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 جامعة امللك سعود. : املؤسسة التعليمية
 اآلداب/ اللغة العربية وآداهبا. القسم : / الكلية

 
 حتديد املقرر واملعلومات العامة   (أ

 عرب  118 اسم املقرر و رمزه  .1
 القراءةمهارات 

 ساعتان الساعات املعتمدة  .2
 قسم اللغة العربية الربانمج أو الربامج اليت يتم تقدمي املقرر ضمنها  .3

جلنة مهارات القراءة  اسم عضو هيئة التدريس املسؤول عن تدريس املقرر  .4
 والكتابة

 لثالثااملستوى  أو السنة اليت سيتم تقدمي هذا املقرر فيهاملستوى   .5
 ال يوجد املتطلبات السابقة هلذا املقرر  .6
 ال يوجد املقرراملتطلبات املصاحبة هلذا   .7
 اجلامعة نفسها مكان تدريس املقرر  .8

 
 األهداف: (ب
 وصف موجز لنواتج التعلم األساسية للطلبة املسجلني يف هذا املقرر: -1

  يُعىن بتنمية كفاءة الطالب يف قراءة النصوص الرتاثية والنصوص العربية احلديثة و فهمها
 من خالل نصوص خمتارة و متنوعة . 
 وسيكون من نواتج تعلم هذا املقرر: 

  تعويد الطالب على قراءة النصوص املكتوبة وفهمها تدرجاً من فكرة واحدة إىل مقاالت
 ديثةقصرية وموضوعات طويلة قدمية وح

 فهم النصوص. إسرتاتيجياتلى أنواع القراءة و الوقوف ع 
  معرفة مرجعية الكاتب يف عرضه النص واكتشاف عناصر نشوء النص يف جانبني : لغوي

 وواقعي
   : وحتسينه املقرر نفذ يف الوقت الراهن من أجل تطويرتأية خطط  صف  -2



 .تنمية مهارات القراءة من مصادر متنوعة 
  القراءة املناسبة وفق األغراض املقصودة.توظيف أنواع 
 . تطوير مهارات الفهم  
 التعويد على القراءة اجلماعية واخلروج برؤى فكرية ونقدية للنصوص . 

 وصف املقرر (ج
 املواضيع املطلوب حبثها ومشوهلا :  -1

 مفردات املقرر الدراسي األسبوع
عدد 

 األسابيع
ساعات 
 االتصال

ول
األ

 

 مهارة القراءة من بني مهارات اللغةالتعريف ابملقرر وبيان 
 وأثرها يف استخالص الفهم.
 وتقومي قبلي)اختبار مستوى(

1 2 

ثاين
ال

 

 أمهية القراءة وأمناطها
 مناذج تطبيقية

1 2 

لث
الثا

 

أنواع القراءة ووظائفها وأهدافها ، مع أمثلة تطبيقية لكل 
 نوع

 القراءة اجلهرية  -القراءة الصامتة  
 القراءة التفحصية  -التصفحية  القراءة 

 القراءة النقدية    -القراءة التحليلية 
 القراءة البطيئة    -القراءة السريعة 

1 2 
رابع

ال
 

 عمليات القراءة  األربع :
 أسئلة ما قبل القراءة
 القراءة  التمهيدية

 اخلطوات اخلمس للقراءة الـمركزة
 أسئلة ما بعد القراءة

1 2 

مس
اخلا

 

 2 1 الفهم رتكيز وزايدةالسـرتاتيجيات إ



عدد  مفردات املقرر الدراسي األسبوع
 األسابيع

ساعات 
 االتصال

دس
لسا

ا
 

 2 1 استخالص مواقف حياتية من نصوص مقروءة

ابع
الس

 

 2 1 معرفة منطلقات النص

امن
الث

 

 2 1 ءات املتعددة عن املوضوع الواحدالقرا

سع
التا

 

 2 1 التقومي األول

شر
العا

 

 3 1 ص  املعلومات من مصادر املعرفةاستخال

ي 
حلاد

ا
شر

ع
 

 2 1 القراءات املرجعية البحثية أو الدراسية

اين 
الث شر
ع

 
 2 1 د اجلهد والوقت يف استقبال النصترشي

ث 
لثال

ا
شر

ع
 

 2 1 طرق اكتساب الكفاءة يف التعامل مع النصوص

ال
بع 

را شر
ع

 

 2 1 التقومي الثاين

س 
خلام

ا
شر 

ع
 

 2 1 حتويل نص مكتوب إىل تساؤالت

 30 15 االتصال يف الفصل الدراسيعدد األسابيع وجمموع ساعات 
 
 : ( جمموع ساعات االتصال يف الفصل الدراسي ) مكوانت املقرر -2

 ةاحملاضر 
لدروس ا

 أخرى العملي / امليداين / التدريب التعاوين  اخلاصة

الساعات  ال يوجد ال يوجد 30=  15×  2



 املكتبية
 
 الطلبة  يف األسبوع:/ ساعات تعلم متوقعة من  ساعات دراسة إضافية خاصة -3

ساعات أسبوعية يف البيت للتدريب واملذاكرة وإجادة املهارات عن أربع حيتاج الطالب إىل 
 طريق التطبيق املستمر.

 تطوير نواتج التعلم يف نطاقات أو جماالت التعلم  : -4
 املعرفة -أ

 وصف املعرفة اليت سيتم اكتساهبا يف املقرر: -1
  وعالقتها ابلفهم واالستيعاب .معرفة أساليب القراءة الصحيحة 
  معرفة آليات القراءة والفهم من خالل استنتاج األفكار األساسية

 والفرعية يف النصوص املختلفة 
 . معرفة أنواع القراءة املختلفة من حيث نتائجها وآاثرها 
 . معرفة خلفية كاتب النص يف إنتاج النص 

استخدامها لتطوير تلك  يجيات التعليم )التدريس( املطلوبإسرتات- -2
 املعرفة:

 . احملاضرات 
 يف قاعة الدرس . املناقشات 
 . حتليل نصوص متنوعة 
 . تشكيل ورش عمل مجاعية يف دراسة بعض النصوص 

 طرق تقييم املعرفة املكتسبة: -3
 . املناقشات الشفهية يف احملاضرة 
 . التقوميات املستمرة 
  قراءة النصوص.االختبارات القصرية 

 
 اإلدراكية: -املهارات املعرفية  -ب
 اإلدراكية املطلوب تطويرها:-املهارات املعرفية -1



 . القدرة على القراءة الصحيحة السليمة 
 . القدرة على فهم حمتوى النص كامال 
 . القدرة على استخالص األفكار من النصوص املقروءة 
 . تنمية القدرة على نقد النصوص وحتليلها 
  املوازنة بني نصني يف موضوع واحد .القدرة على 

 اإلدراكية:-إسرتاتيجيات التعلم املستخدمة يف تطوير املهارات املعرفية -2
 . التدريبات واألنشطة يف قاعة الدرس 
 . الواجبات املنزلية  
 املناقشات احلرة أثناء عرض أفكار النص 

 اإلدراكية املكتسبة:-طرق تقييم املهارات املعرفية -3
 . املشاركة يف قاعة الدرس 
 . الواجبات املنزلية  
 . التقوميات املستمرة 
 االختبارات القصرية 

 
مهارات العالقات البينية)الشخصية واملسؤولية :التواصل مع اآلخرين  -ج

 وحتمل املسؤولية
وصف ملهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين، والقدرة على حتمل  -1

 املسؤولية املطلوب تطويرها :
 . التواصل مع اآلخرين من خالل املناقشات وتبادل وجهات النظر 
 على أداء الواجبات يف املوعد احملدد والتحلي ابخللق  البتطوير مقدرة الط

 العلمي األمني املسؤول
 إسرتاتيجيات التعليم املستخدمة يف تطوير هذه املهارات والقدرات : -2

 . التعليم التعاوين 
  التفكري. 
  البحث.حلقات 

طرق تقييم اكتساب الطلبة ملهارات العالقات الشخصية وقدرهتم على  -3
 حتمل املسؤولية :



 . املتابعة 
 افرتاض مواقف تعليمية. 

 
مهارات االتصال ، وتقنية املعلومات، واملهارات احلسابية  -د

 )العددية(:
 وصف املهارات العددية ومهارات االتصال املطلوب تطويرها:  -1

  على استخدام احلاسب اآليل يف الطباعة والتحرير.القدرة 
 . القدرة على البحث يف اإلنرتنت واإلفادة من املواقع ذات الصلة ابملقرر 

 التعليم املستخدمة يف تطوير هذه املهارات : إسرتاتيجيات -2
  الشرح من خالل النصوص الواردة يف مفردات املقرر والتطبيقات امللحقة

 هبا.
 رينات اليت تعاجل قضااي املقرر.اإلجابة عن التم 
 .إعطاء التكليفات والواجبات املنزلية 

طرق تقييم اكتساب الطلبة ملهارات االتصال ، وتقنية املعلومات،  -3
 :واملهارات احلسابية )العددية( 

 . املشاركة الفاعلة يف إدارة احلوار 
 . املالحظة 
 .املتابعة 

 

 املهارات احلركية   -ه
وصف للمهارات احلركية )مهارات عضلية ذات منشأ نفسي( املطلوب   -1

 تطويرها يف هذا اجملال:
  التحدث بطريقة مؤثرة أمام اآلخرين مع استعمال التأشري ابليد والعني

 واجلسد مبا يتناسب مع الكالم .
 التعلم املستخدمة يف تطوير املهارات احلركية : إسرتاتيجيات  -2

  القراءة الواضحة واإللقاء .تدريب الطالب على 
 طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات احلركية -3

 .االختبارات الشفوية والتحريرية 



 .متابعة الطالب يف النقاش واحلوار مع زمالئهم 
 .التقومي املستمر 
 فحص التصحيح الذي قام به عضو هيئة التدريس . 
  القوة ونقاط قراءة اإلجاابت بعد التصحيح قراءة انقدة وتسجيل نقاط

 الضعف وطرق التحسني.
 .القيام بواجبات إضافية أو أساسية 

 
 حتديد اجلدول الزمين ملهام التقومي اليت يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي: -5

رقم 
 التقييم

 األسبوع املستحق طبيعة مهمة التقييم
نسبة الدرجة إىل 
درجة  التقييم 

 النهائي
 %15 اخلامس التقييم األول 1
 %15 الثامن التقييم الثاين 2
 %15 العاشر التقييم الثالث 3
 %15 الثالث عشر التقييم الرابع 4
 %40  االمتحان النهائي  5

100% 

 الدعم املقدم للطلبة: (د

 . تواجد أعضاء هيئة التدريس لتقدمي املشورة والنصح 
 مخس سـاعات مكتبية أسبوعياً مفتوحة لكل الطالب . 

 مصادر التعلم: (ه
 الكتاب )الكتب ( الرئيسة املطلوبة:  -1

 . مذكرة أعّدها قسم اللغة العربية وآداهبا 
 . بعض الكتـاابت احلديثة 
  نصوص موافقة للنصوص املدروسة من أجل املوازنة. 

 :)اليت جيب ااتحتها للطالب للرجوع إليها( املراجع األساسية  -2
 . القراءة الفاعلة 



  والتفكري .مهارات يف اللغة 
 الكتب واملراجع املوصى هبا  ) الدورايت العلمية، التقارير...(  -3

 السابق . 
 املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ... : -4

 .ًموقع اللغة العربية تعلماً وتعليما 
 . عجائب من العربية 
 . فنون اللغة العربية 
     . مقهى اللغة العربية 
 مكتبة املصطفى 

http://www.al-mostafa.com/index.htm 
 موقع الوراق 

http://www.alwaraq.net/index 
 مكتبة مشكاة اإلسالم 

http://www.almeshkat.net/books/index.php 
 جلمعية العلمية السعودية للغة العربيةا 

http://www.imamu.edu.sa/arabiyah 
 األلوكة 

http://www.alukah.net 
 اإليوان 

http://www.iwan7.com 
 صوت العربية 

http://www.alarabiyah.ws/ 
 شبكة الفصيح 

http://www.alfaseeh.com/vb/index.php 
 منتدايت الكتب املصورة 

http://pdfbooks.net/vb/login.php 
مواد تعلم أخرى مثل الربامج اليت تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص املضغوطة أو  -5

 املعايري املهنية أو األنظمة:

http://www.alwaraq.net/index
http://www.alwaraq.net/index
http://www.imamu.edu.sa/arabiyah
http://www.imamu.edu.sa/arabiyah
http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php


  ( ( أقراص ممغنطةCD .املوسوعة الشاملة 
  (  ( أقراص ممغنطةCD.املوسوعة النحوية 

 املرافق املطلوبة : (و
 املرافق التعليمية: -1

 يفرتض وجود خمترب لغوي لتدريب االستماع . 
 أجهزة احلاسوب: -2

 4مقعدا وينبغي توفري ماال يقل عن  25معمل احلاسب اآليل جيب أال تقل سعته عن 
  .مزودة أبقراص مضغوطة معامل يف القسم

 مصادر أخرى  -3
 . برامج تدريب لغوي 
 . أفالم تسجيلية : فيديو وتلفاز يف قاعات جمهزة للتدريب والتطبيق 

 تقييم املقرر وعمليات التحسني: (ز
 : احلصول على نتائج الطالب وفاعلية التعليم إسرتاتيجيات -1

 . املناقشات الشفهية يف احملاضرة 
 . التقوميات املستمرة 
 . االختبارات القصرية 
 . االختبار النهائي 

األخرى املتبعة يف تقييم  عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن  سرتاتيجياتاإل -2
 طريق القسم: 

 املشاورة وتبادل اخلربات مع مدرسات املقرر ذاته . 
 عمليات حتسني التعليم: -3

 . دورات تدريبية على القراءة أبنواعها املختلفة 
  ورش عمل لتبادل اخلربات مع أعضاء هيئة التدريس ممن يدرسون املقرر أو سبق تنظيم

 .هلم تدريسه
 عمليات التحقق من مستوايت إجناز الطلبة: -4

  د ذاتية مع بعض من يدرسون املقررال تكون بصفة رمسية إمنا هي جهو . 



 .عقد ورش عمل ألساتذة املقرر 
لراجعة جلودة املقرر والتخطيط صف العمليات واخلطط املعدة ملراجعة التغذية ا -5

 للتحسني:
 ولعدم منطقيتها يف اخلطة  البنبغي تغيري اخلطة اخلاصة هلذا املقرر لضعف مستوى الط

 احلالية .           
 . االستفادة من نظم اجلامعات املناظرة يف دراسة هذه املادة 
 . عقد لقاءات نصف سنوية ملناقشة سبل التطوير 
   فعالية جلنة فحص املقررات يف ضوء السلبيات اليت يزود هبا أعضاء اهليئة التدريسية يف

 كل فصل دراسي .  
 


