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مقدمة:
يأيت مشروع إعداد مخرجات التعليم العايل وقياسها الذي ينفذه املركز الوطين للقياس لصالح وزارة
التعليم ،ضمن اهتمامات الوزارة بتطوير مخرجات اجلامعات السعودية وجتويدها ،السيما بعد التوسع الكبري
يف إنشاء جامعات على املستويني احلكويم واألهلي .ويمثل منىح إعداد نواجت التعلم يف التعليم العايل أحد
االجتاهات العاملية احلديث�ة املعني�ة بضبط جودة التعليم العايل اليت انتشر استخدامها منذ أوائل العقد امليالدي
ّ
احلايل .ويمثل مشروع بلوني�ا الذي شاركت فيه أكرث من خمسني دولة معظمها من االحتاد األوريب بداية فعلية
لتطبيق منىح نواجت التعلم يف جميع اجلامعات األوربي�ة وتفعيل استخدامه للعديد من األهداف.
تستخدم نواجت التعلم يف مجال ضمان اجلودة؛ لزتيد من مستوى الشفافية وتهيئ�ة املقارنات بني املؤهالت
اجلامعية ملختلف اجلامعات ،وتمثل مرجعية إلعداد معايري ضبط اجلودة على املستويني املحلي والعاليم،
كما تستخدم نواجت التعلم لتصميم املقررات والتحقق من االتساق بني محتويات الربنامج ،وإيضاح مدى
ً
عموما ،فضال عن ذلك تساعد نواجت التعلم مصميم املقررات الدراسية
التداخل بني محتوى املواد أو املؤهل
على حتديد األهداف الرئيسة للمادة ،والتحقق من مدى مناسبة مفردات المادة ،وتنظم العالقة املهمة بني
التعليم والتعلم والتقويم ،وتساعد على حتسني تصميم املقررات التعليمية وخربات الطالب ،إضافة إىل تعزيز
نواجت التعلم التأمل يف التقويم وتطوير معايريه وجعله أكرث ً
تنوعا وفاعلية.
يستفيد املتعلمون من نواجت التعلم لما تقدمه لهم من إيضاحات حول ما ينبغي لهم حتصيله خالل مدة
الدراسة وما هو متطلب إلجناز الربنامج األكادييم ،فهي تزود املتعلمني بمعلومات واضحة تساعدهم على
االختي�ار املناسب سواء على مستوى الربنامج أو املواد أو الوحدات مما يقود إىل تعلم فاعل مبين على خيارات
واضحة للمتعلم .فضال عن ذلك فإن نواجت التعلم تقدم معلومات وافية عن املؤهالت ومدى ارتب�اطها وتلبيتها
حلاجات سوق العمل.
تسهم نواجت التعلم على املستوى املحلي يف حتقيق الشفافية وإمكاني�ة املقارنة بني محتوى الربامج األكاديمية
يف اجلامعات السعودية ،مما يسهل من عمليات االعرتاف املتب�ادل بني اجلامعات وانتقال الطالب من جامعة
إىل أخرى دون فقدان عدد كبري من الساعات اليت درسها.
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مراحل إعداد نواتج التعلم:
مثلت عمليات إعداد نواجت التعلم يف التعليم العايل املرحلة األساسية للمشروع ،سبقها عدد من املراحل
ً
ويتبعها عدد آخر يتن�اول جوانب قياسها وإعداد التقارير كما يبني ذلك شكل( )1وتضمنت بدورها عددا من
املراحل الفرعية روعي فيها االلزتام باملعايري العاملية ذات الصلة ،حبيث تفيض إىل تمثي�ل الربامج الفعلية يف
اجلامعات السعودية من جهة وتتواءم مع املستويات العاملية للجامعات األجنبي�ة من جهة أخرى ،مع مراعاة
ضوابط وصياغة النواجت على مستوى الربامج األكاديمية.
شكل ( )1مراحل مشروع قياس مخرجات التعليم العايل
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مخرجات التعلم

وفيما يلي عرض موجز ألهم اخلطوات اليت جرى اتب�اعها إلعداد نواجت التعلم لتخصص اللغة العربي�ة:

املرحلة األوىل :مسح محتوى الربامج األكاديمية
هدفت هذه املرحلة إىل التعرف على محتوى الربامج األكاديمية على املستوى الوطين والعاليم ،وتأسيس
نواجت التعلم للمشروع على واقع الربامج املحلية وأفضل املمارسات العاملية ،مع حتديد مدى تمثي�ل النواجت
ملحتوى الربامج األكاديمية باجلامعات السعودية .ومن أهم خطوات هذه املرحلة ما يلي:

 -1.1حصر قوائم نواجت التعلم
أجري مسح شامل ملنتجات األقسام العلمية يف ختصص اللغة العربي�ة يف اجلامعات السعودية اليت يدرس فيها
التخصص وفقا لالسم املتعارف عليه أواسم مشابه.

-2.1حتليل محتوى الربامج
بعد جتميع محتوى الربامج جرى حتليلها للتوصل إىل املكونات املشرتكة بني برامج التخصص ،والنواجت اليت تنفرد
بها برامج بعض اجلامعات ،وذلك كاآليت:

•

•رصد مسميات املكونات األساسية للربنامج يف اجلامعات السعودية وتوحيد تسميتها.

•

•حتديد نسب املكونات األساسية للربامج السعودية بعد توحيد مسمياتها.

•

•حتديد املكونات الفرعية املشرتكة للربنامج محليا وتوحيد تسميتها.

•

•حتديد نسب املكونات الفرعية للربامج السعودية بعد توحيد مسمياتها.
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 -3.1تكرار اخلطوة السابقة مع نواجت الربنامج يف جامعات عربي�ة ،هي:

•

•جامعة األزهر ،مصر.

•

•اجلامعة الهاشمية ،األردن.

•

•اجلامعة التونسية ،تونس.

ومن خالل دراسة تلك التجارب ُت ّ
وصل اىل املكونات الرئيسة والفرعية لتخصص التسويق

 -4.1املقارنة بني محتوى الربامج املحلية والعربي�ة وحتديد اجلوانب املشرتكة ،وما ينفرد به كل منها. .
املرحلة الثاني�ة :بن�اء النموذج املقرتح لنواجت التعلم
تن�اولت هذه املرحلة بن�اء املكونات العامة للنواجت وحتديد أوزانها النسبي�ة ،وذلك كاآليت:
 ١ .١توصيف التخصص توصيفا شامال ودقيقا؛ لتحديد معامله وتميزيه عن غريه من التخصصات
املشابهة.
٢ .٢اقرتاح املكونات العامة للتخصص وفقا لما ُت ِّ
وصل إليه يف املرحلة السابقة مع تعيني نواجت برامج
عاملية متفق على تمزيها للمقارنة.
٣ .٣حتديد الوزن النسيب لكل مكون وفقا ألهميت�ه يف التخصص ،ومن الطرق اليت جرى استخدامها
لذلك تقدير متوسط عدد الساعات لكل مكون مقارنة بمتوسط ساعات الربنامج التخصصية.
٤ .٤توزيع املكونات األساسية إىل عناصرها الفرعية ،وتقدير وزن كل عنصر إىل بقية العناصر يف
املكون.
٥ .٥بعد تقدير الوزن النسيب لكل مكون ،اتبعت اخلطوات نفسها مع املكونات الفرعية لكل مكون
أسايس يف الربنامج ،كما يوضح ذلك جدول (.) 1
٦ .٦توصيف املكونات الرئيسة والفرعية لتكون اخلارطة العامة اليت بنيت عليها نواجت التخصص .
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جدول ( )1األوزان النسبي�ة للمكونات األساسية والفرعية يف ختصص اللغة العربي�ة
املكون األسايس

الوزن النسيب

علم اللغة

%14

النحو

%24

الصرف

%8

البالغة

%15

األدب

%15

النقد األديب

%13

العروض

%3

مهارات لغوية

%8
%100

املكونات الفرعية
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.1
3.2
3.3
3.4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5.1
5.2
5.3
6.1
6.2
6.3
7.1
7.2
7.3
8.1
8.2

الوزن النسيب
%2
%3
%3
%3
%3

%3
%5
%5
%6
%5
%1
%2
%3
%2
%2
%4
%4
%2
%3
%5
%5
%5
%3
%5
%5
%0,5
%1,5
%1
%3
%5
%100
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املرحلة الثالثة :صياغة النواجت
روعي يف صياغة النواجت عدد من املحددات ،هي:
١ .١بن�اء (تركيب�ة ) الصياغة حبيث تراعي الصياغات املتفق عليها يف أدبي�ات صياغة أهداف التعلم.
٢ .٢دالالت على املستوى املعريف املستهدف وفق تصنيف بلوم حبيث تغطي على حنو متوازن
املستويات الثالثة (التذكر ،التطبيق ،التفكري) املوضحة يف إطار العمل.
ً
عددا من العناصر من أهمها:
٣ .٣حتديد املحتوى املستهدف ومستويات تن�اوله ،حبيث تراعي

•

•مستويات النواجت :قسمت نواجت الربامج األكاديمية إىل ثالثة مستويات ،وهي:

املستوى األول :الفرع الذي يمثل أحد املكونات الرئيسة للتخصص.
املستوى الثاين :املجال الفرعي الذي ُي ّ
كون مع املجاالت الفرعية األخرى أحد فروع التخصص.
املستوى الثالث :نواجت التعلم.

•

•املوازنة بني محتوى املستويات :حيتوي كل ختصص على عدد من التخصصات الفرعية ،وهي يف

الغالب غري متساوية فبعضها كبري ومتسع وبعضها اآلخر صغري ومحدود ،وهذا ما يتبني من الوزن النسيب.
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شكل ( )2يوضح مستويات نواجت الربامج األكاديمية يف ختصص اللغة العربي�ة

علم اللغة

املكون الرئيس

علم الداللة

املجال الفرعي

يوضح مفهوم علم الداللة
ومجاالته وقضاياه.

النواجت

املرحلة الرابعة :حتكيم النواجت
لضمان جودة العمل والتحقق من استيفائه جميع املتطلبات اليت تؤهله لبدء استخدامه يف املرحلة الثاني�ة من كتابة
األسئلة ،خضع لثالثة أنواع من التحكيم ،هي كاآليت:

أوال :حتكيم جلان متخصصة
خضعت املنتجات بعد إعدادها للتحكيم من قبل جلان متخصصة ،وجرى التحكيم وفقا لعدد من املحكات ،جرى
تن�اولها بالتفصيل يف ثن�ايا اإلطارُ ،
ود ّرب املحكمون على استخدامها.

ثاني�ا :حتكيم اجلامعات
ً
شريكا ً
رئيسا يف املشروع ومعني�ة على حنو مباشر بأهدافه ،فقد أرسلت نواجت التعلم جلميع
لكون اجلامعات
اجلامعات السعودية لتوجيهه لألقسام األكاديمية يف ختصص اللغة العربي�ة ملراجعة النواجت ،والتحقق من مدى
تغطيتها ملحتوى الربنامج األكادييم يف القسم ،وحتديد أهمية كل مكون من مكونات نواجت التعلم.
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ثالثا :التحكيم اإللكرتوين
باإلضافة إىل النوعني السابقني من التحكيم ،فقد طرحت نواجت التعلم لتخصص اللغة العربي�ة على موقع املركز
الوطين للقياس ملن يرغب من املتخصصني املشاركة يف مراجعتها وحتكيمها ،وأعلن عن ذلك بوسائل إعالمية مختلفة
للحث على املشاركة يف حتكيم النواجت.

املرحلة اخلامسة :تنقيح العمل وفقا لنت�اجئ التحكيم وتقدير مدى مواءمته مع محتوى اجلامعات
السعودية.
جميع نت�اجئ التحكيم السابقة جرى توثيقها وتبويبها من جلان التحكيم ومن ثم أرسلت للجان اإلعداد لدراستها
وتنقيح النواجت على ضوء توصياتها وتقدير مدى مواءمتها وفقا لنت�اجئ االستب�انة املرسلة ،ومن ثم أعيد العمل للجان
التحكيم للتحقق من األخذ باملالحظات والتوصيات واعتماد العمل إلخراجه بصورته النهائي�ة.

املرحلة السادسة :اإلخراج النهايئ لنواجت التعلم
بعد استيفاء تنقيح العمل وفقا لنت�اجئ التحكيم أعدت النواجت يف نسختها النهائي�ة مع إعداد جدول املواصفات،
لالستعانة بها لبدء املرحلة األساسية الثاني�ة املتمثلة يف بن�اء أدوات قياس النواجت.
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المكونات األساسية

 -1علم اللغة
ً
وصف املكون األسايس :يتوقع من اخلريج أن يكون عالـما بت�اريخ التأليف اللغوي عند العرب ،ومناهج البحث اللغوي احلديث�ة،
ً
حتليال ًّ
ً
لغويا على املستويني السطيح والعميق.
وقادرا على توظيف ذلك كله يف حتليل النصوص
ومستويات التحليل اللغوي،
املكون الفرعي

نواجت التعلم
ّ
1 )1يبي مفهوم اللغة وسماتها ووظائفها ومكانتها بني وسائل االتصال
ُ 2 )2ي ّ
عرف بأبرز اللغويني العرب ويبني جهودهم يف جمع اللغة

 -1-1البحث اللغوي عند العرب
يلم بت�اريخ البحث اللغوي عند العرب،
3 )3حيدد العالقة بني اللهجات واللغة
ومقدماته ،ومصادره ،وأهم موضوعاته.
4 )4يمزي الظواهر اللهجية يف العربي�ة

5 )5يفسر كون الظواهر اللغوية (االشتقاق ،النحت ،التعريب )...عوامل نمو

 -2-1مناهج البحث يف اللغة
يدرك املفاهيم واملصطلحات األساسية
يف البن�اء املنهيج والفوارق الدقيقة بني
تلك املصطلحات ،وأهم مناهج الدراسة
اللغوية ،ومستويات التحليل اللغوي،
وأدوات التحليل لكل مستوى ،ويوظف
ذلك يف حتليل النصوص حتليال ًّ
لغويا يف
بنيت�ه السطحية والعميقة.
 -3-1علم األصوات
يعرف علم األصوات وفرعيه وتاريخ
البحث فيهما ،وجوانب الدراسة
الصوتي�ة :الفزييايئ والفسيولويج
واملعملي ،والنظام الصويت ألصوات
العربي�ة ،والتشكيل الصويت لها.
ويوظف ذلك كله يف مهارات التحليل
واإللقاء والقراءة اجلهرية واالستماع
والكتابة الصوتي�ة واإلنشاد.

1 )1يقارن بني مناهج البحث اللغوي :الوصفي ،واملعياري ،والتارييخ ،واملقارن
2 )2يمزي مستويات التحليل اللغوي (الصويت ،الصريف ،الرتكييب ،الداليل)
3 )3يبني مظاهر التطور الصويت ،والصريف ،والرتكييب ،والداليل
4 )4يتنب�أ باحتماالت التطور الصويت والصريف والرتكييب والداليل مبين�ا األسباب
5 )5خيتار منهج التحليل اللغوي املناسب لدراسة ظاهرة من الظواهر اللغوية
1 )1حيدد مخارج األصوات وصفاتها
2 )2حيدد السمات اليت يتمزي بها صوت عن صوت
ِّ
3 )3يصنف األصوات العربي�ة بن ً�اءا على صفاتها ومخارجها
4 )4يسوغ تغري نطق الصوت عن صورة نطقه املثالية
ِّ 5 )5
يفســر الظواهــر الصوتي ـ�ة الــي حتــدث أثن ـ�اء األداء كاإلدغــام والنــر والتنغيــم
وغريهــا مــن الظواهــر الصوتي ـ�ة
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املكون الفرعي

نواجت التعلم
1 )1يبني مفهوم املعجم واملدارس املعجمية العربي�ة وأنواع املعاجم

 -4-1املعجم
يتعرف على تاريخ املعاجم العربي�ة،
وأنواعها ومدارسها ،ووظائف املعجم.

2 )2يصل إىل اللفظة يف املعجم مهما كانت طريقة الرتتيب املعتمدة فيه
ِّ
3 )3يوضح العبارات املصطلحية اليت يستخدمها املعجميون
4 )4ينقد العيوب يف املعاجم العربي�ة
5 )5يوازن بني أنواع املعاجم ووظائفها
1 )1يوضح مفهوم علم الداللة ومجاالته وقضاياه
2 )2يستدل على املنهج املستخدم يف الدرس الداليل

 -5-1علم الداللة
يمزي بني مباحث علم الداللة :أنواع
3 )3حيدد الداللة املعجمية للكلمة وداللة الصيغة الصرفية لها
العالمات ،تاريخ علم الداللة ،الداللة
ومكوناتها ،طرق التغري الداليل .وقضايا 4 )4يوازن بني دالالت مفردة واحدة يف سياقات مختلفة
املعىن :نظريات املعىن ،وأنواعه،
ِّ 5 )5
يفسر التطور الداليل يف أمثلة مختارة
وأسباب تغريه.
6 )6يفسر العالقة بني املعىن األول واملعىن املتطور عنه
7 )7يوضح أثر التطور الداليل يف اللغة
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مخرجات التعلم

 -2النحو
وصف المكون األساسي :يتوقع من الخريج أن يكون عالـ ًما بالمقدمات التاريخية والفكرية للنحو العربي،
والمقدمات المعرفية التي ينبني عليها التحليل النحوي ،عالـ ًما بالعناصر الرئيسة في الجملتين االسمية والفعلية
والتحوالت التي تطرأ عليهما ومكمالتهما من المنصوبات والمجرورات والتوابع ،واألساليب الخاصة بعدد من
المعاني النحوية واألغراض الكالمية ،واألحكام اللغوية لألعداد وكناياتها ،وأن يكون قاد ًرا على توظيف ذلك
في تحليل النصوص تحليالً نحويًّا سلي ًما ،وبناء نصوص ذات تركيب نحوي سليم ،معتمدًا في ذلك على تصور
سليم لنظرية العامل وفكرة المعاني النحوية ومعرفة بالفوارق والعلل النحوية.
نواجت التعلم

املكون الفرعي
)1
 1-2املقدمات النحوية
يلم بتعريف النحو ونشأته وموضوعه
وأشهر مدارسه وأعالمه وأهميت�ه،
)3
وأهم أصوله ،ومكونات الكالم:
حروف املعاين وأحكامها ،والفعل
وأحكامه ،واالسم وأحكامه.
)4
)2

1يلخــص تاريــخ النحــو يف نقــاط محــددة تشــمل :تعريفــه ،وموضوعــه ،وأســباب
ظهــوره ،وأهدافــه ،وأهــم مدارســه ،وأشــهر أعالمــه وكتبــ�ه ،ودور الســماع
والقيــاس يف اســتنب�اط أحكامــه
ِّ
ِّ ً
ِّ
جملــة( :صغــرى ،أو كــرى)( ،اســمية أو
مبينــ�ا نــوع كل
جمــل
2حيلــل النــص إىل
ٍ
ٍ
فعليــة)
ِّ
ِّ
ِّ ً
ِّ
يفــكك اجلملــة إىل ِّ
مكــون مــن حيــث:
مكوناتهــا الرئيســة محــددا نــوع كل
3
االســمية والفعليــة واحلرفيــة ،البنـ�اء واإلعــراب ،التعريــف والتنكــر يف األســماء،
أصليــة عالمــة اإلعــراب وفرعيتهــا يف املعربــات
ً
ً
ِّ ً
ِّ 4
ً
وأسماء) من غريها محددا معموالتها
يمي الكلمات العاملة (أفعاال وحروفا

5 )5يربــط العامــل بمعمولــه بمالحظــة العالقــة املعنويــة بينهمــا واألثــر اللفظــي علــى
املعمــول
ِّ ً
ِّ 1 )1
يفــرق بــن اجلملــة االســمية املجــردة واجلملــة االســمية املنســوخة محــددا
ٍّ
ِّ
املكونــات الرئيســة لــكل منهمــا

 2 -2اجلملة االسمية
ِّ ً
ِّ 2 )2
مبين�ا الفرق الداليل بينها
يعب عن املبت�دأ واخلرب بصور لفظية مختلفة
يتعرف على تركيب اجلملة االسمية،
وعناصرها الرئيسة :املبت�دأ وأنواعه 3 )3يقــارن بــن النواســخ احلرفيــة والنواســخ الفعليــة مــن حيــث أثرهــا املعنــوي
وأحكامه ،واخلرب وأنواعه وأحكامه،
واللفظــي علــى املبتــ�دأ واخلــر
وما يعرض للجملة االسمية من
4 )4يرتــب عناصــر اجلملــة االســمية يف أنمــاط صحيحــة :نمــط أصلــي واحــد وأنمــاط
نواسخ حرفية وفعلية ،وآثارها
فرعيــة متعــددة
اللفظية واملعنوية عليها ،والفروق
الدقيقة بينها عمال ومعىن وحقيقة5 )5 .يســتنتج األثــر املعنــوي والصــويت للتغيــرات اجلائــزة علــى النمــط األصلــي
لرتتيــب اجلملــة االســمية
َّ
َّ
عة عليها
6 )6يعيد كتابة اجلملة االسمية كتابة سليمة حنويا بعد إدخال نواسخ منو ٍ
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املكون الفرعي

نواجت التعلم
ِّ ً
مبين�ا نوعه ومعموالته
1 )1يستخرج الفعل من اجلملة
ِّ
ً
2 )2يمثل للمفعول به مفردا وجملة مالحظا أثر معىن الفعل يف نوع مفعوله

 3 -2اجلملة الفعلية
يلم برتكيب اجلملة الفعلية وعناصرها
الرئيسة :الفعل والفاعل واملفعول ِّ 3 )3
سليمة
بصورة
حيول الفعل املبين للفاعل إىل مبين للمفعول يف جمل منوعة
ٍ
ٍ
به ،وما يعرض لها من حتول اإلسناد
من الفاعل إىل نائب�ه ،واآلثار املعنوية
واللفظية الناجتة عن هذه الني�ابة4 )4 ،يرتــب عناصــر اجلملــة الفعليــة يف أنمــاط صحيحــة :نمــط أصلــي واحــد
وأنمــاط فرعيــة متعــددة
واملناقشات النحوية املرتبطة بعمل
الفعل ،ويلم باألسماء اليت تعمل عمل ِّ 5 )5
التغيــرات (الصحيحــة) الــي تطــرأ علــى النمــط األصلــي للجملــة
يســوغ
الفعل ،وأحوالها.
ً
ًّ
معنويــا وصوتيــ�ا
الفعليــة تســويغا
ِّ
6 )6حيدد االسم العامل عمل الفعل ويبني نوعه ويستخرج معموالته
1 )1يشرح الفرق بني العنصر الرئيس (العمدة) والعنصر ِّ
املكمل (الفضلة)
املعنوي بني ِّ
ِّ
املكمالت املتشابهة
2 )2يوضح أوجه االتفاق واالفرتاق
 4 -2مكمالت اجلمل
يعرف مكمالت اجلمل من
املنصوبات ،واملجرورات ،والتوابع،
واألحكام اللفظية والداللية
للمكمالت ،ودقائق الفروق املعنوية
والصناعية بينها.

ِّ ً
ِّ
3 )3حيـ ِّـدد العناصــر ِّ
مبينـ�ا نــوع كل عنصـ ٍـر وحكمــه اإلعــرايب وأثــره
املكملــة يف اجلملــة
املعنوي
ً
ِّ
ً
ً
َ
رئيســة فقــط
عناصــر
ذات
جملــة
4 )4يولــد جمــا فرعيــة متعــددة مــن
ٍ
ٍ
واحــدة ِ
ٍ
َ ِّ
متنوعــة
معنويــة
ألغــراض
لــة إليهــا
ٍ
ٍ
بإضافــة عناصــر مكم ٍ
ٍ
ِّ
ِّ 5 )5
جملــة موض ًحــا الفــرق
جملــة أو شــبه
مفــرد إىل
حيــول الصفــة واحلــال مــن
ٍ
ٍ
ٍ
الــداليل بينهــا
ِّ 6 )6
مركبــة مــن عناصــر رئيســة
جمــل
يصحــح اخلطــأ (الرتتيــي واإلعــرايب) يف
ٍ
ٍ
ِّ
ومكملــة
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املكون الفرعي

نواجت التعلم

ِّ
ســليمة ألســاليب النــداء والندبــة واالســتغاثة واالختصــاص
بأمثلــة
1 )1يمثــل
ٍ
ٍ
واإلغــراء والتحذيــر والتعجــب واملــدح والــذم والتفضيــل واالســتثن�اء بصــوره
املختلفــة

 5 -2أساليب خاصة
يتعرف األساليب املوقوفة على بعض
ُّ
ً
املختلفة للنداء واالستثن�اء والتعجب
ور
ِ
2 )2يقارن (تركيب�ا ومعىن) بني الص ِ
املعاين النحوية ،ويتعرف األعداد
وأقسامها واألحكام اللفظية واملعنوية
لكل قسم منها يف نفسه ويف معدوده،
َّ
أسلوب باملقامات اليت تقتضيه
3 )3يربط كل
ٍ
والتحوالت اليت تعرض لبعض
األعداد ألغراض معنوية ،والكناية
4 )4حيـ ِّـول األرقــام يف العبــارة إىل ألفــاظ مكتوبــة أو منطوقــة مغـ ِّ ً
ـرا مــا يلــزم يف اســم
عن العدد :أسبابها وألفاظها وما
ٍ
ٍ
ٍ
العــدد ومعــدوده
يتعلق بها من أحكام تفصيلية.
5 )5حياكــي االســتعمال العــريب الفصيــح يف حتويــل األعــداد ألغــراض معنويــة
(بنــ�اؤه علــى فاعــل ،إضافتــه إىل أصلــه ،أو مــا دون أصلــه ،الكنايــة عنــه)

تخصص اللغة العربية
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 -3الصرف
ً
يتوقع من اخلريج أن يكون عالـما باملقدمات التاريخية واملعرفية اليت ينبين عليها التحليل الصريف ،ومباحث تصريف
األسماء ،ومباحث تصريف األفعال ،واملباحث الصرفية املشرتكة بينهما ،وأحكامها التفصيلية ،وأن يكون ً
قادرا على
ً
ًّ
سليما وبن�اء أبني�ة ذات تركيب صريف سليم.
صرفيا
توظيف ذلك يف حتليل األلفاظ حتليال
املكون الفرعي

نواجت التعلم
1 )1يلخــص مقدمــات الصــرف يف نقــاط محــددة تشــمل :تعريفــه ،وموضوعــه،
وواضعــه ،وأســباب ظهــوره ،وأهدافــه ،وأعالمــه وكتب ـ�ه ،والفــرق بين ـ�ه وبــن
التصريــف واالشــتقاق والنحــو

 1 -3املقدمات الصرفية
ِّ
وواضعه
يلم بتعريف الصرف ونشأته
2 )2يفرق بني ما يشمله الصرف وما ال يشمله من الكلمات
وموضوعه وأعالمه وأهميت�ه والفرق
ً
بين�ه وبني التصريف واالشتقاق،
ً
ًّ
سليما
صرفيا
3 )3يزن الكلمة اليت يشملها الصرف وزنا
واملزيان الصريف  :معناه وأهميت�ه وما
َ
يعترب فيه وماال يعترب.
4 )4يســتنبط الــدالالت الصرفيــة (األصالــة والزيــادة واحلــذف والقلــب) الــوزن
الصـ ِّ
ـريف للكلمــة مباشــرة
ِّ
يمثل ِّ
ٍّ
صريف بألفاظ متعددة
ألي وزن
5 )5

ِّ
1 )1حيــدد نــوع الفعــل مــن حيــث الزمــن ،والصحــة واالعتــال ،والتجـ ُّـرد والزيــادة،
واجلمــود والتصـ ُّـرف
ً
2 )2ينســب الفعــل الثـ ّ
ـايث املجـ ِّـرد صحيحــا ومعتــا إىل البــاب الــذي ينتــي إليــه هــو
ومضارعه
 2 -3تصريف األفعال
ً
اخلاصة
يمزي بني املباحث التصريفية
3 )3يبين أفعاال مزيدة من أفعال َّ
مجردة بطرائق مختلفة
ٍ
بالفعل :تقسيمه من حيث الصحة
واالعتالل ،ومن حيث التصرف
ِّ
َّ
اللفظية على معىن الفعل
4 )4يوضح أثر الزيادة
واجلمود ،وأحكامها التفصيلية.
سليمة
بصورة
5 )5يسند الفعل إىل ضمائر الرفع املتصلة ويؤكده بالنون
ٍ
ٍ
ّ
ِّ 6 )6
يوجه الشذوذ الصريف يف األفعال الشاذة
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املكون الفرعي

 3 -3تصريف األسماء
يطلع على املباحث التصريفية
اخلاصة باالسم :املقصور واملمدود
واملنقوص والصحيح ،واجلامد
واملشتق وأقسامه ،والتصغري،
والنسب ،وأحكامها التفصيلية.

نواجت التعليم
ِّ
ُّ
التجــرد والزيــادة ،واجلمــود واالشــتقاق،
1 )1حيــدد خصائــص االســم الصرفيــة مــن حيــث
ِّ
والتذكــر والتأنيــث ،والقصــر والنقــص واملــد ،واإلفــراد والتثنيــ�ة واجلمــع
ِّ
2 )2يولد من املصادر جميع املشتقات يف صورها القياسية
3 )3يفـ ِّـرق بــن أبنيـ�ة اجلمــوع مــن حيــث الســامة والتكســر ،والقلــة والكــرة ،ومــا جيــوز
جمعــه علــى كل منهــا مــن املفــردات ،وطريقــة اجلمــع
ِّ
4 )4يثين املفرد ويجمعه ويصغره وينسب إليه بصورة سليمة
ّ
ِّ 5 )5
يوجه الشذوذ الصريف يف األسماء الشاذة
ُ َّ
ِّ 1 )1
الـمعلة لعلة صوتي�ة
يفرق بني التغيريات الصرفية اليت تطرأ على الكلمات

َ َّ
ِّ ً
ِّ
مبين�ا التغيريات الصرفية اليت طرأت عليها
املعلة
 4 -3الظواهر الصوتي�ة التصريفية 2 )2يقدر الصورة األصلية للكلمة
يتعرف املباحث الصوتي�ة
ِّ
ً
ّ
ًّ
التصريفية :اإلعالل واإلبدال
3 )3يعلــل تعليــا َّ صوتيــ�ا للتغــرات الصرفيــة الــي تطــرأ علــى البنيــ�ة األصليــة يف
الكلمــات َ
املعلــة
واإلدغام والوقف واإلمالة وأحكامها
التفصيلية.
ً
تصريفا سليماً
َّ
ِّ
4 )4يصرف الكلمات املعرضة لإلعالل
ً
ً
ِّ ً
مبين�ا الفرق بينها صوتا وداللة
5 )5يقف على الكلمات بصور متنوعة سليمة

تخصص اللغة العربية
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 -4البالغة
وصف المكون األساسي :يتوقع من الخريج أن يكون عالـ ًما بالمقدمات البالغية :نشأة البالغة ،وتطورها ،وعلومها
الثالثة :المعاني ،والبيان ،والبديع ،ومجال كل علم ،وخصائصه ،ومباحثه التفصيلية وقضاياه ،والمداخل البالغية لتحليل
النصوص ،وأدوات كل مدخل وخصائصه ،وأن يكون قادرًا على توظيف ذلك في تحليل النصوص اإلبداعية تحليالً
بالغيًّا يكشف عن القيم الجمالية فيها.
املكون الفرعي
 1 -4املقدمات البالغية

ّ
1 )1يبي مفهوم البالغة والفصاحة

نواجت التعلم

يلم باملقدمات البالغية :تعريف 2 )2يكتشف العيوب اليت ختل بالفصاحة
ّ
3 )3يبي مكونات النص واملؤثرات يف إنشائه
البالغة ،وموضوعها ،ونشأتها،
وتطورها ،ومزنلتها بني علوم العربي�ة4 )4 ،يمزي بني علوم البالغة الثالثة :املعاين والبي�ان والبديع ،ووظائف كل منها
وعالقتها بالفصاحة ،وأعالمها،
5 )5يشرح أهم وظائف علم البالغة يف النصوص املختلفة
ومدارسها ،وفروعها الثالثة.

6 )6يوضح نشأة علم البالغة وتطوره
1 )1يفرق بني اإلسناد احلقيقي واإلسناد املجازي
2 )2يمزي اجلملة اخلربية ويفرق بني أنواع اخلرب من حيث تأكيده
3 )3يستنبط املعاين البالغية ألساليب اإلنشاء الطليب

 2 -4علم املعاين
4 )4يســتنبط األســرار البالغيــة يف أحــوال الرتكيــب مــن حيــث :االســمية والفعلية،
والتعريــف والتنكــر ،والتقديــم والتأخــر ،واحلــذف والذكــر ،واإلطــاق
يعرف علم املعاين وموضوعه
والتقييــ�د باملتعلقــات
ومزنلته ومباحثه ،ويوظف ذلك كله يف
ّ
5 )5يعلــل بالغــة خــروج الــكالم علــى خــاف مقتــى الظاهــر يف :االلتفــات،
كشف القيم اجلمالية يف النصوص،
وإظهــار مــا حقــه اإلضمــار وعكســه ،والتعبــر عــن املســتقبل بصيغــة المــايض
وعكســه ،والتعبــر عــن املفــرد باجلمــع وعكســه ،وأســلوب احلكيــم
جمل ذات صبغة بالغية
وتركيب ٍ
ً
مراعية ملقتضيات األحوال املختلفة6 )6 .يمــز بــن طــرق القصــر مبينـ�ا احلــال الــي تالئــم كل طريــق ،ويمــز بــن نوعيــه:
احلقيقــي واإلضايف
7 )7يمزي مواضع الفصل من مواضع الوصل وأسرارهما البالغية
8 )8يفــرق بــن أنــواع اإلجيــاز ،وأنــواع اإلطنــاب (عطــف العــام علــى اخلــاص
وعكســه ،اإليضــاح بعــد اإلبهــام ،االحــراس ،التتميــم ،االعــراض ،التذيي ـ�ل،
التكريــر) ويبــن أغراضهــا البالغيــة
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املكون الفرعي
 3 -4علم البي�ان
يعرف علم البي�ان :وموضوعه،
ومزنلته ،وأهدافه ،ومباحثه،
وتفصيالت كل مبحث منها ،والقيم
اجلمالية فيه .ويوظف ذلك كله يف

نواجت التعلم
1 )1يشرح مفهوم التشبي�ه وحيدد أركانه
2 )2يمــز بــن أنــواع التشــبي�ه مــن حيــث الذكــر واحلــذف يف األداة ووجــه الشــبه،
ومــن حيــث احلســية والعقليــة ،أو اإلفــراد والتعــدد والرتكيــب يف الطرفــن
ووجــه الشــبه
3 )3يستنبط األغراض البالغية للتشبي�ه

كشف القيم اجلمالية لتنوع األسلوب 4 )4يفرق بني نوعي املجاز اللغوي :املجاز املرسل ،واالستعارة ،وعالقاتهما
البي�اين يف النصوص ،وتنويع تعبرياته
ً
5 )5يمزي أنواع االستعارة :التصرحيية ،واملكني�ة ،والتمثيلية
تنويعا يراعي األحوال املختلفة.
6 )6يشرح مفهوم الكناية ،ويبني أنواعها وأسرارها البالغية
 4 -4علم البديع
يعرف علم البديع :وموضوعه،
ومزنلته ،وأهدافه ،ومباحثه،
وتفصيالت كل مبحث منها ،والقيم
اجلمالية فيه .ويوظف ذلك كله يف

1 )1يوضح أهمية البديع يف بن�اء النص وجماله.
2 )2يســتنبط املحســنات املعنويــة ويبــن بالغتهــا :الطبــاق واملقابلــة ،مراعــاة
النظــر،اللــفوالنشــر،املشــاكلة،التجريــد،حســنالتعليــل،التفريــع،التوريــة
3 )3يســتنبط املحســنات اللفظيــة ويبــن بالغتهــا :الســجع ،اجلنــاس ،رد العجــز
علــى الصــدر ،االقتب ـ�اس ،التضمــن

كشف القيم اجلمالية للتحسني
ّ
البديعي بشقيه ،وحتسني تعبرياته بما 4 )4يقــوم مواضــع التأنــق يف النــص :حســن االبتــ�داء ،وحســن االنتقــال
(التخلــص) ،وحســن اخلتــام
يقتضيه كل تركيب من محسنات.
5 )5يوظف املحسنات البديعية يف تعبريه.

تخصص اللغة العربية
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املكون الفرعي
 5 -4التحليل البالغي للنصوص
يفرق بني املداخل البالغية
لتحليل النصوص ،وأدوات كل منهج
وخصائصه ،وتوظيف ذلك كله
يف حتليل األساليب وكشف القيم
اجلمالية فيها ،والتعبري بأساليب ذات
قيم جمالية متن�اسبة مع األحوال
املختلفة.

نواجت التعلم
1 )1يلــم بأبــرز املناهــج يف التحليــل البالغــي للنصــوص (البالغيــة واألســلوبي�ة
والتداوليــة)
ً
ًّ
بالغيا
2 )2حيلل بن�اء النص حتليال
3 )3يستخرج األساليب البالغية من النص
4 )4يكتشف ما خيل ببلاغة اخلطاب
ًّ
بالغيا
5 )5يعيد بن�اء النص بن ً�اءا
6 )6حيلل وجوه التن�اسب والرتابط يف النص القرآين
7 )7يربط بني األساليب البالغية ومقاصد النص
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 -5األدب:
وصف المكون األساسي :يتوقع من الخريج أن يكون عال ًما بتاريخ األدب ،وخصائص أدب كل عصر ،واألجناس
األدبية نظ ًما ونثرًا ،وما طرأ عليها من تحوالت ،والمدارس األدبية في األدب العربي قدي ًما وحديثًا وخصائص كل
مدرسة ،وأن يكون قادرًا على استحضار أهم النماذج األدبية في العصور المختلفة ونسبتها إلى أصحابها ،وتحديد
أغراضها الموضوعية وينسبها إلى مذاهبها الفنية ،وكشف أبرز خصائص العصر الذي تنتمي إليه من خاللها.
املكون الفرعي
 1 -5العصور واملدارس األدبي�ة

نواجت التعلم
1 )1يمزي بني العصور األدبي�ة القديمة واحلديث�ة

يمزي بني عصور األدب العريب
ّ
ً
إجماال ،وتاريخ األدب يف كل عصر منها2 )2 ،يبي سمات األدب يف كل عصر وأهم فنونه وأعالمه
وخصائصه ،ومذاهبه ،وأبرز أعالمه،
ً
وأهم نصوصه ،وما طرأ عليه شكال
ّ
4 )4يبي سمات األدب السعودي وأهم اجتاهاته وفنونه وأعالمه
ً
ومضمونا ،وأسباب ذلك وأهم مظاهره .
ّ
ويتعرف أهم املدارس األدبي�ة يف 5 )5يبي أهم االجتاهات واملدارس األدبي�ة القديمة ،وخصائصها وأهم أعالمها.
ً
األدب العريب ً
قديما وحديث�ا ,وتاريخ
ّ
6 )6يبــن أهــم االجتاهــات واملــدارس األدبي ـ�ة احلديث ـ�ة (اإلحيــاء ،الديــوان ،أبولــو،
كل مدرسة ،وخصائصها املوضوعية
املهجــر ،احلداثــة) ,وخصائصهــا املوضوعيــة والفنيــ�ة ،وأهــم أعالمهــا ،وأثــر
املــدارس الغربي ـ�ة عليهــا.
والفني�ة ،ونت�اجها األديب ،وأهم أعالمها.
3 )3يكتشف العوامل املؤثرة يف األدب يف كل عصر

 2 -5األجناس األدبي�ة
يفرق بني األجناس األدبي�ة عند
نظما ً
العرب ً
ونرثا ،واملراحل اليت مر بها

1 )1يوضح مفهوم األدب
2 )2يفرق بني أجناس األدب من حيث مفهومها وخصائصها

3 )3يشــرح تطــور الشــعر مــن حيــث مضامينـ�ه وأشــكاله مــن العصــور القديمــة إىل
احلديثـ�ة
كل جنس ،والتحوالت اليت طرأت عليه
4 )4يشــرح تطــور النــر وأجناســه (اخلطابيـ�ة والســردية والرتســلية) مــن العصــور
وأسبابها وآثارها وقيمتها.
القديمــة إىل احلديثـ�ة
5 )5يمزي بني أنواع النرث وحيدد خصائصها.

تخصص اللغة العربية
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املكون الفرعي
 3 -5نصوص أدبي�ة
يلم بأهم النصوص األدبي�ة يف
العصور املختلفة ،ويقرأ النصوص
األدبي�ة قراءة سليمة مستوعبة
وكاشفة عن اخلصائص الفني�ة

نواجت التعلم
1 )1يقرأ النصوص األدبي�ة قراءة سليمة
2 )2يكتشــف مــن النصــوص اخلصائــص الفنيــ�ة واملوضوعيــة للعصــور الــي
تنتــي إليهــا
3 )3حيلل النصوص وفق انتمائها إىل األجناس األدبي�ة

ً
ً
واملوضوعية للعصر الذي تنتيم إليه4 )4 ،يوازن بني النصوص األدبي�ة شكال ومضمونا
وينسبها إىل أصحابها ،وحيدد القيم
اجلمالية فيها ،ويوازن بينها وبني 5 )5يطبــق املناهــج النقديــة (التاريــي ،النفــي ،االجتماعــي ،األســلويب ،التــداويل)
يف دراســة النصــوص األدبيـ�ة
ً
ً
نصوص مقاربة لها شكال ومضمونا.
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 -6النقد األدبي
وصف المكون األساسي :يتوقع من الخريج أن يكون عال ًما بالمقدمات النقدية :مفهوم النقد األدبي القديم والحديث،
ونشأتهما وتطورهما ،وصلتهما ببعضهما وبغيرهما من العلوم .وأهم قضايا النقد األدبي القديم ومواقف النقاد منها،
وبمناهج النقد األدبي الحديث وتياراته في الغرب ،وأثرها في النقد العربي الحديث وتياراته ،وسمات كل منهج وتيار
ك ٍّّل منها وأدواته ،وأن يكون عالـ ًما بأبرز القضايا النقدية الحديثة ،وقادرًا على توظيف ذلك في تحليل النصوص تحليال
نقديًا بمناهج نقدية مختلفة
املكون الفرعي

نواجت التعلم

ً
1 )1يشرح مفهوم النقد األديب ً
قديما وحديث�ا
 1 -6املقدمات النقدية
ّ
يطلع على املقدمات النقدية2 )2 :يبــن وظائــف النقــد األديب وعالقتــه ببعــض العلــوم (اللغــة ،البالغــة،
التاريــخ ،علــم النفــس)
مفهوم النقد األديب القديم ونشأته،
3 )3يمــز بــن عناصــر النــص األديب (اللغــة واألســلوب ،األفــكار واملعــاين ،العاطفة،
وتطوره ،وأعالمه ،ومناهجه ،وتعريف
الصــورة ،اخليال)..
النقد األديب احلديث ونشأته ،وتطوره،
4 )4يفرق بني نظرة اإلسالم لألدب ونظرة بعض االجتاهات النقدية
ونظرياته ،وصلته بالنقد األديب
القديم ،وصلة النقد بالعلوم اإلنساني�ة 5 )5يعدد خصائص الناقد املتمزي
عامة وبعلوم اللغة العربي�ة خاصة.
 2 -6النقد األديب القديم
يتعرف أبرز قضايا النقد األديب
القديم (املحافظة والتجديد ،الصنعة
الشعرية ،تعريف الشعر ،عمود الشعر
العريب ،السرقات الشعرية ،اللفظ
واملعىن) ومواقف النقاد القداىم
واجتاهاتهم يف كل قضية منها.

6 )6يفرق بني الذاتي�ة واملوضوعية يف النقد
ّ
1 )1يبي مراحل تطور النقد األديب القديم
2 )2يكتشف العوامل املؤثرة يف النقد األديب القديم
3 )3حيدد أبرز أعالم النقد األديب القديم ومصنفاته
4 )4يكتشــف أبــرز معالــم التفكــر النقــدي عنــد العــرب وطرائقهــم يف نقــد اإلبــداع
األديب
5 )5يشــرح أبــرز قضايــا النقــد األديب القديــم (املحافظــة والتجديــد ،الصنعــة
الشــعرية ،تعريــف الشــعر ،عمــود الشــعر العــريب ،الســرقات الشــعرية ،اللفــظ
واملعــى)

تخصص اللغة العربية
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املكون الفرعي

نواجت التعلم
ّ
1 )1يبــن أبــرز املناهــج النقديــة احلديثــ�ة (التاريــي ،االجتماعــي ،النفــي،
البنيويــة ،التلقــي)

 3 -6مناهج النقد األديب احلديث
ً
نصوصا أدبي�ة وفق املناهج احلديث�ة
2 )2ينقد
وقضاياه
يفرق بني مناهج النقد األديب احلديث،
وأهم تي�اراته ،ونظرياته ،وتأثر النقد العريب ّ 3 )3
يقوم املناهج النقدية احلديث�ة ،ويبني ما فيها من إجيابي�ات وسلبي�ات
احلديث بالنقد األورويب احلديث.
ويلم بأبرز قضايا النقد األديب
احلديث (االلزتام يف األدب ومنهج األدب
4 )4يوضح تأثر النقد العريب احلديث باملناهج النقدية الغربي�ة
اإلساليم ،تغري إيقاع القصيدة العربي�ة،
نظريات السرد احلديث�ة ،األدب املقارن)،
ومواقف النقاد املحدثني واجتاهاتهم يف
5 )5يستخدم منهج األدب اإلساليم يف نقد األدب
كل قضية منها.
6 )6ين�اقــش أبــرز قضايــا النقــد األديب (حريــة األديــب وااللــزام يف األدب ،إيقــاع
القصيــدة العربيــ�ة ،نظريــات الســرد احلديثــ�ة ،األدب املقــارن)
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 -7العروض
وصف المكون األساسي :يتوقع من الخريج أن يكون عالـ ًما بالمقدمات العروضية ،وبحور الشعر العربي الستة
عشر وضوابطها اإليقاعية وأحكامها ،والقافية ومباحثها وأحكامها ،وأن يكون قادرًا على توظيف ذلك في تحليل القصيدة
العربية تحليال مقطعيًّا يفضي إلى معرفة بحرها وخصائص إيقاعها الداخلي.
املكون الفرعي
 1 -7املقدمات العروضية
يدرك املقدمات العروضية :تعريف
علم العروض ونشأته وموضوعه،
وواضعه ،وتطوره ،وأهدافه ،ومزنلته،
ومصطلحاته املختلفة (السبب ،والوتد
والفاصلة والتفعيلة والبحر والزحافات
والعلل والبيت الشعري :ألقابه
ومصطلحات أجزائه ،والكتابة العروضية)
ويجيد الكتابة العروضية ،والفرق بينها
وبني الكتابة اإلمالئي�ة ،وفائدتها يف التحليل
العرويض.

نواجت التعلم
ِّ ِّ
َ
َّ
مقطع باسمه العرويض
ويسم كل
مقاطع صوتي ٍ�ة
لفظ إىل
1 )1جيزئ أي ٍ
ٍ

2 )2يقــارن بــن األوزان العروضيــة (التفعيــات) مــن حيــث ِّ
مكوناتهــا املقطعيــة
ً
ً
وترتيب ـ�ا
نوعــا
3 )3يفـ ِّـرق بــن التغيــرات الــي تطــرأ علــى التفعيــات (الزحــاف والعلــة) ويسـ ِّـي
َّ
كل تغيــر باســمه
ّ
الشــعري محــاكاة إيقاعيــة دقيقــة باســتخدام التفعيــات
4 )4حياكــي البيــت
املناســبة
ّ
ّ
عروضية سليمة
الشعري كتابة
5 )5يكتب البيت
ِّ 1 )1
يمي بني البحور الشعرية من حيث التفعيالت والتنغيم
ِّ
2 )2يقــارن بــن الصــور املختلفــة لــكل حبــر مــن حيــث التمــام وغــره ،والعــروض
والضــرب

 2 -7البحور الشعرية
يتعرف البحور الشعرية الستة عشر،
ّ
الشعري إىل حبره
وصور كل حبر باعتب�ار ما يدخل يف إيقاعه 3 )3ينسب البيت
من زحافات وعلل ،وحتليل نماذج شعرية يف
ً
ًّ
ًّ
ًّ
ِّ
ّ
كل حبر حتليال مقطعيا (صوتي�ا وكتابي�ا)4 )4 .يكتشف التغيري اإليقاعي الواقع يف البيت الشعري وحيدد موضعه منه

يصحــح اخللــل اإليقاعــي يف البيــت الشـ ّ
ِّ 5 )5
ـعري باختي ـ�ار البديــل املناســب ألحــد
ألفاظــه

تخصص اللغة العربية
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نواجت التعلم

املكون الفرعي
ِّ
1 )1حيدد القافية
 3 -7القافية وقضاياها
يتعرف القافية وتعدد اآلراء يف
حتديدها وحروفها وحركاتها وألقابها
وأقسامها وعيوبها ،من خالل نماذج
متنوعة.

ِّ 2 )2
يفرق بني أنواع القافية
ِّ
ِّ
ويسم كال منها باسمه
3 )3حيدد حروف القافية
ِّ
ويسم كل حركة باسمها
4 )4يبني حركات القافية
ِّ
5 )5يكتشف عيوب القافية وحيدد نوع كل عيب
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مخرجات التعلم

 -8مهارات لغوية
وصف المكون األساسي :يتوقع من الخريج أن يكون عالـ ًما بأنواع القراءة وخصائص كل نوع منها ،وأنماط الكتابة
اإلبداعية والعلمية واإلجرائية ،وأحكام اإلمالء والترقيم ،وأن يكون قادرًا على توظيف ذلك في األداء.
املكون الفرعي
 1 -8مهارات القراءة
يمزي بني أنواع القراءة وخصائص
كل نوع ومجاالته ،وعناصر التأثري
يف السامع وطرائق اكتسابها ،وصور
األداء احلسنة والقبيحة ،ومعايري
احلسن والقبح فيها ،ويمارس
القراءات املختلفة ممارسة عملية يف
سياقها الصحيح.

نواجت التعلم
1 )1خيتار نوع القراءة املناسب للمادة املقروءة
2 )2حيدد مواطن الوقفات والوصل بما يدعم الغرض من القراءة
3 )3خيتار عناصر التأثري املناسبة يف القراءة
4 )4يصوغ األفكار الرئيسة للمادة املقروءة
5 )5يلخص النص املقروء
6 )6يضع عنوانا يمثل فكرة المادة املقروءة
7 )7ين�اقش أفكار النص املقروء (ينتقد ،يصحح ،يؤيد)...
1 )1يطبق قواعد الكتابة اإلمالئي�ة والنحوية

 2 -8مهارات الكتابة
يفرق بني أنماط الكتابات األدبي�ة
والعلمية واإلجرائي�ة ،وخصائص كل
3 )3يفرق بني أنواع الكتابة الوظيفية واإلبداعية
نمط منها ،وأحكام اإلمالء والرتقيم
ِّ
يف العربي�ة ،وأهم األخطاء الشائعة 4 )4يصحح األخطاء اللغوية يف النص املكتوب
ووجه الصواب فيها ،ويمارس الفرق
بني أنماط الكتابة ،والتصحيح اللغوي
5 )5يوازن بني صياغتني يف موضوع واحد
ممارسة عملية.

2 )2يستخدم عالمات الرتقيم يف مواضعها الصحيحة

6 )6يعيد صياغة نص مكتوب مراعيا قواعد الكتابة وأعرافها
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