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 وصف البرنامج األكاديمي             

 

الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهناً عما إذا كان قد يوفر وصف 
 حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

 جامعة تكريت /كلية التربية للبنات  المؤسسة التعليمية .1

 قسم اللغة العربية  القسم العلمي / المركز  .2

 دراسة اللغة العربية وآدابها  اسم البرنامج األكاديمي او المهني  .3

 بكالوريوس لغة عربية  اسم الشهادة النهائية  .4

 النظام الدراسي :  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي 

  اللغة العربية برنامج االعتماد المعتمد   .6

 رس الثانوية ادموالتطبيق في ال ةبحثية والمشاهدالنشاطات ال المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 1/8/2016 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 اللغة العربية والتربية االسالمية في المدارس الثانوية.رفد وزارة التربية بمالكات متخصصة في تدريس مادتي -1

 االلمام بقواعد اللغة العربية )نحوها وصرفها (، وففنونها البيانية والبالغية ، وآدابهاتمكين الطالبات من  -2

 ، مع القدرة على كتابة البحوث العلمية في تلك المجاالت . ديث والمعاصر ()الجاهلي ، االسالمي ، العباسي ، االندلسي ،الح

 . تعزيز إدراك الطالبات بآفاق الثقافة اللغوية قديماً وحديثاً ، واكسابهن المهارات األدبية واللغوية والكتابية المتنوعة -3

االرتقاء بوعي الطالبات في فهم جماليات اللغة العربية ، وتحليل نصوصها، ومعرفة المبدعين فيها عبر العصور ،تأليفاً  -4

 وتدريساً في مجالي اللغة واألدب ، وبيان أثر استعمال أساليب اللغة العربية  في فهم اإلعجاز البياني للقرآن الكريم . 
يس ما تلقَينَه من علوم لغوية متنوعة لطلبة المدارس الثانوية فيما بعد بما يناسبها من اكساب المتخرجات مهارات تدر -5

 مهارات التواصل العلمي الحديثة . طرائق التدريس ويعينها من وسائل اإليضاح و
 

 

 
 

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10
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 االهداف المعرفية   -أ
 مكن الطالبة من ضبط قواعد اللغة العربية في النحو والصرف واإلمالء و التعبير. أن تت-1أ

 أن تتمكن الطالبة من تطبيق قواعد اللغة العربية في االستعماالت اللغوية المتنوعة .-2أ

تلّم الطالبة بمجمل آداب اللغة العربية )ما قبل االسالم ،االسالمي ، األموي ، العباسي ،األندلسي ،الحديث أن -3أ

 والمعاصر ( وأبرز شعراء كل مرحلة وأ؟هك النصوص األدبية فيها شعراً ونثراً .
 م الطالبة بمجمل مدارس النقد االدبي عبر العصور .أن تلّ -4أ
 القرآن الكريم ) احاكم التالوة ،التفسير ،الحديث ومصطلحه وما يتعلق به  أن تلّم الطالبة بعلوم -5أ
 أن تتعلم الطالبة المهارات التقنية الحديثة في دراسة اللغة .  -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 

 العلمية .أن تتمكن اطالبة من االلمام بطرائق التدريس والقياس والتقويم للمادة - 1ب 

 أن تتمكن الطالبة من إختيار طريقة التدريس المناسبة لكل مادة علمية بحيث يقدمها بطريقة مشوقة - 2ب 

أن تتمكن الطالبة من حل المشكالت المتعلقة بفهم المادة العلمية لدى الطلبة باالستعانة بنظريات علم النفس - 3ب 

 التربوي ووسائل التعليم الحديثة مما يسهل دراسة اللغة وتدريسها 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 الطريقة القياسية )االلقائية(.-

 طريقة النص.-

 االستقرائية )االستنبطاية(.الطريقة -

 طريقة حل المشكالت .  -

 طرائق التقييم      

 التقويم البنائي او التكويني )اإلمتحانات اليومية ،المناقشة الصفية ،الواجبات البيتية ومتابعتها ،التقويم الصفي(.-

 التقويم التشخيصي)اإلمتحانات الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب ( -

 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 للغة العربية لغة القرآن الكريم ، وإدراك مكانتها بين اللغات . تنشأة الطالب على حب ا-1ج         

 التعرف على مواطن الجمال في اللغة العربية وآدابها .-2ج

 وصوره. الجمالية في أساليب الكالم ي ق األدبي لدى الطالب ليدرك النواحتنمية الذو-3ج

اظ وعي الطالب لشرف الكلمة وأثرها في قواعد الحوار العمل على النهوض باللغة العربية والعمل على نشرها وإيق-4ج   

 وتنمية الوعي .
 طرائق التعليم والتعلم     

 مد في األهداف الوجدانية طرائق التعليم التقليدية ، ألنها أهداف قيمية ال يمكن تلقينها كاألهداف المعرفية لذا يُعتمد :عتتال

 تمثُل الطالب للقدوة الحسنة فيمن حوله .-1

 تكوين فئة عامة من القيم الحسنة .-2

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية  -3

 طرائق التقييم    

سلوك الطالبة ومقابلتها مالحظة تقليدية ، بل يتم االعتماد على ال يتم تقويم األهداف الوجدانية عن طريق االختبارات ال

 .ومناقشتها ومتابعة عالقتها بالوسط التعليمي بما يوفر سجالً تراكمياً عن تمثُّلها لألهداف الوجدانية والقيمية 
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 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.-د 

 مهارات الحوار والمناقشة العلمية .   -1د

 مهارات التقنات الحديثة في االتصاالت والتوثيق والتواصل مع المؤسسات والمراكز العلمية .  -2د

 مهارات العمل الجماعي خاصة في البحث العلمي . -3د

 .  مهارات حل المشكالت التربوية باالستعانة بالبرامج والطرائق التربوية والنفسية -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 الطريقة االستقرائية ) االستنباطية( -

 طريقة حل المشكالت . -

التدريبية إلكساب الطالبات القدرة على التواصل مع المجتمع ، والقدرة على الحوار المثمر ، اعاد الدورات والندوات  -

 وحل المشكالت التربوية بالطرائق العلمية .

 التفاعل الصفي وتبادل اآلراء بين الطالب والمدرس لطرح صعوبات التعلم ومناقشة حلولها .  -

 

 طرائق التقييم          

 
 االختبارات الشفوية والتحريرية ، الفردية والجماعية ، النظرية والعملية .  -
، والعمل بروح الفريق ضمن الصف والتواصل الفكري والعلمي ، المالحظة المباشرة ألداء الطالبة في مجاالت الحوار  -

 الدراسي وبيئة الكلية والجامعة . 
 تكليف الطالبات بإعداد البحوث العلمية الختبار قدرتهن على التفكير واالستنتاج وحل المشكالت . 

 
 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

 - 3 النحو  AA1 لىاألو المرحلة

 - 3 أدب عصر ماقبل اإلسالم  AA2 المرحلة األولى

 - 2 الصرف  AA3 المرحلة األولى

 - 2 البالغة  AA4 األولىالمرحلة 

 - 2 اإلنشاء والتعبير  AA5 المرحلة األولى

 - 2 علوم القرآن وقواعد التالوة  AA6 المرحلة األولى

 - 2 علم النفس التربوي  AA7 المرحلة األولى

 - 2 أسس التربية  AA8 المرحلة األولى

 1 1 الحاسبات  AA9 المرحلة األولى

 - 1 حقوق اإلنسان  AA10 المرحلة األولى

 - 3 النحو  AB1  المرحلة الثانية
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 - 3 األدب اإلسالمي  AB2 المرحلة الثانية 

 - 2 الصرف  AB3 المرحلة الثانية 

 - 2 العروض والقافية  AB4 المرحلة الثانية 

 - 2 البالغة  AB5 المرحلة الثانية 

 - 2 الكتاب القديم  AB6 المرحلة الثانية 

 - 2 تحليل النص  AB7 المرحلة الثانية 

 - 2 اإلدارة التربوية  AB8 المرحلة الثانية 

 1 1 الحاسبات  AB9 المرحلة الثانية 

 - 2 اللغة اإلنكليزية  AB10 المرحلة الثانية 

 - 3 النحو  AC1  المرحلة الثالثة

 - 3 األدب العباسي  AC2 المرحلة الثالثة 

 - 2 النقد القديم  AC3 المرحلة الثالثة 

 - 2 األدب األندلسي  AC4 المرحلة الثالثة 

 - 2 علم اللغة  AC5 المرحلة الثالثة 

 - 2 المكتبة ومنهج البحث  AC6 المرحلة الثالثة 

 - 2 الحديث ومصطلحه  AC7 المرحلة الثالثة 

 - 2 اإلرشاد التربوي  AC8 المرحلة الثالثة 

 - 2 طرائق التدريس  AC9 المرحلة الثالثة 

 - 3 النحو  AD1  المرحلة الرابعة

 - 3 فقه اللغة  AD2 المرحلة الرابعة 

 - 2 النقد الحديث  AD3 المرحلة الرابعة 

 - 2 الشعر العربي الحديث AD4 المرحلة الرابعة 

 - 2 النثر العربي  AD5 المرحلة الرابعة 

 - 2 التطبيقات األدبية  AD6 المرحلة الرابعة 

 - 2 التطبيقات اللغوية  AD7 المرحلة الرابعة 

 2 - المشاهدة والتطبيق  AD8 المرحلة الرابعة 

 - 2 القياس والتقويم  AD9 المرحلة الرابعة 

 

 

 

 
 التخطيط للتطور الشخصي .12

 التواصل العلمي من خالل الندوات واملؤمترات والعمل املشرتك مع كوادر كفوءة يف االختصاصات املماثلة.   -

 االطالع على دراسات عاملية يف االقسام املماثلة ، لتنمية القدرة عللى البحث وحل املشكلت العلمية .  -
 االخنراط يف اكتساب خربات ومهارات علمية حديثة يف جمال التواصل التقين احلديث .   -

 

 معيار القبول )وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد( .13
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قبول يف اجلامعات واملعاهد العراقية يتبع القبول يف الكلية نظام التوزيع املركزي الذي تنتهجهه وزارة التعليم العايل والبحث العلمي حبسب استمارة ال -
 وابملوازنة بني رغبة الطالب وما حصل عليه من جمموع . 

تحان النهائي للصف أما القبول يف قسم اللغة العربية فهو خيضع لقرار جلنة خمتصة ابلقسم توازن بني رغبة الطالبة ودرجتها يف مادة اللغة العربية يف االم
 السادس يف املرحلة الثانوية . 

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 اجلامعات املماثلة .  رابط الربانمج على شبكة االنرتنت ، وتطبيقاته يف -
 الدورات التدريبية اليت أقامتها أقسام اجلودة واألداء اجلامعي حول الربانمج يف خمتلف املعاهد والكليات يف العراق . -
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 مهارات المنهجمخطط 

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
األهداف المهاراتية  األهداف المعرفية 

 الخاصة بالبرنامج 

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
المهارات العامة والتأهيلية 

المنقولة) المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي(

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات  المؤسسة التعليمية .1

 قسم اللغة العربية  القسم العلمي  / المركز .2

 أدب عصر ما قبل اإلسالم / الصف األول اسم / رمز المقرر .3

 محاضرات صفيّة  أشكال الحضور المتاحة .4

 مقرر سنوي  الفصل / السنة .5

 ساعة  90 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 2016/  8 /21 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 

 أهداف المقرر .8

 اإلسالم . إيصال نظرة عامة عن األدب العريب يف عصر ما قبل -1

ق الراسخ تعريف التالميذ أبهم اخلصائص اليت يتصف هبا أدب هذه الفرتة وتعريفهم أبمهيته احلضارية والثقافية كونه ميثل اهلوية التارخيية والعم -2
 ع ،للثقافة العربية قبل اإلسالم ، الذي حفظ لنا عن طريق الرواية الشفوية واملوثوقة حىت وصل إىل عصور التدوين اليت حفظته لنا من الضيا 

 . فضالً على التعريف أبهم شعراء هذا العصر وخصوصية كل منهم  -3

 لكل فن من فنون نثر عصر ما قبل اإلسالم .وتسليط الضوء على النثر يف ذلك العصر مبختلف أشكاله وتقدمي مناذج  -4

 
 
 
 
 

إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا يوفر وصف المقرر هذا 

 كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10
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 األهداف المعرفية   -أ

 .بعد تلقي هذه المادة فإن المتلقي يكون على وعي كبير بأهمية أدب عصر ما قبل اإلسالم  -1أ

 .تطوير أذواقهم على تذوق النماذج العليا من الشعر والنثر  -2أ

 وتنمية القدرة على تحليل النصوص والوقوف على ما فيها من صور وأخيلة . -3أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 ضبط اللسان العربي بالنسبة للطالبات عبر قراءة النصوص الشعرية القديمة وحفظها .– 1ب

تنمية الحس والذائقة السليمين لدى الطالبات وتنمية قدراتهم على فهم النصوص األدبية وتلمس ما فيها من – 2ب

 مواطن الجمال .

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 _ الطريقة القياسية ) القاء المحاضرات ( .

 _ طريقة النص 

 
 طرائق التقييم      

_ التقويم البنائي ) التكويني( باالمتحانات اليومية ، ومالحظة أداء الطالبة في المناقشات الصفية والواجبات البيتية 

 ومتابعتها ، والتقويم الصفي .

 

 _ التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب . 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 فهم كونها لغة معجزة أُديت بها معجزة القرآن الكريم . تنشأة الطالبات على حب اللغة العربية ، و -1ج

 

 معرفة جماليات اللغة العربية عبر االطالع على أرقى النماذج الشعرية واألدبية في عصر ماقبل اإلسالم . -2ج-

 األفكار والحوار الحضاري . التراث العربي الشعري واألدبي بأشكاله كافة إيقاظ وعي الطالبات بقيمة  -3ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية .  -

 

الطالبات يغرس لدى مما الشعرية واألدبية بما تنطوي عليه من أبعاد حضارية وفنية ولغوية وأدبية ، تقديم النماذج  -

والثقافة الكونية االنساني الوعي بأهمية التراث األدبي العربي في عصر ما قبل اإلسالم اإليمان ودوره في البناء الحضاري 

. 
 طرائق التقييم    

 في قياس التقويم أكثر من طريقة لتوفير الشمولية :تستخدم _ 

 الوجدانية والقيمية .حول األهداف فهم أفكار الطالبة أوالً طريقة القياس المقالية التي يتم من خاللها 

ثانياً طريقة االختبارات الموضوعية التي تتمثل باالختبارات ذات اإلجابة القصيرة من مثل االختيار من متعدد ، وملئ 

 الفراغات ، والصح والخطأ .
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 بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. .العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقالمهارات  -د 

 .ونقدها فهم النصوص الشعرية القدرة -1د

 .  حفظ النصوص الشعرية ومعرفة أهميتها الحضارية والفنية والثقافية بوصفها علم قوم لم يكن لهم علم أصح منه -2د

 وأهم الرموز الشعرية واألدبية فيه .ومصادره ريخ األدبي العربي في عصر ما قبل اإلسالم بالتااكتساب المعرفة  -3د
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

األداء الصفي  قياسيةطريقة الال معنى األدب لغة واصطالحاً               3 1تشرين األول 

 واالمتحانات
األداء الصفي  الطريقة القياسية  معنى األدب لغة واصطالحاً               3 2تشرين األول 

 واالمتحانات
امعنى األدب لغة واصطالح  3 3تشرين االول  األداء الصفي  الطريقة القياسية  

 واالمتحانات 
األداء الصفي  الطريقة القياسية  معنى األدب لغةواصطالحاً   3 4تشرين األول 

 واالمتحانات
مصادر أدب قبل اإلسالم   3 1تشرين الثاني 

)الرواية ، المعاجم ، 

الدواوين ، كتب االختيارات 

 والحماسات (

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات

مصادر أدب قبل اإلسالم   3 2تشرين الثاني 

)الرواية ، المعاجم ، 

الدواوين ، كتب االختيارات 

 والحماسات (

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 

مصادر أدب قبل اإلسالم   3 3تشرين الثاني 

)الرواية ، المعاجم ، 

الدواوين ، كتب االختيارات 

 والحماسات (

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 

مصادر أدب قبل اإلسالم   3 4تشرين الثاني 

)الرواية ، المعاجم ، 

الدواوين ، كتب االختيارات 

 والحماسات (

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 

رواية الشعر  -الشعر أ  3 1كانون األول 

قضية االنتحال  -وتوثيقه ، بر

وأسبابها ، وعرض آراء 

 المؤلفين        

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 

رواية الشعر  -الشعر أ  3 2كانون األول  

قضية االنتحال  -وتوثيقه ، بر

وأسبابها ، وعرض آراء 

 المؤلفين        

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 

موضوعات الشعر العربي   3  3كانون األول

 قبل اإلسالم

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 

موضوعات الشعر العربي   3 4كانون األول 

 قبل اإلسالم

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات

الخصائص الفنية للشعر قبل   3  1كانون الثاني 

 اإلسالم             

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات

الخصائص الفنية للشعر قبل   3 2كانون الثاني 

 اإلسالم             

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات

األداء الصفي  الطريقة القياسية  شعراء المعلقات  3  3كانون الثاني 

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  شعراء المعلقات  3 4كانون الثاني 

 واالمتحانات

األداء الصفي  الطريقة القياسية  شعراء المعلقات  3 1شباط    

 واالمتحانات
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 البنية التحتية  .12

تاريخ األدب العربي ) العصر الجـاللي     شـو ي ضـ .  طالة عـ      -1 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 ط  6
تاريخ األدب العربي  بـ  اإلالـ م   رـورم حمـودم القيالـي وزمـي      -2

 م ط1979دار الحري  للة اع    
 

 مصادر الشعر اجلاهلي وقيمتها التارخيية ، د. انصر الدين األسد  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2
 مصادر وخصائص الشعر اجلاهلي ، راجيه جنة الرمحن

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 ) 

 المجالت العلمية , التقارير ,....  (
 

اإلسالم املنشورة يف الشعر واألدب يف عصر ما قبل البحوث األكادميية حول 
 . اجملالت العلمية احملكمة داخل العراق وخارجه

  ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت ....

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

مفردات يتصف المنهج المقرر لمادة األدب في عصر ما قبل اإلسالم بالشمولية والسعة إال أنه يحتاج إلى زيادة الساعات لتغطية 

 المادة على نحو مرٍض وواف .

 
 نموذج وصف المقرر

األداء الصفي  الطريقة القياسية  شعراء المعلقات  3  2شباط    

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  الشعراء الفرسان   3  1آذار    

 واالمتحانات 

 األداء الصفي الطريقة القياسية  الشعراء الفرسان  3 2آذار    

األداء الصفي  الطريقة القياسية  الشعراء الصعاليك  3 3آذار     

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  شعراء آخرون  3  4آذار     

 واالمتحانات 

موضوعات النثر )النثر   3 1نيسان 

 أنواعه وأسبابه(         

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 

موضوعات النثر )النثر   3 2نيسان  

 أنواعه وأسبابه(         

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 

موضوعات النثر )النثر   3 3نيسان 

 أنواعه وأسبابه(         

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 

موضوعات النثر )النثر   3  4نيسان 

 أنواعه وأسبابه(         

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 

موضوعات النثر )النثر   3  1مايس   

 أنواعه وأسبابه(         

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 

 _____    طريقة حل المشكالت  مراجعة عامة   3 2مايس  

 ____     ______ االمتحانات النهائية   ___  4و  3مايس 
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 وصف المقرر

 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات  المؤسسة التعليمية .9

    قسم اللغة العربية .  / المركز علمي القسم ال .10

 الصرف / الصف األول .  اسم / رمز المقرر .11

 محاضرات صفية .  أشكال الحضور المتاحة .12

 مقرر سنوي  الفصل / السنة .13

 ساعة  60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .14

 2016/  9 /20 تاريخ إعداد هذا الوصف  .15

 أهداف المقرر .16

 متكني الطالبات من ضبط قواعد اللغة العربية يف املستوى الصريف ، مبا ميكنهن من متييز الصواب واخلطأ يف النصوص املختلفة .  -

 

 استخدام أساليب اللغة العربية استخداما صحيحا الئقا مبقام الكالم .  -

 تعريف الطالبات أببرز علماء الصرف وأشهر مصنفاهتم فيه قدميا وحديثا . -

 تعريف الطالبات ابلفروق اللغوية الداللية الدقيقة للبىن الصرفية املختلفة .  -

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً عما 

 ؛المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .14

  هداف المعرفية األ -أ
 تمكين الطالبات من ضبط قواعد الصرف العربي .  -1أ

 تمكين الطالبات من تطبيق القواعد الصرفية في االستعمال اللغوي استخاما صحيحا . -2أ

 تعريف الطالبات بالمصادر الصرفية القديمة والحديثة . -3أ
 تعليم الطالبات الفروق الداللية الدقيقة بين البنى الصرفية المختلفة . -4أ
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  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 تصويب الخطأ الصرفي أينما وقع .  – 1ب

 تنمية الحس الصرفي السليم بما يمكن من الحكم على النصوص .  – 2ب

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 الطريقة  القياسية ) القاء المحاضرات ( .   -
 طريقة النص .  -

 

 
 طرائق التقييم      

 

التقويم البنائي ) التكويني ( باالمتحانات اليومية ، ومالحظة أداء الطالبة في المناقشة الصفية والواجبات البيتية  -

 ومتابعتها ، والتقويم الصفي . 
 التقويم التشخيصي والنهائية باالمتحانات الفصلية والنهائية الصدار التقويم النهائي .  -

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تنشأة الطالبات على حب العربية وادراك أثر أساليبها في حسن تأدية المعنى كونها لغة القرآن الكريم .  -1ج

 معرفة جماليات اللغة العربية في اختيار الصيغ الصرفية المناسبة لكل موقف كالمي .  -2ج 

 

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية .  -

 
 طرائق التقييم    

 

 

_ التستخدم هنا طرائق التدريس التقليدية بل يتم االعتماد  على المالحظة والمقابلة ومحاولة فهم أفكار الطالبة حول 

 األهداف  الوجدانية والقيمية . 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية المهارات العامة و -د 

 القدرة  على التصحيح الصرفي وضبط بنى المفردات في النصوص المختلفة .  -1د

    اكتساب  المعرفة باالنظمة  الحديثة  للحوار و التواصل  .                                 -2د           
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 بنية المقرر .15

ال األسبوع

 ساعات
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
طريقة 

 التقييم

تشرين الثاني 

1 
التعريف بعلم  2

 الصرف لغة واصطالحاً 
تعريف بعلم 

 الصرف
الطريقة 

القياسية 

 وطريقة النص 

األداء 

الصفي 

 واالمتحانات 
تشرين الثاني 

2 
تعريف الطالبات  2

بمعنى الميزان الصرفي 

وكيفية استعماله في 

 جذور كل الكلمات

 = = الميزان الصرفي 

تشرين الثاني 

3 
تعريف الطالبات  2

بمعنى الميزان الصرفي 

وكيفية استعماله في 

 جذور كل الكلمات

 = = الميزان الصرفي 

تشرين الثاني 

4 
تعريف الطالبات  2

بمعنى القلب المكاني 

وكيفية استعماله في قلب 

 األلفاظ

 = = القلب المكاني  

الحروف األصلية   2 1كانون األول 

 والزائدة  
= = 

 = = المجرد والمزيد   2 2كانون األول 

الصحيح والمعتل   2 3كانون األول 

 وأقسامهما  
= = 

 = = الجامد والمتصرف    2  4كانون األول 

كانون الثاني 

1 
الفعل المتعدي   2

 والالزم 
= = 

كانون الثاني  

2 
المبني للمعلوم   2

 للمجهولوالمبني 
= = 

كانون الثاني 

3 
نونا التوكيد مع   2

 الفعل  
= = 

كانون الثاني 

4 
إسناد األفعال إلى   2

 الضمائر  
= = 

 = = عطلة ربيعية  2 1شباط 

 = = عطلة ربيعية  2 2شباط 

 -- -- أبنية المصادر    2  3شباط 

 -- -- أبنية المشتقات   2  4شباط 

 = = اسم الفاعل   2 1اذار 

 = = صيغ المبالغة   2 2اذار 

 = = اسم المفعول   2  3اذار 

 = = الصفة المشبهة   2  4اذار 

 = = أفعل التفضيل   2 1نيسان  

اسما الزمان    2 2نيسان 

 والمكان 
= = 

 = = اسم اآللة    2  3نيسان  

 = =  المصدر الميمي    2   4نيسان 

 =طريقة  مراجعة عامة   2 1مايس 
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 البنية التحتية  .16

 الصرف / د . حامت الضامن  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 الصرف الوايف / هادي هنر  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2
 الصرف الواضح/ علي اجلارم وآخرون . 

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 اجملالت اليت تصدرها اجلامعات العراقية والعربية ، واجلهات االكادميية املعتربة .  

 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 مواقع املكتبات العائدة للجامعات ةاملعاهد اللغوية العراقية والعربية املختلفة . 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .17

   

الن مادة الصرف هي مادة لغوية أساسية فذلك يتطلب  زيادة عدد الساعات الدراسية المخصصة لتدريسها ، ثم يتطلب 

 أيضا النظر بدقة لما يالئم الموضوعات الصرفية من طرائق التدريس ووسائل االيضاح . 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النص 

طريقة  مراجعة عامة   2 2مايس 

 النص 
= 
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات  المؤسسة التعليمية .17

 قسم اللغة العربية  العلمي  / المركزالقسم  .18

 العروض والقافية / الصف الثاني اسم / رمز المقرر .19

 محاضرات صفيّة  أشكال الحضور المتاحة .20

 مقرر سنوي  الفصل / السنة .21

 ساعة  64 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .22

 2016 /9 /2 تاريخ إعداد هذا الوصف  .23

 

 أهداف المقرر .24

اسده ، فاحلاجة فلدراسة علم العروض أمهية كبرية يف معرفة القواعد ملوسيقى الشعر العريب وأصوهلا والتمييز بني صحيح الشعر ومكسوره أو  -5
بية العر إىل هذا العلم ملحة للشعراء وغريهم فهذا العلم مبثابة املرشد هلم واملعني على متييز الصواب من اخلطأ يف التشكيل املوسيقي للقصيدة 

 العمودية واحلرة أيضا .

 
 
 

 

إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا يوفر وصف المقرر هذا 

 ؛كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .18

 األهداف المعرفية   -ب

 عد تلقي لذ  المادة فـنن المتلقـي ينـون  ـادراى علـي تم  ـز الـوزن الصـحيا مـن اللاالـد فـي الشـعر عبـر القـدرة علـي  -1أ
 يحدث ف ها من خل  أو رقص ياليء إلي إيقاع الرص ويلالد جمال ته طتحل   الرصوص والو وف علي صح  وزرها وما  د 

التعــرف علــي ألــم المصــةلحاق المتعلقــ   علــم العــروو وألــم األوزان وةــري رعــم ال حــور ضــمن إيقاعــاق الشــعر  -2أ
 العربي ط
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 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 القدرة على تمييز صحيح الوزن من فاسده .– 1ب

 معرفة الوزن والبحر الشعري لكل قصيدة ، عبر تحليلها تحليالً عروضياً .– 2ب

تعليم الطالبات الفرق بين الخط العروضي أو الكتابة العروضية واختالفها عن الكتابة العادية ، وأهميتها في  -3ب

 استنباط البحور واألوزان المختلفة .

 طرائق التعليم والتعلم      

 
 

 _ الطريقة القياسية ) القاء المحاضرات ( .

 _ طريقة النص .

 
 طرائق التقييم      

_ التقويم البنائي ) التكويني( باالمتحانات اليومية ، ومالحظة أداء الطالبة في المناقشات الصفية والواجبات البيتية 

 ومتابعتها ، والتقويم الصفي .

 

 _ التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب . 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تنشأة الطالبات على حب اللغة العربية ، وفهم كونها لغة معجزة أُديت بها معجزة القرآن الكريم . -1ج

 

معرفة جماليات اللغة العربية عبر االطالع على أرقى النماذج الشعرية . ومعرفة إيقاعاتها وتميزها عن غيرها  -2ج-

 من اإليقاعات .

الشعري واألدبي بأشكاله كافة ، والوقوف على جمالياته الصوتية  إيقاظ وعي الطالبات بقيمة التراث العربي -3ج

 والتعبيرية والبنائية.

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية . -

 

يغرس لدى الطالبات تقديم النماذج الشعرية واألدبية بما تنطوي عليه من أبعاد حضارية وفنية ولغوية وأدبية ،مما  -

الوعي بأهمية التراث األدبي العربي في عصر ما قبل اإلسالم اإليمان ودوره في البناء الحضاري االنساني والثقافة الكونية 

. 
 طرائق التقييم    

 _ تستخدم في قياس التقويم أكثر من طريقة لتوفير الشمولية :

 خاللها فهم أفكار الطالبة حول األهداف الوجدانية والقيمية .أوالً طريقة القياسيةالمقالية التي يتم من 

ثانياً طريقة االختبارات الموضوعية التي تتمثل باالختبارات ذات اإلجابة القصيرة من مثل االختيار من متعدد ، وملئ 

 الفراغات ، والصح والخطأ .

 
 بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. .األخرى المتعلقالمهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات  -د 

 القدرة تحليل النصوص الشعرية ومعرفة أوزانها والبحور التي تنتظم عليها .-1د

 حفظ النصوص الشعرية ومعرفة أهميتها الحضارية والفنية والثقافية بوصفها علم قوم لم يكن لهم علم أصح منه .  -2د
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مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

األداء الصفي  الطريقة القياسية العروض لغة واصطالحاً   3 1تشرين األول 

 واالمتحانات
نشأة علم العروض ،   3 2تشرين األول 

 البيت الشعري وأجزاؤه 

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات
نشأة علم العروض ،   3 3تشرين االول 

 البيت الشعري وأجزاؤه 

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 
التفعيالت وأجزاؤها   3 4تشرين األول 

 في المصطلح النقدي القديم 

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات
التفعيالت وأجزاؤها   3 1تشرين الثاني 

 في المصطلح النقدي القديم 

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات
األداء الصفي  الطريقة القياسية الكتابة العروضية   3 2تشرين الثاني 

 واالمتحانات 
األداء الصفي  الطريقة القياسية الكتابة العروضية   3 3تشرين الثاني 

 واالمتحانات 
األداء الصفي  الطريقة القياسية البحور الشعرية   3 4تشرين الثاني 

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية البحور الشعرية   3 1كانون األول 

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية البحور الشعرية   3 2كانون األول  

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية البحور الشعرية   3 3كانون األول

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية البحور الشعرية   3 4كانون األول 

 واالمتحانات

األداء الصفي  الطريقة القياسية البحور الشعرية   3  1كانون الثاني 

 واالمتحانات

األداء الصفي  الطريقة القياسية البحور الشعرية   3 2كانون الثاني 

 واالمتحانات

األداء الصفي  الطريقة القياسية البحور الشعرية   3  3كانون الثاني 

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية البحور الشعرية   3 4كانون الثاني 

 واالمتحانات

األداء الصفي  الطريقة القياسية البحور الشعرية   3 1شباط    

 واالمتحانات

األداء الصفي  الطريقة القياسية البحور الشعرية  3  2شباط    

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية البحور الشعرية   3  1آذار    

 واالمتحانات 

 األداء الصفي الطريقة القياسية البحور الشعرية   3 2آذار    

األداء الصفي  الطريقة القياسية البحور الشعرية   3 3آذار     

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية البحور الشعرية   3  4آذار     

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية الدوائر العروضية  3 1نيسان 

 واالمتحانات 
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  دار  6فـــن التقةيـــر الشـــعرم والقافيـــ    صـــلاء خلوصـــي      -1 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 م ط1987 غداد    –الشؤون الثقافي  العام  

ـــ   -2 الكـــافي فـــي العـــروو والقـــوافي   الخة ـــب التبريـــزم   تحق 
ـــالرة   ـــ  الخـــارجي   الق ـــد     مة ع    3الحالـــاري حالـــن عب

 م ط1994
 الرضا علي طالعروو والقافي    عبد  -3

 
 ميزان الذهب يف معرفة شعر العرب ، أمحد اهلامشي -1 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

املرشد الوايف يف علم العروض والقافية وفنون الشعر ، إعداد الدكتور إميل  -2
 م1990بديع يعقوب ، دار الكتب العلمية اللبنانية ، 

)      اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها            

 المجالت العلمية , التقارير ,....  (
أوزان الشعر ، مصطفى بركات ، الدار الثقافية للنشر  ، القاهرة  -1

 م .1998

وحديثه ، د. عبد الرضا علي  ، دار الشروق  موسيقى الشعر العريب قدميه -2
 م .1997، لبنان ، 

 
  ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت ....

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .21

بالشمولية ، غير أنه يتطلب تدريسه بأكثر من مرحلة من مراحل الدراسة  العروض والقافية يتصف المنهج المقرر لمادة

 الجامعية .

 

 
 
 
 
 

األداء الصفي  الطريقة القياسية الدوائر العروضية  3 2نيسان  

 واالمتحانات 

القافية : )أنواعها ،   3 3نيسان 

حروفها ، عيوبها ، 

 حركاتها(

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

القافية : )أنواعها ،   3  4نيسان 

حروفها ، عيوبها ، 

 حركاتها(

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

 أشكال الشعرية العربية  3  1مايس   

  

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

 _____    طريقة حل المشكالت  مراجعة عامة   3 2مايس  

 ____     ______ االمتحانات النهائية   ___ 4و  3مايس 
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات  المؤسسة التعليمية .25

 قسم اللغة العربية  القسم العلمي  / المركز .26

 األدب اإلسالمي / الصف الثاني  اسم / رمز المقرر .27

 محاضرات صفيّة  أشكال الحضور المتاحة .28

 مقرر سنوي  الفصل / السنة .29

 ساعة  90 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .30

 2016/  10 /10 تاريخ إعداد هذا الوصف  .31

 

 أهداف المقرر .32

 متكني الطالبات من معرفة األغراض الشعرية اجلديدة والفنون النثرية اليت ظهرت يف عصر صدر اإلسالم والعصر األموي.   -6

 تعريف الطالبات أببرز الشعراء واخلطباء والكتاب يف عصر صدر اإلسالم والعصر األموي.  -7

 األدب يف نشر مبادئ اإلسالم وتعاليمه  بيان أثر اإلسالم على أدب هذه احلقبة شعرا ونثرا ،فضال عن أثر هذا -8

حتفيظ الطالبات الكثري من النصوص الشعرية ، و النثرية ويف خمتلف األغراض والفنون ؛مبا ميكنهن من تذوق هذا األدب ،واإلحساس   -9
 جبمالياته.

 

ً يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتض المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا  ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم با

 ؛كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .22

 األهداف المعرفية   -أ
 تمكين الطالبات من معرفة أبرز أعالم أدب العصر اإلسالمي؛ من شعراء وخطباء وكتاب .-1أ

 تمكين الطالبات من معرفة أثر اإلسالم على أدب هذا العصر.-2أ

 تعريف الطالبات بدور األدب في نشر اإلسالم وتعاليمه  . -3أ 
 تعليم الطالبات بأثر الظروف السياسية واالجتماعية والفكرية على األدب سلباً وإيجاباً . -4أ
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 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 تنمية الموهبة الشعرية عند الطالبات، وتعويدهن على طريقة القاء الشعر،أو الخطب   . – 1ب

 األدبية التي يمكنها الحكم على جودة النصوص من دونها. تنمية الحس األدبي السليم وتدريب الذائقة– 2ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 
 

 _ الطريقة القياسية ) القاء المحاضرات ( .

 _ طريقة النص 

 
 طرائق التقييم      

المناقشات الصفية والواجبات البيتية _ التقويم البنائي ) التكويني( باالمتحانات اليومية ، ومالحظة أداء الطالبة في 

 ومتابعتها ، والتقويم الصفي .

 

 _ التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب . 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تنشأة الطالبات على حب األدب اإلسالمي ،وحب لغة العرب،وأساليبها ألنها لغة القران المعجزة .  -1ج

 

 معرفة جماليات األدب اإلسالمي ودوره في نشر الدعوة اإلسالمية . -2ج-

  إيقاظ وعي الطالبات بقيمة الكلمة ودورها في أحقاق الحّق ودحر الباطل . -3ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية .  -

 

تقديم النصوص الشعرية والنثرية البليغة المؤثرة  في النفوس مما يبعث الطالبات على اإليمان بدور اللغة االنساني في  -

 نشر الخير والفضيلة . 
 طرائق التقييم    

_ ال تستخدم هنا طرائق التدريس التقليدية بل يتم االعتماد على المالحظة والمقابلة ومحاولة فهم أفكار الطالبة حول 

 األهداف الوجدانية والقيمية في هذا المجال . 

 
 بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. .المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلق -د 

 القدرة على إصدار األحكام النقدية وضبط النصوص المقروءة والمسموعة . . -1د

 المعرفة بطرق األلقاء الجيدة والتأثير على المتلقي .   -2د

الى بقية اللغات اكتساب المعرفة بخصائص األدب اإلسالمي وكيفية تأثيره في آداب األمم األخرى من خالل الترجمة  -3د

 . 
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اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

تحديد مصطلح   3 1تشرين األول 

 األدب اإلسالمي
الطريقةالقياسية ، 

 طريقة النص 
األداء الصفي 

 واالمتحانات
حالة الشعر في   3 2تشرين األول 

عصر صدر 

 اإلسالم 

الطريقة القياسية ، 

 طريقة النص 
األداء الصفي 

 واالمتحانات

حالة الشعر في   3 3تشرين االول 

عصر صدر 

 اإلسالم

الطريقة القياسية ، 

 طريقة النص 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

اتجاه الشعر نحو   3 4تشرين األول 

 االلتزام بالدين 
طريقة النص ، الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
دراسة تفصيلية   3 1تشرين الثاني 

لشعرحسان بن 

 ثابت 

طريقة النص ، الطريقة 

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات

دراسة تفصيلية   3 2تشرين الثاني 

لشعر عبدهللا بن 

 رواحة

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 

دراسة تفصيلية   3 3تشرين الثاني 

لشعر متمم بن 

 نويرة 

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 

دراسة تفصيلية   3 4تشرين الثاني 

 لشعر الحطيئة 

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 

األغراض الشعرية   3 1كانون األول 

الجديدة؛شعر 

 الدعوة والعقيدة 

الطريقة القياسية 

 وطريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

األغراض الشعرية   3 2كانون األول  

الجديدة؛شعر 

الجهاد والفتوح 

 اإلسالمية

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 

اغراض شعرية   3  3كانون األول

قديمةومتطورة؛ 

 المدح والهجاء

طريقة النص والطريقة 

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

اغراض شعرية   3 4كانون األول 

قديمةومتطورة؛ 

 الرثاء والغزل

طريقة النص والطريقة 

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات

الخطابة في   3  1كانون الثاني 

 صدراإلسالم 

طريقة النص و 

 الطريقة االستنباطية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات

الرسائل في صدر   3 2كانون الثاني 

 اإلسالم

طريقة النص والطريقة 

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات

حالة الشعر في   3  3كانون الثاني 

 العصر األموي 

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 

انتشار الشعر في   3 4كانون الثاني 

 األمصار االسالمية

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات

النقائض واشهر   3 1شباط    

 اعالمها جرير

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات

األداء الصفي الطريقة االستنباطية النقائض واشهر   3  2شباط    
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 األمايل يف األدب اإلسالمي؛ ابتسام مرهون الصفار ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 العصر اإلسالمي؛ شوقي ضيف 

ديوان حسان بن اثبت،ديوان عبدهللا بن رواحة، ديوان احلطيئة، شعرمتمم بن  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2
نويرة،ديوان جرير/الفرزدق/األخطل /الكميت /عبيدهللا بن قيس الرقيات/عمر بن ايب 

 ربيعة/مجيل بثينة

)                اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  

 المجالت العلمية , التقارير ,....  (
اإلسالم والشعر، سعيد الناقوري، اإلسالم والشعر ؛سامي مكي العاين/األدب يف 
عصر النبوة والراشدين؛ صالح الدين اهلادي/اجتاهات الشعر يف العصر األموي؛ صالح 

 الدين اهلادي

 الشعر .البحوث األكادميية حول أثر اإلسالم يف 

موقع الدكتور حممد سعيد الغامدي . املكتبة الشاملة/ موسوعة األدب العريب/ مكتبة  ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت ....
 اإلسكندرية/ املكتبة الوقفية /موقع كلية اللغة العربية جامعة األزهر .

 موقع كلية اللغة العربية جبامعة القرويني . 

 مقرر الدراسي خطة تطوير ال .25

 

تتطلب مادة األدب اإلسالمي توفير ساعات إضافية عما هي عليه حالياً ،من أجل سماع حفظ الطالبات للنصوص الشعرية 

 والنثرية،وتعليمهن على طرق األلقاء الصحيحة،وتنمية موهبتهن الشعرية. 

 وتتطلب خطة تطوير المقرر كذلك توفير وسائل اإليضاح الالزمة. 

اعالمها؛الفرزق 

 واالخطل

 واالمتحانات  وطريقة النص 

الشعرالسياسي؛ش  3  1آذار    

 عربني أمية 

الطريقة االستنباطية 

 وطريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 الصفياألداء  الطريقة القياسية  شعر الخوارج  3 2آذار    

الطريقة القياسية  شعر العلويين  3 3آذار     

 وطريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة القياسية  شعر الزبيريين   3  4آذار     

 وطريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الغزل الحسي؛   3 1نيسان 

دراسة لشعر عمر 

 بن أبي ربيعة 

الطريقة القياسية 

 وطريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الغزل العذري؛   3 2نيسان  

دراسةلشعر جميل 

 بثينة 

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 

الخصائصالفنية   3 3نيسان 

 للشعر األموي 

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 

النثر في العصر   3  4نيسان 

األموي؛ 

 موضوعاته

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 

النثر في العصر   3  1مايس   

 األموي؛

 خصائصه

طريقة النص والطريقة 

 القياسية

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 _____    طريقة حل المشكالت  مراجعة عامة   3 2مايس  

االمتحانات   ___  4و  3مايس 

 النهائية 

______     ____ 
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 رموذج وص. المقرر

 المقرروص. 

 جامع  تكريق / نلي  التربي  للبراق  المؤالال  التعليمي  .33

  الم اللغ  العربي   القالم العلمي  / المرنز .34

 الصرف االم / رمز المقرر .35

 محاضراق صلّي   أشنال الحضور المتاح  .36

 مقرر الروم  اللص  / الالر  .37

 الاع   60 عدد الالاعاق الدراالي  )الكلي  .38

 2016/  8 /21 تاريخ إعداد لذا الوص.  .39
 

 المقررألداف  .40

 إيصال رعرة عام  عن مادة الصرف الصرف ط -10
إيصال رعرة عام  عن بري  الك م العربي وتقاليماته   االالم واللع  والحرف   وما يعتريه من تغ  راق من  -11

 ح ث التجرد والزيادة وأوزارها ومعار ها والجمود واالشتقاي ط ودراال  المشتقاق وأرواعها ط
12-  

 وفر وص. المقرر لذا إ جازاى مقتضياى أللم خصائص المقرر ومخرجاق التعلم المتو ع  من الةالب تحقيقها مبرلراى عما إذا 
 نان  د حق  االالتلادة القصوى من فرص التعلم المتاح ط والبد من الربط ب رها وب ن وص. البررامجط؛

 وةرائ  التعليم والتعلم والتق يممخرجاق المقرر  .26

 األلداف المعرفي    -ق
  عد تلقي لذ  المادة فنن المتلقي ينون علي دراي  ببري  الك م العربي ط -1أ
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 األلداف المهاراتي  الخاص   المقررط   -ب 
 ض ط اللالان العربي  الرال   للةال اق عبر  راءة الرصوص الشعري  القديم  وحلعها ط– 1ب
ترمي  الحس والذائق  الالليم ن لدى الةال اق وترمي   دراتهم علي فهم بري  الللظ وتلمس ما ف ها من مواةن – 2ب

 الجمال ط
 عد تلقي لذ  المادة فنن المتلقي ينون علي دراي  نب رة ببري  الكلم  العربي  وحدودلا ونيليِ  وزرها وتحد د  -3ب

 ِلِه ونذلك ما  روُب مرا ُه مَن المشتقاق طالمجرد مرها من المزيد   وعم  اللع  وأحوا
 ةرائ  التعليم والتعلم      

 
 

 _ الةريق  القياالي  ) القاء المحاضراق   ط
 _ ةريق  الرص 

 
 ةرائ  التق يم      

والواج اق الب تي  _ التقويم البرائي ) التكويري   االمتحاراق ال ومي    وم حع  أداء الةال   في المرا شاق الصلي  
 ومتا عتها   والتقويم الصلي ط

 
 _ التقويم التشخيصي  االمتحاراق  اللصلي  والرهائي  إلصدار أحنام الرجاح والرالوب ط 

 
 األلداف الوجداري  والقيمي   -ج

 ترشئ  الةال اق علي حب اللغ  العربي    وفهم نورها لغ  معجزة ُأد ق بها معجزة القرآن الكريم ط  -1ج
 
 معرف  جمالياق اللغ  العربي  عبر االة ع علي بري  الك م العربي -2ج-
 
 ةرائ  التعليم والتعلم     
 
 توف ر الدافر الرلالي لتحق   األلداف الوجداري  ط -
 
تقديم الرماذج الشعري  واألدبي   ما ترةوم عليه من أ عاد حضاري  وفري  ولغوي  وأدبي   مما يغرس لدى الةال اق  -

الوعي  ألمي  التراث األدبي العربي في عصر ما  ب  اإلال م اإليمان ودور  في البراء الحضارم االرالاري والثقاف  الكوري  
 ط

 ةرائ  التق يم    
  ياس التقويم أكثر من ةريق  لتوف ر الشمولي   _ تالتخدم في 

 أوالى ةريق  القياس المقالي  التي  تم من خ لها فهم أفكار الةال   حول األلداف الوجداري  والقيمي  ط
ثارياى ةريق  االخت اراق الموضوعي  التي تتمث   االخت اراق ذاق اإلجا   القص رة من مث  االختيار من متعدد   وملئ 

 اغاق   والصا والخةأ طاللر 
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 المهاراق العام  والتأل لي  المرقول  ) المهاراق األخرى المتعل ط  قابلي  التوع . والتةور الشخصي  ط -د 
 القدرة فهم الرصوص الشعري  ورقدلا ط-1د
حلظ الرصوص الشعري  ومعرف  ألم تها الحضاري  واللري  والثقافي  بوصلها علم  وم لم ينن لهم علم أصا مره -2د
 ط  
 اكتالاب المعرف   التاريخ األدبي العربي في عصر ما  ب  اإلال م ومصادر  وألم الرموز الشعري  واألدبي  فيه ط -3د
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 بري  المقرر .27

مخرجاق التعلم  الالاعاق األالبوع
 المةلو  

 ةريق  التق يم ةريق  التعليم االم الوحدة / أو الموضوع

األداء الصلي  الةريق  القياالي  تقاليم الكلم   3 1تشرين األول 
 واالمتحاراق

تعريُ. الصرف بياُن   3 2تشرين األول 
 موضوعه والتأل ُ. فيه

األداء الصلي  الةريق  القياالي  
 واالمتحاراق

األداء الصلي  الةريق  القياالي   الم زان الصرفي          3 3تشرين االول 
 واالمتحاراق 

األداء الصلي  الةريق  القياالي   الم زان الصرفي          3 4تشرين األول 
 واالمتحاراق

أ الاُم الكلم  وما  ْدُخُ  في   3 1تشرين الثاري 
 دراال  الصرف

األداء الصلي  الةريق  القياالي  
 واالمتحاراق

أ الاُم الكلم  وما  ْدُخُ  في   3 2تشرين الثاري 
 طدراال  الصرف

األداء الصلي  الةريق  القياالي  
 واالمتحاراق 

األداء الصلي  الةريق  القياالي   اللع  وتقاليماته  3 3تشرين الثاري 
 واالمتحاراق 

األداء الصلي  الةريق  القياالي   وتقاليماتهاللع    3 4تشرين الثاري 
 واالمتحاراق 

األداء الصلي  الةريق  القياالي   المجرد والمزيد وأوزاُرها  3 1نارون األول 
 واالمتحاراق 

األداء الصلي  الةريق  القياالي   المجرد والمزيد وأوزاُرها  3 2نارون األول  
 واالمتحاراق 

األداء الصلي  الةريق  القياالي    الزيادةمعاري   3 3نارون األول
 واالمتحاراق 

األداء الصلي  الةريق  القياالي    تمارين عام   3 4نارون األول 
 واالمتحاراق

األداء الصلي  الةريق  القياالي   الجامد  3  1نارون الثاري 
 واالمتحاراق

األداء الصلي  الةريق  القياالي   المتصرف  3 2نارون الثاري 
 واالمتحاراق

األداء الصلي  الةريق  القياالي   ال زم  3  3نارون الثاري 
 واالمتحاراق 

األداء الصلي  الةريق  القياالي   المتعدم  3 4نارون الثاري 
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 البري  التحتي   .28
شذا العرف في فن الصرف , أحمد بن محمد الحم وم )المتوفي   ـ الكتب المقررة المةلو   1

 لـ  ,1351
 رصر   عبد الرحمن رصر   ط تحق    
 

 المهذب في علم التصري. -1 ـ المراجر الرئيالي  )المصادر   2
 الصرف ط االالتاذ نمال إبراليمعمدة  -2

 

 واالمتحاراق
المبري لللاع  والمبري   3 1ش ا     

 للملعول
األداء الصلي  الةريق  القياالي  

 واالمتحاراق
األداء الصلي  الةريق  القياالي   المؤند  الرون الثق ل   3  2ش ا     

 واالمتحاراق 
االالم وتقاليماته   المجرد   3  1آذار    

 والمزيد         
األداء الصلي  الةريق  القياالي  

 واالمتحاراق 
االالم وتقاليماته   المجرد   3 2آذار    

 والمزيد         
 األداء الصلي الةريق  القياالي  

االالم وتقاليماته   المجرد   3 3آذار     
 والمزيد

األداء الصلي  الةريق  القياالي  
 واالمتحاراق 

االالم وتقاليماته   المجرد   3  4آذار     
 والمزيد

األداء الصلي  الةريق  القياالي  
 واالمتحاراق 

األداء الصلي  الةريق  القياالي   الجامد والمشت   3 1ريالان 
 واالمتحاراق 

األداء الصلي  الةريق  القياالي   الجامد والمشت   3 2ريالان  
 واالمتحاراق 

األداء الصلي  الةريق  القياالي   الجامد والمشت   3 3ريالان 
 واالمتحاراق 

األداء الصلي  الةريق  القياالي   الجامد والمشت   3  4ريالان 
 واالمتحاراق 

األداء الصلي  الةريق  القياالي   الجامد والمشت   3  1مايس   
 واالمتحاراق 

 _____    ةريق  ح  المشن ق  مراجع  عام    3 2مايس  
 ____     ______ االمتحاراق الرهائي    ___ 4و  3مايس 
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اـ الكتب والمراجر التي  وصي بها                 
 ) المج ق العلمي  , التقارير ,طططط   

 
 

  ب ـ المراجر االلكتروري , موا ر االرترر ق طططط

 
 خة  تةوير المقرر الدراالي  .29

 الشمولي  والالع  إال أره يحتاج إلي زيادة الالاعاق لتغةي   تص. المرهج المقرر لمادة األدب في عصر ما  ب  اإلال م 
 ملرداق المادة علي رحو مرٍو وواف ط
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 رموذج وص. المقرر

 وص. المقرر

 جامع  تكريق / نلي  التربي  للبراق  المؤالال  التعليمي  .41

  الم اللغ  العربي   القالم العلمي  / المرنز .42

 الرحو / الص. الثالث  االم / رمز المقرر .43

 محاضراق صلّي   أشنال الحضور المتاح  .44

 مقرر الروم  اللص  / الالر  .45

 الاع   90 عدد الالاعاق الدراالي  )الكلي  .46

 2016/  8 /21 تاريخ إعداد لذا الوص.  .47
 

 ألداف المقرر .48

تمن ن الةال اق من ض ط  واعد اللغ  العربي  في المالتوى الرحوم    ما يمنرهن من تم  ز الصواب   -13
 والخةأ في الرصوص المختلل    واالتخدام أالال ب اللغ  العربي  االتخداماى صحيحاى الئقاى  مقام الك م ط 

14-  
  ومقارب  ماأضافه الحد ث الي القديم مرها ط تعري. الةال اق  أبرز علماء الرحو وأشهر المصرلاق فيه  ديما ى وحد ثاى 

 تزويد الةال اق  اللروي الد يق  ل التعماالق الرحوي  المختلل  وأثر ذلك في تأدي  المعري ط  -15
 

 

 وفر وص. المقرر لذا إ جازاى مقتضياى أللم خصائص المقرر ومخرجاق التعلم المتو ع  من الةالب تحقيقها مبرلراى عما إذا 
 حق  االالتلادة القصوى من فرص التعلم المتاح ط والبد من الربط ب رها وب ن وص. البررامجط؛نان  د 

 مخرجاق المقرر وةرائ  التعليم والتعلم والتق يم .30
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 األلداف المعرفي    -أ
 تمن ن الةال اق من ض ط  واعد الرحو العربي ط -1أ
 تمن ن الةال اق من تةب    واعد اللغ  في  راءة الرصوص ورقد الك م رقداى رحوياى يم ز الصواب عن الخةأ-2أ
 تعري. الةال اق  المصادر الرحوي  المهم   ديماى وحد ثاى ط -3أ
 مختلل  من فروي معروي  ط تعليم الةال اق ماتؤديه االالتعماالق الرحوي  ال-4أ
 

 األلداف المهاراتي  الخاص   المقررط   -ب 
 تصويب الخةأ الرحوم في الرصوص المختلل  ط – 1ب
 ترمي  الحس الرحوم الالليم والذائق  اللغوي  التي يمنرها الحنم علي  الرصوص وعلوِّ – 2ب

 ةرائ  التعليم والتعلم      
 
 

 القاء المحاضراق   ط_ الةريق  القياالي  ) 
 _ ةريق  الرص 

 
 ةرائ  التق يم      

_ التقويم البرائي ) التكويري   االمتحاراق ال ومي    وم حع  أداء الةال   في المرا شاق الصلي  والواج اق الب تي  
 ومتا عتها   والتقويم الصلي ط

 
 _ التقويم التشخيصي  االمتحاراق  اللصلي  والرهائي  إلصدار أحنام الرجاح والرالوب ط 

 
 األلداف الوجداري  والقيمي   -ج

 ترشأة الةال اق علي حب اللغ  العربي    وفهم نورها لغ  معجزة ُأد ق بها معجزة القرآن الكريم ط  -1ج
 
 معرف  جمالياق اللغ  العربي  في أالال بها في ترن ب الك م وتأدي  المعاري ط  -2ج-
 إيقاظ وعي الةال اق  قيم  الكلم  في التعب ر عن األفكار والحوار الحضارم ط -3ج

 
 ةرائ  التعليم والتعلم     
 
 توف ر الدافر الرلالي لتحق   األلداف الوجداري  ط  -
 
تقديم الرماذج اللغوي  البليغ  المؤثرة  في الرلوس مما   عث الةال اق علي اإليمان بدور اللغ  االرالاري في التواص   -

 وبث األفكار ط 
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 ةرائ  التق يم    
_ التالتخدم لرا ةرائ  التدريس التقل دي  ب   تم االعتماد علي الم حع  والمقابل  ومحاول  فهم أفكار الةال   حول 

 األلداف الوجداري  والقيمي  في لذا المجال ط 
 
 الشخصي  طالمهاراق العام  والتأل لي  المرقول  ) المهاراق األخرى المتعل ط  قابلي  التوع . والتةور  -د 

 القدرة علي التصحيا اللغوم وض ط الرصوص المقروءة والمالموع  ورقدلا رحوياى ط -1د
 اكتالاب المعرف  بـاألرعم  الحد ث  للحوار والتواص ط   -2د
 اكتالاب المعرف  بخصائص اللغ  العربي  و وار رها في الترجم  الي  قي  اللغاق ط  -3د
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 بري  المقرر .31

االم الوحدة / أو  مخرجاق التعلم المةلو   الالاعاق األالبوع
 الموضوع

 ةريق  التق يم ةريق  التعليم

الةريق القياالي     حروف الجر  3 1تشرين األول 
 ةريق  الرص 

األداء الصلي 
 واالمتحاراق

الةريق  القياالي     حروف الجر   3 2تشرين األول 
 ةريق  الرص 

األداء الصلي 
 واالمتحاراق

الةريق  القياالي     حروف الجر   3 3تشرين االول 
 ةريق  الرص 

األداء الصلي 
 واالمتحاراق 

ةريق  الرص   الةريق   أرواع االضاف    3 4تشرين األول 
 القياالي 

األداء الصلي 
 واالمتحاراق

ةريق  الرص   الةريق   أرواع اإلضاف    3 1تشرين الثاري 
 القياالي  

األداء الصلي 
 واالمتحاراق

األداء الصلي  الةريق  القياالي   ما لزم اإلضاف    3 2تشرين الثاري 
 واالمتحاراق 

األداء الصلي  الةريق  القياالي   موارر اإلضاف    3 3تشرين الثاري 
 واالمتحاراق 

المضاف الي ياء   3 4تشرين الثاري 
 المتكلم 

األداء الصلي  الةريق  القياالي  
 واالمتحاراق 

الةريق  القياالي   إعمال المصدر   3 1نارون األول 
 وةريق  الرص 

األداء الصلي 
 واالمتحاراق 

األداء الصلي  الةريق  القياالي   إعمال المصدر   3 2نارون األول  
 واالمتحاراق 

ةريق  الرص والةريق   إعمال االم اللاع    3  3نارون األول
 القياالي  

األداء الصلي 
 واالمتحاراق 

ةريق  الرص والةريق   إعمال المشتقاق   3 4نارون األول 
 القياالي  

األداء الصلي 
 واالمتحاراق

ةريق  الرص و  إعمال المشتقاق   3  1نارون الثاري 
 الةريق  االالتر اةي  

األداء الصلي 
 واالمتحاراق

ةريق  الرص والةريق   التعجب   3 2نارون الثاري 
 القياالي  

األداء الصلي 
 واالمتحاراق

األداء الصلي  الةريق  القياالي   التعجب   3  3نارون الثاري 
 واالمتحاراق 

األداء الصلي  الةريق  القياالي   الرعق  3 4نارون الثاري 



  
 35الصفحة

 
  

 البري  التحتي   .32
 شرح ابن عق   علي أللي  ابن مالك  ـ الكتب المقررة المةلو   1

 ع اس حالن  –الرحو الوافي  ـ المراجر الرئيالي  )المصادر   2
 فاض  الالامرائي –معاري الرحو 

              اـ الكتب والمراجر التي  وصي بها   
 ) المج ق العلمي  , التقارير ,طططط   

 شروح االللي    شرح ابن الراعم   المقاصد الشافي    شرح األشموري ط 
 

 ال حوث األكاديمي  حول مرعوم  ابن مالك ط

 واالمتحاراق
األداء الصلي  الةريق  القياالي   الرعق   3 1ش ا     

 واالمتحاراق
الةريق  االالتر اةي   الرعق  3  2ش ا     

 وةريق  الرص 
األداء الصلي 
 واالمتحاراق 

الةريق  االالتر اةي   التون د   3  1آذار    
 وةريق  الرص 

األداء الصلي 
 واالمتحاراق 

 األداء الصلي الةريق  القياالي   التون د   3 2آذار    
الةريق  القياالي   التون د   3 3آذار     

 وةريق  الرص 
األداء الصلي 
 واالمتحاراق 

الةريق  القياالي   عة. الرال    3  4آذار     
 وةريق  الرص 

األداء الصلي 
 واالمتحاراق 

الةريق  القياالي   عة. الرال    3 1ريالان 
 وةريق  الرص 

األداء الصلي 
 واالمتحاراق 

األداء الصلي  الةريق  القياالي   عة. الرال    3 2ريالان  
 واالمتحاراق 

األداء الصلي  الةريق  القياالي   عة. الرال    3 3ريالان 
 واالمتحاراق 

األداء الصلي  الةريق  القياالي   عة. البيان   3  4ريالان 
 واالمتحاراق 

ةريق  الرص والةريق   البدل   3  1مايس   
 القياالي 

األداء الصلي 
 واالمتحاراق 

 _____    ةريق  ح  المشن ق  مراجع  عام    3 2مايس  
االمتحاراق   ___  4و  3مايس 

 الرهائي  
______     ____ 
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 مو ر الدنتور محمد الع د الغامدم ط  ب ـ المراجر االلكتروري , موا ر االرترر ق طططط
 مو ر نلي اللغ  العربي جامع  األزلر ط

 مو ر نلي  اللغ  العربي  بجامع  القروي ن ط 
 

 خة  تةوير المقرر الدراالي  .33
 

تتةلب مادة الرحو العربي توف ر الاعاق إضافي  عما لي عليه حالياى   نورها مادة أالاالي  في فهم  واعد اللغ  العربي  
 وض ةها   وعل ها يقر الدور األكبر في تحق   ألداف البررامج األكاديمي ط 

 س ووالائ  اإليضاح ط وتتةلب خة  تةوير المقرر نذلك الرعر في ما ي ئم ن  موضوع دراالي من ةرائ  التدري
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 رموذج وص. المقرر

 وص. المقرر

 جامع  تكريق / نلي  التربي  للبراق  المؤالال  التعليمي  .49

  الم اللغ  العربي   القالم العلمي  / المرنز .50

 رقد  ديم/ المرحل  الثالث   االم / رمز المقرر .51

 محاضراق صلّي   أشنال الحضور المتاح  .52

 مقرر الروم  اللص  / الالر  .53

 الاع   90 الدراالي  )الكلي عدد الالاعاق  .54

 2016/  10 /10 تاريخ إعداد لذا الوص.  .55
 

 ألداف المقرر .56

 تمن ن الةال اق من معرف  ألم مدارس الرقد القديم ورشأته وأال اب عهور   -16
 معرف  وفهم معري الرقد لغ  واصة حاى وما  تعل  بها من معا  ر -2

 مهاراق التلن ر والتحل   تمّنرهم من تحل   الرصوص وتوعيلها -3
مهاراق التةوير الذاتي التي تمّنن الةال اق من المرافال  مر اآلخرينط مهاراق التةوير الذاتي التي تمّنن الةال اق  -4

 من المرافال  مر اآلخرينط
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وفر وص. المقرر لذا إ جازاى مقتضياى أللم خصائص المقرر ومخرجاق التعلم المتو ع  من الةالب تحقيقها مبرلراى عما إذا 
 الربط ب رها وب ن وص. البررامجط؛نان  د حق  االالتلادة القصوى من فرص التعلم المتاح ط والبد من 
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 مخرجاق المقرر وةرائ  التعليم والتعلم والتق يم .34

 األلداف المعرفي    -أ
 تمن ن الةال اق من الحصول علي أكبر  در من المعرف  العلمي  ط        -1أ
 تمن ن الةال اق من الحصول علي فهم أخ  ياق المهر  ط-2أ
 تمن ن الةال اق من الحصول علي فهم المعارف األالاالي  في الرقد القديم ط -3أ
للتحل   وتوعيلها في تحل   الرصوص الشعري  تمن ن الةال اق من الحصول علي معرف  القواعد األالاالي   -4أ

 والرثري  ط
 الو وف علي أبرز أدواق الرقد األدبي واللغوم  لتوعيلها في تحل   الرصوص األدبي  الشعري  والرثري ط -5أ

 تمن ن الةال اق من الحصول علي نّم معرفي  وّع. في أثراء  راءة الرصوص واالتر ا  مواةن الجمال ف ها ط -6أ
 األلداف المهاراتي  الخاص   المقررط   -ب 

 تمن ن الةال اق من ح  المشن ق الخاص   الرقد  ط  – 1ب
مؤللاق العرب القدامي في الرعرياق والقضايا الرقدي  التي جاءوا بها فض ى تمن ن الةال اق من معرف   - 2ب 

 ا عن المصةلحاق الرقدي  التي أالهمق في فهم الرصوص األدبي  وتحل له
 تعّلم الةال اق من خ ل المادة بداياق الرقد العربي مذ نان فةرياى حتي أص حق له مرالج ومؤللاق تعري  ه ط  - 3ب 

 
 التعّرف علي  ضي  الللظ والمعري التي تكّلم عرها الجاحظ ط -4ب

 
 ةرائ  التعليم والتعلم      

 
 _ الةريق  القياالي  ) القاء المحاضراق   ط

 _ ةريق  الرص 
 

 ةرائ  التق يم      
_ التقويم البرائي ) التكويري   االمتحاراق ال ومي    وم حع  أداء الةال   في المرا شاق الصلي  والواج اق الب تي  

 ومتا عتها   والتقويم الصلي ط
 

 _ التقويم التشخيصي  االمتحاراق  اللصلي  والرهائي  إلصدار أحنام الرجاح والرالوب ط 
 
 األلداف الوجداري  والقيمي   -ج

 مهاراق عملي  تمّنن الةال اق من التوص  إلي معرف  د يق   أصول و واعد الرقد العربي القديم ط  -1ج
 معرف  علماء الرقد القديم ومدارالهم واال اب رشوء الرقد طط  -2ج
 إيقاظ وعي الةال اق  قيم  الكلم  في التعب ر عن األفكار والحوار الحضارم ط -3ج
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 ةرائ  التعليم والتعلم     
 
 توف ر الدافر الرلالي لتحق   األلداف الوجداري  ط  -
 
تقديم الرماذج البليغ  المؤثرة  في الرلوس مما   عث الةال اق علي اإليمان بدور اللغ  االرالاري في التواص  وبث  -

 األفكار ط 
 ةرائ  التق يم    

_ ال تالتخدم لرا ةرائ  التدريس التقل دي  ب   تم االعتماد علي الم حع  والمقابل  ومحاول  فهم أفكار الةال   حول 
 األلداف الوجداري  والقيمي  في لذا المجال ط 

 
 الشخصي  طالمهاراق العام  والتأل لي  المرقول  ) المهاراق األخرى المتعل ط  قابلي  التوع . والتةور  -د 

 تمن ن الةال اق من جع  مادة الرقد القديم  اعدة لهن ل التلادة مرها مالتق  ىط -1د
 تمن ن الةال اق من اجتياز مقا  ق العم  من خ ل براء شخصي   وي  لهن ط -2د
 تمن ن الةال اق من تةوير ذاتي مالتمر لما  عد التخرج ط -3د
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 بري  المقرر .35

مخرجاق التعلم  الالاعاق األالبوع
 المةلو  

االم الوحدة / أو 
 الموضوع

 ةريق  التق يم ةريق  التعليم

مقدم  في معري   2 1تشرين األول 
 الرقد

الةريق القياالي    
 ةريق  الرص 

األداء الصلي 
 واالمتحاراق

الةريق  القياالي     رشأة الرقد العربي  2 2تشرين األول 
 ةريق  الرص 

األداء الصلي 
 واالمتحاراق

أثر الرواي  والتدوين   2 3تشرين االول 
 في الحرن  الرقدي 

الةريق  القياالي    
 ةريق  الرص 

األداء الصلي 
 واالمتحاراق 

عصر التأل .   2 4تشرين األول 
وعهور القضايا 
 الرقدي  الكب رة

الةريق  ةريق  الرص   
 القياالي 

األداء الصلي 
 واالمتحاراق

رعري  الة قاق عرد   2 1تشرين الثاري 
 ابن ال م

ةريق  الرص   الةريق  
 القياالي  

األداء الصلي 
 واالمتحاراق

رعري  الة قاق عرد   2 2تشرين الثاري 
 ابن ال م

األداء الصلي  الةريق  القياالي  
 واالمتحاراق 

 ضي  الللظ والمعري   2 3تشرين الثاري 
 عرد الجاحظ

األداء الصلي  الةريق  القياالي  
 واالمتحاراق 

 ضي  الللظ والمعري   2 4تشرين الثاري 
 عرد ابن  ت   

األداء الصلي  الةريق  القياالي  
 واالمتحاراق 

مالأل  الالر اق   2 1نارون األول 
 االدبي 

الةريق  القياالي  
 وةريق  الرص 

األداء الصلي 
 واالمتحاراق 

مالأل  الالر اق   2 2نارون األول  
 االدبي 

األداء الصلي  الةريق  القياالي  
 واالمتحاراق 

مرهج الموازر  عرد   2  3نارون األول
 اآلمدم

ةريق  الرص والةريق  
 القياالي  

األداء الصلي 
 واالمتحاراق 

مرهج الموازر  عرد   2 4نارون األول 
 اآلمدم

ةريق  الرص والةريق  
 القياالي  

األداء الصلي 
 واالمتحاراق

عمود الشعر   2  1نارون الثاري 
والصراع ب ن القديم 
 والحد ث ابن  ت   

ةريق  الرص و 
 الةريق  االالتر اةي  

األداء الصلي 
 واالمتحاراق

 ضي  البدير عرد   2 2نارون الثاري 
 ابن المعتز

ةريق  الرص والةريق  
 القياالي  

األداء الصلي 
 واالمتحاراق

األداء الصلي  الةريق  القياالي  رعري  الرعم عرد   2  3نارون الثاري 
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 البري  التحتي   .36
األدبي عرد العرب   دط ابتالام مرلون الصلار محاضراق في تاريخ الرقد  ـ الكتب المقررة المةلو   1

 دط راصر ح وم  –
 

  ـ المراجر الرئيالي  )المصادر   2

 واالمتحاراق  عبد القالر الجرجاري
رعري  الرعم عرد   2 4نارون الثاري 

 عبد القالر الجرجاري
األداء الصلي  الةريق  القياالي  

 واالمتحاراق
ابن ة اة ا وملهوم   2 1ش ا     

 الوحدة في القص دة
األداء الصلي  الةريق  القياالي  

 واالمتحاراق
ابن رش   والرعرة   2  2ش ا     

 الكامر  للشعر
الةريق  االالتر اةي  

 وةريق  الرص 
األداء الصلي 
 واالمتحاراق 

ابن رش   والرعرة   2  1آذار    
 الكامر  للشعر

الةريق  االالتر اةي  
 وةريق  الرص 

األداء الصلي 
 واالمتحاراق 

ابن خلدون وآراؤ    2 2آذار    
 في اللغ  واألدب

 األداء الصلي الةريق  القياالي  

ابن خلدون وآراؤ    2 3آذار     
 في اللغ  واألدب

الةريق  القياالي  
 وةريق  الرص 

األداء الصلي 
 واالمتحاراق 

الع    ب ن الرقد   2  4آذار     
ال وراري ) ارالةو  

 والرقد العربي

الةريق  القياالي  
 وةريق  الرص 

األداء الصلي 
 واالمتحاراق 

 دام  بن جعلر   2 1ريالان 
 ونتا ه رقد الشعر

الةريق  القياالي  
 وةريق  الرص 

األداء الصلي 
 واالمتحاراق 

 دام  بن جعلر   2 2ريالان  
 ونتا ه رقد الشعر

األداء الصلي  الةريق  القياالي  
 واالمتحاراق 

حازم القرةاجري   2 3ريالان 
 ونتا ه مرهاج البلغاء

األداء الصلي  الةريق  القياالي  
 واالمتحاراق 

حازم القرةاجري   2  4ريالان 
 ونتا ه مرهاج البلغاء

األداء الصلي  الةريق  القياالي  
 واالمتحاراق 

حازم القرةاجري   2  1مايس   
 مرهاج البلغاءونتا ه 

ةريق  الرص والةريق  
 القياالي 

األداء الصلي 
 واالمتحاراق 

 _____    ةريق  ح  المشن ق  مراجع  عام   2 2مايس  
 ____     ______ االمتحاراق الرهائي    ___  4و  3مايس 
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اـ الكتب والمراجر التي  وصي بها                 
 ) المج ق العلمي  , التقارير ,طططط   

 رالائ  ماجالت ر وأةاريا دنتورا   ط

موا ر التعليم اإللكتروري المختلل  مث  منت   المصةلي ومرتدياق  االرترر ق ططططب ـ المراجر االلكتروري , موا ر 
 منتبترا العربي ط

 مو ر الور األزبني 
 مو ر الدنتور محمد الع د الغامدم ط 
 مو ر نلي  اللغ  العربي  جامع  األزلر ط

 مو ر نلي  اللغ  العربي  بجامع  القروي ن ط 
 

 خة  تةوير المقرر الدراالي  .37
 

ضاف  موضوعاق يحتاجها المقرر الدراالي لينون  تتةلب مادة الرقد القديم توف ر الاعاق إضافي  عما لي عليه حالياى  وا 
 متكام ى ط نورها مادة مهم  في االدب العربي   وعل ها يقر الدور األكبر في تحق   ألداف البررامج األكاديمي ط 

 ئم ن  موضوع دراالي من ةرائ  التدريس ووالائ  اإليضاح ط وتتةلب خة  تةوير المقرر نذلك الرعر في ما ي  
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 رموذج وص. المقرر

 وص. المقرر

 جامع  تكريق المؤالال  التعليمي  .57

 اللغ  العربي     القالم العلمي  / المرنز .58

 الع االي األدب االم / رمز المقرر .59

 رعرم  أشنال الحضور المتاح  .60

 الروم  اللص  / الالر  .61

 60 عدد الالاعاق الدراالي  )الكلي  .62

 30/10/2016 تاريخ إعداد لذا الوص.  .63

 ألداف المقرر .64

اعداد الم كاق العلمي   والروعي  المتخصص  في مجال اللغ  العربي  لغرو االرتقاء  الوا ر التعليمي في  ط1
 البلد

 رفد وزارة التربي   الكادر المتخصص من ذوم الكلاءة في مجال اللغ  العربي  ط2
 وادراكا وافيا وواالعا لللنر والثقاف  عام يعزز البررامج فهما  ط3
تعليم الةل   مهاراق نتابي  ومحادث  علي مالتوياق التحل لي   الرجوع الي احدث ما توص  اليه اللنر  ط4

 الحد ث في مجال اللغ  وادواتهاط
ث ما ارتجه  خدم البررامج الجامع  من خ ل تزويد الةل   بتعليم عالي الجودة من خ ل االة ع علي احد ط5

 اللنر اللغوم من مالتجداق علي الصع د الرعرم والتحل لي ط

 وفر وص. المقرر لذا إ جازاى مقتضياى أللم خصائص المقرر ومخرجاق التعلم المتو ع  من الةالب تحقيقها مبرلراى عما 
 التعلم المتاح ط والبد من الربط ب رها وب ن وص. البررامجط؛إذا نان  د حق  االالتلادة القصوى من فرص 

 مخرجاق المقرر وةرائ  التعليم والتعلم والتق يم .38
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 األلداف المعرفي    -أ
 درة الةل   علي التم  ز واالدراك المعرفي لتشخيص شعر العصر الع االي  والم ادئ العام  في    --1أ

 دراالتهط    
 التخةيط المالتقبلي لتلع   دور الةل   في مجال التةوير اللغوم اذا ارخرةوا في مجال التعليم -2أ
 اللغوي  ناف  تزويد الةل    معرف  الم ادئ الرئيالي  للمجاالق والمالتوياق -3أ
 تعري. الةل    التقرياق الحد ث  في دراال  الشعر ورقد  -4أ

 األلداف المهاراتي  الخاص   المقررط   -ب 
 تعلم مهاراق التلن ر الرا دط – 1ب
 ان ينون الةالب  ادرا علي اعداد  حوث رعري  في اللغ  العربي  – 2ب 
 عالي  الالتعمال اللغ  العربي  ووص. وتحل   الرصوصطال بد ان ينون للةالب مهاراق فكري    - 3ب 
  
 ةرائ  التعليم والتعلم      

تةوير الذاق من خ ل اثارة الرقاش وت ادل االراء فالتلاع  عبر المرا ش  ب ن االالتاذ والة ب وب ن الة ب 
مواجه  ةرائ  تلن ر اخرى الواء تعل  ذلك ارلالهم   ويشن  ذلك اداة  وي  ومما  تيا االتعمال عملي  التلن ر في 

 الشن  ام  المضمون   فعلي المدرس ان يلتتا دراله  اثارة االالئل  أو عرو مشنل  لتؤدم الي ت ادل الحوار واالراء 
 داخ  المجموعاق الصغ رة والكب رة

 ةرائ  التق يم      
ومقارر  رتائج اجو   الة ب مر رموذج اجو   يمنن تق يمها من خ ل وضر معيار ل جو   الصحيح   ط1

 معد مال قا
اجراء اخت اراق تعليمي  لقياس مالتوى فهم الةل    في االرجاز من خ ل اعةاء االخت اراق التي تقيس  ط2

 مالتوياق اللهم المتعدد
 األلداف الوجداري  والقيمي   -ج

 للةالب وتوج ههاالتعداد االالاتذة  اعةاء ناف  المعلوماق  --1ج
 ارتاج اعمال نتابي  مقبول  اكاديميا من  ب  الةالب-2ج
العم   صورة تلاعلي  في الص. الجامعي مر ضرورة العم   مالؤولي  و صورة اخ  ي  عرد ترل ذ -3ج

 المشارير اللردي  والجماعي 
 العم  علي تشجير الةالب البداء الرأم في االتجالاق اللغوي  الحد ث   -4ج   

  
 ةرائ  التعليم والتعلم     
 االتخدام والائ  ايضاح الكتروري  ط1
 االتخدام ةريق  المرا ش  في الدرس ط2
 االتخدام االلوب ح  المشن ق في تعليم المهاراق االالاالي  والتحصي ق المعرفي  ط3
 االراد الةل    الواج اق المنتو   والمقروءة ط4
 تكل . الةل    عم  ال حوث ط5
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 ةرائ  التق يم    
 
يمنن تق يمها من خ ل وضر معيار ل جو   الصحيح  ومقارر  رتائج اجو   الة ب مر رموذج اجو    ط1

 معد مال قا
اجراء اخت اراق تعليمي  لقياس مالتوى فهم الةل    في االرجاز من خ ل اعةاء االخت اراق التي تقيس  ط2

 مالتوياق اللهم المتعدد
 
 

 المهاراق العام  والتأل لي  المرقول  ) المهاراق األخرى المتعلق   قابلي  التوع . والتةور الشخصي  ط -د 
 البد ان ينون لدى الةالب فهم عم   ل دب العربي ط ط1 -1د
 ال بد ان ينون لدى الةالب مهاراق عالي  في االتخدام اللغ  -2د

 لعم  نلري  ـ ال بد ان ينون لدى الةالب روح للتعاون وا 3د 
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 بري  المقرر .39

الالاعا األالبوع
 ق

مخرجاق التعلم 
 المةلو  

االم الوحدة / أو 
 الموضوع

ةريق  
 التعليم

ةريق  
 التق يم

تشرين 
1األول   

مصادر دراال    3
 االدب الع االي

الةريق الق
ياالي    ةريق  
 الرص 

األداء 
الصلي 
 واالمتحاراق

تشرين 
2األول   

مصادر دراال    3
 االدب الع االي

الةريق  
القياالي    
 ةريق  الرص 

األداء 
الصلي 
 واالمتحاراق

تشرين 
3االول   

مقدم  موجزة في   3
دراال  االدب الع االي 

 اليااليا واجتماعيا وثقافيا

الةريق  
القياالي    
 ةريق  الرص 

األداء 
الصلي 
  واالمتحاراق

تشرين 
4األول   

مقدم  موجزة في   3
الع االي دراال  االدب 

 اليااليا واجتماعيا وثقافيا

ةريق  
الرص   الةريق  
 القياالي 

األداء 
الصلي 
 واالمتحاراق

تشرين 
1الثاري   

مقدم  موجزة في   3
دراال  االدب الع االي 

 اليااليا واجتماعيا وثقافيا

ةريق  
الرص   الةريق  
 القياالي  

األداء 
الصلي 
 واالمتحاراق

تشرين 
2الثاري   

االغراو دراال    3
الجد دة )الزلد والتصوف  
 )الشعر التعليمي  ) شعر 

 االدب واالخ ي

الةريق  
 القياالي  

األداء 
الصلي 
  واالمتحاراق

تشرين 
3الثاري   

دراال  االغراو   3
الجد دة )الزلد والتصوف  
 )الشعر التعليمي  ) شعر 

 االدب واالخ ي

الةريق  
 القياالي  

األداء 
الصلي 
  واالمتحاراق

تشرين 
4الثاري   

دراال  االغراو   3
الجد دة )الزلد والتصوف  
 )الشعر التعليمي  ) شعر 

 االدب واالخ ي

الةريق  
 القياالي  

األداء 
الصلي 
  واالمتحاراق

نارون 
1األول   

دراال  االغراو   3
القديم  ومعالر التجد د 
ف ها)المديا  الهجاء 
  الرثا

الةريق  
القياالي  
 وةريق  الرص 

األداء 
الصلي 
  واالمتحاراق
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نارون 
2األول    

دراال  االغراو   3
القديم  ومعالر التجد د 
ف ها)المديا  الهجاء 
 ( الرثاء

الةريق  
 القياالي  

األداء 
الصلي 
  واالمتحاراق

نارون 
  3األول

معالم التةور   3
واالزدلار في )الغزل   
 (الوص. الةردياق

ةريق  
الرص والةريق  
 القياالي  

األداء 
الصلي 
  واالمتحاراق

نارون 
4األول   

معالم التةور   3
واالزدلار في )الغزل   

 الوص. الةردياق

ةريق  
الرص والةريق  
 القياالي  

األداء 
الصلي 
 واالمتحاراق

نارون 
  1الثاري 

معالم التةور   3
واالزدلار في )الغزل   

 الوص. الةردياق

ةريق  
الرص و 
الةريق  
 االالتر اةي  

األداء 
الصلي 
 واالمتحاراق

نارون 
2الثاري   

دراال  شاعر من   3
شعراء العصر الع االي 

في القرن الثاري الهجرم 
والتعري.  االخرين) شار 
بن برد   ابو العتالي  ابو 

 رواس

ةريق  
الرص والةريق  
 القياالي  

األداء 
الصلي 
 واالمتحاراق

نارون 
  3الثاري 

دراال  شاعر من   3
شعراء العصر الع االي 

في القرن الثاري الهجرم 
والتعري.  االخرين) شار 
بن برد   ابو العتالي  ابو 

 رواس

الةريق  
 القياالي  

األداء 
الصلي 
  واالمتحاراق

نارون 
4الثاري   

دراال  شاعر من   3
شعراء العصر الع االي 

في القرن الثاري الهجرم 
والتعري.  االخرين) شار 
بن برد   ابو العتالي  ابو 

 رواس

الةريق  
 القياالي  

األداء 
الصلي 
 واالمتحاراق

ش ا   
  1  

دراال  شاعر من   3
شعراء العصر الع االي 
في القرن الثالث 

الةريق  
 القياالي  

األداء 
الصلي 

 واالمتحاراق
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الهجرم)ابو 
 تمام ال حترم ابن الرومي

ش ا   
  2  

دراال  شاعر من   3
شعراء العصر الع االي 
في القرن الثالث 
الهجرم)ابو 
 تمام ال حترم ابن الرومي

الةريق  
االالتر اةي  

 وةريق  الرص 

األداء 
الصلي 

  واالمتحاراق

آذار   
 1  

دراال  شاعر من   3
شعراء العصر الع االي 

في القرن الثالث 
الهجرم)ابو 

تمام ال حترم ابن 
 (الرومي

الةريق  
االالتر اةي  

 وةريق  الرص 

األداء 
الصلي 

  واالمتحاراق

آذار   
 2  

مقدم  موجزة في   3
دراال  االدب الع االي 

 اليااليا واجتماعيا وثقافيا

الةريق  
 القياالي  

األداء 
 الصلي

آذار   
  3  

دراال  االغراو   3
الجد دة )الزلد والتصوف  
 )الشعر التعليمي  ) شعر 

 (االدب واالخ ي

الةريق  
القياالي  

 وةريق  الرص 

األداء 
الصلي 

  واالمتحاراق

آذار   
  4  

االغراو دراال    3
القديم  ومعالر التجد د 
ف ها)المديا  الهجاء 

 ( الرثاء

الةريق  
القياالي  

 وةريق  الرص 

األداء 
الصلي 

  واالمتحاراق

ريالان 
1 

معالم التةور   3
واالزدلار في )الغزل   

 (الوص. الةردياق

الةريق  
القياالي  
 وةريق  الرص 

األداء 
الصلي 
  واالمتحاراق

ريالان 
 2  

دراال  شاعر من   3
شعراء العصر الع االي 
في القرن الرا ر الهجرم 
والتعري.  االخرين )ابو 
فراس الحمداري المتربي  

الشري. الرضي ابو 
  (الع ء المعرم 

الةريق  
القياالي  
 وةريق  الرص 

األداء 
الصلي 
  واالمتحاراق

األداء الةريق  الخصائص اللري    3ريالان 
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 البري  التحتي   .40
تاريخ االدب العربي)العصر الع االي االول والثاري   دط شو ي  ـ الكتب المقررة المةلو   1

 ض .
 اد اء العرب في االعصر الع االي     ةرس ال التاري ـ المراجر الرئيالي  )المصادر   2

 العربي في العصر الع االي راعم رش داالدب 

اـ الكتب والمراجر التي  وصي بها                 
 ) المج ق العلمي  , التقارير ,طططط   

 مجل  جامع  تكريق للعلوم االرالاري 
 مجل  اجيال
 مجل  افاي

ب ـ المراجر االلكتروري , موا ر االرترر ق 
 طططط

منت   الور االزبني    منت   مو ر محمد الع د الغامدم    
 المصةلي   مرتدى اللغ  واالدب  

 
 خة  تةوير المقرر الدراالي  .41
   

رةما ان ينون المقرر الدراالي علي رحو اكثر شمولي   وان يعةي ل دب الع االي رص  ا اكبر رعرا الره الرير التةور 
االة ع مصادر ومنروراق العصر الع االي   عصر االزدلار وان  درس علي مدى الرت ن متتال ت ن وذلك للحاج  الماال  الي 

 الشعرمط
 
 
 

القياالي   لشعر العصر الع االي 3
 وةريق  الرص 

الصلي 
  واالمتحاراق

ريالان 
4 

دراال  موضوعاق   3
الرثر وارواعه)الرالائ   

 الخةب 

الةريق  
القياالي  
 وةريق  الرص 

األداء 
الصلي 
  واالمتحاراق

مايس  
 1  

القصص التو يعاق    3
 الرثر المترجم

الةريق  
القياالي  
 وةريق  الرص 

األداء 
الصلي 
  واالمتحاراق

مايس  
2 

الةريق    دراال  االال ب الرثر  3
القياالي  
 وةريق  الرص 

األداء 
الصلي 
  واالمتحاراق

مايس 
 4و  3

دراال  نتاب العصر   3
الع االي)الجاحظ  ابو 
 حيان القاضي اللاض 

الةريق  
القياالي  

 وةريق  الرص 

األداء 
الصلي 

  واالمتحاراق
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 نموذج وصف المقرر

  وصف المقرر

 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات  المؤسسة التعليمية .65

 قسم اللغة العربية  القسم العلمي  / المركز .66

 الكتاب القديم / الصف الثالث  اسم / رمز المقرر .67

 محاضرات صفيّة أشكال الحضور المتاحة .68

 سنويمقرر  الفصل / السنة .69

 ساعة 60 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .70

 2016/  8 /21 تاريخ إعداد هذا الوصف  .71

 

 أهداف المقرر .72

متكني الطالبات من ضبط قراءة النص القدمي وفهم املعاين واألساليب والبالغة واالطالع على نصوص القدماء للحفاظ على   -17
 التواصل بني الطلبة وتراث املبدعني العرب يف العصر القدمي . 

18-  
 تعريف الطالبات أببرز األدابء والشعراء واللغويني وأشهر مصنفات . 

 تزويد الطالبات ابلفروق األسلوبية والنحوية واللغوية يف النصوص املعروضة ضمن املادة املوضوعية املخصصة .  -19

 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا 

 ؛المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .42

 األهداف المعرفية   -أ
 تمكين الطالبات من ضبط القراءة ومعرفة المعاني. -1أ

 تمكين الطالبات من االطالع على أساليب القدماء وفتح آفاقهن في التعامل مع النص القديم . -2أ

 تمكين الطالبات من حب التراث الشعري والنثري واالطالع عليه واإلفادة .  -3أ
تعليم الطالبات كيفية التحليل وآلياته التطبيقية المتصلة باللفظ والمعنى من جهة النحو واللغة فضال عن معرفة  -4أ

 المصادر واالطالع عليها . 
 



  
 51الصفحة

 
  

 

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 تصويب الخطأ النحوي واللغوي في النصوص المختلفة . – 1ب

 تنمية الذائقة األدبية ) البالغية والشعرية والنقدية واللغوية ( عند الطالبات – 2ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 
 

 ـــ الطريقة االستقرائية

 ـــ )  طريقة النص (

 ـــ الطريقة االستنباطية ) طريقة المناقشة (

 
 طرائق التقييم      

_ التقويم البنائي ) التكويني( باالمتحانات اليومية ، ومالحظة أداء الطالبة في المناقشات الصفية والواجبات البيتية 

 ومتابعتها ، والتقويم الصفي .

 _ التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب . 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

تنمية الروح األدبية واللغوية عند الطالبات وتحبيب اللغة المعجزة في نفوسهن ، وفهم كونها تلك اللغة المعجزة  -1ج

 التي أُديت بها معاني القرآن الكريم . 

 تنمية الذوق الجمالي للغة عند الطالبات .  -2ج-

 هن مع المجتمع وبيئة العمل .تحريك الوعي اللغوي واألدبي لجمالية اللغة عند الطالبات عند تعامل -3ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 إثارة الدوافع النفسية لدى الطالبات لتحقيق األهداف الوجدانية .   -

 

االطالع على النماذج اللغوية واألدبية التي تهذب النفوس وتصقل المهارات وتنمي المهارات الذوقية واألدبية وتربي  -

 الحس والشعور معا . 
 طرائق التقييم    

 _ التستعمل الطرائق التقليدية في التعليم واالعتماد على اإلثارة والمقارنة والمقايسة للوصول إلى الصواب واإلقناع . 

 

 بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. ةالمهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلق -د 

 القدرة على ضبط النصوص نحوياً ولغوياً وفهمها .  -1د

 اكتساب المعرفة بـاألنظمة الحديثة للحوار والتواصل.   -2د

 اكتساب المعرفة ألسرار أساليب التعبير عند العلماء العرب القدامى .  -3د
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 بنية المقرر .43

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

قراءة نص واستنباط   2 1تشرين األول 

المعاني وحسن 

الضبط وإعراب بعض 

األلفاظ المشكلة 

وشرح معاني األبيات 

الشعرية والتعريف 

بالشعراء والخطباء 

 والبلغاء

 ــ الطريقة االستقرائية

 ـــ طريقة النص

 ـــ طريقة المناقشة

األداء الصفي ) 

الشفوي ( 

 واالمتحانات

قراءة نص   2 2تشرين األول 

واستنباط المعاني 

وحسن الضبط 

وإعراب بعض األلفاظ 

المشكلة وشرح 

معاني األبيات 

الشعرية والتعريف 

بالشعراء والخطباء 

 والبلغاء

 ـــ الطريقة االستقرائية

 ـــ طريقة النص

 ـــ طريقة المناقشة

األداء 

الصفي ) 

الشفوي ( 

 واالمتحانات

قراءة نص   2 3تشرين االول 

واستنباط المعاني 

وحسن الضبط 

وإعراب بعض األلفاظ 

المشكلة وشرح 

معاني األبيات 

الشعرية والتعريف 

بالشعراء والخطباء 

 والبلغاء

 ـــ الطريقة االستقرائية

 ـــ طريقة النص

 ـــ طريقة المناقشة

األداء 

الصفي ) 

الشفوي ( 

 واالمتحانات

قراءة نص   2 4تشرين األول 

واستنباط المعاني 

وحسن الضبط 

وإعراب بعض األلفاظ 

المشكلة وشرح 

معاني األبيات 

الشعرية والتعريف 

بالشعراء والخطباء 

 والبلغاء

 ـــ الطريقة االستقرائية

 ـــ طريقة النص

 ـــ طريقة المناقشة

األداء 

الصفي ) 

الشفوي ( 

 واالمتحانات

قراءة نص   2 1تشرين الثاني 

واستنباط المعاني 

وحسن الضبط 

وإعراب بعض األلفاظ 

المشكلة وشرح 

معاني األبيات 

الشعرية والتعريف 

بالشعراء والخطباء 

 والبلغاء

 ـــ الطريقة االستقرائية

 ـــ طريقة النص

 ـــ طريقة المناقشة

األداء 

الصفي ) 

الشفوي ( 

 واالمتحانات

قراءة نص   2 2تشرين الثاني 

واستنباط المعاني 

 ـــ الطريقة االستقرائية

 ـــ طريقة النص

األداء 

الصفي ) 
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وحسن الضبط 

وإعراب بعض األلفاظ 

المشكلة وشرح 

معاني األبيات 

الشعرية والتعريف 

بالشعراء والخطباء 

 والبلغاء

الشفوي (  ـــ طريقة المناقشة

 واالمتحانات

قراءة نص   2 3تشرين الثاني 

واستنباط المعاني 

وحسن الضبط 

وإعراب بعض األلفاظ 

المشكلة وشرح 

معاني األبيات 

الشعرية والتعريف 

بالشعراء والخطباء 

 والبلغاء

 ـــ الطريقة االستقرائية

 ـــ طريقة النص

 ـــ طريقة المناقشة

األداء 

الصفي ) 

الشفوي ( 

 واالمتحانات

قراءة نص   2 4تشرين الثاني 

واستنباط المعاني 

وحسن الضبط 

وإعراب بعض األلفاظ 

المشكلة وشرح 

معاني األبيات 

الشعرية والتعريف 

بالشعراء والخطباء 

 والبلغاء

 ـــ الطريقة االستقرائية

 ـــ طريقة النص

 ـــ طريقة المناقشة

األداء 

الصفي ) 

الشفوي ( 

 واالمتحانات

قراءة نص   2 1كانون األول 

واستنباط المعاني 

وحسن الضبط 

وإعراب بعض األلفاظ 

المشكلة وشرح 

معاني األبيات 

الشعرية والتعريف 

بالشعراء والخطباء 

 والبلغاء

 ـــ الطريقة االستقرائية

 ـــ طريقة النص

 ـــ طريقة المناقشة

األداء 

الصفي ) 

الشفوي ( 

 واالمتحانات

قراءة نص   2 2كانون األول  

واستنباط المعاني 

وحسن الضبط 

وإعراب بعض األلفاظ 

المشكلة وشرح 

معاني األبيات 

الشعرية والتعريف 

بالشعراء والخطباء 

 والبلغاء

 ـــ الطريقة االستقرائية

 ـــ طريقة النص

 ـــ طريقة المناقشة

األداء 

الصفي ) 

الشفوي ( 

 واالمتحانات

قراءة نص   2  3كانون األول

واستنباط المعاني 

وحسن الضبط 

وإعراب بعض األلفاظ 

المشكلة وشرح 

معاني األبيات 

الشعرية والتعريف 

بالشعراء والخطباء 

 ـــ الطريقة االستقرائية

 ـــ طريقة النص

 ـــ طريقة المناقشة

األداء 

الصفي ) 

الشفوي ( 

 واالمتحانات
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 والبلغاء

قراءة نص   2 4كانون األول 

واستنباط المعاني 

وحسن الضبط 

وإعراب بعض األلفاظ 

المشكلة وشرح 

معاني األبيات 

الشعرية والتعريف 

بالشعراء والخطباء 

 والبلغاء

 ـــ الطريقة االستقرائية

 ـــ طريقة النص

 ـــ طريقة المناقشة

األداء 

الصفي ) 

الشفوي ( 

 واالمتحانات

قراءة نص   2  1كانون الثاني 

واستنباط المعاني 

وحسن الضبط 

وإعراب بعض األلفاظ 

المشكلة وشرح 

معاني األبيات 

الشعرية والتعريف 

بالشعراء والخطباء 

 والبلغاء

 ـــ الطريقة االستقرائية

 ـــ طريقة النص

 ـــ طريقة المناقشة

األداء 

الصفي ) 

الشفوي ( 

 واالمتحانات

قراءة نص   2 2كانون الثاني 

المعاني واستنباط 

وحسن الضبط 

وإعراب بعض األلفاظ 

المشكلة وشرح 

معاني األبيات 

الشعرية والتعريف 

بالشعراء والخطباء 

 والبلغاء

 ـــ الطريقة االستقرائية

 ـــ طريقة النص

 ـــ طريقة المناقشة

األداء 

الصفي ) 

الشفوي ( 

 واالمتحانات

قراءة نص   2  3كانون الثاني 

واستنباط المعاني 

وحسن الضبط 

وإعراب بعض األلفاظ 

المشكلة وشرح 

معاني األبيات 

الشعرية والتعريف 

بالشعراء والخطباء 

 والبلغاء

 ـــ الطريقة االستقرائية

 ـــ طريقة النص

 ـــ طريقة المناقشة

األداء 

الصفي ) 

الشفوي ( 

 واالمتحانات

قراءة نص   2 4كانون الثاني 

واستنباط المعاني 

وحسن الضبط 

وإعراب بعض األلفاظ 

المشكلة وشرح 

معاني األبيات 

الشعرية والتعريف 

بالشعراء والخطباء 

 والبلغاء

 ـــ الطريقة االستقرائية

 ـــ طريقة النص

 ـــ طريقة المناقشة

األداء 

الصفي ) 

الشفوي ( 

 واالمتحانات

قراءة نص   2 1شباط    

واستنباط المعاني 

وحسن الضبط 

وإعراب بعض األلفاظ 

المشكلة وشرح 

 ـــ الطريقة االستقرائية

 ـــ طريقة النص

 ـــ طريقة المناقشة

األداء 

الصفي ) 

الشفوي ( 

 واالمتحانات
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معاني األبيات 

الشعرية والتعريف 

بالشعراء والخطباء 

 والبلغاء

قراءة نص   2  2شباط    

واستنباط المعاني 

وحسن الضبط 

وإعراب بعض األلفاظ 

المشكلة وشرح 

معاني األبيات 

الشعرية والتعريف 

بالشعراء والخطباء 

 والبلغاء

 ـــ الطريقة االستقرائية

 ـــ طريقة النص

 ـــ طريقة المناقشة

األداء 

الصفي ) 

الشفوي ( 

 واالمتحانات

قراءة نص   2  1آذار    

المعاني واستنباط 

وحسن الضبط 

وإعراب بعض األلفاظ 

المشكلة وشرح 

معاني األبيات 

الشعرية والتعريف 

بالشعراء والخطباء 

 والبلغاء

 ـــ الطريقة االستقرائية

 ـــ طريقة النص

 ـــ طريقة المناقشة

األداء 

الصفي ) 

الشفوي ( 

 واالمتحانات

قراءة نص   2 2آذار    

واستنباط المعاني 

الضبط وحسن 

وإعراب بعض األلفاظ 

المشكلة وشرح 

معاني األبيات 

الشعرية والتعريف 

بالشعراء والخطباء 

 والبلغاء

 ـــ الطريقة االستقرائية

 ـــ طريقة النص

 ـــ طريقة المناقشة

األداء 

الصفي ) 

الشفوي ( 

 واالمتحانات

قراءة نص   2 3آذار     

واستنباط المعاني 

وحسن الضبط 

األلفاظ وإعراب بعض 

المشكلة وشرح 

معاني األبيات 

الشعرية والتعريف 

بالشعراء والخطباء 

 والبلغاء

 ـــ الطريقة االستقرائية

 ـــ طريقة النص

 ـــ طريقة المناقشة

األداء 

الصفي ) 

الشفوي ( 

 واالمتحانات

قراءة نص   2  4آذار     

واستنباط المعاني 

وحسن الضبط 

وإعراب بعض األلفاظ 

المشكلة وشرح 

معاني األبيات 

الشعرية والتعريف 

بالشعراء والخطباء 

 والبلغاء

 ـــ الطريقة االستقرائية

 ـــ طريقة النص

 ـــ طريقة المناقشة

األداء 

الصفي ) 

الشفوي ( 

 واالمتحانات

قراءة نص   2 1نيسان 

واستنباط المعاني 

 ـــ الطريقة االستقرائية

 ـــ طريقة النص

األداء 

الصفي ) 
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 البنية التحتية  .44

 _ البيان والتبيني للجاحظ ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 _ كتاب احليوان للجاحظ 

 _ كتاب األمايل أليب علي القايل 

وحسن الضبط 

وإعراب بعض األلفاظ 

المشكلة وشرح 

األبيات معاني 

الشعرية والتعريف 

بالشعراء والخطباء 

 والبلغاء

الشفوي (  ـــ طريقة المناقشة

 واالمتحانات

قراءة نص   2 2نيسان  

واستنباط المعاني 

وحسن الضبط 

وإعراب بعض األلفاظ 

المشكلة وشرح 

معاني األبيات 

والتعريف الشعرية 

بالشعراء والخطباء 

 والبلغاء

 ـــ الطريقة االستقرائية

 ـــ طريقة النص

 ـــ طريقة المناقشة

األداء 

الصفي ) 

الشفوي ( 

 واالمتحانات

قراءة نص   2 3نيسان 

واستنباط المعاني 

وحسن الضبط 

وإعراب بعض األلفاظ 

المشكلة وشرح 

معاني األبيات 

الشعرية والتعريف 

بالشعراء والخطباء 

 والبلغاء

 ـــ الطريقة االستقرائية

 ـــ طريقة النص

 ـــ طريقة المناقشة

األداء 

الصفي ) 

الشفوي ( 

 واالمتحانات

قراءة نص   2  4نيسان 

واستنباط المعاني 

وحسن الضبط 

وإعراب بعض األلفاظ 

المشكلة وشرح 

معاني األبيات 

الشعرية والتعريف 

والخطباء بالشعراء 

 والبلغاء

 ـــ الطريقة االستقرائية

 ـــ طريقة النص

 ـــ طريقة المناقشة

األداء 

الصفي ) 

الشفوي ( 

 واالمتحانات

قراءة نص   2  1مايس   

واستنباط المعاني 

وحسن الضبط 

وإعراب بعض األلفاظ 

المشكلة وشرح 

معاني األبيات 

الشعرية والتعريف 

بالشعراء والخطباء 

 والبلغاء

 ـــ الطريقة االستقرائية

 ـــ طريقة النص

 ـــ طريقة المناقشة

األداء 

الصفي ) 

الشفوي ( 

 واالمتحانات

 _____    طريقة حل المشكالت  مراجعة عامة   2 2مايس  

 ____     ______ االمتحانات النهائية   ___  4و  3مايس 
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 _ لسان العرب البن منظور  ـ المراجع الرئيسة )المصادر(  2
 _ كتب املوسوعات ) كتاب األغاين لألصفهاين/ العقد الفريد البن عبد ربه (

 _ دواوين الشعر العريب 

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 ) 

 المجالت العلمية , التقارير ,....  (
 _ املنهاج يف القواعد واإلعراب حملمد األنطاكي

 _ الكتابة الصحيحة لزهدي جار هللا

 موقع الدكتور حممد سعيد الغامدي .  ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت ....
 موقع املكتبة الوقفية
 موقع املكتبة الشاملة

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .45

 

تتطلب مادة الكتاب القديم دراستها ألربعة أعوام ولجميع المراحل كونها مادة تنمي الحس الذوقي واللغوي واألدبي لدى 

 الطالبات وبالتالي فإن لذلك أثراً في حب اللغة العربية من قبلهن  . 
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 جامعة تكريت المؤسسة التعليمية .73

 اللغة العربية    / المركز علمي القسم ال .74

 علم اللغة ) اللسانيات ( اسم / رمز المقرر .75

 نظري أشكال الحضور المتاحة .76

 سنوي الفصل / السنة .77

 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .78

 21/8/2016 تاريخ إعداد هذا الوصف  .79

 أهداف المقرر .80

 اللغة العربية لغرض االرتقاء ابلواقع التعليمي يف البلداعداد املالكات العلمية  والنوعية املتخصصة يف جمال  .1

 رفد وزارة الرتبية ابلكادر املتخصص من ذوي الكفاءة يف جمال اللغة العربية .2

 يعزز الربانمج فهما وادراكا وافيا وواسعا للفكر والثقافة عامة .3

وع اىل احدث ما توصل اليه الفكر احلديث يف جمال اللغة تعليم الطلبة مهارات كتابية وحمادثة على مستوايت التحليلية ابلرج .4
 وادواهتا.

خيدم الربانمج اجلامعة من خالل تزويد الطلبة بتعليم عايل اجلودة من خالل االطالع على احدث ما انتجه الفكر اللغوي من  .5
 مستجدات على الصعيد النظري والتحليلي .

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً عما 

 ؛المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .46
 

  هداف المعرفية األ -أ
 قدرة الطلبة على التمييز واالدراك المعرفي لتشخيص النظريات والمبادئ العامة في دراسة اللغة العربية       --1أ

 التخطيط المستقبلي لتفعيل دور الطلبة في مجال التطوير اللغوي اذا انخرطوا في مجال التعليم -2أ

 ات اللغوية كافةتزويد الطلبة بمعرفة المبادئ الرئيسية للمجاالت والمستوي -3أ

 تعريف الطلبة بالتقنيات الحديثة في دراسة اللغة -4أ
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  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 مناقشة النظريات واالتجاهات اللغوية واللسانية - 1ب

 ان يكون الطالب قادرا على اعداد بحوث نظرية في اللغة العربية – 2ب 

 مهارات فكرية عالية الستعمال اللغة العربية ووصف وتحليل النصوص.ال بد ان يكون للطالب   - 3ب 

  

 طرائق التعليم والتعلم      

تطوير الذات من خالل اثارة النقاش وتبادل االراء فالتفاعل عبر المناقشة بين االستاذ والطالب وبين الطالب انفسهم 

التفكير في مواجهة طرائق تفكير اخرى سواء تعلق ذلك بالشكل ام ، ويشكل ذلك اداة قوية ومما يتيح استعمال عملية 

بالمضمون ، فعلى المدرس ان يفتتح درسه باثارة االسئلة أو عرض مشكلة لتؤدي الى تبادل الحوار واالراء داخل 

 المجموعات الصغيرة والكبيرة
 طرائق التقييم      

لالجوبة الصحيحة ومقارنة نتائج اجوبة الطالب مع نموذج اجوبة معد يمكن تقييمها من خالل وضع معيار  .1

 مسبقا

اجراء اختبارات تعليمية لقياس مستوى فهم الطلبة  في االنجاز من خالل اعطاء االختبارات التي تقيس  .2

 مستويات الفهم المتعدد
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 المعلومات للطالب وتوجيههاستعداد االساتذة باعطاء كافة  --1ج

 انتاج اعمال كتابية مقبولة اكاديميا من قبل الطالب-2ج

العمل بصورة تفاعلية في الصف الجامعي مع ضرورة العمل بمسؤولية وبصورة اخالقية عند تنفيذ -3ج

 المشاريع الفردية والجماعية

 الحديثة العمل على تشجيع الطالب البداء الرأي في االتجاهات اللغوية  -4ج   

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 استخدام وسائل ايضاح الكترونية .1

 استخدام طريقة المناقشة في الدرس .2

 استخدام اسلوب حل المشكالت في تعليم المهارات االساسية والتحصيالت المعرفية .3

 اسناد الطلبة بالواجبات المكتوبة والمقروءة .4

 البحوثتكليف الطلبة بعمل  .5
 طرائق التقييم    

 

يمكن تقييمها من خالل وضع معيار لالجوبة الصحيحة ومقارنة نتائج اجوبة الطالب مع نموذج اجوبة معد  .1

 مسبقا

اجراء اختبارات تعليمية لقياس مستوى فهم الطلبة  في االنجاز من خالل اعطاء االختبارات التي تقيس  .2

 مستويات الفهم المتعدد

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية المهارات العامة و -د 

 البد ان يكون لدى الطالب فهم عميق للغة العربية واللسانيات .1 -1د

 ال بد ان يكون لدى الطالب مهارات عالية في استخدام اللغة -2د

 كفريق لتعاون والعمل ال بد ان يكون لدى الطالب روح لـ  3د 
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 بنية المقرر .47

األسبو

 ع
الساعا

 ت
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
طريقة 

 التقييم

تشرين 
1األول   

الطريقةالقيا مصطلحات أتسيسية  2
 سية ، طريقة النص 

األداء 
الصفي 
 واالمتحاانت

تشرين 
2األول   

الطريقة  فروع علم اللغة  2
القياسية ، طريقة 
 النص 

األداء 
الصفي 
 واالمتحاانت

تشرين 
3االول   

الطريقة  اللسانيات النظرية  2
القياسية ، طريقة 
 النص 

األداء 
الصفي 
  واالمتحاانت

تشرين 
4األول   

طريقة النص  اللسانيات التطبيقية  2
 ، الطريقة القياسية

األداء 
الصفي 
 واالمتحاانت

تشرين 
1الثاين   

اتريخ الدرس اللساين   2
 وتطوره

طريقة النص 
 ، الطريقة القياسية 

األداء 
الصفي 
 واالمتحاانت

تشرين 
2الثاين   

اتريخ الدرس اللساين   2
هوتطور   

الطريقة 
 القياسية 

األداء 
الصفي 
  واالمتحاانت

تشرين 
3الثاين   

مستوايت الدرس   2
 اللساين

الطريقة 
 القياسية 

األداء 
الصفي 
  واالمتحاانت

تشرين 
4الثاين   

الطريقة  املستوى الصويت  2
 القياسية 

األداء 
الصفي 
  واالمتحاانت

كانون 
1األول   

الطريقة  املستوى الصريف  2
القياسية وطريقة 
 النص 

األداء 
الصفي 
  واالمتحاانت

كانون 
2األول    

الطريقة  املستوى الرتكييب  2
 القياسية 

األداء 
الصفي 
  واالمتحاانت

كانون 
  3األول

طريقة النص  املستوى الداليل  2
 والطريقة القياسية 

األداء 
الصفي 
  واالمتحاانت

األداء طريقة النص  املستوى التداويل  2كانون 
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4األول  الصفي  والطريقة القياسية  
 واالمتحاانت

كانون 
  1الثاين 

طريقة النص  االجتاه التارخيي واملقارن  2
و الطريقة 
 االستنباطية 

األداء 
الصفي 
 واالمتحاانت

كانون 
2الثاين   

املنهج الرتخيي يف   2
 الدراسات العربية

طريقة النص 
 والطريقة القياسية 

األداء 
الصفي 
 واالمتحاانت

كانون 
  3الثاين 

املنهج الرتخيي يف   2
 الدراسات العربية

الطريقة 
 القياسية 

األداء 
الصفي 
  واالمتحاانت

كانون 
4الثاين   

الطريقة  االجتاه الوصفي  2
 القياسية 

األداء 
الصفي 
 واالمتحاانت

شباط    
1 

فرديناند دي سوسري   2
 وأتسيس املنهج

الطريقة 
 القياسية 

األداء 
الصفي 
 واالمتحاانت

شباط    
2  

الطريقة  الوصفية عند بلومفيلد  2
االستنباطية وطريقة 
 النص 

األداء 
الصفي 
  واالمتحاانت

آذار    
1  

املنهج الوصفي يف   2
 الدراسات العربية

الطريقة 
االستنباطية وطريقة 
 النص 

األداء 
الصفي 
  واالمتحاانت

آذار    
2 

املنهج الوصفي يف   2
 الدراسات العربية

الطريقة 
 القياسية 

األداء 
 الصفي

 آذار    
3 

الطريقة  االجتاه الوظيفي  2
القياسية وطريقة 
 النص 

األداء 
الصفي 
  واالمتحاانت

آذار     
4  

االجتاه الوظيفي عند   2
 جاكبسون

الطريقة 
القياسية وطريقة 
 النص 

األداء 
الصفي 
  واالمتحاانت

1نيسان  الطريقة  اهم وظائف اللغة  2 
القياسية وطريقة 

 النص 

األداء 
الصفي 

  واالمتحاانت

نيسان  
2 

احملدثون العرب   2
 والوظيفية

الطريقة 
القياسية وطريقة 

 النص 

األداء 
الصفي 

  واالمتحاانت

3نيسان  األداء الطريقة  االجتاه التوليدي  2 
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 البنية التحتية  .48

 ال يوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 علم اللغة / كمال بشر ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2
 دروس يف االلسنية العامة / دي سوسري

 اللسانيات الوضيفية / سيمون دايك
 مناهج البحث يف اللغة / خليل امحد عمايرة

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 مناهج البحث اللغوي / رمضان عبد التواب

 جملة الدراسات اللغوية ، جملة اللسانيات 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
موقع حممد سعيد الغامدي، موقع د. حممد حممد يونس علي ، مكتبة سور 

 لسانيات ، االزبكية ، مكتبة املصطفى ، منتدى

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .49

   

نطمح ان يكون المقرر الدراسي على نحو اكثر شمولية  وان يعطى للسانيات نصيبا اكبر نظرا النه سريع التطور وان 

 العالم.يدرس على مدى سنتين متتاليتين وذلك للحاجة الماسة الى االطالع ومواكبة احدث المناهج والنظريات اللغوية في 

 

 

 

 

 
 

القياسية وطريقة 
 النص 

الصفي 
  واالمتحاانت

4نيسان  تعريفات) القدرة ،   2 
 االجناز، التوليد ، النحو الكلي

الطريقة 
القياسية وطريقة 

 النص 

األداء 
الصفي 

  واالمتحاانت

مايس   
1 

احملدثون العرب واالجتاه   2
 التوليدي

الطريقة 
القياسية وطريقة 

 النص 

األداء 
الصفي 

  واالمتحاانت

2مايس   احملدثون العرب واالجتاه   2 
 التوليدي

الطريقة 
القياسية وطريقة 

 النص 

األداء 
الصفي 

  واالمتحاانت

 3مايس 
 4و 

الطريقة  مراجعة  2
القياسية وطريقة 

 النص 

األداء 
الصفي 

  واالمتحاانت
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات  المؤسسة التعليمية .81

 قسم اللغة العربية  القسم العلمي  / المركز .82

 تطبيقات لغوية / الصف الرابع  اسم / رمز المقرر .83

 محاضرات صفيّة  أشكال الحضور المتاحة .84

 مقرر سنوي  الفصل / السنة .85

 ساعة  60 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .86

 2016/  8 /11 تاريخ إعداد هذا الوصف  .87

 

 أهداف المقرر .88

متكني الطالبات من معرفة املستوايت اللغوية النحوية والصرفية والصوتية والداللية، لتمكينهن من حتليل النصوص الشعرية   -20
 والنثرية حتليالً علمياً  . 

 معرفة وفهم معىن التطبيقات اللغوية وما يتعلق هبا من معايري -2
 مهارات التفكري والتحليل متّكنهم من حتليل النصوص وتوظيفها -3

 خرين.مهارات التطوير الذايت اليت متّكن الطالبات من املنافسة مع اآلخرين. مهارات التطوير الذايت اليت متّكن الطالبات من املنافسة مع اآل -4
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا 

 ؛كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .50

 األهداف المعرفية   -أ
        المعرفة العلمية .تمكين الطالبات من الحصول على أكبر قدر من  -1أ

 تمكين الطالبات من الحصول على فهم أخالقيات المهنة .-2أ

 تمكين الطالبات من الحصول على فهم المعارف األساسية في التطبيقات اللغوية . -3أ
تمكين الطالبات من الحصول على معرفة القواعد األساسية للتحليل وتوظيفها في تحليل النصوص الشعرية  -4أ

 نثرية .وال
الوقوف على أبرز أدوات التحليل اللغوي والنحوي والنّصي ، لتوظيفها في تحليل النصوص األدبية الشعرية  -5أ

 والنثرية.
 تمكين الطالبات من الحصول على كّم معرفي يوّظف في أثناء قراءة النصوص واستنباط مواطن الجمال فيها . -6أ
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 ر. األهداف المهاراتية الخاصة بالمقر  -ب 

 تمكين الطالبات من حل المشكالت الخاصة بالتحليل اللغوي .  – 1ب

 تمكين الطالبات من حل المشكالت المرتبطة بالتحليل الصوتي وتوظيفه في النصوص اللغوية . - 2ب 

 والنثرية .تمكين الطالبات من حل المشاكل المرتبطة بالتحليل النحوي وتطبيقه على النصوص الشعرية  - 3ب 

 تمكين الطالبات من حل المشاكل المرتبطة بالتحليل النّصي وتطبيقه على النصوص الشعرية والنثرية. -4ب

 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 
 

 _ الطريقة القياسية ) القاء المحاضرات ( .

 _ طريقة النص 

 
 طرائق التقييم      

باالمتحانات اليومية ، ومالحظة أداء الطالبة في المناقشات الصفية والواجبات البيتية _ التقويم البنائي ) التكويني( 

 ومتابعتها ، والتقويم الصفي .

 

 _ التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب . 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

مهارات عملية تمّكن الطالبات من التوصل إلى معرفة دقيقة بأصول وقواعد التحليل النصي للنماذج   -1ج

 الشعرية والنثرية بمستوياتها اللغوية األربعة.

 معرفة جماليات اللغة العربية في أساليبها في تركيب الكالم وتأدية المعاني .  -2ج

 بير عن األفكار والحوار الحضاري .إيقاظ وعي الطالبات بقيمة الكلمة في التع -3ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية .  -

 

تقديم النماذج اللغوية البليغة المؤثرة  في النفوس مما يبعث الطالبات على اإليمان بدور اللغة االنساني في التواصل وبث  -

 األفكار . 
 طرائق التقييم    

_ التستخدم هنا طرائق التدريس التقليدية بل يتم االعتماد على المالحظة والمقابلة ومحاولة فهم أفكار الطالبة حول 

 األهداف الوجدانية والقيمية في هذا المجال . 

 
 بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. .المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلق -د 

تمكين الطالبات من جعل مادة التطبيقات اللغوية قاعدة لهن لالستفادة منها في كيفية تحليل النصوص  -1د

 مستقبالً.

 تمكين الطالبات من اجتياز مقابالت العمل من خالل بناء شخصية قوية لهن . -2د

 تمكين الطالبات من تطوير ذاتي مستمر لما بعد التخرج . -3د
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 بنية المقرر .51

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

تطبيقات صوتية   2 1تشرين األول 

في نماذج نثرية 

 وشعرية  

الطريقةالقياسية ، 

 طريقة النص 
األداء الصفي 

 واالمتحانات

تطبيقات صوتية   2 2تشرين األول 

في نماذج نثرية 

 وشعرية  

الطريقة القياسية ، 

 طريقة النص 
األداء الصفي 

 واالمتحانات

تطبيقات صوتية   2 3تشرين االول 

في نماذج نثرية 

 وشعرية  

الطريقة القياسية ، 

 طريقة النص 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

تطبيقات صرفية   2 4تشرين األول 

في نماذج نثرية 

 وشعرية

طريقة النص ، الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات

تطبيقات صرفية   2 1تشرين الثاني 

في نماذج نثرية 

 وشعرية

طريقة النص ، الطريقة 

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات

تطبيقات صرفية   2 2تشرين الثاني 

في نماذج نثرية 

 وشعرية

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 

تطبيق عملي   2 3تشرين الثاني 

 لبعض النماذج

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 
تطبيقات نحوية   2 4تشرين الثاني 

في نماذج نثرية 

 وشعرية

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 

تطبيقات نحوية   2 1كانون األول 

في نماذج نثرية 

 وشعرية

الطريقة القياسية 

 وطريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

تطبيقات نحوية   2 2كانون األول  

في نماذج نثرية 

 وشعرية

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 

الجملة االسمية   2  3كانون األول

 والفعلية

طريقة النص والطريقة 

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

االسمية الجملة   2 4كانون األول 

 والفعلية

طريقة النص والطريقة 

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات

الداللة القطعية   2  1كانون الثاني 

 واالحتمالية                                      

طريقة النص و 

 الطريقة االستنباطية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات

الداللة القطعية   2 2كانون الثاني 

 واالحتمالية                                      

طريقة النص والطريقة 

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات

تطبيقات داللية في   2  3كانون الثاني 

نماذج نثرية 

 وشعرية   

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 

تطبيقات داللية في   2 4كانون الثاني 

نماذج نثرية 

 وشعرية   

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات

تطبيق عملي   2 1شباط    

 لبعض النماذج

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات
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 البنية التحتية  .52

 ال يوجد كتاب مقرر وإمنا جتمع املادة من بطون الكتب املختلفة ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 د.فاضل السامرائي-التعبري القرآين ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2
 فاضل السامرائي –معاين النحو 

 
والمراجع التي يوصى بها                 ) اـ الكتب 

 المجالت العلمية , التقارير ,....  (
رسائل ماجستري وأطاريح دكتوراه جتمع فيها معظم املادة من حيث التطبيق 

 النحوي والصريف والصويت وغريها.

 املختلفة مثل مكتبة املصطفى ومنتدايت مكتبتنا العربية.مواقع التعليم اإللكرتوين  ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت ....
 موقع الدكتور حممد سعيد الغامدي . 

 موقع كلية اللغة العربية جامعة األزهر .
 موقع كلية اللغة العربية جبامعة القرويني . 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .53

 

تتطلب مادة التطبيقات اللغوية توفير ساعات إضافية عما هي عليه حالياً ، كونها مادة مهمة في التحليل اللغوي للنصوص 

 العربية شعرها ونثرها ، وعليها يقع الدور األكبر في تحقيق أهداف البرنامج األكاديمي . 

 من طرائق التدريس ووسائل اإليضاح . وتتطلب خطة تطوير المقرر كذلك النظر في ما يالئم كل موضوع دراسي 

 

الطريقة االستنباطية  لترادف       ا  2  2شباط    

 وطريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة االستنباطية  لترادف       ا  2  1آذار    

 وطريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 األداء الصفي الطريقة القياسية  المشترك اللفظي         2 2آذار    

الطريقة القياسية  المشترك اللفظي         2 3آذار     

 وطريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة القياسية  األضداد  2  4آذار     

 وطريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة القياسية  األضداد  2 1نيسان 

 وطريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

تطبيقات نّصية في   2 2نيسان  

نماذج نثرية 

 وشعرية

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 

تطبيقات نّصية في   2 3نيسان 

نماذج نثرية 

 وشعرية

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 

تطبيقات نّصية في   2  4نيسان 

نثرية نماذج 

 وشعرية

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 

تطبيق عملي   2  1مايس   

 لبعض النماذج

طريقة النص والطريقة 

 القياسية

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 _____    طريقة حل المشكالت  مراجعة عامة   2 2مايس  

االمتحانات   ___  4و  3مايس 

 النهائية 

______     ____ 
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات  المؤسسة التعليمية-1

 قسم اللغة العربية  القسم العلمي  / المركز-2

 النقد الحديث/ الصف الرابع اسم / رمز المقرر -3

 محاضرات صفيّة  أشكال الحضور المتاحة-4

 مقرر سنوي  الفصل / السنة-5

 ساعة  90 الدراسية )الكلي(عدد الساعات -6

 2016 /9 /2 تاريخ إعداد هذا الوصف -7

 

 أهداف المقرر-8

 ة اليت ظهرت يف العصر احلديث والوقوف على دواعي النشأة والتطوير .نقديالعريب احلديث وأهم املدارس واالجتاهات ال نقدتعريف الطلبة ابل

 
 
 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا 

 ؛وبين وصف البرنامج.كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها 

 والتعلم والتقييممخرجات المقرر وطرائق التعليم 

 األهداف المعرفية   -ث

ــألم المصــةلحاق  -1أ ــدفي العصــر الحــد ث    متمــث ى   ــ  واالــع   الرق ــدى الةل ــ  معرف ــادة تتكــون ل ــي لــذ  الم ــد تلق  ع
 والمدارس واالتجالاق الرقدي  ط

واالتجالاق الرصي  مما يمرا الةالب القـدرة التعرف علي ألم المرالج الرقدي  الحد ث  متمث ى  االتجالاق الاليا ي    -2أ
علي تحل   الرصوص والو وف علي ما ف ها من صور وأخ ل  والاليما عرد تحل ـ  الرمـاذج الشـعري  العليـا والالـيما فـي العصـر 

 الحد ث ط
القــدرة علــي تــذوي الرصــوص األدبيــ  وتحل لهــا تحلــي  رقــديا ينشــ. عــن خصوصــ تها فــي ضــوء المرــالج الرقديــ   -3أ

 الحد ث  ط
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 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 معرفة عناصر الفن والجمال في النصوص األدبية وتطبيقها على نصوص شعرية ونثرية من األدب العربي . – 1ب

 معرفة أهم المدارس النقدية الحديثة والمناهج الضرورية لتذوق النصوص األدبية وتحليلها . – 2ب

االتصال عن طريق النص الذي يتفاعل الطالب معه بوصفه أفق تواصل بين أطراف العملية اإلبداعية الثالثة  -3ب

 المبدع والنص والمتلقي .

 طرائق التعليم والتعلم      

 
 

 _ الطريقة القياسية ) القاء المحاضرات ( .

 _ طريقة النص .

 
 طرائق التقييم      

_ التقويم البنائي ) التكويني( باالمتحانات اليومية ، ومالحظة أداء الطالبة في المناقشات الصفية والواجبات البيتية 

 ومتابعتها ، والتقويم الصفي .

 

 _ التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب . 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تنشأة الطالبات على حب اللغة العربية ، وفهم كونها لغة معجزة أُديت بها معجزة القرآن الكريم . -1ج

 

معرفةأهم المصطلحات واالتجاهات النقدية الحديثة فضالً على الوقوف على أهم المناهج النقدية الحديثة المتبعة  -2ج-

 في النقد الحديث .

وصفه مكمالً للعملية اإلبداعية ومطوراً لها ، عبر السمو به المنتجات اإلبداعية إيقاظ وعي الطالبات بأهمية النقد ب -3ج

 إلى درجات عليا من النضوج واالكتمال .

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية . -

 

حضارية وتقاناتتطبيقية ،مما يغرس لدى الطالبات الوعي تقديم المناهج النقدية الحديثة بما تنطوي عليه من أبعاد  -

 بأهمية النقد األدبي الحديث ودوره في البناء الحضاري االنساني والثقافة الكونية .
 طرائق التقييم    

 _ تستخدم في قياس التقويم أكثر من طريقة لتوفير الشمولية :

 خاللها فهم أفكار الطالبة حول األهداف الوجدانية والقيمية .أوالً طريقة القياسيةالمقالية التي يتم من 

ثانياً طريقة االختبارات الموضوعية التي تتمثل باالختبارات ذات اإلجابة القصيرة من مثل االختيار من متعدد ، وملئ 

 الفراغات ، والصح والخطأ .

 
 بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. .األخرى المتعلقالمهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات  -د 

 القدرة تحليل النصوص الشعرية ومعرفة أوزانها والبحور التي تنتظم عليها .-1د

 حفظ النصوص الشعرية ومعرفة أهميتها الحضارية والفنية والثقافية بوصفها علم قوم لم يكن لهم علم أصح منه .  -2د
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 بنية المقرر-11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

مصةلحاق رقدي    3 1تشرين األول 
شائع  في الرقد الحد ث 
 )اللن   األدب   الجمال        

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات

مصةلحاق رقدي    3 2تشرين األول 
شائع  في الرقد الحد ث 
 )اللن   األدب   الجمال        

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات

عراصر العم  األدبي )   3 3تشرين االول 
العاةل    الخيال   اللنرة   

 األاللوب   الصورة 

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

عراصر العم  األدبي )   3 4تشرين األول 
العاةل    الخيال   اللنرة   

 األاللوب   الصورة 

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات

عراصر العم  األدبي )   3 1تشرين الثاني 
العاةل    الخيال   اللنرة   

 األاللوب   الصورة  

األداء الصفي  القياسيةالطريقة 

 واالمتحانات

دراال  تةبيقي    3 2تشرين الثاني 
 )عراصر العم  األدبي   

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

الع    ب ن األدب   3 3تشرين الثاني 
والمجتمر )رعري  اللن لللن 

   واللن للمجتمر 

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

المدارس األدبي    3 4تشرين الثاني 
)الك اليني    الرومارالي    
 الوا عي    الرمزي  الالريالي   

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

المدارس األدبي    3 1كانون األول 
)الك اليني    الرومارالي    
 الوا عي    الرمزي  الالريالي   

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

المدارس األدبي    3 2كانون األول  
)الك اليني    الرومارالي    
 الوا عي    الرمزي  الالريالي   

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

المدارس األدبي    3 3كانون األول
)الك اليني    الرومارالي    

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 
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 الوا عي    الرمزي  الالريالي   

المدارس األدبي    3 4كانون األول 
)الك اليني    الرومارالي    
 الوا عي    الرمزي  الالريالي   

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات

رعري  الرقد ومعري   3  1كانون الثاني 
 الرقد

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات

رعري  األرواع األدبي    3 2كانون الثاني 
  اللري ب ن الشعر 
والرثر)الشعر الغرائي ن 

 الملحمي   المالرحي 

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات

رعري  األرواع األدبي    3  3كانون الثاني 
  اللري ب ن الشعر 
والرثر)الشعر الغرائي ن 

 الملحمي   المالرحي 

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

رعري  األرواع األدبي    3 4كانون الثاني 
  اللري ب ن الشعر 
والرثر)الشعر الغرائي ن 

 الملحمي   المالرحي 

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات

رعري  األرواع األدبي    3 1شباط    
  اللري ب ن الشعر 
والرثر)الشعر الغرائي ن 

 الملحمي   المالرحي 

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات

رعري  األرواع األدبي    3  2شباط    
  اللري ب ن الشعر 
والرثر)الشعر الغرائي ن 

 الملحمي   المالرحي 

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية تطبيق  3  1آذار    

 واالمتحانات 

 األداء الصفي الطريقة القياسية تطبيق  3 2آذار    

األداء الصفي  الطريقة القياسية تطبيق  3 3آذار     

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية تطبيق  3  4آذار     

 واالمتحانات 

المرالج الرقدي      3 1نيسان 
تأثرم   تاريخي   اجتماعي 

   رلالي         

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسيةالمرالج الرقدي      3 2نيسان  

 واالمتحانات 
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 البنية التحتية -12

يف النقــد األديب احلــديث منطلقــات وتطبيقــات ، د. فــائق مصــطفى ود. عبــد  -4 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
جامعــــة  –الرضــــا علــــي ، منشــــورات وزارة التعلــــيم العــــايل والبحــــث العلمــــي 

 املوصل  ، الطبعة الثانية .

 الطاهر .مقدمة يف النقد احلديث ، علي جواد  -3 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

 النقد األديب احلديث ، د. حممد غنيمي هالل . -4

 األدب وفنونه ، عز الدين إمساعيل . -5
اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 ) 

 المجالت العلمية , التقارير ,....  (
 دراسة وتطبيق ، كمال نشأت  –يف النقد األديب  -3

 معجم مصطلحات األدب ، جمدي وهبة . -4

  المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت ....ب ـ 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي -13

على الرغم مما يتصف به المنهج المقرر لمادة النقد الحديث من معلومات مهمة إال انه يفتقر كثيراً إلى النماذج التطبيقية 

 الضرورية لترسيخ المادة النظرية لدى الطلبة .

 

 

 
 
 
 

تأثرم   تاريخي   اجتماعي 
   رلالي         

المرالج الرقدي      3 3نيسان 
تأثرم   تاريخي   اجتماعي 

   رلالي         

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

المرالج الرقدي      3  4نيسان 
تأثرم   تاريخي   اجتماعي 

   رلالي         

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

المرالج الرقدي      3  1مايس   
تأثرم   تاريخي   اجتماعي 

   رلالي         

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

 _____    طريقة حل المشكالت  مراجعة عامة   3 2مايس  

 ____     ______ االمتحانات النهائية   ___ 4و  3مايس 
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 المقررنموذج وصف 

 وصف المقرر

 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات  المؤسسة التعليمية-1

 قسم اللغة العربية  القسم العلمي  / المركز-2

 فقه اللغة / الصف الرابع اسم / رمز المقرر-3

 محاضرات صفيّة  أشكال الحضور المتاحة-4

 مقرر سنوي  الفصل / السنة-5

 ساعة  90 عدد الساعات الدراسية )الكلي(-6

 2016/  8 /21 تاريخ إعداد هذا الوصف -7

 

 أهداف المقرر-8

 تمكين الطالبات من معرفة الظواهر اللغوية وجهد الدارسين فيها -

 ريف الطالبات بمخارج االصوات وصفاتها وأعضاء الجهاز النطقي. تع-

 تعليم الطالبات بكيفية تخريج الكلمات من المعجمات العربية واالفادة منها -

 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا 

 كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.؛

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم--9

 األهداف المعرفية   -أ

 تمكين الطالبةمن فهم اللهجات العربية، والخالف بينها-1أ

 االلفاظ الجديدة ودخولها لالستعمال في العربيةتمكين الطالبةمعرفة كيف يتم التعامل مع -2أ

 تعريف الطالبات بالمصادر النحوية المهمة قديماً وحديثاً . -3أ

 تعليم الطالبات ماتؤديه االستعماالت النحوية المختلفة من فروق معنوية . -4أ
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 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 معرفة نشأة اللغة والعالقة القائمة بين اللغات ضمن الفصيلة الواحدة– 1ب

 تنمية الحس اللغوي السليم في التعامل مع ما له من جذر في العربية – 2ب

 طرائق التعليم والتعلم   -10   

 

 

 المحاضرات ( ._ الطريقة القياسية ) القاء 

 _ الطريقة االلقائية

 

 طرائق التقييم      

_ التقويم البنائي ) التكويني( باالمتحانات اليومية ، ومالحظة أداء الطالبة في المناقشات الصفية والواجبات البيتية 

 ومتابعتها ، والتقويم الصفي .

 

 _ التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب . 

 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تنشأة الطالبات على حب اللغة العربية ، وفهم كونها لغة معجزة أُديت بها معجزة القرآن الكريم . -1ج

 

 معرفة جماليات اللغة العربية في أساليبها في تركيب الكالم وتأدية المعاني .  -2ج-

 إيقاظ وعي الطالبات بقيمة الكلمة في التعبير عن األفكار والحوار الحضاري . -3ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية .  -

 

تقديم النماذج اللغوية البليغة المؤثرة  في النفوس مما يبعث الطالبات على اإليمان بدور اللغة االنساني في التواصل وبث  -

 األفكار . 

 طرائق التقييم    

_ التستخدم هنا طرائق التدريس التقليدية بل يتم االعتماد على المالحظة والمقابلة ومحاولة فهم أفكار الطالبة حول 

 األهداف الوجدانية والقيمية في هذا المجال . 

 

 الشخصي (.المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلق. بقابلية التوظيف والتطور  -د 

 اكتساب المعرفة بخصائص اللغة العربية وقوانينها في تعريب الكلمات -1د

 معرفة الكلمات المعربة من الدخيلة -2د
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 بنية المقرر-12

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

الطريقةالقياسية ،  اللغةتعريف فقه   2 1تشرين األول 

 الطريقة االلقائية

األداء الصفي 

 واالمتحانات

جهود الدارسين   2 2تشرين األول 

 في فقه اللغة

الطريقةالقياسية ، 

 الطريقة االلقائية

األداء الصفي 

 واالمتحانات

الطريقةالقياسية ،  جهود القدامى  2 3تشرين االول 

 الطريقة االلقائية

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقةالقياسية ،  جهود المحدثين  2 4تشرين األول 

 الطريقة االلقائية

األداء الصفي 

 واالمتحانات

الطريقةالقياسية ،  نشأة اللغة  2 1تشرين الثاني 

 الطريقة االلقائية

األداء الصفي 

 واالمتحانات

فصائل اللغات   2 2تشرين الثاني 

وموقع اللغة 

 العربية فيها 

الطريقةالقياسية ، 

 الطريقة االلقائية

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الخصائص   2 3تشرين الثاني 

المشتركة بين 

 اللغات السامية

الطريقةالقياسية ، 

 الطريقة االلقائية

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

العربية اللغة   2 4تشرين الثاني 

 وظروف نشأتها

الطريقةالقياسية ، 

 الطريقة االلقائية

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

رواية اللغة   2 1كانون األول 

 والتعريف  

الطريقةالقياسية ، 

 الطريقة االلقائية

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقةالقياسية ،  اللهجات العربية  2 2كانون األول  

 االلقائيةالطريقة 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقةالقياسية ،  الظواهر اللغوية  2  3كانون األول

 الطريقة االلقائية

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقةالقياسية ،  وسائل تنمية اللغة  2 4كانون األول 

 الطريقة االلقائية

األداء الصفي 

 واالمتحانات

الطريقةالقياسية ،  االعراب  2  1كانون الثاني 

 الطريقة االلقائية

األداء الصفي 

 واالمتحانات

الطريقةالقياسية ،  االنشقاق  2 2كانون الثاني 

 الطريقة االلقائية

األداء الصفي 

 واالمتحانات

الطريقةالقياسية ،  المشترك اللفظي  2  3كانون الثاني 

 الطريقة االلقائية

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقةالقياسية ،  االضداد  2 4كانون الثاني 

 الطريقة االلقائية

األداء الصفي 

 واالمتحانات

الطريقةالقياسية ،  القياس  2 1شباط    

 الطريقة االلقائية

األداء الصفي 

 واالمتحانات

الطريقةالقياسية ،  المعّرب  2  2شباط    

 االلقائيةالطريقة 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقةالقياسية ،  الدخيل   2  1آذار    

 الطريقة االلقائية

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

النظام الصوتي   2 2آذار    

 للغة العربية

الطريقةالقياسية ، 

 الطريقة االلقائية

 األداء الصفي

الية النطق   2 3آذار     

 النطقيوالجهاز 

الطريقةالقياسية ، 

 الطريقة االلقائية

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

األداء الصفي الطريقةالقياسية ،  مخارج االصوات  2  4آذار     
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 البنية التحتية -12

 شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 عباس حسن  –النحو الوافي  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

 فاضل السامرائي –معاني النحو 

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 ) 

 التقارير ,....  (المجالت العلمية , 

 شروح االلفية : شرح ابن الناظم ، المقاصد الشافية ، شرح األشموني . 

 

 البحوث األكاديمية حول منظومة ابن مالك .

 موقع الدكتور محمد سعيد الغامدي .  ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت ....

 موقع كليةاللغةالعربيةجامعة األزهر .

 موقع كلية اللغة العربية بجامعة القرويين . 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي -13

 

 تتطلب مادة فقه اللغة وجود مختبر صوتي في الجامعة أو الكلية كي تكون الدراسة تطبيقية فضالً عن كونها نظرية 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 نموذج وصف المقرر

 واالمتحانات  الطريقة االلقائية

الطريقةالقياسية ،  صفات االصوات  2 1نيسان 

 الطريقة االلقائية

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقةالقياسية ،  ظواهر صوتية  2 2نيسان  

 الطريقة االلقائية

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقةالقياسية ،  المماثلة  2 3نيسان 

 الطريقة االلقائية

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقةالقياسية ،  المخالفة  2  4نيسان 

 االلقائيةالطريقة 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقةالقياسية ،  المعجم العربي  2  1مايس   

 الطريقة االلقائية

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقةالقياسية ،  مراجعة عامة  2 2مايس  

 الطريقة االلقائية

   _____ 

االمتحانات   ___  4و  3مايس 

 النهائية 

______     ____ 
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 وصف المقرر

 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات  المؤسسة التعليمية-1

 قسم اللغة العربية  القسم العلمي  / المركز-2

 النقد الحديث/ الصف الرابع اسم / رمز المقرر-3

 محاضرات صفيّة  الحضور المتاحةأشكال -4

 مقرر سنوي  الفصل / السنة-5

 ساعة  90 عدد الساعات الدراسية )الكلي(-6

 2016 /9 /2 تاريخ إعداد هذا الوصف -7

 

 أهداف المقرر-8

والوقوف على تعريف الطلبة بالنقد العربي الحديث وأهم المدارس واالتجاهات النقدية التي ظهرت في العصر الحديث 

 دواعي النشأة والتطوير .

 

 

 

 

إذا يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً عما 

 كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.؛

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم-10

 األهداف المعرفية   -ج

بعد تلقي هذه المادة تتكون لدى الطلبة معرفة واسعة بالنقدفي العصر الحديث  ، متمثثالً بثأهم المصثطلحات والمثدارس  -1أ

 واالتجاهات النقدية .

التعرف على أهم المناهج النقدية الحديثة متمثالً باالتجاهثات السثياقية ، واالتجاهثات النصثية ممثا يمثنح الطالثب القثدرة -2أ

على تحليل النصوص والوقوف على ما فيها من صور وأخيلة والسيما عنثد تحليثل النمثاذج الشثعرية العليثا والسثيما فثي العصثر 

 الحديث .

 ص األدبية وتحليلها تحليال نقديا يكشف عن خصوصيتها في ضوء المناهج النقدية الحديثة .القدرة على تذوق النصو -3أ

 

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 معرفة عناصر الفن والجمال في النصوص األدبية وتطبيقها على نصوص شعرية ونثرية من األدب العربي . – 1ب

 النقدية الحديثة والمناهج الضرورية لتذوق النصوص األدبية وتحليلها .معرفة أهم المدارس  – 2ب

االتصال عن طريق النص الذي يتفاعل الطالب معه بوصفه أفق تواصل بين أطراف العملية اإلبداعية الثالثة  -3ب

 المبدع والنص والمتلقي .
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 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 المحاضرات ( ._ الطريقة القياسية ) القاء 

 _ طريقة النص .

 

 طرائق التقييم      

_ التقويم البنائي ) التكويني( باالمتحانات اليومية ، ومالحظة أداء الطالبة في المناقشات الصفية والواجبات البيتية 

 ومتابعتها ، والتقويم الصفي .

 

 _ التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب . 

 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تنشأة الطالبات على حب اللغة العربية ، وفهم كونها لغة معجزة أُديت بها معجزة القرآن الكريم . -1ج

 

معرفةأهم المصطلحات واالتجاهات النقدية الحديثة فضالً على الوقوف على أهم المناهج النقدية الحديثة المتبعة  -2ج-

 في النقد الحديث .

د بوصفه مكمالً للعملية اإلبداعية ومطوراً لها ، عبر السمو به المنتجات اإلبداعية إيقاظ وعي الطالبات بأهمية النق -3ج

 إلى درجات عليا من النضوج واالكتمال .

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية . -

 

أبعاد حضارية وتقاناتتطبيقية ،مما يغرس لدى الطالبات الوعي تقديم المناهج النقدية الحديثة بما تنطوي عليه من  -

 بأهمية النقد األدبي الحديث ودوره في البناء الحضاري االنساني والثقافة الكونية .

 طرائق التقييم    

 _ تستخدم في قياس التقويم أكثر من طريقة لتوفير الشمولية :

 القياسيةالمقالية التي يتم من خاللها فهم أفكار الطالبة حول األهداف الوجدانية والقيمية .أوالً طريقة 

ثانياً طريقة االختبارات الموضوعية التي تتمثل باالختبارات ذات اإلجابة القصيرة من مثل االختيار من متعدد ، وملئ 

 الفراغات ، والصح والخطأ .

 

 والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلق. بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات العامة  -د 

 القدرة تحليل النصوص الشعرية ومعرفة أوزانها والبحور التي تنتظم عليها .-1د

 .  حفظ النصوص الشعرية ومعرفة أهميتها الحضارية والفنية والثقافية بوصفها علم قوم لم يكن لهم علم أصح منه -2د
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 بنية المقرر-11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

مصطلحات نقدية   3 1تشرين األول 

شائعة في النقد الحديث )الفن 

 ، األدب ، الجمال(       

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات

مصطلحات نقدية   3 2تشرين األول 

شائعة في النقد الحديث )الفن 

 ، األدب ، الجمال(       

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات

عناصر العمل األدبي )   3 3تشرين االول 

العاطفة ، الخيال ، الفكرة ، 

 األسلوب ، الصورة(

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

عناصر العمل األدبي )   3 4تشرين األول 

العاطفة ، الخيال ، الفكرة ، 

 األسلوب ، الصورة(

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات

عناصر العمل األدبي )   3 1تشرين الثاني 

العاطفة ، الخيال ، الفكرة ، 

 األسلوب ، الصورة (

األداء الصفي  القياسيةالطريقة 

 واالمتحانات

دراسة تطبيقية   3 2تشرين الثاني 

 )عناصر العمل األدبي(  

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

العالقة بين األدب   3 3تشرين الثاني 

والمجتمع )نظرية الفن للفن 

 ، والفن للمجتمع(

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

المدارس األدبية   3 4تشرين الثاني 

)الكالسيكية ، الرومانسية ، 

 الواقعية ، الرمزية السريالية  

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

المدارس األدبية   3 1كانون األول 

)الكالسيكية ، الرومانسية ، 

 الواقعية ، الرمزية السريالية  

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

المدارس األدبية   3 2كانون األول  

)الكالسيكية ، الرومانسية ، 

 الواقعية ، الرمزية السريالية  

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

المدارس األدبية   3 3كانون األول

)الكالسيكية ، الرومانسية ، 

 الواقعية ، الرمزية السريالية  

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

المدارس األدبية   3 4كانون األول 

)الكالسيكية ، الرومانسية ، 

 الواقعية ، الرمزية السريالية  

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات

نظرية النقد ومعنى   3  1كانون الثاني 

 النقد

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات

نظرية األنواع األدبية   3 2كانون الثاني 

بين الشعر : الفرق 

والنثر)الشعر الغنائي ن 

 الملحمي ، المسرحي(

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات

نظرية األنواع األدبية   3  3كانون الثاني 

: الفرق بين الشعر 

والنثر)الشعر الغنائي ن 

 الملحمي ، المسرحي(

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 
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 البنية التحتية -12

في النقد األدبي الحثديث منطلقثات وتطبيقثات ، د. فثائق مصثطفى  -5 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

ود. عبد الرضثا علثي ، منشثورات وزارة التعلثيم العثالي والبحثث 

 جامعة الموصل  ، الطبعة الثانية . –العلمي 

 الطاهر .مقدمة في النقد الحديث ، علي جواد  -6 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

 النقد األدبي الحديث ، د. محمد غنيمي هالل . -7

 األدب وفنونه ، عز الدين إسماعيل . -8

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 ) 

 المجالت العلمية , التقارير ,....  (

 دراسة وتطبيق ، كمال نشأت  –في النقد األدبي  -5

 معجم مصطلحات األدب ، مجدي وهبة . -6

نظرية األنواع األدبية   3 4كانون الثاني 

: الفرق بين الشعر 

والنثر)الشعر الغنائي ن 

 الملحمي ، المسرحي(

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات

نظرية األنواع األدبية   3 1شباط    

: الفرق بين الشعر 

والنثر)الشعر الغنائي ن 

 الملحمي ، المسرحي(

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات

نظرية األنواع األدبية   3  2شباط    

: الفرق بين الشعر 

والنثر)الشعر الغنائي ن 

 الملحمي ، المسرحي(

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية تطبيق  3  1آذار    

 واالمتحانات 

 األداء الصفي الطريقة القياسية تطبيق  3 2آذار    

األداء الصفي  الطريقة القياسية تطبيق  3 3آذار     

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية تطبيق  3  4آذار     

 واالمتحانات 

المناهج النقدية :   3 1نيسان 

تأثري ، تاريخي ، اجتماعي 

 ، نفسي         

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

المناهج النقدية :   3 2نيسان  

تأثري ، تاريخي ، اجتماعي 

 ، نفسي         

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

المناهج النقدية :   3 3نيسان 

تأثري ، تاريخي ، اجتماعي 

 ، نفسي         

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

المناهج النقدية :   3  4نيسان 

تأثري ، تاريخي ، اجتماعي 

 ، نفسي         

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

المناهج النقدية :   3  1مايس   

تأثري ، تاريخي ، اجتماعي 

 ، نفسي         

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

 _____    طريقة حل المشكالت  مراجعة عامة   3 2مايس  

 ____     ______ االمتحانات النهائية   ___ 4و  3مايس 
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  المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت ....ب ـ 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي -13

على الرغم مما يتصف به المنهج المقرر لمادة النقد الحديث من معلومات مهمة إال انه يفتقر كثيراً إلى النماذج التطبيقية 

 الضرورية لترسيخ المادة النظرية لدى الطلبة .
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات  المؤسسة التعليمية-1

 قسم اللغة العربية  القسم العلمي  / المركز-2

 النثر العربي الحديث / الصف الرابع اسم / رمز المقرر-3

 محاضرات صفيّة  أشكال الحضور المتاحة-4

 مقرر سنوي  الفصل / السنة-5

 ساعة  60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية -6

 2016/  8 /21 تاريخ إعداد هذا الوصف -7

 

 أهداف المقرر-8

 تمكين الطالبات من معرفة فنون النثر الحديثة .  -

 تعريف الطالبات بأبرز األدباء في العصر الحديث والذين كتبوا وأبدعوا في النثر . -

تدريب الطالبات على تحليل النصوص النثرية من خالل الوقوف على أدق التفاصيل المتعلقة بمكونات الفنون النثرية -

 المختلفة . 

 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا 

 كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.؛

 والتقييممخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم 10

 األهداف المعرفية   -أ

 تمكين الطالبات من معرفة خصائص كل فن من الفنون النثرية . -1أ

 تمكين الطالبات من التمييز بين الفنون النثرية-2أ

 تعريف الطالبات بالمؤلفات اإلبداعية التي تزخر بالفنون النثرية . -3أ

 تعريف الطالبات بالشخصيات األدبية التي أبدعت في فنون النثر األدبي العربية . -4أ
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 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 معرفة الطالبات بالفنون النثرية ومعرفة حدود وخصائص ورواد وأوليات كل فن نثري . – 1ب

 السليمة .تنمية الحس األدبي المرهف والذائقة الفنية – 2ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 ـــ الطريقة القياسية ) القاء المحاضرات ( .

 ـــ طريقة النص 

 ـــ الطريقة االستقرائية ) طريقة المناقشة (

 

 طرائق التقييم      

المناقشات الصفية والواجبات البيتية _ التقويم البنائي ) التكويني( باالمتحانات اليومية ، ومالحظة أداء الطالبة في 

 ومتابعتها ، والتقويم الصفي .

 

 _ التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب . 

 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 نشأة الطالبات على حب اللغة العربية ، وفهم كونها لغة معجزة أُديت بها معجزة القرآن الكريم .  -1ج

 

 معرفة جماليات اللغة العربية في أساليبها في تركيب الكالم وتأدية المعاني .  -2ج-

 إيقاظ وعي الطالبات بقيمة الكلمة في التعبير عن األفكار والحوار الحضاري . -3ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية .  -

 

تقديم النماذج اللغوية البليغة المؤثرة  في النفوس مما يبعث الطالبات على اإليمان بدور اللغة االنساني في التواصل وبث  -

 األفكار . 

 طرائق التقييم    

_ التستخدم هنا طرائق التدريس التقليدية بل يتم االعتماد على المالحظة والمقابلة ومحاولة فهم أفكار الطالبة حول 

 ألهداف الوجدانية والقيمية في هذا المجال . ا

 

 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلق. بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 القدرة على التصحيح اللغوي وضبط النصوص المقروءة والمسموعة ونقدها نحوياً . -1د

 اكتساب المعرفة بـاألنظمة الحديثة للحوار والتواصل.   -2د

 اكتساب المعرفة بخصائص اللغة العربية وقوانينها في الترجمة الى بقية اللغات .  -3د

 



  
 83الصفحة

 
  

 بنية المقرر-11

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

معرفة مفهوم مصطلح  2 1تشرين األول 

 النثر األدبي الحديث

النثر األدبي 

الحديث ) حدوده 

وخصائصه وقيمته 

 الفنية (

ـــ الطريقة 

القياسية ) القاء 

 المحاضرات ( .

 ـــ طريقة النص 

الطريقة ـــ 

االستقرائية ) 

 طريقة المناقشة (

األداء الصفي 

 واالمتحانات

معرفة مفاهيم هذه  2 2تشرين األول 

المصطلحات وحدودها 

 وخصائصها

 -الحكي  –السرد 

 القص

ـــ الطريقة 

القياسية ) القاء 

 المحاضرات ( .

 ـــ طريقة النص 

ـــ الطريقة 

االستقرائية ) 

 طريقة المناقشة (

األداء الصفي 

 واالمتحانات

معرفة الخصائص التي  2 3تشرين االول 

 يقوم عليها السرد

آليات السرد وما 

 يتصل بها

ـــ الطريقة 

القياسية ) القاء 

 المحاضرات ( .

 ـــ طريقة النص 

ـــ الطريقة االستقرائية 

 ) طريقة المناقشة (

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

معرفة فن القصة من  2 4تشرين األول 

خالل تعريفها والتعرف 

على تاريخ نشأتها 

 والعوامل

فن القصة ) 

التعريف والنشأة 

 وعواملها (

ـــ الطريقة 

القياسية ) القاء 

 المحاضرات ( .

 ـــ طريقة النص 

ـــ الطريقة االستقرائية 

 ) طريقة المناقشة (

األداء الصفي 

 واالمتحانات

التعرف على مكونات  2 1تشرين الثاني 

 القصة وآلية بنائها

خصائص القصة 

 وبنائها

ـــ الطريقة 

القياسية ) القاء 

 المحاضرات ( .

 ـــ طريقة النص 

ـــ الطريقة االستقرائية 

 ) طريقة المناقشة (

األداء الصفي 

 واالمتحانات

التعرف على أهم الرواد  2 2تشرين الثاني 

الذين أبدعوا في هذا الفن 

 النثري

ـــ الطريقة  رواد القصة

القياسية ) القاء 

 المحاضرات ( .

 ـــ طريقة النص 

ـــ الطريقة االستقرائية 

 ) طريقة المناقشة (

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

تذوق النص القصصي من  2 3تشرين الثاني 

خالل معرفة أغواره 

 وبنياته الداخلية

تحليل نص 

 قصصي

ـــ الطريقة 

القياسية ) القاء 

 المحاضرات ( .

 ـــ طريقة النص 

ـــ الطريقة االستقرائية 

 ) طريقة المناقشة (

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

معرفة فن الرواية من  2 4تشرين الثاني 

خالل تعريفها والتعرف 

فن الرواية ) 

التعريف والنشأة 

ـــ الطريقة 

القياسية ) القاء 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 
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على تاريخ نشأتها 

 والعوامل

 المحاضرات ( . وعواملها (

 ـــ طريقة النص 

ـــ الطريقة االستقرائية 

 ) طريقة المناقشة (

التعرف على مكونات  2 1كانون األول 

 الرواية وآلية بنائها

خصائص الرواية 

 وبنائها

الطريقة ـــ 

القياسية ) القاء 

 المحاضرات ( .

 ـــ طريقة النص 

ـــ الطريقة االستقرائية 

 ) طريقة المناقشة (

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

التمييز بين فني القصة  2 2كانون األول  

 والرواية

الفرق بين القصة 

 والرواية

ـــ الطريقة 

القياسية ) القاء 

 المحاضرات ( .

 ـــ طريقة النص 

ـــ الطريقة االستقرائية 

 ) طريقة المناقشة (

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

التعرف على أهم الرواد  2  3كانون األول

الذين أبدعوا في هذا الفن 

 النثري

ـــ الطريقة  رواد الرواية

القياسية ) القاء 

 المحاضرات ( .

 ـــ طريقة النص 

االستقرائية ـــ الطريقة 

 ) طريقة المناقشة (

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

تذوق النص الروائي من  2 4كانون األول 

خالل معرفة أغواره 

 وبنياته الداخلية

ـــ الطريقة  تحليل نص روائي

القياسية ) القاء 

 المحاضرات ( .

 ـــ طريقة النص 

ـــ الطريقة االستقرائية 

 ) طريقة المناقشة (

األداء الصفي 

 واالمتحانات

معرفة فن المسرحية من  2  1كانون الثاني 

خالل تعريفها والتعرف 

على تاريخ نشأتها 

 والعوامل

فن المسرحية ) 

التعريف والنشأة 

 وعواملها (

ـــ الطريقة 

القياسية ) القاء 

 المحاضرات ( .

 ـــ طريقة النص 

ـــ الطريقة االستقرائية 

 المناقشة () طريقة 

األداء الصفي 

 واالمتحانات

التعرف على مكونات  2 2كانون الثاني 

 المسرحية وآلية بنائها

خصائص 

 المسرحية وبنائها

ـــ الطريقة 

القياسية ) القاء 

 المحاضرات ( .

 ـــ طريقة النص 

ـــ الطريقة االستقرائية 

 ) طريقة المناقشة (

األداء الصفي 

 واالمتحانات

للتعرف على أنواع  2  3كانون الثاني 

الشخصية المسرحية 

 والتمييز بين أنواعها

الشخصية 

المسرحية 

 وأنواعها

ـــ الطريقة 

القياسية ) القاء 

 المحاضرات ( .

 ـــ طريقة النص 

ـــ الطريقة االستقرائية 

 ) طريقة المناقشة (

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

التعرف على أهم الرواد  2 4كانون الثاني 

الذين أبدعوا في هذا الفن 

 النثري

ـــ الطريقة  رواد المسرحية

القياسية ) القاء 

 المحاضرات ( .

 ـــ طريقة النص 

ـــ الطريقة االستقرائية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات
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 ) طريقة المناقشة (

تذوق النص المسرحي  2 1شباط    

من خالل معرفة أغواره 

 وبنياته الداخلية

تحليل نص 

 مسرحي

ـــ الطريقة 

القياسية ) القاء 

 المحاضرات ( .

 ـــ طريقة النص 

ـــ الطريقة االستقرائية 

 ) طريقة المناقشة (

األداء الصفي 

 واالمتحانات

معرفة فن السيرة من  2  2شباط    

خالل تعريفها والتعرف 

على تاريخ نشأتها 

 والعوامل

فن السيرة ) 

التعريف والنشأة 

 وعواملها (

ـــ الطريقة 

القياسية ) القاء 

 المحاضرات ( .

 ـــ طريقة النص 

ـــ الطريقة االستقرائية 

 ) طريقة المناقشة (

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

التعرف على مكونات  2  1آذار    

 السيرة وآلية بنائها

خصائص السيرة 

 وبنائها

ـــ الطريقة 

القاء القياسية ) 

 المحاضرات ( .

 ـــ طريقة النص 

ـــ الطريقة االستقرائية 

 ) طريقة المناقشة (

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

للتعرف على أنواع  2 2آذار    

السيرة والتمييز بين 

 أنواعها

أنواع السيرة ) 

الذاتية 

والموضوعية ( 

 ومميزات كل منها

ـــ الطريقة 

القياسية ) القاء 

 المحاضرات ( .

 ـــ طريقة النص 

ـــ الطريقة االستقرائية 

 ) طريقة المناقشة (

 األداء الصفي

التعرف على أهم الرواد  2 3آذار     

الذين أبدعوا في هذا الفن 

 النثري

ـــ الطريقة  رواد السيرة

القياسية ) القاء 

 المحاضرات ( .

 ـــ طريقة النص 

االستقرائية ـــ الطريقة 

 ) طريقة المناقشة (

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

تذوق نص من نصوص  2  4آذار     

السيرة من خالل معرفة 

 أغواره وبنياته الداخلية

تحليل نص من 

 نصوص السيرة

ـــ الطريقة 

القياسية ) القاء 

 المحاضرات ( .

 ـــ طريقة النص 

ـــ الطريقة االستقرائية 

 المناقشة () طريقة 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

معرفة فن المقالة من  2 1نيسان 

خالل تعريفها والتعرف 

على تاريخ نشأتها 

 والعوامل

فن المقالة ) 

التعريف والنشأة 

 وعواملها (

ـــ الطريقة 

القياسية ) القاء 

 المحاضرات ( .

 ـــ طريقة النص 

ـــ الطريقة االستقرائية 

 المناقشة () طريقة 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

التعرف على مكونات  2 2نيسان  

 المقالة وآلية بنائها

خصائص المقالة 

 وبنائها

ـــ الطريقة 

القياسية ) القاء 

 المحاضرات ( .

 ـــ طريقة النص 

ـــ الطريقة االستقرائية 

 ) طريقة المناقشة (

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

للتعرف على أنواع  2 3نيسان 

المقالة والتمييز بين 

ـــ الطريقة  أنواع المقالة

القياسية ) القاء 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 
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 البنية التحتية -12

 د. سالم الحمداني  –األدب العربي الحديث  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 د. شوقي ضيف  –تاريخ األدب العربي  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

 جبور عبد النور –المعجم األدبي 

والمراجع التي يوصى بها                 ) اـ الكتب 

 المجالت العلمية , التقارير ,....  (

 كتب السيرة األدبية .  –المقاالت  –المسرحيات  –القصص  –الروايات 

 

 جميع المصادر النقدية التي تناولت فنون النثر األدبي .

 موقع الدكتور محمد سعيد الغامدي .  ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت ....

 موقع اتحاد الكتاب العرب .

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي -13

 

تتطلب مادة النثر العربي الحديث توفير ساعات إضافية عما هي عليه حالياً ، كونها مادة أساسية في معرفة الفنون النثرية 

 الحديثة . 

التوصية بطباعة المنهج الذي يتضمن جميع مفردات المنهج المقرر ، لعد احتواء كتاب معين على تلك المفردات مما قد يعيق 

 وبالتالي عرقلة العملية التعليمية . الفهم على الطالبات ، 

 

 

 المحاضرات ( . أنواعها

 ـــ طريقة النص 

ـــ الطريقة االستقرائية 

 ) طريقة المناقشة (

الرواد التعرف على أهم  2  4نيسان 

الذين أبدعوا في هذا الفن 

 النثري

ـــ الطريقة  رواد المقالة

القياسية ) القاء 

 المحاضرات ( .

 ـــ طريقة النص 

ـــ الطريقة االستقرائية 

 ) طريقة المناقشة (

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

تذوق نص من نصوص  2  1مايس   

المقالة من خالل معرفة 

 الداخليةأغواره وبنياته 

تحليل نص من 

 المقالة

ـــ الطريقة 

القياسية ) القاء 

 المحاضرات ( .

 ـــ طريقة النص 

ـــ الطريقة االستقرائية 

 ) طريقة المناقشة (

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

لمعالجة الهفوات وحل  2 2مايس  

 المشكالت

 _____    طريقة حل المشكالت  مراجعة عامة 

االمتحانات   ___  4و  3مايس 

 النهائية 

______     ____ 


