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 1اٌظفحخ 

 
  

 ٚطف اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي ىذا  ايجازاً مقتضياً ألىم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 فادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبو وصف لكل مقرر ضمن البرنامجتحقيقها مبرىناً عما إذا كان قد حقق االست

 

 عبِؼخ د٠بٌٝ اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 و١ٍخ اٌزشث١خ األعبع١خ / اٌّشوض  ؼٍّٟاٌمغُ اٌ .2

اٚ اعُ اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ  .3

 إٌّٟٙ 
 اٌٍغخ اٌؼشث١خ

 ثىبٌٛس٠ٛط رشث١خ فٟ اٌٍغخ اٌؼشث١خ اعُ اٌشٙبدح إٌٙبئ١خ  .4

  :اٌذساعٟ إٌظبَ  .5
 عٕٛٞ /ِمشساد /أخشٜ 

 فظٍٟ ) وٛسعبد ( 

 ارحبد اٌغبِؼبد اٌؼشث١خ اٌّؼزّذ   ثشٔبِظ االػزّبد .6

 ٚصاسح اٌزخط١ؾ–ٚصاسح اٌزشث١خ  اٌّؤصشاد اٌخبسع١خ األخشٜ  .7

 َ  2117/  11/  1 ربس٠خ إػذاد اٌٛطف  .8

 : ٠غؼٝ اٌمغُ اٌٝ رحم١ك األ٘ذاف ا٢ر١خ : أ٘ذاف اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ .9

 إػذاد ِؼ١ٍّٓ ِٓ حٍّخ شٙبدح اٌجىبٌٛس٠ٛط ِزخظظ١ٓ ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ . -1

 إػذاد ٔخجخ ِٓ ؽٍجخ اٌمغُ اٌّزفٛل١ٓ فٟ اخزظبص اٌٍغخ اٌؼشث١خ إلوّبي دساعزُٙ اٌؼ١ٍب .  -2

 رذس٠ت ِؼٍّٟ اٌٍغخ اٌؼشث١خ فٟ اٌّذاسط ػٍٝ اٌّغزغذاد فٟ ١ِذاْ رذس٠ظ اٌٍغخ اٌؼشث١خ . -3

 د اٌزٟ رزٕبٚي اٌّٛػٛػبد إٌح٠ٛخ اٌّخزٍفخ .اٌجحٛس ٚاٌذساعبإػذاد  -4

 رم٠ُٛ اٌذساعبد اٌزٟ رظذس فٟ ِغبي اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚإثذاء اٌشأٞ حٛي ِحزٛا٘ب  -5

 

 

 
 
 
 

 اٌّطٍٛثخ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ جشٔبِظِخشعبد اٌ  .11



  
 2اٌظفحخ 

 
  

  اال٘ذاف اٌّؼشف١خ  - أ
      اٌؼبَ ٌٍغخ اٌؼشث١خ . رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌحظٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ ٌالؽبس  -1أ

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌحظٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ ٌٍٕحٛ اٌؼشثٟ ثشىً ػبَ . -2أ

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌحظٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ ألطٛي إٌحٛ اٌؼشثٟ ٚؽج١ؼخ ٔشأرٗ ٚاٌحبعخ ا١ٌٗ  -3أ

. 
 ٍفخ .رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌحظٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ ثّزا٘جٗ ٚآسائٗ اٌّخز -4أ
 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌحظٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ ٌٍٕحٛ اٌّؼبطش ٚٔظش٠برٗ اٌّح١ٍخ ٚاٌغشث١خ . -5أ

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌحظٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ ٌطشائك رذس٠ظ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ، ٚؽشائك رذس٠ظ  -6أ

 إٌحٛ اٌؼشثٟ ، ِٕٚٙظ اٌجحش األوبد٠ّٟ  .
 جشٔبِظ ٌخبطخ ثبٌا ١خاٌّٙبسار األ٘ذاف –ة 

 . غخ اٌؼشث١خ اٌفظحٌٍٝثب٠ٛظف ِب رؼٍُ ِٓ ِبدح ٔح٠ٛخ فٟ ِخبؽجبرٗ ، ٚوزبثبرٗ   – 1ة 

 ٠ىزت ٚسلخ ثحض١خ ، أٚ ثحٛس ِزخظظخ فٟ ِٛػٛػبد اٌٍغخ اٌؼشث١خ اٌّخزٍفخ . – 2ة 

        رؼٍُ اٌطشائك إٌّبعجخ ٌزذس٠ظ ِبدح إٌحٛ اٌؼشثٟ . – 3ة 

 
 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 األٌمبء ) اٌّحبػشح ( ، اٌّظحٛة ثبالعزغٛاة . -1
 االعزغٛاة . -2
ِطبٌجخ اٌطٍجخ ثض٠بسح اٌّىزجخ ، ٚشجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ ) االٔزش١ٔذ ( ٌٍحظٛي ػٍٝ ِؼشفخ اػبف١خ  -3

 ٌٍّٛاد اٌذساع١خ ٚرى١ٍفُٙ ثىزبثخ ٚسلبد ثحض١خ ٌزشغ١ؼُٙ ػٍٝ اسر١بد اٌّىزجبد .
 اد رار١خ ثطشائك عجج١خ .اػطبء ٚاعجبد ِٕض١ٌخ رزطٍت رفغ١ش -4

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 

 االخزجبساد ا١ِٛ١ٌخ  ثأعئٍخ ِزؼذدح ِٚزٕٛػخ ٌٍّٛاد اٌذساع١خ . -1
 رمذ٠ُ أٚساق ثحض١خ . -2
ٚاٌشخظ١بد إٌح٠ٛخ  ِضٍخ ٚاٌشٛا٘ذألاحفع اٌّبدح ٚ فٌُٙزحش٠شٞ ٌم١بط لذسح اٌطٍجخ ػٍٝ االخزجبس ا -3

. 
 .رخظ١ض دسعبد ِحذدح ٌٍٛاعجبد ا١ِٛ١ٌخ  -4
 اٌزطج١ك اٌؼٍّٟ فٟ اٌّذاسط ٌٍّشحٍخ اٌشاثؼخ . -5
 اٌزشث١خ اٌؼ١ٍّخ ) اٌّشب٘ذح ( ٌٍّشحٍخ اٌضبٌضخ . -6
 
 اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ . األ٘ذاف -ط

 

 رح١ًٍ ثؼغ اٌّغبئً إٌح٠ٛخ ٌٍزٛطً اٌٝ ِذٜ حم١مزٙب . -1ط         

 ٠ٛاصْ ث١ٓ اٌّغبئً إٌح٠ٛخ ِٓ ح١ش اٌّٛػٛػبد . -2ط

 ؼغ اٌشخظ١بد إٌح٠ٛخ اٌّشٙٛسح .٠م١ُ عٙٛد ث -3ط

 ٠فغش اعجبة شٙشح ثؼغ اٌّغبئً إٌح٠ٛخ دْٚ غ١ش٘ب . -4ط   
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 .اٌشخظٟ(األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس  )اٌّٙبسادإٌّمٌٛخ اٌزأ١ٍ١٘خ ٚ اٌّٙبساد اٌؼبِخ-د 

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ وزبثخ ٚسلخ ثحض١خ ػٓ أحذ اٌشخظ١بد إٌح٠ٛخ . -1د

 ّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ رخظ١ض ِشعغ أٚ ِظذس ثٕغجخ ػشش حغّٗ .ر -2د

 رط٠ٛش لذسح اٌطٍجخ ػٍٝ رح١ًٍ اٌّؼٍِٛبد ٚرفغ١ش اٌمؼب٠ب إٌح٠ٛخ . -3د

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌمذسح ػٍٝ اإلػشاة ٚروش اٌشٛا٘ذ إٌح٠ٛخ اٌخبطخ ثبٌّٛػٛػبد اٌّمشسح . -4د   

 ث١ٕخ اٌجشٔبِظ  .11
 سيض انًمشس أٔ انًشؽهخ انذساعٛخ 

 انًغبق

  انغبػبد انًؼزًذح           اعى انًمشس أٔ انًغبق

 ػًهٙ    َظش٘      

 األٔنٗ
Univ1101 Human rights 2 - 

 Univ1102 األٔنٗ
Islamic Education I 2 - 

 Univ1103 األٔنٗ
Arabic I 2 - 

 Univ1104 األٔنٗ
Islamic Education  II 2 - 

 Univ1105 األٔنٗ
English I 2 - 

 Univ1106 األٔنٗ
Computer I 1 1 

 Coll 1201 األٔنٗ
General Psychology 

3 - 

 Coll 1202 The basis of education األٔنٗ
2 - 

 Coll 1203 Developmental Psychology األٔنٗ
3 - 

 Coll 1204 principals of Education األٔنٗ
3 - 

 Arab 1301  As I األٔنٗ
3 - 

 Arab 1302 Pre-Islamic Literature I األٔنٗ
2 - 

 Arab 1303 Team I األٔنٗ
2 - 

 Arab 1304 Library and research methodology األٔنٗ

literary 3 - 

 Arab 1305 As II األٔنٗ
3 - 

 Arab 1306 Pre-Islamic Literature II األٔنٗ
2 - 

 Arab 1307 Team II األٔنٗ
2 - 

 Arab 1308 Arab lexicon األٔنٗ
2 - 

9Arab 13 االٔنٗ Modern Science 
2 - 
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 Univ2107 انضبَٛخ
Arabic II 2 - 

 Univ2108 انضبَٛخ
Computer II 1 1 

 Univ2109 Health and Enviroment انضبَٛخ

Education 2 - 

 Univ2110 انضبَٛخ
English II 2 - 

 Univ2111 انضبَٛخ
Democracy 2 - 

 Coll 2205 Educational Psychology انضبَٛخ
3 - 

 Coll 2206 Mental Health انضبَٛخ
2 - 

 Coll 2207 Educational guidance انضبَٛخ
2 - 

 Coll 2208 Educational Statistics انضبَٛخ
3 - 

 Arab 2310 As III انضبَٛخ
3 - 

 Arab 2311 Islamic literature انضبَٛخ
2 - 

 Arab 2312 Rhetoric I انضبَٛخ
2 - 

 Arab 2313 Exchange I انضبَٛخ
2 1 

 Arab 2314 Offers I انضبَٛخ
2 - 

 Arab 2315 Improve performance انضبَٛخ
2 - 

 Arab 2316 As IV انضبَٛخ
3 - 

 Arab 2317 Literature Umayyad انضبَٛخ
2 1 

 Arab 2318 Rhetoric II انضبَٛخ
2 - 

 Arab 2319 Exchange II انضبَٛخ
2 - 

 Arab 2320 Offers II ٛخانضبَ
2 - 

 Arab 2321 Sound science انضبَٛخ
2 - 

 Univ3112 انضبنضخ
Arabic III 2 - 

 Univ3113 انضبنضخ
Computer III 1 1 

 - Coll 3209 Research Methods 3 انضبنضخ
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 - Coll 3210 TMS 2 انضبنضخ

 - Coll 3211 Measurement and Evaluation 2 انضبنضخ

Coll 3212 General method خانضبنض of teaching 2 - 

 Coll 3213 Viewing - 4 انضبنضخ

 Arab 3322 As V انضبنضخ
3 - 

 Arab 3323 Literature Abbasi I انضبنضخ
2 - 

 Arab 3324 Andalusian literature انضبنضخ
3 - 

 Arab 3325 Old literary criticism انضبنضخ
2 - 

 Arab 3326 Philology انضبنضخ
2 - 

 Arab 3327 As  VI انضبنضخ
3 - 

 Arab 3328 Literature Abbasi II انضبنضخ
2 - 

 Arab 3329 Literature later times انضبنضخ
3 - 

 Arab 3330 Interpretation انضبنضخ
2 - 

 Univ4114 انشاثؼخ
Computer IIII 1 - 

 Univ4115 انشاثؼخ
Arabic IIII 2 - 

Coll 4214 Curricula and textboo انشاثؼخs 
2 - 

 Coll 4215 Educational Administration انشاثؼخ

and direction 
2 - 

 Coll 4216 Application انشاثؼخ
12 - 

 Arab 4331 As انشاثؼخ
3 - 

 Arab 4332 Modern Literature انشاثؼخ
3 - 

 Arab 4333 Children's literature انشاثؼخ
3 - 

Arab 4334 Modern Literary Cr انشاثؼخticism 
3 - 

 Arab 4335 Research Project Graduation انشاثؼخ
3 - 
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 اٌزخط١ؾ ٌٍزطٛس اٌشخظٟ .12

 القيام بدورات تطويرية للطلبة والتدريسيين في تخصصات اللغة العربية المختلفة . -1

 لمصادر المختلفة .القيام بتدريب الطلبة على الذىاب الى المكتبات واالطالع على ا -7

اإلفادة من خدمة المكتبات االلكترونية وشبكة المعلومات الدولية ) األنترنيت ( في استخراج المصادر اللغوية  -3
 والنحوية .

 : اٌّؼٙذ(األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزحبق ثبٌى١ٍخ أٚ  غ)ٚػِؼ١بس اٌمجٛي  .13

 نظام المعدل للطلبة المقبولين في الدراسة اإلعدادية . -1

 اختبارات بالتخصصات المراد قبول الطلبة فيها . اجراء -7

 اعتماد معيار الرغبة لدى الطلبة . -3

 المقابالت التي تجرى مع الطلبة . -4
 

 : أُ٘ ِظبدس اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجشٔبِظ .14
 اٌىبدس اٌزذس٠غٟ ِٚب ٠ّزٍىٗ ِٓ ِؼٍِٛبد ِٚظبدس ػٓ رخظض إٌحٛ . -1
 خ .اٌّىزجبد ِٚب رح٠ٛٗ ِٓ اٌىزت اٌّطجٛػخ ٚاالٌىزش١ٔٚ -2
 اٌشجىخ اٌذ١ٌٚخ ) االٔزش١ٔذ ( . -3
 ٚسشبد اٌؼًّ ٚإٌذٚاد اٌزٟ رؼمذ٘ب  اٌٛصاسح ،  ٚاٌغبِؼخ ، ٚاٌى١ٍخ ، ٚاٌمغُ . -4
 ِشاوض األثحبس ٚاٌٛحذاد اٌٍغ٠ٛخ اٌّزخظظخ ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ . -5
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 ِخطؾ ِٙبساد إٌّٙظ

 ٔبِظ اٌخبػؼخ ٌٍزم٠ُ١١شعٝ ٚػغ اشبسح فٟ اٌّشثؼبد اٌّمبثٍخ ٌّخشعبد اٌزؼٍُ اٌفشد٠خ ِٓ اٌجش

 ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ ِٓ اٌجشٔبِظ 

سِض  اٌغٕخ / اٌّغزٜٛ

 اٌّمشس
 أعبعٟ اعُ اٌّمشس

أَ 

 اخز١بسٞ

 ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف  خ ١اٌّؼشفاأل٘ذاف 

 جشٔبِظ اٌخبطخ ثبٌ

األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ 

 ٚاٌم١ّ١خ 
ٚاٌزأ١ٍ١٘خ بساد اٌؼبِخ اٌّٙ

اٌّٙبساد األخشٜ  )إٌّمٌٛخ

مخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف اٌّزؼٍ

 (ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ

 4د 3د 2د 1د 4ط 3ط 2ط 1ط 4ة 3ة 2ة 1ة 4أ 3أ 2أ 1أ

 األٔنٗ

 األٔنٗ

Univ1101 Human rights ٟأعبع √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Univ1102 Islamic Education I ٟأعبع √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 األٔنٗ

 األٔنٗ

Univ1103 Arabic I ٟأعبع √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Univ1104 Islamic Education  II ٟأعبع √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ 

 األٔنٗ

 األٔنٗ

Univ1105 English I ٟأعبع √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Univ1106 Computer I ٟأعبع √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ 

 األٔنٗ

 نٗاألٔ

Coll 1201 General Psychology ٟأعبع √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Coll 1202 The basis of education ٟأعبع √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Coll 1203 Developmental األٔنٗ
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Psychology 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Coll 1204 principals of Education األٔنٗ

 √ √ √ √ √ √ √   √ √ √ √   √ أعبعٟ Arab 1301  As I األٔنٗ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Arab 1302 Pre-Islamic Literature I األٔنٗ

  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ أعبعٟ Arab 1303 Team I األٔنٗ

 Arab 1304 Library and research األٔنٗ

methodology literary 
  √ √ √  √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ أعبعٟ

  √ √ √  √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ أعبعٟ Arab 1305 As II األٔنٗ

  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Arab 1306 Pre-Islamic Literature II األٔنٗ

  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Arab 1307 Team II األٔنٗ

  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Arab 1308 Arab lexicon األٔنٗ

  √ √ √ √ √ √   √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Arab 1309 Modern Science انضبَٛخ

 √ √ √ √ √ √ √   √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Univ2107 Arabic II انضبَٛخ

 √ √ √ √ √ √ √   √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Univ2108 Computer II انضبَٛخ
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 Univ2109 Health and Enviroment انضبَٛخ

Education 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Univ2110 English II انضبَٛخ

 √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Univ2111 Democracy انضبَٛخ

 √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Coll 2205 Educational Psychology انضبَٛخ

 √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  أعبعٟ Coll 2206 Mental Health انضبَٛخ

  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  أعبعٟ Coll 2207 Educational guidance انضبَٛخ

  √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √  أعبعٟ Coll 2208 Educational Statistics انضبَٛخ

  √ √ √ √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ أعبعٟ Arab 2310 As III انضبَٛخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ أعبعٟ Arab 2311 Islamic literature انضبَٛخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ أعبعٟ Arab 2312 Rhetoric I انضبَٛخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Arab 2313 Exchange I انضبَٛخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Arab 2314 Offers I انضبَٛخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Arab 2315 Improve performance انضبَٛخ
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 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Arab 2316 As IV انضبَٛخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   √ √ √ √ أعبعٟ Arab 2317 Literature Umayyad انضبنضخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Arab 2318 Rhetoric II انضبنضخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Arab 2319 Exchange II انضبنضخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Arab 2320 Offers II انضبنضخ

 √   √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  أعبعٟ Arab 2321 Sound science انضبنضخ

  √ √ √ √ √ √ √ √ √   √ √ √  أعبعٟ Univ3112 Arabic III انضبنضخ

  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Univ3113 Computer III انضبنضخ

  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Coll 3209 Research Methods انضبنضخ

  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Coll 3210 TMS انضبنضخ

 Coll 3211 Measurement and انضبنضخ

Evaluation 

  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ

 Coll 3212 General methods of انضبنضخ

teaching 

  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ
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 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Coll 3213 Viewing انضبنضخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Arab 3322 As V انضبنضخ

 √ √ √ √   √ √ √ √ √ √ √ √ √  أعبعٟ Arab 3323 Literature Abbasi I انضبنضخ

  √ √ √ √ √ √ √ √   √ √ √ √  أعبعٟ Arab 3324 Andalusian literature انضبنضخ

  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Arab 3325 Old literary criticism انضبنضخ

  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Arab 3326 Philology انضبنضخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   √ √ أعبعٟ Arab 3327 As  VI انشاثؼخ

 √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Arab 3328 Literature Abbasi II نشاثؼخا

 √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Arab 3329 Literature later times انشاثؼخ

 √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Arab 3330 Interpretation انشاثؼخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Univ4114 Computer IIII انشاثؼخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Univ4115 Arabic IIII انشاثؼخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Coll 4214 Curricula and textbooks انشاثؼخ
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 Coll 4215 Educational انشاثؼخ

Administration and 

direction 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Coll 4216 Application انشاثؼخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ أعبعٟ Arab 4331 As انشاثؼخ

  √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ أعبعٟ Arab 4332 Modern Literature انشاثؼخ

  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Arab 4333 Children's literature انشاثؼخ

  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Arab 4334 Modern Literary Criticism انشاثؼخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Arab 4335 Research Project Graduation انشاثؼخ



 

 

 

 وصف المقرر

 التعلم صإرنازاً مقتضياً ألىم خصائص ادلقرر وسلرجات التعلم ادلتوقعة من الطالب حتقيقها مربىناً عما إذا كاف قد حقق االستفادة القصوى من فر  يوفر وصف ادلقرر ىذا

 ؛.والبد من الربط بينها وبُت وصف الربنامج. ادلتاحة

 

 

 كلية الًتبية األساسية / جامعة دياىل  ادلؤسسة التعليمية 

 اللغة العربية/ مواد ثقافية  ادلركز/   القسم العلمي 

  الًتبية االسالمية /  رمز ادلقرر/ اسمUniv1102 

 إلزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة 

  االوىل/  االوؿ السنة/ الفصل 

  ساعة 33 (الكلي)عدد الساعات الدراسية 

  1/13/7102 تاريخ إعداد ىذا الوصف 

 لسنة الدراسية قادراً على إف يكوف الطالب يف هناية ا: أىداؼ ادلقرر 

 واسباهبا  العلم ىذا امساء ,الدين اصوؿ بعلم تعلم التعريف. 

 اهلل تعاىل وجود ادلة , وصفاتو اهلل وجود, االذليات ,ادلسلمُت مجهور عند االشناف اركاف   تعلم  .2

 (الوجود  ) النفسية الصفة, االذلية اتالصف, االحلاد, احلواس خداع, واالخًتاع العناية دليل, احلدوث دليل    تعلم  .3

 ، االرادة ، القدرة ) ادلعاين صفات,( الوحدانية, بالنفس ،القياـ احلوادث سلالفة, البقاء , القدـ ) السلبية الصفات   تعلم  .4
 (  الكالـ ، البصر ، ،السمع احليات ، العلم

 حقو تعاىل يف رنوز ما , تعاىل قوح يف يستحيل ما, احلياة يف التوحيد عقيدة تاثَت  تعلم -5
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 سلرجات ادلقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم

   األىداؼ ادلعرفية -أ

 ادلعرفة والفهم -1أ

 . دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم  يف التعريف بعلم اصوؿ الدين  -2أ

 . اهلل وصفاتو   دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم  عن  وجود  -3أ

 .دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم يف  تاثَت عقيدة التوحيد يف احلياة -4أ

 .دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم يف   ما يستحيل وما رنوز يف حقو تعاىل  -5أ

  .اخلاصة بادلقرر ادلهاراتية األىداؼ  -ب 

ن واسباهبا مهارات يف  امساء اصوؿ الدي – 1ب 

 .مهارات تتعلق مبوضوعات الدرس -2ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

  توضيح وشرح ادلادة الدراسية 

 طريقة عرض النموذج -2

 طريقة احملاضرة  -3

 طريقة التعلم الذاٌب -4

 طرائق التقييم      

  ػ اختبارات يومية بأسئلة زلددة1

 .شاركة الصفية ػ وضع درجات للواجبات البيتية وادل2

 ػ تكليف الطلبة بإجناز حبوث وتقارير عن ادلادة الدراسية3



  
 2اٌظفحخ 

 
  

 .ػ اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية ومقاليو 4

 بنية ادلقرر

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو ادلوضوع/ اسم الوحدة  سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

1 

 اصوؿ بعلم التعريف  تعلم 2

 ,الدين

 اء ىذا العلم واسباهباامس

  الدين اصوؿ بعلم التعريف

 التقومي البنائي احملاضرة امساء ىذا العلم واسباهبا

2 

 مجهور عند االشناف اركاف تعلم 2

 ادلسلمُت  

 مجهور عند االشناف اركاف

 ادلسلمُت  

 التقومي البنائي احملاضرة

 يالتقومي البنائ احملاضرة االذليات  االذليات  تعلم 2 3

4 

 اهلل وجود تعلم 2

 اهلل وجود ادلة ,وصفاتو

 تعاىل  

 ادلة ,وصفاتو اهلل وجود

 تعاىل   اهلل وجود

 التقومي البنائي احملاضرة

5 
2 احلدوث دليل  تعلم 

 دليل العناية واالخًتاع

 ,احلدوث دليل

 دليل العناية واالخًتاع

 التقومي البنائي احملاضرة

 ات متنوعة وحل مسائل ترتبط بادلوضوع امتحاف الشهر االوؿ اختبار 2 6

7 

 احلواس خداع  تعلم 2

 االحلاد,

 

 احلواس خداع

 االحلاد,

 

 التقومي البنائي احملاضرة

 االذلية الصفات  تعلم 2 8
 

 االذلية الصفات
 

 التقومي البنائي احملاضرة

9 

  النفسية الصفة  تعلم 2

 ( الوجود)

 

 ( الوجود)  النفسية الصفة
 

 التقومي البنائي احملاضرة

13 
 ) السلبية الصفات  تعلم 2

 سلالفة, البقاء , القدـ

 , القدـ ) السلبية الصفات

 احلوادث سلالفة, البقاء

 التقومي البنائي احملاضرة
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  األىداؼ الوجدانية والقيمية -ج

 .وتطبيقاهتا احلياتية  اف يدرؾ اذنية دراسة ادلادة -1ج

 .يدرؾ اذنية تأثَت عقيدة التوحيد يف احلياة -2ج

 

 بالنفس ،القياـ احلوادث

 ( الوحدانية,
 

 الوحدانية, بالنفس ،القياـ

) 
 

11 

 ، القدرة ) ادلعاين صفات  تعلم 2
 ،السمع احليات ، لمالع ، االرادة

 (الكالـ  ، البصر ،

 ، القدرة ) ادلعاين صفات
 احليات ، العلم ، االرادة

 (الكالـ  ، البصر ، ،السمع

 التقومي البنائي احملاضرة

12 

يف  التوحيد عقيدة تاثَت  تعلم 2
 احلياة

 التقومي البنائي احملاضرة يف احلياة التوحيد عقيدة تاثَت

 التقومي البنائي احملاضرة تعاىل  حقو يف يستحيل ما تعاىل  حقو يف يستحيل ما تعلم 2 13

 التقومي البنائي احملاضرة حقو تعاىل يف رنوز ما حقو تعاىل يف رنوز ما تعلم 2 14

 امتحاف الشهر الثاين اختبارات موضوعية وحل مسائل 2 15

 طرائق التعليم والتعلم     

 الشرح والتوضيح -1

 طريقة عرض النموذج -2

 طريقة التعلم الذاٌب -3

 طرائق التقييم    

 .االختبارات النظرية -1

 .التقارير والدراسات -2
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 .( ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي) ية ادلنقولة ادلهارات العامة والتأىيل -د 

 .مهارات استخداـ ادلراجع وادلصطلحات  -1د   

 .مهارات يف مجع البيانات حوؿ ادلوضوع وحتليلها  -2د

 .مهارات تفسَت ادلربىنات  -3د

 .مهارات اجراء ادلقارنات  -4د

 .  عن ادلوضوع مهارات إعداد ادلفاىيم اخلاصة 5د 

 

 

 البنية التحتية 

 ال يوجد ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة 1

 .قحطاف عبدالرمحن. رشدي علياف، ود. د: كتاب أصوؿ الدين اإلسالمي، لػػ (  ادلصادر)ػ ادلراجع الرئيسية 2

اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا                 
 ,....  ( التقارير, اجملالت العلمية 

لقرآف الكرميا. 

كتب التفسَت واحلديث النبوي الشريف. 

جامعة بغداد/ رللة كلية العلـو اإلسالمية . 

 

 www.nourallah.com/directory ....مواقع االنًتنيت , ب ػ ادلراجع االلكًتونية

.comislam-www.al/ 

www.montalq.com 

 

 

  خطة تطوير ادلقرر الدراسي 

 االلتزاـ بالقطاعية  

 

http://www.nourallah.com/directory
http://www.nourallah.com/directory
http://www.al-islam.com/
http://www.montalq.com/
http://www.montalq.com/
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 وصف المقرر

 التعلم ألىم خصائص ادلقرر وسلرجات التعلم ادلتوقعة من الطالب حتقيقها مربىناً عما إذا كاف قد حقق االستفادة القصوى من فرصيوفر وصف ادلقرر ىذا إرنازاً مقتضياً 

 ؛.والبد من الربط بينها وبُت وصف الربنامج. ادلتاحة

 

 كلية الًتبية األساسية / جامعة دياىل  ادلؤسسة التعليمية 

   اللغة العربية/ افية مواد ثق ادلركز/ القسم العلمي 

  اللغة العربية/  رمز ادلقرر/ اسمUniv1103 

 إلزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة 

  االوىل/ االوؿ  السنة/ الفصل 

  ساعة 33 (الكلي)عدد الساعات الدراسية 

  1/13/7102 تاريخ إعداد ىذا الوصف 

 لى إف يكوف الطالب يف هناية السنة الدراسية قادراً ع: أىداؼ ادلقرر 

 .أقساـ الكالـ   تعلم .1

 أنواع ادلعارؼ    تعلم  .2

 ادلفرد ، ادلثٌت ، واجلمع      تعلم  .3

4.  الرسوؿ خطبة ,(القمر سورة من) الكرمي القرآف آيات  , شرح القصيدة اآلتية مع حتليلها وحفظها )األدب    تعلم  يف 
 .شوقي أمحد قصيدة , زيدوف ابن نونية , يلاذلذ ذؤيب ايب عينية  , حنُت موقعة بعد االنصار
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 سلرجات ادلقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم

   األىداؼ ادلعرفية -أ

 ادلعرفة والفهم -1أ

 . دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم  يف  أقساـ الكالـ  -2أ

 . ادلعارؼ دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم  عن   أنواع  -3أ

 .دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم يف   ادلفرد ، ادلثٌت ، واجلمع -4أ

 .دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم يف   االدب  -5أ

  .اخلاصة بادلقرر ادلهاراتية األىداؼ  -ب 

 مهارات يف   شرح القصيدة اآلتية مع حتليلها وحفظها  – 1ب

 .تعلق مبوضوعات الدرسمهارات ت -2ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

  توضيح وشرح ادلادة الدراسية 

 طريقة عرض النموذج -2

 طريقة احملاضرة  -3

 طريقة التعلم الذاٌب -4

 طرائق التقييم      

  ػ اختبارات يومية بأسئلة زلددة1
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 .ػ وضع درجات للواجبات البيتية وادلشاركة الصفية 2

 الطلبة بإجناز حبوث وتقارير عن ادلادة الدراسيةػ تكليف 3

 .ػ اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية ومقاليو 4

  األىداؼ الوجدانية والقيمية -ج

 .اف يدرؾ اذنية دراسة ادلادة وتطبيقاهتا احلياتية  -1ج

 .يدرؾ اذنية تأثَت عقيدة التوحيد يف احلياة -2ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 رح والتوضيحالش -1

 طريقة عرض النموذج -2

 طريقة التعلم الذاٌب -3

 طرائق التقييم    

 .االختبارات النظرية -1

 .التقارير والدراسات -2

 .( ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي) ادلهارات العامة والتأىيلية ادلنقولة  -د 

 .دلصطلحات مهارات استخداـ ادلراجع وا -1د   

 .مهارات يف مجع البيانات حوؿ ادلوضوع وحتليلها  -2د

 .مهارات تفسَت ادلربىنات  -3د

 .مهارات اجراء ادلقارنات  -4د

 .  مهارات إعداد ادلفاىيم اخلاصة عن ادلوضوع 5د 
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 بنية ادلقرر

 طريقة التقييم مطريقة التعلي أو ادلوضوع/ اسم الوحدة  سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

 التقومي البنائي احملاضرة النحو تعريفو ، عالمتو : األسم  تعلم 2 1

2 

العلم ، الضمائر ، امساء   تعلم 2
االشارة ، األمساء ادلوصولة ، 

 . باإلضافة ادلعرؼ باؿ ، ادلعرؼ

   

 التقومي البنائي احملاضرة النحو

  البنائيالتقومي احملاضرة النحو ادلثٌت أعرابو تعلم 2 3

4 

مجع ادلذكر السامل ، شروطو  - 2
 . وأعرابو

مجع ادلؤنث السامل ، شروطو  -
 وإعرابو 

مجع التكسَت وبعض 
اوزانو ، مجوع القلة 

 والكثرة

 التقومي البنائي احملاضرة النحو

 التقومي البنائي احملاضرة النحو األمساء اخلمسة تعلم 2 5

 ترتبط بادلوضوع دتارين متنوعة وحلامتحاف الشهر االوؿ اختبار ات  2 6

7 

شرح القصيدة اآلتية مع حتليلها  2
  وحفظها

مطولة زىَت بن ايب سلمى اليت 
 مطلعها 

أمن أـ أوىف دمنة مل تكلم       )
 (حبومانة الدراج فادلتثلم

 

 التقومي البنائي احملاضرة االدب
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 البنية التحتية 

 ال يوجد ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة 1

  .قطر الندى وبل الصدى ، البن ىشامشرح  (  ادلصادر)ػ ادلراجع الرئيسية 2

  النحو الوافي ، عباس حسن. 

اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا                 
 ,....  ( التقارير, اجملالت العلمية 

كتب النحاة القدماء.  

 جامع الدروس العربية مصطفى الغالييني. 

  مجلة المجمع العلمي العراقي. 

8 
 من) الكرمي القرآف آيات 2

 ( القمر سورة
 

 التقومي البنائي ةاحملاضر  االدب

9 

 يف  الرسوؿ خطبة 2
 حنُت  موقعة بعد االنصار

 

 التقومي البنائي احملاضرة االدب

13 
 اذلذيل  ذؤيب ايب عينية 2

 

 التقومي البنائي احملاضرة االدب

11 
 زيدوف  ابن نونية 2

 

 التقومي البنائي احملاضرة االدب

12 2  ومي البنائيالتق احملاضرة االدب شوقي  أمحد قصيدة 

 التقومي البنائي احملاضرة االدب ولد اذلدى فالكائنات ضياء  2 13

 التقومي البنائي احملاضرة مراجعة االدب 2 14

 امتحاف الشهر الثاين اختبارات موضوعية   2 15
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  .موقع مدونة لسان العرب ....مواقع االنًتنيت , ةب ػ ادلراجع االلكًتوني

 المكتبة الشاملة. 

 موقع المجلس العلمي. 

  شبكة الفصيح. 

 

  خطة تطوير ادلقرر الدراسي 

 االلتزاـ بالقطاعية  

 

 

 

 

 

 

 وصف المقرر

 التعلم حتقيقها مربىناً عما إذا كاف قد حقق االستفادة القصوى من فرص يوفر وصف ادلقرر ىذا إرنازاً مقتضياً ألىم خصائص ادلقرر وسلرجات التعلم ادلتوقعة من الطالب

 ؛.والبد من الربط بينها وبُت وصف الربنامج. ادلتاحة

 

 كلية الًتبية األساسية / جامعة دياىل  ادلؤسسة التعليمية 

   اللغة العربية/ مواد ثقافية  ادلركز/ القسم العلمي 

  حقوؽ انساف / رمز ادلقرر/ اسم Univ1101 

 إلزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة 

  االوىل/ االوؿ  السنة/ الفصل 
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  ساعة 33 (الكلي)عدد الساعات الدراسية 

  1/13/7102 تاريخ إعداد ىذا الوصف 

 إف يكوف الطالب يف هناية السنة الدراسية قادراً على : أىداؼ ادلقرر 

 (وخصائصها  االنساف حقوؽ تعريف ) تعلم .1

 .حقوؽ االنساف من االسالـ موقف  متعل  .2

 حقوؽ االنساف تصنيفات  تعلم  .3

                                                       اجلماعية االنساف حقوؽ تعلم  .4

 الدولية والداخلية وادلنازعات احلرب زمن يف االنساف حقوؽ   تعلم -5

 االنساف  حقوؽ يف واثره االداري الفساد  تعلم  -6

 

 سلرجات ادلقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم

   األىداؼ ادلعرفية -أ

 ادلعرفة والفهم -1أ

 . دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم  يف  موقف االسالـ من حقوؽ االنساف  -2أ

 .   دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم  يف  تصنيفات حقوؽ االنساف   -3أ

                                   دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم يف   حقوؽ االنساف اجلماعية                    -4أ

 ..دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم يف حقوؽ االنساف يف زمن احلرب وادلنازعات الدولية والداخلية  -5أ

من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم يف  الفساد االداري واثره يف حقوؽ االنساف دتكُت الطلبة   -6أ 

 

  .اخلاصة بادلقرر ادلهاراتية األىداؼ  -ب 

مهارات يف  نص ادلواد العادلية حلقوؽ االنساف  – 1ب 

 .مهارات تتعلق مبوضوعات الدرس -2ب
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 طرائق التعليم والتعلم      

  توضيح وشرح ادلادة الدراسية 

 طريقة عرض النموذج -2

 طريقة احملاضرة  -3

 طريقة التعلم الذاٌب -4

 طرائق التقييم      

  ػ اختبارات يومية بأسئلة زلددة1

 .ػ وضع درجات للواجبات البيتية وادلشاركة الصفية 2

 ػ تكليف الطلبة بإجناز حبوث وتقارير عن ادلادة الدراسية3

 .مقاليو ػ اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية و 4

  األىداؼ الوجدانية والقيمية -ج

 .اف يدرؾ اذنية دراسة ادلادة وتطبيقاهتا احلياتية  -1ج

 .يدرؾ اذنية تأثَت عقيدة التوحيد يف احلياة -2ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 الشرح والتوضيح -1

 طريقة عرض النموذج -2

 طريقة التعلم الذاٌب -3

 طرائق التقييم    

 .الختبارات النظريةا -1
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 .التقارير والدراسات -2

 .( ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي) ادلهارات العامة والتأىيلية ادلنقولة  -د 

 .مهارات استخداـ ادلراجع وادلصطلحات  -1د   

 .مهارات يف مجع البيانات حوؿ ادلوضوع وحتليلها  -2د

 .ربىنات مهارات تفسَت ادل -3د

 .مهارات اجراء ادلقارنات  -4د

 .  مهارات إعداد ادلفاىيم اخلاصة عن ادلوضوع 5د 

 

 بنية ادلقرر

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو ادلوضوع/ اسم الوحدة  سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

1 2 

 االنساف حقوؽ تعريف ا  االنساف حقوؽ تعريف

 وخصائصها 
 التقومي البنائي احملاضرة

2 

 االنساف حقوؽ تعريف االنساف  حقوؽ خصائص  تعداد 2

 وخصائصها 

 التقومي البنائي احملاضرة

3 

 حقوؽ من االسالـ موقف تعلم 2

 االنساف 

 حقوؽ من االسالـ موقف

 االنساف 

 التقومي البنائي احملاضرة

4 

 حقوؽ من االسالـ موقف تعلم 2

 االنساف 

 وؽحق من االسالـ موقف

 االنساف 

 التقومي البنائي احملاضرة

 التقومي البنائي احملاضرة االنساف  حقوؽ تصنيفات االنساف  حقوؽ تصنيفات تعلم 2 5

 التقومي البنائي احملاضرة االنساف  حقوؽ تصنيفات االنساف  حقوؽ تصنيفات تعلم 2 6
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 وضوعامتحاف الشهر االوؿ اختبار ات متنوعة وحل مسائل ترتبط بادل 2 7

 التقومي البنائي احملاضرة اجلماعية                                                      االنساف حقوؽ                                                      اجلماعية االنساف حقوؽ   تعلم 2 8

 التقومي البنائي احملاضرة اجلماعية                                                      االنساف حقوؽ                       اجلماعية                                االنساف حقوؽ   تعلم 2 9

13 

 يف االنساف حقوؽ   تعلم 2
 وادلنازعات احلرب زمن

 والداخلية الدولية

 

 احلرب زمن يف االنساف حقوؽ

 والداخلية  الدولية وادلنازعات

 التقومي البنائي احملاضرة

11 

 زمن يف االنساف حقوؽ   تعلم 2

 الدولية وادلنازعات احلرب

 والداخلية 

 احلرب زمن يف االنساف حقوؽ

 والداخلية  الدولية وادلنازعات

 التقومي البنائي احملاضرة

12 

 يف واثره االداري الفساد تعلم 2
 االنساف  حقوؽ

 حقوؽ يف واثره االداري الفساد

 االنساف 

 التقومي البنائي اضرةاحمل

13 

 يف واثره االداري الفساد تعلم 2
 االنساف  حقوؽ

 حقوؽ يف واثره االداري الفساد

 االنساف 

 التقومي البنائي احملاضرة

14 

 يف واثره االداري الفساد تعلم 2
 االنساف  حقوؽ

 حقوؽ يف واثره االداري الفساد

 االنساف 

 التقومي البنائي احملاضرة

 حاف الشهر الثاين اختبارات موضوعية وحل مسائلامت 2 15

 

 البنية التحتية 

 ال يوجد ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة 1

مصر صادر /موقع كلية احلقوؽ جامعة بنها/مصادر حقوؽ االنساف  (  ادلصادر)ػ ادلراجع الرئيسية 2
 2313/ 1/2بتاريخ 

 . 7002ـ تقرير الفساد العادلي لعا –منظمة الشفافية الدولية  .

مطابع تكنوبرس  – 2335 – 1ط -كتاب الفساد  –ال فساد / اجلمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية  - 
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 لبناف –

اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا                 
 ,....  ( التقارير, اجملالت العلمية 

 اجلمعة / 378العدد / موقع الوسط/مصادر قانوف حقوؽ اإلنساف

 2003 /سبتمرب/ 19/

حقوؽ اإلنساف /سلوؾ األفراد وحقوؽ اإلنساف/ مقاؿ/ امحد حلمي
موقع منظمة /ديب /  2337/ العدد العاشر/العريب رللة عربية

 حقوؽ اإلنساف العادلية

ظاىرة الفساد / دراسة يف مدى مواءمة التشريعات العربية الحكاـ اتفاقية االمم  –د . سليماف عبد ادلنعم 
 . 72الفساد . صادلتحدة دلكافحة 

 

  

القطاع / االصالح االداري ال يتم اال بالتغيَت اجلذري للفكر واالىداؼ والقوانُت  -فارس الشهايب   ....مواقع االنًتنيت , ب ػ ادلراجع االلكًتونية
 مقاؿ متاح على ادلوقع االلكًتوين –العاـ من منظور الليربالية االقتصادية 

www.mafhoum.com  

 

  خطة تطوير ادلقرر الدراسي 

 االلتزاـ بالقطاعية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mafhoum.com/
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 نموذج وصف المقرر

 

 م.م. سوسن موسى مدحت مدرس المقرر:              () علم النفس العاموصف المقرر    

خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرىنًا عما يوفر وصف المقرر ىذا إيجازًا مقتضيًا ألىم 
وصف  وبين                              والبد من الربط بينها. المتاحة التعلم إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص

 . البرنامج

 

 

 كلية الًتبية االساسية ادلؤسسة التعليمية  

 مواد تربوية/ اللغة العربية ركزادل/   القسم العلمي 

  علم النفس العاـ رمز ادلقرر/ اسم /Coll 1201 

 الزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة  

  االوىل/ االوؿ السنة/ الفصل 

 ساعة 45  (الكلي) عدد الساعات الدراسية 

 01-10-7102  تاريخ إعداد ىذا الوصف 

 أىداؼ ادلقرر 

 فة عامة من حيث نشأتو ومفهومو وأىدافو وفروعو وعالقتو بالعلـو األخرىتعريف الطلبة بعلم النفس العاـ بص. 

 .إكساب الطلبة القدرة على معرفة إسهامات العلماء ادلسلمُت يف رلاؿ الدراسات النفسية2-

 إدراؾ  الطلبة ألىم ادلدارس الغربية اليت اىتمت بالدراسات النفسية. 

 سيولوجية والسيكولوجية ادلؤثرة يف السلوؾ اإلنساينتعريف الطلبة مبفهـو السلوؾ واألسس الف . 

  ( .الدوافع واالنفعاالت واالحساس واالدراؾ واالنتباه)تتبع الطلبة للعمليات اليت تتم داخل اإلنساف 
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مخرجات المقرر.10

   األىداؼ ادلعرفية -أ

فس العاـ من حيث نشأتو ومفهومو وأىدافو وفروعو وعالقتو دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم بعلم الن  -1أ
 .بالعلـو األخرى

 .دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم إسهامات العلماء ادلسلمُت يف رلاؿ الدراسات النفسية -2أ

 .دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم دلدارس علم النفس والتوجهات الفكرية لكل منها -3أ

 . دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم بالسلوؾ اإلنساين واألسس الفسيولوجية والسيكولوجية ادلؤثرة فيو -4أ

 . دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم وحتليل وتفسَت دوافع السلوؾ االنساين-5أ

 .نفعاؿ عند االنسافدتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم وحتليل وتفسَت اال -6أ

دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم بالتعلم من حيث معناه وأذنيتو وشروطو ونظرياتو مع الًتكيز                 -7أ
 .على نظرييت التعلم الشرطي لبافلوؼ والتعلم باالستبصار لكوىلر

 .كل من االحساس واالدراؾ واالنتباهدتكُت الطلبة من  احلصوؿ على ادلعرفة والفهم وحتليل وتفسَت  -8أ

 .دتكُت الطلبة من  احلصوؿ على ادلعرفة والفهم وتفسَت الشخصية -9أ

  

  .اخلاصة بادلقرر ادلهاراتية األىداؼ -  ب

 .حتليل ادلفاىيم الواردة  يف ادلقرر – 1

 .إكساب مهارة التعرؼ على الفروع النظرية والتطبيقية لعلم النفس -2

 تعريف الطلبة بالتعلم  باعتباره الوسيلة للحصوؿ على ادلعرفة واالرتقاء احلضاري. 

  معرفة مفهومها وخصائها والعوامل ادلؤثرة فيها وأنواعهاإدراؾ الطلبة للشخصية  من خالؿ. 

 وتوجيهو لدور علم النفس يف فهم السلوؾ االنساين من اجل ضبطو تقدير الطلبة. 
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– علم النفستقيم مدارس. 

 .إستعماؿ تطبيقات نظريات التعلم يف ادلدرسة-4

 

  طرائق التعليم والتعلم     

 

 االلقاء او احملاضرة-1

 االستجواب -2

 ادلناقشة و حل ادلشكالت -3

 .مطالبة الطلبة بزيارة ادلكتبة وشبكة ادلعلومات الدولية-4

 

 

 

 

  طرائق التقييم     

 .التطبيقات الًتبوية. 1 

 .  األوراؽ البحثية الفردية واجلماعية.2

 (أسئلة بيتية تتعلق بادلادة الدراسية) االختبارات اليومية.3

 (ادلوضوعية وادلقالية)االختبارات التحريرية الشهرية .4

 

  األىداؼ الوجدانية والقيمية- ج
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 .ـتنمية وعي الطلبة بادلعارؼ وادلعلومات  وادلفاىيم األساسية لعلم النفس العا.-1

 .إبداء الطلبة االىتماـ مبوضوعات علم النفس العاـ وحتمل مسؤولية التعلم الذاٌب-2

 .تقدير الطلبة لدور علم النفس العاـ يف العملية الًتبوية-4 

  طرائق التعليم والتعلم    

حل ادلشكالت  

 العصف الدىٍت 

 احملاكاة 

  طرائق التقييم   

 .االختبارات الشفهية 1 .

 (.أسئلة بيتية تتعلق بادلادة الدراسية) بارات اليوميةاالخت.2 

 .  األوراؽ البحثية الفردية واجلماعية. 3

 (ادلوضوعية وادلقالية)االختبارات التحريرية الشهرية .4

  

  .(ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي) ادلنقولة  العامة والتأىيلية ادلهارات -د 

 .  الطالب من كتابة حبوث  قصَتة فردية ومجاعية يف رلاالت علم النفس العاـدتكُت.1 

 .دتكُت الطالب من كتابة تقارير حبثية تربوية عن بعض االضطرابات النفسية.2 

 .دتكُت الطالب من كتابة تقارير حبثية تربوية عن العمليات العقلية اليت تتم داخل العقل اإلنساين. 3 

 .ن إتقاف مهارات التواصل الفعاؿ بُت الزمالء واستاذ ادلقرردتكُت الطالب م.4

 .حتليل ادلشكالت الًتبوية والسلوكية اليت يواجها كمعلم يف ادلستقبل ووضع احللوؿ ادلناسبة ذلا. 5
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 بنية المقرر

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو الموضوع/ اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

  :تمكٌن الطلبة من 3 االول 

معرفة كٌفٌة نشوء علم النفس -1

 العام. 

تحدٌد المفاهٌم االساسٌة لعلم  -2

 النفس العام. 

 ىبٌان أهداف علم النفس العام.-3

التمٌز بٌن الفروع النظرٌة  -4 

 والتطبٌقٌة لعلم النفس العام.

 :النفس العام علم

 نشأته ، وتطوره ،مفهومه 

 . أهدافه وفروعه

 

   االلقاء

 االستجواب 

 المناقشة

امتحانات 

  ٌومٌة

 :تمكٌن الطلبة من 3 الثاين

تحدٌد عالقة علم النفس بالعلوم -1 

 .األخرى

التعرف على أهم  مدارس علم -2

 النفس.

إستٌعاب دور العلماء العرب -3

 والمسلمٌن فً مٌدان علم النفس.  

عالقة علم النفس بالعلوم 

 .األخرى

 

 النفس.مدارس علم 

 

دور العلماء العرب والمسلمٌن 

 فً مٌدان علم النفس.

المشاركة   االلقاء والمناقشة 

 الصفٌة

  :تمكٌن الطلبة من 3 الثالث

-2التعرف على مفهوم السلوك. -1

 تحلٌل العوامل التً تؤثر فً السلوك.

  السلوك

العوامل المؤثرة فً 

 السلوك)الوراثة والبٌئة(

 المناقشة واالستجواب

 حل المشكالتو

بحوث    كتابة

  قصٌرة

أو تقارٌر    

بصورة فردٌة 

أو جماعٌة عن 

 الموضوع

 :تمكٌن الطلبة من 3 الرابع

 إدراك مفهوم الدوافع ووظائفها. -1

.معرفة قٌاس الدافع 

.تصنٌف أنواع الدوافع 

 .اعطاء أمثلة عن الدوافع 

                                        

 الدوافع
اء والمناقشة االلق 

 واالستجواب

 

امتحانات 

 ٌومٌة
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 :تمكٌن الطلبة من 3 اخلامس

.إدراك مفهوم االنفعاالت 
 معرفة خصائص االنفعاالت.-2

استٌعاب التغٌرات الفسٌولوجٌة -3

 المصاحب لالنفعال.

التعرف على أهم النظرٌات التً -4

 فسرت االنفعال.

 إدراك أهمٌة االنفعاالت.-5

 النفعاالت.اعطاء أمثلة عن ا-6

 المناقشة واالستجواب االنفعاالت       

 وحل المشكالت

 

كتابة  بحوث  

 قصٌرة 

أو تقارٌر    

بصورة فردٌة 

أو جماعٌة عن 

 الموضوع

 

  السادس

 اختبار الشهر االول

  :تمكٌن الطلبة من 3 السابع

 استٌعاب  مفهوم التعلم  وشروطه.-1

 معرفة عالقة التعلم بالنضج.-2

 على أنواع التعلم التعرف-3

 مشاركة صفية االلقاء واالستجواب وادلناقشة التعلم  

استيعاب الطلبة دلفاىيم نظرية  التعلم 1- 3 الثامن
  لبافلوؼ الشرطي الكالسيكي

حتليل  القوانُت اليت تفسر العالقة بُت -2
 .ادلثَتات الشرطية وغَت الشرطية

  

نظريات التعلم                  
 تعلم الشرطي الكالسيكينظرية ال)

 ( لبافلوؼ

 مشاركة صفية االلقاء واالستجواب وادلناقشة

استيعاب الطلبة دلفاىيم نظرية  التعلم 1- 3 التاسع
  باالستبصار

حتليل  القوانُت اليت تفسر التعلم وفق  -2
 .االستبصار

   

  

 .نظرية التعلم باالستبصار لكوىلر

 نات يوميةامتحا االلقاء واالستجواب وادلناقشة

  ادلشكالت تصميم خطة دلواجهة 3 العاشر

الًتبوية والسلوكية اليت يواجها كمعلم يف 
 .ادلستقبل ووضع احللوؿ ادلناسبة ذلا

االلقاء واالستجواب وحل  التطبيقات الًتبوية لنظريات التعلم
 ادلشكالت

 مشاركة صفية

 مفهـو االحساس التمييز بُت 3 احلادي عشر

 ..باهواإلدراؾ واالنت

حتليل االسس النفسية والعصبية لكل -2

بحوث    كتابة االلقاء واالستجواب وادلناقشة االحساس واالدراؾ واالنتباه

  قصٌرة

أو تقارٌر    
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 .من االحساس  واإلدراؾ واالنتباه

 .تصنيف اإلحساسات اخلاصة-3

حتليل العوامل ادلؤثرة يف االنتباه  -4

 .ومشتتاتو

بصورة فردٌة 

عن  أو جماعٌة

 الموضوع

  .معرفة  مفهـو للشخصية1- 3 الثاين عشر

 .حتديد العوامل ادلؤثرة يف الشخصية-2

 .حتليل خصائص الشخصية-3

 .أستيعاب أنواع الشخصية-4

 امتحانات يومية االلقاء واالستجواب وادلناقشة الشخصية

  الثالث عشر

 إختبار الشهر الثاين

  الرابع عشر

 الفردية واجلماعية مناقشة البحوث والتقارير

 مراجعة عامة اخلامس عشر

 البنية التحتية 

  الكتب ادلقررة ادلطلوبة ػ1

 علم النفس العاـ ،(2311)مشسي، عبد األمَت  زلمد   (ادلصادر)ادلراجع الرئيسية  ػ2

-  مدخل إىل علم ( 2334)الزغوؿ ،عماد وعلي اذلنداوي
 النفس

 علم النفس  أسس ( 1997)عبد اخلالق ،أمحد أمحد -3

 كتب اخرى-
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                 اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا

 ,....  ( التقارير, اجملالت العلمية  )

 ، علم النفس العاـ(2311)زلمد مشسي، عبد األمَت 1-

 رلالت البحوث الًتبوية والنفسية-

 رلالت الدراسات النفسية  -3

 االستفادة من ادلواقع الًتبوية ادلرتبطة  مبوضوعات ادلقرر .... نيتمواقع االنًت , ب ػ ادلراجع االلكًتونية

 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  

 االفادة من خدمات ادلكتبات االلكًتونية وشبكة ادلعلومات الدولية  1-

  توزيع استبانات على الطلبة  دلعرفة مدى االستفادة العلمية والنفسية للمقرر-2

 ة للطلبة والتدريسيُتقياـ بدورات تطويري_3
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 وصف المقرر

 التعلم ستفادة القصوى من فرصيوفر وصف ادلقرر ىذا إرنازاً مقتضياً ألىم خصائص ادلقرر وسلرجات التعلم ادلتوقعة من الطالب حتقيقها مربىناً عما إذا كاف قد حقق اال

 ؛.والبد من الربط بينها وبُت وصف الربنامج. ادلتاحة

 

 كلية الًتبية األساسية / جامعة دياىل  ؤسسة التعليميةادل 

   اللغة العربية/ مواد تربوية ادلركز/ القسم العلمي 

  تعليم اساس /  رمز ادلقرر/ اسمColl 1202 

 إلزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة 

  االوىل/ االوؿ  السنة/ الفصل 

  ساعة 33 (الكلي)عدد الساعات الدراسية 

 1/13/7102 ذا الوصف تاريخ إعداد ى 

 إف يكوف الطالب يف هناية السنة الدراسية قادراً على : أىداؼ ادلقرر 

 .مفهـو التعليم األساس وتطوره التارسني   تعلم .1

 مدخالت نظاـ التعليم األساس   تعلم  .2

 أىداؼ التعليم األساس   تعلم  .3

 خصائص التعليم األساس  تعلم  .4

 ت األخذ بالتعليم األساسمربرا    تعلم -5

 التعليم األساس يف بعض الدوؿ العربية     تعلم  -6

 التعليم األساسي يف عدد من الدوؿ األجنبية  تعلم -7

 التعليم األساسي يف الواليات ادلتحدة األمريكية  تعلم -8

 بعض ادلشكالت اليت تواجو التعليم يف العراؽ وزلاولة عالجها  تعلم -9
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 ادلقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم سلرجات

   األىداؼ ادلعرفية -أ

 ادلعرفة والفهم -1أ

 . دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم  يف   مفهـو التعليم األساس وتطوره التارسني  -2أ

 . دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم  يف  أىداؼ التعليم األساس      -3أ

 دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم يف    خصائص التعليم األساس -4أ

 دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم يف  التعليم األساس يف بعض الدوؿ العربية   -5أ

 دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم  التعليم األساسي يف عدد من الدوؿ األجنبية  -6أ

 

  .اخلاصة بادلقرر ادلهاراتية ىداؼاأل  -ب 

 .مهارات تتعلق مبوضوعات الدرس -2ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

  توضيح وشرح ادلادة الدراسية 

 طريقة عرض النموذج -2

 طريقة احملاضرة  -3

 طريقة التعلم الذاٌب -4

 طرائق التقييم      

  ػ اختبارات يومية بأسئلة زلددة1

 .للواجبات البيتية وادلشاركة الصفية  ػ وضع درجات2

 ػ تكليف الطلبة بإجناز حبوث وتقارير عن ادلادة الدراسية3
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 .ػ اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية ومقاليو 4

  األىداؼ الوجدانية والقيمية -ج

 .اف يدرؾ اذنية دراسة ادلادة وتطبيقاهتا احلياتية  -1ج

 . احلياةيدرؾ اذنية تأثَت عقيدة التوحيد يف -2ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 الشرح والتوضيح -1

 طريقة عرض النموذج -2

 طريقة التعلم الذاٌب -3

 طرائق التقييم    

 .االختبارات النظرية -1

 .التقارير والدراسات -2

 .( طور الشخصيادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والت) ادلهارات العامة والتأىيلية ادلنقولة  -د 

 .مهارات استخداـ ادلراجع وادلصطلحات  -1د   

 .مهارات يف مجع البيانات حوؿ ادلوضوع وحتليلها  -2د

 .مهارات تفسَت ادلربىنات  -3د

 .مهارات اجراء ادلقارنات  -4د

 .  مهارات إعداد ادلفاىيم اخلاصة عن ادلوضوع 5د 

 

 بنية ادلقرر
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الساعا األسبوع
 ت

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو ادلوضوع/ اسم الوحدة  ادلطلوبة سلرجات التعلم

1 2 

مفهـو التعليم األساس  تعلم 
 وتطوره التارسني 

مفهـو التعليم األساس وتطوره 
 التارسني 

 التقومي البنائي احملاضرة

2 

مدخالت نظاـ التعليم  تعلم 2
 األساس 

 البنائي التقومي احملاضرة مدخالت نظاـ التعليم األساس 

 التقومي البنائي احملاضرة أىداؼ التعليم األساس  أىداؼ التعليم األساس  تعلم 2 3

4 

 , خصائص التعليم األساس  تعلم 2

 مربرات األخذ بالتعليم األساس

 ,خصائص التعليم األساس 

 مربرات األخذ بالتعليم األساس 

 التقومي البنائي احملاضرة

5 

 ,يف األردفالتعليم األساسي   تعلم 2

التعليم   ,التعليم األساسي يف اجلزائر
 األساسي يف مصر

التعليم األساس يف بعض الدوؿ 
 العربية  

 التقومي البنائي احملاضرة

6 

 ,التعليم األساسي يف اليمن  تعلم 2

 التعليم األساسي يف ادلغرب

التعليم األساس يف بعض الدوؿ 
 العربية  

 التقومي البنائي احملاضرة

 امتحاف الشهر االوؿ اختبار ات متنوعة وحل مسائل ترتبط بادلوضوع 2 7

8 

التعليم األساسي يف   تعلم 2
التعليم األساسي  , البحرين

 يف العراؽ 

 
 

التعليم األساس يف بعض الدوؿ 
 العربية  

 التقومي البنائي احملاضرة

9 

 ,التعليم األساسي يف الياباف  تعلم 2

 انيا التعليم األساسي يف بريط

  
 

التعليم األساسي يف عدد من 
 الدوؿ األجنبية

 التقومي البنائي احملاضرة

 التقومي البنائي احملاضرةالتعليم األساسي يف الواليات  التعليم األساسي يف السويد  تعلم 2 13
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 ادلتحدة األمريكية 

11 

 التعليم األساسي يف أدلانيا   تعلم 2
 

التعليم األساسي يف الواليات 
 تحدة األمريكية ادل

 التقومي البنائي احملاضرة

12 

 التعليم األساسي يف اندونيسيا  تعلم 2
 

التعليم األساسي يف الواليات 
 ادلتحدة األمريكية 

 

 التقومي البنائي احملاضرة

13 

بعض ادلشكالت اليت تواجو  الرسوب 2
التعليم يف العراؽ وزلاولة 

 عالجها 

 التقومي البنائي احملاضرة

14 

بعض ادلشكالت اليت تواجو  التسرب 2
التعليم يف العراؽ وزلاولة 

 عالجها 

 التقومي البنائي احملاضرة

 امتحاف الشهر الثاين اختبارات موضوعية وحل مسائل 2 15

 

 البنية التحتية 

 ال يوجد ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة 1

االستاذ الدكتور عبد اهلل حسن ,ًتبية الدولية يف الًتبية ادلقارنة وال (  ادلصادر)ػ ادلراجع الرئيسية 2
  عامل الكتب احلديث,2004,ادلوسوي

اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا                 
 ,....  ( التقارير, اجملالت العلمية 

والمدرس جنان محمد عبد الخفاجي  الفتالوي المدرس خالد راىي
ي حمل عنوان نظام التعليم والمدرس المساعد ابتسام جعفر جواد الخفاج

األساس عن مؤسسة دار الصادق الثقافية للطباعة والنشر في بابل ودار 
 . الرضوان للنشر والتوزيع في عمان وبطبعتو األولى

 

 ادلوقع االوؿ للتعليم االبتدائي يف اجلزائر  ....مواقع االنًتنيت , ب ػ ادلراجع االلكًتونية
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  خطة تطوير ادلقرر الدراسي 

 االلتزاـ بالقطاعية  
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

يوفر وصف ادلقرر ىذا إرنازًا مقتضيًا ألىم خصائص ادلقرر وسلرجات التعلم ادلتوقعة من الطالب حتقيقها مربىنًا عما إذا كاف قد حقق 

 ؛.وبُت وصف الربنامجوالبد من الربط بينها . االستفادة القصوى من فرص التعلم ادلتاحة

 

 

 كلية الًتبية األساسية ادلؤسسة التعليمية 

   مواد ثقافية/ متطلبات جامعة   ادلركز/ القسم العلمي 

  الًتبية اإلسالمية رمز ادلقرر/ اسم /Univ1104 

 إلزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة 

  الثاين / االوىل  السنة/ الفصل 

  ساعة 33 (الكلي)عدد الساعات الدراسية 

  ـ1/13/7102 تاريخ إعداد ىذا الوصف 

 أىداؼ ادلقرر 

 .تعريف الطالب أذنية مادة الًتبية اإلسالمية وعلم أصوؿ الدين وأثرىا على احلياة العامة1- 

 .بياف معٌت النبوة والرسالة ومهمتهما2- 

 .التعريف بالقرآف الكرمي والكتب السماوية األخرى3- 
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 .كيفية وقوعها وما ىي صفات األنبياءبياف معٌت ادلعجزة و 4- 

 .بياف ادلقصود بالوحي وكيفية نزولو5- 

 . بياف حكم التوبة واإلشناف باليـو اآلخر6- 

 . تعريف الطالب وتنمية قدراتو بشأف الرد على ادلنحرفُت واخلارجُت عن األصوؿ العقدية الصحيحة ادلعتدلة السليمة7- 

 .بأسلوب علمي ىادؼ مبسطبياف واقع اإلسالـ الصحيح 8- 

 

 سلرجات ادلقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم 

   األىداؼ ادلعرفية -أ

 .دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم لالطار الفكري دلادة الًتبية اإلسالمية وأصوؿ الدين -1أ

ية اإلسالمية فيما يتعلق بالنبوة والرسالة وبياف معناذنا ألىم موضوعات الًتبدتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم  -2أ
 .الصحيح

دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم لتحليل وتفسَت موضوعات تتعلق بأصوؿ الدين وبياف االحنرافات العقدية  -3أ
 .فيها

لًتبية اإلسالمية وعلم أصوؿ الدين ادلعتدلة دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم بأىم مصادر ومراجع دراسة مادة ا -4أ
   .غَت ادلنحرفة

  .اخلاصة بادلقرر ادلهاراتية األىداؼ  -ب 

 .يقارف بُت ادلوضوعات ادلطروح للدراسة بأسلوب علمي أكادشني ىادؼ  –1ب

 . زنلل ادلوضوعات ذات الصلة ويبُت أسباهبا  – 2ب

 . موضوعات الًتبية اإلسالمية يطبق كتابة ورقة او حبث يف اي موضوع من – 3ب

    . رنمع معلومات عن أشهر ادلوضوعات الفكرية واألصولية  ويدرسها    -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      
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تزويد الطلبة باألساسيات وادلواضيع ادلتعلقة مبفردات ادلقرر الدراسي.  

توضيح وشرح ادلادة الدراسية من قبل التدريسي. 

زيارة ادلكتبة واالطالع على مصادر دراسة الًتبية اإلسالمية وعلة أصوؿ الدينمطالبة الطلبة ب . 

حتسُت مهارات الطلبة من خالؿ زيارة ادلواقع االلكًتونية  للحصوؿ على معرفة اضافية مبادة الًتبية اإلسالمية. 

 تاج اىل طريقة ادلناقشةاستخداـ طرائق االلقاء واحملاضرة واالستجواب وادلناقشة يف بعض ادلوضوعات اليت حت. 

 طرائق التقييم      

اختبارات يومية بأسئلة زلددة. 

وضع درجات للواجبات البيتية وادلشاركة الصفية. 

وحتديد درجات ذلا. تكليف الطلبة بإجناز حبوث يف الًتبية اإلسالمية وأصوؿ الدين. 

اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية ومقالية. 

 

  ية والقيميةاألىداؼ الوجدان -ج

 . أف يفسر وزنلل موضوعات الًتبية اإلسالمية واصوؿ الدين -1ج

 .يفرؽ بُت طبيعة ادلوضوعات اإلسالمية واختالؼ العلـو -2ج

 .يقيم بعض النصوص وادلعلومات اإلسالمية بشكل صحيح-3ج

 . لم أصوؿ الدينالعلـو الشرعية لتحصل لو الفائدة خاصة يف مادة الًتبية اإلسالمية وعيقارف بُت  -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

طريقة حل ادلشكالت. 

العصف الذىٍت. 

 .احملاكاة -3

 

 طرائق التقييم    

االمتحاف التحريري لقياس قدرة الطالب على التفكَت، والتحليل واالستنتاج. 

طلب اجراء مقارنات بُت موضوعات دينية سلتلفة. 

ة واصولية حباجة إىل دراسات وحبوث معمقةكتابة حبوث عن موضوعات إسالمي. 
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 امتحانات يومية بتوجيو اسئلة فكرية واستنتاجية. 

  .(ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي) ادلهارات العامة والتأىيلية ادلنقولة  -د 

 .يستخدـ ادلصادر وادلراجع ادلعاصرة وادلصطلحات والدالالت ادلعاصرة -1د

 .تشكيل مجاعات من الطلبة لدراسة موضوعات ادلادة الدراسية ادلعاصر للتوصل إىل نتائج علمية وموضوعية بصددىا -2د

االفادة من ادلراكز البحثية ذات الصلة وادلكتبات اليت حتتوي على الكتب األصولية لإلفادة منها يف سعة االطالع وكتابة  -3د
 .البحوث

   .كبوتية والدوائر وادلؤسسات الدولة ذات العالقة لزيادة معارؼ الطلبة وتوزيعهااالفادة من الشبكة العن -4د

 

 بنية ادلقرر 

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو ادلوضوع/ اسم الوحدة  سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

مدى عجز  تمكين الطلبة من معرفة وفهم 2 1
األنبياء  العقل عن إدراك األمور الغيبية دون

 .والرسل

في بيان حاجة العقل اإلنساني إلى 
 .والنبوة ومهمتها.  ىدي النبوة

 أوالمحاضرة االلقاء- 

 االستجواب -

 حل المشكالت -

 باسئلة امتحانات يومية1-

 محددة

المشاركة الصفية في -2
 تحضير المحاضرة

 كتابة ورقة عن الموضوع-3

نبي معنى ال تمكين الطلبة من معرفة وفهم 2 2
 . والرسول والفرق بينهما

تعريف النبي والرسول في اللغة 
 .واالصطالح

 أوالمحاضرة االلقاء- 

 االستجواب -

 حل المشكالت -

 باسئلة امتحانات يومية1-

 محددة

المشاركة الصفية في -2
 تحضير المحاضرة

 كتابة ورقة عن الموضوع-3

تمكين الطلبة من معرفة وفهم من أن النبوة  2 3
ل إال من عند اهلل تعالى وأن األنبياء ال تنا

 . بشر مثلنا ولهذا فوائد كثيرة

النبوة اصطفاء واختيار من اهلل 
تعالى، بشرية الرسل واألنبياء، فوائد 

وقوع األعراض البشرية لألنبياء، 
 . مهمة األنبياء

 أوالمحاضرة االلقاء

 االستجواب-

 حل المشكالت-

 باسئلة امتحانات يومية1-

 محددة

لمشاركة الصفية في ا-2
 تحضير المحاضرة
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 كتابة ورقة عن الموضوع-3

   .االمتحان األول  الوقوف على مستويات الطلبة 2 4

تمكين الطلبة من معرفة وفهم وبيان معنى  2 5
القرآن الكريم والفرق بينو وبين الكتب 

 السماوية األخرى

القرآن الكريم والكتب السماوية 
 .األخرى

 ضرةأوالمحا االلقاء

 االستجواب-

 حل المشكالت-

 باسئلة امتحانات يومية1-

 محددة

المشاركة الصفية في -2
 تحضير المحاضرة

 كتابة ورقة عن الموضوع-3

صفات  تمكين الطلبة من معرفة وفهم 2 6
  .األنبياء حتى ال تختلط بغيرىم من البشر

 أوالمحاضرة االلقاء .صفات األنبياء والرسل

 االستجواب-

 التحل المشك-

 باسئلة امتحانات يومية1-

 محددة

المشاركة الصفية في -2
 تحضير المحاضرة

 كتابة ورقة عن الموضوع-3

تمكين الطلبة من معرفة وفهم معنى الوحي  2 7
 . والطرق التي ينزل بها

الوحي في اللغة واالصطالح، كيفية 
 .نزول الوحي

 أوالمحاضرة االلقاء

 االستجواب-

 حل المشكالت-

 باسئلة ت يوميةامتحانا1-

 محددة

المشاركة الصفية في -2
 تحضير المحاضرة

 كتابة ورقة عن الموضوع-3

   االمتحان الثاني  الوقوف على مستويات الطلبة 2 8

 

تمكين الطلبة من معرفة وفهم معنى المعجزة  2 9
 . وماىية شروطها ولمن تقع

المعجزة في اللغة واالصطالح، 
 .شروط المعجزة

 محاضرةأوال االلقاء

 االستجواب-

 حل المشكالت-

 باسئلة امتحانات يومية1-

 محددة

المشاركة الصفية في -2
 تحضير المحاضرة

 كتابة ورقة عن الموضوع-3

تمكين الطلبة من معرفة وفهم معجزة  2 13
الرسول عليو الصالة والسالم وىي القرآن 

  .الكريم

معجزة الرسول عليو الصالة 
 .والسالم

 ضرةأوالمحا االلقاء

 االستجواب-

 حل المشكالت-

 باسئلة امتحانات يومية1-

 محددة

المشاركة الصفية في -2
 تحضير المحاضرة
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 كتابة ورقة عن الموضوع-3

تمكين الطلبة من معرفة وفهم اليوم اآلخر  2 11
  .وعالمات وقوعو واإليمان بو

 أوالمحاضرة االلقاء .حكم اإليمان باليوم اآلخر

 االستجواب-

 التحل المشك-

 باسئلة امتحانات يومية1-

 محددة

المشاركة الصفية في -2
 تحضير المحاضرة

 كتابة ورقة عن الموضوع-3

   االمتحان الثالث الوقوف على مستويات الطلبة 2 12

تمكين الطلبة من معرفة وفهم التوبة وعلم  2 13
الغيب واختصاص اهلل تعالى بو دون أي أحد 

  .آخر

لم الساعة التوبة حكمها شروطها، ع
 .عند اهلل تعالى

 أوالمحاضرة االلقاء

 االستجواب-

 حل المشكالت-

 باسئلة امتحانات يومية1-

 محددة

المشاركة الصفية في -2
 تحضير المحاضرة

 كتابة ورقة عن الموضوع-3

تمكين الطلبة من معرفة وفهم الصور النفخ  2 14
 . فيو ومن يقوم بذلك

 رةأوالمحاض االلقاء .النفخ في الصور

 االستجواب-

 حل المشكالت-

 باسئلة امتحانات يومية1-

 محددة

المشاركة الصفية في -2
 تحضير المحاضرة

 كتابة ورقة عن الموضوع-3

تمكين الطلبة من معرفة وفهم الجنة والنار  2 15
 . وبيان حال وصف أىلهما

 أوالمحاضرة االلقاء .الجنة والنار ووصف أىلهما

 االستجواب-

 حل المشكالت-

 باسئلة امتحانات يومية1-

 محددة

المشاركة الصفية في -2
 تحضير المحاضرة

 كتابة ورقة عن الموضوع-3
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  البنية التحتية 

 . ليس ىناؾ كتاب منهجي مقرر؛ بل مفردات حبسب القطاعية ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة 1

 .قحطاف عبدالرمحن. رشدي علياف، ود. د: ػكتاب أصوؿ الدين اإلسالمي، لػ (  ادلصادر)ػ ادلراجع الرئيسية 2

) اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا                 

 ,....  ( التقارير, اجملالت العلمية 

القرآف الكرمي. 

كتب التفسَت واحلديث النبوي الشريف. 

جامعة بغداد/ رللة كلية العلـو اإلسالمية . 

 

 www.nourallah.com/directory ....نيت مواقع االنًت , ب ػ ادلراجع االلكًتونية

.comislam-www.al/ 

www.montalq.com 

 

 

 

 

 

  خطة تطوير ادلقرر الدراسي 

  القيام بمحاضرات إضافية تطويرية للطلبة في تخصص علم أصول الدين والتربية اإلسالمية والتراث اإلسالمي.  

ن القيام بسفرات علمية للمناطق  اإلسالمية والفكرية المختلفة والمنتشرة في مناطق العراق المختلفة بما يعزز م
 .المعلومات التراثية واإلسالمية للطلبة

اذ ىناك االالف من المصادر        ( االنترنيت) االفادة من خدمات المكتبات االلكترونية وشبكة المعلومات الدولية  -3      
ت الحاصلة ال سيما والمراجع العلمية اإلسالمية المعتدلة لإلفادة منها في تطوير معلومات الطلبة وتحديثها بما يواكب التطورا

بعد األحداث المتسارعة المتعلقة بالفكر اإلسالمي والتطرف وما إلى ذلك بما يعزز الفهم السليم والعلم الصحيح لجميع 
 .الطلبة

 

http://www.nourallah.com/directory
http://www.nourallah.com/directory
http://www.al-islam.com/
http://www.montalq.com/
http://www.montalq.com/
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 وصف المقرر

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من 

المتاحة. والبد  التعلم عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص الطالب تحقٌقها مبرهناً 

 ؛من الربط بٌنها وبٌن وصف البرنامج.

 

 

 

 جامعة دياىل-الًتبيةاألساسية كلية ادلؤسسة التعليمية 

 اللغة العربية/ مواد ثقافية ادلركز/   القسم العلمي 

  انكليزية عامة رمز ادلقرر/ اسم /Univ1105 

 الزامي احلضور ادلتاحة أشكاؿ 

  االوىل/ الثاين السنة/ الفصل 

 ساعة 45 (الكلي) عدد الساعات الدراسية 

 1/11/7102 تاريخ إعداد ىذا الوصف 

 أىداؼ ادلقرر 

يهدف المقرر الى تطوير مهارة الطالب اللغوية وتحسين اسلوب البحث العلمي مع تطوير األسلوب 
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من  وتطوير شخصية الطالب التربوى و العلمي و المعرفى الجانب فى األدبي للطالب و تمكين الطالب
 0خالل التركيز على بناء شخصيا الطالب من خالل الدروس و المواد التربوية و الثقافية

 

 

 

 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم سلرجات ادلقرر 

 األىداؼ ادلعرفية -أ

 دتكُت الطالب من ادلهارت اللغوية األساسية-1أ

 تطوير مهارة االحملادثة من خالؿ ادلناقشة-2أ

 3تطوير الكتابة من خالؿ النشاطات داخل و خارج الصف -3أ

 تطوير القدرة على التعبَت األدىب-4أ

 تطوير اسلوب البحث العلمى-5أ

 -6أ

 .اخلاصة بادلقرر ادلهاراتية األىداؼ -  ب

 حتسُت مهرات الطالب اللغوية– 1ب

 العلمىتطوير اسلوب البحث  – 2ب

 حتسُت القدرة يف التعبَت – 3ب

 تطَت مهارة الكتابة  -4ب
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 طرائق التعليم والتعلم

 طريقة عرض ادلادة بشكل عامي حديث واستخداـ اسلوب ادلناقشة يف عرض ادلادة

 

 

 

 طرائق التقييم

 

 األختبارات الشفهية-1

 األختبارات التحريرية-2

 النشاطات و البحوث-3

 

 ية والقيميةاألىداؼ الوجدان- ج

 الًتكيز على األىداؼ الًتبوية-1ج

 ترسيخ األىداؼ العلمية-2ج

 تطوير األىداؼ ادلعرفية-3ج

 ترسيخ األىداؼ األنسانية العامة -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم
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 طريقة عرض ادلادة التعليمية باسوب حديث مع استخداـ التقنيات احلديثة مع اعطاء فرصة للمناقشة

 

 ييمطرائق التق

 

 األسءلة الشفهية-1

 األسئلة  التحريرية-2

 

  .(ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي) ادلنقولة  ادلهارات العامة والتأىيلية -د 

 تطوير ادلهارات اللغوية األساسية-1د

 تطوير مهارة التكلم و الكتابة-2د

 تطوير شخصية الطالب-3د

 ث العلميتطوير اسلوب البح -4د

 

 

 بنية ادلقرر 

الساعا األسبوع
 ت

أو / اسم الوحدة  سلرجات التعلم ادلطلوبة
 ادلوضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

Presentatio انكليزية عامة Nouns 3 والثاين-األوؿ

n             and 

discussion  

Oral or 

written 

test 

 Gender  PresentatioOral or 3 والرابع-الثالث
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 nand

discussion 

written 

test 

 Examination 3 والسادس-اخلامس

 

 Presentatio

n and 

discussion 

Oral or 

written 

test 

Verbs  Presentatio 3 والثامن-السابع

n and 

discussion 

Oral or 

written 

test 

Tenses  Presentatio 3 و العاشر-التاسع

n and 

discussion 

Oral or 

en writt

test 

و -احلادي عشر
 الثاين عشر

3 Examination 

 

 Presentatio

n and 

discussion 

Oral or 

written 

test 

-الثالث عشر

-الرابع عشر

 اخلامس عشر

3 Reading 

passages 

 Presentatio

n and 

discussion 

Oral or 

written 

test 

 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي 

 

واقع األلكًتونية  و ورش العمل  وتدريب الكادر التدريسي واالشًتاؾ بالندوات ذات األطالع على الدوريات و ادل-1
 االختصاص مع مجيع ادلؤسسات االخرى

 

 البنية التحتية 

 Rapid review of ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة1
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Englishgrammar 

Developing skills by- (ادلصادر)ػ ادلراجع الرئيسية 2

Alexander L.G 

                  )الكتب وادلراجع اليت يوصى هبااػ 

 ,....  ( التقارير, اجملالت العلمية 

-Developing skills by

Alexander L.G 

  .... مواقع االنًتنيت, ب ػ ادلراجع االلكًتونية

 

 وصف المقرر

من الطالب تحقيقها مبرىنًا عما  يوفر وصف المقرر ىذا إيجازًا مقتضيًا ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة
والبد من الربط بينها                              وبين وصف . إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة

 . البرنامج

 مدرس المقرر: م.م. سوسن موسى مدحت

 

 كلية الًتبية االساسية ادلؤسسة التعليمية  

   اللغة العربية/ مواد تربوية  ادلركز/ القسم العلمي  

  علم النفس النمو رمز ادلقرر/ اسم  /Coll 1203 

 الزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة  

  االوىل/ الثاين السنة/ الفصل 

  ساعة 31 (الكلي)عدد الساعات الدراسية 
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 1/11/7102  تاريخ إعداد ىذا الوصف 

 أىداؼ ادلقرر 

 و وأذنيتو وأىدافومبفهـو علم النفس النم تبصَت الطلبة 

 .إكساب الطلبة القدرة على معرفة مطالب النمو يف كل مرحلة إدنائية2-

 إتقاف الطلبة دلفاىيم  بعض من نظريات النمو. 

  زيادة وعي الطلبة بعظمة اخلالق دلراحل النمو يف القرآف الكرمي . 

 ؿ التعرؼ على مبادئ وأساليب علم النفس النموإكساب الطلبة صفات ادلريب القادر على تنشئة وتربية جيل صاحل من خال. 

 

 

 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم.10

   األىداؼ ادلعرفية -أ

 .دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم للمفاىيم األساسية لعلم النفس النمو   -1أ

 . دئ والقوانُت اليت تتحكم يف مظاىر النمودتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم بادلبا-2أ

 .دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم بالعوامل ادلؤثرة على النمو يف مراحلو ادلختلفة -3أ

دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم وحتليل وتفسَت مراحل النمواالنساين من طور النطفة اىل ما بعد  -4أ 
 .فاةالوالدة وحىت الو 

 .دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم بأىم ادلصادر لعلم النفس النمو -5أ

  

  .اخلاصة بادلقرر ادلهاراتية األىداؼ  -ب 

 حتليل ادلبادئ والقوانُت اليت تتحكم يف النمو – 1

 .ادلقدرة على التمييز بُت مظاىر النمو ولكل مرحلة من مراحلو-2



  
 45اٌظفحخ 

 
  

 .على العوامل ادلؤثرة يف النمو إكساب  مهارة التعرؼ– 3

 .يُقيم خصائص كل مرحلة دنائية-4

 .رنمع معلومات عن اىم  مطالب النمو  يف كل مرحلة من مراحل النمو-5

 

  طرائق التعليم والتعلم     

 

 االلقاء او احملاضرة-1

 االستجواب -2

 ادلناقشة و حل ادلشكالت -3

 علومات الدوليةمطالبة الطلبة بزيارة ادلكتبة وشبكة ادل. 
 

  طرائق التقييم     

 .التطبيقات الًتبوية. 1 

 .  األوراؽ البحثية الفردية واجلماعية.2

 (أسئلة بيتية تتعلق بادلادة الدراسية) االختبارات اليومية.3

 (ادلوضوعية وادلقالية)االختبارات التحريرية الشهرية .4

 

  األىداؼ الوجدانية والقيمية -ج

 .وعي الطلبة بادلعارؼ وادلعلومات  وادلفاىيم األساسية لعلم النفس النموتنمية .-1

 .استيعاب الطلبة للخصائص اإلدنائية دلراحل النمو-2
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 .إبداء الطلبة االىتماـ مبوضوعات علم النفس النمو وحتمل مسؤولية التعلم الذاٌب-3

 .لًتبوية يف مرحليت الطفولة وادلراىقةتقدير الطلبة لدور علم النفس النمو يف حل وتوجيو ادلشكالت ا-4 

  طرائق التعليم والتعلم    

 حل ادلشكالت  

  العصف الدىٍت 

 احملاكاة 

  طرائق التقييم   

 .االختبارات الشفهية 1 .

 (.أسئلة بيتية تتعلق بادلادة الدراسية) االختبارات اليومية.2 

 .  األوراؽ البحثية الفردية واجلماعية. 3

 (ادلوضوعية وادلقالية)ات التحريرية الشهرية االختبار .4

  

  .(ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي) ادلهارات العامة والتأىيلية ادلنقولة  -د 

 . دتكُت الطالب من كتابة حبوث  قصَتة فردية ومجاعية يف رلاالت علم النفس النمو.1 

 . ر حبثية تربوية عن بعض ادلشكالت يف مرحليت الطفولة وادلراىقةدتكُت الطالب من كتابة تقاري.2 

 .دتكُت الطالب من إتقاف مهارات التواصل الفعاؿ بُت الزمالء واستاذ ادلقرر. 3 

 .دتكُت الطالب من كتابة  قائمة بأىم مطالب كل مرحلة من مراحل النمو.4

 .تنمية مهارات أساليب رعاية النمو. 5

 .الًتبوية والسلوكية اليت يواجهها كمعلم يف ادلستقبل ووضع احللوؿ ادلناسبة ذلاحتليل ادلشكالت .6
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 بنية المقرر

الساعا األسبوع
 ت

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو ادلوضوع/ اسم الوحدة  سلرجات التعلم ادلطلوبة

تمكٌن الطلبة من معرفة كٌفٌة  3 االول 

نشوء علم النفس النمو وتطوره  

 المفاهٌم االساسٌة وتحدٌد

لعلم النفس النمو وبٌان أهمٌته  من 

الناحٌة النظرٌة والتطبٌقٌة وبالنسبة 

 للوالدٌن والمعلمٌن والمجتمع

 :علم النفس النمو

 نشأته ، وتطوره ،تعرٌفه 

أهمٌة دراسته، معنى النمو 

 والنضج والتطور

 

   االلقاء

 االستجواب 

 المناقشة

امتحانات 

  ٌومٌة

مكٌن الطلبة من تحدٌد اهم العوامل ت 3 الثاين

المؤثرة  على جمٌع  مظاهر النمو 

 االنسانً

 العوامل المؤثرة فً النمو

 العوامل الوراثٌة 

 العوامل البٌئٌة 

المشاركة   االلقاء والمناقشة 

 الصفٌة

تمكٌن الطلبة من تحلٌل المبادئ  3 الثالث

والقوانٌن التً تتحكم فً مظاهر 

 النمو

 المناقشة واالستجواب ة للنموالخصائص العام

 وحل المشكالت

كتابة  بحوث  

  قصٌرة

أو تقارٌر    

بصورة فردٌة 

أو جماعٌة عن 

 الموضوع

  تمكٌن الطلبة من تحلٌل 3 الرابع

والحركً  واللغوي  النموالجسمً

والعوامل   النموالمختلفة لمراحل

 .المؤثرة فٌها

والحركً  النموالجسمً

واللغوي لمراحل النمو 

 لمختلفة ا

االلقاء والمناقشة  

 واالستجواب

 

امتحانات 

 ٌومٌة

تمكٌن الطلبة من إدراك مفهوم  3 اخلامس

النمو االنفعالً واالجتماعً 

 األباء لمراحل النمو ودور

 والمعلمٌن فٌها

النمو االنفعالً والنمو 

االجتماعً لمراحل النمو 

 المختلفة

 المناقشة واالستجواب

 وحل المشكالت

 

بحوث  كتابة  

 قصٌرة 

أو تقارٌر    

بصورة فردٌة 

أو جماعٌة عن 

 الموضوع

 

النمو  إستٌعاب تمكٌن الطلبة من 3 السادس

 الخلقً لمراحل النمو
المشاركة  المناقشة واالستجواب . لمراحل النمو النمو الخلقً

 الصفٌة
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 الشهر االول إختبار السابع

 

 يف يوبياج الطلبة دلفاىيم نظرية إستيعاب 3 الثامن
 النموالعقلي

 مشاركة صفية االلقاء واالستجواب وادلناقشة بياجيو نظرية

 الطلبة دلفاىيم نظرية أريكسوف يف إستيعاب 3 التاسع

 النمواالجتماعي

  

 نظرية أريكسوف

 امتحانات يومية االلقاء واالستجواب وادلناقشة

 يف كولربج الطلبة دلفاىيم نظرية إستيعاب 3 العاشر
 قيالنمواالخال

 مشاركة صفية االلقاء واالستجواب وادلناقشة كولربج نظرية

معرفة وفهم الطلبة دلرحلة البلوغ وادلراىقة  3 احلادي عشر
 والتغَتات ادلصاحبة ذلا

مرحلة البلوغ وادلراىقة 
 وواالنفعالية اجلسمية)والتغَتات

 ذلا( والعقلية

 امتحانات يومية االلقاء واالستجواب وادلناقشة

تصميم خطة دلواجهة مشكالت ادلراىقة  3 عشر الثاين
ادلرتبطة بالنمو من خالؿ االسباب وطرؽ 

 الوقاية والعالج

االجتماعي أىم  مظاىرالسلوؾ
  مشكالت ادلراىقُت

  االلقاء واالستجواب

 حل ادلشكالت

كتابة  بحوث  

  قصٌرة

أو تقارٌر    

بصورة فردٌة 

أو جماعٌة عن 

 الموضوع

 

  الثالث عشر

 الشهر الثاين إختبار

  الرابع عشر

 مناقشة البحوث والتقارير الفردية واجلماعية

 مراجعة عامة اخلامس عشر

 البنية التحتية 
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  الكتب ادلقررة ادلطلوبة ػ1

  (الطفولة وادلراىقة) زلمد عودة الرشناوي ،علم نفس النمو     (ادلصادر)ادلراجع الرئيسية  ػ2

 علم النفس الطفل , عبد  اجلليل الزوبعي وآخروف  -2

 .حامد عبد السالـ زىراف،علم النفس النمو-3

 كتب اخرى-4

  

اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا                 
 ,....  ( التقارير, اجملالت العلمية ) 

 النفس النمو زىراف،علم حامد عبد السالـ  

 رلالت البحوث الًتبوية والنفسية-2

 ة  رلالت الدراسات النفسي-3

 االستفادة من ادلواقع الًتبوية ادلرتبطة  مبوضوعات ادلقرر .... مواقع االنًتنيت, ب ػ ادلراجع االلكًتونية

 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  

 االفادة من خدمات ادلكتبات االلكًتونية وشبكة ادلعلومات الدولية  1-

  مية والنفسية للمقررتوزيع استبانات على الطلبة  دلعرفة مدى االستفادة العل-2

 قياـ بدورات تطويرية للطلبة والتدريسيُت_3
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف المتاحة التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص

 ؛البرنامج.

 

 كلية الًتبية األساسية/ دياىل  جامعة المؤسسة التعليمية  

 الرياضيات/ القسم العلمي  القسم العلمي  / المركز 

 اصوؿ الًتبية اسم / رمز المقرر  /Coll 1204 

 إلزامي أشكال الحضور المتاحة 

 االوىل/ الثاين  الفصل / السنة 

 ساعة45 الساعات الدراسية )الكلي( عدد  

  1/11/7102 تاريخ إعداد ىذا الوصف 

  أىداف المقرر: إن يكون الطالب في نهاية السنة الدراسية قادراً على 

 تعريف الًتبية  

 يعدد اىداؼ الًتبية 

 يقارف بُت االصوؿ التارسنية للًتبية 

 شنيز بُت الًتبية قبل االسالـ والًتبية االسالمية  

 يذكر اىم اعالـ الفكر الًتبوي  

 يبُت االصوؿ الفلسفية للًتبية 

 بقارف بُت الًتبية ادلقصودة والًتبية غَت ادلقصودة 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم 
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   األىداف المعرفية -أ

 ادلعرفة والفهم -1أ

 بية واىدافها دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم دلعٌت الًت  -2أ

 دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم ألصوؿ الًتبية  -3أ

 دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم ألعالـ الفكر الًتبوي -4أ

 دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم ألصوؿ الًتبية ادلقصودة والغَت مقصودة -5أ

 

 

  .صة بالمقررالخا المهاراتية األىداف  -ب 

 يعدد اىداؼ الًتبية – 1ب

 شنيز بُت االصوؿ التارسنية للًتبية -2ب

 يقارف بُت الًتبية األثنية والًتبية االسبارطية -3ب

 .زنلل االصوؿ الفلسفية للًتبية  - 4ب

 يطبق كتابة ورقة او حبث يف اي موضوع من موضوعات اعالـ الفكر الًتبوي -5ب

 بية قبل االسالـ والًتبية االسالميةرنمع معلومات عن  الًت   -6ب

 شنيز بُت انواع الفلسفة -7ب 

 يقارف بُت اصوؿ الًتبية ادلقصودة والًتبية غَت ادلقصودة -8ب

 طرائق التعليم والتعلم      

  ػ تزويد الطلبة باألساسيات وادلواضيع ادلتعلقة بأصوؿ الًتبية1

 ػ توضيح وشرح ادلادة الدراسية 2
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 طلبة بزيارة ادلكتبة واالطالع على مصادر الًتبية ػ مطالبة ال3

 ػ حتسُت مهارات الطلبة من خالؿ زيارة ادلواقع االلكًتونية للحصوؿ على معرفة  إضافية باصوؿ الًتبية4

 .ػ استخداـ طرائق اإللقاء واحملاضرة واالستجواب وادلناقشة يف بعض ادلوضوعات اليت حتتاج اىل طريقة ادلناقشة 5

 رائق التقييم ط     

  ػ اختبارات يومية بأسئلة زلددة1

 .ػ وضع درجات للواجبات البيتية وادلشاركة الصفية 2

 .ػ تكليف الطلبة بإجناز حبوث وتقارير عن اصوؿ الًتبية3

 .ػ اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية ومقاليو 4

  األىداف الوجدانية والقيمية -ج

 .لتارسنية للًتبية اف يدرؾ اذنية دراسة االصوؿ ا -1ج

 يطبق اآلراء الًتبوية ألعالـ الفكر الًتبوي  -2ج

 يقيم بعض األنشطة  -3ج

 يقارف بُت أساليب وطرائق الًتبية ادلقصودة والًتبية غي ادلقصودة  -4ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 .  استعمال طريقة العروض التقديمية 
 . رسم المخططات التوضيحية 
  الذىني .طريقة العصف 
 

 طرائق التقييم    

  ػ االمتحاف التحليلي لقياس قدرة الطالب على التفكَت والتحليل واالستنتاج
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 ػ طلب إجراء مقارنات بُت انواع الفلسفات

 ػ كتابة حبوث عن الظواىر وادلشكالت الًتبوية

 .ػ امتحانات يومية بتوجيو اسئلة فكرية واستنتاجية 

  .(تأىيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصيالمهارات العامة وال -د 

 مهارات استخدام المراجع والمصطلحات . -1د   

 مهارات في جمع البيانات حول الموضوع وتحليلها . -7د

 مهارات استغالل ما متاح من امكانات . -3د

 مهارات اجراء المقارنات عن الموضوع .  -4د

 مهارات إعداد المفاىيم الخاصة عن الموضوع. 5د 

   

 

 بنية المقرر 

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

1 2 

التعرؼ على مفهـو واىداؼ 
 الًتبية

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب معٌت الًتبية واىدافها

2 2 

على الًتبية يف العصور  التعرؼ
 البدائية

 االصوؿ التارسنية للًتبية
 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب

3 2 

 التعرؼ على الًتبية يف وادي

 النيل ووادي,الرافدين

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب االصوؿ التارسنية للًتبية

4 2 

التعرؼ على نظاـ الًتبية الصينية 
 ونانيةوالًتبية الي

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب االصوؿ التارسنية للًتبية
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 امتحان الشهر االول اختبار مقالي 2 5

6 2 

يقارف بُت الًتبية قبل االسالـ 
 والًتبية االسالمية

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب االصوؿ التارسنية للًتبية

7 2 

 التعرؼ على اآلراء الًتبوية البن
 خلدوف وابن سينا والغزايل

اعالـ الفكر الًتبوي العريب 
 واالسالمي

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب

8 2 

التعرؼ على اآلراء الًتبوية لكل 
 من روسو وديوي

 اعالـ الفكر الًتبوي الغريب
 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب

9 2 

التعرؼ على اآلراء الًتبوية 
 طوف وارسطولسقراط وافال

 اعالـ الفكر الًتبوي االغريقي
 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب االصوؿ الفلسفية للًتبية فهم فلسفة الًتبية ووظائفها 2 11

 قومي البنائيالت ادلناقشة واالستجواب االصوؿ الفلسفية للًتبية التعرؼ على فلسفة الًتبية ادلثالية 2 11

 التقومي البنائي واالستجواب ادلناقشة االصوؿ الفلسفية للًتبية الواقعية التعرؼ على فلسفة الًتبية 2 12

13 2 

التعرؼ على فلسفة الًتبية 
 الربمجاتية

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب االصوؿ الفلسفية للًتبية

14 2 

 يقارف بُت الًتبية ادلدرسية والًتبية

 الالمدرسية

الًتبية ادلقصودة والًتبية غَت 
 ادلقصودة

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب

 مقالية امتحاف الشهر الثاين اختبارات 2 15

  البنية التحتية 

 ال يوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 2007سعيد اسماعيل علي ,اصول التربية العامة  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

 2008,اصول التربية طارق عبد الرؤوف عامر 
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 .3993فلسفة التربية ،ماىر الجعفري وآخرون،

 

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 
 ،....  ( المجالت العلمية ، التقارير

 2007سعيد اسماعيل علي ,اصول التربية العامة 

 

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 
.... 

 محاضرات المرشدين التربويين

 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  

  وعالقة الًتبية بالثقافة, اف يشمل ادلقرر الدراسي تعريف اصوؿ الًتبية واجملاالت اليت تتناوذلا اصوؿ الًتبية  
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 وصف المقرر

 

 كلية التربية األساسية المؤسسة التعليمية .1

 اللغة العربية    / المركز علمي القسم ال .2

 Arab 1301 النحو العربي اسم / رمز المقرر .3

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 / الفصل األول  االول الفصل / السنة .5

 ساعة  47 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 م 7117/  11/ 1 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .7

 أىداف المقرر .8

 تمكين الطلبة من معرفة ابرز الموضوعات النحوية وفهمها بشكل دقيق . -1

 سباب كثرة الخالفات النحوية ، والتعامل معها فهما ، وتوجيها .تمكين الطلبة من ادراك ا -7

 تعريف الطلبة بأىم المصادر والمراجع المعتمدة في تدريس المادة . -3

 تمكين الطلبة من تحليل القضايا النحوية والتمثيل لها ، والموازنة بينها . -4

 ثيل بأمثلة لغوية مناسبة .زرع القيم والعادات الفاضلة بين الطلبة وحب الوطن من خالل التم -5

 

وقعة من الطالب تحقيقها مبرىناً عما إذا كان يوفر وصف المقرر ىذا إيجازاً مقتضياً ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المت
 ؛المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم قد حقق االستفادة القصوى من فرص 
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .11

  ىداف المعرفية األ -أ

      تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم من خالل استيعاب مادة الكالم وما يتألف منو .  -1أ

 ة والقواعد اإلعرابية .تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لألمثلة النحوي -7أ

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم ألصول النحو العربي وطبيعة نشأتو والحاجة اليو  -3أ

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم ألىم المسائل النحوية التي شغلت النحويين . -4أ

 لمعاصر ونظرياتو المحلية والغربية .تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم للنحو ا -5أ

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم ألىم المصادر المتخصصة بدراسة النحو العربي -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألىداف   -ب 

 ني .يوازن بين األمثلة النحوية المختلفة الواردة في موضوع الكالم وما يتألف منو والمعرب والمب – 1ب

 يحلل الشواىد النحوية ويفسر اسباب االستشهاد بها . – 7ب

 يطبق منهج كتابة ورقة بحثية أو بحث في موضوع من موضوعات النحو العربي . – 3ب

  يتقن اعراب الجمل النحوية اينما وردت .   -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة االلقاء المصحوبة باالستجواب .  -1

بة بزيارة المكتبة ، وشبكة المعلومات الدولية ) االنترنيت ( للحصول على معرفة اضافية للمواد الدراسية مطالبة الطل -7
 وتكليفهم بكتابة ورقات بحثية لتشجيعهم على ارتياد المكتبات .

 اعطاء واجبات منزلية تتطلب تفسيرات ذاتية بطرائق سببية . -3
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 طرائق التقييم      

 بأسئلة متعددة ومتنوعة للمواد الدراسية .  االختبارات اليومية -1

 تقديم أوراق بحثية . -7

 االختبار التحريري لقياس قدرة الطلبة على فهم المادة وحفظ األمثلة والشواىد والشخصيات النحوية  -3

 تخصيص درجات محددة للواجبات اليومية . -4
 

 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج

 المسائل النحوية االعرابية للتوصل الى مدى حقيقتها .تحليل بعض  -1ج         

 يدرك اىمية الشواىد النحوية في موضوع الكالم والمعرب والمبني وطبيعة ورودىا . -7ج

 يقيم جهود بعض الشخصيات النحوية المشهورة . -3ج

 يفسر اسباب شهرة بعض المسائل النحوية دون غيرىا . -4ج   
  

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

 تمكين الطلبة من كتابة ورقة بحثية عن أحد الشخصيات النحوية . -1د

 تمكين الطلبة من استعمال المصادر القديمة والتعامل معها . -7د

 يا النحوية .تطوير قدرة الطلبة على تحليل المعلومات وتفسير القضا -3د

 تمكين الطلبة من القدرة على اإلعراب وذكر الشواىد النحوية الخاصة بالموضوعات المقررة . -4د   
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 بنية المقرر .11

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

تمكين الطالب من معرفة  3 األول
رسو النحو الكالم الذي يد

 وما تعريفو

 الكالم وما يتألف منو .

االلقاء المصحوب 
 باالستجواب

المشاركة في 
 التحضير

: ، والفعل االسم  تمييز االسماء من االفعال 3 الثاني
  ما، وعالماته ماتعريفه

االلقاء المصحوب 
 باالستجواب

االمتحان 
 التحريري اليومي

: ، والفعل سم اال تمييز االسماء من االفعال 3 الثالث
  ما، وعالماته ماتعريفه

االلقاء المصحوب 
 باالستجواب

المشاركة في 
 التحضير

معرفة المعرب والمبني من  3 الرابع
 االسماء واالفعال

 اإلعراب والبناء . 
االلقاء المصحوب 

 باالستجواب

المشاركة في 
 التحضير

معرفة المعرب والمبني من  3 الخامس
 االسماء واالفعال

 راب والبناء . اإلع
االلقاء المصحوب 

 باالستجواب

المشاركة في 
 التحضير

فهم االسماء الستة والمثنى  3 السادس
وعالمات اعرابهما والحرف 

النائب فيهما عن الحركة 
 االصلية

 األسماء الستة و المثنى .

االلقاء المصحوب 
 باالستجواب

المشاركة في 
 التحضير

مثنى فهم االسماء الستة وال 3 السابع
وعالمات اعرابهما والحرف 

النائب فيهما عن الحركة 
 االصلية

 األسماء الستة و المثنى .

االلقاء المصحوب 
 باالستجواب

المشاركة في 
 التحضير

االمتحان اء المصحوب االلقجمع المذكر السالم ، و فهم الجمعين وعالمات  3 الثامن
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 البنية التحتية  .17

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

 شرح قطر الندى وبل الصدى ، البن ىشام . -1 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  7

 النحو الوافي ، عباس حسن . -2

اعرابهما والحرف النائب 
 فيهما عن الحركة االصلية

 التحريري اليومي باالستجواب جمع المؤنث السالم .

فهم الجمعين وعالمات  3 التاسع
اعرابهما والحرف النائب 
 فيهما عن الحركة االصلية

جمع المذكر السالم ، و 
 جمع المؤنث السالم .

االلقاء المصحوب 
 باالستجواب

المشاركة في 
 التحضير

فهم ما الينصرف واالفعال  3 العاشر
ما ينوب فيهما الخمسة  و 

 عن الحركة االصلية

الممنوع من الصرف ، 
 واألفعال الخمسة .

االلقاء المصحوب 
 باالستجواب

المشاركة في 
 التحضير

الحادي 
 عشر

فهم ما الينصرف واالفعال  3
الخمسة  وما ينوب فيهما 

 عن الحركة االصلية

الممنوع من الصرف ، 
 واألفعال الخمسة .

االلقاء المصحوب 
 ابباالستجو 

المشاركة في 
 التحضير

الثاني 
 عشر

معرفة المعتل من االسماء  3
 واالفعال وعالمات اعرابها

 معتالت األسماء واألفعال
االلقاء المصحوب 

 باالستجواب

المشاركة في 
 التحضير

الثالث 
 عشر

معرفة المعتل من االسماء  3
 واالفعال وعالمات اعرابها

 معتالت األسماء واألفعال
حوب االلقاء المص
 باالستجواب

المشاركة في 
 التحضير

الرابع 
 عشر

3  
 االمتحان الشهري
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)  مراجع التي يوصى بها                اـ الكتب وال
 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... 

 كتب النحاة القدماء . -1

 جامع الدروس العربية مصطفى الغالييني . -7

 مجلة المجمع العلمي العراقي . -3

 موقع مدونة لسان العرب . -1 ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت ....

 المكتبة الشاملة . -7

 المجلس العلمي .موقع  -3

 شبكة الفصيح . -4

 

 

 

 

 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 المواءمة بين الجانبين التنظيري والتطبيقي في الكتاب المقرر تدريسو. -1

 زيادة الساعات الدراسية المخصصة لتدريس مادة النحو الى اربع ساعات . -7

 ( تنظيرية ، و ) واحدة ( تطبيقية .3تقسيم الساعات األربع الى ) -3
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 اٌج١ٕخ اٌزحز١خ  .3

 ششػ اثٓ ػم١ً ػٍٝ اٌف١خ اثٓ ِبٌه ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 ٓ ٘شبَ .ششػ لطش إٌذٜ ٚثً اٌظذٜ ، الث -3 ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّظبدس(  2

 إٌحٛ اٌٛافٟ ، ػجبط حغٓ . -4

 ث١ٕخ اٌّمشس .2

األعجٛ

 ع
ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛحذح / أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 األٚي

 ٚاٌضبٟٔ
رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ  3

االخزظبص فٟ ِؼشفخ 

 إٌحٛ ٚرؼش٠فٗ
 االختصاص

االٌمبء اٌّظحٛة 

 ثبالعزغٛاة
اٌّشبسوخ فٟ 

 اٌزحؼ١ش

ٌش اٌضب

 ٚاٌشاثغ
األفؼبي عّبء أر١١ّض  3

 ٚاألطٛاد
األفؼبي عّبء أ

 ٚاألطٛاد

االٌمبء اٌّظحٛة 

 ثبالعزغٛاة
االِزحبْ 

اٌزحش٠شٞ 

 ا١ٌِٟٛ
خبِظ اٌ

 ٚ

 اٌغبدط

اٌزحز٠ش ِؼشفخ  3

 اٌزحز٠ش ٚاإلغشاء ٚاإلغشاء

االٌمبء اٌّظحٛة 

 ثبالعزغٛاة
اٌّشبسوخ فٟ 

 اٌزحؼ١ش

 بثغغاٌ

 ٚاٌضبِٓ
 أعٍٛة اٌششؽفُٙ  3

 سلوب الشرطأ
ء اٌّظحٛة االٌمب

 ثبالعزغٛاة
اٌّشبسوخ فٟ 

 اٌزحؼ١ش
غ عزباٌ

 ٚاٌؼبشش
 أعٍٛة اٌمغُفُٙ  3

 أعٍٛة اٌمغُ
االٌمبء اٌّظحٛة 

 ثبالعزغٛاة
اٌّشبسوخ فٟ 

 اٌزحؼ١ش
ٞ بدحاٌ

ػشش 

ٚاٌضبٟٔ 

 ػشش

 أعٍٛة إٌفٟفُٙ  3

 أعٍٛة إٌفٟ

االٌمبء اٌّظحٛة 

 ثبالعزغٛاة
اٌّشبسوخ فٟ 

 اٌزحؼ١ش

ٌش بضاٌ

ػشش 

ٚاٌشاثغ 

 ششػ

أعٍٛة ِؼشفخ  3

 االعزفٙبَ
 أعٍٛة االعزفٙبَ

االٌمبء اٌّظحٛة 

 ثبالعزغٛاة
اٌّشبسوخ فٟ 

 اٌزحؼ١ش

ظ بِخاٌ

 ػشش 
  

 االمتحان
  



  
 63اٌظفحخ 

 
  

 اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبس٠ش ،.... ) 

) 

 كتب النحاة القدماء . -4

 جامع الدروس العربية مصطفى الغالييني . -5

 مجلة المجمع العلمي العراقي . -6

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ، ِٛالغ 

 االٔزش١ٔذ ....
 موقع مدونة لسان العرب . -5

 المكتبة الشاملة . -6

 موقع المجلس العلمي . -7

 شبكة الفصيح . -8

 
 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .4

 اٌّٛاءِخ ث١ٓ اٌغبٔج١ٓ اٌزٕظ١شٞ ٚاٌزطج١مٟ فٟ اٌىزبة اٌّمشس رذس٠غٗ. -4
 ص٠بدح اٌغبػبد اٌذساع١خ اٌّخظظخ ٌزذس٠ظ ِبدح إٌحٛ اٌٝ اسثغ عبػبد . -5
 ( رٕظ١ش٠خ ، ٚ ) ٚاحذح ( رطج١م١خ .3سثغ اٌٝ )رمغ١ُ اٌغبػبد األ -6
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 وصف المقرر

 

يوفر وصف المقرر ىذا إيجازاً مقتضياً ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرىناً عما إذا كان 
 ؛وبين وصف البرنامج. المتاحة. والبد من الربط بينهاالتعلم قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 جامعة ديالى / كلية التربية األساسية  المؤسسة التعليمية .9

 اللغة العربية القسم العلمي /  القسم العلمي  / المركز .11

 Arab 1302 األدب الجاىلي  اسم / رمز المقرر .11

 إلزامي أشكال الحضور المتاحة .12

 األولى / األول الفصل / السنة .13

 ساعة 31 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .14

 1/11/7117 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .15

 أىداف المقرر: إن يكون الطالب في نهاية السنة الدراسية قادراً على  .16

 األدب وتاريخو مفهوم   تعلم  -1
 األدب الجاىلي  تعلم  -7
 الشعر الجاىلي   تعلم  -3
 خصائص الشعر الجاىلي   تعلم  -4
 المعلقات مقدمات واصحاب   تعلم  -5
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .14

 األىداف المعرفية   -أ

 المعرفة والفهم -1أ
 .  تاريخ األدب   في  تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم  -7أ
 .   اولية الشعر  في  تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم  -3أ
 . خصائص الشعر الجاىلي  الحصول على المعرفة والفهم فيتمكين الطلبة من  -4أ
  المعلقات  معرفة .  تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم في 5أ 

 .معرفة اسباب تسميتها واصحابها  تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم في  . 6أ  

 األىداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 
 ف ِب رؼٍُ ِٓ ِبدح أدث١خ  فٟ ِخبؽجبرٗ ، ٚوزبثبرٗ  ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ اٌفظحٝ .٠ٛظ – 1ة 
 ٠ىزت ٚسلخ ثحض١خ ، أٚ ثحٛس ِزخظظخ فٟ ِٛػٛػبد اٌٍغخ اٌؼشث١خ اٌّخزٍفخ . – 2ة 

 رؼٍُ اٌطشائك إٌّبعجخ ٌزذس٠ظ ِبدح األدة اٌغبٍٟ٘    .        – 3ة 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 ٌّحبػشح ( ، اٌّظحٛة ثبالعزغٛاة .األٌمبء ) ا -1
 االعزغٛاة . -2
ِطبٌجخ اٌطٍجخ ثض٠بسح اٌّىزجخ ، ٚشجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ ) االٔزش١ٔذ ( ٌٍحظٛي ػٍٝ ِؼشفخ اػبف١خ  -3

 ٌٍّٛاد اٌذساع١خ ٚرى١ٍفُٙ ثىزبثخ ٚسلبد ثحض١خ ٌزشغ١ؼُٙ ػٍٝ اسر١بد اٌّىزجبد .
 ائك عجج١خ .اػطبء ٚاعجبد ِٕض١ٌخ رزطٍت رفغ١شاد رار١خ ثطش -4

 

 طرائق التقييم      

 
 االخزجبساد ا١ِٛ١ٌخ  ثأعئٍخ ِزؼذدح ِٚزٕٛػخ ٌٍّٛاد اٌذساع١خ . 1

 رمذ٠ُ أٚساق ثحض١خ . 7
االخزجبس اٌزحش٠شٞ ٌم١بط لذسح اٌطٍجخ ػٍٝ فُٙ اٌّبدح ٚحفع األِضٍخ ٚاٌشٛا٘ذ ٚاٌشخظ١بد األدث١خ  3

 اٌغب١ٍ٘خ  .
 رخظ١ض دسعبد ِحذدح ٌٍٛاعجبد ا١ِٛ١ٌخ . 4
 اٌزطج١ك اٌؼٍّٟ فٟ اٌّذاسط ٌٍّشحٍخ اٌشاثؼخ . 5
 اٌزشث١خ اٌؼ١ٍّخ ) اٌّشب٘ذح ( ٌٍّشحٍخ اٌضبٌضخ . 6
 

 
 

 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج
 رح١ًٍ ثؼغ ِٕب٘ظ اٌجحش االدثٟ   ٌٍزٛطً اٌٝ ِذٜ حم١مزٙب . -1ط         

 ٠ٛاصْ ث١ٓ ِٕب٘ظ اٌجحش األدثٟ   ِٓ ح١ش اٌّٛػٛػبد . -2ط

 ُ عٙٛد ثؼغ اٌشخظ١بد األدث١خ  اٌّشٙٛسح .٠م١ -3ط

 ٠فغش اعجبة شٙشح ثؼغ ِٕب٘ظ اٌجحش األدثٟ  دْٚ غ١ش٘ب . -4ط   
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اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ )اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس -د 

 اٌشخظٟ(.
 ث١خ  .رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ وزبثخ ٚسلخ ثحض١خ ػٓ أحذ اٌشخظ١بد األد -1د

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ رخظ١ض ِشعغ أٚ ِظذس ثٕغجخ ػشش حغّٗ . -2د

 رط٠ٛش لذسح اٌطٍجخ ػٍٝ رح١ًٍ اٌّؼٍِٛبد ٚرفغ١ش اٌمؼب٠ب األدث١خ . -3د

   رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌمذسح ػٍٝ فُٙ ِٕب٘ظ اٌجحش األدثٟ  اٌخبطخ ثبٌّٛػٛػبد اٌّمشسح . -4د   
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 البنية التحتية  .16

 بنية المقرر .15

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع التعلم المطلوبةمخرجات  الساعات األسبوع

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة   االدب الجاىلي  مقدمة تاريخية 7 1

7 

معنى األدب لغة واصطالحاً  7
 .وكيف تطورت على مر العصور

 

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة   االدب الجاىلي 

3 
لجاىلي / خصائص الشعر ا 7

 اللفظية والمعنوية

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة   االدب الجاىلي 

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة   االدب الجاىلي  المقدمة الطللية 7 4

5 
 موضوعات الشعر 7

 ( لجاىلي.)الغزلا

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة   االدب الجاىلي 

6 
            لجاىليا موضوعات الشعر 7

 ) المديح والفخر (

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة   االدب الجاىلي 

 الطلبةحل االختبار ومناقشة األخطاء مع  -اختبار دوري أول  7 7

8 
        لجاىليا موضوعات الشعر 7

 ) الرثاء (

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة   االدب الجاىلي 

         لجاىليا موضوعات الشعر 7 9
 ) الهجاء (

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة   االدب الجاىلي 

       لجاىليا موضوعات الشعر 7 11
 ) الخمرة، الحكمة(

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة   االدب الجاىلي 

11 
       لجاىليا موضوعات الشعر 7

 ) الوصف (

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة   االدب الجاىلي 

17 
المعلقات وسبب تسميتها  7

 واآلراء التي قيلت فيها

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة   االدب الجاىلي 

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة   االدب الجاىلي  اصحابها وسيرىم  7 13

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة   االدب الجاىلي  مطالع المعلقات وعددىا 7 14

 الطلبةحل االختبار ومناقشة األخطاء مع  - ثاني اختبار دوري 7 15
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 ال يوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

شرح المعلقات السبع للزوزني ، شرح القصائد العشر الطوال ، المعلقات  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  7
 العشر للشنقيطي 

      اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها           
 المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

 االستفادة من اي مصادر تتعلق بالموضوع

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 
.... 

  موقع المكتبة الشاملة 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .17

 االلتزام بالقطاعية  
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 وصف المقرر

 

ياً ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرىناً عما إذا كان يوفر وصف المقرر ىذا إيجازاً مقتض
 ؛المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 جامعة ديالى / كلية التربية األساسية  المؤسسة التعليمية .17

 اللغة العربية سم العلمي / الق القسم العلمي  / المركز .18

 Arab 1306 األدب الجاىلي  اسم / رمز المقرر .19

 إلزامي أشكال الحضور المتاحة .21

 األولى / الثاني  الفصل / السنة .21

 ساعة  31 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .22

 1/11/7117 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .23

 ة قادراً على أىداف المقرر: إن يكون الطالب في نهاية السنة الدراسي .24

 مفهوم األدب وتاريخو  تعلم  -1
 تعلم  األدب الجاىلي -7
 الشعر الجاىلي  تعلم  -3
 خصائص الشعر الجاىلي  تعلم  -4
 مقدمات واصحاب المعلقات  تعلم  -5



  
 71اٌظفحخ 

 
  

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .18

 األىداف المعرفية   -أ

 المعرفة والفهم -1أ

 . في   تاريخ األدب  ين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم  تمك -7أ
 .  في  اولية الشعر  تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم   -3أ
 خصائص الشعر الجاىلي  .تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم في  -4أ
 ة  المعلقات  معرف.  تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم في 5أ 

 معرفة اسباب تسميتها واصحابها . تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم في  . 6أ  

 األىداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 ٠ٛظف ِب رؼٍُ ِٓ ِبدح أدث١خ  فٟ ِخبؽجبرٗ ، ٚوزبثبرٗ  ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ اٌفظحٝ . – 1ة 

 خظظخ فٟ ِٛػٛػبد اٌٍغخ اٌؼشث١خ اٌّخزٍفخ .٠ىزت ٚسلخ ثحض١خ ، أٚ ثحٛس ِز – 2ة 
 رؼٍُ اٌطشائك إٌّبعجخ ٌزذس٠ظ ِبدح األدة اٌغبٍٟ٘    .        – 3ة 

  

 طرائق التعليم والتعلم      
 األٌمبء ) اٌّحبػشح ( ، اٌّظحٛة ثبالعزغٛاة . -5
 االعزغٛاة . -6
زش١ٔذ ( ٌٍحظٛي ػٍٝ ِؼشفخ اػبف١خ ِطبٌجخ اٌطٍجخ ثض٠بسح اٌّىزجخ ، ٚشجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ ) االٔ -7

 ٌٍّٛاد اٌذساع١خ ٚرى١ٍفُٙ ثىزبثخ ٚسلبد ثحض١خ ٌزشغ١ؼُٙ ػٍٝ اسر١بد اٌّىزجبد .
 اػطبء ٚاعجبد ِٕض١ٌخ رزطٍت رفغ١شاد رار١خ ثطشائك عجج١خ . -8

 

 طرائق التقييم      

 
 االخزجبساد ا١ِٛ١ٌخ  ثأعئٍخ ِزؼذدح ِٚزٕٛػخ ٌٍّٛاد اٌذساع١خ . 7

 ق ثحض١خ .رمذ٠ُ أٚسا 8
االخزجبس اٌزحش٠شٞ ٌم١بط لذسح اٌطٍجخ ػٍٝ فُٙ اٌّبدح ٚاالؽالع ػٍٝ اٌّظبدس ٚاٌّشاعغ اٌٍغ٠ٛخ  9

 اٌّخزٍفخ اٌمذ٠ّخ ٚاٌحذ٠ضخ 
 رخظ١ض دسعبد ِحذدح ٌٍٛاعجبد ا١ِٛ١ٌخ . 11
 اٌزطج١ك اٌؼٍّٟ فٟ اٌّذاسط ٌٍّشحٍخ اٌشاثؼخ . 11
 اٌزشث١خ اٌؼ١ٍّخ ) اٌّشب٘ذح ( ٌٍّشحٍخ اٌضبٌضخ . 17
 

 
 

 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج

 رح١ًٍ ثؼغ إٌظٛص األدث١خ    ٌٍزٛطً اٌٝ ِذٜ حم١مزٙب . -1ط         

 ٠ٛاصْ ث١ٓ إٌظٛص اٌشؼش٠خ    ِٓ ح١ش اٌّٛػٛػبد . -2ط

 ٠م١ُ عٙٛد ثؼغ اٌشخظ١بد األدث١خ  اٌّشٙٛسح . -3ط

 ٠فغش اعجبة شٙشح ثؼغ اٌمظبئذ   دْٚ غ١ش٘ب . -4ط   
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بساد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ )اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌّٙ-د 

 اٌشخظٟ(.
 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ وزبثخ ٚسلخ ثحض١خ ػٓ أحذ اٌشخظ١بد األدث١خ  . -1د
 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ رخظ١ض ِشعغ أٚ ِظذس ثٕغجخ ػشش حغّٗ . -2د

 غ١ش اٌمؼب٠ب األدث١خ .رط٠ٛش لذسح اٌطٍجخ ػٍٝ رح١ًٍ اٌّؼٍِٛبد ٚرف -3د

   رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌمذسح ػٍٝ فُٙ ِٕب٘ظ اٌجحش األدثٟ  اٌخبطخ ثبٌّٛػٛػبد اٌّمشسح . -4د   
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 البنية التحتية  .71

 شرح الزوزني للمعقات السبع   ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 زوزني   شرح القصائد العشر الطوال ، شرح ال ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  7

 بنية المقرر .19

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

1 7 
 دراسة عدد من الشعراء

 

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة      األدب الجاىلي

7 
 التقويم البنائي المحاضرةطريقة   األدب الجاىلي    أمرؤ القيس ..سيرتو ومعلقتو 7

3 
زىير بن أبي سلمى سيرتو  7

 ومعلقتو

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة   األدب الجاىلي   

 التقويم البنائي لمحاضرةاطريقة   األدب الجاىلي    األعشى ..سيرتو ومعلقتو  7 4

5 
 التقويم البنائي المحاضرةطريقة   األدب الجاىلي    النابغة الذبياني سيرتو ومعلقتو 7

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة   األدب الجاىلي    الفروسية معنى وتاريخا .. 7 6
 الطلبةحل االختبار ومناقشة األخطاء مع  -اختبار دوري أول  7 7

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة   األدب الجاىلي    هر الفرسان ..عنترة بن شداداش 7 8

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة   األدب الجاىلي    الصعلكة معنى وتاريخا  7 9

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة   األدب الجاىلي    اشهر الصعاليك ..عروة بن الورد 7 11

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة   األدب الجاىلي     الجاىلي نثرال 7 11

17 
الخطابة / مع خطبة قيس بن  7

  ساعدة األيادي

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة   األدب الجاىلي   

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة   األدب الجاىلي    االمثال : مجموعة من االمثال  7 13

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة   األدب الجاىلي    منو سجع الكهان مع امثلة  7 14

 الطلبةحل االختبار ومناقشة األخطاء مع  - نثا اختبار دوري 7 15
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اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 
 المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

 االستفادة من اي مصادر تتعلق بالموضوع

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 
.... 

  موقع المكتبة الشاملة 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .71

 االلتزام بالقطاعية  
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 ّٔٛرط ٚطف اٌّمشس

 ٚطف اٌّمشس

 

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

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

 . البرنامج

 و١ٍخ اٌزشث١خ األعبع١خ خ اٌزؼ١ّ١ٍخاٌّؤعغ.1

 اٌٍغخ اٌؼشث١خ    / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .5

 Arab 1303 ةداأل زخت ِّٕٓاٌ اعُ / سِض اٌّمشس .6

 اٌضاِٟ أشىبي اٌحؼٛس اٌّزبحخ .7

 اٌفظً االٚي / االٌٚٝ اٌفظً / اٌغٕخ .8

 عبػخ  31 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .9

ربس٠خ إػذاد ٘زا  .11

 اٌٛطف 
1 /11  /2117 َ 

 أ٘ذاف اٌّمشس .11

 وفهمها بشكل دقيق . األدبية في النصوصتمكين الطلبة من معرفة ابرز الموضوعات  .17

، والتعامل معها فهما ، وتوجيها  ص االدبيةو صالنالتفاوت في تمكين الطلبة من ادراك اسباب  .13
. 

 تعريف الطلبة بأىم المصادر والمراجع المعتمدة في تدريس المادة . .14
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 ها ، والموازنة بينها .ومحاكاتية دباال نصوصطلبة من تحليل التمكين ال .15

 ية مناسبة .ادبزرع القيم والعادات الفاضلة بين الطلبة وحب الوطن من خالل التمثيل بأمثلة  .16

 
 
 

 ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسِخشعبد اٌ .17

  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
      . زختّّٕؼشفخ ٚاٌفُٙ ِٓ خالي اعز١ؼبة ِبدح اٌرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌحظٛي ػٍٝ اٌ  -1أ

 . اٌشف١ؼخ١خ دثرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌحظٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ ٌألِضٍخ اال -2أ

  بٚاٌحبعخ ا١ٌٙ زٙبٚؽج١ؼ خث١داال صٛظرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌحظٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ ألطٛي إٌ -3أ
 االدث١خ صٛظإٌ فٟ ُ ألُ٘ اٌّغبئًرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌحظٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفٙ -4أ
 . دساعزٙب ح ٚٔظش٠بداٌّؼبطش صٛظرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌحظٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ ٌٍٕ -5أ

 صٛظرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌحظٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ ألُ٘ اٌّظبدس اٌّزخظظخ ثذساعخ إٌ -6أ

 خاٌؼشث١األدث١خ 
  ّمشس.اٌخبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 ١خ اٌّخزٍفخ  .دث٠ٛاصْ ث١ٓ األِضٍخ اال – 1ة

 االعزشٙبد ثٙب .ٚ أعجبة رفؼ١ٍٙب١خ ٠ٚفغش دث٠حًٍ اٌشٛا٘ذ اال – 2ة

 اٌؼشثٟ . دة٠طجك ِٕٙظ وزبثخ ٚسلخ ثحض١خ أٚ ثحش فٟ ِٛػٛع ِٓ ِٛػٛػبد اال – 3ة

  اٌؼشة . دثبء٠غزخٍض ِؼٍِٛبد ػٓ اشٙش اال   -4ة

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

  مخ االٌمبء اٌّظحٛثخ ثبالعزغٛاة .ؽش٠ -4
ِطبٌجخ اٌطٍجخ ثض٠بسح اٌّىزجخ ، ٚشجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ ) االٔزش١ٔذ ( ٌٍحظٛي ػٍٝ ِؼشفخ اػبف١خ  -5

 ٌٍّٛاد اٌذساع١خ ٚرى١ٍفُٙ ثىزبثخ ٚسلبد ثحض١خ ٌزشغ١ؼُٙ ػٍٝ اسر١بد اٌّىزجبد .
 اػطبء ٚاعجبد ِٕض١ٌخ رزطٍت رفغ١شاد رار١خ ثطشائك عجج١خ . -6

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 االخزجبساد ا١ِٛ١ٌخ  ثأعئٍخ ِزؼذدح ِٚزٕٛػخ ٌٍّٛاد اٌذساع١خ . -1

 رمذ٠ُ أٚساق ثحض١خ . -2

 ١خ دثبد االّٛػٛػاالخزجبس اٌزحش٠شٞ ٌم١بط لذسح اٌطٍجخ ػٍٝ فُٙ اٌّبدح ٚحفع األِضٍخ ٚاٌشٛا٘ذ ٚاٌ -3

 رخظ١ض دسعبد ِحذدح ٌٍٛاعجبد ا١ِٛ١ٌخ . -4
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 ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ األ٘ -ط

 ٌٍزٛطً اٌٝ ِذٜ حم١مزٙب . صٛظإٌ فٟ رح١ًٍ ثؼغ اٌّغبئً -1ط         

 ٚؽج١ؼخ ٚسٚد٘ب . األدث١خ اٌشف١ؼخ٠ذسن ا١ّ٘خ اٌشٛا٘ذ  -2ط

 ١خ اٌّشٙٛسح .دث٠م١ُ عٙٛد ثؼغ اٌشخظ١بد اال -3ط

 ١خ دْٚ غ١ش٘ب .دثاال ٕظٛص٠فغش اعجبة شٙشح ثؼغ اٌ -4ط   

  
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ بساد اٌؼبِخ ٚاٌّٙ -د 

 ١خ .دثرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ وزبثخ ٚسلخ ثحض١خ ػٓ أحذ اٌشخظ١بد اال -1د

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اعزؼّبي اٌّظبدس اٌمذ٠ّخ ٚاٌزؼبًِ ِؼٙب . -2د

 ١خ .دثاال فٟ إٌظٛص د ٚرفغ١ش اٌمؼب٠برط٠ٛش لذسح اٌطٍجخ ػٍٝ رح١ًٍ اٌّؼٍِٛب -3د

 ١خ اٌخبطخ ثبٌّٛػٛػبد اٌّمشسح .دثٚروش اٌشٛا٘ذ اال اٌززٚقرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌمذسح ػٍٝ  -4د   
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 اٌج١ٕخ اٌزحز١خ  .19

 إٌّزخت ِٓ االدة د. أعّبء وبظُ فٕذٞ ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ 2

 )اٌّظبدس(  

 . اٌج١بْ ٚاٌزج١١ٓ ٌٍغبحع -5

 .زٛح١ذٞاالِزبع ٚاٌّؤأغخ الثٟ ح١بْ اٌ -6

اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ 

اٌّغالد )  ثٙب                

 ( اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبس٠ش ،.... 

 القدماء . دب عندكتب اال -7

 . الكامل في اللغة واالدب للمبرد واالمالي البي علي القالي -8

 . ةالعراقي الموردمجلة  -9

 ث١ٕخ اٌّمشس .18

األعجٛ

 ع
ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛحذح / أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 األٚي

 ٚاٌضبٟٔ
اٌطبٌت ِٓ  رّى١ٓ 3

اٌزؼبًِ ِغ ِؼشفخ 

ٔظٛص ِٓ اٌمشآْ 

 اٌىش٠ُ

نص من سورة 
 الحجرات

االٌمبء اٌّظحٛة 

 ثبالعزغٛاة
اٌّشبسوخ فٟ 

 اٌزحؼ١ش

ٌش اٌضب

 ٚاٌشاثغ
ٔض ِٓ خطجخ ر١١ّض  3

 اٌشعٛي )ص(
نص من خطبة الرسول 

 فً حجة الوداع )ص(

االٌمبء اٌّظحٛة 

 ثبالعزغٛاة
االِزحبْ 

اٌزحش٠شٞ 

 ا١ٌِٟٛ
ظ خبِاٌ

 ٚ

 اٌغبدط

ٔض ِٓ ٔٙظ ِؼشفخ  3

 اٌجالغخ
نص من نهج البالغة 

لالمام علً )ع( فً 
  الحث على الجهاد

االٌمبء اٌّظحٛة 

 ثبالعزغٛاة
اٌّشبسوخ فٟ 

 اٌزحؼ١ش

 بثغغاٌ

 ٚاٌضبِٓ
ٔض ٌٍخ١ٍفخ اٌضبٟٔ فُٙ  3

ػّش ثٓ اٌخطبة 

 )سع(

نص للخلٌفة الثانً 
عمر بن الخطاب 

: )العهدة  )رض(
 العمرٌة(

مبء اٌّظحٛة االٌ

 ثبالعزغٛاة
اٌّشبسوخ فٟ 

 اٌزحؼ١ش

غ عزباٌ

 ٚاٌؼبشش
ٔض ِٓ وزبة فُٙ  3

 اٌج١بْ ٚاٌزج١١ٓ ٌٍغبحع
نص من كتاب البٌان 

 والتبٌٌن للجاحظ
االٌمبء اٌّظحٛة 

 ثبالعزغٛاة
اٌّشبسوخ فٟ 

 اٌزحؼ١ش
ٞ بدحاٌ

ػشش 

ٚاٌضبٟٔ 

 ػشش

ٔض ِٓ وزبة فُٙ  3

االِبٌٟ الثٟ ػٍٟ 

 اٌمبٌٟ ٚٔض ِٓ وزبة

 اٌىبًِ فٟ االدة ٌٍّجشد

نص من كتاب االمالً 
البً علً القالً ونص 

من كتاب الكامل فً 
 االدب للمبرد

االٌمبء اٌّظحٛة 

 ثبالعزغٛاة
اٌّشبسوخ فٟ 

 اٌزحؼ١ش

ٌش بضاٌ

ػشش 

ٚاٌشاثغ 

 ػشش

ٔض ِٓ وزبة ِؼشفخ  3

االِزبع ٚاٌّؤأغخ الثٟ 

 ح١بْ اٌزٛح١ذٞ

نص من كتاب االمتاع 
ٌان والمؤانسة البً ح

 التوحٌدي

االٌمبء اٌّظحٛة 

 ثبالعزغٛاة
اٌّشبسوخ فٟ 

 اٌزحؼ١ش

ظ بِخاٌ

 ػشش 
  

 االمتحان
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ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ، 

 ِٛالغ االٔزش١ٔذ ....
 لسان العرب . موقع مدونة -9

 المكتبة الشاملة . -11

 موقع المجلس العلمي . -11

 شبكة الفصيح . -17

 
 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .21

 اٌّٛاءِخ ث١ٓ اٌغبٔج١ٓ اٌزٕظ١شٞ ٚاٌزطج١مٟ فٟ اٌىزبة اٌّمشس رذس٠غٗ. -7
 عبػبد . صالساٌٝ  ّٕزختص٠بدح اٌغبػبد اٌذساع١خ اٌّخظظخ ٌزذس٠ظ ِبدح اٌ -8
 ( رٕظ١ش٠خ ، ٚ ) ٚاحذح ( رطج١م١خ .2رمغ١ُ اٌغبػبد األسثغ اٌٝ ) -9
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 ّٔٛرط ٚطف اٌّمشس

 ٚطف اٌّمشس

 

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

ربط بينها وبين وصف المتاحة. والبد من الالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 . البرنامج

 و١ٍخ اٌزشث١خ األعبع١خ اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ.1

 اٌٍغخ اٌؼشث١خ    / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .21

 Arab 1307 ةداأل زخت ِّٕٓاٌ اعُ / سِض اٌّمشس .22

 اٌضاِٟ أشىبي اٌحؼٛس اٌّزبحخ .23

 اٌفظً اٌضبٟٔ / االٌٚٝ اٌفظً / اٌغٕخ .24

 عبػخ  31 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .25

ربس٠خ إػذاد ٘زا  .26

 اٌٛطف 
1 /11  /2117 َ 

 أ٘ذاف اٌّمشس .27

 وفهمها بشكل دقيق . األدبية في النصوصتمكين الطلبة من معرفة ابرز الموضوعات  .78

، والتعامل معها فهما ، وتوجيها  ص االدبيةو صالنالتفاوت في تمكين الطلبة من ادراك اسباب  .79
. 

 راجع المعتمدة في تدريس المادة .تعريف الطلبة بأىم المصادر والم .31

 ها ، والموازنة بينها .ومحاكاتية دباال نصوصتمكين الطلبة من تحليل ال .31

 ية مناسبة .ادبزرع القيم والعادات الفاضلة بين الطلبة وحب الوطن من خالل التمثيل بأمثلة  .37
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 ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسِخشعبد اٌ .33

  شف١خ ٘ذاف اٌّؼاأل -أ
      . زختّٕرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌحظٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ ِٓ خالي اعز١ؼبة ِبدح اٌ  -1أ

 . اٌشف١ؼخ١خ دثرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌحظٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ ٌألِضٍخ اال -2أ

  بٚاٌحبعخ ا١ٌٙ زٙبٚؽج١ؼ خث١داال صٛظرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌحظٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ ألطٛي إٌ -3أ
 االدث١خ صٛظإٌ فٟ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌحظٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ ألُ٘ اٌّغبئً -4أ
 . دساعزٙب ح ٚٔظش٠بداٌّؼبطش صٛظرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌحظٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ ٌٍٕ -5أ

 صٛظرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌحظٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ ألُ٘ اٌّظبدس اٌّزخظظخ ثذساعخ إٌ -6أ

 خاٌؼشث١األدث١خ 
  ّمشس.اٌخبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 ١خ اٌّخزٍفخ  .دث٠ٛاصْ ث١ٓ األِضٍخ اال – 1ة

 االعزشٙبد ثٙب .ٚ أعجبة رفؼ١ٍٙب١خ ٠ٚفغش دث٠حًٍ اٌشٛا٘ذ اال – 2ة

 اٌؼشثٟ . دة٠طجك ِٕٙظ وزبثخ ٚسلخ ثحض١خ أٚ ثحش فٟ ِٛػٛع ِٓ ِٛػٛػبد اال – 3ة

  ٌؼشة .ا دثبء٠غزخٍض ِؼٍِٛبد ػٓ اشٙش اال   -4ة

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

  ؽش٠مخ االٌمبء اٌّظحٛثخ ثبالعزغٛاة . -7
ِطبٌجخ اٌطٍجخ ثض٠بسح اٌّىزجخ ، ٚشجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ ) االٔزش١ٔذ ( ٌٍحظٛي ػٍٝ ِؼشفخ اػبف١خ  -8

 ٌٍّٛاد اٌذساع١خ ٚرى١ٍفُٙ ثىزبثخ ٚسلبد ثحض١خ ٌزشغ١ؼُٙ ػٍٝ اسر١بد اٌّىزجبد .
 ِٕض١ٌخ رزطٍت رفغ١شاد رار١خ ثطشائك عجج١خ .اػطبء ٚاعجبد  -9

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 االخزجبساد ا١ِٛ١ٌخ  ثأعئٍخ ِزؼذدح ِٚزٕٛػخ ٌٍّٛاد اٌذساع١خ . -1

 رمذ٠ُ أٚساق ثحض١خ . -2

 ١خ دثبد االّٛػٛػاالخزجبس اٌزحش٠شٞ ٌم١بط لذسح اٌطٍجخ ػٍٝ فُٙ اٌّبدح ٚحفع األِضٍخ ٚاٌشٛا٘ذ ٚاٌ -3

 دسعبد ِحذدح ٌٍٛاعجبد ا١ِٛ١ٌخ .رخظ١ض  -4
 

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 ٌٍزٛطً اٌٝ ِذٜ حم١مزٙب . صٛظإٌ فٟ رح١ًٍ ثؼغ اٌّغبئً -1ط         

 ٚؽج١ؼخ ٚسٚد٘ب . األدث١خ اٌشف١ؼخ٠ذسن ا١ّ٘خ اٌشٛا٘ذ  -2ط

 ١خ اٌّشٙٛسح .دث٠م١ُ عٙٛد ثؼغ اٌشخظ١بد اال -3ط

 ١خ دْٚ غ١ش٘ب .دثاال ٕظٛصؼغ ا٠ٌفغش اعجبة شٙشح ث -4ط   
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 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚ -د 

 ١خ .دثرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ وزبثخ ٚسلخ ثحض١خ ػٓ أحذ اٌشخظ١بد اال -1د

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اعزؼّبي اٌّظبدس اٌمذ٠ّخ ٚاٌزؼبًِ ِؼٙب . -2د

 ١خ .دثاال فٟ إٌظٛص رط٠ٛش لذسح اٌطٍجخ ػٍٝ رح١ًٍ اٌّؼٍِٛبد ٚرفغ١ش اٌمؼب٠ب -3د

 ١خ اٌخبطخ ثبٌّٛػٛػبد اٌّمشسح .دثٚروش اٌشٛا٘ذ اال اٌززٚقرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌمذسح ػٍٝ  -4د   
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 ٌزحز١خ اٌج١ٕخ ا .35

 إٌّزخت ِٓ االدة د. أعّبء وبظُ فٕذٞ ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 ث١ٕخ اٌّمشس .34

األعجٛ

 ع
ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛحذح / أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؼ١ٍُؽش٠مخ اٌز

 األٚي

 ٚاٌضبٟٔ
 .نص من سورة الكهف 3

نص من كتاب العقد 

 . الفرٌد البن عبد ربه

 المنتخب 

االٌمبء اٌّظحٛة 

 ثبالعزغٛاة
اٌّشبسوخ فٟ 

 اٌزحؼ١ش

ٌش اٌضب

 ٚاٌشاثغ
نص من كتاب المقامات  3

 .للحرٌري

نص من كتاب رسالة 
الغفران ألبً العالء 

 المعري

 المنتخب

اٌّظحٛة االٌمبء 

 ثبالعزغٛاة
االِزحبْ 

اٌزحش٠شٞ 

 ا١ٌِٟٛ

خبِظ اٌ

 ٚ

 اٌغبدط

نص من كتاب الوساطة  3

 . القاضً الجرجانً –

نص من كتاب أدب 

 .ابن قتٌبة –الكاتب 

 المنتخب 

االٌمبء اٌّظحٛة 

 ثبالعزغٛاة
اٌّشبسوخ فٟ 

 اٌزحؼ١ش

 بثغغاٌ

 ٚاٌضبِٓ
نص من كتاب ألف لٌلة  3

  ولٌلة د. سهٌر القلماوي

 
 المنتخب

االٌمبء اٌّظحٛة 

 ثبالعزغٛاة
اٌّشبسوخ فٟ 

 اٌزحؼ١ش

غ عزباٌ

 ٚاٌؼبشش
نص من كتاب صٌد  3

 . الخاطر أحمد أمٌن
 

 المنتخب
االٌمبء اٌّظحٛة 

 ثبالعزغٛاة
اٌّشبسوخ فٟ 

 اٌزحؼ١ش

ٞ بدحاٌ

ػشش 

ٚاٌضبٟٔ 

 ػشش

نص من كتاب قضاٌا  3

د. نازك  -الشعر المعاصر

 . المالئكة

لشعر نص من كتاب لغة ا

د. إبراهٌم  -بٌن الجٌلٌن

 . السامرائً

 

 المنتخب

االٌمبء اٌّظحٛة 

 ثبالعزغٛاة
اٌّشبسوخ فٟ 

 اٌزحؼ١ش

ٌش بضاٌ

ػشش 

ٚاٌشاثغ 

 ػشش

نص من كتاب حدٌث  3

 . طه حسٌن -األربعاء

 

 المنتخب

االٌمبء اٌّظحٛة 

 ثبالعزغٛاة
اٌّشبسوخ فٟ 

 اٌزحؼ١ش

ظ بِخاٌ

 ػشش 
 االمتحان الشهري  
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ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ 2

 )اٌّظبدس(  

 . اٌج١بْ ٚاٌزج١١ٓ ٌٍغبحع -7

 .االِزبع ٚاٌّؤأغخ الثٟ ح١بْ اٌزٛح١ذٞ -8

اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ 

اٌّغالد )  ثٙب                

 ( اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبس٠ش ،.... 

 القدماء . دب عندتب االك -11

الكامل في اللغة واالدب للمبرد واالمالي البي علي  -11
 . القالي

 . ةالعراقي الموردمجلة  -17

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ، 

 ِٛالغ االٔزش١ٔذ ....
 موقع مدونة لسان العرب . -13

 المكتبة الشاملة . -14

 موقع المجلس العلمي . -15

 شبكة الفصيح . -16

 
 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .36

 اٌّٛاءِخ ث١ٓ اٌغبٔج١ٓ اٌزٕظ١شٞ ٚاٌزطج١مٟ فٟ اٌىزبة اٌّمشس رذس٠غٗ. -11
 عبػبد . صالساٌٝ  ّٕزختص٠بدح اٌغبػبد اٌذساع١خ اٌّخظظخ ٌزذس٠ظ ِبدح اٌ -11
 ( رٕظ١ش٠خ ، ٚ ) ٚاحذح ( رطج١م١خ .2رمغ١ُ اٌغبػبد األسثغ اٌٝ ) -12

 

 

 

 

 

 

 

 ث١ٕخ اٌجشٔبِظ  .15
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 بنية المقرر .77

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع ات التعلم المطلوبةمخرج الساعات األسبوع

1 3 
 المكتبة ومنهج البحث األدبي

 

نشأة المكتبة العربية ونشاطاتها 
المكتبة الحديثة .. ماذجهانوابرز 

الفهارس : .. . والمواد المكتبية
أوليات التصنيف، وكيفية الحصول 

 . على الكتاب من المكتبة

 

 التقويم البنائي حاضرةالم

7 3 
 المكتبة ومنهج البحث األدبي

 

 : التأليف اللغوي في مرحلو األولى

كتب معاني القران : معني القران 
 .للفراء

 

 التقويم البنائي المحاضرة

3 3 
 المكتبة ومنهج البحث األدبي

 

كتب غريب الحديث: غريب 
 الحديث ألبي عبيد

 كتب الفصيح: الفصيح الثعلب

 

 التقويم البنائي اضرةالمح

4 3 
 المكتبة ومنهج البحث األدبي

 

كتب نوادر اللغة واللحن 
 واألصوات

 التقويم البنائي المحاضرة

 المكتبة ومنهج البحث األدبي 3 5

 

 المعجمات العربية : 

معاجم األلفاظ: طريقة تقليب 
الحروف / معجم العين 

طريقة الحرفين األول    للفراىيدي
ح الجوىريطريقة واألخير/ الصحا 

الحرفين األول والثاني / أساس 
 البالغة

 المحاضرة
 

 التقويم البنائي
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 واإلجابة عن اسئلة تتعلق باألدب الجاىلي  امتحان الشهر االول اختبار ات متنوعة 3 6

7 

3 

 المكتبة ومنهج البحث األدبي

 

معاجم المعاني :فقو اللغة 
 للثعالبي

 

 التقويم البنائي المحاضرة

8 

 المكتبة ومنهج البحث األدبي 3

 

كتب النحو والصرف : 
ع تملممالكتاب لسيبويو / ا

 في التعريف البن عصفور

 

 التقويم البنائي المحاضرة

9 

 المكتبة ومنهج البحث األدبي 3

 

  كتب البالغة والنقد :
األسرار والدالئل للجرجاني / 

 العمدة البن رشيق

 

 التقويم البنائي المحاضرة

11 

3 

 لمكتبة ومنهج البحث األدبيا

 

كتب االختيارات 
والحماسات واألمثال : 

 الضبي  فضل مالمفضليات لل
 / 

الحماسة الكبرى البي تمام / 
 للميداني  مجمع األمثال

 

 التقويم البنائي المحاضرة

11 

3 

 المكتبة ومنهج البحث األدبي

 

  كتب اآلداب العامة

تراجم الشعراء واألدباء  كتب
للغويين : طبقات والنحاة وا

فحول الشعراء البن سالم / 
الغاني لألصفهاني . / طبقات 
 النحويين واللغويين البن بشر

 التقويم البنائي المحاضرة

17 

3 

 المكتبة ومنهج البحث األدبي

 

المنهج /البحث / البحث 
األولي / منهج البحث األولي 
/ أىمية دراسة منهج البحث 

 . / أنواع البحوث

 ث/ شروط شروط الباح

 التقويم البنائي المحاضرة
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 اٌزخط١ؾ ٌٍزطٛس اٌشخظٟ .16

 القيام بدورات تطويرية للطلبة والتدريسيين في تخصصات اللغة العربية المختلفة . -4

 ة على الذىاب الى المكتبات واالطالع على المصادر المختلفة .القيام بتدريب الطلب -5

اإلفادة من خدمة المكتبات االلكترونية وشبكة المعلومات الدولية ) األنترنيت ( في استخراج المصادر اللغوية  -6
 والنحوية .

 اٌّؼٙذ( :األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزحبق ثبٌى١ٍخ أٚ  )ٚػغِؼ١بس اٌمجٛي  .17

 ة المقبولين في الدراسة اإلعدادية .نظام المعدل للطلب -5

 اجراء اختبارات بالتخصصات المراد قبول الطلبة فيها . -6

 اعتماد معيار الرغبة لدى الطلبة . -7

 المقابالت التي تجرى مع الطلبة . -8
 

ختيار موضوع البحث / ا
 .شروط خطة البحث

 

13 

3 

 المكتبة ومنهج البحث األدبي

 

جمع المعلومات :  طريقة
 يق / التفر ذفالح

 كتابة المسودة ورموز البحث

 

 التقويم البنائي المحاضرة

14 

3 

 المكتبة ومنهج البحث األدبي

 

/ المبيضة / المقدمة /التمهيد
الخاتمة/ إعداد قائمة 

 .المصادر والمراجع

 

 التقويم البنائي المحاضرة

 واجابة عن اسئلة االختبار امتحان الشهر الثاني اختبارات موضوعية  3 15
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 : أُ٘ ِظبدس اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجشٔبِظ .18
 اٌىبدس اٌزذس٠غٟ ِٚب ٠ّزٍىٗ ِٓ ِؼٍِٛبد ِٚظبدس ػٓ رخظض إٌحٛ . -6
 ِٚب رح٠ٛٗ ِٓ اٌىزت اٌّطجٛػخ ٚاالٌىزش١ٔٚخ . اٌّىزجبد -7
 اٌشجىخ اٌذ١ٌٚخ ) االٔزش١ٔذ ( . -8
 ٚسشبد اٌؼًّ ٚإٌذٚاد اٌزٟ رؼمذ٘ب  اٌٛصاسح ،  ٚاٌغبِؼخ ، ٚاٌى١ٍخ ، ٚاٌمغُ . -9

 ِشاوض األثحبس ٚاٌٛحذاد اٌٍغ٠ٛخ اٌّزخظظخ ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ . -11

 

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 كلية التربية األساسية المؤسسة التعليمية .37

 لغة العربيةال    / المركز علمي القسم ال .38

 Arab 1308 المعجم العربي القديم   اسم / رمز المقرر .39

 إلزامي  أشكال الحضور المتاحة .41

 الثاني / اولى   الفصل / السنة .41

عدد الساعات الدراسية  .47
 )الكلي(

 ساعة 31 

 1/11/7117 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .43

 أىداف المقرر .44

 أتو وخصائصو .  تمكين الطلبة من معرفة معنى المعجم  ومراحل نش -1

 تمكين الطلبة من فهم دواعي التأليف المعجمي وصلة علم المعاجم بعلوم اللغة العربية األخرى. -7

إيجازاً مقتضياً ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرىناً عما إذا كان  يوفر وصف المقرر ىذا
 ؛المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم قد حقق االستفادة القصوى من فرص 
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 تعريف الطلبة بأىم المصادر والمراجع المعتمدة في تدريس المادة. -3

 تدريب الطلبة على طريقة الكشف عن معاني األلفاظ في المعجمات. -4

 لمعجمات والموازنة بين أنظمتها وترتيبها.تمكين الطلبة من تقويم مدارس ا -5

 تمكين الطلبة من تحليل مواد المعجم وبيان محاسنو وعيوبو والتفريق بين أنواع المعجمات.-6

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .45

  ىداف المعرفية األ -أ

 ب مادة المعجم العربي .تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم من خالل استيعا-1أ

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لعلم المعاجم النظري وفن صناعة المعجم.-7أ

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم عن أبرز الشخصيات اللغوية والمعجمية. -3أ

 أليف المعجمات.تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم ألىم الطرق المتبعة في ت-4أ

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لتحليل وتفسير الوحدات المعجمية. -5أ

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم بأىم مصادر ومراجع دراسة المعجم العربي.  -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألىداف   -ب 

 رس المعجمية.يفرق بين أنواع المعجمات والمدا – 1ب

 يكشف عن معاني األلفاظ وترتيب المشتقات تحت كل مدخل.  – 7ب

 يطبق كتابة ورقة أو بحث في موضوع من موضوعات المعجم العربي. – 3ب

 يجمع معلومات عن أشهر علماء التأليف المعجمي.    -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      
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 قة بالمعجم العربي.تزويد الطلبة باألساسيات والموضوعات المتعل -1

 توضيح وشرح المادة الدراسية من قبل أستاذ المادة.  -7

 مطالبة الطلبة بزيارة المكتبة واالطالع على مصادر دراسة المعجم العربي. -3

 طرائق التقييم      

 اختبارات يومية بأسئلة محددة. -1

 وضع درجات للواجبات البيتية والمشاركة الصفية. -7

 وضوعية ومقالية.اختبارات شهرية بأسئلة م -3
 

 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج

 أن يفسر ويحلل الشروح والتعريفات وترتيب الموضوعات المعجمية.-1ج

 يُفرِّق بين معجمات األلفاظ ومعجمات المعاني واختيار مداخلها.-7ج

 يُقيِّم بعض المعجمات وترتيبها وخصائصها.-3ج

 ما تالىا من التأليف المعجمي.يوازن بين الكتب والرسائل اللغوية و   -4ج
  

 طرائق التعليم والتعلم     

 طريقة حل المشكالت. -1

 العصف الذىني.-7

 طريقة المحاكاة.- 3     

 طرائق التقييم    
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 االمتحان التحريري لقياس قدرة الطالب على التفكير والتحليل واالستنتاج. -1

  كتابة بحوث عن بعض الشخصيات اللغوية والمعجمية. -7

 امتحانات يومية بتوجيو اسئلة فكرية واستنتاجية. -3
 

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

 يستخدم المصادر القديمة والمراجع المعاصرة.-1د

 .تشكيل مجموعة من الطلبة لدراسة خصائص المعجمات بحسب مدارسها-7د

 االفادة من مؤسسات الدولة ذات العالقة باللغة العربية لزيادة معارف الطلبة وتنويعها.-3د

 االفادة من مراكز الوثائق والمكتبات التي تحتوي على المخطوطات والوثائق اللغوية والمعجمية.   -4د
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 بنية المقرر .46

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
 وعالموض

 طريقة التقييم طريقة التعليم

تمكين الطلبة من فهم  7 األول
 معنى المعجم وأىميتو

المشاركة  القياسية نشأة المعجم العربي
الصفية في 

 التحضير

تمكين الطلبة من فهم  7 الثاني
 تعريف المعجم  

المشاركة  القياسية معنى لفظة المعجم 
الصفية في 

 التحضير

ة من فهم تمكين الطلب 7 الثالث 
 اىمية المعجم  

المشاركة  القياسية اىمية المعجم 
الصفية في 

 التحضير

تمكين الطلبة من معرفة  7 الرابع
الرسائل اللغوية على 

 الموضوعات

المشاركة  القياسية كتب اللغات والمعرَّب 
الصفية في 

 التحضير

تمكين الطلبة من معرفة  7 الخامس 
الرسائل اللغوية على 

 الموضوعات

المشاركة  القياسية كتب الهمز/كتب النوادر
الصفية في 

 التحضير

تمكين الطلبة من معرفة  7 السادس
 أنواع المعجمات 

 معجمات األلفاظ.-أ

  

المشاركة  القياسية
الصفية في 

 التحضير

تمكين الطلبة من معرفة  7 السابع 
 أنواع المعجمات

 معجمات المدرسة االولى

   

المشاركة  القياسية
صفية في ال
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 التحضير

تمكين الطلبة من معرفة  7 الثامن 
 أنواع المعجمات

النظام الصوتي  
 والتقليبات   

المشاركة  القياسية
الصفية في 

 التحضير

تمكين الطلبة من فهم  7 التاسع
 المدارس المعجمية

وخصائص المدرسة   
وعيوبها من خالل دراسة 
 معجم العين والتطبيق عليو

ة المشارك القياسية
الصفية في 

 التحضير

 

تمكين الطلبة من فهم  7 العاشر
 المدارس المعجمية

المشاركة  القياسية معجمات المدرسة الثالثة 
الصفية في 

 التحضير

 

الحادي  
 عشر

 

 

7 
 

تمكين الطلبة من فهم 
 معجمات المدرسة الثالثة

 

 

نظام القافية)الباب 
 والفصل(،

 

 القياسية
 

المشاركة 
الصفية في 

 رالتحضي
 

 تمكين الطلبة من فهم  7 الثاني عشر

 معجمات المدرسة الثالثة

خصائص المدرسة 
وعيوبها من خالل دراسة 

معجم لسان العرب 
 والتطبيق عليو

المشاركة الصفة  القاسية
 والتحضير

تمكين الطلبة من فهم  7 الثالث عشر 
 معجمات المدرسة الرابعة

المعجمات ذات الترتيب 
الهجائي،  خصائص 

مدرسة وعيوبها من ال
خالل دراسة معجم أساس 

المشاركة  القياسية
الصفية في 

 التحضير
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 البنية التحتية  .47

أواًل: الكتاب المنهجي: كتاب العين للخليل/ معجم لسان العرب البن  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 البالغة للزمخشري/ معجم المخصص البن سيده.منظور/ معجم أساس 

ثانًيا: الكتاب المساعد: المعجم العربي نشأتو وتطوره/ مقدمة لدراسة 
 -التراث المعجمي العربي/نشأة المعاجم العربية وتطورىا)معاجم المعاني

 معاجم األلفاظ(/ دراسات في اللغة والمعاجم/ مخارج الحروف العربية. 

 كتاب العين / لسان العرب/ أساس البالغة/ المخصص. )المصادر(   ـ المراجع الرئيسة7

)  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                
 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... 

المؤلفات اللغوية والمعجمية القديمة،والمؤلفات المعاصرة،والرسائل 
 واألطاريح ،والبحوث اللغوية .

المكتبة الشاملة في الحاسبة االلكترونية، والمواقع التي تتضمن المؤلفات  كترونية، مواقع االنترنيت ....ب ـ المراجع االل
 اللغوية في االنترنيت.

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .48

اضافة مادة حديثة تمهد لدراسة المعجم العربي القديم، مثل : علم المعاجم ،وتناول أنواع من المعاجم بإيجاز،  -1
)المعجم األحادي اللغة، والمعجم الثنائي اللغة، والمعجم الوصفي، والمعجم الموضوعي، والمعجم الموسوعي، مثل:

 والمعجم التاريخي(.

 دراسة تطبيقية للمعجمات في مكتبة الكلية.  -7

 تعليم الطلبة وتدريبهم على طريقة الكشف عن معاني األلفاظ في المعجمات في الحاسبة االلكترونية. -3

  البالغة والتطبيق عليو

   االمتحان الشهري  7 الرابع عشر
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 وذج وصف المقررنم

 وصف المقرر

 

 لتربية االساسيةكلية ا المؤسسة التعليمية .49

 اللغة العربية    / المركز علمي القسم ال .51

 Arab 1309 علوم الحديث اسم / رمز المقرر .51

 إلزامي أشكال الحضور المتاحة .57

 الثاني / األولى  الفصل / السنة .53

عدد الساعات الدراسية  .54
 )الكلي(

 /ساعة31

 1/11/7117 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .55

 أىداف المقرر .56

 ة من معرفة ابرز مصطلحات المحدثين وتاريخ تدوين الحدين الشريفتمكين الطلب

يوفر وصف المقرر ىذا إيجازاً مقتضياً ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرىناً عما إذا كان 
 ؛المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم قد حقق االستفادة القصوى من فرص 
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 تمكين الطلبة من فهم العالقة بين علوم الحديث  وباقي علوم لشريعة

 تمكين الطلبة من المقارنة بين مراتب الحديث الشريف ومعرفة عللو

 تمكين الطلبة من التفريق بين الحديث القدسي والقران الكريم.

 بة باىم المصادر والمراجع المعتمدة في تدريس المقرر.تعريف الطل

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .57

  ىداف المعرفية األ -أ

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لالطار العام للغة العربية.-1أ

 ديث بشكل عام.تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم  لمناىج علوم الح -7أ

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لمناىج علوم الحديث في مختلف دول العالم.  -3أ

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم  لمناىج علوم الحديث في مختلف دول العالم. -4أ

 فلسفتو.تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم  لمناىج علوم الحديث و   -5أ

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم  لمناىج علوم الحديث ومنهج البحث. -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألىداف   -ب 

 يقارن بين الحديث النبوي والقران الكريم والحديث القدسي.– 1ب

 يعلل اسباب تعدد مراتب الحديث. – 7ب

 واضيع الحديث.يطبق كتابة بحث في موضوع من م – 3ب

 يجمع مصادر ومراجع خاص بالحديث الشريف.    -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      
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 تزويد الطلبة باالساسيات والموضوعات المتعلقة بعلوم الحديث. -1

 توضيح وشرح المادة الدراسية من قبل استاذ المادة. -7

 مطالبة الطلبة بزيارة المكتبة االطالع على مصادر الحديث الشريف. -3
 

 طرائق التقييم      

 اختبارات يومية بأسئلة صفية محددة. -1

 يقارن بين الحديث النبوي الشريف والعلوم الشرعية االخرى. -7

 يشارك في النشاطات الصفية واال صفية  . -3

 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج

 يفهم مدى أىمية علوم الحديث النبوي الشرف  -1ج

 لشريف.يقارن بين الحديث النبوي ا-7ج

 يقدر الموضوع تقديرا يليق بمكانة المادة.-3ج

 يشارك في النشاطات الصفية والالصفية.  -4ج
  

 طرائق التعليم والتعلم     

 طريقة حل المشكالت. -1

 الوصف الذىني -7

 التعليم التعاوني. -3

 

 طرائق التقييم    

 اختبارات يومية باسئلة صفية محددة. -1
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 لمشاركة الصفية والال صفيةوضع درجات للواجبات البيتية وا -7

 اختبارات فصلية باسئلة موضوعية . -3

 

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

 يستخدم المصادر والمراجع الحديثة المعاصرة.-1د

 لوم الحديث لزيادة معارف الطلبة.االفادة من مؤسساات الدولة ذات العالقة بمناىج وع-7د

 تشكيل دورات تدريبية متخصصة في مجال علوم الحديث للمعلمين والطلبة-3د

 تشخيص صعوبات التعلم التي يواجهها الطلبة ووضع الحلول المناسبة لتغلب عليها.   -4د
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 البنية التحتية  .59

 اعداد المادة على وفق المفردات المقررة ضمن احدث قطاعية للمادة التدريسية ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 بنية المقرر .58

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
 ضوعالمو 

 طريقة التقييم طريقة التعليم

تمكين الطلبة من فهم  7 االول 
 تاريخ تدوين الحديث

تاريخ تدوين 
 الحديث

المشاركة الصفية  االلقاء واالستجواب
 في التحضير

تمكين  الطلبة من معرفة  7 الثاني
 اىم مصطلحات الحديث

اىم مصطلحات 
 الحديث

االستجواب 
 والمناقشة

المشاركة الصفية 
 التحضيرفي 

تمكين  الطلبة من معرفة  7 الثالث
الفرق بين الحديث 

 والقران الكريم

الفرق بين الحديث 
 والقران الكريم

المشاركة الصفية  المناقشة واالستقراء 
 في التحضير

تمكين  الطلبة من معرفة  7 الرابع
اقسام الحديث من حيث 

 القبول والرد

اقسام الحديث من 
 حيث القبول والرد

المشاركة الصفية  تقراء والقياساالس
 في التحضير

تمكين  الطلبة من معرفة  7 الخامس
 شروط الراوي

االستقصاء وحل  شروط الراوي
 المشكالت

المشاركة الصفية 
 في التحضير

تمكين  الطلبة من معرفة  7 السادس
 العدالة وشروطها

لعب االدوار  العدالة وشروطها
 والعصف الذىني

المشاركة الصفية 
 ي التحضيرف

تمكين  الطلبة من معرفة  7 السابع
الحديث الصحيح 

 والضعيف

الحديث الصحيح 
 والضعيف
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 البن كثير. ومقدمة ابن الصالح مختصر علوم الحديث ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  7

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                
 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 

 مقدمة ابن الصالح. وتدريب الراوي للسيوطي

ب ـ المراجع االلكترونية ، مواقع االنترنيت 
.... 

 المواقع المختصة في علوم  الحديث

 

 الدراسي خطة تطوير المقرر  .61

 اختيار احسن وافضل المراجع والمصادر لجمع المادة العلمية الخاصة بالموضوع الدراسي. -1

 تدريب الطلبة على طريقة التفكير السليم والتعبير عن الراي الخاص بهم. -7

 اختيار الخبرات التعليمية التي تتماشى مع االىداف الموضوعة وتنظيمها. -3

 م في تحقيق االىداف الموضوعة.تحديد الوسائل التعليمية التي تسه -4

 تحديد اساليب التقويم التي تسهم في تحقيق االىداف الموضوعة. -5
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 وصف المقرر

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق 

 ؛.المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف البرنامج التعلم االستفادة القصوى من فرص

 

 كلية الًتبية األساسية / جامعة دياىل  ادلؤسسة التعليمية 

   اللغة العربية/ مواد ثقافية  ادلركز/ القسم العلمي 

  اللغة العربية رمز ادلقرر/ اسم /Univ2107 

 إلزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة 

  الثانية/ لثالثا السنة/ الفصل 

  ساعة 33 (الكلي)عدد الساعات الدراسية 

  1/13/7102 تاريخ إعداد ىذا الوصف 

 إف يكوف الطالب يف هناية السنة الدراسية قادراً على : أىداؼ ادلقرر 

 ( .اهتاخرب اف واخو , اسم كاف واخواهتا, نائب الفاعل, الفاعل, اخلرب, ادلبتدأ) النحو  قواعد اللغة العربية يف تعلم .1

2.  زلمد الكرمي للرسوؿ الوداع حجة خطبة , (واخلصائص السمات) اإلسالـ صدر عصر يف االدبية احلياة) األدب  تعلم  , 

 , النقائض شعر ,األموي العصر يف األدبية احلياة  ,(ابيات 10 حفظ ف النقدي التعليق ، حياتو) : زىَت بن لكعب الربدة قصيدة 

 (ابيات 10 حفظ) جرير : أوؿ دنوذج

 (  أبيات 13حفظ )الفرزدؽ : دنوذج ثاين 

 :يف االمالء كتابة االمالء تعلم -3

 الًتتيب اذلجائي والصوٌب واألجبدي للحروؼ العربية . 

احلروؼ الشمسية والقمرية 

 كتابة التاء ادلربوطة والتاء ادلبسوطة
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 سلرجات ادلقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم

   اؼ ادلعرفيةاألىد -أ

 ادلعرفة والفهم -أ

خرب اف , اسم كاف واخواهتا, نائب الفاعل, الفاعل, اخلرب, ادلبتدأ) دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم  يف  النحو  -1أ
 ( . . واخواهتا

خطبة ( , السمات واخلصائص)ـ احلياة االدبية يف عصر صدر اإلسال) دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم يف االدب -2أ
احلياة (,  ابيات 13حياتو ، التعليق النقدي ف حفظ : )قصيدة الربدة لكعب بن زىَت ,   حجة الوداع للرسوؿ الكرمي زلمد 

 (   أبيات 13حفظ )الفرزدؽ : دنوذج ثاين (, ابيات 13حفظ )جرير : دنوذج أوؿ , شعر النقائض , األدبية يف العصر األموي

, واألجبدي للحروؼ العربية , الًتتيب اذلجائي والصوٌب ) دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم يف كتابة االمالء   -أ3

 (كتابة التاء ادلربوطة والتاء ادلبسوطة, احلروؼ الشمسية والقمرية
 

  .اخلاصة بادلقرر ادلهاراتية األىداؼ  -ب 

 .مهارات يف االدب – 1ب

 .لق مبوضوعات النحومهارات تتع -2ب

 .مهارات تتعلق بكتابة االمالء  -3ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

  توضيح وشرح ادلادة الدراسية -1 

 طريقة عرض النموذج -2

 طريقة احملاضرة  -3

 طريقة التعلم الذاٌب -4

 طرائق التقييم      
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  ػ اختبارات يومية بأسئلة زلددة1

 .لبيتية وادلشاركة الصفية ػ وضع درجات للواجبات ا2

 ػ تكليف الطلبة بإجناز حبوث وتقارير عن ادلادة الدراسية3

 .ػ اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية ومقاليو 4

  األىداؼ الوجدانية والقيمية -ج

 .اف يدرؾ اذنية دراسة ادلادة وتطبيقاهتا احلياتية  -1ج

 .يدرؾ اذنية تأثَت عقيدة التوحيد يف احلياة -2ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 الشرح والتوضيح -1

 طريقة عرض النموذج -2

 طريقة التعلم الذاٌب -3

 طرائق التقييم    

 .االختبارات النظرية -1

 .التقارير والدراسات -2

 .( ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي) ادلهارات العامة والتأىيلية ادلنقولة  -د 

 .مهارات استخداـ ادلراجع وادلصطلحات  -1د   

 .مهارات يف مجع البيانات حوؿ ادلوضوع وحتليلها  -2د

 .مهارات تفسَت ادلربىنات  -3د

 .مهارات اجراء ادلقارنات  -4د
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 .  مهارات إعداد ادلفاىيم اخلاصة عن ادلوضوع 5د 

 

 بنية ادلقرر

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو ادلوضوع/ سم الوحدة ا سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

1 
 اخلرب , ادلبتدأ 2

 

 التقومي البنائي الشرح والتوضيح النحو

 التقومي البنائي الشرح والتوضيح النحو نائب الفاعل, الفاعل  2 2

 التقومي البنائي الشرح والتوضيح النحو اسم كاف وأخواهتا 2 3

 التقومي البنائي الشرح والتوضيح حوالن اسم اف واخواهتا 2 4

5 

2 صدر عصر يف االدبية احلياة 

 السمات) اإلسالـ

  (واخلصائص

  خطبة حجة الوداع
للرسوؿ الكرمي زلمد 

 

 التقومي البنائي احملاضرة االدب

6 

2 بن لكعب الربدة قصيدة 

 التعليق ، حياتو) : زىَت

 10 حفظ ف النقدي

 ( ابيات
 

 ومي البنائيالتق احملاضرة االدب

 ترتبط بادلوضوع دتارين امتحاف الشهر االوؿ اختبار ات متنوعة وحل 2 7

8 
2 العصر يف األدبية احلياة 

  األموي

 التقومي البنائي احملاضرة االدب
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 شعر النقائض 

9 
2 حفظ) جرير : أوؿ دنوذج 

 (ابيات 10
 

 التقومي البنائي احملاضرة االدب

13 

2 حفظ) الفرزدؽ : ثاين دنوذج 

 (أبيات 10
 

 التقومي البنائي احملاضرة االدب

11 

2 والصوٌب اذلجائي الًتتيب 

 .  العربية للحروؼ واألجبدي
 

 التقومي البنائي احملاضرة االمالء

12 
2 والقمرية الشمسية احلروؼ 

 

 التقومي البنائي احملاضرة االمالء

13 
 ادلربوطة التاء كتابة 2

 والتاء ادلبسوطة

 التقومي البنائي اضرةاحمل االمالء

 التقومي البنائي عرض دنوذج االمالء مراجعة 2 14

 امتحاف الشهر الثاين اختبارات موضوعية   2 15

 

 البنية التحتية 

 ال يوجد ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة 1

  .شرح قطر الندى وبل الصدى ، البن ىشام (  ادلصادر)ػ ادلراجع الرئيسية 2

 س حسن النحو الوافي ، عبا. 

اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا                 
 ,....  ( التقارير, اجملالت العلمية 

كتب النحاة القدماء.  

 جامع الدروس العربية مصطفى الغالييني. 

  مجلة المجمع العلمي العراقي. 
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  .موقع مدونة لسان العرب ....مواقع االنًتنيت , ب ػ ادلراجع االلكًتونية

تبة الشاملة المك. 

 موقع المجلس العلمي. 

  شبكة الفصيح. 

 

  خطة تطوير ادلقرر الدراسي 

 االلتزاـ بالقطاعية  
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف  التعلم اً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرصمبرهن

 ؛البرنامج.

 

 

 كلية الًتبية االساسية – جامعة دياىل ادلؤسسة التعليمية 

 اللغة العربية/ مواد تربوية     ادلركز/   القسم العلمي 

  علم النفس الًتبوي رمز ادلقرر/ اسم /Coll 2205 

 الزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة 

  الثانية/ الثالث السنة/ الفصل 
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 45 (الكلي) عدد الساعات الدراسية 

 1/11/7102  تاريخ إعداد ىذا الوصف 

 أىداؼ ادلقرر 

م وبُت فهم ظاىرٌب التعلم والتعليم والعوامل ادلؤثرة فيهما وتفسَت نواتج االحداث اليت تتخلل العالقة بُت التعلم والتعلي
 .ادلعلم وادلتعلم

زيادة قدرة ادلعلم لرؤية ما زندث عن بعد من تغَتات تعليمية لدى الطلبة والتخطيط لتلبية توقعاتو يف االحداث 
 .التعليمية من تغَتات

 تنظيم وصياغة المعرفة واستخدامها وتطبيقها في المواقف التعليمية.

 

 تقييموطرائق التعليم والتعلم وال سلرجات ادلقرر 

  :-جعل الطالب قادراً على اف   :األىداؼ ادلعرفية -أ

 يعرؼ مفهـو علم النفس الًتبوي -1أ

 يبُت أذنية علم النفس الًتبوي  -2أ

 زندد اىداؼ علم النفس الًتبوي -3أ

 شنيز بُت األىداؼ النظرية والعملية لعلم النفس الًتبوي -4أ

 يوضح خصائص مهنة التعليم-5أ

 قة بُت علم النفس الًتبوي والعلـو االخرىيبُت العال -6أ

 زندد خصائص شخصية ادلعلم ادلرغوب فيها  -7أ

 يعدد وظائف علم النفس الًتبوي-8أ

 يعلل اذنية زلاور فاعلية العملية التعليمية  -9أ
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 العوامل ادلؤثرة يف فاعلية العملية التعليمية يتعرؼ على  -13أ

 يعرؼ الدافعية-11أ

 بُت الدافعية والتعلم  يبُت العالقة -12أ

 زندد الوظائف التعليمية للدافعية -13أ

 يعرؼ مفهـو الذاكرة  -14أ

 يبُت آلية عمل الذاكرة  -15أ

 يعرؼ اسًتاتيجية ادلعاجلة ادلتسلسلة  -16أ

 يعرؼ اسًتاتيجية ادلعاجلة ادلتوازية-17أ

 يبُت أذنية دراسة الذاكرة -18أ

 ة ادلتسلسلة وادلتوازيةيقارف بُت اسًتاتيجية ادلعاجل -19أ

 يعدد أنواع الذاكرة -23أ

 .يوضح العالقة بُت الذاكرة والتعلم  -21أ

 يبُت اىم النظريات ادلعاصرة اليت فسرت الذاكرة -22أ

 يعرؼ النظرية ادلعرفية  -23أ

 يبُت آلية عمل الذاكرة حسب النظرية ادلعرفية   -24أ

 .يعرؼ النظرية السلوكية  -25أ

 لية عمل الذاكرة حسب النظرية السلوكيةيبُت آ  -26أ

 يعرؼ نظرية اجلشطالت -27أ

 يبُت آلية عمل الذاكرة حسب نظرية اجلشطالت  -28أ

 يناقش آلية عمل الذاكرة  -29أ
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 يبُت اىم العوامل ادلؤثرة يف عملية التذكر -33أ

 زندد اىم السبل لتحسُت عملية التذكر -31أ

 يعرؼ مفهـو النسياف -32أ

 ؼ نظرية التداخليعر  -33أ

 يبُت آلية عمل النسياف من خالؿ نظرية التداخل -34أ

 زندد اىم العوامل ادلؤثرة يف النسياف -35أ

 يعرؼ انتقاؿ اثر التدريب  -36أ

 يوضح أذنية دراسة انتقاؿ اثر التدريب -37أ

 يبُت ابعاد انتقاؿ اثر التدريب -38أ

 يعدد أنواع انتقاؿ اثر التدريب -39أ

 ف بُت االنتقاؿ ادلوجب والسالب ألثر التدريبيقار  -43أ

 زندد النظريات احلديثة النتقاؿ اثر التدريب -41أ

 يقارف بُت نظريات انتقاؿ اثر التدريب -42أ

 يعرؼ التغذية ادلرتدة -43أ

 يبُت ابعاد التغذية ادلرتدة -44أ

 زندد أنواع التغذية ادلرتدة -45أ

 يعرؼ التعلم -46أ

 علم اجليديبُت شروط الت -47أ

 يوضح اثر التعلم يف اكتساب اللغة -48أ

 يوضح اثر التعلم يف اكتساب ادلهارات احلركية -49أ
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 يبُت اىم نظريات التعلم وقوانينو -53أ

 يوضح العالقة بُت االكتشاؼ والتعلم  -51أ

  .اخلاصة بادلقرر ادلهاراتية األىداؼ -  ب

 داخل الصف ادلدرسي( العملي)انب التطبيقي زندد آلية نقل ادلعرفة النظرية اىل اجل – 1ب

 يطبق اسًتاتيجيات استثارة الدافعية داخل الصف ادلدرسي _ 2ب

 يطبق األساليب ادلناسبة للتقليل من اثر النسياف  – 3ب

 (التعلم)يصمم ادلواقف التعليمية اليت تيسر انتقاؿ اثر التدريب   - 4ب

 مية  يطبق نظريات التعلم يف ادلواقف التعلي -5ب

 .يقًتح احللوؿ ادلناسبة للمشكالت التعليمية بناًء على مبادئ علم النفس الًتبوي     -6ب

  طرائق التعليم والتعلم     

 األسئلة التحفيزية – العصف الذىٍت – االستجواب – ادلناقشة – احملاضرة ادلعدلة

 

  طرائق التقييم     

 ،اختبارات مفاجئة  والواجبات ادلكلفُت هبا ومشاركتهم وتفاعلهم مع اقراهنم ومع استاذ ادلادة( ريرالتقا)التقومي ادلستمر ألعماؿ الطلبة - 

Quiz  (أسبوعيا) 

 (عقد اختباراف خالؿ الفصل الدراسي )التقومي التكويٍت من خالؿ االختبارات التحريرية  -

 . التقومي  النهائي من خالؿ االختبار النهائي  -
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  انية والقيميةاألىداؼ الوجد-ج

 .يتعرؼ اثر العلم والعلماء يف تطور علم النفس الًتبوي  -1ج

 يبدي االىتماـ الفاعل بدراسة مادة علم النفس الًتبوي -2ج

 تنمية االجتاىات اإلرنابية حنو عملية التعلم  -3ج

 تعديل االجتاىات السلبية حنو عملية التعلم-4ج

  طرائق التعليم والتعلم    

 األسئلة ادلتشعبة – ادلناقشة – ذىٍتالعصف ال

 

  طرائق التقييم   

التقارير وادللخصات واوراؽ العمل. 

ادلالحظة وادلتابعة. 

مناقشة مجاعية اثناء احملاضرة. 

 

  .(ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي) ادلنقولة  العامة والتأىيلية ادلهارات -د 

 رة على حل ادلشكالت ادلختلفة بطرؽ علمية واستخداـ ما ًب دراستو يف دراسة مشكالت واقعيةمهارة القد -1د

 يطبق مبادئ علم النفس الًتبوي يف دراسة مشكالت واقعية   -2د

 ينمي مهارات التعلم التعاوين     -3د

 مهارة الرسم البياين دلنحنيات التعلم ادلختلفة -4د

 

 بنية ادلقرر 

 سلرجات التعلم ادلطلوبة تالساعا األسبوع

 

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو ادلوضوع/ اسم الوحدة 
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يعرؼ مفهـو علم النفس  3 1
 الًتبوي

 يبُت أذنية علم النفس الًتبوي  

زندد اىداؼ علم النفس 
 الًتبوي

شنيز بُت األىداؼ النظرية 
 والعملية لعلم النفس الًتبوي

زندد آلية نقل ادلعرفة النظرية 
ىل اجلانب التطبيقي ا
داخل الصف ( العملي)

 ادلدرسي

 

تعريف علم النفس الًتبوي 

اذنية علم النفس الًتبوي 

اىداؼ علم النفس الًتبوي 

  عالقة علم النفس الًتبوي
 بالعلـو االخرى

احملاضرة ادلعدلة 
 ادلناقشة -

التقومي ادلستمر 
 – ادلشاركة)

 – التقارير

 – الواجبات

 ( التفاعل

خصائص شخصية زندد  3 2
  ادلعلم ادلرغوب فيها

يعدد وظائف علم النفس 
 الًتبوي

  

 

 

 خصائص شخصية ادلعلم
اخلصائص )ادلرغوب فيها 

اخلصائص  –النفسية 
اخلصائص العقلية  –اجلسمية 

  (اخلصائص االجتماعية –

 -وظيفة علم النفس الًتبوي 

 – ادلناقشة

العصف 
 الذىٍت

التقومي ادلستمر 
 -امتحاف يومي )

 التقارير – شاركةادل

 – الواجبات– 

 ( التفاعل

يعلل اذنية زلاور فاعلية  3 3
  العملية التعليمية

يتعرؼ على العوامل ادلؤثرة يف 
 فاعلية العملية التعليمية

تفسَت العملية التعليمية  

 العملية التعليمية وعلم النفس
زلاور فاعلية العملية )الًتبوي 
 ( التعليمية

 فاعلية العوامل ادلؤثرة يف 
 العملية التعليمية

 – ادلناقشة

 احملاضرة ادلعدلة

التقومي ادلستمر 
 – ادلشاركة)

 – التقارير

 – الواجبات

 ( التفاعل
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 يعرؼ الدافعية 3 4

يبُت العالقة بُت الدافعية 
 والتعلم  

زندد الوظائف التعليمية 
 للدافعية

 

تعريف الدافعية  

  الوظائف التعليمية للدافعية
الوظيفة  –الستثارية الوظيفة ا)

 –الوظيفة الباعثة  –التوقعية 
 (الوظيفة العقابية او التهذيبية

 – ادلناقشة

 احملاضرة ادلعدلة

التقومي ادلستمر 
-اختبار مفاجئ )

 التقارير – ادلشاركة

 – الواجبات– 

 ( التفاعل

يطبق اسًتاتيجيات استثارة  3 5
الدافعية داخل الصف 

  ادلدرسي

 

 ثارة دافعية اسًتاتيجيات است
 التالميذ حنو التعلم

 – ادلناقشة

العصف 
 الذىٍت

التقومي ادلستمر 
 – ادلشاركة)

 – التقارير

 – الواجبات

 ( التفاعل

  يعرؼ مفهـو الذاكرة 3 6

 يبُت آلية عمل الذاكرة 

 يبُت أذنية دراسة الذاكرة

يقارف بُت اسًتاتيجية ادلعاجلة 
 ادلتسلسلة وادلتوازية

تعريف الذاكرة  

 ذنية دراسة الذاكرةا 

 – ادلناقشة

العصف 
 الذىٍت

التقومي ادلستمر 
 – ادلشاركة)

 – التقارير

 – الواجبات

 ( التفاعل

7 3 

 

 امتحان الشهر األول

التقويم التكويني 
امتحان )

 (تحريري

 

 يعدد أنواع الذاكرة 3 8

يوضح العالقة بُت الذاكرة 
 .والتعلم 

  وجهات نظر معاصرة يف
تفسَت الذاكرة ودناذجها 

وجهة  –وجهة النظر ادلعرفية )
 وجهة نظر –النظر السلوكية 

 ( اجلشتالت

العصف 
 – الذىٍت

األسئلة 

 التقومي ادلستمر
 – ادلشاركة)

 – التقارير

 – الواجبات
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يبُت اىم النظريات ادلعاصرة 
 ت الذاكرة اليت فسر 

يبُت آلية عمل الذاكرة 
 حسب النظرية ادلعرفية  

يبُت آلية عمل الذاكرة 
 حسب النظرية السلوكية

 

 ( التفاعل التحفيزية

  يناقش آلية عمل الذاكرة 3 9

يبُت اىم العوامل ادلؤثرة يف 
 عملية التذكر

زندد اىم السبل لتحسُت 
 عملية التذكر

آليات عمل الذاكرة  

 العوامل ادلؤثرة يف عملية
 التذكر 

 سبل حتسُت عملية التذكر 

العصف 
 – الذىٍت

األسئلة 
 ةالتحفيزي

التقومي ادلستمر 
 -امتحاف مفاجئ )

 التقارير – ادلشاركة

 – الواجبات– 

 ( التفاعل

 يعرؼ مفهـو النسياف 3 11

يبُت آلية عمل النسياف من 
 خالؿ نظرية التداخل

زندد اىم العوامل ادلؤثرة يف 
 النسياف

 

اسباب النسياف 

  نظرية يف تفسَت النسياف
الكف )التداخل القبلي )

خل البعدي والتدا( الرجعي
 ( الكف التقدمي)

العصف 
 – الذىٍت

األسئلة 
 التحفيزية

التقومي ادلستمر 
 -امتحاف مفاجئ )

 التقارير – ادلشاركة

 – الواجبات– 

 ( التفاعل

  يعرؼ انتقاؿ إثر التدريب 3 11

يوضح أذنية دراسة انتقاؿ إثر 
 التدريب

 

التدريب إثر اذنية دراسة انتقاؿ  

  يبتعريف انتقاؿ إثر التدر 

العصف 
 – الذىٍت

األسئلة 
 التحفيزية

)  التقومي ادلستمر

 التقارير – ادلشاركة

 – الواجبات– 

 ( التفاعل

) التقومي ادلستمر حل   التدريب إثر ابعاد انتقاؿ يبُت ابعاد انتقاؿ إثر التدريب 3 12
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يقارف بُت نظريات انتقاؿ اثر 
 التدريب

يصمم ادلواقف التعليمية اليت 
تيسر انتقاؿ اثر التدريب 

 (التعلم)

 

 ادلشكالت نظريات انتقاؿ إثر التدريب – 
 ادلناقشة

 التقارير – ادلشاركة

 – الواجبات– 

 ( التفاعل

 يعرؼ التغذية ادلرتدة 3 13

 يبُت ابعاد التغذية ادلرتدة

 زندد أنواع التغذية ادلرتدة

 

تعريف التغذية ادلرتدة  

ابعاد التغذية ادلرتدة 

  تدةانواع التغذية ادلر 

حل 
-ادلشكالت

 ادلناقشة

التقومي ادلستمر 
 -امتحاف مفاجئ )

 التقارير – ادلشاركة

 – الواجبات– 

 ( التفاعل

 يعرؼ التعلم 3 14

 يبُت شروط التعلم اجليد

يوضح اثر التعلم يف اكتساب 
اللغة و اكتساب ادلهارات 

 احلركية

 

تعريف التعلم 

شروط التعلم اجليد 

 اللغة )التعلم واكتساب- 

 (دلهارات احلركية ا
 

العصف 
 – الذىٍت

األسئلة 
 التشعبية

التقومي ادلستمر 
 -امتحاف مفاجئ )

 التقارير – ادلشاركة

 – الواجبات– 

 ( التفاعل

يبُت اىم نظريات التعلم  3 15
 وقوانينو

يوضح العالقة بُت 
 االكتشاؼ والتعلم

مهارة الرسم البياين دلنحنيات 
 التعلم ادلختلفة

وقوانينو نظريات التعلم 

االكتشاؼ والتعلم 

منحنيات التعلم 
 

حل 
-ادلشكالت

 ادلناقشة

التقومي ادلستمر 
 -امتحاف مفاجئ )

 التقارير – ادلشاركة

 – الواجبات– 

 ( التفاعل

التقويم التكويني   امتحان الشهر الثاني 3 16
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امتحان )
 (تحريري

 البنية التحتية  

 ال توجد  ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة1

  علم النفس الًتبوي االزيرجاوي، اسس فاضل زلسن (  ادلصادر) ادلراجع الرئيسيةػ 2

 عماد عبد الرحيم الزغلوؿ، مبادئ علم النفس الًتبوي

 فؤاد ابو حطب، معجم علم النفس والتربية

 2صاحل زلمد علي أبو جادو، علم النفس الًتبوي ط

 محمود عبد الحليم منسي، مدخل الى علم النفس التربوي

 عزت جرادات، مدخل الى التربية

                  )اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا

 ,....  ( التقارير, اجملالت العلمية 

 .اليت ختص مفردات ادلادة واالطاريح البحوث والرسائل ببعض يوصى

 

 ضرات التعليم االلكًتوينموقع جامعة بابل من خالؿ خدمة زلا .... مواقع االنًتنيت, ب ػ ادلراجع االلكًتونية

http://repository.uobabylon.edu.iq/elearning

/elearning2012.aspx 

موقع كلية الًتبية األساسية جامعة دياىل 
http://www.basicedu.uodiyala.edu.iq/ 

 موقع اجملالت االكادشنية العراقية

http://www.iasj.net/iasj 

 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  

اليت ختص مهنة التعليم اثراء ادلقرر الدراسي باجلوانب التطبيقية  . 

http://repository.uobabylon.edu.iq/elearning/elearning2012.aspx
http://repository.uobabylon.edu.iq/elearning/elearning2012.aspx
http://www.basicedu.uodiyala.edu.iq/
http://www.iasj.net/iasj
http://www.iasj.net/iasj
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 وصف المقرر

يوفر وصف المقرر ىذا إيجازًا مقتضيًا ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 
والبد من الربط بينها وبين وصف . مبرىنًا عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة

 .البرنامج

 

 كلية التربية األساسية / جامعة ديالى  التعليمية المؤسسة 

  اللغة العربية/مواد تربوية المركز/ القسم الجامعي 

  الصحة النفسية  رمز المقرر/ اسم /Coll 2206 

 إلزامي أشكال الحضور المتاحة 

  الثانية / الثالث السنة/ الفصل 

  ساعة 30 (الكلي)عدد الساعات الدراسية 

 3/30/2117 ا الوصف تاريخ إعداد ىذ 

  إن يكون الطالب في نهاية الفصل الدراسي قادراً على: أىداف المقرر : 

والجنس  والراحو والسرور من مصادر اشباع احتياجاتو كالطعام والبهجو استخالص اللذة
 . والعمل
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 .لدى الفرد من امكانيات عقليو بهدف تمكينو من التخطيط بطريقو ابداعيو استغالل ما -2
 

 .والجماعيو  الشخصيو اقامو توازن منسجم بين المعايير .3

الشكل المرغوب يو  عى يقوم بوظائفو كى تسعى الى تكيف الفرد داخل جماعو العمل-4
 واالمثل

خبرات  فى عالقات انسانيو ناضجو دون ان ينغمس فى تمكين الفرد من االنخراط .5
 .غير ناضجو طبيعو ذات

 واجهو بعض مواقف الفشل واالحباط والحرمان بدون قلقتمكين الفرد من م .6

 .الصحة النفسية بالنسبة للفرد  اىمية.وتوتر
 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم 

  المعرفة والفهم -أ

 المعرفة والفهم -3أ

  تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم للصحة النفسية وخصائصها واىميتها -2أ

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم ألسس الصحة النفسية  -3أ

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لعناصر الصحة النفسية  -4أ

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم  لإلمراض النفسية   -5أ

 تقويم  مادة الصحة النفسية تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم في مجال   -6أ

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لتطوير مادة الصحة النفسية   -7أ

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم للكتاب المدرسي -8أ
 

  المهارات الخاصة بالموضوع  -ب 

 نفسية يقارن بين المفهوم القديم والمفهوم الحديث  لمادة الصحة ال - 3ب

 يبين اسس  مادة الصحة النفسية  - 2ب

 يحلل مادة  الصحة النفسية الى عناصرىا -3ب

 . يجمع معلومات عن  الصحة النفسية    -4ب

 .يفسر اسباب  االمراض النفسية  -5ب

 .يبين تطوير  مادة الصحة النفسية  -6ب

 .يكتب ورقة بحثية عن  مادة الصحة النفسية  -7ب
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 يم والتعلم طرائق التعل     

   ـ تزويد الطلبة باألساسيات والمواضيع المتعلقة بالصحة النفسية1

 .ـ توضيح وشرح المادة الدراسية 2

 ـ مطالبة الطلبة بزيارة المكتبة واالطالع على مصادر الصحة النفسية  3

 بالصحة النفسية  ـ تحسين مهارات الطلبة من خالل زيارة المواقع االلكترونية للحصول على معرفة  إضافية4

ـ استخدام طرائق اإللقاء والمحاضرة واالستجواب والمناقشة في بعض الموضوعات التي تحتاج الى طريقة 5
 .المناقشة 

 طرائق التقييم      

  ـ اختبارات يومية بأسئلة محددة1

 .ـ وضع درجات للواجبات البيتية والمشاركة الصفية 2

 .ارير عن  الصحة النفسية ـ تكليف الطلبة بإنجاز بحوث وتق3

 .ـ اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية ومقاليو 4

  مهارات -ج

 .ان يفسر ويحلل عناصر مادة الصحة النفسية وتطويرىا  -3ج

 يفرق بين الكتاب المنهجي الورقي والكتاب اآللكتروني  -2ج

 يقيم بعض عناصر مادة الصحة النفسية   -3ج

 ادة الصحة النفسية  يقارن بين بعض مفردات م  -4ج

 طرائق التقييم    

  ـ االمتحان التحليلي لقياس قدرة الطالب على التفكير والتحليل واالستنتاج

 ـ طلب إجراء مقارنات بين االمراض النفسية 

 ـ كتابة بحوث عن بعض االمراض النفسية 

 .ـ امتحانات يومية بتوجيو اسئلة فكرية واستنتاجية 

 .( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي) امة والمنقولة المهارات  الع -د 

 يستخدم المصادر والمراجع والمصطلحات والدالالت التربوية المعاصرة -3د

 تشكيل جماعات من الطلبة لدراسة عناصر مادة الصحة النفسية -2د

 بنية المقرر 
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/ الوحدة  اسم مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 المساق أو الموضوع

طريقة  طريقة التعليم
 التقييم

التعرف على مفهوم  الصحة  2 3
النفسية  وخصائصها 

 وأىميتها

المناقشة  الصحة النفسية 
 واالستجواب

التقويم 
 البنائي

التعرف على مظاىر الصحة  2 2+3
 النفسية 

المناقشة  مظاىر الصحة النفسية 
 واالستجواب

التقويم 
 ئيالبنا

التعرف على مناىج الصحة  2 4
 النفسية 

المناقشة  مناىج الصحة النفسية 
 واالستجواب

التقويم 
 البنائي

التعرف على اىمية الصحة  2 5
 النفسية 

المناقشة  اىمية الصحة النفسية  
 واالستجواب

التقويم 
 البنائي

يفهم  تطور االىتمام  2 6
 بالصحة النفسية  

لمناقشة ا تطور الصحة النفسية  
 واالستجواب

التقويم 
 البنائي

المناقشة  معايير  السلوك  يفهم معايير السلوك   2 7
 واالستجواب

التقويم 
 البنائي

التعرف على  مفهوم  2 8
 التكيف 

المناقشة  التكيف النفسي  
 واالستجواب

التقويم 
 البنائي

المناقشة  النفسي  التوافق التعرف على مفهوم التوافق  2 9
 ستجوابواال

التقويم 
 البنائي

30+
33 

 التعرف على االمراض 2

 النفسية والعقلية 

 االمراض النفسية

 والعقلية 

المناقشة 
 واالستجواب

التقويم 
 البنائي

32+
33 

التعرف على مفهوم تقويم  2
الصحة النفسية وأىدافها 

 ومعاييرىا وطرقها وخطواتها

المناقشة  تقويم  الصحة النفسية 
 واالستجواب

تقويم ال
 البنائي

المناقشة  تطوير الصحة النفسية  الصحة النفسية  فهم تطوير 2 34
 واالستجواب

التقويم 
 البنائي

 امتحان الشهر الثاني -
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 البنية التحتية  

 ال توجد  ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة1

دار الفكر، حنان عبد الحميد العناني، ،: الصحة النفسية - (  ادلصادر) ػ ادلراجع الرئيسية2
 2003 .عمان، األردن

الصحة النفسية واإلرشاد النفسي ، عالء الدين كفافي،،  -2
     2003الرياض ،:دار النشر الدولي

                  )اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا

 ,....  ( التقارير, اجملالت العلمية 

 .ادلادة اليت ختص مفردات واالطاريح البحوث والرسائل ببعض يوصى

 

 موقع جامعة بابل من خالؿ خدمة زلاضرات التعليم االلكًتوين .... مواقع االنًتنيت, ب ػ ادلراجع االلكًتونية

http://repository.uobabylon.edu.iq/elearning

/elearning2012.aspx 

موقع كلية الًتبية األساسية جامعة دياىل 
http://www.basicedu.uodiyala.edu.iq/ 

 موقع اجملالت االكادشنية العراقية

//www.iasj.net/iasjhttp: 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  

اثراء ادلقرر الدراسي باجلوانب التطبيقية اليت ختص مهنة التعليم  . 
 

 

 

 

http://repository.uobabylon.edu.iq/elearning/elearning2012.aspx
http://repository.uobabylon.edu.iq/elearning/elearning2012.aspx
http://www.basicedu.uodiyala.edu.iq/
http://www.iasj.net/iasj
http://www.iasj.net/iasj
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 وصف المقرر

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف  التعلم الستفادة القصوى من فرصمبرهناً عما إذا كان قد حقق ا

 ؛البرنامج.

  

 

 كلية الًتبية االساسية ادلؤسسة التعليمية 

 اللغة العربية/ مواد ثقافية  ادلركز/   القسم العلمي 

  الًتبية الصحية والبيئية  رمز ادلقرر/ اسم /Univ2109 

 يالزام أشكاؿ احلضور ادلتاحة 

  الثانية/الرابع السنة/ الفصل 

 33 (الكلي) عدد الساعات الدراسية 

 1/13/7102  تاريخ إعداد ىذا الوصف 

جعل الطالب قادر على اف           أىداؼ ادلقرر : 

 

 يعدداىم رلاالت الًتبية الصحية-2/             الصحة يعرؼ 1-

 يتعرؼ على مفهـو الصحة والًتبية الصحية  3-

 يعدد طرؽ واساليب الًتبية الصحية  4-

 يعلل سبب انتقاؿ ادلرض/    -6يعرؼ ادلرض           5-
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 يذكر اعراض االمراض وسوء التغذية7-

 شنيز بُت العادات الصحية وغَت الصحية  8-

 توضيح االسعافات االولية وطرقها الصحيحة عند احلاجة9-

 يعدد على العوامل ومسببات االمراض10-

 يوضح فائدة اللقاحات يف احلفاظ على حياة االنساف     11-

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم سلرجات ادلقرر 

   األىداؼ ادلعرفية -أ

 اف يعرؼ الطالب مفهـو الصحة -1أ

 اف يدرؾ الطرؽ السليمة يف احلفاظ على بيئة خالية من االمراض -2أ

 اف يبُت كيفية الوقاية من االمراض -3أ

 ف زنلل اعراض ادلرض بالشكل الصحيحا-4أ

 اف يعلل مسببات ادلرض -5أ

 اف شنيز العادات الصحية السلمية من اخلاطئة  -6أ

 يعدد طرؽ واساليب الًتبية الصحية-7أ

 زندد االمراض الناجتة عن سوء التغذية-8

 يستنتج العالقة بُت الغذاء والبناء اجلسمي وصحتو-9

  .صة بادلقرراخلا ادلهاراتية األىداؼ -  ب

 يرسم سلطط يوضح العالقة بُت الصحة والغذاء – 1ب

 يرسم سلطط يوضح العالقة بُت الصحة واللقاحات واالصابة باالمراض ادلعدية – 2ب

 القدرة على احملافظة على البيئة سواء بشكل فردي او مجاعي-3
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 ناتج ادللموس من االفعاؿ والسلوؾ وادلعرفةالقدرة على حتويل ادلعرفة ادلكتسبة اىل مهارات فعلية ضرورية اي ال -4

 

  طرائق التعليم والتعلم     

طريقة احملاضرة 

 طريقة االستجواب 

 طريقة ادلناقشة 

 حل ادلشكالت

 

 

 

  طرائق التقييم     

االمتحاف التحريري  

 االمتحاف الشفهي 

البحوث والتقارير العلمية 

 

 

 

  األىداؼ الوجدانية والقيمية- ج

 يثمن دور الدوائر الصحية يف محاية ادلواطنُت من االصابة باالمراض -1ج

 يثمن دور العلماء واالطباء الكتشاؼ انواع كثَتة من اللقاحات النقاذ البشرية من االمراض الفتاكة-2ج

  

  طرائق التعليم والتعلم    

طريقة احملاضرة  
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طريقة ادلناقشة 

طريقة االستجواب 

حل للمشكالت 

اؼاالستكش 

 

 

  طرائق التقييم   

االمتحانات اليومية وبأسئلة تتطلب اجابات فكرية  

 اعداد التقارير العملية حوؿ مواضيع الصحة والبيئة 

 االسئلة الشفوية 

 

 

 

  .(ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي) ادلنقولة  العامة والتأىيلية ادلهارات -د 

 التعامل مع ادلرضمهارة يف  -1د

 مهارة وفهم اساليب وطرؽ الًتبية الصحية -2د

 مهارة الربط بُت اعراض ادلرض والوقاية منها-3د

 فهم الطريقة ادلثالية يف اختيار الغذاء الصحي   -4د

 

 بنية ادلقرر 

 ييمطريقة التق طريقة التعليم أو ادلوضوع/ اسم الوحدة  سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

  2  اف يعرؼ الطالب مفهـو الصحة
 العامة وكيفية حتقيقها

مفهـو الصحة العامة 
 ومكوناهتا وكيفية حتقيقها

احملاضرة  

ادلخترب 

 ادلناقشة 

 احملاكاة 

 اختبارات
 حتريرية

 وشفوية االداء
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  2  اف يفهم الطالب الًتبية الصحية
 والبيئية واىدافها

 يعدد ادلخاطر اليت يهدد الصحة-

الًتبية الصحية  مفهـو
 واىدافها

احملاضرة  

ادلخترب 

 ادلناقشة 

 احملاكاة

 اختبارات
 حتريرية

 وشفوية االداء

  2  اف يعدد الطالب رلاالت الًتبية
  الصحية

  احملاضرة رلاالت الصحة

ادلخترب 

 ادلناقشة 

 احملاكاة

 اختبارات
 حتريرية

 وشفوية االداء

  2  اف يذكر الطالب من  طرؽ
  ة الصحيةواىداؼ الًتبي

طرؽ واساليب الًتبية 
  الصحية

احملاضرة  

ادلخترب 

 ادلناقشة 

 احملاكاة

 اختبارات
 حتريرية

 وشفوية االداء

  2  اف يوضح كيفية احلفاظ على
 الصحة ادلدرسية

  احملاضرة الصحة ادلدرسية

ادلخترب 

 ادلناقشة 

 احملاكاة

 اختبارات
 حتريرية

 وشفوية االداء

  2 ؼ الًتبية اف يبُت الطالب اىدا
 الصحية

  احملاضرة اىداؼ الًتبية الصحية

ادلخترب 

 ادلناقشة 

 احملاكاة

 اختبارات
 حتريرية

 وشفوية االداء

  2  اف زنلل الطالب عناصر الغذاء
 وفوائدىا

 يبُت مفهـو الغذاء ادلتوازف-

  احملاضرة  عناصر الغذاء

ادلخترب 

 ادلناقشة 

 احملاكاة

 اختبارات
 حتريرية

 وشفوية االداء

  2 امتحاف الشهر االوؿ    اختبارات
 حتريرية

 وشفوية االداء
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  2 اف يفهم الطالب اذنية اللقاحات 

 لالطفاؿ

  احملاضرة عوامل ومسببات االمراض

ادلخترب 

 ادلناقشة 

 احملاكاة

 اختبارات
 حتريرية

 وشفوية االداء

  2  اف يعرؼ الطالب مدى خطورة
 االمراض االنتقالية

مراض بياف طرؽ مكافحة اال-
 ادلعدية

  احملاضرة االمراض االنتقالية

ادلخترب 

 ادلناقشة 

 احملاكاة

 اختبارات
 حتريرية

 وشفوية االداء

  2  اف يعدد الطالب اىم االمراض
  اليت تصيب االطفاؿ

االمراض اليت تصيب 
 االطفاؿ

احملاضرة  

ادلخترب 

 ادلناقشة 

 احملاكاة

 اختبارات
 حتريرية

 وشفوية االداء

  2  ؼ الطالب اف التدخُت اف يتعر
والكحوؿ والدماف على 

 ادلخدرات من العادات الضارة

  احملاضرة بعض العادات الضارة

ادلخترب 

 ادلناقشة 

 احملاكاة

 اختبارات
 حتريرية

 وشفوية االداء

  2 ضرورة تعلم  الطاؿ اف يدرؾ
  االسعافات االولية

حتديد عناصر االسعافات -
 االولية

  ضرةاحملا االسعافات االولية

ادلخترب 

 ادلناقشة 

 احملاكاة

 اختبارات
 حتريرية

 وشفوية االداء

  2 الصيديلة اف يبُت الطالب ضرورة 

  ادلنزلية

  احملاضرة الصيدلية ادلنزلية

ادلخترب 

 ادلناقشة 

 احملاكاة

 اختبارات
 حتريرية

 وشفوية االداء

  2 امتحاف الشهر الثاين    اختبارات
 حتريرية
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 وشفوية االداء

 ة التحتيةالبني  

 ال يوجد   ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة1

 

 2312,ثامر ادلالح ,الًتبية الصحية   (  ادلصادر) ػ ادلراجع الرئيسية2

 2339,الًتبية الصحية واالسعافات االولية  

 االنًتنت 

                  )اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا

 ,....  ( التقارير, اجملالت العلمية 

 ب الصحة العامةكت

 مقاالت عن صحة البيئة 

 تقارير علمية

http://kenanaonline.com/users/tamer20 .... مواقع االنًتنيت, ب ػ ادلراجع االلكًتونية

com/posts/435357-11الًتبية الصحية مفهوم 

-http://mu.edu.iq/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1

-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85

-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86

8%A7%D-%D8%B9%D9%86-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%8B/ 

 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  

بالًتبية الصحية مايتعلق توفَت وسائل عرض يف القاعات الدراسية للعرض افالـ ومصورات عن االمراض وكل 

اضافة برامج احلمية بااساليب احلديثة للوقاية من مرض السمنة 

 ؼ على الواقع الصحي بشكل عملي وكيفية اقامة عالقة مع دائرة صحة دياىل للغرض السماح لطلبتنا بزيارات ادليدانية والتعر
 قسم العلـو/ىياـ غائب حسُت . النهوض بو يف بلدنا العزيز  ـ 

 

 

 

 

 

http://kenanaonline.com/users/tamer2011-com/posts/435357مفهوم
http://kenanaonline.com/users/tamer2011-com/posts/435357مفهوم
http://mu.edu.iq/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%86-%D8%A7/
http://mu.edu.iq/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%86-%D8%A7/
http://mu.edu.iq/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%86-%D8%A7/
http://mu.edu.iq/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%86-%D8%A7/
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 وصف المقرر

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف  التعلم من فرصمبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى 

 ؛البرنامج.

 

 

 كلية الًتبية االساسية/ جامعة دياىل ادلؤسسة التعليمية  

 اللغة العربية/ مواد ثقافية ادلركز/   القسم العلمي   

  الدشنقراطية رمز ادلقرر/ اسم /Univ2111 

 الزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة  

  الثانية/ الرابع نةالس/ الفصل 

 ساعة 31 (الكلي) عدد الساعات الدراسية 

 1/11/7102  تاريخ إعداد ىذا الوصف 

 أىداؼ ادلقرر 

 دتكُت الطلبة من معرفة ابرز تعاريف الدشنقراطية 
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 دتكُت الطلبة من فهم اسباب كثرت تعاريف الدشنقراطية2-

 تعريف الطلبة بأىم ادلصادر3-

  ل االحداث و مقارنتها من خالؿ قراءة علمية ذلادتكُت الطلبة من حتلي4

  تعريف الطلبة بفوائد الدشنقراطية وعيوهبا5

 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم سلرجات ادلقرر 

   األىداؼ ادلعرفية -أ

 دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم لالطار الفكري لنشأت الدشنقراطية   --1أ

 لبة من الحصول على المعرفة والفهم االحداث البارزة في تاريخ واتخاذىا بداية للعمل الديمقراطيتمكين الط-2أ

 دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم البرز الشخصيات الدشنقراطية اليت لعبت دور يف االحداث السياسية واالقتصادية   -3أ

 وتحليل وتفسير االحداث التاريخية وعالقتها بالعمل الديمقراطي تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم -4أ

 دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم بأىم  مصادر الدشنقراطية -5أ

  

  .اخلاصة بادلقرر ادلهاراتية األىداؼ -  ب

 معرفة انواع الدشنقراطيات واسباب قيامها – 1ب

 البالد العربية والبلداف ادلتقدمةيقارف بُت الكتابات الدشنقراطية  يف -2ج

 يقيم بعض الشخصيات العربية  ادلشهورة من خالؿ اتباع ادلنهج العلمي-3ج

 رنمع معلومات عن اىم احداث العمل الدشنقراطي لفًتة معينة ضمن منهج علمي رصُت-4ج   

-     
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  طرائق التعليم والتعلم     

 

 االلقاء او احملاضرة-1

 االستجواب -2

 ناقشة ومطالبة الطلبة بزيارة ادلكتبة وشبكة ادلعلومات الدولية االنًتنيتادل-3

 

 

  طرائق التقييم     

 بيتية تتعلق  مبادة الدراسية بأسئلة االختبارات اليومية1-

 تقدمي اوراؽ حبثية فيها خطة علمية زلكمة يف التاريخ العريب  للدالالت الدشنقراطية وحتديد درجات ذلا-2

 اختبارات  شهرية بأسئلة موضوعية ومقاليو اجراء-3

 

  األىداؼ الوجدانية والقيمية- ج

 اف يفسر وزنلل احداث تاريخ العرب العاـ ومدلوالتو الدشنقراطية-1ج

 يقارف بُت انواع الدشنقراطيات -2ج

 يقيم بعض النصوص وادلعلومات الدشنقراطية-3ج

 اف يعرؼ انواع احلكومات الدشنقراطية -4ج

  

  طرائق التعليم والتعلم    

حل ادلشكالت  

 العصف الدىٍت 

احملاكاة 
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  طرائق التقييم   

امتحاف حتريري لقياس قدرة الطالب على التفكَت والتحليل واالستنتاج 

طلب اجراء مقارنات بُت بعض ادلمارسات الدشنقراطية يف الدوؿ العربية والدوؿ ادلتقدمة 

لدشنقراطيةكتابة حبوث عن بعض ادلمارسات ا 
 

  .(ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي) ادلنقولة  ادلهارات العامة والتأىيلية -د 

 دتكُت الطالب من كتابة ورقة حبثية عن احد الشخصيات العربية ادلعروفة مبمارستها للدشنقراطية  -1د

 طية  بنسبة عشر حجمةدتكُت الطالب من تلخيص مرجع او مصدر عن الدشنقرا-2د

 تطوير قدرة الطالب يف حتليل ادلعلومات  -3د

 دتكُت الطالب من استخداـ اخلطة العلمية  لدراسة االحداث  الدشنقراطية -4د

  

 

 بنية ادلقرر 

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو ادلوضوع/ اسم الوحدة  سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

 مفهوم الديمقراطية1- قراطيةالديم 2  االوؿ

 تعريف الديمقراطية-2

 مصطلحات الديمقراطية-3

 

االلقاء  

 ادلناقشة 

  امتحانات يومية

 الديمقراطية في االسالم1- الديمقراطية 2 الثاين

 مزايا الدشنقراطية

ادلناقشة 
 واالستجواب

كتابة ورقة عن 
 ادلوضوع

يمقراطية المكونات الرئيسية للد الديمقراطية   2 الثالث
 الفاعلة

  ادلشاركة الصفية المناقشة واالستجواب
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 الدشنقراطية ادلباشرة 1- الديمقراطية 2 الرابع

  مزايا الدشنقراطية
 ادلباشرة وعيوهبا

 امتحانات يومية األلقاء ادلناقشة

  الدشنقراطية النيابية واساليبها الديمقراطية 2 اخلامس

  

كتابة ورقة عن  حل ادلشكالت
 ادلوضوع

  ا متحان الشهر االول ا متحان الشهر االول 2 السادس

 

 

 ا متحان الشهر االول ا متحان الشهر االول

      2 السابع

 الديمقراطية

  

 الدشنقراطية شبو ادلباشرة-

 

 

 

  

ادلناقشة    
 واالستجواب

 امتحانات يومية

اساليب الديمقراطية   2 الثامن
 شبة المباشرة

 

 االستفتاء الشعيب1-

 االعًتاض الشعيب-2

ادلناقشة 
 واالستجواب

كتابة ورقة عن   
 ادلوضوع

اساليب الدشنقراطية شبة  2 التاسع
 ادلباشرة

 

 االقًتاع الشعيب3-

 اقالة الناخبُت-4

 احلل الشعيب-5

 مشاركة صفية  مناقشة

  انواع احلكومات 2 العاشر

 

 احلكومة االستبدادية1-

 احلكومة القانونية -2

تابة ورقة عن ك حل ادلشكالت
 ادلوضوع
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 احلكومة ادللكية3- انواع احلكومات 2 احلادي عشر

 احلكومة اجلمهورية-4

 امتحاف يومي   وادلناقشة  االلقاء

التمييز بُت احلكومة ادللكية   2 الثاين عشر
 واحلكومة اجلمهورية

كيفية تويل راس الدولة 1-
 واحلكم

 مسؤولية راس الدولة-2

كتابة ورقة عن    وادلناقشة  االلقاء
 ادلوضوع

 احلكومة ادلطلقة انواع احلكومات  2 الثالث عشر

   احلكومة ادلقيدة 

 ادلناقشة

 واالستجواب

 امتحاف يومي

 احلكومة الفردية6- انواع احلكومات 2 الرابع عشر

حكومة -7
 ( االوليجارشية)االقلية

كتابة ورقة عن  ادلناقشة وااللقاء
 ادلوضوع

امتحاف الشهر  امتحاف الشهر الثاين الشهر الثاين امتحاف 2 اخلامس عشر
 الثاين

امتحاف الشهر 
 الثاين

 

 

 

 

 

 

 البنية التحتية  

  النصوص االساسية1-  ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة1

 الكتب ادلقررة-2

 اخرى-3
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ولة المدنية في ميزان العلمانية، الليبرالية، الديمقراطية، الد:مؤلفين مجموعة1-  (  ادلصادر)ػ ادلراجع الرئيسية 2
  اإلسالم

 محمد شاكر الشريف: حقيقة الديمقراطية -7 

 كتب اخرى-3

 جعفر شيخ -الديمقراطية المفاىيم واإلشكاالت  :ناجي علوش- 1 ,....  ( التقارير, اجملالت العلمية                   )اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا
  لواسم ال حقيقة  الديمقراطية:إدريس

 حافظ صالح واخرون: الديمقراطية والحرية  -7

 عبدالمجيد الريمي: من مفاسد الديمقراطية -3

 

 

 يوكبيديا .... مواقع االنًتنيت, ب ػ ادلراجع االلكًتونية

 الموسوعة العربية العالمية 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  

 ات الدوليةاالفادة من خدمات ادلكتبات االلكًتونية وشبكة ادلعلوم   1-

 قياـ بدورات تطويرية للطلبة وتدريسيُت -2

 القياـ بالسفرات العلمية -3

 

 

 

 وصف المقرر
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ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف المتاحة.  التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص

 ؛البرنامج.

 

 كلية الًتبية األساسية/ دياىل  جامعة المؤسسة التعليمية  

 اللغة العربية/ مواد تربوية القسم العلمي  / المركز 

 االرشاد الًتبوي اسم / رمز المقرر  /Coll 2207 

 إلزامي أشكال الحضور المتاحة 

 الثانية/الرابع الفصل / السنة 

 ساعة31 دد الساعات الدراسية )الكلي(ع  

  1/11/7102 تاريخ إعداد ىذا الوصف 

  أىداف المقرر: إن يكون الطالب في نهاية السنة الدراسية قادراً على 

 فهم واستيعاب فلسفة وأىداؼ االرشاد الًتبوي 

 معرفة اإلطار النظري لإلرشاد  

 جعل الطالب ملم بأخالقيات العمل االرشادي  

 ة ادوار ادلدرس ادلرشد وادلرشد النفسي ادلدرسيمعرف  

التعرؼ على العالقة ادلهنية االرشادية 

  التعرؼ على اذنية ادلعلومات االساسية للعملية االرشادية 

 معرفة الطالب طرؽ وانواع االرشاد  

 ادلرشد يف ادلدارس االبتدائية يواجهها التعرؼ على بعض ادلشكالت اليت  

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مخرجات المقرر 
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   األىداف المعرفية -أ

 يعرف مفهوم االرشاد التربوي . -1أ

 يفسر الطالب العالقة المهنية االرشادية . -7أ

 .أسس العامة لإلرشاد النفسييُبين لطالب  -3أ

 يوضح الطالب نظريات االرشاد التربوي . -4أ

 يعدد الطالب طرق وانواع االرشاد . -5أ

 يعطى للطالب أمثلة عن المشكالت التي يواجهها المرشد في المدارس االبتدائية .  -6أ

  

  .الخاصة بالمقرر المهاراتية األىداف  -ب 

 يقارف بُت االرشاد ادلباشر واالرشاد الغَت مباشر - 1ب

 .زنلل اسباب بعض ادلشاكل الًتبوي ومواجهتها - 2ب

 وع من موضوعات اإلرشاد الًتبوييطبق كتابة ورقة او حبث يف اي موض -3ب

 .رنمع معلومات عن الظواىر وادلشكالت الًتبوية   -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

  ػ تزويد الطلبة باألساسيات وادلواضيع ادلتعلقة باإلرشاد الًتبوي1

 ػ توضيح وشرح ادلادة الدراسية من قبل تدريسي مادة اإلرشاد الًتبوي2

 بزيارة ادلكتبة واالطالع على مصادر اإلرشاد ػ مطالبة الطلبة 3

 .ػ حتسُت مهارات الطلبة من خالؿ زيارة ادلواقع االلكًتونية للحصوؿ على معرفة  إضافية باإلرشاد والتوجيو 4

5 ػ استخداـ طرائق اإللقاء واحملاضرة واالستجواب وادلناقشة يف بعض ادلوضوعات اليت حتتاج اىل طريقة ادلناقشة. 
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 طرائق التقييم      

  ػ اختبارات يومية بأسئلة زلددة1

 .ػ وضع درجات للواجبات البيتية وادلشاركة الصفية 2

 .ػ تكليف الطلبة بإجناز حبوث وتقارير عن ادلشكالت اإلرشادية  وطرؽ معاجلتها3

 .ػ اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية ومقاليو 4

  األىداف الوجدانية والقيمية -ج

 اىمية النظريات االرشاديةيدرك  -1ج

 يعطي اىمية للمشكالت التي تتوجب حلول سريعة  -7ج

 يمارس االنشطة االرشادية   -3ج

 يقيم االنشطة االرشادية . -4ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 

.  استعمال طريقة العروض التقديمية 
. رسم المخططات التوضيحية 
. طريقة العصف الذىني 

 

 ييم طرائق التق   

  ػ االمتحاف التحليلي لقياس قدرة الطالب على التفكَت والتحليل واالستنتاج

 ػ طلب إجراء مقارنات بُت نظريات اإلرشاد

 ػ كتابة حبوث عن الظواىر وادلشكالت

 .ػ امتحانات يومية بتوجيو اسئلة فكرية واستنتاجية 



اٌظفحخ   

139 
 

  

  .(ى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصيالمهارات العامة والتأىيلية المنقولة ) المهارات األخر  -د 

 مهارات استخدام المراجع والمصطلحات . -1د   

 مهارات في جمع البيانات حول الموضوع وتحليلها . -7د

 مهارات استغالل ما متاح من امكانات . -3د

 مهارات اجراء المقارنات عن الموضوع .  -4د

 لموضوع.مهارات إعداد المفاىيم الخاصة عن ا 5د 

   

 

 بنية المقرر 

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

1 2 

التعرؼ على مفهـو واىداؼ 
 وبرامج اإلرشاد والتوجيو

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب مفهـو االرشاد وانواعو واىدافو

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب االسس العامة لإلرشاد النفسي ة لإلرشادفهم االسس العام 2 2

3 2 

التعرؼ على اخالقيات العمل 
 االرشادي

 اخالقيات العمل االرشادي
 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب

4 2 

التعرؼ على ادلدرس ادلرشد 
 وادلرشد النفسي ادلدرسي

ادلدرس ادلرشد وادلرشد النفسي 
 ادلدرسي

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب

5 2 

التعرؼ على احلاجة اىل مرشد 
, نفسي مدرسي يف مدارسنا

والكفايات ادلهنية للمرشد 
واالدوار العامة للمرشد , الًتبوي
 الًتبوي

ادلدرس ادلرشد وادلرشد النفسي 
 ادلدرسي

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب
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6 2 

قة ادلرشد التعرؼ على عال
 , وعالقة ادلرشد باإلدارة, بالطالب

 العالقة ادلهنية االرشادية
 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب

7 2 

فهم عالقة ادلرشد بادلؤسسات 
اذنية , واالفراد خرج ادلدرسة

 ادلعلومات ومصادرىا

 العالقة ادلهنية االرشادية

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب

 مقالية اختبارات  اختبارات امتحاف الشهر االوؿ اف الشهر االوؿامتح 2 8

9 2 

التعرؼ على مسات ادلعلومات 
 وشروطها

ادلعلومات االساسية للعملية 
 االرشادية

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب

11 2 

, التعرؼ على ادلقابلة وانواعها

 احلالة وفهم دراسة

طرؽ اكتشاؼ معامل شخصية 
 الفرد

 التقومي البنائي دلناقشة واالستجوابا

11 2 

فهم الذات والسمات والعوامل 
 واالصطفاء

 بعض نظريات االرشاد
 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب

12 2 

فهم االرشاد غَت ادلباشر واالرشاد 
 اخلياري

 طرؽ وانواع االرشاد
 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب

13 2 

شاد اجلماعي التعرؼ على االر 
 والفردي

 طرؽ وانواع االرشاد
 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب

14 2 

التعرؼ على اخنفاض التحصيل 
التعرؼ , والكذب, االكادشني

والغَتة , على مشكلة الغش 
 العدواف

 يواجهها بعض ادلشكالت اليت

 ادلرشد يف ادلدارس االبتدائية

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب

 مقالية اختبارات اختبارات امتحاف الشهر الثاين امتحاف الشهر الثاين 2 15

  البنية التحتية 

 ال يوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
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ليث كريم  د.أ كتاب االرشاد النفسي في التربية والتعليم تأليف ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2
 2013حمد

 2009بيل محمد الفحل ن. برامج االرشاد النفسي تأليف د

 2005التوجيو واالرشاد النفسي حامد عبد السالم زىران 

  

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 
 ،....  ( المجالت العلمية ، التقارير

ليث كريم  د.أ كتاب االرشاد النفسي في التربية والتعليم تأليف
 3102حمد

 

 محاضرات المرشدين التربويين ع االنترنيت ....ب ـ المراجع االلكترونية، مواق

 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  

, الفئات االكثر اذنية يف عملية االرشاد, اف يشمل ادلقرر الدراسي مراحل تطور االرشاد ، اخالقيات التعامل بُت ادلرشد وادلسًتشد 

  االرشاد وقت االزمات
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 وصف المقرر

ذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها ٌوفر وصف المقرر ه

مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف 

 ؛البرنامج.

 

 

 كلية الًتبية االساسية  –جامعة دياىل  ادلؤسسة التعليمية 

 اللغة العربية/ مواد تربوية ادلركز/ ي  القسم العلم 

  اإلحصاء الًتبوي رمز ادلقرر/ اسم /Coll 2208 

 الزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة 

  الثانية/ الرابع السنة/ الفصل 

  45 (الكلي)عدد الساعات الدراسية 

 1/11/7102  تاريخ إعداد ىذا الوصف 

 أىداؼ ادلقرر 

 التعريف مببادئ اإلحصاء الًتبوي

 .الطلبة ببعض ادلصطلحات اإلحصائية ودور اإلحصاء يف تقدـ العلـو اإلنسانية تعريف

 .تزويد الطلبة مبهارات تطبيق قوانُت اإلحصاء الًتبوي 
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 .تزويد الطلبة مبهارات التعرؼ على األسلوب اإلحصائي ادلناسب دلعاجلة البيانات اإلحصائية وتفسَت النتائج

 وبيانياً  جدولياً  عاجلة البيانات اخلاـتزويد الطلبة مبهارات م

 .يكتسب الطلبة القدرة على عمليات التفكَت ادلنطقي والقدرة على االستنتاجات ذات ادلعٌت

 

 سلرجات ادلقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم 

  :-جعل الطالب قادراً على اف:   األىداؼ ادلعرفية -أ

 يعرؼ مفهـو اإلحصاء الًتبوي -1أ

 يوضح العالقة بُت القياس واالحصاء -2أ

 يعرؼ مفهـو رلتمع البحث وعينتو -3أ

 شنيز بُت رلتمع البحث وعينة البحث -4أ

 زندد طرؽ اختيار العينات البحثية-5أ

 يقارف بُت العينات االحتمالية والعينات غَت االحتمالية -6أ

 يبُت أسباب اختيار العينات  -7أ

 والبيانات النوعية شنيز بُت البيانات الكمية-8أ

 يعرض البيانات من خالؿ االعمدة البيانية والدائرة البيانية  -9أ

 يقارف بُت اإلحصاء الوصفي واالحصاء االستداليل-13أ

 يعرؼ مقاييس النزعة ادلركزية -11أ

 شنيز بُت الوسط احلسايب والوسيط وادلنواؿ -12أ

 يعرؼ مقاييس التشتت -13أ

 شتت شنيز بُت مقاييس الت -14أ



اٌظفحخ   

144 
 

  

 يبُت أنواع مقاييس التشتت -15أ

 يوضح أذنية مقاييس التشتت  -16أ

 يعرؼ مقاييس االرتباط-17أ

 يبُت أنواع مقاييس االرتباط -18أ

 يقارف بُت معامل ارتباط بَتسوف ومعامل ارتباط سبَتماف -19أ

 يبُت أذنية اإلحصاء االستداليل -23أ

 .اللة يوضح العالقة بُت الفرضيات ومستوى الد -21أ

 يعرؼ الفرضية الصفرية -22أ

 (البحثية)يعرؼ الفرضية البديلة  -23أ

 شنيز بُت الفرضية الصفرية والفرضية البديلة   -24أ

 .يوضح العالقة بُت الدرجة ادلعيارية والدرجة االصلية  -25أ

 زندد خطوات اختبار الفرضيات -26أ

  .اخلاصة بادلقرر ادلهاراتية األىداؼ  -ب 

 دد الطرؽ اإلحصائية ادلالئمة لنوعية احباث سلتلفة وإجراء ادلعاجلات اإلحصائية ذلازن – 1ب

 يطبق مقاييس النزعة ادلركزية ومقاييس التشتت لتحليل نتائج االختبار _ 2ب

 زندد العالقة بُت متغَتين باستخداـ معامل ارتباط بَتسوف – 3ب

 تباط سبَتمافزندد العالقة بُت متغَتين باستخداـ معامل ار   - 4ب

 يصيغ الفرضيات مبا يتالءـ مع مشكلة الدراسة   -5ب

 .صياغة ادلشكالت على شكل دناذج رياضية  شنكن التفاعل معها إحصائياً    -6ب

 يقًتح احللوؿ ادلناسبة للمشكالت وفق النتائج اإلحصائية  -7ب
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  طرائق التعليم والتعلم     

 األسئلة التحفيزية –العصف الذىٍت  –واب االستج –ادلناقشة  –احملاضرة ادلعدلة 

 

  طرائق التقييم     

 والواجبات ادلكلفُت هبا ومشاركتهم وتفاعلهم مع اقراهنم ومع استاذ ادلادة  ،اختبارات مفاجئة( التقارير)التقومي ادلستمر ألعماؿ الطلبة - 

Quiz  (أسبوعيا) 

 (عقد اختباراف خالؿ الفصل الدراسي ) التقومي التكويٍت من خالؿ االختبارات التحريرية -

 . التقومي  النهائي من خالؿ االختبار النهائي  -

 

  األىداؼ الوجدانية والقيمية-ج

 .يتعرؼ اثر العلم والعلماء يف تطور اإلحصاء الًتبوي  -1ج

 يبدي االىتماـ الفاعل بدراسة مادة اإلحصاء الًتبوي -2ج

 دقة علمية يؤدي الواجبات اليت يكلف هبا ب -3ج

 يشارؾ يف حل ادلعادالت اإلحصائية داخل قاعة الدرس-4ج

 يستخدـ مهارات التفكَت اإلبداعي للوصوؿ اىل حل ادلشكالت-5ج

  طرائق التعليم والتعلم    

 األسئلة ادلتشعبة –ادلناقشة  –العصف الذىٍت 

 

  طرائق التقييم   

التقارير وادللخصات واوراؽ العمل. 

دلتابعةادلالحظة وا. 

مناقشة مجاعية اثناء احملاضرة. 
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  .(ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي) ادلهارات العامة والتأىيلية ادلنقولة  -د 

 مهارة القدرة على حل ادلشكالت ادلختلفة بطرؽ علمية واستخداـ ما ًب دراستو يف دراسة مشكالت واقعية -1د

 ـ التفكَت االحصائي مهارة استخدا -2د

 يطبق مبادئ اإلحصاء الوصفي واالستداليل يف دراسة مشكالت واقعية   -3د

 ينمي مهارات التعلم الذاٌب    -4د

 مهارة استخداـ الرسـو البيانية -5د

 

 بنية ادلقرر 

 سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

 

 قييمطريقة الت طريقة التعليم أو ادلوضوع/ اسم الوحدة 

يعرؼ مفهـو اإلحصاء  3 1
يبُت أذنية  –الًتبوي 

يوضح العالقة  -اإلحصاء 
 بُت القياس واالحصاء

 ،اإلحصاء 

 تعريف اإلحصاء 

أذنية علم اإلحصاء 

  القياس واالحصاء 

 -احملاضرة ادلعدلة 

 ادلناقشة

التقومي ادلستمر 
 –ادلشاركة )

 –التقارير 
 –الواجبات 

 ( التفاعل

  القياس زندد أنواع 3 2

يعرؼ مفهـو رلتمع البحث 
 وعينتو

شنيز بُت رلتمع البحث وعينة 
 البحث

زندد طرؽ اختيار العينات 

أنواع القياس  

 اجملتمع 

  العينة 

العصف  –ادلناقشة 
 الذىٍت

التقومي ادلستمر 
 -امتحاف يومي )

التقارير  –ادلشاركة 
 –الواجبات  –

 ( التفاعل
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 البحثية

 

االحتمالية  يقارف بُت العينات 3 3
 والعينات غَت االحتمالية

 يبُت أسباب اختيار العينات 

 -يوضح الرموز اإلحصائية 

أنواع العينات 

 الرموز اإلحصائية 

  البيانات الكمية 

احملاضرة  –ادلناقشة 
 ادلعدلة

التقومي ادلستمر 
 –ادلشاركة )

 –التقارير 
 –الواجبات 

 ( التفاعل

شنيز بُت البيانات الكمية  3 4
 لبيانات النوعيةوا

شنثل البيانات من خالؿ 
 االعمدة البيانية 

البيانات النوعية  

  االعمدة البيانية 

احملاضرة  –ادلناقشة 
 ادلعدلة

التقومي ادلستمر 
-اختبار مفاجئ )

التقارير  –ادلشاركة 
 –الواجبات  –

 ( التفاعل

شنثل البيانات من خالؿ  3 5
ادلدرج التكراري وادلضلع 

 التكراري

درج التكراريادل  

 ادلضلع التكراري 

العصف  –ادلناقشة 
 الذىٍت

التقومي ادلستمر 
 –ادلشاركة )

 –التقارير 
 –الواجبات 

 ( التفاعل

شنثل البيانات من خالؿ  3 6
ادلنحٍت التكراري والدائرة 

 البيانية

ادلنحٍت التكراري 

 الدائرة البيانية 

العصف  –ادلناقشة 
 الذىٍت

التقومي ادلستمر 
 –اركة ادلش)

 –التقارير 
 –الواجبات 

 ( التفاعل

7 3 

 

 امتحان الشهر األول

التقويم التكويني 
امتحان )

 (تحريري
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يقارف بُت اإلحصاء الوصفي  3 8
 واالحصاء االستداليل

يستوعب مفهـو مقاييس 
 النزعة ادلركزية 

يطبق مقاييس النزعة ادلركزية 
ومقاييس التشتت لتحليل 

 نتائج االختبار

 

ييس االحصائيةادلقا 

الوسط احلسايب 

 الوسط ادلرجح 

 –العصف الذىٍت 
 األسئلة التحفيزية

التقومي ادلستمر 
 –ادلشاركة )

 –التقارير 
 –الواجبات 

 ( التفاعل

شنيز بُت الوسط احلسايب  3 9
  والوسيط وادلنواؿ

 

الوسيط 

 ادلنواؿ 

 –العصف الذىٍت 
 األسئلة التحفيزية

التقومي ادلستمر 
 -جئ امتحاف مفا)

التقارير  –ادلشاركة 
 –الواجبات  –

 ( التفاعل

 يعرؼ مقاييس التشتت 3 11

 يبُت أنواع مقاييس التشتت

 يستخرج قيمة ادلدى للبيانات 

مقاييس التشتت 

 ادلدى 

 – العصف الذىٍت

 األسئلة التحفيزية

 التقومي ادلستمر

 -امتحاف مفاجئ )

التقارير  –ادلشاركة 
 –الواجبات  –

 ( التفاعل

يستخرج قيمة التباين  3 11
 واالحنراؼ ادلعياري للبيانات

التباين 

 االحنراؼ ادلعياري 

 –العصف الذىٍت 
 األسئلة التحفيزية

) التقومي ادلستمر 

التقارير  –ادلشاركة 
 –الواجبات  –

 ( التفاعل

زنلل العالقة بُت متغَتين  3 12
باستخداـ معامل ارتباط 

امل ارتباط بَتسوفمع 

 معامل ارتباط سبَتماف 

 –حل ادلشكالت 
 ادلناقشة

) التقومي ادلستمر 

التقارير  –ادلشاركة 
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 بَتسوف ومعامل ارتباط

 سبَتماف

 –الواجبات  –
 ( التفاعل

يصيغ فرضيات الدراسة  3 13
  وزندد مستوى الداللة

الفرضيات 

 مستوى الداللة 

-حل ادلشكالت

 ادلناقشة

التقومي ادلستمر 
 -امتحاف مفاجئ )

التقارير  –ادلشاركة 
 –الواجبات  –

 ( التفاعل

 زندد الدرجة ادلعيارية 3 14

سنترب الفرضيات للوصوؿ اىل 
االستنتاجات ادلناسبة واقًتاح 

احللوؿ للمشكالت وفق 
 النتائج اإلحصائية

الدرجة ادلعيارية 

اختبار الفرضيات 

 

 –العصف الذىٍت 
 األسئلة التشعبية

التقومي ادلستمر 
 -امتحاف مفاجئ )

التقارير  –اركة ادلش
 –الواجبات  –

 ( التفاعل

 امتحان الشهر الثاني 3 15

 

التقويم التكويني 
امتحان )

 (تحريري

 مراجعة المادة 3 16

 

 البنية التحتية  

 ال توجد  ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة1

حصاء الوصفي عبد اجلبار توفيق البياٌب و زكريا زكي اثناسيوس ، اإل (  ادلصادر)ػ ادلراجع الرئيسية 2
 .واالستداليل

 عبد اهلل فالح و وعايش موسى ، اإلحصاء الًتبوي

 عماف الزغلوؿ ، اإلحصاء الًتبوي
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 عبد الرمحن عدس ، مبادئ علم اإلحصاء يف الًتبية وعلم النفس

) اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا                 

 ,....  ( التقارير, اجملالت العلمية 

 .اليت ختص مفردات ادلادة واالطاريح البحوث والرسائليوصى ببعض 

 

 موقع جامعة بابل من خالؿ خدمة زلاضرات التعليم االلكًتوين .... مواقع االنًتنيت, ب ػ ادلراجع االلكًتونية

ylon.edu.iq/elearninghttp://repository.uobab

/elearning2012.aspx 

موقع كلية الًتبية األساسية جامعة دياىل 
http://www.basicedu.uodiyala.edu.iq/ 

 موقع اجملالت االكادشنية العراقية

http://www.iasj.net/iasj 

 :ادلراجع االلكًتونية 

 زلمد مهدي القصاص ، مبادئ اإلحصاء والقياس االجتماعي

 

 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  

ادخاؿ الربامج االلكًتونية ضمن مفردات مادة اإلحصاء الًتبوي مثل برنامج(SPSS  )  او برنامجcrosoft (Mi 

office excel) كوف الربنارلُت يتضمناف معاجلات إحصائية واسعة ختص ادلقرر الدراسي . 
 

 

 

 

 

 

 

http://repository.uobabylon.edu.iq/elearning/elearning2012.aspx
http://repository.uobabylon.edu.iq/elearning/elearning2012.aspx
http://www.basicedu.uodiyala.edu.iq/
http://www.iasj.net/iasj
http://www.iasj.net/iasj
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 ٚطف اٌّمشس

 

 

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

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف تعلم المبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 . البرنامج

 و١ٍخ اٌزشث١خ األعبع١خ اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .25

 اٌٍغخ اٌؼشث١خ    / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .26

 Arab 2310 إٌحٛ اٌؼشثٟ اعُ / سِض اٌّمشس .27

 اٌضاِٟ أشىبي اٌحؼٛس اٌّزبحخ .28

 اٌضبٌش/ اٌضب١ٔخ اٌفظً / اٌغٕخ .29

 عبػخ  45 )اٌىٍٟ(اع١خ ػذد اٌغبػبد اٌذس .31

 َ 2117/  11/  1 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .31

 أ٘ذاف اٌّمشس .32

 تمكين الطلبة من معرفة ابرز الموضوعات النحوية وفهمها بشكل دقيق . -6

 تمكين الطلبة من ادراك اسباب كثرة الخالفات النحوية ، والتعامل معها فهما ، وتوجيها . -7

 راجع المعتمدة في تدريس المادة .تعريف الطلبة بأىم المصادر والم -8

 تمكين الطلبة من تحليل القضايا النحوية والتمثيل لها ، والموازنة بينها . -9

 زرع القيم والعادات الفاضلة بين الطلبة وحب الوطن من خالل التمثيل بأمثلة لغوية مناسبة . -11
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  ٌّؼشف١خ ٘ذاف ااأل -أ
      رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌحظٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ ِٓ خالي اعز١ؼبة ِبدح إٌحٛ .  -1أ

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌحظٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ ٌألِضٍخ إٌح٠ٛخ ٚاٌمٛاػذ اإلػشاث١خ . -2أ

 بعخ ا١ٌٗ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌحظٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ ألطٛي إٌحٛ اٌؼشثٟ ٚؽج١ؼخ ٔشأرٗ ٚاٌح -3أ
 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌحظٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ ألُ٘ اٌّغبئً إٌح٠ٛخ اٌزٟ شغٍذ إٌح١٠ٛٓ . -4أ
 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌحظٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ ٌٍٕحٛ اٌّؼبطش ٚٔظش٠برٗ اٌّح١ٍخ ٚاٌغشث١خ . -5أ

 ساعخ إٌحٛ اٌؼشثٟرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌحظٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ ألُ٘ اٌّظبدس اٌّزخظظخ ثذ -6أ

  ّمشس.اٌخبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 ٠ٛاصْ ث١ٓ األِضٍخ إٌح٠ٛخ اٌّخزٍفخ  . – 1ة

 ٠حًٍ اٌشٛا٘ذ إٌح٠ٛخ ٠ٚفغش اعجبة االعزشٙبد ثٙب . – 2ة

 ٠طجك ِٕٙظ وزبثخ ٚسلخ ثحض١خ أٚ ثحش فٟ ِٛػٛع ِٓ ِٛػٛػبد إٌحٛ اٌؼشثٟ . – 3ة

  شٙش إٌحبح اٌؼشة .٠غزخٍض ِؼٍِٛبد ػٓ ا   -4ة

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

  ؽش٠مخ االٌمبء اٌّظحٛثخ ثبالعزغٛاة . -11
ِطبٌجخ اٌطٍجخ ثض٠بسح اٌّىزجخ ، ٚشجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ ) االٔزش١ٔذ ( ٌٍحظٛي ػٍٝ ِؼشفخ  -11

 اػبف١خ ٌٍّٛاد اٌذساع١خ ٚرى١ٍفُٙ ثىزبثخ ٚسلبد ثحض١خ ٌزشغ١ؼُٙ ػٍٝ اسر١بد اٌّىزجبد .
 ػطبء ٚاعجبد ِٕض١ٌخ رزطٍت رفغ١شاد رار١خ ثطشائك عجج١خ .ا -12

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 االخزجبساد ا١ِٛ١ٌخ  ثأعئٍخ ِزؼذدح ِٚزٕٛػخ ٌٍّٛاد اٌذساع١خ . -1

 رمذ٠ُ أٚساق ثحض١خ . -2

  االخزجبس اٌزحش٠شٞ ٌم١بط لذسح اٌطٍجخ ػٍٝ فُٙ اٌّبدح ٚحفع األِضٍخ ٚاٌشٛا٘ذ ٚاٌشخظ١بد إٌح٠ٛخ -3

 رخظ١ض دسعبد ِحذدح ٌٍٛاعجبد ا١ِٛ١ٌخ . -4
 

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 رح١ًٍ ثؼغ اٌّغبئً إٌح٠ٛخ ٌٍزٛطً اٌٝ ِذٜ حم١مزٙب . -1ط         

 ٠ذسن ا١ّ٘خ اٌشٛا٘ذ إٌح٠ٛخ ٚؽج١ؼخ ٚسٚد٘ب . -2ط

 ٠م١ُ عٙٛد ثؼغ اٌشخظ١بد إٌح٠ٛخ اٌّشٙٛسح . -3ط

 ثؼغ اٌّغبئً إٌح٠ٛخ دْٚ غ١ش٘ب .٠فغش اعجبة شٙشح  -4ط   

  
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚ -د 

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ وزبثخ ٚسلخ ثحض١خ ػٓ أحذ اٌشخظ١بد إٌح٠ٛخ . -1د

 . رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اعزؼّبي اٌّظبدس اٌمذ٠ّخ ٚاٌزؼبًِ ِؼٙب -2د

 رط٠ٛش لذسح اٌطٍجخ ػٍٝ رح١ًٍ اٌّؼٍِٛبد ٚرفغ١ش اٌمؼب٠ب إٌح٠ٛخ . -3د

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌمذسح ػٍٝ اإلػشاة ٚروش اٌشٛا٘ذ إٌح٠ٛخ اٌخبطخ ثبٌّٛػٛػبد اٌّمشسح . -4د   
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 اٌج١ٕخ اٌزحز١خ  .25

 ششػ اثٓ ػم١ً ػٍٝ اٌف١خ اثٓ ِبٌه ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 ششػ لطش إٌذٜ ٚثً اٌظذٜ ، الثٓ ٘شبَ . -9 ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّظبدس(  2

 إٌحٛ اٌٛافٟ ، ػجبط حغٓ . -11

 اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 ( ١خ ، اٌزمبس٠ش ،.... اٌّغالد اٌؼٍّ) 
 كتب النحاة القدماء . -13

 جامع الدروس العربية مصطفى الغالييني . -14

 مجلة المجمع العلمي العراقي . -15

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
 موقع مدونة لسان العرب . -17

 المكتبة الشاملة . -18

 موقع المجلس العلمي . -19

 ث١ٕخ اٌّمشس .24

األعجٛ

 ع
ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛحذح / أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ٠مخ اٌزم١١ُؽش ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 األٚي

 ٚاٌضبٟٔ
رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ  3

االخزظبص فٟ ِؼشفخ 

 إٌحٛ ٚرؼش٠فٗ
 االختصاص

االٌمبء اٌّظحٛة 

 ثبالعزغٛاة
اٌّشبسوخ فٟ 

 اٌزحؼ١ش

ٌش اٌضب

 ٚاٌشاثغ
األفؼبي عّبء أر١١ّض  3

 ٚاألطٛاد
األفؼبي عّبء أ

 ٚاألطٛاد

االٌمبء اٌّظحٛة 

 ثبالعزغٛاة
االِزحبْ 

اٌزحش٠شٞ 

 ا١ٌِٟٛ
خبِظ اٌ

 ٚ

 اٌغبدط

اٌزحز٠ش ِؼشفخ  3

 اٌزحز٠ش ٚاإلغشاء ٚاإلغشاء

االٌمبء اٌّظحٛة 

 ثبالعزغٛاة
اٌّشبسوخ فٟ 

 اٌزحؼ١ش

 بثغغاٌ

 ٚاٌضبِٓ
 أعٍٛة اٌششؽفُٙ  3

 سلوب الشرطأ
االٌمبء اٌّظحٛة 

 ثبالعزغٛاة
اٌّشبسوخ فٟ 

 اٌزحؼ١ش
غ عزباٌ

 ٚاٌؼبشش
 أعٍٛة اٌمغُفُٙ  3

 أعٍٛة اٌمغُ
حٛة االٌمبء اٌّظ

 ثبالعزغٛاة
اٌّشبسوخ فٟ 

 اٌزحؼ١ش
ٞ بدحاٌ

ػشش 

ٚاٌضبٟٔ 

 ػشش

 أعٍٛة إٌفٟفُٙ  3

 أعٍٛة إٌفٟ

االٌمبء اٌّظحٛة 

 ثبالعزغٛاة
اٌّشبسوخ فٟ 

 اٌزحؼ١ش

ٌش بضاٌ

ػشش 

ٚاٌشاثغ 

 ػشش

أعٍٛة ِؼشفخ  3

 االعزفٙبَ
 أعٍٛة االعزفٙبَ

االٌمبء اٌّظحٛة 

 ثبالعزغٛاة
اٌّشبسوخ فٟ 

 اٌزحؼ١ش

ظ بِخاٌ

 شش ػ
  

 االمتحان
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 شبكة الفصيح . -71

 
 ذساعٟ خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌ .26

 اٌّٛاءِخ ث١ٓ اٌغبٔج١ٓ اٌزٕظ١شٞ ٚاٌزطج١مٟ فٟ اٌىزبة اٌّمشس رذس٠غٗ. -13
 ص٠بدح اٌغبػبد اٌذساع١خ اٌّخظظخ ٌزذس٠ظ ِبدح إٌحٛ اٌٝ اسثغ عبػبد . -14
 ( رٕظ١ش٠خ ، ٚ ) ٚاحذح ( رطج١م١خ .3رمغ١ُ اٌغبػبد األسثغ اٌٝ ) -15
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 ّٔٛرط ٚطف اٌّمشس

 

 ٚطف اٌّمشس

 

 

 و١ٍخ اٌزشث١خ األعبع١خ اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .33

 / ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .34

 اٌّشوض
 اٌٍغخ اٌؼشث١خ   

 Arab 2316 إٌحٛ اٌؼشثٟ اعُ / سِض اٌّمشس .35

أشىبي اٌحؼٛس  .36

 اٌّزبحخ
 اٌضاِٟ

 اٌفظً اٌضبٌش / صب١ٔخ  اٌفظً / اٌغٕخ .37

ػذد اٌغبػبد  .38

 )اٌىٍٟ(اٌذساع١خ 
 عبػخ  42

ربس٠خ إػذاد ٘زا  .39

 اٌٛطف 
1  /11  /2117 َ 

 أ٘ذاف اٌّمشس .41

 تمكين الطلبة من معرفة ابرز الموضوعات النحوية وفهمها بشكل دقيق . -11

 تمكين الطلبة من ادراك اسباب كثرة الخالفات النحوية ، والتعامل معها فهما ، وتوجيها . -17

 تعريف الطلبة بأىم المصادر والمراجع المعتمدة في تدريس المادة . -13

 يل لها ، والموازنة بينها .تمكين الطلبة من تحليل القضايا النحوية والتمث -14

 زرع القيم والعادات الفاضلة بين الطلبة وحب الوطن من خالل التمثيل بأمثلة لغوية مناسبة . -15

 

ف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها يوفر وص

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

 . البرنامج
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 ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسِخشعبد اٌ .27

  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
      . اٌىالَ ِٚب ٠زأٌف ِٕٗرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌحظٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ ِٓ خالي اعز١ؼبة ِبدح   -1أ

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌحظٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ ٌألِضٍخ إٌح٠ٛخ ٚاٌمٛاػذ اإلػشاث١خ . -2أ

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌحظٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ ألطٛي إٌحٛ اٌؼشثٟ ٚؽج١ؼخ ٔشأرٗ ٚاٌحبعخ ا١ٌٗ  -3أ
 ّغبئً إٌح٠ٛخ اٌزٟ شغٍذ إٌح١٠ٛٓ .رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌحظٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ ألُ٘ اٌ -4أ
 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌحظٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ ٌٍٕحٛ اٌّؼبطش ٚٔظش٠برٗ اٌّح١ٍخ ٚاٌغشث١خ . -5أ

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌحظٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ ألُ٘ اٌّظبدس اٌّزخظظخ ثذساعخ إٌحٛ اٌؼشثٟ -6أ

  ّمشس.اٌخبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

اٌٛاسدح فٟ ِٛػٛع اٌىالَ ِٚب ٠زأٌف ِٕٗ ٚاٌّؼشة ٠ٛاصْ ث١ٓ األِضٍخ إٌح٠ٛخ اٌّخزٍفخ  – 1ة

 . ٚاٌّجٕٟ

 ٠حًٍ اٌشٛا٘ذ إٌح٠ٛخ ٠ٚفغش اعجبة االعزشٙبد ثٙب . – 2ة

 ٠طجك ِٕٙظ وزبثخ ٚسلخ ثحض١خ أٚ ثحش فٟ ِٛػٛع ِٓ ِٛػٛػبد إٌحٛ اٌؼشثٟ . – 3ة

  .ب ٚسدد ٠زمٓ اػشاة اٌغًّ إٌح٠ٛخ ا٠ّٕ   -4ة
 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

  ؽش٠مخ االٌمبء اٌّظحٛثخ ثبالعزغٛاة . -13
ِطبٌجخ اٌطٍجخ ثض٠بسح اٌّىزجخ ، ٚشجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ ) االٔزش١ٔذ ( ٌٍحظٛي ػٍٝ ِؼشفخ  -14

 اػبف١خ ٌٍّٛاد اٌذساع١خ ٚرى١ٍفُٙ ثىزبثخ ٚسلبد ثحض١خ ٌزشغ١ؼُٙ ػٍٝ اسر١بد اٌّىزجبد .
 د ِٕض١ٌخ رزطٍت رفغ١شاد رار١خ ثطشائك عجج١خ .اػطبء ٚاعجب -15

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 االخزجبساد ا١ِٛ١ٌخ  ثأعئٍخ ِزؼذدح ِٚزٕٛػخ ٌٍّٛاد اٌذساع١خ . -1

 رمذ٠ُ أٚساق ثحض١خ . -2

 االخزجبس اٌزحش٠شٞ ٌم١بط لذسح اٌطٍجخ ػٍٝ فُٙ اٌّبدح ٚحفع األِضٍخ ٚاٌشٛا٘ذ ٚاٌشخظ١بد إٌح٠ٛخ  -3

 دسعبد ِحذدح ٌٍٛاعجبد ا١ِٛ١ٌخ . رخظ١ض -4
 

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 ٌٍزٛطً اٌٝ ِذٜ حم١مزٙب .االػشاث١خ رح١ًٍ ثؼغ اٌّغبئً إٌح٠ٛخ  -1ط         

 ٚؽج١ؼخ ٚسٚد٘ب .فٟ ِٛػٛع اٌىالَ ٚاٌّؼشة ٚاٌّجٕٟ ٠ذسن ا١ّ٘خ اٌشٛا٘ذ إٌح٠ٛخ  -2ط

 ّشٙٛسح .٠م١ُ عٙٛد ثؼغ اٌشخظ١بد إٌح٠ٛخ اٌ -3ط

 ٠فغش اعجبة شٙشح ثؼغ اٌّغبئً إٌح٠ٛخ دْٚ غ١ش٘ب . -4ط   
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 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚ -د 

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ وزبثخ ٚسلخ ثحض١خ ػٓ أحذ اٌشخظ١بد إٌح٠ٛخ . -1د

 بي اٌّظبدس اٌمذ٠ّخ ٚاٌزؼبًِ ِؼٙب .رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اعزؼّ -2د

 رط٠ٛش لذسح اٌطٍجخ ػٍٝ رح١ًٍ اٌّؼٍِٛبد ٚرفغ١ش اٌمؼب٠ب إٌح٠ٛخ . -3د

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌمذسح ػٍٝ اإلػشاة ٚروش اٌشٛا٘ذ إٌح٠ٛخ اٌخبطخ ثبٌّٛػٛػبد اٌّمشسح . -4د   
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 ث١ٕخ اٌّمشس .28

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
ذح / أٚ اعُ اٌٛح

 اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

أْ ٠ذسن اٌطبٌت ِب١٘خ  3 األٚي

اٌغٍّخ اٌفؼ١ٍخ ٚسو١ٕٙب 

 )اٌفؼً ٚاٌفبػً(

 

رًكٍٛ انطبنت يٍ 

يؼشفخ انكالو انز٘ 

ٚذسعّ انُؾٕ ٔيب 

 رؼشٚفّ

االٌمبء اٌّظحٛة 

 ثبالعزغٛاة
اٌّشبسوخ فٟ 

 اٌزحؼ١ش

أْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ  3 اٌضبٟٔ

ّٕظٛثبد فٟ أّٔبؽ اٌ

 اٌٍغخ اٌؼشث١خ.

مكمالت الجملة الفعلٌة 
 متعلقات الفعل. أو

االٌمبء اٌّظحٛة 

 ثبالعزغٛاة
االِزحبْ 

اٌزحش٠شٞ 

 ا١ٌِٟٛ
أْ ٠غزط١غ اٌطبٌت  3 اٌضبٌش

اٌزفش٠ك ث١ٓ 

إٌّظٛثبد ِٓ خالي 

ِؼشفخ اٌخظبئض 

اٌّشزشوخ ث١ٕٙب فٟ 

 إٌحٛ.

الجملة الفعلٌة )الفاعل، 
نائب الفاعل، تعدي 
الفعل ولزومه، عالمة 
المتعدي وحكمه، 

 عالمة الالزم وحكمه(

االٌمبء اٌّظحٛة 

 ثبالعزغٛاة
اٌّشبسوخ فٟ 

 اٌزحؼ١ش

ِؼشفخ ِىّالد اٌغٍّخ  3 اٌشاثغ

 اٌفؼ١ٍخ 
)المفعوالت، المفعول 
المطلق، المفعول 
ألجله، المفعول فٌه، 

 المفعول معه(

االٌمبء اٌّظحٛة 

 ثبالعزغٛاة
اٌّشبسوخ فٟ 

 اٌزحؼ١ش

ِؼشفخ ِىّالد اٌغٍّخ  3 اٌخبِظ

 اٌفؼ١ٍخ
 )المستثنى(

االٌمبء اٌّظحٛة 

 ثبالعزغٛاة
اٌّشبسوخ فٟ 

 اٌزحؼ١ش
ِؼشفخ ِىّالد اٌغٍّخ  3 اٌغبدط

 اٌفؼ١ٍخ
 )الحال(

االٌمبء اٌّظحٛة 

 ثبالعزغٛاة
اٌّشبسوخ فٟ 

 اٌزحؼ١ش
ِؼشفخ ِىّالد اٌغٍّخ  3 اٌغبثغ

 اٌفؼ١ٍخ
 )التمٌٌز(

االٌمبء اٌّظحٛة 

 العزغٛاةثب
اٌّشبسوخ فٟ 

 اٌزحؼ١ش
أْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ  3 اٌضبِٓ

اٌّغشٚساد ٚأصش 

 دخٌٛٙب ػٍٝ األعّبء

)المجرورات، حروف 
 الجر، االضافة(

االٌمبء اٌّظحٛة 

 ثبالعزغٛاة
االِزحبْ 

اٌزحش٠شٞ 

 ا١ٌِٟٛ
أْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ  3 اٌزبعغ

اٌّغشٚساد ٚأصش 

 دخٌٛٙب ػٍٝ األعّبء

ة، )ما ٌحذف لإلضاف
تكون االضافة على 

 أومن  أومعنى الالم 
 فً، أنواع االضافة(

االٌمبء اٌّظحٛة 

 ثبالعزغٛاة
اٌّشبسوخ فٟ 

 اٌزحؼ١ش

أْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ  3 اٌؼبشش

اٌّغشٚساد ٚأصش 

 دخٌٛٙب ػٍٝ األعّبء

 إلى)ما ٌجب اضافته 
الجمل، كال وكلتا وأي، 

ٌاء  إلىالمضاف 
 المتكلم(

االٌمبء اٌّظحٛة 

 زغٛاةثبالع
اٌّشبسوخ فٟ 

 اٌزحؼ١ش

اٌحبدٞ 

 ػشش

أْ ٠زمٓ اٌطبٌت  3

ِٙبساد رح١ًٍ إٌض 

ٔح٠ًٛب ٚرٌه ِٓ خالي 

اٌزطج١ك اٌؼٍّٟ ػٍٝ 

 )تدرٌبات عملٌة(

االٌمبء اٌّظحٛة 

 ثبالعزغٛاة
اٌّشبسوخ فٟ 

 اٌزحؼ١ش
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 اٌج١ٕخ اٌزحز١خ  .29

 ششػ اثٓ ػم١ً ػٍٝ اٌف١خ اثٓ ِبٌه  ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ1

ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ 2

 )اٌّظبدس(  

 ششػ لطش إٌذٜ ٚثً اٌظذٜ ، الثٓ ٘شبَ . -11

 إٌحٛ اٌٛافٟ ، ػجبط حغٓ . -12

اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ 

)  ٠ٛطٝ ثٙب                

اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبس٠ش 

 ....، ) 

 كتب النحاة القدماء . -16

 ية مصطفى الغالييني .جامع الدروس العرب -17

 مجلة المجمع العلمي العراقي . -18

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ، 

 ِٛالغ االٔزش١ٔذ ....
 موقع مدونة لسان العرب . -71

 المكتبة الشاملة . -77

 موقع المجلس العلمي . -73

 شبكة الفصيح . -74

 
 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .31

 ّمشس رذس٠غٗ.اٌّٛاءِخ ث١ٓ اٌغبٔج١ٓ اٌزٕظ١شٞ ٚاٌزطج١مٟ فٟ اٌىزبة اٌ -16
 ص٠بدح اٌغبػبد اٌذساع١خ اٌّخظظخ ٌزذس٠ظ ِبدح إٌحٛ اٌٝ اسثغ عبػبد . -17
 ( رٕظ١ش٠خ ، ٚ ) ٚاحذح ( رطج١م١خ .3رمغ١ُ اٌغبػبد األسثغ اٌٝ ) -18

 

 

 

 

ٔظٛص ػب١ٌخ 

 اٌفظبحخ
اٌضبٟٔ 

 ػشش

أْ ٠فُٙ اٌطبٌت اٌظٍخ  3

اٌٛص١مخ ث١ٓ اإلػشاة 

 ٚاٌّؼٕٝ
 )تدرٌبات عملٌة(

االٌمبء اٌّظحٛة 

 ثبالعزغٛاة
اٌّشبسوخ فٟ 

 اٌزحؼ١ش

اٌضبٌش 

 ػشش

أْ ٠زؼٍُ اٌطبٌت إػشاة  3

 اٌفؼً ثىً أصِٕزٗ
إعراب الفعل )ادوات 

النصب، ما ٌجزم فعالً 
واحًدا، ما ٌجزم فعلٌن، 

اقتران جواب الشرط 
 بالفاء(

االٌمبء اٌّظحٛة 

 ثبالعزغٛاة
اٌّشبسوخ فٟ 

 اٌزحؼ١ش

شاثغ اٌ

 ػشش

أْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ  3

 أحىبَ اٌفؼً اٌّؼبسع
)حكم المضارع 

الواو  أوالمقترن بالفاء 
بٌنه  أوبعد الجواب 

وبٌن الشرط، حذف 
الجواب،  أوالشرط 

ادوات الشرط غٌر 
 الجازمة(

االٌمبء اٌّظحٛة 

 ثبالعزغٛاة
اٌّشبسوخ فٟ 

 اٌزحؼ١ش
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 وصف المقرر

 

 

 

ىناً عما إذا كان يوفر وصف المقرر ىذا إيجازاً مقتضياً ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبر 
 ؛المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 كلية التربية االساسية  المؤسسة التعليمية .1

 اللغة العربية     / المركز علمي القسم ال .2

 Arab 2311 االدب العربي / العصر االسالمي  اسم / رمز المقرر .3

 إلزامي  الحضور المتاحةأشكال  .4

 الثالث / السنة الثانية  الفصل / السنة .5

 ساعة 31 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 11/7117/ 1 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .7

 أىداف المقرر .8

 تمكين الطلبة من معرفة ابرز الموضوعات االدبية وفهمها بشكل دقيق ..1

 اراء النقاد فيها تمكين الطلبة من فهم الظواىر االدبية و .7

 تعريف الطلبة باىم المصادر والمراجع المعتمدة في تدريس المادة . 3

 .تمكين الطلبة من تحليل القضايا االدبية المختلفة4

 .زرع القيم والعادات الفاضلة في نفوس الطلبة وحب الوطن من خالل االتيان باالمثلة االدبية 5
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 والتعلم والتقييم مخرجات المقرر وطرائق التعليم .11

 األىداف المعرفية   -أ

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم من خالل استيعاب وتحليل مادة االدب  -1أ

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لالمثلة االدبية بشتى اشكالها  -7أ

 خصيات االدبية والنقديةتمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم عن ابرز الش  -3أ

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم الىم القضايا االدبية التي شغلت االدباء -4أ

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لتحليل وتفسير القضايا االدبية   -5أ

 ة االدب العربيتمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم باىم مصادر ومراجع دراس   -6أ

 األىداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 يقارن بين الظواىر االدبية المختلفة  – 1ب

 يحلل الشواىد االدبية ويفسر اسبابها . – 7ب

 يطبق كتابة ورقة او بحث في موضوع من موضوعات االدب العربي  – 3ب

 يجمع معلومات عن اشهر االدباء والنقاد    -4ب

 ق التعليم والتعلم طرائ     

 . تزويد الطلبة باالساسيات والموضوعات المتعلقة  باالدب العربي .1

 .توضيح وشرح المادة الدراسية من قبل استاذ المادة7

 .مطالبة الطلبة بزيارة المكتبة االطالع على مصادر دراسة االدب العربي .3

 

 طرائق التقييم      
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 .اختبارات يومية بأسئلة محددة 1

 .وضع درجات للواجبات البيتية والمشاركات الصفية .7

 .اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية ومقالية 3

 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج

 ان يفسر ويحلل الشواىد االدبية بأنواعها . -1ج

 يفرق بين طبيعة الشواىد االدبية بأنواعها . -7ج

 يقيم بعض النصوص والمعلومات االدبية . -3ج

 يقارن بين االدب العربي القديم واالدب بصورتو الحديثة  -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 .طريقة حل المشكالت.1

 .العصف الذىني .7

 .طريقة المحاكاة3

 طرائق التقييم    

 .االمتحان التحريري لقياس قدرة الطالب على التفكير والتحليل واالستنتاج.1

 خصيات االدبية من شعراء او نقاد..كتابة بحوث عن بعض الش7

 .امتحانات يومية بتوجيو اسئلة فكرية واستنتاجية.3

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

 يستخدم المصادر والمراجع المعاصرة. -1د
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 ظواىر االدبية بين القدماء والمحدثينتشكيل مجموعة من الطلبة لدراسة ال -7د

 االفادة من مؤسسات الدولة ذات العالقة باللغة العربية لزيادة معارف الطلبة وتوزيعها. -3د

 االفادة من مراكز الوثائق والمكتبات التي تحتوي على المخطوطات والوثائق االدبية   -4د
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 بنية المقرر .11

اسم الوحدة / أو  وبةمخرجات التعلم المطل الساعات األسبوع
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

تمكين الطلبة من معرفة  7 االول 
 االدب االسالمي 

تحديد مصطلح االدب 
 االسالمي 

المحاضرة 
 وااللقاء

المشاركة 
 الصفية

تمكين الطلبة من معرفة  7 الثاني
 موقف االسالم من الشعر 

موقف االسالم من خالل 
المحدثين  ادلة القدماء و

 و مناقشة اآلراء 

المحاضرة 
 وااللقاء 

المشاركة 
 الصفية

تمكين الطلبة من معرفة  7 الثالث 
حالة الشعر في صدر 

 االسالم 

حالة الشعر في عصر 
 –صدر االسالم 

 –الصورة  –االسلوب 
 البناء الفني 

المحاضرة 
 وااللقاء

المشاركة 
 الصفية

تمكين الطلبة من معرفة  7 الرابع
غراض الشعرية في اال

 عصر صدر االسالم 

االغراض الشعرية 
الجديدة التي ظهرت في 

االغراض  –ىذا العصر 
 الشعرية القديمة المتطورة 

المحاضرة 
 وااللقاء

المشاركة 
 الصفية

تمكين الطلبة من معرفة  7 الخامس
مميزات الشعر في عصر 

 صدر االسالم 

المميزات العامة للشعر 
 في عصر صدر االسالم 

المحاضرة 
 وااللقاء

المشاركة 
 الصفية

تمكين الطلبة من معرفة  7 السادس 
ابرز شعراء عصر صدر 

 االسالم 

دراسة تفصيلية لشعر و 
 حياة حسان بن ثابت 

المحاضرة 
 وااللقاء

المشاركة 
 الصفية

   امتحان شهري   7 السابع
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تمكين الطلبة من معرفة  7 الثامن 
شعراء عصر صدر 

 االسالم 

ة تفصيلية في شعر و دراس
 حياة الحطيئة 

المحاضرة 
 وااللقاء

المشاركة 
 الصفية

تمكين الطلبة من معرفة  7 التاسع 
شعراء عصر صدر 

 االسالم 

دراسة تفصيلية في حياة و 
 شعر كعب بن زىير  

المحاضرة 
 وااللقاء

المشاركة 
 الصفية

تمكين الطلبة من معرفة  7 العاشر 
شعراء عصر صدر 

 االسالم 

راسة تفصيلية في حياة و د
 شعر عبداهلل بن رواحة 

المحاضرة و 
 االلقاء 

المشاركة 
 الصفية 

تمكين الطلبة من معرفة  7 الحادي عشر 
النثر في عصر صدر 

 االسالم 

دراسة النثر و تطوره في 
 عصر صدر االسالم 

المحاضرة 
 وااللقاء

المشاركة 
 الصفية

تمكين الطلبة من معرفة  7 الثاني عشر 
الخطابة في عصر صدر 

 االسالم 

المحاضرة  الخطابة نشأتها و تطورىا 
 وااللقاء

المشاركة 
 الصفية

تمكين الطلبة من معرفة  7 الثالث عشر 
الخطابة في عصر صدر 

 االسالم 

دراسة انواع الخطابة و 
 مميزاتها 

المحاضرة و 
 االلقاء 

المشاركة 
 الصفية 

ة تمكين الطلبة من معرف 7 الرابع عشر 
 فن الرسائل 

المحاضرة  الرسائل االدبية انواعها 
 وااللقاء

المشاركة 
 الصفية

   امتحان شهري   7 الخامس عشر 
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 البنية التحتية  .17

 تاريخ  االدب العربي العصر االسالمي د.شوقي ضيف   - ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 ـ تاريخ االدب العربي  د. عمر فروخ 

 تاريخ االدب العربي ، مصطفى صادق الرافعي. ة )المصادر(  ـ المراجع الرئيسي7

 تاريخ االدب العربي ، االستاذ احمد حسن الزيات.

 من تاريخ االدب العربي العصر الجاىلي و العصر االسالمي )طو حسين ( 

)  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                
 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... 

 لبة الطلبة بأعداد تقارير شهرية عن الموضوعات التي يدرسونها مطا

 ـ موقع ارشيف  ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت ....

 ـ موقع األلوقة 

 ـ موقع مكتبتنا العربية 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 صصة باالدب ..العمل على استقطاب اساتذة من جامعات اخرى اللقاء محاضرات علمية متخ1 

.تكليف الطلبة بانجاز ابحاث دراسية ميدانية عما تعانيو لغة الضاد من مشكالت مجتمعية وسايكلوجية ووضع الحلول 7
 الناجعة لتلك المشكالت ومعالجة الظواىر التي يعاني منها دارسو االدب 
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 وصف المقرر

 

ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرىناً عما إذا كان  يوفر وصف المقرر ىذا إيجازاً مقتضياً ألىم خصائص المقرر
 ؛المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 كلية التربية االساسية  المؤسسة التعليمية .41

 اللغة العربية     / المركز علمي القسم ال .42

 Arab 2317 دب العربي / العصر االموي اال اسم / رمز المقرر .43

 إلزامي  أشكال الحضور المتاحة .44

 الرابع/ الثانية الفصل / السنة .45

 ساعة 31 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .46

 11/7117/ 1 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .47

 أىداف المقرر .48

 تمكين الطلبة من معرفة ابرز الموضوعات االدبية وفهمها بشكل دقيق . .1

 الطلبة من فهم الظواىر االدبية واراء النقاد فيها  تمكين .2

 تعريف الطلبة باىم المصادر والمراجع المعتمدة في تدريس المادة  .3

 .تمكين الطلبة من تحليل القضايا االدبية المختلفة4

 .زرع القيم والعادات الفاضلة في نفوس الطلبة وحب الوطن من خالل االتيان باالمثلة االدبية 5
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .31

 األىداف المعرفية   -أ

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم من خالل استيعاب وتحليل مادة االدب  -1أ

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لالمثلة االدبية بشتى اشكالها  -7أ

 على المعرفة والفهم عن ابرز الشخصيات االدبية والنقديةتمكين الطلبة من الحصول   -3أ

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم الىم القضايا االدبية التي شغلت االدباء -4أ

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لتحليل وتفسير القضايا االدبية   -5أ

 والفهم باىم مصادر ومراجع دراسة االدب العربي تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة   -6أ

 األىداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 يقارن بين الظواىر االدبية المختلفة  – 1ب

 يحلل الشواىد االدبية ويفسر اسبابها . – 7ب

 يطبق كتابة ورقة او بحث في موضوع من موضوعات االدب العربي  – 3ب

 شهر االدباء والنقاديجمع معلومات عن ا    -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 . تزويد الطلبة باالساسيات والموضوعات المتعلقة  باالدب العربي .1

 .توضيح وشرح المادة الدراسية من قبل استاذ المادة7
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 .مطالبة الطلبة بزيارة المكتبة االطالع على مصادر دراسة االدب العربي .3

 

 طرائق التقييم      

 .اختبارات يومية بأسئلة محددة 1

 .وضع درجات للواجبات البيتية والمشاركات الصفية .7

 .اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية ومقالية 3

 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج

 ان يفسر ويحلل الشواىد االدبية بأنواعها . -1ج

 يفرق بين طبيعة الشواىد االدبية بأنواعها . -7ج

 النصوص والمعلومات االدبية . يقيم بعض -3ج

 يقارن بين االدب العربي القديم واالدب بصورتو الحديثة  -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 .طريقة حل المشكالت.1

 .العصف الذىني .7

 .طريقة المحاكاة3

 طرائق التقييم    

 تنتاج..االمتحان التحريري لقياس قدرة الطالب على التفكير والتحليل واالس1

 .كتابة بحوث عن بعض الشخصيات االدبية من شعراء او نقاد.7
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 .امتحانات يومية بتوجيو اسئلة فكرية واستنتاجية.3

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

 يستخدم المصادر والمراجع المعاصرة. -1د

 كيل مجموعة من الطلبة لدراسة الظواىر االدبية بين القدماء والمحدثينتش -7د

 االفادة من مؤسسات الدولة ذات العالقة باللغة العربية لزيادة معارف الطلبة وتوزيعها. -3د

 االفادة من مراكز الوثائق والمكتبات التي تحتوي على المخطوطات والوثائق االدبية   -4د
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 بنية المقرر .37

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات وعاألسب
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

تمكين الطلبة من فهم  7 االول 
الحياة السياسية و الثقافية 

 للعصر االموي 

الحياة االجتماعية و 
السياسية للعصر االموي 

 و العوامل المؤثرة فيها 

المحاضرة 
 وااللقاء

المشاركة 
 الصفية

تمكين الطلبة من معرفة  7 الثاني
اىم المدارس التي ظهرت 

 في العصر االموي 

المدارس الشعرية في 
 العصر االموي

 مدرسة المديح  -1

 مدرسة الغزل -7

 مدرسة الهجاء  -3 

 مدرسة الرثاء  -4

 مدرسة التجديد  -5

 مدرسة التقليد  -6

المحاضرة 
 وااللقاء 

المشاركة 
 الصفية

ين الطلبة من معرفة تمك 7 الثالث 
 الشعر السياسي 

الشعر السياسي اسباب 
 الظهور 

المحاضرة 
 وااللقاء

المشاركة 
 الصفية

تمكين الطلبة من معرفة  7 الرابع
 شعراء السياسة 

دراسة تفصيلية في شعر و 
 حياة الكميت 

المحاضرة 
 وااللقاء

المشاركة 
 الصفية

تمكين الطلبة من معرفة  7 الخامس
 سة شعراء السيا

دراسة تفصيلية في شعر و 
حياة عبيداهلل بن قيس 

 الرقيات 

المحاضرة 
 وااللقاء

المشاركة 
 الصفية
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تمكين الطلبة من معرفة  7 السادس 
 شعراء السياسة 

دراسة تفصيلية في شعر و 
 حياة عدي بن الرقاء 

المحاضرة 
 وااللقاء

المشاركة 
 الصفية

   امتحان شهري   7 السابع

ين الطلبة من معرفة تمك 7 الثامن 
 مفهوم النقائض 

النقائض مفهومها و 
 سماتها 

المحاضرة 
 وااللقاء

المشاركة 
 الصفية

تمكين الطلبة من معرفة  7 التاسع 
 شعراء النقائض 

دراسة تفصيلية في شعر و 
 حياة جرير 

المحاضرة 
 وااللقاء

المشاركة 
 الصفية

تمكين الطلبة من معرفة  7 العاشر 
  شعراء النقائض

دراسة تفصيلية في شعر و 
 حياة الفرزدق 

المحاضرة و 
 االلقاء 

المشاركة 
 الصفية 

تمكين الطلبة من معرفة  7 الحادي عشر 
 شعراء النقائض 

دراسة تفصيلية في حياة و 
 شعر االخطل 

المحاضرة 
 وااللقاء

المشاركة 
 الصفية

تمكين الطلبة من معرفة  7 الثاني عشر 
 ئو شعر الغزل و ابرز شعرا

الغزل العذري ، نشأتو ، 
دراسة تفصيلية في حياة و 

 شعر جميل بن معمر 

المحاضرة 
 وااللقاء

المشاركة 
 الصفية

تمكين الطلبة من معرفة  7 الثالث عشر 
الغزل المادي و ابرز 

 شعرائو 

الغزل المادي ، نشأتو، 
دراسة تفصيلية في حياة و 

 شعر عمر بن ربيعة 

المحاضرة و 
 االلقاء 

اركة المش
 الصفية 

تمكين الطلبة من معرفة  7 الرابع عشر 
 النثر في العصر االموي 

الخطابة ، خصائصها و 
 سماتها و انواعها 

فن الرسائل خصائصُو و 
 انواعوً 

المحاضرة 
 وااللقاء

المشاركة 
 الصفية

   امتحان شهري   7 الخامس عشر 
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 البنية التحتية  .33

 فن و مذاىبة شوقي ضيف ال  - ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 ـ تاريخ االدب العربي العصر العباسي الثاني 

 تاريخ االدب العربي ، مصطفى صادق الرافعي. ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  7

 تاريخ االدب العربي ، د. عمر فروخ

 تاريخ االدب العربي ، االستاذ احمد حسن الزيات.

)            اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها      
 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... 

 مطالبة الطلبة بأعداد تقارير شهرية عن الموضوعات التي يدرسونها 

 ـ موقع ارشيف  ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت ....

 ـ موقع األلوقة 

 ـ موقع مكتبتنا العربية 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .34

 تقطاب اساتذة من جامعات اخرى اللقاء محاضرات علمية متخصصة باالدب ..العمل على اس1 

.تكليف الطلبة بانجاز ابحاث دراسية ميدانية عما تعانيو لغة الضاد من مشكالت مجتمعية وسايكلوجية ووضع الحلول 7
 الناجعة لتلك المشكالت ومعالجة الظواىر التي يعاني منها دارسو االدب 
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 وصف المقرر 

 

يوفر وصف المقرر ىذا إيجازاً مقتضياً ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرىناً عما إذا كان 
 ؛المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 سية جامعة ديالى / كلية التربية األسا المؤسسة التعليمية .49

 اللغة العربية القسم العلمي /  القسم العلمي  / المركز .51

 Arab 2312 البالغة   اسم / رمز المقرر .51

 إلزامي أشكال الحضور المتاحة .52

 الفصل الثالث / الثانية الفصل / السنة .53

 ساعة  31 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .54

 1/11/7117 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .55

 كون الطالب في نهاية السنة الدراسية قادراً على أىداف المقرر: إن ي .56

 البالغة وتاريخها مفهوم   تعلم  -1
 اىمية البالغة وموضوعاتها تعلم   -7
 فنون البالغة   تعلم  -3
 علوم البالغة  تعلم  -4
 تطبيقات عملية من القران والحديث والشعر العربي   تعلم  -5
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 والتعلم والتقييممخرجات المقرر وطرائق التعليم  .35

 األىداف المعرفية   -أ

 المعرفة والفهم -1أ

 .   البالغةفي   تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم   -7أ
 .    فنون البالغةفي  تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم   -3أ
 .  بالغيةالفنون الخصائص تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم في  -4أ
   علوم البالغة .  تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم في 5أ 

 . اىم االساليب البالغية معرفة  تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم في  . 6أ  

 األىداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 برٗ  ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ اٌفظحٝ .٠ٛظف ِب رؼٍُ ِٓ ِبدح أدث١خ  فٟ ِخبؽجبرٗ ، ٚوزبث – 1ة 

 ٠ىزت ٚسلخ ثحض١خ ، أٚ ثحٛس ِزخظظخ فٟ ِٛػٛػبد اٌٍغخ اٌؼشث١خ اٌّخزٍفخ . – 2ة 
 رؼٍُ اٌطشائك إٌّبعجخ ٌزذس٠ظ اٌجالغخ اٌؼشث١خ     .        – 3ة 

  

 طرائق التعليم والتعلم      
 األٌمبء ) اٌّحبػشح ( ، اٌّظحٛة ثبالعزغٛاة . -9

 االعزغٛاة . -11
ِطبٌجخ اٌطٍجخ ثض٠بسح اٌّىزجخ ، ٚشجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ ) االٔزش١ٔذ ( ٌٍحظٛي ػٍٝ ِؼشفخ  -11

 اػبف١خ ٌٍّٛاد اٌذساع١خ ٚرى١ٍفُٙ ثىزبثخ ٚسلبد ثحض١خ ٌزشغ١ؼُٙ ػٍٝ اسر١بد اٌّىزجبد .
 اػطبء ٚاعجبد ِٕض١ٌخ رزطٍت رفغ١شاد رار١خ ثطشائك عجج١خ . -12

 

 طرائق التقييم      

 
 د ا١ِٛ١ٌخ  ثأعئٍخ ِزؼذدح ِٚزٕٛػخ ٌٍّٛاد اٌذساع١خ .االخزجبسا 13

 رمذ٠ُ أٚساق ثحض١خ . 14
االخزجبس اٌزحش٠شٞ ٌم١بط لذسح اٌطٍجخ ػٍٝ فُٙ اٌّبدح ٚاالؽالع ػٍٝ اٌّظبدس ٚاٌّشاعغ اٌٍغ٠ٛخ  15

 اٌّخزٍفخ اٌمذ٠ّخ ٚاٌحذ٠ضخ 
 رخظ١ض دسعبد ِحذدح ٌٍٛاعجبد ا١ِٛ١ٌخ . 16
 خ اٌشاثؼخ .اٌزطج١ك اٌؼٍّٟ فٟ اٌّذاسط ٌٍّشحٍ 17
 اٌزشث١خ اٌؼ١ٍّخ ) اٌّشب٘ذح ( ٌٍّشحٍخ اٌضبٌضخ . 18
 

 
 

 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج

 رح١ًٍ ثؼغ إٌظٛص األدث١خ  ٌّؼشفخ ثالغزٙب. -1ط         

 ٠ٛاصْ ث١ٓ إٌظٛص االدث١خ ٌّؼشفخ ِب رزؼّٕٗ ِٓ فْٕٛ ثالغ١خ . -2ط

 َ فٟ ػٍَٛ اٌجالغخ لذ٠ّب ٚحذ٠ضب.٠م١ُ عٙٛد ثؼغ اٌشخظ١بد اٌزٟ وبْ ٌٙب اعٙب -3ط

 ٠فغش اعجبة اشزٙبس ثؼغ فْٕٛ اٌجالغخ دْٚ غ١ش٘ب . -4ط   

  



اٌظفحخ   

176 
 

  

 

اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ )اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس -د 

 اٌشخظٟ(.
 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ وزبثخ ٚسلخ ثحض١خ ػٓ أحذ اٌفْٕٛ اٌجالغ١خ  . -1د
 ى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ رخظ١ض ِشعغ أٚ ِظذس ثٕغجخ ػشش حغّٗ .رّ -2د

 رط٠ٛش لذسح اٌطٍجخ ػٍٝ رح١ًٍ اٌّؼٍِٛبد ٚرفغ١ش اٌمؼب٠ب اٌجالغ١خ . -3د

   اٌّمشسح .اٌجالغ١خ اٌخبطخ ثبٌّٛػٛػبد اٌذسط اٌجالغٟ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌمذسح ػٍٝ فُٙ ِٕب٘ظ  -4د   
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 البنية التحتية  .37

 بنية المقرر .36

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع علم المطلوبةمخرجات الت الساعات األسبوع

1 7 
 مفهوم البالغة 

  

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة   البالغة العربية   

7 
 التقويم البنائي المحاضرةطريقة   البالغة العربية    الفصاحةمفهوم  7

3 
نشأة علم البالغة واىم المؤثرات  7

 فيو 

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة   العربية    البالغة

4 
أثر القرآن الكريم في نشأة  7

 البالغة العربية 

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة   البالغة العربية   

5 

اشهر المدارس البالغية )  7
 المدرسة العربية(

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة   البالغة العربية   

6 
س البالغية ) اشهر المدار  7

 المدرسة اليونانية(

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة   البالغة العربية   

 الطلبةحل االختبار ومناقشة األخطاء مع  -اختبار دوري أول  7 7

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة   البالغة العربية    علوم البالغة / علم المعاني  7 8

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة   بالغة العربية   ال الخبر اضربو واغراضو  7 9

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة   البالغة العربية    االنشاء مفهومو وانواعو 7 11

11 
النداء األمر، النهي، االستفهام،  7

 التمني والترجي

 

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة   البالغة العربية   

الفصل  القصر، ،التقديم والتأخير 7 17
 والوصل

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة   البالغة العربية   

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة   البالغة العربية    اإليجاز واإلطناب والمساواة 7 13

14 
 اثر علم المعاني في بالغة القول. 7

 

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة   البالغة العربية   

 الطلبةحل االختبار ومناقشة األخطاء مع  - نثا بار دورياخت 7 15
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 البالغة العربية، للدكتور أحمد مطلوب والدكتور كامل حسن البصير   ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 كتب البالغة العربية القديمة والحديثة     ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  7

لتي يوصى بها                 اـ الكتب والمراجع ا
 المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

 االستفادة من اي مصادر تتعلق بالموضوع

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 
.... 

  موقع المكتبة الشاملة 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .38

 االلتزام بالقطاعية  
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 وصف المقرر

 

المقرر ىذا إيجازاً مقتضياً ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرىناً عما إذا كان  يوفر وصف
 ؛المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 جامعة ديالى / كلية التربية األساسية  المؤسسة التعليمية .57

 اللغة العربية القسم العلمي /  قسم العلمي  / المركزال .58

 Arab 2318 البالغة   اسم / رمز المقرر .59

 إلزامي أشكال الحضور المتاحة .61

 الفصل الرابع / الثانية الفصل / السنة .61

 ساعة  31 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .62

 1/11/7117 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .63

 لب في نهاية السنة الدراسية قادراً على أىداف المقرر: إن يكون الطا .64

 البالغة وتاريخها مفهوم   تعلم  -1
 اىمية البالغة وموضوعاتها تعلم   -7
 فنون البالغة   تعلم  -3
 علوم البالغة  تعلم  -4
 تطبيقات عملية من القران والحديث والشعر العربي   تعلم  -5
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 والتقييممخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم  .39

 األىداف المعرفية   -أ

 المعرفة والفهم -1أ

 .   البالغةفي   تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم   -7أ
 .    فنون البالغةفي  تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم   -3أ
 .  الفنون البالغيةخصائص تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم في  -4أ
   علوم البالغة .  تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم في 5أ 

 . اىم االساليب البالغية معرفة  تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم في  . 6أ  

 األىداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 ٍغخ اٌؼشث١خ اٌفظحٝ .٠ٛظف ِب رؼٍُ ِٓ ِبدح أدث١خ  فٟ ِخبؽجبرٗ ، ٚوزبثبرٗ  ثبٌ – 1ة 

 ٠ىزت ٚسلخ ثحض١خ ، أٚ ثحٛس ِزخظظخ فٟ ِٛػٛػبد اٌٍغخ اٌؼشث١خ اٌّخزٍفخ . – 2ة 
 رؼٍُ اٌطشائك إٌّبعجخ ٌزذس٠ظ اٌجالغخ اٌؼشث١خ     .        – 3ة 

  

 طرائق التعليم والتعلم      
 األٌمبء ) اٌّحبػشح ( ، اٌّظحٛة ثبالعزغٛاة . -13
 االعزغٛاة . -14
ٌطٍجخ ثض٠بسح اٌّىزجخ ، ٚشجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ ) االٔزش١ٔذ ( ٌٍحظٛي ػٍٝ ِؼشفخ ِطبٌجخ ا -15

 اػبف١خ ٌٍّٛاد اٌذساع١خ ٚرى١ٍفُٙ ثىزبثخ ٚسلبد ثحض١خ ٌزشغ١ؼُٙ ػٍٝ اسر١بد اٌّىزجبد .
 اػطبء ٚاعجبد ِٕض١ٌخ رزطٍت رفغ١شاد رار١خ ثطشائك عجج١خ . -16

 

 طرائق التقييم      

 
 خ  ثأعئٍخ ِزؼذدح ِٚزٕٛػخ ٌٍّٛاد اٌذساع١خ .االخزجبساد ا١ِٛ١ٌ 19

 رمذ٠ُ أٚساق ثحض١خ . 71
االخزجبس اٌزحش٠شٞ ٌم١بط لذسح اٌطٍجخ ػٍٝ فُٙ اٌّبدح ٚاالؽالع ػٍٝ اٌّظبدس ٚاٌّشاعغ اٌٍغ٠ٛخ  71

 اٌّخزٍفخ اٌمذ٠ّخ ٚاٌحذ٠ضخ 
 رخظ١ض دسعبد ِحذدح ٌٍٛاعجبد ا١ِٛ١ٌخ . 77
 خ .اٌزطج١ك اٌؼٍّٟ فٟ اٌّذاسط ٌٍّشحٍخ اٌشاثؼ 73
 اٌزشث١خ اٌؼ١ٍّخ ) اٌّشب٘ذح ( ٌٍّشحٍخ اٌضبٌضخ . 74
 

 
 

 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج

 رح١ًٍ ثؼغ إٌظٛص األدث١خ  ٌّؼشفخ ثالغزٙب. -1ط         

 ٠ٛاصْ ث١ٓ إٌظٛص االدث١خ ٌّؼشفخ ِب رزؼّٕٗ ِٓ فْٕٛ ثالغ١خ . -2ط

 َ اٌجالغخ لذ٠ّب ٚحذ٠ضب.٠م١ُ عٙٛد ثؼغ اٌشخظ١بد اٌزٟ وبْ ٌٙب اعٙبَ فٟ ػٍٛ -3ط

 ٠فغش اعجبة اشزٙبس ثؼغ فْٕٛ اٌجالغخ دْٚ غ١ش٘ب . -4ط   
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اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ )اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس -د 

 اٌشخظٟ(.
 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ وزبثخ ٚسلخ ثحض١خ ػٓ أحذ اٌفْٕٛ اٌجالغ١خ  . -1د
 جخ ِٓ رخظ١ض ِشعغ أٚ ِظذس ثٕغجخ ػشش حغّٗ .رّى١ٓ اٌطٍ -2د

 رط٠ٛش لذسح اٌطٍجخ ػٍٝ رح١ًٍ اٌّؼٍِٛبد ٚرفغ١ش اٌمؼب٠ب اٌجالغ١خ . -3د

   اٌّمشسح .اٌجالغ١خ اٌخبطخ ثبٌّٛػٛػبد اٌذسط اٌجالغٟ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌمذسح ػٍٝ فُٙ ِٕب٘ظ  -4د   
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 البنية التحتية  .41

 البالغة العربية، للدكتور أحمد مطلوب والدكتور كامل حسن البصير   ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 كتب البالغة العربية القديمة والحديثة     ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  7

   اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها              
 المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

 االستفادة من اي مصادر تتعلق بالموضوع

 بنية المقرر .41

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع لوبةمخرجات التعلم المط الساعات األسبوع

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة   البالغة العربية    علم البيان مفهومو وتاريخو 7 1

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة   البالغة العربية    الحقيقة والمجاز لغة واصطالحا 7 7

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة   البالغة العربية    غتوالتشبيو: أركانو وأقسامو وبال 7 3

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة   البالغة العربية    أقسامها وبالغتها االستعارة: 7 4

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة   البالغة العربية    الكناية، أقسامها وبالغتها 7 5
 التقويم البنائي المحاضرةطريقة   البالغة العربية    األدبياثر علم البيان في بالغة النص  7 6
 الطلبةحل االختبار ومناقشة األخطاء مع  -اختبار دوري أول  7 7

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة   البالغة العربية    ، مفهومو وتاريخوعلم البديع 7 8

 التقويم البنائي المحاضرةقة طري  البالغة العربية     الجناس المحسنات اللفظية: 7 9

11 
، االقتباس  المحسنات اللفظية: 7

 السجع

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة   البالغة العربية   

11 
 -التورية المحسنات المعنوية: 7

 المقابلة-الطباق
 التقويم البنائي المحاضرةطريقة   البالغة العربية   

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة   الغة العربية   الب تأكيد المدح بما تشبو الذم 7 17

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة   البالغة العربية    تأكيد الذم بما تشبو المدح 7 13

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة   البالغة العربية     أثر البديع في بالغة النص األدبي 7 14

 الطلبةومناقشة األخطاء مع  حل االختبار - نثا اختبار دوري 7 15
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ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 
.... 

  موقع المكتبة الشاملة 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .47

 االلتزام بالقطاعية  
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 ّٔٛرط ٚطف اٌّمشس

 ٚطف اٌّمشس

 

مقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها يوفر وصف ال

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

 . البرنامج

 و١ٍخ اٌزشث١خ األعبع١خ اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ.1

 اٌٍغخ اٌؼشث١خ    ّشوض/ اٌ ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .61

 Arab 2313 اٌظشف اٌؼشثٟ  اعُ / سِض اٌّمشس .62

 اٌضاِٟ أشىبي اٌحؼٛس اٌّزبحخ .63

 اٌفظً اٌضبٌش  / اٌضب١ٔخ  اٌفظً / اٌغٕخ .64

 عبػخ  31 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .65

ربس٠خ إػذاد ٘زا  .66

 اٌٛطف 
1 /11  /2117 َ 

 أ٘ذاف اٌّمشس .67

 وفهمها بشكل دقيق . األدبية في النصوصوضوعات تمكين الطلبة من معرفة ابرز الم .68

 والتعامل معها فهما ، وتوجيها . حقيقة علم التصريف واىميتوتمكين الطلبة من ادراك  .69

 تعريف الطلبة بأىم المصادر والمراجع المعتمدة في تدريس المادة . .71

 .، والموازنة بينها  تحليال صرفيا اللغوية نصوصتمكين الطلبة من تحليل ال .71

 ية مناسبة .ادبزرع القيم والعادات الفاضلة بين الطلبة وحب الوطن من خالل التمثيل بأمثلة  .77

 
 



اٌظفحخ   

185 
 

  

 

 

 ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسِخشعبد اٌ .73

  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
      . ظشفرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌحظٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ ِٓ خالي اعز١ؼبة ِبدح اٌ  -1أ

 . ٌى١ف١خ ٚصْ اٌىٍّبداٌطٍجخ ِٓ اٌحظٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ رّى١ٓ  -2أ

  ٌّؼشفخ اشزمبلبد اٌىٍُ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌحظٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -3أ
 االدث١خ صٛظإٌ اٌظشف١خ فٟ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌحظٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ ألُ٘ اٌّغبئً -4أ
 ٌٍذسط اٌظشفٟ  ٚٔظش٠برُٗ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌحظٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفٙ -5أ

 ػٍُ اٌظشفرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌحظٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ ألُ٘ اٌّظبدس اٌّزخظظخ ثذساعخ  -6أ

  ّمشس.اٌخبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 ١خ اٌّخزٍفخ  .دث٠ٛاصْ ث١ٓ األِضٍخ اال – 1ة

 .االعزشٙبد ثٙب ٚ أعجبة رفؼ١ٍٙب٠ٚفغش  اٌظشف١خ٠حًٍ اٌشٛا٘ذ  – 2ة

 . اٌظشف اٌؼشثٟ ٠طجك ِٕٙظ وزبثخ ٚسلخ ثحض١خ أٚ ثحش فٟ ِٛػٛع ِٓ ِٛػٛػبد  – 3ة

  . اٌٍغ١٠ٛٓ ٚاٌظشف٠ٓ١١غزخٍض ِؼٍِٛبد ػٓ اشٙش    -4ة

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

  ؽش٠مخ االٌمبء اٌّظحٛثخ ثبالعزغٛاة . -16
زش١ٔذ ( ٌٍحظٛي ػٍٝ ِؼشفخ ِطبٌجخ اٌطٍجخ ثض٠بسح اٌّىزجخ ، ٚشجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ ) االٔ -17

 اػبف١خ ٌٍّٛاد اٌذساع١خ ٚرى١ٍفُٙ ثىزبثخ ٚسلبد ثحض١خ ٌزشغ١ؼُٙ ػٍٝ اسر١بد اٌّىزجبد .
 اػطبء ٚاعجبد ِٕض١ٌخ رزطٍت رفغ١شاد رار١خ ثطشائك عجج١خ . -18

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 االخزجبساد ا١ِٛ١ٌخ  ثأعئٍخ ِزؼذدح ِٚزٕٛػخ ٌٍّٛاد اٌذساع١خ . -1

 أٚساق ثحض١خ . رمذ٠ُ -2

 ١خ دثبد االّٛػٛػاالخزجبس اٌزحش٠شٞ ٌم١بط لذسح اٌطٍجخ ػٍٝ فُٙ اٌّبدح ٚحفع األِضٍخ ٚاٌشٛا٘ذ ٚاٌ -3

 رخظ١ض دسعبد ِحذدح ٌٍٛاعجبد ا١ِٛ١ٌخ . -4
 

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 . ٌٍزٛطً اٌٝ ِذٜ حم١مزٙب صٛظإٌ اٌظشف١خ فٟ رح١ًٍ ثؼغ اٌّغبئً -1ط         

 ٚؽج١ؼخ ٚسٚد٘ب . األدث١خ اٌشف١ؼخ٠ذسن ا١ّ٘خ اٌشٛا٘ذ  -2ط

 اٌّشٙٛسح . اٌٍغ٠ٛخ اٌزٟ اشزغٍذ ثؼٍُ اٌظشف٠م١ُ عٙٛد ثؼغ  -3ط

 دْٚ غ١ش٘ب . االٚصاْ ٚاٌمٛاػذ اٌظشف١خ ٠فغش اعجبة شٙشح ثؼغ  -4ط   
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 ث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (.إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمباٌزأ١ٍ١٘خ اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚ -د 

 .ٜ اٌّغبئً اٌظشف١خ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ وزبثخ ٚسلخ ثحض١خ ػٓ أحذ -1د

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اعزؼّبي اٌّظبدس اٌمذ٠ّخ ٚاٌزؼبًِ ِؼٙب . -2د

 ١خ .دثاال اٌظشف١خ فٟ إٌظٛص رط٠ٛش لذسح اٌطٍجخ ػٍٝ رح١ًٍ اٌّؼٍِٛبد ٚرفغ١ش اٌمؼب٠ب -3د

اٌظشف١خ ١خ اٌخبطخ ثبٌّٛػٛػبد دثٚروش اٌشٛا٘ذ اال اٌززٚقجخ ِٓ اٌمذسح ػٍٝ رّى١ٓ اٌطٍ -4د   

 اٌّمشسح .
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 البنٌة التحتٌة 

اٌظشف اٌٛافٟ ، شزا اٌؼشف فٟ فٓ اٌظشف ، اٌّٙزة فٟ ػٍُ  ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 اٌزظش٠ف 

 ث١ٕخ اٌّمشس .74

األعجٛ

 ع
ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛحذح / أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 األٚي

 ٚاٌضبٟٔ
الصرف: معناه فً اللغة  3

مع نبذة  واالصطالح

عة عن علم تارٌخٌة موس

التصرٌف تطوره 

 ونشوئه

 

 الصرف

االٌمبء اٌّظحٛة 

 ثبالعزغٛاة
اٌّشبسوخ فٟ 

 اٌزحؼ١ش

ٌش اٌضب

 ٚاٌشاثغ
الفرق بٌن النحو  3

 .والصرف

 .فائدة علم الصرف
 الصرف

االٌمبء اٌّظحٛة 

 ثبالعزغٛاة
االِزحبْ 

اٌزحش٠شٞ 

 ا١ٌِٟٛ
خبِظ اٌ

 ٚ

 اٌغبدط

المجرد والمزٌد من  3
 الصرف االفعال 

ٌمبء اٌّظحٛة اال

 ثبالعزغٛاة
اٌّشبسوخ فٟ 

 اٌزحؼ١ش

 بثغغاٌ

 ٚاٌضبِٓ
3  

أثٛاة اٌفؼً اٌضالصٟ 

 اٌّغشد
 الصرف

االٌمبء اٌّظحٛة 

 ثبالعزغٛاة
اٌّشبسوخ فٟ 

 اٌزحؼ١ش

غ عزباٌ

 ٚاٌؼبشش
 .ِؼبٟٔ أحشف اٌض٠بدح 3

 .ا١ٌّضاْ اٌظشفٟ

 الصرف
االٌمبء اٌّظحٛة 

 ثبالعزغٛاة
اٌّشبسوخ فٟ 

 اٌزحؼ١ش

ٞ دبحاٌ

ػشش 

ٚاٌضبٟٔ 

 ػشش

 اإلثذاي، اإلػالي 3
 

 الصرف

االٌمبء اٌّظحٛة 

 ثبالعزغٛاة
اٌّشبسوخ فٟ 

 اٌزحؼ١ش

الثالث 
عشر 

والرابع 
 عشر

المشتقات: اسم الفاعل  3
،اسم المفعول، صٌغ 

المبالغة، الصفة 
المشبهة، أسماء الزمان 

 .والمكان، اسم الداللة

 

 الصرف

االلقاء المصحوب 
 باالستجواب

ركة فً المشا
 التحضٌر

الخامس 
 عشر 

 االمتحان الشهري  
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ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ 2

 )اٌّظبدس(  

 

اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ 

اٌّغالد )  ثٙب                

 ( اٌزمبس٠ش ،....  اٌؼ١ٍّخ ،

 

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ، 

 ِٛالغ االٔزش١ٔذ ....
 موقع مدونة لسان العرب . -75

 المكتبة الشاملة . -76

 موقع المجلس العلمي . -77

 شبكة الفصيح . -78

 
 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .75

١خ ادخبي وزت ِٕٙغ١خ عذ٠ذح ٠ٕٙغ عٍّخ ِٓ االعبرزح ثزأ١ٌفٙب ِغ االوضبس ِٓ اٌزطج١مبد اٌؼٍّ

 ثبعٍٛة ِؼبطش 
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 
 كلية الًتبية االساسية        ادلؤسسة التعليمية .56

 اللغة العربية   / ادلركز علمي القسم ال .55

 Arab 2314 مادة  العروض اسم / رمز ادلقرر .52

 الزامي  أشكاؿ احلضور ادلتاحة .56

 الفصل الثالث / الثانية  الفصل / السنة .56

 ساعة 00   )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .21

 70/71/7072 عداد ىذا الوصف تاريخ إ .20

 أىداؼ ادلقرر .27

 وفهمها بشكل دقيق  . معرفة ابرز موضوعات مادة العروض.تمكين الطلبة من 1

 .  التميز بحور الشعر وكذلك  )الزحافات والمفردة والمركبة( .اعداد كادر قادر على7

 .  ات القدمى والمحدثين في مادة العروض.تعريف الطلبة بمصنف3

 .  في مادة العروض كين الطلبة من معرفة اسباب نشوء اللغة فضال  عن خصائصها. تم4

 .والضرورات الشعرية   .تعريف الطلبة باصل علم العروض5

 .وتاثيرااتها في ىذا العلم  .تمكين الطلبة من معرفة مخارج االصوات وصفاتها 6   

 .والشعر خالل حب اللغة  .زرع القيم والعادات الفاضلة في الطلبة وحب الوطن من 2
 
 

يوفر وصف ادلقرر ىذا إرنازاً مقتضياً ألىم خصائص ادلقرر وسلرجات التعلم ادلتوقعة من الطالب حتقيقها مربىناً عما إذا كاف قد حقق 
 ؛لربنامج.ادلتاحة. والبد من الربط بينها وبُت وصف االتعلم االستفادة القصوى من فرص 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم قررسلرجات ادل .30
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  ىداؼ ادلعرفية األ -أ

 .من خالؿ استيعاب مادة العروض دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة  والفهم  -7أ
 . االمثلة العروضيةدتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم من خالؿ  -7أ
 .  والفهم  من خالؿ الشعر التعليمي للبحور كُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفةدت  -0أ

 .ل وتفسَت  انواع البحور الشعريةدتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم لتحلي  -3أ

 . اخلصائص الشعريةدتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم الىم   -1أ
 . ادلراجع  اخلاصة بدراسة مادة العروضعلى ادلعرفة والفهم باىم ادلصادر و  دتكُت الطلبة من احلصوؿ   -6أ

  قرر.اخلاصة بادل يةادلهاراتاألىداؼ   -ب 
 .    يقارف بُت  االبيات  من حبور سلتلفة  - 7ب     
 .    لى البحور الشعريةزنلل الشواىد الدالو ع -7ب      
 .ضوع من موضوعات  البحور الشعريةو يطبق كتابة ورقة او حبث يف م - 0ب      
 رنمع معلومات عن اشهر ادلصنفات يف ىذا اجملاؿ . -3ب     

 طرائق التعليم والتعلم      

 .ادلتعلقة مبادة علم العروض.تزويد الطلبة باالساسيات وادلوضوعات 7
 .توضيح وشرح ادلادة الدراسية من قبل استاذ ادلادة  .7
 . ى مصادر مادة العروضة ادلكتبة واالطالع عل. مطالبة الطلبة بزيار 0

 طرائق التقييم      

 اختبارات يومية باسئلة زلددة . .0

 وضع درجات للواجبات البيتية وادلشاركة الصفية . .7

 اختبارات شهرية باسئلة موضوعية ومقالية . .3

 األىداؼ الوجدانية والقيمية  -ج
 . الكتابة اجلميلة يف مادة العروض -7ج       
 .    التسلسل ادلنطقي للتفعيالت -7ج       
 .      التسلسل الزمٍت لكل تفعيلة   -0ج      

      . االلقاء الشائق دلعرفة اجلانب ادلوسيقي يف الشعر – 3ج      

 طرائق التعليم والتعلم     

 .االلقائية للشعر العريب .طريقة حل ادلشكالت 7
 . .طريقة احملاكاة لقوؿ الشعر7

 طرائق التقييم    
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 . على البحور الشعرية االمتحاف  التحريري لقياس قدرة الطالب .0

 .  االمتحاف الشفوي على اللوحة لقياس قدرة الطالب على الكتابة العروضية .7

 امتحانات يومية بتوجيو اسئلة فكرية واستنتاجية .  .3

 دلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.ادلنقولة ) ادلهارات األخرى االتأىيلية ادلهارات العامة و  -د 
 ادلعاصرة .  يستعمل دلصادر وادلراجع -7د
 .  راسة اخلصائص ادلشًتكة يف البحور الشعريةتشكيل رلموعة من الطلبة لد-7د
 .االفادة من ادلهرجانات الشعرية عن طريق مشاركة الطلبة فيها -0د
 .ُت منهم يف قوؿ الشعر تشكيل رلموعة من الطلبة دلعرفة ادلوىوب  -3د
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 نموذج وصف المقرر
 وصف المقرر

 
 كلية الًتبية االساسية        ادلؤسسة التعليمية .23

 اللغة العربية   / ادلركز علمي القسم ال .27

 Arab 2320 مادة  العروض اسم / رمز ادلقرر .26

 الزامي  أشكاؿ احلضور ادلتاحة .25

 الفصل الثالث / الثانية  الفصل / السنة .22

 اعةس 00   )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .26

 70/71/7072 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .26

 أىداؼ ادلقرر .61

 وفهمها بشكل دقيق  . معرفة ابرز موضوعات مادة العروض.تمكين الطلبة من 1

 .  التميز بحور الشعر وكذلك  )الزحافات والمفردة والمركبة( .اعداد كادر قادر على7

 .  وضات القدمى والمحدثين في مادة العر .تعريف الطلبة بمصنف3

 .  في مادة العروض . تمكين الطلبة من معرفة اسباب نشوء اللغة فضال  عن خصائصها4

 .والضرورات الشعرية   .تعريف الطلبة باصل علم العروض5

 .وتاثيرااتها في ىذا العلم  .تمكين الطلبة من معرفة مخارج االصوات وصفاتها 6   

 .والشعر وحب الوطن من خالل حب اللغة .زرع القيم والعادات الفاضلة في الطلبة  2
 
 

يوفر وصف ادلقرر ىذا إرنازاً مقتضياً ألىم خصائص ادلقرر وسلرجات التعلم ادلتوقعة من الطالب حتقيقها مربىناً عما إذا كاف قد حقق 
 ؛ا وبُت وصف الربنامج.ادلتاحة. والبد من الربط بينهالتعلم االستفادة القصوى من فرص 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم قررسلرجات ادل .33
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  ىداؼ ادلعرفية األ -أ

 .من خالؿ استيعاب مادة العروض دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة  والفهم  -7أ
 . يةاالمثلة العروضدتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم من خالؿ  -7أ
 .  والفهم  من خالؿ الشعر التعليمي للبحور دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة  -0أ

 .ل وتفسَت  انواع البحور الشعريةدتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم لتحلي  -3أ

 . اخلصائص الشعريةدتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم الىم   -1أ
 . ادلراجع  اخلاصة بدراسة مادة العروضبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم باىم ادلصادر و دتكُت الطل   -6أ

  قرر.اخلاصة بادل يةادلهاراتاألىداؼ   -ب 
 .    يقارف بُت  االبيات  من حبور سلتلفة  - 7ب     
 .    لى البحور الشعريةزنلل الشواىد الدالو ع -7ب      
 .ضوع من موضوعات  البحور الشعريةاو حبث يف مو  يطبق كتابة ورقة - 0ب      
 رنمع معلومات عن اشهر ادلصنفات يف ىذا اجملاؿ . -3ب     

 طرائق التعليم والتعلم      

 .ادلتعلقة مبادة علم العروض.تزويد الطلبة باالساسيات وادلوضوعات 7
 .توضيح وشرح ادلادة الدراسية من قبل استاذ ادلادة  .7
 . ى مصادر مادة العروضالطلبة بزيارة ادلكتبة واالطالع عل. مطالبة 0

 طرائق التقييم      

 اختبارات يومية باسئلة زلددة . .0

 وضع درجات للواجبات البيتية وادلشاركة الصفية . .7

 اختبارات شهرية باسئلة موضوعية ومقالية . .3

 األىداؼ الوجدانية والقيمية  -ج
 . ادة العروضالكتابة اجلميلة يف م -7ج       
 .    التسلسل ادلنطقي للتفعيالت -7ج       
 .      التسلسل الزمٍت لكل تفعيلة   -0ج      

      . االلقاء الشائق دلعرفة اجلانب ادلوسيقي يف الشعر – 3ج      

 طرائق التعليم والتعلم     

 .االلقائية للشعر العريب .طريقة حل ادلشكالت 7
 . لقوؿ الشعر.طريقة احملاكاة 7

 طرائق التقييم    
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 . على البحور الشعرية االمتحاف  التحريري لقياس قدرة الطالب .0

 .  االمتحاف الشفوي على اللوحة لقياس قدرة الطالب على الكتابة العروضية .7

 امتحانات يومية بتوجيو اسئلة فكرية واستنتاجية .  .3

 رات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.ادلنقولة ) ادلهاالتأىيلية ادلهارات العامة و  -د 
 ادلعاصرة .  يستعمل دلصادر وادلراجع -7د
 .  راسة اخلصائص ادلشًتكة يف البحور الشعريةتشكيل رلموعة من الطلبة لد-7د
 .االفادة من ادلهرجانات الشعرية عن طريق مشاركة الطلبة فيها -0د
 .عرفة ادلوىوبُت منهم يف قوؿ الشعر تشكيل رلموعة من الطلبة دل  -3د
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 بنية ادلقرر .31

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو ادلوضوع سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

ادلشاركة الصفية يف  القياسية عروض  البحر السريع وما يتعلق بو  7 االوؿ
 التحضَت 

ادلشاركة الصفية يف  القياسية عروض   البحر ادلنسرح وما يتعلق بو 7 الثاين
 التحضَت 

البحر اخلفيف واجملتث وما  7 الثالث 
 يتعلق هبما 

ادلشاركة الصفية يف  القياسية عروض
 التحضَت 

البحر ادلضارع والبحر  7 الرابع
 ادلقتضب

ادلشاركة الصفية يف  القياسية عروض
 التحضَت 

البحر ادلتقارب وما يتعلق  7 اخلامس 
 بو 

ادلشاركة الصفية يف  القياسية عروض
 التحضَت 

ادلشاركة الصفية يف  القياسية عروض البحر ادلتدارؾ وما يتعلق بو  7 السادس
 التحضَت 

 امتحاف الشهر االوؿ  7 السابع

ادلشاركة الصفية يف  القياسية عروض مفاتيح البحور الشعرية    7 الثامن 
 التحضَت

ادلشاركة الصفية يف  القياسية عروض لق هبا   القافية وما يتع 7 التاسع 
 التحضَت

انواع القوايف حبسب حركة   7 العاشر 
الروي وسكونو ادلطلقة 

 وادلقيدة  

ادلشاركة الصفية يف   عروض
 التحضَت

  القياسية عروض حروؼ القافية   7 احلادي عشر 
ادلشاركة الصفية يف 

 التحضَت
ادلشاركة الصفية يف  القياسية عروض حركات القافية    7 الثاين عشر 

 التحضَت 

امساء القافية من حيث  7 الثالث عشر 
حركاهتا مخسة منها 

 ادلتكاوس  

ادلشاركة الصفية يف  القياسية عروض
 التحضَت 
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امساء القافية من حيث  7 الرابع  عشر 
حركاهتا مخسة منها 

ادلًتاكب، ادلتدارؾ، ادلتواتر، 
 ادلًتادؼ  

ادلشاركة الصفية يف  يةالقياس عروض
 التحضَت 

 امتحاف الشهر الثاين  7 اخلامس عشر 

 البنية التحتية  .36

 ميزان الذىب في صناعة شعر العرب السيد احمد الهاشمي ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة 7

 دينااليقاع في الشعر العربية من البيت الى التفعيلة مصطفى جمال ال ػ ادلراجع الرئيسية )ادلصادر(  7

)  اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا                
 ( اجملالت العلمية ، التقارير ،.... 

 كتاب القوافي لالخفش  تحقيق  د عزت حسن 

 المكتبة الشاملة  وموقع االلوكة    ب ػ ادلراجع االلكًتونية، مواقع االنًتنيت ....

 خطة تطوير المقرر الدراسي : .13
 . رات التدريبية  لتعليم القاء الشعر .اقامة الدو 1
 . . تكليف الطلبة بكتابة ابيات شعرية على وزن بحر معين 7
 . . االستماع الى الشعر العربي من االبحر الطويل ، الكامل ، المتقارب ، المتدارك ، السريع لمعرفة الفروق بين بحورىا3
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 بنية ادلقرر .32

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو ادلوضوع ادلطلوبةسلرجات التعلم  الساعات األسبوع

معٌت العروض يف اللغة  7 االوؿ
 واصطالح

ادلشاركة الصفية يف  القياسية عروض 
 التحضَت 

مبتكر علم العروض واذنية  7 الثاين
ىذا العلم يف النصوص 

 الشعرية

ادلشاركة الصفية يف  القياسية عروض 
 التحضَت 

اقساـ البيت الشعري:  7 الثالث 
 العروض ، الضرب، احلشو

ادلشاركة الصفية يف  القياسية عروض
 التحضَت 

مصطلحات عروضية  7 الرابع
االسباب، االوتاد، 

 الفواصل، العلل

ادلشاركة الصفية يف  القياسية عروض
 التحضَت 

البيت التاـ واجملزوء،  7 اخلامس 
 وادلشطور، وادلدور، وادلقفى

ادلشاركة الصفية يف  سيةالقيا عروض
 التحضَت 

الفرؽ بُت التصريع،  7 السادس
 والتقفية، الدوائر العروضية

ادلشاركة الصفية يف  القياسية عروض
 التحضَت 

 امتحاف الشهر االوؿ  7 السابع

ادلشاركة الصفية يف  القياسية عروض البحر الطويل وما يتعلق بو   7 الثامن 
 التحضَت

ادلشاركة الصفية يف  القياسية عروض ادلديد وما يتعلق بو   البحر 7 التاسع 
 التحضَت

البحر البسيط وما يتعلق   7 العاشر 
 بو 

ادلشاركة الصفية يف   عروض
 التحضَت

  القياسية عروض البحر الوافر وما يتعلق بو  7 احلادي عشر 
ادلشاركة الصفية يف 

 التحضَت
ادلشاركة الصفية يف  القياسية عروض ق بو  البحر الكامل وما يتعل 7 الثاين عشر 

 التحضَت 

حبر اذلزج وما يتعلق بو  7 الثالث عشر 
 والرجز 

ادلشاركة الصفية يف  القياسية عروض
 التحضَت 
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ادلشاركة الصفية يف  القياسية عروض حبر الرمل وما يتعلق بو  7 الرابع  عشر 
 التحضَت 

 امتحاف الشهر الثاين  7 اخلامس عشر 

 البنية التحتية  .34

 ميزان الذىب في صناعة شعر العرب السيد احمد الهاشمي ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة 7

 االيقاع في الشعر العربية من البيت الى التفعيلة مصطفى جمال الدين ػ ادلراجع الرئيسية )ادلصادر(  7

)  اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا                
 ( مية ، التقارير ،.... اجملالت العل

 كتاب القوافي لالخفش  تحقيق  د عزت حسن 

 المكتبة الشاملة  وموقع االلوكة    ب ػ ادلراجع االلكًتونية، مواقع االنًتنيت ....

 خطة تطوير المقرر الدراسي : .13
 . رات التدريبية  لتعليم القاء الشعر .اقامة الدو 1
 . عرية على وزن بحر معين . تكليف الطلبة بكتابة ابيات ش7
 . . االستماع الى الشعر العربي من االبحر الطويل ، الكامل ، المتقارب ، المتدارك ، السريع لمعرفة الفروق بين بحورىا3
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 وصف المقرر

 

ا مبرىناً عما إذا كان يوفر وصف المقرر ىذا إيجازاً مقتضياً ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقه
 ؛المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 جامعة ديالى / كلية التربية األساسية  المؤسسة التعليمية .81

 اللغة العربية القسم العلمي /  القسم العلمي  / المركز .82

 Arab 2315 تحسين األداء  اسم / رمز المقرر .83

 إلزامي أشكال الحضور المتاحة .84

 الفصل الثالث / الثانية الفصل / السنة .85

 ساعة  31 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .86

 1/11/7117 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .87

 أىداف المقرر: إن يكون الطالب في نهاية السنة الدراسية قادراً على  .88

 االمالء والخط مفهوم   تعلم  -1
 ىمية الكتابة الصحيحة وموضوعاتها اتعلم   -7
 طرق رسم الكلمات بشكل صحيح   تعلم  -3
 الكتابة السليمة   تعلم  -4
 تطبيقات عملية من القران والحديث والشعر العربي   تعلم  -5
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .49

 األىداف المعرفية   -أ

 المعرفة والفهم -1أ

 .   االمالء في   الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم   تمكين -7أ
 .    الكتابة الصحيحةفي  تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم   -3أ
 .  الكتابة الصحيحةخصائص تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم في  -4أ
   رسم القلم   ضبط.  تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم في 5أ 

 . اىم االساليب الكتابية  معرفة  تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم في  . 6أ  

 األىداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 ٠ٛظف ِب رؼٍُ ِٓ ِبدح أدث١خ  فٟ ِخبؽجبرٗ ، ٚوزبثبرٗ  ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ اٌفظحٝ . – 1ة 

 ِزخظظخ فٟ ِٛػٛػبد اٌٍغخ اٌؼشث١خ اٌّخزٍفخ .٠ىزت ٚسلخ ثحض١خ ، أٚ ثحٛس  – 2ة 
 رؼٍُ اٌطشائك إٌّبعجخ ٌزذس٠ظ ِبدح رحغ١ٓ االداء      .        – 3ة 

  

 طرائق التعليم والتعلم      
 األٌمبء ) اٌّحبػشح ( ، اٌّظحٛة ثبالعزغٛاة . -17
 االعزغٛاة . -18
الٔزش١ٔذ ( ٌٍحظٛي ػٍٝ ِؼشفخ ِطبٌجخ اٌطٍجخ ثض٠بسح اٌّىزجخ ، ٚشجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ ) ا -19

 اػبف١خ ٌٍّٛاد اٌذساع١خ ٚرى١ٍفُٙ ثىزبثخ ٚسلبد ثحض١خ ٌزشغ١ؼُٙ ػٍٝ اسر١بد اٌّىزجبد .
 اػطبء ٚاعجبد ِٕض١ٌخ رزطٍت رفغ١شاد رار١خ ثطشائك عجج١خ . -21

 

 طرائق التقييم      

 
 االخزجبساد ا١ِٛ١ٌخ  ثأعئٍخ ِزؼذدح ِٚزٕٛػخ ٌٍّٛاد اٌذساع١خ . 75

 ٚساق ثحض١خ .رمذ٠ُ أ 76
االخزجبس اٌزحش٠شٞ ٌم١بط لذسح اٌطٍجخ ػٍٝ فُٙ اٌّبدح ٚاالؽالع ػٍٝ اٌّظبدس ٚاٌّشاعغ اٌٍغ٠ٛخ  77

 اٌّخزٍفخ اٌمذ٠ّخ ٚاٌحذ٠ضخ 
 رخظ١ض دسعبد ِحذدح ٌٍٛاعجبد ا١ِٛ١ٌخ . 78
 اٌزطج١ك اٌؼٍّٟ فٟ اٌّذاسط ٌٍّشحٍخ اٌشاثؼخ . 79
 اٌزشث١خ اٌؼ١ٍّخ ) اٌّشب٘ذح ( ٌٍّشحٍخ اٌضبٌضخ . 31
 

 
 

 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج

 رح١ًٍ ثؼغ إٌظٛص األدث١خ  ٌّؼشفخ اعب١ٌت اٌىزبثخ اٌظح١حخ. -1ط         

 ٠ٛاصْ ث١ٓ إٌظٛص االدث١خ ٌّؼشفخ ِب رزؼّٕٗ ِٓ فْٕٛ وزبث١خ  . -2ط

 ٠م١ُ عٙٛد ثؼغ اٌشخظ١بد اٌزٟ وبْ ٌٙب اعٙبَ فٟ ػٍَٛ اٌىزبثخ اٌف١ٕخ ٚاٌظح١حخ. -3ط

 ٠فغش اعجبة اشزٙبس ثؼغ اعب١ٌت اٌىزبثخ دْٚ غ١ش٘ب . -4ط   

  



اٌظفحخ   

211 
 

  

 

اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ )اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس -د 

 اٌشخظٟ(.
 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ وزبثخ ٚسلخ ثحض١خ ػٓ أحذ اٌفْٕٛ اٌىزبث١خ   . -1د
 جخ ػشش حغّٗ .رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ رخظ١ض ِشعغ أٚ ِظذس ثٕغ -2د

 رط٠ٛش لذسح اٌطٍجخ ػٍٝ رح١ًٍ اٌّؼٍِٛبد ٚرفغ١ش اٌمؼب٠ب االِالئ١خ . -3د

   اٌخبطخ ثبٌّٛػٛػبد اٌّمشسح .رحغ١ٓ االداء  رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌمذسح ػٍٝ فُٙ ِٕب٘ظ  -4د   
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 بنية المقرر .51

 طريقة التقييم لتعليمطريقة ا اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

1 7 

التسلسل الهجائي واالبجدي 

 . للحروف العربية

 

  تحسين االداء    

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة 

7 
التسلسل الصوتي للحروف  7

 العربية

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة   تحسين االداء    

3 
  انواع الخط العربي 7

 

 التقويم البنائي ضرةالمحاطريقة   تحسين االداء    

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة   تحسين االداء     المقطع الصوتي والكتابي 7 4

5 
 التقويم البنائي المحاضرةطريقة   تحسين االداء     الحركة والمد  7

 والتنوين والتشديد 7 6
 

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة   تحسين االداء    

 الطلبةحل االختبار ومناقشة األخطاء مع  -ول اختبار دوري أ 7 7

8 

مقطع الحرف )الحروف الشمسية  7
 ( والحروف القمرية

 

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة   تحسين االداء    

9 
قواعد كتابة الهمزة في اول الكلمة  7

 ( )ىمزتا القطع والوصل
 

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة   تحسين االداء    

قواعد كتابة الهمزة في وسط  7 11
 الكلمة

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة   تحسين االداء    

قواعد كتابة الهمزة في اخر الكلمة  7 11
 في حالتي التثنية والجمع

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة   تحسين االداء    

 التقويم البنائي رةالمحاضطريقة   تحسين االداء     الفرق بين الضاد والظاء 7 17

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة   تحسين االداء      التاء والهاء في اخر الكلمة 7 13

االلف بعد واو الجماعة )االلف  7 14
 )الفارقة

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة   تحسين االداء    

 الطلبةحل االختبار ومناقشة األخطاء مع  - نثا اختبار دوري 7 15
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 البنية التحتية  .51

   كتب متنوعة ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 كتب تحسين االداء      ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  7

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 
 المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

 االستفادة من اي مصادر تتعلق بالموضوع

رونية، مواقع االنترنيت ب ـ المراجع االلكت
.... 

  موقع المكتبة الشاملة 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .57

 االلتزام بالقطاعية  
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 ّٔٛرط ٚطف اٌّمشس

 ٚطف اٌّمشس
 

 

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

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم ان قد حقق االستفادة القصوى من فرص مبرهناً عما إذا ك

 . البرنامج

 و١ٍخ اٌزشث١خ األعبع١خ اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .76

 اٌٍغخ اٌؼشث١خ    / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .77

 Arab 2321 دٛظاٌػٍُ  اعُ / سِض اٌّمشس .78

 اٌضاِٟ أشىبي اٌحؼٛس اٌّزبحخ .79

 اٌشاثغ/ اٌضب١ٔخ اٌفظً / اٌغٕخ .81

 عبػخ  31 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .81

ربس٠خ إػذاد ٘زا  .82

 اٌٛطف 
1  /11  /2117 َ 

 أ٘ذاف اٌّمشس .83

 ية وفهمها بشكل دقيق .تو صتمكين الطلبة من معرفة ابرز الموضوعات ال .84

 .ية ، والتعامل معها فهما ، وتوجيها تو صالخالفات ال وجودتمكين الطلبة من ادراك اسباب  .85

 تعريف الطلبة بأىم المصادر والمراجع المعتمدة في تدريس المادة . .86

 ة والتمثيل لها ، والموازنة بينها .ن الطلبة من تحليل القضايا الصوتيتمكي .87

 زرع القيم والعادات الفاضلة بين الطلبة وحب الوطن من خالل التمثيل بأمثلة لغوية مناسبة . .88
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 ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُٚؽشائك اٌزؼ ّمشسِخشعبد اٌ .89

  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
      . ادٛطاألػٍُ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌحظٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ ِٓ خالي اعز١ؼبة ِبدح   -1أ

 . ١خٍّاٌؼ ٚاٌمٛا١ٔٓ ١خ ٚاٌمٛاػذرٛظاٌرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌحظٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ ٌألِضٍخ  -2أ

 ٚؽج١ؼخ ٔشأرٗ ٚاٌحبعخ ا١ٌٗ  دٛظاٌ ؼشفخ ٚاٌفُٙ ٌذساعخ ػٍُِٓ اٌحظٛي ػٍٝ اٌّ رّى١ٓ اٌطٍجخ -3أ
 ػٍّبء اٌظٛد اٌزٟ شغٍذ  اٌظٛر١خ  رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌحظٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ ألُ٘ اٌّغبئً -4أ

. 
اٌّؼبطش ٚٔظش٠برٗ اٌّح١ٍخ ٚاٌغشث١خ  ٌؼٍُ اٌظٛدرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌحظٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -5أ

. 

 ػٍُ اٌظٛد.جخ ِٓ اٌحظٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ ألُ٘ اٌّظبدس اٌّزخظظخ ثذساعخ رّى١ٓ اٌطٍ -6أ
  ّمشس.اٌخبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 ١خ اٌّخزٍفخ  .رٛظ٠ٛاصْ ث١ٓ األِضٍخ اٌ – 1ة

 ١خ ٠ٚفغش اعجبة االعزشٙبد ثٙب .رٛظ٠حًٍ اٌشٛا٘ذ اٌ – 2ة

 اٌؼشثٟ . ادٛطاال ػٍُ ٛع ِٓ ِٛػٛػبد٠طجك ِٕٙظ وزبثخ ٚسلخ ثحض١خ أٚ ثحش فٟ ِٛػ – 3ة

  اٌؼشة . ػٍّبء اٌظٛد٠غزخٍض ِؼٍِٛبد ػٓ اشٙش    -4ة

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

  ؽش٠مخ االٌمبء اٌّظحٛثخ ثبالعزغٛاة . -19
ِطبٌجخ اٌطٍجخ ثض٠بسح اٌّىزجخ ، ٚشجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ ) االٔزش١ٔذ ( ٌٍحظٛي ػٍٝ ِؼشفخ  -21

 اع١خ ٚرى١ٍفُٙ ثىزبثخ ٚسلبد ثحض١خ ٌزشغ١ؼُٙ ػٍٝ اسر١بد اٌّىزجبد .اػبف١خ ٌٍّٛاد اٌذس
 اػطبء ٚاعجبد ِٕض١ٌخ رزطٍت رفغ١شاد رار١خ ثطشائك عجج١خ . -21

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 االخزجبساد ا١ِٛ١ٌخ  ثأعئٍخ ِزؼذدح ِٚزٕٛػخ ٌٍّٛاد اٌذساع١خ . -1

 رمذ٠ُ أٚساق ثحض١خ . -2

ذسح اٌطٍجخ ػٍٝ فُٙ اٌّبدح ٚحفع األِضٍخ ٚاٌشٛا٘ذ ٚاٌشخظ١بد االخزجبس اٌزحش٠شٞ ٌم١بط ل -3

 ١خ رٛظاٌ

 رخظ١ض دسعبد ِحذدح ٌٍٛاعجبد ا١ِٛ١ٌخ . -4
 

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 ١خ ٌٍزٛطً اٌٝ ِذٜ حم١مزٙب .رٛظرح١ًٍ ثؼغ اٌّغبئً اٌ -1ط         

 ١خ ٚؽج١ؼخ ٚسٚد٘ب .رٛظ٠ذسن ا١ّ٘خ اٌشٛا٘ذ اٌ -2ط

 ١خ اٌّشٙٛسح .رٛظ٠م١ُ عٙٛد ثؼغ اٌشخظ١بد اٌ -3ط

 ١خ دْٚ غ١ش٘ب .رٛظ٠فغش اعجبة شٙشح ثؼغ اٌّغبئً اٌ -4ط   
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 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚ -د 

 ١خ .رٛظرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ وزبثخ ٚسلخ ثحض١خ ػٓ أحذ اٌشخظ١بد اٌ -1د

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اعزؼّبي اٌّظبدس اٌمذ٠ّخ ٚاٌزؼبًِ ِؼٙب . -2د

 ١خ .رٛظرط٠ٛش لذسح اٌطٍجخ ػٍٝ رح١ًٍ اٌّؼٍِٛبد ٚرفغ١ش اٌمؼب٠ب اٌ -3د

١خ اٌخبطخ ثبٌّٛػٛػبد رٛظٚروش اٌشٛا٘ذ اٌرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌمذسح ػٍٝ عالِخ إٌطك  -4د   

 اٌّمشسح .
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 اٌج١ٕخ اٌزحز١خ  .91

 ػٍُ االطٛاد اٌٍغ٠ٛخ د. ِٕبف اٌّٛعٛٞ ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 األطٛاد اٌٍغ٠ٛخ د. إثشا١ُ٘ ا١ٔظ -13 ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّظبدس(  2

 دساعخ اٌظٛد اٌٍغٛٞ د. احّذ ِخزبس ػّش -14

 ث١ٕخ اٌّمشس .91

األعجٛ

 ع
ِخشعبد اٌزؼٍُ  ٌغبػبدا

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛحذح / أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 األٚي

 ٚاٌضبٟٔ
رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ  3

ِفَٙٛ ػٍُ ِؼشفخ 

اٌظٛد ِٚٛػٛػبرٗ 

ٚاٌظٛد ٚاٌحشف 

 ٚاٌؼ١ٍّخ اٌزظ٠ٛز١خ

مفهوم علم الصوت 
وموضوعاته والصوت 

والحرف والعملٌة 
 التصوٌتٌة

االٌمبء اٌّظحٛة 

 بالعزغٛاةث
اٌّشبسوخ فٟ 

 اٌزحؼ١ش

ٌش اٌضب

 ٚاٌشاثغ
األطٛاد ر١١ّض  3

اٌظبِزخ ٚاالطٛاد 

 اٌظبئزخ

األصوات الصامتة 
 واالصوات الصائتة

االٌمبء اٌّظحٛة 

 ثبالعزغٛاة
االِزحبْ 

اٌزحش٠شٞ 

 ا١ٌِٟٛ
خبِظ اٌ

 ٚ

 اٌغبدط

ِخبسط ِؼشفخ  3

 األطٛاد ٚطفبرٙب
مخارج األصوات 
 وصفات األصوات

ٌّظحٛة االٌمبء ا

 ثبالعزغٛاة
اٌّشبسوخ فٟ 

 اٌزحؼ١ش

 بثغغاٌ

 ٚاٌضبِٓ
اٌّمبؽغ ٚاٌظٛا٘ش فُٙ  3

 اٌظٛر١خ
المقاطع    أنواع

 والظواهر الصوتٌة
االٌمبء اٌّظحٛة 

 ثبالعزغٛاة
اٌّشبسوخ فٟ 

 اٌزحؼ١ش
غ عزباٌ

 ٚاٌؼبشش
طٍخ اٌظٛد فُٙ  3

ثٕشأح اٌٍغخ ٚاٌّؼٕٝ 

ٚاالطٛاد ٚاٌٍٙغبد 

 اٌؼشث١خ

أة صلة الصوت بنش
اللغة والمعنى 

واالصوات واللهجات 
 العربٌة

االٌمبء اٌّظحٛة 

 ثبالعزغٛاة
اٌّشبسوخ فٟ 

 اٌزحؼ١ش

ٞ بدحاٌ

ػشش 

ٚاٌضبٟٔ 

 ػشش

عٙٛد ػٍّبء فُٙ  3

اٌؼشث١خ ٚاٌزغ٠ٛذ فٟ 

 ػٍُ اٌظٛد

جهود العلماء العرب 
فً علم الصوت 

وجهود علماء التجوٌد 
 فً علم الصوت

االٌمبء اٌّظحٛة 

 ثبالعزغٛاة
شبسوخ فٟ اٌّ

 اٌزحؼ١ش

ٌش بضاٌ

ػشش 

ٚاٌشاثغ 

 ػشش

اٌذساعبد ِؼشفخ  3

اٌحذ٠ضخ فٟ ػٍُ 

اٌظٛد ٚرطٛس اٌظٛد 

اٌٍغٛٞ ػٕذ اٌطفً 

 ٚاٌّؤصشاد ف١ٗ

الدراسات الحدٌثة فً 
علم الصوت وتطور 
الصوت اللغوي عند 
 الطفل والمؤثرات فٌه

االٌمبء اٌّظحٛة 

 ثبالعزغٛاة
اٌّشبسوخ فٟ 

 اٌزحؼ١ش

ظ بِخاٌ

 ػشش 
  

 االمتحان 
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اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ 

اٌّغالد )  ثٙب                

 ( اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبس٠ش ،.... 

 القدماء . علماء العربيةكتب ا -19

 علم األصوات د. كمال محمد بشر -71

 .ومجلة المورد مجلة المجمع العلمي العراقي  -71

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ، ِٛالغ 

 االٔزش١ٔذ ....
 موقع مدونة لسان العرب . -79

 المكتبة الشاملة . -31

 موقع المجلس العلمي . -31

 شبكة الفصيح . -37
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 وصف المقرر
يوفر وصف المقرر ىذا إيجازاً مقتضياً ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرىناً عما إذا كان 

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

 
 الى / كلية التربية األساسية جامعة دي المؤسسة التعليمية 

 اللغة العربيةمواد ثقافية /  القسم العلمي  / المركز 

 العربية العامة اسم / رمز المقرر /Univ3112 

 إلزامي أشكال الحضور المتاحة 

 الخامس/ الثالثة الفصل / السنة 

 )ساعة 31 عدد الساعات الدراسية )الكلي 

 1/11/7117 تاريخ إعداد ىذا الوصف 

 أىداف المقرر: إن يكون الطالب في نهاية السنة الدراسية قادراً على 

 تزويد الطلبة بمجموعة من القواعد النحوية. -1

 تنمية المهارات الكتابية لدى الطلبة ورسم الحروف رسماً صحيحاً. -2

 والعمل على تصويبها. اكساب الطلبة القدرة على تقويم أنفسهم ذاتياَ وذلك بتدريبهم على اكتشاف أخطائهم -3

 تمكين الطلبة من معرفة مهارات الفهم واالفهام والتعبير عن تأثرىم بالمواقف المختلفة باستعمال القواعد النحوية. -4

 تمكين الطلبة من معرفة خصائص ومميزات االدب اإلسالمي واالموي واغراضهما. -5

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم

   األىداف المعرفية -أ

 المعرفة والفهم -1أ
 تمكين الطلبة من معرفة القواعد النحوية وحسن تطبيقها.  -7أ
 تعويد الطلبة على االنتباه واالصغاء والمتابعة.  -3أ
 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم باستعمال عالمات الترقيم. -4أ
 لضروراتها وحسن استعمال القواعد النحوية..  تمكين الطلبة من الكتابة السريعة 5أ 
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 .  تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم في موضوعات االدب اإلسالمي و االموي.6أ  

  .الخاصة بالمقرر المهاراتية األىداف  -ب 

 مهارات في تطبيق وحل التمرينات المتعلقة بالموضوع. – 1ب

 طرائق التعليم والتعلم      

  .ضيح وشرح المادة الدراسيةتو  -1

 طريقة المحاضرة مصحوبة باالستجواب.  -7
 طريقة التعلم الذاتي. -3

 طرائق التقييم      

  .ـ اختبارات يومية بأسئلة محددة1

 ـ وضع درجات للواجبات البيتية والمشاركة الصفية.7
 ـ تكليف الطلبة بإنجاز تقارير عن المادة الدراسية.3
 رية بأسئلة موضوعية ومقالية.ـ اختبارات شه4

  األىداف الوجدانية والقيمية -ج

 ان يدرك اىمية دراسة المادة وتطبيقاتها الحياتية. -1ج
 

 طرائق التعليم والتعلم     

  .توضيح وشرح المادة الدراسية -1

 طريقة المحاضرة مصحوبة باالستجواب.  -7
 طريقة التعلم الذاتي. -3

 طرائق التقييم    

 .االختبارات اليومية والشهرية -1

 الواجبات البيتية واعداد التقارير الخاصة بالموضوعات. -7

 .( المهارات العامة والتأىيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي -د 
 مهارات استخدام المراجع والمصطلحات. -1د
 حول الموضوعات وتحليلها.مهارات في جمع المعلومات  -7د
 مهارات إعداد المفاىيم الخاصة عن كل الموضوع. -3د
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 بنية المقرر

 الساعات األسبوع
 

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

 7-النحو 1

مفهوم المنصوبات بصورة  تعلم
عامة واسم ان واخواتها بصورة 

 خاصة

الشرح والتوضيح باستعمال  واخواتها  اسم ان
 المناقشة واالستجواب

 التقويم البنائي

7 

مفهوم المنصوبات بصورة  تعلم 7-النحو
عامة وخبر كان واخواتها بصورة 

 خاصة

الشرح والتوضيح باستعمال  خبر كان واخواتها 
 المناقشة واالستجواب

 التقويم البنائي

3 
دية التي تعلم مفهوم األفعال المتع 7-النحو

 تتعدى ألكثر من مفعول واحد 

الشرح والتوضيح باستعمال  المفعول بو 
 المناقشة واالستجواب

 التقويم البنائي

4 
تعلم مفهوم األفعال المتعدية التي  7-النحو

 تتعدى ألكثر من مفعول واحد

المفعول المطلق 
 والمفعول فيو 

الشرح والتوضيح باستعمال 
 المناقشة واالستجواب

 يم البنائيالتقو 

5 
تعلم مفهوم األفعال المتعدية التي  7-النحو

 تتعدى ألكثر من مفعول واحد

المفعول ألجلو والمفعول 
 معو 

الشرح والتوضيح باستعمال 
 المناقشة واالستجواب

 التقويم البنائي

 امتحان الشهر االول 7-النحو 6

7 

 7-االدب
معرفة االدب اإلسالمي واالموي 

 ضومنزلتو وأبرز اغرا

دراسة االدب اإلسالمي 
وابرز -واالموي منزلتو

 اغراضو

المحاضرة مصحوبة 
 باالستجواب والمناقشة

 التقويم البنائي

8 
تحليل وحفظ خطبة الرسول الكريم  7-االدب

 )ص( في حجة الوداع 

خطبة الرسول الكريم 
 )ص( في حجة الوداع

المحاضرة مصحوبة 
 باالستجواب والمناقشة

 التقويم البنائي

9 
معرفة حياة الشاعر كعب بن زىير  7-االدب

 ابيات(  10) مع حفظ

كعب بن زىير من قصيدة 
 )البردة( 

المحاضرة مصحوبة 
 باالستجواب والمناقشة

 التقويم البنائي

11 

معرفة حياة الشاعر الفرزدق  7-االدب
 11وتحليل  قصيدتو مع حفظ)

 ابيات(  

المحاضرة مصحوبة  من نقائض الفرزدق 
 واب والمناقشةباالستج

 التقويم البنائي

11 
تعليم ومعرفة قواعد كتابة الهمزة  7-االمالء

 المتوسطة والمتطرفة 

قواعد كتابة الهمزة 
 المتوسطة والمتطرفة 

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح 

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح عالمات الترقيم تعليم ومعرفة قواعد الترقيم 7-االمالء 17
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13 
تعليم ومعرفة كتابة التاء المربوطة  7-االمالء

 والمبسوطة

التاء المربوطة والتاء 
 المبسوطة

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح

14 
 معرفة كيفية كتابة التنوين مع 7-االمالء

 التدريب عليها

 التدريب على كتابة

 مواضع التنوين

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح

 ان الشهر الثانيامتح 7-االمالء 15

 البنية التحتية 

 ال يوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 محمد محي الدين عبد الحميد -شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك -1 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

 أبو ىشام نعوم جرجيس زرازير -االمالء الفريد -7

   اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها              
 ،....  ( المجالت العلمية ، التقارير

-االستفادة من المصادر التي تتعلق بموضوعات العربية العامة )نحو
 امالء(-ادب

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 
.... 

 االستفادة من مواقع االنترنت

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .0

 االلتزام بالقطاعية  
 
 
 
 

 المادة مدرس           
 م. أيمن عبد العزيز كاظم    
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 وصف المقرر
ادلتاحة. والبد من  التعلم ستفادة القصوى من فرصيوفر وصف ادلقرر ىذا إرنازاً مقتضياً ألىم خصائص ادلقرر وسلرجات التعلم ادلتوقعة من الطالب حتقيقها مربىناً عما إذا كاف قد حقق اال

 ؛.الربط بينها وبُت وصف الربنامج

 

 كلية الًتبية األساسية / جامعة دياىل  ادلؤسسة التعليمية 

   اللغة العربية / تربوية مواد ادلركز/ القسم العلمي 

  مناىج حبث رمز ادلقرر/ اسم /Coll 3209 

 إلزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة 

  الثالثة/ اخلامس السنة/ الفصل 

  ساعة 45 (الكلي)عدد الساعات الدراسية 

  إعداد ىذا الوصف تاريخ 
1/13/7102 

 إف يكوف الطالب يف هناية السنة الدراسية قادراً على : أىداؼ ادلقرر 

 العلم والبحث العلمي  تعلم .1

 :مشكلة البحث وفرضياتو   تعلم  .2

 أفراد الدراسة  تعلم -3

 .أدوات مجع البيانات  تعلم -4

 .إعداد تقرير البحث  تعلم -5

 .ات والبحث العلميادلكتب  تعلم -6

 تلخيص رسالة ماجستَت أو دكتوراه من قبل الطلبة  تعلم -7

 
 

 

 سلرجات ادلقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
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   األىداؼ ادلعرفية -أ

 ادلعرفة والفهم -أ

 مراحل التوصل إىل ادلعرفة  دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم   -1أ
 ماىية العلم ، أىداؼ العلم ، خصائص البحث . ن احلصوؿ على ادلعرفة والفهم دتكُت الطلبة م -2أ

 دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم يف  مراجعة األدبيات ادلتصلة مبشكلة البحث.  -أ0

 دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم يف   ادلكتبات والبحث العلمي.  -4أ

  .اخلاصة بادلقرر اتيةادلهار  األىداؼ  -ب 

 مهارات يف البحث الًتبوي وخطواتو. – 7ب

 مصادر احلصوؿ على ادلشكلة. مهارات تتعلق  -2ب

 أدوات مجع البيانات. مهارات تتعلق   -3ب
 مهارات يف اعداد تقرير البحث -4ب

 .مهارات يف تلخيص رسالة ماجستَت أو دكتوراه من قبل الطلبة -5ب
 

 والتعلم طرائق التعليم      

  توضيح وشرح ادلادة الدراسية -1 

 طريقة عرض النموذج -2

 طريقة احملاضرة  -3

 طريقة التعلم الذاٌب -4

 طرائق التقييم      

  ػ اختبارات يومية بأسئلة زلددة1

 .ػ وضع درجات للواجبات البيتية وادلشاركة الصفية 2

 دراسيةػ تكليف الطلبة بإجناز حبوث وتقارير عن ادلادة ال3

 .ػ اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية ومقاليو 4

  األىداؼ الوجدانية والقيمية -ج

 .اف يدرؾ اذنية دراسة ادلادة وتطبيقاهتا احلياتية  -1ج

 يدرؾ اذنية االعتبارات األخالقية يف البحث الًتبوي -2ج
 

 طرائق التعليم والتعلم     

 الشرح والتوضيح -1

 طريقة عرض النموذج -2

 طريقة التعلم الذاٌب -3

 طرائق التقييم    
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 .االختبارات النظرية -1

 .التقارير والدراسات -2

 .( ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي) ادلهارات العامة والتأىيلية ادلنقولة  -د 

 .مهارات استخداـ ادلراجع وادلصطلحات  -1د   

 .يانات حوؿ ادلوضوع وحتليلها مهارات يف مجع الب -2د

 .مهارات تفسَت ادلربىنات  -3د

 .مهارات اجراء ادلقارنات  -4د

 .  مهارات إعداد ادلفاىيم اخلاصة عن ادلوضوع 5د 

 

 بنية ادلقرر

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو ادلوضوع/ اسم الوحدة  سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

1 

 .التوصل إىل ادلعرفةمراحل  تعلم 3

تعلم ماىية العلم ، أىداؼ العلم 
 ، خصائص البحث .

 تعلم البحث الًتبوي وخطواتو.

تعلم االعتبارات األخالقية يف 
 البحث الًتبوي.

 العلم والبحث العلمي 

 التقومي البنائي الشرح والتوضيح

2 

 :تصنيف البحوث تعلم 3

 البحث الوصفي.

 البحث التجرييب.

 سنيالبحث التار 

 التقومي البنائي الشرح والتوضيح العلم والبحث العلمي 

3 

مصادر احلصوؿ على   تعلم 3
 .ادلشكلة

 قواعد صياغة ادلشكلة.
 

 التقومي البنائي الشرح والتوضيح مشكلة البحث وفرضياتو:

4 

 .متغَتات البحث  تعلم 3

 فرضيات البحث.

مراجعة األدبيات 
ادلتصلة مبشكلة 

 .البحث

 التقومي البنائي الشرح والتوضيح ث وفرضياتو:مشكلة البح

 التقومي البنائي عرض دنوذج أفراد الدراسة  االستبياف.  تعلم اجراء 3 5
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 ادلقابلة

6 
 ادلالحظة.  تعلم 3

 

 التقومي البنائي احملاضرة أفراد الدراسة 

 امتحاف الشهر االوؿ اختبارات موضوعية ومقالية 3 7

 التقومي البنائي احملاضرة إعداد تقرير البحث. بحث.إعداد تقرير ال تعلم 3 8

 التقومي البنائي احملاضرة إعداد تقرير البحث. إعداد تقرير البحث. تعلم 3 9

 التقومي البنائي احملاضرة ادلكتبات والبحث العلمي ادلكتبات والبحث العلمي  تعلم 3 13

 التقومي البنائي احملاضرة العلميادلكتبات والبحث  ادلكتبات والبحث العلمي  تعلم 3 11

12 
تلخيص رسالة ماجستَت أو  3

 دكتوراه من قبل الطلبة.

تلخيص رسالة ماجستَت أو 
 دكتوراه من قبل الطلبة.

 التقومي البنائي احملاضرة

13 
تلخيص رسالة ماجستَت أو  3

 دكتوراه من قبل الطلبة.

تلخيص رسالة ماجستَت أو 
 دكتوراه من قبل الطلبة.

 التقومي البنائي اضرةاحمل

14 
تلخيص رسالة ماجستَت أو  3

 دكتوراه من قبل الطلبة.

تلخيص رسالة ماجستَت أو 
 دكتوراه من قبل الطلبة.

 التقومي البنائي عرض دنوذج

 ومقالية   امتحاف الشهر الثاين اختبارات موضوعية 3 15

 

 البنية التحتية 

 ال يوجد ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة 1

مقدمة في منهج البحث ,ـ7004يونس كرو، العزاوي،رحيم  (  ادلصادر)ادلراجع الرئيسية  ػ2
 للطباعة والنشر،عماف،األردف. ،دار دجلة7ط,العلمي

اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا                 
 ,....  ( التقارير, اجملالت العلمية 

 ـ1990حسُت،   الرمحن،أنور وعبد داود، عزيز حنا, 

، وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، مناىج البحث الًتبوي
 دار احلكمة للطباعة والنشر، جامعة بغداد، العراؽ.

 اي موقع يتعلق بالبحوث التربوية  ....مواقع االنًتنيت , ب ػ ادلراجع االلكًتونية

 

  خطة تطوير ادلقرر الدراسي 
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 االلتزاـ بالقطاعية  
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 وصف المقرر

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف 

 ؛البرنامج.

 

 جامعة دياىل ةادلؤسسة التعليمي 

 اللغة العربية/ مواد تربوية     ادلركز/   القسم العلمي 

  تقنيات تربوية رمز ادلقرر/ اسم  /Coll 3210 

 الزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة 

  الثالثة/ اخلامس السنة/ الفصل  

 (31) (الكلي) عدد الساعات الدراسية 

 1/11/7102  تاريخ إعداد ىذا الوصف 

 اف يكوف الطالب ملماً بادلفاىيم االتية أىداؼ ادلقرر 

 ان ٌكون الطالب ملما بالمعلومات االتٌة وان تتكون لدٌه مهارات استخدامها فً المشكالت الحٌاتٌة: اهداف المقرر9 – 

 اهمٌة الوسائل والتقنٌات التربوٌة ،مفهومها وفوائدها

 تطور مفهوم التقنٌات التربوٌة

 ر مفهوم التقنٌاتدور نظرٌة االتصال فً تطو

 تشمل الوسائل والتقنٌات السمعٌة)التسجٌالت الصوتٌة، االذاعة المدرسٌة، مختبرات  -بعض الوسائل والتقنٌات التربوٌة
 اللغة، الرادٌو(

 )،التقنٌات البصرٌة )اللوحات، السبورات، المصورات ،الخرائط، الكرة االرضٌة، المخططات، الشرائح ،الشفافٌات 

 لسمعٌة البصرٌة )االفالم بأنواعها، التلفزٌون التربوي، الفٌدٌو، السٌنما التعلٌمً؟،االتصال عن بعد، الدائرة التقنٌات ا
 التلفزٌونٌة المغلقة

 االقمار الصناعٌة واالنترنٌت.

 تصمٌم التعلٌم  – مهارات تقنٌة فً التعلم والتدرٌب- 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
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  :المعرفة والفهم -أ
 ان ٌدرك الطالب معنى التقنٌات التربوٌة من حٌث)تعرٌفها، ورودها فً القران الكرٌم والسٌرة النبوٌة/-1

 اف يعرؼ الطالب اذنية التقنيا ت الًتبوية وفوائدىا -2

 ان ٌعرف الطالب كٌف ٌستخدم التقنٌات التربوٌة كوٌسلة مساعدة فً التعلٌم -3

 تطور التقنيات الًتبويةاف يعرؼ الطالب  -4

 ان ٌمٌز الطالب بٌن التقنٌات التربوٌة من حٌث اصنافها)سمعٌة، بصرٌة، سمعٌة بصرٌة( -5

 ان ٌعرف الطالب نظرٌة االتصال ودورها فً عملٌة التعلم  -6

 ان ٌعرف الطالب استخدام االنترنٌت فً المساعدة على الحصول على المعلومات . -7

 فٌة عمل االقمار الصناعٌة فً نقل المعرفةان ٌعرف الطالب كٌ -8

 ان ٌعرف الطالب كٌفٌة استعمل التقنٌات التربوٌة عند تطبٌقه فً مجاله العملً -9

 الخاصة بالموضوع المهاراتية األهداف  -ب 

 ان تتكون لدى الطلبة مهارات استخدام التقنٌات التربوٌة بجمٌع انواعها ومستوٌاتها فً المجاالت االتٌة/: 
 معنى التقنٌات التربوٌة من حٌث)تعرٌفها، ورودها فً القران الكرٌم والسٌرة النبوٌة/  -1 
 ٌعرف الطالب اهمٌة التقنٌا ت التربوٌة وفوائدها   -2

 يعرؼ الطالب كيف يستخدـ التقنيات الًتبوية كويسلة مساعدة يف التعليم  -3

 (مسعية، بصرية، مسعية بصرية)افهاشنيز الطالب بُت التقنيات الًتبوية من حيث اصن   -4

 يعرؼ الطالب نظرية االتصاؿ ودورىا يف عملية التعلم    -5

 .اف يعرؼ الطالب استخداـ االنًتنيت يف ادلساعدة على احلصوؿ على ادلعلومات  -6

 اف يعرؼ الطالب كيفية عمل االقمار الصناعية يف نقل ادلعرفة -7
  

 طرائق التعليم والتعلم      *

 ٌستخدم عادة اسلوب التعلٌم المباشر للتعرٌف بالتقنٌات التربوٌة، حٌث تتم تعلٌم التقنٌات التربوٌة بشكل          مباشر معزز   1-
 .لمرحلة التعلٌم االساس ا عن كٌفٌة استخدامها فً تدرٌس باالمثلة

 ستعانة بمصادر المعلومات         سابقة الذكر.تهٌئة المحاضرات وفقا للتسلسل الذي ورد فً المقرر الدراسً عن طرٌق اال-2  
 ابالغ الطلبة بموضوع المحاضرة الالحقة للتهٌئة.-3  
 ٌقدم الطلبة اوراق تخص موضوعا او اكثر من مواضٌع قٌد الدرس.-4  

 
 
 

 طرائق التقييم      *

 الدراسً ونهاٌته.؟تأتً ضمنا مع عملٌات التقٌٌم الخاصة بالمقر الدراسً التً تحصل اثناء الفصل  
 
 
 

 األهداف الوجدانٌة والقٌمٌة    -ج
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 طرائق التعليم والتعلم     *

ٌستخدم عادة اسلوب التعلٌم المباشر للتقنٌات التربوٌة حٌث تتم تعلٌم المهارات الخاصة بالتقنٌات التربوٌة من خالل استعمالها 
لها واستخدامها لنقل المعرفة الى التالمٌذ بصورة مشوقة وتشغٌلها ومعرفة خصائصها وسماتها وكٌفٌة العرض من خال

 . وتضامنٌة مع المقرر الدراسٌة
 
 

 طرائق التقييم    *

 اثناء ونهاٌة الفصل الدراسً التٌتحصل ضمنا مع عملٌات التقٌٌم الخاصة بالمقرر الدراسً تاتً 
 

 
 

  .(المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى -د 
 توظٌف التقنٌات التربوٌة فً تعلٌم المعرفة لدى تالمٌذ مرحلة التعلٌم االساس-1

 استخدام التقنٌات التربوٌة فً اعطاء امثلة من خاللها ٌتم تعلم مهارات تناولها المقرر الدراسً-2

 س لمهارات تعلم االجهزة الحدٌثة تقٌٌم مدى اكتساب التالمٌذ فً التعلٌم االسا -3

 بناء اختبارات م خالل استخدام التقنٌات التربوٌة خاصة بموضوع الحاسبوب  وكٌفٌة تناولها بصورة مشوقة للتالمٌذ. -4

 

 بنٌة المقرر 

 طرٌقة التقٌٌم طرٌقة التعلٌم اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

ف الوسائل والتقنٌات تعرٌ 2 1
التربوٌة. وجودها والتعرٌف 

 بها بالقران والسنة المطهرة

 التعلٌمٌة،اول تعرٌف الوسائل
 وسٌلة تعلٌمٌة فً القران

المناقشة 
 واالستجواب

 تقوٌم بنائً

اهمٌة الوسائل والتقنٌات  2 2
 التربوٌة

استمال الوسائل التقنٌة فً  اهٌة
 التعلٌم

 بنائًتقوٌم  مناقشة واستجواب

 تقوٌم بنائً مناقشة واستجواب كٌف تطورت الوسائل التعلٌمٌة تطور مفهوم التقنٌات التربوٌة 2 3

دور نظرٌة االتصال  فً  2 4
 مفهوم التقنٌات التربوٌة

نظرٌة االتصال ودورها فً 
 عملٌة التعلم

 تقوٌم بنائً مناقشة واستجواب

بعض الوسائل والتقنٌات  2 5
 التربوٌة

وسائل والتقنٌات تصنٌف ال
 التربوٌة

 تقوٌم بنائً مناقشة واستجواب

 تقوٌم بنائً --------- اسئلة من المادة المقررة امتحان شهري 2 6

 باالذن الوسائل التً تسمع الوسائل والتقنٌات السمعٌة 2 7
 استخدام حاسة السمع

 تقوٌم بنائً مناقشة واستجواب

ل التً ٌتم العرض لترى الوسائ الوسائل والتقنٌات البصرٌة 2 8
بالعٌن أي استخدام حاسة 

 البصر

 تقوٌم بنائً مناقشة واستجواب

الوسائل والتقنٌات السمعٌة  2 9
 البصرٌة

 الوسائل التً تكون سمعٌة
وبصرٌة أي استخدام حاستً 

 السمع والبصر

 تقوٌم بنائً مناقشة واستجواب

اعٌة الصن باالقمار تعرٌف االقمار الصناعٌة وعملها 2 11
 وكٌفٌة عملها

 تقوٌم بنائً مناقشة واستجواب

وشبكة  بالنترنٌت التعرف االنترنٌت 2 11
المعلومات الدولٌة وكٌفٌة 

الدخول له والبحث واٌصال 
 المعلومات

 تقوٌم بنائً مناقشة واستجواب
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 تقوٌم بنائً مناقشة واستجواب كٌفٌة تصمٌم البرنامج التعلٌمً تصمٌم التعلٌم 2 12

البٌئة المحلٌة وتصمٌم التقنٌات  2 13
 التربوٌة

كٌفٌة تصمٌم التقنٌات التربوٌة 
 من البٌئة المحلٌة

 تقوٌم بنائً مناقشة واستجواب

عرض االجهزة امام  بعض اجهزة العرض 2 14
 الطلبةوتشغٌلها

 تقوٌم بنائً المناقشة

عرض االجهزة امام الطلبة  بعض اجهزة العرض 2 15
 وتشغٌلها

 قوٌم بنائًت المناقشة

 البنٌة التحتٌة 

ٌوجد كتاب منهجً معتمد وقرر للتدرٌس لكن ٌتم االعتماد  ال ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
العلمٌة  للدمادة على مصادر  متنوعة تغطً الجانب النظري

 المقررة

ماجستير طرائق تدريس ومدرس  الكريطي رياض كاظم عزوز ـ المراجع الرئٌسٌة )المصادر(  2
بكلية التربية  –تقنيات التربوية في قسم التربية الخاصة ال

جامعة بابل كتاب حمل عنوان )التقنيات التربوية  –االساسية 
رؤية منهجية معاصرة ( صدر عن مكتبة العالمة الحلي للنشر 
والتوزيع في بابل بطبعته االولى ودار صفاء للطباعة والنشر 

 عمان –ة والتوزيع في المملكة االردنية الهاشمي
 

اـ الكتب والمراجع التً ٌوصى بها                 
 ،....  ( ) المجالت العلمٌة ، التقارٌر

العلمٌة التً تتناول جزء او اكثر  واالبحوث الكتب والدورٌات
 من المادة الدراسٌة

ب ـ المراجع االلكترونٌة، مواقع االنترنٌت 
.... 

وٌة ولها عالقة جمٌع المراجع التً تخص التقنٌات الترب
 بموضوع المادة المقررة

 
  ًخطة تطوٌر المقرر الدراس 

   
 

 

 

 

 

 

 

 وصف المقرر
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ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

من الربط بٌنها وبٌن وصف  المتاحة. والبد التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص

 ؛البرنامج.

 

 

 كلية الًتبية االساسية ادلؤسسة التعليمية 

 اللغة العربية/ مواد تربوية ادلركز/   القسم العلمي    

  القياس والتقومي رمز ادلقرر/ اسم /Coll 3211 

 الزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة 

  الثالثة/ السادس السنة/ الفصل 

 ساعو 45 (الكلي) سيةعدد الساعات الدرا 

 1/11/7102  تاريخ إعداد ىذا الوصف 

 أىداؼ ادلقرر 

 ٌهذف هذا المقزر الى مساعذج الطلثح فً تحقٍك االتً:

 
 ادراك المعنى العلمً لمفهىمً القٍاس والتقىٌم والفزق تٍنهما. -1
 التعزف على اهمٍح التقىٌم والتعزف على اهم مجاالته وخطىاته وانىاعه. -2
 اكساب الطلثح المهارج فً اعذاد انىاع االختثاراخ المختلفح.-3

 اكساب الطلثح المهارج التطثٍقٍح ألساسٍاخ االحصاء فً القٍاس والتقىٌم التزتىي -4
 تعزٌف الطلثح تأدواخ التقىٌم واستخذامها تما ٌناسة جىانة المتعلم المختلفح -5

 

 
 

 والتقييموطرائق التعليم والتعلم  سلرجات ادلقرر 
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   األىداؼ ادلعرفية -أ

 .دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم  دلفهـو القياس والتقومي -1أ

 .دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم  دلفهـو االختبارات الشخصية  -2أ

 .حريريةدتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم  دلفهـو االختبارات الشفوية والت  -3أ

 .دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم  دلفهـو االختبارات ادلوضوعية وادلقالية -4أ

 .دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم  لكيفية اعداد االختبارات  -5أ

 .دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم  لكيفية اعداد اخلارطة االختبارية   -6أ

  .اخلاصة بادلقرر ادلهاراتية ألىداؼا -  ب

 .مهارات خاصة يف التمييز بُت مفاىيم القياس والتقومي – 1ب

 .مهارات يف كيفية اعداد جدوؿ ادلواصفات او اخلارطة االختبارية – 2ب

 .مهارات يف اختيار االختبار ادلناسب لقياس مدى حتقيق االىداؼ ادلوضوعة – 3ب

 .عو من االىداؼ السلوكيةمهارات يف اعداد رلمو     -4ب

  طرائق التعليم والتعلم     

 
 االستجواب وادلناقشة 

 .مطالبة الطلبة باعداد دناذج من اختبارات  موضوعية ومقالية

 
 

  طرائق التقييم     

اختبارات يومية وشهرية وفصلية.  

تنفيذ درس مصغر اماـ الطلبة. 

 ضوعية ومقاليةاختبارات عملية يف عمل دناذج الختبارات مو. 

 
 
 

  األىداؼ الوجدانية والقيمية- ج

 .تنمية اجتاه الطلبة حنو استخداـ ادلستحدثات والتطورات يف طرائق التدريس -1ج

 .التواصل مع تطورات العلـو الًتبوية والنفسية -2ج

 .تنمية اجتاه الطلبة حنو مهنة التعليم -3ج

   -4ج
  

  طرائق التعليم والتعلم    

 الذىٍتالعصف 

 طريقة حل ادلشكالت
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 التعليم ادلربمج

 
 

  طرائق التقييم   

 االختبارات اليومية والشهرية

 (.التطبيق)االختبارات العملية 
 

  .(ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي) ادلنقولة  العامة والتأىيلية ادلهارات -د 

 .ةمهارة استخداـ ادلصادر احلديث -1د

 .مهارة االفادة من اخر ادلستجدات على الساحة الًتبوية -2د

 مهارة اداء درس عملي اماـ الطلبة -3د

 .  مهارة اعداد اختبار وفق االسس العلمية -4د

 

 بنية ادلقرر 

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو ادلوضوع/ اسم الوحدة  سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

القدرة على تعريف  وفهم  عاتسا 3 االوؿ
 والعالقو التقومي والقياس

 بينهما

 -التقويم مفهومو انواعو مجاالتو

القياس مفهومو خصائصو والعالقة - 
 بينو وبين التقويم

طريقة احملاضرة 
 واالستجواب

  االختبار اليومي

دتكُت الطلبة من معرفة  ساعات 3 الثاين
 خطوات بناء االختبارات  وفهم

اعداد المعلم ويشمل  يةمنالتحصيل
 تحديد اىمية االىداف السلوكية

 انواع االختبارات والمقاييس  

  التربويةوالنفسية

 خطوات بناء االختبارات

اعداد المعلم ويشمل  التحصيليةمن
 تحديد اىمية االىداف السلوكية

 

ادلشاركة الصفية  التعلم التعاوين
 اليومية

عرفة دتكُت الطلبة من م ساعات 3 الثالث
اسس تحديد فقرات    وفهم

 االختبارات/توزيع فقرات

ضوء اوزان االىداف  االختبارفي
 والمحتوى الدراسي

اسس تحديد فقرات 
 االختبارفي االختبارات/توزيع فقرات

ضوء اوزان االىداف والمحتوى 
 .الدراسي

االىداف السلوكية تعريفها خصائصها 
 مستوياتو

االلقاء  
االستجواب 

 ادلناقشة

شاركة الصفية ادل
يف حتضَت 

 احملاضرة

دتكُت الطلبة من معرفة  ساعات 3  الرابع
انواع فقرات االختبار   وفهم

 خصائصها اسس صياغتها  

انواع فقرات االختبار خصائصها اسس 
 صياغتو

ادلشاركة الصفية  ادلناقشة اجلماعية
يف حتضَت 

 احملاضرة

 االختباروانواعها صياغة فقرات  دتكُت الطلبة من معرفة وفهم ساعات 3 اخلامس

 اسس ترتيب الفقرات

ادلشاركة الصفية  احملاضرة
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 االختباروانواعها صياغة فقرات 

 اسس ترتيب الفقرات

 مبادئ تطبيق االختبار

يف حتضَت  مبادئ تطبيق االختبار
 احملاضرة

   امتحــان شهـــري  ساعات 3 السادس

دتكُت الطلبة من معرفة  ساعات 3 السابع
الصدق تعريفو انواعو    موفه

الثبات      استخراج اليات الصدق
 تعريفو خصائصو

الصدق تعريفو انواعو استخراج اليات 
 الثبات تعريفو خصائصو     الصدق

ادلشاركة الصفية  وادلاقشة االلقاء
يف حتضَت 

 احملاضرة

دتكُت الطلبة من معرفة  ساعات 3 الثامن
 االختبارات الشفوية   وفهم

االلقاء  رات الشفويةاالختبا
 واالستجواب

ادلشاركة الصفية 
يف حتضَت 

 احملاضرة

دتكُت الطلبة من معرفة  ساعات 3 التاسع
اختبارات الذكاء تعريفها    وفهم
 انواعها

االلقاء  اختبارات الذكاء تعريفها انواعها
 واالستجواب

ادلشاركة الصفية 
 حتضَت احملاضرة يف

من معرفة دتكُت الطلبة  ساعات 3 العاشر
مقاييس الشخصية    وفهم

 والميول

االلقاء  مقاييس الشخصية والميول
واالستجواب 

 وادلناقشة

ادلشاركة الصفية 
يف حتضَت 

 احملاضرة

دتكُت الطلبة من معرفة  ساعات 3 احلادي عشر
الال  ادوات القياس   وفهم

 اختبارية

االلقاء  الال اختبارية ادوات القياس
 واالستجواب

الصفية ادلشاركة 
يف حتضَت 

 احملاضرة

   امتحان شهري  ساعات 3 الثاين عشر

 البنية التحتية  

 -  ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة1

         عبد الواحد حميد الكبيسي ا.د (المدرسية)اسس بناء وتحليل اسئلتها االحصيلية االختبارات (  ادلصادر) ػ ادلراجع الرئيسية2

 ىادي مشعان ربيع ا.د

                  )لكتب وادلراجع اليت يوصى هبااػ ا

 ,....  ( التقارير, اجملالت العلمية 

 والتزتىي,رمزٌح التقىٌم والقٍاس النفسً

  الغزٌة

مثادئ القٍاس والتقىٌم التزتىي للطالة الجامعً 

 اتى لثذج العزتً,سثع والمعلم

 دلواقع الًتبويةعدد من ا .... مواقع االنًتنيت, ب ػ ادلراجع االلكًتونية

 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  
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 .العمل على تزويد الكلية باحدث ادلصادر وادلراجع يف العلـو الًتبوية والنفسية وطرائق التدريس 

 .اضافة اىل تزويد القاعات الدراسية بادلستحداث التكنولوجية 

 .لتدريس احلديثة جتهيز القاعات الدراسية من حيث احلجم واالثاث  لتنفيذ طرائق ا

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ّٔٛرط ٚطف اٌّمشس

 

 ٚطف اٌّمشس
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 كهٛخ انزشثٛخ االعبعٛخ انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .0

 يٕاد رشثٕٚخ/ يزطهجبد كهٛخ انمغى انؼهًٙ  / انًشكض .7

 طشائك رذسٚظ ػبيخ اعى / سيض انًمشس .3

 انضايٙ أشكبل انؾضٕس انًزبؽخ .7

 انغبدط/ صبنضخ انفظم / انغُخ .6

 عبػخ 31 ػذد انغبػبد انذساعٛخ )انكهٙ( .5

 0/01/7102 سٚخ إػذاد ْزا انٕطف رب .2

 أْذاف انًمشس .6

 .معرفة الطلبة مبفهـو طرائق التدريس7    

 .معرفة الطلبة باذنية طرائق التدريس7

 .التعرؼ على اىم الطرائق الشائعة االستخداـ0

 .التعرؼ على اىم االجتاىات وادلستحدثات يف طرائق التدريس3

 جل التمكن واالبداع.التعرؼ على طرائق التدريس من ا1

 .معرفة الطلبة بتنويع التدريس واسًتاتيجياتو6

 

 

 

يوفر وصف ادلقرر ىذا إرنازًا مقتضيًا ألىم خصائص ادلقرر وسلرجات التعلم ادلتوقعة من الطالب حتقيقها مربىنًا عما إذا كاف قد حقق 
 ؛بط بينها وبُت وصف الربنامج.االستفادة القصوى من فرص التعلم ادلتاحة. والبد من الر 

 يخشعبد انًمشس ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .01
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 األْذاف انًؼشفٛخ   -أ

 رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾظٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى نًفٕٓو طشائك انزذسٚظ-0أ

 ٕٓو اعزشارٛغٛبد انزذسٚظرًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾظٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى نًف -7أ

 رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾظٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى نًفٕٓو اعبنٛت انزذسٚظ  -3أ

 رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾظٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى نًفٕٓو طشائك انزذسٚظ انشبئؼخ االعزخذاو -7أ

 رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾظٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى نًفٕٓو رُٕٚغ انزذسٚظ  -6أ

انطهجخ يٍ انؾظٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى نًفٕٓو االرغبْبد ٔانًغزؾذصبد فٙ طشائك  رًكٍٛ  -5أ

 انزذسٚظ 

 األْذاف انًٓبسارٛخ انخبطخ ثبنًمشس.   -ة 

 يٓبساد خبطخ فٙ انزًٛٛض ثٍٛ انطشائك– 0ة

 يٓبساد خبطخ فٙ رؾهٛم ٔرفغٛش كم طشٚمخ يٍ ؽٛش االٚغبثٛبد ٔانغهجٛبد – 7ة

 اخزٛبس انطشٚمخ االفضم نهزذسٚظيٓبساد فٙ كٛفٛخ  – 3ة

 يٓبساد خبطخ فٙ كٛفٛخ ديظ اكضش يٍ طشٚمخ فٙ انذسط انٕاؽذ    -7ة

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 .االنمبء انًؾبضشح0

 .االعزغٕاة ٔانًُبلشخ7

 .يطبنجخ انطهجخ ثكزبثخ خطخ دسط ٕٚيٛخ3

 .يطبنجخ انطهجخ ثأػذاد دسط يظغش ٔرمذ7ًّٚ

 مٛٛى طشائك انز     

 

 .اخزجبساد ٕٚيٛخ ٔشٓشٚخ ٔفظهٛخ ثبعئهخ يٕضٕػٛخ ٔيمبنٛخ0

 .االخزجبساد انؼًهٛخ فٙ كزبثخ خطخ دسط ٕٚيٛخ 7

 .رُفٛز دسط يظغش نهطبنت ايبو صيالء3ِ

 

 

 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 رًُٛخ  سٔػ انزطٕس انزغذٚذ-0ط

 ٚظيزبثؼخ اخش انًغزؾذصبد ٔانزطٕساد فٙ طشائك انزذس -7ط

 يٕاكجخ اعزخذاو انزمُٛخ فٙ انزؼهٛى-3ط

 انزٕاطم يغ رطٕساد انؼهٕو انزشثٕٚخ انُفغٛخ انؼبنًٛخ  -7ط

  

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 انؼظف انزُْٙ

 طشٚمخ ؽم انًشكالد

 انزؼهٛى انًجشيظ
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 طشائك انزمٛٛى    

 االيزؾبَبد  انزؾشٚشٚخ 

 االخزجبساد انؼًهٛخ)انزطجٛك(

 

 

 ٓبساد انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ انًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ (.انً -د 

 ٚغزخذو انًظبدس انؾذٚضخ ٔانًزطٕسح-0د

 االفبدح يٍ انزمُٛخ  فٙ انزؼهى ٔانزؼهٛى-7د

 -3د

    -7د
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 ثُٛخ انًمشس .00

يخشعبد انزؼهى  انغبػبد األعجٕع

 انًطهٕثخ

اعى انٕؽذح / أٔ 

 ٕضٕعانً

 طشٚمخ انزمٛٛى طشٚمخ انزؼهٛى

رًكٍٛ انطهجخ يٍ  7 االٔل

يؼشفخ ٔفٓى طجٛؼخ 

طشائك انزذسٚظ 

ٔيُبْغٓب ٔانؾبعخ 

 انٛٓب

طشائك انزذسٚظ 

طجٛؼزٓب ٔيُبْغٓب 

 ٔانؾبعخ انٛٓب

 االنمبء 

 االعزغٕاة

 انًُبلشخ

انًشبسكخ 

انظفٛخ فٙ 

رؾضٛش 

 انًؾبضشح 

 

رًكٍٛ انطهجخ يٍ  7 انضبَٙ

ى انؼُبطش يؼشفخ ٔفٓ

 االعبعٛخ فٙ انزذسٚظ

انؼُبطش االعبعٛخ فٙ 

 رذسٚظ انًُبْظ

 االنمبء 

 االعزغٕاة

 انًُبلشخ

انًشبسكخ 

انظفٛخ فٙ 

رؾضٛش 

 انًؾبضشح

رًكٍٛ انطهجخ يٍ  7 انضبنش

يؼشفخ ٔفٓى  انطشٚمخ 

انزذسٚغٛخ انًُبعجخ 

ٔانؼٕايم انًؤصشح فٙ 

اخزٛبسْب ٔانزمٕٚى 

 ٔانًزبثؼخ

 انطشٚمخ انزذسٚغٛخ

انًُبعجخ ٔانؼٕايم 

انًؤصشح فٙ اخزٛبسْب 

 ٔانزمٕٚى ٔانًزبثؼخ

 االنمبء 

 االعزغٕاة

 انًُبلشخ

انًشبسكخ 

انظفٛخ فٙ 

رؾضٛش 

 انًؾبضشح

رًكٍٛ انطهجخ يٍ  7 انشاثغ

يؼشفخ ٔفٓى يفٕٓو 

 طشٚمخ االنمبء ٔ

طٕسْب ٔيضاٚبْب 

 ٔػٕٛثٓب

 طشٚمخ االنمبء

طٕس انطشلخ االنمبئٛخ 

ٔيضاٚبْب ٔػٕٛثٓب 

 عجبة رفضٛهٓبٔا

 االنمبء 

 االعزغٕاة

 انًُبلشخ

انًشبسكخ 

انظفٛخ فٙ 

رؾضٛش 

 انًؾبضشح

رًكٍٛ انطهجخ يٍ  7 انخبيظ

يؼشفخ ٔفٓى يفٕٓو  

 انًُبلشخ انغًبػٛخ

 انًُبلشخ انغًبػٛخ

 يضاٚبْب ٔػٕٛثٓب

 االنمبء 

 االعزغٕاة

 انًُبلشخ

انًشبسكخ 

انظفٛخ فٙ 

رؾضٛش 

 انًؾبضشح

يٍ رًكٍٛ انطهجخ  7 انغبدط

يؼشفخ ٔفٓى يفٕٓو 

طشٚك االعزمشاء 

 ٔانمٛبط

طشٚمخ االعزمشاء 

ٔانمٛبط خطٕارٓب 

 ٔانًضاٚب ٔانؼٕٛة

 االنمبء 

 االعزغٕاة

 انًُبلشخ

انًشبسكخ 

انظفٛخ فٙ 

رؾضٛش 

 انًؾبضشح

رًكٍٛ انطهجخ يٍ  7 انغبثغ

يؼشفخ ٔفٓى يفٕٓو 

 االعزغٕاة انؾٙ

طشٚمخ  االعزغٕاة 

انؾٙ ٔإَاع االعئهخ 

 انظفٛخ

 االنمبء 

 االعزغٕاة

 انًُبلشخ

انًشبسكخ 

انظفٛخ فٙ 

رؾضٛش 

 انًؾبضشح 



اٌظفحخ   

231 
 

  

ايزؾبَبد 

 ٕٚيٛخ

رًكٍٛ انطهجخ يٍ  7 انضبيٍ

يؼشفخ ٔفٓى يفٕٓو 

رؼهٛى انفشٚك ٔيفٕٓو 

 انزؼهٛى انًجشيظ

رؼهٛى انفشٚك ٔانزؼهٛى 

 انًجشيظ

 االنمبء 

 االعزغٕاة

 انًُبلشخ

انًشبسكخ 

انظفٛخ فٙ 

رؾضٛش 

 انًؾبضشح

رًكٍٛ انطهجخ يٍ  7 انزبعغ

يؼشفخ ٔفٓى  انزؼهٛى 

انًظغش ٔانزؼهٛى 

 ثبنًشاعهخ

انزؼهٛى انًظغش 

 ٔانزؼهٛى ثبنًشاعهخ

 االنمبء 

 االعزغٕاة

 انًُبلشخ

انًشبسكخ 

انظفٛخ فٙ 

رؾضٛش 

 انًؾبضشح

 ٔرطجك ػًهٙ

رًكٍٛ انطهجخ يٍ  7 انؼبشش

يؼشفخ ٔفٓى  انزخطٛظ 

 نهزذسٚظ

 االنمبء  انزخطٛظ نهزذسٚظ

 غٕاةاالعز

 انًُبلشخ

انًشبسكخ 

انظفٛخ فٙ 

رؾضٛش 

 انًؾبضشح

 ٔرطجك ػًهٙ

انؾبد٘ 

 ػشش

رًكٍٛ انطهجخ يٍ  7

يؼشفخ ٔفٓى  يفٕٓو 

رُٕٚغ انزذسٚظ 

ٔاالعظ انُفغٛخ 

ٔانزشثٕٚخ نزُٕٚغ 

 انزذسٚظ

يفٕٓو رُٕٚغ انزذسٚظ 

ٔاالعظ انُفغٛخ 

ٔانزشثٕٚخ نزُٕٚغ 

 انزذسٚظ

 االنمبء 

 االعزغٕاة

 انًُبلشخ

خ انًشبسك

انظفٛخ فٙ 

رؾضٛش 

 انًؾبضشح

رًكٍٛ انطهجخ يٍ  7 انضبَٙ ػشش

 يؼشفخ ٔفٓى

يٓبساد يًٓخ نزطجٛك 

اعزشارٛغٛخ رُٕٚغ 

 انزذسٚظ

 االنمبء 

 االعزغٕاة

 انًُبلشخ

انًشبسكخ 

انظفٛخ فٙ 

رؾضٛش 

 انًؾبضشح

ٔايزؾبَبد 

 ٕٚيٛخ

رًكٍٛ انطهجخ يٍ  7 انضبنش ػشش

يؼشفخ ٔفٓى  يٓبساد 

يًٓخ نزطجٛك 

رٛغٛخ رُٕٚغ اعزشا

 انزذسٚظ

طشٚمخ انزؼهى يٍ اعم 

 انزًكٍ

 االنمبء 

 االعزغٕاة

 انًُبلشخ

انًشبسكخ 

انظفٛخ فٙ 

رؾضٛش 

 انًؾبضشح

ايزؾبَبد 

 ٕٚيٛخ

رًكٍٛ انطهجخ يٍ  7 انشاثغ ػشش

يؼشفخ ٔفٓى  طشٚمخ 

 االنمبء  طشٚمخ نؼت انذٔس

 االعزغٕاة

انًشبسكخ 

انظفٛخ فٙ 
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 انجُٛخ انزؾزٛخ .07

 

 يس ومبا يغطي ادلفردات ادلقررةاحدث ادلؤلفات يف طرائق واسًتاتيجيات التدر  ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 0

 د.داود ماىر  زلمد ورليد مهدي زلمد: اساسيات يف طرائق التدريس العامة ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ )انًظبدس(  7
 شاكر االمُت:  طرائق التدريس العامة للمواد االجتماعية

 احليلة: طرائق التدريس واسًتاتيجياتو

            اـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب     

 ) انًغالد انؼهًٛخ , انزمبسٚش ,....  (

 

ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ, يٕالغ االَزشَٛذ 

.... 

 

 

 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .03

 رضٔٚذ انكهٛخ ثبؽذس انًظبدس فٙ انجؾش انؼهًٙ ٔطشائك انزذسٚظ  

 رٕفٛش يذسعخ نزذسٚت انطبنت)انًؼهى( رؾذ اششاف االعزبر انًششف

 

 

 

 
 

 

 

 

رؾضٛش  انًُبلشخ نؼت انذٔس

 ضشحانًؾب

 ٔرطجك ػًهٙ

انخبيظ 

 ػشش

رًكٍٛ انطهجخ يٍ  7

يؼشفخ ٔفٓى  طشٚمخ 

 انؼظف انزُْٙ

طشٚمخ انؼظف 

 انزُْٙ

 االنمبء 

 االعزغٕاة

 انًُبلشخ

انًشبسكخ 

انظفٛخ فٙ 

رؾضٛش 

 انًؾبضشح

 ٔرطجك ػًهٙ
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 ٚطف اٌّمشس

 

 

 ٛخ كهٛخ انزشثٛخ االعبع انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .6

 انهغخ انؼشثٛخ     / انًشكض ؼهًٙ انمغى ان .01

 Arab 3322انُؾٕ انؼشثٙ  اعى / سيض انًمشس .00

 إنضايٙ  أشكبل انؾضٕس انًزبؽخ .07

 فظم خبيظ / صبنضخ  انفظم / انغُخ .03

 عبػخ 31 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .07

 01/71106/ 0 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .06

 أْذاف انًمشس .05

 عرفة ابرز ادلوضوعات النحوية وفهمها بشكل دقيق .دتكُت الطلبة من م .0

 دتكُت الطلبة من فهم الظواىر النحوية واراء النقاد فيها  .7

 تعريف الطلبة باىم ادلصادر وادلراجع ادلعتمدة يف تدريس ادلادة  .3

 .دتكُت الطلبة من حتليل القضايا النحوية ادلختلفة3

 لبة وحب الوطن من خالؿ االتياف باالمثلة النحوية .زرع القيم والعادات الفاضلة يف نفوس الط1

 
 
 

 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسبد انيخشع .07

  ْذاف انًؼشفٛخ األ -أ
 رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾظٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى يٍ خالل اعزٛؼبة انُؾٕ انؼشثٙ -0أ

 انُؾٕٚخ ثشزٗ اشكبنٓب رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾظٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى نهظٕاْش  -7أ

 رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾظٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى ػٍ اثشص انشخظٛبد انُؾٕٚخ  -3أ
 رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾظٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى الْى انمضبٚب انُؾٕٚخ انزٙ شغهذ االدثبء -7أ
 رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾظٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى نزؾهٛم ٔرفغٛش انمضبٚب انُؾٕٚخ   -6أ
 رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾظٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى ثبْى يظبدس ٔيشاعغ دساعخ انُؾٕ انؼشثٙ   -5أ

  ًمشس.انخبطخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 

 ٚمبسٌ ثٍٛ انظٕاْش انُؾٕ انؼشثٙ انًخزهفخ  – 0ة

 ٚؾهم انشٕاْذ انُؾٕٚخ  ٔٚفغش اعجبثٓب . – 7ة

 يٕضٕػبد انُؾٕ انؼشثٙ   ٚطجك كزبثخ ٔسلخ أ ثؾش فٙ يٕضٕع يٍ – 3ة

 ٚغًغ يؼهٕيبد ػٍ اشٓش انُؾبح ٔانهغٍٕٚٛ    -7ة

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 . رضٔٚذ انطهجخ ثبألعبعٛبد ٔانًٕضٕػبد انًزؼهمخ  ثبنُؾٕ انؼشثٙ  .0

 .رٕضٛؼ ٔششػ انًبدح انذساعٛخ يٍ لجم اعزبر انًبدح7

 يظبدس دساعخ انُؾٕ انؼشثٙ ..يطبنجخ انطهجخ ثضٚبسح انًكزجخ االطالع ػهٗ 3

 
 طشائك انزمٛٛى      

 .اخزجبساد ٕٚيٛخ ثأعئهخ يؾذدح 0

 .ٔضغ دسعبد نهٕاعجبد انجٛزٛخ ٔانًشبسكبد انظفٛخ .7

 .اخزجبساد شٓشٚخ ثأعئهخ يٕضٕػٛخ ٔيمبنٛخ 3

 
 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 اٌ ٚفغش ٔٚؾهم انشٕاْذ انُؾٕٚخ ثإَٔاػٓب . -0ط

 ق ثٍٛ طجٛؼخ انشٕاْذ انُؾٕٚخ ثإَٔاػٓب .ٚفش -7ط

 ٚمٛى ثؼض انُظٕص ٔانًؼهٕيبد انُؾٕٚخ . -3ط

 ٚمبسٌ ثٍٛ انظٕاْش انُؾٕٚخ ٔانهغٕٚخ انًخزهفخ .  -7ط

  
 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 .طشٚمخ ؽم انًشكالد.0

 .انؼظف انزُْٙ .7

 .طشٚمخ انًؾبكبح3
 طشائك انزمٛٛى    

 نمٛبط لذسح انطبنت ػهٗ انزفكٛش ٔانزؾهٛم ٔاالعزُزبط. .االيزؾبٌ انزؾشٚش0٘

 .كزبثخ ثؾٕس ػٍ ثؼض انشخظٛبد ٔانظٕاْش انُؾٕٚخ ٔانهغٕٚخ .7

 .ايزؾبَبد ٕٚيٛخ ثزٕعّٛ اعئهخ فكشٚخ ٔاعزُزبعٛخ.3
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 (.انًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ انزأْٛهٛخ انؼبيخ ٔ انًٓبساد -د 

 ٚغزخذو انًظبدس ٔانًشاعغ انًؼبطشح. -0د

 رشكٛم يغًٕػخ يٍ انطهجخ نذساعخ انظٕاْش انهغٕٚخ ٔانُؾٕٚخ  -7د

 االفبدح يٍ يؤعغبد انذٔنخ راد انؼاللخ ثبنهغخ انؼشثٛخ نضٚبدح يؼبسف انطهجخ ٔرٕصٚؼٓب. -3د

 ٕصبئك انهغٕٚخ ٔانُؾٕٚخ االفبدح يٍ يشاكض انٕصبئك ٔانًكزجبد انزٙ رؾزٕ٘ ػهٗ انًخطٕطبد ٔان   -7د
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 انجُٛخ انزؾزٛخ  .05

 ـ ششػ اثٍ ػمٛم ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 0

 ـ لطش انُذٖ 

 ـ يغُٙ انهجٛت  
 انفٛخ اثٍ يبنك  )انًظبدس(  ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ 7

   اـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب              

 ( انًغالد انؼهًٛخ , انزمبسٚش ,.... ) 
يطبنجخ انطهجخ ثأػذاد رمبسٚش شٓشٚخ ػٍ انًٕضٕػبد انزٙ 

  ٚذسعَٕٓب

 ثُٛخ انًمشس .06

اعُ اٌٛحذح / أٚ  ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

اٌّحبػشح  ِفب١ُ٘ ٚاساء  اٌحبي ٚرؼش٠فٙب  3 االٚي 

 ٚاالٌمبء
اٌّشبسوخ 

 اٌظف١خ
 اٌّحبػشح اٌحذٚد إٌح٠ٛخ ػبِخ   ششٚؽ اٌحبي  3 اٌضبٟٔ

 ٚاالٌمبء 
اٌّشبسوخ 

 اٌظف١خ
أٛاع اٌحبي  طبحت  3 اٌضبٌش 

 اٌحبي
اٌّحبػشح  اٌشٛا٘ذ إٌح٠ٛخ 

 ٚاالٌمبء
اٌّشبسوخ 

 اٌظف١خ
اٌّحبػشح  رطج١مبد ٔح٠ٛخ  احىبَ اٌحبي ٚطبحجٙب 3 اٌشاثغ

 ٚاالٌمبء
اٌّشبسوخ 

 اٌظف١خ
اٌفشق ث١ٓ اٌحبي     3 اٌخبِظ

 ٚغ١ش٘ب

اٌّحبػشح  رطج١مبد ٔح٠ٛخ 

 ٌمبءٚاال
اٌّشبسوخ 

 اٌظف١خ
اٌز١١ّض ، رؼش٠فٗ،  3 اٌغبدط

 ٚأٛاػٗ

اٌّحبػشح  اٌشٛا٘ذ إٌح٠ٛخ 

 ٚاالٌمبء
اٌّشبسوخ 

 اٌظف١خ
 اخزجبس اٌشٙش االٚي ـ اعئٍخ ِمب١ٌخ  اٌغبثغ

اٌّحبػشح  اِضٍخ ػٍٝ رٌه ٚشٛا٘ذ اٌؼذد رؼش٠فٗ ٚاحىبِٗ 3 اٌضبِٓ

 ٚاالٌمبء
اٌّشبسوخ 

 اٌظف١خ
اٌّحبػشح  رطج١مبد ٔح٠ٛخ احىبِٗ اٌّؼذٚد ٚ 3 اٌزبعغ

 ٚاالٌمبء
اٌّشبسوخ 

 اٌظف١خ
اٌّحبػشح  اِضٍخ ػٍٝ رٌه ٚشٛا٘ذ  وٕب٠بد اٌؼذد 3 اٌؼبشش 

 ٚاالٌمبء
اٌّشبسوخ 

 اٌظف١خ
االػبفخ ٚرؼش٠فٙب  3 اٌحبدٞ ػشش 

 ٚأٛاػٙب ٚاحىبِٙب 
اٌّحبػشح  اِضٍخ ػٍٝ رٌه ٚشٛا٘ذ 

 ٚاالٌمبء
اٌّشبسوخ 

 اٌظف١خ
حشٚف اٌغش ػذد٘ب  3 اٌضبٟٔ ػشش

 ٚأٛاػٙب ِٚؼب١ٔٙب 
اٌّحبػشح  اِضٍخ ػٍٝ رٌه ٚشٛا٘ذ

 ٚاالٌمبء
اٌّشبسوخ 

 اٌظف١خ
إٌّّٛع ِٓ اٌظش رؼش٠فٗ  3 اٌضبٌش ػشش 

 ٚث١بٔٗ

اٌّحبػشح  اِضٍخ ػٍٝ رٌه ٚشٛا٘ذ

 ٚاالٌمبء
اٌّشبسوخ 

 اٌظف١خ
االعّبء إٌّّٛػخ ِٓ  3 اٌشاثغ ػشش

اٌظشف  ٚػًٍ إٌّّٛع 

 ِٓ اٌظشف 

   ِضٍخ ػٍٝ رٌه ٚشٛا٘ذا

 اخزجبس انشٓش االٔل ـ اعئهخ يمبنٛخ  3 اٌخبِظ ػشش



اٌظفحخ   

237 
 

  

ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ, يٕالغ االَزشَٛذ 

.... 
 ـ يٕلغ اسشٛف 

 ـ يٕلغ األنٕلخ 

  ـ يٕلغ يكزجزُب انؼشثٛخ

 
 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .02

 برزح يٍ عبيؼبد اخشٖ النمبء يؾبضشاد ػهًٛخ يزخظظخ ثبالدة  ٔانُمذ ..انؼًم ػهٗ اعزمطبة اع0 

.ركهٛف انطهجخ ثبَغبص اثؾبس دساعٛخ يٛذاَٛخ ػًب رؼبَّٛ نغخ انضبد يٍ يشكالد يغزًؼٛخ ٔعبٚكهٕعٛخ ٔٔضغ 7

 انؾهٕل انُبعؼخ نزهك انًشكالد ٔيؼبنغخ انظٕاْش انزٙ ٚؼبَٙ يُٓب داسعٕ االدة 

 

 

 
 

 شسّٔٛرط ٚطف اٌّم

 

 ٚطف اٌّمشس

 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 بعٛخ كهٛخ انزشثٛخ االع انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .02

 انهغخ انؼشثٛخ     / انًشكض ؼهًٙ انمغى ان .06

 Arab 3327 انُؾٕ انؼشثٙ  اعى / سيض انًمشس .06

 إنضايٙ  أشكبل انؾضٕس انًزبؽخ .71

 انفظم انغبدط / صبنضخ  انفظم / انغُخ .70

 عبػخ 31 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .77

 01/71106/ 0 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .73
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 أْذاف انًمشس .77

 بة من معرفة ابرز ادلوضوعات النحوية وفهمها بشكل دقيق .دتكُت الطل .0

 دتكُت الطلبة من فهم الظواىر النحوية واراء النقاد فيها  .7

 تعريف الطلبة باىم ادلصادر وادلراجع ادلعتمدة يف تدريس ادلادة  .3

 .دتكُت الطلبة من حتليل القضايا النحوية ادلختلفة3

 فوس الطلبة وحب الوطن من خالؿ االتياف باالمثلة النحوية .زرع القيم والعادات الفاضلة يف ن1

 
 
 

 

 ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسبد انيخشع .06

  ْذاف انًؼشفٛخ األ -أ
 رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾظٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى يٍ خالل اعزٛؼبة انُؾٕ انؼشثٙ -0أ

 نهظٕاْش انُؾٕٚخ ثشزٗ اشكبنٓب رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾظٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى  -7أ

 رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾظٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى ػٍ اثشص انشخظٛبد انُؾٕٚخ  -3أ
 رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾظٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى الْى انمضبٚب انُؾٕٚخ انزٙ شغهذ االدثبء -7أ
 انُؾٕٚخ رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾظٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى نزؾهٛم ٔرفغٛش انمضبٚب   -6أ
 رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾظٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى ثبْى يظبدس ٔيشاعغ دساعخ انُؾٕ انؼشثٙ   -5أ

  ًمشس.انخبطخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 

 ٚمبسٌ ثٍٛ انظٕاْش انُؾٕ انؼشثٙ انًخزهفخ  – 0ة

 ٚؾهم انشٕاْذ انُؾٕٚخ  ٔٚفغش اعجبثٓب . – 7ة

 يٕضٕع يٍ يٕضٕػبد انُؾٕ انؼشثٙ  ٚطجك كزبثخ ٔسلخ أ ثؾش فٙ  – 3ة

 ٚغًغ يؼهٕيبد ػٍ اشٓش انُؾبح ٔانهغٍٕٚٛ    -7ة

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 . رضٔٚذ انطهجخ ثبألعبعٛبد ٔانًٕضٕػبد انًزؼهمخ  ثبنُؾٕ انؼشثٙ  .0

 .رٕضٛؼ ٔششػ انًبدح انذساعٛخ يٍ لجم اعزبر انًبدح7

 الع ػهٗ يظبدس دساعخ انُؾٕ انؼشثٙ ..يطبنجخ انطهجخ ثضٚبسح انًكزجخ االط3

 
 طشائك انزمٛٛى      

 .اخزجبساد ٕٚيٛخ ثأعئهخ يؾذدح 0

 .ٔضغ دسعبد نهٕاعجبد انجٛزٛخ ٔانًشبسكبد انظفٛخ .7
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 .اخزجبساد شٓشٚخ ثأعئهخ يٕضٕػٛخ ٔيمبنٛخ 3

 
 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 اٌ ٚفغش ٔٚؾهم انشٕاْذ انُؾٕٚخ ثإَٔاػٓب . -0ط

 ٚفشق ثٍٛ طجٛؼخ انشٕاْذ انُؾٕٚخ ثإَٔاػٓب . -7ط

 ٚمٛى ثؼض انُظٕص ٔانًؼهٕيبد انُؾٕٚخ . -3ط

 ٚمبسٌ ثٍٛ انظٕاْش انُؾٕٚخ ٔانهغٕٚخ انًخزهفخ .  -7ط

  
 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 .طشٚمخ ؽم انًشكالد.0

 .انؼظف انزُْٙ .7

 .طشٚمخ انًؾبكبح3
 طشائك انزمٛٛى    

 انزؾشٚش٘ نمٛبط لذسح انطبنت ػهٗ انزفكٛش ٔانزؾهٛم ٔاالعزُزبط..االيزؾبٌ 0

 .كزبثخ ثؾٕس ػٍ ثؼض انشخظٛبد ٔانظٕاْش انُؾٕٚخ ٔانهغٕٚخ .7

 .ايزؾبَبد ٕٚيٛخ ثزٕعّٛ اعئهخ فكشٚخ ٔاعزُزبعٛخ.3
 انشخظٙ (. انًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕسانزأْٛهٛخ انؼبيخ ٔ انًٓبساد -د 

 ٚغزخذو انًظبدس ٔانًشاعغ انًؼبطشح. -0د

 رشكٛم يغًٕػخ يٍ انطهجخ نذساعخ انظٕاْش انهغٕٚخ ٔانُؾٕٚخ  -7د

 االفبدح يٍ يؤعغبد انذٔنخ راد انؼاللخ ثبنهغخ انؼشثٛخ نضٚبدح يؼبسف انطهجخ ٔرٕصٚؼٓب. -3د

 ٕطبد ٔانٕصبئك انهغٕٚخ ٔانُؾٕٚخ االفبدح يٍ يشاكض انٕصبئك ٔانًكزجبد انزٙ رؾزٕ٘ ػهٗ انًخط   -7د
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 انجُٛخ انزؾزٛخ  .71

 ـ ششػ اثٍ ػمٛم ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 0

 ـ لطش انُذٖ 

 ـ يغُٙ انهجٛت  
 انفٛخ اثٍ يبنك  )انًظبدس(  ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ 7

 ثُٛخ انًمشس .06

اعُ اٌٛحذح / أٚ  ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ فُٙ  3 االٚي 

 ِمذِبد إٌحٛ اٌؼشثٟ 
ِذخً ربس٠خٟ ٌٍٕحٛ 

 اٌؼشثٟ 
اٌّحبػشح 

 ٚاالٌمبء
اٌّشبسوخ 

 اٌظف١خ
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ  3 اٌضبٟٔ

 اٌحذٚد إٌح٠ٛخ   
اٌّحبػشح  اٌحذٚد إٌح٠ٛخ ػبِخ  

 ٚاالٌمبء 
اٌّشبسوخ 

 اٌظف١خ
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ حفع  3 اٌضبٌش 

 اٌمؼب٠ب إٌح٠ٛخ 
اٌّحبػشح  اٌشٛا٘ذ إٌح٠ٛخ 

 ٚاالٌمبء
اٌّشبسوخ 

 اٌظف١خ
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ  3 اٌشاثغ

ِفَٙٛ إٌذاء،ٚث١بْ 

  حشٚفٗ 

اٌّحبػشح  رطج١مبد ٔح٠ٛخ 

 ٚاالٌمبء
اٌّشبسوخ 

 اٌظف١خ

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ  3 اٌخبِظ

 ألغبَ إٌّبدٜ ٚاحىبِٗ  

اٌّحبػشح  رطج١مبد ٔح٠ٛخ 

 ٚاالٌمبء
اٌّشبسوخ 

 اٌظف١خ
ث١بْ أحىبَ رٛاثغ إٌّبدٜ  3 اٌغبدط

ٚإٌّبدٜ اٌّغزغبس 

 ُ  ٚإٌّذٚة ٚاٌّشخَّ

اٌّحبػشح  اٌشٛا٘ذ إٌح٠ٛخ 

 االٌمبءٚ
اٌّشبسوخ 

 اٌظف١خ

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ  3 اٌغبثغ

 اٌزٛاثغ ٚاػشاثٙب

اٌّحبػشح  رطج١مبد ٔح٠ٛخ 

 ٚاالٌمبء
اٌّشبسوخ 

 اٌظف١خ
اٌزؼش٠ف ثبٌٕؼذ ٚششٚؽٗ  3 اٌضبِٓ

 ٚالغبِٗ 

اٌّحبػشح  اِضٍخ ػٍٝ رٌه ٚشٛا٘ذ

 ٚاالٌمبء
اٌّشبسوخ 

 اٌظف١خ
اٌزؼش٠ف ثى١ف١خ ط١بغخ  3 اٌزبعغ

ٚششٚؽٗ  اٌزٛو١ذ

 ٚػٛاثطٗ  

اٌّحبػشح  رطج١مبد ٔح٠ٛخ

 ٚاالٌمبء
اٌّشبسوخ 

 اٌظف١خ

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ      3 اٌؼبشش 

ِؼشفخ اٌجذي ٚاٌّجذي ِٕٗ  

 ٚالغبِٗ

اٌّحبػشح  اِضٍخ ػٍٝ رٌه ٚشٛا٘ذ 

 ٚاالٌمبء
اٌّشبسوخ 

 اٌظف١خ

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ  3 اٌحبدٞ ػشش 

 ػطف اٌج١بْ ٚأحىبِٗ
اٌّحبػشح  ٚشٛا٘ذ اِضٍخ ػٍٝ رٌه 

 ٚاالٌمبء
اٌّشبسوخ 

 اٌظف١خ
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ  3 اٌضبٟٔ ػشش

ػطف إٌغك ٚأحىبَ 

رزؼٍك ثٗ ٚث١بْ ِؼبٟٔ 

 أحشف ػطف إٌغك

اٌّحبػشح  اِضٍخ ػٍٝ رٌه ٚشٛا٘ذ 

 ٚاالٌمبء
اٌّشبسوخ 

 اٌظف١خ

اٌزؼش٠ف ثبعٍٛة اٌّذػ  3 اٌضبٌش ػشش 

ٚاٌزَ ٚث١بْ افؼبٌٗ ٚاحىبَ 

 ٖ االفؼبي فبػً ٘ز

اٌّحبػشح  رطج١مبد ٔح٠ٛخ

 ٚاالٌمبء
اٌّشبسوخ 

 اٌظف١خ

   االِزحبْ اٌشٙشٞ    اٌشاثغ ػشش
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 ٕطٗ ثٓب                اـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٚ

 ( انًغالد انؼهًٛخ , انزمبسٚش ,.... ) 
يطبنجخ انطهجخ ثأػذاد رمبسٚش شٓشٚخ ػٍ انًٕضٕػبد انزٙ 

  ٚذسعَٕٓب

ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ, يٕالغ االَزشَٛذ 

.... 
 ـ يٕلغ اسشٛف 

 ـ يٕلغ األنٕلخ 

  ـ يٕلغ يكزجزُب انؼشثٛخ

 

 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .70

 .انؼًم ػهٗ اعزمطبة اعبرزح يٍ عبيؼبد اخشٖ النمبء يؾبضشاد ػهًٛخ يزخظظخ ثبالدة  ٔانُمذ .0 

.ركهٛف انطهجخ ثبَغبص اثؾبس دساعٛخ يٛذاَٛخ ػًب رؼبَّٛ نغخ انضبد يٍ يشكالد يغزًؼٛخ ٔعبٚكهٕعٛخ ٔٔضغ 7

  انؾهٕل انُبعؼخ نزهك انًشكالد ٔيؼبنغخ انظٕاْش انزٙ ٚؼبَٙ يُٓب داسعٕ االدة
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 اللغة العربية القسم العلمي /  القسم العلمي  / المركز .26
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 إلزامي أشكال الحضور المتاحة .28

 الفصل الخامس / الثالثة الفصل / السنة .29

 ساعة  31 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .31

 1/11/7117 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .31
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 أىداف المقرر: إن يكون الطالب في نهاية السنة الدراسية قادراً على  .32

 مفهود االدب وتطوره في العصر العباسي  .  تعلم  -1
 اىمية االدب العباسي وبعض ظواىره. تعلم   -7
 مفاىيم ادبية شعرية ونثرية . تعلم  -3
 اىمية تتبع تطور االدب . تعلم  -4
 عملية من الشعر العباسي .  تطبيقات  تعلم  -5



اٌظفحخ   

243 
 

  

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .77

 األىداف المعرفية   -أ

 المعرفة والفهم -1أ

 .   األدب العباسي  تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم   -7أ
 .    الشعر العباسيتمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم   -3أ
 .  االدب العباسي خصائص كين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم في تم -4أ
   تاريخ تطور األدب العباسي  .  تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم في 5أ 

 .اىم شعراء الحقبة العباسيةمعرفة  تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم في  . 6أ  

 ة الخاصة بالمقرر. األىداف المهاراتي  -ب 

 ٠ٛظف ِب رؼٍُ ِٓ ِبدح أدث١خ  فٟ ِخبؽجبرٗ ، ٚوزبثبرٗ  ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ اٌفظحٝ . – 1ة 

 ٠ىزت ٚسلخ ثحض١خ ، أٚ ثحٛس ِزخظظخ فٟ ِٛػٛػبد اٌٍغخ اٌؼشث١خ اٌّخزٍفخ . – 2ة 
 رؼٍُ اٌطشائك إٌّبعجخ ٌزذس٠ظ ِبدح األدة اٌؼجبعٟ . – 3ة 

  

 لتعلم طرائق التعليم وا     
 األٌمبء ) اٌّحبػشح ( ، اٌّظحٛة ثبالعزغٛاة . -21
 االعزغٛاة . -22
ِطبٌجخ اٌطٍجخ ثض٠بسح اٌّىزجخ ، ٚشجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ ) االٔزش١ٔذ ( ٌٍحظٛي ػٍٝ ِؼشفخ  -23

 اػبف١خ ٌٍّٛاد اٌذساع١خ ٚرى١ٍفُٙ ثىزبثخ ٚسلبد ثحض١خ ٌزشغ١ؼُٙ ػٍٝ اسر١بد اٌّىزجبد .
 ت رفغ١شاد رار١خ ثطشائك عجج١خ .اػطبء ٚاعجبد ِٕض١ٌخ رزطٍ -24

 

 طرائق التقييم      

 
 االخزجبساد ا١ِٛ١ٌخ  ثأعئٍخ ِزؼذدح ِٚزٕٛػخ ٌٍّٛاد اٌذساع١خ . 31

 رمذ٠ُ أٚساق ثحض١خ . 37
االخزجبس اٌزحش٠شٞ ٌم١بط لذسح اٌطٍجخ ػٍٝ فُٙ اٌّبدح ٚاالؽالع ػٍٝ اٌّظبدس ٚاٌّشاعغ اٌٍغ٠ٛخ  33

 اٌّخزٍفخ اٌمذ٠ّخ ٚاٌحذ٠ضخ 
 دسعبد ِحذدح ٌٍٛاعجبد ا١ِٛ١ٌخ . رخظ١ض 34
 اٌزطج١ك اٌؼٍّٟ فٟ اٌّذاسط ٌٍّشحٍخ اٌشاثؼخ . 35
 اٌزشث١خ اٌؼ١ٍّخ ) اٌّشب٘ذح ( ٌٍّشحٍخ اٌضبٌضخ . 36
 

 
 

 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج

 رح١ًٍ ثؼغ إٌظٛص األدث١خ  ٌّؼشفخ اعب١ٌت اٌىزبثخ اٌظح١حخ. -1ط         

 ٌّؼشفخ ِب رزؼّٕٗ ِٓ فْٕٛ وزبث١خ  . ٠ٛاصْ ث١ٓ إٌظٛص االدث١خ -2ط

 ٠م١ُ عٙٛد ثؼغ اٌشخظ١بد اٌزٟ وبْ ٌٙب اعٙبَ فٟ ػٍَٛ اٌىزبثخ اٌف١ٕخ ٚاٌظح١حخ. -3ط

 ٠فغش اعجبة اشزٙبس ثؼغ اعب١ٌت اٌىزبثخ دْٚ غ١ش٘ب . -4ط   
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اٌزطٛس اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ )اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚ-د 

 اٌشخظٟ(.
 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ وزبثخ ٚسلخ ثحض١خ ػٓ أحذ اغشاع األدة اٌؼجبعٟ   . -1د
 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ رخظ١ض ِشعغ أٚ ِظذس ثٕغجخ ػشش حغّٗ . -2د

 رط٠ٛش لذسح اٌطٍجخ ػٍٝ رح١ًٍ اٌّؼٍِٛبد ٚرفغ١ش اٌمؼب٠ب األدث١خ إٌضش٠خ ٚاٌشؼش٠خ . -3د

   اٌخبطخ ثبٌّٛػٛػبد اٌّمشسح .األدة اٌؼجبعٟ   ٝ فُٙ ِٕب٘ظ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌمذسح ػٍ -4د   
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 بنية المقرر .73

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

1 7 

نبذة موجزة عن العصر العباسي 
)الحالة السياسية ، واالجتماعية 

 (، والثقافية
 

 األدب العباسي 

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة 

7 

اثر الحضارة العباسية واالختالط  7
باألمم المجاورة وترجمة العلوم 

 والمعارف عن الشعر والشعراء

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة  األدب العباسي

3 
 التقويم البنائي المحاضرةطريقة  األدب العباسي التجديد في األدب العباسي 7

4 

د في األغراض القديمة  لتجديا 7
كالغزل والمديح والرثاء والوصف 

 .والهجاء والخمريات 

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة  األدب العباسي

5 

ظهور أغراض جديدة كالشعر  7
التعليمي والفلسفي والشعر 

 الصوفي

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة  األدب العباسي

6 
ية دراسة حياة وشعر الشعراء التال 7

 أسماؤىم : بشار بن برد

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة  األدب العباسي

 الطلبةحل االختبار ومناقشة األخطاء مع  -اختبار دوري أول  7 7

8 
دراسة حياة وشعر الشعراء التالية  7

 أبو نواس أسماؤىم : 

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة  األدب العباسي

9 
شعراء التالية دراسة حياة وشعر ال 7

 العباس بن األحنفأسماؤىم : 
 

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة  األدب العباسي

11 
دراسة حياة وشعر الشعراء التالية  7

 ابو تمامأسماؤىم : 

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة  األدب العباسي

11 
دراسة حياة وشعر الشعراء التالية  7

 أسماؤىم : البحتري
 التقويم البنائي المحاضرةطريقة  سياألدب العبا

دراسة حياة وشعر الشعراء التالية  7 17
 أبو الطيب المتنبي أسماؤىم : 

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة  األدب العباسي
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 البنية التحتية  .74

   تاريخ األدب العربي ، د.شوقي ضيف  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 كتب تاريخ األدب       المصادر(  ـ المراجع الرئيسية )7

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 
 المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

 االستفادة من اي مصادر تتعلق بالموضوع

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 
.... 

  موقع المكتبة الشاملة 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .75

 االلتزام بالقطاعية  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 
دراسة حياة وشعر الشعراء التالية  7

 الشريف الرضي أسماؤىم : 

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة  األدب العباسي

خاتمة عن حياة االدب في ظل  7 14
 الدولة العباسية 

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة  األدب العباسي

 الطلبةحل االختبار ومناقشة األخطاء مع  - نثا اختبار دوري 7 15
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 وصف المقرر

 

يوفر وصف المقرر ىذا إيجازاً مقتضياً ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرىناً عما إذا كان 
 ؛المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 جامعة ديالى / كلية التربية األساسية  سسة التعليميةالمؤ  .33

 اللغة العربية القسم العلمي /  القسم العلمي  / المركز .34

 Arab 3328 االدب العباسي   اسم / رمز المقرر .35

 إلزامي أشكال الحضور المتاحة .36

 الفصل السادس / الثالثة الفصل / السنة .37

 ساعة  31 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .38

 1/11/7117 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .39

 أىداف المقرر: إن يكون الطالب في نهاية السنة الدراسية قادراً على  .41

 مفهود االدب وتطوره في العصر العباسي  .  تعلم  -1
 اىمية االدب العباسي وبعض ظواىره. تعلم   -7
 مفاىيم ادبية شعرية ونثرية . تعلم  -3
 االدب . اىمية تتبع تطور تعلم  -4
 تطبيقات عملية من الشعر العباسي .   تعلم  -5
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .76

 األىداف المعرفية   -أ

 المعرفة والفهم -1أ

 .   األدب العباسي  تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم   -7أ
 .    الشعر العباسي  تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم -3أ
 .  االدب العباسي خصائص تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم في  -4أ
   تاريخ تطور األدب العباسي  .  تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم في 5أ 

 .يةاىم شعراء الحقبة العباسمعرفة  تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم في  . 6أ  

 األىداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 ٠ٛظف ِب رؼٍُ ِٓ ِبدح أدث١خ  فٟ ِخبؽجبرٗ ، ٚوزبثبرٗ  ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ اٌفظحٝ . – 1ة 

 ٠ىزت ٚسلخ ثحض١خ ، أٚ ثحٛس ِزخظظخ فٟ ِٛػٛػبد اٌٍغخ اٌؼشث١خ اٌّخزٍفخ . – 2ة 
 . رؼٍُ اٌطشائك إٌّبعجخ ٌزذس٠ظ ِبدح األدة اٌؼجبعٟ – 3ة 

  

 طرائق التعليم والتعلم      
 األٌمبء ) اٌّحبػشح ( ، اٌّظحٛة ثبالعزغٛاة . -25
 االعزغٛاة . -26
ِطبٌجخ اٌطٍجخ ثض٠بسح اٌّىزجخ ، ٚشجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ ) االٔزش١ٔذ ( ٌٍحظٛي ػٍٝ ِؼشفخ  -27

 . اػبف١خ ٌٍّٛاد اٌذساع١خ ٚرى١ٍفُٙ ثىزبثخ ٚسلبد ثحض١خ ٌزشغ١ؼُٙ ػٍٝ اسر١بد اٌّىزجبد
 اػطبء ٚاعجبد ِٕض١ٌخ رزطٍت رفغ١شاد رار١خ ثطشائك عجج١خ . -28

 

 طرائق التقييم      

 
 االخزجبساد ا١ِٛ١ٌخ  ثأعئٍخ ِزؼذدح ِٚزٕٛػخ ٌٍّٛاد اٌذساع١خ . 37

 رمذ٠ُ أٚساق ثحض١خ . 38
االخزجبس اٌزحش٠شٞ ٌم١بط لذسح اٌطٍجخ ػٍٝ فُٙ اٌّبدح ٚاالؽالع ػٍٝ اٌّظبدس ٚاٌّشاعغ اٌٍغ٠ٛخ  39

 ٍفخ اٌمذ٠ّخ ٚاٌحذ٠ضخ اٌّخز
 رخظ١ض دسعبد ِحذدح ٌٍٛاعجبد ا١ِٛ١ٌخ . 41
 اٌزطج١ك اٌؼٍّٟ فٟ اٌّذاسط ٌٍّشحٍخ اٌشاثؼخ . 41
 اٌزشث١خ اٌؼ١ٍّخ ) اٌّشب٘ذح ( ٌٍّشحٍخ اٌضبٌضخ . 47
 

 
 

 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج

 رح١ًٍ ثؼغ إٌظٛص األدث١خ  ٌّؼشفخ اعب١ٌت اٌىزبثخ اٌظح١حخ. -1ط         

 ٠ٛاصْ ث١ٓ إٌظٛص االدث١خ ٌّؼشفخ ِب رزؼّٕٗ ِٓ فْٕٛ اٌشؼش ٚاغشاػٗ ِٚضا٠بٖ . -2ط

 ٠م١ُ عٙٛد ثؼغ اٌشخظ١بد اٌزٟ وبْ ٌٙب اعٙبَ فٟ ربس٠خ االدة اٌؼجبعٟ . -3ط

 ٠فغش اعجبة اشزٙبس ثؼغ اٌشخظ١بد األدث١خ  دْٚ غ١ش٘ب . -4ط   
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اد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ )اٌّٙبس-د 

 اٌشخظٟ(.
 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ وزبثخ ٚسلخ ثحض١خ ػٓ أحذ اغشاع األدة اٌؼجبعٟ   . -1د
 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ رخظ١ض ِشعغ أٚ ِظذس ثٕغجخ ػشش حغّٗ . -2د

 خ .رط٠ٛش لذسح اٌطٍجخ ػٍٝ رح١ًٍ اٌّؼٍِٛبد ٚرفغ١ش اٌمؼب٠ب األدث١خ إٌضش٠خ ٚاٌشؼش٠ -3د

   اٌخبطخ ثبٌّٛػٛػبد اٌّمشسح .األدة اٌؼجبعٟ  رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌمذسح ػٍٝ فُٙ ِٕب٘ظ  -4د   
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 البنية التحتية  .78

   التوجد  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 بنية المقرر .77

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

1 7 
النثر واتجاىاتو وأغراضو في 

  العصر العباسي

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة  اسي األدب العب

 دراسة لتاريخ النثر الفني  7 7
 

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة  األدب العباسي

3 
 التقويم البنائي المحاضرةطريقة  األدب العباسي ايضاح خصائص النثر الفني 7

4 
النثر في العصر التجديد في  7

 العباسي

 لتقويم البنائيا المحاضرةطريقة  األدب العباسي

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة  األدب العباسي الخطابة  7 5
 التقويم البنائي المحاضرةطريقة  األدب العباسي فن الرسائل   7 6
 الطلبةحل االختبار ومناقشة األخطاء مع  -اختبار دوري أول  7 7

 يالتقويم البنائ المحاضرةطريقة  األدب العباسي المقامات  7 8

9 
دراسة حياة وأدب األدباء التالية  7

 ابن المقفع : أسماؤىم
 

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة  األدب العباسي

11 
دراسة حياة وأدب األدباء التالية  7

 الجاحظ  : أسماؤىم
 

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة  األدب العباسي

11 
دراسة حياة وأدب األدباء التالية  7

 أبو حيان التوحيدي  : أسماؤىم
 

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة  األدب العباسي

17 
دراسة حياة وأدب األدباء التالية  7

 ابن المقفع : أسماؤىم
 

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة  األدب العباسي

13 
دراسة حياة وأدب األدباء التالية  7

 بديع الزمان الهمداني : أسماؤىم
 

 التقويم البنائي المحاضرةيقة طر  األدب العباسي

ملخص عن ابرز مظاىر النثر الفني  7 14
 في العصر العباسي 

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة  األدب العباسي

 الطلبةحل االختبار ومناقشة األخطاء مع  - نثا اختبار دوري 7 15
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 كتب تاريخ األدب       جع الرئيسية )المصادر(  ـ المرا7

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 
 المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

 االستفادة من اي مصادر تتعلق بالموضوع

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 
.... 

  العربية  مواقع االلوكة، والغامدي، وارشيف، ومكتبتنا

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .79

 مقترحات  
ادخال مواد اكثر في مادة النثر وجعلها مساوية لمواد الشعر، ألن النثر صار أكثر شهرة في العصر العباسي من الشعر،  

رتأي كذلك لم نجد كل ما يتعلق بالنثر الفني في العصر العباسي من خالل مفردات القطاعية في ىذي المادة لذلك ا
 اعادة النظر بصياغة مفردات مادة االدب العباسي / النثر، في ىذا الفصل وفي ىذي المرحلة .
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 وصف المقرر

 

يوفر وصف المقرر ىذا إيجازاً مقتضياً ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرىناً عما إذا كان 
 ؛المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم ادة القصوى من فرص قد حقق االستف

 جامعة ديالى / كلية التربية األساسية  المؤسسة التعليمية .41

 اللغة العربية القسم العلمي /  القسم العلمي  / المركز .42

    Arab 3324 االدب االندلسي اسم / رمز المقرر .43

 زاميإل أشكال الحضور المتاحة .44

 الفصل الخامس / الثالثة الفصل / السنة .45

 ساعة  45 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .46

 1/11/7117 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .47

 أىداف المقرر: إن يكون الطالب في نهاية السنة الدراسية قادراً على  .48

 مفهود االدب وتطوره في االندلس   .  تعلم  -1
 ي  وبعض ظواىره. اىمية االدب االندلستعلم   -7
 مفاىيم ادبية شعرية ونثرية . تعلم  -3
 اىمية تتبع تطور االدب . تعلم  -4
 تطبيقات عملية من الشعر االندلسي .   تعلم  -5
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .31

 األىداف المعرفية   -أ

 المعرفة والفهم -1أ

 .   األدب االندلسي المعرفة والفهم  تمكين الطلبة من الحصول على  -7أ
 .    الشعر االندلسيتمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم   -3أ
 .  االدب االندلسي خصائص تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم في  -4أ
   تاريخ تطور األدب االندلسي  .  تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم في 5أ 

 .اىم شعراء الحقبة االندلسيةمعرفة  تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم في  . 6أ  

 األىداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 ٠ٛظف ِب رؼٍُ ِٓ ِبدح أدث١خ  فٟ ِخبؽجبرٗ ، ٚوزبثبرٗ  ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ اٌفظحٝ . – 1ة 

 ٛػٛػبد اٌٍغخ اٌؼشث١خ اٌّخزٍفخ .٠ىزت ٚسلخ ثحض١خ ، أٚ ثحٛس ِزخظظخ فٟ ِ – 2ة 
 رؼٍُ اٌطشائك إٌّبعجخ ٌزذس٠ظ ِبدح األدة االٔذٌغٟ . – 3ة 

  

 طرائق التعليم والتعلم      
 األٌمبء ) اٌّحبػشح ( ، اٌّظحٛة ثبالعزغٛاة . -29
 االعزغٛاة . -31
ِؼشفخ  ِطبٌجخ اٌطٍجخ ثض٠بسح اٌّىزجخ ، ٚشجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ ) االٔزش١ٔذ ( ٌٍحظٛي ػٍٝ -31

 اػبف١خ ٌٍّٛاد اٌذساع١خ ٚرى١ٍفُٙ ثىزبثخ ٚسلبد ثحض١خ ٌزشغ١ؼُٙ ػٍٝ اسر١بد اٌّىزجبد .
 اػطبء ٚاعجبد ِٕض١ٌخ رزطٍت رفغ١شاد رار١خ ثطشائك عجج١خ . -32

 

 طرائق التقييم      

 
 االخزجبساد ا١ِٛ١ٌخ  ثأعئٍخ ِزؼذدح ِٚزٕٛػخ ٌٍّٛاد اٌذساع١خ . 43

 رمذ٠ُ أٚساق ثحض١خ . 44
اٌزحش٠شٞ ٌم١بط لذسح اٌطٍجخ ػٍٝ فُٙ اٌّبدح ٚاالؽالع ػٍٝ اٌّظبدس ٚاٌّشاعغ اٌٍغ٠ٛخ  االخزجبس 45

 اٌّخزٍفخ اٌمذ٠ّخ ٚاٌحذ٠ضخ 
 رخظ١ض دسعبد ِحذدح ٌٍٛاعجبد ا١ِٛ١ٌخ . 46
 اٌزطج١ك اٌؼٍّٟ فٟ اٌّذاسط ٌٍّشحٍخ اٌشاثؼخ . 47
 اٌزشث١خ اٌؼ١ٍّخ ) اٌّشب٘ذح ( ٌٍّشحٍخ اٌضبٌضخ . 48
 

 
 

 انية والقيمية األىداف الوجد -ج

 رح١ًٍ ثؼغ إٌظٛص األدث١خ  ٌّؼشفخ اعب١ٌت اٌىزبثخ اٌظح١حخ. -1ط         

 ٠ٛاصْ ث١ٓ إٌظٛص االدث١خ ٌّؼشفخ ِب رزؼّٕٗ ِٓ فْٕٛ أدث١خ  . -2ط

 ٠م١ُ عٙٛد ثؼغ اٌشخظ١بد اٌزٟ وبْ ٌٙب اعٙبَ فٟ اٌح١بح األدث١خ. -3ط

 ١خ دْٚ غ١ش٘ب .٠فغش اعجبة اشزٙبس ثؼغ اٌشخظ١بد األدث -4ط   
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اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ )اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس -د 

 اٌشخظٟ(.
 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ وزبثخ ٚسلخ ثحض١خ ػٓ أحذ اغشاع االٔذٌغٟ   . -1د
 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ رخظ١ض ِشعغ أٚ ِظذس ثٕغجخ ػشش حغّٗ . -2د

 ػٍٝ رح١ًٍ اٌّؼٍِٛبد ٚرفغ١ش اٌمؼب٠ب األدث١خ إٌضش٠خ ٚاٌشؼش٠خ . رط٠ٛش لذسح اٌطٍجخ -3د

   اٌخبطخ ثبٌّٛػٛػبد اٌّمشسح .األدة االٔذٌغٟ   رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌمذسح ػٍٝ فُٙ ِٕب٘ظ  -4د   
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 البنية التحتية  .37

   تاريخ األدب العربي ، د.شوقي ضيف  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 كتب تاريخ األدب       ر(  ـ المراجع الرئيسية )المصاد7

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 
 المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

 االستفادة من اي مصادر تتعلق بالموضوع

 بنية المقرر .31

 لتقييمطريقة ا طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة  األدب االندلسي       بالد االندلسينبذة موجزة عن  3 1

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة  األدب االندلسي      الحالة السياسية  3 7

3 
 التقويم البنائي المحاضرةطريقة  األدب االندلسي      االندلسيالتجديد في األدب ا 3

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة  األدب االندلسي      واالجتماعية  ياة الح 3 4

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة   ة والدينية ، والثقافيالحياة  3 5

االغراض الشعرية التقليدية        3 6
 ) الهجاء (

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة  األدب االندلسي     

 الطلبةحل االختبار ومناقشة األخطاء مع  -اختبار دوري أول  3 7

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة  األدب االندلسي      الرثاء والغزل والشكوى  3 8

 الشوق والحنين 3 9
 

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة  األدب االندلسي     

 لتقويم البنائيا المحاضرةطريقة  األدب االندلسي      الموشحات نشأتها وتطورىا  3 11

لسان الدين ابن الخطيب حياتو  3 11
 وموشحاتو

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة  األدب االندلسي     

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة  األدب االندلسي      شعر الطبيعة 3 17

 البنائي التقويم المحاضرةطريقة  األدب االندلسي      ابن زيدون والدة بنت المستكفي  7 13

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة  األدب االندلسي      ابن شهيد االندلسي  3 14

 الطلبةحل االختبار ومناقشة األخطاء مع  - نثا اختبار دوري 3 15
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ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 
.... 

  موقع المكتبة الشاملة 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .33

 ام بالقطاعيةااللتز   
 
 
 

 

 وصف المقرر

 

 

 ية التربية االساسية كل المؤسسة التعليمية .49

 اللغة العربية     القسم العلمي  / المركز .51

 Arab 3325االدب العربي / النقد القديم  اسم / رمز المقرر .51

 إلزامي  أشكال الحضور المتاحة .52

 الفصل الخامس / ثالثة  الفصل / السنة .53

 ساعة 31 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .54

 11/7117/ 1 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .55

يوفر وصف المقرر ىذا إيجازاً مقتضياً ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرىناً عما إذا كان 
 ؛قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.
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 أىداف المقرر .56

 تمكين الطلبة من معرفة ابرز الموضوعات االدبية وفهمها بشكل دقيق . .1

 تمكين الطلبة من فهم الظواىر االدبية واراء النقاد فيها  .2

 تعريف الطلبة باىم المصادر والمراجع المعتمدة في تدريس المادة  .3

 .تمكين الطلبة من تحليل القضايا االدبية المختلفة4

 القيم والعادات الفاضلة في نفوس الطلبة وحب الوطن من خالل االتيان باالمثلة االدبية  .زرع5

 .  تعريف الطلبة بتاريخ االدب العربي و شخصياتو من شعراء و ك تاب 6

 

 

 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .34

 األىداف المعرفية   -أ

 المعرفة والفهم من خالل استيعاب وتحليل مادة النقد االدبي  تمكين الطلبة من الحصول على -1أ

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم للظواىرالنقدية االدبية بشتى اشكالها  -7أ

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم عن ابرز الشخصيات االدبية والنقدية  -3أ

 عرفة والفهم الىم القضايا النقدية واالدبية التي شغلت االدباءتمكين الطلبة من الحصول على الم -4أ

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لتحليل وتفسير القضايا االدبية والنقدية   -5أ

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم باىم مصادر ومراجع دراسة النقد األدبي   -6أ
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 الخاصة بالمقرر.  األىداف المهاراتية  -ب 

 يقارن بين الظواىر النقد االدبي المختلفة  – 1ب

 يحلل الشواىد النقدية االدبية ويفسر اسبابها . – 7ب

 يطبق كتابة ورقة او بحث في موضوع من موضوعات النقد األدبي  – 3ب

 يجمع معلومات عن اشهر االدباء والنقاد    -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 يد الطلبة باألساسيات والموضوعات المتعلقة  بالنقد األدبي .. تزو 1

 .توضيح وشرح المادة الدراسية من قبل استاذ المادة7

 .مطالبة الطلبة بزيارة المكتبة االطالع على مصادر دراسة النقد األدبي .3

 

 طرائق التقييم      

 .اختبارات يومية بأسئلة محددة 1

 تية والمشاركات الصفية ..وضع درجات للواجبات البي7

 .اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية ومقالية 3

 

 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج

 ان يفسر ويحلل الشواىد النقدية واالدبية بأنواعها . -1ج

 يفرق بين طبيعة الشواىد النقدية واالدبية بأنواعها . -7ج

 يقيم بعض النصوص والمعلومات االدبية . -3ج
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 رن بين االدب العربي القديم واالدب بصورتو الحديثةيقا  -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 .طريقة حل المشكالت.1

 .العصف الذىني .7

 .طريقة المحاكاة3

 طرائق التقييم    

 .االمتحان التحريري لقياس قدرة الطالب على التفكير والتحليل واالستنتاج.1

 الدبية من شعراء او نقاد..كتابة بحوث عن بعض الشخصيات ا7

 .امتحانات يومية بتوجيو اسئلة فكرية واستنتاجية.3

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

 يستخدم المصادر والمراجع المعاصرة. -1د

 الدبية بين القدماء والمحدثينتشكيل مجموعة من الطلبة لدراسة الظواىر ا -7د

 االفادة من مؤسسات الدولة ذات العالقة باللغة العربية لزيادة معارف الطلبة وتوزيعها. -3د

 االفادة من مراكز الوثائق والمكتبات التي تحتوي على المخطوطات والوثائق االدبية   -4د
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 بنية المقرر .35

م الوحدة / أو اس مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

النقد لغًة و اصطالحاً و  7 االول 
 شروط الناقد الجيد 

النقد لغًة و اصطالحاً و 
 شروط الناقد الجيد 

المحاضرة 
 وااللقاء

المشاركة 
 الصفية

عالقة النقد بالعلوم  7 الثاني
 االخرى 

عالقة النقد بالعلوم 
 االخرى 

المحاضرة 
 االلقاء و 

المشاركة 
 الصفية

المحاضرة  الموازنة بين الشعراء  الموازنة بين الشعراء  7 الثالث 
 وااللقاء

المشاركة 
 الصفية

المحاضرة  الموازنة بين الشعراء  الموازنة بين الشعراء  7 الرابع
 وااللقاء

المشاركة 
 الصفية

المحاضرة  السرقات الشعرية  السرقات الشعرية  7 الخامس
 االلقاءو 

المشاركة 
 الصفية

المحاضرة  االمتحان الشهري  االمتحان الشهري  7 السادس 
 وااللقاء

المشاركة 
 الصفية

   قضية اللفظ و المعنى  قضية اللفظ و المعنى  7 السابع

المحاضرة  قضية اللفظ و المعنى  قضية اللفظ و المعنى  7 الثامن 
 وااللقاء

المشاركة 
 الصفية

المحاضرة  النقد في العصر الجاىلي لنقد في العصر الجاىليا 7 التاسع 
 وااللقاء

المشاركة 
 الصفية

المحاضرة و  النقد في العصر االسالمي النقد في العصر االسالمي 7 العاشر 
 االلقاء 

المشاركة 
 الصفية 
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المحاضرة  االمتحان الشهري  االمتحان الشهري  7 الحادي عشر 
 وااللقاء

المشاركة 
 ةالصفي

النقد في عصر الخلفاء  7 الثاني عشر 
 الراشدين 

النقد في عصر الخلفاء 
 الراشدين 

المحاضرة 
 وااللقاء

المشاركة 
 الصفية

المحاضرة و  اشهر النقاد  اشهر النقاد  7 الثالث عشر 
 االلقاء 

المشاركة 
 الصفية 

المحاضرة  نص شعري تطبيق  نص شعري تطبيق  7 الرابع عشر 
 وااللقاء

مشاركة ال
 الصفية

   االمتحان الشهري   7 الخامس عشر 

 البنية التحتية  .36

ـ تاريخ النقد األدبي، د.ابتسام مرىون الصفار، ود. ناصر حالوي . العراق  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 بغداد 

  7118ـ تاريخ النقد العربي ، طو ابراىيم حاجر  ، لبنان 

 تاريخ االدب العربي ، مصطفى صادق الرافعي.  ـ المراجع الرئيسية )المصادر( 7

 تاريخ االدب العربي ، د. عمر فروخ

 تاريخ االدب العربي ، االستاذ احمد حسن الزيات.

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 ) 
 المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

  التي يدرسونهامطالبة الطلبة بأعداد تقارير شهرية عن الموضوعات 
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 ـ موقع ارشيف  ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت ....

 ـ موقع األلوقة 

  ـ موقع مكتبتنا العربية

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .37

 .العمل على استقطاب اساتذة من جامعات اخرى اللقاء محاضرات علمية متخصصة باالدب  والنقد .1 

از ابحاث دراسية ميدانية عما تعانيو لغة الضاد من مشكالت مجتمعية وسايكلوجية ووضع الحلول .تكليف الطلبة بانج7
 الناجعة لتلك المشكالت ومعالجة الظواىر التي يعاني منها دارسو االدب 
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 وصف المقرر

 

من الطالب تحقيقها مبرىناً عما إذا كان  يوفر وصف المقرر ىذا إيجازاً مقتضياً ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة
 ؛المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 جامعة ديالى / كلية التربية األساسية  المؤسسة التعليمية .57

 اللغة العربية القسم العلمي /  القسم العلمي  / المركز .58

 Arab 3326 فقو اللغة  اسم / رمز المقرر .59

 إلزامي أشكال الحضور المتاحة .61

 الخامس / الثالثة  الفصل / السنة .61

 ساعة 31 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .62

 1/11/7117 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .63

 أىداف المقرر: إن يكون الطالب في نهاية السنة الدراسية قادراً على  .64

 غة فقو اللغة وعلم اللمفهوم   تعلم  -1
 ما يعنيو فقو اللغة وعلم اللغة   تعلم  -7
 الظواىر اللغوية التي يختص بها فقو اللغة   تعلم  -3
 خصائص فقو اللغة وعلم اللغة    تعلم  -4
 مقدمات عن فقو اللغة علم اللغة    تعلم  -5
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .38

 األىداف المعرفية   -أ

 المعرفة والفهم -1أ
 .  فقو اللغة   في  تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم  -7أ
 .   التأليف في فقو اللغة   في  تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم  -3أ
 . اىم قضايا فقو اللغة   تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم في -4أ
  اىم موضوعات فقو اللغة   معرفة حصول على المعرفة والفهم في .  تمكين الطلبة من ال5أ 

 .معرفة موضوعات فقو اللغة وما يتعلق بها   تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم في  . 6أ  

 األىداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 
 رٗ  ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ اٌفظحٝ .٠ٛظف ِب رؼٍُ ِٓ ِبدح فٟ فمٗ اٌٍغخ  فٟ ِخبؽجبرٗ ، ٚوزبثب – 1ة 
 ٠ىزت ٚسلخ ثحض١خ ، أٚ ثحٛس ِزخظظخ فٟ ِٛػٛػبد فمٗ اٌٍغخ اٌؼشث١خ اٌّخزٍفخ . – 2ة 

 رؼٍُ اٌطشائك إٌّبعجخ ٌزذس٠ظ ِبدح فمٗ اٌٍغخ . – 3ة 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 األٌمبء ) اٌّحبػشح ( ، اٌّظحٛة ثبالعزغٛاة . -33
 االعزغٛاة . -34
ٍجخ ثض٠بسح اٌّىزجخ ، ٚشجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ ) االٔزش١ٔذ ( ٌٍحظٛي ػٍٝ ِؼشفخ ِطبٌجخ اٌط -35

 اػبف١خ ٌٍّٛاد اٌذساع١خ ٚرى١ٍفُٙ ثىزبثخ ٚسلبد ثحض١خ ٌزشغ١ؼُٙ ػٍٝ اسر١بد اٌّىزجبد .
 اػطبء ٚاعجبد ِٕض١ٌخ رزطٍت رفغ١شاد رار١خ ثطشائك عجج١خ . -36

 

 طرائق التقييم      

 
 ثأعئٍخ ِزؼذدح ِٚزٕٛػخ ٌٍّٛاد اٌذساع١خ . االخزجبساد ا١ِٛ١ٌخ  49

 رمذ٠ُ أٚساق ثحض١خ . 51
االخزجبس اٌزحش٠شٞ ٌم١بط لذسح اٌطٍجخ ػٍٝ فُٙ اٌّبدح ٚحفع األِضٍخ ٚاٌشٛا٘ذ ٚاٌشخظ١بد اٌجبسصح  51

 فٟ ِغبي فمٗ اٌٍغخ 
 رخظ١ض دسعبد ِحذدح ٌٍٛاعجبد ا١ِٛ١ٌخ . 57
 اٌزطج١ك اٌؼٍّٟ فٟ اٌّذاسط ٌٍّشحٍخ اٌشاثؼخ . 53
 ث١خ اٌؼ١ٍّخ ) اٌّشب٘ذح ( ٌٍّشحٍخ اٌضبٌضخ .اٌزش 54
 

 
 

 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج
 رح١ًٍ ثؼغ ِٕب٘ظ اٌجحش اٌٍغ٠ٛفٟ ِغبي فمٗ اٌٍغخ  ٌٍزٛطً اٌٝ ِذٜ حم١مزٙب . -1ط         

 ٠ٛاصْ ث١ٓ ِٕب٘ظ اٌجحش اٌٍغٛٞ فٟ ِغبي فمٗ اٌٍغخ   ِٓ ح١ش اٌّٛػٛػبد . -2ط

 خظ١بد اٌٍغ٠ٛخ اٌمذ٠ّخ ٚاٌحذ٠ضخ اٌّشٙٛسح  فٟ ِغبي فمٗ اٌٍغخ.٠م١ُ عٙٛد ثؼغ اٌش -3ط

 ٠فغش اعجبة شٙشح ثؼغ لؼب٠ب ِٚغبئً فمٗ اٌٍغخ اٌزٟ داس عغبي ٚاعغ حٌٛٙب  . -4ط   
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اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ )اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس -د 

 اٌشخظٟ(.
 ٓ وزبثخ ٚسلخ ثحض١خ ػٓ أحذٜ اٌظٛا٘ش اٌٍغ٠ٛخ اٌّزؼٍمخ ثفمٗ اٌٍغخ .رّى١ٓ اٌطٍجخ ِ -1د

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ رخظ١ض ِشعغ أٚ ِظذس ثٕغجخ ػشش حغّٗ . -2د

 رط٠ٛش لذسح اٌطٍجخ ػٍٝ رح١ًٍ اٌّؼٍِٛبد ٚرفغ١ش اٌمؼب٠ب اٌزٟ رذخً فٟ ط١ُّ فمٗ اٌٍغخ . -3د

   اٌخبطخ ثبٌّٛػٛػبد اٌّمشسح .  ٌٍغخ ِبدح فمٗ ارّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌمذسح ػٍٝ فُٙ  -4د   
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 بنية المقرر .39

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

1 7 

فقو اللغة وعلم اللغة والفرق 
تطور التأليف في فقو  ،بينهما

اللغة وأشهر مصنفات القدامى 
 والمحدثين

 

 فقو  اللغة 

 التقويم البنائي المحاضرةيقة طر 

7 
 اللسان ، والكالم ، اللغة 7

 

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة  فقو  اللغة

3 

تعريف اللغة عند القدماء  7
نظريات في نشأة ، والمحدثين

نظرية االلهام اإللهي /  اللغة
 ()النظرية التوقيفية

 

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة  فقو  اللغة

4 

 رية التواضع واالرتجالنظ 7

 النظرية الغريزية

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة  فقو  اللغة

5 

 نظرية التقليد والمحاكاة 7

 (اللغات الجزرية )السامية

 

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة  فقو  اللغة

6 
 فصائل اللغات الجزرية 7

الخصائص المشتركة في 
 اللغات الجزرية

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة  فقو  اللغة

 الطلبةحل االختبار ومناقشة األخطاء مع  -اختبار دوري أول  7 7

8 

اللغة العربية / أصل اللغة  7
 العربية الجنوبية/  العربية

 واقسامها 

 

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة  فقو  اللغة

9 
العربية الشمالية : )العربية  7

 )البائدة ، العربية الفصحى

 اللهجات العربية وأىميتهاـ 

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة  فقو  اللغة
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 البنية التحتية  .41

 ي عبدالواحد وافي فقو اللغة للدكتور عل ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 فقو اللغة العربية للدكتور رشيد عبدالرحمن العبيدي 

 فقو اللغة للدكتور حاتم الضامن  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  7
 فصول في فقو اللغة للدكتور رمضان عبدالتواب 

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 
 (  المجالت العلمية ، التقارير ،....

 االستفادة من اي مصادر تتعلق بالموضوع

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 
.... 

، موقع الدكتور محمد ربيع سعيد الغامدي، موقع االلوكة، موقع  موقع المكتبة الشاملة 
 مكتبتنا العربية، موقع جامع الكتب المصورة 

 

 عيوب اللهجات 7 11

 لهجة تميم والحجاز

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة  فقو  اللغة

11 

خصائص العربية الفصحى :  7
)ظاىرة االعراب ، الجرس 
وااليقاع ، الترادف ، المشترك 

 (اللفظي ، التضاد

 

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة  غةفقو  الل

17 

عوامل نمو اللغة العربية :  7
)االشتقاق ، القياس ، التعريب 

 (، النحت ، االرتجال

 

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة  فقو  اللغة

13 
األصوات العربية ، اعضاء  7

 جهاز النطق

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة  فقو  اللغة

14 

صوات العربية عند مخارج األ 7
القدماء والمحدثين ، صفات 
األصوات )الجهر والهمس( ، 

 ()الشدة والرخاوة
 

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة  فقو  اللغة

 الطلبةحل االختبار ومناقشة األخطاء مع  - ثاني اختبار دوري 7 15
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 خطة تطوير المقرر الدراسي  .41

 مقترحات:  
دات ىذا المنهج خلط بين علم االصوات وعلم فقو اللغة وعلم علم اللغة وينبغي الفصل بين ىذي المفردات في مفر 

وأن يصار الى استحداث علم اللغة فضال عن فقو اللغة، وال حاجة القحام علم الصوت ىنا الن الطالب يدرسو في 
في مادة فقو اللغة، وعليو يجب أن تراجع لجنة  المرحلة الثانية بشكل منفصل وتفصيلي، فلماذا ىذا االقحام والخلط

القطاعية مفردات مادة فقو اللغة أو يسمح لي بوضع منهج متكامل يتالءم مع مستوى الطالب وحاجتو الفعلية لهذه 
 المادة المهمة جدا في الدرس اللغوي .
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 وصف المقرر

 

صائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرىناً عما إذا كان يوفر وصف المقرر ىذا إيجازاً مقتضياً ألىم خ
 ؛المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 جامعة ديالى / كلية التربية األساسية  المؤسسة التعليمية .65

 اللغة العربية / القسم العلمي  القسم العلمي  / المركز .66

 Arab 3329 ادب عصور متأخرة  اسم / رمز المقرر .67

 إلزامي أشكال الحضور المتاحة .68

 الفصل السادس  / الثالثة الفصل / السنة .69

 ساعة  31 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .71

 1/11/7117 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .71

 قادراً على  أىداف المقرر: إن يكون الطالب في نهاية السنة الدراسية .72

 مفهود االدب وتطوره في العصور المتأخرة  .  تعلم  -1
 اىمية ادب العصور المتأخرة وبعض ظواىره. تعلم   -7
 مفاىيم ادبية شعرية ونثرية . تعلم  -3
 اىمية تتبع تطور االدب في العصور المتأخرة . تعلم  -4
 تطبيقات عملية من شعر العصور المتأخرة .   تعلم  -5
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .47

 األىداف المعرفية   -أ

 المعرفة والفهم -1أ

 .   آلدب العصور المتأخرة  تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم   -7أ
 .    آلدب العصور المتأخرة تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم   -3أ
 .  أدب العصور المتأخرة خصائص من الحصول على المعرفة والفهم في تمكين الطلبة  -4أ
   تاريخ تطور ادب العصور المتأخرة.  .  تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم في 5أ 

 .اىم شعراء حقبة العصور المتأخرة معرفة  تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم في  . 6أ  

 لمهاراتية الخاصة بالمقرر. األىداف ا  -ب 

 ٠ٛظف ِب رؼٍُ ِٓ ِبدح أدث١خ  فٟ ِخبؽجبرٗ ، ٚوزبثبرٗ  ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ اٌفظحٝ . – 1ة 

 ٠ىزت ٚسلخ ثحض١خ ، أٚ ثحٛس ِزخظظخ فٟ ِٛػٛػبد اٌٍغخ اٌؼشث١خ اٌّخزٍفخ . – 2ة 
 رؼٍُ اٌطشائك إٌّبعجخ ٌزذس٠ظ ِبدح ادة اٌؼظٛس اٌّزأخشح . – 3ة 

  

 ائق التعليم والتعلم طر      
 األٌمبء ) اٌّحبػشح ( ، اٌّظحٛة ثبالعزغٛاة . -37
 االعزغٛاة . -38
ِطبٌجخ اٌطٍجخ ثض٠بسح اٌّىزجخ ، ٚشجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ ) االٔزش١ٔذ ( ٌٍحظٛي ػٍٝ ِؼشفخ  -39

 اػبف١خ ٌٍّٛاد اٌذساع١خ ٚرى١ٍفُٙ ثىزبثخ ٚسلبد ثحض١خ ٌزشغ١ؼُٙ ػٍٝ اسر١بد اٌّىزجبد .
 بد ِٕض١ٌخ رزطٍت رفغ١شاد رار١خ ثطشائك عجج١خ .اػطبء ٚاعج -41

 

 طرائق التقييم      

 
 االخزجبساد ا١ِٛ١ٌخ  ثأعئٍخ ِزؼذدح ِٚزٕٛػخ ٌٍّٛاد اٌذساع١خ . 55

 رمذ٠ُ أٚساق ثحض١خ . 56
االخزجبس اٌزحش٠شٞ ٌم١بط لذسح اٌطٍجخ ػٍٝ فُٙ اٌّبدح ٚاالؽالع ػٍٝ اٌّظبدس ٚاٌّشاعغ اٌٍغ٠ٛخ  57

 اٌحذ٠ضخ اٌّخزٍفخ اٌمذ٠ّخ ٚ
 رخظ١ض دسعبد ِحذدح ٌٍٛاعجبد ا١ِٛ١ٌخ . 58
 اٌزطج١ك اٌؼٍّٟ فٟ اٌّذاسط ٌٍّشحٍخ اٌشاثؼخ . 59
 اٌزشث١خ اٌؼ١ٍّخ ) اٌّشب٘ذح ( ٌٍّشحٍخ اٌضبٌضخ . 61
 

 
 

 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج

 رح١ًٍ ثؼغ إٌظٛص األدث١خ  ٌّؼشفخ اعب١ٌت رح١ًٍ ٚٔمذ إٌظٛص اٌشؼش٠خ. -1ط         

 ٠ٛاصْ ث١ٓ إٌظٛص االدث١خ ٌّؼشفخ ِب رزؼّٕٗ ِٓ فْٕٛ ثالغ١خ . -2ط

 ٠م١ُ عٙٛد ثؼغ اٌشخظ١بد اٌزٟ وبْ ٌٙب اعٙبَ فٟ أدة اٌؼظٛس اٌّزأخشح. -3ط

 ٠فغش اعجبة اشزٙبس ثؼغ اٌفْٕٛ االدث١خ ٚاٌشؼش٠خ دْٚ غ١ش٘ب . -4ط   
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زؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ )اٌّٙبساد األخشٜ اٌّ-د 

 اٌشخظٟ(.
 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ وزبثخ ٚسلخ ثحض١خ ػٓ أحذ اغشاع أدة اٌؼظٛس اٌّزأخشح   . -1د
 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ رخظ١ض ِشعغ أٚ ِظذس ثٕغجخ ػشش حغّٗ . -2د

 رط٠ٛش لذسح اٌطٍجخ ػٍٝ رح١ًٍ اٌّؼٍِٛبد ٚرفغ١ش اٌمؼب٠ب األدث١خ إٌضش٠خ ٚاٌشؼش٠خ . -3د

   اٌخبطخ ثبٌّٛػٛػبد اٌّمشسح .أدة اٌؼظٛس اٌّزأخشح رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌمذسح ػٍٝ فُٙ ِٕب٘ظ  -4د   
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 بنية المقرر .43

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

1 7 

نظرة تاريخية إلى األحوال 
السياسية والثقافية في عهد 

حتالل المغولي والتركماني اال
 والعثماني

 أدب العصور المتأخرة 

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة 

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة  أدب العصور المتأخرة اثر االحتالل في األدب 7 7

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة  أدب العصور المتأخرة الفنون األدبية 7 3

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة  أدب العصور المتأخرة الفنون الشعرية 7 4

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة  أدب العصور المتأخرة الفنون التقليدية  5

6 
ابرز األغراض الشعرية التقليدية   7

 . الصناعة الشعرية

 

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة  أدب العصور المتأخرة

 الطلبةاالختبار ومناقشة األخطاء مع حل  -اختبار دوري أول  7 7

8 

الفنون الشعرية المستحدثة :  7
 -القوما –الزجل  –الموشح 

 . البند -المواليا –الكان كان 

حياتهم ونماذج من  –ابرز الشعراء 
 : أشعارىم

 . ابن زيالق الموصلي. 1

 

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة  أدب العصور المتأخرة

9 
 . بوصيريشرف الدين ال 7

 . صفي الدين الحلي

 

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة  أدب العصور المتأخرة

11 

 . ابن دانيال الموصلي 7

 . ابن معصوم المدني

 . شهاب الدين محمود

 

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة  أدب العصور المتأخرة

 لتقويم البنائيا المحاضرةطريقة  أدب العصور المتأخرة عبد الغفار األخرس 7 11

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة  أدب العصور المتأخرة  7 17
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 البنية التحتية  .44

   أدب العصور المتأخرة ، د. ناظم رشيد شيخو   ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 كتب تاريخ األدب       ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  7

تي يوصى بها                 اـ الكتب والمراجع ال
 المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

 االستفادة من اي مصادر تتعلق بالموضوع

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 
.... 

  موقع المكتبة الشاملة 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .45

 االلتزام بالقطاعية  
 
 
 

 

 

 

 

13 
النثر الفني : ابرز ،  الفنون النثرية 7

 ، الكتاب

 ابن حجة الحموي

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة  أدب العصور المتأخرة

14 

 . هاء الدين االربليب 7

  الخطبة

 المقامة

 التقويم البنائي المحاضرةقة طري أدب العصور المتأخرة

 الطلبةحل االختبار ومناقشة األخطاء مع  - نثا اختبار دوري 7 15
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 وصف المقرر

 

ىذا إيجازاً مقتضياً ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرىناً عما إذا كان يوفر وصف المقرر 
 ؛المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 جامعة ديالى / كلية التربية األساسية  المؤسسة التعليمية .73

 اللغة العربية القسم العلمي /  مي  / المركزالقسم العل .74

 Arab 3330 التفسير   اسم / رمز المقرر .75

 إلزامي أشكال الحضور المتاحة .76

 الفصل السادس  / الثالثة الفصل / السنة .77

 ساعة  31 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .78

 1/11/7117 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .79

 هاية السنة الدراسية قادراً على أىداف المقرر: إن يكون الطالب في ن .81

 مفهوم التفسير .  تعلم  -1
 اىمية التفسير وبعض ظواىره. تعلم   -7
 مفاىيم التفسير وتطور مدارسو . تعلم  -3
 اىمية تتبع تطور مدارس التفسير التراثية . تعلم  -4
 تطبيقات عملية من كتب التفسير المعتبرة .   تعلم  -5
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييممخرجات المقرر  .46

 األىداف المعرفية   -أ

 المعرفة والفهم -1أ

 . لمسائل علم التفسير تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم   -7أ
 .    لكتب ومناىج تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم   -3أ
 .مدارس التفسير التراثية  خصائص تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم في -4أ
   تاريخ تطور علم التفسير.  .  تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم في 5أ 

 .اىم اعالم علم التفسيرمعرفة  تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم في  . 6أ  

 األىداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 فُٙ ٔظٛص اٌمشآ١ٔخ  . ٠ٛظف ِب رؼٍُ فٟ – 1ة 

 ٠ىزت ٚسلخ ثحض١خ ، أٚ ثحٛس ِزخظظخ فٟ ِٛػٛػبد ػٍُ اٌزفغ١ش اٌّخزٍفخ . – 2ة 
 رؼٍُ اٌطشائك إٌّبعجخ ٌزذس٠ظ ِبدح اٌزفغ١ش  . – 3ة 

  

 طرائق التعليم والتعلم      
 األٌمبء ) اٌّحبػشح ( ، اٌّظحٛة ثبالعزغٛاة . -41
 االعزغٛاة . -42
ٌّىزجخ ، ٚشجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ ) االٔزش١ٔذ ( ٌٍحظٛي ػٍٝ ِؼشفخ ِطبٌجخ اٌطٍجخ ثض٠بسح ا -43

 اػبف١خ ٌٍّٛاد اٌذساع١خ ٚرى١ٍفُٙ ثىزبثخ ٚسلبد ثحض١خ ٌزشغ١ؼُٙ ػٍٝ اسر١بد اٌّىزجبد .
 اػطبء ٚاعجبد ِٕض١ٌخ رزطٍت رفغ١شاد رار١خ ثطشائك عجج١خ . -44

 

 طرائق التقييم      

 
 دح ِٚزٕٛػخ ٌٍّٛاد اٌذساع١خ .االخزجبساد ا١ِٛ١ٌخ  ثأعئٍخ ِزؼذ 61

 رمذ٠ُ أٚساق ثحض١خ . 67
االخزجبس اٌزحش٠شٞ ٌم١بط لذسح اٌطٍجخ ػٍٝ فُٙ اٌّبدح ٚاالؽالع ػٍٝ اٌّظبدس ٚاٌّشاعغ اٌٍغ٠ٛخ  63

 اٌّخزٍفخ اٌمذ٠ّخ ٚاٌحذ٠ضخ 
 رخظ١ض دسعبد ِحذدح ٌٍٛاعجبد ا١ِٛ١ٌخ . 64
 اٌزطج١ك اٌؼٍّٟ فٟ اٌّذاسط ٌٍّشحٍخ اٌشاثؼخ . 65
 ؼ١ٍّخ ) اٌّشب٘ذح ( ٌٍّشحٍخ اٌضبٌضخ .اٌزشث١خ اٌ 66
 

 
 

 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج

 رح١ًٍ ثؼغ اٌمشآ١ٔخ  ٌّؼشفخ اعب١ٌت رح١ًٍ إٌظٛص اٌىش٠ّخ -1ط         

 ٠ٛاصْ ث١ٓ إٌظٛص اٌزفغ١ش٠خ ٌّؼشفخ ِب رزؼّٕٗ ِٓ أِٛس رزؼٍك ثب٠ؼبػ اٌّمبطذ اٌششػ١خ . -2ط

 زٟ وبْ ٌٙب اعٙبَ فٟ ػٍُ اٌزفغ١ش.٠م١ُ عٙٛد ثؼغ اٌشخظ١بد اٌ -3ط

 ٠فغش اعجبة اشزٙبس ثؼغ اٌزفبع١ش دْٚ غ١ش٘ب . -4ط   

  



اٌظفحخ   

276 
 

  

 

اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ )اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس -د 

 اٌشخظٟ(.
 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ وزبثخ ٚسلخ ثحض١خ ػٓ أحذ ِٕب٘ظ ػٍُ اٌزفغ١ش. -1د
 اٌطٍجخ ِٓ رخظ١ض ِشعغ أٚ ِظذس ثٕغجخ ػشش حغّٗ . رّى١ٓ -2د

 رط٠ٛش لذسح اٌطٍجخ ػٍٝ رح١ًٍ اٌّؼٍِٛبد ٚرفغ١ش اٌمؼب٠ب اٌزٟ رؼّٕزٙب وزت اٌزفبع١ش . -3د

   اٌخبطخ ثبٌّٛػٛػبد اٌّمشسح .ػٍُ اٌزفغ١ش رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌمذسح ػٍٝ فُٙ ِٕب٘ظ  -4د   
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 البنية التحتية  .48

   كتب التفسير عامة    ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 مفسرين       كتب مناىج ال ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  7

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 
 المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

 االستفادة من اي مصادر تتعلق بالموضوع

 بنية المقرر .47

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع التعلم المطلوبةمخرجات  الساعات األسبوع

1 7 
 -147من سورة البقرة اآلية 

713 . 

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة  التفسير 

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة  التفسير  18 – 1من سورة األنبياء اآلية  7 7

3 
 – 51من سورة المائدة اآلية  7

58 

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة  لتفسيرا

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة  التفسير  116 ـ95من سورة األنعام اآلية  7 4

 116 ـ95من سورة األنعام اآلية   5
 

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة  التفسير
 ائيالتقويم البن المحاضرةطريقة  التفسير 35 – 73من سورة التوبة اآلية  7 6
 الطلبةحل االختبار ومناقشة األخطاء مع  -اختبار دوري أول  7 7

8 
  51 – 35من سورة إبراىيم اآلية  7

 

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة  التفسير

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة  التفسير  38 – 73من سورة اإلسراء اآلية  7 9

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة  رالتفسي 59 – 37من سورة الكهف اآلية  7 11

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة  التفسير 111 – 95من سورة األنبياء اآلية 7 11

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة  التفسير 111 – 95من سورة األنبياء اآلية 7 17

 نائيالتقويم الب المحاضرةطريقة  التفسير 111 – 95من سورة األنبياء اآلية 7 13

 77 – 1من سورة المؤمنون اآلية  7 14
 

 التقويم البنائي المحاضرةطريقة  التفسير

 الطلبةحل االختبار ومناقشة األخطاء مع  - نثا اختبار دوري 7 15
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ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 
.... 

  موقع المكتبة الشاملة 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .49

 االلتزام بالقطاعية  
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 وصف المقرر

ادلتاحة. والبد من  التعلم ستفادة القصوى من فرصيوفر وصف ادلقرر ىذا إرنازاً مقتضياً ألىم خصائص ادلقرر وسلرجات التعلم ادلتوقعة من الطالب حتقيقها مربىناً عما إذا كاف قد حقق اال
 ؛الربط بينها وبُت وصف الربنامج.

 

 كلية الًتبية األساسية / امعة دياىل ج ادلؤسسة التعليمية 

   اللغة العربية/ مواد ثقافية  ادلركز/ القسم العلمي 

  اللغة العربية رمز ادلقرر/ اسم/ Univ4115 

 إلزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة 

  الرابعة/ السابع السنة/ الفصل 

  ساعة 33 (الكلي)عدد الساعات الدراسية 

  تاريخ إعداد ىذا الوصف 
1/13/7102 

 إف يكوف الطالب يف هناية السنة الدراسية قادراً على : أىداؼ ادلقرر 

 ادلمنوع من الصرؼ, العطف, التوكيد, البدؿ,الصفة : (التوابع )النحو  قواعد اللغة العربية يف تعلم .1

 2.  الشعرية مع دنوذج من شاعر وحياتو ادلدارس , النهضة االدبية يف االدب العريب احلديث: (االدب العريب احلديث )األدب  تعلم
 النثر يف االدب العريب احلديث , لكل مدرسة

 
 

 

 سلرجات ادلقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم

   األىداؼ ادلعرفية -أ

 ادلعرفة والفهم -أ

 طف، ادلمنوع من الصرؼ. النحو) التوابع( :الصفة ،البدؿ، التوكيد، الع دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم   -1أ
األدب) االدب العريب احلديث( :النهضة االدبية يف االدب العريب احلديث،  دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم يف  -2أ

 ادلدارس الشعرية مع دنوذج من شاعر وحياتو لكل مدرسة، النثر يف االدب العريب احلديث .
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  .ادلقرراخلاصة ب ادلهاراتية األىداؼ  -ب 

 مهارات يف االدب. – 7ب
 .مهارات تتعلق مبوضوعات النحو -2ب

 مهارات تتعلق بالنثر العريب احلديث  -3ب
 

 طرائق التعليم والتعلم      

  توضيح وشرح ادلادة الدراسية -1 

 طريقة عرض النموذج -2

 طريقة احملاضرة  -3

 طريقة التعلم الذاٌب -4

 طرائق التقييم      

  تبارات يومية بأسئلة زلددةػ اخ1

 .ػ وضع درجات للواجبات البيتية وادلشاركة الصفية 2

 ػ تكليف الطلبة بإجناز حبوث وتقارير عن ادلادة الدراسية3

 .ػ اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية ومقاليو 4

  األىداؼ الوجدانية والقيمية -ج

 . اف يدرؾ اذنية دراسة ادلادة وتطبيقاهتا احلياتية -1ج

 .يدرؾ معٌت الروحي للشعر والنثر -2ج
 

 طرائق التعليم والتعلم     

 الشرح والتوضيح -1

 طريقة عرض النموذج -2

 طريقة التعلم الذاٌب -3

 طرائق التقييم    

 .االختبارات النظرية -1

 .التقارير والدراسات -2

 .( دلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصيادلهارات األخرى ا) ادلهارات العامة والتأىيلية ادلنقولة  -د 

 .مهارات استخداـ ادلراجع وادلصطلحات  -1د   

 .مهارات يف مجع البيانات حوؿ ادلوضوع وحتليلها  -2د

 .مهارات تفسَت ادلربىنات  -3د

 .مهارات اجراء ادلقارنات  -4د

 .  مهارات إعداد ادلفاىيم اخلاصة عن ادلوضوع 5د 
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 بنية ادلقرر

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو ادلوضوع/ اسم الوحدة  سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات ألسبوعا

 التقومي البنائي الشرح والتوضيح التوابع/ النحو تعلم النعت 2 1

 التقومي البنائي الشرح والتوضيح التوابع/ النحو تعلم البدؿ 2 2

 التقومي البنائي الشرح والتوضيح التوابع/ النحو الفظي وادلعنوي – تعلم التوكيد 2 3

 التقومي البنائي الشرح والتوضيح التوابع/ النحو تعلم العطف 2 4

5 

 -تعلم عطف البياف 2

 عطف النسق

 التقومي البنائي احملاضرة التوابع/ النحو

 التقومي البنائي احملاضرة التوابع/ النحو ادلمنوع من الصرؼ 2 6

 ترتبط بادلوضوع دتارين وؿ اختبار ات متنوعة وحلامتحاف الشهر اال 2 7

8 

2  النهضة األدبية يف
 األدب العريب احلديث

 

 التقومي البنائي احملاضرة األدب العريب احلديث /االدب

9 

مدرسة : ادلدارس الشعرية  2
مجاعة  -ادلهجر-اإلحياء
 الديواف 

 التقومي البنائي احملاضرة األدب العريب احلديث/ االدب

13 

2 مدرسة   ادلدارس الشعرية
 مدرسة الشعر احلر -أبولو

 
 

 التقومي البنائي احملاضرة األدب العريب احلديث/ االدب

11 

2   دناذج من حياة شاعر واحد
لكل مدرسة وعشرة أبيات 

 من شعره 

 التقومي البنائي احملاضرة األدب العريب احلديث/ االدب

12 
دناذج من حياة شاعر واحد لكل  2

  ة وعشرة أبيات من شعرهمدرس

 التقومي البنائي احملاضرة األدب العريب احلديث/ االدب

13 
العريب احلديث :  النثر يف األدب 2

 القصة والرواية 

 التقومي البنائي احملاضرة األدب العريب احلديث/ االدب

14 
النثر يف األدب العريب احلديث  2

 ادلسرحية–ادلقالة –:

 التقومي البنائي عرض دنوذج حلديثاألدب العريب ا/ االدب

 امتحاف الشهر الثاين اختبارات موضوعية   2 15
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 البنية التحتية 

 ال يوجد ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة 1

  .شرح قطر الندى وبل الصدى ، البن ىشام (  ادلصادر)ػ ادلراجع الرئيسية 2

 . النحو الوافي ، عباس حسن 

هبا                  اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى
 ,....  ( التقارير, اجملالت العلمية 

كتب النحاة القدماء.  

. جامع الدروس العربية مصطفى الغالييني 

 . مجلة المجمع العلمي العراقي 

  .موقع مدونة لسان العرب ....مواقع االنًتنيت , ب ػ ادلراجع االلكًتونية

. المكتبة الشاملة 

. موقع المجلس العلمي 

 بكة الفصيح .ش 

 

  خطة تطوير ادلقرر الدراسي 

 االلتزاـ بالقطاعية  
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

لمتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف ا التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص

 ؛البرنامج.

 

 كلية الًتبية األساسية/ دياىل  جامعة المؤسسة التعليمية  

 اللغة العربية/ مواد تربوية القسم العلمي  / المركز 

 مناىج والكتب ادلدرسية اسم / رمز المقرر  /Coll 4214 

 إلزامي أشكال الحضور المتاحة 

 الرابعة/ ابع الس الفصل / السنة 

 )ساعة31 عدد الساعات الدراسية )الكلي  

  1/11/7102 تاريخ إعداد ىذا الوصف 

  أىداف المقرر: إن يكون الطالب في نهاية السنة الدراسية قادراً على 

 تعريف ادلناىج  

 يعدد خصائص ادلناىج 

 يبُت اذنية ادلناىج 

 يشرح عن اسس بناء ادلناىج 

درسيزنلل عناصر ادلنهج ادل 

 يقارف بُت انواع ادلناىج الدراسية 
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 يقـو ادلناىج الدراسية 

 يبُت اسباب تطوير ادلناىج الدراسية ودناذجو 

 يعرؼ الكتاب ادلدرسي من حيث مفهومو  

 يعدد بنقاط اذنية الكتاب ادلدرسي 

 يقـو الكتاب ادلدرسي 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم 

   عرفيةاألىداف الم -أ
 دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم للمناىج وخصائصها واذنيتها  -2أ

 دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم ألسس بناء ادلناىج -3أ

 دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم لعناصر ادلنهج ادلدرسي -4أ

 هم ألنواع ادلناىج الدراسية دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والف -5أ

 دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم يف رلاؿ تقومي ادلناىج الدراسية  -6أ

 دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم لتطوير ادلناىج ودناذجو واسبابو  -7أ

 دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم للكتاب ادلدرسي -8أ
  

  .الخاصة بالمقرر المهاراتية ىدافاأل  -ب 
 يقارف بُت ادلفهـو القدمي وادلفهـو احلديث للمناىج - 1ب

 .يبُت اسس بناء ادلناىج - 2ب

 زنلل ادلنهج ادلدرسي اىل عناصره -3ب

 . رنمع معلومات عن انواع ادلناىج ادلدرسية   -4ب

 .يفسر اسباب تقومي ادلناىج ادلدرسية -5ب

 .ىج الدراسية ودناذجويبُت تطوير ادلنا -6ب

 .يكتب ورقة حبثية عن الكتاب ادلدرسي -7ب

 طرائق التعليم والتعلم      

  ػ تزويد الطلبة باألساسيات وادلواضيع ادلتعلقة بادلناىج1

 .ػ توضيح وشرح ادلادة الدراسية 2

 ػ مطالبة الطلبة بزيارة ادلكتبة واالطالع على مصادر ادلناىج ادلدرسية 3

 مهارات الطلبة من خالؿ زيارة ادلواقع االلكًتونية للحصوؿ على معرفة  إضافية بادلناىج ادلدرسيةػ حتسُت 4

 .ػ استخداـ طرائق اإللقاء واحملاضرة واالستجواب وادلناقشة يف بعض ادلوضوعات اليت حتتاج اىل طريقة ادلناقشة 5

 طرائق التقييم      

  ػ اختبارات يومية بأسئلة زلددة1

 .درجات للواجبات البيتية وادلشاركة الصفية  ػ وضع2
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 .ػ تكليف الطلبة بإجناز حبوث وتقارير3

 .ػ اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية ومقاليو 4

  األىداف الوجدانية والقيمية -ج
 يدرك اىمية نظريات المناىج -1ج
 يعطي اىمية للكتاب المدرسي  -7ج
 يربط انشطة المناىج بالبيئة   -3ج
 م االنشطة .يقي -4ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 
.  استعمال طريقة العروض التقديمية 
. رسم المخططات التوضيحية 
. طريقة العصف الذىني 

 

 طرائق التقييم    

  ػ االمتحاف التحليلي لقياس قدرة الطالب على التفكَت والتحليل واالستنتاج

 ويف الدوؿ ادلتقدمةػ طلب إجراء مقارنات بُت ادلناىج يف العراؽ 

 ػ كتابة حبوث عن الظواىر وادلشكالت اليت ختص ادلناىج

 .ػ امتحانات يومية بتوجيو اسئلة فكرية واستنتاجية 

  .(المهارات العامة والتأىيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي -د 
 طلحات .مهارات استخدام المراجع والمص -1د   

 مهارات في جمع البيانات حول الموضوع وتحليلها . -7د
 مهارات استغالل ما متاح من امكانات . -3د
 مهارات اجراء المقارنات عن الموضوع .  -4د
 مهارات إعداد المفاىيم الخاصة عن الموضوع. 5د 

   

 

 بنية المقرر 

 طريقة التقييم طريقة التعليم الموضوع اسم الوحدة / أو مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

1 2 
التعرؼ على مفهـو ادلناىج 

 وخصائصها وأذنيتها
 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب ادلناىج
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2 2 
التعرؼ على االساس 

 (الفكري)الفلسفي
 اسس ادلناىج

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب

3 2 
التعرؼ على االساس 

 (االجتماعي)الثقايف

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب اسس ادلناىج

4 2 
التعرؼ على االساس 

 (النمائي)النفسي

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب اسس ادلناىج

5 2 
حتليل , يفهم االىداؼ الًتبوية 

 احملتوى
 عناصر ادلنهج ادلدرسي

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب

 مقالية الوؿ اسئلةا اختبار الشهر 2 6

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب انواع ادلناىج الدراسية التعرؼ على منهج ادلواد الدراسية 2 7

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب انواع ادلناىج الدراسية التعرؼ على منهج النشاط 2 8

 التقومي البنائي دلناقشة واالستجوابا انواع ادلناىج الدراسية التعرؼ على ادلنهج احملوري 2 9

11 2 
التعرؼ على مفهـو تقومي ادلنهج 

 واىدافو ومعايَته وطرقو وخطواتو
 تقومي ادلناىج الدراسية

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب تطوير ادلناىج الدراسية فهم تطوير ادلنهج ودوافعو 2 11

12 2 
فهم مبادئ تطوير ادلنهج ودناذج 

 اساسية لتطويره
 تطوير ادلناىج الدراسية

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب

13 2 
التعرؼ على مفهـو الكتاب 

 ادلدرسي واذنيتو
 الكتاب ادلدرسي

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب

14 2 
التعرؼ على الكتاب ادلنهجي 

 واآللكًتوين الورقي

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب تاب ادلدرسيالك

 اختبار الشهر الثاين اسئلة مقايل 2 15

  البنية التحتية 

 ال يوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 7119المنهج وتحليل الكتاب، عواد جاسم محمد التميمي،  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2
 3980,تميميعواد جاسم محمد ال, الكتاب المدرسي

 
 

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 
 ،....  ( المجالت العلمية ، التقارير

 2009,عواد جاسم محمد التميمي, المنهج وتحليل الكتاب

 3980,عواد جاسم محمد التميمي, الكتاب المدرسي
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 االستضافة على المواقع االلكترونية محاضرات نوعية و  ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت ....

 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  

حاجة ادلؤسسات الًتبوية اىل تطوير , اذنية تطوير ادلناىج, اف يشمل ادلقرر الدراسي مراحل تطور ادلناىج ، نظريات ادلناىج احلديثة 
 دناذج من ادلناىج لبعض الدوؿ ادلتقدمة, ادلناىج

 
 
 

 نموذج وصف المقرر

 

 صف المقررو 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف  التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص

 ؛البرنامج.

 

 

 كلية الًتبية االساسية ادلؤسسة التعليمية 

 اللغة العربية/ مواد تربوية  ادلركز/   القسم العلمي 

  ادارة تربوية رمز ادلقرر/ اسم /Coll 4215 

 الزامي  أشكاؿ احلضور ادلتاحة 

  السنة الرابعة /السابع الفصل السنة/ الفصل 

 31 (الكلي) عدد الساعات الدراسية 

 7102/ 11 /1  تاريخ إعداد ىذا الوصف 
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 كوف الطالب ملماً بادلفاىيم االتيةاف ي :أىداؼ ادلقرر 

 االدارة وتطورىا ،االدارة الًتبوية، االدارة ادلدرسية .  مفهـو .1

 التعرؼ على اىم نظريات االدارة  . .2

 التعرؼ على اىم وظائف االدارة. .3

 مفهـو القيادة ،تطورىا واىم نظرياهتا. .4

 اؼ الًتبوي.التعرؼ على االشراؼ الًتبوي واساليب االشر   .5

 التقومي يف االشراؼ الًتبوي )تقومي ادلدير ،تقومي ادلعلم ،تقومي التالميذ(.6- 

 

 
 
 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم سلرجات ادلقرر 

   األىداؼ ادلعرفية -أ

 مفهـو االدارة ،االدارة الًتبوية ،االدارة ادلدرسية.  اف يعرؼ الطالب  -1أ
 اىم نظريات االدارة ووظائفها وادناطها. ب اف يعرؼ الطال -2أ
 الطالب  مفهـو القيادة ،القيادة الًتبوية، اىم نظرياهتا. اف يعرؼ  -3أ
 االشراؼ الًتبوي ،تطوره، اىم اساليب االشراؼ الًتبوي.  اف يعرؼ الطالب -4أ
 (.التالميذ, ادلعلم ,ادلدير )اف يعرؼ الطالب التقومي الًتبوي واذنيتو  -5أ

 

 اف تتكوف لدى الطلبة مهارات بادلفاىيم االتية .اخلاصة بادلقرر ادلهاراتية األىداؼ -  ب

 .االدارة الًتبوية – 1ب

 .القيادة الًتبوية– 2ب

 .االشراؼ الًتبوي  – 3ب

 .التقومي الًتبوي -4ب
 

  والتعلم  طرائق التعليم     

الرسائل   ,الدوريات, الكتب ذات العالقة ) اسي ومصادر ادلعلومات يف بداية الفصل رنري ابالغ الطلبة مبفردات ادلقرر الدر 
 :وكاالٌب, واساليب التقومي اليت سيجري اتباعها , وتوزع ادلفردات على اسابيع الفصل الدراسي( اجلامعية

 .  قة الذكرهتيئة احملاضرات وفقا للتسلسل الذي ورد يف ادلقرر الدراسي عن طريق االستعانة مبصادر ادلعلومات ساب. 1

 .ابالغ الطلبة عن موضوع احملاضرة القادمة بقصد التهيئة. 2

 . الطلب من الطلبة تقدمي اوراؽ ختص موضوعا او اكثر من ادلوضوعات قيد الدراسة .3
 

  طرائق التقييم     
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سبوع احلادي عشر من الفصل اجراء امتحانُت فصليُت االوؿ بعد انقضاء االسبوع اخلامس من الفصل الدراسي والثاين بعد اال .1
من التحصيل % 43حيث درجة التقومي ذلا ( االستكشاؼ, التطبيق, التذكر ) الدراسي وتراعى يف كل امتحاف ادلستويات العقلية 

  .الكلي على اف يأخذ بنظر االعتبار مواظبة الطالب وحجم مشاركتو اليومية

ووفق توقيتات الوزارة ويراعى عند وضع االسئلة مشولية زلتوى ادلقرر  من التحصيل% 63امتحاف هناية الفصل الدراسي ولو . 2
 (.االستكشاؼ, التطبيق, التذكر ) الدراسي وادلستويات العقلية 

 

  اف يكوف الطالب قادرا على:األىداؼ الوجدانية والقيمية - ج

 .تعريف اىم مهارات القائد الًتبوي الناجح -1ج

 .ناجحتعريف اىم مهارات ادلدير ال-2ج

 .تعريف نوع القيادة واالدارة الًتبوية الناجح-3ج

 .دتييز افضل وسائل التقومي يف االشراؼ الًتبوي -4ج

 
  

 

  طرائق التعليم والتعلم    

يستخدـ عادة اسلوب التعليم ادلباشر حيث تتم تعليم ادلهارات بشكل مباشر وصريح معززة باألمثلة عن االدارة دلراحل التعليم 
  االساس

 
 

  طرائق التقييم   

 .تأٌب ضمنا مع عمليات التقييم بادلقرر الدراسي اليت حتصل اثناء وهناية الفصل الدراسي

 
 
 

  .(ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي) ادلنقولة  العامة والتأىيلية ادلهارات -د 

 .ت االدارة لدى الطلبةتوضيف ادلهارات ادلكتسبة يف تعليم اىم مهارا-1د

 .اختيار امثلة او دناذج لإلدارة وعرض سلبياهتا وارنابياهتا-2د

 .تقييم مدى اكتساب الطلبة دلهارات التقومي-3د

 .بناء اختبارات خاصة للتعرؼ على اىم ادلهارات اليت اكتسبها الطلبة من خالؿ ادلقرر الدراسي  -4د

 

 بنية ادلقرر 

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو ادلوضوع/ اسم الوحدة  التعلم ادلطلوبةسلرجات  الساعات األسبوع
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االدارة ،االدارة  مفهـو 2 1
مع  الًتبوية ،االدارة ادلدرسية

 االمثلة

االدارة، االدارة  مفهـو
مع  الًتبوية ،االدارة ادلدرسية

 االمثلة

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

ادلناقشة  ظريات االدارة الًتبويةن الًتبوية نظريات االدارة  2
 واالستجواب

 تقومي بنائي

ادلناقشة  وظائف االدارة الًتبوية وظائف االدارة الًتبوية  3
 واالستجواب

 تقومي بنائي

ادلناقشة  ادناط االدارة الًتبوية ادناط االدارة الًتبوية  4
 واالستجواب

 تقومي بنائي

ادلناقشة  مفهومها، تطورىا القيادة القيادة مفهومها، تطورىا    5
 واالستجواب

 تقومي بنائي

 تقويم بنائي - اختبار شهري اختبار شهري  6
 
 

ادلناقشة  اىم نظريات القيادة اىم نظريات القيادة   7
 واالستجواب

 تقومي بنائي

بعض دناذج السلوؾ   8
 القيادي ،مفهومها ،انواعها

بعض دناذج السلوؾ 
 االقيادي ،مفهومها ،انواعه

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

ادلناقشة  االشراؼ الًتبوي وتطوره االشراؼ الًتبوي وتطوره  9
 واالستجواب

 تقومي بنائي

انواع االشراؼ الًتبوي   11
 واساليب االشراؼ الًتبوي 

انواع االشراؼ الًتبوي 
 واساليب االشراؼ الًتبوي

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

 تقويم بنائي - اختبار شهري ر شهرياختبا  11
 
 

ادلناقشة  التقومي يف االشراؼ الًتبوي التقومي يف االشراؼ الًتبوي  12
 واالستجواب

 تقومي بنائي

ادلناقشة  تقومي ادلدير وادلعلم والتالميذ تقومي ادلدير وادلعلم والتالميذ  13
 واالستجواب

 تقومي بنائي

    مراجعو هنائية  14

ادلناقشة  االختبار النهائي تبار النهائياالخ  15
 واالستجواب

 تقومي بنائي

 البنية التحتية  
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 ال توجد ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة 1

   االدارة الًتبوية مفهومها ،نظرياهتا، وسائلها ػ ادلراجع الرئيسية )ادلصادر(  2
 د. صالح عبد احلميد مصطفى     د . جناة عبد اهلل النابو

ب وادلراجع اليت يوصى هبا                 ) اػ الكت
 ،....  ( اجملالت العلمية ، التقارير

 االستفادة من الدوريات وادلصادر ذات الصلة بادلقرر

 االستفادة من شبكة ادلعلومات الدولية كمصادر معروفة ب ػ ادلراجع االلكًتونية، مواقع االنًتنيت ....

 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  

 .يتم تطوير ادلقرر حسب ما زندث من تغيَت وتطور يف اجملتمع  .1

 .يتم تطوير ادلقرر وفقا للمتطلبات الذي تظهر يف تطوير ادلناىج يف النظاـ العادلي. 2
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 وصف المقرر

 

يقها مبرىناً عما إذا كان يوفر وصف المقرر ىذا إيجازاً مقتضياً ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحق
 قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.؛

 جامعة ديالى / كلية التربية األساسية  المؤسسة التعليمية .81

 القسم العلمي / اللغة العربية  القسم العلمي  / المركز .82

  Arab 4332 األدب الحديث  اسم / رمز المقرر .83

 إلزامي أشكال الحضور المتاحة .84

 الفصل السابع  / الرابعة الفصل / السنة .85

 ساعة  45 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .86

 1/11/7117 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .87

 أىداف المقرر: إن يكون الطالب في نهاية السنة الدراسية قادراً على  .88

 الحديث   . مفهود االدب وتطوره في العصر  تعلم  -1

 تعلم  اىمية االدب الحديث  وبعض ظواىره.  -7

 مفاىيم ادبية شعرية ونثرية . تعلم  -3

 اىمية تتبع تطور االدب .تعلم   -4

 تطبيقات عملية من األدب الحديث  .   تعلم  -5
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .51

 األىداف المعرفية   -أ
 والفهمالمعرفة  -1أ

 . األدب الحديث     تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم   -7أ

 .  الشعر الحديث   تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم   -3أ
 خصائص االدب الحديث    .تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم في  -4أ
 تاريخ تطور األدب الحديث     لفهم في .  تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة وا5أ 

 معرفة اىم شعراء الحقبة الحديثة. تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم في  . 6أ  

 األىداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 
 ٠ٛظف ِب رؼٍُ ِٓ ِبدح أدث١خ  فٟ ِخبؽجبرٗ ، ٚوزبثبرٗ  ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ اٌفظحٝ . – 1ة 
 ٚسلخ ثحض١خ ، أٚ ثحٛس ِزخظظخ فٟ ِٛػٛػبد اٌٍغخ اٌؼشث١خ اٌّخزٍفخ . ٠ىزت – 2ة 

 رؼٍُ اٌطشائك إٌّبعجخ ٌزذس٠ظ ِبدح األدة اٌحذ٠ش  . – 3ة 
  

 طرائق التعليم والتعلم      
 األٌمبء ) اٌّحبػشح ( ، اٌّظحٛة ثبالعزغٛاة . -45

 االعزغٛاة . -46
اٌذ١ٌٚخ ) االٔزش١ٔذ ( ٌٍحظٛي ػٍٝ ِؼشفخ ِطبٌجخ اٌطٍجخ ثض٠بسح اٌّىزجخ ، ٚشجىخ اٌّؼٍِٛبد  -47

 اػبف١خ ٌٍّٛاد اٌذساع١خ ٚرى١ٍفُٙ ثىزبثخ ٚسلبد ثحض١خ ٌزشغ١ؼُٙ ػٍٝ اسر١بد اٌّىزجبد .
 اػطبء ٚاعجبد ِٕض١ٌخ رزطٍت رفغ١شاد رار١خ ثطشائك عجج١خ . -48

 

 طرائق التقييم      

 

 خ .االخزجبساد ا١ِٛ١ٌخ  ثأعئٍخ ِزؼذدح ِٚزٕٛػخ ٌٍّٛاد اٌذساع١ 1
 رمذ٠ُ أٚساق ثحض١خ . 7

االخزجبس اٌزحش٠شٞ ٌم١بط لذسح اٌطٍجخ ػٍٝ فُٙ اٌّبدح ٚاالؽالع ػٍٝ اٌّظبدس ٚاٌّشاعغ اٌٍغ٠ٛخ  3

 اٌّخزٍفخ اٌمذ٠ّخ ٚاٌحذ٠ضخ 
 رخظ١ض دسعبد ِحذدح ٌٍٛاعجبد ا١ِٛ١ٌخ . 4
 اٌزطج١ك اٌؼٍّٟ فٟ اٌّذاسط ٌٍّشحٍخ اٌشاثؼخ . 5
 خ اٌضبٌضخ .اٌزشث١خ اٌؼ١ٍّخ ) اٌّشب٘ذح ( ٌٍّشحٍ 6
 

 

 

 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج
 رح١ًٍ ثؼغ إٌظٛص األدث١خ  ٌّؼشفخ اعب١ٌت اٌىزبثخ اٌظح١حخ. -1ط         

 ٠ٛاصْ ث١ٓ إٌظٛص االدث١خ ٌّؼشفخ ِب رزؼّٕٗ ِٓ فْٕٛ اٌشؼش ٚاغشاػٗ ِٚضا٠بٖ . -2ط

 اٌحذ٠ش  .٠م١ُ عٙٛد ثؼغ اٌشخظ١بد اٌزٟ وبْ ٌٙب اعٙبَ فٟ ربس٠خ االدة  -3ط

 ٠فغش اعجبة اشزٙبس ثؼغ اٌشخظ١بد األدث١خ  دْٚ غ١ش٘ب . -4ط   
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اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ )اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس -د 

 اٌشخظٟ(.

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ وزبثخ ٚسلخ ثحض١خ ػٓ أحذ اغشاع األدة اٌحذ٠ش    . -1د
 ٓ رخظ١ض ِشعغ أٚ ِظذس ثٕغجخ ػشش حغّٗ .رّى١ٓ اٌطٍجخ ِ -2د
 رط٠ٛش لذسح اٌطٍجخ ػٍٝ رح١ًٍ اٌّؼٍِٛبد ٚرفغ١ش اٌمؼب٠ب األدث١خ إٌضش٠خ ٚاٌشؼش٠خ . -3د

   رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌمذسح ػٍٝ فُٙ ِٕب٘ظ األدة اٌحذ٠ش  اٌخبطخ ثبٌّٛػٛػبد اٌّمشسح . -4د   
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 بنية المقرر .51

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع لمطلوبةمخرجات التعلم ا الساعات األسبوع

1 3 
مدخل إلى عوامل نهضة األدب 

 العربي
 

 األدب الحديث  
 التقويم البنائي طريقة المحاضرة

7 
مراحل تطور الشعر العربي  3

 الحديث
 

 التقويم البنائي طريقة المحاضرة األدب الحديث  

3 

رز الكالسيكية:مدخل عام واب 3
  شعراؤىا وخصائصها الفنية

 .محمود سامي البارودي1

 .احمد شوقي7

 . معروف الرصافي3

 . جميل صدقي الزىاوي4

 

 التقويم البنائي طريقة المحاضرة األدب الحديث  

4 

ثانيا: الرومانسية : مدخل عام  3
 :وابرز شعرائها وخصائصها الفنية

شعر المهجر : تعريف بشعر -أ
 :والمهجر وابرز شعرائ

 .إيليا أبو ماضي1

 جبران خليل جبران .7

 

 التقويم البنائي طريقة المحاضرة األدب الحديث  

5 

جماعة الديوان: تعريف بها وابرز  3
 عبد الرحمن شكري-:شعرائها

 

 التقويم البنائي طريقة المحاضرة األدب الحديث  

6 

جماعة أبولو:  تعريف بها     3
 احمد زكي أبو -1:وابرز شعرائها

 شادي
 إبراىيم ناجي -2

 

 التقويم البنائي طريقة المحاضرة األدب الحديث  

 حل االختبار ومناقشة األخطاء مع الطلبة -اختبار دوري أول  3 7

 التقويم البنائي طريقة المحاضرة األدب الحديث  ثالثا: الواقعية: مدخل عام  3 8
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 : وخصائصها الفنية

حركة الشعر الحر: الظهور  -
والرواد وخصائصها الفنية من 

معاصر خالل كتاب قضايا الشعر ال
بدر شاكر  -1:لنازك المالئكة

 السياب

 صالح عبد الصبور-2

 

9 

رابعا: الرمزية كمدخل عام  3
 أدونيس -1:وخصائصها الفنية

 محمود درويش-2
 

 التقويم البنائي طريقة المحاضرة األدب الحديث  

11 

قصيدة النثر :ابرز شعرائها  3
محمد  -1:صائصها الفنيةوخ

 الماغوط
 انسي الحاج -2

 التقويم البنائي طريقة المحاضرة األدب الحديث  

11 

النثر العربي الحديث :ظهوره  3
وعوامل تطوره والفنون النثرية 

 :الجديدة
أوال القصة: ظهورىا وخصائصها 

 :واىم أعالمها

 احمد السيد

 محمود جندا ري
 

 التقويم البنائي رةطريقة المحاض األدب الحديث  

17 

ثالثا : الرواية: ظهورىا وخصائصها  3
 :وأىم أعالمها

محمد حسين ىيكل/ نجيب -
 محفوظ

جبرا إبراىيم جبرا / عبد الرحمن -
 مجيد الربيعي

 التقويم البنائي طريقة المحاضرة األدب الحديث  

13 

رابعا: المسرحية: ظهورىا  3
 :وخصائصها واىم أعالمها

 توفيق الحكيم

 التقويم البنائي طريقة المحاضرة األدب الحديث  
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 البنية التحتية  .57

   متنوعة   ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 قضايا الشعر المعاصر: نازك المالئكة ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  7
 الشعر الحر في العراق، يوسف الصائغ

 المدخل إلى مناىج الدراسة األدبية ، د.عمر الطالب
 األعمال األدبية )دواوين الشعراء والروايات والنصوص األخرى(

 

تب والمراجع التي يوصى بها                 اـ الك
 المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

 االستفادة من اي مصادر تتعلق بالموضوع

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 
.... 

 مواقع االلوكة، والغامدي، وارشيف، ومكتبتنا العربية  

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .53

 طاعية  .االلتزام بالق
 

 

 
 

 

 

 

 يوسف الصائغ
 

14 

 خامسا: السيرة : 3
 السيرة الذاتية طو حسين

 السيرة الذاتية ذنون أيوب
 

 التقويم البنائي طريقة المحاضرة األدب الحديث  

 حل االختبار ومناقشة األخطاء مع الطلبة -اختبار دوري ثان  3 15
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 ًَٕرط ٔطف انًمشس  

 

 ٚطف اٌّمشس

 

 

 كلٌة التربٌة االساسٌة انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .66

 قسم اللغة العربٌة    انمغى انؼهًٙ  / انًشكض .61

 Arab 4333 ادب االطفال اعى / سيض انًمشس .60

 إلزامً أشكبل انؾضٕس انًزبؽخ .67

 فصلً )كورسات ( انفظم / انغُخ .63

 ساعة 33 ػذد انغبػبد انذساعٛخ )انكهٙ( .67

 2310-4- 15 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .66

 أهداف المقرر .65
 . تبصٌر الطالب بأهمٌة امتالك الٌة التعامل مع الطفل1
 . اطالع الطالب على مفاهٌم الطفولة وتقسٌماتها 2

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف 

 ؛البرنامج.
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 . بٌان الٌة التعامل مع مراحل الطفل المختلفة3
 . التعرف على اهم األسالٌب األدبٌة المقدمة للطفل وكٌفٌة توظٌفها واالستفادة منها 4
 
 
 
 
 

 انًمشس ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى يخشعبد .67

 األْذاف انًؼشفٛخ   -أ

 رًكٍٛ انطهجخيٍ انؾظٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى يٍ خالل انٕلٕف ػهٗ يفٕٓو انطفٕنخ-0أ
رًكٍٛ انطهجخيٍ انؾظٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى يٍ خالل ثٛبٌ اخزالف انزمغًٛبد انًؾذدح فٙ ثٛبٌ  -7أ

 يفٕٓو انطفٕنخ

انطهجخيٍ انؾظٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى يٍ خالل انشثظ يب ثٍٛ انطفم ٔانًبدح األدثٛخ انًمذيخ رًكٍٛ   -3أ

 نّ فٙ ركٍٕٚ ػبدارّ ٔعهٕكٛبرّ

رًكٍٛ انطهجخيٍ انؾظٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى يٍ خالل رٕظٛف لُٕاد انزٕاطم يغ انطفم فٙ  -7أ

 خ ٔانًغًٕػخرمٕٚى عهٕكّ ٔركٍٕٚ شخظٛزّ ثٕعبطخ انًبدح انًكزٕثّ ٔانًشئٛ
  -6أ
   -5أ
 األْذاف انًٓبسارٛخ انخبطخ ثبنًمشس.   -ة 

 ٚمبسٌ ثٍٛ يشاؽم انطفٕنخ ُٔٚزٓظ األعهٕة انًالئى فٙ انزؼبيم يغ كم ٔاؽذح يُٓب– 0ة

 اٌ ُٚزمٙ االدة انًالئى نهطفم ثبخزالف يشاؽهّ انؼًشٚخ – 7ة

 بل فٙ انُظٕص األدثٛخ ٔاػزًبدْب كزغزٚخاٌ ٚمٕو عهٕكٛبد يؼُٛخ نألطفبل ثبَزٓبط انمذٔح ٔانًض – 3ة

 اٌ ًٚزهك يٓبسحاصشاء فكش انطفم  ٔلبيٕعّ انهغٕ٘    -7ة

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 . رضٔٚذ انطهجخ ثبالعبعٛبد ٔانًٕضٕػبد انًزؼهمخ ثبنطفم ٔاالدة انًمذو ن0ّ

نؼزجخ األٔنٗ انزٙ ٚزؼبيم يؼٓب انطفم .رهمٛى انًبدح انًمذيخ نهطبنت ثكم يب ٚغزضٛشِ كَّٕ ٚؼذ األعبط ٔا7

 ضًٍ َطبلّ انًؼشفٙ

 . يطبنجخ انطهجخ ثًُبرط ادنجخ يمذيخ نهطفم )ٚزًكٍ انطبل يٍ خالنٓب اٌ 3

 .ٚضش٘ لبيٕط انطفم 0

 . ٚمٕو عهٕكب يب7

 . ٚغز٘ انطفم ثًؼهٕيخ طؾٛؾخ3

 . ُٚزظ ػبداد عهٕكٛخ ٔيؼشفٛخ عهًٛخ (7

 انًمذو نهطفم ثشكم ٚخهك شخظٛخ طًٕؽخ ٔشغٕفخ . اٌ ٚمف ػهٗ كٛفٛخ رٕظٛف االدة6

  

 
 طشائك انزمٛٛى      
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 . اخزجبساد ٕٚيٛخ0

 . يُؼ دسعبد نهًشبسكخ انظفٛخ ٔانزؾضٛش انجٛز7ٙ

 . اخزجبساد شٓشٚخ 3

 .رؾهٛم ًَبرط يخزهفخ يٍ ادة األطفبل ٔفك انًؼطٛبد انًطهٕة يؼبنغزٓب7

 

 
 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 ٚؾهم انًُبرط األدثٛخ انًمذح نّ اٌ-0ط

 اٌ ًٚٛض ثٍٛ انًشاؽم انؼًشٚخ نهطفم ٔيب ُٚبعجّ يٍ َظٕص-7ط

 ٚمٛى ثؼض انُظٕص انًمذيخ نّ-3ط

   -7ط

  
 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 . طشٚك انًؾبضشح0

 . طشٚمخ االعزغٕاة7

 
 طشائك انزمٛٛى    

 نززكش ٔانزؾهٛم ٔاالعزُزبط. االيزؾبٌ انزؾشٚش٘ نمٛبط لذسح انطبنت ػهٗ ا0

 . اخزجبس ػًهٙ نزؾهٛم ًَبرط ادثٛخ يخزهفخ7

 . اخزجبساد ٕٚيٛخ اعزشعبػٛخ ٔاعزُزبعٛخ3

 

 
 انًٓبساد انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ انًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ (. -د 

 طفم رٕعّٛ ثبالطالع ػهٗ كم يب ْٕ عذٚذ فٙ ػبنى ان-0د

 اَزٓبط األعبنٛت ٔانُظشٚبد انؾذٚضخ فٙ رؾهٛم انًٕاد األدثٛخ انًمذيخ نهطفم-7د

 -3د

    -7د
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 ثُٛخ انًمشس .66

يخشعبد انزؼهى  انغبػبد األعجٕع

 انًطهٕثخ
اعى انٕؽذح / أٔ 

 انًٕضٕع
 طشٚمخ انزمٛٛى طشٚمخ انزؼهٛى

يذخم انٗ يفٕٓو  7 االٔل

 انطفٕنخ
ادة األطفبل انًظطهؼ 

 ؤانًفٕٓ
انًؾبضشح 

 ٔاالعزغٕاة
انًشبسكخ 

 انظفٛخ
انفشٔق ثٍٛ ادة  7 انضبَٙ

 األطفبل ٔادة انكجبس
ادة األطفبل ٔادة 

انكجبس انزجبٍٚ 

 ٔاالخزالف

انًؾبضشح 

 ٔاالعزغٕاة
انًشبسكخ 

 انظفٛخ

اْذاف ادة األطفبل  اْذاف ادة االطفبل 7 انضبنش

 ٔاخزالف رُبٔنٓب
انًؾبضشح 

 ٔاالعزغٕاة
انًشبسكخ 

 ٛخانظف
اْزًبو انؼشة ثبدة  7 انشاثغ

 االطفبل
ادة األطفبل ػُذ 

 انؼشة
انًؾبضشح 

 ٔاالعزغٕاة
انًشبسكخ 

 انظفٛخ
َظشح ربسٚخٛخ فٙ  االدة انًٕعّ نهطفم 7 انخبيظ

 االدة انًٕعّ نهطفم
انًؾبضشح 

 ٔاالعزغٕاة
انًشبسكخ 

 انظفٛخ
شؼش األطفبل فٙ  7 انغبدط

 انؼظش انؾذٚش
انشؼش ٔاألطفبل 

 ف ٔاالًْٛخاألْذا
انًؾبضشح 

 ٔاالعزغٕاة
انًؾبضشح 

 ٔاالعزغٕاة

انًشبسكخ 

 انظفٛخ

اثشص شؼشاء ادة  7 انغبثغ

 االطفبل
انًؾبضشح  اؽًذ شٕلٙ

 ٔاالعزغٕاة
انًشبسكخ 

 انظفٛخ
اثشص شؼشاء ادة  7 انضبيٍ

 االطفبل
يؼشٔف ػجذ انغُٙ 

 انشطبفٙ
انًؾبضشح 

 ٔاالعزغٕاة
انًشبسكخ 

 انظفٛخ
شاء ادة اثشص شؼ 7 انزبعغ

 األطفبل
انًؾبضشح  اؽًذ ؽمٙ انؾهٙ

 ٔاالعزغٕاة
انًشبسكخ 

 انظفٛخ
انفٌُٕ انُضشٚخ انًمذيخ  7 انؼبشش

 نهطفم
انًؾبضشح  .ادة انٕطبٚب0

 ٔاالعزغٕاة
انًشبسكخ 

 انظفٛخ
 انٕطٛخ انذُٚٛخ  ادة انٕطبٚب 7 انؾبد٘ ػشش

 ٔطٛخ نمًبٌ انؾكٛى
انًؾبضشح 

 ٔاالعزغٕاة
انًؾبضشح 

 ٔاالعزغٕاة

انًشبسكخ 

 انظفٛخ

 ٔطٛخ االيبو ػهٙ  ادة انٕطبٚب 7 انضبَٙ ػشش

 ٔطٛخ االيبو انغضانٙ
انًؾبضشح 

 ٔاالعزغٕاة
انًشبسكخ 

 انظفٛخ
. انمظخ يفٕٓيٓب 7 7 انضبنش ػشش

 ٔاًْٛزٓب
لظض األطفبل 

انؼُبطش ٔانًمٕيبد 

 ٔاالًْٛخ

انًؾبضشح 

 ٔاالعزغٕاة
انًشبسكخ 

 انظفٛخ

طفبل فٙ ربصٛش ادة األ 7 انشاثغ ػشش

 االدة انؼبنًٙ
ادة األطفبل فٙ فشَغب 

 ٔأنًبَٛب ٔاَكهزشا

اصش ادة األطفبل 

انؼشثٙ  فٙ االداة 

 انغشثٛخ

انًؾبضشح 

 ٔاالعزغٕاة
انًشبسكخ 

 انظفٛخ
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 انجُٛخ انزؾزٛخ لبػبد انزذسٚظ .65

 ال يوجد كتاب مقرر ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 0

 .ادب األطفاؿ يف العامل ادلعاصر ، د. إمساعيل عبد الفتاح7 انًشاعغ انشئٛغٛخ )انًظبدس(   ـ7
 . ادب األطفاؿ وثقافتهم مسَت روحي7

اـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب                 

 ) انًغالد انؼهًٛخ , انزمبسٚش ,....  (
 . ادب األطفاؿ : انس زلمود7

ٛخ, يٕالغ االَزشَٛذ ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔ

.... 
 

 

 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اخزجبس انشٓش انضبَٙ  7 انخبيظ ػشش
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 وصف المقرر

 

يوفر وصف المقرر ىذا إيجازاً مقتضياً ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرىناً عما إذا كان 
 بينها وبين وصف البرنامج.؛ قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط

 جامعة ديالى / كلية التربية األساسية  المؤسسة التعليمية .97

 القسم العلمي / اللغة العربية  القسم العلمي  / المركز .98

  Arab 4334 النقد الحديث اسم / رمز المقرر .99

 إلزامي أشكال الحضور المتاحة .111

 الفصل السابع  / الرابعة الفصل / السنة .111

 ساعة  45 اعات الدراسية )الكلي(عدد الس .112

 1/11/7117 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .113

 أىداف المقرر: إن يكون الطالب في نهاية السنة الدراسية قادراً على  .114

 مفهوم النقد األدبي وتطوره في العصر الحديث   .  تعلم  -1

 تعلم  اىمية النقد الحديث  وبعض ظواىره.  -7

 مفاىيم نقدية . تعلم  -3

 اىمية تتبع قضايا النقد الحديث  .تعلم   -4

 تطبيقات عملية من األدب الحديث  .   تعلم  -5



اٌظفحخ   

314 
 

  

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .58

 األىداف المعرفية   -أ
 المعرفة والفهم -1أ

 . النقد الحديث      تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم   -7أ

 . النقد الحديث       الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم   تمكين -3أ
 خصائص  النقد الحديث      .تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم في  -4أ
 تاريخ تطور  النقد الحديث      .  تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم في 5أ 

 معرفة اىم  نقاد االدب في العصر الحديث . رفة والفهم في تمكين الطلبة من الحصول على المع . 6أ  

 األىداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 
 ٠ٛظف ِب رؼٍُ ِٓ ِبدح أدث١خ  فٟ ِخبؽجبرٗ ، ٚوزبثبرٗ  ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ اٌفظحٝ . – 1ة 
 ٠ىزت ٚسلخ ثحض١خ ، أٚ ثحٛس ِزخظظخ فٟ ِٛػٛػبد اٌٍغخ اٌؼشث١خ اٌّخزٍفخ . – 2ة 

 رؼٍُ اٌطشائك إٌّبعجخ ٌزذس٠ظ ِبدح األدة اٌحذ٠ش  . – 3ة 
  

 طرائق التعليم والتعلم      
 األٌمبء ) اٌّحبػشح ( ، اٌّظحٛة ثبالعزغٛاة . -49

 االعزغٛاة . -51
ِطبٌجخ اٌطٍجخ ثض٠بسح اٌّىزجخ ، ٚشجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ ) االٔزش١ٔذ ( ٌٍحظٛي ػٍٝ ِؼشفخ  -51

 فُٙ ثىزبثخ ٚسلبد ثحض١خ ٌزشغ١ؼُٙ ػٍٝ اسر١بد اٌّىزجبد .اػبف١خ ٌٍّٛاد اٌذساع١خ ٚرى١ٍ
 اػطبء ٚاعجبد ِٕض١ٌخ رزطٍت رفغ١شاد رار١خ ثطشائك عجج١خ . -52

 

 طرائق التقييم      

 

 االخزجبساد ا١ِٛ١ٌخ  ثأعئٍخ ِزؼذدح ِٚزٕٛػخ ٌٍّٛاد اٌذساع١خ . 7
 رمذ٠ُ أٚساق ثحض١خ . 8

اٌّبدح ٚاالؽالع ػٍٝ اٌّظبدس ٚاٌّشاعغ اٌٍغ٠ٛخ  االخزجبس اٌزحش٠شٞ ٌم١بط لذسح اٌطٍجخ ػٍٝ فُٙ 9

 اٌّخزٍفخ اٌمذ٠ّخ ٚاٌحذ٠ضخ 
 رخظ١ض دسعبد ِحذدح ٌٍٛاعجبد ا١ِٛ١ٌخ . 11
 اٌزطج١ك اٌؼٍّٟ فٟ اٌّذاسط ٌٍّشحٍخ اٌشاثؼخ . 11
 اٌزشث١خ اٌؼ١ٍّخ ) اٌّشب٘ذح ( ٌٍّشحٍخ اٌضبٌضخ . 17
 

 

 

 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج
 ؼغ إٌظٛص األدث١خ  ٌّؼشفخ اعب١ٌت اٌىزبثخ اٌظح١حخ.رح١ًٍ ث -1ط         

 ٠ٛاصْ ث١ٓ إٌظٛص االدث١خ ٌّؼشفخ ِب رزؼّٕٗ ِٓ فْٕٛ اٌشؼش ٚاغشاػٗ ِٚضا٠بٖ . -2ط

 ٠م١ُ عٙٛد ثؼغ اٌشخظ١بد اٌزٟ وبْ ٌٙب اعٙبَ فٟ ربس٠خ االدة اٌحذ٠ش  . -3ط

 ْٚ غ١ش٘ب .٠فغش اعجبة اشزٙبس ثؼغ اٌشخظ١بد إٌمذ٠خ ٚاألدث١خ  د -4ط   
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اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ )اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس -د 

 اٌشخظٟ(.

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ وزبثخ ٚسلخ ثحض١خ ػٓ أحذ اغشاع إٌمذ األدثٟ     . -1د
 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ رخظ١ض ِشعغ أٚ ِظذس ثٕغجخ ػشش حغّٗ . -2د
 جخ ػٍٝ رح١ًٍ اٌّؼٍِٛبد ٚرفغ١ش اٌمؼب٠ب إٌمذ٠خ  .رط٠ٛش لذسح اٌطٍ -3د

   رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌمذسح ػٍٝ فُٙ ِٕب٘ظ إٌمذ اٌحذ٠ش  اٌخبطخ ثبٌّٛػٛػبد اٌّمشسح . -4د   
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 بنية المقرر .59

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 التقويم البنائي طريقة المحاضرة النقد الحديث    فن والجمال واألدبأوال. ال 3 1

7 

-ثانيا. األسلوب: معناه وعناصره 3
 -األفكار –الشكل والمضمون 

 –اإليقاع    -العواطف واألخيلة
 األسلوبية.

 

 التقويم البنائي طريقة المحاضرة النقد الحديث   

3 

 ثالثا. المذاىب األدبية 3
-ألدب والمجتمعالعالقة بين ا
-الرومانسية-الكالسيكية

 -السريالية -الرمزية-الواقعية

 التقويم البنائي طريقة المحاضرة النقد الحديث   

4 
المذاىب األدبية في األدب  3

 العربي

 التقويم البنائي طريقة المحاضرة النقد الحديث   

5 
 نظرية النقد رابعا.  3

 

 قويم البنائيالت طريقة المحاضرة النقد الحديث   

6 
 -شروط الناقد –معنى النقد  3

 منطلقات النقد. -أىمية الناقد

 التقويم البنائي طريقة المحاضرة النقد الحديث   

 حل االختبار ومناقشة األخطاء مع الطلبة -اختبار دوري أول  3 7

 لبنائيالتقويم ا طريقة المحاضرة النقد الحديث     خامسا. نظرية األنواع األدبية 3 8

9 

 -الشعر والنثر -أنواع الشعر 3
-الشعر الملحمي -الشعر الغنائي

 الشعر التعليمي.-الشعر التمثيلي
 

 التقويم البنائي طريقة المحاضرة النقد الحديث   

11 

سادسا. أنواع النثر: القصة ،  3
 المسرحية، المقالة.

 

 التقويم البنائي طريقة المحاضرة النقد الحديث   

11 
 بعا. المناىج النقديةسا 3

 المنهج ألتأثري-المنهج التاريخي

 التقويم البنائي طريقة المحاضرة النقد الحديث   

17 
سابعا. المناىج النقدية / المنهج  3

-المنهج االجتماعي-النفسي
 التقويم البنائي طريقة المحاضرة النقد الحديث   
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 البنية التحتية  .61

   متنوعة   المقررة المطلوبة  ـ الكتب1

 النقد األدبي ... ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  7
 المدخل إلى مناىج الدراسة األدبية ، د.عمر الطالب

 األعمال األدبية )دواوين الشعراء والروايات والنصوص األخرى(
 

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 
 تقارير ،....  (المجالت العلمية ، ال

 االستفادة من اي مصادر تتعلق بالموضوع

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 
.... 

 مواقع االلوكة، والغامدي، وارشيف، ومكتبتنا العربية  

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .61

 االلتزام بالقطاعية  .
 

 

 

 

 

 

 المنهج البنيوي.
 

13 
المنهج سابعا. المناىج النقدية /  3

 البنيوي.
 

 التقويم البنائي طريقة المحاضرة النقد الحديث   

14 

ثامنا. تحليل نموذجين إحداىما  3
 قصة واألخرى :رواية.

 

 التقويم البنائي طريقة المحاضرة النقد الحديث   

 حل االختبار ومناقشة األخطاء مع الطلبة -اختبار دوري ثان  3 15
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