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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

  للعلوم االنسانيةجامعة تكريت /كلية التربية  المؤسسة التعليمية .1

 قسم اللغة العربية  القسم العلمي / المركز  .2

اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني 
 دراسة اللغة العربية وآدابها 

 بكالوريوس لغة عربية  اسم الشهادة النهائية  .4

 النظام الدراسي :  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 نوي س

 ال يوجد  برنامج االعتماد المعتمد   .6

 والتطبيق في الدراسة الثانوية  ةالنشاطات البحثية والمشاهد المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 71/5/0207 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

سالمية في المدارس رفد وزارة التربية بمالكات متخصصة في تدريس مادتي اللغة العربية والتربية اال -1

 الثانوية.
 من االلمام بقواعد اللغة العربية )نحوها وصرفها (، وفنونها البيانية والبالغية ، وآدابها الطالبتمكين  -2

)الجاهلي ، االسالمي ، العباسي ، االندلسي ،الحديث والمعاصر (، مع القدرة على كتابة البحوث العلمية في 

 تلك المجاالت . 
المهارات األدبية واللغوية والكتابية  للغوية قديماً وحديثاً ، واكسابهبآفاق الثقافة ا الطالبإدراك  تعزيز -3

 المتنوعة .
ومعرفة المبدعين فيها عبر في فهم جماليات اللغة العربية ، وتحليل نصوصها،  الطالباالرتقاء بوعي  -4

يان أثر استعمال أساليب اللغة العربية  في فهم اإلعجاز تأليفاً وتدريساً في مجالي اللغة واألدب ، وب ،العصور

 البياني للقرآن الكريم . 
ه من علوم لغوية متنوعة لطلبة المدارس الثانوية فيما بعد بما اكساب المتخرجين مهارات تدريس ما تلقَو -5

 ثة . يناسبها من طرائق التدريس ويعينها من وسائل اإليضاح ومهارات التواصل العلمي الحدي
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 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

 االهداف المعرفية   -أ
 من ضبط قواعد اللغة العربية في النحو والصرف واإلمالء و التعبير.  أن يتمكن الطالب-7أ

 من تطبيق قواعد اللغة العربية في االستعماالت اللغوية المتنوعة . أن يتمكن الطالب-0أ

بمجمل آداب اللغة العربية )ما قبل االسالم ،االسالمي ، األموي ، العباسي ،األندلسي  أن تيّم الطالب-3أ

 ،الحديث والمعاصر ( وأبرز شعراء كل مرحلة وأهم النصوص األدبية فيها شعراً ونثراً .
 بمجمل مدارس النقد االدبي عبر العصور . أن يلّم الطالب-4أ
 م القرآن الكريم ) احكام التالوة ،التفسير ،الحديث ومصطلحه وما يتعلق به بعلو أن يلّم الطالب -5أ
 المهارات التقنية الحديثة في دراسة اللغة .  أن يتعلم الطالب -6أ
 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 

 من االلمام بطرائق التدريس والقياس والتقويم للمادة العلمية . أن يتمكن الطالب- 7ب 

من اختيار طريقة التدريس المناسبة لكل مادة علمية بحيث يقدمها بطريقة  الطالب مكنأن يت- 0ب 

 مشوقة 

باالستعانة بنظريات  الطالبمن حل المشكالت المتعلقة بفهم المادة العلمية لدى  أن يتمكن الطالب- 3ب 

 ريسها علم النفس التربوي ووسائل التعليم الحديثة مما يسهل دراسة اللغة وتد

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 الطريقة القياسية )اإللغائية(.-

 طريقة النص.-

 الطريقة االستقرائية )االستنباطية(.-

 طريقة حل المشكالت .  -

 طرائق التقييم      

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

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

 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 تنشأة الطالب على حب اللغة العربية لغة القرآن الكريم ، وإدراك مكانتها بين اللغات . -7ج         

 لغة العربية وآدابها .التعرف على مواطن الجمال في ال-0ج

 تنمية الذوق األدبي لدى الطالب ليدرك النواحي الجمالية في أساليب الكالم  وصوره.-3ج

العمل على النهوض باللغة العربية والعمل على نشرها وإيقاظ وعي الطالب لشرف الكلمة وأثرها -4ج   

 في قواعد الحوار وتنمية الوعي .
 طرائق التعليم والتعلم     

 تعتمد في األهداف الوجدانية طرائق التعليم التقليدية ، ألنها أهداف قيمية ال يمكن تلقينها كاألهداف المعرفية ال

 لذا يُعتمد :

 تمثُل الطالب للقدوة الحسنة فيمن حوله .-7

 تكوين فئة عامة من القيم الحسنة .-0

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية  -3
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 لتقييم طرائق ا   

العتماد على مالحظة سلوك الطالب ال يتم تقويم األهداف الوجدانية عن طريق االختبارات التقليدية ، بل يتم ا

لألهداف الوجدانية  يوفر سجالً تراكمياً عن تمثُّله بالوسط التعليمي بما ومقابلته ومناقشته ومتابعة عالقته

 والقيمية .

 

 
 

 

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

 مهارات الحوار والمناقشة العلمية .   -7د

 مهارات التقانات الحديثة في االتصاالت والتوثيق والتواصل مع المؤسسات والمراكز العلمية .  -0د

 مهارات العمل الجماعي خاصة في البحث العلمي . -3د

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

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 الطريقة االستقرائية ) االستنباطية( -

 طريقة حل المشكالت . -

لى القدرة على التواصل مع المجتمع ، والقدرة ع الطالباعداد الدورات والندوات التدريبية إلكساب  -

 الحوار المثمر ، وحل المشكالت التربوية بالطرائق العلمية .

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

 

 طرائق التقييم          

 
 االختبارات الشفوية والتحريرية ، الفردية والجماعية ، النظرية والعملية .  -
في مجاالت الحوار ، والتواصل الفكري والعلمي ، والعمل بروح  ألداء الطالب باشرةالمالحظة الم -

 الفريق ضمن الصف الدراسي وبيئة الكلية والجامعة . 
 على التفكير واالستنتاج وحل المشكالت .  اد البحوث العلمية الختبار قدرتهمبإعد الطالبتكليف 

 
 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق لمقرر أو المساقرمز ا المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

 - 3 النحو   الصف األول 

 - 3 أدب عصر ماقبل اإلسالم   



  
 4الصفحة

 
  

 - 2 الصرف   

 - 2 البالغة   الصف األول 

 - 2 اإلنشاء والتعبير   الصف األول 

علوم القرآن وقواعد   الصف األول 

 الوة الت
2 - 

 - 2 علم النفس التربوي   الصف األول 

 - 2 أسس التربية   الصف األول 

 1 1 الحاسبات   الصف األول 
 - 1 حقوق اإلنسان   الصف األول 

 - 3 النحو   الصف الثاني 

 - 3 األدب اإلسالمي   الصف الثاني 

 - 2 الصرف   الصف الثاني 

 - 2 العروض والقافية   الصف الثاني 

 - 2 البالغة   الصف الثاني 

 - 2 الكتاب القديم   الصف الثاني 

 - 2 تحليل النص   الصف الثاني 

 - 2 اإلدارة التربوية   الصف الثاني 

 1 1 الحاسبات   الصف الثاني 
 - 2 اللغة اإلنكليزية   الصف الثاني 

 - 3 النحو   الصف الثالث 

 - 3 األدب العباسي   الصف الثالث 

 - 2 النقد القديم   الصف الثالث 

 - 2 األدب األندلسي   الصف الثالث 

 - 2 علم اللغة   الصف الثالث 

 - 2 المكتبة ومنهج البحث   الصف الثالث 

 - 2 الحديث ومصطلحه   الصف الثالث 

 - 2 اإلرشاد التربوي   الصف الثالث 

 - 2 طرائق التدريس   الصف الثالث 

 - 3 النحو   رابع الصف ال

 - 3 فقه اللغة   الصف الرابع 

 - 2 النقد الحديث   الصف الرابع 

 - 2 الشعر العربي الحديث  الصف الرابع 

 - 2 النثر العربي   الصف الرابع

 - 2 التطبيقات األدبية   الصف الرابع 

 - 2 التطبيقات اللغوية   الصف الرابع 

 2 - طبيق المشاهدة والت  الصف الرابع 
 - 2 القياس والتقويم   الصف الرابع 
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
التواصل العلمي من خالل الندوات والمؤتمرات والعمل المشترك مع كوادر كفوءة في االختصاصات   -

 المماثلة. 

 ت العلمية .  االطالع على دراسات عالمية في االقسام المماثلة ، لتنمية القدرة على البحث وحل المشكال-
 االنخراط في اكتساب خبرات ومهارات علمية حديثة في مجال التواصل التقني الحديث .   -

 
 معيار القبول )وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد( .13

 
حسب استمارة يتبع القبول في الكلية نظام التوزيع المركزي الذي تنتهجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ب -

 القبول في الجامعات والمعاهد العراقية وبالموازنة بين رغبة الطالب وما حصل عليه من مجموع . 
في مادة اللغة  صة بالقسم توازن بين رغبة الطالب ودرجتهأما القبول في قسم اللغة العربية فهو يخضع لقرار لجنة مخت

 حلة الثانوية . العربية في االمتحان النهائي للصف السادس في المر 
 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 رابط البرنامج على شبكة االنترنت ، وتطبيقاته في الجامعات المماثلة .  -
الدورات التدريبية التي أقامتها أقسام الجودة واألداء الجامعي حول البرنامج في مختلف المعاهد والكليات في -

 العراق . 
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
األهداف المهاراتية  األهداف المعرفية 

 الخاصة بالبرنامج 

األهداف الوجدانية 

 قيمية وال
المهارات العامة والتأهيلية 

المنقولة) المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي(

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

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة تكريت / كلية التربية  المؤسسة التعليمية .1

 قسم اللغة العربية  القسم العلمي  / المركز .2

 األدب اإلسالمي / الصف الثاني  اسم / رمز المقرر .3

 محاضرات صفيّة  أشكال الحضور المتاحة .4

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

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

 ؛البرنامج.
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 مقرر سنوي  الفصل / السنة .5

 ساعة  09 لساعات الدراسية )الكلي(عدد ا .6

 2921/  5/ 22 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 
 أهداف المقرر .2

من معرفة األغراض الشعرية الجديدة والفنون النثرية التي ظهرت في عصر صدر اإلسالم  الطالبتمكين   -1
 والعصر األموي. 

 م والعصر األموي. بأبرز الشعراء والخطباء والكتاب في عصر صدر اإلسال الطالبتعريف  -2

بيان أثر اإلسالم على أدب هذه الحقبة شعرا ونثرا ،فضال عن أثر هذا األدب في نشر مبادئ اإلسالم  -3
 وتعاليمه 

من تذوق هذا األدب  ختلف األغراض والفنون ؛بما يمكنهمالكثير من النصوص الشعرية ، و النثرية وفي م الطالبتحفيظ  -4
 ،واإلحساس  بجمالياته.
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 جات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييممخر .19

 األهداف المعرفية   -أ
 من معرفة أبرز أعالم أدب العصر اإلسالمي؛ من شعراء وخطباء وكتاب . الطالب تمكين -7أ
 من معرفة أثر اإلسالم على أدب هذا العصر. الطالب تمكين -0أ

 ه  .بدور األدب في نشر اإلسالم وتعاليم الطالب تعريف  -3أ 
 بأثر الظروف السياسية واالجتماعية والفكرية على األدب سلباً وإيجاباً .  الطالب تعليم -4أ
 

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 على طريقة القاء الشعر أو الخطب   . ، وتعويدهم الطالب تنمية الموهبة الشعرية عند  – 7ب

الحكم على جودة النصوص من  الذائقة األدبية التي يمكنهم مندريب تنمية الحس األدبي السليم وت– 0ب

 دونها.

 طرائق التعليم والتعلم      
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 _ الطريقة القياسية ) القاء المحاضرات ( .

 _ طريقة النص 

 
 طرائق التقييم      

ت الصفية والواجبات في المناقشا الطالب_ التقويم البنائي ) التكويني( باالمتحانات اليومية ، ومالحظة أداء 

 البيتية ومتابعتها ، والتقويم الصفي .

 

 _ التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب . 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 المعجزة .  على حب األدب اإلسالمي  وحب اللغة العربية وأساليبها ألنها لغة القران الطالب ة تنشئ -7ج

 معرفة جماليات األدب اإلسالمي ودوره في نشر الدعوة اإلسالمية . -0ج-

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

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية .  -

 

على اإليمان بدور اللغة  الطالب لنثرية البليغة المؤثرة  في النفوس مما يبعث تقديم النصوص الشعرية وا -
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 االنساني في نشر الخير والفضيلة .  

 طرائق التقييم    

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

 لقيمية في هذا المجال . حول األهداف الوجدانية وا الطالب

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

 القدرة على إصدار األحكام النقدية وضبط النصوص المقروءة والمسموعة . . -7د

 المعرفة بطرق األلقاء الجيدة والتأثير على المتلقي .   -0د

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

 الترجمة الى بقية اللغات . 

 

 بنية المقرر .11

الساعا األسبوع

 ت
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

تحديد مصطلح   3 1كانون األول 

 سالمياألدب اإل
الطريقةالقياسية ، 

 طريقة النص 
األداء الصفي 

 واالمتحانات
حالة الشعر في   3 2كانون األول 

عصر صدر 

 اإلسالم 

الطريقة القياسية ، 

 طريقة النص 
األداء الصفي 

 واالمتحانات

حالة الشعر في   3 3كانون االول 

عصر صدر 

 اإلسالم

الطريقة القياسية ، 

 طريقة النص 
في األداء الص

 واالمتحانات 

اتجاه الشعر   3 4كانون األول 

نحو االلتزام 

 بالدين 

طريقة النص ، 

 الطريقة القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات

دراسة تفصيلية   3 1كانون  الثاني 

لشعرحسان بن 

طريقة النص ، 

 الطريقة القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات
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 ثابت 

تفصيلية دراسة   3 2كانون  الثاني 

لشعر عبدالله بن 

 رواحة

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 

دراسة تفصيلية   3 3كانون  الثاني 

لشعر متمم بن 

 نويرة 

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 

دراسة تفصيلية   3 4كانون الثاني 

 لشعر الحطيئة 

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 حانات واالمت

األغراض   3 1شباط 

الشعرية 

الجديدة؛شعر 

 الدعوة والعقيدة 

الطريقة القياسية 

 وطريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

األغراض   3 2شباط 

الشعرية 

الجديدة؛شعر 

الجهاد والفتوح 

 اإلسالمية

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 

اغراض شعرية   3  3شباط 

ومتطورة؛ قديمة

طريقة النص 

 والطريقة القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 
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 المدح والهجاء

اغراض شعرية   3 4شباط 

قديمةومتطورة؛ 

 الرثاء والغزل

طريقة النص 

 والطريقة القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات

الخطابة في   3 2آذار 

 صدراإلسالم 

طريقة النص و 

 الطريقة االستنباطية 

داء الصفي األ

 واالمتحانات

الرسائل في   3 3آذار 

 صدر اإلسالم

طريقة النص 

 والطريقة القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات

حالة الشعر في   3 4آذار 

 العصر األموي 

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 

انتشار الشعر   3 1نيسان 

في األمصار 

 االسالمية

األداء الصفي   الطريقة القياسية

 واالمتحانات

النقائض واشهر   3 2نيسان 

 اعالمها جرير

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات

النقائض واشهر   3 3نيسان 

اعالمها؛الفرزق 

 واالخطل

الطريقة االستنباطية 

 وطريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الشعرالسياسي؛  3 4نيسان 

 شعر بني أمية 

الطريقة االستنباطية 

 وطريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 
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 األداء الصفي الطريقة القياسية  شعر الخوارج  3 1مايس 

الطريقة القياسية  شعر العلويين  3 2مايس 

 وطريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة القياسية  شعر الزبيريين   3  3مايس 

 وطريقة النص 

الصفي  األداء

 واالمتحانات 

الغزل الحسي؛   3 4مايس 

دراسة لشعر 

عمر بن أبي 

 ربيعة 

الطريقة القياسية 

 وطريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الغزل العذري؛   3 1حزيران 

دراسة لشعر 

 جميل بثينة 

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 

الخصائص   3 2حزيران 

 الفنية للشعر

 األموي 

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 

النثر في العصر   3 3حزيران  

األموي؛ 

موضوعاته 

 وخصائصه

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 

 طريقة حل  مراجعة  3  4حزيران 



  
 15الصفحة

 
  

 البنية التحتية  .12

 األمالي في األدب اإلسالمي؛ ابتسام مرهون الصفار ـ الكتب المقررة المطلوبة 7
 العصر اإلسالمي؛ شوقي ضيف 

ديوان حسان بن ثابت، ديوان عبدالله بن رواحة، ديوان الحطيئة، شعر متمم  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  0
ديوان جرير/الفرزدق/األخطل /الكميت /عبيدالله بن قيس بن نويرة، 

 الرقيات/عمر بن ابي ربيعة/جميل بثينة

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ) المجالت العلمية ، التقارير ،....  (
اإلسالم والشعر، سعيد الناقوري، اإلسالم والشعر ؛سامي مكي 

والراشدين؛ صالح الدين الهادي/اتجاهات  العاني/األدب في عصر النبوة
 الشعر في العصر األموي؛ صالح الدين الهادي

 البحوث األكاديمية حول أثر اإلسالم في الشعر .

 المشكالت

االمتحانات    1تموز 

 النهائية

    _____ 

االمتحانات   ___  2تموز 

 النهائية 

______     ____ 
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ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
موقع الدكتور محمد سعيد الغامدي . المكتبة الشاملة/ موسوعة األدب 

ية/ المكتبة الوقفية /موقع كلية اللغة العربية جامعة العربي/ مكتبة اإلسكندر 
 األزهر .

 موقع كلية اللغة العربية بجامعة القرويين . 
 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 

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

 الشعرية.  األلقاء الصحيحة، وتنمية موهبتهم لى طرقع ة والنثرية، وتعليمهمالشعري

 وتتطلب خطة تطوير المقرر كذلك توفير وسائل اإليضاح الالزمة. 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

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

ا إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف مبرهناً عم
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  للعلوم االنسانيةجامعة تكريت / كلية التربية  المؤسسة التعليمية .0

 قسم اللغة العربية  القسم العلمي  / المركز .19

 لثاني البالغة )علم المعاني ( / الصف ا اسم / رمز المقرر .11

 محاضرات صفيّة  أشكال الحضور المتاحة .12

 مقرر سنوي  الفصل / السنة .13

 ساعة  69 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .14

 17/5/2921 تاريخ إعداد هذا الوصف  .15

 ؛البرنامج.



  
 19الصفحة

 
  

 أهداف المقرر .16

 أخذ نبذة عن تاريخ نشأة الدرس البالغي العربي -5

 العرب التعرف على مصادر التراث البالغي العربي وأهم البالغيين -6

 والتعرف على أهم مصطلحات البالغة العربية -7

 تحديد دور كل أسلوب بالغي في تحديد داللة النص القرآني والنص الشعري والنثري -2

 الوقوف على مواطن جمال التعبير في اللغة العربية  -0

 من التعرف على أساليب البالغة العربية ومعانيها الحقيقية والمجازية . الطالبتمكين  -19

 خرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييمم .14
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 األهداف المعرفية   -أ
 من معرفة البالغيين العرب وأهم مؤلفاتهم  . الطالب تمكين -7أ
 من معرفة مصادر الدرس البالغي العربي . الطالب تمكين -0أ

 باألثر البالغي لكل أسلوب من أساليب اللغة العربية . الطالب تعريف  -3أ 
 بالغة القرآني والشعري .  الطالب عليم ت-4أ
 

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 في تحليل النصوص الشعرية ونصوص القرآن الكريم تحليال بالغيا  . الطالب تنمية موهبة  – 7ب

 تنمية الحس األدبي والجمالي في النصوص العربية وتنمية الذائقة األدبية .– 0ب

 عليم والتعلم طرائق الت     

 
 

 _ الطريقة القياسية ) القاء المحاضرات ( .

 _ طريقة النص 

 
 طرائق التقييم      
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صفية والواجبات في المناقشات ال ت اليومية ، ومالحظة أداء الطالب_ التقويم البنائي ) التكويني( باالمتحانا

 ، والتقويم الصفي . البيتية ومتابعته

 

 متحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب . _ التقويم التشخيصي باال

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 على حب اللغة العربية، وأساليبها ألنها لغة القران المعجزة .  الطالب تنشأة  -7ج

 معرفة جماليات األدب العربي . -0ج-

  راته المتنوعة الحقيقية والمجازية .بقيمة النص اللغوي من خالل تعبي الطالب إيقاظ وعي  -3ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية .  -

 

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

 االنساني في نشر الخير والفضيلة . 
 ائق التقييم طر   

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

 حول األهداف الوجدانية والقيمية في هذا المجال .  البالط
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 ور الشخصي (.بقابلية التوظيف والتط .المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلق -د  

 القدرة على إصدار أحكام النقد البالغي وضبط النصوص المقروءة والمسموعة . . -7د

 المعرفة بطرق األلقاء الجيدة والتأثير على المتلقي .   -0د

 العربية . اكتساب المعرفة بخصائص البالغة العربية وكيفية تأثيره في فهم النصوص -3د

 

 بنية المقرر .15

مخرجات التعلم  تالساعا األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

نبذة تاريخية عن   2 1تشرين األول 

نشأة البالغة 

 العربية 

القياسية ،  الطريقة

 طريقة النص 
األداء الصفي 

 واالمتحانات

البالغيون العرب   2 2تشرين األول 

 وأهم مؤلفاتهم  
، الطريقة القياسية 

 طريقة النص 
األداء الصفي 

 واالمتحانات
مصطلحا الخبر   2 3تشرين االول 

واإلنشاء  والفرق 

بينهما ونوعا 

ي الطالباإلنشاء  

 ي الطالبوغير 

الطريقة القياسية ، 

 طريقة النص 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الخبر التعريف   2 4تشرين األول 

بالمصطلح وأنواع 

الخبر وأغراضه 

طريقة النص ، 

 الطريقة القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
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ه الحقيقية ومعاني

والمجازية  

 وتطبيقات عامة 
ي: الطالباإلنشاء   2 1تشرين الثاني 

أسلوب االستفهام 

تعريف بالمصطلح 

وأسماء االستفهام 

 وحروفه ومعانيها 

طريقة النص ، 

 الطريقة القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات

المعاني الحقيقية   2 2الثاني تشرين 

والمجازية 

لالستفهام 

 وتطبيقات عامة 

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 

النداء التعريف   2 3تشرين الثاني 

بالمصطلح 

واألغراض 

والمعاني الحقيقية 

 والمجازية 

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 

ب األمر أسلو  2 4تشرين الثاني 

التعريف 

بالمصطلح وأنواع 

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 
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أسلوب األمر 

والمعاني الحقيقية 

 والمجازية لألمر 

التمني  التعريف   2 1كانون األول 

بالمصطلح 

واألغراض 

والمعاني الحقيقية 

 والمجازية

الطريقة القياسية 

 وطريقة النص 

األداء الصفي 

 ت واالمتحانا

أسلوب النهي    2 2كانون األول  

التعريف 

بالمصطلح 

واألغراض 

والمعاني الحقيقية 

 والمجازية

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 

تطبيقات االنشاء   2  3كانون األول

 يالطالبغير 

طريقة النص 

 والطريقة القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

غير نشاء اإل  2 4كانون األول 

ي التعريف الطالب

 فيه وأساليبه

طريقة النص 

 والطريقة القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات

األداء الصفي طريقة النص و أسلوب المدح   2  1كانون الثاني 
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والذم وأسلوب 

 التعجب 

 واالمتحانات الطريقة االستنباطية 

ألفاظ العقود   2 2كانون الثاني 

 وأسلوب الترجي 

ة النص طريق

 والطريقة القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات

األداء الصفي  الطريقة القياسية  أسلوب القسم   2  3كانون الثاني 

 واالمتحانات 

تطبيقات االنشاء   2 4كانون الثاني 

 يالطالبغير 

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات

علم المعاني   2 1شباط    

 بية والجملة العر

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات

أساليب علم   2  2شباط    

 المعاني 

الطريقة االستنباطية 

 وطريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة االستنباطية  التعريف والتنكير   2  1آذار    

 وطريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 األداء الصفي الطريقة القياسية  والتأخير التقديم   2 2آذار    

الطريقة القياسية  الحذف والذكر   2 3آذار     

 وطريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة القياسية  االيجاز والمساواة  2  4آذار     

 وطريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

األداء الصفي سية الطريقة القيا نوعا اإليجاز    2 1نيسان 
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 واالمتحانات  وطريقة النص 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  اإلطناب وأنواعه  2 2نيسان  

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  تطبيقات   2 3نيسان 

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  الفصل والوصل   2  4نيسان 

 واالمتحانات 

طريقة النص  القصر   2  1س   ماي

 والطريقة القياسية

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

طريقة حل  التطبيقات العامة   2 2مايس  

 المشكالت 

   _____ 

االمتحانات   2  4و  3مايس 

 النهائية 

______     ____ 
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 البنية التحتية  .16

 وب البالغة والتطبيق / أحمد مطل ـ الكتب المقررة المطلوبة 7
 جواهر البالغة/ الهاشمي  

 المفصل في علوم البالغة عيسى علي العاكوب ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  0
 البالغة فنونها وأفنانها / فضل حسن عباس 

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ) المجالت العلمية ، التقارير ،....  (
 الرسائل الجامعية واالطاريح 

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
موقع الدكتور محمد سعيد الغامدي . المكتبة الشاملة/ موسوعة األدب 

العربي/ مكتبة اإلسكندرية/ المكتبة الوقفية /موقع كلية اللغة العربية جامعة 
 األزهر .

 موقع كلية اللغة العربية بجامعة القرويين . 
 

 لدراسي خطة تطوير المقرر ا .17
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من القدرة على تحليل النصوص الشعرية والنثرية تحليال  الطالبتمكن ادة ساعات المحاضرات التطبيقية ليزي

 بالغيا إبداعيا والتعرف على أكبر قدر ممكن من النصوص العربية. 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

  للعلوم االنسانيةجامعة تكريت / كلية التربية  المؤسسة التعليمية .17

 للغة العربية قسم ا القسم العلمي  / المركز .12

 النحو العربي/ الرابع   اسم / رمز المقرر .10

 محاضرات صفيّة  أشكال الحضور المتاحة .29

ً يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتض ائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها ألهم خص با

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

 ؛البرنامج.
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 مقرر سنوي  الفصل / السنة .21

 ساعة  69 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .22

 20/5/2921 تاريخ إعداد هذا الوصف  .23

 
 أهداف المقرر .24

 التعرف على أساليب النحو العربي  -77

 النحاة العرب فيها التعرف على آراء  -12

 والتعرف على أهم مصطلحات النحو العربي  -13

 التعرف على الشواهد الشعرية والقرآنية لكل أسلوب نحوي  -14

 الوقوف على الخالف النحوي حول بعض المسائل النحوية   -15

 من القدرة على استيعاب المادة النحوية وشرحها   الطالبتمكين  -16

 التعلم والتقييممخرجات المقرر وطرائق التعليم و .12
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 األهداف المعرفية   -أ
 من معرفة األثر النحوي لكل أسلوب لغوي . الطالبتمكين -7أ
 من حفظ الشواهد النحوية . الطالبتمكين -0أ

 معرفة آراء النحاة في المسائل النحوية الطالبتعريف  -3أ 
 من استيعاب المادة النحوية وشرحها   .  الطالبتمكين -4أ
 

 اف المهاراتية الخاصة بالمقرر. األهد  -ب 

 في القراءة  بصورة صحية وضبط حركات أواخر الكلمات   . الطالبتنمية موهبة  – 7ب

 تنمية  المهارات النحوية .– 0ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 
 

 _ الطريقة القياسية ) القاء المحاضرات ( .

 ة في شرح المادة النحوية.  بالمشاركله  وترك المجال الطالب_ طريقة نقاش مع 

 
 طرائق التقييم      
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في المناقشات الصفية والواجبات  الطالب_ التقويم البنائي ) التكويني( باالمتحانات اليومية ، ومالحظة أداء 

 البيتية ومتابعتها ، والتقويم الصفي .

 

 جاح والرسوب . _ التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام الن

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 على حب اللغة العربية، وأساليبها ألنها لغة القران المعجزة .  الطالبتنشأة  -7ج

 معرفة جماليات اللغة العربية وتنوع أساليبها  . -0ج-

اللغة وتقويم بقيمة النحو العربي وأهمية قواعد النحو العربي ودورها في حفظ  الطالبإيقاظ وعي  -3ج

  اللسان العربي. 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية .  -

 

 على اإليمان بجمالية اللغة العربية  .  الطالبتقديم المادة النحوية بطريقة شيقة يبعث  -
 طرائق التقييم    

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

 حول األهداف الوجدانية والقيمية في هذا المجال .  الطالب
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 بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. .المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلق -د  

 عة . . القدرة على ضبط النصوص المقروءة والمسمو-7د

 المعرفة بطرائق تقديم المادة النحوية بصورة صحيحة.   -0د

 اكتساب المعرفة بخصائص قواعد اللغة العربية وكيفية تأثيره في فهم النصوص العربية . -3د

 

 بنية المقرر .10

مخرجات  الساعات األسبوع

 التعلم المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

النداء تعريفه وأساليبه   3 1شرين األول ت

 2وأدواته/
  1وتطبيقات/

الطريقة القياسية ، 

 طريقة النص 
األداء الصفي 

 واالمتحانات

أقسام المنادى   3 2تشرين األول 

 2وإعرابه/
  1وتطبيقات/

الطريقة القياسية ، 

 طريقة النص 
األداء الصفي 

 واالمتحانات

عرب المنادى الم  3 3تشرين االول 

 2والمبني/
  1وتطبيقات/

الطريقة القياسية ، 

 طريقة النص 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

نداء المعرف   3 4تشرين األول 

  1تطبيقات/2بأل/
طريقة النص ، 

 الطريقة القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
الترخيم   3 1تشرين الثاني 

تطبيقات2والمستغاث/

طريقة النص ، 

 ياسية الطريقة الق
األداء الصفي 

 واالمتحانات
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/1 
األداء الصفي  الطريقة القياسية   1تطبيقات/2الندبة /  3 2تشرين الثاني 

 واالمتحانات 
 2االختصاص/  3 3تشرين الثاني 

 1تطبيقات /

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 
تطبيقات  ومراجعة   3 4تشرين الثاني 

 وامتحان الشهر األول

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 

 2اإلغراء والتحذير/  3 1كانون األول 

   1تطبيقات/

الطريقة القياسية 

 وطريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 2إعراب اإلغراء/  3 2كانون األول  
   1تطبيقات/

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 

أسماء األصوات   3  3كانون األول

تطبيقات 2واألفعال /

/1 

طريقة النص 

 والطريقة القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

أسماء األصوات   3 4كانون األول 

تطبيقات 2واألفعال /

/1 

طريقة النص 

 والطريقة القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات

تطبيقات ومراجعة   3  1كانون الثاني 

 اني وامتحان الشهر الث

طريقة النص و 

 الطريقة االستنباطية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات
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الممنوع من الصرف   3 2كانون الثاني 

/3  

طريقة النص 

 والطريقة القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات

األداء الصفي  الطريقة القياسية  =   3  3كانون الثاني 

 واالمتحانات 

األداء الصفي  لقياسية الطريقة ا =  3 4كانون الثاني 

 واالمتحانات

األداء الصفي  الطريقة القياسية  =  3 1شباط    

 واالمتحانات

إعراب الفعل   3  2شباط    

  3المضارع الرفع/

الطريقة االستنباطية 

 وطريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

اعراب الفعل   3  1آذار    

 3المضارع البناء/

طية الطريقة االستنبا

 وطريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

اعراب الفعل   3 2آذار    

 3المضارع الجزم/

 األداء الصفي الطريقة القياسية 

تطبيقات ومراجعة   3 3آذار     

وامتحان الشهر 

 األول/الفصل الثاني  

الطريقة القياسية 

 وطريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

حروف المتضمنة ال  3  4آذار     

 معنى الشرط 

الطريقة القياسية 

 وطريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

األداء الصفي الطريقة القياسية الحروف المتضمنة   3 1نيسان 
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 واالمتحانات  وطريقة النص  معنى الشرط

األداء الصفي  الطريقة القياسية  العدد   3 2نيسان  

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  اب العددإعر  3 3نيسان 

 واالمتحانات 

الحروف المتضمنة   3  4نيسان 

 معنى العدد 

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 

الجمل التي لها محل   3  1مايس   

 من اإلعراب

طريقة النص 

 والطريقة القياسية

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

لتي ليس لها الجمل ا  3 2مايس  

 محل من اإلعراب

طريقة حل 

 المشكالت 

   _____ 

تطبيقات ومراجعة   3  4و  3مايس 

وامتحان الشهر الثاني 

 الفصل الثاني 

______     ____ 
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 البنية التحتية  .29

 شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك    ـ الكتب المقررة المطلوبة 7

 المفصل في علوم البالغة عيسى علي العاكوب لمصادر(  ـ المراجع الرئيسية )ا0
 البالغة فنونها وأفنانها / فضل حسن عباس 

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ) المجالت العلمية ، التقارير ،....  (
 الرسائل الجامعية واالطاريح 

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
الدكتور محمد سعيد الغامدي . المكتبة الشاملة/ موسوعة األدب  موقع

العربي/ مكتبة اإلسكندرية/ المكتبة الوقفية /موقع كلية اللغة العربية جامعة 
 األزهر .

 موقع كلية اللغة العربية بجامعة القرويين . 
 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .21

من القدرة على اتقان المهارات القرائية والكتابية لمادة  لبالطاتمكن ادة ساعات المحاضرات التطبيقية ليزي

 النحو العربي وضبطها 
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

  للعلوم االنسانية  جامعة تكريت / كلية التربية  المؤسسة التعليمية .25

 قسم اللغة العربية  القسم العلمي  / المركز .26

 تطبيقات لغوية / الصف الرابع  اسم / رمز المقرر .27

 محاضرات صفيّة  أشكال الحضور المتاحة .22

 مقرر سنوي  فصل / السنةال .20

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

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

 ؛البرنامج.
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 ساعة  69 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .39

 2921/  0/ 29 تاريخ إعداد هذا الوصف  .31

 

 أهداف المقرر .32

من لتمكينه من معرفة المستويات اللغوية النحوية والصرفية والصوتية والداللية،  الطالبتمكين   -17
 تحليل النصوص الشعرية والنثرية تحليالً علمياً  . 

 عرفة وفهم معنى التطبيقات اللغوية وما يتعلق بها من معاييرم  -12

 مهارات التفكير والتحليل تمّكنهم من تحليل النصوص وتوظيفها -10

 من المنافسة مع اآلخرين. الطالبمهارات التطوير الذاتي التي تمّكن   -29

 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .22
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 األهداف المعرفية   -أ

        من الحصول على أكبر قدر من المعرفة العلمية . الطالبتمكين  -1أ

 من الحصول على فهم أخالقيات المهنة . الطالبتمكين -2أ

 من الحصول على فهم المعارف األساسية في التطبيقات اللغوية . الطالبتمكين  -3أ

توظيفها في تحليل النصوص من الحصول على معرفة القواعد األساسية للتحليل و الطالبتمكين  -4أ

 الشعرية والنثرية .

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

 الشعرية والنثرية.

من الحصول على كّم معرفي يوّظف في أثناء قراءة النصوص واستنباط مواطن الجمال فيها  الطالبتمكين  -6أ

. 
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 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 من حل المشكالت الخاصة بالتحليل اللغوي . الطالبتمكين   – 1ب

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

صوص الشعرية من حل المشاكل المرتبطة بالتحليل النحوي وتطبيقه على الن الطالبتمكين  - 3ب 

 والنثرية .

من حل المشاكل المرتبطة بالتحليل النّصي وتطبيقه على النصوص الشعرية  الطالبتمكين  -4ب

 والنثرية.

من تحليل قصائد منتقاة لشعراء كبار أمثال أحمد شوقي وعمر أبو ريشة وإبراهيم  الطالبتمكين  -5ب

 من مختلف األقطار العربية . ناجي ، والتعّرف على نخبة من الشعراء العرب المحدثين

 

 

 طرائق التعليم والتعلم      
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 _ الطريقة القياسية ) القاء المحاضرات ( عبر برنامج كوكل ميت ، وتسجيل المحاضرة .

 _ طريقة النص 

 

 طرائق التقييم      

ناقشات الصفية والواجبات في الم الطالب_ التقويم البنائي ) التكويني( باالمتحانات اليومية ، ومالحظة أداء 

 البيتية ومتابعتها ، والتقويم الصفي .

 

 _ التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب . 
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 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

نصي للنماذج من التوصل إلى معرفة دقيقة بأصول وقواعد التحليل ال الطالبمهارات عملية تمّكن   -1ج

 الشعرية والنثرية بمستوياتها اللغوية األربعة.

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

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

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 لنفسي لتحقيق األهداف الوجدانية . توفير الدافع ا -

 

على اإليمان بدور اللغة االنساني في  الطالبتقديم النماذج اللغوية البليغة المؤثرة  في النفوس مما يبعث  -

 التواصل وبث األفكار . 
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 طرائق التقييم     

لة ومحاولة فهم أفكار _ ال تستخدم هنا طرائق التدريس التقليدية بل يتم االعتماد على المالحظة والمقاب

 حول األهداف الوجدانية والقيمية في هذا المجال .  الطالب

 

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

ية تحليل النصوص لالستفادة منها في كيفله  من جعل مادة التطبيقات اللغوية قاعدة الطالبتمكين  -1د

 مستقبالً.

 .له  من اجتياز مقابالت العمل من خالل بناء شخصية قوية الطالبتمكين  -2د

 من تطوير ذاتي مستمر لما بعد التخرج . الطالبتمكين  -3د

   

 بنية المقرر .23

الساعا األسبوع

 ت

مخرجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 

 الموضوع

 يمطريقة التقي طريقة التعليم

تطبيقات صوتية   2 1كانون األول 

في نماذج نثرية 

 وشعرية  

الطريقةالقياسية ، 

 طريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات

تطبيقات صوتية   2 2كانون األول 

في نماذج نثرية 

 وشعرية  

الطريقة القياسية ، 

 طريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات

ة تطبيقات صوتي  2 3كانون االول 

في نماذج نثرية 

 وشعرية  

الطريقة القياسية ، 

 طريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

تطبيقات صرفية   2 4كانون األول 

في نماذج نثرية 

طريقة النص ، 

 الطريقة القياسية

األداء الصفي 

 واالمتحانات
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 وشعرية

تطبيقات صرفية   2 1كانون الثاني 

في نماذج نثرية 

 وشعرية

ص ، طريقة الن

 الطريقة القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات

تطبيقات صرفية   2 2كانون الثاني 

في نماذج نثرية 

 وشعرية

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 

تطبيق عملي   2 3كانون الثاني 

 لبعض النماذج
األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 

قات نحوية تطبي  2 4كانون الثاني 

في نماذج نثرية 

 وشعرية

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 

تطبيقات نحوية   2 1شباط 

في نماذج نثرية 

 وشعرية

الطريقة القياسية 

 وطريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 
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تطبيقات نحوية   2 2شباط  

في نماذج نثرية 

 وشعرية

ي األداء الصف الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 

الجملة االسمية   2  3شباط 

 والفعلية
طريقة النص 

 والطريقة القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الجملة االسمية   2 4شباط 

 والفعلية
طريقة النص 

 والطريقة القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات

الداللة القطعية   2  1آذار 

                   واالحتمالية                    
طريقة النص و 

 الطريقة االستنباطية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات

الداللة القطعية   2 2آذار 

 واالحتمالية                                      
طريقة النص 

 والطريقة القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات

تطبيقات داللية في   2  3آذار 

نماذج نثرية 

 ية   وشعر

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 
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تطبيقات داللية في   2 4آذار 

نماذج نثرية 

 وشعرية   

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات

تطبيق عملي   2 1نيسان   

 لبعض النماذج

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات

لطريقة االستنباطية ا لترادف       ا  2  2نيسان   

 وطريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة االستنباطية  لترادف       ا  2  1نيسان    

 وطريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 األداء الصفي الطريقة القياسية  المشترك اللفظي         2 2نيسان   

ريقة القياسية الط المشترك اللفظي         2 3نيسان     

 وطريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة القياسية  األضداد  2  4نيسان     

 وطريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 
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الطريقة القياسية  األضداد  2 1مايس 

 وطريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

تطبيقات نّصية في   2 2مايس  

نماذج نثرية 

 وشعرية

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 

تطبيقات نّصية في   2 3مايس

نماذج نثرية 

 وشعرية

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 

تطبيقات نّصية في   2  4مايس 

نماذج نثرية 

 وشعرية

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 

تطبيق عملي   2  1حزيران   

 عض النماذجلب

طريقة النص 

 والطريقة القياسية

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

طريقة حل  مراجعة عامة   2 2حزيران  

 المشكالت 

   _____ 
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 البنية التحتية  .24

ر وإنما تجمع المادة من بطون الكتب ال يوجد كتاب مقر ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 المختلفة

التعبير القرآني، و معاني األبنية ، معاني النحو ،الجملة العربية  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

انتقاء قصائد –د.فاضل السامرائي .دواوين بعض الشعراء  –

 منها 

 كتب الخطب والفنون النثرية المختلفة .

 

االمتحانات   ___  4و  3مايس 

الفصلية 

والمراجعة 

 النهائية 

______     ____ 
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لتي يوصى بها                 اـ الكتب والمراجع ا

 ) المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

رسائل ماجستير وأطاريح دكتوراه تجمع فيها معظم المادة من 

 حيث التطبيق النحوي والصرفي والصوتي وغيرها.

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 

المصطفى مواقع التعليم اإللكتروني المختلفة مثل مكتبة 

 ومنتديات مكتبتنا العربية.

 موقع الدكتور محمد سعيد الغامدي . 

 موقع كلية اللغة العربية جامعة األزهر .

 موقع كلية اللغة العربية بجامعة القرويين . 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .25

 

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

 للنصوص العربية شعرها ونثرها ، وعليها يقع الدور األكبر في تحقيق أهداف البرنامج األكاديمي . 
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وتتطلب خطة تطوير المقرر كذلك النظر في ما يالئم كل موضوع دراسي من طرائق التدريس ووسائل 

 اإليضاح . 
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 نموذج وصف المقرر
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 وصف المقرر

 

 

  للعلوم االنسانية  التربية جامعة تكريت / كلية  المؤسسة التعليمية .33

 قسم اللغة العربية  / المركز علمي القسم ال .34

 النحو العربي/ الصف األول اسم / رمز المقرر .35

 محاضرات صفيّة  أشكال الحضور المتاحة .36

 مقرر سنوي  الفصل / السنة .37

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.
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 ساعة  06 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .32

 2921/ 5/ 27 تاريخ إعداد هذا الوصف  .30

 
 داف المقررأه .49

والوقوف على دواعي النشأة في التأليف في  علم  النحو  العلماء  النحوية وجهودوأهم المدارس   العربي  بالنحو الطالبتعريف 
 والتطوير

   والنطق بها نطقا بعيدا عن اللحن والكالم غير المفهوم  أجل سالمة اللغة الغربية على فهم النحو   من الطالبتنمية القدرة لدى 
 وتذوق  النصوص تذوقها تذوقاً صحيحاً والحكم لها أو عليها بموضوعية وإنصاف .
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .26

 األهداف المعرفية   -أ

 معرفة واسعة بالنحو  العربي   ،   الطالببعد تلقي هذه المادة تتكون لدى   -1أ

 دارس النحوية    من اجل العناية باللغة العربية .ماهب والالتعرف على أهم المذ-2أ

بلغة عربية رفيعة  القدرة على الكتابة بلغة عربية فصيحة عالية ،والتكلم   بلغة العرب  ارتجاالً، -3أ

 المستوى.

 

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

  معرفة قواعد اللغة العربية وأساليبها  وتراكيبها  – 1ب

 معرفة أهم المدارس األدبية الحديثة والقدرة على تحليل النصوص . – 2ب

 معرفة االعراب  وما يؤديه من معنى في التراكيب   -3ب     

 طرائق التعليم والتعلم      
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 _ الطريقة القياسية ) القاء المحاضرات ( .

 _ طريقة النص .

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

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

 البيتية ومتابعتها ، والتقويم الصفي .

 

 _ التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب . 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 لى حب اللغة العربية ، وفهم كونها لغة معجزة أُديت بها معجزة القرآن الكريم . ع الطالبتنشأة  -1ج
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على  سالمة اللغة العربية لدى  الطالبالنحوية   التي تساعد   اآلراءمعرفة أهم المصطلحات  -2ج-

 الطالب  

 إبداعات اللغة العربية ،   زبربأهمية النحو بوصفه ا الطالبإيقاظ وعي  -3ج

 
 ئق التعليم والتعلم طرا    

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية .  -

الوعي  الطالبتقديم النحو العربي   بما ينطوي عليه من أبعاد حضارية  وذوقية  ، مما يغرس لدى  -

 ي. .العربي الحديث ودوره في البناء الحضاري االنساني والثقافة العالية لدى االنسان العرب وبأهمية النح

 

 
 طرائق التقييم    

 

 _ تستخدم في قياس التقويم أكثر من طريقة لتوفير الشمولية :

 حول األهداف الوجدانية والقيمية . الطالبأوالً طريقة القياسية المقالية التي يتم من خاللها فهم أفكار 

صيرة من مثل االختيار من ثانياً طريقة االختبارات الموضوعية التي تتمثل باالختبارات ذات اإلجابة الق

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

 م البلي...القدرة على فهم النصوص   و معرفة الخطأ  والصواب   في التعبير  ومواطن  قوة اللفظ  والكال-1د

بوصف  النحو  علم حفظ االراء والقواعد التي أقرها النحاة و ومعرفة أهميتها الحضارية والفنية والثقافية  -2د

 لم يكن لهم علم أصح منه .   من علوم العرب

 

 بنية المقرر .27

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 لتقييمطريقة ا طريقة التعليم

كانون 

 1األول 
الطريقة  الكالم وما  يتألف من  3

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون 

 2األول  
الطريقة  عالمات االسم  3

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون 

  3األول
الطريقة  عالمات الفعل  3

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
كانون 

 4األول 
الطريقة  حرفال  3

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون 

  1الثاني 

الطريقة  أنواع الفعل  3

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون 

 2الثاني 
الطريقة  المبني والمعرب  3

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
داء الصفي األالطريقة  اعراب االسماء الستة  3كانون 
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 واالمتحانات  القياسية  3الثاني 
كانون 

 4الثاني 
اعراب المثنى وجمع   3

المذكر السالم وجمع 

 المؤنث السالم

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

-النكرة  والمعرفة      3 1شباط    

 الضمير

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة  اسم االشارة  -العلم  3  2شباط    

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

المعرف -الموصول    3  1آذار    

 بال 

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

االبتداء: المبتدأ     3 2آذار    

 والخبر

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات

الطريقة  تأخير الخبر  3 3آذار     

 القياسية
ء الصفي األدا

 واالمتحانات

الطريقة  تقديم  الخبر  3  4آذار     

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات

الطريقة  حذف المبتدأ  3 1نيسان 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة  حذف الخبر  3 2نيسان  

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
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الطريقة  تعدد الخبر  3 3نيسان 

 قياسيةال
األداء الصفي 

 واالمتحانات

الطريقة  حذف المبتدأ والخبر  3  4نيسان 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة  عملها  -كان واخواتها   3  1مايس   

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة  ليس  3 2مايس 

 القياسية
 األداء الصفي

 -ا برحم-ما فتئ     3  3مايس   

 ما انفك-مازال  

 شروط عملها

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة   معاني هذه  االفعال  3 4مايس 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

توسط خبر هذه    3 5ايس م

 االفعال

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 

 

 1 حزيران

ديم خبر امتناع تق-ليس   3

 ليس عليها

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

حذف  -كان الزائدة  3 2 حزيران

حذفها مع  -كان وحدها

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
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 البنية التحتية  .22

تحقيررق    . شرررا ابررن عقيررل  علررى  ألفيررة ابررن مالرر  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 العالمة محمد محيي الدين عبد الحميد

 
 شرا شذور الذهب  البن هشام-1 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

 أوضح المسال  البن هشام -2

 اسمها

الحروف المشبهة   3 3 حزيران

ما  و ال --بليس  

 والت و ان

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

  واالمتحانات

 -أفعال المقاربة   3 4 حزيران

 -وافعال الرجاء

 وافعال الشروع

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

طريقة حل  مراجعة عامة   3 1 زومت

 المشكالت 

   _____ 

و  2 زومت

3  

 ____     ______ االمتحانات النهائية   ___
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 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .20

على الرغم مما يتصف به المنهج المقرر لمادة األدب الحديث من معلومات مهمة إال انه بحاجة إلى  -1

 .وضوعات التي جاءت سطحية في طريقة تناولها وعرضها مإعادة كتابة بعض ال
 .  الطالبى النماذج التطبيقية الضرورية لترسيخ المادة النظرية لدى قرر كثيراً إلميفتقر ال -2
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 
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  للعلوم االنسانية  جامعة تكريت / كلية التربية  المؤسسة التعليمية .41

 قسم اللغة العربية  / المركز علمي القسم ال .42

 تحليل النص القرآني  اسم / رمز المقرر .43

 محاضرات صفيّة  أشكال الحضور المتاحة .44

 مقرر سنوي  الفصل / السنة .45

 ساعة  64 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .46

 2921/ 5/ 27 تاريخ إعداد هذا الوصف  .47

 

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

 ؛البرنامج.
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 أهداف المقرر .42

ة التي ظهرت في العصر الحديث والوقوف على دواعي دبيالعربي الحديث وأهم المدارس واالتجاهات األ شعربال الطالبتعريف 
 النشأة والتطوير

على التحليل والشرح والتأويل لألعمال األدبية لتذوقها تذوقاً صحيحاً والحكم لها أو عليها بموضوعية  الطالبلدى تنمية القدرة 
 وإنصاف .

 
 
 
 
 
 
 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .39
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 األهداف المعرفية   -ب

عر في العصر الحديث  ، متمثالً بأهم معرفة واسعة بالش الطالببعد تلقي هذه المادة تتكون لدى   -1أ

 المصطلحات والمدارس واالتجاهات األدبية.

مدرسة المهجر وجماعة  درسة اإلحياء ، مدارس األدبية الحديثة متمثالً مالتعرف على أهم المذاهب وال-2أ

نح مما يم والشعر الحر ) التفعيلة( الريادة والمصطلح ، وأهم شعرائها   مدرسة أبولو الديوان و

الطالب القدرة على تحليل النصوص والوقوف على ما فيها من صور وأخيلة والسيما عند دراسة النماذج 

 الشعرية العليا والسيما في العصر الحديث .

 القدرة على تذوق النصوص األدبية وتحليلها للكشف عن خصوصيتها الحديثة . -3أ

 
 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

عرفة عناصر الفن والجمال في النصوص األدبية وتطبيقها على نصوص شعرية ونثرية من م – 1ب

 األدب العربي .

 معرفة أهم المدارس األدبية الحديثة والقدرة على تحليل النصوص . – 2ب

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

 ثالثة المبدع والنص والمتلقي .اإلبداعية ال
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

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

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

في المناقشات الصفية والواجبات  الطالب_ التقويم البنائي ) التكويني( باالمتحانات اليومية ، ومالحظة أداء 

 تابعتها ، والتقويم الصفي .البيتية وم

 

 _ التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب . 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

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

 

 مصطلحات واالتجاهات األدبية والشعرية الحديثة معرفة أهم ال -2ج-

إبداعات األدب العربي ، عبر السمو بالمنتجات  ايرزبأهمية الشعر بوصفه  الطالبإيقاظ وعي  -3ج

 اإلبداعية إلى درجات عليا من النضوج واالكتمال .
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 طرائق التعليم والتعلم     

 .  توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية -

الوعي بأهمية  الطالبتقديم الشعر العربي الحديثة بما ينطوي عليه من أبعاد حضارية ، مما يغرس لدى  -

 الشعر العربي الحديث ودوره في البناء الحضاري االنساني والثقافة الكونية .

 

 
 طرائق التقييم    

 

 _ تستخدم في قياس التقويم أكثر من طريقة لتوفير الشمولية :

 حول األهداف الوجدانية والقيمية . الطالبطريقة القياسية المقالية التي يتم من خاللها فهم أفكار  أوالً 

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

 متعدد ، وملئ الفراغات ، والصح والخطأ .
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 بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. .تأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقالمهارات العامة وال -د  

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

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

   أصح منه .

 

 بنية المقرر .31

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

كانون 

 1األول 
الطريقة  سورة  ال عمران   2

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون 

 2األول  
تحليل سورة ال عمران من   2

 72الى االية  7االية 

 الطريقة

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون 

  3األول
البيان والتفسير لاليات من   2

7-72 

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
كانون 

 4األول 
 – 72تحليل االيات من   2

 احكامها وتفسيرها 02

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون 

  1الثاني 

ام االيات القرآنية بيان احك  2

 32 -02من 

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون 

 2الثاني 
  42-32تحليل االيات من   2

القراءات .. اللغة . االساليب 

 البالغية 

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
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كانون 

  3الثاني 
 44-42تحليل االيات من   2

 قراءاتاللغة . البالغة .ال

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
كانون 

 4الثاني 
الطريقة  56-44تحليل االيات من   2

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة  62-56تحليل االيات من  2 1شباط    

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة  65-62تحليل االيات من  2  2شباط    

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة  12-65تحليل االيات من  2  1آذار    

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة  14-12تحليل االيات م  2 2آذار    

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات

الطريقة  47-14تحليل االيات من  2 3آذار     

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات

الطريقة  41-47تحليل االيات من  2  4آذار     

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات

الطريقة  45-41تحليل االيات من  2 1نيسان 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة  02-45تحليل االيات من   2 2نيسان  

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
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الطريقة  01 -02تحليل االيات من   2 3نيسان 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات

الطريقة  720-01تحليل االيات من  2  4نيسان 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة  726-720تحليل االيات من   2  1مايس   

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة  775-726 تحليل االيات من  2 2مايس 

 القياسية
 األداء الصفي

الطريقة  705-775تحليل االيات من  2  3مايس   

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

-705تحليل االيات من    2 4مايس 

735 

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة  752-735تحليل االيات من  2 5ايس م

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 

 

 1 حزيران

الطريقة  765-752تحليل االيات من  2

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة  742-765تحليل االيات من  2 2 حزيران

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

األداء الصفي الطريقة  702-742تحليل االيات من  2 3 حزيران
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 البنية التحتية  .32

، وهبرر   لشررريعة والمررنهجالتفسررير المنيررر فرري العقيرردة وا ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 .الزحيلي ، المجلد الثاني دار الفكر دمشق

 
 2تفسير الصابوني ، للصابوني / مكة المكرمة ط/ ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
لملقب بالبيضاوي ، تفسير البيضاوي ، ناصر الدين ا

 دار الكتب العلمية ، بيروت .

 واالمتحانات  القياسية

الطريقة  022-702تحليل االيات من  2 4 رانحزي

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

طريقة حل  مراجعة عامة   2 1 زومت

 المشكالت 

   _____ 

و  2 زومت

3  

 ____     ______ االمتحانات النهائية   ___
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ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .33

على الرغم مما يتصف به المنهج المقرر لمادة األدب الحديث من معلومات مهمة إال انه بحاجة إلى  -3

 .طريقة تناولها وعرضها  وضوعات التي جاءت سطحية فيمإعادة كتابة بعض ال
 .  الطالبقرر كثيراً إلى النماذج التطبيقية الضرورية لترسيخ المادة النظرية لدى ميفتقر ال -4
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 للعلوم االنسانية  كلية التربية  – جامعة تكريت المؤسسة التعليمية .40

 اللغة العربية القسم العلمي  / المركز .52

 منهج البحثالمكتبة و اسم / رمز المقرر .57

 الكتروني شكال الحضور المتاحةأ .50

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

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

 ؛البرنامج.
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 سنوي الفصل / السنة .53

 ساعة  64 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .54

  0207 – 5 – 04 تاريخ إعداد هذا الوصف  .55

 أهداف المقرر .56

 بمنهجيات البحث وآليات الكتابة القويمة . الطالب.تعريف 7

 وص األدبية ..تنمية القدرة على التحليل والتقويم والتأويل لألعمال والنص0

 .تنمية القدرة على تقييم النصوص األدبية والقدرة على نقدها .3

 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .34
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 األهداف المعرفية   -أ

 من معرفة آليات الكتابة البحثية وطرائقها . الطالبتمكن االطالع على مفردات هذه المادة ي بعد -7أ

 هم المصادر والمراجع العربية واألجنبية في شتى الموضوعات والعصور .التعرف على أ -0أ

من الكشف عن حقائق هذه  وص األدبية على النحو الذي يمكنهممن تذوق النص الطالبن يتمك -3أ

 النصوص .

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 قدر اإلمكان . نفسهمن االعتماد على  الطالبن يتمك – 7ب

 منح الثقة بالنفس والسير على وفق خطى علمية راسخة . – 0ب

 الغوص في هذا اإلرث العلمي الذي تركه لنا السابقون فيما يتعلق بعلوم اللغة العربية وآدابها . – 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 الطريقة القياسية ) إلقاء المحاضرات ( . .7

 طريقة النص .0

 طرائق التقييم      

في المناقشات الصفية والواجبات البيتية  الطالب.التقييم البنائي من خالل االختبارات اليومية ، ومالحظة أداء 7

 ومتابعتها ، والتقييم الصفي .

 .التقييم التشخيصي من خالل االمتحانات الفصلية والنهائية .0
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 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 لعربية والتراث العربي .على حب اللغة ا الطالبتنشئة  -7ج

 من تثقيف المجتمعات المختلفة . الطالبالوقوف على الحقائق العلمية المطلوبة لتمكين  -0ج

 التعرف على أهم المصطلحات والمفاهيم المتعلقة بمنهجيات البحث . -3ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 الطالبتوفير الدوافع النفسية على النحو الذي يشجع  .7

لقيام بمهام مسؤولية كتابة البحوث بكل أمانة على ا

 وعلمية ودقة .

تقديم المعلومة الرصينة والحقيقية لغرض زرع بذرة  .0

 اتجاه البحوث األكاديمية وأهميتها . الطالبالوعي في نفوس 

 

 طرائق التقييم    

 الطريقة القياسية المقالية . .7

 طريقة االختبارات الموضوعية . .0
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 امة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات الع -د  

القدرة على تحليل النصوص والوقوف على الحقائق التي يتم التوصل إليها من خالل عملية كتابة  -7د

 البحوث األكاديمية الرصينة .

سبيل الوصول إلى أقصى درجات الدقة  معرفة الخطوات العلمية التي يسير عليها الباحثون في -0د

 والعلمية .

 معرفة أن الكتابة البحثية بحاجة إلى مجموعة من األدوات البحثية التي البد من توافرها . -3د

    -4د

 بنية المقرر .35

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 

 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

تعريف المنهج ونبذة   0 7ول كانون األ

 تاريخية عن نشأته

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات

تعريف البحث وأنواع   0 0 كانون األول

 البحوث

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات

األداء الصفي  الطريقة القياسية الباحث وشروطه  0 3 كانون األول

 واالمتحانات

احتياجات الباحث الثالث   0 4 ولكانون األ

وطرائق قراءة البحث 

 من قبل المشرف

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات

اختيار الموضوع   0 7 كانون الثاني

 وشروط اختياره

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات

 ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــ امتحان شهري  0 0 كانون الثاني

األداء الصفي  الطريقة القياسية الخطة  0 3 كانون الثاني

 واالمتحانات
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األداء الصفي  الطريقة القياسية المصادر والمراجع  0 4 كانون الثاني

 واالمتحانات

األداء الصفي  الطريقة القياسية فوائد متعلقة بالمصادر  0 7شباط 

 واالمتحانات

 ـــــ ــــــ امتحان شهري  0 0 شباط

الجذاذات وجمع   0 7 آذار

 المعلومات

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات

فوائد متعلقة بجمع   0 0 آذار

 المعلومات

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات

األداء الصفي  الطريقة القياسية تفريق الجذاذات  0 3 آذار

 واالمتحانات

عن مالحظات عامة   0 4 آذار

 عملية جمع المعلومات

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات

األداء الصفي  الطريقة القياسية المسودة  0 7نيسان 

 واالمتحانات

 ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ امتحان شهري  0 0نيسان 

األداء الصفي  الطريقة القياسية النقد وأنواعه  0 3نيسان 

 اناتواالمتح

قراءة من أجل وحدة   0 4نيسان 

 البحث

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات

األداء الصفي  الطريقة القياسية المبيضة ومتعلقاتها  0 7آيار 
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 واالمتحانات

األداء الصفي  الطريقة القياسية المبيضة الثانية  0 0 آيار

 واالمتحانات

األداء الصفي  يقة القياسيةالطر الفهارس وأنواعها  0 3 آيار

 واالمتحانات

األداء الصفي  الطريقة القياسية الفهارس وأنواعها  0 4 آيار

 واالمتحانات

األداء الصفي  الطريقة القياسية المعاجم العربية وأهميتها  0 7حزيران 

 واالمتحانات

األداء الصفي  الطريقة القياسية كتب األدب العامة  0 0حزيران 

 ناتواالمتحا

األداء الصفي  الطريقة القياسية كتب النحو واللغة  0 3حزيران 

 واالمتحانات

األداء الصفي  الطريقة القياسية كتب البالغة  0 4حزيران 

 واالمتحانات

طريقة حل  مراجعة عامة  0 7تموز 

 المشكالت

 ـــــــــ

 ـــــــ ـــــــ االمتحانات النهائية  ـــــ 3و  0تموز 
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 ة التحتية البني .36

 .منهج البحث األدبي ، د. علي جواد الطاهر .7 ـ الكتب المقررة المطلوبة 7

 .المكتبة ، د. حاتم الضامن .0

 

 .منهج البحث ، د. شوقي ضيف .7 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  0

 .منهج البحث ، أحمد الشايب .0

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 مجالت العلمية ، التقارير ،....  () ال

 .المكتبة العربية ومنهج البحث ، د. محمد رضوان الداية .7

.لمحات في المكتبة والبحث والمصادر ، د. محمد عجاج 0

 الخطيب .

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 

أي كتاب الكتروني يصب في فائدة التعلم فالهدف الرئيس هو 

 الطالبلمعرفة وترصينها لدى زيادة ا

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .31

 في مضمار كتابة البحوث األكاديمية . الطالبالمادة تفتقر إلى النماذج التطبيقية التي تعزز من فهم  .7

في الوقوف على  الطالبمن المفترض أن تدرس هذه المادة في المراحل األولى لكي نستطيع مساعدة  .0



  
 86الصفحة 

 
  

ث الرصينة ، مع زيادة عدد ساعات المعتمدة لتدريسها أو جعلها مادة تدرس في أساسيات كتابة البحو

 مرحلتين متتاليتين .
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 للعلوم االنسانية  كلية التربية  – جامعة تكريت المؤسسة التعليمية .51

 اللغة العربية القسم العلمي  / المركز .54

 النثر العربي الحديث اسم / رمز المقرر .50

 الكتروني أشكال الحضور المتاحة .62

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

ً عما إذا كان قد حقق االس تفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف مبرهنا

 ؛البرنامج.
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 سنوي ل / السنةالفص .67

 ساعة  64 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .60

  0207 – 5 – 00 تاريخ إعداد هذا الوصف  .63

 أهداف المقرر .64

 بالنصوص الفنية النثرية الحديثة . الطالب.تعريف 7

 .تنمية القدرة على التحليل والتقويم والتأويل لألعمال والنصوص النثرية .0

 نصوص النثرية والقدرة على تذوقها ..تنمية القدرة على تمييز ال3

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .34

 األهداف المعرفية   -أ

 من التمييز بين النصوص النثرية المختلفة . الطالبتمكن االطالع على مفردات هذه المادة ي بعد -7أ

 ة النثرية .التعرف على أهم القامات العربية في مجال الكتابة اإلبداعي -0أ

من تذوق هذه النصوص والتأثر  وص النثرية على النحو الذي يمكنههمن تذوق النص الطالبن يتمك -3أ

 بها .
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 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 قدر اإلمكان . نفسهمن االعتماد على  الطالبتمكين  – 7ب

 قويمة .منح الثقة بالنفس والسير على وفق خطى علمية راسخة و – 0ب

 التعمق في هذا اإلرث العلمي الذي تركه لنا السابقون فيما يتعلق بالفنون النثرية العربية الحديثة . – 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 الطريقة القياسية ) إلقاء المحاضرات ( . .7

 طريقة النص .0

 طرائق التقييم      

في المناقشات الصفية والواجبات البيتية  الطالبليومية ، ومالحظة أداء .التقييم البنائي من خالل االختبارات ا7

 ومتابعتها ، والتقييم الصفي .

 .التقييم التشخيصي من خالل االمتحانات الفصلية والنهائية .0

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 على حب اللغة العربية والتراث العربي . الطالبتنشئة  -7ج

 من تثقيف المجتمعات المختلفة . الطالبالحقائق العلمية المطلوبة لتمكين الوقوف على  -0ج

 التعرف على أهم المصطلحات والمفاهيم المتعلقة بالنثر العربي الحديث . -3ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 الطالبتوفير الدوافع النفسية على النحو الذي يشجع  .7

 نثرية الحديثة وتدريسها .على القيام بمهام التمييز بين النصوص ال
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تقديم المعلومة الرصينة والحقيقية لغرض زرع بذرة  .0 

 اتجاه اإلرث النثري الفني الذي تركه لنا المبدعون العرب في العصر الحديث . الطالبالوعي في نفوس 

 

 طرائق التقييم    

 الطريقة القياسية المقالية . .3

 طريقة االختبارات الموضوعية . .4

 

 ت العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المهارا -د 

 القدرة على تحليل النصوص من خالل تذوق النصوص النثرية المختلفة . -7د

 القدرة على غرس حب المعرفة في نفوس أبناء طبقات المجتمع المختلفة . -0د

في معالجة المشكالت العامة  الطالبلفة على النحو الذي يعزز من قدرة التزود بآليات التعلم المخت -3د

 التي تنشأ في المجتمع على وفق ظروف مالئمة .

    -4د

 بنية المقرر .30

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 

 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

مفهومه  التمهيد : السرد ،  0 7كانون األول 

 + تقانات السرد

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات

آليات السرد في النص   0 0 كانون األول

 األدبي + عناصر السرد

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات

الفن األول : القصة ،   0 3 كانون األول

تعريفها وتأصيلها 

 وعوامل نشأتها

داء الصفي األ الطريقة القياسية

 واالمتحانات

البناء الفني للقصة +   0 4 كانون األول

 عناصر القصة

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات

خصائص القصة   0 7 كانون الثاني

وسماتها + رواد القصة 

العربية ومجموعة من 

 النماذج القصصية

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات

 ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــ امتحان شهري  0 0 يكانون الثان
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الفن الثاني : الرواية ،   0 3 كانون الثاني

تعريفها + جذور الرواية 

 + عوامل نشأتها

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات

أنماط الرواية + عناصر   0 4 كانون الثاني

 الرواية

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات

مميزات الرواية + رواد   0 7شباط 

الرواية العربية 

ومجموعة من النماذج 

 الروائية

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات

 ـــــ ــــــ امتحان شهري  0 0 شباط

الفن الثالث : المسرحية ،   0 7 آذار

تعريفها + ونشأتها عند 

 العرب

لصفي األداء ا الطريقة القياسية

 واالمتحانات

مراحل المسرحية +   0 0 آذار

 هيكل العمل المسرحي

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات

وحدة المسرحية +   0 3 آذار

مقومات العمل المسرحية 

+ أجزاء العمل 

 المسرحي

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات

األداء الصفي  الطريقة القياسيةأنواع المسرحية +   0 4 آذار

 واالمتحانات
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لمسرحية + موضوعات ا

 تأثيرات المسرحية
الفرق بين المسرحية   0 7نيسان 

والرواية والقصة + 

شخصيات المسرحية 

 +عناصر المسرحية

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات

 ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ امتحان شهري  0 0نيسان 

شروط نجاح المسرحية   0 3نيسان 

+ رواد المسرحية 

العربية ومجموعة من 

 النماذج المسرحية

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات

الفن الرابع : السيرة ،   0 4نيسان 

تعريفها + تاريخ فن 

السيرة عند العرب 

ونشأتها + تيارات 

السيرة وطرائق وصولها 

 إلى العرب

األداء الصفي  قياسيةالطريقة ال

 واالمتحانات

الهدف من كتابة السيرة   0 7آيار 

 + أنواع السيرة

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات

صفي األداء ال الطريقة القياسيةالفروق ما بين السيرة   0 0 آيار

 واالمتحانات
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الذاتية والسيرة الغيرية 

+ رواد فن السيرة 

العربية ومجموعة من 

 النماذج السيرية
الفن الخامس : المقالة ،   0 3 آيار

تعريفها + عوامل نشأة 

 المقالة في العالم العربي

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات

عوامل انتشار المقالة   0 4 آيار

وظهورها في العالم 

العربي +  العناصر 

 المكونة للمقالة

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 متحاناتواال

األداء الصفي  الطريقة القياسية أنواع المقالة  0 7حزيران 

 واالمتحانات

ألوان المقالة األدبية +    0 0حزيران 

 ألوان المقالة العلمية

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات

رواد المقالة العربية   0 3حزيران 

ومجموعة من نصوصهم 

 المقالية

األداء الصفي  ةالطريقة القياسي

 واالمتحانات

 ـــــــ ــــــــ امتحان شهري  0 4حزيران 

طريقة حل  مراجعة عامة  0 7تموز 

 المشكالت

 ـــــــ
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 البنية التحتية  .42

 اني وآخرون ..األدب العربي الحديث ، د. سالم الحمد7 ـ الكتب المقررة المطلوبة 7

 

. مجموعة محاضرات نظمها التدريسي اعتماداً على المفردات 7 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  0

 المقررة من الوزارة .

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ) المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

 فيق.فنون النثر العربي الحديث ، د. عمر إبراهيم تو7

 .نشأة النثر الحديث وتطوره ، عمر الدسوقي0

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 

أي كتاب الكتروني يصب في فائدة التعلم فالهدف الرئيس هو 

 الطالبزيادة المعرفة وترصينها لدى 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .7

 زيادة عدد ساعات المعتمدة لتدريس المادة . .3

 

 

 ـــــــ ـــــــ االمتحانات النهائية  ـــــ 3و  0تموز 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

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

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

 ؛البرنامج.

 

 

  للعلوم االنسانية  كلية التربية / جامعة تكريت  يةالمؤسسة التعليم .1

 قسم اللغة العربية  المركز/ القسم العلمي   .2
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 الصف الثاني/ علم الصوت والمعجم العربي رمز المقرر/ اسم  .3

 محاضرات صفيّة  أشكال الحضور المتاحة .4

 مقرر سنوي  السنة/ الفصل  .5

 ساعة  64 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 2021 /5 /27 خ إعداد هذا الوصف تاري .7
 

 أهداف المقرر .2

والوقوف  المعجميةالعربية وأهم المدارس واالتجاهات التي ظهرت في التأليف  بالمعجمات الطالبتعريف 

 على دواعي النشأة والتطوير

الً ن الضياع فضموحفظ اللغة  توضيح الُمفردات واأللفاظ اللغويّة في المعجمات باهمية الطالبتعريف 

 .ملة في الوقت الحاضر ، وتعريف غير العرب بلغتهمستعمعلى تعريف القراء بداللة األلفاظ غير ال

 

يهدف التعريف بعلم الصوت بوصفه أسلوباً لتدريس القراءة وبعض جوانب الكتابة بتنمية الوعي بالوحدات 

ة أو أنماط الصوت باللغة يتضمن ذلك مهارات السمع وتعّرف الوحدات الصوتي. الصوتية لدى المتعلمين

الهدف من ذلك هو تعليم المتعلمين بشكل منهجي العالقة بين هذه األصوات وأنماط . العربية واستخدامها
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يركز علم الصوت على مهارات تفكيك الكلمات الجديدة . التهجئة المكتوبة، أو الوحدات الخطية التي تمثلها

 .أنماط تهجئة الصوت" مزج"بنطقها وتجميع أو 
 ...معرفة جذور الكلمات العربية وكيفية الوصول إليها في المعجمات

 معرفة مخارج األصوات العربية وصفاتها وحاالتها التعاملية أثناء التركيب
 
 
 
 

 
 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .19

 األهداف المعرفية   -7

رفة مخارج األصوات العربية وصفاتها وحاالتها التعاملية مع  الطالببعد تلقي هذه المادة تتكون لدى   -1أ

 .أثناء التركيب 
 ي معحمة ودورها في التأليف المية القديمعجمالتعرف على  أهم المدارس ال-2أ

 
 .معرفة جذور الكلمات العربية في المعجمات   -3أ
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 . األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 
لعربية وصفاتها وحاالتها التعاملية أثناء التركيب والتحليل وأثر ذلك في معرفة مخارج األصوات ا  – 1ب

 .الداللة
 .يمعحمة ودورها في التأليف المية القديمعجممعرفة أهم المدارس ال – 2ب

 .معرفة جذور الكلمات العربية وكيفية الوصول إليها في المعجمات   -3ب     
 طرائق التعليم والتعلم      

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

 طرائق التقييم      

 
في المناقشات الصفية والواجبات  الطالبباالمتحانات اليومية ، ومالحظة أداء ( التكويني) التقويم البنائي _ 

 .البيتية ومتابعتها ، والتقويم الصفي 
 
 . لية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفص_ 
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 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
 . على حب اللغة العربية ، وفهم كونها لغة معجزة أُديت بها معجزة القرآن الكريم  الطالبتنشئة  -1ج
 
 ...معرفة جذور الكلمات العربية وكيفية الوصول إليها في المعجمات  -2ج-

 
بأهمية  معرفة مخارج األصوات العربية وصفاتها وحاالتها التعاملية أثناء  الطالبي إيقاظ وع -3ج

 .التركيب 
 

 طرائق التعليم والتعلم     

 . توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية  -
بأهمية الوعي  الطالبتقديم الشعر العربي الحديثة بما ينطوي عليه من أبعاد حضارية ، مما يغرس لدى  -

 .الشعر العربي الحديث ودوره في البناء الحضاري االنساني والثقافة الكونية 
 
 
 طرائق التقييم    
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 _ تستخدم في قياس التقويم أكثر من طريقة لتوفير الشمولية :

 .حول األهداف الوجدانية والقيمية  الطالبأوالً طريقة القياسية المقالية التي يتم من خاللها فهم أفكار 

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

 متعدد ، وملئ الفراغات ، والصح والخطأ .

 
 
 

 (.بقابلية التوظيف والتطور الشخصي . المهارات األخرى المتعلق) المهارات العامة والتأهيلية المنقولة  -د 
 .ل النصوص الشعرية و معرفة أوزانها والبحور التي تنتظم عليها القدرة تحلي-1د
حفظ النصوص الشعرية ومعرفة أهميتها الحضارية والفنية والثقافية بوصفها علم قوم لم يكن لهم علم  -2د

 .  أصح منه 
 

 

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
أو / اسم الوحدة 

 الموضوع
 طريقة التقييم ليمطريقة التع
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كانون 

 1األول 
معجمات األلفاظ   2

 )المدارس المعجمية(

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون 

 2األول  
معجمات األلفاظ   2

 )المدارس المعجمية(

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات
كانون 

  3األول
مدرسة الخليل   2

( ، )الصوتية وتقلباتها

معجماتها ، وطريقة 

الكشف فيها 

 وخصائصها

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

كانون 

 4األول 
مدرسة الخليل   2

)الصوتية وتقلباتها( ، 

معجماتها ، وطريقة 

الكشف فيها 

 وخصائصها

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات

كانون 

  1الثاني 
مدرسة الخليل   2

تية وتقلباتها( ، )الصو

معجماتها ، وطريقة 

الكشف فيها 

 وخصائصها

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات

األداء الصفي  الطريقة القياسيةمدرسة الخليل   2كانون 
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)الصوتية وتقلباتها( ،  2الثاني 

معجماتها ، وطريقة 

الكشف فيها 

 وخصائصها

 واالمتحانات 

كانون 

  3الثاني 
ة ابن دريد مدرس  2

)الترتيب األلف بائي 

الخاص( ، معجماتها ، 

وطريقة الكشف فيها 

 وخصائصها

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

كانون 

 4الثاني 
مدرسة ابن دريد   2

)الترتيب األلف بائي 

الخاص( ، معجماتها ، 

وطريقة الكشف فيها 

 وخصائصها

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 متحانات واال

مدرسة ابن دريد   2 1شباط    

)الترتيب األلف بائي 

الخاص( ، معجماتها ، 

وطريقة الكشف فيها 

 وخصائصها

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

األداء الصفي  ةالطريقة القياسيمدرسة الجوهري   2  2شباط    
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)الفصل والباب 

والقافية( ، معجماتها ، 

وطريقة الكشف فيها 

 وخصائصها

 واالمتحانات 

مدرسة الجوهري   2  1آذار    

)الفصل والباب 

والقافية( ، معجماتها ، 

وطريقة الكشف فيها 

 وخصائصها

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

مدرسة الزمخشري   2 2آذار    

)الترتيب األلفبائي( ، 

معجماتها ، وطريقة 

الكشف فيها 

 وخصائصها

األداء الصفي  ريقة القياسيةالط

 واالمتحانات

مدرسة الزمخشري   2 3آذار     

)الترتيب األلفبائي( ، 

معجماتها ، وطريقة 

الكشف فيها 

 وخصائصها

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات

األداء الصفي  الطريقة القياسية معجمات المعاني  2  4     آذار
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 واالمتحانات

الغريب المصنف ألبي   2 1نيسان 

عبيد ، فقه اللغة 

للثعالبي ، المخصص 

 دراسة تطبيقية

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

الغريب المصنف ألبي   2 2نيسان  

عبيد ، فقه اللغة 

للثعالبي ، المخصص 

 دراسة تطبيقية

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات

الصوت مفهوم علم   2 3نيسان 

 وموضوعاته

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات
الصوت والحرف   2  4نيسان 

أركانه ووظيفته 

 وأهميته

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

الصوت والحرف   2  1مايس   

أركانه ووظيفته 

 وأهميته

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

صوات الصامتة  األ  2 2مايس 

 واألصوات الصائتة

 األداء الصفي الطريقة القياسية

األداء الصفي  الطريقة القياسيةأنواع المقطع   2  3مايس   
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 واالمتحانات  وتطبيقاتها
مخارج األصوات    2 4مايس 

 وصفاتها

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 
الظواهر الصوتية   2 5ايس م

إلشمام، )الهمز، ا

 الخ ...االختالس 

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

 
 

 1 حزيران

صلة الصوت بنشأة   2

 اللغة والمعنى

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

األصوات واللهجات   2 2 حزيران

 العربية

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 
ت واللهجات األصوا  2 3 حزيران

 العربية

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 
جهود العلماء في علم   2 4 حزيران

الصوت القدماء 

 والمحدثين

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

طريقة حل  مراجعة عامة   2 1 زومت

 المشكالت 
   _____ 

 ____     ______ االمتحانات النهائية   ___و  2 زومت



  
 117الصفحة 

 
  

3  
 

 البنية التحتية  .12

 المدخل إلى علم أصوات العربية د غانم -1 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 

 المعجم العربي نشأته وتطوره د حسين نصار  -2
 أطوار المعجم العربي د حازم الحلي  -1 (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2

 األصوات اللغوية   إبراهيم أنيس -2

ي يوصى بها                 اـ الكتب والمراجع الت

 ,....  (التقارير , المجالت العلمية ) 
 

مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية

.... 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13
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على الرغم مما يتصف به المنهج المقرر لمادة األدب الحديث من معلومات مهمة إال انه بحاجة إلى  -1

 .ت التي جاءت سطحية في طريقة تناولها وعرضها وضوعامإعادة كتابة بعض ال
 .  الطالبقرر كثيراً إلى النماذج التطبيقية الضرورية لترسيخ المادة النظرية لدى ميفتقر ال -2
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

  للعلوم االنسانية  جامعة تكريت / كلية التربية  المؤسسة التعليمية .65

 قسم اللغة العربية  / المركز علمي القسم ال .66

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

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

 ؛البرنامج.
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 الصف الثاني/ م الصوت والمعجم العربيعل اسم / رمز المقرر .67

 محاضرات صفيّة  أشكال الحضور المتاحة .62

 مقرر سنوي  الفصل / السنة .60

 ساعة  64 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .79

 2921/ 5/ 27 تاريخ إعداد هذا الوصف  .71

 
 أهداف المقرر .72

والوقوف على دواعي النشأة  يمعجمالتأليف الي وأهم المدارس واالتجاهات التي ظهرت ف ةالعربيات معجمبال الطالبتعريف 
 والتطوير

ن الضياع فضاًل على تعريف القراء بداللة موحفظ اللغة  توضيح الُمفردات واأللفاظ اللغويّة ات فيمعجمية المبأه الطالبتعريف 
 .ملة في الوقت الحاضر ، وتعريف غير العرب بلغتهمستعماأللفاظ غير ال

 
لتدريس القراءة وبعض جوانب الكتابة بتنمية الوعي بالوحدات الصوتية لدى  اً أسلوب بوصفه لصوتعلم ايهدف التعريف ب
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واستخدامها. الهدف من ذلك عربية المتعلمين. يتضمن ذلك مهارات السمع وتعّرف الوحدات الصوتية أو أنماط الصوت باللغة ال
ماط التهجئة المكتوبة، أو الوحدات الخطية التي تمثلها. يركز هو تعليم المتعلمين بشكل منهجي العالقة بين هذه األصوات وأن

 .على مهارات تفكيك الكلمات الجديدة بنطقها وتجميع أو "مزج" أنماط تهجئة الصوت علم الصوت

 معرفة جذور الكلمات العربية وكيفية الوصول إليها في المعجمات...
 ملية أثناء التركيبمعرفة مخارج األصوات العربية وصفاتها وحاالتها التعا

 
 
 
 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .41
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 األهداف المعرفية   -ت

معرفة مخارج األصوات العربية وصفاتها وحاالتها التعاملية   الطالببعد تلقي هذه المادة تتكون لدى   -1أ

 . أثناء التركيب

  يمعحمدورها في التأليف الة ومية القديمعجمأهم المدارس ال التعرف على -2أ

 

 . معرفة جذور الكلمات العربية في المعجمات  -3أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

والتحليل وأثر ذلك في  معرفة مخارج األصوات العربية وصفاتها وحاالتها التعاملية أثناء التركيب  – 1ب

 .الداللة

 ي.معحمة ودورها في التأليف الميية القدمعجممعرفة أهم المدارس ال – 2ب

 . معرفة جذور الكلمات العربية وكيفية الوصول إليها في المعجمات  -3ب     
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 _ الطريقة القياسية ) القاء المحاضرات ( .

 _ طريقة النص .
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 طرائق التقييم      

 

في المناقشات الصفية والواجبات  الطالبت اليومية ، ومالحظة أداء _ التقويم البنائي ) التكويني( باالمتحانا

 البيتية ومتابعتها ، والتقويم الصفي .

 

 _ التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب . 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

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

 

 معرفة جذور الكلمات العربية وكيفية الوصول إليها في المعجمات...  -2ج-

 

معرفة مخارج األصوات العربية وصفاتها وحاالتها التعاملية أثناء  بأهمية  الطالبإيقاظ وعي  -3ج

 . التركيب
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 طرائق التعليم والتعلم     

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية .  -

الوعي بأهمية  الطالبتقديم الشعر العربي الحديثة بما ينطوي عليه من أبعاد حضارية ، مما يغرس لدى  -

 الشعر العربي الحديث ودوره في البناء الحضاري االنساني والثقافة الكونية .

 

 
 طرائق التقييم    

 

 لتقويم أكثر من طريقة لتوفير الشمولية :_ تستخدم في قياس ا

 حول األهداف الوجدانية والقيمية . الطالبأوالً طريقة القياسية المقالية التي يتم من خاللها فهم أفكار 

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

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

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

افية بوصفها علم قوم لم يكن لهم علم حفظ النصوص الشعرية ومعرفة أهميتها الحضارية والفنية والثق -2د

 أصح منه .  

 

 بنية المقرر .42

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

كانون 

 1األول 
ات األلفاظ معجم  2

 (يةمعجمدارس الم)ال

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون 

 2ألول  ا
ات األلفاظ معجم  2

 (يةمعجمدارس الم)ال

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون 

  3األول
ليل خدرسة الم  2

،  ()الصوتية وتقلباتها

اتها ، وطريقة معجم

الكشف فيها 

 صائصهاخو

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

كانون 

 4األول 
ليل خدرسة الم  2

،  (وتية وتقلباتها)الص

اتها ، وطريقة معجم

الكشف فيها 

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
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 صائصهاخو

كانون 

  1الثاني 
ليل خدرسة الم  2

،  ()الصوتية وتقلباتها

اتها ، وطريقة معجم

الكشف فيها 

 صائصهاخو

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات

كانون 

 2الثاني 
ليل خة الدرسم  2

،  ()الصوتية وتقلباتها

اتها ، وطريقة معجم

الكشف فيها 

 صائصهاخو

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

كانون 

  3الثاني 
درسة ابن دريد م  2

)الترتيب األلف بائي 

اتها ، معجم،  (اصخال

وطريقة الكشف فيها 

 صائصهاخو

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

كانون 

 4الثاني 
درسة ابن دريد م  2

)الترتيب األلف بائي 

اتها ، معجم،  (اصخال

وطريقة الكشف فيها 

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
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 صائصهاخو

درسة ابن دريد م  2 1شباط    

)الترتيب األلف بائي 

اتها ، معجم،  (اصخال

وطريقة الكشف فيها 

 صائصهاخو

الطريقة 

 ةالقياسي
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

درسة الجوهري م  2  2شباط    

)الفصل والباب 

اتها ، معجم،  (والقافية

وطريقة الكشف فيها 

 صائصهاخو

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

درسة الجوهري م  2  1آذار    

)الفصل والباب 

اتها ، معجم،  (والقافية

وطريقة الكشف فيها 

 صائصهاخو

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 مدرسة الزمخشري  2 2آذار    

،  ()الترتيب األلفبائي

اتها ، وطريقة معجم

الكشف فيها 

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات



  
 118الصفحة 

 
  

 صائصهاخو

 مدرسة الزمخشري  2 3آذار     

،  ()الترتيب األلفبائي

اتها ، وطريقة معجم

الكشف فيها 

 صائصهاخو

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات

الطريقة  عانيمات المعجم  2  4آذار     

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات

صنف ألبي مالغريب ال  2 1نيسان 

عبيد ، فقه اللغة 

صص مخللثعالبي ، ال

 دراسة تطبيقية

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

صنف ألبي مالغريب ال  2 2نيسان  

عبيد ، فقه اللغة 

صص مخللثعالبي ، ال

 دراسة تطبيقية

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات

الصوت  معل مفهوم  2 3نيسان 

 وضوعاتهمو

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات

الصوت والحرف   2  4نيسان 

أركانه ووظيفته 

الطريقة 

 سيةالقيا
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
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 يتهموأه

الصوت والحرف   2  1مايس   

أركانه ووظيفته 

 يتهموأه

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

تة  ماألصوات الصا  2 2مايس 

 واألصوات الصائتة

الطريقة 

 القياسية
 األداء الصفي

قطع مأنواع ال  2  3مايس   

 وتطبيقاتها

الطريقة 

 القياسية
داء الصفي األ

 واالمتحانات 

ارج األصوات  مخ  2 4مايس 

 وصفاتها

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الظواهر الصوتية   2 5ايس م

، مام، اإلشلهمز)ا

 خال ...تالس خاال

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 

 

 1 حزيران

صلة الصوت بنشأة   2

 عنىماللغة وال

 الطريقة

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

األصوات واللهجات   2 2 حزيران

 العربية

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

األصوات واللهجات   2 3 حزيران

 العربية

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
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 البنية التحتية  .43

 المدخل إلى علم أصوات العربية د غانم -1 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 

 ره د حسين نصار المعجم العربي نشأت  وتطو -2
 أطوار المعجم العربي د حازم الحلي  -1 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

 األصوات اللغوية   إبراهيم أنيس -2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
 

 ماء في علمجهود العل  2 4 حزيران

اء مالصوت القد

 حدثينموال

لطريقة ا

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

طريقة حل  مراجعة عامة   2 1 زومت

 المشكالت 

   _____ 

و  2 زومت

3  

 ____     ______ االمتحانات النهائية   ___
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ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
 

 
 تطوير المقرر الدراسي خطة  .44

على الرغم مما يتصف به المنهج المقرر لمادة األدب الحديث من معلومات مهمة إال انه بحاجة إلى  -5

 .وضوعات التي جاءت سطحية في طريقة تناولها وعرضها مإعادة كتابة بعض ال
 .  الطالب قرر كثيراً إلى النماذج التطبيقية الضرورية لترسيخ المادة النظرية لدىميفتقر ال -6
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

  للعلوم االنسانية  جامعة تكريت / كلية التربية  المؤسسة التعليمية .73

 قسم اللغة العربية  / المركز علمي القسم ال .74

 العروض والقافية / الصف الثاني اسم / رمز المقرر .75

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.
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 محاضرات صفيّة  أشكال الحضور المتاحة .76

 مقرر سنوي  الفصل / السنة .77

 عة سا 64 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .72

 2921/ 5/ 27 تاريخ إعداد هذا الوصف  .70

 
 أهداف المقرر .29

لدراسة علم العروض أهمية كبيرة في معرفة القواعد لموسيقى الشعر العربي وأصولها والتمييز بين صحيح الشعر 
ى اسده ، فالحاجة إلى هذا العلم ملحة للشعراء وغيرهم فهذا العلم بمثابة المرشد لهم والمعين علفومكسوره أو 

 تمييز الصواب من الخطأ في التشكيل الموسيقي للقصيدة العربية العمودية والحرة أيضا .
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .45

 األهداف المعرفية   -ث

ي الشعر فإن المتلقي يكون قادراً على تمييز الوزن الصحيح من الفاسد ف اساسي بعد تلقي هذه المادة  -1أ

عبر القدرة على تحليل النصوص والوقوف على صحة وزنها وما قد يحدث فيها من خلل أو نقص يسيء 

 إلى إيقاع النص ويفسد جماليته .

التعرف على أهم المصطلحات المتعلقة بعلم العروض وأهم األوزان وطرق نظم البحور ضمن  -2أ

 إيقاعات الشعر العربي .
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 الخاصة بالمقرر. األهداف المهاراتية   -ب 

 القدرة على تمييز صحيح الوزن من فاسده . – 7ب

 معرفة الوزن والبحر الشعري لكل قصيدة ، عبر تحليلها تحليالً عروضياً .– 0ب

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

 زان المختلفة .استنباط البحور واألو

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 _ الطريقة القياسية ) القاء المحاضرات ( .

 _ طريقة النص .

 
 طرائق التقييم      

 

في المناقشات الصفية والواجبات  الطالب_ التقويم البنائي ) التكويني( باالمتحانات اليومية ، ومالحظة أداء 

 الصفي . البيتية ومتابعتها ، والتقويم

 

 _ التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب . 
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 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

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

 

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

 عن غيرها من اإليقاعات .

بقيمة التراث العربي الشعري واألدبي بأشكاله كافة ، والوقوف على جمالياته  الطالبإيقاظ وعي  -3ج

 الصوتية والتعبيرية والبنائية .
 طرائق التعليم والتعلم     

 ي لتحقيق األهداف الوجدانية . توفير الدافع النفس -

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

الوعي بأهمية التراث األدبي العربي في عصر ما قبل اإلسالم اإليمان ودوره في البناء الحضاري  الطالب

 االنساني والثقافة الكونية .

 
 طرائق التقييم    

 

 _ تستخدم في قياس التقويم أكثر من طريقة لتوفير الشمولية :

 حول األهداف الوجدانية والقيمية . الطالبأوالً طريقة القياسية المقالية التي يتم من خاللها فهم أفكار 

ل االختيار من ثانياً طريقة االختبارات الموضوعية التي تتمثل باالختبارات ذات اإلجابة القصيرة من مث

 متعدد ، وملئ الفراغات ، والصح والخطأ .



  
 127الصفحة 

 
  

  

 

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

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

معرفة أهميتها الحضارية والفنية والثقافية بوصفها علم قوم لم يكن لهم علم حفظ النصوص الشعرية و -2د

 أصح منه .  

 

 بنية المقرر .46

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

كانون 

 1األول 
العروض لغة   2

 واصطالحا  

الطريقة 

 القياسية
في األداء الص

 واالمتحانات
كانون 

 2األول  
نشأة علم العروض ،   2

 البيت الشعري وأجزاؤه 

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون 

  3األول
نشأة علم العروض ،   2

 البيت الشعري وأجزاؤه 

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
كانون 

 4األول 
 التفعيالت وأجزاؤها في  2

 المصطلح النقدي القديم 

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون 

  1الثاني 

التفعيالت وأجزاؤها في   2

 المصطلح النقدي القديم 

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون 

 2الثاني 
الطريقة  الكتابة العروضية   2

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
األداء الصفي الطريقة  الكتابة العروضية   2نون كا
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 واالمتحانات  القياسية  3الثاني 
كانون 

 4الثاني 
الطريقة  البحور الشعرية   2

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة  البحور الشعرية   2 1شباط    

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة  ية البحور الشعر  2  2شباط    

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة  البحور الشعرية   2  1آذار    

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة  البحور الشعرية   2 2آذار    

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات

الطريقة  البحور الشعرية   2 3آذار     

 القياسية
األداء الصفي 

 المتحاناتوا

الطريقة  البحور الشعرية   2  4آذار     

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات

الطريقة  البحور الشعرية   2 1نيسان 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة  البحور الشعرية   2 2نيسان  

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
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طريقة ال البحور الشعرية   2 3نيسان 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات

الطريقة  البحور الشعرية  2  4نيسان 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة  البحور الشعرية   2  1مايس   

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة  البحور الشعرية   2 2مايس 

 القياسية
 األداء الصفي

الطريقة  لبحور الشعرية ا  2  3مايس   

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة  البحور الشعرية   2 4مايس 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة  الدوائر العروضية  2 5ايس م

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 

 

 1 حزيران

الطريقة  الدوائر العروضية  2

 القياسية
لصفي األداء ا

 واالمتحانات 

القافية : )أنواعها ،   2 2 حزيران

حروفها ، عيوبها ، 

 حركاتها(

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
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 البنية التحتية  .47

،  6فن التقطيع الشعري والقافية ، صفاء خلوصي ، ط  -1 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 م .1891بغداد ،  –ار الشؤون الثقافية العامة د

الكررافي فرري العررروض والقرروافي ، الخطيررب التبريررزي ،  -2
تحقيررق الحسرراني حسررن عبررد اللرر  ، مطبعررة الخررانجي ، 

 م .1881،  3القاهرة ط
 .العروض والقافية ، عبد الرضا علي  -3

 

القافية : )أنواعها ،   2 3 حزيران

حروفها ، عيوبها ، 

 حركاتها(

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

ربيةأشكال الشعرية الع  2 4 حزيران
       

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

طريقة حل  مراجعة عامة   2 1 زومت

 المشكالت 

   _____ 

و  2 زومت

3  

 ____     ______ االمتحانات النهائية   ___
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 أحمد الهاشمي ميزان الذهب في معرفة شعر العرب ، -1 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2
المرشد الوافي في علم العروض والقافية وفنون الشعر  -2

، إعداد الدكتور إميل بديع يعقوب ، دار الكتب العلمية 
 م1009اللبنانية ، 

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
ثقافية للنشر  أوزان الشعر ، مصطفى بركات ، الدار ال -1

 م .1002، القاهرة 
موسيقى الشعر العربي قديم  وحديث  ، د. عبد الرضا  -2

 م .1007علي  ، دار الشروق ، لبنان ، 
 

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .42

 

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

 الدراسة الجامعية .
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 
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  للعلوم االنسانية  جامعة تكريت / كلية التربية  المؤسسة التعليمية .21

 قسم اللغة العربية  / المركز علمي القسم ال .22

 النقد الحديث/ الصف الرابع اسم / رمز المقرر .23

 محاضرات صفيّة  أشكال الحضور المتاحة .24

 مقرر سنوي  / السنةالفصل  .25

 ساعة  09 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .26

 2921/ 5/ 27 تاريخ إعداد هذا الوصف  .27

 

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

 ؛البرنامج.
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 أهداف المقرر .22

ة التي ظهرت في العصر الحديث والوقوف على دواعي نقديالعربي الحديث وأهم المدارس واالتجاهات ال نقدبال الطالبتعريف 
 النشأة والتطوير

 
 
 
 
 
 
 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقرررجات المخ .40
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 األهداف المعرفية   -ج

معرفة واسعة بالنقد في العصر الحديث  ، متمثالً بأهم  الطالببعد تلقي هذه المادة تتكون لدى   -1أ

 المصطلحات والمدارس واالتجاهات النقدية .

ت السياقية ، واالتجاهات النصية مما يمنح التعرف على أهم المناهج النقدية الحديثة متمثالً باالتجاها-2أ

الطالب القدرة على تحليل النصوص والوقوف على ما فيها من صور وأخيلة والسيما عند تحليل النماذج 

 الشعرية العليا والسيما في العصر الحديث .

ناهج القدرة على تذوق النصوص األدبية وتحليلها تحليال نقديا يكشف عن خصوصيتها في ضوء الم -3أ

 النقدية الحديثة .

 
 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

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

 األدب العربي .

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

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

 اإلبداعية الثالثة المبدع والنص والمتلقي .
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

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

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

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

 البيتية ومتابعتها ، والتقويم الصفي .

 

 _ التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب . 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

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

 

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

 الحديثة المتبعة في النقد الحديث .

لية اإلبداعية ومطوراً لها ، عبر السمو به المنتجات بأهمية النقد بوصفه مكمالً للعم الطالبإيقاظ وعي  -3ج
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 اإلبداعية إلى درجات عليا من النضوج واالكتمال .

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية .  -

، مما يغرس لدى تقديم المناهج النقدية الحديثة بما تنطوي عليه من أبعاد حضارية وتقانات تطبيقية  -

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

 

 
 طرائق التقييم    

 

 _ تستخدم في قياس التقويم أكثر من طريقة لتوفير الشمولية :

 األهداف الوجدانية والقيمية . حول الطالبأوالً طريقة القياسية المقالية التي يتم من خاللها فهم أفكار 

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

 متعدد ، وملئ الفراغات ، والصح والخطأ .
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 طور الشخصي (.بقابلية التوظيف والت .المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلق -د  

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

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

 أصح منه .  

 

 بنية المقرر .59

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
وحدة / أو اسم ال

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

كانون 

 1األول 
مصطلحات نقدية شائعة   3

في النقد الحديث )الفن ، 
 األدب ، الجمال(       

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات

كانون 

 2األول  
مصطلحات نقدية شائعة   3

في النقد الحديث )الفن ، 
   األدب ، الجمال(     

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات

كانون 

  3األول
عناصر العمل األدبي )   3

العاطفة ، الخيال ، 
الفكرة ، األسلوب ، 

 الصورة(

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
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كانون 

 4األول 
عناصر العمل األدبي )   3

العاطفة ، الخيال ، 
الفكرة ، األسلوب ، 

 (الصورة

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات

كانون 

  1الثاني 
عناصر العمل األدبي )   3

العاطفة ، الخيال ، 
الفكرة ، األسلوب ، 

 الصورة (

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات

كانون 

 2الثاني 
دراسة تطبيقية )عناصر   3

 العمل األدبي(  

الطريقة 

 القياسية
صفي األداء ال

 واالمتحانات 

كانون 

  3الثاني 

العالقة بين األدب   3
والمجتمع )نظرية الفن 
 للفن ، والفن للمجتمع(

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

كانون 

 4الثاني 

المدارس األدبية   3
)الكالسيكية ، 

الطريقة 

 القياسية
ء الصفي األدا

 واالمتحانات 
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الرومانسية ، الواقعية ، 
 الرمزية السريالية  

المدارس األدبية   3 1شباط    
)الكالسيكية ، 

الرومانسية ، الواقعية ، 
 الرمزية السريالية  

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

المدارس األدبية   3  2شباط    
)الكالسيكية ، 

الرومانسية ، الواقعية ، 
 الرمزية السريالية  

الطريقة 

 ةالقياسي
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

المدارس األدبية   3  1آذار    
)الكالسيكية ، 

الرومانسية ، الواقعية ، 
 الرمزية السريالية  

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

األداء الصفي الطريقة المدارس األدبية   3 2آذار    



  
 142الصفحة 

 
  

)الكالسيكية ، 
الرومانسية ، الواقعية ، 

 الرمزية السريالية  

 واالمتحانات القياسية

الطريقة  نظرية النقد ومعنى النقد  3 3آذار     

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات

نظرية األنواع األدبية :   3  4آذار     
الفرق بين الشعر 

والنثر)الشعر الغنائي ن 
 الملحمي ، المسرحي(

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات

نظرية األنواع األدبية :   3 1نيسان 
الفرق بين الشعر 

والنثر)الشعر الغنائي ن 
 الملحمي ، المسرحي(

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

نظرية األنواع األدبية :   3 2نيسان  
الفرق بين الشعر 

الطريقة 

 القياسية
لصفي األداء ا

 واالمتحانات
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والنثر)الشعر الغنائي ن 
 الملحمي ، المسرحي(

نظرية األنواع األدبية :   3 3نيسان 
الفرق بين الشعر 

والنثر)الشعر الغنائي ن 
 الملحمي ، المسرحي(

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات

نظرية األنواع األدبية :   3  4نيسان 
الفرق بين الشعر 

والنثر)الشعر الغنائي ن 
 الملحمي ، المسرحي(

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة   تطبيق  3  1مايس   

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة   تطبيق  3 2مايس 

 القياسية
 األداء الصفي

الطريقة   تطبيق  3  3مايس   

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

في األداء الصالطريقة   تطبيق  3 4مايس 
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 واالمتحانات  القياسية

المناهج النقدية : تأثري   3 5ايس م
، تاريخي ، اجتماعي ، 

 نفسي         

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 

 

 1 حزيران

المناهج النقدية : تأثري   3
، تاريخي ، اجتماعي ، 

 نفسي         

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

المناهج النقدية : تأثري   3 2 حزيران
، تاريخي ، اجتماعي ، 

 نفسي         

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

المناهج النقدية : تأثري   3 3 حزيران
، تاريخي ، اجتماعي ، 

 نفسي         

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 المناهج النقدية : تأثري   3 4 حزيران
، تاريخي ، اجتماعي ، 

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
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 البنية التحتية  .51

نطلقات وتطبيقرات ، د. في النقد األدبي الحديث م -4 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
فائق مصطفى ود. عبد الرضا علي ، منشرورات 

جامعررة  –وزارة التعلرريم العررالي والبحررث العلمرري 
 الموصل  ، الطبعة الثانية .

 مقدمة في النقد الحديث ، علي جواد الطاهر . -3 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2
 النقد األدبي الحديث ، د. محمد غنيمي هالل . -4
 نون  ، عز الدين إسماعيل .األدب وف -5

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
 دراسة وتطبيق ، كمال نشأت  –في النقد األدبي  -3
 معجم مصطلحات األدب ، مجدي وهبة . -4

 نفسي         

طريقة حل  مراجعة عامة   3 1 زومت

 المشكالت 

   _____ 

و  2 زومت

3  

 ____     ______ االمتحانات النهائية   ___
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ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
 

 
 الدراسي  خطة تطوير المقرر .52

على الرغم مما يتصف به المنهج المقرر لمادة النقد الحديث من معلومات مهمة إال انه بحاجة إلى  -7

 .وضوعات التي جاءت سطحية في طريقة تناولها وعرضها مإعادة كتابة بعض ال
 . الطالبقرر كثيراً إلى النماذج التطبيقية الضرورية لترسيخ المادة النظرية لدى ميفتقر ال -2
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر
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  للعلوم االنسانية  جامعة تكريت / كلية التربية  سسة التعليميةالمؤ .20

 قسم اللغة العربية  / المركز علمي القسم ال .09

 الشعر الحديث/ الصف الرابع اسم / رمز المقرر .01

 محاضرات صفيّة  أشكال الحضور المتاحة .02

 مقرر سنوي  الفصل / السنة .03

 ساعة  64 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .04

 2921/ 5/ 27 إعداد هذا الوصف  تاريخ .05

 

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.
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 أهداف المقرر .06

ة التي ظهرت في العصر الحديث والوقوف على دواعي دبيالعربي الحديث وأهم المدارس واالتجاهات األ شعربال الطالبتعريف 
 النشأة والتطوير

صحيحاً والحكم لها أو عليها بموضوعية على التحليل والشرح والتأويل لألعمال األدبية لتذوقها تذوقاً  الطالبتنمية القدرة لدى 
 وإنصاف .

 
 
 
 
 
 
 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .53
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 األهداف المعرفية   -ح

معرفة واسعة بالشعر في العصر الحديث  ، متمثالً بأهم  الطالببعد تلقي هذه المادة تتكون لدى   -1أ

 ية.المصطلحات والمدارس واالتجاهات األدب

مدرسة المهجر وجماعة  درسة اإلحياء ، مدارس األدبية الحديثة متمثالً مالتعرف على أهم المذاهب وال-2أ

مما يمنح  والشعر الحر ) التفعيلة( الريادة والمصطلح ، وأهم شعرائها   مدرسة أبولو الديوان و

سيما عند دراسة النماذج الطالب القدرة على تحليل النصوص والوقوف على ما فيها من صور وأخيلة وال

 الشعرية العليا والسيما في العصر الحديث .

 القدرة على تذوق النصوص األدبية وتحليلها للكشف عن خصوصيتها الحديثة . -3أ

 
 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

ية من معرفة عناصر الفن والجمال في النصوص األدبية وتطبيقها على نصوص شعرية ونثر – 1ب

 األدب العربي .

 معرفة أهم المدارس األدبية الحديثة والقدرة على تحليل النصوص . – 2ب

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

 اإلبداعية الثالثة المبدع والنص والمتلقي .
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 ة القياسية ) القاء المحاضرات ( ._ الطريق
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 _ طريقة النص .

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

في المناقشات الصفية والواجبات  الطالب_ التقويم البنائي ) التكويني( باالمتحانات اليومية ، ومالحظة أداء 

 البيتية ومتابعتها ، والتقويم الصفي .

 

 لنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب . _ التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية وا

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

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

 

 معرفة أهم المصطلحات واالتجاهات األدبية والشعرية الحديثة  -2ج-

إبداعات األدب العربي ، عبر السمو بالمنتجات  زية الشعر بوصفه إبربأهم الطالبإيقاظ وعي  -3ج

 اإلبداعية إلى درجات عليا من النضوج واالكتمال .
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 طرائق التعليم والتعلم     

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية .  -

الوعي بأهمية  الطالبيغرس لدى تقديم الشعر العربي الحديثة بما ينطوي عليه من أبعاد حضارية ، مما  -

 الشعر العربي الحديث ودوره في البناء الحضاري االنساني والثقافة الكونية .

 

 
 طرائق التقييم    

 

 _ تستخدم في قياس التقويم أكثر من طريقة لتوفير الشمولية :

 اف الوجدانية والقيمية .حول األهد الطالبأوالً طريقة القياسية المقالية التي يتم من خاللها فهم أفكار 

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

 متعدد ، وملئ الفراغات ، والصح والخطأ .
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 شخصي (.بقابلية التوظيف والتطور ال .المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلق -د  

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

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

 أصح منه .  

 



  
 154الصفحة 

 
  

 بنية المقرر .54

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
أو  اسم الوحدة /

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

كانون 

 1األول 
الشعر   قبل عصر   2

النهضة االدبية 

 الحديثة

 واقع ومتغيرات 

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات

كانون 

 2األول  
الشعر   قبل عصر   2

النهضة االدبية 

 الحديثة

 واقع ومتغيرات 

الطريقة 

 القياسية
 األداء الصفي

 واالمتحانات

كانون 

  3األول
الشعر   قبل عصر   2

النهضة االدبية 

 الحديثة

 واقع ومتغيرات 

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

كانون 

 4األول 
عوامل النهضة االدبية   2

 الحديثة

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
الطريقة ة عوامل النهضة االدبي  2كانون 

 القياسية
األداء الصفي 
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 واالمتحانات الحديثة  1الثاني 
كانون 

 2الثاني 
عوامل النهضة االدبية   2

 الحديثة

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
كانون 

  3الثاني 
جماعة اإلحياء /   2

 البارودي انموذجا

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
كانون 

 4الثاني 
جماعة اإلحياء /   2

 البارودي انموذجا

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

جماعة الكالسيكيين   2 1شباط    

الجدد /  احمد شوقي ، 

حافظ ابراهيم ، 

معروف عبد الغني 

 الرصافي انموذجا

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

جماعة الكالسيكيين   2  2شباط    

جدد /  احمد شوقي ، ال

حافظ ابراهيم ، 

معروف عبد الغني 

 الرصافي انموذجا

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

جماعة الكالسيكيين   2  1آذار    

الجدد /  احمد شوقي ، 

حافظ ابراهيم ، 

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
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معروف عبد الغني 

 الرصافي انموذجا

جماعة الكالسيكيين   2 2ار    آذ

الجدد /  احمد شوقي ، 

حافظ ابراهيم ، 

معروف عبد الغني 

 الرصافي انموذجا

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات

الطريقة  الحركات التجديدية  2 3آذار     

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات

الطريقة  الحركات التجديدية  2  4آذار     

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات

الشعر المهجري ايليا   2 1نيسان 

ابو ماضي وجبران 

 خليل جبران انمودجا

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الشعر المهجري ايليا   2 2نيسان  

ابو ماضي وجبران 

 خليل جبران انمودجا

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات

جماعة الديوان العقاد   2 3يسان ن

وابراهيم شكري 

 انموذجا

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
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جماعة الديوان العقاد   2  4نيسان 

وابراهيم شكري 

 انموذجا

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة  تطبيق   2  1مايس   

 القياسية
األداء الصفي 

  واالمتحانات

الطريقة  تطبيق   2 2مايس 

 القياسية
 األداء الصفي

الطريقة  تطبيق   2  3مايس   

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة  تطبيق   2 4مايس 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

مدرسة ابولو احمد   2 5ايس م

زكي ابو شادي 

والدكتور ابراهيم 

 ناجي انموذجا

الطريقة 

 قياسيةال
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 

 

 1 حزيران

مدرسة ابولو احمد   2

زكي ابو شادي 

والدكتور ابراهيم 

 ناجي انموذجا

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

األداء الصفي الطريقة الشعر الحر  بدر   2 2 حزيران
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 البنية التحتية  .55

األدب العربرري الحررديث ، سررالم الحمررداني وآخرررون ،   ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 –منشررورات وزارة التعلرريم العررالي والبحررث العلمرري 

 جامعة الموصل  ، الطبعة الثانية .

 

شاكر السياب ونازك 

 المالئكة انموذجا

  واالمتحانات القياسية

الشعر الحر  بدر   2 3 حزيران

شاكر السياب ونازك 

 المالئكة انموذجا

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الشعر الحر  بدر   2 4 حزيران

شاكر السياب ونازك 

 المالئكة انموذجا

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

طريقة حل  مراجعة عامة   2 1 زومت

 ت المشكال

   _____ 

و  2 زومت

3  

 ____     ______ االمتحانات النهائية   ___
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سعد بن عيد األدب العربي الحديث ، م-1 ية )المصادر(  ـ المراجع الرئيس2
 ، ل  فهد الوطنيةمكتبة ال،  منشورات م العطوي

 . هـ1439 –ألولى الطبعة ا

دان وآخرون يمن مأياألدب العربي الحديث ، -2
،  قاهرةجامعة ال –موالعلكلية ،  منشورات 

 . األولىالطبعة 
           اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها      

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .56

على الرغم مما يتصف به المنهج المقرر لمادة األدب الحديث من معلومات مهمة إال انه بحاجة إلى  -0

 .ة في طريقة تناولها وعرضها وضوعات التي جاءت سطحيمإعادة كتابة بعض ال
 .  الطالبقرر كثيراً إلى النماذج التطبيقية الضرورية لترسيخ المادة النظرية لدى ميفتقر ال -19
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

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

 ً المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  مبرهنا
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  للعلوم االنسانية  جامعة تكريت / كلية التربية  المؤسسة التعليمية .07

 قسم اللغة العربية  / المركز علمي القسم ال .02

 / الصف األولالجاهلي(األدب العربي قبل اإلسالم ) اسم / رمز المقرر .00

 محاضرات صفيّة  أشكال الحضور المتاحة .199

 مقرر سنوي  الفصل / السنة .191

 ساعة  129 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .192

 2921/ 5/ 27 تاريخ إعداد هذا الوصف  .193

 

 ؛البرنامج.



  
 162الصفحة 

 
  

 أهداف المقرر .194

  اإلسالم . إيصال نظرة عامة عن األدب العربي في عصر ما قبل -21

خصائص التي يتصف بها أدب هذه الفترة وتعريفهم تعريف التالميذ بأهم ال -22
بأهميت  الحضارية والثقافية كون  يمثل الهوية التاريخية والعمق الراسخ للثقافة العربية 

قبل اإلسالم ، الذي حفظ لنا عن طريق الرواية الشفوية والموثوقة حتى وصل إلى 
 عصور التدوين التي حفظت  لنا من الضياع ،

 . ريف بأهم شعراء هذا العصر وخصوصية كل منهم فضالً على التع -23
وتسليط الضوء على النثر في ذل  العصر بمختلف أشكال  وتقديم نماذج لكل فن  -24

 من فنون نثر عصر ما قبل اإلسالم .
 
 
 
 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .57
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 األهداف المعرفية   -خ

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

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

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

 

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

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

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

 مواطن الجمال .

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 _ الطريقة القياسية ) القاء المحاضرات ( .

 . _ طريقة النص
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 طرائق التقييم      

 

في المناقشات الصفية والواجبات  الطالب_ التقويم البنائي ) التكويني( باالمتحانات اليومية ، ومالحظة أداء 

 البيتية ومتابعتها ، والتقويم الصفي .

 

 _ التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب . 

 
 ألهداف الوجدانية والقيمية ا -ج

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

 

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

 اإلسالم .

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

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية .  -

تقديم النماذج الشعرية واألدبية بما تنطوي عليه من أبعاد حضارية وفنية ولغوية وأدبية ، مما يغرس لدى  -
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أهمية التراث األدبي العربي في عصر ما قبل اإلسالم اإليمان ودوره في البناء الحضاري الوعي ب الطالب 

 االنساني والثقافة الكونية .

 

 
 طرائق التقييم    

 

 _ تستخدم في قياس التقويم أكثر من طريقة لتوفير الشمولية :

 ول األهداف الوجدانية والقيمية .ح الطالبأوالً طريقة القياسية المقالية التي يتم من خاللها فهم أفكار 

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

 متعدد ، وملئ الفراغات ، والصح والخطأ .

 

 

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

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

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

 أصح منه .  
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 بنية المقرر .52

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
الوحدة / أو اسم 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

كانون 

 1األول 
األداء الصفي  الطريقة القياسية معنى األدب لغة واصطالحا                4

 واالمتحانات
كانون 

 2األول  
األداء الصفي  الطريقة القياسية معنى األدب لغة واصطالحا                4

 واالمتحانات
كانون 

  3لاألو

امعنى األدب لغة واصطالح  4 األداء الصفي  الطريقة القياسية      

 واالمتحانات 
كانون 

 4األول 

األداء الصفي  الطريقة القياسية   واصطالحا   معنى األدب لغة  4

 واالمتحانات
كانون 

  1الثاني 
مصادر أدب قبل اإلسالم   4

)الرواية ، المعاجم ، الدواوين 

الحماسات ، كتب االختيارات و

) 

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات

كانون 

 2الثاني 

مصادر أدب قبل اإلسالم   4

)الرواية ، المعاجم ، الدواوين 

، كتب االختيارات والحماسات 

) 

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسيةمصادر أدب قبل اإلسالم   4كانون 
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، الدواوين  )الرواية ، المعاجم  3الثاني 

، كتب االختيارات والحماسات 

) 

 واالمتحانات 

كانون 

 4الثاني 

مصادر أدب قبل اإلسالم   4

)الرواية ، المعاجم ، الدواوين 

، كتب االختيارات والحماسات 

) 

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

الشعر رواية  -الشعر أ  4 1شباط    

قضية االنتحال  -وتوثيقه ، بر

وأسبابها ، وعرض آراء 

 المؤلفين        

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

رواية الشعر  -الشعر أ  4  2شباط    

قضية االنتحال  -وتوثيقه ، بر

وأسبابها ، وعرض آراء 

 المؤلفين        

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 ات واالمتحان

موضوعات الشعر العربي قبل   4  1آذار    

 اإلسالم
األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

موضوعات الشعر العربي قبل   4 2آذار    

 اإلسالم
األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات

الخصائص الفنية للشعر قبل   4 3آذار     

 اإلسالم             
األداء الصفي  ياسيةالطريقة الق

 واالمتحانات

الخصائص الفنية للشعر قبل   4  4آذار     

 اإلسالم             
األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات
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األداء الصفي  الطريقة القياسية شعراء المعلقات  4 1نيسان 

 واالمتحانات 

الصفي  األداء الطريقة القياسية شعراء المعلقات  4 2نيسان  

 واالمتحانات

األداء الصفي  الطريقة القياسية شعراء المعلقات  4 3نيسان 

 واالمتحانات

األداء الصفي  الطريقة القياسية شعراء المعلقات  4  4نيسان 

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية الشعراء الفرسان   4  1مايس   

 واالمتحانات 

 األداء الصفي الطريقة القياسية سانالشعراء الفر  4 2مايس 

األداء الصفي  الطريقة القياسية الشعراء الصعاليك  4  3مايس   

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية شعراء آخرون  4 4مايس 

 واالمتحانات 

موضوعات النثر )النثر   4 5ايس م

 أنواعه وأسبابه(         

لصفي األداء ا الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

 

 

 1 حزيران

موضوعات النثر )النثر   4

 أنواعه وأسبابه(         

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 



  
 169الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .50

ــــي ا العلــــر الجــــا لي     شــــو ي ضــــي    -1 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1 ــــاريد األدع العر  ت
 .  6.الطبعة :  

ـــود  ال ي ـــي  -2 ـــي  بـــ  اإليـــود   لـــور   م ـــاريد األدع العر  ت
 د .1191وزميوه   دار الحرية للطباعة   

 

موضوعات النثر )النثر   4 2 حزيران

 أنواعه وأسبابه(         

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

ر موضوعات النثر )النث  4 3 حزيران

 أنواعه وأسبابه(         

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

موضوعات النثر )النثر   4 4 حزيران

 أنواعه وأسبابه(         

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

طريقة حل  مراجعة عامة   4 1 زومت

 المشكالت 

   _____ 

و  2 زومت

3  

 ____     ______ هائية االمتحانات الن  ___
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 مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية ، د. ناصر الدين األسد  صادر(  ـ المراجع الرئيسية )الم2
 مصادر وخصائص الشعر الجاهلي ، راجيه جنة الرحمن

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
 

الم البحوث األكاديمية حول الشعر واألدب في عصر ما قبل اإلس
 المنشورة في المجالت العلمية المحكمة داخل العراق وخارجه .

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
 

  
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .69

يتصف المنهج المقرر لمادة األدب في عصر ما قبل اإلسالم بالشمولية والسعة إال أنه يحتاج  -11

 لمادة على نحو مرٍض وواف .إلى زيادة الساعات لتغطية مفردات ا
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

  للعلوم االنسانية  جامعة تكريت / كلية التربية  المؤسسة التعليمية .195

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

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

 ؛البرنامج.
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 قسم اللغة العربية  / المركز علمي القسم ال .196

 التطبيقات االدبية/ الصف الرابع اسم / رمز المقرر .197

 محاضرات صفيّة  أشكال الحضور المتاحة .192

 مقرر سنوي  الفصل / السنة .190

 ساعة  64 )الكلي(اعات الدراسية عدد الس .119

 2921/ 5/ 27 تاريخ إعداد هذا الوصف  .111

 
 أهداف المقرر .112

ة التي ظهرت في العصر الحديث والوقوف على دواعي دبيالعربي الحديث وأهم المدارس واالتجاهات األ شعربال الطالبتعريف 
 النشأة والتطوير

تأويل لألعمال األدبية لتذوقها تذوقاً صحيحاً والحكم لها أو عليها بموضوعية على التحليل والشرح وال الطالبتنمية القدرة لدى 
 وإنصاف .
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .61
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 األهداف المعرفية   -د

م معرفة واسعة بالشعر في العصر الحديث  ، متمثالً بأه الطالببعد تلقي هذه المادة تتكون لدى   -1أ

 المصطلحات والمدارس واالتجاهات األدبية.

مدرسة المهجر وجماعة  درسة اإلحياء ، مدارس األدبية الحديثة متمثالً مالتعرف على أهم المذاهب وال-2أ

مما يمنح  والشعر الحر ) التفعيلة( الريادة والمصطلح ، وأهم شعرائها   مدرسة أبولو الديوان و

والوقوف على ما فيها من صور وأخيلة والسيما عند دراسة النماذج  الطالب القدرة على تحليل النصوص

 الشعرية العليا والسيما في العصر الحديث .

 القدرة على تذوق النصوص األدبية وتحليلها للكشف عن خصوصيتها الحديثة . -3أ

 
 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

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

 األدب العربي .

 معرفة أهم المدارس األدبية الحديثة والقدرة على تحليل النصوص . – 2ب

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

 اإلبداعية الثالثة المبدع والنص والمتلقي .
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

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

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

في المناقشات الصفية والواجبات  الطالب_ التقويم البنائي ) التكويني( باالمتحانات اليومية ، ومالحظة أداء 

 البيتية ومتابعتها ، والتقويم الصفي .

 

 قويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب . _ الت

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

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

 

 ية الحديثة معرفة أهم المصطلحات واالتجاهات األدبية والشعر -2ج-

إبداعات البالغة، عبر السمو بالمنتجات اإلبداعية إلى  زبرة الشعر بوصفه ابأهمي الطالبإيقاظ وعي  -3ج

 درجات عليا من النضوج واالكتمال .
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 طرائق التعليم والتعلم     

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية .  -

ودوره في  الوعي بأهمية البالغة الطالبحضارية ، مما يغرس لدى  ينطوي عليه من أبعاد تقديم البالغة -

 البناء الحضاري االنساني والثقافة الكونية .

 

 
 طرائق التقييم    

 

 _ تستخدم في قياس التقويم أكثر من طريقة لتوفير الشمولية :

 هداف الوجدانية والقيمية .حول األ الطالبأوالً طريقة القياسية المقالية التي يتم من خاللها فهم أفكار 

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

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

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

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

 أصح منه .  

 

 بنية المقرر .62

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
/ أو  اسم الوحدة

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

كانون 

 1األول 
الطريقة  الفصاحة  2

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون 

 2األول  
التعقيد المعنوي ا  2

والبالغة والفصاحة 

 وظهور علم البالغة

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات

كانون 

  3األول
علوم علوم البالغة و  2

 المعاني

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
كانون 

 4األول 
تقسيم الجمل اللى   2

 خبرية وانشائية

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون 

  1الثاني 
ادوات التوكيد والجملة   2

 االنشائية

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون 

 2الثاني 
الطريقة  النهي واالستفهام  2

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
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كانون 

  3الثاني 
تمرينات عن النهي   2

 واالستفهام

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
كانون 

 4الثاني 
التمني والترجي   2

 والنداء

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

لمسند والمسند اليه ا  2 1شباط    

 وتمرينات

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

القصر والفصل   2  2شباط    

 والوصل

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

االيجاز واالطناب   2  1آذار    

 والمساواة

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

عن االيجاز تمرينات   2 2آذار    

 واالطناب والمساواة

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات

الطريقة  علم البيان والتشبيه  2 3آذار     

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات

الطريقة  التشبيه البلي.  2  4آذار     

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات

التشبيه التمثيلي وغير   2 1نيسان 

 التمثيلي

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة  المجاز واالستعارة  2 2نيسان  

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
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االستعارة التصريحية   2 3نيسان 

 والمكنية

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات

نماذج لالستعارة في   2  4نيسان 

 االمثال السائرة

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة  تطبيق   2  1مايس   

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة  الكناية   2 2مايس 

 القياسية
 األداء الصفي

علم البديع والجناس   2  3مايس   

 واالقتباس

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة  محسنات المعنويةال  2 4مايس 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة  الطباق والمقابلة  2 5ايس م

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 

 

 1 حزيران

الطريقة  تمرينات عن الطباق  2

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة  تمرينات عن المقابلة  2 2 حزيران

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

األداء الصفي الطريقة  االستفهام البالغي  2 3 حزيران
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 البنية التحتية  .63

األدب العربرري الحررديث ، سررالم الحمررداني وآخرررون ،   ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 –منشررورات وزارة التعلرريم العررالي والبحررث العلمرري 

 جامعة الموصل  ، الطبعة الثانية .

 
سعد بن عيد ، م األدب العربي الحديث-1 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

 ، ل  فهد الوطنيةمكتبة ال،  منشورات م العطوي

 . هـ1439 –ألولى الطبعة ا

دان وآخرون يمن مأياألدب العربي الحديث ، -2
،  قاهرةجامعة ال –موالعلكلية ،  منشورات 

 . األولىالطبعة 

 واالمتحانات  القياسية

تكملة االستفهام   2 4 حزيران

 البالغي

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

طريقة حل  مراجعة عامة   2 1 زومت

 المشكالت 

   _____ 

و  2 زومت

3  

 ____     ______ انات النهائية االمتح  ___
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 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( رير ،.... المجالت العلمية ، التقا) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .64

على الرغم مما يتصف به المنهج المقرر لمادة األدب الحديث من معلومات مهمة إال انه  -12

 .وضوعات التي جاءت سطحية في طريقة تناولها وعرضها مبحاجة إلى إعادة كتابة بعض ال
 .  الطالبقرر كثيراً إلى النماذج التطبيقية الضرورية لترسيخ المادة النظرية لدى ميفتقر ال -13
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 المؤسسة التعليمية .113
  للعلوم االنسانية  جامعة تكريت / كلية التربية 

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

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

 ؛البرنامج.
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 / المركز علمي القسم ال .114
 قسم اللغة العربية    

 اسم / رمز المقرر .115
 النقد العربي القديم / الصف الثالث

 ضور المتاحةأشكال الح .116
 محاضرات صفية 

 الفصل / السنة .117
 مقرر سنوي 

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .112
112 

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .110
27  /5  /2121 

 أهداف المقرر .129

بالنقد العربي القديم وتدوين نظرات العرب في ادبهم ، وفي شعرهم وكتابهم ، من عصر  الطالبتعريف ـ 1
 ة العصر العباسي .ما قبل االسالم إلى نهاي

ـ معرفة ودراسة تاريخ هذه النظرات وما طرا عليها من تبدل ، وما جد فيها عصرا  بعد عصر مع ذكر 2
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 نماذج في كل مبحث من مباحث المادة .

  معرفة الصور الجمالية للقطع األدبية بعدما تؤخذ القواعد االسس النقدية بعين االعتبارـ 3

 لتعليم والتعلم والتقييموطرائق ا مقررمخرجات ال .65

  هداف المعرفية األ -أ
 تساهم في تكوين فكرة  ومعرفة واسعة بالنقد العربي القديم   . -1أ  

التعرف على بدايات النقد العربي القديم وعلى أهم المذاهب النقدية القديمة والنظريات القديمة واراء -2أ

على تحليل النصوص والوقوف على ما فيها من صور الكتاب والنقاد القدماء مما يتيح للطالب القدرة 

 وأخيلة والسيما عند دراسة النماذج الشعرية القديمة  .

 القدرة على تذوق النصوص األدبية القديمة وتحليلها للكشف عن خصوصيتها . -3أ

 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

ائقة والتميز والحكم على النصوص االدبية ونقدها نقدا تنمية الحس الذوقي مما يساعد على تنمية الذ– 1ب

 سليما واعطاء حكما صحيحا .

 معرفة اسلوب االديب ، ونوع اآلراء واألفكار التي يعرضها االديب في نتاجه االدبي .  – 2ب

 بالمصادر والمراجع النقدية المهمة التي تخص النقد العربي القديم .  الطالبتعريف  -3ب   
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 ئق التعليم والتعلم طرا     

 

 ـ  الطريقة القياسية ) القاء المحاضرات ( .

 ـ طريقة النص . 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

 

في المناقشات الصفية والواجبات  الطالبـ  التقويم البنائي ) التكويني( باالمتحانات اليومية ، ومالحظة أداء 

 البيتية ومتابعتها ، والتقويم الصفي .

 

 يم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب . ـ  التقو

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

إيصال فكرة ان اللغة العربية هي لغة معجزة اديت عن طريقها رسالة االسالم ونهضت بوصفها لغة   -1ج  

 القران الكريم .

 بية والشعرية القديمة .  معرفة أهم المصطلحات النقدية و األد -2ج-
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 إبداعات األدب العربي .  زبأهمية النقد  العربي القديم  بوصفه ابر الطالبإيقاظ وعي  -3ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية .  -

من االيمان بأهمية  الطالبس بعث في نفأبعاد حضارية ، مما يي تقديم النقد العربي القديم  بما  يحتويه من -

 التراث العربي ونقده القديم  .

 

 
 طرائق التقييم    

 

 

 حول األهداف الوجدانية والقيمية . الطالبأوالً :الطريقة القياسية المقالية التي يتم من خاللها فهم أفكار 

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

 وملئ الفراغات ، والصح والخطأ .
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 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية المهارات العامة و -د 

  

 ـ القدرة  على تحليل النصوص االدبية  مما يساعد على اعطاء حكما نقديا صحيحا  .1د

 التخرج .  من التطور الذاتي المستمر لما بعد الطالبكتساب المعرفة بخصائص اللغة العربية لتمكن ا -2د

 

 بنية المقرر .66

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

كانون 

 1األول 
توضيح مفردات   4

 الطالبالمنهج وتزويد 

بمصادر ومراجع 

 المادة

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات

األداء الصفي الطريقة  مقدمة في النقد  4كانون 
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 واالمتحانات القياسية 2األول  
كانون 

  3األول

الطريقة  نشاه النقد العربي   4

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
كانون 

 4األول 
النقد في ما قبل   4

 سالم اال

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون 

  1الثاني 
النقد في عصر صدر   4

 االسالم 

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات
كانون 

 2الثاني 
النقد في العصر   4

 االموي 

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
كانون 

  3الثاني 
النقد في العصر   4

 العباسي 

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
كانون 

 4الثاني 
 ناثر المتقدمين اللغويي  4

 في النقد االدبي 

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

نظرية الطبقات عند   4 1شباط    

 ابن سالم الجمحي

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

قضية اللفظ والمعنى   4  2شباط    

 في الشعر العربي 

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

قضية اللفظ والمعنى   4  3شباط    

 عند الجاحظ 

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
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قضية اللفظ والمعنى   4 2آذار    

 عند ابن قتيبة 

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 حاناتواالمت

منهج الموازنة عند   4 3آذار     

 االمدي 

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات

قضية البديع عند ابن   4  4آذار     

 المعتز

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات

عمود الشعر   4 1نيسان 

والصراع بين القديم 

 والحديث 

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 االمتحانات و

عطلة  2نيسان  

 الربيعية 

الطريقة  ....................... 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات

ابن طباطبا وعملية   4 3نيسان 

 االبداع الشعري 

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات

قدامة ابن جعفر واالثر   4  4نيسان 

 اليوناني 

الطريقة 

 القياسية
داء الصفي األ

 واالمتحانات 

القاضي الجرجاني   4  1مايس   

 وقضية السرقات 

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

مسالة السرقات   4 2مايس 

الشرية في الشعر 

 العربي 

الطريقة 

 القياسية
 األداء الصفي



  
 192الصفحة 

 
  

المرزوقي وعمود   4  3مايس   

 الشعر

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

عمود عند االمدي   4 4مايس 

 والمرزوقي 

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 

 

 1 حزيران

نظرية النظم عند   4

 الجرجاني 

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

ابن رشيق القيرواني   4 2 حزيران

والنظرة المتكاملة 

 للشعر 

الطريقة 

 القياسية
اء الصفي األد

 واالمتحانات 

الطريقة  حازم القرطاجني  4 3 حزيران

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

ابن خلدون واراؤه في   4 4 حزيران

 النقد واالدب  

الطريقة 

 القياسية
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 _____     مراجعة عامة   4 1 زومت

و  2 زومت

 4و 3

 ____     ______ ة االمتحانات النهائي  ___
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 البنية التحتية  .67

،ابتسررام  محاضرررات فرري ترراريخ النقررد عنررد العرررب  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
،  منشررررورات مرهررررون الصررررفار وناصررررر حررررالوي 
  بغردادجامعة  –وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 ، الطبعة الثانية .

 
نقد االدبي ، احسان عباس ، بيروت تاريخ ال-1 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

1071. 

تاريخ النقد االدبي عند العرب ، ط  إبراهيم -2

 . 1037عبدالل  ، دار الحكمة ، بيروت ـلبنان ، 

ـ تاريخ النقد العربي ، محمد زغلول سالم ، 3

 . 1064دار المعارف ، 

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( ، التقارير ،....  المجالت العلمية) 
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ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .62

تتطلب مادة النقد العربي القديم وقت اكثر مما هي علية ، لما يحمله التراث العربي من كم هائل من اآلراء 

االسالم وعصر صدر  لعصر ما قب نر موالمسائل النقدية ، التي شغلت النقاد والدارسون على مر العصو

االطالع  مإلى وقت اكثر ليكون باستطاعته الطالباالسالم والعصر االموي والعباسي واالندلسي ، لذى يحتاج 

 على اكبر قدر ممكن من هذه التراث .
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

  للعلوم االنسانية  جامعة تكريت / كلية التربية  المؤسسة التعليمية .1

 اللغة العربية     القسم العلمي  / المركز .2

 االدب االندلسي/ الصف الثالث  اسم / رمز المقرر .3

 محاضرات صفية  أشكال الحضور المتاحة .4

 مقرر سنوي الفصل / السنة .5

 49 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 2921-5-39 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .2

 على تحليل النصوص النثرية  الطالبتدريب 

 بابرز االدباء والشعراء  لطالباتعريف 

 من معرفة فنون النثر  الطالبتمكين 

 

 

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

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

 ؛البرنامج.
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .19

 األهداف المعرفية   -أ

 بالشخصيات االدبية  الطالبتعريف  -1أ

 من التمييز بالفنون النثرية  الطالبتمكين -2أ

  طالبالمعرفة خصائص كل فن لدى  -3أ

 

 

 

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 تنمية الحس االدبي والذائقة الفنية – 1ب

 بالفنن النثرية والشعرية  الطالبمعرفة  – 2ب

 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 الطريقة القياسية 

 الطريقة االستقرائية 

 طريقة النص 
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 طرائق التقييم      

 والتقويم الصفي  –والواجبات البيتية  –امتحانات يومية 

 التقويم الشخصي باالمتحان الفصلي والنهائي 

 

 

 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 معرفة جماليات اللغة في اساليبها لتأدية المعنى -1ج

 بقيمة االدب االندلسي  الطالبايقاظ وعي -2ج

 على حب االدب االندلسي  الطالبنشأة -3ج

 

  

 ئق التعليم والتعلم طرا    

 توفير الدافع النفسي لتحقيق االهداف الوجدانية  -

 تقديم النماذج اللغوية البليغة المؤثرة في النفوس والتواصل في بث االفكار  -
 

 طرائق التقييم    

 حول االهداف الوجدانية  الطالبى المالحظة والمقابلة وفهم افكار يتم االعتماد عل
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 امة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات الع -د 

 القدرة على ضبط النصوص والتصحيح اللغوي -1د

 اكتساب المعرفة بالحوار والتواصل -2د

 فة بخصائص اللغة العربية وقوانينها اكتساب المعر-3د

    -4د
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 البنية التحتية  .12

االدب االندلسي من الفتح الى سقوط غرناطة  / منجد مصطفى  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 بهجت 

 بنية المقرر .11

ت التعلم مخرجا الساعات األسبوع

 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 

 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

تشرين 

 االول 

الفصل االول /االدب   2

 في العصر االموي 

الطريقة 

القياسية 

وطريقة 

 النص 

االداء الصفي 

 واالمتحانات

االدب في عصري   2 تشرين ثاني 

 الطوائف والمرابطين

 الشعر والشعراء  

الطريقة 

اسية القي

وطريقة 

 النص

االداء الصفي 

 واالمتحانات

كانون 

 االول 

النثر / موضوعاته   2

 وخصائصه 

الطريقة 

القياسية 

وطريقة 

 النص

االداء الصفي 

 واالمتحانات

كانون 

 الثاني 

التجديد في الشعر   2

 االندلسي 

الطريقة 

القياسية 

وطريقة 

 النص

االداء الصفي 

 واالمتحانات

الطريقة  يعة شعر الطب  2 شباط 

القياسية 

وطريقة 

 النص

االداء الصفي 

 واالمتحانات
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 حمد هيكل االدب االندلسي من الفتح الى سقوط الخالفة/ ا ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

 مالمح الشعر االندلسي / عمر الدقاق 

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ) المجالت العلمية ، التقارير ،....  (
الكتب االدبية جميع المصادر  –الدواوين الشعرية  –المقاالت 

 النقدية التي تناولت فنون االدب شعرا ونثرا 

، مواقع االنترنيت ب ـ المراجع االلكترونية

.... 
 موقع الدكتور محمد سعيد الغامدي 

 موقع اتحاد الكتاب العرب 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

يتصف المنهج المقرر لمادة االدب االندلسي بالشمولية والسعة اال انه يحتاج الى زيادة الساعات لتغطية   

 مفردات المادة على نحو مرض وواف 
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 ذج وصف المقررنمو

 

 وصف المقرر

 

 

 اإلنسانيةالتربية للعلوم كلية  المؤسسة التعليمية .0

 اللغة العربية    / المركز علمي القسم ال .19

 علم اللغة ) اللسانيات ( اسم / رمز المقرر .11

 نظري أشكال الحضور المتاحة .12

 سنوي الفصل / السنة .13

 69 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .14

 22/5/2921 تاريخ إعداد هذا الوصف  .15

 أهداف المقرر .16

لعلمية  والنوعية المتخصصة في مجال اللغة العربية لغرض االرتقاء بالواقع اعداد المالكات ا .1

 التعليمي في البلد

 رفد وزارة التربية بالكادر المتخصص من ذوي الكفاءة في مجال اللغة العربية .2

 يعزز البرنامج فهما وادراكا وافيا وواسعا للفكر والثقافة عامة .3

محادثة على مستويات التحليلية بالرجوع الى احدث ما توصل الي  مهارات كتابية و الطالبتعليم  .4

 الفكر الحديث في مجال اللغة وادواتها.

بتعليم عالي الجودة من خالل االطالع على احدث ما  الطالبيخدم البرنامج الجامعة من خالل تزويد  .5

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.
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 انتج  الفكر اللغوي من مستجدات على الصعيد النظري والتحليلي .

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررت الامخرج .14
 

  هداف المعرفية األ -أ

على التمييز واالدراك المعرفي لتشخيص النظريات والمبادئ العامة في دراسة  الطالبقدرة    --1أ

 اللغة العربية    

 لتعليمفي مجال التطوير اللغوي اذا انخرطوا في مجال ا الطالبالتخطيط المستقبلي لتفعيل دور  -2أ

 بمعرفة المبادئ الرئيسية للمجاالت والمستويات اللغوية كافة الطالبتزويد  -3أ

 بالتقنيات الحديثة في دراسة اللغة الطالبتعريف  -4أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 مناقشة النظريات واالتجاهات اللغوية واللسانية - 1ب

 داد بحوث نظرية في اللغة العربيةان يكون الطالب قادرا على اع – 2ب 

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

  

 طرائق التعليم والتعلم      

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

نفسهم ، ويشكل ذلك اداة قوية ومما يتيح استعمال عملية التفكير في مواجهة طرائق تفكير اخرى الطالب ا

سواء تعلق ذلك بالشكل ام بالمضمون ، فعلى المدرس ان يفتتح درسه باثارة االسئلة أو عرض مشكلة 

 لتؤدي الى تبادل الحوار واالراء داخل المجموعات الصغيرة والكبيرة

 يم طرائق التقي     

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

 معد مسبقا

في االنجاز من خالل اعطاء االختبارات التي   الطالباجراء اختبارات تعليمية لقياس مستوى فهم  .2

 تقيس مستويات الفهم المتعدد
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 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 استعداد االساتذة باعطاء كافة المعلومات للطالب وتوجيهه --1ج

 انتاج اعمال كتابية مقبولة اكاديميا من قبل الطالب-2ج

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

 المشاريع الفردية والجماعية

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

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 استخدام وسائل ايضاح الكترونية .1

 استخدام طريقة المناقشة في الدرس .2

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

 لمقروءةبالواجبات المكتوبة وا الطالباسناد  .4

 بعمل البحوث الطالبتكليف  .5

 طرائق التقييم    

 

من خالل وضع معيار لالجوبة الصحيحة ومقارنة نتائج اجوبة الطالب مع نموذج اجوبة  ميمكن تقييمه .1

 معد مسبقا

في االنجاز من خالل اعطاء االختبارات التي   الطالباجراء اختبارات تعليمية لقياس مستوى فهم  .2

 ستويات الفهم المتعددتقيس م

 

 

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

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

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

 كفريق  بد ان يكون لدى الطالب روح للتعاون والعمل الـ  3د 
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 البنية التحتية  .16

 ال يوجد لكتب المقررة المطلوبة ـ ا1

 علم اللغة / كمال بشر )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 دروس في االلسنية العامة / دي سوسير

 اللسانيات الوضيفية / سيمون داي 

 مناهج البحث في اللغة / خليل احمد عمايرة

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( ية ، التقارير ،.... المجالت العلم) 

 مناهج البحث اللغوي / رمضان عبد التواب

 مجلة الدراسات اللغوية ، مجلة اللسانيات 

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 

موقع محمد سعيد الغامدي، موقع د. محمد محمد يونس علي ، 

 مكتبة سور االزبكية ، مكتبة المصطفى ، منتدى لسانيات ،
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نطمح ان يكون المقرر الدراسي على نحو اكثر شمولية  وان يعطى للسانيات نصيبا اكبر نظرا النه سريع 

التطور وان يدرس على مدى سنتين متتاليتين وذلك للحاجة الماسة الى االطالع ومواكبة احدث المناهج 

 والنظريات اللغوية في العالم.

 

 

 بنية المقرر .15

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 

 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

اضافة مخرجات  ساعتان  اسبوعيا

 التعليم

 االمتحانات نظري علم اللغة ) اللسانيات (



 

 
 216الصفحة 

 
  

 

 


