
  
 1الصفحة 

 

  

  موذج وصف المقررن

  

  وصف المقرر

  

  

 یة العلوم جامعة دیالىكل المؤسسة التعلیمیة .1

علوم /علوم الكیمیاء /جیلوجیا النفط والمعادن/الفیزیاء علوم المركز/  علمي القسم ال .2
 علوم الحیاة/ علوم الحاسبات/الریاضیات 

 

  /101PHAL اللغة العربیة رمز المقرر/ اسم  .3

 اجباري ، اختیاري أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي وسنوي السنة/ الفصل  .5

 )ساعة في االسبوع 2(اسبوع  30ساعة خالل  60 )الكلي(اعات الدراسیة عدد الس .6

 5/8/2016 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

 اللغویة والنحویة ءجعل الطلبة قادرین على التعبیر والكتابة بصورة خالیة من األخطا -اوال

 كتاباتھم  تزوید الطلبة بمجموعة من القواعد االمالئیة لضبط صحة  - ثانیا
 

 

 

 

  

  

  

  

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
والبد من الربط بینھا وبین وصف . المتاحةالتعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج
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 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج .10

  ھداف المعرفیة األ -أ

 .تمكین الطلبة من فھم بعض قواعد اللغة عند الكتابة والتعبیر الشفوي والتحریري -1أ  
  .مساعدة الطلبة على تقویة مھارات الحفظ والتذكر واسترجاع المعلومات -2أ 
اب الطلبة القدرة على تقویم انفسھم ذاتیاً من خالل تدریبھم على اكتشاف االخطاء اكس -3أ 

  .وتصویبھا
  .من غیر تكلف وجھدصحیحاً تدریب الطلبة على استعمال االلفاظ والجمل استعماالً  -4أ
   -5أ
     -6أ

   .مقررالخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
 .قاء والتعبیرتدریب الطلبة على مھارات وفن االل - 1ب
 . اكساب الطلبة بعض مھارات وفنون األدب- 2ب
  .والكتابةتدریب الطلبة على اتقان الخط  - 3ب
     -4ب

  
  

 طرائق التعلیم والتعلم      

  
طریقة العصف الذھني  -2وتفعیل دور المناقشة والحوار والمشاركة،  طریقة المحاضرة -1(

  )قراءطریقة االست -3واالكتشاف واالستنتاج، 
  
  
 

 طرائق التقییم      

  
  .)االختبارات الشھریة -3االختبارات الشفویة،  - 2المشاركة الیومیة والحضور،  -1(

  
  
 

  األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
  .اعداد جیل واعي ومحب لتراثھ ولغتھ العربیة -1ج
    .االدبواللغة تدریب الطلبة  على تذوق فنون  -2ج
  -3ج
    -4ج

  

 رائق التعلیم والتعلم ط    

طریقة العصف الذھني  -2طریقة المحاضرات وتفعیل دور المناقشة والحوار والمشاركة،  -1(
 )طریقة االستقراء -3واالكتشاف واالستنتاج، 
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 طرائق التقییم    

  .)االختبارات الشھریة -3االختبارات الشفویة،  - 2المشاركة الیومیة والحضور،  -1(
  
  
 

  ).المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( المنقولة التأھیلیة العامة و راتالمھا - د 
  -1د
  -2د
  -3د
    -4د
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 الفصل الدراسي االول                          بنیة المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

أو / اسم الوحدة 
 الموضوع

 تقییمطریقة ال طریقة التعلیم

األسبوع 
  األول

تمكین الطلبة من فھم  ساعة 2
بعض قواعد اللغة 

عند الكتابة والتعبیر 
 .الشفوي والتحریري

مساعدة الطلبة  - 2أ 
على تقویة مھارات 

الحفظ والتذكر 
واسترجاع 
  .المعلومات

اكساب الطلبة  - 3أ 
القدرة على تقویم 
انفسھم ذاتیاً من 

خالل تدریبھم على 
 اكتشاف االخطاء

  .وتصویبھا
تدریب الطلبة  - 4أ

على استعمال االلفاظ 
والجمل استعماالً 
صحیحاً من غیر 

 .تكلف وجھد

توضیح أھمیة اللغة العربیة 
وفوائدھا بالنسبة للطالب 

  .الجامعي
حفظ وتفسیر وتحلیل  ،اللغة

أول عشرة آیات من سورة 
الكھف مع بیان فضل السور ة 

 .وسبب تسمیتھا

طریقة 
 المحاضرة

ل دور وتفعی
المناقشة 
والحوار 

 والمشاركة

التحضیر 
االمتحان (الیومي
 )الشفھي

سبوع اال
  الثاني

حفظ وتفسیر وتحلیل  ،اللغة  
ثالثة آیات من سورة 

الحجرات مع بیان فضل 
 .السور ة وسبب تسمیتھا

  

االسبوع 
  الثالث

، حفظ وتحلیل ثالثة االدب  
عشر سطراً  من قصیدة 

سفر ایوب في الشعر الحر  
للشاعر العراقي بدر شاكر 

  .السیاب مع حیاة الشاعر

  

األسبوع 
  الرابع

، حفظ وتحلیل ثمانیة االدب  
ابیات في  الحماس للشاعر 
ابي الطیب المتنبي مع حیاة 

 .الشاعر

  

االسبوع 
  الخامس

قواعد اللغة العربیة   
  ھمیتھاوأ

االسم (معرفة اقسام الكالم
واھم )والفعل والحرف

 .عالماتھا

  

األسبوع 
  السادس

) العلم ( ، قواعد اللغة العربیة  
اسم العلم (شرح موضوع 
 .مع األمثلة) واالسم المركب

  

األسبوع 
  السابع

، قواعد اللغة العربیة  
شرح )الضمائر(

ضمائر الرفع (موضوع
 ).والنصب والجر

  

ع األسبو
  الثامن

    امتحان الشھر االول  

األسبوع 
  التاسع

، شرح قواعد اللغة العربیة  
مع ) اسماء االشارة(موضوع 

 .األمثلة وحاالت االعراب
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األسبوع 
  العاشر

، شرح قواعد اللغة العربیة  
المعرف (موضوع 
مع األمثلة ) باإلضافة

 .وحاالت االعراب

  

األسبوع 
الحادي 

  عشر

، شرح العربیةقواعد اللغة   
معرفة الحال )الحال(موضوع 

وصاحبھا وما ھي انواع الحال 
 .مع األمثلة وحاالت االعراب

  

االسبوع 
  الثاني عشر

، شرح قواعد اللغة العربیة  
معرفة تمیز )العدد(موضوع 

العدد وماھي  اقسام العدد 
 .مع األمثلة وحاالت االعراب

  

األسبوع 
  الثالث عشر

 ،ة العربیةاألمالء في اللغ  
واهمیتها في اللغة  عالمات الترقیم

 .العربیة

  

األسبوع 
  الرابع عشر

   امتحان الشھر الثاني  

االسبوع 
الخامس 

  عشر

   
االمتحان النـظــري             

  

  
  
 

     

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

  الفصل الدراسي الثاني
أو / اسم الوحدة 

 الموضوع

 طریقة التقییم التعلیمطریقة 

األسبوع 
  األول

 تحلیلتفسیر ووحفظ  ،اللغة  
مع توضیح ) الضحى(سورة 

 .مدلوالت السورة الكریمة

  

سبوع اال
  الثاني

، حفظ وتحلیل ثمانیة األدب  
كن (ابیات من قصیدة 

 ً للشاعر ایلیا ابي )بلسما
 .ماضي

  

االسبوع 
  الثالث

، األمالء في اللغة العربیة  
الھمزة المتوسطة كتابة 

 .والمتطرفة

  

األسبوع 
  الرابع

، شرح قواعد اللغة العربیة  
بناء الفعل (موضوع 
مع االمثلة )  الماضي

  .وحاالت اإلعراب

  

االسبوع 
  الخامس

، شرح قواعد اللغة العربیة  
) الفعل المضارع(موضوع 

  .مع االمثلة وحاالت اإلعراب

  

األسبوع 
  السادس

، شرح بیةقواعد اللغة العر  
مع ) فعل األمر(موضوع 

 .االمثلة وحاالت اإلعراب

  

األسبوع 
  السابع

   امتحان الشهر األول  

األسبوع 
  الثامن

، شرح قواعد اللغة العربیة  
)   المبتدأ والخبر(موضوع

تقدیم وتأخیر المبتدأ والخبر ، 
 .وماھي انواع الخبر

  

األسبوع 
  التاسع

، شرح قواعد اللغة العربیة  
مع ) كان واخواتھا(موضوع 

  ..االمثلة وحاالت اإلعراب

  

  ، شرح قواعد اللغة العربیة  األسبوع 
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 البنیة التحتیة  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  محي الدین عبد الحمید/شرح ابن عقیل في النحو   )  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة 2
  احمد مطلوب/البالغة والتطبیق  

  بھجت عبد الواحد /اعراب القرآن  
  جمال عبد العزیز احمد/ الكافي في االمالء والترقیم 

 اهلامشي امحد/ جواهر االدب

              ـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا  ا
 ) .... ,التقاریر , المجالت العلمیة ( 

 

مواقع االنترنیت , ب ـ المراجع االلكترونیة
.... 

 

  

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .13

    
  
  
  
 

  

مع ) إن واخواتھا(موضوع   العاشر
 ..  االمثلة وحاالت اإلعراب

األسبوع 
الحادي 

  عشر

، شرح قواعد اللغة العربیة  
مع ) الفاعل(موضوع 

 .االمثلة وحاالت اإلعراب

  

االسبوع 
  الثاني عشر

، شرح قواعد اللغة العربیة  
مع ) المفعول بھ(موضوع 

 .االمثلة وحاالت اإلعراب

  

األسبوع 
  الثالث عشر

، شرح قواعد اللغة العربیة  
مع ) نائب الفاعل(موضوع 

 .االمثلة وحاالت اإلعراب

  

األسبوع 
  الرابع عشر

   امتحان الشهر الثاني  

االسبوع 
الخامس 

  عشر

    االمتحان النـظــري  


