
 

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها مبرهنا 

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

 

 جامعة بغداد- كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة للبنات المؤسسة التعلٌمٌة -1

 العلوم النظرٌة المركز/القسم العلمً -2

 اللغة العربٌة  رمز المقرر/اسم -3

 اسبوعً أشكال الحضور المتاحة -4

 2017/فصل اول وثانً السنة/ الفصل  -5
  ساعة60 (الكلً)عدد الساعات الدراسٌة  -6

 17/1/2017 تارٌخ إعداد هذا الوصف -7

 أهداف المقرر -8

تهٌئة واتقان الطالبة لغوٌا الستخدام مفردات اللغة العربٌة - 1 
ومخارج الحروف الصحٌحة فً النطق عند ممارستها لمهنة 

 التدرٌس
 

 

تمكٌن الطالبة من التعبٌر اللغوي بسالسة وسهولة كتابة الخطط - 2 
 التدرٌسٌة والكتب الرسمٌة واالدارٌة

  

  

  

  

  

  

  

 مخرجات المقرر وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم -  10

 األهداف المعرفٌة  - أ
 القدرة على التعبٌر بنحو سلٌم - 1أ 
 .القدرة على الكشف عن الخطأ اللغوي- 2أ 
 . القدرة على الكتابة من دون خطا - 3أ 
 .الكشف عن االخطاء النحوٌة- 4أ 
 -5أ 
 -6أ 

 األهداف المهاراتٌة الخاصة بالمقرر - ب

 .تنمٌة مهارة الخط العربً - 1ب 
 . القدرة على التعبٌر اللغوي والكتابً - 2ب 
 -3ب 
 -4ب 

 طرائق التعلٌم
 

 المناقشة. 1



 

 . الحوار. 2
  .التساؤل. 3
 التعلٌمالتعاونً. 4
 المجموعاتالمصغرة. 5

 طرائق التقٌٌم
 

 االسئلةالشفوٌة- 1
 االختباراتالفصلٌة- 2
 االختباراتالسنوٌة- 3
 

 األهداف الوجدانٌة والقٌمٌة- ج

 -1ج 
 -2ج 
 -3ج 
 -4ج 

 طرائق التعلٌم والتعلم

 المناقشة. 1
 . الحوار. 2
  .التساؤل. 3
 التعلٌمالتعاونً. 4
 المجموعاتالمصغرة. 5
 

 طرائق التقٌٌم
 

 االسئلةالشفوٌة- 1
 االختباراتالفصلٌة- 2
 االختباراتالسنوٌة- 3

 (المهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً )المهارات العامة والتاهٌلٌة المنقولة - د

 ثقة بالنفس مهارات ال-1د 
 لغوٌةتطوٌر القدرات ال - 2د
 اللباقة فً التحدثاكتساب - 3د
 االقناع واثبات وجهات النظرالقابلٌة على - 4د
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 طريقة التقييم طريقة التعميم المساق / اسم الوحدة  مخرجات التعمم المطموبة الساعات األسبوع

 + األول
 الثاني

تتعرف عمى اىمية المغة  - ساعتان
 .العربية 

تتعرف عمى خصائص المغة  -
 العربية 

تفيم اسباب االىتمام بالمغة  -
 العربية 

تعريف المغة ،اىميتيا 
،خصائصيا ،لماذا 

ندرس المغة العربي؟  

 المحاضرة  -
 المناقشة  -

 الحوار -
 التساؤل   -

اسئمة التقويم  -
 الصفية 

 

الرا+لثالثا
 بع

تتعرف عمى اىم معمومات -  ساعتان
. القران الكريم 

تتعرف عمى اسماء بعض - 
السور القرانية 

تتعرف عمى عدد سجدات - 
 القران الكريم 

معمومات عن القران 
الكريم 

المحاضرة  -
المناقشة      - 

 الحوار

اسئمة التقويم -
 الصفية

ال+الخامس
 سادس

تتعرف عمى اقسام الكالم  -  ساعتان
تتعرف عمى خصائص كل - 

قسم من اقسام الكالم   
تفيم اىم ما يميز كل قسم - 

.  من اقسام الكالم 
تبطق ما تعممتو من معمومات - 

 . داخل غرفة الصف 

اسم – اقسام الكالم 
وفعل وحرف 

استراتيجية  -
 التساؤل 

استراتيجية العصف  -
 الذىني 

استراتيجية   -
 التساؤل 

اسئمة التقويم -
 الصفية

+ السابع 
 الثامن

تتعرف عمى اىم القصص -  ساعتان
.  الوادرة في سورة الكيف 

تستنتج العالقة بين سورة - 
.  الكيف واالعور الدجال 

تفيم اىمية قراءة سورة - 
 . الكيف يوم الجمعة 

دراسة نص قراني 
وتفسيره 

 التساؤل -
 المناقشة  -
العصف  -

 الذىني  

اسئمة التقويم -
 الصفية

+ التاسع 
 العاشر

تتعرف عمى مكونات الجممة -  ساعتان
.  االسمية والفعمية 

تستنتج الفرق بين الجممة - 
االسمية والفعمية  

تفيم كيفية تاليف جممة - 
.  اسمية واخرى فعمية 

الجممة االسمية 
والفعمية 

استراتيجية - 
التساؤل  

استراتيجية العصف - 
الذىني  

استراتيجية  - 
 التساؤل

اسئمة التقويم -
 الصفية



تطبق ما تعممتو بتاليف جمل - 
وقطع انشائية تشمل جمل اسمية 

واخرى فعمية  
 

الحادي 
+ عشر 

 الثاني عشر

تتعرف عمى ماىية االدب -  ساعتان
.  العربي 

تستنتج الفرق بين الشعر - 
والنثر العربيين   

تتعرف عمى انواع الشعر - 
.  العربي  

تتعرف عمى موضوعات الشعر - 
.  العربي 

تتعرف عمى خصائص النثر - 
.  العربي وموضوعاتو 

تحكم عمى اجمل االبيات - 
.  الشعر العربي 

 

الشعر – االدب العربي 
والنثر  وانواعو عند 

العرب 

المحاضرة  -
المناقشة  -
الحوار -

 التساؤل  -

اسئمة التقويم -
 الصفية

الثالث عشر 
الرابع + 

 عشر 

تتعرف عمى خصائص الشعر  ساعتان
الحر وموضوعاتو  

تستنتج الفرق بين الشعر - 
الحر والشعر العمودي  

تتعرف خصائص الشعر - 
العمودي وموضوعاتو  

تتعرف عمى اىم شعراء الشعر - 
الحر والشعر العمودي  

تصدر حكما عمى جودة الشعر - 
. الحر والشعر العمودي 

تختار اجمل قصائد الشعر - 
الحر والشعر العمودي  

 

الفرق بين الشعر الحر 
والشعر العمودي 

المحاضرة  -
المناقشة  -
الحوار -
 التساؤل  -

اسئمة التقويم -
 الصفية

الرابع عشر 
الخامس + 

 عشر

    امتحان الفصل االول  

اسئمة التقويم - المحاضرة -انموذج من الشعر   السادس 



 

 البنٌة التحتٌة- 12

 الٌوجد الكتب المقررة المطلوبة -1

 .شرحابنعقٌلعلىالفٌةابنمالك. 1 (المصادر)المراجع الرئٌسٌة  -2
  . تارٌخاالدبالعربٌلشوقٌضٌف. 2
 . شذىالعرففٌفنالصرف. 3
 فىجوادطقلوالتقللمص. 4

المجالت )الكتب والمراجع التً ٌوصى بها  - أ
 (.....,التقارٌر,العلمٌة 

 

  ....مواقع االنترنٌت,المراجع االلكترونٌة - ب

 

 خطة تطوٌر المقرر الدراسً- 13

 
 

 متابعة المصادر الحدٌثة
 االستفادة من نتائج البحوث فً االختصاص

+ عشر 
السابع 
 عشر 

تتعرف خصائص الشعر - 
العمودي وموضوعاتو  

تتعرف عمى اىم شعراء - 
الشعر العمودي  

تصدر حكما عمى جودة - 
. الشعر العمودي 

تختار اجمل قصائد الشعر - 
العمودي 

تتعرف عمى خصائص شعر - 
المتنبي  

تتعرف عمى اىم ما يميز 
.  المتنبي 

تتعرف عمى قضية ادعاء  -
 ، المتنبي لمنبوة 

 المناقشة -العمودي 
 الحوار-
التساؤل    -

 سوم - 

 الصفية

الثامن عشر 
التاسع + 

 عشر

  كان واخواتيا   

  عالمات الترقيم     عشرون
الواحد 

 والعشرون
اخطاء لغوية ونحوية   

شائعة 
  

الثاني 
 والعشرون

  ان واخواتيا   



 
 

 


