
  
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 جامعة تكريت المؤسسة التعليمية .1

 هندسة سيطرة المنظومات النفطية  / المركز علميالقسم ال .2

 209/لغة عربية اسم / رمز المقرر .3

 االلكتروني أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 ساعة 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

القدرة اللغوية لدى الطالب وإكسابهم مهارة التعبير قوية ،وت سالمتهاخدمة اللغة العربية والحفاظ على   -1

  .الصحيح

تعويد الطالب على دقة المالحظة تختص وتهدف الى االلمام بمبادئ علم النحو واالدب العربي  مادة -2

  .والتمييز بين الخطأ والصواب فيما يسمعون ويقرؤون مما يساعدهم على فهم معاني الجمل واألساليب

الطالب ومهاراتهم الخطية واإلمالئية بحيث يستطيعون الكتابة الصحيحة مع ضرورة تنمية قدرات  -3

  .استعمال عالمات الترقيم

  .كساب الطالب قدرات نحوية تمكنهم من تقويم ألسنتهم عند القراءةا -4

 إبراز جمال األدب العربي والكشف عما حفل به من عناصر األصالة والقوة، ليزداد الطالب شغفا   -5

  .وإقباال  عليه
  .اكتشاف الميول األدبية لدى الطالب والعمل على صقلها وتوجيهها -6

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.



  
 2الصفحة 

 
  

 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .9

  االهداف المعرفية -أ
 .أن يكون الطالب قادرا على تقويم عملية التعليم والتعلم وتقويم السلوك -1أ

 .الموضوعتنمية قدراتهم على عمل الملخصات السريعة والشاملة لجوانب  -2أ
 .للطلبةتنمية القدرات العقلية العليا  - 3أ
 وعالقته بالعلوم االخرى باللغة العربية بمخرجات علم النحو االلمام -4أ

  المهاراتية الخاصة بالمقرر االهداف -ب 

 .إنماء وتطوير مجال االختصاصاستخدام التقنيات التربوية الحديثة في – 1ب 
 .القدرة على كشف المشكالت وايجاد الحلول العصرية لها – 2ب 
 .التطبيقات الواقعية لبرهنة ما يتعلمه نظريا من الحقائق العلمية استخدام - 3ب 
 

 طرائق التعليم والتعلم      

 محاضرة والمناقشةال. 

  طريق الشرائحالعرض عن. 

  

 طرائق التقييم      

 الختبارات الشفهية والتحريرية  ●

 الواجبات ●

 الحضور ●

 
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 . تعزيز ثقة الطالب بذاته وقدراته وتخصصه - 1ج

 : متابعة مدى تفاعل الطالب مع المادة المعروضة على الشاشة.االستجابة- 2ج

  الفريق الواحدتعزيز العمل والتعاون بروح  - 3ج

تكوين السلوك القيمي: بمعنى ان يصل الطالب لقمة السلم الوجداني فيكون له مستوى ثابت في - 4ج

 بال كسل وملل. الدرس

 . تشجيع الطالب على االخالص في اداء عمله بتحبيبه للدور االيجابي -5ج 
 

 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرة المباشرة عن طريق :       .google  meet.com 

 المناقشة 

 الواجبات 



  
 3الصفحة 

 
  

 

 

 

 طرائق التقييم    

 اختبارات الكترونية  ●

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

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

 .العمل الجماعي()الواحد القابلية للعمل مع االخرين بانضباط ضمن فريق العمل -1د

اخالقيات )التخرج أدراك كامل للمسؤولية االخالقية والعملية للعمل الذي سيمارسه الطالب بعد -2د

 .المهنة(

 .وتحريريا والكترونياالقابلية على عرض االفكار ومناقشتها والدفاع عنها شفهيا -3د

 .مهارة فهم ودراك عمق المشكالت التربوية واالجتماعية للطالب -4د         
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 بنية المقرر .10

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 2 االول
 اضافة مخرجات التعلم

االختبار خالل  ةإلكتروني ضرةمحا همزتا الوصل والقطع

+ الواجبالمناقشة  

 الثاني
 اضافة مخرجات التعلم 2

 عالمات االسمالجملة االسمية و
االختبار خالل  ةضرة إلكترونيمحا

 + الواجبالمناقشة

 الثالث
 اضافة مخرجات التعلم 2

 سورة الملك
االختبار خالل  ةضرة إلكترونيمحا

 + الواجبالمناقشة

 ةضرة إلكترونيمحا طرفة بن العبدالشاعر  مخرجات التعلماضافة  2 الرابع
االختبار خالل 

 + الواجبالمناقشة

 الخامس
 اضافة مخرجات التعلم 2

 الميزان الصرفي
االختبار خالل  ةضرة إلكترونيمحا

 + الواجبالمناقشة

 السادس
 اضافة مخرجات التعلم 2

 كان واخواتها
االختبار خالل  ةضرة إلكترونيمحا

 + الواجبالمناقشة

 السابع
 اضافة مخرجات التعلم 2

 كان واخواتها
االختبار خالل  ةضرة إلكترونيمحا

 + الواجبالمناقشة

 الثامن
 اضافة مخرجات التعلم 2

 البحتري
االختبار خالل  ةضرة إلكترونيمحا

 + الواجبالمناقشة

 التاسع
 اضافة مخرجات التعلم 2

 المنقوص والمقصور والممدود
االختبار خالل  ةإلكتروني ضرةمحا

 + الواجبالمناقشة

 العاشر
 اضافة مخرجات التعلم 2

 الهمزة المتوسطة
االختبار خالل  ةضرة إلكترونيمحا

 + الواجبالمناقشة

 الحادي عشر
 اضافة مخرجات التعلم 2

 الهمزة المتطرفة
االختبار خالل  ةضرة إلكترونيمحا

 + الواجبالمناقشة

 الثاني عشر
 مخرجات التعلماضافة  2

 إن واخواتها
االختبار خالل  ةضرة إلكترونيمحا

 + الواجبالمناقشة

 الثالث عشر
 اضافة مخرجات التعلم 2

 إن واخواتها
االختبار خالل  ةضرة إلكترونيمحا

 + الواجبالمناقشة

 الرابع عشر
 اضافة مخرجات التعلم 2

 الفعل الصحيح والفعل المعتل
خالل االختبار  ةضرة إلكترونيمحا

 + الواجبالمناقشة

 الخامس عشر
 اضافة مخرجات التعلم 2

  الجملة الفعلية وعالمتها
االختبار خالل  ةضرة إلكترونيمحا

 + الواجبالمناقشة

 السادس عشر
 اضافة مخرجات التعلم 2

 نائب الفاعل
االختبار خالل  ةضرة إلكترونيمحا

 + الواجبالمناقشة

 السابع عشر
 اضافة مخرجات التعلم 2

 سورة الضحى
االختبار خالل  ةضرة إلكترونيمحا

 + الواجبالمناقشة

 عشر الثامن
 اضافة مخرجات التعلم 2

 الخطبة
االختبار خالل  ةضرة إلكترونيمحا

 + الواجبالمناقشة

 عشر التاسع
 اضافة مخرجات التعلم 2

 المشتقات
االختبار خالل  ةضرة إلكترونيمحا

 + الواجبالمناقشة

 عشرون
 مخرجات التعلماضافة  2

 عالمات الترقيم
االختبار خالل  ةضرة إلكترونيمحا

 + الواجبالمناقشة

 الحادي والعشرون
 اضافة مخرجات التعلم 2

 الشاعر بدر شاكر السياب
االختبار خالل  ةضرة إلكترونيمحا

 + الواجبالمناقشة

 الثاني والعشرون
 اضافة مخرجات التعلم 2

 سورة الضحى
االختبار خالل  ةضرة إلكترونيمحا

 + الواجبالمناقشة

 الثالث والعشرون
 اضافة مخرجات التعلم 2

 العدد
االختبار خالل  ةضرة إلكترونيمحا

 + الواجبالمناقشة

 الرابع والعشرون
 اضافة مخرجات التعلم 2

 التاء المربوطة والتاء القصيرة
االختبار خالل  ةضرة إلكترونيمحا

 + الواجبالمناقشة

 والعشرونالخامس 
 اضافة مخرجات التعلم 2

 المفاعيل
االختبار خالل  ةضرة إلكترونيمحا

 + الواجبالمناقشة

 السادس والعشرون
 اضافة مخرجات التعلم 2

 المفاعيل
االختبار خالل  ةضرة إلكترونيمحا

 + الواجبالمناقشة

 السابع والعشرون
 اضافة مخرجات التعلم 2

 الحال
خالل االختبار  ةضرة إلكترونيمحا

 + الواجبالمناقشة
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 البنية التحتية .11

 جد كتاب مقرروال ي الكتب المقررة المطلوبة -1

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2

 القران الكريم

  شرح ابن عقيل 

  مصادر اللغة و األدب القديم والصرف الواضح

و البالغة العربية و النحو العربي و الصرف والحديث 

 االمالء.و 

 

الكتب والمراجع التي يوصى بها  ( أ

  ،.....( العلمية، التقارير)المجالت 
 أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك، والصرف العريب أحكام ومعان، وجملة الدراسات اللغوية واألدبية 

 االنترنيت  االلكترونية، مواقعالمراجع  ( ب

اللغوية المهمة والبرامج التي تساعد الطالب  اإللكترونيةالمواقع 

 ومواقع اللغة من األلوكة ،و.على البحث مثل المكتبة الشاملة

 لسان العربي و مكتبة المصطفى

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

 غيةاما المادة النحوية والصرفية واالمالئية والبال القرآنية والشعراءفي السورة  اإلضافةتكون  مفردات:اضافة 

 ثابتة 

 

 الثامن والعشرون
 اضافة مخرجات التعلم 2

 التمييز
االختبار خالل  ةضرة إلكترونيمحا

 + الواجبالمناقشة

 التاسع والعشرون
 اضافة مخرجات التعلم 2

 اإلضافة
االختبار خالل  ةضرة إلكترونيمحا

 + الواجبالمناقشة

 ةإلكتروني ضرةمحا البالغة اضافة مخرجات التعلم 2 ثالثون

 

االختبار خالل 

 + الواجبالمناقشة

 


