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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
 
   

 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
   بغداد  –كلية احلكمة اجلامعة   :ةالكلي

 ربية اللغة الع: القسم العلمي
 الصرف / املرحلة الثانية  :)املادة الدراسية( اسم املقرر الدراسي

 
 0202/    7/    5 اتريخ ملء امللف :  

 
 :   التوقيع

 م.د. سهام قنرب علي : اسم استاذ املادة
 0202:   /    / لتاريخا

 :   التوقيع
 أ.د. أحالم خليل حممد اسم رئيس القسم :

 0202:   /    / لتاريخا
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 يف القسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي جلنةدقـق امللف من قبل 
   

 :التوقيع
 م.د. سهام قنرب علي  :يف القسم واألداء اجلامعيضمان اجلودة  جلنةعضو اسم 

 0202/    /    :التاريخ
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 الدراسي صف المقررو

 

 كلية الحكمة الجامعة المؤسسة التعليمية .1

 لغة العربية ال    علمي القسم ال .2

 الصرف / المرحلة الثانية  )اسم المادة(المقرر اسم  .3

 بعد( الكتروني )عن أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي  نظام المقرر )فصلي/ سنوي( .5

 ساعتان أسبوعياً  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2221/    7/   5        تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 -:أهداف المقرر .8
 
 
 ات الطالب اللغوية والصرفية تنمية قدر -
 تربية الطالب على أسس وقواعد لسانية فصيحة - -
 تصحيح اللحن الناشئ عن خطأ لغوي في النطق -
 التدريب على أوجه اإلعراب المختلفة بمعرفة الصيغ الصرفية  -
 معرفة تراكيب الجمل واساليبها المختلفة -
 للغوية والحويةالتدريب على النطق والتطبيق السليم للقواعد ا -
 

 
 

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

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

 البرنامج.

 -:وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .9
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  دهدا  المعريية األ -أ
 تعريف الطالب بمادة الصرف وأصولها المعرفية -1أ         

 تمكين الطالب من استعمال المهارات اللغوية المكتسبة من خالل ضبط   الصيغ الصرفية  - 2أ         

 من باب االسم واإلعالل واإلبدال  تمكين الطالب -3أ 

 تمكين الطالب من مهارات اإلمالء والكتابة  -4أ 

 
  
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألدهدا    -ب 

 التدريب على القواعد الصرفية من خالل األمثلة المتنوعة   - 1ب     

 تمييز الخطأ من الصواب في قواعد اإلمالء   – 2ب     

 على تمثيل القواعد الصرفية في نصوص قرآنية وشواهد أدبية ولغوية  القدرة  – 3ب    

 القدرة على تطبيق باب االسم بكل تفاصيله مستقبالً  -4ب    

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات  -

 االستعانة بالوسائل اإليضاحية الحديثة مثل الداتا شو لتوضيح النقاط المهمة بالدرس -

 ت شهرية وسنوية لتوضيح المادة العلميةعداد بحوث ومقاالإ -

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

 امتحانات أسبوعية وشهرية ونهائية  .1

 أعداد مقاالت خاصة بالموضوع ومناقشة هذه المقاالت .2
 أعداد حلقات نقاشية داخل الصف لمناقشة مادة الدرس لتذليل الصعوبات التي يوجهها بعض الطلبة .3
 لة التطبيقاختبار الطلبة إثناء مرح .4
 

 
 القيمية  األدهدا  الوجدانية و -ج

 تعميق ثقة الطالب بنفسه  -1ج

 خلق مدرس مبدع محب لمهنة التعليم -2ج

 تحفيز الطاقة بداخله واخراجها -3ج

 

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 الحلقات النقاشية 

 التعليم التعاوني 

 
 طرائق التقييم    
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 -:) الفصل الدراسي االول للنظام السنوي   و  الفصل الواحد للنظام الفصلي )الكورسات(( بنية المقرر  - 1 .12

 الساعات األسبوع

مخرجات التعلم 

 المطلوبة
و تحقيق اهداف )معرفية ا

ية او وجدانية والقيمية مهارات

   ة(مهارات عاماو 

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

 أوزان االسم الثالثي المجرد  أهداف معرفية  2 1
المحاضرة 

 واإللقاء 
 االستجواب 

 أهداف معرفية 2 2
أوزان االسم الرباعي والخماسي والمزيد 

 فيه 
 االستجواب  المحاضرة 

3 2 
أهداف مهاراتية 

 لغوية 
 المحاضرة الجامد والمشتق 

التغذية 

الراجعة 

 واالستجواب 

 االستجواب المحاضرة االمتحان الشهري األول  القياس والتقويم  2 4

 االستجواب المحاضرة مصادر األفعال الثالثية  أهداف معرفية 2 5

 أهداف معرفية 2 6
والخماسية  مصادر األفعال الرباعية

 والسداسية 
 االستجواب المحاضرة

 مصدر النوع ومصدر الهيئة  القياس والتقويم  2 7
إعداد نموذج 

 اختبار 
 االستجواب

 االستجواب المحاضرة المصدر الميمي واسم المصدر  أهداف معرفية 2 8

 االستجواب المحاضرة المذكر والمؤنث وعالمات تأنيث االسم  أهداف معرفية 2 9

 أهداف معرفية 2 11
االسم الصحيح والمقصور وتثنيتهما 

 وجمعهما 
 االستجواب المحاضرة

 إعداد تقارير علمية 

 ء تطبيقات نصية لغير مفردات المقرر إجرا

 

 

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

 رفد الطالب بكل ما يحتاجه من كتب ومصادر ومعلومات خارجية -1د

 عمل ورش عمل داخل القاعة -2د       
  تكنولوجيا  الحديثة في مناقشة المادة العلمية لتوضيحها أكثر ألنها من الطرق الحديثة بالتعلياستخدام  ال -3د       
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 أهداف معرفية 2 11
االسم المنقوص والممدود وشبه الصحيح 

 وتثنيتها وجمعها 
 االستجواب المحاضرة

12 2 
 أهداف معرفية

 ومهاراتية 
تطبيقات على االسم باعتبار الحرف 

 األخير 
 االستجواب المحاضرة

13 2 
أهداف مهاراتية 

 لغوية
 تطبيقات على المادة السابقة 

إعداد نماذج 

 تطبيقية 
 االستجواب

 تطبيقات على المادة السابقة أهداف معرفية 2 14

إعداد نماذج 

للمادة  تطبيقية

 العلمية 

 االستجواب

 القياس والتقويم 2 15
امتحان السعي للفصل الدراسي 

 األول

إعداد نموذج 

 اختبار 

ختبار اال

 الكتابي 

 

 -:) الفصل الدراسي الثاني  للنظام السنوي فقط ( بنية المقرر  - 2. 12

 الساعات األسبوع

مخرجات التعلم 

 المطلوبة
تحقيق اهداف )معرفية او 

ية او وجدانية والقيمية مهارات

   ة(مهارات عاماو 

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

 اف معرفية أهد 2 16
اسم الفاعل والمفعول : تعريفهما 

 وصوغهما من الثالثي وفوق الثالثي 

المحاضرة 

 واإللقاء 
 االستجواب 

 االستجواب  المحاضرة  اسم التفضيل وشروط صوغه وحاالته أهداف معرفية 2 17

18 2 
أهداف مهاراتية 

 لغوية 
 المحاضرة اسما الزمان والمكان واسم اآللة

التغذية 

جعة الرا

 واالستجواب 

 االستجواب المحاضرة جموع التكسير وأوزانها  أهداف معرفية  2 19

21 2 
 أهداف معرفية

 ومهارات كتابية 
 االستجواب المحاضرة قواعد اإلمالء 

 االستجواب المحاضرة النسب / القسم األول  أهداف معرفية 2 21

 االستجواب ة المحاضر النسب / القسم  الثاني  أهداف معرفية  2 22

 االستجواب المحاضرة تمارين عامة لبحث النسب  مهاراتية أهداف  2 23

 االستجواب المحاضرة اإلعالل  : اإلعالل بالحذف  أهداف معرفية 2 24
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 االستجواب المحاضرة اإلعالل بالقلب  أهداف معرفية 2 25

 االستجواب المحاضرة اإلعالل بالتسكين  أهداف معرفية 2 26

 امتحان السعي للفصل الدراسي الثاني  التقويم والقياس  2 27
إعداد نموذج 

 اختبار 

متحان اال

 الكتابي 

28 2 
أهداف مهاراتية 

 لغوية
 اإلبدال 

إعداد نماذج 

 تطبيقية 
 االستجواب

 مراجعة المادة االمتحانية  أهداف معرفية 2 29

إعداد نماذج 

للمادة  تطبيقية

 العلمية 

 االستجواب

 االمتحانات النهائية  القياس والتقويم 2 31
إعداد نموذج 

 اختبار 

االختبار 

 الكتابي 

 
 

 البنية التحتية  .11

 :ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
، تصحيح محمود شاكر ، مؤسسة النبراس للطباعة شذا العرف في فن الصرف ، الشيخ أحمد الحمالوي 

 والنشر 
 

  2002دار النهضة العربية ،  لتطبيق الصرفي ، عبده الراجحي،ا -:)المصادر( ـ المراجع الرئيسية 2
 ، تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي ، دار ابن زيدون شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك 

 
 

 :( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها 
 رصينة البحوث المنشورة في المجالت العلمية المحكمة وال

 :ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت
 املكتبة الشاملة احلديثة

maktaba.org-https://al 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

المكتبة%20الشاملة%20الحديثةhttps:/al-maktaba.org
المكتبة%20الشاملة%20الحديثةhttps:/al-maktaba.org
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 زيادة عدد الساعات المقررة للمادة 

 ن مواضيع صرفية وربطها بالداللة والصيغ الصرفية إعداد حلقات نقاشية مستمرة ع

 

 

 

 

 

 اللجنة العلمية يي القسم:

 التوقيع:

 :اعضو 
 التاريخ:

 التوقيع:

 :اعضو 
 التاريخ:

 التوقيع:

 :ارئيس
 التاريخ:

 
 


