
  
 1الصفحة 

 
  

 

 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 األوىل :)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 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

 عربية اللغة ال    علمي القسم ال .2

 الصرف / المرحلة األولى  )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
 

 
 
 ة الصرف وأصولها المعرفيةتعريف الطالب بماد -1
 تمكين الطالب من استعمال المهارات اللغوية المكتسبة من خالل ضبط الصيغ الصرفية . -2
إعداد الطالب منهجياً الكتساب المعارف األساسية في الصرف والقدرة على توظيفها الحقاً في  -3

 ممارساته اللغوية المتعددة
 و القدرة على التمييز بين علم الصرف وعلم النح -4

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

 البرنامج.
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 -:وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .9
  دهدا  المعريية األ -أ
 الصرف  مادة علم تعريف الطالب ب -1أ

 اكتساب القدرة والمهارة في التمييز بين الصيغ الصرفية المختلفة ودالالتها  -2أ

 معرفة ضوابط الميزان الصرفي   -3أ

 ي الكلمة وداللة كل منهامعرفة األصول والزوائد ف -4أ

  
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألدهدا    -ب 

 التدريب على القواعد الصرفية من خالل األمثلة المتنوعة  - 1ب

 التطبيق الصحيح للصيغ الصرفية والميزان الصرفي   – 2ب

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

  
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المحاضرات النظرية         

 االستعانة بالوسائل اإليضاحية الحديثة مثل الداتا شو لتوضيح النقاط المهمة بالدرس     

 عداد بحوث ومقاالت شهرية وسنوية لتوضيح المادة العلميةإ 

 إثارة أسئلة واستنباط األجوبة منها 

  

 

 
 طرائق التقييم      

 

 التأكيد على أسلوب البحث واالستنتاج

 التغذية الراجعة 

 االختبارات التحريرية 

 التعليم ضمن مجموعات 

 

 
 القيمية  األدهدا  الوجدانية و -ج

 تعميق ثقة الطالب بنفسه   --1ج

 خلق مدرس مبدع محب لمهنة التعليم -2ج

 تحفيز الطاقة بداخله واخراجها -3ج

 لكريم في نفوس متعلمي اللغة العربيةتعميق حب لغة القرآن ا -4ج

 

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 إعداد تقارير تطبيقية عن المادة العلمية 

 المحاضرات 

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

 الساعات األسبوع

مخرجات التعلم 

 المطلوبة
تحقيق اهداف )معرفية او 

ية او وجدانية والقيمية مهارات

   ة(مهارات عاماو 

 تقييمطريقة ال طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

 أهداف معرفية  2 1
التعريف  بعلم الصرف  وأبرز 

 أعالمه والمؤلفات الصرفية 

المحاضرة 

 واإللقاء 
 االستجواب 

 االستجواب  المحاضرة  الميزان الصرفي  أهداف معرفية 2 2

3 2 
أهداف مهاراتية 

 لغوية 
 المحاضرة تطبيقات على الميزان الصرفي 

التغذية 

الراجعة 

 واالستجواب 

 االستجواب المحاضرة القلب  المكاني  أهداف معرفية 2 4

 أهداف معرفية 2 5
 الفعل وتقسيماته : الماضي والمضارع

 واألمر 
 االستجواب المحاضرة

 أهداف معرفية 2 6
الفعل الصحيح وأقسامه والفعل المعتل 

 وأقسامه
 االستجواب المحاضرة

ل               االمتحان الشهري   األو  القياس والتقويم  2 7  
إعداد نموذج 

 اختبار 

االختبار 

 الكتابي 

 االستجواب المحاضرة أبواب   الفعل الثالثي المجرد      أهداف معرفية 2 8

 االستجواب المحاضرة الفعل  الرباعي المجرد  أهداف معرفية 2 9

 طرائق التقييم    

 

 التغذية الراجعة 

 االختبارات التحريرية 

 االختبارات الشفهية 

 الواجبات 

 
 نقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المالتأدهيلية العامة و المهارات -د 

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

 عمل ورش عمل داخل القاعة -2د       

 تطوير مهارة التعليم الذاتي بحضور الندوات واالطالع على البحوث الجديدة  -3د       
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 االستجواب المحاضرة أوزان الفعل  الثالثي  المزيد  أهداف معرفية 2 11

 االستجواب المحاضرة أوزان الفعل  الرباعي المزيد فيه  أهداف معرفية 2 11

 االستجواب المحاضرة معاني صيغ الزيادة  أهداف معرفية 2 12

13 2 
أهداف مهاراتية 

 لغوية
د تطبيقات  على الفعل  المجرد والمزي  

إعداد نماذج 

 تطبيقية 
 االستجواب

امة مراجعة  وتمارين ع أهداف معرفية 2 14  

إعداد نماذج 

للمادة  تطبيقية

 العلمية 

 االستجواب

 القياس والتقويم 2 15
امتحان السعي للفصل الدراسي 

 األول 

إعداد نموذج 

 اختبار 

االختبار 

 الكتابي 

 

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

 الساعات األسبوع

مخرجات التعلم 

 المطلوبة
قيق اهداف )معرفية او تح

ية او وجدانية والقيمية مهارات

   ة(مهارات عاماو 

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

 أهداف معرفية 2 16
إسناد الفعل الصحيح إلى ضمائر 

 الخطاب : السالم والمهموز 
 المحاضرة

التغذية 

الراجعة 

 واالستجواب

 أهداف معرفية 2 17
اعي لفعل المضعف الثالثي والربإسناد ا

 إلى ضمائر الخطاب 
 المحاضرة

التغذية 

الراجعة 

 واالستجواب

 أهداف معرفية 2 18
إسناد الفعل المعتل المثال والمعتل األجوف 

 إلى ضمائر الخطاب   
 المحاضرة

التغذية 

الراجعة 

 واالستجواب

 أهداف معرفية 2 19
إسناد الفعل المعتل الناقص إلى ضمائر 

 خطاب ال
 المحاضرة

التغذية 

الراجعة 

 واالستجواب

 أهداف معرفية 2 21
ائر إسناد الفعل المعتل اللفيف إلى ضم

 الخطاب 
 المحاضرة

التغذية 

الراجعة 

 واالستجواب

 االمتحان الشهري األول     القياس والتقويم 2 21
إعداد نموذج 

 امتحاني 

االختبار 

 الكتابي 

 المحاضرة لمتصرف الجامد وا أهداف معرفية 2 22

التغذية 

الراجعة 

 واالستجواب
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 أهداف معرفية 2 23
ن كيفية التصرف : اشتقاق المضارع م

 الماضي واألمر من المضارع 
 المحاضرة

التغذية 

الراجعة 

 واالستجواب

 أهداف معرفية 2 24
ة تعدية الفعل الالزم والفعل المتعدي وكيفي

 الالزم 
 المحاضرة

التغذية 

الراجعة 

 تجوابواالس

 المحاضرة المبني للمعلوم والمبني للمجهول  أهداف معرفية 2 25

التغذية 

الراجعة 

 واالستجواب

 المحاضرة تمارين عامة  أهداف معرفية 2 26

التغذية 

الراجعة 

 واالستجواب

 االستجواب  مناقشة الطالب  مناقشة تقارير الصرف  القياس والتقويم 2 27

 المحاضرة لفعل بالنون وحكم آخر الفعل المؤكد توكيد ا أهداف معرفية 2 28

التغذية 

الراجعة 

 واالستجواب

 المحاضرة تطبيقات على الفعل المؤكد  أهداف معرفية 2 29

التغذية 

الراجعة 

 واالستجواب

 المحاضرة  مراجعة عامة للمنهاج  أهداف معرفية 2 31
التغذية 

 الراجعة 

 
 

 البنية التحتية  .11

 :المطلوبة  ـ الكتب المقررة1
، تصحيح محمود شاكر ، مؤسسة النبراس للطباعة شذا العرف في فن الصرف ، الشيخ أحمد الحمالوي 

 والنشر 
 

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

 
 

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

 :ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت
 املكتبة الشاملة احلديثة

maktaba.org-https://al 

المكتبة%20الشاملة%20الحديثةhttps:/al-maktaba.org
المكتبة%20الشاملة%20الحديثةhttps:/al-maktaba.org
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 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

   

 زيادة عدد الساعات المقررة للمادة 

 إعداد حلقات نقاشية مستمرة عن مواضيع صرفية وربطها بالداللة والصيغ الصرفية 

 

 

 

 

 

 اللجنة العلمية يي القسم:

 التوقيع:

 :اعضو 
 التاريخ:

 التوقيع:

 :اعضو 
 التاريخ:

 التوقيع:

 :ارئيس
 التاريخ:

 
 


