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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
 

  

 
 

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

 بيةاللغة العر : القسم العلمي
 / املرحلة الثانية  اسم املقرر الدراسي )املادة الدراسية(: العروض

 
 0202/    ٧/     ٩اتريخ ملء امللف : 

 
 :   التوقيع

 اسم استاذ املادة:م.د. عبدالرزاق حامد مصطفى 
 0202/   ٧/   ٩:  لتاريخا

 :   التوقيع
 اسم رئيس القسم :أ. د. احالم خليل

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

 يف القسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعيجلنةدقـق امللف من قبل 
 

 :التوقيع
 د. سهامم.واألداء اجلامعي يف القسم:ضمان اجلودة عضو جلنةاسم 

 0202:   /    / التاريخ
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 الدراسي صف المقررو

 

 كلية الحكمة الجامعة المؤسسة التعليمية .1

 اللغة العربية علمي القسم ال .2

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

 الكتروني  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي نظام المقرر )فصلي/ سنوي( .5

 ساعة 6٦ )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2٦21/   7/       ٩ تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 -:أهداف المقرر .8
 متكني الطالب من القدرة على تقطيع االبيات الشعرية •
 تعريف الطالب ابلزحافات والعلل اليت تطرأ على التفعيالت والفرق بينهما •
 العريق. واترخيها العربية لألمة الفكري ابلرتاث وربطه الثقايف الوعي وتعميق العربية، اللغة من متمكن جيلاعداد •
 .العربية ابللغةاملؤسسات الرتبوية واإلنسانية ابملختصني  رفد•
 لبحور الشعرية ومن واضع علم العروضتعريف الطالب اب •
 تعريف الطالب بعلم القافية وما يتعلق به •
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها يوفر وصف المقرر هذا إ

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 مقررمخرجات ال .٩
 دهدا  المعريية األ -أ
 .يدرس الطالب مفردة العروض من خالل تعريف علم العروض وواضعه وبحوره  -1أ

 .روض من خالل تعريف علم القافية وحروفه وحركاته وعيوبه يدرس الطالب مفردة الع - 2أ

 العمل على جعل الطالب يمييز بين البحور الشعرية– 3أ

 الشعرية لمختلف العصور وطريقة التقطيع لمعرفة االوزان نصوصال مجموعة علىاالطالع  4أ
 
 مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألدهدا    -ب 

 .تمييز بين البحور الشعرية واوزانها وعروضها وضربهاجعل الطالب قادر على ال– 1- 1ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 تحديد طريقة التدريس على وفق الموقف التعليمي

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

اعتمد في عملية التقييم على مجموعة من النشاطات االمتحانية سوء أكانت تحريرية ام شفوية او تغذية 

 راجعة

 

 
 األدهدا  الوجدانية والقيمية  -ج

تعميق حب اللغة العربية من خالل تسليط الضوء على النصوص الشعرية وتعريف الطالب باالوزان  -1ج

 الشعرية لمعرفة صحيح الوزن من فاسده

 .علم العروض ضمن مقررات اللغة العربية بأهمية يشعر الطالب جعل– 2ج

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 مباشرة وغير المباشرة التحريرية والشفوية االسئلة ال

 
 طرائق التقييم    

 من خالل اثارة االسئلة وعملية التغذية الراجعة

 

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

 .عرف على مفردة علم العروضاعانة الطالب بالكتب والمصادر من اجل ان يت -1د

 .الطلب من الطلبة تقطيع مجموعة من الشواهد الشعرية – 2د
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 -:) الفصل الدراسي االول للنظام السنوي   و  الفصل الواحد للنظام الفصلي )الكورسات(( بنية المقرر  - 1 .1٦

 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

 معرفية  2 1
التعريف بعلم العروض والتعريف 

 بواضعه

 محاضرة

 الكترونية
 اسئلة شفوية

 معرفية ومهاراتية 2 2
مقدمات عن علم العروض وهللا 

 وزحافاته

 محاضرة

 حضورية
 اسئلة شفوية

 البحر الطويل عروضه وضربه معرفية ومهاراتية 2 3
محاضرة 

 حضورية
 اسئلة شفوية

 البحر المديد هروضه وضربه معرفية ومهاراتية 2 4
محاضرة 

 حضورية
 تعذية راجعة

 البحر البسيط عروضه وضربه معرفية ومهاراتية  2 5
 محاضرة

 حضورية
 اسئلة شفوية

 اسئلة شفوية الكتروني وضه وضربهالبحر الكامل عر معرفية ومهاراتية 2 6

 امتحان يومي مشاركة شاشة البحر الوافر عروضه وضربه معرفية ومهاراتية 2 7

 البحر السريع عروضه وضربه معرفية ومهاراتية 2 8
 مشاركة شاشة

 اسئلة شفوية

 معرفية ومهاراتية 2 9
تطبيقات على البحور الشعرية 

 الخمسة امتحان يومي

 مشاركة شاشة

 ية راجعةتغذ

 بحر الزجل عروضه وضربه معرفية ومهاراتية 2 11
 مشاركة شاشة

 امتحان يومي

 بحر الهزج عروضه وضربه معرفية ومهاراتية 2 11
 مشاركة شاشة

 اسئلة شفوية

 تطبيقات عامة على البحرين  معرفية ومهاراتية 2 12
 مشاركة شاشة

 اسئلة شفوية

 اسئلة تحريرية محاضرة االمتحان الشهري معرفية  2 13

 امتحان شفوي ومناقشات عامة قياسمعرفية و 2 14
 المحاضرة 

 اسئلة شفوية

 مراجعة شاملة واسئلة معرفية ومهاراتية 2 15
 مشاركة شاشة

 اسئلة شفوية
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 -:) الفصل الدراسي الثاني  للنظام السنوي فقط ( بنية المقرر  - 2. 1٦

 الساعات األسبوع

مخرجات التعلم 

 ةالمطلوب
تحقيق اهداف )معرفية او 

ية او وجدانية والقيمية مهارات

   ة(مهارات عاماو 

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

 اسئلة شفوية مشاركة شاشة البحر المضارع عروضه وضربه معرفية ومهاراتية 2 16

 معرفية  ومهاراتية 2 17
 اشةمشاركة ش البحر المتدارك عروضه وضربه

 اسئلة شفوية

 البحر المتقارب عروضه وضربه معرفية  ومهاراتية 2 18
 مشاركة شاشة

 تعذية راجعة

 تطبيقات على البحور الشعرية معرفية  ومهاراتية 2 19
 مشاركة شاشة

 اسئلة شفوية

 التعريف بعلم القافية معرفية  ومهاراتية 2 21
 مشاركة شاشة

 اسئلة شفوية

 حروف القافية يةمعرفية  ومهارات 2 21
 مشاركة شاشة

 امتحان يومي

 اسئلة شفوية مشاركة شاشة حركات القافية معرفية  ومهاراتية 2 22

 اسماء القافية معرفية  ومهاراتية 2 23
 مشاركة شاشة

 تغذية راجعة

 عيوب القافية معرفية  ومهاراتية 2 24
 مشاركة شاشة

 امتحان يومي

 من عيوب القافيةالسناد  معرفية  ومهاراتية 2 25
 مشاركة شاشة

 اسئلة شفوية

 تطبيقات على علم القافية معرفية  ومهاراتية 2 26
 مشاركة شاشة

 اسئلة شفوية

 مناقشة تقارير القياس والتقويم  2 27
 سؤال الطالب 

 االستجواب

 اختبار كتابي اختبار  امتحان السعي للفصل الثاني القياس والتقويم  2 28

 اسئلة شفوية مشاركة شاشة االمتحان الشفوي ومهاراتية                                معرفية   2 29

 معرفية  ومهاراتية 2 31
مراجعة عامة لمفردات المادة مع 

 اثارة واالسئلة واالجابة عليها

 مشاركة شاشة

 اسئلة شفوية
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 البنية التحتية  .11

 :ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 8811الهاشمي دار الكتاب لبنان ميزان الذهب احمد  -１

 .8898علم القافية والعروض صفاء خلوصي منشورات جامعة بغداد 

  -)المصادر( :ـ المراجع الرئيسية 2

 :( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها 

 :ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت

 

 الدراسي خطة تطوير المقرر  .12

   

 

 ادخال مفهوم اإليقاع الموسيقي إلى مفردات المنهاج في ضوء علم الصوت الحديث

 

 

 

 

 اللجنة العلمية يي القسم:

 التوقيع:

 :اعضو 
 التاريخ:

 التوقيع:

 :اعضو 
 التاريخ:

 التوقيع:

 :ارئيس
 التاريخ:

 
 


