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   املعهد ) أو     األنظمة   املتعلقة   بااللتحاق   بالكلية   ع ( وض   القبول   معيار  

   مركزي

14 . 
     املعلومات   عن   الربنامج أهم   مصادر  

   اللكرتوين   للكلية   واجلامعة   املوقع   ا   - 0

     دليل   اجلامعة   - 0

   املكتبة   املركزية     - 3

   اخلاصة اهم بالقسم     واملصادر   الكتب       - 4

   االنرتنت     - 5

  



 

 

 



 

 

  
  

  مة ط مهارات المنهد 

  يرمى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمةرمات التعلم الفردية من البرنامد الةاضعة للتقييم 

    مةرمات التعلم الم لوبة من البرنامد 

 المهارات العامة 

والت ىيليـــــــــــة المنقولـــــــــــة( 
المهــــــــــــارات األمــــــــــــرى 

 المتعلقة بقابلية 

التوظيـــــــــــــف والت ـــــــــــــور 
 الشةصي) 

ـــــــــــة  األىـــــــــــداف الومداني
 والقيمية 

 األىداف المهاراتية 

 الةاصة بالبرنامد 
 أساسي  األىداف المعرفية 

  
 أم امتياري 

 السنة / المستوى رمز المقرر  اسم المقرر

   2ج   2ج 3ج  4ج   2د  2د  3د 4د
 4ب

 
 3ب

 
 2ب

  2أ  2أ  3أ  4أ 2ب

*  *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *  اللغة العربية  اساسي  
 HI220  

 الثانية  افتراضي  

                                      
  

  



 

 

      
   6الصفحح   



  

  

  

      

1 الصفحح      

0 

  

 نموذج وصف المقرر 

  

 وصف المقرر 

يوفر وصف المقـرر ىـًا إيجـازًا مقتئـيًا ألىـم مصـائ  المقـرر ومةرمـات الـتعلم المتوقعـة مـن ال الـ  تحقيقهـا مبرىنـاً عمـا إذا   
 كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامد.؛ 

  

  

 المؤسسة التعليمية  .1 كلية الزراعة 

 القسم العلمي  / المركز  .2 المحاصيل الحقلية  قسم علوم

 اسم / رمز المقرر  .3 اللغة العربية  

 أشكال الحئور المتاحة  .4 اسبوعي 

 الفصل / السنة  .5 فصلي 

 عدد الساعات الدراسية (الكلي)  .6 ساعة  25

02/9/0202  تاريخ إعداد ىًا الوصف  .7 

 أىداف المقرر  .8

 دابها.  وت أىمية اللغة العربيةلتعرف على ا -2

 دراسة األسالي  التربوية التي تساعد في تحسين أداء ال لبة .   -2

 رفع المستوى التعليمي لل لبة.  لإتباع الوسائل التعليمية  الجديدة ل -3

 التعرف على أىم علوم اللغة العربية.    -4

 دراسة المشاكل المتعلقة بانةفاض المستوى التعليمي لل لبة.   -5

 تصنيف علوم اللغة العربية ومعرفة أىميتها.    -0



  

  

  

      

1 الصفحح      

1 

  

 

 مةرمات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم   .20 

 األىداف المعرفية    -أ

 أن يتعرف ال ال  على أىمية  اللغة العربية وتدابها. (1)

 يصنف ال ال  تفرعات اللغة العربية وأقسام اللغة العربية.     أن  (2)

 أن يفصل ال ال  بين علوم اللغة العربية من نحو ولغة وأدب.    -3          

 أن يعرف الوسائل العلمية المتبعة في الحد من األم اء اإلمالئية واللغوية.   -4           

 قبل األساتًة وعمادة الكلية.   منأن يقيم ال ال  الموىوب والمبدع  -5           

 األىداف المهاراتية الةاصة بالمقرر.    -ب 

 على أىمية اللغة العربية من الناحية العلمية والت بيقية .   لبةتعريف ال  -2        

 ذاتو باستمرار من مالل المتابعة والقراءة .  قدرة ال ال  على رفع مستواه الًىني ومقدرتو على ت وير  – 0         

 تعليم ال ال  على التواصل واالستمرار مع من ينمي موىبتو والمشاركة المستمرة في المهرمانات  -3 
 واألدبية. الشعرية      

 من مالل كتابة الجداريات والمشاركة في كتابة المقاالت و يرىا .  ةشجيع مهارات ال لبت (3)

 طرائق التعليم والتعلم 

 الشرح والتوضيح   -2

 طريقة المحاضرة   -2

 المجاميع ال البية   -3

 الدروس النظرية في القاعات الدراسية.    -4

 الرحالت التعليمية للتعرف على أىمية وتاريخ العراق األدبي واإلنساني.   -5

 طريقة التعلم الًاتي .  -0

  

 طرائق التقييم 

 النظرية  االمتبارات  -2

 االمتبارات الت بيقية   -2

 التقارير والدراسات  -3

مهــارة التفكيــر حســ  قــدرة ال الــ  وان الهــدف مــن ىــًه المهــارة ىــو ان يعتقــد  -2األىــداف الومدانيــة والقيميــة  ج -ج
 ملموسمدرك و ىو     ال ال  بما 



  

  

  

      

1 الصفحح      

2 

  

 وفهم متى وماذا وكيف يج  ان يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير بشكل معقول.  

المالحظــة واالدراك  -2ج
ــــل والتفســــير  -3ج التحلي
 االعداد والتقويم   -4ج

 استراتيجية التفكير الناقد في التعلم  -5ج

 طرائق التعليم والتعلم 
 الشرح والتوضيح   -2

 طريقة المحاضرة   -2

 المجاميع ال البية   -3

 الرحالت التعليمية للتعرف على أىمية وتاريخ العراق األدبي واإلنساني.   -4

 طريقة التعلم الًاتي  -5

 طرائق التقييم 

 االمتبارات النظرية   -2

 االمتبارات الت بيقية   -2

 التقارير والدراسات  -3

مهارات العامة والت ىيلية المنقولـة ( المهـارات األمـرى المتعلقـة بقابليـة التوظيـف والت ـور الشةصـي.)  ال -د 
العمـل الجمـاعي (  -2التواصل اللفظي ( القدرة على التعبير عـن األفكـار بوضـوح وثقـة فـي الكـالم)  د -2د

  (lrhw mant)العمل بثقة ضمن مجموعة 

 ات بشكل منهجي علمي لت سيس الحقائق والمبادئ حاًل لمشكلة معينة. تحليل التحقيق ( ممع المعلوم) -3د

 االتصال الكتابي ( القدرة على التعبير عن نفسك بوضوح في الكتابة.  )-4د

   

  



  

  

  

      

   الصفحح      

   بنية المقرر      

 طريقة التعليم  طريقة التقييم
اســـــــــــــــــــم الوحـــــــــــــــــــدة / أو 

 الموضوع 
 األسبوع  الساعات مةرمات التعلم الم لوبة 

 االمتحان 
شرح وعـرض 
 المحاضرة 

 النحو : المرفوعات : 

 المبتدأ والةبر    -   
 كان وأمواتها    -  

     التعـرف علـى تـ ريخ  - 
وأىميتهـــا    اللغـــة العربيـــة   

 وأقسامها.  

 التعرف على :  -

 أواًل : علم النحو: شرح  

المرفوعــــــــــات مــــــــــن المبتــــــــــدأ 
ـــر واســـم كـــان وأمواتهـــا  والةب
ــــ ــــة فــــي ت بي ق ومشــــاركة ال لب

 . ياذلك عمل

  

 0  األول  

 االمتحان 
شرح وعـرض 
 المحاضرة 

 النحو : المرفوعات  : 

               كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان    -
 وأمواتها

 الفاعل ونائ  الفاعل -

إكمال شرح  المرفوعـات مـن 
مبــــر كــــان وأمواتهــــا والفاعــــل 
ونائ  الفاعل وتفعيل الت بيـق 
ـــي مـــن مـــالل ال باشـــير  العمل

 .   والسبورة

  

 0  الثاني  

 االمتحان 
شرح وعـرض 
 المحاضرة 

 المنصوبات : 

  المفعول بو  -

  المفعول الم لق  -

شــــــــــرح المنصــــــــــوبات مــــــــــن 
االمفعـــــــــول بـــــــــو والمفعـــــــــول 

ـــــــق  ـــــــق الم ل ـــــــل الت بي وتفعي
العملــي مــن مــالل ال باشــير 

  والسبورة  . 

 الثالث            0

 االمتحان 
شرح وعـرض  
 والمحاضرة 

  المفعول فيو  -

  المفعول ألملو  -

  والمفعول معو. -

 أكمال شرح المنصوبات مـن 
المفعول فيو والمفعول ألملو 
والمفعــــول معــــو   واســــتةدام 
ــــًىني فــــي طــــرح  العصــــف ال

  األسئلة على ال لبة . 

 0  الرابع  

 اإلمتحان 
شرح وعـرض 
 المحاضرة 

  االستثناء  -

  الحال   -  

اســـــــــتةدام المنافســـــــــة وروح 
الجماعـــة فـــي شـــرح موضـــوع 

مـــــن الحـــــال وإثـــــارة األســـــئلة 
 الةامس  0



  

  

  

      

   الصفحح      

 ال لبة وبعض االستاذ و 
  عن موضوع االستثناء 

 االمتحان 
شرح وعـرض 
 المحاضرة 

  التمييز -8

  المنادى    -9

طريقــــــــة الســــــــؤال  اســــــــتةدام
والجــــواب مــــن مــــالل عــــرض 
موضـــوع التمييـــز واالسترســـال 
  في عرض موضوع المنادى. 

 0  السادس  
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 االمتحان 
شــــــــــــرح وعــــــــــــرض 

 المحاضرة 

 المجرورات : 

المجــــــــرور بحــــــــرف  -2
 الجر 

المجــــــــــــــــــــــــــــــــــــرور  -2
 باإلضافة  

  
  

 الدمول في موضوع المجرورات : 

شــــــرح أىميــــــة المجــــــرورات مــــــن 
المجـرور بحــرف الجـر والمجــرور 

  باإلضافة 

 0  السابع  

 االمتحان 
شــــــــــــرح وعــــــــــــرض 

 المحاضرة 

 التوابع :  

 النعت   -2

 التوكيد  -2

 البدل   -3

  

شــرح موضــوع التوابــع   مــن النعــت 
واثــــــارة االســــــئلة والتوكيــــــد والبــــــدل 

الفكريـــــة والت بيـــــق العملـــــي لـــــًلك 
  على السبورة 

 0  الثامن  

 االمتحان 

شــــــــــــرح وعــــــــــــرض 
 المحاضرة 

إكمــال شــرح التوابــع مــن ع ــف   ع ف النسق -4
ـــًلك النســـق  ـــق العملـــي ل والت بي

 على السبورة  

 0  التاسع  

 االمتحان 

شــــــــــــرح وعــــــــــــرض 
 المحاضرة 

ـــد    العدد وأحكامو الـــدمول إلـــى موضـــوع مدي
 وىــــو العــــدد ومعرفــــة أحكامــــو

ثاااااااالة  لفكاااااااا    ل     اااااااا  ا

ماااال  ااا    ل عم ااا ول تطبيااا  

 ل سبوة  

 0  العاشر  

 االمتحان 
شــــــــــــرح وعــــــــــــرض 

 المحاضرة 

 الصرف : 

ميـــــــــــــــــزان ال -ا
  الصرفي   

ثانيــاً : التعــرف علــى علــم الصــرف 
وعلــى الميــزان الصــرفي وذلــك مــن 

  مالل ت بيق ذلك عملياً .

0 
 الحادي 

 عشر 



  

  

  

      

   الصفحح      

 االمتحان 

شــــــــــــرح وعــــــــــــرض 
 المحاضرة 

 الفعل الصحيح   -2

الفعــــــــــــــــــــــــــل  -2
  المعتل 

 شرح موضوع الفعل الصحيح 

ـــو وبـــين الفعـــل المعتـــل.  والفـــرق بين

اثـــــارة االســـــئلة الفكريـــــة والت بيـــــق 
ــــــــي مــــــــن مــــــــالل اللوحــــــــات  العمل

 التعريفية الملونة 

 0  الثاني عشر 

 االمتحان 
شــــــــــــرح وعــــــــــــرض 

 المحاضرة 

الفعــــــــــــــل المجـــــــــــــــرد - 
 والمزيد 

 إسناد الفعل   - 

  

الت ــرق إلــى موضــوع الفعــل المجــرد 
والمزيد وشرح موضوع إسناد الفعـل 

 .اثارة االسئلة الفكرية والت بيق

0  
 الثالث 

 عشر 

 االمتحان 
شــــــــــــرح وعــــــــــــرض 

 المحاضرة 

 اإلمالء : 

 عالمات الترقيم    - 

ــــــالء : شــــــرح موضــــــوع  ــــــاً : اإلم ثالث
عالمات الترقيم ومعرفـة أىميتهـا فـي  

 الجامعية   كتابة البحوث واألطاريح

 الرابع عشر   0 

 االمتحان 
شــــــــــــرح وعــــــــــــرض 

 المحاضرة 

  رسم الهمزة -

 كتابة  التاء     -2

التعـــرف علـــى أىميـــة رســـم  الهمـــزة 
  وكتابة التاء وت بيق ذلك عملياً .

 0  
 الةامس 

 عشر 
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  الثنٍح التحتٍح  .11

اللغة  العربية ألقسام  ير االمتصاص  للدكتور عبد القادر حسـن والـدكتور  ـ
  م. 2000حميد احمد إلهيتي وتمرون   الموصل  

ـ اللغة  العربية ألقسام  ير االمتصاص  للدكتور عبد القادر حسن والـدكتور 
  م.2892محمد حسين وتمرون  الموصل 

  ـ الكتة المقررج المطلوتح 1

شــرح ابــن عقيـل علــى ألفيــة ابــن مالــك لقاضـي القئــاة بهــاء الــدين عبــد ا   ــ
  العقيلي الهمداني  ت ليف محمد محي الدين عبد الحميد   بيروت   لبنان .

  بيروت لبنان.  2ـ لسان العرب االبن منظور  ط

  ـ الصحاح في اللغة العربية للجوىري  د.ت د ط.و يرىا .

  

  لمصادر)  ـ المراجع الرئٍسٍح (ا2



  

  

  

      

   الصفحح      

كل الكت  المعتمـدة الرصـينة فـي علـوم اللغـة العربيـة مـن نحـو وأدب فئـاًل 
  عن   المجالت األدبية .

اــــــ الكتـــــة والمراجـــــع التـــــً ٌوصـــــى ت ـــــا              

  ( المجالخ العلمٍح , التقارٌر  ...., )

.ت وني  ل  صين  ولآلمن  ل ت  تخدم ل بحث ل ع م كل ل مولقع لف   المراجـع اللكترونٍـح , موا ـع النترنٍـد ب ـ  

....  

    
  

 م ة ت وير المقرر الدراسي  -23

فــي الــدول المتقدمــة لت ــوير المهــارات كــاًل حســ  ر بتــو وبحســ   الســيماألوائــل الــى مــارج العــراق و ا ايفــاد ال لبــة  -2
 التةصصات المومودة في القسم العلمي.  

 الى الجامعات العالمية.  الكادر التدريسي التعاون بين الجامعات العراقية والجامعات العالمية من مالل ايفاد  -2

 ت وير فكرة االستاذ الزائر لرفد الجامعات الفتية بالةبرات وامر ماتوصل اليو العلم في المجاالت اإلنسانية .  -3
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