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 وصف المقرر 

 

 جامعة واسط  –كلية العلوم   المؤسسة التعليمية  .1

 الفيزياء     المركز /العلمي القسم  .2

 اللغة العربية  اسم / رمز المقرر  .3

  البرامج التي يدخل فيها  .4

  أشكال الحضور المتاحة  .5

 2021  – 2020السنة الدراسية  الفصل / السنة  .6

 ( س نظري  2) )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 10/2020/ 16 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

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. 



 أهداف المقرر .9

 في اللغة العربية التعرف على المفاهيم االساسية  -
   معرفة كتابة االعداد العربية بصورة صحيحة  -
 واالدبية لدى الطلبة تنمية االتجاهات العلمية  -
 تعريف الطلبة باهمية اللغة العربية  -
 تعريف الطلبة بتراثهم االدبي  -
 والفكرية في الكتابة والقراءةتنمية وتطوير قابليات الطلبة الذهنية  -      
     على اهم علماء االمة في اللغة واالدب التعرف  -
   زيادة قدرة الطلبة في قراءة القرآن وتدبر أياته الكريمه -

 والتقييم مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم  .10

 االهداف العرفية    – 1
 تعريف الطلبة بمصادر اللغة العربية -1أ

 تعريف الطلبة بالتراث االدبي العربي  – 2أ 

 الربط بين االدب القديم والحديث  -3أ

    اهم االخطاء االمالئية ومعالجتهاالتعرف على -4أ

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر :-ب 

 تطوير اساليب التعليم  – 1ب 

 الحث باتجاه رفع مستوى التطور اللغوي واالدبي   – 2ب 

 صياغة االسئلة الفكرية  – 3ب 

 تنمية مهارة التقويم الذاتي للمتعلم    -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

طريقة االستقراء    - 4طريقة االستجواب      – 3طريقة االلقاء     –  2طريقة المناقشة      – 1 -

 والقياس    
 كذلك حث الطلبة على التعلم الذاتي واالستفادة من المكتبات العلمية    -

 

 

 
 طرائق التقييم       

 

التقويم الختامي (   –التقويم البنائي   –االختبارات التحريرية النظرية باعتماد اساليب )التقويم التمهيدي  

 متمثال في االختبارات الفصلية والنهائية. 
 



 

 

 
 االهداف الوجدانية والقيمية : -ج

 التخطيط -1ج

 التنظيم   -2ج

 المراقبة -3ج

   التقويم -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 االستجواب الحي  –المناقشة  –االلقاء  -
 التعلم المنظم ذاتيا   -

 
 طرائق التقييم     

 

 االختبارات الشفوية   –االختبارات الشهرية  –المناقشات الصفية  -االختبارات اليومية  
 

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

 فرص التعلم المستمر للطلبة   متوفير ودع  -1د 
 المنظم تسهيل ومتابعة التعلم الذاتي  -2د 

 تطوير مهارة التدريسي  -3د 

 الذاتية االدارة -4د 



 بنية المقرر  .11

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 

 المطلوبة 
اسم الوحدة / المساق أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

المشار اليها في        2 1

المحور السابق وكل  

 حسب المحتوى  

 –االلقاء  البدل يف اللغة  العربية 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

 –االلقاء  التوكيد يف اللغة العربية  = 2 2

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
 –االلقاء  املوشحات االندلسية  = 2 3

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
 –االلقاء  اسم التفضيل  = 2 4

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
 –االلقاء  املقامة االدبية  = 2 5

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
العالمات االعرابية  = 2 6

 االصلية والفرعية 
 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

 –االلقاء  املبتدأ واخلرب يف اللغة  = 2 7

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
 –االلقاء  كتابة االعداد العربية  = 2 8

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
 –االلقاء  اجلملة الفعلية  = 2 9

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
 –االلقاء  املشرتك اللفظي يف اللغة  = 2 10

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
 –االلقاء  بناء الفعل للمجهول  = 2 11

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
 حتليل قصيدة املتنب  = 2 12

اخليل والليل والبيداء 
 تعرفين

 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

حتليل قصيدة بدر شاكر  = 2 13
 السياب

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

 –االلقاء  اجلملة االمسية  = 2 14

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
مهزة والوصل ومهزة  = 2 15

 القطع
 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية



 شبكة انترنيبت للتدريسيين   -( مكتبة قسم   2قاعات دراسية عدد ) البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية   ▪
 كتب المقرر ▪
 أخرى      ▪

 .edition ndEnvironmental and pollution science 2 

 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال  

والبرمجيات  ورش العمل والدوريات 

 والمواقع االلكترونية ( 

- 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية ( 

- 

 

 القبول   .13

 *  المتطلبات السابقة 

  أقل عدد من الطلبة 

 *  أكبر عدد من الطلبة  

 

 

 

 

 

 

 

 

االخطاء االمالئية  = 2 16
 الشائعة

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

   
 

   



 

 


