جامعة األندلس
للعوم والتقنية

كلية الآداب والعلوم الإنسانية
قسم اللغة العربية وآدابها

مواصفات مقرر دراسي

مواصفات مقرر:
 .Iالمعلومات العامة عن

المقرر:

اللغة العربية 1

.1

اسم المقرر:

.2

رمز المقرر ورقمه:

.3

الساعات المعتمدة:

.4

المستوى والفصل الدراسي:

.5

المتطلبات السابقة لدراسة المقرر(إن وجدت):

ال يوجد

.6

المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر(إن وجدت):

ال يوجد

محاضرة

البرنامج/التي يتم فيها تدريس المقرر:
.7
.8
.9
.11
.11
.12
.13

سمنار

عملي

تدريب

اإلجمالي
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المستوى األول  /الفصل األول

بكالوريوس جميع البرامج عدا اللغة العربية والدراسات
اإلسالمية وعلوم القرآن

لغة تدريس المقرر:
نظام الدراسة:
أسلوب الدراسة في البرنامج:
مكان تدريس المقرر:
اسم معد مواصفات المقرر:
تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:

اللغة العربية
فصلي
انتظام وعن بعد
الجامعة
د .أحمد هادي باحارثة

 .IIوصف المقرر:
وجانبا من األحكام اإلمالئية الكتابية مع فكرة
دراسة جملة من القواعد النحوية للغة العربية وطرًفا من آدابها،
ً
عامة عن أهم مرتكزات اللغة العلمية ،بما يساعد الدارس على سالمة التعبير وصحة الكتابة .

 .IIIمخرجات التعلم:
قادر على أن :
يتوقع من الطالب لدى تخرجه أن يكون ًا
 a1يعرف أبرز قواعد اللغة العربية وأساليبها في نواح لغوية متنوعة .
 a2يتذكر جملة من آدابها في مختلف العصور وبعض أعالمها وأجناسها .
 b1يحلل الظواهر اللغوية ويتعامل مع النصوص التي تشملها .

 b2يتذوق آداب العربية ويتفاعل مع مضامينها .

 c1يطبق قواعد وأساليب العربية في كتاباته ودروسه العملية .

 c2يوظف الظواهر والجماليات األدبية في تناوله للنصوص التخصصية وتعبيره عنها .
 d1يظهر قدرات في التعلم الذاتي وتطوير مدركاته اللغوية .

 d2يزود المكتبة العربية بكتابات رصينة أو ترجمات سليمة في مجال تخصصه العلمي .

2

مواصفات مقرر:
 .IVمواءمة مخرجات التعلمباستراتيجياتالتدريس والتقويم
أوال :مواءمة مخرجات تعلم المقرر(المعارف والفهم)باستراتيجية التدريس والتقويم:
مخرجات المقرر  /المعرفة والفهم

 a1يعرف أبرز قواعد اللغة العربية

استراتيجية التقويم
استراتيجية التدريس
المحاضرة والمناقشة والتكاليف االختبارات والمالحظة وتقييم التقارير.

وأساليبها في نواح لغوية متنوعة .

الفردية .

 a2يتذكر جملة من آدابها في
مختلف العصور وبعض أعالمها

وأجناسها .
ثانيا:مواءمة مخرجات تعلم المقرر(المهارات الذهنية) باستراتيجية التدريس والتقويم:
مخرجات المقرر /المهارات الذهنية

 b1يحلل الظواهر اللغوية ويتعامل
مع النصوص التي تشملها .

استراتيجية التدريس

المناقشة والتكاليف الفردية .

استراتيجية التقويم

المقابلة وتقييم التقارير .

 b2يتذوق آداب العربية ويتفاعل
مع مضامينها .

ثالثا:مواءمةمخرجات تعلم المقرر(المهارات المهنية والعملية)باستراتيجيةالتدريس والتقويم:
مخرجات المقرر/

استراتيجية التدريس

المهارات المهنية والعملية

 c1يطبق قواعد وأساليب العربية
في كتاباته ودروسه العملية .

 c2يوظف الظواهر والجماليات

حل

المشكالت

والتكاليف

الفردية والعمل الجماعي .

استراتيجية التقويم

المالحظة وتقييم التقارير

األدبية في تناوله للنصوص

التخصصية وتعبيره عنها .

رابعا :مواءمة مخرجات تعلم المقرر(المهارات العامة) باستراتيجية التدريس والتقويم:
استراتيجية التدريس

مخرجات المقرر

 d1يظهر قدرات في التعلم الذاتي
وتطوير مدركاته اللغوية .
d2

يزود

المكتبة

التكاليف

الفردية

الجماعي والرحالت .

استراتيجية التقويم

والعمل المالحظة وتقييم

التقارير .

العربية

بكتابات رصينة أو ترجمات

سليمة في مجال تخصصه .
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مواصفات مقرر:
 .Vتحديد وكتابة مواضيع المقرر الرئيسة والفرعية (النظرية والعملية) وربطها بمخرجات التعلم المقصودة
للمقرر مع تحديد الساعات المعتمدة لها.

كتابة وحدات /مواضيع محتوى المقرر
الرقم

وحدات /موضوعات المقرر

المواضيع التفصيلية

عدد األسابيع

الساعات الفعلية

مخرجات تعلم المقرر

تعريف الكالم،

القسم األول :القواعد
1

النحوية .الوحدة األولى :
الكالم وما يتألف منه

تعريف الكلمة،

6

أقسام الكلمة،

a1,a2,b2,c2

2

عالمات كل قسم،
أسماء األفعال .
تعريف اإلعراب

a1,a2,c1,d1

والبناء ،تعريف البناء
وعالماته ،تعريف
اإلعراب ،المعرب

2

الوحدة الثانية :المعرب
والمبني

والمبني من األسماء،
حاالت اإلعراب،

2

عالمات اإلعراب

6

األصلية والفرعية،
أنواع اإلعراب،

األبواب التي يدخل

فيها اإلعراب بعالمات
فرعية

3

4

الوحدة الثالثة :النكرة
والمعرفة

الوحدة الرابعة :الجملة
االسمية

.

a1,b1,c1,d1

التفريق بين
النكرة والمعرفة،
اع المعارف
أَنو ٍ

2

6

.

b1,c1,d1

تعريف الجمل ُة
االسمي ُة ،المبتدأ
ّ
الخبر ،تعريف
و ُ
المبتدأ ،االبتداء

2

6

بالنكرة ،الخبر

4

مواصفات مقرر:
وأنواعه ،نواسخ

الجملة

االسمية.

a1 c1,c2 ,d1

الهمزات ،األلف
القسم الثاني :الموضوعات
المتعلقة بالمهارات الكتابية:

5

الهمزات واأللف اللينة والتاء
وعالمات الترقيم

المتطرفة
َّ
(اللِّّينة) ،التاء
المربوطة والتاء

2

6

المفتوحة،

عالمات الترقيم
.

خصائص اللغة

6

اللغة العلمية

7

النصوص التطبيقية

العلمية ،االشتقاق،

b1,c3,d1
2

6

التعريب
من القرآن الكريم،

a2 b2 c2 d2

"خطبة الوداع،
معلقة زهير بن أبي
سلمى ،في رثاء
الممالك ألبي البقاء

2

6

الرندي ،انتماء
ورفض للشاعر
خالد عبد العزيز
14

إجمالي األسابيع والساعات

42

 .VIاستراتيجية التدريس:
المحاضرة  :إلقاء الدرس على الطالب ثم فتح باب االستفسارات .
المناقشة  :طرح قضايا مختلفة لمناقشتها مع الطالب .

 .VIIالتعيينات والتكليفات:
الرقم

التكليف/النشاط

مخرجات التعلم

األسبوع

الدرجة

5

مواصفات مقرر:
1

كتابة تقرير مستقل لكل طالب
عن أحد محاور الموضوعات
المقررة

بعد منتصف
الفصل

b1 b2 c1 c2 d1 d2

15

 .VIIIتقويم التعلم:
أنشطة التقويم

الرقم

1

الواجبات

2

اختبار منتصف الفصل

3

االختبار النهائي

األسبوع
بعد منتصف
الفصل
بعد ستة
أسابيع
آخر الفصل
الدراسي

الدرجة

نسبة الدرجة إلى
درجة التقويم
النهائي

المخرجات التي
يحققها

15

d1 d2

25

a1 a2 b1 b2 c1

60

a1 a2 b1 b2

 .IXمصادر التعلم:
(اسم المؤلف ،سنة النشر ،اسم الكتاب ،دار النشر ،بلد النشر).

المراجع الرئيسة ( :ال تزيد عن مرجعين)

 -1التطبيق النحوي ،د .عبده الراجحي ،دار النهضة العربية ،بيروت .
 -2األدب وفنونه ،د .عز الدين إسماعيل ،دار الفكر ،القاهرة1691 ،
المراجع المساعدة
.1
.2

.X
.1

الجهود اللغوية في المصطلح العلمي الحديث ،د .محمد علي الزركان ،اتحاد الكتاب العرب1661 ،
األسس الفنية للكتابة والتعبير ،فخري خليل النجار ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان. . 1111 ،

الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر.
سياسة حضور الفعاليات التعليمية :بحسب الالئحة

.2
غائبا ويطبق عليه نظام الغياب بحسب
الحضور المتأخر :يسمح للطالب بالدخول خالل ربع ساعة األولى ،وإال اعتبر ً

الالئحة .
 .3ضوابط االمتحان :بحسب الالئحة.
 .4الغش :بحسب الالئحة .
 .5االنتحال :بحسب الالئحة .

6

مواصفات مقرر:

جامعة األندلس
للعوم والتقنية
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
قسم اللغة العربية وآدابها

خطة مقرر دراسي

7

مواصفات مقرر:

معلومات عن مدرس المقررI. :
االسم
المكان ورقم
الهاتف
البريد
اإللكتروني

د .أحمد هادي باحارثة

الساعات المكتبية (  /3أسبوعيا)

772391638

السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

Ahmad00812@yahoo.com

معلومات عامة عن المقررII. :
اللغة العربية 1
14.اسم المقرر:
15.رمز المقرر ورقمه:
محاضرة

سمنار

عملي

تدريب

اإلجمالي

16.الساعات المعتمدة:
المستوى والفصل
17.
الدراسي:
المتطلبات السابقة
18.لدراسة المقرر(إن
وجدت):
المتطلبات
19.المصاحبة لدراسة
المقرر(إن وجدت):
20.البرنامج/التي يتم

3
المستوى األول  /الفصل األول
ال يوجد
ال يوجد
بكالوريوس جميع البرامج عدا اللغة العربية والدراسات اإلسالمية وعلوم القرآن
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مواصفات مقرر:
فيها تدريس
المقرر:
المقرر:
العربية
تدريس
21.لغة اللغة
22.نظام الدراسة:
أسلوب الدراسة في
23.
البرنامج:
مكان تدريس
24.
المقرر:
اسم معد مواصفات
25.
المقرر:
تاريخ اعتماد
26.
مجلس الجامعة:

فصلي
انتظام وعن بعد
الجامعة
د .أحمد هادي باحارثة

وصف المقرر الدراسيIII. :
ً
دراسة جملة من القواعد النحوية للغة العربية وطرفا من آدابها ،وجانبًا من األحكام اإلمالئية الكتابية مع فكرة
عامة عن أهم مرتكزات اللغة العلمية ،بما يساعد الدارس على سالمة التعبير وصحة الكتابة .
مخرجات التعلم المقصودة للمقررIV. :
يتوقع من الطالب لدى تخرجه أن يكون قادرًا على أن :
يعرف أبرز قواعد اللغة العربية وأساليبها في نواح لغوية متنوعة a1.
يتذكر جملة من آدابها في مختلف العصور وبعض أعالمها وأجناسها a2.
يحلل الظواهر اللغوية ويتعامل مع النصوص التي تشملها b1.
يتذوق آداب العربية ويتفاعل مع مضامينها b2.
يطبق قواعد وأساليب العربية في كتاباته ودروسه العملية c1.
يوظف الظواهر والجماليات األدبية في تناوله للنصوص التخصصية وتعبيره عنها c2.
يظهر قدرات في التعلم الذاتي وتطوير مدركاته اللغوية d1.
يزود المكتبة العربية بكتابات رصينة أو ترجمات سليمة في مجال تخصصه العلمي d2.

محتوى المقررV. :
وحدات /موضوعات
الرقم
المقرر

1

القسم األول :القواعد
النحوية .الوحدة األولى :
الكالم وما يتألف منه

2

الوحدة الثانية :المعرب
والمبني

المواضيع
التفصيلية
تعريف الكالم،
تعريف الكلمة،
أقسام الكلمة،
عالمات كل قسم،
أسماء األفعال .
تعريف اإلعراب
والبناء ،تعريف

عدد
األسابيع

الساعات
الفعلية

مخرجات تعلم
المقرر

6
a1,a2,b2,c2

2

2

6

a1,a2,c1,d1

9

مواصفات مقرر:

3

الوحدة الثالثة :النكرة
والمعرفة

4

الوحدة الرابعة :الجملة
االسمية

5

القسم الثاني:
الموضوعات المتعلقة
بالمهارات الكتابية:
الهمزات واأللف اللينة
والتاء وعالمات الترقيم

6

اللغة العلمية

7

النصوص التطبيقية

إجمالي األسابيع والساعات

البناء وعالماته،
تعريف اإلعراب،
المعرب والمبني
من األسماء،
حاالت اإلعراب،
عالمات اإلعراب
األصلية
والفرعية ،أنواع
اإلعراب ،األبواب
التي يدخل فيها
اإلعراب بعالمات
فرعية .
التفريق بين النكرة
نواع
والمعرفة ،أَ ٍ
المعارف .
تعريف الجملةُ
االسميّةُ ،المبتدأ
والخب ُر ،تعريف
المبتدأ ،االبتداء
بالنكرة ،الخبر
وأنواعه ،نواسخ
الجملة االسمية.
الهمزات ،األلف
المتطرفة (اللَّيِّنة)،
التاء المربوطة
والتاء المفتوحة،
عالمات الترقيم .
خصائص اللغة
العلمية ،االشتقاق،
التعريب
من القرآن الكريم،
"خطبة الوداع،
معلقة زهير بن
أبي سلمى ،في
رثاء الممالك ألبي
البقاء الرندي،
انتماء ورفض
للشاعر خالد عبد
العزيز

a1,b1,c1,d1
2

6

2

6

b1,c1,d1

a1 c1,c2 ,d1
2

6

2

6

2

6

b1,c3,d1

a2 b2 c2 d2
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مواصفات مقرر:

استراتيجية التدريس VI.
المحاضرة  :إلقاء الدرس على الطالب ثم فتح باب االستفسارات .
المناقشة  :طرح قضايا مختلفة لمناقشتها مع الطالب .
التكليفات  /المهامVII. :
مخرجات التعلم
التكليف/النشاط
الرقم
1
كتابة تقرير مستقل لكل طالب b1 b2 c1 c2 d1 d2
عن أحد محاور الموضوعات
المقررة

التعيينات
األسبوع
بعد منتصف
الفصل

الدرجة
15

تقويم التعلمVIII. :
الرقم أنشطة التقويم
الواجبات
1
2

اختبار منتصف الفصل
االختبار النهائي

3

األسبوع
بعد
منتصف
الفصل
بعد ستة
أسابيع
آخر
الفصل
الدراسي

الدرجة

نسبة الدرجة
إلى درجة
التقويم النهائي

المخرجات التي
يحققها
d1 d2

15
25

a1 a2 b1 b2
c1
a1 a2 b1 b2

60

مصادر التعلمIX. :
المراجع الرئيسة ( :ال تزيد عن مرجعين)
التطبيق النحوي ،د .عبده الراجحي ،دار النهضة العربية ،بيروت 3- .
األدب وفنونه ،د .عز الدين إسماعيل ،دار الفكر ،القاهرة4- 5691 ،
المراجع المساعدة
الجهود اللغوية في المصطلح العلمي الحديث ،د .محمد علي الزركان ،اتحاد الكتاب العرب3. 5661 ،
األسس الفنية للكتابة والتعبير ،فخري خليل النجار ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان4. . . 2111 ،

00

مواصفات مقرر:
الضوابط والسياسات المتبعة في المقررX. :
 6.سياسة حضور الفعاليات التعليمية :بحسب الالئحة
 7.الحضور المتأخر :يسمح للطالب بالدخول خالل ربع ساعة األولى ،وإال اعتبر غائبًا ويطبق عليه نظام
الغياب بحسب الالئحة .
 8.ضوابط االمتحان :بحسب الالئحة.
 9.الغش :بحسب الالئحة .
 10.االنتحال :بحسب الالئحة .
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