
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1عروض المقرر:اسم 

 ARB 291 المقرر:رمز 

 اللغة العربيةبكالوريوس  البرنامج:

 اللغة العربية العلمي:القسم 

 التربية واآلداب الكلية:

 جامعة المجمعة المؤسسة:

 

 

  



 

 
2 

 

 المحتويات
 3 ........................................................................................................ أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

 4 ............................................................................................. هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 4 ..................................................................................................................... وصف العام للمقرر:ال. 1

 4 ..................................................................................................................... . الهدف الرئيس للمقرر2

 4 ................................................................................................................... ر:. مخرجات التعلم للمقر3

 4 ................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر

 5 .................................................................................................................. د. التدريس والتقييم:

 5 .................................................. مقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييمربط مخرجات التعلم لل . 1

 6 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2

 6 .................................................................................. األكاديمي والدعم الطالبي:أنشطة اإلرشاد  -هـ 

 6 ........................................................................................................ مصادر التعلم والمرافق: –و 

 6 ....................................................................................................................... . قائمة مصادر التعلم:1

 7 .......................................................................................................... . المرافق والتجهيزات المطلوبة:2

 7 ................................................................................................................ ز. تقويم جودة المقرر:

 9 ................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف

 



 

 
3 

  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

الساعات . 1

 المعتمدة:

  تانمعتمد ساعتان

 المقررنوع . 2

   أخرى █ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري █  إجباري ب.

 المستوى الثالث                            يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

  وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ال يوجد

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 ال يوجد

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 30 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5
 

 

  مستوى الفصل الدراسي( )على التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 30 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

  إضافيةدروس  3

  تذكر()ى أخر 4

  اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 5 ساعات االستذكار 1

 5 الواجبات 2

 10 المكتبة 3

 10 المشاريع /إعداد البحوث 4

  ()تذكرأخرى  5

 60 اإلجمالي 

، ويشتتمل كل : جميع أنشتتطة التعلم، مرل: ستتاعات ارستتت كار، للمقررهي مقدار الوقت المستتترمر في النشتتاطات التي تستتهم في تخقيق مخرجات التعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت ال ي يقضيه المتعلم في المكتبة
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال .1

شعر العربي، حيث يتعرف الطالب إلى علم العروض ومقدماته التاريخية وارصطالحية،       سة موسيقى ال مقرر يُعنى بدرا

 المركبة.ويتعلم مهاراته في الكتابة والتقطيع والوزن، ويتعلم بخوره المفردة كاملة وبخرين من البخور 

 

 

 :الهدف الرئيس للمقرر .2

، وتقويم األشعار من خالل دراسة مبادئ علم العروض ي، والت وق الفني للبخور الشعريةإكساب الطالب الخس اإليقاع   

 وقواعده، واكتشاف أوزانه، والتدريب على الخط العروضّي والتقطيع، ونسبة األبيات لبخورها.

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3 .3

 مخرجات التعلم للمقرر
 رمز 

مخرج التعلم 

  المرتبط للبرنامج

  المعارف 1

ف الطالب علم العروضأن  1.1  a.1 .مصطلخاته، ويوضح نشأته، ويخدد أهميته ويُعّرِّ

 a.1 .وزان الشعر العربيعند تصنيفه ألقواعد الخط العروضّي والتقطيع الطالب  ي كرأن  1.2

  المهارات 2

 b.1 عروضية سليمة. ةً ، ويكتبها كتابت الشعر تقطيعًا عروضيًّا سليًماأن يقطع الطالب أبيا 2.1

، ويفرق بين الشعر الموزون الب وزن األبيات من خالل التقطيع، وينسبها لبخرهاأن يستنبط الط 2.2

 وغير الموزون ) المستقيم والمكسور(  .

b.1 

  الكفاءات 3

 c.4 .يكتسب الطالب مهارة التعلم ال اتيأن  3.1

 c.4 ، وتطوير أدواته إلنجاز ما يسند إليه من مهام.يّ العروضقدرته على التخليل  أن ينمي الطالب من 3.2

ة أم سباعية، أن يُخصي الطالب عدد الخركات والسكون عند التقطيع لمعرفة نوع التفعيلة خماسي 3.3

 .وإلى أّي بخر تنتمي

d.1 

 

  المقرر موضوعاتج. 

 قائمة الموضوعات م
ساعات 

 االتصال

 2 .ومصطلخاته، أهمية علم العروض، نشأة علم العروض ومؤسسه بعلم العروض،التعريف  1

 4 .، كيفية التقطيعخطوات الكتابة العروضيّة 2

 2 .الوحدات الصوتية ـ التفعيالت 3

 4 .الزحافالزحافات ـ العلل ـ العلل التي تجري مجري  4

 2 .ـ بخر المتقارب 1: أورًـ البخور المفردة التفعيلة :البخور الشعرية 5

 2 .ـ بخر المتدارك 2 6

 2 .ـ بخر الكامل 3 7

 2 .ـ بخر الوافر 4 8

 2 .ـ بخر الهزج 5 9

 2 ـ بخر الرجز. 6 10

 2 .الرمل ـ بخر 7 11

 2 الطويلـ بخر  1: انيًا ـ البخور المركبة التفعيلةث 12

 2 بخر البسيط – 2 13
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 30 المجموع

 

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1 .4

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

1.1 

ف الطتتالتتب علم العروض، ويختتدد أهميتتته  أن يُعّرِّ

 .، ويوضح مصطلخاتهونشأته

 المخاضرة

 المناقشة

  ارختبار

تكاليف    

 واجبات

1.2 

قواعد الخط العروضتتتتتتّي والتقطيع الطالب  ي كرأن 

 .وزان الشعر العربيعند تصنيفه أل

 المخاضرة

  المناقشة 

 ارختبار

 تكاليف

 تدريبات آنية للمخاضرة

 المهارات 2.0

2.1 

ت الشتتتتتتعر تقطيًعا عروضتتتتتتيًّا أن يقطع الطالب أبيا

 ة سليمة.عروضيّ  ة، ويكتبها كتابسليًما

 

،المخاضرة  

  ، التخليلارستنباطو

 التعلم ال اتي

 ارختبار

تكاليف   

 واجبات

  تدريبات آنية للمخاضرة

2.2 

الب وزن األبيات من خالل التقطيع، أن يستتتتنبط الط

سبها لبخرها شعر الموزون وغير يفرق ب، ووين ين ال

 .(رالموزون )المستقيم والمكسو

 التخليل

 ارستنباط

 المناقشة

 المخاضرة

 المخاضرة

 تخريرية أسئلة 

 ارختبار

 تدريبات آنية للمخاضرة

 الكفاءات 3.0

3.1 
 التعلم ال اتي .أن يكتسب الطالب مهارة التعلم ال اتي

 ارستنباط

 الخوار

 األسئلة الشفهية

3.2 

، يّ العروضقدرته على التخليل  أن ينمي الطالب من

 وتطوير أدواته إلنجاز ما يسند إليه من مهام.

 التعلم ال اتي

 ارستنباط

 والمالحظة مناقشة ال

 التقويم

 الواجبات

 ارختبارات

3.3 

أن يُخصي الطالب عدد الخركات والسكون عند 

ة أم سباعية، التقطيع لمعرفة نوع التفعيلة خماسي

 .تنتميوإلى أّي بخر 

 المخاضرة

 التعلم ال اتي

 ارستنباط

 مناقشة ال

 التقويم

 الواجبات

 ارختبارات

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2 .5

 يميالتق أنشطة م

توقيت 

 التقييم

 )باألسبوع(

 النسبة 

درجة  إجماليمن 

 يميالتق

 %10 مستمر ، تكليفات.واجبات 1

 %15 6 ارختبار الشهري األول. 2

 %15 12 الشهري الراني.ارختبار  3

 %60 16 ارختبار النهائي. 4

5 
 المجموع

 
 100% 

 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تخريري اختبار)يم يالتق أنشطة
 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 .ساعات تواجد لإلرشاد األكاديميأربع 
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  والمرافق:مصادر التعلم  –و 

 التعلم:مصادر قائمة . 1 .6

 المرجع الرئيس للمقرر

مخمود مصطفى ،تخقيق: سعيد مخمد اللخام، عالم : أهدى سبيل إلى علمي الخليل، تأليف -

 م(1996 -هـ1417لبنان ، الطبعة األولى ) –الكتب، بيروت 

 

 المراجع المساندة

، القاهرة –ية:  د . مخمد حماسة عبد اللطيف، دار الشروق للقصيدة العرب البناء العروضيّ  -

  . م(1999 -هـ 1420الطبعة األولى ) 

، دار النهضة العربية للطباعة والنشر بيروت عتيق عبد العزيز علم العروض والقافية: د. -

م(.  1985 -هـ 1405)  

 المصادر اإللكترونية

 ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل ارجتماعي وغيرها:المواد اإللكترونية  -

 http://sdl.edu.sa/sdlportal/AR/Publishers.aspx        المكتبة الرقمية السعودية

 http://ar.wikipedia.org/wiki                                        موقع ويكيبيديا .

 http://www.adab.com                                        موقع الموسوعة العالمية

  /http://uqu.edu.sa.                                      موقع اللغة العربية تعلًما وتعليًما

 http://www.lissaniat.net          منتدى اللسانيات العربية )مقهى اللغة العربية(

 http://www.al-mostafa.com/index.htm                      المصطفىمكتبة 

 http://www.alwaraq.net/index                                موقع الوراق    

 http://www.almeshkat.net/books/index.php   مكتبة مشكاة اإلسالم

 http://www.imamu.edu.sa/arabiyah العلمية السعودية للغة العربية  الجمعية 

 http://www.alukah.net                                                            األلوكة

 http://www.iwan.fajjal.com                                                   اإليوان

 http://www.alarabiyah.ws                                      صوت العربية      

 http://www.alfaseeh.com/vb/index.php                  شبكة الفصيح   

 http:// pdfbooks.net/vb/login.php                         منتديات الكتب المصورة 

 أخرى 
 :المواد التعليمية األخرى مرل البرامج الخاستتتتتتوبية، البرمجيات، واألستتتتتتطوانات المدمجة

 الموسوعة الشاملة. CDأقراص ممغنطة 

 
 .برنامج التقطيع العروضّي وميزان الشعر •

 .موسوعة الشعر العربي •

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2 .7

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
، قاعات العرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 إلخ(...  المخاكاة

: ستتتتبورة تفاعلية ومستتتتتلزماتها ـ ( متًرا ـتتتتتتتتت تختوي80حجم قاعة الدرس )

، مناسبةروفون ـتتتت توصيالت كهربائية منصة ألعضاء هيئة التدريس ـتتتت ميك

 وفي تناول المستخدم ـ إضاءة مناسبة ـ ستائر ـ مكيفات.

 .ـ مقاعد ثابتة ـ حاسب آلي

 .( مقعدًا َحدًّا أقصى40ـ عدد المقاعد: )

 التقنية التجهيزات

 (البرمجيات ال كية،السبورة  البيانات،عرض  جهاز)

 توفير أجهزة حاسوب في معامل مناسبة ومالئمة لعدد الطالب. -

 منصة الكترونية. -

 السبورة ال كية. -

 (لطبيعة التخصص اتبعً ) أخرى تجهيزات
  .أجهزة فيديو وتلفاز لعرض المقررات الدراسية أو التعليمية -

 .أشرطة تعليمية -

 .(فر هيد بروجوكتر ) العارض الرأسيأجهزة أو -

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

http://www.adab.com/
http://www.alarabiyah.ws/
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

ول على التغ ية استراتيجيات الخص

بخصوص فعالية  لبةالراجعة من الط

 :التدريس

ة تقييم المقرر الدراسي نتائج استبان -

 .مناقشاتهمو بةمن الطل

 .استمارة تقويم المقرر الدراسي -

 .بةاستبانة رضا الطل -

في نهاية  بةكترونية تقدم للطلاستبانة إل -

إلبداء الرأي في فاعلية  الفصل الدراسي

 .التدريس

عن المقرر  بةتلقي انطباعات الطل -

، وعن َمْن يقوم بتدريسه على الدراسي

موقع إلكتروني مخصص ل ل  األمر 

 تابعًا للجامعة.

 مباشر بةالطل

استتتتتتتراتيجيتتتات أخرى لتقويم عمليتتتة 

 التدريس من قبل األستاك أو القسم:

اجتمتتاعتتات دوريتتة ألعضتتتتتتتتاء هيئتتة  -

 التدريس. 

 .استمارة تقييم كاتي -

التقرير الستتتنوي من قبل رئيس القستتتم   -

 )تقييم األداء (.

التتدوريتتة التتداخليتتة للمقرر المراجعتتة  -

 .الدراسي

عضتتتتتتو هيئة التدريس استتتتتتتبانة تقييم  -

 .للمقرر الدراسي

ر عضتتتتتو هيئة تدريس منا ر في تقري -

 .القسم

 .خبير من كلية منا رةتقرير  -

 .ورش عمل لتطوير أساليب التقييم -

يم داخلي بمشتتتاركة أعضتتتاء إجراء تقي -

 .القسم

 مباشر ، وقيادات البرنامجأعضاء هيئة التدريس

ت التخقق من معتتتايير إنجتتتاز إجراءا

 :الطالب

تكوين لجنة من األعضتتتتتتتاء لمراجعة  -

 .خيخهاعينات األوراق بعد تص

 .واجبات الطلبةينة من ع خيحتص -

ت ة زائرين لتقويم  - بأستتتتتتتا نة  عا ارستتتتتتت

 المقرر الدراسي.

 وتقييمها  تبادل األسات ة إجابات الطلبة -

 .مراجعة ورقة ارختبار -

 .راجعة عينة من أوراق إجابة الطلبةم -

ارختبار مناصتتتتفة مع زميل  خيحتصتتتت -

 آخر.

 مراجعة النتائج من خالل زميل آخر. -

 

 

 ، ريسأعضاء هيئة التد

 الزائرون سات ةاأل
 مباشرغير 

إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية 

لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط 

 لتطويره:

كل جديد فيما  إلىلجنة الجودة للتعرف 

 يتعلق بالتوصيف

 مراجعة لجنة الخطط للتوصيف

 مباشر
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

مراجعة التوصيف بشكل دوري نهاية  -

 كل فصل دراسي. 

بمقررات مماثلة في مقابلة المقرر  -

.أقسام متشابهة  

اجتماع دوري ألعضاء هيئة التدريس  -

على نقاط الضعف وتخسين وف للوق

.المقرر  

ارستفادة من تقرير عضو هيئة تدريس -

.ق عن المقررساب  

في المقرر. تخديد وجهة نظر الطلبة -  

تخديث مصادر التعلم الخاصة  -

  .      المقرر لمواكبة ما يستجدب

 يل النتائج اإلحصائية لتقويم طلبةتخل -

المقرر واإلفادة من نتائجها في تخسين 

ر وتطويره.المقر  

.استضافة خبير لتقويم المقرر -  

إقامة ورش عمل ألسات ة المقرر -    

كتابة تقرير عن المقرر  -

.الدراسي  

.خطة للتخسين والتطوير  - 

العمل على مراجعة توصيف المقرر -

 كل عام لمواكبة التطورات الخديرة.
 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تخصيل ، فاعلية التدريس )مرل.مجارت التقويم 

 تخديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 

 

 . اعتماد التوصيف ح
 قسم اللغة العربية جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة

 


