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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

الساعات . 1

 المعتمدة:

  تانمعتمد ساعتان

 المقررنوع . 2

   أخرى █ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري █  إجباري ب.

 المستوى الرابع                            يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

  وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ARB 291 1عروض

 

 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

 10 الواجبات 2

 5 المكتبة 3

 10 المشاريع /إعداد البحوث 4

  ()تذكرأخرى  5

 60 اإلجمالي 
، ويشتتمل كل : جميع أنشتتطة التعلم، مرل: ستتاعات االستتتذكار، للمقررهي مقدار الوقت المستتترمر في النشتتاطات التي تستتهم في تحقيق مخرجات التعلم * 

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

 لمقرر:العام لوصف ال .1

 

مقرر يُعنى بدراسةةم ميسةةيقى ا اةةعر ا عرب ي مي  يطمل ا را ة دراسةةم بمير ا اةةعر ا مرطبمي ييدر  بعدف ة،  ا قا يمي       
 .يقيا يها    أيزان ا اعر ـً يدر  ا مي د قديًما يا مستجد مدي 

 :الهدف الرئيس للمقرر .2

، وتجنب عيوب المخلة بالشعر تقويم األشعار، ووالتذوق الفني للبحور الشعرية، الحس اإليقاعيإكساب الطالب       

 وعيوبها . ،وحركاتها، وحروفها، قواعد القافيةو، المركبةدراسة أوزان البحور  من خالل

 

 للمقرر:مخرجات التعلم  .3

 مخرجات التعلم للمقرر
 رمز 

مخرج التعلم 

  المرتبط للبرنامج

  المعارف 1

 a.1 .، وقضاياهلطالب معنى علم القافية، وأهميتهأن يوضح ا 1.1

 a.1 ا.ـً ع لها نظام القوافي قديًما وحديرما استحدث في عروض الشعر والتطورات التي خضيذكر أن  1.2

  لمهاراتا 2

المستقيم والمكسور(، وبين الشعر المقفى أن يفرق الطالب بين الشعر الموزون وغير الموزون )  2.1

 والشعر المستحدث.
b.1 

يحلل األبيات لمعرفة نوع ، واوعيوبهوأنواعها،  الب القافية، وحروفها، وحركاتها،الطستنبط أن ي 2.2

  .من شعرمن خالل ما يطرح عليه  الضرورة الشعرية فيها
b.1 

  الكفاءات 3

 c.4 . التعلم الذاتيأن يكتسب الطالب مهارة  3.1

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

عدد الحركات والسكون عند التقطيع لمعرفة نوع التفعيلة خماسية أم سباعية،  أن ُيحصي الطالب 3.3
 .وإلى أّي بحر تنتمي

 .المتحركة التي تقع بين ساكني القافيةوُيحصي عدد الحروف 

d.1 

 

  المقرر موضوعاتج. 

 قائمة الموضوعات م
ساعات 

 االتصال

 2 بحر الخفيفـ  3تابع البحور المركبة التفعيلة:  1

 2 .ـ بحر المديد 4 2

 2 ـ بحر المنسرح 1البحور المتعددة التفعيلة:  3

 2 ـ بحر السريع 2 4

 4 ـ بحر المضارع 5ـ بحر المجتث       4ـ بحر المقتضب   3 5

 4 القافية: تعريفها ، حروفها ، العيوب المتعلقة بالحروف . 6

 2 ـ حركات القافية والعيوب المتصلة بها . 7

.من حيث اإلطالق والتقيدـ نوع القافية  8  

 القافية من حيث عدد حركات ما بين ساكنيها.أسماء  -
2 

 2 .تحدث في عروض الشعر: مجمع البحور، الشعر الحراسما  9

 2 . قصيدة النرر -الشعر المرسل  ما استحدث في عروض الشعر:تابع  10

 2 ، المسمطات، المنشطر، المخمسات. المزدوجاتالتطورات التي خضع لها نظام القوافي:  11
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12 
، الزجل، كان اتالموشححححححححح: الستتتتلستتتتلة، الدوبيت، القوما، طورات التي خضتتتتع لها نظام القوافيتابع الت
 .، الموالياوكان

2 

 2 .، ضرورات النقص، ضرورات التغيير( الشعرية: ) ضرورات الزيادةالضرورات  13

 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 

، لطتتالتتب معنى علم القتتافيتتة، وأهميتتتهأن يوضتتتتتتح ا

 .وقضاياه

 

 المحاضرة

 المناقشة

  االختبار

تكاليف    

 واجبات

 للمحاضرةتدريبات آنية 

1.2 

ما استحدث في عروض الشعر والتطورات يذكر أن 

 ا.ـً ع لها نظام القوافي قديًما وحديرالتي خض

 المحاضرة

  المناقشة 

 االختبار

 تكاليف

 واجبات

 المهارات 2.0

2.1 

أن يفرق الطتتتالتتتب بين الشتتتتتتعر الموزون وغير 

الموزون ) المستتتتتتتقيم والمكستتتتتتور(، وبين الشتتتتتتعر 

 والشعر المستحدث.المقفى 

،المحاضرة  
  ، التحليلاالستنباطو

 التعلم الذاتي

 االختبار

تكاليف   

 واجبات

  تدريبات آنية للمحاضرة

2.2 

أن يستتتتتتتنبط  الطالب القافية، وحروفها، وحركاتها،  

يحلتتل األبيتتات لمعرفتتة نوع ، ووأنواعهتتا، وعيوبهتتا

من خالل ما يطرح عليه   الضتتتتترورة الشتتتتتعرية فيها

 .شعرمن 

 التحليل

 االستنباط

 المناقشة

 المحاضرة

 المحاضرة

 تحريرية أسئلة 

 االختبار

 تدريبات آنية للمحاضرة

 الكفاءات 3.0

3.1 
 التعلم الذاتي .أن يكتسب الطالب مهارة التعلم الذاتي

 االستنباط

 الحوار

 األسئلة الشفهية

3.2 

، ي  العروضقدرته على التحليل  أن ينمي الطالب من

 وتطوير أدواته إلنجاز ما يسند إليه من مهام.

 التعلم الذاتي

 االستنباط

 مناقشة ال

 التقويم

 الواجبات

 االختبارات

3.3 

أن ُيحصي الطالب عدد الحركات والسكون عند 
التقطيع لمعرفة نوع التفعيلة خماسية أم سباعية، وإلى 

 .أّي بحر تنتمي

وُيحصي عدد الحروف المتحركة التي تقع بين 
 .ساكني القافية

 المحاضرة

 التعلم الذاتي

 االستنباط

 مناقشة ال

 التقويم

 الواجبات

 االختبارات
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 الطلبة  تقييم أنشطة.5

 يميالتق أنشطة م

توقيت 

 التقييم

 )باألسبوع(

 النسبة 

درجة  إجماليمن 

 يميالتق

 %10 مستمر ، تكليفات.واجبات 1

 %15 6 االختبار الشهري األول. 2

 %15 12 االختبار الشهري الراني. 3

 %60 16 االختبار النهائي. 4

5 
 المجموع

 
 100% 

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

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 تواجد لإلرشاد األكاديميساعات أربع 
 

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 

 التعلم:مصادر قائمة . 1 .5

 المرجع الرئيس للمقرر
محمود مصطفى ،تحقيق: سعيد محمد اللحام، عالم :أهدى سبيل إلى علمي الخليل، تأليف -

 . م(1996 -هـ1417، الطبعة األولى )لبنان  –الكتب، بيروت 

 المراجع المساندة

، تحقيق : د. عوني عبد الرؤوف ، مكتبة الخانجي ، مصر،  يالقوافي : عبد الباقي التنوخ  -

م(.1978الطبعة الرانية )   

، تحقيق: د. فخر الدين قباوة،  الخطيب التبريزي :الوافي في علمي العروض والقوافي  -

م( 1986 -هـ  1407بيروت ، الطبعة الرابعة )  –دار الفكر   

 المصادر اإللكترونية

 اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:المواد  -

 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                      مكتبة المصطفى

 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 الحاستتتتتتوبية، البرمجيات، واألستتتتتتطوانات المدمجة

 الموسوعة الشاملة. CDأقراص ممغنطة 

 
 .برنامج التقطيع العروضي  وميزان الشعر •

 موسوعة الشعر العربي . •

http://www.adab.com/
http://www.alarabiyah.ws/
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php
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6.  

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2 .7

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
، قاعات العرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 إلخ(...  المحاكاة

سبورة تفاعلية ومستلزماتها ( متًرا ـتتت تحتوي على :  80حجم قاعة الدرس )

ـ منصة ألعضاء هيئة التدريس ـ ميكروفون ـ توصيالت كهربائية مناسبة ، 

 وفي تناول المستخدم ـ إضاءة مناسبة ـ ستائر ـ مكيفات.

 .ـ مقاعد ثابتة ـ حاسب آلي

 .( مقعدًا َحدًّا أقصى40ـ عدد المقاعد: )

 التقنية التجهيزات
 البرمجيات( الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

 توفير أجهزة حاسوب في معامل مناسبة ومالئمة لعدد الطالب. -

 منصة الكترونية. -

 السبورة الذكية. -

 لطبيعة التخصص( اتبعً ) أخرى تجهيزات

 لمقررات الدراسية أو التعليمية.أجهزة فيديو وتلفاز لعرض ا-

 أشرطة تعليمية.-

 هيد بروجوكتر ) العارض الرأسي (.أجهزة أوفر -

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

ول على التغذية استراتيجيات الحص

بخصوص فعالية  لبةالراجعة من الط

 :التدريس

ة تقييم المقرر الدراسي نتائج استبان -

 مناقشاتهم .و بةمن الطل

 .تقويم المقرر الدراسياستمارة  -

 .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 راسيالد

موقع إلكتروني مخصص لذل  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

 .تقرير خبير من كلية منا رة -

 .ورش عمل لتطوير أساليب التقييم -

تقييم داخلي بمشتتتاركة أعضتتتاء إجراء  -

 .القسم

 مباشر ، وقيادات البرنامجأعضاء هيئة التدريس
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

معتتتايير إنجتتتاز ت التحقق من إجراءا

 :الطالب

تكوين لجنة من األعضتتتتتتتاء لمراجعة  -

 .حيحهاعينات األوراق بعد تص

 .ينة من واجبات الطلبةع حيحتص -

تذة زائرين لتقويم  - بأستتتتتتتا نة  عا االستتتتتتت

 المقرر الدراسي.

 وتقييمها  تبادل األساتذة إجابات الطلبة -

 .مراجعة ورقة االختبار -

 .لطلبةراجعة عينة من أوراق إجابة ام -

االختبار مناصتتتتفة مع زميل  حيحتصتتتت -

 آخر.

 مراجعة النتائج من خالل زميل آخر. -

 ، أعضاء هيئة التدريس

 الزائرون ساتذةاأل
 مباشرغير 

إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية 

لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط 

 لتطويره:

مراجعة التوصيف بشكل دوري نهاية  -

 كل فصل دراسي. 

بمقررات مماثلة في مقابلة المقرر  -

.أقسام متشابهة  

اجتماع دوري ألعضاء هيئة التدريس  -

وف على نقاط الضعف وتحسين للوق

.المقرر  

ر عضو هيئة تدريس االستفادة من تقري-

.سابق عن المقرر  

في المقرر. تحديد وجهة نظر الطلبة -  

تحديث مصادر التعلم الخاصة  -

  .      المقرر لمواكبة ما يستجدب

 يل النتائج اإلحصائية لتقويم طلبةتحل -

المقرر واإلفادة من نتائجها في تحسين 

 المقرر وتطويره.

.استضافة خبير لتقويم المقرر -  

إقامة ورش عمل ألساتذة المقرر -    

كتابة تقرير عن المقرر  -

 الدراسي .

للتحسين والتطوير .خطة   - 

العمل على مراجعة توصيف  -

المقرر كل عام لمواكبة 

 التطورات الحديرة.

كل جديد فيما  إلىلجنة الجودة للتعرف 

 يتعلق بالتوصيف

 مراجعة لجنة الخطط للتوصيف
 مباشر

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مرل.مجاالت التقويم 

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

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 

 

 . اعتماد التوصيف ح
 العربيةقسم اللغة  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة
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