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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم 

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة /  

 المستوى
رمز 

 المقرر 
 اسم المقرر

 أساسي

 أم اختياري 

 االهداف المعرفية  
الخاصة   االهداف المهاراتية 

 بالموضوع 

هداف الوجدانية  اال

 والقيمية 

  ةالتأهيليوالمهارات العامة 

 المنقولة

المهارات األخرى المتعلقة   )

بقابلية التوظيف والتطور  

 (الشخصي
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 √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √    √ √ √ √ أساسي اللغة العربية    فصلي االولى/ 
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 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر 

 

 كلية الهندسة  \جامعة ديالى  ة المؤسسة التعليمي .1

 مواد القسم هندسة   القسم الجامعي / المركز  .2

ةاللغة العربي اسم / رمز المقرر  .3  

 القسم البرامج التي يدخل فيها  .4

 الزامي   أشكال الحضور المتاحة  .5

 فصلي  الفصل / السنة  .6

 ساعة   15 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 20/10/2022 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

تعبير  وتمكينهم من ال للطلبة اللغويةالكفاءة  في هذا القسم هو العربية اللغةن الهدف من تدريس مادة ا

عجمي  المن الغلط واللون العامي وا ةخالي  ةواضح ةفصيح   ةبي عرة عن أفكارهم ومشاريعهم بلغ

 الطرق .  بأبسط

الى  من لغته استطاع الوصول  األنسانومتى تمكن ع ،بين أفراد المجتم األولىيصال اال فاللغة هي أداة

 ويتمكن من تحقيق هدفه في العمل.  بحيث يسهل تعامله معهم اآلخرين أذهان

وعاَ من التعادل بين مناهج  فهو يضمن ن  الطلبة ةزن المفترض في ثقاف وان ذلك يؤدي الى تحقيق التوا

 .عنها  ايصالها او التعبير ةووسيل ةالعلمي ةالماد

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. 
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  المقرر خرجات م .10

  االهداف المعرفية  -أ
 . اللغة العربية اساسيات مادة  بعض  الدراسيفصل يتعلم الطالب خالل ال -1أ

 . تاريخ واساسيات نشأ قواعد اللغة العربية فهم   -2أ

   .كتابية كتابة تقرير او بحث او طلب اجازة بدون اخطاء لغوية او يتعلم كيفية  -3أ
 . كيفية كتابة االنشاء ومنها الى طريقة كتابة التقارير والبحوث العلميةيتعلم الطالب   -4أ

 : الخاصة بالموضوع  االهداف المهاراتية  -ب 

 جعل الطالب قادرا على ان :

  .  كتابة انواع الهمزة سواء كانت همزة قطع او وصل وكيفية لفظهاكيفية تعلم يـ  1ب 

 .   كتابة الهمزة سواء على االلف او الياء او الواو او مفردة على السطرذة عن تعلم نبي  -2ب 

 . يفرق بين الظاء والضاد   -3ب 

 يفرق بين التاء المربوطة والهاء .  -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 

 .ةطريقة المحاضر  ✓
 .مناقشةطريقة ال ✓
 .خدام التدريبات العمليةعليم باست لتا ✓

 

 طرائق التقييم       

 ة للمادة ووضع تقييم للمشاركات اليومية.عاب الطلبيمناقشة يومية لمعرفة مدى است ✓

 عابهم للمادة.يلمية متنوعة وقصيرة لفهم مدى استامتحانات يومية باسئلة ع ✓

 .اعطاء جزء من درجة كل فصل للواجبات البيتية ✓

 طلب المشاركة الفورية من قبل الطلبة . ✓

 االمتحان النهائي اسي وللمنهج الدر و امتحانات شهرية يومية امتحانات  ✓

 االهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 حث الطلبة على : 

  . اللغة العربيةاستيعاب الهدف من دراسة  -1ج

 . ممارسة الكتابة دون االنزالق في االخطاء الكتابية العامة -2ج

 .العامة الدارجة ةالتفريق بين اللغة العربية الفصحى واللغ -2ج

    . الكلمات والجمل بصورة صحيحة  تعلم كتابة التقارير وتكوينها من خالل ربط  -4ج

 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.  ةالتأهيلي المهارات  العامة و -د 

بجميع المواد وصياغتها بعيدا عن االخطاء  تمكين الطلبة من كتابة التقارير حول المواضيع الخاصة  -1د         

 .   اللغوية

 .  المفردات الصحيحة وذلك من خالل الرجوع للقواميس من كيفية استخدام تمكين الطلبة -2د         

خوض بعض المحادثات والمناظرات اللغوية وال سيما الشعرية منها  من خالل  رفع ثقة الطالب بنفسه-3د         

. 

وكيفية   ين اللفظي والكتابي اللغة على الصعيد امل مع مشاكل تنمية مهارات الطلبة في كيفية التع -4د         

  .معها التعامل
       

 بنية المقرر  .11
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 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم 

 المطلوبة 
اسم الوحدة / المساق أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم

-االول

 -الثاني

 الثالث

3 

مقدمــة  الطالب  يتعلم 

ــن اللغــة العربيــة  ع

التفريــق بــين  وكيفية 

انــواع الجمــل ومــا 

ــة  ــاكل اللغويــ المشــ

ــع  ــن ان يق ــي يمك الت

ــة  ــن ناحيــ ــا مــ فيهــ

الصياغة وكيفية حل 

 هذه المشاكل

 يتــألفوما    الكالم:    العربية  اللغةقواعد  

 ، والفعل والحرف  االسممنه : 

ــل   ــه ، الفعـ ــامه ، عالماتـ ــل واقسـ الفعـ

 الماضي 

، الحرف ومــا يتميــز   األمرقواعد فعل   

 ,به

 محاضرات

PDF 

power point 

Video 

ســــــئلة انيــــــة ا

ــة  ــب االجاب وطل

ــن  ــر عــ المباشــ

ــ طر ق تحديـــد يـ

 الطالب +

 امتحانات يومية  

–الرابع 

 الخامس
2 

تعلــيم الطالــب اهــم 

اساسيات اللغة واهــم 

 ادوارها

 األعــراباتــه  الموالبناء ، وع  األعراب

 ، والمثنى والملحق به 

 وتحليل  ودراسةادب ، ونص شعري ،  

 جمع المذكر السالم / والملحق به 

 اضرات مح

PDF 

power point 

Video 

اســــــئلة انيــــــة 

ــة  ــب االجاب وطل

ــن  ــر عــ المباشــ

ــد  ــرق تحديــ طــ

 الطالب +

امتحانات يوميــة  

 شهري ن+امتحا

سادس + 

 سابع

 

2 
 

 

تعلــيم الطالــب كيفيــة 

ــاموس  ــتخدام القـ اسـ

وتطبيقــــات عمليــــة 

 عن استخدامه

  ةالست  باألسماء الملحقة 

هواحكام المبتدأ والخبر ، انواع المبتدأ   

 محاضرات 

PDF 

power point 

Video 

اســــــئلة انيــــــة 

ــة  ــب االجاب وطل

ــن  ــر عــ المباشــ

ــد  ــرق تحديــ طــ

 الطالب +

 امتحانات يومية

الثامن الى  

 العاشر

 

 

3 
 

 

الجمــل تعلــم طريقــة 

وأنواعهـــــا باللغـــــة 

 العربية.

العربيــة  بنية الجملــة 

وجملة بناء آمنة فــي 

 اللغة العربية.

 قواعد : الخبر ، تعريفه وانواعه 

 مالء : قواعد كتابه الهمزة أ 

 ادب : نص نثري . دراسة وتحليل 

 محاضرات 

PDF 

power point 

Video 

اســــــئلة انيــــــة 

ــة  ــب االجاب وطل

ــن  ــر عــ المباشــ

ــد  ــرق تحديــ طــ

 الطالب +

امتحانات يوميــة  

 شهري +امتحان

الحادي  

عشر الى  

الخامس 

 عشر

5 

 كيف تكتب فقرة.

ــر  ــة تقري ــة كتاب كيفي

ــل  ــتخدام جمـــ باســـ

 عربية.الكتابة ال

 التطبيقات

 ةشائع ةط لغويالقواعد : اغ

 نهايــةفــي    األلــف: قواعد كتابــه    أمالء 

 الكلمة 

 محاضرة عامه ومناقشات   

 

 محاضرات 

PDF 

power point 

Video 

اســــــئلة انيــــــة 

ــة  ــب االجاب وطل

ــن  ــر عــ المباشــ

ــد  ــرق تحديــ طــ

 الطالب +

امتحانات يوميــة  

شــامل   +امتحان

شفهي +امتحــان 

شــامل تحريــري 

الطالـــب  لتهيئـــة

لالمتحــــــــــــان 

 النهائي
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 التوجد  .خطة تطوير المقرر الدراسي:12  

 .البنية التحتية 13

 :  الكتب المقررة المطلوبة -أ

 

  العامةابن مالك .بيروت دار الكتب  ةشرح ابن عقيل على الفي -

، تحقيق محي الدين عبد الحميد 1985 . 

،  1987.    1984  العلميةجامع الدروس العربية . بيروت دار الكتب   -

الغالينيمصطفى  تأليف .  

الدكتور   تأليف. جامعه بغداد ،  العربية ةغلاضرات في المح -

الدين الخفاجيعالء   

سه دار الكتب بغداد ؤس.م االختصاصالعربية لغير أقسام  غةالل -

، تأليف عبد القادر حسين أمين . والدكتور رشيد العبيدي 1981 . 

 المراجع الرئيسية ) المصادر( -ب 
 خطاء الطلبةمحاضراتي الخاصة التي اعدها وفقا أل •

 الكتب المتوفرة في مكتبة الكلية •

الكتب والمراجع التي يوصى بها   -ج

 )المجالت العلمية ,التقارير,.......( 

 باللغة العربية .جميع المجالت العلمية الرصينة التي لها عالقة 

 

نيت أي مواد أخرى متاحة على شبكة اإلنتر • المراجع االلكترونية , مواقع االنترنيت   -د   

 


