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:أ. التعريف با%قرر الدراسي

1. الساعات
ا%عتمدة:

 

2. نوع ا%قرر
.أ متطلب جامعة متطلب كلية  متطلب قسم  √ أخرى   
.ب إجباري اختياري    

3. السنة / ا%ستوى الذي يقدم فيه ا%قرر
السنة الثانية ـ ا%ستوى الرابع

 

4. ا%تطلبات السابقة لهذا ا%قرر (إن وجدت) S يوجد
 

 
5. ا%تطلبات ا%تزامنة مع هذا ا%قرر (إن وجدت) لا يوجد

 
 

 
(نمط الدراسة (اختر كل ما ينطبق .6
م نمط الدراسة عدد الساعات التدريسية النسبة
1 ا%حاضرات التقليدية 3 100
2 التعليم ا%دمج   
3 التعليم ا_لكتروني   
4 التعليم عن بعد   
5 أخرى   

 
 

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

ساعات اSتصال
1 محاضرات 3×15
2 معمل أو إستوديو T يوجد
3 دروس إضافية T يوجد
4 أخرى (تذكر) T يوجد
ا_جمالي  45

ساعات التعلم اeخرى*
1 ساعات اTستذكار  
2 الواجبات  
3 ا3كتبة  
4 إعداد البحوث/ ا3شاريع  
5 أخرى (تذكر)  
ا_جمالي   

* هي مقدار الوقت ا3ستثمر في النشاطات التي تسهم في تحقيق مخرجات التعلم للمقرر، ويشمل ذلك: جميع أنشطة التعلم، مثل: ساعات
اTستذكار، إعداد ا3شاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه ا3تعلم في ا3كتبة

 
:ب- هدف ا%قرر ومخرجاته التعليمية

1. الوصف العام ل%قرر:
 
 
 

الهدف الرئيس للمقرر أن تدرس الطالبة تعريف علم العروض ودراسة ا%صطلحات التالية (القصيدة .2
ـ ا%قطوعة ـ البيت ـ الشطر ـ الصدر ـ العجز ـ الضرب ـ العروض ـ الكتابة العروضية ـ التفعيmت ـ
السباب ـ اeوتاد ـ الفواصل) وأن تدرس الزحافات والعلل، والكتابة العروضية والبحر الطويل، والهزج،
والوافر، والخفيف، والكامل، وا%تدارك، والبسيط، وا%تقارب، والرمل، والرجز، والقافية وحروفها
وحركات حروفها وأنواعها وعيوبها والضرورة الشعرية
 



 
:مخرجات التعلم للمقرر .3

مخرجات التعلم للمقرر
رمز

مخرج التعلم ا4رتبط
للبرنامج

1 ا4عارف  
1.1 .أن تعرف الطالبة ا5قصود بعلم العروض وموضوعه والعالم الذي وضعه ا5حاضرة وا<لقاء
1.2 أن تعدد الطالبة أهم البحور الشعرية شرائح عرض

بوربوينت
1.3 أن تذكر الطالبة بعض اOوزان ا5ستحدثة ا5ناقشة والحوار
1... أن تحدد الطالبة حروف القافية، وحركات حروفها قصاصات ورقية

ل[مثلة والتمارين
2 ا4هارات  

2.1 أن تقطّع الطالبة مجموعة من اOبيات الشعرية ا5حاضرة
2.2 أن تنسب الطالبة مجموعة من اOبيات إلى بحورها اOصلية ا5ناقشة
2.3 أن تفّرق الطالبة بg أنواع الضرورات الشعرية العصف الذهني
2... .أن تستخرج الطالبة حروف وحركات حروف القافية من مجموعة أبيات معطاة أوراق العمل
3 الكفاءات  

.أن تدير الطالبة حلقة نقاش مع زميpتها حول أهمية علم العروض3.1 ا5جموعات الصغيرة
داخل القاعة أثناء
حل التمارين

3.2 .أن تشارك الطالبة مع زميpتها في ندوة حول الكتابة العروضية البحوث الجماعية
والواجبات، وتعلم
اOقران

3.3   
3...   

 
ج. موضوعات ا4قرر
م قائمة ا4وضوعات ساعات اFتصال

1 التعريف بعلم العروض وموضوعه، وواضعه، وأسباب وضعه والغرض من دراسته
 3

2 دراسة ا5صطلحات ا}تية: القصيدة، ا5قطوعة، البيت، الشطر، الصدر، الحز، العروض، الضرب،
الكتابة العروضية، اOسباب، ا<وتاد، الفواصل 3

3 دراسة الزحاف والعلل (الزحاف ا5فرد، الزحاف ا5زدوج، علل النقص، علل الزيادة، الزحاف
.( الجاري مجرى العلة، العلة الجارية مجرى الزحاف 3

4 الكتابة العروضيةـ طريقة تقطيع البيت الشعري 6

5 دراسة الحور التالية مع التطبيق العملي: (الطويل، البسيط، الوافر، ا5تقارب، ا5تدارك، الهزج،
(الرجز، الكامل، الخفيف، الرمل 21

6 دراسة القافية حروفها وحركاتها وأنواع القافية باعتبار الروي، عيوب القافية، والسناد وأنواعه 6

7 الضرورة الشعرية: (الزيادة، الحذف، التغيير) 3
ا4جموع 45

 
:د. التدريس والتقييم
ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم .1
الرمز مخرجات التعلم استراتيجيات التدريس طرق التقييم

1.0 ا4عارف
1.1 أن تعرف الطالبة ا5قصود بعلم العروض وموضوعه

.والعالم الذي وضعه ا5حاضرة وا<لقاء التقويم ا5ستمر

1.2 أن تعرف الطالبة ا5قصود بعلم العروض وموضوعه
.والعالم الذي وضعه شرائح عرض بوربوينت ا<ختبارات الشفوية

1-3 أن تعدد الطالبة أهم البحور الشعرية الحوار وا5ناقشة ا<ختبارات التحريرية
((مقالية وموضوعية

1-4
أن تذكر الطالبة بعض اOوزان ا5ستحدثة  قصاصات ورقية ل[مثلة

والتمارين
إعداد التقارير والواجبات
ا5نزلية

1-5 أن تحدد الطالبة حروف القافية، وحركات حروفها زيارة مواقع ا<نترنت اعداد الواجبات

1-6
أن تتعرف الطالبة على عيوب القافية، والضرورات
.الشعرية

 
الحوار وا5ناقشة ا<ختبارات الشفوية

2.0 ا4هارات
2.1 .أن تقطّع الطالبة مجموعة من اOبيات الشعرية

ا5حاضرة  التقويم ا5ستمر



2.2 أن تنسب الطالبة مجموعة من ا,بيات إلى بحورها
ا,صلية ا@ناقشة اEختبارات الشفوية

2-3 .أن تفّرق الطالبة بL أنواع الضرورات الشعرية
العصف الذهني  اEختبارات التحريرية

2-4 أن تستخرج الطالبة حروف وحركات حروف
.القافية من مجموعة أبيات معطاة أوراق العمل إعداد التقارير والواجبات

ا@نزلية
2-5 أن تكشف الطالبة الكسر ا@وجود في بعض

.ا,بيات ا@عطاة للتدريب   

3.0 الكفاءات
3.1 أن تدير الطالبة حلقة نقاش مع زميdتها حول

.أهمية علم العروض
ا@جموعات الصغيرة داخل
القاعة أثناء حل التمارين

تقويم ا,قران، وبطاقات
.ا@dحظة

3.2 أن تشارك الطالبة مع زميdتها في ندوة حول
.الكتابة العروضية

البحوث الجماعية والواجبات،
وتعلم ا,قران

تقويم اsسهامات الفردية
.في التكليفات الجماعية
2. أنشطة تقييم الطلبة

م أنشطة التقييم توقيت التقييم
(با,سبوع)

النسبة
من إجمالي درجة التقييم

1 التقويم ا@ستمر + واجبات صغيرة مستمر 10%
2 اختبار نصفي التاسع 20%
3 كتابة بحث أو تقرير الثاني عشر 10%
4 اEختبار النهائي السادس عشر 60%
    

أنشطة التقييم (اختبار تحريري، شفهي، عرض تقديمي، مشروع جماعي، ورقة عمل الخ)

 
 
:هـ - أنشطة اMرشاد اKكاديمي والدعم الطFبي
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لdستشارات واsرشاد ا,كاديمي الخاص لكل
طالب (مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خdله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل
  .(أسبوع
 

الساعات ا@كتبية مكتوبة أمام حجرة ا,ستاذات Eستقبال الطالبات، وتقديم الدعم واsرشاد والتوجيه
 

 
:و – مصادر التعلم واRرافق

1. قائمة مصادر التعلم:

اRرجع الرئيس للمقرر
.فن التقطيع الشعري والقافية، تأليف: د. صفاء خلوصي -
.العروض والقافية بL التراث والتجديد، تأليف: د. مأمون عبد الحليم وجيه -

الشافي في العروض والقوافي، تأليف: د. هاشم صالح مناع

اRراجع اRساندة مجلة اللغة العربية في جامعة أم القرى والجامعات السعودية والعربية، ومجdت ا@راكز
البحثية ا@عتمدة

اRصادر اMلكترونية

.موقع مكتبة ا@لك عبد الله بجامعة أم القرى -
- مواقع ا@كتبات بالجامعات السعودية خاصة والعربية عامة.

- موقع مكتبة ا@صطفى صلى اâ عليه وسلم اsلكترونية.
- موقع شبكة الفصيح لعلوم العربية.

- موقع شبكة ا,لوكة.
.موقع العنكبوتية -

- موقع ا,ستاذ الدكتور محمد سعيد ربيع الغامدي.
 

أخرى .قرص صلب (هارد دسك) الجامع الكبير للتراث -
ا,سطوانات الخاصة بعلوم العربية ومراجعها ا@عتمدة من ا@راكز البحثية -

:اRرافق والتجهيزات اRطلوبة .2
العناصر متطلبات اRقرر

اRرافق
(القاعات الدراسية، ا@ختبرات، قاعات العرض، قاعات ا@حاكاة ... إلخ)

.قاعة مجهزة بتقنيات العرض -
.طاوEت مستديرة لفرق العمل -
.سبورة ذكية -

 

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

.جهاز حاسب آلي -
.طابعة ليزر -
.انترنت -

 

تجهيزات أخرى (تبعاً لطبيعة التخصص) E يوجد
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:ز. تقويم جودة ا$قرر
 

مجا1ت التقويم ا$قيمون طرق التقييم
  

   
   
   
   
   
   

مجاGت التقويم (مثل. فاعلية التدريس، فاعلة طرق تقييم الط>ب، مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر، مصادر التعلم ... إلخ)
اPقيمون (الطلبة، أعضاء هيئة التدريس، قيادات البرنامج، اPراجع النظير، أخرى (يتم تحديدها)

طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

 
 
 

ح. اعتماد التوصيف
جهة ا1عتماد  
رقم الجلسة  

تاريخ الجلسة  

 
 


