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والتواصل الدولي

خطة مقرر
معلومات المساق
رقم المساق1714021121 :

اسم المساق :الشعر الجاهلي

المنهج األساسي:

القسم :قسم اللغة العربية وآدابها

الشعبة4 :

الفصل الدراسي--- :

الكلية :اآلداب
الساعات المعتمدة3 :

أيام وأوقات المحاضرة 12-11 :ح ث خ

المتطلبات السابقة :ال يوجد

الغرفة الصفية 106 :ح

ِ
أضف وصف المساق

وصف المساق

تتناول هذه المادة :دراسة الشعر العربي في العصر الجاهلي ،وتتضمن الحياة العامة :االجتماعية واالقتصادية والدينية ،وأثر ذلك في الشعر
الجاهلي .ويركز فيه على أولية الشعر الجاهلي ،وقضية االنتحال ،ومدى تصوير الشعر الجاهلي للحياة العربية ،وخصائصه الموضوعية
والفنية.ويعنى بدراسة عدد من النصوص الشعرية ،وتحليلها .ويكلف الطلبة بحفظ ما ال يقل عن ( )100بيت من الشعر.

طرق وأساليب التدريس
سيتم تقديم المساق من خالل مجموعة من استراتيجيات التعليم الفعال .سيشمل ذلك على ما يلي:
•

محاضرات بوربوينت ومناقشات فاعلة في الفصول الدراسية -----------------
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•

التعليم التعاوني من خالل مجموعات صغيرة تعمل في سياق متعدد التخصصات ------------

•

أفالم وأفالم وثائقية ذات صلة بالموضوع ---------------

•

التعيلم المستند إلى الشبكة العنكبوتية من خالل  Modelأو Microsoft Team

معلومات عضو هيئة التدريس
اسم المدرس :أ .د .ليلى توفيق العمري
الرتبة األكاديمية :أستاذ دكتور
موقع المكتب :مبنى الحارث
هاتف3044 :
البريد االلكترونيmasaad@ hu.edu.jo :

المصادر والمراجع التعليمية
الكتاب المقرر :مجموعة كتب منها :الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه

اسم المؤلف :يحيى الجبوري (سنة النشر ISBN: 1-4039-742x-x )1997
المصادر اإلضافية المقترحة األخرى:
مصادر الكترونية ذات فائدةhttp://www. :
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مصفوفة نتائج تعليم الطالب
إذا كان المساق عبارة عن مساق منهج أساسي ،فيرجى تعيين نتيجة التعليم المناسبة ألهداف المساق ،و SLOsوالتقييمات .إذا لم يكن
منهج أساسي ،فيرجى حذف العمود المسمى "تعلم مخرجات تعلم المنهج األساسي"

مخرجات تعليم
المنهج

أهداف المساق

مخرجات تعليم
البرنامج

طرق التقييم

ممخرجات تعليم
الطالب للمساق

األساسي
الرجاء لصق األساسية ذات
الصلة بالهدف التعليمي 1

لصق مخرج تعليم البرنامج 1

أوالً :الـمـعـرفـــــة والـفـهـم
واإلدراك:
تس ع ع ع ع ع ع عععى العم ع ع ععادة إلعى

تع ع عحع ع عقع ع عي ع ععق ع ع ع ععدد م ع ععن

األهداف ،منها:

أ-

أن يقف الط ععال ععب

على طبيعة الحياة
ال ع ع عع ع ع عرب ع ع عي ع ع ععة فع ع ععي

العصع ع ع ععر الجاهلي
من خالل الشع ع عععر

ويتعرف
الجعاهلي،
ف

إلى أهم القضع ع ع ع ععايا
في هذا العصع ع ع ع ع ععر

ع ع ع ع ع ع ع عغ عل ع ع ععت

ال عتععي

الع ع ع ع عب ع ع ع ععاحع ع ع ع ع ع ع ع ع عي ع ع ع ععن
والدارس ع ع ع ع ععين قديماً

وحدي اً.

ب -أن يق أر الط ع ععال ع ععب
قراءة دقيقة الشععر
الج ع ععاهلي للت ع عفعدرب
على قراءت ع ععه أوالً،
3

لصق الهدف التعليمي المتعلق

ربط الهدف التعليمي بنوع

1

التقييم

وح عف عا ع ع ععه ث ع ع ععان عيع ع ع عاً

بحيث يصعب لديه
رص ع ع ع ع ع ع عيععد من هعذا

الش ع ع ع ع ع ع عععر يعجعع ع ع ععل
ذاكع ع ع عرت ع ع ععه حع ع ع عفيع ع ع عة

بطبيعة هذا األدب
وظروف نش ع ع ع ع ع ته،

في ظع ع ععل األجواء
ال ع عتع ععي س ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععادت
العصع ععر الجاهلي،
ويرافقعه في م ارحعل
د ارس ع ع ع ع ع ع عتععه ل داب

المختلفة ما يشع فكل

عنده دافعاً لمقارنة
هع ع ععذا األدب بغيره
مع ع ع ع ع ع ع ع ععن

ا داب

األخ ععرى ،ويع عك ع فعون
عنععده َمَلكععة ذوقيععة
من العن ع ع ععاصع ع ع ع ع ع ععر

الفني ععة التي يق ععا
ف
بع ع ع ع ع ع عه ع ع ع ع ع ععا األدب
الجميل.
الرجاء لصق األساسية ذات
الصلة بالهدف التعليمي 2

لصق مخرج تعليم البرنامج 2

ثــــــــانــــــــيــــــ ـاً:

لصق الهدف التعليمي المتعلق

ربط الهدف التعليمي بنوع

الـــــمـــــهـــــارات
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التقييم

الذهنية:
 -Iال ع ع عت ع ع ععع ع ع فعرف إلع ع ععى
طعبعيعع ع ع ععة العحعي ع ع ععاة
الع ع ععع ع عربع ع عي ع ع ععة فع ع ععي
العصععر الجاهلي:
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سعياسعياً واقتصعادياً
واجعتعم ع ع ععاععيع ع ع عاً فعي

كتع ععابع ععات العلمع ععاء

والبع ععاح ين قع ععديم ع عاً
وح ع ع ععديع ع ع ع ع عاً ،وفع ععي
اختيعار قص ع ع ع ع ع ع ععائعد
مع ع ععن الشع ع ع ع ع ع ع ع ع ععع ع ععر

العج ع ع ععاهعلعي تعمع ع ع ععل
هذه الحياة.
ب -العتعع فعرف إلعى أهعم
القضع ع ع ع ع ع ع ع ععاي ع ععا التي
ع ع ع ع ع ع ععغلععت العلمععاء

والبع ععاح ين قع ععديم ع عاً
وحعدي عاً :م عل أوليعة

الشع ع ع ع ع ع عععر العربي،

واالنتحععال ،وروايعة
الشع ع ع ع ع ع عععر العربي،

وتعليق المعفلقات.

التعرف إلى طبيععة
ج -ف
الش ع ع ع ع ع عععر الجاهلي
من خالل د ارسع ع ع ععة
تبين
نم ع ععاذج من ع ععه ف

موضع ع ع ع ع ع ععوع ع ع ععات ع ع ععه،

وسماته األسلوبية،
م ع ععا يمكن الطلب ع ععة

من معرفع ععة ناع ععام
القصيدة العربية.
الرجاء لصق األساسية ذات
الصلة بالهدف التعليمي 3

لصق مخرج تعليم البرنامج 3

ثـالاـاً :المهـارات العمليـة
والتأهيلية والوظيفية:
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لصق الهدف التعليمي المتعلق

ربط الهدف التعليمي بنوع

3

التقييم

أ -أن يعرف الطلب ع ععة
مع ع ع ع ع ع ع ع ع ععن

األدب

الجععاهلي وتععاريخععه

م ع ع ععا يعمع فكعنعهععم مععن
إقامة تصع ع ع فعور عن
العصع ععر الجاهلي،

ويصع ع ععل أن يكون

أسع ع ع ععاسع ع ع عاً لد ارسع ع ع ععة

العصع ع ع ع ععور األدبية

التالية.
ب -ت ع ع عق ع ع عري ع ع ععب األدب
الجاهلي إلى أفهام
الطلب ع ععة ،وج ع ععذبهم
إلع ع ع ع عيع ع ع ع ععه ،وذلع ع ع ع ععك
ب عت عطععويععر ال ع ع ععدر

العج ع ع ععاهعلعي ،لعيعغعفيعر

الطلب ع ع ععة ك ي اًر من
األفك ععار والمف ععا يم
عن هذا العص ع ع ع ععر

تعد من
صع ع ع ع ع ععارت ف
المسفلمات.
الرجاء لصق األساسية ذات

لصق مخرج تعليم البرنامج 4

لصق الهدف ٤

الصلة بالهدف التعليمي 4

الرجاء لصق األساسية ذات

لصق مخرج تعليم البرنامج 5

لصق الهدف ٥

الصلة بالهدف التعليمي 5
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لصق الهدف التعليمي المتعلق

ربط الهدف التعليمي بنوع

4

التقييم

لصق الهدف التعليمي المتعلق

ربط الهدف التعليمي بنوع

5

التقييم

الدعم األكاديمي
تتم ل سياسة الجامعة الها مية في توفير الفرص التعليمية التي تضمن إقامة عادلة ومناسبة ومعقولة للطالب الذين يعانون من إعاقات قد
تؤثر على قدرتهم على المشاركة في أنشطة المساق أو تلبية متطلباته .يتم تشجيع الطالب ذوي اإلعاقة على االتصال بمدر

المساق

للت كد من تلبية احتياجاتهم الفردية .ستبذل الجامعة من خالل قسم ذوي االحتياجات الخاصة كل الجهود لتلبية احتياجات الفرد.
قسم ذوي االحتياجات الخاصة----------- :

هاتف------------------------ :
الموقع----------------------- :
البريد اإللكتروني----------------- :

تقييمات المساق
المشاركة الصفية
تعد المشاركة في الغرفة الصفية والحضور من العناصر المهمة في تجربة التعلم لكل طالب في الجامعة الها مية ،ومن المتوقع أن يحضر
الطالب جميع المحاضرات .كما أنه من المتوقع أال يتغيب الطالب عن أك ر من  ٪15عن المحاضرات الدراسية خالل الفصل الدراسي.
أولئك الذين يتجاوزون هذا الحد  ٪15سيحصلون على درجة رسوب بغض النار عن أدائهم .تقع على عاتق الطالب مسؤولية مراقبة وتيرة
غياباته .يبدأ سجل الحضور في اليوم األول من الفصل الدراسي بغض النار عن الفترة المخصصة للحذف  /اإلضافة والتسجيل المت خر.
تقع على عاتق الطالب مسؤولية تسجيل الدخول؛ سيؤدي عدم القيام بذلك إلى تسجيل عدم الحضور.
في حاالت استثنائية ،يمكن إعفاء الطالب ،و بإذن مسبق من المدرس ،من حضور المحاضرة بشرط أال يتجاوز عدد هذه الحاالت عن الحد
المسموح به من قبل الجامعة .سيحدد المدرس إمكانية قبول التغيب .الطالب الذي يتغيب عن أكثر من  ٪25من المحاضرات ولديه عذر
مقبول للتغيب سيسمح له باالنسحاب من المساق.
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السرقات األدبية

تعتبر السرقات األدبية (االنتحال) جريمة أكاديمية خطيرة ويمكن أن تؤدي إلى خسارة عالمات عملك أو الرسوب .تتوقع الجامعة
الهاشمية من طالبها تبني أعلى معايير السلوك وااللتزام بها في تفاعلهم مع أساتذتهم وأقرانهم والمجتمع الجامعي األوسع .وبنا ًء على
ذلك ،يتوقع من الطالب عدم االنخراط في سلوكيات تهدد نزاهته ومصادقيه الجامعة الهاشمية.
تتضمن السرقات األدبية األم لة التالية وينطبق ذلك على جميع مهام الطالب أو األعمال المقدمة:
• استخدام عمل أو أفكار أو صور أو كلمات خص آخر دون إذنه أو اإل ارة إليها.
• استخدام صياغة أو اسم أو عبارة أو جملة أو فقرة أو مقال لشخص آخر دون استخدام عالمات االقتبا .
• تحريف المصادر التي تم استخدامها.
رسب الطالب في المساق أو أن يخصم من عالماته عند اكتشاف السرقة األدبية .كما يحق له خصم عالمات على
يحق للمدر أن ي ف
الواجبات المت خرة أو غير المستلمة.

في جميع حاالت التقييم ،فإن الطالب الذين يفشلون في حضور امتحان أو تقديم مشروع فصلي أو تقديم عرض تقديمي في الموعد المحدد
دون إذن مسبق و  /أو غير قادرين على تقديم مذكرة عذر طبي ،سيتلقون
تلقائيا درجة رسوب لهذا الجزء من التقييم.
ً
أساسيا من عملية التقييم .الطالب الذين يفشلون في تقديم أعمالهم بحلول الموعد
• يعد تقديم الورقة البح ية الفصلية في الوقت المحدد جزًءا
ً

النهائي المحدد سيحصلون
تلقائيا على غرامة قدرها خصم  ٪10من مجموع عالمة التقييم .ستتلقى المهام التي يتم تسليمها بعد أك ر من
ً

 24ساعة غرامة إضافية قدرها خصم  ٪10من مجموع عالمة التقييم .كل  24ساعة الحقة ستؤدي إلى عقوبة إضافية بنسبة  ٪10من
مجموع عالمة تقييم العمل.
• في الحاالت التي يفوت فيها الطالب التقييم لسبب طبي أو بإذن مسبق وتما ياً مع لوائ الجامعة سيتم من درجة غير مكتملة للتقييم
المحدد ويمكن ترتيب تقييم بديل أو تمديد موعد التقييم.

سياسة شكاوى الطالب
يحق للطالب في الجامعة الها مية متابعة الشكاوى المتعلقة بالكلية والموظفين والطالب ا خرين .قد تكون طبيعة الشكاوى إما أكاديمية
أو غير أكاديمية .لمزيد من المعلومات حول السياسة والعمليات المتعلقة بهذه السياسة ،يمكنك الرجوع إلى دليل الطالب
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تقييم أعمال المساق
تقويم المساق وتقييماته

سيتم تصنيف الطالب من خالل وسائل التقييم التالية وسيتم احتساب درجتهم النهائية من نماذج التقييم كما هو موض أدناه مع مراعاة
توزين درجاتهم .سيتم سرد معايير التقدير في نهاية الخطة الدراسية.

الموعد النهائي للتقييم

وزن الدرجة

التقييم

اليوم/التاريخ

ماال٪25:

ماال :االختبار األول

األول األحد / 4 / 17
2022

اليوم/التاريخ

الااني األحد 5 / 22

ماال٪25:

ماال :االختبار الااني

2022 /

اليوم/التاريخ

يحدد من قبل التسجيل

ماال%10 :

ماال نشاط صفي

ماال٪40 :

ماال :االختبار النهائي

وصف طبيعة االختبارات الفصلية :مقالي وموضوعي
وصف طبيعة االختبارات القصيرة------------ :
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البيتية------------ :
وصف طبيعة الواجبات
ّ
تمن العالمات النهائية وفقا للنموذج المعتمد التالي*:
الدرجة

باألرقام
4.00

وصف الدرجة

ممتاز

رمز

الدرجة

+أ

3.75

أ

3.50

عأ

3.25

جيد جداً

3.00

ب
عب

2.75
2.50

+ب

جيد

+ج

2.25

ج

2.00

عج

1.75

ناج

+د

1.50

ناج

د

0.00

راسب

ه

-

غير مكتمل

غم

* يمكن التعديل حسب طبيعة البرنامج ( بكالوريوس/دراسات عليا)
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توزيع محتوى المساق
موضوع المحاضرة

المادة الدراسية

المحاضرة ١

الوحـدة األولى :صـــــــ ـفـة جزيرة العرب

التاريخ/األسبوع
األسبوع١
)الشهر/اليوم(

وأحوال الحياة فيها:

تس ععميتها ،حدودها الجغرافية ،أقس ععامها،
منععاخهععا ،أقسع ع ع ع ع ع ع ععام العرب فيهععا (عرب
الشع ع ع ععمال وعرب الجنوب) ،حال العرب

مستقرة).
(أمة مرتحلة أو
ف
الحيع ععاة السع ع ع ع ع ع عيع ععاسع ع ع ع ع ع عيع ععة واالجتمع ععاعيع ععة
واالقتصادية.

المصادر والمراجع :صفة جزيرة العرب
للهمداني ،العصع ع ع ع ععر الجاهلي لشع ع ع ع ععوقي

ض ع ععيف ،د ارس ع ععات في أدب ونص ع ععوص
العصع ع ع ع ع ع ععر الجعاهلي لمحمعد عبعد القعادر
أحمع ععد ،الحيع ععاة األدبيع ععة في العصع ع ع ع ع ع ععر
الج ععاهلي لمحم ععد عب ععد المنعم خف ععاجي،
الشعر الجاهلي ليحيى الجبوري.
المحاضرة ٢

الوحــدة الاــانيــة :الحيــاة الــدينيــة في

العصـر الجاهلي ومدى تأثير اليهودية
والنصـــــــ ـرانيــــة أو تــــأثرهمــــا بــــاألدب

الجاهلي :الشعر الجاهلي والدين
أديان العرب

التوحيد في عبادة
العرب

المعتقدات الجاهلية األخرى
أس ع ع ع ع ع ععباب ض ع ع ع ع ع عععف ت ثير اليهودية في

الحياة الجاهلية
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األسبوع2و3

التع ع ع ع ثيعر اللعغعوي واألدبي الععربي على
اليهود الجاهليين
عر اليهود في
الجاهلية ،قصيدة

السموأل( :إذا المرء لم

يدنس من اللؤم عرضه
…)
المحاضرة ٣

تابع :قصيدة السموأل
أس ع ع ع ععباب ذيوع النصع ع ع ع عرانية بين العرب،
حدود هذا الذيوع

ض ع ع ع ع ع ع عععف العتع ع ع ع ثعيعر العنص ع ع ع ع ع ع ع ارنعي فعي

الجاهليين ،رأي الجاحظ في ذلك
تع ثير النصع ع ع ع ع ع عرانيعة في األدب الجعاهلي
ومااهره ،وقفة تحليلية لنص ع ع ع ععوص من
عععر أمية بن أبي الص ععلت ،األعش ععى،

ذي اإلصبع العدواني.
المصادر والمراجع:
ديوان األعشى ،ديوان
أمية بن أبي الصلت،
ديوان ذي اإلصبع
العدواني ،عراء
النصرانية لألب لويس
يخو اليسوعي ،عر

السموأل ،العصر
الجاهلي لشوقي

ضيف ،تيارات عقدية
وثقافية في األدب
الجاهلي دم صال

بيلو ،رح ديوان

الحماسة للمرزوقي.
المحاضرة ٤

تععابع :تحليععل النصع ع ع ع ع ع ععوص الشع ع ع ع ع ع عععريععة
السابقة.
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األسبوع  4و 5
)الشهر/اليوم(

الوحدة الاالاة :أولية الشعر العربي:
مراحل تطور الشعر

الجاهلي من البيت إلى
القصيدة
المحاضرة ٥

تابع :مراحل تطور الشعر الجاهلي …
تطور الش ع ع ع ع عععر الجاهلي بعد نض ع ع ع ع ععجه
تاريخياً وفنياً

المراجع :الش عععر الجاهلي لس ععيد حنفي،

العصعر الجاهلي لشعوقي ضعيف ،تاري

آداب العرب لمصع ع ع ع ع ع ععطفى صع ع ع ع ع ع ع ع ععادق
الرافعي ،قضع ععايا الشع عععر الجاهلي لعلي
العتوم ،د ارسع ع ع ععات المسع ع ع ععتشع ع ع ععرقين حول

صع ععحة الشع عععر الجاهلي (نشع ع ة الشع عععر
العربي لمرجليوث)
االمتحان األول تقديراً

الوحدة الرابعة :االنتحال:

مفهوم االنتحال،

مالم االنتحال عند
العلماء المسلمين (أبو
عمرو بن العالء،
األصمعي ،الجاحظ،

ابن قتيبة ...

المحاضرة ٦

تابع :مالم االنتحال … ابن هشام)

جهود ابن سالم الجمحي

االنتحععال في العصع ع ع ع ع ع ععر الحععديععث :طععه
حسين وكتابه في الشعر الجاهلي

المستشرقون وصحة الشعر الجاهلي
المصادر والمراجع:

طبقات فحول الشعراء
البن سالفم الجمحي،

السيرة النبوية البن

هشام ،الشعر والشعراء
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األسبوع 6و 7
)الشهر/اليوم(

البن قتيبة ،مصادر
الشعر الجاهلي لناصر
الدين األسد ،في
األدب الجاهلي لطه
حسين ،دراسات

المستشرقين حول
صحة الشعر الجاهلي
لنولدكه ،أصول الشعر
العربي لمرجليوث،

نارية االنتحال في
الشعر الجاهلي لعبد
الحميد المسلوت،
تاري األدب العربي

لبال ير ،تاري آداب
العرب لمصطفى
صادق الرافعي ،الشعر
الجاهلي ليحيى

الجبوري ،قضايا الشعر
الجاهلي لعلي العتوم.
المحاضرة ٧

الوحدة الخامسة :المعّلقات:

القصع ع ع ع ع ع ع ععائ ععد المعفلق ععة ،أسع ع ع ع ع ع عم ععا ه ععا في
المصادر األدبية ،داللتها

تعليق القصععائد بين المؤيدين والمنكرين
قععديم عاً وحععدي عاً (ابن الكلبي ،أبو جعفر

النحععا  ،ابن عبععد ربععه ،ابن األنبععاري،

ابعن ر ع ع ع ع ع ع عيعق ،العبعغ ع ع ععدادي ،الع ارفعععي،

نيكلس ع ع ع ع ععون ،هوار ،بدوي طبانة ،محمد
نجيب البهبيتي).
المراجع :معلقات

العرب لبدوي طبانة،

المعلقات سيرة وتاريخاً

لمحمد نجيب البهبيتي،
الشعر الجاهلي ليحيى
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األسبوع  8و9
)الشهر/اليوم(

الجبوري ،الحياة
العربية من الشعر
الجاهلي ألحمد محمد
الحوفي.
المحاضرة ٨

الوحدة الســــــادســــــة :بنا القصــــــيدة

األسبوع10

الجاهلية:

المق فعدمعة الطلليعة والمقعدمعة الغزليعة ،تععدد
األغراض.

األسبوع11
المحاضرة ٩

الوحدة السابعة:

وحدة القصيدة

الجاهلية ،ومعاني
الشعر الجاهلي

األسبوع12
)الشهر/اليوم(

المحاضرة ١٠

تابع الوحدة الس ع ع ع ععابعة :معاني الش ع ع ع عععر

الجاهلي ،وسائل األداء الشعري
المحاضرة ١١

الوحـدة الاـامنـة :الخصــــــــــائ

والموضوعية للشعر الجاهلي

الفنيـة

األسبوع13

المراجع :ع ع ع عععر الوقوف على األطالل

لمص ع ع ع ععطفى عبد الواحد ،د ارس ع ع ع ععات في
أدب ونصع ع ع ع ع ع ععوص العصع ع ع ع ع ع ععر الجعاهلي
لمحمع ععد عبع ععد القع ععادر أحمع ععد ،الشع ع ع ع ع ع عععر

الجاهلي ليحيى الجبوري ،تاري الشععر
العربي لنجيب البهبيتي.
االمتحان ال اني تقدي اًر

المحاضرة ١٢
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األسبوع 16-14
)الشهر/اليوم(

الوحدة التاسعة :يدرس الطالب نصين

أو ثالثة من النصوص التالية:

معلقة امرىء القيس ،معلقة األعشع ع ععى،
معلقة زهير ،معلقة عنترة.

أي نص آخر من المعلقات المتبقية
قص ععيدة النابغة الذبياني ( كليني لهم يا

أميمة ناصب …)
قصع ع ع ع ععيدة قيس بن الخطيم (طعنت ابن
عبد القيس طعنة ثائر …)

قصع ع ع ع ع ع عيععدة الم قععب العبععدي (أفععاطم قبععل

بينك متعيني …)
قصع ع ع ع ععيدة ت بط ع ع ع ع ع اًر (يا عيد مالك من
وق وإيراق …)
المصع ع ع ععادر والمراجع :دواوين الشع ع ع عععراء
الس ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععابعقعيعن،

ع ع ع ع ع ع ععروح العمعععلعق ع ع ععات،

المفضعليات ،امر القيس حياته و ععره
للطععاهر أحمععد مكي ،موائععد الحيس في

فعوائ ع ع ععد امععرىء العقعيععس لعععب ع ع ععد العكعريععم
الطوفي.
االمتحان النهائي
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)الشهر/اليوم(

قواعد التقييم
المشاركة الصفية :معايير التقييم
الجودة
بحاجة إلى مزيد من
التطور
) ١نقطة(

المعايير

 -غير قادر على االستشهاد من

الدرجة التي يدمج بها
الطالب قراءات

المساق في المشاركة
الصفية

التفاعل  /المشاركة

 -ناد اًر ما يستشهد من القراءات؛

جيد
) ٣نقاط(

 -يستشهد من حين خر من

 -يستشهد في ك ير من

القراءات؛

 -ناد اًر ما يستخدم قراءات لدعم

القراءات؛

األحيان من القراءات؛

 -غير قادر على استخدام قراءات

النقاط؛

أحيانا قراءات لدعم
 يستخدمً

 -يستخدم قراءات لدعم

لدعم النقاط؛

 -ناد اًر ما يعبر عن "مالءمة"

النقاط؛

النقاط؛

 -غير قادر على التعبير عن "مالءمة"

القراءات مع الموضوع المطروح.

أحيانا عن "مالءمة"
 يعبرً

القراءات مع الموضوع المطروح.

القراءات مع الموضوع
المطروح.

الموضوع المطروح

غالبا ما يكون مشاركاً
ً -

دائما ما يكون مشاركاً
ً -

 ال يكون مشاركا راغبا أبدا؛ -ال يستجيب لألسئلة مطلقاً؛

 -ناد اًر ما يستجيب لألسئلة؛

راغباً،

 -ناد اًر ما يتطوع في اظهار

 -يجيب من حين خر

وجهة ناره.

على األسئلة؛

 ال يتطوع في اظهار وجهة نارهمطلقاً.
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غالبا ما يعبر عن
 ً"مالءمة" القراءات مع

 -ناد اًر ما يكون مشاركا راغبا؛

في مناقشات الغرفة
الصفية

مقبول
) ٢نقطة(

ممتاز
) ٤نقاط(

العالمات

راغباً،

ير على
 يجيب ك ًااألسئلة؛

.

 -يتطوع من حين خر في

 -يتطوع في اظهار وجهة

اظهار وجهة ناره.

ناره بشكل روتيني.

التفاعل  /المشاركة

 -ال يكون مشاركا راغبا أبدا؛

 -ناد اًر ما يكون مشاركا راغبا؛

 -غالباً ما يكون مشاركا

في أنشطة التعلم

 -غالباً ما يتصرف بشكل غير

 -يتصرف بشكل غير مناسب

راغبا؛

دائما ما يكون مشاركا
ً -

راغبا؛

الصفية

مناسب خالل لعب األدوار؛

خالل لعب األدوار؛

 -يتصرف بشكل مناسب

 -يتصرف بشكل مناسب

 -ال يستجيب لألسئلة مطلقاً؛

 -ناد اًر ما يستجيب لألسئلة؛

خالل لعب األدوار؛

خالل لعب األدوار؛

 -ال يتطوع في اظهار وجهة ناره

 -ناد اًر ما يتطوع في اظهار

 -يستجيب لألسئلة من وقت

 -يستجيب بشكل متكرر

مطلقاً.

وجهة ناره.

-

خر؛

لألسئلة؛

 -يتطوع في اظهار وجهة

 -يتطوع في اظهار وجهة

ناره من وقت خر.

ناره بشكل روتيني.

إظهار الموقف

 -ناد اًر ما يكون مستعد؛

 -غالباً ما يكون غير مستعد؛

 -ناد ار ما يكون غير

والسلوك المهني

 -غالباً ما يصل مت خ ار

 -غالباً ما يصل مت خ ار

دائما االلتزام من
 -ياهر ً

مستعد؛ ناد ار ما يصل مت خ ار خالل اإلعداد الشامل؛

 -ال يطلب وجهة نار المدرسين

 -ناد اًر ما يطلب وجهة نار

أحيانا وجهة نار
 يطلبً

خارج الغرفة الصفية مطلقاً.

المدرسين خارج الغرفة الصفية.

المدرسين خارج الغرفة

دائما في الوقت
 يصل ًالمحدد؛

الصفية.

غالبا ما يطلب وجهة
ً -

نار المدرسين خارج الغرفة
الصفية.

يتم تحديد قواعد التقييم من قبل القسم .أضف العينات أدناه
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المشاركة الصفية :المشاركة الشفهية
بحاجة إلى مزيد من
التطوير

ممتاز

مقبول

العالمة
الجزء

0

-

2 1

هناك القليل من التسلسل
المنطقي للمعلومات أو عدم
وجوده على اإلطالق.

التنظيم

-

ال يتم تضمين ريحة العنوان

3

-

تصميم الشرائح

(ن

 ،ألوان ،

-

توضيحية  ،حجم

هناك تسلسل منطقي
للمعلومات.

-

تم تضمين ريحة العنوان
والشرائ الختامية بشكل
مناسب.

-

العرض التقديمي جذاب إلى

-

العرض التقديمي جذاب
ومشوق للمشاهدين.

حد ما للمشاهدين.

للمشاهدين

عناوين جزئية)

المحتوى

-

والشرائ الختامية.

جذابا
لجعل العرض التقديمي ً

 ،عناوين ،

يتم تضمين ريحة العنوان

6

لم يتم إجراء أي محاولة أو
االقتصار على محاوالت قليلة

خلفية  ،رسوم

هناك تسلسل منطقي
للمعلومات.

و  /أو الشرائ الختامية.

-

4

5

7

8

يتضمن العرض القليل من
المعلومات األساسية.

-

يتضمن العرض التقديمي
بعض المعلومات األساسية.

-

يغطي العرض التقديمي
الموضوع بشكل كامل
ومعمق.
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-

المعلومات محيرة أو غير دقيقة

-

أو يشوبها الضعف.

بعض المعلومات محيرة إلى

-

حد ما أو غير صحيحة أو

المعلومات واضحة ومناسبة
ودقيقة.

يشوبها الضعف.

اللغة

-

يوجد أخطاء مستمرة في التهجئة

-

يوجد مشكالت بسيطة في

و  /أو القواعد و  /أو االستخدام

التهجئة و  /أو القواعد و  /أو

و  /أو عالمات الترقيم.

االستخدام و  /أو عالمات

لغة تفتقر إلى أو قليلة الطالقة

الترقيم.

والفاعلية.

-

إيصال
األفكار

-

كانت هناك صعوبة كبيرة في

-

كان هناك بعض الصعوبة

 دقة اإلمالء والنحو واالستخداموعالمات الترقيم
 -لغة طليقة وفعالة

-

تم توصيل األفكار بحما

توصيل األفكار بسبب ضعف

في توصيل األفكار بسبب

وإسقاط صوتي مناسب

اإلسقاط الصوتي ،وقلة

اإلسقاط الصوتي ،وقلة

وإيصال واض .

التحضير ،والعمل غير المكتمل،

التحضير ،والعمل غير

و  /أو قلة االتصال بالعين أو

المكتمل ،و  /أو -عدم كفاية

انعدامه.

التواصل البصري.

عدم استخدام مهارات االتصال
غير اللفاي.

-

االستخدام غير الكافي

-

كان هناك تواصل بصري
ٍ
كاف مع الجمهور.

-

كان هناك استخدام ٍ
كاف

لمهارات االتصال غير

لمهارات االتصال غير

اللفاي.

اللفاي األخرى.
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-

تم استخدام وتيرة غير مناسبة

-

إليصال األفكار.

التفاعل مع
الجمهور

-

اإلجابات على األسئلة ليست
مترابطة وليست كاملة.

-

متردد أو غير واض في
الردود.

وتيرة إيصال األفكار مناسبة

-

إلى حد ما.

-

معام اإلجابات على األسئلة

مناسبة.

-

مترابطة وكاملة.
تاهر اإلجابات بطريقة ما ال قة
والمعرفة الواسعة.
= )  (Y x 5/16العالمة النهائية
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تم إيصال األفكار بوتيرة

اإلجابات على األسئلة
مترابطة وكاملة.

-

تاهر اإلجابات ال قة
والمعرفة الواسعة.
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