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 ((السنوية )) أستمارة الخطة التدريسية 

 التدريسي: اسم عالء حسين عليوي البدراني

d.alaaalbadrani@gmail.com البريد االلكتروني: 

 اسم المادة: العروض

 البحور ,الدوائر العروضية ه,اؤزالبيت الشعري واج نشأة علم العروض, العروض لغة واصطالحا,
وحركاتها وعيوبها , وشعر التفعيلة الشعرية , القافية وانواعها  

 :مقررالفصل

ان يفهم الطالب -2ر العربي وانواع القوافي  ععلى االوزان الشعرية المستعملة في الش التعرف-1
 منها الدوائر العروضية وكيف يشتق البحور

 ان يكون الطالب قادرا على معرفة مواضع الخلل في االوزان والقوافي-3
 ة:الماد أهداف

صيل القول أ مادة العروض بالتعرف على معنى العروض وبيان اثره في تصحيح الشعر العربي وتفتبد
شعر في االوزان الشعرية وبيان انواع القوافي , والبحث عن الفرق في ذلك بين الشعر العمودي و

 التفعيلة
 ة:التفاصيل االساسيه للماد

 ميزان الذهب في صناعة اشعار العرب
ميللسيد احمد الهاش  

 ة:الكتب المنهجي

 
للدكتور صفاء خلوصي والقافية:فن التقطيع الشعري   

 المرجع الى علم العروض والقوافي : محمد احمد قاسم
 

 ة:المصادر الخارجي

 الفصل الدراسي الفصل االول الفصل الثاني المختبرات االمتحان النهائي

 األول 20 20  60

 الثاني
 

 :تقديرات الفصل

 :ةفيمعلومات اضا 
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 الفصل الدراسي االول – جدول الدروس االسبوعي
 

ةالماده النظري ةيلالماده العم المالحظات  التاريخ 

ع
و
سب

ال
 ا

 العروض لغة واصطالحا  
5  /10  /2014  

1 

 نشأة علم العروض  
12  /10  

2 

 البيت الشعري واجزاؤه  
19  /10  

3 

 الصدر ,العجز ,العروض,الضرب,الحشو  
26  /10  

4 

 التفعيالت وجزاؤها في المصطلح القديم  
 2  /11  

5 

 من انواع المقاطع الصوتية  
9  /11  

6 

تاد والفواصلواالسباب واأل    
16  /11  

7 

العروضية الكتابة    
23  /11  

8 

ئر العروضيةاالدو    
 

30  /11  
9 

  =      = 
 

7  /12  
10 

   
 االمتحان الشهري

14  /12  
11 

اؤهارية اعاريضها واجزحور الشعالب    
 21  /12  

12 

 13  12/  28 البحر الطويل  

  =   = 
 4  /1  /2015  

14 

 البحر المديد  
 

11  /1  
15 

   
 االمتحان الشهري

25  /1  16 

 عطلة نصف السنة
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 الفصل الدراسي الثاني – األسبوعيجدول الدروس                                   

 

ةالمادة النظري ةيلالمادة العم المالحظات  التاريخ 

ع
و
سب

أل
 ا

 البحر البسيط  
22  /2/ 2015  

1 

 البحر الوافر  
1 /3  

2 

 البحر الكامل  
8 /3  

3 

الهزج البحر    
15 /3  

4 

 البحر الرجز , البحر الرمل  
22 /3  

5 

 البحر السريع,البحر المنسرح  
 29 /3  

6 

المضارع البحر الخفيف ,البحر    
5  /4  

7 

 البحر المقتضب ,البحر المجتث  
12  /4  

8 

 البحر المتقارب ,البحر المتدارك  
19  /4  

9 

 العروض في الشعر الحديث  
26  /4  

10 

المتحان الشهريا    
 

 3  /5  
11 

 القافية لغة واصطالحا  
10  /5  

12 

 انواع القافية  
17  /5  

13 

 حروف القافية وحركاتها   
 

 24  /5  
14 

 عيوب القافية  
31  /5  

15 

6/  7 االمتحان الشهري    16 
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