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 وطف اٌّمشس اٌذساسٍ
مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً 

مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف 

 البرنامج.
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 :  هذاف اٌّؼشفُح األ -أ      

 ذؼشَف اٌطاٌة تؼالِاخ ضثظ اٌّظحف وِظطٍحاخ ػٍُ اٌردىَذ -1
 ذُّض اٌطاٌة تُٓ اٌٍحٓ اٌخفٍ واٌدٍٍ  -2
 ذؼشَف اٌطاٌة تاحىاَ اإلسرؼارج واٌثسٍّح . -3
 وأحىاَ اٌُُّ اٌساوٕح.ذؼشَف اٌطاٌة ػًٍ أحىاَ إٌىْ اٌساوٕح واٌرٕىَٓ  -4
 اذماْ اٌطاٌة أٔىاع اٌّذود األطٍُح واٌفشػُح وِمادَشها -5
 أْ َرمٓ اٌطاٌة لشاءج وحفع خضء ِٓ وراب هللا ذؼاًٌ -6

 ثشٔاِح اٌخاطح تاٌ األهذاف اٌّهاساذُح –ب 

 اٌمذسج ػًٍ اورساب ِهاسج ِؼشفح اٌٍحٓ فٍ اٌمشاءج وذدٕة اٌىلىع فُه -1ب

 ِا َردذد ِٓ األحىاَ تسثة اٌرشوُة ِؼشفح اورساب ِهاسج -2ب

 اٌّذود أٔىاع اٌمذسج ػًٍ ِؼشفح  -3ب

 اٌمذسج ػًٍ اٌّىاصٔح تُٓ ِمادَش اٌّذود اٌّخرٍفح -4ب    
 طشائك اٌرؼٍُُ واٌرؼٍُ      

 
 (Google meetاٌّحاضشاخ اٌرضإُِح ػٓ طشَك اٌـ ) -1
 ػشع تىستىَٕد  -2
 ػثش اٌظفىف األٌىرشؤُح pdf ٔشش ِحاضشاخ  -3
 اٌؼظف اٌزهٍٕ وإٌّالشاخ -4
 اٌرطثُك اٌؼٍٍّ -5

 
 طشائك اٌرمُُُ      

 اٌحضىس -1
 اػذاد اٌرماسَش  -2
 االٔشطح -3
 إٌّالشاخ واٌّحاوساخ)االشرشان اٌفؼاي اثٕاء اٌّحاضشج( -4
 (اٌسٕحؤهاَح ، اٌفظً اٌثأٍ  ،االِرحأاخ اٌّمشسج ) اٌفظً االوي -5
 واٌُىُِح االٌىرشؤُحاالِرحأاخ اٌشفىَح  -6
 
 
 األهذاف اٌىخذأُح واٌمُُّح . -ج

 ذؼُّك اٌىػٍ تأهُّح االذماْ ػٕذ لشاءج وراب هللا ذؼاًٌ. -1ج

 ذشسُخ ِثذأ  اٌرىاذش ٌٍمشآْ ووطىٌه إٌُٕا تاٌسٕذ اٌّرظً .  -2ج

 ذُّٕح اٌحشص واٌّىاظثح ِٓ خالي تٕاء شخظُح اسالُِح .  -3ج

 اٌشخظُح ػٕذ طشَك اإلَّاْ تاٌمذساخ اٌزاذُح تاٌرىشاسواٌّشاسوح اٌفؼّاٌحذمىَح -4ج                
 طشائك اٌرؼٍُُ واٌرؼٍُ     

 االسشاد اٌرشتىٌ.                   -

 الاِح إٌشاطاخ اٌّخرٍفح واٌّساتماخ اٌمشآُٔح واٌّؼاسع واٌفشق اٌشَاضُح   -

 االشرشان فٍ اٌٍداْ اٌّخرٍفح -
 طشائك اٌرمُُُ    

 اٌرشدُغ ػٓ طشَك إٌشش ػثش اٌىسائً األٌىرشؤُح. -
 اػطاء دسخاخ ذشدُؼُح -
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 ورة شىش و ذمذَش. -
 خىائض ذمذَشَح. -
 

 (.اٌّهاساخ األخشي اٌّرؼٍمح تماتٍُح اٌرىظُف واٌرطىس اٌشخظٍ ) اٌّهاساخ اٌؼاِح واٌرأهٍُُح إٌّمىٌح  -د 
 اٌّشؤح فٍ اٌرؼاًِ واٌرىاطً -1د

 اد ػًٍ اٌزاخ.اٌرشوُض ػًٍ االػرّ -2د

 وُفُح اسرثّاس اٌىلد واسرغالٌه تشىً تٕاء  -3د  

 تُاْ اٌطشَمح اٌظحُحح ٌمشاءج اٌّادج واسرخذاَ اٌىسائً اٌّرؼذدج -4د          
     

 -:(( اٌىىسساخ)اٌفظً اٌذساسٍ االوي ٌٍٕظاَ اٌسٕىٌ   و  اٌفظً اٌىاحذ ٌٍٕظاَ اٌفظٍٍ ) تُٕح اٌّمشس  - 1 .8

 انساعاث األسبىع

يخرجاث انتعهى 

 انًطهىبت
يعرفيت او )تحميك اهذاف 

يهاراتيت او وجذاَيت 

 (  وانميًيت او يهاراث عايت

 طريمت انتمييى طرٌقة التعلٌم اسم الوحدة / أو الموضوع

1 3 
تحقٌق  اهداف 

 معرفٌة

عهى انتجىيذ :يفهىيه، وحكًه طرق 

 تحصيهه
محاضرة 
 +عرض

المشاركة 
 الفعالة

2 

اهداف  تحقٌق  3
 ومهاراتٌة معرفٌة

انهحٍ :يفهىيه وأَىاعه وأركاٌ 

 انمراءة، يراتب انتالوة .
محاضرة 
 +عرض

الحوار 
 والمناقشات

3 

تحقٌق  اهداف  3
 ومهاراتٌة معرفٌة

 لراءة سىرة انفاتحت وسىرة انُبا

 وتطبيك عًهي نًىضىع انهحٍ
محاضرة 
 +عرض

المشاركة 
 الصفٌة

4 

تحقٌق  اهداف  3
 معرفٌة

يفهىو اإلستعارة ، أوجه اإلستعارة عُذ 

 التراَها بانسىر انمرآَيت.
محاضرة 
 +عرض

الحوار 
 والمناقشات

5 

تحقٌق  اهداف  3
 معرفٌة

يفهىو انبسًهت ، حكًها ، أوجه انبسًهت 

 عُذ انمراءة.و تسًيع سىرة انُبأ
محاضرة 
 +عرض

الحوار 
 والمناقشات

6 

تحقٌق  اهداف  3
 معرفٌة

انساكُت ، يفهىو انتُىيٍ يفهىو انُىٌ 

 ،انفرق بيُهًا ، و اإلظهار،
محاضرة 
 +عرض

المشاركة 
 الصفٌة 

7 

تحقٌق  اهداف  3
 معرفٌة

محاضرة  االدغاو ، ولراءة سىرة انُازعاث
 +عرض

االجابة على 
 االسئلة

8 

تحقٌق  اهداف  3
 ومهاراتٌة معرفٌة

محاضرة  ألساو االدغاو يٍ حيث انكًال وانُمصاٌ
 +عرض

المشاركة 
 الصفٌة

9 

تحقٌق  اهداف  3
 معرفٌة وعامة

عهى انتجىيذ :يفهىيه، وحكًه طرق 

 تحصيهه
محاضرة 
 +عرض

الحوار 
 والمناقشات

10 

تحقٌق  اهداف  3
 ومهاراتٌة معرفٌة

 مناقشة التقارٌر
الحوار  محاضرة

 والمناقشات

11 

تحقٌق  اهداف  3
 معرفٌة

محاضرة  اإلقالب
 +عرض

المشاركة 
 الصفٌة
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12 

تحقٌق  اهداف  3
 معرفٌة

 مناقشات امتحان شفوي امتحان شفوي             
 وامتحان

13 

تحقٌق  اهداف  3
 معرفٌة

محاضرة  اإلخفاء
 +عرض

الحوار 
 والمناقشات

14 

تحقٌق  مهارات  3
 معرفٌة عامة

 مراجعة عامة
محاضرة 
 +عرض

 مراجعة عامة

15 

3 

 امتحان امتحان الفصل األول -
امتحان 
 الكترونً

 

 -:( اٌفظً اٌذساسٍ اٌثأٍ  ٌٍٕظاَ اٌسٕىٌ فمظ ) تُٕح اٌّمشس  - 2. 11

 اٌساػاخ األسثىع

ِخشخاخ اٌرؼٍُ 

 اٌّطٍىتح
ِؼشفُح او )ذحمُك اهذاف 

ِهاساذُح او وخذأُح واٌمُُّح 

 (  او ِهاساخ ػاِح

 طشَمح اٌرمُُُ طشَمح اٌرؼٍُُ أو اٌّىضىع/ اسُ اٌىحذج 

اهداف تحقٌق   3 1
 معرفٌة وعامة

محاضرة  أحكاو انًيى انساكُت 
 +عرض

الحوار 
 والمناقشات

تحقٌق  اهداف  3 2
 ومهاراتٌة معرفٌة

حكى انُىٌ وانًيى انًشذدتيٍ تسًيع 

 سىرة انتكىير ولراءة سىرة اإلَفطارو
محاضرة 
 +عرض

الحوار 
 والمناقشات

تحقٌق  اهداف  3 3
 معرفٌة وعامة

سىرة اإلَفطار أحكاو انًذ، وتسًيع 

 ولراءة سىرة انًطففيٍ
محاضرة 
 +عرض

الحوار 
 والمناقشات

تحقٌق  اهداف  3 4
 ومهاراتٌة معرفٌة

انًذ انطبيعي و يذ انبذل وتسًيع سىرة 

 انًطففيٍ  ولراءة االَشماق  
محاضرة 
 +عرض

الحوار 
 والمناقشات

5 3 

تحقٌق  اهداف 
 وجدانٌةمعرفٌة و

يذ  يذ انعىض ، يذ انصهت انصغري ،

 انتًكيٍ ، يذ هجاء )حي طهر(

تسًيع سىرة االَشماق  يع لراءة سىرة 

 انبروج يع   انتطبيك انعًهي نألحكاو

محاضرة 
 +عرض

الحوار 
 والمناقشات

تحقٌق  اهداف  3 6
 ومهاراتٌة معرفٌة
 وجدانٌةو

انًذ انفرعي.وتسًيع سىرة انبروج يع 

 لراءة سىرة انطارق واألعهً
محاضرة 
 +عرض

الحوار 
 والمناقشات

7 3 
تحقٌق  اهداف 
 معرفٌة وعامة

انًذ بسبب انهًسة ،انًذ انًتصم ، انًذ 

 انًُفصم ، ويذ انصهت انكبري

 تسًيع  انطارق واألعهً ولراءة انغاشيت

محاضرة 
 مناقشة وحوار +عرض

8 3 
تحقٌق  اهداف 

 ومهاراتٌة معرفٌة

 انًذ بسبب انسكىٌ،انًذ انالزو انكهًي

ولراءة انفجر   يع تسًيع انغاشيت 

 انتطبيك انعًهي نكم يا سبك يٍ األحكاو

محاضرة 
 +عرض

الحوار 
 والمناقشات

تحقٌق  اهداف  3 9
 معرفٌة وعامة

 انًذ انالزو انحرفي

 تسًيع انفجر ولراءة سىرة انبهذ
محاضرة 
 +عرض

الحوار 
 والمناقشات

تحقٌق  اهداف  3 10
 ومهاراتٌة معرفٌة

امتحان  امتحان الثانًامتحان الفصل الدراسً 
 الكترونً
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تحقٌق  اهداف  3 11
 ووجدانٌةمعرفٌة 

 المد العارض للسكون
 

محاضرة 
 +عرض

الحوار 
 والمناقشات

تحقٌق  اهداف  3 12
ومهاراتٌة  معرفٌة

 ووجدانٌة

محاضرة  امتحان شفوي
 مناقشة وحوار +عرض

تحقٌق  اهداف  3 13
 معرفٌة وعامة

محاضرة  تطبٌق األحكام والمدود على السور 
 مناقشة وحوار +عرض

تحقٌق  مهارات  3 14
 معرفٌة عامة

 مراجعة عامة
محاضرة 
 +عرض

 مراجعة عامة

15 

 امتحان االمتحان النهائً - 3
امتحان 
 حضوري

 

 
 

 اٌثُٕح اٌرحرُح  .9

 ِدّىػح ِٓ اٌّؤٌفُٓ إٌُّش فٍ أحىاَ اٌردىَذ، إػذاد  :ـ اٌىرة اٌّمشسج اٌّطٍىتح 1

 خّؼُح اٌّحافظح ػًٍ اٌمشآْ اٌىشَُ.، 

 
 

  -( :اٌّظادس)ـ اٌّشاخغ اٌشئُسُح 2

-هـ 1331، 1سورٌة ، ط-، مكتبة ابن الجزري، دمشق اٌردىَذ اٌّظىس ٌٍذورىس أَّٓ سشذٌ سىَذ -1
 م.1111

https://youtu.be/B5tEdnDR4cs 
 

 تمشاءج اٌمشآْ اٌىشَُوخُّغ اٌّىالغ األٌىرشؤُح  اٌّرؼٍمح 
 

 

 خطح ذطىَش اٌّمشس اٌذساسٍ  .19

   
االػرّاد ػًٍ وراب اٌردىَذ اٌّظىس ٌٍذورىس أَّٓ سشذٌ سىَذ ٌٍرىضُح اٌظىسٌ اٌّؼرّذ فُه ٌثُاْ  -1

 االحىاَ اٌردىَذَح ِّا َسهً ػًٍ اٌطاٌة فهُ اٌّادج اٌؼٍُّح.

 اسرحذاز ِخرثش ٌٍظىخ  -2
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 التاريخ:
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 التاريخ:

 
 


