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 ٚطف اٌّمشس اٌذساسٟ
ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً 

مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف 

 البرنامج.

 

 و١ٍح اٌحىّح اٌداِؼح اٌّؤسسح اٌرؼ١ّ١ٍح .1

 اٌذساساخ اإلسال١ِح اٌمسُ اٌؼٍّٟ  .2

 المنطك (اسُ اٌّادج)اسُ اٌّمشس  .3

 (ػٕذ تؼذ)اٌىرشٟٚٔ  أشىاي اٌحضٛس اٌّراحح .4

 سٕٛٞ ٔظاَ اٌّمشس )فظٍٟ/ سٕٛٞ(

 ساػح 33 ػذد اٌساػاخ اٌذساس١ح )اٌىٍٟ(

 2021 /  7   /  8       ذاس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .5

 -:أ٘ذاف اٌّمشس .6
 
 اػذاد ٚذأ١ً٘ وادس ذذس٠سٟ ِرخظض فٟ اٌؼٍَٛ اٌششػ١ح -1
 ِٓ اخر١اس األٌفاظ تذلح ِرٕا١٘ح، ػٓ طش٠ك ِؼشفح اٌؼاللح ت١ٓ األٌفاظ ٚاٌدًّ.اٌرّى١ٓ  -2
اٌرم١١ُ اٌظح١ح  ٌٍحدح ٚاألدٌّح إٌّطم١ح، فٙٛ ٠ساػذ ػٍٝ اٌر١١ّز ت١ٓ األفىاس إٌّطم١ح اٌم٠ٛح ِٕٙا  -3

 ٚاٌضؼ١فح
ِٓ دالالخ ِٕطم١ح ِّا فُٙ اٌؼثاساخ إٌّطم١ح اٌّٛخٛدج فٟ أغٍة اٌىرة فالال ٠ىاد ٠خٍٛ وراب ػٍُ  -4 

 ٠ساػذ ػٍٝ اٌفُٙ اٌذل١ك ٌٍؼثاسج ٌّٕا٘ح اٌذساساخ األ١ٌٚح ٚاٌذساساخ اٌؼ١ٍا .
 .اإلسشاد إٌٝ ذظح١ح اٌرفى١ش تاػرّاد اٌمٛاػذ إٌّطم١ح   -5
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 -:ِخشخاخ اٌّمشس ٚطشائك اٌرؼ١ٍُ ٚاٌرؼٍُ ٚاٌرم١١ُ .7
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 :  ٘ذاف اٌّؼشف١ح األ -أ      

 تٙزا اٌؼٍُ ٚاٌّظطٍحاخ اٌخاطحأْ ٠رضح ٌٍطاٌة ِؼٕٝ إٌّطك ٚأ١ّ٘رٗ ٚحىُ اإلشرغاي تٗ  -1أ 

 أْ ٠رؼشف اٌطاٌة ػٍٝ اٌذالٌح ٚألساِٙا ٚذطث١ماذٙا  -2أ

 ٚإٌسة ت١ٓ اٌى١١ٍٓ ٚألساِٗ ألساَ اٌٍفع ٚألساَ االسُ تاػرثاس ِؼٕاٖ ٚذؼذدْٖ ٠رؼشف اٌطاٌة ػٍٝ أ -3أ

 اإلدسان ٚإٌسثح ٌىً ِشذثح.أْ ٠فشق ت١ٓ ِشاذة  -4أ

 أْ ٠فشق ت١ٓ اٌّفَٙٛ ٚاٌّاطذق -5أ

 أْ ٠رمٓ اٌطاٌة و١ف١ح ط١اغح اٌرؼش٠فاخ -6أ          
 ثشٔاِح اٌخاطح تاٌ األ٘ذاف اٌّٙاساذ١ح –ب 

 اٌمذسج ػٍٝ اورساب ِٙاسج فٓ إٌّاظشج -1ب

 اورساب ِٙاسج اٌحٛاس ِغ اٌغ١ش -2ب

لٛاػذ ػاِح ذٟٙء ٌٗ ِداي اٌرفى١ش  ؛الػرّادٖ ػٍٝٓ ٔرائح طح١حح٠ٚذىٛ س١ٍُاٌاٌرفى١ش اٌمذسج ػٍٝ  -3ب

 اٌظح١ح ِرٝ ساس ػٍٝ ضٛئٙا.
 

 طشائك اٌرؼ١ٍُ ٚاٌرؼٍُ      

 
 (Google meetاٌّحاضشاخ اٌرزا١ِٕح ػٓ طش٠ك اٌـ ) -1
 ػشع تٛست٠ٕٛد  -2
 ػثش اٌظفٛف األٌىرش١ٔٚح pdf ٔشش ِحاضشاخ  -3
 اٌؼظف اٌزٕٟ٘ ٚإٌّالشاخ -4
 اٌؼٍّٟاٌرطث١ك  -5

 
 طشائك اٌرم١١ُ      

 اٌحضٛس -1
 اػذاد اٌرماس٠ش  -2
 االٔشطح -3
 إٌّالشاخ ٚاٌّحاٚساخ)االشرشان اٌفؼاي اثٕاء اٌّحاضشج( -4
 (اٌسٕحٚٔٙا٠ح ، اٌفظً اٌثأٟ  ،االِرحأاخ اٌّمشسج ) اٌفظً االٚي -5
 االِرحأاخ اٌشف٠ٛح ٚا١ِٛ١ٌح االٌىرش١ٔٚح -6
 
 
 األ٘ذاف اٌٛخذا١ٔح ٚاٌم١ّ١ح . -ج

ج ػالٍح ِفىشج، اٌرأو١ذ ػٍٝ اسرّشاس اٌشىشهلل ٌ -1ج  ّٛ  .تالٟ اٌىائٕاخذ١ّزٖ ػٓ ّٕحٗ ل

 ذؼ١ّك اٌٛػٟ تاٌفخش ٌؼٍّائٕا األٚائً ٌدٙذُ٘ اٌّرٛاطً ٌخذِح اٌذ٠ٓ اإلسالِٟ . -2ج

 ذ١ّٕح اٌحشص ٚاٌّٛاظثح ِٓ خالي تٕاء شخظ١ح اسال١ِح ذد١ذ فٓ اٌرحاٚس ِغ ا٢خش .  -3ج

 ذم٠ٛح اٌشخظ١ح ػٕذ طش٠ك اإل٠ّاْ تاٌمذساخ اٌزاذ١ح تاٌرىشاسٚاٌّشاسوح اٌفؼّاٌح-4ج                
 طشائك اٌرؼ١ٍُ ٚاٌرؼٍُ     

 االسشاد اٌرشتٛٞ.                   -

 ػًّ إٌّاظشاخ ٚإٌماشاخ ت١ٓ اٌطٍثح   -

  االشرشان فٟ اٌٍداْ اٌّخرٍفح
 طشائك اٌرم١١ُ    
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 اٌٛسائً األٌىرش١ٔٚح.اٌرشد١غ ػٓ طش٠ك إٌشش ػثش  -
 اػطاء دسخاخ ذشد١ؼ١ح -
 ورة شىش ٚ ذمذ٠ش. -
 خٛائز ذمذ٠ش٠ح. -
 

 (.اٌّٙاساخ األخشٜ اٌّرؼٍمح تمات١ٍح اٌرٛظ١ف ٚاٌرطٛس اٌشخظٟ ) اٌّٙاساخ اٌؼاِح ٚاٌرأ١ٍ١٘ح إٌّمٌٛح  -د 
 اٌّشٚٔح فٟ اٌرؼاًِ ٚاٌرٛاطً-1د

 االػرّاد ػٍٝ اٌزاخ.اٌرشو١ز ػٍٝ  -2د

  و١ف١ح اسرثّاس اٌٛلد ٚاسرغالٌٗ تشىً تٕاء -3د  

 ت١اْ اٌطش٠مح اٌظح١حح ٌمشاءج اٌّادج ٚاسرخذاَ اٌّخططاخ ٚاألِثٍح اٌٛالؼ١ح ٌرشس١خ اٌّادج. -4د          

 اٌّرؼذدج

 
     

 -:(( اٌىٛسساخ)اٌفظً اٌذساسٟ االٚي ٌٍٕظاَ اٌسٕٛٞ   ٚ  اٌفظً اٌٛاحذ ٌٍٕظاَ اٌفظٍٟ ) ت١ٕح اٌّمشس  - 1 .8

 الساعات األسبىع

مخرجات التعلم 

 المطلىبة
معرفية او )تحقيق اهداف 

مهاراتية او وجدانية 

 (  والقيمية او مهارات عامة

 طريقة التقييم طرٌمة التعلٌم اسم الوحدة / أو الموضوع

1 1 
تحمٌك  اهداف 

 معرفٌة

محاضرة  تارٌخ المنطك وحكم االشتغال به
 +عرض

المشاركة 
 الفعالة

2 

تحمٌك  اهداف  1
 ومهاراتٌة معرفٌة

محاضرة  تعرٌف المنطك ومبادئه 
 +عرض

الحوار 
 والمنالشات

3 

تحمٌك  اهداف  1
 ومهاراتٌة معرفٌة

محاضرة  أهمٌة علم المنطك
 +عرض

المشاركة 
 الصفٌة

4 

تحمٌك  اهداف  1
 معرفٌة

تعلم علم المنطك المختلط  حكم
 بألوال الفالسفة

محاضرة 
 +عرض

الحوار 
 والمنالشات

5 

تحمٌك  اهداف  1
 معرفٌة

محاضرة  تطبٌمات عملٌة ألهمٌة المنطك
 +عرض

الحوار 
 والمنالشات

6 

تحمٌك  اهداف  1
 معرفٌة

محاضرة  العلم والجهل
 +عرض

المشاركة 
 الصفٌة 

7 

تحمٌك  اهداف  1
 معرفٌة

محاضرة  مراتب العلم
 +عرض

االجابة على 
 االسئلة

8 

تحمٌك  اهداف  1
 ومهاراتٌة معرفٌة

محاضرة  ألسام العلم : التصور والتصدٌك
 +عرض

المشاركة 
 الصفٌة

9 

تحمٌك  اهداف  1
 معرفٌة وعامة

محاضرة  ألسام التصور والتصدٌك
 +عرض

الحوار 
 والمنالشات

10 

تحمٌك  اهداف  1
 ومهاراتٌة معرفٌة

 منالشة التمارٌر
الحوار  محاضرة

 والمنالشات
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11 

تحمٌك  اهداف  1
 معرفٌة

تعرٌف الداللة وألسامها  محاضرة    
 +عرض

المشاركة 
 الصفٌة

12 

تحمٌك  اهداف  1
 معرفٌة

 منالشات امتحان شفوي امتحان شفوي لما سبك     
 وامتحان

13 

تحمٌك  اهداف  1
 معرفٌة

 وألسامها الداللة اللفظٌة الوضعٌة
 وتطبٌماتها

محاضرة 
 +عرض

الحوار 
 والمنالشات

14 

تحمٌك  مهارات  1
 معرفٌة عامة

 مراجعة عامة
محاضرة 
 +عرض

 مراجعة عامة

15 

3 

 امتحان امتحان الفصل األول -
امتحان 
 الكترونً

 

 -:( اٌفظً اٌذساسٟ اٌثأٟ  ٌٍٕظاَ اٌسٕٛٞ فمظ ) ت١ٕح اٌّمشس  - 2. 11

 اٌساػاخ األسثٛع

ِخشخاخ اٌرؼٍُ 

 اٌّطٍٛتح
ِؼشف١ح اٚ )ذحم١ك ا٘ذاف 

ٚاٌم١ّ١ح ِٙاساذ١ح اٚ ٚخذا١ٔح 

 (  اٚ ِٙاساخ ػاِح

 طش٠مح اٌرم١١ُ طش٠مح اٌرؼ١ٍُ أٚ اٌّٛضٛع/ اسُ اٌٛحذج 

تحمٌك  اهداف  1 1
 معرفٌة وعامة

محاضرة  تعرٌف اللفظ وألسامه
 +عرض

الحوار 
 والمنالشات

تحمٌك  اهداف  1 2
 ومهاراتٌة معرفٌة

محاضرة  ألسام المفرد
 +عرض

الحوار 
 والمنالشات

تحمٌك  اهداف  1 3
 معرفٌة وعامة

الفرق بٌن المفرد عند المناطمة 
 والنحاة

محاضرة 
 +عرض

الحوار 
 والمنالشات

تحمٌك  اهداف  1 4
 ومهاراتٌة معرفٌة

محاضرة  ألسام المركب
 +عرض

الحوار 
 والمنالشات

تحمٌك  اهداف  1 5
 وجدانٌةمعرفٌة و

محاضرة  المفهوم والماصدق
 +عرض

الحوار 
 والمنالشات

اهداف تحمٌك   1 6
 ومهاراتٌة معرفٌة
 وجدانٌةو

محاضرة  النسب األربعة
 +عرض

الحوار 
 والمنالشات

تحمٌك  اهداف  1 7
 معرفٌة وعامة

محاضرة  منالشة التمارٌر
 منالشة وحوار +عرض

تحمٌك  اهداف  1 8
 ومهاراتٌة معرفٌة

محاضرة  الكلٌات الخمسة
 +عرض

الحوار 
 والمنالشات

تحمٌك  اهداف  1 9
 وعامةمعرفٌة 

محاضرة  تطبٌمات الكلٌات الخمسة
 +عرض

الحوار 
 والمنالشات
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تحمٌك  اهداف  1 10
 ومهاراتٌة معرفٌة

امتحان  امتحان امتحان الفصل الدراسً الثانً
 الكترونً

تحمٌك  اهداف  1 11
 ووجدانٌةمعرفٌة 

محاضرة  تطبٌمات للنسب االربعة
 +عرض

الحوار 
 والمنالشات

تحمٌك  اهداف  1 12
ومهاراتٌة  معرفٌة

 ووجدانٌة

محاضرة  امتحان شفوي
 منالشة وحوار +عرض

13 1 

تحمٌك  اهداف 
 معرفٌة وعامة

 التعرٌف  )أنواع التعرٌف(
 شروط التعرٌف

 تطبٌمات النواع التعرٌف
 المسمة ، التصنٌف

محاضرة 
 +عرض

 منالشة وحوار

تحمٌك  مهارات  1 14
 معرفٌة عامة

 مراجعة عامة
محاضرة 
 +عرض

 مراجعة عامة

15 

 امتحان االمتحان النهائً - 3
امتحان 
 الكترونً

 

 
 

 اٌث١ٕح اٌرحر١ح  .9

 / ػٍُ إٌّطك / د . دمحم سِضاْ   :ـ اٌىرة اٌّمشسج اٌّطٍٛتح 1
 

  -( :اٌّظادس)ـ اٌّشاخغ اٌشئ١س١ح 2

ٌثٕاْ –، ت١شٚخ داس اٌىرة اٌؼ١ٍّح ،ُسٍَُّ اٌسٍَُُّّ   ذأ١ٌف : ػثذ هللا تٓ دمحم اٌؼّشأٟ ٚ أتٟ ٔظش اد٠ٓ اٌّٙزأٟ  -1

 ، دط
، المملكة العربٌة السعودٌة / جامعة اإلمام ذشد١ش إٌّطك   ذأ١ٌف : ػّش تٓ ػثذ اٌؼز٠ز تٓ ػٍٟ اٌظاًِ -2

 هـ1441-1431لسم أصول الفمه،  –دمحم بن سعود / كلٌة الشرٌعة 

 :ِٛالغ االٔرش١ٔد, ب ـ اٌّشاخغ االٌىرش١ٔٚح

1-  https://youtube.com/playlist?list=PL_wwRvA_LsGqCEFObp-
vs3stBQsvfMvxx 

 موقع الوراق مصدر الكتاب : الفارايب املؤلف :،  األلفاظ املستعملة يف املنطق -2
http://www.alwarraq.com 

 

 خطح ذط٠ٛش اٌّمشس اٌذساسٟ  .13
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 اٌفمٙاء ف١ٙااثشاء اٌّادج تاٌّسائً اٌرطث١م١ح اٌفم١ٙح ٚت١اْ اخرالف 

 
، ِؤسسح ٚػٟ ٌٍذساساخ ٚاألتحاز، االػرّاد ػٍٝ وراب ِمذِح فٟ ػٍُ إٌّطك ٌٍذورٛس ٔا٠ف تٓ ٔٙاس

 2، ط 2316دٌٚح لطش، 

 

 .ٌالسٍٛب اٌّثسظ ٌٚألِثٍح اٌرٛض١ح١ح اٌّؼاطشج اٌزٞ ذضّٕٙا ٘زا اٌىراب ٚرٌه 

 
 
 

 

 :اٌٍدٕح اٌؼ١ٍّح فٟ اٌمسُ
 التوقيع:

 عضوا:

 التاريخ:

 التوقيع:

 عضوا:

 التاريخ:

 التوقيع:

 رئيسا:

 التاريخ:

 
 


