
  
 1الصفحة 

 
  

 

 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
 
   

 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
   بغداد  –كلية احلكمة اجلامعة   :ةالكلي

 : القسم العلمي
 حتليل النص القرآين / املرحلة الثالثة  :)املادة الدراسية( رر الدراسياسم املق

 
 0202/    7/   7  اتريخ ملء امللف :  

 
 :   التوقيع

 م.د. سهام قنرب علي  : اسم استاذ املادة
 0202:   /    / لتاريخا

 :   التوقيع
 اسم رئيس القسم :

 0202:   /    / لتاريخا
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 يف القسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي جلنةدقـق امللف من قبل 
   

 :التوقيع
 م.د. سهام قنرب علي :يف القسم واألداء اجلامعيضمان اجلودة  جلنةعضو اسم 

 0202/    /    :التاريخ
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 الدراسي صف المقررو

 

 كلية الحكمة الجامعة المؤسسة التعليمية .1

 اللغة العربية     علمي القسم ال .2

 / المرحلة الثالثة تحليل النص القرآني  )اسم المادة(رر المقاسم  .3

 بعد( الكتروني )عن أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي نظام المقرر )فصلي/ سنوي( .5

 ساعتان أسبوعياً  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2221/    7/   7        تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 :أهداف المقرر .8

  
 نزول سورة الكهف التعرف على أسباب  -1
 
 التعرف على القصص القرآني في سورة الكهف  -2
 ( آية من سورة الكهف واستظهار الحفظ 05حفظ ) -3
 
4-  ً  القدرة على شرح المفردات في سورة الكهف وتفسير اآليات تفسيراً عاما
 
 الوقوف على أهم السمات اللغوية والبالغية في سورة الكهف -0
 

 
 

قتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً م

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

 البرنامج.

 -:رائق التعليم والتعلم والتقييموط مقررات المخرج .9
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  دهدا  المعريية األ -أ
 تمكين الطالب من معرفة أسباب النزول  -1أ

 تمكين الطالب من تحليل النص القرآني بتحليل المستويات اللغوية  -2أ

  تمكين الطالب من استخراج السمات المميزة للقصص القرآني في سورة الكهف  -3أ

  مقرر.الخاصة بال ةيالمهاراتاألدهدا    -ب 

 قراءة القرآن الكريم بالصورة الصحيحة  - 1ب

 تأهيل الطالب المتالك أساليب التحليل المنطقي القائم على أسس معرفية وحجج وبراهين ثابتة  -2ب 

 تأهيل الطالب لغوياً المتالك القدرة على التحليل اللغوي بكل مستوياته  للنص القرآني . -3ب

 

-  
 لتعليم والتعلم طرائق ا     

 

 المحاضرات المنهجية 

 العودة إلى كتب التفسير لمعرفة أسباب النزول 

 إعداد تقارير متنوعة للبالغة في سورة الكهف 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 االختبارات الكتابية والشفهية 

 التعليم التعاوني من خالل الحلقات النقاشية 

 

 
  القيمية األدهدا  الوجدانية و -ج

 أن يصغي إلى قراءة القرآن الكريم ليتمكن من الضبط الصحيح للقراءة  -1ج

 أن يتذوق الطالب البالغة القرآنية ، ويستطيع أم يميز بينها وبين بالغة المنظوم من الكالم والمنثور  -2ج

 ي حماية المجتمعأن يقدر الطالب األحكام التشريعية والمضامين الحياتية التي جاءت في القرآن وأهميتها ف -3ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 االستماع إلى تالوة سورة الكهف 

 تطبيق العبر والدروس المستفادة من القصص في سورة الكهف في الحياة اليومية 

 
 طرائق التقييم    

 

 استظهار آيات الحفظ من خالل القراءة الصحيحة 

 المناقشة 

 العصف الذهني واالستجواب 
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 -:) الفصل الدراسي االول للنظام السنوي   و  الفصل الواحد للنظام الفصلي )الكورسات(( بنية المقرر  - 1 .12

 الساعات األسبوع

مخرجات التعلم 

 المطلوبة
تحقيق اهداف )معرفية او 

ية او وجدانية والقيمية مهارات

   ة(مهارات عاماو 

 طريقة التقييم طريقة التعليم وضوعاسم الوحدة / أو الم

 سورة الكهف : أسباب النزول أهداف معرفية  2 1
المحاضرة 

 واإللقاء 
 االستجواب 

 االستجواب  المحاضرة  ( تفسير وشرح 8-1اآليات )  أهداف معرفية 2 2

3 2 
أهداف مهاراتية 

 ومعرفية 
( إعراب وتحليل 8-1اآليات )

 صرفي ، وبالغي 
 المحاضرة

ذية التغ

الراجعة 

 واالستجواب 

4 2 
 أهداف معرفية

 ومهاراتية 
( تفسير وتحليل لغوي 12-9اآليات )
 وبالغي 

 االستجواب المحاضرة

 أهداف معرفية 2 5
( تفسير و شرح 22-13اآليات )

قصة أصحاب الكهف وخصائص 
 القصة فيها 

 االستجواب المحاضرة

6 2 
أهداف معرفية 

 ومهاراتية 
إعراب وتحليل  ( 10-13اآليات )

 صرفي ، وبالغي
 االستجواب المحاضرة

 أهداف معرفية  2 7
( إعراب وتحليل 18-12اآليات )

 صرفي ، وبالغي
 االستجواب  المحاضرة 

 أهداف معرفية 2 8
إعراب وتحليل  ( 21-19اآليات )

 صرفي ، وبالغي
 االستجواب المحاضرة

 أهداف معرفية 2 9
إعراب وتحليل  ( 22-22اآليات )

 صرفي ، وبالغي
 االستجواب المحاضرة

 االستجواب المحاضرة ( تفسير وشرح 28-22اآليات ) أهداف معرفية 2 11

 أهداف معرفية 2 11
(  إعراب وتحليل 28-22اآليات )

 صرفي ، وبالغي
 االستجواب المحاضرة

 االستجواب المحاضرة ( تفسير وشرح 31-29اآليات ) أهداف معرفية 2 12

 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأدهيلية العامة و المهارات -د 

 مهارة البحث العلمي -1د

 مهارات التفكير بأنواعه المختلفة ) الناقد واالبداعي، والتحليلي ( -2د

 ما يخدم كتاب هللا  توفير فرص التعليم المستمر للطلبة وتحفيزهم على البحث والمثابرة ب -3د

  



  
 5الصفحة 

 
  

13 2 
مهاراتية أهداف 

 ومعرفية 

إعراب وتحليل  ( 31-29اآليات )
 صرفي ، وبالغي

إعداد نماذج 

 تطبيقية 
 االستجواب

14 2 
 أهداف معرفية

 ومهاراتية متنوعة 
مراجعة المادة واالستعداد المتحان 

 السعي 

إعداد نماذج 

للمادة  تطبيقية

 العلمية 

التغذية 

الراجعة 

 واالستجواب 

 القياس والتقويم 2 15
متحان السعي للفصل الدراسي ا

 األول 
إعداد نموذج 

 اختبار 

االختبار 

 الكتابي 

 

 -:) الفصل الدراسي الثاني  للنظام السنوي فقط ( بنية المقرر  - 2. 12

 الساعات األسبوع

مخرجات التعلم 

 المطلوبة
تحقيق اهداف )معرفية او 

ية او وجدانية والقيمية مهارات

   ة(مهارات عاماو 

 طريقة التقييم طريقة التعليم وحدة / أو الموضوعاسم ال

 أهداف معرفية  2 16
( قصة صاحب 44 -32اآليات )

 الجنة والمؤمن: شرح وتفسير 
المحاضرة 

 واإللقاء 
 االستجواب 

  أهداف معرفية 2 17
إعراب وتحليل صرفي  ( 32-44)

 ، وبالغي
 االستجواب  المحاضرة 

18 2 
أهداف مهاراتية 

 ومعرفية 
( تفسير وشرح 49 -40آليات )ا

 مشاهد يوم القيامة 
 المحاضرة

التغذية 

الراجعة 

 واالستجواب 

 أهداف معرفية 2 19
( إعراب وتحليل 49 -40اآليات )

 صرفي ، وبالغي
 االستجواب المحاضرة 

 أهداف معرفية 2 21

( تفسير آيات الخلق  09-05اآليات )
 والتحليل اللغوي 

 
 االستجواب المحاضرة

 القياس والتقويم  2 21

( قصة موسى 82-25اآليات )
والخضر عليهما السالم وأبرز 
الدالالت التأويلية لألفعال السردية 

 وأثرها في سير الحدث 

 االستجواب المحاضرة

 االستجواب  المحاضرة  ( تحليل لغوي 82 -25اآليات ) أهداف معرفية  2 22

 أهداف معرفية 2 23
ة ذي ( شرح قص99 -83اآليات )

 القرنين وخصائص القصة القرآنية 
 االستجواب المحاضرة

 االستجواب المحاضرة ( تحليل لغوي 99-83اآليات ) أهداف معرفية 2 24

 االستجواب سؤال الطالب  مناقشة التقارير  القياس والتقويم  2 25
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 أهداف معرفية 2 26
-83تتمة التحليل اللغوي لآليات )

99) 
 االستجواب المحاضرة

 القياس والتقويم  2 27
امتحان السعي للفصل الدراسي 

 الثاني 
إعداد نموذج 

 اختبار

الختبار ا

 الكتابي 

28 2 
أهداف مهاراتية 

 ومعرفية 
 االستجواب المحاضرة  ( 115-155تفسير اآليات )

29 2 
 أهداف معرفية

 ومهاراتية متنوعة 
مراجعة عامة واالستعداد 

 لالمتحانات النهائية

ماذج إعداد ن

للمادة  تطبيقية

 العلمية 

 االستجواب

31 2 
أهداف معرفية 

 ومهاراتية متنوعة 

مراجعة عامة واالستعداد 
 لالمتحانات النهائية 

إعداد نموذج 

اختبار 

 وتطبيقات 

التغذية 

 الراجعة 

 
 

 البنية التحتية  .11

 :ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 القرآن الكريم / سورة الكهف 

 ، اليمامة ، دار ابن كثير ، بيروت 3، ط درويشالالكريم وبيانه ، محي الدين إعراب القرآن 
 

  -)المصادر( :ـ المراجع الرئيسية 2

 :( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها 
 الرسالة كتب التفسير : تفسير السعدي ، تقديم : عبد هللا بن عبد العزيز بن عقيل ، مؤسسة 

  :ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت
 

 كتاب: تفسير الشعراوي|نداء اإليمان
›  eman.com-w.alhttp://ww تفسير الشعراوي‹ الكتب 
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

   

 

 عمل ورش تحفيظ للقرآن الكريم وتالوته 

 عمل ندوات تركز على جماليات القرآن الكريم 

 زيادة عدد ساعات المقرر لتشمل أكثر من سورة قرآنية في المنهج الدراسي 

 

 

 

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A/i489&p1
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A/i489&p1
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A/i489&p1
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A/i489&p1
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A/i489&p1
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 اللجنة العلمية يي القسم:

 قيع:التو 

 :اعضو 
 التاريخ:

 التوقيع:

 :اعضو 
 التاريخ:

 التوقيع:

 :ارئيس
 التاريخ:

 
 


