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 .لعموم العربية  التاريخي بالتطور المتعممين تعرف -
 .المغة العربية  اكساب المتعممين المعرفة بمبادئ عمم -
 المغة العربية عمم  أهدافالتعرف عمى  -
 .عمم المغة العربية  التعرف عمى مناهج البحث في -
 البحث التجريبي.االساسية في  المتغيراتالتعرف عمى  -
 .المغة العربية  التعرف عمى كيفية ضبط العوامل المهددة لمسالمة -
 لها.ااستعم شروطو مفاهيم  المغة عدد من التعرف عمى  -

 
 

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

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

 البرنامج.



 :وانتعهم وانتقييممخشجات انتعهم وطشائق انتعهيم  .11

 :انمعشفة وانفهم  - أ

  نهغح انؼشتُح اانتؼشف ػهً اهذاف ػهى -2أ
 .نهغح ػهى ا انتؼشف ػهً يىضىع-1أ

 .انثُاَُح  طُاغح انفشضُاخانًماسَح تٍُ اتداهاخ  -3أ

 .انهغح وانُحى  انتؼشف ػهً يُاهح انثحج فٍ-4أ
 . وانُحىَح وانهغىَح  تانؼهىو انثالغُح انماتهُاخ فٍ ضثظ انًتغُشاخ انًتؼهمحتًُُح  -5أ
 .ػهىو انؼشتُح   اَىاعانتؼشف ػهً  -6أ

 :بانمىضىع  االهذاف انمهاساتية انخاصة  -ب 

 .  ىَح غهنتُظُى انتؼهى نهًفاهُى ا – 2ب

 .فٍ انُظىص انمشآَُح واألدتُح وانهغىَح وانُحىَح  انتؼشف ػهً االسانثُة انثالغُح – 1ب

 .انثالغُح   انهغىَح وانُحىَح و انطهثح فٍ لشاءج انُض االدتٍ وتحهُم ػُاطشِتًُُح يهاسج – 3ب

 :طشائق انتعهيم وانتعهم 

 .وحم انًشكالخ طشَمح  انًُالشح -

 .استؼًال نهتكُىنىخُا انتؼهُى )انذاتى شى ( نتؼهُىتضًٍُ طشائك ا -
 تشدُغ انطهثح ػهً انتؼهى انزاتٍ  -

 

 :طشائق انتقييم 

 

 ح(.انًمانُح وانًىضىػُ)االختثاساخ انتحشَشَح  -

 .انتمىَى انختايٍ ( يًثال فٍ االختثاساخ انفظهُح وانُهائُح  –انتمىَى انثُائٍ  –)انتمىَى انتًهُذٌ  -

 
 األهذاف انىجذانية وانقيمية: -ج

 .فٍ انهغح انؼشتُح وػهى انهغح  وانُحى  هزا انفٍ انثُاٍَ اٌ َؼٍ انطانة اهًُح -2ج

 .انثُاَُح  انهغىَح  وانُحىَح و االسانُة فٍ دػى االتداهاخ االَداتُح فٍ دساسحانتُظُى  -1ج

 اٌ َشفض انتحُز فٍ اخشاءاخ انثحج انؼهًٍ.-3ج

 :طشائق انتعهيم وانتعهم 

 

 .انتؼهى انًُظى راتُا  –انًُالشح  –االنماء  -
 انتؼهى انتؼاوٍَ. -

 :طشائق انتقييم 

 

 االختثاساخ انتحشَشَح  وانًالحظح  

 



 

 :) انمهاسات األخشي انمتعهقة بقابهية انتىظيف وانتطىس انشخصي (انمهاسات  انعامة وانمنقىنة  -د 

 .ً انثحج انؼهًٍتىفُش فشص انتؼهى انًستًش نهطهثح وتحفُزهى ػه-2د

 فٍ اكتساب يهاساخ انتفكُش انًختهفح. انتؼهى انزاتٍ انًُظى -1د

 .انتطثُمُح  فٍ انثحىث انثُاٍَ وانثالغٍ انهغىٌ وانُحىٌ و انثحج  تؼهى يهاساخ -3د



 :بنية انمقشس .11

 انساػاخ األسثىع
يخشخاخ انتؼهى 

 انًطهىتح
اسى انىحذج / انًساق أو 

 انًىضىع
 طشَمح انتمُُى طشَمح انتؼهُى

1      2   
انًشاس انُها فٍ      

انًحىس انساتك وكم 

 حسة انًحتىي 

 باب البيان 
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

2 2 = 
 –االنماء  البالغة 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

3 2 = 

باب ذكر ناس من البلغاء 

والخطباء واألمراء ممن ال يكاد 

 يسكت مع قلة الخطأ والزلل 

 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

4 2 = 
 –االنماء  باب في الصمت 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

5 2 = 
ذلك من الكالم باب شعر وغير 

 يدخل  في باب الخطب
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

6 2 = 
باب ممن قالوا في الخطب 

 واالمتداح والمديح
 –االنماء 

 انًُالشح  
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

7 2 = 
باب من الخطب القصار 

 ومواعظ النساك 
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

8 2 = 
باب من الحديث الحسن الموجز 

 المحذوف 
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

9 2 = 
 –االنماء  باب األسجاع 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

11 2 = 
 –االنماء   --من خطب رسول هللا 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

11 2 = 
ذكر الحروف التي تدخلها اللثغة 

 منهاوما يحضرني 
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

12 2 = 

باب من القول في المعاني 

الظاهرة باللفظ الموجز من 

 ملتقطات كالم الناس 

 –االنماء 

 انًُالشح  
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

13 2 = 
 –االنماء  باب آخر في ذكر اللسان 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

14 2 = 
باب آخر في حسن البيان وفي 

 التخلص من الخصم بالحق والباطل 
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

15 2 = 
 –االنماء  امتحان الفصل األول  

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

16 2 = 
 –االنماء  امتحان الفصل األول

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح



 :مكتبة قسم  اضافة انً  ( 16انبنية انتحتية  قاعات دساسية عذد ) .12

 : انكتة انًمشسج انًطهىتح . أ

 
 هـ522البيان والتبيني : اجلاحظ تـــــ          

 )انًظادس(:انًشاخغ انشئُسُح  . ب
االمالىي : ابو علي القايل . اعراب شواهد البيان العريب : كامل البصري . 

 شرح ابن عقيل : الكرباسي . شرح ابن عقيل : البن عقيل 

 ج. انكتة وانًشاخغ انتٍ َىطٍ تها      

 ) انًدالخ انؼهًُح , انتماسَش, ...(         
 الكامل يف اللغة واالدب : للمربد .  -

  د. انًشاخغ االنكتشوَُح      

 
 

17 2 = 
 –االنماء  بيان معنى )النسيء ( 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

18 2 = 
 –االنماء  في الوداع - -خطبة  النبي 

 انًُالشح  
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

19 2 = 
 –االنماء  -- خطبة لعلي بن طالب

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

21 2 = 
 –االنماء  باب اللحن 

 انًُالشح
 االختثاساخ

 انتحشَشَح

21 2 = 
باب من اللحانين  البلغاء وفي 

 خطأ العلماء
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

22 2 = 
 –االنماء  باب من الكالم المحذوف 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

23 2 = 
باب من الشعر فيه تشبيه الشيء 

 بالشيء
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

24 2 = 
 –االنماء  نوادر األعراب 

 انًُالشح  
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

25 2 = 
كالم بعض المتكلمين من 

 الخطباء 
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

26 2 = 
 –االنماء  باب من اللغز في الجواب 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

27 2 = 
باب ممن قالوا في التشديق وذكر 

 األشداق 
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

28 2 = 
 –االنماء  خطبة عمر بن عبد العزيز

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

29 2 = 
 –االنماء  باب من مزدوج  الكالم 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

31  = 
 –االنماء  خطبة عبد هللا بن مسعود

 انًُالشح  
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

   
 امتحان الفصل الثاني 

  

   
 امتحان الفصل الثاني

  



 خطة تطىيش انمقشس انذساسي: .13
 

 االلمام بكل ماهو مستحدث في مجال استراتيجيات التعلم والتعليم. -

 مراجعة دورية للبحوث والدراسات العلمية المنشورة في المجالت العلمية والتقارير والدوريات. -

 الجامعات االخرى.قسام العلمية في مقارنة المقرر بمقررات اال -

 االستفادة من استبيانات الطلبة. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 


