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 حفظ آي القرآن الكريم -
 الوقوف عمى اهم سمات البالغة القرآنية  -
 استمهام الحكم والعبر مما ورد في آي القرآن من ذكر لمشعوب الماضية  -
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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

 لشاءج انمشآٌ تظٕسج طحٛحح  -0أ
 تأْٛم انطانة اليتالن أسانٛة انتحهٛم انًُطمٙ انمائى ػهٗ اسس يؼشفٛح ٔحدح ٔتشاٍْٛ ثاتتّ -5أ

 ايتالن حظٛهح ٔثشٔج نغٕٚح لشآَٛح تؤْم انطانة سثش غًاس انحٛاج انؼهًٛح ٔانؼًهٛح انماديح -3أ

 تحظٍٛ انطانة تحظٛهح يٍ األحكاو انششػٛح انتٙ ٚحتاخٓا االَساٌ انًسهى  -4أ
انسائذج فٙ انًدتًغ ٔانتٙ التتفك يغ يثادئ انطانة نتظحٛح انؼاداخ انؼشفٛح ٔانؼشائشٚح  تأْٛم -5أ

 االسالو
ايتالن انطانة حظٛهح يؼشفٛح ػٍ انسهف انظانح يٍ لشاء ٔيفسشٍٚ اغُٕا انذساساخ انمشآَٛح  -6أ

 تانًؼشفح
 :بانمىضىع  االهذاف انمهاساتية انخاصة  -ب 

 شٚح نهطهثح يٍ خالل اًَاء انًؼدى انهغٕ٘ نذٚٓى تانًفشدج انمشآَٛحٛانًهكاخ انتؼثاالسٓاو فٙ اغُاء  – 0ب

 ػداص انُظى انمشآَٙ اتحسٍٛ اسهٕب انطالب فٙ انكتاتح يٍ خالل تأثشِ تانثالغح انمشآَٛح ٔ – 5ب

انظٕاْش انهغٕٚح ٔاثشْا  ضاالسٓاو فٙ تًُٛح يٓاساخ انطالب انكتاتٛح يٍ خالل تؼشفٓى ػهٗ تؼ  – 3ب

 فٙ خظ ٔسسى انكهًح

 :طشائق انتعهيم وانتعهم 

 .ٔحم انًشكالخ طشٚمح  انًُالشح -

 .استؼًال نهتكُٕنٕخٛا انتؼهٛى )انذاتٕ شٕ ( نتؼهٛىتضًٍٛ طشائك ا -
 تشدٛغ انطهثح ػهٗ انتؼهى انزاتٙ  -

 

 :طشائق انتقييم 

 

 ح(.انًمانٛح ٔانًٕضٕػٛ)االختثاساخ انتحشٚشٚح  -

 .انتمٕٚى انختايٙ ( يًثال فٙ االختثاساخ انفظهٛح ٔانُٓائٛح  –انتمٕٚى انثُائٙ  –)انتمٕٚى انتًٓٛذ٘  -

 
 األهذاف انىجذانية وانقيمية: -ج

  أٌ ٚظغٙ انطانة إنٗ لشاءج انمشآٌ انكشٚى  نٛفشق تٍٛ انمشاءاخ انًختهفح نّ  -0ج

 ٛض تُٛٓا ٔتٍٛ تالغح انًُظٕو يٍ انكالو ٔانًُثٕس انثالغح انمشآَٛح ٔٚستطٛغ اٌ ًٚ أٌ ٚتزٔق انطانة -5ج

 أٌ ٚمذس انطانة األحكاو  انتششٚؼٛح انتٙ خاء تٓا االسالو ٔاًْٛتٓا  فٙ حًاٚح انًدتًغ .  -3ج

 :طشائق انتعهيم وانتعهم 

 

 .انتؼهى انًُظى راتٛا  –انًُالشح  –االنماء  -
 انتؼهى انتؼأَٙ. -

 :طشائق انتقييم 

 

 االختثاساخ انتحشٚشٚح  ٔانًالحظح  

 



 

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

 .ٗ انثحث انؼهًٙتٕفٛش فشص انتؼهى انًستًش نهطهثح ٔتحفٛضْى ػه-0د

 فٙ اكتساب يٓاساخ انتفكٛش انًختهفح. انتؼهى انزاتٙ انًُظى -5د

 تشدٛغ انطهثح ػهٗ انتؼهٛى انًشتشكح انمائى ػهٗ انتؼهى اندًاػٙ ٔانتؼأٌ تُٛٓى فٙ تحظٛم انًؼشفح .-3د



 :بنية انمقشس .11

 انساػاخ األسثٕع
يخشخاخ انتؼهى 

 انًطهٕتح
اسى انٕحذج / انًساق أٔ 

 انًٕضٕع
 طشٚمح انتمٛٛى طشٚمح انتؼهٛى

1 2 
انًشاس انٛٓا فٙ      

انًحٕس انساتك ٔكم 

 حسة انًحتٕٖ 

سورة النساء التعريف بسبب التسمية 

 –االنماء  وفضل السورة

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشٚشٚح

2 2 = 
 من سورة النساء 2و1اآليتين   تحليل

   وحفظهما
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشٚشٚح

3 2 = 
 سورة النساء من 4و3اآليتين  تحليل 

 وحفظهما
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشٚشٚح

4 2 = 
 من سورة النساء 6و5اآليتين  تحليل

 وحفظهما
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشٚشٚح

5 2 = 
 من سورة النساء 8و 7تحليل اآليتين 

 وحفظهما
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشٚشٚح

6 2 = 
من سورة  11و 9اآليتين  تحليل 

 وحفظهما النساء
 –االنماء 

 انًُالشح  
االختثاساخ 

 انتحشٚشٚح

7 2 = 
من سورة  12و 11تحليل اآليتين 

 وحفظهما النساء
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشٚشٚح

8 2 = 
من سورة  14و 13اآليتين  تحليل 

 وحفظهما النساء
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشٚشٚح

9 2 = 
من سورة  16و15اآليتين  تحليل 

 وحفظهما النساء
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشٚشٚح

11 2 = 
 من سورة النساء 18و17تحليل اآليتين 

 وحفظهما
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشٚشٚح

11 2 = 
من سورة  21و19  اآليتين  تحليل

 وحفظهما النساء
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشٚشٚح

12 2 = 
 من سورة النساء 22و21تحليل اآليتين 

 وحفظهما
 –االنماء 

 انًُالشح  
االختثاساخ 

 انتحشٚشٚح

13 2 = 
 من سورة النساء 24و23تحليل اآليتين 

 وحفظهما 
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشٚشٚح

14 2 = 
 من سورة النساء26و25تحليل اآليتين 

 وحفظهما
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشٚشٚح

15 2 = 
 من سورة النساء28و27تحليل اآليتين 

 وحفظهما 
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشٚشٚح

16 2 = 
 من سورة النساء31و29تحليل اآليتين 

 وحفظهما
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشٚشٚح

17 2 = 
 –االنماء  من سورة النساء 32و31تحليل اآليتين 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشٚشٚح



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

 : انكتة انًمشسج انًطهٕتح . أ

 
 القرآن الكرمي ) مخسون آية من سورة النساء حفظا وحتليال(          

 انًشاخغ انشئٛسٛح )انًظادس(: . ب

 ومفاتيح ، األندلسي حيان أليب احمليط البحر مثل من التفسري كتب -
 من الصرفو  النحو وكتب ، لآللوسي املعاين وروح ، للرازي الغيب

 وكتب للرضي الشافية وشرح للمربد واملقتضب سيبويو كتاب مثل
   اجلرجاين القاىر لعبد البالغة واسرار اإلعجار دالئل مثل من البالغة

 ج. انكتة ٔانًشاخغ انتٙ ٕٚطٙ تٓا      

 ) انًدالخ انؼهًٛح , انتماسٚش, ...(         

أسئلة بيانية يف القرآن الكرمي للدكتور فال السامرائي ، وملسات بيانية  -
لف نفسو جملة البحوث والدراسات القرآنية ) ؤ من نصوص قرآنية للم

 وحفظهما

18 2 = 
 من سورة النساء34و33تحليل اآليتين 

 وحفظهما
 –االنماء 

 انًُالشح  
االختثاساخ 

 انتحشٚشٚح

19 2 = 
 من سورة النساء36و35تحليل اآليتين 

 وحفظهما
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشٚشٚح

21 2 = 
 من سورة النساء38و37تحليل اآليتين 

 وحفظهما
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشٚشٚح

21 2 = 
 من سورة النساء 41و 39يتينتحليل اآل

 وحفظهما
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشٚشٚح

22 2 = 
 من سورة النساء42و 41يتين تحليل اآل

 وحفظهما
 –االنماء 

 انًُالشح
 االختثاساخ

 انتحشٚشٚح

23 2 = 
 من سورة النساء43تحليل اآلية 

 وحفظها
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشٚشٚح

24 2 = 
 من سورة النساء44تحليل اآلية

 وحفظها
 –االنماء 

 انًُالشح  
االختثاساخ 

 انتحشٚشٚح

25 2 = 
 من سورة النساء 45تحليل اآلية

 وحفظها
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشٚشٚح

26 2 = 
 من سورة النساء  46تحليل اآلية

 وحفظها
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشٚشٚح

27 2 = 
 من سورة النساء 47تحليل اآلية

 وحفظها
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشٚشٚح

28 2 = 
 –االنماء  من سورة النساء48تحليل اآلية

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشٚشٚح

29 2 = 
 من سورة النساء49تحليل اآلية 

 وحفظها
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشٚشٚح

31 2 = 
 من سورة النساء51تحليل اآلية

 وحفظها
 –االنماء 

 انًُالشح  
االختثاساخ 

 انتحشٚشٚح



 جممع امللك فهد للطباعة (

 د. انًشاخغ االنكتشَٔٛح      

سورة النساء دراسة  بالغية حتليلية / خدجية حممد أمحد أطروحة دكتوراه ،كلية 
 اللغة العربية ، جامعة ام القرى 

 
 

 خطة تطىيش انمقشس انذساسي: .13
 

 مستحدث في مجال استراتيجيات التعلم والتعليم. االلمام بكل ماهو -

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

 قسام العلمية في الجامعات االخرى.مقارنة المقرر بمقررات اال -

 

 

 

 

 

 

 

 

 


