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 ((السنوية ستمارة الخطة التدريسية )) ا

 التدريسي اسم حسين إبراهيم مبارك .أم .د 

 البريد االلكتروني 

 سم المادةا تحليل نص 

 لمقرر الفص تحليل النص 

تعريف الطلبة على كيفية تحليل النص القرآني والتعرف على المصادر التي تعينه على 

 يق ما تعلمه على نصوص القران االخرى تحليل النص القرآني ، فضالً عن تطب
 ةالماد أهداف

 دراسة الجانب التركيبي الوظيفي لسورة الكهف -

 دراسة الجانب البالغي والبياني للسورة  -

 دراسة الجانب الداللي لسورة الكهف  -

 األساسيةلتفاصيل ا

 ةللماد

 تفسير ابن كثير  -

 تفسير روح المعاني لآللوسي  -

 معاني القران للفراء  -

 ةكتب المنهجيال

الجامع ألحكام القران للقرطبي ( ) كتب اعراب القران ()   ةالمصادر الخارجي 

االمتحان 

 النهائي
األولالفصل  الفصل الثاني المختبرات  

الفصل 

 الدراسي

 الدرجة 20 20 - 60

 

 تقديرات الفصل

 ةمعلومات اضافي ال يوجد كتاب منهجي معتمد من اللجنة القطاعية في المادة 
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 الفصل الدراسي االول – جدول الدروس االسبوعي
 

 التاريخ ةالماده النظري ةيلالماده العم المالحظات

ع
و
سب

أل
 ا

12/10/4201 سبب نزول ايات السورة ومكية او مدنية    1 

19/10/4201 اسماء السورة وعدد اياتها     2 

26/10/4201 شرح مفردات السورة     3 

2/11/4201 شرح مفردات السورة     4 

9/11/4201 المعنى العام للسورة     5 

16/11/4201 المعنى العام للسورة     6 

23/11/4201 البناء الفني للسورة     7 

30/11/4201 امتحان الشهر األول     8 

7/12/4201 البناء الفني للسورة     9 

14/12/4201 البناء الفني للسورة     10 

12/12/4201 جوانب االعجاز للسورة    11 

28/12/4201 الجانب البياني     12 

4/1/5201 الجانب التاريخي     13 

11/1/5201 الجانب التشريحي    14 

18/1/5201 الجانب التشريعي والتربوي    15 

25/1/5201 الشهر الثانيامتحان     16 

 عطلة نصف السنة
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 الفصل الدراسي الثاني – األسبوعيجدول الدروس                                   

 

 التاريخ المادة النظرية يةلالمادة العم المالحظات

ع
و
سب

أل
 ا

15/2/5201 جوانب اعجاز اخرى    1 

22/2/5201 الجانب الوظيفي لتراكيب السورة     2 

1/3/5201 الجانب الوظيفي لتراكيب السورة     3 

8/3/5201 اعراب آيات السورة     4 

15/3/5201 ات السورة اعراب آي    5 

22/3/5201 اعراب آيات السورة     6 

29/3/5201 اعراب آيات السورة     7 

5/4/5201 امتحان الشهر األول    8 

12/4/5201 الجانب الداللي للسورة    9 

19/4/5201 الجانب الداللي للسورة    10 
26/4/5201 بالغة السورة     11 
3/5/5201 رةاللمسات البيانية في السو    12 
12/5/5201 اللمسات البيانية في السورة    13 

 14 19/5/2015 اللمسات البيانية في السورة  
 15 26/5/2015 الشهر الثانيامتحان   
 16  مراجعة شاملة   
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