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 1الصفحح 

 
  

  
 وٖ ّصف الثشًاهح األكادٗ

يوفر وصف البرنامج األكاديمي ىذا  ايجازاً مقتضياً ألىم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 تحقيقها مبرىناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبو وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

  لٌم العالً والبـحث العلمًوزارة التعجامعة دٌالى /  انًؤصضخ انزؼهًٛٛخ .1

ٌّة انمضى انغبيؼٙ / انًشكز  .2  كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسان

أٔ  اصى انجشَبيظ األكبدًٚٙ .3

  انًُٓٙ
ٌّةقسم  ٌّة/ اللغة العرب  كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسان

 باللغة العربٌة وآدابهادكتوراه  اصى انشٓبدح انُٓبئٛخ  .4

 :انُظبو انذساصٙ .5

   خشٖصُٕ٘ / يمشساد/ أ
 النظام السنوي

 اعتماد معاٌٌر االتحاد للجامعات العربٌة انًؼزًذ   ثشَبيظ االػزًبد .6

 التربٌة / مؤسسات اخرى فً الدولة وزارة  انًؤصشاد انخبسعٛخ األخشٖ  .7

 21/5/1026 ربسٚخ إػذاد انٕطف  .8

    :  أْذاف انجشَبيظ األكبدًٚٙ .9

 

فٙ خذيخ انًغزًغ  فؼبال   ا  خ فٙ كهٛخ انزشثٛخ ػُظشعؼم انًُزظ انز٘ ٚزًخض ػٍ لضى انهغخ انؼشثٛ

 .افضم انًضزٕٚبد انؼهًٛخ ٔانزشثٕٚخ ٔرٕطٛم انشصبنخ انزشثٕٚخ انًطهٕثخ فٙ اػالء 
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 انًطهٕثخ ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى انجشَبيظيخشعبد  .11

 

 االْذاف انًؼشفٛخ  -ا

 .       كزبة انمذٚىاننًبدح فخ ٔانفٓى نإلطبس انفكش٘ رًكٍٛ انطهجخ يٍ انحظٕل ػهٗ انًؼش - 1

 اػذاد انطهجخ اػذادا" َفضٛب" ٔرشثٕٚب" نًُٓخ انزذسٚش فٙ انًذاسس انضبَٕٚخ . -2

 فٙ انًذاسس انضبَٕٚخ كزبة انمذٚىاناػذاد انطهجخ اػذادا" َفضٛب" ٔرشثٕٚب" نًُٓخ رذسٚش يبدح   -3

 

 شَبيظ جانخبطخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف  –ة 

 ٚحذد آنٛخ َمم انًؼشفخ انُظشٚخ انٗ انغبَت انزطجٛمٙ داخم انظف انًذسصٙ. -1
 داخم انظف انًذسصٙ . كزبة انمذٚىانٚطجك اصزشارٛغٛبد  -2
 ٚطجك االصبنٛت انًُبصجخ نهزمهٛم يٍ أصش انُضٛبٌ . -3
     ٚطجك َظشٚبد انزؼهى فٙ انًٕالف انزؼهًٛٛخ .  -4

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

رزٔٚذ انطهجخ ثبألصبصٛبد ٔانًٕاضٛغ انًزؼهمخ ثبنًؼشفخ صزخذاو طشٚمخ االنمبء ٔانًحبضشح فٙ ا -1

 . انًٕضحخ فٙ ) أ (

  .ٔششحٓب يٍ لجم انكبدس االكبدًٚٙرٕضٛح انًٕاد انذساصٛخ يٍ خالل طشٚمخ االصزغٕاة  ٔانًُبلشخ ٚزى  -2

  .انًؼهٕيبد ٔانحمبئكنهحظٕل ػهٗ يبرٛخ انشجكخ انذٔنٛخ نهًؼهٕ ٔ انطهجخ ثزٚبسح انًكزجخ رٕعّٛ -3

 طشائك انزمٛٛى      

 % ايزحبَبد فظهٛخ , ٔٚؤخز ثُظش االػزجبس انًٕاظجخ ٔانًشبسكخ انٕٛيٛخ .41

 % اخزجبساد َٓبٚخ انفظم انذساصٙ . 61

  األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ-ط

 . طٕنٓبثُٛخ انكهًخ ٔيؼشفخ انهٕلٕف ػهٗ  انًٕضٕػبد انظشفٛخرحهٛم ثؼض  -1

 . ٔيذٖ رطٕسْب  كزبة انمذٚىيٕضٕػبد انٚمبسٌ ثٍٛ  -2

 انًشٕٓسٍٚ.انؼهًبء ٚمٛى  -3

  .   انًٕضٕػبد انهغٕٚخٚفضش  -4

 

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 ركهٛف انطهجخ ثؼًم رمبسٚش فًٛب ٚخض انًحبضشح انًزذأنخ  ٔاظٓبس  اًْٛزٓب . -1

 شٚخ )كٛف,نًبرا,اٍٚ,ا٘( نجؼض انًٕاضٛغ .اصزغٕاة انطهجخ يٍ خالل يغًٕػخ يٍ االصئهخ انزفكٛ -2

 رشكٛم حهمبد َمبشٛخ ٚكبفئ ػهٗ اعبثزّ انطبنت ضًُٓب ٔرظحح يؼهٕيبرّ ارا اخطأ. -3

 رذسٚش انطهجخ كٛفٛخ ثُبء طشق انزفكٛش ٔانزحهٛم نذٚٓى . -4

 طشائك انزمٛٛى    

 

 اصبسح ػُظش انزحفٛز ثٍٛ انطهجخ يٍ خالل يكبفئخ انًزمذو ثبنذسعبد. -1

 االعبثخ انظحٛحخ كئعبثخ ًَٕرعٛخ يؼزًذح فٙ االيزحبٌ  انٕٛيٙ أٔ انُٓبئٙ  .احزضبة  -2

 دػى انطهجخ انزٍٚ نذٚٓى كفبءح عٛذح ثًب ٚزالئى ٔيزطهجبد انمضى .  -3
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 نيةالمرحلة الثا ( سنة واحدة فقط)  ومدته  بنية البرنامج  .11

 المرحلة الدراسية
رمز المقرر 

 أو المساق
 اسم المقرر أو المساق

 لساعات المعتمدةا
 

 عملي نظري

 لثةالثالة المرح

246 

 صبػخ صُٕٚب  (  64) كزبة انمذٚىان

( صبػخ نكم 2ثٕالغ )

 شؼجخ

 ال ٕٚعذ

    

    

    

 

 انزخطٛظ نهزطٕس انشخظٙ .12

 .ان المنهج ينفي ان يراعي ميول الطلبة واتجاىاتهم وحاجاتهم ومشكالتهم  -7

بين اساليب التعلم وبين خصائص  توافق ا" مع حاضر الطلبة ومستقبلهم , وان يكون ان المنهج ينبغي ان يكون متكيف -1
 نمو الطلبة .

يضيف  واالستاذ المتمكنبالتدريسي,  -اوال–ان يكون التدريسي ذو شخصية مؤثرة في طلبتو, كون الطالب يتأثر  -3
 اسلوب خاص لشخصية الطالب في التدريس.

 دريب المعتمدة .التحديث الدوري  )السنوي( لخطط الت -4

 انًؼٓذ(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزحبق ثبنكهٛخ أٔ  غ)ٔضيؼٛبس انمجٕل .13

 القبول مركزي -7

 رغبة الطالب. -1
 المعدل التنافسي بين األقسام.

 

 أْى يظبدس انًؼهٕيبد ػٍ انجشَبيظ.14

 . كتاب القديمالصص طابق آخر متطلبات الدراسة في تخالكتب, الدوريات , الرسائل واالطاريح الجامعية التي ت -7
 شبكة المعلومات الدولية . -7

 الخبرة الشخصية للقائم بتدريس المقرر .  -1
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 هخطظ هِاساخ الوٌِح

 ٗشخٔ ّضغ اشاسج فٖ الوشتؼاخ الوقاتلح لوخشخاخ التؼلن الفشدٗح هي الثشًاهح الخاضؼح للتق٘٘ن

 هخشخاخ التؼلن الوطلْتح هي الثشًاهح 

الغٌح / 

 الوغتْٓ
 اعن الوقشس سسهض الوقش

 أعاعٖ

 أم اخت٘اسٕ

 األُذاف الوؼشف٘ح
األُذاف الوِاسات٘ح 

 الخاصح تالثشًاهح
األُذاف الْخذاً٘ح 

 ّالق٘و٘ح

التأُ٘ل٘ح الوِاساخ الؼاهح ّ

 الوٌقْلح

)الوِاساخ األخشٓ الوتؼلقح 

تقاتل٘ح التْظ٘ف ّالتطْس 

 (الشخصٖ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسً الكتاب القدٌم 126 ثانٌةال

                  

                    

                  



  
 5الصفحح 

 
  

 وْرج ّصف الوقشسً

 ّفاء حغ٘ي ػلٖم .د 

 ّصف الوقشس

 

  وزارة التعلٌم العالً والبـحث العلمًجامعة دٌالى /  انًؤصضخ انزؼهًٛٛخ .1

ٌّة / انًشكز انؼهًٙانمضى  .2  اللغة العربٌة / قسم كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسان

 126 اصى / سيز انًمشس .3

 لثةالثاطلبة المرحلة  أشكبل انحضٕس انًزبحخ .4

 السنوي انفظم / انضُخ .5

 )انكهٙ(ػذد انضبػبد انذساصٛخ  .6
 ( ساعة لكل شعبة1/ بواقع  ) (    ساعة62)  
 

 م 21/5/1026 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .7

 أْذاف انًمشس .8

 انمذٚى .  انزبةاػذاد انطهجخ نزذسٚش يبدح  -1

 .كزبة انمذٚىانفٙ يبدح اػذاد ثبحضٍٛ ػهًٍٛٛ فٙ يغبل انجحش  -2

 انكزبة انمذٚى .ٔانزمبسٚش فٙ يبدح  اعشاء انجحٕس  -3
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

 البرنامج.
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 ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى انًمشسيخشعبد  .9

  األْذاف انًؼشفٛخ -أ
 . انكزبة انمذٚىٚؼشف يفٕٓو  -1

 .مذٚى كزبة انانٚجٍٛ اًْٛخ دساصخ  -2

 (.كزبة انمذٚى) انٚحذد اْذاف انذساصخ نٓزا انًمشس -3

 .كزبة انمذٚى انًٚٛز ثٍٛ اْذاف دساصخ  -4

 ٕٚضح خظبئض دساصخ ْزِ انًبدح . -5

 .كزبة انمذٚى انٚحذد انخظبئض انًًٓخ ٔانٕاعت رضهٛظ انضٕء ػهٛٓب ضًٍ دساصخ يبدح  -6

   

  األْذاف انًٓبسارٛخ انخبطخ ثبنًمشس  -ة 

 كزبة انمذٚى .ان فٖ ث٘ح , ّكتاتح تحْث ّدساعاخ هتخصصحٗكتة ّسقح تح  -1

حفع اعواء ّشخص٘اخ تاسصج ألدتاء ّشؼشاء ّتغتخذم هصطلحاخ لغْٗح ًّقذٗح هتْعطح ّػال٘ح  -2

 الوغتْٓ توا ٗالئن طث٘ؼح الذسط .

 . كزبة انمذٚى انتؼلن طشائق تذسٗظ هادج  -3

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 انًحبضشح انًؼذنخ -1
 لشخ .انًُب -2
 االصزغٕاة . -3
 انؼظف انزُْٙ . -4
 االصئهخ انزحفٛزٚخ .  -5

 

 طشائك انزمٛٛى      

 % ايزحبَبد فظهٛخ , ٔٚؤخز ثُظش االػزجبس انًٕاظجخ ٔانًشبسكخ انٕٛيٛخ . 41   -1

 %  اخزجبساد َٓبٚخ انفظم انذساصٙ .61 -2

 
 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ -ط

 . غخ انؼشثٛخانهفٙ رطٕس  انكزبة انمذٚىانزؼشٚف ثأصش  -1
 . كزبة انمذٚىانٚجذ٘ االْزًبو انفبػم ثذساصخ يبدح  -2
 رًُٛخ االرغبْبد االٚغبثٛخ َحٕ ػًهٛخ انزؼهى . -3
  رؼذٚم االرغبْبد انضهجٛخ فٙ ػًهٛخ انزؼهى ٔانزؼهٛى .ثًب ٚخض انًمشس . -4

  

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 انؼظف انزُْٙ . -1
 انًُبلشخ . -2
 زظبص .االصئهخ انًزشؼجخ فٙ االخ -3

 طشائك انزمٛٛى    

 

 انًكبفئخ ٔانزحفٛز فٙ سفغ انًؼُٕٚبد يٍ خالل انذسعبد انًحزضجخ ضًٍ انزمٛٛى انٕٛيٙ . 
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 انًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ (انزأْٛهٛخ انًٓبساد  انؼبيخ ٔ-د 

 يشاعؼخ انخطٕاد انضبثمخ ٔيخشعبرٓب . -1
 ٗ انًضزغذاد انؼهًٛخ ٔاالدثٛخ ػٍ طشٚك انكزت ٔانذٔسٚبد .االطالع ػه -2
   االطالع انًزٕاطم ػهٗ شجكخ انًؼهٕيبد انذٔنٛخ فٙ يغبل االخزظبص . -3
اعشاء انًضبعالد ٔانحهمبد انُمبشٛخ يغ رٔ٘ االخزظبص انذلٛك ثذافغ رطٕٚش انًؼشفخ   -4

  ٔانًؼهٕيبد انشخظٛخ .

 بنية المقرر .11

 ت التعلم المطلوبةمخرجا الساعات األسبوع
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

األسبوع األول 
6/20/1025 

2 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا و  ًٌّّ ا و تطبٌق ًٌّّ و فهمه نظر

قدرتهم على إدراكها و 
استٌعابها و تحوٌلها الى 

ا ونقل هذه  ا وتكلّمًّ ملكة فهمًّ
 المعرفة لآلخرٌن 

 التعريف بمفردات
  مادة الكتاب القديم 

 عرض تقدٌمً (2)
 ( مناقشة و حوار1)
( عرض على 3)

 العارضة اإللكترونٌة

 ( اختبارات شفهٌة2)
 بحثٌة( واجبات 1)
( حضور الطلبة و 3)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

 الثانًاألسبوع 
23/20/1025 

2 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا و  ًٌّّ ا و تطبٌق ًٌّّ و فهمه نظر

على إدراكها و  قدرتهم
استٌعابها و تحوٌلها الى 

ا ونقل هذه  ا وتكلّمًّ ملكة فهمًّ
 المعرفة لآلخرٌن

التعريف بالمصادر 
المعتمدة في 
 تدريس المادة 

 عرض تقدٌمً (2)
 ( مناقشة و حوار1)
( عرض على 3)

 العارضة اإللكترونٌة

 ( اختبارات شفهٌة2)
 بحثٌة( واجبات 1)
( حضور الطلبة و 3)

ً أثناء مشاركتهم ف
 المحاضرة

الثالث   األسبوع 
10/20/1025 

2 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا و  ًٌّّ ا و تطبٌق ًٌّّ و فهمه نظر

قدرتهم على إدراكها و 
استٌعابها و تحوٌلها الى 

ا ونقل هذه  ا وتكلّمًّ ملكة فهمًّ
 المعرفة لآلخرٌن

كتاب البيان 
 والتبيين للجاحظ

 عرض تقدٌمً (2)
 ( مناقشة و حوار1)
عرض على ( 3)

 العارضة اإللكترونٌة

 ( اختبارات شفهٌة2)
( حضور الطلبة و 1)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

 الرابعاألسبوع 
11/20/1025 

2 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا و  ًٌّّ ا و تطبٌق ًٌّّ و فهمه نظر

قدرتهم على إدراكها و 
استٌعابها و تحوٌلها الى 

ا ونقل هذه  ا وتكلّمًّ ملكة فهمًّ
 لآلخرٌنالمعرفة 

التعريف بكتاب 
البيان والتبيين 

 ومؤلفو

 عرض تقدٌمً (2)
 ( مناقشة و حوار1)
( عرض على 3)

 العارضة اإللكترونٌة

 ( اختبارات شفهٌة2)
( حضور الطلبة و 1)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

 األسبوع 
الخامس 

3/22/1025 2 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا و  ًٌّّ ا و تطبٌق ًٌّّ و فهمه نظر

قدرتهم على إدراكها و 
استٌعابها و تحوٌلها الى 

ا ونقل هذه  ا وتكلّمًّ ملكة فهمًّ

ف يالتعر 
بموضوعات 

والمصادر الكتاب 

 عرض تقدٌمً (2)
  ( مناقشة و حوار1)

 شفهٌة( اختبارات 2)
 حفظٌة( واجبات 1)
( حضور الطلبة و 3)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة
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التي اعتمد عليها  المعرفة لآلخرٌن
 في تأليف كتابو 

األسبوع 
 السادس

20/22/1025 

2 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا و  ًٌّّ ا و تطبٌق ًٌّّ و فهمه نظر

قدرتهم على إدراكها و 
استٌعابها و تحوٌلها الى 

ا ونقل هذه  ا وتكلّمًّ ملكة فهمًّ
 المعرفة لآلخرٌن

دراسة منهجية 
تاب الك

والموضوعات التي 
 تطرق اليها

 عرض تقدٌمً (2)
 ( مناقشة و حوار1)
عرض على  ( 3)

 العارضة اإللكترونٌة

 ( اختبارات شفهٌة2)
 حفظٌة( واجبات 1)
( حضور الطلبة و 3)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

السابع األسبوع 
21/22/1025 

2 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
 ًٌّّ ا و تطبٌق ًٌّّ ا و و فهمه نظر

قدرتهم على إدراكها و 
استٌعابها و تحوٌلها الى 

ا ونقل هذه  ا وتكلّمًّ ملكة فهمًّ
 المعرفة لآلخرٌن

دراسة نماذج من 
 الكتاب

 عرض تقدٌمً (2)
 ( مناقشة و حوار1)
( عرض على 3)

 العارضة اإللكترونٌة

 ( اختبارات شفهٌة2)
 مفاجئامتحان ( 1)
( حضور الطلبة و 3)

مشاركتهم فً أثناء 
 حاضرةالم

الثامن األسبوع 
12/22/1025 

2 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا و  ًٌّّ ا و تطبٌق ًٌّّ و فهمه نظر

قدرتهم على إدراكها و 
استٌعابها و تحوٌلها الى 

ا ونقل هذه  ا وتكلّمًّ ملكة فهمًّ
 المعرفة لآلخرٌن

 
دراسة خطبة 
الرسول خطبة 

 الوداع

 عرض تقدٌمً (2)
  ( مناقشة و حوار1)

 شفهٌة( اختبارات 2)
 حفظٌة( واجبات 1)
( حضور الطلبة و 3)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

التاسع األسبوع 
2/21/1025 

2 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا و قدرتهم على  ًٌّّ و فهمه نظر

إدراكها و استٌعابها و 
ا  تحوٌلها الى ملكة فهمًّ

ا ونقل هذه المعرفة  وتكلّمًّ
 لآلخرٌن

تحليل الخطبة 
 وشرحها

 قدٌمًعرض ت (2)
 ( مناقشة و حوار1)
( عرض على 3)

 العارضة اإللكترونٌة

 ( اختبارات شفهٌة2)
 بحثٌة( واجبات 1)
( حضور الطلبة و 3)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

لعاشر األسبوع ا
8/21/1025 

2 
تقوٌم مدى فهم الموضوعات 

 االدبٌة السابقة 

استخراج الفنون 
البالغية من 

 الخطبة

 عرض تقدٌمً (2)
( مناقشة و حوار 1)
( عرض على 3)

 العارضة اإللكترونٌة

 ( اختبارات شفهٌة2)
 امتحان مفاجئ( 1)
( حضور الطلبة و 3)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

 

الحادي األسبوع 
 عشر 

25/21/1025 
2  

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا و قدرتهم على  ًٌّّ و فهمه نظر

إدراكها و استٌعابها و 
ا  تحوٌلها الى ملكة فهمًّ

ا ونقل هذه المعرفة  وتكلّمًّ
 لآلخرٌن

استخراج 
الموضوعات 

 اللغوية في الكتاب 

 عرض تقدٌمً (2)
( مناقشة و حوار 1)
( عرض على 3)

 العارضة اإللكترونٌة

 ( اختبارات شفهٌة2)
 امتحان مفاجئ( 1)
( حضور الطلبة و 3)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

 

الثانً األسبوع 
 عشر
11/21/1025 

2 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا و قدرتهم على  ًٌّّ و فهمه نظر

إدراكها و استٌعابها و 
ا  تحوٌلها الى ملكة فهمًّ

ا ونقل هذه المعرفة  وتكلّمًّ
 لآلخرٌن

 

الترادف في البيان 
 والتبيين

 عرض تقدٌمً (2)
( مناقشة و حوار 1)
( عرض على 3)

 العارضة اإللكترونٌة

 ( اختبارات شفهٌة2)
 بحثٌةواجبات ( 1)
( حضور الطلبة و 3)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

 

الثالث  األسبوع
 عشر
12/21/1025 

2 
ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا و قدرتهم على  ًٌّّ و فهمه نظر
استٌعابها ونقل هذه المعرفة 

المشترك اللفظي 
  في البيان والتبيين

 عرض تقدٌمً (2)
 ( مناقشة و حوار1)
( عرض على 3)

 رضة اإللكترونٌةالعا

 ( اختبارات شفهٌة2)
 حفظٌة ( واجبات 1)
( حضور الطلبة و 3)

مشاركتهم فً أثناء 
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 المحاضرة لآلخرٌن

 
 
 

الرابع األسبوع 
 5/2 عشر

/1026 

 
 
2 

 
 
 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع و 
ا و قدرتهم  ًٌّّ ا و تطبٌق ًٌّّ فهمه نظر

 على إدراكها 

 
االضداد في البيان 

 والتبيين

 
 
 
 ( عرض تقدٌم2ً)
 ( مناقشة و حوار1)
( عرض على 2) 

 العارضة اإللكترونٌة

 
 
 
 ( اختبارات شفهٌة2)
 حفظٌة( واجبات 1)
( حضور الطلبة و 3)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

 

 

 

األعثْع الخاهظ 

 12/1/2116ػشش 
2 

 

 

ضثظ الطلثح لِزا الوْضْع ّ 

فِوَ ًظشٗ ًّا ّ قذستِن ػلٔ إدساكِا 

لٔ هلكح ّ اعت٘ؼاتِا ّ تحْٗلِا ا

ا ًّقل ُزٍ الوؼشفح  ا ّتكل وًّ فِوًّ

 لآلخشٗي

 

 التقاتل فٖ خطثح الْداع
 

 ( ػشض تقذٗو1ٖ)

  ( هٌاقشح ّ حْاس2)

 

 

 ( اختثاساخ شفِ٘ح1)

 تحث٘ح( ّاخثاخ 2)

( حضْس الطلثح ّ 3)

هشاسكتِن فٖ أثٌاء 

 الوحاضشج

 عطلة نصف السنة

 األسبوع
السادس 

/22/2عشر
1026 

2 
وعات تقوٌم مدى فهم الموض
ا  ًٌّ  السابقة نظر

دراسة باب البيان 
  التبيين

 

 ( ػشض تقذٗو1ٖ)

( هٌاقشح ّ حْاس 2)

( ػشض ػلٔ 3)

 الؼاسضح اإللكتشًّ٘ح

 

 

 ( اختثاساخ شفِ٘ح1)

 اهتحاى هفاخئ( 2)

( حضْس الطلثح ّ 3)

هشاسكتِن فٖ أثٌاء 

 الوحاضشج

السابع األسبوع 
 16/2 عشر

/1026 
2 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا و قدرتهم على و ف ًٌّّ همه نظر

نقل وإدراكها و استٌعابها 
 هذه المعرفة لآلخرٌن

 دالالت العقد
 

 عرض تقدٌمً (2)
  ( مناقشة و حوار1)

 ( اختبارات شفهٌة2)
 بحثٌة( واجبات 1)
( حضور الطلبة و 3)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

الثامن األسبوع 
عشر 

1/1/1026 
2 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا و قدرتهم على و  ًٌّّ فهمه نظر

إدراكها ونقل هذه المعرفة 
 لآلخرٌن

 دالالت اإلشارة 
 عرض تقدٌمً (2)
  ( مناقشة و حوار1)

 ( اختبارات شفهٌة2)
 حفظٌة( واجبات 1)
( حضور الطلبة و 3)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

التاسع األسبوع 
عشر 

2/1/1026 2 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
 ًٌّّ ا و قدرتهم على و فهمه نظر

إدراكها ونقل هذه المعرفة 
 لآلخرٌن

تمرينات تطبيقية من  
كتاب الجاحظ 

 وتحليلها

 عرض تقدٌمً (2)
 ( مناقشة و حوار1)

 

 ( اختبارات شفهٌة2)
 حفظٌة( واجبات 1)
( حضور الطلبة و 3)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

األسبوع 
 العشرون

26/1/1026 
2 

ع ضبط الطلبة لهذا الموضو
ا  و قدرتهم  ًٌّّ و فهمه نظر

على إدراكها و استٌعابها و 
ا  تحوٌلها الى ملكة فهمًّ

ا ونقل هذه المعرفة  وتكلّمًّ
 لآلخرٌن

كتاب االمالي 
  النحوية

 عرض تقدٌمً (2)
 ( مناقشة و حوار1)

 

 ( اختبارات شفهٌة2)
 حفظٌة( واجبات 1)
( حضور الطلبة و 3)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

لحادي ااألسبوع 
و العشرون 

13/1/1026 

2 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا و قدرتهم على  ًٌّّ و فهمه نظر
إدراكها ونقل هذه المعرفة 

 لآلخرٌن

 
التعريف بالكتاب 
والموضوعات التي 

 تضمنها

 عرض تقدٌمً (2)
 ( مناقشة و حوار1)

 

 ( اختبارات شفهٌة2)
 حفظٌة( واجبات 1)
( حضور الطلبة و 3)

ناء مشاركتهم فً أث
 المحاضرة

الثانً األسبوع 
 2و العشرون 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا و قدرتهم على  ًٌّّ و فهمه نظر

 عرض تقدٌمً (2)ـــابي علي التعريف ب
 ( مناقشة و حوار1)
( عرض على 3)

 ( اختبارات شفهٌة2)
 بحثٌة( واجبات 1)
( حضور الطلبة و 2) 
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إدراكها ونقل هذه المعرفة  1/3/1026
 لآلخرٌن

مشاركتهم فً أثناء  العارضة اإللكترونٌة  واثاره القالي
 المحاضرة

الثالث األسبوع 
و العشرون 

2/3/1026 
2 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا و قدرتهم على  ًٌّّ و فهمه نظر

إدراكها و استٌعابها ونقل 
 هذه المعرفة لآلخرٌن

الموضوعات اللغوية 
  اللغوية في الكتاب

 عرض تقدٌمً (2)
 ة و حوار( مناقش1)
( عرض على 3)

 العارضة اإللكترونٌة

 ( اختبارات شفهٌة2)
 بحثٌة( واجبات 1)
( حضور الطلبة و 3)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

 رابع األسبوع ال
و العشرون 

26/3/1026 
2 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا و قدرتهم على  ًٌّّ و فهمه نظر

إدراكها و استٌعابها ونقل 
 نهذه المعرفة لآلخرٌ

 عرض تقدٌمً (2)  الترادف في االمالي 
 ( مناقشة و حوار1)
( عرض على 3)

 العارضة اإللكترونٌة

 ( اختبارات شفهٌة2)
 امتحان مفاجئ( 1)
( حضور الطلبة و 3)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

األسبوع 
و  خامسال

العشرون 
13/3/1026 

2 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا و قدرتهم ع ًٌّّ لى و فهمه نظر

إدراكها و استٌعابها ونقل 
 هذه المعرفة لآلخرٌن

 
 األضدد قي االمالي

 عرض تقدٌمً (2)
 ( مناقشة و حوار1)
( عرض على 3)

 العارضة اإللكترونٌة

 ( اختبارات شفهٌة2)
 بحثٌة( واجبات 1)
( حضور الطلبة و 3)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

األسبوع 
و  سادسال

العشرون 
30/3/1026 

2 

لطلبة لهذا الموضوع ضبط ا
ا و قدرتهم على  ًٌّّ و فهمه نظر

إدراكها و استٌعابها ونقل 
 هذه المعرفة لآلخرٌن

المشترك اللفظي 
   في االمالي

 عرض تقدٌمً (2)
 ( مناقشة و حوار1)
( عرض على 3)

 العارضة اإللكترونٌة

 ( اختبارات شفهٌة2)
 ( واجبات بحثٌة1)
( حضور الطلبة و 3)

 مشاركتهم فً أثناء
 المحاضرة

 ابعاألسبوع الس
و العشرون 

6/2/1026 2 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا و قدرتهم على  ًٌّّ و فهمه نظر

إدراكها و استٌعابها ونقل 
 هذه المعرفة لآلخرٌن

الفنون 
 البالغية)الكناية(

 

 عرض تقدٌمً (2)
 ( مناقشة و حوار1)
نماذج ( أمثلة من 3)

 ادبٌة
( عرض على 2)

 نٌةالعارضة اإللكترو

 ( اختبارات شفهٌة2)
 حفظٌة( واجبات 1)
( حضور الطلبة و 3)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

ثامن األسبوع ال
و العشرون 

23/2/1026 
2 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا و قدرتهم على  ًٌّّ و فهمه نظر

إدراكها و استٌعابها ونقل 
 هذه المعرفة لآلخرٌن

 عرض تقدٌمً (2) المجاز في االمالي
 مناقشة و حوار (1)
 ( أمثلة ادبٌة3)
( عرض على 2)

 العارضة اإللكترونٌة

 ( اختبارات شفهٌة2)
 حفظٌة( واجبات 1)
( حضور الطلبة و 3)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

 تاسعاألسبوع ال
و العشرون 

10/2/1026 2 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا و قدرتهم على  ًٌّّ و فهمه نظر

قل إدراكها و استٌعابها ون
 هذه المعرفة لآلخرٌن

دراسة وصية من 
 وصايا أحد الخلفاء

 عرض تقدٌمً (2)
 ( مناقشة و حوار1)
 النماذج ( أمثلة من 3)
( عرض على 2)

 العارضة اإللكترونٌة

 ( اختبارات شفهٌة2)
حفظٌة ( واجبات 1)

 وبحثٌة .
( حضور الطلبة و 3) 

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

األسبوع 
 الثالثون

11/2/1026 2 
تقوٌم مدى فهم الموضوعات 

ا  االدبٌة ًٌّ  السابقة نظر

الصيغ الصرفية 
 الواردة فيها

 عرض تقدٌمً (2)
 ( مناقشة و حوار1)
كتب ( أمثلة من 3)

 االدب
( عرض على 2)

 العارضة اإللكترونٌة

 ( اختبارات شفهٌة2)
 امتحان مفاجئ( 1)
( حضور الطلبة و 3)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

الحادي بوع األس
الثالثون و
2/5/1026 

2 
 
 
 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ا و قدرتهم على  ًٌّّ و فهمه نظر

إدراكها و استٌعابها ونقل 
 هذه المعرفة لآلخرٌن

الفنون البالغية 
 الواردة فيها

 عرض تقدٌمً (2)
 ( مناقشة و حوار1)
( أمثلة من واقع 3)

 الطلبة
( عرض على 2)

 العارضة اإللكترونٌة

 ختبارات شفهٌة( ا2)
 ( واجبات منزلٌة1)
(    تدرٌبات و 3)

 نشاطات
( حضور الطلبة و 2)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة

 
 

الثانً األسبوع 
 الثالثون و 

22/5/1026 

 
 

 
 

1 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع 
ًٌّاو فهمه  و قدرتهم على  نظر

إدراكها و استٌعابها ونقل 
 هذه المعرفة لآلخرٌن

ة الخصائص العام
السلوب البي علي 

 القالي في االمالي

 عرض تقدٌمً (2)
 ( مناقشة و حوار1)
 االدب( أمثلة من 3)
( عرض على 2)

 العارضة اإللكترونٌة

 
 ( اختبارات شفهٌة2)
 بحثٌة( واجبات 1)
( حضور الطلبة و 3)

مشاركتهم فً أثناء 
 المحاضرة
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 انجُٛخ انزحزٛخ .11

 رفظٛهٙ حذٚضخ .راد طبثغ رؼهًٛٙ  اخزٛبس كزت انكزت انًمشسح انًطهٕثخ -1

  انًشاعغ انشئٛضخ -2
اْى انكزت ضًٍ االخزظبص ٔانزٙ ركٌٕ راد 

 اصهٕة اكبدًٚٙ يفٕٓو ٔغٛش يؼمذ .
انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب )انًغالد  - أ

  انؼهًٛخ , انزمبسٚش,...(
ٕٚطٗ ثجؼض انكزت ٔانشصبئم ٔاالطبسٚح  انزٙ 

 رزضًٍ يفشداد انًمشس .

 االنكزشَٔٛخ , يٕالغ االَزشَذ...انًشاعغ  - ة
ضًٍ االَزشَٛذ ٔانزٙ رشًم كم يب  هغٕٚخانًكزجخ ان

 ٚزؼهك ثبنًمشس ٔثشكم رفظٛهٙ  دلٛك ٔيٕضح. 
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 اصشاء انًمشس انذساصٙ ثبنغٕاَت انزطجٛمٛخ انزٙ رخض يُٓخ انزؼهٛى .


