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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 عتاناس المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى  متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري   إجباري ب.

  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 مدخل لدراسة األدب

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

   

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  التدريسيةعدد الساعات  الدراسة نمط م

 %100 32 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 32 محاضرات 1

 - إستوديوأو معمل  2

 - إضافيةدروس  3

 16 استذكار ، واجبات ، مكتبة  تذكر()ى أخر 4

 48 اإلجمالي 
 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

 

يدرس الطالب في هذا المقرر مقدمة في تنزيل القرآن الكريم، وأهم مباحثه، وبخاصة جمعه وكتابته والقراءات وعددها وأسباب 

ونماذج متنوعة ، وأنماطها وعناصرها الفنية. كما يدرس القصة في القرآن المكي والمدني، والفرق بين تعددها وغريب القرآن

وسماتها  في القرآن الكريم والصورة الفنية، وبالغتها وخصائصها الفنيةأمثال القرآن كما يدرس الطالب ، من القصص القرآني

 ذلك من خالل نصوص قرآنية كريمة تتجلى فيها هذه القيم األدبية بخصائصها اإلعجازية. ودراسةالفنية 

 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

مرن خرالل دراسرة وقيمره الفنيرة ، ويقرف علرى وجروه إعجرازه القرران الكرريم و خصوصريته، وأ رره أن يتعرف الطالب على مكانة

 القرآني.نصوص قرآنية تتجلى فيها عظمة وجالل اإلعجاز 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

  وما يتصل بذلك من قيم فنية. القرآن الكريم خصائص أسلوب أن يعّرف الطالب 1.1

  . القرآن الكريمأن يتحدث الطالب عن التفاسير التي تبرز الجانب األدبي  و البالغي في  1.2

أن يتعررّرف الطالررب علررى بعررب األسرراليب القرآنيررة كاألمثررال المنررروبة فرري القرررآن ، والقصررص  1.3

  القرآني

 

آن المختلفرة فري التحليرل البيراني  يرات وسرور لقررلطالرب أهميرة معرفرة مباحرو علروم اأن يشرح ا 1.4

  القرآن
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 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المهارات 2

  .ل في الوقوف على مكانة النص القرآني المعجزأسرار التحليمه من أن يوظف الطالب ما تعل 2.1

   .أن يفّرق بين أساليب القصص واألمثال المنروبة والحكم الواردة في القرآن 2.2

   . أن يحلل الطالب سور القرآن الكريم وفق معايير التحليل البياني 2.3

  .الصوتية  في القرآن الكريمأن يستخرج الطالب األسرار البالغية و النحويّة و  2.4

  القيم 3

  . أن يتحمل الطالب مسؤولية البحو عن معلومات المقرر والقيام باألعمال المسندة إليه 3.1

  . أن يعمل الطالب في فريق لتقديم عرض تقديمي إلحدى مفردات المقرر 3.2

   أن يكتب الطالب تقريراً حول إحدى مفردات المقرر 3.3

  يساهم في إ راء المحتوى الرقمي بما تعلمه في هذا المقرر .أن  3.4

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

1 
معنى القرآن الكريم وخصائصه، و مكانرة القرران الكرريم  وخصوصريته، وأ رره، و الفرروق برين سرور 

 السور المدنية( .  –القرآن الكريم )السور المكية

2 

 2 النزول و الناسخ و المنسوخ ، والقراءات وغريب القرآن.وأسباب  2

3 

أنواع التفاسير)التفسير بالمأ ور، تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير الترابعين، التفسرير 

دراسة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم/ التفاسير التي تبرز الجانرب األدبري  والبالغري فري -بالرأي(

 المعاني لأللوسي(.. روح-: )تفسير الزمخشري، تفسير الطاهر بن عاشور-نماذج-الكريمالقرآن 

2 

 2 القيم األسلوبية والفنون األدبية التي تجلت في النص القرآني.أبرز  4

 2 سورة الفاتحة ، فنلها وأسماؤها ، وأهم األساليب واألسرار البيانية فيها .  5

 2 )فنلها، سبب نزولها، عرض ألسرارها الجمالية(. -المعوذات )الفلق و الناس( 6

 2 االختبار النصفي ، وحل األسئلة بعد جمع األوراق  7

 2 أواخر سورة الحشر)فنلها، سبب نزولها، عرض ألسرارها الجمالية(.. 8

 2 سورة الملك)فنلها، سبب نزولها، عرض ألسرارها الجمالية(. 9

 2 عمران(، آيات مختارة)فنلها، سبب نزولها، عرض ألسرارها الجمالية(.الزهراوين )البقرة و آل  10

 2 )فنلها، سبب نزولها، عرض ألسرارها الجمالية(.-سورة فصلت 11

 2 تابع سورة فصلت . 12

 2 سورة يس )فنلها، سبب نزولها، عرض ألسرارها الجمالية(. 13

14 
وأسراره البيانية والتكرار المعجز فيه . سورة الكهف مزايا القص القرآني و خصوصية بنائه ، ميزاته 

 )فنلها، سبب نزولها، عرض ألسرارها الجمالية(.

2 

 2 تابع القصص القرآني في سورة الكهف )قصة موسى و الخنر(  15

 2 االختبار النهائي .  16

 32 المجموع

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

1.1 
 القررآن الكرريم خصرائص أسرلوب أن يعّرف الطالب

 .وما يتصل بذلك من قيم فنية.

 المحاضرة التقليدية 

  العصف الذهني

 االختبارات 

 الواجبات المنزلية

1.2 

أن يتحدث الطالب عرن التفاسرير التري تبررز الجانرب 

 . األدبي  و البالغي في القرآن الكريم

 المحاضرة التقليدية 

 العصف الذهني

  

األسئلة الحوارية واألسئلة 

 المباشرة 

 االختبارات

… 

أن يتعررّرف الطالررب علررى بعررب األسرراليب القرآنيررة 

  المنروبة في القرآن ، والقصص القرآنيكاألمثال 

 العصف الذهني

  التعلم التبادلي 

 القراءة واالطالع

 االختبارات 

 المشاريع الجماعية 
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 
أن يشرح الطالب أهمية معرفة مباحو علوم القررآن 

  المختلفة في التحليل البياني  يات وسور القرآن

 المحاضرة التقليدية

  القراءة واالطالع 

 .االختبار 

 األسئلة المباشرة .

 المهارات 2.0

2.1 
 المحاضرة التقليدية  . أن يوظف الطالب ما تعلمه من أسرار التحليل

 العصف الذهني 
 الواجبات المنزلية

2.2 
أن يفّرق بين أساليب القصرص واألمثرال المنرروبة 

  .والحكم الواردة في القرآن
 المنزلية والمكتبيةالواجبات  المحاضرة التقليدية 

… 
أن يحلررل الطالررب سررور القرررآن الكررريم وفررق معررايير 

  . التحليل البياني

 المحاضرة التقليدية 

 التغذية الراجعة 
 األسئلة المباشرة والحوارية

 
أن يستخرج الطالرب األسررار البالغيرة و النحويّرة و 

 .الصوتية  في القرآن الكريم
 المنزلية والمكتبيةالواجبات  القراءة واالطالع 

 القيم 3.0

3.1 
أن يتحمررل الطالررب مسررؤولية البحررو عررن معلومررات 

 . المقرر والقيام باألعمال المسندة إليه
 الواجبات المنزلية والمكتبية القراءة واالطالع

3.2 
أن يعمررل الطالررب فرري فريررق لتقررديم عرررض تقررديمي 

 . إلحدى مفردات المقرر
 الجماعيةالمشاريع  الكراسي المتنقلة 

… 
أن يكترررب الطالرررب تقريرررراً حرررول إحررردى مفرررردات 

  المقرر
 الواجبات المنزلية والمكتبية  القراءة واالطالع

 
أن يساهم في إ راء المحتروى الرقمري بمرا تعلمره فري 

 هذا المقرر .

 التعلم التبادلي 

 والقراءة واالطالع
 المشاريع الجماعية

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 0 األول .إجراء حوار شفهي لقياس مستوى المجموعة الطالبية 1

 0 الثالو .كتابة مقال يتوقع من خالله معرفة مدى فهم الطالب لطبيعة المادة 2

 %20 الثامن .إجراء االختبار النصفي 3

 %10 العاشر .إعداد بحو نظري من المكتبة  4

 %5 مستمر .قياس مستوى المشاركة الطالبية 5

 %5 مستمر الحنور 6

 %60 السادس عشر .إجراء االختبار النهائي 7
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

توجيه الطالب إلى المقررات المناسبة لمستواه ، والدعم طوال الفصل لمواعيد اإلضافة والحذف المرشد األكاديمي : 

 . واالنسحاب والتأجيل واالعتذار عن الفصل

 . رئيس القسم ووكيلته ومنسقي البرنامج : تقديم الدعم للطالب وحل مشكالته األكاديمية

 . ياديةاللجنة الثقافية : رصد إبداعات الطالب األدبية والق

  اللجنة االجتماعية : حل مشاكل الطالب األسرية واالجتماعية المؤثرة على الدراسة

 لجنة المعادالت : معادلة المقرر للطلبة القادمين من جامعات أخرى .

  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس

 أبو زهرة.: محمد ( القرآن) المعجزة الكبرى  -

 الغة القرآن الكريم/ أحمد أحمد بدري.بمن  -

  دراسات أدبية لنصوص من القرآن: محمد المبارك. -

 المساندةالمراجع 

 .دراسات لغوية في القرآن الكريم وقراءاته/أحمد مختارعمر

 .إعجاز القرآن/ مصطفى صادق الرافعي

 .دراسات ألسلوب القرآن الكريم/ محمد عبد الخالق عنيمة

 العشي و اإلبكار/ محمد دسوقي.\بالغة القرآن الكريم في التعبير بالغدو و ا صال ومن 
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 التعبير القرآني: د.فاضل السامرائي.

 منهج القصة في القرآن: محمد شديد.

 البيان في روائع القرآن: د.تمام حسان.

 اإللكترونيةالمصادر 

  https://uqu.edu.sa/libمكتبة الملك عبدهللا الجامعية: 

  arab.com4https://www.booksمكتبة طريق العلم: 

 .الوراق

 .األلوكة

 .اتحاد الكتاب العرب

 .ديوان العرب

 .الشنكبوتية

 .شبكة الفصيح

 .النقاد و البالغيون العرب

 العنو على شبكة جامعة أم القرى. موقع

  ىأخر

 برنامج ) الجامع الكبير للتراث (

 ..مجلة التراث العربي: اتحاد الكتاب العرب

 .جلة عالمات/ تصدر عن نادي جدة األدبيم

 .جلة العربي/ تصدر عن وزارة اإلعالم الكويتيةم

 مجلة نزوى/ تصدر عن مؤسسة عمان للصحافة و النشر

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 قاعة دراسية ... إلخ( ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

 التجهيزات التقنية
 )جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات(

 ، سبورة ذكية  جهاز عرض البيانات

  تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 الطلبة فاعلية التدريس
اسررتبانة تقرريم المقرررر االلكترونيررة نهايررة 

 الفصل الدراسي .

 
 –لجنرررة االختبرررارات  –قيرررادات البرنرررامج 

 أعناء هيئة التدريس.

 –فحرررص أسرررئلة االختبرررارات ونتائجهرررا 

من إجابات الطالب وبتبادل  فحص عينة

عينرررة مرررن االختبرررارات والواجبرررات مرررع 

مراجعرة  –أعناء هيئة تدريس المقررر 

مصررفوفة نررواتج الررتعلم للبرنررامج ومرردى 

تقيرررريم  –تحققهررررا فرررري ترررردريس المقرررررر 

 األقران والزمالء .

 فاعلية طرق تقيم الطالب

لجنررة  -لجرران الجررودة  –قيررادات البرنررامج 

تصررررحيح العينررررات لجنررررة  –االختبررررارات 

 العشوائية

مراجعرررة عينرررات مرررن أوراق اإلجابرررات 

للتأكد من صحة التصحيح و إجراءاته و 

 دقته و موضوعيته .

 مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

أعناء هيئرة التردريس  –قيادات البرنامج 

لجنرررررة تصرررررحيح  –لجنرررررة االختبرررررارات  -

 العينات العشوائية

مراجعة تقرير المقرر وتنفيذ  -

 الخطط التطويرية المنبثقة منه 

تحديو توصيف المقرر وفقا  -

 للمستجدات 

تصحيح عينة من االختبارات  -

و الواجبات من قبل اللجنة 

المسؤولة عن ذلك ورصد 

 تقرير عن درجات العينات

دراسة نسبة تحقق المقرر  -

https://uqu.edu.sa/lib
https://www.books4arab.com/
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

لنواتج التعلم من خالل فحص 

 األنشطة أسئلة االختبار وتقيم 

عقررد مقارنررة بررين هررذا المقرررر والمقرررر 

 نفسه من جامعة أخرى .

 مصادر التعلم
أعنراء هيئرة  –قيادات البرنرامج  -الطلبة 

 التدريس

استبانة تقيم المقرر  -

االلكترونية نهاية الفصل 

 الدراسي

تطوير عنو هيئة التدريس  -

عن طريق الدورات التدريبية 

 في طرق التدريس الجامعي

 التقنيات الحديثة في التدريساستخدام 
 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعناء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (وغير مباشرمباشر )يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف ح
 رئيس قسم الأدب:  د. محمد بن سعيد القرين هجة الاعامتد

 / جملس قسم الأدب 13اجللسة  رمق اجللسة

 هـ1442/  6/  14 اترخي اجللسة

 


