
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3َسى  انًمشس:اسى 

 3-6673230 انًمشس:سيض 

 تشَايح انهغح انعشتُح انثشَايح:

 تشَايح انهغح انعشتُح انعهًٍ:انمسى 

 انكهُح اندايعُح تأضى انكهُح:

 خايعح او انمشي انًؤسسح:
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 انًسرىَاخ
 3 ........................................................................................................ أ. انرعشَف تانًمشس انذساسٍ:

 4 ............................................................................................. هذف انًمشس ويخشخاذه انرعهًُُح: -ب

 4 ..................................................................................................................... نؼبو نهًمشس:ىصف اان. 1

 4 ..................................................................................................................... . انهذف انشئُظ نهًمشس2

 4 ................................................................................................................... . يخشجبد انزؼهى نهًمشس:3

 4 ................................................................................................................. ج. يىضىعاخ انًمشس

 4 .................................................................................................................. د. انرذسَس وانرمُُى:

 4 .................................................. سثظ يخشجبد انزؼهى نهًمشس يغ كم يٍ اعزشارُجُبد انزذسَظ وطشق انزمُُى . 1

 5 .......................................................................................................................... . أَشطخ رمُُى انطهجخ2

 5 .................................................................................. أَشطح اإلسشاد األكادًٍَ وانذعى انطالتٍ: -هـ 

 5 ........................................................................................................ وانًشافك:يصادس انرعهى  –و 

 5 ....................................................................................................................... . لبئًخ يصبدس انزؼهى:1

 6 .......................................................................................................... . انًشافك وانزجهُضاد انًطهىثخ:2

 6 ................................................................................................................ ص. ذمىَى خىدج انًمشس:

 0 ................................................................................................................... ذ. اعرًاد انرىصُف
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  انذساسٍ:انرعشَف تانًمشس أ. 

  انًعرًذج:انساعاخ . 3

 انًمشسَىع . 2

   يزطهت جبيؼخ أ.
يزطهت 

   أخشي        يزطهت لغى     هُخك

    اخزُبسٌ   إججبسٌ  ب.

  3431/3447َمذو فُه انًمشس انزٌ/ انًسرىي  انسُح. 3

 انًسرىي انثانث

 

 وجذد( إٌ). انًرطهثاخ انساتمح نهزا انًمشس 4

 3 َسى 6673336-2
 

 وجذد( )إٌانًرطهثاخ انًرضايُح يع هزا انًمشس . 5

 

 الَىخذ

 

 )اخزش كم يب َُطجك(ًَط انذساسح . 6

 انُسثح  عذد انساعاخ انرذسَسُح انذساسح ًَط و

 %6.6 ساعاخ3 انًساضشاخ انرمهُذَح 1

 ال َىجذ ال َىجذ انرعهُى انًذيح  2
 ال َىجذ ال َىجذ  اإلنكرشوٍَانرعهُى  3
 ال َىجذ ال َىجذ  عٍ تعذانرعهُى  4
 ال َىجذ ال َىجذ  أخشي 5

 

 

 يغزىي انفصم انذساعٍ( )ػهً انرعهى انفعهُح نهًمشس ساعاخ. 0

 ساعاخ انرعهى انُشاط و

 ساعاخ االذصال

 15×3 يذبضشاد 1
 ال َىجذ إعزىدَىأو يؼًم  2
 ال َىجذ إضبفُخدسوط  3
 ال َىجذ رزكش()ي أخش 4
 عبػخ 45 اإلخًانٍ 

 ساعاخ انرعهى األخشي*

 عبػزبٌ اعجىػُب عبػبد االعززكبس 1
 عبػخ اعجىػُب انىاججبد 2
 ال َىجذ يكزجخ  انًكزجخ 3
 عبػزبٌ اعجىػُب انًشبسَغ /إػذاد انجذىس 4
 ال َىجذ ()رزكشأخشي  5
 عبػبد اعجىػ5ٍُ اإلخًانٍ 

، وَشيًم رني : جًُيغ أَشيطخ انيزؼهى، يثيم: عيبػبد االعيززكبس، نهًميشسهٍ يمذاس انىلذ انًغزثًش فٍ انُشبطبد انزيٍ رغيهى فيٍ رذمُيك يخشجيبد انيزؼهى * 

 انًشبسَغ، وانىاججبد، وانؼشوض، وانىلذ انزٌ َمضُه انًزؼهى فٍ انًكزجخإػذاد 
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 انرعهًُُح:انًمشس ويخشخاذه  هذف -ب

 هًمشس:انعاو نىصف ان. 3

 3دساعخ اعبعُبد انُذى [وصف ػبو نهًمشس: 

 

 

  انهذف انشئُس نهًمشس. 2

 3دساعخ اعبعُبد انُذى 

 نهًمشس:يخشخاخ انرعهى . 3

 نهًمشسيخشخاخ انرعهى 
  سيض

انًشذثط انرعهى يخشج 

  نهثشَايح

  انًعاسف 1

  إٌ وأخىاذها ةاٌ َعشف انطان - 1.1

  اٌ َسذد انطانة ازكاو وششوط عًم نُس وأخىاذها - 1.2

  اٌ َسشد انطانة "ظٍ" وأخىاذها - 1.3

  اٌ َىضر انطانة ازكاو انفاعم وزاالذه - 1.4

  ذُىب عٍ انفاعم اٌ َصُف انطانة األشُاء انرٍ - 1.5

  انًهاساخ 2

  اٌ ًَُض انطانة تٍُ اخىاخ )إٌ( - 2.1

  اٌ َسرُرح انطانة ازكاو "ظٍ" واخىاذها 2.2

  اٌ ًَثم انطانة نألفعال انرٍ ذُصة ثالثح يفاعُم 2.3

  اٌ َماسٌ انطانة تٍُ األَىاع انرٍ ذُىب عٍ انفاعم ...2

  انكفاءاخ 3

  َفاش يع صيالئه زىل "إٌ " وأخىاذهاأٌ َذَش انطانة زهمح  3.1

  أٌ َشاسن انطانة يع صيالئه فٍ َذوج زىل أزكاو انفاعم 3.2

  أٌ َشاسن انطانة يع صيالئه فٍ َذوج زىل أزكاو انفاعم 3.3

3...   
 

  انًمشس يىضىعاخج. 

 االذصالساعاخ  لائًح انًىضىعاخ و

1 

  " إٌ " وأخىاذها -

  " ال" انُافُح نهدُس -

2 
  ظٍ" وأخىاذها

  أعهى وأسي -

3 
  انفاعم -

  انُائة عٍ انفاعم -

  انًدًىع

 

 وانرمُُى:انرذسَس  د.
 ُى ُانرم وطشقيخشخاخ انرعهى نهًمشس يع كم يٍ اسرشاذُدُاخ انرذسَس  ستط . 3

 ُىُانرم طشق انرذسَس اسرشاذُدُاخ يخشخاخ انرعهى  شيضان

 انًعاسف 1.0

 التقويم المستمر المحاضرة واإللتقاء . الطالب إن وأخواتهاان يعرف  1.1

 االختبارات الشفوية شرائح عرض بوربوينت . ان يحدد الطالب احكام وشروط عمل ليس وأخواتها 1.2

1.3 
االختبااااااااارات التحريريااااااااة  الحوار والمناقشة . ان يسرد الطالب "ظن" وأخواتها

 )مقالية وموضوعية(.
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 ُىُانرم طشق انرذسَس اسرشاذُدُاخ يخشخاخ انرعهى  شيضان

1.4 
قصاصاااات ورقياااة لوم  اااة و  الطالب احكام الفاعل وحاالتهان يوضح 

 التمارين
إعاااداد التقاااارير والوا باااات 

 المنزلية

 زيارة مواقع اإلنترنت ان يصنف الطالب األشياء التي تنوب عن الفاعل 1.5
 انًهاساخ 2.0

 التقويم المستمر, المحاضرة. ان يميز الطالب بين اخوات )إن( 2.1

 االختبارات الشفوية. المناقشة. الطالب احكام "ظن" واخواتهاان يستنتج  2.2

2.3 
ان يقاااارن الطالاااب باااين األناااواع التاااي تناااوب عااان 

 الفاعل

إعاااداد التقاااارير والوا باااات  أوراق العمل
 المنزلية.

2.4 
االختباااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارات  العصف الذهني . ان يم ل الطالب لوفعال التي تنصب  ال ة مفاعيل 

التحريرية)مقاليااااااااااااااااااااااااااااة 
 (ةوموضوعي

 انكفاءاخ 3.0

3.1 
"إن "  أن يدير الطالب ح قة نفاش مع زمالئاه حاول

 وأخواتها

الم موعااات الصاااديرة داخااال 
 القاعة أ ناء حل التمارين.

 تقويم األقران.

3.2 
أحكاام  أن يشارك الطالب مع زمالئه في نادوة حاول

 الفاعل

 بطاقات المالحظة . البحوث ال ماعية الوا بات .

3.3 
يشارك الطالب مع زمالئه في نادوة حاول أحكاام أن 

 الفاعل

الم موعاااات الصاااديرة ع ااا  
 اإلنترنت .

 األسئ ة الشفوية .

 انطهثح  ذمُُى أَشطح. 2

 ُىُانرم أَشطح و
 ذىلُد انرمُُى
 )ثبألعجىع(

 انُسثح 

 ُىُانرمدسخح  إخًانٍيٍ 

 %11 يغزًش انزمىَى انًغزًش + واججبد صغُشح 3

 %21 انزبعغ اخزجبس َصفٍ 2

 %11 انثبٍَ ػشش كزبثخ ثذش أو رمشَش 3

 %61 انغبدط ػشش االخزجبس انُهبئٍ 4

5    

6    

0    

6    
 انخ( وسلخ ػًميششوع جًبػٍ،  ،رمذًٍَػشض  شفهٍ، ،رذشَشٌ اخزجبس)ُى ُانزم أَشطخ

 

 

 انطالتٍ:األكادًٍَ وانذعى  اإلسشادأَشطح  -هـ 

      أياو زدشج األسراراخ السرمثال انطانثاخ ، وذمذَى انذعى واإلسشاد وانرىخُهانساعاخ انًكرثُح يكرىتح  -

 اَشطح االسشاد االكادًٍَ يىخىدج نكُها غُش يفعهح تانشكم انكافٍ.-

 َسراج عذد كثُش يٍ انطالب انً انذعى  انطالتٍ نرسٍُ ذسصُههى انعهًٍ.-

 
  وانًشافك:يصادس انرعهى  –و 
 انرعهى:يصادس لائًح . 3

 نهًمشس انًشخع انشئُس

 . دبشُخ انخضشٌ ػهً ششح اثٍ ػمُم -

 . انُذى انىافٍ ،رأنُف : أ.د. دغٍ ػجذ انجهُم َىعف -

 رغهُم ششح اثٍ ػمُم ، رأنُف: أ. د. دغٍ ػجذ انجهُم َىعف . -

 انًساَذجانًشاخع 

محمد  نابن عقيل ,تأليف: أ.د. عبد الرحم حالعذب الس سبيل بتيسير شر -
 إسماعيل.

إعراب الشواهد القرآنية واألحاديث الشريفة وأقوال الصحابة رضي هللا  -
 : أ.د. رياض بن حسن الخوام.فعنهم في كتاب شرح ابن عقيل, تألي
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 تدريبات نحوية لدوية في ظالل النصوص القرآنية واألدبية, تأليف د.عبد -
 العال سالم مكرم.

محماد الخطياب د. ساعد عباد العزياز  فياالتدريب ال دوي ,تأليف: د. عباد ال ط
 مص وح

 اإلنكرشوَُحانًصادس 

 .يىلغ يكزجخ انًه  ػجذهللا ثجبيؼخ أو انمشي -

 .يىالغ انًكزجبد ثبنجبيؼبد انغؼىدَخ خبصخ وانؼشثُخ ػبيخ -

 .يىلغ يكزجخ انًصطفً صهً هللا ػهُه وعهى اإلنكزشوَُخ -

 .يىلغ شجكخ انفصُخ نؼهىو انؼشثُخ -

 شجكخ األنىكخيىلغ  -

   يأخش

 

 انًطهىتح:انًشافك وانردهُضاخ . 2

 يرطهثاخ انًمشس انعُاصش

 انًشافك
 إنخ(...  ، لبػبد انًذبكبحانؼشض انذساعُخ، انًخزجشاد، لبػبد انمبػبد)

 . لبػخ يجهضح ثزمُُبد انؼشض -

 . طبوالد يغزذَشح نفشق انؼًم -

 عجىسح ركُخ . -

 انرمُُح انردهُضاخ
 انجشيجُبد( انزكُخ،انغجىسح  انجُبَبد،ػشض  )جهبص

 . جهبص دبعت آنٍ -

 . طبثؼخ نُضس -

 اَزشَذ -

 يؼًم دبعىثٍ رجؼبً نطجُؼخ انزخصص() يأخش ذدهُضاخ

 
 

 

 

 
 

 نًمشس:اخىدج  ذمىَىص. 
  

 ُىمُطشق انر ىٌانًمًُ يداالخ انرمىَى

مقارنة نتائج الطالبات بنتائج  -
 طالبات ك يات و امعات أخرى .

 دهمخ َمبػ يغ صيُالد انمغى -

اعيييزجبَخ ريييىصع ػهيييً انطبنجيييبد نزمُييييُى 

انًمييشس وَييزى رىصَؼهييب فييٍ َهبَييخ انفصييم 

 رؼهُى انًؼهى نُفغه يٍ خالل صيالئه

تح يل االختبارات ومقارنتها مع  -
 هة أخرى من ال وانب التالية ) 

 الشمولية , التميز , الصعوبة ( 
 

انزىاصييم يييغ األلغييبو انًُييب شح  -

 ثبنجبيؼبد انغؼىدَخ وانؼشثُخ

اعييزمجبل صَييبساد يييٍ كهُييبد و جبيؼييبد 

 اخشي

ماااان أوراق اإل ابااااات ة تصااااحيح عيناااا
والوا باااااات مااااان زمي اااااة متخصصاااااة 

 ودراسة  بات النتائج .

 لُبداد انجشَبيج-
انزىاصم و االعزفبدح يٍ هُئخ االػزًيبد -

 االكبدًٍَ 

 
 

  

   

 
  

   

 إنخ(يصبدس انزؼهى ...  نهًمشس،يخشجبد انزؼهى فبػهخ طشق رمُُى انطالة، يذي رذصُم ، فبػهُخ انزذسَظ )يثم.يجبالد انزمىَى 
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 رذذَذهب( زىَ) أخشي ،ُشظانًشاجغ انُ انجشَبيج،لُبداد  انزذسَظ،أػضبء هُئخ  )انطهجخ، ىٌانًمًُ

 (يجبشش وغُش يجبشش)ُى مُانز طشق

 

 

 

 . اعرًاد انرىصُف ذ
  خهح االعرًاد

  اندهسح سلى

  ذاسَخ اندهسح

 


