
 

 

: المخرجات التعليمية المستهدفة من البرنامج  

  :نهاية البرنامج يصبح الطالب قادرًا على أن في : المعرفة والفهم :أ 
  :مايلى إلى جانب المعارف والمفاهيم العامة يجب أن يكون خريج البرنامج قد اكتسب

 .الصرفية والمعاجم العربيةو القواعد اللغوية الصوتية والنحوية  - 1/أ
 .قواعد الكتابة العربية بصورتها اإلمالئية الصحيحة - 2/أ
 .وبحورهقواعد الشعر  - 3/أ
 .مضامين النصوص المختلفة، وأسس تنظيمها - 4/أ
 .خصائص النصوص الشعرية والنثرية قديمها وحديثها وتذوقها - 5/أ
  .أسسها ومهاراتها: عمليات التواصل الشفوي - 6/أ
 .أنواع المفاهيم البالغية وسماتها - 7/أ
 .أسس النقد األدبي ومدارسه - 8/أ
 .اللغة العربية في واألدبياألساليب المختلفة للتعبير اللغوى  - 9/أ
 .وأصولها الحضارية والتاريخيةالعربية وخصائصها طبيعة اللغة  - 11/أ
 .في العصور المختلفة وقضايا التأثير والتأثر تراجم المبدعين، - 11/أ
 .وحضارتها وسيرة الخلفاء الراشدين ،تاريخ األمة اإلسالمية - 12/أ
 .اإلسالميالفكر  فياالتجاهات والمذاهب األدبية والفكرية والفلسفية  - 13/أ
وعلوم القرآن الكريم  ،واألسرة والميراث فى اإلسالم،أحكام العبادات والمعامالت - 14/أ

 .وعلومه النبويوجودة تالوته وتفسيره، والحديث 
  . للغة العربية والعلوم الشرعيةالوظيفة االجتماعية  - 15/أ

 :في نهاية البرنامج يصبح الطالب قادرًا على أن : المهارات الذهنية : ب 
 .والشرعية بموضوعية واألدبيةيحلل النصوص اللغوية  - 1/ب
   .نتاج الفكرى القديم والحديثإل يحلل وينقد ا - 2/ب
 .بالسياقيستنتج معاني المفردات  - 3/ب
والمعجمية من النصوص يستنتج القواعد الصوتية والصرفية والنحوية  - 4/ب

 .المختلفة
والبالغية والنقدية  المفاهيم والمعارف اللغوية،و  اآلداب يفسر العالقات بين - 5/ب

 واألدبية، والتاريخية والفلسفية 
 .يتذوق المضمون الوجداني في النص - 6/ب
 .يرتجل اللغة العربية الفصحى في مواقف التواصل المتنوعة - 7/ب
  .العربية واإلسالميةيربط بين العلوم  - 8/ب



 

يسترجع أحكام العبادات والمعامالت واألسرة والميراث فى اإلسالم وعلوم  - 9/ب
 .القرآن الكريم وجودة تالوته وتفسيره، والحديث النبوى وعلومه

 
 :في نهاية البرنامج يصبح الطالب قادرًا على أن : المهارات العملية والمهنية : ج 

 .واألفكار التفصيلية الرئيسة،يحدد الفكرة  - 1/ج
 .وكتابتهة في فهم النص يوالبالغ يةوالصرف يةقواعد النحو اليوظف  - 2/ج
 اوتفسيره وصتحليل النصمقارنة اآلداب، و يستخدم قواعد اللغة العربية في  - 3/ج

  .اوتذوقه اونقده
 .يعبر عن مضامين النصوص المختلفة ومعانيها تحدثًا وكتابة - 4/ج
   .بلغة سليمة في المواقف المختلفة واألغراض المتنوعةيكتب  - 5/ج
 .يجدد معارفه اللغوية، ويحدثها بصفة مستمرة - 6/ج
جودة تالوة القرآن الكريم وتفسيره وقراءة الحديث النبوى مهارات كتسب ي - 7/ج

  .اإلسالم فيومصطلحاته وأحكام العبادات والمعامالت واألسرة والميراث 
 

 :العامةالمهارات -د
 .، واالتصاالتومهارات تكنولوجيا المعلومات الشخصية،يتواصل بفاعلية؛ مستخدًما قدراته  1/د
شبكات التواصل : مع أدوات تكنولوجيا المعلومات، واالتصاالت؛ ومن بينها –بمهارة -يتعامل  2/د

 .االجتماعي
تحقق التكامل بين المجاالت  متنوعة،وتعلم  تعليم،يتعاون مع زمالئه في تصميم أنشطة   3/د

 .المختلفة
 .وكتابًيا شفهًيا،يتواصل بلغة عربية سليمة    4/د
 .وكتابًيا شفهًيا،يتواصل بطريقة سليمة بإحدى اللغات األجنبية  5/د
 .والمجتمع المحلي األمور،ياء أولو  زمالئه،يبني عالقات إيجابية مع  6/د
 .  ومجموعات عمل مهنية فرق،في  –بفاعلية  –يشارك  7/د
 .والمعنيين المتعلمين،وآدابها في تعامالته مع  التعليم،وأخالقيات مهنة  اإلنسانية،يلتزم القيم  8/د
 .وقبول اآلخر والتسامح، والديمقراطية، الوطني،االنتماء : في تنمية قيم يشارك 9/د
 .ويظهر حبه لها التعليم،يفتخر بانتمائه لمهنة  11/د
 .والثقة بالنفس لدى المتعلمين بالكرامة،الشعور  ينمي 11/د
  .الجودة الشاملة واقتصاد المعرفة القائم على معاييريثمن دور العلم   12/د

 

 

   

 


