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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر
أ.
ب.

متطلب جامعة
إجباري

متطلب قسم

متطلب كلية
اختياري

 /المستوى السادس

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

أخرى

فقه العبادات 1

(إن وجدت)

ال يوجد

 .6نمط الدراسة
م

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

1
2
3
4
5

 .7ساعات االتصال
م
1
2
3
4

النسبة
80 %
%10
%10

عدد الساعات التدريسية
24
3
3

(على مستوى الفصل الدراسي)

النشاط
محاضرات
معمل أو إستوديو
دروس إضافية
أخرى (تذكر)
اإلجمالي

ساعات التعلم
24
6
30

ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
من المقررات االجبارية التي يقدمها قسم الدراسات اإلسالمية يتعرف الطالب من خاللها على حقيقة دالالت االلفاظ وأقسامها
باعتبار الطلب واالستعمال والعموم والخصوص واالطالق والتقييد والوضوح والخفاء والتكليف و طرق داللة اللفظ على
معناه من حيث النطق وعدمه مايتعلق به من أحكام.
 .2الهدف الرئيس للمقرر
-

ما هدف المقرر الرئيس ؟

-

معرفة حقيقة دالالت االلفاظ وأقسامها باعتبار الطلب واالستعمال والعموم والخصوص واالطالق والتقييد والوضوح
والخفاء.
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-

وتحديد طرق داللة اللفظ على معناه من حيث النطق وعدمه

-

تطبيق قواعد دالالت األلفاظ في فهم نصوص القرآن والسنة

-

تمكين الطالب من ربط قواعد دالالت األلفاظ بالفروع الفقهية المخرجة عليها

-

ادراك أسباب االختالف في الفهم والتطبيق العائدة الى دالالت األلفاظ وأثرها في اختالف الفقهاء.

 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر
1

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3

المعرفة والفهم
K1
يشرح أقسام داللة اللفظ على معناه من حيث االستعمال
K2
يذكر أقسام داللة اللفظ على معناه من حيث الوضوح والخفاء
K3
يشرح أقسام داللة اللفظ على معناه من حيث االطالق والتقييد
K4
يناقش قواعد دالالت األلفاظ في فهم نصوص القرآن والسنة
K5
يذكر قواعد دالالت األلفاظ بالفروع الفقهية المخرجة عليها
يشرح أسباب االختالف في الفهم والتطبيق العائدة الىى دالالت األلفىاظ وأ رهىا K6

أن
أن
أن
أن
أن
أن
في اختالف الفقهاء.
المهارات

أن يميز أقسام داللة اللفظ على معناه من حيث الخصوص والعموم واالشتراك
أن يقارن بين أقسام داللة اللفظ على معناه من حيث االطالق والتقييد
أن يستخدم طرق البيان التي يحصل بها وحكم تأخيره.
أن يميز بين أقسام داللة اللفظ على معناه من حيث االستعمال.
أن يقارن بين أقسام داللة اللفظ على معناه من حيث النطق وعدمه

S1
S2
S3
S4
K5

القيم

 3.1أن يتحمل مسؤولية تطوير ذاته شخصيا ومهنيا.
 3.2أن يفضىىل العمىىل فىىي جماعىىة ضىىمن فريىىق و يكىىون عالقىىات بيجابيىىة ناجحىىة م ى
اآلخرين.
أن يلتزم بالقيم اإلسالمية والمجتمعية السائدة في تعامله م اآلخرين.
3.3
3.4
3.5

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

V1
V2
V3

V4
أن يتواصل المعلم م المتعلمين لغويا وجسديا وعن بعد .
أن يسىىتخدم مصىىادر تعلىىم الكترونيىىةو ومواق ى تعليميىىة علىىى الويىىب ذات الصىىلة V5

بالمقرر.
ج .موضوعات المقرر
م

اوال :املراد بدالالت األلفاظ افرادا وتركيبا
ثانيا  :أقسام داللة اللفظ على معناه من حيث االستعمال
أ -الحقيقة (املراد بها وأقسامها )

2

3

املجاز (املراد به  ،وأسباب العدول عنه )
ثالثا :أقسام داللة اللفظ على معناه من حيث الوضوح والخفاء
أ -النص (املراد به وأحكامه )
ب -الظاهر ( املراد به وأحكامه )

4

4

املجمل ( املراد به وأحكامه )
رابعا :أقسام داللة اللفظ على معناه من حيث الطلب .
 -1األمر ( صيغه ودالالته )

6

1
2

4

قائمة الموضوعات

ساعات االتصال

2

5

6

7

8
9

النهي ( صيغه ودالالته )
خامسا :أقسام داللة اللفظ على معناه من حيث الخصوص والعموم واالشتراك
 )1العام ( املراد به وصيغه واحكامه )
 )2الخاص(املراد به وانواعه وادلة التخصيص)
 )3املشترك (املراد به واحكامه )
سادسا :أقسام داللة اللفظ على معناه من حيث االطالق والتقييد.
 -1املطلق ( املراد به وعالقته باملصطلحات املشابهة)
 -2املقيد والتقييد (املراد بهما وعالقتهما باملصطلحات املشابهة )
 -3أقسام حمل املطلق على املقيد  ،وحكم كل قسم

6

2

سابعا :أقسام داللة اللفظ على معناه من حيث النطق وعدمه .
 -1املنطوق ( معناه  ،أقسامه  ،حكم كل قسم )
 -2املفهوم ( معناه وأقسامه )

4

مسألة االحتجاج بمفهوم املخالفة اجماال وتفصيال.
ثامنا البيان( معناه  ،والطرق التي يحصل بها  ،وحكم تأخيره
تاسعا :التأويل ( معناه  ،شروط التأويل املقبول )

2
2
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د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
1.0

المعرفة والفهم

1.1

أن يشىىرح أقسىىام داللىىة اللفىىظ علىىى معنىىاه التىىىىىىىىىىدري
المحاضرة
من حيث االستعمال
التدري المباشر
أن يذكر أقسام داللىة اللفىظ علىى معنىاه مىن
حيث الوضوح والخفاء
المحاضرة المطورة
أن يشرح أقسام داللة اللفظ على معناه مىن
حيث االطالق والتقييد
العصف الذهني
أن ينىىاقش قواعىىد دالالت األلفىىاظ فىىي فهىىم
نصوص القرآن والسنة
الحوار والمناقشة
أن يىىىىذكر قواعىىىىد دالالت األلفىىىىاظ بىىىىالفروع
الفقهية المخرجة عليها
أن يشىىىىرح أسىىىىباب االخىىىىتالف فىىىىي الفهىىىىم العصف الذهني
والتطبيق العائدة الى دالالت األلفاظ وأ رهىا
في اختالف الفقهاء.

2.0

المهارات

2.1

أن يميز أقسام داللىة اللفىظ علىى معنىاه مىن
حيث الخصوص والعموم واالشتراك

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
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مخرجات التعلم

استراتيجيات التدريس

المباشىىىىىىىىىىر

التعلم التعاوني.

طرق التقييم

األسئلة الشفهية
اسئلة شفهية.
اختبارات تحريرية.
بحىىىىىوث وأوراق عمىىىىىل
وتقارير.
اختبارات تحريرية.
ملىىىىىف انجىىىىىاز خىىىىىاص
لطالبات المقرر.

الحلقات الدراسية .

مخرجات التعلم

الرمز

استراتيجيات التدريس

طرق التقييم

2.2

أن يقارن بين أقسام داللة اللفظ على معنىاه المناقشة أ ناء المحاضرة االختبارات الشفوية .
من حيث االطالق والتقييد
األسئلة الشفهية .
أن يسىىتخدم طىىرق البيىىان التىىي يحصىىل بهىىا التعلم الذاتي
وحكم تأخيره.
الحلقات الدراسية .
أن يميز بين أقسام داللىة اللفىظ علىى معنىاه التعلم التعاوني.
من حيث االستعمال.
مناقشىىىىىىىىىىة التقىىىىىىىىىىارير
أن يقارن بين أقسام داللة اللفظ على معنىاه التعلم التعاوني
البح ية
من حيث النطق وعدمه

3.0

القيم

3.1

أن يتحمىىل مسىىؤولية تطىىوير ذات ىه شخصىىيا المناقشىىىىىىىىىىىىىىة أ نىىىىىىىىىىىىىىاء تقييم األعمال الفردية .
المحاضرة.
ومهنيا.
أن يفضل العمل في جماعىة ضىمن فريىق و اسىىىىىىىىىىتراتيجية الىىىىىىىىىىتعلم تقييم األعمال الجماعية
يكون عالقات بيجابية ناجحة م اآلخرين .المتمركىىىىىىىىىىىىىىز حىىىىىىىىىىىىىىول .
المشكالت.
المالحظىىىىىىة المباشىىىىىىرة
التعلم التعاوني.
أن يلتزم بالقيم اإلسالمية والمجتمعية
لتفاعىىىىىىىىىل ومشىىىىىىىىىاركة
السائدة في تعامله م اآلخرين.
الطلبة أ نىاء المحاضىرة
.
استمارة مالحظة أداء.
أن يتواصىىىل المعلىىىم مىىى المتعلمىىىين لغويىىىا المحاضرة النظرية.
وجسديا وعن بعد .
أن يستخدم مصادر تعلم الكترونيةو ومواق اسىىىىىىىىىىىىتخدام الفيىىىىىىىىىىىىديو تقييم االعمال واالبحاث
المقدمة
التفاعلي.
تعليمية على الويب ذات الصلة بالمقرر.

2.3
2.4
2.5

3.2

3.3

3.4
3.5

 .2أنشطة تقييم الطلبة
م
1
2
3
4
5

أنشطة التقييم
اختبار أعمال السنة األول
اختبار أعمال السنة الثاني
تقويم الجهد والعروض التقديمية
المشاركة في المحاضرات  ،واالنضباط والسلوك
اختبار نهاية الفصل الدراسي

النسبة
توقيت التقييم
(باألسبوع)
من إجمالي درجة التقييم
األسببببببببببببببببببوع %20
السادس
األسبوع الثاني %20
عاشر
مببن الثالببث إلببى %10
الرابع عشر
مبببن األول إلبببى %10
الرابع عشر
األسببببببببببببببببببوع %40
السابع عشر

أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)

هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:





6

تم تقسم الطالب لمجموعات ارشادية كل مجموعة تحت اشراف عضو هيئة تدري
وربط كل مجموعة بمرشدها االكاديمي من خالل موق الجامعة
والوقت المتوق أن يتواجد أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض يتم أعالنة على لوحة إعالنات القسم وهو على
النحو التالي :



الساعات االرشادية (4ساعات اسبوعيا)



الساعات المكتبية ( 4ساعات أسبوعيا).



التواصل عبر الموق اإللكتروني للجامعة.و عبر النظام التعلم االلكتروني البالك بوردو ومجموعة الوات
الخاصة بالمقرر.

أب

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

المرجع الرئيس للمقرر

المراجع المساندة

المصادر اإللكترونية

اسم المؤلف
سنة النشر
اسم الناشر
(رئيسي)
اسم الكتاب المقرر
Publishing
Publisher
Author's Textbook title
Year
Name
أصول الفقه الذي ال ل للدكتور عياض
الطبعة :األولىو
يس الفقهيه جهله بن نامي بن عوض دار التدمريةو
 1426هـ 2005 -
الرياض م
السلمي
م
غير مفهر
ار ِن
ب في ِع ْل ِم أ ُ ُ
 /1ا ْل ُم َهذَّ ُ
صو ِل ال ِف ْق ِه ا ْل ُمقَ َ
(تحرير لمسائِ ِله ودراستها دراسة نظريَّة تطبيقيَّة)
ٌ
عبد الكريم بن علي بن محمد النملة
دار النشر :مكتبة الرشد – الرياض
الطبعة األولى 1420 :هـ  1999 -م
/2
اإلحكام في أصول األحكام
تحقيق  :د .سيد الجميلي
المؤلف  :علي بن محمد اآلمدي أبو الحسن
الناشر  :دار الكتاب العربي – بيروت
الطبعة األولى1404 :هـ
 المراج اإللكترونيةو مواق اإلنترنت...الخ:


:http://www.islamfeqh.com



موق المكتبة الشاملة :



http://shamela.ws/index.php/categories



موق المشكاة اإلسالمية :



http://www.almeshkat.net/books/index.php

موق الفقه اإلسالمي

 الواضح في أصول الفقه.ملحمد سليمان األشقر
أخرى

 املستصفى للغزالي .
 البحر املحيط للزركش ي
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 فواتح الرحموت لألنصاري.
 شرح تنقيح الفصول للقرافي.
 شرح مختصر روضة الناظر للطوفي.
 التمهيد في تخريج الفروع على األصول لألسنوي
 مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر للشنقيطي
عوارض األهلية عند األصوليين لحسين بن خلف الجبوري.
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
متطلبات المقرر

العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

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

تجهيزات

 قاعة مجهزة بالمنصة التعليمية ومتطلباتها.
توفر مقاعد ال يزيد عددها عن  40مقعد.
 المنصة التعليمية في القاعات الدراسية.
جهاز العرض االلكتروني Data show
معمل مجهز بالصوتيات.

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

ز .تقويم جودة المقرر:
المقيمون

مجاالت التقويم
فاعلية التدريس

الطلبة

فاعلة طرق تقييم الط

أستاذ المقرر

مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

أستاذ المقرر

طرق التقييم
فتتتتتي تقتتتتتويم
استتتتتتط ع رأى الطتتتتت
المقتتترر الدراستتتي متتتن ختتت استتتتمارة
عن المقرر.
رضا الط
االختبتتتتتارات الشتتتتتهرية – االختبتتتتتارات
النهائية – ورقات العمل
نمتتوذق قيتتاس مخرجتتات التتتعلم – تقريتتر
قياس مخرجات التعلم للمقرر.

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الط  ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة
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مجلس القسم
الرابعة
28/1/1440هـ

