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 انهغح انؼشتُح لسى  –كهُح اِداب  –جايؼح انمادسُح انمؤسسة انتعهيمية .1

 انهغح انؼشتُح انقسم انجامعي / انمشكز .2

 االونً   انًشحهحانصشف  –اسى انًادج اسم / سمز انمقشس .3

 اساسٍ أشكال انحضىس انمتاحة .4

  5106 – 5105انذساسُح  انسنح انفصم / انسنة .5

  5  عذد انساعات انذساسية )انكهي( .6

 0/00/5106 تاسيخ إعذاد هزا انىصف  .7

 أهذاف انمقشس .8

 تمكين الطمبة من معرفة قواعد عمم الصرف العربي ، واكتسابهم مهارة معرفة هذا العمم . -
 الوقوف عمى قواعد عمم الصرف وتطبيقها في المجاالت العممية .  -
 الروح المعرفية لهذا العمم عند الطمبة .زرع  -
-  
-  

 
 

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

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

 البرنامج.



 :وانتعهم وانتقييممخشجات انتعهم وطشائق انتعهيم  .11

 :انمعشفة وانفهم  - أ

 ششح انًادج ػهً انسثىسج . -0أ
 حم انتًاسَن . -5أ

 اختثاس انطهثح ػًهُاً .  -3أ

 اختثاس انطهثح شفىَاً -4أ
  -5أ
  -6أ

 :بانمىضىع  االهذاف انمهاساتية انخاصة  -ب 

 تًكُن انطهثح ين يؼشفح لىاػذ ػهى انصشف . – 0ب

 يؼشفح انزائذ واالصهٍ ين حشوف انكهًح . – 5ب

 يؼشفح انتحىالخ انصشفُح انتٍ تصُة انكهًح . – 3ب

 :طشائق انتعهيم وانتعهم 

 .وحم انًشكالخ طشَمح  انًنالشح -

 .انذاتى شى (استؼًال نهتكنىنىجُا انتؼهُى ) نتؼهُىتضًُن طشائك ا -
 تشجُغ انطهثح ػهً انتؼهى انزاتٍ  -

 

 :طشائق انتقييم 

 

 ح(.انًمانُح وانًىضىػُ)االختثاساخ انتحشَشَح  -

 .انتمىَى انختايٍ ( يًثال فٍ االختثاساخ انفصهُح واننهائُح  –انتمىَى انثنائٍ  –)انتمىَى انتًهُذٌ  -

 
 األهذاف انىجذانية وانقيمية: -ج

 خهك سوح انًنافسح انؼهًُح . -0ج

 تحفُز رهنُح انطانة . 5ج

 تؼهى لىاػذ نغتهى االو . 3ج

 :طشائق انتعهيم وانتعهم 

 

 .انتؼهى انًنظى راتُا  –انًنالشح  –االنماء  -
 انتؼهى انتؼاونٍ. -

 :طشائق انتقييم 

 

 االختثاساخ انتحشَشَح  وانًالحظح  

 



 

 :وانمنقىنة ) انمهاسات األخشي انمتعهقة بقابهية انتىظيف وانتطىس انشخصي ( انمهاسات  انعامة -د 

 .ً انثحث انؼهًٍتىفُش فشص انتؼهى انًستًش نهطهثح وتحفُزهى ػه-0د

 فٍ اكتساب يهاساخ انتفكُش انًختهفح. انتؼهى انزاتٍ انًنظى -5د

 .-3د



 :بنية انمقشس .11

 انساػاخ األسثىع
يخشجاخ انتؼهى 

 انًطهىتح
اسى انىحذج / انًساق أو 

 انًىضىع
 طشَمح انتمُُى طشَمح انتؼهُى

1 2 
انًشاس انُها فٍ      

انًحىس انساتك وكم 

 حسة انًحتىي 
 مقدمة في علم الصرف 

 –االنماء 

 انًنالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

2 
2 

 مقدمة في علم الصرف  =
 –االنماء 

 انًنالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

3 
2 

 الميزان الصرفي =
 –االنماء 

 انًنالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

4 
2 

 الميزان الصرفي =
 –االنماء 

 انًنالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

5 
2 

 الميزان الصرفي =
 –االنماء 

 انًنالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

6 
2 

 القلب المكاني  =
 –االنماء 

 انًنالشح  
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

7 
2 

 المكاني  القلب =
 –االنماء 

 انًنالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

8 
2 

 حروف الزيادة  =
 –االنماء 

 انًنالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

9 
2 

 حروف الزيادة  =
 –االنماء 

 انًنالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

11 
2 

 معاني حروف الزيادة  =
 –االنماء 

 انًنالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

11 
2 

 معاني حروف الزيادة  =
 –االنماء 

 انًنالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

12 
2 

 معاني حروف الزيادة  =
 –االنماء 

 انًنالشح  
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

13 
2 

 المصادر  =
 –االنماء 

 انًنالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

14 
2 

 ابنية مصادر الفعل الثالثي  =
 –االنماء 

 انًنالشح
 االختثاساخ

 انتحشَشَح

15 
2 

 ابنية مصادر الفعل الثالثي  =
 –االنماء 

 انًنالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

16 
2 

 ابنية مصادر الفعل الرباعي  =
 –االنماء 

 انًنالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

17 
2 

 ابنية مصادر الفعل المزيد  =
 –االنماء 

 انًنالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

18 
2 

 مصدر المرة  =
 –االنماء 

 انًنالشح  
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

19 
2 

 مصدر الهيأة  =
 –االنماء 

 انًنالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

21 
2 

 المصدر الميمي  =
 –االنماء 

 انًنالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

21 
2 

 انواع االشتقاق  =
 –االنماء 

 انًنالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

االختثاساخ  –االنماء  انواع االشتقاق  = 2 22



 :مكتبة قسم  اضافة انً  ( 16انبنية انتحتية  قاعات دساسية عذد ) .12

 : انكتة انًمشسج انًطهىتح . أ

 
 املهذب يف علم التصريف  وعلم الصرف المحد احلمالوي           

 علم الصرف د, حامت الضامن  , تصريف االمساء د. فخر الدين قباوة  - انشئُسُح )انًصادس(: انًشاجغ . ب

 ج. انكتة وانًشاجغ انتٍ َىصٍ تها      

 ) انًجالخ انؼهًُح , انتماسَش, ...(         
 شرح الشافية للرضي االسرتاباذي  -

 د. انًشاجغ االنكتشونُح      
 املكتبة الشاملة 

 
 

 تطىيش انمقشس انذساسي: خطة .13
 

 هو مستحدث في مجال استراتيجيات التعلم والتعليم. االلمام بكل ما -

 مراجعة دورية للبحوث والدراسات العلمية المنشورة في المجالت العلمية والتقارير والدوريات. -

 قسام العلمية في الجامعات االخرى.مقارنة المقرر بمقررات اال -

 

 

 

 

 

 

 

 انتحشَشَح انًنالشح

 تقسيم الفعل الى متعد والزم  = 2 23
 –االنماء 

 انًنالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 تقسيم الفعل الى جامد ومتصرف  = 2 24
 –االنماء 

 انًنالشح  
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

25 
2 

 ابنية الفعل المزيد  =
 –االنماء 

 انًنالشح
 االختثاساخ

 انتحشَشَح

26 
2 

 المشتقات . اسم الفاعل  =
 –االنماء 

 انًنالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

27 
2 

 اسم اآللة  =
 –االنماء 

 انًنالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

28 
2 

 اسم المفعول  =
 –االنماء 

 انًنالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

29 
2 

 صيغ المبالغة  =
 –االنماء 

 انًنالشح
 االختثاساخ

 انتحشَشَح

31 
2 

 اسم الزمان والمكان  =
 –االنماء 

 انًنالشح  
االختثاساخ 

 انتحشَشَح


