
 (())أنمىرج وصف انمقشس

 :وصف انمقشس

 

 انهغح انؼشتُحلسى  –كهُح اِداب  –جايؼح انمادسُح انتعهيميةانمؤسسة  .1

 انهغح انؼشتُح انقسم انجامعي / انمشكز .2

 االونً انًشحهح –انُحى انؼشتٍ اسم / سمز انمقشس .3

 اساسٍ أشكال انحضىس انمتاحة .4

  5106 – 5105انسُح انذساسُح  انفصم / انسنة .5

 ساػاخ 3 عذد انساعات انذساسية )انكهي( .6

 0/9/5105 تاسيخ إعذاد هزا انىصف  .7

 أهذاف انمقشس .8

 تنمية قدرات الطالب المغوية والنحوية -
 تربية الطالب عمى اسس وقواعد لسانية فصيحة -
 تصحيح المحن الناشئ عن خطأ لغوي في النطق -
 التدريب عمى اوجه االعراب المختمفة -
 معرفة تراكيب الجمل واساليبها المختمفة -
 النطق والتطبيق السميم لمقواعد المغوية والنحويةالتدريب عمى  -
 تنمية قدرات الطالب المسانية -

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

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

 البرنامج.



 :وانتعهم وانتقييممخشجات انتعهم وطشائق انتعهيم  .11

 :انمعشفة وانفهم  - أ

 اٌ َؼشف انًتؼهى انمىاػذ انتٍ تضثظ انكالو -0أ
 اٌ َحفظ انحذود وانتؼاسَف نهًىضىػاخ انُحىَح -5أ

 انُحىَحاٌ َؼهم االحكاو  -3أ

 اٌ َفك انًجهىل تانمُاس ػهً انُظُش انًؼهىو فُثتكش جًال نى ٌَْسثَك انُها -4أ
 اٌ َُتمذ االستؼًاالخ غُش انسهًُح فٍ كالو االخشٍَ ، وَمىيها. -5أ
  -6أ

 :بانمىضىع  االهذاف انمهاساتية انخاصة  -ب 

 انخاص نهتطثُماخ انُحىَح وفك انمىاػذ انتٍ تؼهًها اٌ ًَثم تاسهىته – 0ب

 اٌ َحهم انُصىص وانشىاهذ نهىلىف ػهً يىاضغ انشاهذ فُها – 5ب

  – 3ب

 :طشائق انتعهيم وانتعهم 

 .وحم انًشكالخ طشَمح  انًُالشح -

 .استؼًال نهتكُىنىجُا انتؼهُى )انذاتى شى ( نتؼهُىتضًٍُ طشائك ا -
 تشجُغ انطهثح ػهً انتؼهى انزاتٍ  -

 

 :طشائق انتقييم 

 

 ح(.انًمانُح وانًىضىػُ)االختثاساخ انتحشَشَح  -

 .انتمىَى انختايٍ ( يًثال فٍ االختثاساخ انفصهُح وانُهائُح  –انتمىَى انثُائٍ  –)انتمىَى انتًهُذٌ  -

 
 األهذاف انىجذانية وانقيمية: -ج

 انُحى نفهى انُصىص انمشآَُح انكشًَح وانشؼشَح وغُشهااٌ َؼٍ اهًُح تؼهى يادج  -0ج

 اٌ َشؼش تانثمح انتايح ػُذ انتحذث تؼذ تؼهًه انمىاػذ واالصىل انُحىَح نهكالو انؼشتٍ  -5ج

  -3ج

 :طشائق انتعهيم وانتعهم 

 

 .انتؼهى انًُظى راتُا  –انًُالشح  –االنماء  -
 انتؼهى انتؼاوٍَ. -

 :طشائق انتقييم 

 

 االختثاساخ انتحشَشَح  وانًالحظح  

 



 

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

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

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

 .-3د



 :بنية انمقشس .11

 انساػاخ األسثىع
يخشجاخ انتؼهى 

 انًطهىتح
اسى انىحذج / انًساق أو 

 انًىضىع
 طشَمح انتمُُى طشَمح انتؼهُى

1 3 
انًشاس انُها فٍ      

انًحىس انساتك وكم 

 حسة انًحتىي 
 الكالم وما يتألف منه

 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 منهالكالم وما يتألف  = 3 2
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 الكالم وما يتألف منه = 3 3
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 الكالم وما يتألف منه = 3 4
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 الكالم وما يتألف منه = 3 5
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 المبني والمعرب = 3 6
 –االنماء 

 انًُالشح  
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 النكرة والمعرفة = 3 7
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 الضمير = 3 8
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 الضمير = 3 9
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 العلم = 3 11
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 العلم = 3 11
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 اسم االشارة = 3 12
 –االنماء 

 انًُالشح  
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 اسم االشارة ، اسم الموصول = 3 13
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 اسم الموصول = 3 14
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 المعرف باالداة = 3 15
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 امتحان الفصل االول =  16
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 العطلة الربيعية =  17
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 العطلة االربيعية =  18
 –االنماء 

 انًُالشح  
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 المبتدأ والخبر = 3 19
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 المبتدأ والخبر = 3 21
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 المبتدأ والخبر = 3 21
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

االختثاساخ  –االنماء  المبتدأ والخبر = 3 22



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

 : انكتة انًمشسج انًطهىتح . أ

 

 البن هشام  شرح قطر الندى وبل الصدى  -

 شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك -

 انًشاجغ انشئُسُح )انًصادس(: . ب
 شرح الكافية للرضي االسترابادي -

 النحو الوافي للدكتور عباس حسين -

 ج. انكتة وانًشاجغ انتٍ َىصٍ تها      

 ) انًجالخ انؼهًُح ، انتماسَش، ...(         

 شرح المفصل البن يعيش -

 معاني النحو والجملة العربية والمعنى للدكتور فاضل السامرائي -

 د. انًشاجغ االنكتشوَُح      

 (alfaseeh.com) شبكة الفصيح لعلوم اللغة العربية -

 منتدى قواعد النحو والصرف واالمالء  -

 (learning.aljazeera.net)  تعلم النحو -

 (www.aklaam.netمنتديات مجلة اقالم ) -

 
 

 خطة تطىيش انمقشس انذساسي: .13
 

 االلمام بكل ماهو مستحدث في مجال استراتيجيات التعلم والتعليم. -

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

 قسام العلمية في الجامعات االخرى.مقارنة المقرر بمقررات اال -

 

 

 

 

 انتحشَشَح نًُالشحا

 كان واخواتها = 3 23
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 كان واخواتها = 3 24
 –االنماء 

 انًُالشح  
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 كان واخواتها = 3 25
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 الحروف المشبهات ب)ليس( = 3 26
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 الحروف المشبهات ب)ليس( = 3 27
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 الحروف المشبهات ب)ليس( = 3 28
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 افعال المقاربة = 3 29
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 افعال المقاربة = 3 31
 –االنماء 

 انًُالشح  
االختثاساخ 

 انتحشَشَح



 

 

 

 

 


