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 أٌذاف انمقشس .8

 .باألحكام النحوية وتطبيقاتها المتعممين تعرف -
 .بأركان التراكيب النحوية وكيفية تمييز دالالت التركيب النحوي  تعممين المعرفةاكساب الم -
 .تمكينهم من فصاحة القول وتجنب المحن في ضوء األحكام النحوية  -

ص المقرر ومخرجات التعلم المتوقع من الطالب تحقٌقها ألهم خصائ باً فر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌو

هناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف رمب

 البرنامج.



 :َانتؼهم َانتقٕٕممخشجاخ انتؼهم َطشائق انتؼهٕم  .11

 :انمؼشفح َانفٍم  - أ

 انتؼشف ػهً لىاٍَُ انُحى انؼشثٍ -0أ
 .انتؼشف ػهً يصبدَك انمىاػذ انُحىَخ-6أ

 . سثظ انحكى انُحىٌ ثبنًؼًُ  -3أ
 

 :تانمُضُع  االٌذاف انمٍاساتٕح انخاصح  -ب 

 . تُظُى انتفكُش انُحىٌ فٍ رهٍ انطبنت  – 0ة

فٍ يجبل انتطجُك انُحىٌ نشفغ كفبءح انطهجخ انزٍَ هى ألم لذسح ػهً فهى  استُؼبة انفشوق انفشدَخ – 6ة

 .أحكبو انُحى انؼشثٍ 

 

 :طشائق انتؼهٕم َانتؼهم 

 .انششح واإلنمبءطشَمخ   -

 .استؼًبل نهتكُىنىجُب انتؼهُى )انذاتى شى ( نتؼهُىتضًٍُ طشائك ا -
  انتطجُمٍ يٍ خالل انًُبلشخ وػشض األسئهخ .تشجُغ انطهجخ ػهً انتؼهى  -

 

 :طشائق انتقٕٕم 

 

 خ(.انًمبنُخ وانًىضىػُ)االختجبساد انتحشَشَخ  -

 .انتمىَى انختبيٍ ( يًثال فٍ االختجبساد انفصهُخ وانُهبئُخ  –انتمىَى انجُبئٍ  –)انتمىَى انتًهُذٌ  -

 
 األٌذاف انُجذاوٕح َانقٕمٕح: -ج

 انذسس انُحىٌ فٍ انهغخ انؼشثُخ .اٌ َؼٍ انطبنت اهًُخ  -0

 

 :طشائق انتؼهٕم َانتؼهم 

 

 .انًُبلشخ  –االنمبء  -
 

 :طشائق انتقٕٕم 

 

 وانسؤاالد انًفبجئخ .االختجبساد انتحشَشَخ  وانًالحظخ  

 

 :َانتطُس انشخصٓ (انمٍاساخ  انؼامح َانمىقُنح ) انمٍاساخ األخشِ انمتؼهقح تقاتهٕح انتُظٕف  -د 

 .ً انجحث انؼهًٍتىفُش فشص انتؼهى انًستًش نهطهجخ وتحفُزهى ػه-0د

 فٍ اكتسبة يهبساد انتفكُش انًختهفخ. انتؼهى انزاتٍ انًُظى -6د

 



 



 :تىٕح انمقشس .11

 انسبػبد األسجىع
يخشجبد انتؼهى 

 انًطهىثخ
اسى انىحذح / انًسبق أو 

 انًىضىع
 طشَمخ انتمُُى طشَمخ انتؼهُى

1 9 
انًشبس انُهب فٍ      

انًحىس انسبثك وكم 

 حست انًحتىي 
 النداء وأدواتو ودالالتها 

 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االختجبساد 

 انتحشَشَخ

 أحكام حذف حرف النداء = 9        2
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االختجبساد 

 انتحشَشَخ

 أنواع المنادى = 9 3
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االختجبساد 

 انتحشَشَخ

 حكم المنادى الموصوف كلمة )ابن( = 9 4
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االختجبساد 

 انتحشَشَخ

 تابع المنادى  = 9 5
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االختجبساد 

 انتحشَشَخ

 نداء أي وما ألحق بها  = 9 6
 –االنمبء 

 انًُبلشخ  
االختجبساد 

 انتحشَشَخ

 –االنمبء  المنادى المكرر  = 9 7

 انًُبلشخ
االختجبساد 

 انتحشَشَخ

 المنادى المضاف الى ياء المتكلم  = 9 8
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االختجبساد 

 انتحشَشَخ

 االستغاثة  = 9 9
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االختجبساد 

 انتحشَشَخ

 الندبة = 9 11
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االختجبساد 

 انتحشَشَخ

 لترخيما = 9 11
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االختجبساد 

 انتحشَشَخ

 االختصاص = 9 12
 –االنمبء 

 انًُبلشخ  
االختجبساد 

 انتحشَشَخ

 نعم وبئس = 9 13
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االختجبساد 

 انتحشَشَخ

 أحكام فاعل نعم وبئس = 9 14
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االختجبساد 

 انتحشَشَخ

15 9 = 
ساء وما جرى من األفعال بحكم نعم 

 وبئس 

 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االختجبساد 

 انتحشَشَخ

 حبذا والحبذا = 9 16
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االختجبساد 

 انتحشَشَخ

 التحذير واإلغراء = 9 17
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االختجبساد 

 انتحشَشَخ

 أسماء ألفعال واألصوات = 9 18
 –االنمبء 

 انًُبلشخ  
االختجبساد 

 انتحشَشَخ

 ما الينصرف  = 9 19
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االختجبساد 

 انتحشَشَخ

 علل المنع من الصرف   = 9 21
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االختجبساد 

 انتحشَشَخ

 العلل التي تقوم مقام علتين  = 9 21
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االختجبساد 

 انتحشَشَخ



 :مكتثح قسم  اضافح انّ  ( 16انثىٕح انتحتٕح  قاػاخ دساسٕح ػذد ) .12

 : انكتت انًمشسح انًطهىثخ . أ

 
 4كتاب شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك ج/           

 )انًصبدس(:انًشاجغ انشئُسُخ  . ة
كتاب سيبويو ، املقتضب للمربد ، شرح كافية ابن احلاجب للرضي ،  -

 شرح املفصل البن يعيش .

 ج. انكتت وانًشاجغ انتٍ َىصٍ ثهب      

 ) انًجالد انؼهًُخ , انتمبسَش, ...(         

التطبيق النحوي ،د.عبده معاين النحو ،د.فاضل السامرائي ،  -
 عباس حسن . الراجحي ، النحو الوايف ،

 د. انًشاجغ االنكتشوَُخ      
جمٌع المصنفات الخاصة بالدرس النحوي هً كتابٌة مطبوعة ومتوافرة ، سوى 
الدراسات النحوٌة الحدٌثة التً تمثلها البحوث العلمٌة التً ٌرجع الٌها الطالب 

 كة العالمٌة .بعلى الش
 
 

 خطح تطُٔش انمقشس انذساسٓ: .13
تانمُضُػاخ انذالنٕح انمتؼهقح تمؼاوٓ ينبغي أن يرتبط الدرس النحوي في الصف الرابع بقسم اللغة العربية 

انىحُْ ، َنٍزا أجذ نضاما ػهّ انجٍاخ انؼهمٕح انمؼىٕح األخز تىظش االػتثاس جؼم انمادج انذساسٕح فٓ ٌزي 

ششح اته ػقٕم تشمتً ، َٔخصص َل مىٍما نهجضء انشاتغ مه ٕه دساسٕٕه ٔخصص األانمشحهح ػهّ فصه

انثاوٓ نهتطثٕق انذالنٓ متخزا مه كتاب مؼاوٓ انىحُ نهذكتُس فاضم انسامشائٓ مىٍجا نً  تهحاظ أن تكُن ٌزي 

انمسأنح تشاتثٕح تثذأ مه انصف األَل تقسم انهغح انؼشتٕح تكهٕح اٖداب َحتّ انصف انشاتغ مىً . أَ أن ٔصاس 

( نهتطثٕق ،مغ 2( وظشْ ،َ)3(ساػاخ دساسٕح تُاقغ )5ج انىحُ َجؼهٍا )انّ صٔادج ساػاخ انذسط فٓ ماد

انؼهم أن انطانة فٓ انصف انشاتغ تقسم انهغح انؼشتٕح ٔكُن تحاجح انّ االطالع ػهّ اتجاٌاخ تٕسٕش انىحُ 

 انؼشتٓ ػهّ وحُ انتطثٕق َاالجشاء َانتىظٕش مه قثهً .

 

 

 

 العلل التسع في منع الصرف   = 9 22
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االختجبساد 

 انتحشَشَخ

 إعراب الفعل  المضارع = 9 23
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االختجبساد 

 انتحشَشَخ

 أدوات نصب الفعل المضارع  = 9 24
 –االنمبء 

 انًُبلشخ  
االختجبساد 

 انتحشَشَخ

 عوامل الجزم   = 9 25
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االختجبساد 

 انتحشَشَخ

 وأحكامهمافعل الشرط وجزاؤه  = 9 26
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االختجبساد 

 انتحشَشَخ

 أما ولوال ولوما = 9 27
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االختجبساد 

 انتحشَشَخ

 اإلخبار بالذي واأللف واالم = 9 28
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االختجبساد 

 انتحشَشَخ

 الععد وأحكامو = 9 29
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االختجبساد 

 انتحشَشَخ

31 9 = 
أحكام  العدد وكم وكأي وكذا من  

 كنايات العدد

 –االنمبء 

 انًُبلشخ  
االختجبساد 

 انتحشَشَخ



 

 

 

 

 


