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الهدف من تدريس مادة النحو هو صيانة المسان من الخطأ النحوي )المحن( وكذلك من الخطأ النحوي  -
 في الكتابة والتأليف ، فيمد النحو الطالب بالقواعد الضرورية لصيانة المغة .

ت النحوية بين التعرف عمى آراء النحاة القدماء واتجاهاتهم النحوية. فضاًل عن الوقوف عمى الخالفا -
 أهم المدارس النحوية : البصرية ، والكوفية وأهم اآلراء في الموضوعات المدروسة في .

االطالع عمى كم كبير من الشواهد النحوية : القرآنية والشعرية واعرابها وموطن الشاهد النحوي فيها ،  -
لغويًا جيدًا أو مدرسًا لمادة المغة مما يثري ثقافة الطالب المغوية ، ليتمكن في المستقبل أن يكون باحثًا 

العربية متمكنًا من مادته العممية . فضاًل عن االمثمة المصنوعة التي نقوم بتركيبها في الدرس ونحث 
 الطالب عمى انتاجها بأنفسهم لتنمية ممكتهم المغوية .

فال يكون الطالب                يضمن الكتاب المقرر )شرح ابن عقيل( لمدارس دوام صمته بمغة الدرس القديم     _ 
 منقطع الصمة عن لغة البحث النحوي التراثي 

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 وانتقييم:مخشجات انتعهم وطشائق انتعهيم  .11

 انمعشفة وانفهم : - أ

 انتؼشَف تانًصطهحاخ انُحىَح انىاسدج فٍ انًىضىػاخ وتتثغ تطىسها واختالف انُحاج فٍ رنك .  -0أ

 شىاهذ انمشآَُح ويؼشفح انطانة يىضغ االستشهاد فُها .حفع انشىاهذ انشؼشَح وان -5أ
 تىظُف انمىاػذ انُحىَح فٍ االستؼًال يٍ خالل دفغ انطانة إنً صُاػح جًم تايح صحُحح . -3أ

انتؼشَف تكتة انتشاث انُحىٌ ، انً جاَة انكتاب انًُهجٍ َحشص ػهً ضشوسج اطالع انطانة  -4أ

 ػهً انًكتثح انُحىَح انتشاحُح .

 حفع انمىاػذ انُحىَح ػهً شكم ػثاساخ يىجضج ، وجًم لصُشج . -5أ
 االطالع ػهً يزاهة انُحاج ويؼشفح اَتًائهى انُحىٌ ، نُتسًُ نهطانة فهى اِساء انُحىَح تذلح .  -6أ

 االهذاف انمهاساتية انخاصة بانمىضىع :  -ب 

 اٌ أو خطُة يتًكٍ.اكتساب يهاساخ نغىَح )شفاهُح( فانهذف اَتاد تاحج فصُح انهس  – 0ب

 اكتساب يهاساخ نغىَح )تحشَشَح(  فانهذف اَتاد تاحج فصُح فٍ انكتاتح وانتأنُف .  – 5ب

 اكتساب حمافح نغىَح واالطالع ػهً انًكتثح انُحىَح انؼشتُح انتشاحُح ويا فُها يٍ حشاء يؼشفٍ . – 3ب

 طشائق انتعهيم وانتعهم :

 طشَمح  انًُالشح وحم انًشكالخ.   -

 ٍُ طشائك انتؼهُى استؼًال نهتكُىنىجُا انتؼهُى )انذاتى شى (.تضً -

 تشجُغ انطهثح ػهً انتؼهى انزاتٍ  -
 

 طشائق انتقييم :

 

 االختثاساخ انتحشَشَح )انًمانُح وانًىضىػُح(. -

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

. 

 
 األهذاف انىجذانية وانقيمية: -ج

انهغح انؼشتُح هٍ نغح انمشآٌ انكشَى وكم يٍ أساد أٌ َىحك صهته تانمشآٌ انكشَى التذ أٌ ًٍَُ  -0د

 يهاساته انُحىَح وانهغىَح نزا يٍ أهى األهذاف انىجذاَُح انتٍ ًَُُها هزا انذسط هى انهذف انذٍَُ .

 

ا كاَىا نزا َؼذ انهذف انمىيٍ يٍ  األهذاف انمًُُح انؼشتُح انفصُحح نغح انؼشب جًُؼاً أًَُ -5د

وانىجذاَُح انًشجؼح ػهً تؼهى انُحى وػهىو انهغح جًُؼاً ، فهٍ نغح اِتاء واألجذاد واِصشج انًشتشكح 

 تٍُ أتُاء انؼانى انؼشتٍ تشيته .

 

ها تذالً ػٍ انحشص ػهً جؼم انهغح انفصحً هىَح واَتًاء وانتشكُض ػهً االػتضاص تها واستؼًان -3د

 انههجاخ انؼايُح أو انهغاخ األجُثُح ، يًا َذفغ إنً تؼهًها واجادتها .

 طشائق انتعهيم وانتعهم :

 

 انتؼهى انًُظى راتُا .  –انًُالشح  –االنماء  -

 انتؼهى انتؼاوٍَ. -

 طشائق انتقييم :



 

 

 االختثاساخ انتحشَشَح  وانًالحظح  

 

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

 تىفُش فشص انتؼهى انًستًش نهطهثح وتحفُضهى ػهً انثحج انؼهًٍ.-0د

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

 ـ انُمذ انهغىٌ وانُحىٌ نالػالو انًسًىع وانًشئٍ وانًمشوء3د



 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 

 حروف الجر / كي ، لعل ، متى ، لوال
 و  الحروف المختصة بالظاهر

 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

2 3 = 
= /  الحروف الدالة على انتهاء 

 الغاية ، و معاني الباء

 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

3 3 = 
= / معاني من ، و معاني الالم ، 

 والحروف األخرى

 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 = / مذ ومنذ الجارتان ، ورب   = 3 4
 –االنماء 

 انًُالشح
خ االختثاسا

 انتحشَشَح

 اإلضافة / تعريفها ، أنواعها ، تفسيرها = 3 5
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

6 3 = 
= / اكتساب المضاف التذكير أو 

 التأنيث من المضاف إليه 

 –االنماء 

 انًُالشح  
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

7 3 = 
= / االسماء المالزمة لإلضافة ، لبيك 

 ذا، حيث ، إذ ، إ

 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

8 3 = 
= / االسماء المالزمة لإلضافة : كال 

 ، كلتا ، أي

 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

9 3 = 
= / االسماء المالزمة لإلضافة : لدن 

 ، مع ، غير وقبل وبعد وأخواتها .

 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

11 3 = 
= / حذف المضاف ، حذف 

 المضاف إليه

 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 االضافة إلى ياء المتكلم = 3 11
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 االضافة إلى ياء المتكلم = 3 12
 –االنماء 

 انًُالشح  
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 إعمال المصدر = 3 13
 –االنماء 

 ُالشحانً
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 إعمال اسم الفاعل  = 3 14
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 إعمال اسم الفاعل = 3 15
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 إعمال اسم المفعول = 3 16
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 إعمال صيغ المبالغة = 3 17
 –اء االنم

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 إعمال الصفة المشبهة = 3 18
 –االنماء 

 انًُالشح  
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 إعمال الصفة المشبهة = 3 19
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح



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

 انكتة انًمشسج انًطهىتح : . أ
 بن عقيلشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك  ، ا -1
 مغين اللبيب ، البن هشام  -2

 انًشاجغ انشئُسُح )انًصادس(: . ب

 كتاب سيبويه ، لسيبويه -1
 املقتضب ، للمربد -2
 أصول النحو ، البن السراج -3

 د. انكتة وانًشاجغ انتٍ َىصٍ تها      

 ) انًجالخ انؼهًُح ، انتماسَش، ...(         

 النحو الوايف  ، عباس حسن )كتاب حديث(  -1 -
 ين النحو ، د . فاضل السامرائي )كتاب حديث(معا -2 -

 جملة املورد ، جملة القادسية ، وغريها . -3 -

 د. انًشاجغ االنكتشوَُح      

يف مكتبة املصطفى  pdfكل الكتب املذكورة سلفاً وسواها متوفرة بصيغة 
 االلكرتونية ، ومكتبة املساهم ، ومكتبة سعيد الغامدي .
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 االلمام بكل ما هو مستحدث في مجال استراتيجيات التعلم والتعليم. -

21 3 = 
فعال التعجب / صيغتهما ، وشروط 

 االعمال 

 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 شَحانتحشَ

21 3 = 
أفعل التفضيل ، الصياغة وشروط 

 االعمال

 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 التوابع / النعت = 3 22
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 = / النعت = 3 23
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 = / التوكيد = 3 24
 –االنماء 

 انًُالشح  
تثاساخ االخ

 انتحشَشَح

 = / التوكيد = 3 25
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 = / عطف البيان = 3 26
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 = / عطف النسق = 3 27
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 = / عطف النسق = 3 28
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 تحشَشَحان

 = / عطف النسق = 3 29
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

 = / البدل = 3 31
 –االنماء 

 انًُالشح  
االختثاساخ 

 انتحشَشَح



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

 مقارنة المقرر بمقررات االقسام العلمية في الجامعات االخرى. -

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


