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 أهذاف انمقشس .8

 .عمم النحول التاريخي بالتطور المتعممين تعرف -
 .نحوتعممين المعرفة بمبادئ عمم الاكساب الم -
 .عرف عمى اهداف عمم النحوالت -
 .كساب المتعممين المهارات المغوية التي تساعدهم عمى التذوق المغوي الفصيحا -
 .اكساب المتعممين القدرة عمى اإلعراب و معرفة الوظائف الرئيسية لممفردات النحوية  -
 .عمى كيفية ضبط الحركات اإلعرابية داخل الجملالتعرف  -
 . و الشعر العربي الفصيح بشكل صحيح كريماكساب المتعممين القدرة عمى قراءة القرآن ال -

 
 

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.
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 :انمعشفة وانفهم  - أ

 .انتؼشف ػهّ اٌذاف ػهم انىحُ-0أ
 .انتؼشف ػهّ مُضُع ػهم انىحُ-5أ

 . انمماسوح تٕه األسانٕة انىحُٔح انمختهفح -3أ

 .ؼشف ػهّ مىاٌح انثحج فٓ ػهم انىحُانت-4أ
  .شاخ فٓ أَاخش انكهماخ داخم اندممانماتهٕاخ فٓ ضثظ انمتغٕتىمٕح  -5أ
   .أتُاب انىحُ انمختهفحانتؼشف ػهّ  -6أ

 :بانمىضىع  االهذاف انمهاساتية انخاصة  -ب 

 . تىظٕم انتؼهم نهمفإٌم انىحُٔح – 0ب

 .ضمان انتؼامم انسهٕم مؼٍا ٕحَكٕفتٕه انمفحُصٕه استٕؼاب انفشَق انفشدٔح   – 5ب

 ح.تً االختثاساخ مه تغزٔح ساخؼ يما تزَدتىمٕح مٍاسج انتمُٔم انزاتٓ مه خالل   – 3ب

 :طشائق انتعهيم وانتعهم  

 .َحم انمشكالخ طشٔمح  انمىالشح -

  .استؼمال نهتكىُنُخٕا انتؼهٕم )انذاتُ شُ ( نتؼهٕمتضمٕه طشائك ا -
 تشدٕغ انطهثح ػهّ انتؼهم انزاتٓ  -

 

 :طشائق انتقييم  

 

 .  ح(انممانٕح َانمُضُػٕ)االختثاساخ انتحشٔشٔح  -

 .انتمُٔم انختامٓ ( ممثال فٓ االختثاساخ انفصهٕح َانىٍائٕح  –انتمُٔم انثىائٓ  –)انتمُٔم انتمٍٕذْ  -

 
 األهذاف انىجذانية وانقيمية: -ج

 ان ٔؼٓ انطانة اٌمٕح انمحافظح ػهّ استداتاخ انمفحُصٕه. -0ج

 ٔداتٕح فٓ دساسح انظُاٌش انىحُٔح .فٓ دػم االتداٌاخ االانتىظٕم  -5ج

 ان ٔشفض انتحٕز فٓ اخشاءاخ انثحج انؼهمٓ.-3ج

 :طشائق انتعهيم وانتعهم 

 

 .انتؼهم انمىظم راتٕا   –انمىالشح  –االنماء  -
 انتؼهم انتؼاَوٓ. -

 :طشائق انتقييم  

 

 االختثاساخ انتحشٔشٔح  َانمالحظح  

 



 

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

 . ّ انثحج انؼهمٓتُفٕش فشص انتؼهم انمستمش نهطهثح َتحفٕزٌم ػه-0د

 فٓ اكتساب مٍاساخ انتفكٕش انمختهفح. انتؼهم انزاتٓ انمىظم -5د

 .تؼهم مٍاساخ انمٕاس انىحُْ فٓ انثحُث انتطثٕمٕح  -3د



 :بنية انمقشس .11

 انساػاخ األسثُع
مخشخاخ انتؼهم 

 انمطهُتح
اسم انُحذج / انمساق أَ 

 انمُضُع
 طشٔمح انتمٕٕم طشٔمح انتؼهٕم

1 3 
انمشاس انٍٕا فٓ      

انمحُس انساتك َكم 

 حسة انمحتُِ 
 و أسباب النشوء ؟ماىو علم النحو

 –االنماء 

 انمىالشح
االختثاساخ 

 انتحشٔشٔح

 إن و أخواتها الوظيفة و المعنى = 3 2
 –االنماء 

 انمىالشح
االختثاساخ 

 انتحشٔشٔح

 –االنماء  العامل في خبر إن = 3 3

 انمىالشح
االختثاساخ 

 انتحشٔشٔح

 فتح و كسر ىمزة إن = 3 4
 –االنماء 

 انمىالشح
االختثاساخ 

 انتحشٔشٔح

 العطف على اسم إن = 3 5
 –االنماء 

 انمىالشح
االختثاساخ 

 انتحشٔشٔح

 )ال( النافية للجنس المفهوم و الوظيفة = 3 6
 –االنماء 

 انمىالشح  
االختثاساخ 

 انتحشٔشٔح

 العامل في خبر )ال( النافية للجنس = 3 7
 –االنماء 

 انمىالشح
االختثاساخ 

 انتحشٔشٔح

 العطف على اسم )ال( النافية للجنس = 3 8
 –االنماء 

 انمىالشح
االختثاساخ 

 انتحشٔشٔح

 ظن و أحواتها المفهوم و العمل  = 3 9
 –االنماء 

 انمىالشح
االختثاساخ 

 انتحشٔشٔح

 اإللغاء و التعليق  في جملة ظن = 3 11
 –االنماء 

 انمىالشح
االختثاساخ 

 انتحشٔشٔح

 جريان القول مجرى الظن = 3 11
 –االنماء 

 انمىالشح
االختثاساخ 

 انتحشٔشٔح

 حذف مفعولي ظن = 3 12
 –االنماء 

 انمىالشح  
االختثاساخ 

 انتحشٔشٔح

 مفهوم الفاعل في العربية  = 3 13
 –االنماء 

 انمىالشح
االختثاساخ 

 انتحشٔشٔح

 احكام الفاعل النحوية = 3 14
 –االنماء 

 انمىالشح
االختثاساخ 

 انتحشٔشٔح

 أقسام الفاعل = 3 15
 –االنماء 

 انمىالشح
االختثاساخ 

 انتحشٔشٔح

 تذكير و تأنيث الفعل مع الفاعل = 3 16
 –االنماء 

 انمىالشح
االختثاساخ 

 انتحشٔشٔح

 احكام تقديم الفاعل و تأخيره = 3 17
 –االنماء 

 انمىالشح
االختثاساخ 

 انتحشٔشٔح

 مفهوم نائب الفاعل = 3 18
 –االنماء 

 انمىالشح  
االختثاساخ 

 انتحشٔشٔح

 احكام نائب الفاعل  = 3 19
 –االنماء 

 انمىالشح
االختثاساخ 

 انتحشٔشٔح

 الفاعلشروط النيابة عن  = 3 21
 –االنماء 

 انمىالشح
االختثاساخ 

 انتحشٔشٔح

 مفهوم االشتغال النحوي = 3 21
 –االنماء 

 انمىالشح
االختثاساخ 

 انتحشٔشٔح

االختثاساخ  انمىالشح–االنماء  اركان االشتغال و شروطها = 3 22



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

 : انكتة انممشسج انمطهُتح . أ

  
 شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك           

 جامع الدروس العربية / مصطفى الغالييين - انمشاخغ انشئٕسٕح )انمصادس(: . ب

 ج. انكتة َانمشاخغ انتٓ ُٔصٓ تٍا      

 ) انمدالخ انؼهمٕح , انتماسٔش, ...(         
 النحو الوايف / عباس حسن , معاين النحو / د.فاضل السامرائي -

 www.mohamedrabeea.com د. انمشاخغ االنكتشَوٕح      

 
 

 خطة تطىيش انمقشس انذساسي: .13
 

 استراتيجيات التعلم والتعليم.االلمام بكل ماهو مستحدث في مجال  -

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

 قسام العلمية في الجامعات االخرى.مقارنة المقرر بمقررات اال -

 االستفادة من استبيانات الطلبة. -

 

 

 

 

 

 

 

 انتحشٔشٔح

 العامل في المشغول عنو = 3 23
 –االنماء 

 انمىالشح
االختثاساخ 

 انتحشٔشٔح

 اعراب المشغول عنو = 3 24
 –االنماء 

 انمىالشح  
االختثاساخ 

 انتحشٔشٔح

 مفهوم االستثناء في العربية = 3 25
 –االنماء 

 انمىالشح
االختثاساخ 

 انتحشٔشٔح

 اركان االستثناء و انواعو = 3 26
 –االنماء 

 انمىالشح
االختثاساخ 

 انتحشٔشٔح

 اعراب المستثنى  = 3 27
 –االنماء 

 انمىالشح
االختثاساخ 

 انتحشٔشٔح

28 3 = 
األسماء و األفعال و الحروف الدالة 

 لالستثناء

 –االنماء 

 انمىالشح
االختثاساخ 

 انتحشٔشٔح

 الحال و أحكامو النحوية = 3 29
 –االنماء 

 انمىالشح
االختثاساخ 

 انتحشٔشٔح

 التمييز و أحكامو النحوية = 3 31
 –االنماء 

 انمىالشح  
االختثاساخ 

 انتحشٔشٔح



 

 


