
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التطبيقات الصرفية اسم المقرر:

   501431-3 رمز المقرر:

 بكالوريوس اللغة والنحو والصرف البرنامج:

 قسم اللغة والنحو والصرف القسم العلمي:

 اللغة العربية وآدابها الكلية:

 جامعة أم القرى المؤسسة:
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 التعليمية:هدف المقرر ومخرجاته  -ب

 وصف العام للمقرر:ال. 1

الحلقة األخيرة من مقررات الصرررررفث ييو يقوم الطاب والطالبات بالتطبيع العملي مل  ما يعد هذا المقرر 

 درسوه من موضومات الصرف المختلفة في المستويات السابقة.

 . الهدف الرئيس للمقرر 2

إكساب الطاب والطالبات قدرا من المعارف في ملم الصرف من خال التطبيع العملي مل  بعض الدروس 

الصرفية مثل: الوزن الصرفي، وطرق تثنية االسم وجمعه جمعًا سالًما، وإسناد الفعل للضمائر، وكيفية 

البروج وسورة صوغ المشتقات، التطبيع العملي للتحليل الصرفي مل  نصوص مختارة ) تحليل سورة 

 النبأ(.

 

 . مخرجات التعلم للمقرر:3

 مخرجات التعلم للمقرر

 رمز 

مخرج التعلم 

المرتبط 

 للبرنامج 

  المعارف 1

 1ع أهمية ما درسوه من موضومات الصرف.أن يتعرف الطاب والطالبات مل   1.1

 3ع أن يحدد الطاب والطالبات أنواع الزيادة في الكلمات. 1.2

 2ع يذكر الطاب والطالبات كيفية التثنية.أن  1.3

 1ع أن يفرق الطاب والطالبات بين ما يجمع باأللف والتاء وجمع المؤنو السالم. 1.4

 1ع طرق الوزن الصرفي للكلمات.أن يتعرف الطاب مل   1.5

  المهارات 2

 1م أن يميز الطاب والطالبات بين موضومات الصرف المختلفة. 2.1

 4م يستعمل الطاب والطالبات معارفهم الصرفية في تحليل النصوص.أن  2.2

التثنية والجمع السالم لألسماء مع أن يقارن الطاب والطالبات بين طرق  2.3

 مراماة تنوع آخرها.

 5م

 3م أن يحلل  الطاب والطالبات النصوص تحليا صرفيا. 2.4

  الكفاءات 3

مددا من المفردات يسب ورودها في المعجم الطاب والطالبات  يرتبأن  3.1

 بسرمة ودقة

 1ك

أن يجمع الطاب والطالبات مادة ملمية يول موضوع يحدده األستاذ باستعمال  3.2

 شبكة اإلنترنت

 2ك

أن يستعمل الطاب والطالبات المثن  والجمع والمصغر والمنسوب يسب  3.3

 السياق.

 3ك

3.4   

 

 موضومات المقرر ج. 

 قائمة الموضومات م
سامات 

 االتصال

 3 مراجعة مامة لألبواب الصرفية اآلتية مع العناية بالميزان الصرفي :  • 1



 

 
3 

 إسناد األفعال إل  الضمائر , وتوكيدها بعد اإلسناد .      •

2 
 3 طريقة التثنية , 

3 
 3 طريقة جمع الكلمة جمعاً سالماً .

4 
 3 المشتقات .طريقة صوغ 

5 
 3 الزيادة ) أنوامها , يروفها , مواضعها (.

6 
 3 الزيادة ) أنوامها , يروفها , مواضعها (.

7 
 3 االختبار النصفي    

8 

 دراسة النصوص اآلتية دراسة صرفية وافية : •

 سورة مّم من الدر المصون للسمين الحلبي .     

3 

9 
 دراسة النصوص اآلتية دراسة صرفية وافية : •

 سورة مّم من الدر المصون للسمين الحلبي .     

3 

10 

 وأبي السعود والبحر المحيط .  سورة البروج من تفسير النسفي

 أياديو نبوية شريفة .

3 

11 

 وأبي السعود والبحر المحيط .  سورة البروج من تفسير النسفي

 أياديو نبوية شريفة .

3 

12 

 دراسة مسائل وقضايا صرفية من :  •

 األمالي البن الشجري .    

3 

13 

 دراسة مسائل وقضايا صرفية من :  •

 األمالي البن الشجري .    

3 

14 

 تابع : دراسة مسائل وقضايا صرفية من : 

 مجالس العلماء للزجاجي .     

 ف التاء ( . سر صنامة اإلمراب . ) ير    

3 

15 

 تابع : دراسة مسائل وقضايا صرفية من : 

 مجالس العلماء للزجاجي .     

 سر صنامة اإلمراب . ) ير ف التاء ( .    

3 

 45 اإلجمالي 
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 مصادر التعلم والمرافع:  –و 

 . قائمة مصادر التعلم:1

 المرجع الرئيس للمقرر
 التطبيع الصرفي للدكتور مبده الراجحي . -1

 النصوص المختارة من التفاسير القرآنية سالفة الذكر. -2

 

 المراجع المساندة

 شبانة .  التطبيقات في اإلمال واإلبدال للدكتور مبد السميع 

 شذا العرف ف  فن الصرف للشيخ أيمد الحماوي.

 لألستاذ مباس يسن. النحو الواف 

 المصادر اإللكترونية

مواقع إنترنت متخصصة في تحميل الكتب اللغوية مثل موقع منتدى أهل  -

 /www.ahlalhdeeth.comالحديو ومنوانه : 

 uqu.edu.sa/lib مكتبة الملك مبد هللا الجامعية . -

 /shamela.ws المكتبة الشاملة . -

 األقراص المدمجة أخرى 

 

 

 ح. امتماد التوصيف 

 رئيس القسم : د أسامة بن أيمد السلمي  جهة االمتماد

 هـ 1441-1440الجلسة األول  للعام الجامعي  رقم الجلسة

 هـ11/1/1441الثاثاء  تاريخ الجلسة
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