
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التطبيقات النحوية اسم المقرر:

 501430-2 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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 ومخرجاته التعليمية:هدف المقرر  -ب

 وصف العام للمقرر:ال. 1

يعد هذا المقرر واحدًا من أهم المقررات التطبيقية الختامية التي يطبق فيها الطالب والطالبات على جميع ما 

 . درسوه في جميع مقررات النحو

 . الهدف الرئيس للمقرر 2

. روابط جملة الخبر والصفة والحالأن يتعرف الطالب والطالبات على أحكام أبواب التوابع والعدد و  

 

 . مخرجات التعلم للمقرر:3

 مخرجات التعلم للمقرر

 رمز 

مخرج التعلم 

المرتبط 

  للبرنامج

  المعارف 1

 1ع أن يتعرف الطالب والطالبات على أحكام أبواب التوابع 1.1

 3ع )عم يتساءلون(.أن يحدد الطالب والطالبات أسباب حذف ألف )عم( في قوله تعالى:  1.2

 2ع أن يذكر الطالب والطالبات أحكام العدد مع المعدود من حيث التذكير والتأنيث. 1.3

 1ع روابط جملة الخبر والصفةأن يفرق الطالب والطالبات بين  1.4

 1ع أن يتعرف الطالب والطالبات على علل البناء. 1.5

  المهارات 2

 1م والطالبات  بين جملة الخبر وجملة الصفة.أن يميز الطالب  2.1

 4م أن يحلل الطالب والطالبات بعض النصوص اللغوية للتعرف على التوابع وأنواعها. 2.2

 5م أن يقارن الطالب والطالبات بين أنواع العدد من حيث تمييزها وإعرابه. 2.3

مناسببببة لكلمات مبنية من  ال  أن يختار الطالب والطالبات من بين علل البناء علة  2.4

 النصوص

 3م

  الكفاءات 3

 1ك تي لها محل من اإلعراب بدقة وسرعة فائقةيمثل الطالب للجمل الأن  3.1

أن يجمع الطالب والطالبات مادة علمية حول موضووووود يحددس اذسووووتاا باسووووتعمال  3.2

 اإلنترنتشبكة 

 2ك

 3ك أن يصوب الطالب والطالبات نماذج لغوية  اطئة بمجرد القراءة األولى.  3.3

3.4   

 ج. موضوعات المقرر 

 قائمة الموضوعات م
ساعات 

 االتصال

1 
دراسووة سووورة النبى على أن يراعى فيها : سوور ح ف ألف الماف االسووتفهامية فى قوله: 

 أنواد المنصوبات –أنواد المرفوعات  –يتساءلون معنى المفاعلة فى قوله :  –َعمَّ 
2 

 2 التوكيد اللفظي والمعنوي. –التوابع : النعت  -أنواد المخفوضات  2

 2 العطف : عطف النسق وعطف البيان 3

 2 التوكيد –البدل  4

 2 عرض نمااج من اذحاديث النبوية الشريفة للتحليل النحوي  5
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 2 عرض نمااج من اذحاديث النبوية الشريفة للتحليل النحوي  6

 2 اال تبار النصفي 7

 2 عرض نمااج من المسائل النحوية من كتب اذمالي مثل اذمالي الشجرية. 8

 2 اذمالي مثل اذمالي الشجرية.عرض نمااج من المسائل النحوية من كتب  9

10 
شواهد من العربية للتدريب على اإلعراب من خزانة اذدب أو التصريح بمضمون 

 2 التوضيح لألزهري.

11 
شواهد من العربية للتدريب على اإلعراب من خزانة اذدب أو التصريح بمضمون 

 2 التوضيح لألزهري.

12 
إضافة العدد المركب وأثر  –وتتناول تمييز العدد  -الكريمتطبيقات في العدد من القرآن 

 الك في بنائه
2 

 2 بناء اسم الفاعل من العدد المفرد والمركب مع العشرة . 13

 2 روابط جملة الخبر والصفة والصلة والحال والتوكيد والبدل من مغنى اللبيب 14

 2 دراسة علل البناء من اذشباس والنظائر - 15

 30 اإلجمالي 

 

 مصادر التعلم والمرافق:  –و 

 . قائمة مصادر التعلم:1

 المرجع الرئيس للمقرر

 شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك. -

 مغنى اللبيب -

 اذمالى الشجرية -

 المراجع المساندة

 اذشباس والنظائر. -

 اللباب فى علل البناء واإلعراب. -

 أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك. -

 التطبيق الصرفي للدكتور عبدس الراجحي . -

 النحو الوافي لألستاا عباس حسن. -

 المصادر اإللكترونية

مواقع إنترنت متخصصة فى تحميل الكتب اللغوية مثل موقع منتدى أهل 

/  الوراق / موقع اذلوكة / موقع مكتبة المصطفىموقع الحديث ، و

موقع أستاا المقرر/المكتبة الشاملة / المكتبة الوقفية ، مدونة لسان 

 العرب .وروابطها 

  :www.ahlalhdeeth.com/ 

shamela-adhttp://shamela.ws/index.php/page/downlo 

http://www.waqfeya.com/ 

http://www.alukah.net/ 

1http://www.alwaraq.net/Core/index.jsp?option= 

http://shamela.ws/index.php/page/download-shamela
http://www.waqfeya.com/
http://www.alukah.net/
http://www.alwaraq.net/Core/index.jsp?option=1
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-http://www.al

44mostafa.info/books/htm/disp.php?page=list&n= 

http://lisaanularab.blogspot.com/ 

 عبد العزيزمكتبة الملك عبد هللا بن  أخرى 

 

 

 

 

 ح. اعتماد التوصيف 

 د أسامة بن أحمد السلمي رئيس القسم :  جهة االعتماد

 هـ 1441-1440الجلسة اذولى للعام الجامعي  رقم الجلسة

 هـ11/1/1441الثالثاء  تاريخ الجلسة
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