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 هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 للمقرر:وصف العام ال. 1

المدخل إلى علم الصرف العربي حيث يتعرف فيه الطالب والطالبات على مدلول الصرف يعد هذا المقرر 

 وواضعه وأهم الموضوعات التي يتناولها هذا العلم بالدراسة، ثم يدرس تقسيم الفعل

 

 . الهدف الرئيس للمقرر 2

علم الصرف من نحو التعريف بعلم الصرف لغة إكساب الطالب والطالبات قدرا من المعارف األساسية في 

واصطالحا والتعريف بواضعه وموضوعه وتقسيم الفعل وإسناده للضمائر مع إكسابهم القدرة على صياغة 

 األفعال والتعرف على أنواعها وأحكام إسنادها إلى الضمائر.

 

 . مخرجات التعلم للمقرر:3

 مخرجات التعلم للمقرر

 رمز 

مخرج التعلم 

المرتبط 

 للبرنامج 

  المعارف 1

أن يتعرف الطالب والطالبات على مفهوم علم الصرف لغة واصطالحا وأم  1.1

 موضوعاته. 

 1ع

 3ع أن يحدد الطالب والطالبات أقسام الكلمة والعالمات الفارقة بينها 1.2

والتجرد والزيادة والبناء أن يذكر الطالب والطالبات أقسام الفعل من حيث الزمن  1.3

 للمعلوم والمجهول

 2ع

أن يفرق الطالب والطالبات بين الفعل الصحيح والمعتل والتغييرات الطارئة على  1.4

 الفعل عند إسناده للضمائر

 1ع

 1ع أن يتعرف الطالب على شروط الفعل الذي يصاغ منه أفعل التعجب. 1.5

  المهارات 2

والطالبات الحروف األصول والحروف الزائدة في الكلمة أن يميز الطالب  2.1

 الموزونة

 1م

 4م أن يستعمل الطالب والطالبات الميزان الصرفي بسرعة ودقة 2.2

 5م أن يقارن الطالب والطالبات بين صيغ التعجب القياسية والصيغ السماعية 2.3

 3م والطالبات الكلمات تحليال صرفيا. أن يحلل  الطالب 2.4

  الكفاءات 3

يحدد الطالب والطالبات الكلمات األصول والمقلوبة عنها من خالل المعاجم أن  3.1

 اإللكترونية

 1ك

أن يجمع الطالب والطالبات مادة علمية حول موضوع يحدده األستاذ باستعمال  3.2

 شبكة اإلنترنت

 2ك

 3ك الطالب والطالبات معاجم األبنية بسرعة ودقةأن يستعمل  3.3

3.4   

 

 ج. موضوعات المقرر 

 قائمة الموضوعات م
ساعات 

 االتصال

 2 طريقة الوزن  –سر اختيارها  -الميزان الصرفي : حروف الميزان 1



 

 
3 

2 
 الفعل الصحيح وأمثلته ، أنواع  تقسيم الفعل إلي صحيح ومعتل :أنواع

 الفعل المعتل وأمثلته 
2 

3 
 –الفعل المزيد  –تقسيم الفعل إلي مجرد ومزيد: الفعل المجرد 

 الحرف الزائد  -الحرف األصلي   
2 

 2 أبواب المضارع منه  –أمثلتها  –الفعل الثالثي المجرد : أوزانه  4

 2 مجيء المضارع منه  –أمثلتها  –أوزانه  الفعل الرباعي المجرد : 5

 2 الملحق بالرباعي المزيد -ملحقات الرباعي : الملحق بالرباعي المجرد 6

 2 االختبار النصفي 7

 2 الشواهد  -معانيها   –معاني صيغ الزوائد : الصيغ  8

9 
  –أمثلتهما  –الفعل المتصرف  –الفعل الجامد  الجامد والمتصرف :

 الفرق بينهما . 
2 

10 
 أسباب تعدي الالزم –الفعل الالزم  –المتعدي والالزم : الفعل المتعدي 

 ولزوم المتعدي  -
2 

11 
 أحكام الفعل المسند إلي الضمائر –نونا التوكيد  توكيد الفعل بالنون :

 عند اتصاله بالنونين 
2 

12 
 إسناد  –إسناد األفعال الصحيحة إلي الضمائر :أنواع الفعل الصحيح 

 األفعال الصحيحة إلي الضمائر المتحركة والساكنة 
2 

13 
 إسناد  –الفعل المعتل  إسناد األفعال المعتلة إلي الضمائر :أنواع

 األفعال المعتلة إلي الضمائر المتحركة والساكنة 
2 

 2 صيغ التعجب السماعية  –فعال التعجب : صيغتا التعجب القياسيتان  14

 2 التعجب من فاقد الشرط  –شروط التعجب : شروط صياغة فعلي التعجب  15

 30 اإلجمالي 

 

 مصادر التعلم والمرافق:  –و 

 . قائمة مصادر التعلم:1

 المرجع الرئيس للمقرر
 شذا العرف في فن الصرف: للشيخ أحمد الحمالوي -1

 المراجع المساندة

 المغني في تصريف األفعال : للشيخ عضيمة .  -1

 التطبيق الصرفي،د / عبده الراجحي .  -2

 دروس في التصريف: محمد محيي الدين عبد الحميد .   -3

 المصادر اإللكترونية

 موقع الجامعة . -

 موقع أستاذ المقرر . -

 /shamela.ws المكتبة الشاملة . -

 /www.alukah.net شبكة األلوكة . -

 األقراص المدمجة أخرى 

 

 ح. اعتماد التوصيف 

 د أسامة بن أحمد السلمي رئيس القسم :  جهة االعتماد

 هـ 1441-1440الجلسة األولى للعام الجامعي  رقم الجلسة

 هـ11/1/1441الثالثاء  تاريخ الجلسة

 


