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 هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

   وصف العام للمقرر:ال .1

من مقررات علم الصرف العربي حيث يتعرف فيه الطالب  لرابعة واألخيرةالحلقة ايعد هذا المقرر 

 بأنواعهماأحكام همزتي الوصل والقطع واإلعالل واإلبدال والطالبات على 

  . الهدف الرئيس للمقرر2

أحكام همزتي الوصل والقطع واإلعالل إكساب الطالب والطالبات قدرا من المعارف في علم الصرف من نحو 

 واإلبدال 

 

 . مخرجات التعلم للمقرر:3

 مخرجات التعلم للمقرر

 رمز 

مخرج التعلم 

المرتبط 

 للبرنامج 

  المعارف 1

 1ع مواضع همزتي الوصل والقطعأن يتعرف الطالب والطالبات على  1.1

 3ع حاالت قلب الواو والياء ألفاالطالب والطالبات  يعددأن  1.2

 2ع إبدال األلف واوا أو ياءأن يذكر الطالب والطالبات كيفية  1.3

 1ع إبدال الهمزة واوا وإبدالها ياء.أن يفرق الطالب والطالبات بين  1.4

 1ع اإلبدال الواقع في فاء االفتعال وتائهأحكام الطالب  يحددأن  1.5

  المهارات 2

 1م بين قلب الهمزة واوا وقلبها ياءأن يميز الطالب والطالبات  2.1

 4م اإلعالل واإلبدالأن يستعمل الطالب والطالبات  2.2

أوياء وقلب الياء بين حاالت قلب األلف واوا أن يقارن الطالب والطالبات  2.3

 والواو ألفا.

 5م

 3م أن يحلل  الطالب والطالبات الكلمات تحليال صرفيا. 2.4

  الكفاءات 3

ورشة عمل للتدريب على اإلعالل واإلبدال في الطالب والطالبات  ينظمأن  3.1

 الكلمات العربية

 1ك

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

 شبكة اإلنترنت

 2ك

 3ك اإلبدال واإلعالل في تكوين الكلمات صرفيا.أن يستعمل الطالب والطالبات  3.3

3.4   

  ج. موضوعات المقرر

ساعات  قائمة الموضوعات م

 االتصال
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 2  األسماء واألفعال والحروف، مواضعها في الوصل ةهمزتعريف  1

 2 حركة همزة الوصل، اجتماعها مع همزة االستفهام، مواضع همزة القطع 2

 2 إبدال األلف واوا -إبدال األلف ياء –اإلبدال و اإلعالل  3

 2 ألفا ياءوالإبدال الواو  4

 2 ياء   إبدال الواو 5

 2 ياء   إبدال الواوتمام  6

 2 النصفي االختبار 7

 2 إبدال الياء واوا 8

 2 إبدال الواو والياء همزة 9

 2 إبدال الهمزة واوا 10

 2 إبدال الهمزة ياء   11

 2 اإلبدال الواقع في فاء االفتعال وتائه والحروف الصحيحة 12

 2 اإلعالل بالنقل 13

 2 اإلعالل بالحذف 14

 2 اإلمالة، الوقف، تسهيل الهمزةالوقف، اإلدغام، التقاء الساكنين  15

 30 اإلجمالي 

 . أنشطة تقييم الطلبة 2

 أنشطة التقييم م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(

 النسبة 

من إجمالي درجة 

 التقييم

 15 نهاية كل وحدة من المقرر التطبيقات والتكليفات المتنوعة 1

 20 السابع االختبار النصفي 2

 5 منذ بداية الفصل الحضور والمشاركة  3

 60  االختبار النهائي  4

 أنشطة التقييم )اختبار تحريري، شفهي، عرض تقديمي، مشروع جماعي، ورقة عمل الخ(

 مصادر التعلم والمرافق:  –و 

 . قائمة مصادر التعلم:1

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

 المراجع المساندة
 الممتع البن عصفور

 شرح الملوكي البن يعيش

 ح. اعتماد التوصيف 

 رئيس القسم : د أسامة بن أحمد السلمي  االعتمادجهة 

 هـ 1441-1440الجلسة األولى للعام الجامعي  رقم الجلسة

 هـ11/1/1441الثالثاء  تاريخ الجلسة
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