
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اللغة العربية اسم المقرر:

 501205-2 رمز المقرر:

 بكالوريوس اللغة والنحو والصرف البرنامج:

 قسم اللغة والنحو والصرف القسم العلمي:
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 هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 وصف العام للمقرر:ال. 1

يعد هذا المقرر الحلقة الرابعة واألخيرة من المقررات التطبيقية في مجال اللغة العربية، وهو ضمن مجموعة 

من مقررات اللغة العربية يؤهل الطالب والطالبات من عدة كليات غير كلية اللغة العربية الستعمال اللغة على 

والصرفية واإلمالء وتحليل النصوص بحيث يحقق مهارات القراءة والكتابة كافة مستوياتها النحوية 

 والتواصل بكفاءة عالية لديهم.

 

 . الهدف الرئيس للمقرر 2

أن يتعرف الطالب والطالبات على الحال وأحواله وأنواعه وأحكامه والمجرورات والتوابع والممنوع من 

 الصرف والعدد وتمييزه وأحكامه.

 

 مخرجات التعلم للمقرر:. 3

 مخرجات التعلم للمقرر

 رمز 

مخرج التعلم 

المرتبط 

 للبرنامج 

  المعارف 1

 1ع أن يتعرف الطالب والطالبات على الحال وأنواعه وأحكام صاحبه وعامله 1.1

 3ع أن يحدد الطالب والطالبات حروف الجر ومعانيها وأنواعها وأحكامها 1.2

 2ع الطالب والطالبات أنواع اإلضافةأن يذكر  1.3

 1ع أن يفرق الطالب والطالبات بين الحال والتمييز 1.4

الطالب أنواع التوابع وأحكامها والممنوع من الصررررف وأحكام العدد مع يعدد أن  1.5

 تمييزه

 2ع

  المهارات 2

 1م عمل حروف الجر في الظاهر والمضمر أن يميز الطالب والطالبات  بين 2.1

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

 5م أن يقارن الطالب والطالبات بين المستثنى بإال والمستثنى بغير وسوى 2.3

 3م أن يكتب الطالب والطالبات جمال صحية باستخدام العدد وتمييزه 2.4

  الكفاءات 3

حروف الجر العاملة في الظاهر والمضرررررمر من الطالب والطالبات  يسرررررتخرجأن  3.1

 نص قرآني يحدده األستاذ بسرعة ودقة.

 1ك

أن يجمع الطالب والطالبات مادة علمية حول موضرروع يحدده األسررتاذ باسررتعمال  3.2

 شبكة اإلنترنت

 2ك

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

3.4   

 ج. موضوعات المقرر 

ساعات  قائمة الموضوعات م

 االتصال

 2 شروط صاحبه . –شروطه  –تعريفه  –الحال  1

 2  –تعريفه والفرق بينه وبين الحال  –التمييز  2

 2 وأنواع )كم(. قد يكون الحال أو التمييز مؤكدا. –أنواع التمييز  3



 2 المستثنى بإال وأحواله وحكم كل منهما   4

 2 المستثنى بغير وسوى 5

 2 حروف الجر وأنواعها –مخفوضات األسماء  6

 2 االختبار النصفي 7

 –إضافة الصفة لمعمولها على ثالثة أنواع  –أقسام اإلضافة  –المجرور باإلضافة  8
 اإلضافة تعاقب التنوين.

2 

 2 التوابع : النعت 9

 2 التوكيد اللفظي والمعنوي. 10

 2 العطف : عطف النسق وعطف البيان 11

 2 أم . –أو  –حتى  –ثم  –الفاء  –معانى حروف العطف: الواو  12

 2 البدل 13

 2 العدد 14

 2 الممنوع من الصرف. 15

 30 اإلجمالي 

 . قائمة مصادر التعلم:1

 المرجع الرئيس للمقرر
 شرح قطر الندى وبل الصدى 

 المراجع المساندة

 أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك. 

 التطبيق الصرفي للدكتور عبده الراجحي . 

 النحو الوافي لألستاذ عباس حسن. 

 المصادر اإللكترونية

مواقع إنترنت متخصصة فى تحميل الكتب اللغوية مثل موقع منتدى أهل 

 /www.ahlalhdeeth.comالحديث وعنوانه : 

 uqu.edu.sa/lib مكتبة الملك عبد هللا الجامعية . 

 /shamela.ws المكتبة الشاملة .

 مكتبة الملك عبد هللا بن عبد العزيز أخرى 

 ح. اعتماد التوصيف 

 رئيس القسم : د أسامة بن أحمد السلمي  جهة االعتماد

 هـ 1441-1440الجلسة األولى للعام الجامعي  رقم الجلسة

 هـ11/1/1441الثالثاء  تاريخ الجلسة
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