
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للشريعة (1النحو ) اسم المقرر:

 5011601-2 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

المدخل لعلم النحو العربي حيث يتعرف فيه الطالب والطالبات على يعد هذا المقرر  مقرر:وصف العام للال. 1

 أقسام الكلم العربي وعالمات كل منها وأنواعها من حيث اإلعراب والبناء والتعريف والتنكير.

على  النحو حيث يتعرفونفي علم إكساب الطالب والطالبات قدرا من المعارف :  . الهدف الرئيس للمقرر2

  أقسام الكلم العربي وعالمات كل منها وأنواعها من حيث اإلعراب والبناء والتعريف والتنكير.

 . مخرجات التعلم للمقرر:3

 رمز  مخرجات التعلم للمقرر

مخرج التعلم 

المرتبط 

  للبرنامج

  المعارف 1

 1ع أقسام الكلم وعالمات كل منهاأن يتعرف الطالب والطالبات على  1.1

 3ع أقسام الكلم المبنيةأن يحدد الطالب والطالبات  1.2

 2ع أنواع اإلعراب وألقاب البناءأن يذكر الطالب والطالبات  1.3

 1ع واع المعارفنأأن يفرق الطالب والطالبات بين  1.4

 1ع من األسماء واألفعال ما يعرب إعرابا فرعياالطالب  يعددأن  1.5

  المهارات 2

 1م عربات إعرابا فرعيا.مالأنواع ب والطالبات أن يميز الطال 2.1

 4م جمال صحيحة باستخدام المعربات الطالب والطالبات  يكون أن 2.2

 5م اإلعراب.أنواع أن يقارن الطالب والطالبات بين  2.3

 3م الجل إلى معربات ومبنيات ونكرات ومعارف .الطالب والطالبات   يحللأن  2.4

  الكفاءات 3

عد الطالب والطالبات عرضا لمحاضرة موجزة عن أحد موضوعات مقرره أن ي 3.1

 وسائل متعددة للعرض.مستعملين فيها 

 1ك

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

 شبكة اإلنترنت

 2ك

ب معارفهم في هذا المقرر في تكوين تراكييستعمل الطالب والطالبات أن  3.3

 صحيحة نحويا.

 3ك

 

  ج. موضوعات المقرر

ساعات  قائمة الموضوعات م

 االتصال

 2 ) الكلمة حدها، وأقسامها، العالمات التي يعرف بها كل قسم يتألف منهالكالم وما  1

 2 عرب والمبني من أقسام الكلمةمال، حدهما المعرب والمبنى 2

 عالمات الفرعية(عالمات اإلعراب والبناء )العالمات األصلية، وال 3

المثنى، جمعا المعرب بالعالمة الفرعية في األسماء واألفعال ) األسماء الستة، 

 السالمة(

2 

 2 ما ال ينصرف،  4

 2 المضارع المعتل اآلخر، األمثلة الخمسة 5

 2 نصب المضارع األدوات التي تنصب المضارع بنفسها 6

 2 االختبار النصفي 7

 2 مضارع بأن مضمرة وجوب وجوازااألدوات التي تنصب ال 8
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 2 جزم المضارع 9

 2 أنواع المعارف ، الضمير) حده وأنواعه( -حدهماالنكرة والمعرفة  10

 2 العلم ) حده وأنواعه( 11

 2 اسم اإلشارة )أنواعه( 12

 2 االسم الموصول )أنواعه( 13

 2 المعرف بأل )أنواعه( 14

 2 المضاف إلى المحلى بأل 15

 30 مالياإلج 

 . قائمة مصادر التعلم:1

 للمقرر المرجع الرئيس
ن هشام بتحقيق الشيخ محمد محيي الدين شرح قطر الندى وبل الصدى الب

 عبد الحميد

 المراجع المساندة

     شرح ابن عقيل -

 النحو الوافي لألستاذ عباس حسن.  -

 النحو المصفى للدكتور محمد عيد. -

 المصادر اإللكترونية

 /majles.alukah.netموقع األلوكة المجلس العلمي     وعنوانه  -1

 uqu.edu.sa/lib مكتبة الملك عبد هللا الجامعية . -2

 /shamela.ws المكتبة الشاملة . -3

 /www.alfaseeh.com شبكة الفصيح . -4

 al - مكتبة المصطفى . -5

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

 .لشاملةبرنامج المكتبة ا -برنامج الجامع الكبير للتراث  -األقراص المدمجة 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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