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 التعليمية:هدف المقرر ومخرجاته  -ب

 وصف العام للمقرر:ال. 1

على ختام أبواب النحو في النحو العربي حيث يتعرف فيه الطالب والطالبات ألخيرة الحلقة ايعد هذا المقرر 

 المضارع نصبا وجزما وباب العدد وتمييزهمن باب ما ال ينصرف و إعراب 

 . الهدف الرئيس للمقرر 2

على توكيد المضارع وأبواب  النحو حيث يتعرفونفي علم عارف إكساب الطالب والطالبات قدرا من الم

 الممنوع من الصرف وإعراب المضارع رفعا ونصبا وباب العدد.

 

 . مخرجات التعلم للمقرر:3

 مخرجات التعلم للمقرر

 رمز 

مخرج التعلم 

المرتبط 

  للبرنامج

  المعارف 1

 1ع عل المضارعحاالت توكيد الفأن يتعرف الطالب والطالبات على  1.1

 3ع نواصب المضارع وجوازمه.أن يحدد الطالب والطالبات  1.2

 2ع العدد مع المعدود من حيث التذكير والتأنيثأحكام أن يذكر الطالب والطالبات  1.3

حاالت إضمار أن وجوبا وجوازا في باب نصب أن يفرق الطالب والطالبات  1.4

  المضارع

 1ع

 1ع ما ال ينصرف.أنواع الطالب  يعددأن  1.5

  المهارات 2

 1م نواصب المضارع وجوازمهبين أن يميز الطالب والطالبات  2.1

 إعراب المضارع وما الجمال صحيحة في بابي الطالب والطالبات  نيكو    أن 2.2

 ينصرف

 4م

والمعطوفة من حيث األعداد المفردة والمركبة بين أن يقارن الطالب والطالبات  2.3

 تمييزها

 5م

 3م ما ال ينصرف.الجمل في باب الطالب والطالبات   يحللأن  2.4

  الكفاءات 3

أن يعد الطالب والطالبات عرضا لمحاضرة موجزة عن أحد موضوعات مقرره  3.1

 المتاحة.مستعملين فيها أحد أجهزة العرض 

 1ك

ذ باستعمال أن يجمع الطالب والطالبات مادة علمية حول موضوع يحدده األستا 3.2

 شبكة اإلنترنت

 2ك

معارفهم في هذا المقرر في تكوين تراكيب صحيحة يستعمل الطالب والطالبات أن  3.3

 نحويا.

 3ك

 

  ج. موضوعات المقرر

ساعات  قائمة الموضوعات م

 االتصال

 3 مقدمة تعريفية: نونا التوكيد 1

 تكملة نونا التوكيد :نون التوكيد الخفيفة 2

 ينصرفما ال 

3 

 3  تتمة ما ال ينصرف 3



 

 
3 

 3  )ما يرفعه وينصبه ( إعراب الفعل 4

 3 النصب بأْن المضمرة 5

 3 تتمة النصب بأْن المضمرة 6

 إعالن درجات االختباراالختبار الدوري األول+  7

 األسئلة وما ال تتناولهاإلجابة النموذجية وبيان ما تتناوله 

 ضعف فيهالبيان مواضع القوة واعرض نماذج من إجابات الطالب  و

3 

 3  جوازم المضارع 8

 3  تابع جوازم المضارع 9

ا 10  3 لو+ ) لوال( و) لوما + أم 

االختبار الدوري الثاني+ حل أسئلة االختبار الدوري الثاني ومناقشة ذلك وإعالن  11
 درجات الطالب

3 

 3 باب العدد 12

 3 تتمة باب العدد 13

 3 كنايات العدد 14

 3 مراجعة وتطبيقات 15

 45 اإلجمالي 

 

 . قائمة مصادر التعلم:1

 أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك البن هشام للمقرر المرجع الرئيس

 المراجع المساندة

 التصريح بمضمون التوضيح-1

 شرح ابن عقيل-2

-  

 المصادر اإللكترونية

 /majles.alukah.netالمجلس العلمي     وعنوانه  موقع األلوكة -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 

 .برنامج المكتبة الشاملة -برنامج الجامع الكبير للتراث  -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
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