
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 اللغة العربية اسم المقرر:
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 ومخرجاته التعليمية:هدف المقرر  -ب

 وصف العام للمقرر:ال. 1

هذا المقرر واحد من متطلبات الجامعة؛ حيث يقوم قسممممم اللغة والنحو والصممممرف بتدريسممممه لط ب و البات 

الجامعة بجميع كلياتها، وهو يمثل همزة الوصمممممل بين مرحلة التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي، كما أنه 

حافظ حد المقررات التي ت غة  أ ية هي الل غة العرب عة أم القرى؛ حيث إن الل جام بات  ية   ب و ال على هو

 الرسمية للملكة، كما أنها لغة القرآن الكريم دستور هذه الب د المباركة.

 . الهدف الرئيس للمقرر 2
 تعريف الطالب والطالبة بأهمية اللغة العربية وعلومها، خاصة علمي النحو والصرف. -
الطالب والطالبة على مبادئ النحو العربي؛ فيدرس موضوعات مثل: أقسام الك م، اإلعراب وقوف  -

 والبناء، ع مات اإلعراب الفرعية، الممنوع من الصرف.
، والمجرد تعريف الطالب بمبادئ علم الصرف من خ ل دراسة موضوعات مثل: الميزان الصرفي -

 ، و رق الكشف في المعجم.والمزيد

 

 مخرجات التعلم للمقرر:. 3

 مخرجات التعلم للمقرر

 رمز 

مخرج التعلم 

المرتبط 

  للبرنامج

  المعارف 1

 1ع أن يتعرف الط ب والطالبات على نشأة علمي النحو والصرف . 1.1

 3ع الط ب والطالبات أقسام الك م.يعدد أن  1.2

 2ع والبناء.أن يذكر الط ب والطالبات أنواع اإلعراب  1.3

 1ع .المجرد والمزيدبين أن يفرق الط ب والطالبات  1.4

 1ع . أنواع المعاجمالط ب والطالبات  يحددأن  1.5

  المهارات 2

 1م أن يميز الط ب والطالبات  بين االسم والفعل والحرف. 2.1

 4م تحلي  نحويا. النصوص القرآنية واألدبيةأن يحلل الط ب والطالبات بعض  2.2

 5م أن يقارن الط ب والطالبات بين المعتدي وال زم. 2.3

 3م أن يبدي الط ب والطالبات آراءهم حول القضايا والمسائل النحوية والصرفية. 2.4

 4م أن يركب الط ب جم  صحيحة نحويا باستعمال أنواع الكلم المختلفة 2.5

  الكفاءات 3

أن يعد الط ب والطالبات عرضا لمحاضرة موجزة عن أحد موضوعات مقرره  3.1

 وسائل عرض متعددة.مستعملين فيها 

 1ك

يحدده األستاذ باستعمال أن يجمع الط ب والطالبات مادة علمية حول موضوع  3.2

 شبكة اإلنترنت

 2ك

الحجرات من أخ ق مثل عدم الغيبة أن يمارس الط ب ما تدعو إليه سورة  3.3

 والنميمة والتجسس على اآلخرين.

 3ك

  ج. موضوعات المقرر

ساعات  قائمة الموضوعات م

 االتصال

 2 اللغة العربية وذكر بعض خصائصها . ةهميأتعريف بمفردات المقرر ، مع بيان ال 1

 2 أقسام الكلمة + ع مات االسم + أقسام االسم إلى معرب ومبني ، وتفصي ت ذلك . 2

 2 أقسام الفعل وع مة كل قسم : )الفعل الماضي، وحكمه( + )فعل األمر ، وحكمه( . 3
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 2 .وع متهالحرف + والمضارع : حكمه ، و ريقة إعرابه()الفعل  4

 2 تعريف الك م + صور ائت ف الك م + تعريف اإلعراب ، وبيان أنواعه وع ماته . 5

أبواب النيابة : )األسماء الستة : إعرابها وشرو ها( + )المثنى وما يلحق به( )جمع  6
 إعرابهما المذكر السالم( + )جمع المؤنث السالم( وبيان إعرابهما وما يلحق بهما في 

2 

 2 االختبار النصفي 7

)األفعال الخمسة وحكمها( + )الفعل + )الممنوع من الصرف : أحكامه وشرو ه(  8
 المضارع المعتل اآلخر وحكمه( .

2 

الميزان الصرفي ، وحكم المجرد والمزيد فيه الصرف، مفهومه، وموضعه، ومجاله+  9
. 

2 

 2 + والمعاجم اآللية.في المعاجم العربية المختلفةعن معاني الكلمات  ريقة الكشف  10

 ربعة نصوص على األقل(:أدراسة تطبيقية وتحليلية مع حفظ النص لما يأتي: ) 11
 .( من سورة الحجرات12-1اآليات ) -
 خطبة الوداع. -
 بي ذؤيب الهذلي .أقصيدة  -

2 

 قصيدة مالك بن الريب. -أ 12
 اإلمام الشافعي: )دع األيام تفعل ما تشاء(.قصيدة  -ب

2 

 المكرمة:  نصوص مختارة عن مكة 13

  *وقائلة والدمع سكب مبادر، )عمرو بن الحارث بن مضاضقصيدة  -   

أنيس ولم *الصفا    كأن لم يكن بين الحجون إلى *وقد شرقت بالدمع منها المحاجر   

 (يسمر بمكة سامر

 قصيدة بدوي الجبل: )بنور على أم القرى وبطيِب*غسلت فؤادي من أسى      - 

 ولهيِب(.       

2 

     والجاحظ وابن المقفع، والرافعي  مقاالت أدبية مختارة من ابن قتيبة - 14
 والمنفلو ي.

 تعريف بأهم األدباء األ باء والمهندسين. - 

2 

 2 مراجعة عامة لما سبق تناوله 15

 30 اإلجمالي 

 . قائمة مصادر التعلم:1

 المرجع الرئيس

 للمقرر

 المصادر القديمة والحديثةمذكرات تعليمية مستقاة من 

 المراجع المساندة
    شرح أشعار الهذليين للسكري ، الجزء األول .  

 .قيق: محمد محيي الدين عبد الحميدتح شرح ابن عقيل إلى ألفية ابن مالك

 .شذا العرف في فن الصرف، للشيخ: أحمد الحم وي

 .الخالق عضيمة للشيخ: محمد عبد ،مقدمة في المعاجم اللغوية

 .الجزء الرابعتفسير القرآن العظيم البن كثير، 

المصادر 

 اإللكترونية

مواقع إنترنت متخصصة في تحميل الكتب اللغوية وكتب فقه اللغة وعلم اللغة مثل 

 /http://www.waqfeya.comموقع المكتبة الوقفية وعنوانه: 

 .برنامج المكتبة الشاملة -للتراث برنامج الجامع الكبير  -األقراص المدمجة أخرى 
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 ح. اعتماد التوصيف 

 د أسامة بن أحمد السلمي رئيس القسم :  جهة االعتماد

 هـ 1441-1440الجلسة األولى للعام الجامعي  رقم الجلسة

 هـ11/1/1441الث ثاء  تاريخ الجلسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


