
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ذاسَخ انُسى واصىنه انًمشس:اعى 

 6-6108680 انًمشس:سيض 
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  انذساعٍ:انرعشَف تانًمشس أ. 

  انًعرًذج:انغاعاخ . 8

 انًمشسَىع . 6

   يزطهت جبيؼخ أ.
يزطهت 

   أخشي        يزطهت لغى     هُخك

    اخزُبسٌ   إججبسٌ  ب.

  8431/8440َمذو فُه انًمشس انزٌ/ انًغرىي  انغُح. 3

 انًغرىي انثانث

 

 وجذد( إٌ). انًرطهثاخ انغاتمح نهزا انًمشس 4

 ال َىخذ

 وجذد( )إٌانًرطهثاخ انًرضايُح يع هزا انًمشس . 5

 

 الَىخذ

 

 )اخزش كم يب َُطجك(ًَط انذساعح . 6

 انُغثح  عذد انغاعاخ انرذسَغُح انذساعح ًَط و

 %83 راٌعاع انًساضشاخ انرمهُذَح 1

 ال َىجذ ال َىجذ انرعهُى انًذيح  2
 ال َىجذ ال َىجذ  اإلنكرشوٍَانرعهُى  3
 ال َىجذ ال َىجذ  عٍ تعذانرعهُى  4
 ال َىجذ ال َىجذ  أخشي 5

 

 

 يغزىي انفصم انذساعٍ( )ػهً انرعهى انفعهُح نهًمشس عاعاخ. 7

 عاعاخ انرعهى انُشاط و

 عاعاخ االذصال

 15×2 يحبضشاد 1
 ال َىجذ إعزىدَىأو يؼًم  2
 ال َىجذ إضبفُخدسوط  3
 ال َىجذ رزكش()ي أخش 4
 عبػخ 33 اإلخًانٍ 

 عاعاخ انرعهى األخشي*

 عبػزبٌ اعجىػُب عبػبد االعززكبس 1
 عبػخ اعجىػُب انىاججبد 2
 ال َىجذ يكزجخ  انًكزجخ 3
 عبػزبٌ اعجىػُب انًشبسَغ /إػذاد انجحىس 4
 ال َىجذ ()رزكشأخشي  5
 عبػبد اعجىػ5ٍُ اإلخًانٍ 

، وَشيًم رني : جًُيغ أَشيطخ انيزؼهى، يثيم: عيبػبد االعيززكبس، نهًميشسهٍ يمذاس انىلذ انًغزثًش فٍ انُشبطبد انزيٍ رغيهى فيٍ رحمُيك يخشجيبد انيزؼهى * 

 انًشبسَغ، وانىاججبد، وانؼشوض، وانىلذ انزٌ َمضُه انًزؼهى فٍ انًكزجخإػذاد 
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 انرعهًُُح:انًمشس ويخشخاذه  هذف -ب

 هًمشس:انعاو نىصف ان .8

.يعشفح كم يا َهى ذاسَخ انُسى انعشتٍ و كُفُح َشأذه كعهى يغرمم تزاذه  

 

 انهذف انشئُظ نهًمشس. 6

 أدخ انً رنك يعشفح َشأج انُسى انعشتٍ , وانعىايم انرٍ --

 إنًاو انطانة تدًهح يٍ عهًاء انُسى انعشتٍ , وشٍ يٍ عُشهى ,واهى آسائهى -

 انرًُُض تٍُ انًذاسط انُسىَح انًخرهفح ويعشفح خصائص كم يذسعح -

 يعشفح األصىل انرٍ لاو عهُها انُسى انعشتٍ , يًاَغهى فٍ فهى انمىاعذ انُسىَح -

  , وانرعهُم وانرشخُر , يٍ خالل دساعح تعض يغائم انخالف انرذسَة عهً ذسهُم انًغائم انُسىَح -

-  

  

 

 نهًمشس:يخشخاخ انرعهى . 3

 يخشخاخ انرعهى نهًمشس
  سيض

انًشذثط انرعهى يخشج 

  نهثشَايح

  انًعاسف 1

  ان ٌعرف الطالب االطوار التً مر بها النحو العربً فً نشأته 1.1

  مشاهٌر نحاة البصرة والكوفةان ٌذكر الطالب نبذة مختصرة عن  1.2

  ان ٌبٌن الطالب األسس التً قامت علٌها مدرستنا البصرة والكوفة 1.3

  ان ٌتعرف الطالب على اهم األدلة النحوٌة 1.4

  ان ٌعرف الطالب االطوار التً مر بها النحو العربً فً نشأته 1.5

  والكوفةان ٌذكر الطالب نبذة مختصرة عن مشاهٌر نحاة البصرة  1.6

  المهارات 2

  ان ٌمٌز الطالب بٌن مدرستً البصرة والكوفة  2.1

  ان ٌقارن الطالب بٌن مدرستً البصرة والكوفة من حٌث األسس التً قامتا علٌها 2.2

  ان ٌستنبط الطالب األدلة النحوٌة من خالل مسائل مختارة من كتاب االنصاف 2.3

  النحوي لدى مدرستً البصرة والكوفةان ٌحلل الطالب التفكٌر  ...2

  انكفبءاد 3

أسس الخالالف بالٌن مدرسالة البصالرة :  أن ٌدٌر الطالب حلقة نقاش مع زمالئه حول 3.1
 والكوفة

 

  أن ٌشارك الطالب مع زمالئه فً ندوة حول :األدلة النحوٌة 3.2

أشالهر : )  ٌستخدم الطالب محرك البحث على النت للحصول على معلومالات حالول 3.3
 نحاة الكوفة(

 

  ٌنشئ الطالب مجموعة تواصل مع طالب مجموعته حول التكلٌفات الجماعٌة. 3.4

 

  انًمشس يىضىعاخج. 

 االذصالعاعاخ  لائًح انًىضىعاخ و

1 

 8    نحاة كل طور ومناهجهم ( –سمات كل طور  –نشأة النحو : ) االطوار التً مر بها النحو 

أبو عمر و بن  –نبذة عن مشاهٌر نحاة البصرة وأهم آرائهم : ) عبدهللا بن ابً إسحاق الحضرمً 
 المبرد ( -االخفش –سٌبوٌه  –الخلٌل بن احمد  –العالء 

2 

 
 –الفراء  –الكسائً  –معاذ الهراء  –نبذة عن مشاهٌر نحاة الكوفة , وأهم آرائهم  : ) الرؤاسً 

 ثعلب (
6 

 2 أسباب الخالف بٌن المدرسة البصرٌة والمدرسة الكوفٌة , واألسس التً قامت علٌها كل من مدرسة  2
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 6 دراسة ثالثة مسائل خالفٌة من اإلنصاف على األقل  ) مختلفة فً المعالجة النحوٌة (

3 
 دراسة أهم األدلة النحوٌة ) السماع , القٌاس , االستصخاب (

6 
 

  انًدًىع

 

 وانرمُُى:انرذسَظ  د.
 ُى ُانرم وطشقيخشخاخ انرعهى نهًمشس يع كم يٍ اعرشاذُدُاخ انرذسَظ  ستط . 8

 ُىُانرم طشق انرذسَظ اعرشاذُدُاخ يخشخاخ انرعهى  شيضان

 انًعاسف 1.0

1.1 
ان ٌعالالالرف الطالالالالب االطالالالوار التالالالً مالالالر بهالالالا 

 النحو العربً فً نشأته

 التقوٌم المستمر المحاضرة واإللتقاء .

1.2 
ان ٌذكر الطالب نبذة مختصرة عالن مشالاهٌر 

 نحاة البصرة والكوفة

شرائح عرض بوربوٌنالت 
. 

 االختبارات الشفوٌة

1.3 
ان ٌبالالٌن الطالالالب األسالالس التالالً قامالالت علٌهالالا 

 مدرستنا البصرة والكوفة
االختبالالالارات التحرٌرٌالالالة  الحوار والمناقشة .

 )مقالٌة وموضوعٌة(.

1.4 
قصاصات ورقٌالة لممثلالة  األدلة النحوٌةان ٌتعرف الطالب على اهم 

 و التمارٌن
إعالالالالالالالالالالالالالداد التقالالالالالالالالالالالالالارٌر 

 والواجبات المنزلٌة
 التقوٌم المستمر

1.5 
ان ٌعالالالرف الطالالالالب االطالالالوار التالالالً مالالالر بهالالالا 

 النحو العربً فً نشأته
 المحاضرة واإللتقاء .

 انًهاساخ 2.0

2.1 
ان ٌمٌالالالالز الطالالالالالب بالالالالٌن مدرسالالالالتً البصالالالالرة 

 والكوفة 

 التقوٌم المستمر, المحاضرة.

2.2 
ان ٌقالالالارن الطالالالالب بالالالٌن مدرسالالالتً البصالالالرة 

 والكوفة من حٌث األسس التً قامتا علٌها

 االختبارات الشفوٌة. المناقشة.

االختبالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالارات 
التحرٌرٌة)مقالٌالالالالالالالالالالالالالالالالالالة 

 (ةوموضوعٌ

إعالالالالالالالالالالالالالداد التقالالالالالالالالالالالالالارٌر 
 والواجبات المنزلٌة.

2.3 
ان ٌستنبط الطالب األدلة النحوٌالة مالن خالالل 

 من كتاب االنصافمسائل مختارة 

 العصف الذهنً .

2.4 
ان ٌحلالالالالل الطالالالالالب التفكٌالالالالر النحالالالالوي لالالالالدى 

 مدرستً البصرة والكوفة

 أوراق العمل

2.5   

2.6   
   انكفاءاخ 3.0

3.1 

 أن ٌدٌر الطالب حلقة نقاش مع زمالئه حول
 أسس الخالف بٌن مدرسة البصرة والكوفة: 

المجموعالالالالالالات الصالالالالالال ٌرة 
حالالالل داخالالالل القاعالالالة أثنالالالاء 

 التمارٌن.

 تقوٌم األقران.

3.2 
أن ٌشارك الطالب مع زمالئه فً ندوة حول 

 :األدلة النحوٌة

البحالالالالالالالالالالوث الجماعٌالالالالالالالالالالالة 
 الواجبات .

 بطاقات المالحظة .

3.3 

ٌسالالتخدم الطالالالب محالالرك البحالالث علالالى النالالت 
: ) أشالالالهر  للحصالالالول علالالالى معلومالالالات حالالالول

 نحاة الكوفة(

المجموعالالالالالالات الصالالالالالال ٌرة 
 على اإلنترنت .

 الشفوٌة . األسئلة

3.4 
ٌنشالئ الطالالالب مجموعالالة تواصالل مالالع طالالالب 

 مجموعته حول التكلٌفات الجماعٌة.
واجبالالالات تتطلالالالب البحالالالث 

 على شبكة اإلنترنت.
األسالالالالالالالالئلة التحرٌرٌالالالالالالالالة 

 )مقالٌة وموضوعٌة(.
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 انطهثح  ذمُُى أَشطح. 6

 ُىُانرم أَشطح و
 ذىلُد انرمُُى
 )ثبألعجىع(

 انُغثح 

 ُىُانرمدسخح  إخًانٍيٍ 

 %13 يغزًش انزمىَى انًغزًش + واججبد صغُشح 8

 %23 انزبعغ اخزجبس َصفٍ 6

 %13 انثبٍَ ػشش كزبثخ ثحش أو رمشَش 3

 %63 انغبدط ػشش االخزجبس انُهبئٍ 4

5    

6    

7    

1    
 انخ( وسلخ ػًميششوع جًبػٍ،  ،رمذًٍَػشض  شفهٍ، ،رحشَشٌ اخزجبس)ُى ُانزم أَشطخ

 

 

 انطالتٍ:األكادًٍَ وانذعى  اإلسشادأَشطح  -هـ 

      انغاعاخ انًكرثُح يكرىتح أياو زدشج األعراراخ العرمثال انطانثاخ , وذمذَى انذعى واإلسشاد وانرىخُه -

 اَشطح االسشاد االكادًٍَ يىخىدج نكُها غُش يفعهح تانشكم انكافٍ.-

 ذسصُههى انعهًٍ.َسراج عذد كثُش يٍ انطالب انً انذعى  انطالتٍ نرسٍُ -

 
  وانًشافك:يصادس انرعهى  –و 
 انرعهى:يصادس لائًح . 8

 نهًمشس انًشخع انشئُظ

-  

 -   

 نشأة النحو واشهر النحاة للشٌخ محمد الطنطاوي -

 االقتراح فً أصول النحو للسٌوطً  -

 اإلنصاف فً مسائل الخالف ألبً بكر االنباري

 انًغاَذجانًشاخع 

-   
وانهغىٍَُ ألثٍ ثكش انضثُذٌ طجمبد انُحىٍَُ - -  

  انًذاسط انُحىَخ نشىلٍ ضُف -

 انًذسعخ انجغذادَخ فٍ انُحى انؼشثٍ ، د. حغٍُ يحًىد -

  األصىل نزًبو حغبٌ -

 فٍ أصىل انُحى نغؼُذ االفغبٍَ -
 

 اإلنكرشوَُحانًصادس 

- يىلغ جبيؼخ او انمشي وانجبيؼبد األخشي ، ويىلغ يكزجخ انًصطفً  

اهبوغُشاإلنكزشوَُخ    
 

  يأخش
-  

 

 

 انًطهىتح:انًشافك وانردهُضاخ . 6

 يرطهثاخ انًمشس انعُاصش

 انًشافك
 إنخ(...  ، لبػبد انًحبكبحانؼشض انذساعُخ، انًخزجشاد، لبػبد انمبػبد)

 . لبػخ يجهضح ثزمُُبد انؼشض -

 . طبوالد يغزذَشح نفشق انؼًم -

 عجىسح ركُخ . -
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 يرطهثاخ انًمشس انعُاصش

 انرمُُح انردهُضاخ
 انجشيجُبد( انزكُخ،انغجىسح  انجُبَبد،ػشض  )جهبص

 . جهبص حبعت آنٍ -

 . طبثؼخ نُضس -

 اَزشَذ -

 يؼًم حبعىثٍ رجؼبً نطجُؼخ انزخصص() يأخش ذدهُضاخ

 
 

 

 

 
 

 نًمشس:اخىدج  ذمىَىص. 
  

 ُىمُطشق انر ىٌانًمًُ يداالخ انرمىَى

مقارنة نتائج الطالبات بنتائج  -
 طالبات كلٌات وجامعات أخرى .

 حهمخ َمبػ يغ صيُالد انمغى -

اعيييزجبَخ ريييىصع ػهيييً انطبنجيييبد نزمُييييُى 

انًمييشس وَييزى رىصَؼهييب فييٍ َهبَييخ انفصييم 

 رؼهُى انًؼهى نُفغه يٍ خالل صيالئه

تحلٌل االختبارات ومقارنتها مع  -
جهة أخرى من الجوانب التالٌة ) 

 الشمولٌة , التمٌز , الصعوبة ( 
 

انزىاصييم يييغ األلغييبو انًُييب شح  -

 ثبنجبيؼبد انغؼىدَخ وانؼشثُخ

اعييزمجبل صَييبساد يييٍ كهُييبد و جبيؼييبد 

 اخشي

مالالالالن أوراق اإلجابالالالالات ة تصالالالالحٌح عٌنالالالال
والواجبالالالالالات مالالالالالن زمٌلالالالالالة متخصصالالالالالة 

 ودراسة ثبات النتائج .

 لُبداد انجشَبيج-
انزىاصم و االعزفبدح يٍ هُئخ االػزًيبد -

 االكبدًٍَ 

 
 

  

   

 
  

   

 إنخ(يصبدس انزؼهى ...  نهًمشس،يخشجبد انزؼهى فبػهخ طشق رمُُى انطالة، يذي رحصُم ، فبػهُخ انزذسَظ )يثم.يجبالد انزمىَى 

 رحذَذهب( زىَ) أخشي ،ُشظانًشاجغ انُ انجشَبيج،لُبداد  انزذسَظ،أػضبء هُئخ  )انطهجخ، ىٌانًمًُ

 (يجبشش وغُش يجبشش)ُى مُانز طشق

 

 

 

 . اعرًاد انرىصُف ذ

  خهح االعرًاد

  اندهغح سلى

  ذاسَخ اندهغح

 


