
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ذطثُماخ طشفُح انًمزر:اطى 

 6410447-2 انًمزر:ريش 

 بكانىريىص انبزَايج:

 لظى انهغت انعزبيت انعهًي:انمظى 

 انكهيت انجايعيت بأضى انكهيت:

 جايعت أو انمزي انًؤطظت:
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 3 ..................................................................................................... أ. انخعزيف بانًمزر انذراطي:
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 3 ................................................................................................................. . اٌهذف اٌشئُظ ٌٍّمشس2

 4 ............................................................................................................... س:. ِخشجاخ اٌرعٍُ ٌٍّمش3

 4 ............................................................................................................. ج. يىضىعاث انًمزر

 4 ............................................................................................................... د. انخذريض وانخمييى:

 4 ................................................ ستظ ِخشجاخ اٌرعٍُ ٌٍّمشس ِع وً ِٓ اعرشاذُجُاخ اٌرذسَظ وطشق اٌرمُُُ . 1

 5 ..................................................................................................................... . أٔشطح ذمُُُ اٌطٍثح2

 5 ............................................................................... اإلرشاد األكاديًي وانذعى انطالبي:أَشطت  -هـ 

 5 ..................................................................................................... يصادر انخعهى وانًزافك: –و 

 5 ................................................................................................................... . لائّح ِظادس اٌرعٍُ:1

 6 ...................................................................................................... . اٌّشافك واٌرجهُضاخ اٌّطٍىتح:2

 6 ............................................................................................................ س. حمىيى جىدة انًمزر:

 6 ............................................................................................................... ح. اعخًاد انخىصيف
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  انذراطي:انخعزيف بانًمزر أ. 

 طاعخيٍ انًعخًذة:انظاعاث . 0

 انًمزرَىع . 2

   أخشي * ِرطٍة لغُ   ٍُحِرطٍة و   ِرطٍة جاِعح أ.

    اخرُاسٌ *  إجثاسٌ ب.

انز ابعت انظُت يمذو فيه انًمزر انذي/ انًظخىي  انظُت. 3

 / انًظخىي انظابع

 

 3صرف  وجذخ( إْ). انًخطهباث انظابمت نهذا انًمزر 4

 

 

 ال َىجذانًخطهباث انًخشايُت يع هذا انًمزر . 5

 

 

 

 )اخرش وً ِا َٕطثك(ًَط انذراطت . 6

 انُظبت  عذد انظاعاث انخذريظيت انذراطت ًَط و

 %111 * انًحاضزاث انخمهيذيت 1

   انخعهيى انًذيج  2

    اإلنكخزوَيانخعهيى  3

    عٍ بعذانخعهيى  4

    أخزي 5
 

 

 ِغرىي اٌفظً اٌذساعٍ( )عًٍ انخعهى انفعهيت نهًمزر طاعاث. 7

 طاعاث انخعهى انُشاط و

 طاعاث االحصال

 عاعح 32 ِذاضشاخ 1

  إعرىدَىأو ِعًّ  2

  إضافُحدسوط  3

  ذزوش()ي أخش 4

 عاعح32 اإلجًاني 

 طاعاث انخعهى األخزي*

 - عاعاخ االعرزواس 1

 - اٌىاجثاخ 2

 - اٌّىرثح 3

 - اٌّشاسَع /إعذاد اٌثذىز 4

 - ()ذزوشأخشي  5

 - اإلجًاني 
، وَشًّ رٌكه: جُّكع أٔشكطح اٌكرعٍُ، ِصكً: عكاعاخ االعكرزواس، ٌٍّمشسهٍ ِمذاس اٌىلد اٌّغرصّش فٍ إٌشاطاخ اٌرٍ ذغهُ فٍ ذذمُك ِخشجاخ اٌرعٍُ * 

 إعذاد اٌّشاسَع، واٌىاجثاخ، واٌعشوع، واٌىلد اٌزٌ َمضُه اٌّرعٍُ فٍ اٌّىرثح
 

 انخعهيًيت:انًمزر ويخزجاحه  هذف -ب

 زر:هًمانعاو نىصف ان. 0

 (3,2,3التطبيق العملي على األبواب الصرفية التي درست في المستويات السابقة )  

 

 انهذف انزئيض نهًمزر. 2

 

 ذذسَة اٌطالب عًٍ ِعشفح اشرمالاخ اٌىٍّح وذظاسَفها ودالالذها -
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 ذصثُد اٌذسوط اٌظشفُح اٌغاتمح فٍ رهٓ اٌطاٌة ِٓ خالي اٌرذسَة واٌرطثُك اٌعٍٍّ -

 ذّىُٓ اٌطاٌة ِٓ ذذًٍُ اٌىٍُ اٌعشتٍ عًٍ ِغرىي اٌىٍّح اٌّفشدج ِٓ خالي ٔظىص ِخراسج -

 

 نهًمزر:يخزجاث انخعهى . 3

 يخزجاث انخعهى نهًمزر
  ريش

انًزحبط انخعهى يخزج 

  نهبزَايج

  انًعارف 1

  ذذسَة اٌطالب عًٍ ِعشفح اشرمالاخ اٌىٍّح وذظاسَفها ودالالذها - 1.1

  اٌذسوط اٌظشفُح اٌغاتمح فٍ رهٓ اٌطاٌة ِٓ خالي اٌرذسَة واٌرطثُك اٌعٍٍّذصثُد  - 1.2

ذّىُٓ اٌطاٌة ِٓ ذذًٍُ اٌىٍُ اٌعشتٍ عٍكً ِغكرىي اٌىٍّكح اٌّفكشدج ِكٓ خكالي ٔظكىص  - 1.3

 ِخراسج

 

  انًهاراث 2

  (5,6,5اْ َغرشجع اٌطاٌة تإَجاص اهُ اٌذسوط فٍ اٌّغرىتاخ اٌغاتمح ) 2.1

  اٌطاٌة طشَمح وصْ اٌىٍّحاْ َزوش  2.2

  اْ َششح اٌطاٌة تاخرظاس طشَمح اٌرُُّض تُٓ اٌّجشد واٌّضَذ 2.3

  اْ َعشف اٌطاٌة طشَمح ذىوُذ اٌفعً تإٌىْ ...2

  انكفاءاث 3

  أْ َذَش اٌطاٌة دٍمح ٔماػ ِع صِالئه دىي: اهُ ِىضىعاخ اٌّمشس 3.1

  اٌصالشُحاْ َّصً اٌطاٌة ٌٍّظادس اٌصالشُح وغُش  3.2

اْ َُّككض  أْ َشككاسن اٌطاٌككة ِككع صِالئككه فككٍ ٔككذوج دككىي اٌفعككً اٌّضككاس( )ٔىاطككثه وجىاصِككه ( 3.3

 اٌطاٌة تُٓ اٌّجشد واٌّضَذ ِٓ اٌصالشٍ واٌشتاعٍ

 

 

  انًمزر يىضىعاثج. 

 االحصالطاعاث  لائًت انًىضىعاث و

1 
 ذطثُماخ عًٍ :اٌُّضاْ اٌظشفٍ 

 
 عاعاخ2

 عاعح2 اٌفعً اًٌ طذُخ وِعرًذطثُماخ عًٍ :ذمغُُ   2

 11 االعالل واالبدال -النسب -ذطثُماخ عًٍ :ذمغُُ اٌفعً اًٌ ِجشد وِضَذ 3

 11 التصفير -كيفية التثنية والجمع -ذطثُماخ عًٍ :اٌجاِذ واٌّرظشف واٌّرعذٌ واٌالصَ  4

5 
  

 المشتقات -المصادر -فعلي التعجب -إعٕاد األفعاي اًٌ اٌضّائش - ذطثُماخ عًٍ :ذىوُذ اٌفعً تإٌىْ
8 

 32 انًجًىع

 

 وانخمييى:انخذريض  د.
 يى يانخم وطزقيخزجاث انخعهى نهًمزر يع كم يٍ اطخزاحيجياث انخذريض  ربط . 0

 يىيانخم طزق انخذريض اطخزاحيجياث يخزجاث انخعهى  زيشان

 انًعارف 1.0

1.1 
ان يشررررل الطالرررب باطتصرررار طريقرررة التمييررر  برررين 

 المجرد والم يد
 اٌرمىَُ اٌّغرّش اٌّذاضشج واالٌرماء

 اٌرمىَُ اٌّغرّش ششائخ عشع تىستىَٕد . ان يعرف الطالب طريقة توكيد الفعل بالنون 1.2

 انًهاراث 2.0

2.1 

اْ  اْ َعككشف اٌطاٌككة ادىككاَ إٌّّككى( ِككٓ اٌظككشف

َطثك اٌطاٌة عٍكً دسوط اٌظكشف فكٍ اٌّغكرىَاخ 

 اٌغاتمح

 اٌرمىَُ اٌّغرّش إٌّالشح.

 اٌرمىَُ اٌّغرّش اٌعظف اٌزهٍٕ . ان يمثل الطالب للمصادر الثالثية وغير الثالثية 2.2

 اٌرمىَُ اٌّغرّش أوساق اٌعًّ ان يستنبط الطالب جموع التكسير من قطعة معطاة …
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 يىيانخم طزق انخذريض اطخزاحيجياث يخزجاث انخعهى  زيشان

 انكفاءاث 3.0

3.1 
أْ َذَش اٌطاٌكة دٍمكح ٔمكاػ ِكع صِالئكه دكىي: اهكُ 

 ِىضىعاخ اٌّمشس

اٌّجّىعكككاخ اٌظكككاُشج داخكككً 

 اٌماعح أشٕاء دً اٌرّاسَٓ.
 االخرثاساخ اٌشفىَح.

3.2 
أْ َشاسن اٌطاٌة ِع صِالئه فٍ ٔذوج دىي: أهُّكح 

 اٌرطثُك فٍ عٍُ اٌظشف
 اٌثذىز اٌجّاعُح اٌىاجثاخ

إعكككذاد اٌرمكككاسَش واٌىاجثكككاخ 

 إٌّضٌُح

… 
َغرخذَ اٌطاٌة ِذكشن اٌثذكس عٍكً إٌكد ٌٍذظكىي 

 دىي أدذ ِىضىعاخ اٌّمشسعًٍ ِعٍىِاخ 
 ذمىَُ األلشاْ ذعٍُ األلشاْ

 انطهبت  حمييى أَشطت. 2

 يىيانخم أَشطت و
 حىليج انخمييى
 )تاألعثى((

 انُظبت 

 يىيانخمدرجت  إجًانييٍ 

 %11 ِغرّش      اٌرمىَُ اٌّغرّش + واجثاخ طاُشج 0

 %21       اٌراعع    اخرثاس ٔظفٍ 2

 %11 اٌصأٍ عشش وراتح تذس أو ذمشَش 3

 %  61 اٌغادط عشش االخرثاس إٌهائٍ 4
 اٌخ( وسلح عًِّششو( جّاعٍ،  ،ذمذٍَّعشع  شفهٍ، ،ذذشَشٌ اخرثاس)ُُ ُاٌرم أٔشطح

 
 

 انطالبي:األكاديًي وانذعى  اإلرشادأَشطت  -هـ 

 

 

وانخىجيه طاعاث انًكخبيت يكخىبت أياو حجزة األطاحذة الطخمبال انطالب، وحمذيى انذعى واإلرشاد  . 

 
  وانًزافك:يصادر انخعهى  –و 
 انخعهى:يصادر لائًت . 0

 نهًمزر انًزجع انزئيض
 التطبيق الصرفي، تأليف : د. عبده الراجحي  -  -3

 

 انًظاَذةانًزاجع 

ورة اعشاب اٌمشآْ، ِصً اٌثذش اٌّذُظ التٍ دُاْ، واٌذس اٌّظىْ ٌٍغُّٓ اٌذٍثٍ  

 وغُشهّا

اٌذذَس إٌثىٌ ٌٍعىثشٌاعشاب ِا َشىً ِٓ اٌفاظ    

 - ششح شىاهذ االَضاح التٓ تشٌ، وخضأح االجة ٌٍثاذادٌ 

  

 

 اإلنكخزوَيتانًصادر 

 .ِىلع ِىرثح اٌٍّه عثذهللا تجاِعح أَ اٌمشي 

 .ِىالع اٌّىرثاخ تاٌجاِعاخ اٌغعىدَح خاطح واٌعشتُح عاِح 

 .ِىلع ِىرثح اٌّظطفً ملسو هيلع هللا ىلص اإلٌىرشؤُح 

شثىح اٌفظُخ ٌعٍىَ اٌعشتُحِىلع   . 

 . ِىلع شثىح األٌىوح 

 . ِىلع اٌشٕىثىذُح 

  

  يأخز

دمحم  فالمستقصي في علم التصريف، تأليف : د. عبد اللطي -3
 الططيب

تيسير الصرف بمضمون كتاب شذا العرف، تأليف : أ .د. عبد  -2
 إسماعيل نالرحم
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 انًطهىبت:انًزافك وانخجهيشاث . 2

 انًمزريخطهباث  انعُاصز

 اٌّشافك

، اٌعشع اٌذساعُح، اٌّخرثشاخ، لاعاخ اٌماعاخ)

إٌخ(...  لاعاخ اٌّذاواج  

 .لاعح ِجهضج ترمُٕاخ اٌعشع

 .طاوالخ ِغرذَشج ٌفشق اٌعًّ -

عثىسج روُح. -  

اٌرمُٕح اٌرجهُضاخ  

 اٌزوُح،اٌغثىسج  اٌثُأاخ،عشع  )جهاص

 اٌثشِجُاخ(

 . جهاص داعة آٌٍ -

 .طاتعح ٌُضس 

 

ذثعاً ٌطثُعح اٌرخظض()أخشي  ذجهُضاخ  إٔرشٔد  

 
 

 

 

 
 

 نًمزر:اجىدة  حمىيىس. 
  

 يىميطزق انخ ىٌانًميً يجاالث انخمىيى

اعكككرثأح ذكككىص( عٍكككً اٌطكككالب  -

ٌرمُككُُ اٌّمككشس ، وَككرُ ذىصَعهككا فككٍ ٔهاَككح 

 اٌفظً

 . دٍمح ٔماػ ِع صِالء اٌمغُ 

اٌرىاطكً ِكع األلغكاَ إٌّككاظشج  

واٌعشتُح تاٌجاِعاخ اٌغعىدَح  . 

االعكككرفادج ِكككٓ اٌهُطكككح اٌىطُٕككككح  -

ٌٍرمككككىَُ واالعرّككككاد األوككككادٍَّ، وطٍكككككة 

 صَاسذها .

ذككذلُك ذظككذُخ عُٕككح ِككٓ أعّككاي اٌطٍثككح 

تىاعطح أعضاء هُطكح ذكذسَظ ِغكرمٍُٓ، 

واٌرثكككككادي تظكككككىسج دوسَكككككح  ٌرظكككككذُخ 

االخرثككاساخ أو عُٕككح ِككٓ اٌىاجثككاخ ِككع 

أعضككككاء هُطككككح ذككككذسَظ ِككككٓ ِ عغككككح 

 :(أخشي

ٔرككائا اٌطككالب تٕرككائا  ِماسٔككح -

 . طالب وٍُاخ، أو جاِعاخ أخشي

ذذٍُككً االخرثككاساخ وِماسٔرهككا  -

ِككع جهككح أخككشي ِككٓ اٌجىأككة اٌراٌُككح ) 

 .(اٌشّىٌُح ،اٌرُّض ، اٌظعىتح

ذظككككذُخ عُٕككككاخ ِككككٓ أوساق  -

اإلجاتكككككككاخ واٌىاجثكككككككاخ ِكككككككٓ صُِكككككككً 

 ِرخظض ودساعح شثاخ إٌرائا .
 إٌخ(ِظادس اٌرعٍُ ...  ٌٍّمشس،ِخشجاخ اٌرعٍُ فاعٍح طشق ذمُُُ اٌطالب، ِذي ذذظًُ ، فاعٍُح اٌرذسَظ )ِصً.ِجاالخ اٌرمىَُ 

 ذذذَذها( رَُ) أخشي ،ُشظاٌّشاجع إٌ اٌثشٔاِا،لُاداخ  اٌرذسَظ،أعضاء هُطح  )اٌطٍثح، ىْاٌّمُّ

 (ِثاشش وغُش ِثاشش)ُُ مُاٌر طشق

 

 

 

 . اعخًاد انخىصيف ح

  جهت االعخًاد

  رلى انجهظت

  انجهظت حاريخ

 


