
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انًمزر:اسى 
 1صرف 

   

 انًمزر:ريش 
2-2313143 
 

 مقرر أساسً فً برنامج بكالورٌوس اللغة العربٌة بالكٌة الجامعٌة بأضم انبزَايج:

 قسم اللغة العربٌة انعهًٍ:انمسى 

 الكلٌة الجامعٌة بأضم ـ  انكهُت:

 جامعة أم القرى انًؤسست:
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 4 ................................................................................................................... . هخشجبد الزؼلن للومشس:3

 4 ................................................................................................................. ج. يىضىعاث انًمزر
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  انذراسٍ:انخعزَف بانًمزر أ. 

انساعاث . 1

 2انًعخًذة:

 

 انًمزرَىع . 2

   أخشي  هزطلت لغن   لُخهزطلت ك   هزطلت جبهؼخ أ.

    اخزُبسٌ -  إججبسٌ ب.

 انًسخىي  َمذو فُه انًمزر انذٌ/ انًسخىي  انسُت. 3

 انسُه األونً )يسخىي ثاٍَ(

 

 ال َىجذ . انًخطهباث انسابمت نهذا انًمزر 4

 

 

  ال َىجذانًخطهباث انًخشايُت يع هذا انًمزر . 5

 

 

 

 )اخزش كل هب ٌَطجك(ًَط انذراست . 6

 انُسبت  عذد انساعاث انخذرَسُت انذراست ًَط و

 %011 33 انًحاضزاث انخمهُذَت 1

  ال َىجذ انخعهُى انًذيج  2

  ال َىجذ  اإلنكخزوٍَانخعهُى  3

  ال َىجذ  عٍ بعذانخعهُى  4

    أخزي 5
 

 

 هغزىي الفصل الذساعٍ( )ػلً انخعهى انفعهُت نهًمزر ساعاث. 7

 ساعاث انخعهى انُشاط و

 ساعاث االحصال

 45 هحبضشاد 1

  إعزىدَىأو هؼول  2

  إضبفُخدسوط  3

  رزكش()ي أخش 4

  اإلجًانٍ 

 ساعاث انخعهى األخزي*

  عبػبد االعززكبس 1

  الىاججبد 2

  الوكزجخ 3

  الوشبسَغ /إػذاد الجحىس 4

  ()رزكشأخشي  5

  اإلجًانٍ 
، وَشيول رلي : جوُيغ أًشيطخ اليزؼلن، هثيل: عيبػبد االعيززكبس، للوميشسهٍ همذاس الىلذ الوغزثوش فٍ الٌشبطبد الزيٍ رغيهن فيٍ رحمُيك هخشجيبد اليزؼلن * 

 إػذاد الوشبسَغ، والىاججبد، والؼشوض، والىلذ الزٌ َمضُه الوزؼلن فٍ الوكزجخ
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 انخعهًُُت:انًمزر ويخزجاحه  هذف -ب

 هًمزر:انعاو نىصف ان. 1

 

 زٌادة حصٌلة الطالب من فن الصرف 
 تدرٌب الطالب على التحلٌل الصرفً السلٌم 
 تدرٌب الطالب على البنٌة الصحٌحه للكلمه

 

  انهذف انزئُس نهًمزر. 2

 زٌادة حصٌلة الطالب العلمٌه من فن الصرف والتمكٌن من دراسة القواعد الصرفٌة من كتب التراث .
 

 

 

 نهًمزر:يخزجاث انخعهى . 3

 يخزجاث انخعهى نهًمزر
  ريش

انًزحبط انخعهى يخزج 

  نهبزَايج

  انًعارف 1

 معرفة الطالبة طرٌقة وزن الكلمة 1.1
 

101 

 102 ان تصنف الطالبة األفعال الى مجرد ومزٌد 1.2

 103 ان تسرد الطالبة اوزان الثالثً المجرد والمزٌد . 1.3

104

... 
 104 الزٌادة فً األفعالان توضح الطالبة معنى صٌغ 

  انًهاراث 2

 ان تزن الطالبة بعض األسماء واالفعال   2.1
 

201 

 202 ان تمٌز الطالبة  بٌن المجرد المزٌد من الثالثً والرباعً 2.2

 203 ان تقارن الطالبة بٌن معانً صٌغ الزٌادة 2.3

204

... 
 204 ان تمثل الطالبة لألفعال الجامدة والمتصرفة.

  انكفاءاث 3

 لٌس .أن تدٌر الطالبة حلقة نقاش مع زمٌالتها حول المٌزان الصرفً  3.1

 
 

301 

 . ان تشارك الطالبه مع زمٌالتها ندوه حول معانً صٌغ الزوائد 3.2
 

302 

3.3   

3...   
 

  انًمزر يىضىعاثج. 

 االحصالساعاث  لائًت انًىضىعاث و

 6 المٌزان الصرفً 1

2 
 الفعل الى صحٌح ومعتل (تقسٌم  -

 تقسٌم الفعل الى مجرد ومزٌد-
8 

3 
 الثالثً المجرد والمزٌد  -

 الرباعً المجرد والمزٌد-
6 

 2 أفعال المقاربه والشروع والرجاء 4

 2 ملحقات الرباعً 5

..... 
 معانً صٌغ الزوائد -

 الجامد والمتصرف -

 المتعدي واالزم -

6 
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 .توكٌد الفعل بالنون -
 الى الضمائراسناد األفعال -

 33 انًجًىع

 

 وانخمُُى:انخذرَس  د.
 ُى ُانخم وطزقيخزجاث انخعهى نهًمزر يع كم يٍ اسخزاحُجُاث انخذرَس  ربط . 1

 ُىُانخم طزق انخذرَس اسخزاحُجُاث يخزجاث انخعهى  زيشان

 انًعارف 1.0

 الزمىَن الوغزوش  المحاضرة وااللقاء ان تعرف الطالبه طرٌقة وزن الكلمه 1.1

 االختبارات الشفوٌة شرائح عرض بوربوٌنت .ان تصنف الطالبه األفعال الى مجرد ومزٌد 1.2

 الحوار والمناقشه ان تسرد الطالبه اوزان الثالثً المجرد والمزٌد …
االختباااااارات التحرٌرٌاااااة   

 مقالٌة وموضوعٌة

 انًهاراث 2.0

 التقوٌم المستمر المحاضره  ان تزن الطالبه بعض األسماء واالفعال   2.1

2.2 
ان تمٌااز الطالبااه بااٌن المجاارد المزٌااد ماان الثالثااً 

 والرباعً
 االختبارات الشفوٌه المناقشه 

…    

 انكفاءاث 3.0

3.1 
أن تاادٌر الطالباااة حلقااة نقااااش مااع زمٌالتهاااا حاااول 

 المٌزان الصرفً

المجموعاااات الصاااغٌرة علاااى 
 االنترنت

 األسئلة الشفوٌة والتحرٌرٌة

3.2 
. ان تشارك الطالبه مع زمٌالتها ندوه حاول معاانً 

 صٌغ الزوائد

واجبااات تتطلااب البحااث علااى 
شااابكة االنترنااات ـ المناقشاااة 

 والحوار

تقوٌم اإلسهامات الفردٌة فً 
 التكلٌفات الجماعً

…    

 انطهبت  حمُُى أَشطت. 2

 ُىُانخم أَشطت و
 انخمُُىحىلُج 

 )ثبألعجىع(
 انُسبت 

 ُىُانخمدرجت  إجًانٍيٍ 

 %01 هغزوش التقوٌم المستمر + واجبات صغٌرة 1

 %01 الزبعغ اخزجبس ًصفٍ  2

 %01 الثبًٍ ػشش كزبثخ  ثحش  3

 %01 ػششخبهظ ال االخزجبس الٌهبئٍ 4

5    

6    

7    

8    
 الخ( وسلخ ػولهششوع جوبػٍ،  ،رمذَوٍػشض  شفهٍ، ،رحشَشٌ اخزجبس)ُن ُالزم أًشطخ

 

 

 انطالبٍ:األكادًٍَ وانذعى  اإلرشادأَشطت  -هـ 

الساعات المكتبٌة مكتوبة أمام حجرة األستاذات الستقبال الطالبات، وتقدٌم الدعم واإلرشاد 
 والتوجٌه
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  وانًزافك:يصادر انخعهى  –و 
 انخعهى:يصادر لائًت . 1

 نهًمزر انًزجع انزئُس
 

 التطبٌق الصرفً د:عبده راجح

 انًساَذةانًزاجع 

 المغنً فً تصرٌف األفعال تالٌف الدكتور :محمد عبد الخالق عضٌمه -

 تهذٌب التوضٌح تالٌف الدكتور:احمد مصطفى المراغً واألستاذ محمد سالم علً. -

 شذا العرف فً فن الصرف تالٌف:الشٌخ احمد الحمالوي -

 بد اللطٌف الخطٌبالمستقصى فً علم التصرٌف تالٌف ع -
 تدرٌبات نحوٌه لغوٌه فً ظالل النصوص القرانٌه واالدبٌه تالٌف د عبد العال سالم 

 اإلنكخزوَُتانًصادر 

 موقع مكتبة الملك عبدهللا بجامعة أم القرى. -
 اقع المكتبات بالجامعات السعودٌة حاصة والعربٌة عامة.مو -
 اإللكترونٌة.موقع مكتبة المصطفى صلى هللا علٌه وسلم  -
 

  يأخز

 قرص صلب   هارد دسك ( الجامع الكبٌر للتراث .
 األسطوانات الخاصة بعلوم العربٌة ومراجعها المعتمدة من المراكز البحثٌة . -
 

 

 انًطهىبت:انًزافك وانخجهُشاث . 2

 يخطهباث انًمزر انعُاصز

 انًزافك
 إلخ(...  الوحبكبح، لبػبد الؼشض الذساعُخ، الوخزجشاد، لبػبد المبػبد)

 قاعة مجهزة بتقنٌات العرض . -

 طاوالت مستدٌرة لفرق العمل . -
 

 انخمُُت انخجهُشاث
 الجشهجُبد( الزكُخ،الغجىسح  الجُبًبد،ػشض  )جهبص

 عجىسح ركُه

 رجؼبً لطجُؼخ الزخصص() يأخز حجهُشاث

 جهاز حاسب آلً . -

 طابعة لٌزر . -

 انترنت

 
 

 

 

 
 

 نًمزر:اجىدة  حمىَىس. 
  

 ُىمُطزق انخ ىٌانًمًُ يجاالث انخمىَى

 الطبلجبد                 الزغزَخ الشاجؼخ هي حُش جىدح الزذسَظ 
اساااتبانة تاااوزع علاااى الطالباااات لتقٌاااٌم 

 المقرر وٌتم توزٌعها فً نهاٌة الفصل

 

 اعزشارُجُبد وطشق الزذسَظ
 حلقة نقاش مع زمٌالت القسم . أػضبء المغن

 رذسَظ الومشسأػضبء  االعزشارُجُبد 
التواصاااااال مااااااع األقسااااااام المناااااااظرة 

 بالجامعات السعودٌة والعربٌة

 الهُئه الىطٌُه  اعزشارُجُبد رذسَظ الوبدح
االساااتفادة مااان الهٌئاااة الوطنٌاااة للتقاااوٌم 

 واالعتماد األكادٌمً ، وطلب زٌارتها

 الهُئه الىطٌُه لالػزوبد رطىَش طشق رذسَظ  الومشس
التااادرٌس ورش عمااال ألعضااااء هٌئاااة 

 حول االستراتٌجٌات الحدٌثة للتدرس
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 إلخ(هصبدس الزؼلن ...  للومشس،هخشجبد الزؼلن فبػلخ طشق رمُُن الطالة، هذي رحصُل ، فبػلُخ الزذسَظ )هثل.هجبالد الزمىَن 

 رحذَذهب( زنَ) أخشي ،ُشظالوشاجغ الٌ الجشًبهج،لُبداد  الزذسَظ،أػضبء هُئخ  )الطلجخ، ىىالومُو

 (هجبشش وغُش هجبشش)ُن مُالز طشق

 

 

 

 . اعخًاد انخىصُف ح

  جهت االعخًاد

  رلى انجهست

  حارَخ انجهست

 


