
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2َحى  انًمزر:اسى 

 6313032-3 انًمزر:ريش 

 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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 انًحخىَاث
 3 ........................................................................................................ أ. انخعزَف بانًمزر انذراسٍ:

 4 ............................................................................................. هذف انًمزر ويخزجاحه انخعهًُُت: -ب
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 4 ..................................................................................................................... . انهذف انشئُظ نهًمشس2

 4 ................................................................................................................... . يخشجبد انزؼهى نهًمشس:3

 4 ................................................................................................................. ج. يىضىعاث انًمزر
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 5 ....................................................................................................................... . لبئًخ يصبدس انزؼهى:1

 6 .......................................................................................................... . انًشافك وانزجهُضاد انًطهىثخ:2
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 7 ................................................................................................................... ح. اعخًاد انخىصُف
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  انذراسٍ:انخعزَف بانًمزر أ. 

انساعاث . 1

 3انًعخًذة:

 

 انًمزرَىع . 2

   أخشي  يزطهت لغى   هُخيزطهت ك   يزطهت جبيؼخ أ.

    اخزُبسٌ   إججبسٌ ب.

 انًسخىي  َمذو فُه انًمزر انذٌ/ انًسخىي  انسُت. 3

 انسُه األونً )يسخىي ثاٍَ(

 

 (1َحى). انًخطهباث انسابمت نهذا انًمزر 4

 

 

  ال َىجذانًخطهباث انًخشايُت يع هذا انًمزر . 5

 

 

 

 )اخزش كم يب َُطجك(ًَط انذراست . 6

 انُسبت  عذد انساعاث انخذرَسُت انذراست ًَط و

 %011 45 انًحاضزاث انخمهُذَت 1

  ال َىجذ انخعهُى انًذيج  2

  ال َىجذ  اإلنكخزوٍَانخعهُى  3

  ال َىجذ  عٍ بعذانخعهُى  4

    أخزي 5
 

 

 يغزىي انفصم انذساعٍ( )ػهً انخعهى انفعهُت نهًمزر ساعاث. 7

 ساعاث انخعهى انُشاط و

 ساعاث االحصال

 45 يحبضشاد 1

  إعزىدَىأو يؼًم  2

  إضبفُخدسوط  3

  رزكش()ي أخش 4

  اإلجًانٍ 

 ساعاث انخعهى األخزي*

  عبػبد االعززكبس 1

  انىاججبد 2

  انًكزجخ 3

  انًشبسَغ /إػذاد انجحىس 4

  ()رزكشأخشي  5

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

 إػذاد انًشبسَغ، وانىاججبد، وانؼشوض، وانىلذ انزٌ َمضُه انًزؼهى فٍ انًكزجخ
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 انخعهًُُت:انًمزر ويخزجاحه  هذف -ب

 زر:هًمانعاو نىصف ان. 1

 

 زٌادة حصٌلة الطالب العلمٌة من قواعد اللغة العربٌة-
 الػشاة فٍ فهى انًؼًُ يٍ خالل انزطجُمبد انُحىَخاصشا هًولىف انطبنت ػ

 

  انهذف انزئُس نهًمزر. 2

 صون اللسان والقلم من الخطأ النحوي فً النطق والكتابة. وتنمٌة الحس النحوي لدى الطالب 
 

 

 

 نهًمزر:يخزجاث انخعهى . 3

 يخزجاث انخعهى نهًمزر
  ريش

انًزحبط انخعهى يخزج 

  نهبزَايج

  انًعارف 1

 ان تعرف الطاله احكام المبتدا والخبر 1.1
 

 

  أن تحدد الطالبه كان واخواتها. 1.2

  ان تسرد الطالبه اخوات لٌس مع توضٌح االحكام . 1.3

  أان تعدد الطالبه أفعال الشروع والمقاربه ...1

  انًهاراث 2

 أن تمٌز الطالبه بٌن أنواع المبتد والخبر  2.1
 

 

  ان ٌستنتج الطالب احكام كان واخواتها 2.2

  ان تمثل الطالبه الفعال الشروع والمقاربه 2.3

  أن تقارن الطالبه بٌن خبر المبتدا وخبر كان واخواتها . ...2

  انكفاءاث 3

 النت للحصول على معلومات حول أحد الحروف التنى تشبه لٌس .بحث على تستخدم الطالبة محرك ال 3.1

 
 

 

 تواصل مع طالبات مجموعتها حول التكلٌفات الجماعٌة.تنشىء الطالبة مجموعة  3.2
 

 

3.3   

3...   
 

  انًمزر يىضىعاثج. 

 االحصالساعاث  لائًت انًىضىعاث و

 9  المبتدا والخبر     1

 15 كان واخواتها 2

3 
 معنى والعمل\الحروف التً تشبه )لٌس(فً الك -

 ان(-الت-ال–)ما 
9 

 12 أفعال المقاربه والشروع والرجاء 4

5   

.....   

 45 انًجًىع

 

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

 ُىُانخم طزق انخذرَس اسخزاحُجُاث يخزجاث انخعهى  زيشان
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 ُىُانخم طزق انخذرَس اسخزاحُجُاث يخزجاث انخعهى  زيشان

 انًعارف 1.0

 التقوٌم المستمر المحاضرة وااللقاء ان تعرف الطاله احكام المبتدا والخبر 1.1

 االختبارات الشفوٌة شرائح عرض بوربوٌنت أن تحدد الطالبه كان واخواتها. 1.2

 أان تعدد الطالبه أفعال الشروع والمقاربه …
قصاصاااااات ورقٌاااااة ل مثلاااااة 

 والتمارٌن

إعاااداد التقاااارٌر والواجباااات 
 المنزلٌة

 انًهاراث 2.0

2.1 
أن تاادٌر الطالباااة حلقااة نقااااه مااع زمٌ تهاااا حاااول 

 أالمبتدا والخبر واحكامها

المجموعااات الصاااغٌرة داخااال 
 القاعة أثناء حل التمارٌن

تقاااوٌم ااقاااران ق وبطاقاااات 
 الم حظة

2.2 
فً نادوة حاول كاان  أن تشارك الطالبة مع زمٌ تها

 واخواتها

البحااوث الجماعٌااة والواجبااات 
 ق وتعلم ااقران

تقوٌم اإلسهامات الفردٌة فً 
 التكلٌفات الجماعٌة

…    

 انكفاءاث 3.0

3.1 
بحث علاى النات للحصاول تستخدم الطالبة محرك ال

 على معلومات حول أحد الحروف التنى تشبه لٌس

المجموعاااات الصاااغٌرة علاااى 
 االنترنت

 ااسئلة الشفوٌة والتحرٌرٌة

3.2 
تواصااال ماااع طالبااااات تنشاااىء الطالباااة مجموعاااة 

 مجموعتها حول التكلٌفات الجماعٌة

واجبااات تتطلااب البحااث علااى 
شااابكة االنترنااات ـ المناقشاااة 

 والحوار

تقااوٌم ااقااران ـ وبطاقااات 
 الم حظة

…    

 انطهبت  حمُُى أَشطت. 2

 ُىُانخم أَشطت و
 حىلُج انخمُُى
 )ثبألعجىع(

 انُسبت 

 ُىُانخمدرجت  إجًانٍيٍ 

 %01 يغزًش التقوٌم المستمر + واجبات صغٌرة 1

 %61 انزبعغ اخزجبس َصفٍ  2

 %01 انضبٍَ ػشش كزبثخ  ثحش  3

 %21 انغبدط ػشش االخزجبس انُهبئٍ 4

5    

6    

7    

8    
 انخ( وسلخ ػًميششوع جًبػٍ،  ،رمذًٍَػشض  شفهٍ، ،رحشَشٌ اخزجبس)ُى ُانزم أَشطخ

 

 

 انطالبٍ:األكادًٍَ وانذعى  اإلرشادأَشطت  -هـ 

الساعات المكتبٌة مكتوبة أمام حجرة ااستاذات الستقبال الطالباتق وتقدٌم الدعم واإلرشاد 
 والتوجٌه

 

 
  وانًزافك:يصادر انخعهى  –و 
 انخعهى:يصادر لائًت . 1

 نهًمزر انًزجع انزئُس

 
شرح ابن عقٌل وربطه بااسالٌب الحدٌثة والتطبٌق  تالٌف وضٌح النحو 

 الدكتور عبد العزٌز فاخر
 

 انًساَذةانًزاجع 
 حاشٌة الخضري على شرح ابن عقٌل شرح ابن عقٌل على الفٌة ابن مالك

 النحو الوافً تالٌف عباس حسن
 تسهٌل شرح ابن عقٌل تالٌف الدكتور حسن عبد الجلٌل 
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 د عبدالرحمن محمد إسماعٌل1شرح ابن عقٌل ا العذب السلسبٌل بتٌسٌر
 تدرٌبات نحوٌه لغوٌه فً ظ ل النصوص القرانٌه واالدبٌه تالٌف د عبد العال سالم 

 اإلنكخزوَُتانًصادر 

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

  يأخز

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

 

 انًطهىبت:انًزافك وانخجهُشاث . 2

 يخطهباث انًمزر انعُاصز

 انًزافك
 إنخ(...  ، لبػبد انًحبكبحانؼشض انًخزجشاد، لبػبدانذساعُخ،  انمبػبد)

 قاعة مجهزة بتقنٌات العرض . -

 طاوالت مستدٌرة لفرق العمل . -
 

 انخمُُت انخجهُشاث
 انجشيجُبد( انزكُخ،انغجىسح  انجُبَبد،ػشض  )جهبص

 عجىسح ركُه

 رجؼبً نطجُؼخ انزخصص() يأخز حجهُشاث

 جهاز حاسب آلً . -

 طابعة لٌزر . -

 انترنت

 
 

 

 

 
 

 نًمزر:اجىدة  حمىَىس. 
  

 ُىمُطزق انخ ىٌانًمًُ يجاالث انخمىَى

 انطبنجبد                 انزغزَخ انشاجؼخ يٍ حُش جىدح انزذسَظ 
اساااتبانة تاااوزع علاااى الطالباااات لتقٌاااٌم 
 المقرر وٌتم توزٌعها فً نهاٌة الفصل

 

 اعزشارُجُبد وطشق انزذسَظ
 القسم .حلقة نقاه مع زمٌ ت  أػضبء انمغى

 أػضبء رذسَظ انًمشس االعزشارُجُبد 
التواصاااااال مااااااع ااقسااااااام المناااااااظرة 

 بالجامعات السعودٌة والعربٌة

 انهُئه انىطُُه  اعزشارُجُبد رذسَظ انًبدح
االساااتفادة مااان الهٌئاااة الوطنٌاااة للتقاااوٌم 
 واالعتماد ااكادٌمً ق وطلب زٌارتها

 نالػزًبدانهُئه انىطُُه  رطىَش طشق رذسَظ  انًمشس
وره عمااال اعضااااء هٌئاااة التااادرٌس 

 حول االستراتٌجٌات الحدٌثة للتدرس

   

   

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

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

 (يجبشش وغُش يجبشش)ُى مُانز طشق
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 . اعخًاد انخىصُف ح

  جهت االعخًاد

  رلى انجهست

  حارَخ انجهست

 


