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 العلوم في إليها الحاجة تكثر التي األساسية اللغوية الموضوعات من عددا   الطالب يدرس :المساق وصف

 البالغة بعلوم مرور ا والصرف، النحو بأساسيات وانتهاء الصحيحة، الكتابة أصول من ابتداء اإلسالمية،

 والرسائل. الُخطب في الشائعة واألخطاء اللغوية، المعاجم مع التعامل وطريقة المعاني، وحروف العربية،
 

 : أدوات التقويم

 أدوات التقويم
. االختبارات 1

 التحريرية
. تقويم 2

 صّفي
. بحوث 3

 علمّية
األداء . 4

 العملي
5 . 6 . 

7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 
 

 :والمخرجات التعليميةاألهداف 
 أدوات التقويم المخرجات التعليمية أهداف المساق

 واإلمالء. ة. إتقان الطالب أصول الكتاب1
 2، 1 . يَحّدد قواعد كتابة الهمزة، والتاء، واأللف الّلينة.1
 4، 3 . يكتب بطريقة سليمة خالية من األخطاء.2

باألساسيات الضرورية في النحو  لماماإل . 2
 .والصرف

. يمّيز بين البناء واإلعراب، والمعرفة والّنكرة، 3
 2، 1 والمصروف وغير المصروف، وأنواع اإلعراب والَعَدد.

د باإلعراب موقِّع المبتدأ 4 الخبر، وأسماء و . يحدِّ
 2، 1 .وأخبارها النواسخ وأخواتها

. ُيبّين الميزان الصرفي للَكلِّم، وتقاسيم األفعال 5
 2 ،1 واألسماء.

ضوابط الفصاحة والبالغة، والتعّمق  إدراك .3
في علوم المعاني، وأشهر معارف علمي 

 البيان والبديع.

 يمّيز بين المصطلحات البالغية تعريًفا وتطبيًقا .6
 3، 2، 1 يشرح الوجوه البالغية في النصوص المختارة. .7

 أثر حروف المعاني في بيان المراد. بيان .4
المعاني في اختالف . يوّضح بالشواهد أثر حروف 8

 وتلوين الخطاب. المعاني،
 . يعّدد بالشواهد معاني حروف المعاني المختارة9

1 ،2 ،3 
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 حات.في حال اعتماد طبعة مختلفة عّما في الَجدول يراعى المحتوى المقّرر واختالف الصف :المقررة الكتب

 النشربيانات  الصفحات المؤلف العنوان

 د. أحمد الحمصي قطوف من العربية

(10-23( ،)27-47) 
(145-167( ،)173-177) 
(197-203( ،)243-258) 
 

 .1، طدار اإليمان بطرابلس

: البيان، البالغة الواضحة
 المعاني، البديع

علي الجارم 
 ومصطفى أمين

(5-88( ،)108-132) ، 
(137-288) 

دار المعارف بمصر )متوفر 
pdf) 

 عشرة حروف معان  الالت دَ 
 وأثرها في اختالف العلماء

د. علي نايف 
 بقاعي

(19-29( ،)32-37( ،)41-
45( ،)48-54( ،)57-67 ،)

(71-74( ،)79-85( ،)88-
94( ،)100-106( ،)109-

124( ،)128-135) 

دار البشائر اإلسالمية ببيروت، 
 .1ط

 Pdfمتوفر: 

 
 المحتوى المقرر:

 عدد الساعات الموضوعات التي يدرسها الطالب
. علوم النحو: )قواعد اإلعراب، األسماء المبنية، المعرفة والنكرة، أنواع اإلعراب، إعراب الجمل، المبتدأ 1

 12 والخبر، الّنواسخ، الممنوع من الصرف، حكم العدد والمعدود(.

 4.5 . علوم التصريف: )تقاسيم الفعل، تقاسيم االسم، الميزان الصرفي(.2
البيان: )التشبيه، وأقسامه وأغراضه، المجاز اللغوي والعقلي والمرسل، االستعارة التصريحية . علم 3

 4.5 والمكنية واألصلية والتبعية، الكناية(.

الفصل والوصل، ، القصر التمّني، النداء، االستفهام، األمر، والّنهي، ،. علم المعاني: )الخبر واإلنشاء4
 9 اإليجاز واإلطناب والمساواة(.

 4 . علم البديع: )الجناس، السجع، التورية، الّطباق، المقابلة(.5
. حروف المعاني: )التعريف واألهمية، دالالت الحروف اآلتية: إلى، إاّل، أو، الباء، حتى، على، الفاء، 6

 8 في، الالم، من(.

 3 البحث في المعاجم(.. موضوعات لغوية متنوعة: )أصول الكتابة السليمة، األخطاء الشائعة، طريقة 7
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تساعد الّطالب في كتابة البحوث المطلوبة، والتوّسع في موضوعات المحتوى المقّرر،  :الُكتب المساعدة
 وسائر الموضوعات المرتبطة، بما يعّزز فهمه، وينّمي معارفه في مجال اللغة العربية.

 مالحظات الناشر المؤلف عنوان الكتاب
 pdfمتوفر  دار الفكر  ابن هشام األنصاري  األعاريبمغني اللبيب عن كتب 

 pdfمتوفر  دار القلم المالقي، أحمد بن عبد النور رصف المباني في شرح حروف المعاني
 pdfمتوفر  المكتبة العصرية مصطفى الغالييني جامع الدروس العربية

 pdfمتوفر  مكتبة المعارف عبده الراجحي التطبيق النحوي 
 pdfمتوفر  دار النهضة العربية عبده الراجحي الصرفيالتطبيق 

 pdfمتوفر  دار الكيان أحمد بن محمد الحمالوي  شذا العرف في فن الصرف
 pdfمتوفر  دار النهضة العربية عبد العزيز عتيق علم المعاني والبيان والبديع

 pdfمتوفر  العصريةالمكتبة  أحمد الهاشمي جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع
 

 .أستاذ الماّدة، حيث يقّسم العالمة على المحّفزات وأدوات التقويميقوم بها  :معايير التقويم
 وتوضيحات مالحظات النسبة المئوية للعالمة التقويم
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