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العام اجلامعي

الفصل الدراسي :الثاين

أستاذ املادة :أ .فادي موسى
عدد الساعات املعتمدة 3 :ساعات
عدد ساعات
التدريس:

نظري

عملي

 45ساعة
أوًل :وصف املقرر
ا
املقرر هو أحد املقررات اإلجبارية من متطلبات اجلامعة ،وهو من مستوى السنة األوىل ،ويبحث يف عدة مبادئ أساسية
هذا ّ
تتعلق ابلصرف وأخرى تتعلق ابلنحو.
اثنياا :أهداف املقرر

يهدف تدريس هذا املقرر إىل متكني الطالب من:
 .1فهم مسائل من النحو والصرف فهما دقيقا ،واإلحاطة مبعظم جوانبها وتفاصيلها ودقائقها.
سليما.
 .2إتقان اللغة ا
إتقاًن ا
 .3التعبري بلغة فصيحة وسليمة.
الكتابة أبسلوب صحيح.
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اثلثاا :حمتوى املقرر

متهيد :الفرق بني النحو والصرف
 الكالم وما يتألف منه: .1تعريف الكالم وعناصره
ساعة ونصف

 .2عالمات اًلسم
 .3عالمات الفعل واحلرف.
 املعرب واملبين: .1يف األمساء
 .2يف األفعال

ساعة ونصف

 .3بناء احلروف
 .4أنواع اإلعراب
 .5إعراب األمساء الستة
 .6إعراب املثىن وما أحلق به
 .7إعراب مجع املذكر السامل وما أحلق به
 .8إعراب مجع املؤنث السامل وما أحلق به
 .9التسمية ابملثىن ومجع املذكر السامل
 .10إعراب املمنوع من الصرف
 .11إعراب املقصور املنقوص

 النكرة واملعرفة الضمري:
 الضمري املتصل
 الضمري املسترت
 الضمري املنفصل

 3ساعات
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 اختيار الضمري يف الرتكيب

 3ساعات

 نون الوقاية
 العلم: .1العلم الشخصي
 .2العلم اجلنسي
 اسم اإلشارة: .1أقسام اسم اإلشارة
 .2الالم والكاف

ساعة ونصف

 .3اإلشارة إىل املكان
 املوصول: .1اًلسم املوصول
َ .2من ما و " أل"
 .3ذو الطائية

 .4ذا املوصولة
 .5صلة املوصول

ساعة ونصف

 .6أي املوصولة
 .7حذف العائد
 املعرف أبداة التعريف: .1أل الزائدة
 اًلبتداء: .1الفاعل يسد مسد اخلرب
 .2املبتدأ واخلرب
 .3اًلبتداء ابلنكرة

 3ساعات

 .4تقدمي اخلرب
 .5حذف املبتدأ واخلرب
 كان وأخواهتا: .1تقدمي اخلرب
 .2التام من هذه األفعامل
 .3معمول اخلرب وضمري الشأن
 .4زايدة كان وحذفها

 3ساعات
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 .5حذف نون يكون
 ما وًل وًلت وإن: .1عمل ما
ساعات ونصف

 .2جر اخلرب ابلباء الزائدة
 .3عمل ًل وًلت وإن
 أفعال املقاربة: .1أفعال الرجاء

ساعة ونصف

 .2أفعال املقاربة
 .3أفعال الشروع
 .4متام عسى واخلولق وأوشك
 َّإن وأخواهتا:
 .1فتح اهلمزة وكسرها
 .2الالم املزحلقة

 3ساعات

 .3الوصل ب ـ ما الكافة
 .4العطف على اًلسم
 .5التخفيف ابحلذف
 ًل اليت لنفي اجلنس: .1أحوال امسها واتبعه
 .2دخول اهلمزة عليها

ساعة ونصف

 .3حذف اخلرب
 إعمال اسم الفاعل واسم املفعول .1شروط عمل اسم الفاعل
 .2عمل مبالغة اسم الفاعل
 .3النصب واجلر ابإلضافة
 أبنية أمساء الفاعلني واملفعولني والصفات املشبهة: .1من الثالثي اجملرد
 .2من غري الثالثي اجملرد
 الصفة املشبهة ابسم الفاعل: .1صياغة الصفة املشبهة وعملها
 -نعم وبئس وما جرى جمرامها:

 3ساعات
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 .1املرفوع بعدمها
 .2املضمر بعدمها

ساعة ونصف

 .3املخصوص هبما
 .4ساء وحبذا
 أمساء األفعال واألصوات .1القياسي والسماعي
ساعة ونصف

 .2أنواع اسم الفعل
 .3املنقول من ظرف أو مصدر
 .4عمل اسم الفعل وتنكريه
 نوان التوكيد: .1شروط التوكيد
 .2بناء املؤكد وإعرابه

 3ساعات

 .3حذف النون وإبداهلا
 ما ًل ينصرف: .1الصرف واملنصرف
 .2ما فيه ألف التأنيث
 .3الوصف وزايدة ألف ونون
 .4الوصف على وزن فعالن
 .5الوصف املعدول
 .6مجع منتهى اجلموع
 .7العلَم املركب مزجيًّا
 .8العلم مزي ادا أبلف ونون

 .9العلم مؤنثاا ابلتاء وبدوهنا

 .10العلم األعجمي الزائد على الثالثة
 .11العلم بوزن الفعل
 .12العلم مزي ادا أبلف اإلحلاق
 .13العلم املعدول

 .14ما ينصرف لتنكريه
منقوصا
 .15إعراب املمنوع
ا
 .16الصرف واملنع ضرورة

 3ساعات
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 العدد: .1الثالثة والعشرة وما بينهما
 .2املائة واأللف
 .3ما بني عشرة إىل تسع وتسعني

ست ساعات

مزجا
 .4إضافة املركب ا

 .5صياغة اسم الفاعل وإضافته.
 فصل يف زايدة مهزة الوصل: .1تعريف مهزة الوصل
 .2مواقع مهزة الوصل
 .3حركة مهزة الوصل
 .4اجتماع مهزيت اًلستفهام والوصل

ابعا :األساليب واألنشطة.
را
يتم االعتماد يف التدريس على إلغاء احملاضرة واملناقشة مع الطلبة.

خامسا :التقومي:
ا
اختبار أول 30( :عالمة).
اختبار هنائي 70( :عالمة)

ساعة ونصف

