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األول
الفصل الدراسيّ :

أستاذ املادة :أ .فادي موسى
عدد الساعات املعتمدة 4 :ساعات ونصف ساعة أسبوعيّا
عدد ساعات التدريس:

نظري

عملي

 70ساعة

40

30

املقرر:
ا
أوًل :وصف ّ

املقرر هو أحد املقررات التمهيديّة اإلجبارية من متطلبات اجلامعة ،وهو من مستوى السنة األوىل حيتاج الطالب إىل
هذا ّ
اجتيازه بنجاح ،من أجل السماح له ابلتق ّدم للنحو والصرف (.)1
املقرر:
اثنياا :أهداف ّ

املقرر إىل متكني الطالب من:
يهدف تدريس هذا ّ
فهما أوليًّا.
 .1فهم قواعد العربيّة املشهورة ً
سليما ،وإسناد األفعال إىل
 .2توظيف هذه القواعد يف تقنية ضبط أواخر الكلمات يف النصوص العربية ضبطا ً
صحيحا.
الضمائر إسنادا
ً
 .3التعبري بلغة سليمة.
 .4الكتابة أبسلوب صحيح.
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اثلثاا :حمتوى املقرر:
متهيد:
 تعريف النحو ،وموضوعه ،ومثرته ،ونسبته ،وواضعه ،وحكم الشارع فيه. .1أنوع الكالم.
 .2عالمات االسم.
 .3عالمات الفعل.

ساعة ونصف

 .4احلرف.
 .5ابب اإلعراب.
 .6أنواع اإلعراب.
 ابب معرفة عالمات اإلعراب. .1مواضع الضمة.
 .2نيابة الواو عن الضمة.

ساعة ونصف

الضمة.
 .3نيابة األلف عن َّ
الضمة.
 .4نيابة النون عن َّ
 عالمات النصب. .1الفتحة ومواضعها.
 .2نيابة األلف عن الفتحة.
 .3نيابة الكسرة عن الفتحة.

ساعة ونصف

 .4نيابة الياء عن الفتحة.
 .5نيابة حذف النون عن الفتحة

2

 عالمات اخلفض. .1الكسرة ومواضعها.
 .2نيابة الياء عن الكسرة.

.3

نيابة الفتحة عن الكسرة.

ساعة ونصف

 عالمتا اجلزم. .1موضع السكون.
 .2مواضع احلذف.
 املعرابت. .1املعرب ابحلركات.
 .2األصل يف إعراب ما يعرب ابحلركات ،وما خرج عنه.
 .3املعرابت ابحلروف.

 3ساعات

 .4إعراب املثىن.
 .5إعراب مجع املذ ّكر السامل.
 .6إعراب األمساء اخلمسة.
 .7إعراب األفعال اخلمسة.
 ابب األفعال. .1األفعال وأنواعها.

 3ساعات

 .2أحكام الفعل.
 نواصب املضارع. -جوازم املضارع.

ساعتان
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 ابب مرفوعات األمساء. .1ابب املرفوعات وأمثلتها.

ساعة ونصف

 ابب الفاعل. .1أنواع الفاعل املضمر.
س َّم فاعله.
 ابب املفعول الذي مل يُ َ .1النائب عن الفاعل.
 .2تغيري الفعل بعد حذف الفاعل.

ساعة ونصف

 .3أقسام انئب الفاعل.
 ابب املبتدأ واخلرب. .1املبتدأ واخلرب.

 3ساعات

 .2أقسام املبتدأ.
 .3أقسام اخلرب.
ابب العوامل الداخلة على املبتدأ واخلرب.
ُ
 نواسخ املبتدأ واخلرب.« .1كان» وأخواهتا.
« .2إ ّن» وأخواهتا.

(ساعة ونصف)

(ساعة ونصف)

ظن» وأخواهتا( .ساعة ونصف)
ّ » .3
 -ابب النعت.

(ساعة ونصف)
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 النعت .املعرفة وأقسامها. -النكرة.

-

 3ساعات

ابب العطف.
 .1حروف العطف.
 .2حكم حروف العطف.

 ابب التوكيد. .1التوكيد ،وأنواعه ،وحكمه.
 .2ألفاظ التوكيد املعنوي.

ساعة ونصف

 البدل ،وحكمه.أنواع البدل.

(ساعة ونصف)

 منصوابت األمساء.عدد املنصوابت ،وأمثلتها.
 -ابب املفعول به.

ساعة ونصف

أنواع املفعول به.
 ابب املصدر. .1املصدر.

 .2أنواع املفعول املطلق.

ساعة ونصف

 -ظرف الزمان ،وظرف املكان.

 .1ظرف املكان( .ساعة ونصف)
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 ابب احلال. .1شروط احلال ،وشروط صاحبها.

(ساعة ونصف)

 ابب التمييز. .1شروط التمييز.

(ساعة ونصف)

 ابب االستثناء. .1حكم املستثىن بـ «إال».
 .2املستثىن بـ «غري» وأخواهتا.

ساعة ونصف

 .3املستثىن بـ «عدا» وأخواهتا.
 -ابب ًل.

 .1شروط إعمال «ال» عمل «إ ّن»( .ساعة ونصف)
 ابب املنادى(.ساعة ونصف) ابب املفعول من أجله(.ساعة ونصف) املفعول له(.ساعة ونصف) ابب املفعول معه( .ساعة ونصف)-

ابب املخفوضات من األمساء(.ساعة ونصف)

ابعا :األساليب واألنشطة.
را
يتم االعتماد يف التدريس على إلقاء احملاضرة واملناقشة مع الطلبة.
خامسا :التقومي:
ا
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امتحان السعي 30( :عالمة).
اإلمتحان النهائي 70( :عالمة)
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