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  بسم هللا الرمحن الرحيم 

 جامعة طرابلس
  

 اخلطة الدراسية
 قواعد العربية ) مركز اللغة العربية( ملقرر:

 بشرح املقّدمة اآلجرومّية الكتاب املقّرر: التحفة السنية

 األّولالفصل الدراسي: م 2018 – 2017هـ /  1439 – 1438 العام اجلامعي

 فادي موسىأ. أستاذ املادة: 
  أسبوعّياساعة نصف و ساعات  4عدد الساعات املعتمدة: 
 عملي نظري عدد ساعات التدريس: 

 30 40 ساعة 70
: وصف املقّرر  :أوًلا

إىل الطالب وهو من مستوى السنة األوىل حيتاج  ،ية من متطلبات اجلامعةر اإلجباالتمهيديّة املقّرر هو أحد املقررات  هذا

 (.1السماح له ابلتقّدم للنحو والصرف ) اجتيازه بنجاح، من أجل

 :اثنياا: أهداف املقّرر
 يهدف تدريس هذا املقّرر إىل متكني الطالب من:

 .فهًما أوليًّاقواعد العربّية املشهورةفهم  .1

، وإسناد األفعال إىل سليًماتوظيف هذه القواعد يف تقنية ضبط أواخر الكلمات يف النصوص العربية ضبطا  .2
 .إسنادا صحيًحاالضمائر 

 سليمة.التعبري بلغة  .3

 الكتابة أبسلوب صحيح. .4

  



2 
 

 

 اثلثاا: حمتوى املقرر:

 متهيد:

 حكم الشارع فيه.و واضعه، و نسبته، و مثرته، و موضوعه، و تعريف النحو،  -

 أنوع الكالم.   .1

 عالمات االسم.   .2

 ساعة ونصف.                    عالمات الفعل .3

 احلرف.   .4

 ابب اإلعراب.   .5

 أنواع اإلعراب.   .6

 ابب معرفة عالمات اإلعراب. -

 مواضع الضمة.   .1

 ساعة ونصف.              نيابة الواو عن الضمة .2

 نيابة األلف عن الضمَّة.   .3

 .ن الضمَّةنيابة النون ع .4

 عالمات النصب. -

 ومواضعها.   الفتحة .1

 عن الفتحة.  نيابة األلف  .2

 ساعة ونصف                     عن الفتحة. نيابة الكسرة  .3

 عن الفتحة. نيابة الياء  .4

 عن الفتحةنيابة حذف النون  .5
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 عالمات اخلفض. -

 الكسرة ومواضعها.  .1

 عن الكسرة. نيابة الياء  .2

 ساعة ونصف                عن الكسرة.  نيابة الفتحة  .3

 عالمتا اجلزم. -

 ضع السكون. مو  .1

 اضع احلذف.  مو  .2

 املعرابت. -

 املعرب ابحلركات.   .1

 حلركات، وما خرج عنه.  األصل يف إعراب ما يعرب اب .2

 املعرابت ابحلروف.   .3

 ساعات 3                                                                إعراب املثىن.  .4

 ب مجع املذّكر السامل.  إعرا .5

 إعراب األمساء اخلمسة.   .6

 إعراب األفعال اخلمسة.   .7

 األفعال.ابب  -

 ساعات 3                            األفعال وأنواعها. .1

 أحكام الفعل.   .2

 نواصب املضارع. -

 ساعتان                                      جوازم املضارع. -



4 
 

 

 ابب مرفوعات األمساء. -

 وأمثلتها.   ابب املرفوعات .1

 ساعة ونصف                                            ابب الفاعل. -

 عل املضمر. أنواع الفا .1

 ابب املفعول الذي مل ُيَسمَّ فاعله. -

 عن الفاعل.النائب  .1

 ساعة ونصف                  ذف الفاعل.تغيري الفعل بعد ح .2

 ئب الفاعل. أقسام ان .3

 ابب املبتدأ واخلرب. -

 املبتدأ واخلرب.   .1

 ساعات 3                                                      املبتدأ.أقسام  .2

 أقسام اخلرب. .3

 ابُب العوامل الداخلة على املبتدأ واخلرب. -

 نواسخ املبتدأ واخلرب. -

 (نصف)ساعة و وأخواهتا.  « كان» .1

 (نصف)ساعة و وأخواهتا.  « إنّ » .2

 (نصف.  )ساعة و وأخواهتا« ظنّ « .3

 (نصف)ساعة و    ابب النعت. -
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 املعرفة وأقسامها.النعت.   -

 النكرة. -

                        ساعات 3                          ابب العطف. -

 حروف العطف.   .1

 حكم حروف العطف. .2

 ابب التوكيد. -

 عه، وحكمه.  التوكيد، وأنوا .1

 ساعة ونصف               د املعنوي.  ألفاظ التوكي .2

 

 البدل، وحكمه. -

 نصف(و )ساعة أنواع البدل.             

 منصوابت األمساء. -

 وأمثلتها.  عدد املنصوابت،           

 ساعة ونصف                                           ابب املفعول به. -

 ملفعول به. أنواع ا           

 ابب املصدر. -

 املصدر.  .1

 ساعة ونصف                      .ول املطلقأنواع املفع .2

 ظرف الزمان، وظرف املكان.   -

 )ساعة ونصف(. انظرف املك .1
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 ابب احلال. -

 (نصف)ساعة و روط صاحبها.  شروط احلال، وش .1

 ابب التمييز. -

 (ونصف )ساعةوط التمييز.  شر  .1

 ابب االستثناء. -

 «. إال»بـ  حكم املستثىن .1

 ساعة ونصف                   وأخواهتا. «غري»املستثىن بـ  .2

 وأخواهتا.  « عدا»املستثىن بـ  .3

 ابب ًل. -

 )ساعة ونصف(«. إنّ »عمل « ال»عمال إشروط  .1

 )ساعة ونصف(ابب املنادى. -

 )ساعة ونصف(ابب املفعول من أجله. -

 )ساعة ونصف(املفعول له. -

 نصف()ساعة و   .ابب املفعول معه -

 (نصف)ساعة و ابب املخفوضات من األمساء. -

 رابعاا: األساليب واألنشطة.

 اء احملاضرة واملناقشة مع الطلبة. قالتدريس على إليتم االعتماد يف 

 خامساا: التقومي:
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 عالمة(. 30) :متحان السعيا

 عالمة( 70)نهائي: ال اإلمتحان

 


