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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
 
   

 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
   بغداد  –كلية احلكمة اجلامعة   :ةالكلي

 ربية اللغة الع: القسم العلمي
 النحو / املرحلة الثالثة  :)املادة الدراسية( اسم املقرر الدراسي

 
 0202/    7/   7  اتريخ ملء امللف :  

 
 :   التوقيع

 أ.د. أحالم خليل حممد : اسم استاذ املادة
 0202:   /    / لتاريخا

 :   التوقيع
 أ.د. أحالم خليل حممد اسم رئيس القسم :

 0202:   /    / لتاريخا
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 يف القسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي جلنةدقـق امللف من قبل 
   

 :التوقيع
 م.د. سهام قنرب علي :يف القسم واألداء اجلامعيضمان اجلودة  جلنةعضو اسم 

 0202/    /    :التاريخ
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 الدراسي صف المقررو

 

 كلية الحكمة الجامعة المؤسسة التعليمية .1

 للغة العربية ا    علمي القسم ال .2

 النحو / المرحلة الثالثة  )اسم المادة(المقرر اسم  .3

 بعد( الكتروني )عن أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي  نظام المقرر )فصلي/ سنوي( .5

 ثالث ساعات أسبوعياً  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2221/    7/    7       تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 :أهداف المقرر .8
 
 غوية والنحويةلقدرات الطالب التنمية  -
 سس وقواعد لسانية فصيحةأى لتربية الطالب ع  -

 حن الناشئ عن خطأ لغوي في النطقلتصحيح ال -

  .أن يعرف كيفية القراءة بشكل سليم  -

 بالمصطلحات النحوية مع دالالتها أن يحيط علما    -

 ستعماالت اللغوية المتتلةةالقدرة على الربط بين المهارات اللغوية المكتسبة ، وتطبيقها في اال -
 

صف المقرر هذا إيجازا  مقتضيا  ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها يوفر و

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهنا  عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.

 :وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المترج .9
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  دهدا  المعريية األ -أ
 تمكين الطالب من باب المجرور بالحرف وباَافة  -1أ

 تمكين الطالب من باب التوابع بأنواعها  -2أ

 التوابعتمكين الطالب من التمييز بين   -3أ

 يز بين أسلوب المدح والذم والتعجب وغيرهما تمكين الطالب من التمي -4أ
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألدهدا    -ب 

 القدرة على التحليل النحوي لألساليب المتتلةة   - 1ب

 القدرة على تمثيل النماذج النحوية بأمثلة جديدة  – 2ب

 القدرة على التجزئة والتركيب لألساليب النحوية المتتلةة – 3ب

  
 ائق التعليم والتعلم طر     

 

 المحاضرات المنهجية 

 إعداد التقارير عن مةردات المنهاج 

 المناقشة 

 المجاميع الطالبية 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 االختبارات الكتابية 

 العصف الذهني 

 األسئلة والمناقشة

 

 
 القيمية  األدهدا  الوجدانية و -ج

 تعلميهاتعميق حب اللغة العربية في نةوس م -1ج

 قراءة النص القرآني بصورة سليمة  -2ج

 االعتزاز باللغة العربية -3ج

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 إعداد التقارير

 التغذية الراجعة 

 الحوار والمناقشة 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 االختبارات المتنوعة 
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 -:للنظام الةصلي )الكورسات(( ) الةصل الدراسي االول للنظام السنوي   و  الةصل الواحد بنية المقرر  - 1 .12

 الساعات األسبوع

مترجات التعلم 

 المطلوبة
تحقيق اهداف )معرفية او 

ية او وجدانية والقيمية مهارات

   ة(مهارات عاماو 

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

 المهارات المعرفية  3 1
التعريف بباب المجرورات والتوابع 

تحتها ، وأبرز المحاور  وما يندرج
 في مفردات المنهاج  

 المحاضرة 
األسئلة 
 والحوار 

2 3 
حروف الجر : أقسامها ، ما  المهارات المعرفية 

يختص بظاهر بعينه ، وما 
 اليختص، تعلق الجار والمجرور 

المحاضرة 
 واالستجواب 

أسئلة مقالية 
 وموضوعية 

3 3 
 الجر تطبيقات على حروف  المهارات المعرفية 

 تطبيقات نصية  المحاضرة 

4 3 
اإلضافة : اللفظية واإلضافة  المهارات المعرفية 

المعنوية ، مايالزم اإلضافة للمفرد 
 وللجملة 

المحاضرة 
 اإللقاء 

 تطبيقات نصية 

5 3 
 تطبيقات على بحث المضاف إليه  المهارات المعرفية 

 المحاضرة 
المناقشة 
 والتحليل 

6 3 
عمل المصدر واسم المصدر مع  رفية المهارات المع

 تطبيقات نصية  المحاضرة  التطبيقات 

7 3 
 عمل اسم الفاعل وصيغ المبالغة  المهارات المعرفية 

 تطبيقات نصية  المحاضرة 

8 3 

تطبيقات على عمل اسم الفاعل  المهارات المعرفية 
 وصيغ المبالغة 

إعداد نموذج 
 أسئلة متنوعة 

االعتماد على 
التغذية 
 الراجعة

للتمييز بين 
 عمل المشتقات 

9 3 

المحاضرة  عمل اسم المفعول وتطبيقات عليه  المهارات المعرفية 
بطريقة العرض 

في الصف 
التفاعلي 

أسئلة تعتمد 
على االستنتاج 

 والتحليل
 

 

 

 
 خرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المنقولة ) المهارات األالتأدهيلية العامة و المهارات -د 

 تنمية الذات من خالل القراءة الذاتية  --1د

 .رفد الطالب بكل ما يحتاجه من كتب ومصادر ومعلومات خارجية -2د

 عمل ورش عمل داخل القاعة -3د
   



  
 5الصفحة 

 
  

 واإللقاء

11 3 
عمل الصفة المشبهة باسم الفاعل  المهارات المعرفية 

 تطبيقات نصية  المحاضرة  ت عليه وتطبيقا

11 3 
التعجب : تعريفه وصيغه القياسية  المهارات المعرفية 

وغير القياسية  ، وشروط صوغ 
 أفعل التعجب 

 المحاضرة 
تطبيقات نصية 
متنوعة على 
 الفعل الماضي

12 3 
إعراب الصيغ القياسية وغير  المهارات المعرفية 

 القياسية ألفعل التعجب 
طبيقية نماذج ت

 بصورة أسئلة 

االستجواب 
والعصف 

 الذهني

13 3 
تطبيقات على بحث التعجب من   المهارات المعرفية 

 تطبيقات نصية   المحاضرة  القرآن الكريم 

14 3 
 مراجعة عامة للمادة االمتحانية   القياس والتقويم

 نموذج اختبار 
االستجواب 
والعصف 

 الذهني

 القياس والتقويم  3 15
ن السعي للةصل الدراسي امتحا

 األول 
 نموذج اختبار 

االختبار 

 الكتابي 

 

 -:) الةصل الدراسي الثاني  للنظام السنوي فقط ( بنية المقرر  - 2. 12

 الساعات األسبوع

مترجات التعلم 

 المطلوبة
تحقيق اهداف )معرفية او 

ية او وجدانية والقيمية مهارات

   ة(مهارات عاماو 

 طريقة التقييم طريقة التعليم الموضوعاسم الوحدة / أو 

16 3 

أفعال المدح والذم : تعريفها   المهارات المعرفية 
وأنواعها، فاعل المح والذم ، 

مرتبة المخصوص بالمدح أو الذم 
 وإعرابه 

 المحاضرة 
 

 تطبيقات نصية

17 3 
تركيب حبذا وال حبذا  وإعرابه +  المهارات المعرفية 

 مدح والذم تطبيقات على أسلوب ال
 المحاضرة 

 تطبيقات نصية

18 3 
 التوابع:  المهارات المعرفية 

النعت تعريفه ، وأنواعه  الحقيقي 
 والسببي، وأقسام النعت المشتق

 المحاضرة 

 تطبيقات نصية

19 3 
النعت المؤول بالمشتق ، وحاالت   المهارات المعرفية 

       إعراب النعت الحقيقي والسببي 
 المحاضرة 

 بيقات نصيةتط

21 3 

التوكيد :تعريفه ، التوكيد اللفظي  المهارات المعرفية 
 وأنواعه  ، والتوكيد المعنوي 

المحاضرة 
بطريقة العرض 

في الصف 
 التفاعلي 

 تطبيقات نصية
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21 3 

المحاضرة  تطبيقات على بحث التوكيد  المهارات المعرفية 
بطريقة العرض 

في الصف 
 التفاعلي 

 تطبيقات نصية

22 3 

المحاضرة  البدل وأنواعه  المهارات المعرفية 
بطريقة العرض 

في الصف 
 التفاعلي 

 تطبيقات نصية

23 3 

المحاضرة  تطبيقات على بحث البدل  المهارات المعرفية 
بطريقة العرض 

في الصف 
 التفاعلي 

 تطبيقات نصية 

24 3 

العطف :تعريفه وعطف البيان  المهارات المعرفية 
 وعطف النسق 

المحاضرة 
بطريقة العرض 

في الصف 
 التفاعلي 

 تطبيقات نصية

25 3 
 سؤال الطالب  مناقشة تقارير النحو  القياس والتقويم 

 االستجواب 

26 3 
 المحاضرة  تطبيقات على بحث العطف  المهارات المعرفية 

 االستجواب 

27 3 
امتحان السعي للفصل الدراسي   القياس والتقويم

 الثاني 
امتحان 

 لكترونيا
 اختبار كتابي 

28 3 
 االمتحان الشفهي  المهارات المعرفية 

 االستجواب 
األسئلة 

 واالستجواب 

29 3 

مراجعة عامة واالستعداد  القياس والتقويم
 لالمتحانات النهائية 

إعداد أسئلة 
اختبارات 
 متنوعة 

األسئلة 
 واالستجواب 

31 3 
مراجعة عامة واالستعداد  القياس والتقويم

 المتحانات النهائية ل
إعداد أسئلة 
اختبارات 
 متنوعة

األسئلة 
 واالستجواب

 
 البنية التحتية  .11
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 :ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

   

 

 مةردات المنهج  تطوير

 االعتماد على كتاب جامعي معتمد من قبل وزارة التعليم العالي  والبحث العلمي 

 عمل ورش وندوات تعزز المهارات المعرفية المكتسبة من مةردات المنهاج 

 

 

 

 :ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 ، تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي ، دار ابن زيدون شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك 

 )المصادر( :ـ المراجع الرئيسية 2

 ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الطالئع  نصاريشرح شذور الذهب البن هشام األ -
 صيدا -، المكتبة العصرية ، بيروت  جامع الدروس العربية للشيخ مصطفى الغالييني

 :( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها 
 غة العربية المجالت المحكمة الصادرة عن الهيئات الرسمية ومجامع الل

 معاجم اللغة العربية 
 

 :ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت
 موقع املكتبة الشاملة 

 
 املكتبة الشاملة احلديثة

maktaba.org-https://al 
 

 
 

 

 

https://al-maktaba.org/
https://al-maktaba.org/
https://al-maktaba.org/
https://al-maktaba.org/
https://al-maktaba.org/
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 اللجنة العلمية يي القسم:

 التوقيع:

 :اعضو 
 التاريخ:

 التوقيع:

 :اعضو 
 التاريخ:

 التوقيع:

 :ارئيس
 تاريخ:ال

 
 


