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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
 
   

 
 

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

 اللغة العربية: القسم العلمي
 رابعة/ املرحلة ال النحو اسم املقرر الدراسي )املادة الدراسية(: 

 
 0202/   7/    7 اتريخ ملء امللف :  

 
 :   التوقيع

 أ.د أحالم خليل حممد: اسم استاذ املادة
 0202/     7/7:   لتاريخا

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

 0202/  7/    7:  لتاريخا
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 يف القسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعيجلنة دقـق امللف من قبل 
   

 :التوقيع
  سهام قنرب عليواألداء اجلامعي يف القسم: م.د ضمان اجلودة عضو جلنة اسم 

 0202:   /    / التاريخ
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 الدراسي صف المقررو

 

 كلية الحكمة الجامعة المؤسسة التعليمية .1

 اللغة العربية     علمي القسم ال .2

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

 حضوري / الكتروني )عند بعد( أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي  نظام المقرر )فصلي/ سنوي( .5

 ساعات أسبوعياً  3 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2221/    7/  7         تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 -:أهداف المقرر .8
 
 

تمكين الطالب من استعمال المهارات اللغوية المكتسبة من خالل ضبط القواعد النحوية ، والسيما  -

 المتبقية من مفردات المقرر أبواب النحو 

 
منهجياً الكتساب المعارف األساسية في النحو ، والقدرة على توظيفها الحقاً في إعداد الطالب  -

 ممارساته اللغوية المتعددة

 
 الجملة المركبة وأسلوب الشرط والنفي والعدد تمكين الطالب من  -

 
 
 
 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

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

 البرنامج.
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 -:وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .9
  دهدا  المعريية األ -أ
 تمكين الطالب من باب التوابع -1أ

 تمكين الطالب من أسلوب الشرط -2أ

 تمكين الطالب من بحث العدد  -3أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألدهدا    -ب 

 القدرة على التحليل النحوي لألساليب المختلفة  – 1ب

 القدرة على تمثيل النماذج النحوية بأمثلة جديدة  – 2ب

 القدرة على التجزئة والتركيب لألساليب النحوية المختلفة  – 3ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المحاضرات المنهجية 

 المنهاج إعداد التقارير عن مفردات 

 المناقشة 

 المجاميع الطالبية 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 االختبارات الكتابية 

 العصف الذهني 

 األسئلة والمناقشة 

 

 
 األدهدا  الوجدانية و القيمية  -ج

 تعميق حب اللغة العربية في نفوس متعلميها -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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 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأدهيلية المهارات العامة و -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
 

  

 بنية المقرر1 .12

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

1 3 
تحقيق المهارات 

 المعرفية

التعريف بمفردات المنهاج 
والمصادر والمراجع المعتمدة 

 لدراسة المقرر 

المحاضرة 
 واإللقاء 

التغذية الراجعة 
المرحلة لمطالب 
 السابقة

2 3 
تحقيق المهارات 

 المعرفية

أسلوب النداء : أدواته ، أنواع 
 المنادى وإعرابه 

المحاضرة 
 واالستجواب 

العصف الذهني 
وأسئلة مقالية 
 وموضوعية 

3 3 
تحقيق المهارات 

 المعرفية

المحاضرة  تطبيقات على بحث النداء 
واألستجواب 

 والمناقشة 
 تطبيقات نصية 

4 3 
تحقيق المهارات 

 المعرفية

المحاضرة  أسلوب االختصاص وإعرابه 
 اإللقاء 

أسئلة مقالية 
 وموضوعية 

5 3 

تحقيق المهارات 
 المعرفية

 أسلوب اإلغراء والتحذير وإعرابه 
المحاضرة 

 واإللقاء 

أسئلة تعتمد على 
المقارنة بين 

األساليب التي 
 حذف فيها الفعل 

6 3 
تحقيق المهارات 

 المعرفية

تطبيقات إعرابية ونصية ألسلوب 
 االختصاص واإلغراء والتحذير 

إعداد أسئلة 
 متنوعة 

 التغذية الراجعة 

7 3 
تحقيق المهارات 

 المعرفية

أسماء األفعال : اسم الفعل الماضي 
 والمضارع واألمر وإعرابها 

المحاضرة 
 واإللقاء 

 تطبيقات نصية 

8 3 
تحقيق المهارات 

 المعرفية

إعداد نموذج  تطبيقات على أسماء األفعال 
 أسئلة متنوعة 

 تطبيقات نصية 

9 3 

تحقيق المهارات 
 المعرفية

الممنوع من الصرف : أسباب 
 المنع من الصرف لعلة ولعلتين 

األسماء الممنوعة من  -

الصرف لعلة ولعلتين 

وحاالت إعرابها ، صرف 

 الممنوع من الصرف 

المحاضرة 
التفاعلي 
 واإللقاء

أسئلة تعتمد على 
 االستنتاج والتحليل
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12 3 
تحقيق المهارات 

 المعرفية

تطبيقات على الممنوع من 
 الصرف 

إعداد أسئلة 
 متنوعة 

 التغذية الراجعة 

11 3 
تحقيق المهارات 

 المعرفية

المحاضرة  نعم وبئس 
 واإللقاء

التغذية الراجعة 
 واالستجواب 

12 3 
تحقيق المهارات 

 المعرفية

أسلوب النفي : أدوات نفي الجملة 
 االسمية والفعلية 

 المحاضرة 
االستجواب 

 والعصف الذهني

13 3 
تحقيق المهارات 

 المعرفية

إعداد نماذج  تطبيقات على أسلوب النفي  
 نصية متنوعة 

تطبيقات نصية 
 متنوعة على الفعل

14 3 
نموذج  مراجعة للمادة العلمية السابقة المهارات المعرفية 

تطبيقي اختبار
  للمادة 

االستجواب 
 والعصف الذهني

15 3 
امتحان السعي للفصل الدراسي   التقويم والقياس 

 األول 
 اختبار كتابي  نموذج اختبار 

 -) الفصل الدراسي الثاني  للنظام السنوي فقط ( :بنية المقرر  - 2 .01

1 3 

تحقيق المهارات 
 المعرفية

 إعراب الفعل المضارع  
 المضارع المرفوع 

المضارع المنصوب : األدوات 
 التي تنصب فعالً واحداً  

 
المحاضرة 

 واإللقاء

 تطبيقات نصية
 واالستجواب 

2 3 
تحقيق المهارات 

 المعرفية

المضارع المنصوب ب)أن( 
المضمرة : األدزات التي تنصب 

 بأن مضمرة وجوباً وجوازاً 
 المحاضرة 

 تطبيقات نصية
 واالستجواب 

3 3 
تحقيق المهارات 

 المعرفية

تطبيقات على الفعل المضارع 
 المرفوع والمنصوب 

 التغذية الراجعة  المحاضرة 

4 3 

تحقيق المهارات 
 المعرفية

المضارع المجزوم : األدوات التي 
تجزم فعالً واحداً ، األدوات التي 

تجزم فعلين :معاني األدوات ، 
        إعراب أسماء الشرط 

 المحاضرة 
 تطبيقات نصية

وأسئلة تعتمد على 
 المقارنة واالستنتاج 

5 3 
تحقيق المهارات 

 المعرفية

اقتران جواب الشرط بالفاء وجوباً 
وجوازاً ، أزمنة فعل الشرد 

 وجوابه 
 المحاضرة 

االستجواب 
 والتغذية الراجعة 

6 3 
تحقيق المهارات 

 المعرفية

تطبيقات على المضارع المجزوم 
 وأسلوب الشرط 

 المحاضرة 
األسئلة المقالية 
 والموضوعية 

7 3 
تحقيق المهارات 

 المعرفية

أدوات الشرط غير الجازمة : إذا، 
 المحاضرة  لّما، كلما ، ،لو ، لوال 

األسئلة والمقارنة 
بين نمطين من 

 األدوات 

8 3 
تحقيق المهارات 

 المعرفية

تطبيقات على أدوات الشرط غير 
 الجازمة 

 المحاضرة 
التغذية الراجعة 

 والتطبيق

9 3 
تحقيق المهارات 

 المعرفية

 مناقشة تقارير النحو 
 االستجواب   سؤال الطالب 

12 3 

تحقيق المهارات 
 المعرفية

الععد الصريح  -العدد وكناياته : أ
وأنواعه وحاالته مع المعدود  
وحاالت أعراب  العدد المفرد 

 والمركب والمعطوف

المحاضرة 
 والمناقشة 

 تطبيقات نصية



  
 6الصفحة 

 
  

 

 

 

 

 

 البنية التحتية  .12

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

 
 

 : ـ المراجع الرئيسية )المصادر(2

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

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

 معاجم اللغة العربية 
 

 ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت:
 موقع املكتبة الشاملة 

 
 املكتبة الشاملة احلديثة

maktaba.org-https://al 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

11 3 
مهارة تحقيق 

 القياس والتقويم

امتحان السعي للفصل الدراسي 
 الثاني 

إعداد نموذج 
 لالختبار 

 االستجواب 

12 3 
تحقيق المهارات 

 المعرفية

كنايات العدد : كم ،كذا ، كأين ، 
 نيف ، بضع 

المحاضرة 
 والمناقشة 

االستجواب 
 والمقارنة 

13 3 
تحقيق المهارات 

 المعرفية

إعداد نماذج  تطبيقات على بحث العدد وكناياته 
 نصية 

االستجواب 
 والتطبيق 

14 3 
تحقيق المهارات 

 المعرفية

مراجعة عامة واالستعداد 
 لالمتحانت النهائية

إعداد نماذج 
 متنوعة للتدريب 

االستجواب 
 والعصف الذهني 

15 3 
 مهارة تحقيق

 القياس والتقويم

مراجعة عامة واالستعداد 
 لالمتحانت النهائية 

إعداد نماذج 
 متنوعة للتدريب

االستجواب 
 والعصف الذهني

https://al-maktaba.org/
https://al-maktaba.org/
https://al-maktaba.org/
https://al-maktaba.org/
https://al-maktaba.org/
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 خطة تطوير المقرر الدراسي  .11

   

 

 تطوير مفردات المنهج 

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

 عمل ورش  مستمرة هدفها تطوير المهارات اللغوية المكتسبة قراءة وكتابة وتطبيقات نصية 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 اللجنة العلمية يي القسم:

 
 التوقيع:

 :اعضو 
 التاريخ:

 
 التوقيع:

 :اعضو 
 التاريخ:

 
 التوقيع:

 :ارئيس
 التاريخ:

 

  


