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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
 
   

 
 

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

 : القسم العلمي
 النحو / املرحلة األوىل :)املادة الدراسية( رر الدراسياسم املق

 
 0202/    7/    5 اتريخ ملء امللف :  

 
 :   التوقيع

 م.د. سهام قنرب علي: 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

 اللغة العربية     علمي القسم ال .2

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

 بعد( الكتروني )عن أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي  نظام المقرر )فصلي/ سنوي( .5

 ساعات أسبوعياً  3 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2221/    7/   5        تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 
 أهداف املقرر  .8

 وأصوهلا املعرفية.تعريف الطالب مبادة النحو  -2
 
متكني الطالب من استعمال املهارات اللغوية املكتسبة من خالل ضبط القواعد النحوية ، والسيما أبواب النحو  -0

 األساسية من إعراب وبناء ، وأقسام الكلمة وضوابط كل قسم ، وغريها من املفردات.

 
 ، والقدرة على توظيفها الحقاً يف ممارساته اللغوية املتعددة إعداد الطالب منهجياً الكتساب املعارف األساسية يف النحو -3

 
 متكني الطالب من اجلملة االمسية واألفعال الناقصة -4
 
 
 
 
 
 

 

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

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

 البرنامج.
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 -:وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .9
  دهدا  المعريية األ -أ
 قسم اكتساب القدرة والمهارة في التمييز بين أقسام الكلمة وضوابط كل  -1أ

 القدرة على تطبيق مفردات المنهج على النصوص المتنوعة   -2أ

 القدرة على التجزئة والتحليل النحوي. -3أ

ً  -4أ  تجنب الخطأ النحوي في استعمال اللغة الحقأ

  
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألدهدا    -ب 

 التدريب على القواعد النحوية من خالل األمثلة المتنوعة  - 1ب

 التطبيق الصحيح للقواعد بمعرفة معيار الخطأ والصواب   – 2ب

 التمييز بين المصطلحات النحوية المتنوعة ، وضبطها قواعدياً في االستعمال اللغوي   – 3ب

 تمكين مستعمل اللغة من تمثيل القواعد الصحيحة بتقنيات سلسة -4ب 

  
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المحاضرات المنهجية  -1

 االستعانة بالوسائل اإليضاحية الحديثة مثل الداتا شو لتوضيح النقاط المهمة بالدرس -2

 عداد بحوث ومقاالت شهرية وسنوية لتوضيح المادة العلميةإ  -3

 إجراء تطبيقات نصية باستمرار  -4

 

 
 طرائق التقييم      

 

 امتحانات أسبوعية وشهرية وفصلية .1

 وع ومناقشة هذه المقاالتأعداد مقاالت خاصة بالموض .2

 أعداد حلقات نقاشية داخل الصف لمناقشة مادة الدرس لتذليل الصعوبات التي يوجهها بعض الطلبة .3

 اختبار الطلبة إثناء مرحلة التطبيق .4

 

 
 القيمية  األدهدا  الوجدانية و -ج

 تعميق ثقة الطالب بنفسه -1ج

 خلق مدرس مبدع محب لمهنة التعليم -2ج

يز المتعلمين على استعمال اللغة العربية ، والسيما في اإلعالم والمحافل والمخاطبات الرسمية بطريقة تحف -3ج

 سليمة 

 تعميق حب لغة القرآن الكريم في نفوس متعلمي اللغة العربية -4ج

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 المحاضرات المنهجية 

 التعليم التعاوني بطريقة المجاميع 

 رير وبحوث إعداد تقا
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 -:) الفصل الدراسي االول للنظام السنوي   و  الفصل الواحد للنظام الفصلي )الكورسات(( بنية المقرر  - 1 .12

 الساعات األسبوع

مخرجات التعلم 

 المطلوبة
فية او تحقيق اهداف )معر

ية او وجدانية والقيمية مهارات

   ة(مهارات عاماو 

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

 مقدمة في علم    النحو أهداف معرفية  3 1

المحاضرة 

بطريقة العرض 

في الصف 

التفاعلي 

 واإللقاء 

 االستجواب 

 الكالم  وما يتألف منه أهداف معرفية 3 2

المحاضرة 

بطريقة العرض 

في الصف 

التفاعلي 

 واإللقاء

 االستجواب

 الكلمة وأقسامها  أهداف معرفية 3 3

المحاضرة 

بطريقة العرض 

في الصف 

التفاعلي 

 واإللقاء

 االستجواب

 الكلمة وأقسامها أهداف معرفية 3 4

المحاضرة 

بطريقة العرض 

في الصف 

التفاعلي 

 واإللقاء

 االستجواب

 

 طرائق التقييم    

 

 االختبارات الكتابية والشفوية 

 االختبارات المعتمدة على العصف الذهني 

 كتابة التقارير 

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأدهيلية العامة و المهارات -د 

 اتية تنمية الذات من خالل القراءة الذ -1د

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

 عمل ورش عمل داخل القاعة -3د
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 المبني والمعرب أهداف معرفية 3 5

المحاضرة 

بطريقة العرض 

في الصف 

التفاعلي 

 واإللقاء

 االستجواب

 أهداف معرفية 3 6
األسماء الموصولة ، أسماء اإلشارة 

 ، أسماء االستفهام

المحاضرة 

بطريقة العرض 

في الصف 

التفاعلي 

 واإللقاء

 االستجواب

 األسماء المبنية ) تتمة( أهداف معرفية 3 7

المحاضرة 

ة العرض بطريق

في الصف 

التفاعلي 

 واإللقاء

 االستجواب

 القياس والتقويم  3 8
مراجعة ألقسام الكلمة والبناء 

 واإلعراب

إعداد نماذج 

 تطبيقية 

التغذية 

 الراجعة 

 المضارع المعرب أهداف معرفية 3 9

المحاضرة 

بطريقة العرض 

في الصف 

التفاعلي 

 واإللقاء

 االستجواب

 الفعل المضارع بناء أهداف معرفية 3 11

المحاضرة 

بطريقة العرض 

في الصف 

التفاعلي 

 واإللقاء

 االستجواب

 الفعل الماضي وحاالت بنائه        أهداف معرفية  3 11

المحاضرة 

بطريقة العرض 

في الصف 

التفاعلي 

 واإللقاء

 االستجواب

 االستجواب  نماذج تطبيقية  امتحان وتطبيقات نحوية القياس والتقويم  3 12

 بناء فعل   األمر                    أهداف معرفية  3 13

المحاضرة 

بطريقة العرض 

في الصف 

التفاعلي 

 واإللقاء

 االستجواب 

 نماذج تطبيقية  تطبيقات وتمارين أهداف معرفية  3 14
االستجواب  

 والمناقشة 
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 القياس والتقويم  3 15
امتحان السعي للفصل الدراسي  

 األول
  امتحان كتابي

إعداد نموذج 

 اختبار 

 

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

 الساعات األسبوع

مخرجات التعلم 

 المطلوبة
تحقيق اهداف )معرفية او 

ية او وجدانية والقيمية مهارات

   ة(مهارات عاماو 

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

 أهداف معرفية  3 16
 النكرة والمعرفة 

 االسم الوصول –العلم  –الضمير 

المحاضرة 

بطريقة العرض 

في الصف 

التفاعلي 

 واإللقاء

 الستجوابا

 أهداف معرفية 3 17

 -النكرة والمعرفة : اسم اإلشارة

 المعرف ب )ال(

 

المحاضرة 

بطريقة العرض 

في الصف 

التفاعلي 

 واإللقاء

 االستجواب

 عالمات اإلعراب األصلية معرفية أهداف 3 18

المحاضرة 

بطريقة العرض 

في الصف 

التفاعلي 

 واإللقاء

 االستجواب

 أهداف معرفية 3 19

عالمات اإلعراب الفرعية : المثنى 

، جمع المذكر السالم ، جمع المؤنث 

 السالم              

المحاضرة 

بطريقة العرض 

في الصف 

التفاعلي 

 واإللقاء

 االستجواب

 أهداف معرفية 3 21

عالمات اإلعراب الفرعية : المثنى 

، جمع المذكر السالم ، جمع المؤنث 

 السالم              

المحاضرة 

بطريقة العرض 

في الصف 

التفاعلي 

 واإللقاء

 االستجواب

 أهداف معرفية 3 21

عالمات اإلعراب الفرعية : المثنى 

، جمع المذكر السالم ، جمع المؤنث 

        السالم       

المحاضرة 

بطريقة العرض 

في الصف 

التفاعلي 

 واإللقاء

 االستجواب

 أهداف معرفية 3 22
روابط  –مسوغات االبتداء بالنكرة 

 المبتدأ بالخبر

المحاضرة 

بطريقة العرض 

في الصف 

 التفاعلي 

 االستجواب
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 االستجواب  سؤال الطالب  مناقشة تقارير النحو  القياس والتقويم 3 23

 تقديم المبتدأ والخبر وجوباً وجوازاً  هداف معرفيةأ 3 24

المحاضرة 

بطريقة العرض 

في الصف 

التفاعلي 

 واإللقاء

 االستجواب

ً  أهداف معرفية 3 25  حذف المبتدأ والخبر وجوباً وجوازا

المحاضرة 

بطريقة العرض 

في الصف 

التفاعلي 

 واإللقاء

 االستجواب

 كان وأخواتها  أهداف معرفية 3 26

رة المحاض

بطريقة العرض 

في الصف 

التفاعلي 

 واإللقاء

 االستجواب

 القياس والتقويم 3 27
امتحان السعي للفصل الدراسي 

 الثاني 

المحاضرة 

بطريقة العرض 

في الصف 

التفاعلي 

 واإللقاء

 االستجواب

 أفعال المقاربة  أهداف معرفية 3 28

المحاضرة 

بطريقة العرض 

في الصف 

التفاعلي 

 واإللقاء

 واباالستج

 االمتحان الشفهي  القياس والتقويم 3 29

األسئلة 

المباشرة 

 للطالب 

التغذية 

 الراجعة 

 مراجعة عامة للمادة  أهداف معرفية  3 31
إعداد نماذج 

 تطبيقية 

التغذية 

 الراجعة 

 
 

 البنية التحتية  .11

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

 
 

 )المصادر( :ـ المراجع الرئيسية 2

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

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

 معاجم اللغة العربية 
 

 :ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت
 موقع املكتبة الشاملة 

 
 يدثةةاملكتبة الشاملة احل

maktaba.org-https://al 
 

 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

   

 

 تطوير مفردات المنهج 

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

 

 

 

 

 اللجنة العلمية يي القسم:

 التوقيع:

 :اعضو 
 التاريخ:

 التوقيع:

 :اعضو 
 التاريخ:

 التوقيع:

 :ارئيس
 لتاريخ:ا
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