
 

 جامعة أسوان     

 كلية دار العلوم    

 قسم النحو والصرف والعروض  

 

 6102-6106توصيف مقرر دراسي لعام 

 تصريف االفعال –الفرقة  االولي 

 

 بيانات المقرر               اسم المقرر                             الفرقة :االولي     

 فصل دراسً  واحد –ساعات  4فعال                  الكودي                 تصرٌف األالرمز 

 

 إجماال والتمٌٌز البنٌة العربٌة. االلمام بقواعد الصرف : هدف المقرر -1

 

 المستهدف من تدريس المقرر في نهاية الفصل أن يكون الطالب قادرا علي : -6

  والحرف .أن ٌتعرف الفرق بٌن الفعل واالسم 

 . أن ٌتعرف كٌفٌة نشأة الصرف 

 . أن ٌتعرف علً المٌزان الصرفً للكلمات 

 . أن ٌتعرف علً المجرد والمزٌد وأقسام الفعل 

 . أن ٌتعرف علً ما ٌحدث للفعل عند إسناده الً الضمائر ...إلخ 

 

 المهارات الذهنية : -3

  أن ٌقارن بٌن الصرف والنحو. 

  والفعل والحرف .أن ٌستنتج الفرق بٌن االسم 

 . أن ٌمٌز بٌن الفعل المعتل والفعل الصحٌح 

 . أن ٌحلل حروف الزٌادة وما ٌنتج عند زٌادتها 

 . أن ٌدرك أنواع الفعل الالزم والفعل المتعدي 

 . أن ٌوازن بٌن أثر الزٌادة بالضمائر المتحركة والضمائر الساكنة 

 . أن ٌحدد الفعل المجرد والفعل المزٌد 

 العالل واالبدال فً وزن الفعل .أن ٌعً أثر ا 



 

 

   

 

 

 ) الفصل الثانى( 

         مادة تصريف االفعال

 

 عدد األسابيع محتويات المقرر 

 الموضوعات
تطور الدراسة  -لتصرٌفا -الصرف

 الصرفٌة

 االسبوع األول والثانى

 -المٌزان الصرفى -تصرٌف األفعال
 المجرد والمزٌد

 االسبوع الثالث والرابع

 الصحٌح والمعتلالفعل 
 أقسامهما وأبوابهما

 الفصل الخامس والسادس

أثر اإلعالل واألبدال على المٌزان 
 الصرفى

 الفصل السابع والثامن

البناء  -اقسام الفعل وعالقة كل فعل
 للمجهول والمعلوم

 التعدى واللزوم ومن حٌث الزمن

 الفصل التاسع والعاشر

 أحرف الزٌادة –التصرف والجمود 
 الصٌغمعانى 

 الفصل الحادى عشر والثانى عشر

 ما ٌتعلق بأخر الفعل و تأثٌره علٌه
 اسناد الفعل إلى ضمائر الرفع المتحركة
 اسناد الفعل إلى ضمائر الرفع الساكنة

 أثر األسناد على وزن الفعل

 الفصل الثالث عشر والرابع عشر

تدرٌبات عامة على جمٌع مفردات 
 المقرر

 األسبوع الخامس عشر

 

  .( تدرٌبات5درجة+ 15)الدرجة لطالب االنتظام 

 درجة (.02سبٌن )الدرجة للطالب المنت

 ساعات نظرى + ساعة أعمال سنة(. 3ساعات المقرر )

 

 

 

 

 



 

 

 

  أساليب التعليم -4

 المحاضرة -1

 استخدام السبورة -0

 المناقشة والحوار -3

      تعليم الطالب ذوى القدرات الخاصة والمحدودة -5            

 .تسجٌل المحاضرات ووضعهما على صفحة الكلٌة -1

 استخدام طرٌقة براٌل للمكفوفٌن. -0

 متابعتهم بمزٌد من الشرح والتدرٌب.  -3

            

 تقويم الطالب -6

 متحان التحرٌرى النهائى.: اإل األسالٌب المستخدمة -

 المقرر فصل دراس واحد. :    تـالـــــــتـــوقـــٌــ -

 درجات تدرٌبات للمنتظمٌن 5درجة+ 15:   ــات ع الدرجــتوزٌ -

 درجة للمنتسبٌن. 02         

 : قائمة الكتب -2

 ال ٌوجد  :مــــــذكــــــــــــرات -

 الجملة الفعلٌة للدكتور أحمد عبدالداٌم. :كـــــــتـــــــــب -

 :كتب مقترحة كمراجع -

 شذا العرف للحمالوىز -1

 الوافى ألحمد عبدالداٌم.الصرف  -0

 شرح بن عقٌل على ألفٌة بن مالك. -3

 : دوريات علمية

 

 القاهرة –مجلة كلٌة دارالعلوم  -

 مجلة مجتمع اللغة العربٌة . -

 



 

 

 المهارات المهنية :

 ٌنطق نطقا سلٌما . -1

 ٌقرأ قراءة صحٌحة . -0

 ٌكتب كتابة صحٌحة . -3

 

 المهارات العامة :-5

 ٌستغل الوقت بكفاءة .-1

 ٌكون قادرا علً الحوار .-0

 ٌعمل فً فرٌق .-3

  

 

 

 منسق المقرر                                     المشرف علي القسم        

 أ.د / أحمد محمد عبدالداٌم                         أ.د / أحمد محمد عبدالداٌم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 توصيف منهج الصرف والعروض   

 للفرقة الثانية

 

 الصرف :  اوالا 

 

 لالنتظام  15=7+8والدرجة                                 3=1+0عدد الساعات 

 درجة كاملة لالنتساب  02و                           المدة فصل دراسً واحد      

 االمتحان ورقة واحدة  -----المسمً تصرٌف االسماء 

 

 : مفردات المقرر

 

 االشتقاق الصغٌرواالشتقاق الكبٌر ثم االكبر –الجامد والمشتق 

  

 المصادر :

 

 مصادر الخماسً والسداسً . –مصادر الرباعً  –مصادر الثالثً 

م المرة اس--المصدر الصناعً  –أسماء الزمان وأسماء المكان  –المصدر المٌمً 

 اسم االله . –واسم الهٌئة 

 

 ثانيا العروض :

 

 درجات    تضاف الً درجة الصرف والتدرٌب  7والدرجة               0عدد الساعات       

 

 

 

 

 

 

 

 



 مفردات المقرر :        

 

مدخل عن العروض التحلٌل ، مقدمة عن الوزن العروضً ، االسباب واالوتاد وطرٌقة الوزن 

 تدرٌس البحور ذات التفعلٌة الواحدة وهً : والحركات والسكنات ثم

 الزحاف والعلة  –الوافروالرجز  –السرٌع  –الهزج  –الكامل  –المتدارك  –المتقارب 

 المراجع : 

 التارٌخ البن القطاع .العروض  *               

 العروض لالخفش . *                

 أ.د/ أحمد عبدالداٌم               فن العروض قضاٌا وبحوث    *                

 أ.د/ أحمد عبدالداٌم              الصرف الوافً                    *               

 أ.د/ أحمد عبدالداٌم              الصرف الكوفً                   *                

 تحقٌق أحمد عبدالداٌم                    العروض والقافٌة فً كتاب *                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الفرقة الثالثة

 العروض والصرف

درجة(،  02تدرٌبات=5صرف + 8عروض + 7انتظام )والدرجة   1+3عدد الساعات 

 درجة(. 02انتساب)

 االمتحان ورقة واحدة.

 المدة فصل دراسى واحد.

  أوال: الصرف )تصريف االسماء(

 ت المقرر:مفردا

 المفرد والمثنى والجمع،أنواع الجموع:  - أ

 جمع المذكر. -1

 جمع المؤنث. -0

 صٌغة منتهى الجموع.-الجمع الجنسى -جموع الكثرة -جمع التكسٌر، جموع القلة -3

 .باب التصغٌر - ب

 باب النسب.-ج    

 ثانيا :العروض:

 

 :التفعيلتيندراسة البحور ذات 

 –المنسرح  –المجنث  –المقتضب -الحفٌف  –الرمل  –البسٌط  –المدٌد  –وهى: الطوٌل 

 المضارع.

 المراجع:

 .ألبن القطاع :الكتاب البارع

 

 .ألحمد عبدالدايم :فن العروض

 

 

 



 

 

 

 الفرقة الرابعة 

 الصرف والقافية 

    

 درجة(02تدرٌبات(  )انتساب 5صرف+8قافٌة+7والدرجة )انتظام  1+30عدد الساعات 

 المدة: فصل دراسى واحد

 :أوال: الصرف

 أ: اإلعالل واإلبدال:

 تعرٌف القلب المكانى. -تعرٌف اإلبدال -تعرٌف اإلعالل

 أوال: اإلعالل:

 قلب الهمزة ٌاء. -قلب الهمزة واوا -الهمزة: قلب الهمزة ألفا -1

 قلب الواو ألفا. –قلب الواو ٌاء  -الواو: قلب الواو همزة -0

 ألفا.قلب الٌاء  -قلب الٌاء واوا -قلب الٌاء همزة -3

 قلب األلف همزة. -قلب األلف ٌاء -االلف: قلب األلف واوا -4

 اإلعالل بالنقل: :أ

 نقل مع قلب مع حذف. -نقل مع حذف -نقل مع قلب -نقل حركة فقط 

 : اإلعالل بالحذفب

 حذف حركة وحرف.-الحذف أللتقاء الساكنٌن -الحذف القٌاسى -الحذف السماعى

 ثانيا: اإلبدال:

 إبدال التاء داال. -إبدال التاء طاء –إبدال الباء تاء  -إبدال الواوتاء

 ثالثا: القلب المكانى:

 صور القلب المكانى. -وزن الفعلأثر القلب المكانى على 

 ثانٌا: القافٌة:



 عٌوب القافٌة. -الوصل -الخروج –الروى  -ألقاب القافٌة -حروف القافٌة -تعرٌف القافٌة

 

 

 :عةالكتب والمراج

 

  فن العروض:

 أحمد محمد عبدالدايم /د

 القافية:

 لألخفش 

  فن القافية:

 حمد محمد عبدالدايم.أ/ د 

 الصرف الوافى:

 .احمد محمد عبدالدايمد/ 

 العروض:

 لألخفش. 


