
 

 

 جامعة أسوان          
 كلية دار العلوم          

 قسم :النحو و الصرف والعروض   
 (23نموذج رقم )

 3122/3122توصيف مقرر لعام 

 (1)النحو

 

 

 

 تياَاخ انًقزر  -1

 يًتذ -انفزقح :االونً  1اسى انًقزر:انُحى  1111انزيز انكىدي :

 اسثىعيا ( )حالث ساعاخ3عذد انىحذاخ انذراسيح : انتخصص:انُحى 

 

 1تًاريٍ :                 2َظزي :

 اإلنًاو تقىاعذ انُحى انعزتً إجًاال وانتًييز تيٍ اَىاع انتزاكية انعزتيح  - هذف انًقزر -2

انًستهذف يٍ تذريس  -3

 انًقزر

 :تُهايح هذا انًقزر يكىٌ انطانة قادرا عهً اٌ

 انكهًح وانكالو وانجًهح .يتعزف انفزق تيٍ  -1-أ : وانًفاهيى انًعهىياخ-أ

 يتعزف كيفيح َشأج انُحى . -2-أ

 يعزف اَىاع انًعارف فً انهغح انعزتيح . -3-أ

 يحذد انًعارف وانُكزاخ فً انجًهح انعزتيح. -4-أ

 يعزف اَىاع انضًائز فً انهغح انعزتيح . -5-أ

 يثيٍ انفزق تيٍ َىعً انجًهح االسًيح وانفعهيح ويكىَاخ كم يُها. -6-أ

 يتعزف عهً عاليح اإلعزاب األصهيح وانفزعيح فً انجًهح. -7-أ

 يحذد اركاٌ انجًهح وفقا نُىعها . -8-أ

 يذكز عُاصز انجًهح االساسيح . -9-أ

 يحذد َىاسخ انجًهح االساسيح . -11-أ

 يذكز عُاصز انجًهح انفعهيح . -11-أ

ذف يعزض احىال انفاعم يٍ حيج اإلعزاب وانزتثح وانذكز وانح -12-أ 

 وانتأَيج وانتذكيز .

 يشزح انقىاعذ انُحىيح انًتعهقح تانحال فً انهغح انعزتيح . -13-أ

 يعزف احكاو انتًيز ف انهغح انعزتيح يٍ حيج َىعه  -14-أ

 واعزاته .



 

 

 يقارن بين الجملة االسمية والفعلية . -1-ب المهارات الذهنية -ب
 الفرعى .يستنتج الفوارق بين اإلعراب االصلى و  -2-ب
 يميز بين المعرب والمبنى فى الجملة العربية . -3-ب
 يستنتج مواضع الحذف الجائز والواجب فى الجملة اإلسمية  -4-ب
 يميز بين الضمير البارز والضمير المستتر فى الجملة . -5-ب
 يحلل مكونات الجمل اإلسمية . -6-ب
 يقارن بين احكام الفاعل ونائبه . -7-ب
 ع التمييز المختلفة فى اللغة العربية .يحدد انوا -8-ب
 يدرك انواع الحال واحكامه .-9-ب
 يوازن بين اسلوبى النداء و االختصاص . -11-ب
 يوازن بين الفعل الالزم والفعل المتعدى . -11-ب
 

 ينطق الكلمات نطقا سليما . -1-ج المهارات المهنية  -ج
 يقرأ قراءة صحيحة . -2-ج
 صحيحة .يكتب كتابة  -3-ج

 يدير الوقت بكفاءة . -1-د المهارات العامة  -د
 يكون قادرا على الحوار مراعيا السالمة اللغوية . -2-د
 يعمل فى فريق . -3-د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 1مادة النحو 

 الفصل االول 

 محتوى المقرر )الموضوع (
 

 عدد االسابيع 

 نشأة النحو وتعريفه -
 اهمية علم النحو  -
 تعريف الكلمة و الكالم   -

 األسبوع االول و الثانى 

وعالمات الفعل و الحرف ام الكلمة وعالمات اإلسم اقس-
  البناء واسبابه 

 االسبوع الثالث والرابع 

البناء وانواعه و حركاته واسبابه وعالمات اإلعراب -
 األصلية والفرعية .

 األسبوع الخامس والسادس 

االبواب التى تنوب فيها عالمات فرعية عن عالمات -

 اصلية 
 المثنى و ملحقاته –األسماء الستة 

 االسبوع السابع والثامن 

 جمع المؤنث وما يلحق به –جمع المذكر و ملحقاته -

 الممنوع من الصرف 
 اعراب االفعال المعتلة 

 االسبوع التاسع و العاشر 

 والتعريف والتنكير  االعراب التقدير
 الضمير و العلم 

 االسبوع الحادى عشر و الثانى عشر

المعارف باإلشارة واسم الموصول والمحلى بأل تعين -
 والمضاف الى معرفة 

 االسبوع الثالث عشر و الرابع عشر 

 تدريبات عامة على كل اجزاء المقرر فى الفصل األول  -
  15اإلمتحان التحريرى ونهاية الفصل األول والدرجة  -

 األسبوع الخامس عشر 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الفصل الثانى 

 عدد األسابيع  محتوى المقرر )الموضوع(

مسوغات االبتداء  –تعريف المبتدأ والخبر واقسامها  -
 بالنكرة 

 أقسام الخبرو الحذف فى باب المبتدأ -

 سبوع األول والثانى األ

 يؤثر فى المبتدأ والخبر ما  -
 الرتبة فى باب كان  –كان وأخواتها  -
 ما تختفى به كان  -

 الرابع سبوع الثالث واأل

 د وأخواتها كا –المشبهات بليس  -
 دخول ما عليها  –ان وأخواتها  -

 ال النافية للجنس  –كاد واخواتها 

 سبوع الخامس والسادس األ

 اعلم وارى و أخواتها –ظن واخواتها  -
 باب اعطى  -

 الثامن سبوع السابع واأل

 تعريف الفاعل واحكامه  -
 تأخير الفاعل و الذكر و الحذف  -
 افراد الفعل مع الفاعل  -

 العاشر سبوع التاسع واأل

 نائب الفاعل وأحكامه  -
 المفعول به و أحكامه  -
 المفعول المطلق و احكامه -

الثانى سبوع الحادى عشر واأل
 عشر 

 المفعول ألجله و أحكامه -
 المفعول معه وأحكامه -
 المفعول فيهو أحكامه -

سبوع الثالث عشر و الرابع األ
 عشر 

 سبوع الخامس عشر األ تدريبات عامة على كل أجزاء المقرر فى الفصل الثانى -

 

 15اإلمتحان التحريرى للفصل الدراسى الثانى والدرجة  -

 فى اخر كل توصيف( ثاللين درجة 31يجمع الفصالن وتكون الدرجة )- 

 

 

 

 

 



 

 

 المحاضرة.-1 اساليب التعليم والتعلم  -4
 العروض التقديمية )الباور بوينت(. -2
 العصف الذهنى . -3
 المناقشة والحوار .-4

التعليم و التعلم اساليب  -5
للطالب ذوى القدرات 

 المحدودة 

 القدرات المحدودة : اوال :الطالب ذوى
تسجيل المحاضرات صوتيا ووضعها على صفحة قسم النحو -

 والصرف والعروض.
 استخدام طريقة برايل للطالب المكفوفين .-

 ثانيا :الطالب المتعثرين دراسيا .
متابعتهم بمزيد من الشرح و التدريب من خالل اإلستعانة بالهيئة -

 المعاونة وفق جداولهم الرسمية .

 قويم الطالب :ت  -7

 اإلمتحان التحريرى  األساليب المستخدمة 

 المقررممتد واإلمتحان غلى فصلين  التوقيت 

 درجة ..........15%على اإلمتحان التحريرى النهائى و111 توزيع الدرجات  -ـج

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع -8

 ال  يوجد  مذكرات -أ

 التحليل النحوى للكلمة و الكالم  كتب ملزمة  -ب

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك .تحقيق: محمد محيى الدين -1 كتب مقترحة  -ـج
 م .1981عبد الحميد ,دار مصر للطباعة ,

–دار المعارف  -5النحو الوافى لألستاذ /عباس حسن .ط/ -2
 القاهرة .

-القاهرة –مصفى للدكتور /محمد عيد .مكتبة الشباب النحو ال -3
   م.1991

دوريات علمية او  -د
 نشرات ...الخ 

القاهرة -مجلة كلية دار العلوم .تصدير عن كلية دار العلوم ,ج-1
. 
مجلة مجمع اللغة العربية. تصدر عن مجمع اللغة العربية -2

 ,القاهرة 

 shamelawsالمكتبة الشاملة .-1 مواقع إلكترونية -ه
 5http://majles.aslukah.net/forum  االلوكة-2

 

 المشرف على القسم العلمى :                                    منسق المقرر :                            

 عبدالدايم  أحمد محمدأ.د/                            د محمد عبدالدايم                            أ.د/ أحم

 



 

 

  2    النحو مقرر

 الفرقة الثانية )ممتد( امتحان فى نهاية كل فصل 

  2محتوى المقرر                               الرمز الكودى نحو 

 ( ثالثمائة وثالث وثالثون بيتا فى األلفية  333الثلث األول )

 من األلفية )        ( على مستوى ابن عقيل .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وحدات (كل وحدة ثالثة اسابيع تقريبا كل اسبوع ثالث ساعات 11المقرر فى )

 اقسام الكلمة  –الكالم وما يتالف منه  الوحدة األولى :

 أنواعها –المبنى  –لمعرب ا –االعراب والبناء  الوحدة الثانية :

 تندب عن عالمات اصلية ما يعرب بعلمات فرعية  الوحدة الثالثة :

 )االسماء السته( )المثنى ()جمع المذكر()المجموع بااللف والفاء( )االفعال الخمسة (   

التعريف والتنكير()الضمير( )الموصول()العلم( )المعرف بأل( )المضاف الى الوحدة الرابعة :)

 معرفة(

 )الجملة االسمية ( الوحدة الخامسة :

 اشكال المبتدأ والخبر  –مالمح الجملة االسمية             

 خصائص كان واخواتها( ) كان واخواتها () الوحدة السادسة :

 كاد واخواتها ( -ال –)المشبهات بليس  الوحدة السابعة :

 ال النافية للجنس  –إن واخواتها  الوحدة الثامنة :

 أعلم وأرى وأخواتها  –ظن وأخواتها  الوحدة التاسعة :

 احكام كل منهما الفاعل نائب –الفاعل  الوحدة العاشرة :

 

  



 

 

 ( 3النحو )

 للفرقة الثالثة 

 المادة ممتدة كفصلين 

 لكل فصل  15امتحان للنحو فى نهاية كل فصل والدرجة 

 قرر :محتوى الم

 تعدى الفصل 

 التنازع فى العمل 

 االشتغال 

 المفعول فيه  –المفعول معه –المفعول الجله  –المفعول المطلق  –المفعول به  –المفاعيل الخمسة 

 اسلوب السماء وإعرابها 

 اسلوب االستثناء 

 باب الحال 

 باب التمييز 

  :مايعمل عمل الفعل 

 اعمال المصدر  -1

 اعمال اسم الفاعل  -2

 اعمال اسم المفعول  -3

 باب الجر 

 باب االضافة 

 الصفة المشبهة 

 التعجب 

 اسلوب المدح والزم 

 أفعل التفضيل 



 

 

 ملحوظات 

 (بيتا 333ثلثابيات االلفية )هذا المقرر يوازى  -1

 الشرح على مستوى ابن عقيل على شرح االلفية  -2

 االستعانة بااللفية فى الشرح  -3

 : المراجع والمصادر -4

 

 التحليل النحوى ألحمد عبدالدايم  -النحو الوافى عباس حسن        ب - أ

 شرح األشمونى  -شرح ابن عقيل                   د - ب

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  4النحو 

 ,االمتحان فى نهاية كل فصل المادة ممتدة تدرس فى فصلين 

 ( بيتا من االلفية الثلث االخير 333( يساوى )4الرمز الكودى )نحو 

 المقرر على ثالثة اقسام 

 اسابيع ( 11كل قسم يدرس فى )

 أعراب الفعل المضارع وكناياته  االول :أوال: القسم 

 بادوات الشرط وقوعه فى جواب الطلب  –جزمه )بادوات الجزم  –نصبه  –رفع الفعل المضارع    

 (كنايات العدد –أدوات الشرط غير الجازمة     

 فهم وتحليل  –التوابع فى الجملة العربيى  ثانيا : القسم الثانى :

 النعت السببى  –المطابقة بين النعت والمنعوت –)النعت    

 البدل المطابق  –عطف البيان  –اللفظى  -)التوكيد المعنوى    

 )عطف النسق (   

 )البدل (   

 األساليب النحوية القسم الثالث : ثالثا :

 –اسلوب االختصاص  –اسلوب الترخيم  -اسلوب الندبة   –اسلوب االستغاثة  –اسلوب النداء  -1

 التحذير واالغراء . –الممنوع من الصرف  – اسماء االفعال واالصوات

 

  :ملحوظة

 ( درجة . 31( فى كل فصل ,والمجموع )15األمتحان فى نهاية كل فصل ,الدرجة )   


