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

والبد من الربط بينها وبين وصف . المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 
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  ٌذاف انمؼشفٕخ األ -أ
 ٔزؼشف انطبنت ػهّ انزمٕٕض ثٕه ادَاد انشثظ فٓ انهغخ  -1أ

 ثبنمؼىّ لزً مؼشفخ اٌمٕخ اسهُة انزمذٔم َانزبخٕش فٓ انهغخ انؼشثٕخ َػال -2أ

 انزمٕٕض ثٕه انجمم االوشبئٕخ َانخجشًٔ -3أ
 ثشكم جٕذ مؼشفخ رحهٕم انىصُص َلشاءرٍب  -4أ
 مؼشفخ لُاػذ انجمغ فٓ انؼشثٕخ َانزمٕٕض ثٕه انجمغ انشبر َغٕش انشبر  -5أ
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 ٔزؼشف انطبنت ػهّ انمبدح انؼهمٕخ ػهّ انمسزُِ انىظشْ َانزطجٕمٓ   –1ة

  ٔزم مىبلشخ انطالة مه خالل اسهُة انسؤال َانجُاة   –2ة

 اػطبء رطجٕمبد وصٕخ نمؼشفخ مذِ اسزٕؼبة انطبنت نهمبدح انؼهمٕخ   –3ة

     -4ة

 طشائك انزؼهٕم َانزؼهم      

 مه خالل انمحبضشاد انىظشٔخ َانزطجٕمبد انىصٕخ  -1

 رذسٔت انطبنت ػهّ انىصُص االدثٕخ نمؼشفخ مذِ فٍم انطبنت نهمُاػذ انهغُٔخ  -2

  اػطبء انطبنت َاججبد ثٕزٕخ َانمطبنجخ ثٍزي انُاججبد -3

 
 طشائك انزمٕٕم      

 امتحانات نهاية السنة -4               المشازكه الصفيه في تحليل االخطاء                          -1

 امتحانات شفىيه        -5االعتماد على تنفير الىاجب البيتي                                             -2

 المنهج   عمل بحىث جصئية باقسام مفسدات  -6امتحانات شهسية                                                                 -3

 
 األٌذاف انُجذاوٕخ َانمٕمٕخ  -ج

 المحدد تالحسص على اتمام الطالب لىاجباته في الىق --1ج

 ليىمياالمشازكه داخل القاعه والتنبيه على اهمية الحضىز  -2ج

 التفاعل مع الطلبة في انجاش الىاجبات والتصسف بمسؤلية -3ج

   -4ج

  
 طشائك انزؼهٕم َانزؼهم     

 محاضسات داخل قاعة الدزض  -1

 تدزيب داخل قاعة الصف والكتابة على اللىحة  -2

 تكليف الطلبة بالىاجبات البيتية  -3

 
 طشائك انزمٕٕم    

 الكتابة على اللىحة   -1

 الىاجبات البيتية   -2 

 االمتحانات الشهسية -3

 النهائي    ناالمتحا -4 

 المشازكة الصفية الفاعل -5
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 انجىٕخ انزحزٕخ  .12

(. انمٍبساد األخشِ انمزؼهمخ ثمبثهٕخ انزُظٕف َانزطُس انشخصٓ ) انمىمُنخ انزإٌٔهٕخ انؼبمخ َ انمٍبساد -د 

 رؼُٔذ انطبنت ػهّ اكمبل انُاجت انكزبثٓ َحفظً ضمه وشبطبرً  -1د

 ربكٕذ حضُس انطهجخ انّ انمحبضشاد  -2د

 اشبػخ سَح انمؼشفخ انؼهمٕخ َانؼمم ثبسهُة انفشٔك انُاحذ  -3د

    -4د

 ثىٕخ انممشس .11

مخشجبد انزؼهم  انسبػبد األسجُع

 انمطهُثخ
أَ / اسم انُحذح 

 انمُضُع
 طشٔمخ انزمٕٕم طشٔمخ انزؼهٕم

مه خالل االسئهخ  ومبش محبضشح  صٕبغخ انجمم  ادَاد انشثظ مؼشفخ  سبػزبن  1-2

 َاالجُثخ 

مه خالل االسئهخ  ومبش محبضشح  صٕبغخ انجمم  ادَاد انشثظ مؼشفخ  سبػزبن  3-4

 َاالجُثخ 

مه خالل االسئهخ  ومبش +محبضشح  صٕبغخ االفؼبل  مؼشفخ انفشق ثٕه االفؼبل  سبػزبن  5-6

 َاالجُثخ 

مه خالل االسئهخ  محبضشح  ثىبء انفؼم َرمٕٕضي ثىبء انفؼم انمجٍُل سبػزبن  7-8

 َاالجُثخ 

مه خالل االسئهخ  محبضشح  ثىبء انفؼم َرمٕٕضي ثىبء انفؼم انمجٍُل سبػزبن  9-10

 َاالجُثخ 

+ امزحبن شٍشْ   11-12

 امزحبن ُٔمٓ

  

مه خالل االسئهخ  محبضشح   كزبثزٍب اػشاثٕب كٕفٕخ  انمؼشثبد فٓ انؼشثٕخ  سبػزبن  13-14

 َاالجُثخ 

مه خالل االسئهخ  محبضشح   كزبثزٍب اػشاثٕب كٕفٕخ  انمؼشثبد فٓ انؼشثٕخ  سبػزبن  15-16

 َاالجُثخ 

مه خالل االسئهخ  محبضشح  َفُائذياشكبل انزمذٔم   َانزأخٕشاسهُة انزمذٔم  سبػزبن  17-18

 َاالجُثخ 

مه خالل االسئهخ  محبضشح  انخجش ألوُاعػشض  اسهُة انخجش َاالوشبء  سبػزبن  19-20

 َاالجُثخ 

 وصٕخششح  َرحهٕهٍبممبطغ وصًٕ  رحهٕم انىصُص االدثٕخ  سبػزبن  21-22

 شُاٌذَ
مه خالل االسئهخ 

 َاالجُثخ 

وصٕخ ششح  َرحهٕهٍبممبطغ وصًٕ  رحهٕم انىصُص االدثٕخ  سبػزبن  23-24

 شُاٌذَ
مه خالل االسئهخ 

 َاالجُثخ 

امزحبن شٍشْ    25-26

 ُٔمٓ+

  

مه خالل االسئهخ  ششح َشُاٌذ  انذالالد فٓ انؼشثٕخ  انذالالد انهغُٔخ  سبػزبن  27-28

 َاالجُثخ 

مه خالل االسئهخ  محبضشح َومبش  انمجبص َاالشزمبق  مؼشفخ َسبئم ومُ انؼشثٕخ  سبػزبن  29-30

 َاالجُثخ 
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 حماضرات العربية العامة  ـ انكزت انممشسح انمطهُثخ 1

 النحو الوظيفي    عبد العليم ابراىيم  -1 (  انمصبدس)ـ انمشاجغ انشئٕسٕخ 2
 عبده الراجحي . التطبيق النحوي    د -2
 جامع الدروس العربية    مصطفى الغالبيين  -3

 اـ انكزت َانمشاجغ انزٓ ُٔصّ ثٍب                

 ( .... ,انزمبسٔش , انمجالد انؼهمٕخ ) 
 عباس حسن / النحو الوايف 

مُالغ االوزشوٕذ , االنكزشَوٕخة ـ انمشاجغ 

.... 
 موقع القاموس العريب

 
 خطخ رطُٔش انممشس انذساسٓ  .13

 مغ طهجزٍم مه خالل االوزشوٕذ فٓ مزبثؼخ وشبطبرٍم انالصفٕخ  األسبرزح ٔزُاصم-1  

 

 

 

 
 

 


