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 :المتطلب السابق   جامعة الزرقاء

 :اسم المدرس  العلوم التربوية: الكلية 

 : موعد المحاضرة  معلم صف: القسم 

النحو والصرف  : عنوان المقرر
 (0501255)  وأساليب تدريسها 

:  الساعات المكتبية 
 :الفصل األول

  

 :وصف المساق 

والجممة االسمية وما  واإلعراب، والبناء، ىا،أقسامالكممة العربية وتناول ىذه المادة مفاىيم النحو األساسية، ت    
وتتناول األساسيات الصرفية من ميزان صرفي، . الفاعل، ونائبوأحكام : يدخل عمييا من نواسخ، والجممة الفعمية 

والمجرد والمزيد، وصوغ أبنية الكممة العربية من مفرد ومثنى وجمع بأنواعو، والمصادر والمشتقات، وكيفية إسناد 
 يمكن الطالب معرفيا وأدائيا، ويمكنو  ومعالجة ىذه الموضوعات في إطار منيج متكامل.األفعال إلى الضمائر

 .من تدريس مفاىيميا األساسية العامة وأنماطيا لطمبة الصفوف األربعة األساسية األولى
 

: أهداف المساق 
 :   يهدف هذا المساق إلى تمكين الطالب أن يكون قادرا على

 . تمييز أقسام الكممة .1
 ... المذكر والمؤنث، المفرد والمثنى والجمع، المعرفة والنكرة، الصحيح والمعتل: تحديد االسم وأنواعو .2
 .الماضي والمضارع واألمر، الصحيح والمعتل، الجامد والمتصرف، الالزم والمتعدي: تحديد الفعل وأنواعو .3
 .حروف الجزم، حروف النصب، حروف العطف: استخدام حروف المعاني ومراعاة آثارىا .4
 .تحديد األسماء المبنية وكيفية إعرابيا .5
 .تحديد األفعال المبنية وكيفية إعرابيا .6
عرابيا .7  .تحميل مكونات الجممة االسمية وا 
عرابيا .8  . تحميل مكونات الجممة الفعمية وا 
 .تحديد الميزان الصرفي .9

 .المصادر، والمشتقات: صوغ أبنية الكممات العربية. 10
 .إسناد األفعال إلى الضمائر.11
 .أساليب تدريس الميارات النحوية والصرفية لمصفوف األربعة األولى.12 

 

  :مخرجات التعلم
 .  أقسام الكممةيميز -
 ... المذكر والمؤنث، المفرد والمثنى والجمع، المعرفة والنكرة، الصحيح والمعتل:  االسم وأنواعويحدد -
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 .الماضي والمضارع واألمر، الصحيح والمعتل، الجامد والمتصرف، الالزم والمتعدي:  الفعل وأنواعويحدد -
 .حروف الجزم، حروف النصب، حروف العطف: استخدام حروف المعاني ومراعاة آثارىا -

 
 .ويعربيا األسماء المبنية يحدد -
 .ويعربيا األفعال المبنية يحدد -
 .ويعربيا مكونات الجممة االسمية يحمل -
 . ويعربيا مكونات الجممة الفعمية يحمل -
 . لمكممات الميزان الصرفييحدد -
 .المصادر، والمشتقات: صوغ أبنية الكممات العربيةي -
 . األفعال إلى الضمائرُيسند -
 .أساليب تدريس الميارات النحوية والصرفية لمصفوف األربعة األولىتطبيق  -

:   هيكل المقرر

 

اجراءات  طرق التعليم
 التعلم

الساعة  نتاجات التعلم المواضيع
 المعتمدة

 االسبوع

أسموب المحاضرة 
 .التفاعمّية 
 

 .التحضير المسبق
الكممة العربية 

 .وأقساميا

  أقسام الكممةيميز
 .العربية

األول   3

 المشاركة في .الحوار والمناقشة

 .االسم وأنواعو  المناقشة
يتعرف االسم 

 .وأنواعو

 الثاني 3

المشاركة فً عمل  .التعميم التعاوني
 العدد والمعدود .المجموعات

يتعرف كتابة األعداد 
 .مع المعدود

 الثالث 3

 .اإلعداد المسبق .الحوار والمناقشة
االسم مفردًا ومثنى 

 .وجمع

يتعرف االسم في 
حالة المفرد والمثنى 

 .والجمع

 الرابع 3

التعميم عن طريق 
 .األنشطة

 .اإلجابة عن األسئلة
 .المعرفة والنكرة

 يتعرف أنواع 
 .المعرفة

 اخلامس 3

الرجوع لمصادر  .التطبيق العممي
 .المعلومات المختلفة

الضمائر، اسم  يتعرف أحكام   السادس 3
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الضمائر و اسم  .اإلشارة
 .اإلشارة

المشاركة فً  الحوار والمناقشة
 .األسماء الموصولة .الحوار والمناقشة

يتعرف أحكام 
 .األسماء الموصولة

 السابع 3

مشروع من خالل 
 .التعميم التعاوني

المشاركة فً تنفٌذ 
األسماء المعرفة بأل  .المشروع

والمضافة إلى 
 .معرفة

يتعرف أحكام 
األسماء المعرفة بأل 
واألسماء المضافة 

 .إلى معرفة

 الثامن 3

 .اإلعداد المسبق .التطبٌق العملً

 اسم العمم

يتعرف أنواع اسم 
العمم والمعرف 

 .بالنداء

 التاسع 3

المشاركة فً  .الحوار والمناقشة
 .الحوار والمناقشة

االسم المقصور 
والمنقوص والصحيح 

 .والممدود

يميز بين االسم 
المقصور والمنقوص 
 .والصحيح والممدود

 العاشر 3

تنفٌذ العرض  .عرض توضٌحً
 .التوضٌحً

يتعرف أقسام الفعل  الفعل وأحوالو
من حيث الزمن 
 .والتعدي والمزوم

الحادي  3
 عشر

الكتابة على  .األسئلة واألجوبة
 .الكراس

يتعرف حاالت  .األسماء الخمسة
إعراب األسماء 

 .الخمسة

الثانً  3
 عشر

تقدٌم عروض 
 .شفوٌة

المشاركة فً تقدٌم 
 .العرض العملً

يميز بين المعرب  المعرب والمبني
 .والمبني

الثالث  3
 عشر

العمل فً 
 .مجموعات

يتعرف حاالت  الممنوع من الصرف .تنفٌذ حل التدرٌبات

الممنوع مه 

 .الصرف

الرابع  3
 عشر

المشاركة فً  .الحوار والمناقشة
 .التنفٌذ

ٌطبق مواقف  التخطٌط للتدرٌس
 حصة صفٌة/ عملٌة

الخامس  3
 عشر
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  :المراجع
مركز األىرام لمترجمة  .دليل مبسط لقواعد المغة العربية (2016).فياض، سميمان: الكتاب المقرر الرئيس

 .والنشر
: المقررات المساندة 

 .عمان- دار المسيرة. النحو الوظيفي. (2011)محمد، عاطف فضل -
 .لبنان المكتبة العصرية. جامع الدروس العربية( 1986)الغاليني، مصطفى  -
 .مصر، دار المعارف.النحو الوافي. (1975)عباس، حسن -
 

 :طرق التقويم 
 

 الطرق العالمة  التاريخ 

 االختبار األول 20 

 االختبار الثاني 20 

 المشاركة والتكليفات 10 

 االختبار النهائي 50 

 المجموع 100 

 
 

 
 


