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BSAR 202- Basic Grammar-I   I-القواعد األساسية 
 

 
Course Description       توصيف المقرر 

 

إنسانية بدون إن قواعد النحو والصرف للغة ىي لّب تلك اللغة والدماغ احملرك ذلا. يصعب بل يستحيل تعّلم أية لغة  
قواعدىا. وال شك يف أن الكلمات ىي اللبنات ادلتينة األوىل يف البنية اللغوية حبيث تفّوض إىل كل صوت أو حرف ولفظ وظيفة 
ىاّمة يف أية لغة، لكن القواعد، ادلشتملة على النحو والصرف كليهما، ىي الليت جتمع وتربط بينها لتُنتج منها لغًة مفهومة. إذن 

 اعد، لصارت الكلمات كومًة من اللبنات ال صورة ذلا وال معىن.لوال القو 
يستخدم ُخرباء تعليم اللغة العربية طرائق خمتلفة لتدريس القواعد، فمنها ما يدور حول تدريس النحو والصرف نظراي،   

ادلنهج التطبيقي دون الرجوع إىل التطبيق وادلمارسة.قد وقع اختياران يف ىذه ادلادة على طريقة ما أن منها ما يرى بني النظرية و ك
 الكثري من ادلصطلحات وادلفاىيم النظرية.  

 Course Objective        :أهداف املقرر
 هاخدامواست الصرفية  إكساب الدارس القدرة علی فهم القواعد النحوية. 
 .إدراک العالقة بني الكلمات التی ترتکب منها اجلملتان 
  والبناء للکلمة وأنواعها الثالثة العربية، خبصائصها االعراب.تعريف الدارس أبحوال اإلعراب 
 .التعرف على البناء الصريف للكلمات 
 العربية التعرف علی بعض األساليب. 

 الكلمة وأنواعها
 Unit 01         االسمالوحدة األوىل: 

 أنواع االسم حسب الّتذكري والتأنيث، مع بيان أنواع ادلؤّنث 1.1
 العدد، وطريقة التثنية واجلمعأنواع االسم من حيث  1.2
 أقسام اجلمع يف اللغة العربية 1.3
مع طريقة تعريف اسم النكرة ومتييز احلروف القمرية من  أنواع االسم حسب التنكري والتعريف، وأقسام ادلعرفة 1.4

 احلروف الشمسية
 أمساء اإلشارة 1.5
 الضمائر وأنواعها 1.6
 االسم ادلوصول 1.7
 العدد 1.8
 لكلمة اللغةاحلروف األصلية/ ادلاّدة األصلية  1.9

 ادلاّدة اخلُماسية ،ادلاّدة الثالثية، ادلاّدة الرُّابعية 1.10
 ادلصدر وتقسيم االسم إىل جامد ومشتق 1.11
 االسم ،الّصفة ادلشّبهة تفضيل،لل سماال ،اآللة اسم ظرف،ال اسم فعول،ادل سماال فاعل،ال سماال: األمساء ادلشتقة 1.12

 االسم للنسبة تصغري،لل سماال ،للمبالغة
 Unit 02         الِفْعلالوحدة الثانية: 
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  الفعل ادلاضي وتصريفو 2.1
أزمنة الفعل ادلاضي واالستخدامات ادلختلفة لصيغة ادلاضي: ادلاضي ادلطلق، ادلاضي القريب، ادلاضي البعيد، ادلاضي  2.2

 االحتمايل، ادلاضي الشّكي
 الفعل ادلضارع وطريقة تكوينو مع التصريف 2.3
 “مل”مضارع ب   2.4
 “لن”مضارع ب   2.5
 طريقة تكوين فعل األمر وتصريفو 2.6
 طريقة تكوين فعل النهي وتصريفو 2.7
 تقسيم الفعل إىل الالزم وادلتعّدي 2.8
 تقسيم الفعل إىل ادلعروف واجملهول 2.9

 Unit 03        احلرف وأقسامهالوحدة الثالثة: 

 احلروف اجلارّة 3.1
 االستفهامحروف  3.2
 احلروف ادلشّبههة ابلفعل 3.3

 والّتعّلماسرتاتيجيات التعليم 
 احملاضرة والشرح النظري 
 ادلناقشة وادلشاركة االجتماعية 
 احملاكاة 

 ( Assignments- Types and Number with calendar)  الواجبات احملّددة وأنواعها

 الّتقومي الذايت لألنشطة والواجبات
 األنشطة والواجبات تتشّكل يف صور آتية:

 مسؤولية كل عضو يف اجملموعةالتكليف أبحباث مجاعية وحتديد  -
 تشكيل رلموعات متّثل آراء خمتلفة، وإقامة مناقشات علمية بينها -
 التكليف ابحباث فرديّة -

 
 (Assessment and Examinations: As per University Rules) حسب قواعد اجلامعة –االختبار واالمتحاانت 

 Suggested Books         الكتب املقرتحة:
و ، د ا ر  ا بتكل ا ہیفلسل، الوہر  رچاھتو یل،  -

ح

 

لن

ا ، ملع ا 

 

 اتشمق ا دمح، ومالن

ر ف، ا سالیم ا اكد یم الوہر   -
لص
ا ، ملع ا 

 

 رچاھتو یل، اتشمق ا دمح، ومالن

، ركا یچ -

 

ا عت

 

 اقدعہ، د ا ر  ا الس

 

ا  رعیب اك ا  سا ن

 

 رچاھتو یل ، اتشمق ا دمح، ومالن

،ومولی، رعیب اك ملعم، -

 

 ، ا و و z-3ہبتکم ا رشبلیٰ،  دبع ا اتسلر اخن

 

،  ،ر زیس ولگنبر

 

 ر ، ركا یچ، ن ا اتسکن
ہ
 وج

 

 ء3122اتسلگن

 ، مصر.اجزاء(، ملتزم الطبع والنشر دارادلعارف ٣النحو الواضح للمدارس االبتدائية ) ،علی اجلارم ومصطفی امني -

ا ء، -

 

ش

 

ن
 

 

 ا سالیم، ركا یچ ۳دنو ی، دبع ا املج د  و  ر ا عب ینسح، ملعم ا لا

 

 ا زجا ،  سلجم رشنن ا ت

 دنمی، دبع ا ولا دح، رپو رسیف، ملعم  -

 

ل اكجل، اتلمن

 

ٹ

 

ن ن

 ا رعلہیب، ر نمح ا و ر 
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-  

 

ل اكجل، اتلمن

 

ٹ

 

ن ن

 دنمی، دبع ا ولا دح، رپو رسیف، میلعت ا رعلہیب، ر نمح ا و ر 

 یلبپ زنشیك، الوہر  -

 

و ، ایضء ا رقلا  ن
ح

 

لن

، لیہست ا 

 

 ء3122، ونر ی، احظف دمحم اخن

 یلبپ زنشیك، الوہر   -

 

ر ف، ایضء ا رقلا  ن
لص
، لیہست ا 

 

 ونر ی، احظف دمحم اخن


