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BSAR 306- Applied Grammar-II                          II-القواعد التطبيقية 
 
 

Course Description       توصيف المقرر 

 
بل يستحيل تعّلم أية لغة إنسانية بدون  إن قواعد النحو والصرف للغة ىي لّب تلك اللغة والدماغ احملرك ذلا. يصعب 

قواعدىا. وال شك يف أن الكلمات ىي اللبنات  ادلتينة األوىل يف البنية اللغوية حبيث تفّوض إىل كل صوت أو حرف ولفظ وظيفة 
لغًة مفهومة. إذن ىاّمة يف أية لغة، لكن القواعد، ادلشتملة على النحو والصرف كليهما، ىي الليت جتمع وتربط بينها لتُنتج منها 

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

ان يف ىذه ادلادة على طريقة ادلنهج التطبيقي دون الرجوع إىل قد وقع اختيار  كما أن منها ما يرى بٌن النظرية والتطبيق وادلمارسة.
 الكثًن من ادلصطلحات وادلفاىيم النظرية.  

 Course Objective        :أهداف املقرر
 .هاخدامواست الصرفية  إكساب الدارس القدرة علی فهم القواعد النحوية 1
 إدراک العالقة بٌن الكلمات التی ترتکب منها اجلملتان. 2
 تعريف الدارس أبحوال اإلعراب والبناء للکلمة وأنواعها الثالثة العربية، خبصائصها االعراب. 3
 التعرف على البناء الصريف للكلمات. 4
 .العربية التعرف علی بعض األساليب 5

 العناوين:
 يكلَّف الطالب والطالبات أبن يقرءوا ويتمرّنوا حول ادلوضوعات التالية:

 Unit 1          الوحدة األوىل:
 حروف الشرط وأمساءه 1.1
 أسلوب الشرط 1.2

  Unit 2          الوحدة الثانية:
 األمساء ادلوصولة 2.1

 Unit 3          الوحدة الثالثة:
 أنواع اخلرب 3.1
 تقّدم اخلرب على ادلبتدأ 3.2

 Unit 4          الوحدة الرابعة:
 نواسخ اجلملة: 4.1
 كان وأخواهتا )األفعال الناقصة( 4.2
 ادلشبهة ابلفعل(إّن وأخواهتا )احلروف  4.3
 األمساء اخلمسة وإعراهبا 4.4

  Unit 5          الوحدة اخلامسة:
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 التمييز 5.1
 العدد: تذكًنه وأتنيثو 5.2
 إعراب العدد وبناءه 5.3
 صوغو على وزن فاعل 5.4

  Unit 6          الوحدة السادسة:
 أنواع الفعل 6.1
 الفعل ادلثال وإسناده إىل الضمائر 6.2
 الفعل األجوف وإسناده إىل الضمائر 6.3
 الصحيح ادلضّعف وإسناده إىل الضمائر الفعل 6.4
 أفعال ادلقاربة والرجاء والشروع 6.5
 فعال التعجب 6.6
 أفعال ادلدح والذمّ  6.7
 اسم اآللة( -اسم الظرف  -اسم التفضيل  -اسم ادلبالغة  -الصفة ادلشبو  -اسم ادلفعول  -ادلشتّقات )اسم الفاعل 6.8

 Unit 7          الوحدة السابعة:
 الفعل للمجهول معوانئب الفاعل وبناء  7.1
 ظرف الزمان وظرف ادلكان 7.2

 Unit 8          الوحدة الثامنة:
 أنواع احلال –احلال  8.1
 ادلستثىن 8.2
 ادلقصور وادلنقوص وادلمدود 8.3
 التوكيد 8.4
 البدل 8.5
 ادلنادى 8.6
 ادلمنوع من الصرف من األعالم 8.7
 ادلمنوع من الصرف من الصفات 8.8
 حاالت أخرى مينع فيها االسم من الصرف 8.9

 التعليم والّتعّلماسرتاتيجيات 
 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:

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

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

 Suggested Books         الكتب املقرتحة:
 جي، توفيق بن عمر، كيف نتعلم اإلعراب طريقة ملّونة مبتكرة، دار الفكر، دمشق، سوراي. بلطو -
 حسن، عباس، النحو الوايف، دار ادلعارف القاىرة، مصر. -
 خليفة، السيد، الكايف يف النحو، دار ابن خلدون للرتمجة، عمان، ادلملكة األردنية.  -
 جداول ولوحات، مكتبة لبنان انشرون، لبنان. الدحداح، أنطوان، معجم قواعد اللغة العربية يف -
 ، لبنان.، ادلطبعة الکاثوليکية ، بًنوتوادلبادی العربية فی الصرف والنح ،رشيد ،الشرتونی -
 ، مصر.اجزاء ( ، ملتزم الطبع والنشر دارادلعارف ٣النحو الواضح للمدارس االبتدائية ) ،علی اجلارم ومصطفی امٌن -
 أجزاء (، ادلكتبة العصرية، بًنوت، لبنان. 3لدروس العربية )الغالييين، مصطفى، جامع ا -
 مبارك، د. مبارك، قواعد اللغة العربية، دار الكتاب اللبناين، بًنوت، لبنان. -
أجزاء (، جامعة ادللك سعود، ادلملكة العربية  3زلمود امساعيل الصيين الدكتور وغًنه، القواعد العربية ادليّسرة ) -

 السعودية.
 د، ملخص قواعد اللغة العربية، ادلكتب العلمي للتأليف والرتمجة، مصر.نعمة، فؤا -

 


