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 جامعة فيالدلفيا

 والفنون الكليــة: اآلداب

 وآداهبا القســـم: اللغة العربية

 2020/2019من العام اجلامعي  األولالفصــــــل: 

 :وصف املادة

ــة مــن ديــهت الــتنياماوا ومعا،يوــا والسراهبــاو وتاــم اعلــتفوام و دواتــ  ومعا،يــ  تتنــاول هــ    املــادة األلــاليل اللغون

والتعجـل وررهــ  والـتنيامات  ومعا،يــ و والدـرت و دواتــ و واملــيإل والـ مو وايرــراخ والت ـ نر واع تصــا و والنفــي 

الرتكيــلو و ءــاخ األفعــال واألصــوا  والفــر  و دواتــ  ومعا،ي ووالقســم ودروفــ و   تــي ا الســراب اجل ــل وماهعوــا   

 بينو ا وبناؤها و ،واسواو ود الة ،صو  تطبيقية لكل ه   الفروع

 : هياف املادة

  ن نتعرف الطالل األلاليل اللغونة ورر  التنياموا. -1

  ن نتبني اعلتفوام و دوات  والسراب . -2

  ن نبني رر  التعجل القيالي والس اسي . -3

 .والسراهبا  دوا  الدرت و ،واسوا   ن ن كر -4

 . ن نفر  بني  لاليل امليإل وال م -5

 .نتبني وظيفة ايرراخ والت  نر واع تصا  ن  -6

  طـــة تي نـــس املـــادة

Course Syllabus 

 110442:  مز املادة (3الـ ــــادة: سلم الن و )
 املتطلبا  السابقة  و/ واملرافقة:  مستوى املادة: اثلثة

 3ملعت ية:  الساسا  ا 12:00-10:11موسي احملاضرة: 

   ساو هيئة التي نس   
 الربني ايلكرتوين الساسا  املكتبية  هم املكتل وموهع  الرتبة األكادميية اعلم
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 .دوا  النفي والتنياماوا ن نتعرف   -7

 .نعرب اجل ل ونعرف مواهعوا ايسرابية ن  -8

 .نفر  بني  ءاخ األفعال واألصوا  ورر  بنائوا ن  -9

 يب .تهاد اً سل فوم معاين الكالم ورر  تر   ن نكون -10

 مكوان  املادة: 

 ابن هشام. –مغين اللبيب  : اب املقرر.  الكت1

 :.  القراءات اإلضافية2

 مصطفى الغالييين . –جامع الدروس العربية                         عبده الراجحي. –التطبيق النحوي  -

 اين يعيش –شرح املفصل                       رادياجلىن الداين يف حروف املعاين ـ امل -

 ابن عقيل.  -شرح ابن عقيل                                        ابن جين . –اللمع   -

 حماضرا و مناهدا و دل مسائلو مناظرا  ... اخل         لاليل تي نس املادة:

  دوا  التقييــــم:

امتحـــاقت و  تقـــدف شـــفوي لاثــاة والتقـــاريرو  واجبــاتو  حـــاقت وصـــ  امتو  مشــاريعتقــارير واثـــاة وصـــ   و 

 فصلية وهنائية

 توزنع العالما  سلى  دوا  التقييم

 الي جة  دوا  التقييم

 20 اعمت ان األول

 20 اعمت ان الثاين

 40 اعمت ان النوائي 

ــــــــــا  /  التقــــــــــا نر و/ و األجــــــــــا  / الواجب

 املدا نع / اعمت اان  القصرية  

20 

 100 اجمل وع
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 األما،ة العل ية والتوثيق

 )اسلوب التوثيق )مع امثلة توضيحية 

  إسناد احلقوق الفكرية ألصحاهبا 

  االبتعاد عن السطو األكادميي 

 توزنع املادة سلى الفصل الي الي

 
 األلبــــــــوع

دة األلالية واملسا،ية املا
 املطلوب تغطيتوا

 الوظائف والتقا نر ومواسيي تقيميوا

  النياخو اعلتثناخ األول

 الثاين

 اعلتفوام -

  التعجل -

تقسيم  دوا  اعلتفوام دسل 

 التنياموا   هصيية املتنيب

  الدرت - الثالهت

 امليإل وال م - الرابع

التنراج  لاليل امليإل وال م من 

 الكرمي القرآن

 ا تبا  هصري ايرراخ - اخلامس

 السادا

 اعمت ان األول

 الت  نر -

  امت ان -
 

  اع تصا  - السابع

 تقرنر سن الفر  بني النفي والنوي  النفي - الثامن

   القسم  - التالع

 السراب اجل ل  - العاشر

التنراج اجل ل   لو ة الكوف 

 وتقس وا من ديهت ايسراب

 
  تطبيقا  ومراجعة  - احلادي سدر
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  اعمت ان الثاين - اعمت ان الثاين

  هع اجل ل ايسرابيةامو  - الثاين سدر

 ا تبا  هصري س ل املصاد  - الثالهت سدر

  س ل املدتقا    - الرابع سدر

 اخلامس سدر

 امت ان جترنيب )ا تيا ي(

   ءاخ األفعال -

  ءاخ األصوا  -

- 

 واسواتقرنر سن  ءاخ األصوا  و ،

 السادا سدر

 اعمت ان النوائي

امت ان هنائي ) دسل احليول  -

  اجلامعي(
 

 دجم الع ل امللقى سلى ساتق الطالل: ما ع نقل سن لاستني مقابل كل لاسة تي نس

 ليالة احلاو  والغياب:

بلـ  عميـد % من الساعات املقرر  للمـاد  بـدوع عـمر مرضـي او ويـري يق15ال يسمح للطالب ابلتغيب اكثر من 
الكليـة إ  يتتـب اعتبــار الطالـب منسـحبامل مــن املـاد  يف حالــة وبـوذ العميـد للعــمرا بينمـا مينـع مــن التقـدم لالمتحــاع 

 النيائي وتكوع عالمت  يف املاد  صفرامل يف حالة عدم وبوذ العميد للعمر املرضي او القيري.
 املراجع العل ية لل ادة      

 عبدهللا بن املقفع. –كليلة ودمنة                                سيبوي  –الكتاب 

 ابن جين.  –اخلصائص                        اجلاحظ. –البياع والتبيني 

 ابن السراج –األصوذ يف النحو                   .ابن احلاجب -الكافية يف النحو

 على شرح األمشوينحاشية الصباع                       ابن مالك. –الفية ابن مالك 

 عباس حسن. –النحو الوايف               املرادي –اجلىن الداين يف حروف املعاين 


