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 تسجًح:انشعبتانهغاخ االجُثُح:يذاٌانى

 ........................................................................تسجًح:انخخصص

 2018/2019:انسنت انجبيعيتاالول:انسذاسي
 

 

 

 

 

 عستٍ-انتحسٍُ انهغىٌ:انعنىاٌ

 اساسُح:وحذة انخعهيى

 ..........:انًعبيم....... :   عذد األرصذة

  سا03.:انحجى انسبعي األسبىعي

  د30 سا و1 : (عذد انسبعبث في األسبىع  )انًحبضرة 

 ............................. : (عذد انسبعبث في األسبىع  )أعًبل حىجيهيت 

 د 30ساو 1 : (عذد انسبعبث في األسبىع  )أعًبل حطبيقيت 

 

 

 

 
 

 -ا–استاذج يساعدج –وزدج عشازٌ :االسى، انهقب، انرحبت

 ...............................................:(يذخم ، يكخب  )ححذيذ يىقع انًكخب 

 ouardaachari@yahoo.fr:انبريذ االنكخروني

  80 51 11 92 07:رقى انهبحف

  12.30 انً انساعح 11.00االثٍُُ  يٍ انساعح :حىقيج انذرس ويكبنه

 

 

 

 

 SYLLABUSمنهاج المادة التعلٌمٌة 

 انخعرف عهً انًبدة انخعهيًيت

 يسؤول انًبدة انخعهيًيت
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 يعازف َحىَح و صسفُح وتالغُح عايح فٍ انهغح انعستُح:(Pré requis)انًكخسببث 

اٌ َكتسة انطانة يعازف نغىَح جدَدج فٍ انهغح انعستُح و استثًازها فٍ : انهذف انعبو نهًبدة انخعهيًيت 

 تسجًح انُصىص  يٍ انعستُح و انُها

 أهداف يع انتسكُز فمط عهً األهداف انتٍ 6 انً 3يٍ  ):(انًهبراث انًراد انىصىل إنيهب)أهداف انتعهى

 (َتى تمًُُها

اٌ َتًكٍ انطانة يٍ يهازتٍ فهى انًمسوء وفهى انًكتىب واستثًاز هرا انفهى فٍ انتسجًح يٍ انعستُح 

 .وانُها

 اٌ َكتسة انطانة انمدزج عهً يًازسح انهغح انعستُح فٍ يستىي انًُطىق و انًكتىب يًازسح سهًُح 

 

 

 

 

 

 
 

 

 .  خصائصانهغحانعستُحوعىايهًُىها -

 .و عالياتها ( انحسف– انفعم –االسى  )الساو انكالو   -

 .االعساب و انثُاء -

 .يعاٍَ حسوف انجس -

 . انتضًٍُ انُحىٌ فٍ انهغح انعستُح -

 .انًًُىع يٍ انصسف -

 .انعدد -

 .االسى انًىصىل -

 .اسًاء االستفهاو -

 .االسُاد فٍ انجًهح االسًُح -

 .االسُاد فٍ انجًهح انفعهُح -

 

 

 

 يمكن االضافة في صفحة أخرى، عند الحاجة

 وصف انًبدة انخعهيًيت

 يحخىي انًبدة انخعهيًيت
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 طبيعت االيخحبٌ انخقييى ببننسبت انًئىيت

 ايتحاٌ 60%

 ايتحاٌ جزئٍ 

 أعًال يىجهح 

 أعًال تطثُمُح 20%

فسدٌانًشسوع ال   

(ضًٍ فسَك)األعًال انجًاعُح    

 خسجاخ يُداَُح 

 (انغُاب / انحضىز )انًىاظثح 20%

(َتى تحدَدها  )عُاصس أخسي    

 انًجًىع 100%
 

 

 

 

 

 
:المرجع األساسً الموصى به     

 عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة

–بٌروت - دار الفكر للطباعة  و النشر

  2007لبنان 
 مغنً اللبٌب  ابنهشام

:(إن وجدت)مراجع الدعم اإلضافٌة     

 عنوان المرجع األول المؤلف دار النشر و السنة

-2 ط –قسنطٌنة –دار الهداٌة للنشر 
1990 

2ج-1هداٌة السالك الى الفٌة ابن مالك ج صبٌح التمٌمً  

 عنوان المرجع الثانً المؤلف دار النشر و السنة

 -1 ط–االردن –عمان -دار البشٌر

2002 

 النحو التطبٌقً  عزام عمر الشجراوي

 
 

 

 طرق انخقييى

 انًصبدر وانًراجع
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 األسبىع يحخىي انذرس انخبريخ
09/10/2018  األسبوع األول  (تطبٌق+ محاضرة  )خصائصاللغةالعربٌةوعوامل نموها  

16/10/2018 وعالماتها( الحرف – الفعل – االسم  ) اقسامالكالم   األسبوع الثانً 

23/10/2018 (تطبٌق + محاضرة) االعرابوالبناء   األسبوع الثالث 

30/10/2018 (تطبٌق + محاضرة) معانٌحروفالجر   األسبوع الرابع 

06/11/2018 (تطبٌق + محاضرة) التضمٌنالنحوٌفٌاللغةالعربٌة   األسبوع الخامس 

13/11/2018  األسبوع السادس االمتحان الجزئً 

20/11/2018 (تطبٌق + محاضرة) الممنوعمنالصرف   األسبوع السابع 

27/11/2018 (تطبٌق + محاضرة) العدد   االسبوع الثامن 

04/12/2018 (تطبٌق + محاضرة) االسمالموصول   االسبوع التاسع 

11/12/2018 (تطبٌق + محاضرة) اسماءاالستفهام      االسبوع العاشر 

18/12/2018 (تطبٌق + محاضرة) االسنادفٌالجملةاالسمٌة   األسبوع الحادي عشر 

25/12/2018 (تطبٌق + محاضرة) االسنادفٌالجملةالفعلٌة   األسبوع الثانً عشر 

 االسبوع الثالث عشر امتحان نهاٌة السداسً 

 - االمتحان االستدراكً 

 

  

 انزيني انًرحقبانًخطط
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