عرب 302
أستاذ المادة \ د .محمد بن خالد الفاضل
اسم المقرر  :عرب  ( 302النحو الوظيفي )
الساعات المعتمدة 3 :
أهداف المقرر
يهدف هذا المقرر غلي معرفة القواعد التى تؤدي الوظيفة الرئيسية للنحو وهي ضبط
الكلمات ونظامم تأليف الجمل ليسلم اللسان من الخطأ في النطق ويسلم القلم من الخطأ في الكتابة ويتم
ذلك بالعناية بحصر المواضع اإلعرابية للكلمات العربية التى يتغير ضبطها بتغير التراكيب وهي (
النعربات ) بانواعها الستة األسم المرفوع والمنصوب والمجرور والفعل المضارع المرفوع
والمنصوب والمجزوم
كتاب المقرر  :النحو الوظيفي
تأليف األستاذ  :عبدالعليم ابراهيم  .نشر دار المعارف بمصر
مفردات المقرر
 الباب األول  :أسماء المعربة
الفصل األول  :األسماء المرفوعة  :وتشمل الفاعل نائب الفاعل المبتدأ الخبر اسم
كان وأخواتها نعت نرفوع توكيد مرفوع المعطوف على المرفوع البدل المرفوع .
الفصل الثاني  :األسماء المنصوبة  :وتشمل اسم إن واخواتها خبر كان وأخواتها المفعول به
المفعول المطلق المفعول إلجله المفعول معه المفعول فيه ( الظرف) الحال
التميييز المستثني المنادي نعت المنصوب توكيد المنصوب المعطوف على
المنصوب البدل منه
الفصل الثالث  :األسماء المجرورة وتشمل المجرور بالحروف المضاف إليه نعت
مجرور توكيد مجرور المعطوف على المجرور البدل من الجرور .
 الباب الثاني  :األفعالل المعربة :
الفصل الرابع  :الفعل المضارع المرفوع
الفصل الخامس  :الفعل المضارع المنصوب
الفصل السادس  :الفعل المضارع المزوم
المراجع
 -1التطبيق النحوي – للدكتور عبد الراجحي – دار المعرفة الجامعية باإلسكندرية
 -3النحو الواضح – لألستاذان  :على الجارم ومصطفي أمين – دار المعارف بمصر

 -2النحو التطبيقي – للدكتور  .عزام الشجراوي – دار البشير  /عمان – األردن
مفردات المقرر موزعة على أسابيع الفصل الدراسي :
االسبوع األول
اإلسبوع الثاني
اإلسبوع الثالث
اإلسبوع الرابع
اإلسبوع الخامس
اإلسبوع السادس
اإلسبوع السابع
اإلسبوع الثامن
اإلسبوع التاسع
اإلسبوع العاشر
اإلسبوع الحادي عشر
اإلسبوع الثاني عشر
اإلسبوع الثالث عشر
اإلسبوع الرابع عشر
اإلسبوع الخامس عشر

الخمسة األولي من أألسماء المرفوعة
الخمسة الباقية من األسماء المرفوعة
تدريبات ومراجعة لها
السبعة األولي من األسماء المنصوبة
الثمانية الباقية منها
تدريبات ومراجعة لها
الثالثة األولي من األسماء المجرورة
الثالثة الباقية منها
تدريبات ومراجعة
الفعل المضارع المرفوع وتدريبات عليه
الفعل المضارع المنصوب
تدريبات عليه ومراجعة
الفعل المضارع المجزوم
تدريبات لعليه ومراجعة
مراجعة عامة

 نظام اإلختبارات
 -1أعمال الفصل ( )1تحريري
 -3أعمال الفصل ( )3تحريري
 -2بحث صغير أو نشاط معين
 -4اإلختبار النهائي
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