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 ((السنوية )) أستمارة الخطة التدريسية 

 التدريسي: اسم االستاذ الدكتور ابراهيم رحمن حميد حسن االركي 

profibraheemaa البريد االلكتروني: 

 اسم المادة: النحو 

 :مقررالفصل من الكالم وما يتالف منه الى موضوع ) ان( واخواتها 

اكساااا البةباام المماااهيم النحوياام بيااكع منبمااي وتهااريمهم المااذاها النحوياام ابت ااا  توسااي  مااداركهم 
 وتهزيز مهاراتهم الة ويم وصون السنتهم من الخبأ 

 ة:الماد أهداف

لنكرة الكالم وما يتالف منه ) عالمات االسم وعالمات الفعل ( ، المعرب والمبني من االسماء واالفعال ، ا
واتها ، والمعرفة ، العلم ، اسم االشارة ، الموصول ، المعرف بأداة التعريف ، المبتدأ والخبر ، كان وأخ

  0وأفعال المقاربة الحروف المشبه بليس ) ما ، وال ، والت ، وإن المشبهات بليس (، 
 ة:للماد التفاصيل األساسية

 ة:الكتب المنهجي   0يرح ابن عميع عةى ألميم ابن مالك  

الفية ابن مالك البن هشام أوضح المسالك الى  و،  االنصاري شرح شذور الذهب البن هشام
  االنصاري  ،و شرح التصريح على التوضيح لخالد االزهري ، والنحو الوافي لعباس حسن

 ة:المصادر الخارجي

 الفصل الدراسي الفصل االول الفصل الثاني المختبرات االمتحان النهائي

  05%  50%   

 

 :تقديرات الفصل

 :ةمعلومات اضافي 
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 الفصل الدراسي االول –االسبوعيجدول الدروس 
 

ةالماده النظري ةيلالماده العم المالحظات  التاريخ 

ع
و
سب

ال
 ا

 الكالم وأقسامه   
6/10  

1 

 عالمات االسم  
13/10  

2 

 عالمات المهع الهامم والخاصم وعالمات الحرف  
20/10  

3 

 المهرا من االسما    
27/10  

4 

 المهرا من االفهاع  
3/11  

5 

 االسما  الستم   
10/11  

6 

 اعراا المثنى والمةحق به وجم  المذكر السالم   
17/11  

7 

اعراا جم  المؤنث السالم واالفهاع الخمسم      
24/11  

8 

اعراا الممصور والمنموص من االسما    
 واالفهاع 

1/12  
9 

 النكرة والمهرفم ، الضمائر المتصةم    
8/12  

10 

  مائر المنمصةم ، الضمير البارز والمستترالض  
15/12  

11 

ي اتصاع الضمير وانمصاله والتمديم والتأخير ف  
 الضمير ونون الوقايم  

22/12  
12 

29/12 الهةم واقسامه     13 
   

 اجتماع االسم والةما والكنيم 
5/1/2015  

14 

12/1 عةم اليخص وعةم الجنس     15 
19/1 اسم االيارة     16 

 عطلة نصف السنة
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 الفصل الدراسي الثاني –األسبوعيجدول الدروس                                     

 

ةالمادة النظري ةيلالمادة العم المالحظات  التاريخ 

ع
و
سب

أل
 ا

 االسم الموصوع اقسامه ، الحروف الموصولم    
16/2  

1 

 االسما  الموصولم  
23/2  

2 

 صةم الموصوع   
2/3  

3 

 ) أي ( الموصولم   
9/3  

4 

 الهائد عةى االسم الموصوع   
16/3  

5 

 المهرف باداة التهريف   
23/3  

6 

اقسام االلف والالم ـ الزائدة الالزمم وغير   
 الالزمم  

30/3  
7 

 االلف والالم ـ لةمح الصمم   
6/4  

8 

 المبتدأ وأقسامه وأحكامه    
13/4  

9 

 الخبر ) الممرد (   
20/4  

10 

الخبر ) الجمةم ( واالخبار بالظرف وحرف الجر   
 واالخبار بظرف الزمان والمكان  

27/4  
11 

في  مسوغات االبتدا  بالنكرة والتمديم والتأخير  
 جمةم المبتدأ والخبر والحذف الذكر  

4/5  
12 

ي ، التمام والنمصان والزيادة ف كان وأخواتها  
 كان 

11/5  
13 

18/5 احكام اخوات كان وعمةها      14 

25/5 الميبهات بةيس      15 

1/6 أفهاع المماربم     16 
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