
 

 

 الدكتورة انتصار يونس مهيهي االسم 

 dhiaa@yahoo.com  البريد االلكتروني

 الّصرف اسم المادة

تعريف الّصرف,الميزانالّصرفي,اقسام الكلمة ومايدخل في دراسة الّصرف,الفعل وتقسيماته)الماضي والمضارع  مقرر الفصل

,المجرد والمزيد واوزانهما ومعاني واالمر,الصحيح والمعتل واقسامهما واتصال الضمائر بهما

الزيادة,الجامدوالمتصرف,المتعديوالالزم,المبني للفاعل والمبني للمفعول,المؤكد بالنون الخفيفة والثقيلة وحكم آخر 

المؤكد(,االسم وتقسيماته)المجرد والمزيد,الجامدوالمشتق,مصادر الثالثي وغير الثالثي,مصدر الهيأة والمّرة 

 .والمصدر الميمي(

 اهداف المادة

 

معرفة الطالب بالقضايا الصرفيةوبحسب المفردات المقررة والرقي به الى بناء فكر صرفي صحيح يساعده على 

معرفة قواعد العربية واحكامها في التعامل مع المفردات فضال عن اتقانه قواعد الكتابة ومعرفة جذورهاليتجنب 

 الوقوع في اللحن لفًظا وكتابة.

 االساسية للمادةالتفاصيل 

 

تعريف الّصرف وبيان موضوعه والتأليف فيه,الميزانالّصرفي,اقسام الكلمة ومايدخل في دراسة الّصرف,الفعل 

وتقسيماته)الماضي والمضارع واالمر,الصحيح والمعتل واقسامهما واتصال الضمائر بهما,المجرد والمزيد 

لالزم,المبني للفاعل والمبني للمفعول,المؤكد بالنون الخفيفة واوزانهما ومعاني الزيادة,الجامدوالمتصرف,المتعديوا

والثقيلة وحكم آخر المؤكد(,االسم وتقسيماته)المجرد والمزيد,الجامدوالمشتق,مصادر الثالثي وغير الثالثي,مصدر 

 الهيأة والمّرة والمصدر الميمي(.

 الكتب المنهجية

 

 هـ( والّصرف :د.حاتم الضامن.1351)تشذا العرف في فن الّصرف :للشيخ احمد الحمالوي

 

 المصادر الخارجية

 

هـ(,وكتابا اوزان الفعل 855هـ(,شرح المراح في التصريف للعيني)392التصريف الملوكي البن جني)

ومعانيها,والمهذب في علم الّصرف للدكتور هاشم طه شالش,الّصرفالواضح:عبد الجبار النايلة,الّصرف الوافي 

 :د.هادي نهر.

 االمتحان النهائي المشروع االمتحانات اليومية المختبر الفصل الدراسي تقديرات الفصل

 %60 اليوجد اليوجد اليوجد %40االول+الثاني=

 معلومات اضافية

 

 

 التوجد

 ديالــــــــىاسم الجامعة:

 اسم الكلية: التربيـــــة للعلوم االنســــانية

 اسم القسم:اللغــــــة العـــــــــربية

 المرحلة: االولـــــــى

 اسم المحاضر الثالثي: انتصار يونس مهيهي

 اللقب العلمي:  مـــــدرس

 المؤهل العلمي: دكتـــــوراه

 االنســـانيةمكان العمل:كليـة التربيـــة للعلوم 

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي



 

 

 

 استمارة الخطة التدريسية للمادة                  

 المالحظات المادة العملية المادة النظرية التاريخ االسبوع

بيان موضوعه والتأليف تعريف الّصرف و  18/11/2014 1

 فيه

  تطبيقات عامة

2 25    /11  

/2014 

  تطبيقات عامة الميزان الّصرفي

  تطبيقات عامة اقسام الكلمة ومايدخل في دراسة الّصرف 2014/ 12/     2 3

  تطبيقات عامة الفعل وتقسيماته:الماضي والمضارع واالمر 2014/ 12/     9 4

5 16   /12   

/2014 

الصحيح والمعتل واقسامهما واتصال الضمائر 

 بهما

  تطبيقات عامة

6 23   /12   

/2014 

الصحيح والمعتل واقسامهما واتصال الضمائر 

 بهما

  تطبيقات عامة

7 30    /12  

/2014 

  تطبيقات عامة المجرد والمزيد واوزانهما ومعاني الزيادة

  تطبيقات عامة ومعاني الزيادة المجرد والمزيد واوزانهما 2015/  1/   6 8

  تطبيقات عامة المجرد والمزيد واوزانهما ومعاني الزيادة 2015/   1/   13 9

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 اسم الجامعة:ديالــــــــى

 اسم الكلية: التربيـــــة للعلوم االنســــانية

 اسم القسم:اللغــــــة العـــــــــربية

 المرحلة: االولـــــــى

 انتصار يونس مهيهياسم المحاضر الثالثي: 

 اللقب العلمي:  مـــــدرس

 المؤهل العلمي: دكتـــــوراه

 مكان العمل:كليـة التربيـــة للعلوم االنســـانية



 عطلـــــــة نصـــــف الســـــــــنة

  تطبيقات عامة الجامد والمتصرف 2015/ 2/      3 17

  تطبيقات عامة المتعدي والالزم 2015/    2/  10 18

  تطبيقات عامة المتعدي والالزم 2015/ 2/     17 19

  تطبيقات عامة المبني للفاعل والمبني للمفعول 2015/    2/  24 20

  تطبيقات عامة المبني للفاعل والمبني للمفعول 2015/    3/ 3 21

الخفيفة والثقيلة وحكم آخر المؤكد بالنون  2015/   3/   10 22

 المؤكد

  تطبيقات عامة

المؤكد بالنون الخفيفة والثقيلة وحكم آخر  2015/    3/  17 23

 المؤكد

  تطبيقات عامة

  تطبيقات عامة االسم وتقسيماته:المجرد والمزيد 2015/   3/   24 24

  تطبيقات عامة االسم وتقسيماته:المجرد والمزيد 2015/   3/   31 25

  تطبيقات عامة مصادر الثالثي وغير الثالثي 2015/  4/     7 26

  تطبيقات عامة مصادر الثالثي وغير الثالثي 2015/  4/     14 27

  تطبيقات عامة مصادر الثالثي وغير الثالثي 2015/  4/     21 28

  تطبيقات عامة الجامد والمشتق 2015/  4/     28 29

  تطبيقات عامة مصدر الهيأة 2015/  5/     5 30

  تطبيقات عامة مصدر المّرة 2015/  5/     12 31

  تطبيقات عامة المصدر الميمي 2015/  5/     19 32

 نصيف جاسم محمد الخفاجيأ.م.د. توقيع العميد:                         م.د. إنتصار يونس مهيهيتوقيع االستاذ:

 

 


