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 استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة
 لعادليأياد سليمان محمد بريسم ا االسم 

 Eyad81@yahoo.com البريد االلكتروني

 النحو العربي اسم المادة

 هــ(769شرح ابن عقيل على آلفية ابن مالك، لبهاء الدين بن عقيل )ت  مقرر الفصل

 اهداف المادة

 

ً وكتابةً وفهماً  تعلم قواعد النحو العربي ضمن المادة المقررة في المرحلة نطقا

 فاظ على ديمومتها ونقلها إلى األجيال بصورة سليمة.لضمان سالمة اللغة والح

 التفاصيل االساسية للمادة

 

معرفة أحكام إن وأخواتها ومعانيها، وال النافية للجنس، وظن وأخواتها من 

األفعال التي تنصب مفعولين ، والفاعل ونائبه، فضالً عن التعدية واللزوم في 

نواعها وتفصيالت أحكام كل منها ، األفعال ، ومعرفة المفاعيل في العربية وأ

والوقوف على موضوعات االستثناء وأدواته ، والحال وصاحبها ، والتمييز في 

واألمثلة المناسبة التي تعين على فهم  العربية ، مع توضيح كل ذلك بالشواهد

 المادة العلمية وتطبيقها.

 الكتب المنهجية

 

 هــ(.769هاء الدين بن عقيل )ت كتاب شرح ابن عقيل على آلفية ابن مالك، لب -

كتاب شرح شذور الذهب وكتاب شرح قطر الندى البن هشام األنصاري) ت  -

 هــ(.761

 المصادر الخارجية

 

هــ(، والمقاصد الشافية في شرح الخالصة األلفية 749شرح األلفية للمرادي)ت 

هــ( ، والنحو الوافي لعباس حسن، ومعاني النحو لفاضل 790للشابطي)
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 عدد ساعات المادة ثالث ساعات لكل أسبوع

 

 جمهورية العراق

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 ديالى  اسم الجامعة:

 نسانية التربية للعلوم االاسم الكلية: 

 اللغة العربيةقسم  اسم القسم:

 الثانية المرحلة:

 أياد سليمان محمد الثالثي: اسم المحاضر

 مدرس اللقب العلمي:

 دكتوراهال المؤهل العلمي:

  اللغة العربيةقسم  مكان العمل:
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 استمارة الخطة التدريسية للمادة                                                          
 المالحظات المادة العملية المادة النظرية التاريخ االسبوع

1 5/10/2014 وأخواتها معانيها وعملها وأحوال خبرها أن     

2 12/10    أحكام كسر همزة إن وفتحها بين الوجوب والجواز 

3 19/10    أحكام دخول الم االبتداء على خبر إن مفرداً وجملةً  

4 26/10    التقديم والتقديم بين خبر إن وأخواتها وأسمها 

   ن وأحكامها بعد التخفيفدخول )ما( على إن وأخواتها تخفيف إن وكأ 2/11 5

6 9/11    )ال( النافية للجنس في العربية عملها وخصائصها وأحوال أسمها 

7 16/11    تكرار)ال( بين العمل واإللغاء ونعت اسمها والعطف عليه 

8 23/11    حذف خبر )ال( النافية للجنس ،ودخول همزة االستفهام عليها  

9 30/11    ظن وأخواتها ألفاظها وأنواعها ومعانيها 

10 7/12    التعليق واإللغاء في باب ظن وأخواتها وحذف المفعولين أو أحدهما 

11 14/12    استعمال القول بمعنى الظن 

12 21/12    األفعال التي تنصب ثالثة مفاعيل 

13 28/12    وأرىالتشابه الواقع بين مفعولي علم والثاني والثالث من أعلم  

14 4/1/2015    الفاعل تعريفه وحكمه وتثنيته وجمعه 

15 11/1    حذف الفعل وتأنيثه والفصل بينه وبين الفاعل 

16 18/1 ضمير أحكام التقديم والتأخير بين الفاعل والمفعول به المفعول المتصل ب 

 الفاعل والفاعل المتصل بضمير المفعول

  

 صف السنةعطلة ن                          

17 2/2    النائب عن الفاعل تعريفه وأحكامه وتغيير صورة الفعل 

18 9/2    ما يقوم مقام الفاعل)المصدر،والظرف ، والجار والمجرور( 

20 15/2    تعدي الفعل ولزومه وضوابط التعدية وأحكامها 

19 22/2 لفاعالمفعول إذا وجد لم ينب عن الفاعل غيره،المفعول األول ينوب عن ال     

21 1/3    المفعول المطلق تعريفه وعمله وأنواعه 

22 8/3    النائب عن المفعول المطلق وأحكام حذف عامله 

23 15/3    المفعول له تعريفه وأنواعه وأحكامه 

24 22/3    المفعول فيه تعريفه وأنواعه وأحكامه 

25 29/3    المفعول معه تعريفه وبيان العامل فيه وعمله 

26 5/4    االستثناء تعريفه وحكم المستثنى الواقع بع )إال( 

27 12/4    حكم المستثنى إذا تقدم على المستثنى منه واالستثناء المفرغ 

28 19/4    حكم المستثنى ب)إال( أو )غير(أو)سوى( 

29 26/4    حكم المستثنى ب)ليس(و)اليكون(و)خال(و)عدا(و)حاشا( 

30 3/5    حال والنكرة وصاحبها المعرفة ومسوغات ذلكالحال تعريفه وأنواعه وال 

31 10/5    والتقديم والتأخير بين الحال وصاحبها وعاملها وتعددها وحذفها 

   التمييز تعريفه وأنواعه وأحكامه 17/5 32

 : أ.م.د. نصيف جاسم محمد الخفاجيع العميدتوقي                                                اياد سليمان محمدم.د. : األستاذتوقيع              

 جمهورية العراق

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 ديالى الجامعة: اسم

 التربية للعلوم االنسانية اسم الكلية: 

 اللغة العربيةقسم  اسم القسم:

 الثانيةالمرحلة:

 اياد سليمان محمداسم المحاضر الثالثي:

 مدرساللقب العلمي:

 دكتوراهالالمؤهل العلمي:

 اللغة العربيةقسم  مكان العمل:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

                  


