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 )) استمارة الخطة التدريسية السنوية ((

 التدريسي: اسم وليد نهاد عبّاس 

Waleed gg86gamil.com. البريد االلكتروني: 

 اسم المادة: النحو   

 مقرر الفصل: أ.د عثمان رحمن األركي 

 أهداف المادة: مفاهيم الدرس النحوي .تعليم الطالب 

 قواعد اللغة العريبة ، والتكلم بلغة سليمة . تفهيم الطالب اساسيات المادة من إعراب ،و
 األساسيةالتفاصيل 

 للمادة:

 الكتب المنهجية: شرح ابن عقيل على ألفيّة ابن مالك .

د ، األصول البن الّسّراج .   المصادر الخارجية: مغني اللبيب البن هشام .كتاب سيبويه ، المقتضب للمبّرِّ

االمتحان 
 النهائي

يالفصل الثان المختبرات  الفصل االول 
الفصل 
 الدراسي

 60  /  20  األول 20 
 الثاني

 

 تقديرات الفصل:

 :معلومات اضافية الثالثة .المرحلة الدراسية :  
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 )) استمارة الخطة التدريسية السنوية (( 
 

النظرية المادة يةلالعم المادة المالحظات  التاريخ 

ع
بو

س
ال
 ا

 1 تشرين األول حاشا ، كي ،لوال حروف الجر: خال ، عدا ،  

 2  لعّل ، متى ، مذ ، منذ ، حتى .  

 3  الكاف ، الواو، التاء ، ُربَّ ، من .   

 4  إلى ، الالم ، الباء ، في ، على ، عن .  

 5 تشرين الثّاني العامل ،المعنى .اإلضافة : قسما اإلضافة،   

 6  ، واكتسابه . هفتخصيص المضاف وتعري  

 7  ما يلزم اإلضافة لفظا ومعنى ، او معنى .   

 8  أحوال األسماء والجهات الست ، الحذف .  

 9 كانون األّول  المضاف إلى ياء المتكلم .  

 10  إعمال المصدر   

 11  إعمال اسم الفاعل   

 12  أبنية المصادر   

 13 كانون الثّاني  أبنية اسماء الفاعلين والمفعولين .  

 14  الصفة المشبهة باسم الفعل .  

 15  التّعجُّب : صيغتاه .  

 16  شروط فعل التّعجُّب ، التّطبيق .  

 عطلة نصف السنة
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 الفصل الدراسي الثاني – جدول الدروس األسبوعي                                  
 

 التاريخ المادة النظرية يةلالمادة العم المالحظات

ع
بو

س
أل
 ا

 1 شباط عطلة نصف السنة   

 2  عطلة نصف السنة   

 3  نعم وبئس .  

4             .ما جرى مجرى نعم وبئس     

آذار         أفعل التّفضيل .    5 

 6  األحوال .  

المفرد . : : النّعتالتّوابع      7 

الجملة . : النعت     8 

 9 نيسان التوكيد : اللفظي .  

                       المعنوي .    التوكيد :         
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 11  العطف : عطف البيان .                       

 12  عطف النّسق .                                 

 13 آيار معاني حروف العطف .                        

 14  الحذف .                                       

ال . ، بدل االشتمالبدل : بدل البعض من كل     
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 16  بدل الكل من كل ، البدل المباين .              

 أ.م.د. نصيف جاسم محمد الخفاجيتوقيع العميد:                                 أ.م.د. وليد نهادتوقيع األستاذ:
 


