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 الخطة الدراسية

 ( 2021-2020العام الدراسي )

 شريعةلاقسم: 

  

 

 

 الرابعة  ةيالمرحلة الدراس

 اللغة العربية وآدابها / علم النحو  التخصص

 علم النحو  اسم المادة الدراسية باللغة العربية

 اسم المادة التدريسية باللغة االنجليزية
Grammer Science  

 هداف المادةأ
 
 
 
 

 تنمية قدرات الطالب على التكلم باللغة العربية الفصحى-1
 أن تعين الطالب على معرفة دالالت اآليات القرآنية -2
 أن تساعد الطالب على معرفة دالالت الحديث النبوي الشريف  -3

  وصف المادة
وعالمات رفعه  المضارع وبيان مواضع رفعه تعريف الفعل

وبيان أنواعه ،وكذلك نصب المضارع وأدوات نصبه وعمل أن 
مضمرة ،وكذلك جزم المضارع ودالالت عملها الناصبة ظاهرة و

وطبيعة  وبيان مفهوم الجملة الشرطية أدوات الجزم وإعرابها
  ،وكذلك أحكام العدد والمعدود التعليق بين الشرط والجزاء
ومهمة إذ تسلط الضوء على أحكام وهذه مادة نحوية أساسية 

الفعل المضارع وتغيراته والمقتضيات الداللية التي تترتب على 
   ذلك

 ساعة  45 عدد الساعات النظرية

  45 عدد الوحدات

 مؤيد عبد المنعم موسى الشميساوي  اسم التدريسي باللغة العربية

 Moyaid abdul-Mon’iam Mosa Al-Shimaysawy  اسم التدريسي باللغة اإلنجليزية

 مدرس مساعد  اللقب العلمي

 Muayed.Mousa@alkafeel.edu.iq عنوان البريد االلكتروني الجامعي

 07804323005 ( What Sappرقم الهاتف الجوال )
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 :المنهج المقرر/ الجزء النظري

Syllabus Week 
 1 وزمنه-وصيغه -تعريفه–الفعل المضارع 

 2 المضارع وبناؤهإعراب الفعل 
 3 بناء الفعل المضارع على السكون
 4 بناء الفعل المضارع على الفتح 
 5 رفع الفعل المضارع وعالماته

 6 إعراب الفعل المضارع المعتل اآلخر
 7 وأدواته -عالماته-نصب الفعل المضارع

 8 النصب بـ)أن( المصدرية ظاهرة 
 9 النصب بـ)أن( مضمرة

 10 الخمسةنصب األفعال 
 11 إضمار )أن( بعد الم التعليل
 12 إضمار )أن( بعد الم الجحود
 13 إضمار )أن( بعد )حتى( 

 14 إضمار )أن( بعد )أو(
 15 إضمار )أن( بعد فاء السببية وواو المعية

 

 المصادر:

 شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك الطائي الجياني -1

 مالك / ابن هشام األنصاريأوضح المسالك إلى ألفية ابن  -2

   وبل الصدى / ابن هشام األنصاري قطر الندى  -3 

 المراجع الرئيسية :

 الدكتور فاضل صالح السامرائي  /معاني النحو -1

  الشيخ مصطفى الغالييني /جامع الدروس العربية  -2

 النحو الوافي / األستاذ عباس حسن -3
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