
 
 

 الخطة الدراسية 

 العام الدراسي )2021-2020 ( 

 القسم                                           الكلية التقنية الطبية والصحية  

 

 المرحلة الدراسية األولى  

 غة العربيةلاسم المادة الدراسية بال اللغة العربية 

The Arabic language  االنكليزية اسم المادة الدراسية باللغة 

تهدف المادة إلى توعية الطالب بما تمثله اللغة العربية  
 باعتبارها اداة التفكير ووسيلة التعبير بينه وبين مجتمعه 

ووصل الطالب بتراثه االدبي في عصور مختلفة وتعريفه 
   .باحوالها , وإن ينشأ الطالب على حب القران الكريم 

 اهداف المادة

المادة في مجملها تتألف من جزئيين , الجزء األول قواعد  
اللغة العربية الصرفية والنحوية , والجزء الثاني الناحية  

 االدبية من شعر ونثر  

 وصف المادة

 عدد الساعات النظرية  2

 عدد الساعات العملية  ال يوجد 

 عدد الوحدات  2

 العربيةاسم التدريسي باللغة  ورود وليد حمود الصراف 

Wurood waleed hammood al –sarraf  اسم التدريسي باللغة اإلنكليزية 

 اللقب العلمي  مدرس

Walid.alsarraf@alkafeel.edu.iq  عنوان البريد االلكتروني 

 what sapp رقم الهاتف الجوال  07815115960
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 المنهج المقرر/الجزء النظري 

week Syllabus 
 عالمات الترقيم ) التنقيط ( 1

 كتابة االلف الممدودة وااللف المقصورة  2

 الحروف الشمسية والقمرية   3

) عليه السالم (لالمام علي   الخطبة الشقشقية  4  

 كتابة حرفي الضاد والظاء والفرق بينهما   5

 الشاعر ابو تمام                                           6

 المفعول الجله  7

 كتابة همزة الوصل والقطع   8

 كتابة الهمزة المتطرفة والهمزة المتوسطة  9

 الشاعر بدر شاكر السياب   10

 االسم والفعل والتفريق بينهما  11

 اخطاء لغوية                                     12

 كتابة التاء المربوطة والتاء المبسوطة   13

 الشاعر ابو القاسم الشابي                                  14

 العدد  15

 العطف والعدد  16

 وصية االمام علي البنه الحسن ) عليهما السالم (  17

 المفعول فيه  18

 طريقة الكشف عن الكلمات في المعاجم العربية  19

 الشاعر الجواهري  20

 المبتدأ 21

 لسان الدين بن الخطيب  22

 الخبر  23

 الشاعر المتنبي                                        24

 االفعال الناقصة                                          25

 الشاعر الرصافي  26

خطاب رسمي  كيفية كتابة  27  

 المفعول المطلق  28

 تطبيقات من نصوص من القران الكريم الجزء األول  29

 تطبيقات من نصوص من القران الكريم الجزء الثاني    30

 



 

 

العملي  /المنهج المقرر  

week Syllabus 
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   شرح ابن عقيل  المصادر:

 كتاب سيبويه 

 معجم لسان العرب البن منظور 

كتب النحو والصرف   المراجع :  

منها ) ديوان ابو تمام / ديوان بدر شاكر السياب / ديوان الرصافي / ديوان المتنبي / ديوان   دواوين الشعراء

  الجواهري / ديوان ابو القاسم الشابي / نهج البالغة  ( 

 

 

 المراجع المساعدة :

 


