
 

 

 

 الخطة الدراسية

(2021-2020العام الدراسي )  

 كلية القانون

 

 األولى المرحلة الدراسية

 لغة التخصص

 اللغة العربية اسم المادة الدراسية )باللغة العربية(

 Arabic اسم المادة الدراسية )باللغة االنكليزية(

ً  أهداف المادة  تهدف هذه المادة إلى تقويم أساليب الطلبة لغوياً ونحويا

 وصف المادة

 تساعد هذه المادة الدراسية على تعليم الطلبة بناء القصيدة العربية قبل اإلسالم،

والشعر اإلسالمي، والشعر العباسي، باإلضافة إلى تناول حياة بعض الشعراء 

وأشعارهم، وتحليل قصائدهم، واطالعهم على األخطاء الشائعة في الكتابة 

 والمصطلحات اللغوية التي يجب أن يستخدمها الكاتب.

 1 عدد الساعات النظرية

 - عدد الساعات العملية

 1 عدد الوحدات

 ورود وليد حمود حسين التدريسي باللغة العربيةاسم 

 Worood Walid Hammoud Hussein اسم التدريسي باللغة االنكليزية

 مدرس دكتور اللقب العلمي

 Walid.alsarraf@alkafeel.edu.iq العنوان البريد االلكتروني الجامعي

 07815115960 (Whatsapp)رقم الهاتف الجوال 
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 :المنهج المقرر / الجزء النظري

 

Week Syllabus 

 بناء القصيدة العربية قبل اإلسالم 1

 الشعر اإلسالمي 2

 الشعر العباسي 3

 أبو الطيب المتنبي )حياته، شعره، تحليل إحدى قصائده( 4

 الشعر الحديث 5

 قصيدته )يا دجلة الخير( –سيرته  –الجواهري  6

 مفردات اللغة العربية 7

 األخطاء الشائعة في الكتابة 8

 المصطلحات اللغوية التي يجب أن يستخدمها الكاتب 9

 الصفات الواجب توافرها في المحامي وتمكنه من اللغة 10

 الحروف الشمسية والقمرية 11

 مخارج الحروف 12

 والتأنيثالتذكير  –تعريف العدد  13

 المبتدأ والخبر 14

 كان وأخواتها 15

 إن وأخواتها 16

 األفعال 17

 األفعال الالزمة والمتعدية 18

 الهمزة في أول الكالم /همزة الوصل 19

 الهمزة في أول الكالم /همزة القطع 20

 الهمزة المتوسطة والهمزة المتطرفة 21

 الفاعل ونائب الفاعل 22

 المفاعيل 23

 المفعول به 24

 المفعول المطلق 25

 المفعول ألجله 26

 المفعول معه 27

 أنواع الحال –الحال  28

 حروف المعاني )حروف الجر( 29

 حروف العطف –العطف  30

 :المصادر

 جامع الدروس العربية / د. مصطفى بن محمد سليم الغالييني

 

 :المراجع الرئيسة

 ( قطر الندى وبل الصدى / ابن هشام1)

 ( شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك / محمد محيي الدين عبد الحميد2)

 ( النحو الواضح في قواعد اللغة العربية / علي الجارم مصطفى أمين3)

 

 :المراجع المساعدة

 ( شرح ألفية ابن مالك / ابن الناظم1)

 ( المخصص / ابن جني2)

 ( ملخص قواعد اللغة العربية / فؤاد نعمة3)


