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  الخطة الدراسية

 (2021 – 2020) العام الدراسي

 كلية طب االسنان

 االولى :المرحلة الدراسية

 صيدلة :التخصص

 اللغة العربية العامة :اسم المادة الدراسية باللغة العربية

 :اسم المادة الدراسية باللغة اإلنجليزية
General Arabic 

 

 

 

 :اهداف المادة

 العربيةالحفاظ على هوية اللغة 

 تنمية قدرات الطالب النحوية واللغوية 

 تصحيح اللحن الناشئ عن خطأ لغوي في النطق

 التدريب على النطق والتطبيق السليم لقواعد اللغة العربية 

 تنمية قدرات الطالب اللسانية

 

 

 

 

 :وصف المادة

وفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات ي
المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة التعلم 

القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف 
 .البرنامج

 

 )ساعتان( 2 :عدد الساعات النظرية

  :عدد الساعات العملية

  :عدد الوحدات

 علي شدهان ياسر :اسم التدريسي باللغة العربية

 Ali Shadhan yaser :التدريسي باللغة اإلنجليزيةاسم 

 مدرس دكتور :اللقب العلمي

 Ali.shadhan@alkafeel.edu.iq :عنوان البريد االلكتروني الجامعي

 07831104507 :(WhatsAppرقم الهاتف الجوال )
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 :/ الجزء النظري المنهج المقرر

Week Syllabus 

 عن اهمية هوية اللغة العربية مقدمة  1

 االسم عالماته ومميزاته 2

                       المبتدأ والخبر    3

 الفعل خواصه وسماته  4

 

 الحرف  5

 مفهوم حروف المعاني

من نصوص قرآنية وشواهد شعرية لداللة حروف المعاني في توجيه النص   تطبيقات  6  

 

 

(     عالقة الطبيب بالمريض انموذجاالتنغيم   ) 7  

  

 المصدر تعريفه ومفهومه في النحو العربي  8

 امتحان الفصل االول 9

 النحت  10

 

 قواعد كتابة الهمزة  11

 االسم المقصور وقواعد كتابة االلف  12

 االسم الممدود وقواعد كتابة االلف 13

 (ال التعريف( و )ال الجنسية (  14

 االلف الشمسية والقمرية 

 

 بعض االخطاء اللغوية الشائعة  15

 قواعد كتابة التاء المربوطة والمفتوحة                                              16

 قواعد كتابة العدد والنعت العددي 17

 االغراء والتحذير 18

 االختصاص 19

 الفرق بين الضاد والظاء دالليا   20

 أثر االسنان في نطق األصوات العربية بصورة صحيحة  21

 مفهوم االدب وانواعه 22
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 تحليل قصيدة الجواهري  23

 عالمات الترقيم   24

 المفاعيل      25

 المفعول به 26

 المفعول معه 27

 المفعول ألجله  28

 المفعول فيه  29

 امتحان الفصل الثاني 30

 

 

 

 

 :العمليالمنهج المقرر / الجزء 

 

Week Syllabus 

1  

2  

3  
4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  
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 :المصادر

 على الفية ابن مالك شرح ابن عقيل

 

 :المراجع الرئيسية

 النحو الوافي  [1]

 جامع الدروس العربية لمصطفى الغالييني  [2] 

 

 
 

  
 :المراجع المساعدة 

 

  عبد العليم إبراهيم ,  والرتقيم يف الكتابة العربيةإلمالء ا [1ٍ]

      الشائعة النحوية واللغوية واالمالئية   د.فهد خليل                                                                              األخطاء[2] 

 


