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 . اسم المادة1 النحو 

 التدريسي المسؤول . 2 محمد عارف د. ابراهيم محمد سعيد

 . القسم/ الكلية 3 التربية األساس اللغة العربية

d.ebrahem.m@gmail.com 
 

ibrahim.mohammedarif@su.edu.krd 

 07504978795 رقم الهاتف )اختياري(:

 االتصال:   معلومات .4

 

 صباحي  نظري ساعات اربع

  

 )بالساعة( خالل االسبوعالدراسيە  وحدات. ال5

 

 

  

 (للطلبة خالل االسبوعمدى توفر التدريسي )

 طلبة إشراف بحوث تخرج 2ساعات تدريس ،  4

 . عدد ساعات العمل6

 

 (course code) . رمز المادة7 

   ،. م 2002سنة ، ( قسم ) الدعوة والخطابة بغدادالجامعة/ اإلمام األعظم بكالوريوس في العلوم اإلسالمية/ كلية 
منهج االمام محمد الرملي في  ) :  عنوان الرسالته   د/ ببغدا(  الفقه المقارنعلوم اإلسالمية تخصص: )  ماجستير في ال   -   

 م. 2007سنة  (، نهاية المحتاج فالى شرح المنهاج دراسة وتحليل
  عنوان األطروحة   د، ببغدا  /كلية االمام األعظم الجامعة   )أصول الفقه(، العلوم اإلسالمية، تخصص:   دكتوراه في -   
(، في:  ونماذج من تخريجاتها الفقهية البن عابدين  من خالل كتابه ردالمحتار شرح الدر المختار(القواعد األصولية )

م 1220  
 

 الت احملكمة:البحوث املنشورة يف اجمل

 االكاديمي للتدريسي البروفايل. 8
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 مفهوم احلقيقة واجملاز بني األصوليني والبالغيني التالقي واألختالف . جامعة دهوك -1

 اسة مقارنة / جامعة صالح الدين.البالغي دراس األصولي والتشبيه التشابك بني القي -2

 . اثر االصوليني يف تطور اللغة العربية االستعارة منوذجا. اجلامعة العراقية بغداد -3

 دراسة وحتقيق قسم مسالك العلة من حاشية العالمة عبدالرمحن البينجويين على مجع اجلوامع -4

 العراق.املشاركة يف عدة مؤمترات وندوات داخل وخارج  -5

 املناصب العلمية 
 ــ معاون الشؤن العلمية مبعهد العلوم االسالمية1
 ــ رئيس قسم الرتبية االسالمية مبعهد العلوم االسالمية.2

 

 

.  
 

 يشتمل مفردات املنهج على املوضوعات التالية:
 الشتغالا :  االسبوع االول

 التنازع الثاني:سبوع ال
 مع التطبيقات

 املفعول بهالثالث:  سبوعاال

 Keywordsالمفردات الرئيسية للمادة  .9
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 املفعول املطلقالرابع:  سبوعاال
 تطبيقات عملية

 املفعول فيه اخلامس:سبوع ال
 املفعول له السادس:  سبوعاال
 املفعول معهالسابع: سبوع اال

 تطبيقات عملية
 .ستثنىالثامن : املسبوع اال
 ستثنى.العاشر: امل سبوع اال

 تطبيقات عملية
 احلال احلادي عشر:سبوع اال
 .روابط احلالالثاني عشر: سبوع اال
 .التميز الثالث عشر: سبوعاال
 .الفاظ العددالرابع عشر.  سبوعاال
 تطبيقات عملية جلميع املفردات اخلامس عشر  سبوعاال

 ا
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 املادةنبذة عامة عن . 10
 
حـديـث وال عـلـم كَـالم..بـدونـه. والـمـكـانـة الـتـي  لـنـحـو عِـمـاد الـلـغـة واألدب والـبَـالغـة. بـل هـو عِـمـاد الـّثـقـافـة والـعـلـوم الـعـربـيـة الـُقـّحـة. فـال فِـقـه والا

سَـعـيـد الـسـيـرافـي، رَئـيـس مَـدرسـة بـغـداد الـنـحـويـة، فـي ُمـنـاظـرتـه الـشَّـهـيـرة مـع “مَـتَـى بـن لـهـذا الـعـلـم جـعـلـْت أحـد جَـهـابـدة الـعـربـيـة؛ أبـي 
عـرِفـة الـعـربـيـة ـسـاب كـل أنـواع الـمـُيـونـس”؛)جـعـلـتـه( يـعـتـبـره “مَـنـطـق الـعـرب” الـذي ُيـغـنـيـهـم عـن “مَـنـطـق أرسـطـو”؛ أْي: أنَّـه جـعَـلـه أداة الكـت

 .اإلسـالمـيـة

ينظر: صلة النحو  فهو واسطة عقدها ويعترب العلماء أن علم النحو مبكانة أبي العلوم العربية والقنطرة اليت نعرب بها عليه إىل التزود بالعلوم اللغوية والشرعية وغريها،
هـ( : )) وحُسبك شرف هذا العلم ، أن كل علم على اإلطالق مفتقر إىل معرفته ،  626موي ) ت ،قال ياقوت احل العربي بعلوم الشريعة االسالمية واللغة، منشورات نا

( هذا من فعل العلماء حسنًا وموجبًا هلم 2يف ُمحاورته . وصاحُبه فغري مفتقر إىل غريه ، وغري حمتاج إىل االعتضاد واالعتماد على سواه (()حمتاج إىل استعماله 
بعلم اإلعراب، ويعترب هذا العلم من أهم علوم اللغة العربية، حيث ُيساعد يف التعرف على صحة أو ضعف (النحو  ) علمال هذا  ُيسّمىو      .1/45معجم االدباء،أجرًا«

تنبع  التأليف، والقدرة على اإلفهامالرتاكيب العربّية، وكذلك التعرف على األمور املتعلقة باأللفاظ من حيث تراكيبها، ويكون اهلدف من ذلك جتنب الوقوع يف أخطاء 
جيهلون علم النحو تكون أهمية علم النحو يف متيزه على غريه من العلوم؛ فال ميكن ألحد االستغناء عنه، وال يوجد بديل عنه، وحقيقة األمر أنَّ األشخاص الذين 

من أصحاب الشأن الرفيع؛ وذلك ألنَّ النحو طريق للتبحر يف خمتلف العلوم والفنون معرفتهم وفهمهم للعلوم األخرى جمهول وفقري املعامل، ومن أتقن علم النحو فيكون 
 [4األخرى، حيث قال اإلمام الشافعي رمحه اهلل: )من تبّحر يف النحو اهتدى إىل كلِّ العلوم(.]

 فوائد النحو:

 :أهّمها 
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 ،1/35اخلصائص كالم العرب ليلحق مَْن ليس مِْن أهل العربية بأهلها يف الفصاحة “صون الّلسان من الغلط والّلحن: قال ابن جّني “هو انتحاء مْستِ  -1

 .لذلك مّسي هذا العلم حنوا؛ ألّنه اجلهة اّليت يقصدها املتكّلم ليصل إىل كالم العرب الفصيح الّصحيح

عاني، ويوقف به على معرفة غايته االستعانة على فهم كالم اهلل تعاىل وسّنة رسوله . قال ابن فّضال يف “شرح عيون اإلعراب”:”فإّن الّنحو علم ُيعرف به حقائق امل -2
 ىل معاني الكتاب، وما فيه من احلكمة وفصل اخلطاب”األصول واملباني، وحيتاج إليه يف معرفة األحكام، ويستدّل به على الفرق بني احلالل واحلرام، وُيتوّصل مبعرفته إ

 ،123. شرح عيون االعراب ص

 .معرفة صواب الكالم من خطئه ليحرتز به عن اخلطأ يف اللسان ـــ3

ه إّلا بقدر ما يؤّديه إىل السَّالمةِ من فاحشِ الّلحنِ، وقد عقد اجلاحظ باًبا يف “الرسائل األدبية” مسَّاُه “تعليُم النَّْحوِ والرِّيَاضَةِ”يقول فيه:” وأّما الّنحو فال تشغل قلبه من
 عَلَْيهِ مِْنُه مِْن ُروَايَةِ كَ فَُهوَ مَْشغَلٌَة عَمَّا ُهوَ أَْولَى بِهِ، وَُمْذهٌِل عَمَّا ُهوَ أَرَدُّومِْن مِْقدارِ جَْهلِ العَوامِّ فِي كتاٍب إِْن كَتَبَُه، وَشِْعٍر إِْن أَْنشَدَُه، وشَيٍء إِْن وَصَفَُه. ومَا زَادَ عَلَى ذَلِ

تاُج اىل تعرُّفِ جَسيماتِ اأُلُموٍر، واالستنباطِ لِغَوامِضِ اَْلمَثَلِ والشَّاهِدِ، واَْلخَبَرِ الصَّادِقِ، والتَّعبريِ البَارِعِ.وإّنما يرغب يف بلوغ غايته وجماوزة االقتصار فيه، من ال حي
عامالتِ، وال الدِ، والعلمِ باألركانِ والقطب الذي تدور عليه الّرحى؛ ومن ليس له حظٌّ غريه، وال معاٌش سِوَاُه. وعويُص النَّحو ال جيري يف امُلالتَّدبُّرِ، وملصاحلِ العِبَادِ والبِ

 .250. الرسائل األدبية صُيضطرُّ إليه شيٌء

 
 

 إ
  :أهداف املادة .11

 : جملموعة من األهداف النظرية والسلوكية جنملها فى اآلتىدراسة القواعد النحوية ينبغى أن تكون حمققة 
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 .تعليم تعميمات شاملة تعترب ضوابط ميكن استعماهلا فى املواقف املماثلة فى االستعماالت اللغوية     -1

 .استعماال سليماتكوين عادات لغوية صحيحة لدى التالميذ وتدريبهم على استعمال األلفاظ واجلمل والعبارات      -2

 .معاجلة األخطاء التى تشيع فى استعماالت التالميذ اللغوية     -3

 .فهم اللغة التى تتناقلها األجيال ومعرفة األسس التى حتكمها مما ييسر إدراك املعانى بسهولة والتعبري عنها بوضوح وسالسة  -4

 .من األمثلة والشواهد والرتاكيب الصحيحة زيادة املفردات اللغوية لدى التالميذ بفضل ما يدرسونه     -5

ومعرفة العالقات بينها وبني تنمية قدرة التالميذ على النقد والتمييز بني اخلطا والصواب ملا يسمعونه أو يقرؤنه ملا فى دراسة النحو من حتليل األلفاظ واألساليب   -6
 .يبمعانيها وأساليب الركاكة أو اجلودة وفهم وظائف الكلمات واألسال

 .تدريب العقل على التفكري املنظم واالستنتاجات الصحيحة والربط الدقيق واملوازنة السليمة حيث ال ختلو دراسة النحو من هذه املهارات  -7

 .باإلضافة إىل أن دراسة النحو توثق العالقة بني األجيال املختلفة وتراثهم اإلسالمى الضخم منذ صدر اإلسالم حتى الوقت احلاىل  -8

تكلم أو الكاتب ومن الواضح أن هذه األهداف ميكن أن تساعد فى التعبري السليم حديثا وكتابه وفى الفهم السليم قراءة واستماعا، حتى تصدر اللغة عن امل
 بطريقة تلقائية تؤثر فى السامع أو القارئ، تاثريا يؤدى وظيفتها
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  الطالب:التزامات  .12
، ال سيما أن األفكار يف هذه املاّدة تكون متسلسلة وغياب الطالب عن وااللتزام بالدوام النه من طبيعة املادة االعتماد على التواصل مباشرة.احلضور املستمر ــ 1

ويلزمهم كذلك االعتناء  حماضرة من احملاضرات يفقده حلقة من هذه السلسلة املتصلة؛ ما يصعب عليه بالتالي التواصل مع املادة والفهم الصحيح لباقي احملاضرات،
ة السابقة وأهم النتائج بالتحضري املسبق لكل حماضرة حتى ال يكونوا يف غياب ذهين عن فضاء هذه املاّدة وقيامهم بالواجبات املطلوبة منهم كإعادة فكرة احملاضر

 اليت مت التوصل إليها، ثم التمكن من العصف الذهين جلوهر هذا املوضوع. 

 ستمرة والفعالة يف احملاضرات باحلوار والنقاش واملشاركة يف التعبري شفهيا وحتريريا.املشاركة املـــ 2
 ص جزء من احملاضرة ملشاركة الطالب للتحاور والتواصل وطرح االسئلة واالجوبة،يختص ــ3

 
 

 
 . طرق التدريس13

 
 .للمادة واسعة مطالعة بعد وذلك النحوية، القواعد لتوضيح بأمثلة واإلتيان الطالب، ومشاركة األبيض، اللوح على االعتماد مع ارجتاليًا، احملاضرة إلقاء -

 .وخمتصر وواضح مرتب بشكل والباوربوينت، الداتاشو على االعتماد - 
  .واحلوار، املناقشة طريقة - 
 تشجيع الطالب على حتريك الكلمات وإنشاء مجٍل وعبارات صحيحة حنويا  -
 العناية الكبرية باإلعراب، ألنه أساس النحو  -
 تكليف الطلبة بتهيئة بعض األفكار عن املاّدة املقررة، أو طرح بعض األسئلة وتلقي األجوبة ثم تصنيفها ومعرفة الصحيحة منها،  -
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 توجيه الطالب إىل بعض املصادر أو املواقع املهمة يف النت لالستزادة من املعلومات. -
 
 

 نظام التقييم . 14

 . نظام التقييم 1٤
 املادة امتحانانجيرى هلذه 

 االمتحان االول حتريري  
 االمتحان الثاين حتريري 

 . ( درجة60سيكون االمتحان النهائي من )و  ( درجة.20واالمتحان الثاين). جة  ( در 20)األول متحان الل
 

 

 

 
كلمة( 100)ان التقل عن نتائج تعلم الطالب . 15  

يتوقع منه ان يكون يف النهاية قد متكن من اللغة العربية حمادثة وكتابة ، أي متكن من التعبري   ،ان اهداف هذه املادة واضحة بالنسبة للطالب فالطالب الذي يأخذ هذه احلصص املقررة له 
ة يف احلياة العملية للطالب فاهنا ميكن ان تساعده على ان يكون مرتمجا يعمل يف جمال الرتمجة التحريرية حتريريا وشفهيا، فضال عن كتابة النصوص الوظيفية واالبداعية، اّما بالنسبة لدور هذه املاد

ظيفية يف اجلرائد بة، فقد يشارك يف كتابة النصوص الو والشفاهية يف منظمة من املنظمات العاملة يف كوردستان او لدى جهة رمسية، وقد يعمل يف احدى وسائل االعالم املرئية واملسموعة واملكتو 
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، أو يكون مدرسا للغة العربية يف املدارس ىل الكورديةواجملالت او يكون له عمود ثابت يف احدى اجلرائد، فضال عن اسهامه يف تاليف او ترمجة الكتب من الكوردية اىل العربية او من العربية ا
. احلكومية أو غري احلكومية  

  

 مراجع المحاضرة . قائمة 16

 

 

 شرح ابن عقيل أللفية ابن مالك، البن عقيل. * 
 * األصول في النحو، آلبن السّراج. 

 شذور الذهب البن هشام. 
 قطر الندى البن هشام. 

 معاني النحو للدكتور فاضل السامرائي. 
 * جامع الدروس العربية، لمصطفى الغالييني. 

 * القواعد األساسية للغة العربية، ألحمد الهاشمي. 
 الكافي، أليمن أمين عبد الغني. * النحو 

 

 :نماذج من االسئلة * 
 

  :تناسبها بمعدودات  اآلتية  الجمل  في  املذكورة األعداد  يز م

 وفي .......  ثالثون  الشهر وفي........  عشر اثنا السنة في (1 )

  ...وعشرون  أربع اليوم

  .....عشرون  وعرضة.....  ألف الطريق طول  (2 )
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  .عشر وتسعة.....  ومائتا وستون  خمسة املدرسة  في (3 )

  ......خمسين  الساعة في القطار يقطع (4 )

 وأحد........ وثالثة.....  وعشرون إحدى اآلن أخيك رْمُع  (5 )

  .....عشر

  .....وأربعمائة  ألفين من يتألف الجيش املدينة غزا (6 )

 أربع منة وبقى.....  وعشرين مئة الكتاب من  قرأت (7 )

  ......عشرة

 :مناسبة جملة  في  تمييزا  اآلتية األسماء من  اسم  كل  اجعل 

 عسل  من اخالقا طوال باسا قصبا سكرا

 تلميذ  طعما

 ( 6 )تمرين

 كل  الى  عليها  جاء التي  صورته من  اآلتية  الجمل  في  التمييز  رِّيَغ 

 في  تغيير ال من  ذلك  يستدعيه  ما  وراع ،  له  ممكنة  اخرى  صورة

  :زَّيَمُامل 

 .ماء جرة تحمل وهي البنت  رأيت (1 )

  .عنبا قفصيناشتريت(  2) 

 . نحاس رطل من  خير ذهبا مثقال(3)

 التاجر  باع( 4)  

  .صابونا قنطار
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 .  ارضا  ذراع مائتي اشتريت )5 (

 الفطر  زكاة(  6) 

  .برا صاع نصف

 

 

 : اجعل احلال املفردة مجلة واجلملة مفردة فيما يأتى    

       خرجنا لألعداء مسلحني ، وقابلناهم أقوياء صابرين .

     يرق قلبى للفقري ثوبه مهلهل ، وقلبه جريح

   نسمع الديك يرتفع صياحه فنستيقظ ، وحنن نشيطون .

 ذهبت إىل املصيف فرحا ، وقصدت البحر وصدرى منشرح .

   . طمئنااستقبل الطالب العام الدراسى م      سرتنى احلديقة مثمرة .

     دخل التلميذ الفصل واثقا من النجاح .

   رجع اجلنود منتصرين .        قرأت النصني مكتوبني .
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 الطيور تعيش آمنة فوق األشجار .

 حول فيما يأتى النعت إىل حال ، واحلال إىل نعت :

 سقط املطر غزيرا .      أكلت الفاكهة ناضجة .              رأيت رجال نشيطا .

       

 اجعل صاحب احلال لغري الواحد فيما يأتى :

   يعجبنى العامل جمتهدا فى زيادة اإلنتاج .

   . شاهدت البنت فرحة بنجاحها

   يقضى املعلم يومه الدراسى وهو متفان فى أداء واجبه .

   ركبت السيارة مسرعة .

 ختري الصحيح مما بني القوسني ملا حتته خط : 

 هما معا ( . –اهلاء  –خملص الرابط )الواو و، وه كليةال طابيعاون ال

 هما معا ( . –املفعول  –ذاكرت درسى مفهوما حال من ) الفاعل 
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 صفة ( . –حال  –مسعت طائرا شاديا ) مفعول به ثان 

 مناذج مفعول به ثان ( . –نعت  –جعلت املاء ثلجا ) حال 

 :مبيا نوعه املفاعيل امُلطلقة من النص اآلتي استخرج 

تاجني للتربعات من امُلبادرة، صوا إحصائْين عن العائالت احملأعلنْت املؤسسة عن امُلبادرة اخلريّية إعالنًا واضحًا، وشارك فيها موظفوها مشاركًة فاعلًة، فتعاونوا مع بعضهم تعاوًنا رائًعا، وأح ))
 ((.سبحانه وتعاىل كّل اخلري، ففرح اجلميع فرحًا شديًدابعد ذلك وّزعوا الطرود اخلريّية توزيعًا سريعًا عليهم، فشكرتهم العائالت شكًرا كبريًا، ودعْت هلم دعاًء من القلب بأن يرزقهم اهلل 

 

 

 

 
 

 

 عنوان المحاضرة 
 

  األسابيع

 المواضيع . 17

 
 

 
  ( 1٤) اإلعراب التقديري، النكرة والمعرفة
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 ( 15) أقسام المعارف وأحكامه، العلم
 ( 16) لألسئلة وعرض عملية تطبيقات

 ( 17)   اإلشارة  العلم،  اسم أقسام
 ( 18) الصلة أحكام الموصول،

 

  ( 22) لألسئلة وعرض عملية تطبيقات
 ( امتحان الفصل الثاني23)                

 ( 2٤) المرفوعات 
 ( 25) المنصوبات
 ( 26) المجرورات
 ( 28) المجزومات 

 ( 29) االبتداء
 ( 30) نواسخ االبتداء ، كان وأخواتها
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 اسم المحاضر  
 ( ساعتين)مثال 
 14/10/2015مثال 

  

  المواضيع التطبيقية )إن وجدت(  .18 

 اسم المحاضر  
 (ساعات 3-4)مثال 

 14/10/2015مثال 
 

   كل موضوع وتاريخه ومدة المحاضرة.  هنا يذكر التدريسي عناوين المواضيع التطبيقية التي سيقدمها خالل الفصل الدراسي. يجب ذكر أهداف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اضافية: . مالحظات 20

 ت قيمة تفيد في المستقبل.هنا يذكر التدريسي اية مالحظات لم يتم التطرق اليها في هذا النموذج الخاص بكراسة المادة وخصوصا اذا كان يود اغناء الكراسة بمالحظا 

 
 

 . مراجعة الكراسة من قبل النظراء21

 جمل في هذه الفقرة. يجب مراجعة كراسة المادة وتوقيعها من قبل نظير للتدريسي صاحب الكراسة. على النظير ان يوافق على محتوى الكراسة من خالل كتابة بضعة 

 لمادة(. التخصصي لمجال الخبير في  لديه معلومات كافيه عن الموضوع الذي تدرسه ويجب ان يكون بمرتبة االستاذ او االستاذ مساعد او مدرس او)النظير هو شخص 
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