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 . عدد ساعات العمل6 ساعات 4
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   ،.م2002سنة  ، ( واخلطابة

  د/ ببغدا( علوم اإلسالمية ختصص: ) الفقە املقارنماجستري يف ال -   
منهج االمام حممد الرملي يف هناية احملتاج فاىل شرح  ) : عنوان الرسالتە 

 م. 2007سنة  (، املنهاج دراسة وحتليل
كلية االمام    )أصول الفقە(،  العلوم اإلسالمية، ختصص: دكتوراه يف  -   

القواعد األصولية ومناذج من  )  عنوان األطروحة  د، ببغدا / األعظم اجلامعة
خترجياهتا الفقهية البن عابدين  من خالل كتابە رداحملتار شرح الدر  

م 1220(، يف:  املختار(   
 الت احملكمة:البحوث املنشورة يف اجمل

مفهوم احلقيقة واجملاز بني األصوليني والبالغيني التالقي  -1
 واألختالف . جامعة دهوك

 . الربوفايل االكادميي للتدريسي٨
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اسة اس األصولي والتشبيه البالغي درالقيالتشابك بني  -2
 مقارنة / جامعة صالح الدين.

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

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

والنهي عن املنكر االطار ضوابط االمر باملعروف  -5
 احلضاري لالصالح املستدام.

 املشاركة يف عدة مؤمترات وندوات داخل وخارج العراق.
 
. املفردات)املفاتيح( الرئيسية للمادة  ٩  

Keywords 

 . نبذة عامة عن املادة 10
والـبَـالغـة. بـل هـو ِعـمـاد الـثّـقـافـة والـعـلـوم الـعـربـيـة الـقُـّحـة. فـال فِـقـه وال حـديـث وال عـلـم  لـنـحـو ِعـمـاد الـلـغـة واألدب ا .

س َمـدرسـة بـغـداد  َكـالم..بـدونـه. والـمـكـانـة الـتـي لـهـذا الـعـلـم جـعـلـْت أحـد َجـهـابـدة الـعـربـيـة؛ أبـي َسـعـيـد الـسـيـرافـي، َرئـيـ

ـهـم عـن  لـنـحـويـة، فـي ُمـنـاظـرتـه الـشَّـهـيـرة مـع “َمـتَـى بـن يُـونـس”؛)جـعـلـتـه( يـعـتـبـره “َمـنـطـق الـعـرب” الـذي يُـغـنـيا

ه جـعَـلـه أداة الكـتـسـاب كـل أنـواع الـمـعـِرفـة الـعـربـيـة اإلسـالمـيـة  .“َمـنـطـق أرسـطـو”؛ أْي: أنّـَ

أن علم النحو بمكانة أبي العلوم العربية والقنطرة التي نعبر بها عليه إلى التزود بالعلوم اللغوية والشرعية وغيرها، فهو  ويعتبر العلماء 

هـ( : )) وحُسبك   626،قال ياقوت الحموي ) ت  ينظر: صلة النحو العربي بعلوم الشريعة االسالمية واللغة، منشورات نا واسطة عقدها

شرف هذا العلم ، أن كل علم على اإلطالق مفتقر إلى معرفته ، محتاج إلى استعماله في ُمحاورته . وصاحبُه فغير مفتقر إلى غيره ، وغير  

ً لهم أجراً«2محتاج إلى االعتضاد واالعتماد على سواه (()  هذا  يُسّمىو.      1/54عجم االدباء،م ( هذا من فعل العلماء حسناً وموجبا

بعلم اإلعراب، ويعتبر هذا العلم من أهم علوم اللغة العربية، حيث يُساعد في التعرف على صحة أو ضعف  (النحو  ) علمال

التراكيب العربيّة، وكذلك التعرف على األمور المتعلقة باأللفاظ من حيث تراكيبها، ويكون الهدف من ذلك تجنب الوقوع 

أخطاء التأليف، والقدرة على اإلفهام تنبع أهمية علم النحو في تميزه على غيره من العلوم؛ فال يمكن ألحد االستغناء  في

عنه، وال يوجد بديل عنه، وحقيقة األمر أنَّ األشخاص الذين يجهلون علم النحو تكون معرفتهم وفهمهم للعلوم األخرى 

فيكون من أصحاب الشأن الرفيع؛ وذلك ألنَّ النحو طريق للتبحر في مختلف  مجهول وفقير المعالم، ومن أتقن علم النحو

 [4العلوم والفنون األخرى، حيث قال اإلمام الشافعي رحمه هللا: )من تبّحر في النحو اهتدى إلى كل ّ العلوم(.]

  فوائد النحو:

 :أهّمها
سْمِت كالم العرب ليلحق َمْن ليس ِمْن أهل العربية بأهلها في الفصاحة صون اللّسان من الغلط واللّحن: قال ابن جّني “هو انتحاء  -1

 ،1/35الخصائص “

 .لذلك سّمي هذا العلم نحوا؛ ألّنه الجهة الّتي يقصدها المتكلّم ليصل إلى كالم العرب الفصيح الّصحيح
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“شرح عيون اإلعراب”:”فإّن الّنحو علم يُعرف به حقائق غايته االستعانة على فهم كالم هللا تعالى وسّنة رسوله . قال ابن فّضال في  -2
المعاني، ويوقف به على معرفة األصول والمباني، ويحتاج إليه في معرفة األحكام، ويستدّل به على الفرق بين الحالل والحرام،  

 ، 123. شرح عيون االعراب ص ويُتوّصل بمعرفته إلى معاني الكتاب، وما فيه من الحكمة وفصل الخطاب”
 .معرفة صواب الكالم من خطئه ليحترز به عن الخطأ في اللسان -3

يَاَضِة”يقول فيه:” وأّما الّنحو فال تشغل قلبه منه إ اهُ “تعليُم النَّْحِو والّرِ اّل بقدر ما يؤّديه إلى وقد عقد الجاحظ بابًا في “الرسائل األدبية” سمَّ
ةٌ  ِل العَواِمّ فِي كتاٍب إِْن َكتََبهُ، َوِشْعٍر إِْن أَْنَشَدهُ، وَشيٍء إِْن َوَصفَهُ. وَما َزاَد َعلَى ذَِلَك فَُهَو َمْشغَلَ السَّالمِة من فاحِش اللّحِن، وِمْن ِمْقداِر َجهْ 

ا هَُو أََردُّ َعلَْيِه ِمْنهُ ِمْن ُرَواَيِة اَْلَمثَِل والشَّاِهِد، واَْلَخبَِر ا ا هَُو أَْولَى ِبِه، َوُمْذِهٌل َعمَّ اِدِق، والتَّعبيِر البَاِرعِ.وإّنما يرغب في بلوغ غايته لصَّ َعمَّ
ِف َجسيماِت األُُموٍر، واالستنباِط ِلغَواِمِض التَّدبُِّر، ولمصالحِ الِعبَاِد وال ِبالِد، والعلِم باألركاِن ومجاوزة االقتصار فيه، من ال يحتاُج الى تعرُّ

ره، وال معاٌش ِسَواهُ. وعويُص النَّحو ال يجري في الُمعامالِت، وال يُضطرُّ إليه والقطب الذي تدور عليه الّرحى؛ ومن ليس له حظٌّ غي 
 .250. الرسائل األدبية صشيءٌ 

 

 : دراسة القواعد النحوية ينبغى أن تكون محققة لمجموعة من األهداف النظرية والسلوكية نجملها فى اآلتى .

 .استعمالها فى المواقف المماثلة فى االستعماالت اللغويةتعليم تعميمات شاملة تعتبر ضوابط يمكن      -1

 .تكوين عادات لغوية صحيحة لدى التالميذ وتدريبهم على استعمال األلفاظ والجمل والعبارات استعماال سليما     -2

 .معالجة األخطاء التى تشيع فى استعماالت التالميذ اللغوية     -3

تتناقلها األجيال ومعرفة األسس التى تحكمها مما ييسر إدراك المعانى بسهولة والتعبير عنها فهم اللغة التى   -4

 .بوضوح وسالسة

 .زيادة المفردات اللغوية لدى التالميذ بفضل ما يدرسونه من األمثلة والشواهد والتراكيب الصحيحة     -5

اب لما يسمعونه أو يقرؤنه لما فى دراسة النحو من تحليل تنمية قدرة التالميذ على النقد والتمييز بين الخطا والصو  -6

 .األلفاظ واألساليب ومعرفة العالقات بينها وبين معانيها وأساليب الركاكة أو الجودة وفهم وظائف الكلمات واألساليب

تخلو دراسة  تدريب العقل على التفكير المنظم واالستنتاجات الصحيحة والربط الدقيق والموازنة السليمة حيث ال  -7

 .النحو من هذه المهارات

باإلضافة إلى أن دراسة النحو توثق العالقة بين األجيال المختلفة وتراثهم اإلسالمى الضخم منذ صدر اإلسالم حتى   -8

 .الوقت الحالى

ومن الواضح أن هذه األهداف يمكن أن تساعد فى التعبير السليم حديثا وكتابه وفى الفهم السليم قراءة 

 ماعا، حتى تصدر اللغة عن المتكلم أو الكاتب بطريقة تلقائية تؤثر فى السامع أو القارئ، تاثيرا يؤدى وظيفتهاواست

 

 . التزامات الطالب:12
  الطالب:. التزامات 

، ال سيما احلضور املستمر وااللتزام بالدوام النه من طبيعة املادة االعتماد على التواصل مباشرة.ــ 1
أن األفكار يف هذه املاّدة تكون متسلسلة وغياب الطالب عن حماضرة من احملاضرات يفقده حلقة من 
هذه السلسلة املتصلة؛ ما يصعب عليه بالتالي التواصل مع املادة والفهم الصحيح لباقي احملاضرات، 



Ministry of Higher Education and Scientific research                           

Directorate of Quality Assurance and Accreditation                                مديرية ضمان اجلودة واالعتمادية  

 

غياب ذهين عن فضاء هذه ويلزمهم كذلك االعتناء بالتحضري املسبق لكل حماضرة حتى ال يكونوا يف 
املاّدة وقيامهم بالواجبات املطلوبة منهم كإعادة فكرة احملاضرة السابقة وأهم النتائج اليت مت التوصل 

 إليها، ثم التمكن من العصف الذهين جلوهر هذا املوضوع. 

التعبري شفهيا املشاركة املستمرة والفعالة يف احملاضرات باحلوار والنقاش واملشاركة يف ـــ 2
 وحتريريا.

 ص جزء من احملاضرة ملشاركة الطالب للتحاور والتواصل وطرح االسئلة واالجوبة،يختص ــ3
 
  

 . طرق التدريس13
على احلوار املباشر واملشاركة الفعالة والنقاش، فضال عن استخدام الدااتشو يف عرض   علوم القران اعتمد يف تدريس 

 املواد اليت ميكن أن نناقشها، وكذلك اعتمد على اللوح االبيض.
 . نظام التقييم 14

 االمتحان االول حتريري  
 نشاطاتاالمتحان الثاين 
 درجات 5ة والنشاطات ( درج15لكل امتحان )

 ت عن:النشاط الصفي حضور الطالب واملشاركة اليومية يف املناقشات.  ( درجا10ستكون )
 درجة( 40نشاط =  10حتريري + +   15حتريري + 15)

 . ( درجة60سيكون االمتحان النهائي من ) 
 (. نتائج تعلم الطالب 15

يتوقع منه ان يكون يف   ،ان اهداف هذه املادة واضحة ابلنسبة للطالب فالطالب الذي أيخذ هذه احلصص املقررة له 
النهاية قد متكن من اللغة العربية حمادثة وكتابة ، أي متكن من التعبري حتريراي وشفهيا، فضال عن كتابة النصوص الوظيفية  

ة يف احلياة العملية للطالب فاهنا ميكن ان تساعده على ان يكون مرتمجا يعمل يف  واالبداعية، اّما ابلنسبة لدور هذه املاد
جمال الرتمجة التحريرية والشفاهية يف منظمة من املنظمات العاملة يف كوردستان او لدى جهة رمسية، وقد يعمل يف  

ظيفية يف اجلرائد واجملالت او يكون  احدى وسائل االعالم املرئية واملسموعة واملكتوبة، فقد يشارك يف كتابة النصوص الو 
له عمود اثبت يف احدى اجلرائد، فضال عن اسهامه يف اتليف او ترمجة الكتب من الكوردية اىل العربية او من العربية 

 وغري احلكومية.، أو يكون مدرسا للغة العربية يف املدارس احلكومية أاىل الكوردية
 . قائمة املراجع والكتب16

 مراجع المحاضرةقائمة  .
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 * شرح ابن عقيل أللفية ابن مالك، البن عقيل. 
 * اإليضاح في علل النحو، للزجاجي. 
 * األصول في النحو، آلبن السّراج. 

 شذور الذهب البن هشام. 
 قطر الندى البن هشام. 

 معاني النحو للدكتور فاضل السامرائي. 
 النحو العربي للدكتور محمد فاضل السامرائي * 

 . املواضيع 17 
 ــ  التمييز  متييز املفرد واجلملة1
 ــ ـ كناايت  العدد 2
 ــ الفاظ العدد تطبيقات عملية3
 ــ املنادى واتبع املنادى 4
 ــ املنادى املضاف اىل ايء املتكلم والرتخيم 5
 ــ املنادى املستغاث والندبة   6

 تطبيقات عملية 
 ــ التحذير واالغراء  واالختصاص7
 يقات واالمتحان الفصليــ التطب٨
 ــ حروف اجلر ومعانيها ٩

 ــ اإلضافة اللفظية واملعنوية 10
 ــ األمساء الالزمة لالضافة وبعض احكام اإلضافة 11

 تطبيقات عملية 
 التوابع النعت  12
 ــالتوكيد  13
 ــ البدل وعطف البيان  وتطبيقات عملية 14
 ــ امتحان الفصل الثاين ... 15
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 اسم احملاضر 
 مثال )ساعتني( 

 14/10/2015مثال 
  

 أمناط النصوص التعبريية: 

1-  

 . املواضيع التطبيقية )إن وجدت(1٨ 
 اسم احملاضر 

 ساعات( ٣-4مثال )
 14/10/2015مثال 

 

هنا يذكر التدريسي عناوين املواضيع التطبيقية اليت سيقدمها خالل الفصل الدراسي.  
 جيب ذكر أهداف كل موضوع واترخيه ومدة احملاضرة.   

ــ 2ــ املفردة املؤنثة الغائبة 1ـ  الضمري املتصل املفعول لــ ) 3:أ/ أحِلْق بالفعل املاضي )عاَوَن(  1س 
           ــ املثنى املذكر املخاطب.                                                             5ــ اجلماعة املؤنثة الغائبة 4ــ املتكلم وحده 3املفرد املذكر املخاطب 

ــ اجلمع املذكر 2ــ املتكلم مع الغري 1ب/إيِت بضمري منفصل مفعوال للفعل املضارع ) حياِسُب( لــ ) 
                    ــ  املفرد املذكر املخاطب.                                                  5ــ املثنى املؤنثة الغائبة  4ـ اجلماعة املؤنثة الغائبة . 3املخاطب         

 

ــ النائب عن 2ــ حال مبني هيئة الفاعل 1أ/  اْخرْت لالمثلة اآلتية ما يناسبها من هذه العبارات ) /2س
ــ احلال املبني هيئة 5ـ  احلال السببية 4ــ النائب عن املصدر ضمريه العائد اليه 3الضرف اسم االشارة 

 املفعول (

ـ أقبَل الناُس على التاجِر واثقنَي ِبذمتِه 3ـ ُنؤدي حقوَق الناس كاملًة ـ2اــ كلمُت خالدًا حاضرًا أبوه 
ــ جاَملُتَك جماملًة ال أجاملها احدًا(                                                         5ــ مشيُت ثالثَة أياٍم    4
 ( درجات   10)
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 .ب/  اْكمْل الفراغاِت اآلتية مبا يناسبها من الكلمات:                                      2س

ــ 2ــ ...............1يشرتط جلواز نصب املفعول ألجله أن يكون  
ــ تتقدم احلال عللى 5ــ الضرف املتصرف هو.......... 4.و............... 3و..............

 احبها وجوبا إذا كان صاحبها حمصورا حنو..........ص

 

 ِأِجْب عن مخٍس مما يأتي فقط :                                                                             /3س

 ــ عنْي املستثنى واملستثنى منه وأداة االستثناء يف مثال)  صام الغالُم رمضاَن غرَي يوٍم(1

 ثِن بــ ) َغْير( من مجلة ) اليبقى لالنسان بعد موته ......... (واضِبط املستثنى واداة االستثناء.ــ اْسَت2

 ــ  كوْن مجلًة يكون املستثنى ب )إال( واجب النصب .3

 ــ كون مجلة تشتمل على مستثنى بــ )غري( حبيث تكون كلمة  )َغْير (واجب النصب .4

 مثال ) ما عاد من سفره إال أخوك ( واضبطها بالشكل.ــ  َضْع ) َغْير( موضع )إال( يف 5

 ــ َضْع )ِسوى( يف موضع )إال( يف مثال ) ما جنا من احلادثة إال رجالن ( 6

 

 

 

 

 .     ينوب عن الضرف مخسة أشياء فينصب على أنه مفعول فيه اذكرها مع التمثيل  أ//4س 
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 )                                       ما حتته خط فقط مما يأتي:            رْبْعأ /ب /4س 

  يف مصلحتك.رغبًةنصحتك ــ 1

 وْحَدُه.ــ جاء اخوك 2

 رجاًل رجاًلــ ادخلوا 3

 واالمتحاَن.ــ كيَف انَت 4

 بسليٍم.ــ ذهبت 5

 
 . مالحظات اضافية: 20

هنا يذكر التدريسي اية مالحظات مل يتم التطرق اليها يف هذا النموذج اخلاص بكراسة املادة وخصوصا اذا كان يود   
 اغناء الكراسة مبالحظات قيمة تفيد يف املستقبل.

 . مراجعة الكراسة من قبل النظراء21
  

 


