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  بسم هللا الرمحن الرحيم 

 جامعة طرابلس
  

 اخلطة الدراسية
 (21211( )2) النحو والصرفملقرر: 

 شرح ابن عقيلالكتاب املقّرر: 

 الثاين الفصل الدراسي: م 2018 – 2017هـ /  1439 – 1438 العام اجلامعي

 فادي موسىأ. أستاذ املادة: 
  معتمدة ساعات 3عدد الساعات املعتمدة: 
 عملي نظري عدد ساعات التدريس: 

   ساعة 45
: وصف املقّرر  :أوًلا

، حيث يسعف الطالب يف الثانيةوهو من مستوى السنة  ،جبارية من متطلبات كلية الشريعةهذا املقّرر أحد املقررات اإل

إتقان املقرر درجة أساسية للتأهل يف حقل الدراسات  ويُعدّ  ،لقاء واخلطابة من فين اإليف كلّ و  ،تكوين شخصيته اللغوية

 وسواها من العلوم الشرعية.

 :اثنياا: أهداف املقّرر
 تمكني الطالب من:ل يهدف تدريس هذا املقّرر

 يبها.واعد اللغة العربية، والتمرس أبسالإتقان ق .1

 اكتساب مهارة القياس. .2

 اللغة. التعبري السليم احملصَّن من اللحن واملضبوط بضوابط .3
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هات املعسرين يف فهمها واستنباط تكوين الشخصية اللغوية املناسبة للتعمق يف آايت القرآن الكرمي، ومسايرة اجتا .4

 أحكامها، ومثل هذا يف احلديث الشريف وغريمها.

 :اثلثاا: حمتوى املقّرر
 

 ظنَّ وأخواهتا: -
 األفعال القلبية .1
 التعليق واإللغاء .2
 التعدي إىل مفعول ومفعولني .3
 ساعات 3حذف املفعول                                  .4
 القول مبعىن الظن .5

 علم وأرى:أ -
 حذف املفعول  .1
 التعدي ابهلمزة .2

 الفاعل: -
 الفاعل ضمرياا  .1
 ساعات 3                                    حذف الفعل .2
 اتء التأنيث .3
 اتصال الفاعل واملفعول .4

 النائب عن الفاعل -
 ساعات 3                    للمجهولصياغة املبين  .1
 ما حيل حمل انئب الفاعل .2

 اشتغال العامل عن املعمول: -
 ساعة ونصف                         أحوال اًلسم املقدم .1
 اشتغال الوصف العامل .2

 تعدي الفعل ولزومه -
 الفعل الالزم .1
 ساعات 3                       تعدية الالزم وحذف حرف اجلر .2
 املفعولني تقدمي أحد .3
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 حذف املفعول والفاعل .4
 

 التنازع يف العمل: -
 شروط التنازع  .1
 ساعة ونصف                                 الفعل العامل .2
 ذكر املعمول وحذفه .3

 املفعول املطلق: -
 املصدر أصل اًلشتقاق .1
 أقسام املفعول املطلق .2
 ساعات 3                    ما ينوب عن املصدر .3
 واجلمع اإلفراد التثنية .4
 حذف العامل .5

 املفعول له: -
 ساعات 3             ظرفا الزمان واملكان .1
 ما ينوب عن الظرف .2

 املفعول معه: -
 ساعات 3                  جواز املفعول معه وامتناعه .1

 اًلستثناء: -
 النصب واإلتباع .1
 التفريغ واحلصر .2
 ساعات 3                                        تكرار إًّل  .3
 اًلستثناء بغري وسوى .4
 اًلستثناء بليس وخال .5

 احلال: -
 التنقل واًلشتقاق .1
 التنكري والتعريف .2
 املصدر حاًلا  .3
 صاحب احلال .4
 ساعات 3                          احلال من املضاف إليه .5
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 تقدمي احلال .6
 تعدد احلال .7
 احلال املؤكدة .8
 احلال مجلة .9

 حذف العامل .10
 التمييز: -

 متييز املفرد واجلملة .1
 ساعات 3                        بــــ ِمناجلر  .2
 تقدمي العامل .3

 إعمال املصدر: -
 شروط عمل املصدر .1
 إضافة املصدر .2

 أبنية املصادر: -
 ساعات 3                        مصادر الثالثي اجملرد .1
 مصادر غري الثالثي اجملرد .2
 مصدر املرة واهليئة .3

 التعجب: -
 صيغتا التعجب .1
 ساعات 3                    شروط الصياغة .2
 التقدمي والفصل .3

 أفعل التفضيل: -
 دخوله على ِمن .1
 ساعات 3                  مطابقته للمنعوت .2
 تقدمي ِمن عليه .3
 رفعه الظاهر .4

 التصريف: -
 قسما التصريف وتعريفه .1
 ساعة ونصف               املفردات اليت يدرسها التصريف .2
 اًلسم اجملرد واملزيد .3
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 الثالثي أبنية اًلسم .4
 أبنية الفعل الثالثي .5
 أبنية الفعل الرابعي .6
 أبنية اًلسم الرابعي اجملرد .7
 أبنية اًلسم اخلماسي اجملرد .8
 احلرف األصلي والزائد .9

 احلرف الزائد وفائدته وموقعه .10
 زايدة األلف .11
 زايدة الياء والواو .12
 ساعة ونصف                              زايدة اهلمزة وامليم .13
 زايدة النون .14
 زايدة التاء .15
 زايدة اهلاء والالم .16
 زايدة السني .17

 
 

 رابعاا: األساليب واألنشطة.

 اء احملاضرة واملناقشة مع الطلبة. قيتم االعتماد يف التدريس على إل

 خامساا: التقومي:

 عالمة(. 30) اختبار أول:

 عالمة( 70اختبار هنائي: )

 


