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الفصل الدراسي:

أستاذ املادة :أ .فادي موسى
عدد الساعات املعتمدة 3 :ساعات معتمدة
عدد ساعات التدريس:

نظري

عملي

 45ساعة
املقرر:
ا
أوًل :وصف ّ

املقرر أحد املقررات اإلجبارية من متطلبات كلية الشريعة ،وهو من مستوى السنة الثانية ،حيث يسعف الطالب يف
هذا ّ
كل من فين اإللقاء واخلطابة ،ويُع ّد إتقان املقرر درجة أساسية للتأهل يف حقل الدراسات
تكوين شخصيته اللغوية ،ويف ّ
وسواها من العلوم الشرعية.

املقرر:
اثنياا :أهداف ّ

املقرر لتمكني الطالب من:
يهدف تدريس هذا ّ
 .1إتقان قواعد اللغة العربية ،والتمرس أبساليبها.
 .2اكتساب مهارة القياس .
احملصن من اللحن واملضبوط بضوابط اللغة.
 .3التعبري السليم َّ
 .4تكوين الشخصية اللغوية املناسبة للتعمق يف آايت القرآن الكرمي ،ومسايرة اجتاهات املعسرين يف فهمها واستنباط
أحكامها ،ومثل هذا يف احلديث الشريف وغريمها.
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املقرر
اثلثاا :حمتوى ّ

 حروف اجلر: .1معاين حروف اجلر
 .2أحوال مذ ومنذ

 3ساعات

 .3حذف حرف اجلر
 اإلضافة: .1ما يكتسب ابإلضافة
 .2إضافة اًلسم إىل مرادفه
 .3ما يالزم اإلضافة
 .4ما يلزم اإلضافة إىل اجلمل
ِ
وأي ولدن
 .5إضافة كال ّ
 .6إضافة مع وغري

 3ساعات

 .7احلذف يف اإلضافة
 .8الفصل بني املتضايفني
 .9املضاف إىل ايء املتكلم
 النعت: .1أقسام النعت
 .2املطابقة للمنعوت
 .3النعت ابملفرد واجلملة
 3ساعات

 .4النعت ابملصدر
 .5تعدد النعت واملنعوت
 .6اإلتباع والقطع
 .7حذف النعت واملنعوت
 التوكيد: .1التوكيد املعنوي
 .2التوكيد اللفظي

ساعة ونصف

 عطف البيان: .1وجوب عطف البيان
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 عطف النسق: .1حروف العطف
 .2معاين حروف العطف
 .3العطف بعد ّإما

ساعة ونصف

 .4العطف بلكن و ًل و بل
 .5العطف على الضمري
 .6احلذف يف العطف
 .7عطف اجلملة واًلسم
 البدل: .1أقسام البدل

 3ساعات

 .2شروط البدل
 النداء: .1معىن النداء وحروفه
 .2حذف حرف النداء
 .3بناء املنادى وإعرابه
 .4العلم املوصوف اببن
فصل :التابع للمنادى
 .5املنادى املضاف إىل ايء املتكلم
أربع ساعات ونصف

 .6املضاف إىل مضاف إىل الياء
 .7نداء أيب وأمي
 أمساء ًلزمت النداء. اًلستغاثة: .1التعجب كاًلستغاثة
 الندبة: .1ما يلحق آخر املندوب
 الرتخيم: .1شروط الرتخيم
 .2ما حيذف مع األخري

ساعة ونصف
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 .3ترخيم املركب
 .4ترخيم غري املنادى
 .5لغتا الرتخيم
 .6ترخيم غري املنادى
 اًلختصاص التحذير واإلغراء: .1أنواع التحذير وإعرابه

ساعة ونصف

 .2اإلغراء وإعرابه
 إعراب الفعل: .1الرافع للمضارع
 النواصب: .1أن و لن و كي
 .2النصب إبذن
 3ساعات

 .3إضمار أن بعد الالم
 .4إضمار أن بعد أو
 .5إضمار أن بعد حىت
 .6إضمار أن بعد الفاء والواو
 .7النصب يف الرجاء والعطف على اًلسم
 عوامل اجلزم:فعال واح ادا
 .1ما جيزم ا
 .2ما جيزم فعلني

 .3حال فعل ِي الشرط

 .4اقرتان اجلزاء ابلفاء
أربع ساعات ونصف

 .5نيابة إذا عن الفاء
 .6اقرتان ما بعد الشرط أو اجلواب ابلواو والفاء
 .7حذف الشرط أو اجلواب
 .8اجتماع الشرط والقسم
 -كم وكأيّن وكذا:

ساعة ونصف

 .1كم اًلستفهامية ومتييزها
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 .2كم اخلربية ومتييزها
 .3ما بني اًلستفهامية واخلربية
 .4كأين وكذا للتنكري
 التأنيث: .1عالمة التأنيث
ساعة ونصف

 .2أقسام التأنيث
 .3صفات ًل تؤنث ابلتاء
 .4ألف التأنيث وأبنيتها
 املقصور واملمدود: .1ضابط املقصور واملمدود
 .2قصر املمدود ومد املقصور

 3ساعات

 .3كيفية تثنية املقصور واملمدود ومجعهما
 .4تثنية املقصور
 .5تثنية املمدود
 .6شواذ املقصور واملمدود
 .7اجلمع السامل للمقصور
 .8التغيري يف مجع املؤنث
 مجع التكسري: .1صور التغيري يف التكسري
 .2أبنية مجع القلة
 .3أبنية مجع الكثرية
 .4أبنية منتهى اجلموع

 3ساعات

 .5تكسري الثالثي فصاع ادا

 .6ما حيذف يف مجع التكسري
 .7احلذف والزايدة
 .8مجع اجلمع وامسه
 .9اجلمع وامسه واسم اجلمع
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 التصغري: .1معانيه وعالمته وشروطه
 .2أمثلة التصغري
 .3تصغري ما زاد على أربعة
 .4شواذ التصغري والتكسري
 .5فتح ما بعد ايء التصغري
 .6ما ًل ي عتد به يف التصغري
 3ساعات

 .7ألف التأنيث فوق الرابعة
املعل إىل أصله
 .8رد ّ

 .9قلب األلف الثانية
 .10حكم احملذوف األصلي
 .11تصغري الرتخيم
 .12تصغري املؤنث بال اتء
 .13تصغري املوصول ابإلشارة
 النسب: .1حكم الياء واأللف والتاء طرفاا
 .2فتح املكسور قبل الظرف
 .3الياء املشددة طرفاا
 .4عالمات التثنية واجلمع
 .5ايء ف ي عل
 .6فعيلة وفعيلة ومذكرمها
 3ساعات

 .7املمدود اآلخر
 .8أنواع املركب
 .9الثالثي احملذوف الالم
وضعا
 .10الثنائي ا

 .11احملذوف الفاء أو العني
 .12مجع التكثري
 .13النسب بدون ايءين
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 .14شواذ النسب
ابعا :األساليب واألنشطة.
را
يتم االعتماد يف التدريس على إلغاء احملاضرة واملناقشة مع الطلبة.
خامسا :التقومي:
ا
اختبار أول 30( :عالمة).
اختبار هنائي 70( :عالمة)
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