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 ميادة محمد عبد اللطيف  جاسم 
 التدريسي: اسم

Mayadamaymel665@gamil.com      البريد

 :االلكتروني

 اللغة العربية 
 اسم المادة:

 :الفصل مقرر الفصل الربيعي 

خالل جمال لغتنا العربية من  همو مشاعرهم  وإدراك مهإحساسوإرهاف ، همية اللغة العربية من خالل تنمية الذوق األدبي أتعريف الطلبة ب

، وتمرسهم على جودة من خالل المطالعة وتحصيل المتعة واإلعجاب  ،الموضوعات المنوعة من الصرف والنحو واإلمالءالخوض في 

 ة:الماد أهداف وبراعة الخيار  .األسلوب من حيث الوضوح والقوة والجمال وروعة التصوير ودقة التفكير وحسن التعبير 

 

 ة والتعرف على  أهم أصول اللغة العربية من حيث النظام الصوتي والحروف الهجائية والمنصوبات  والمجرورات والتوابع  فضال عن مواضع الهمز -

 الميزان الصرفي وعالمات الترقيم .....الخ

التفاصيل 

 ةاالساسي

 ة:للماد
 م .0222غير االختصاص، للدكتور عبد القادر حسن والدكتور حميد احمد إلهيتي وآخرون ، الموصل، ألقسام ـ اللغة  العربية 

الكتب  م.1891ألقسام غير االختصاص، للدكتور عبد القادر حسن والدكتور محمد حسين وآخرون، الموصل،اللغة  العربية ـ 

 ة:المنهجي

   اء الدين عبد هللا العقيلي الهمداني، تأليف محمد محي الدين عبد الحميد ، بيروت ، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك لقاضي القضاة بهـ 

 لبنان.   

 . ،بيروت لبنان1لسان العرب االبن منظور ،طـ 

 وغيرها ـ الصحاح في اللغة العربية للجوهري ،د.ت،د،ط.

 االنترنتشبكة   -

المصادر 

 ة:الخارجي

  

االمتحانات  المختبر ا            الفصل الدراسي 

 اليومية

 االمتحان النهائي المشروع

 %32مثالا  -       13مثالا   %53ال          ا        لفصل الثاني  / مثال      

تقديرات 

 :الفصل

الخاصة بالمادة من قبل الطلبة.  كتابة التقارير -  

  الشهرية )الشهر األول والشهر الثاني (. االختباراتإجراء  -

معلومات 

 :ةإضافي
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لمالحظاتا ةالنظري المادة ةيلالعم المادة   التاريخ 

ع
و
سب

أل
 ا

 النحو  :أوال  

 لمرفوعات :  

 .رـ المبتدأ والخب

 .  ـ .اسم كان وأخواتها

19/0 1 

 ـ خبر أن وأخواتها   

 ـ الفاعل ونائب الفاعل 

03/0 0 

 . المنصوبات :   

 ـ المفعول به . 

 ـ المفعول المطلق . 

 

4/5 

 

 

3 

 ـ المفعول فيه.  

 ـ المفعول ألجله.

 ـ المفعول معه  

 

11/5 

 

4 

 ـ االستثناء .    

 ـ الحال. 

 

 

19/5 

3 

 ـ التمييز .     

 ـ المنادى .      

 

03/5  
6 

 المجرورات:   

 بحرف الجر .  رـ المجرو

 ـ المجرور باإلضافة .

 

1/4 

7 

 التوابع:   

 ـ النعت .

 ـ التوكيد.

 

 

9 /4 

9 

 ـ البدل .   

 ـ عطف النسق.   

 

 

15/4 
8 

 12 00/4 ـ العدد وأحكامه.  

 ثانيا : الصرف :   

 ـ الميزان الصرفي . 

08/4 11 
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 .الفعل الصحيح .   

 ـ الفعل المعتل . 

6/3 10 

 الفعل المجرد والمزيد . -    

 ـ إسناد الفعل .   

15/3 15 

 ثالثا: اإلمالء:   

 ـ عالمات الترقيم . 

02/3 14 

 ـ رسم الهمزة .   

 ـ رسم التاء.  

07/3 13 

 

 

 

 :                                                              توقيع العميد:األستاذتوقيع 


