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   حكومةتي هةريَمي كوردستان-عيَراق                                                                                                                       حكومة إقليم كوردستان-العراق
   سةرؤكايةتي ئةنجومةني وةزيران                                                                                                                                 رئاسة مجلس الوزراء
وةزارةتي خويَندني بالآ و تويَذينةوةي زانستي                                                                                                       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
سةرؤكايةتي زانكؤي سؤران                                                                                                                                              رئاسة جامعة سوران    
    فاكةلَتي ئاداب                                                                                                                                                               فاكلتي الآداب
                                                                                           دارِشتي ثلاني خويَندن/كؤرس بووك
                                                                                              بؤ سالَي خويَندني 2013-214                       

زانياري مامؤستا:

نــــــاوي مامؤستا: د. أمير رفيق عولا المصيفي
ثسثؤري وردي مامؤستا اللغة
ذ.موبايل:07504646917
ئيميَل: ameer.a@soranu.com
مؤر يان واذووي مامؤستا:

زانياري بةش و بابةت:
نــــــاوي بةش: اللغة العربية

ناوي بابةت: النحو

قؤناغ: الرابعة

ذمارةي يةكة: 4

مؤر و واذووي سةرؤك بةش: أ  د. صادق كريم يحيى


زانياري بةرثرس و جيَطري دلَنيايي جؤري بةش:
نــــــاوي بةرثرس: م. حسين عبداللطيف عبدالله
نــــــاوي جيَطر: د. عمر أحمد محمود

ذ.موبايل:07706171217
ذ.موبايل:07505470928

ئيميَل: hussen.1977@yahoo.com
ئيميَل:  omarmahmoud1@hotmail.com



                            
                                   ثيَويستة كورتةيةك بنووسريَت بؤ:    
ثيَناسةي بابةت:
يهتم مقرر النحو في الصف الرابع بدراسة مفصلة لعدة موضوعات تشمل أبواب الفعل المضارع نصبه وجزمه والعدد وأنواعه والاستثناء والبدل والعطف والممنوع من الصرف )
طرينطي بابةت:

ئامانجي بابةت:

أهداف المادة
         من المتوقع في نهاية هذا المقرر أن تحقق هذه الأهداف:
أن يعرف الطالب على إعراب الفعل المضارع وحالاته
-   أن يفهم الطالب كيفية كتابة الأعداد وتناسقها مع المعدود وإعرابها 
3 -أن يستوعب الطالب أحكام البدل وعطف البيان والفرق بينهما
4-    أن يعرف الطالب عطف النسق وحالاتها وادواتها ومعانيها.
5-    أن يعي الطالب الممنوع من الصرف وحلاته في اللغة العربية 
6-    أن يتعرف على باب الاشتثناء وأنواعه وأقسامه وإعراب المستثنى.
7-     أن يدرك الطالب الفرق بين أدوات النصب والجزم.
8-     أن يستوعب الطالب أسلوب النداء في اللغة العربية وأحكام المنادى وحالاته
9-    أن يكتسب الطالب بعض الأصول النحوية التي اشتملت عليها الدراسة النحوية.
10-    أن يعتاد الطالب المقارنة بين الآراء, و أن يتقن انتقاء الأصح منها.
11-    أن يعتاد الطالب تطبيق القواعد النحوية على ما يقرأه من نصوص
                           


	
                                   دابةشكردني خشتةي بابةتةكة       
هةفتةي يةكةم
عطف النسق
تفريعات المادة
هةفتةي دووةم
عطف النسق 
تعريفه، أحكامه، أدواته ومعانيها
هةفتةي سيَيةم
عطف النسق
معاني الواو والفاء وثم، وأو، وحتى، وأم، وبل
هةفتةي ضوارةم
أسلوب النداء
أحكام المعطوف والمعطوف عليه، وعطف الظاهر على المضمر وحذف المعطوف عليه
هةفتةي ثيَنجةم
أسلوب النداء
تعريفه، أحكامه، أدواته ومعانيها
هةفتةي شةشةم
أسلوب النداء
أنواع المنادى وإعرابه وإعراب تابعه
هةفتةي حةفتةم
الممنوع من الصرف
تكملة موضوع النداء.
هةفتةي هةشتةم
الممنوع من الصرف
تعريفه وأنواعه وشروطه
هةفتةي نؤيةم


هةفتةي دةيةم
الاختبار الأول في المواد المدروسة .

هةفتةي يازدم
إعراب الفعل المضارع
نصب الفعل المضارع
هةفتةي دوازدةم
إعراب الفعل المضارع
أدوات النصب (أن، كي، لن، إذن) ودلالاتها
هةفتةي سيَزدةم
عراب الفعل المضارع
ما ينوب عن المصدر، وإفراده وتثنيته، وحكم حذف عامله
هةفتةي ضواردةم
إعراب الفعل المضارع
تكملة دلالات الأداوت
هةفتةي ثازدةم
إعراب الفعل المضارع
جزم الفعل المضارع الأدوات التي تجزم فعلا واحدا
(لم، لما، لام الأمر، لا الناهية) 
هةفتةي شازدةم
الاختبار الثاني في المواد المدروسة

هةفتةي حةظدةم
إعراب الفعل المضارع
الأدوات التي تجزم الفعلين (لون لولا، لومان أما، 
هةفتةي هةذدةم
إعراب الفعل المضارع
تكملة أداوت الجزم الإخبار بالذي والألف واللام
هةفتةي نؤزدةم
الاستثناء
المستثنى بـ(إلا)، أحكامه وإعرابه، وتكرار إلا
هةفتةي بيستةم
الاستثناء
 المستثنى بغير وسوى، أحكامه وإعرابه.
هةفتةي بيست ويةك
الاستثناء
المستثنى بـ(ليس وحاشا وخلا).
هةفتةي بيست ودوو
العدد
تعريفه، وأنواعه من حيث التذكير والتأنيث
هةفتةي بيست وسىَ
العدد
أنواعه من حيث التعريف والتنكير وإعرابه وإعراب معدوده
هةفتةي بيست وضوار
الاختبار الثالث في المواد المدروسة

هةفتةي بيست وثيَنج
العدد
تكملة الإعراب
هةفتةي بيست وشةش
العدد
كم وكأي وكذا التي تفيد العدد
هةفتةي بيست وحةوت
مراجعة عامة
مراجعات لأهم ما درس في السنة الدراسية
هةفتةي بيست وهةشت
مناقشات ومحاورات
مع الطلبة وفيما بينهم
هةفتةي بيست ونؤ


هةفتةي سييةم




                                          سةرضاوةكان :
1- شرح ألفية ابن مالك: بهاء الدين عبد الله بن عقيل المصري الهمداني، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر- سوريا، ( 1985م). 
2-  شرح ألفية ابن مالك: بدر الدين محمد بن محمد بن عبد الله بن مالك الطائي المشهور بـ(ابن الناظم)، المطبعة العلوية- النجف، (1342هـ).
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4- شرح التسهيل: جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك، تحقيق: أحمد السيد سيد أحمد علي، المكتبة التوفيقية- القاهرة، (د.ت).
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6- شرح قطر الندى وبل الصدى: جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاري، تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد، دار إحياء التراث العربي- بيروت، ط11، (1383هـ).
7- شرح الكافية: رضي الدين محمد بن الحسن الأسترآبادي، تحقيق: يوسف حسن عمر، مؤسسة الصادق- طهران، (1978م).
8- شرح المفصل: موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش النحوي، تحقيق: أحمد السيد أحمد، المكتبة التوفيقية- القاهرة،( د.ت ).
9- المفصل في صنعة الإعراب: جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، تحقيق: الدكتور: علي بو ملحم، مكتبة الهلال- بيروت، ط1، (1993م).
10- الكتاب: أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر المشهور بـ(سيبويه)، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الجيل - بيروت، ط1، (1386هـ/1966م).
11- المقتضب: أبو العباس محمد بن يزيد المبرد، تحقيق: الدكتور: محمد عبد الخالق عضيمة، عالم الكتب- بيروت، (1963م).
12- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب:  جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاري المصري، تحقيق: الدكتور: مازن المبارك، ومحمد علي حمد الله، دار الفكر- دمشق، ط6، (1985م).
13- النحو الوافي: عباس حسن ، مكتبة الحميدي- بيروت، ط1، (1428هـ/2007م).
14-  مقوِّمات الجملة العربية: الدكتور: علي أبو المكارم، دار غريب للطباعة والنشر- القاهرة، ط1، (2007م).
15- موجز قواعد اللغة العربية: سعيد الأفغاني، طبعة مصر

تيَبيني : 
- نموونةي ثرسيار و وةلآم بؤ تاقيكردنةوةكاني وةرزي وكؤتاي سالَ دابنريَت .
  بعض أسئلة نموذجية:
 س1/ أنشئ جملة تتضمن أدوات الجزم 
س2/ 
	 متى يوافق العدد المعدود ومتى يخالفه؟ 
ب- ما المقصود بالاستثناء التام والاستثناء المفرغ، وما الحكم الإعرابي للاستثناء المفرغ استشهد له؟ 

س3/  أ- أجب عمَّا يأتي:  1- ما هي  أنواع النداء؟ 2- ماذا يعني المنوع من الصرف ؟                                                                     
   ب- هناك أدوات جزم للفعلين تكلم عنها.
س4/ أجب عما يأتي، ولتكن أجوبتك بعرض أمثلة توضيحية.   
	المنادى مبني ومعرب

    ب – عطف البيان وعطف النسق؟

- تاقيكردنةوةي لةناكاو (quiz)بكريَت .
- ثيَويستة كؤرس بووك بة فؤنتي (Ali_K_Traditional) بؤ كوردي و بةفؤنتي (Ali-A-Traditional) بؤ عةرةبي و بةفؤنتي (Times New Roman) بؤئينطليزى.


	هةر تيَبينيةكي تر كة مامؤستا هةيبيَت .
	أدوات التقويم ، وتوزيع الدرجات: 

 م
  الأداء 
 الدرجة
 1
  الحضور والغياب والمناشط
 10
 2 
  الاختبارات الدورية
 30 
 3
  الاختبار النهائي
 60 







