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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: خالد أحمد محمد
ثسثؤري وردي مامؤستا: علوم القران/التفسير
ذ.موبايل: 07504849865
ئيميَل: khalidrebwar@yahoo.com
مؤر يان واذووي مامؤستا: 

زانياري بةش و بابةت:
نــــــاوي بةش: زماني عةرةبي

ناوي بابةت: الصرف               

قؤناغ:        دوةةم                 

ذمارةي يةكة: دوو                  

مؤر و واذووي سةرؤك بةش:


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:
يعدُّ فن التصريف من أهمِّ علوم اللغة العربية وأعظمها؛ إذ هو ركن من أركان اللغة، ومقدمة ضرورية لدراسة نحوها وتراكيبهـا اللغويـة، فيجب العمل على دراسته، وتجلية ما غمض منه، وتيسير الوصول إليه. وقديماً قيل: (إن علم الصرف هو أصل العلوم). 
طرينطي بابةت:
فالذي يبيِّن أهميته: احتياج جميع المشتغلين باللغة العربية– من نحوي ولغوي- إليه؛ لأنه ميزان العربية ومعيارها، من حيث إنه يؤخذ جزء كبير من اللغة بالقياس، ولا يوصل إلى ذلك إلا من طريق التصريف.
وتظهر أهميته أيضاً: من حيث إنه بإمكان الصرفيِّ أن يُصرِّف الكلمة كما يريده لمعان يقصدها على وفق أقيسة اللغة، فثمرته: صَوْنُ اللسانِ عن الخطأِ فى المفرداتِ، ومراعاةُ قانونِ اللغةِ فى الكتابةِ.
ئامانجي بابةت:
-تعريف الطلبة بأهمية مادة الصرف في الدرس اللغوي، ونسبة هذا العلم وعلاقته ببقية العلوم اللغوية، وموضوعاته.
 -الوقوف على أهم أوزان الألفاظ العربية، وتمرين الطلبة على الطريقة التي يعرف بها وزن تلك الألفاظ، وما طرأ عليها من تغيير، وإعلامهم بمعاني الحروف الزائدة
 -تبصير الطلبة بأهم أنواع الأفعال والأسماء، كالصحيح والمعتل، والمجرد والمزيد، والمعلوم والمجهول، والمؤكد وغير المؤكد....وغيرها
-إعلام الطلبة وتدريبهم على طريقة اشتقاق الماضي والمضارع والأمر، وأبرز التغييرات تطرأ على الأفعال عند إسنادها إلى الضمائر.
-بيان أهم أوزان المصادر في اللغة العربية، وجمعي القلة والكثرة، وما يتعلق بالمنقوص والمقصور والممدود.
-تزويد الطلبة بمعلومات عن همزة الوصل والقطع، والألف المقصورة والممدوة، وغير ذلك مما يساعد في معرفة معالم الإملاء العربي في هذا المجال.
                           




                                        دابةشكردني خشتةي بابةتةكة       
هةفتةي يةكةم
مقدمة، مبادئ علم الصرف: 
 تعريف الصرف وأهميته، وعلاقته بالعلوم اللغوية
 موضوعه وتاريخه وثمرته ومصادره
هةفتةي دووةم
 تعريف البنية والكلمة وأقسامها
 علامات الاسم والفعل وخصائصهما
هةفتةي سيَيةم
الميزان الصرفي: تعريفه، وأهميته، وأسباب اختيار (فعل)
 الميزان الصرفي: للحروف الأصلية.
                 
هةفتةي ضوارةم
               -للحروف الزائدة والمحذوفة                  
                -في القلب المكاني                                 
هةفتةي ثيَنجةم
               -في الإعلال والادغام         
             -تطبيقات واختبار يومي
هةفتةي شةشةم
أقسام الفعل:
 أولاُ- الصحيح والمعتل، وأقسامهما
تعريف الصحيح والمعتل، وحروف العلة، واللين والمدّ
     أنواع الصحيح
هةفتةي حةفتةم
     أنواع المعتل 19/11/2013 شعبة ب
     تطبيقات في أنواع الصحيح والمعتل 
هةفتةي هةشتةم
ثانياً-المجرد والمزيد، وأقسامهما
   -أوزان الثلاثي المجرد (1) 19/11/2013 شعبة أ
   -أوزان الثلاثي المجرد (2)
هةفتةي نؤيةم
-أوزان الرباعي المجرد والملحق به
- أوزان الثلاثي المزيد بحرف وبحرفين 
هةفتةي دةيةم
-أوزان الثلاثي المزيد بثلاثة أحرف  
-أوزان الرباعي المزيد والملحق به 
هةفتةي يازدم
 -أوزان الملحق بالرباعي المزيد
   امتحان (1)
هةفتةي دوازدةم
  معاني أبواب المزيد
-معاني أبواب الثلاثي المزيد بحرف واحد (الباب الأول)
- معاني أبواب الثلاثي المزيد بحرف واحد (الباب الثاني والثالث)
هةفتةي سيَزدةم
-معاني أبواب الثلاثي المزيد بحرفين (الباب الأول، والثاني)
 - معاني أبواب الثلاثي المزيد بحرفين (الباب الثالث والرابع والخامس)
هةفتةي ضواردةم
  - معاني أبواب الثلاثي المزيد بثلاثة أحرف.
- معاني أبواب الرباعي المزيد بحرف وبحرفين.
هةفتةي ثازدةم
 ثالثاً-تقسيم الفعل من حيث الجمود والتصرف
  -تعريف الجامد أنواعه
   -تعريف المتصرف وأنواعه
هةفتةي شازدةم
رابعا: اشتقاق الماضي والمضارع والأمر
     -اشتقاق الماضي والمضارع
      -اشتقاق الأمر
هةفتةي حةظدةم
   إسناد الفعل الماضي الصحيح إلى الضمائر
   إسناد الفعل الماضي المعتل إلى الضمائر
هةفتةي هةذدةم
    إسناد الفعل المضارع الصحيح إلى الضمائر
    إسناد الفعل المضارع المعتل إلى الضمائر
هةفتةي نؤزدةم
   إسناد فعل الأمر الصحيح إلى الضمائر
   إسناد فعل الأمر المعتل إلى الضمائر
هةفتةي بيستةم
    تطبيقات على إسناد الفعل إلى الضمائر
    امتحان (2)
هةفتةي بيست ويةك
خامساً: تقسيم الفعل إلى المبني للمعلوم والمبني للمجهول: 
تعريف المعلوم والمجهول، وأسباب حذف الفاعل، وما ينوب عنه.        
كيفية صياغة الفعل الماضي والمضارع للمجهول  
هةفتةي بيست ودوو
سادساً: تقسيم الفعل من حيث التوكيد وعدمه.
     ما يؤكد من الأفعال بنون التوكيد وجوباً 
     ما يؤكد من الأفعال بنون التوكيد وجوباً، وما يمتنع توكيده
هةفتةي بيست وسىَ
    حكم آخر الفعل الصحيح المؤكد عند الإسناد إلى النون
    حكم آخر الفعل المعتل المؤكد عند الإسناد إلى النون 
هةفتةي بيست وضوار
المصادر:
مصادر الأفعال الثلاثية (ضوابطها 1)
مصادر الأفعال الثلاثية (ضوابطها 2)
هةفتةي بيست وثيَنج
  مصادر الأفعال الرباعية 
مصادر الأفعال الخماسية 
هةفتةي بيست وشةش
مصادر الأفعال السداسية
امتحان (3)
هةفتةي بيست وحةوت
جمع التكسير: 
    تعريفه وأنواعه
    صيغ جموع القلة
هةفتةي بيست وهةشت
    صيغ جموع الكثرة (1)
    صيغ جموع الكثرة (2) 	
هةفتةي بيست ونؤ
المقصور والمنقوص والممدود (تعريفها والمقصود منها)
  تثنية المقصور وجمعه
هةفتةي سييةم
   تثنية المنقوص وجمعه
   تثنية الممدود وجمعه

                                          سةرضاوةكان :
-شذا العرف في فن الصرف،  أحمد الحملاوي            دروس في التصريف، محمد محي الدين عبد الحميد                      
- المنصف شرح كتاب التصريف، ابن جني                    - الممتع في التصريف، ابن عصفور    
 -الصرف الكافي، أيمن عبد الغني                               -الصرف الواضح. عبد الجبار العلواني. 
- شرح المفصل، ابن يعيش                                   - الصرف الوافي، د: هادي نهر
-شافية ابن الحاجب، وشروحها، كشرح الرضي والاسترآباذي، وسيد عبد الله.                          

نموذجان من الأسئلة الفصلية لمادة الصرف
نموذج الامتحان الأول
/   أ- عرف الصرف لغة واصطلاحاً بالمعنى العلمي والعملي، ثم اذكر موضوعه، واستمداده. 
    ب-بيّن المقصود من خمسة من المصطلحات الآتية مع ذكر الأمثلة:  
          (1-الميزان الصرفي 2- المجرد 3-الأجوف 4-المضعف  5-المثال 6-حروف اللين والمدّ) 
س2/ أ- اذكر ميزان أبواب الثلاثي المجرد، ممثلاً بمثالين لكل باب، مع الإشارة إلى نوع الأفعال التي تأتي من الباب الثالث.                     
     ب-اذكر ميزان أبواب الثلاثي المزيد بحرف واحد، مع بيان معنيين لكل باب، موضحاً إجابتك بالأمثلة.
س3/ أذكر أوزان الأفعال الآتية، مع بيان نوعها من حيث الصحة والاعتلال، وإسناد الأفعال إلى أبوابها، وفق الجدول:     
 (   1- تَرَهْوَكَ      2-اسْتَقَام     3 –هَيْمَنَ    4- اجْلَوّذَ     5- رامٍ        6- يَصْطَنِعُ    7-جَحْمَرِش    
      8-ءَامن        9-فِ       10- عِدْ    11- يَذَّكَّرُ     12- حَادِي    13- يَدْعُونَ    14-اشْمَأَزَّ )  
            
الكلمة
وزنها
      بابها (إن كانت فعلا)
نوعها من حيث الصحة والاعتلال
نوع الصحيح           نوع المعتل
1
تَرَهْوَكَ





نموذج الامتحان الثاني
س1/- عرف الجامد والمتصرف، واذكر أقسام كل منهما، مع التمثيل لكل قسم.
 س2/ أجب عن فرعين:
 أ- متى يمكن أن يبنى الفعل المجهول من الفعل اللازم؟ بين ذلك 
 ب- حول الأفعال الآتية إلى المجهول، مع الضبط بالشكل:
        (1-يبيع 2-تباعد 3-تعلّم 4- ردّ5- اعتلَّ 6-قال)
ج-أذكر مصادر الأفعال الدالة على (الامتناع، الحرفة، الداء، السير)، مع التمثيل لكل واحد منها.
   س2/ أ- أسند الفعل (أمر) إلى ضمائر الرفع في جميع صورها.
          ب-أجب عما يأتي:
   1-فعل أمر للمفرد المذكر من (سأل) و (زكّى).           2-فعل ماض ومضارع لجمع المؤنث الغائب من (سافَرَ)
           3-فعل ماض ومضارع للمتكلم وحده من (وقف)     4-فعل مضارع وأمر للمخاطب المؤنث المفرد من (ضمّ).
           5-فعل مضارع وأمر للمثنى المخاطب من ( صان)        6-فعل ماض للمتكلم مع الغير من (استقال) و(توانى) 
- تاقيكردنةوةي لةناكاو (quiz)بكريَت .
1-زِن الكلمات الآتية مع الضبط بالشكل:                      
الكلمة
وزنها
الكلمة
وزنها
الكلمة
وزنها
1- دِرْهَم

6- زَنْجَبِيل

11- أَقَام         

2- اسْتَقْصَى          

7- الفَم      

12-ربَّى

3- يَدْعُونَ

8-سَفَرْجَل

13-رَ

4-اصْطَلَحَ

9-القُرآن

14-نَاءَ

5-ضَعْ

10- يَدُعُّ           

15-ماضٍ


2- أسند الأفعال إلى ضمائر الرفع في جميع صورها:
   1-علم    2- آمن 3- شقّ  4-قال 5- اجتمع




.                 نموذج اسئلة الامتحان النهائي
--------------------------------------------------------------------------------
ملاحظة: لا بد أن تكون الإجابة معززة بالأمثلة المناسبة، المضبوطة بالشكل.
س1/ 
ب-  عرف سبعة  من المصطلحات الآتية:                                                                                                                        (7) درجات
(1-المثال   2- السالم   3-المضعف    4-اللفيف المقرون   5- علم الصرف  6-الناقص   7-الأبنية  8-الميزان الصرفي  9- اسم الجمع)
ج- أذكر أوزان الكلمات الآتية، ونوعها من حيث الصحة والاعتلال، ثم أسندها إلى أبوابها، وفق الجدول:         (8) درجات       
(1- ءَامَنَ        2-جعفر          3- شاء َ             4- أعَانَ                 5-اتَّقى           6-يَذَّكَّرُ -       7- قاضٍ   
 8- قُم         9 - شقَّ        10- حادي            11- يصف             12- اِقشعرّ            13- رَ 14-سَفَرْجَل)
            
الكلمة
وزنها
نوعها من حيث الصحة والاعتلال
نوع الصحيح         نوع المعتل
بابها
1
ءَامَن





 س2/                                                                                                                                                                      (15) درجة
أ – اذكر أوزان الثلاثي المجرد، والرباعي المجرد.
ب- بيّن معاني ثلاثة من الأبواب الآتية:                                                                                                         
        (أَفْعَلَ، فعَّل، تفعَّل، تفاعل)                                                                                            	
ج- عرف الفعل المعلوم والمجهول، ثم حَوِّل الأفعال الآتية إلى المجهول: 
(1-شَدّ 2-جاء 3-راعى 4- تَعَلَّمَ   5-يَصِفُ 6-يَبيعُ)
س3/   أجب عن ثلاثة فروع:                                                                                                                           (15) درجة
أ- فَصِّل القول في الفعل الجامد والمتصرف.
ب-اذكر أوزان الثلاثي المزيد بحرفين.
ج- اذكر المواطن التي يؤكد فيها الفعل بنون التوكيد الثقيلة والخفيفة.
د- عرّف جمع القلة، واذكر أوزانه.
 س4/     
ب- أذكر مصادر الأفعال الآتية: (1-كاتَبَ    2-صَنَع    3-فَرِح َ   4-  أَعْلَمَ    5- نَصَرَ    6-استدْعَى).                                (6) درجات                
ج –  أَسْنِد الفعل (قال) إلى ضمائر الرفع في جميع صورها، ثم صغ ما هو مطلوب إزاء كل فعل من الأفعال الآتية:                           (9) درجات    
        1-فعل أمر للمفرد  المذكر من   (أحْسن)      و (أمر).                             2-فعل ماض ومضارع لجمع المؤنث الغائب من (تصالح)
       3-فعل ماض  ومضارع للمثنى المخاطب من    (استلهم)                                4 -فعل مضارع وأمر للمخاطب المؤنث المفرد من (رأى).
      5-فعل مضارع وأمر لجمع المذكر المخاطب من (استقلّ)                            6-فعل ماض للمتكلم مع الغير من (مضى)  و(ظَنَّ)            
------------------------
تيَبيني : 
- نموونةي ثرسيار و وةلآم بؤ تاقيكردنةوةكاني وةرزي وكؤتاي سالَ دابنريَت .
- 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 .








