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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: محمد عبد الله فتح الله  
ثسثؤري وردي مامؤستا اللغة العربية/ الآداب
ذ.موبايل:07504910797
ئيميَل:M-abdullah79@hotmail.com
مؤر يان واذووي مامؤستا:

زانياري بةش و بابةت:
نــــــاوي بةش: اللغة العربية

ناوي بابةت: الصرف

قؤناغ: الثالثة

ذمارةي يةكة: وحدتان (2)

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:
لمحة عامة عن المادة (أهمية علم التصريف، والحاجة إليه):
يعدُّ فن التصريف من أهمِّ علوم اللغة العربية وأعظمها؛ إذ هو ركن من أركان اللغة، ومقدمة ضرورية لدراسة نحوها وتراكيبهـا ودلالاتها، 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 يقصده على وفق أقيسة اللغة...
ئامانجي بابةت:
             أهداف المادة، والنقاط الواجب تعلمها من قبل الطالب:
              
إنّ من أهم أهداف علم التصريف: 
أ- صون اللسان عن الخطأ في المفردات، ومراعاة قانون اللغة في الكتابة. فإنّ تعلُّمه وتدريسه يفيد عصمةً: تمنع الشخصَ من الخطأ في الكلمات العربية، وتَقِيهِ من اللَّحن في ضبط صيغها، وتُيَسِّر له تلوينَ الخطاب، وتساعده على معرفة الأصليِّ من حروف الكلمات والزائد؛ إذ هو العلم الذي يتناول دراسة أبنية الكلمة، وما يكون لحروفها من: أصالة، أو زيادة، أو صحة، أو إعلال- من قلب، ونقل، وحذف-، أو إدغام، أو إمالة، وما يعرض لآخرها مما ليس بإعراب ولا بناء، كالوقف والابتداء، وإلتقاء الساكنين. وكذلك تصغير الكلمة، وتكسيرها، وصياغة المشتقات وكيفية توليدها وتشكيلها بواسطة اللواصق الاشتقاقية والتصريفية، وبيان دلالات أبنية المشتقات ومعانيها المتنوعة المختلفة،... فبمراعاة قواعده: تخلو مفردات الكلام من مخالفة القياس التي تُخِلُّ بالفصاحة، وبلاغة المتكلمين. 
ب- ومِن أهداف تدريس هذا الفن: تعلُّم كيفية تغيير أبنية الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة، للحصول على معاني كثيرة مقصودة، لا تخصل إلا بها.   






                                   دابةشكردني خشتةي بابةتةكة       
هةفتةي يةكةم
التصريف: تعريفه العلمي والعملي، فائدته وأغراضه، لمحة تأريخية عنه، مصطلحات صرفية.
هةفتةي دووةم
الاشتقـاق: معنـاه، أهميتـه، أقسـامه: ( 1- الاشتقاق الصغير، 2- الاشتقاق الكبير، 3- الاشتقاق الأكبر، النحت: أنواعه)، أمثلة تطبيقية.
هةفتةي سيَيةم
أصل المشتقات: اختلاف علماء العربية في ذلك، أدلة كلّ فريق ومناقشتها.
رأي المعاصرين في كيفيّة توليد البنى الاشتقاقية وكيفيّة تشكيلها، وذلك بواسطة: الجذر الأصلي+ اللواصق الاشتقاقية. وذكر أمثلة شافية لهذه النظرية الدقيقة.
هةفتةي ضوارةم
اسم الفاعل: مفهومه، صياغته من الثلاثي وغيره، زمن اسم الفاعل، ودلالته، نماذج تطبيقية.
هةفتةي ثيَنجةم
صيغ المبالغة لاسم الفاعل: مفهومها، أبنيتها-أوزانها-، دلالاتها، أمثلة تطبيقية.
هةفتةي شةشةم
الامتحان الفصلي (الفصل الأول)
هةفتةي حةفتةم
اسم المفعول: تعريفه، صياغته من الثلاثي وغيره، زمن اسم المفعول ودلالته، نماذج تطبيقية.
هةفتةي هةشتةم
(مبالغة اسم المفعول)، (صيغ مشتركة بين اسم الفاعل واسم المفعول).
هةفتةي نؤيةم
الصفة المشبهة: تحقيق القول في ماهيتها، صياغة الصفة المشبهة، أمثلة تطبيقية.   
هةفتةي دةيةم
أبنية الصفة المشبهة ودلالاتها وأمثلة ذلك. ما افترق فيه اسم الفاعل والصفة المشبهة.
هةفتةي يازدم
أفعل التفضيل: تعريفه، دلالته، شروط صياغته، طريقة التفضيل مما لم يستوف الشروط.
هةفتةي دوازدةم
التعجب: تعريفه، أساليبه، شروط ما يُصاغُ منه فِعلا التعجُّب، أمثلة تطبيقية.
هةفتةي سيَزدةم
اسما الزمان والمكان: مفهومهما، صياغتهما من الثلاثي وغيره، الألفاظ الخارجة عن القياس منهما، تعليل ذلك، نماذج تطبيقية.
هةفتةي ضواردةم
اسم الآلة: تعريفه، أوزانه، دلالات أبنيته، الكلام عن: (اختلاف البناء لاختلاف المعنى).
هةفتةي ثازدةم
الامتحان الفصلي (الفصل الثاني)
هةفتةي شازدةم
الإعـلال والإبـدال: مفهومهما، الصلة بينهما، أهيمة الموضوع، أغراضه. 
أنواع الإعلال باختصار: 1- الإعلال بالقلب،  2- الإعلال بالنقل -الإعلال بالتسكين-، 3- الإعلال بالحذف،  4- تغييـر الهمزة.  أمثلة تطبيقية. 
هةفتةي حةظدةم
تأثير الصوت على تأسيس قواعد الإعلال. الغرض من الإعلال: (التخفيف على اللسان، تقليل الجهد، الاقتصاد في النطق، الابتعاد عن التكلّف، تيسير الخطاب وتلوينه،...).
هةفتةي هةذدةم
أولاً: تغيـير الهمزة: الهمزة تكون فيها ثلاثة أشياء: 1- التحقيـق.  2- التخفيـف، ويكون تخفيفها: أ- بقلب الهمزة حرفَ علة آخر.  ب- أو حذفها.  ج- أو جعلها بَيْنَ بَيْنَ. 3- الإبدال. نماذج تطبقية.
هةفتةي نؤزدةم
3- إبدال الهمزة: قواعد إبدال الهمزة من الواو أو الياء-خمس قواعد-، مع أمثلة تطبيقية.
هةفتةي بيستةم
ثانياً: الإعلال في أحرف العلة: 1- الإعلال بالقلب: معناه، أنواعه: أ- قلب الألف ياءً، ب- قلب الألف واواً، ج- قلب الواو والياء ألفاً، د- قلب الواو ياءً، هـ- قلب الياء واواً. أمثلة تطبيقية.
هةفتةي بيست ويةك
2- الإعلال بالنقل أوالتسكين: معناه، مواضع الاعلال بالنقل. أمثلة تطبيقية.
هةفتةي بيست ودوو
3- الإعلال بالحذف: معناه، أنواع الحذف، قواعد الحذف. أمثلة تطبيقية.
هةفتةي بيست وسىَ
الامتحان الفصلي (الفصل الثالث)
هةفتةي بيست وضوار
الإبدال: حقيقته، الفرق بينه وبين الإعلال، الغرض من الإبدال، دور الصوت في الإبدال مع توضيح ذلك بالأمثلة، أقسام الإبدال وحروفه، نماذج تطبيقية.
هةفتةي بيست وثيَنج
أبرز قواعد الإبدال: (الإبدال في فاء الافتعال)، (الإبدال في تاء الافتعال)، (إبدال النون من الميم). مع أمثلة تطبيقية لكلّ قاعدة من هذه القواعد.
هةفتةي بيست وشةش
جمع التكسير: مفهومه، أوزانه الدالة على جموع القلة والكثرة، معاني أبنيتهما، نماذج تطبيقية.
هةفتةي بيست وحةوت
التصغيـر: تعريفه، أغراضه، شروطه، أبنيته، طريقة التصغير من الثلاثي وغيره، أمثلة تطبيقية.
هةفتةي بيست وهةشت
النسـب: تعريفه، فائدته، أركانه، طريقة النسب، التغيرات التي تطرأ على الاسم المنسوب عليه، دلالة النسب. أمثلة تطبيقية.
هةفتةي بيست ونؤ
الامتحان الفصلي (الفصل الرابع)
هةفتةي سييةم
همزة الوصل: حقيقتها، الغرض من الإتيان بها، أماكن وجودها: أ- في الفعل،  ب- في الاسم،  ج- في الحرف. حركات همزة الوصل.

                                          سةرضاوةكان :
1- الممتع الكبير في التصريف، للعلامة ابن عصفور الإشبيلي.
2- شرح شافية ابن الحاجب، للعلامة رضي الدين الإسترا باذي
3- شرح التصريح على التوضيح، للعلامة خالد بن أحمد الأزهري.
4- شَذا العَرف في فن الصرف، للشيخ: أحمد بن محمد الحَملاوي
5-  الصرف الواضح، للدكتور: عبد الجبار علوان نايلة
6-  الكافي في الصرف وتطبيقاته، للأستاذ صبري إبراهيم السيد
7-  علم الاشتقاق نظريّاً وتطبيقيّاً، للأستاذ: محمد حسن جبل
8- الصرف الكافي، أيمن أمين عبد الغني
9- المنهج الصوتي للبنية العربية-رؤية جديدة في الصرف العربي-، للدكتور: عبد الصبور شاهين.
10- دراسة الصوت اللغوي، للأستاذ: أحمد مختار عمر.
11- معاني الأبنية في العربية، د. محمد فاضل السامرائي.
12- البنية الصرفيّة وأثرها في تغيير الدلالة، للدكتور: محروس محمد إبراهيم.
13- اللواصق الاشتقاقية ودلالاتها في العربية-رسالة ماجستير-، لريبوار عبد الله خطاب.
14- الصِّحاح-تاج اللغة-، لعلامة إسماعيل بن حمّاد لجوهري.
15- المصباح المنير، للعلامة أحمد بن علي الفيومي
16- القرارات النحوية والتصريفية لمجمع اللغة العربية بالقاهرة، جمعاً ودراسة وتقويماً، لخالد العصيمي
تيَبيني : 
- نموونةي ثرسيار و وةلآم بؤ تاقيكردنةوةكاني وةرزي وكؤتاي سالَ دابنريَت .
س1/ عرِّف اسمَ الفاعلِ؟ وبيِّن دلالَتَهُ؟ وهل تَختلفُ دَلالتُه عن دَلالةِ صِيغِ المُبالغة لَه                   (5) درجات 
 
س2/ صُغْ اسمَ المفعول مما يأتي، مُبيِّناً سبب مجيئه على الوزن الذي تراه، مع الضبط بالشكل:
    (سَألَ،  اخْتَارَ،  رَعَى،  شَكَّ،  وَقَفَ،  اتَّعَظَ،  حَرصَ،  جَاءَ،  فَهِم).                               (5) درجات

س3/ ما تَعلِيقُك على أنّ (الصّفة المشبهة) تدلُّ على الثبوت فقط، ووضّح الفرق بَينَ: (فَعِل، وفَعِيْل).   (5) درجات             

    أرجو لكم التوفيق                                        المدرس المساعد: محمد عبد الله فتح الله البنجويني
                                                             7/11/2013

- 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 .








