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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 . ناصح عثمان حمدأمين
ثسثؤري وردي مامؤستا اللغة العربية
ذ.موبايل:07504668017
ئيميَل: Naseh78@gmail.com
مؤر يان واذووي مامؤستا:

زانياري بةش و بابةت:
نــــــاوي بةش: اللغة العربية

ناوي بابةت: النحو

قؤناغ: الثانية

ذمارةي يةكة: ثلاث وحدات (3)

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:

طرينطي بابةت:
      يعدُّ علم النحو من العلوم المُهمّة، ولا سيّما لطلاب اللغة العربية؛ إذ هو يبحث عن أحوال الكلِم من حيث  الإعراب والبناء، كما يبحث عن أحوال الألفاظ من حيث دلالتُها على المعاني التركيبيّة التي تُستفاد من إسناد بعض الكلِم إلى بعض. فعلم النحو: يبحث عن المركبات من جهة هيئاتها التركيبيّة صحةً وفساداً، ودلالة تلك الهيئات على معانيها الوضعيّة على وجه السّداد. 
     وهذه التراكيب النحويّة لها في البيان شأن، وفي المعاني مكان، حيث إنّه لا يراد من التراكيب دلالتها الأولى التي يدلّ عليها منطوق العبارة فقط، بل يقصد منها المعاني الإضافيّة التي تدلّ عليها التراكيب، وهي موطن البلاغة؛ لذا لا ينفصل عنها، بل إنّ هناك صلةً وثيقة بينهما.
ئامانجي بابةت:
  إنّ من أهم أهداف علم النحو
   أ- معرفة كيفيّة التركيب فيما بين الكَلِم، أي: الاحتراز عن الخطأ في تأليف الكلام وتأديته، والبُعد عن اختلال المعنى الأصلي وفساده. فلا يعدّ صاحبه خارجاً عن العربية، ولا يُحكم عليه باللَحن، ويكون الكلام مطابقاً لأحد الأساليب التي تؤدي بها العرب المعنى الأولي للتراكيب.  
     ب- بمراعاة قواعده تخلو الجمل العربية ممّا يُخِلُّ بالفصاحة، وبلاغة المتكلمين. فكما لا يكون الكلام صحيحاً ما لم يراع فيها المسائل الصرفية، فكذلك لا يكون الكلام فصيحاً ما لم يراع فيه القواعد النحوية؛ إذ أنّ صاحب المعاني يبحث عن المركبات الصحيحة من جهة حُسن النّظم وقُبحه. 
    ج- إنّ الإلمام به وسيلة لفهم القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وأشعار العرب وآدابها،...
د ـ اطلاع الطلاب على أحكام الفاعل وأحكامه ، وأحكام الفعل بالنسبة للفاعل تذكيراً وتأنيثاً، ومعرفة الفعل المتعدي واللازم وبه يتعرف الطالب على التمييز بين الفعل المتعدي واللازم ، وكذا معرفة المفاعيل الخمسة، ومسألة التنازع، والاشتغال، والحال وصاحبها ، وكذا التمييز.
              


	
                                   دابةشكردني خشتةي بابةتةكة       
هةفتةي يةكةم
الفاعل
محاضرات عامة حول: 
	حالات الاسم، وأنواعه من حيث الإعراب والبناء. 
	الفرق بين النحو والصرف والبلاغة .

مراجعة سريعة لمادة النحو المقروءة في المرحلة الاولى
هةفتةي دووةم
تعريف الفاعل وبعض أحكامه من وجوب الرفع وعدم الاستغناء عنه.
 حذف فعل الفاعل جوازاً
هةفتةي سيَيةم
حذف فعل الفاعل وجوباً، حكم تأنيث فعله من حيث الوجوب
	حكم تأنيث فعله من حيث الجواز والعدم.

 مواضع وجوب تقديم الفاعل على المفعول به
هةفتةي ضوارةم
	، مواضع وجوب تقديم المفعول على الفاعل 
	أحكام وجوب وجواز تقديم المفعول على الفعل

هةفتةي ثيَنجةم
	تعريف نائب الفاعل ، وأغراض حذف الفاعل.
	 كيفية بناء الفعل للمجهول

هةفتةي شةشةم
حكم معل العين، والماضي المضعف
الأشياء التي تنوب عن الفاعل
هةفتةي حةفتةم
إمتحان الفصل الأول
الاشتغال
	تعريف الاشتغال 

  1- حكم الاسم السابق في الاشتغال
هةفتةي هةشتةم
	بقية حكم الاسم السابق في الاشتغال

تعدي الفعل ولزومه
	تعريف المتعدي واللازم

أنواع الفعل المتعدي، علامة الفعل اللازم
هةفتةي نؤيةم
	أنواع الأفعال اللازمة

تعدية اللازمة بحذف حرف الجر
هةفتةي دةيةم
حذف حرف الجر نوعان سماعي وقياسي 
الحذف السماعي ، الحذف القياسي
هةفتةي يازدم
	حذف المفعول به جوازاً
	حذف ناصب المفعول به جوازاً ووجوباً. وامتناع حذفه

هةفتةي دوازدةم
امتحان الفصل الأول ( الامتحان الثاني )
التنازع
	تعريف التنازع

شروط التنازع
هةفتةي سيَزدةم
	حكم الاضمار في العامل المهمل
	ووجوب الاظهار في العامل المهمل

هةفتةي ضواردةم
المفعول المطلق
	تعريف المفعول المطلق
	عامل النصب في المفعول المطلق

هةفتةي ثازدةم
	أنواع المفعول المطلق
	ماينوب عن المفعول المطلق

هةفتةي شازدةم
	تثنية المصدر وجمعه
	حذف عامل المصدر جوازاً

هةفتةي حةظدةم
	حذف عامل المصدر وجوباً
	المفعول له 
	تعريفه ، وشروط المفعول له

هةفتةي هةذدةم
	حكم جر المفعول له

أحوال المفعول لأجله
هةفتةي نؤزدةم
	المفعول فيه
	تعريفه 
	عامل النصب في المفعول فيه

حذف العامل جوازاً
هةفتةي بيستةم
	حذف العامل وجوباً

ما ينصب على الظرفية
هةفتةي بيست ويةك
الظرف المتصرف وغير المتصرف
المفعول معه
	تعريفه

العامل في المفعول معه
هةفتةي بيست ودوو
	متى يكون المفعول معه قياسيا

حالات الاسم الواقع بعد الواو
هةفتةي بيست وسىَ
امتحان الفصل الثاني ( الامتحان الأول)
الاستثناء
	تعريف الاستثناء
	المستثنى المتصل ، والمنقطع.

هةفتةي بيست وضوار
	تقديم المستثنى على المستثنى منه .
	المستثنى المفرغ.
	وجوب نصب المستثنى (بإلا)

هةفتةي بيست وثيَنج
	حكم المستثنى بالغير وسوى                           
	الآراء في إعراب ( سوى )

هةفتةي بيست وشةش
	حكم المستثنى بخلا ، وحاشا .

تعريف الحال 
أوصاف الحال 
هةفتةي بيست وحةوت
	الحال

صاحب الحال
تقديم الحال وتأخيره على صاحب الحال وعاملها
هةفتةي بيست وهةشت
ترتيب الحال مع عاملها
 جواز تعدد الحال
هةفتةي بيست ونؤ
حذف عامل الحال
تعريف التمييز
عامل النصب في التمييز
هةفتةي سييةم
أقسام التمييز
أنواع تمييز النسبة 
امتحان الفصل الثاني ( الامتحان الثاني )







                                          سةرضاوةكان :
المصادر الرئيسة:
1- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، بتعليقات: الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد.
2- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، للعلامة ابن هشام الأنصاري.
3- علل النحو
4- معاني النحو، د. محمد فاضل السامرائي
5- إعراب القرآن الكريم..
6 ـ شذ العرف في علم الصرف .
المصادر المفيدة:
1- الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، للعلامة ابن الأنباري النحوي
2-  شرح ملحة الاعراب
- حاشية الصبّان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك
4- النحو الوافي، عباس حسن.   
5- شرح شذور الذهب .
6 ـ شرح ملا جامي على الكافية
المراجع، والمجلات، وشبكة الإنترنيت:  
1- القرارت النحوية والتصريفية، لمجمع اللغة العربية بالقاهرة (جمعاً ودراسة وتقويماً)، خالد العصيمي
2- بحوث نحوية علمية قيّمة منشورة على شبكة الإنترنيت بصورة عامة.  
تيَبيني : 
- نموونةي ثرسيار و وةلآم بؤ تاقيكردنةوةكاني وةرزي وكؤتاي سالَ دابنريَت .
نماذج من الأسئلة
1- عرف ما يأتي :
2-  اشرح قول الناظم شرحاً كافياً .
3- بيّن محل الشاهد فيما يأتي :  
4- أعرب ماتحته خط
5- أكمل البيت الآتي
6 ـ بين الحذف ( وجوباً أو جوازاً )
7 ـ مالفرق بين مايأتي
8 ـ وهو واجب الحذف ، استشهد على ذلك بما تحفظه من بيت ابن مالك
9 ـ لايجوز هذا المثال ، علل
10 ـ مثل لما يأتي :
11 ـ اختلف النحاة في حكم كذا بين ذلك
- 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


