
 

 
 

 
 

 األسبوعيجدول الدروس 
 

 صباح محمد حسين التميمي. م االسم
 as39406@gmail.com البريد االلكتروني

  النحو اسم المادة
 -أسماء األفعال واألصوات  -اإلغراء والتحذير  -االختصاص -باب النداء مقرر الفصل

جزم الفعل  -إعراب الفعل المضارع)رفعو ونصبو( -االسم الذي ال ينصرف
 العدد -و)لوال(و)لوما( فصل)لو( -أدوات الشرط الجازمة -المضارع

 المادة أىداف
 

في  لو النحوية المتنوعة وبحسب المقرر القواعدأن يتعرف الطالب عمى 
بو إلى بناء فكر نحوي صحيح يساعده عمى  والسعيالرابعة  المرحمة

فضاًل عن إتقانو قواعد النحو ليتجنب  العربية وأحكاميامعرفة قواعد 
  الوقوع في المحن

 لممادة األساسيةالتفاصيل 
 

دراسة كل ما يتعمق بالنداء ويشمل أحكام األسم المنادى، والمنادى 
المندوب، والمنادى المستغاث،  المضاف إلى ياء المتكمم، والمنادى

 والفرق بينو وبين النداء والمنادى المرخم. وأيضًا ندرس االختصاص
واإلغراء والتحذير، وأسماء األفعال واألصوات معناىا وعمميا، واالسم الذي 

عراب الفعل المضارع رفعو ونصبو وكيف ينصب الفعل  ال ينصرف، وا 
ندرس كل ما يتعمق بجزم  المضارع بـ )أن( مضمرة جوازًا أو وجوبًا، كذلك

  واحدًا أو تمك التي تجزم فعمين،الفعل المضارع باألدوات التي تجزم فعالً 
  وأخيرًا العدد ومايتعمق بو من أحكام

 
 الكتب المنيجية

 شرح ابن عقيل عمى ألفية ابن مالك

 مجهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية العلوم اإلسالمية

 

 

 

 

 

 ديالى الجامعة :
 العلوم اإلسالمية الكلية :

 الشريعة  القســم :
 الرابعة المرحلة :

  صباح محمد حسين  اسم المحاضر الثالثي :
  مدرس اللقب العلمي :

 ماجستير  المؤهل العلمي :

 كلية العلوم اإلسالمية / جامعة ديالى :مكان العمل  

mailto:as39406@gmail.com
mailto:as39406@gmail.com


 
 المصادر الخارجية

 

 –النحو الوافي  -كتب شروح األلفية -المقتضب لممبرد -كتاب سيبويو
 معاني النحو 

 
 تقديرات الفصل

تحانات االم المختبر الفصل الدراسي
 اليومية

 االمتحان النيائي المشروع

 %63مثالً  - %03مثالً  - %03مثالً 
 

 إضافيةمعمومات 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 سبوعيجدول الدروس األ
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 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

   تاب الٌداء 11/  2 – 1 1

   تاب الٌداء 11/  9 – 8 2

   تاب الٌداء 11/  16 – 15 3

   االختصاص 11/  23 – 22 4

   االختصاص 11/  31 – 29 5

 الٌداء تطثٍقات على  11/  6- 5 6

 واالختصاص

 

   اإلغساء والتحرٌس 11/  13 – 12 7

   أسواء األفعال واألصىات 11/  21 – 19 8

   أسواء األفعال واألصىات 11/  27 – 26 9

 والتحرٌس تطثٍق على اإلغساء  12/  4 – 3 11

 وأسواء األفعال واألصىات

 

   الفصل األول اهتحاى الشهس األول   12/  11 – 11 11

   االسن الري ال ٌٌصسف 12/  18 – 17 12

   االسن الري ال ٌٌصسف 12/  25 – 24 13

   االسن الري ال ٌٌصسف  12/  31 14

 تطثٍقات على االسن الري ال  1/  8 – 7 15

 ٌٌصسف

 

   إعساب الفعل الوضازع/ زفعه 1/  15 – 14 16

   إعساب الفعل الوضازع/ زفعه 1/  22 – 21 17

   الفصل األول -اهتحاى الشهس الثاًً 1/ 28 18

   عطلة ًصف السٌة  

   ًصة الفعل الوضازع 2/  12 -11 19

   ة الفعل الوضازع وجصههًص 2/  19 – 18 21

   تطثٍق الطلثة 2/  26 – 25 21

   تطثٍق 3/  5 – 4 22

   تطثٍق 3/  12 – 11 23

   تطثٍق 3/  19 – 18 24

   تطثٍق 3/  26 – 25 25

فصل )لى(  أدوات الشسط الجاشهة 4/  2 – 1 26

 و)لى ال( و)لىها

  

تطثٍقات على أدوات الشسط   4/  9 – 8 27

 الجاشهة

 

   الفصل الثاًً -اهتحاى الشهس األول  4/  16 – 15 28

   العدد  4/  23 – 22 29

  تطثٍقات على العدد  4/  3 – 29 31

 مجهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة دياىل

 كلية العلوم اإلسالمية

 

 

 ديالى الجامعة :
 ةالعلوم اإلسالمي الكلية :

 القســم : الشريعة
 المرحلة : الثانية

 اسم المحاضر الثالثي : حيدر أحمد حسين
 اللقب العلمي : أستاذ مساعد

 المؤهل العلمي : دكتوراه
 مكان العمل  : كلية العلوم اإلسالمية / جامعة ديالى

 



الفصل  -اهتحاى الشهس الثاًً  5/  7 – 6 31

 الثاًً

  

  تطثٍقات عاهة  5/  14 – 13 32

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أ.م.د. عوس عثد هللا ًجن الدٌي تىقٍع العوٍد :                                               . صثاح هحود حسٍي  م:  األستاذتىقٍع 


