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اسم 
المادة

وعربية عامة لقسم التاريخ_لغة العربية للقسم ا_نحو

مقرر 
الفصل

عربية . كتاب منهجي عام وشامل البواب اللغه والنحو واالدب __المقرر سنوي_ نحو
محاضرات عامه شامله البواب اللغة العربيه من نحو ولغة -سنويالمقرر__مةعا

وادب وفن اللغة واالدب بمافيها من قواعد وامالء وانشاء وشعر ونثر وقصص 
وروايات ونبذة من حياة بعض الشعراء والكتاب والرواة

اهداف 
المادة

قواعد النحو وتطبيقها ةمعرف, تعليم الطالبات كيفية القراءة بشكل نحوي سليم_نحو
وكيفية ,واالستثناءةعداتعريف الطالبات بالق, على ايات القران الكريم واالبيات الشعرية

تقويم ألسنة الطالبات من االخطاء _العربية العامة.                    تعلم االعراب
ن واالبتعاد الشائعة االستعمال وتعويدهم على استعمال اللغة العربية الفصحى قدر االمكا

استعمال القواعد النحويه واللغه السليمه في اثناء الحديث والكتابة, عن العامية

التفاصيل 
االساسية 

للمادة

يتبع في جدول المحاضرات االسبوعي

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

جامعة بغدادالجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

اللغة العربیھ:القســم 
االولى:المرحلة 

لسم عبد الرسول وحیدب:اسم المحاضر الثالثي 
مدرس:اللقب العلمي 

في اللغة العربیة وادابھاماجستیر:المؤھل العلمي
كلیة التربیھ للبنات:مكان العمل  



الكتب 
المنهجية

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك-نحو
محاضرات منتقاة من كتب النحو واللغة واالدب-عربية عامة

المصادر 
الخارجية

كتب اعراب القران للنحاس والمنسوب خطأ للزجاج وكتب معاني ا لقرآن ,كتاب سيبويه
للفراء واالخفش ومعاني النحو للدكتور فاضل السامرائي وكتب متنوعة عن اللهجات 

وشغر الشعراء واالمالء

االمتحاناتالمختبر%٥٠االول والثانيالفصل الدراسي
اليومية

٥%

االمتحان النهائيالمشروع

٥٠%
تقديرات 

الفصل
-

معلومات 
اضافية

فضال عن ماتقدم ذكرة فهناك االشراف على بحوث تخرج طالبات المرحله الرابعة وتقديم عنوانات الموضوعات 
والخطط العامة والتفصيلية والمتابعة الدقيقه في كل اسبوع لكل طالبة وبحثها



ول الدروس االسبوعيجد

وع
سب

المالحظاتالمادة العلمیةالمادة النظریةالتاریخاال

محاضرة تعارف٢٠١١-١٢- ١١٣
الكالم وما یتالف منھ ٢٠١١-١٢- ٢١٥
الكالم وما یتالف منھ٢٠١١-١٢- ٣٢٠
االسم والفعلالمعرب والمبني٢٠١١-١٢- ٤٢٢
سماء الستةاالالمعرب والمبني٢٠١١-١٢- ٥٢٧
جمع المذكر السالم والمثنى المعرب والمبني٢٠١١-١٢- ٦٢٩

وجمع المونث السالم
الممنوع من الصرف الممنوع المعرب والمبني٢٠١٢-١-٧٣

من الصرف واالفعال الخمسھ 
المعتلھ

المعرب والمبني٢٠١٢-١-٨٥
معنى المعرفة النكرةمعنى النكرة والمعرفة٢٠١٢-١- ٩١٠

وانواعھا
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦

عطلة نصف السنة
الضمیر النكرة والمعرفة٢٠١٢-١- ١٧٢٦
ھاقساموالضمیرالنكرة والمعرفة٢٠١٢-١- ١٨٣١
الفصل والوصلالنكرة والمعرفة٢٠١٢-١-١٩٢
نون الوقایةالنكرة والمعرفة٢٠١٢-٢-٢٠٧
٢٠١٢-٢-٢١٩
الفصل االولامتحان٢٠١٢-٢- ٢٢١٤
العلم٢٠١٢-٢- ٢٣١٦
اسم االشارة٢٠١٢-٢- ٢٤٢١
االسم الموصول٢٠١٢-٢- ٢٥٢٣
االسم الموصول٢٠١٢-٢- ٢٦٢٨
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠
٣١
٣٢

:توقیع العمید :توقیع االستاذ 

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

جامعة بغداد:الجامعة 
كلیة التربیھ للبنات:الكلیة 

اللغة العربیة:القســم اسم
االولى:المرحلة 

بلسم عبد الرسول وحید:اسم المحاضر الثالثي 
مدرس:اللقب العلمي 

المؤھل العلمي  ماجستیر
كلیة التربیة للبنات:مكان العمل  



Course Weekly Outline

Course Instructor Balsam Abdul Rasul
E_mail Moon_moon3405@yahoo.com
Title Teacher
Course Coordinator About b __ annual book of systematic and comprehensive

approach to the doors of language, grammar, literature. Arab
public __ year - a comprehensive public lectures to the doors
of some of the Arabic language and the language of literature
and art of language and literature from the Jalili and water
rules and the creation of poetry and prose, stories and novels
and overview of the lives of some poets, writers, narrators

Course Objective _ About teaching students how to read to me a sound, and the
ID rules as applied to the states of the Koran and verses of
poetry, students define the rules and the exception, and learn
how to express. Arab public _ calendar year students of the
errors common to use and get them used to use classical
Arabic as much as possible and stay away from the
vernacular, the use of grammatical rules and language of
sound in the course of talking and writing

Course Description Followed in the weekly schedule of lectures

Textbook About - explain Ibn 'Aqeel son of the owner on the
Millennium
Arab public - lectures selected from grammar books,
language and literature

University: University of Baghdad
College: Education for Girls
Department: Arabic Language
Stage: First
Lecturer name: Balsam Abdul Rasul
Academic Status: Teacher
Qualification: Master
Place of work: College of Education for
Girls

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

               & Scientific Research



References Sibawayh book, the Koran written express of copper and the
alleged error of the glass and wrote the meanings of the
Koran to furs and Alokhvc and meanings as Dr. Fadil al-
Samarrai and wrote for a variety of dialects and vacated the
poets and dictation

Te The first
and second

50%rm
Tests

Laboratory 5%
Quizzes

Project Final
50%
Exam

Course Assessment

General Notes
As well as the foregoing mentioned there is supervision of graduate research
students of the fourth stage and Anwanat topics and general plans and detailed
follow-up and precision in every week for each student and discussed



Course  weekly Outline
week Date Topics Covered Lab. Experiment

Assignments
Notes

1 13-12-2011 Lecture
dating

2 15-12-2011 Speech and to speak of it
consists

3 20-12-2011 Speech and to speak of it
consists

4 22-12-2011 Expressed, based Name and
Function

5 27-12-2011 Expressed, based The six
names

6 29-12-2011 Expressed, based Collection of
masculine

and
Muthanna
Al-Salem
and Salem

Al-feminine
collection

7 3-1-2011 Expressed, based Prohibited
from

exchange
and

exchange of
prohibited

acts Va
ailing

8 5-1-2011 Expressed, based
9 10-1-2011 Indefinite Articles and

knowledge
Originally
called the

meaning of
the meaning

of
knowledge
and types

10
11
12
13
14

University: University of Baghdad
College: Education for Girls
Department: Arabic Language
Stage: First
Lecturer name: Balsam Abdul Rasul
Academic Status: Teacher
Qualification: Master
Place of work: College of Education
for Girls

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research



15
16

Half-year Break
17 26-1-2012 Indefinite Articles and

knowledge
Sections of
conscience

18 31-1-2012 Indefinite Articles and
knowledge

Sections of
conscience

19 2-1-2012 Indefinite Articles and
knowledge

Separation
and

hyphenation
20 7-2-2012 Indefinite Articles and

knowledge
N.

prevention
21 9-2-2012
22 14-2-2012 Exam
23 16-2-2012 Science
24 21-2-2012 The name of the
25 23-2-2012 Relative
26 28-2-2012 Relative
27
28
29
30
31
32

Instructor Signature: Dean Signature:


