مجهورية العراق

الجامعة  :الكوفة
الكلية  :التربية للبنات
القســم  :اللغة العربية
المرحلة  :االولى
اسم المحاضر الثالثي  :د حيدر عبدالزهره معيوف
اللقب العلمي  :مدرس
المؤهل العلمي  :الدكتوراه
مكان العمل  :كلية التربية للبنات  /قسم علوم
الحياة

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس االسبوعي
االسم
البريد االلكتروني

د حيدر عبد الزهرة معيوف
Hader.alateej@uokufa.edu.iq

اسم المادة

عربية عامة

مقرر الفصل

النظام الفصلي

اهداف المادة

تقويم اللسان واليد من الخطأ في النطق والكتابة

التفاصيل االساسية للمادة

األخطاء اللغوية الشائعة  ,األمثال عند العرب  ,التضاد  ,أسماء المصادر

ومؤلفيها
الكتب المنهجية

المصادر الخارجية

تقديرات الفصل
معلومات اضافية

لغة عربية لغير االختصاص د .عبد القادر حسن وآخرون

جامع الدروس العربية  ,مصطفى الغالييني  ,النحو الواضح ,علي الجارم
,نهج البالغة لالمام علي
الفصل ااالول

اليومي

الفصل الثاني

اليومي

االمتحان النهائي
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مجهورية العراق

الجامعة  :الكوفة
الكلية  :التربية للبنات
القســم  :اللغة العربية
المرحلة  :الثالثة
اسم المحاضر الثالثي  :د حيدر عبدالزهره معيوف
اللقب العلمي  :مدرس
المؤهل العلمي  :الدكتوراه
مكان العمل  :كلية التربية للبنات  /قسم اللغة
العربية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس االسبوعي
األسبوع

التاريخ

1

9 / 05 – 02

2

22 / 0 - 9 / 02

3

22 / 9 – 5

4

22 / 21 - 20

5

22 / 02 - 29

6

22 / 22 - 01

7

22 / 1 – 0

8

22 / 22 – 9

عالمات الرفع والنصب والجر والجزم.

9

22 / 02 – 21

عالمات الترقيم (التنقيط).

11

22 / 02 – 02

الممنوع من الصرف .

11

20 / 4 - 22 / 22

12

20 / 22 – 2

لقيط بن يعمر ,حياته وشعره (القصيدة العينية).

13

20 / 22 – 24

مالك ابن الريب ,حياته وشعره(القصيدة اليائية ).

14

20 / 05 – 02

المتنبي ,حياته وشعره (قصيدة مغاني الشعب طيبا).

15

2 / 2 – 20 / 02

17

2 / 19 – 15

18

2 / 26 – 22

19

3/5–1

نص نثري للجاحظ (وصف الكتاب ),حياته ,مؤلفاته.

21

3 / 12 – 8

الفاعل ونائبه .

21

3 / 19 – 15

المبتدأ والخبر.

22

3 / 26 – 22

23

4 / 2 – 3 / 29

األفعال الناقصة .
الحروف المشبهة بالفعل .

24

4/9–5

المادة النظرية
همزة القطع وهمزة الوصل.
أنواع الهمزة:الهمزة وسط الكلمة وكتابتها على األلف,الياء ,الواو.
الهمزة المتوسطة المفردة والهمزة المتطرفة.
الحروف الشمسية والقمرية.
قواعد العدد والنعت العددي:حكم العدد من حيث التذكير

والتأنيث,حكم تميز العدد.

أعراب العدد وقراءة العدد.
عالمات اإلعراب األصلية والفرعية في األسماء واألفعال.

إعراب الممنوع من الصرف .

امتحــــــــــــــــــــــــــــــــــان
عطلة نصف السنة
لسان الدين ابن الخطيب,حياته وشعره(قصيدة جادك الغيث).
نص في القران الكريم في العدل االجتماعي.

المفاعيل:المفعول به ،المفعول فيه،المفعول معه،المفعول

المادة العلمية

المالحظات

25
26

4 / 16 – 12
4 / 23 – 19

27

4 / 31 – 26

28

5/7–3

29

5 / 14 – 11

31
31

5 / 21 – 17
5 / 28 – 24

توقيع االستاذ :

ألجله،المفعول المطلق.
االستثناء :تعريفه ،أدواته،أنواعه.
المنادى :تعريفه ,أنواعه :المنادى المبني ,المنادى المعرب.
أنواع المنادى المعرب :النكرة المقصودة ،المضاف ،الشبيه
بالمضاف.
أحمد شوقي ،حياته وشعره(قصيدة نكبة دمشق).
الجواهري :حياته وشعره (قصيدة يا دجلة الخير).
مصطفى صادق الرافعي حياته ونص نثري (أعجاز القران).
امتحـــــــــــــــان

توقيع العميد :

