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تمكٌن الطالب من معرفة قواعد اللؽة العربٌة بشكل صحٌح، ومعرفة أقسام الكالم فً اللؽة  :االهداؾ الخاصة 

 . لصون لسانه من الوقوع فً الخطأ لفظا ، وقلمه من اللحن عند الكتابة 

 :جعل الطالب قادرا على أن :االهداؾ السلوكٌة 

 .ٌعرؾ أقسام الكلمة العربٌة  - أ
 .ٌعطً تعرٌؾ لكل قسم من أقسام الكلمة العربٌة  - ب
 .ٌمٌز بٌن كل الفعل واالسم والحرؾ فً االمثلة  - ت
 . ٌعطً أمثلة عن أقسام الكالم الثالثة - ث
 .ٌمٌز بٌن عالمات االسم ، وعالمات الفعل بشكل صحٌح  - ج
 .ٌصوغ تعرٌفا لكل من االسم والفعل والحرؾ باسلوبه الخاص  - ح
 .ٌعرب بعض االمثلة التً ٌتوافر فٌها أقسام الكالم الثالثة  - خ
 .ٌعطً رأٌة فً عالمات االسم والفعل والحرؾ بشكل علمً ومنطقً  - د

النحو واالمالء ، السبورة واالقالم / الكتاب المنهجً الوسٌط فً قواعد اللؽة العربٌة :الوسائل التعلٌمٌة 

 .الملونة 
شرح أبن عقٌل ، البن عقٌل ، شرح قطر الندى وبل الصدى البن هشام ، الوسٌط فً قواعد : مصادر المحاضرة 

 .اللؽة العربٌة للدكتور جاسم محمد السالمً 

 :خطوات الدرس 
 (خمس دقائق): التمهٌد 

    تهٌئة أذهان الطلبة للدرس الجدٌد ، بالحمد والثناء على هللا سبحانه وتعالى ، ثم التطرق الى اهمٌة اللؽة 
العربٌة وأهمٌة اتقانها بالنسبة للطالب الجامعً ، والتحدث عن أهمٌة ومكانة اللؽة العربٌة بٌن لؽات العالم لكونها 

ثم التطرق للتطور الزمنً لتلك االهمٌة عبر . (إنا أنزلناه قرآناًعربٌا لعلهم ٌعقلون )لؽة القرآن الكرٌم ،قال تعالى 
 .العصور 

                    

 (30):العرض 
 (كالمنا لفظ مفٌد كاستقم     اسم وفعل ثم حرؾ الكلم ):قال ابن مالك صاحب االلفٌة المشهورة 

 .   تنقسم الكلمة العربٌة على أسم وفعل وحرؾ ، ولكل معنى وعالمات تمٌزه عن ؼٌره 
 

، وبعقلك   (محمد ،جامعة  ، كتاب : مثل  )هو ما ٌدل على معنى مستقل فً نفسه وتدركه بحواسك : االسم _
 .  ،ولٌس الزمن او الحدث جزءا منه  (الحق ، الفضٌلة ، االخالق: مثل )
  

  .(لعب ، ٌلعب ،إلعب )هو ماٌدل على حدث والزمن جزء منه  مثل : الفعل _
 

 )هو ما ٌدل على معنى فً ؼٌره ولٌس الزمن او الحدث جزء منه ، بل ٌبرز معناه مع ؼٌره ، مثل : الحرؾ _ 
 .الكتاب على المنضدة  اي فوقها ، الكتاب لمحمد ، اي ملكه ، وهكذا 

 (.....الى ،عن ،على ،او ،لن ،لم، الفاء ، الباء ،ثم ) ومن امثلة الحروؾ 



 

 : عالمات االسم 
سافر )،   (ذهب محمد من المنزل الى اعدادٌة المهن الشاملة ): صالحٌة لدخول حروؾ الجر علٌه مثل  -1

  .(والدي من مدٌنة الموصل الى مدٌنة بؽداد 
 .صالحٌته لالضافة  مثل كتاب محمٍد ، قلم زٌٍد  -2
 .محمدٌد رجل كرٌم سلمت على زٌدٍ : صالحٌته للتنوٌن  -3
  .(..ٌااٌها الرسول بلػ ما أنزل الٌك من ربك ):ٌا محمد ،  قال تعالى:صالحٌته للنداء مثل  -4
 :قبوله ال التعرٌؾ مثل -5

 الخٌل واللٌل والبٌداء تعرفنً             والسٌؾ والرمح والقرطاس والقلم 
صالحٌته لالسناد الٌه او االخبار عنه ، مثل قام محمد ، جلس موسى  ،محمد مجتهد ، موسى كرٌم ،    -6

 .اذ اسند القٌام والجلوس لالسم فً المثالٌن االولٌن، واسند االجتهاد والكرم لالسم فً المثالٌن االخٌرٌن
 

 :عالمات الفعل 
قبوله تاء الفاعل وهً متحركة دائما وتلحق آخر الفعل الذي ٌسكن عند اتصالها به ، وتكون حركتها إما  -1

ضمة للداللة على المتكلم المفرد  مثل خرجُت  ، او فتحة للداللة على المخاطب المفرد المذكر مثل  
 .جلسِت : جلسَت ، او كسرة للداللة على المخاطبة المؤنثة مثل 

قبوله تاء التأنٌت الساكنة ، وهذه التاء تلحق آخر  الفعل للداللة على تأنٌث الفاعل ،مثل حضرت ْهند ،  -2
 .جلسْت فاطمة 

 .ادخلنً ، انت تدخلٌن ، انت تخرجٌن : قبوله ٌاء المخاطبة مثل  -3
قبولة نونا التوكٌد  الثقٌلة والخفٌفة ، وهً تلحق آخر الفعل لتأكٌد حدوثه ، وتقوٌة حكمه ، وٌفتح الفعل  -4

 .،اسمعن ما ٌقوله االستاذ  (لتدخلن السجد الحرام )قال تعالى : مثل . عند اتصاله به 
 .قبوله أداة من ادوات النصب ، مثل أن تؤدي واجبك خٌر لك ، لن ٌستفٌد المهمل ، ادرس حتى تتفوق  -5
 .لم ٌحضر محمد . قبوله اداة من ادوات الجزم ، ال تؤجل عمل الٌوم الى الؽد  -6
قبوله قد التً تفٌد تأكٌد الفعل الماضً ، والتشكٌك فً الفعل المضارع ، مثل قد سافر علً ، قد وصل  -7

 .زٌد ، قد ٌسافر على ، قد ٌصل زٌد 
ولسوؾ )وقال تعالى  (سنقرئك فال تنسى )قال تعالى :مثل  (احرؾ االستقبال)قبوله السٌن او سوؾ  -8

 .(ٌعطٌك ربك فترضى
 

فلٌس له عالمة اٌجابٌة تمٌزه ، وعالمته الوحٌدة عدم صالحٌته اي عالمة من عالمات : أما الحرؾ 

 .االسم او الفعل علٌه 
بقً ان تعرؾ ان العالمات االعربٌة ال تظهر على جمٌع الكلماتت فً اللؽة ، بل منها ما تظهر علٌة نطقا 

 .وكتابة ومنها ما تقدر علٌها تقدٌرا ، ومنه ما ٌنوب عنه نائب ٌؤدي وضٌفته 
 

 (دقائق5 ):التقوٌم 

 :طرح بعض االسئلة التً تكون اجوبتها  دلٌل على فهم الطلبة للمحاضرة وهً 
 ماهً اقسام الكالم ؟ -1
 ما هو تعرٌؾ كل من االسم والفعل والحرؾ ؟ -2
 ماهً عالمات االسم ؟ -3
 ماهً عالمات الفعل ؟ -4
 هل للحرؾ عالمات ممٌزة ؟ -5
 (وقل اعملوا فسٌرى هللا عملكم ورسولة والمؤمنون )من ٌعرب اآلٌة القرآنٌة األتٌة   -6
 .من ٌستخرج االسماء واالفعال والحروؾ من اآلٌة الكرٌمة  -7
 

 
 



 حل التمرٌنات: التطبٌق 
 

 ،   تحضٌر المبنً والمعرب ، المبنً من االسماء والمبنً من االفعال ،والمعرب من االسماء الواجب البٌتً

 .واالفعال 
 

   

ان المحاضرة المنشورة على شبكة المعلومات الدولٌة ، ال تمثل الحد االعلى من المعرفة بمحاورها ، : مالحظة 

بل ٌتطلب من الطالب ان ٌراجع المنهج الدراسً ، ومصادر هذه المحاضرة ، فضال عن المحاور التً ٌعرضها 
 .التدرٌسً فً المحاضرة فً قاعة الدرس 

 
 

              مدرس المادة                                                       
 جالل عبد هللا خلؾ  . د.م.                                                     أ


