
 6طرح درس نحو 

 2دانشکده ادبیات و علوم انسانی                  گروه: زبان و ادبیات عربی                    تعداد واحد:

 مدرّس: دکتر جواد غالمعلی زاده                نحوه حضور: تمام وقت                        محل کالس: آزمایشگاه

 دوره نحو برای درست خواندن، درست نوشتن، درست گفتگو کردن و درک صحیح معنای عبارات عربیفراگرفتن یک  اهداف کلی درس:

 استفاده از پاور پوینت و متن خوانی نحوه و ابزار آموزش:

 هفته اول: تعریف تحذیر و اغراء و بیان احکام هر یک، متن خوانی

 وص، متن خوانیتعریف و غرض اختصاص در کالم، انواع و شروط اسم مخصهفته دوم: 

 تعریف اشتغال و بیان حاالت مختلف مشغول عنه و متن خوانیهفته سوم: 

 و متن خوانی مشغول عنهو ترجیحی و جواز موارد نصب و رفع وجوبی بیان هفته چهارم: 

 تعریف تنازع و حکم دو عامل متفق و مختلف و متن خوانیهفته پنجم: 

 و احکام هر یک از انواع منادا و متن خوانی انواع منادا تعریف منادا،هفته ششم: 

 ، موارد حذف حرف ندا و منادا و احکام صفت، بدل و معطوف به منادا به همراه متن خوانیمنادای مضاف به یاء متکلمحکم هفته هفتم: 

 نهاتعریف استغاثه، ارکان استغاثه، وجوه مستغاث و مستغاث له و احکام هر یک از آهفته هشتم: 

 تعریف ندبه، وجوه ندبه، شروط و احکام اسم مندوب و متن خوانینهم:  هفته

 تعریف ترخیم و احکام و موارد جواز ترخیمهفته دهم: 

 آن وقتی به همراه ال و یا بدون ال می آید و همچنین زمانی که مضاف باشد احکام تعریف مفعول له وهفته یازدهم: 

 ه متن خوانیتعریف مفعول فیه یا ظرف، انواع و احکام مربوطه به همراهفته دوازدهم: 

 تعریف مفعول معه، شروط، فرق واو عطف با واو معیة و حکم مفعول معههفته سیزدهم:  

 تعریف حال، تشخیص صاحب حال، انواع حال، شروط صاحب حال و متن خوانیهفته چهاردهم: 

 به مشتق و غیر مؤول به مشتق و مواضع هر یک از آنها به همراه متن خوانی مؤولجامد حال مشتق، حال هفته پانزدهم: 

  اقسام حال و ارتباط حال با صاحب حال و متن خوانی هفته شانزدهم:

 (4مبادئ العربیة )ج منبع اصلی:

 جامع الدروس العربیة، الجدید فی الصرف و النحو، شرح ابن عقیل بر الفیة ابن مالکمنابع فرعی: 

 امتیاز 3ی امتیاز        شفاه 17کتبی  شیوه ارزشیابی:


