
 

 4طرح 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

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

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

 بیان موضوع علم نحو، مواضع رفع و نصب فعل مضارع   هفته اول:

 ی دروس ارائه شدهادامه بحث مواضع نصب فعل مضارع و متن خوان هفته دوم:

 بیان مواضع جزم فعل مضارع و متن خوانی هفته سوم:

 بیان جمالت شرطیه و متن خوانی  هفته چهارم:

 و متن خوانی بیان مواضع وجوب، جواز و امتناع دخول فاء شرطیه بر سر جواب شرط هفته پنجم:

 قسم و حذف شرط و جواب و در پایان متن خوانی بیان مواضع دخول اذای فجائیه بر سر جواب شرط، اجتماع شرط و هفته ششم:

 بیان انواع مرفوعات، تعریف فاعل و انواع آن، عامل فاعل و انواع آن و متن خوانی هفته هفتم:

 بیان رابطه فعل و فاعل و تطابق آنها از جهت عدد و جنس و متن خوانی هفته هشتم:

 بر مفعول و بالعکس و مواضع تقدیم مفعول بر فعل و فاعلبیان مکان فاعل در جمله، مواضع تقدیم فاعل  هفته نهم:

 تعریف نائب فاعل، اسباب حذف فاعل و بیان فرایند جایگزینی نائب فاعل به جای فاعل و متن خوانی هفته دهم:

 مومیت نکرهتعریف مبتدا و خبر، عوامل لفظیه و معنویه در کالم، تعریف و تنکیر مبتدا و خبر، مواضع اختصاص و ع هفته یازدهم:

 مبتدا بر خبر و بالعکسو جوازی مواضع تقدیم وجوبی  مرتبه مبتدا و خبر،بیان   هفته دوازدهم:

 نیاو متن خو چگونگی ارتباط خبر با مبتدابیان انواع خبر و بررسی نحوه و   هفته سیزدهم:

 بیان حکم اسم نکره مشتق پس از اتمام مبتدا و خبر و متن خوانیبیان ملحقات مبتدا و خبر، مبتدای وصفی و  هفته چهاردهم:

 بیان موارد حذف وجوبی و جوازی حذف مبتدا و خبر و متن خوانی هفته پانزدهم:

 تعریف ضمیر فصل یا عماد و بیان حکم آن در جمالت مختلف و متن خوانی هفته شانزدهم:

 (4منبع اصلی: مبادئ العربیة )ج
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 امتیاز 3امتیاز        شفاهی  71: کتبی امتحان


