
 

 5طرح 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 عربیاهداف کلی درس: فراگرفتن یک 

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

 هفته اول: تعریف مبتدا و خبر، عوامل لفظیه و معنویه در کالم، تعریف و تنکیر مبتدا و خبر، مواضع اختصاص و عمومیت نکره

 دوم: بیان مرتبه مبتدا و خبر، مواضع تقدیم وجوبی و جوازی مبتدا بر خبر و بالعکسهفته 

 هفته سوم: بیان انواع خبر و بررسی نحوه و چگونگی ارتباط خبر با مبتدا و متن خوانی

 متن خوانیهفته چهارم: بیان ملحقات مبتدا و خبر، مبتدای وصفی و بیان حکم اسم نکره مشتق پس از اتمام مبتدا و خبر و 

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

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

 هفته هفتم: بیان و تعریف افعال ناقصه، تعداد و انواع آنها و متن خوانی

 به تطبیق اسم و خبر افعال ناقصه، وبژگیهای اختصاصی کان و لیس و متن خوانی  هفته هشتم: بیان مرتبه و مسائل مربوط

 هفته نهم: بررسی و تعریف افعال مقاربه، انواع و احکام مربوط به اسم و خبر آنها و متن خوانی

 بیان حروف شبیه به لیس و شروط اقدام هر یک از آنها و متن خوانی هفته دهم: 

 حروف مشبهه بالفعل، شرایط تقدیم و تاخیر اسم و خبر آنها و موارد دخول الم ابتدا بر اسم و خبر و متن خوانیهفته یازدهم: 

 بحث مای کافّه و موارد و شرایط تخفیف حروف مشبهه بالفعل و متن خوانی هم:هفته دوازد

 و متن خوانی "ان "بیان موارد وجوب و جواز فتح و کسر هفته سیزدهم:  

 و متن خوانی "ال "بیان و تعریف الی نفی جنس، شروط عمل، انواع اسم هفته چهاردهم: 

 بیان شرایط اسم الی نفی جنس به همراه صفت متصل و منفصل، عطف به اسم ال، تکرار ال و متن خوانیهفته پانزدهم: 

 ضمیر شأن و احکام آن، متن خوانیهفته شانزدهم: 

 (4منبع اصلی: مبادئ العربیة )ج

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

 امتیاز 3امتیاز        شفاهی  71شیوه ارزشیابی: کتبی 

 


