جامعة بنها
كلية اآلداب
قسم اللغة العربية

الفصل الدراسى األول () ۲٠۲١/۲٠۲٠
محتوى مقرر مادة  /النحو و الصرف

الفرقة  :الثالثة
أولا  :النحو:
يدرس الطالب التوابع  ،و هى :النعت  ،و التوكيد  ،و البدل  ،و العطف بنوعيه  :عطف البيان ،
و عطف النسق.
– ١النعت :و يتضمن :
 أغراض النعت ( .التخصيص ،و التوضيح ،و المدح  ،و الذم  ،و الترحم ،و التأكيد) أنواع النعت  ( :النعت الحقيقى  ،و النعت السببى). المطابقة بين النعت الحقيقى و منعوته  ،وما يستثنى من المطابقة . المطابقة بين النعت السببى و منعوته. ما يُـنعت به ( .المشتق  ،و المؤول بالمشتق  ،و الجملة  ،و المصدر). النعت بالجملة و شروطه. نعت غير الواحد. تكرار النعوت. قطع النعت عن المنعوتعـلم من النعت أو المنعوت.
 حذف ما ُ -۲التوكيد  :و يتضمن:
 أقسام التوكيد  ( .التوكيد اللفظى  ،و التوكيد المعنوى) التوكيد المعنوى بالنفس و العين. التوكيد المعنوى بـ "كل"  ،و "كال"  ،و" كلتا"  ،وجميع ،و "عامة" . تقوية التوكيد المعنوى. توكيد النكرة توكيدًا معنويـًا. التوكيد اللفظى. توكيد الضمير المتصل توكيدًا معنويًا. توكيد الضمير المتصل توكيدًا لفظيًا. -۳البدل :ويتضمن:
 أقسام البدل  ( .بدل الكل من الكل  ،و بدل البعض من الكل  ،و بدل االشتمال ،و البدل المباينللمبدل منه ).

 إبدال الظاهر من ضمير الحاضر. البدل من اسم االستفهام. بدل الفعل من الفعل ،و بدل الجملة من الجملة. -٤العطف :ويتضمن
 عطف البيان  ،معناه  ،و ما يتعين فيه أن يكون التابع عطف بيان  ،و يمتنع أن يكون بدآل. عطف النسق  ( .العطف بـ "الواو"  ،و " الفاء"  ،و "ثم"  ،و " حتى" ،و بـ "أم" المتصلةو المنقطعة  ،و" أو"  ،و"إما"  ،و " "لكن"  ،و "بل"  ،و " ال" ).
 العطف على الضمير .ثانيا ا  :الصرف
النسب إلى األسماء  ،و يتعرف فيه الطالب على التغييرات التى تحدث آخر االسم  ،و التغييرات
التى تحدث داخل االسم عند النسب.
و يدرس الطالب المقرر فى ضوء :
 كتاب  :شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك  ،تأليف  /محمد محيى الدين عبد الحميد. كتاب  :شذا العرف فى فن الصرف  ،تأليف  /الشيخ أحمد الحمالوى.و يحصل الطالب عليهما بمعرفته.
و سيتم عرض و شرح المقرر وفقا لنظام التعليم الهجين ؛ وذلك بلقاء الطالب مرة وجهـًا لوجه بقاعة
المحاضرات فى الكلية  ،ومرة أخرى عن بعد إلكترونيا.

أستاذ المقرر  :د /إعتزاز إمام

