جامعة بنها
كلية اآلداب
قسم اللغة العربية

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

الفرقة  :الرابعة
أوالً النحو:
– ١الجر بحروف الجر  :و يتضمن :
 أقسام حروف الجر ( .أصلى – زائد – شبيه بالزائد) متعلق حروف الجر ( .الفعل – ما يشبه الفعل – المؤول بما يشبه الفعل – ما يشير إلى معنى الفعل) الجر بـ "خال"  ،و "عدا"  ،و "حاشا"  ،و"كى"  ،و "لعل"  ،و"متى" . حكم الجر بـ "لوال". الجر بالحروف التى ال تجر إال الظاهر  ( .مذ ،و منذ  ،و حتى  ،و الكاف  ،و الواو  ،و ُربّو التاء ).
 الجر بالحروف التى تجر الظاهر و المضمر  ،و معانيها  ( .من ،و إلى  ،و فى  ،و عن  ،و علىو الالم  ،و الباء ).
 استعمال بعض حروف الجر أسماء  ( .الكاف  ،و على  ،و عن  ،و مذ ،و منذ ). زيادة "ما" بعد حروف الجر "من"  ،و "عن"  ،و "الباء"  ،وزيادتها بعد " ُربّ "  ،و " الكاف". حذف حرف الجر فى " ُربّ "  ،و فى غير " ُربّ ". -۲جوازم الفعل المضارع  :و تتضمن:
 ما يجزم فعال واحدًا . ما يجزم فـعـلـيـن. األنحاء األربعة لجملتى الشرط  ،و الجزاء. اقتران جواب الشرط بالفاء  ،و إقامة "إذا" الفجائية مقام الفاء. حكم الفعل المضارع المقرون بالفاء أو الواو ،و يقع بعد جزاء الشرط  ،أو يقع بين الشرط و الجزاء. حكم حذف الشرط  ،و حذف جواب الشرط. اجتماع الشرط و القسم  ،و أليهما يكون الجواب؟ -۳اإلضافة :وتتضمن:
 معنى اإلضافة  ،و إعراب المضاف إليه  ،و كيفية اإلضافة . عـامـل الجـر فى المضاف إلـيـه. أقسام اإلضافة ( اإلضافة المحضة  ،و اإلضافة غير المحضة ). الجمـع بـيـن " أل" و اإلضافة. -اكتساب المضاف التـذكـيـرأو التأنيث من المضاف إليه.

 حذف المضاف  ،و حذف المضاف إليه.ثان ًبا الصرف  :ويتضمن :
 صور من اإلبدال . صور من اإلعالل بنوعيه  ( .اإلعالل بالنقل  ،و اإلعالل بالحذف)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 وج ًها لوجه بقاعةالمحاضرات فى الكلية  ،ومرة أخرى عن بعد إلكترونيا.

أستاذ المقرر  :د /إعتزاز إمام

