السنة األوىل

املستوى االول
رمز المقرر

اسم المقرر

 111عرب

النحى1-

 -مقدمة في نشأة النحو تشمل ظهور اللحن وأسباب وضع النحو ومتى وأين كان

مفردات المقرر

وضعو .

 يدرس الطالب األبواب التالية الكالم وما يتألف منو أقسام الكلمة وما يتعلقبكل قسم من عالمات وأنواع المعرب والمبني وعالمات األعراب األصلية
والفرعية وما تشمل عليها من أبواب النكرة والمعرفة وأنواعهما وأقسام المعرفة
الضمير والعلم وأسماء اإلشارة والموصوالت والمعرف بأل والمضاف إلى واحد

مما سبق.

رمز المقرر

اسم المقرر

 119عرب

الكتابت األدبيت

 -معنى المصطلح (الكتابة األدبية)  ,نشأة الكتابة وتطويرىا  ,وظيفة الكتابة

مفردات المقرر

األدبية .
-دراسة العناصر التالية  :اللفظية والجملة والهمزة وأسلوب التعبير والداللة

اللغوية.

 أنواع الكتابة  :األدبية والعلمية والسمات المميزة لكل نوع .دراسة موجزة عن المقالة والرسالة وخصائص كل منهما  ,أنواع المقالة ,وأنواع الرسالة  ,التوقيعات والمقامات  ,شروط الكتابة المثالية.

رمز المقرر

اسم المقرر

 130عرب

األدب يف العصر اجلاهلي

-تمهيد لدراسة األدب  :تعريفو  ,ومناىج تاريخو

مفردات المقرر

معنى الجاىلية  ,الحياة العامة في العصر الجاىلي  ,األحوال االجتماعيةوالمعيشية  ,والمعارف والدين  ,األدب الجاىلي  ,سيادة لهجة قريش ,
رواية الشعر الجاىلي وتدوينو وقضية االنتحال ومصادر الشعر الجاىلي وخصائصو
وطبقات الشعراء ودراسة أحد شعراء المعلقات ودراسة صور النثر الجاىلي
كالقصص والحكم وألمثال والخطابة.

رمز المقرر

اسم المقرر

 141عرب

النصىص األدبيه1

توطئة حول الشعر الجاىلي والمعلقات واآلراء التي قيلت فيها.-مناىج تحليل النص األدبي والفني والتاريخي والنفسي والمتكامل.

مفردات المقرر

دراسة ثالث معلقات دراسة فنية.دراسة نموذج من شعر األخالق قصيدة المثقب العبدي وقصيدة ذي األصبعالعدواني.
قصيدة في تبجيل الكرم والقيام بتبعاتو لعمرو بن األىتم.-بعض النصوص النثرية المناسبة.

رمز المقرر

اسم المقرر

 151عرب

البالغه1

 .1مرحلة نشأة البالغة
أ -الكشف عن بذور البحث البالغي في العصر الجاىلي وصدر اإلسالم األموي

مفردات المقرر

ب -اإلشارات البالغية في تضاعف الكتب اآلتية  :مجاز القرآن :ألبي

عبيده ,معاني القرآن:

للفراء ,البيان والتبيين للجاحظ ,تأويل مشكل القرآن :ألبن قتيبة الكامل :للمبرد.

كتاب مجاز القرآن :مؤلفو ,سبب تأليفو ,منهجو ,مصطلحاتو وإشاراتو البالغية وقيمتها.كتاب البيان والتبيين :مؤلفاتو ,بواعث تأليفو ,آراؤه ومصطلحاتو وإشاراتو البالغية وقيمتها. .2مرحلة نمو البالغة :عوامل النمو ,الكتب التي تمثل ىذه المرحلة :البديع ألبن المعتز ,نقد
الشعر لقدامو ,عيار الشعر ألبن طباطب ,الموازنة لألموي ,الوساطة للجرجاني ,الصناعتين ألبي
ىالل ,العمدة ألبن رمشيق ,سر الفصاحة البن سنان ,كتاب البديع :مؤلفاتو ,دوافع تأليفو ,أنواع
البديع والمحسنات ,منهجو في دراستها ,قمتو البالغية ,قيمتو.
 .3مرحلة ازدىار البالغة :عوامل االزدىار.
 الكتب التي تمثل ىذه المرحلة :دالئل اإلعجاز وأسرار البالغة لعبد القاىر وتفسير الكشافللزمخشري ,كتاب أسرار البالغة ودالئل األعجاز :مؤلفهما وبواعث تأليفهما ومهجهما موضوعاتهما :النظم والبيان
قبل عبد القاىر ,نظرية النظم عند عبد القاىر ,أثرىما في ازدىار البالغة العربية والنقد الموضوعي وتربية الذوق
البالغي المعلل قيمتهما.

 .4مرحلة التقرير والجمود :أسبابهما ,الكتب التي تمثل ىذه المرحلة :مفتاح العلوم للسكاكى ,
تلخيص المفتاح واإليضاح للخطيب وكتاب مفتاح العوم :مؤلفو ومنهجو وموضوعاتو وقيمتو
وكتاب اإليضاح مؤلفو ومنهجو موضوعاتو

وقيمتو .

 .5البالغة في العصر الحديث :التجديد في البالغة ,دوافعو ,اتجاىاتو وأىم الدراسات التي تمثلها

كتاب األسلوب للشايب :منهجو ,موضوعاتو وقيمتو وكتاب التصوير الفني في القرآن لسيد

قطب منهجو موضوعاتو وقيمتو.
 .6فيما ينبغي أن تكون عليو دراسة البالغة من اقتران التطبيق بالتقرير واالنتفاع في ذلك بعلمي
النفس والجمال ل لوفاء بحاجة النقد األدبي واألتساع لتشمل األسلوب والفنون األدبية.
.7

املستوى الثاني
رمز المقرر

اسم المقرر

 112عرب

النحى2

 -يحتوي المقرر على باب المبتدأ والخبر -األفعال الداخلة على المبتدأ

مفردات المقرر

والخبر
 -فصل في ما و ال والت ولن -األحرف الثمانية الداخلة على المبتدأ

والخبر-ال العاملة عمل لن.

رمز المقرر

اسم المقرر

 121عرب

الصرف1

مقدمة في بيان مبادئ علم الصرف-تقسيم الكلمة-الميزان الصرفي-دراسةالفعل وتقسيمو من حيث الزمن إلى ماض ومضارع وأمر ومن حيث الصحة واالعتالل

مفردات المقرر

إ لى صحيح ومعتل ومن حيث التجرد والزيادة إلى مجرد ومزيد وتشمل أوزان الثالثي
المجرد والمزيد الرباعي المجرد والمزيد ومعاني صيغ الزيادة.
تقسيم الفعل من حيث الجمود والتصرف.تقسيم الفعل من حيث بناؤه للفاعل والمفعول.تقسيم الفعل من حيث كونو مؤكد وغير مؤكد وحكم آخر الفعل المؤكد.-حكم األفعال عند إسنادىا إلى الضمائر.

رمز المقرر

اسم المقرر

 152عرب

البالغت2

 -1مقاييس الفصاحة والبالغة ومراتب البالغة وأىدافها.
 -2تعريف علم المعاني ,وظيفتو ,أبوابو أحوال األسناد الخبري واغراض الخبر واضرابو وخروج

مفردات المقرر

الكالم على خالف مقتضى الظاىر...
 -3أحوال المسند إليو حذفو وذكره وتعريفو وتنكيره وتقديمو وتأخيره واتباعو بأحد التوابع والفصل

بينو وبين المسند بضمير الفصل.

 -4أحوال المسند حذفو وذكره وتعريفو وتنكيره وتقديمو وتأخيره وإفراده..
 -5أحوال متعلقات الفعل حال الفعل مع المفعول والفاعل واغراض حذف المفعول بو واغراض
تقديم المتعلقات على الفعل واغراض تقديم بعض المعموالت على بعض.

رمز المقرر

اسم المقرر

 161عرب

فقه اللغت1

-التعريف باللغة من الناحية االشتقاقية واالصطالحية ,التعريف بفقو اللغة ,بين فقو اللغة وعلم اللغة.

مفردات المقرر

مباحث فقو اللغة ومناىج البحث فيو ,الفصائل اللغوية وأداء العلماء فيو وأسس تقسيمها عندىم. العربية في ضوء اللغات السامية ,خصائص اللغات السامية ,العربية الباقية وأشهر لهجاتها. مقياس الفصاحة لدى العلماء ومصادر االحتجاج ,أثر القرآن الكريم في نشأة علوم العربية وغيرىامن العلوم األبجدية العربية نشأتها وتطورىا.

رمز المقرر

اسم المقرر

 131عرب

األدب يف عصر صذر االسالم

القرآ ن الكريم والحديث الشريف وأثرىما في الرقي الروحي واإلنسانيوأثرىما في اللغة واألدب.

مفردات المقرر

شعر الدعوة اإلسالمية في العهد النبوي الشريف وعهد الخالفة الراشدة.شعر الفتوح اإلسالمية-شعراء الدعوة اإلسالمية.

السنة الثانية
املستوى الثالث
رمز المقرر
 213عرب

اسم المقرر
النحى3

يحتوي المقرر على المفردات التالية:
-باب األفعال الداخلة على المبتدأ والخبر.

مفردات المقرر

-باب الفاعل وما يتعلق بو من أحكام.

-باب االشتغال وأحكامو.

 باب التعدي واللزوم ومعرفة األمور التي يصير بها المتعدي الزما والالزممتعديا.
-باب التنازع وما يتعلق بو.

رمز المقرر

اسم المقرر

 232عرب

األدب يف العصر األهىي

مقدمة تتناول المؤثرات العامة في األدب األموي وبيئات الشعر األموي وأثرىا فياتجاىات الشعر وبنائو وفن النقائض وخصائصو وأبرز شعرائو والشعر السياسي والشعر

مفردات المقرر

العذري وشعر الزىد وشعر الصحراء والطبيعة وأىم األعالم جرير وابو األسود.

الخطابة عوامل ازدىارىا في العصر األموي وانوعها وخصائصها وابرز الخطباء.الكتابة عوامل ازدىارىا في العصر األموي –التدوين ..الرسائل ألوانها واغراضهاوموضوعاتها وخصائصها الفنية وابرز الكتب سالم وعبد الحميد الكاتب.

رمز المقرر

اسم المقرر

 242عرب

النصىص األدبيه2-

أوال -نصوص من عصر صدر اإلسالم يختار أستاذ المادة أربعة نصوص منها:

مفردات المقرر

 -1سورة القلم دراسة وحفظا.

 -2خطبة الرسول صلى اهلل عليو وسلم في خطبة الوداع دراسة وحفظا.
 -3خطبة ابي بكر الصديق رضي اهلل عنو عند ما بويع بالخالفة دراسة.
 -4رسالة عمر رضي اهلل عنو إلى ابي وقاص رضي اهلل عنو دارسة.

 -5قصيدة حسان بن ثابت رضي اهلل عنو في الرد على وفد تميم دراسة وحفظا.
 -6قصيدة كعب بن مالك رضي اهلل عنو في غزوة الخندق.

رمز المقرر

اسم المقرر

 263عرب

املعاجن اللغىيت

-معنى المعجم بشكل عام وأصل اشتقاق التسمية

مفردات المقرر

بدايات التأليف المعجميالتأليف في غريب القرآن وغريب الحديث وغريب الفقوتقسيم إلى معاجم للمعاني ومعاجم لأللفاظ ,نماذج من معاجم المعاني :فقو اللغة للثعالبي ,والمخصصألبن سيده ,مدرسة التقليبات الصوتية ويدرس كتاب العين للخليل نموذجا لها ومدرسة التقلبات األبجدية
ويدرس معجم الجمهرة البن دريد نموذجا لها مدرسة القافية ويدرس الصحاح للجوىري نموذجا لها
ومدرسة األلفبائية العادية ويدرس المعجم الوسيط لمجمع اللغة بالقاىرة وأساس البالغة للزمخشري
نموذجين لها .أىم المآخذ على المعاجم اليسوعية.

رمز المقرر

اسم المقرر

 281عرب

العروض والقافيت

 -1العروض تعريفو وواضعو وثمرة دراستو والخط العروضي وكيفية تقطيع الشعر والسبب والوتد

مفردات المقرر

والفاصلة .
التفصيالت :بيان أسمائها ,ومكوناتها وتعريف ىذه المكونات وبيان األصلي منها والفرعي .الزمان والعلو ومعناىما وفيما يتفقان وفيما يختلفان وانواعهما . بحور الشعر وبيان أجزاء كل بحر وبيان استعمالو من حيث التمام والجزء وبيان أعاريضو واضرابووما يدلها من الزمان والعلو وتقطيع الشواىد وتدريب الطالب على ذلك ثم تدرس القاب األبيات
ويعطى الطالب فكرة موجزه عن الدوائر العروضية.
 -2القوافي تعريف القافية وحروفها والروي وموقف حروف الهجاء فيو وما يكون رويا وماال يكون
وحركات حروف القافية ونوعاىا واسماء القافية وعيوبها وما احدثو المولدون في أوزان الشعر وقوافيو
والبحور المهملة والعروض والقوافي بين القدامى والمحدثين والضرورة الشعرية :تعريفها ومواضعها وتوجيو
تلك المواضع.

املستوى الرابع
رمز المقرر

اسم المقرر

 214عرب

النحى4-

 -1يحتوي المقرر على األبواب التالية:

مفردات المقرر

 باب المفعول المطلق ,اغراضو ,ما ينوب عنو.
 باب المفعول ألجلو وإحكامو.
 باب المفعول فيو وىو المسمى ظرفا بنوعيو الزماني والمكاني.
 باب المفعول معو وما يعتريو من إحكام.
 باب االستثناء وما يندرج تحتو من قواعد.
 باب الحال وما يتعلق بو.
 باب التمييز وأخيرا باب حروف الجر واستعماالتها ومعانيها.

رمز المقرر

اسم المقرر

 222عرب

الصرف2-

 -يحتوي المقرر على دراسة االسم وتقسيماتو من حيث التجرد والزيادة والجمود واالشتقاق ثم

مفردات المقرر

المصدر ويشتمل مصادر الثالثي وغير الثالثي المرة والهيئة والمصدر الصناعي والميمي..
والمشتقات وتشمل ا سم الفاعل والمفعول والصفة والمشبو باسم الفاعل واسم التفضيل وصيغ

المبالغة واسمي الزمان والمكان واسم االلو.

 تقسيم االسم من حيث كونو مذكر أو مؤنثا.
 تقسيم االسم من حيث كونو صحيحا أو منقوصا أو مقصورا أو ممدودا.
 تقسيم االسم من حيث كونو مفردا أو مثنى أو مجموعا-كيفية التثنية.

 كيفية جمع االسم جمع مذكر سالما -كيفية جمع االسم جمع مؤنث سالما.

رمز المقرر

اسم المقرر

 233عرب

األدب يف العصر العباسي

 -مالمح الحياة العباسية :السياسة والفكرية واالجتماعية والثقافية.

مفردات المقرر

 أبرز القضايا :الزىد والشعوبية والزندقة -الشعر :الموضوعات المجددة
والموضوعات الجديدة-التجديد في األوزان والقوافي واللغة واألساليب ,االتجاىات

الشعرية وابرز اعالم كل اتجاه :السهولة والطبع :أبو العتاىية ,الصنعة :ابو تمام-
التوافق الصوتي :البحتري -الصورة :البن الرومي ,بروز الشخصية :المتنبي ,التأمل:
ابو العالء المعري.
 -تطور النثر في العصر العباسي وفنونو واعالمو.

رمز المقرر

اسم المقرر

 253عرب

البالغت3

مفردات المقرر

-1

األسلوب اإلنشائي .معنى اإلنشاء ضرباه .اإلنشاء الطلبي وأنواعو :األمر ,النهي,

-2

القصر البالغي معناه وأغراضو البالغية ,انواعو ,طرقو والفرق بينها ومقاماتها.

-3

الفصل والوصل ..تعريفهما ..احوال كل منهما ..الجامع بين الجملتين وأقسامو..

-4

اإليجاز واإلطناب والمساواة وتعريف كل منهما ونوع االيجاز القصر والحذف

االستفهام التمني ,النماء مع التركيز على متتبعات التراكيب فيها.

محسنات الوصل.

واالطناب وتدرس منو االنواع اآلتية :اإليضاح بعد اإلبهام ,ذكر الخاص بعد العام,
التكرير ,اإليغال ,التذليل ,التكميل ,العتراض االطناب بغير ما سبق والمساواة .

رمز المقرر

اسم المقرر

 262عرب

فقه اللغت2

الصوت اإلنساني كيف بدأ الصوت اللغوي ؟السمع في إدراك الصوت اللغوي أعضاء النطق األصوات
الساكنة وأصوات اللين مقاييس أصوات اللين ,أصوات اللين في اللغة ,األصوات الساكنة مخارجها

مفردات المقرر

وصفاتها ,المقاطع الصوتية ,المماثلة ,الفرق بين اللهجة واللغة والعالقة بينهما ,اللهجات العربية
القديمة ,من مظاىر اختالف اللهجات ,اإلعراب ,التردد بين اإلعراب والبناء ,الزيادة والنقصان ,الغل
واالدغام ,التصحيح واالحالل ,عناية علماء العربية ومعناه ,االشتقاق الصغير والكبير والقول في نسبتو
والرد على عالقو اللفظ بمعناه ,تعدد اللفظ للمعنى الواحد ,تعدد المعنى للقلب المكاني ,اإلبدال
اللغوي ,النحت ,التعريب ومقاييس العجمة عند القدماء ,أثر اإلسالم في نمو الفاظ العربية .

املستوى اخلامس

السنة الثالثة

رمز المقرر

اسم المقرر

 315عرب

النحى5

-يحتوي المقرر على األبواب التالية :باب اإلضافة وما يتعلق بها من أحكام المضاف إلى ياء

مفردات المقرر

المتكلم-باب اعمال المصدر.
باب إعمال اسم الفاعل-باب إعمال اسم المفعول –باب الصفة المشبو وما يتعلق بو-باب نعموبأس وما يتعلق بهما-باب افعل التفضيل وما يشمل عليو من احكام.

رمز المقرر

اسم المقرر

 234عرب

األدب األنذلسي

-مالمح الحياة السياسية واالجتماعية والفكرية –مظاىر التأثر والتأثير بين األدبين المشرقي

مفردات المقرر

واألندلسي-اتجاىات الشعر األندلسي-مظاىر التجديد :شعر الطبيعة-شعر الجهاد-شعر بكار
المدن-شعر البحرية-شعر الحنين-الموشحات -النثر :الخطابة-القصة-الرسائل-المقامات.

 ابرز الخصائص الفنية للشعر :اللغة واألساليب-األوزان والقوافي-الصورة الفنية ..ابرز اعالماالدب االندلسي :ابن زيدون-ابن شهيد-ابن حزم-المعتمد بن عباد-ابن عبد ربو.

رمز المقرر

اسم المقرر

 343عرب

النصىص األدبيه3

 نصوص من العصر العباسي ..يختار األستاذ منها خمسو نصوص:

مفردات المقرر

-1نموذج من الشعر الحماسي .بائية أبي تمام في فتح عموريو.
-2نموذج من شعر الزىد قصيدة البي العتاىية.
-3نموذج من شعر الوصف قصيدة للبحتري.

-4نموذج من شعر المديح قصيدة البي الطيب المتنبي.

-5نموذج من شعر الرثاء :قصيدة البن الرومي.
-6قطعو من أدب الجاحظ.

-7قطعو من ادب ابن المقفع.
-8إحدى مقامات بديع الزمان الهمداني

رمز المقرر

اسم المقرر

 354عرب

البالغت4

مفردات المقرر

-1

تعريف علم البيان :أقسام الداللة ,أبواب علم البيان ووظيفتها.

-2

التشبيو تعريفو وتأثيره وأسباب تأثيره واركان التشبيو وطرفا التشبيو وادوات التشبيو واغراض التشبيو :ما يعود
منها إلى المشبو ,والمشبو بو واقسام التشبيو.
 اقسام التشبيو باعتبار طرفيو :تشبيو المفرد بالمفرد وتشبيو المركب بالمركب وتشبيو المركب بالمفرد وتشبيو
المفرد بالمركب والتشبيو الملفوف والمفروق وتشبيو التسوية والجمع.
 اقسام التشبيو باعتبار وجهو :التمثيل وغير التمثيل والم جمل والمفصل والقريب والمبتذل والبعيد والقريب
وتحول القريب إلى البعيد.
 اقسام التشبيو باعتبار أداتو :المؤكد ,المرسل.
 اقسام التشبيو باعتبار الغرض :المقبول ,المردود .مراتب التنبيو ,بالغة التشبيو ..تشبيهات القرآن الكريم
ومظاىر التجديد في دراسة التشبيو في منهج البالغيين المتأخرين.

-3

الحقيقة والمجاز اللغويان :اقسام الحقيقة والمجاز المفرد واشتقاقهما تقسم المجاز اللغوي إلى مرسل
واستعاره.

-4

المجاز المرسل تعريفو ,عالقتو ,بالغتو.

-5

االستعارة التصريحية وتقسيماتها :الفرق بين االستعارة والتشبيو المؤكد ,التجريد ليس استعارة وال تشبيها,
االستعارة مجاز لغوي ال عقلي ,قرينة االستعارة اقسامها :باعتبار الطرفين ,باعتبار الطرفين والجامع ,استعارة
محسوس لمحسوس ,استعارة معقول لمعقول ,استعارة محسوس لمعقول ,استعارة معقول
لمحسوس...اقسام االستعارة باعتبار اللفظ المستعار وباعتبار الوصف المالئم ,المجاز المركب او التمثيل.

-6

االستعارة المكنية والتخيلية ,بالغة االستعارة.

-7

مظاىر التجديد في دراسة االستعارة عند المعاصرين وتقويمها :في مفهوم االستعارة وبالغتها ,نقد جوانب
من منهج المتأخرين في دراستها :في ربط االستعارة المكنية بالتشبيو ,مناقشو مقاييس البالغيين في الحكم
على االستعارة ..نقد اقسام االستعارة.

-8

الكتابة تعريفها وصورىا وبالغتها.

-9

الحقيقة والمجاز العقليان :معناىما ,عالقات المجاز العقلي ,بالغتو.

-10

الموازنة بين المجاز والحقيقة وبين الكتابة والتصريح.

-11

عالقة أساليب البيان بالصورة في مفهومها الحديث.

رمز المقرر

اسم المقرر

 371عرب

النقذ األدبي1

النقد األدبي التعريف بالمصطلح ومعنى النقد ومعنى االدب والفرق بين االدب والنقد وتاريخ االدب-

مفردات المقرر

النقد االدبي بين العلم والفن .وظيفة النقد االدبي .شروط الناقد وخطواتو.
الذوق األدبي :تعريفو -عناصره -اقسامو -العوامل المؤثرة فيو.تاريخ النقد األدبي :النقد االدبي عند اليونان-ابرز قضاياه وسماتو-النقد عند العرب في العصرالجاىلي :امثلتو وسماتو العامة ..النقد في القرن االول الهجري :أثر اإلسالم في النقد ,مجالس النقد
وبيئاتو .السمات العامة للنقد في ىذا العصر ..النقد في القرن الثاني عشر الهجري :الجهود النقدية لعلماء
اللغة والنحو والرواة والشعراء والكتاب ,والسمات العامة للنقد في ىذا العصر.
النقد في القرن الثالث الهجري :بداية النقد المنهجي عند العرب-ابن سالم وكتابو طبقات مخولالشعراء ..ابن قتيبة وكتابة الشعر والشعراء.
النقد في الرابع الهجري :االتجاه المتأثر بالثقافات االخرى ..قدامو بن جعفر وكتابو(نقدالشعر)..الخصومة حول الشعراء :االمدي وكتابة(الموازنة بين الطائيين)..القاضي الجرجاني وكتابو(الوساطة
بين المتنبي وخصومو)
النقد في القرن الخامس الهجري :عبد القاىر الجرجاني وفلسفتو اللغوي.

املستوى السادس
رمز المقرر

اسم المقرر
النحى6-

 316عرب
يحتوي المقرر على األبواب التالية :

مفردات المقرر

 باب التوابع وىي :النعت  ,التوكيد بنوعيو  ,عطف البيان  ,عطف النسق والبدل.
 باب النداء وما يتعلق بو من أحكام  -المنادى المضاف إلى ياء المتكلم واألوجو الجائزة
فيو  -أساليب االستغاثة والندبة واالختصاص  -باب التحذير واإلغراء  -باب الترخيم  -اسماء
األفعال واالصوات.

رمز المقرر

اسم المقرر

 323عرب

الصرف3-

 يحتوي المقرر على دراسة االسم من حيث كونو مجموعا جمع تكسير بنوعيو :جموع القلة

مفردات المقرر

والكثرة ثم التصغير والنسب ويشمل النسب إلى المحدود  ,النسب إلى المركب  ,النسب إلى
ما حذفت المو أو فاؤه  ,النسب إلى الثنائي وضعا.
 حروف الزيادة  :مواضعها وأدلتها في األسماء واألفعال.

 ىمزة الوصل.

رمز المقرر

اسم المقرر

 335عرب

األدب يف عصر الذول املتتابعت

الحياة العامة في عصر الدول المتتابعة  ,والعوامل المشجعة على األدب ,ودعوى انحطاط

مفردات المقرر

األدب والرد عليها واغراض الشعر التقليدية المديح والهجاء والرثاء والوصف وشعر السياسة ونقد
المجتمع وألوان شعر الجهاد في الحروب الصليبية والمغولية  :االستعانة والتحريض والهجاء والتمجيد
 ,والرثاء  ,والدعوة إلى الوحدة اإلسالمية ,والمذاىب الفنية  :الجزالة والفخامة  ,والسهولة  ,والطبع
والمذىب البديعي واألشكال الشعرية وابرز الشعراء  :ابن المغرب وابن ىتيمل واسامو والبهاء ...
فنونها والوانها الديوانية واإلخوانية واألدب التهذيبي والتاريخي والقصصي والمقامات وكتب فضائل
البلدان وكتب النوادر وكتب السير واألدب الجغرافي واألدب التاريخي والسمات الفنية لكل لون وابرز
الكتاب مثل :القاضي الفاضل والعماد األصفهاني وضياء الدين ومحي الدين وابن فضل اهلل العمري..
الخطابة  :دواعيها والوانها الدينية والوعظية والسياسية والعسكرية واغراض الخطابة وسماتها الفنية
..وابرز خطباء العصر مثل ابن نباتو وابن الجوزي وعز الدين ومحي الدين..

رمز المقرر

اسم المقرر

 338عرب

األدب املقارن

تعريف األدب المقارن ومفهومو .تعريف الفرق بينو و بين األدب العام ومفهوم المحاكاة



والتأثر والتأثير ومعنى األدب العالمي وعالمية األدب وعدة الباحث في األدب المقارن -

جمالية الترجمة.


نشأة األدب المقارن ونموه واىمية دراستو.



أثر الحضارة اإلسالمية في التراث اإلنساني في العصور الوسطى-الفكر اإلسالمي في محيط

الفكر العامي.

مفردات المقرر

مجاالت األدب المقارن :




األنواع األدبية وأىميتها:

)1

الشعرية :الملحمة – المسرحية -الحكاية على لسان الحيوان(دراسة مفصلو للون الواحد).

)2

النثرية :التاريخ – الرواية – القصة –األسطورة (دراسة مفصلو للون واحد فقط)



بالمذاىب األدبية :دراسة مختصرة ألبرز المذاىب األدبية .



الصورة الفنية .



العروض والقافية .



النماذج البشرية



الموقف األدبي .



المصادر .



األفكار .



الرحالت.



تأثير الكتاب في اآلداب األخرى.

رمز المقرر

اسم المقرر

 355عرب

علن األسلىب

مفردات المقرر

-1

األسلوب  :مفهومو  ,عناصره.

-2

عوامل اختالف األساليب  :أ -األسلوب واألديب ب -األسلوب والموضوع واختالف
أساليب الشعر والنثر باختالف الموضوعات.

-3

أنواع األساليب وخصائصها األسلوب العلمي واألسلوب األدبي.

-4

صفات األسلوب الوضوح والقوة والجمال.

-5

علم االسلوب (األسلوبية) اتجاىاتو وظيفتو وصلتو بعلم اللغة وصلتو بعلم البالغة :اوجو
التشابو واوجو التباين وميادين الدراسة األسلوبية.

-6

الظاىرة األسلوبية :االختيار واالنحراف او االنزياح.

-7

ثوابت االسلوب في اللغة العربية وجمالياتو.

-8

مناىج التحليل االسلوبي.

-9

دراسة تطبيقيو في نصوص مختارة.

املستوى السابع

السنة الرابعة
اسم المقرر

رمز المقرر

النحى7-

 417عرب
 يحتوي المقرر على األبواب التالية :

مفردات المقرر

 .1باب نوني التوكيد وما يتعلق بهما.

 .2باب ماال ينصرف-باب نواصب المضارع وما يشتمل عليو من أحكام0باب جوازم
المضارع وما تتعلق بو من قواعد –باب في لو  ,وأما  ,ولوال  ,ولولو ما ..وما يتعلق
بها من احكام.

رمز المقرر
 436عرب

اسم المقرر
األدب يف العصر احلذيث

أىم عوامل النهضة األدبية :الدعوات اإلصالحية والتعليم والبعوث العلمية والترجمة وأحياء

مفردات المقرر

التراث القديم والصحافة واالستشراق واثر المستشرقين في اللغة واالدب والجمعيات العلمية واألدبية
والمجامع اللغوية.

الشعر :المدارس األدبية واعالمها  :اإلتباعية والعاطفية  :الديوان والمهجر وابولو والخصائص

المميزة لكل مدرسو من حيث الشكل والمضمون  .التجديد في الشعر :في الموضوعات واألوزان
والقوافي واألغراض واألنواع الشعرية الجديدة والشعر الملحمي والشعر المسرحي  ,وفنون النثر مثل
الخطابة والرسالة والمقامة والسيرة والمقالة والقصة والمسرحية وتطور كل فن وألوانو وأشهر أعالمو.

رمز المقرر

اسم المقرر

 439عرب

هنهج األدب اإلسالهي

الجانب النظري  :األدب اإلسالمي  :مفهومو ومعناه واتجاىاتو وخصائصو.

مفردات المقرر

مصادر منهج األدب اإلسالمي  :القرآن الكريم والسنة النبوية -فكرة تكوين منهج أدب
اسالمي-التصور اإلسالمي عن اهلل عز وجل  ,والكون  ,والحياة واألنسان وخصائص ىذا التصور-

األدب اإلسالمي والعواطف البشرية  -األدب اإلسالمي بين االلتزام وغير االلتزام  ,األدب القصصي
اإلسالمي الحديث.
الجانب التطبيقي :جيد المنظوم والمنثور من كالم العرب والمسلمين ودراسة بعض أعالم األدب
اإلسالمي قديما وحديثا مثل حسان بن ثابت  ,وعبداهلل بن رواحو ,والحسن البصري  ,وابي العتاىية

,وعبداهلل بن المبارك وأحمد محرم ومحمد اقبال ونجيب الكيالني والرافعي وبهاء الدين األميري.

رمز المقرر

اسم المقرر

 444عرب

النصىص األدبيت 4-

 نصوص من أدب الدول المتتابعة (يختار استاذ المادة ثالث نصوص)

مفردات المقرر

-1

نموذج من شعراء الجهاد قصيدة ابن سناء الملك النونية في التهنئة بالنصر على الصليبين في
حطين.

-2

نموذج من شعر الحنين بائية الذروي في العيد.

-3

نموذج من شعر الوصف قصيدة األرجاني الشاعر والشمعة.

-4

نموذج من شعر المديح النبوي قصيدة البردة للبوصيري.

-5

نموذج من الكتابة الفنية وصف عرض جيش للعماد األصفهاني.

-6

نموذج من خطبة للقاضي محي الدين بن الزكي في أول جمعة للمسلمين في القدس بعد
تحريرىا من الصليبيين.

رمز المقرر

اسم المقرر

 456عرب

البالغه5-

مفردات المقرر

)1

تعريف علم البديع وظيفتو تقسيم المحسنات البديعية.

)2

المحسنات المعنوية  :الطباق  ,المقابلة  ,مراعاة النظير  ,المشاكلة  ,المزاوجة ـالتورية اللف
والنشر  ,التجريد  ,التقسيم  ,حسن التعليل  ,المبالغة  ,تأكيد المدح بما يشبو الذم  ,براعة
االستهالل  ,حسن التخلص  ,حسن الختام.

)3

المحسنات اللفظية  :الجناس ,رد العجز على الصدر  ,الشجع  ,الموازنة والمماثلة.

)4

مظاىر التجديد في دراسة فنون البديع وتقويمو  :في قيمتها البالغية ,نقد منهج البالغيين

)5

المتأخرين في فصل البديع عن عملي المعاني والبيان وعده ذيالً للبالغة.

السرقات الشعرية  :االنتحال  ,المسخ  ,السلخ  ,التشابو  ,النقل  ,الشمول  ,القلب ,

الزيادة  ,االقتباس  ,التضمين .

رمز المقرر
 490عرب

اسم المقرر
حبث التخرج

يقوم الطالب بإعداد بحث علمي واحد من الموضوعات األدبية والنحوية والنقدية والبالغية والصرفية

مفردات المقرر

مع االعتماد عند الضرورة على العمل الميداني أو الزيارات العلمية ويقوم باإلشراف على البحث أعضاء
القسم.

املستوى الثامن
رمز المقرر

اسم المقرر

 418عرب

النحى8-

 يحتوي المقرر على األبواب التالية :

مفردات المقرر

 باب العدد وما يتعلق بو من أحكام.
 باب كنايات العدد.
 باب الحكاية.

 باب الجمل التي ال محل لها من اإلعراب والتي لها محل.

رمز المقرر

اسم المقرر

 424عرب

الصرف4

 يحتوي المقرر على  :اإلعالل في الهمزة  ,فصل  :في عكس ما تقدم

مفردات المقرر

 اإلعالل في حروف العلة  ,قلب األلف والواو باء .قلب األلف والياء واو .قلب الواو والياء
ألفا.
 فصل في فاء االفتعال وتائو ,فصل في ابدال الميم من الواو ومن النون  ,االعالل بالنقل ,
االعالل بالحذف  ,اإلدغام.
 فصل في ادغام المتقاربين  ,التقاء الساكنين  ,مسائل التمرين.

 الوقوف ويشمل الوقف على المنقوص  ,الوقف على ىاء التأنيث الساكنين وغيرىا.
 الروم و األشحام -الوقوف بهاء السكت.

اسم المقرر

رمز المقرر

أدب اجلسيرة العربيت

 437عرب

 مفهوم عنوا ن األدب في الجزيرة العربية المكاني والزماني واآلراء التي قيلت في بداية ىذه

مفردات المقرر

المرحلة  -مالمح الحياة في الجزيرة العربية عبر القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين.
 دعوة الشيخ محمد بن عبد الوىاب وأثرىا الفكري في تحديد العصر وتوجيو الحياة األدبية -
مصادر ىذا األدب:
 )1األدب في الجزيرة العربية منذ بداية العصر الحديث حتى سنة1351ىـ..من بيئاتو :نجد
والحجاز والمخالف السليماني وعسير واالحساء واثر دعوة الشيخ محمد بن عبد
الوىاب في اليمن  ..الشعر -أعالمو واغراضو واتجاىاتو وخصائصو الفنية-..النثر واعالمو
والوانو وخصائصو الفنية.
 )2األدب في المملكة العربية السعودية منذ توحيدىا وتأليف اجزائها سنة1351ىـ ومفهوم
ىذا المسمى المكاني والزماني واىم عوامل النهضة وبدايتها واآلراء التي قيلت فيها
ومصادر ىذا األدب ..الشعر :أعالمو واغراضو واتجاىاتو  :االتجاه التقليدي واالتجاه
التجديدي وخصائصو الفنية ..النثر :اعالمو وانواعو وخصائصو الفنية..

رمز المقرر
 457عرب

اسم المقرر
اعجاز القرآن والبالغت النبىيت

 اعجاز القرآن  ..وجوه األعجاز واإلعجاز البالغي  ,جهود القدماء والمحدثين في دراستو..

مفردات المقرر

)1

مرحلة تذوق البالغة القرآنية..

)2

الفاظ القرآن..

)3

من بالغة الجملة والجمل في القرآن..

)4

التصوير الفني في القرآن..

)5

صفات األسلوب القرآني..

)6

من بالغة القصص القرآني.


البالغة النبوية..

 )1بالغة الرسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم..
 )2جهود القدماء والمحدثين في دراسة البيان النبوي..
 )3من بالغة الحديث النبوي..
 )4من بالغة الخطابة النبوية..

 )5من بالغة الرسائل النبوية.

رمز المقرر
 472عرب

اسم المقرر
النقذ األدبي2-

أ -عناصر األدب ومقاييسها النقدية  :مثال من الشعر وآخر من النثر وتحليلهما إلى عناصرىما
األدبية :العاطفة  ,الخيال  ,الفكرة  ,الصور األدبية.
ب -األجناس األدبية :مفهوم الشعر من العصر الحديث ,التجربة الشعرية ,الوحدة العضوية ,صياغة
الشعر ..القصة منزلتها وعناصرىا ومقاييسها القدية وانواعها وامثلو عليها.
ت -المذاىب األدبية :مفهوم المذىب األدبي وامثلتو في األدب العربي .

مفردات المقرر

 عوامل نشأة المذاىب األدبية :
 اإلتباعية (الكالسيكية) مفهومها ونشأتها وخصائصها الفنية واعالمها تأثيرىا في األدب العربي.
 اإلبداعية (الرومانسية) مفهومها ونشأتها وخصائصها الفنية واعالمها تأثيرىا في األدب العربي.
 الرمزية مفهومها ونشأتها وخصائصها الفنية واعالمها وتأثيرىا في األدب العربي.
 السريالية مفهومها ونشأتها وخصائصها الفنية واعالمها وتأثيرىا في األدب العربي .
ث -المناىج النقدية:
 المنهج الفني.
 المنهج التاريخي.
 المنهج النفسي.
 المنهج االجتماعي.
 المنهج األلسني .
 المنهج التكاملي(.وظيفة كل منهج وخصائصو وشروطو وعيوبو ونماذجو في النقد القديم
والحديث وامثلة للتطبيق).

