
  
  

  كلية اللغة العربية لفصول الدراسيةملخص المقررات وساعات ا
  المطلوبات

 الفصول 
مطلوبات الجامعة   

 والتأصيل
 المجموع مطلوبات التخصص مطلوبات الكلية

 الساعات المقررات الساعات المقررات الساعات المقررات الساعات المقررات
  21 9 2 1  5  2  14  6 الفصل الدراسي األول
 23 10 5  2  4  2  14  6 الفصل الدراسي الثاني
 23  10  9  4  2  1  12  5 لفصل الدراسي الثالث
 23 10  9 4  4  2  10  4 لفصل الدراسي الرابع

الفصل الدراسي  
 الخامس

1  4  4  8  5  11  10 23  

الفصل الدراسي 
 السادس

1  4  1  2  7  15  9 21 

 19  8  15  7  -      -  4  1 الفصل الدراسي السابع
  الفصل الدراسي الثامن 

 
1  4  1  2 6  13  8  19 

 المجموع
  

2  66 13  27   36  
 

79   74    172 
 

مقررات الفصل الدراسي  الرمز لرقم
 األول

مقررات الفصل  الرمز الرقم الساعات
 الدراسي الثاني

 الساعات

 4 )2(القرآن الكريم   206متأ 1 4 )1(القرآن الكريم  101متأ  1
 2 مدخل علوم القرآن    207متأ 2 2 )1(التجويد 102  متأ 2
 2 )2(فقه العبادات 208متأ 3 2 مدخل أصول الفقه    103متأ  3
 2 مدخل التفسير 209متأ 4 2 )1(فقه العبادات 104متأ  4
مهارات (اللغة العربية  105متأ 5

 )1)(لغوية
مهارات (اللغة العربية  210متأ 5 2

 )2)(لغوية
2 

 2 )2(اللغة اإلنجليزية 202مج 7 2 )1(اللغة االنجليزية 101  مج 6
-مك 7

 101ع
مت ع  8 3 )1(النحو 

 202ع
 3 )2(النحو 

–مك  8
 102ع

 2 )1(الصرف  203ع-مك 9 2 المصادر والمعاجم

مت ع ع   9
101 

مت ع  10 2 األدب الجاهلي
 203ع

األدب في صدر 
 اإلسالم وبني أمية

2 

  2 فقه اللغة    204ع -مك  11  -  -  -  -
  23  المجموع  21  المجموع

  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مقررات الفصل  الرمز الرقم
 الدراسي الثالث

مقررات الفصل  الرمز الرقم الساعات
 الدراسي الرابع

 الساعات

 4 )4(القرآن الكريم  415متأ 1 4 )3(القرآن الكريم 311متأ 1
العقيدة و المذاهب  312متأ 2

 الفكرية 
 2 مقاصد الشريعة  416متأ 2 2

فقه السيرة و  313متأ 3
 تاريخ الراشدين

مدخل الحديث  417متأ 3 2
 وعلومه

2 

مناهج تأصيل  314متأ 4
 العلوم

مدخل اإلعجاز  418متأ 4 2
 العلمي

2 

الدراسات  303مج 5
 السودانية

–مك  5 2
 406ع

 2 الحاسوب

مت ع  6
  304ع

مت ع  6 3 ) 3(النحو 
 408ع

 3 )4(النحو 

مت ع  7
  305ع

مت ع ع  7 2 )2(الصرف
409 

 2 )3(الصرف 

علم (البالغة  305ع-مك 8
 ) 1) (المعاني

مت ع ع  8   2
410 

 2  )األصوات(علم اللغة 

مت ع   9
  306ع

نظرية األدب 
  اإلسالمي

مت ع ع  9    2
411 

األدب في العصر 
 العباسي األول

2 

مت ع   10
  307ع

-مك  10  2  النقد األدبي القديم
 407ع

العروض والقوافي 
)1( 

2 

  23  المجموع  23  المجموع
  

مقررات الفصل  الرمز الرقم
 الدراسي الخامس

مقررات الفصل  الرمز الرقم الساعات
 الدراسي السادس 

 الساعات

 4 )6(القران الكريم  620متأ 1 4 )5(القرآن الكريم  519متأ 1
–مك  2

 508ع
-مك 2 2 )1(التعريب والترجمة 

 612ع
والترجمة التعريب 

)2( 
2 

–مك  3
 509ع

مت ع ع  3 2 مناهج البحث العلمي
617 

 3 )6(النحو 

مت ع ع  4
512 

مت ع ع  4 3 )5(النحو 
618 

 2 )4(الصرف 

مت ع ع  5
513 

التحليل 
الصرفي (اللغوي

 )والتركيبي

مت ع ع  5 2
619 

 2 علم اللغة التطبيقي

مت ع ع  6
514 

) علم المعاني(البالغة 
)2( 

ع  مت ع 6   2
620 

 2 ) علم البيان (البالغة 

 2األدب العربي في مت ع ع  7   2 )2(العروض والقوافي مت ع ع  7



 األندلس 621 515
مت ع ع  8   2 الخطابة وأساليبها 510ع-مك 8

622 
 2 األدب العربي الحديث

مت ع ع  9
516 

األدب في العصر 
 العباسي الثاني

مت ع ع  9   2
623 

بالغة الحديث النبوي 
 الشريف

2 

التفسير اللغوي والبياني  511ع-مك 10
 في القرآن الكريم

2             

  21  المجموع  23  المجموع
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  

مقررات الفصل   الرمز الرقم
 الدراسي السابع

مقررات الفصل  الرمز الرقم الساعات
 الدراسي الثامن

 الساعات

 4 )8(الكريمالقرآن  822متأ 1 4 )7(القرآن الكريم 721متأ 1
مت ع ع  2

724 
–مك  2 3 )7(النحو 

 813ع
 2 توجيه القراءات 

مت ع ع  3
725 

مت ع ع  3 2 المدارس النحوية
831 

 3 )8(النحو 

مت ع ع  4
726 

علم اللغة النفسي و 
 االجتماعي

مت ع ع  4 2
832 

 2 علم الداللة

مت ع ع  5
727 

األدب العربي في 
 السودان

مت ع ع  5 2
833 

العربي األدب 
 المعاصر

2 

مت ع ع  6
728  

مت ع ع  6 2 )علم البديع ( البالغة 
834 

 2 النقد األدبي الحديث

مت ع ع  7
729  

اإلعجاز البالغي في 
 القرآن الكريم 

مت ع ع  7 2
835 

 2 األدب المقارن

مت ع ع  8
730 

األدب في عصر 
 الدويالت

مت ع ع   8  2
836  

  2  بحث التخرج

  19  المجموع  19  المجموع

  : طة الدراسية المعتمدةالخ
  مطلوبات الجامعة والتأصيل:  أوالً 

 مقررات الفصل  الرمز   م
  األول الدراسي

الساعات 
  الدراسية

الساعات   الثاني الدراسي مقررات الفصل  الرمز   م  
  الدراسية

  4  )2(القرآن الكريم 206متأ   1    4  )1( القرآن الكريم 101متأ   1

 2 مدخل علوم القرآن  207 متأ  2    2  التجويد  102 متأ  2

 2 )2(فقه العبادات  208 متأ  3    2 مدخل أصول الفقه 103متأ   3

 2 مدخل التفسير 209 متأ  4    2  )1(فقه العبادات  104متأ   4



  
  مطلوبات الكلية : ثانياً 

  

  2  )2(المهارات اللغوية   210متأ   5    2  )1(المهارات اللغوية   105متأ   5

 2  )2(لغة انجليزيةال 202مج   6    2  )1(لغة انجليزيةال 101مج   6
  14  مجموع الساعات    14  مجموع الساعات

 مقررات الفصل  الرمز   م
  الثالث الدراسي

الساعات 
  الدراسية

الساعات   مقررات الفصل الرابع  الرمز   م  
  الدراسية

  4  )4( القرآن الكريم  415متأ       4  )3( القرآن الكريم  311متأ   1

العقيدة والمذاهب   312متأ   2
  الفكرية

  2  مقاصد الشريعة  416متأ       2

فقه السيرة وتاريخ   313متأ   3
  الراشدين

  2  مدخل الحديث وعلومه  417متأ       2

  2  مدخل اإلعجاز العلمي  418متأ   1    2  العلوممناهج تأصيل   314متأ    4

            2  الدراسات السودانية  303مج   5

  10  جملة الساعات    12  مجموع الساعات

مقررات الفصل   الرمز  م
  الدراسي الخامس

الساعات 
  الدراسية

الساعات   مقررات الفصل الدراسي السادس  الرمز  م  
  الدراسية

  4  )6( القرآن الكريم  620متأ       4  )5( القرآن الكريم  519متأ   1

  4  مجموع الساعات        4    مجموع الساعات  

قررات الفصل م  الرمز  م
  سابعالدراسي ال

الساعات 
  الدراسية

الساعات   مقررات الفصل الدراسي السادس  الرمز  م  
  الدراسية

  4  )8( القرآن الكريم  822متأ   1    4  )7( القرآن الكريم  721متأ  1

  4  مجموع الساعات        4    مجموع الساعات  

مقررات الفصل   الرمز   م
  األول

الساعات 
  الدراسية

الساعات   مقررات الفصل الثاني  الرمز   م  
  الدراسية

 2  )1(الصرف  203 ع –مك   1   3  )1(النحو   101 ع  - مك   1

  2  فقه اللغة     204 ع –مك   2    2  المصادر والمعاجم 102 ع- مك   2

  4  مجموع الساعات    5  مجموع الساعات

مقررات الفصل   الرمز   م
  الثالث

الساعات 
  الدراسية

الساعات   مقررات الفصل الرابع  الرمز   م  
  الدراسية

علم (البالغة   305ع -مك  1
  )1) (المعاني

  2  الحاسوب  406ع - مك   1    2

  2  )1(العروض والقوافي   407ع-مك            

  4  جملة الساعات    2  مجموع الساعات

الساعات   مقررات الفصل الخامس  الرمز   م
  الدراسية

الساعات   مقررات الفصل السادس  الرمز   م  
  الدراسية

 2  )2(التعريب والترجمة  612ع  –مك   1    2  )1(التعريب والترجمة  508ع  –مك   1



ف واللغة : ثالثاً    :قسم النحو وال

غة: رابعاً  دب والب   قسم النقد وا

         2  مناهج البحث العلمي 509ع  -مك  2

          2  الخطابة وأساليبها  510ع -مك  3

التفسير اللغوي والبياني في القرآن   511ع –مك   4
  الكريم

2          

  2  الساعاتمجموع     8  مجموع الساعات

الساعات   مقررات الفصل السابع  الرمز   م
  الدراسية

الساعات   مقررات الفصل الثامن  الرمز   م  
  الدراسية

 2  توجيه القراءات  813ع  –مك   1    -  ---------   ----   

                 

  2  مجموع الساعات    -  مجموع الساعات

  الفصل الثاني  الفصل األول
  عدد الساعات  الرمز  اسم المقرر  عدد الساعات  الرمز  اسم المقرر

 3 202 ع ع – مت  )2(النحو      
  3  مجموع الساعات    مجموع الساعات

  الفصل الرابع  الفصل الثالث
  عدد الساعات  الرمز  اسم المقرر  عدد الساعات  الرمز  اسم المقرر

  3  408 ع ع– مت  )4(النحو   3  304 ع ع– مت  )3(النحو 
 2  409 ع ع  – مت  )3(الصرف  2  305 ع ع – مت  )2(الصرف 

 2  410ع ع  –مت   )ات صواأل(علم اللغة      
  7  مجموع الساعات  5  مجموع الساعات
  الفصل السادس  الفصل الخامس

  عدد الساعات  الرمز  اسم المقرر  عدد الساعات  الرمز  اسم المقرر
 3 617 ع ع– مت  )6(النحو   3 512 ع ع – مت  )5(النحو 

( التحليل اللغوي 
  )الصرفي والتركيببي

 2 618 ع ع – مت  )4(الصرف  2 513 ع ع  – مت

  2 619ع ع  –مت   علم اللغة التطبيقي     
          

  7  مجموع الساعات  5  مجموع الساعات
 الفصل الثامن  الفصل  السابع

  
  عدد الساعات  الرمز  اسم المقرر  عدد الساعات  الرمز  اسم المقرر

 3  831 ع ع_ مت  )8(النحو   3  724 ع ع – مت  )7(النحو 
  2  832ع ع  – مت  الداللةعلم  2  725 ع ع – مت  المدارس النحوية
علم اللغة النفسي 

  االجتماعي و
  2  836ع ع _ مت   بحث التخرج  2  726ع ع  – مت

  7  مجموع الساعات  7  مجموع الساعات

  الفصل الثاني  الفصل األول



  : مراحل تأصيل وتطوير المنهج 
  أهمية تأصيل وتطوير المنهج / أ

  .واإلنسان التأصيل يضمن سالمة التقدم العلمي والحضاري لألمة في ضوء تصور اإلسالم للحياة والكون 
  .التحرر من العبودية الفكرية وتحقيق التناسق بين المادة والروح وبين عالم الشهادة وعالم الغيب 

  .تنمية اإليمان في نفوس المسلمين وتوجيه أهداف تحصيل العلوم والمعارف التي تحتاج إليها األمة 
  أهداف عملية تأصيل وتطوير المنهج / ب

ين والرواد لبيان مدي أصالتهم العلمية نظرياً ومنهجياً وميدانياً في مجال العلوم إحياء تراث المفكرين المسلم
االجتماعية والكونية وغيرها ليكون للتأصيل خلفيته الواضحة ولتتأكد الرؤية الحقيقية لإلسالم الذي هو دليل العلم 

  .والعمل والعقيدة والعبادة 
الحضاري بحيث يؤدي فكره المستقيم هذا إلي وضوح رؤية تصحيح رؤية اإلنسان المسلم إلي واقعه ومستواه 

  .إسالميه هادية تتأصل في وجدانه وتحدد فكره وسلوكه في عالقته با وبالناس وبالمجتمع 

  عدد الساعات  الرمز  اسم المقرر  عدد الساعات  الرمز  اسم المقرر 

األدب في صدر اإلسالم وبني   2  101ع ع- مت الجاهلياألدب 
 أمية

 2  203ع ع- مت

  2  مجموع الساعات   2  مجموع الساعات 
  الفصل الرابع  الفصل الثالث

  عدد الساعات  الرمز  اسم المقرر  عدد الساعات  الرمز  اسم المقرر
األدب في العصر العباسي  2  306ع ع -مت   نظرية األدب اإلسالمي 

  األول 
  2  411ع ع - مت

      2  307ع ع - مت  النقد األدبي القديم 
  2  مجموع الساعات  4  مجموع الساعات 

  الفصل السادس  الفصل الخامس
  عدد الساعات  الرمز  اسم المقرر  عدد الساعات  الرمز  اسم المقرر

علم (البالغة 
  )2)(المعاني

 2 620ع ع - مت  ) علم البيان(البالغة   2 514ع ع - مت

 2 621ع ع - مت  األدب العربي في األندلس  2 515ع ع - مت  )2( العروض والقوافي
األدب في العصر 

  العباسي الثاني
 2 622ع ع - مت  األدب العربي الحديث 2  516ع ع - مت

 2  623ع ع - مت  الحديث النبوي الشريف بالغة      
  8  مجموع الساعات  6  مجموع الساعات 

 
  الفصل  السابع

 
  الفصل الثامن

  عدد الساعات  الرمز  اسم المقرر  عدد الساعات  الرمز  اسم المقرر
األدب العربي في 

  السودان 
  2  833ع ع - مت  األدب العربي  المعاصر   2  727ع ع - مت

  2  834ع ع - مت  النقد األدبي الحديث   2  728ع ع - مت  )البديع علم (البالغة 
االعجاز البالغي في 

  رآن الكريمالق
  2  835ع ع - مت  األدب المقارن 2  729ع ع –مت 

األدب في عصر 
  الدويالت

  2  836ع ع - مت  بحث التخرج  2  730ع ع –مت 

  8  مجموع الساعات   8  مجموع الساعات 



تقديم الفكر اإلسالمي النقي في مجاالت العلوم االجتماعية للعالم اجمع باألسلوب المناسب حتى يعرف أصحاب 
فسية والتربوية ما يتميز به الفكر اإلسالمي من سمات وخصائص عظيمة منبثقة من عظمة المذاهب االجتماعية والن

  .الدين اإلسالمي وسموه وقدرته علي إيجاد الحلول لكل المشكالت التي تواجه اإلنسان في كل عصر 
  :للقسم  الحاليتحليل الوضع / ج

لتحليل الوضع الراهن الداخلي والخارجي )  soft(تعتمد طرق بناء المناهج وتطويرها علي أسلوب التحليل الرباعي 
الخارجية لتحديد الوضع / مصفوفة العوامل الداخلية ومصفوفة العوامل الخارجية ومصفوفة العوامل الداخلية (

ألن القسم ال يستطيع أن يقوم بدوره علي أكمل وجه وهو في معزل عن بيئته الداخلية ) االستراتيجي الحالي للقسم 
  .خارجية وبيئته ال

   األخرىدراسة مناهج الجامعات / د
  جامعة أم درمان اإلسالمية / 1
  جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية / 2
  .جامعة اإلمام دمحم بن سعود / 3
   اآلراءمسح / هـ
  .تمت المقارنة بين مناهج كليات تلك الجامعات مع مناهج الكلية / 1
  .الكلية عن تلك الجامعات خاصة في الدرس اللغوي  الحديث هنالك قوة منهجية تميزت بها / 2
  ما تم بخصوص تأصيل المحتوى / و
  .اعتمدت الكلية القرآن الكريم والسنة النبوية مجاالً للتطبيق النحوي / 1
  .تستخرج غالب الشواهد النحوية في المحاضرات التطبيقية من النصوص القرآنية / 2
  .مادة األدب بكل فروعه بعناية تتوافق وروح التأصيل تختار النصوص الشعرية في / 3
  :شكلت لتأصيل وتطوير المنهج  التياللجان / ز
  .النحو والصرف / 1
  .اللغة / 2
  .األدب والنقد والبالغة / 3

  :استراتيجيات التدريس المستخدمة 
  محاضرات  تلقى ويشارك فيها الطالب / 1
  التعلم النشط / 2
  التعلم التعاوني / 3
  العصف الذهني / 4
  التعلم الذاتي / 5
  المناقشات الحرة والموجهة / 6
  تحليل المهام / 7
  حل المشكالت / 8
  المشاريع البحثية / 9

  أخرى/ 10
  : التقويم  أساليب
كتابة ، مقال ، اختبار ، (مهمة التقويم   التقويم

الخ ...مشروع جماعي  ، اختبار نهائي 
 (  

  التقويم النهائينسبته من   المحدد له األسبوع

  %80    االختبار النهائي   1
  %20     )بحث + سمنار ( أعمال السنة   2

  %100  المجموع
  
  



  : مصادر التعلم 
  الكتب المقررة المطلوبة 

  المراجع الرئيسة
  الكتب والمراجع التي يوصي بها  

  المراجع االلكترونية 
المدمجة ، والمعايير  األسطوانات/ مواد تعليمية أخري مثل البرامج المعتمدة علي الحاسب اآللي 

  واللوائح التنظيمية الفنية 
ساسية للمقررات    :البيانات ا

  مطلوبات التأصيل

  للمقرر  األساسيةالبيانات 
  متطلب سابق  التخصص المعني بالدراسة  المستوي  الساعات  رمز المقرر  مسمي المقرر

  -  للغة العربيةكليةا  سالبكالوريو  ساعتان  106مج   )1(المهارات اللغوية 
  وصف المقرر

  .يمكن هذا المقرر الطالب من معرفة أهمية اللغة والمهارات الالزمة إلتقانها 
  :أهداف المقرر       

  .أن يتعرف الطالب على أهمية اللغة ووظيفتها  .1
  أن يعدد الطالب عناصر االتصال اللغوي ويلم بضرورة تفعيل هذه المهارات بصورة . 2 

 .مع اآلخرين  تحقق التواصل      
  .يتعرف الطالب على عالمات الترقيم ومواضع االستعمال الصحيح لها  أن. 3
 .أن يفرق الطالب بين همزتي الوصل والقطع . 4
  .أن يفرق الطالب بين حروف المعاني والمباني . 5 
  .أن يتمكن الطالب من معرفة أدوات الروابط . 6 

  . أن يتدرب الطالب على تذوق النصوص األدبية  .7
  :ت المقرر مفردا

عدد   المفردات  األسبوع
  الساعات

 2  مفهوم اللغة طبيعة ووظيفة   األول
 2  عناصر اإلتصال اللغوي   الثاني
 2  رسم الهمزة  الثالث
 2  رسم األلف  اللينة المتطرفة   الرابع

 2  همزة الوصل والقطع   الخامس
 2  ما يوصل كتابة  السادس
 2  والينطقومايكتب  - ماينطق واليكتب  السابع
 2  عالمات الترقيم  الثامن
 2  حروف المباني وحروف المعاني  التاسع
 2  أدوات الربط  العاشر

 2  نصوص أدبية  الحادي عشر
 2  تطبيقات عامة  الثاني عشر

  24  مجموع الساعات  

  جامعة القران الكريم وتأصيل العلوم :                                     الجامعة 
لغة ال:  الكلية 
  العربية

نحو والصرف ال:  القسم 
  واللغة

  ألولا:  الفصل الدراسي    :التخصص 



  
  
 :المصادر والمراجع   
فن / 3اإلمالء والترقيم في الكتابة العربية   / 2محجوب دمحم آدم   / د –مهارات التحرير العربي / 1

/ 5عبد النبي دمحم علي   –عباس محجوب  –المهارات اللغوية / 4عبد العليم  إبراهيم   –التحرير العربي 
والخط قواعد اإلمالء / 7الجني الدائي في حروف المعاني  / 6أحمد الهاشمي   –المفرد العلم في رسم القلم 

  .  عبد الحميد السيد عبد الحميد  –
  جامعة القران الكريم وتأصيل العلوم :                                     الجامعة 

لغة ال:  الكلية 
  العربية

نحو والصرف ال:  القسم 
  واللغة

  لثانيا:  الفصل الدراسي    :التخصص 

    للمقرر  األساسيةالبيانات 
  متطلب سابق  التخصص المعني بالدراسة  المستوي  الساعات  المقرررمز   مسمي المقرر

  -  للغة العربيةكليةا  سالبكالوريو  ساعتان  213مج   )2(المهارات اللغوية 
  وصف المقرر

يتناول هذا المقرر األسس السليمة إلعداد المحاضرة والفقرة والمقال ويبين الفروق بينها كما ينمي مهارة الطالب في الكتابة 
  .والكالم 

  : أهداف المقرر
 .التقرير، التعليق ، الخطبة ، الندوة ، المحاضرة : أن يتعرف الطالب على معنى المصطلحات اآلتية  .1
  )العلمي ، األدبي ، الصحفي ( أن يتمكن الطالب من التفريق بين أنوع المقال مختلفة . 2
  .أن يتمكن الطالب من التفريق بين المحاضرة والندوة  . 3
  .أن يتمكن الطالب من التفريق بيت التعليق والتقرير . 4
  .أن يلم الطالب باألسس الصحيحة لكتابة الرسائل بمختلف أنواعها األدبية والرسائل اإلخوانية  . 5
  .النص األدبي ويتمكن من تلخيصه  الطالب أن يتذوق. 6
  .أن يتعرف الطالب على بعض األخطاء الشائعة ويتجنب استخدامها. 7
  : المقرر مفردات  

عدد   المفردات  األسبوع
  الساعات

 2  الفقرة  -الكلمة   األول
 2  المقال  الثاني
 2  المحاضرة  الثالث
 2  الندوة  الرابع

 2  الخطبة  الخامس
 2  )  1(الرسالة    السادس
 2  )  2(الرسالة   السابع
 2  التعليق والتقرير  الثامن
 2  التلخيص   التاسع
 2  والسيرة الذاتية    - األسلوب   العاشر

 2  أخطاء شائعة   الحادي عشر
 2  تدريبات فيما سبق   الثاني عشر

  24  مجموع الساعات  

  :المصادر والمراجع   
فن / 3اإلمالء والترقيم في الكتابة العربية   / 2محجوب دمحم آدم   / د –مهارات التحرير العربي / 1

/ 5عبد النبي دمحم علي   –عباس محجوب  –المهارات اللغوية / 4عبد العليم  إبراهيم   –التحرير العربي 



قواعد اإلمالء والخط / 7الجني الدائي في حروف المعاني  / 6أحمد الهاشمي   –المفرد العلم في رسم القلم 
  . عبد الحميد السيد عبد الحميد  –
  
  

  ثانياً 
  :بات الكلية وطلم 

  جامعة القران الكريم وتأصيل العلوم                             :         الجامعة 
لغة ال:  الكلية 
  العربية

  ألولا:  الفصل الدراسي    :التخصص   مطلوبات الكلية:  القسم 

  للمقرر  األساسيةالبيانات 
  متطلب سابق  التخصص المعني بالدراسة  المستوي  الساعات  رمز المقرر  مسمي المقرر

  -  للغة العربيةكليةا  سالبكالوريو  اتساع3  101 ع -مك  )1( النحو 
  وصف المقرر

يتناول المقرر نشأة النحو والتعريف باأللفية وشراحها والكالم وما يتألف منه والمعرب والمبني من األسماء واألفعال 
  .وإعراب ماال ينصرف والضمائر وأقسامها والعلم ، والمعرب بالحروف والمعرب بالحركات 

  : أهداف المقرر 
 .ن يعرف الطالب متى نشأ  علم النحو أ. 1
 .أن يعرف الطالب الكالم وأقسامه . 2
 .أن يميز الطالب بين عالمات األسماء وعالمات األفعال . 3
 .أن يميز الطالب بين المعرب والمبني من األسماء واألفعال . 4
 .أن يتمكن الطالب من معرفة األسماء الستة وإعرابها . 5
 .أن يفّرق الطالب بين إعراب جمع المذكر السالم والمثنى وجمع المؤنث السالم . 6
 . أن يعرف الطالب إعراب الممنوع من الصرف والمعتل من األسماء واألفعال . 7
  :مفردات المقرر 

  عدد الساعات  المفردات  األسبوع
 3  مقدمة في علم النحو   األول 
 3  عالمات االسم  –الكالم وما يتألف منه   الثاني 
 3  وعالمة الحرف  ، عالمات الفعل   الثالث 
 3  المبني والمعرب من األسماء   الرابع 

 3  المبني والمعرب من األفعال   الخامس 
 3  األسماء الستة وشروط إعرابها بالحروف  السادس
 3  المثنى وجمع المذكر السالم  السابع 
إعراب  –إعراب ما ال ينصرف  -جمع المؤنث السالم   الثامن 

  األفعال الخمسة
3 

 3  )األسماء و األفعال ( إعراب المعتل   التاسع 

 3  )1(الضمائر   العاشر 
 3  )2(الضمائر   الحادي عشر
 3  العلم  الثاني عشر 

  36  مجموع الساعات   
  :المصادر والمراجع   
  بتحقيق دمحم محي الدين عبد الحميد (شرح بن عقيل على ألفية بن مالك / 1
  شرح ابن يعيش على مفصل الزمخشري  / 2
  مغنى اللبيب البن هشام / 4النحو الوافي لعباس حسن  / 3



  النحو الشامل لعبد المنعم عبد العال / 6ضياء السالك للنجار  / 5
  النحو المصفى لدمحم عيد/ 7
  صبان على االشموني حاشية ال/ 8
  .الكتاب لسيبويه / 9

  جامعة القران الكريم وتأصيل العلوم :                                     الجامعة 
لغة ال:  الكلية 
  العربية

  ألولا:  الفصل الدراسي    :التخصص   مطلوبات الكلية:  القسم 

  للمقرر  األساسيةالبيانات 
  متطلب سابق  التخصص المعني بالدراسة  المستوي  الساعات  رمز المقرر  مسمي المقرر

  -  للغة العربيةكليةا  سالبكالوريو  ساعتان  102ع   –مك  المصادر والمعاجم   
  وصف المقرر

تناول المقرر المعاجم وأنواعها وطرق الكشف فيها ، وعرف بأمهات مصادر النحو والصرف واللغة واألدب والنقد 
  .والبالغة 

  : هداف المقرر 
  .ن يتمكن الطالب من معرفة أهم المعاجم اللغوية أ. 1
  .الطالب مهارة الكشف في المعاجم اللغوية  أن يجيد. 2
  . أن يعرف الطالب المدارس المعجمية وطرق ترتيبها . 3
  .أن يتمكن الطالب من معرفة أهم مصادر فقه اللغة . 4
  . أن يعرف الطالب أهم مصادر علم النحو وبدء التدوين فيه . 5
  .أن يتعرف الطالب على أمهات ومصادر األدب . 6
  .أن يتمكن الطالب من معرفة أمهات مصادر البالغة  . 7

  :مفردات المقرر 
عدد   المفردات  األسبوع

  الساعات
  2  مقدمة عن المعاجم  األول 
 2  قواعد الكشف في المعاجم  الثاني 
 2  مناهج ترتيب المادة في المعاجم العربية  الثالث 
 2  لسان العرب –دراسة معجم العين   الرابع 

 2  المحكم والمحيط األعظم –دراسة الصحاح   الخامس 
 2  المعاجم المدرسية والمنجد والمصباح المنير   السادس
_ السّراج األصول البن _ الكتاب لسيبويه (أمهات مصادر النحو والصرف   السابع 

  )الجمل للزّجاجي  
2 

األلفية _ المنصف في شرح تصريف المازني (أمهات مصادر النحو والصرف   الثامن 
  )مغني اللبيب البن هشام_ وشروحها 

2 

 2  أمهات مصادر األدب والنقد   التاسع 
 2 أمهات مصادر البالغة  العاشر 

 2  امهات مصادر اللغة   الحادي  عشر
 2  التراجم والطبقات كتب  الثاني عشر 

  24  مجموع الساعات  

  : المراجع المصادر و 
  مقدمة بن خلدون/ 1
  مصطفى الشكعة / مناهج التأليف عند العلماء العرب د/ 2 
  . بدوي طبانة/ د –البيان العربي / 3
  .حسين نّصار . د_ المعاجم العربية  /4



  . العقد الفريد البن عبد ربه /5
  .الكامل للمبرد  /6
  .طبقات فحول الشعراء دمحم بن سّالم الجمعي  /7
  .الكشاف للزمخشري  /8
  .معجم العين للخليل  /9

  جامعة القران الكريم وتأصيل العلوم :                                     الجامعة 
اللغة :  الكلية 
  العربية

  الثاني:  الفصل الدراسي    :التخصص   مطلوبات الكلية:  القسم 

  للمقرر  األساسيةالبيانات 
  متطلب سابق  التخصص المعني بالدراسة  المستوي  الساعات  رمز المقرر  مسمي المقرر

  -  للغة العربيةكليةا  سالبكالوريو  ساعتان  203ع -مك  )1(الصرف 

  وصف المقرر
،كمايتناول بعض أحكام االسم  يعرف المقرر الطالب بنشأة الصرف وتعريفه ، وأقسام الكلمة ، والميزان الصرفي، وتصريف الفعل

  الصرفية
  : المقرر أهداف 

 .أن يتمكن الطالب من معرفة معنى الصرف في اللغة االصطالح . 1
 .أن يعدد الطالب مبادئ علم الصرف ويعرف الميزان الصرفي . 2
 .أن يعرف الطالب أبواب الثالثي المجرد ومعاني صيغ الزيادة . 3
 .المشتق والجامد والمتعدي والالزم من األفعال أن يميز الطالب بين . 4
 .أن يتبين الطالب أحكام الفعل المتصل بنوني التوكيد . 5
 .أن يتمكن الطالب من معرفة إسناد األفعال إلى الضمائر المختلفة . 6
  .أن يميز الطالب بين المجرد والمزيد والجامد والمشتق من األسماء . 7

  :  مفردات المقرر
عدد   لمفرداتا  األسبوع

  الساعات
  2  مقدمة في مبادئ علم الصرف والميزان الصرفي   األول 
 2  الصحيح و المعتل والمجرد والمزيد من األفعال   الثاني 
 2  أبواب الثالثي المجرد والرباعي المجرد ومزيدهما   الثالث 
 2  معاني صيغ الزيادة  الرابع 

 2  الجامد والمشتق والمتعدي والالّزم  الخامس 
 2  ) 1(توكيد الفغل   السادس
 2  )2(توكيد الفعل   السابع 
 2  )1(إسناد األفعال إلى الضمائر    الثامن 
 2  )2(إسناد األفعال إلى الضمائر    التاسع 
 2 )3(إسناد األفعال إلى الضمائر    العاشر 

 2 المجرد والمزيد من األسماء   الحادي عشر
 2  األسماءالجامد و المشتق من   الثاني عشر 

  24  مجموع الساعات  
  : المراجع  المصادر و 
شرح ابن عقيل على ألفية ابن / 3النحو الوافي لعباس حسن / 2شذا العرف في فن الصرف للحمالوي / 1

الممتع في التصريف البن عصفور اإلشبيلي / 4وكتاب تصريف األفعال لدمحم محي الدين عبد الحميد ، مالك 
  الصرف للحلواني المعنى الجديد في/ 5



المغنى في تصريف / 8شرح شافية ابن الحاجب للرضي االستر أبادي / 7الرائد الحديث لكامل شاهين / 6
دمحم  –دروس في التصريف / 10عبده الراجحي  –التطبيق الصرفي / 9عبد الخالق عضمية  –األفعال 

  . محي الدين
  
  
  

  امعة القران الكريم وتأصيل العلوم ج:                                     الجامعة 
  الثاني:  الفصل الدراسي    :التخصص   مطلوبات الكلية:  القسم   اللغة العربية:  الكلية 

  للمقرر  األساسيةالبيانات 
  متطلب سابق  التخصص المعني بالدراسة  المستوي  الساعات  رمز المقرر  مسمي المقرر

  -  للغة العربيةكليةا  سالبكالوريو  ساعتان  204ع -مك  فقه اللغة
  وصف المقرر

عرف المقرر فقه اللغة ووضح الفرق بينه وبين علم اللغة عند العرب والغربيين وتناول اللغات السامية وخصائصها ، كما درس 
  .بعض أمهات المصادر في فقه اللغة وذلك إلى جانب دراسة كتابات المحدثين 

  : أهداف المقرر
  ).فقه اللغة وعلم اللغة(مصطلح أن يعرف الطالب داللة . 1
  .أن يدرك الطالب الفرق بين فقه اللغة عند العرب والغربيين  . 2
  .أن يطلع الطالب على الفصائل اللغوية وجهود العلماء في تقسيمها  . 3
  .أن يتعرف الطالب على أثر اإلسالم على العربية  . 4
  .ساميةأن يفهم الطالب الخصائص المشتركة بين اللغات ال . 5
  .أن يعرف الطالب تطورات الدراسة اللغوية عبر العصور المختلفة  . 6
  .أن يقف الطالب على بعض مصادر فقه اللغة عند القدماء والمحدثين  . 7
  : مفردات المقرر   

عدد   المفردات  األسبوع
  الساعات

  2  تعريف فقه اللغة والفرق بينه وبين علم اللغة عند الغربيين / 1  األول 
 2  عند علماء العرب القدامى والمعاصرين  ) فقه اللغة) (علم اللغة(مصطلح / 2  الثاني 
 2  الفصائل اللغوية   الثالث 
 2  اللغات السامية وخصائصها   الرابع 

 2  العربية البائدة والعربية الباقية   الخامس 
 2  أثر اإلسالم على العربية   السادس
  : قراءات في مصادر فقه العربية عند القدماء   السابع 

  .كتاب الصاحبي في فقه اللغة البن فارس / 1
  باب القول على الخط العربي وأول من كتب به  –المحتويات  –منهج المؤلف 

2 

باب القول على الفصل  –المحتوى  –المنهج : كتاب الخصائص البن جني / 2  الثامن 
  )ليب المادة حول معنى واحد دوران تق(بين الكالم والقول 

2 

باب  –باب إمساس  األلفاظ أشباه المعاني : كتاب الخصائص البن جني   التاسع 
  الفصيح يجتمع في كالمه لغتان فصاعداٍ 

2 

فصول الموازنة  –المحتوى  –كتاب فقه اللغة وسر العربية للثعالبي المنهج / 3  العاشر 
 بين العربية والفارسية 

2 

دراسة أربعة مسائل  –المحتوى  –المنهج –المزهر في علوم اللغة للسيوطي   الحادي عشر
 من الكتاب 

2 

األستاذ دمحم  –فقه اللغة وخصائص العربية /1مؤلفات المعاصرين في فقه اللغة   الثاني عشر 
  المبارك 

2 

  24  مجموع الساعات  

  : المصادر و المراجع   



 –فقه اللغة في الكتب العربية / 3فقه اللغة علي عبد الواحد وافي / 2ذكرها في المفردات   الكتب الوارد/ 1
  عبده الرجحي/د
صبحي / د –دراسات في فقه اللغة / 6حلمي خليل / د –مقدمة لدراسة اللغة / 5فقه اللغة لدمحم الخولي / 4

  .الصالح 
فقه اللغة / 9السيوطي   –المزهر في علوم اللغة  /8دمحم المبارك /فقه اللغة وخصائص العربية األستاذ / 7

  وسر العربية للثعالبي
شرح / 13البن جني  المنصف/ 12فقه اللغة البن فارس   الصاحبي في/ 11الخصائص البن جني / 10

  .حنفي بن عيسى / د –محاضرات في علم النفس اللغوي / 14شافية ابن الحاجب للرضي االسترأبادي  
  جامعة القران الكريم وتأصيل العلوم                               :       الجامعة 

لغة ال:  الكلية 
  العربية

  الثالث:  الفصل الدراسي    :التخصص   مطلوبات الكلية:  القسم 

  للمقرر  األساسيةالبيانات 
  متطلب سابق  التخصص المعني بالدراسة  المستوي  الساعات  رمز المقرر  مسمي المقرر

) علم المعاني (  البالغة
)1(  

  -  للغة العربيةكليةا  سالبكالوريو  ساعتان  305 ع -مك

  وصف المقرر
  .هذا المقرر يوضح للطالب شواهد من علم المعاني  تفيده في خطابه األدبي والفكري 

  : أهداف المقرر 
  غرس القيم التربوية التي تحتويها المادة في نفوس الطالب / 1
  )السنة  –القرآن ( اإلسالمية ربط المادة باألصول / 2
  تدريب الطالب على فهم األساليب الراقية في التراكيب اللغوية / 3
  تنمية ذوق الطالب وتقوية ملكة النقد عنده / 4
  تدريب الطالب على استنباط المعاني البالغية من خالل النصوص / 5
  :  مفردات المقرر   

 عدد الساعات المفردات األسبوع
  2 مقدمة عن مفهوم الفصاحة والبالغة والبيان األول 
تعريف علم المعاني ونشأته ودور عبد القادر الجرجاني  الثاني 

 والسكاكي في وضعه 
2 

 2 فائدة الخبر والزم الفائدة وخروج الخبر عن مقتضى الظاهر  الثالث 
 2 )إنكاري، طلبي ، ابتدائي (أضرب الخبر  الرابع 

العقلي اإلسناد الحقيقي والمجازي والفرق بينهما  المجاز  الخامس 
 ومالبساته

2 

 2  عالقة المجاز العقلي وصوره السادس
 2  التقديم والتأخير في أجزاء الكالم   السابع 
 2 أحوال المسند إليه حذفه وذكره الثامن 
 2 أحوال المسند إليه تعريفه وتنكيره  التاسع 
 2 وتأخيرهالمسند إليه تقديمه  العاشر 

 2 أحوال المسند  الحادي عشر
 2 أحوال متعلقات الفعل الثاني عشر 

 24 مجموع الساعات  
  : المراجـــــــــــــع  المصادر و

  بغية اإليضاح لعبد المتعال الصعيدي / 1



  سعد الدين التفتازاني وآخرون –شروح التخليص / 2
  بسيوني عبد الفتاح : علم المعاني / 3
  للمراغي –البالغة علوم / 4
  عبد القاهر الجرجاني  -دالئل اإلعجاز / 5
  للسكاكي  –مفتاح العلوم / 6
  دمحم دمحم أبو موسى / د –خصائص التراكيب / 7
  دمحم دمحم أبو موسى/ د –دالالت التراكيب / 8

  جامعة القران الكريم وتأصيل العلوم :                                     الجامعة 
  الرابع: الفصل الدراسي   : التخصص   مطلوبات الكلية:  القسم   العربية ةاللغ:  الكلية 

  للمقرر  األساسيةالبيانات 
  متطلب سابق  التخصص المعني بالدراسة  المستوي  الساعات  رمز المقرر  مسمي المقرر

  -  اللغة العربية  سالبكالوريو  ساعتان  406ع - مك   الحاسوب
  وصف المقرر

  بمكونات الحاسب اآللي المادية والبرمجية ونظام التشغيل وبرنامج معالجة النصوصالتعريف 
  

  - :أهداف المقرر 
  رفع قدرة الطالب الستخدام الحاسوب بأسلوب جيد /1
  .كيفية التعامل مع نظام التشغيل والتطبيقات المختلفة/2

  :مفردات المقرر
  عدد الساعات  مفرداتالمقرر  األسبوع

  2  الحاسب اآللي ومميزاته وأجيالهتعريف   األول
  2  مكونات الحاسب اآللي المادية  الثاني
  2  وحدات التخزين  الثالث
  2  مكونات الحاسب اآللي البرمجية  الرابع

  windows xp[  2[نظام التشغيل   الخامس
  windows xp[  2[نظام التشغيل   السادس
  windows xp[  2[نظام التشغيل   السابع
  windows xp[  2[التشغيل نظام   الثامن

  office 2تطبيقات   التاسع

  Microsoft Word 2برنامج معالج النصوص   العاشر
  Microsoft Word  2برنامج معالج النصوص   الحادي عشر
  Microsoft Word  2برنامج معالج النصوص   الثاني عشر

  24  مجموع الساعات

  
  -:المصادر و المراجع 

  .عبد هللا بن عبد العزيز الموسي. د –تواإلنترنمقدمة في الحاسب  .1
  الغريب زاهر _ الكمبيوتر واإلنترنت في التعليم خطوة خطوة . 2
  أسد الدين التيمي _ معجم مصطلحات اإلنترنت والحاسوب . 3
  دمحم أحمد أفندي _ أساليب البرمجة . 4
  .  خالد أبو الفتوح –المدخل العلمي لنظام لتشغيل . 2
  
  
  



  
  

  جامعة القران الكريم وتأصيل العلوم :                                     عة الجام
لغة ال:  الكلية 
  العربية

  الرابع: الفصل الدراسي    :التخصص   مطلوبات الكلية:  القسم 

  للمقرر  األساسيةالبيانات 
  سابقمتطلب   التخصص المعني بالدراسة  المستوي  الساعات  رمز المقرر  مسمي المقرر

مقرر العروض والقوافي 
)1  (  

  -  للغة العربيةكليةا  سالبكالوريو  ساعتان  407 ع -مك

  وصف المقرر
  .هذا المنهج يوضح للطالب المعرفة األساسية لألشعار ومطابقتها العروضية والقوافي 

  أهداف المقرر
  .ربط المادة بأصولها اإلسالمية بالقرآن الكريم والسنة المطهرة / 1
  .إعطاء الطالب فكرة عن علم العروض والقوافي والنشأة والتطور وعالقته بفن الشعر / 2
  .أن يتمكن الطالب من معرفة الشعر وقوافيه ودور هما  في إرهاف الحس وصقل الوجدان / 3
  .أن يفرق بين الوزن والموسيقى واإليقاع / 4
  . أن يعرف عالقة المعاني بالبحور والقوافي / 5
  . غرس القيم التربوية التي تضمنها المفردات في نفوس الطالب / 6
  : المقرر مفردات  

عدد  المفردات األسبوع
 الساعات

علم العروض والباعث على وصفه ، التعريف بالشعر ومذاهبه  األول
 والحاجة إليه  

2 

 2 ترجمة الخليل  الثاني
 2 )الصغيرة والكبيرةالمقاطع الصوتية (أجزاء علم العروض  الثالث
 2 أنواع البيت الشعري/  3أقسام البيت الشعري / 2حدود الشعر  / 1 الرابع

 2 الكتابة العروضية  –معرفة ما يراعى عند التقطيع  الخامس
 2 دراسة الزحافات والعلل التي تطرأ على التفصيالت والفرق بينها السادس
 2 بحر الطويل وتطبيقاته  السابع
 2 بحر المديد وبحر البسيط وتطبيقاتها  الثامن
 2 بحر الوافر وتطبيقاته  التاسع
 2 بحر الكامل وتطبيقاته  العاشر

 2 بحر الهزج والرمل وتطبيقاتها  الحادي عشر
 2 بحر الرجز وتطبيقاته  الثاني عشر

 24 مجموع الساعات 
 :المصادر والمراجع   
، العروض والقافية / 3الكافي في العروض للتبريزي  / 2الحاشية الكبرى على متن الكافية للدمنهوري / 1
  عبد الرحمن السيد / د
عبد هللا الطيب   / د  –المرشد لفهم أشعار العرب وصناعتها / 5إبراهيم أنيس  / د  –موسيقى الشعر / 4
/ 8أحمد الهاشمي   –ذهب في صناعة شعر العرب ميزان ال/ 7بليل متولي   / د -ميزان الشعر  / 6

 –علم العروض والقوافي / 10العروض والقوافي  أمين عبد السالم  / 9مهاد التريكي  –العروض العملي 



ميزان الذهب في صناعة / 12عبد هللا درويش   –الشافي في العروض والقوافي / 11عبد العزيز عتيق  
  .أحمد الهاشمي سيد  –شعر العرب 

  
  جامعة القران الكريم وتأصيل العلوم :                                     الجامعة 

اللغة :  الكلية 
  العربية

  الخامس: الفصل الدراسي    :التخصص   مطلوبات الكلية:  القسم 

  للمقرر  األساسيةالبيانات 
  متطلب سابق  التخصص المعني بالدراسة  المستوي  الساعات  رمز المقرر  مسمي المقرر

  -  للغة العربيةكليةا  سالبكالوريو  ساعتان  508ع -مك  )  1(التعريب والترجمة 
  وصف المقرر

  
  

Unit (1): Introduction 
 

1-1 : The concept of Arabziation and translation .         
       1-2 : Conquest which spread the Arabic language .    

       1-3: An introduction of the dictionary use . 
 

Unit (2) : Islamic translation (1): 
 

      2-1: The Glorious Quran . 
      2-2: The pen is mightier than the sword . 

 
Unit (3): Literary Translation (1): 

  
     3-1: Definition of literature . 

     3-2: Why we study literature .  
     3-3: Literary terms . 

 
Unit (4) : Islamic translation (2): 

 
     4-1: Problems facing Muslims in the west . 

     4-2: Discovering Islam in the Sudan (1) . 
     4-3: Discovering Islam in the Sudan (2) . 

 
Unit (5): Revision : 

 
     5-1: The concept of Arabization and translation . 

     5-2: Tests .       
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  جامعة القران الكريم وتأصيل العلوم :                                     الجامعة 
لغة ال:  الكلية 
  العربية

  لخامسا: الفصل الدراسي    :التخصص   مطلوبات الكلية:  القسم 

  للمقرر  األساسيةالبيانات 
  متطلب سابق  التخصص المعني بالدراسة  المستوي  الساعات  رمز المقرر  مسمي المقرر

  -  للغة العربيةكليةا  سالبكالوريو  ساعتان  509 ع-مك  مناهج البحث العلمي   
  وصف المقرر

  

  : أهداف المقرر 
  .المطهرة ربط المادة بأصولها اإلسالمية بالقرآن الكريم والسنة / 1
تمكين الطالب من الوقوف على مناهج البحث العلمي واللغوي واألدبي والتربوي من خالل المناهج / 2

  .وصوالُ إلى الموازنة والمقارنة وتحقيق منهج علمي قويم ، التي وصفها علماء الغرب 
  . لمادة وتوثيق اسم ا، ورسم خطة البحث ، أن يكون الطالب ملماً بكيفية اختيار الموضوع / 3
  . غرس القيم التربوية التي تتضمنها المفردات في نفوس الطالب / 4

  مفردات المادة: ثانياً 
  عدد الساعات  المفردات  األسبوع
  2  التعريف بمناهج البحث العلمي وفوائده وأهدافه   األول 
 2  اختيار الموضوع ومشكلة البحث والفروض   الثاني 
 2  )معانيها، أهميتها ، وشروطها ، أنواعها (خطة البحث   الثالث 
المصادر والمراجع وآراء العلماء في ذلك وتوثيق اسم   الرابع 

  المادة العلمية 
2 

 2  تحقيق المخطوطات وشروطه وفنياته   الخامس 
 2  ثقافة الباحث ورصيده العلمي   السادس
، والرومان ، اليونان (المنهج االستنباطي وأصوله عند   السابع 

  )والمسلمين
2 

 2  المنهج االستقرائي وأصوله العربية واألوربية وتطبيقاته  الثامن 
المنهج ) عناصره وطرق تطبيقه(المنهج التاريخي   التاسع 

  الوصفي
2 

 2  مناهج التأليف عند العرب المحدثين وعند األوربيين   العاشر 
 2  منهج دراسة النصوص األدبية والنقدية   الحادي عشر
 2  منهج علماء السنة في تحقيق رواية الحديث   الثاني عشر 

  24  مجموع الساعات   

  
  :المصادر والمراجع : ثالثاً 

  عثمان مصطفى هدارة / د –مناهج البحث اللغوي واألدبي / 1
  عبد الرحمن عثمان/ د –مناهج البحث / 2
  أحمد شلبي / د –كيف تكتب بحثاً أو رسالة / 3
  محمود قاسم / د –المنطق الحديث ومناهج البحث / 4
  صالح الفوال  –مناهج البحث في العلوم التربوية / 5
  عبد القادر الفادني  –مناهج البحث العلمي / 6



  
  

  جامعة القران الكريم وتأصيل العلوم :                                     الجامعة 
اللغة :  الكلية 
  العربية

  الخامس : الفصل الدراسي    :التخصص   مطلوبات الكلية : القسم 

  للمقرر  األساسيةالبيانات 
  متطلب سابق  التخصص المعني بالدراسة  المستوي  الساعات  رمز المقرر  مسمي المقرر

  -  للغة العربيةكليةا  سالبكالوريو  ساعتان 510ع -مك  الخطابة وأساليبها
  :وصف المقرر 

  .في وضع الطالب علي النسق  الخطابي وتفعيله  ككادر مؤهل لينفذ من خالل المنابر هذا المنهج له ضرورة كبري 

  : أهداف المقرر
  .ربط المادة بأصولها اإلسالمية بالقرآن الكريم والسنة المطهرة / 1
  .أن يتمكن الطالب من معرفة األسس العلمية التي تقوم عليها الخطبة / 2
  .التأثير في المخاطب وإقناعه بالغرض المطلوب  أن يعرف األسلوب األدبي وكيفية/ 3
  .  أن ينمو ذوق الطالب باإلطالع على أنواع مختلفة من الخطب البليغة / 4
  .    غرس القيم التربوية التي تضمنتها المفردات في نفوس الطالب / 5

  :مفردات المقرر 
 عدد الساعات المفردات األسبوع
 2 تعريف الخطابة وتحديد عناصرها  األول 
 2 أركان الخطبة وعوامل نجاحها الثاني 
 2 )األلفاظ والمعاني( دراسة األسلوب األدبي للخطبة  الثالث 
 2 أهمية حسن اإللقاء في الخطبة الرابع 

 2 مميزات الخطبة السياسية والخطبة الحربية الخامس 
 2 الخطابة في الجاهلية السادس
 2 الخطابة في عصر صدر اإلسالم وبني أمية السابع 
 2 الخطابة في العصر العباسي الثامن 
 2 تحليل خطبتين من العصر الجاهلي  التاسع 
 2 تحليل خطبتين في عصر صدر اإلسالم   العاشر 

 2 تحليل خطبين من العصر األموي  الحادي عشر
 2 تحليل خطبتين من العصر العباسي  الثاني عشر 

 24 مجموع الساعات  
  

  :المصادر والمراجع 
  شبلي –الخطابة وإعداد الخطيب / 1
  الخطابة ألبي زهرة / 2
  فن الخطابة لعلي محفوظ / 3
  .أحمد زكي صفوت  –جمهرة خطب العرب / 4
  
  
  
  
  
  
  
  



  جامعة القران الكريم وتأصيل العلوم :                                     الجامعة 
  الخامس:  الفصل الدراسي    :التخصص   مطلوبات الكلية: القسم   لغة العربيةال:  الكلية 

  للمقرر  األساسيةالبيانات 
  متطلب سابق  التخصص المعني بالدراسة  المستوي  الساعات  رمز المقرر  مسمي المقرر

التفسير اللغوي والبياني 
في القرآن الكريم                                                         

  -  للغة العربيةكليةا  سالبكالوريو  ساعتان  511ع -مك

  وصف المقرر
األفق البياني هذا المقرر نأخذ فيه بعض الصور البيانية الخاصة ببعض اآليات ونفسح فيها المجال ليتعرف الطالب علي 

  .عبر النصوص القرآنية 
  : أهداف المقرر 

  .  أن يتعرف الطالب على القرآن الكريم وتفسيره / 1
  .أن يتدرب الطالب على تذوق األساليب البالغية والبيانية للقرآن الكريم / 2
  . تنمية مهارات الطالب وربطهم بلغة القرآن الكريم وبيانه / 3
  . توجيه الطالب للبحث في الدراسات القرآنية اللغوية والبيانية / 4
  .معرفة الدارس للصور الفنية واألدبية في القرآن الكريم / 5

  :مفردات المقرر    
 عدد الساعات المفردات األسبوع

 2 التعريف بالقرآن الكريم وآثره على اللغة واألدب األول 

 2 مناهج التفسير الثاني 

 2 منهج التفسير اللغوي والبياني الثالث 

 2 )الكشاف للزمخشري(دراسة كتب التفسير التي تهتم باللغة والبيان دراسة  الرابع 

 2 التفسير البياني للقرآن الكريم لبنت الشاطبئ - التحرير والتنوير البن عاشور  الخامس 

 2 اللغويهاألساليب ) أ(موضوعات التفسير اللغوي والبياني  السادس

 2 الصور الفنية ) ب( السابع 

 2 اإلعجاز البياني) ج( الثامن 

 2 القصص القرآني ) د( التاسع 

 2 )سمنار(نماذج من التفسير اللغوي والبياني  العاشر 

 2 )تطبيقات(نماذج من التفسير اللغوي والبياني  الحادي عشر

 2 )سمنار(نماذج من التفسير اللغوي والبياني  الثاني عشر 

 24 مجموع الساعات 

  : المصادر و المراجـــــــــــــع  
  للزمخشري -الكشاف / 1
  . التحرير والتنوير البن عاشور / 2
  .بنت الشاطئ  –التفسير البياني للقرآن الكريم / 3
  .سيد قطب  –التصوير الفني في القرآن الكريم / 4
  .البدوي من بالغة القرآن الكريم ألحمد أحمد / 5
  .المجاز اللغوي في القرآن الكريم البن عبيدة معمر بن المثنى / 6
  .للقرطبي  –الجامع ألحكام القرآن الكريم / 7

  جامعة القران الكريم وتأصيل العلوم :                                     الجامعة 



لغة ال:  الكلية 
  العربية

  سلسادا: الفصل الدراسي    :التخصص   مطلوبات الكلية: القسم 

  للمقرر  األساسيةالبيانات 
  متطلب سابق  التخصص المعني بالدراسة  المستوي  الساعات  رمز المقرر  مسمي المقرر

  -  للغة العربيةكليةا  سالبكالوريو  ساعتان  612ع -مك   )2(التعريب والترجمة 
  وصف المقرر

  
  

  
Unit (1): Introduction 

 
1-1 : The concept of Arabziation and translation .         

       1-2 : Conquest which spread the Arabic language .    
       1-3: An introduction of the dictionary use . 

 
Unit (2) : Islamic translation (1): 

 
      2-1: The Glorious Quran . 

      2-2: The pen is mightier than the sword . 
 

Unit (3): Literary Translation (1): 
  

     3-1: Definition of literature . 
     3-2: Why we study literature .  

     3-3: Literary terms . 
 

Unit (4) : Islamic translation (2): 
 

     4-1: Problems facing Muslims in the west . 
     4-2: Discovering Islam in the Sudan (1) . 
     4-3: Discovering Islam in the Sudan (2) . 

 
Unit (5): Revision : 

 
     5-1: The concept of Arabization and translation . 

     5-2: Tests .      
  
  



  
  

  جامعة القران الكريم وتأصيل العلوم                                      :الجامعة 
  السابع: الفصل الدراسي    :التخصص   مطلوبات الكلية : القسم   اللغة العربية:  الكلية 

  للمقرر  األساسيةالبيانات 
  متطلب سابق  التخصص المعني بالدراسة  المستوي  الساعات  رمز المقرر  مسمي المقرر
 ------------   -------------   ------   ---------   ------------  -  

 
  جامعة القران الكريم وتأصيل العلوم :                                     الجامعة 

  الثامن:  الفصل الدراسي    :التخصص   مطلوبات الكلية : القسم   اللغة العربية:  الكلية 
  للمقرر  األساسيةالبيانات 

  متطلب سابق  التخصص المعني بالدراسة  المستوي  الساعات  رمز المقرر  المقرر مسمي
  -  للغة العربيةكليةا  سالبكالوريو  ساعتان  813ع –مك   توجيه القراءات

  وصف المقرر
الصوتية في القراءات تناول هذا المقرر التعريف بالقراءة والقراء السبعة وموقف النحاة من القراءات القرءانية كما تطرق إلى بعض الظواهر 

  .القرءانية 
  : أهداف المقرر

  . ربط المقرر بأصوله اإلسالمية  في القرآن الكريم والسنة المطهرة/ 1
  .عصمة اللسان من الخطأ في القرآن الكريم والحديث الشريف / 2
  .تزويد الطالب بمعارف نحوية شاملة ألبواب النحو  / 3
  .ونحوية إلصالح لسانه وقلمه إكساب الطالب مهارات لغوية / 4
  . ربط الطالب بتراث أمته العربية واإلسالمية  / 5
  .إعداد الطالب لتحمل مسؤولية المحافظة على لغة القرآن الكريم  / 6
  . وصل الطالب بالكتب المؤلفة في النحو قديماً وحديثاً / 7
  . نحو لخدمة أغراض الحياة ربط النحو بالمعنى والتركيز على النواحي التطبقية وتوظيف ال/ 8

  : مفردات المقرر
  عدد الساعات  المفردات  األسبوع
  2  مقدمة في علم القراءات  األول 
 2  القراء السبعة  ورواتهم   الثاني 
 2  األحرف السبعة وعالقتها بالقراءات  الثالث 
 2  موقف النحاة  من القراءات القرآنية  الرابع 

 2  ظواهر لْهِجية في القراءات القرآنية   الخامس 
 2  )والحرفية –والفعلية  –اإلسمية (االختالف في نوع الكلمة   السادس
 2  االختالف في حركة إعراب اإلسم وبنائه   السابع 
هاء الكنابة الفصل بين  –ياء المتكلم (االختالف في اإلضافة   الثامن 

  )المتضايفين
2 

 2 اختالف األدوات   التاسع 
 2 اإلسناد–االختالس  واإلشباع   العاشر 

 2  االختالف  في إعراب الفعل  الحادي عشر
 2  اختالف بنية الفعل   الثاني عشر 

  24  مجموع الساعات   

  :المصادر والمراجع 
  .دمحم دمحم سالم محيسن/ المهذب في القراءات العشرة  وتوجيهها من طريق طيبة النشر  / 1
  .دمحم دمحم  سالم  محيسن /  عربية القراءات وعلوم / 2
  .عبدالعال / أثر القراءات القرآنية في النحو العربي / 3
  .عبدالهادي الفضلي ) تاريخ وتعريف( القراءات القرآنية / 4



  .أبو علي الفارسي / الحجة /  5
  مكي بن أبي طالب القيسي/ الكشف / 6
  ابن مجاهد / السبعة في القراءات / 7
  العكبري/ ن به الرحمن إمالء ما م/ 8
  أحمد البيلي / االختالف بين القراءات / 9

  ثالثاً 
ف واللغة    قسم النحو وال

  
  جامعة القران الكريم وتأصيل العلوم :                                     الجامعة 

لغة ال:  الكلية 
  العربية

نحو والصرف ال:  القسم 
  واللغة

  لثانيا : الفصل الدراسي    :التخصص 

  للمقرر  األساسيةالبيانات 
  متطلب سابق  التخصص المعني بالدراسة  المستوي  الساعات  رمز المقرر  مسمي المقرر

ع ع  –مت   )2(النحو  
202  

  -  للغة العربيةكليةا  سالبكالوريو  اتساع3

  وصف المقرر
  .المنسوخة بكان وأخواتها  يتناول المقرر بقية المعارف وأركان الجملة االسمية ، والجملة االسمية 

  : أهداف المقرر 
 .ن يفّرق الطالب بين اسم الموصول واسم اإلشارة وأحكامهما أ. 1
 ) .ال(أن يتمكن الطالب من معرفة المعّرف بـ. 2
 .أن يعرف الطالب المعّرف باإلضافة . 3
 .أن  يتمكن الطالب من معرفة المبتدأ والخبر وعواملهما. 4
 .الطالب من ذكر مسوغات  االبتداء بالنكرة وأحوال تقدم الخبر أن يتمكن . 5
 .أن يتمكن الطالب من معرفة أحوال حذف المبتدأ والخبر وجوباً وجوازاً . 6
  .أن يتمكن الطالب من معرفة عمل كان وأخواتها وشروط عملها . 7

  :مفردات المقرر
  عدد الساعات  المفردات  األسبوع
 3  وأنواعهااسم اإلشارة   األول 
 3  ) 1(الموصول   الثاني 
 3  )2(الموصول   الثالث 
 3  المعرف باإلضافة  –المعرف بأل   الرابع 

 3  المبتدأ وأنواعه والعامل فيه  الخامس 
 3  أنواع الخبر  السادس
 3  مسوغات االبتداء بالنكرة  السابع 
وجوب تقديم المبتدأ ووجوب تقديم الخبر وجواز ذلك   الثامن 

  وحذفهما
3 

 3  كان وأخواتها وشروط عملها  التاسع 
 3  توسطه ، تقديمه _ خبر كان وأخواتها   العاشر 

 3  _ منها_ الناقص والتام والجامد والمتصرف  الحادي عشر
زيادة كان ، حذف نون مضارعها _ حذف كان واسمها   الثاني عشر 

  المجزوم 
3 

  36  مجموع الساعات   

  :المصادر والمراجع   
  بتحقيق دمحم محي الدين عبد الحميد (شرح بن عقيل على ألفية بن مالك / 1



  شرح ابن يعيش على مفصل الزمخشري  / 2
  مغنى اللبيب البن هشام / 4النحو الوافي لعباس حسن  / 3
  النحو الشامل لعبد المنعم عبد العال / 6ضياء السالك للنجار  / 5
  النحو المصفى لدمحم عيد/ 7
  صبان على االشموني حاشية ال/ 8
  . الكتاب لسيبويه / 9

  جامعة القران الكريم وتأصيل العلوم :                                     الجامعة 
  لثالثا:  الفصل الدراسي    :التخصص   نحو والصرف واللغةال:  القسم   لغة العربيةال:  الكلية 

  للمقرر  األساسيةالبيانات 
  متطلب سابق  التخصص المعني بالدراسة  المستوي  الساعات  المقرررمز   مسمي المقرر

  -  للغة العربيةكليةا  سالبكالوريو  ساعات3  304ع ع  –مت   )3(النحو 

  وصف المقرر
  .تناول المقرر ما بقي من نواسخ المبتدأ والخبر مفصال أحكامها ومبيناً أحوالها 

  : المقررأهداف  
 .المشبهة بليس أن يعرف الطالب عمل الحروف . 1
 .أن يتمكن الطالب من ذكر أفعال المقاربة . 2
 . خبر أفعال المقاربة أن يعرف الطالب. 3
 .أن يعدد الطالب إّن وأخواتها ويعرف عملها . 4
 .أن يستطيع الطالب معرفة أحوال فتح وكسر همزة إّن . 5
 .أن يميز الطالب بين ال النافية للجنس والتي تعمل عمل ليس . 6
  .أن يعرف الطالب أحوال ظن وأخواتها وعملها  .7

  :مفردات المقرر
  عدد الساعات  المفردات  األسبوع
 3  ) 1(الحروف الملحقة بليس   األول 
 3  ) 2(الحروف الملحقة بليس   الثاني 
 3  )1(أفعال المقاربة    الثالث 
 3  )2(أفعال المقاربه   الرابع 

 3  )1(إن وأخواتها   الخامس 
 3  )2(وأخواتها  إن  السادس
 3  ) 3(إن وأخواتها  السابع 
 3  )4(إن وأخواتها  الثامن 
 3  ) 1(ال النافية للجنس   التاسع 
 3  )2(ال النافية للجنس   العاشر 

 3  ) 1(ظن وأخواتها   الحادي عشر
 3  )2(ظن وأخواتها   الثاني عشر 

 36  مجموع الساعات   
  :المصادر والمراجع   
  بتحقيق دمحم محي الدين عبد الحميد (شرح بن عقيل على ألفية بن مالك / 1
  شرح ابن يعيش على مفصل الزمخشري  / 2
  مغنى اللبيب البن هشام / 4النحو الوافي لعباس حسن  / 3
  النحو الشامل لعبد المنعم عبد العال / 6ضياء السالك للنجار  / 5



  النحو المصفى لدمحم عيد/ 7
  صبان على االشموني حاشية ال/ 8
  الكتاب لسيبويه / 9

  جامعة القران الكريم وتأصيل العلوم :                                     الجامعة 
  لثالثا:  الفصل الدراسي    :التخصص   نحو والصرف واللغةال:  القسم   لغة العربيةال:  الكلية 

  للمقرر  األساسيةالبيانات 
  متطلب سابق  التخصص المعني بالدراسة  المستوي  الساعات  رمز المقرر  مسمي المقرر

  -  للغة العربيةكليةا  سالبكالوريو  ساعتان  305 ع ع – مت  )2(الصرف 
  وصف المقرر

يتناول هذا المقرر بعض القضايا الصرفية المتعلقة بتصريف االسم كالمصدر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة 
  .وإسم التفضيل وغيرها 

  : أهداف المقرر 
 .أن يتمكن الطالب من معرفة المصدر بأنواعه المختلفة . 1
 .بين اسم الفاعل واسم المفعول وأسماء الزمان والمكان  أن يميز الطالب. 2
 .أوزان الصفة المشبهة أن يعدد الطالب . 3
 .أن يعرف الطالب شروط اسم التفضيل وأحواله  . 4
 .من معرفة عالمات التأنيث  أن يتمكن الطالب. 5
 .بين أحكام التثنية والجمع الصحيح  أن يفّرق الطالب. 6
  .بين مواضع همزة الوصل والقطع  أن يميز الطالب. 7

  :  مفردات المقرر
عدد   المفردات  األسبوع

  الساعات
  2  ) 1(المصدر   األول 
 2  )2(المصدر   الثاني 
 2  الثالثي وصيغ المبالغة اسم الفاعل من الثالثي ومن غير  الثالث 
 2  اسما المكان والزمان واسم اآللة –اسم المفعول   الرابع 

 2  الصفة المشبهة وأوزانها  الخامس 
 2  التعجب –اسم التفضيل وصوغه وشروطه   السادس
 2  تطبيقات فيما سبق   السابع 
 2  التذكير والتأنيث   الثامن 
 2  التثنية والجمع   التاسع 
 2 )مواضعها وأدلتها ( حروف الزيادة   العاشر 

 2 همزة الوصل والقطع   الحادي عشر
 2  تطبيقات فيما سبق  الثاني عشر

  24  مجموع الساعات  
  : المراجع المصادر و 
شرح ابن عقيل على ألفية ابن / 3النحو الوافي لعباس حسن / 2شذا العرف في فن الصرف للحمالوي / 1

الممتع في التصريف البن عصفور اإلشبيلي / 4لدمحم محي الدين عبد الحميد  وكتاب تصريف األفعال، مالك 
  المعنى الجديد في الصرف للحلواني/ 5



المغنى في تصريف / 8شرح شافية ابن الحاجب للرضي االستر أبادي / 7الرائد الحديث لكامل شاهين / 6
دمحم  –دروس في التصريف / 10عبده الراجحي  –التطبيق الصرفي / 9عبد الخالق عضمية  –األفعال 

  محي الدين
  جامعة القران الكريم وتأصيل العلوم :                                     الجامعة 

لغة ال:  الكلية 
  العربية

نحو والصرف ال:  القسم 
  واللغة

  لرابعا:  الفصل الدراسي    :التخصص 

  للمقرر  األساسيةالبيانات 
  متطلب سابق  التخصص المعني بالدراسة  المستوي  الساعات  رمز المقرر  مسمي المقرر

  -  للغة العربيةكليةا  سالبكالوريو  اتساع3  408 ع ع– مت  )4( النحو
  وصف المقرر

  .حوى هذا المقرر أحكام الفاعل ونائبه وتناول المفاعيل بأنواعها المختلفة 
   

  : أهداف المقرر
 . أن يعرف الطالب تعريف الفاعل وحكمه ورتبته. 1
 .أن يعرف الطالب أحكام نائب الفاعل . 2
 .أن يعرف الطالب أثر التعدي واللزوم على الجملة . 3
 .أن يتمكن الطالب من معرفة المفعول المطلق وأنواعه والمفعول ألجله . 4
 .أن يتمكن  الطالب من معرفة أحكام المفعول معه . 5
 .ية أن يعرف الطالب الظروف وما ينصب منها على الظرف. 6
  . أن يميز الطالب بين نوعي الظرف وما يقبل النصب على الظرفية وما ال يقبل. 7

  :مفردات المقرر
عدد   المفردات  األسبوع

  الساعات
 3  ) 1(الفاعل   األول 
 3  )2(الفاعل   الثاني 
 3  )3(الفاعل   الثالث 
 3  )1(النائب عن الفاعل   الرابع 

 3  )2(النائب عن الفاعل   الخامس 
 3  تطبيقات على ما سبق  السادس
 3  التعدي واللزوم   السابع 
 3  )1(المفعول المطلق   الثامن 
 3  )2(المفعول المطلق   التاسع 
 3  المفعول ألجله   العاشر 

 3  المفعول فيه   الحادي عشر
 3  المفعول معه  الثاني عشر 

 36  مجموع الساعات   
  :المصادر والمراجع   
  بتحقيق دمحم محي الدين عبد الحميد (شرح بن عقيل على ألفية بن مالك / 1
  شرح ابن يعيش على مفصل الزمخشري  / 2
  مغنى اللبيب البن هشام / 4النحو الوافي لعباس حسن  / 3
  النحو الشامل لعبد المنعم عبد العال / 6ضياء السالك للنجار  / 5
  النحو المصفى لدمحم عيد/ 7
  صبان على االشموني حاشية ال/ 8



  .الكتاب لسيبويه / 9
                            

                  
  جامعة القران الكريم وتأصيل العلوم :                                     الجامعة 

نحو والصرف ال:  القسم   اللغة العربية:  الكلية 
  واللغة

  الرابع:  الفصل الدراسي    :التخصص 

  للمقرر  األساسيةالبيانات 
  متطلب سابق  التخصص المعني بالدراسة  المستوي  الساعات  رمز المقرر  مسمي المقرر

  -  للغة العربيةكليةا  سالبكالوريو  ساعتان  409 ع ع  – مت  )3(الصرف 
  وصف المقرر

  .وتطبيقات عليها جمع التكسير ، التصغير ، النسب ، :  يتناول هذا المقرر القضايا الصرفية التالية 
  : أهداف المقرر

 .أن يتمكن الطالب من معرفة أحكام وأنواع جمع التكسير . 1
 .أن يميز الطالب بين اسم الجمع واسم الجنس الجمعي . 2
 .أن يلم الطالب بشروط التصغير . 3
 .أن يعرف الطالب أوزان التصغير وفوائده . 4
 .إلى أصلها أن يعرف الطالب أن التصغير يرد األشياء . 5
 .أن يستطيع الطالب تعريف النسب . 6
  . أن يتمكن الطالب من معرفة ما يحذف بسبب النسب. 7

  :  لمقررمفردات ا
عدد   المفردات  األسبوع

  الساعات
  2  )1(جموع التكسير   األول 
 2  ) 2(جموع التكسير   الثاني 
 2  )3(جموع التكسير   الثالث 
 2  )4(جموع التكسير  الرابع 

 2  أسماء الجموع   الخامس 
 2  ) 1(التصغير   السادس
 2  )2(التصغير   السابع 
 2  )3(التصغير   الثامن 
 2  ) 1(النسب   التاسع 
 2 ) 2(النسب   العاشر 

 2 ) 3(النسب   الحادي عشر
 2  تطبيقات فيما سبق  الثاني عشر 

  24  مجموع الساعات  
    : المراجع  المصادر و 
شرح ابن عقيل على ألفية ابن / 3النحو الوافي لعباس حسن / 2الصرف للحمالوي شذا العرف في فن / 1

الممتع في التصريف البن عصفور اإلشبيلي / 4وكتاب تصريف األفعال لدمحم محي الدين عبد الحميد ، مالك 
  المعنى الجديد في الصرف للحلواني/ 5



المغنى في تصريف / 8شرح شافية ابن الحاجب للرضي االستر أبادي / 7الرائد الحديث لكامل شاهين / 6
دمحم  –دروس في التصريف / 10عبده الراجحي  –التطبيق الصرفي / 9عبد الخالق عضمية  –األفعال 

  محي الدين
  أصيل العلوم جامعة القران الكريم وت:                                     الجامعة 

نحو والصرف ال:  القسم   اللغة العربية:  الكلية 
  واللغة

  الرابع:  الفصل الدراسي    :التخصص 

  للمقرر  األساسيةالبيانات 
  متطلب سابق  التخصص المعني بالدراسة  المستوي  الساعات  رمز المقرر  مسمي المقرر

  -  للغة العربيةكليةا  سالبكالوريو  ساعتان  410ع ع  –مت   )األصوات(علم اللغة 
  وصف المقرر

  .درس هذا المقرر علم األصوات وتناول الجهاز النطقي كما بين صفات الحروف ومخارجها ووقف عند بعض الظواهر الصوتية كالنبر 
  :داف المقرر أه
  .أن يتعرف الطالب على الصوت اللغوي وبيان علم األصوات العام  . 1
  .أجزاء الجهاز النطقي عند اإلنسان أن يقف الطالب على بيان . 2
  .ومخارج األصوات وصفاتها ) الفونيمات(أن يدرك الطالب أشكال الوحدات الصوتية  . 3
  .أن تعرف الطالب على تقسيم علماء اللغة المحدثيين لألصوات الصامتة والصائتة . 4
 .أن يلم الطالب بقوانين التغيرات الصوتية  . 5
  ) .الفونيمي(أن يتمكن الطالب من معرفة التحليل الصوتي  . 6
  . أن يفهم الطالب نظم الكتابة العربية واألبجدية الصوتية الدولية واألبجدية الفونيمية . 7

  : المقرر مفردات
  عدد الساعات  المفردات  األسبوع
  2  علم اللغة أنواعه ومجاالته  األول 
 2  أقسام علم األصوات العامتعريف الصوت اللغوي وبيان   الثاني 
 2  الجهاز النطقي عند اإلنسان  الثالث 
 2  مخارج األصوات وصفاتها عند علماء العربية القدامى   الرابع 

 2  تقسيم علماء اللغة المحدثين لألصوات الصامتة   الخامس 
 2  تقسيم علماء اللغة المحدثين لألصوات الصائتة  السادس
 2  وتحليلها)الفونيمات(الصوتية  التعريف بالوحدات  السابع 
 2  المقاطع الصوتية  الثامن 
 2  قوانين التغيرات الصوتية  التاسع 
 2  المفصل، التنغيم + النبر   العاشر 

 2  األبجدية الصوتية الدولية واألبجدية الفونيمية  الحادي عشر
 2  تطبيقات  الثاني عشر 

  24  مجموع الساعات  

  :المصادر والمراجع 
  أحمد مختار عمر / د –دراسة الصوت اللغوي / 1
  كمال بشر / د –األصوات العربية / 2
  إبراهيم أنيس / د –األصوات اللغوية / 3
  رمضان عبد التواب/ د –التحليل اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه / 4
  محمود السعران / د –علم اللغة مقدمة للقارئ العربي / 5
  تمام حسان / د –بناها اللغة العربية معناها وم/ 6
  حلمي خليل / د –الكلمة دراسة لغوية ومعجمية / 7



الخصائص البن جني / 10الصاحبي في فقه اللغة البن فارس / 9ابن جني   –سر صناعة اإلعراب / 8
يوسف / د –أصوات القرآن كيف نتعلمها ونعلمها / 12النشر في القراءات العشر البن الجزري / 11

  المنصف البن جني / 13  الخليفة أبو بكر
  شرح شافية ابن الحاجب للرضي االسترابادي/ 14
  حنفي بن عيس/ د –محاضرات في علم النفس اللغوي / 15

  
  جامعة القران الكريم وتأصيل العلوم :                                     الجامعة 

  لخامسا:  الفصل الدراسي    :التخصص   نحو والصرف واللغةال:  القسم   لغة العربيةال:  الكلية 
  للمقرر  األساسيةالبيانات 

  متطلب سابق  التخصص المعني بالدراسة  المستوي  الساعات  رمز المقرر  مسمي المقرر
  -  للغة العربيةكليةا  سالبكالوريو  ساعات3 512ع ع  –مت   )5(النحو  

  وصف المقرر
تناول هذا المقرر بقية المنصوبات كالحال والتمييز واإلستثناء ودلف إلي المجرورات مبيناً المجرور بالحرف والمجرور 

  باإلضافة 
  : أهداف المقرر

  .أن يتعرف الطالب علي أدوات االستثناء . 1 
  .أن يتمكن الطالب من إعراب المستثني . 2
  .وإعرابها أن يتمكن الطالب من معرفة أنواع الحال . 3
  .أن يعرف إعراب صاحب الحال . 4
  .أن يعرف الطالب إعراب التمييز وأنواعه . 5
  .أن يتمكن الطالب من معرفة حروف الجر وعملها ومعانيها . 6
  .أن يفرق الطالب بين نوعي اإلضافة . 7

  :مفردات المقرر
عدد   المفردات  األسبوع

  الساعات
 3  )1(اإلستثناء   األول 
 3  )2(اإلستثناء   الثاني 
 3  ) 1(الحال   الثالث 
 3  ) 2(الحال   الرابع 

 3  )3(الحال   الخامس 
 3  التمييز  السادس
 3  ) 1(حروف الجر    السابع 
 3  ) 2(حروف الجر   الثامن 
 3  )1(اإلضافة   التاسع 
 3  ) 2(اإلضافة   العاشر 

 3  ) 3(اإلضافة   الحادي عشر
 3  )4(اإلضافة   الثاني عشر 

 36  مجموع الساعات   
  :المصادر والمراجع   
  بتحقيق دمحم محي الدين عبد الحميد (شرح بن عقيل على ألفية بن مالك / 1
  شرح ابن يعيش على مفصل الزمخشري  / 2



  مغنى اللبيب البن هشام / 4النحو الوافي لعباس حسن  / 3
  النحو الشامل لعبد المنعم عبد العال / 6ضياء السالك للنجار  / 5
  النحو المصفى لدمحم عيد/ 7
  حاشية الصبان على االشموني / 8
  الكتاب لسيبويه/ 9
  

  جامعة القران الكريم وتأصيل العلوم :                                     الجامعة 
و والصرف نحال:  القسم   اللغة العربية:  الكلية 

  واللغة
  الخامس:  الفصل الدراسي    :التخصص 

  للمقرر  األساسيةالبيانات 
  متطلب سابق  التخصص المعني بالدراسة  المستوي  الساعات  رمز المقرر  مسمي المقرر

الصرفي ( التحليل اللغوي 
  )والتركيبي

  -  للغة العربيةكليةا  سالبكالوريو  ساعتان  513ع ع - مت

  وصف المقرر
  .المقرر الوظائف النحوية والصرفية والتحليل الصرفي ووقف عند نظرية النظم وبين إتجاهات العلماء قديما وحديثا في تحليل الكلمة تناول 

  : أهداف المقرر
  .أن يعرف الطالب الوحدات الصرفية وأنواعها وصورها . 1
  .الوحدات الصرفية  أن يلم الطالب بالمناهج التي اتبعها علماء اللغة المحدثون في تقسيم. 2
  .أن يتمكن الطالب من معرفة طرق التحليل الصرفي التركيبي في المناهج القديمة والحديثة.  3
  .أن يدرك الطالب مفهوم الوظيفة الصرفية والنحوية وأنواعها .  4
  .أن يتعرف الطالب على نظرية النظم عند عبد القاهر الجرجاني وقيمتها العلمية . 5
  .الطالب من معرفة طرق تحليل الجملة إلى مكوناتها المباشرة أن يتمكن .  6
  .أن يطلع الدارس على النظرية التوليدية التحويلية ومراحل تطورها . 7

  :مفردات المقرر 
  عدد الساعات  المفردات  األسبوع
 –أنواعها  –تعريفها ) : المورفيمات(الوحدات الصرفية   األول 

  أشكالها أو صورها  
2  

 2  تطبيقات مورفمية  الثاني 
المناهج التي اتبعها علماء اللغة المحدثون في تقسيم الوحدات   الثالث 

  الصرفية
2 

 2  للكلمات) المورفيمي(التحليل الصرفي    الرابع 
 2  تعريفها وأنواعها - :الوظائف اللغوية والصرفية للكلمة  الخامس 
 2  القدامىمفهوم الوظيفة النحوية عند علماء العربية   السادس
 2  تعريفها وأنواعها - : الوظائف النحوية للكلمة   السابع 
 2  تطبيقات على ما تقدم  الثامن 
نظرية النظم عند عبد القاهر الجرجاني وقيمتها العلمية في   التاسع 

 الدراسة اللغوية 
2 

تكملة نظرية النظم عند عبد القاهر الجرجاني وقيمتها العلمية   العاشر 
 في الدراسة اللغوية 

2 

 2  التحليل للمكونات المباشرة  –النظرية البنيوية   الحادي عشر
النظرية التوليدية التحويلية ومراحل تطورها وتحليل الجملة   الثاني عشر 

  العربية
2 

  24  مجموع الساعات   

  : المصادر والمراجـــــــــــــع 
  9محمود السعران / د –) مقدمة للقارئ العربي(علم اللغة / 1
  حلمي خليل / د –الكلمة دراسة لغوية ومعجمية / 2



  تمام حسان / د –اللغة العربية معناها ومبناها / 3
  عبد القاهر الجرجاني  –دالئل اإلعجاز / 4
  زهران البدراوي / الدكتور ، عالم اللغة عبد القاهر الجرجاني / 5
  جون ليونز ترجمة حلمي خليل  –نظرية تشومسكي اللغوية / 6
  ميشال زكريا  –األلسنية التوليدية  والتحويلية وقواعد اللغة العربية / 7
  ميشال زكريا / د –األلسنية المبادئ واإلعالم / 8
  المنصف البن جني / 10خليل عمايره / د –ها في نحو اللغة وتراكيب/ 9

  حنفي بن عيسى/ د –محاضرات في علم النفس اللغوي / 12شرح شافية ابن الحاجب للرضي االسترابادي  / 11
  جامعة القران الكريم وتأصيل العلوم :                                     الجامعة 

لغة ال:  الكلية 
  العربية

والصرف نحو ال:  القسم 
  واللغة

  لسادسا:  الفصل الدراسي    :التخصص 

  للمقرر  األساسيةالبيانات 
  متطلب سابق  التخصص المعني بالدراسة  المستوي  الساعات  رمز المقرر  مسمي المقرر

  -  للغة العربيةكليةا  سالبكالوريو  اتساع3 617 ع ع– مت  )6(النحو  
  وصف المقرر

  .والتعجب والمدح والذم وتناول أحكام التوابع إشتمل المقرر على عمل المشتقات  
  : أهداف المقرر

  .أن يتعرف الطالب علي عمل المصدر وشروطه . 1
  . أن يعرف الطالب عمل اسم الفاعل وصيغ المبالغة. 2
  . أن يعرف الطالب عمل اسم المفعول والصفة المشبهة . 3
  .أن يتمكن الطالب من معرفة صيغ التعجب وشروطه . 4
  .أن يعرف الطالب أفعال الذم والمدح وعملها . 5
  . أن يتمكن من معرفة أحكام النعت ، ويفرق بين البدل والنعت. 6
 .أن يعرف الطالب أحكام التوكيد . 7
  .أن يفرق بين نوعي العطف . 8

  :مفردات المقرر
  عدد الساعات  المفردات  األسبوع
 3  إعمال المصدر  األول 
 3  وصيغ المبالغة إعمال اسم الفاعل  الثاني 
 3  إعمال الصفة المشبهة واسم المفعول  الثالث 
 3  التعجب  الرابع 

 3  أفعال المدح والذم    الخامس 
 3  ) 1(النعت   السادس
 3  )2(النعت   السابع 
 3  التوكيد   الثامن 
 3  ) 1(العطف   التاسع 
 3  ) 2(العطف   العاشر 

 3  البدل   الحادي عشر
 3  تطبيقات على ما سبق  الثاني عشر 

 36  مجموع الساعات   
  :المصادر والمراجع   
  بتحقيق دمحم محي الدين عبد الحميد (شرح بن عقيل على ألفية بن مالك / 1
  شرح ابن يعيش على مفصل الزمخشري  / 2
  مغنى اللبيب البن هشام / 4النحو الوافي لعباس حسن  / 3



  النحو الشامل لعبد المنعم عبد العال / 6ضياء السالك للنجار  / 5
  النحو المصفى لدمحم عيد/ 7
  حاشية الصبان على االشموني / 8
  .الكتاب لسيبويه / 9
  
  
  

  جامعة القران الكريم وتأصيل العلوم :                                     الجامعة 
لغة ال:  الكلية 
  العربية

نحو والصرف ال:  القسم 
  واللغة

  لسادسا:  الفصل الدراسي    :التخصص 

  للمقرر  األساسيةالبيانات 
  متطلب سابق  التخصص المعني بالدراسة  المستوي  الساعات  رمز المقرر  مسمي المقرر

  -  للغة العربيةكليةا  سالبكالوريو  ساعتان 618 ع ع – مت  )4(الصرف 
  وصف المقرر
  .اإلبدال واإلعالل واإلدغام وإلتقاء الساكنين واإلمالة وركز على الجانب التطبيقي في هذه األبواب إشتمل هذا المقرر على 

  : أهداف المقرر
  .أن يعرف الطالب تعريف اإلعالل واإلبدال وحروفهما . 1
  .أن يتمكن الطالب من معرفة أحوال اإلعالل بالقلب والنقل والتسكين . 2
  .االفتعال وتائه  أن يعرف الطالب أحكام فاء. 3
  .أن يتمكن الطالب من معرفة أحكام اإلدغام . 4
  .أن يتدرب الطالب على طرق التخلص من السالفين . 5
 .أن يعرف الطالب أحكام الوقف . 6
  . أن يعرف الطالب مواضع اإلمالة ولغات الغرب فيها. 7

  :  مفردات المقرر
عدد   المفردات  األسبوع

  الساعات
  2  وحروفهما  –اإل عالل  واالبدال   األول 
 2  )1(اإلعالل بالقلب   الثاني 
 2  ) 2(اإلعالل بالقلب   الثالث 
 2  )3(اإلعالل بالقلب   الرابع 

 2  اإلعالل بالنقل والتسكين واإلعالل بالحذف  الخامس 
 2  فاء االفتعال وتاؤه   السادس
 2  تطبيقات فيما سبق   السابع 
 2  ) 1(اإلدغام   الثامن 
 2  ) 2(اإلدغام   التاسع 
 2 التقاء الساكنين  والوقف   العاشر 

 2 اإلمالة   الحادي عشر
 2  تطبيقات فيما سبق   الثاني عشر 

  24  مجموع الساعات  
  : المراجع  المصادر و 



شرح ابن عقيل على ألفية ابن / 3النحو الوافي لعباس حسن / 2شذا العرف في فن الصرف للحمالوي / 1
الممتع في التصريف البن عصفور اإلشبيلي / 4وكتاب تصريف األفعال لدمحم محي الدين عبد الحميد  ،مالك 

  المعنى الجديد في الصرف للحلواني/ 5
المغنى في تصريف / 8شرح شافية ابن الحاجب للرضي االستر أبادي / 7الرائد الحديث لكامل شاهين / 6

دمحم  –دروس في التصريف / 10عبده الراجحي  –رفي التطبيق الص/ 9عبد الخالق عضمية  –األفعال 
  . محي الدين

  جامعة القران الكريم وتأصيل العلوم :                                     الجامعة ج
لغة ال:  الكلية 
  العربية

نحو والصرف ال:  القسم 
  واللغة

  لسادسا:  الفصل الدراسي    :التخصص 

  للمقرر  األساسيةالبيانات 
  متطلب سابق  التخصص المعني بالدراسة  المستوي  الساعات  رمز المقرر  مسمي المقرر

  -  للغة العربيةكليةا  سالبكالوريو  ساعتان 619ع ع  –مت   علم اللغة التطبيقي
  وصف المقرر

تعليم العربية  وتناول) الخ ... علم اللغة واإلعالم ، علم اللغة واإلدارة ، ( تناول المقرر مجاالت علم اللغة التطبيقي 
  .للناطقين بغيرها 

  : أهداف المقرر
  .أن يتعرف الطالب على مصطلح علم اللغة التطبيقي  . 1
  .أن يفّرق الطالب بين مصطلحي علم اللغة وعلم اللغة التطبيقي . 2
  .أن يمكن الطالب من معرفة مجاالت  علم اللغة التطبيقي  . 3
  .اللغة التطبيقي والعلوم األخرى أن يعرف الطالب العالقة بين علم . 4
  .أن يعرف الطالب أهمية علم اللغة التطبيقي في مجال تعليم اللغات للناطقين بغيرها  . 5
  .أن يتمكن الطالب من معرفة كيفية اكتساب اللغة الثانية  . 6
  . أن يربط الطالب بين علم اللغة التطبيقي والقراءات القرآنية . 7

  :مفردات المقرر 
  عدد الساعات  المفردات  بوعاألس

  2  تعريف علم اللغة التطبيقي  ومجاالت فروعه  األول 
 2  تعليم اللغة وتعلمها  الثاني 
 2  تعليم اللغة الثانية ومعالجتها  الثالث 
 2  علم اللغة والقراءات القرآنية  الرابع 

 2  علم اللغة والمذاهب النقدية  الخامس 
 2  علم اللغة وتدريس اللغات  السادس
 2  علم اللغة واللون  السابع 
 2  علم اللغة والمعجم  الثامن 
  2 علم اللغة وإدارة األعمال   التاسع 
 2 علم اللغة واإلعالم   العاشر 

 2  علم اللغة والقانون   الحادي عشر
 2  تعليم العربية للناطقين بغيرها  الثاني عشر 

  24  مجموع الساعات   

  : المراجـــــــــــــع  المصادر و
  دمحم فتيح/ د –في علم اللغة التطبيقي / 1
  علي شعبان /د –قراءات في علم اللغة التطبيقي / 2
  حلمي خليل /د –اللسانيات التطبيقية / 3
  عبده الرجحي  / د –علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية / 4



  مصطفى فهمي  –أمراض الكالم / 5
  علي أحمد شعبان  –غة التطبيقي قراءات في علم الل/ 6
  دمحم الخولي –معجم علم اللغة التطبيقي / 7
  .تمام حسان  –اللغة العربية معناها ومبناها / 8
  

  جامعة القران الكريم وتأصيل العلوم :                                     الجامعة 
لغة ال:  الكلية 
  العربية

نحو والصرف ال:  القسم 
  واللغة

  لسابعا:  الفصل الدراسي    :التخصص 

  للمقرر  األساسيةالبيانات 
  متطلب سابق  التخصص المعني بالدراسة  المستوي  الساعات  رمز المقرر  مسمي المقرر

  -  للغة العربيةكليةا  سالبكالوريو  تاساع3  724 ع ع– مت  )7(النحو  
  وصف المقرر

واإلغراء ، وأسماء األفعال ، وأحكام العدد وفصل القول في إعراب الممنوع تناول هذا المقرر النداء واالستغاثة والتحذير 
  .من الصرف 

  : أهداف المقرر
  .أن يتمكن الطالب من معرفة أساليب التخدير واإلغراء  . 1
  .أن يتعرف الطالب على معنى الترقيم في اصطالح النحويين وكيفيته  . 2
  .النداء وأحكامها أن يتمكن الطالب من معرفة أنواع . 3
  .أن يتعرف الطالب على أسماء األفعال و األصوات . 4
  . أن يتمكن الطالب من معرفة نوني التوكيد معرفة تامة . 5
  واالسم الذي ال ينصرف ، والعلل المانعة من) الصرف(أن يتعرف الطالب على معنى . 6

  .الصرف      
  .ته وتمييزه أن يتعرف الطالب على أقسام العدد و استعماال. 7

  :مفردات المقرر
عدد   المفردات  األسبوع

  الساعات
 3  ) 1(النداء   األول 
 3  )2(النداء   الثاني 
 3  االستغاثة والندبة   الثالث 
 3  الترخيم   الرابع 

 3  اإلغراء والتحذير واإلختصاص   الخامس 
 3  أسماء األفعال واألصوات   السادس
 3  ) 1(ما ال ينصرف   السابع 
 3  )2(ما ال ينصرف   الثامن 
 3  ) 1(العدد   التاسع 
 3  )2(العدد    العاشر 

 3  الحكاية   الحادي عشر
 3  تطبيقات على ما سبق  الثاني عشر 

 36  مجموع الساعات   
  :المصادر والمراجع   
  بتحقيق دمحم محي الدين عبد الحميد (شرح بن عقيل على ألفية بن مالك / 1
  شرح ابن يعيش على مفصل الزمخشري  / 2
  مغنى اللبيب البن هشام / 4النحو الوافي لعباس حسن  / 3



  النحو الشامل لعبد المنعم عبد العال / 6ضياء السالك للنجار  / 5
  النحو المصفى لدمحم عيد/ 7
  حاشية الصبان على االشموني / 8
  .الكتاب لسيبويه / 9
  

  جامعة القران الكريم وتأصيل العلوم                   :                   الجامعة 
لغة ال:  الكلية 
  العربية

نحو والصرف ال:  القسم 
  واللغة

  لسابعا:  الفصل الدراسي    :التخصص 

  للمقرر  األساسيةالبيانات 
  متطلب سابق  التخصص المعني بالدراسة  المستوي  الساعات  رمز المقرر  مسمي المقرر

ع ع –مت  النحويةالمدارس 
725  

  -  للغة العربيةكليةا  سالبكالوريو  ساعتان

  وصف المقرر
  .تناول المقرر نشأة النحو ومراحل تطوره ، وأصول النحو ، والمدارس النحوية وأهم رجالها 

  :أهداف المقرر         
  .أن يعرف الطالب واضع النحو وأسباب وضع النحو  . 1
  .األولى من النحاة وجهودهم النحوية  أن يعرف الطالب رجال الطبقة. 2
  .أن يتمكن الطالب من مراحل نمو النحو . 3
  . ن يتمكن الطالب من معرفة أصول النحوأ. 4
  .أن يعرف الطالب أسباب الخالف بين المدارس النحوية . 5
 .أن يتمكن الطالب معرفة ميزات كل مدرسة من المدارس النحوية . 6
   .أشهر مسائل الخالفة بين النحويين أن يتعرف الطالب علي . 7

  :  مفردات المقرر 
  عدد الساعات  المفردات  األسبوع
  2  نشأة النحو العربي   األول 
 2  تطور النحو العربي  الثاني 
  2  )  النشأة والتطور(مدرسة البصرة   الثالث 
 2  ) طبقاتها وأشهر أعالمها(مدرسة البصرة   الرابع 

 2  ) أشهر أعالمها –منهجها  –نشأتها (مدرسة الكوفة   الخامس 
 2  المدرستان البغدادية واألندلسية   السادس
 2  السماع - أصول النحو   السابع 
 2  القياس –أصول النحو   الثامن 
 2  الخالف بين مدرستي البصرة والكوفة  التاسع 
 2 ) 1(من أشهر مسائل الخالف بين البصريين والكوفيين   العاشر 

 2  )2(من أشهر مسائل الخالف بين البصريين والكوفيين   الحادي عشر
ً (التدوين في النحو   الثاني عشر   2  )الكتاب لسيبويه نموذجا

  24  مجموع الساعات   
  : المراجـــــــــــــع  المصادر و

نشأة النحو وتاريخ أشهر / 3خديجة الحديثي   –المدارس النحوية / 2شوقي ضيف –المدارس النحوية / 1
  سعيد األفغاني  –في أصول النحو / 5أحمد أمين   –ضحى اإلسالم / 4دمحم الطنطاوي    -النحاة  



األشباه والنظائر / 8مسائل خالفية في النحو للعبكري/ 7اإلنصاف في مسائل الخالف البن األنباري  / 6
المدرسة / 10دمحم حسين صبره /بين النحويين البصريين والكوفيينثمرة الخالف / 9في النحو للسيوطي 

رأي في بعض األصول النحوية / 12طبقات النحويين واللغويين للزبيدي / 11مهدي المخزومي  –الكوفية 
  .عبد الرحمن السيد / د -المدرسة البصرية / 14تمام حسان / د–األصول / 13عباس حسن /د –واللغوية 

  جامعة القران الكريم وتأصيل العلوم                                :      الجامعة 
لغة ال:  الكلية 
  العربية

نحو والصرف ال:  القسم 
  واللغة

  لسابعا:  الفصل الدراسي    :التخصص 

  للمقرر  األساسيةالبيانات 
  متطلب سابق  التخصص المعني بالدراسة  المستوي  الساعات  رمز المقرر  مسمي المقرر

علم اللغة النفسي 
  واالجتماعي

 ع ع  -مت
726  

  -  للغة العربيةكليةا  سالبكالوريو  ساعتان

  وصف المقرر
  .تناول المقرر علم اللغة االجتماعي مبينا مفهومه ومجاالته ، وتطرق الى دراسة اللهجات وأسباب تكونها 

  : المقرر  أهداف
  .أن يتعرف الطالب على مفهوم علم اللغة االجتماعي وتاريخه وتطوره . 1
  .أن يدرك الطالب أهمية علم اللغة االجتماعي وفروعه  . 2
  .أن يفرق الطالب بين اللغة واللهجة ويتعرف على خطوط توزيع اللهجة  . 3
  ).رف اللغة والهوية واللغة والثقافة واللغة والع(مفاهيم بين  الطالب أن يربط. 4
  .أن يتعرف الطالب على تعريف علم اللغة النفسي والعالقة بين اللغة اإلنسان والحيوان . 5
  .أن يدرك الطالب العالقة بين اللغة والتفكير  .6
  . وأمراض الكالم وأنواعها) اإلشارة(أن يتمكن الطالب من معرفة مصاحبات الكالم  .7

  :مفردات المقرر 
  عاتعدد السا  المفردات  األسبوع
  2  علم اللغة االجتماعي وتاريخه وتطوره: تعريف   األول 
 2  )تطبيقي –حركي  –وصفي (فروع علم اللغة االجتماعي  –أهمية علم اللغة االجتماعي   الثاني 
 2  الصراع اللغوي واالنعزال البيئي –كيفية تكوينها / أسباب تكوينها ب/أ: دراسة اللهجات   الثالث 
اللهجات ، خطوط توزيع اللهجة  معايير فصل اللهجات  –اللغة واللهجة : التنوعات اللغوية   الرابع 

  العربية 
2 

 2  اللغة والثقافة  –اللغة والعرق  –اللغة والهوية   الخامس 
 2  ) نموذج مقدمة بن خلدون(تطبيقات لعلم اللغة االجتماعي في الدراسات العربية اإلسالمية   السادس
 2  أنظمة االستقبال، تعريفه والعالقة بين لغة اإلنسان والحيوان : علم اللغة النفسي   السابع 
 2  المناطق المتخصصة في الدماغ ، جهاز النطق : األسس العصبية للغة   الثامن 
 2 )األسس النظرية(والذاكرة  -اللغة والتفكير  التاسع 
 –االستخالص  –االستدالل : (فهم الكالم ) تحليل نظرية ممر الحديقة(فهم الجمل : الفهم   العاشر 

  )االستنتاج
2 

 2  الجوانب االجتماعية النفسية للغة   الحادي عشر
 2  عالجها  –أسبابها  –أنواعها  –مشكلة الكالم ...) اإلشارة (مصاحبات الكالم   الثاني عشر 

  24  مجموع الساعات  

  : المراجـــــــــــــع  و المصادر
علم / 3تمام حسان /ترجمة د، لويس  –اللغة في المجتمع / 2علي عبد الواحد   –اللغة والمجتمع / 1

دراسة في ضوء علم اللغة  –اللغة والطفل / 4تعريب أبي بكر أحمد    –توماس لوكما  –اجتماع اللغة 
  د احمد السيد محمو –اللغة وعلم النفس / 5سلمى خليل / د –النفسي 



علم اللغة / 8إبراهيم أنيس  / د –اللهجات العربية / 7محمود أحمد السيد   –علم اللغة النفسي / 6
  كمال بشر /د –االجتماعي 

  المنصف البن جني / 9
  شرح شافية ابن الحاجب للرضي االسترابادي / 10
  .حنفي بن عيسى / د –محاضرات في علم النفس اللغوي / 11
  

  جامعة القران الكريم وتأصيل العلوم                                     : الجامعة 
لغة ال:  الكلية 
  العربية

نحو والصرف ال:  القسم 
  واللغة

  لثامنا:  الفصل الدراسي    :التخصص 

  للمقرر  األساسيةالبيانات 
  سابقمتطلب   التخصص المعني بالدراسة  المستوي  الساعات  رمز المقرر  مسمي المقرر

  -  للغة العربيةكليةا  سالبكالوريو  تاساع3  831 ع ع-  مت  )8(النحو  
  وصف المقرر

تناول المقرر إعراب الفعل المضارع ببيان النواصب والجوازم ، كما بين إعراب الجمل متناوال الجمل التي لها محل من 
  .اإلعراب والتي ال محل لها من اإلعراب 

  :أهداف المقرر 
  .الطالب على إعراب الفعل المضارع أن يتعرف . 1 

  .الفعل المضارع   وجوازم أن يتمكن الطالب من معرفة نواصب. 2
  .من حيث المصدرية والشرطية ) لو(أن يتعرف الطالب على استعماالت . 3
  .التفصيلية ) لو(أن يتمكن الطالب من معرفة. 4
  ) .لوال ، و لوما(أن يتعرف الطالب على استعماالت . 5
  .يتمكن من معرفة الجمل التي ال محل لها من اإلعراب  أن. 6
  .أن يتعرف الطالب على الجمل التي لها محل من اإلعراب . 7
  

  :مفردات المقرر
عدد   المفردات  األسبوع

  الساعات
 3  إعراب الفعل المضارع وبناؤه   األول 
 3  )1(نواصب الفعل المضارع   الثاني 
 3  )2(نواصب الفعل المضارع   الثالث 
 3  ) 1(جوازم الفعل المضارع   الرابع 

 3  )2(جوازم الفعل المضارع   الخامس 
 3  )3(جوازم الفعل المضارع   السادس
 3  أدوات الشرط غير الجازمة  السابع 
 3  )1(الجمل التي المحل لها من اإلعراب   الثامن 
 3  ) 2(الجمل التي المحل لها من اإلعراب   التاسع 
 3  )1(التي لها محل من اإلعراب الجمل   العاشر 

 3  )2(الجمل التي لها محل من اإلعراب   الحادي عشر
 3  شبه الجملة  الثاني عشر 

 36  مجموع الساعات   
  :المصادر والمراجع   
  بتحقيق دمحم محي الدين عبد الحميد (شرح بن عقيل على ألفية بن مالك / 1
  شرح ابن يعيش على مفصل الزمخشري  / 2



  مغنى اللبيب البن هشام / 4النحو الوافي لعباس حسن  / 3
  النحو الشامل لعبد المنعم عبد العال / 6ضياء السالك للنجار  / 5
  النحو المصفى لدمحم عيد/ 7
  حاشية الصبان على االشموني / 8
  .الكتاب لسيبويه / 9

  وتأصيل العلوم  جامعة القران الكريم:                                     الجامعة 
نحو والصرف ال:  القسم   اللغة العربية:  الكلية 

  واللغة
  الثامن:  الفصل الدراسي    :التخصص 

  للمقرر  األساسيةالبيانات 
  متطلب سابق  التخصص المعني بالدراسة  المستوي  الساعات  رمز المقرر  مسمي المقرر

  -  للغة العربيةكليةا  سالبكالوريو  ساعتان  832ع ع –مت   علم الداللة

  وصف المقرر
  .عرف المقرر بعلم الداللة مبينا الحقول الداللية والعالقة بين اللفظ والمعنى ، تناول الترجمة والتعريب ، والمشترك اللفظي والترادف 

  :أهداف المقرر 
  .أن يتعرف الطالب على مصطلح علم الداللة ومعناه والعالقة بين اللفظ والمعنى . 1
  .الطالب ببداية ظهور الداللة كعلم عند العرب والغربيين  أن يلم. 2
  . أن يلم الطالب بنظرية الحقول الداللية وأهميتها. 3
  .أن يتعرف الطالب على بعض الظواهر اللغوية كالتضاد والترادف والمشترك األلفاظ. 4
  .أن يتعرف الطالب على مصطلحي التعريب والترجمة وأثرهما في إثراء اللغة العربية  .5
   .التحليل الداللي ومصادره  و أن يلم الطالب بعوامل التطور الداللي. 6
  . أن يتعرف الطالب على معنى المعرب والمولد ويربط ما درسه بنصوص من القرآن الكريم .7

  :  مفردات المقرر
عدد   المفردات  األسبوع

  الساعات
  2  التعريف بعلم الداللة والعالقة بين اللفظ والمعنى   األول 
 2  نشأة علم الداللة عند العرب والغربيين   الثاني 
 2  نظرية الحقول الداللية   الثالث 
 2  الداللة الصوتية والمعجمية  ) أ(أنواع الدالالت   الرابع 

  2  الداللة النحوية والصرفية ) ب(أنواع الدالالت   الخامس 
 2  الداللة االجتماعية وسياق الحال  ) ج(أنواع الدالالت   السادس
 2  تعريف بالتحليل الداللي ومدار التحليل الداللي   السابع 
 2  عوامل التطور الداللي   الثامن 
 2  المشترك اللفظي التضاد والترادف  التاسع 
 2 الترادف واالشتقاق   العاشر 

 2  التعريب والترجمة   الحادي عشر
 2  وتطبيقات عليها من القرآن الكريم ) والدخيل(المعرب والمولد   الثاني عشر 

  24  مجموع الساعات  
  : المصادر و المراجع  
  إبراهيم أنيس  –داللة األلفاظ / 1
  أحمد مختار عمر   –علم الداللة / 2
  أحمد عبد الرحمن حماد  –عوامل التطور الداللي / 3
  سالم شاكر  –مدخل إلى علم الداللة / 4
  فائز الداية  –علم الداللة العربي / 5
  عادل الفاخوري   –علم الداللة عند العرب / 6
  حازم علي كمال الدين / د –علم الداللة التاريخي / 7



  ل الدين حازم علي كما/ د –دراسة في علم المعاجم / 8
  قاسم رياض  –المعجم اللغوي بين المادة والمنهج / 9

  إيميل يعقوب / د –بدايتها وتطورها  –المعاجم اللغوية العربية / 10
  المنصف البن جني / 11
  شرح شافية ابن الحاجب للرضي االسترابادي/ 12
  حنفي بن عيسى / د –محاضرات في علم النفس اللغوي / 13

  للمقرر  األساسيةالبيانات 
  متطلب سابق  التخصص المعني بالدراسة  المستوي  الساعات  رمز المقرر  مسمي المقرر
  -  للغة العربيةكليةا  سالبكالوريو  ساعتان  836ع ع- مت  بحث التخرج

 


