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 وصف مواد تخصص اللغة العربية

 ( / المرفوعات1نحو)

 ( / المرفوعات1حو)ن :المادةاسم  701111 ورقمه: المادةرمز 

 :اللغة العربيةالمادةلغة تدريس  ال يوجد :للمادةالمتطلب السابق 

 ساعات 3الساعات المعتمدة: األولى:السنة المادةمستوى 

 

مفممممماهيح النعمممممو العاممممممة  الكاكمممممية  اإلعممممما  ال ل مممممة  مف مممممو  ا عممممم ا  همممممما ال ممممما    تضممممم  ت     

موضمممممموعاع الفاعممممممج  ةاابمممممم   الج لممممممة ا كمممممم ية  ل أيضمممممما ا ال ع فممممممة ك  تتنمممممم البنممممممانك  الن مممممم   

 ح ج على ليس. ك  ةواكخ ا الفعلية  الع فية  ما

 األهداف العامة للمادة

 إلى:  ال ا  هما ت دف

ة ج لك  الن  ك ةال ع فك  البنان ا ع ا  ك واع ااةبة ال ل ك العامج كالنعو مفاهيح الطالب يتع ف أن .1

 .النعخ ةاك ي ةج ل ةكفعلي

 . مواضع ا ة الف عي ةالصلي ا ع ا  ع ماعال الطالب يتع ف أن  .2

 . ال ع باع   بنياع ال واعأة الطالب يتع ف أن  .3

 ... التاخي  التقديح حيث م  ةا ك ي ةالج ل في تتعلق التي القضايا الطالب يتع ف أن .4

 على  ها تاثي ةا ك ي ةالج ل على تدخج التي ة الفعلي ةالع في النواكخ إلى الطالب يتع ف أن  .5

 ة.الج ل

 أن يتدر  الطالب على إل ان  النصوص إل ان  صعيعة خالية م  الخطان. .6

   .ال ا  هما مف  اع على ج ال الطالب يؤلف أن  .7

 

 مخرجات التعلم 

 :على إلا را ي ون أن  ال ا  هما ة راك بعد الطالب م  يتوإلع

  ال صطلعاع التي  ر ع في معتوى ال ا  . ال فاهيح مع ف  .1

  .ال ا  هما مف  اع باةجو ج يع على ةالمثل ةغاصي  .2

 ة.لطلبل ا معط ةصوص خالل م   اصويبت أ  ال ل اع م  العديد ضبط  .3

 .الخطان م  ةخالي ةكلي   إل ان النصوص  إل ان  .4

  .ال ا  هما موضوعاع جل  ال فع إلواعد ةمع ف  .5

 

 الصرف

  الصرف :المادةاسم  701112 ورقمه: المادةرمز 

 :اللغة العربيةالمادةلغة تدريس  ال يوجد :للمادة المتطلب السابق
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 ساعات 3الساعات المعتمدة: األولى:السنة المادةمستوى 

 

مف مممممو  علمممممح الصممممم ف  مممممما يتعلمممممق بممممم  مممممم  مصمممممطلعاع الطالمممممب فمممممي همممممما ال ممممما    يمممممدر    

الصمممممم في  ا وممممممتقاب  ا عممممممالل  ا بممممممدال  ال جمممممم    ناتخممممممص بنيممممممة ال ل ممممممة الع بيممممممة  ممممممال ي 

الجاممممممممد  ال ممممممممتق  اكمممممممح الفاعمممممممج  اكمممممممح ال فعمممممممول  صممممممميغة ال بالغمممممممة  الصمممممممفة  ال  يمممممممد  

 ال مب ة  ال صدر  اكح التفضيج.

 األهداف العامة للمادة

 إلى: ال ا   هما ت دف

 ا بدال ك ا وتقابك الص في انال ي  ك الص ف علح في ةالكاكي ال فاهيح إلى الطالب يتع ف أن .1

  ك.... ال   وزك  العالح ك الناإلصك  ال فعول اكحك  الفاعج اكح ك ا عاللك  ال ج  ك  ال  يد ك

  .مختار ةصوص في ال متقاع  تصنيف ةال ل  ةبني ةبد ل ةالصل ذاع ال وضوعاع أن يصنف .2

 ختار .م ةصوص في ال متقاع الطالب ي صد أن  .3

 .الص في انال ي  اكتع ال  يفي  على الطالب يتدر  أن  .4

 .الفعال على تدخج التي  ل يا ا ياةمع إلى الطالب يتع ف أن  .5

 .الك ان إلى ي صغ الت ةالنعب ة يفي إلى الطالب يتع ف أن  .6

 .أحوال ا ج يع في الفعج عي  ضبط ة يفي إلى الطالب يتع ف أن  .7

 

 مخرجات التعلم 

 :على إلا را ي ون أن ال ا   هما ة راك بعد الطالب م  يتوإلع

 ك ا بدال كالص في انل ي ا  الص ف  ما  في ةالكاكي  ال صطلعاع ال فاهيح ف ح  ةمع ف .1

ك  ال فعول اكحك  الفاعج اكح ك ال متقك  الجامدك  مدلو ت ا  ال يا  ح  فك ال  يدك  ال ج   ك ا عالل

 ة ك....النعبك  الصناعي  صدرال ة ك ال مب  ةالصفك  ةال بالغ ةالصيغ

 .الص في انال ي  اكتع ال .2

 .الفعال على أتط  التي  ال يا  ياةمع ت يي   .3

  .ال عطا النصوص في هاصد ر ال متقاع ةصياغ  .4

  أحوال ا. بج يع ال ضارع الفعج في العي  ةح   ضبط  .5

 ت () مكمالت الجملة (/المنصوبا2نحو)

() مكمالت الجملة 2نحو) :المادةاسم  701113 ورقمه: المادةرمز 

 ت (/المنصوبا

 :اللغة العربيةلمادةالغة تدريس   701111 :للمادةالمتطلب السابق 

 ساعات 3الساعات المعتمدة: األولى:السنة المادةمستوى 

 

تخصمممممممص همممممممما ال ممممممما   لدراكمممممممة ال نصممممممموباع فمممممممي الج لمممممممة الع بيمممممممة  التطبيمممممممق علي ممممممما     

 ال  يح  المع  الع بي. نآبالمثلة  الت ا يب ال ناكبة م  الق 

 األهداف العامة للمادة
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 : إلى ال ا   هما ت دف

 .ال نصوباع مصطلح مف و  إلى الطالب يتع ف أن .1

 .ال نصوباع أبوا  إلى الطالب يتع ف أن  .2

 . ال نصوباع أبوا  م  با   ج ة ظيف إلى الطالب يتع ف أن  .3

 . ال نصوباع أبوا  م  با  ل ج التفصيلي بال عتوى الطالب يتع ف أن .4

 يا  اليومية.الع في ال نصوباع اكتع ال على الطالب يتدر  أن .5

 

 

 التعلم  مخرجات

 : على إلا را ي ون أن ال ا   هما ة راك بعد الطالب م  توإلعي

 الع بي. النعو في ال نصوباع أبوا  مع فة .1

 . ال نصوباع أبوا  م  با   ج معتوى مع فة .2

  للنصب . علة الفتعة اختيار علة مع فة .3

 . اليومية حياتنا في ال نصوباع اكتع ال .4

 خطان.ال م  خالية صعيعة إل ان  النصوص إل ان  .5

 معطا . ةصوص خالل م  ال نصوباع رصد  .6

 

 األدب الجاهلي

 األدب الجاهلي :المادةاسم  701121 ورقمه: المادةرمز 

 :اللغة العربيةالمادةلغة تدريس  ال يوجد :للمادةالمتطلب السابق 

 ساعات 3الساعات المعتمدة: األولى:السنة المادةمستوى 

 

جممممممماهلي مممممممم   حيمممممممث أ لياتممممممم   ظ  فممممممم   بي اتممممممم  بف عيممممممم  تتنممممممما ل همممممممما ال ممممممما   ال   ال     

 المع   النث ك  تع ض أيضاً أهح فنوة   أكاليب   أعالم .

 

 األهداف العامة للمادة

 : أن إلى  ال ا  هما ت دف

 . يةالفن  خصااص  الجاهلي ال   مف و  الطالب يتع ف .1

 .  النث  المع  م  ةصوص طالبال يعلجأن  .2

 يةك  ة اذج م  الفنون النث ية.المع  النصوص ليجتع على الطالب يتدر  أن .3

 . بال علقاع تع يت ا في  العبب الجاهلي المع  معلقاع الطالب يتع ف أن  .4

 . ةال  حل هما ي ثج ما  النث  المع  م  الطالب يعفظ أن .5

 . في هما الفت   ية  النث يةالمع  غ اضال إلى الطالب يتع ف أن .6

 

 مخرجات التعلم 

 : على إلا را ي ون أن  ال ا  هما ة راك بعد البالط م  يتوإلع
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 . ةال  حل هما في  النث  لمع ل يةالفن الخصااص  ي ي .1

 . ياأ ب تعليال يةالمع  النصوص تعليج .2

 .اي إلاال  أك ان ال علقاع مع ف  .3

 . ا كال  إلبج يةالع ب  للعيا الجاهلي ال   مظاه صد ر .4

 . ةال  حل هما  ثجت أبياع حفظ .5

 لعص .ةظح علي ا المع ان في هما ا التي يةالمع  الغ اض  العص  هما في لمع انا أو   ةمع ف .6

 مع فة الفنون النث ية التي ظ  ع في هما العص . .7

 

 اإلسالمي واألموي األدب

                  اإلسالمي واألموي األدب :المادةاسم  701122 ورقمه: المادةرمز 

 :اللغة العربيةالمادةدريس لغة ت 701121 :للمادةالمتطلب السابق 

 ساعات 3الساعات المعتمدة: األولى:السنة المادةمستوى 

 

تتنممممممما ل همممممممما ال ممممممما   ال   ا كمممممممالمي  الممممممممو  مممممممم  حيمممممممث بداياتممممممم   ظ  فممممممم   بي اتممممممم       

 .بف عية المع   النث ك  أهح فنوة   أكاليب   أعالم 

 

 األهداف العامة للمادة

 أن: إلى  ا ال  هما ت دف ةالعام الهداف

 .  المو  ا كالمي المع  مف و  إلى الطالب يتع ف أن .1

 . المو  ا كالمي المع  م حلة ت ثج التي  الفت  الطالب يتع ف أن .2

 .  الفت  هما في  النث  المع  اتجاهاع أهح إلى الطالب يتع ف أن .3

 التي يةالفن الع اع هحأ ان بي الفت   هما ت ثج التي النث ية  يةالمع  النصوص م  ة اذج علجأن ي .4

 . المع  هما ب ا يتعح

  أخ ى ةث ية ت ثج هما ال  حلة. يةالمع  النصوص تعليج على الطال  يتدر  أن .5

 

 مخرجات التعلم 

 : على إلا را ي ون أن  ال ا  هما ة راك بعد الطالب م  يتوإلع

 . لمو ا ا كالمي المع  ت ثج التي  الفت    المو  ا كالمي المع  مف و  مع فة .1

 . العص  هما في المع   النث  اتجاهاع أهح مع فة .2

 . في ا ةظ وا التي  الغ اض العص  هما في المع ان  ال بان أهح مع فة .3

 هما ت ثج التي الفنية الخصااص أهح  اكتخالص المع ية  أخ ى ةث ية النصوص تعليج مع فة .4

 ال  حلة.

 

 المكتبة العربية والمعاجم

                  المكتبة العربية والمعاجم :المادةاسم  701140 ورقمه: المادةرمز 
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 :اللغة العربيةالمادةلغة تدريس  ال يوجد :للمادةالمتطلب السابق 

 ساعات 3الساعات المعتمدة: األولى:السنة المادةمستوى 

 

ح  آليمممممممماع تخصممممممممص هممممممممما ال مممممممما    طممممممممالع الطلبممممممممة علممممممممى ال تممممممممب الت اثيممممممممة  ال عمممممممماج      

ال تممممممب ال ختلفممممممة فممممممي  إلممممممىال عمممممماجح الع بيممممممة ال ختلفممممممة إضممممممافة  لي مممممما  البعممممممث فمممممميالوصممممممول إ

  النقد  اللغة  النعو  الت اجح . ال  

 

 األهداف العامة للمادة

 : أن إلى ال ا   هما ت دف

 .ةمات     ي التد ة  يفي ةال تاب ةبداي الطالب يتع فأن  .1

 . اف اأصن ب ختلف ةالت اثي تبال  مصا ر الطالب يتع ف أن  .2

 . ةالع بي ةال  تب في  ال وجو  ال عاجح إلى يتع ف أن .3

 . ال عاجح م  معجح  ج م ي اع الطالب يتع ف أن .4

  . مدارك ا ب ختلف ال عاجح اكتخدا   يفي  إلى الطالب يتع ف أن .5

 

 مخرجات التعلم 

 : على إلا را ي ون أن ال ا   هما ة راك بعد الطالب م  يتوإلع

  .ت اةم ة يفي  التد ي  ةبداي ةمع ف .1

 . ةالع بي ةال  تب تطوي  في أك  وا المي  ال ؤلفي  أعال  ةمع ف .2

 . مؤلفي ا  أك ان ة بيعال  ال  اجع ال صا ر ةمع ف .3

 . ةالع بي ال ؤلفاع في ةال ن جي الكس إ راك .4

 . بناا ا قاا ط   مناهج ا ةال ختلف ال ؤلفاع بي  اعمقارة دقع .5

 .عن ا  موج  تقاري   إعدا  ال تب تلخيص .6

 

 

 تذوق النص األدبي

                  تذوق النص األدبي :المادةاسم  701141 ورقمه: المادةرمز 

 :اللغة العربيةالمادةلغة تدريس  ال يوجد :للمادةالمتطلب السابق 

 ساعات 3الساعات المعتمدة: األولى:السنة المادةمستوى 

 

يممممممة  المممممممع يةك بقصممممممد التعمممممم ف علممممممى ةآتعمممممم ض هممممممما ال مممممما   لج لممممممة ممممممم  النصمممممموص الق      

 مواط  الج ال في ا  الخصااص الفنية التي ت ي  هما النصوص ع  غي ها.

 

 األهداف العامة للمادة

 : إلى  ال ا  هما ت دف
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 . ال عطا  النصوص في ةيال ب  الع اع ةالفني الخصااص أب ز الطالب يعد  أن .1

 .النصوص هما ج الياع تفعي  على إلا را ةتعليلي  إل ان النصوص الطالب أيق  أن .2

 تع ل ا يالت ةالف  ي ةيؤال إلى  التعليج خالل م ليصج   ال عطا ةيال ب النصوص لطالبا لجيعأن  .3

  .نصوصال

 

 مخرجات التعلم 

 :على إلا را ي ون أن  ال ا  هما ة راك بعد الطالب م  توإلعي

 النصوص ال عطا . في ةالفني  الخصااص الع اع تعديد .1

 النص كوان أ ان وع اً أ  ةث اً. في ةاللغ ياعج التفعي   .2

ً يأ ب تعليالً  ةيال ب النصوص تعليج .3  ة.التاريخي كياإلات ا  النصوص    ع بي   ال بط ا

 

 فقه اللغة العربية

                  فقه اللغة العربية :المادةاسم  701211 ورقمه: المادةرمز 

 :اللغة العربيةالمادةيس لغة تدر ال يوجد :للمادةالمتطلب السابق 

 ساعات 3الساعات المعتمدة: لثانيةا:السنة المادةمستوى 

 

تعممممممالا هممممممما ال مممممما   مج وعممممممة ممممممم  القضممممممايا اللغويممممممة ال تعلقممممممة باصممممممج اللغممممممة  الفصممممممااج     

 ت  غي ها.ع الت ا ف  ا وت اك  الن ا وتقاب  اللغوية  الخصااص الخ ى

 

 األهداف العامة للمادة

 : إلى  ل ا ا هما ت دف

 كا وتقاب كالت ا فكليجعالت كالقيا ك ةالل جك ةاللغ علحك ةاللغ فق  ةاآلتي ال فاهيح الطالب يتع ف أن .1

 ك..... النعت

 . ةاللغوي  الك إلى الطالب يتع ف أن .2

 . ةاللغ عن ا أخمع التي القبااج إلى الطالب يتع ف أن .3

 .  تعليج  ك اع إليا  م  الع بي النعو أصول الطالب يدر  أن .4

 . الع بية اللغة ب ا تتعح التي الخصااص الطالب يتع ف أن .5

 

 مخرجات التعلم 

 : على إلا را ي ون أن  ال ا  هما ة راك بعد الطالب م  يتوإلع

 .التعليجك الع اع كالقيا  ةكاللغ  فق ك ةاللغ علحك ا وتقابك النعت ك مفاهيح ةمع ف .1

 . ةاللغ  فق  ةاللغ علح بي  الف ب ةمع ف .2

 . ةاللغوي الك  ةع فم .3

 . علي ا  المواهد ةاللغ عن ا أخمع التي الل جاع ةمع ف .4

  .ال ا  ل ما ةالعام ال  اجع ةمع ف .5
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 نياتااللس

                نيات االلس :المادةاسم  701212 ورقمه: المادةرمز 

 :اللغة العربيةالمادةلغة تدريس  701111 :للمادةالمتطلب السابق 

 ساعات 3الساعات المعتمدة: لثانيةا: السنة المادةمستوى 

 

فممممممي ك ناهيح ال تعلقممممممة بعلممممممح اللغممممممة  اللعمممممميممممممتح تع يممممممف الطالممممممب فممممممي هممممممما ال مممممما   بال فمممممما        

هممممما مممممما إلدمممممم  كوكمممممي   تمومعممممم ي أب زضمممممون علمممممح اللغمممممة العمممممديث  النظ يممممماع العديثمممممة  مممممم  

ك ة الع بيمممممة القدي مممممةمالممممممح ذلمممممي فمممممي النظ يممممماع اللغويممممم نا غيممممم هح فمممممي مجمممممال علمممممح اللغمممممة  بيممممم

 يخصمممممص جممممم ن  ممممماف من ممممما لدراكمممممة الصممممموع فمممممي اللعممممماةياع بعاممممممةك  فمممممي اللغمممممة الع بيمممممة 

 .بخاصة

 

 األهداف العامة للمادة

 إلى:  ال ا  هما ت دف

  ك.... س ال  كالج ك الصوعك ةاللغ علحك ةاللغاآلتيةك ال فاهيح الطالب يتع ف أن .1

 . ةالع بي ةالنظ ي   ر ان بي ال جال هما في الغ   علح ةظ ياع الطالب يتع ف أن .2

 . الصواع مخارج  ك النطق أعضان الطالب يتع ف أن .3

 .  ال ختلفة النظ   ج اع بععب الصواع تصنيف الطالب يتع ف أن .4

 

 مخرجات التعلم 

 : على إلا را ي ون أن  ال ا  هما ة راك بعد الطالب م  يتوإلع

 . ياعاةاللع  ل ا  التفصيلي ال عتوى ةمع ف .1

 . عضو ج ة ظيف   النطق أعضان ةع فم .2

 . الصواع مخارج ةمع ف .3

 . الصواع تصنيف ةمع ف .4

 .ال جال هما في ةاللغوي ةالغ بي النظ ياع ةمع ف .5

 

               النثر القديم

               النثر القديم :المادةاسم  701224 رمز المادة ورقمه:

 :اللغة العربيةالمادة لغة تدريس ال يوجد :للمادةالمتطلب السابق 

 ساعات 3الساعات المعتمدة: لثانيةا: السنة المادةمستوى 

 

يمممممتح فمممممي همممممما ال ممممما    راكمممممة ة ممممماذج مختمممممار  مممممم  النثممممم  القمممممديح فمممممي الفتممممم   ال  تمممممد  مممممم      

طمممممالع الطلبمممممة علمممممى طبيعمممممة النثممممم  عصممممم  الن ضمممممة  ي مممممدف   العصممممم  الجممممماهلي حتمممممى بدايمممممة

 م ي ات ح ال تابية.أعالم    أب زواع   أةالقديح  
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 األهداف العامة للمادة

 :  إلى  ت دف هما ال ا 

 .ون النث  القديح فن إلىيتع ف الطالب  أن -1

 النث  الع بي القديح . فنون يتع ف الطالب مي اع  أن -2

 النث  القديح .م  فنون   ف وذجا على  ج أةيعلج الطالب  أن -3

 نث  إلدي ا . ال أعال  أو  يتع ف الطالب على  أن -4

 . كتخ اج الخصااص النث ية من ا  الب على ةصوص ةث ي  أن يقف الط -5

 

 مخرجات التعلم 

 ي ون إلا را على :  أنيتوإلع م  الطالب بعد  راكة هما ال ا   

 .م  خالل ا  فنيةأهح الخصااص ال ناتعليج ة اذج م  النث  الع بي القديح  بي -1

 ث  الع بي القديح . الن أعال  أب ز  أو  مع فة  -2

 .  إلي اتصنيف النصوص النث ية بععب الف ة التي تنت ي  -3

 .للطالب   رصد الع اع الفنية م  خالل ةصوص معطا -4

 

 العباسي األدب

 العباسي األدب :المادةاسم  701225 رمز المادة ورقمه:

 :اللغة العربيةالمادةلغة تدريس  701122 :للمادةالمتطلب السابق 

 ساعات 3الساعات المعتمدة: الثانية :السنةالمادةوى مست

 

تتضمممممم   هممممممما ال مممممما   التع يممممممف بممممممال   العباكممممممي بف عيمممممم  المممممممع   النثمممممم ك خممممممالل الفتمممممم        

همممممم   العوامممممممج ال ممممممؤث   فيمممممم   أبمممممم ز التيمممممماراع ال بيممممممة  الع  مممممماع النقديممممممة 650همممممم  إلممممممى 132

خممممممم بعممممممي  ا عتبممممممار الجاةممممممب  الف  يممممممةك   راكممممممة أهممممممح أعالممممممم  فممممممي المممممممع   النثمممممم  مممممممع ال

 .التطبيقي في التعليج

 

 األهداف العامة للمادة

  إلىت دف ال ا   

العياكية  ا إلتصا ية  الدينية  او ال أالعيا  في العص  العباكي ب ختلف طبيعة  إلىيتع ف الطالب  أن -1

  الثقافية . 

ية   هندية في طبيعة العيا  الثقافية في ةام  فاركية   يوة الجنبيةث  الثقافاع أ إلىيتع ف الطالب  أن -2

 العص  العباكي . 

 لبيانالمع ية في هما العص  كمع تعليج ة اذج من ا   الغ اضالفنون  إلىيتع ف الطالب  أن -3

 نية . فخصااص ا ال

في هما الع اع الفنية  نابيلالفنون النث ية في هما العص  ك مع تعليج ة اذج من ا  إلىيتع ف الطالب  أن -4

 العص  . 
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 عال  المع  في هما العص  . أ أب ز إلىيتع ف الطالب  أن -5

 ال  النث  في هما العص  .أع أب ز إلىيتع ف الطالب  أن -6

 

 مخرجات التعلم 

 يتوإلع م  الطالب بعد  راكة هما ال ا   أن ي ون إلا را على : 

 النث  .ع فة أث  الثقافاع الجنبية في جاةبي ال   كالمع    م -1

 مع فة الفنون المع ية  الغ اض التي ةظ وا في ا المع  في هما العص  . -2

 مع فة أب ز فنون النث  في هما العص  .  -3

 رصد الع اع الفنية للمع   النث  م  خالل ة اذج معطا  للطلبة .  -4

 

 القديم األدبي النقد

 قديمال األدبي النقد :المادةاسم  701237 رمز المادة ورقمه:

 :اللغة العربيةالمادةلغة تدريس  ال يوجد :للمادةالمتطلب السابق 

 ساعات 3الساعات المعتمدة: ثانيةال :السنةالمادةمستوى 

 

ل همممممما ال ممممما    راكمممممة طبيعمممممة النقمممممد القمممممديح مممممم  بدايمممممة العصممممم  الجممممماهلي حتمممممى بدايمممممة  اتتنممممم    

ح التممممممي إلممممممدم ا النقمممممما  عصمممممم  الن ضممممممة  الوإلمممممموف علممممممى أهممممممح ال  اركمممممماع النقديممممممة  ال فمممممماهي

 إضافة لدراكة أهح أعال  النقد الع بي في هما العقبة.

 

 األهداف العامة للمادة

 :ت دف هما ال ا   إلى 

 يتع ف الطالب مف و  النقد القديح لغة   اصطالحا .  أن -1

 ية .ال ب الكوابطباعي    ر النقا  في ة يتع ف الطالب على النقد ا أن -2

 هح ال  ي اع التي يت ي  ب ا . أد ك  قالبي اع التي ة ا في ا الن إلىلطالب يتع ف ا أن -3

 النقدية م  خالل مؤلفات ح  ما تعوية م   ج اع ةظ  مختلفة . اآلرانالنقا     إلىيتع ف الطالب  أن -4

لنص  مواط  الج ال في ا نا بي الف اريتدر  الطالب على التعليج  النقد  التلخيص   اكتخ اج  أن -5

 ث ها في النقد العديث . أالقضايا النقدية القدي ة ال تعد     إلىيتع ف الطالب  أن -6

 

 مخرجات التعلم 

 :ي ون إلا را على  أن راكة هما ال ا    ديتوإلع م  الطالب بع

 ان في عصورهح . ال بمع فة النقا    -1

 .في النقد العديث   أث ها كمع فة القضايا النقدية القدي ة  -2

 .  ا بداعالت يف مع مختلف معطياع  م ت  ي  الطلبة  -3

 

 فن الكتابة والتعبير

 فن الكتابة والتعبير :المادةاسم  701240 رمز المادة ورقمه:
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 :اللغة العربيةالمادةلغة تدريس  ال يوجد :للمادةالمتطلب السابق 

 ساعات 3الساعات المعتمدة: ثانيةال :السنةالمادةمستوى 

 

يممممممممة ال بخصممممممممص هممممممممما ال مممممممما    عطممممممممان الطلبممممممممة الكممممممممس النظ يممممممممة لل تابممممممممة  الفنممممممممون ت    

 واع ا.أةال ختلفةك  تدريب الطلبة على ال تابة في  هما الفنون على اختالف 

 

 األهداف العامة للمادة

  إلىت دف هما ال ا   

 م اراع ال تابة الوظيفية . إلىيتع ف الطالب  أن -1

 ال تابة . اليبأك إلىيتع ف الطالب  أن -2

 {   الفق  كالج لة  ك ةعناص  الت  يب اللغو  } اللفظ إلىيتع ف الطالب  أن -3

  ك ال قالة ك القصة.........ال كالة  كالخطبة  كم ثلة  ا بداعيةيتدر  الطالب على ال تابة  أن -4

 

 مخرجات التعلم 

 ي ون إلا را على  أنهما ال ا   يتوإلع م  الطالب   راكة بعد

 ة ك ال قالة ك الخطبة ..............قصال  ثلة بال ا بداعيةم اركة ال تابة  -1

 ............... نا عالخصية ك ة بال كااج ال ك ية ك العي   المم اركة ال تابة الوظيفية م ثل -2

 

 

 

 

 

 

 تاريخ الفكر العربي

 تاريخ الفكر العربي :المادةاسم  701241 رمز المادة ورقمه:

 :اللغة العربيةالمادةلغة تدريس  ال يوجد :للمادةلب السابق المتط

 ساعات 3الساعات المعتمدة: ثانيةال :السنةالمادةمستوى 

 

تخصمممممص همممممما لدراكمممممة الع  مممممة الف  يمممممة الع بيمممممة عبممممم  العصمممممور ال تتاليمممممة  يتوإلمممممف عنمممممد     

لع بيممممممة ال ف مممممم ي  فممممممي العضممممممار  ا أبمممممم زالصممممممفا   ناال ممممممدار  الف  يممممممة الع بيممممممة  مممممم خو أبمممممم ز

  اب  خلد ن  غي ا.

 األهداف العامة للمادة

 : إلىت دف هما ال ا   

 العصور ال تتالية .  عب الع  ة الف  ية الع بية  إلىيتع ف الطالب  أن -1

 .ال دار  الف  ية الع بية  أب زيتوإلف الطالب  أن -2
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 .الف  يةيتوإلف الطالب م ي اع  ج مدركة م  ال دار   أن -3

 . ا كالميةال ف  ي  في العضار  الع بية  أب زلطالب يتع ف ا أن-4

 

 مخرجات التعلم 

 ي ون الطالب إلا را على :  أنيتوإلع م  الطالب بعد  راكة هما ال ا   

 ع فة الع  ة الف  ية الع بية عب  العصور ال تتالية . م -1

 مع فة ال دار  الف  ية الع بية .  -2

 ك  اتجاهات ح .  ا كالميةال ف  ي  في العضار  الع بية  أب زمع فة  -3

 

 (-ساعات معتمدة، المتطلب السابق:  3)المعجمية والمصطلحية                                     701244

ال لم         ا  الل وي         ة  إل          ل مفه         وو المعج         و والم          طل  و يفي         ة الو          ول واتتن              
واع المع       اجو المتم         ة المتعل        ة أن        اس       ة اال        طحوية وتووالته       ا ع          ال        من  و 

 . الل ة الع  ية ومجاال  استم او الووس ة في  ناعة المعاجو

 

 

 األهداف العامة للمادة

 :  إلىت دف هما ال ا   

 يتع ف الطالب على مفاهيح كال عج ية كال صطلعية ك النماط ال عج ي ك ال عجح . أن .1

  يتع ف الطالب بداياع النماط ال عج ي . أن .2

 وا بالدراكاع  ال عج ية .هت لمي  االعل ان ايتع ف الطالب  أن .3

 من ا .  اللفاظيتع ف الطالب  يفية اكتخدا  ال عاجح  اكتخ اج  أن .4

 .ال عاجح  ييتع ف الطالب مناها مؤلف أن .5

 ال صطلعاع .  تاكيسالقضايا ال عج ية   حوكبة ال عاجح    أب زيتع ف الطالب  أن .6

 

 مخرجات التعلم 

 ي ون إلا را على :  أن ض م  الطالب بعد  راكة ال ا   يفت

 الوار   في معتوى ال ا   . الكاكية. مع فة   ف ح ال صطلعاع 1

 ماط ال عج ي . نال. مع فة بداية 2

 مي  اهت وا بالدراكاع ال عج ية .. مع فة العل ان ال3

 .من ا  اللفاظ. مع فة اكتخدا  ال عاجح  اكتخ اج 4

 ال صطلعاع . تاكيسضايا ال عج ية   حوكبة ال عاجح   . مع فة الق5

 

 العروض

 العروض :المادةاسم  701245 رمز المادة ورقمه:

 :اللغة العربيةالمادةلغة تدريس  ال يوجد :للمادةالمتطلب السابق 

 ساعات 3الساعات المعتمدة: ثانيةال :السنةالمادةمستوى 
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فاع بيعة علح الع  ض  اصطالحات  م  تفعيالع  مقاطع  زحاتقو  مف  ات  على تع يف الطلبة بط    

 علج ع  ضية  بعور وع ية  التدر  على تقطيع البياع المع ية ع  ضيا  تصنيف ا  فق البعور 

 المع ية التي تنت ي إلي ا

 

 األهداف العامة للمادة

 :  إلىت دف هما ال ا   

 . معتوى هما ال ا  الوار   في  ةالكاكييتع ف الطالب ال فاهيح   ال صطلعاع  أن. 1

  يفية بداية اخت اع علح الع  ض  م  هو مخت ع علح الع  ض . الطالب يتع ف أن. 2

 في  يفية التقطيع كيبدأ بتقطيع ال ف    ك الج لة ك ..........  الكاكيةبتع ف الطالب القواعد  أن. 3

 علج .   كم  تفعيالع ف عية  يط أ علي اما    الصليةالطالب التفعيالع  تع في أن. 4

 ا .  إل ان  التفعيالع   الفصج بين  يتدر  الطالب على التقطيع ك أن -5

 يعفظ الطالب مفاتيح البعور  املة . أن -6

 

 مخرجات التعلم 
 ي ون إلا را على  أنيتوإلع م  الطالب بعد  راكة هما ال ا   

 ف ح   مع فة ال صطلعاع التي  ر ع في معتوى ال ا   . .1

 .  الصليةعلى التفعيالع  تط أ العلج التي   حافاع المع فة التفعيالع   ال قاطع  .2

  راكة المع  الع بي .  إب ازفي  خليج ب  أح دمع فة   ر ال .3

 حفظ مفاتيح البعور  .4

 . إلي االمع ية  تصنيف ا  فق البعور المع ية التي تنت ي  البياعتقطيع  انإتق .5

 

 

 

 لغةمناهج البحث في األدب وال

 مناهج البحث في األدب واللغة :المادةاسم  701246 رمز المادة ورقمه:

 :اللغة العربيةالمادةلغة تدريس  ال يوجد :للمادةالمتطلب السابق 

 ساعات 3الساعات المعتمدة: ثانيةال :السنةالمادةمستوى 

 

 ت ممممممممدف هممممممممما ال مممممممما   إلممممممممى التع يممممممممف ب ف وممممممممماع البعممممممممث ال بممممممممي  اللغممممممممو   طبيعتمممممممم     

  مناهج   أصول   مصا را لتوظيف هما ال عااج في ال يا ي  ال ختلفة.

 

 األهداف العامة للمادة

 :  إلىت دف هما ال ا   

 .أن يتع ف الطالب ال عايي  العل ية في  تابة البعث العل ي .1

 . ال   ةأن يتع ف الطالب مناها البعث في اللغ .2
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 .لقدر  علي الدفاع عن اأن يتدر  الطالب علي صياغة النتااا البعثية  ا .3

 ت . صياغة مم ل  أن يتع ف الطالب  يفية اختيار موضوع معد  في أ  مجال ي غب في .4

   . تابة البعث في أ  مجال ي غب في ىعلالطالب أن يتدر   .5

 

 مخرجات التعلم 

  ى:ي ون إلا را عل أنالطالب بعد  راكة هما ال ا    يتوإلع م 

 البعاث . إتباع ال عايي  الدإليقة في  تابة .1

 اختيار موضوع معد  في أ  مجال ي غب في . .2

 صياغة مم لة بعثية. .3

 القدر  علي صياغة النتااا البعثية  الدفاع عن ا في كياب عل ي . .4

  تابة البعث في أ  مجال ي غب في . .5

 

 دولة المماليك  تاريخ العرب والمسلمين حتى نهاية

عرب والمسلمين حتى تاريخ ال :المادةاسم  701250 رمز المادة ورقمه:

 دولة المماليك  نهاية

 :اللغة العربيةالمادةلغة تدريس  ال يوجد :للمادةالمتطلب السابق 

 ساعات 3الساعات المعتمدة: ثانيةال :السنةالمادةمستوى 

 

ي ضاع العياكية  ا جت اعية  ا إلتصا ية  لل عارف الع بية منم العص  الجاهل تقد  هما ال ا   مععا لأل    

ال عطاع ال ؤكعة في تاريخ الد لة  أب ز تواصج معاينت ا مع بدن الدعو  ا كالمية  تع ض ا لهح  

ا كالمية  ةم  الدي  العنيف في حقبة ما إلبج ال ج    ما بعدهاك  تدر  فت   الخلفان ال اودي  م  حيث 

فة بنان الد لة ا كالميةك  تنتقج العياكية  الجدل الف    الم  ظ    التطور في التنظي اع  فلع جازاعةا 

البال   –ب العضارية  ا هت ا  بالجغ افيا الثقافية الجديد  ةالدراكة الد لة الموية بالت  ي  على الجو

 يار ة أث ها في تم ج مجت عاع جديد ك  في العقبة العباكية يدر  الطالب الظ  ف ال   د    -ال فتوحة

جازاع الخلفان ال بارك  تولي ةا ب زعباكية  عوامج ةجاح اك مع ع ض لالع ح المو   طبيعة الدعو  ال

ي ةاالعلط ال  ال ا   عناية باه ية الع ح العباكي م  حيث تطور ال عارف  ظ ور ال دار  الفق ية  

ي تقف ال ا   عند   لة بني أيو   ن وذج م ثج للعلطنة ةا ح  ة الت ج ة  ط ز البنانك  في التاريخ العلط

يةك  صو  ةاجازات ح الع  ةا أب زجازات ح  ح  ة التاليف في ع دهح  ةاإطار الخالفة العباكية م  حيث  في

 ية ال  لو ية في بال  الما   مص .ةاالعقبة العلط إلى

 

 األهداف العامة للمادة
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 ت دف هما ال ا   إلى ت  ي  الطالب م  :

 عصب  الو ناع الطبقية.بنان المخصية الطالبية بصور  متوازةة بعيد  ع  الت .1

 تع يق ا عت از في الطالب ةفع  ب ما ا رث العضار  الع بي ا كالمي. .2

 ج ن م  هويتنا  تاريخنا .  الدفاع ع  ا رث الع بي ا كالمي لة .3

 

 مخرجات التعلم 

 : ىي ون إلا را عل أنالطالب بعد  راكة هما ال ا   توإلع م  ي

 .في معتوى هما ال ا    طلعاع  ال فاهيح الوار صال  ةمع ف .1

 .ال قارةة بي  الةظ ة العياكية إلدي ا عند تلي العضاراع  مقارةت ا بالةظ ة العديثة .2

 ا كالمية.مع فة التعدياع التي  اج ت ا العضار   .3

 .التي تعققت في العقب التاريخية ال تعاإلبة  ا كالميةالعضار   إةجازاعمع فة  .4

 .ةيةاةع ة الت ج ة  التاليف التي إلدمت ا لإلح في عل ان الع    إك اماعمع فة  .5

  أز ه مجد  ع   رإلى  ىن علامع فة   إلوف الطلبة علي الما   الث ية التي مازالت واهد عي .6

 .تلي العضاراع

 

 ( اإلضافة والتوابع3النحو)

 ( اإلضافة والتوابع3النحو) :المادةاسم  701313 رمز المادة ورقمه:

 :اللغة العربيةالمادةلغة تدريس  701113 :للمادةالمتطلب السابق 

 ساعات 3الساعات المعتمدة: لثالثةا :السنةالمادةمستوى 

 

)النعممممممت  العطممممممف  البممممممدل  التو يممممممد(  ا ضممممممافة  تخصممممممص هممممممما ال مممممما   لدراكممممممة التوابممممممع   

 ي . ح  ف الج    ا يع ض للعامج النعو   بعض ال عااج الخالفية بي  النعوي

 

 ادةاألهداف العامة للم

 :ت دف هما ال ا   إلى

 أن يتع ف الطالب ال فاهيح  ال صطلعاع الوار   في معتوى ال ا   .  .1

أن يتع ف الطالب ال وضوعاع النعوية  املة  ب ج ما يتعلق ب ا النعت كالتو يد ك العطف ك البدل  .2

 ك ا ضافة ك ح  ف الج   معاةي ا .

 ي أ  موضوع م  موضوعاع هما ال ا   . أن يتع ف الطالب ال عااج الخالفية حول أ  إلضية ف .3

 

 مخرجات التعلم 

 : ىي ون إلا را عل أنالطالب بعد  راكة هما ال ا   توإلع م  ي

 مع فة ال فاهيح  ال صطلعاع الوار   في معتوى هما ال ا   . .1

 رصد التوابع م  خالل ةصوص معطا  للطالب .  .2

لب من  في أ  موضوع م  موضوعاع مع فة ال عااج الخالفية بي  النعويي  حول أ  إلضية تط .3

 هما ال ا   .
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 إل ان   تصويب أخطان م  خالل ةصوص معطا  للطالب .  .4

 

 األندلسي والمغربي األدب

 األندلسي والمغربي األدب :المادةاسم  701314 رمز المادة ورقمه:

 :اللغة العربيةالمادةلغة تدريس  701122 :للمادةالمتطلب السابق 

 ساعات 3الساعات المعتمدة: ثالثةال نة:السالمادةمستوى 

 

تتنممممممما ل همممممممما ال ممممممما   التع يمممممممف بمممممممال   الةدلعمممممممي  ال غ بمممممممي بف عيممممممم  الممممممممع   النثممممممم ك     

 . العوامج التي أث ع في   التعو ع التجديدية في هما العص   أهح أعالم 

 

 األهداف العامة للمادة

 :  إلىت دف هما ال ا   

 على طبيعة الع  ة المع ية  النث ية في الةدلس .  أث عالتي  العوامج أهحأن يتع ف الطالب  .1

 أن يتع ف الطالب الغ اض المع ية التي ب زع في هما العص  .  .2

 النث  في هما العص  . ألوانأن يتع ف الطالب  .3

 أن يدر  الطالب ة اذج مختار  م  ال   في هما العص  .  .4

 .   الن اذج ال عطا خالل العص  م  أن يعتنتا الطالب الع اع الفنية لأل   في هما .5
 

 مخرجات التعلم 

 ي ون إلا ر على :   أنيفت ض بالطالب بعد  راكة هما ال ا   

 ث  البي ة في ال   الةدلعي  ال غ بي . أمع فة  .1

 تعليج النصوص المع ية  اكتخالص الع اع الفنية التي ت ثج هما العص  .  .2

 .لعص  مع فة أب ز المع ان  ال بان في هما ا .3

 .  مع فة الخصااص الفنية للمع   النث  في هما العص  .4

 تعليج ةصوص ةث ية  ن اذج م ثلة للوان النث  في هما العص . .5

 

 الحديث األدبي النقد

 الحديث األدبي النقد :المادةاسم  701315 رمز المادة ورقمه:

 :اللغة العربيةالمادةلغة تدريس  701237 :للمادةالمتطلب السابق 

 ساعات 3الساعات المعتمدة: ثالثةال :السنةالمادةستوى م

 

ل  اتخصمممممص همممممما ال ممممما   لدراكمممممة منممممماها النقمممممد العمممممديث  ةظ ياتممممم  بمممممدنا ب مممممول  جك  تتنممممم     

عمممممممي  النفعمممممممي  التممممممماريخي ةاالنقمممممممد العمممممممديث ال ختلفمممممممة ك مثمممممممج ال  م منممممممماها العمممممممديث عممممممم 

 ب ال ناها التي تاث ع باللعنية.ةاج إلى الواإلعي 
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 هداف العامة للمادةاأل

 ت دف هما ال ا   إلى :

ت ا بالنقد أن يتع ف الطالب مف و  النقد  تعو ت  في العص  العديث  ح  ة ا بداع  الم ب  عالإل .1

 بوصف  عل ا .

أن يتع ف الطالب أب ز ال ناها النقدية التي تتنا ل ال   م  الخارج ك  معااج التاث    التاثي   .2

 ك  تعو ع النقد الغ بي  فقا لملي . بي  العضاراع ال ختلفة

أن يتع ف الطالب على أب ز ال ناها التي تدر  ال   م  الداخج   كي ا إك اماع البنيوية ك  .3

 التم يلية ك العي يااية ك التف ي ية. 

أن يتع ف الطالب أب ز الك ان الغ بية  الع بية التي اهت ت في تطوي  الف   النقد  عال يا  ع بيا    .4

 .         

 

 

 مخرجات التعلم 

 

: أن ي ون إلا را علىيتوإلع م  الطالب بعد  راكة هما ال ا     

 ا حاطة بتطور الف   النقد  عال يا  ع بيا .  -

 الت يي  بي  مناها النقد ال تعد    التطبيق الفعلي لل ناها أثنان التعليج للنصوص .  -

 ي  أك  وا في تطوي  الف   النقد  . م  ي   النقا  الع    الغ بيي  الال ف أب زمع فة  -

 ت  ي  الطالب م  تعليج النصوص  فق مناها حديثة . -

 

 

 علم الداللة

 علم الداللة :المادةاسم  701316 رمز المادة ورقمه:

 :اللغة العربيةالمادةلغة تدريس  ال يوجد :للمادةالمتطلب السابق 

 اعاتس 3الساعات المعتمدة: ثالثةال :السنةالمادةمستوى 

 

 ممممممما  عالإلمممممممة المممممممدال ةال همممممممما ال ممممممما   ج لمممممممة مممممممم  ال فممممممماهيح ال ختلفمممممممة للد لمممممممة  أر  اتتنممممممم     

بال ممممممدلول  تطممممممور الد لممممممة  اتجاهمممممماع هممممممما التطممممممور  التمممممماث  الممممممد لي  اتجاهاتمممممم    مممممما يمممممم بط 

  .موإلع علح الد لة بغي ا م  العلو  اللغوية

 

 األهداف العامة للمادة

 ت دف هما ال ا   إلى:
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 .ع ف الطالب مف و  الد لة لغة  اصطالحا يت أن .1

 .يتع ف الطالب تطور   لة ال ل ة  أكباب ا  أن .2

 يتع ف الطالب العالإلة بي  الدال  ال دلول عند عل ان الع    الغ   .  أن .3

  ............ الت ا ف ك التضا  ك التع يب .. كيتع ف الطالب الظواه  الد لية العامة م  ةعو أن .4

 علم مخرجات الت

  ى:ي ون إلا را عل أنيتوإلع م  الطالب بعد  راكة هما ال ا   

 .مع فة الد لة لغة  اصطالحا .1

 .ف ح العالإلة بي  الدال  ال دلول .2

 .تفعي  أكبا  تغي    لة ال ل ة  .3

 .العالإلة بي  ال عنى اللغو   ال جاز  .4

 .ف ح الظواه  الد لية ال امة في اللغة .5

 

 أدب العصور المتتابعة

 أدب العصور المتتابعة :المادةاسم  701322 مادة ورقمه:رمز ال

 :اللغة العربيةالمادةلغة تدريس  701225 :للمادةالمتطلب السابق 

 ساعات 3الساعات المعتمدة: ثالثةال :السنةالمادةمستوى 

 إلمممممممىقعمممممممام ا ةابعمممممممد تفتمممممممت الد لمممممممة العباكمممممممية   ال  تخصمممممممص همممممممما ال ممممممما   لدراكمممممممة      

همممممما الفتمممممم      الن ضمممممةك  يقممممممو  ال مممممدر  باختيممممممار ة ممممماذج م ثلممممممة ل   يمممممالع  حتمممممى عصمممممم 

فممممممي هممممممما الفتمممممم    الغمممممم اض التممممممي ظ مممممم ع  ال    تعليل مممممما  ال مممممممف عمممممم  أهممممممح خصممممممااص 

 مة الغ   الصليبي. افي هما العص   مع  الج ا  في مق

 

 األهداف العامة للمادة

 ت دف هما ال ا   إلى:

 ت ثج هما العصور . أن يتع ف الطالب الفت   ال منية التي .1

المع   النث   هج  اةت الظ  ف التي أحاطت ب ما   أن يتع ف الطالب ال   بنوعي .2

 العصور ل ا أث  في ال   بم ج عا  .

 أن يدر  الطالب ة اذج م  ال   ت ثج هما الفت    فنوة  ال ختلفة .  .3

 أن يتع ف الطالب الغ اض المع ية  النث ية في هما العصور . .4

  ف الطالب الخصااص الفنية المع ية  النث ية التي ت ي  ال   في هما العصور.أن يتع .5

 مخرجات التعلم 

  ى:ي ون إلا را عل أنيتوإلع م  الطالب بعد  راكة هما ال ا   

 . راكة ة اذج م  المع   النث   اكتخ اج الخصااص الفنية  .1

 .ماك  الفنون النث يةآةمع فة ال وضوعاع المع ية  .2
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 .عطاط اآل ا  في هما الفت   اة  مع فة أكبا .3

 .ان تلي الفت  أ بمع فة وع ان   .4

 

 (1الشعر الحديث)

 (1الشعر الحديث) :المادةاسم  701323 رمز المادة ورقمه:

 :اللغة العربيةالمادةلغة تدريس  701225 :للمادةالمتطلب السابق 

 ساعات 3الساعات المعتمدة: الثالثة :السنةالمادةمستوى 

 

عواممممممج  ناتخصمممممص همممممما ال ممممما   لدراكمممممة الممممممع  الع بمممممي منمممممم بدايمممممة عصممممم  الن ضمممممة  بيممممم      

التعممممممول التممممممي معممممممت بنيممممممة القصمممممميد  الع بيممممممةك  يتوإلممممممف عنممممممد أثمممممم  التمممممم اث  الثقافممممممة الجديممممممد  

علمممممى تطمممممور الممممممع  الع بمممممي فمممممي همممممما ال  حلمممممةك  يبمممممي  بعمممممض ا تجاهممممماع الفنيمممممة  ال مممممدار  

بولممممممو  وممممممع ان ال  جمممممم    الت ثيممممممج بالقصممممممااد اة  ج اعمممممم ناالمممممممع ية العديثممممممة  ج اعممممممة الممممممديو

 التي ت ثج هما ا تجاهاع  ال دار .

 

 األهداف العامة للمادة

 ت دف هما ال ا   إلى : 

 .   رها في الثقافة الع بية   أكباب ا مف وم ا  ةأن يتع ف الطالب عوامج الن ض .1

 . أعالم   أو  أن يتع ف الطالب اتجاهاع المع  في عص  الن ضة  .2

  في العيا  ت اثالغ   بثقافت     تاثي المع   إلي ان يتع ف الطالب ال وضوعاع التي تط ب أ .3

 الثقافية  المع ية . 

الت اث (  العوامج التي أ ع إلى  إحيانأن يتع ف الطالب ةما  ا تجاهاع المع ية ) مدركة  .4

 .تطورها 

م  خالل على الع اع الفنية أن يدر  الطالب ة اذج وع ية م ثلة لل دار  المع ية  التع ف  .5

   رجة تطورا في الم ج  ال ض ون . 

 

 مخرجات التعلم 

 يفت ض بالطالب بعد  راكة هما ال ا   أن ي ون إلا ر على : 

 .ت ا إل ان  صعيعة نتم ب النصوص المع ية التي ت ثج هما ال  حلة  تعليل ا  ف   ا  إل ا .1

 ال بي   في هما ال  حلة .  ا ك اماعةت ل ح امع فة أب ز المع ان  المي    .2

أن المع    ي    أن ي ون ب ع ل ع  اكتمعار العاجة للن ضة   التعبي   إب از مالمح  إ راك .3

 التطور .

 

 الغزل العذري

 الغزل العذري :المادةاسم  701324 رمز المادة ورقمه:

 :اللغة العربيةالمادةلغة تدريس  ال يوجد :للمادةالمتطلب السابق 
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 ساعات 3الساعات المعتمدة: ثالثةال :السنةمادةالمستوى 

 

  تخصمممممص همممممما ال ممممما   لدراكمممممة ظممممماه   الغممممم ل العممممممر  التمممممي وممممماعت فمممممي العصممممم  الممممممو    

ج كمممماعدع فممممي ظ ممممورا  أهممممح أعالممممم   يممممتح ذلممممي ممممم  خممممالل النظمممم  فممممي ة مممماذ  الظمممم  ف التممممي

 م  القصااد العمرية.

 األهداف العامة للمادة
إلى:ت دف هما ال ا     

 .يتع ف الطالب مف و  الغ ل العمر   أةواع أن  .1

 .أن يتع ف الطالب   اعي ظ ور الغ ل العمر   .2

 .أن يتع ف الطالب ةماط الغ ل   ج اع ةظ  النقا  في   .3

 .أن يتع ف الطالب الع اع الفنية  الكلوبية في وع  الغ ل  .4

 أن يتع ف الطالب اب ز وع ان الغ ل العمر . .5

 مخرجات التعلم 

ى:ي ون إلا را عل أنالب بعد  راكة هما ال ا   فت ض بالطي  

 إل ان  النصوص المع ية إل ان  صعيعة  معب   .  .1

 .  اكتخالص الع اع الكلوبية من اتم ب النصوص المع ية  تعليل ا  .2

 وع ان الغ ل .  أب زمع فة  .3

 مع فة  ج اع ةظ  النقا  في الغ ل العمر . .4

 

 

 

 األدب في األردن

 األدب في األردن :المادةاسم  701325 رمز المادة ورقمه:

 :اللغة العربيةالمادةلغة تدريس  ال يوجد :للمادةالمتطلب السابق 

 ساعات 3الساعات المعتمدة: ثالثةال :السنةالمادةمستوى 

 

ل همممممما ال ممممما   معمممممي   الع  مممممة الممممممع ية  النث يمممممة فمممممي الر ن منمممممم تاكممممميس ا ممممممار   اتتنممممم      

 عمممممماب الوإلمممممموف علممممممى مممممممدى ال  يمممممم اع ال ضمممممم وةة  الفنيممممممة ك  يممممممتح ممممممم  خممممممالل هممممممما ال1921

 الع بي العديث. ال  التي مثل ا هما ا بداع باعتبارها ج نا م  ح  ة 

 األهداف العامة للمادة

ت دف هما ال ا   إلى :   

 .  ا مار أن يتع ف الطالب مف و  ال   في الر ن  م احل  التاريخية منم تاكيس  .1

 مج التي كاعدع على ةمون ال   في الر ن  تطورا . أن يتع ف الطالب العوا .2

أن يتع ف الطالب تياراع الع  ة ال بية في الر ن في حقول) المع  ك القضية ك ال  اية  .3

 .ك ال ع حية ( 
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 .في ال م د ال بي الع بي   أه يت أن يدرك الطالب حضور ال   الر ةي  .4

 .ويا مع ةظي ا في الوط  الع بي أن يدرك الطالب تعو ع ال   في الر ن مت ا .5

ي  في ال بدع أهحالطالب ة اذج م  هما ال   على ةعو ت  ن  م  التع ف على   أن يدر .6

 . الع اع ال  ي    ا بداعةب ا ج حقج  جو

 مخرجات التعلم 

أن ي ون إلا را على:يفت ض بالطالب بعد  راكة هما ال ا     

 .ع الواإلع ا جت اعية  العياكية الر ةي  تعو  ال  مع فة العالإلة بي   .1

 . مدى تطورها  ال  ب ا بداع في  ج حقج م  حقول اةإب از جو .2

 .الر ةي  ال  أعال   أب زمع فة أهح   .3

 مع فة مدى أه ية حضور ال   الر ةي في ال م د ال بي الع بي. .4

 

 البالغة العربية

 ةالبالغة العربي :المادةاسم  701332 رمز المادة ورقمه:

 :اللغة العربيةالمادةلغة تدريس  701231 :للمادةالمتطلب السابق 

 ساعات 3الساعات المعتمدة: ثالثةال :السنةالمادةمستوى 

 

تع يممممممف الطلبممممممة بممممممال ف و  العمممممما  للبالغممممممة الع بيممممممة  فنوة مممممما ال ختلفممممممة:  إلممممممىت ممممممدف ال مممممما        

لمممممى همممممما الفنمممممونك  النظممممم  فمممممي ي  البمممممديع  النظممممم  فمممممي ة ممممماذج تطبيقيمممممة عاممممممة عةا ال عممممم ناالبيممممم

 ال با ئ الكلوبية التي ظ  ع في العص  العديث  ربط ا ب با ئ البالغة الع بية.

 األهداف العامة للمادة

 ت دف هما ال ا   إلى : 

 أن يتع ف الطالب ال فاهيح  ال صطلعاع الوار   في هما ال ا   .  .1

 . ف  ع  ج ةوع م  أةواع علو  البالغة  الطالب أن يتع ف .2

 أن يتع ف الطالب عناص   ج ف ع م  ف  ع علو  البالغة .  .3

 ة اذج مختلفة  ب ثافة ل ج ف ع م  ف  ع علو  البالغة .  ل  ع ضأن ي .4

ن ال عنى الم  ا بي إلي عطى م ر الطالب حول العناص  التي تتض    ج ة وذج اأن يع .5

ةي في اظ   البيج  ظ  ف التعبي  التي تعي  في حد  ال ع الكلو  ال عت إلي خ ج 

 ذلي التعبي  . 

 مخرجات التعلم 

 

:ىي ون إلا را عل أنيفت ض بالطالب بعد  راكة هما ال ا     

 .  ماايةا واع ال ال  أة إلي اخ ج يي التي ةات يي  ال ع .1

   . خب ال ال  ال إلي اي التي يخ ج ةات يي  ال ع .2

 للطالب .  البديع م  خالل ةصوص معطا انألورصد  .3

 م  خالل ة اذج متعد    متنوعة م ثلة لعصور مختلفة  تعليل ا .  ناالبي واعأةرصد  .4
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التي ظ  ع في العص  العديث  ربط ا ب با ئ البالغة  الكلوبيةالنظ  في ال با ئ  .5

 .الع بية 

 .  إلي اي التي خ جت ةاال ع نا الخب   بي مانةا واع الج ج م  حيث أةرصد  .6

 

 موضوع خاص في األدب والنقد

موضوع خاص في األدب  :المادةاسم  701334 لمادة ورقمه:رمز ا

 والنقد

 :اللغة العربيةالمادةلغة تدريس  701315 :للمادةالمتطلب السابق 

 ساعات 3الساعات المعتمدة: ثالثةال :السنةالمادةمستوى 

 

النقديمممممة ال اممممممة مممممم  خممممممالل  أ يمممممة ال بل همممممما ال ممممما   موضممممموعا مممممم  ال وضممممموعاع  اتتنممممم      

يمممممة  النقديمممممة القدي مممممةك  يقمممممف عنمممممد آران العل مممممان  تباين ممممما  أكمممممبا  همممممما ال بوعمممممة ال تمممممب مج 

 التباي .

 األهداف العامة للمادة

 

 ت دف هما ال ا   إلى : 

 أن يتع ف الطالب ال وضوعاع البارز  في ال    النقد. .1

 أن يعد  ال در  القضية أ  ال مهب مدار البعث. .2

النقدية  ال بية العديثة أ  القدي ة  يع ض الدراكاع أن يقف الطالب على ال وضوعاع  .3

 ال  تبطة ب ا.

أن يعا ر الطالب حول القضايا ال تعلقة في ال    النقد للقضية مدار البعث إلدي ا  .4

  حديثا.

 أن يج ع الطالب ما يتعلق ب ما القضية مدار البعث م  م اجع مختلفة. .5

 

 مخرجات التعلم 

:ىي ون إلا را عل أنا ال ا   يفت ض بالطالب بعد  راكة هم  

 إ راك ال فاهيح  الف ار ذاع الصلة بال وضوع أ  القضية مدار البعث. .1

 القدر  على رصد الدراكاع ال بية  النقدية  مناإلمت ا للقضية مدار البعث. .2

 الت    م  العجاج للدفاع ع  رأ  م  اآلران حول القضية مدار البعث. .3

 بالقضية مدار البعث. مع فة ال صا ر  ال  اجع الخاصة .4

 

 تاريخ العرب الحديث

 تاريخ العرب الحديث :المادةاسم     350017 رمز المادة ورقمه:

 :اللغة العربيةالمادةلغة تدريس  701250 :للمادةالمتطلب السابق 
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 ساعات 3الساعات المعتمدة: ثالثةال :السنةالمادةمستوى 

 

  الثقافيممممممة  ا إلتصمممممما ية العياكممممممية ضمممممماع لأل عاممممممما تع يفمممممما البدايممممممة فممممممي ال مممممما   هممممممما تقممممممد      

 ل ا تعممممم ال  اليممممميك   لمممممة ة ايمممممة  فمممممي الجغ افيمممممة ال مممممموف ح  مممممة بعمممممد الع بيمممممة ال نطقمممممة فمممممي

 يي ةاالعث ممممممم لمممممممدخول م مممممممدع التمممممممي  الظممممممم  ف ال  اليمممممممي   لمممممممة ضمممممممعف أكمممممممبا  تفعممممممم  أن

 .1516 الع بية ال نطقة

 ك أإلاموهممممممما التمممممممي  التنظي ممممممماع  بيمممممممةالع لل نطقمممممممة يةاالعث ممممممم الع مممممممح طبيعمممممممة ال ممممممما    تعممممممماي 

 أهممممممح ت صممممممد   مممممما  تنظي ات مممممماك ال ممممممدن  ة ممممممو ال عممممممارف  تطممممممور يممممممةال ب  الف  يممممممة  الع  ممممممة

 ح  مممممة علمممممى  أث هممممما الف ةعمممممية الع لمممممة  من ممممما ال نطقمممممة فمممممي عصمممممفت التمممممي العال يمممممة الحمممممداث

 يالممممموع لع  مممممة معاينت ممممما ال ممممما    تواصمممممج باوممممماك علمممممي مع مممممد   لمممممة إليممممما  بعمممممدها  مممممم  الممممموعي

 ال ناهضممممممة الممممممدعواع ثممممممح  ممممممم   ا صممممممال ك التجديممممممد ح  مممممماع ظ ممممممور خممممممالل ممممممم  الع بممممممي

 ة ايممممممة إلممممممى إلمممممما ع التممممممي  الحمممممم ا  الف  يممممممة  التيمممممماراع الع بيممممممة الج عيمممممماع  إليمممممما  لالكممممممتبدا 

 .1918 عا  يةاالعث  الع ح

 

 األهداف العامة للمادة

  دف هما ال ا   إلى : ت

 .ع الكاكية الوار   في ال ا    ال فاهيح  ال صطلعا الطالب أن يعتوعب .1

 .ةي اأ ضاع الوط  الع بي في أ اخ  الع ح العث  الطالب أن يتع ف .2

 .ةية على الوط  الع بي ام احج العيط   العث  الطالبأن يناإلش  .3

 .ح  اع ا صال  في الد ل الع بية  مبا ا ا  الطالبأن يتع ف  .4

 على الوط  الع بي .  أث هاجديد عوامج ظ ور ح  اع ا صال   الت الطالبأن يعتنتا  .5

 مخرجات التعلم 

 

 :ىي ون إلا را عل أنيفت ض بالطالب بعد  راكة هما ال ا   

 صطلعاع الوار   في معتوى هما ال ا   .  اكتيعا  ال فاهيح  ال .1

 تتبع ح  اع ا كتع ار .  .2

 اكتنتاج عوامج الضعف في   لة مص  العديثة .  .3

 ر بي  ي  ا كتع ار الةابي  الع ح العث مقارةة  اإلع الد ل الع بية ما  .4

ضاع العياكية  ا جت اعية  ا إلتصا ية  ح  اع ا صال  على المعو   تعليج ال .5

 الع بية 

 ية . ةامع فة مصا ر التاريخ للد لة العث  .6

 

 

 الفلسفة اإلسالمية

 الفلسفة اإلسالمية :المادةاسم  701358 رمز المادة ورقمه:

 :اللغة العربيةالمادةلغة تدريس  701350 :ادةللمالمتطلب السابق 
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 ساعات 3الساعات المعتمدة: ثالثةال :السنةالمادةمستوى 

 

  ا خصااصمممممم تقممممممو  هممممممما ال مممممما   علممممممى  راكممممممة التع يممممممف بالفلعممممممفة ا كممممممالمية     

ف ك  آران ال عاصممممممم ي  في ممممممماك ثمممممممح  يفيمممممممة توظيمممممممأعالم ممممممما مصممممممما رها    ةممممممممات ا 

 .ل عاص   الف   ا كالمي في حياتنا ا
 

 األهداف العامة للمادة

 ت دف هما ال ا   إلى : 

 .أن يتع ف الطالب ال فاهيح  ال صطلعاع الوار   في معتوى ال ا    .1

 .أن ي ي  الطالب بي  ةظ ياع فلعفة الع    ال عل ي   .2

 .الفالكفة  ال ف  ي  الع    ال عل ي   أط  حاعأن يعلج  .3

 .ند ال عل ي  ن بي  ةظ ياع تفعي  الفلعفة عارأن يق .4

أن يتع ف الطالب أه ية   ر الفالكفة  ال ف  ي  الع   ال عل ي  في تطوي  ةظ ياع  .5

 في تفعي  الفلعفة . خاصة 

 مخرجات التعلم 

 :ىي ون إلا را عل أنيفت ض بالطالب بعد  راكة هما ال ا   

 اكتيعا  ال فاهيح  ال صطلعاع الوار   في معتوى ال ا   .  .1

 .ع فلعفة الع    ال عل ي  الت يي  بي  ةظ يا .2

 .الفالكفة  ال ف  ي  الع    ال عل ي   أط  حاعتعليج  .3

 .ال قارةة بي  ةظ ياع تفعي  التاريخ عند ال عل ي   .4

 تفعي  الفلعفة .  عن أه ية   ر الفالكفة  ال ف  ي  الع    ال عل ي  في تطوي  ةظ ياابي .5

 

 ( األدوات واألساليب4النحو)

 ( األدوات واألساليب4النحو) :المادةاسم  701411 رمز المادة ورقمه:

 :اللغة العربيةالمادةلغة تدريس  701313 :للمادةالمتطلب السابق 

 ساعات 3الساعات المعتمدة: رابعةال :السنةالمادةمستوى 

 

تخصممممممممص هممممممممما ال مممممممما   لدراكممممممممة الكمممممممماليب  ال  اع النعويممممممممة العاملممممممممة  غيمممممممم  العاملممممممممةك   

يمممممممة ةآفمممممممي همممممممما ال  اع ممممممممع التطبيمممممممق علي ممممممما مممممممم  الممممممممواهد الق  يعمممممممتع ض آران العل مممممممان 

  المع .

 األهداف العامة للمادة

 ت دف هما ال ا   إلى : 

 .أن يتع ف الطالب مف و  الكلو  النعو   مصطلح ال ا  في النعو  .1

 .أن يتع ف الطالب  راكة الكاليب النعوية  .2

 ن الع بي . اللعةا في ااأن يتع ف الطالب  راكة ال  اع ال ث    ر .3
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  ال  اع في حديث  اليومي .  الكاليبأن يطبق الطالب ما تعل   م   .4

 

 مخرجات التعلم 

 ي ون إلا را علي: أنيفت ض بالطالب بعد  راكة هما ال ا   

 .اكتع ال ما تعل   م  الكاليب  ال  اع في حديث  اليومي  .1

 .  ا إع ابن عناص ها ا بي  التي تعل  ا م  خالل ةصوص معطا ةرصد الكاليب النعوي .2

 .معتوى هما ال ا   م  جواةب ةب اج  ج لىصياغة المثلة ع .3

في  إلي اإل ان  النصوص  تصويب ا م  خالل الت  ي  على الكاليب  ال  اع ال مار  .4

 ال عتوى . 

 

 (701411: )ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3)      المدارس النحوية 701412

 ممممممما   لدراكمممممممة أكمممممممس التف يممممممم  النعمممممممو   ةمممممممما  النعمممممممو  ال مممممممدار  تخصمممممممص همممممممما ال      

 النعوية  ال  احج التي م  ب ا النعو الع بي حتى اكتوى على كوإل .

 األهداف العامة للمادة

 ت دف هما ال ا   إلى : 

 .م ل  تأن يتع ف الطالب أكبا   ضع النعو الع بي  بداياع  .1

 .الع بي  ال ؤكعي  للنعو العال  أهحأن يتع ف الطالب  .2

 .  أعالم اأن يتع ف الطالب ال دار  النعوية  م ي اع  ج مدركة  .3

 أن يتع ف الطالب ال عااج الخالفية بي  البص يي   ال وفيي  . .4

 مخرجات التعلم 

 :ىي ون إلا را عل أنيفت ض بالطالب بعد  راكة هما ال ا   

 ل .مع فة أكبا   ضع النعو  بداية تم  .1

 . مع فة مصطلح مدركة ةعوية .2

 .  أعالم امع فة ال دار  النعوية  م ي اع  ج مدركة  .3

 تطلب م  الطالب . التي  عااجفي معالة م  العقد موازةة بي  ال وفيي   البص يي   .4

 

 كتاب خاص في اللغة والنحو

 كتاب خاص في اللغة والنحو :المادةاسم  701413 رمز المادة ورقمه:

 :اللغة العربيةالمادةس لغة تدري 701411 :للمادةالمتطلب السابق 

 ساعات 3الساعات المعتمدة: رابعةال :السنةالمادةمستوى 

 

أ ثممممم  مممممم   تممممممب  أ تخصمممممص همممممما ال ممممما   لدراكممممممة ج لمممممة مممممم  ال وضممممموعاع فممممممي  احمممممد      

اللغمممممممة  النعمممممممو  يتوإلمممممممف عنمممممممد ال صممممممما ر الكاكمممممممية  أهمممممممح ال وضممممممموعاع النعويمممممممة  أ ث هممممممما 

 ويوعا.

 األهداف العامة للمادة

 ال ا   إلى :  ت دف هما
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 .أن يتع ف الطالب مف و  اللغة  النعو  .1

 ال ؤلفي  في موضوعاع اللغة  النعو .  أهحأن يتع ف الطالب  .2

 اللغو   النعو  عند عل ان الت اث الع بي .  ةب التف ي اأن يتع ف الطالب جو .3

 ب التف ي  اللغو  .اةةب م  حيا  ال ؤلفي   ربط ا بجواأن يتع ف الطالب جو .4

 التعلم  مخرجات

 ي ون إلا را علي: أنيفت ض بالطالب بعد  راكة هما ال ا   

 .الت اث الع بي في اللغة  أعال  أهحمع فة  .1

 .البوا  في   أهححد ال تب  و   أ راكة  .2

 .مع فة  يفية الدراكة اللغوية  النعوية ل ج موضوع  .3

 . تا  ال ختار ال راكة حيا  مؤلف  .4

 

 شاعر أو أديب حديث
 

 شاعر أو أديب حديث :المادةاسم  701420 ورقمه:رمز المادة 

 :اللغة العربيةالمادةلغة تدريس  701323 :للمادةالمتطلب السابق 

 ساعات 3الساعات المعتمدة: رابعةال :السنةالمادةمستوى 

 

 تابممممماع ةممممماث  مممممم  العصممممم  العمممممديث  النظممممم   أ ل همممممما ال ممممما    راكمممممة ومممممع  وممممماع   اتتنممممم    

  .أ بالع اع الفنية التي ت ي   أب زث ا مع الت  ي  على ة أ في ةصوص م  وع ا 

 األهداف العامة للمادة

 ت دف هما ال ا   إلى : 

 .أن يتع ف الطالب بال   العديث  وع اا   .1

ةب حيات  اأن يتح با تفاب مع الطلبة اختيار احد هؤ ن المع ان لدراكت  م  ج يع جو .2

 . ةال بي

 .حيات  البي ية التي عاش في ا ةب اأن يتع ف الطالب مختلف جو .3

 .الفنية .   أن يدر  الطالب وع  هما ال يب معتخ جا خصااص .4

 .في وع ا  تاثي ةت ل ا افي ا هما الماع     تاث ةب التي اأن يتع ف الطالب الجو .5

 .أن يتع ف الطالب الغ اض المع ية التي ةظح في ا  .6

 

 مخرجات التعلم 
  ا   أن ي ون إلا را على: يفت ض بالطالب بعد  راكة هما ال

 مع فة العوامج التي أث ع في مختلف جواةب حيات    ان ل ا الث  في أ ب  . .1

 مع فة أغ اض المع  التي ةظح في ا . .2

 مع فة الخصااص الفنية لمع ا . .3

  راكة أ  ةص وع   م  أوعارا  اكتنباط الع اع الفنية لمع ا .  .4

 عطا .رصد الخصااص الفنية لمع ا م  خالل ةصوص م .5
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 (2الشعر الحديث)

 (2الشعر الحديث) :المادةاسم  701425 رمز المادة ورقمه:

 :اللغة العربيةالمادةلغة تدريس  701323 :للمادةالمتطلب السابق 

 ساعات 3الساعات المعتمدة: رابعةال :السنةالمادةمستوى 

 
 الوإلممممموف  تخصمممممص همممممما ال ممممما   لدراكمممممة الممممممع  العمممممديث مممممم  كمممممتينياع القممممم ن ال اضممممميك   

أعالم ممممما  ة ممممماذج مممممم   أبممممم زعلمممممى أوممممم ال القصممممميد  الجديمممممد   التعمممممو ع التمممممي طممممم أع علي ممممما  

 أوعارهح.

 

 األهداف العامة للمادة

 إلى:ف هما ال ا   ت د

 .ن   بي  المع  ال عاص لب مف و  المع  العديث  الف ب بييتع ف الطا أن .1

 .زك ال الا ة ا   ةاييتع ف الطالب بوا ي  التجديد علي أيد   الع أن .2

يتم   الطالب خصااص المع  القديح  وع  الن ضة  مقارةتة بخصااص المع   أن .3

 .العديث 

درج في  كلو  ال م    عالح الكاطي  ال يتع ف الطالب خصااص المع  الع   ال أن .4

 .م     ع  يح ما يو

 . اط الجديد  في ال تابة المع ية )إلصيد  النث ( ةيتع ف الطالب ال أن .5

 .يدر  الطالب ة اذج مختار  م  المع  الع   العديث  ال عاص   نأ .6

 مخرجات التعلم 

 ي ون إلا را علي  أنيفت ض بالطالب بعد  راكة هما ال ا   

 .طابع المع  الع   إ راك .1

 .المع  الع   العديث أعال  أب زمع فة  .2

 قليد.مع فة أب ز التجديداع في المع   مالمح الت .3

 ج هما الن اذج  اكتخالص الع اع الفنية من ا. راكة ةصوص وع ية ت ث .4

 

 حديثالالنثر 

 حديثالالنثر  :المادةاسم  701426 رمز المادة ورقمه:

 :اللغة العربيةالمادةلغة تدريس  701224 :للمادةالمتطلب السابق 

 ساعات 3الساعات المعتمدة: رابعةال :السنةالمادةمستوى 
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ا  الفنممممممون النث يممممممة العديثممممممة  تطورهمممممماك م  مممممم ا تخصممممممص هممممممما ال مممممما   للعممممممديث عمممممم  ةممممممم    

علمممممى ال  ايمممممة  ال قمممممال  القصمممممة القصمممممي    ال عممممم حية  إبممممم از أهمممممح أعمممممال  همممممما العقبمممممة  أهمممممح 

 .الع اع الفنية ل ما الفنون  ل ؤ ن العال 

 

 األهداف العامة للمادة

 ت دف هما ال ا   إلى : 

 . ضة أن يتع ف الطالب العد   ال منية ابتدان م  عص  الن .1

     القص  ال  اية . عأن يتع ف الطالب مف و  ال .2

أن يتع ف الطالب ال فاهيح العديثة في النث  العديث ) ال قالة ك إلصة إلصي   ك ال ع حية  .3

 .ك ال  اية ( 

 .أن يدر  الطالب ة اذج ت ثج هما الفنون النث ية  .4

 .  هح م ي اتأأن يدر  الطالب تقنياع ال     .5

 مخرجات التعلم 

 ض بالطالب بعد  راكة هما ال ا   أن ي ون إلا ر على : يفت 

 .مع فة ال فاهيح  ال صطلعاع الوار   في معتوى ال ا    .1

 .النث  العديث  أعال مع فة  .2

 .ن ك المخصياع ( ان ك ال  ا  ية ) ال مع ل بعض النصوص الان  يفية تنابي .3

 .الت ي  بي  الةواع النث ية  .4

 

 ني و النبويآن القراالبي

 ني و النبويآن القراالبي :المادةاسم  701434 المادة ورقمه: رمز

 :اللغة العربيةالمادةلغة تدريس  701332 :للمادةالمتطلب السابق 

 ساعات 3الساعات المعتمدة: رابعةال :السنةالمادةمستوى 

 

يممممممة  النبويممممممة لي مممممممف عمممممم  خصممممممااص ةآل هممممممما ال مممممما   مج وعممممممة ممممممم  النصمممممموص الق  اتتنمممممم   

ال ممممممم يح  العممممممم اع ال  يممممممم   نآي  النبمممممممو   مظممممممماه  ا عجممممممماز فمممممممي القممممممم ةمممممممآ الخطممممممما  الق

  العديث النبو  الم يف. نآللنصوص ال ختار  م  الق 

 

 األهداف العامة للمادة

 ت دف هما ال ا   إلى :

 .ن في البالغة اأن يعف  الطالب علي تم   ال قصو  بالبي .1

 .ةي  النبو آن الق اأن يتع ف الطالب ال قصو  بالبي .2

 .ةية  تعليج البنان اللغو  في اآأن يدر  الطالب النصوص الق  .3

 .ةيآةية مبينا في ا عناص  المع  الج الية   إلة التعبي  الق آأن يعلج الطالب ةصوص إل  .4

 ة.ال تماب  اآلياععجازية بي   أن ي صد الف  ب ا .5

 مخرجات التعلم 
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 على :  ايفت ض بالطالب بعد  راكة هما ال ا   أن ي ون إلا ر

 .في معتوى هما ال ا     مع فة مصطلعاع الوار  .1

 .ن ال  يحآةب العجاز في مواضع معد ا م  الق ان جواو    بي .2

 إعجازا.ن  جوا ان  بيآالج و  ال بم لة م  إلبج العل ان لف ح الق  إ راك .3

في  اةب الج ال  عناص ان جواطالب لبيلل  ةية معطاآتقديح ع ض لتعليج ةصوص إل  .4

 .ةيآكتع ال الق ا 

 

 األدب المقارن

 األدب المقارن :المادةاسم  701435 رمز المادة ورقمه:

 :اللغة العربيةالمادةلغة تدريس  701315 :للمادةالمتطلب السابق 

 ساعات 3الساعات المعتمدة: رابعةال :السنةالمادةمستوى 

 

ل اممممممممة ال قمممممممارن  ةممممممممات   مداركممممممم  ا ال  ل همممممممما ال ممممممما   العمممممممديث عممممممم  مف مممممممو   اتتنممممممم    

 بخاصممممممممة الف ةعممممممممية  الم ي يممممممممة  الدراكمممممممماع ال قارةممممممممة فممممممممي المممممممموط  الع بمممممممميك  عمممممممم ض 

 ي  الع بي  الغ بي.ال بة اذج تطبيقية لدراكاع مقارةة بي  

 

 األهداف العامة للمادة

 ت دف هما ال ا   إلى :

ةب ا الجو  م  حيث النما   مدارك ب  يتعلق أن يتع ف الطالب مف و  ال   ال قارن  ما .1

 .ال   ي  في  راكة هما النوع م  ال   ك  أو   ل ا االتي يتن

أن يدر  الطالب ة اذج م   راكاع مقارةة م ثلة لبعض مدار  ال   ال قارن  م ثلة  .2

 .يتقن  م  تعبي اع  مصطلعاع  لبعض الدراكاع ال قارةة العديثة  و   بعض ما

 .ي أن يج   الطالب  راكة مقارةة بي  ةصيي  ل بي  مختلف .3

 .العال ية  اآل ا أن يع ف الطالب مدى العالإلة بي  ال   الع بي  .4

 مخرجات التعلم 

 

 على :  ايفت ض بالطالب بعد  راكة هما ال ا   أن ي ون إلا ر

 .مع فة ال فاهيح  ال صطلعاع التي  ر ع في معتو  هما ال ا   .1

ي  يبي  أ  ةصي  أ بن العالإلة بي  أ اأن ال   ال قارن هو  راكاع تقو  علي بي إ راك .2

 .م  م حلتي  مختلفتي  

 .مع فة أب ز أعال  ال   ال قارن .3

 .ن مدى العالإلة بي  ال ماهب ال بية  ال   القديحابي .4

من ا م  مناها ال    لىمختلفة  ع آ ا  م  راكاع مقارةة في ةصوص أ بية  إج ان .5

 .ال قارن
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