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 النحو والصرف

 عبد الكرمي الزبيديالدكتور  :احملاضر األستاذ

  .الدين عبد الحميد يد محيمحمتحقيق ، شرح ابن عقيل :ررقالكتاب الم

 .ميةالاإلسسات االدر  يهمية النحو فأربية و عاللغة العن مة قدم

   .لف منهأم وما يتالالك -
  .سماال -
  .علفال -
 .فالحر  -

 نواع البناءأ :ربمعوال يمبنال -

  ال عفسماء والحروف واألمن األ يالمبن
  .اع األعرابو نأ -
  .ربةمعاألسماء ال -
  .المعربة الفعاأل -
  .رفةمعالنكرة وال -
  .النكرة -
 .المعرفة -

  ضافةإلوام ف والالأللبا فسم الموصول، المعر اال ،اإلشارةالعلم، اسم  الضمير، :واع المعارفأن

 :لخبروا أالمبتد

  .أاع المبتدو نأ -
 .نواع الخبرأ -

 .و الخبرأ أالمبتد فر، جواز حذخبال فخيره، وجوب حذأب تو وجوب تقدم الخبر، وج -

 :خواتهاأكان و  

  .اظهافلأل و افععمل هذه األ -
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  .ل بشرطاه األفعذعمل من هيما  -
  .فيتصر  ما يتصرف منها وما ال -
  .برهاخحكام أ -
  .عالفلناقص والتام من هذه األا -
  .برهاخمها و اسو مع أا همسمع ا أوكان وحدها  ذفكان الزائدة وشروطها وح -
 .ليسبهات شبن، المأ، الت، ما، ال -

  :اربةقال المعفأ
  .لاعفه األذه يمعان -
 .خبرها شروطو عملها  -

   :خواتهاأو  نّ إ
  وفهذه الحر  يعانم -
  .حكام اسمها وخبرهاأ -
   .تحهافن و إمواضع كسر همزة  -
  .بهذه الحروف )ما(ان تر اق -
 .نسجال فيلن )ال( -

  :خواتهاأظن و 
  .فاظ وعملهاأللعاني هذه ام -
  .واإللغاءلتعليق ا -
   .حدهماأو ألين و حد المفعأ فذح -
  .رىأم و أعل -
 .اهحكامعيل، أامفة ثصب ثالنل التي تاألفعا -

 :اعللفا

  .تعريف الفاعل -
  .وٕابقاؤهفه ذح -
  .عل وما يتعلق بذلكفالتأنيث  -
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   .ل عن الفاعل، النائب عن الفعلو المفع خيرأاالت وجوب تح -
  .اعلفام القم مو ما يق -
 .علفب الئحكام ناأ -

 .يعدتنواع الفعل المأ -  .واللزوم يمعنى التعد -  :ل ولزومهعالفي دعت

 .اعهنول وامتل األو وجوب تقديم المفع -

 .حكام التنازعأ -     .التنازع وما ه -   :ملعالتنازع في ال

   :ول المطلقفعالم

 .عول المطلقفتعريف الم -

   .نواعهأطلق و محكام المفعول الأ -
 .عول المطلقفعامل الم -

 .ل لهو عفنواع المأ -   .ل له وحكمهو ف المفعيعر ت -  :جلهعول ألفالم

 :ول فيهفعالم

 .يهفان ما يعمل يوحكمه وب فعريف الظر ت -

 .سماء الزمان والمكان المنصوبةأ -

 .فوغير المتصر  المتصرف فالظر  -

   .حكامهأاو و و اقع بعد الو سم النواع االأ -  .يهفل مالعا نل معه وبياو المفع -  :هععول مفالم

 :االستثناء

   .)ال(إحكامه بعد أى و تثنف المسير تع -
 .ناء المفرغتثاالس -

 .ى بغير وسوىثنستمال -

   .وعدا الخيكون وب المستثنى بليس وال -
 .حكم المستثنى بحاشا -

 .يم المستثنىدقت -
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 :الحال

 .لال، شروط الحاتعريف الح -

 .لاحكام صاحب الحأ -

 .خيره عنهأل على العامل وتاتقديم الح -

 .ملةجن المردة فكدة، المؤ ل، المؤسسة، المااع الحو نأ -

 :التمييز

 .حكامهأنواعه و أه وبيان فريعت -

 .يه ذلكفن من التمييز وما ال يجوز ز جره بمَ جو ما ي -

  
 :ر والمراجعدصابعض الم

   .ام األنصاريشابن ه :لفية ابن مالكأإلى  وضح المسالكأ -١
 .ينصار ابن هشام األ ي:المغن -٢

 .حسن إبراهيم .د ي:افو النحو ال -٣

 .مصطفى حسن .د :حياء النحوإ -٤

 .األنصاريابن هشام  :ىدقطر الندى وبل الص -٥

 .للسيوطي :المزهر -٦

 .اخرفعبد العزيز محمد  ف:ح الصر يضتو  -٧

 .الثعالبي :ربيةعير السو فقه اللغة  -٨

 .يالموسو  يعل :ساس النحوأ -٩

 .يللمازن ف:المصن -١٠

 .ضليفعبد الهادي ال :مختصر النحو -١١

 .ينمأى طفعلي الجارم ومص :اضحو ال والنح -١٢
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 البالغة

 بد احلميد ناجيعيد تور جمكالد :ستاذ احملاضراأل

  يالهاشم مدحأ ، تأليف:اهر البالغةو ج :ررقالكتاب الم

 .عدي، وعلم البيربية تشمل علم البيان، علم المعانعة الغردات منهج البالفم

 :علم البيان، ويتضمن :والً أ

 .فاتهاير تعامه، و وأقسه يالتشب -١

 .اتيقات، وتطبنري، تمائد التشبيه، بالغة التشبيهدوات التشبيه، وفر أ -٢

  .ات على ذلكقته، وتمرينات وتطبيغقاته، وبالالشهر عأاعه، و و نأه و فالمجاز وتعري -٣

  .اتققسامها، وما يتصل بها من المالئمات وتمارين وتطبيأها و أنواعاالستعارة، وتعريفها و  -٤

 .تاقنواعها مع التمارين والتطبيأالكناية، وتعريفها و  -٥

 .يدية المعانأت يالبيان ف ملعثر أ -٦

 علم البديع :ثانياً 

 .حاً الواصط ةلغ يفهعر ت -١

، ةتشان، الطباق، المقابلخالاستطراد، االستخدام، الا، يةلتور (اشمل ي، و ةعييالبد تالمحسنا -٢
مع  )ب الحكيمو ، األسلحبه المدشكيد الذم بما يأكيد المدح بما يشبه الذم، تأحسن التعليل، ت

   .اتقة والتطبيمثلاأل
التصحيف، االزدواج،  ،وينناس المعجنواع الأظي، فناس اللجنو اع ال(أ :المحسنات اللفظية -٣

مع التمارين  )ردصيع، لزوم ما ال يلزم، رد العجز على الصتر ة، الالموازن – عجالس
 .اتقوالتطبي

 علم المعاني :ثالثاً 

 .نشاءإ خبر و إلى  مالتقسيم الك -١

 .ضرب الخبرأي المتكلم قجلها يلأاصد واألغراض التي من قالم -٢

 .لقاء المتكلم الخبرإكيفية  -٣

 .جملة فعلية وجملة اسميةإلى  سيم الخبرقت -٤
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 .وأقسامه اءاإلنشحقيقة  -٥

 .دواتهأهام و فاالست -٦

 .التمني والنداء -٧

 .ليهإل المسند والمسند واحأ -٨

 .والتقييد طالقاإل -٩

 .دواته وطرقهأصر و قال -١٠

 .اضع كل منهماو الوصل والفصل وم -١١

 .صولفع اليمجل تاقطبيتن و اليمع التمار  – واألطناب و المساواة ازيجإلا -١٢

  
 :ربيةعدريس البالغة التالمصادر والمراجع في 

 .تفتازانين الديال دسع :ةالغتصر في البخلما -١

 .تفتازانيالسعد الدين  غة:الل في البو المط -٢

 .ينرجاجاهر القعبد ال: اإلعجازل ئدال -٣

 .انيجر جر الهاقعبد ال :غةسرار البالأ -٤

 .العسكري هاللألبي  ن:الصناعتي -٥

 .لآلمدي :الموازنة -٦

 .عد اهللا بن المعتز :يعدالب -٧

 .بةين قتبال :عر والشعراءشلا -٨

 .للسكاكى: مو تاح العلفم -٩

 .للدكتور شوقي ضيف خ:البالغة تطور وتاري -١٠

 .يالفضل يد الهادبللدكتور ع :لخيص البالغةت -١١

 .مينأى فارم ومصطجعلي ال :البالغة الواضحة -١٢

 .مينأى فارم ومصطجعلي ال ة:الواضح ةل البالغيدل -١٣
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  القرآن علوم
 ناجي ميداحل عبد جميد الدكتور: احملاضر األستاذ

 الكتاب المقرر: البيان في تفسير القرآن، السيد أبو القاسم الخوئي (ره) 

حديث  –َمن هم أعرف الناس بمنزلة القرآن  –عجز اإلنسان عن وصف القرآن  :فضل القرآن - ١
  التدبر في القرآن ومعرفة تفسيره. –فضل قراءة القرآن  –الرسول (ص) في فضل القرآن 

خير المعجزات ما  –البد للنبي (ص) من إقامة المعجز  –معنى اإلعجاز  :إعجاز القرآن - ٢
القرآن  –القرآن والمعارف  –القرآن معجزة خالدة  –القرآن معجزة إلهية  –شابه أرقى فنون العصر 

القرآن واإلخبار  –القرآن واإلتقان في المعاني  –القرآن في نظامه وتشريعه  –واالستعانة في البيان 
 القرآن وأسرار الخليقة. –بالغيب 

 –كيف يثبت اإلعجاز لجميع البشر  –القرآن والقواعد العربية  :أوهام حول إعجاز القرآن - ٣
إثبات  –إبطال الجبر والتفويض  –وجود التناقض في اإلنجيل   –مخالفة قصص القرآن للعهدين 
أسلوب القرآن في  –ص) القرآن كان مجموعًا على عهد النبي ( –األمر بين األمرين في القرآن 
 سخافات وخرافات.  –جمعه بين المواضع المختلفة 

بشارة التوراة واإلنجيل بنبوة محمد  –إثبات المعجزات بالبراهين المنطقية  :حول سائر المعجزات - ٤
 (ص).

عاصم بن   –ابن كثير أكملي  –عبد اهللا بن عامر الدمشقي  –تمهيد  :أضواء على القرآن - ٥
يعقوب بن اسحق  –خلف بن هشام البزار  –حمزة الكوفي  –أبو عمرو البصري   –ي بهدلة الكوف
  يزي بن القعقاع المخزومي. –الحضرمي 

أدلة تواتر  –تصريحات نفاة تواتر القراءات  –تواتر القرآن من الضروريات  :نظرة في القراءات - ٦
 جواز القراءة بها في الصالة. –حجية القراءات  –القراءات واألحرف السبعة  –تعقيب  –القراءات 

 –عرض الروايات حول نزول القرآن على سبعة أحرف  هل نزل القرآن على سبعة أحرف ؟ - ٧
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اللغات الفصيحة  –األبواب السبعة  –المعاني المتقاربة  –وجوه األحرف السبعة  –تهافت الروايات 
 اللهجات المختلفة. –قراءات  سبع –الكثرة في اآلحاد  –االختالف في القراءات  –لغات مضر  –

 –نسخ التالوة  –رأي المسلمين من التحريف  –معنى التحريف  :صيانة القرآن من التحريف - ٨
دعوى وقوع التحريف  –ترخيص قراءة السور في الصالة  –التحريف والسنة  –التحريف والكتاب 

 مفهوم الحقيقي للروايات.ال –عرض روايات التحريف  –شبهات القائلين بالتحريف  –من الخلفاء 

مخالفة أحاديث الجمع  –تناقض أحاديث الجمع  –أحاديث جمع القرآن  :فكرة عن جمع القرآن - ٩
  .النتيجة –أحاديث الجمع والتحريف بالزيادة  –مخالفة أحاديث الجمع لإلجماع  –مع حكم العقل 

 –جية ظواهر القرآن حأدلة إسقاط  –حجية ظواهر القرآن: إثبات حجية ظواهر القرآن  -١٠
العلم بإرادة خالف  –غموض معاني القرآن  –النهي عن التفسير بالرأي  –اختصاص فهم القرآن 

  المنع عن إتباع المتشابه. –الظاهر 

النسخ في  –إمكان النسخ  –النسخ في االصطالح  –النسخ في اللغة  النسخ في القرآن: -١١
 –نسخ الحكم دون التالوة  –نسخ التالوة دون الحكم  – النسخ في التوراة   –الشريعة اإلسالمية 

آراء أخرى حول  –أحكام الكافر المقاتل  –الرجم على المتعة  –مناقشات اآليات المدعى نسخها 
 –حكمة تشريع صدقة النجوى  –سبب نسخ صدقة النجوى  –أحاديث العمل بآية النجوى  –اآلية 

 تعقيب. –تعصب مكشوف 

أقسام  –موقف البداء عند الشيعة  –موقف اليهود من قدرة اهللا  –تمهيد  كوين:البداء في الت -١٢
 حقيقة البداء عند الشيعة. –ثمرة االعتقاد بالبداء  –القضاء اإللهي 

  شبهات وأقوال. –تخصيص القرآن بخبر الواحد  –مدارك التفسير  أصول التفسير: -١٣

 

 –صفات اهللا الذاتية والفعلية  –ة في حياة المسلمين أثر الفلسفة اليوناني حدوث القرآن وقدمه: -١٤
 أدلة األشاعرة على الكالم النفسي. –نفي الكالم النفسي  –الكالم النفسي 

 تفسير خاتمة الكتاب. -١٥
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 بعض المصادر والمراجع:

 أجود التقريرات: السيد أبو القاسم الخوئي (ره).  - ١

 أحكام القرآن: الجصاص.  - ٢

 الرافعي.إعجاز القرآن:   - ٣

 الفخر الرازي. –تفسير الرازي   - ٤

 الجزائري. –التبيان   - ٥

 تفسير ابن كثير.  - ٦

 صحيح البخاري.  - ٧

 صحيح الترمذي.  - ٨

 ابن منظور. –لسان العرب   - ٩

  .الموافقات: للشاطبي  -١٠
 الناسخ والمنسوخ: النحاس.  -١١
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 اإلسالميةالتربية 
 بستاينالد موحماألستاذ احملاضر: الدكتور 

   تعريف التربية - المقدمة -
 اليوميةصلة التربية بالحياة  - واجتماعيةفردية  :التربية -

 التربية من حيث المربي والمربى -

 اإلسالميةفي التربية  الوراثية العوامل -

 سفوعلم الن اإلسالميةالتربية  -

   دةالوالما قبل الوالدة وما بعد  – ثيمراحل التحسين الورا -
 ولة المبكرةمرحلة الطف -

 المتأخرةمرحلة الطفولة  -

 المقارنةالتربية الجنسية  -

 ظاهرة األسرة -

 لألسرةالتوقيت الطبيعي  -

 عوامل ضعف األسرة الغربية -

  ع الغربي متمجالغربية وال األسرة ىة علأنتائج تحرير المر  -
 ماإلسالفي  المرأةوق قح -

 تمع على مر العصورجعدد الزوجات حاجة واجهها المت -

 مالاإلسكرية في فلتربية الا -

 قلمية العنت -

 اإلسالمسية في فالتربية الن -

 جية والوقائيةعالسية الفالتربية الن -

 ياً و وترب ية طبياً فسمراض النخيص األشهمية تأ -

 خيص العيوب النفسيةشوسائل ت -

 الحب والبغض – اض التربوية القلبيةر ماأل -

 الحب النافع والحب والضار -

 األمراض التربوية اللسانية -
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 األصواتعلم 
 محيد النجدياألستاذ احملاضر: الدكتور 

 نشأة اللغة، أصدار اللغة االصوات اللغوية:  -١
 قوانين علم اللغة، النظريات في نشأة الكالم -٢
 لرابعة، أدلتهااظرية الن. النظرية الثالثة ، الردود -٣
 مراحل اجتياز اللغة -٤
 تها اللغةمناقشة النظريات السابقة في المراحل التي اجتاز  -٥
 تفرع اللغة الى لهجات ولغات، العوامل المساعدة في تفرع اللغة -٦
 اللهجات المحلية وصراعها مع بعضها البعض -٧
 المؤاخذات على طريقة المالحظات المباشرة -٨
 تاريخ البحوث اللغوية، النحو والصرف -٩

 ، الجمهرةعلم القراءات - ١٠
الحروف  حروف اللغوية،، حروف الحلق، ال بحوث في علم اللغة (علم اللغة العام) -١١

  الشجرية، حروف العين، التقليب.                                    
 أصوات الحروف ، أعضاء النطق -١٢

 مخارج الحروف، الحروف الحلقية. -١٣

 الدال والثاء. –الطاء  –الخاء  –العين  -١٤

 الزاء والسين –مخرج الصاد  -١٥

 صفات الحروف -١٦

 الشدة والرخاوة، الحروف الرخوة وحروف االطباق.الشديد والرخو: الحروف ما بين  -١٧

 االستعالء واالنخفاض، حروف القلقلة  -١٨

 حروف الصفير ، االنحراف، حروف اللين  -١٩

 حروف المعجم. -٢٠
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 التعليل الصوفي، االدغام -٢١

 االلحاق، نون الوقاية -٢٢

 االسئلة حول االدغام، متى يجوز االدغام -٢٣

 بدال، االلف في حالة الوقفاإل -٢٤

 وف المتدانية المخرج، أبدال الهمزة ألفابدال في الحر اإل -٢٥

 بدال الهمزة هاء، الجيم والياءإ -٢٦

 ، األدلة على األبدالبدال الجيم شيناً إ -٢٧

 الحروف المتجاورة في المخرج الواحد، الحروف المتقابلة -٢٨

 الحروف المتباعدة -٢٩

 المقطع الصوتي، المقاطع الخمسة في نسيج اللغة العربية -٣٠

 ع فيه: شدة في الصوت وارتفاةالنبر  -٣١

 المماثلة، درجات التأثر، االدغام -٣٢

 تكملة الحروف التي تتعلق باالدغام الذال -٣٣

 التجويق لغة، أحكامالنون الساكنة والتنوين فيها أربعة حاالت -٣٤

 احكام الالم، األظهار  واالدغام، المد والقصر -٣٥

 المد الساكن العارض، أحكام الراء -٣٦

 هاء الكتابة -٣٧

 اء.الوقف واالبتد -٣٨

  السكنة والتنوين،  جدول أحكام النون
  جدول أقسام المد 
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 األدب اجلاهلي
 إبراهيم العايتاألستاذ احملاضر: الدكتور 

  الجاهلي وأهميته بالنسبة لألدب العربي األدب
  حقيقة األدب الجاهلي

  مصادر األدب الجاهلي

  خصائص األدب الجاهلي
  الخصائص المعنوية –أوًال 
 الصدق  -أ

 ةالنزعة الوجداني  -ب

 الخيال  -ج

 البساطة  -د

  الخصائص اللفظية –ثانيًا 
 ألفاظ جزلة قوية  -أ

 متانة التركيب وبالغة األداء  -ب

  أغراض الشعر الجاهلي
 الحماسة -١

 المدح -٢

 الفخر -٣

 الرثاء -٤

 الهجاء -٥

 الوصف -٦

 الغزل -٧
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  المعلقات
  بناء المعلقة

  ، جندح بن حجر الكنديأمرؤ القيس –أوًال 
  ري، عمرو بن العبد البكطرفة بن العبد –ثانيًا 
  زهير بن أبي سلمى –ثالثًا 
  العامري لبيد بن ربيعة –رابعًا 

  بن مالك بن تغلب عمرو بن كلثوم –خامسًا 
  الحارث بن حلزة اليشكري البكري –سادسًا 
  عنترة بن شداد العبسي –سابعًا 

  شعراء جاهليون
  زياد بن معاوية ،النابغة الذبياني -١
  ميمون بن قيس بن بكر بن وائل  ،األعشى -٢
  بن األبرص األسدي عبيد -٣
  أوس بن حجر بن عتاب -٤
  المهلهل، عدي بن ربيعة -٥
  شنفري، ثابت بن أوس األزديال -٦
 حاتم الطائي، حاتم بن عبد اهللا بن سعد -٧

  السموءل، السموءل بن عادياء (من يهود يثرب) -٨
  األفوه األودي، صالة بن عمرو بن مالك بن عوف -٩

 المنخل اليشكري، المنخل بن مسعود بن عامر  -١٠

 بن ضبيعة البكري األكبر، عمرو بن سعد بن مالك المرقش -١١

 الخنساء، تماضر بنت عمرو بن الشريد السلمية -١٢

 زيد بن مهلهلزيد الخيل،  -١٣

  المرقش األصغر، ربيعة بن سفيان بن سعد بن مالك البكري -١٤
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 فقه اللغة
  عبد احلسني عواداألستاذ احملاضر: الدكتور 

  الكتاب المقرر: فقه اللغة

  ويغالل الثقافي اثر الت ةشأنصل األول: الف
  واللغة الفقهية الدراسات

  اللغة ولصوأ ءالفقها

          اللغة فهم في النقلية واألدلة صوليوناأل

                اللغة فهم ومعيار األصول علماء

                          النحوية الدراسة تطور

  النحو صيالتتأ

    اللغوية للمعرفة اهمولشو  ويةالنح الدراسات

  الصوتي الدرس

  اقاالشتق في البحث

               ويةغالل والداللة المعجمية الجوانب

            اللغة وفقه اللغوية الدراسات مجمل

  فيه ليفأتلا نشأوم تعريفه ةغالل هالفصل الثاني: فق
  العرب عند اللغة فقه في البحوث تطور
  اللغوية لدراساتوا اللغة فقه
  الحديثة والدراسات اللغة فقه
  والمستشرقين الجامعات ساتذةأو  اللغة فقه

  نيةاإلنسا اللغاتالفصل الثالث: 

  اللغات فصائل هرشأ
  ةيباألور  يةندهال ةليالفص
 السامية – الحامية يلةصالف

   اللغات لئاصف منها ولصوأ يةباللغةالعر 



 17

 اميةسال الشعوب

 اميةسال اتغلل األول نطالمو 

   ؟ السامية اللغات هي من
  اميةسال لئالفصا بين القرابة التص

  اميةسال اللغات صئخصا
  اميةسال اتغالل بين االختالفه وجو 
 الحامية اتغبالل السامية اللغات لةص

 »ديةألكاا« شوريةاآل والبابلية الشرقية السامية اللغاتالفصل الرابع: 

  األصل والنشأة
  رو شآو  بابل إلى جرةهال بعد أوالسامية كاديةاأل اتغلال ولصأ من وذجنم

 يةألكادا اللهجات

  يةألكدا اللغات مراحل
  اللغوية ثارهاآو  الكنعانية الشعوب
   السامي والرسم يوننالكنعا

   األولى اللغةالكنعاية
 يةنوالبو  الفينيقية

   األخرى الكنعاية باللغات لتهاصو  أهميتها اللغةالعبرية
   لعبريةا اللغة مراحل
   العبرية اللغة رسم
 ةأالنش اآلرامية، اللغة

   اآلرامية اللهجات
   ثاراآلراميةآ
   يةنالمندا فةئثارالطاآ

 اآلرامية نهاية

 شيةوالحبة ميالقد ةاللغة اليمني: امسخال الفصل

  يةمنيالغة الل
 بيةبالعر  هاتوصلية السام هاتلنز وم تهانشأ



 18

   اليمنية اتغالل أقسام
 نياليم الرسم

 يةنمالي اللغات يةهان

   والكتابة اللغوية المحادثة بين قفر ال
   والخواص النشرة السامية الحبشية اللغات
  الحبشي الرسم

 ثارهآ واهم قسم كل وخصائص الحبشية اللغات امسأق

 الساميات من ومنزلتها العربية اللغة: السادس الفصل

  الساميات من ومنزلتها العربية شعبة
  اسامهقتها وأنشأ 

  "النقوش عربيةو أ البائدة العربية" أوال
   والباقية دةئالبا بين

  الباقية العربية
  ش قري جةهل لبغوت العربية اللهجاتع صرا
  شقري ةغبل ومجيئهما الجاهلي واألدب القران

  النهضة هذه وعواملش قري ةغل نهضة 
 قريش لبغت بعد العربية اللهجات

  ناالقر  قراءات  -أوال
   اللهجات بهذه والتاريخ األدب بتك ثنايا في دا ور م - اثاني
  الفصحى أصل في تشرقينسالم راءآ

   اللهجات اختالفهر مظا
 األصوات في االختالف-أوال

   القواعد في االختالف رهمظا- ثانيا
   الفصحى عن بعدها ومبلغ العامية جاتهالل
   الحاضر العصر في تطورها وعوامل العربية الكتابة لغة
  "والفصحى العامية بين" الحديث لغة عن الكتابة لغة ختالفا كلةشم

 األول االتجاه

  انيثال االتجاه
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  طيةالمال جةهالل
 

 اللغة رصعنا الفصل السابع: 

 اللغة رصعنا

    يزاتهاممو  العربية اللغة رصعنا
 "       اتهاصفو  ارجها"مخ العربية اللغة واتصأ 

    الصوتي سالدر 

   صهئوخصا اللغوي الصوت انبي في ودوره جني ابن
   االنساني الصوت سلم في الصوتية المخارج عدد

                      الحروف اتصف 

  المتضادة  الصفات - أوال
   اهل دض ال التي الصغات - ثانيا

                   والداللة األصوات

  يهانومعا العربية الكلمات أصوات بين العالقة
   الصوتية الداللة ةأونش المركبة الحالة

          جني ابن فكارأو  المحدثين اللغويين رأي 

  اللغة ةأنش لصوا الصوتية الداللة: الثامن الفصل

  اللغة ةأنش صلأو  الصوت داللة
  واالشتقاق األصوات محاكاة
           واالشتقاق األلفاظ توليد
         وأقسامه االشتقاق يةصخا

                   الكبير االشتقاق
                   ألكبرا قاالشتقا
  )       الكبار االشتقاق( النحت
                       الترادف
             الترادف في العناية
   اللغويين من والمحدثون الترادف

  فيهما اءواآلر  :والتضاد اللفظي تركشالم: عالتاس الفصل

     فيه اللغوية واآلرا، اللفظي تراكشاال



 20

                     المعتدل الرأي
                   اللفظي تركشالم ةنشأ

        العربية اللغة في التضاد
  التضاد وهما 
   يينلغو ال وأراء التضاد ةنشأ 
  غةالل في جاجتاالح :العاشر لفصال

  تمهيد
   االحتجاج؟ يعني ماذا
  جحتجااال رمعيا

                 االحتجاج في اللغوية المصادر
       العربية اللغة في والدخيل والمولد المعرب
    لغة إلى لغة من االنتقال وجوه

       والمعرب الدخيل بين التمييز

            المعرب استعمال جواز

       العربية اللغة ومجمع المعرب

   عربي أصل من المنقول الدخيل

  بيةالعر  اللغة تنظيم عدقوا :عشر الحادي الفصل

                      اللغوي مالتنظي 

           اإلعراب في اللغويين اراء

   بطالنها وبيان أعاله اآلراء مناقشة

     المستشرقين راءاو  اإلعراب لةمسأ

  "وأوزانها العربية صيغ أو" العربية اللغة في البنية قواعد
    اللغوية المباني وصيغ العلماء

            زانهاوأو  العربية يغص

    السيوطي عند األوزان يقنست

      اللغوية للبنية القواعد شهرأ

  العرية اللغة اساليب عشر الثاني الفصل

       االسلوب قواعد
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                 المجاز

                المجاز نأش في ءالعلما اختالف
                   زلمجاا سقيا في الحلماء اختالف

   ضع لهو  ما غير في اللفظ استعمال صحة يارمع
   لو الق فنون باختالفبية العر  أساليب اختالف
                            األساليب تعريب
           ومنزلتها ةالعربي ةغالل كفاية

                         الداللي التطور 
            القدامى عند الداللي التطور معيار

          الداللي التطور واهروظ اللحن بتك
                 التطور سبل أو المعنى قوانين
    الداللي والتطور المجاز من اللغويين مواقف
               الفصحى ءوٕاثرا الداللي التطور
               الداللي والتطور والمتغير الثابت
          الليدال التطور في الفصاحة معيار

  
  العربية اللغة صيانة عوامل ر:عش الثالث لفصال

  )الرسم مراحل( ةالعربي اللغة يانةص عوامل :والأ
                                 ندسالم خط 

                               النبطي الرسم
              النبطي الرسم من المشتق الرسم

        السرياني بالرسم العربي الرسم ثرتأ

     "فيها العربي الرسم تطور ومعالم الخامسة المرحلة:" مراحله خرآ في لعربيا الرسم
  نيالقرآ والرسم العربي الرسم كمال

                  ربيعال الرسم عيوب

           العربية اللغة يانةصل الثاني العامل
                       والصرف النحو

      والصرف النحو علم في النهوض
       البالغة معلو 
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  يةالقرآن القراءات

         اللغة دابآ تدوين
         العربية اللغة متون

            الكامل المعجم
         العربية اللغة مجمع

      الحديث العصر في اللغة صيانة في ودوره
  يةساألسا المجمع عمالأ
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English Language – 1st year 

By Dr. Yassin Ibrahim 
 
1. Verbs in English (1. Auxiliary verbs, Do) 
2. Verbs in English (1. Auxiliary verbs, Be) 
3. Verbs in English (2. Modal auxiliary verbs; 3. Full verbs) 
4. English tense usage (Time & Aspect; activity in progress) 
5. English tense usage (Time & Aspect; temporary activity, possibly incomplete activity) 
6. English tense usage (Continuous tenses; perfect aspect) 
7. Active and Passive 
8. The Present Perfect Simple and Continuous 
9. The gerund 
10. The infinitive 
11. Forms of the infinitive 
12. The gerund or the infinitive after verbs 
13. Question forms 
14. Have 
15. Narrative tenses (past simple; past continuous) 
16. Past Perfect Simple and Continuous 
17. Expressing quantity (a) 
18. Expressing quantity (b) 
19. Expressing 4uantity (c) 
20. Future forms (a) 
21. Future forms (b) 
22. Future forms (c) 
23. Relative clauses (a) 
24. Relative clauses (b) 
25. Relative clauses (c) 
26. Participles 
27. Modifiers 
28. Modal verbs of deduction 
29. Multi-word verbs (a) 
30. Multi-word verbs (b) 
31. Multi-word verbs (c) 
32. Habit (a) 
33. Habit (b) 
34, Habit (c) 
35. Hypothesis (a) 
36. Hypothesis (b) 
37. Hypothesis (c) 
38. Articles (a) 
39. Articles (b) 
40. Articles (c) 
 
READING LIST: 
1. HEADWAY, John & Liz Soars (1992), Oxford University Press. 

2. THE HOLY QUR'AN, Arabic Text & English Translation. 

3. AL-MIZAN, Tabatabai. 

4. THE DICTIONARY FOR THE HOLY QUR'AN, Dr Fuad Abdul Baqi. 


