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 لنحو والصرفا

  الدكتور عبد الكرمي الزبيدي: األستاذ احملاضر

 .الجزء الثاني، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد –شرح ابن عقيل : الكتاب المقرر

 :رجحروف ال

 .رجد حروف الدع -

 .رجال فحرو  يمعان -

 ).منذ( مذ) و( حكامأ -

   .رجال فما) بعد بعض حرو ( ادةيز  -
 ).رب( فذح -

 :ضافةإلا

 .اإلضافةتعريف  -

 .فيبمعنى الالم ومن و  اإلضافة -

 .اإلضافة أنواع -

 .اإلضافة أحكام -

 .وزجوما ت إضافتهما تجب  -

 .وكلتا كال -

 .وأحكامها أي -

   ).قبل وبعد(ر) وغي(مع) و( ن) ودل( -
 .ليهإحذت المضاف  -

 :المصدر لعماأ

   .ر عمله، فعله، وأحكامهدصمل الاعمأ -
 .ر وعملهداسم المص -

 :اعلفالسم اعمال أ

 .حكامهوأنواعه أاسم الفاعل و  -
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   .صيغ المبالغة، عدد ها وأحكامها -

 :عولفاسم الم أعمال

 .لفعو اسم الم أحكام -

 :بنية المصادرأ

   .المتعدى والالزم ير الثالثدمص -
  ثي الير الثغر دمص -
 .ةيأالمرة واسم اله اسم -

 :ولعبنية اسم الفاعل واسم المفأ

 .اسم الفاعل من الفعل الثالثي -

 .ثيثالال اعل من غيرفال اسم -

 .يالثثل من الو بناء اسم المفع -

 .ثيالثير الغعول من فبناء اسم الم -

 :ة المشبهةفالص

 .اهتها وعملغصيا ،عالمتهاو بهة شة المفالص -

 :جبعالت

 .صيغتا التعجب -

 .جبتعصاغ منه فعل الي شروط ما -

 .حكام التعجبأ -

 :راهماجري مجوما ي سبئو م عن

 .س وفاعلهمائنعم وب -

 .ع فاعلهمانواأ -

   .ح والمخصوص بالذممدالمخصوص بال -
 ).ساء( عللفا -

 ).حبذا ال( حبذا) و( -



 4

 :ضيلفل التعافأ

   .فعل التفضيلأيصاغ منه  يالفعل الذ -
 .ضيلففعل التأاع أنو  -

 .فعل التفضيلأول معم -

 :عتالن

 .نواعهأتعريف التابع و  -

 .نواعه وأحكامهأالنعت و  -

 .المفرد تالنع -

 .طوعقملة والنعت المجالنعت ال -

 :كيدو الت

 .نواعهأوكيد و تال -

  .جمع وفروعهأالتوكيد بكل وكلتا و  -
 .توكيد النكرة -

 .يللفظاالتوكيد  -

 .توكيد الضمير -

 :طفعال

 .العطف أقسام -

 .العطف أحكام -

 .لدعطف البيان والب -

 .عطف النسق -

 .حرف العطف -

 .سامهأق -

 .العطف على الضمير -

 .العطف فحر  فحذ -

  .سم وبالعكسعل على االفعطف ال -
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 :لالبد

   .نواعه وأحكامهأل و دالب عريفت -
 .علفعل من الفل البد -

 :النداء

 .عمالهستاء ومواضع اندحرف ال -

 .نواع المنادى وحكم كل نوعأ -

 .حكام تابع المنادىأ -

 .اءندزمة للالاألسماء بالم -

 .االستغاثة وأحكامها -

 .بة وما يتعلق بهادالن -

 .عريفه وحكم االسم المرخمتم و ترخيال -

 :صاصتاالخ

   .اءندختصاص والبين اال -
 .ٕاعرابهو ة االختصاص ثلمأ -

 :واإلغراءالتحذير 

 .يرذتعريف التح -

   .نواع التحذير وحكم كل نوعأ -
 .، معناه وحكمهاإلغراء -

  :صواتواأل ألفعالسماء اأ
 .معنى اسم النعل -

 .لافعسماء األأنواع أ -

 .نواعهاأسماء األصوات و أ -

 :نونا التوكيد

   .كيد وما يؤكد بهماو نونا الت -
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 .تتصل بهما يل التااألفع -

 :نصرفي ال ما 

 .مة المنصرفالوغير منصرف وع فسم إلى منصر قسام االأ -

 .فسم من الصر سبب منع اال -

   .عجمو هى النت، صيغة مونف والنأللالوصفية، زيادة ا أنيثلف التأ -
 .جمةو الع ية، العلمثينأتوال ية، العلمجيب المز يركتوال يةالعلم -

 .العلمية ووزن الفعل -

 .للضرورة فنوع ومنع المصرو صرف المم -

 :لفععراب الإ

 .همرفع الفعل المضارع ونصبه وجز  -

   .نأم، حتى، ال، النذإنواصب الفعل المضارع،  -
 .جزم المضارع -

 .زمجعوامل ال -

 .علينزم فتج تيال تاألدوا -

 .الشرط باو فعل الشرط وج -

  

 :ما، لو ال، لو ماألو، 

   .علفلو) واختصاصها بال( لااستعم -
 ).ماأ( حكامأ -

 ).لو ما(ال) وو ل( لااستعم -

 :مالف والأللخبار بالذي وااإل

 .خبر عنهي ياالسم الذ -

 .هنيراد األخبار ع لذيسم اشروط اال -

 :لق بهعد وما يتعدال

 األعداد وتمييزها -

 .ردفالعدد الم -
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 .د المركبدالع -

   .صياغة فاعل من العدد -
 .يةهامستفكم اال -

 .كم الخبرية -

 .يكأ -

 .كذا -

 :الحكاية

 .وبمن أيالحكاية ب -

 :نيثتأال

 .نيثأعالمات الت -

   .عالمة له وكيف يعرف ال ذينث الؤ الم -
   .فيها المذكر والمؤنث ييستو  يالت غالصي -
 .الممدودة والمقصورة ثلف التأنيأ -

 :صور والممدودقالم

 .ودمدضابط المتصور والم -

  .صور والممدودقمن الم يالقياس والسماع -

 .نية المقصور والممدودتث -

 .ودمدم المسنواع همزة االأ -

 .جمع المقصور والممدود -

 :جموع التكسير

   .بنية جموع القلةأ -
 .بنية جموع الكثرةأ -

 :رغيصتال

 .اءسمغير األتصكيفية  -
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 .نيثألف التأم بتو سم المخغير االتص -

 .ينل فه حر يانث يسم الذتصغير اال -

 .اءتال ب نثالمؤ  ثيالثم واالسم الخوالمر  شيءه نف محذ ير ماتصغ -

  النسب
 .النسب ةددة عالمشء المياال -

 .لفأ هخر آالنسب إلى ما  -

  .و جمعأية ثنره عالمة تآخسب إلى ما نخره ياء مشددة والآص والى ما قو ب إلى المنسالن -
  .الالم والفاء وفود والمركب ومحذمدعيلة والنسب إلى المفالنسب إلى ما كان على وزن  -
 .النسب إلى الجمع -

 :واإلمالةالوقف 

 :التصريف

 .قسام الكلمةأماذا يشمل من معنى التصريف و  -

 .االسم المبرد والمزيد -

 .سموزان االأ -

 .النعل المبرد والمزيد -

 .يثي و الرباعالوزان الفعل المجرد الثأ -

 .المزيد فوالحر  يصلاأل فمعرفه الحر  -

 .الميزان الصرفي -

   .ف والواو والياء والهمزة والميم والنون والتاء والهاءأللمواضع زيادة ا -
 .صلو همزة ال -

 :بدالاإل

 .يرهاغدل من بت يالحروف الت -

 ء.يا وف والواأللقلب ا -

 .بدال النون ميماً إ و  لفاً أقلب الواو والياء  -

 .في الكلمة اللاإلع -

 .اضعهومو  بالنقل لاإلعال -
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   .ل العينتل الالم ومعتل من معو عفالم ماس -
 .بدال حرف اللين تاءإ -

 .ل التاء طاءابدإ -

 .ياو و ل الثااو من المو ف الذح -

 .ينثلالمحد أحذف  -

 :مغااإلد

 .وما ال يجوز اإلدغاموز فيه جما ي -

 .كفيه الفب ال يجوما  كفوال اإلدغامز فيه و ما يج -

 ر والمراجع:دبعض المصا

  .يصار نابن هشام األ: ة ابن مالكيلفأوضح المسالك إلى أ  -١

 .ينصار ن هشام األباي: المغن  -٢

 .حسن إبراهيم .دوافي: ال والنح  -٣

 .مصطفى حسن .د: اء النحويحإ  -٤

 .صارينام األشابن ه: ىدى وبل الصندطر الق  -٥
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 علم العروض

  جالل اخلياطالدكتور : األستاذ احملاضر

  التفعيلة فائدته موضوعه، تعريفه،: العروض علم

   أقسامها مفرداتها،: التفعيلة

   عوارضها: التفعيلة

  أجزاؤه تعريفه،: البيت

   أنواعه: البيت

  العروضية كتابته التعريف، شرح تعريفه،: التقطيع

   التقطيع رموز وزنه،: التقطيع

  الطويل: وأوزانها البحور

  المديد

   البسيط

   عوارضه: البسيط

   الوافر

   الكامل

   عوارضه: الكامل

   الهزج

   الرجز

   الرمل

   السريع

   المنسرح

   الخفيف

   المجتث المقتضب، المضارع،

   المتقارب

   المتدارك
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 فن التعبري واألسلوب

  جميد عبد احلميد ناجي الدكتور: األستاذ احملاضر

  اصطالحاً و  األسلوب لغة
  العناصر العامة لألسلوب

  اصطالحاً و  لغةتعبير ال
  الفصل األول: إبداع النّص 

  أوًال: السمات النفسية والخبرات المكتسبة الالزمة لإلبداع:
  لطبع)السمات النفسية الذاتية (ا -١
 الصفات المكتسبة -٢

  ثانيًا: عالقة اإلبداع بالتوتر النفسي
  العمليات العقلية لألبدع في فن القول خاصة
  المبحث األول: معالجة الفالسفة المسلمين
  المبحث الثاني: معالجة البالغيين والنقاد

  عالقة األسلوب بالمبدع
  الصفات الموروثة - ١
  الصفات المكتسبة - ٢

  ائص العمل األدبي وقيمهالفصل الثاني:  خص
  أوًال: خصائص العمل األدبي:

  ثانيًا: قيم العمل األدبي
 القيم البنائية  -أ

 القيم اللفظية  -ب

 القيم الصوتية  -ج

  الفصل الثالث: أساليب التعبير
   األسلوب الخبري -١
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  األسلوب اإلنشائي -٢
  بين اإلنشاء الطلبي وغير الطلبي الفرق

  اأنواع األساليب باعتبار شكله
 لتقديم والتأخير:أسلوب ا - ١

  أسلوب القصر - ٢
  أسلوب (اإليجاز أو اإلطناب) - ٣

  أوًال: اإليجاز
  ثانيًا: اإلطناب
  الداللة اإليحائية

  الصدق الشعوري الوجداني
  الكذب الفني

  المبالغة
  التشخيص

  الفصل الرابع: أنواع األساليب األدبية
  أوًال: الشعر

  ثانيًا: الخطابة
  ثالثًا: القصة

 مقومات القصة  
 أشخاص القصة  
 القصة واالنفعاالت النفسية  
 تصميم القصة  
 الطرق المتبعة في سرد القصة  

  رابعًا: المقالة
  المقالة النقدية

  الفصل الخامس: الشكل والمضمون (اللفظ والمعنى)
  موقف النّقاد والبالغيين من (اللفظ والمعنى)

  القائلون بتفضيل اللفظ -أ
  القائلون بتفضيل المعنى –ب 
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 بالغةال أسرار

  األستاذ احملاضر: الدكتور جميد عبد احلميد ناجي

  : أسرار البالغة في علم البيان لعبد القاهر الجرجانيالكتاب المقرر
 بالغة الكالم دالجرداني في تحديموضوع عبد القاهر 

 التجنيس 

 أسرار وكتاب عبد القاهر الجرداني طرف استجالب المعاني 

 اني الشريفةأستجالب المع 

 محاسن االستعارة الحقيقية 

 االستعارة الحقيقية 

  االستعارة الفصلية، االستعارة المعنوية بالفصل 
 االستعارة من الصفة 

 الشبه في الصور الفعلية (عقليا)

 صفة الشبه، التشبيه وأقسامه

 الفرق بين التشبيه والتمثيل

 وجهة الشبه في التصريح

 المشبه به بالتمثيل

 التمثيليةالصور 

 وصف وجه الشبه

 سر بعد وجه الشبه أو قربه

 وجه الشبه بالتفصيل، وجه الشبه بالتفصيل من الطرفين االول والثاني

 من التشبيه المركب

 الفرق بين التشبيه المركب والجمع بين أكثر من تشبيه مقرر

 الموازنة بين التشبيه والتمثيل

 الفرق بين التشبيه من جميع النواحي

 تشبيه الحقيقي، الفرق في القلب بين التشبيه والتمثيلنسب ال
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 الفرق بين االستعارة والتمثيل

 االخذ والسرقة والتخيير

 تميز الشعر حول أكذبه وأصدقه

 المعاني التخليدية

 العل الحقيقية للشعر تناسي التشبيه

 الفرق بين التشبيه

 االخذ والسرقة الحقيقية والمجاز

 ، المجاز العقلي (مجاز الجملة) كيف يقع المجاز في المفرد

 تكملة حول المجاز بالمفرد والجملة
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 النقد األديب القدمي

  جعفر التميمي الدكتور: األستاذ احملاضر

 مقدمة حول النقد االدبي، مفاهيم النقد االدبي 

 لثالثاتطور النقد االدبي في القرن االول والثاني و  

 الشكل والمضمونالجاحظ، البيان ولتبين،  

 المعايير الجمالية الموضوعة في النقد، النقاد العرب 

 ن من الشعر ، موقف النبي (ص) من الشعر ، موقف النقادآموقف القر  

 الفرقة الثالثة، القاضي الجرجاني علي بن عبد العزيز 

 الصدق والكذب 

 السرقات الشعرية، القرن الثالث 

 البحتري، المتنبي: القرن الثالث

 مود الشعرع

 المطبع والمصنع

 النظرية النقدية

 لمنظماالتاريخ والنقد العربي 

 طبقات ملوح الشعراء

 أشعار الجاحظ

 المفاهيم النقدية في النقد االدبي

 النقد في القرن الثالث للهجرة

 النقد في القرن الرابع للهجرة

 تاثير النقد في الثقافة اليونانية

 لثقافة اليونانيةالناقد أبن طباطبا العلوي حول ا

 الكتاب بين الموازنة بين الطائين 

 الوساطة، القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني

 الوساطة بين المتنبي وخصومه 
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  الدافع لتأليف الوساطة
  مناهج النقد االدبي، عيوب المتنبي

  محمد بن الحسن بن المظهرالحافي ، الرسالة الموضحة
  لمتنبيالصاحب بن عباد، الكشف عن مساوئ ا
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 اإلعجاز البالغي يف القرآن الكرمي

  محيد النجدي الدكتور: األستاذ احملاضر

  حالة العرب قبل نزول القران الكريم
  كيف تلقى العرب القران الكريم

  وسائل منع الناس الستماع قول الرسول (ص)
  كليةانه ال يخالف هذا االمور ال أميخالف قانون العلية  األعجاز أنهل 

  هل عروض القران الكريم معنى المعارضة
  على صدق دعوة النبوة األعجازداللة 

  نبذة عن نزول القران الكريم
  جمع القران الكريم, حفظ القران الكريم
  تحليل وأسرار األعجاز البالغي للقران

  فصاحت الكالم وعلم البيان
  تعريف البالغة والفصاحة 

  نيةبعض األمثلة لفصاحة الكلمات القرآ
  البالغة من حيث جمال العرض وسمو المعنى

  كيفية تنبىء اثار الكالم في هذه االيات الكريمة المباركة
  مطابقة الكالم لمقتضى الحال
  مضامين عن سمو المعاني

  بداعة التصوير والتعبير في القران الكريم
  دعامة االمثال/ الفصاحة والنظم 

  االنسجام والتألق في الكلمات
  ، نظرية الباقالنيانينظرية الجرج

  الكلمات القرانية في الغربة وحول هذه الغربة ومعانيها
  )٤٦-٤٢االية القرانية من سورة الدخان (من سورة 

  )٤٤( هود االيةسورة 
  نظم الكلمة من الناحية البالغية واالعرابية
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  موضوع التألق في االلفاظ والمعاني
  ٥٣-٥٢االيات من سورة الشورى االية 

  ام الحقوق والتزام المرض والبخلعدم التز 
  ٣٣-١٧االية من سورة القلم 

  قوة البالغة في االسلوب وفي كلمات متألقة 
  تعريف البيان في جميع االشكال والمعاني

  قصص القران من الناحية البيانية
  قصة أبراهيم (ع)
  قصة موسى (ع)

  تعريف القصص في القران الكريم التي تتعلق في قصة موسى (ع)
  اسرائيل في عهد فرعون من ضمن القصصبني 

  في القصص القراني التصريف البياني
  الصدقة والمحكم والمتشابه

  البالغيأسئلة حادة االعجاز 
  االستفهام وبالغته في القران الكريم وامراص خروج االستفهام

  التشبيه وبالغة التشبيه
  التشبيه في بيان ايات االمام في القران الكريم

  بة العادة بما جرت به العادةنسبه هام تجر 
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year nd2 – Islamic English 
By Dr. Colin Turner 

 
1. Surah Al-Fateha 

2. Identity 

3. Renewal of contemplation 

4. The power of reasoning 

5. The acquisition of knowledge 

6. The branches of knowledge 

7. What is knowledge? 

8. Jurisprudence & Knowledge 

9. The ideal process of Islam (a) 

10. The ideal process of Islam (b) 

11. Diseases of the soul (a) 

12. Diseases of the soul (b) 

13. Diseases of the soul (c) 

14. Diseases of the soul (d) 

15. Diseases of the soul (c) 

16. Diseases of the soul (f) 

17. The fundamentals of religion (a) 

18. The fundamentals of religion (b) 

19. The fundamentals of religion (c) 

20. The fundamentals of religion (d) 

21. The fundamentals of religion (e) 

22. The fundamentals of religion (f) 

23. The fundamentals of religion (g) 

24. The narrative proofs & the rational proofs  

25. Proofs for the existence of Resurrection (a)  

26. Proofs for the existence of Resurrection (b)  

27. The fundamentals of religion (h) 

28. The fundamentals of religion (i) 

29. Allah's Names 

30. The Oneness of Allah (a) 

31. The Oneness of Allah (b) 
 
READING LIST: 

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

2. AL-MIZAN, Tabatabai. 

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


