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 .األدب انؼربٍ :.انشعبت ..........................انهغت واألدب انؼربٍ .. :يذاٌانى

 ..األدب انؼربٍ انقدَى……………………انخخصص

  ............2018/2019........ : انسنت انجبيعيت ..............األول........:  انسذاسي
 

 

 

 

 

  األدب انؼربٍ انقدَى :انعنىاٌ 

 ......................وحدة انتؼهُى انًُهجُت........:وحذة انخعهيى 

 ........................ 02.:              انًعبيم .. 03...:   عذد األرصذة 

 .......................................... ساػاث04.:انحجى انسبعي األسبىعي 

 ...................................   ساػاث02. : (عذد انسبعبث في األسبىع  )انًحبضرة 

 .....................................................   :(عذد انسبعبث في األسبىع  )أعًبل حىجيهيت 

 .......................... ساػاث02  :(عذد انسبعبث في األسبىع  )أعًبل حطبيقيت 

 

 

 

 
 

 - ...........................أ- أستاذ يحاضر / ػبد انحًُد شكُم/ د: االسى، انهقب، انرحبت 

 ..................................................................... : (يذخم ، يكخب  )ححذيذ يىقع انًكخب 

 ...........................................achekil@yahoo.fr.: انبريذ االنكخروني 

 .....................................................0771904362: رقى انهبحف 

 .......................................... سا11 إنً 8االثٍُُ يٍ سا  : .حىقيج انذرس ويكبنه

 

 

 

 SYLLABUS  منهاج المادة التعلٌمٌة 

 انبالغت انؼربُت: المادة

 انخعرف عهً انًبدة انخعهيًيت

 يسؤول انًبدة انخعهيًيت
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  :(Pré requis) انًكخسببث 
 .انًىاد انتؼهًُُت انسابقت، يٍ انؼهىو انهغىَت، انُحى وانصرف، و ػهى اندالنت، وانبالغت انؼربُت، وانهساَُاث

.............................................................................................................................. 

أٌ َتًكٍ انطهبت يٍ َظرَت انُظى، يٍ حُث األصىل وانًفاهُى، واألدواث : انهذف انعبو نهًبدة انخعهيًيت 

وذنك فٍ تهقٍ دروس انبالغت، يٍ ػهىو انًؼاٍَ وانبُاٌ وانًحسُاث . اإلجرائُت فٍ انقراءة وانُقد وانتحهُم

 ,انبدَؼُت

................................................................................................................................ 

 أهداف يغ انتركُز فقط ػهً األهداف انتٍ 6 انً 3يٍ  )  :(انًهبراث انًراد انىصىل إنيهب)أهداف انتؼهى 

 (َتى تقًُُها

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

 

ثم , تتضمن المادة التعليمية مقدمة منهجية تتناول نظرية النظم، من حيث األصول والمفاهيم، واألدوات اإلجرائية في القراءة والتحليل

يتم تناول علوم المعاني من خبر وإنشاء، وتقديم وتأخير، وحذف وذكر، وفصل ووصل، وربط المبادئ العامة لنظرية النظم  في 

 .معاني النحو في دراسة علمي البيان والبديع

.ٌمكن اإلضافة فً صفحة أخرى، عند الحاجة  

 

 

 

 

 

 

 

 طبيعت االيخحبٌ انخقييى ببننسبت انًئىيت

 ايتحاٌ 

 ايتحاٌ جزئٍ 

 أػًال يىجهت 

 أػًال تطبُقُت 

فردٌانًشروع ال   

 وصف انًبدة انخعهيًيت

 يحخىي انًبدة انخعهيًيت

 طرق انخقييى
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(ضًٍ فرَق)األػًال انجًاػُت    

 خرجاث يُداَُت 

 (انغُاب / انحضىر ) انًىاظبت 

(َتى تحدَدها  )ػُاصر أخري    

 انًجًىع 100%
 

 

 

 

 
:المرجع األساسً الموصى به     

 عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة

التراكٌب النحوٌة من وجهة نظر بالغٌة عند  عبد الفتاح الشٌن دار المرٌخ للنشر
 عبد القاهر الجرجانً

:(إن وجدت)مراجع الدعم اإلضافٌة     

  عنوان المرجع األول المؤلف دار النشر و السنة

مطبوعة بٌداغوجٌة لألستاذ المدرس معتمدة   
 من اللجنة العلمٌة للقسم

 
 

 عنوان المرجع الثانً المؤلف دار النشر و السنة

 مطبوعات ومحاضرات مستوحاة من االنترنت  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  انزيني انًرحقبانًخطط

 انًصبدر وانًراجع
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 انخبريخ
 يحخىي انذرس

 
 األسبىع

األصول والمفاهيم: مفهوم نظرية النظم   األسبوع األول 

 األسبوع الثانً مفهوم الفصاحة والبالغة من منظور الجرجاني 

علم معاني النحو: علوم المعاني من منظور الجرجاني   األسبوع الثالث 

 األسبوع الرابع التقديم والتأخير 

 األسبوع الخامس أحوال متعلقات الفعل 

 األسبوع السادس الحذف والذكر 

 األسبوع السابع الفصل والوصل 

 االسبوع الثامن الخروج عن مقتضى الحال 

 االسبوع التاسع القلب 

 االسبوع العاشر االلتفات 

 

القوانين النحوية، وترتيب : عالقة علم المعاني بعلم البيان

األلفاظ في علم المعاني من جهة، والمجاز من حيث المعنى في 

 علم البيان

 األسبوع الحادي عشر

 
األدوات اإلجرائية في قراءة النصوص وتحليلها، من منظور 

 الجرجاني
 األسبوع الثانً عشر

 

مراجعة شاملة لعلوم المعاني وعالقتها بنظرية 

 النظم
 االسبوع الثالث عشر

 االسبوع الرابع عشر  مفهوم علم البيان، وعالقة البيان بنظرية النظم 

 

 

 

  

 


