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 جامعة إربد األهلية

 كلية اآلداب

 اللغة العربية وادتوصيف م

 2020/2021لعام 
 

  
    ( االستدراكي201099) -1

 تتناول المادة  عدة مجاالت هي:

 أقسام الكلمة ، واإلعراب، والبناء، والمعرفة والنكرة. 

 الجملة الفعلية : الفاعل، والمفعول به، ونائب الفاعل.

 تدأ والخبر، وكان وأخواتها، وإن وأخواتها. الجملة االسمية: المب

 وألف التفريق، وهمزتا الوصل والقطع.،  المفتوحةو قضايا إمالئية أساسية: التاء المربوطة

 استخدام المعجم: لسان العرب، والمعجم الوسيط.

 

 (  فن الكتابة والتعبير                                                    201101) -2

، وأدوات الييربط التعبييير،و الصيياةة  أسيياليبو ،وتسلسيلها ،وترتيبهييا ،األفكيا  :بالعمليية الكتابييية ميث حييي  تعتنيي المييادة

 .، وذلك مث خالل نماذج تطبيقية على كتابة المقالة األدبية والخاطرة وةيرها مث فنون الكتابة الحديثةومعاني الحروف

 

 (  تذوق النص األدبي      201102) -3

القيدامى والمحيدنيث،  األدبياء مواطث الجمال في النصوص األدبية المختا ة لنخبية ميث تمثل هذه المادة في الوقوف علىت

  .ث صو  فنية وعواطف وأخيلةوالتفاعل مع ما فيها م ،وذلك مث خالل معايشتها وتحليلها، وسبر أةوا ها

 

                                 ( اإلمالء والخط والترقيم                     201105) -4

، والتمييز بيث أنواع الخطيوط، والتركييز عليى خطيي النسيخة والرقعية، والحيرص المختلفة قواعد اإلمالء تتناول المادة 

 سليما . وتوظيفها توظيفا  على الكتابة المعبرة مث خالل التقيد بعالمات الترقيم والتمييز بينها، 

 

 ال باللغة العربية                                      ( مهارات االتص201106) -5

تنمييية قييد ات الطالييب فييي مهييا ات اللايية األ بييع: القييراءة، والكتابيية، والمحادنيية، واالسييتماع، مييث خييالل دة باتهييتم الميي

بير اللاية نصوص أدبية، ودينية، وسياسية، وعلمية، ومما سة الطلبة للمها ات المذكو ة أعاله فيي قاعية اليد و، ومخت

 العربية.

 

 

                                              ) لطلبة كلية اآلداب( ( أساليب البحث العلمي201107) -6

تهدف هذه المادة إلى معرفة أساليب البح  العلميي، وكيفيية اختييا  مو يوع البحي ، ومعرفية أنيواع البحيو،  ن ريية، 

نيفها وترتيبهييا، ومراعيياة قواعييد البحيي  العلمييي عنييد الكتابيية ومييث ذلييك: ميدانييية.... ، وطييرع امييع المعلومييات وتصيي

واللاوية، واألمانة العلمية، والتبويب، والترتيب، والفهرسة، وذكر المصياد    المو وعية، واالستقاللية، والدقة العلمية

 .والمرااع

 

 ( المكتبة العربية 201109) -7
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لفات العربية ومؤلفيها عبر العصيو  ته لحركة التأليف، وتعريفه بأبرز المؤبالترا، مث خالل معايش الطالب المادةربط ت

، وتنمية التركيز على كتب السيرة، والحدي  والماازي، والتا يخ، والموسوعاتمع في مختلف فروع المعرفة،  السابقة

 .مها ات التعامل مع المكتبة العربية بشكل عام، وتوظيفها في د اسة مصاد  األدب واللاة

                                                 

 ( تاريخ الفكر العربي 201111) -8

والحركييات والتيييا ات الفكرييية المعاصييرة وأنرهييا فييي  ،تاطييي هييذه المييادة الحركييات الفكرييية عنييد العييرب قييديما  وحييديثا  

 مستقبل األمة.

 

 ( التاريخ العربي واإلسالمي القديم201112)  -9

للتييا يخ العربييي واإلسيالمي فييي العصييو  اصتييية: العصير الجيياهلي، وصييد  اإلسييالم،  عييام دة تقييديم إطيا  اتضيمث المييت 

، ومعالمهيا وتطو اتهيا ومفاصيلها هذه الحقب التا يخيية ماني، وتعريف الطالب بأبرز مراحلوالعث ،والعباسي ،واألموي

 .وإدا يا ، وااتماعيا ، وفكريا   ،سياسيا ، واقتصاديا   :ونتائجها

 

 ( التاريخ العربي واإلسالمي الحديث                                                  201113) -10

الثيو ة العربيية الكبيرى، واحتالل القوى االستعما ية أازاء مث العالم العربي، وحملة نابليون على مصر، تتناول المادة 

، والثو ات التيي صياحبذ ذليك، ودخيول العيالم العربيي فيي الن يام قيام الكيان الصهيوني في فلسطيثونهاية االنتداب، و

 العالمي الجديد.

 

 ( المعاجم العربية  201114) -11

ميع  ي عند العيربمر التأليف المعجيوتطو ،والمدا و المعجميّة ،نشأتها وكيفيّة استعمالها :المعاام العربيّةتاطي المادة 

 .معاامف على اإليجابيات والمآخذ في بعض الوالوق

 

 

                                                      (2) ( اللغة العربية201104) -12

التركييز ميث خاللهيا عليى مو يوعات صيرفية، ونحويية  ييتمنصيوص عيعرية ونثريية مختيا ة،  تتمثل المادة فيي د اسية

 .   1  ية  اللاة العرب وظيفية، تنمي ما تم ةرسه في المتطلب السابق لهذه المادة

 

 ( األخطاء الشائعة في اللغة العربية201201)   -13

وتصيويبها للحيد ميث  هذه المادة أبيرز األخطياء اللاويية الشيائعة التيي يقيع فيهيا المتحيد، والكاتيب باللاية العربيية ، تعالج

 ويتم تناول هذه المادة في إطا يث: انتشا ها،

  .يما  وحديثا  الوقوف على عوامل حدو، هذه األخطاء قداألول:  

 ةوالكتابييي ،ةواألسييلوبي ،ة، والداللييية، والنحوييية، والصييرفيةالصييوتي :األخطيياء اللاوييية علييى المسييتويات زالثيياني:  أبيير

 .وتصويبها

 

                                                         (1م )( النثر العربي القدي201213) -41

اب نون العربية النثرية القديمية ود اسيتها ميث خيالل تحلييل نصيوص نثريية متنوعية لكتّيالفتتمثل المادة في الوقوف على 

 طلع الطالب على التايرات التي أصابذ هذه الفنون في المنهج، واألسلوب، والمعنى، واللاة.تومشهو يث، 

 

 ( قضايا األدب الجاهلي201214) -15

ونهييج القصيييدة الجاهلييية، وأيييام   واييية الشييعر وتدوينييه، مثييل:القضييايا المتصييلة بالعصيير الجيياهلي وأدبييه المييادة تتنيياول 

 واالنتحال، وتصوير الشعر الجاهلي للحياة العربية.               العرب،

 

 ( األدب الجاهلي                                                      201215) -16
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ييا أدبيّيية تمثّييل العصيير الجيياهلّي وخ تتضييمث المييادة وتلمييأ أصييالة هييذا األدب وأهميّتييه  ،صائصييه الفكرييية والفنيييةنصوص 

 ومدى تصويره للحياة العربيّة في الجاهلية فكريّا وااتماعيا ودينيا.

 

 ( الغزل العذري                                       201216) -17

االاتماعيية، والدينيية،  :ث النيواحينشأة الازل العذ ي، وال روف التيي مهيدت ل هيو ه مييد و الطالب في هذه المادة 

والسياسية، واالقتصادية، وأبرز ال واهر والخصائص لهيذا الليون ميث الايزل، ونمياذج عيعرية مختيا ة ألبيرز الشيعراء 

 العذ ييث مثل: اميل بثينة، وكثير عزة.

 

 

      اإلسالمي واألموي                                                األدب( 201219) -18

ميث  ألدب  الجاهلي واألدباءالجاهلي بإعراع نو  اإلسالم، وتأنيره في ا ألدبالتطو ات التي طرأت على االمادة تتناول 

الفييرع  بالنقييائض، والاييزل العييذ ي، وأدب تهييتم كمييااألفكييا ، والمعيياني، واأللفيياظ، والمضيياميث، واألةييرا ،  :حييي 

 .المجاالت في هذه إلسالمية وخصائصها، وأبرز األدباءا

 

  علم العروض والقافية( 201233) -19

اإللمام ببحو  الشعر إلماما  ييؤدي إليى إتقيان األوزان واإليقاعيات ود اسة أوزان الشعر العربي األصيلة،  المادة تضمثت

 االهتمام بالنواحي التطبيقية.والقافية وفروعه،  واإللمام بعلمالشعرية، 

 

  (1حو )ن( 201241) ) -20

: االسمية الج األدوات التي تدخل على الجملةتعالمبتدأ والخبر، و :على معالجة الجملة االسمية وقسميها لمادةا شتملت

وإنَّ وأخواتها، وال النافية للجنأ مع والحروف الُمشبهة بليأ أفعال المقا بة والرااء والشروع، وكان وأخواتها، 

 تطبيقات عليها.

 

 (1الصرف )علم ( 201242) -12

هذه المادة  تا يخ الصرف، وأقسام الفعل الصحيح والمعتل، والمجرد والمزيد، ومعاني زيادات األفعال،  لتتناو

 .والميزان الصرفي، والمشتقات، وإسناد الفعل إلى الضمائر، والتوكيد بالنون

 

 (2م )( النثر العربي القدي201313) -22

والقصص القديمة،  ،يم في حقب مختلفة، وهي: المقاماتنالنة مث أعهر فنون النثر العربي القدتبح  المادة في 

 والسيرة.

 

                          (1ي )العباس األدب  (201314) -23

فيها الجديدة  على نحو عام، واالتجاهات األدبيةهـ    232-132في الفترة    واتجاهاتها الحياة األدبيّةالمادة  هذه تد و 

 مشهو يث دا سة تحليلة. النصوص ألدباء عضبد اسة  مث خالل بشكل خاص، 

 

 ( أديب قديم 201220) -24

بطبيعة الحياة األدبية في عصره، وحياته، ومنزلته بيث  أدباء عصره،  وتهتمأدباء العصو  القديمة،  تتناول المادة أحد

 ينة فيها.وقراءة نصوص مث إنتااه األدبي تختا  بعناية، وعر ها وتحليلها، وااللتفات إلى قضايا مع

 

 (2ي)العباس األدب( 201318)  -25

الذيث عاعوا في   يعكأ ظواهر فنية ظهرت في أدب األدباءلها تحليال  العباسي، وتحل نماذج مث األدب تد و المادة

 في اإلما ات التي نشأت نتيجة لضعف الدولة العباسية. ـ  ، وتاطي هذه النصوص حالة األدبه 656-232الحقبة  
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 ( الفلسفة اإلسالميّة 201320) -26

تطو  االتجاه العقلي في الفكر اإلسالمي، وحوافز حركة الترامة والنقل ونتائجها، ون ريات الفالسفة ادة تضمث المت

المسلميث في المشرع حتى القرن الخامأ الهجري، متمثال  بــ: الكندي والفا ابي والرازي وابث سيناء والازالي، 

 ة المسلميث في المارب العربي مث أمثال: ابث بااة وابث طفيل وابث  عد وابث حزم.باإل افة لنطريات الفالسف

 

 ( كتاب خاص في األدب القديم 201327) -27

تتناول منهج المؤلف وأسلوبه، ومضمون الكتاب  د اسة مفصلة في األدب القديم، تد و المادة أحد الكتب المتميزة 

 المؤانسة ألبي حيان التوحيدي. ومادته ونقده، ومث ذلك: البخالء للجاحظ، والوساطة للجرااني، واإلمتاع و

 

 ( أدب الفرق اإلسالمية والتصوف 201337) -28

صو  اإلسالمية المختلفة، مثل: الشيعة أدب الفرع اإلسالمية التي ساهمذ في األحدا، السياسية عبر الع تستطلع المادة

 إبراز أدب التصوف.باإل افة إلى والخوا ج، 

 

 ( 2( نحو) 201341) -29

هي: الفاعل، ونائب الفاعل، والمنصوبات مثل: المفعوالت يل النحوي إلى اانب مو وعات أخرى التحل تناقش المادة

 ا.المختلفة، والحال، والتمييز، واالستثناء مع تطبيقات عليه

 

 الحديثةاللسانيات علم  (201350) -30

الجهاز الصوتي ووصف وعلم اللاة العام وفروعه ومصطلحاته:   فونيم، مو فيم. الخ ، تتمثل المادة في الوقوف على 

 بط هذه الن ريات بما في وث بدءا  مث دي سوسير وانتهاء بتشومسكي، ربيياال دأهم الن ريات اللاوية عنواألصوات، 

التنايم والنبر ودو ه في الصرف، والجرااني والسكاكي ، وكذلك  ياهود ابث اناللاوي   وبخاصة  يلعربترا، اال

 .العربيّ  ودو ه الوظيفي في النحو

 

 ( المدارس اللغوية الحديثة 201353) -31

كيبية أهم المدا و اللاوية الحديثة، ومبادئ كل منها، ومث ذلك: المد سة التريد و الطالب في هذه المادة 

  امية، ومد سة النحو التطبيقي.الوصفية،والتوليدية، ومد سة القوالب، ومد سة اللاويات الن

 
 

 القديم   دبي( النقد األ201362) -32

تيا  اخوات التي أسهمذ في تشكيل النقد القديم عند اللاوييث والمتكلميث والفالسفة واألدباء، يئبال تبح  المادة في

 ات السابقة التي ذكرت وتمثل أبرز المو وعات والقضايا التي تشكل النقد القديم. ف البيئنصوص نقدية تمثل مختل

 

 ( قضايا النقد العربي القديم 201363) -33

أبرز القضايا التي ظهرت في الترا، النقدي القديم، مثل: عمود الشعر، واللفظ والمعنى، والذوع األدبي، تتناول المادة 

 ير اليوناني في النقد العربي.مدي في الموازنة، والتأنون رية الن م، ومنهج اص

 

 ( األدب األندلسي والمغربي 201410)  -34

اليدويالت التيي وفكرة تا يخية عث الفتيرة التيي امتيدت ميث فيتح األنيدلأ حتيى خيروج العيرب منهيا،  تشتمل المادة على 

ميرابطيث، والموحييديث، وأبييرز ميث عييا  فييي تلييك ملييوا الطوائييف، والوالدوليية العامريية،  :نشيأت فييي تلييك الفتيرة، مثييل

 ونماذج مث إنتااهم. ،وابث هانئ،وابث حمديأ، وابث خفااةالدويالت مث األدباء، مثل: ابث زيدون، 

 

 (1ث)الشعر العربي الحدي( 201421)  -35
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ء، والمالميح د اسية عيعراء مد سية اإلحيياوم، 1930الشعر العربي ميث بدايية عصير النهضية حتيى تهتم المادة بد اسة 

األولييى للتجديييد، ومد سيية الييديوان، وعييعراء المهجيير، واماعيية أبولييو، والتطييو ات التييي طييرأت علييى عييكل القصيييدة، 

 لشعرية مث خالل تحليل النصوص.ومضمونها، ولاتها ا

 

 (  أديب حديث 201425) -36

، والتوقيف عنيد النيواحي الفنيية أعيالم األدب الحيدي ، ميث خيالل إنتاايه الشيعري أحيدد اسية تسلط المادة الضيوء عليى 

يأ، ونجييب محفيوظ، وتوفييق واإلبداعية لهذا األديب، مث أمثال: عيوقي، وحيافظ، والسيياب، ومحميود د وييش، وأدوني

 الحكيم.

 ( األدب في األردن 201426) -37  

ب العربيي والاربيي، ة ميث األدالحركة األدبية في األ دن في العصير الحيدي ، وتبييان موقيع هيذه الحركي تتناول المادة  

، وحيييد  محمييود ،ط األ ييواء علييى أبيرز األدبيياء األ دنييييث مثييل: عيرا ، وعيسييى النيياعو ي، و وكيأ العزيييزيوتسيل

 .ومؤنأ الرزاز

 

 

 (1ة)( البالغة العربي201431) -38

از، واالسيتعا ة، أقسام البالةة  البييان والمعياني والبيديع  وفروعهيا، مثيل: التشيبيه، والمجييد و الطالب في هذه المادة 

ع، والكناييية، والخبييير، واإلنشييياء، والوصيييل والفصيييل، واإليجييياز واإلطنييياب، والمسييياواة، والسيييجع، والجنييياو، والطبيييا

 والتو ية، واألسلوب الحكيم.

 

 (2ة)( البالغة العربي201432) -39

  ميث خيالل نصيوص مكتملية 1البالةية العربيية ةيية المختلفية التيي د و الطاليب فيي ميادة األسياليب البال تتناول الميادة

 بهدف بيان أهمية تلك األساليب في بناء تلك النصوص، وحمل الدالالت التي تنهض بالرؤية التي يقدمها النص.

 

 ( اإلعجاز البالغي في القرآن الكريم201433) -40

مثيل: الجياحظ،  المجيالفيي هيذا  صو  اإلعجاز البالةي في القرآن الكريم، مث خيالل ميا كتبيه أبيرز العلمياءتهتم المادة ب

 يد قطب، وعائشة عبد الرحمث.والخطابي، والرماني، والجرااني، والباقالني، والرافعي، وس

 

 (1ث)( النثر العربي الحدي201435) -41

ظهييو  الصييحافة واصييطدامها بأسييلوب البييديع، واهييود الييرواد فييي فنييون النثيير الحييدي ، وإ هاصييات تبحيي  المييادة فييي 

 صائصها، مث خالل نصوص ممثلة.حية، وتطو  الفنون النثرية المتنوعة وخظهو  الرواية، والمسر

 

 (2ث)( النثر العربي الحدي201436) -42

صيراع األسيلوب فيي النثير بييث األدبياء المحياف يث والجيدد، وظهيو  المسيرحية النثريية، يد و الطالب في هذه الميادة  

 تها، مث خالل نصوص مختا ة.او واد المسرح النثري، وظهو  الرواية المعاصرة واتجاه

 

 (3و)حن( 201441) -43

التوابع، وهي: النعيذ والتوكييد، والبيدل، والعطيف، إليى اانيب مو يوعات أخيرى، مثيل: اإل يافة،  تهتم المادة بد اسة

 ف، مع تطبيقات متنوعة عليها.وحروف الجر، والممنوع مث الصر

 

 (2ف)الصرعلم ( 201443) -44

 فعال، والجموع، والنسب، والتصاير، والتذكير، والتاني ، واإلعالل، واإلبدال.المادة  مصاد  األ تتناول
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 ( أدب الدول المتتابعة201415) -45

األيييوبييث والمماليييك والعثمييانييث ، ونبييذة عييث و الفيياطييث فكييرة تا يخييية عييث الييدول المتتابعيية  دولتشييتمل المييادة علييى 

وميا قييل فيي ذليك ميث عيعر، ودو  صيالح اليديث فيي توحييد األمية، صيا ، الحروب الصليبية، وما  افقها مث اهاد وانت

وأسيييامة بيييث منقيييذ،  ،وأبيييرز األدبييياء مثيييل: ابيييث سيييناء المليييك، وابيييث نباتيييه المصيييري، والبهييياء زهيييير، وابيييث الفيييا  

 ، وقييراءة نصييوص مييث إنتييااهم األدبييي وتحليلهييا، وااللتفييات إلييىالفا ييل، والعميياد األصييفهاني والبوصيييري، والقا ييي

 قضايا معينة فيها.

 

 (4و)( نح201445) -46

أعهر األدوات النحوية وأكثرها استخداما ، إلى اانب بعض األساليب النحويية، وتقيديم تطبيقيات وتمرينيات  المادةتتناول 

 على المو وعات التي تمذ اإلعا ة إليها.

 

 ( المدارس النحوية201446) -47

المييدا و النحوييية فييي التييرا، العربييي، وهييي: المد سيية البصييرية، وحييو، نشييأة النتتمثييل هييذه المييادة فييي الوقييوف علييى 

 السمات البا زة لهذه المدا و.هم أوالمد سة الكوفية، والمد سة البادادية، والمد سة األندلسية، والمد سة المصرية، و

 

 ( كتاب خاص في اللغة والنحو   201452) -48

رفية مث أحد الكتب النحويية المشيهو ة مثيل: كتياب مانيي اللبييب، مو وعات  نحوية وص يد و الطالب في هذه المادة

 عقيل، أو أي كتاب عصري اامع. عرح ابث

 

 ( فقه اللغة العربية   201454) -49

الفييرع بيييث فقييه اللايية العربيية وفقييه اللايية الاربييي، وكييذلك الفييرع بييث فقييه اللايية وعلييم اللايية، إلييى اانييب تعير  المييادة 

عيعرية ونثريية مختيا ة، ويد و الطالب فيها نصوصا   والنحذ، واإلبدال، والتعويض..... ععتقالمدا و اللسانية، واالا

يجري التركيز ميث خاللهيا عليى مو يوعات صيرفية، ونحويية وظيفيية، تنميي ميا تيم ةرسيه فيي المتطليب السيابق لهيذه 

 .المادة

 

 الحديث دبي( النقد األ201462) -50

، وعالقته باألدب، والمجاالت المعرفيية األخيرى، ونشيوء النقيد الحيدي  بيدءا  بمرحلية مفهوم النقد ووظائفهتتناول المادة 

اإلحييياء، وإ هاصييات التجديييد عنييد اراييي زيييدان، والبسييتاني،وأنر الرومانسييية عنييد نقيياد الييديوان، والرابطيية القلمييية، 

.  ود اسية المنياهج عقياد وةييرهلمنهج النفسي عنيد الوأبولو، وظهو  المنهج التا يخي عند طه حسيث، وأحمد  يف، وا

 .الاربية الحديثة وأبرز أعالمها على الصعيديث الاربي والعربيالنقدية األدبية 

 

 

 ( منهج البحث في اللغة واألدب201463) -51

توظييف الجانيب باإل يافة إليى وطبيعتيه ومناهجيه وأصيوله ومصياد ه،  اللايوّي واألدبييّ  د اسية البحي  تتضمث المادة 

 ابة عدد مث البحو، في مياديث أدبية ولاوية مختلفة.كتبالن ري 

 

 ( األدب المقارن  201464) 52

نشأة الد اسيات األدبيية المقا نية، ومفاهيمهيا، وأسسيها، وخصائصيها، ومدا سيها، ونمياذج يد و الطالب في هذه المادة 

وديييب ملكيا  لسييوفكليأ، والمليك أوديييب أوتطبيقيية للمقا نية، مثييل  سيالة الافييران للمعيري، والكوميييديا اإللهيية ليدانتي،  

 األ   اليباب إلليوت.و  لتوفيق الحكيم،

 

 ( نصوص استشراقية باإلنجليزية   201465) -53
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نصوص أدبية ونقدية مما كتبه المستشرقون  باللاة اإلنجليزيية   عيث األدب العربيي، في الوقوف على تتمثل هذه المادة 

 ير إليهيا ، والنمنهيا ومعايشية الطاليب لتليك النصيوص، وتميييز المنصيف ميث المتحاميل قيديما  وحيديثا ، العربية،والثقافة 

 ن رة مو وعية دقيقة.
 

    (2)( الشعر العربي الحديث201466) -45

، والتطيو  فيي الصيياةة على نشأة عيعر التفعيلية وبداياتيه لتركيزمع ام حتى اصن، 1930الشعر العربي مث تهتم المادة ب

 وتحليل خصائصه مث خالل النصوص. و  الشكل والمضمون،اللاوية له، وتط

 

 ( موضوع خاص في اللغة العربية    201493) -55

ومبادئهييا، وقيمهييا الفنييية  نشييأتها،ظييروف يقييف علييى أو قضييية مهميية، ويييد و الطالييب فييي هييذه المييادة مييذهبا  أدبيييا ، 

 .، د اسة تحليليةذا المذهب، أو تلك القضيةهل   افة إلى د اسة بعض النصوص الممثلةإلباوالجمالية، وأعالمها،
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