ﻣﻔﺮدات ﻣﻮاد اﻟﺠﺬع اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻤﻴﺪان اﻟﻠﻐﺔ واﻷدب اﻟﻌﺮﺑﻲ
اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ
مادة :النص األدبي القديم ) نثر (

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

النثر العربي القديم تاريخيا وجغرافيا
الخطابة
نصوص من خطب صدر االسالم
األمثال والحكم
السرد  .حكايات ألف ليلة وليلة
الحكاية على لسان الحيوان ) كليلة ودمنة (
المقامات بديع الزمان الھمذاني ومقامات الحريري .منامات الوھراني
الرسائل الديوانية واإلخوانية في المشرق واألندلس والمغرب
الرسائل السياسية في المشرق واألندلس والمغرب
الرسائل األدبية في المشرق واألندلس والمغرب
أدب الرحلة في المشرق
أدب الرحلة في األندلس والمغرب
أدب التصوففي المشرق واألندلس والمغرب
النثر الجزائري القديم

مادة :النقد األدبي القديم ) ( 2
1
2
3
4

قضية الوضوح والغموض ) نماذج نصية من المشرق واألندلس والمغرب(
السرقات األدبية ) نماذج نصية من المشرق واألندلس والمغرب(
المؤثرات األجنبية في النقد العربي ) نماذج نصية من المشرق واألندلس والمغرب(
أثر المعتزلة في النقد األدبي ) نماذج نصية من المشرق واألندلس والمغرب(

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

قضايا النقد عند الفالسفة ) نماذج نصية من المشرق واألندلس والمغرب(
مفھوم النثر في التراث النقدي ) نماذج نصية من المشرق واألندلس والمغرب(
النقد وقضية اإلعجاز ) نماذج نصية من المشرق واألندلس والمغرب(
قضية التأويل بين القديم والجديد
قضية المنظوم والمنثور ) نماذج نصية من المشرق واألندلس والمغرب(
قضية اللفظ والمعنى
البعد النقدي للشروح ) نماذج نصية من المشرق واألندلس والمغرب(
نظرية الموشح في ميزان النقد ) نماذج نصية من المشرق واألندلس والمغرب(
قضايا النقد عند حازم القرطاجني  .ابن حزم.ابن رشد  .وابن خلدون
تراجم أعالم النقد في األندلس والمغرب  .ابن شھيد وابن حزم ،حازم القرطاجني

مادة :النحو
1

@‡îÈÔnÛa@ë@ñd“äÛa@O@ïi‹ÈÛa@ìzäÛaﻤﻔﻬوم اﻝﻨﺤو وﻤﻴداﻨﻪ.ﻤﻔﻬوم اﻝﻜﻼم ،اﻝﻜﻠﻤﺔ ،اﻝﻜﻠم،

2

¶ëþa@pbÐÛû¾a@ïi‹ÈÛa@ìzäÛa@À@Ñîä—nÛa
òîàîÜÈm@‘ëŠ†@–@õbäjÛa@ë@la‹Ç⁄a
@bèb¹cë@òîÜÈÐÛa@òÜà§aﻤﻜوﻨﺎت اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ:
اﻝﻤﺘﻌدي أﻨواﻋﻬﻤﺎ
@ðČ‡Èn¾a@ÝÈÐÛa@ @âŒýÛa@ÝÈÐÛaأوﻻ:اﻝﻔﻌل:أﻗﺴﺎﻤﻪ اﻝﻔﻌل اﻝﻼزم واﻝﻔﻌل
ّ
@ ÝÇbÐÛaاﻝﻔﺎﻋل :ﺘﻌرﻴﻔﻪ ،ﺼورﻩ ،ﺤﻜﻤﻪ ،رﺘﺒﺘﻪ .ﻤطﺎﺒﻘﺔ اﻝﻔﻌل ﻝﻠﻔﺎﻋل ﻋددا.ﺘﺠرﻴد ﻓﻌﻠﻪ

3
4
5
6

ﻤن ﻀﻤﻴر

اﻝﻤﺜﻨﻰ واﻝﺠﻤﻊ ﺘذﻜﻴر ﻓﻌﻠﻪ وﺘﺄﻨﻴﺜﻪ
7

püìÈÐ¾aZòîÜÈÐÛa@ òÜà§a@ pbàànß

@اﻝﻤﻔﻌول ﺒﻪ :ﺘﻌرﻴﻔﻪ أﻗﺴﺎﻤﻪ أﺤﻜﺎﻤﻪ ﺘﻘدﻴم اﻝﻤﻔﻌول ﺒﻪ

وﺘﺄﺨﻴرﻩ)رﺘﺒﺘﻪ(ﺘﻘدﻴم اﻝﻤﻔﻌول ﻋﻠﻰ اﻝﻔﻌل واﻝﻔﺎﻋل ﻤﻌﺎ.
8

énîàm@ kj@ LéÐí‹Èm@ ZÕÜĐ¾a@ ÞìÈÐ¾a

ﻤﺒﺎﺤث اﻝﻤﻔﻌول اﻝﻤطﻠق اﻝﻤﺼدر اﻝﻤﺒﻬم واﻝﻤﺼدر

اﻝﻤﺨﺘص اﻝﻤﺼدر اﻝﻤﺘﺼرف واﻝﻤﺼدر ﻏﻴر اﻝﻤﺘﺼرف اﻝﻨﺎﺌب ﻋن اﻝﻤﺼدر ﻋﺎﻤل اﻝﻤﻔﻌول اﻝﻤطﻠق
أﺤﻜﺎم اﻝﻤﻔﻌول اﻝﻤطﻠق اﻝﻤﺼدر اﻝﻨﺎﺌب ﻋن ﻓﻌل
9

ZHéÛI@HéÜuc@åßI@éÜuþ@ÞìÈÐ¾aﺘﻌرﻴﻔﻪ ﺸروط ﻨﺼب اﻝﻤﻔﻌول ﻷﺠﻠﻪ أﺤﻜﺎم اﻝﻤﻔﻌول ﻷﺠﻠﻪ

10

ZHæbØ¾a@Ò‹Ãë@æbßÛa@Ò‹ÃIHÒ‹ÄÛaI@éîÏ@ÞìÈÐ¾aﺘﻌرﻴﻔﻪ ﻤﺒﺎﺤث اﻝظرف@ @:

ِ
ِ
ِ
اﻝﻤﻔﻌول ﻷﺠﻠِ ِﻪ
ﻨﺼب
ﻋﺎﻤ ُل

اﻝظرف اﻝﻤﺒﻬم واﻝظرف اﻝﻤﺤدوداﻝظرف اﻝﻤﺘﺼرف واﻝظرف ﻏﻴر اﻝﻤﺘﺼرف ﻨﺼب اﻝظرف ﻨﺎﺼب

اﻝظرف)اﻝﻌﺎﻤل ﻓﻴﻪ(ﻨﺎﺌب اﻝظرف اﻝظرف اﻝﻤﻌرب واﻝظرف اﻝﻤﺒﻨﻲ
َﺤ َﻜﺎﻤﻪ :راﺒﻌﺎً:
@ ZéÈß@ ÞìÈÐ¾aﺘَ ْﻌ ِر ُ
اﻝﻤ ْﻔ ُﻌو ُل ﻤﻌﻪ :ﺜﺎﻨﻴﺎً  :ﺸروط ﻨﺼب اﻝﻤﻔﻌول ﻤﻌﻪ  :ﺜﺎﻝﺜﺎً  :أ ْ
ﻴف َ
اﻗﻊ ﺒﻌد اﻝواو @ @ .
ﺤﺎﻻت اﻻﺴم اﻝو ِ
ُ

11

Z@Þb¨a

12

ﺸروط اﻝﺤﺎل ﻋﺎﻤل اﻝﺤﺎل وﺼﺎﺤﺒﻬﺎ أﺤﻜﺎم اﻝﺤﺎل ،اﻝﺤﺎل اﻝﺠﻤﻠﺔ

أﺤﻜﺎم واو اﻝﺤﺎل@ @

ﺤﺎﻝﻴﺔ
اﻜﻴب ّ
ﺼﻴﻎٌ وﺘر ُ
ZîîànÛaﺘﻌرﻴﻔﻪ  :أﻨواﻋﻪ :ﻤﺒﺎﺤﺜﻪ:ﺘﻤﻴﻴز اﻝذات وﺤﻜﻤﻪ ﺘﻤﻴﻴز اﻝﻨﺴﺒﺔ وﺤﻜﻤﻪ ﺤﻜم ﺘﻤﻴﻴز اﻝﻌدد اﻝﺼرﻴﺢ

13

ﻜﺄﻴن وﺘﻤﻴﻴزﻫﺎ ﻜذا وﺘﻤﻴﻴزﻫﺎ ﺒﻌض أﺤﻜﺎم اﻝﺘﻤﻴﻴز@ @
ﻜم اﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻴﺔ وﺘﻤﻴﻴزﻫﺎ ﻜم اﻝﺨﺒرﻴﺔ وﺘﻤﻴﻴزﻫﺎ ّ
Zõbärnüaﺘﻌرﻴﻔﻪ ﻤﻜوﻨﺎت ﺠﻤﻠﺔ اﻻﺴﺘﺜﻨﺎء* أدوات اﻻﺴﺘﺜﻨﺎء " ﻜﻠﻤﺎﺘﻪ أوﻻ ـ ﺤروف اﻻﺴﺘﺜﻨﺎء@ @:

14

ﺜﺎﻨﻴﺎ ـ أﺴﻤﺎء اﻻﺴﺘﺜﻨﺎء  :ﺜﺎﻝﺜﺎ ـ أﻓﻌﺎل اﻻﺴﺘﺜﻨﺎء.

مادة :فقه اللغة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

مدخل :فقه اللغة )نشأة المصطلح ،مفھومه( الفرق بين فقه اللغة وعلم اللغةوالفلولوجيا
نظريات نشأة اللغة اإلنسانية:المحاكاة .التواضع واالصطالح.االلھام........
اللغة العربية واللغات السامية ،.للغة العربية ولھجاتھا.
عالقة اللفظ باللفظ -1:العالقة بين صوت الكلمة ومعناھا
 -2النبر في اللغة العربية
 -3األبنية واألوزان
عالقة اللفظ بالمعنى -1 :الترادف )أسبابه .اختالف الدارسين حول وجوده
-2المشترك اللفظي
-3التضاد
عالقة اللفظ باالستعمال-1:االشتقاق) مفھومه ،أنواعه ،العام،
الكبيراألكبر،الكبار"النحت
-2الدخيل
-3المعرب
-4المولد في اللغة ،
-5االعراب وبناء الكلمة في العربية

مادة :تقنيات البحث )(2

1

اختيار موضوع البحث )تدريبات حول صياغة عنوان البحث(

2

إشكالية موضوع البحث )عناصر اإلشكالية والكلمات المفاتيح(..تمارين

3

رسم خطة البحث )عناصر المقدمة ،الفصل و/أو الباب والفصول ،الفقرة..،الخاتمة غايتھا
وشروطھا (...تمرينات

4

التوثيق )الوحدات البيبليوغرافية ( ..متبوعة بتمارين حول توثيق المراجع

5

أنواع المراجع )المؤلفات ،الكتب المترجمة ،المجالت ،الرسائل واألطروحات ،الموسوعات
والمعاجم ،مواقع الشبكية(...

6

جمع المادة وتوثيقھا وتبويبھا )تدريبات(

7

التأليف  ..أسلوب كتابة البحوث العلمية )..التقميش والتعليق والنقد والتحليل واالستنتاج( تمارين

8

التأليف )حصة ثانية(

9

التھميش )مفھوم الھامش ووظيفته(

10

إخراج البحث )فضاء الصفحة ،الحواشي والھامش( )الكتابة من اليمين إلى اليسار ،ومن اليسار
إلى اليمين ( )حجم الخط ،كتابة أسماء األعالم والمصطلحات) (....عدد الكلمات في السطر وعدد
السطور في الصفحة(....

11

إخراج البحث )تدريبات على تقنيات الكتابة(

12

صفحة العنوان )شكلھا ومضمونھا (..تدريبات

13

الفھارس )فھرس الموضوعات ،األعالم ،المصطلحات ،المالحق(
مراجعة عامة

14

مادة :فنيات التعبير الكتابي
1

2
3
4

حول ضرورة االنتقال من المشافھة إلى الكتابة .التعبير كفاءة ) كفاءة الكتابة ،الكفاءة
والممارسة(..
أنماط لغة التعبير الكتابي)النمط اإلحتفائي-النمط اإلقناعي -النمط المعياري .النمط التلقائي .النمط
الشعبي -النمط الوظيفي -النمط اإلبداعي(
التعبير الكتابي الرقمي)مواصفات وآفاق ،أثره في تطوير نشاط التعبير
فعالية إفراغ التعبير):المفھوم اللغوي  ،االصطالحي ،الھدف ،واإلجراءات المعتمدة(..
ّ
التمثل والمحاكاة) المفھوم  ،التقنية ،النماذج ،تدريب(..
إجراء

5
6
7
8
9

10

11

12
13
14

إجراء الوصف) المفھوم  ،النماذج ،تدريب.(.إجراءالتعليق )فنيات التحرير(
إجراء السّرد)المفھوم،اآللية ،النماذج ،تدريب(.
إجراء التلخيص) المفھوم ،اآللية ،النماذج ،تدريب .تقنية تسجيل المالحظات واألفكار،استخدام
المخططات الھيكلية والشجرية(
إجراء التقليص) المفھوم ،اآللية ،النماذج ،تدريب.(..
إجراءالتقرير) المفھوم،اآللية ،النماذج ،تدريب(..
إجراء كتابة بحث ) تحديد العناصر التي يقتضيھا موضوع البحث ،مراعاة الرتيب المنطقي
للعناصر ،الطروحات القائمة  ،الطروحات المضادة ،التركيب واالستخالص،كيفية التعامل مع
األدلة والبراھين المنطقية،توظيف اللغة بحسب طبيعة البحث ،ضبط النتائج المتوصل اليھا في
البحث(
قوالب تعبيرية كتابية متنوّ عة:
المقال ) :مفھومه وضرورته ،خصائصه الفنية واألسلوبية-أنواعه ،تدريب حول:استخدام كلماتمناسبة للسياق  ،التعبير بكلمات مح ّددة ،استخدام جمل صحيحة في تراكيبھا ،توظيف انماط
متنوّ عة للجمل ،االستعانة بالصور البالغية خدمة للمعنى،جودة المقدمة وجودة الخاتمة ،التسلسل
المنطقي في طرح أفكار الموضوع وطرحھا ،ال ّدقة في وضع عالمات الترقيم والعناوين
والھوامش،توظيف اللغة المعبّرة والمؤدية للمعنى ،وذلك بانتقاء الجمل الدالة والمعاني القريبة
إلى ذھن المخاطب (.
الرسائل اإلدارية ) تقنيتھا -خصائصھا ،تدريب (
السيرة الذاتية) عناصرھا -ف ّنياتھا ،تدريب (
اإلجابة عن سؤال) استيعاب فكرة السؤال -تخطيط اإلجابة -مستلزمات اإلجابة) الطرح -استخدام
لغة واضحة في معانيھا ،دقيقة في افكارھا -انتقاء الحجج والبراھين المنطقية التي تخدم الفكرة
وتخدم الموضوع -استخالص النتائج واألحكام(.

مادة :العروض وموسيقى الشعر
1
2
3
4
5
6

التعريف بعلم العروض) العروض لغة و اصطالحا – واضع علم العروض – أھمية علم
العروض و فوائده (معنى الشعر ،موسيقى الشعر ،مصادر العروض ومراجعه
تعريفات :القصيدة ،األرجوزة  ،المعلقة  ،الحولية  ،الملحمة ،النقيضة  ،اليتيمة ،البيت
قواعد الكتابة العروضية) القواعد اللفظية – القواعد الخطية ( تقطيع الشعر العربي
)الرموز – التفاعل – األسباب (
بناء البيت  :التعريف – األعاريض – األضرب(أنواع األبيات الشعرية ،التفاعيل
ومتغيراتھا،المقاطع العروضية

الزحافات و العلل
التصريع والتجميع التدوير البحور و الدوائر

البحور الشعرية

معنى البحر ،عدد البحور الشعرية ،مفاتيح البحور

7

خصائص بحور الشعر ،البحور في الشعر الحر

8

أوزان

9

بحر الكامل ،بحر الھزج ،بحر الرجز -،بحر الرمل

10

بحر السريع ،بحر المنسرح ،بحر الخفيف ،بحر المضارع

11

بحر المقتضب ،بحر المجتث ،بحر المتقارب،بحر المتدارك

12

دراسة القافيةالقافية ،حروفھا،حركاتھا ،أنواعھا ،عيوبھا
القافية في الشعر المعاصر .الجوازات الشعرية
موسيقى الشعر الھندسات الصوتية والتنسيقات العروضية

13
14

البحوربحر الطويل ،بحر المديد ،بحر البسيط ،بحر الوافر

مادة :تاريخ الحضارة اإلنسانية
1

الحضارة االنسانية :مفھومھا ومجالھا

2

حضارة مصر الفرعونية:الكتابة –االدب والفنون

3

حضارة بالد الرافدين:تاريخھا –الديانة والفنون –الفكر والعلوم

4

الحضارة الفينيقية:نشأتھا-الفنون والعلوم

5

الحضارة اإلغريقية:تاريخ اليونان –اآلداب والفلسفة-الفنون

6

الحضارة الرومانية:تاريخ الرومان –اآلداب والفنون والعمران

7

الحضارة الفارسية:نشأتھا –مظاھر الحضارة الفارسية

8

الحضارة الھندية:تاريخ الھند –تراث الھند

9

الحضارة الصينية:تاريخ الصين –تراث الصين األدبي والعلمي

10

حضارة جنوب الجزيرة العربية:تاريخھا الكتابة واألدب

11

الحضارة العربية اإلسالمية:نشأتھا –اآلداب والفلسفة –الفنون

12

حضارة المايا :نشأتھا –التراث الفني واألدبي

13

حضارة األزتيك:تاريخھا –الفنون والعلوم

14

النھضة األوروبية:الترجمة –نھضة األدب –الفنون والعلوم

FRANÇAIS (2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

La lexie nominale
Pratique linguistique
La lexie Verbale
Phrase Complexe
Phrase Simple
Pratique linguistique
Les économies linguistiques de l’oral
Pratique linguistique
Les économies linguistiques de l’écrit
Pratique linguistique
Langue de spécialité
Pratique linguistique
Pratique linguistique
Pratique linguistique

ANGLAIS (2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

The present tenses
The past and perfect tenses
The future
The conditional
Exercises
The participles present and past
Exercises
The Gerund
Exercises
The imperative
Exercises
The passive voice
Reported speech
Exercises

مادة :اإلعالم اآللي )(2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

أدوات نظام التشغيل ويندوز
تنفيذ البرامج الملحقة بالنظام وإغالقھا
االستعمال اليدوي لأليقونات
برنامج اآللة الحاسبة
برنامج Exel
برنامج WordPad
برنامج Paint
ضغط الملفات وفك الضغط )(WinZip, winRar
قراءة المستندات المختلفة )مستند نصي ،مستند  ،PDFكتاب الكتروني(...
تنصيب وإزالة البرامج
تجھيز الملحقات )ماسح ضوئي ،طابعة( ...
استعمال األقراص بجميع أنواعھا
استعمال األنترنيت
استعمال األنترانيت

