
 

Al-Zaytoonah University of Jordan 

 

 

 
 
 
 

ة الـزيتـونــــة األردنيــة ـجـامع  

 

 QF08/0409-1.0 وآدابهااللغة العربية  ي قسمف  – الوصف المختصر للمواد الدراسية
 

QF04/0409– page 1/6 

 

 44 عدد المواد الدراسية 32/7/3102 تاريخ االعتماد 0-3102/3102 الخطة الدراسية رقم 
 

 
 

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة
 0400044 4 (  0الّلغة العربّية )  0410000

اع واستيعاب، ويتم التوصل الى ذلك من خالل دراسة أبرز تحسين مستوى الطلبة في المهارات االستقبالية األساسية من قراءة واستم
عة،  رف النحو والتركيب ، واستخدام المعاجم القديمة والحديثة ، ودراسة الرسم اإلمالئي وعالمات الترقيم دراسة موس                                                                                                                      مفردات الص 

 والتعامل مع األعداد وكتابتها بالحروف حسب القواعد المرسومة .
 المتطلب السابق الساعات المعتمدة دراسيةاسم المادة ال رقم المادة

 - 4 الثقافة اإلسالمية 0410001
عريف الطالب بالثقافة اإلسالمية عقيدة وشريعة بمصادرها ونظمها السياسية واالقتصادية واالجتماعية والوقوف على الحقوق ت

  .، بما يبصر اإلنسان المسلم بأمور دينة ودنياه ي اإلسالم ، والتعريف بنظام العقوبات من: حدود ، وقصاص ، وتعزيرفوالواجبات 
 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة

 - 4 علوم القرآن والحديث  0410100
السند تتناول علوم القرآن من حيث: نزوله ، واألحرف السبعة ، والمحكم والمتشابه ، والمكي والمدني ، وعلوم الحديث من حيث: 

لمام بكتب الحديث من الصحاح أنواعه، وخصائص كل نوع ، مع اإلوالمتن، ومكانة الجرح والتعديل، ومصطلحاته، وغريب الحديث و 
 والمسانيد والمستدرك .

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة
 - 4 تذّوق الّنّص العربيّ  0410004

ولوج به إلى مختارات من األدب العربي شعره ونثره في مختلف األغراض الشعرية ، والموضوعات النثرية بفنونها توجيه الطالب وال
 المختلفة ، والوقوف به على منابع تراثنا العربي األصيل ، ليزداد مذخوره اللغوي من المفردات والتراكيب والصور واألخيلة.

 المتطلب السابق المعتمدةالساعات  اسم المادة الدراسية رقم المادة
 0410000 4 مبادئ الّنحو والّصرف 0410104

استدعاء الحصيلة المعرفية والنحوية والصرفية لدى الطالب عبر المراحل الدراسية السابقة، وتمكينه من توظيفها والبناء عليها في 
رف، والتركيز على األساسيات التي يمك ليها طالب كلية اآلداب من مختلف إن أن يركن                                                                       دراساته المعمقة في مادتي النحو والص 

 التخصصات .
 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة

 - 4 ( 0الّنحو )  0400000
 
 

 

راسة المعمقة والبحث العلمي بتركيز على تركيب الجملة في ال عربية نقل الطالب من  مرحلة فهم أساسيات النحو إلى مرحلة الد 
فراد والتثنية والجمع ، والتذكير والتأنيث وكل ما يتعلق بعموميات  البناء ، والتعريف والتنكير  واإلبنوعيها ، وأركان الجملة ، واإلعراب و 

 تلك المادة.
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 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة
 0400000 4 ( 1الّنحو )  0400101

 

 :                                                                                                                ل بالطالب من عموميات النحو إلى دراسة تفصيلية في الجملة االسمية بتركيز على المعرب من األسماء ابتداء  بالمرفوعة منهاتنتق
وذلك  ،المبتدأ ، والخبر ، اسم كان وأخواتها ، اسم ما حمل على ليس ، اسم أفعال المقاربة ، خبر إن وأخواتها خبر ال النافية للجنس 

 .مة ومحدثه وتطبيقات واستشهادات من القرآن الكريم والحديث الشريف والشعر العربي القديم بوجه خاصمن خالل نصوص قدي
 

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة
 - 4 الّنقد األدبي القديم 0400141

 

ة توجهات نقدية جزئية في ر المؤثرات التي لعبت دورا  في بلو  التعريف بأولويات النقد العربي القديم من خالل وقفات نقدية تعالج
 العربي المتتالية. المنهجية عبر عصور األدب البدايات في العصر الجاهلي ثم صدر اإلسالم ، ومن ثم انتقال النقد إلى النظرة

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة
 - 4 (0) عربّيةالبالغة ال 0400440

 

ن الطالب من استيعاب مفاهيم الدرس البالغي1البالغة العربية ) تشمل  :( علمي  البيان والبديع مع تطبيقات مختصرة تمك 
 نحو التشبيه بأنواعه واالستعارة والكناية والطباق والجناس والسجع والمقابلة .

 

 طلب السابقالمت الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة
 - 4 األدب الجاهلي  0400010

النتاج الشعري والنثري في العصر الجاهلي، ودراسة حياة بعض شعراء القبائل الفرسان والصعاليك،  ماذج منتعرض لدراسة ن
             ة وفن ية، في                                                                                                           والوقوف على البيئة األدب ية  للشعر وللشعراء، ودراسة المعل قات وما أحيط بها من أفكار ونظريات، دراسة موضوعي  

                                  مختلف األغراض الشعر ية لذلك العصر.
 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة

 0400040 3 األدب اإلسالمي واألموي  0400041
 

ر واألدب بشكل                                                                                                 تقديم صورة واضحة عن األدب في صدر اإلسالم وعصر بني أمي ة  من خالل دراسة قضايا مت ع ددة أثيرت حول الشع
عام مثل: أثر اإلسالم في األدب، ودعوى ضعف الشعر، وشعر الفتوحات والنقائض، والشعر السياسي، وكل ذلك من خالل نصوص 

 .مختارة تمثل مقاربتها دراسة لتلك القضايا من وجهة نظر القدامى والمحدثين
 

 بقالمتطلب السا الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة
 - 4 اللسانيات الحديثة 0400404

 عن كشفبال ،الطالب بالمعرفة اللسانية الكافية، من خالل الوقوف على أبرز البصائر اللسانية التي أنتجتها الجهود اللغوية تزويد
والماثل، ومحاورة  لتراثي  ا : العربي  ينعلى البصائر اللسانية في العقل قوفوالو  ،والتطبيقي   نتائج الدرس اللساني، في شقي ه: النظري  

.  لبغية الوصو  ؛المشكالت اللسانية في العقل العربي    إلى تطوير الدرس اللساني  في محيطنا العربي 
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 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة
 0400000 4 ( 4الّنحو )  0400404

 

                                                                      عات علتتم النحتتو : المجتترورات بحتترف جتتر ، والمجتترور باإلضتتافة ، اإلضتتافة اللفظيتتة                                       يستتتكمل فتتي هتتذا المستتتوى متتا تبقتتى متتن موضتتو 
                                                                                                                           والمعنوية، التوابتع : النعتت ، التوكيتد ، البتدل ، عطتف النستق،  عطتف البيتان ، والعتدد متن حيتث : تمييتزه ، تتذكيره وتأنيثته ، إعرابته ، 

  .   ا                 وي وتطبيقه عملي                                                               تعريفه ، ويصحب ذلك تطبيقات تمكن الطالب من استيعاب الد رس النح
 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة

 0400404 4 ( 4الّنحو )  0400400
يستكمل في هذا المستوى ما تبقى من موضوعات علم النحو : المجرورات بحرف جر ، والمجرور باإلضافة ، اإلضافة اللفظية و 

سق،  عطف البيان ، والعدد من حيث : تمييزه ، تذكيره وتأنيثه ، إعرابه ، التوكيد ، البدل ، عطف الن  المعنوية، التوابع : النعت ، 
 .اب الد رس النحوي وتطبيقه عملي ا تعريفه ، ويصحب ذلك تطبيقات تمكن الطالب من استيع

 

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة
 - 4 صرف العربيعلم ال 0400000

 
 

رفي والقلب المكاني وأمثلة توضيحية ، قبل االنتقال إلى دراسة األفعال من حيث الصحة  رف وميدانه ، والميزان الص                                                                                                                         تعريف بعلم الص 
شتقات ، سنادها إلى الضمائر ، وتوكيد الفعل بالنون الثقيلة والخفيفة ومن ثم دراسة المصادر ، والم   ا  واالعتالل ، والمجرد والمزيد ، و 

رف في هذه المرحلة واستيعابه.                                                                                    في ضوء تطبيقات من مراجع قديمة وحديثة تعين على فهم الص 
 
 

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة
 - 4 العروض والقافية 0400114

 

ت وما يدخل عليها من زحافات أو علل وتصاقبها وأهم مصطلحاته، ودراسة التفعيال عن نشأة علم العروض ومعناه وواضعهمقدمة 
في تكوين بحور الشعر وموسيقاه الداخلية والخارجية، ثم دراسة القافية بتعريفاتها وحروفها وحركاتها وعيوبها... والتطرق إلى شعر 

 من الشعر القديم والحديث. التفعيلة )الشعر الحر( والمقارنة بينه وبين الشعر العامودي، من خالل تطبيقات على أبيات ومقطعات
 

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة
 0400041 4 ( 0األدب العباسي ) 0400114

دراسة نصوص من الشعر العباسي دراسة تحليلية للوقوف على أعالم الشعر العباسي، وأغراضه بما يكشف عن مالمح التطور فيه 
لمضمون، والوقوف على التأثر والتأثير في الثقافات األخرى، وظاهرة المولدين من الشعراء ومواقفهم من بناء من حيث الشكل وا

                                         القصيدة العربي ة في الجاهلية وصدر اإلسالم.
 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة

 0400114 4 ( 1األدب العباسي ) 0400414
 

                                                                                                             ذج من التتابع األدبي والنثري ألعالم الن ثر العباسي أمثال: ابن المقفع، الجاحظ، ابن قتيبة الدنيوري، دراسة تحليلية تعالج نما
 الستخالص اتجاهات النثر وأساليبه وأثر التمازج الثقافي والحركة العلمية والترجمة في النثر العباسي.
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 المتطلب السابق مدةالساعات المعت اسم المادة الدراسية رقم المادة
 - 4 مصادر اللغة واألدب 0400404

 

ا في محاور مختلفة مقدمة عن تاريخ التأليف عند العرب ، ومناهجه ، وأعالمه ، ثم اإللمام بعدد مفيد من مصادر اللغة العربية وآدابه
، أمهات الكتب ، كتب األمالي، كتب اللغة، معاجم األلفاظ والمعاني مصادر البالغة والنقد والعروض ، وكتب  : مصادر الشعر
ير.                  التراجم والس 

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة
 - 4 األدب األندلسي 040410

 

األنتتدلس عبتتر مراحتتل زمنيتتة مختلفتتة، ورصتتد اتجاهاتهتتا والتعريتتف بأشتتهر أعالمهتتا، دراستتة عوامتتل ازدهتتار الحركتتة الفكريتتة واألدبيتتة فتتي 
جوانب هذا األدب وفنونه وموضوعاته من: الموشحات، وشعر الطبيعتة، ورثتاء المتدن وأدب الجهتاد، والمجتالس األدبيتة،  لىوالوقوف ع

 والن ثر الفن ِّي وأشهر المؤلفات فيه.
 

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة
 - 4  األدب الحديث 0400410

 

حيتاء عنتد البتارودي ، والبحث في ريتادات التجديتد واإل دراسة مالمح الشعر واتجاهاته ومستواه الفني في القرنين التاسع عشر والعشرين
التتديوان، ومدرستتة أبوللتتو ، وشتتعر المهجتتر وحركتتة وشتتوقي وحتتافظ ومطتتران ، وتتبتتع الحركتتات النقديتتة والشتتعرية الرئيستتية مثتتل : مدرستتة 

 ذلك كله. عن الشعر الحر والمسرح الشعري مع معالجة نصوص تعبر
 

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة
 - 4 الصوتيات العربية  0400400

ومقارنتها بما توصلت إليه الدراسات الصوتي ة الحديثة في ميتدان:  مقدمة عن جهود علماء العرب القدماء في مجال الدراسات الصوتية
جهاز النطق البشري، ومختارج األصتوات وصتفاتها ووظائفهتا، والتطترق إلتى أنتواع علتم األصتوات: الفستيولوجي والفيزيتائي األكوستتيكي، 

 .علم التشريح وتكنولوجيا الصوتياتوالسمعي وما طرأ على ُكل ٍّ منها من تطور باستخدام التقنيات الحديثة واالستعانة ب
 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة

 - 4 اللغة  فقه 0400400
دراسة مفهوم فقه اللغة العربي ة وطرق تنميتة والوقوف على اآلراء في أصل اللغة، وتطورها، وما انبثق عنها من لهجات، وتوليدية 

ن حيث التضاد والترادف والمشترك اللفظي والكتابي، والترجمة والنحت والتعريب، والتعرض إلى العامي ة والفصحى في اللغة العربية م
 .الكتابة األدبية

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة
 0400141 4 النقد األدبي الحديث 0400444

طار  ثقافي شامل ينفتح على الثقافة المعاصرة إيث ومدارسه المتعددة واستيعاب النظريات الحديثة في دراسة قضايا النقد األدبي الحد
                                                                                                                 األخرى ، بتركيز على المناهج النقدية الحديثة ومحاولة توظيفها في بيئة نقدية عربي ة تؤثر في النقد الحديث وتتأثر به .
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 المتطلب السابق دةالساعات المعتم اسم المادة الدراسية رقم المادة
 - 3 هجري ال 01إلى  0األدب العربي من القرن  0400410

دراسة أبرز الظواهر الموضوعية والفنية في الفترات المملوكيتة والعثمانيتة، متن ختالل دراستة تحليليتة لنصتوص أدبيتة شتعرية ونثريتة متن 
 والرسائل بأنواعها، والشعر في تلك الفترات المتعاقبة. مراحل متعاقبة، بتركيز على التعريف باالتجاهات التي تحكمت في الخطابة

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة
 - 4 منهج البحث األدبي واللغوي  0400444

البحث األدبي ثم                                                                                                   مقد مة في مفهوم البحث عامة ، والبحث األدبي واللغوي خاصة ، ومن ثم تحديد خطوات البحث العلمي ، ومناهج 
ه الطلبة للبحث عن مصادرها داخل الجامعة وخارجها . ليكتبوا بحوثهم وتقاريرهم حول القضية المختارة ،                                                                                                                          اختيار قضيه للتطبيق يوج 

 .بهدف المناقشة والتقويم
 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة

 0400041 4 يماألدب القدموضوع خاص في  0400100

التراث األدبية أو النقدية أو البالغية ، ليتدرب الطالب على قراءة النصوص القديمة ، ويتعرف إلى   ُ                               ي ختار لهذا المساق مصدر من مصادر
ر في المصادر المعينة على فهم ما في هذه الكتب ، ويناق ش الطالب ما                                                                                                                     طريقة أصحابها في التأليف والقضايا التي كانوا يهتمون بها ، ويتبص 

يم تثيره من قضايا واتجاهات ، كما يبحث الطالب مظاهر التحول الفكري والوجداني وما أحدثاه من تطور وتجديد في األدب وموضوعاته بين القد
                                                             ُ       والحديث ، عبر النصوص الشعرية والنثرية المتضم نة في الكتاب الم ختار .

 المتطلب السابق ةالساعات المعتمد اسم المادة الدراسية رقم المادة
 0400440 4 ( 1البالغة العربّية )  0400404

: التقديم، والتأخير، والقصر، والفصل والوصل الجملة الخبرية واإلنشائية، ثم دراسة العالقة بين علم المعاني  يمفردات علم المعان دراسة
 .واألسلوبية وتطبيقات عملية عليها

 المتطلب السابق اعات المعتمدةالس اسم المادة الدراسية رقم المادة
 - 4 كتاب قديم  0400410
والقيمة األدبية والعلمية للكتاب ، والتعرف على صاحب الكتاب  المضمون                                                       من أمهات كتب التراث بالد راسة الشاملة من حيث المنهج و               تتناول كتاب ا

 المتوخاة من ذلك.شها زمن وضعه لمؤلفه ، والغاية وشيء من سيرته ، ومكانته األدبية، والبيئة االجتماعية واألدبية التي عاي
 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة
 - 3 قضايا لغوية 3531040

ري ة عن أبرز قضايا اللغة العربية في أبعادها البنائي ة والتداولي ة، وفي مستوياتها كاف ة، وفي عالقاتها مع السياقات الحضا الكشف
ياتوالثقافي ة التي تحيط بها؛ بقصد تحليل الت ر والتغي ر، وبقصد حْفز الطلبة على  االتي تواجهه حد  في رقعة فكرية وزمانية سريعة التطو 

ومقتضيات  م،الكشف عن هذه التحدي ات، والمشاركة في إيجاد الحلول المناسبة لها، من خالل االشتباك مع أبرز مقوالت عصره
 حياتهم. 

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية قم المادةر 
 - 4 إعجاز القرآن  0410400

تي ،                                                                                                                             دراسة أوجه إعجاز القرآن المختلفة : البيانية والبالغية واللغوي ة ، وا عجاز النظم ، واإلعجاز العلمي والغيبي والطبي واإلعجاز الصو 
                                   يا اإلعجاز القرآني قديم ا وحديث ا .واستعراض أهم المؤلفات التي عالجت قضا
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 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة
 0400410 4 موضوع خاص في األدب الحديث 0400441

تفاعله مع الفكر تظهر دور األدب و  التي  (.... الخالرواية ،الحديث )القصة  عربينماذج منتخبة من األدب ال راسةهذا المساق إلى د يهدف
 دالحدو  تفي عصر تتخذ فيه المثاقفة صورة المجابهة الحضارية والتعددية الثقافية المفروضة بثورة المعلومات الهائلة التي ألغ ،اإلنساني

 توى النظري الذي يبدو حاضر ا في الكثير من النصوص األدبية الجديدة على المس الغربيوالفواصل بين األمم ، مع االلتفات إلى الموروث 
 والتطبيقي .
 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة

 - 4 األدب المقارن  0400414
دراسة لألدب القومي في عالقاته التاريخية بغيره من األدب ، ورصد             وعربي ا أنه  ا                                مفهوم مصطلح األدب المقارن عالمي  مقدمة توضح 

ناطق التالقي الحضارية، ودراسة الفنون التي خضعت لذلك التأثر والتأثير مثل شعر التروبادور األسباني ، التأثر والتأثير عبر م
 والقصة البكارسيكية ، والوقوف على األطالل في األدب الفارسي.

 

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة
 - 4 المعجم العربيّ  400400

 

المادة على التعريف بالمعجم العربي، والتفريق بين علم المعاجم النظري والصناعة المعجمية، وتقف على جهود المعجميين  تنهض
بالمدارس العربية المعجمية؛ كالمعجم الصوتي،  والتعريفمعاجم المعاني ومعاجم الموضوعات،  فيالعرب في صناعة معاجمهم، 

تقف على شرح المادة المعجمية؛ كالشرح بالتفسير، والشرح بالضد، والشرح بالسياق، وتتناول أهم والمعجم األلفبائي، ومعجم التقفية، و 
 إيجابيات المعاجم وسلبياتها.

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة
 - 4 تاريخ الحضارة العربّية اإلسالمية 0420043

تا متوجزا لتتاريخ العترب قبتل اإلستالم و تتأثيرهم الحضتاري التذي الطلبة بالتدور الحضتاري ا فتعري لكبيتر للعترب المستلمين وتتنتاول عرض 
أهلهم لحمل اإلسالم بعد ذلك ، وتبحتث المتادة فتي التتاريخ اإلستالمي حيتث تتنتاول بالبحتث عتددا متن الجوانتب التاريخيتة منهتا: الجانتب 

كبير، كي يتمكن الطالب بعد من تقييم هذه الحضارة و تقدير دورهتا اإلنستاني و السياسي، االجتماعي ، االقتصادي، واإلرث العلمي ال
 الحضاري.   
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