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 :  الوصف العام للمقرر 

ر تذراسح كتاٍب لذٌٍن هي كتة اللغِح هي عذج جْاًة : تزجوح الوؤلف ، هٌِجٍح الكتاب ،     ٌِتنُّ الومزَّ

، ّكذلك الْلْف على ًصْص هي تطْى ُذٍ الكتة ،كًِْا تُعذُّ هي  ُجولح هي هسائل الكتاب ّهثاحثَ

 عٍْى اللغح ّتزاثِا .

 ثانياً: األهداف المرجّوة 

ً ُذٍ الوادج .1  ـ إتماى الوادج الوعزفٍح الومزرج ف

ً تزاكٍة اللغح ّألفاظِا تحٍث ٌفّزق الطالُة 2 ، ـ اكتساُب هِارجِ التذلٍك ف تٍي ها ٌصحُّ ّها ال ٌصحُّ
 ّها ُْ لٌْنٌ فصٍح ّها ُْ هلحٌْى فاسذٌ.

اد ُذٍ الحزكح فً التصحٍح 3 ّّ ً استخذهِا ر ـ اإللوام الوْجز تحزكح التصحٍح اللغّْي ، الوعاٌٍز الت

 ّالتضعٍف .

 هعِا.ـ تجسٍز العاللِح تٍي الطالِة ّكتة السلِف، تحٍث ٌألُف طزٌمتِا، ٌّعتاد على التعاهل 4

  ومن أهدافه أٌضا :

 أن ٌتعرف الطلبة الكتاب المدٌم بوصفه حمال دراسٌا جدٌدا..1 
 . أن ٌحفز فً الطلبة الرغبة الجادة فً متابعة هذا الحمل العلمً. 2
 . أن ٌتعرف الطلبة كٌفٌة المراءة الصحٌحة.3
 . أن ٌتعرف الطلبة كٌفٌة الكتابة الصحٌحة.4
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 من المصطلحات.. أن ٌتعرف الطلبة طائفة 5
 أن ٌتعرف الطلبة لغة العرب كما هً فً تآلٌفهم. . 6
 

 ٌتضمن هذا المحور التؤكٌد على الجوانب اآلتٌة : 

 أـ المراءة الصحٌحة المشتملة على صحة مخارج الحروف والدربة المستمرة علٌها. 

 لمعنى. ب ـ االبتعاد عن اللحن ومراعاة األداء النحوي ، والتؤكٌد على أثر ذلن فً ا

جـ ـ مراعاة عالمات التررلٌم فرً المرراءة ، الن عالمرات التررلٌم لٌسرت مسرؤلة شركلٌة فرً 

 الكتابة فحسب وإنما عاللتها األساس بالمراءة وبٌانها فً ذلن هو األساس .

دـ االحساس العالً بمعنى النص الممروء ومحاولة تذوله سواء أكران شرعرا ام خطبرة ومرا 

 إلى ذلن 

م بخلك حال من التلمً المتمٌز لمرا ٌمررأ ، فر ذا كانرت المرراءة الصرحٌحة مهمرة هـ ـ االهتما

 فاالستماع والتلمً الصحٌح مهم أٌضا. 

وـ محاولة الربط برٌن كرل مرا ٌمررأ بمسرتوٌات اللغرة العربٌرة ومجالتهرا مرن نحرو وصررف 

وبالغرة ونمرد وغٌرهرا ألن فررً ذلرن حضرورا مهمرا لمعاررم دروس اللغرة العربٌرة فرً هررذا 

 لدرس.ا

 

 

 .فصل فً ذكر الفرق بٌن المناوم والمنثور وما ٌمال فً تفضٌل أحدهما على اآلخر

أما حد النثر: فهو حد الكالم الذي ذكرناه فً هذا الكتاب وأما حد الشعر فهو كالم موزون 

ممفى ٌدل على معنى وللنا: كالم لٌدل على جنسه. وللنا: موزون لنفرق بٌنه وبٌن الكالم 

الذي لٌس بموزون وللنا: ممفى لنفرق بٌنه وبٌن المإلف الموزون الذي ال لوافً المنثور 

 .له. وللنا: ٌدل على معنى لنحترز من المإلف بالموافً الموزون الذي ال ٌدل على معنى

وسمى شعراً من لولهم شعرت بمعنى فطنت والشعر الفطنة كرؤن الشراعر عنردهم لرد فطرن 

هوماً ما فؤ لل مرا ٌمرع علٌره اسرم الشرعر بٌتران ألن التمفٌرة ال لتؤلٌف الكالم وإذا كان هذا مف
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تمكن فً ألل منهما وال تصح فً البٌت الواحد ألنهرا مؤخرذوة مرن لفروت الشرًء إذا تلوتره 

ولد ذهب العروضٌون إلى أن ألل ما ٌطلك علٌه اسم الشعر ثالث أبٌات ولٌس األمر علرى 

 .هو ٌدل على أن البٌتٌن شعرما ذهبوا إلٌه ألن الحد الصحٌح لد ذكرناه و

ومن امثلة هذه النصوص مثال لصرة الكنردي وترؤجٌر العمرارات الترً سرنذكرها هنرا كمثرال 

 على هذه المادة 
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إن شاء هللا تعالى نلتمٌكم فً محاضرة أخرى ،وصل اللهم على نبٌنا دمحم وعلى آله وصحبه 

 وسلم .

 

 


