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الوحدة األولى
تعريف

Unit - I

بالشفعر الجفاىي ،القصفددة وتطورىفا المعيقفات السفع )دراسف معيقفات :إمفرؤ القفد ،زىدفر بف أبف،

سيمى عنترة ب ش ّداد طرف ب الععد( خصائص الشعر الجاىي ،أنواع النثر الجاىيى

الوحدة الثاند

القرآن الكريم والحديث الشري

Unit - II

وأثرىما ف ،اليغ العربد وآدابها

الخطاب اإلسالمد وأىم خطعاءىا الخطاب األموي وأىم خطعاءىا

كتاب الرسائل ف ،العصر اإلسالم ،واألموي

الوحدة الثالث

Unit - III

الشعر ف ،العصر اإلسالم ،الشعراء المخضرمون

الشعر ف ،العصر األموي )الغزل النقائض( أىم الشعراء األمويد .

الوحدة الرابع

Unit - IV

تطور الشعر ف ،العصر الععاس ،االتجاىات الجديدة ف ،الشعر األثر الخارج،
التجديد ف ،الشعر )ف ،الشكل والمضمون( أىم الشعراء الععاسدد

الوحدة الخامس

Unit - V

النثر العديع ،الععاس ،أسيوب المقامات أعالم النثر العرب ،وأسالدعهم أىم الكتب المدون

الوحدة السادس

Unit - VI

الثقاف العربد ف ،األندل ،أعالم الثقاف أىم الكتب المدون

الشعر العرب ،ف ،األندل ،أعالم الشعراء شعر الطعدع الزجل المو ّشح

الوحدة السابع

Unit - VII

األدب العرب ،ف ،العصر الممالدك والعثمان ،وأىم كتب المراج

الوحدة الثامن

Unit - VIII

النهض العربد الحديث  :اسعابو وأعالمو

النثر العرب ،الحديث وأعالمو وأىم آثارىم

الوحدة التاسع

Unit - IX

الرواي العربد  :تطورىا وأىم الروائدد وآثارىم ف الرواي دراس فند لرواي "شجرة العؤس"

الوحدة العاشرة

Unit - X

المسرحد والقص القصدرة :فنهما وتطورىما ف ،العربد وأىم الرواد وآثا رىم دراس فند لمسرحد "الصفق "
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الوحدة الحادي عشرة

Unit - XI

نهض الشعر العرب ،الحديث وتطوره أعالم الشعراء وآثارىم

اإلتجاىات الجديدة ف ،الشعر :الكالسدكد الجديدة الرومانطدقد الرمزي الواقعد

االوحدة الثاند عشرة

Unit - XII

مدارس الشعر العربى الحديث :مدرس الديوان – جماع أبولو – مدرس شعر الحر

نشأة األدب العرب ،ف ،المهجر وظهور الصحاف العربدّ "الرابط القيمد " و"العصع األندلسد "
المدون
رواد أدب المهجر أىم الكتب ّ

الوحدة الثالث عشرة

Unit - XIII

الثقاف العربد ف ،الهند وأىم مراكزىا ف ،العصر الحديث

والعام تطور الصحاف العربد
تطور العيوم اإلسالمد
ّ
تطور الشعر العرب ،و أىم الشعراء النثر العرب ،وأىم الكتاب

الوحدة الرابع عشرة

Unit - XIV

النقد األدب ،وأصولو مناىج النقد األدب:،

تطور النقد والعالغ ف ،العصر القديم وأعالم النقد القديم
ورواده
تطور النقد العرب ،الحديث ّ

الوحدة الخامس عشرة

Unit - XV

الكتاب العروضد التفاعدل الزحافات والعيل

العحور التقطد العروض ،لعحر الطويل والكامل

التشعدو وأقسامو االستعارة وأنواعو الكناي

تقسدم الكالم إلى خعر وإنشاء اإليجاز واإلطناب
الجناس الطعاق التوري

الوحدة السادس عشرة

Unit - XVI

العالم العرب ،المعاصر معالم جغرافد ديموغرافد خيفد تاريخد موجزة نشوء دول العرب الجديدة

جامع الدول العربد والمنظّمات السداسد واالجتماعد .

الوحدة السابع عشرة

Unit - XVII

القواعد النحوي والصرفد الترجم فهم اليغ
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