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 : الثانيالفصل الدراسي مـ2016 –2015هـ / 1437 – 1436 العام الجامعي
  أ. :أستاذ المادة

 ساعات معتمدة 3 عدد الساعات المعتمدة
 عملي نظري  ساعات التدريسعدد 

45   
 :: وصف المقررأوًل 

 الدراسات العليا. –إلسالمية والدراسات اريعة شهو مقرر إلزامي من متطلبات كلية ال -

 :أهداف المقرر ثانًيا:
 :يهدف تدريس هذا المقرر إلى

تمكيييين طيييالا الدراسيييات العلييييا مييين التعيييرف لليييى ايييروف المعييياقي التيييي ياتا هيييا الم سييير وال قيييي  وا  يييولي 
فيي اتيتالف  والمتكلم و لة هيذ  الايروف بميذاها الم سيرين وال قهيام والمتكلميين ودههت هيذ  الايروف و  رهيا

 العلمام

ر واإلفيراد ومعرفة القوالد اللغوية التي ياتا ها الم سر وا  ولي وال قي  فيما يتعلق بالضمائر والتعريي  والتقكيي
 .ي  واا وغير ذلك مما تشتد الاا ة إلوال مع والسؤال وال

= 

 
 

 

 جامعة طرابلس 
 

 الخطة الدراسية

 اللغة العربية للمتخّصص بالعلوم الشرعيّة: لمقرر

 لي بقاعي.عدالالت عشرة حروف معاٍن وأثرها في اختالف العلماء /   - 1: المقرر الكتاب

 اإلتقان للسيوطي: النوع األربعون والنوع الثاني واألربعون . - 2

 عاريب/ ابن هشام األنصاري.مغني اللبيب عن كتب األ - 3
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   :: محتوى المقررثالًثا
 [ساعتان  ]                    دالالت حروف المعاني وأثرها في اختالف العلماء: - 1

 أهمية حروف المعاني وعددها. -

قسيم حروف المعاني من حيث عملها ومن حيث عدد حروف مبناها ومن حيث ت -

 تصّرفها فيما تدخل عليه.

 نشأة حروف المعاني وتطور دراستها. -

 مكان بعض؟. هل تستعمل حروف المعاني بعضها -

 وف المعاني.الغية لزيادة حرالفوائد الب - 

 عاني بمذاهب المفّسرين والفقهاء والمتكلّمين.صلة حروف الم -

 ساعة[22يه والمتكلّم:]دراسة معاني الحروف اآلتية التي يحتاجها المفّسر والفق - 2

 إلى  -

 إالّ  -

 أو -

 الباء -

 حتّى -

 على -

 الفاء -

 في -

 الالم -

 من -
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 الهمزة  -

 إذ -

 إذا -

 أم -

 إن   -

 أن   -

 عن -

 ساعات [ 9] قد                                                         -

 الكاف -

 كلّ  -

 ال -

 لعلّ  -

 لو -

 لوال -

 الواو -

 ساعة [ 12 ]       قواعد مهمة يحتاج المفّسر واألصولي إلى معرفتها:       - 3

 قواعد في الضمائر. -

 أصل وضع الضمير لالختصار. -

 .مرجع الضمير: األصل تقدّم مرجع الضمير -

 قاعدة في عود الضمير على أقرب مذكور.  -

 قاعدة في توافق الضمائر في المرجع. -
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 ضمير الفصل. -

 ضمير الشأن والقّصة. -

 قاعدة في حكم عود الضمير على جمع العاقالت. -

 قاعدة في ترتيب مراعاة اللفظ والمعنى في الضمائر. -

 قاعدة في التذكير والتأنيث. -

 قاعدتان في التعريف والتنكير. -

 في اإلفراد والجمع. قاعدة -

 قاعدة في مقابلة الجمع بالجمع. -

 قاعدة في األلفاظ يظّن بها الترادف وليست منه. -

 قاعدة في السؤال والجواب. -

 قاعدة في أصل الجواب أن يعاد فيه نفس السؤال ليكون وفقه. -

 قاعدة األصل في الجواب أن يكون مشاكالً للسؤال. -

 قاعدة الخطاب باالسم والخطاب بالفعل. -

 قاعدة في المصدر. -

 قاعدة في العطف. -
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 :: األساليب واألنشطةرابًعا
 .المااضرة، المقاقشة، القرامات الارة، ا وراق البا ية

 : التقويم:خامًسا
 (.%40متاان السعي: )ا

 (%60اهمتاان القهائي: )

 : المراجع:سادًسا
 ا دوات القاوية في كتا الت سير / مامود  امد ال غير .1

 ا زهية في للم الاروف / الهروي  .2

 ال قى الداقي في اروف المعاقي / المرادي .3

 دراسات  سلوا القرآن / مامد لبد التالق لضيمة .4

 ر   المباقي في شرح اروف المعاقي /المالقي .5

 ل / ابن يعيششرح الم     .6

 الكوكا الدري في تتريج ال روع ال قهية للى المسائل القاوية /اإلسقوي  .7

 ز ا يالالمات /ال .8

 (.10لدد  – دين قباوة )باث في م لة ا امديةمشكلة الزيادة لاروف المعاقي / فتر ال .9

 القاو الوافي لباس اسن .10

 


