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Unit - I

الوحدة األوىل

تعريف ابلشفعر اجلفهلي ،القصفدة وتطورلفه املعيقفه السفع )دراسف معيقفه  :إمفر القفد ،زلفر بف أيب سفيى
عنرت ب ش ّةاد طرف ب الععة( خصهئص الشعر اجلهلي ،أنواع النثر اجلهلي
Unit - II
الوحدة الثانية
القرآن الكرمي واحلةيث الشري وأثرمهه يف اليغ العربد وآداهبه
اخلطهب اإلسالمد وألم خطعهءله اخلطهب األموي وألم خطعهءله
كتهب الرسهئل يف العصر اإلسالم ،واألموي
الوحدة الثالثة

Unit - III

الشعر يف العصر اإلسالم ،الشعراء املخضرمون
الشعر يف العصر األموي )الغزل النقهئض( ألم الشعراء األمويني.
الوحدة الرابعة
تطور الشعر يف العصر الععهس ،االجتهله اجلةية يف الشعر األثر اخلهرج،
التجةية يف الشعر )يف الشكل واملضىون( ألم الشعراء الععهسدني
الوحدة اخلامسة
النثر العةيع ،الععهس ،أسيوب املقهمه

Unit - IV

Unit - V
أعالم النثر العريب وأسهلدعهم ألم الكتب املةون

الوحدة السادسة

Unit - VI

الثقهف العربد يف األنةل ،أعالم الثقهف ألم الكتب املةون
الشعر العريب يف األنةل ،أعالم الشعراء شعر الطعدع الزجل املو ّشح
الوحدة السابعة
األدب العريب يف العصر املىهلدك والعثىهين وألم كتب املراج
الوحدة الثامنة

Unit - VII
Unit - VIII

النهض العربد احلةيث  :أسعهبه وأعالمه
النثر العريب احلةيث وأعالمه وألم آاثرلم
الوحدة التاسعة

Unit - IX

الرواي العربد  :تطورله وألم الروائدني وآاثرلم دراس فند لرواي "كفهح طدع " لنجدب حمفوظ
الوحدة العاشرة
املسرحد والقص القصر  :نشأهتىه وتطورمهه يف األدب العريب وألم الرواد وآاثرلم
دراس فند ملسرحد "الةكتور حهزم" لعي ،أمحة ابكثر
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Unit - X
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الوحدة احلادية عشرة

Unit - XI

هنض الشعر العريب احلةيث وتطوره أعالم الشعراء وآاثرلم
اإلجتهله اجلةية يف الشعر :الكالسدكد اجلةية الرومهنطدقد الرمزي الواقعد
الوحدة الثانية عشرة

Unit - XII

نشأ األدب العريب يف املهجر وظهور الصحهف العربدّ "الرابط القيىد " و"العصع األنةلسد "
املةون
رواد أدب املهجر ألم الكتب ّ

الوحدة الثالثة عشرة
الثقهف العربد يف اهلنة وألم مراكزله يف العصر احلةيث
تطور العيوم اإلسالمد تطور الصحهف العربد
تطور الشعر العرب وألم الشعراء النثر العريب وألم الكتهب
الوحدة الرابعة عشرة

Unit - XIII

Unit - XIV

النقة األديب وأصوله منهلج النقة األديب:
تطور النقة والعالغ يف العصر القةمي وأعالم النقة القةمي
تطور النقة العريب احلةيث وألم ّرواده
الوحدة اخلامسة عشرة

Unit - XV

الكتهب العروضد التفهعدل الزحهفه والعيل
العحور التقطد العروض ،لعحر الطويل والكهمل
التشعده وأقسهمه االستعهر وأنواعه الكنهي
تقسدم الكالم إىل خرب وإنشهء اإلجيهز واإلطنهب
اجلنهس الطعهق التوري
الوحدة السادسة عشرة
العهمل العريب املعهصر معهمل جغرافد دميوغرافد خيفد اترخيد موجز نشفأ دول العرب اجلةية
جهمع الةول العربد واملنظّىه السدهسد واالجتىهعد .
الوحدة السابعة عشرة
القواعة النحوي والصرفد فهم اليغ الرتمج وأصوهله.
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Unit - XVI

Unit - XVII
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