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   حكومةتي هةريَمي كوردستان-عيَراق                                                                                                                       حكومة إقليم كوردستان-العراق
   سةرؤكايةتي ئةنجومةني وةزيران                                                                                                                                 رئاسة مجلس الوزراء
وةزارةتي خويَندني بالآ و تويَذينةوةي زانستي                                                                                                       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
سةرؤكايةتي زانكؤي سؤران                                                                                                                                              رئاسة جامعة سوران    
    فاكةلَتي ئاداب                                                                                                                                                               فاكلتي الآداب
                                                                                           دارِشتي ثلاني خويَندن/كؤرس بووك
                                                                                              بؤ سالَي خويَندني 2013-214                       

زانياري مامؤستا:

نــــــاوي مامؤستا: محمد عبد الله فتح الله  
ثسثؤري وردي مامؤستا اللغة العربية/ الآداب
ذ.موبايل:07504910797
ئيميَل:M-abdullah79@hotmail.com
مؤر يان واذووي مامؤستا:

زانياري بةش و بابةت:
نــــــاوي بةش: اللغة العربية

ناوي بابةت: البلاغة (علم المعاني).

قؤناغ: الثانية/ شعبة: (أ- ب).

ذمارةي يةكة: وحدتان (2)

مؤر و واذووي سةرؤك بةش: أ  د. صادق كريم يحيى


زانياري بةرثرس و جيَطري دلَنيايي جؤري بةش:
نــــــاوي بةرثرس: م. حسين عبداللطيف عبدالله
نــــــاوي جيَطر: د. عمر أحمد محمود

ذ.موبايل:07706171217
ذ.موبايل:07505470928

ئيميَل: hussen.1977@yahoo.com
ئيميَل: omarmahmoud1@hotmail.com



                            
                                   ثيَويستة كورتةيةك بنووسريَت بؤ:    
          
ثيَناسةي بابةت:
يعدُّ فن البلاغة من أهمِّ علوم اللغة العربية وأعظمها، وأنفعها وأجلّها؛ إذ البلاغة تبحث عن حسن الكلام وجماله، ونظمه وترتيبه، وتنسيقه وانسجامه، وموازنته ومماثلته،... كما أنها تكشف الوجوه الدلالية للتراكيب، والأسلوبية للنص والخطاب، وقراءة هذا العلم يأتي بعد الإلمام بالمباحث الصوتية، والصرفية، والتركيبية، والمطلع على حقائق هذا العلم ودقائقه وقواعده وضوابطه يكون بليغاً فصيحاً، مؤثراً في نفوس المستمعين، ووجدان المخاطبين، إذ إنه يتكلّم حسب مقتضى الحال والمقام.
طرينطي بابةت:
فالحاجة إلى البلاغة ضرورية، إذ إنّها تكشف العناصر الجماليّة في الكلام والخطاب، ثم إنّها-في الوقت ذاته- جزء مكمل لثقافة الناقد والأديب.  

ئامانجي بابةت:
                           
إنّ من أهم أهداف علم البلاغة، ولا سيّما فن المعاني هو: 
أ- التعبير عمّا في الفكر والذهن، ومشاعر النفس وأحاسيسها بألفاظ عذبة دالّة على ما يريد المتكلّمُ التعبير عنه. ولا بدّ أن يراعي المتكلّم الدقّة في كلامه، بحيث يكون صحيحاً فصيحاً واضحاً بيّناً، كما يلزم مراعاة حال المخاطب، بحيث يكون الكلام مطابقاً لمقتضى الحال والمقام، وأن يكون متناسقاً مترابطاً متوازناً،..

ب- اكتشاف عناصر الجمال الأدبي في الكلام، ومحاولات لتحديد معالمها، ووضع بعض قواعدها، فالغرض من علوم البلاغة: تربيةُ القدرة على الإحساس بعناصر الجمال الأدبي الرفيع، والقدرةُ على فهم النصوص الجميلة الراقية، والقدرة على محاكاة بعضها في إنشاء الكلام، والقدرة على الإبداع والابتكار لدى الذين يملكون في فطرهم الاستعداد لشيء من ذلك. بالإضافة إلى التوصل إلى الجمال المؤثر في النفس الإنسانية المفطورة على الميل إلى الأشياء الجميلة وحبّها، والارتياح لها، والتأثير بها، والانفعال السّار بمؤثراتها. 

	



                                   دابةشكردني خشتةي بابةتةكة       
هةفتةي يةكةم
تمهيدٌ عن المستويات اللغوية الخمسة- المستوى: الصوتي، والصرفي، والتركيبي، والدلالي، والأسلوبي-، وارتباط بعضها ببعض في الكلام والخطاب.  
هةفتةي دووةم
مفهوم البلاغة وتقسيمها إلى: علم المعاني، وعلم البيان، وعلم البديع. توضيح الفنون الثلاثة، وموضوعها، ووجه الفرق بينها، وبيان الصلة بين علم النحو وعلم المعاني، أو: التراكيب والدلالة.   
هةفتةي سيَيةم
تعريف الفصاحة عند علماء المعاني، وبيان وقوعها وصفاً: (للكلمة، والكلام، والمتكلّم). 
1- فصاحة الكلمة: هي سلامتها من أربع عيوب: ( أ- تنافر الحروف، ب- الغرابة، ج- مخالفة القياس الصرفي، د- الكراهة في السمع). أمثلة تطبيقية متنوعة لذلك.
هةفتةي ضوارةم
2- فصاحة الكلام: هي سلامة الكلام-بعد فصاحة مفرداته- من ستة عيوب: ( أ- تنافر الكلمات مجتمعة، ب- ضعف التأليف، ج- التعقيد اللفظي، د- التعقيد المعنوي، هـ- كثرة التّكرار، و- تتابع الإضافات). تعليقات على بعض أنواعها. وأمثلة تطبيقية لكلٍّ نوع منها. 
 3- فصاحة المتكلّم، والأمثلة لها.
هةفتةي ثيَنجةم
البلاغة تعريفها، وأقوال العلماء فيها، وبيان قوع البلاغة وصفاً: (للكلام والمتكلّم).
1- بلاغة الكلام، توضيحها، ونماذج تطبيقية لها. 
2- بلاغة المتكلّم، توضيحها، ونماذج تطبيقيّة لها.
الصلّة بين الفصاحة والبلاغة: هي العموم والخصوص المطلق.
لمحة تأريخية عن: مراحل تدوين علم البلاغة وتطوره، وأهم المؤلفات التي صنفت فيه. 
هةفتةي شةشةم
تعريف علم المعاني، وموضوعه، وفائدته. والكلام عن ركني الجملة: المسند، والمسند إليه، والنسبة بينهما، أي: الإسناد. أمثلة توضيحة لذلك.
مواضع المسند، وهي ثمانية. مواضع المسند إليه، وهي ستة.
هةفتةي حةفتةم
الامتحان الفصلي (الفصل الأول)
هةفتةي هةشتةم
حقيقة الخبر، والأغراض التي من أجلها يُلقى الخبر. 
كيفيّة إلقاء المتكلّم الخبرَ للمخاطب (وهي ثلاثة أحوال). أمثلة تطبيقية لجميع الأحوال. 
تقسيم الخبر إلى: (جملة اسمية وجملة فعلية).
هةفتةي نؤيةم
حقيقة الإنشاء وتقسيمه: (أ- الإنشاء الطلبي، ب- الإنشاء غير الطلبي). 
ماهية الأمر وصيغه: (أ- فعلُ الأمر، ب- المضارع المجزوم بلام الأمر، ج- اسم فعل الأمر، د- المصدر النائب عن فعل الأمر)، نماذج مختارة لجميع الأنواع.
هةفتةي دةيةم
خروج الأمر من معناه الأصلي إلى معانٍ أخرى تُعرف بسياق الكلام وقرائن الأحوال. 
ماهية النهي، وصيغته، وخروجه من معناه الأصلي إلى معان أخرى، وأمثلة ذلك.
هةفتةي يازدم
تعريف الاستفهام وأدواته: 1- الهمزة، ويطلب بها أمرين: التصور أو التصديق، مفهوم التصور والتصديق من خلال الأمثلة. 
2- هل، استعمالاتها، ومسائل متعلّقة بـها، مع ذكر نماذج تطبيقية لها.
هةفتةي دوازدةم
الكلام عن بقيّة أدوات الاستفهام، مثل: (ما، مَن، متى، أيّان، كيف، أين، أنّى، كم، أيّ)، الغرض من استعمال هذه الأدوات، مع أمثلة تطبيقيّة لها.
هةفتةي سيَزدةم
تعريف التمني، وأدواته، واستعمالاته البلاغية، مع نماذج تطبيقيّة. 
تعريف النداء، وأدواته، واستعمالاته البلاغية مع أمثلة تطبيقيّة.
هةفتةي ضواردةم
أهم أغراض وضع الخبر موضع الإنشاء، أمثلة مختارة لبيان ذلك.
هةفتةي ثازدةم
الامتحان الفصلي (الفصل الثاني)
هةفتةي شازدةم
 أحوال المسند إليه: 
1- (ذكر المسند إليه وحذفه)، مرجحات ذكر المسند إليه، مع أمثلة تطبيقيّة. 
دواعي حذف المسند إليه وأغراضه، وضوابط حذفه مع نماذح تطبيقية.
هةفتةي حةظدةم
2- (تعريف المسند إليه وتنكيره): تعريف المسند إليه: أ- تعريف المسند إليه بالإضمار، أغراضه وأمثلته. ب- تعريف المسند إليه بالعلمية، أغراضه وأمثلته. ج- تعريف المسند إليه بالإشارة، أغراضه وأمثلته. د- تعريف المسند إليه بالموصوليّة، أغراضه وأمثلته.
هةفتةي هةذدةم
هـ- تعريف المسند إليه بـ (ال)، أغراضه وأمثلته. و- تعريف المسند إليه بالإضافة، أغراضه وأمثلته. تنكير المسند إليه: أغراضه وأمثلته.
هةفتةي نؤزدةم
3- (تقديم المسند إليه وتأخيره): تقديم المسند إليه وتأخيره، وأغراض ذلك مع أمثلته تطبيقيّة. 
أحوال المسند: 1- (ذكر المسند وحذفه)، أغراضه وأمثلته.
هةفتةي بيستةم
2- (تعريف المسند وتنكيره)، أغراضه وأمثلته.
3- (تقديم المسند وتأخيره)، أغراضه وأمثلته.
هةفتةي بيست ويةك
إطلاق المسند والمسند إليه وتقييدهما: 
1- التقييد بالنعت، 2- التقييد بالتوكيد، 3- التقييد بعطف البيان، 4- التقييد بعطف النسق، 5- التقييد بالبدل، أمثلة تطبيقيّة لهذه التقييدات.
هةفتةي بيست ودوو
6- التقييد بضمير الفصل، 7- التقييد بالنواسخ، 8- التقييد بالشرط، 9- التقييد بالنفي، 10- التقييد بالمفاعيل الخمسة ونحوها، أمثلة تطبيقية لكلّ هذه الأنواع.
هةفتةي بيست وسىَ
الامتحان الفصلي (الفصل الثالث)
هةفتةي بيست وضوار
أحوال متعلقات الفعل: (المفعول، الحال، الظرف، الجار والمجرور)، أغراض هذه المتعلقات في التراكيب ودلالاتها مع ذكر أمثلة تطبيقيّة.
هةفتةي بيست وثيَنج
أسلوب القصر، تعريفه، وطرقه: أ- القصر بالنفي والاستثناء، ب- القصر بإنّما، ج- القصر بالعطف، بـ (لا)، و(بل)، و(لكن)، نماذج تطبيقيّة.
هةفتةي بيست وشةش
تقسيم القصر من حيث الحقيقة والواقع: أ- قصرٌ حقيقيٌّ، ب- قصر إضافي.
تقسيم القصر من حيث طرفيه-المقصور، والمقصور عليه-: أ- قصر صفة على موصوف، ب- قصر موصوف على صفة. مع ذكر أمثلة تطبيقية.
تقسيم القصر الإضافي: أ- قصر إفراد، ب- قصر قلب، ج- قصر تعيين.
هةفتةي بيست وحةوت
أسلوب الفصل والوصل: تعريف الفصل والوصل عند علماء البلاغة، وبيان ذلك.
مواضع الوصل، وهي ثلاثة، مع أمثلة تطبيقية لكلّ نوع منها.
مواضع الفصل، وهي خمسة، مع أمثلة تطبيقية لكلّ نوع منها.
هةفتةي بيست وهةشت
أسلوب الإيجاز، والإطناب، والمساواة:
مفهوم الإيجاز وأقسامه: أ- إيجاز قصر، ب- إيجاز حذف، نماذج تطبيقيّة.
هةفتةي بيست ونؤ
مفهوم الإطناب وأنواعه: أ- ذكر الخاص بعد العام، ب- ذكر العام بعد الخاص، الإيضاح بعد الإبهام، ج- التوشيع، د- التكرير: أقسام التكرير وأغراضه، وأمثلة تطبيقية لكلّ الأنواع.
هةفتةي سييةم
مفهوم المساواة وأمثلة تطبيقيّة لها.
أسلوب الالتفات، وأنواعه: أ- الالتفات من التكلّم إلى الخطاب، ب- من التكلم إلى الغيبة، ج- من الخطاب إلى التكلّم، د- من الخطاب إلى الغيبة، هـ- من الغيبة إلى الخطاب. أمثلة تطبيقيّة.


                                          سةرضاوةكان :

1- البيان والتبيين، للعلامة أبي عثمان، الشهير بالجاحظ.
2- العمدة في محاسن الشعر وآدابه، لابن رشيق القيرواني
3- أسرار البلاغة، للعلامة أبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرحاني.
4- دلائل الإعجاز، للشيخ أبي بكر عبد القاهر الجرجاني أيضاً
5- المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، للعلامة ابن الأثير الكردي
6- الإيضاح في شرح التلخيص، للخطيب محمد بن عبد الرحمن القزويني
7- المطول-شرح تلخيص المفتاح-، للعلامة سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني
8- جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، للسيد أحمد الهاشمي
9- البلاغة العربية أسسها، وعلومها، وفنونها، وصور من تطبيقاتها، لعبد الرحمن حسن حَبَنَّكة الميداني
10- البلاغة فنونها وأفنانها-علم المعاني-، للأستاذ الدكتور: فَضل حسن عبّاس.
11- البلاغة العربية مقدمات وتطبيقات، للدكتور: بن عيسى باطاهر
12- علم المعاني في الموروث البلاغي تأصيل وتقديم، للدكتور: حسن طَبَل
13- علم المعاني، للدكتور: عبد العزيز عتيق.
14- اللغة العربية معناها ومبناها، للأستاذ الدكتور: تمام حسّان
15- التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند عبدالقاهر الجرجاني، للدكتور: عبدالفتاح لاشين.
16- دلالات التراكيب دراسة بلاغية، للأستاذ الدكتور: محمد محمد أبو موسى
17- خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغيّة، للدكتور: عبد العظيم إبراهيم المطعني.
18- معجم البلاغة العربية، للدكتور: بدوي طَبَانة





تيَبيني : 
- نموونةي ثرسيار و وةلآم بؤ تاقيكردنةوةكاني وةرزي وكؤتاي سالَ دابنريَت .

س1/ تكلّم عن فصاحة الكلام، ثم بيّن وجه الصلة بين البلاغة والفصاحة؟                            (3) درجات 
 
س2/ وضّح العيوب البلاغيّة فيما يأتي: 
              1- الحمد لله العلي الأجلل       الواحد الفرد القديم الأول
              2- ومُقلة وحاجباً مزججا         وفاحماً ومرسناً مُسرجا   
              3- سأطلب بُعد الدار عنكم لتقربوا        وتسكب عيناي الدموع لتجمدا                 (3) درجات       
                                                                               

س3/ ما المقصود بقول البلاغيين: (البلاغة هي: مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته)؟ 
وضّح ذلك بشكل دقيق، مع ذكر أمثلة كافية لبيان مقصودهم من البلاغة.                             (4) درجات             

    أرجو لكم التوفيق                                        المدرس المساعد: محمد عبد الله فتح الله البنجويني
                                                             17/11/2013

- تاقيكردنةوةي لةناكاو (quiz)بكريَت .
- ثيَويستة كؤرس بووك بة فؤنتي (Ali_K_Traditional) بؤ كوردي و بةفؤنتي (Ali-A-Traditional) بؤ عةرةبي و بةفؤنتي (Times New Roman) بؤئينطليزى.


	هةر تيَبينيةكي تر كة مامؤستا هةيبيَت .



