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  م2021 -01 -21
  البويرة-قسم اللغة واألدب العربي

  سات لغوية قرآنيةامادة در
  األستاذ عبد القادر تواتي

  )تطبيق(يقيةلسانيات تطب ،السنة األولى ماستر
  00: الحصة

  البرنامج والمصادر والمراجع
  

  :البرنامجمفردات المادة أو  -أوال
  القرآن واللغة العربية - 1
  تتجويد القرآن وعلم األصوا - 2
  رسم المصحف والخط العربي - 3
  الكلمة القرآنية - 4
  الفاصلة القرآنية - 5
  القرآن والنحو - 6
  التفسير اللغوي للقرآن الكريم - 7
  التفسير البياني واألدبي - 8
  تفسير القرآن وتحليل الخطاب - 9

  الدراسات اللغوية عند علماء اإلعجاز - 10
  القرآن والبالغة العربية - 11
  أسلوب القرآن - 12
  التصوير الفني - 13
  دب العربي قديما وحديثاأثر القرآن في األ - 14

  :المصادر والمراجع - ثانيا
  .دراسات لغوية في القرآن الكريم وقراءاتهأحمد مختار عمر،  -
  .لغة القرآن دراسة توثيقية فنية ،أحمد مختار عمر -

 .تمام حسان، البيان في روائع القرآن دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآني -
  لغة القرآن الكريم ،صبري السيد -
  .د الجليل عبد الرحيم، لغة القرآن الكريمعب -
 .عبد الصبور شاهين، عربية القرآن الكريم -

  كمال اللغة القرآنية  ،محمد محمد داود -
  .أحمد حسن الباقوري، أثر القرآن قي اللغة العربية -
  .عيسى شحاتة، العربية والنص القرآني -
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 مناهج وآراء حول لغة القرآن  محمد بركات حمدي، -

 .يح عبد الرحيم، لغة الخطاب القرآنيإبراهيم فوات -

  عبد العال سالم مكرم، اللغة العربية في رحاب القرآن الكريم -
  .عبد العال سالم مكرم، القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية -
  .عفيف دمشقية، أثر القرآن الكريم في الدراسات النحوية -
 .ويةمحمد سالم محيسن، القراءات وأثرها في الدراسات اللغ -

   .أثر اللغة في اختالف المجتهدين ،عبد الوهاب عبد السالم طويلة -
 .3ط القاهرة المعارف دار العربية، اللغة في القرآن أثر ،الباقوري حسن أحمد -
  .90، مقال بمجلة التراث العربي، عأثر القرآن الكريم في اللغة العربية ،محمد يوسف الشربجي -
 . 2005، 43عدد، الجامعة اإلسالمية،مجلة كلية التربيةأثر العربية في فهم القرآن،  ،دريد حسن أحمد -
   .غانم قدوري الحمد ،الدراسات الصوتية عند علماء التجويد -
 للداني المقنع في رسم مصاحف األمصار -

  .رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية غانم قدوري الحمد -
  عبد الفتاح الشينمن أسرار التعبير في القرآن صفاء الكلمة  -
  فاضل السامرائي - بالغة الكلمة في التعبير القرآني  -
  .جماليات المفردة القرآنية، أحمد ياسوف -
 الفاصلة القرآنية عبد الفتاح الشين -

 الفاصلة القرآنية لمحمد الحسناوي -
 نحو القرآن أحمد عبد الستار الجواري -

 نظرية النحو القرآني، أحمد مكي األنصاري -

  .، ومحمد زغلول سالمأحمد محمد خلف اهللا: الرماني، الخطابي، الجرجاني، تح: ي إعجاز القرآنثالث رسائل ف -
  ).هـ403ت(إعجاز القرآن، ألبي بكر محمد بن الطيب الباقالني -
 .إعجاز القرآن والبالغة النبوية، لمصطفى صادق الرافعي -

 سيد قطب، التصوير الفني في القرآن الكريم -

 .ي في القرآنبكري شيخ أمين، التعبير الفن -

 .الذهبي، التفسير والمفسرون -

 .في العصر الحديث أساسياته واتجاهاته ومناهجهوالمفسرون لتفسير احسن عباس، فضل  -
 .جولد تسيهر، مذاهب التفسير اإلسالمي -
 .عتر، القرآن والدراسات األدبية نور الدين -
 ن الكريم في العصر الحديثآسلوب القردبية ألالدراسات األمحمد األشقر،  -
 . بغداد/دار الرسالة /، ابتسام مرهون الصفار  أثر القرآن في األدب العربي في القرن األول الهجري -
  أثر القرآن في تطور النقد األدبي إلى آخر القرن الرابع  ،محمد زغلول سالم -
  أثر النص القرآني في الشعر العباسي، دكتوراهأروى الشوشي،  -
  .دمشق/أثر القرآن في الشعر العربي الحديث، دار المعرفة شلتاغ عبود شراد،  -
 .ريم في النثر الجزائري الحديث، دكتوراهأثر القرآن الك حسين بن مشيش، -


