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  نغاَٛاخ عايح: انخخصص

 .2019 /2018 : انسنت انجبيعيت انخايظ  :   انسذاسي
 

 

 

 

 

  انهغاَٛاخ انعايح:انعنىاٌ 

 ...............................................................................................: وحذة انخعهيى 

 ...................................... :              انًعبيم ........................... :   عذد األرصذة 

 ...............................................................................:انحجى انسبعي األسبىعي 

 ...........................................................   : (عذد انسبعبث في األسبىع  )انًحبضرة 

 ..................................................... : (عذد انسبعبث في األسبىع  )أعًبل حىجيهيت 

 ...................................................... : (عذد انسبعبث في األسبىع  )أعًبل حطبيقيت 

 

 

 

 
 

 "أ "   يحًذ انٓاد٘ عطٕ٘ ، أعتار يحاظش : االسى، انهقب، انرحبت 

 ..................................................................... : (يذخم ، يكخب  )ححذيذ يىقع انًكخب 

 attoui.med@gmail.com: انبريذ االنكخروني 

 05.52.84.81.98:  رقى انهبحف 

 . ...............12و. عا 9.30- 8:األستعاء  : ...... حىقيج انذرس ويكبنه

 

 SYLLABUS  منهاج المادة التعلٌمٌة 

 يــــذارس نحىيــــت:  المادة

 انخعرف عهً انًبدة انخعهيًيت

 يسؤول انًبدة انخعهيًيت
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  :(Pré requis) انًكخسببث 

 : انهذف انعبو نهًبدة انخعهيًيت 

 

سِ،  ّٕ انًذاسط انُحٕٚح يادج نغٕٚح تاسٚخٛح، تعُٗ تتاسٚخ انُحٕ انعشتٙ فٙ يُثتّ ٔ َشأتّ، ٔتط

َٔعجّ،  تعشض فٛٓا آساء انُحاج ٔيزاْثٓى يٍ خالل اَتًاءاتٓى  إنٗ األلانٛى انتٙ تّى فٛٓا انذسط انُحٕ٘، 

كًا تمّذو تعط انتشجًاخ ألشٓش  انُحاج، انًعشٔفٍٛ تانُحاج األٔائم انزٍٚ تالحمٕا ٔتّٕصعٕا فٙ األلانٛى، 

ْٔؤالء ْى انزٍٚ أعًٕٓا فٙ ٔظع يماٚٛغّ ٔكاٌ تُٕع يصادسْى ٔيُاْجٓى عثثا فٙ َشأج يغائم انخالف 

فٙ انًصذس ٔانًُٓج انز٘ تّى تّ انذسط انُحٕ٘، ْٕٔ يا اصطهح عهّٛ تانًذسعح انثصشٚح، ٔانكٕفٛح، 

 .ٔانثغذادٚح، ٔاألَذنغٛح، ٔانًغشتٛح، ٔغٛشْا

 أْذاف يع انتشكٛض فمػ عهٗ األْذاف انتٙ 6 انٗ 3يٍ  )  :(انًهبراث انًراد انىصىل إنيهب)أْذاف انتعهى 

 (ٚتى تمًٛٛٓا

 

س انذسط انُحٕ٘-  ّٕ .يعشفح ألانٛى انُحٕ انعشتٙ ٔتحذٚذ أتشص خصائصٓا ٔأثشْا فٙ تط  

.يعشفح يصادس انذسط انُحٕ ٔيُاْجّ فٙ كّم يذسعح-  

.انتعّشف عهٗ غثماخ انُحاج ٔأشٓش انُحاج ٔتعط يؤنفاتٓى -   

.انتًٛٛض تٍٛ انُحاج انمذياء ٔانًتأخشٍٚ-   

 .تحذٚذ تعط يغائم انخالف  تٍٛ انُحاج فٙ انًذسعح انٕاحذج، ٔتٍٛ انًذاسط األخشٖ- 

 

 

 

  

محتوى المادة تارٌخً ٌشمل الكثٌر من الطرائف التً ٌنبغً أن ٌّطلع علٌها الطالب لٌعرف تارٌخ لغته 

 .العربٌة، وعوامل نشأتها، وكٌفٌة تطّور الدرس النحوي عبر األجٌال األولى حّتى المتأخرٌن

تعانج يادج انًذاسط انُحٕٚح لعاٚا تاسٚخ انُحٕ انعشتٙ ، إر ٚثذأ تتحذٚذ تعط انًفاْٛى انمذًٚح أٔ 

 .انًذسعح، ٔانًزْة، ٔاالتجاِ: انًغتحذثح، كتحذٚذ يفاْٛى 

انثصشج، ٔانكٕفح، ٔتغذاد : ٔفٙ عشض انًادج  تتّى يذاسعح انُحٕ انعشتٙ فٙ ألانًّٛ انًختهفح

ٔانًغشب  ٔألَذنظ، ٔتعشض ْزِ انًذاسط يذسعح يذسعح تانتطّشق إنٗ ركش خصائصٓا انعايح، 

 . ٔيصادس دسعٓا ٔيُاْجٓا انًعتًذج، ٔانشجال انفاعهٍٛ فٛٓا يع ركش أشٓش يؤنفاتٓى

ع ًٚكٍ كشف عٍ انًغائم انخالفٛح  يٍ خالل يزاْة انُحاج ، أٔ عصثٛح  ّٕ ٔفٙ خعّى ْزا انتُ

   .انًذاسط يٍ خالل اجتٓاداتٓا  فٙ انفشٔع دٌٔ انًغاط تاألصٕل انعايح نهًماٚٛظ انثاتتح

 يحخىي انًبدة انخعهيًيت

 وصف انًبدة انخعهيًيت
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 طبيعت االيخحبٌ انخقييى ببننسبت انًئىيت

  ايتحاٌ 10 %

 ايتحاٌ جضئٙ 10 %

 أعًال يٕجٓح 10 %

 أعًال تطثٛمٛح 10 %

فشد٘انًششٔع ال 20 %  

(ظًٍ فشٚك)األعًال انجًاعٛح  20 %  

 خشجاخ يٛذاَٛح 

 (انغٛاب / انحعٕس ) انًٕاظثح 10 %

(ٚتى تحذٚذْا  )عُاصش أخشٖ  10 %  

 انًجًىع 100%

 

 

 

 

 

 
 

 

 

:المرجع األساسً الموصى به   

 

 
 دار النشر و السنة

 
 المؤلف

 

 

 عنوان المرجع

 
.1968، القاهرة،7دار المعارف، ط  

 
 شوقً ضٌف

 

 
 المدارس النحوٌة 

  
 

 

 طرق انخقييى

 انًصبدر وانًراجع
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:(إن وجدت)مراجع الدعم اإلضافٌة   

   

 عنوان المرجع  المؤلف دار النشر و السنة

2001، 3األردن، ط: أربد- دار األمل    المدارس النحوٌة خدٌجة الحدٌثً 

، 1دار الفكر للنشر والتوزٌع، عمان، ط

1987.  

 المدارس النحوٌة أسطورة وواقع إبراهٌم السامرائً

، 2دار الكتب العلمٌة، بٌروت لبنان، ط

2008.  

 تارٌخ النحو العربً فً المشرق والمغرب محمد المختار ولد اباه

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابً 

 .1958، 2 مصر، ط–الحلبً وأوالده 

 

مدرسة الكوفة ومنهجها فً دراسة اللغة  مهدي المخزومً

 والنحو

هجر للطباعة والنشر والتوزٌع . 

.1990، 1واإلعرالم، المهندسٌن، ط  

 مصطلحات النحو الكوفً،دراستها  عبد هللا بن حمد الخثران

 وتحدٌد مدلوالتها

دار عمار ، - مؤسسة الرسالة بٌروت

.1986، 1ط  

المدرسة البغدادٌة فً تارٌخ النحو  محمود حسنً محمود

 العربً

مكتبة الكلٌات األزهرٌة، القاهرة، 

1983 

  الموجز فً نشأة النحو محمد الشاطر أحمد محمد

.1988، 3القاهرة، ط- مكتبة الخانجً أبو بشر عمرو بن )سٌبوٌه  

(عثمان بن قنبر  

. عبد السالم محمد هارون: تح. الكتاب  

مؤسسة -القاهرة: دار الفكر العربً

1986، 1بٌروت، ط: الكتب الثقافٌة  

جمال الدٌن أبو الحسن )القفطً

.(علً بن ٌوسف  

محمد :  إنباه الرواة على أنباه النحاة، تح

.أبو الفضل   

،2دار المعارف، القاهرة، ط  نشأة النحو وتارٌخ أشهر النحاة محمد الطنطاوي 

بٌروت، : مؤسسة الرسالة، دار عمار

.1986، 1ط  

 المدرسة البغدادٌة فً تارٌخ النحو  محمود حسنً محمود

 العربً، 

، 1دار عمار للنشر والتوزٌع، عمان ط

، مطبعة مصطفى بابً الحلبً . 2000

.1955،  1وأوالده، مصر،ط  

طه : أخبار النحوٌٌن البصرٌٌن، تح السٌرافً

 محمد الزٌنً ومحمد عبد المنعم خفاجً

2القاهرة، ط–دار المعارف  أبو بكر محمد بن )الزبٌدي  

،(الحسن  

طبقات النحوٌٌن واللغوٌٌن، تح، محمد 

 أبو الفضل إبراهٌم، 

دار المعرفة الجامعٌة، االسكندرٌة، 

1994.  

- أعالمه- تارٌخه: النحو العربً محمود سلٌمان ٌاقوت

مصادره- نصوصه  
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 األسبىع يحخىي انذرس انخبريخ

 األسبوع األول .المذهب ، االتجاه، المدرسة: مفاهٌم تأسٌسٌة 2018/10/10

 األسبوع الثانً .السٌاسٌة، المذهبٌة، المعرفٌة: أسباب ظهور المدارس النحوٌة 2018/10/17

 األسبوع الثالث مصادر المدارس النحوٌة 2018/10/24

 األسبوع الرابع االختالف ، التخرٌج: مناهج المدارس النحوٌة العربٌة القدٌمة 2018/10/31

 األسبوع الخامس المدارس النحوٌة فً المغرب والمشرق العربٌٌن 2018/11/07

 األسبوع السادس منهجها وأعالمها: المدرسة البصرٌة 2018/11/14

 األسبوع السابع منهجها وأعالمها: المدرسة الكوفٌة 2018/11/21

 االسبوع الثامن منهجها وأعالمها: المدرسة البغدادٌة  2018/11/28

 االسبوع التاسع  المشرق1االختالف النحوي بٌن مدارس النحو  2018/12/05

 االسبوع العاشر  المغرب2االختالف النحوي بٌن مدارس النحو  2018/12/12

 األسبوع الحادي عشر 1المدرسة النحوٌة األندلسٌة و المغربٌة  2018/12/19

 األسبوع الثانً عشر 2المدرسة النحوٌة األندلسٌة و المغربٌة 2019/01/09

 االسبوع الثالث عشر االختالفات النحوٌة فً المنظومات 2019/01/16

 االسبوع الرابع عشر االختالفات النحوٌة فً المتون 2019/01/23

 

  انزيني انًرحقبانًخطط


