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 اسم المادة: نحويةدراسات 

 :الفصل مقرر 

وعلى من أنحاء ، على ما أفرزته الدراسات النحوية القديمة والحديثة   أن يتعرف الطالباألهداف أهم من 
أوصلت الدرس النحوي الى التي  ، بالعلوم اللغويةان يحيط  و ،  لنظم الكالم ما انجزته تلك  الدراسات 

كل ما ورد من تفاصيل المادة العلمية ، وبيان وجهات النظر في االختالف واالتفاق بين مراحلة طيبة ، و
 في مرحلة الدراسات العليا في القسم.وصلت الينا النحوية التي في المادة علماء العربية 

 ة:أهداف الماد

النحو عالقة سمات الدراسات النحوية  ، خصائص و ، في الدرس النحوي العربي  النظرية النحوية بناء 
ية ، نحو الجملة ، ونحو النص ، اإلسناد، االسناد والعالقات القاعدة النحوية ، الحديثة اللسانيات بالعربي 

 .والنحو الوظيفي 
 ة:للماد التفاصيل األساسية

 عفيفي ، علم أحمد النحوي، الدرس في جديد اتجاه النص، مومن ، نحو أحمد والتطور، النشأة اللسانيات
 بحيري ، اللغة العربية معناها ومبناها ، تمام حسان ، األلسنية حسن سعيد واالتجاهات، المفاهيم النص، لغة

عبد القادر المهيري ،  .اللسانية المدارس العربية ، ميشال زكريا ، أهم اللغة وقواعد والتحويلية التوليدية
بالغة الخطاب وعلم النص ، صالح فضل ، أصول التفكير النحوي ، علي ابو المكارم ، الجملة العربية ، 

 فاضل السامرائي ، وغيرها 

 ة:المصادر الخارجي

 االختبار المناقشة مشروع بحث المجموع الكلي االمتحان النهائي

70% 30 10 5 15 

 

 :تقديرات الفصل

 :ةمعلومات اضافي 
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معرفة حنو اجلملة وحنو النص والنحو الوظيفي 

 وليدي التحويلي وغريهاتوالنحو ال
وما انتجه الفكر اللغوي االنساني نظرة في 

  من أنحاء
 1 م1/11/2020

 
النحاة العرب   معرفة األسس اليت بين عليها

 2 م8/11/2020 يةنظرية النحوالأسس  نظرية النحو العريب.

 
معرفة حد اجلملة وأركاهنا، ومكمالهتا، 

 وأنواعها، وروابطها، وعالقاهتا
  الجملة العربية )دراسة وتحليل(

 النظرية النحويةأهم ما قامت عليه من 
15/11 3 

 4 22/11  بناء القواعد النحوية  

 5 29/11 يةاإلسناداالسناد والعالقات   

 
ما اقرتنت به الدراسات النحوية من 

 مصطلحات ومناهج
 6 6/12 نحو النص ونحو الجملة

 7 13/12 وظيفة نحو النص ونحو الجملة   

 
معرفة أمهية العناصر املقدرة واحملذوفة من 

 (احلذف واإلضمار) السياق
 8 20/12 في بناء المنظومة النحوية السياقأثر 

 9 27/12 تضافر القرائن في دراسة النحو  

 10 3/1/2021 عالقة العالمة االعرابية بالمعنى  

 11 10/1/2021 النحو العربي نظرة جديدة  

 12 17/12 الدراسات النحوية )النحو الوظيفي(  

  
الدراسات النحوية )النحو التوليدي 

 التحويلي(
24/12 13 

 14 31/1 النحويةمآخذ على الدراسات   

 15 7/2/2021 والتداولية الحديثة العربية الدراسات النحوية   

 16  سادس عشر ـ امتحان بالمادة  
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