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 جامعة فيالدلفيا

 اآلداب والفنونكليــة:ال           

 اللغة العربية وآداهباقســـم: ال           

 2020/2019: من العام اجلامعي األول الفصــــــل         

 
 خطـــة تدريـــس املـــادة

Course Syllabus 

 0110346 :رمز املادة املدارس النحوية الـمــــادة:

 :املتطلبات السابقة أو/ واملرافقة السنة الثالثة:ةمستوى املاد

 3الساعات املعتمدة: 14:15-12:45-1 :موعد احملاضرة

 

   عضو هيئة التدريس   

 موقعهو  رقم املكتب األكادميية الرتبة االسم
الساعات 

 املكتبية
 الربيد اإللكرتوين

 halaabboushi2005@yahoo.com 11-10 /اآلداب 501 أستاذ مساعد هالة العبوشي د. 

 

 :وصف املادة

ــدأرس النحــو أ   بدا تــه ل  أ املــدارس         ـــاول هــملا املـــادأة الـــوة النحـــو العــرتأ ل والبيئــات النحويأــة التـــي ايتضــند ال تتن

حويأــة علـــا قضايـــا ر يســيأة النحويأــة لالبصــريةأ والكوفيأــة والبغداديأــة واألادلســيأة واملصــريأةيف ل مركأنــزة   كــلأ  مــن هـــمل  املــدارس الن

أبرزهــا : األصـــول النحويأــة ل واألعـــالم واملصــنأفات ل وأوجـــه االخــتالّ وال ســيأما قضــيأة املصــطلف بيـــن البصــري  والكــوفي . 

 وتتناول املادأة دراسة بعض املسا ـل النحويأة اخلالفيأة . 
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 :أهداّ املادة

 أن يعّر الطالب ظرّو الوة النحو العرتأ. -

 أن يتعرأّ الطالب إىل أبرز أعالم النحاة العرب. -

 أن يتعرأّ الطالب مدارس النحو العرتأ. -

 أن مييأز الطالب املصطلحات النحويأة البصريأة والكوفيأة. -

 أن يبد  الطالب رأيه   القضا  النحويأة اخلالفيأة. -

 أن يقدأر الطالب دور املدارس النحويأة   بناء اظرية حنوية عربيأة. -

 

 مكوانت املادة: 

 الكتب املقررة: .1

 م.1976 ،3ط ،مصردار املعارف،  –املدارس النحوية للدكتور شوقي ضيف   -

 ، د. ت.2نشأة النحو، حممد الطنطاوي،ط -

 ضافية:القراءات اإل . 2

 ، د.ت.1النحوية، عبد الرمحن السيد، دار املعارف، مصر، ط مدرسة البصرة  - 

 .1986، 1حسين، دار عمار، عمان، ط املدرسة البغدادية، حممود -

 .1958، 2، مهدي املخزومّي، مصطفى البايب احلليب، مصر، طمدرسة الكوفة -

 .2001دار األمل، إربد، حوية: خدجية احلديثي، املدارس الن -

  أساليب تدريس املادة:

 حباث.يقوم تدريس املاّدة على أساليب: احملاضرة، وعرض التقارير ومناقشتها، وتقدمي األ

 أدوات التقييــــم:

  تقارير وأحباث قصرية 
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 امتحاانت قصرية 

 واجبات 

 تقدمي شفوي لألحباث والتقارير 

 امتحاانت فصلية وهنائية 

 

 

 توزيع العالمات علا أدوات التقييم

 الدرجة أدوات التقييم

 20 االمتحان األول

 20 االمتحان الثاين

  40 االمتحان النها ي 

ث / الواجبـات / امللـاريع / التقارير واألحبـا

 االمتحاانت القصرية  

20 

 100 اجملموع

 

 

 األمااة العلمية والتوثيق

علاى أسالوب التوقيال الساليا، واابتعااد عان  ، من خالل األحباث والتقاارير الاي يقاّدموهنا،تدرب املادة الطلبة

 إسناد احلقوق الفكرية ألصحاهبا.السطو األكادميّي، وضرورة 

 

 



4 

 

 

 

 توزيع املادة علا الفصل الدراسي

 
 األسبــــــــوع

املادة األساسية واملساادة املطلوب 
 تغطيتها

 الوظا ف والتقارير ومواعيد تقدميها

 

 األول

 الوة النحو العرت -

 الظرّو والدواعي

 

 تقرير عن أت األسود الدؤيلأ وما رو  من وضعه علم النحو.

 الثاين

 أوا ل النحاة -

 املؤسسون

 

 

 الثالث

 مدرسة البصرة -

 الوهتا وأهم خصا صها -

 أعالمها: -

 اخلليل بن أمحد  -

 تقرير عن وايد من:

 أت عمرو بن العالء

 عبد هللا بن أت إسحاق

 األخفش األوسط

 الرابع

 سيبويه -

 املربأد -
 شريا حنو  معاصرا فصل من كتاب سيبويه وشريهقراءة 

 اخلامس

 املدرسة الكوفية -

 وأهمأ خصا صها الوهتا  -

 :أعالمها -

 الكسا ي -

 تلخيص فصل من كتاب مدرسة الكوفة ملهد  املخزومي

 السادس

 االمتحان األول

 الفرأاء -

 ثعلب -

 استخراج ثالث مسا ل حنوية من كتاب جمالس ثعلب

 تقرير عن مملهب االاتخاب املدرسة البغدادية - السابع
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 الوهتا -

 أبرز أعالمها -

 الثامن

 لي الفارسأبو ع -

 ابن جين -

استخالص مالمف املدرسة البغداديأة من أيد مصنأفات ابن 

 جين

 التاسع

 املدرسة األادلسية -

 ابن مضاء القرطيب -

 ابن مالك -

 تقرير عن رأ  ابن مضاء القرطيبأ   كتابه لالرد علا النحاةيف

 العاشر

 املدرسة املصرية -

 الوهتا -

 خصا صها -

 

 احلاد  علر

 ان الثايناالمتح

 أهم أعالمها -

 ابن هلام األاصار  -

 السيوطي -

 

 الثاين علر

 سيادة النحو البصر أ  -

 األسباب والدواعي -

الرجوع إىل كتاب النحو والصّر للصف الثاين علر وبيان 

 اململهب النحو  السا د فيه من خالل قواعد 

 الثالث علر

 املصطلف النحو  -

 اخلالّ النحو  -

ّ النحو أ من كتاب اإلاصاّ   عرض إيدى مسا ل اخلال

 مسا ل اخلالّ

 الرابع علر

جهود تيسري النحو العرتأ  -

  ضوء اخلالفات ب  

 املدارس النحويأة

تقرير عن مدى أتثر شوقي ضيف   كتابه لتيسري النحويف 

 اببن مضاء القرطيب

  مراجعة - اخلامس علر

 السادس علر

 االمتحان النها ي
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 .ل ساعة تدريسك  لا عاتق الطالب: ما ال يقل عن ساعت  مقابليجم العمل امللقا ع

 
 سياسة احلضور والغياب:

 
% ماان الساااعات املقااررة للمااادة باادون عااهر مرضااي أو قهااري يقبلاا  عميااد الكليااة إ  15ا يساامل للطالااب يلتغيااب أكثاار ماان 

مينع من التقدم لالمتحان النهائي وتكون عالمت  يف يرتتب اعتبار الطالب منسحباً من املادة يف حالة قبول العميد للعهر، بينما 
 املادة صفراً يف حالة عدم قبول العميد للعهر املرضي أو القهري.

 

 املراجع العلمية للمادة      

 لسيبوي . الكتاب .1

 املقتضب للمربد. .2

 جمالس قعلب. .3

 مغين اللبيب ابن هشام. .4

 طبقات النحويني واللغويني للزبيدي. .5

 يب الطيب اللغوّي.مراتب النحويني أل .6

 أخبار النحويني البصريني للسريايّف. .7

 نزهة األلباء ابن األنبارّي. .8

 إنباه الرواة للقفطّي. .9

 بُغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة للسيوطي. .10

 

 


