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 التخطيط اللُّغوي للنحو يف الربامج اجلامعية: عرض وتقويم 

 )*( خالد عبد الكريم بسندي 

  اللغة والنحو بقسم اللغة العربية وآداهبا، كلية اآلداب، أستاذ 

  دامللك سعوجامعة 

 
 

 (ـه14/8/1437يف  للنرش هـ،   وقبل28/4/1437)قدم  للنرش يف  

 

اللغوي، املحتوى النحوي، الربامج اجلامعية، املناهج، ختطيط الوضع، ختطيط التخطيط :  املفتاحية الكلامت

 .املتن، ختطيط االكتساب

لقي التخطيط اللغوي مؤخًرا اهتامًما كبرًيا لدى بعض املؤسسات، كونه حييل إىل البحث: ملخص

عند عرض املحتوى املجهودات التي تؤثر بشكل إرادي عىل وضع اللغة أو بنيتها أو اكتساهبا. وما يظهر 

ة بني التخطيط  النحوي يف الربامج اجلامعية يف خمتلف اجلامعات العربية يدعو إىل فضل تأمل، وُيْظِهُر اهلُوَّ

اللغوي لتعلم النحو وتعليمه وتوظيفه يف املهارات اللغوية: املحادثة والقراءة والكتابة، يف املراحل قبل 

ًء وتنفيًذا وتقوياًم، ويطرح مجلة من اإلشكاالت، تنضوي وتتمثل يف اجلامعية واملرحلة اجلامعية، وضًعا وبنا

التساؤالت اآلتية: كيف كان التخطيط اللغوي يف الربامج اجلامعية ملرحلة البكالوريوس؟ هل كان التخطيط 

ه املحتوى النحوي يف الربامج اجلامعية وضًعا وبناءً   اللغوي منطلٍقا من املعارف أو املهارات؟ كيف ُوجِّ

وتنفيًذا وتقوياًم؟ كيف حدد املحتوى املعريف واملهاري للنحو؟ هل منطلق التحديد الكتب الرتاثية لتصنيف 

النحو إىل مرفوعات ومنصوبات وجمرورات وتوابع؟ وأين املتلقي وقدراته من هذا التحديد؟ وهل ُبنَِي 

 خمرج الثانوية العامة ومدخل املرحلة التخطيط اللغوي للنحو عىل ربط املعجم املعريف والتكوين املهاري بني 
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ً وكيًفا يف الربامج اجلامعية؟    هل هناك خطاب نحوي يفاجلامعية؟ ما منطلق اقرتاح ساعات تدريس النحو كامَّ

الربامج اجلامعية َوْفق سياسة لغوية واضحة وختطيط مبني عىل دراسة االحتياجات والنظر إىل الفرص 

والتحديات؟ وأيُّ خطاب نحوي نتحدث عنه؟ أهو اخلطاب النحوي التعليمي َأْم اخلطاب النحوي 

خلطاب النحوي؟ وملاذا يربز التفاوت يف العلمي؟ وما هي األسس التي انُطلِق منها يف وضع اسرتاتيجيات ا

معطى اخلطاب النحوي يف الربامج اجلامعية بني جامعة وأخرى عىل صعيد الرقعة اجلغرافية الواحدة فضًًل 

 عن التنوع اجلغرايف؟ 

 لذا هيدف هذا البحث إىل: 

 نامذج يف كريةالف منظومته حتكم وضوابط أصول من وراءه وما للنحو اللغوي التخطيط ماهية استرشاف •

 . اجلامعية الربامج من منتخبة

 . اجلامعية الربامج من منتخبة نامذج يف للنحو االكتساب وختطيط املتن وختطيط الوضع ختطيط يف النظر •

 ىل دور اجلامعات يف التخطيط للخطاب النحوي يف املناهج ع الوقوف •

  اجلامعية الربامج يف وخطابه النحوي املحتوى تقويم •

تبع البحث املنهج الوصفي، وذلك بتحليل النحو يف نامذج منتخبة من الربامج اجلامعية، وبيان بنائه وسي

 وتكوينه وتنفيذه وتقويمه.

 وستكون حماور البحث عىل النحو اآليت: 

 أواًل: مفهوم التخطيط اللغوي والنحو واللغة.

 ثانًيا: النحو يف الربامج اجلامعية

 ثالًثا: ختطيط الوضع

 ا: ختطيط املتنرابعً 

   .خامًسا: ختطيط االكتساب

 

  

 

 

___________________ 
  .ُدعم هذا املرشوع البحثي من قبل مركز بحوث الدراسات االنسانية، عامدة البحث العلمي، جامعة امللك سعود   )*(
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Abstract: Language planning has recently a great attention at some institutional bodies, because it 

refers to the efforts that affect intentionally the situation of language, its structure or acquisition  

The content of syntax included in the university programs at many Arab universities needs some 

consideration, as it shows the gap between the language planning for learning, teaching and applying 

syntax in the linguistic skills: speaking, reading and writing. This includes both before reaching 

universities and at the university level, its situation, structure, application and evaluation. This raises 

many issues that can lead to the following questions: what is the language planning for the university 

programs at the undergraduate level? Does the language planning rely on skills or knowledge? How 

the content of syntax was designed, its situation, structure, application and evaluation? And how the 

content knowledge and skills of syntax was defined? does the definition rely on the classical books of 

syntax and their division: nominative, genitive, accusative cases and followers? Where is the 

addressee and his/her ability for defining them?  is the language planning for syntax designed to link 

the cognitive lexicon and training skills between the output of high schools and the requirements for 

universities? What is the reason behind suggesting teaching syntax, quantitatively and qualitatively, at 

the university programs? Is there a discourse of syntax in the university programs that follows a clear 

language policy and a plan that is based on a study of the needs, chances and challenges? What is the 

discourse of syntax we are talking about? Is it the teaching discourse or the scientific discourse? What 

are the foundations for making strategies for the discourse of syntax? And why are there differences 

between the discourse of syntax at two different universities programs in the same country, as well as 

others in a different place  

This research then aims to  

Explore what the language planning is for syntax, its fundamentals and rules that control its 

intellectual system in some chosen example from university programs  

To perceive the planning for the situation, text and the acquisition of syntax in some chosen 

example from university programs  
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To recognize the role of universities in the language planning for the discourse of syntax in their 

curricula  

To evaluate the the content and discourse of syntax in the the university programs  

The research will rely on a qualitative method by analyzing the syntactic aspect in chosen examples 

from university programs, and to show its structure, composition, performance, and evaluation  

The research will deal with the following aspects  

First: the concept of language, syntax and language planning  

Second: the syntax in the university programs  

Third: situation planning  

Fourth: text planning  

Fifth: acquisition planning..  

 

 

  
.                              
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 مقدمة 

 القسم األول: النظري

اللغوي يظهر يف مطلع  بدأ علم التخطيط

ا مع تقدم العلوم اخلمسينيات من هذا القرن متزامنً 

ا من ومستفيدً   ،ا هبااالجتامعية واالقتصادية ومتأثرً 

املعطيات املعرفية هلا، وكان أحد األهداف الرئيسة له 

إبراز دور اللغة يف بناء الدول بعد مراحل االستعامر 

كام ظهر يف أعامل  ،التي تعاقبت عىل دول العامل الثالث

، م1968عام  (فشامن، وفريجسون وداس جوبتا)

وكان اهتامم التخطيط اللغوي منصبًا عىل معاجلة 

املشكًلت اللغوية التي نجمت عن طمس اهلوية 

اللغوية والقومية لبعض الدول املستعمرة، حيث حلت 

بعض اللغات العاملية كاإلنجليزية والفرنسية حمل 

طنية، واملحلية. وخري مثال عىل اللغات القومية، والو

ذلك ما حدث يف دول إفريقيا وآسيا، فقد ُأقصيت هذه 

اللغات عن أداء الوظائف املرتقبة منها. ومن هنا كان 

و العمل اجلاد حْ ا نَ اهتامم التخطيط اللغوي موجهً 

واملنظم وإجياد حلول مدروسة لتلك املشكًلت 

اجلهود اجتهت  مَّ اللغوية حسب حجمها ونوعيتها، ثُ 

بعـد ذلك يف السبعينيات إىل مأسسة التخطيط 

(Constitutionalized حيث قامت مؤسسات عىل )

عىل عملية  مستوى دويل ووطني وحميل لترشَف 

التخطيط اللغوي، يف رسم السياسات اللغوية، 

واخلطط الًلزمة لتنمية اللغات وتطويرها، واختيار 

لدولية. لغات واسعة االنتشار للتجارة والعًلقات ا

 (روبن ويرنود)وبدأ ذلك االهتامم واضحًا يف كتاب 

هل يمكن ختطيط اللغة؟ ولقد "م بعنوان: 1971عام 

وذلك من خًلل املقاالت  ،كان اإلثبات هو اجلواب

م، 2009فواز، ،عبداحلق)التي تضمنها الكتاب 

 . (2ص

اجلهود املنظمة التي  اللغوي تلكيقصد بالتخطيط 

األفراد وفق خطط علمية حمكمة تقوم هبا املؤسسات و

وواضحة وحمددة األهداف للنظر يف املشكًلت 

ق فْ وَ  وعملية،والتفكري يف حلول علمية  اللغوية،

فهو جمموعة التدابري املعتمدة  .برنامج زمني حمدد

واملوجهة بالقرارات واإلجراءات العملية التطبيقية 

الكفيلة بتحقيق األهداف املسطرة السترشاف 

التي  "للسياسة اللغوية"ل، وهو تطبيق عميل املستقب

، الفهري)  تضعها املؤسسات الرسمية للدولة

  .(12م، ص2014، الفايسعبدالقادر 

ويضع الربيدي تصوًرا شامًًل للتخطيط اللغوي 

نشاط ذهني راٍق هادف يتوخى رسم املسار  "بأنَّه

املستقبيل لوضع اللغة واكتساهبا وهيكلها 

رشيعات وقرارات وآليات وبرامج واستخدامها، عرب ت

طويلة األجل توّجه سلوك مستخدميها فردًيا ومجاعًيا؛ 

بطريقة معيارية مرنة تعني عىل محاية بنائها، واحرتام 

سيادهتا، وتعزيز وظائفها، وحتسني إسهامها يف صيانة 
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اهلُوية والوحدة والذاكرة الرتاكمية، وتقدم العلوم، 

اعل بروح املبادرة وتنمية املجتمع؛ يف سياق يتف

) "واالبتكار مع ثورات املعرفة واالتصال والتقنية

 (.11م، ص2013الربيدي، عبد اهلل، 

مجيع األمم الراشدة تتبنى  ا للحاجة إليه فإنَّ ونظرً 

التخطيط وتأخذ به كونه عملية أساسية ال غنى عنها 

لتحقيق أهداف التنمية البرشية. تلك هي الصورة التي 

عليها الوجه العميل للتخطيط. ولنا يف  ينبغي أن يكون

ة يف العديد من دول العامل، من رْبَ تاريخ الشعوب عِ 

ا حلامية اللغة نظامً  ذلك: ما فعلته فرنسا عندما أصدرْت 

الفرنسية من املفردات واملصطلحات الدخيلة، وما 

فعله أتاتورك حني غري حروف اللغة الرتكية من 

تينية، أو ما حدث يف احلروف العربية إىل احلروف الًل

عندما  وفيتنام،اليابان، وروسيا، وكوريا، والصني، 

عملت عىل إحًلل اللغات القومية حمل اللغات 

  . (3م، ص2009، فواز ،عبداحلق)  األجنبية يف التعليم

لغة  كل الدول عن منزلة لغاهتا لتصبَح  عُ دافِ تُ "و

ت أو دولية أو إقليمية يف املنظام ةٍ علم وعمل وطنيَّ 

الدولية. وأبرز مثال عىل هذا التطبيق استامتة فرنسا 

لتكون الفرنسية لغة لًلحتاد األورويب أو لغة رسمية 

ضمن لغات أخرى لًلحتاد
"
، عبداملجيد عيساين) 

 م(.2014

ومن هنا ال نكاد نجد من جيادل يف أمهية اللغة 

العربية ومكانتها وبًلغتها وإعجازها، كوهنا لغة 

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   چ   بحفظه، القرآن، وحمفوظة

 .(سورة احلجر)   چڱ  ں   

ا حياورها يف قوهتا وبيان أرسارها، فنرى فريقً 

ا بًلغتها، وهذا حُيمد ا أوجه إعجازها ومظهرً متلمًس 

 هلم لتذكري النَّ 
ِ
بجامهلا وروعتها مما ال  واملتخصصنيِ  شء

 خيفى أصله عىل أحد.

 ية والتحدياتاللغووفريق آخر يناقش املشكًلت 

 نْ ُمستقبِل اخلطاب بام ينبغي له أَ  املستقبلية لتبصريَ 

للتصدي ملثل هذه الظواهر يف طريق احلل  يكونَ 

 والعًلج.

ا نظام وفريق ثالث ينظر إىل اللغة العربية عىل أهنَّ 

حياة يلزم التخطيط هلا، كام التخطيط للدول، فهي 

م هوية الدول، ومصدر عزهتا وكينونتها، وال تقو

 ا. هِب وترقى إالَّ 

والَ َشكَّ أنَّ ِدعامة الُعُلوم العربيَّة وقانوهنا األَعىل، 

الذي منه تستمد العون، وتستَْلِهم القصد، وترجع إليه 

ا، هو علم النَّحو، هبيف مجيع مسائلها، وفروع ترش

انتحاء سمت كًلم العرب يف ترصفه من إعراب "

لتكسري وغريه؛ كالتثنية، واجلمع، والتحقري، وا

واإلضافة، والنسب، والرتكيب، وغري ذلك؛ ليلحق 

من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها يف الفصاحة، 

بعضهم عنها ُردَّ  شذَّ  منهم؛ وإنْ  يكنْ  ملْ  فينطق هبا وإنْ 

 (.34ص  1ج)ابن جني،   "به إليها
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ال سبيَل  -عىل عظيم شأهِنا  -فهذه العلوم النَّقليَّة 

ئقها، والنَّفاذ إىل أرسارها بغري هذا إىل استخًلص حقا

ندرُك كًلم اهلل تعاىل، وَنفهم دقائَق  ْل العلم، فهَ 

سول ًلم، عليه - التَّفسري، وأحاديث الرَّ  وأصول السَّ

ة العقائد، حكام، وما يتبع ذلَك من مسائل األ وأدلَّ

ترقى بصاحبها إىل  دْ فقهيَّة، وبحوث رشعيَّة خمتلفة، قَ 

ة،  وتسمو به إىل منازل املجتهديَن إالَّ مراتب األئمَّ

 بإهلام النَّحو وإرشاده؟!

َلف واخلََلف قاطبةً  ة مَن السَّ عىل  ولذلَك أمْجََع األئمَّ

املجتهد لو مَجَع  أنَّ النَّحو رشط يف رتبة االجتهاد، وأنَّ 

النَّحو،  رتبة االجتهاد حتى يعلمَ  ُكلَّ العلوم مل يبلغْ 

سبيل ملعرفتها بغريه، فُرتبة فيعرف به املعاين التي ال 

 االجتهاد ُمتََوقِّفة عليه، ال تتم إالَّ به.

فعلم النَّحو من أْسَمى العلوم قدًرا، وأنفعها َأَثًرا، 

ف َأَودُ  اللسان، وَيْسَلس عنان البيان، وقيمة املرء  به َيَتَثقَّ

فيام حتت طيِّ لسانه، ال طيلسانه، وال يمكن أن يستغنَي 

إالَّ األخرُس الذي ال يفصح بحرف  عن علم النَّحو

 واحٍد.

الح   -رمحهم اهلل تعاىل  -وقد َوَرد عن َسَلفنا الصَّ

آثار كثرية حَتُثُّ عىل تعلُّم علم النَّحو، أوَرَد منها 

طرًفا يف كتابه:  -رمَحه اهلل  -اخلطيب البغدادي 

اوي وآداب السامع" َب "اجلامع ألخًلق الرَّ ، َوَبوَّ

غيب يف تعلُّم النَّ  -اهلل رمَحه  -عليها  حو بقوله: الرتَّ

ويَّة ، بن حسن)ا  والعربيَّة ألداء احلديث بالعبارة السَّ

يعتنى به  ا أنْ ومن هنا كان لزامً  م(.2013 أبو أنس،

ا وتنفيذً  وبناءً  اجلامعية وضًعاوخيطط له يف الربامج 

 .وتقوياًم 

 

 مشكلة البحث وتساؤالته

ولكن ما يظهر عند حماورة النحو يف الربامج 

يف خمتلف اجلامعات العربية يدعو إىل فضل  امعيةاجل

ة بني التخطيط اللغوي لربامج اللغة  تأمل، ويظهر اهلُوَّ

 خاصة، ومدى وتعلاًم  وللنحو تعلياًم العربية عامة 

ادثة والقراءة توظيفه يف املهارات اللغوية: املح

والكتابة، يف املراحل قبل اجلامعية واملرحلة اجلامعية، 

وضًعا وبناًء وتنفيًذا وتقوياًم، لذا حياول البحث طرح 

مجلة من اإلشكاالت، تنضوي وتتمثل يف التساؤالت 

 اآلتية: 

  ُد التخطيط اللغوي للعربية جِ كيف و

 البكالوريوس؟  اجلامعية ملرحلةوعلومها يف الربامج 

 ا من املعارف قً نطلِ ل كان التخطيط اللغوي مُ ه

 أو املهارات؟ 

  ه املحتوى النحوي يف الربامج كيف ُوجِّ

  وتقوياًم؟وبناًء وتنفيًذا  اجلامعية وضًعا

  د املحتوى املعريف  للنحو؟  واملهاريكيف ُحدِّ

  هل منطلق التحديد الكتب الرتاثية لتصنيف

 وابع؟ النحو إىل مرفوعات ومنصوبات وجمرورات وت

  أين املتلقي وقدراته من هذا التحديد؟ 

http://www.alukah.net/authors/view/home/881/
http://www.alukah.net/authors/view/home/881/
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  هل ُبنَِي التخطيط اللغوي للنحو عىل ربط

بني خمرج الثانوية  املهارياملعجم املعريف والتكوين 

 العامة ومدخل املرحلة اجلامعية؟ 

  ً  ما منطلق اقرتاح ساعات تدريس النحو كامَّ

  اجلامعية؟ا يف الربامج وكيفً 

  اجلامعية الربامج هل هناك خطاب نحوي يف

سياسة لغوية واضحة وختطيط مبني عىل دراسة  َوْفق

 االحتياجات والنظر إىل الفرص والتحديات؟ 

  ُّخطاب نحوي نتحدث عنه؟ أهو اخلطاب  أي

 اخلطاب النحوي العلمي؟  مْ النحوي التعليمي أَ 

  ما هي األسس التي انُطلِق منها يف وضع

  النحوي؟اسرتاتيجيات اخلطاب 

 ربز التفاوت يف معطى اخلطاب النحوي ملاذا ي

جامعة وأخرى عىل صعيد  اجلامعية بنييف الربامج 

  عن التنوع اجلغرايف؟ الرقعة اجلغرافية الواحدة فضًًل 

 أهداف البحث: 

البحث  ويظهر من اإلشكاالت والتساؤالت أنَّ 

 من األهداف، هي:   ينشد حتقيق مجلةً 

 ا تبيني ماهية التخطيط اللغوي للنحو وم

وراءه من أصول وضوابط حتكم منظومته الفكرية يف 

  اجلامعية.نامذج منتخبة من الربامج 

  توضيح ختطيط الوضع وختطيط املتن وختطيط

االكتساب للنحو يف نامذج منتخبة من الربامج 

  اجلامعية.

  إبراز دور اجلامعات يف التخطيط للخطاب

 اجلامعية.النحوي يف الربامج 

 وي وخطابه يف الربامج تقويم املحتوى النح

 اجلامعية 

 :منهج البحث

باستقراء واقع  املنهج الوصفي؛يعتمد البحث 

 (1)مقررات النحو وفق ما ورد يف اخلطط الدراسية 

وحتليل حمتواها يف نامذج منتخبة من الربامج اجلامعية، 

وبيان منهجية بنائها وتكوينها وتنفيذها وتقويمها؛ 

يط اللغوي للنحو، بقصد الوقوف عىل واقع التخط

 وكيف ظهر فيها. 

 عينة البحث:

متثلت عينة البحث يف انتخاب عدد من برامج اللغة 

العربية التي متنح درجة البكالوريوس يف اجلامعات 

العربية: جامعة الكويت يف الكويت وجامعة قطر يف 

قة يف اإلمارات العربية املتحدة رقطر وجامعة الشا

اإلمام حممد بن سعود وجامعة امللك سعود وجامعة 

اإلسًلمية يف اململكة العربية السعودية، واجلامعة 

األردنية وجامعة الريموك يف األردن، وجامعة منوبة يف 

تونس وجامعة بجاية يف اجلزائر وجامعة األزهر يف 

 مجهورية مرص العربية.

                                                 

( حصل الباحث عىل اخلطط الدراسية وتوصيف املقررات 1)

، وكذلك باالستعانة بالدخول إىل مواقع تلك الربامج

 ببعض الزمًلء يف تلكم الربامج.
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 مصطلحات الدراسة 

 جلامعيمفهوم الربنامج ا 

ديد مفهوم تتفاوت األدبيات الرتبوية يف حت

، بني كونه يطلق عىل اخلطة امعيالربنامج اجل

وهذا  مًعا،الدراسية، أو املنهج الدرايس، أو مها 

التفاوت خيتلف حسب نظرة الرائي من عموم إىل 

خصوص، أو نظرة شمول وتكامل أو بالنظر إىل اجلزء 

 والكل. 

 (1)أما هيئات اجلودة واالعتامد األكاديمي فمعايريها

كونه خطة دراسية أو  ،ا إىل الربنامجتتعدى نظرهت

ه فهو منظومة متكاملة كأنَّ  ،ا إىل أشمل من ذلكمنهاًج 

ا، تشمل مؤسسة مستقلة، يبنى عىل أحد عرش معيارً 

 جماالت مخسة: 

)الرسالة واألهداف، املؤسيس السياق  

 .والسلطات واإلدارة، وضامن اجلودة وحتسينها(

 .جودة التعلم والتعليم 

إدارة شؤون الطلبة، موارد )الطًلب دعم  

 .التعلم(

)املرافق املساندة البنية التحتية للخدمات  

واإلدارة املالية وعمليات  والتجهيزات، والتخطيط

 .التوظيف اخلاصة بأعضاء هيئة التدريس واملوظفني(

                                                 

( حددت اهليئة الوطنية للتقويم واالعتامد األكاديمي يف 1)

السعودية مرتكزات الربنامج األكاديمي بأحد عرش 

 معياًرا.

العلمي وعًلقة  البحث)املجتمع خدمة  

 .املؤسسة التعليمية مع املجتمع(

وعة منظمة من اخلربات وهبذا يكون الربنامج جمم

التعليمية تصمم لتطوير معلومات ومهارات حمددة، 

 ا من مكوناته.تكون املقررات الدراسية جزءً 

 مفهوم املنهج: 

يطلق لفظ املنهج بمفهومه القديم عىل املقرر 

ا يف مفهومه احلديث الدرايس أو الكتاب املدريس، أمَّ 

تقدمها واألنشطة التي   فهو عبارة عن جمموعة اخلربات

املؤسسة التعليمية لطًلهبا داخلها وخارجها، بقصد 

ي إىل دِّ النمو الشامل املتكامل، الذي يؤَ  مساعدهتم عىل 

  تعديل سلوكهم ويضمن تفاعلهم مع بيئتهم

مناسبة ملا  وجمتمعهم، وجيعلهم يبتكرون حلوالً 

هذه اخلربات  تكونَ  نْ . يمكن أَ  يواجههم من مشكًلت

 ،الوكيل) أو الكتاب أو األنشطةيف املقرر الدرايس 

 (.19م، ص1982، أمني حممد، وحلمي

 :مفهوم اخلطط الدراسية 

ا ينظر الرتبويون إىل اخلطة الدراسية عىل أهنَّ 

املقررات الدراسية التي يدرسها الطالب داخل 

للحصول عىل درجة علمية، ويبني  عيامالربنامج اجل

اخلطة الدراسية، هي:  جملس التعليم العايل أنَّ 

جمموعة املقررات الدراسية اإلجبارية، واالختيارية، "

واحلرة، والتي تشكل من جمموع وحداهتا متطلبات 

التخرج التي جيب عىل الطالب اجتيازها بنجاح 
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 "للحصول عىل الدرجة العلمية يف التخصص املحدد

 (.57هـ، ص1428،جملس التعليم العايل)

فالنحو مكون من مكونات اخلطة الدراسية 

 امعللربنامج اجل
ٍ
ا أو أكثر، يدرسه أكان مقررً  ي، سواء

التي تكمل بناء  (1)الطالب مع احلزم العلمية األخرى

 لبكالوريوس اللغة العربية وآداهبا.  امعيالربنامج اجل

 

 

ال يكاد برنامج أكاديمي جامعي يف مرحلة 

البكالوريوس، وال تكاد خطة دراسية ختلو من النحو، 

 بل هو جوهرها، إالَّ  ،علوم العربية ِعامًدا من كونه ِعْلاًم 

ا: ا دراسيً تلك الربامج تتفاوت يف طرح النحو مقررً  أنَّ 

ا أو ا مقررً ا وكتابً ا وحمتوى وتوزيعً ا ووزنً وعددً  تسميةً 

 ا.ا مساندً مرجعً 

 التسمية 

تعددت تسمية مقررات النحو يف الربامج اجلامعية 

النحو "و "علم النحو"و "النحو "للناطقني هبا بني 

، أو التسمية حسب املوضوعات: "التطبيقي

 "عـــالتواب"و "اتـــاملنصوب"و "اتـــــاملرفوع"

 ."املجرورات"و

                                                 

( واحلزم العلمية األساسية يف برنامج اللغة العربية إضافة 1)

ونثًرا، الرصف، واألدب القديم: شعًرا "إىل النحو :

واألدب احلديث: شعًرا ونثًرا، والبًلغة والنقد، 

 ."واللغويات والعروض، واملهارات التطبيقية

ولكن ما مرجعية هذه التسمية؟ وهل ملستوى 

فثمة فرق "ًلب أو الكتاب املقرر أثر يف التسمية؟ الط

« علم»جوهري بني النحو وتعليم النحو؛ األول هو 

ا ألبنية اللغة، وهو حني النحو، وهو علم يقدم وصفً 

األبنية من سياق « عزل»إىل  ام يلجأُ يفعل ذلك إنَّ 

ا ، أمَّ «التجريد»و« التعميم»االستعامل، ويضعها يف إطار 

النحو التعليمي  هو آخرآخر له علم  ء  تعليم النحو فيش

pedagogicaI grammar)،)  وهو يأخذ من الوصف الذي

، بل «كام هو»لكنه ال يأخذه  ،ل إليه علم النحوتوصَّ 

يطوعه ألغراض التعليم، وخيضعه ملعايري أخرى تستعني 

بعلم اللغة النفيس يف السلوك اللغوي عند الفرد، وبعلم 

تصال اللغوي، وبعلوم الرتبية يف اللغة االجتامعي يف اال

ا نظريات التعلم وإجراءات التعليم، وكل ذلك كان غائبً 

هذه  عن حماوالت اإلصًلح والتيسري، ومن ثم مل تؤدِّ 

 املحاوالت إىل تغيري يف املستوى العام لتعليم العربية...

( فًل نكاد نجد يف مجيع 43م، ص1979 داوود. ،عبده)

ُبنَِيت عليها تسمية املقررات  الربامج اجلامعية مسوغات

عامة ومقررات النحو  خاصة، ومل نجد من أفصح عن 

ذلك، وإن كانت هناك فرضية وجود مسوغات يف ذهن 

من خطط للتسمية، فرسعان ما تنفي هذه الفرضية عند 

 الربط بني التسمية املحتوى أو التسمية والكتاب املقرر...

و ووضع واملفرتض عند التخطيط لبناء برنامج أ

مقررات َأْن حتدَد املنطلقات، وتبنَي املرجعيات التي 

 انطلقت منها هذه التسمية أو هذا الوضع.
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فام مرجعية أْن يكون املحتوى واحًدا يف جامعتني، 

وما مرجعية  والتسمية خمتلفة بني النحو وعلم النحو؟ 

اختًلف التسمية بني النحو والنحو التطبيقي واملرجع 

 واحد؟

 ررات ووزهنا وحمتواهاعدد املق 

يقوم أصل بناء الربامج اجلامعية عىل أسس حمددة، 

يعلوها حتديد رسالة الربنامج وخصائص اخلريج 

وخمرجاته وفق أهداف حمددة وموجهة نحو الغاية من 

إنشائه، وبعد هذا ينظر إىل املقررات التي حتقق هذه 

املخرجات، ويسأل: ما هي املقررات التي حتقق 

نامج؟ وما مدى االرتباط به؟ فعدد خمرجات الرب

املقررات وساعات االتصال األسبوعية والفصلية يف 

كل مستوى درايس أو سنة دراسية ليست مسألة اختيار 

أو وضع عشوائي، بل هي عملية علمية منهجية 

مدروسة، توكل لفريق واٍع ومدرب عىل وضع الربامج 

 وصياغة خمرجاهتا وأهدافها، وتعتمد عىل العًلقة

القائمة بني خمرجات الربنامج وخمرجات املقررات 

التي حتققها، غري أنَّ واقع التخطيط للمقررات عامة 

التفاوت يف عدد ومقررات النحو خاصة يظهر 

مقررات النحو، والساعات املعتمدة هلا يف الربامج 

اجلامعية: بني برنامج يطرح للنحو مقررين أو ثًلثة أو 

 أربعة...

ا يف طرح عدد ساعات النحو تً تفاو يظهروكذلك 

بني برامج تطرح النحو يف ست ساعات أو تسع 

ساعات أو اثنتي عرشة ساعة أو أكثر. فهل هلذا 

التفاوت مسوغ؟ وما وزن النحو من مجلة املعارف 

واملهارات التي يتضمنها الربنامج؟ وعًلم اعتمد يف 

ضعت وفق مرجعية حمددة؟ وهذا ال وضعها؟ وهل وُ 

ا، بل ون الربامج اجلامعية متطابقة متامً تك يعني أنْ 

فق منهجية واضحة يكون عدد مقررات ووزهنا وَ 

ترسم توجهها، وتراعي مستوى الطالب وخصائصه 

وتكوينه قبل اجلامعة، بحيث ال يطغى علم عىل آخر يف 

 الربامج الواحد.

ونستقي ذلك من خمرجات الربنامج ومرجعيات 

ى التوجه عىل مرجعية ا بنبنائه، فًل نكاد نجد برناجمً 

معينة، وهذا ما ظهر يل عند استقراء العديد من الربامج 

ة مشكل آخر يف حمتوى مَّ أو حتكيمها. وثَ  امعيةاجل

فام معايري اختيار املحتوى؟ وعًلم ُبني هذا  املقرر:

املحتوى؟ وما أسس ترتيب موضوعات املحتوى؟ 

وملاذا جاءت املوضوعات عىل هذا الرتتيب؟ هل 

فيها التدرج يف العرض والرتابط فيام بينها  ُروعي

والتكامل مع غريها؟ هل كان ترتيب املوضوعات 

ا عىل تيسري النحو أو تبسيط النحو أو جتديد مبنيً 

 النحو...؟  

فام ُعرض يف بعض توصيف املقررات أو يف 

اخلطاطة األولية التي َوَضَعت مًلمح موضوعات 

موا تدرج موضوعات واضعيها التز يشري إىل أنَّ  ،النحو

ا ا متوارثً ا وعرضوه، أو تقليدً  أو حديثً كتاب معني قدياًم 
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 ً حوية ا من املوضوعات النَّ معرفيً  التزموه.  فتجد كامَّ

رشح ابن عقيل  :مثل، حسب رؤية كتاب معني مرتبةً 

 أو أوضح املسالك البن هشام.  

 الكتاب املقرر 

نامج يعدُّ الكتاب املقرر وسيلًة يلتمسها واضع الرب

واملقررات سواًء أكان شخًصا أو أكثر، وتكون بداية 

لًلنطًلق يف هذا الربنامج ودراسة مقرراته، إالَّ أنَّ 

الواقع الذي نراه خيالف هذا التوجه، فيبقى الكتاب 

املقرر ما دام الربنامج قائاًم، وال يعمد لتغيريه، وهذا 

رر يدعونا إىل مزيٍد من النظر قبل اقرتاح الكتاب املق

وتسجيله يف وثائق الربنامج؛ ألنَّه أصبح وثيقة تصل 

إىل درجة القدسية عند بعضهم. إذن ما السبيل إىل 

 الكتاب املقرر واقرتاحه؟ 

إنَّ السبيل إىل ذلك يكون بتمثل اهلدف من املقرر، 

وهل ما ُيْقرَتح من كتب أو كتاب حتقق اهلدف؟ وهل 

كتب أخرى الكتاب يكون منطق الدخول إىل املقرر مع 

تسانده، وتعزز توجهه. فاملستقرئ للكتاب املقرر يف 

تقترص يف النحو عىل  هابعض الربامج اجلامعية جيد أنَّ 

قسم يكتاب واحد مدة مكوث الطالب يف اجلامعة، و

، أال يوجد غري هذا الكتاب؟ الكتاب عىل مجيع األنحاء

وملاذا مل ينوع واضع الربنامج واملقررات يف الكتب 

 نجد أوضح املسالك يدرس يف جامعة فمثًًل  ة؟املقرر

، وجامعة أخرى عىل أربعة ما عىل ثامنية مستويات

مستويات، مع أنَّ املحتوى واحد واملوضوعات 

، ويف جامعة أخرى يدرس النحو من كتاب نفسها

ع عىل أربعة رشح ابن عقيل يف ثًلثة مستويات أو يوزّ 

ف يف مستويات. وهذا جيعل الطالب يتخرج وال يعر

 الكتاب املقرر، فيقرص فكره عىل توجه النحو إالَّ 

نحوي معني دون غريه؟ فأين التنوع؟ وأين التكوين 

يكون؟ أين التخطيط اللغوي املبني  نْ الذي يفرتض أَ 

 عىل املدخًلت والعمليات واملخرجات؟ 

الكتاب الواحد  ذاهذا الربنامج  أنَّ  وعليه نجد

ا عليه، ويعتمد تامدً املقرر يرتب موضوعات األنحاء اع

 ،ه األول هو تغطية هذه املعارفومهَّ  ،عىل املعارف

وتوزيعها عىل الفصول الدراسية أو عىل املستويات 

ي إىل الدراسية أو عىل السنوات الدراسية؛ مما يؤدِّ 

ضعف يف املهارات اإلدراكية والكفايات التواصلية 

 للطالب اخلريج.

 Status Planningالوضع : ختطيط ثالثا  

القيمة النسبية املدركة  "هيشري ختطيط الوضع إىل أنَّ 

للغة معينة، املرتبطة بمنفعتها االجتامعية، التي تشمل 

 "ى بقيمتها يف السوق، كوسيلة للتواصل...ما يسمَّ 

 (16م، ص2014، الفايس، عبدالقادر الفهري)

 ويشمل هذا النوع من التخطيط القرارات املتعلقة بأيِّ 

، الفهري) للتعليم لغةً  يستعمَل  نْ غي أَ نوع لغوي ينب

فام النحو الذي  ،(16م، ص2014، الفايسعبدالقادر 

وما هو خطاب  اجلامعية؟مه يف الربامج نقدّ  نْ نريد أَ 

النحو العلمي أو  نقدمَ  نْ النحو املفرتض؟ هل نريد أَ 
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النحو التعليمي أو النحو الوظيفي أو النحو 

يبنى عليها تقديم  الوصفي...، وما هي املعايري التي

هذا النحو عن النوع اآلخر؟ هل ارتبط بالتكوين 

الذي يقرر هذا أو  املعريف واملهاري للمتعلم؟ وَمنْ 

ذاك؟ هل ارتبط النوع وحتديده بتوجه الربنامج؟ هل 

روعي يف بنائه خصائص اخلريج وسامته؟ وهنا نحن 

أمام حاجة إىل التخطيط اللغوي قبل اقرتاح نوع النحو 

 .يته التي ستقدم للطالبوماه

فام القيمة النسبية التي نجدها بعد دراسة هذا العدد 

من مقررات النحو قلة أو كثرة؟ وهل ينعكس تعلُّمها 

يف توظيفها يف تعاملنا اتصااًل شفوًيا أو كتابًيا؟ أو أنَّ 

دراسة هذه املقررات ال جياوز اجلانب النظري إىل 

 اجلانب املهاري التطبيقي.

Corpus planning 

حييل إىل املجهودات "وهذا النوع من التخطيط 

، عبدالقادر الفهري) "التي تؤثر عىل بنية اللغة... 

حو وبناؤه يف الربامج فالنَّ ،(16م، ص2014، الفايس

اجلامعية يؤثر عىل بنية اللغة التي سيتخصص هبا 

 ،هنا يربز مشكل البنائية للنحو نْ الطالب، ومِ 

واالرتباط التكويني بام تعلمه الطالب يف مراحل 

 دراسته ما قبل اجلامعية، ويسوغ لنا طرح تساؤالت: 

نقدمه  ما اجلديد يف النحو العريب الذي نريد أنْ 

للطالب؟ وما معايري ذلك؟ ما املصطلحات اجلديدة 

الطالب؟  املعريف عندها يف املعجم ندخلَ  نْ التي نريد أَ 

أو نعيد له ما تعلمه يف  ،النحووهل يكفي يف مقررات 

مراحل دراسته ما قبل اجلامعية، كام يظهر يف بعض 

 الربامج؟

أو أن يكون التخطيط للمتن باجلديد من 

املوضوعات النحوية غري املألوفة للطالب، كام ظهر يف 

 )اجلامعية بعض الربامج
1
 ؟ (

 Acquisition 

planning 
خطيط اللغوي هيدف إىل التأثري عىل هو نوع من الت

ومعرفة  اللغة،التأثري عىل منزلة  :مثل ،سامت اللغة

ا ما القراءة والكتابة خًلل العملية التعليمية. وغالبً 

يندرج ختطيط االكتساب يف عملية ختطيط لغوي 

وتراجع فيها اهليئات  ،فيها منزلة اللغة متقيِّ  واسعة،

هاية عىل املستوى الوطني اللغوية، ويضبط التغيري يف الن

أو املحيل عرب النظام الرتبوي من املراحل االبتدائية إىل 

اجلامعة. هذا التغيري يستلزم جمموعة من التحديات 

وتغيري  واجلامعية،كتغيري أو تعديل الكتب املدرسية 

تعلق األمر باللغة الرسمية  طرق تعليم اللغات سواءً 

ىل سبيل املثال: إذا أو تطوير برنامج ازدواجي للغة. فع

قررت حكومة ما رفع مستوى منزلة اللغة أو إحداث 

م لزِ ا يُ قانونً  تضعَ  نْ تغيري يف مستوى سمعتها يمكن هلا أَ 

                                                 

( ينظر: خطة النحو يف جامعة منوبة يف تونس، املوقع 1)

 اإللكرتوين. 
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املعلمني بالتعليم هبذه اللغة فقط. أو إلزامهم باستعامل 

شكل الكتابة اخلاص هبذه اللغة يف الكتب املدرسية 

بمنزلة هذه دون سواها. وهذا بدوره يدعم النهوض 

 اللغة ويزيد من سمعتها. 

 هبذه الطريقة يستعمل ختطيط االكتساب لتشجيعَ 

والذي يستطيع يف النهاية تغيري منزلتها أو  اللغة،قوة 

يف حالة مراجعة احلكومة  اللغوي،تشجيع نقائها 

ي يتطلب األمر وضع قواميس جديدة أَ  .للهيئات

اكتساب ومراجعة مواد تربوية يف املدارس حتى يكون 

أمور من النحو اكتسبها الناطقون  ةَ مَّ فثَ ، اللغة فعااًل 

بالعربية قبل دخوهلم اجلامعة، وليسوا يف حاجة إىل 

ا باتت جزًءا من كفايتهم اللغوية، تعلمها، ألهنَّ 

يعرفوهنا معرفة ضمنية ال واعية، ويستخدموهنا 

الفوزان، عبدالرمحن، . )اا صحيحً ا علميً استخدامً 

 . (56م، ص2015

من أسباب اخللل التعليمي أنَّ الظروف "فنجد أنَّ 

املعرفية واملادية التي تقع فيها العملية التعليمية ظروف 

مقيدة ال تساعد عىل إجراء تواصل طبيعي بني 

احلارضين، يتصف بام يكفي من التلقائية ومنظم وقابل 

)الرشيف، حممد صًلح  "للمراقبة يف اآلن نفسه

 . (194م، ص2016الدين، 

 وهنا نطرح تساؤالت: 

لدى الطالب كفاية نحوية جتعلنا  هل تشكلْت 

عليها تقديم  ه اكتسب أساسيات النحو لنبنَي أنَّ  نطمئنُّ 

علم النحو يف الربامج اجلامعية؟ أو نعيد تذكريه 

نحن نخطط  بأساسيات النحو من جديد؟ هل

إلكساب الطالب قواعد نحوية جديدة؟  أو نخطط 

الطالب من  لغة؟ أو نخطط لنمكنَ ملعرفة قوانني ال

صون لسانه من اخلطأ؟ أو نخطط إلكساب الطالب 

امللكة النحوية أو الكفاية النحوية؟ ونسأل من الطالب 

الذي نريد؟ ومن الذي خيطط إلكسابه هذه امللكات أو 

هذا املحتوى النحوي؟ وعًلم يعتمد يف ختطيط هذا 

ا املحتوى املحتوى؟ وما املحددات التي جتعله يقرر هذ

 ويعرض عن ذلك املحتوى؟ 

 

 القسم الثاين: التطبيقي

قبل عرض مقررات النحو يف بعض الربامج 

 اجلامعية، نقف عند التساؤل املركب اآليت:

  كيف خطط املنظرون للنحو يف الربامج

اجلامعية؟ وكيف ظهر النحو يف الربامج اجلامعية 

 ؟ا وتقوياًم وضًعا وبناًء وتنفيذً 

ا التساؤل الرئيس التساؤالت ويتفرع عن هذ

 الفرعية اآلتية:

  كيف كان املحتوى النحوي يف الربامج

  اجلامعية؟

  ه املحتوى النحوي يف الربامج كيف ُوجِّ

  اجلامعية؟

  وهل ُبنَِي التخطيط اللغوي للنحو عىل ربط
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املعجم املعريف والتكوين املهاري بني خمرج الثانوية 

  العامة ومدخل املرحلة اجلامعية؟

  هل هناك ختطيط لغوي واضح يف وضع

مقررات النحو يف الربامج اجلامعية مبني عىل دراسة 

 االحتياجات والنظر إىل الفرص والتحديات؟ 

  ملاذا يربز التفاوت يف النحو يف الربامج

جامعة وأخرى عىل صعيد الرقعة  اجلامعية بني

  عن التنوع اجلغرايف؟اجلغرافية الواحدة فضًًل 

 

 

 : (1) يف الدول العربية امعيةرض مقررات النحو يف بعض الربامج اجل: عأوال  

 : "تونس واجلزائر "النحو يف بعض برامج اللغة العربية يف املغرب العريب  (1)

 

 .مقررات النحو اإلجبارية يف جامعة منوبة يف تونس   (أ

 اسم املقرر
عدد 

 ساعاته
 موضوعات املقرر

املستوى والسنة 

 الدراسية

رمز املقرر 

 قمهور

ة 
لغ

(
1) 

و)
ح
ن

1
ب 
را
إع
 :
)

1 

3 

 اجلملة 

 اجلملة يف النص  

 املكونات املبارشة  التحليل ومفهوممستويات  

 تصنيف اجلمل  

 اجلملة الفعلية ومكوناهتا 

 اجلملة االسمية ومكوناهتا  

 الوظائف األساسية والوظائف املتممة 

 تصنيف املركبات)فعيل، اسمي،...إلخ( 

 السدايس األول

 

 

                                                 

 ة.كان هناك حاجة لعرض هذه اجلداول يف متن البحث ليكون القارئ متصوًرا خطط النحو يف الربامج اجلامعي (1)
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 اسم املقرر
عدد 

 ساعاته
 موضوعات املقرر

املستوى والسنة 

 الدراسية

رمز املقرر 

 قمهور

ة 
لغ

(
2) 

حو
ن

(
2

ب 
را
إع
 :
)

2 

3 

 األسامء املعربة وتناوب املعاين النحوية  

 النحوية  تصنيفها ووظائفهااألسامء املبنية  

 الفعل: لزومه وتعديته وبناؤه)معلوم/جمهول( 

)املتعدي: فاعل، األساسية متعلقات الفعل  

 الًلزم: نائب فاعل

 املفاعيل املتممة)مفعول مطلق... حال...إلخ( 

 السدايس الثاين

 

 

ل
ة 
غ

(
3) 

و)
ح
ن

3
ب 
را
إع
 :
)

3 
3 

 القول والنص واإلعراب عىل احلكاية  

)االبتداء، النص العًلقات النسقية بني اجلمل يف  

 االستئناف، االعرتاض/ والروابط ومعانيها(

 أنامط اجلمل:  

 الشكل النظري والبنية املنجزة 

 اجلمل اإلسنادية وغري اإلسنادية 

 لةاجلمل املختزلة)حذف/تقدير( وغري املختز 

 املركبات النحوي: مكوناهتا وظائفها معانيها 

 التمثيل النحوي الكامل وطرق التمثيل. 

 السدايس الثالث

 

 



 49                         (هـ1438م/2017جامعة امللك سعود، الرياض )،  1ع، 29مجملة اآلداب، 

 اسم املقرر
عدد 

 ساعاته
 موضوعات املقرر

املستوى والسنة 

 الدراسية

رمز املقرر 

 قمهور

ة 
لغ

(
4) 

و 
ح
ن

(
4

ة 
الل
 د
:)

1 
ة 
الل
ود

2 

3 

 التمييز بني املعاين النحوية واملعاين املقامية  

)احلدث، االشتقاقي املعاين واملقوالت يف النظام  

 الذات، الفاعلية...(

)اجلنس، الترصيفي واملقوالت يف النظام املعاين  

 العدد، اجلهة، املظهر...( 

املعاين واملقوالت يف املستوى املعجمي: السامت  

 الداللية، داللة الوحدات املعجمية عىل املوجودات...

املعاين واملقوالت يف النظام اإلعرايب: املعاين  

اجلر، )اإلسناد، للجملة املكونة  املتحققة باملركباتالنحوية 

 اإلضافة...(

الداللة واملقام: دور املقام يف توجيه املعاين  

النحوية إىل املعاين املقامية، ودور املقام يف رفع اإلهبام 

 )املبهامت، حاالت احلذف واالختزال(اللبس وتوضيح 

 

 السدايس الرابع

 

 

ة 
لغ

(
5) 

ية
رب
 ع
ية
حو

ت ن
ريا
ظ
ن

 

 3 

 مدخل  

 *النحو: حده، نشأته، تطوره وأقسامه 

 الكلمة واجلملة والكًلم. 

 أقسام الكًلم يف النحو العريب 

 العمل واإلعراب 

)القياس والسامع،  أهم أصول النحو 

 استصحاب احلال...(

 السدايس اخلامس

 

 

  (6لغة)

تضمن هذا السدايس علوم داللية وعلوم معجمية 

 ورصفية. ومل يتضمن النحو
 السدايس السادس
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 (.181 -170م، ص2011) نسيبة، مّحار،  معة بجاية يف اجلزائر مقررات النحو اإلجبارية يف جا (ب

 اسم املقرر
عدد 

 ساعاته
 موضوعات املقرر

املستوى 

والسنة 

 الدراسية

 رمز املقرر ورقمه

 نحو ورصف

 
3 

 مفاهيم أولية 

  مفهوم النحو وميدانه 

 مفهوم الرصف وميدانه 

 مفهوم الكًلم والكلمة، والعًلقة بينها 

  منهالكًلم وما يتألف 

 اجلملة الفعلية 

 مفهوم اجلملة الفعلية 

 عًلقة الفعل بالفاعل 

 الفاعل 

 تعريفه 

 حكمه يف الرتتيب 

 تعدي الفعل ولزومه 

 تعريف الفعل الًلزم 

 تعريف الفعل املتعدي 

 التوسع يف اجلملة الفعلية 

 املفعول به 

 املفعول املطلق 

 املفعول من أجله 

 املفعول فيه 

   املفعول معه 

 

 

 

 

 السنة األوىل
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 اسم املقرر
عدد 

 ساعاته
 موضوعات املقرر

املستوى 

والسنة 

 الدراسية

 رمز املقرر ورقمه

 نحو ورصف

 
3 

  اجلملة االسمية 

 مفهومها وعنارصها 

 املبتدأ تعريفه رشوطه 

 اخلرب تعريفه ورشوطه 

 عًلقة الرتتيب بني املبتدأ واخلرب 

 احلاالت التي يتأخر فيها املبتدأ 

  عىل الرتتيباحلاالت التي جيب فيها املحافظة 

 األصيل

 حاالت احلذف بني املبتدأ واخلرب 

 حاالت حذف املبتدأ 

 ت حذف اخلربحاال 

 األخبار دإمكانيات توسيع اجلملة عن طريق تّعد 

 نواسخ اجلملة االسمية 

  وأخواهتاكان  

  َّوأخواهتا إن 

 ال التي تنفي اجلنس 

  َّوأخواهتا ظن 

 السنة الثانية
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 اسم املقرر
عدد 

 ساعاته
 موضوعات املقرر

املستوى 

والسنة 

 الدراسية

 رمز املقرر ورقمه

أصول النحو 

 ومدارسه

 

3 

 اإلعراب

 علته

 وجوهه

 أنواعه

 عًلماته

 )النقل( السامع

 االستشهاد

 )القرآن، احلديث...( االحتجاجطرق التمثيل 

 القياس)العقل(: االستدالل الذهني

 رفضها أو الظاهرة حتليل –وظيفة القياس: استنباط القاعدة 

القياس  -أصول القياس وأنواعه: قياس املنزلة وقياس التمثيل

)توضيح املقابلة بني مسألتني ملا بينهام من تباين املفارق 

 واختًلف(

 القياس عىل النقيض

 الظاهرة النحوية/ اللغوية( سريتف)العلة 

 (جدلية– قياسية -تعليمية) – الثالثة – الثانية –األوىل 

 العامل: مسوغات نظرية العامل

 واألسامء احلروف –العوامل اللفظية: عمل األفعال 

 ...(اخلًلف –العوامل املعنوية: )االبتداء رافع الفعل املضارع 

 السنة الثالثة
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 للغة العربية يف األردن: النحو يف بعض برامج ا  (2)

 مقررات النحو اإلجبارية يف برنامج اللغة العربية يف اجلامعة األردنية  (أ

 اسم املقرر
عدد 

 ساعاته
 موضوعات املقرر

السنة والفصل 

 واملستوى

رمز املقرر 

 ورقمه

علم النحو 

(1) 
3 

تتناول هذه املادة أساسيات النحو العريب: الكلمة وأقسامها، املعرب 

ي من األسامء واألفعال، عًلمات اإلعراب األصلية يف الرفع واملبن

والنصب واجلر واجلزم، وعًلمات اإلعراب بالنيابة يف املثنى ومجع 

املذكر السامل ومجع املؤنث السامل واألفعال اخلمسة واملمنوع من 

الرصف، واجلزم بحذف حرف العلة، وتتناول اإلعراب التقديري 

اجلملة االسمية: املبتدأ واخلرب وما يبني والظاهري واملحيل، وكذلك 

 عليهام: كان وأخواهتا، وأفعال املقاربة والرجاء والرشوع، وإنَّ 

وأخواهتا، واألفعال التي تأخذ ثًلثة مفاعيل، وال  وأخواهتا، وظنَّ 

 النافية للجنس، واملشبهات بـليس. 

السنة الثانية 

 1ف

ع 

2301212 

علم النحو 

(2) 
3 

ت اجلملة الفعلية: الفاعل ونائبه الفاعل، وتتناول مشتمًل"

، املفعول املطلق، املفعول هواالشتغال والتنازع، واملفاعيل: املفعول ب

 ألجله، املفعول معه، وكذلك احلال والتمييز واالستثناء.

السنة الثانية 

 2ف

ع 

2301213 

علم 

 (3النحو)
3 

 وتتناول ما تبقى من موضوعات النحو: اإلضافة، حروف اجلر،

النداء، أسلوب املدح والذم، أسلوب التعجب، أسلوب التحذير 

 واإلغراء، وأسلوب االختصاص.

التوابع: النعت، البدل، التوكيد، وعمل املشتقات: اسم الفاعل، اسم 

 املفعول، الصفة املشبهة،، صيغة املبالغة، اسم التفضيل، عمل املصدر.

السنة الثالثة 

 1ف

ع 

2301314 

 3 (4نحو )

موضوعات مل يتمكن الطًلب من دراستها يف املواد السابقة،  وتتناول

والعدد وكذلك إعراب اجلمل التي هلا حمل  ،مثل: املمنوع من الرصف

من اإلعراب واجلمل التي ال حمل هلا من اإلعراب، وتتناول دراسة 

ككتاب املقتضب للمربد،  ،نصوص من كتب نحوية قديمة

ائل اخلًلفية من كتاب واخلصائص البن جني، وكذلك بعض املس

 اإلنصاف البن األنباري، واإليضاح للزجاجي.

مل يتضح متى 

يعطى يف اخلطة 

االسرتشادية 

وغري موجود 

يف التوزيع 

ه ويبدو أنَّ 

 حمذوف

ع 

2301468 
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 يف برنامج اللغة العربية يف جامعة الريموك  للمنفرد والرئييسمقررات النحو اإلجبارية  (ب

 اسم املقرر
عدد 

 ساعاته
 موضوعات املقرر

السنة 

والفصل 

 واملستوى

رمز املقرر 

 ورقمه

 3 )املرفوعات(1نحو

يتضمن مفاهيم النحو األساسية كأقسام )الكلمة واإلعراب 

 والبناء(

املرفوعات:)الفاعل ونائبه، واملبتدأ واخلرب، وكان وأخواهتا، 

 وأخواهتا وما محل عىل ليس( وأفعال املقاربة، وإنَّ 

معاجلة هذه املوضوعات يف إطار منهج متكامل يرتفع هبا عن 

وحييل الطالب عىل مصادر النحو  ،مستوى الثانوية العامة

 األساسية.

 241ع  

نحو 

 )املنصوبات(2
3 

ويتضمن االختصاص، اإلغراء، التحذير، التعجب، املدح "

والذم، أفعال املقاربة والرشوع، احلال والتمييز، العدد، النداء، 

 "الستثناءا

 341ع  

)التوابع 3نحو

واملجرورات 

واألساليب 

 حوية(الن  

3 
ويتضمن فلسفة العامل يف النحو، بعض املسائل اخلًلفية يف "

 "النحو والقسم والطلب، الرشط، التنازع، االشتغال، املجرورات
 441ع  
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 حو يف بعض برامج اللغة العربية يف دول اخلليج العريب: الن  ( 3

 )جامعة امللك سعود(: السعودية حو اإلجبارية يف برنامج اللغة العربية يف اململكة العربية ن  مقررات ال (أ)

 اسم املقرر
عدد 

 ساعاته
 موضوعات املقرر

املستوى والسنة 

 والفصل
 رمز املقرر ورقمه

 (1النحو )

 

 الكلمة، الكلم، الكًلم، اللفظ، املصطلحات:دراسة  3

 القول، وعًلمات االسم والفعل، 

املعرب واملبني من األسامء واألفعال وبناء احلروف، 

والنكرة، واملعرفة بأنواعها، واملبتدأ واخلرب ومسوغات 

النواسخ: كان  االبتداء بالنكرة، وصور اخلرب وتعدده،

املقاربة وأفعال الرجاء  وأفعالوأخواهتا،  وأخواهتا وإنَّ 

 وأخواهتا. واإلنشاء، وال النافية للجنس، وظنَّ 

وى املست

الثالث)الفصل 

األول من السنة 

 الثانية(

 عرب234

 2النحو

اجلملة الفعلية وعنارصها، واجلزم وأنواعه، والفاعل  3

وأحكامه، ونائب الفاعل، وإعامل املصدر واسم الفاعل 

واسم املفعول والصفة املشبهة، واملفاعيل: املفعول به، 

ء، واملطلق واملفعول له واملفعول فيه، والتعجب، والندا

 . واالختصاص، والتحذير

املستوى 

الرابع)الفصل 

الثاين من السنة 

 الثانية(

 عرب 238

 3النحو 

االستثناء واحلال والتمييز والعدد وحروف اجلر  3

 واإلضافة والتوابع وأفعل التفضيل

املستوى 

اخلامس)الفصل 

األول من السنة 

 الثالثة(

 عرب 334
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 اللغة كلية –لعربية يف السعودية )جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية مقررات النحو اإلجبارية يف برنامج اللغة ا (ب)

 :  (1)العربية(

 اسم املقرر
عدد 

 هتاساع
 موضوعاته

املستوى والسنة 

 والفصل
 رقم املقرر ورمزه

 4 1النحو التطبيقي 

موضوعات املقرر: مقدمة يف نشأة النحو وهنج 

مدرستيه، والكًلم وتألفه وعًلمات األسامء 

وعًلمتهام وإعراهبام  عرباألفعال، واملبني واملو

وتدريبات عىل ما سبق، واألسامء الستة واملثنى 

وإعراهبام، ومجع املذكر السامل ومجع املؤنث السامل 

وإعراهبام، وما ال ينرصف، واألفعال اخلمسة، وإعراب 

 وأقسامهالفعل املضارع املعتل اآلخر، والضمري 

عرابه، واسم اإلشارة وأحكامه والعلم وأقسامه وإ

 وإعرابه، وتدريبات تطبيقية وإعرابية وحتويلية

املستوى األول من 

 السنة األوىل
 222نحو

 4 2النحو التطبيقي 

موضوعات املقرر: املوصوالت احلرفية واالسمية 

املختصة واملشرتكة، والصلة : أنواعها ورشوطها، 

والعائد: حذفه، حذف املوصول، حذف الصلة، 

باألداة وأقسام أل، املبتدأ واخلرب: العامل واملعرف 

فيهام، الرصيح واملؤول، الفاعل املغني عن اخلرب، أنواع 

ا اخلرب، االبتداء بالنكرة وتأخري اخلرب وتقديمه جوازً 

ا، حذف املبتدأ وحذف اخلرب، وتعدد املبتدأ ووجوبً 

وتعدد اخلرب، اقرتان اخلرب بالفاء، وكان وأخواهتا: 

ث العمل، اجلامد واملترصف، توسط أقسامها من حي

أخبارها وتقديمها، حكم معمول اخلرب، التامم 

والنقصان، خصائص كان، زيادة الباء يف خرب الناسخ، 

وأفعال تعمل كان، احلروف العاملة عمل ليس، أفعال 

 املقاربة، وتدريبات تطبيقات وإعرابية وحتويلية. 

املستوى الثاين من 

 السنة األوىل
 122نحو

                                                 

 جامعة اإلمام كلية اللغة العربية، املوقع اإللكرتوين.   (1)

       https://units.imamu.edu.sa/colleges/ArabicLanguage/Pages/arabic-20154.aspx 
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 اسم املقرر
عدد 

 هتاساع
 موضوعاته

املستوى والسنة 

 والفصل
 رقم املقرر ورمزه

 4 3نحو التطبيقي ال

وأخواهتا: عملها ومعانيها  إنَّ موضوعات املقرر: 

وخصائصها وأحكامها. وأفعال القلوب: وعملها 

وخصائصها والتعليق واإللغاء، والفاعل وأحكامه 

 ونائب الفاعل وأحكامه وأغراض حذف الفاعل

املستوى الثالث 

 من السنة الثانية
 221نحو

 4 4النحو التطبيقي 

االشتغال والتعدي واللزوم والتنازع  قرر:موضوعات امل

يف العمل واملفعول املطلق واملفعول له واملفعول فيه 

 واملفعول معه وتدريبات تطبيقية وإعرابية وحتويلية.

املستوى الرابع من 

 السنة الثانية
 251نحو

 4 5النحو التطبيقي 

االستثناء وتطبيقات عليه، واحلال موضوعات املقرر: 

تطبيقات عليها، وحروف اجلر وتدريبات والتمييز و

 تطبيقية وإعرابية.

املستوى اخلامس 

 من السنة الثالثة
 321نحو

 4 6النحو التطبيقي 

اإلضافة وتطبيقات عليها وإعامل موضوعات املقرر: 

املصدر واسمه وإعامل اسم الفاعل واسم املفعول 

وإعامل الصفة املشبهة، وتطبيقات عىل ما يعمل عمل 

والتعجب ونعم وبئس وإعامل اسم التفضيل الفعل، 

 وتطبيقات عىل التعجب ونعم وبئس واسم التفضيل

املستوى السادس 

 من السنة الثالثة
 322نحو

 4 7النحو التطبيقي 

النعت والتوكيد وعطف البيان موضوعات املقرر: 

وعطف النسق والبدل وتطبيقات عىل التوابع واملنادى 

ىل االختصاص والندبة والرتخيم واملصوب ع

األفعال وتدريبات تطبيقية  وأسامءوالتحذير واإلغراء 

وإعرابية وحتويلية عىل املنادى واالختصاص واإلغراء 

 وأسامء األفعال.

املستوى السابع 

 من السنة الرابعة
 421نحو

 4 8النحو التطبيقي 

ما ال ينرصف، وإعراب الفعل: موضوعات املقرر: 

 وازم: ما جيزم فعًًل رفع املضارع، والنواصب، واجل

 "لوال"و "أما"و "لو"ا، وما جيزم فعلني، وواحدً 

، والعدد وكنايته، وتدريبات تطبيقية وإعرابية "لوما"و

 وحتويلية عىل ما سبق.

املستوى الثامن 

 من السنة الرابعة
 157نحو
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 )جامعة الشارقة(  مقررات النحو اإلجبارية يف برنامج اللغة العربية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة (ت)

 اسم املقرر
عدد 

 ساعاته
 موضوعات املقرر

املستوى 

والسنة 

 والفصل

رمز املقرر 

 ورقمه

 1النحو

 
3 

يتناول املساق تدريس املوضوعات اآلتية: أقسام الكًلم 

وأمهية اإلعراب يف داللة الرتكيب، نظرية العامل، العلة 

حوي، النحوية، العوامل اللفظية واملعنوية، والشذوذ النَّ 

واملعرب واملبني، األسامء اخلمسة، ومجع املؤنث السامل، 

واملمنوع من الرصف، واإلعراب التقديري، والنكرة 

 واملعرفة  واملبتدأ واخلرب.

الفصل األول 

يف املستوى 

الثاين)السنة 

 الثانية(

0201211 

 2النحو 

 
3 

حوية وأنواعها، اجلمل التي هلا حمل من يتناول اجلملة النَّ 

عراب والتي ال حمل هلا، اجلملة الصغرى واجلملة اإل

الكربى، اجلملة واملعنى، كان وأخواهتا، األحرف املشبهة 

بليس، وأفعال املقاربة والرجاء والرشوع، واألحرف املشبهة 

بالفعل، وال النافية للجنس، مفهوم العمدة والفضلة يف 

 حوي اجلائز والواجب، ظنَّ حوي، احلذف النَّ الرتكيب النَّ 

 وأخواهتا، وأعلم وأرى، والفاعل ونائبه.

الفصل األول 

يف املستوى 

الثالث)السنة 

 الثالثة(

0201313 

 3 3النحو

يشمل هذا املساق تدريس: تعدي الفعل ولزومه، واملفعول 

به، واالختصاص واإلغراء والتحذير، واملفعول املطلق، 

 االشتغال، وأسلوبواملفعول له، والتمييز، واالستثناء، 

 النداء، وحروف اجلر. وأسلوبالتنازع،  وأسلوب

الفصل الثاين 

يف املستوى 

الثالث)السنة 

 الثالثة(

0201314 

 3 4النحو

يشمل هذا املساق تدريس: اإلضافة، النعت والتوكيد 

والعطف والبدل، واملمنوع من الرصف، وإعراب الفعل، 

 والرشط والعدد.

الفصل األول 

يف املستوى 

الرابع)السنة 

 رابعة(ال

201413 
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 مقررات النحو اإلجبارية يف برنامج اللغة العربية يف دولة الكويت )جامعة الكويت(:  (ث)

 اسم املقرر
عدد 

 ساعاته
 موضوعات املقرر

املستوى 

والسنة 

 والفصل

رمز املقرر 

 ورقمه

 3 1نحو

هيدف هذا املقرر إىل دراسة أقسام الكًلم وعًلمات كل 

رب من األسامء واألفعال، كام يتناول املبني واملع قسم.

والنكرة واملعرفة وأنواع املعرفة، كام ُيعرف الطالب بعًلمات 

اإلعراب األصلية والفرعية، وُيقدم املقرر هذه املوضوعات 

 من خًلل أمثلة منبثقة من نصوص أدبية وشواهد نحوية

 107ع  

 3 2نحو 

يقدم املقرر موضوعات املستوى الثاين من النحو العريب 

أحكام اجلملة األسمية قبل دخول النواسخ، وما  ويشمل

يطرأ عىل بنيتها من تغري بدخول النواسخ الفعلية : كان 

وأخواهتا (  وكاد وأخواهتا والنواسخ احلرفية ) إنَّ  ،وأخواهتا

وهيدف املقرر إىل اكتساب الطالب مهارات  ،وأفعال القلوب

 لفةحوي للجملة االسمية يف أحواهلا املختالتحليل النَّ 

 207ع  

 3 3نحو

 ،يقدم املقرر املستوى الثالث من موضوعات النحو العريب

ويشمل اجلملة الفعلية بمكونيها الرئيسني الفعل والفاعل ) 

ومكمًلت اجلملة الفعلية، وهي املفاعيل   (أو نائب الفاعل

) املفعول به واملفعول املطلق، واملفعول ألجله واملفعول معه 

ذلك احلال والتمييز واالستثناء واجلر واملفعول فيه (، وك

 باحلرف واإلضافة

 330ع  
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 )جامعة قطر(:  قطر مقررات النحو اإلجبارية يف برنامج اللغة العربية يف دولة  (ج)

 اسم املقرر
عدد 

 ساعاته
 موضوعاته

املستوى 

والسنة 

 والفصل

 رقم املقرر ورمزه

عنى بدراسة يُ  -عىل وجه اإلمجال  -وهذا املقرر 3 )املرفوعات(1نحو

املوضوعات اآلتية : اجلملة االسمية األصلية )املبتدأ 

واخلرب(، واجلملة االسمية املنسوخة بصورها املختلفة 

وأخواهتام وأفعال املقاربة والرجاء والرشوع  لكان وإنَّ 

النافية للجنس وغري ذلك، واجلملة الفعلية من  "ال"و

ت هذه خًلل احلديث عن الفاعل والنائب عنه، ومكمًل

 مَّ اجلملة من املنصوبات التي تتمثل يف املفاعيل اخلمسة، ثُ 

احلال والتمييز واالستثناء، وما يتعلق بذلك من عوارض 

التقديم والتأخري والذكر واحلذف، وما تضيفه من معان 

 ومؤثرات، تتحقق هبا مقاصد الكًلم وأغراض املتكلم

 213ع  

الوظيفّي للنحو يف املقرر ل هذا املقّرر املسعى يكمِّ     3 2نحو 

السابق، فيتابع دارسة أحكام ظاهرة اجلّر احلريّف واإلضايّف 

مع َقْرن كّل األبواب بام يناسبها من التطبيقات الرتاثيّة 

يعرج عىل التوابع ويوضح دالالهتا  مَّ ثُ  واحلديثة.

يقف عىل ظاهرة عمل املصادر واملشتقات  مَّ وأحكامها، ثُ 

يوّضح متثًُّلت ظواهر  مَّ الفعل، ثُ  وأسامء األفعال عمل

النداء، كام يقف املقّرر عىل أساليب املدح والذم والتعجب 

وغريها، وينتهي باستجامع صور اجلمل التي هلا حمّل من 

والتي ال حمّل هلا من اإلعراب يف درٍس مستقّل،  ،اإلعراب

 باألمثلة املناسبة للموقف مع َرْفد مسائل املقّرر دائاًم 

مّي والتطبيقات املتنوعة املعّززة لتطبيق املعرفة التعلي

مي نشط، يوظف أدوات حوّية. وذلك يف مناخ تعلُّ النَّ 

 التقييم املتنوعة، والعروض، واالختبارات وغريها

 319ع  
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 النحو يف بعض برامج اللغة العربية يف مجهورية مرص العربية:  (3)

 :  (1)العربية( اللغة كلية –)جامعة األزهر مقررات النحو اإلجبارية يف برنامج اللغة العربية  

 اسم املقرر
عدد 

 ساعاته
 موضوعاته

املستوى والسنة 

 والفصل

رقم املقرر 

 ورمزه

 3 1النحو

 وهذا املقرر يتناول

 أجزاء اجلملة وعًلمات كل جزءـ والفرق بني الكًلم والكلم

معنى اإلعراب والبناء ـ املعرب واملبنى من األسامء واألفعال ـ 

ما يعرب بعًلمات فرعية  ًلمات اإلعراب األصلية والفرعية. ع

ما يعرب بحركات مقدرة من األسامء  ،من األسامء واألفعال

 واألفعال.

النكرة واملعرفة ـ الضمري معناه وتقسيامته ـ أحوال نون الوقاية 

قبل ياء املتكلم. العلم: معناه وتقسيامته ـ أسامء اإلشارة إىل املفرد 

 املوصول: املكان.جلمع ـ مراتب اإلشارة ـ اإلشارة إىل واملثنى وا

 باألداة:املعرف  إليه.وحذف العائد  الصلة،ورشوط  تقسيامته،

معناه وأنواعه  اخلرب: وأحكامه.معانيها ـ زيادهتا ـ املبتدأ 

وأحكامه من حيث التقديم والتأخري والذكر واحلذف وتعدده 

كاد  أحكامها.عانيها ـ عملها ـ م وأخواهتا:كان  واحد.ملبتدأ 

األحرف املشبه بليس  أحكامها.عملهاـ أقسامهاـ  وأخواهتا:

عملهاـ معانيهاـ أحكامها. ال  وأخواهتا: ورشوط إعامهلا.  وإنَّ 

 وأخواهتا: ظنَّ  أحكامها.عملها ـ رشوطها ـ  للجنس:النافية 

أعلم وأرى ونحومها ـ عملها ـ   أحكامها.عملها ـ معانيها ـ 

 أحكامها

 ل101 السنة األوىل

 3 2النحو 

 .وأحكامه معناه، الفاعل: -

 وأحكامه. أنواعه، الفاعل:نائب  -

 وأحكامه. معناه، االشتغال: -

 تعدي الفعل ولزومه -

 ل201 لسنة الثانيةا

                                                 

  http://www.azhar.edu.eg/bfac/Foal/linguistics.html#forth_year( جامعة األزهر كلية اللغة العربية املوقع اإللكرتوين:  1)

http://www.azhar.edu.eg/bfac/Foal/linguistics.html#forth_year
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 اسم املقرر
عدد 

 ساعاته
 موضوعاته

املستوى والسنة 

 والفصل

رقم املقرر 

 ورمزه

 وأحكامه. معناه، التنازع: -

 وأحكامه. معناه، املطلق:املفعول  -

 وأحكامه. ألجله،املفعول  -

 وأحكامه. معناه، فيه:املفعول  -

 وأحكامه. معناه، معه:ملفعول ا -

 وأحكامه. وأدواته، معناه، االستثناء: -

 وأحكامها. معناها، احلال: -

 أحكامه.معناه ـ  التمييز: -

 ومعانيها. عدهتا، اجلر:حروف  -

 أحكامها. معناها، اإلضافة: -

األشياء التي تعمل عمل الفعل: املصدر ـ اسام الفاعل  -

 واملفعول ـ الصفة املشبهة

 3 3النحو 

 نوعه، والذم:أسلوب املدح  - أحكامه. معناه، التعجب: -

 أحكامه

 أحكامه. معناه، التفضيل،اسم  -

والتوكيد ـ نوعاه ـ  أحكامه،ـ معناه ـ  )النعتالتوابع:  -

 أحكامهام،

 وعطف البيان ـ معناه ـ أحكامه

ه ـ أقسامه ـ والبدل ـ معنا أحكامه،وعطف النسق ـ حروفه ـ  -

 أحكامه

 (.ـ الفرق بينه وبني عطف البيان

والندبة ـ معناها ـ  أحكامه،ـ حروفه ـ  )معناه النداء: -

 أحكامها،

ـ االختصاص ـ التحذير  أحكامها(واالستغاثة ـ معناها ـ 

 وات.واألصواإلغراء ـ أسامء األفعال 

 

 ل 103 السنة الثالثة
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 اسم املقرر
عدد 

 ساعاته
 موضوعاته

املستوى والسنة 

 والفصل

رقم املقرر 

 ورمزه

أنشدك تراكيب : ال جرم ـ ال سيام ـ عمرك اهلل ـ ال أبا لك ـ  -

 اهلل

 3 4النحو 

موانع رصف االسم وما يندرج حتتها من أحكام ـ إعراب  -

 نواصبه.الفعل املضارع ـ رافعه ـ 

 جوازم الفعل املضارع ـ ما جيزم فعًًل واحًدا ـ ما جيزم فعلني ـ -

 األحكام املتعلقة بجملة الرشط واجلواب

 .أحكامهالو ـ أوجه استعامهلا ـ  -

 أحكامها.ا ولوال ولوما ـ معانيها ـ أمَّ  -

 وأحكامه.أسلوب العدد  -

كنايات العدد ) كم االستفهامية ـ كم اخلربية ـ كأين ـ كذا (  -

 وأحكامها

 ل 104 السنة الرابعة

 

 ثانيا: حتليل مقررات النحو يف بعض الربامج اجلامعية يف الدول العربية:

 امج اجلامعية يف الدول العربية تتح  املوازنة بينها يف اجلدول اآليت:بعد عرض مقررات النحو يف بعض الرب (1)



 التخطيط اللُّغوي للنحو يف الربامج اجلامعية: عرض وتقويم  :ديخالد عبد الكريم بسن 64

  قراءة وتعليق

 التسمية: (أ)

 امعيةجاءت تسمية النحو يف الربامج اجل 

 املدروسة متعددة: 

)جامعة قطر   "...1نحو "ا برقم نكرة متبوعً  

 وجامعة الكويت وجامعة منوبة(

حو ن"واألبواب النحوية  ،ا برقمنكرة متبوعً  

 جامعة الريموك(املرفوعات( ))1

)جامعة  "...1النحو"ا برقم ا بأل متبوعً فً معرَّ  

 وجامعة األزهر وجامعة الشارقة( ،امللك سعود

النحو  "ا برقما ومتبوعً ا بأل موصوفً معرفً  

 اإلمام( )جامعة "...1التطبيقي

 "1النحو علم"برقم ا ا باإلضافة متبوعً معرفً  

 )اجلامعة األردنية( 

 بجاية(. )جامعة"ورصف نحو"عطوفة منكرة  

  َّالتسمية جاءت متعددة عىل  واملفارقة أن

الكتاب املقرر واحد كام  مستوى الدولة الواحدة مع أنَّ 

يف اجلامعة األردنية والريموك، مما يشري إىل غياب اآللية 

املوحدة يف البلد الواحد لتسمية املقررات الدراسية، 

 يكون. نْ وهو ما يفرتض أَ 

 :العدد (ب)

  تفاوت عدد مقررات النحو يف الربامج

 :املدروسة ما بني مقررين إىل ثامنية مقررات

تفردت جامعة اإلمام حممد بن سعود  

، فوضعت عىل عدد من مقررات النحواإلسًلمية بأَ 

قل عدد ثامنية مقررات، يف حني جاءت جامعة قطر بأَ 

 مقررين.، فوضعت من مقررات النحو

وجامعة الشارقة اشرتكت اجلامعة األردنية  

وجامعة األزهر يف أربعة مقررات، كام اشرتكت جامعة 

الريموك وجامعة امللك سعود وجامعة الكويت 

 وجامعة بجاية يف ثًلثة مقررات.

  فام مرجعية املنظرين للنحو يف حتديد هذا

العدد؟ وهل الكثرة تنطلق من احلرص عىل بناء 

 اجلانب املعريف املهاري يف النحو؟ 

 الوزن: (ت)

 فاوت عدد الساعات املعتمدة ملقررات ت

النحو يف الربامج اجلامعية يف الدول العربية عىل النحو 

 اآليت:

سجلت جامعة اإلمام حممد بن سعود  

ا بعدد الساعات املعتمدة، فبلغ اإلسًلمية أعىل وزنً 

 عددها اثنتني وثًلثني ساعة معتمدة.

 وجاءت جامعة قطر بأقل عدد ساعات 

 ست ساعات فقط. ساعات النحوعدد  ، فبلغمعتمدة

اشرتكت جامعة امللك سعود وجامعة بجاية  

وجامعة الكويت وجامعة الريموك بتسع ساعات 

 معتمدة.

واشرتكت اجلامعة األردنية وجامعة الشارقة  

 وجامعة األزهر باثنتي عرشة ساعة.
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تفردت جامعة منوبة بخمس عرشة ساعة  

 معتمدة.

 عدد من واملفارقة أن هذا التفاوت موجود يف 

ا بني الكتاب املقرر واحد كام يظهر جليً  مع أنَّ  ،الربامج

 جامعة اإلمام وجامعة األزهر.

  ترى ما رّس هذا التفاوت؟ وما دور الفرقاء

املختلفني يف هذا املنحى؟ فلم نلمح يف استعراض 

خطط هذه الربامج ما يسوغ هذا التفاوت؟ وربام 

ن األوان َأْن يكون له مرجعية لكنها مل تعلن؟ ولكن آ

نعلن عن آليات منهجية واضحة لبناء مقررات النحو 

 يف الربامج اجلامعية.  

 الكتاب املقرر:  (ث)

  تفاوت الربامج يف عدد مقررات النحو

الكتاب  وتفاوتت كذلك بالتسمية مع أنَّ  ،وساعاته

 املقرر واحد:

اشرتكت جامعة الريموك واجلامعة األردنية  

ة يف كتاب رشح ابن وامللك سعود وجامعة الشارق

ا مع التفاوت يف التسمية والعدد عقل كتابا مقررً 

 والوزن.

اتفقت جامعة األزهر وجامعة اإلمام يف  

كتاب أوضح املسالك البن هشام، وتفاوتت يف 

 التسمية وعدد املقررات وساعاهتا.

النحو املصفى  "تفردت جامعة قطر بكتايب 

 "اينملحمد خري احللو والنحو امليرسملحمد عيد 

 املحتوى واملوضوعات: (ج)

 يظهر من استقراء حمتوى مقررات النحو، 

وجود تدرج وتسلسل وشمول وتكامل بني 

ا بنيت عىل أبواب املوضوعات؛ ويعود ذلك إىل أهنَّ 

الكتاب املقرر باستثناء جامعة منوبة الذي جاء فيها 

ا يظهر النحو بطريقة خمتلفة عن الربامج األخرى؛ ممَّ 

املحتوى بقالب داليل حياور فكر  تقديم التدرج يف

 الطالب ويتحدى قدراته.

  منهج االختيار ارتبط منهج اختيار

 املوضوعات بام تضمنته كتب النحو. 

  موضوعات السنة األوىل هي موضوعات

التي درسها يف  األساسيةأولية تذكر الطالب بالقواعد 

  .مراحل التعليم العام

 غاب عن املوضوعات حمارضة تعريفية عن 

النحو ماهيته ومفهومه، وملاذا يدرس؟ وما عًلقته 

باللغة واملستويات األخرى لًلنطًلق إىل املوضوعات 

 األساسية؟

 توزيع املقررات يف اخلطة الدراسية: (ح)

  َت الربامج يف طرح مقرر النحو تفاوت

وتوزيعه عىل فصول الدراسة واملستويات التي يدرسها 

 الطالب:

لسنة األوىل فهناك برامج جتعل النحو يف ا 

يف حني ختلو السنة الرابعة من النحو  ،والثانية والثالثة

 كام ظهر يف جامعة بجاية.
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وهناك خطط دراسية تطرح النحو يف  

السنوات الثًلث األوىل يف الفصل األول فقط، وال 

  .تطرح مقررات نحو يف الفصل الثاين

مستوى  وهناك برامج تطرح النحو يف كلِّ  

كام تفعل جامعة  ،راسة الطالبدرايس طيلة سنوات د

 اإلمام حممد بن سعود اإلسًلمية. 

 تقديم النحو وتقويمه  (خ)

  ُتدريس النحو  ظهر أنَّ تكاد معظم الربامج ت

يعتمد عىل التلقني وتغيب عنه عمليات التفكري 

 واحلوار واإللقاء واملناقشة ومتثيل األدوار والتطبيق.

  يظهر من توزيع الدرجات يف توصيف املقرر

لرتكيز عىل االختبارات، حتى وصلت الدرجة إىل ا

االستظهار هو  % لًلختبارات، وهذا يشري أنَّ 70

 املبتغى يف هذه املقررات.

  من استقراء بعض نامذج االختبارات لبعض

مقررات النحو يف بعض الربامج يظهر غياب أسئلة 

تكوين النصوص اإلبداعية التي يوظف فيها الطالب 

 . يةالنحومعارفه 

 : فارقاتم

  أْن تكون التسمية يف النحو التطبيقي والكتاب

املقرر يتناول مسائل وقضايا وخًلفات نحوية وآراء، 

ال يناسب مقرًرا مطروًحا  "أوضح املسالك"فكتاب 

. وبإمكان واضع مقررات "النحو التطبيقي "باسم 

النحو أْن ينظر يف كتاب يعالج اجلانب التطبيقي يف 

 املقرر مع التسمية املوضوعة.النحو ليتسق الكتاب 

  أْن ُتَزاد مقررات النحو يف الربامج اجلامعية؛

لتمكنَي الطالب من التواصل اللغوي والكتايب تواصًًل 

صحيًحا بعيًدا عن األخطاء أمر حيتاج إىل فضل تأمل؛ 

فتمكني الطالب من استعامل اللغة استعاماًل صحيًحا 

ي امتلكها حيتاج إىل توظيف للكفايات النحوية الت

الطالب، وليس إىل طرح قضايا نحوية ومسائل خًلفية 

أو تقرير كتاب يتناول هذه القضايا. فمقرر إنتاج 

شفوي وكتايب املقرر يف جامعة منوبة يف تونس له أثر يف 

 توظيف مثل هذه الكفايات.

  أْن ُيْذَكر يف بعض الربامج أنَّ اهلدف هو

ي هذا؟، هل تدريس النحو الوظيفي، فَأيُّ نحو وظيف

ل)سيمون ديك( الذي  "نظرية النحو الوظيفي "يقصد

الصادر عام  Functional Grammarمجع يف كتابه 

م. بني املرتكزات النظرية لًلجتاه الوظيفي 1978

واملنطق الصوري، وحدد موضوع هذه النظرية يف 

لدى مستعمل اللغة  "القدرة التواصلية "وصف

درة شاملة وواحدة ال الطبيعية وتفسريها، باعتبارها ق

- 416م، ص 2016. )السهول، حممد "تتجزأ

، واملفارقة أنَّ مقرتح هذا التوجه يشري إىل جتديد (417

خطاب النحو يف الربامج اجلامعية؛ إلصًلح اللغة، 

وهل إصًلح اللغة يكون بتجديد النحو؟ وما مقصود 

 التجديد عنده؟
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 ج أْن يذكر أنَّ الطالب اجلامعي ضعيف، وحيتا

؟  إىل كتاب ميرس للنحو، وهل كان النحو معرًسا لييرسَّ

 وهل َتْيِسرْي النحو يكون بتغيري الكتاب أو حتويره؟

 

 نتائج عامة

تتفق معظم الربامج عىل تدريس ألفية ابن  

أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك البن  "مالك باعتامد

ا مقررً "رشح ابن عقيل عىل ألفية ابن مالك "و "هشام

ا للطالب باستثناء جامعة قطر التي تفردت يً دراس

لغتهام مألوفة للطالب حديثني  نْيِ بتدريس كتابَ 

اجلامعي، وهذا َما ينادي به بعض زمًلئنا ِمن أْن يبدَأ 

الطالب اجلامعي بكتاب حديث تقرب له القواعد، 

ه للدراسة يف الكتب القديمة يف  وِمْن ُثمَّ ُيَوجَّ

ْن يكون َألَِف النَّحَو وامتلك املستويات املتقدمة، بعد أَ 

 . مهاراته

  ْ املحتوى املقدم للطالب يف معظم  يراعِ  مَل

 ْ ، يف خيضعْ  الربامج الثقل املعريف واملعطى املهاري، ومَل

رأيي، ملعايري علمية دقيقة تعتمد مستوى الطالب 

 واحتياجاته وقدراته. 

جاء التنظري يف معظم الربامج عىل حساب  

يف برنامج واحد أشار إىل وجود تطبيقات  إالَّ  ،التطبيق

 التلقنيَ  ر أنَّ هِ ظْ وتدريبات يف توزيع موضوعاته، وهذا يُ 

ا طغى يف تقديم مقررات النحو يف الربامج اجلامعية؛ ممَّ 

 يشري إىل اعتامد الطريقة التقليدية يف التدريس.

تكن األهداف التعليمية ملقررات النحو  ملْ  

 املدروسة موافقة ملخرجاهتا.حسب ما ظهر يل يف الربامج 

تظهر من استقراء أهداف مقررات النحو  ملْ  

وجود فرق يقتيض اختًلف التسمية أو زيادة عدد 

 املقررات وعدد ساعاهتا.

ختتلف األهداف  نْ كان من املفرتض أَ  

وعدد املقررات  ،ق اختًلف التسميةفْ التعليمية وَ 

 ِت تلفالواقع كان غري ذلك، فاخ  أنَّ وساعاهتا، إالَّ 

واألهداف تكاد  ،التسمية وزادت الساعات واملقررات

 تتفق فيام بينها.

 

 توصيات ومقرتحات

بعض التوصيات  نحع   ويمكن أن     (1)

ة عامة ومقررات ي  لتطوير الربامج اجلامع ؛واملقرتحات

 النحو خاصة:

وضع معايري لبناء حمتوى برامج اللغة العربية  

حو والرصف تراعي احلزم التعليمية: )الن ،عامة

ا واألدب احلديث: شعرً  ونثًرا،ا شعرً  القديم:واألدب 

ا، والنقد القديم واحلديث والبًلغة بأنواعها، ونثرً 

واللغويات، واملهارات التطبيقية(، وتبنى عىل حتديد 

انتخاب املقررات التي  مَ خمرجات الربنامج، ومن ثُّ 

 حتقق هذه املخرجات.

عدد والوزن بناء مقررات النحو: )التسمية وال 

ق خمرجات فْ واملحتوى والتوزيع والكتاب املقرر(، وَ 
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مة خمرجات كل مقرر مع خمرجات الربنامج ومواءَ 

مراعاة انتقال الطالب من جامعة الربنامج، مع إمكانية 

إىل جامعة ومعادلة املقررات التي درسها، ومن باب 

 أوىل يف الدولة الواحدة.

د توزيع مراعاة الثقل املعريف واملهاري عن 

املوضوعات عىل أسابيع الدراسة وساعات االتصال 

 األسبوعي.

مراعاة املخزون املعريف واملهاري عند الطالب يف  

 .مراحل ما قبل اجلامعة والبناء عليه يف املرحلة اجلامعية

معاجلة مستويات الطلبة  ه إىل أنَّ التنبُّ  

والقصور يف مهاراهتم النحوية ال يكون عىل حساب 

والولوج إىل النظرية النحوية العربية  ،العلميالتكوين 

بأبعادها املتنوعة، ومدارسة كتب األقدمني، واستقراء 

 الفكر النحوي العريب.

تفعيل أدوار املؤسسات التعليمية الختاذ رؤية  

موجهة تتصل بمقررات النحو يف الربامج اجلامعية، 

ية وزيادة التنسيق فيام بينها، واستثامر املقارنات املرجع

الفاعلة للنهوض بالربامج اجلامعية عامة وبمقررات 

 النحو خاصة.

العمل عىل إصًلح منظومة تعليم النحو يف  

الربامج اجلامعية، تتحاور فيها مجيع األطراف املستفيدة 

 من معنيني: أعضاء هيئة التدريس وطًلب.

عىل صياغة  امعيةبالربامج اجل تدريب املعنينيَ  

 .ربامج واملقرراتنواتج التعلم وأهداف ال

بناء مقررات النحو  نحع  معايري ويمكن أن     (2)

كام ظهرت يف كتيب اهليئة الوطنية للتقويم واالعتامد 

اململكة العربية السعودية، مع األوزان  األكاديمي يف

 املقرتحة للحزم التعليمية لربامج اللغة العربية: 

الثاين، املجال  املعايري يفجاء النحو يف وثيقة   (أ)

 ا عىل النحو اآليت: ستة وعرشون معيار   هول

 املعيار األول: )مكونات الكًلم(. .1

 املعيار الثاين: )تركيب اجلملة(. .2

املعيار الثالث: )فكرة العامل(: وفيه معايري  .3

 ،وإعامل املصدر ،اسم الفعل سبعة: إعاملفرعية 

 ،وصيغة املبالغة، وإعامل اسم الفاعل واسم املفعول

 .سم التفضيلوا ،والصفة املشبهة

مفهوم البناء  املعرب واملبني(:الرابع: )املعيار  .4

واإلعراب، وأنواع املبنيات، وحركة بنائها، واملعرب 

وأنواعه، وعًلماته األصلية والفرعية وفيه سبعة 

معايري فرعية: األسامء الستة ورشوط إعراهبا ولغات 

ومجعه املؤنث  ،العرب فيها، واملثنى ومجع املذكر السامل

 ،واملمنوع من الرصف واألفعال اخلمسة ،ساملال

 والفعل املعتل اآلخر.

املعيار اخلامس: )اإلعراب الظاهر واملقدر  .5

مفهوم اإلعراب الظاهر، واملقّدر، واملحيّل،  (:واملحيل

والتفريق بني اللفظ واملحّل، واستخًلص سبب كل 

هذه الظواهر، وربطها باألحكام الصوتية، والثقل 

 .لة واليرسواخلفة والسهو
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مفهوم  (:املعيار السادس: )املعرفة والنكرة .6

املعرفة والنكرة، واستخدام كل نوع يف املواضع 

اخلاصة به، وفيه ستة معايري فرعية: الضمري والعلم 

واسم اإلشارة واالسم املوصول واملعرف بأل واملعرف 

 باإلضافة.

املعيار السابع: األّول والثاين من املرفوعات:  .7

ف أول املرفوعات وثانيها: املبتدأ )املبتدأ  واخلرب(: تَعرُّ

واخلرب، وأحكامهام: يف التقديم والتأخري واإلعراب 

 واحلذف والذكر.

املعيار الثامن: )نواسخ االبتداء( )وفيها  .8

الثالث والرابع من املرفوعات( توضيح عًلقة 

نواسخ االبتداء باملبتدأ واخلرب، والتفريق بينها، وذكر 

ف أدواهتا، وإ عراهبا وإعراب معموالهتا، وَتَعرُّ

وأخواهتا  وإنَّ  ،كان وأخواهتا وتشمل:أحكامها، 

 وأخواهتا وظنَّ 

املعيار التاسع: خامس املرفوعات: )الفاعل(:  .9

ذكر أحكام الفاعل: صوره، وتقديمه وتأخريه، وحكم 

 الفعل قبله من حيث التذكري والتأنيث.

 املعيار العارش: سادس املرفوعات: )نائب .10

الفاعل(: توضيح العًلقة بني نائب الفاعل والفاعل، 

واألمور التي تنوب عن الفاعل بعد حذفه، واألحكام 

 .املبنية عىل ذلك

مىض اثنان من  املعيار احلادي عرش: )بعد أنْ  .11

املنصوبات: )املفعول  (: ثالثاملنصوبات يف)النواسخ

ف املفعول به، وما جيوز فيه من تقديمه  به( َتَعرُّ

ه، وحذفه، وحذف عامله، وذكر صور منه وتأخري

خاصة متثل أساليب متميّزة، وفيه معياران فرعيان: 

عىل التحذير  االختصاص واملنصوباملنصوب عىل 

 واإلغراء.

املعيار الثاين عرش: رابع املنصوبات: )املفعول  .12

فاملطلق املفعول املطلق، وموازنته بغريه من  (: َتَعرُّ

النحوية، وتوظيفه يف  املنصوبات، وتوضيح وظيفته

 .االستعامل، وذكر أنواعه، وصوره

املعيار الثالث عرش: خامس املنصوبات:  .13

ف)املفعول ألجله املفعول ألجله، ووظيفته  (: َتَعرُّ

النحوية، وموازنته بغريه من املنصوبات، وذكر 

 .رشوطه

املعيار الرابع عرش: سادس املنصوبات:  .14

ف املفعول ف  وصوره، والتفريقيه، )املفعول فيه(: َتَعرُّ

 َب رَ عْ يُ  بينه وبني غريه من املنصوبات، وما يمكن أنْ 

مفعوالً فيه من غري أسامء الزمان واملكان، وما يكون 

  .من ذلك مفعوالً فيه وما ال يكون

املعيار اخلامس عرش: سابع املنصوبات:  .15

ف املفعول معه()املفعول  بني واو  معه، والتفريق: َتَعرُّ

طفة، واحلكم عىل األساليب املتقاربة يف املعية والعا

 .ذلك

املعيار السادس عرش: ثامن املنصوبات:  .16

ف املستثنى يف مجيع صوره التي يكون )املستثنى (: َتَعرُّ
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فيها منصوًبا، والتي ال يكون فيها منصوًبا وخيرج عن 

، والتفريق بينها يف طريقة وذكر أدواتهباب االستثناء، 

دها، والتمييز بني صوره عملها وتأثريها فيام بع

 .املشتبهات

املعيار السابع عرش: تاسع املنصوبات:  .17

ف احلال، ووظيفته النحوية، والتفريق  )احلال(: َتَعرُّ

بينه وبني الصفة املنصوبة، وبينه وبني التمييز، وذكر 

صوره، وهو مفرد، أو مجلة أو شبه مجلة، والعًلقة بينه 

عىل صاحبه  وبني صاحبه، وأحكام تقديمه وتأخريه

 وعىل عامله.

املعيار الثامن عرش: عارش املنصوبات:  .18

ف التمييز، والتفريق بينه وبني احلال، )التمييز (: َتَعرُّ

والفرق بينه وبني سائر املعموالت،  ،ووظيفته النحوية

وذكر أنواعه وما جيوز فيه من صور أخرى، ومن 

 .تقديم أو تأخري

: املعيار التاسع عرش: أّول املجرورات .19

)املجرور بحروف اجلر(: ذكر حروف اجلّر، وتوضيح 

وظيفتها يف الكًلم، والتفريق بني األصيل والزائد 

والشبيه بالزائد منها، واستخًلص أشهر معاين كل 

 .حرف، وبيان األحكام التي تتعلق هبا

للعرشين: ثاين املجرورات:  املعيار املتمّ  .20

ف طريقة إعراب ا باإلضافة(:)املجرور  ملضاف َتَعرُّ

واملضاف إليه، وما ُيبنى عىل اإلضافة من أحكام لفظية 

ومناقشة بعض القضايا املتعلقة باإلضافة من نحو: 

حذف املضاف، وحذف املضاف إليه، والفصل بني 

 .املتضايفني، واملضاف إىل ياء املتكلم

توضيح  (:املعيار احلادي والعرشون: )التوابع .21

ية، وعًلقتها اإلعرابية قيمة التوابع يف بناء اجلملة العرب

بام قبلها، وحتديد الفروق بينها، وبيان أهّم أحكامها 

اإلمجالية، وتشمل: النعت والتوكيد وعطف البيان 

  .والبدل وعطف النسق

 (:املعيار الثاين والعرشون: )أسلوب التعجب .22

ف ما ُيتعجب به من األفعال، وحرص صيغه  َتَعرُّ

 لصيغتيه القياسيتنيِ  القياسية والسامعية، ونظرة النحاة

 .اإعرابً 

املعيار الثالث والعرشون: )أسلوب  .23

أسلوب التفضيل، وما يدل  (: توضيح حقيقةالتفضيل

عليه، وحرص صور استعامله يف العربية، وكشف الصلة 

 .بينه وبني أسلوب التعجب

املعيار الرابع والعرشون: )أسلوب املدح  .24

ّم يف والذم(: حرص صور استعامل أسلوب املدح والذ

اللغة، وإعرابه، والكشف عن األحكام النحوية 

 .املتعلقة به

ذكر  (:املعيار اخلامس والعرشون: )النداء .25

، والتفريق بني وإعرابهأدوات النداء، وأقسام املنادى، 

، ونداء كل ما حيتاج إىل ندائه، ىنَ بْ ب منه وما يُ رَ ما ُيعْ 

 .وما يتصل به من أحكام االستغاثة والندبة والرتخيم
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املعيار السادس والعرشون: )العدد  .26

ف صوغ األعداد تذكريً  (:وكناياته ا ا وتأنيًثا وإعرابً َتَعرُّ

وضبًطا بالشكل وإتياًنا بالتمييز املناسب، وقراءة  وبناءً 

 األعداد.

احلزم التعليمية للمجاالت يف  جاءت أوزان (ب)

 برامج اللغة العربية عىل النحو اآليت: 

املحكمني اخلارجيني اعتامًدا عىل تقديرات " 

الوزن النسبي  والداخلني وتقديرات املعدين ظهر أنَّ 

أنه لكل جمال يمثّل تقريبًا ما يأيت: )مع التنبيه إىل 

أرقام كل املشاركني، واستُبعد من كل جمال  ُرصدت

الرقم األعىل والرقم األدنى جتنّبًا لآلراء املبالِغة يف 

 :تقدير وزن جماٍل ّما أو التهوين منه(

  9املجال األول: علم اللغة%. 

  18املجال الثاين: النحو%. 

  5املجال الثالث: الرصف%. 

  10املجال الرابع: البًلغة%. 

  8املجال اخلامس: تاريخ األدب%. 

  5األديب املجال السادس: النقد%. 

  9املجال السابع: النصوص األدبية%. 

  املجال الثامن: املهارات اللغوية التطبيقية

13%. 

 3جال التاسع: العروض امل%. 

 

 

  املجاالت األخرى التي ختدم التخصص أو

 (.1)"%20تنمي مهارات الطالب غري اللغوية: 

يتقدم الباحث بالشكر والتقدير لكل َمْن أسهم يف 

إنجاز هذا البحث، وخيص بالذكر مركز البحوث 

يف كلية اآلداب وعامدة البحث العلمي عىل دعمهام 

املحكمني عىل آرائهم  هذا البحث، وكذلك يشكر

السديدة يف تقويم العمل، ويشكر جملة اآلداب عىل 

 قبوهلا نرش هذا البحث.

 

 عـــــاملراج

التخطيط اللغوي: تعريفه نظري   الربيدي، عبداهلل،

، ورقة بحثية ألقيت يف امللتقى ونموذج تطبيقي

التنسيقي  للجامعات واملؤسسات املعنية باللغة 

كز امللك عبداهلل بن العربية، الرياض، مر

-7عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية، 

 م.2013/مايو/ 9

، حتقيق: حممد اخلصائص، ، أبو الفت  عثامنابن جني

 دار اهلدى، د. ت.  ،بريوت ،2ط ،عيل النجار

أمهية تعلم ، أبو أنس أرشف بن يوسف  ،بن حسنا

، مقال منشور علم النحو ومكانته عند السلف

                                                 

( اهليئة الوطنية للتقويم واالعتامد األكاديمي، املعايري 1)

األكاديمية ملحتوى برامج اللغة العربية يف مؤسسات 

التعليم العايل، اململكة العربية السعودية، الرياض، 

 .58ص -18م، ص2012

http://www.alukah.net/authors/view/home/881/


 التخطيط اللُّغوي للنحو يف الربامج اجلامعية: عرض وتقويم  :ديخالد عبد الكريم بسن 72

 :عىل الرابط

http://www.alukah.net/literature_language/0/3138  

دور اللسانيات يف تطوير مناهج تعليم : السهول، حممد

، األعامل نموذًجا اللغة العربية : النحو الوظيفي

حديثة يف  تاجتاها"الكاملة للمؤمتر الدويل الثاين 

، السعودية، جامعة امللك "تعليم العربية لغة ثانية

 م.2016سعود، 

القدرة التواصلية : الرشيف، حممد صالح الدين

النحوية واكتساب املتعلم لتشارط األبنية 

 ، األعامل الكاملة للمؤمتر الدويل الثاينواملقامات

حديثة يف تعليم العربية لغة ثانية،  تاجتاها"

 م.2016السعودية، جامعة امللك سعود، 

دور التخطيط اللغوي يف خدمة اللغة  فواز، ،عبداحلق

، جامعة آل البيت، األردن. العربية والنهوض هبا

 موقع جممع اللغة العربية األردين.

 http://www.majma.org.jo/index.php/2009-02-10-09-
35-28/369-27-3.html 

، 1، طنحو تعليم اللغة العربية وظيفيا داود، ،عبده

 م.1979الكويت، مؤسسة دار العلوم، 

التخطيط اللغوي وأسس اختيار ، عبداملجيد، عيساين

، جامعة مفردات املقررات الدراسية للغة العربية

م.  2014قاصدي مرباح ورقلة، اجلزائر.

http://www.ummto.dz/lpla/index_fichiers/takhti
t02.pdf 

السياسة اللغوية  الفايس،، عبدالقادر الفهري

بن  مركز امللك عبداهلل ،والتخطيط: مسار ونامذج

، عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية

 .م2014 ،1ط ،السعودية، الرياض

إعداد املواد  الفوزان، عبدالرمحن بن إبراهيم،

 م.2015، جامعة امللك سعود، التعليمية

http://faculty.ksu.edu.sa/3070/Pages/520.aspx  

إشكالية تعليم مادة النحو العريب يف ، نسيبة، مّحار

، رسالة ماجستري، جامعة بجاية نموذجا: اجلامعة

 -تيزي وزو –اجلزائر، جامعة مولود معمري 

 م.2011

املعايري  ،اهليئة الوطنية للتقويم واالعتامد األكاديمي

ى برامج اللغة العربية يف األكاديمية ملحتو

، اململكة العربية مؤسسات التعليم العايل

 .م2012السعودية، الرياض، 

أسس بناء املناهج  ،أمني حممدو ،حلمي ،الوكيل

، القاهرة، مطبعة حسان ،1ط، وتنظيمها

 .م1982

 

http://www.alukah.net/literature_language/0/3138
http://www.alukah.net/literature_language/0/3138



