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 جامعة سبها 

 املختصين تحديث مقررات اللغة العربية لغير 

 تقديم 

عّد اللغة       
ُ
تكتسب اللغة أهمية بالغة في حياة الشعوب، كونها أداة االتصال األولى في املجتمعات بامتياز، وت

؛ ملا تتميز به من مرونة في االستعمال ومقدرة على التعبير  
ً

اإلنسانية من بين أكثر األنظمة الرمزية تقدًما وشموال

لذا  أهمية اللغة ودورها في حياتهم؛    معظم جوانبه، وقد عرفت الشعوبعن مختلف مناحـــــي الفكر اإلنساني فـــي  

ا على العّزة والفخر في مختلف الحضارات، بل وفي تاريخ البشرية على مّر  
ً
كان اهتمام تلك الشعوب بلغاتها مبعث

 التعبير، ومن  العصور، فاللغة ترتبط بالهوية وتشكلها وتحافظ عليها، بعبارة أخرى اللغة هي الهوية ذاتها إن صّح 

 ثّم يؤدي ضعفها وعدم االهتمام بها إلى نتائج سلبية تنعكس على األمة بكاملها. 

من هذا املنطلق عملت مراكز صنع القرار بشكل دائم على اتخاذ إجراءات عملية تهدف إلى املحافظة على       

 ذلك. الالزمة ل اللغات القومية، وتساعد على انتشارها بتسخير املوارد والوسائل 

اقع تدريس مقررات اللغة العربية وسبل   : التحديثو

إمداد املجتمع بالكوادر والخبرات في مختلف املجاالت،  و وبما أن الجامعة مؤسسة تعمل على تأهيل األفراد،     

  فقد تنّبه القائمون على جامعة سبها ألهمية اللغة العربية ودورها فـــــــــي الرفع من مستوى التحصيل العلمي 

مختلف التخصصات، وتّم اتخاذ القرار بضرورة النظر في تطوير املقررات املخصصة لتدريس اللغة العربية علـــــى 

 مستوى الجامعة، وتشخيص املشاكل التـــــــــي تجعل أداء الطالب باللغة دون املستوى املطلوب.

يكتسبها الطالب   يمكن أن ، واملهارات التيومن نظرة تقييمية ملا عليه مقررات اللغة العربية لغير املتخصصين  

في   باملفردات، والتدريس، التي يمكن إجمالها بعد تلقيه دروس اللغة، تبين أن هناك جملة من املشاكل املتعلقة

 اآلتي:

 في أداء الطالب باللغة العربية.ــ عدم كفاية املفردات املقررة ملعالجة القصور 1

 .نقص الوعي لدى الطالب بأهمية اللغة العربية، ومدى ارتباطها بحياة الفرد وتقدم املجتمع ـــ 2

الكلية والقسم املختص، وإسناد  و  الجامعة رر اللغة العربية، من قبلقــ غياب الرقابة واملتابع في تنفيذ م 3

 أساتذة ال يتمتعون بخبرة عالية في تدريسها.  التدريس

غير فّعالة في بعض األحيان، وعدم خلق جو من التفاعل بين األستاذ واملادة والطالب   _ استخدام طرق تدريس 4

 اركة العملية والتطبيقات. يكون عن طريق املشينبغي أن الذي 
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تدارست اللجنة املشكلة املوضوع من مختلف الجوانب وأجمع األعضاء على   وبغية الوصول إلى نتائج أفضل 

ه بها،  تغيير نظرة الطالب إلى اللغة العربية، وتحسين أدائ من شأنها ي الت واملعالجات  بعض الحلول اقتراح 

 الحلول واملعالجات في اآلتي:  هذه  وتتمثل

_ العمل علــــى توعية الطالب بأهميــــة دراسة اللغة العربية وضرورة االهتمام بها، بحيث يتم العمل علـــــى تغيير  1

، وتصير عندهم محّل تفكير واهتمام وتطوير، ةإيجابــــيية مـــــن نظرة سلبية إلــــى نظرة العربنظرتهم إلى اللغة 

   احترام الذات.فاحترام اللغة من  ، ا تحول بينهم وبين التقدموليست عائًق 

للوصول إلى  _ توضيح العالقة بين اللغة والفكر، بحيث يعي الطالب بأّن سالمة االستخدام اللغوي طريق 2

م. 
ّ
 التعبير عن األفكار بشكل منظ

_ إعادة النظر في املفردات املعتمدة من قبل الجامعة في تدريس مادة اللغة العربية ملختلف الكليات، واستبدالها  3

د، قدر اإلمكان، عن التعقيد الذي يكلف الطالب  وتراعي التنّوع، وتبتعبمفردات تتوافق مع متطلبات الكليات 

 فائدة. عناء دون 

_ التنويع في طرق تدريس مادة اللغة العربية وأساليبها في الجامعة بما يتماش ى والظروف واملتطلبات املعاصرة،  4

، مع ضرورة ربط تدريس  الفهمدون  تعتمد الحفظواالبتعاد عن القوالب الجاهزة في عملية تدريس املادة التي 

 املادة بالحياة الواقعية لتقريب الصورة للطالب.

، مثل: اللغة اإلنجليزية،  التي قطعت شوطا في مجال تعلم اللغة _ اإلفادة من مناهج تدريس اللغات العاملية5 

واللغة الفرنسية وطرق اختيار مفرداتهما في إعادة صياغة مقررات اللغة العربية ومفرداتها في هذا املجال، دون  

 الخروج عن خصوصية اللغة العربية. 

دة إلى أساتذة ذوي كفاءة عالية ممن يتمتعون باملقدرة على االبتكار في تدريس املادة،  يوكل تدريس املاــ 6

وتشخيص املشاكل التي قد يعاني منها الطالب في تلقي املادة أثناء العملية التعليمية وتفّهم تلك املشاكل والقدرة  

 على معالجتها.   

الطالب بالجامعة ومدى إجادته للغة العربية بوصفها لغته األم  _ اتخاذ قرارات مؤسساتية تربط بين التحاق 7

إلى  تبّني استراتيجية فّعالة للتطوير اللغوي تتخطى حدود الجامعة، نسيق مع مركز اللغات بجامعة سبها، و بالت

مشاركة ذوي االختصاص لوضع الخطط والسياسات التي تعمل على املدى البعيد على تغيير الواقع اللغوي في  

 ؤسسات التعليمية باملنطقة بشكل عام.امل

 : للغة العربّية لغير املختّصين ا  نهج تدريسم

على  بدومدى تأزمها من جهة كونها كالًما، فالتعسر والتدني ي اليوم ُيظِهر ل اللغة العربّيةحاإلى  إن النظر      

ر استخدام اللغة العربية أداة  
ّ
جميع املستويات بما فيهم طالب اللغة العربّية. وال نجانب الصواب إذ قلنا إنَّ تعث

بل  ،وال يتوقف الحال عند الخطابات املكتوبة ،في خطاب املؤسسات املسؤولةحتى للتعبير قد ظهرت عالمته 

دون شك. فما يمكن مالحظته هو اللحن في الكالم، إذ تظل وذاك هو األشد عسًرا  ، يتعداها إلى خطاب املشافهة
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القواعد اللغوّية حبيسة الذاكرة، ويتحّرك اللسان خارج املنظومة القواعدّية الفصحى، ويستلهم بنية كالمه  

اإلعرابّية من الدارجة. وإن سلم اللسان من هذا العّي، وغالبا ما يكون التسكين هو سبيل النجاة، فمن النادر أن  

يسلم اللسان من التعثر والتلعثم، إذ تظهر االتكاءات الصوتّية املشيرة إلى عدم وجود ثراء لغوي يعين على التعبير.  

م من الضعفين السابقين فهو في أغلب األحيان يقف عاجزا عن بناء خطاب إقناعي تأثيرّي  
ّ
وإن سلم لسان املتكل

 بإعمال العقل وال
ّ

ى إال
ّ
 فكر. دون مغالطة، وهذا ال يتأت

،  اللغة والعقل والفكر الثالثي:وبناء على ما سبق فإننا نرى أن معالجة حال العربّية يجب أن تكون بربط    

في صورة كالم ال في صورة بنية لغوية مجردة، ونقصد   خصائصها اإلعرابيةومحاولة إعادة تقديم اللغة العربّية و 

 . حسب أولوية االستعمال اللغةمباحث  من ذلك تجسيد الحدث الخطابي وإعادة توزيع 

ما يهدف إليه برنامج اللغة العربّية لغير املختصين هو دوام الصلة بين الطالب ولغته، فهو بها يفكر، وبها  إن      

ينتج، وبها يعبر، وهي بهذا تعد أداته الرئيسة في تحصيل املعرفة وإنتاجها وهو بدوره يعد الهدف األسمى للجامعة.  

 يمكن أن نسلكها لتحقيق ذلك؟ فأي السبل 

ما هو ما نرمي إلى تحقيقه، وهذا ال يتحقق ب  تحقيق الكفاية اللغوية للطالب  إن    عدد من القواعد املجّردة، وإنَّ

ويمكن للطالب  كي ينتج على منوالها عدًدا المتناه من الجمل.  ء نماذج إنتاجّية في ذهن الطالب،  إرســـــــــــــا من خالل

 :هامنو  ،املقترح ن خالل مستويات النموذج )النص(مهذه النماذج يستوعب 

 :الصوتّي والصرفيّ  املستوى األّول ــ

ص من الشوائب اللغوّية الصوتّية عند الطالب، وهي تظهر على       
ّ
نهدف في هذا املستوى إلى العمل على التخل

ا الثاني فكتابة فقط. فما يظهر منها نطقا وكتابة يمكن رّده إلى سببين:   وجهين، فالوجه األّول يظهر نطقا وكتابة، أمَّ

ا السبب اآلخر فراجع إلى آثار اللسان الثاني املجاور للعربّية. السبب األّول غلبة اللهجة الدارجة على الفصحى،   أمَّ

فظ ومنه إلى  
ّ
فبعض الطالب تكون العربّية له بمثابة اللغة الثانية، وقد كان لكل سبب آثاره املتجلّية على التل

ق باللهجة الدارجة فالعيوب تظهر في الحروف املتقاربة في مخارجها 
ّ
الصوتّية من مثل :  الفهم واإلنتاج. فما يتعل

ا تأثير اللهجات)د،ذ(، )ض،ظ( املجاورة فقد ظهر أثره على : )ك،ق(، )م،ن(، )غ،ق(،...    ، )س،ص(، )ت،ث(،... أمَّ

ها تعيق الفهم واإلنتاج وتفشل نجاح عملية التواصل.   وهذه أمور يجب أخذها بعين االعتبار ألنَّ

ص من كل ذلك يجب تفعيل القدرات الصوتيّ 
ّ
 ة للطالب بواسطة اآلتي:ولكي نتخل

 االلتزام بخطاب العربّية الفصحى في قاعة الدرس  -

 الزيادة من نسبة حضور الخطاب الشفهي الفصيح للطالب. -

 حفظ عدد من النصوص املتنوعة )القرآن الكريم، الشعر، بعض املقطوعات النثرّية( -

ا األخطاء التي تظهر كتابة دون صوت فأمرها راجع إلى عدم  إدراك الطالب لبعض قواعد بنية الكلمة، فكثيرة  أمَّ

ا من مثل: ) هي الكلمات التي ت
ًّ
  تفق صوتا وتختلف خط

ّ
رمى، دعا، هدى، رنا(. وال طريقة إلصالح هذا الخطأ إال

 بترسيخ القاعدة اللغوّية في ذهن الطالب والتدريب عليها. 
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 الجمل:  لصياغةالبنية القواعدّية  املستوى الثاني ــ 

املستوى يدّرب الطالب على الحّد األدنى من القواعد اللغوّية التي تعينه على إنتاج جمل صحيحة، ويكون في هذا  

النموذج على ثالثة صـور )جملة يسـكنها الرفع، ثّم يضـاف النصـب، ثم يضـاف الجر( وهنا مثال ال يركز على أنواع 

ــــواء أكانت أالجملة بقدر ما يركز على إنتاج عدد كب ـــ ــببه فعلّية، والرفع ـســـــــ  ســــــــمّية أمير من الجمل سـ ــ ـــ واء أكان سـ

 :يوضح ذلكوالجدول التالي جمًعا،  والفاعلّية سواء أكانت مفرًدا أم مثًنى أم اإلخبار أم الفاعلّية،

 جمع التكسير  جمع املؤنت  جمع املذكر  املثنى  املفرد  علة الرفع 

الطالبان   الطالُب ممّيز   االبتداء

 ممّيزان  

الطالبون  

 ممّيزون 

الطالباُت  

 ممّيزات  

 ممّيزون  
ُ
 الطلبة

 ............  ............  ............  ............  ............  الفاعلية

 ............  ............  ............  ............  ............  اسم كان 

 ............  ............  ............  ............  ............  خبر إن  

 ........  ............  ............  ............  ............  ............ 

تكرر مثل هذا الجدول في حالة النصب والجر ثم ننتقل إلى العمل على الجمع بين الحاالت اإلعرابّية جميعها  

 والجمل من حيث اإلفراد والتثنية والجمع بأنواعه. 

ل : مالحظـة
ّ
 بوجود مشـــــــــــــير لغوي ويتمثـ

ّ
ال تعطى هـذه الجمـل مجردة بـل في داخـل خطـاب، والخطـاب ال يتحقق إال

في )اســــم اإلشــــارة، والضــــمير، واالســــم املوصــــول( وهنا يمكن أن تأتي هذه الجمل مقرونة بهذه املشــــيرات، دون أن 

 يفرد لها درس مستقل يخرجها عن دائرة استخدامها.

 املستوى التخاطبي إلنتاج الكالم: ــ املستوى الثالث

في هذا املســـتوى ســـيكون الطالب في حوار مع املحيط الذي حوله فيســـأل ويســـتغرب ويوجب ويســـتنكر ويتمنى      

ظِهر تفاعل الطالب 
ُ
ب التدرب على جميع أســاليب اللغة التي ت

ّ
وينادي ويســتغيث وكل ذلك يتّم باللغة. وهذا يتطل

 والطبيعة(.  مع العالم )ذاته، واآلخر، 

 تفصـــــل األســـــاليب عن الدروس النحوّية،  مالحظة:
ّ

كلٌّ بما يناســـــبها: فدرس املرفوعات من األســـــماء مثال   يجب أال

م   ،درسا فعل األمرو  سيكون أسلوب الحصر هو األقرب له ألن الجملة لن تتغير إعرابيا وال إدراكيا.
ّ
وضمير املتكل

 سيكون أسلوب الطلب وأسلوب النهي وأسلوبا التحذير واإلغراء هي األنسب.

ابع   زيادة الثروة اللغوّية للطالب: ــ املستوى الر

ف في هذا املســــــــــــتوى يتم تدريب الطالب على حفظ عدد من املترادفات واألضــــــــــــداد، والفروق في اللغة، والتعرّ       

من حيث لونها وشــــكلها واجمها. وفي الوقت نفســــه يتدرب على وضــــعها اإلعرابي  فيها،  على صــــفات األشــــياء القاّرة

ـــــــــل بينهــا )االعتمــاد على كتــاب فقــه اللغــة مثال لبيــان التــدر  .( ..ج في األلوان، التــدرج في الزمنأو البنــا ي أو التفــاضـــــ

 إضافة إلى اقتناء بعض التشبيهات املشهورة، واالستعارات الجلّية.
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أغلب النصــوص التدريبية تركز على النص القرآني باعتباره شــاهًدا بالغّيا، وهذا توجيز من وجهة نظر   مالحظة:

فالنص القرآني له نظمه الخاص وســـــــــره يســـــــــكنه؛ ولهذا من األولى أن يركز على البالغة البشـــــــــرّية  بعض العلماء،

 (....إلخ ه حسين في أيامه، أو طالعقاد في عبقرياتهريب الطالب على اإلتيان بمثلها )وتد

  :التعبير الكتابيخامس ــ املستوى ال

ــنيف النصــــــــــوص: أدبّية وغير أدبّية، وتكون البداية بغير األدبّية أي النصــــــــــوص      يعتمد هذا املســــــــــتوى على تصــــــــ

التركيز على املعلوماتّية والنصـــــــــوص التفســـــــــيرّية، فالنصـــــــــوص املعلوماتّية تظهر فيها األعداد واألرقام، وهنا يكون  

قاعدة كتابة األعداد في العربّية بطريقة صــحيحة، وعلى الجمل األســاســّية األولى وعلى أســلوب اإلثبات )اإلســناد( 

 وهنا تظهر أهمية أن ُيرفق درس اإلشارة والعدد بدرس املرفوعات.

ل الطالب في ذهنه هذا التدّرج: هذه شــــــــــمس، الشــــــــــمس مشــــــــــرقة،
ّ
ــيرّي يتمث ملاذا تشــــــــــرق   وفي كتابة النص التفســــــــ

الشـــــــمس؟ تفســـــــير ظاهرة الشـــــــروق، ظاهرة الخســـــــوف والكســـــــوف؟ واســـــــتخدام الســـــــبب والنتيجة والتركيز على 

، إذن؟ يمكن اختيار نص من املوســـــــوعات العلمية القوية مثل املوســـــــوعة العلمية  ، لكنَّ الحروف التفســـــــيرية إنَّ

مع جميع أنواع النصــــوص التي يتدّرب الطالب   وهكذا دواليك  املعاصــــرة لتكون نموذًجا يبني الطالب على منواله.

 وكتابة.محاكاتها إنتاجا مشافهة على التمييز بينها و 

افق  ــــذ  الــــدرو  ــامــــة: ير مجموعــــة من النصـــــــــــــوص املنتقــــاة من أدبنــــا العربّي قــــديمــــه وحــــديثــــه  مالحظــــة عــ

ختصــــاص بها، بمعنى ومعاصــــره؛ وبهذا نتخلص من الســــير التارياّي النتقاء النصــــوص التي ال شــــأن لطالب غير اال 

يجب أن يكون االختيار وفًقا لشـــــــــروس نضـــــــــعها مســـــــــبقا ويكون النص حاوًيا عليها، أي يكون النص مثاال تطبيقّيا 

للقواعد واألسـاليب ونوع النّص. فمثال النص اإليعازي )الطليي( يناسـبه من النصـوص األدبّية الخطب والرسـائل 

 املنفلوطّي، ......كون من نصوص اإلخوانّية. والنصوص التعبيرّية يمكن أن ت

  



7 
 
 

 اللغة العربية لغير املختصين   مقرر مفردات 

 اللغة العربّية )أ(: مقرر 

 املحاضرة األولى: اإلنسان واللغة.

تهدف املحاضرة إلى تأسيس خلفية معرفية حول السؤال الجوهري. ما عالقة اللغة باإلنسان؟ حيث تبصر           

وخصائصها ووظيفتها في املجتمع عامة، مع إبراز ما تتميز به اللغة العربية.الطالب بماهية اللغة   

 تعريف اللغة وأهميتها  -

 اللغة والفكر  -

 . وخصائصها ومكانتهااللغة العربّية  -

 املحاضرة الثانية: أنواع النصوص ومستوياتها.

صنف وفقها النصوص اللغوية، يتم في هذه املحاضرة التركيز على تعريف الطالب بمستويات اللغة واألسس  
ُ
التي ت

 بحيث يكتسب الطالب مهارة التمييز بين املستويات اللغوية املختلفة وخصائصها التركيبية. 

 النص القرآنّي.   -

 النص العلمّي والقانونّي. -

 النص الفلسفّي واالجتماعّي.  -

 النص اإلبداعّي. )الشعرّي والنثرّي( -

 استنباس الفرق بين النصوص. -

ابعة: أساليب الكتابة )بيان الخصائص اللغوّية واألسلوبّية( املحاضرة ال  ثالثة، والر

ترمي املحاضرتان إلى تبيان التقسيم األساس ي ألساليب الكتابة )العلمية، واألدبية( وخصائصهما الفنية، حيث  

 يتمكن الطالب من معرفة النْوعين، بوصفهما الفرعين املنتظمين للنصوص تعبيًرا وكتابة.

 األسلوب العلمي وخصائصه. -

 األسلوب األدبي وخصائصه. -

ق باألسلوبين وخصائصهما.  -
ّ
 تدريبات لغوّية تتعل

-  

 

 املحاضرة الخامسة: كيف ننطق؟ 

تهدف املحاضرة إلى رفع مستوى الكفاية الصوتية لدى الطالب ومساعدته على التخلص من عيوب النطق،  

بة، بشكل سليم، مع التمرن على مهارات االستماع والقراءة  بحيث يتم التدريب على بعض القضايا صْوًتا وكتا

 الجهرية.  
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 الصوتيات: كيف ننطق الحروف؟ 

 الحروف املتشابهة )الضاد والظاء، السين والصاد، الدال والذال، التاء والثاء( ▪

 املخارج وأقسامها  •

االستماع والقراءة الجهرّية )محاولة االستعانة بنصوص مقروءة   •

 ومسجلة(

o  )الكتابة: نقط الحروف )الشّدة، الحركات، التنوين، الحروف املعجمة وغير املعجمة 

 وأقسام الكالماملحاضرة السادسة: اللغة  

دف املحاضرة الربط بين اللغة وأقسام الكالم من جانبين: األول تقسيم الكالم من حيث التعبير عما في الحياة،  ه  

التعريف والتنكيًر وبيان وظيفة كل من القسمين، مع التركيز على بعض  والجانب الثاني تقسيم األسماء، من حيث  

 القواعد اللغوية نطًقا وكتابة. 

o  الصوتيات: مراجعة ملخارج الحروف وصفاتها 

o النحو: تسمية األشياء 

 أقسام الكالم ▪

 النكرة واملعرفة ▪

o  )الكتابة: الحذف والزيادة )حروف تنطق وال تكتب والعكس 

أقسام الكالم. املحاضرة   السابعة: تابع اللغة و

تهدف املحاضرة إلى تبصير الطالب بكيفية ضبط أواخر الكلمات إفراًدا وتركيًبا، والتعرف على ظاهرتي اإلعراب  

، والتمّرن على كيفية كتابة )التاء( املتطرفة.
ً
 وكتابة

ً
 والبناء، بوصفهما أساس الضبط اللغوي شفاهة

o واملعنى  الصوتيات: القراءة الجهرّية 

o النحـو: كيف نضبط أواخر الكلمات؟ 

 املعرب واملبني  ▪

 تحديد املبني  •

 تحديد املعرب  •

 اإلعراب الظاهر واملقّدر، اإلعراب باإلنابة، اإلعراب بالحروف. •

o الكتابة: التاء املربوطة واملفتوحة 

أقسام الكالم   املحاضرة الثامنة: تابع اللغة و

بتقسيمات الكلمة واشتقاقاتها، بوصفها أساس عملية التركيب الذي يتم به  تهدف املحاضرة إلى تعريف الطالب 

 التواصل، ووظيفة كل قسم وخصائصه التركيبية، إضافة إلى بعض قواعد الكتابة. 

o  املعجم: الترادف 
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o  الصرف: الصرف والتصريف 

 املشتقات  ▪

o .)الكتابة: الهمزة في العربية ) مزة الوصل والقطع 

 فراًدا وتثنية وجمًعا( ركنا الجملة االسمّية )إ •

 أنواع الخبر )إفراًدا وتثنية وجمًعا( •

 تبادل ركني الجملة )إفراًدا وتثنية وجمًعا(  •

o  البالغة: التقديم والتأخير 

 املحاضرة التاسعة: كيف نعّبر؟ الكتابة: 

ا، ومعرفة طرق التثنية والجمع، وكيفية   يتم في هذه املحاضرة تبيان بعض العالقات بين األلفاظ املفردة موجميًّ

بناء الجملة االسمية النواة في حالة اإلثبات بصورها الثالثة إفراًدا وتثنية وجمًعا، بوصفها أساًسا في التعبير  

 كيفية كتابة أنواع الهمزة في أول الكلمة.    ومكوًنا رئيًسا من مكوناته، إضافة إلى التعرف على

o  املعجم: األضداد 

o  الصرف: التثنية والجمع 

o النحو: التعبير باإلثبات؟ 

 اإلثبات بالجملة االسمّية  ▪

o  اقع  مزة القطع  مو

 املحاضرة العاشرة: تابع كيف نعّبر؟ 

املركبة، بإدخال بعض العناصر املختصة  تهدف املحاضرة إلى تعريف الطالب بكيفية بناء الجمل املمتدة أو 

بالجملة االسمية في تركيبها، متمثلة في بعض النواسخ مثل )كان( وأخواتها و)إن( وأخواتها. مع توضيح وظيفة  

 ظاهرتي الفصل والوصل في السياق، والتدريب على بعض قواعد كتابة الهمزة. 

o .الصرف: التثنية والجمع في السياق 

o  التعبير باإلثبات النحو: تابع 

 النواسخ الفعلّية )كان وأخواتها وأفعال املقاربة(  ▪

 النواسخ الحرفّية )إنَّ وأخواتها وال النافية للجنس( ▪

o  البالغة: الفصل والوصل 

o الكتابة: فتح  مزة أن  وكسر ا 

 املحاضرة الحادية عشرة: تابع كيف نعّبر؟ 

ني من أنواع الجمل )الجملة الفعلية( بنْوعيها املبنية للمعلوم  تهدف هذه املحاضرة إلى تبصير الطالب بالنوع الثا   

واملبنية للمجهول، وبيان عناصر تركيبها، والخصائص البنيوية لتلك العناصر. والتعريف بظاهرتي اإليجاز  

 واإلطناب. والتمّرن على بعض قواعد الكتابة السليمة. 
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o  الصرف: الفعل املجّرد واملزيد 

o اإلثبات النحو: تابع التعبير ب 

 اإلثبات بالجملة الفعلّية   ▪

 وقوع الفعل )الفعل الالزم واملتعدّي( •

 من قام بالفعل )الفاعل ونائب الفاعل(  •

 على من وقع الفعل )املفعول به األّول والثاني( •

o  البالغة: اإليجاز واإلطناب 

o  الكتابة: األلف اللينة 

 املحاضرة الثانية عشرة: تابع كيف نعّبر؟ 

في هذه املحاضرة يعرف الطالب ببعض خصائص األفعال اإلعرابية، من حيث معرفة الصحيح واملعتل، وما    

ب عليها من خصائص تركيبية، مع التعرف على استخدام أسلوب النفي، والتركيز على آليات التعبير )ظاهرة  
ّ
يترت

 التشبيه( وبعض قواعد الكتابة السليمة.  

o تلّ الصرف: الفعل الصحيح واملع 

o  النحو: كيف ننفي ما أثبت؟ 

 نفي الجملة االسمّية  ▪

 نفي الجملة الفعلّية  ▪

o   البالغة: التشبيه 

 أركان التشبيه  ▪

 الثابت واملتحّول في أركان التشبيه ▪

o   الكتابة: الحذف والزيادة 

 حروف تنطق وال تكتب والعكس. ▪

 حذف بعض الحروف والتعويض عنها بحركات. ▪

 ؟ كيف نعّبر رة الثالثة عشرة: تابع املحاض

في هذه املحاضرة يعرف الطالب بكيفية إسناد الضمائر لألفعال، وما ينتج عنها من تغييرات، إضافة إلى        

 في عناصره الرئيسة، والتعريف ببعض قواعد الكتابة، وآليات  
ً

تعريف الطالب بأسلوب االستفهام متمثال

 التعبير)االستعارة(

o       الصرف: إسناد الضمائر 

o النحو: كيف نستفهم 

 فهام بالهمزة وهل )نعم، ال، بلى(االست ▪

 ( الزماناالستفهام بمتي )ظرف  ▪

 ( املكاناالستفهام بأين )ظرف  ▪
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 االستفهام بكم )العدد وتميزه( ▪

o  البالغة: االستعارة 

 أركان االستعارة  ▪

 الثابت واملتحّول في أركان االستعارة  ▪

o  )الكتابة: الفصل والوصل )مّم، مّما، في ما، فيما، فيم 

ا؟املحاضرة  ابعة عشرة: كيف ننتج نص   الر

راعى فيه القواعد السابقة،  
ُ
تهدف املحاضرة إلى توظيف املحاضرات السابقة في التمرين على كتابة نص تقريري ت

 مع التركيز على أنواع االستعارة وخصائصها التعبيرية واستخدام عالمات الترقيم. 

o النحو: الكتابة النحوّية السليمة 

o تعارة البالغة: تابع االس 

o  اإلنشاء: تقنيات النص التقريري 

o  الكتابة: عالمات الترقيم 

 

 انتهى الجزء األّول                                                   

يكون بعضها في مجال تخصص الطالب  أن تطبق الدروس السابقة على نصوص مختارة، ويفضل مالحظة: 

 .  للطالب الدور األول في التطبيق والنقاشاملستهدفين، مع مراعاة أن يكون  
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 اللغة العربّية )ب( مقرر 

 املحاضرة األولى: نصوص تدريبّية ملراجعة الجزء األّول. 

تهدف املحاضرة إلى تمرين الطالب على ما تّم تناوله في الجزء األول، حتى يتمكن من الربط بين القضايا اللغوية 

 السابقة والقضايا الالحقة. 

 ة الثانية: املحاضر 

تهدف املحاضرة إلى تعريف الطالب بالعالقة البنيوية بين األلفاظ متمثلة في معرفة بعض أنواع املصادر،  

وخصائصها التركيبية ووظائفها السياقية، إضافة إلى معرفة كيفية بناء الجمل املمتدة عن طريق النعت  

استخدامهما في التعبير اللغوي. مع تناول بعض    والعطف، والتعّرف على وظيفة ظاهرتي الحقيقة واملجاز وكيفية

 قواعد الكتابة.  

o الصرف: املصادر 

o  النحو: كيف نعّبر؟ 

مات الجملة االسمّية ▪  اإلثبات بمتّمِّ

 العطف •

 النعت   •

o  البالغة: املجاز والحقيقة 

o  )...الكتابة: األخطاء األسلوبية الشائعة )كلما، بالرغم، بين وبين 

 كيف نعّبر؟املحاضرة الثالثة: تابع 

يبصر الطالب في املحاضرة ببعض أنواع املصادر األخرى، وتكملة بعض العناصر التي تستعمل في الجمل     

 املمتدة، متمثلة في التوكيد والبدل، وبعض آليات التعبير )مظاهر املجاز(، وقواعد كتابة األعداد بالحروف.  

o  الصرف: تابع املصادر 

o النحو: كيف نثبت ما  و موجود؟ 

مات الجملة االسمّيةا ▪  إلثبات بمتّمِّ

 التوكيد  •

 البدل  •

o  البالغة: املجاز العقلي 

o  الكتابة: كتابة األعداد بالحروف 

ابعة: تابع كيف نعّبر؟   املحاضرة الر
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تهدف املحاضرة إلى بيان بعض العالقات الداللية لأللفاظ، وبعض الخصائص اإلعرابية لبعض األفعال، وبناء     

عن طريق استخدام بعض املفاعيل، وكيفية بناء أسلوب االستثناء، وبيان عنصر   الجمل الفعلية املمتدة

 االختيار املتعلق بتوظيف املفردات اللغوية في التعبير. 

o  املعجم: املشترك اللغوّي 

o  الصرف: األفعال الخمسة 

o  النحو: كيف نثبت ما وقع؟ 

 اإلثبات بمتممات الجملة الفعلّية  ▪

 املفعول املطلق.  •

 .املفعول ألجله •

 االستثناء والحصر  •

o  البالغة: املجاز املرسل 

o   قة
ّ
الكتابة: كيف نختار األلفاظ واملصطلحات؟ )ذكر موضوع ّما، ثم جمع املفردات املتعل

 به(.

 املحاضرة الخامسة: تابع كيف نعّبر؟ 

تهدف املحاضرة إلى بيان بعض العالقات الداللية لأللفاظ املفردة، وبيان عالمات التأنيث بوصفه قسًما رئيًسا       

من أقسام االسم، واستخدام أسلوبي الحال والتمييز، والتعّرف على بعض آليات التعبير )أسلوب الكناية(،  

 .  والتمرن على كيفية كتابة نص تفسيرّيٍّ

o للغوّي املعجم: املشترك ا 

o  الصرف: التأنيث 

o النحو: تابع اإلثبات بمتممات الجملة الفعلّية 

 الحال  ▪

 التمييز  ▪

o  البالغة: الكناية 

o  )أين  الكتابة: كيف تكتب نًصا تفسيرّيا )جواب لكيف، وملاذا؟ ومتى و

اتنا؟   املحاضرة السادسة: كيف نعّبر عن ذو

على أسلوبي القسم والشرس، وأسلوبي املدح  تهدف املحاضرة إلى تبصير الطالب بقواعد التأنيث، والتعرف   

 والذم، وبيان وظيفة أسلوب الكناية التعبيرية. والتمّرن على عناصر أخرى من عناصر كتابة النص التفسيري. 

o  الصرف: تابع التأنيث 

o النحو: كيف ننش ئ املعاني؟ 

 أسلوب القسم/ الشرس  ▪
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 أسلوب املدح والذم ▪

o  البالغة: تابع الكناية 

o يف تكتب نصا تفسيريا؟ الكتابة: تابع ك 

اتنا؟   املحاضرة السابعة: كيف نعّبر عن ذو

الهدف من املحاضرة تعريف الطالب بنوع جديد من تقسيمات األسماء، بوصف التقسيم ذا أثر تركييي إعرابي،  

ودراسة أسلوبي التوجب واالختصاص، مع التعرف على بعض الظواهر النصية، والتمّرن على كتابة النص  

 الوصفي. 

o صرف: املنقوص واملقصور واملمدود ال 

o النحو: تابع كيف ننش ئ املعاني؟ 

 أسلوب التوّجب.   •

 أسلوب االختصاص.  •

o البالغة: البالغة: الفصاحة اللفظّية 

 التسجيع  •

o  )الكتابة: كيف تكتب نّصا وصفّيا؟ )توظيف التشبيه 

 املحاضرة الثامنة: كيف نعّبر مع اآلخر؟

تهدف املحاضرة إلى ربط التقسيم السابق لالسم )مقصور، منقوص، ممدود( بقواعد االستعمال والتركيب،    

 ودراسة أسلوب األمر، وبعض أغراضه البالغية، مع استيفاء التمرن على كتابة النص الوصفي. 

o   الصرف: تابع املقصور واملنقوص واملمدود 

o  النحو: كيف نطلب؟ 

 أسلوب األمر.  •

o ابع الفصاحة اللفظّيةالبالغة: ت 

 املطابقة   •

o  الكتابة: تابع التدّرب على كتابة النص الوصفي؟ 

 املحاضرة التاسعة: كيف نعّبر؟ 

تهدف املحاضرة إلى تبصير الطالب بكيفية استخدام بعض األساليب شفاهة وكتابة، والتعريف بأسلوب النهي،  

 عرف على آليات أسلوب املناظرة والحوار.  وبعض األساليب البالغية وخصائصها الوظيفة التعبيرية، والت

o  .الصرف: النسب 

o  النحو: تابع كيف نطلب؟ 

 أسلوب النهي.  •

o البالغة: تابع الفصاحة اللفظية 
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 املقابلة •

o الكتابة: أسلوب املناظرة والحوار 

 املحاضرة العاشرة: تابع كيف نعّبر مع اآلخر؟ 

مع استيفاء بيان خصائص أسلوب الحوار   تهدف املحاضرة إلى تبيان وظيفة أسلوب العرض والتحضيض،   

 واملناظرة ووظيفته التواصلية. 

o  الصرف: تابع النسب 

o  النحو: تابع كيف نطلب؟ 

 أسلوب العرض والتحضيض  •

o  البالغة: الفصاحة املعنوّية 

 التذييل  •

o  الكتابة: تابع أسلوب املناظرة والحوار 

 املحاضرة الحادية عشرة: كيف تقنع اآلخر؟ 

املحاضرة إلى بيان كيفية استخدام أسلوب التمني، وبيان بعض املظاهر البالغية في النصوص، والتمّرن  تهدف 

 على خطوات كتابة النص الحجاجي.

 الصرف: تدريبات 

o  النحو: تابع كيف نطلب؟ 

 أسلوب التمني  •

o البالغة: تابع الفصاحة املعنوّية 

 التجريد  •

 التكرار  •

o ا؟  الكتابة: كيف تكتب نصا حجاجي 

 حاضرة الثانية عشرة: تابع كيف تقنع اآلخر؟ امل

تهدف املحاضرة إلى تعريف الطالب بأسلوبي الترجي والنداء، وبيان كيفية استخدام أدوات الربط النص ي، مع  

 استيفاء التمرن على كتابة النص الحجاجي. 

o  الصرف: تدريبات 

o  النحو: تابع كيف نطلب؟ 

 أسلوب الترجي.  •

 أسلوب النداء. •

o  ت الربط الحجاجّيةالبالغة: أدوا 
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o  الكتابة: تابع التدرب على النص الحجاجّي؟ 

 املحاضرة الثالثة عشرة: كيف تنتج نًصا متماسكا؟ 

تهدف املحاضرة إلى بيان الوظيفة الداللية والتركيبية للجمل في النص، وبيان خصائص أسلوب املبالغة ووظيفته  

 العلمية. النصية، إضافة إلى بيان خطوات الكتابة 

o  الصرف: تدريبات 

o  النحو: الجمل التي لها محل من اإلعراب 

 الجملة الخبرّية •

 الجملة الحالّية  •

 الجملة النعتّية  •

o  البالغة: املبالغة 

o الكتابة: تقنيات الكتابة املنهجّية 

ا؟ 
ً
ا متماسك ابعة عشرة: تابع كيف تنتج نصًّ  املحاضرة الر

 بعض الجمل النصية، واستيفاء خطوات تقنيات الكتابة العلمية.يتم في هذه املحاضرة بيان خصائص أنواع 

o  الصرف: تدريبات 

o  النحو: الجمل التي ال محل لها من اإلعراب 

 الجملة االبتدائّية  •

 جملة املوصول  •

 الجملة االعتراضّية  •

o  البالغة: تابع املبالغة 

o  .الكتابة: تابع تقنيات الكتابة املنهجّية 

 

 انتهت مفردات الجزء الثاني

يكون بعضها في مجال تخصص الطالب   أن تطبق الدروس السابقة على نصوص مختارة، ويفضلحظة: مال 

 .  املستهدفين، مع مراعاة أن يكون للطالب الدور األول في التطبيق والنقاش
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  370370مقامات بديع الزمان الهمداني ص

 خطوات دراسة النص: 

فهو مقامة من مقامات بديع الزمان الهمذاني، يمثل الفن القصص ي العربي القديم،   التعريف بهوّية النص:ــ 

 وموضوعه الحث على طلب العلم وتعلمه.

وفق   ،ونطقها النطق السليم فرداتهمل املعاني األولى  ، وفهمفاحصة : قراءة النص قراءة جهريةقراءة النص ــ

ابية التي يقتضيها النحو صد  ق، الذي أهلها لنقل موتأليفها الجمل يب ترتمعرفة كذلك و  ،العالمات اإلعر

ثم كيف يمكن أن نتخذ من هذا النص  رها ــ الجملة اإلسمية وعناصرها(، الفعلية وعناصالكاتب )الجملة 

   وهذا يعالج وفق املستويات التالية: نموذجا للكتابة املعبرة الصيحة، 

 املستوى الصوتي والصرفّي: 

ون دور األستاذ  ويك  ،بالفائدة املرجوة، يكون االعتماد على الطالب، وذلك باملشاركة الفاعلة في الدرسللخروج 

 التحفيز والتوجيه، من خالل طرح األسئلة مثل: 
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 ـــ استخرج من النص األفعال املعتلة وبين ما طرأ عليها من التغيير الذي يالئم وضعها في الجملة.      

 الضبط، والحفظ(. لمات بها حروف متشابهة صوتّيا: )استخرج من النص ك -

ر والنظير؟  -
 
 ما الفرق بين النظ

 ثّم يتم استفزاز ذاكرة الطالب الستحضار مجموعة من الكلمات من خارج النص ثم بيان الفروق بينها. 

 ما أصل الكلمات التالية؟ وما التغيير الذي حصل فيها؟ وملاذا؟   -

 )كنُت، استعنُت، استرحُت، قلُت، اصطحب، اصطاد( 

 دت فيه بالنص. هات ثالث كلمات وضْعها في جمل صحيحة على املنوال نفسه الذي ور  -

 املستوى القواعدّي: 

تكوين   فير القواعد النحوية التي ألم بها الطالب في السنوات املاضية، وتوظيفها افي هذا املستوى يتم استحض 

 األسئلة مثل:  إلجابة عنضبط تعبيراته، وذلك من خالل او  جمله

 واألفعال التي زمنها في املضارع، وكون منها جمال جديدة من عندك.     ــ بين األفعال التي زمنها في املاض ي 

 مكتملة العناصر، تؤدي معنى مفيد.  النص نموذج لجمل  ــ هات من 

 . ثم ابن على منوالها من عندك ــ استخرج جمال مثبتة، 

 ، ثّم فرغه من الحصر. استخرج أسلوب الحصر ــ

 في النص. حصر متعددة قياسا على ما بن أساليب ع ــ

 :مستوى الثروة اللغوّية

وهذا ال يتم إال باشتراكه الفاعل في   ، في هذا املستوى يتم الحرص عل أن يخرج الطالب بحصيلة لغوية مهمة

 التحليل واملقارنة، على هذا النحو: 

 هات مفردات أخرى تقابل )لفظة شرك، ........( ــ 

كك ــ 
ّ
ُك  فك ر 

 
 الِحُفِظ اإلسناد التالي: ش

في بداية عرض مكونات العالم واإلشارة إليها يجب التركيز على املجرد والحس ّي،  شرك الحفظ )حس ي ومجرد( )ــ 

وعلى الحدث الطبيعّي والفعل البشرّي هذا سيساعده في إدراك التشبيه، ومعنى املجاز )استخدام الش يء لغير ما  

 وضع له(.
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 مستوى التعبير الكتابّي: 

يطرح على الطالب جملة من املوضوعات املتعلقة بالعلم وأهميته لتكون نصوصا إنشائية يختار كل طالب ما  

 يستهويه منها ويكتب في وقت محدد، ثم يعرضه للمناقشة، ومن التي يمكن طرحها اآلتي: 

 اكتب نًصا احصائّيا يبين تطّور العلم في الدول النامّية.  -

ا. اكتب نًصا تفسيرّيا لظاهرة ط -
ً
 بيعّية فسرها العلم حديث

 قناعّيا تقنع به صديقك ملواصلة العلم والبحث عن املعرفة.اكتب نًصا  -

 اكتب نًصا خطابًيا تحت فيه على االهتمام بالعلم واالقبال عليه.  -

 . ة تبين فيه فضل العلم على الجهلاكتب نًصا اجاجيّ  -

 انجز نًصا قصصّيا يتضمن فن الرحلة لطلب املعرفة. -

 انتهى وباهلل التوفيق 

 أعضاء اللجنة:  

 د الناجمي ـــادل محم ــد. ع    صالح عبد السالم البغدادي   أ.د.

 د. فتحي حسن خطاب                  ة ـــــل ــــــــد عقيــــ د. نوارة محم

 

 


