كلية اللغة العربية

ﻣﺎﺳﺘر :النحو والنص.
 .1أهداف التكوين














تعميق ﻣعﺎرف الطلبة بعلوم اللسﺎن العربي )خصوصﺎ النحو( لكونهﺎ أدوات رئيسة في فهم
النصوص وتحليلهﺎ وإنﺘﺎجهﺎ.
تمكينهم ﻣن اﺳﺘثمﺎر المعﺎرف والمهﺎرات المكﺘسبة بسلك اﻹجﺎزة في ﻣجﺎﻻت فهم النصوص
وتحليلهﺎ.
إيقﺎفهم على اﻷﺳس المنهجية والمعرفية للفكر النحوي.
تعرفهم على العﻼقة القوية بين النحو والنص ،فﻼ نحو بدون نص ،وﻻ نص بدون نحو.
اضطﻼعهم على أهمية نظريﺎت "المعنى" و"العﺎﻣل" و"النظم" في الدراﺳﺎت النحوية.
تمكينهم ﻣن أﺳس الﺘحليل النحوي للنص العربي قرآنﺎ كﺎن أو حديثﺎ نبويﺎ أو شعرا أو ﻣﺘنﺎ لغويﺎ
اطﻼعهم على أهمية النحو في الكشف عن أﺳرار الﺘراكيب وجمﺎلهﺎ وعلى عﻼقﺘه بﺎﻹبداع والﺘعبير
الفني والمجﺎزي.
إيقﺎفهم على ﻣركزية النحو العربي في الﺘكﺎﻣل المعرفي بين علوم اللغة ﻣن جهة و علوم الشريعة
ﻣن جهة أخرى.
انفﺘﺎحهم على نظريﺎت ﻣعرفية جديدة ذات صلة بﺎلنحو والنص :لسﺎنيﺎت النص ،تحليل الخطﺎب.
تمكينهم ﻣن بعض آليﺎت الﺘرجمة لكونهﺎ وﺳيلة رئيسة في اﻻنفﺘﺎح على المعﺎرف الجديدة المﺘعلقة
بﺎلنحو والنص.
إقدارهم على اﻣﺘﻼك السﻼﻣة اللغوية كﺘﺎبة وتعبيرا.
إكسﺎبهم ﻣنهجية البحث العلمي وتحقيق الﺘراث.
إنجﺎز بحوث ورﺳﺎئل تعكس أهداف المﺎﺳﺘر وطموحﺎته.

 .2المهارات المراد تحصيلها








ﻣهﺎرة الﺘعﺎﻣل ﻣع اللغة النحوية في ﻣظﺎنهﺎ اﻷصلية)كﺘﺎب ﺳيبويه ،المقﺘضب للمبرد ،اﻷصول ﻻبن
السراج(...
ﻣهﺎرة اﺳﺘثمﺎر علوم اللغة وﻣنهﺎ النحو في فهم النصوص بمخﺘلف أنمﺎطهﺎ.
ﻣهﺎرة الﺘحليل النحوي للنصوص شرعية كﺎنﺖ أو لغوية أو أدبية .
ﻣهﺎرة الﺘـﺎويل النحوي للنصوص.
ﻣهﺎرة الﺘعبير بلغة عربية ﺳليمة شفﺎهيﺎ وكﺘﺎبيﺎ ورقميﺎ.
ﻣهﺎرة بنﺎء النصوص واﻷفكﺎر وإنﺘﺎجهﺎ بﺎعﺘمﺎد آليﺎت الﺘحليل النحوي.
ﻣهﺎرة البحث العلمي الرصين.

 .3منافذ التكوين
يسعى هذا الﺘكوين إلى تخريج طلبة:
 ﻣﺘخصصين في النحو العربي ﻣؤهلين لمﺘﺎبعة الدراﺳﺎت العليﺎ وإعداد الدكﺘوراه في هذا المجﺎل.
 قﺎدرين على اﻻنخراط في الﺘربية والﺘعليم بقطﺎعيه العﺎم و الخﺎص.
 قﺎدرين على اﻻنخراط في المؤﺳسﺎت العﺎﻣة و الخﺎصة في ﻣجﺎﻻت  :الﺘنشيط اﻷدبي والفني،
واﻹعﻼم الثقﺎفي والشأن الديني.
 قﺎدرين على الﺘحرير القضﺎئي واﻹخبﺎري وكذا تحليل الخطﺎبﺎت الدينية والسيﺎﺳية والثقﺎفية...
 قﺎدرين على الﺘدقيق اللغوي للكﺘب والمجﻼت.
 قﺎدرين على تعليم العربية للنﺎطقين بغيرهﺎ.
 .4شروط الولوج والمعارف الﻼزمة
– الدبلوﻣﺎت المﺘطلبة :اﻹجﺎزة ﻣن ﻣسلك الدراﺳﺎت العربية.
– طرق اﻻنﺘقﺎء:
 دراﺳة الملف
اخﺘبﺎر كﺘﺎبي ) في النحو والصرف وتحليل النصوص(
ﻣقﺎبلة

