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 المغة خالل من اهلل خمق بديع من شيء عمى الوقوف -
   سميم بشكل النطق -
 تعظيم السمف الصالح عن طريق التعريف بعمماء المغة العربية القدماء وبجهودهم  -
 ضدها. يحاك ما ومواجهة ، عممية أسس عمى مبنيا اعتزازا العربية بالمغة االعتزاز -
 .سد الحاجة ومواكبة التطور العممي والحضاري  -

 
 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف 

 البرنامج.
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 :انمعشفة وانفهم  - أ

 ذؼشٚف انطانة تصشاء انهغح انؼشتٛح يٍ خالل انٕلٕف ػهٗ األسز انحضاس٘ انؼظٛى نٓزِ انهغح -0أ
 انهغٕٚح انرٙ ػشفد تٓا انهغح انؼشتٛح ٔاسثاب حذٔشٓاهظٕاْش انطانة ن ذًٛٛض -5أ

انطانة نًا ذُأنّ فٙ فمّ انهغح يٍ يٕضٕػاخ فٙ انذفاع ػٍ انهغح ضذ انًؤايشاخ انرٙ ذٕظٛف  -3أ

 ذحان ضذْا . 

 ٚماسٌ انطانة تٍٛ انهغح انؼشتٛح ٔاخٕاذٓا انسايٛاخ. -4أ
 ٕء يا دسسّ ٔانٕالغ ٚرُثأ انطانة تًا سرؤٔل انّٛ انهغح انؼشتٛح فٙ ض -5أ
 ُٚمذ انطانة اسرؼًال انهغح انؼايٛح فٙ انمُٕاخ االػاليٛح  -6أ
 :بانمىضىع  االهذاف انمهاساتية انخاصة  -ب 

ٚرؼشف انطانة ػهٗ انفشق تٍٛ إَاع انًفشداخ فٙ انهغح انؼشتٛح يٍ حٛس انذالنح ٔانهفع يًا  – 0ب

 ٚسٓى فٙ ذحسٍٛ االسهٕب انرؼثٛش٘ نذّٚ 

انظٕاْش انهغٕٚح ٔاششْا  ضانطالب انكراتٛح يٍ خالل ذؼشفٓى ػهٗ تؼاالسٓاو فٙ ذًُٛح يٓاساخ   – 5ب

 فٙ خظ ٔسسى انكهًح 

 ػجاص انُظى انمشآَٙاذحسٍٛ اسهٕب انطالب فٙ انكراتح يٍ خالل ذأششِ تانثالغح انمشآَٛح ٔ  – 3ب

 :طشائق انتعهيم وانتعهم 

 .ٔحم انًشكالخ طشٚمح  انًُالشح -

 .اسرؼًال نهركُٕنٕجٛا انرؼهٛى )انذاذٕ شٕ ( نرؼهٛىذضًٍٛ طشائك ا -
 ذشجٛغ انطهثح ػهٗ انرؼهى انزاذٙ  -

 

 :طشائق انتقييم 

 

 ح(.انًمانٛح ٔانًٕضٕػٛ)االخرثاساخ انرحشٚشٚح  -

 .انرمٕٚى انخرايٙ ( يًصال فٙ االخرثاساخ انفصهٛح ٔانُٓائٛح  –انرمٕٚى انثُائٙ  –)انرمٕٚى انرًٓٛذ٘  -

 
 األهذاف انىجذانية وانقيمية: -ج

 اٌ ٚرمثم انطانة فكشج اٌ انهغاخ كهٓا انفصٛحح ٔانؼايٛح يرٕنذج تؼضٓا يٍ تؼض -0ض

 أٌ ٚسٓى انطانة يغ صيالئّ فٙ اسرؼًال انهغح انؼشتٛح انفصحٗ فٙ حٛاذٓى انٕٛيٛح  -5ض

 أٌ ٚمذس انطانة أًْٛح انهغح فٙ حٛاذُا ٔٚساْى فٙ انكراتح انذٔسٚح فٙ انًجالخ انطالتٛح  -3ض

 :طشائق انتعهيم وانتعهم 

 

 .انرؼهى انًُظى راذٛا  –انًُالشح  –االنماء  -
 انرؼهى انرؼأَٙ. -

 :طشائق انتقييم 

 

 االخرثاساخ انرحشٚشٚح  ٔانًالحظح  

 



 

 :وانمنقىنة ) انمهاسات األخشي انمتعهقة بقابهية انتىظيف وانتطىس انشخصي (انمهاسات  انعامة  -د 

 .ٗ انثحس انؼهًٙذٕفٛش فشص انرؼهى انًسرًش نهطهثح ٔذحفٛضْى ػه-0د

 فٙ اكرساب يٓاساخ انرفكٛش انًخرهفح. انرؼهى انزاذٙ انًُظى -5د

 ذشجٛغ انطهثح ػهٗ انرؼهٛى انًشرشكح انمائى ػهٗ انرؼهى انجًاػٙ ٔانرؼأٌ تُٛٓى فٙ ذحصٛم انًؼشفح  .-3د



 :بنية انمقشس .11

 انساػاخ األسثٕع
يخشجاخ انرؼهى 

 انًطهٕتح
اسى انٕحذج / انًساق أٔ 

 انًٕضٕع
 طشٚمح انرمٛٛى طشٚمح انرؼهٛى

1 2 
انًشاس انٛٓا فٙ      

انًحٕس انساتك ٔكم 

 حسة انًحرٕٖ 

التعرٌف بفقه اللغة وعلم اللغة والفرق 

 –االنماء  بٌنهما  

 انًُالشح
االخرثاساخ 

 انرحشٚشٚح

2 2 = 
 –االنماء  موضوعات فقه اللغة وأهدافه 

 انًُالشح
االخرثاساخ 

 انرحشٚشٚح

3 2 = 
مناهج البحث اللغوي الوصفً 

 والتارٌخً والمقارن والتقابلً 
 –االنماء 

 انًُالشح
االخرثاساخ 

 انرحشٚشٚح

4 2 = 
جهود العلماء فً التألٌف فً اللغة 

 العربٌة 
 –االنماء 

 انًُالشح
االخرثاساخ 

 انرحشٚشٚح

5 2 = 
بداٌات ظهور فقه اللغة كعلم مستقل 

 وأشهر المؤلفات فٌه
 –االنماء 

 انًُالشح
االخرثاساخ 

 انرحشٚشٚح

6 2 = 
 –االنماء  نظرٌات نشأة اللغة

 انًُالشح  
االخرثاساخ 

 انرحشٚشٚح

7 2 = 
التعرٌف بأهم عوائل اللغات ، اللغات 

 السامٌة والخصائص المشتركة بٌنها
 –االنماء 

 انًُالشح
االخرثاساخ 

 انرحشٚشٚح

8 2 = 
اللغات الجزرٌة الشرقٌة ، واللغات 

 الغربٌة الشمالٌة 
 –االنماء 

 انًُالشح
االخرثاساخ 

 انرحشٚشٚح

9 2 = 
 –االنماء  اللغات الجزرٌة الغربٌة الجنوبٌة 

 انًُالشح
االخرثاساخ 

 انرحشٚشٚح

11 2 = 
اللغة العربٌة ) العربٌة الجنوبٌة ، 

 العربٌة الباقٌة الفصحى (
 –االنماء 

 انًُالشح
االخرثاساخ 

 انرحشٚشٚح

11 2 = 
اللهجات )الفرق بٌن اللهجة واللغة  

 وأسباب نشأة اللهجات(
 –االنماء 

 انًُالشح
االخرثاساخ 

 انرحشٚشٚح

12 2 = 
أهمٌة دراسة اللهجات العربٌة ، وأهم 

 ألقابها 
 –االنماء 

 انًُالشح  
االخرثاساخ 

 انرحشٚشٚح

13 2 = 
 –االنماء  العالقة بٌن لهجة تمٌم والحجاز 

 انًُالشح
االخرثاساخ 

 انرحشٚشٚح

14 2 = 
 –االنماء  خصائص العربٌة أوال اإلعراب 

 انًُالشح
االخرثاساخ 

 انرحشٚشٚح

15 2 = 
 –االنماء  ثانٌا : مناسبة الحروف لمعانٌها 

 انًُالشح
االخرثاساخ 

 انرحشٚشٚح

16 2 = 
تعرٌفه وأهم أسباب ثالثا : الترادف ، 

 نشأته وموقف العلماء منه
 –االنماء 

 انًُالشح
االخرثاساخ 

 انرحشٚشٚح

17 2 = 
رابعا : األضداد تعرٌفه وأهم أسباب 

 نشأته وموقف العلماء منه
 –االنماء 

 انًُالشح
االخرثاساخ 

 انرحشٚشٚح

18 2 = 
خامسا : المشترك اللفظً : تعرٌفه 

 العلماء منهوأهم أسباب نشأته وموقف 
 –االنماء 

 انًُالشح  
االخرثاساخ 

 انرحشٚشٚح



 :مكتبة قسم  اضافة انً  ( 16انبنية انتحتية  قاعات دساسية عذد ) .12

 : انكرة انًمشسج انًطهٕتح . أ

 
 فقه اللغة / د. حامت الضامن           

 انًشاجغ انشئٛسٛح )انًصادس(: . ب

فقه اخلصائص / ابن جين ، الصاحيب يف فقه اللغة المحد بن فارس ،  -
) معجمات  املزهر يف علوم اللغة للسيوطياللغة وسر العربية للثعاليب 

  اللغة العربية قدميها وحديثا ( 

 ض. انكرة ٔانًشاجغ انرٙ ٕٚصٙ تٓا      

 ) انًجالخ انؼهًٛح , انرماسٚش, ...(         

د. كاصد ياسر الزيدي ، فصول يف العربية / د. /فقه اللغة العربية  -
  صاحل رمان عبد التواب ، دراسات يف فقه اللغة / د. صبحي ال

 د. انًشاجغ االنكرشَٔٛح      
 فقه اللغات السامية / كارل بروكلمان 

 

19 2 = 
وسائل نمو اللغة : أوال : االشتقاق ، 

 تعرٌفه وأنواعه وموقف العلماء منه
 –االنماء 

 انًُالشح
االخرثاساخ 

 انرحشٚشٚح

21 2 = 
ثانٌا : النحت ، تعرٌفه وأنواعه وموقف 

 العلماء منه 
 –االنماء 

 انًُالشح
االخرثاساخ 

 انرحشٚشٚح

21 2 = 
ثالثا التعرٌب ، تعرٌفه ووسائل معرفة 

 المعرب والدخٌل باللغة وموقف العلماء
 –االنماء 

 انًُالشح
االخرثاساخ 

 انرحشٚشٚح

22 2 = 
اإلبدال تعرٌفه وأنواعه وموقف العلماء 

 منه 
 –االنماء 

 انًُالشح
االخرثاساخ 

 انرحشٚشٚح

23 2 = 
القلب تعرٌفه وأنواعه وموقف العلماء 

 منه 
 –االنماء 

 انًُالشح
االخرثاساخ 

 انرحشٚشٚح

24 2 = 
أصوات اللغة : التعرٌف بنشأة الصوت 

 لدى اإلنسان وجهاز النطق لدٌه 
 –االنماء 

 انًُالشح  
االخرثاساخ 

 انرحشٚشٚح

25 2 = 
مخارج األصوات بٌن القدماء 

 والمحدثٌن من العلماء 
 –االنماء 

 انًُالشح
االخرثاساخ 

 انرحشٚشٚح

26 2 = 
صفات األصوات لدى القدماء 

 والمحدثٌن من العلماء 
 –االنماء 

 انًُالشح
االخرثاساخ 

 انرحشٚشٚح

27 2 = 
المعجم العربً : التعرٌف بالمعجم فً 

 اللغة واالصطالح ، وظٌفة المعجم
 –االنماء 

 انًُالشح
االخرثاساخ 

 انرحشٚشٚح

28 2 = 
الفرق بٌن المعجم والقاموس وطرٌقة 

 عمل المعجم وأنواع المعاجم 
 –االنماء 

 انًُالشح
االخرثاساخ 

 انرحشٚشٚح

29 2 = 
معجمات األلفاظ ماهً ؟ مدرسة 

 المخارج
 –االنماء 

 انًُالشح
االخرثاساخ 

 انرحشٚشٚح

31 2 = 

 ،، مدرسة الترتٌب األلف بائً: أنواعها

 المعاجم فً األبنٌة مدرسة

 وكٌف بها التعرٌف المعانً معجمات

 معجماتها وأهم نشأة

 –االنماء 

 انًُالشح  
االخرثاساخ 

 انرحشٚشٚح



 

 خطة تطىيش انمقشس انذساسي: .13
 

 مستحدث فً مجال استراتٌجٌات التعلم والتعلٌم. االلمام بكل ماهو -

 مراجعة دورٌة للبحوث والدراسات العلمٌة المنشورة فً المجالت العلمٌة والتقارٌر والدورٌات. -

 قسام العلمٌة فً الجامعات االخرى.مقارنة المقرر بمقررات اال -

 

 

 

 

 

 

 

 

 


