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 وصف المادة:

تدرس هذه المادة التعريف بفقه اللغة ، والفرق بينه وبين علم اللغة وجهود علماء اللغة المتقدمين والمحدثين 
في فقه اللغة وأشهر مؤلفاتهم ثم التعريف بنظريات نشأة اللغة ، والفصائل اللغوية وعالقة العربية بشقيقاتها 
من اللغات السامية . وتركز المادة على تطور اللغة العربية وما أصابها من تغييرات ، وتهتم باللهجات العربّية 
وما بينها من فروق صوتية وصرفية وتركيبية ، كما تدرس بعض الظواهر اللغوية كالمشترك اللفظي ، والترادف ، 

 واألضداد ، والتعريب ) قديماً وحديثاً ( . 
 

 ادة:أهداف الم
 . العربية وصلتها باللغات األخرىتاريخ الطالب ف عرأن ي .1
 التطور الذي أصاب اللغة أثناء مسيرتها وتطورها . أن يتعرف إلى .2

 .  أن يفرق بين اللهجات العربية واللغة المشتركة .3

 . اللغة العربيةأن يّميز بين ظواهر  .4

 . أن يتبّين أثر اإلعراب في الداللة على المعاني .5

 . كانة اللغة العربية وقدرتها على النماء والتطورأن يقدر م .6

 
 
 
 
 
 
 



 

 5من  2 فحةص

 
 

 مكونات المادة :
 
 الكتب المقررة : -1

 .  1994،  3( فصول في فقه العربّية : د. رمضان عبد التّواب ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط1    
 . 1987فقه اللغة العربّية : منشورات جامعة الموصل ،         

 ( القراءات اإلضافية :2    

  دراسة في اللغة واللهجات واألساليب : يوهان فك ، ترجمة : رمضان عبد التّواب ، مكتبة –العربية
 . 1980الخانجي ، القاهرة، 

  دراسة مقارنة : د. ربحي كمال ، دار النهضة العربية ، بيروت  –التضاّد في ضوء اللغات السامية
 ،1975 . 

 1960-بيروت  –دار العلم للماليين  –صبحي صالح  –ه دراسات في الفق . 

  ، 1929التطّور النحوي للغة العربية : برجستراسر ، مكتبة السماح ، مصر . 

  لبنان د.ت –بيروت  –دار النهضة العربية  –فقه اللغة في الكتب العربية د. عبده الراجحي 

 
 
 :المادة  ساليب تدريسأ

الحوار والمناقشة في القضايا التي تتّم دراستها ، وعلى مناقشة  يقوم أسلوب تدريس المادة على
 التقارير التي ُيعدها الطلبة في موضوعات المادة .

 
 

  Learning outcomesنتائج التعلم 

 

  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم   .1

في ملحوظاتهه  ته التحليلية ، ودقيقاً يُتوقع من الطالب بعد دراسة هذه المادة أن يكون قادراً على تطوير قدرا

هههاا القاةمههة فههي الههوين العربههي اًن ، مههدرتاً تو  هها امتههداداً لل هههاا العربيههة القديمههة   اللغويههة تهههاه الل 

 بين أبناء األمة العربية   التفاهمويتوقع منه أن يدرك أهمية اللغة العربية الفصيحة في التواصل 

 Cognitive skillsاة األفكار .   مهارات اإلدراك ومحاك2     

ب المهادة الطالهب علهى م هارة النقهد اللغهوق ، واقتهرال الحلهوت للمغهكةا اللغويهة ، ممها ي هاعده علهى   تدرِّ

 ابتكار األفكار البحثية  

 (Communication skillsمهارات االتصال والتواصل األكاديمي ) مع المصادر واألشخاص  .3

ذه المادة مهن مراععهة المصهادر والمراعهع المت صصهة ، ونلهج مهن أعهل ال بّد للطالب من خةت دراسة ه

والقهدرة علهى التعامهل مع ها إعداد التقارير عن موضوعاا المادة ، مما ي اعده في التعّرف إلى مصادرها 

 تحليةً و قًدا  

 

 

 



 

 

 5من  3 فحةص

 

 مهارات عملية خاصة بالتخصص والمهنة ذات العالقة , .4

Practical  and/or  professional skills ( Transferable Skills ) 

من أبرز الم اراا ال اصة بالت صص قدرة الطالب على الربط بين  تاةج التعلم في فقه اللغة وخصاةصه ا            

 من ع ة ، وم توياا اللغة ) الصوتية والصرفية والترتيبية والداللية ( من ع ة أخرى  

 

 

 أدوات التقييــــم:

  و/أو أبحاث قصيرة  تقارير 

 واعباا   

 تقديم شفوق لألبحاث والتقارير  

 امتحا اا فصلية و  اةية   

 توزيع العالمات على أدوات التقييم

 الدرجة أدوات التقييم

 عالمة 20 االمتحان األول

 عالمة 20 االمتحان الثاني

 عالمة 40 االمتحان النهائي 

 عالمات 20 يع / االمتحانات القصيرة  التقارير و األبحاث / الواجبات / المشار

 عالمة 100 المجموع

 

 األمانة العلمية والتوثيق

  أسلوب التوثيق  : 

يُههدرب الطالههب فههي أمنههاء عمههل التقههارير واألبحههاث القصههيرة علههى األما ههة العلميههة ويريقههة 

 التوميق ال ليمة ، ونلج على النحو اًتي :

 ، مكان النغر ، الطبعة ، سنة النغر  اسم الكتاب ، اسم المؤلف ، دار النغر 

اللغاا ال امية : د  ربحي تمات ، دار الن ضة العربيهة ، بيهروا ، مثات : التضاد في ضوء 

   1975،  اد 

 

 

 

 



 

 

 5من  4 فحةص

 

 

 توزيع المادة على الفصل الدراسي

 

 

 األسبــــــــوع

المادة األساسية والمساندة المطلوب 

 تغطيتها
 ارير ومواعيد تقديمهاالوظائف والتق

 التعريف بفقه اللغة   - األوت

 الفرق بينه وبين علم اللغة  -

 

ع ود علماء اللغة في فقه اللغة وأش ر  - الثا ي

 المؤلفاا القديمة والحديثة  

إعداد تقرير عن معنى فقه اللغة من -

خةت الرعوع إلى مةمة من مؤلفاا قديمة 

في حديثة   وموعده آخر محاضرة ومةمة 

 األسبوع  

  الفصاةل اللغوية   الثالث

 اللغاا ال امية وعةقت ا بالعربية   الرابع

إعداد تقرير عن اللغاا ال امية وعةقت ا -

بالعربيهههة   وموعهههده آخهههر محاضهههرة فهههي 

 األسبوع  

إعههداد تقريههر عههن  غهههمة اللغههة مههن تتهههاب  اختبار تتابي بالمادة ال ابقة   ال امس

اللغة العربيهة وموعهده تاصد الزيدق : فقه 

  آخر محاضرة من األسبوع

 ال ادس 

 االمتحان األوت

   ظرياا  غمة اللغة 

  خصاةص العربية الفصحى  ال ابع

الل هاا العربية وما بين ا من فروق صوتية  الثامن

 والتطوراا الحادمة ل ا 

 

  االختبار الثا ي التاسع 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 5من  5 فحةص

 

إعههههداد تقريههههر عههههن وسههههاةل تنميههههة اللغههههة  اللفظيالمغترك  العاشر 

بالرعوع إلى تتاب ) دراساا في فقه اللغهة 

صهههبحي صهههالو (   وموعهههد المحاضهههرة  –

 األخيرة من األسبوع  

 الحادق عغر

 االمتحان الثا ي

  الترادف + التضاد

  التعريب  الثالث عغر

   الرابع عغر

ال امس عغر 

امتحان تهريبي  

 )اختيارق (

تُقههّرر هههذه المحاضههرة لتقههديم أبحههاث الطلبههة  ة المادةمراعع

 ومناقغت ا  

 ال ادس عغر

 االمتحان الن اةي

  في المادة تل ا   الن اةي االمتحان

 

 حجم العمل الملقى على عاتق الطالب: ما ال يقل عن ساعتين مقابل كل ساعة تدريس

 

 :سياسة الحضور والغياب

 

% من ال اعاا المقررة للمادة بدون عذر مرضي أو ق رق يقبله عميد 15ال ي مو للطالب بالتغيب أتثر من 

الكلية إن يترتب اعتبار الطالب من حباً من المادة في حالة قبوت العميد للعذر، بينما يمنهع مهن التقهدال لةمتحهان 

 الن اةي وتكون عةمته في المادة صفراً في حالة عدال قبوت العميد للعذر المرضي أو الق رق 

 

 مراجع العلمية للمادة      ال

 الكتـــــــــــب 

 الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في تةم ا : البن فارس    1

 فقه اللغة وسر العربية : ألبي منصور الثعالبي   .2

 الم ّصص : البن سيدة األ دل ي   .3

 المزهر في علوال اللغة وأ واع ا : لهةت الدين ال يويي   .4

 واحد وافي  فقه اللغة : د  علي عبد ال .5

 اللغة : محمد المبارك  فقه .6

 


