
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدخل لعلم اللغة العام اسم المقرر:

 501252-2 رمز المقرر:

 بكالوريوس اللغة والنحو والصرف البرنامج:

 قسم اللغة والنحو والصرف القسم العلمي:

 اللغة العربية وآدابها الكلية:

 جامعة أم القرى المؤسسة:
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 هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 للمقرر:وصف العام ال. 1

علم اللغة وموضوعه  المدخل التمهيدي إلكساب الطالب والطالبات قدرا من المعارف حوليعد هذا المقرر 

واللغة المنطوقة واللغة المكتوبة ومستوى التحليل اللغوي والصراع اللغوي وأهميته واألطلس اللغوي 

 وأهميته.

 

 . الهدف الرئيس للمقرر 2

والطالبات على مفهوم علم اللغة وموضوعه والفرق بينه وبين فقه اللغة، ويتعرفوا على أن يتعرف الطالب 

فروع علم اللغة وتاريخ نشأتها وموضوعاتها، ومستويات الدرس اللغوي والصراع اللغوي ومظاهره 

 واألطلس اللغوي وأهميته.

 . مخرجات التعلم للمقرر:3

 مخرجات التعلم للمقرر

 رمز 

مخرج التعلم 

المرتبط 

 للبرنامج 

  المعارف 1

مفهوم مصااااااطلحي علم اللغااة وفقااه اللغااة أن يتعرف الطالب والطااالبااات على  1.1

 وموضع كل منهما

 1ع

علم اللغة  –: علم اللغة المقارن عالقة المصااااااطلحاتأن يحدد الطالب والطالبات  1.2

 التاريخي ـ علم اللغة الوصفي ـ بفقه اللغة

 3ع

 2ع أثر الصراع اللغوي عوامله وظواهره ونتائجه.أن يذكر الطالب والطالبات  1.3

 1ع علم اللغة التاريخي وعلم اللغة الوصفيأن يفرق الطالب والطالبات بين  1.4

 2ع .األطلس اللغوي فوائد والطالبات الطالب يعددأن  1.5

  المهارات 2

 1م علم اللغة وفقه اللغةأن يميز الطالب والطالبات  بين  2.1

حسااا المسااتويات الخمسااة أن يحلل الطالب والطالبات بعض النصااوا اللغوية  2.2

 للدرس اللغوي

 4م

 5م اللغة واللهجةأن يقارن الطالب والطالبات بين  2.3

 3م القديمة والحديثةالخصائص اللهجية لبعض اللهجات الطالب والطالبات  يصفأن  2.4

  الكفاءات 3

بعض التسااااجيالت الصااااوتية المعاصاااار  لخصااااائص الطالب والطالبات  معيجأن  3.1

  لهجية مختلفة.

 1ك

أن يجمع الطالب والطالبات ماد  علمية حول موضااوع يحدده األسااتاس باسااتعمال  3.2

 شبكة اإلنترنت

 2ك

خريطااة مو ع عليهااا مواطن اللهجااات العربيااة الطالب والطااالبااات  يرساااااامأن  3.3

 . القديمة

 3ك

3.4   

 

 

 ج. موضوعات المقرر 

ساعات  قائمة الموضوعات م

 االتصال
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 2 الفرق بين مصطلح علم اللغة وفقه اللغة . 1

 2 نهضة الدراسات اللغوية في الغرب خالل القرنين التاسع عشر والعشرين. 2

 2 الدراسات اللغوية في الغرب خالل القرنين التاسع عشر والعشرين.نهضة  3

علم اللغة التاريخي ـ علم اللغة الوصفي ـ  –عالقة المصطلحات : علم اللغة المقارن  4
 بفقه اللغة .

2 

علم اللغة التاريخي ـ علم اللغة الوصفي ـ  –عالقة المصطلحات : علم اللغة المقارن  5
 بفقه اللغة .

2 

 2 اللغة المنطوقة واللغة المكتوبة والصلة بينهما .  6

 2 االختبار النصفي 7

 2  –ظواهره  –الصراع اللغوي : عوامله   8

 2 نتائجه. 9

 2  –تطوره  -علم اللهجات : نشأته   10

 2 اللهجات الخاصة والمشتركة . 11

 2 طرق عمله. –تطوره  –األطلس اللغوي : نشأته  12

 2 أثره في الدراسات اللغوية 13

 2 الصرفي –تعدد مستويات البحث اللغوي : الصوتي  14

 2 الداللي . –تعدد مستويات البحث اللغوي :  النحوي  15

 30 اإلجمالي 

 . قائمة مصادر التعلم:1

 المرجع الرئيس للمقرر
 في علم اللغة العام للدكتورعبد الصبور شاهين . 

 فقه اللغة للدكتور رمضان عبد التواب.

 المراجع المساند 

علم اللغة )مقدمة للقارئ العربي( د/محمود السعران.                                                      

 المدخل لعلم اللغة د/محمود فهمي حجا ي .                    

 

 المصادر اإللكترونية

مواقع إنترنت متخصصة فى تحميل الكتا اللغوية مثل موقع منتدى أهل 

 /www.ahlalhdeeth.comالحديث وعنوانه : 

 uqu.edu.sa/lib مكتبة الملك عبد هللا الجامعية . -

 /shamela.ws المكتبة الشاملة .

 عبد العزيزمكتبة الملك عبد هللا بن  أخرى 

 

 

 ح. اعتماد التوصيف 

 د أسامة بن أحمد السلمي رئيس القسم :  جهة االعتماد

 هـ 1441-1440الجلسة األولى للعام الجامعي  رقم الجلسة

 هـ11/1/1441الثالثاء  تاريخ الجلسة

 

http://www.ahlalhdeeth.com/

