
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اللغخفمه  انًمزر:اسى 

 2-6801163 انًمزر:ريش 

 مقرر أساسً فً برنامج بكالورٌوس اللغة العربٌة بالكٌة الجامعٌة بأضم انبزَايج:

 قسم اللغة العربٌة انعهًٍ:انمسى 

 الكلٌة الجامعٌة بأضم ـ  انكهُت:
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  انذراسٍ:انخعزَف بانًمزر أ. 

انساعاث . 1

 2انًعخًذة:

 

 انًمزرَىع . 2

   أخشي  هزطلت لغن   لُخهزطلت ك   هزطلت جبهؼخ أ.

    اخزُبسٌ -  إججبسٌ ب.

 انًسخىي  َمذو فُه انًمزر انذٌ/ انًسخىي  انسُت. 3

 انسُه األونً )يسخىي ثاٍَ(

 

 ال َىجذ. انًخطهباث انسابمت نهذا انًمزر 4

 

 

  ال َىجذانًخطهباث انًخشايُت يع هذا انًمزر . 5

 

 

 

 )اخزش كل هب ٌَطجك(ًَط انذراست . 6

 انُسبت  عذد انساعاث انخذرَسُت انذراست ًَط و

 %011 33 انًحاضزاث انخمهُذَت 1

  ال َىجذ انخعهُى انًذيج  2

  ال َىجذ  اإلنكخزوٍَانخعهُى  3

  ال َىجذ  عٍ بعذانخعهُى  4

    أخزي 5
 

 

 هغزىي الفصل الذساعٍ( )ػلً انخعهى انفعهُت نهًمزر ساعاث. 7

 ساعاث انخعهى انُشاط و

 ساعاث االحصال

 33 هحبضشاد 1

  إعزىدَىأو هؼول  2

  إضبفُخدسوط  3

  رزكش()ي أخش 4

  اإلجًانٍ 

 ساعاث انخعهى األخزي*

  عبػبد االعززكبس 1

  الىاججبد 2

  الوكزجخ 3

  الوشبسَغ /إػذاد الجحىس 4

  ()رزكشأخشي  5

  اإلجًانٍ 
، وَشيول رلي : جوُيغ أًشيطخ اليزؼلن، هثيل: عيبػبد االعيززكبس، للوميشسهٍ همذاس الىلذ الوغزثوش فٍ الٌشبطبد الزيٍ رغيهن فيٍ رحمُيك هخشجيبد اليزؼلن * 

 إػذاد الوشبسَغ، والىاججبد، والؼشوض، والىلذ الزٌ َمضُه الوزؼلن فٍ الوكزجخ
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 انخعهًُُت:انًمزر ويخزجاحه  هذف -ب

 هًمزر:انعاو نىصف ان. 1

 

 ومجاالته المختلفه  اللغةالتعرف على مفهوم فقه 
  اللغوٌةبقضاٌا الدراسات  الطالبةتعرٌف 

  العامة للغة الشمولٌةاكساب الطالبه النظره 
  اللغةاسرار  ضمعرفة بعتنمٌة قدرة لطلبه على 

 

  انهذف انزئُس نهًمزر. 2

  اللغوٌةوحقل الدراسات  اللغةالتعرف على مجاالت فقه 
 

 

 

 نهًمزر:يخزجاث انخعهى . 3

 يخزجاث انخعهى نهًمزر
  ريش

انًزحبط انخعهى يخزج 

  نهبزَايج

  انًعارف 1

1.1  
 

 

  الطالبه فقه اللغه معرفة  1.2

  الطالبه الفرق بٌن فقه اللغه وعلم اللغهمعرفة  1.3

  الطالبه للعربٌه والسامٌه . معرفة ...1

  انًهاراث 2

 الطالبه بٌن فقه اللغه وعلم اللغهمقارنة  2.1
 

 

  الطالبه مقارنه بٌن مناهج البحث الثالثهعقد  2.2

  ما تعلمته على نماذج من كتب التراث تطبٌق الطالبه  2.3

2... .  

  انكفاءاث 3

 ن تدٌر الطالبة حلقة نقاش مع زمٌالتها حول نشاة اللغه 3.1

 
 

 

 .فً ندوة حول مناهج البحث فً اللغه ن تشارك الطالبة مع زمٌالتها 3.2
 

 

3.3   

3...   
 

  انًمزر يىضىعاثج. 

 االحصالساعاث  لائًت انًىضىعاث و

 2 وظٌفتها-نشاتها–تعرٌفها –اللغه     1

2 
أعالم الشعر فً هذا العصر : )المتنبً ، وأبو فراس ، وأبو العالال  ، ومهٌالار ، الالدٌلمً ، والشالرٌف 

 زهٌر ، والطغرائً ، وابن سنا  الملك (الرضً ، و البها  
4 

3 
 الفرق بٌن فقه اللغه وعلم االلغه اللسانٌات -

 فقه اللغه العربٌه بٌن القدما  والمحدثٌن
4 

4 

 قضاٌا فقه اللغه -

 الفصحى والبالغه -

 العالقه بٌن اللفظ والمعنى عند قدما  العرب  -

 امساس االلفاظ اشباه المعانً -0 -

 لتصاقب المعانًتصاقب االلفاظ -2 -

 والحدٌثة القدٌمةظاهرة االعراب بٌن العربٌه  -

14 
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 التطور اللغوي مظاهره وعوامله -

 ومقارنه تأصٌلوالسامٌات  العربٌة -

 مناهج البحث اللغوي -

 الوصفً -

 التارٌخً -

 المقارن -

 الخط العربً الصاحبً الفارسً-تطبٌقات تراثٌه مختاره من خصائص ابن جنً

5  6 

.....   

 33 انًجًىع

 

 وانخمُُى:انخذرَس  د.
 ُى ُانخم وطزقيخزجاث انخعهى نهًمزر يع كم يٍ اسخزاحُجُاث انخذرَس  ربط . 1

 ُىُانخم طزق انخذرَس اسخزاحُجُاث يخزجاث انخعهى  زيشان

 انًعارف 1.0

 التقوٌم المستمر المحاضرة وااللقا  ان تعرف الطالبه فقه اللغه ا 1.1

 االختبارات الشفوٌة شرائح عرض بوربوٌنت الفرق بٌن فقه اللغه وعلم اللغهات تذكر الطالبه  1.2

… 
ان توضالالح الطالبالاله أهمٌالالة االعالالراب ومالالا دار حالالول 

 ظاهرة االعراب من قضاٌا رئٌسٌه .

قصاصالالالالالات ورقٌالالالالالة ل مثلالالالالالة 
 والتمارٌن

إعالالالداد التقالالالارٌر والواجبالالالات 
 المنزلٌة

 انًهاراث 2.0

 اللغه وعلم اللغهن تقارن الطالبه بٌن فقه  2.1
المجموعالالات الصالالالغٌرة داخالالالل 

 القاعة أثنا  حل التمارٌن

تقالالالوٌم ااقالالالران ، وبطاقالالالات 
 المالحظة

 ان تعقد الطالبه مقارنه بٌن مناهج البحث الثالثه 2.2
البحالالوث الجماعٌالالة والواجبالالات 

 ، وتعلم ااقران

تقوٌم اإلسهامات الفردٌة فً 
 التكلٌفات الجماعٌة

…    

 انكفاءاث 3.0

3.1 
أن تدٌر الطالبة حلقة نقاش مع زمٌالتها حالول نشالاة 

 اللغه

المجموعالالالات الصالالالغٌرة علالالالى 
 االنترنت

 ااسئلة الشفوٌة والتحرٌرٌة

3.2 
فالالً نالالالدوة حالالالول  أن تشالالارك الطالبالالالة مالالع زمٌالتهالالالا

 مناهج البحث فً اللغه

واجبالالات تتطلالالب البحالالث علالالى 
شالالالبكة االنترنالالالت ـ المناقشالالالة 

 والحوار

ااقالالران ـ وبطاقالالات تقالالوٌم 
 المالحظة

…    

 انطهبت  حمُُى أَشطت. 2

 ُىُانخم أَشطت و
 حىلُج انخمُُى
 )ثبألعجىع(

 انُسبت 

 ُىُانخمدرجت  إجًانٍيٍ 

 %01 هغزوش التقوٌم المستمر + واجبات صغٌرة 1

 %21 الزبعغ اخزجبس ًصفٍ  2

 %01 الثبًٍ ػشش كزبثخ  ثحش  3

 %01 ػشش الغبدط االخزجبس الٌهبئٍ 4

5    

6    

7    

8    
 الخ( وسلخ ػولهششوع جوبػٍ،  ،رمذَوٍػشض  شفهٍ، ،رحشَشٌ اخزجبس)ُن ُالزم أًشطخ
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 انطالبٍ:األكادًٍَ وانذعى  اإلرشادأَشطت  -هـ 

الساعات المكتبٌة مكتوبة أمام حجرة ااستاذات الستقبال الطالبات، وتقدٌم الدعم واإلرشاد 
 والتوجٌه

 

 
  وانًزافك:يصادر انخعهى  –و 
 انخعهى:يصادر لائًت . 1

 نهًمزر انًزجع انزئُس

 فصول فً فقه اللغه د رمضان عبد التواب
 فقه اللغه محمد إبراهٌم الحمد

 

 انًساَذةانًزاجع 

 الصاحبً فً فقه اللغه البن فارس 
 فقه اللغه وسر العربٌه للثعالبً -

 الخصائص فً فقه اللغه لصبحً الصالح
 عبده الراجحً-فقه اللغه فً الكتب العربٌه د

 فقه اللغه وخصائصها د امٌل ٌغقوب
 

 اإلنكخزوَُتانًصادر 

 موقع مكتبة الملك عبدهللا بجامعة أم القرى. -
 اقع المكتبات بالجامعات السعودٌة حاصة والعربٌة عامة.مو -
 موقع مكتبة المصطفى صلى هللا علٌه وسلم اإللكترونٌة . -
 

  يأخز

 قرص صلب ) هارد دسك ( الجامع الكبٌر للتراث .
 ااسطوانات الخاصة بعلوم العربٌة ومراجعها المعتمدة من المراكز البحثٌة . -
 

 

 انًطهىبت:انًزافك وانخجهُشاث . 2

 يخطهباث انًمزر انعُاصز

 انًزافك
 إلخ(...  ، لبػبد الوحبكبحالؼشض الذساعُخ، الوخزجشاد، لبػبد المبػبد)

 قاعة مجهزة بتقنٌات العرض . -

 طاوالت مستدٌرة لفرق العمل . -
 

 انخمُُت انخجهُشاث
 الجشهجُبد( الزكُخ،الغجىسح  الجُبًبد،ػشض  )جهبص

 عجىسح ركُه

 رجؼبً لطجُؼخ الزخصص() يأخز حجهُشاث
 جهاز حاسب آلً . -

 طابعة لٌزر . -

 انترنت

 
 

 

 

 
 

 نًمزر:اجىدة  حمىَىس. 
  

 ُىمُطزق انخ ىٌانًمًُ يجاالث انخمىَى

 الطبلجبد                 الزغزَخ الشاجؼخ هي حُش جىدح الزذسَظ 
اسالالالتبانة تالالالوزا علالالالى الطالبالالالات لتقٌالالالٌم 
 المقرر وٌتم توزٌعها فً نهاٌة الفصل
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 ُىمُطزق انخ ىٌانًمًُ يجاالث انخمىَى

 

 اعزشارُجُبد وطشق الزذسَظ
 حلقة نقاش مع زمٌالت القسم . أػضبء المغن

 أػضبء رذسَظ الومشس االعزشارُجُبد 
التواصالالالالالالل مالالالالالالع ااقسالالالالالالام المنالالالالالالاظرة 

 بالجامعات السعودٌة والعربٌة

 الهُئه الىطٌُه  اعزشارُجُبد رذسَظ الوبدح
االسالالالتفادة مالالالن الهٌئالالالة الوطنٌالالالة للتقالالالوٌم 
 واالعتماد ااكادٌمً ، وطلب زٌارتها

 الهُئه الىطٌُه لالػزوبد رطىَش طشق رذسَظ  الومشس
ورش عمالالالل اعضالالالا  هٌئالالالة التالالالدرٌس 

 االستراتٌجٌات الحدٌثة للتدرسحول 

   

   

 إلخ(هصبدس الزؼلن ...  للومشس،هخشجبد الزؼلن فبػلخ طشق رمُُن الطالة، هذي رحصُل ، فبػلُخ الزذسَظ )هثل.هجبالد الزمىَن 

 رحذَذهب( زنَ) أخشي ،ُشظالوشاجغ الٌ الجشًبهج،لُبداد  الزذسَظ،أػضبء هُئخ  )الطلجخ، ىىالومُو

 (هجبشش وغُش هجبشش)ُن مُالز طشق

 

 

 

 . اعخًاد انخىصُف ح

  جهت االعخًاد

  رلى انجهست

  حارَخ انجهست

 


