
                

قرر المخطط االسبوعي للم  
Course Weekly Outline 

 
 يسيرداسم الت  باسكفاح حسن يوسف ع

k.youssef.ke@gmail.com  البريد اإللكتروني

 المؤهل العلمي   ماجستير لغة عربي

 العلمي اللقب   مدرس مساعد

  العمل  مكان كلية التربية األساسية  \جامعة تلعفر 
نبيه لما يحاك ضد اللغة العربية؛ حيث إن التفاخر باللغة العربية وشتى علومها. ... الت - 1

 سواء.  الدفاع عنها واجب أخالقي وديني على حدٍ 
توضيح العالقات التي تدخل بين اللغة العربية وغيرها من اللغات، وبما تخدم كل منهما   - 2

  األخرى.

  هدف المقرر 
  

ساعتين في   _نظري وعملي (على السبورة )في آن واحد وبواقع فقه اللغةتلقى محاضرات مادة 
  األسبوع

 قرر وصف الم

  ة ب المنهجيالكت     فقه اللغة العربية وخصائها ألميل بديع يعقوب

  المصادر الخارجية  فقه اللغة لعلي عبدالواحد وافي

  الحضور والمشاركة  امتحان نصف فصل   السعي السنوي   النهائي 
  التقييمات 

 )تقسيم الدرجات (
  

70 %  
  

30 %  15 % 15 %  

 ) وحدة يأخذ الطالب محاضرات المادة في الكلية2بواقع ساعتين وعليها (  غةفقه اللتعطى 

  مالحظات عامة :
(عدد ساعات , عدد  
الوحدات , اماكن 

  ) ...الخالمحاضرات

 
  
  
  
  

 جمهورية العراق 
علمي البحث والوزارة التعليم العالي   

 

 

  تلعفر  الجامعة :
 التربية األساسيةالكلية : 
  اللغة العربية القسم : 

  الثالثةالمرحلة : 
  فقه اللغة: المادة
    األول  الدراسي: الفصل

 



  

 المخطط االسبوعي للمقرر 
Course Weekly Outline 

 

 جمهورية العراق 
علمي البحث والوزارة التعليم العالي   

 

 

  الموصل  الجامعة :
 التربية األساسيةالكلية : 
  اللغة العربية القسم : 

  النحو المرحلة : 
  النحو :  المادة
  األول   الدراسي: الفصل

 

والعملية المادة النظريـــة المالحظات   االسبوع  التاريخ  

 االول     فقه اللغة وعلم اللغة والفرق بينهما. 

 الثاني     دامى والمحدثين. تطور التأليف في فقه اللغة واشهر مصنفات الق 

 الثالث    واللغة.اللسان , والكالم ,  

 الرابع    تعريف اللغة عند القدماء والمحدثين. 

  نظريات في نشأة اللغة. 
 نظرية االلهام االلهي(النظرية التوقيفية).  - 1
 نظرية التواضع واالرتجال. - 2
 النظرية الغريزية. - 3
  نظرية التقليد والمحاكاة. - 4

  

 الخامس 

 السادس     الجزرية(السامية).اللغات  

 السابع    فصائل اللغات الجزرية.  

 الثامن     الخصائص المشتركة في اللغات الجزرية. 

 التاسع    اللغة العربية/ اصل اللغة العربية. 

 العاشر     العربية الجنوبية. 

  الحادي عشر    العربية الشمالية:( العربية البائدة , العربية الفصحى )  

  الثاني عشر     عربية واهميتها.اللهجات ال 

  الثالثة عشر    عيوب اللهجات.  

  الرابعة عشر    لهجة تميم والحجاز. 

خصائص العربية الفصحى : ( ظاهرة االعراب, الجرس وااليقاع, الترادف  
  ,المشترك اللفظي , التضاد). 

  الخامسة عشر  

 , التعريب   , القياس   , االشتقاق   )  : العربية  اللغة  نمو  ,    عوامل  النحت 
  االرتجال). 

  السادسة عشر  

  السابعة عشر    االصوات العربية , اعضاء جهاز النطق.  

مخارج االصوات العربية عند القدماء والمحدثين , صفات االصوات (الجهر  
  والهمس) , (الشدة والرخاوة),

  الثامنة عشر  


