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عنوان ماده

نوع ماده

واحد

فقه اللغة 1

اصلی

1

نوع واحد ساعات هفتگی

نظری

1

تفسیر

روش تدریس محاضره
این ماده خواستگاه اصلی لغت  ،شاخه های لغات و ارتباط آنها با یکدیگر را بررسی می کند و همچنین در مورد خصلئص
تعریف ماده اصوات و لهجات و روش های گوناگون برای اداء مفاهیم و تطور دالالت توضیحاتی ارائه می نمایم تا فهم نصوص شرعی را
برای طالب آسان گرداند.
 -1آشنایی با مبانی زبان ها در رساندن مفاهیم( روش بیان)
 -2شناساندن اصل زبان ها و چگونگی تقسیمات آنها از همدیگر
اهداف ماده  -3آشنایی با اصولی که زبان عربی در رساندن مفهوم از آن استفاده می کند.
 -4فهم دالالت کلمات و وروش اداء آنها.
 -5فهم خصائص اصوات در اداء مفاهیم.
طالب علم قادر خواهند بود :
 -1اصول بیان که در همهی زبان ها مشترک هست را شرح دهند.
دستاورد
 -2تقسیمات و تطور دالالت در زبانها را توضیح می دهند.
آموزشی  -3فهم دقیق تری از جمالت عربی داشته باشند.
 -4خصائص اصوات در ادای مفاهیم را توضیح دهند.
جدول ارزیابی و امتحانات:

ردیف

مورد

1

تعریفات ،تقسیمات و انواع

2

اقوال وادله

3

مناقشه وترجیح

4

مثال وتطبیق

حداقل
٪15
٪15
٪15
٪15

حداکثر
٪25

توضیحات

٪25
٪25
٪25
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سرفصل های ماده:
جلسات هفتگی

مقرر تدریس

موضوعات

هفته اول

معرفی ماده – معرفی منابع ماده درسی – روش توضیحات مدرس

هفته دوم

فقه اللغة "نشأته وتطوره" :موضوعات  :بین فقه  -1دراسات فی فقه اللغة  :د.صبحی صالح  19الى 37
اللغة وعلم اللغة  -تطور التألیف فی فقه اللغة
 -2فقه اللغة مناهله و مسائله  18الى 25
عند العرب -فقه اللغة فی الکتب العربیة القدیمة

تدریس – تقسیم کار

 -3فقه اللغة  :أ.د.حاتم صالح الضامن  5الى 12
هفته سوم

العربیة بین أخواتها السامیة  :موضوعات :نشأة

-1دراسات فی فقه اللغة  41الى 58

العالقة بین اللغات السامیة  -العربیة الجنوبیة

 -3الضامن  23الى 42

والعربیة الشمالیة  -العربیة البائدة وأهم لهجاتها

 -4فقه اللغة مناهله  110الى 133

اللغة اإلنسانیة  -السامیون ومهدهم األول –

هفته چهارم العربیة الباقیة وأشهر لهجاتها :موضوعات :
مصادر دراسة اللهجات  -لهجة تمیم وخصائصه

هفته پنجم

 – 2المدخل الى علم اللغة  :د.رمضان عبدالتواب  109الى 125

-1دراسات فی فقه اللغة  59الى 105
-2الضامن  43الى 56

– اللهجات المذمومة -

-3فقه اللغة مناهله  153الى 224

مقاییس اللغة الفصحى :موضوعات- :ظاهرة

 -1دراسات فی فقه اللغة  109الى 140

االعراب  -العرب ورثوا لغتهم معربة – اراء

المستشرقین فی قضیة االعراب – رأی قطرب -

 -2فقه اللغة مناهله  333الى 345

لیس اإلعراب قصة
هفته ششم

القیمة البیانیة للحرف الواحدة  -داللة االلفاظ
على المعانی

-1دراسات فی فقه اللغة  141الى 148
 -2المزهر فی علوم اللغة  40/1الى 48
 -3بحوث فی اللغة بحوث فی اللغة{ الصوت والداللة دراسة فی ضوء التراث
وعلم اللغة الحدیث)  143الد 149

هفته هفتم

الثنائیة وعالقتها بالمناسبة الطبیعیة  :موضوعات
الثنائیة التاریخیة  -الثنائیة المعجمیة

-1دراسات فی فقه اللغة  148الى 168
-2علم اللغة الغربیة  205الى 208
-3فقه اللغة مناهله  266الى 270

هفته هشتم

االشتقاق األصغر

هفته نهم

االشتقاق الکبیروالقلب مع التدریب

 -1دراسات فی فقه اللغة  173الى 186
 -2فقه اللغة مناهله  257الى 262

ودهم
هفته یازدهم
ودوازدهم

 -1دراسات فی فقه اللغة  186الى 209
 -2فقه اللغة مناهله  262الى 266

االشتقاق األکبرمع التدریب

 -1دراسات فی فقه اللغه  210الی 242
 -2فقه اللغة مناهله  270الى 277

