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شناسنامه ماده:
کد ماده

دوره

کارشناسی

عنوان ماده

نوع ماده

واحد

فقه اللغة 2

اصلی

1

نوع واحد ساعات هفتگی

نظری

1

تفسیر

رشته

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.

دستاورد
آموزشی

طالب علم قادر خواهند بود :
 -1اصول بیان که در همهی زبان ها مشترک هست را شرح دهند.
 -2تقسیمات و تطور دالالت در زبانها را توضیح می دهند.
 -3فهم دقیق تری از جمالت عربی داشته باشند.
 -4خصائص اصوات در ادای مفاهیم را توضیح دهند.

جدول ارزیابی و امتحانات:

ردیف

مورد

حداقل

حداکثر

1

تعریفات ،تقسیمات و انواع

٪15

2

اقوال وادله

٪15

٪25

3

مناقشه وترجیح

٪15

4

مثال وتطبیق

٪15

توضیحات

٪25
٪25
٪25
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سرفصل های ماده:
موضوعات

جلسات هفتگی

مقرر تدریس

 -1دراسات فی فقه اللغة  243الى 274
هفته اول
ودوم

النحت أو االشتقاق الکبار ورأی ابن فارس بی نحت

 -2فقه اللغة مناهله  278الى 297

الرباعیة

 -3فقه اللغة الضامن  90الى 95
 -4المزهر فی علوم اللغة  371/1الى 374

هفته سوم

الترادف  :تعریفه واراء العلماء حول وقوعه  ,شروط

وچهارم

الترادف  ,اسباب وجود الترادف والتدریب

 -1دراسات فی فقه اللغة  292الى 301
 -2فقه اللغة مناهله  298الى 306
 -3دقائق الفروق اللغویة فی البیان القرانی  20الى 32

هفته پنجم
وششم
هفته هفتم

المشترک اللفظی  :تعریفه واراء العلماء حول وقوعه
واسباب نشأته فی العربیة

هفته دهم

االضداد :تعریفه واراء العلماء فیه  ,اسباب وقوعه

 -1دراسات فی فقه اللغة  309الى 313
 -2فقه اللغة مناهله  310الى 318

الدخیل واالقتراض :الفرق بین الدخیل واالقتراض والمولد
,المعرب فی القران ,التعریب الیوم
العربیة فی عصر الحدیث  :الفصحى والعامیة ،

ویازدهم
هفته دوازدهم

 -2فقه اللغة مناهله  306الى 310
-3المشترک اللفظی فی الحقل القرآنی  9الى 25

وهشتم
هفته نهم

-1دراسات فی فقه اللغة  301الى 309

 -1دراسات فی فقه اللغة  314 :الی 327
 -2فقه اللغة مناهله  319الی 327
 -1دراسات فی فقه اللغة  347الى 361
 -2فقه اللغة مناهله  347الى 366
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