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   حكومةتي هةريَمي كوردستان-عيَراق                                                                                                                       حكومة إقليم كوردستان-العراق
   سةرؤكايةتي ئةنجومةني وةزيران                                                                                                                                 رئاسة مجلس الوزراء
وةزارةتي خويَندني بالآ و تويَذينةوةي زانستي                                                                                                       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
سةرؤكايةتي زانكؤي سؤران                                                                                                                                              رئاسة جامعة سوران    
    فاكةلَتي ئاداب                                                                                                                                                               فاكلتي الآداب
                                                                                           دارِشتي ثلاني خويَندن/كؤرس بووك
                                                                                              بؤ سالَي خويَندني 2013-214                       

زانياري مامؤستا:

نــــــاوي مامؤستا::د.هشام فالح
ثسثؤري وردي مامؤستا - النحو وتأويلاته
ذ.موبايل:	07505220205
ئيميَل:dr.hisham1979@yahoo.coo    
مؤر يان واذووي مامؤستا:

زانياري بةش و بابةت:
نــــــاوي بةش: عربي

ناوي بابةت: فقه اللغة

قؤناغ:الرابعة

ذمارةي يةكة:(2)

مؤر و واذووي سةرؤك بةش: أ  د. صادق كريم يحيى


زانياري بةرثرس و جيَطري دلَنيايي جؤري بةش:
نــــــاوي بةرثرس: م. حسين عبداللطيف عبدالله
نــــــاوي جيَطر: د. عمر أحمد محمود

ذ.موبايل:07706171217
ذ.موبايل:07505470928

ئيميَل:	 hussen.1977@yahoo.com
ئيميَل: omarmahmoud1@hotmail.com



                            
                                   ثيَويستة كورتةيةك بنووسريَت بؤ:    
          
ثيَناسةي بابةت:

طرينطي بابةت:
سد الحاجة، ومواكبة التطور: فالعلم باللغة، والوقوف على دلالتها يسد حاجة عظيمة، سواء في تعريب الألفاظ، أو الاستغناء عن المصطلحات الدخيلة، أو في بيان المقصود مما يفد إلى أمتنا من ألفاظ، أو أخلاق، أو مصطلحات.                    
ئامانجي بابةت:
       الأهداف العامة
	إن ذلك باب عظيم من أبواب العلم، يجمل بالفاضل أن يقف عليه، ولو لم يتعمق فيه. 

الوقوف على شيء من بديع صنع الله _ عز وجل _: فدراسة الأصوات اللغوية _ على سبيل المثال _ تطلعنا على الجهاز الصوتي. 
الاعتزاز باللغة العربية: فدراسة اللغة دراسة علمية تجعلنا ندرك ميزاتها، وتمكننا من معرفة أسرارها, وذلك يدعو إلى الاعتزاز بالعربية اعتزازاً مبنياً على واقع مدروس. 
	مواجهة ما يحاك ضد العربية: كاتهامها بالصعوبة، والجمود، وكالمناداة بترك الإعراب، والتوجه إلى العامية، وكتابة الحروف بحروف جديدة إلى غير ذلك من الدعاوى التي تحاك ضد العربية

الأهداف الخاصة
	سد الحاجة، ومواكبة التطور: فالعلم باللغة، والوقوف على دلالتها يسد حاجة عظيمة، سواء في تعريب الألفاظ، أو الاستغناء عن المصطلحات الدخيلة، أو في بيان المقصود مما يفد إلى اللغة العربية  من ألفاظ، أو أخلاق، أو مصطلحات.

خدمة العلوم الأخرى: فقه اللغة له علاقة بكثير من العلوم فالوقوف عليه، ومعرفته يخدم كثيراً من التخصصات والعلوم الأخرى. 
التمكن من النطق السليم: فمعرفة مخارج الأصوات، وصفاتها وما يترتب على ذلك من مباحث مهمة _ تعين على النطق السليم للغة.

	
                                   دابةشكردني خشتةي بابةتةكة       
هةفتةي يةكةم
  ماهو فقه اللغة والفرق مابينه وعلم اللغة (الفرق بين القديم والحديث والمدارس العربية والأوربية )
هةفتةي دووةم
 تعريف فقه اللغة باعتبار مفرديه ( الفقه تعريفا لغويا واصطلاحيا ) و( اللغة لغويا واصطلاحيا)  وباعتباره مركبا.
هةفتةي سيَيةم
 موضوعات فقه اللغة  والغرض من دراسة العلم.
هةفتةي ضوارةم
 مناهج البحث اللغوي --- المنهج الوصفي .
هةفتةي ثيَنجةم
 المنهج التاريخي والمقارن والعام والترجيح بين المناهج.
هةفتةي شةشةم
 أصل نشاة اللغة وأقوال العلماء العربية والأوربية .
هةفتةي حةفتةم
 أهم نظريات فقه اللغة ----- النظرية التوقيفية.
هةفتةي هةشتةم
 النظرية الاصطلاحية ----- نظرية المحاكاة.
هةفتةي نؤيةم
 النظرية الغريزية----- النظرية التوفيقية , والترجيح بين النظريات.
هةفتةي دةيةم
 فقه اللغة وعلاقته باللعلوم الأخرى .
هةفتةي يازدم
 أوهام حول فقه اللغة.
هةفتةي دوازدةم
 فصائل اللغات واهم النظريات---- النظرية الاولى  وتقسيماتها.
هةفتةي سيَزدةم
 النظرية الثانية --- الفصائل الهندية والاوربية واصل اللغة الكردية.
هةفتةي ضواردةم
 اللغة الحامية والسامية وجذورها وموطنها الجغرافي .
هةفتةي ثازدةم
 اللغة السامية والمبحث التاريخي والموطن الاول.
هةفتةي شازدةم
 الخصائص المشتركة للغات السامية وأهمها.
هةفتةي حةظدةم
 دراسة اللهجات العربية والمنطق العربي  اللهجات .
هةفتةي هةذدةم
  نماذج من اللهجات وخصائصها ( طي , الكشكشة .....).
هةفتةي نؤزدةم
 لغة قريش وعوامل سيادتها.
هةفتةي بيستةم
 صفات الحروف  وتعريفاتها ( الهمس , الاستفالة .....).
هةفتةي بيست ويةك
  مخارج الحروف وتعريفاتها ( المجهور , المهموس, الرخو .....).
هةفتةي بيست ودوو
 عيوب المنطق العربي ( التمتمة, اللفف, العقلة..). 
هةفتةي بيست وسىَ
 فضل اللغة العربية واساليبها .
هةفتةي بيست وضوار
  أسرار النظام اللغوي.
هةفتةي بيست وثيَنج
 المشترك اللفظي تعريفه ومعناه وأمثلة تطبيقية.
هةفتةي بيست وشةش
 التضاد اللفظي تعريفه ومعناه وأمثلة تطبيقية.
هةفتةي بيست وحةوت
 الترادف اللفظي تعريفه ومعناه وأمثلة تطبيقية.	
هةفتةي بيست وهةشت
 النحت اللفظي تعريفه ومعناه وأمثلة تطبيقية. 
هةفتةي بيست ونؤ
 الإشتقاق اللفظي تعريفه ومعناه وأمثلة تطبيقية.
هةفتةي سييةم
 الإبدال اللفظي تعريفه ومعناه وأمثلة تطبيقية.


                                          سةرضاوةكان :
	الصاحبي في فقه اللغة .  لابن فارس تـ( 395ه).
	 فقه اللغة وسر العربية. لأبي منصور الثعالبي تـ(430ه).
	فقه اللغة المقارن. د.إبراهيم السامرائي.
	 دراسات في فقه اللغة . د.محمد الأنطاكي.
	 الموجز في فقه اللغة . د.رشيد العبيدي.
	  الوجيز في فقه اللغة العربية.  د.عبدا لقادر محمد مايو.
	 فقه اللغة العربية وخصائصها . د.إميل بديع يعقوب.
	 فقـــــــــــــه اللغــــــــــة.  د.  علي عبدا لواحد وافي.
	فقه اللغة وخصائص العربية.  د.  محمد المبارك.
	فقه اللغة . د.  سالم سليمان الخماش.


تيَبيني : 
- نموونةي ثرسيار و وةلآم بؤ تاقيكردنةوةكاني وةرزي وكؤتاي سالَ دابنريَت .

الاجوبة النموذجية:
س1 : كيف نشأة اللغة وماهي اهم النظريات ؟
س2: ما المقصود بالنظرية التوفيقية؟
س3:  ماهي نظريات الفصائل والى اي فصيل تنتمي اللغة الكردية؟
 س4: ما المقصود بالترادف وما اقوال العلماء فيه؟
 س5: ماذا نعني باسرار النظام اللغوي؟
 س6 :  سادت لغة قريش على اللغات الاخرى ماهي عوامل سيادتها؟
- تاقيكردنةوةي لةناكاو (quiz)بكريَت .
- ثيَويستة كؤرس بووك بة فؤنتي (Ali_K_Traditional) بؤ كوردي و بةفؤنتي (Ali-A-Traditional) بؤ عةرةبي و بةفؤنتي (Times New Roman) بؤئينطليزى.


	هةر تيَبينيةكي تر كة مامؤستا هةيبيَت .


	مشاركات  الطلبة داخل القاعات الدراسية.
	  توثيق الترابط بين علوم العربية , ومعرفة تاريخها وتراثها .
	 معرفة النظريات الأوربية للغة عامة.
	 إجراء ثلاثة امتحانات فصلية في السنة. 

إجراء امتحانات يومية.





