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 :مقياس

 فقه اللغة
 (أعنال موجهة)

 

 :أستاذ املقياس

ياسين يسعد 

 

 

 -السنة الثالثة لغة عربية ودراسات قرآنية-

 و2020-2019: السية اجلامعية



 بسه اهلل الرمحان الرحيه

      يُفرتض أّن الّتقدمي األّويل ال يزال حاضراً يف ذىن الطّالب؛ أعين بذلك 
أىداف املقياس واّليت تتمثل يف اكتساب منهجّية سليمة لتحليل الّظواىر الّلغويّة 
وتنمية امللكة فيها، وكذلك حمتوى املقياس والذي درجنا يف تدارسو على شكل 

أعمال موجهة؛ كانت صورهتا تقسيُم مفرداتو على الطّلبة لتقّدم كعروٍض تُفتتُح كّل 
مّرة بإعطاء حملة من طرف األستاذ، ُُتاول ىذه الّلمحة أن تكون ُمبّسطة عن 

. موضوع العرِض حّّت يتمّكن الطّلبة من استيعاب ما يقّدمو زمالؤىم

      واستكمااًل ملا كّنا قد بدأناه من عروٍض فإّّن أضع ىنا جمموعة مواضيٍع، ُيسند 
. كّل موضوع منها إىل جمموعة طلبٍة ممّن مل ُُيّدد هلم موضوٌع يف احلصص الّسابقة

 : 01تنبيو     

    أؤّكد على وجوب التزام الطّلبة بالّتنبيهات اّليت سبقت يف عروض زمالئهم؛ ممّا 
. يتعّلق باألخطاِء املنهجّية

 :02تنبيو    

:  يف أجٍل أقصاهPDF   وكما أؤّكد على ضرورة إرسال ىذه العروض بصيغة 
 : على الربيد اإللكرتوّن اآليتم،2020 أفريل 19

yacine.yessaad1990bba@gmail.com 

 

 



: جدول المواضيع

 املوضوع الفوج الّثاىي الفوج األّول

بومعرافي شيماء  -
 مرابط سعاد- 

 داود محمد أمين- 
 باري عبد الرحمان- 

 المترادف

 بطاح عفاف- 
 بوعفان أماني- 

 سطارة يسرى- 
 بن موسى وداد- 

 المتضاد

 زكراوي بثينة- 
 ديفل نور الهدى- 

 باي يونس- 
 سهل محمد األمين- 

 المشترك

 صولح كمال- 
 هاشمي بالل- 
 أوعيسى سكوتي حسان- 

 بوطرحة دالل- 
 بولقصيبات لبنى- 

 المعّرب

 براهمية شروق- 
 فرقاني شيماء- 

 رحماني هاشمي- 
 نجار عبد المطيف- 

 االشتقاق

 الحبشي ذهبية- 
 بعداش فاطمة الزهراء- 

 قرد حمزة- 
 خديم محّمد- 

 الّنحت

 بن دباش عالوة- 
 زهار إبراهيم- 

 حميدي منال- 
 أمانة وسيمة- 

 ظاهرة اإلعراب

 بوعروج أشواق- 
 جنادة نجالء- 

 يوسفات جياللي- 
 أوالد العربي عبد المالك- 

 الكتابة ونششة اللّط العربيّ 

 مرير رميساء- 
 غنام إخالص- 

 سويد أحمد أغمى- 
 صالح بن عودة إسالم- 
 بن زاوشة عبد الحكيم- 

 الّدعوة إلى العاّمّية



 مخازنية وجدان- 
 حمحومة خديجة- 

 طرباخ رانيا- 
 برجوح صفاء- 

لمحة تاريلّية عن الّمغات السامّية 
 وكيف انحدرت منها الّمغة العربّية

 حميدي نور الهدى- 
 بوطّبة دنيا- 

//  - 
//   - 

 وظيفة الّمغة

 بوسهمة أميمة- 
 عزيزي هناء- 

//  - 
//  - 

 فضل الّمغة العربّية

 


