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 احملاضرة االوىل     ----------------------------------  اللغة العربية  

 اهمية اللغة العربية لالختصاصات العلمية وميزتها بين اللغات االخرى

 تعريف اللغة

بأنها نظاا  مان الرماول الصاوتية طب ا ا  ( بغض النظر عن كونها فصحى او عامية)تعرف اللغة       

جماعة من البشر طعبرون من خاللهاا عان جاجااتهل الم بلواة وتخاون خاماة بهال تمياائل عان  اا ر  بها

 .اللغات االخرى

ولخال منهاا  رط اة خاماة بهاا فال , ان كل لغة جية تولد الواظا جدطدة للبعبيار عان المعاانل الددطادة      

ولنااا ان نبءااان  عاان ئاا   . او غيرئمااا االشتتتقاا او الت تت توليااد االلواااظ وا اابحدام الخلمااات ب رطاا  

 االلواظ كيف وضعت لمعانيها او  مرة فل كل لغة؟

اللغااات  نشااأةذلااا ان , ان معرفااة الدااواا طخااا  طخااون مءاابحيال او ضااربا ماان االفباارا  و الب ياال      

               وقااااد جاااارى بااااين علماننااااا . بيننااااا وبينهااااا جل ااااات من  عااااة طبعاااا   وماااالها, االولااااى مغيبااااة عنااااا

              المب ااادمين ن اااا  وجاااد  جاااو  ئااا ا الموضاااوح وذلاااا بمنا ااابة البحااا  فااال امااال اللغاااة ئااال ئاااو

جاان  بوقاف فياع علاى ماااي ماا ط  )؟ توقيف ووحيا   (اي موضوح من قبل اش اص) تواضع واصطالح

المعاانل ف اد اخبلواوا فال كيوياة  اللاة االلوااظ علاى معانيهاا فهال تاد  علاى  ,(عن  رطا  النباوة والاوجل

 ب واتها او بوضع هللا اطائا او بوضع الناس؟

 رأي العلم ال ديث في نشأة اللغة وتطورها وعالقتها باللغات االخرى

جاان علال اللغاة الحادط  فااأ  ا العوامال الم بلواة الخامناة خلااف نشاون اللغاات وت و ئاا والعواماال       

كماا ائبادت الد ا اات . و رجت فل ذلا نظرطات ووجهات نظار مبعاد ة, المؤثرة فل انبشا ئا وموتها

العا لاة البال  والى انبءاا العربية الاى, اللغوطة الحدطثة الى العوا ل اللغوطة وما بينها من  مات مشبركة

فال العربياة مان  والى ما بينها وبين لغات ئ   العا لة من وشا ج توءار بعاض ماا, السامياتا ل  عليها 

 .وال ط وى ما تبعر  لع اللغات من ت و  نبيدة مداو ة لغات اخرى. ظوائر

ذذذلءأ:ء ثذذذذلءي ذذذ ء.ءأخذذذيء ذذذشيء ذذذ ء ذذذشي ,لغتتت : ق االشتتت    ُلك، َْ ذلأَ ُلكذذذلءءأَكذذذَلءأ ذذذلءأَ ذذذُلك،،لءأأكل ذذذ،آءألك،  .إ ذذذ ء.......أَكل

:ء ثذلءي ذ .ءدةء  ءكل تْ ءأ،ءأكثرءه،ءاستخراجءكل ةء،اح ,اصطالح .. ه،ء صدرءا فعلءنحتءْنحتءنحتذآءءألغ  :النحت

ء...ءعب  شءنسبةءإ ىءعبدء  سءأء،عبدريءنسبةءإ ىءعبدءا دارء
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 اهمية اللغة لالختصاصات العلميةء

فمن ئناا ناد ا مادى ائميبهاا لالخبصاماات , كانت اللغة و يلة للبوائل واالتصا  مع االخرطنلما       

ت فاال نشاار العلااو  علااى اوال ط وااى علااى الدا  ااين ماان ذوي االخبصامااات  و  بعااض اللغاا. العلميااة

             اااااوان ب رط اااااة مباشااااارة او عبااااار و اااااا ل االتصاااااا  الحااااادط , اخبالفهاااااا وبشاااااخل  ااااارطع جااااادا

 .ت واالنبرنتكالوضا يا

وتلعاا  اللغااة االنخلياطااة باعببا ئااا لغااة عالميااة  و ا  طا طااا فاال انبشااا  العلااو  كافااة فاال م بلااف        

للشعوا البل تب لع الى الغد االفضل ال ي طدعال  االمر ال ي طعو  بالنوع العميل, ام اح الخرة اال ضية

وطح ا   ,طعمل ليل نها  على ت وطر جياتع لبخون خالياة مان الداوح والحرماان, من االنءان ئدفا وغاطة

 .جمعان لإلنءانيةاكبر قد  من الرفائية 

اللغاة العربياة ان اللغات االخرى تءهل ب د  ما فل نشر المعا ف االنءانية على اخبالفها ومن بينهاا      

البل كان  و ئا مشهو ا من  الوف الءنين وال طاا  با لا فل لوت انظا  العاالل لالكبشاافات العلمياة فال 

 .مما اخبرعع العرا قبل  وائل, م بلف المداالت كال   والولا والرطاضيات وغيرئا

يارة فال  ا و  قليلاة وكا لا بءعة اف ها وقابليبهاا الورطادة فال اخبااا  معاانل كث وتبميا اللغة العربية    

علااى  بااط الحعان غيرئاا بءاهولة تعلمهاا مماا طشادع الخثيارطن علاى االقادا  علاى تعلمهاا  معاا تمباال 

كانات بعاض اللغاات قاد  وإذا, المو وم الها ل من المعا ف والعلو  العربية على مدى الباا ط  البشاري

امااا فاال تصاااعد مضاا ر  وتحباال موقااع خبااى برط هااا وتراجعاات ائميبهااا فاللغااة العربيااة علااى العخاا  تم

 .الصدا ة بين ائل اللغات

 

 .َ تِي , ثَابِت, َ ا ِل: ُمْضطَِرد 
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 احملاضرة الثانية     ---------------------------------- اللغة العربية   

 ها وتفسير معانيهااسباب نزول, سورة الكهف

 . و ة الخهف من مئة وعشرة اطات مخية وفيها قصص عدة تبألف

ِِ ََالفقَِّيِِ   " ب ولع تعالى  وتبدا" اص اب الكهف قصة"  :القصة االولى أَْم َحِسْبَت َأنَّ َأْصَحاَب اْلَكْهف
ُهْ  َأَحًدا "..... الى قولع تعالى ( 9" )َكانُوا ِمْن آيَاتَِنا َعَجًبا  (.22) "ََال َتْستَفْفِت ِفِِه  مِّنفْ

فل لَِفتَفااُل ال " ب ولاع تعاالى  وتباداعليهماا الءاال   "قصة موسى والخضتر" :القصة الثانية ََ ََ ُمو ِإْذ يَفا ََ
َْ أَْمِ فففَ  ُحُ بًفففا ََ اْلَبْحففَقْيِن َأ َِيفففُ  َمفففا  َْ " ...... الاااى قولاااع تعاااالى ( 06" )أَبْفففقَُ  َحفففبَّ أَبْفَمُفففَع َاَْبففف ِْ َذلِفففَت َت

قًا   (.22" )َتْسِطَ عَََّمِِْه َصبفْ

فَِتْفَُمو َعَمَفُِْك  "ب ولع تعالى  وتبدا" قصة ذي القرنين" :القصة الثالثة ََ َََيْسَُِلوَنَت َعن ِذي اْلَ ْقنَفْْيِ ُيْ  
 (.92" )َََكاَن ََْعُد َرِّبِّ َح ًّا "...... الى قولع تعالى ( 28" )مِّْنُه ذِْكقًا 

 سبب نزول السورة

وخالمبها ان  ا ة قرطش اجبمعوا ليبحثوا فل امر   و  هللا مالى هللا علياع والاع و الل وقار وا           

      التضتتر بتتن ال تتارل بتتن  لتتدةوئاا ان االثنااان ئمااا , جبااا  اليهااو  فاال المدطنااةاا  ااا  اثنااين ماانهل الااى 

 .وعقبة بن ابي معيط

وخبارائل ب ولاع فامنهل ,  لوا اجباا  اليهاو  عان محماد وماوا لهال ماوبع: قرطش لهؤالن نقا  لعما      

 .وعندئل من علل االنبيان ما لي  عندنا (البو اة)  وَ ائل الخباا اال  

وقااال لهال جبا  اليهو  عن النبل ملى هللا علياع والاع و الل اف رج الرجالن جبى قدما المدطنة فءأال      

وان لال طوعال , ف ا  لهل اجبا  اليهو  ا ألو  عن ثالم فمن اخبركل بهن فهاو نبال مر ال. ما قالت قرطش

ما كان من امارئل؟ فمناع قاد كاان لهال جادط  ,  لو  عن فبية ذئبوا فل الدئر االو .... فهو  جل مب و  

ماا , ؤ ؟ و لو  عان الارو ما كان نب, و لو  عن  جل  واف قد بلغ مشا ق اال   ومغا بها. عدي 

 .فهو نبل  ألبل خبركل مائو؟ فمن ا

, فانصارفوا عناع .اخباركل بماا  األبل غادا: ف اا . فداؤا الى النبال مالى هللا علياع والاع و الل فءاألو      

طأتيع جبرا يل جباى ا جاف ائال مخاة  وال, م هللا اليع فل ذلا وجياحدِ ومخ  النبل خم  عشرة ليلة ال ط  

ثال جاان  جبرا يال , فش  على   و  هللا ملى هللا عليع والع و لل ما تخلل بع ائال مخاة. لاوتخلموا فل ذ

وانا  عليع اطاة . وفيها ما  ألو  عنع من امر الوبية والرجل ال واف, عليع الءال  عن هللا بءو ة الخهف

 .ئ ا ئو  ب  ناو  النص".  وطءألونا عن الرو " 
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 احملاضرة الثالثة     ----------------------------------اللغة العربية    

 قواعد في االعراب

 اقسـام الكلمـة

 .اال ل والوعل والحرف: للخلمة ثالثة اقءا  ئل

, انءان: مثل, وقد طخون ا ل ذات طد ا بالحواس, ما    على معنى فل نوءع غير م برن بامن فاالسم

 .الَخَر , الَ وف, الَشداعة, الِعلل: مثل, بالع لاو ا ل معنى طد ا . كوك , شدرة, كباا

اولهما , طد  على شيئين اثنين كب َ فالوعل . ئو ما    على معنى فل نوءع م برنا بامن معين الفعلو

وك لا الحا  واال ب با  فل الوعلين , وثانيهما الامن وئو الامن الماضل ئنا, الحدم وئو الخبابة

 (.اكب , طخب )

( إن, و, عن, فل)مثل , ما ال طد  على معنى فل نوءع وإنما طد  على معنى فل غير  فهو ال رفاما 

 .واألفعا  باأل مان, وطمخن ال و  ان وظيوة الوعل ئل  بط االجدام بال وات

 عالمات االسماء

 :اذا وجدت واجدة منها ف لا  ليل على ان الخلمة ا ل وئل, خمسائمها 

بءل : نحو,  وان بحرف الدر او االضافة او الببعية, مة الدروالمرا  بع قبو  الخلمة عال :الجر -1

ا ل مدرو  بحرف الدر وعالمة جر  ( ا ل)و , جرف جر( البان)ئنا . هللاِ الرجمِن الرجيلِ 

, ألنع نعت , مدرو  بالببعية( الرجمن)و , ا ل مدرو  باطضافة( هللا)ولوظ الداللة , الخءرة

 .نع نعت ثانل هلمدرو  ك لا بالببعية أل( الرجيل)و

:              نحو, وتوا قها خ ا لغير توكيد, ئو نون  اكنة لا دة تلح  اخر اال مان لوظا :التتوين -2

 .   اً مويداً تعلَمنا 

وقد طح ف . طا مءافر, طا  ال : نحو, اي ان الخلمة  خل عليها جرف ندان وقبلت ب لا :التداء -3

 .طا طو ف: اي" اعر  عن ئ ا طو ف"قولع تعالى نحو , جرف الندان وطب ى المنا ى ف ط

 .الخباا/ كباا, الرجل/  جل: نحو , المعرفة عليها( ال)قبول الكلمة دخول  -4
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: نحو, او  لبع منع, او نويع عنع, اي ثبات امر لع, وئو محة وقوح اال ل مءندا اليع :االستاد -5

 .در،س َءفشء اجبهد, المهمل  لل طندح , المدبهد  ندَح 

 :االفعالعالمات 

 . وئل البان المبحركة البل تبصل بآخر الوعل الماضل :تاء الفاعل -1

 .المحباجَ  ت   اعد: نحو, وتخون مضمومة للمبخلل

 .المظلو َ  تَ شخرتَا ألنَا نصر: نحو, وموبوجة للم ا  

 .المحباجَ  تِ انِت  اعد: نحو, ومخءو ة للم ا بة

: نحو, وتد  على ان الواعل مؤن  وئل تلح  اخر الوعل الماضل :تاء التأنيث السا تة -2

 .فا مة تاجبهد

 ".امراة  العاطاِ  تِ قال" نحو قولع تعالل, وتخون  اكنة ال تبحرا إال لعا  

 (.والميل, البان الءاكنة امال)بءب  الب ان الءاكنين  بالخءرةئنا البان تحركت 

 فحافظل, غةَ العربيةَ الل تديدطنانبل : نحو, وئ   تلح  فعلل المضا ح واالمر :ياء المخاطبة -3

فعل ( جافظل)وك لا الوعل . فعل مضا ح اتصلت بع طان الم ا بة( تديدطن)فالوعل . على ذلا

 .امر اتصلت بع طان الم ا بة

, وتخون ئ   النون شدطدة ث يلة, وئل تبصل بالوعل المضا ح وفعل االمر :نون التو يد -4

 .وخويوة

 .وهللا أل فعن  اطةَ بال ي عاليةً :  نحو 

 .وهللا أل فعن  اطةَ بال ي عاليةً          

 .اجبهدن فل   و ا         

 .جافظَن على المواعيدِ          

 

 ال ــروف

 :وت ءل الحروف الى. الحرف ال طظهر معنا  إال اذا وضعنا  فل جملة

 ندَح محمٌد؟ ئل: نحو, مثل جروف اال بوها , جروف مشبركة بين اال مان واألفعا  -1

 مناقبربنا : نحو, جروف ت بص باأل مان وال تدخل على االفعا  ومنها جروف الدر -2

 .الدامعةِ 

 .نخن مءافرطن لل, جروف ت بص باألفعا  وال تدخل على اال مان -3


