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 جامعة فيالدلفيا

 

 كلية اآلداب والفنون

 

 قسم اللغة العربية وآدابها

 

 2015/2016امعي من العام الج األولالدراسي  ــــــلالفص

 

 خطـــة تدريـــس المـــادة

Course Syllabus 

 0110723 :المادة رقم المعجميات والمصطلح الـمــــادة:

 - :السابقة أو/ والمرافقة المتطلبات طلبة الماجستير :مستوى المادة

 ساعات معتمدة 3 الساعات المعتمدة: السبت 3:00-12  :موعد المحاضرة

 

   عضو هيئة التدريس   

 األكاديمية الرتبة االسم
 رقم المكتب

 موقعهو
 البريد اإللكتروني الساعات المكتبية

 m-obaid@philadelphia.edu.jo.com  أيام )نر( للماجستير 505 أستاذ  .محمد عبيدهللادأ.

 :وصف المادة

 (اختياري)    المعجميات والمصطلح( 0110723)
دة ددى  ذدة هددل ذدةةرفاددمذ دد ذذل رد ةددم نىقشددمذ وهددلمذدة ة  اددمذلدة ة  اددى  ذتهدد هذهددلمذدة ددى  ذ ةدد ذ

  ىلذدة ةى م ذلتفحثذ  ذ نىهجذفنىءذدة ةى مذلطرقذتحرارذ ى تهى.ذك ىذتهتمذدة دى  ذفىةفحدثذ د ذتفدناهذ
ذ ةى مذلطرقذترتافهى ذلتسة ذإلفردزذلظىئهذدة ة مذلعالقمذدة ة  امذفىةةللمذدةلغلامذلدأل فامذدة  ىلر .دة

لتةت دد ذدة ددى  ذعلددد ذ طددىرذنظددراذافدددرزذدة وددىهامذلاةددرهذفىة فدددى رذلدة رد دد ذدألسىسددام ذلف ندددىهجذ
فدطلحامذ تتدىر ذ ردسمذدة ة  امذلطرقذدةفحثذ اهى ذل ىنبذتطفاق ذاقلمذعلد ذ ردسدمذ ةدى مذل فدنوى ذ 
ذةتحلالهىذل ردستهىذف ىذا كنذدةفىحثانذ نذدةتة قذ  ذ ردسمذدة ة  امذلدة فطلحامذدةةرفام.

 

 تهدف المادة إلى ما يلي:  :أهداف المادة

  المعجم ويناقشوا عددا من المفاهيم والمصطلحات المرتبطة به. يتعمق الطلبة في معرفة مفهوم أن  -1

 .القضايا المتعلقة بهاومناقشة  معاجم العربية ودراستهااليتدرب الطلبة على تحليل أن  -2

 المعجمية والمصطلح.مجال في منهجي أن يتمكن الطالب من إعداد بحث تطبيقي  -3

 ..يتدربوا على استعمالها ، وأنالعربية  المدارس المعجمية وأبرز المعاجم  أهمعلى الطلبة   يتعرفأن  -4

يععة فحععا أسععاليب تحريععر المععادة المعجميععة وصععيامتها ومنععاه  المعع لفين وسععا الطلبععة فععي تحليععل المعععاجم مععن  ا أن يت -5

 والمدارس المعجمية بهذا الخصوص.

 .المعاجم والمصطلحيةال يناقش الطلبة بحوثهم ويتبادلوا خبراتهم في مجأن  -6
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 مكو ات المادة: 

 ) ا ظر قائمة المصادر والمراجا( 

 جهة الناشرة، سنة النشرالكتب المقررة: )عنوان الكتاب، المؤلف، ال  .1

 -اندة )أشرطة فيديو، أشرطة صوتية(: المواد المس  .2

 القراءات اإلضافية )الكتب ، الدوريات ... الخ   .3

 ( _دليل دراسة المادة )إن وجد  .4

 _دليل الواجبات/ الوظائف، التجارب العلمية .... الخ )إن وجد(   .5

 أساليب تدريس المادة:

، عرض خطة ، إعداد التقاريرمكتبة الجامعةمراجعة ، مناظرات، التمارين واألعمال الصفية، اقشاتمنمحاضرات،        

  البحث، عرض البحث شفويا ومناقشته.

  تائ  التعلم

 المعرفة والفهم   .1

ذفىة ة  امذلدة فطلح.ذ ةر مذع  ذ نذدة وىهامذدة رتفطمذ1

ذمذدةةرفامذق ا ىذلح اثى. ةر مذع  ذ نذعنىلانذدة ةى مذلدة هل ذدة ة  ا.ذ2

ذ.ذدإل ى  ذ نذدة لد ذدة ة  امذ  ذتلسا ذدة ةر مذفىةلغمذدةةرفامذلآ دفهى.3

ذذذمهارات اإلدراك ومحاكاة األفكار .2

ذ.ذ حىكى ذ نىهجذفنىعذدة ةى مذلأسىةافهم.ذ1

ذ.ذدةت ربذعل ذتحلالذدة ى  ذدة ة  امذلدستنتىجذطرقذتحرارهىذلتأةاوهىذ2

ذ(والتواصل األكاديمي )مع المصادر واألشخاص  مهارات االتصالذ.3

ذ تتىر ذ ة  امذل فطلحام تقىنذطرقذدةنقىشذلدة  لذلدةت ربذعل ذأ دئهىذ نذتاللذقضىاىذ.1

ذدةفحثامذةتتلدءمذ  ذ ردسمذدة  ىلذدة ة   ذلقضىاىمذل فنوىته.تطلا ذدأل لد ذلدةطردئقذذ.ذ2

ذدةت ذتتنىلةهىذدة ى  ذدة ة  امذلدة فطلحامهاىذ  ذدةقضىاىذدةت كنذ نذدةتةفارذدةةل  ذدة نه  ذكتىفاىذلشوى.3

 مهارات عملية خاصة بالتخصص والمهنة ذات العالقة 4

 حللذدة ةى مذل فنوى ذدة فطلحفحلثذلألردقذع لذ ع د ذ .1

 اتنىللذأح ذدة فنوى ذدة ه مذ  ذدة ةى مذدةةرفامذل ردستهذ ردسمذعل امذ تقنم. نذ ع د ذفحثذعل  ذدةت كنذ .2

ذ

ذ
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 ت التقييــــم:أدوا

  تقدددد امذشددددولاذة فحددددىثذذ-لد فددددى ذ-د تحىنددددى ذقفددددار ذ-ذذتقددددىرارذلأألذأفحددددىثذقفددددار ذلأألذ شددددىرا

ذ:د تحىنى ذ فلامذلنهىئامذ-لدةتقىرار

 توزيا العالمات على أدوات التقييم

 الدرجة أدوات التقييم

 20 االمتحان األول

 20 االمتحان الثا ي

  40 االمتحان النهائي 

التقععععارير و/أو األبحععععاج / الواجبععععات / المشععععاريا / 

 االمتحا ات القصيرة  

20 

 100 المجموع

 األما ة العلمية والتوثيق

 )أسلوب التوثيق )مع أمثلة توضيحية 

  إسناد الحقوق الفكرية ألصحابها 

  االبتعاد عن السطو األكاديمي 

 توزيا المادة على الفصل الدراسي

 

 

 الوظائف والتقارير ومواعيد تقديمها ة األساسية والمسا دة المطلوب تغطيتهاالماد األسبــــــــوع

 األول

  تمهيد-

 المعجم/المعجمية/المصطلحمفهوم  -

 

 

 المعجميعد الطلبة ورقة موجزة حول مفهوم  

المصطلحات والمفاهيم األخرى )مصطلح، و

 قاموس....(

 الثا ي

 مصادر الدراسة المعجمية ومواردها  -

 المعجم العربيتاريخ 

  شأة التصنيف المعجمي ومرا له

 

 الثالث
 أ واع المعاجم-

 مناه  التأليف والتصنيف المعجمي-

توزيا محاور بحثية للطلبة: دراسة  ول أ د 

 المعاجم العربية

  أهم المدارس والمعاجم العربية الرابا

  عالقة المعاجم العربية ببعضها، تاريخ تأليفي للمعاجم الخامس

  وظائف المعجم وعالقته بالفروع األخرى في األدب واللغة سادسال

  الترتيب في المعاجم العربية  السابا

  تحرير المادة المعجمية وتأليفها الثامن

  مصنفات الغريب وعالقتها بالمعاجم والمصطلح التاسا

 صناعة المعجم الحديثالمعاجم الحديثة و العاشر
 ا المصطلحيةتقرير  ول الجهود أو القضاي

 

 

  المصطلحية وعلم المصطلح والمعجم المختا الحادي عشر

  المصطلحية عند العرب، جهود المجاما اللغوية الثا ي عشر
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 الثالث عشر

 
  في علم المصطلح  المعاصرة   ماذج من الجهود

  مصدرا لتعريب المصطلحات ومصنفات الغريب  المعاجم العربية  الرابا عشر

  مراجعة وتسليم البحوج رالخامس عش

 السادس عشر

 
  االختبار النهائي

 ساعات أسبوعيا على األقل للتدريب والقيام بالواجبات المطلوبة. 6لطالب:  جم العمل الملقى على عاتق ا -

 :سياسة الحضور والغياب

راذاقفلدهذع اد ذدةكلادمذ لذ%ذ نذدةسىعى ذدة قرر ذةل ى  ذفد لنذعدلرذ رضد ذألذقهد15الذاس حذةلطىةبذفىةتغابذأكثرذ نذ
اترتددبذدعتفددىرذدةطىةددبذ نسددحفىاذ ددنذدة ددى  ذ دد ذحىةددمذقفددللذدةة ادد ذةلةددلر ذفان ددىذا ندد ذ ددنذدةتقدد مذةال تحددىنذدةنهددىئ ذلتكددلنذ

ذعال تهذ  ذدة ى  ذفورداذ  ذحىةمذع مذقفللذدةة ا ذةلةلرذدة رض ذألذدةقهرا.
ذ

 )مختارات( المصادر والمراجع
 اتإبراهيم السامرائي، معجمي .1
 إبراهيم مراد، دراسات في المعجم العربي .2
 أحمد مختار عمر، صناعة المعجم الحديث .3
 أنطوان عبدو، مصطلح المعجمية العربية .4
 جمعية المعجمية العربية بتونس، في المعجمية العربية المعاصرة )وقائع ندوة( .5
 حسين نصار، المعجم العربي، نشأته وتطوره .6
 ات )مع مقدمة حول علم المصطلح(.عبد السالم المسدي، قاموس اللساني .7
 عبد الكريم مجاهد، مناهج التأليف المعجمي عند العرب .8
 عدنان الخطيب، المعجم العربي .9

 علي القاسمي، علم اللغة وصناعة المعجم .10
 ، المعجم العربي المعاصرمحمد رشاد الحمزاوي، من قضايا المعجم العربي .11
 مرجي الدومنكي، المعجمية العربية .12

 دوريات:
 اللسان العربي )أعداد متفرقة حول المعجم والمصطلح( مجلة .1
)بحث: سعيد أبو خضر:  2007، 1،ع3المجلة األردنية للغة العربية وآدابها، مج .2

 في إشكالية تعريف مصطلح المعجميات(
 المعاجم العربية )مختارات(:

 األزهري، تهذيب اللغة .1
 الجوهري، تاج اللغة وصحاح العربية )الصحاح( .2
 مهرة اللغةابن دريد، ج .3
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 دوزي، تكملة المعاجم العربية .4
 الزبيدي، تاج العروس .5
 الزمخشري، أساس البالغة .6
 ابن سيده، المحكم والمحيط األعظم، المخصص .7
 الشيباني، كتاب الجيم .8
 الفارابي، ديوان األدب .9

 ابن فارس، مجمل اللغة .10
 الفراهيدي، العين .11
 الفيروز أبادي، القاموس المحيط .12
 الفيومي، المصباح المنير .13
 ابن منظور، لسان العرب .14
 نشوان الحميري، شمس العلوم .15
 المعجم الوسيط .16

 
  من مصنفات الغريب:

 أبو عبيد القاسم بن سالم، الغريب المصّنف، غريب الحديث .1
 ابن قتيبة، غريب الحديث .2
 الخطابي، غريب الحديث .3
 الزمخشري، الفائق في غريب الحديث .4
 ابن األثير، النهاية في غريب الحديث واألثر .5
 ربعي، نظام الغريبال .6
 الهنائي، المنتخب من غريب كالم العرب .7
 الراغب األصبهاني، المفردات من غريب القرآن .8
 مكي بن أبي طالب، تفسير المشكل من غريب القرآن .9

 


