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 رقر  أهداف امل

الصناعة املعجمّية، مع تسليط الضوء على الجهود العربّية في سُيعنى هذا املقّرر بدراسة الجهود العلمّية في مجال علم املعجم، وفي مجال 

ا.  وتقييما
ا

 التأليف املعجمّي تحليًل

ا على ذلك، يسعى املقّرر إلى تحقيق األهداف اآلتية:  وتأسيسا

 .تعريف الطلبة بأهّم مفاهيم الدرس املعجمّي القديم ومصطلحاته 

  ،وتعرُّف مناهجه.تمكين الطلبة من دراسة التراث املعجمّي العربّي 

 .تمكين الطلبة من تقييم التأليف املعجمّي العربّي ومنهجّياته 

 

 
 
 م املرقصودةحصيلة التعل

 تتماشيا مع سعي البرنامج إلى تخريج باحثين أكاديميين مؤهلين ملمارسة البحث العلمي وفق أصوله ومعاييره العاملية، في مجاالت اللسانيا

 العلمي التحليلو  النقدي ومنفتحين على التخصصات التي تتقاطع مع تخصصهم األصلي، متمتعين بالتفكيرواملعجمية وتفريعاتهما، 

 يعالجونها، فإن املتوقع من تدريس هذا املقرر تحقيق مخرجات التعلم اآلتية: التي والظواهر للقضايا

 

 مها ات خاصة باملواضيع:  (1

ع من الطالب بعد دراسة هذا املقّرر أن 
ّ
 يكون قادرا على:ُيتوق

  الدرس املعجمي العربي. إدراك املفاهيم 

 .املقارنة بين مناهج التأليف املعجمّي عند العرب 

 قة بصناعة املع
ّ
 .جماتفسير القضايا املتعل
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ر تأسيس ي إلزامي على مستوى البرنامج  مقرَّ

 إلياس عطا هللاد.  :تاذاألس أسم

 ثًلث وحدات : الرقيمة االعتمادية للمرقر  

 ال يوجد  املسبرقة: متطلبات املرقر  

 ال يوجد  املوازية: املرقر  متطلبات 

 ؛ الفصل األول اأسبوعا  14: رقر   مدة امل

ساعة  42، تشمل ساعة 126: ةلبجموع الكلي لعدد ساعات د اسة الطامل

 .املحاضرات وحلقات البحث من
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 مها ات أكاديمية أساسية:  (2

ا على أن: ع من الطالب بعد دراسة املقّرر أن يكون قادرا
ّ
 ُيتوق

  بكّلٍّ من الدرس الداللّي والصوتّي والصرفّي والنحوّي.يستنتج عًلقة الدرس املعجمّي 

 .غة العربّية
ّ
 يعالج ماّدة من مواّد معجم الدوحة التـأريخّي لل

 .ة بحث ملوضوع في مجال املعجمّية
ّ
 ُيِعدَّ خط

 

 مها ات  ئيسية وشخصية:  (3

ا على: ع من الطالب بعد دراسة املقّرر أن يكون قادرا
ّ
 ُيتوق

 قة
ّ
 باملقّرر، واإلفادة منها. حصر املصادر املتعل

 .قة باملعجمّية العربّية
ّ
 متابعة الدراسات املتعل

 .توظيف ما ُدرس في املقّرر في اختيار موضوع ورقة البحث/ األطروحة 

 

 
 
 مطرق التعليم والتعل

بع املقّرر طرائق تعليم تنطلق من كون الطالب محوَر العملّية التعليمّية، ومن أهم الطرائق املّتبعة 
ّ
م:يت

ّ
 في التعليم والتعل

 : طرق  ثًلثة التدريس يتخذ

 املطروحة املعجمية للقضايا األساسية والخًلصات التوجهات تقدم التي املحاضرات . 

 "مع قاداتواالنت التساؤالت من املزيد تقديم تتوخى والتي الطلبة، لكافة الفعالة املشاركة على القائمة" النقاشية الحلقات 

 . املحاضرات في املطروحة القضايا تخص جديدة معطيات تقديم

 .ورش عمل للمقارنة بين املعاجم وتقييمها، والتدريب على الصناعة املعجمّية 

 

 الفروض األكاديمية

م الطالب التكليفات اآلتية:  يقّدِ

 قراءة نقدية لدراسات محددة. -

 .دراسة قضية معجمية محددة -
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 طرق الترقييم

 

 الدرجة الحجم/ املّدة اإلجراء

 40 ( كلمة5000 -4000) ورقة بحثّية

 20 كلمة( 1200-1000) مقال

 40 ساعتان اختبار آخر الفصل

  100 

 

 

 الخطة الد اسية للمنهج

 

 موّزعة وفق اللقاءات األسبوعّية، شاملة املباحث، واملصادر برقمها الظاهر في املصادر واملراجع، مع تحديد الصفحات.مادة املرقر  

 

رقاء األسبوع
 
 قم املصد / املرجع،  املبحث الل

 والصفحات 

 -أ 1

 

 -ب

التعريف بأهداف املقرر ومهاراته،   -
 ومحتواه، وأدوات تقييمه.

 .في املعجم وأهميته: مدخل   -

  123  -93: ص 8

 26 -9: ص 10

   28 -11: ص 19

  38 -23: ص  18

   -أ 2

 

 -ب

كتاب العين؛  قراءة في بعض موادّ   -
والقول بالثنائّي  املسدوسات،

 واملنحوت.
ابن فارس في املقاييس؛ بين الثنائّي   -

. ال منهجّية والوضع والزيادة والنحت

 ابن فارس في ما فوق الثًلثّي.

ل من كتاب  الجزء األو 

العين:  باب العين والرقاف 

والباء، باب العين والكاف 

والتاء معهما، باب العين 

 والجيم وامليم معهما. 

: ص 1، مج. 44 -4ص: : 6

170- 194 ،328- 336 ،

505- 513. 

 105 -91 ص :15

  95 -33: ص 4 العين كتاب ملقّدمة متأنّية قراءة  - ب  -أ 3

 29 -5: ص 5

   303 -279: ص 23
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  121 -111: ص 10 دريد  ابن جمهرة  - ب -أ 4

   339 -370:، ص 2: ج 21

  347 -338: ص 23

 -أ * 5

 

 

 -ب

 الترادف. -

 اللفظياالشتراك  -

 التضادّ  -

 العًلقة االشتقاقية -

، 26 -23، 13-1:  ص 3

46- 50 ،60- 62 ،84- 

85 ،91- 92 ،102- 103 

: ص فرقه اللغة، ص 6

122- 124 ،188- 189 ،

315 ،318  

  52 -47: ص 7

 -135، 133 -130: ص 11

144 ،169- 171 ،244- 

258  

، 161، 21 -20: ص 16

335 

 -283، 55 -46: ص 18

308  

 -243، 48 -47: ص 22

246 

 -198، 198 -188: ص 23

211 ،234- 238 

 -أ 6

 

 

 -ب

املدخل املعجمي، مفهومه  -

 وعناصره.

 أنواع املداخل املعجمية -

 الترتيب املعجمي -

  32  -20: ص 8

  83 -74، 28 -11: ص 13

   325 -289: ص 19

   50 -14: ص 20

  -أ 7

 

 

 -ب

 أنواع املعاجم: 

املعجم املوضوعّي )معاجم  -

 املوضوعات(

 املعجم املوسوعيّ  -

 

ل: 1:  مج. 1 فر األو  ِّ
:  الس 

 -93العين وما فيها؛ ص 

الث:  122
 
فر الث ، الس 

، 77الر شوة ونحوها؛ ص 

 -98أبواب املش ي؛ ص 

118 . 
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  196 -178: ص 4

  255 -207: ص 5

 -303، 18  -13: ص 8

386   

  72  -35: ص 9

 -185، 66 -57: ص 10

193  

   78 -74، ص  1: ج 21

املعاجم العربّية القديمة؛   - ب -أ 8

السماع  وعلم الصرف العربّي: 

حركة عين الثًلثّي 

املجّرد)أبواب/ أمثلة األفعال(، 

اللزوم والتعّدي، علم 

 األصوات.

 223 -170: ص 14

معاجم العاّمّيات العربّية، وأهمّيتها   - ب -أ 9

ميَت من الفصحى، وفي 
ُ
في حفظ ما أ

 والتأثيل واألدبالتقارض 

ة منترقاة من  ماد 

ة(، -املعجمات؛ ب ي  )العام 

ع على الطلبة قبل 
 
توز

 اللرقاء إلعدادها.

النشاط األّول التطبيقّي:   - ب  -أ 10

 قضايا ونماذج معجمّية

 .(مقارنة بين املعاجم العربّية)

 مهام  للطلبة

 ب -أ 11

 

 

 

 

  ائربس وعًلقته العربّي  املعجم نشأة  -

 العربّيةعلوم 

  37 -29: ص 10

، 70 -54،  54 -43: ص 12

71- 107 ،171- 180  

  152 -107: ص 17

  36 -1: ص 23

  120 -62: ص 23  املبّوب العربي املعجم أنماط - ب -أ 12

النشاط الثاني التطبيقّي:   - ب -أ 13

 قضايا ونماذج معجمّية

 .(مقارنة بين املعاجم العربّية)

 مهام  للطلبة
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ورشة تدريبية إلعداد نماذج   - ب -أ 14

 معجمّية

أساتذة من معجم الدوحة 

ة غة العربي 
 
 التا يخي  لل

 

 ش يٌء من املاّدة في كّل الحاالت.
َ
لبة؛ لن ُيخّفف

ّ
ب املاّدة أكثَر من لقاءيِن، وذلك رهن بمستوى الط

ّ
 * قد تتطل

 

 املعاجم العربية الرقديمة والحديثة: 

ة -أ حا ،الع: من فصيييييع العربي  غة، الصـــــّ
ّ
  ين، الجيم، جمهرة الل

ّ
ص، مقاييس الل غة، القاموس املحيط، أســـــاس البًلملة، املخصـــــّ

 لسان العرب، تاج العروس، محيط املحيط، ومليرها.

ي   -ب غة من العام 
ّ
غة العربّية األردنّي(، معجم األفعال الرباعّية في الل

ّ
حكّية امل: معجم ألفاظ الحياة العاّمّية في األردّن)مجمع الل

ة)فريحـــة، أ.(، املعجم الـــداللّي بين العـــاّمّي والفصــــــــــــــي ) الجّبوري، ع.(، قـــاموس  في الجليـــل)عطـــا هللا، إ.(، معجم األلفـــاظ العـــاّميـــّ

 املصطلحات والتعابير الشعبّية)أبو سعد، أ.(، ومليرها. 

 قائمة الد اسة اإل شادية

صابن سيده، علّي بن إسماعيل)د. ت.(.  دات. بيروت: دار الكتب العلمّية.. خمسة املخص 
ّ
 مجل

غة(. 1991ابن فارس،أبو الحســـــــين أحمد)
 
دات. ت . عبد الســـــــًلم محّمد هارون. بيروت: دار الجيل.) الطبعة األولى مرقاييس الل

ّ
. ســـــــّتة مجل

1979) 

 عصرّية.. ت . محّمد أبو الفضل إبراهيم. بيروت: املكتبة الكتاب األضداد(. 1987األنبارّي، محّمد بن قاسم)

 . عّمان: دار أسامة للنشر والتوزيع.كتاب العين في ضوء النرقد اللغوي  (. 1999البدري، ن.)

 . بيروت: دار الغرب اإلسًلمّي.    مسائل في املعجم(. 1997بن مراد، إ.)

عالبي، أبو منصـــــــور)
ّ
ة(. 1972الث غة و سيييييير  العربي 

 
ــــطفا البابلي . ت . مصـــــــطفا الســـــــّقا وآخرين. القاهرة: شـــــــركة مكفرقه الل تبة ومطبعة مصـــ

 الحلبي.      

ة(. 1986حســـن، محّمد بن الســـّيد) حا ، د اسيية معجمي  . دراســـة: الدكتور محّمد علّي عبد الكريم الردينّي. دمشـــق: دار الر اموز على الصيي 

 أسامة. 

ـــــة العربي1. ط مرقدمة لد اسييييييييية المياا املعج ي العر ي(. 2006/ 1997خليل،  .) ــ ــ ـــــر، طبعة ، بيروت: دار النهضــ ــ ــ  2006ة للطباعة والنشــ

 تصوير لها: دار املعرفة الجامعّية. 

ة وتطو  ها(. 1995سقال، د.)  . بيروت: دار الصداقة العربّية.نشأة املعاجم العربي 
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ة(. 1991عبد هللا، ي.)  . بيروت: دار الجيل.معجم املعاجم العربي 

ةالعسكرّي، أبو هًلل)د. ت.(.  غوي 
 
 لدين القدس ّي. بيروت: دار الكتب العلمّية.. ت . حسام االفروق الل

ار، أ.)
ّ
مة الصحا (. 1990عط  (.1956 -. بيروت: دار العلم للمًليين.)الطبعة األولىمرقد 

ة، معجم ود اسة(. 2005عطا هللا، إ.) ة في العربي  نائي 
 
 . بيروت: مكتبة لبنان ناشرون.األثول الث

ة امل2013عطا هللا، إ.)  الثي 
 
 . بيروت: مكتبة لبنان ناشرون.ضاعفة، معجم ود اسة(. األفعال الث

ة(. 2000عطا هللا، إ.) ة داللي  ، د اسة تأثيلي   القدس: مطبعة البلد. -. وزارة العلومالفعل الرباعي 

ة(. 2014عمر، م.)  . القاهرة: عالم الكتب.معجم املجاالت واملميادفات الرقرآني 

 بيروت: دار الجيل. .النشاط املعج ي  في األندلس(. 1992عيد، ي.)

ة(. 2015الغزاوي، ت.)  . القاهرة: عالم الكتب.جهود الدكتو  أحمد مختا  عمر املعجمي 

 . بيروت: دار ابن خلدون.املعجم العر ي  في لبنان(. 1982كشلي،  .) 

 . القاهرة: دار املعارف.في نرقد املعاجم واملوسوعات( 1992مطر، ع.) 

 . القاهرة: دار مصر للطباعة. العر ي  نشأته وتطو  ه(. املعجم 1988نّصار،  .)

 . بيروت: مكتبة لبنان.كتاب نجعة الرائد وشرعة الوا د في املميادف واملتوا د(. 1970اليازجي، إبراهيم)

Baalbaki, R.(2014). The Arabic Lexicographical Tradition. From the 2
nd

/ 8
th

 to the 12
th

/ 18
th

 

Century. Leiden: Brill.  
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