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 دراساث لساوُت :انشعبت ..........................اللغت واألدب العربٍ .. :يذاٌانى

 اللساوُاث العامت  :انخخصص

 2018/2019: انضنت انجبيعيت .                  انضنت انثبنثت نيضبنش/ انضبدس:  انضذاصي
 

 

 

 

 

  . عهى انًفرداث:انعنىاٌ 

 . وحذة انخعهيى االصخكشبفيت:.وحذة انخعهيى 

 . 01:انًعبيم .               01: عذد األرصذة 

 . سا 04:انحجى انضبعي األصبىعي 

  ساعت فٍ األسبىع 04 : (عذد انضبعبث في األصبىع  )انًحبضرة 

  : (عذد انضبعبث في األصبىع  )أعًبل حىجيهيت 

  : (عذد انضبعبث في األصبىع  )أعًبل حطبيقيت 

 

 

 

 
 

 أحمد حابس/ د: االصى، انهقب، انرحبت 

 مقر القسم  : (يذخم ، يكخب  )ححذيذ يىقع انًكخب 

  ahmedhabes@ymail.com: انبريذ االنكخروني 

 0772215602:رقى انهبحف 

 . 11 المدّرج 12.30 : حىقيج انذرس ويكبنه

 

 

 

 SYLLABUS  منهاج المادة التعلٌمٌة 

 علم المفرداث:المادة

 انخعرف عهً انًبدة انخعهيًيت

 يضؤول انًبدة انخعهيًيت

mailto:ahmedhabes@ymail.com
mailto:ahmedhabes@ymail.com
mailto:ahmedhabes@ymail.com
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 المعارف األساسُت فٍ مادة اللساوُاث المعجمُت  :(Pré requis) انًكخضببث 

. تىمُت المعارف األساسُت فٍ الدراست العلمُت للمفرداث: انهذف انعبو نهًبدة انخعهيًيت 

. التعرَف بأهم مصطلحاث علم المفرداث -

.  رسم أهم معالم ومىضىعاث علم المفرداث- 

 .  أهداف علم المفرداث-

 أهداف مع التركُز فقط علً األهداف التٍ 6 الً 3مه  )  :(انًهبراث انًراد انىصىل إنيهب)أهداف التعلم 

 (َتم تقُُمها

التعّرف / إكساب المتعلّم رصيدا كافيا لدراسة المفردات دراسة علمية/ التعريف بعلم المفردات وعالقته بالعلوم األخرى
ضبط / الوقوف على أهمية دراسات المفردات  ودورها في إثراء البناء المعرفي للمتعلّم/ على أهم حقول علم المفردات

 . التصّور العام في دراسة المفردات
 

 

 .

. المفهوم والطبيعة: علم المفردات-  1

. علم المفردات بين التراث والحداثة- 2

. المفردات وأنواعها- 3

. العالقات الداللية بين المفردات- 4

 .  علم المفردات وبناء المعاجم- 5

.ٌمكن اإلضافة فً صفحة أخرى، عند الحاجة  

 

 

 

 

 

 طبيعت االيخحبٌ انخقييى ببننضبت انًئىيت

X امتحان 

X ٍامتحان جزئ 

 أعمال مىجهت 

X  أعمال تطبُقُت 

X  فردٌالمشروع ال  

(ضمه فرَق)األعمال الجماعُت    

 وصف انًبدة انخعهيًيت

 يحخىي انًبدة انخعهيًيت

 طرق انخقييى
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 خرجاث مُداوُت 

 (الغُاب / الحضىر ) المىاظبت 

(َتم تحدَدها  )عىاصر أخري    

 انًجًىع 100%
 

 

 

 

 
:المرجع األساسً الموصى به     

 عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة

معجم المخصص  ابن سٌده  دار صادر، بٌروت، لبنان

:(إن وجدت)مراجع الدعم اإلضافٌة     

 المؤلف دار النشر و السنة

 
  عنوان المرجع األول

المعّرب من الكالم األعجمً على حروف  أبو منصور الجولٌقً  دار الكتب المصرٌة، القاهرة
 المعجم

 عنوان المرجع الثانً المؤلف دار النشر و السنة

دار صادر، بٌروت، لبنان 
 دار الجٌل، بٌروت، لبنان

أحمد بن فارس 
 سمٌر شٌخانً

فقه اللغة 
معجم الكلمات الجامعة 

 

 
 

 

 

 انخبريخ
 يحخىي انذرس

 
 األصبىع

 األسبوع األول مدخل اصطالحي  

 األسبوع الثانً علم المفردات عند القدماء 

 األسبوع الثالث علم المفردات عند المحدثين 

 األسبوع الرابع المفردات العامة والمفردات الخاصة 

 األسبوع الخامس مفردات الفرد ومفردات األمة 

 األسبوع السادس (االمتحان الجزئً )/ المفردة وعناصر المعنى 

  انزيني انًرحقبانًخطط

 انًصبدر وانًراجع
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 األسبوع السابع مناهج إحصاء المفردات 

 األسبوع الثامن تصنيف المفردات تصنيفا عاما 

 األسبوع التاسع تصنيف المفردات تصنيفا خاصا 

 األسبوع العاشر أنواع المفردات في اللغة العربية  

 األسبوع الحادي عشر المعّرب والدخيل 

 األسبوع الثانً عشر المستعمل والخامل 

 األسبوع الثالث عشر امتحان نهاٌة السداسً/ الترادف، التضاد، المشترك اللفظي 

 األسبوع الرابع عشر  االمتحان االستدراكً/ عالقة المفردات بمستويات اللغة  

 

 

 

  

 


