
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   الداللةعلم  اسم المقرر:

 501264-2 رمز المقرر:

 بكالوريوس اللغة والنحو والصرف البرنامج:
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 ومخرجاته التعليمية:هدف المقرر  -ب

 وصف العام للمقرر:ال. 1

ا لفهم معنى الداللة في اللغة واالصططططططاًلتع والتعرة لنمططططططند المصططططططال  عند العربع يعد  هذا مدخًلا مهما

وعلوم العربيةع وكيفية تاور هذا العلم وتمططعم مباه،هع ويفرا الاالم بين ومعرفة العًلقة بين علم الداللة 

والمجاز وأثر التاور  الداللة المركزية والهاممططططية في النصططططوس المدروسططططةع والتعرة لمسططططنلة الحقيقة

 الداللي فيها.

 . الهدف الرئيس للمقرر 2
الاالم معنى الداللةع وتاور  علم الداللة؛ هيث يدرسفي إكساب الاًلب والاالبات قدرا من المعارف 

مستويات علم مباه،ها عند العرب والغربع والتمييز بين المعنى اللغوي والمعنى غير اللغويع وتحديد 
ع وعوامله ع وأنواعه ع معنى التاور الداللي ع ومعرفة تية والنحوية والصرفية والمعجميةالصو؛الداللة 

 . ومظاهره

 

 للمقرر:. مخرجات التعلم 3

 مخرجات التعلم للمقرر

 رمز 

مخرج التعلم 

المرتبط 

  للبرنامج

  المعارف 1

علم الداللة عند العرب وعند علماء الغرب ع  معنى أن يتعرف الاًلب والاالبات 1.1

 وكيف نمن مصال  سيمانتك ؟

 1ع

والنحوية ية مستويات علم الداللة ع الصوت أن يحدد الاًلب والاالبات  1.2

 .والصرفية والمعجمية

 3ع

جهود العلماء ) البًلغيين واألصولين واللغويين أن يذكر الاًلب والاالبات  1.3

 وعلماء المناق ( واهتمامهم بعلم الداللة .

 2ع

 1ع .المعنى اللغوي وغير اللغويأن يفرا الاًلب والاالبات بين  1.4

 1ع الداللة المركزية والداللة الهاممية .على  والاالبات أن يتعرف الاًلب 1.5

  المهارات 2

بين مظاهر التاور الداللي من رقي الداللة ع أن يميز الاًلب والاالبات  2.1

 وانحااطها ـ أو انتقال الداللة ع أو تعميمها وتخصيصها .

 1م

ا عن الاًلب والاالبات  يكون أن 2.2 ا واضحا قضية التاور الداللي في ضوء مفهوما

 .الحقيقة والمجاز

 4م

 5م بين المعنى اللغوي والمعنى غير اللغوي.أن يقارن الاًلب والاالبات  2.3

ليميز بين مستويات من كتم اللغة  الاالم  نصوصاالاًلب والاالبات   يحللأن  2.4

 التحليل الداللي.

 3م

  الكفاءات 3

علم موجزد عن أهد موضوعات أن يعد الاًلب والاالبات عرضا لمحاضرد  3.1

 الداللة مستعملين أداد عرة مناسبة.

 1ك

أن يجمع الاًلب والاالبات مادد علمية هول موضوع يحدده األستاذ باستعمال  3.2

 شبكة اإلنترنت

 2ك

 3ك  المعنى اللغوي والمعنى غير اللغوي.بين الاًلب والاالبات  يميزأن  3.3
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  موضوعات المقررج. 

ساعات  قائمة الموضوعات م

 االتصال

 2 .التعريف العام للداللة عند علماء العربية وعند الغربيين من اللغويين - 1

التتبع التاريخي للدرس الداللي من الهنود وفًلسفة اليونان هتى العصر  - 2
 الحديث تتبعا موجزا.

2 

 2 (  العربية ) اللفظيةع اإلشاردلماء أنواع الداللة كما بينها ع - 3

 2 الخطع العقدع النصية( مع التركيز على الداللة اللفظية.) - 4

 2 (ين المحدثين )داللة صوتيةع صرفيةأنواع الداللة عند اللغوي - 5

 2 نحويةع معجميةع اجتماعية( مع التم،يل على كل.)  - 6

 2 االختبار النصفي - 7

 2 ومواجهة االختًلف فيهصعوبة تحديد المعنى  - 8

 2 الداللة المركزية والهاممية - 9

 2 الحقيقةع المجاز)أنواع المعنى:  - 10

 2 السياا النفسي - 11

 2 المنعكس. و اإليمائي المعنى - 12

 2 التاور الداللي: مفهومهع عواملهع مظاهره 13

 2 ع بيان الفرا بين التاور اللغوي والداللي - 14

 2 نقل( -تعميم -مؤلفات علماء العربية وأنواعه ) تخصيصالتاور في  - 15

 30 اإلجمالي 

 . قائمة مصادر التعلم:1

 للمقرر المرجع الرئيس
 والحدي،ةمذكرات تعليمية مستقاد من المصادر القديمة 

 المراجع المساندد

 دور الكلمة في اللغة ترجمة د. كمال بمر . 

 داللة األلفاظ للدكتور / إبراهيم أنيس .

 التاور اللغوي عند األصوليين للدكتور / السيد أهمد عبد الغفار

 المصادر اإللكترونية

مواقع إنترنت متخصصة في تحميل الكتم اللغوية وكتم فقه اللغة وعلم 

اللغة م،ل موقع المكتبة الوقفية وعنوانه: 

http://www.waqfeya.com/ 

 .برنامج المكتبة الماملة -برنامج الجامع الكبير للتراث  -األقراس المدمجة أخرى 

 

 

 ت. اعتماد التوصيف 

 د أسامة بن أهمد السلمي رئيس القسم :  جهة االعتماد
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