
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انًؼدى انؼشبٙ ٔ ػهى انذالنت انًمشس:اعى 

 2-6108626 انًمشس:سيض 

 بشَايح انهغت انؼشبٛت انبشَايح:

 بشَايح انهغت انؼشبٛت انؼهًٙ:انمغى 

 انكهٛت اندايؼٛت بأضى انكهٛت:

 خايؼت او انمشٖ انًؤعغت:
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  انذساعٙ:انخؼشٚف بانًمشس أ. 

  انًؼخًذة:انغاػاث . 8

 انًمشسَٕع . 6

   يزطهت جبيؼخ أ.
يزطهت 

   أخشي        يزطهت لغى     هُخك

    اخزُبسٌ   إججبسٌ  ب.

  8421/8440ٚمذو فّٛ انًمشس انز٘/ انًغخٕٖ  انغُت. 2

 انًغخٕٖ انثانث

 

 وجذد( إٌ). انًخطهباث انغابمت نٓزا انًمشس 4

 ال ٕٚخذ

 وجذد( )إٌانًخطهباث انًخضايُت يغ ْزا انًمشس . 5

 

 الٕٚخذ

 

 )اخزش كم يب َُطجك(ًَط انذساعت . 6

 انُغبت  ػذد انغاػاث انخذسٚغٛت انذساعت ًَط و

 %6.6 عاػاث 2 انًحاضشاث انخمهٛذٚت 1

 ال َىجذ ال َىجذ انخؼهٛى انًذيح  2
 ال َىجذ ال َىجذ  اإلنكخشَٔٙانخؼهٛى  3
 ال َىجذ ال َىجذ  ػٍ بؼذانخؼهٛى  4
 ال َىجذ ال َىجذ  أخشٖ 5

 

 

 يغزىي انفصم انذساعٍ( )ػهً انخؼهى انفؼهٛت نهًمشس عاػاث. 7

 عاػاث انخؼهى انُشاط و

 عاػاث االحصال

 15×3 يحبضشاد 1
 ال َىجذ إعزىدَىأو يؼًم  2
 ال َىجذ إضبفُخدسوط  3
 ال َىجذ رزكش()ي أخش 4
 عبػخ 45 اإلخًانٙ 

 عاػاث انخؼهى األخشٖ*

 عبػزبٌ اعجىػُب عبػبد االعززكبس 1
 عبػخ اعجىػُب انىاججبد 2
 ال َىجذ يكزجخ  انًكزجخ 3
 عبػزبٌ اعجىػُب انًشبسَغ /إػذاد انجحىس 4
 ال َىجذ ()رزكشأخشي  5
 عبػبد اعجىػ5ٍُ اإلخًانٙ 

، وَشيًم رني : جًُيغ أَشيطخ انيزؼهى، يثيم: عيبػبد االعيززكبس، نهًميشسهٍ يمذاس انىلذ انًغزثًش فٍ انُشبطبد انزيٍ رغيهى فيٍ رحمُيك يخشجيبد انيزؼهى * 

 انًشبسَغ، وانىاججبد، وانؼشوض، وانىلذ انزٌ َمضُه انًزؼهى فٍ انًكزجخإػذاد 
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 انخؼهًٛٛت:انًمشس ٔيخشخاحّ  ْذف -ب

 هًمشس:انؼاو نٕصف ان .8

.ػهى انذالنت ٔ حطٕسًْاانؼشبٙ ٔ ًؼدىيؼشفت كم يا ٚٓى حاسٚخ ان  

 

 انٓذف انشئٛظ نهًمشس. 6

 انخؼشٚف بانًؼدى انؼشبٙ - --

 انخأنٛف انًؼدًٙيؼشفت كٛفٛت بذاٚاث  -

 اإلحاطت بانًذاسط انًؼدًٛت , ٔيؼشفت يُٓح كم يذسعت , ٔسٔادْا, ٔيًٛضاحٓا ٔػٕٛبٓا  -

 انخؼشف ػهٗ أْى يٕضٕػاث ػهى انذالنت انحذٚث -

 انخضٔد بانًؼاسف األعاعٛت نؼهى انذالنت باػخباسِ أحذ انؼهٕو انحذٚثت -

 ًؼاصشةاالطالع ػهٗ أْى انُظشٚاث انذالنٛت انحذٚثت ٔان -

  

 

 نهًمشس:يخشخاث انخؼهى . 2

 يخشخاث انخؼهى نهًمشس
  سيض

انًشحبط انخؼهى يخشج 

  نهبشَايح

  انًؼاسف 1

  ان يعرف الطالب المعجم لغة واصطالحا 1.1

  ان يبين الطالب مراحل التأليف المجمي وبداياته 1.2

  المدارس المعجمية , ومنهج كل مدرسة ومميزاتها و عيوبها  ان يذكرالطالب 1.3

  ان يعرف الطالب علم الداللة عند العرب والغربيين 1.4

  ان يسرد الطالب فروع علم الداللة 1.5

  ان يذكر الطالب مستويات علم الداللة  1.6

  ان يبين الطالب المقصود بنظرية الحقول الداللية 1.7

   

  المهارات 2

  فروع علم الداللية أن يشارك الطالب مع زمالئه في ندوة حول : 2.1

  بدايات التأليف في المعجم العربي أن يدير الطالب حلقة نقاش مع زمالئه حول: 2.2

  ان يقارن الطالب بين مدرستين من المدارس المعجمية 2.3

ان يبحث الطالب عن كلمة ) مكتبة ( فيي معجيم العيين لللليليي , ومعجيم الصيحا   2.4
 للجوهري 

 

  ان يميز الطالب بين أنواع الداللة الملتلفة 2.5

  الكفاءات 3

ان يعقيييد الطاليييب مقارنييية بيييين نظرييييات تحلييييل المعنييي  الحدي ييية : ) ا شيييارية ,  3.1
 التصورية , السلوكية (

 

  الطالب عل  نماذج من كتب التراث بعض ) المناهج الداللية المعاصرة (ان يطبق  3.2

يستلدم الطالب محرك البحيث علي  النيت للحصيول علي  معلوميات حيول: نظريية  3.3
 الحقول الداللية

 

  ينشئ الطالب مجموعة تواصل مع طالب مجموعته حول التكليفات الجماعية. 3.4

 

  انًمشس يٕضٕػاثج. 

 االحصالعاػاث   و

1 
 أوال: المعجم العربي 

 التعريف بالمعجم : لغة واصطالحا -

   8 
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 مراحل التأليف المعجمي : -

كتب  –غريب الحديث  –التأليف في غريب اللغة : ) كتيب غريب القرآن  ( أ
 النوادر(

 ا بل( –الليل  –الرسائل اللغوية التي تتعلق بموضوع واحد )للق ا نسان  ( ب

ج( جمع األلفاظ الموضوعة لملتلف المعاني ,) معاجم الموضوعات ( م ل : ) الغريب المصنف 
 الملصص البن سيده( –فقه اللغة لل عالبي  –األلفاظ الكتابية للهمذاني  –ألبي عبيد القاسم بن سالم 

 المدارس المعجمية :
اهم المعاجم  –عيوبها  –مميزاتها  –منهجها  –مدرسة التقليبات الصوتية :) رائد المدرسة  -1

 نموذج من أحد معاجمها ( –التي سلكت مسلكها 

اهم  –عيوبها  –مميزاتها  –منهجها  –مدرسة التقليبات الهجائية  : )رائد المدرسة  -2
 نموذج من أحد معاجمها ( –المعاجم التي سلكت مسلكها 

اهم المعاجم التي سلكت  –عيوبها  –مميزاتها  –منهجها  –مدرسة القافية : )رائد المدرسة  -3
 نموذج من أحد معاجمها ( –مسلكها 

اهم المعاجم  –عيوبها  –مميزاتها  –منهجها  –المدرسة الهجائية العادية :) رائد المدرسة  -4
 نموذج من أحد معاجمها ( –التي سلكت مسلكها 

 –المنجد  –اقرب الموارد  –المدرسة الحدي ة : نبذة عن أهم المعاجم الحدي ة : ) محيط المحيط 
 معاجم مجمع اللغة : الوجيز , الوسيط , البسيط ( المميزات والعيوب 

2 

  6 

2 

  انيا : علم الداللة 
 التعريف بعلم الداللة لدى العرب والغربيين  -

 مشكلة المعن  في الدراسات اللغوية قديما وحدي ا  -

 تطور علم الداللة في الغرب  -

 فروع علم الداللة : ) الدالليات المعجمية , الداللة التركيبية , الدالليات النصية (

6 

الداللة  –الداللة التركيبية  –الداللة الصرفية  –مستويات الداللة : ) الداللة الصوتية  -
 الداللة التلاطبية التداولية ( –المعجمية االجتماعية 

 الداللة االيحائية ( –الداللة الهامشية  –أنواع الداللة : ) الداللة المركزية  -

أنماط الداللة :) انتقال الداللة , التعميم , التلصيص , تغيير مجال االستعمال ,  -
 الحقيقة والمجاز (

 التطور الداللي : ) مفهومه , عوامله , انواعه , مظاهره (

6 

3 

علم الداللة عند العرب القدام  : المعجميون , الشرا  والمفسرون , األصوليون , المناطقة 
 والفالسفة و المتكلمون 

8 

 نظريات تحليل المعن  حدي ا: 
 النظرية االشارية : ) الم لث الداللي , المنهج السيميائي ( -

 "       التصورية : ) المعن  الذهني (  -

 "       السلوكية : ) المعن  وفق  آلية الم ير واالستجابة (  -

 "       السياقية : ) المعن  من لالل السياق (  -

 "      التحليلية : ) المعن  من لالل المحددات الداللية (  -

 نظرية الحقول الداللية : ) المعن  األن روبولوجي , المنهج الداللي البنيوي(

 
 المناهج الداللية المعاصرة :دراسة تطبيقية في 

يلتار األستاذ بعض أهم المناهج الداللية المعاصرة ) المنهج السياقي , المنهج التحليلي (, ويكلف 
 طالبه بمحاولة تطبيقها عل  نصوص عربية قديمة وحدي ة مع مقابالتها بمفاهيم داللية ترا ية مما لة

8 

  انًدًٕع

 

 ٔانخمٛٛى:انخذسٚظ  د.
 ٛى ٛانخم ٔطشقيخشخاث انخؼهى نهًمشس يغ كم يٍ اعخشاحٛدٛاث انخذسٚظ  سبط . 8

 ٛىٛانخم طشق انخذسٚظ اعخشاحٛدٛاث يخشخاث انخؼهى  شيضان

 انًؼاسف 1.0

 التقويم المستمر المحاضرة وا لتقاء . ان يعرف الطالب المعجم لغة واصطالحا 1.1
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 ٛىٛانخم طشق انخذسٚظ اعخشاحٛدٛاث يخشخاث انخؼهى  شيضان

1.2 
 ان يبيييين الطاليييب مراحيييل التيييأليف المجميييي

 وبداياته

شرائح عرض بوربوينيت 
. 

 االلتبارات الشفوية

1.3 
ان يذكرالطالب المدارس المعجمية , ومينهج 

 كل مدرسة ومميزاتها و عيوبها 
االلتبيييارات التحريريييية  الحوار والمناقشة .

 )مقالية وموضوعية(.

1.4 
ان يعييرف الطالييب علييم الدالليية عنييد العييرب 

 والغربيين
قصاصات ورقيية لمم لية 

 التمارين و
إعيييييييييييييداد التقيييييييييييييارير 

 والواجبات المنزلية
 زيارة مواقع ا نترنت ان يسرد الطالب فروع علم الداللة 1.5
   ان يذكر الطالب مستويات علم الداللة  

 
ان يبييين الطالييب المقصييود بنظرييية الحقييول 

 الداللية
  

 انًٓاساث 2.0

2.1 
أن يشارك الطالب مع زمالئه في ندوة حول 

 علم الداللية فروع :

البحييييييييييوث الجماعيييييييييييية 
 الواجبات .

 بطاقات المالحظة .

2.2 

أن ييييدير الطاليييب حلقييية نقييياش ميييع زمالئيييه 
 بدايات التأليف في المعجم العربي حول:

المجموعييييييات الصييييييغيرة 
داليييل القاعييية أ نييياء حيييل 

 التمارين.

 تقويم األقران.

2.3 
ان يقيييييارن الطاليييييب بيييييين مدرسيييييتين مييييين 

 المدارس المعجمية

 التقويم المستمر, المحاضرة.

2.4 

ان يبحييث الطالييب عيين كلميية ) مكتبيية ( فييي 
معجيييم العيييين لللليليييي , ومعجيييم الصيييحا  

 للجوهري 

 االلتبارات الشفوية. المناقشة.

2.5 

االلتبيييييييييييييييييييييييييييييييارات  العصف الذهني . ان يميز الطالب بين أنواع الداللة الملتلفة
التحريرية)مقالييييييييييييييييييية 

 (ةوموضوعي

2.6 
إعيييييييييييييداد التقيييييييييييييارير  أوراق العمل ان يم ل الطالب للتطور الداللي 

 والواجبات المنزلية.
   انكفاءاث 3.0

3.1 

ان يعقد الطالب مقارنية بيين نظرييات تحلييل 
المعني  الحدي ية : ) ا شيارية , التصييورية , 

 السلوكية (

إعيييييييييييييداد التقيييييييييييييارير  
 والواجبات المنزلية

3.2 
مييين كتيييب ان يطبيييق الطاليييب علييي  نمييياذج 

 التراث بعض ) المناهج الداللية المعاصرة (

 

3.3 

يسييتلدم الطالييب محييرك البحييث عليي  النييت 
للحصييييول عليييي  معلومييييات حييييول: نظرييييية 

 الحقول الداللية

المجموعييييييات الصييييييغيرة 
 عل  ا نترنت .

 األسئلة الشفوية .

3.4 
ينشيئ الطالييب مجموعيية تواصيل مييع طييالب 

 مجموعته حول التكليفات الجماعية.
واجبيييات تتطليييب البحيييث 

 عل  شبكة ا نترنت.
األسييييييييئلة التحريرييييييييية 
 )مقالية وموضوعية(.

 

يسييتلدم الطالييب محييرك البحييث عليي  النييت 
للحصييييول عليييي  معلومييييات حييييول: نظرييييية 

 الحقول الداللية

المجموعييييييات الصييييييغيرة 
 عل  ا نترنت .

 األسئلة الشفوية .
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 انطهبت  حمٛٛى أَشطت. 6

 ٛىٛانخم أَشطت و
 انخمٛٛىحٕلٛج 

 )ثبألعجىع(
 انُغبت 

 ٛىٛانخمدسخت  إخًانٙيٍ 

 %11 يغزًش انزمىَى انًغزًش + واججبد صغُشح 8

 %21 انزبعغ اخزجبس َصفٍ 6

 %11 انثبٍَ ػشش كزبثخ ثحش أو رمشَش 2

 %61 انغبدط ػشش االخزجبس انُهبئٍ 4

5    

6    

7    

1    
 انخ( وسلخ ػًميششوع جًبػٍ،  ،رمذًٍَػشض  شفهٍ، ،رحشَشٌ اخزجبس)ُى ُانزم أَشطخ

 

 

 انطالبٙ:األكادًٚٙ ٔانذػى  اإلسشادأَشطت  -ْـ 

      انغاػاث انًكخبٛت يكخٕبت أياو حدشة األعخاراث العخمبال انطانباث , ٔحمذٚى انذػى ٔاإلسشاد ٔانخٕخّٛ -

 اَشطت االسشاد االكادًٚٙ يٕخٕدة نكُٓا غٛش يفؼهت بانشكم انكافٙ.-

 ٚحخاج ػذد كبٛش يٍ انطالب انٗ انذػى  انطالبٙ نخحٍٛ ححصٛهٓى انؼهًٙ.-

 
  ٔانًشافك:يصادس انخؼهى  –ٔ 
 انخؼهى:يصادس لائًت . 8

 نهًمشس انًشخغ انشئٛظ

 انًؼبجى انهغىَخ / د. إثشاهُى يحًذ َجب

 َشأح انًؼبجى انؼشثُخ ورطىسهب ، دَضَشح عمبل -

  ػهى انذالنخ / أحًذ يخزبس ػًش -

  -ػهى انذالنخ / فشاَ  ثبنًش، رشجًخ : صجشٌ انغُذ -

 -   
 

 انًغاَذةانًشاخغ 

 المعجم العربي / حسين نصار  -
 الصحا  ومدارس المعجميات العربية / أحمد عبد الغفور عطار  -
 اللغة العربية معناها ومبناها / د. تمام حسان  -
 , ترجمة : كمال بشر  دور الكلمة في اللغة / استيفن أولمان -
 اتجاهات البحث اللساني / ميلكا إيفيتش , ترجمة سعد مصلو  , وفاء كامل  -
 داللة االلفاظ / إبراهيم أنيس  -
 اللغة والمعن  والسياق , ج ليونز , ترجمة : عباس الوهاب  -
 علم الداللة / ك . جرمان ور . لوبون , ترجمة : نور الهدى لوشن  -
/ د. صبري إبراهيم السيد علم الداللة -  

- -  

 اإلنكخشَٔٛتانًصادس 

 يىلغ جبيؼخ او انمشي وانجبيؼبد األخشي  - -

 مواقع المكتبات بالجامعات السعودية لاصة والعربية عامة.  -

 موقع مكتبة المصطف  صل  هللا عليه وسلم ا لكترونية. -

 موقع شبكة الفصيح لعلوم العربية. -

 موقع شبكة األلوكة . -

 الشنكبوتية .موقع  -

 موقع األستاذ الدكتور محمد سعيد ربيع الغامدي -
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  ٖأخش
-  

 

 

 انًطهٕبت:انًشافك ٔانخدٓٛضاث . 6

 يخطهباث انًمشس انؼُاصش

 انًشافك
 إنخ(...  ، لبػبد انًحبكبحانؼشض انذساعُخ، انًخزجشاد، لبػبد انمبػبد)

 . لبػخ يجهضح ثزمُُبد انؼشض -

انؼًمطبوالد يغزذَشح نفشق  -  . 

 عجىسح ركُخ . -

 انخمُٛت انخدٓٛضاث
 انجشيجُبد( انزكُخ،انغجىسح  انجُبَبد،ػشض  )جهبص

 . جهبص حبعت آنٍ -

 . طبثؼخ نُضس -

 اَزشَذ -

 يؼًم حبعىثٍ رجؼبً نطجُؼخ انزخصص() ٖأخش حدٓٛضاث

 
 

 

 

 
 

 نًمشس:اخٕدة  حمٕٚىص. 
  

 ٛىمٛطشق انخ ٌٕانًمًٛ يداالث انخمٕٚى

نتائج الطالبات بنتائج مقارنة  -
 طالبات كليات وجامعات ألرى .

 حهمخ َمبػ يغ صيُالد انمغى -

اعيييزجبَخ ريييىصع ػهيييً انطبنجيييبد نزمُييييُى 

انًمييشس وَييزى رىصَؼهييب فييٍ َهبَييخ انفصييم 

 رؼهُى انًؼهى نُفغه يٍ خالل صيالئه

تحليل االلتبارات ومقارنتها مع  -
جهة ألرى من الجوانب التالية ) 

 الشمولية , التميز , الصعوبة ( 
 

انزىاصييم يييغ األلغييبو انًُييب شح  -

 ثبنجبيؼبد انغؼىدَخ وانؼشثُخ

اعييزمجبل صَييبساد يييٍ كهُييبد و جبيؼييبد 

 اخشي

ميييين أوراق ا جابييييات ة تصييييحيح عينيييي
والواجبيييييات مييييين زميلييييية متلصصييييية 

 النتائج .ودراسة  بات 

 لُبداد انجشَبيج-
انزىاصم و االعزفبدح يٍ هُئخ االػزًيبد -

 االكبدًٍَ 

 
 

  

   

 
  

   

 إنخ(يصبدس انزؼهى ...  نهًمشس،يخشجبد انزؼهى فبػهخ طشق رمُُى انطالة، يذي رحصُم ، فبػهُخ انزذسَظ )يثم.يجبالد انزمىَى 

 رحذَذهب( زىَ) أخشي ،ُشظانًشاجغ انُ انجشَبيج،لُبداد  انزذسَظ،أػضبء هُئخ  )انطهجخ، ىٌانًمًُ

 (يجبشش وغُش يجبشش)ُى مُانز طشق

 

 

 

 . اػخًاد انخٕصٛف ذ

  خٓت االػخًاد

  سلى اندهغت

  حاسٚخ اندهغت
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