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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
 
   

 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
   بغداد  –كلية احلكمة اجلامعة   :ةالكلي

 العربيةاللغة : القسم العلمي
 / املرحلة الثانية  المعجم العربي وعلم الصوتاسم املقرر الدراسي )املادة الدراسية(: 

 
 0202/   7/    7 اتريخ ملء امللف :  

 
 :   التوقيع

 م.م مروه عبد الباسط محيد: اسم استاذ املادة
 0202/     7/7:   لتاريخا

 :   التوقيع
 أ.دأحالم خليل حممد  اسم رئيس القسم :

 0202/  7/    7:  لتاريخا
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 يف القسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعيجلنة دقـق امللف من قبل 
   

 :التوقيع
 م.د سهام قنرب علي  واألداء اجلامعي يف القسم:ضمان اجلودة عضو جلنة اسم 

 0202:   /    / التاريخ
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 الدراسي صف المقررو

 

 الجامعةكلية الحكمة  المؤسسة التعليمية .1

 اللغة العربيةقسم     علمي القسم ال .2

 المقرر )اسم المادة(اسم  .3
 المعجم العربي وعلم الصوت

 

 بعد()عن  الكتروني أشكال الحضور المتاحة .4

 النظام السنوي نظام المقرر )فصلي/ سنوي( .5

 ساعة الكلي( 66ساعة اسبوعياً ) 2 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2621/     7/ 7         تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 -:أهداف المقرر .8
 

 
 وصف لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في هذا المقرر

 المعرفة: (أ
 لمادة المعجم العربي ونشأته.أن يميز الطالب بين المفاهيم المختلفة  .1

 البحث فيها.المدارس المعجمية وطريقة منهاجها وكيفية أن يتعرف الطالب على  .2

 الصوت وطبيعته وصفاته .أن يعرف الطالب  .3

 بين مخارج األصوات وأماكن خروج الحرف.أن يميز  .4

 التأصيل لألصوات الصامتة والصائتة.أن يدرك  .5
 

 أن يميز بين الظواهر الصوتية المختلفة. .6

 

 

  

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 طرائق التقييم      

 

 ان يكون الطالب قادِرا على استنباط التقليبات الصوتية لكل لفظة -

 أن يكون الطالب قادرا على الكشف في جميع المعاجم اللغوية. -

 ان يكون الطالب قادًرا على تحليل المفردات وفقا لنظريات علم الداللة المعجمي.  -

 أن يكون قادًرا على التفريق بين صفات األصوات ومخارجها. -

 أن يكون قادرا على التفريق بين مخارج األصوات المتقاربة في مخرجها ولفظها بصورة صحيحة. -

 أن يفرق بين الظواهر الصوتية ومعرفة تطبيقها على النصوص الشعرية والنصوص القرآنية. -

 

 -:وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .9
  االهداف المعرفية  -أ

تعريف الطالب بعلم المعجم ونشأته وأهميته وواضعِه وأهم المدارس لفهم هذا   .1

 العلم

تنمية الملَكة المعجمية والداللية وتدريب الطلبة على طرق الكشف في جميع   .2

 المعاجم

ربط الطالب بكتب المعاجم ، واطالعهم على  أهم المناهج الداللية في العصر  .3

 الحديث

الداللة المعجمي من خالل التصور المعجمي في  تعريف الطالب بنظريات علم .4

 الدرس اللغوي الحديث.

 أن يعرف الطالب مفهوم الصوت وصفاتِه ومخارج األصوات. .5

 يعرف الطالب الفرق بين الصوت والحرف.أن  .6

 أن يعرف الطالب المقاطع الصوتية وأنواعها. .7

 البشرية .أن يعرف الطالب الظواهر الصوتية وأنواعها وتأثير ذلك في األذن  .8

 

 برنامج لخاصة بالا يةالمهاراتاألهداف  –ب 

 ) طريقة البحث في المعاجم( الطرائق االستكشافية -1ب

 واحترام الرأي اآلخر. المناقشة الجماعية -2ب

معرفة كيفية تجنب الوقوع في والنقاشية للتوصل مع الطالب الى أفضل الحلول و الطريقة الحوارية-3ب

 الخطأ.

 

 طرائق التعليم والتعلم      
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 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 

 :وصف لمهارات العالقات الشخصية ، والقدرة على تحمل المسؤولية المطلوب تطويرها-1ج

 .في المعجم وتقليب الكلمة بصورة صحيحة ان يتحمل المسؤولية في البحث عن المعلومة  -2ج

 .البحث في المدارس المعجميةان يشارك المتعلم في  -3ج

تنتمي إلى أكثر من مدرسة معجمية  أن يشارك في إعداد تقارير تحتوي على كلمات -4ج

 واستخراجها من المعاجم بصورة صحيحة.

 
    

 

 طرائق التقييم  

 عن طريق نشر مهمة للطالب يرفق فيها تلك المشاريع بحوثتقديم ال. 

 . امتحان منتصف الكورس 
 يومية مفاجئة . اختبارات 
 . مشاركات ومناقشات صفية 
 . واجبات بيتية 
  التفاعلية.المناقشات 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 

  تحسين قدرات الدارسين اللغوية وتنمية قدراتهم في التواصل مع المجتمع من جهة األلسنية واللغة. 
  المعجمية عبر قنوات اإلعالم المتنوعة.االستماع لنماذج حية من المعرف اللغوية 
 )التدريس من خالل مواقف عملية ) الدراسة المعجمية لبعض النماذج القديمة والحديثة 

 
 

 بنية المقرر .16

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

 االختبارات التحريرية حماضرات ونقاش المعجم والقاموسمعنى  عرفيةم تحقيق أهداف  2 1
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2 2  
تحقيق أهداف 

 معرفية

محاضرات  فوائد المعجم واهميته
 ونقاش

 االختبارات التحريرية

تحقيق االهداف  2 3
 الوجدانية والقيمية

محاضرات  انواع المعاجم اللفظية
 ونقاش

 االختبارات التحريرية

4 
تحقيق االهداف  2

 والقيميةالوجدانية 
مدرسة الخليل الصوتية 

فيها  والتقليبات وطريقة الكشف
 وخصائصها

محاضرات 
 ونقاش

عمل واجب عن كيفية 
استخراج الكلمة من 

 معجم الخليل

5 
مدرسة ابن دريد الترتيب  المهارة المعرفية 2

ة األلفبائي معجماتها وطريق
 الكشف فيها

محاضرات 
 ونقاش

عمل واجب عن كيفية 
الكلمة من استخراج 

 معجم ابن دريد

6 
تحقيق االهداف  2

 الوجدانية والقيمية
مدرسة الجوهري )الفصل 
والباب( معجماتها وطريقة 

 الكشف فيها وخصائصها

محاضرات 
 ونقاش

عمل واجب عن كيفية 
استخراج الكلمة من 

حاحمعجم ال  ص ِّ

7 

تحقيق االهداف  2
 المعرفية

 رتيبمدرسة الزمخشري والت
قة االلف بائي معجماتها ، وطري
 الكشف فيها وخصائصها

محاضرات 
 ونقاش

عمل واجب عن كيفية 
استخراج الكلمة من 

 معجم الزمخشري 

8 
تحقيق األهداف  2

 المعرفية
 معاجم االلفاظ/

 تهذيب اللغة لالزهري 
محاضرات 

 ونقاش
عمل واجب عن كيفية 
استخراج الكلمة من 
 معجم تهذيب اللغة 

9 
االهداف تحقيق  2

 المعرفية
تهمفهوم علم الصوت وموضوعا محاضرات  

 ونقاش
 االختبارات التحريرية

01 
تحقيق االهداف  2

 الوجدانية والقيمية
 الفرق بين الصوت والحرف

 اركانه ووظيفته وأهميته
محاضرات 

 ونقاش
عمل مهمة توضح 
الفرق بين الصوت 

 والحرف

تحقيق األهداف  2 00
 المعرفية

محاضرات  مخارج االصوات
 ونقاش

 االختبارات التحريرية
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02 
تحقيق األهداف  2

 المعرفية
محاضرات  صفات االصوات

 ونقاش
المناقشة والعصف 

 الذهني

تحقيق الهداف  2 03
 المعرفية

محاضرات  األصوات الصامتة
 ونقاش

المناقشة والعصف 
 الذهني

04 
تحقيق األهداف  2

 المعرفية

محاضرات  األصوات الصائتة
 ونقاش

المناقشة والعصف 
 الذهني

05 
تحقيق األهداف  2

 المعرفية

معجمات المعاني/ الغريب 
ف  البي عبيدنالمص  

 

محاضرات 
 ونقاش

عمل مهمة تحتوي على 
كلمات الستخراجها 

 معجم المصنف

 
تحقيق األهداف  2

 المعرفية

ة فقه اللغة للثعالبي)دراس
 تطبيقية(

محاضرات 
 ونقاش

عمل واجب عن كيفية 
الكلمة من  استخراج

 معجم فقه اللغة

تحقيق القياس  0 06
 والتقويم

لامتحان الفصل الدراسي األو   امتحان 
 الكتروني

 إعداد نموذج اسئلة

07 
تحقيق األهداف  2

 المعرفية
 المخصص البن سيدة) دراسة

 تطبيقية(
محاضرات 

 ونقاش
عمل واجب عن كيفية 
استخراج الكلمة من 

 معجم المخصص

08 
األهداف تحقيق  2

 المعرفية
المعجمات الحديثة سماتها 

 وخصائصها
محاضرات 

 ونقاش
 االختبارات التحريرية

09 
تحقيق األهداف  2

 المعرفية
محاضرات  أنواع المقاطع

 ونقاش
 االختبارات التحريرية

21 
تحقيق مهارة  2

 القياس والتقويم
محاضرات  تطبيقات على المقاطع

 ونقاش
 االختبارات التحريرية

20 
تحقيق األهداف  2

 المعرفية

محاضرات  الظواهر الصوتية )الهمز(
 ونقاش

 االختبارات التحريرية

22 
محاضرات  اإلشمام والرومتحقيق األهداف  2

 ونقاش
 االختبارات التحريرية
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l 

 البنية التحتية  .11

، دار مصر للطباعة العربي نشأته وتطوره /حسين نصارالمعجم  - ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 م0988،

المعاجم اللغوية في ضوء دراسات علم اللغة الحديث، محمد  -
، دار النهضة العربية للطباعة 0966/ 0أحمد أبو الفرج،ط

 المعرفية

23 
تحقيق األهداف  2

 المعرفية

محاضرات  االمالة والنبر
 ونقاش

 االختبارات التحريرية

24 
األهداف تحقيق  2

 المعرفية

محاضرات  االختالس والمد
 ونقاش

 االختبارات التحريرية

 
اهداف تحقيق  0

 القياس والتقويم

انيامتحان الفصل الدراسي الث  امتحان 
 الكتروني

 االختبارات التحريرية

25 
تحقيق األهداف  2

 المعرفية

محاضرات  الوقف والتقاء الساكنين
 ونقاش

 االختبارات التحريرية

26 
تحقيق األهداف  2

 المعرفية

صلة الصوت بنشأة اللغة 
 والمعنى

محاضرات 
 ونقاش

 االختبارات التحريرية

27 
تحقيق األهداف  2

 المعرفية

محاضرات  األصوات واللهجات العربية
 ونقاش

 االختبارات التحريرية

28 
تحقيق األهداف  2

 المعرفية

 جهود العلماء في علم الصوت
 القدماء والمحدثين

محاضرات 
 ونقاش

 االختبارات التحريرية

29 
تحقيق مهارة  2

 القياس والتقويم
 شفويةاالختبارات ال امتحان االمتحانات الشفوية

31 
تحقيق مهارة  2

 القياس والتقويم
 االختبارات التحريرية امتحان االمتحانات النهائية
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 والنشر، القاهرة .
 

 ، القدة، 0988، 0ط،علم األصوات أصوات اللغة العربية، بسام بركة -
 .لبنانبيروت /   –مركز اإلنماء القومي 

المعاجم اللغوية في ضوء دراسات علم اللغة الحديث، محمد  - ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2
، دار النهضة العربية للطباعة 0966/ 0أحمد أبو الفرج،ط

 والنشر، القاهرة .
-  

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
، األكاديمية 2103/ 0نظريات علم الداللة المعجمي ، ديريك جيرارتس،ط -

 الحديثة للكتاب الجامعي ، الرياض
 علم األصوات أصوات اللغة العربية، بسام بركة -
مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية إلى جانب مجالت  -

 كلية اآلداب.
 

ـ المراجع االلكترونية، مواقع ب 

 االنترنيت ....
صوت العربية شبكة-  

http://www.voiceofarabic.net/ الرابط 
شبكة الفصيح لعلوم اللغة العربية -  

 http://www.alfaseeh.com/vb/forum.php الرابط/

  
 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .16

 

  تتضمن استضافة اصحاب  نقاشية أو سمنرات موجهة للطلبةإثراء المادة العلمية من خالل إقامة حلقات

 المؤلفات التي اثرت على اللغة العربية الكثير من األلوان المعرفية .

 

  تعريف الطالب على المكاتب التراثية ، والجديدة ، والمكاتب الرقمية  ، ومعرفة الفروق بينها وتمكين الطالب

 ة .بسالس عن المعاجم  على كيفية البحث فيها

 خارجية معلومات تتطلب التي الواجبات من االكثار. 

 وبيان كيفية التفريق بين المدارس المعجمية  تعريف الطالب بالمعاجم القديمة والحديثة واتقان البحث فيها

والتمكن من مخارج الصوات وصفاتها وبيان رأي العلماء القدماء والمحدثين فيها ومعرفة الفرق بين 

الصوت والحرف ومعرفة استخراج الطالب للحرف من مخرجه الصحيح، ومعرفة الفرق بين الصوت 

 غيًا ملحوًظا في الكالم.الصامت والصائت، والظاهر الصوتية التي تحدث ت
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 اللجنة العلمية في القسم:

 التوقيع:

 :اعضو 

 التاريخ:

 التوقيع:

 :اعضو 

 التاريخ:

 التوقيع:

 :ارئيس

 التاريخ:

 
 

 


