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 شناسنامه ماده: 

 

 ساعات هفتگی نوع واحد واحد نوع ماده عنوان ماده کد ماده دوره

 1 نظری 1 تخصصی 4مفردات   کارشناسی

 تفسیر رشته

 کار در کالس -تاب خانه ای مطالعات ک -محاضره روش تدریس

  برد کلمات کلیدی در قرآن واستخراج معانی اصطالحی آن ها پرداخته می شود . ردر این ترم به بررسی کا مادهتعریف 

 اهداف ماده

قات تمام مشت وراجعه مپس از بررسی قرارداد لغوی، اشتقاق صرفی و اشتقاق کبیر و اکبر کلمات کلیدی  انتخاب شده ، به قرآن 
یات گذاشتن آ نار همکمی گردد، پس از آن معانی اصطالحی مورد توجه قرآن از آن کلمه با  به کاررفته از این کلمه استخراج

 و نگاه به نظر مفسران و کتب وجوه و نظایر، استنباط خواهد شد.

دستاورد 
 آموزشی

 طالب پس از گذراندن این ماده قادر خواهند بود :
وجه حی مورد تی اصطالبه قرآن مراجعه وکلمات کلیدی مورد نظر انتخاب کنند پس از بررسی قرارداد لغوی ، اشتقاق ها، معان  

 قرآن کریم از آن کلمه را با کنار هم گذاشتن آیات استنباط نمایند.
  

 جدول ارزیابی و امتحانات:

 توضیحات حداکثر حداقل مورد ردیف
  %20 ٪10 بیان وضع لغوی  کلمات کلیدی  قرآن  1
  %20 ٪10 وجوه و نظایر، نظر مفسران  2
  %25 %10 اشتقاق کبیر و اکبر           3
  %25 ٪10 کاربرد کلمات در سیاق قرآنی 4

  %30 ٪20 استنباط معانی اصطالحی آن کلمات از منظر قرآن   
  ٪120 %60 جمع بندی 

 

 مراجع و مصادر:
 منابع ومراجع: 1
 هـ(170أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراهیدی البصری )المتوفى: , : کتاب العین-1

 8عدد األجزاء:  الناشر: دار ومكتبة الهالل   المحقق: د مهدی المخزومی، د إبراهیم السامرائی
 هـ(395أحمد بن فارس بن زکریاء القزوینی الرازی، أبو الحسین )المتوفى:  ،معجم مقاییس اللغة -2

 6عدد األجزاء:   .م1979 -هـ 1399عام النشر:   الناشر: دار الفكر  المحقق: عبد السالم محمد هارون
 هـ(1205لمتوفى: بیدی )اضى، الزَّمحمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسینی، أبو الفیض، الملقّب بمرت، تاج العروس من جواهر القاموس -3

 الناشر: دار الهدایة المحقق: مجموعة من المحققین
 دمحم: علیه وعلق ،حققه(هـ395 نحو: المتوفى) العسكری مهران بن یحیى بن سعید بن سهل بن اهلل عبد بن الحسن هالل اللغویة،أبو الفروق -4

 1: األجزاء مصر،عدد – القاهرة والتوزیع، للنشر والثقافة العلم دار: سلیم،الناشر إبراهیم
 هـ(502أبو القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب األصفهانى )المتوفى:  ،المفردات فی غریب القرآن -5

 هـ 1412 -الطبعة: األولى ،مشق بیروتد -الناشر: دار القلم، الدار الشامیة ،المحقق: صفوان عدنان الداودی
 هـ(597المتوفى: )جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علی بن محمد الجوزی  ،ر فی علم الوجوه والنظائرنزهة األعین النواظ -6
 والثقافة لعلما دار: ،الناشر(هـ395 نحو: المتوفى) العسكری مهران بن ىیحی بن سعید بن سهل بن اهلل عبد بن الحسن هالل ،أبو الوجوه والنظائر -7

 1: األجزاء مصر،عدد – القاهرة والتوزیع، للنشر
 
 

 

 

 

 

 



        
 4معهد عالی علوم اسالمی اهل سنت و جماعت جنوب ایران / سرفصل دروس / رشته تفسیر / مفردات 2

 
 )نظام ترمی( چهار بودجه بندی منهج ترم

 مراجع ومنابع سرفصل 
 دی،تعریف وآشنایی با ماده درسی، منظور از واژگان کلی هفته اول

 روش کار)وضع لغوی ، اشتقاقات، وجوه و نظایر ، نظر
 مفسران (

لفرج بو اجمال الدین أ ،نزهة األعین النواظر فی علم الوجوه والنظائر
 83،ص1ج هـ(597عبد الرحمن بن علی بن محمد الجوزی )المتوفى: 

 مقدمه الوجوه والنظائر،ابوهالل عسكری
 هفته دوم
 اله ، وضع لغوی و اشتقاقات صرفی جلسه اول

یط ، معجم الوس 36/320، تاج العروس  1/132، مقاییس 4/90العین 
 82، مفردات  1/25

 هفته دوم
 90/4العین «اله»اشتقاق های کبیر و اکبر  دومجلسه 

سوم هفته 
 ریوتحر ی،فخر راز یکشاف ، بیضاو ،مصطلحات اله ، وجوه و نظایر و نظر مفسران جلسه اول

سوم هفته 
 حكم ، وضع لغوی و اشتقاقات صرفی جلسه دوم

،  1/190، الوسیط 31/510، تاج العروس 2/72، مقاییس 3/66العین 
 248المفردات 

چهارم هفته 
 66/3العین «حكم»اشتقاق های کبیر و اکبر  جلسه اول

چهارم هفته 
 260ن ینزهة االع، 180ه والنظائر،ابوهالل عسكریسالوجو حكم ، وجوه و نظایر و نظر مفسران جلسه دوم

پنجم هفته 
 رحم ، وضع لغوی و اشتقاقات صرفی جلسه اول

 1/335، الوسیط 32/225، تاج العروس 2/414، مقاییس 3/224العین 
 347المفردات 

پنجم هفته 
 66/3العین «رحم»اشتقاق های کبیر و اکبر  جلسه دوم

هفته ششم 
 331، تزهة االعین  226ابوهالل عسكری  رحم ، وجوه و نظایر و نظر مفسران جلسه اول

هفته ششم 
 کتب ، وضع لغوی و اشتقاقات صرفی جلسه دوم

، 2/774، الوسیط 4/100، تاج العروس  5/128، مقاییس  5/341العین 
 699المفردات 

هفتم هفته 
 341/5العین «کتب»اشتقاق های کبیر و اکبر  جلسه اول

هفتم هفته 
 514، نزهة االعین  405ابوهالل عسكری  کتب، وجوه و نظایر و نظر مفسران جلسه دوم

هفته هشتم 
 علم ، وضع لغوی و اشتقاقات صرفی جلسه اول

، 2/624، الوسیط 33/126، تاج العروس 4/88، مقاییس 2/152العین 
 580المفردات 

هفته هشتم 
 152/2العین «علم»اشتقاق های کبیر و اکبر  جلسه دوم

هفته نهم جلسه 
 451، تزهة االعین 340ابوهالل عسكری  علم ، وجوه و نظایر و نظر مفسران اول

هفته نهم جلسه 
، 2/757، الوسیط 40/241، تاج العروس 6/108، مقاییس 8/365العین  صرفی ولی ، وضع لغوی و اشتقاقات دوم

 885المفردات 
هفته دهم 
 8/348العین  «ولی»اشتقاق های کبیر و اکبر  جلسه اول

هفته دهم 
 613، تزهة االعین 493ابوهالل عسكری  ولی، وجوه و نظایر و نظر مفسران جلسه دوم

هفته یازدهم 
 لغوی و اشتقاقات صرفیکفر، وضع  جلسه اول

 ،2/791، الوسیط14/50، تاج العروس 5/191، مقاییس 5/356العین
 714المفردات 

هفته یازدهم 
 5/356العین «کفر»اشتقاق های کبیر و اکبر  جلسه دوم

هفته دوازدهم 
 515، تزهة االعین 409ابوهالل عسكری  کفر، وجوه و نظایر و نظر مفسران جلسه اول

هفته دوازدهم 
  ...وتوضیحات رفع اشكال، جلسه دوم

 


