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 ادلؤمتر الدويل للغة اللعربية

 تفعيل اللغة العربية كعنصر حضاري
 "مستقبل اللغة العربية يف عصر العودلة بني األمل واليأس"

 

 

 

 ابلتعاون بني جامعة شريف ىداية هللا اإلسالمية احلكومية جاكرات إندونيسيا
 واحتاد مدرسي اللغة العربية

 

 

 شعبان ىـ 22-91لفرتة ما بني ادلنعقد جباكرات يف ا

 م 2192يوليو  1-92
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 املؤمتر الدويل للغة العربية
 "تفعيل اللغة العربية كعنصر حضاري )مستقبل اللغة العربية يف عصر العوملة بني األمل واليأس(

 
 ابلتعاون بني جامعة شريف هداية هللا اإلسالمية احلكومية جاكرات اإلندونيسيا

 واحتاد مدرسي اللغة العربية
 

 ادلنعقد يف جامعة شريف ىداية هللا اإلسالمية احلكومية جاكرات
 ه 9311شعبان  22-91يف الفرتة ما بني 

 م 2192يوليو  1-92
 

 احملررون:
 انسوتيون أنصاري سيوطي أمحد

 أمحدي عثمان
 دمحم شريف ىداية هللا

 ملكي أأن
 داود لينتانج

 إمام سوجوكو
 يايتنعفة أم

 
 إصدار : جامعة شريف ىداية هللا اإلسالمية احلكومية جاكرات اإلندونيسيا

 2192عام 
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 .ادلنجد األجبدي لفؤاد البستاين 

 .ال روس خلليل اجلر 

 
o  .دلعجم عري يواكب التطور ادلتسارع للحضارة 
o .معايَت تصنيف ادلعاجم 
o لعرض.تصنيف ادلعاجم من حيث اذلد  و أسلوب ا 
o .وظيفة ادلعجم 

 
 صناعة ادلعجم.
o ادلكوانت األساسية للمعجم: 

  .ادلقدمة 

 .ادلداخل 

 .ادلعلومات والشرح 

 .بيان الدالالت 

 .اخلاسبة 

  الغال. 
o .ادلعاجم ادلتخصصة كخطوة دلعجم موسوع  شامل 
o صناعة ادلعجم وعلم ادلصطلح: 

  أي صنف من ادلعلومات الداللية؟أي صنف من ادلعلومات الداللية؟

من مدونتو اللغوية ويرتبها حسب نظام الًتتيب الذي خيتار، ينكب على صياغة  بعد أن خيتار ادلعجم  مداخلو
عدة معان، فإن على  -من جراء االستعمال الطويل -ادلعلومات الداللية عنها. ودلا كانت كل كلمة تقريبا قد اكتسبت

ٍت اجلاري؟ ادلعٌت احملسوس أم ادلعجم  أن يقرر ما الذي يضمن من ىذه ادلعاين وما الذي يغفل: ادلعٌت األصل  أم ادلع
 ادلعٌت التجريدي؟ ادلعٌت احلقيق  أم ادلعٌت اجملازي؟ ادلعٌت األساس  أم ادلعٌت اذلامش ؟ اخل.

ويف صناعة ادلعجم احلديث، حيدد ادلعجم  اختياراتو يف ووء مجلة عوامل يف طليعتها: نوع ادلستعملُت الذين 
 ال ادلعجم، وحجمو.يستهدفهم ادلعجم، والغرض من ادلعجم، ورل
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