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 فيالدلفيا جامعة

 والفنون اآلداب: ةــالكلي

 وآدابها العربية غةالل: مـــالقس

 2017/2018 الجامعي العام من األّول:الفصــــــل

 المادة تدريس خطة

 

 0110243: المادة رمز اللسانيات: ادةماال

 :والمرافقة/ أو السابقة المتطلبات الثانية السنة: المادة مستوى

 3: المعتمدة الساعات 11-10:  المحاضرة موعد

 

   التدريس هيئة عضو   

 اإللكتروني البريد المكتبية الساعات وموقعه المكتب رقم األكاديمية الرتبة ماالس

 yrababa@philadelphia.edu.jo 11-10 والفنون اآلداب كلية  شاركم أستاذ ربابعة يوسف. د

 

 :المادة وصف

 أن   على تقوم معرفية دئمبا من انطالًقا ومجاالتها واتجاهاتها اللسانيات بموضوع الطلبة تبصير إلى المادة هذه تسعى

دة بنية بوصفها نفسها اللغة على تستند علمية دراسة اللغويين والسلوك الظاهرة يدرس الذي العلم هي اللسانيات  عن ُمجر 

 ناطًقا وجعلتها اللغة خطفت التي الخارجية القوانين من وغيرها النفس وعلم والجغرافيا، كالتاريخ، األخرى المعرفية األبنية

 .باسمها

 أبرز على الوقوف عن فضال اإلنسانية والعلوم المعرفة نظرية في وموقعها اللسانيات منجزات توثيق إلى المادة تسعى كما

 لمادة فإن   ذلك على وعالوة. نظري اتهم في والت فاصل التواصل وحدود اتجاهاتهم ومعرفة وأعالمها ومفك ريها، اللساني ات علماء

 بها االنتفاع وفرص وآفاقها وبرامجها اللسانيات تطبيقات وهو أال النظرية المقاصد مع يت فق ايًّ وظيف إنجازيًّا طموًحا اللسانيات

 اللغات، وتعليم والرقمنة، والحوسبة والكتابة، والخطابة، واإلعالم، اإلعالن،: مثل المتنو عة وشجونها الحياة شؤون في

، والتخطيط والترجمة،  .والخطابات ليبواألسا األنحاء وتحليل اللغوي 
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 :المادة أهداف

 . المتنوعة المعرفة حقول في وموقعها اللسانيات أهمية بيان .1

 .بها الُمحيطة والظروف نشأتها وعوامل اللسانيات موضوع معرفة .1

 .بينها الجوهرية والفروق اللسانيات اتجاهات تمييز من الطلبة تمكين .2

 .اللسانيات فروع بين التمييز .3

 .اللساني ات مدارس إلى فر  التع .4

 .اللساني ات مناهج إلى فر  التع .5

 .المختلفة الحياة وشؤون المعرفية والمجاالت الحقول شت ى في اللسانيات توظيف آليات بيان .6

 .تطبيقات قراءات، ،مناظرات ، مناقشات محاضرات، :المادة تدريس أساليب 

 :التقييــــم أدوات     

 مشاريع أو/و قصيرة أبحاث أو/و تقارير •

 قصيرة امتحانات •

 واجبات •

 والتقارير لألبحاث شفوي تقديم •

 ونهائي فصلية امتحانات •

  التقييم أدوات على العالمات توزيع

 العالمة التقييم أدوات

 عالمة 20 األول االمتحان

 عالمة 20 الثاني االمتحان

 عالمة 40  النهائي االمتحان

 عالمة 20   القصيرة االمتحانات/  المشاريع/  الواجبات/  اثاألبح أو/و التقارير

 عالمة 100 المجموع
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 والتوثيق العلمية األمانة

ه: التوثيق أسلوب • دوا التي مهاراتهم توظيف إلى الطلبة يوج   معلوماتهم، توظيف في المناهج مساق في بها تزو 

سناد  . والمصدر المرجع بذكر أصحابها إلى األفكار وا 

  ألصحابها الفكرية الحقوق إسناد •

  Plagiarism األكاديمي السطو عن االبتعاد •

 

 الدراسي الفصل على المادة توزيع                         •

 

 وعــــــــاألسب
 تقديمها ومواعيد والتقارير الوظائف تغطيتها المطلوب والمساندة األساسية المادة

 

 األول

 اللسانيات في مدخل •

 .اللسانيات مفهوم •

 .األساسية ومقوالتها اللساني ات مبادئ •

 

 الثاني

 اللسانية المدارس •

 .البنيوي ة المدرسة •

 .التحويلي ة المدرسة •

  

 اللسانية المدارس أهم عن قصير تقرير

 الرابعو  الثالث

 .االجتماعي ة اللسانية المدرسة

 .الوظيفي ة المدرسة

 .التداولي ة المدرسة

 

 

 قصير امتحان اللسانية الدراسات أعالم • مسالخا

 السادس

 اللسانّيات أنواع •

 ..ومجاالتها مفهومها ؛االجتماعية اللسانيات  •

 ومجاالتها مفهومها النفسية؛ اللسانيات •

•  

 اللسانيات أنواع عن قصير تقرير
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 والثامن السابع

 األول االمتحان

•  

 التهاومجا مفهومها: اإلعالمّية اتيّ اللسان 

  األدبي   النقد في اللسانيات أثر: األدبّية اللسانيات 

 .النقدية والمناهج النظرية في اللسانيات وأثر الحديث،

 ومجاالتها مفهومها ؛التربوّية اللسانيات 

 

 

، المنهج: اللسانيات مناهج تاسعال   التاريخي   والمنهج الوصفي 

 

 العاشر
،التقاب والمنهج المقارن، المنهج •  .المعياري   والمنهج لي 

 اللسانيات مجاالت عن ورقة تحضير

 التطبيقية

 عشر الحادي

 عشر والثاني

 والمنهج التاريخ: العربي اللساني الدرس

 .العربي   اللساني الدرس بدايات

 .العربي   اللساني   الدرس اتجاهات •

 .الحديثة العربي ة اللساني ات أعالم

•  

 قصير امتحان

 عشر الثالث

 

 الثاني متحاناال

 

 التطبيقية اللسانيات •

 .التطبيقية اللساني ات مفهوم •

 .التطبيقي ة اللساني ات مجاالت •

 

 عشر الرابع
 الصرفي   الصوتي،: اللساني التحليل مستويات   

 

 

،   .1 عشر الخامس   الداللي   النحوي 

 عشر السادس

  تجريبي امتحان

 النهائي االختبار

 .ةالعالمي   اللغة  .2

 .اإلنترنت وشبكة اللغة •

 في اللغة استخدامات عن ورقة تحضير

 االنترنت

 تدريس ساعة كل مقابل ساعتين عن يقل ال ما: الطالب عاتق على الملقى العمل حجم
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 :والغياب الحضور سياسة

 يترتب إذ الكلية عميد هيقبل قهري أو مرضي عذر بدون للمادة المقررة الساعات من% 15 من أكثر بالتغيب للطالب يسمح ال
 في عالمته وتكون النهائي لالمتحان التقدم من يمنع بينما للعذر، العميد قبول حالة في المادة من منسحباً  الطالب اعتبار
 .القهري أو المرضي للعذر العميد قبول عدم حالة في صفراً  المادة

 

       للمادة العلمية المراجع

 2001 عمان، الثقافة، وزارة منشورات لسانيات،ال في محاضرات: الشايب فوزي .1

 1997 بيروت، العربية، النهضة مكتبة( العربي للقارئ مقدمة) اللغة علم: السعران محمود .2

 1985 القاهرة، المعارف، دار وتطوره، نشأته اللغة علم: الرب جاد محمود .3

 .اللسانيات مبادئ قدور، أحمد .4

 .جتماعياال اللغة علم السيد، صبري .5

 .العربي اللسان علم مجاهد، الكريم عبد .6

 .المعرفية وأسسها اللسانيات المسدي، السالم عبد .7

 .اللسانيات في مقدمة برهومة، عيسى .8

 .تطبيقية لسانية دراسات الوعر، مازن .9

 .العربية وتعليم التطبيقية اللسانيات العناتي، وليد .10

  


