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 جامعة فيالدلفيا

 

 كلية اآلداب والفنون

 

 قسم اللغة العربية وآدابها

 

 2017/2018امعي من العام الج األولالدراسي  ــــــلالفص

 

 خطـــة تدريـــس المـــادة

Course Syllabus 

 110721 :المادة رقم اللسانيات الـمــــادة:

 - :و/ والمرافقةالمتطلبات السابقة أ طلبة الماجستير :مستوى المادة

 ساعات معتمدة 3 الساعات المعتمدة: االثنين 6.00 -3.00  :موعد المحاضرة

 

   عضو هيئة التدريس   

 األكاديمية الرتبة االسم
 رقم المكتب

 موقعهو
 البريد اإللكتروني الساعات المكتبية

 halaabboushi2005@yahoo.com 1.00-12.00 اآلداب/ 510 أستاذ مساعد د.هالة العبوشي

 :وصف المادة

 )إجباري(                          اللسانيات( 0110721)
تتنااااهذه اااااة  لنظااااهوا لننرس ااااهن ذلنظااااولسا لنهاااااهن ت لنخو ،اااات ذلت،هاهتسااااه، لنتهس   اااات  ذلنذ اااا  ت  ذلناااااهذ  ت  

 هن لنتخه ااه ذلنااا هة ت لت،تظهة اات  ذلنتخذ ه اات لنتذن و اات  ذ سةسااه لااو تخه ااه لنن ااذتو  ظااه تتنااهذه ظاااتذ 

لنهاهنّو، لن ذت ت  ذلن ّسل ت  ذلننخّذ ت  ذلنوتن ت  ذسبا  ةهاا لنهااهل لنخاو ص ب  اذه لنوسلااهن لنفسب ات لاو 

ةها لنهغت  ذب ه ت نرس ت لننرا ةنو ةبو لنقهاس لن،س،هنو  ،ا تتنهذه بفض لنوسلاهن لنت ب ق ت  نتذر ا  

 ةذلةو لنهاهن هن لنخو ،ت لو تخه ه ن ذ سهو

 

 ما يلي:تحقيق تهدف المادة إلى     :المادة أهداف

 .  الدارس اللسانيةيتعمق الطلبة في معرفة أن  -1

 .التحليل اللسانييتدرب الطلبة على أن  -2

 وفق المناهج اللسانية.أن يتمكن الطالب من إعداد بحث  -3

 .اللسانياتمصادر على الطلبة   يتعرفأن  -4

 ة في البحث العلمّي.أن يتمكن الطالب من االنتفاع بالمصادر اللساني -5
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 .يتدّرب الطلبة على كتابة البحوث اللغويّة باالستعانة بالمناهج اللغوية الحديثةأن  -6

 

 مكونات المادة: 

 مراجع اللسانيات، عبد السالم المسدي. -

 مبادئ اللسانيات، أحمد محمد قدور. -

 اللسانيات، سمير استيتية. -

 

 أساليب تدريس المادة:

  .اث ومناقشتهابح، عرض األتقاريرإعداد صفية، ، أعمال اقشاتمحاضرات، من       

 نتائج التعلم

 المعرفة والفهم   .1

 لتت،هاهن لنهاهن ت لنظفه ساوو ظفسلت 1

 لت الع ةهى لنوسلاهن لنهاهن ت لنظفه ساوو 2

   مهارات اإلدراك ومحاكاة األفكار .2

 لتختةلء بظشها س لنهاهن  ل لو لنظنسج ذلنت   سوو  1

 لنت   س لنهاهنو لنبنهءولنتوسب ةهى و 2

 (مهارات االتصال والتواصل األكاديمي )مع المصادر واألشخاص  و3

 لنتوسب ةهى  تهبت لألبخهصو و1

 لنتوسب ةهى لنتذ، ق ذلتةتبها ظل لنظ هوسوو 2

 مهارات عملية خاصة بالتخصص والمهنة ذات العالقة 4

 لنتوسب ةهى ظسهسلن لنتخه ه ذلنظنهةشتو و1

 ب لنقوسا ةهى تنهذه لنرذلاس لنهاهن ت ذلق ظنهاج لنوسلاهن لنظفه ساول تاه و2
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 أدوات التقييــــم:

   تقااااو ا شاااا ذ  ن بخااااهص  -ذل،بااااهن -لظتخهنااااهن ة اااا سا -  تقااااهس س ذأبذ ببخااااهص ة اااا سا ذأبذ ظشااااهس

 لظتخهنهن ل ه ت ذنسهئ ت -ذلنتقهس س

 توزيع العالمات على أدوات التقييم

 رجةالد أدوات التقييم

 30 امتحان

  40 االمتحان النهائي 

التقااااارير و/أو األبحاااااث / الواجبااااات / الم اااااريع / 

 االمتحانات القصيرة  

30 

 100 المجموع

 األمانة العلمية والتوثيق

 )أسلوب التوثيق )مع أمثلة توضيحية 

  إسناد الحقوق الفكرية ألصحابها 

  االبتعاد عن السطو األكاديمي 

 توزيع المادة على الفصل الدراسي

 

 

 الوظائف والتقارير ومواعيد تقديمها المادة األساسية والمساندة المطلوب تغطيتها األسبــــــــوع

 األول

 ديتمه 

 مفهوم اللسانيات

 

 عن مفهوم اللسانياتيعد الطلبة ورقة موجزة 

 الثاني
 المدارس اللسانية 

 الن أة والتطور
 يةتقديم الورقة البحث

 الثالث
 مستويات التحليل اللساني

  )األصوات/ علم األصوات النطقّي(
 يختار كل طالب موضوع بحثه

 الرابع
 مستويات التحليل اللساني

 )األصوات/ علم األصوات النطقّي(
 مناق ة موضوعات األبحاث وتثبيت العناوين

 الخامس
 مستويات التحليل اللساني

 (الت كيلي)األصوات/ علم األصوات 

يلّخص كل طالب كتاباً من كتب اللسانيات 

 التمهيدية

 السادس
 مستويات التحليل اللساني

 )األصوات/ علم األصوات التشكيلي(
 

 السابع
 مستويات التحليل اللساني  

 (التحليل الصرفيّ )
 تقديم تلخيص الكتاب

 الثامن
 مستويات التحليل اللساني

 الصرفّي( التحليل)
 

 التاسع
 حليل اللسانيمستويات الت

 (النحوّي/ نظرية بلومفيلد التحليل)

يلخص الطلبة كتاب مدارس اللسانيات لجفري 

 سامسون

 العاشر
 مستويات التحليل اللساني

 (النحو التوليدي التحويليالنحوّي/ نظرية  التحليل)
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 الحادي ع ر
 مستويات التحليل اللساني

 ويلي()التحليل النحوّي/ نظرية النحو التوليدي التح
 تقديم تلخيص كتاب مدارس اللسانيات

 الثاني ع ر

 
  اللسانيات والداللة

 الثالث ع ر

 
 مناق ة البحوث عرض األبحاث ومناق تها

 مناق ة البحوث عرض األبحاث ومناق تها الرابع ع ر

  تقديم النسخة النهائية بعد اإلفادة من المناق ة والعرض الخامس ع ر

 السادس ع ر

 
  النهائي االختبار

 ساعات أسبوعيا على األقل للتدريب والقيام بالواجبات المطلوبة. 6لطالب: حجم العمل الملقى على عاتق ا -

 :سياسة الحضور والغياب

% ظل لناهةهن لنظقسسا نهظهوا باوذل ةاةس ظس او بذ ةساس   قبهاد ةظ او لن ه ات  ة 15ت  اظح نه هنب بهنتغ ب ب ،س ظل 
ناااخبهم ظاال لنظااهوا لااو خهناات ةبااذه لنفظ ااو نهفااةس  ب نظااه  ظناا  ظاال لنتقااوا نالظتخااهل لننسااهئو ذت ااذل  تستااب لةتبااهس لن هنااب ظ

 ةالظتد لو لنظهوا   سلم لو خهنت ةوا ةبذه لنفظ و نهفةس لنظس و بذ لنقسس و
 :قائمة المصادر والمراجع

 ظسل،  لنهاهن هن  ةبو لناالا لنظاو و و1
  بخظو بذ ،ظفت بنهنوو  ظنس،ّ ت لو لنهاهن هن لنفسبّ تظبهخص  و2
 لنهاهن هن لنفسب ت  ظ   ى غه هلو و3
 بل هس ذآسلء خذه لنهاهن هن ذلألوب  سذظهل  ه باذل  تس،ظت لهنح  ولا لألظهساو و4
 لنهاهن هن ظل  اله لنن ذت  ةبو لناالا لنظاو و و5
 وسلاهن لو لنهاهن هن لنت ب ق ت  خهظو  ه هو و6
 ظو ه ن سا لنهاهن هن  سذب س ظهستهلو و7
 ى لنهاهن هن  سذنهنو   هذلسوظو ه  ن و8
 ظبهوئ لنهاهن هن لنفهظت  بنوس د ظهست ن دو و9
 ، س  اهظاذل  تس،ظت ظخظو ز هو  بتوظولسا لنهاهن هن   و11
 آلهق لنهاهن هن  تخس س: ا ،ا اسخهلو و11
 لنهاهن هن لنت ب ق ت  ذن و لنفنهتوو و12
 ظخه سلن لو لنهاهن هن  لذز  لنشه بو و13
 لنهاهن هن  اظ س لات ت تو و14
 نى لنهاهن هن  ظخظو ظخظو  ذنا ةهووظو ه   و15
 ظقوظت لو لنهاهن هن  ة اى بساذظتو و16
 


