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 110721 :المادة رقم اللسانيات الـمــــادة:

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

 ساعات معتمدة 3 الساعات المعتمدة: االثنين 6ـ3  :موعد المحاضرة

 

   عضو هيئة التدريس   

 االسم
 الرتبة

 األكاديمية
 البريد اإللكتروني الساعات المكتبية موقعهو رقم المكتب

 yrababa@philadelphia.edu.jo حثم  10 -9 501 ساعدمأستاذ  يوسف ربابعة .د

 :المادةوصف 

 )إجباري(                          اللسانيات( 0110721)

تتناال ه هاالم دة االظر دةنوالاالر  دة ااندة  دةدياالوات دةانلااات  دتيلهلت االو دةتلةلااااتك  دة  اا اتك  دةيااد  اتك 

 دةيالقات دالجت لعااتك  دةتا لداات دةت ةانلاتك  هاق ال حاي تادااو دةنما تت   ال تتنال ه ليات للر دةتادااو 

ديلوّيو دةم تاتك  دةمّاحاتك  دةناّ لتك  دةنالةاتك  ةبا  عداا دةديالل دةاانلص ب  ا ه دةنةدلالر دة اباات دة

حي عداا دةدةاتك  بال ات ووالات دةانوا عنان عاان دةجالها دةياجالويك  اا تتنال ه ب ال دةنةدلالر دةت ااجااتك 

 ةت ظاف ق دعن دةديلوالر دةانلات حي تاداو وم   لت

 

 ما يلي:تحقيق دف المادة إلى ته    :أهداف المادة

 .  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

 لمّي.أن يتمكن الطالب من االنتفاع بالمصادر اللسانية في البحث الع -5

 .يتدّرب الطلبة على كتابة البحوث اللغويّة باالستعانة بالمناهج اللغوية الحديثةأن  -6

 

 مكونات المادة: 
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 مراجع اللسانيات، عبد السالم المسدي. -

 مبادئ اللسانيات، أحمد محمد قدور. -

 اللسانيات، سمير استيتية. -

 

 أساليب تدريس المادة:

  تلث  لنلقشت لباك عاض دألتجلةلاإعندظ   اتك ك أع له لقشلرلالضادرك لن       

 نتائج التعلم

 المعرفة والفهم   .1

 دالتيلهلر دةديلوات دة  ل ارتت ل احت 1

 دالهالع عدى دةنةدللر دةديلوات دة  ل ارتت 2

   مهارات اإلدراك ومحاكاة األفكار .2

 دالحتلدء ب شلهاا دةديلواان حي دة ن ج  دةت كااتت  1

  كاا دةديلوي دةانلءتدةتت دةتنةب عدى 2

 (مهارات االتصال والتواصل األكاديمي )مع المصادر واألشخاص  ت3

 دةتنةب عدى  تلبت دألبالثت ت1

 دةتنةب عدى دةت  اق  دالقتال  لن دة ملظةتت 2

 مهارات عملية خاصة بالتخصص والمهنة ذات العالقة 4

 دةتنةب عدى ل لةدر دةتاداو  دة نلقشتت ت1

 نل ه دةو دها دةديلوات  حق لنلهج دةنةدللر دة  ل ارتد تيلب دةجنةر عدى ت ت2

 

 

 

 

 

 أدوات التقييــــم:

  تجااانلا يااا  ا ة باااالث  - دجاااالر -دلتالوااالر قمااااار -  تجااالةلا   أ  أباااالث قمااااار   أ  لشااالةل

 دلتالولر حمدات  و لئات - دةتجلةلا

 توزيع العالمات على أدوات التقييم

 الدرجة أدوات التقييم

 30 امتحان

  40 االمتحان النهائي 

التقااااارير و/أو األبحاااااث / الواجبااااات / الم اااااريع / 

 االمتحانات القصيرة  

30 

 100 المجموع

 األمانة العلمية والتوثيق

 )ألد ب دةت  اق )ل  ألادت ت ضااات 

  إلنلظ دةاج ق دة كالت أل الب ل 

  دالبت لظ عن دةي   دأل لظل ي 
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 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)

 

 

 

 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

% لن دةيلعلر دة جاةر ةد الظر بان ل عالة لاضاي أ  ق ااا لجادا  ع اان دةكداات إ  15ال لي ح ةد لةب بلةتةاب أ اا لن 

نيااال  لان دة الظر حاي حلةات قاا ه دة  اان ةد الةك بان ال ل نا  لان دةتجانن ةاللتاالل دةن الئي  تكا ل لتاتب دعتاالة دة لةاب ل

 عاللت  حي دة لظر   اد  حي حلةت عنن قا ه دة  ان ةد لة دة اضي أ  دةج اات

 :قائمة المصادر والمراجع
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 لادج  دةديلوالرك عان دةيالن دة ينات ت1

  أح ن ب  ج  ت بنلويتك لن ياّت حي دةديلوالر دة اباّتلالحص  ت2

 دةديلوالر دة اباتك لم  ى غد للت ت3

 أحكلة  آةدء ح ه دةديلوالر  دألظبك ة للل لل اي لك تاج ت حلةح  ندن دألللةرت ت4

 دةديلوالر لن خاله دةنم تك عان دةيالن دة ينات ت5

 ظةدللر حي دةديلوالر دةت ااجاتك حد ي خداوت ت6

 لنخو ة  ا دةديلوالرك ة باا للةتللت ت7

 ى دةديلوالرك ة ولةن إلد دةتلنخو إة ت8

 لالظئ دةديلوالر دة للتك أونةل  للةتانا ت ت9

 ج اا لللي لك تاج ت لا ن زللظ  اتتلندة  دةديلوالرك  ت11

 آحلق دةديلوالرك تاالا: هااا لاحللت ت11

 دةديلوالر دةت ااجاتك  ةان دة نلتيت ت12

 لالضادر حي دةديلوالرك ح زا دةشللبت ت13

 دةديلوالرك ل اا دلتاتاتت ت14

 ةى دةديلوالرك لا ن لا ن ل وس عديتلنخو إ ت15

 لجنلت حي دةديلوالرك عايى باه لتت ت16

 


