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 حشجًت: انشعبت................................................... نغاث أجُبُت.. :يذاٌانى

 حشجًت:انخخصص 

 2018-2019: انسنت انجبيعيت ..............        األول.:  انسذاسي
 

 

 

 

 

 نساَُاث حطبُقُتال :انعنٌاٌ 

 أفقُت: ًحذة انخعهيى 

  1:              انًعبيم ....... :   عذد األرصذة 

 سا1: 30:انحجى انسبعي األسبٌعي 

 سا1:30 :(عذد انسبعبث في األسبٌع  )انًحبضزة 

 ............................. : (عذد انسبعبث في األسبٌع  )أعًبل حٌجيييت 

 ............................. : (عذد انسبعبث في األسبٌع  )أعًبل حطبيقيت 

 

 

 

 
 

 -أ–َاسًُُت نعىاششَت أسخارة يساعذة : االسى، انهقب، انزحبت 

 ............................................... : (يذخم ، يكخب  )ححذيذ يٌقع انًكخب 

 laouachriayasmina@yahoo.fr: انبزيذ االنكخزًني 

 64 50 26 57 05: رقى انيبحف 

 9انقاعت -سا  12:30انثالثاء  : حٌقيج انذرس ًيكبنو

 

 

 

 

 SYLLABUS  منهاج المادة التعلٌمٌة 

 انخعزف عهَ انًبدة انخعهيًيت

 يسؤًل انًبدة انخعهيًيت
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طبنب انًبسخز يحخبج في ىذه انًزحهت إنَ يعزفت نسبنيت ًاسعت حؤىهو ألٌ :(Pré requis) انًكخسببث 

 .يكٌٌ في يسخٌٍ دراسبث انًبسخز 
انخعشَف  بًادة انهساَُاث انخطبُقُت و عالقخها بانخشجًت و كزا انىقىف عُذ : انيذف انعبو نهًبدة انخعهيًيت 

يخخهف انحقىل انًعشفُت انخٍ حًج بصهت إنً هزِ انًعشفت يثم عهى انُفس و عهى اإلجخًاع و عهى انخشبُت و 

 .عهى أيشاض انكالو و أهى انًهكاث انهغىَت انخٍ حساعذ عهً إكخساب انهغت 

 أهذاف يع انخشكُز فقط عهً األهذاف انخٍ 6 انً 3يٍ  )  :(انًيبراث انًزاد انٌصٌل إنييب)أهذاف انخعهى 

 (َخى حقًُُها

الهدف من مادة اللسانٌات التطبٌقٌة هو ان ٌتعرف طالب الترجمة على اللسانٌات التطبٌقٌة 
.وتعلٌمٌة اللغات أوال ثم أن ٌحدد الفرق بٌن اللسانٌات التطبٌقٌة و تعلٌمٌة اللغات ثانٌا  

 

 

 المبادئ اللسانٌة المحتوى التعلٌمً لمادة اللسانٌات التطبٌقٌة هو مجموعة الدروس التً توضح بعض

المهمة فً مسار طالب الترجمة  و ٌضم مصطلحات علمٌة خاصة بهذا العلم و لهذا قسمت 

أما الجانب النظري نتطرق فٌه إلى .المادة إلى جانبٌن جانب نظري و جانب تطبٌقً 

و أما .....المفهوم و النشأة و التطور و المنهجٌة والملكات اللغوٌة و أمراض الكالم إلخ

الجانب التطبٌقً نتعرض فٌه إلى نصوص مقتطفة من الكتب و نحاول من خاللها إستثمارما 

.تم التطرق إلٌه فً النظري   

 ٌمكن االضافة فً صفحة أخرى، عند الحاجة

 

 

 

 

 

 

 

 

 طبيعت االيخحبٌ انخقييى ببننسبت انًئٌيت

 80٪  ايخحاٌ 

 ايخحاٌ جزئٍ 

 ًصف انًبدة انخعهيًيت

 يحخٌٍ انًبدة انخعهيًيت

 طزق انخقييى
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 أعًال يىجهت 

 أعًال حطبُقُت 

فشدٌانًششوع ال   

(ضًٍ فشَق)األعًال انجًاعُت    

 خشجاث يُذاَُت 

20٪  (انغُاب / انحضىس ) انًىاظبت 

(َخى ححذَذها  )عُاصش أخشي    

 انًجًٌع 100%
 

 

 

 

 
:المرجع األساسً الموصى به     

 عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة

-الجزائر–دار هومة للطباعة و النشر 
2000 

 دروس فً اللسانٌات التطبٌقٌة  صالح بلعٌد

:(إن وجدت)مراجع الدعم اإلضافٌة     

  عنوان المرجع األول المؤلف دار النشر و السنة

الجزائر-بٌت الحكمة للنشروالتوزٌع  محاضرات فً اللسانٌات التطبٌقٌة  نواري سعودي أبو زٌد 

 عنوان المرجع الثانً المؤلف دار النشر و السنة

2004-بٌروت–دار النهضة العربٌة   علم اللغة التطبٌقً و تعلٌم العربٌة  عبده الراجحً 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األسبٌع يحخٌٍ انذرس انخبريخ

  انزيني انًزحقبانًخطط

 انًصبدر ًانًزاجع
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التطور        –النشأة -المفهوم:مدخل إلى اللسانٌات التطبٌقٌة  2018-10-16  األسبوع األول 

المرجعٌة المعرفٌة–المجاالت :2مدخل إلى اللسانٌات التطبٌقٌة  2018-10-23  األسبوع الثانً 

 األسبوع الثالث تطبٌق                                                               2018-10-30

االستماع               -إنشاء اللغة-فهم اللغة:1الملكات اللغوٌة  2018-11-13  األسبوع الرابع 

القراءة                                –الكتابة :2الملكات اللغوٌة  2018-11-20  األسبوع الخامس 

 األسبوع السادس االمتحان الجزئً 

 األسبوع السابع تطبٌق                                                             2018-12-04

المعرفٌة                  -البٌولوجٌة–السلوكٌة :نظرٌات التعلم  2018-12-11  االسبوع الثامن 

التواصلً                -التقلٌدي-البنٌوي:مناهج تعلٌم اللغات 2018-12-18  االسبوع التاسع 

التخطٌط اللغوي    -التعدد اللغوي-الثنائٌة-اإلزدواجٌة اللغوٌة 2019-01-02  االسبوع العاشر 

اإلعالن و اإلشهار          :اللغة و اإلتصال -أمراض الكالم 2019-01-08  األسبوع الحادي عشر 

تطبٌق                    -اللغات اإلصطناعٌة–الترجمة االلٌة  2019-01-15  األسبوع الثانً عشر 

 االسبوع الثالث عشر امتحان نهاٌة السداسً 

 - االمتحان االستدراكً 

 


