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 .نخرجًتا:  انشعبت .                                  انهغات األجُثُة :يذاٌانى

 حرجًت :انخخصص 

 2018/2019: انسنت انجبيعيت                                          األول:   انسذاسي
 

 

 

 

 

  يذخم إنً انهسبنيبث انعبيت :انعنىاٌ

 وحذة انخعهيى األفقيت : وحذة انخعهيى

 01:              انًعبيم02:عذد األرصذة

 سب1.30: انحجى انسبعي األسبىعي 

    :(عذد انسبعبث في األسبىع  )انًحبضرة 

 ....../....................... : (عذد انسبعبث في األسبىع  )أعًبل حىجيهيت 

 ........./.................... : (عذد انسبعبث في األسبىع  )أعًبل حطبيقيت 

 

 

 

 
 

 .أسخبر انخعهيى انعبني- انشريف بىشحذاٌ: االسى، انهقب، انرحبت 

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

 bouchahdane23@yahou.fr: انبريذ االنكخروني 

 0557047608: رقى انهبحف 

 12 انقبعت 11.00-9.30األحذ : حىقيج انذرس ويكبنه 

 

 

 

 SYLLABUS  منهاج المادة التعلٌمٌة 

 انخعرف عهً انًبدة انخعهيًيت

 يسؤول انًبدة انخعهيًيت
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: (Pré requis) انًكخسببث 

. َحىَة تالغُة أدتُة: يعارف نغىَة 

أٌ َهّى انطهثة تًعارف نساَُة أساسُة الستثًارها فٍ تعهّى انهغات وفهى : انهذف انعبو نهًبدة انخعهيًيت  

. يثادئ انترجًة

 أهداف يع انتركُز فقط عهً األهداف انتٍ 6 إنً 3يٍ )  :(انًهبراث انًراد انىصىل إنيهب)أهداف انتعهى 

 (َتى تقًُُها
.القدرة على التحليل اللساني صوتيا وصرفيا وتركيبيا ومعجميا   

 

 

 

 

 

. (انهساَُات، يفهىيها، يىضىعها، يفاهًُها األساسُة، خصائصها)يدخم إنً انهساَُات انعاية - 1

 (يفهىيها وأهًُتها)فروع انهساَُات  انعاية - 2

 عهى وظائف األصىات / انصىتُات -

 صُاعة انًعاجى/ انًعجًُة -

 عهى انتراكُة وعهى اندالنة -

انهساَُات وعالقتها تغُرها يٍ انعهىو  - 3 -

 

  ًَكٍ اإلضافة فٍ صفحة أخري، عُد انحاجة

 

 

 

 

 وصف انًبدة انخعهيًيت

 يحخىي انًبدة انخعهيًيت
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 طبيعت االيخحبٌ انخقييى ببننسبت انًئىيت

         ايتحاٌ   60%

 ايتحاٌ جزئٍ 

 أعًال يىجهة 

%20  أعًال تطثُقُة 

فردٌانًشروع ال   

(ضًٍ فرَق)األعًال انجًاعُة    

 خرجات يُداَُة 

 (انغُاب / انحضىر ) انًىاظثة 20 %

(َتى تحدَدها  )عُاصر أخري    

 انًجًىع 100%

 

 
:المرجع األساسً الموصى به     

 عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة

Préparie par Tulio de 
Mouro ,payothéque ,paris,1983 

f.de Soussure Cours de linguistique 

générale 

 
 

إن )مراجع الدعم اإلضافٌة 

:(وجدت  

 عنوان المرجع األول  المؤلف دار النشر و السنة

 
1977،جامعة الجزائر1  

 
عبد الرحمان الحاج /د

 صالح

( 3)مدخل إلى علم اللسان الحديث

 
مجلة اللسانيات،المجلد 

 1األول،الجزء

 عنوان المرجع الثانً المؤلف دار النشر و السنة

محمد كشاش.د 1،1988بيروت،ط-المكتبة العصرية علل اللسان وأمراض اللغة  
 .وانعكساتها االجتماعية

عنوان المرجع الثالث   المؤلف دار النشر و السنة

   

 عنوان المرجع الرابع المؤلف دار النشر و السنة

   

 

 

 طرق انخقييى

 انًصبدر وانًراجع
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 األسبىع يحخىي انذرس انخبريخ

30/09/2018  األسبوع األول مدخل عام إلى اللسانيات العامة 

07/10/2018  األسبوع الثانً اللسان واللغة والكالم عند العرب والغربيين 

14/10/2018  
 األسبوع الثالث موضوع اللسانيات

21/10/2018 االستعمال//مفهوم النظام   األسبوع الرابع 

28/11/2018  األسبوع الخامس العالمة اللسانية ومميزاتها 

04/11/2018  األسبوع السادس االمتحان الجزئي 

11/11/2018  األسبوع السابع القيمة اللسانية 

18/11/2018  
فروع اللسانيات العامة لصوتيات وعلم وظائف 

 الصوات
 األسبوع الثامن

25/11/2018 علم صناعة المعاجم/المعجميات   األسبوع التاسع 

02/02/2018  األسبوع العاشر علم التراكيب 

09/12/2018  األسبوع الحادي عشر علم الداللة  

16/12/2018  األسبوع الثانً عشر اللسانيات وعالقتها بغيرها من العلوم 

06/01/209  األسبوع الثالث عشر امتحان نهاية السداسي 

 األسبوع الرابع عشر االمتحان االستدراكي            /

   

 

  انزيني انًرحقبانًخطط


