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         .  

 .....................2018/2019................:انسنت انجبيعيت.             الثالث.. :انسذاسي
 

 

 

 

 

 صىحيبث عربيت:انعنىاٌ

 .................................................................................................:وحذة انخعهيى

 ..................................................02انًعبيم.................. 02.......:   عذد األرصذة

 ............................ساػح و وصف...........  : (عذد انسبعبث في األسبىع  )انًحبضرة 

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

 ........... ساػح و وصف : (عذد انسبعبث في األسبىع  )أعًبل حطبيقيت 

 

 

 

 
 

 .......حُاج أحمذ السُذ،أستار مساػذ أ...............:االسى، انهقب، انرحبت

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

 ............................hayatseid047@gmail.com...............:انبريذ االنكخروني

 .........................................................0774321970............................:رقى انهبحف

 .10القاػح .14:00 إلً 12:30مه  :األرتؼاء الحصح الىّظرَح:حىقيج انذرس ويكبنه

.......... 

 .30القاػح  .09:30 الً 08:00: الخمُس الحصح التطثُقُح                             

 

 

 

 SYLLABUSمنهاج المادة التعلٌمٌة 

 .انّصىحيبث انعربيّت..:انًبدة 

 

 انخعرف عهً انًبدة انخعهيًيت

 يسؤول انًبدة انخعهيًيت
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  :(Pré requis)انًكخسببث 
 .مؼارف ػامح فٍ اللّساوُاخ و الصىتُاخ

 :انهذف انعبو نهًبدة انخعهيًيت 

تمكُه الطالة مه  االطالع المىهجٍ ػلً المجهىداخ الصىتُح الرائذج لؼلمائىا القذامً فٍ ػذد مه  

 .التخّصصاخ

 أهذاف مغ التركُز فقظ ػلً األهذاف التٍ 6 الً 3مه  ):(انًهبراث انًراد انىصىل إنيهب)أهذاف التؼلم 

 (َتم تقُُمها

 .توسٌع المعارف الّصوتٌة للطالب و ضبطها خصوصا و الصوتٌات علم تجرٌبً دقٌق و قضاٌاه عمٌقة جدا- 01

إبراز جهود علمائنا القدامى الصوتٌة من خالل تحلٌل نصوصهم الّتى  وردت فً مؤلفاتهم القٌمة و استخراج أوجه األصالة و -02

ٌّة الصوتٌة فٌها  .العلم
.          تطبٌق المعارف الصوتٌة فً تحلٌل نص شعري إلثبات تكامل المستوٌات اللغوٌة و انعقاد أمرها على تشابكها المعقد-03  

 

 

 :برنامج الحصة التطبٌقٌة

 .مدخل عن أهمٌة اللغة المنطوقة و خصائصها -01
 .تعرٌف الصوت اللغوي و الفرق بٌنه و بٌن الصوت الطبٌعً.الصوتٌات فرع من فروع اللسانٌات،موضوعه الصوت اللغوي -02

جهاز النطق بٌن المحدثٌن و القدامى،أسس :قضاٌا الصوتٌات العامة:الصوتٌات العامة و الصوتٌات الوظٌفٌة:فرعا الصوتٌات   -03

و هذه العناصر تحتاج وقتا .تصنٌف األصوات اللغوٌة إلى صوامت و صوائت تتخللها إشارات إلى جهود القدامى،المقطع،الّنبر،الّتنغٌم

 .معَتَبرا لٌفهمها الطالب و ٌألفها

فً مدارس لسانٌة مختلفة ،و كٌف ...الفونٌم،:موضوعات الصوتٌات الوظٌفٌة هً البحث فً وظٌفٌة الَوحدات الصوتٌة السابقة-04

 .   تشكل النظام الصوتً

اللغوٌٌن،و البالغٌٌن،و علماء الّتجوٌد،و الفالسفة خاّصة ابن سٌنا الّذي أرسى تقنٌة :منطلقات الدراسة الصوتٌة عند القدامى-05

ٌّة .                                            الّتشرٌح الّتً انَتَقلت بالّدراسة الّصوتٌة العربٌة الّتراثٌة أشواطا كبٌرة فً العلم  

تحلٌل صوتً داللً لقصٌدة مع التركٌز على خدمة األصوات للمستوى الصرفً و النحوي و الداللً بصفة عامة لنؤكد مرة -06

.أخرى تشابك المستوٌات اللغوٌة مع بعضها البعض و عدم استقاللها عن بعضها البعض  

  

ٌّة و لذلك ال ٌنفصل الجانبان عن بعضهما البعض فً تقدٌم الّدرس و فً إشراك الّطالب فٌه بالمشاركة أو -07 المادة نظرٌة و تطبٌق

.باألعمال المطلوبة منه  

 

 

 

 

 وصف انًبدة انخعهيًيت

 يحخىي انًبدة انخعهيًيت
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 طبيعت االيخحبٌ انخقييى ببننسبت انًئىيت

  

 امتحان 50%

 امتحان جزئٍ 10%

 أػمال مىجهح 05%

 أػمال تطثُقُح 05%

فردٌالمشروع ال 10%  

(ضمه فرَق)األػمال الجماػُح  10%  

 خرجاخ مُذاوُح //

 (الغُاب / الحضىر ) المىاظثح 10%

(َتم تحذَذها  )ػىاصر أخري    

 انًجًىع 100%
 

 

 

 

 
:المرجع األساسً الموصى به     

 عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة

.منشورات دار األدٌب،الجزائر القررات الصوتٌة فً البرامج الوزارٌة للجامعة  مكً دّرار و سعاد بسناسً 
 الجزائرٌة،

:(إن وجدت)مراجع الدعم اإلضافٌة     

 عنوان المرجع األول المؤلف دار النشر و السنة

دار غرٌب للطباعة و 

.2000النشر،القاهرة،  

 علم األصوات           كمال بشر

 عنوان المرجع الثانً المؤلف دار النشر و السنة

   

 
 

 

 

 

 طرق انخقييى

 انًصبدر وانًراجع
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 األسبىع يحخىي انذرس انخبريخ
 

 األسبوع األول .اللغة المنطوقة و خصائصها:مدخل إلى الّصوتٌات

 األسبوع الثانً .تعرٌف الصوتٌات و تعرٌف موضوعها الصوت اللغوي و خصائصه 

جهاز النطق،و أسس :الصوتٌات العامة و قضاٌاها:فروع الصوتٌات 

 .تصنٌف األصوات اللغوٌة،و الكتابة الصوتٌة العالمٌة
 األسبوع الثالث

 األسبوع الرابع .المقطع و الّنبر و التنغٌم  

 األسبوع الخامس .تعرٌفها و مواضٌعها  خاصة الفونام :الصوتٌات الوظٌفٌة  

مدخل عام:الدرس الصوتً العربً نشأته و منطلقاته   األسبوع السادس 

 األسبوع السابع .منطلقاته و خصائصه:الفكر الصوتً عند الخلٌل فً معجم كتاب العٌن 

 االسبوع الثامن //      //الفكر الصوتً عند سٌبوٌه من خالل الكتاب  

خصائصه و منطلقاته فً سر صناعة :عند ابن جنً //       //        

 .اإلعراب،و سٌتم التركٌز علٌه ألّنه صاحب نظرٌة صوتٌة متكاملة
 االسبوع التاسع

 االسبوع العاشر ..الفكر الصوتً عند ابن سٌنا من خالل رسالة أسباب حدوث الحروف 

 .المنطلقات و األغراض:الفكر الصوتً عند البالغٌٌن خاصة الجاحظ 
 األسبوع الحادي عشر

الفكر الصوتً عند علماء التجوٌد مع ابن الجزري و النشر فً  

 .القراءات العشر
 األسبوع الثانً عشر

تحلٌل تطبٌقً صوتً داللً على نموذج ٌقوم به كل طالب على  

.حدة  
 االسبوع الثالث عشر

 - االمتحان االستدراكً 

 

 

 

 

 

 انزيني انًرحقبانًخطط 
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 الرقم االسم و اللقب التوقٌع

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


