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 .                    اللغحواألدتالعرتٍ:    انشعبت.  اللغح و األدب العرتٍ:يذاٌانى

       اللضاًُاخ العاهح:انخخصص

 2018/2019  :انسُت انجبيعيت                       (لُضاًش )     الخاهش:انسذاسي
 

 

 

 

 

 نسبَيبث عربيت : انعُىاٌ

 األسبسيت : وحذة انخعهيى

 03:انًعبيم          05 :   عذد األرصذة

  سبعبث يُبصفت بيٍ انًحبضرة و انخطبيك 3: انحجى انسبعي األسبىعي

  سبعت وَصف1 :(عذد انسبعبث في األسبىع  )انًحبضرة 

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

  صاعح وًصف1  :(عذد انسبعبث في األسبىع  )أعًبل حطبيميت 

 

 

 

 
 

  (تطثُق ) الذكتىرج جوُلح غرَّة :االسى، انهمب، انرحبت

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

 ghriebdjamila.2015@gmail.com:انبريذ االنكخروَي

   0553447932: رلى انهبحف

 11-5(تالحجرج)14.00 إلً 12.30 و 12.30إل11.00ًاألرتعاء هي : حىليج انذرس ويكبَه

 

 

 

 

 SYLLABUSمنهاج المادة التعلٌمٌة 

 ...........:انًبدة 

 

 انخعرف عهً انًبدة انخعهيًيت

 يسؤول انًبدة انخعهيًيت

mailto:ghriebdjamila.2015@gmail.com
mailto:ghriebdjamila.2015@gmail.com
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 (الذرس العرتٍ التراثٍ )   هعرفح تاللضاًُاخ، وعلىم العرتُح:(Pré requis)انًكخسببث 

 :انهذف انعبو نهًبدة انخعهيًيت 

 .تحذَذ هصطلخ اللضاًُاخ العرتُح، وفك اللثش لوتعلق تالوصطلخ وهفهىهه، واقتراح هصطلخ تذَل

 أهذاف هع التركُز فقط علً األهذاف التٍ 6 الً 3هي  ):(انًهبراث انًراد انىصىل إنيهب)أهذاف التعلن

 (َتن تقُُوها

 .أن ٌعرف الطالب اللسانٌات -1

 .أن ٌحدد معالم الدرس اللغوي العربً التراثً -2

 .أن ٌفسر علمٌة اللسانٌات -3

 .، وأهمٌته.أن ٌفسر مظاهر علمٌة الدرس اللغوي العربً التراثً -4

 .أن ٌبٌن عالقة اللسانٌات، بالدرس اللغوي العربً التراثً -5

 .أن ٌقدر قٌمة استثمار اللسانٌات للنهوض باللغة العربٌة -6

 

… 

 (التطبٌق )

 .األصول تمام حسان/ نص من فقه اللغة فً الكتب العربٌة لعبده الراجح -1

 نصوص من الكتاب لسٌبوٌه -2

 كتاب الخصائص. كتاب الصاحبً فً فقه اللغة لبن فارس -3

 نصوص من مقدمة ابن خلدون/ رسالة المعلمٌن للجاحظ/نصوص من البٌان و التبٌٌن للجاحظ -4

نصوص من كتاب المفاهٌم األساسٌة للنظرٌة الخلٌلٌة لعبد /تحلٌل نصوص من كتاب اإلٌضاح فً علل النحو للزجاجً -5

 الرحمن الحاج صالح

النحو العربً والدرس اللغوي الحدٌث، دراسة فً المنهج ، عبده / نماذج من كتاب اتجاهات البحث اللسانً لمٌلكاإٌفٌتش -6

 اللغة ذلك المجهول لكرٌستٌفا/ الراجحً

 ...البنوٌةللحناش/ تشومسكً/ مارتٌنً/دوسوسٌر -7

 ...نصوص من كتاب اللسانٌات العربٌة الحدٌثة لمصطفى غلفان -8

اللسانٌات و / أحمد المتوكل/ نصوص من كتاب اللغة العربٌة  معناها ومبناها، لتمام حسان/نصوص لعبد الرحمن الحاج صالح -9

 ...الفاسً الفهري/ اللغة العربٌة

 .األصوات اللغوٌة إلبراهٌم أنٌس/ كتاب األصوات، ألحمد مختار عمر/ نصوص من كتاب علم اللغة لمحمود السعران -10

 .فً النحو العربً  ، نقد وتوجٌه لمهدي المخزومً/  نصوص من  كتاب فً نحو اللغة و تراكٌبها، خلٌل عماٌرة -11

 .علم الداللة، فاٌز الداٌة/ نصوص من كتاب علم الداللة، ألحمد مختار عمر -12

 ...التعلٌمٌة/ المصطلح / تٌسٌر النحو، تٌسٌر الكتابة/ صناعة المعاجم- الترجمة/ العربٌة تخطٌط المتن والمنزلة -13

 .قراءة فً كتاب فً العقالنٌة اللغوٌة العربٌة، حافظ علوي -14

 

 

 

 

 وصف انًبدة انخعهيًيت

 يحخىي انًبدة انخعهيًيت
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 طبيعت االيخحبٌ انخمييى ببنُسبت انًئىيت

 اهتحاى 50

 اهتحاًجزئٍ 20

 أعوال هىجهح 

 أعوال تطثُقُح 10

فردٌالوشروع ال 10  

(ضوي فرَق)األعوال الجواعُح    

 خرجاخ هُذاًُح 

 (الغُاب / الحضىر )الوىاظثح 10

(َتوتحذَذها  )عٌاصر أخري    

 انًجًىع 100%
 

 

 

 

 
:المرجع األساسً الموصى به     

 عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة

 التفكٌر اللسانً فً الحضارة العربٌة عبد السالم المسدي  1986الدار العربٌة للكتاب 

:(إن وجدت)مراجع الدعم اإلضافٌة     

 عنوان المرجع األول المؤلف دار النشر و السنة

 بحوث ودراسات الحاج صالح   2012موفم للنشر 

 عنوان المرجع الثانً المؤلف دار النشر و السنة

 األلسنٌة  ، علم اللغة الحدٌث  مٌشال زكرٌا  المؤسسة الجامعٌة للتوزٌع والنشر

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 طرق انخمييى

 انًصبدر وانًراجع
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 األسبىع يحخىي انذرس انخبريخ
26/9/2018  األسبوع األول نصمنفقهاللغةفٌالكتبالعربٌةلعبدهالراجحً 

3/10/2018 .نصمنالكتابلسٌبوٌه، لبٌان نشأة الدرس اللغوي العربً   األسبوع الثانً 

10/10/2018 .نص من الخصائص، فً الدرس اللغوي العربً    األسبوع الثالث 

17/10/2018 .نصمنالمقدمةابنخلدون، لبٌان الفكر اللسانً فً التراث   األسبوع الرابع 

24/10/2018  
نص من كتاب 

. المفاهٌماألساسٌةللنظرٌةالخلٌلٌةلعبدالرحمنالحاجصالح   
 األسبوع الخامس

31/10/2018  األسبوع السادس االمتحان الجزئً 

7/11/2018  األسبوع السابع نماذجمنكتاباتجاهاتالبحثاللسانٌلمٌلكاإٌفٌتش 

14/11/2018 البنوٌةللحناش/ تشومسكً/ مارتٌنً/دوسوسٌر   االسبوع الثامن ...

21/11/2018  االسبوع التاسع نصوصمنكتاباللسانٌاتالعربٌةالحدٌثةلمصطفىغلفان 

28/11/2018  االسبوع العاشر نصوصمنكتاباللغةالعربٌةمعناهاومبناها،لتمامحسان 

5/12/2018  األسبوع الحادي عشر نصوصمنكتابعلماللغةلمحمودالسعران 

12/12/2018 / نصوصمنكتابعلمالداللة،ألحمدمختارعمر    األسبوع الثانً عشر 

 االسبوع الثالث عشر امتحان نهاٌة السداسً 

 - االمتحان االستدراكً 

 

 

  

 

 

 

 

 

 انزيُي انًرحمبانًخطط
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 الرقم االسم و اللقب التوقٌع

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


