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 .دساساخ نغّٕٚح:انشعبت.انهّغت انعربيّت و آدابهب          :يذاٌانى

 .نسبنيّبث:انخّخصص

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

 

 

 

 

 ................................................................عهى انّذالنح.:انعنىاٌ

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

 .02:انًعبيم.02:   عذد األرصذة

 .ساعح ٔ َصف:انحجى انّسبعي األسبىعي

  : //(عذد انسبعبث في األسبىع  )انًحبضرة 

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

 .سّد ساعاخ،نكّم فٕج ساعح ٔ َصف : (عذد انّسبعبث في األسبىع  )أعًبل حطبيقيت 

 

 

 

 
 

 .حٛاج أحًذ انّسٛذ،أسرار يساعذ أ..:االسى، انهقب، انرحبت

 ://(يذخم ، يكخب  )ححذيذ يىقع انًكخب 

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

 .0774321970:رقى انهبحف

 .9/30-8.00 يٍ 6انقاعح :قاعاخ انقسى،ٕٚو األستعاء:حىقيج انّذرس ويكبنه

 .12/30-11.00يٍ 15       انقاعح  

 .11-9/30 تقسى انرّشجًح،يٍ 1انقاعح :                                       ٕٚو انخًٛس

.                                          12/30-11 يٍ 7انقاعح   

 

 SYLLABUSمنهاج المادة التعلٌمٌة 

 ......................................عهى انّذالنت..:انًبدة 

 

 انخعرف عهً انًبدة انخعهيًيت

 يسؤول انًبدة انخعهيًيت
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ٔ ،ال ٚرٕفّش انطّهثح عهٗ يعشفح ُيسثَقح تعهى انّذالنح تصفرّ عهًا قائًا تزاذّ :(Pré requis)انًكخسببث 

 .يعاسفٓى انهّساَٛح ال ذرجأُص انًسرٕٚاخ انّصشفّٛح ٔ انُّحٕٚح انرّٙ أخزْٔا فٙ انّسُح األٔنٗ

ذَضٔٚذ انطّانة تًعشفح يُٓجّٛح عٍ عهى انّذالنح تاعرثاسِ عهًا فشعّٛا فٙ ..: انهذف انعبو نهًبدة انخعهيًيت 

 .انهّساَٛاخ نّ يٕضٕعّ ٔ يُاْجّ ٔ يصطهحاذّ

 أْذاف يع انرشكٛض فقط عهٗ األْذاف انرٙ 6 انٗ 3يٍ  ):(انًهبراث انًراد انىصىل إنيهب)أْذاف انرعهى

 :(ٚرى ذقًٛٛٓا

1- ًّ  تزوٌه الّطالب ب معرة عن أ ّ ٌة ال منى رً حٌاة اإلنسان،و لذلك كاَن قٌام علٍم خاّص به أ عاً ضعوعٌا،: هد  معر

ًّ ٌلحُق بها  الّنقُه ،و لذلك : هد  نهجً-2 ٌّة للملوم،و أّن الّهعاسات الّتً تفتقه إلى  نهج  حّهٍه عل  تموٌه الّطالب على الّعؤٌة ال نهج

ٌّم الّطالب على حسِن توظٌفِه لل ماعد الّنظعٌة الّتً حّصلها ٌُق  .س

ٌّة ،و سال ة -3 ٌُحاسب رٌه على التزا ه ب وضوع البحث،و حسن استث اع ال اّهة ال معر كّل طالب  سؤول عن بحث صغٌع الحجم 

 . األسلوب الّشخصً

 
 

 

ٌّة؟                                                                -1  ٌّة المال   ا  ً اللّسانٌات؟و  ا الجهٌه الّذي أحعَزته رً الّهعاسة اللّغو

       

ٌّة؟، و رً  اذا َتخَتلد عن اللّغات األخعى كلغات الَجسه،و األزٌاء،و -2  ا  ً َخصائص اللّغة الّتً  ً  وضوع الّهعاسة اللّسان

...األكل،و غٌع ا  

و  نه نؤّكه على .  ا  ً عالقة اللّسانٌات بملم الّهاللة؟و بالّتالً  ا  و  وضوع علم الّهاللة ؟و بالّتالً  ا  ً أنواع الّهالالت؟-3

.  الفعق بٌن علم الّهاللة و الّسٌ ٌائٌات  

ٌّا تاعٌخٌة ؟                                                                                              -4 ل اذا كانت بهاٌة علم الّهاللة  نهج

  

 ا  و الّتطّوع الّهاللً؟و  ا  ً  ظا عه الكبعى؟                                                                                         - 5

ٌّة الّشهٌعة؟و  ا  و ال منى رً كّل  نه؟نأخذ الّنظعٌات-6  ٌّة و الحقول الّهاللٌة : ا  ً الّنظعٌات الّهالل اإلشاعٌة و الّتصّوعٌة و الّسلوك

.و الّسٌاقٌة و الّتحلٌل بال قو ات  

ٌّة الّشهٌعة؟                                                                                                   -7           ا  ً المالقات الّهالل

       

 ا  ً أ ّ ٌة علم الّهاللة رً اللّسانٌات و رً  حٌاة اإلنسان؟                                                                               -8

                                                                          

ٌّة خاّصة اللّغوٌٌن و البالغٌٌن و األصولٌٌن-9 .                                                 ا  ً أ ّم  جهوهات عل ائنا القها ى الّهالل  

ٌّة على قصٌهة-10 . .                                                                                                        تطبٌق هعاسة هالل

    

 وصف انًبدة انخّعهيًيّت

 يحخىي انًبدة انخعهيًيت
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 طبيعت االيخحبٌ انخقييى ببننسبت انًئىيت

تانًائح                                 50  ايرحاٌ 

 ايرحاٌ جضئٙ 

 أعًال يٕجٓح       

تانًائح   30   أعًال ذطثٛقٛح 

فشد٘انًششٔع ال  تانًائح                                      10  

(ضًٍ فشٚق)األعًال انجًاعٛح    

 خشجاخ يٛذاَٛح 

تانًائح       10         (انغٛاب / انحضٕس )انًٕاظثح 

(ٚرى ذحذٚذْا  )عُاصش أخشٖ    

 انًجًىع 100%
 

 

 

 

 
:المرجع األساسً الموصى به     

 عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة

مكتبة دار العروبة للّنشر و 

.1982الّتوزٌع،الكوٌت،  
 علم الّداللة أحمد مختار عمر

:(إن وجدت)مراجع الدعم اإلضافٌة     

 المرجع األّول المؤلّف دار النشر و السنة              

.1996دار الفكر،دمشق، النظرٌة و التطبٌق      :علم الداللة العربً فاٌز الّداٌة          

 عنوان المرجع الثانً المؤلف دار النشر و السنة

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 طرق انخقييى

 انًصبدر وانًراجع
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 األسبىع يحخىي انذرس انخبريخ

 
ٌّة : هخل إلى اللّسانٌات الفعق بٌنها و بٌن الّهعاسات اللّسان

 الّسابقة
 األسبوع األول

 
 وضوع اللّسانٌات  و اللّغة الّتً لها خصائص ُتفِعقُها عن 

".لغاٍت أخعى كثٌعة ُتحٌُط باإلنسان"  
 األسبوع الثانً

 
رعوع اللّسانٌات و  نها َنصل إلى أّن علم الّهاللة َرعع  ام 

.ٌَختّص بال منى اللّغوي،و ٌتخلّله حهٌٌث عن أنواع الّهالالت  
 األسبوع الثالث

 
َتفعٌٌق بٌن ال منى اللّغوي و غٌع اللّغوي و بالّتالً علم الّهاللة و 

.الّسٌ ٌائٌات  
 األسبوع الرابع

 
أنواع المال ات و أ ثلة عنها و تأكٌٌه أّنها تشّكل أنظ ة تواُصٍل 

..و لكّن اللّغة أ ّ ها على اإلطالق  
 األسبوع الخامس

 
ٌّة لملم الّهاللة على ٌه  ٌّة الّتاعٌخ ٌّة المل  الّنشأة ال نهج

. ٌشال بلاير  
 األسبوع السادس

ٌّة  .الّتطّوع الّهاللً و أشكاله المل   األسبوع السابع 

 

 ا  و : الّنظعٌات الّهاللٌة الّتً ًتجٌُب على سؤال

الّتصّوعٌة و اإلشاعٌة و الّسٌاقٌة و الحقول :خاّصة.ال منى؟

ٌّة،و الّتحلٌل بالم . اتقوّ الّهالل  

 االسبوع الثامن

ٌّة  .المالقات الّهالل  االسبوع التاسع 

ٌّة على خطاٍب شمعيّ   .َتطبٌٌق لبمع القضاٌا الّهالل  االسبوع العاشر 

 
ٌّة باختصاع و الغالب أن .  جهوهات المعب القها ى  الّهالل

.ٌقّه ها الّطلبة رً شكل بحث بسبب ضٌق الوقت  
 األسبوع الحادي عشر

. عاجمة عاّ ة/ا تحان كتابً   األسبوع الثانً عشر 

 االسبوع الثالث عشر امتحان نهاٌة السداسً 

 انزيني انًرحقبانًخطط 
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 - االمتحان االستدراكً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرقم االسم و اللقب التوقٌع
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