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 SYLLABUSمنهاج المادة التعلٌمٌة 

 (1يبسخر)حبريخ انهسبنيبث : المادة

 انخعرف عهً انًبدة انخعهيًيت

 يسؤول انًبدة انخعهيًيت



 Université Badji-Mokhtar. Annaba بة عنا–جامعة باجي مختار   

 اللغة العربية وآداهبا:القسماآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية:ةالكلي
 

2 
 

 

 

 

 

المسانيات العامة والمدارس :معارف أولية ومكتسبات قبمية خاصة في مقياسي:(Pré requis)انًكخسببث 
 .(مكتسبات مرحمة الميسانس)المسانية 

 
 :انهذف انعبو نهًبدة انخعهيًيت 

 :(انًهبراث انًراد انىصىل إنيهب)أهذاف التعلم

 .تمثل طبٌعة العالقة بٌن اللسانٌات كممارسة معرفٌة وتارٌخها- 1

 .تمثل التحوالت الكبرى للسانٌات منذ نشأتها- 2

 .الدرس اللغوي القدٌم وأثره فً الدرس اللسانً الحدٌث- 3

 .الجهود اللغوٌة العربٌة القدٌمة- 4 

 

 

 

  

تنتظم المادة التعلٌمٌة لمقٌاس تارٌخ اللسانٌات وفق مستوٌٌن منفصلٌن متصلٌن فً اآلن نفسه على النحو 

: التالً

محاضرات فً اللسانٌات العامة، وفٌه ٌتم :مستوى ٌتعلق باللسانٌات قبل ظهور كتاب دي سوسٌر -1

التطرق إلى الحركات واألنشطة التً شهدها مٌدان اللغة من لدن حضارات وأمم سابقة وعلٌه 

. سٌتم التركٌز على كل من التجرٌة الهندٌة فالٌوناٌة فالعربٌة اإلسالمٌة

مستوى ٌتعلق الطفرة المنهجٌة التً شهدها البحث اللغوي بظهور مؤلف دي سوٌر المذكور،  -2

ومن ثمة سنعرج قبال على اللسانٌات المقارنة ثم التارٌخٌة وصوال إلى اللسانٌات البنوٌة مع 

سوسٌر إلى التولٌدٌة التحوٌلٌة مع تشومسكً فالوظٌفٌة فً صورتها المعاصرة انتهاء  

 

 

 

 وصف انًبدة انخعهيًيت

 يحخىي انًبدة انخعهيًيت



 Université Badji-Mokhtar. Annaba بة عنا–جامعة باجي مختار   

 اللغة العربية وآداهبا:القسماآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية:ةالكلي
 

3 
 

 

 

 

 

 طبيعت االيخحبٌ انخقييى ببننسبت انًئىيت

 امتحان 100%
 امتحاوجزئٍ /

 أعمال مىجهة /

 أعمال تطبُقُة /

فردٌالمشروع ال /  

(ضمه فرَق)األعمال الجماعُة  /  

 خرجات مُذاوُة /

 (الغُاب / الحضىر )المىاظبة /

(َتمتحذَذها  )عىاصر أخري  /  

 انًجًىع 100%
 

 

 

 

 
:المرجع األساسً الموصى به     

 عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة

1972- دمشق  بدر الدٌن القاسم:تر/جورج مونان   تارٌخ علم اللغة منذ نشاتها حتى القرن العشرٌن 

:(إن وجدت)مراجع الدعم اإلضافٌة     

 عنوان المرجع األول المؤلف دار النشر و السنة

1972-  بٌروت–دار الثقافة  البحث اللغوي عند الهنود وأثره على  أحمد مختار عمر 
 اللغوٌٌن العرب

 عنوان المرجع الثانً المؤلف دار النشر و السنة

-منشورات المجمع اللغوي الجزائري
2009 

بحوث ودراسات:اللسانٌات العربٌة عبد الرحمان الحاج صالح  

 
 

 

 

 طرق انخقييى

 انًصبدر وانًراجع
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 انخبريخ
 يحخىي انذرس

 
 األسبىع

08/11/2018 .(عبر الحضارات)إرهاصات التفكٌر اللغوي البشري    األسبوع األول 

15/11/2018  األسبوع الثانً .اللغة والكتابة وأثرها فً التفكٌر اللسانً 

22/11/2018  األسبوع الثالث التفكٌر اللغوي عند الهنود 

29/11/2018  األسبوع الرابع التفكٌر اللغوي عند الٌونان 

06/12/2018 1التفكٌر اللغوي عند العرب   األسبوع الخامس 

13/12/2018 2التفكٌر اللغوي عند العرب   األسبوع السادس 

10/01/2019 .اللسانٌات المقارنة:اللسانٌات قبل دي سوسٌر   األسبوع السابع 

17/01/2019 .اللسانٌات التارٌخٌة   االسبوع الثامن 

24/01/2019  االسبوع التاسع اللسانٌات البنوٌة 

31/01/2019  االسبوع العاشر اللسانٌات التولٌدٌة التحوٌلٌة 

07/02/2019  األسبوع الحادي عشر اللسانٌات التداولٌة واللسانٌات العرفانٌة 

14/02/2019  األسبوع الثانً عشر الدرس اللسانً العربً الحدٌث فً المشرق العربً 

21/01/2019  االسبوع الثالث عشر الدرس اللسانً العربً الحدٌث فً المغرب العربً 

28/01/2019  االسبوع الرابع عشر امتحان نهاٌة السداسً 

 

 

 

  

 انزينيبنًرحقبانًخطط
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