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 ........اللغىَخ  :    انشعبت............اللغخ  و األدة .:يذاٌانى

 2هبستر ... لسبًُبد عبهخ .:انخخصص

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

 

 

 

 .....ورشخ الجحث اللسبًٍ .:انعنىاٌ

 .أفقُخ .:وحذة انخعهيى

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

 ..د30 سب 1.       :انحجى انسبعي األسبىعي

 . : (عذد انسبعبث في األسبىع  )انًحبضرة 

  : (عذد انسبعبث في األسبىع  )أعًبل حىجيهيت 

 د30  سب 1 :       (عذد انسبعبث في األسبىع  )أعًبل حطبيقيت 

 

 

 
 

 يقراٌ فصيح : االسى، انهقب، انرحبت

  عوبرح الوكبتت–السُطبم ..:(يذخم ، يكخب  )ححذيذ يىقع انًكخب 

 fecih.mokrane@gmail.com.      :انبريذ االنكخروني

 0662 41 81 81..:رقى انهبحف

 :..  حىقيج انذرس ويكبنه

 

 

 

 

 

 SYLLABUSمنهاج المادة التعلٌمٌة 

 .ورشت انبحث انهسبني :انًبدة 

 

 انخعرف عهً انًبدة انخعهيًيت

 يسؤول انًبدة انخعهيًيت

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-4469284527958070485_
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-4469284527958070485_
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 .... فٍ اللُسبًس     الوعبرف اللسبًُبد السبثقخ:      (Pré requis)انًكخسببث 

 .تدرَت الطالة علً  الوٌبهج الجحثُخ اللسبًُخ واألواد و الطرق .: انهذف انعبو نهًبدة انخعهيًيت 

 أهداف هع التركُز فقظ علً األهداف التٍ 6 الً 3هي  ):(انًهبراث انًراد انىصىل إنيهب)أهداف التعلن

 (َتن تقُُوهب

 التدرَت علً الوٌبهج اللسبًُخ -  

 .التعرف علً الطرق  الجحثُخ األسبسُخ -  

 .االطالع علً الووبرسبد الوٌهجُخ اللسبًُخ -  

 

 

 

 تذكير بالمعارف السابقة   : تمهٌد- 

 . مفهوم اللسانيات –أ 

 . مفهوم البحث و الباحث اللساني –ب 

 . مفهوم البحث اللساني –ج 

 : المحاور و المفردات - 

 .مالمح أساسية :  التفكير اللغوي عند األمم – 1 

 عند العربز- هـ .   عند السوريان –د .   عند الرومان –ج .   عند الهنود –ب .   عند الهنود –  أ 

 : المنهج و الفكر العلمي - 2 

 . البحث  اللساني المنهجي –ج .   العلم و التفكير العلمي- ب .   المنهج وتطور المناهج –  أ 

 . تطبيق مناهج البحث اللساني – 3 

 . المنهج التقابلي –د . اآلني /  المنهج الوصفي –ج .    المنهج التاريخي –ب .   المنهج المقارن –  أ 

 .النظريات اللسانية الكبرى واتجاهاتها  - 4 

 . اتجاهات النظرية التداولية –ج .   اتجاهات النظرية التوليدية–ب .   اتجاهات النظرية البنوية –  أ 

 . االتجاهات في البحث اللساني التحليلي– 5 

 . التوزيعية –. الغلوسيماتية .  -   الوظيفية –.  الشكالنية–.   التعبيرية –.   البنوية –.   اتجاهات بنوية -    أ 

 . اتجاهات تداولية –ج .   االتجاهات التوليدية -   ب  

 .المعجمي الداللي.م.    النحوي . م.    الصلرفي . م .   المستوى الصوتي : مستويات التحليلي اللساني  - 7- 

   

 وصف انًبدة انخعهيًيت

 يحخىي انًبدة انخعهيًيت
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 يمكن االضافة في صفحة أخرى، عند الحاجة

 

 

 

 طبيعت االيخحبٌ انخقييى ببننسبت انًئىيت

 اهتحبى  ثبلوئخ 60

 اهتحبى جزئٍ هوكي 

 أعوبل هىجهخ .............

 أعوبل تطجُقُخ ..............

فردٌالوشروع ال  ثبلوئخ 15  

(ضوي فرَق)األعوبل الجوبعُخ   ثبلوئخ 15  

 خرجبد هُداًُخ ...............

 (الغُبة / الحضىر )الوىاظجخ  ثبلوئخ 10

(َتن تحدَدهب  )عٌبصر أخري  ............  

 انًجًىع 100%
 

 

 
:المرجع األساسً الموصى به     

 عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة

م2000منشورات جامعة الكوٌت   منهج البحث فً اللغة  محمود سلٌمان ٌاقوت  

:(إن وجدت)مراجع الدعم اإلضافٌة     

 عنوان المرجع األول المؤلف دار النشر و السنة

م1991سال بالمغرب .م  اللسانٌات العامة و اللسانٌات العربٌة  عبد العزٌز خلٌلً  

 عنوان المرجع الثانً المؤلف دار النشر و السنة

 القاهرة –الهٌئة المصرٌة العامة 
م1979  

حلمً : ترجمة–دٌغٌد كرٌستال 
.خلٌل  

 التعرٌف بعلم اللغة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طرق انخقييى

 انًصبدر وانًراجع
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 األسبىع يحخىي انذرس انخبريخ
 األسبوع األول مفهوم اللسانيات و البحث  

 األسبوع الثانً مفهوم البحث اللساني  

 األسبوع الثالث التفكير اللساني عند الهنود و اليونان  

 األسبوع الرابع التفكير الللساني عند الرومان و السريان  

 األسبوع الخامس التفكير الللساني عند العرب  

 األسبوع السادس االمتحان الجزئً 

 األسبوع السابع المنهج و العلم و البحث اللساني 

 االسبوع الثامن .منهج البحث المقارن التاريخي 

 االسبوع التاسع منهج البحث التقابلي والوصفي  

 االسبوع العاشر النظريات اللسانية الكبرى 

 األسبوع الحادي عشر اتجاعات البحث اللساني التحليليز 

.مستويات التحليل اللساني   األسبوع الثانً عشر 

 االسبوع الثالث عشر امتحان نهاٌة السداسً 

 - االمتحان االستدراكً 

 

 

 

 

 

 

 

 انزيني انًرحقبانًخطط 
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 الرقم االسم و اللقب التوقٌع

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


