
 
 
 

 3272032اللسانيات االجتماعية العربية     : ورقمه اسم المادة
 2: عدد الساعات

 
 :األهداف

 .استطالع مجال البحث في اللسانيات االجتماعية  -
 .فهم العالقة المتبادلة بين اللغة وسياقها الخارجي -
 .تفسير الظواهر اللغوية في العربية بهدي هذا المنهج  -
 

 :المخرجات المبتغاة
 .أن يطّور الدارسون وعيا لتفسير وجوه التباين في المشهد اللغوي 

 
 : المهارات الخاصة بالموضوع 

 .استخراج المعطيات من المظاّن  -
 ( ميدانيا)مالحظة الظواهر اللغوية الجارية واستقراؤها  -
 

 : المهارات األكاديمية األساسية 
 االنتفاع بالمصادر  -
 تفسير الظاهرة اللغوية  تطوير مفهوم إضافي في -
 

 : المهارات التحويلية 
 تفسير الظواهر اللغوية في العربية برؤية بنية تقوم على رصد العالقة المتبادلة بين اللغة والسياق ومتغيراته  -
 .رسم مشاريع للتخطيط اللغوي تتناول ظواهر لغوية في العربية  -
 

 : المهارات التحليلية واإلدراكية
 .اهمة اللسانيات االجتماعية في تفسير الظاهرة اللغوية تقييم مس -
 

 .محاضرات، جلسات نقاش، ندوات َجمْعية  :طرق التعلم والتعليم 
 يعّد الدارسون بحوثا في مجاالت المساق   :مهّمات وواجبــات

 
 
 
 



 
 :الخطة

أسلوب /طرق التعليم الساعات الموضوع األسبوع
 التقييم

مجال البحث في  2، 1
 انيات االجتماعية اللس

/ العرض والمناقشة  6
 األسئلة ،التحليل، التطبيق 

وجوه تطبيق المنهج على   3-4
الظواهر اللغوية في 

 العربية 

6  

مصادر البحث في  5-6
اللسانيات االجتماعية 

 العربية 

6   

التخطيط اللغوي  7-8
االزدلتحّول إلى )

 (الفصحى

6  

  6 اللغة والثقافة 9-11
 اللغة واللهجة 11-12

 اللغة والجنس
6  

اللغة والتصنيف  13-14
االجتماعي والتباين 

 الجهوي

6  

اللغة ومتغيرات أطراف  15-16
 الخطاب

6  

 
 :الملحق

 المراجع  -
 أعمال الطلبة  -
 
 

 : المراجع 
 اللغة والمجتمع لعلي عبد الواحد وافي  -
ة، لنهاد الموسى ، الملتقى الدولي الثالث للسانيات ، تونس األعراف أو نحو اللسانيات االجتماعية في العربي -

1985 . 
 االجتماعي لكمال بشر  ةعلم اللغ -



 رأي ومنهج لمحمود السعران .... اللغة والمجتمع  -
 .اللغة بين الفرد والمجتمع ليسبرسن بترجمة عبد الرحمن أيوب  -
 .راهيم الفالي علم اللغة االجتماعي للمجتمع لوالف فاسولد بترجمة إب -
 علم اللغة االجتماعي لهدسون  -
 اللغة العربية في إطارها االجتماعي لمصطفى لطفي  -

- sociolinguist , by trudgill….  . 

                 , sociolinguist -مواقع على اإلنترنت                                      
  

 :  أعمال الطلبة
 :تتناول مثل الظواهر التالية ( أوراقا بحثية )ضا تحليلية لمصادر الموضوع ويّعون يعّد الدارسون عرو  
 .االزدواجية  -
 الثنائية اللغوية  -
 .ظاهرة التذكير والـتأنيث  -
 .خصوصية الخطاب وفقا للجنس  -
 .المتغيّر الصوتي والمتغيّر االجتماعي   -
 ي الرسمي والشخص/ العالقة بين المقام  والمقال  -
 مخاطبات األطفال في المجتمع العربي  -
 
 
 

  :الــتقــييـــم 
 %31: االمتحان األول 

 %31: المشاركة
 %4 1:االمتحان النهائي

 
 
 
 


