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 1. اسم المادة اللسانيات العربية الحديثة

 2. رقم المادة 2241022

 (ة،عمليةنظري)الساعات المعتمدة  نظرية 2
.3 

 (ة، عمليةنظري)الساعات الفعلية  نظرية 2

 4. المتزامنة تاالمتطلب/ةالسابق اتالمتطّلب ال توجد متطلبات سابقة

 5. اسم البرنامج بكالوريوس

 6. رقم البرنامج 

 7. اسم الجامعة الجامعة األردنية

 8. الكلية اآلدب

 9. القسم اللغة العربية وىدابها

 10. مستوى المادة  0السنة 

 11. الفصل الدراسي/ العام الجامعي 2412/ 2412الثاني من العام 

 12. للبرنامجالدرجة العلمية  بكالوريوس

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة 

 14. لغة التدريس اللغة العربية

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  2412
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 منّسق المادة .61

 .يد اإللكترونيرقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البر : ما يلي الرجاء إدراج

 Ibrahim_ju2004@yahoo.comالبريد  4299994220المحمول . ح ث خ 14 -9المكتبية  20221ت  –إبراهيم خليل . د . أ

 مدرسو المادة .61

 .رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكتروني: ما يلي الرجاء إدراج
 
 
 

 

 وصف المادة .61

 .الدراسية المعتمدةمذكور في الخطة  هو كما

 .أن يتعرف الطالب على مفهوم اللسانيات الحديثة وما تختلف به عن فقه اللغة .1

 األمريكيةأن يعرف الطلبة بعض المدارس اللسانية الحديثة ومنها على سبيل المثال مدرسة جنيف ومدرسة كوبنهاجن وحلقة براغ ومدرسة لندن والمدرسة  .2

 لساني في المستوى الصوتي والصرفي والحوي تمرس الطلبة بمتطلبات التحليل ال .2

 الوقوف على بعض النظريات بالتفصيل كنظرية النحو التولدي التحويلي .0
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 المادة ونتاجاتهاتدريس أهداف  19.

 اللسانية معرفة المصطلحات :  األهداف - أ

 معرفة ما تختلف به كل مدرسة لسانية عن المدارس األخرى  - ب

القواعد ألساسية ونظرية قواعد بناء العبارة والنظرية النموذجية : النظام اللغوي في األصوات وظرية المورفيم والنحو التوليدي االطالع على وسائل جديدة لفهم  - ت
 .الموسعة وتطبيقات على النحو العربي

 

 

 

 

 ...على ا  يكون قادر  أنالمادة  إنهاءيتوقع من الطالب عند : نتاجات التعّلم -ب

عالوة على التوصل  .الت النطقية والصرفية وتعليم العربية لغير الناطقين بها واثر موسيقى الكالم من تنغيم ونبر في المعاني وفي نظرية التواصليمكن وضع حلول لبعض المشك
 لمشكالت في تدريس النحو وظيفيا 

 

 

 

 

 
 
 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .02

 :الدراسي موضوعات المادة موزعة على أسابيع الفصل  -1
مقدمة حول مفهوم اللسانيات والفرق بينها وبني  األول 

 فقه اللغة
ساعات  3 يف اللسانيات وحنو النص   

سوسري، حلقة براغ، : املدارس اللغوية املعاصرة الثاين 
مدرسة كوبنهاجن، مدرسة لندن، املدرسة 
 األمريكية 

يف اللسانيات وحنو النص ص 
41- 14  

ساعات3  

ابعالثالث والر  الصويت .   4 -مستويات الدرس اللغوي   -14مدخل يف الصةتيات ص  
28 

ساعات 6  

الصوتيات والصرف -أ:املستوى الصريف  – 8 اخلامس  الصرف العريب يف ضوء  
 الصوتيات

ساعات3  

نظرية املورفيم التصريفي واالشتقاقي -ب  السادس   
الصرف العريب واملورفيم  -ج   

 410مدخل إىل علم اللغة ص 
– 421  

ساعات3  

األسبوع 
 السابع 

النحو الوصفي  -أ: املستوى النحوي -3
 األمريكي بواز، سابري، ومشكالت النحو 

مناهج علم اللغة من ص 
411- 812  

ساعات 3  

األسبوع 
 الثامن

نظرية النحو البنيوي والتوزيعي وتأثر  -ب
 شومسكي بالنظريتني  

ساعات3  816 -802السابق من ص   

األسبوع 
 التاسع

نظرية النحو التوليدي التحويلي عند  -ج 
 شومسكي 

مناهج علم اللغة من ص 
863- 812  

ساعات 3  
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األسبوع 
 العاشر 

بناء ) النحو العريب يف ضوء اللسانيات احلديثة  -د
(اجلملة العربية   

 414دراسات يف اللغة من ص 
– 412  

ساعات 3  

األسبوع 
 احلادي عشر

قواعد التحويل/ يةتابع بناء اجلملة العرب دراسات يف اللغة من ص  
446- 412  

ساعات3  

48األسبوع (علم الداللة واإلشارة. )املستوى الداليل أ -1  مدخل إىل علم اللغة من ص  
881- 882  

ساعات3  

43األسبوع  نظرية احلقول الداللية. ب  مدخل إىل علم اللغة ص  
841- 881  

ساعات 3  

41األسبوع  والسياق نظرية املعىن  -ج  علم الداللة لباملر ، ترمجة صربي  
. السيد  

ساعات 3  

44األسبوع ساعات 3 اللسانيات ونظرية التواصل اللغة والتواصل    
46األسبوع اللغة واجملتمع لعلي عبد الواحد  اللغة واجملتمع  

.وايف  
ساعات 3  

 444مدخل إىل علم اللغة ص  مناهج البحث يف اللغة   41األسبوع
- 431  

اعاتس3  

% 40االمتحان  النهائي من   42األسبوع    
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .02

 :التالية النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةتطوير نتاجات التعلم المستهدفة من خالل  يتم
 المشاركة الصفية

 كتابة تعيينات بيتية
 على مسمع الطلة أوراق تناقش

 
 

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 :التقييم والمتطلبات التالية أساليبخالل من  المستهدفة نتاجات التعلم تحققإثبات  يتم
 %24إجراء امتحان في منتصف الفصل ترصد له 

 على هيئة أسئلة وامتحانات قصيرة%  24وتشجيع الطلبة على المشاركة ويرصد لذلك 

 .من أعمال الفصل% 94نهائي وترصد له  امتحان

 

 

 

 السياسات المتبعة بالمادة .22

 تفقد الحضور بصفة دائمة: والغياب سياسة الحضور -أ

 يحظر على الطلبة التغيب عن االمتحان الذي يحدد سابقا إال بعذر مقبول:  الوقت المحددت في وتسليم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

 والصحة مةإجراءات السال -ج

 ال يسمح بإدخال األجهزة الخلوية في أثناء االمتحان -الغش والخروج عن النظام الصفي -د

 قبل مرور أسبوعين على إجراء االمتحان: إعطاء الدرجات -ه

 ال نوجد – في دراسة المادة تسهمالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و
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 المعدات واألجهزة المطلوبة .02

 

 

 جعالمرا .22

 

 .المقررة، والقراءات التي يجب على الطالب تغطيتها للموضوعات المختلفة للمادةالكتب  -أ
 Text Bookكـ : توجد مراجع عدة وال يعتمد مقرر معين 

  .التعليمية الكتب الموصى بها، وغيرها من المواد  -ب
 

إبراهيم خليل : يف اللسانيات وحنو النص   
خليل إبراهيم : مدخل إىل علم اللغة  
عبد الفتاح إبراهيم: مدخل يف الصوتيات  

إبراهيم أنيس: األصوات اللغوية  
حميي الدين رمضان: صوتيات اللغة العربية  

كمال بشر( : األصوات)علم اللغة العام  
الطيب البكوش: التصريف العريب يف ضوء علم الصوات احلديث   

مرتاض عبد اجلليل: اللغة والتواصل  
شحدة الفارع وآخرون: عاصرةمقدمة يف اللغويات امل  

حترير طراد الكبيسي: دراسات يف اللغة  
ترمجة صربي السيد: علم الداللة لباملر  

علي عبد الواحد وايف : اللغة واجملتمع  
 
 

 معلومات إضافية 26.
 

 
 
 

 
 

 التوقيع ---------------: القسم/ طةمقرر لجنة الخ2412/ 12/2: اريخالت إبراهيم خليل : التوقيعإبراهيم خليل . د.أ: اسم منسق المادة
 إبراهيم خليل 

 -------------- ------------------- التوقيع -------------------------: رئيس القسم
 --------------------------------- التوقيع -------------------------: الكلية /مقرر لجنة الخطة

 --------------------------------التوقيع -------------------------------------------: العميد
                                                                                     :نسخة إلى                                                                                                            

                  قسمالرئيس                                                                                                             
     مان الجودةمساعد العميد لض                                                                                                    
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 الدراسية المادةملف                                                                                           


