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 بطاقة تعريف الماستر

 ) تعبئة كل الخانات إجباري ( 

ا
ل
: 

:اآلداب واللغات كلية 

: اللغة العربية وآدابها قسم 
 

 

 المشاركون في التكوين )*(: -2

 المؤسسات الجامعية األخرى: -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المؤسسات و الشركاء االجتماعيون االقتصاديون اآلخرون: -

 

 اء الدوليون األجانب :الشرك -

 

. إدراج االتفاقيات الخاصة بالتكوين في المالحق 
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  إطار وأهداف التكوين: -3

 

تحديد تخصصات النموذجية لليسانس التي تسمح بااللتحاق بالتكوين في شروط االلتحاق ) -أ

 الماستر المعني (

لسانيات تخصص لسانيات عامة، أو  /أن يكون الطالب متحصال على شهادة ليسانس -

 تطبيقية.

 

سطر على أكثر  20)الكفاءات المستهدفة ،المعارف المكتسبة عند نهاية التكوين ، أهداف التكوين -ب

 تقدير(

في مرحلة اللسانس، من خالل  اكتسبهايهدف هذا التكوين إلى توجيه الطالب نحو تقوية المعارف التي 

 .للتمكن من بعض موادها  تخصص من إمكانيات معرفية تزودههذا وفره ياستغالل ما 

جاه المرحلة الالحقة في يفتح أمام الطالب آفاقا واسعة توضح له الرؤية ت ماستيركما أن هذا ال 

 . دكتوراهال

تعمق يتزود الطالب في هذه المرحلة من التكوين بمعارف مختلفة، ترتبط عضويا بالتخصص؛ منها 

تطبيقها في الميدان وكيفية  ، ت إليه النظريات اللسانيةما توصل، واالطالع على أهم لسانيةفي الدراسات ال

 .مجال علوم اللغة العربية، ومدى انعكاساتها على التربوي

ويسعى هذا التكوين إلى استغالل مختلف الوسائل المعلوماتية والبرمجية في تطوير قدرات الطالب 

ا، بهدف تشغيل قدرات الطالب على االستيعاب المعرفي والتجريبي، على مستوى تحليل النصوص ونقده

اإلبداعية، والتحرر من التبعية الفكرية، والسعي نحو تكوين باحث يتميز بحس نقدي يمكنه من توليد األفكار 

 . من دراسته لمواد  ا، وذلك من خالل جملة من المعايير التي يستنبطهوتجريبها ميدانيا.

التي تمكن  التي لها عالقة بالجانب التربويات إضافة إلى كل هذا يمكن للطالب أن يستفيد من الدراس

وفق منهج لغوي يسهل عليه عملية التحكم في اآلليات  ماودراسته علم النفس اللغوي والتربويمن الدخول إلى 

 .الصحيحة 

 (على األكثر اسطر 20 –فيما يخص االندماج المهني المؤهالت والقدرات المستهدفة ) -ج

، وفق مؤهالت؛ منها اكتساب الطالب القدرة على واألهداف ن الغاياتجملة م رماستيستهدف هذا ال

منهجيات دقيقة تؤهله تربويا لمهام التدريس واإلعالم، وبالتالي التدرج في البحث العلمي؛ ألن هذا التكوين 

دى م، ولتطور العلمي وتهيئته لدخول مجال تعليمية اللغاتتكوين الطالب ألجل مسايرة ايركز أساسا على 

 قدرته على اكتساب المعارف القبلية التي تؤهله ألن يكون معلما جيدا.
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ومن حيث بنياتها الهيكلية والفكرية. يستغل الطالب في هذه المرحلة اآلليات المنهجية التي توفرها 

من معارف يحتاجها  ، إضافة إلى استفادته مما تقدمه اعتمدتها اللسانياتمختلف النظريات المعرفية التي 

 احث في الميدان.الب

إلى تكوين طالب و/ أو باحث يتميز بمؤهالت منهجية تمكنه من ولوج عالم المعرفة الماستير يهدف هذا كما 

بسهولة، انطالقا من قناعة تربوية تركز أساسا على اكتساب كفاءة منهجية تمكن الطالب من اكتساب شجاعة 

، مستغال في ذلك ما توفره التكنولوجيات الحديثة في أدبية تجعله يقتحم مصادر المعرفة ومرجعياتها بسهولة

      .، البرمجيات ...إلخ( االنترنيتمجال اإلعالم واالتصال )الحاسوب، 

 

 القدرات الجهوية والوطنية القابلة لتشغيل حاملي الشهادات الجامعية  -د

جديدة )ل.م.د(، التي يفترض أن إن مسعانا في هذا المشروع ينطلق من مبدأ إنجاح منظومة التعليم الجامعي ال

تحقق تأطيرا نوعيا، في حال تطبيق الشروط البيداغوجية والعلمية التي تحددها القوانين والنصوص التشريعية 

يستطيع أن يستجيب لمتطلبات  اللسانيات بتخصصاته في ماستيروبالتالي فإن حامل شهادة ال في هذا المجال؛

لتعليم، ومختلف المهام التربوية التي توفرها وزارة التربية الوطنية عالم الشغل في مجال مختلف أطوار ا

مستشار تربية، موجه، مساعد تربوي..إلخ(. كما يفتح مجال العمل في ميدان اإلعالم واالتصال أستاذ، )

)الصحافة المكتوبة والمسموعة، التنشيط اإلذاعي والتلفزيوني(. كما يمكن هذا التكوين الطالب من ممارسة 

 .إلخ(..    .ختلف الوظائف المتعلقة بمجال النشاطات الثقافية )دور الثقافة، المسرح، السياحة.م

 الجسور نحو تخصصات أخرى: -ه

 اللسانيات التطبيقيةبناء على التكوين القاعدي الذي يستوعب فيه الطالب مختلف المعارف المتعلقة ب

غة واألدب، وحتى اللغات تمتد من الليسانس في اللواللغات، يتقاطع هذا التكوين مع كل التخصصات التي 

في تخصص  الدكتوراة  الطالب لمواصلة الدراسة في إطارهذا النوع من الماستير ، وبالتالي يؤهل األجنبية

 ، إن رغب في ذلك أو وجه له.قريب منه آخر

تاريخ وعلم االجتماع وعلوم يؤهل الطالب و/أو الباحث لتمديد معارفه تجاه الفلسفة وال الماستير كما أن هذا 

 التربوية، نظرا للكفاءة المعرفية التي يمكن أن يكتسبها في هذا المسار.    

 

 مؤشرات متابعة التكوين :  -و

باستطاعته متابعة  2البليدة بجامعة اآلداب واللغة العربيةنظرا لتوفر قدرات التأطير في قسم 

برتبة أستاذ (08)برتبة أستاذ و ( 30)دكتورا منهم  ( 90) فالقسم يضمالمشروع، ويضمن التأطير المناسب؛ 

.. غير أن الضمان الحقيقي لمتابعة أستاذ مساعد ( 22عن )قسم ب (، وما ال يقل  20قسم أ، و (10)محاضر 

المشروع هو التحكم في عدد الطلبة المتكونين بشكل عقالني، ووضع شروط دقيقة للقبول في هذا التخصص، 

؛ الدراسات اللغوية المعاصرة، والكفاءة الالزمة في اللسانيةاد المؤهلة للتعمق في الدراسات وبخاصة في المو

 الدراسات المعاصرة الغربيةتعود في األساس إلى  اللسانيات التطبيقية ألن مرجعيات 
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 .(تأطير المذكرات، أخرى)توضح محاضرة، تطبيق، أعمال موجهة، أعمال تطبيقية، تأطير التربصات،   *
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 التأطير الخارجي -ب

 

 المؤسسة التابعة لها:

 المؤسسة التابعة لها:

 

 االسم واللقب
الشهادة التدرج + 

 التخصص 

الشهادة ما بعد التدرج + 

 التخصص
 الرتبة

طبيعة 

 التدخل*
 التوقيع

      

      

      

 

 :المؤسسة التابعة لها

 

 االسم واللقب
الشهادة التدرج + 

 التخصص 

ا بعد التدرج + الشهادة م

 التخصص
 الرتبة

طبيعة 

 التدخل*
 التوقيع

      

      

      

 
 

 (تأطير المذكرات، أخرى)توضح محاضرة،أعمال تطبيقية، أعمال موجهة، تأطير التربصات،   *

اإلمكانيات المادية المتوفرة 

المتوفرة بالنسبة لألعمال  تقديم بطاقة عن التجهيزات البيداغوجيةالمخابر البيداغوجية والتجهيزات:  -أ

 (التطبيقية للتكوين المقترح.) بطاقة واحدة لكل مخبر
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  :اللغة العربية عنوان المخبر :

 

 الرقم  اسم التجهيز العدد  المالحظات

 01 المكتبة الرقمية 02 

 02 آلة طباعة 03 

 03 كاميرا رقمية  02 

 04 آلة تصوير 03 

 05 مكتب 03 

بةمكت 02   06 

 07 جهاز إعالم آلي 02 

  //  08 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 ميادين التربص والتكوين في المؤسسات: -ب

 

 مدة التربص عدد الطلبة مكان التربص
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 مخابر البحث لدعم التكوين المقترح: -ج
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 رئيس المخبر

 د المخبررقم اعتما

 

 التاريخ :

 

 

 رأي رئيس المخبر :

 

 

 

 

 مشاريع البحث الداعمة للتكوين المقترح:  -د

 

 تاريخ نهاية المشروع تاريخ بداية المشروع رمز المشروع عنوان مشروع البحث

    

    

    

    

    

    

 

 فضاءات  األعمال الشخصية وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال: - ـه
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II- بطاقة التنظيم السداسي للتعليم 

 ( سداسيات(4)الرجاء تقديم بطاقات األربع)
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  السداسي األول: - 1

 وحدة التعليم

الحجم 
الساعي 
 السداسي 

 الحجم الساعي األسبوعي

 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

14-16 
 أسبوع 

 محاضرة
أعمال 
 موجهة

أعمال 
 تطبيقية

أعمال 
 أخرى

 إمتحان متواصل

          وحدات التعليم األساسية  

   09       الدراسات لسانيات عربية)إج(  1و ت أ 

 × × 05 03 3:00  1:30 1:30 48 اللسانيات العربية: 1المادة 

 × × 04 02 1:30  1:30 1:30 48 لصوتيات العربية الحديثة: ا2المادة 

   09       اللسانية الحديثة الدراسات)إج(  2و ت أ 

 × × 05 03 3:00  1:30 1:30 48 تيارات اللسانية الكبرى:ال1المادة 

 × × 04 02 1:30  1:30 1:30 48 نحو النص:2المادة 

          وحدات التعليم المنهجية

   09       و ت م )إج(

 × × 03 02 1:30  1:30 1:30 48 تقنيات البحث:1المادة 

 × × 03 02 1:30  1:30 1:30 48 مناهج البحث اللغوي: 2 المادة

 × × 03 02 1:30  1:30  24 صناعة المعاجم:3المادة 

          وحدات التعليم اإلسكتشافية

   02       و ت إ )إج(

 × × 01 01 1:30  1:30  24 اإلعجاز اللغوي في القرآن: 1المادة 

 × × 01 01 1:30  1:30  24 علم اللهجات: 2المادة 

          وحدة التعليم األفقية

   01       و ت أ ف )إج(

 × × 01 01 1:30  1:30  24 : لغة أجنبية1المادة 

   30 19 18:00  15:00 09:00 384 1مجموع السداسي 

  

 

 



 15           عنوان الماستر: لسانيات عربية                      2المؤسسة: البليدة

       2016/2017: السنة الجامعية

 السداسي الثاني: -2

 وحدة التعليم

الحجم 
الساعي 
 السداسي 

 الحجم الساعي األسبوعي

 رصدةاأل المعامل

 نوع التقييم

14-16 
 أسبوع 

 محاضرة
أعمال 
 موجهة

أعمال 
 تطبيقية

أعمال 
 أخرى

 إمتحان متواصل

          وحدات التعليم األساسية  

   09       الدراسات لسانيات عربية)إج(  1و ت أ 

 × × 05 03 3:00  1:30 1:30 48 اللسانيات العربية: 1المادة 

 × × 04 02 1:30  1:30 1:30 48 ربية الحديثةلصوتيات الع: ا2المادة 

   09       الدراسات اللسانية الحديثة)إج(  2و ت أ 

 × × 05 03 3:00  1:30 1:30 48 تيارات اللسانية الكبرى:ال1المادة 

 × × 04 02 1:30  1:30 1:30 48 نحو النص:2المادة 

          وحدات التعليم المنهجية

   09       و ت م )إج(

 × × 03 02 1:30  1:30 1:30 48 تقنيات البحث:1المادة 

 × × 03 02 1:30  1:30 1:30 48 مناهج البحث اللغوي: 2المادة 

 × × 03 02 1:30  1:30  24 صناعة المعاجم:3المادة 

          وحدات التعليم اإلسكتشافية

   02       و ت إ )إج(

ديث اإلعجاز اللغوي في الح: 1المادة 

 النبوي
24  1:30  1:30 01 01 × × 

 × × 01 01 1:30  1:30  24 الثقافة االمازيغية: 2المادة 

          وحدة التعليم األفقية

   01       و ت أ ف )إج(

 × × 01 01 1:30 1.30   24 إعالم آلي: 1المادة 

   30 19 18:00  15:00 09:00 384 1مجموع السداسي 
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 الثالث:  السداسي - 3

 وحدة التعليم

الحجم 
الساعي 
 السداسي 

 الحجم الساعي األسبوعي

 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

14-16 
 أسبوع 

 محاضرة
أعمال 
 موجهة

أعمال 
 تطبيقية

أعمال 
 أخرى

 إمتحان متواصل

          وحدات التعليم األساسية  

   09       لسانيات مقارنة وتحليل الخطاب)إج(  1و ت أ 

 × × 05 03 3:00  1:30 1:30 48 اللسانيات األفروآسياوية المقارنة: 1المادة 

 × × 04 02 1:30  1:30 1:30 48 مناهج تحليل الخطاب: 2المادة 

   09       نظرية النّظم)إج(  2و ت أ 

 × × 05 03 3:00  1:30 1:30 48 نظرية النّظم:1المادة 

 × × 04 02 1:30  1:30 1:30 48 علم التراكيب:2المادة 

          وحدات التعليم المنهجية

   09       و ت م )إج(

 × × 03 02 1:30  1:30 1:30 48 تعليمية علوم اللغة العربية:1المادة 

 × × 03 02 1:30  1:30 1:30 48 تحقيق المخطوطات: 2المادة 

 × × 03 02 1:30  1:30  24 منهجية البحث الميداني:3المادة 

          وحدات التعليم اإلسكتشافية

   02       و ت إ )إج(

 × × 01 01 1:30  1:30  24 علم المصطلح: 1المادة 

 × × 01 01 1:30  1:30  24 اللّسانيات اإلعالمية: 2المادة 

          وحدة التعليم األفقية

   01       و ت أ ف )إج(

 × × 01 01 1:30  1:30  24 أخالقيات المهنة: 1المادة 

   30 19 18:00  15:00 09:00 384 1مجموع السداسي 
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 السداسي الرابع: - 4

 اللغة واألدب العربي :الميدان

 دراسات لغوية الفرع:

 لسانيات عربية التخصص:

 
الحجم الساعي 

 األسبوعي
 األرصدة المعامل

 20 12 14 العمل الشخصي )مذكرة(

 التربص في المؤسسة

 الملتقيات 10 07 10

 أعمال أخرى )مقابالت(

 30 19 24 4مجموع السداسي 

 

 يرجى ذكر الحجم الساعي اإلجمالي موزع بين المحاضرات والتطبيقات،) حوصلة شاملة للتكوين:  - 5

  (:للسداسيات األربعة بالنسبة لمختلف وحدات التعليم حسب الجدول التالي

منهجيةال االستكشافية األفقية المجموع  و ت        ح س األساسية 

 محاضرة 288 144 / 24 456

 أعمال موجهة 288 216 144 28 676

 أعمال تطبيقية / / / 24 24

 عمل شخصي 432 216 144 72 864

)مذكرة+ملتقى(خرآعمل  384 / / / 384  

 المجموع 1078 644 288 126 2404

 األرصدة 74 37 06 03 120

100%  02.5%  05%  430.8%  61.66% لكل وحدة تعليم األرصدة%    
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III - البرنامج المفصل لكل مادة 

 (تقديم بطاقة مفصلة لكل مادة) 
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 : األول السداسي

 عربية  لسانياتعنوان الماستر : 

 األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية األساسية : 

 األستاذ المسؤول عن المادة : 

 مادة : اللسانيات العربية ال

 أهداف التعليم : 

 المعارف المسبقة المطلوبة 

 محتوى المادة : 
 الرصيد المعامل السداسي : األول المادة : اللسانيات العربية 

 مفردات التطبيق مفردات المحاضرة 

مدخل : التعريف باللسانيات العربية القديمة و   .1

 الحديثة

 نشأة علم العربية )نصوص (

 

الواقع المشاهد )السماع( و أهميته في علم   .2

 العربية
 مبادئ التحري الميداني و كيفية جمع المدونة

دور العقل في  –أولويته  –السماع : العناية به   .3

اعتماد السماع و تصحيحه ) اإلستقراء و 

 اإلحصاء(

إستقراء السماع ، اإلحصاء عند القدماء )المطرد، الشائع، 

 النادر(

 نصوص مختارة من كتب األخباري و السيوطي س : حقيقته و أهميتهالقيا  .4

 تطبيقات في قسمة التركيب القياس و قسمة التركيب  .5

 تحليل نص للخليل بن أحمد العلة النحوية : مفهومها عن الخليل  .6

 نصوص تطبيقية  طبيعة العلة و مدى حجيتها في النحو العربي  .7

سبويه لتحديد المجرى و الحد ) التفريق بين  تحليل نصوص مفهوم المجرى و الحد   .8

 التعريف و الحد ..(

 حد اللفظة اإلسمية   .9

 حد اللفظة الفعلية 

 تطبيقات : الرسم البياني لحد اللفظة اإلسمية 

 الرسم البياني في لحد اللفظة الفعلية          

 تحليل نص سبويه في باب اإلستقامة مفهوم اإلستقامة و ما إليها  .10

 تحليل المفهومين و عالقتهما باللسان و الكالم هوما الوضع و اإلستعمالمف  .11

 تحليل نص لعبد الرحمان حاج صالح أصل الوضع ومنطق النحو   .12

 تحليل شواهد من الكتاب لسبويه قوانين اإلستعمال   .13

 عقد األبواب على األصل و إلحاق النظائر الفرعية الباب و النظير  .14

 
 راجع : قائمة المصادر و الم

 الكتاب لسبويه -

 الخصائص البن جني -

 شرح الكافية لإلستربادي -

 ألستاذ : عبد الرحمان حاج صالح 2+ج1بحوث و دراسات في اللسانيات العربية ج -

 السماع اللغوي العلمي و مفهوم الفصاحة ل د : عبد الرحمان حاج صالح -
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 منطق العرب في علوم اللسان ل د : عبد الرحمان حاج صالح -

 و التخاطب في نظرية الوضع و اإلستعمال ل د : عبد الرحمان حاج صالح الخطاب -

 

 : الثاني السداسي

  لسانيات عربيةعنوان الماستر : 

 األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية األساسية : 

 األستاذ المسؤول عن المادة :

 المادة : اللسانيات العربية 

 أهداف التعليم : 

 وبة المعارف المسبقة المطل

 محتوى المادة : 
 الرصيد المعامل السداسي : األول المادة : اللسانيات العربية  

 مفردات التطبيق مفردات المحاضرة 

 نص نظري المثال : الحد الصوري اإلجرائي 1

 تمارين تطبيقية ) البنى الصرفية( المثال اإلفرادي : ) الصيفة و أوزانها ( 2

 تمارين تطبيقية )البنى التركيبية( الجملة(المثال التركيبي ) بنية  3

نظرية العمل : تعريف العامل و  4

 المعمول

 نص نظري

 مناقشة رأي ابن مضاء آراء النحاة من نظرية العمل 5

 البنية العاملية في الجملة اإلسمية  6

 البنية العاملية في الجملة الفعلية

 تمارين تطبيقية

العمل  مبدأ العمل و مفهوم القوة في 7

 )المثال التوليدي ( 

 قوة عمل الفعل ) فتح عالقات تركيبية(

 تطبيقات نتناول فتح عالقات تركيبية جديدة

نحو التبعية وعالقته بمفهوم قوة العمل )  8

 (la valenceتينيار 

 نص نظري تينيير و مقارنته بنص سيبويه

الموضع و العالمة العدمية : مفهوم  9

 الموضع 

 ة العلمية مفهوم العالم

 نص نظري

الموضع في المثال في المستوى  10

 الصرفي

الموضع في المثال في المستوى 

 التركيبي

 نص تطبيقي

 الفرق بين الموضع و الترتبة  11

 الموضع في السباق اللفظي و قرائنه

 تمارين تطبيقية
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النظرية النحوية العربية و النظريات  12

البنوية ) وجوه اإلختالف ووجوه 

 تقارب(ال

 نصوص نظرية البراز وجود التقارب و اإلختالف

النظرية النحوية العربية ونظرية النحو  13

التوليدي التحويلي ) وجوه اإلختالف 

 ووجوه التقارب(

 

 نصوص نظرية إلبراز وجوه التقارب و اإلختالف

 نصوص نظرية النظرية النحوية العربية و التداوليات 14

 
 اجع : قائمة المصادر و المر

 محاضرات دي سوسير

 -البنى التركيبية -تشومسكي ، 

- Chomsky, Moam (2005) le langage et la pensée 

- Fuchs, C- le Goffic « l’inguistique contemporaines » 

- Tesnière .L. Eléments de syntaxe structurale. 

 :  السداسي

 عنوان الماستر : لسانيات عربية

 الوحدة التعليمية األساسية :  األستاذ المسؤول عن

 األستاذ المسؤول عن المادة : 

 المادة : الصوتيات

 أهداف التعليم : 

 المعارف المسبقة المطلوبة 

 محتوى المادة : 
 الرصيد المعامل السداسي : األول المادة : الصوتيات 

 مفردات التطبيق مفردات المحاضرة 

نشأة الدراسات الصوتية عند العرب  1

 ديماق

 تحليل نص في الموضوع

 

جهود المتقدمين العرب في الدراسات  2

 الصوتية

 تحليل نص البن الخزري عند القراء 3

 تحليل نص من مقدمة العين عند الخليل ابن أحمد الفراهيدي 4

 تحليل نصوص من " الكتاب"  عند سبويه 5

 بتحليل نص من " الخصائص " أو سرطناه اإلعرا عند بان جنى 6

 تحليل نص من رسالة أسباب حدوث الحروف عندابن سينا 7

 تحليل نص من " مفتاح العلوم "  عند السكاكي 8

  جهود علماء العرب المتحدثنين 9
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 تحليل نص من األصوات العربية  عند ابراهيم أنيس  10

 تحليل نص من " علم األصوات "  أحمد مختار عمر  11

 من " الفنولوجيا "  تحليل نص عصام نورالدين 12

 تحليل نص من أحد مؤلفاته عبد الرحمان حاج صالح  13

14   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  السداسي

 عنوان الماستر : لسانيات عربية

 األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية األساسية : 

 األستاذ المسؤول عن المادة : 

 المادة : الصوتيات

 أهداف التعليم : 

 قة المطلوبة المعارف المسب

 محتوى المادة : 
 الرصيد المعامل السداسي : األول المادة : الصوتيات 

 مفردات التطبيق مفردات المحاضرة 

  نشأة الدراسات الصوتية عند الغرب 1

فروع علم األصوات : علم األصوات  2

 النطقي

 

 تمرينات حول مخارج الحروف و صفاتها جهاز النطق أو أعضاء النطق  3

 وتحديدها على جهاز النطق مخارج وصفات الحروف 4

 تحليل نص في الموضوع علم األصوات الفيزيائي  5

 تحليل نص في الموضوع  علم األصوات السمعي  6

 تحليل نص في الموضوع علم األصوات المخبري  7
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علم  3نيه التركيز على تطبيقات جاكبسون و تروبتسكوى وما رت الوظيفة -1النظريات الصوتية  8

 األصوات 

 علم األصوات 3دتروبتسكوى ومارتنيه  عند أندريه مارتنيه 9

بعض المسائل الصوتية الوظيفية :  10

 المماثلة

 ا

 تطبيقات و تمارينات في الدروس حول التغيرات الصوتية المقلب المكاني –المخالفة  11

  المفاصل –المقطع  12

  النبر و التنغيم 13

 تحليل نص لتشومسكي في الموضوع التوليدية الصوتيات 14

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : األول السداسي

 عنوان الماستر : لسانيات عربية 

 األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية األساسية : 

 األستاذ المسؤول عن المادة : 

 المادة : تقنيات البحث 

 أهداف التعليم : 

 المعارف المسبقة المطلوبة 

 :  محتوى المادة
 الرصيد المعامل السداسي : األول المادة : تقنيات البحث اللغوي 

 مفردات التطبيق مفردات المحاضرة 

  مفهوم البحث العلمي و أهميته و أهدافه 1

الباحث العلمي : صفاته الشخصية و  2

 العلمية

 

موضوع البحث : أ. كيفية اختيار  3

 موضوع البحث

 

و  ب. مراحل اختيار الموضوع 4

سيكولوجية الباحث في اختيار 
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 الموضوع

كيفية صياغة مشروع البحث بعد  5

 اختياره و تحديد عنوانه

 

مناهج البحث اللغوي : تعريف المنهج و  6

 بيان غايته

 

  عرض لمناهج البحث اللغوي -ب 7

 مراحل إعداد موضوع البحث 8

 إختبار مشكلة البحث و تحديدها

 

طالعية ومراجعة مرحلة القراءات اإلست 9

 البحوث السابقة

 

 مرحلة إعداد خطة البحث العلمي 10

عنوان البحث ، مقدمة البحث ، مشكلة 

 البحث ، أهميته ، أهدافه...

 

  مرحلة جمع المصادر و المراجع  11

 -الخطوات العلمية من إعداد البحث : أ 12

 الدراسة الميدانية

 

  كيفية إعداد استبيان  -ب 13

 رق جمع المادة و توزيعهاط -ج 14

 طريقة : البطاقات . األظرفة ، الملف

 

 

 قائمة المصادر و المراجع

 منهجية البحث العلمي ، مدخل لبناء المهارات البحثية ، حسين محمد جواد الجبوري -

 البحث العلمي و استخدام مصادر المعلومات التقليدية و اإللكترونية  –أسر إبراهيم قنديجي  -

 مناهج البحث العلمي ) أسس و اساليب( –ومحمد الدنيبات  عمار بوحوش -

 منهجية البحث العليم ) القواعد و المراحل و التطبيقات ( –محمد عبيدات و أخرون  -

 عبد المنعم حسن ، إعداد و كتابة : ونشر البحوث و الرسائل العلمية. -

 

 

 

 : الثاني  السداسي

 عنوان الماستر : لسانيات عربية

 ؤول عن الوحدة التعليمية األساسية : األستاذ المس

 األستاذ المسؤول عن المادة : 

 المادة : تقنيات البحث

 أهداف التعليم : 

 المعارف المسبقة المطلوبة 

 محتوى المادة : 
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 الرصيد المعامل السداسي : األول المادة : تقنيات البحث 

 مفردات التطبيق مفردات المحاضرة 

ي إعداد البحث الخطوات العلمية ف - 1

 العلمي

 مرحلة استيعاب النصوص و هضمها -

 

إختيار النصوص المناسبة و استقرائها  - 2

 لبلوغ األحكام

 

  الخطة النهائية و تنفيذها - 3

 توثيق المصادر و المعلومات  - 4

 توثيق اإلقتباس ، تدوين الهوامش -أ

 

مكمال ت البحث : العنوان ، اإلهداء ،  - 5

 التقديم

 

  المقدمة ،، الخاتمة و  النتائج 6

قائمة المصادر و المراجع ، الفهرس  7

 المالحق

 

 استخدام األنترنت في البحث العلمي 8

كيفية الحصول على المعلومات من  -أ

 األنترنت 

 

فوائد استخدام شبكة األنترنت -ب 9

 للباحثين

 

اإلستضاحات التي ستوصل الباحث -ج 10

األنترنت : البريد استثمارها عبر شبكة 

 اإللكتروني

 

خدمات نقل و  3النشر اإللكتروني ،  11

 تحميل الوثائق و الملفات

 

الدخول إلى مختلف شركات  -ب 12

 المعلومات البحثية و فهارس المكتبات

 

التحليل اإلحصائي لسانات البحث  13

 العلمي : مقاييس النزعة المركزية

 

  تباطمقاييس التشتت ، مقاييس اإلر 14
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 :األول السداسي

 عنوان الماستر : لسانيات عربية

 األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية األساسية : 

 األستاذ المسؤول عن المادة : 

 المادة : صناعة المعاجم

 أهداف التعليم : 

 المعارف المسبقة المطلوبة 

 محتوى المادة : 
 الرصيد المعامل ولالسداسي : األ المادة : صناعة المعاجم 

 مفردات التطبيق مفردات المحاضرة 

الموسوعة  –مدخل مصطحي : المعجم  1

القاموس ، الوحدة المعجمية  –

Lexicographie – Lexicologie 

اإلطالع على نماذج من المعاجم العربية القديمة بكل أنواعها : 

و اسرار العين ،لسان العرب ،........القاموس المحيط ، فقه اللغة 

 العربية

 نظرة تاريخية : المعجم العربي القديم 2

 العمل المعجمي في العصر الحديث 3

 أنواع المعاج و طرق الترتيب 4

المعجم األحادي و البنائي و المتعدد و  5

 معاجم األطفال و الجامعيةو الكبار

اإلطالع على نماذج من المعاجم العربية الحديثة : المنهل ، 

 ، الوسيط ، المعاجم الثنائية و المتعددة المنجد

أحكام المعجم : الكبير ، الوسط ، الوجيز  6

، الجيب ، الفترة الزمنية : المعجم 

 التارخي ، األني ، اإلشتقاقي

الخطوات اإلجرائية والتنفيذية لصناعة  7

 معجم

 اختيار نصوص مختلفة التشكيل 

المعجمية ثم تصنيفها مدونة مختارة ثم البدء في تحديد الوحدات 

 و ترتيبها

 يوكون العمل فرديا أو جماعيا

العمليات اإلجرائية ما قبل البدء في  8

 المعجم

 جمع المادة و تحديد المصادر 9

 اختيار الوحدات المعجمية 10

 تأليف المداخل 11

 ترتيب المداخل 12

 المقدمة و المالحق 13

 وظائف المعجم 14
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 : الثاني لسداسيا

 عنوان الماستر : لسانيات عربية

 األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية األساسية : 

 األستاذ المسؤول عن المادة : أ/ بودينة

 المادة : صناعة المعاجم

 أهداف التعليم : 

 المعارف المسبقة المطلوبة 

 محتوى المادة : 
 الرصيد معاملال السداسي : األول المادة : صناعة المعاجز 

 مفردات التطبيق مفردات المحاضرة 

إختيار مجموعة من الوحدات المعجمية المحددة في حصص  المعنى و طرق شرحه 1

 سابقة و القيام بشرحها بطريق الشرح المختلفة
 1اشرح بالتعريف  2

 2الشرح بالتعريف  3

اشرح بتحديد المكونات الداللية : الجنس  4

 يفة، الشكل ، الوظ

 اشرح بذكر سياقات الكلمة  5

 اشرح بذكر المرادف المضاد 6

طرق الشرح المساعدة : األمثلة  7

 التوضيحية

 استخدام التعريف اإلشتمالي 8

اإلستعانة بالوسائل األخرى غير الشرح التمام التعريف مثل  استخدام التعريف الظاهري 9

موز الخاصة بالنطق و الصور و الرسوم ثم اإلستعانة بتحديد الر

 استخدام الصور و الرسوم 10 الهجاء وغيرها من الرموز 

 بيان النطق و الهجاء 11

 التأصيل اإلشنقافي 12

معلومات الصرف و النحو و معلومات  13

 اإلستعمال 
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 مستقبل المعجم العربي الحديث 14

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  االول السداسي

 عربية عنوان الماستر : لسانيات

 األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية األساسية : 

 األستاذ المسؤول عن المادة : 

 المادة : اإلعجاز اللغوي في القرآن الكريم 

 أهداف التعليم : 

 المعارف المسبقة المطلوبة 

 محتوى المادة : 
السداسي  المادة : اإلعجاز اللغوي في القرآن الكريم 

 : األول

 دالرصي المعامل

 مفردات التطبيق مفردات المحاضرة 

 تمهيد : مدخل إلى علوم القرآن 1

 ماهية اإلعجاز و أوجه ) البياني ، التشريعي ، النفسي ، الغيبي( 2

 تاريخ القول في اإلعجاز ، عند المتقدمين ،عند المتأخرين  3

 ة(أوجه اإلعجاز في التراكيب القرآنية ) إعجاز الحرف ، الكلمة والجمل 4

 اإلعجاز النغمي في القرآن الكريم ) الفاصلة القرآنية( 5

 نظرية النظم في النص القرآني ) تعريفها ، روادها( 6

خصائص االسلوب القرآني ) تصريف القول بوسائل الخطاب المختلفة، الجمع بين اإلجمال و البيان ، قصد اللفظ و  7

 ةالوفاء بالمعنى اقتناع الفعل و امتناع العاطف

 اإلعجاز في أساليب القرآن ) اسلوب الحوار ، القسم ، األمثال ، القصص( 8

 اإلعجاز في مستويات الدرس اللغوي في القرآن الصوتي ، الصوفي ، التركيبي الداللي ( 9

 جمالية الخطاب القرآني ، البنية الخارجية ، البنية الداخلية 10

 إعجاز التصوير الفني في القرآن 11
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 عجاز في غريب القرآناإل 12

 المعرب و الدخيل في القرآن  13

 التكرار في القرآن 14

 
 بعض المراجع المقترحة : 

 إعجاز القرآن و البالغة البنيوية : للرافعي -1

 سبل السالم للصنعاني -2

 فتح الباري في شرح صحيح البخاري : للعسقالني  -3

 

 

 

 

 

 

 

 :  األول السداسي

 عنوان الماستر : لسانيات عربية

 األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية األساسية : 

 األستاذ المسؤول عن المادة : 

 المادة : اإلعجاز اللغوي في القرآن الكريم 

 أهداف التعليم : 

 المعارف المسبقة المطلوبة 

 محتوى المادة : 
ي السداس المادة : اإلعجاز اللغوي في القرآن الكريم 

 : األول

 الرصيد المعامل

 مفردات التطبيق مفردات المحاضرة 

 مدخل إلى مصطلح الحديث 1

 جهود العلماء في ضبط للحديث ن اإلشارة إلى بعض العلوم الخاصة المتن و السند 2

 درجات الحديث النبوي 3

 المباحث المشتركة بين علوم اللغة وعلوم الحديث 4

 اللغوي تأثير الحديث على الدرس 5

 مظاهر البالغة البنوية  6

 أثر الحديث على علم المعاني نماذج 7

 أثر الحديث على علم الحديث ، نماذج، 8

 -نماذج  –أثر الحديث على علم البيان  9

 بالغة المجاز في الحديث 10
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 جماليات أساليب الحديث النبوي  11

 إعجاز غريب اللفظ في الحديث النبوي  12

 القصص و األمثال في الحديث بالغة 13

 دراسات تطبيقية 14

 
 بعض المراجع المقترحة : 

 

 إعجاز القرآن و البالغة النبوية : الرافعي  -1

 الفاصلة في القرآن محمد الحسناوي  -2

 ثالث رسائل في إعجاز القرآن للرماني ، الخطابي و الجرجاني -3

 بالغة الكلمة في التعبير القرآني ، للسامرائي -4

 

 

 

 

 

 

 :  األول سداسيال

 عنوان الماستر : لسانيات عربية

 األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية األساسية : 

 األستاذ المسؤول عن المادة : 

 المادة : علم اللهجات  

 أهداف التعليم : 

 المعارف المسبقة المطلوبة 

 محتوى المادة : 
السداسي  المادة : علم اللهجات  

 : األول

 دالرصي المعامل

 مفردات التطبيق مفردات المحاضرة 

 مدخل مصطلحي : اللغة ، اللهجة ، العامية ، الدارجة 1

 الوضع اللساني في شبه الجزيرة العربية قبل اإلسالم 2

 1اللهجات العربية القديمة  3

 2اللهجات العربية القديمة  4

 1اللهجات العربية و القراءات القرآنية  5

  2ة والقراءات القرآنية اللهجات العربي 6

 نشأة علم اللهجات عند العرب 7

 نشأة علم اللهجات عند العرب 8
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 اللهجات العربية الحديثة  9

 األطلس اللغوي و اللهجي 10

 الدراسات اللهجية في الجزائر عند المستشرقين 11

 الدراسات اللهجية في الجزائر عند العرب 12

 و العربيةالكتابة الصوتية الدولية  13

 تطبيقات على نصوص لهجية  14

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  الثاني السداسي

 عنوان الماستر : لسانيات عربية

 األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية األساسية : 

 األستاذ المسؤول عن المادة :

 المادة :الثفاقة األمازيغية

 أهداف التعليم : 

 المعارف المسبقة المطلوبة 

 دة : محتوى الما
السداسي  المادة : الثقافة األمازيغية 

 : األول

 الرصيد المعامل

 مفردات التطبيق مفردات المحاضرة 

 تاريخ المغرب العربي 1

 اريخ سكان المغرب األصليين 2

 تاريخ األمازيغ من فرج التاريخ إلى الفتح اإلسالم : الفينيقيون 3

 اإلسالم و اإلحتالل الفرنسي  الرومان و الوندال و البزيطيون ، الفتح 4

 تاريخ األمازيغية و مميزات لهجاتها : اللغة األمازيغية األم 5

 اللهجات األمازيغية المختلفة  6
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 إشكالية تصنيف األمازيغية  7

 أهم خصائص اللغات السامية  8

 اللغة األمازيغية و مشكلة الكتابة 9

 الصوتي اللغة األمازيغية و خصائصها : المستوى 10

 المستوى الصوتي 11

 1الفعل في األمازيغية و أهم خصائصه  12

 2الفعل في األمازيغية و أهم خصائصه  13

 المستوى التركيبي 14

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  الثالث السداسي

 عنوان الماستر : لسانيات عربية

 األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية األساسية : 

 مادة : األستاذ المسؤول عن ال

 المادة :الدراسات اللسانية اآلفرو أسيوية المقارنة

 أهداف التعليم : 

 المعارف المسبقة المطلوبة 

 محتوى المادة : 
 

 الرصيد المعامل السداسي : األول المادة : تقنيات البحث 

 مفردات التطبيق مفردات المحاضرة 

 نصوص نظرية مدخل : مبادئ اللسانيات المقارنة 1

فصائل اللغوية الكبرى : الهندو ال 2

أوروبية و فروعها الحاسية الساسية أو 

 اآلفرو أسيوية

 دراسة تفصيلية لفروع األسرة

إشكالية اإلصطالح في حقل األلس  3

اآلفروأسيوية ، السامية ، الحامية ، 

 الحامية السامية

 نصوص من مختلف النظريات
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األسرة اآلفرو آسيوية و فروعها )  4

رينبارغ السامية ، القبطية ، نظرية غ

 الكوشية ، الليبية البربرية ، التشادية(

 نص تطبيقي

الحامية السامية وفروعها ) نظرية  5

 كوهين(

 نصوص من نظرية دافيد كوهين ومارسيل كوهي

الفرع السامي ضمن األسرة  6

 اآلفروأسيوية 

أصل التسمية ، البيئة الجغرافية )مختلف 

 النظريات(

 ختلف النظرياتنصوص من م

 فروع األسرة  7

 المجموعة السامية الشمالية الشرقية

تتبع الفروع ) األكادمية ، البابلية األشورية ، األمورية 

 األوغراتية(

 تتبع الفروع ) الكنعائية ، العبرية ، الفينيقية ، المؤابية البونيقية( المجموعة السامية الشمالية الغربية 8

، عربية الشمال ،  المجموعة الجنوبية 9

 عربية الجنوب ، الحبشية

 تتبع اللهجات العربية الشمالية و الجنوبية 

 األثيوبية ، الجعرزية(

أهم خصائص األلسن السامية : الجانب  10

 الصوتي ، الصرفي التركيبي

 نصوص تطبيقية

 مكانة العربية بين ألسن الفرع السامي 11

معرفة العربية ضرورة لدراسة أي 

 ساميلسان 

 الوقوف عند خصائص العربية ، اإلشتقاق ، اإلعراب

عالقة البطية و الليبية البربرية باأللسن  12

 السامية

 الوقوف عند خصائص الفرعين القبطي و األمازيغي

الرسوم السامية ) الصفوية ، الثمودية  13

 الخميرية(

 نماذج من مختلف الخطوط ) قراءة جداول الرسوم(

غ و عالقتها بالنقوش نقوش تيفينا 14

 السامية(

 نماذج من نقوش التيفيناغ و تحليلها

 قائمة المصادر و المراجع : 

 اليطار إلياس قواعد اللغة األوغاريتية -

 الخازن تسبب وهيبة من الساميين إلى العرب -

 ظاظا حسن الساميون و لغاتهم  -

- Coh , Marcel , les langues du monde  
- Cohen, David , les langues chamito- semtique 

 :  الثالث السداسي -

 لسانيات عربيةعنوان الماستر :  -

 األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية األساسية :  -

 األستاذ المسؤول عن المادة :  -

 تحليل الخطابالمادة : -

 اإلطالع على المقاربات الحديثة في تحليل الخطاباتأهداف التعليم :  -
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  المعارف المسبقة المطلوبة -

 محتوى المادة :  -
 
 الرصيد المعامل السداسي : األول المادة :  

 مفردات التطبيق مفردات المحاضرة 

مفاهيم أساسية الحماية الملفوظ النص ،  1

 الخطاب

 وحدات معجمية : مختارة من األستاذ

 نص نظري مكمل بالمعطيات في المحاضرة نشأة تحليل الخطاب 2

 نص نظري فكري للتطبيق المجاورةتحليل الخطاب و العلوم  3

 قراءة في نص إشهاري أنواع الخطابات  4

 نص نظري لسانيات الخطاب 5

 نص للتطبيق )عناصر التلفظ ( نص إبداعي التلفظ 6

 نص نظري التحليل السيميائي للخطاب 7

 نص نظري التحليل التداولي : التداوليات 8

 نص نظري التداولية اللسانية 9

ا لسانيات النص أنماط النصوص ، قضاي 10

 اإلنساف و اإلنسجام

 نصوص إبداعية

 قراءة حجاجية في نص شعري / سردي إنتماري النظريات الحجاجية 11

 نصوص عربية للقدامي المساهمات العربية في تحليل الخطابات 12

 قاءة لغوية بالغية لنص : الوصل / الفصل اللغويون والبالغيون 13

 نموذج من تفسير لغوي بالغي المفسرون 14

 قائمة المصادر و المراجع :  -

 

1- Dictionnaire d’analyse den discours, charandau , Maingueneau 

2- Dictionnaire encyclopédique de la pragmatique, rebord ? moeschleu 

3- Dictionnaire raisonné de la théorie du language , lareinas, courte 

 ت النص ، محمد خطاميالساني -1

 أهم نظريات الحجاج في التقاليد العربية من أرسطو غلى اليوم  -2

 النص و السياق ، فإن ديك -3

 التداولية اليوم ، أو روسول -4

 

 

 

 :  الثالث السداسي

 عنوان الماستر : لسانيات عربية

 األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية األساسية : 
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 األستاذ المسؤول عن المادة :

 المادة : علم التراكيب

 أهداف التعليم : 

 المعارف المسبقة المطلوبة 

 محتوى المادة : 
السداسي  المادة : الثقافة األمازيغية 

 : األول

 الرصيد المعامل

 مفردات التطبيق مفردات المحاضرة 

مدخل : مستويات النظام اللساني ) المستوى  1

 المرفولوجي، المستوى التركيبي(

امة حول طبيعة نحو لغة معيشة و علم مفاهيم ع

 التراكيب كفرع من اللسانيا

علم التراكيب : مفهومه ، الفرق بينه و بين النحو ،  2

 مفهوم التركيب المركب أنواع التراكيب

 نص دي سوسير ) البنى التركيبية(

 الفرق بين الجملة و التركيب  3

 التركيب اإلسنادي )أدنى تركيب دال(

 نص تطبيقي

 تحليل التركيب عند البنويين األوربيين 4

تحليل التركيب في النظرية الوظيفية ماريتي 

 نموذجا

 نص نظري ألندري ماريني

المصطلحات التركيبية في النظرية الوظيفية المسند  5

 ، المسند غليه ، التركيب الحر ، التركيب المقيد

 نص تطبيقي

ر نموذجا التحليل التركيبي في نحو التبعية ) تينيا 6

 stémmaالتحصيل التفريعي اسما 

 نص نظري

 العالقات التركيبية في نحو التبعية  7

 مفهوم العمل و التبعية ، مفهوم قوة العمل 

 تمارين تطبيقية

تحليل التراكيب عند التوزيعيين : مفهوم التوزيع ،  8

 التحليل إلى المكونات القريبة 

 التحليل إلى المكونات النهائية 

 ظري و آخر تطبيقينص ن

تحليل التركيب في علب هوكيت و التحليل  9

 باألقواس

 تمارين تطبيقية

 تمارين تطبيقية التحليل التفريعي 10

 تحديد بعض المفاهيمالتركيبية عند تشومسكي تحليل التراكيب عند التوليديين التحوليين 11

 ه) باب المسند و المسند إليه(تحليل نص سبيو التحليل التركيبي في اللسانيات العربية 12

 تحديد المعادلة وتمارين تطبيقية بنية الجملة اإلسسية : مثالها التجريدي 13

 تحديد المعادلة و تمارين تطبيقية بنية الجملة الفعلية : مثالها التجريدي 14

 قائمة المصادر و المراجع : 
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 دي سويسر المحاضرات -

 مة مارتيني ، مبادئ في اللسانيات العا -

 مارتيني -

 تشومسكي البنى التركيبية -

- Martineta a syntaxe générale  
- Tesnierel : élément syntaxe générale  

 

 :  الثالث السداسي

 عنوان الماستر : لسانيات عربية 

 األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية األساسية : 

 األستاذ المسؤول عن المادة : 

 المادة : نظرية النظم 

 اف التعليم : أهد

 المعارف المسبقة المطلوبة 

 محتوى المادة : 
السداسي  المادة : الثقافة األمازيغية 

 : األول

 الرصيد المعامل

 مفردات التطبيق مفردات المحاضرة 

 جمع القرآن واللغة مفهوم النظم ، بدايات األولى 1

 ل اإليجاز البالغياألراء حو النظم والقرآن الكريم ) بالغة النظم القرآني ( 2

النظم وعلوم اللغة ) علوم البالغة ( باب ، بديع ،  3

 معاني 

 تقنيات بالغية

 تقنيات نحوية وصرفية النظم و علمي النحو و الصرف 4

 دراسة نص سبويه النظم عند سبويه 5

 دراسة نص )المرود ، أن فتيحة( التعريف الكتابية النظم عند المبرداوين فتيحة 6

 دراسة نص  ظم عنداني هالل العسكري و الباقالني الن 7

 تقديم كتاب دالئل اإلعجاز النظم عند عبد القادر الجرجاني 8

 دراسة نص  راي الجرماني في الفصاحة و البالغة 9

النظم و معاني النحو عند الجرجاني مفهوم التعلقة  10

 ، األسلوب (

 دراسة نص 

 تاب البان و السين دراسة نصتعد ك نظرية النظم عند الجاحظ 11

النظم عند ابي خلدون الملكة المنوال ، مفهوم  12

 الشعر (

 تقديم كتاب المقدمة دراسة نص

 النظم ونظرية االسلوب أمثلثة النظم ونظرية األسلوب  13

 النظم و النظريات الحديثة أمثلة النظم و النظريات الحديثة 14
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  :  الثالث السداسي

 عنوان الماستر : لسانيات عربية

 األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية األساسية : 

 األستاذ المسؤول عن المادة :أ/ بن تريدي ، لوح

 المادة : تعليمية علوم اللغة

 أهداف التعليم : 

 المعارف المسبقة المطلوبة 

 محتوى المادة : 
السداسي  المادة : الثقافة األمازيغية 

 : األول

 الرصيد المعامل

 مفردات التطبيق مفردات المحاضرة 

مدخل إلى تعليم اللغات و تعلمها )مفاهيم : التعلم ،  1

 التعليم(

 

  طرائق اكتساب اللغة و المعرفة النحوية 2

عناصر العملية التعليمية : المعلم : صفاته و  3

 مهاراته

 

 المتعلم : األسس النفسية و المعرفية للمتعلم  4

 خصائص المتعلم في المراحل العمومية المختلفة

 

  المنهاج 5

 تعليمية النحو العربي 6

 طرائق تعليم النحو القديمة

 

  طرائق تعليم النحو الحديثة  7

تعليمية الصرف العربي )دراسة األوزان ، الصيغ  8

 األنيجي(

 

  الصيغ الفعلية 9
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فصاحة و تعليمية البالغة العربية : التفرق بين ال 10

 البالغة

 

  علم المعاني  11

  علم البيان و البديع  12

  تعليمية التعبير الكتابي و الشفهي 13

  تعليمية النصوص النثرية و الشعرية 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  الثالث السداسي

 عنوان الماستر : لسانيات عربية

 األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية األساسية : 

 سؤول عن المادة : األستاذ الم

 المادة : تحقيق المخطوطات

 أهداف التعليم : 

 المعارف المسبقة المطلوبة 

 محتوى المادة : 
السداسي  المادة : الثقافة األمازيغية 

 : األول

 الرصيد المعامل

 مفردات التطبيق مفردات المحاضرة 

تقديم مصادر ومراجع تحقيق المخطوطات مفهوم  1

 عامة التحقيق ، مفاهيم

 نماذج من الكتب

 نماذج للتحقيق منهج البحث العلمي تحقيق المخطوط 2

 تقديم أمثلة ) أداب الكاتب ... المبرد( الكتابة عند القدماء ) رموز المختظرات( 3

تحقيق النصوص عند الغد ماء العرب ) المؤرخين  4

 ، المحدثين ، علماء القرارات..(

 كثير نصوص ) أمثلة(

 واقع المحطوط في الوطني العربي مخطوطات العربية وواقعهاتاريخ ال 5

الزوايا ، المساجد ، المكتبات الخاصة ، المكتبات  المخطوطات في الجزائر ) المراكز( 6

 العامة )أمثلة(
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 مراكز المخطوطات في أوروبا أوروبا و المحطوط العربي 7

 نصوص للتحليل اإلستراف و نشر التراث العربي 8

 تقديم نموذج ية تحقيق المخطوطمنهج 9

 تقديم نموذج اختيار المخطوط ) المراكز( نسخ المخطوط 10

مفاهيم ) نسخ المحطوط ، ضبط النص ، مقابلة  11

 النسخ ، مقابلة النسخة الفريدة ..(

 تقديم نماذج

 نماذج الهوامش في تحقيق المخطوط )نماذج( 12

 نماذج (الفهارس العالمية في التحقيق ) نماذج 13

 نماذج إعداد النسخة المحققة 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الثالث   السداسي

 عنوان الماستر : لسانيات عربية

 األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية األساسية : 

 األستاذ المسؤول عن المادة : 

 المادة : تحقيق المخطوطات

 أهداف التعليم : 

 المعارف المسبقة المطلوبة 

 دة : محتوى الما
السداسي  المادة : الثقافة األمازيغية 

 : األول

 الرصيد المعامل

 مفردات التطبيق مفردات المحاضرة 

مدخل مصطلحي ) المصطلح ، اإلصطالح ،  1

 الكلمة( تعريف علم المصطلح

 

  نشأة علم المصطلح ) المصطلحيات( 2

عالقة علم المصطلح بالعلوم المجاورة) اللسانيات ،  3

 مية، الحاسوبيات(المعج
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  طرق توليد المصطلح :  4

  اإلشتقاق + تطبيقات - 1 5

  الترجمة + تطبيقات  - 2 6

  النحت + تطبيقات – 3 7

  التركيب+ تطبيقات  -4 8

  اإلقتراض + تطبيقات 9

  المعيرة 10

  التقييس 11

  التوثيق 12

ليد جهود المجامع العربية اللغوية و العلمية في تو 13

 المصطلح 

 

جهود المجامع العربية اللغوية و العلمية في توليد  14

 المصطلح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  الثالث السداسي

 عنوان الماستر : لسانيات عربية

 األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية األساسية : 

 األستاذ المسؤول عن المادة : 

 المادة : 

 أهداف التعليم : 

 المطلوبة  المعارف المسبقة

 محتوى المادة : 
السداسي  المادة : اللسانيات  

 : األول

 الرصيد المعامل

 مفردات التطبيق مفردات المحاضرة 
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اللسانيات العامة ،اللسانيات التطبيقية ) التصنيف  1

 آني(الثنائي عند سوسور ) تاريخي، 

 )لسان الكالم ، دال مدلول (

 

  اللسانيات التطبيقية موقع اللسانيات اإلعالمية في  2

  اللغة بن القدماء و المحدثين ) تعاريف( 3

اللغة و اإلتصال ) مفهوم اإلتصال ، أنواع  4

اإلتصال أهداف اإلتصال ، وظائفه ، عناصر 

 اإلتصال(

 

اللغة و اإلعالم ) اإلعالم  واللغة ، اإلعالم و  5

 المعلومات ، و وظائف اإلعالم..

 

جية لوسائالإلعالم و اللغة  الخصوصية التكنولو 6

 العربية 

 

  بين علم اإلعالم اللغوي و اللسانيات اإلعالمية  7

  مفهوم اللغة اإلعالمية اللغة اإلعالمية و اللسانيات 8

 اللغة اإلعالمية بين المشافهة و التحرير 9

 اللغة المكتوبة و أهميتها في اللسانيات اإلعالمية

 عالماللغة المنظومة ووسائل اإل

 

  لسانيات الخطأ و لغة اإلعالم 10

  الثنائية اللغوية في لغة اإلعالم 11

جدلية الفصحى و القامات في اللسانيات اإلعالمية  12

 ، مستويات اللغة اإلعالمية

 

اللغة اإلعالمية و المستويات اللغوية _ضوئي  13

 صرحي ، معجمي دالل ، تركي(

 

صص )أسباب ، اللغة اإلعالمية و لغة التخ 14

 رياضي(

 اللغة العربية و تحديات وسائل اإلعالم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  الثالث السداسي
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 عنوان الماستر : لسانيات عربية

 األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية األساسية : 

 األستاذ المسؤول عن المادة : 

 المادة : 

 أهداف التعليم : 

 المعارف المسبقة المطلوبة 

 ة : محتوى الماد
السداسي  المادة : اللسانيات  

 : األول

 الرصيد المعامل

 مفردات التطبيق مفردات المحاضرة 

 تحليل نص لهاليداي هاليداي و مبادئه اللسانية  1

 تحليل نصوص التيار النبوي األمريكي : رواده وخصائصه 2

المدرسة اإلستغرافية القرآنية ) بلمو مفليد و  3

 مبادئه(

 وتطبيقات 

المبادئ األساسية : التحليل التوزيعي ) هوكات ،  4

 هاريس(

 حول كيفية التوزيع

 تطبيقات  المدرسة التوليدية التحويلية ) تشومسكي ومبادئه( 5

المرحلة  1مراحل تطور نظرية تسومسكي :  6

 1967 – 1957األولى : 

 النظرية على نماذج

 لغة العربيةمن ال نظرية األثر 1970المرحلة الثانية :  7

  المرحلة الثالثة : نظرية العمل و الربط 8

 تحليل نصوص فلسفة اللغة  9

 نظرية وفكرية التداولية : النشأة و التطور 10

 تمثل اإلتجاه أنواع التداولية 11

  التداولية اللسانية 12

  نظريات الحجاج 13

 تحليل نص إبداعي الحجاج في اللغة 14
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 :   داسيالس

 عنوان الماستر : لسانيات عربية

 األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية األساسية : 

 األستاذ المسؤول عن المادة : 

 المادة : 

 أهداف التعليم : 

 المعارف المسبقة المطلوبة 

 محتوى المادة : 
السداسي  المادة : اللسانيات  

 : األول

 الرصيد المعامل

 مفردات التطبيق مفردات المحاضرة 

 تطبيقات : مقارنة نصوص من اللغة الهندو أروبية  مدخل الدراسات اللغوية قبل القرن العشرين 1

 تحلي لنص من كتابه  التيار البنوي األوروبي : فرديناند دوسوسير 2

 مبادئه في اللسانيات العامة مبادؤه و ثنائياته 3

 صوصتحلي ن حلقة براغ : نشأتها و إنجازاتها 4

 لرواد المدرسة رومان جاكيسون ومبادئه اللسانية 5

  ثرويات سكوي ، و مبادئه اللسانية 6

 تطبيقات حول  البنوية الوظيفية عند أندريه ماتينه 7

 التحليل البنوي الوظيفي التقطيع المزدوج + النحو التركيب الوظيفي 8

 رتينهالمستويات اللغوية عند ما أنواع الكلمات و أصنافها 9

 تحليل نصوص مدرسة قازان 1المدرسة الروسية :  10

 ونظرية لرواد مدرسة فورتوناتوف 11

 المدرسة  حركة الشكالنين الروس 12

 تحليل نصوص المدرسة اإلنجليزية : نشأتها و روادها 13

 نظرية لرواد المدية فيرث و مبادئه  14
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 الثالث:   السداسي

 : لسانيات عربية عنوان الماستر

 األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية األساسية : 

 األستاذ المسؤول عن المادة : 

 المادة : 

 أهداف التعليم : 

 المعارف المسبقة المطلوبة 

 محتوى المادة : 
السداسي  المادة : نحو النص 

 : األول

 الرصيد المعامل

 مفردات التطبيق مفردات المحاضرة 

  نص مفهوما و نشأةنحو ال 1

 نصوص أحمد عفيفي نحو النص اتجاه جديدني الدرس النحوي 2

 نصوص أحمد محمد عبد الراضي نحو النص بين األصالة و الحداثة  3

 نصوص بحيري سعيد و علي خليل حمد بين نحو النص و نحو الجملة  4

 هنصوص من الكتاب لسبوي النحو العربي بين المعيارية و التداولية 5

 نصوص محمد الشاوش .. إليخ مالمح نحو النص عند العلماء العرب 6

 سبويه ) الكتاب( إلخ أ/عند النحاة 7

 الحرجاني ) أسرار البالغة دالئل اإلعجاز إليخ ب / عند البالغيين 8

 الغزالي المستصفى إلخ عند األصوليين 9

األندلسي  نصوص من تفسير الزنحشري ابي حيان عند علماء التفسير  10

 محمد الطاهر بن عاشور

 نصوص إلهام أبو غزالة و علي خليل حدد ..إلخ الجهود الغربية لتأسيس نحو النص  11

 نصوص هالداي ورقبية حسن ونصوص فإن رايك جهود هلداي ورقية حسن وفان دايك 12

نصوص يبوغران ترجمة تمام حسان نصوص إلهام  جهود ديبوغران ود يسلر 13

 ةأبو غزال

  بين العرب و الغرب النصية المعايير 14
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 عنوان الماستر: لسانيات عربية 

 السداسي: الثالث

 المنهجية :اسم الوحدة

 اسم المادة : البحث الميداني

 3الرصيد: 

 2المعامل:

 أهداف التعليم:

طالب بأسس علم النفس استكماال لما أخذه الطالب في مقياس للسانيات، ستقف محاور هذه المادة عند تعريف ال

 التربوي وعالقتها بحقل التعليمية.

:لم يسبق للطالب في مرحلة الليسانس أن درس هذه المادة وإنما هناك متفرقة في  المعارف المسبقة المطلوبة

 ثنايا المواد األخرى 

 محتوى المادة:

 مفردات المحاضرة:

 الباحث

 أنواع البحوث

 نسانية والعلوم الطبيعيةأنواع البحوث التي تجمع المعارف اإل

 البحوث البحتـــة

 البحوث التطبيقية ) الميدانية (

 البحث الوصفي

 البحث التاريخي

 البحث التجريبي

 بحث مكتبي ) دراسة مكتبية (

 أهداف البحث المكتبي 

 حـل مشكلـــة

 . قضاء على ظاهرة سلبية

 كشـف جديـد

 معالجة المشكالت

 دةالحصول على نظريات وقوانين جدي

 مفردات التطبيق

 أدوات البحث : تختلف األدوات بحسب :

  نوع المشكلة 

 مصدر المعلومات ) إنسان / حيوان / حدث / ظاهرة / مكتبة / كمبيوتر / أنترنيت (  .1

  : أدوات البحث 

 اإلستبيان ) اإلستبانة ( -أوال :

 : قواعد لتعميم اإلستبيان منها
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 . إلمام الباحث بموضوع بحثه *

 . األفراد الذين سوف يجيبون على أسئلته اختيار *

 حسن اختيار أسئلة للحصول على اإلجابة المطلوبة *

 : مكونات اإلستبيان من أسئلة

 .. مفتوحة : يستطيع أن يعبر عن رأيه بحرية  1

 مثال : لماذا تحب أن تكون باحثا ؟

 . مقيدة أو مغلقة : تتكون من عدة إجابات ويختار إجابة واحدة  2

 : هل تحب أن تكون باحثا ؟ مثال

 نعم ) ( ال ( )

 مفتوحة و مقيدة : تتكون من عدة إجابات ويختار المجيب إجابة واحدة ثم يطلب منه إبداء األسباب  3

 . لهذا االختيار

 مثال : هل تؤيد العقاب البدني في المدارس ؟

 نعم ) ( ال ( )

 .. إذا كانت اإلجابة بـ ) نعـم ( بين األسباب

 : المقابلة -:ثانيا 

 . تعد المقابلة استبيان شفوي حيث يسأل الباحث المجيب أسئلة حول مشكلة بحثه ثم يجيب المجيب

 : أنواع المقابلة

مقابلة مسحية وتهدف الحصول على معلومات من ظاهرة معينة ويستخدم الستطالع رأي عام ) الناس ( أو   1

 . لقياس أداء المعلم داخل الفصل

جية )اكلينكية( وتستخدم في العالج النفسي لعالج األشخاص الذين يعانون من بعض مقابلة عال  2

 . اإلضطرابات السلوكية

 . توجد أنواع أخرى للمقابلة إال أن أكثرها يدخل ضمن النوعين السابقين فال داعي لذكرها

 : المالحظة -ثالثا :

سداسي، وتقييم األعمال المتوجهة متواصل تقييم المحاضرات عن طريق امتحان في نهاية ال طريقة التقييم:

 طوال السداسي.

 المراجع: ) كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ(

 أسئلة المنهجية العلمية في اللغة واألدب.  آمنة بلعلى. .1

 المنهج العلمي في البحث األدبي. حامد حفني داود. .2

 أصول البحث العلمي ومناهجه. أحمد بدر .3

 

 

 ت عربية عنوان الماستر: لسانيا

 ثانيال السداسي:

 األفقية :اسم الوحدة

 إعالم آلي  المادة :اسم 

 1الرصيد:
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 1المعامل:

 أهداف التعليم: 

ـ التعّرف على طرائق البحث على األنترنيت و كيفية كتابة األطروحة باستخدام الحاسوب باإلضافة إلى طريقة  حفظ المعلومات وتبادلها 

 م المناقشة.إلكترونيا وكيفية عرض البحث يو

 محتوى المادة: 

بيانات، وصالت المعلومات وال : يتعامل الطالب مع طرائق البحث عن مختلف الملفات عبر األنترنيت كالصور،ـ البحث عبر األنترنيت 1

 .. صوتالفيديو أو ال

الفروق بينها، وإدراك مميزات وعيوب التعرف على عدد من أنظمة التشغيل المختلفة )ويندوز، ماك، لينوكس .. الخ( و :ـ نظام التشغيل 2

 كل نظام .

: التعرف إلى طرق اختراق الحاسوب وكيفيات الوقاية منها، والتعامل مع األخطار األمنية المتصلة بالشبكة واتقان ـ أمن الحاسوب  3

 أساليب الحماية من الفيروسات وبرامج التجسس .

وعة حواسيب متصلة( أو خارجية )االنترنت( ومشاكل وحلول الشبكات في حدود ما : معرفة كيفية بناء شبكة داخلية )مجمـ الشبكات  4

 يحتاجه الطالب .

عبره، ويتعلم كيفية إرفاق  وتبادل المعلومات ،بريد إلكتروني للتواصل مع الزمالءاء نشكيفية إ(: Emailـ إنشاء بريد إلكتروني)5

 ..المستندات مع الرسائل االلكترونية 

كيفية انشاء هذا النوع من الملفات الهامة، وكيفية التعامل معه واستخالص العناصر منه، وكيفية التحكم في حجمه، وتحويله :  pdfـ ملف  6

 إلى نص أو صور .. الخ .

يتعرف الطالب على أنواع من الحزم المكتبية، المدفوعة والمجانية، وخصائصها، ومزايا كل حزمة وعيوبها . حزمة األوفيس : ـ  7

 رها هي ميكروسوفت أوفيس .وأشه

 النسخ ، صق،لال القص،والقيام بكل العمليات الفنية، ك النصوص ، : يتعامل الطالب في هذه المرحلة مع تحرير (Wordالوورد )ـ  8

 ..طباعته وحفظ المستند و ،إدراج الصور واالرتباطات التشعبيّة استخدام النماذج، التنسيق،، التصميم

للعرض وتصميم شرائح  بناء يتعّرف الطالب على كيفية وفيهلعروض التقديمية يختص بابرنامج  وهو: ( Powerpoint) ـ بوربونت 9

 بصرية وسمعية ..مؤثرات  ومثيرة وتحتويحيوية 

وقصد إعداد  )األرقام(،في جداول المعطيات وحساب : يتدرب الطالب على استخدام هذا البرنامج قصد إحصاء وتنظيم (Exelـ إكسل )10

 . يات تبرز نتائج العمل الميدانين( ومنحDiagramsمخططات )

واالحتفاظ بها  ،فتحهااستقبالها ووكيفية  إرسال مستندات إلى زمالئه،تصوير وإنشاء ويتعلّم الطالب كيفية  :ـ البريد اإللكتروني 11

 ..واستعادتها 

لتقنية بينها، والبنط المناسب، ومعرفة كيفية االستفادة منها في إعداد : أنواع الخطوط الحاسوبية، وخواصها، والفروق الفنية واـ الخطوط  12

 النص، خطوط المتن، خطوط العناوين، خطوط التهميش .. الخ .

استفادة الطالب من األدوات المساعدة، كمحركات البحث، التصحيح التلقائي، اإلمالئي والنحوي، القواميس الحاسوبية، ـ األدوات :  13

 لكترونية، الفهرسة اآللية .. الموسوعات اال

: كل المسائل المتعلقة باإلعداد الفني للمذكرة وتصميمها، صفحة الغالف، الخطوط المستخدمة، المالحق، الجداول، ـ إعداد مذكرة  14

 التجليد، الورق المستخدم، فنيات الطباعة واأللوان ..
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 إلخ( ومطبوعات ، مواقع انترنت، كتب،)  المراجع:

 

- Eberhardt Christine  , Travaux pratiques avec Word 2007 et 2010: Mise en page et mise en forme, 
insertion d’images, documents longs, tableaux, macros, publipos, Amazon,France,2012 

- Guérois Catherine , PowerPoint 2007: 12 exercices complets pour maîtriser le logiciel, Editions 
ENI, Amazon,France,2008. 

- Martin Michel , Rédigez facilement des documents avec Word: Le célèbre logiciel de traitement 
de texte expliqué aux débutants!, OpenClassrooms, Amazon,France,2012. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

V-   العقود/االتفاقيات 

 

 نعم  

 

 

 ال

 

 

 الورقي  للتكوين (  بالملف االتفاقيات والعقود رفق ت  ) إذا كانت نعم،  

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Christine+Eberhardt%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Catherine+Gu%C3%A9rois%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Michel+Martin%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
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 نموذج لرسالة إبداء النية أو الرغبة

 ) تر باالشتراك مع مؤسسة جامعية أخرىفي حالة تقديم ماس (

 ) ورق رسمي يحمل اسم المؤسسة الجامعية المعنية (

 

 الموافقة على اإلشراف المزدوج للماستر بعنوان : الموضوع:

 

عن  تعلن الجامعة )أو المركز الجامعي(.                   عن رغبتها في اإلشراف المزدوج

 تأهيل الماستر. المذكورة أعاله طيلة فترةالماستر 
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 وفي هذا اإلطار، فإن الجامعة )أو المركز الجامعي( ترافق هذا  المشروع من خالل:

 

 إبداء الرأي أثناء تصميم و تحيين برامج التعليم،-

 المشاركة في الملتقيات المنظمة لهذا الغرض ، -

 المشاركة في لجان المناقشة ، -

 ديةالمساهمة في تبادل اإلمكانيات البشرية و الما -

 

 توقيع المسؤول المؤهل رسميا :

 

 الوظيفة:

 

 التاريخ:
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 نموذج لرسالة إبداء النية أو الرغبة

 )مفي حالة تقديم ماستر باالشتراك مع مؤسسة لقطاع  مستخد(

 )ورق رسمي يحمل اسم المؤسسة( 

 

 الموافقة على مشروع بعث تكوين للماستر بعنوان: الموضوع:

 

 المقدم من:

 

ؤسسة                                               عن رغبتها في مرافقة هذا  التكوين المذكور أعاله تعلن م

 بصفتها المستخدم المحتمل لمنتوج هذا التكوين 

 

 وفي هذا اإلطار، فإننا نؤكد انضمامنا إلى هذا المشروع ويتمثل دورنا فيه من خالل:

 التعليم،إبداء رأينا في تصميم و تحيين برامج  -

 المشاركة في الملتقيات لهذا الغرض ، -

 المشاركة في لجان المناقشة . -

تسهيل قدر المستطاع استقبال الطلبة المتربصين في المؤسسة في إطار إنجاز مذكرات نهاية التخرج  -

 أو في إطار المشاريع المؤطرة.

 

عاتقنا من أجل تحقيق األهداف  اإلمكانيات الضرورية لتنفيذ هذه العمليات و التي تقع على رسيتم تسخي

 وتنفيذها إن على المستوى المادي والمستوى البشري

 يعين السيد)ة(*...............منسقا خارجيا لهذا المشروع.
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 توقيع المسؤول المؤهل رسميا:

 

 الوظيفة:

 

 التاريخ:

 

 الختم الرسمي للمؤسسة:

 

 

 

 


