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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ) ساعتان( 2 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى √ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري   إجباري ب.

 يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3
 لمستوى السادسا -السنة الثالثة 

 

 مدخل الى اللسانيات وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 

 

 يوجد ال وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 

 

 كل ما ينطبق()اختر نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 )ساعتان(2 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5
 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

1 
 محاضرات

 )ساعتان(   2
 أسبوعيا

 ـــ           إستوديوأو معمل  2

 ـــ           إضافيةدروس  3

 ال يوجد تذكر()ى أخر 4

 ساعة 30 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 ساعتين أسبوعيا ساعات االستذكار 1

 ساعة أسبوعيا الواجبات 2

 ساعة أسبوعيا المكتبة 3

 - المشاريع /إعداد البحوث 4

 - ()تذكرأخرى  5

 ساعة 60 اإلجمالي 
 ات االسهتذكار،، ويشهمل لله : جميهع أنشهطة الهتعلم، مثهل: سهاعللمقهررهي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التي تسههم فهي تحقيهق مخرجهات الهتعلم * 

 في المكتبة إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب
علم يهتم بدراسة اللغات اإلنسانية وخصائصها وتراكيبها ودرجات التشابه والتباين فيما بينها ,  لمقرر:العام لوصف ال. 1

 ويدرس اللغة من جميع جوانبها دراسة شاملة

 

 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 20النصف األول من القرن  التعرف على الدرس اللساني في -

 20تعريف الطالب بأهم اعالم اللسانيات في النصف األول من القرن  -

 التعريف بطبيعية البحث اللساني البنيوي واهم أفكاره االولى -
 

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

  الطالب منهج اللسانيات التاريخية والمقارنةان يبين  1.1

  ان يذكر الطالب موضوعات اللسانيات التاريخية والمقارنة 1.2

  ان يشرح الطالب اهم أفكار دوسوسير البنيوية 1.3

  ان يذكر الطالب منهج البنيوية االمريكية ...1

  المهارات 2

  واللسانيات المقارنةان يميز الطالب بين اللسانيات التاريخية  2.1

  ان يعقد الطالب مقارنة بين اهم اعالم اللسانيات التاريخية 2.2

  ان يعقد الطالب المنهج التاريخي المقارن  2.3

  ان يقارن الطالب بين اللسانيات التوزيعية واللسانيات البنيويه  ...2

  الكفاءات 3

  اللسانيات التاريخية :اش مع زمالئه حولقأن يدير الطالب حلقة ن 3.1

  اعالم اللسانيات التاريخية: أن يشارك الطالب مع زمالئه في ندوة حول 3.2

  حول : العالم دوسوسيريستخدم الطالب محرك البحث على النت للحصول على معلومات  3.3

3...   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

1 

 التاسع عشر ) التمهيد للقرن العشرين(:علم اللغة في القرن  -

 اللسانيات التاريخية والمقارنة: -

 منهجها ) الفيلولوجي , المقارن , التاصيل( -

 موضوعاتها : ) التطور اللغوي : اللفظي والداللي( -

 اكتشاف اللغة السنسكريتية ) نظرية االسرة اللغوية ( -

 . ( .رانزبوب, شليشر اهم اعالم اللسانيات التاريخية : ) شليجل , غريم , ف -

12 

2 

 علم اللغة في القرن العشرين ) البداية والتاسيس(: -

 نقد المنهج التاريخي المقارن وازمته -

 ظهور المنهج الوصفي البنيوي ) دوسوسير ومحاضراته( -

ة ظام اللغية ونأفكار دوسوسير البنيوية األساسية : ) مادة اللسانيات ومهمتها , البن -
 ركيبية(سية والتت الرااللغة والكالم , االنية والزمانية , الدال والمدلول, العالقا, الثنائيات : 

10 

3 

 البنيوية االمريكية ) المنهج الوصفي الشكلي( : -

 المنهج الوصفي السلوكي لبلومفيلد : مبادئه ومادته -

 اللسانيات التوزيعية لهاريس: المكونات المباشرة, التحويل  -

 البنيوية النبية ) سابير ونسبيته اللغوية (ظهور اللسانيات  -

8 

 ةساع 30 المجموع
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 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

1.1 
التاريخيييييية ان يبيييييين الطاليييييب مييييينهج اللسيييييانيات 

 والمقارنة
 التقويم المستمر المحاضرة وااللتقاء

 شرائح عرض بوربوينت ان يشرح الطالب اهم أفكار دوسوسير البنيوية 1.2
االختبيييييييارات التحريرييييييييية 

 )مقالية وموضوعية(.

 ان يذكر الطالب منهج البنيوية االمريكية …
قصاصيييييات ورقيييييية ل مثلييييية 

 والتمارين

والواجبيييات إعيييداد التقيييارير 
 المنزلية

 المهارات 2.0

2.1 
ان يميييييييز الطالييييييب بييييييين اللسييييييانيات التاريخييييييية 

 واللسانيات المقارنة

 المحاضرة.
 التقويم المستمر

2.2 
ان يعقييد الطالييب مقارنيية بييين اهييم اعييالم اللسييانيات 

 التاريخية
 االختبارات الشفوية. المناقشة.

… 
,  ان يقييييارن الطالييييب بييييين اللسييييانيات التوزيعييييية

 العصف الذهني واللسانيات البنيوية

االختبيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييارات 
التحريرية)مقاليييييييييييييييييييييييييييية 

 (ةوموضوعي

 الكفاءات 3.0

3.1 
 :اش ميييع زمالئييه حيييولقييأن يييدير الطالييب حلقييية ن

 اللسانيات التاريخية

المجموعييات الصييغيرة داخييل 
 القاعة أثناء حل التمارين.

 تقويم األقران

3.2 
: حيييولأن يشييارك الطالييب مييع زمالئييه فييي نييدوة 

 اعالم اللسانيات التاريخية

أن يشارك الطالب مع زمالئيه 
اعييييييالم : فييييييي نييييييدوة حييييييول
 اللسانيات التاريخية

 بطاقات المالحظة

…    

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 مستمر      التقويم المستمر + واجبات صغيرة 1

 %20 التاسع  اختبار نصفي 2

 %10 الثاني عشر  كتابة بحث او تقرير 3

 %10 الخامس عشر  االختبار النهائي 4
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 
 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 البخاص لكل طاللالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 
   أسبوع(. ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كلاقدمذكر مع )
 

 د والتوجيهالساعات المكتبية مكتوبة أمام حجرة األساتذة الستقبال الطالب, وتقديم الدعم واإلرشا
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  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس

 اللسانيات , د. سمير شريف ستيتية -

 امل كاتجاهات البحث اللساني ميلكا ايفيتش , ترجمة سعد مصلوح , وفاء  -

 االلسنية مبادئها واعالمها , د. ميشال زكريا -

 ةلمعرفالغرب , ر . ه . روبنز , سلسلة عالم اموجز تاريخ علم اللغة في  -

الح االتجاهات األساسية في علم اللغة , ر. جاكوبسون , ترجمة: علي ص -
 وحسن ناظم

 مدخل الى اللسانيات , ب. مالبرج , ترجمة : السيد عبد الظاهر -

 تاريخ علم اللغة الحديث , جرهارد هلبش . ترجمة سعيد بحيري -

 ملقاسان , جورج مونان . ترجمة : بدر الدين علم اللغة في القرن العشري -

 مدخل الى اللسانيات , د . محمد علي يونس -
 

 المساندةالمراجع 
 ,جلة اللغة العربية في جامعة ام القرى والجامعات السعودية والعربية م -

 ومجالت المراكز البحثية المعتمدة 
 

 اإللكترونيةالمصادر 

 أم القرى.موقع مكتبة الملك عبدهللا بجامعة  -

 مواقع المكتبات بالجامعات السعودية خاصة والعربية عامة. -

 موقع مكتبة المصطفى صلى هللا عليه وسلم اإللكترونية. -

 موقع شبكة الفصيح لعلوم العربية. -

 موقع شبكة األلوكة -

 موقع الشنكبوتية . -

 موقع األستاذ الدكتور محمد سعيد ربيع الغامدي -

 

  ىأخر

 الجامع الكبير للتراث.قرص صلب)هارد دسك(  -

 األسطوانات الخاصة بعلوم العربية ومراجعها المعتمدة من المراكز -
 البحثية

 

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 إلخ( ... ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 قاعة مجهزة بتقنيات العرض. -
 طاوالت مستديرة لفرق العمل. -
 سبورة ذكية - 

 التقنية التجهيزات
 البرمجيات( الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

 جهاز حاسب آلي -

 طابعة ليزر. -

 إنترنت. -

 ال يوجد تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات
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 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 مباشر الطالب  فعالية التدريس

 غير مباشر أعضاء هيئة التدريس التدريس عملية

 غير مباشر أعضاء هيئة التدريس فاعلية طرق التقييم

 مباشر أعضاء هيئة التدريس مخرجات التعلم للمقرر
 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 

 

 . اعتماد التوصيف ح
  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة

 


