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BSAR 409 

One of the following options: 
 

BSAR 409 (e)  Introduction to Linguistics      اللسانياتالمدخل إلى  
 

Course Description       توصيف املقرر 
 

ىذا املقّرر يقّدم لطالب اللغة العربية نظرة عاًمة حول أساسيات الّلسانيات وعن املستوايت اّليت تدرس يف اللغة من  
ة األصوات وبنية الكلمة وبناء اجلملة والداللة والرباغماتية ابإلضافة إىل املعجميات وعلم املعاجم، وكيفية انطباق ىذه الزوااي احلديث

نظرًا إىل أمهّية اللسانيات ومبادئها يشتمل اجلزء األّول من ىذا املقّرر على التعريف ابللسانيات ومبادئها مثّ على الّلغة العربية. 
يتعّرض ابملستوايت اللغوية األربع بدًءا من األصوات. ولتغطية اجلهتني اللّتني قّدم جزء األصوات ابسم علم األصوات والّصوتيات 

م ىذا اجلزء القواعد العاّمة اّليت تستخدم لتدريس األصوات ومن مّث أييت تطبيق . ويقدّ Phonologyو  Phoneticsأي 
ىذه القواعد  على أصوات اللغة العربية. وىكذا قّدم يف ىذا املقّرر املستوايت اللغوية األخرى بينة الكلمة وبناء اجلملة والّداللة 

اللة قد يطلب معرفة ابملعجميات وعلم املعاجم وأسلوب الكالم اّلذي ومن مّث جاء انطباقها على الّلغة العربية وملا أّن فهم الدّ 
 يدرس يف اللسانيات احلديثة ابسم الرباغماتية فهذا املقّرر ال خيلو ابحلديث عن ىذه األساسيات.

 Course Objectives        أهداف املقرر:
 يتوقع من الطالب بعد إهناء ىذا املقّرر: 

 اللسانيات وفروعهاأن يعّرف الدارس  .1
 إظهار القدرة على التفريق بني أنواع الّدراسات اللغوية. .2
 والتفريق بني عامل اللسانيات و عامل اللغات. .3
 إظهار املعرفة ابألجبدايت الصوتية العاملية  .4
 إظهار الكفاءة يف التعرف على الصوتيات العربية .5
 أن يبنّي معايري بنية الكلمة وبناء اجلملة .6
  لحليل الكلمة واجلملة مع العلم يميزات اللغة العربية على مستوى كّل من بنية الكلمة وبناء اجلملةأن يصف معايري .7
 أن ميّيز أنواع الّداللة املختلفة من املعاين املعجمية .8
 أن يعّرف ابلرباغماتية وأساليب الكالم العريب. .9

 وأن يعمل بروح الفريق والتعّلم الّذايّت. .11
 

 Course Contents        حمتوايت املقرر:
 Unit  01        اللسانيات ومبادئها: الوحدة األوىل

 التعريف 1.1
 مناىج البحث يف اللسانيات 1.2
تقسيم اللسانيات من حيث املنهج: اللسانيات النظرية، اللسانيات التطبيقية، اللسانيات الوصفية، اللسانيات التارخيية،  1.3

 اللسانيات املقارنة، اللسانيات التقابلية
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اللسانيات وفروعها من حيث عالقتها ابلعلوم األخرى: اللسانيات االجتماعية، اللسانيات النفسية، اللسانيات  1.4
 احلاسوبية، اللسانيات الرتبوية، اللسانيات األجناسية

 Unit  02       علم األصوات والّصوتيات: الوحدة الثانية
 الفرق بني علم األصوات والّصوتيات وتعريفهما 2.1
 (IPAصوتية دولية )أجيدية  2.2
 أصوات اللغة العربية وخمارجها 2.3
 صفات األصوات العربية 2.4
 الّصوتيات العربية 2.5

 Unit  03        املورفولوجيا والّسنتكسالوحدة الثالثة: 
 التعريف ابملورفولوجيا والسنتكس 3.1
 بناء الكلمة يف اللغة 3.2
 بناء الكلمة العربية )أصول الكلمة العربية( 3.3
 اللغةقواعد التنظيم يف  3.4
 قواعد بناء اجلملة العربية 3.5

 Unit  04       علم الّداللة واملةاجم والرباغماتية: رعةةالوحدة األ
 التعريفات 5.1
 الدراسات الداللية احلديثة 5.2
 امليزات الّداللية يف اللغة العربية 5.3
 القواعد واألسس يف ترتيب املعاجم 5.4
 القواعد واألسس يف ترتيب املعاجم العربية 5.5
 وقواعد األسلوب يف اللغة العربيةالربامجاتية  5.6

 اسرتاتيجيات التةليم والّتةّلم
 احملاضرة والشرح النظري 
 املناقشة واملشاركة االجتماعية 
 احملاكاة 

 ( Assignments- Types and Number with calendar)  الواجبات احملّددة وأنواعها

 الّتقومي الذايت لألنشطة والواجبات
 تتشّكل يف صور آتية:األنشطة والواجبات 

 التكليف أبحباث مجاعية ولحديد مسؤولية كل عضو يف اجملموعة -
 تشكيل جمموعات متّثل آراء خمتلفة، وإقامة مناقشات علمية بينها -
 التكليف ابحباث فرديّة -

 (Assessment and Examinations: As per University Rules) حسب قواعد اجلامةة –االختبار واالمتحاانت 
 (Textbooks) كتاب املقّررال

 (.Notesسوف يوفّر الطّلبة ابملالحظات ) 
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 Suggested Books         الكتب املقرتحة:
 م.1916دي سوسري: دروس يف علم اللغة )مرتجم(، بلوزان،  -
 م.1993عبد الّصبوري شاىني، الدكتور: يف علم اللغة العاّم، مؤسسة الّرسالة، بريوت.  -
 م.1951مكتبة األجنلو املصرية، القاىرة. فندريس، ج: اللغة،  -
 ، مبادئ اللسانياتقدور، أمحد دمحم، الدكتور:  -
 كمال بشر، الدكتور: دراسات يف علم اللغة، دار غريب للطباعة، القاىرة.  -
 م.2111كمال بشر، الدكتور: علم األصوات، دار غريب القاىرة.  -
ترمجو: الدكتور أمحد خمتار عمر، عامل   (Invitation to linguisticsماريو ابي: أسس علم اللغة )ترمجة كتاب  -

 م.1998الكتب، 
 م.1978انيف خرما، الدكتور: أضواء على الدراسات اللغوية املعاصرة، الكويت.  -
 م.2114،شركة هنضة مصر، القاىرة. علم اللغةوايف، د. علي عبد الواحد:  -
 م.2114قاىرة. ، دار هنضة مصر، الفقه اللغةوايف، د. علي عبدالواحد:  -

- Linguistics – An Introduction: Jean Aitchison, Hodder and Stoughton. 4th edition, 
1992. 

- The hand book of English Linguistics: 359 edited by: Bas Aarts and April Mc Mahon 
Blackwell Publishing Ltd, 2006. USA 

 


