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    الـدميقراطيـة الـشعبيـةالـدميقراطيـة الـشعبيـةالـدميقراطيـة الـشعبيـةالـدميقراطيـة الـشعبيـةامجلهورية اجلزائرية امجلهورية اجلزائرية امجلهورية اجلزائرية امجلهورية اجلزائرية 
 التعليـم العالــي و البحـث العلمــيالتعليـم العالــي و البحـث العلمــيالتعليـم العالــي و البحـث العلمــيالتعليـم العالــي و البحـث العلمــيوزارة وزارة وزارة وزارة 

  
  

  

 مواءمة

  وين�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــرض�تكـــــــــــــــــــــع

 يـــــــــــــــــــــــــــ���أكاديمــــــــــــــــــــــــــــــــماس
 

  2016أوت  09: �
رخ �� 1113: ��ار ر�� 
  

   

        القسمالقسمالقسمالقسم        املعهداملعهداملعهداملعهد/ / / / اللكيةاللكيةاللكيةاللكية        املؤسسةاملؤسسةاملؤسسةاملؤسسة
        داب واللغة العربيةداب واللغة العربيةداب واللغة العربيةداب واللغة العربيةاالٓ االٓ االٓ االٓ         لكية االٓداب واللغاتلكية االٓداب واللغاتلكية االٓداب واللغاتلكية االٓداب واللغات        جامعة محمد خيرض بسكرةجامعة محمد خيرض بسكرةجامعة محمد خيرض بسكرةجامعة محمد خيرض بسكرة

        
    

    ....عريب عريب عريب عريب لغة ؤادب لغة ؤادب لغة ؤادب لغة ؤادب         ::::        امليدانامليدانامليدانامليدان
    ....لغويةلغويةلغويةلغويةدراسات دراسات دراسات دراسات     ::::الفرعالفرعالفرعالفرع

        ....تطبيقيةتطبيقيةتطبيقيةتطبيقيةلسانيات لسانيات لسانيات لسانيات ::::التخصصالتخصصالتخصصالتخصص
  8888201201201201////7777201201201201: : : : السـنة اجلامعيةالسـنة اجلامعيةالسـنة اجلامعيةالسـنة اجلامعية

 

  
 
  




ان ا������                                                                   بسكرة جامعة محمد خيرض: املؤسسة  2��  :                                                                          ������ت ������

   2018 - 2017: ا��� ا������

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR  
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

 
 
 
 
 

HARMONISATION  
OFFRE DE FORMATION MASTER  

ACADEMIQUE  
 

ARRÊTÉ N °  1113 DU  09  AOUT 2016 

 
 

Etablissement Faculté / Institut Département 

 
UNIVERSITE 

Mohamed KHEIDER 
Biskra 

 

 
Faculté des Lettres et 

Langues 

 
Lettres et Langue 

Arabe 

 
 
 

Domaine: Langue et Littératures Arabe           
  

Filière: ETUDE  LUINGUISTIQUE 

 

Spécialité: LUINGUISTIQUE APPLIQUEE 

 
Année Universitaire : 2017/2018 

  
  
  
  
  
  




ان ا������                                                                   بسكرة جامعة محمد خيرض: املؤسسة  3��  :                                                                          ������ت ������

   2018 - 2017: ا��� ا������

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        اتاتاتاتييييبطاقة التنظمي للسداسـ بطاقة التنظمي للسداسـ بطاقة التنظمي للسداسـ بطاقة التنظمي للسداسـ 
        أالول و الثاينأالول و الثاينأالول و الثاينأالول و الثاين    

        الثالث و الرابعالثالث و الرابعالثالث و الرابعالثالث و الرابع
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 :ا
	�ا�� ا�ول -1

  
  
  

  

  وحدة التعلمي

احلجم 
الساعي 
  السدايس

  احلجم الساعي أالسـبوعي
  أالرصدة  املعامل

  نوع التقيمي

14 -16 
  ٔاسـبوع

  حمارضة
ٔاعامل 
  موdة

ٔاعامل 
  تطبيقية

ٔاعامل 
  ٔاخرى

  ٕامتحان  متواصل

���                    و��ات ا
����� ا��

      09              )إخ/إج( 1و ت أ 

  ×  ×  05  03  3:00    1:30  1:30  48 1اللسانيات وقضاjها :1ا���دة 

  ×  ×  04  02  1:30    1:30  1:30  48 1اللسانيات التطبيقية:     2ا���دة 

      09              )إخ/إج( 2و ت أ 

  ×  ×  05  03  3:00    1:30  1:30  48 1البالغة العربية :1ا���دة 

  ×  ×  04  02  1:30    1:30  1:30  48 1الرصف والنحو :2ا���دة 

������
                    و��ات ا
����� ا

      09             )إخ/إج( 1و ت م 

  ×  ×  03  02  1:30    1:30  1:30  48 مهنجية البحث :1ا���دة 

  ×  ×  03  02  1:30    1:30  1:30  48 1تعلميية اللغة العربية :2ا���دة 

  ×  ×  03  02  1:30    1:30    24 نظرjت التعمل :3ا���دة 

����                    و��ات ا
����� ا ���

      02             )إخ/إج(1و ت إ  

  ×  ×  01  01  1:30    1:30    24  اللسانيات النفسـية :1ا���دة 

  ×  ×  01  01  1:30    1:30    24  لسانيات النص :2ا���دة 

 �����
                    ا��"��و��ة ا

      01              )إخ/إج(1و ت أ ف

  ×  ×  01  01  1:30    1:30    24  لغة اجنلزيية :1ا���دة 

      30  19  18:00    15:00  09:00  384  1&��%ع ا
	�ا��
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2- �'(
 :ا
	�ا�� ا
  

        

  وحدة التعلمي

  

احلجم 
الساعي 
  السدايس

  احلجم الساعي أالسـبوعي
  أالرصدة  املعامل

  نوع التقيمي

14 -16 
  ٔاسـبوع

  حمارضة
ٔاعامل 
  موdة

ٔاعامل 
  تطبيقية

ٔاعامل 
  ٔاخرى

  ٕامتحان  متواصل

���                    و��ات ا
����� ا��

      09              )إخ/إج( 1و ت أ 

  ×  ×  05  03  3:00    1:30  1:30  48 2اللسانيات وقضياها: 1املادة 

  ×  ×  04  02  1:30    1:30  1:30  48 2اللسانيات التطبيقية: 2املادة 

      09                    ))))ٕاخٕاخٕاخٕاخ////ٕاجٕاجٕاجٕاج((((    2222و ت ٔا و ت ٔا و ت ٔا و ت ٔا 

  ×  ×  05  03  3:00    1:30  1:30  48 2البالغة العربية: 1املادة 

  ×  ×  04  02  1:30    1:30  1:30  48 2النحو والرصف: 2املادة 

������
                    و��ات ا
����� ا

      09             )إخ/إج( 1و ت م 

  ×  ×  03  02  1:30    1:30  1:30  48 مهنجية البحث: 1املادة 

  ×  ×  03  02  1:30    1:30  1:30  48 2العربيةتعلميية اللغة : 2املادة 

  ×  ×  03  02  1:30    1:30    24 نظرjت التعمل: 3املادة 

����                    و��ات ا
����� ا ���

      02             )إخ/إج(1و ت إ  

  ×  ×  01  01  1:30    1:30    24  اللسانيات |جzعية: 1املادة 

  ×  ×  01  01  1:30    1:30    24  حتليل خطاب: 2املادة 

��"�                    و��ة ا
����� ا�

      01              )إخ/إج(1و ت أ ف

    ×  01  01  1:30  1:30      24  عالم آيلا :1املادة 

      30  19  18:00  1:30  13:30  09:00  384  2&��%ع ا
	�ا�� 
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3 - )
(
  :  ا
	�ا�� ا
        
        
        

  وحدة التعلمي

احلجم الساعي 
  السدايس

  أالسـبوعياحلجم الساعي 
  أالرصدة  املعامل

  نوع التقيمي

  حمارضة  ٔاسـبوع 16- 14
ٔاعامل 
  موdة

ٔاعامل 
  تطبيقية

ٔاعامل 
  ٔاخرى

  ٕامتحان  متواصل

    ���                    و��ات ا
����� ا��
      09              )إخ/إج( 1و ت أ 

  ×  ×  05  03  3:00    1:30  1:30  48    تعلميية النحو العريب :1املادة 

  ×  ×  04  02  1:30    1:30  1:30  48    الوظيفية اللسانيات:2املادة 

      09                    ))))ٕاخٕاخٕاخٕاخ////ٕاجٕاجٕاجٕاج((((    2222و ت ٔا و ت ٔا و ت ٔا و ت ٔا 

  ×  ×  05  03  3:00    1:30  1:30  48    اللسانيات التوليدية :1املادة 

  ×  ×  04  02  1:30    1:30  1:30  48    احلاسوبيةاللسانيات  :2املادة 

                          وحدات التعلمي املهنجيةوحدات التعلمي املهنجيةوحدات التعلمي املهنجيةوحدات التعلمي املهنجية

      09             ))))ٕاخٕاخٕاخٕاخ////ٕاجٕاجٕاجٕاج((((    1111و ت م و ت م و ت م و ت م 

  ×  ×  03  02  1:30    1:30  1:30  48    البحث امليداين :1املادة 

  ×  ×  03  02  1:30    1:30  1:30  48    مهنجية البحث :2املادة 

  ×  ×  03  02  1:30    1:30    24    عمل النفس  البيداغو� :3املادة 

                          وحدات التعلمي إالسكتشافيةوحدات التعلمي إالسكتشافيةوحدات التعلمي إالسكتشافيةوحدات التعلمي إالسكتشافية

      02                    ))))ٕا خ ٕا خ ٕا خ ٕا خ / / / / ٕا ج ٕا ج ٕا ج ٕا ج ((((    1111وت ٕا وت ٕا وت ٕا وت ٕا 

  ×  ×  01  01  1:30    1:30    24    املعجمية وعمل املصطلح

  ×  ×  01  01  1:30    1:30    24  للسانيات التداوليةا

                          وحدة التعلمي أالفقيةوحدة التعلمي أالفقيةوحدة التعلمي أالفقيةوحدة التعلمي أالفقية

      01                    ))))ٕاخٕاخٕاخٕاخ////ٕاجٕاجٕاجٕاج((((1111و ت ٔا فو ت ٔا فو ت ٔا فو ت ٔا ف

  ×    01  01  1:30      1:30  24  ٔاخالقيات املهنة :1املادة 

      30  19  18:00    13:30  10:30  384        3333مجموع السدايس مجموع السدايس مجموع السدايس مجموع السدايس 
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        ::::السدايس الرابعالسدايس الرابعالسدايس الرابعالسدايس الرابع    - - - -     4444
        

  ::::الطالب مذكرة التخرج وتناقش يف هناية السـنة اجلامعيةالطالب مذكرة التخرج وتناقش يف هناية السـنة اجلامعيةالطالب مذكرة التخرج وتناقش يف هناية السـنة اجلامعيةالطالب مذكرة التخرج وتناقش يف هناية السـنة اجلامعية    ينجزينجزينجزينجز

  

  أالرصدة  املعامل  احلجم الساعي أالسـبوعي  

  30  19  24  مذكرة

  30  19  24  4مجموع السدايس 
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        الرب�مج املفصل للك مادةالرب�مج املفصل للك مادةالرب�مج املفصل للك مادةالرب�مج املفصل للك مادة
  ))))السدايس أالولالسدايس أالولالسدايس أالولالسدايس أالول( ( ( ( 
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        اللسانيات التطبيقيةاللسانيات التطبيقيةاللسانيات التطبيقيةاللسانيات التطبيقية    ::::عنوان املاسرتعنوان املاسرتعنوان املاسرتعنوان املاسرت
        أالولأالولأالولأالول: : : : السدايسالسدايسالسدايسالسدايس
        أالساسـيةأالساسـيةأالساسـيةأالساسـية    ::::امس الوحدةامس الوحدةامس الوحدةامس الوحدة
        1111اللسانيات وقضاjها اللسانيات وقضاjها اللسانيات وقضاjها اللسانيات وقضاjها     ::::امس املادةامس املادةامس املادةامس املادة
        5555    ::::الرصيدالرصيدالرصيدالرصيد
        3333    ::::املعاملاملعاملاملعاملاملعامل

� �


	��א����������:� �

� �

        تطبيقتطبيقتطبيقتطبيقال ال ال ال         ارضةارضةارضةارضةاحملاحملاحملاحمل
        ):):):):نشأة اللسانياتنشأة اللسانياتنشأة اللسانياتنشأة اللسانيات((((مدخل �رخيي مدخل �رخيي مدخل �رخيي مدخل �رخيي     ـ ـ ـ ـ 
  .ـ اللسانيات التارخيية واملقارنة 1
مرح  التأسيس للبحث اللساين ( ـ اللسانيات السوسريية  2

  ).1)(|نساين
  ).2) (مراجعة ووضع املبادئ( اللسانيات السوسريية ـ  3
  .يف البحوث اللسانية احلديثة" اللغة "  – 4

        ::::ــ مسـتوjت التحليل اللغويــ مسـتوjت التحليل اللغويــ مسـتوjت التحليل اللغويــ مسـتوjت التحليل اللغوي
عمل أالصوات النطقي، ): الفونولو�(التحليل الصويت  – 5

  )1. (الفزjيئ، السمعي
عمل أالصوات النطقي، ): الفونولو�(التحليل الصويت   - 6
  )2.(السمعي jيئ،زيالف
  ).املورفولو�( التحليل الرصيف  – 7
  ) 1).(امجل : النحو أالفقي( التحليل النحوي الرتكييب  – 8
  )2).(امجل : النحو أالفقي( التحليل النحوي الرتكييب  - 9
  ).دراسة املعىن ( التحليل ا¬اليل  – 10
  .قضاj ا¬ال¯ وموقعها من البحوث اللسانية – 11
مركزية ا¬راسة ( اللسانيات °لعلوم أالخرى  عالقة – 12

  ).اللسانية 
  .فروع اللسانيات املعرفية – 13
است³ر نتاجئ اللسانيات النظرية يف اللسانيات – 14

  ).التعلميية منوذجا(التطبيقية 

  ا¬راسات اللغوية يف القرنني الثامن عرش والتاسع عرش امليالدي – 1
  حياة دي سوسري وثورته عىل املناجه السابقة – 2
  ¬ي سوسري" حمارضات يف عمل اللغة العام " دراسة كتاب  – 3
  ¬ي سوسري" حمارضات يف عمل اللغة العام " دراسة كتاب  - 4
  اللغة وال¾م: ثنائيات دي سوسري – 5
  الوصفية والزمانية: ثنائيات دي سوسري – 6
  ام والقميةالنظ: ثنائيات دي سوسري – 7
  مناذج من التحليل الصويت °سـتعامل الرسومات وأالdزة املساعدة  – 8
  )تلوين أالمث  وال¿ذج ( مناذج من التحليل الرصيف  – 9
  )السـياقات النحوية العربية ( ـ مناذج من التحليل الرتكييب  10
  مناذج من التحليل ا¬اليل  – 11
النفسـية، احلاسوبية، العصبية، |جzعية، ( فروع اللسانيات  – 12

  ... )الرjضية، 
  )صاب عمل أالع+عمل النفس+عمل اللغة( اللسانيات |دركية  – 13
  اللسانيات التعلميية منوذج للسانيات التطبيقية  – 14
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        اللسانيات التطبيقيةاللسانيات التطبيقيةاللسانيات التطبيقيةاللسانيات التطبيقية    ::::عنوان املاسرتعنوان املاسرتعنوان املاسرتعنوان املاسرت
        أالولأالولأالولأالول: : : : السدايسالسدايسالسدايسالسدايس
        أالساسـيةأالساسـيةأالساسـيةأالساسـية    ::::امس الوحدةامس الوحدةامس الوحدةامس الوحدة
        1111التطبيقية التطبيقية التطبيقية التطبيقية اللسانيات اللسانيات اللسانيات اللسانيات : : : : امس املادةامس املادةامس املادةامس املادة
        4444    ::::الرصيدالرصيدالرصيدالرصيد
        2222    ::::املعاملاملعاملاملعاملاملعامل

        

	��א����������:� �

� �

        تطبيقتطبيقتطبيقتطبيقال ال ال ال         ارضةارضةارضةارضةاحملاحملاحملاحمل
 اللسانيات ؛املصطلح واملفهوم  -1

 جماالت اللسانيات التطبيقية واهzماهتا   -2

 حدود التداخل بني اللسانيات التطبيقية والعامة   -3

 اللسانيات التعلميية مفهوÆا ونشأهتا   -4

 جماالهتا واهzماهتا   -5

 التعمل والتعلمي  -6

 المنو اللغوي عند الطفل والفروق الفردية يف اكتساب اللغة  -7

 عمل اللغة وعمل النفس  -8

 اللغة والفكر والثقافة  -9

 النظرية السلوكية يف التعمل  - 10

 النظرية اللغوية يف التعمل  - 11

 النظرية املعرفية يف التعمل  - 12

 دور املعمل واملتعمل يف تفعيل العملية التعلميية  - 13

  غوية وغري اللغوية يف تعلمي اللغات لال العوامل - 14

 نصوص خمتارة حلمي خليل ،عبده الراحجي -1
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  الفروق والوجوه واملوضع يف النظم البالغي .4
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إالسـناد  :عمل املعاين وخواص تراكيب ال¾م يف البالغة  .6

Þؤاحوا  
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اجلرجاين  الرازي ، :التقدمي والتأخري يف البالغة العربية  .8

  الساكيك، العلوي
  املعربية وقضاjهواäكر يف مصادر البالغة ا فاحلد .9
الفصل والوصل يف البالغة العربية ودوره الربط  .10

  و|رتباط دالئل إالجعاز ، مفتاح العلوم، إاليضاح
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  ، دالئل |جعاز هناية |جياز
ٔاسلوب القرص يف البالغة العربية اجلرجاين الرازي  .12

  الساكيك القزويين
  |لتفات ،والتعريف التنكري يف عمل املعاين .13

البالغة ؤاهدافها التواصلية نصوص تطبيقية من مصادر البالغة العربية  .1
  البيان والتبيني، الصناعتني، مفتاح العلوم

الرماين، الباقالين، ابن (دراسة قضاj إالجعاز عند طائفة من العلامء  .2
  )سـنان، اجلرجاين، الرازي، القزويين

تطبيقية يف النظم وتطبيقاهتا يف العربية الباقالين ، القايض عبد نصوص  .3
  اجلبار، اجلرجاين

نصوص تطبيقية يف دالئل إالجعاز ، وهناية إالجياز يف دراية إالجعاز فروق  .4
  يف وجوه اخلرب، فروق يف وجوه احلال والرشط

  نصوص تطبيقية يف موضوع اللفظ من مصادر البالغة العربية حتليل ونقد .5
، )مفتاح العلوم،|يضاح،الطراز(ص تعريفية من مصادر البالغةنصو  .6
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  اخلرب وإالنشاء يف البالغة تطبيقات معرفية من القرآن والشعر العريب .7
  اخلروج عىل مقتىض الظاهر يف اخلرب وإالنشاء مناذج تطبيقية .8
رة يف تفسري القرآن الكرمي  حنو الكشاف للزخمرشي، تطبيقات الظاه .9

  والتحرير والتنوير البن عاشور
مناذج تطبيقية للظاهرة يف القرآن الكرمي والشعر العريب وحتليل  .10

 .وكشفأالغراض البالغية لها
 تطبيقات يف مناذج من القرآن الكرمي والشعر العريب .11
 نصوص تطبيقية من مصادر البالغة العربية .12
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  |قتباس ؤانواعه  �

  الهتميش وظيفته وطرائقه �
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    .فهوم والنشأةالتعلميية امل  .2

    .التعلميية جماالت البحث وأالهداف .3
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    . تعلميية فنون البالغة .13

  . تعلميية النصوص .14
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  )حتقيق فرضية التوسع( من امجل  ٕاىل النص : متهيد - 1

  مفهوم لسانيات النص : أالولأالولأالولأالولاحملور احملور احملور احملور  - 2

  ).النشأة والتطور(: لسانيات النص - 3

  .لسانيات النص وتقاطعها °îاالت أالخرى - 4

  :مفاهمي ٔاساسـية يف لسانيات النص: احملور الثايناحملور الثايناحملور الثايناحملور الثاين - 5

  .النص وتعريفاته - 6

  .احملادثة وحتليلها - 7

  .اäاكء |صطناعي والرتابطات النصية  - 8

  ).التناص - املوقف -إالعالم - القبول -القصد -|نسجام -|تساق: (يريهاالنصية ومعا - 9

  :حتليل لساين نيص لمنوذج خطايب معني: احملور الثالثاحملور الثالثاحملور الثالثاحملور الثالث    - 10

  )1().مقاربة قضاj |تساق: ( حنوية النص - 11

  )2).(مقاربة قضاj |تساق: ( حنوية النص - 12

  )مقاربة قضاj تتعلق °النسجام والتناص وإالعالم: ( داللية النص - 13

  )1( ).مقاربة قضاj تتعلق °لقصد والقبول واملوقف وإالعالم: (تداولية النص - 14

    )2). (مقاربة قضاj تتعلق °لقصد والقبول واملوقف وإالعالم: (تداولية النص - 15
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The main themes : 

Grammar : 

1. The  different parts of speech 

2. English tenses 

3. Passive voice VS  Active voice 

4. Direct speech VS reported speech 

5. punctuation 

Written Expression : 

1. the difference between a sentence , and phrase 

2. Types of sentences and phrases 

3. Different Sentences errors 

4. Writing paragraphs 

5. An overview about the different types of essays 

Oral Expression : 

1- Oral presentation  

2- Mini projects 

3- Group discussions 

Communication : 

1- Learning language of the daily use 

2- Language of the domain  
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        تطبيقتطبيقتطبيقتطبيقال ال ال ال         ارضةارضةارضةارضةاحملاحملاحملاحمل

        ::::جتجتجتجتاهات ا¬راسة اللسانية احلديثةاهات ا¬راسة اللسانية احلديثةاهات ا¬راسة اللسانية احلديثةاهات ا¬راسة اللسانية احلديثةاااا

  اللسانيات البنيوية -1

  ـ اللسانيات الوصفية 2

  )1(واجتاهاهتا ـ اللسانيات الوظيفية 3

  )2(واجتاهاهتا ـ اللسانيات الوظيفية 4

  )1(ـ اللسانيات النفسـية واجتاهاهتا 5

  )2(ـ اللسانيات النفسـية ؤاثر تشومسيك يف التأسيس لها 6

  ـ اللسانيات |جzعية و|نرثوبولوجية 7

  )1(ـ اللسانيات التوليدية التحويلية 8

بني النحو البنوي : )2( ـ اللسانيات التوليدية التحويلية 9

  .والنحوالتوليدي التحوييل

  ـ لسانيات النص 10

  ـ لسانيات اخلطاب 11

  سانيات التداوليةـ الل 12

اللغة وخصائص العقل البرشي، املعرفة ( ـ اللسانيات |دراكية 13

  اللسانيات العرفانية)+ والوعي

  .|جتاه التأصييل و|جتاه احلدايث: ـ اللسانيات العربية14

  .النحو الوظيفي: اللسانيات العربية – 15

  .آليات املهنج الوصفي – 1

  )مناذج(ٔاعامل ٔاعالم مدرسة براغ الفونولوجية الوظيفية  – 2

  )أندري مارتيين ( ٔاعامل املدرسة الفرنسـية  – 3

  ... )واطسون :  ( ٔاعالم اللسانيات النفسـية – 4

  عالقة اللغة بعمل النفس عند تشومسيك – 5

  مناذج عن السـياق اللغوي وغري اللغوي – 6

والسطحية، الكفاءة  ٔامث  ومناذج حول البنية العميقة – 7

  وأالداء،امجلل أالصولية وغري أالصولية

  .ٔامث  ومناذج عن القواعد النحوية – 8

  .تطبيقات حول التناسق النيص وآلياته – 9

  .تطبيقات حول التناسق النيص وآليات اخلطاب - 10

  .مناذج تربز ٔافعال ال¾م – 11

  عالقة اللغة °لعقل والنفس والتفكري – 12

  ذج من كتب اللسانيات العربيةـ منا 13

  .ـ ٔامحد املتولك ورشحه للنظرية الوظيفية 14

� �
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    عالقة اللسانيات التطبيقية بعمل املصطلح  -1

    البداغوجيا وعمل الرتبية  -2 

    املناجه احلديثة يف تعلمي اللغة أالم  -3 

    املناجه احلديثة يف تعلمي اللغات أالجنبية  -4 

    أالهداف التعلميية ورشوط صياغهتا  -5 

    أالسس العامة لبناء احملتوى التعلميي  -6 

    مهنج حتليل أالخطاء  -7 

    ٔاسس بناء املناجه التعلميية  -8 

    التقومي ٔانواعه ودوره يف اجناح العملية التعلميية  -9 

    الوسائل التعلميية املعينة يف تعلميية اللغات  -10 

    مناجه تعلمي القواعد النحوية  -11 

    ٔانواع املعرفة النحوية  -12 

    مزن¯ اللغة ؤاثر ذ� عىل املتعمل  -13 

  .تعلميية اللغة العربية وتعلمي اللغات -14 

    مناذج املصطلح اللساين يف التعلمي العام  -1

    نصوص خمتارة من كتاب  الرتبية ٔابوطالب محمد سعيد  -2 

    نصوص خمتارة من كتاب دوغالس براون ٔاسس تعمل اللغة وتعلميها  -3 

    ا نصوص من كتاب �يف خرما اللغات أالجنبية تعلميها وتعلمه -4 

    مناذج خمتارة لبعض أالهداف التعلميية وكيفية صياغهتا  -5 

    منوذج مذكرة لتقدمي درس يف مرح  من مراحل التعلمي  -6 

    مناذج من كتاب تقومي اللسان البن اجلوزي  -7 

توضيح آليات توظيف ت� أالسس يف وضع منوذج نيص لتلميذ املرح   -8

    |بتدائية 

    الل منوذج نيص تعلميي ٔاساسـيات التقومي من خ -9 

    اختيار منوذج وسـي  وتتبع خصائص اسـتعاملها من خالل مناذج التعلمي  - 10

    dود عبد الرحامن احلاج صاحل، صاحل بلعيد ؛يف تطوير اللغة العربية  - 11

    نصوص خمتارة من كتاب ٔاسس تعمل اللغة وتعلميها دوغالس براون  - 12

  اللسانيات التطبيقيةكتاب صاحل بلعيد حمارضات يف  - 13
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    . قضاj البيان وا¬ال¯ يف البالغة العربية -1

    . ؤاقسامه يف مصادر البالغةالتشبيه ٔانواعه وقضاjه  -2

    اîاز العقيل واملرسل/ 1ج: قضاj اîاز يف البالغة العربية -3

    . |سـتعارة واملعرفة يف البالغة العربية -4

    . البنية املتحو¯ يف |سـتعارة -5

    . الكناية والتعريض يف البالغة  العربية -6

    . البنية املتحو¯ يف الكناية ؤابعادها التواصلية -7

طباق ، مقاب ، : احملسـنات اللفظية يف البالغة العربية -8

    . جناس جسع

التورية والتضمني : احملسـنات املعنوية يف البالغة العربية -9

    . |قتباس

    . البالغة اجلديدة بني التخييل والتداول - 10

@. البالغة وأالسلوبية - 11 @

ا¬ال¯ (البالغة نصوص توضيحية لتعري تفاعل البيان وا¬ال¯ يف  -1

    . )الوضعية، وا¬ال¯ العقلية 

من الشواهدالشعرية يف مصادر البالغة رس الفصاحة،  نصوص تطبيقية -2

    . دالئل إالجعاز ، هناية إالجياز مفتاح العلوم ، |يضاح يف علوم البالغة

    . مناذج تطبيقية من القرآن الكرمي والشعر العريب -3

    . رصحيية واملكنية ، أالصلية والتبعيةتطبيقات يف ٔانواعها الت -4

    . تطبيقات التجاوز ا¬اليل عىل مسـتوى |سـتعارة بأنواعها -5

    . مناذج تطبيقية من القرآن الكرمي والشعر العريب -6

    . تطبيقات التاوز ا¬اليل التداويل يف الكناية -7

    . مناذج تطبيقية تعلميية يف اجلناس واملقاب  والطباق والسجع -8

    . مناذج تطبيقية تدريبية عىل الظواهر البديعية -9

نصوص تطبيقية ٔالعالÆا، بريملان وتيتياك، روالن °رث، محمد العمري  - 10

    . املغريب، محمد سامل سع هللا

تطبيقات يف تفاعل العلمني وتقارهبام نصوص من كتاب البالغة  - 11

  . وأالسلوبية عبد املطلب
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  ٔاشـباه امجلل – 1

  العالقات النحوية ونظام الربط و |رتباط – 2

  عالقات |سـناد  – 3

  عالقة الرتتيب – 4

  عالقة املطابقة النوعية – 5

  عالقة املطابقة العددية – 6

  )1(التغريات الرصفية الوظيفية لللكمة العربية  – 7

  )2(التغريات الرصفية الوظيفية لللكمة العربية  - 8

  مقو¯ العدد – 9

  مقو¯ النوع – 10

  الصفة املشـهبة/ املفعول/ امس الفاعل : املشـتقات – 11

  التفضيل/ املاكن/ اسام الزمان: املشـتقات – 12

  )1(الوحدات الرصفية يف ا¬رس احلديث  – 13

  )2(الوحدات الرصفية يف ا¬رس احلديث  – 14

  مناذج تطبيقية – 1

  نصوص من دالئل |جعاز لبيان طبيعة العالقة بني اللكامت – 2

  كتب حديثة/ املفصل/ نص من رشح الاكفية  – 3

  منادج تطبيقية – 4

  منادج تطبيقية - 5

  منادج تطبيقية - 6

  منادج تطبيقية - 7

  منادج تطبيقية - 8

  مناذج ٔالنواع امجلوع – 9

  مناذج تطبيقية للتذكري و التأنيث – 10

  منادج تطبيقية – 11

  منادج تطبيقية - 12

  نصوص حديثة – 13

  نصوص حديثة - 14
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        تطبيقتطبيقتطبيقتطبيقال ال ال ال         ارضةارضةارضةارضةاحملاحملاحملاحمل
    تذكري:  مدخل عام -1

  : مرح  القراءة -2

  .القراءة الرسيعة •

  ).|سـتكشافية(القراءة العادية  •

  ).النقدية(القراءة العميقة  •

  .ٕاشاكلية حبث التخرج -3
  أالسس املهنجية العلمية لكتابة البحث -4
  :كتابة البحث -5

 مرح  الكتابةبداية  •

 أالسلوب •

 مقومات أالسلوب •

 |قتباس •

 مرح  التحرير •

 عالمات الوقف ٔاو الرتقمي •

  :مكو�ت البحث -6

 مشموالت املقدمة •

 مشموالت املنت •

 مشموالت اخلامتة •
  طباعة البحث -7

�ٔامهية البحث يف حياة إالنسان .1 �

  فهمبني القراءة وال  .2

  طريقة القراءة .3

  آليات |سـتكشاف .4

  كيفية نقد ما نقرأ  .5

  صياغة |شاكلية كيفية .6

  املهنج يف البحث .7

  ات يف البحثالبطاقٔامهية  .8

  اتالبطاقتنظمي  .9

  يف البحث العلمي مقومات أالسلوب .10

  طرق |قتباس .11

  عالمات الوقف ٔاو الرتقمي .12
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  1هجات |جzعية ل ـ اللغة وال  11

  2هجات |جzعية ل ـ اللغة وال  12

  ـ |زدواجية اللغوية 13

  التعدد اللغوي وتعدد اللهجات والتنوع اللغوي - 14

  




ان ا������                                                                   بسكرة جامعة محمد خيرض: املؤسسة  29��  :                                                                          ������ت ������

   2018 - 2017: ا��� ا������

        اللسانيات التطبيقيةاللسانيات التطبيقيةاللسانيات التطبيقيةاللسانيات التطبيقية    ::::عنوان املاسرتعنوان املاسرتعنوان املاسرتعنوان املاسرت
        الثاينالثاينالثاينالثاين: : : : السدايسالسدايسالسدايسالسدايس
        |سـتكشافية|سـتكشافية|سـتكشافية|سـتكشافية    ::::امس الوحدةامس الوحدةامس الوحدةامس الوحدة
        حتليل اخلطابحتليل اخلطابحتليل اخلطابحتليل اخلطاب    ::::امس املادةامس املادةامس املادةامس املادة
        1111    ::::الرصيدالرصيدالرصيدالرصيد
        1111    ::::املعاملاملعاملاملعاملاملعامل

� �


	��א�������:� �
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بيا�ت، ال علومات و امل يتعامل الطالب مع طرائق البحث عن خمتلف امللفات عرب أالنرتنيت اكلصور، ::::البحث عرب أالنرتنيالبحث عرب أالنرتنيالبحث عرب أالنرتنيالبحث عرب أالنرتنيتتتتـ  1

  .. صوتالفيديو ٔاو ال وصالت 

والفروق بيهنا، وٕادراك ممزيات ) اخل.. ويندوز، ماك، لينوكس (التعرف عىل عدد من ٔانظمة التشغيل ا�تلفة     ::::نظام التشغيلنظام التشغيلنظام التشغيلنظام التشغيل    ـ 2

  .وعيوب لك نظام 

التعرف ٕاىل طرق اخرتاق احلاسوب وكيفيات الوقاية مهنا، والتعامل مع أالخطار أالمنية املتص  °لشـبكة  ::::احلاسوب احلاسوب احلاسوب احلاسوب     أمنأمنأمنأمنـ  3

  .واتقان ٔاساليب امحلاية من الفريوسات وبرامج التجسس 

الشـباكت يف  ومشالك وحلول) |نرتنت(ٔاو خارجية ) مجموعة حواسيب متص (معرفة كيفية بناء شـبكة داخلية : الشـباكت الشـباكت الشـباكت الشـباكت ـ  4

  .حدود ما حيتاجه الطالب 

عربه، ويتعمل كيفية ٕارفاق  وتبادل املعلومات ،بريد ٕالكرتوين للتواصل مع الزمالءاء نشكيفية إ  ):):):):EmailEmailEmailEmail((((ٕانشاء بريد ٕالكرتوينٕانشاء بريد ٕالكرتوينٕانشاء بريد ٕالكرتوينٕانشاء بريد ٕالكرتوينـ 5

  ..املستندات مع الرسائل |لكرتونية 

عامل معه واسـتخالص العنارص منه، وكيفية التحمك يف كيفية انشاء هذا النوع من امللفات الهامة، وكيفية الت:  pdfpdfpdfpdfملف ملف ملف ملف ـ  6

  .اخل .. جحمه، وحتوي. ٕاىل نص ٔاو صور 

. يتعرف الطالب عىل ٔانواع من احلزم املكتبية، املدفوعة واîانية، وخصائصها، ومزاj لك حزمة وعيوهبا : حزمة أالوفيس حزمة أالوفيس حزمة أالوفيس حزمة أالوفيس ـ  7

  .ؤاشهرها يه ميكروسوفت ٔاوفيس 

 صق،لال لقص،والقيام بلك العمليات الفنية، اك النصوص ، الطالب يف هذه املرح  مع حترير يتعامل:  ))))WordWordWordWord((((الوورد الوورد الوورد الوورد ـ  8

  ..طباعته وحفظ املستند و  ،ٕادراج الصور و|رتباطات التشعبّية اسـتخدام ال¿ذج، التنسـيق،، التصممي النسخ ،

وتصممي رشاحئ  بناء ف الطالب عىل كيفيةيتعرّ  وفيهلعروض التقدميية خيتص °بر�مج  وهو:  ))))PowerpointPowerpointPowerpointPowerpoint((((    بوربونبوربونبوربونبوربونتتتتـ  9

  ..برصية ومسعية مؤثرات  ومثرية وحتتويحيوية للعرض 
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 ،)أالرقام(يف جداول املعطيات وحساب يتدرب الطالب عىل اسـتخدام هذا الرب�مج قصد ٕاحصاء وتنظمي  ):):):):ExelExelExelExel((((ٕاكسل ٕاكسل ٕاكسل ٕاكسل ـ 10

  . امليداينيات تربز نتاجئ العمل ن ومنح ) Diagrams(وقصد ٕاعداد خمططات 

و|حتفاظ  ،فتحهااسـتقبالها و وكيفية  ٕارسال مستندات ٕاىل زمالئه،تصوير وٕانشاء و يتعّمل الطالب كيفية  : الربيد إاللكرتوينالربيد إاللكرتوينالربيد إاللكرتوينالربيد إاللكرتوينـ 11

  ..واسـتعادهتا هبا 

ٔانواع اخلطوط احلاسوبية، وخواصها، والفروق الفنية والتقنية بيهنا، والبنط املناسب، ومعرفة كيفية |سـتفادة  ::::اخلطوط اخلطوط اخلطوط اخلطوط ـ  12

  .اخل .. مهنا يف ٕاعداد النص، خطوط املنت، خطوط العناوين، خطوط الهتميش 

إالماليئ والنحوي، القواميس  اسـتفادة الطالب من أالدوات املساعدة، مكحراكت البحث، التصحيح التلقايئ، ::::أالدوات أالدوات أالدوات أالدوات ـ  13

  .. احلاسوبية، املوسوعات |لكرتونية، الفهرسة االٓلية 

لك املسائل املتعلقة °ٕالعداد الفين للمذكرة وتصمميها، صفحة الغالف، اخلطوط املسـتخدمة، املالحق،  ::::ٕاعداد مذكرة ٕاعداد مذكرة ٕاعداد مذكرة ٕاعداد مذكرة ـ  14

  ..اجلداول، التجليد، الورق املسـتخدم، فنيات الطباعة وأاللوان 
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        أالساسـيةأالساسـيةأالساسـيةأالساسـية    ::::امس الوحدةامس الوحدةامس الوحدةامس الوحدة
        تعلميية النحو العريب تعلميية النحو العريب تعلميية النحو العريب تعلميية النحو العريب     ::::امس املادةامس املادةامس املادةامس املادة
        5555    ::::الرصيدالرصيدالرصيدالرصيد
        3333    ::::املعاملاملعاملاملعاملاملعامل

        

	��א�������:� �

� �

        تطبيقتطبيقتطبيقتطبيقال ال ال ال         ارضةارضةارضةارضةاحملاحملاحملاحمل
  .تطور مفهوم النحو بني القدمي واحلديث -1
  .ماكنة النحو يف منظومة علوم العربية –2
  .النحو بني السليقة والقاعدة 3
  .اخلصائص البنوية للنسان العريب –4
  .)1(النحو بني |كتساب ٕاىل التعلمي مواقف وآراء بني القدمي واحلديث  – 5
  .)2(التعلمي مواقف وآراء بني القدمي واحلديث  النحو بني |كتساب ٕاىل - 6
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  .العريب طرائق تدريس النحو – 10
  .طرائق تدريس النحو العريب - 11
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  .نصوص للموازنة – 1
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  .مناذج تراثية – 3
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  .منادج ونصوص بني القدمي واحلديث – 5
  .منادج ونصوص بني القدمي واحلديث - 6
  .مناذج من تفكري النحاة املتعلق °لصفة النحوية – 7
  .)اختيار الطور ( دراسة للكتاب املدريس  – 8
  .)اختيار الطور ( دراسة للكتاب املدريس   - 9
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    .بنوية ، توليدية وتداولية : اللسانيات تعريفها واجتاهاهتا .1
    .اللسانيات الوظيفية لسـميون ديك ، ؤامحد املتولك  مدخل نظري  .2
    .اللسانيات الوظيفية يف الرتاث العريب  .3
  :النحو الوظيي والوظائف التداولية  عند سـميون ديك واملتولك  .4
    ) .ورالبؤرة ، احمل( الوظائف ا¬اخلية/ 1ج .5
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  .والسلوكية التحليلية
  .ـ تسومسيك �قدا للسلوكية والبنيوية 4
  .تشومسيكـ عقالنية  5
        ::::ـ اكتساب اللغةـ اكتساب اللغةـ اكتساب اللغةـ اكتساب اللغةþنياþنياþنياþنيا
  .ـ نظرjت تعمل اللغة من املنظور السلويك التجرييب 6
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        ::::ـ اسـتعامل اللغةـ اسـتعامل اللغةـ اسـتعامل اللغةـ اسـتعامل اللغةþلثاþلثاþلثاþلثا
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  .ـ التوليد والتحويل 13
  .ـ اللكيات اللغوية 14
  . ـ املعىن عند تشومسيكرابعا
  

  .حياة تشومسيك ؤامه مؤلفاته اللغوية – 1
  .التفكري اللغوي عند تشومسيكٔاثر بلومفي� وهاريس يف  – 2
  ).1(مناقشة آراء تشومسيك من خالل كتبه عن نقده للسلوكية – 3
  ).2(مناقشة آراء تشومسيك من خالل كتبه عن نقده للسلوكية - 4
  ).1(مناقشة آراء تشومسيك من خالل كتبه عن نقده للبنيوية - 5
  ).2(للبنيويةمناقشة آراء تشومسيك من خالل كتبه عن نقده  - 6
  .ٔاثر فلسفة دياكرت العقلية يف تشومسيك – 7
  ).1(اكتساب اللغة عند الطفل يف نظر تشومسيك  – 8
  ).2(اكتساب اللغة عند الطفل يف نظر تشومسيك  - 9
  .الكفاية/ ٔامث  ومناذج عن القدرة اللغوية – 10
  .أالداء ال¾يم/ دراسة مناذج عن |جناز اللغوي – 11
  .ات اللغويةاللكي – 12
  .البنية أالصولية وغري أالصولية – 13
  .دراسة القواعد التحويلية عند تشومسيك – 14
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            ارضةارضةارضةارضةاحملاحملاحملاحمل        تطبيقتطبيقتطبيقتطبيقال ال ال ال 
 .مفهوم اللسانيات التطبيقية وفروعها .1
جاع الرتمجة |لكرتونية ، اسرت : تطبيقات اللسانيات احلاسوبية .2

 .املعلومات أالنظمة التفاعلية
 .نظرية تشومسيك وحوسـبة اللغة .3
 .جماالهتا املعرفية يف  اللغة العربية .4
عمل احلاسوب ومسـتوjت التحليل اللغوي،  الكفاية اللغوية  .5

 .ورضورة اسـتخدام التكنولوجيا يف التعلمياحلاسوبية 
 .الرتمجة االٓلية للغة العربية .6
 .النظام الصويت والرصيف .7
حوسـبة احلرف العريب ، التحليل ..النظام النحوي والرتكييب  .8

 ...النحوي، حتليل امجلل والنصوص
 .النظام املعجمي وا¬اليل .9
 .يل عىل احلرف العريب املنطوقالتعرف االٓ  .10
الثقافة العربية وعرص : خالل مقاالته ومؤلفاته  من....نبيل عيل  .11

 ..املعلومات ، العربية وعمل اللغة احلاسويب
هناد املوىس  من خالل مؤلفاته ومقاالته ٔابرزها العربية؛ حنو  .12

 .توصيف جديد يف ضوء اللسانيات احلاسوبية
عبد الرحامن احلاج صاحل من خالل كتبه ؛ حبوث ودراسات  .13

ع اللغوي، ومنطق ، و السام2وج 1ج يف اللسانيات العربية
 .العرب يف علوÆا

 .مرشوع اäخرية اللغوية العربية للحاج صاحل عبد الرحامن .14

 .اللسانيات التطبيقية مفهوÆا وفروعها .1
  .اللسانيات احلاسوبية مفهوÆا  ظهورها ؤامهيهتا وتطبيقاهتا .2
 .ٔاثر نظرية تشومسيك يف اللسانيات احلاسوبية .3
 .الفعالية وجماالهتا املعرفية: 1احلاسوبية واللغة العربية اللسانيات  .4
 .دورها يف خدمة العربية: 2اللسانيات احلاسوبية واللغة العربية  .5
  .الرتمجة االٓلية يف اللسانيات احلاسوبية .6
  .1: است³ر اللسانيات احلاسوبية يف أالنظمة اللغوية .7
  .2: است³ر اللسانيات احلاسوبية يف أالنظمة اللغوية .8
  .3:است³ر اللسانيات احلاسوبية يف أالنظمة اللغوية .9
  .احلرف العريب ؤانظمة احلاسوب .10
  .1:إالسهامات العربية يف جمال اللسانيات احلاسوبية .11
  .نبيل عيل .12
  .2:إالسهامات العربية يف جمال اللسانيات احلاسوبية .13
  .هناد املوىس وآخرون .14
  .3:احلاسوبيةإالسهامات العربية يف جمال اللسانيات  .15
 .احلاج صاحل عبد الرحامن .16
  .4:إالسهامات العربية يف جمال اللسانيات احلاسوبية .17
 .اäخرية اللغوية العربية .18
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        التطبيقالتطبيقالتطبيقالتطبيق        احملارضةاحملارضةاحملارضةاحملارضة
 الباحث .1
 ٔانواع البحوث .2
ٔانواع البحوث اليت جتمع  .3

املعارف إالنسانية والعلوم 
 الطبيعية

 البحوث البحتـة .4
 ) امليدانية( البحوث التطبيقية  .5
 البحث الوصفي .6
 البحث التارخيي .7
 البحث التجرييب .8
 ) دراسة مكتبية (حبث مكتيب  .9
  ٔاهداف البحث املكتيب  .10
  حـل مشلكـة .11
  . ظاهرة سلبية قضاء عىل .12
  كشـف جديـد .13
  معاجلة املش¾ت .14
احلصول عىل نظرjت وقوانني  .15

  جديدة
� �

  :ختتلف أالدوات حبسب : ٔادوات البحث  -1

  ). ٔانرتنيت /مكبيوتر/مكتبة/ظاهرة/حدث/حيوان/ٕانسان(مصدر املعلومات : نوع املشلكةنوع املشلكةنوع املشلكةنوع املشلكة •

    : : : : أدوات البحث أدوات البحث أدوات البحث أدوات البحث  •
    : إالسـتبيان مهناقواعد لتعممي / أ ): ): ): ):     إالستبانةإالستبانةإالستبانةإالستبانة( ( ( ( إالسـتبيان إالسـتبيان إالسـتبيان إالسـتبيان     - - - - ::::أوال أوال أوال أوال 

 . ٕاملام الباحث مبوضوع حبثه                                              *
 . اختيار أالفراد اäين سوف جييبون عىل ٔاسـئلته                                              *
  إالجابة املطلوبةحسن اختيار ٔاسـئ  للحصول عىل                                              *

 : إالسـتبيان من ٔاسـئ  مكو�ت/ ب                                  
 ملاذا حتب ٔان تكون °حثا ؟: مثال  .. /يسـتطيع ٔان يعرب عن رٔايه حبرية: مفتوحة  1 -
هل حتب ٔان تكون : مثال / تتكون من عدة ٕاجا°ت وخيتار ٕاجابة واحدة: مقيدة ٔاو مغلقة  - 2

  .ال( )  / نعم  ( ) °حثا ؟
تتكون من عدة ٕاجا°ت وخيتار اîيب ٕاجابة واحدة مث يطلب منه ٕابداء : مفتوحة ومقيدة  - 3

 أالسـباب
( ٕاذا اكنت إالجابة بـ  /ال( ) / نعم ( ) هل تؤيد العقاب البدين يف املدارس ؟: مثال  / |ختيارلهذا 
 .. بني أالسـباب) نعـم 
املقاب  اسـتبيان شفوي حيث يسأل الباحث اîيب ٔاسـئ  حول مشلكة حبثه مث تعد ::::    املقاب املقاب املقاب املقاب     - - - - ::::þنيا þنيا þنيا þنيا 

 . جييب اîيب
 ::::    أنواع املقاب أنواع املقاب أنواع املقاب أنواع املقاب ****    
( قاب  مسحية وهتدف احلصول عىل معلومات من ظاهرة معينة ويسـتخدم السـتطالع رٔاي عام  -1

 . ٔاو لقياس ٔاداء املعمل داخل الفصل) الناس 
سـتخدم يف العالج النفيس لعالج أالشخاص اäين يعانون من بعض وت ) الكينكية(مقاب  عالجية  -2

 . إالضطرا°ت السلوكية
        ::::    املالحظةاملالحظةاملالحظةاملالحظة    - - - - ::::þلثا þلثا þلثا þلثا 
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        التطبيقالتطبيقالتطبيقالتطبيق        احملارضةاحملارضةاحملارضةاحملارضة
  .مفهوم البحث العلمي - 1
  .التفكري العلمي - 2
  .وظائف التفكري العلمي - 3
  .كيف تقرٔا كتا° - 4
  :ٔانواع القراءة - 5

  .القراءة التفحصية البسـيطة  - أ 
  .القراءة التفحصية |سـتكشافية  - ب
  .القراءة التحليلية |سـتكشافية  - ت
  .القراءة النقدية  - ث

  :املسـتوى إالشاكيل للبحث - 6
    .اختيار املوضوع  - أ 
  .حتديد اîال  - ب
  .املعطيات  - ت
  .القواعد الرضورية الختيار املوضوع  - ث

    .وضع اخلطة - 7
  

  .العمل –احلياة  –البحث  .1
  .ٔامهية البحث يف تطوير اäات .2
  .كيف نفكر علميا .3
  .مبدٔا |حرتام يف قراءة النص .4
  .بني القراءة و|سـzع .5
  .رفع املعلومة من الكتاب .6
  .املعلومة و|ستيعاب -سـبل الفهم .7
  .|شـتغال الفكري .8
  .البحثٔامهية النقد يف  .9
  .كيف نطرح ٕاشاكلية .10
  .ضبط ٔاطر البحث .11
  .أالرصدة املعرفية وتطويرها .12
  .التجزئة اäهنية للبحث .13
  .ضبط هيلكة حبثية سلمية .14

� �
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  .خصائص النظرية التعلميية /ٔاسس النظرية التعلميية  :النظرية التعلميية -1
  .عنارص العملية التعلميية /التعمل والتعلمي -2
   /جماÞ وموضوعه  /تعريف الرتبية البيداغوجيا التعلمييىة  :مدخل ٕاىل عمل النفس البيداغو� -3
البعد السـيكولو� للمتعمل، البعد البيداغو� (العوامل املؤثرة يف فاعلية التعمل والتعلمي : العملية التعلميية وعمل النفس البيداغو�  -4

  .البعد املعريف للامدة التعلميية ،يف العملية التعلميية ، التعلميةللمعمل، دور املعمل 
اäاكء، التفكري، املهارات (العقلية وعالقهتا بعملية التعمل ، اخلصائص الفردية للمتعمل  العمليات( دافعية التعمل سـيكولوجية ا¬وافع -5

 )الفردية
   .تعريفها وامهيهتا ومسـتوjهتا ؤامه تصنيفاهتا: أالهداف الرتبوية  -6
لية لتخطيط ٔالجل تدريس مراحل صياغة أالهداف ،  اسـتخداÆا ٕالرشاد املتعلمني، تصنيف أالهداف ومع : ٔاهداف التدريس وجماالته -7

 ...اîال املعريف والوجداين والنفيس احلريك، تصنيف بلوم /  املهناج
  العوامل اليت جيب مراعاهتا عند اختيار طريقة ./الفرق بني طرق التدريس ، و ٔاساليب تنظمي احملتوى العلمي  / 1ج: طرائق التدريس -8

  .مواصفات الطريقة التدريسـية الناحجة/ التدريس                               
    ...تلقني، املناقشة، حل املش¾تالتدريس °ٔالهداف ، املقاربة °لكفاءات، احملارضة  وال :  ٔانواع طرق التدريس/2ج                     

  .حتليل طرائق التدريس                          
  ٔامهية التفاعل الصفي ، خصائص امجلاعات املدرسـية ٔامناط التفاعل الصفي،  ومكو�ته :إالدارة الصفية واسرتاتيجيات التعمل الصفي  -9
   .ر ٔاطراف العملية التعلميية فهياماملهناج القدمي، واملهناج احلديث ودو : سـيكولوجيا املناجه الرتبوية - 10
  .|سرتاتيجيات البيداغوجية احلديثة ووظائفها يف التعلمي - 11
 ).الكتاب املدريس( تشخييص ، تكويين ، حتصييل، وكيفياته  تقومي املهناج : تعريفه ؤانواعه: التقومي الرتبوي البيداغو�  - 12

 والغرض من ذ�. التعمل/ تقومي ممارسات التعلمي 
بناء |ختبارات وكتابة فقرات  ..صفات |ختبار اجليد). كتابية، موضوعية(الشفهية املقالية : ٔانواعها: |متحا�ت التحصيلية  - 13
|ختبار، توجهيات لبناء |ختبار، اختبارات املقال ؤانواعها، تصحيح ٕاجا°ت أالسـئ  املقالية، بناء اختبارات الصواب واخلطأ، ) بنود(

  .الzرين التفسريية أالسـئ  ذات إالجا°ت القصرية، بناء ٔاسـئ  املزاوجة،ٔاسـئ  |ختيار من متعدد،
  القرارات التعلميية العالقات الفعا¯ مع الطلبة - 14
 ٔاحباث يف التدريس الفعال وبعض الطرق الواجب ٔاخذها °العتبار عند تكوين نظرية تعلميية - 15
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  .مفاهمي ٔاولية حول عمل املعامج -1

  .صناعة املعامج بني الرتاث وا¬راسات احلديثة  -2

  .عمل املفردات عند القدماء واحملدثني  -3

  .عمل املصطلح مفهومه ونشأته وتطوره  -4

  :موضوعات عمل املصطلح  -5

  .عمل املصطلح العام/ أ                           
  .عمل املصطلح اخلاص/ ب                         

 :ٔانواع املصطلحات مفهوÆا وسامهتا  -6

  .املصطلح العلمي/ أ                          
  .املصطلح اللساين/ ب                         
  .املصطلح أالديب/ ج                         

 .القواعد أالساسـية لوضع املصطلحات -7

  .dود الهيئات العلمية املتخصصة ووضع املصطلحات  -8

 .عمل املصطلح والتمنية اللغوية  -9

 .القة عمل املصطلح °لعلوم أالخرىع  - 10

 .مفهوم التعريب وقواعده  - 11

  .|قرتاض وعالقته بعمل املصطلح  - 12

 .النحت ٔانواعه وحاالته - 13

    .حركة الرتمجة يف العامل العريب  - 14
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 .تعريف يف املعجم و|صطالح وجمال دراسـهتا،وÆاÆا ووظائفها يف اخلطاب  -1
 ....نظرية ٔافعال ال¾م العامة  ومقاصد اخلطاب /أ : قضاj اللسانيات التداولية  -2

  .|سـتلزام احلواري ومبدٔا التعاون، املعاين الرصحية واملعاين الضمنية /ب                                       
 .تطبيقات الظاهرة يف اللغة العربية والتعلميية/ ج                              

  .|فرتاض املسـبق وأالقوال املضمرة: متضمنات القول /د                                         
 ....حماو¯ است³ر الظاهرة يف تعلميية اللغة العربية -3
  .إالشارjت ومقاصد اخلطاب  -4
 .اسرتاتيجية احلجاج يف اخلطاب  -5
 .البعد الترصحيي والضمين ، أالفعال إالجنازية بنوعهيا: القصدية التواصلية   -6
 .نظرية السـياق يف التداولية وفاعليته يف جناعة التواصل -7
 ....التضمني اسرتاتيجية خطابية والبعد احلواري: التداولية واسرتاتيجيات التواصل ----8888
 ....التداولية عند العلامء العرب التأثري والتأثر ----9999
 :قريب التداويل يف دراسة اللغة العربية قمية الت - - - - 10101010

  .التداولية والنحو العريب/1ج                
  .)الرؤية التداولية للبالغة العربية(التداولية والبالغة العربية / 2ج                

، خليفة بوجادي، )فيلسوف(حافيظ اسامعيل علوي، طه عبد الرحامن: التداولية يف ا¬راسات اللسانية العربية احلديثة -11
    .عيد بلبع، مسعود حصراوي، ذهبية محو احلاج ، ٕادريس مقبول، بن عيىس ٔازاييط، نعامن بوقرة، ٔامحد املتولك

  .است³ر آليات التداولية يف التعلميية : املهنج التداويل وتعلميية اللغة العربية -12
        ....ٕاجراءات التحليل التداويل ؤابعادها التعلميية - - - - 13131313
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        ::::جوهر الفساد جوهر الفساد جوهر الفساد جوهر الفساد     ::::ٔاوالٔاوالٔاوالٔاوال
  .الفساد لغةً 

  .الفساد اصطالحاً 
    .ا¬ين والفساد

        ::::ٔانواع الفسادٔانواع الفسادٔانواع الفسادٔانواع الفساد: : : : þنياþنياþنياþنيا    
  .الفساد املايل. 1
  .الفساد إالداري. 2
  .الفساد أالخاليق_ 3
  .الفساد السـيايس – 4
        ::::مظاهر الفساد إالداري واملايل مظاهر الفساد إالداري واملايل مظاهر الفساد إالداري واملايل مظاهر الفساد إالداري واملايل     ::::þلثاþلثاþلثاþلثا

     .الرشوة •

    .احملسوبية •

     .احملا°ة •

    .الوساطة •

    .والزتوير |بزتاز •

    .غري القانوين Þ وإالنفاقهنب املال العام  •

    .التباطؤ يف ٕاجناز املعامالت •

    .املوظف واملسؤول|حنرافات إالدارية والوظيفية ٔاو التنظميية من قبل  •

    .ا�الفات اليت تصدر عن املوظف العام ٔاثناء تأديته ملهام وظيفته •

عدم احرتام ٔاوقـات ومواعيـد العمـل يف احلضـور و|نرصـاف ٔاو متضـية الوقـت يف قـراءة الصـحف واســتقبال الـزوار،  •
    و|متناع عن ٔاداء العمل ٔاو الرتاV والتاكسل وعدم حتمل املسؤولية

  ...لوظيفة واخلروج عن العمل امجلاعي واحملا°ة يف التعيني يف مناصب املسؤوليةوٕافشاء ٔارسار ا •
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        ::::ٔاسـباب الفساد إالداري واملايل  ٔاسـباب الفساد إالداري واملايل  ٔاسـباب الفساد إالداري واملايل  ٔاسـباب الفساد إالداري واملايل  : : : : رابعا رابعا رابعا رابعا 
  :           ٔاسـباب الفساد من وdة نظر املنظرين -1

  : ٔاكد منظري و°حيث عمل إالدارة والسلوك التنظميي عىل وجود ثالث فئات حددت هذه أالسـباب ويه 
        ::::حسب رٔاي الفحسب رٔاي الفحسب رٔاي الفحسب رٔاي الفئئئئة أالوة أالوة أالوة أالوىلىلىلىل        ////أ أ أ أ 
  .ٔاسـباب حرضية -
  .ٔاسـباب سـياسـية -
        ::::حسب رٔاي الفحسب رٔاي الفحسب رٔاي الفحسب رٔاي الفئئئئة الثانية ة الثانية ة الثانية ة الثانية         ////بببب
  .ٔاسـباب هيلكية -
    .ٔاسـباب قميية -
  .ٔاسـباب اقتصادية-
        ::::حسب رٔاي الفحسب رٔاي الفحسب رٔاي الفحسب رٔاي الفئئئئة الثالثة ة الثالثة ة الثالثة ة الثالثة         ////جججج
  .فسـيولوجيةيولوجية و ٔاسـباب ب  -
    .ٔاسـباب اجzعية -
  .ٔاسـباب مركبة -
ضعف املؤسسات،تضارب املصاحل،السعي للـرحب الرسيع،ضـعف دور التوعيـة °ملؤسسـات التعلمييـة .( أالسـباب العامة للفساد-2

    ...°لشلك الصارمعدم تطبيق القانون ...ووسائل إالعالم وغريها
        ::::اþٓر الفساد إالداري واملايل اþٓر الفساد إالداري واملايل اþٓر الفساد إالداري واملايل اþٓر الفساد إالداري واملايل     ::::    خامساخامساخامساخامسا

     .|جzعيةثر الفساد إالداري واملايل عىل النواZ أ  -
  .تأثري الفساد إالداري واملايل عىل التمنية |قتصادية -
  .و|سـتقرارتأثري الفساد إالداري واملايل عىل النظام السـيايس  -

 ::::حماربة الفساد من طرف الهيئات واملنظامت ا¬ولية واحملليةحماربة الفساد من طرف الهيئات واملنظامت ا¬ولية واحملليةحماربة الفساد من طرف الهيئات واملنظامت ا¬ولية واحملليةحماربة الفساد من طرف الهيئات واملنظامت ا¬ولية واحمللية: : : : سادسا سادسا سادسا سادسا 
  .ا¬ولية    الشفافية    منظمة    -
      ....إالداري    الفساد    ملاكحفة    املتحدة    أالمم    اتفاقية    -
  .يدار االٕ     الفساد    حماربة    ىف    النامية    ا¬ول    ملساعدة    ا¬ويل    البنك    بر�مج    -
  .صندوق النقد ا¬ويل  -
  ....)،هيئة ماكحفة الفساد،دور الضبطية القضائية يف ماكحفة الفساد01-06قانون حماربة الفساد( اجلهود اجلزائرية ملاكحفة الفساد -

 ::::حماربة ظاهرة الفسادحماربة ظاهرة الفسادحماربة ظاهرة الفسادحماربة ظاهرة الفسادطرق العالج وسـبل طرق العالج وسـبل طرق العالج وسـبل طرق العالج وسـبل : : : :     سابعاسابعاسابعاسابعا
    الترشيعي،اجلانب    |قتصادي،اجلانب    السـيايس،اجلانب    اجلانب٠مبخاطرالفساد    الوعي    التثقيفي وزjدة    ا¬يين، اجلانب    اجلانب(

  .)    والوالء    |نzء    ، جانب    املشاركة    الرقايب،جانب    ،اجلانب    البرشى    اجلانب    ،يدار االٕ     اجلانب القضايئ،
 ::::مناذج لتمناذج لتمناذج لتمناذج لتججججارب بعارب بعارب بعارب بعضضضض ا¬ول يف ماك ا¬ول يف ماك ا¬ول يف ماك ا¬ول يف ماكحفحفحفحفة الفسادة الفسادة الفسادة الفساد    ::::    þمناþمناþمناþمنا
  .التجربة الرتكية،التجربة املالزيية ، أالمريكية ،جتربة هوجن كوجن    املتحدة    السـنغافورية ،جتربة الوالjت    التجربة الهندية ، التجربة ----
  


