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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
 
   

 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
   بغداد  –كلية احلكمة اجلامعة   :ةالكلي

 : القسم العلمي
 علم اللغة / املرحلة الثالثة :)املادة الدراسية( رر الدراسياسم املق

 
 0202/    7/   7  اتريخ ملء امللف :  

 
 :   التوقيع

 م.د. سهام قنرب علي : اسم استاذ املادة
 0202:   /    / لتاريخا

 :   التوقيع
 أ.د. أحالم خليل حممد اسم رئيس القسم :

 0202:   /    / لتاريخا
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 يف القسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي جلنةدقـق امللف من قبل 
   

 :التوقيع
 م. د. سهام قنرب علي  :يف القسم واألداء اجلامعيضمان اجلودة  جلنةعضو اسم 

 0202/    /    :التاريخ
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 الدراسي صف المقررو

 

 كلية الحكمة الجامعة المؤسسة التعليمية .1

 ة اللغة العربي    علمي القسم ال .2

 علم اللغة / المرحلة الثالثة  )اسم المادة(المقرر اسم  .3

 بعد(الكتروني )عن  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي نظام المقرر )فصلي/ سنوي( .5

 ساعتان أسبوعياً  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2221/   7/       7     تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 :أهداف المقرر .8

 
 رف الطالب على نشأة علم اللغة أن يتع            
 
 أن يفرق الطالب بين علم اللغة وفقه اللغة      

 
 أن يتعرف الطالب على أبرز مناهج الحث في اللغة       

 
 أن يتعرف الطالب على المستويات اللغوية المختلفة      

 
 ية ومجاالتهاأن يميز الطالب بين اللسانيات النظرية وفروعها ، واللسانيات التطبيق      

 
 

 

ذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها يوفر وصف المقرر ه

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.

 -:وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .9
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  دهدا  المعريية األ -أ
 لم اللغة ومناهج البحث فيالطالب في هذا المقرر مدخالً في علم اللغة العام يتضمن تعريفاً بع يدرس  -1أ    

 ثغوية عند العرب وعلم اللغة الحديودراسة الختصاص فروع علم اللغة ، والفرق بين الدراسات اللاللغة     

 يدرس الطالب المستويات اللغوية من صوتية وصرفية ونحوية وداللية  -2أ
 االطالع على أبرز االتجاهات اللغوية اللسانية والسيما االتجاه الوصفي والوظيفي والتحويلي التوليدي  -3أ

  
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألدهدا    -ب 

 الطالب من المقارنة بين المناهج اللغوية المختلفة  أن يتمكن - 1ب

 أن يتمكن الطالب من تحليل المنهج الوصفي في الدراسات اللغوية  -2ب

 أن يشرح خصائص اللسانيات التطبيقية واللسانيات النظرية  -3ب

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات المنهجية 

 الكتب الخاصة بعلم اللغة 

 والحوار  المناقشة

 

 

 
 طرائق التقييم      

 االستجواب والتغذية الراجعة 

 إعداد تقارير عن علم اللغة 

 المجاميع النقاشية 

 

 
 القيمية  األدهدا  الوجدانية و -ج

 خلق مدرس مبدع محب لمهنة التعليم -1ج

 رفد الطالب بكل ما يحتاجه من كتب ومصادر ومعلومات خارجية -2ج

 لقرآن الكريم في نفوس متعلمي اللغة العربية بتعلم مستويات اللغةتعميق حب لغة ا 3ج

 

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 ثارة أسئلة واستنباط األجوبة منهاإ -

 التأكيد على أسلوب البحث واالستنتاج - 

 ربط المادة العلمية بمواد علمية خارجية ذات العالقة للوصول إلى الهدف والغاية من الدرس -     

 

 
 طرائق التقييم    

 

 التغذية الراجعة 

 العصف الذهني 

 المناقشة والحوار 



  
 4الصفحة 

 
  

     

 -:) الفصل الدراسي االول للنظام السنوي   و  الفصل الواحد للنظام الفصلي )الكورسات(( بنية المقرر  - 1 .12

 تالساعا األسبوع

مخرجات التعلم 

 المطلوبة
تحقيق اهداف )معرفية او 

ية او وجدانية والقيمية مهارات

   ة(مهارات عاماو 

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

 أهداف معرفية  2 1
علم اللغة : المصطلح ، بين علم 
 اللغة وفقه اللغة ،أهمية علم اللغة 

المحاضرة 
بطريقة العرض 

فيديو وال
 المباشر 

التغذية 
الراجعة 

 واالستجواب 

 حدود علم اللغة ،أغراض علم اللغة  أهداف معرفية 2 2

المحاضرة 
بطريقة العرض 

والفيديو 
 المباشر

التغذية 
الراجعة 

 واالستجواب

3 2 
أهداف مهاراتية 

 ومعرفية 
وظيفة اللغة ، مستويات الدراسة 
 اللغوية ، تاريخ الدراسات اللغوية

اضرة المح
بطريقة العرض 

والفيديو 
 المباشر

التغذية 
الراجعة 

 واالستجواب

 أهداف معرفية 2 4

 -1تاريخ الدرس اللساني وتطوره :
عند غير العرب الهنود والرومان 

 واليونان 

المحاضرة 
بطريقة العرض 

والفيديو 
 المباشر

التغذية 
الراجعة 

 واالستجواب

 ند العرب تاريخ الدرس اللساني ع أهداف معرفية 2 5

المحاضرة 
بطريقة العرض 

والفيديو 
 المباشر

التغذية 
الراجعة 

 واالستجواب

 أهداف معرفية 2 6
اللسانيات والعلوم األخرى: علم 

 النفس ، علم االجتماع ، الجغرافيا

المحاضرة 
بطريقة العرض 

والفيديو 
 المباشر

التغذية 
الراجعة 

 واالستجواب

7 2 
أهداف مهاراتية 

 ومعرفية
السانيات العصبية ، اللسانيات 

 الحاسوبية ، اللسانيات التعليمية 

المحاضرة 
بطريقة العرض 

والفيديو 
 المباشر

التغذية 
الراجعة 

 واالستجواب

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأدهيلية العامة و المهارات -د 

 رفد الطالب بكل ما يحتاجه من كتب ومصادر ومعلومات خارجية -1د       

 ل ورش عمل داخل القاعةعم -2د       

استخدام  التكنولوجيا  الحديثة في مناقشة المادة العلمية لتوضيحها أكثر ألنها من الطرق الحديثة  -3د       

 بالتعليم
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 االختبار الشهري األول  القياس والتقويم  2 8
إعداد نموذج 

 اختبار 
 اختبار كتابي 

9 2 
 أهداف معرفية

 ومهاراتية 
وم الصوت المستوى الصوتي : مفه

 ومفهوم الحرف والفرق بينهما

المحاضرة 
بطريقة العرض 

والفيديو 
 المباشر

التغذية 
الراجعة 

 واالستجواب

11 2 
 أهداف معرفية

 ومهاراتية 
 مخارج األصوات العربية وصفاتها 

المحاضرة 
بطريقة العرض 

والفيديو 
 المباشر

 االستجواب 

 أهداف معرفية 2 11
 مناهج الدرس اللغوي للصوت

 وفروع علم الصوت 

المحاضرة 
بطريقة العرض 

والفيديو 
 المباشر

التغذية 
الراجعة 

 واالستجواب

 أهداف معرفية 2 12
المستوى الصرفي : حدود المستوى 

 الصرفي، المورفيم وتقسيماته 

المحاضرة 
بطريقة العرض 

والفيديو 
 المباشر

التغذية 
الراجعة 

 واالستجواب

13 2 
أهداف مهاراتية 

 لغوية
فونيم والمورفيم :أنواعهما والفرق ال

 بينهما 

المحاضرة 
بطريقة العرض 

والفيديو 
 المباشر

التغذية 
الراجعة 

 واالستجواب

 أهداف معرفية 2 14
تطبيقات على المستويين  الصوتي 

 والصرفي 
إعداد نماذج 

 نصية 

التغذية 
الراجعة 

 واالستجواب

 القياس والتقويم 2 15
سي امتحان السعي للفصل الدرا

 األول 

إعداد نموذج 

 اختبار 
 اختبار كتابي 

 

 -:) الفصل الدراسي الثاني  للنظام السنوي فقط ( بنية المقرر  - 2. 12

 الساعات األسبوع

مخرجات التعلم 

 المطلوبة
تحقيق اهداف )معرفية او 

ية او وجدانية والقيمية مهارات

   ة(مهارات عاماو 

 طريقة التقييم عليمطريقة الت اسم الوحدة / أو الموضوع

 أهداف معرفية  2 16
المستوى الداللي: تعريف علم الداللة 

 ، وأهميته وأنواعه ، 

المحاضرة 
بطريقة العرض 

والفيديو 
 المباشر

التغذية 
الراجعة 

 واالستجواب

 الداللة المعجمية وصناعة المعاجم  أهداف معرفية 2 17

المحاضرة 
بطريقة العرض 

والفيديو 
 المباشر

ذية التغ
الراجعة 

 واالستجواب
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18 2 
أهداف مهاراتية 

 لغوية 
 السياق والتداول 

المحاضرة 
بطريقة العرض 

والفيديو 
 المباشر

التغذية 
الراجعة 

 واالستجواب

 أهداف معرفية 2 19
نظريات المعنى: اإلشارية والتحليلية 

وغيرها ، نظرية الحقول الداللية 
 ومبادئها

المحاضرة 
بطريقة العرض 

يو والفيد
 المباشر

التغذية 
الراجعة 

 واالستجواب

 أهداف معرفية 2 21
التغير الداللي : مظاهره وأسبابه 

 وخصائصه

المحاضرة 
بطريقة العرض 

والفيديو 
 المباشر

التغذية 
الراجعة 

 واالستجواب

 أهداف معرفية 2 21
دراسة تطبيقية على المستويين 

 التداولي والداللي 
إعداد نماذج 

 نصية

التغذية 
راجعة ال

 واالستجواب

 أهداف معرفية  2 22
مناهد البحث اللساني : التاريخي 

 والمقارن والتقابلي 

المحاضرة 
بطريقة العرض 

والفيديو 
 المباشر

التغذية 
الراجعة 

 واالستجواب

 أهداف معرفية 2 23
المنهج الوصفي في الدراسات 

 اللسانية 

المحاضرة 
بطريقة العرض 

والفيديو 
 المباشر

التغذية 
الراجعة 

 واالستجواب

 أهداف معرفية 2 24
االتجاه الوظيفي في الدراسات 

 اللسانية 

المحاضرة 
بطريقة العرض 

والفيديو 
 المباشر

التغذية 
الراجعة 

 واالستجواب

 أهداف معرفية 2 25
المنهج  التحويلي التوليدي في 

 الدراسات اللسانية 

المحاضرة 
بطريقة العرض 

والفيديو 
 المباشر

التغذية 
الراجعة 

 واالستجواب

 القياس والتقويم  2 26
امتحان السعي للفصل الدراسي 

 الثاني 
إعداد نوذج 

 اختبار 
 اختبار كتابي 

 أهداف معرفية 2 27
تطبيقات المنهج الوصفي في 

 اللسانيات العربية 

المحاضرة 
بطريقة العرض 

والفيديو 
 المباشر

التغذية 
الراجعة 

 واالستجواب

 االستجواب  سؤال الطالب  االمتحان الشفهي  قويم القياس والت 2 28

29 2 
 أهداف معرفية

 ومهاراتية 
مراجعة المادة واالستعداد 

 لالمتحانات النهائية 

المحاضرة 
بطريقة العرض 

والفيديو 
 المباشر

التغذية 
الراجعة 

 واالستجواب
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31 2 
أهداف معرفية 

 ومهاراتية 
مراجعة المادة واالستعداد 

 لنهائية لالمتحانات ا

إعداد نماذج 
متنوعة للمادة 

 العلمية 

التغذية 
الراجعة 

 واالستجواب

 
 

 البنية التحتية  .11

 :ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 م2222، دار طالس ، دمشق، 2في علم اللغة ،د. مختار غازي طليمات ، ط

  -)المصادر( :ـ المراجع الرئيسية 2

 :( مجالت العلمية ، التقارير ،.... ال) اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها 
 م2222علم األصوات ، د. كمال بشر ، دار غريب، 

 :ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت
 املكتبة الشاملة احلديثة

maktaba.org-https://al 
 
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

   

 لغوية فيها أجهزة تحليل صوتي  تجهيز مختبرات

 إضافة مفردات مختصة بالبرمجة اللغوية العصبية 

 يواكب التطورات اللغوية الحديثة تحديث مفردات المنهاج بما

 

 
 

 اللجنة العلمية يي القسم:

 التوقيع:

 :اعضو 
 التاريخ:

 التوقيع:

 :اعضو 
 التاريخ:

 التوقيع:

 :ارئيس
 التاريخ:

 

https://al-maktaba.org/
https://al-maktaba.org/

