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  الفصل الدراسي  مدرس املساق

 ػهى انُفط القســم  الربيد اإللكرتوين

 ػهى َفط انهغح اسم املسـاق  الساعات املكتبية

 يثادئ ػهى انُفط م. السابق  مواعيد احملاضرات

 

 وصف املساق: 

(، psycholinguisticsانؼهى، ػهى انهغح انُفعٙ، أٔ ػهى انُفط انهعاَٙ/انهغٕ٘ ) ْرا

ٚدزض ػاللح انهغح تانؼمم. إَّ ٚرطسق إنٗ انهغح انثشسٚح انطثٛؼٛح تٕصفٓا ظاْسج َفعٛح ذاخ 

انمٕل: دزاظح انهغح  صالخ تفعاءاخ أخسٖ فٙ انُفط انثشسٚح. يٍ ذؼسٚفاخ ْرا انؼهى انشائؼح

اإلَعاَٛح ٔفًٓٓا ٔإَراجٓا ٔاكرعاتٓا. ُٚؼرثس ْرا انؼهى يٍ أددز انفسٔع انهغٕٚح انًؼاصسج. ذؼٕد 

تداٚرّ إنٗ يُرصف انمسٌ انؼشسٍٚ فٙ أيسٚكا ٔظسػاٌ يا ػّى ٔاَرشس فٙ تهداٌ انؼانى. ُْانك 

 ,generative نغٌٕٕٚ كثٛسٌٔ ٚسٌٔ أٌ نظٕٓز انُظسٚح انرٕنٛدٚح انرذٕٚهٛح

transformational  ٘فٙ انهغح ندٖ َٕػى ذشٕيعكٙ انفعم فٙ َشأج ػهى انهغح انُفعٙ انر(

ٚثذس فٙ انؼاللح يا تٍٛ انهغح ٔانؼمم انثشس٘ أٔ انُفط انثشسٚح. ذهك انُظسٚح انرٙ تذثد يثََُٛٙ 

ياخ. ٚسٖ انجًهح، انؼًٛك ٔانعطذٙ، ػمّدخ انصهح تٍٛ انرذهٛم انهغٕ٘ َٔظسٚح انرؼهى ٔانًؼهٕ

ػهٗ  اإلَعاٌذشٕيعكٙ يثال أٌ انؼاللح انشسغٛح تٍٛ انًثٛس ٔاالظرجاتح غٛس صانذح نرفعٛس لدزج 

” لسع انشفرٍٛ“انركهى. فٙ اػرمادِ ندٖ انطفم َيهَكح أٔ لدزج أٔ لاتهٛح فطسٚح ذؼُّٛ ػهٗ ذؼهى انهغح( 

الدما. ُٚطهك ػادج ػهٗ ْرِ ػُد اتٍ خهدٌٔ )يٍ خالل انعًاع ٔذكٍٕٚ لٕاػد انهغح ٔانمٛاض ػهٛٓا 

اْا  ًّ انفطسج أٔ َيهَكح انهغح تانمٕج اظى َظسٚح فطسٚح نهمٕاػد انهغٕٚح انؼانًٛح فٙ يّخ انطفم، ٔلد ظ

 = Language-Acquisition Device” )أداج/جٓاش اكرعاب انهغح“انهغٕ٘ ذشٕيعكٙ 

LADم ُيثْسيجا كانذاظٕب ( انًرشّكم فٙ انعُٕاخ انثالز األٔنٗ يٍ ػًس انطفم. ُٕٚند انطف

اٜنٛح انسئٛعٛح انًشرسكح ندٖ تُٙ انثشس ػاّيح. ُٚركس أٌ ْرِ اٜنٛح ذٕند فٙ انعُٕاخ األٔنٗ   تٓرِ

ٍّ انعادظح ذمسٚثا ٚكٌٕ انطفم لد ظٛطس ”. انمٕاػد انداخهٛح”نذٛاج انطفم يا ًٚكٍ ذعًٛرّ تـ فٙ ظ

يٍ انرطٕز انُفعٙ ندّٚ. ذٕجد تؼط نغرّ ٔتٓرا اإلَجاش ذرذمك يسدهح ْاّيح جدا  يثادئػهٗ 

أٔجّ شثّ تٍٛ انٕظغ انر٘ ٚرؼهّى فّٛ انطفُم انكالَو ٔتٍٛ انهغٕ٘ انثادس فٙ انهغح. يا شنُا تؼٛدٍٚ 

ػٍ غسح َظسٚح يركايهح ذشسح خطٕج خطٕج ػًهٛح اكرشاف انطفم نًثُٗ نغرّ تانسغى يٍ انرمدو 

ذصذٛخ غسٚمح ذهفع انصغاز تثؼط انر٘ أدسش فٙ ْرا انًعًاز. كم يذأالخ انكثاز فٙ 

انكهًاخ ذرْة أدزاج انسٚاح ألٌ األٔائم تٕاد ٔاألٔاخس فٙ آخس. األغفال ٚثٌُٕ نغرٓى تجد 

 َٔشاغ.

 

 أهداف املساق:

 ػُد اإلَعاٌ. انرؼسف ػهٗ كٛفٛح َشٕء انهغح -1

 ذؼسٚف انطانة تؼهى َفط انهغح ٔيفاْٛى انهغح ٔانرٕاصم. -2

 ػُد انطفم. ذؼسف انطانة تًسادم ًَٕ انهغح -3

 َظسٚاخ ػهى َفط انهغح. -4

 

 

 حمتوى املساق:  
 



 أنشطة مقرتحة ومالحظات ةالفرتة الزمني املوضوع

    نشوء اللغة عند االنسان وتعرٌفها

    نظرٌات نشوء اللغة 

الجوانب الفٌزٌائٌة والفسٌولوجٌة فً 

 اللغة

   

    تحلٌل اللغة 

    نظرٌات اكتساب اللغة

والفكر والمعنى من وجهة نظر  اللغة

 نفسٌة

   

    دور اإلطناب فً فهم اللغة

    دور الذاكره فً فهم اللغه

    الجوانب االجتماعٌة للغة 

   التواصل غٌر اللغوي

   اللغة والشذوذ العقلً

  

 املرجع الرئيس للمساق:
 عمان االردن..  المسيرة للىشر والتوزيع.دار علم وفس اللغة مه مىظور معرفي . 7002الحمداوي . موفق .

 

 املراجع والقراءات:
 ػهٍ َفط انهغح . انسٚاض جايؼح االياو دمحم تٍ ظؼٕد. 6002. .انؼصٛهٙ. ػثد انؼصٚص اتساْٛى

 مواقع إلكرتونية

http://www.acofps.com/vb/showthread.php?t=16001 
-non-http://www.nooonbooks.com/others
-D9%85dewey/%D8%B9%D9%84%
-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3

.html-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%8A 
http://www.jamaliya.com/ShowPage.php?id=10573 

 
 متطلبات املساق:

        :( عالمة25) االمتحان األول 

        :( عالمة25) االمتحان الثاين 

         (: 44االمتحان النهائي )عالمة             

        ( :14التقارير واألنشطة واملشاركات) عالمات 
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 آلية تدريس املساق: 

 املعتمدة على األسئلة واحلوار  احملاضرات الصفية . 

 طلب التحضري املسبق وهذا يت املناقشات الصفية القائمة على العصف الذهين بشكل فردي ومجاعي
 ضرة.اقبل موعد احمل

 لالطالع على اجلديد يف املوضوع. واملكتبة االنرتنت تفعيل 

 .مبادرات الطلبة الثراء وإغناء حمتوايت املساق 

 

 مالحظات هامة:

  ميكن إضافة أو استبدال بعض القراءات الواردة يف اخلطة خالل مسرية الفصل الدراسي حسب الضرورة ومبا خيدم موضوعات
 االثرائية اليت سوف يتم تزويدكم هبا خالل املساق.املساق بشكل أفضل وهناك عدد من القراءات 

 

 .ضرورة االلتزام مبواعيد احملاضرات وستتم احملاسبة وفق قوانني اجلامعة فيما يتعلق ابلتأخري والغياب 

 


