
 

 

 

 

اللغوياتوصف مواد ماجستير   
 

صوتيات اللغة اإلنجليزية            0202020   

تتم في هذه المادة مراجعة مفصله ومعمقه للنظام الصوتي للغة اإلنجليزية ، تتناول نطق األصوات وصفاتها 

حدث في هذه الموجيه ، كما تتناول الصفات فوق الصوتية )النبر والتنغيم واإليقاع( ، وأهم التغيرات التي ت

 األصوات أثناء الكالم، وذلك من خالل نظرية الصفات المميزة والفنولوجيا التوليدية .

 

تاريخ اللغة اإلنجليزية             0202020  

تحتوي هذه المادة على تحليل مفصل  لنشأة اللغة االنجليزية ونموها وتطورها وتنوعها )وذلك منذ البدايات 

ويتم التركيز على مصادر  على الفترات المبكرة(. الخاص ، مع التركيزت الحاضرالوق وروبية  إلىأالهندو

المفردات والمعاني، وأثر اللغات  و التاريخ اللغوي، والتغيرات الصوتية، والتطور في مجاالت الصرف والنحو

المقارن، والمبادئ  وإعادة بناء اللغات القديمة باألسلوب الداخلي واألسلوب اللغات،األخرى، وأثر االتصال بين 

العربية.العامة والمقارنة مع بعض اللغات األخرى، وبخاصة اللغة   

 

نحو اللغة اإلنجليزية           0202020  

نجليزية ضمن األطر النظرية المعاصرة وبخاصة القواعد التحويلية إللغة االيقدم هذا المساق دراسة معمقة لنحو  

ب ومبادئ التحليل النحوي وعلى دراسة الظاهرة النحوية العامة في اللغة والوظيفية. وتركز المادة على أسالي

 االنجليزية.

 

األسلوبية في اللغة اإلنجليزية         0202022  

تتناول هذه المادة بشكل أساسي دور األسلوبية في تسهيل تلقي القارئ للنصوص وفي فهم أساليب وخصائص 

االت االستخدام اللغوي مثل األدب ووسائل اإلعالم ولغة السرد مجموعة واسعة من النصوص المأخوذة من مج

والقانون. ويتم اختيار مواضيع ذات أهمية بارزة في اللغويات المعاصرة لدراستها وخاصة تلك التي لها دور مهم 

في تحليل النصوص. كما يجري اختيار بعض األعمال األدبية للمناقشة وخاصة تلك التي تلقى رواجاً بين 

ارسين والنقاد. وينصب االهتمام على األسلوبية اللسانية واألسلوبية األدبية على حد سواء في محاولة لتحديد الد

العالقة بين األسلوب والوظيفة األدبية. وبفضل دراسة الطالب لهذه المادة سيتمكن من فهم مبادئ النظرية 

فية عمل اللغة وطريقة تحديد أسلوب الكاتب األسلوبية ومناهج التحليل األسلوبي حيث سيزود بمعلومات عن كي

 والتعرف على المؤثرات التي تمكن لغة اإلعالن من كسب اهتمام الجمهور.

 

أساليب البحث في اللغة اإلنجليزية      0202022   

 تعريف الطلبة عملياً بأساليب البحث العلمي وطرائقه تمهيداً لكتابة األطروحات الجامعية إلىتهدف هذه المادة 

.ويتدرب الطلبة في هذه المادة على المفاهيم األساسية للبحث العلمي : كتشخيص المشكلة ، ومراجعة أدبيات 

المادة، ووضع مخطط البحث وصياغة الفرضيات واألهداف. كما يتم تدريب الطلبة على تطبيق طرائق البحث 

صياغة  إلىبي والوصفي. هذا باإلضافة العلمي في البحث باللغة االنجليزية بما في ذلك المكتبي منه والتجري

خطط مشاريع الرسائل الجامعية والبحوث وجمع البيانات العلمية وتحليلها من حيث تصنيفها وعرضها ووصفها، 

 وكذلك صيغ التقارير العلمية وعرض نتائج البحث وكتابة التوصيات العلمية وتوثيق البحوث.

 

النظريات اللسانية       0202022  

المادة إلى تعريف الطلبة بنشأة وتطور علم اللغة الحديث وبأهم النظريات اللسانية التي ظهرت في  تهدف هذه

القرن العشرين )النظرية البنيوية ، النظرية التحويلية ، والنظرية الوظيفية ( وبأهم علماء اللغة المعاصرين الذين 

ة المؤلفات األصلية المتعلقة بكل مدرسة.أسهموا في صياغة وتطور النظريات اللسانية وذلك من خالل دراس  

 

علم اللغة االجتماعي واللهجات اإلنجليزية       0202020  

تبحث هذه المادة في الواقع اللغوي للغة اإلنجليزية من خالل دراسة العالقة الوثيقة بين اللغة والمجتمع ومجموعة 

، المستوى العلمي ، الجنس، العرق،  واالجتماعي االقتصادي الوضعالعوامل التي تؤثر فيها كالعامل الجغرافي، 

، العمر وغيرها، التي تؤثر على استخدام اللغة بين األفراد والجماعات على مستوى المفردات واللفظ المهنة

 ماجستير() :البرنامج

 اللغويات :التخصص

 

 

 

 جامعة الزرقاء 

اآلداب الكلية:  

اللغو اإلنجليزية والترجمة القسم:  

 

 



 

 

 

والقواعد كما تتناول أنماط التباين اللغوي المتمثلة في اللهجات كما هو الحال في اإلنجليزية البريطانية أو 

األمريكية واالختالفات الموجودة ضمن اللهجة الواحدة.اإلنجليزية   

 

الفونولوجيا اإلنجليزية      0202022  

فروع علم اللغويات والمسمى بعلم الصوتيات الوظيفي. وفي هذا المساق تتم  إحدىدراسة  إلىيهدف هذا المساق 

لغة تنظم األصوات في سياق أنماط وكيف أن هذه ال إليهادراسة تنظيم الصوتيات اللغوية في اللغة التي تنتمي 

وتتم ها. رموز لها قواعدها وكيف يتم تمثيل بشكل الدماغمنظمة وكيف يقوم المتكلمون بتخزين هذه األنماط في 

دراسة أسس األنظمة الصوتية في اللغة والتي تضم: كيف يتم تمثيل األصوات ونظرية الصفات الصوتية المميزة، 

تراكيب المقاطع واألمور الفوق صوتية وصفات النبر، وهنالك تركيز على نظرية األصوات الوظيفية التحويلية 

جزه لتطورات نظرية األصوات الوظيفية حتى هذا من أسسها األولية إلى أنماطها الحالية كما سيتم دراسة مو

 الوقت.

 

التنغيم في اللغة اإلنجليزية        0202020  

يهدف هذا المساق إلى تدريب الطلبة على فهم التنغيمات المختلفة في اللغة اإلنجليزية وإتقانها سمعاً وكالماً. 

 كما أنهغيمية وتقسيم النغمة إلى مكوناتها اإليقاعية. ويغطي هذا المساق تقسيم التعابير المنطوقة إلى مكوناتها التن

النغمات المختلفة بأنواعها األساسية وأجزائها الثانوية كما أنه يغطي نبر الجملة وما له من معنى قد  إتقانيغطي 

ب النغمات وأجزائها بالمعاني التي تمثلها كما سيتم ربطها بأنواع التراكي أنواعيكون خاصاً به. وسيتم ربط 

 النحوية المتصلة بها وهذا األخير ينقلنا إلى نحو اللغة االنجليزية المنطوقة.

 

تحليل الخطاب في اللغة اإلنجليزية      0202020  

يبحث هذا المساق في البنية اللغوية للنصوص المحكية والمكتوبة ويتكون من قسمين رئيسين. يشرح القسم األول 

اده وطرق البحث فيه والوظائف اللغوية الكبرى والصغرى وكيفية ترتيب نظريات تحليل الخطاب وميادينه وأبع

المعلومات في النص ونظرية الفعل الكالمي واستراتيجيات التخاطب وبنية النص المحكي ومعاييره النصية. 

تطوير ويركز القسم الثاني على التطبيقات العملية لهذه المفاهيم النظرية وبخاصة في مجال تعلم وتعليم اللغة و

 مهارات التخاطب.

 

 

التنوع في اللغة اإلنجليزية        0202020  

في كما  –الحصيلة اللغوية، واإلدراك اللغوي، لدى الطالب بأن اللغة اإلنجليزية  إنماءتركز هذه المادة على 

الكتابة، ليست ذات نمط أو نوع واحد متسق، بل هناك أنماط متعددة من ناحية النطق و -اللغات الحية األخرى

تختلف باختالف المواطن الجغرافية والطبقة االجتماعية، والجنس، ومجاالت استخدام اللغة في أمور الحياة 

 المختلفة حسب تشكلها في اطر ذات حدود مغلقة من جهة ، ومتداخلة أخرى.

 

موضوعات خاصة في اللغة اإلنجليزية       0202022  

موضوع جديد في أو دراسة وصفية للغة اإلنجليزية في حقبة معينة أو  تعالج هذه المادة قضية أو نظرية معينة

الدراسات اللسانية والصوتية )النظرية والتجريبية والميدانية(، بحيث تدرس هذه المواد دراسة شاملة معمقة 

 تتصل بالمصادر والمراجع القديمة والحديثة وتأخذ بعين االعتبار جوانب البحث العلمي المرتبط بها.

 

نصوص مقارنة       2020020  

تهدف هذه المادة إلى تعريف الطلبة بنشأة علم مقارنة النصوص وتطوره، وتركز على مقابلة النصوص العربية 

واإلنجليزية من حيث عناصر تحليل النص، معايير النص، أنواع النصوص ومميزاتها، تركيب الفقرة، العوامل 

لمعلومات كما تركز هذه المادة على إبراز التطبيقات العملية لهذه المؤثرة في إنتاج النص، أساليب معالجة ا

 المفاهيم في عملية تعليم الترجمة من العربية إلى اإلنجليزية وبالعكس.

 

اللغة اإلنجليزية في العصر الوسيط    0202002  

ة لغة تشوسر(. حيث تمكين الطلبة من قراءة اللغة اإلنجليزية في العصور الوسطى )وبخاص إلىتهدف هذه المادة 

التركيز سيكون على لغة  أن سيقوم الطلبة بقراءة نصوص وكتابات تشوسر بلغتها األصلية ومن ثم تحليلها. ومع

كشاعر. كما سيتم قراءة نصوص أخرى تمثل اللهجات  كون هناك بعض التركيز على تشوسرتشوسر اال انه سي

للهجة السائدة في لندن.اإلنجليزية في العصور الوسطى وسيتم مقارنتها مع ا  

 

  علم المعنى والسياق اللغوي    0202022



 

 

 

يبحث هذا المساق في تعريف علم المعنى ونظرياته وأنواعه والعالقات بين المفردات والجمل وخصائص 

المفردات والجمل أيضا. كما يبحث المساق في كيفية استخدام اللغة في سياقها وعناصر السياق، وأنواع 

اللغوية وأنواع الحدث الكالمي وتركيب النص المحكي. االستنتاجات  

 

علم اللغة النفسي    0202022  

اللغوي واكتساب اللغة. وسيتم تدريب  واإلنتاجيركز هذا المساق على ثالثة قضايا رئيسية: االستيعاب اللغوي، 

لغوي. وسيتم التركيز بشكل وراء السلوك ال الطلبة بشكل منظم على اكتشاف القواعد والعالقات اللغوية الكامنة

 خاص على القضايا المختلفة المتعلقة باكتساب اللغة األم واللغة الثانية.

 

علم المفردات والمعاجم      0202020  

يركز المساق على تدريب الطلبة على ترجمة المفردات والمصطلحات العلمية والفنية والسياسية المعاصرة. 

دام مختلف أنواع المعاجم. كما يعالج هذا المساق أيضاً المفردات ذات تدريب الطلبة على استخ إلىويهدف 

من وإلى اللغتين العربية واإلنجليزية. اللفظيةمصاحبات المعاني المختلفة وال  

 

 

 


