
2022/2021السنة الجامعٌة  -قالمة - 1945 ماي 08جامعة 

عبد الباسط ثماٌنٌة :االستاذ كلٌة االداب و اللغات

اللسانٌات العربٌة :المقٌاس قسم اللغة و االدب العربً

01الفوج   ماستر لسانٌات تطبٌقٌة02السنة 

محضر النقاط

1استدراك  اعمال موجهة 1س االسم اللقب رقم التسجٌل الرقم

14,75 11.00 أمانً العلمً 17/36041970 1

13.00 01.00 خلود العومً 17/36042021 2

14.00 11.00 حمزة أودٌنً 17/36045628 3

16.00 09.50 منال براهمٌة 17/36042145 4

11.00 01.00 قمرة بالط 16/36043283 5

17.00 05.00 شٌماء بلهاٌن 17/36040617 6

12,75 07.00 ٌاسمٌن بن لعماري 16/36041349 7

11.00 07.50 آمال بن ٌحً 17/36044339 8

13.00 02.00 حورٌة بوحجار 15/36042878 9

12.50 12.00 خولة بوراس 17/36038255 10

16,75 04.00 رمٌساء جبابلة 17/36045170 11

14.50 03.00 رحٌمة خراخرٌة 17/36045276 12

12.00 04.00 دلٌلة رحال 14/36045005 13

10.00 07.00 سمٌرة زدام 17/36044279 14

14.00 03.00 فائزة زٌاٌة 17/36049018 15

09.00 05.50 إناس سعٌودي 17/36041142 16

15.00 01.50 اٌمان شطٌبً 17/36040511 17

13.00 07.00 آٌة صالح 17/36044236 18

15.00 08.50 صفا طاوطاو 15/36045948 19

11,75 02.00 دنٌا عاشوري 16/36040582 20

17.00 08.00 زٌنب فركوس 17/36038335 21

10,25 06.00 نورة فقراوي 17/36045223 22

13.00 01.50 نور الهدى فٌصلً 17/36038600 23

10.00 03.00 راضٌة لقرٌنً 17/36040553 24

11.00 01.50 سامٌة لوصٌف 15/36049275 25

16.00 05.50 فاٌزة مخانٌة 13/36037870 26

13.00 01.50 بثٌنة مرقاق 17/36038728 27

09.00 04.00 وفاء معاللة 17/36040715 28

09.00 09.00 ٌسرى مومنً 17/36045236 29

16,75 08.00 عزٌزة نعمان 00/644017 30

14,25 04.50 ماجدة نوري 17/36038481 31

08.00 01.50 سمٌة ٌوسف 17/36042851 32

اعمال الموجهة (ة)أستاذ (ة)إمضاء أستاذ 

ٌجب ان تكون العالمة متكونة من اربعة ارقام و ان ٌكون المحضر خالٌا من اي شطب او تفخٌم اما فً حالة غٌاب الطالب ٌجب ترك الخانة فارغة: مالحظة



2022/2021السنة الجامعٌة  -قالمة - 1945 ماي 08جامعة 

عبد الباسط ثماٌنٌة :االستاذ كلٌة االداب و اللغات

اللسانٌات العربٌة :المقٌاس قسم اللغة و االدب العربً

02الفوج   ماستر لسانٌات تطبٌقٌة02السنة 

محضر النقاط

1استدراك  اعمال موجهة 1س االسم اللقب رقم التسجٌل الرقم

10.00 01.00 مرٌم الصوم 16/36044041 1

09.00 01.00 نور هان الطاهر دواخة 17/36042176 2

08.25 01.50 منال بجاوي 16/36047165 3

16.00 01.00 رباب بخوش 17/36045710 4

10.00 01.00 عفاف براهمٌة 17/36046012 5

17.00 11.00 لخضر برٌزخ 88/166780 6

14.50 07.00 دنٌا بلعٌد 15/36047706 7

11,25 10.00 خولة بن رجم 17/36047001 8

12.00 05.00 مهدٌة بن الغة 17/36042933 9

09.50 05.00 شٌماء بوحرام 17/36045903 10

10.50 01.00 أصالة بوشالغم 17/36042727 11

11,75 01.00 اٌمان بوشالغم 17/36042772 12

10.00 01.00 أمٌرة بومزراق 17/36042736 13

13,25 01.50 أسماء جامع 17/36040479 14

07.00 02.00 نور الهدى جبارنٌة 17/36044098 15

11.50 01.00 فاطمة الزهراء درغوم 17/36040645 16

08.00 11.00 سماح رواشدٌة 17/36044074 17

07.50 13.50 لمٌاء زدادرة 17/36046134 18

08.00 09.00 حسام الدٌن زٌتونً 16/36044322 19

10.00 01.00 برٌزة ساٌحً 17/36043038 20

14.50 08.50 نهاد سودانً 17/36038591 21

09.00 06.00 سوسن شرشاري 16/36045891 22

15.50 05.00 محمد صابر 94/313921 23

16.00 03.50 أسماء غجاتً 17/36039394 24

10.50 02.00 شمس العلى قطاف 16/36045893 25

11.50 03.00 نور الهدى كحل الراس 16/36044061 26

07.50 02.00 بسمة مرعً 16/36043129 27

11.00 01.50 مروة معامرٌة 16/36047272 28

09.00 01.00 أحالم مناصرٌة 17/36044335 29

11.50 12.50 آمنة مهلل 16/36040392 30

15.00 03.00 زبٌدة مٌلً 15/36042975 31

10.50 01.00 أمانً ٌحمدي 17/36042729 32

اعمال الموجهة (ة)أستاذ (ة)إمضاء أستاذ 

ٌجب ان تكون العالمة متكونة من اربعة ارقام و ان ٌكون المحضر خالٌا من اي شطب او تفخٌم اما فً حالة غٌاب الطالب ٌجب ترك الخانة فارغة: مالحظة



2022/2021السنة الجامعٌة  -قالمة - 1945 ماي 08جامعة 

ٌّة: االستاذ عبد الباسط ثماٌن كلٌة االداب و اللغات

ٌّة: المقٌاس اللّسانٌات العرب قسم اللغة و االدب العربً

03الفوج   ماستر لسانٌات تطبٌقٌة02السنة 

محضر النقاط

1استدراك  اعمال موجهة 1س االسم اللقب رقم التسجٌل الرقم

11,00 01.00 بثٌنة بوخاري 17/36038183 1

10,00 06.50 سمٌة بومعزة 17/36038364 2

10,00 06.00 شهٌناز حجوجً 17/36042867 3

11,00 05.00 زهٌة حفٌان 17/36038329 4

12,00 06.00 وردة حواوسة 17/36045231 5

16,00 11.00 خلود خلة 17/36042809 6

12,50 05.00 سعاد دغمان 16/36043200 7

15,50 07.00 أحالم دوخً 17/36040795 8

11,50 01.00 صفاء رزٌقً 17/36042517 9

13,50 01.00 غادة رفاد 16/36048323 10

11,50 01.50 سلمى زروال 17/36041248 11

11,50 02.50 بلقٌس زعموش 17/36044261 12

13,50 08.50 بثٌنة زعٌمن 17/36040518 13

10,00 بشرى زمالً 16/36047652 14

12,50 01.00 إناس شاٌب 17/36038149 15

10,00 04.50 أمال شٌبانً 16/36043829 16

10,00 مالك طوٌل 17/36042927 17

12,00 01.00 دنٌا عبٌدي 17/36044506 18

10,00 07.00 إلهام غرسً 17/36042757 19

10,00 03.00 وفاء غوباش 17/36039018 20

11,50 02.50 شٌماء فناز 17/36042869 21

11,50 03.00 إنتصار قروف 16/36047435 22

11,50 03.00 إنصاف قروف 16/36047436 23

13,00 01.00 عالء الدٌن قروي 17/36046014 24

16,00 03.00 مروة لعفٌفً 17/36040670 25

13,00 04.50 أمٌرة لعموري 17/36042733 26

11,00 08.50 إكرام لوصٌف 17/36043160 27

14,00 03.00 جٌهان لوصٌف 17/36043472 28

14,50 05.50 شهرة مسعودي 17/36042864 29

14,00 08.00 اسماء معٌزي 08/6043153 30

16,00 11.50 حنان ملوكً 17/36042800 31

13,00 07.00 صفاء منصوري 17/36042875 32

: اعمال الموجهة (ة)أستاذ (ة)إمضاء أستاذ 

بوقموم فردوس

ٌجب ان تكون العالمة متكونة من اربعة ارقام و ان ٌكون المحضر خالٌا من اي شطب او تفخٌم اما فً حالة غٌاب الطالب ٌجب ترك الخانة فارغة: مالحظة



2022/2021السنة الجامعٌة  -قالمة - 1945 ماي 08جامعة 

عبد الباسط ثماٌنٌة :االستاذ كلٌة االداب و اللغات

اللسانٌات العربٌة :المقٌاس قسم اللغة و االدب العربً

04الفوج   ماستر لسانٌات تطبٌقٌة02السنة 

محضر النقاط

1استدراك  اعمال موجهة 1س االسم اللقب رقم التسجٌل الرقم

15.00 05.50 ٌسرى احمامدة 17/36042969 1

07.00 06.00 نجوى أقرود 17/36048257 2

18.00 03.00 رانٌا العٌفة 17/36044633 3

11.00 01.00 وفاء بازٌن 17/36040714 4

08.00 01.50 رحمة بخاخشة 17/36038287 5

10.00 03.50 حنان بداٌدٌة 17/36045157 6

18.00 04.50 بشرى بركانً 17/36045558 7

10.25 05.00 إناس بلخٌط 17/36038176 8

09.75 02.50 شهرزاد بوحدٌد 17/36040608 9

00.00 03.50 ٌاسمٌن بوحدٌد 17/36040716 10

10.00 04.00 آسٌة بوشبرٌن 17/36045121 11

09.00 07.00 سماح بولهولو 17/36043482 12

15.00 02.00 وئام حسٌن 17/36042957 13

10,25 06.50 مروة حمامدٌة 17/36045203 14

13.50 10.50 جٌهان حمداتنً 17/36038219 15

16.00 05.50 لٌندة خالف 17/36046146 16

09.00 10.00 رانٌة خلٌل 17/36042458 17

08.50 01.00 حسٌبة دغمان 17/36040536 18

07.75 05.50 رونق زاوي 17/36038304 19

11.50 01.00 نوال زاٌدي 17/36040699 20

08.00 05.00 أمٌمة زغدودي 17/36040490 21

07.00 09.50 ندى سعاٌدٌة 17/36042157 22

14.50 12.50 أمٌنة شٌعاوي 17/36044480 23

09.00 04.50 منال صوادقٌة 17/36038959 24

08.00 آٌة ضربانً 17/36042715 25

11.00 04.00 مسٌكة فرحً 17/36042248 26

07.75 02.50 بشرى قحام 17/36044496 27

09.00 06.00 سالف قواسمٌة 17/36044070 28

11.50 01.00 شٌماء كردوسً 17/36041271 29

14,25 09.00 مروة لقصٌر 17/36040038 30

10.00 06.00 إبتسام محمد السعٌد 17/36038133 31

18.00 11.00 اسماء مرٌبعً 17/36043173 32

10.00 10.50 آمنة ملوكً 17/36038080 33

اعمال الموجهة (ة)أستاذ (ة)إمضاء أستاذ 

ٌجب ان تكون العالمة متكونة من اربعة ارقام و ان ٌكون المحضر خالٌا من اي شطب او تفخٌم اما فً حالة غٌاب الطالب ٌجب ترك الخانة فارغة: مالحظة



2022/2021السنة الجامعٌة  -قالمة - 1945 ماي 08جامعة 

ٌّة: االستاذ عبد الباسط ثماٌن كلٌة االداب و اللغات

ٌّة: المقٌاس اللّسانٌات العرب قسم اللغة و االدب العربً

05الفوج   ماستر لسانٌات تطبٌقٌة02السنة 

محضر النقاط

1استدراك  اعمال موجهة 1س االسم اللقب رقم التسجٌل الرقم

12,00 10.50 لبنى برجم 17/36043623 1

14,00 06.00 نسرٌن بلهوان 17/36040994 2

11,00 09.00 فراح بن حمدي 17/36040647 3

10,50 09.50 صفاء بن قٌراط 17/36040621 4

15,50 11.50 راوٌة بوجنانة 17/36040557 5

11,00 05.50 مروة بودالٌة 17/36041808 6

11,50 11.50 ٌسرى بوقرة 17/36043717 7

10,00 05.00 رانٌا تلٌلً 17/36043574 8

11,00 08.50 بثٌنة حاجً 17/36043190 9

10,00 04.50 عواطف حرٌدي 17/36041307 10

14,00 10.50 ندى حضري 17/36038565 11

15,00 08.00 صفاء حمٌدي 17/36038408 12

11,50 06.50 سامٌة حٌمر 17/36041239 13

13,50 08.00 أسماء رمضانً 17/36044476 14

11,00 06.00 شٌماء زغدودي 17/36038387 15

10,00 08.00 دعاء زقاولة 17/36043684 16

11,50 10.00 رمٌساء سالم 16/36045885 17

10,00 07.50 إٌمان سحتوري 17/36043542 18

13,00 01.00 قائمة بالدٌن شطاب 17/36038457 19

10,00 06.50 ندى عباٌنٌة 17/36043648 20

10,00 08.00 سارة عبٌدي 17/36044516 21

11,00 10.50 لبنى عمرعبده 17/36040654 22

10,00 10.00 ذكرى عمٌار 17/36039646 23

14,00 06.50 أمانً قزقوز 17/36043670 24

15,00 06.00 رانٌة قلود 17/36043576 25

12,00 05.00 جٌهان قٌبوب 17/36043557 26

12,50 06.00 صبرٌنة ماضً 17/36038407 27

15,00 06.50 نعٌمة معاٌشٌة 17/36038588 28

15,50 10.00 رندة هدروق 17/36048010 29

(ة)إمضاء أستاذ 

ٌجب ان تكون العالمة متكونة من اربعة ارقام و ان ٌكون المحضر خالٌا من اي شطب او تفخٌم اما فً حالة غٌاب الطالب ٌجب ترك الخانة فارغة: مالحظة



2022/2021السنة الجامعٌة  -قالمة - 1945 ماي 08جامعة 

عبد الباسط ثماٌنٌة: االستاذ كلٌة االداب و اللغات

ٌّة: المقٌاس ات العرب ٌّ اللّسان قسم اللغة و االدب العربً

06الفوج   ماستر لسانٌات تطبٌقٌة02السنة 

محضر النقاط

1استدراك  اعمال موجهة 1س االسم اللقب رقم التسجٌل الرقم

11,00 02.00 سارة بنوري 17/36044068 1

12,50 05.50 أحالم بوزناد 17/36044333 2

11,50 05.50 سمر حجاٌلٌة 17/36043893 3

12,00 04.00 الهام حملة 17/36044049 4

11,00 06.00 سارة حوالة 17/36042053 5

11,00 03.00 بشرى خضراوي 17/36038204 6

16,00 01.50 جهٌنة خالٌفٌة 17/36043843 7

11,00 05.00 بثٌنة خلفون 17/36038179 8

13,00 03.50 بٌة خلٌفً 17/36043836 9

14,00 08.00 منال خلٌل 17/36044408 10

13,00 02.50 اسماء خمٌسً 17/36043734 11

16,00 10.00 فاطمة الزهراء دراجً 17/36043934 12

16,00 06.50 خلود رحاٌلٌة 17/36043855 13

16,00 02.50 لٌلى رمضانً 17/36038905 14

12,00 07.00 إٌمان سلٌمانً 17/36044905 15

12,00 05.00 رٌان سماعلً 17/36044065 16

12,50 04.50 بشرى شرٌط 17/36046899 17

13,00 10.00 إٌمان شوافة 17/36045487 18

شٌماء طوطو 16/36047517 19

10,00 03.50 وجدان عزٌزي 17/36038630 20

14,50 11.50 اٌمان عشاش 17/36044490 21

13,00 06.50 خدٌجة علٌوي 17/36040543 22

13,00 06.50 رحٌمة عمارنة 17/36047052 23

10,00 09.00 جٌهان عنطوري 17/36043558 24

10,00 02.00 أشواق عٌاد 17/36043725 25

رندة قراشة 17/36040568 26

13,00 12.00 رمٌسة قٌراطً 17/36040565 27

11,50 02.00 فاطمة كٌلة 17/36044555 28

15,50 05.50 جٌهان لبو 17/36043559 29

12,50 06.00 مروة معافة 17/36038944 30

16,00 03.00 محً الدٌن نواورٌة 16/36046954 31

(ة)إمضاء أستاذ 

ٌجب ان تكون العالمة متكونة من اربعة ارقام و ان ٌكون المحضر خالٌا من اي شطب او تفخٌم اما فً حالة غٌاب الطالب ٌجب ترك الخانة فارغة: مالحظة



امتحان الفترة /مقياس اللسانيات العربية/2قسم اللغة واألدب العربي/ماستر اللسانيات التطبيقية/س
 (2222/2222األولى)
 اإلالاٌ:

ً:ملذمت مىاظبت  (1) .مً ظعٍش

خ عمىما هخابت راجيت : مذي حعامل اللعاهيين الغشبيين بمىضىعيت مع الترار اللغىي العشبي-1  إلنها(5,5)هخابت الخاٍس

بمعنى أن مؤسخي ول خلبت  (5,5)هىع مً ؤلاظلاط و ألنها جىعلم مً إظاس وأدواث معشفيت مخخلفت في الضمان واإلايان

خ  ذه(، ًلٌى حىسج مىهان: هدً هخلم الخاٍس خ هما هٍش فهمىهه اهعالكا مً وحهت هظشهم )هىخب الخاٍس خ ٍو ًذوهىن الخاٍس

خ الفىش اللعاوي و  .الخلا على همغ جفىيرها  خيجاٍس  (5,5)الزي هخبه الغشبيىن ال ٌععي للفىش اللغىي العشبي خله الخاٍس

( ٌعخبر مً أهم الىخب التي سصذث بىىع مً 1665: سغم أن هخاب "اججاهاث البدث اللعاوي" إلايليا إًفيدش )مثالف 

ج عً اإلاألىف الخذكيم والخفصيل جعىس معاس الفىش اللغىي في مخخلف الثلافاث كبل ظهىس اللعاهياث، فئهه لم ًخش 

. )هىا هىخفي بمثاٌ واخذ((5,5)مً آلاساء الجاهضة و اإلاخخصشة التي وىنها الغشب عً الفىش اللغىي العشبي اللذًم

والعبب هى اخخالف أظغ الثلافت العشبيت ؤلاظالميت عً هظيرتها اليىهاهيت في مجاٌ اللغت وؤلاشياالث التي عالجتها ول 

بيعت اللغت العشبيت ولغت ظاميت عً غيرها مً اللغاث الالجيييت واليىهاهيت وألاهجلى ،و اخخالف ظ (5,5)زلافت على خذة

 ولعبذ العالكت العياظيت )اإلاعخعمش واإلاعخعمش( بين الششق والغشب دوسها في هزا الخجاهل اإلاخعمذ. (5,5)ظاهعىهيت 

(5,5) 

هلذ الىصفيين العشب الترار الىدىي العشبي على  :الفشق بين حعامل الىصفيين العشب والخىليذًين مع الترار-2

ين الىظشي و ؤلاحشائي  . وكىلهم بخأزش   (5,5)و بىىا هزا الىلذ على جأزش الىداة العشب باإلاىعم والفلعفت (5,5)اإلاعخٍى

ل(  (5,5)الىدى باإلاىعم ألاسظعي   (5,5)و أهه أهمل اللغت اإلاعخعملت (5,5)) صىسي اهخم بالخعليل والخلذًش والخأٍو

اث الخدليل اللعاوي.  (5,5)وخذد البيئت الضماهيت واإلاياهيت  وهلذ هم هابع مً سغبتهم في  (5,5)و خلغ بين معخٍى

ت غير دكيم  وفيه حعميم.  (5,5)الاهخماء إلى علم اللغت الىصفي والتروٍج له غير أن  (5,5) ، ووصفهم للىدى باإلاعياٍس

، و لزلً خاولىا ججاوصه   (5,5)سة للترار فيه احتراسا ألصٌى و مبادا الىداةالخىليذًين سأوا في هزا الشيل مً اإلاداو 

 (5,5) مً خالٌ اكتراح خلٌى و جصىساث أخشي)جصىساث جىليذًت(.

ب الذسط اللعاوي  (5,5)إزشاء البدث اللعاوي العشبي  :اًجابياث حعذد الىمارج في الىخابت الخىليذًت العشبيت-3 و جلٍش

إزاسة إشياالث حذًذة و  و (5,5) حعميم اإلاعشفت العلميت باللغت العشبيت و  (5,5)العشبي مً واكع البدث اللعاوي العالمي 

   (5,5)،الخدليل العميم و الشامل للغت العشبيتوأخيرا  (5,5) اكتراح الحلٌى اإلاىهجيت اإلامىىت

جىاولها   ،و (5,5)عذم جلذًم بدث جىليذي مخيامل للغت العشبيت   ججاه هي:أما الصعىباث التي واحهذ هزا الا-4

ئي للضاًا اللغت العشبيت ،وعذم الخذكيم في فشضياتها و مذي مالءمتها  (5,5)و الخلغ بين الىمارج اللعاهيت  (5,5)الخجٍض

 (5,5) للغت العشبيت.

صذق العباسة. العباسة ال ًمىً أن جلبل على إظالكها ألهه صحيذ هىان بعض ؤلاظهاماث العشبيت في الذساظاث  مذي-5

ش البدث ًمىً  غير مؤزشة وال إظهاماثالغشبيت خاصت جلً التي هخبذ بلغاتهم  لىنها  أن هلٌى عنها أنها شاسهذ في جعٍى



بدثىا اللعاوي على الغشب وهظشة الاظخعالء التي ًماسظها الغشب  اللعاوي الغشبي. وألاظباب معشوفت منها أهىا عالت في

 (5,5)  والتي جمىعه مً ألاخز عً آلاخش.

ً. خاجمت مىاظبت  (1) :مً ظعٍش

 

 الجىاب الثاوي:

 بسبب: بينها فيما التكامل و دروسةامل العربية اللغة رهلظوا الشمولية النظرةتتسم كتابات املتوكل ب
 (5,5) .العربية اللغة معطيات مع تكييفها و الوظيفية اللسانيات بأصول احملددة نهجية،امل و النظرية الرؤية وحدة

 احملاور اليت اشتغل عليها هي:
 (5,5) .الغريب اللغوي الفكر مع القدمي العريب اللغوي الفكر عالقة-
 (5,5) .الوظيفي النحو منظور من العربية اللغة ريوتفس وصف-
 (5,5)إخل...النصوص وحتليل اللغات تعليم يف سبق ما توظيف-

ت. ٌهلعخان للصياغت الجيذة للملاٌ والاهخلا  العلغ مً عىصش آلخش واإلاىهجيت والعالمت اللغٍى
 

 

  

 

 

 

 


