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 (1)علم النحو : اسم المادة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 01012101: رقم المادة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   
 

    Page 1 of 8 

Ref: Deans Council ( 1 ) Decision No. ( 30 ) Date: 26/9/2019 

Ref: Quality Assurance Council Session ( 24) Decision No. ( 14 ) Date17/9/2019 

 

 

 المعلومات العامة للمادة

 (1)علم النحو : اسم المادة

 01012101: رقم المادة

 3: الساعات المعتمدة

 2 - 1: ساعات التدرٌس

 ال ٌوجد: المتطلبات السابقة

 البكالورٌوس: البرنامج األكادٌمً

 01: رمز البرنامج األكادٌمً

 اإلسراء: الجامعة

 اآلداب: الكلٌة

 اللغة العربٌة: القسم

 السنة الثانٌة: مستوى المادة

 الفصل الدراسً األول 2021 / 2020:  الحالًالعام األكادٌمً والفصل الدراسً

 بكالورٌوس: المؤهل األكادٌمً

 الترجمة: األقسام األخرى ذات العالقة بالمادة

 العربٌة: لغة التدرٌس

 2020/ 10/ 4: تارٌخ مراجعتها/ تارٌخ وضع الخطة 

 :منسق المادة

 طارق الزياداث .د :المادة منضق اصم

 2110 :رقم المكتب

 2340 :رقم الهاتف

 (.3-2)، الخميش (10:30-9:30) ، األربعاء(1-12)، الثالثاء (12-10) ، االثنين (11-10 ) األحذ:الضاعاث المكتبيت

 tareq.ibraheem@iu.edu.jo :االٌمٌل

 مدرسو المادة

 طارق الزياداث .د ::المذرس اصم

 2110 :رقم المكتب

 2340 :رقم الهاتف

 (.3-2)، الخميش (10:30-9:30) ، األربعاء(1-12)، الثالثاء (12-10) ، االثنين (11-10 ) األحذ:الضاعاث المكتبيت

 tareq.ibraheem@iu.edu.jo :االٌمٌل

 وصف المادة

 .  مفهم  النه الغ ه اصطنحًا - 

 . لشأة  النه هأسبحب هضعه- 
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 . أعطم  النه  اعربي- 

 .  ا د رس  النهيغ ه اخطف  النهي بين  اعل حء- 

 .عط حته، ه اتذكير، ه اتأليث، ه اتعريف، ه اتلكير، ه إلفر د، ه اتثليغ، ه اج ع، ه إلعر ب، ه ابلحء:  السم:  هأقسح فح، اكل غ- 

عر به، ه : عط حته، هتقسي ه:  امعل  از ن، هتعديه هازه ه، هانينه ه عتله، ه بليه ال جفهل ه ا علهم، هبلحئه، ه  

 . لي، هنرهف  ا ب لينرهف  ا ع: رف اح

 . اعط حت  ألاليغ، ه امرعيغ في  النه، ه اظحهرة، ه ا قدرة هتصبيقفح على  ا مرد، ه ا ثلى، ه اج ع، ه ألس حء  اخ سغ- 

 .   امعل، ه امحعل، ه ا معهل به: كهلحت  اج لغ  امعليغ- 

 .   ا رفهعحت هأنكح فح- 

 . هأنكح ف ح  ا بتدأ، ه اخبر، : اج لغ  الس يغ- 

 . اله سخ  امعليغ ه انرفيغ هأثرهح في  اج ل  الس يغ- 

 .أل هذجحت تصبيقيغ- 

 (الكاتب، الناشر، الطبعة، السنة، الموقع االلكترونً)الكتاب المعتمد 

 https://www.noor-book.comم، 1980، 20شرح ابن عقٌل، دار التراث، ابن عقٌل، طبعة

 (الكاتب، الناشر، الطبعة، السنة،الموقع االلكترونً)المراجع 

 جح ع  ادرهس  اعربيغ:  اكتحب

   اصمى بن  ن د سليم  الطييلى : اكحتب

 بيرهت-   ا كتبغ  اعاريغ، ايد  : الحشر

  م1993-  هـ 1414  اثح لغ ه اعشرهن، : اصبعغ

 https://waqfeya.com/book.php?bid=70 

  اتصبيق  النهي:  اكتحب 

   ادكتهر عبده  ار جني:تأايف

https://waqfeya.com/book.php?bid=70
https://waqfeya.com/book.php?bid=70
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  كتبغ  ا عحرف اللشر ه اتهزيع: الحشر

م 1999هـ 1420  ألهاى : اصبعغ 

http://dl.aldhiaa.com/arabic/alloga  

 (CEOs) :أهداف المادة التعلٌمٌة

عط ه، ه د رسه هضعه، هأسبحب هلشحه،  مفه ه، نيث  ن  اعربي بحالنه يعرف أن  ه  

 

1.  

  .2 . الاهص  ا ختلمغ  ن ذاك على أ ثلغ هيستخرج به، ه ا معهل  امحعل رتبغ في ه اتأخير تقديم نحالت يبين أن

  .3 . الاهص  ا ختلمغ  ن ذاك على أ ثلغ جهيستخر  ا بتدأ، على  ا خبر تقديم نحالت يبين أن

  .4 .إعر بح تح ح هيعربفح ه الاهص  اج ل في  ا رفهعحت يندد أن

  .5 . اسيحقحت  ا ختلمغ في الكل حت  إلعر ب فن يتقن أن

  .6 .أن يتعرف على أقسحم  اكل غ في  النه  اعربي، هعلى عط حت كل قسم  لفح

  .7 .أن ي يز  اعط حت  إلعر بيغ  إلاليغ ه امرعيغ، هيندد علل تقدير  انركحت  إلعر بيغ

 (ILOs)مخرجات التعلم للمادة 
االسهام فً تحقٌق 

مخرجات التعلم 

 PLOs للبرنامج

العالقة مع 

 أهداف المادة 

CEOs 

 (ILOs)مخرجات التعلم للمادة 

 

 A المعرفة والفهم

c 1 

، هأعط ه  هده عي هضعه، هلشأته،تعريف  اصطب بحالنه  اعربي  ن نيث  علحه

 .ه د رسه

A1 

B,d 6 تعرٌف الطلبة بأقسام الكلمة فً النحو العربً، وعالمات كل قسم منها. A2 

   A3 

 B المهارات الذهنٌة

B,d 4،5 ت كين  اصطب  ن تنديد  ا نل  إلعر بي الكل حت في  اسيحقحت  ا ختلمغ. B1 

   B2 
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االسهام فً تحقٌق 

مخرجات التعلم 

 PLOs للبرنامج

العالقة مع 

 أهداف المادة 

CEOs 

 (ILOs)مخرجات التعلم للمادة 

 

   B3 

 C المهارات الخاصة بالمادة

B,d 4،5 تقديم لاهص ت كن  اصطب  ن ففم  اقه عد بصريقغ تصبيقيغ. C1 

B,d 2،3 ت كين  اصطب  ن  ات ييز بين  اج ل  الس يغ ه امعليغ. C2 

B,d 7 
تمكٌن الطلبة من التمٌٌز بٌن الحركات األصلٌة والفرعٌة فً اإلعراب، وعلل 

 اإلعراب

C3 

 D المهارات القابلة للنقل

B,d 4 تزهيد  اصطب بحاقه عد  اطز غ عن بحب  ا رفهعحت في  النه  اعربي. D1 

   D3 

   D3 

 

 المادة الدراسٌة والجدول الزمنً لها ىمحتو

 الموضوع األسبوع نتاجات التعلّم المتحققة

A1 

1.  

 مفهم  النه الغ - 
 . ه اصطنحًا 

لشأة  النه هأسبحب - 
 . هضعه

A1 
 . أعطم  النه  اعربي-   .2

A1 

3.  
 ا د رس  النهيغ ه اخطف -

 . النهي بين  اعل حء
A2 

4.  

:  السم:  هأقسح فح، اكل غ- 
عط حته، ه اتذكير، 
ه اتأليث، ه اتعريف، 

 .ه اتلكير
A2 

5.  
 إلفر د، :  هأقسح فح، اكل غ-

ه اتثليغ، ه اج ع، ه إلعر ب، 
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 .ه ابلحء

A2 

6.  

عط حته، :  امعل- 
 از ن، هتعديه : هتقسي ه

 .هازه ه، هانينه ه عتله

A2 

7.  
 بليه ال جفهل :  امعل- 

عر به  .ه ا علهم، هبلحئه، ه  

A2 

8.  

،  لينرهف  ا ع: رف اح- 
 . ليهنرهف  ا ب

C3 

9.  

 اعط حت  ألاليغ، - 
ه امرعيغ في  النه، 

ه اظحهرة، ه ا قدرة هتصبيقفح 
على  ا مرد، ه ا ثلى، 

 .ه اج ع، ه ألس حء  اخ سغ

B1 C2 

10.  

 : كهلحت  اج لغ  امعليغ- 
 امعل، ه امحعل، ه ا معهل 

 .به

B1 D1 
 .    ا رفهعحت هأنكح فح-   .11

B1 C2 

12.  

  ا بتدأ، : اج لغ  الس يغ
 .هأنكح ف حه اخبر، 

B1 C2 

13.  

 اله سخ  امعليغ ه انرفيغ 
 .هأثرهح في  اج ل  الس يغ

B1 C1 
 .أل هذجحت تصبيقيغ-   .14

B1 C1 
 تدريبحت إعر بيغ-  .15

A1 A2 B1 C1  C2 C3 D1 

 
  ال تنحن  الفحئي  .16

 

 النشاطات واالستراتٌجٌات التدرٌسٌة
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: ٌتم تطوٌر نتاجات التعلم المستهدفة من خالل النشاطات واالستراتٌجٌات التدرٌسٌة التالٌة

 المحاضرات

 

 

 السٌاسات المتبعة بالمادة

سياسة الحضور والغياب- أ  

.ن الساعات المقررة للمادةم%( 15)ال ٌسمح للطالب بالتغٌب عن أكثر من   

الغياب عن االمتحانات وتسليم الواجبات في الوقت المحدد- ب  

 ٌمكن إعادة االمتحان األول والثانً بناًء على موافقة المدرس. 

 ٌلتزم الطالب بتسلٌم الواجبات فً الوقت المحدد. 

إجراءات السالمة والصحة- ج  

.(اإلجراءات التأديبية) لغش والخروج عن النظام الصفيا- د  

 سوف ٌؤدي الغش واالنتحال وسوء السلوك إلى درجة الصفر واتخاذ المزٌد من اإلجراءات التأدٌبٌة. 

إعطاء الدرجات- ـه  

 ًسٌتم نشر جمٌع الواجبات المنزلٌة عبر اإلنترنت من خالل نظام التعلٌم اإللكترون. 

  ساعة وسٌتم تسلٌم أوراق االمتحانات المحددة للطالب72سٌتم وضع عالمة على االمتحانات فً غضون . 

   المختبرات ، المكتبةالخدمات المتوفرة بالجامعة والتي تسهم في دراسة المادة- و

 متطلبات المادة

 توافر الكتب والمراجع المهمة فً مكتبة الجامعة -

 أدوات تقييم أداء الطلبة المستخدمة في المادة

 :ٌتم إثبات تحقق نتاجات التعلم المستهدفة من خالل أسالٌب التقٌٌم والمتطلبات التالٌة

 .االمتحان  األول ✔

 .االمتحان  الثانً ✔

 .االمتحان الكتابً النهائً✔

 .االختبارات القصٌرة ☐

 .الواجبات✔

 .مشارٌع تكاملٌة ☐

 .حاالت دراسٌة ☐

 .التقارٌر المكتوبة ✔

 . التفاعل والمشاركة اثناء المحاضرة✔

 .التفاعل والمشاركة بالمختبر ☐
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 .العروض التوضٌحٌة ☐

 .االختبارات الشفهٌة ✔

 أخرى  ☐

 :(PLOs) مخرجات البرنامج التعلٌمٌة
ٌُتوقع من الطالب معرفته وٌكونوا قادرٌن على القٌام به بحلول وقت التخرج هذه تتعلق بالمعرفة . تصف نتائج تعلُّم البرنامج ما 

 .والمهارات والسلوكٌات التً ٌكتسبها الطالب أثناء تقدمهم من خالل البرنامج

  .a .القدرة على فهم النصوص األدبٌة وتحلٌلها ونقدها

  .b .المعرفة بالمهارات اللغوٌة والبالغٌة معرفة سلٌمة

  .c .المعرفة بمهارات وأسالٌب البحث العلمً والتفكٌر الناقد واإلبداعً وحل المشكالت

  .d القدرة على استخدام القواعد النحوٌة واللغوٌة والتمٌٌز بٌنهما

.المعرفة بمهارات العمل الجماعً واالتصال والتواصل  e.  

.القدرة على كتابة األبحاث العلمٌة والنصوص األدبٌة  f.  

 المسؤولون والتواقيع 

عمر العنبر. د طارق الزيادات. د رئيس القسم   منسق المادة 

 التوقيع  التوقيع 

 التاريخ  التاريخ 

 

 


