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 خطة المادة التفصٌلٌة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تطبٌقات نحوٌة وصرفٌة: اسم المادة
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 المعلومات العامة للمادة

تطبٌقات نحوٌة وصرفٌة : اسم المادة

 01013204: رقم المادة

 3 :الساعات المعتمدة

 األحد واالثنٌن والثالثاء واألربعاء  5،30– 4: ساعات التدرٌس

 -: المتطلبات السابقة

 اللغة العربٌة وآدابها: البرنامج األكادٌمً

 01: رمز البرنامج األكادٌمً

 اإلسراء: الجامعة

 اآلداب: الكلٌة

 اللغة العربٌة وآدابها: القسم

 سنة ثالثة: مستوى المادة

 م الفصل الصٌف2019/2020ً:  الحالًالعام األكادٌمً والفصل الدراسً

 بكالورٌوس: المؤهل األكادٌمً

 الترجمة واللغة اإلنجلٌزٌة: األقسام األخرى ذات العالقة بالمادة

 العربٌة: لغة التدرٌس

 م9/7/2020: تارٌخ مراجعتها/ تارٌخ وضع الخطة 

 :منسق المادة

 علً الخماٌسة.د:منسق المادةاسم 

 2307:رقم المكتب

 0772610803:فرقم الهات

 حد ، ثن ، ثل ، ربع4-3 ، 3 – 2 ، 2 –1:ساعات المكتبٌةال

 ali.khamaiseh@iu.edu.jo:االٌمٌل

 مدرسو المادة

 علً الخماٌسة. د:اسم المدرس

 2307:رقم المكتب

 0772610803:رقم الهاتف

 حد ، ثن ، ثل ، ربع4-3 ، 3 – 2 ، 2 – 1  ::الساعات المكتبٌة

 ali.khamaiseh@iu.edu.jo:االٌمٌل

 

 وصف المادة

 .مراجعة شاملة لموضوعات النحو والصرف كافة

 .التطبٌق على مهارتً اإلعراب والتصرٌف

أسلوب القسم، وأسلوب الشرط، وأسلوب الحذف، وأسلوب ال سٌما: األسالٌب النحوٌة، مثل . 

 .أسماء األفعال، وأسماء اإلشارة

 .الشواهد فً كتب التراث النحوي
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 .أنموذجات تطبٌقٌة  

  

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

. (ط.د)محمد محًٌ الدٌن عبد الحمٌد : تحقٌق. شرح ابن عقٌل على ألفٌة ابن مالك. (ت.د). ابن عقٌل، بهاء الدٌن عبدهللا

 .المكتبة العصرٌة: بٌروت- صٌدا 

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

 الكتب المطلوبة،القراءات أو الموادالمسموعة أو المرئٌةالموصى بها 

 .ت.عباس حسن، ب: النحو الوافً-

 .ت.عبده الراجحً، دار النهضة العربٌة، بٌروت، ب:  التطبٌق النحوي-

 (CEOs) :أهداف المادة التعلٌمٌة

  .1 .أن ٌعرف المتعلم المواضٌع النحوٌة والصرفٌة

  .2  .أسلوب القسم، وأسلوب الشرطأن ٌعرف المتعلم

  .3 . أسلوب الحذف، وأسلوب ال سٌما   أن ٌعرف المتعلم

  .4 .ةأسماء األفعال، وأسماء اإلشارأن ٌعرف المتعلم

  .5 .يالشواهد فً كتب التراث النحوأن ٌعرف المتعلم

  .6 .أن ٌكون المتعلم قادرا على توظٌف تلك المواضٌع فً مٌدان عمله

 (ILOs)مخرجات التعلم للمادة 
االسهام فً تحقٌق 

مخرجات التعلم 

 PLOs للبرنامج

العالقة مع 

 أهداف المادة 

CEOs 

 (ILOs)مخرجات التعلم للمادة 

 

 A المعرفة والفهم

B,d 1،2 أن ٌعرف المتعلم المواضٌع النحوٌة والصرفٌة. A1 

   A2 

   A3 

 B المهارات الذهنٌة

B,d 3،4،5 أسلوب الحذف، وأسلوب ال سٌما ، وأسلوب القسم، وأسلوب الشرطمعرفة  المتعلم. B1 

B,d 3،4،5 ةأسماء األفعال، وأسماء اإلشارأن ٌعرف المتعلم. B2 

   B3 

 C المهارات الخاصة بالمادة

B,d 1 يالشواهد فً كتب التراث النحوإدراك المتعلم. C1 
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االسهام فً تحقٌق 

مخرجات التعلم 

 PLOs للبرنامج

العالقة مع 

 أهداف المادة 

CEOs 

 (ILOs)مخرجات التعلم للمادة 

 

   C2 

   C3 

 D المهارات القابلة للنقل

B,d 6 توظٌف تلك المواضٌع النحوٌة والصرفٌة فً المٌدان وفً أثناء االستخدام اللغوي. D1 

   D3 

   D3 

 

 المادة الدراسٌة والجدول الزمنً لها ىمحتو

نتاجات التعلّم المتحققة   الموضوع األسبوع

 1 
1.  

مراجعة شاملة لموضوعات النحو 

 .والصرف كافة

1 
2.  

مراجعة شاملة لموضوعات النحو 

 .والصرف كافة

1 
3.  

مراجعة شاملة لموضوعات النحو 

 .والصرف كافة

1 
4.  

مراجعة شاملة لموضوعات النحو 

 .والصرف كافة

2 

5.  

أسلوب القسم، : األسالٌب النحوٌة، مثل

وأسلوب الشرط، وأسلوب الحذف، 

 .وأسلوب ال سٌما

2 

6.  

أسلوب القسم، : األسالٌب النحوٌة، مثل

وأسلوب الشرط، وأسلوب الحذف، 

 .وأسلوب ال سٌما

2 

7.  

أسلوب القسم، : األسالٌب النحوٌة، مثل

وأسلوب الشرط، وأسلوب الحذف، 

 .وأسلوب ال سٌما

2 

8.  

أسلوب القسم، : األسالٌب النحوٌة، مثل

وأسلوب الشرط، وأسلوب الحذف، 

 .وأسلوب ال سٌما

2-3 

9.  

أسلوب القسم، : األسالٌب النحوٌة، مثل

وأسلوب الشرط، وأسلوب الحذف، 

 .وأسلوب ال سٌما



 

 

 

   
 

    Page 4 of 6 

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

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

 

 

 .أسماء األفعال، وأسماء اإلشارة  .10 3

 .أسماء األفعال، وأسماء اإلشارة  .11 3

 .الشواهد فً كتب التراث النحوي  .12 4

 .الشواهد فً كتب التراث النحوي  .13 4

1-5 
14.  

االستشهاد بالشواهد المختلفة وأنموذجات 

 تطبٌقٌة  

1-5 
15.  

االستشهاد بالشواهد المختلفة وأنموذجات 

 تطبٌقٌة  

 االمتحان النهائً  .16 1-6

 

 النشاطات واالستراتٌجٌات التدرٌسٌة

 

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

 المحاضرات بما فٌها من شرح ونقاش وحوار وأسئلة

 

 السٌاسات المتبعة بالمادة

 سٌاسة الحضور والغٌاب - و

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

الغٌاب عن االمتحانات وتسلٌم الواجبات فً الوقت المحدد- ب  

 ٌمكن إعادة االمتحان األول والثانً بناًء على موافقة المدرس. 

 ٌلتزم الطالب بتسلٌم الواجبات فً الوقت المحدد. 

إجراءات السالمة والصحة- ج  

.(اإلجراءات التأدٌبٌة) لغش والخروج عن النظام الصفًا- 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 والتً تسهم فً دراسة المادة- و

 متطلبات المادة

 
 عالمة35 االمتحان  النصفً

  عالمات15المشاركة والواجبات 
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  عالمة50االمتحان النهائً 
 

 أدوات تقٌٌم أداء الطلبة المستخدمة فً المادة

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

 االمتحان  النصفً ✔
 .االمتحان الكتابً النهائً✔

 .االختبارات القصٌرة ☐

 األنشطة. 

 .مشارٌع تكاملٌة ☐

 .حاالت دراسٌة ☐

 .التقارٌر المكتوبة ☐

 التفاعل والمشاركة اثناء المحاضرة. 

 .التفاعل والمشاركة بالمختبر ☐
 .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

. القدرة على فهم النصوص األدبٌة وتحلٌلها ونقدها  a.  

. المعرفة بالمهارات اللغوٌة والبالغٌة معرفة سلٌمة  b.  

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

.القدرة على استخدام القواعد النحوٌة واللغوٌة والتمٌٌز بٌنهما  d.  

. المعرفة بمهارات العمل الجماعً واالتصال والتواصل  e.  

. القدرة على كتابة األبحاث العلمٌة والنصوص األدبٌة  f.  

 g.  

 h.  

 المسؤولون والتواقٌع 

عمر العنبر.د علً الخماٌسة. د رئٌس القسم   منسق المادة 

 التوقٌع  التوقٌع 

 التارٌخ  التارٌخ 

 

 


