
 

 

 

   
 

    Page 0 of 7 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خطة المادة التفصيلية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 علم الصرف: اسم المادة
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 المعلومات العامة للمادة

 صرفعلم ال: اسم المادة

 01012205: 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 األولى: مستوى المادة

 الفصل الدراسً األول 2021 / 2020:  الحالًالعام األكادٌمً والفصل الدراسً

 بكالورٌوس: المؤهل األكادٌمً

 ال ٌوجد: األقسام األخرى ذات العالقة بالمادة

 العربٌة: لغة التدرٌس

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

 :منسق المادة

 باصل الزعبي .د :المادة منضق اصم

 2441 :رقم المكتب

 0798330137 :رقم الهاتف

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

 basil.al-zubi@iu.edu.jo :االٌمٌل

 مدرسو المادة

 باصل الزعبي .د :المادة درسم اصم

 2441 :رقم المكتب

 0798330137 :رقم الهاتف

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

 basil.al-zubi@iu.edu.jo :االٌمٌل

 وصف المادة

 . مفيوم الصرف لغة واصطالحًا ونشأـتو- 

 . مصطمحات عمم الصرف- 
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 . الميزان الصرفي- 

 .الكممة وأبنيتيا- 

 . المصادر والمشتقات

 .إسناد األفعال إلى الضمائر- 

 .اإلعالل واإلبدال- 

 .التصغير والنسب- 

 . الوقف- 

 .أنموذجات تطبيقية- 

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

 أمحد بن حممد احلمالوي* شذا العرف يف فن الصرف 
 التطبيق الصريف لعبده الراجحي 

 

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

 جامع الدروس العربية: الكتاب

  مصطفى بن محمد سميم الغاليينى :الكاتب

 بيروت-  المكتبة العصرية، صيدا :الناشر

  م1993-  ىـ 1414 الثامنة والعشرون، :الطبعة

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

 الصرفيالتطبيق : الكتاب 

  الدكتور عبده الراجحي:تأليف

 مكتبة المعارف لمنشر والتوزيع:الناشر

م 1999ىـ 1420 األولى :الطبعة 

https://waqfeya.com/book.php?bid=70
https://waqfeya.com/book.php?bid=70
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http://dl.aldhiaa.com/arabic/alloga  

 (CEOs) :أهداف المادة التعلٌمٌة

 .توونشا مفيومو، حيث من بالصرف يعرف أن

 

1.  

  .2 .أىم مصطمحات عمم الصرف يبين أن

  .3 . وأبنيتها يزن األفعال واألمساء وزنًا صرفيًّا صحيًحاأن

.  والتصغري والنسب والوقف يعرف املصادر واملشتقات يف اللغة العربيةأن 4.  

  .5 .أن يعرف ما يحدث لمكممة من إعالل أو إدغام أو إبدال

  .6 .أن يطبق عمى الموضوعات الصرفية

 7.  

 (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 معرفة مفيوم عمم الصرف ونشأتو. A1 

B,d 2 معرفة مصطمحات عمم الصرف. A2 

   A3 

 B المهارات الذهنٌة

B,d 4،5  الطمبة من معرفة ما يطرأ لمكممة من تغييرتمكين. B1 

   B2 

   B3 

 C المهارات الخاصة بالمادة

B,d 3 وزنًا صرفيًّا صحيًحاوزن األسماء واألفعال . C1 
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االسهام فً تحقٌق 

مخرجات التعلم 

 PLOs للبرنامج

العالقة مع 

 أهداف المادة 

CEOs 

 (ILOs)مخرجات التعلم للمادة 

 

B,d 4 إتقان صياغة المصادر واالشتقاق والتصغير والنسب. C2 

B,d 6 التطبٌق على الموضوعات الصرفٌة C3 

 D المهارات القابلة للنقل

B,d 4 -6 التطبيق عمى مواضع الوقف D1 

   D3 

   D3 

 

 المادة الدراسٌة والجدول الزمنً لها ىمحتو

 الموضوع األسبوع نتاجات التعلّم المتحققة

A1 

1.  

مفيوم الصرف لغة - 
 . واصطالحاً 

نشأة الصرف - 
ومصطمحاتو وأسباب 

 . وضعو

A2 
 الميزان الصرفي-   .2

B1 

3.  

أبنية الفعل واالسم الصحيح 
 واملعتل

B1 

4.  

أبنية الفعل واالسم اجملرد 
 واملزيد

C2 
 المصادر  .5

C2 
 المشتقات  .6

A2 
 اإلعالل  .7

A2 
 دغام واإلبدالاإل  .8
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C2 
 التصغير والنسب  .9

B1 C2 

10.  

أقسام االسم المقصور 
 والمنقوص والممدود

B1 D1 
 اإلفراد واتثنية والجمع  .11

B1 C2 
 اإلسناد  .12

D1 
 الوقف  .13

D1 
 الوقف-   .14

B1 C1 
 . أنموذجات تطبيقية-  .15

A1 A2 B1 C1  C2 C3 D1 

 
 االمتحان النيائي  .16

 

 النشاطات واالستراتٌجٌات التدرٌسٌة

 

: ٌ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. 
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  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 ☐

 .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 

فاروق الهزايمة. د باسل الزعبي. د رئيس القسم   منسق المادة 

 التوقيع  التوقيع 

 التاريخ  التاريخ 

 

 


