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 المعلومات العامة للمادة

 اللسانٌات العربٌة الحدٌثة: اسم المادة

 01013106: رقم المادة

 3: الساعات المعتمدة

      أحد ثالثاء خمٌس3-2: ساعات التدرٌس

 ال ٌوجد: المتطلبات السابقة

 اللغة العربٌة وآدابها: البرنامج األكادٌمً

 01: رمز البرنامج األكادٌمً

 اإلسراء: الجامعة

 اآلداب: الكلٌة

 اللغة العربٌة وآدابها: القسم

 سنة ثالثة: مستوى المادة

  الفصل األول2020-2021:  الحالًالعام األكادٌمً والفصل الدراسً

 بكالورٌوس: المؤهل األكادٌمً

 -: األقسام األخرى ذات العالقة بالمادة

 العربٌة: لغة التدرٌس

 م18/10/2020: تارٌخ مراجعتها/ تارٌخ وضع الخطة 

 :منسق المادة

 طارق الزيادات .د ::اسمالمدرس

 2110 :رقم المكتب

 2340 :رقم الهاتف

 (9-8) ، األربعاء(2-1)، الثالثاء (12-10) ، االثنين (11-10 )األحد:لساعات المكتبية

 tareq.ibraheem@iu.edu.jo : االيميل

 مدرسو المادة

 طارق الزيادات .د ::اسمالمدرس

 2110 :رقم المكتب

 2340 :رقم الهاتف

 (9-8) ، األربعاء(2-1)، الثالثاء (12-10) ، االثنين (11-10 )األحد:الساعات المكتبية

 tareq.ibraheem@iu.edu.jo :االٌمٌل

 وصف المادة

 .، وفروعه، ومدارسه، ومناهجه، ونظرياتهالمسان العربي الحديثمفهوم عمم - 

 . ووظائفهاسمات المسانيات العربية الحديثة،- 
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 . الصوتي، والصرفي، والنحوي، والداللي:مستويات التحميل المساني- 

.  جهود عمماء المسانيات العربية-  

 .جنيف، التوليدية التحويمية، والمدرسة السموكية ومدرسة القوالب: المدارس المسانية الحديثة- 

 . أنموذجات تطبيقية- 

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

 /https://www.noor-book.comم، 2007، 1، روبٌر مارتان، المنظمة العربٌة للترجمة، طمدخل لفهم اللسانٌات

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

م، 2004، 1محاضرات فً المدارس اللسانٌة المعاصرة، شفٌقة العلوي، دار أبحاث للنشر والتوزٌع، ط -

https://www.noor-book.com 

-https://phoneticsم، 2000، 1علم اللغة مقدمة للقارئ العربً، محمود السعران، دار النهضة العربٌة، ط -
acoustics.blogspot.com/2016/02/blog-post_25.html 

م، 2008، 2المجال والوظٌفة والمنهج، سمٌر استٌتٌة، عالم الكتب الحدٌث، ط: اللسانٌات -

https://www.merefa2000.com/2020/01/pdf_35.html 

 (CEOs) :أهداف المادة التعلٌمٌة

 1 .، وفروعه، ومدارسه، ومناهجه، ونظرٌاتهاللسان العربً الحدٌث علم معرفة

 2 .وسماته (القدٌم والحدٌث)االطالع على الجهد العربً فً اللسانٌات 

 3 معرفة المدارس اللسانٌة الغربٌة

 4 استٌعاب مستوٌات التحلٌل اللسانً ، الصوتً، والصرفً، والنحوي، والداللً

 5 تنمٌة مهارة التحلٌل من خالل أنموذجات تطبٌقٌة

 (ILOs)مخرجات التعلم للمادة 
االسهام فً تحقٌق 

مخرجات التعلم 

 PLOs للبرنامج

العالقة مع 

 أهداف المادة 

CEOs 

 (ILOs)مخرجات التعلم للمادة 

 

 A المعرفة والفهم

f 1 تعرٌف علم اللسان العربً الحدٌث A1 

e 2  وسماته (القدٌم والحدٌث )معرفة الجهد العربً فً اللسانٌات. A2 

https://www.noor-book.com/
https://phonetics-acoustics.blogspot.com/2016/02/blog-post_25.html
https://phonetics-acoustics.blogspot.com/2016/02/blog-post_25.html
https://phonetics-acoustics.blogspot.com/2016/02/blog-post_25.html
https://phonetics-acoustics.blogspot.com/2016/02/blog-post_25.html
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االسهام فً تحقٌق 

مخرجات التعلم 

 PLOs للبرنامج

العالقة مع 

 أهداف المادة 

CEOs 

 (ILOs)مخرجات التعلم للمادة 

 

a 4 ًمعرفة مستوٌات التحلٌل اللسانً ، الصوتً، والصرفً، والنحوي، والدالل. A3 

 B المهارات الذهنٌة

f 5،3 التمٌٌز بٌن المدارس اللسانٌة الغربٌة B1 

 C المهارات الخاصة بالمادة

b 2،1 ًالتدرب على مستوٌات التحلٌل اللسانً، الصوتً، والصرفً، والنحوي، والدالل. C1 

 D المهارات القابلة للنقل

d 4،1،5 
تحلٌل نصوص وفق مستوٌات التحلٌل اللسانً ، الصوتً، والصرفً، والنحوي، 

 .والداللً

D1 

 

 المادة الدراسٌة والجدول الزمنً لها ىمحتو

 الموضوع األسبوع نتاجات التعلّم المتحققة

A1 1.   مفهوم اللسانٌات فً الدرس

 اللغوي الحدٌث

A1 2.  نشأة اللسانٌات 

A1 3.  علم اللغة وفقه اللغة 

A1 4.  المدارس اللسانٌة الحدٌثة 

A1 5.  مدرسة دي سوسٌر 

A1 6.  مدرسة بلومفٌلد 

B1 7.  مدرسة فٌرث 

B1 8.  مدرسة كٌنٌث باٌك 

B1 9.  ًمدرسة تشومسك 

B1 10.   مبادئ النحو التولٌدي

 التحوٌلً

C1 11.   تطور النحو التولٌدي

 التحوٌلً

D1 12.   تطور النحو التولٌدي

 التحوٌلً

D1 13.   تطور النحو التولٌدي

 التحوٌلً

B1-D1 14.  نظرٌة سابٌر 



 

 

 

   
 

    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 

 

 

A1-B1-C1-D1 15.  مراجعة 

A1-B1-C1-D1 16.  ًاالمتحان النهائ 

 

 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

 سياسة الحضور والغياب - و

.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

 
 عالمة35االمتحان  النصفً

  عالمات15المشاركة والواجبات 
  عالمة50االمتحان النهائً

 

 أدوات تقييم أداء الطلبة المستخدمة في المادة

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

 االمتحان  النصفً ✔
 .االمتحان الكتابً النهائً✔

 .االختبارات القصٌرة ☐
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 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 األدبية وتحليلها ونقدها  a.  

. المعرفة بالمهارات اللغوية والبالغية معرفة سليمة  b.  

.المعرفة بمهارات وأساليب البحث العلمي والتفكير الناقد واإلبداعي وحل المشكالت  c.  

.القدرة على استخدام القواعد النحوية واللغوية والتمييز بينهما  d.  

. المعرفة بمهارات العمل الجماعي واالتصال والتواصل  e.  

. القدرة على كتابة األبحاث العلمية والنصوص األدبية  f.  

 المسؤولون والتواقيع 

فاروق الهزايمة. د طارق الزيادات. د رئيس القسم   منسق المادة 

 التوقيع  التوقيع 

18-10-2020 2020-10-18 التاريخ   التاريخ 

 

 


