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 خطة المادة التفصيلية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صوتيات اللغة العربية: اسم المادة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 01014107: رقم المادة
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 المعلومات العامة للمادة

 صوتٌات اللغة العربٌة: اسم المادة

 01014107: رقم المادة

 3: الساعات المعتمدة

 اربعاء-       اثنٌن11:00-9:30: ساعات التدرٌس

 ال ٌوجد: المتطلبات السابقة

 البكالورٌوس: البرنامج األكادٌمً

 01: رمز البرنامج األكادٌمً

 اإلسراء: الجامعة

 اآلداب: الكلٌة

 اللغة العربٌة: القسم

 السنة الرابعة: مستوى المادة

 ولالفصل الدراسً األ2020-2021:  الحالًالعام األكادٌمً والفصل الدراسً

 بكالورٌوس: المؤهل األكادٌمً

 ال توجد: األقسام األخرى ذات العالقة بالمادة

 العربٌة: لغة التدرٌس

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

 :منسق المادة

 طارق السياداخ .د ::اضوالوذرش

 2110 :رقن الوكتة

 2340 :رقن الهاتف

 (9-8) ، األرتعاء(2-1)، الثالثاء (12-10) ، االثٌيي (11-10 )األحذ:لطاعاخ الوكتثيح

 tareq.ibraheem@iu.edu.jo : االٌمٌل

 مدرسو المادة

 طارق السياداخ .د ::اضوالوذرش

 2110 :رقن الوكتة

 2340 :رقن الهاتف

 (9-8) ، األرتعاء(2-1)، الثالثاء (12-10) ، االثٌيي (11-10 )األحذ:لطاعاخ الوكتثيح

 tareq.ibraheem@iu.edu.jo : االٌمٌل

 وصف المادة

 .  الفك  الصوت  ب بعاد  النكري ص اوت ريري  اريًع صواريعً - 

 .  ي علم ألص ت  ابك ري أهم  ايلتلوعت ص ايص لرن  الصوري ف-
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. ( الصلصاصجرع) صعلم  أللص ت  اصنرلت ( الصلعورك) علم  أللص ت  التيت-

 .  ضتك  عت  التق صعالجهع-

 . اوجصرا  ايكآلت، ص ألا ء  الصوت  ايوبلق  يصضصعت  ال ك ص اولغرم- 

.  أليصذجعت وت ريري- 

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

 https://www.noor-book.com.م2017، 1علم األصوات، محمد جواد النوري، جامعة القدس المفتوحة، ط

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

اى، دار عوار، ط -1 م 2004، 1قذور، أحوذ، أصالح علن األصىاخ، َعوَّ

.https://books.google.jo/books 

 ، 8كاًتيٌى، جاى، أضص علن اللغح، ترجوح، أحوذ هختار عور، عالن الكتة، القاهرج، ط -2

 https://phonetics-acoustics.blogspot.com/2015/05/1966-17.html.م1998

-https://phonetics.م1999، 1كوال الذيي، حازم، دراضح في علن األصىاخ، القاهرج،هكتثح اآلداب، ط -3

acoustics.blogspot.com/2015/11/blog-post_24.html 

 (CEOs) :أهداف المادة التعلٌمٌة

.أن روواث  اتعاب عن لشبة علم  الصورعت علا  ابكب صعلا  أليم  ألخكى  1.  

.أن رويفن  اتعاب ين ووارا  ايخعكج  ابعيي ص اخعلي  اريع صواريع  2.  

.أن ربكف  اتعاب  يلهصم  الضتك  عت  التيري صتكق عالجهع، صأيكهع فت وبلرم  ابك ري اللعتيرن  غركهع  3.  

أن رويفن  اتعاب ين يلهصم  ال ك ص اولغر م، صاصكهيع فت أا ء  ايبلى فت  اسرع عت  ايخوللي ص رعن ذاك فت  اوجصرا 
. ايكآلت  4.  

.أن رياك  اتعاب على ووارا  اللعت  ابعيي ص اخعلي األلص ت  5.  

  .6 .أن رويفن  اتعاب ين ول  ايبعاالت  الصوري صفيع اليص لرن  الصوري

  .7 .أن روبكف  اتعاب على  ايلتلوعت  الصوري فت علم  أللص ت
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 (ILOs)مخرجات التعلم للمادة 
االسهام فً تحقٌق 

مخرجات التعلم 

 PLOs للبرنامج

العالقة مع 

 أهداف المادة 

CEOs 

 (ILOs)مخرجات التعلم للمادة 

 

 A المعرفة والفهم

A,b,f 1 
ويفرن  اتل ي ين يلهصم  ال ك ص اولغرم  صاصكهيع فت أا ء  ايبلى فت  اسرع عت 

  ايخوللي، ص رعن ذاك فت  اوجصرا  ايكآلت 

A1 

B,d 2 وبيرق  اكة  اتالب على ووارا  اللعت  ابعيي ص اخعلي األلص ت A2 

 المهارات الذهنٌة
B  ابال ي  رن  اارن ص اللسليأن رواا .  

A,b,f 3 وبكرف  اتالب  عايلتلوعت  الصوري فت علم  أللص ت B1 

C 5 

 ويفرن  اتالب ين ووارا  ايخعكج  ابعيي ص اخعلي  اريع صواريع

 

B2 

C 4 ويفرن  اتالب ين ول  ايبعاالت  الصوري صفيع اليص لرن  الصوري B3 

 المهارات الخاصة بالمادة
C أن أليصذجعت وت ريري.  

A,b,f 6 
وبكرف  اتالب  عالضتك  عت  التيري صتكق عالجهع، صأيكهع فت وبلرم  ابك ري 

 .اللعتيرن  غركهع

C1 

 D المهارات القابلة للنقل

A,b,f 7 
 D1 .وبكرف  اتالب  لشبة  ااك سعت  الصوري، صفكصعهع صيلعهج اك سوهع

 

 المادة الدراسٌة والجدول الزمنً لها ىمحتو

 الموضوع األسبوع نتاجات التعلّم المتحققة

A1 
 لشبة علم  أللص ت  .1

A1 

2.  

وبكرف  الصت صفرلري 
إلوعجه صفكصعه 

 ص الصلعورك ص الصلصاصجرع
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A2 
 يلعهج  ااك سي  الصوري  .3

A2 

4.  

أعضعء  التق صيخعكج 
   أللص ت

B1 

5.  

للعت  أللص ت  اوت 
اهع ضا  ص اوت ال ضا 

 اهع

B3 

6.  

 اييعتع  الصوري فت 
  الغي  ابك ري 

B2 

7.  

ألص ع  اييعتع فت  الغي 
  ابك ري

 

B2 
 الكتابة الصوتية  .8

C1 
 المماثمة  .9

C1 
 المخالفة  .10

A1 A2 B1 B3 B2 C1 
 مراجعة  .11

D1 
  إلاغعم  .12

D1 
. الصلرم ص ايصكفرم  .13  

A1 A2 B1 B3 B2 C1 D1 
  اوتكرز  الصلصاصجت  .14

A1 A2 B1 B3 B2 C1 D1 
  ااالاي  الصوري  .15

A1 A2 B1 B3 B2 C1 D1 
  اليووعن  الهعئت  .16

 

 النشاطات واالستراتٌجٌات التدرٌسٌة

 

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

 المحاضرات



 

 

 

   
 

    Page 5 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 

 

 

 

 

 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 المراجع الالزمة للمساق 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 ✔
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 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 طارق الزيادات. د رئيس القسم   منسق المادة 

 التوقيع  التوقيع 

م18/10/2020 م18/10/2020 التاريخ   التاريخ 

 

 


