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 علم العروض والقافية: اسم المادة
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 المعلومات العامة للمادة

 علم العروض والقافية: اسم المادة

 01013132: رقم المادة

 3: الساعات المعتمدة

 (ح ث خ ) 1 - 12: ساعات التدرٌس

 ال يوجد: المتطلبات السابقة

 اللغة العربية وآدابها: البرنامج األكادٌمً

 01: رمز البرنامج األكادٌمً

 جامعة اإلسراء: الجامعة

 اآلداب: الكلٌة

 اللغة العربية وآدابها: القسم

 سنة ثالثة: مستوى المادة

 2020/2021األول :  الحالًالعام األكادٌمً والفصل الدراسً

 أستاذ دكتور : المؤهل األكادٌمً

 -: األقسام األخرى ذات العالقة بالمادة

 العربية: لغة التدرٌس

 5/10/2020: تارٌخ مراجعتها/ تارٌخ وضع الخطة 

 :منسق المادة

 ال ٌوجد : منسق المادةاسم 

 ال ٌوجد  :رقم المكتب

 ال ٌوجد :فرقم الهات

 ال ٌوجد : ساعات المكتبٌةال

 ال ٌوجد : االٌمٌل

 مدرسو المادة

 د هاشم مناع.أ :اسم المدرس

 برنامج الماجستٌر غرفة :رقم المكتب

 0795963619 :رقم الهاتف

 (ر1-12)و  (ح2-1)و   (ح10-9 ):الساعات المكتبٌة

 hashim.manna@iu.ed.jo :االٌمٌل

 :وصف الوادة

 .وألقابه، هفهىم علن العروض، ونشأحه، وأركانه، والخفعيالث، والسحافاث، والعلل، والبيج الشعري وأقساهه -

 .(أوزانها)بحىر الشعر العربي وهفاحيحها  -

 .هفاهين القافيت، وحروفها، وحركاث الحروف، وحروف الروي -

 .أنىاع القافيت، وعيىبها -

 .الخجديد في أوزاى الشعر العربي -

 .أنوىذجاث حطبيقيت -

mailto:hashim.manna@iu.ed.jo
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 (الكاتب، الناشر، الطبعة، السنة، الموقع االلكترونً)الكتاب المعتمد 

 .م1989الزمخشري، ت فخر الدٌن قباوة، مكتبة المعارف، بٌروت، : الفسطاس فً علم العروض -

 

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

 الكتب المطلوبة،القراءات  أو المواد المسموعة أو المرئٌة الموصى بها 
 .م1995، (3)الشافي في العروض والقوافي، دار الفكر العربي، ط -
 . م2004القاهرة، : علم العروض والقافية، عبد العزيز عتيق، دار اآلفاق العربية -
 . م1991بيروت، : المعجم المفصل في علم العروض والقوافي ، إميل يعقوب، الدار العربية للنشر -
 . م1999األردن، : موسيقا الشعر العربي وعلم العروض، يوسف أبو العدوس، األهلية للنشر والتوزيع -
 . أمهات الكتب في علم العروض والقوافي -
 .م2004القاهرة، : علم العروض والقافية، عبد العزيز عتيق، دار اآلفاق العربية -

 

 (CEOs) :أهداف المادة التعلٌمٌة

  .1 .التدرٌب على التقطٌع العروضً

  .2 .التعرٌف باألوزان العروضٌة وبحورها

  .3 التمٌٌز بٌن األوزان المختلفة

  .4 التمٌٌز بٌن المكسور من الشعر من الصحٌح

  .5 .القدرة على التمٌٌز بٌن أنواع القافٌة

  .6 .القدرة على التمٌٌز بٌن حروف القافٌة

  .7 .القدرة على معرفة عٌوب القافٌة

 (ILOs)مخرجات التعلم للمادة 
االسهام فً تحقٌق 

مخرجات التعلم 

 PLOs للبرنامج

العالقة مع 

 أهداف المادة 

CEOs 

 (ILOs)مخرجات التعلم للمادة 

 

 A المعرفة والفهم

A 1,2,3 فهم معنى الوزن، اإلٌقاع، القافٌة، الشعر الحر . A1 

   A2 

   A3 

 B المهارات الذهنٌة

b 4,5,6 ًإدراك طبٌعة الوزن الشعري وخصائص عمود الشعر العرب 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

A 7،6 تقطٌع البٌت الشعري عروضٌاًا : تحلٌل الشعر من حٌث C1 

   C2 

   C3 

 D المهارات القابلة للنقل

E 1،6 كتابة مقاطعه عروضٌاًا، وتحدٌد تعدٌالته وبحره الخاص. D1 

   D3 

 

 المادة الدراسٌة والجدول الزمنً لها ى   محتو

 الموضوع األسبوع نتاجات التعلّم المتحققة

 التعرٌف بتطور علم العروض وبحوره 

1.  

ترجمة لواضع علم 

العروض وتعرٌف علم 

العروض وأسباب التسمٌة 

والدوافع وراء وضع هذا 

 العلم

 معرفة معانً األسباب واألوتاد من خالل التدرٌبات علٌها 
2.  

األسباب واألوتاد أمثلة 

 وتدرٌبات

 معرفة أهم مصطلحات البٌت الشعري وأنوعه 
3.  

تعرٌف بعض المصطلحات 

المتعلقة باألبٌات والقصٌدة 

 وعلم العروض

 معرفة أوزان البحر الطوٌل والتطبٌق علٌه
4.  

أعارٌضه : بحر الطوٌل

وأضربه وزحافاته وعلله 

 أمثلة وتدرٌبات

 معرفة أوزان البحر البسٌط والتطبٌق علٌه 
5.  

أعارٌضه : بحر البسٌط

وأضربه وزحافاته وعلله 

 أمثلة وتدرٌبات

 معرفة أوزان البحر الكامل والتطبٌق علٌه 
6.  

أعارٌضه : بحر الكامل

وأضربه وزحافاته وعلله 

 أمثلة وتدرٌبات

 االمتحان  .7 -

 معرفة أوزان البحر الوفر والتطبٌق علٌه
8.  

أعارٌضه : بحر الوافر

وأضربه وزحافاته وعلله 

 أمثلة وتدرٌبات

 معرفة أوزان المدٌد والرجز والرمل والتطبٌق علٌها
9.  

المدٌد والرجز : بحور

والرمل أعارٌضها 
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وأضربها وزحافاتها وعللها 

 المهمة أمثلة وتدرٌبات

 معرفة أزران السرٌع والمنسرح والتطبٌق علٌها

10.  

السرٌع والمنسرح : بحور

والخفٌف أعارٌضها 

وأضربها وزحافاتها وعللها 

 المهمة أمثلة وتدرٌبات

 معرفة أوزان المضارع والمقتضب والمجتث والمتدارك والتطبٌق علٌها 

11.  

المضارع : بحور

والمقتضب والمجتث 

والمتقارب والمتدارك 

أعارٌضها وأضربها 

وزحافاتها وعللها المهمة 

 أمثلة وتدرٌبات

 علم القافٌة وحروفها  .12 معرفة علم القافٌة والتطبٌق علٌه 

 معرفة أنواع القافٌة والتطبٌق علٌها
13.  

المطلقة : نوعا القافٌة

 والمقٌدة

 أسماء القافٌة وعٌوبها  .14 معرفة أسماء القوافً والتطبٌق علٌها

 التطبٌق على العروض والقافٌة
15.  

تدرٌبات على العروض 

 والقافٌة

 االمتحان النهائً  .16  -

 

 النشاطات واالستراتٌجٌات التدرٌسٌة

 

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

 المعتمدة على األسئلة والحوار المحاضرات . 
 المناقشات القائمة على العصف الذهنً بشكل فردي وجماعً وهذا ٌتطلب التحضٌر المسبق قبل موعد المحاضرة. 

  

 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 بناءًا 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  
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 ً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

 .تفعٌل اإلنترنت والمكتبة لالطالع على الجدٌد فً الموضوع -

 .مبادرات الطلبة إلثراء محتوٌات المساق -

 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 عمى فهم النصوص األدبية وتحميمها ونقدها

  .b .المعرفة بالمهارات المغوية والبالغية معرفة سميمة

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

  .d .القواعد النحوية والمغوية والتمييز بينهماالقدرة عمى استخدام 

  .e .المعرفة بمهارات العمل الجماعي واالتصال والتواصل

  .f .  القدرة عمى كتابة األبحاث العممية والنصوص األدبية
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 المسؤولون والتواقيع 

فاروق الهزايمة. د د هاشم مناع.أ رئيس القسم   مدرس المادة 

 التوقيع  التوقيع 

5/10/2020 5/10/2020 التاريخ   التاريخ 

 

 


