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 جامعة فيالدلفيا

 

 اآلداب: ةــكليال

 

 اللغة العربية :مـــقسال

 

 2019/2020من العام الجامعي  األولــــــل: الفص

 

 

 خطـــة تدريـــس المـــادة

Course Syllabus 

 110240 :رمز المادة (1علم النحو ) الـمــــادة:

 110101 :المتطلبات السابقة أو/ والمرافقة أولى :مستوى المادة

 3  الساعات المعتمدة: حثم 10:00 – 9:10 :موعد المحاضرة

 

   عضو هيئة التدريس   

 االسم
 الرتبة

 األكاديمية
 البريد اإللكتروني الساعات المكتبية موقعهو رقم المكتب

 yrababa@philadelphia.edu.jo حثم 12 -11 2297 شاركأستاذ م يوسف ربابعة

 

 :وصف المادة

ادة األساسذيات األولذى لعلذم النحذو والتركيذبد فتبذدأ بتقسذيم الكلمذة علذى أنواعتذاد لذم تنتقذل علذى تركيذب الجملذة تتناول هذه  المذ

وأقسامتا؛ االسمية والفعليةد وتدرس الفعذل مذن حيذل الذزمند والصذحة واالعذتاللد واإلعذراب والبنذارد لذم تذدرس االسذم مذن 

د وأحوال المعربذات وعالمذات اإلعذرابد وتذدرس أنذوا  وعالمات البنارحيل نوعه وبناؤ  وععرابهد  وتناقش أحوال المبنيات 

د وتوضح عمل ما يدخل على الجملة االسذمية مذن األفعذال الناقصذة لم أنوا  المبتدأ والخبرالفاعل ونائبهد وأنوا  المفعول بهد 

ملذذة مذن أهذذبا  الجمذل؛ الجذذار د ومذذا يذدخل علذذى مفذردات الجملذة مذذن النعذ  واإلضذذافةد لذم مذذا تذهيل بذه الجوالحذرو  الناسذخة

 والمجرورد والظرفية.

 :أهدا  المادة

 أن يقسم الطالب الكلمة على أنواعتا. -1

 أن يتعر  الطالب طريقة اللغة العربية في بنار الجمل . -2

 أن يميز أنوا  الفعل وععرابه وبنار . -3

 أن يفرق بين أنوا  الجمل وطرق تركيبتا. -4

 ويعر  طريقة بنائه وععرابه.أن يميز أنوا  االسم  -5

 أن يتعر  المبتدأ والخبر وأنواعتما.  -6

 أن يتبين عمل األفعال الناقصة والحرو  الناسخة. -7

 أن يدرس نماذج تطبيقية على الموضوعات المدروسة. -8
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 مكونات المادة: 

 .(الكتب المقررة: )عنوان الكتاب، المؤلف، الجهة الناشرة، سنة النشر  .1

 ابن عقيل  -ابن عقيل  شرح  -

 ------------------------------------------------المواد المساندة )أشرطة فيديو، أشرطة صوتية(   .2

 (لدوريات ... الخ القراءات اإلضافية )الكتب ، ا  .3

 عبده الراجحي. –التطبيق النحوي  -

 مصطفى الغالييني . –جامع الدروس العربية  -

 ن جني .اب –اللمع   -

 

 ------------------------------------------------------------------دليل دراسة المادة )إن وجد(   .4

 ------------------------------------دليل الواجبات/ الوظائف، التجارب العلمية .... الخ )إن وجد(   .5

 سائلد مناظرات ... الخمحاضراتد مناقشاتد حل م        أساليب تدريس المادة:

 أدوات التقييــــم:

 تقارير و/أو أبحاث قصيرة و/أو مشاريع 

 امتحانات قصيرة 

 واجبات 

 تقديم شفوي لألبحاث والتقارير 

 امتحانات فصلية ونهائية 

 توزيع العالمات على أدوات التقييم

 الدرجة أدوات التقييم

 15 االمتحان األول

 15 االمتحان الثاني

 عالمة 50 لنتائي االمتحان ا

التقذذارير و/أو األبحذذاا / الواجبذذات / 

 المشاريع / االمتحانات القصيرة  

20 

 100 المجمو 

 

 األمانة العلمية والتوليق

 )أسلوب التوثيق )مع أمثلة توضيحية 

  إسناد الحقوق الفكرية ألصحابها 

  االبتعاد عن السطو األكاديمي 
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 توزيع المادة على الفصل الدراسي

 

 

 األسبــــــــو 
المادة األساسية والمساندة المطلوب 

 تغطيتتا
 الوظائف والتقارير ومواعيد تقديمتا

 

 األول

 أقسام الكلمة. -

 عالمات االسم  -

 عالمات الفعل -

 

 الثاني

 الجملة الفعلية واالسمية -

 أهكال الجملة الفعلية -

 المبني للمعلوم والمجتول -

رة وتحليلتا أول عشر آيات من سورة البق

 على جمل فعلية وجمل اسمية 

 الثالل

 أنو  الفعل من حيل داللة الزمن -

 الالزم والمتعدي -

 الصحيح والمعتل -

 

 الرابع

 بنار األفعال  -

 بنار الماضي  -

 بنار األمر -

 

 الخامس

 بنار المضار  -

 ععراب المضار  -

 أدوات النصب والجزم  -

راج ما نص من كتاب كليلة ودمنة واستخ

 فيه من أفعال وبيان نوعتا وععرابتا

 السادس

 االمتحان األول

 4\16 االمتحان األول -

 أنوا  االسم والمبنيات من األسمار  -

 المصدر المؤول  -

 

 السابع

 ععراب االسم وعالمات اإلعراب -

 المثنى  -

 جمع المهكر السالم والمؤنل السالم -

 

 الثامن

 األسمار الخمسة  -

 نو  من الصر  المم -

 

نص من كتاب البيان والتبيين واستخراج 

 ما فيه من األسمار وععرابتا

 التاسع

 أهكال الجملة الفعلية -

 أنوا  الفاعل -

 أنوا  المفعول به -

 

 العاهر

 

 

 

 تعدد المفاعيل -

 األفعال التي تأخه مفعولين ولاللة -

 ما يسد مسد الممفعولين -

 

 

 الحادي عشر

 انياالمتحان الث

 تطبيقات ومراجعة  -

 5\19 االمتحان الثاني -
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 الثاني عشر

 الجملة االسمية -

 المبتدأ: تعريفه وأنواعه -

 الخبر: تعريفه وانوعه -

سورة تحليل العشر اآليات األولى من 

فيتا الكتف وبيان الجمل االسمية 

 وتحليلتا على عناصرها

 الثالل عشر

 األفعال الناقصة  -

 أخوات كان  -

 ما يعمل عمل كان  -

 

 الرابع عشر

 النع  واإلضافة  -

 حرو  الجر  -

 هبه الجملة : جار ومجرور وظرفية. -

 

 الخامس عشر

 امتحان تجريبي )اختياري(

 مراجعة المادة -

- 

- 

 

 السادس عشر

 االمتحان النتائي

- 

 حسب الجدول الجامعي -

- 

 

 

 ل ساعة تدريسك عن ساعتين مقابل حجم العمل الملقى على عاتق الطالب: ما ال يقل

 :سياسة الحضور والغياب

 

% من الساعات المقررة للمادة بدون عذر مرضي أو قهري يقبله  15ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من 

عميد الكلية إذ يترتب اعتبار الطالب منسحباً من المادة في حالة قبول العميد للعذر، بينما يمنع من التقهد  

 هائي وتكون عالمت  في المادة صفراً في حالة عد  قبول العميد للعذر المرضي أو القهري.لالمتحان الن

 المراجع العلمية للمادة      

 الكتـــــــــــب: 

 سيبوي  –الكتاب 

 عبدهللا بن المقفع. –كليلة ودمنة  

 الجاحظ. –البيان والتبيين 

 ابن جني.  –الخصائص 

 ابن الحاجب -الكافية في النحو

 ابن مالك. –فية ابن مالك أل

 حاشية الصبان على شرح األشموني

 المرادي –الجنى الداني في حروف المعاني 

 عباس حسن. –النحو الوافي  

 

 


