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 جامعة فيالدلفيا

 اآلداب والفنون  :الكليــة

 اللغة العربيّة وآدابها  القســـم:     

 2019/2020األول الفصــــــل 

 

 خطة تدريس المادة

 110247: رمز المادة الـمــــادة: علم الصرف

 ____ِ__ المرافقة: المتطلبات السابقة أو الثانيةالسنة  : مستوى المادة

 3 الساعات المعتمدة: 12.00 -11.10موعد المحاضرة: 

 

   عضو هيئة التدريس   

 االسم
الرتبة 

 األكاديمية
 البريد اإللكتروني الساعات المكتبية رقم المكتب وموقعه

 halaabboushi2005@yahoo.com 11.00-10.00 /اآلداب 510 أستاذ مساعد د.هالة العبوشي

 :وصف المادة

الصذرفّي ب بنيذةا الكلمذة العربيذة عالفعذل واالسذمي ومذا يطذرأ عليهمذا مذ  تحذّوالت ب تتناول هذه  المذادة ب بالتحليذل 

وذلك بالتعريف بعلم الصرف وموضوعاته ب والتعريف بالقواني  الصوتية والمقاطع العربيذة والميذزان الصذرفّي 

 . ثّم تُدرس موضوعات علم الصرف بعد ذلك ُمقّسمةً قسمي : 

 ام الفعل والتحّوالت التي تطرأ عليه .األول عالفعلي وتُدرس فيه أقس

 والثاني عاالسمي وتُدرس فيه خاصية االشتقاقب و أقسام االسم والتحّوالت التي تطرأ عليه.

 ويتبع ذلك دراسة بابي اإلعالل واإلبدال . 

 

 

 :أهداف المادة

 أن يعرف الطالب األسباب الصوتيّة التي تقف وراء التحّوالت في أبنية الكلمات. .1

تمّك  مذذ  تفسذذير بعذذو التحذذّوالت الصذذرفية علذذي وفذذو القذذواني  الصذذوتية الحديثذذة كالمماثلذذة أن يذذ .2

 والمخالفة.

 أن يبيّ  التغيّرات الداللية التي تطرأ علي البنية نتيجة تحّولها م  شكل إلي آخر . .3

 أن يحلّل بنية الكلمة إلي عناصرها األوليّة . .4

 آخر في بعو البني الصرفية . أن يعلّل حهف بعو األصوات أو إحالل صوت محلّ  .5

 أن يقّدر قيمة التحّوالت الصرفية وأثرها في صناعة التراكيب ودالالتها. .6

 مكونات المادة: 

 الكتاب المقرر : . 1

 2000التطبيو الّصرفي : د. عبد  الراجحي ب دار المعرفة الجامعيةب مصرب . 

 : افيةالقراءات اإلض  .2   
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 1999شيخ أحمد الحمالويب مكتبة الّصفاب القاهرةبشها العرف في فّ  الصرف : ال. 

 1980المنهج الصوتي للبنية العربية : د. عبد الصبور شاهي ب مؤّسسة الرسالةب بيروتب. 

   أساليب تدريس المادة:

عذر  المذادة بلسذلوب المحاضذرة حينذا ب وأسذلوب يقوم أسلوب التدريس علي المراوحة بذي            

باإلضافة إلذي إشذراا الطالذب فذي إعذداد داخل القاعة ومناقشتها حينا آخر ب  حّل المسائل الصرفيّة

وحذذّل المسذذائل الصذذرفيّة عذذ  طريذذو نمذذام عمذذل المجموعذذات المحاضذذرات وشذذرحها لزمالئذذه ب 

  الصفيّة .

 :نتائج التعلم  

 .  المعرفة والفهم  1

يّة إجراء التحّوالت الصرفيةب والقدرة علذي إلي أبواب الصرف العربّي ب وكيفم  الطالب أن يتعّرف يُتوقّع      

مذع الذربب بذي  نتذائج التحذّوالت  تحليل بني الكلمذات ب وتعليذل أسذباب الحذهف أو اإلضذافة أو تبذادل األصذوات .

   الصرفيّة وأثرها في بناء التراكيب والّدالالت . 

 مهارات اإلدراا ومحاكاة األفكار . 2

؛ أي القذدرة  ع المذادة إلذي تنميتهذا لذدى الطالذب هذي القيذاس الصذرفّي السذليمالمهارة األساسيّة التذي تتطلّذ     

تحليل أبنية صرفيّة جديذدة قياسذا علذي األمثلذة واألنمذاط التذي تّمذت مناقشذتها وتحليلهذا فذي أثنذاء الفصذل علي 

 ئل لهه  اآلراء يّة ب وتقديم بداالدراسّي . ويتبع هه  المهارة أن يتمّك  الطالب م  نقد بعو التعليالت الصرف

 ي. مهارات االتصال والتواصل األكاديمي عمع المصادر واألشخاص 3

تقوم المادة علي ضرورة التواصل المباشر بي  الطالب ومصادر المادة ومراجعها ب وذلك مذ  خذالل إعذداد     

 التقارير وعرضها ومناقشتها في قاعة الدرس .

                العالقةمهارات عملية خاصة بالتخصص والمهنة ذات   4

عذذ  أبذذرا المهذذارات الخاّصذذة بالتخّصذذص هذذي أن يذذتمّك  الطالذذب مذذ  تحليذذل النصذذوص تحلذذيال صذذرفيّا يكشذذف   

 ينتج ع  التغيير في أبنية الكلمات .المفاهيم الصرفيّة الواردة فيها ب واألثر التركيبّي والداللي الهي 

 أدوات التقييــــم:

  وأبحاث قصيرة .تقارير 

 بيتيّة / التطبيو الصرفي علي نصوص معيّنة . جباتوا 

 تقديم شفوي لألبحاث والتقارير . 

 امتحانات فصلية ونهائية . 

 دوات التقييمتوايع العالمات علي أ

 الدرجة دوات التقييمأ

 عالمة 20     االمتحان األول

 عالمة 20     االمتحان الثاني

 عالمة 40 عحسب جدول الجامعةياالمتحان النهائي 

 عالمة 20  قارير واألبحاث والواجبات الت

 عالمة 100 المجموع

 األمانة العلمية والتوثيو

 : أسلوب التوثيو 

تدّرب المادة الطالب علي الطريقة السذليمة فذي التوثيذو ب وذلذك مذ  خذالل التقذارير أو         

ب اسذذم اسذم الكتذذاب األبحذاث القصذذيرة ب فيُطلذب مذذ  الطالذذب أن يوثّذو مذذ  مراجعذذه علذي النحذذو اآلتذذي :

 .مكان النشر ب الطبعة ب سنة النشرالمؤلف ب دار النشر ب 

 .2000ب 2دار المعرفة الجامعية ب مصر ب طعبد  الراجحيب  التطبيو الصرفي: د. :    مثال
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 توايع المادة علي الفصل الدراسي

 

 األسبــــــــوع

المادة األساسية والمساندة المطلوب 

 تغطيتها
 الوظائف والتقارير ومواعيد تقديمها

 األول
 علم الصرف: موضوعاته ومصادر  -

 القواني  الصوتية والمقاطع العربية -

 ع  المقاطع العربية م  خالل الرجوع إليكتابي تقرير 

 بكتاب عبد الصبور شاهي  : المنهج الصوتي للبنية العربية

 وتقديمه في المحاضرة األخيرة  م  األسبوع .

 الثاني

 

 الميزان الصرفيّ 

 

واجب بيتي يقوم علي بيان الميزان الصرفّي لعدد م  

 وع .باألس موعد  المحاضرة األخيرة م و الكلمات .

 الثالث

 أقسام الفعل -

 معاني الزيادة -

 

واجب بيتي يقوم علي استخراج األفعال الواردة في سورة 

م  حيث الزم  ب والصحة النبل ب وتصنيفها في أقسام الفعل 

وموعد   ب والتعدي واللزوم ب والتجّرد والزيادة.واالعتالل

 المحاضرة األخيرة م  األسبوع .

 الرابع

 للمجهول البناء -

 توكيد الفعل -

 

تخراج خمسة شواهد م  واجب بيتّي يقوم علي اس

عالمفّضلّياتي يمثّل كلٌّ منها حالة م  حاالت توكيد الفعل ب 

وخمسة شواهد أخرى  علي أفعال مبنيّة للمجهول . وموعد  

 المحاضرة األخيرة م  األسبوع .

 

 الخامس

 

 إسناد األفعال إلي

 الضمائر

 

 

وم علي استخراج األفعال المسندة إلي واجب بيتي يق

 الضمائر

في إحدى قصائد الشاعر نزار قّباني ب وبيان القاعدة التي 

وموعد  المحاضرة األخيرة م   تحكم اإلسناد في كّل فعل .

 األسبوع .

 السادس

 االمتحان األول

 امتحان كتابي في

 الموضوعات السابقة

 

 

 السابع

 االشتقاق -

 مصادر األفعال -

 

عداد تقرير ع  أصل االشتقاق بيُعتمد فيه علي كتاب إ

 الخالف ألبي البركات األنباريي . عاإلنصاف في مسائل

 الثانية م  األسبوع .وموعد  المحاضرة 

 

 

 الثام 

 المشتقاتعاسم الفاعلب اسم المفعولب -

 الصفة المشبهةب

 صيغ المبالغةب ....ي

ة ب ويختار يرجع الطالب إلي أحد مصادر المادة المهكور

 واحدا

م  المشتقات ليُعّد تقريرا عنه ب ويُلقيه علي امالئه في 

 المحاضرة األخيرة م  األسبوع .

 التاسع

 االسم المنقوص -

 االسم المقصور-

 االسم الممدود-

واجب بيتي يقوم علي استخراج هه  األسماء م  سورة 

 اإلسراء . وموعد  المحاضرة األخيرة م  األسبوع .

 العاشر

 

 

 التثنية -

 الجمع السالم -

 جمع التكسير -

واجب بيتّي يقوم علي استخراج األسماء المثنّاة والمجموعة 

 في

سورة الرحم  ب وبيان مفرداتها والتحوالت التي طرأت 

عليها عند التثنية والجمع . وموعد  المحاضرة األخيرة م  

 األسبوع .

 

 الحادي عشر

 االمتحان الثاني

التي تلت في الموضوعات امتحان كتابّي 

 االمتحان األول

 

 

فيها  كلمات وقعبيتي يقوم علي استخراج عشر واجب  اإلعالل بالحهف - الثاني عشر
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 اإلعالل بالنقل -

 

وموعد   . النقلبإعالل أخرى وقع فيها الحهف وبإعالل 

 المحاضرة

 األخيرة م  األسبوع .

 الثالث عشر

 

 اإلعالل بالقلب

 

استخراج الكلمات التي وقع فيها إعالل  واجب بيتّي يقوم

عأال أبلغ بني عوفي وتحليل  بالقلب في قصيدة الحطيئة

 هه  الكلمات. وموعد  المحاضرة األخيرة م  األسبوع .

 

 الرابع عشر

 

 اإلبدال

 

كتابة تقرير ع  اإلبدال في كتاب عبد الصبور شاهي  

:المنهج الصوتي للبنية العربية . وموعد  المحاضرة 

 األخيرة م  األسبوع .

 الخامس عشر

 امتحان تجريبي
  مراجعة المادة

 السادس عشر

 االمتحان النهائي

 كاملةامتحان كتابّي في المادة 

 
 

 

 ساعة تدريسب: ما ال يقل ع  ساعتي  مقابل كل حجم العمل الملقي علي عاتو الطال

 الحضور والغياب: نمام

  السذاعات المقذررة للمذادة بذدون عذهر مرضذي أو قهذري يقبلذه % مذ15ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر م  

ب بينمذا يمنذع مذ  التقذدم إذ يترتب اعتبار الطالب منسحباً م  المادة في حالة قبذول العميذد للعذهرعميد الكلية 

 لالمتحان النهائي وتكون عالمته في المادة صفراً في حالة عدم قبول العميد للعهر المرضي أو القهري.

 

 :العلمية للمادة  المراجع

     التصريف للمااني .1

 شرح شافية اب  الحاجب للرضي اإلستراباذي . .2

 شرح اب  عقيل علي ألفية اب  مالك . .3

 أوضح المسالك الب  هشام األنصاري . .4

 أثر القواني  الصوتيّة في بناء الكلمة العربيّة : د. فواي الشايب. .5

 قيو : رمضان عبد التّواب .التطّور النّحوي للغة العربية : برجستراسر ب تح .6


