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 جامعة فيالدلفيا

 

 الكليــة: اآلداب

 

 القســـم: اللغة العربية

 

  2015/2016األول من العام الجامعي    الفصــــــل: 

 

 

 خطـــة تدريـــس المـــادة

Course Syllabus 

 0110341: رمز المادة (2الـمــــادة: علم النحو )

 0110240: المتطلبات السابقة أو/ والمرافقة مستوى المادة: ثانية

 3الساعات المعتمدة:   9 -8:10موعد المحاضرة: 

 

   عضو هيئة التدريس   

 الرتبة األكاديمية االسم
رقم المكتب 

 وموقعه

الساعات 

 المكتبية
 البريد اإللكتروني

 yrababa@philadelphia.edu.jo 12-11 2297 أستاذ مساعد د.يوسف ربابعة

 :وصف المادة

اهيم الزيادات التي تدخل على الجملة فتحول وظائفها الى دالالت مختلفة، وتضم هذه المفاهيم تتناول هذه المادة مف

التوابع؛ العطف والتوكيد والبدل، وتدرس المفاعيل بأنواعها، المفعول المطلق والمفعول فيه والمفعول ألجله 

عها ، المفردة والجملة وشبه الجملة والمفعول معه، وتبين أنواع التمييز ووظائفه في الجملة، وكذلك الحال وأنوا

والمشتقة والجامدة والتقديم والتأخير عن صاحبها، وتدرس النداء ووظيفته وأنواعه وأحكامه اإلعرابية، وما 

يتفرع عنه من الندبة واالستغاثة، ويبحث في االستثناء وأنماطه وأحكام المستثنى وإعرابه، ثم العدد وأحكامه مع 

 المعدود وإعرابه.

 :داف المادةأه

 أن يتعرف الطالب الزيادات الداخلة على الجملة ووظائفها. -1

 أن يتبين التوابع وأنوعها والفرق بينها وإعرابها. -2

 أن يكون قادراً على تمييز المفاعيل ووظائفها وإعرابها. -3

 أن يذكر أنواع التمييز ووظيفتها في الجملة . -4

 طريقة إعرابه. أن يبين الحال ويذكر نوعه ويتعرف -5

 أن يتبين أسلوب النداء وأحكام المنادى. -6
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 أن يتعرف أساليب االستثناء ويعرب االسم المستثنى. -7

 أن يتب العدد بالحروف كتابة صحيحة. -8

 أن يكون قادراً على تحليل الجملة وعناصرها ومكمالتها. -9

 أن يكون قادراً عل فهم معاني الكالم وطرق تريبه. -10

 المادة:  مكونات

 ..  الكتب المقررة: )عنوان الكتاب، المؤلف، الجهة الناشرة، سنة النشر1

 ابن جني . –اللمع   -

 .ابن عقيل  -شرح ابن عقيل   -

 ابن هشام. –مغني اللبيب  -

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

 اضافية )الكتب ، الدرريات ... ال  (.  القراءات اإل3

 عبده الراجحي. –التطبيق النحوي  -

 مصطفى الغالييني . –جامع الدررس العربية  -

 رات، مناقشات، حل مسائل، حواراتمحاض        أساليب تدريس المادة:

 أدوات التقييــــم:

 تقارير ر/أر أبحاث قصيرة ر/أر مشاريع 

 امتحانات قصيرة 

 راجبات 

  شفوي لألبحاث رالتقاريرتقديم 

 امتحانات فصلية رنهائية 

 توزيع العالمات على أدوات التقييم

 الدرجة أدوات التقييم

 15 االمتحان األول

 15 االمتحان الثاني

 عالمة 50 االمتحان النهائي 

التقااارير و/أو األبحاااا / الواجبااات / 

 المشاريع / االمتحانات القصيرة  

20 

 100 المجموع
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 األمانة العلمية والتوثيق

 )أسلوب التوثيق )مع أمثلة تواضيحية 

  إسناد الحقوق الفكرية ألصحابها 

  االبتعاد عن السطو األكاديمي 

 

 

 

 توزيع المادة على الفصل الدراسي

 

 

 األسبــــــــوع
المادة األساسية والمساندة المطلوب 

 تغطيتها
 الوظائف والتقارير ومواعيد تقديمها

 

 األول

 العطف  -

 عطف البيان والنسق -

نص من كتاب البيان والتبيين واستخراج 

 أساليب العطف وعناصرها.

 الثاني
 البدل -

 التوكيد  -
 

  المفعول المطلق - الثالث

  المفعول معه - - الرابع

 الخامس
 المفعول فيه -

 المفعول ألجله -

نص من كتاب كليلة ودمنة واستخراج ما 

 مفاعيل فيه من 

 سادسال

 

 مفهوم التمييز -

 االمتحان األول  -
 

  أنواع التمييز - السابع

 الثامن
  مفهوم الحال -

 أنواع الحال -
 

 التاسع
 الحال المشتقة  -

 الحال الجامدة -

العودة إلى أحد كتب النحو وكتابة تقرير 

 عن الحال وأنواعه وطرائق استخدامه

  واندبة واالستغاثةالنداء  - العاشر

 

 حادي عشرال

 

 تطبيقات ومراجعة  -

 االمتحان الثاني -
 

 مفهوم االستثناء وأشكاله - الثاني عشر
كتابة تقرير عن االستثناء وأنواعه 

 وإعراب االسم الواقع بعد إال .

 الثالث عشر
 أحكام المستثنى  -

  إعراب المستثنى -
 



 4 

 الرابع عشر
 العدد: تذكيره وتأنيثه -

 .أحكام العدد وإعرابه -
 

 الخامس عشر

\ 

 مراجعة المادة -

 امتحان تجريبي )اختياري( -

- 

 

 السادس عشر

 

 االمتحان النهائي -

- 

- 

 

 

 حجم العمل الملقى على عاتق الطالب: ما ال يقل عن ساعتين مقابل كل ساعة تدريس

 سياسة الحضور والغياب:

 

ة بردرن عر ر مراضري أر % من الساعات المقرررة للمراد15ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من 

قهرري يقبلرع عميرد الكليرة إر يترتررب اعتبرار الطالرب منسرحباد مرن المررادة فري مالرة قبرو  العميررد 

للع ر، بينما يمنع من التقدم لالمتحان النهائي رتكون عالمترع فري المرادة صرفراد فري مالرة عردم 

 قبو  العميد للع ر المراضي أر القهري.

 المراجع العلمية للمادة      

 كتـــــــــــب:ال 

 سيبويع –الكتاب 

 عبدهللا بن المقفع. –كليلة ردمنة  

 الجامظ. –البيان رالتبيين 

 ابن جني.  –الخصائص 

 ابن الحاجب -الكافية في النحو

 ابن مالك. –ألفية ابن مالك 

 ماشية الصبان على شرح األشموني

 المرادي –الجنى الداني في مررف المعاني 

 س مسن.عبا –النحو الوافي  

 


