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  مخطط املادة الدراسيت

 

 

 منّسق املادة .61

ذ إلالكتروويما ًلي الزحاء إدراج  .: رقم املكخب، الطاعاث املكخبُت، رقم الهاجف، البًر

 ال ًىحذ

 مدرسو املادة .61

ذ إلالكتروويا ًليم الزحاء إدراج  .: رقم املكخب، الطاعاث املكخبُت، رقم الهاجف، البًر

 m.awwad@ju.edu.joأ.د محمذ حطً عىاد / 

 

 وصف املادة .61

 .مذكىر في الخطت الذراضُت املعخمذة َى  كما

حواضر واألمصار اإلسالمية كالبصرة تتناول ىذه المادة" األصول" التي قام عمييا وضع النحو العربي، وتستقري مناىج نحاة العربية في ال
لوقوف والكوفة وبغداد واألندلس  ومصر، وتتبع صيرورة الدرس النحوي ووجوه االتفاق والخالف بين نحاة العربية في " األصول" و " الفروع" . وا

 بحوث معمقة في ىذا المضمار .عمى نصوص ممثمة لممدارس المختمفة مع تعريف بأعالم ىذه المناىج والدراسات. ويشارك الطمبة بكتابة 

 

 

 1. اضم املادة مىاهج الخألُف الىحىي في العزبُت

 2. رقم املادة 3291937

ت،عملُت( 2  الطاعاث املعخمذة )هظٍز
.3 

ت، عملُت( 2  الطاعاث الفعلُت )هظٍز

باث الطابقت/املخطلباث املتزامىت -
ّ
 4. املخطل

 5. اضم البرهامج دكخىراٍ

 6. رقم البرهامج 9

 7. الجامعتاضم  الجامعت ألاردهُت

 8. الكلُت الاداب

 9. القطم اللغت العزبُت وآدابها

 10. مطخىي املادة دكخىراٍ

 11. العام الجامعي/ الفصل الذراس ي 3919/3939  الثاوي  الفصل 

 12. الذرحت العلمُت للبرهامج دكخىراٍ

ظ املادة ال ًىحذ  13. ألاقطام ألاخزي املشتركت في جذَر

 14. الخذَرظلغت  اللغت العزبُت

خ  3939 خ اضخحذاث مخطط املادة الذراضُت/ جاٍر جاٍر

 مزاحعت مخطط املادة الذراضُت
.15 
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 املادة ونخاجاث حعلمهاجدريس أهداف  19.

 :ألاَذاف -أ

 يةالنحو  ةساسيمناقشة المفاىيم األ -
عرابو -  .معرفة التأليف في معاني القرآن الكريم وا 
 .إدراك النحو في كتب التفسير -
 .إدراك التاليف في المناظرات النحوية -

 

م: ًخىقع مً الط -ب
ّ
 ًكىن قادر  أناملادة  إنهاءالب عىذ هخاحاث الخعل

 
 أن: على ا

 ًميز الخألُف في ألاصىاث. -

 ٌعزف الخألُف الىحىي بمعىاٍ الىاضع. -

- .
 
 ٌعزف جِطير الىحى العزبي قذًما

 ٌعزف الخألُف في الصزف. -

 

 

 

 

 

 لها والجدول الزمني املادة الدراسيت محخوى  .02
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 أضالُب الخقُُم املزاحع
م 

ّ
هخاحاث الخعل

 املخحققت
 املحخىي  ألاضبىع املذّرص

 ألاول  أ.د محمذ حطً عىاد   

 الثاويو 

الخألُف الىحىي عً 

 الىحى بمعىاٍ الىاضع

 الخألُف في الصزف الثالث أ.د محمذ حطً عىاد   

 الخألُف في ألاصىاث الزابع أ.د محمذ حطً عىاد   

 الخامظ  أ.د محمذ حطً عىاد   

 والطادص

الخألُف في معاوي 

 إعزابهالقزآن و 

 الخألُف في الحزوف الطابع أ.د محمذ حطً عىاد   

 الثامً  أ.د محمذ حطً عىاد   

 

جِطير الىحى العزبي 

 قذًما

 الخاضع أ.د محمذ حطً عىاد   

 والعاشز

الىحى في كخب 

 الخفطير 

الىحى في كخب  الحادي عشز أ.د محمذ حطً عىاد   

 القزاءة القزآهُت

الخألُف في جزاحم  الثاوي عشز أ.د محمذ حطً عىاد   

 الىحاة

 الثالث عشز أ.د محمذ حطً عىاد   

 والزابع عشز

الخألُف في املىاظزاث 

ت  الىحٍى

 الخامظ عشز أ.د محمذ حطً عىاد   

 والطادص عشز

الخألُف في اصىل 

 الىحى

 النشاطاث والاستراجيجياث الخدريسيت .06

ز هخاحاث الخعلم املطتهذفت مً خ ًخم طُتالل جطٍى  الخالُت: اليشاطاث والاضتراجُجُاث الخذَر

 

 القراءات اإلضافية. -

 الحوار والنقاش. -

 مناقشة التقارير. -

-   

 الخقييم ومخطلباث املادة أساليب .00

 الخقُُم واملخطلباث الخالُت: أضالُبخالل مً  املطتهذفت هخاحاث الخعلم جحققإجباث  ًخم

 االختبارات. -

 التقارير. -
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 األبحاث. -

 .الفاعلةشاركات الم -

 السياساث املخبعت باملادة .02

 :  حطب حعلُماث الجامعت والغُاب ضُاضت الحضىر  -أ

 : حطب حعلُماث الجامعتالىقت املحذداث وحطلُم الىاحباث في الغُاب عً الامخحاه -ب

 : حطب حعلُماث الجامعت والصحت إحزاءاث الطالمت -ج

 حعلُماث الجامعت:  حطب الغش والخزوج عً الىظام الصفي -د

 : حطب حعلُماث الجامعت إعطاء الذرحاث -ٌ

 حطهم في دراضت املادةالتي و الجامعت ب املخىفزة الخذماث -و

م والخعليم  .02
ّ
ب(مصادر الخعل  )املزافق، املعذاث، ألاحهشة، البرمجُاث، املخخبراث، املشاغل، اماكً الخذٍر

 مواقع تعليمية على شبكة االنترنت.مكتبة الجامعة، مختبرات اإلنترنت في الكلية، 

 

 املراجع .02

 

ت املخصصت:  -أ  الكخب املطلىبت، والقزاءاث واملىاد الطمعُت والبصٍز

ا مً املىاد الخعلُمُت الىرقُت وإلالكتروهُت.   -ب  الكخب املىص ى بها، وغيَر

ه. .1  الكخاب لطِبٍى

 املقخضب في الىحى للمبرد. .3

 ألاصىل في الىحى البً الزاج. .2

 صائص البً حنى.الخ .4

 معاوي الحزوف للزماوي. .5

 الجنى الذاوي للمزادي. .6

 صف املباوي للمالقي.ر  .7

ُت لصهزوي. .8  الاَس

 بغُت الىعاة للطُىطي. .9

 طبقاث الشبُذي. .19

 ابىاٍ الزواٍ للقفطي. .11

 الىحى في كخب الخفطير إلبزاَُم رفُذٍ. .13

 معلوماث إضافيت 26.

 ال ًىحذ.

 

خ: الخ                        - ---------------------الخىقُع:  ىاد                    أ.د محمذ حطً عميطق املادة: مذرص أو   ------------------اٍر

 -------------------------------------- الخىقُع --------------------------/ القطم: مقزر لجىت الخطت

 -----------------------------------------------الخىقُع أ.د محمذ حطً عىاد             رئِظ القطم: 

 -------------------------------------- الخىقُع -------------------------الكلُت:  مقزر لجىت الخطت/

 --------------------------------الخىقُع -------------------------------------------العمُذ: 


