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     :بؤ شريَتوثيَويصتة كورتةيةك بهو                                   

 ثيَهاشةي بابةت:
(،  ٔأِي philology( ٔالفسم بٍْٗ ٔ بني وصطمح فكْ المػٛ ) linguistics)   المػٛ ٖسنص املكسز عمٜ  وفًّٕ وصطمح عمي      

ٕقٛ ٔالمػٛ وعامل الدزاضات المػٕٖٛ يف الكسٌني التاضع عػس ٔ العػسَٖ ٔأِي املٍاِر اليت ٖطتعني بّا يف دزاضتْ لمػٛ،  ٔالعالقٛ بني المػٛ املٍط
 ٔوطتٕٖات التشمٗن المػٕٙ الصٕتٗٛ ٔالصسفٗٛ ٔالٍشٕٖٛ ٔالداللٗٛ ٔاملعذىٗٛ.املهتٕبٛ ٔاخلطٕات العمىٗٛ لمبشح يف المػٛ،  

 طريهطي بابةت:
 

 ئاواجني بابةت:
 أِداف املادٚ/ وَ املتٕقع يف ٌّاٖٛ ِرا املكسز أُ حتكل ِرٓ األِداف:  

 أُ ٖفّي الطالب داللٛ وصطمح عمي المػٛ. -1

 أُ ٖدزك الطالب الفسم بني داللٛ وصطمح عمي المػٛ ٔ وصطمح فكْ المػٛ . -2 

 أُ ٖعسف الطالب نٗف تطٕزت الدزاضات المػٕٖٛ يف الكسٌني التاضع عػس ٔالعػسَٖ  -3

 أُ ٖدزك الطالب الفسم بني المػٛ املٍطٕقٛ ٔالمػٛ املهتٕبٛ، ٔالعالقٛ بٍّٗىا. -4

 المػٕٙ، ٔعٕاومْ ٔ ٌتاٟذْ .أُ ٖفّي الطالب املكصٕد بالصساع  -5

 أُ ٖتعسف الطالب عمٜ األطمظ المػٕٙ ٔ تطٕزٓ ٔ طسم عىمْ، ٔ أثسٓ عمٜ الدزاضات المػٕٖٛ . -6

َُّ دزاضٛ المػٛ يف ضٕٞ عمي المػٛ احلدٖح ٖتي ٔفل حتمٗمّا إىل وطتٕٖات أزبعٛ: -7 الصٕت٘ ٔ الصسيف ٔ الٍشٕٙ    أُ ٖع٘ الطالب أ
 ٔالدالل٘.

                          

        بابةتةكةخصتةي دابةشكردني                                    
العسٔف اليت أدت إىل ظّٕز ِرا املصطمح، وفًّٕ نمىٛ عمي، وع بٗاُ مسات  وفًّٕ وصطمح عمي المػٛ هةفتةي يةكةم

 املٍّر العمى٘، ٔ تعسٖف ابَ دين لمػٛ، ٔتعسٖف عمىاٞ المػٛ احملدثني هلا. 

الفسم بني عمي المػٛ ٔفكْ  هةفتةي دووةم
  المػٛ

وفًّٕ فكْ المػٛ يف الرتاخ العسب٘ )عٍد ابَ فازع ٔالجعاليب(، ٔوفّٕوْ عٍد 
 .األٔزٔبٗني.  ٔأِىٗٛ الطىع

ٔظاٟف المػٛ ٔوا تتصن بّا وَ وٗادَٖ: الفٗصٖاٟ٘، ٔالعضٕٙ، ٔالٍفط٘،  ٔظٗفٛ المػٛ  هةفتةي شيَيةم
 ٔالسٔس٘ 

 ، وفًّٕ عمي المػٛ التطبٗك٘، ٔتعمي المػات عمي المػٛ التطبٗك٘ رةمهةفتةي ضوا



املعذي العاً، املعذي املفّسع، املعذىات االغتكاقٗٛ، وعذىات املرتادفات،  املعذىات  هةفتةي ثيَهجةم
 وعذىات املعاٌ٘

 املٍّر املعٗازٙ، تعسٖفْ أضطْ، ٌٕاقصْ... وٍاِر البشح يف المػٛ هةفتةي شةشةم

 تعسٖف املٍّر الٕصف٘، أضطْ، مساتْ، وصاٖآ املٍّر الٕصف٘ هةفتةي حةفتةم

 تعسٖف املٍّر التازخي٘، أضطْ، مساتْ، وصاٖآ ٌٕٔاقصْ. املٍّر  التازخي٘ هةفتةي هةشتةم

 تعسٖف املٍّر التكابم٘، أضطْ، مساتْ، ٔوٗداُ تطبٗكْ. املٍّر  التكابم٘ هةفتةي نؤيةم

االختباز األٔه يف املٕاد  هةفتةي دةيةم
 املدزٔضٛ .

 

 املٍّر املكازُ، تعسٖفْ أضطْ، وٗداُ تطبٗكْ املٍّر املكازُ هةفتةي يازدم

ودازع لػٕٖٛ يف عصس  هةفتةي دوازدةم
 احلدٖح

 ٌبرٚ عَ دٔاع٘ ٌػأتّا ٔعالقتّا بالمػٛ العسبٗٛ

 ٕصفٗٛ ٔالدزاضٛ التازخيٗٛ.أضطّا، ٔالتىٗٗص بني الدزاضٛ ال ودزضٛ البٍٕٖٗٛ هةفتةي شيَسدةم

 التىٗٗص بني المػٛ ٔالهالً، المػٛ ظاِسٚ ادتىاعٗٛ. تهىمٛ البٍٕٖٗٛ هةفتةي ضواردةم

 أضطّا مساتّا، تعسٖف املعٍٜ عَ طسٖل إسداخ املعٍٜ ودزضٛ الطمٕنٗٛ لبمٕوفٗمد هةفتةي ثازدةم

االختباز الجاٌ٘ يف املٕاد  هةفتةي شازدةم
 املدزٔضٛ

 

 ٌبرٚ عَ املطتٕٖات التشمٗمٗٛ، الصٕتٗٛ ٔالصسفٗٛ ٔالٍشٕٖٛ ٔالداللٗٛ. وطتٕٖات التشمٗن المػٕٙ حةظدةمهةفتةي 

 سادتٍا إىل عمي األصٕات المػٕٖٛ األصٕات المػٕٖٛ هةفتةي هةذدةم

 الفٌٕٗي، املكطع، الٍرب ٔالتٍػٗي، املفصن الٕسدات الصٕتٗٛ هةفتةي نؤزدةم

 إٌٔاع الٕسدات الصسفٗٛ، )املٕزفٗي(  الصسفٗٛ الٕسدات هةفتةي بيصتةم

 اجلىمٛ بني الٍشاٚ ٔالبالغٗني بٍاٞ اجلىمٛ هةفتةي بيصت ويةك

 وؤضطْ ٔدّٕدٓ الٍشٕٖٛ ٔأضظ ٌعسٖتْ. املٍّر التشٕٖم٘ ٔالتٕلٗدٙ هةفتةي بيصت ودوو

 احلرف ٔالصٖادٚ ٔالتكدٖي ٔالتأخري...... الرتانٗب الٍشٕٖٛ هةفتةي بيصت وشىَ

هةفتةي بيصت 
 وضوار

االختباز الجالح يف املٕاد 
 املدزٔضٛ

 

هةفتةي بيصت 
 وثيَهج

 أِىٗتْ ٔأطسٓ ٔعٍاصسٓ عمي الداللٛ

هةفتةي بيصت 
 وشةش

 املعٍٜ، ٔبعض الٍعسٖات يف دزاضٛ املعٍٜ تهىمٛ عمي الداللٛ

 بعض الٍعسٖات يف دزاضٛ املعٍٜ تهىمٛ عمي الداللٛهةفتةي بيصت 



 وحةوت
بيصت هةفتةي 
 وهةشت

 وسادعات ألِي وا دزع يف الطٍٛ الدزاضٗٛ وسادعٛ عاوٛ

 البشٕخ املكدوٛ وَ قبن الطالب يف وٕضٕع وَ وٕضٕعات املادٚ وٍاقػٛ البشٕخ هةفتةي بيصت ونؤ

وع بٗاُ مسات  العسٔف اليت أدت إىل ظّٕز ِرا املصطمح، وفًّٕ نمىٛ عمي، وفًّٕ وصطمح عمي المػٛ هةفتةي شييةم
 املٍّر العمى٘، ٔ تعسٖف ابَ دين لمػٛ، ٔتعسٖف عمىاٞ المػٛ احملدثني هلا. 
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 تيَبيين : 
 وةآلم بؤ تاقيكردنةوةكاني وةرزي وكؤتاي شاهَ دابهريَت . منوونةي ثرشيار و -
 فسم دٙ ضٕضري بني المػٛ ٔالهالً ٔالمطاُ؟ -/ عمن وا ٖأت٘: أ1ع

 املٍّر الٕصف٘ أقسب املٍاِر وَ الٕاقع يف دزاضٛ المػٛ؟ -ب                          

 دزاضٛ املطتٕٖات المػٕٖٛ تستبط ازتباطا ٔثٗكا بعمي المػٛ؟ -ت                          

 الصشٗح :اجلٕاب  اخرت /2ع    

 املٕزفٗي ِٕ أصػس ٔسدٚ ...    -1

 )ز( صٕتٗٛ هلا أثس يف الداللٛ       لػٕٖٛ غري وستبطٛ باملعٍٜ    ( )أ

 صٕتٗٛ غري وستبطٛ باملعٍٜ  )د(               لػٕٖٛ ذات وعٍٜ     ( )ب

 قدً ٌعسٖات حتمٗن عٍاصس املعٍٜ ِ٘ ٌعسّٖٛ أ -2

 )د( املهٌٕات الجالثٗٛ لمىعٍٜ       )ز( الطٗام   )ب( تػٕوطه٘      احلكٕه الداللٗٛ  )أ(       

 بٍعسٖٛ " الػسٖصٚ الهالوٗٛ ...   غّس وَ قاهأوَ   -3

 )د( نن وَ )أ( ٔ)ب(    )ز( آدً مسٗح         )ب( زٍٖاُ      وانظ وٕلس    ( )أ

 وَ املٕزفٗىات املكٗدٚ يف نمىٛ " أدمطت "  -4

 )د( أدمظ         )ز( ِىصٚ التعدٖٛ        )ب( اهلىصٚ ٔالتاٞ          دمظ  ( )أ

 عدد املٕزفٗىات يف الهمىٛ " ٖطىعُٕ "  -5

  )د( ضتٛ                )ز( مخطٛ                    زبعٛأ)ب(         ثالثٛ    ( )أ

 وَ قٕاٌني التشٕٖن ٔفل ٌعسٖٛ تػٕوطه٘    -6 

   )د( مجٗع وا ضبل       )ز( احلرف ٔالتشٕٖن       )ب( التكمص        التكدٖي    ( )أ

 اهلىصٚ يف " أمسع " وَ    -7

 ذنس ا)د( ال غئ مم               )ز( احلػٕ           )ب( المٕاسل     الطٕابل    ( )أ

 / 3ع 

 عسِّف )المػٛ ٔالهالً ٔالمطاُ( ٔوا عالقٛ أسدِا باألخس. -أ     



 اذنس أِي الٕظاٟف لمػٛ. -ب       

 وا وعٍٜ الدقٛ؟ ٔوا ودٝ إدزاك الٍشاٚ الكداوٜ هلرٓ الطىٛ العمىٗٛ لدزاضٛ  المػٛ يف وعاجلاتّي لكضاٖا لػٕٖٛ ؟              -ز       

 ف٘ عمٜ أضظ وّىٛ، اذنسِا ؟ ثيَّ بَِّٗ وصاٖآ ٔمساتْ ؟ / ٖكًٕ املٍّر الٕص4ع

ُّالت اليت تعرتٙ اجلىمٛ العسبٗٛ؟ ٔضِّح اثٍني تطبٗكًا ٔغسسًا بعد أُ  تعسِّف باملٍّر التشٕٖم٘ ٔالتٕلٗدٙ؟             5ع            / وا التش

 / 6ع

 العسبٗٛ، عدِّد  ٍِاك وعذىات عدَّٚ تٍألت الهػف عَ وعاٌ٘ املفسدات -أ        

 إٌٔاعّا، ٔاختصاصاتّا يف استٕاّٟا لمىفسدات ؟             

 ضمِّط الضٕٞ عمٜ )عمي المػٛ املكازُ(  ٔ)عمي المػٛ التكابم٘( غسسًا  -ب        

 ٔتفطريًا ؟            

 .بكريَت (quiz) تاقيكردنةوةي لةناكاو -
-Ali-A( بؤ كوردي و بةفؤنيت )Ali_K_Traditional) بة فؤنيت ككؤرس بووثيَويصتة  -

Traditional )بؤ عةرةبي و بةفؤنيت (Times New Roman) بؤئيهطميسى. 

 . هةر تيَبيهيةكي تر كة واوؤشتا هةيبيَت 

 
  أدٔات التكٕٖي ، ٔتٕشٖع الدزدات:

 الدزدٛ  األداٞ    ً 

 10  احلضٕز ٔالػٗاب ٔاملٍاغط   1 

  30  الدٔزٖٛ االختبازات    2 

  60  االختباز الٍّاٟ٘   3 

 


