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    :بؤ شريَتوثيَويصتة كورتةيةك بهو                                   

 ثيَهاشةي بابةت:
 حمل٘ عام٘ عً املادٗ: 

 اليكد األدبٕ مادٗ مسافك٘ جلنٔع أدياع األدب بل ٍْ أدب مً ّدُ آخس ٓكْو األدب ّٓسقُٔ ألداٛ زضالتُ.  

فاليكد إذا مستبط باإلبداع ازتباطا ّدْدٓا، ّإٌ بدا أىُ تال لإلبداع. ألٌ اليكدد ٓبددأ مباغدسٗ بعدد ّادٗ الدي       
 اإلبداعٕ.

بدآ٘ زمبا مً قبل ميػُٝ..ثه ٓيفصل عيُ لٔكْو متدصد    التصددٖ لليصدْد ألداٛ    فاإلبداع ٓصشابُ اليكد..
 دّزِ بفهس خاد، ٍّْ ما ميهً تطنٔتُ جتْشا بيكد اليكد. 

صاسب اليكد الػعس أّا ألىُ ناٌ دْٓاٌ العسب، ثه ناٌ ليكد اليجس بعدِ ّدْد، ّ  نلتا احلالتني مل ٓهً اليكدد  
 ببني، بل أٌ ّدَ٘ ىعس الياقد مل تهً خالٔ٘ مً التعلٔل امليطكٕ.دلسد اضتشطاٌ أّ زفض غري مط

ّحنً ا ىؤمً بلد الي  للْصْل إىل مجالٔاتُ ّأضساِ، بل ىطبطب علٙ ظَسِ ّىتعامل معُ باحلدب ّاحليداٌ ستدٙ    
 جيلٕ ليا بيفطُ عً أضساِ ّمهنً مجالٔاتُ.

ألدبدٕ، سٔدح ضدٔفتكد سٔيٝدر ا لٔد٘ املياضدب٘       ٍّهرا ا ميهً ملتدص    األدب ّاللػ٘ أٌ ٓطتػيٙ عً اليكد ا
 لليعس إىل اليصْد.  

 طريهطي بابةت:
 ئاواجني بابةت:

 تبصري الطالب بأبسش املصطلشات ّآزاٛ العلناٛ فَٔا   دلال األدب..حنْ الفً ّاجلنال ّاألدب.  -1

 التعسف علٙ األضلْب ّعياصسِ لػسض التعامل األنادميٕ مع املادٗ.  -2

 الي  مً خالل األفهاز ّالعْاطف ّاخلٔال التعنل   دطد   -3

 التعسٓف بيعسٓات الفً للفً ّالفً للنذتنع ّآزاٛ العلناٛ فَٔنا. -4

 معسف٘ ىعسٓ٘ اليكد ّغْط اليكد ّصالت اليكد بالعلْو األخسٚ.  -5

 دعل املتدص  علٙ عله ّمعسف٘ بأىْاع الػعس )الػياٜٕ ّامللشنٕ ّاملطسسٕ ّالتعلٔنٕ(  -6

 ّمعسف٘ بأىْاع اليجس  )الكص٘ ّالسّآ٘ ّالكص٘ الكصريٗ ّاملطسسٔ٘ ّاملكال٘( دعل املتدص  علٙ عله -7

 تبصري الطالب بأٍه املياٍر اليكدٓ٘ امليتػسٗ   باسات األدب  -8
                         



        بابةتةكةخصتةي دابةشكردني                                    
 أضبابُ ّآثازِفْضٙ املصطلح.. ةفتةي يةكةمه

 زؤٓ٘ الكدماٛ ّاحملدثني للنصطلح
 مناذز تطبٔكٔ٘

 الفً ىػأتُ ّتعسٓفُ    ةفتةي دووةمه
 عياصس الفً

 ممٔصات الفياٌ / مناذز تطبٔكٔ٘ ةفتةي شيَيةمه
 الفً ّالفيٌْ العنلٔ٘ ّالصدم ّالهرب/ مناذز تطبٔكٔ٘

 اجلنال ّآزاٛ الفالضف٘ ّالعلناٛ فُٔ   ةفتةي ضوارةمه
 أًٓ ٓهنً اجلنال؟ مناذز تطبٔكٔ٘

 األدب التعازٓف ّاليػأٗ      ةفتةي ثيَهجةمه
 األضلْب ّعياصسِ    ةفتةي شةشةمه

 األفهاز..أمنْذز تطبٔكٕ)قطسٖ بً الفذاٛٗ(
 العْاطف..قصٔدٗ بدز غانس الطٔاب أسبٔين..ّقصٔدٗ األو ألبٕ فساع احلنداىٕ ةفتةي حةفتةمه
 ..قصٔدٗ املتييب ّقصٔدٗ أمحد عيرتاألخٔل٘  ةفتةي هةشتةمه

 اإلٓكاع..التعسٓف نٔف ىلنطُ   الكصٔدٗ؟ هةفتةي نؤيةم
 األضلْبٔ٘..املفَْو ّالتطبٔل       

 ااختباز األّل هةفتةي دةيةم
 ىعسٓ٘ الفً للنذتنع..األفهاز ّااعرتاضات     هةفتةي يازدم

   الفً ىعسٓ٘ الفً للفً..مفَْو ااضتنتاع هةفتةي دوازدةم
 مكدم٘   اليكد األدبٕ..لػ٘ ّاصطالسا ّىػأٗ    هةفتةي شيَسدةم

 ىعسٓ٘ اليكد)معيٙ اليكد ّأٍنٔتُ(
 غسّط الياقد ّمَنتُ هةفتةي ضواردةم

 ) حتلٔل قصٔدٗ طلك٘ لعدىاٌ الصاٜؼ(
 الػعس ّاليجس   )تطبٔكات( هةفتةي ثازدةم

 الػعس الػياٜٕ     )تطبٔكات( هةفتةي شازدةم

 الػعس امللشنٕ )تطبٔكات( هةفتةي حةظدةم

 الػعس املطسسٕ ) التنجٔلٕ( )تطبٔكات( هةفتةي هةذدةم

 الػعس التعلٔنٕ )تطبٔكات( هةفتةي نؤزدةم

 ااختباز الجاىٕ هةفتةي بيصتةم



 الكص٘.. التازٓذ ّاليػأٗ هةفتةي بيصت ويةك
 حتلٔل لكص٘ مشظ ّفيازات ّأزدْس٘

 السّآ٘ ّعياصسٍا هةفتةي بيصت ودوو
 السّآ٘ ّالطسدٓات

 حتلٔل زّآ٘ مهابدات عبد اهلل العاغل
 الكص٘ الكصريٗ     

 املطسسٔ٘ ّعياصسٍا هةفتةي بيصت وشىَ
 حتلٔل مطسسٔ٘ ) سهآ٘ األٓاو الجالث٘(

 املكال٘ هةفتةي بيصت وضوار
 حتلٔل مكال٘ قنٔ  الطعادٗ

 )تطبٔكات(امليَر التازخيٕ  هةفتةي بيصت وثيَهج

 حتلٔل قصٔدٗ باىت ضعاد لهعب بً شٍري هةفتةي بيصت وشةش

 امليَر التأثسٖ  )حتلٔل قصٔدٗ أخٕ ملٔدأٜل ىعٔن٘( هةفتةي بيصت وحةوت

امليَر اادتناعٕ )حتلٔل ملفَْو الكسٓ٘ عيد ٍٔهل ّطُ سطني ّتْفٔل احلهٔه  هةفتةي بيصت وهةشت
 ّالػسقاّٖ(

 البئْٖ )حتلٔل قصٔدٗ صبْح ألبٕ ىْاع(امليَر  هةفتةي بيصت ونؤ

 ااختباز الجالح هةفتةي شييةم

 
 شةرضاوةكان :                                          

   اليكد التطبٔكٕ األدبٕ احلدٓح ميطلكات ّتطبٔكات د. فاٜل مصطفٙ  د.عبدالسضا علٕ -1
 أصْل اليكد األدبٕ   امحد الػآب  -2
 ٍْبٔناٌ عله اجلنال   لدىٔظ  -3

 األضلْب ّاألضلْبٔ٘  لعبد الطالو املطدٖ      -4

   اليكد األدبٕ دزاض٘ ّتطبٔل    د.ننال ىػأت  -5

 معذه مصطلشات األدبٔ٘     دلدٖ ٍّب٘  -6

 مكدم٘   اليكد األدبٕ     د.علٕ دْاد الطاٍس  -7

 الهامل   اليكد األدبٕ    ننال أبْ مصلح  -8

 ٍالل  اليكد األدبٕ احلدٓح  د.ذلند غئنٕ -9

 أضظ اليكد األدبٕ احلدٓح دلنْع٘ مؤلفني   تسمج٘ ٍٔفاٛ ٍاغه  -10

 عله املطسسٔ٘    ىٔهْل اازدع  -11



 فً الكص٘ الكصريٗ    زغاد زغدٖ  -12

 بياٛ السّآ٘  ضٔصا قاضه  -13

 فً الكص٘    ذلند ْٓضف جنه  -14

 ددلٔ٘ اخلفاٛ ّالتذلٕ     ننال أبْ دٓب  -15

 
 تيَبيين : 

 تاقيكردنةوةكاني وةرزي وكؤتاي شاهَ دابهريَت . وةآلم بؤ منوونةي ثرشيار و -
 اجملنْع٘ األّىل:

 : أدب عً ّاسد مما ٓأتٕ؟1ع

 بني خصاٜ  الفً مً خالل تعسٓف اليَْٕٓ؟ -1

  ما ٍٕ أضباب سدّخ فْضٙ املصطلشات؟ -2
 : ادب عنا ٓأتٕ؟2ع

 ما ٍٕ عياصس فَه األدب عيد الياقد الفسىطٕ تني؟ -1
 مً ٍْ املدادع ليفطُ عيد الياقد ااىطباعٕ أىاتْل فساىظ؟ -2

 ملاذا مل ٓطتطع ٍاملت أٌ ٓجأز لْالدِ؟  -3

 ؟عسف الكص٘ الكصريٗ ّاذنس أٍه أعالمَا ّعياصسٍا: 3ع

 : ادب عً فسع ّاسد فكط؟4ع

 سلل قصٔدٗ )طلك٘( حتلٔال ىكدٓا؟ مع ذنس الي ؟ -1

 دبٔ٘؟مً خالل ى  بني أٍنٔ٘ األفهاز   اإلبداعات األ -2
 اجملنْع٘ الجاىٔ٘:

 : تهله عً ّاسد مما ٓأتٕ:                                    1ع

 ( دزد15٘)                                      آزاٛ الفالضف٘ ّالعلناٛ عً اجلنال؟  -1

 ( دزد15٘) املساسل اليت مست فَٔا نلن٘ األدب   اللػ٘ العسبٔ٘ ّاللػات األّزّبٔ٘؟  -2

 أدب عً ما ٓأتٕ؟: 2ع

 ( دزد5٘)                                      ؟ خصاٜصَا ّأذنس ؟ املكال٘  عسف   -1

 ( دزد10٘)               سلل قصٔدٗ )صبْح( ّفل امليَر البئْٖ؟ مع ذنس الي ؟  -2



                              : أدب عً فسع ّاسد ؟ 3ع

 ( دزد15٘العنل اإلبداعٕ؟                    ) عسف اليكد ّبني نٔف خيدو أطساف -1

 ( دزد15٘ما ٍٕ أٍه ممٔصات الفياٌ؟ بني ذلو مً خالل أمجل٘؟                   )  -2
 : أدب عً اثيني مما ٓأتٕ:4ع

 ( دزد7.5٘)                                عسف الػعس ّاليجس ّاذنس الفسم بٔيَنا؟ -1
 ( دزد7.5٘)                                        ما ٍٕ مسات الػعس امللشنٕ؟   -2

 ( دزد7.5٘مإٍ غسّط قبْل املصطلح                                           )
 

 اجملنْع٘ األّىل:

 : بني خصاٜ  الفً مً خالل تعسٓف اليَْٕٓ؟1ع

 ما ٍٕ أضباب سدّخ فْضٙ املصطلشات؟: 2ع

 : ادب عنا ٓأتٕ؟3ع

 فَه األدب عيد الياقد الفسىطٕ تني؟ما ٍٕ عياصس   -1
 مً ٍْ املدادع ليفطُ عيد الياقد ااىطباعٕ أىاتْل فساىظ؟  -2

 : سلل قصٔدٗ )طلك٘( حتلٔال ىكدٓا؟ مع ذنس الي ؟4ع

 اجملنْع٘ الجاىٔ٘:

 : اذنس عياصس املطسح بإجياش؟ ّاغسح ّاسدا ميَا؟1ع

 : أدب عنا ٓأتٕ؟2ع

 البئٌْْٓ   الطاس٘ اليكدٓ٘؟ما ٍٕ املفأٍه اليت ٓسفضَا  .1
 ملاذا مل ٓطتطع ٍاملت أٌ ٓجأز لْالدِ؟ .2

 : سلل قصٔدٗ )صبْح( ّفل امليَر البئْٖ؟ مع ذنس الي ؟3ع

 : مً خالل ى  بني أٍنٔ٘ األفهاز   اإلبداعات األدبٔ٘؟4ع

 اجملنْع٘ الجالج٘:



 : مً خالل ى  بني أٍنٔ٘ العْاطف   اليصْد األدبٔ٘؟1ع

 سات عنل املصطلح؟: أذنس ضا2ع

 عسف الػعس ّاليجس ّاذنس الفسم بٔيَنا؟: 3ع

 : أذنس عياصس السّآ٘ ّاغسح اثيني ميَا؟4ع

 : بني خصاٜ  الفً مً خالل تعسٓف اليَْٕٓ للفً؟1ع

 : عسف األضلْب ؟ ّاذنس عياصسِ مع ااضتػَاد؟2ع

 : ادب عً ثالث٘ مما ٓأتٕ؟3ع

 فَه األدب عيد اليكد الفسىطٕ تني؟ عياصس -1

 املدادع ليفطُ عيد الياقد ااىطباعٕ أىاتْل فساىظ؟ -2

 زفض البئْٓني ألغٔاٛ معٔي٘؟ -3

 امتٔاش قسٓ٘ الػسقاّٖ عً قسٓ٘ ٍٔهل ّطُ سطني ّتْفٔل احلهٔه؟ -4

 : اذنس عياصس السّآ٘ بإجياش؟ ّغسح ّاسدا ميَا؟4ع

 : ادب عً فسع ّاسد فكط5ع

 قصٔدٗ )طلك٘( حتلٔال ىكدٓا؟ مع ذنس الي ؟ سلل -1

 سلل قصٔدٗ )صبْح( ّفل امليَر البئْٖ؟ -3
 .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 
 


