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 :زانياري مامؤستا
 

       عمر أمحد حممود. د :نــــــاوي مامؤستا
    اللغة العربية واللغات السامية مامؤستاثسثؤري وردي 

                                15212251540:موبايل.ذ
                    omarmahmoud1@hotmail.com  :لئيميَ
 :واذووي مامؤستا يان مؤر

 
 :زانياري بةش و بابةت

 اللغة العربية  :ةشبنــــــاوي 
 التعبري :ناوي بابةت

  وىاملرحلة األ :قؤناغ
  3:ذمارةي يةكة

 صادق كريم حييى. د أ  :واذووي سةرؤك بةش و مؤر
 

 :زانياري بةرثرس و جيَطري دَلنيايي جؤري بةش

 عبداهلل بريم يونس. د   :جيَطرنــــــاوي  أمري رفيق عوال. د   :بةرثرسنــــــاوي 
 15510032352:موبايل.ذ 15212020505:موبايل.ذ

 Dr.abdullah1979@yahoo.com    :لئيميَ ameer.a@soranu.com  :لئيميَ

 



                             
     :بؤ سريَتوثيَويستة كورتةيةك بنو                                   

                    
 :ثيَناسةي بابةت

فإذا ارتبط التعبري باحلديث فهو . االستماع، واحلديث، والقراءة، والكتابة، ويرتبط التعبري اللغوي بفين احلديث والكتابة: اللغة أربعة فنون

 .احملادثة أو التعبري الشفوي، وإذا ارتبط التعبري بالكتابة فهو التعبري الكتابي

 :والتعبري اللغوي على نوعني

احملادثة و : نوع يكون الغرض منه اتصال الناس بعضهم ببعض لقضاء حاجاتهم و تنظيم شؤون حياتهم، مثل: التعبري الوظيفي- 0

و  املناقشة، وحكاية القصص و األخبار، وإلقاء الكلمات و اخلطب، وإعطاء التعليمات و اإلرشادات، وكتابة التقريرات، واملذكرات،

 .و حنو ذلك... امللخصات، والنشرات، و اإلعالنات، والدعوات، و حترير الرسائل

يكون الغرض منه التعبري عن األفكار و املشاعر و اخلواطر و نقلها إى اآلخرين بطريقة مشوقة : التعبري اإلبداعي أو اإلنشائي- 4

 .ابة املذكرات الشخصية، و الرتاجم، ونظم الشعركتابة املقاالت، و تأليف القصص و التمثيليات، وكت: ومثرية، مثل

 .التعبريهو يف احملصلة وسيلة لالتصال بني اإلنسان وأخيه اإلنسان

 
 :طرينطي بابةت

كما أن للتعبري  التعبري جمموعة من املهارات اللغوية املتنوعة اليت جيب أن يتقنها الطالب حتى يصبح متمكنًا مما يريد أن يعرب عنه يف يسر،

وهذا البعد املعريف يكسب الطالب . بعدَا معرفيَا يرتبط بتحصيل املعلومات و احلقائق واألفكار و اخلربات عن طريق القراءة املتنوعة الواعية

 .الطالقة اللغوية والقدرة على بناء الفقرات وترتيبها -عند الكتابة  -

 
 :ئاماجني بابةت

                            
 .الصحيحة العربية أن يتمكن الطالب من مهارة االستماع و يعتاد التحدث والكتابة باللغة -   



 .أن يتقن الطالب املالحظة السليمة عند وصف األشياء و األحداث واملواقف -

 .الستعماهلا يف حياته اللغوية أن ينتقي األلفاظ املناسبة للمعاني، و كذا الرتاكيب والتعبريات ويتزود بها -

 .أن يعرب تعبريَا صحيحَا عن مشاعره وأحاسيسه وأفكاره يف أسلوب واضح ورفيع ومؤثر -

 . أن يتقن األعمال الكتابية املختلفة اليت ميارسها يف حياته العلمية والفكرية داخل اجلامعة أوخارجها -

 
        بابةتةكةشتةي خدابةشكردني                                    

  مقدمة للمادة ومناقشة خمطط املقرر هةفتةي يةكةم
 الثلج الدافئ: االستماع هةفتةي دووةم

 العام اجلديد: التعبري الشفوي
 رؤيا طائر : القراءة والنصوص

 

 رؤيا طائر: القراءة والنصوص هةفتةي سيَيةم
 املشهد املسرحي: التعبري الكتابي
 املشهد املسرحي :التعبري الكتابي

 

 أمي: االستماع هةفتةي ضوارةم
 (تعزيز)إبداء الرأي : التعبري الشفوي

 احرتام القانون: القراءة والنصوص

 

 احرتام القانون: القراءة والنصوص هةفتةي ثيَنجةم
 كتابة املقالة: التعبري الكتابي
 كتابة املقالة: التعبري الكتابي

 

 العربحكم : االستماع هةفتةي شةشةم
 احلاجة إى الصديق :التعبري الشفوي

 من ذكريات الشاعر: القراءة والنصوص

 

 من ذكريات الشاعر: القراءة والنصوص هةفتةي حةفتةم
 الرسالة الشخصية: التعبري الكتابي
 الرسالة الشخصية:التعبري الكتابي

 

  االختبار الفصلي األول هةفتةي هةشتةم
 قيمة اإلنسان :االستماع هةفتةي نؤيةم

 عرض الرأي: التعبري الشفوي
 كوابيس ال تنسى: القراءة والنصوص

 

 كوابيس ال تنسى: القراءة والنصوص هةفتةي دةيةم
 (النص الذاتي) كتابة املقطع : التعبري الكتابي

 



 (النص الذاتي) كتابة املقطع : التعبري الكتابي
 منتدى مي زيادة األدبي: االستماع هةفتةي يازدم

 احلوار املنظم: التعبري الشفوي
 ثقافة احلوار: القراءة والنصوص

 

 ثقافة احلوار: القرءة والنصوص هةفتةي دوازدةم
 (النص الوصفي) كتابة املقطع :  التعبري الكتابي
 (النص الوصفي) كتابة املقطع :  التعبري الكتابي

 

 

 تقرير عن كردستان: االستماع هةفتةي سيَزدةم
 التلفاز :الشفويالتعبري 

 اإلعصار: القراءة والنصوص

 

 اإلعصار: القراءة والنصوص هةفتةي ضواردةم
 التلخيص: التعبري الكتابي
 التلخيص: التعبري الكتابي

 

  االختبار الفصلي الثاني هةفتةي ثازدةم
 والدة قلم: االستماع هةفتةي شازدةم

 عرض مشكلة : التعبري الشفوي
 أوقات الفراغ :القراءة والنصوص

 

 أوقات الفراغ: القراءة والنصوص هةفتةي حةظدةم
 إضافة حوار إى قصة: التعبري الكتابي
 إضافة حوار إى قصة: التعبري الكتابي

 

 النشرة اجلوية: االستماع هةفتةي هةذدةم
 :التعبري الشفوي

 املوسيقا: القراءة والنصوص

 

 املوسيقا: القراءة والنصوص هةفتةي نؤزدةم
 تصميم خمطط موضوع: التعبري الكتابي
 تصميم خمطط موضوع: التعبري الكتابي

 

 إشراقة العيد: االستماع هةفتةي بيستةم
 تقرير شفوي عن رحلة: التعبري الشفوي

 أيتها األرض: القراءة والنصوص 

 

 أيتها األرض: القراءة والنصوص هةفتةي بيست ويةك
 إعادة صياغة قصة: التعبري الكتابي
 إعادة صياغة قصة: التعبري الكتابي

 

 املغفلة: االستماع هةفتةي بيست ودوو
 املوزانة بني رأيني: التعبري الشفوي

 أركان السعادة: القراءة والنصوص

 



 أركان السعادة: القراءة والنصوص هةفتةي بيست وسىَ
 اإلعالن: التعبري الكتابي
 اإلعالن: التعبري الكتابي

 

 : االستماع هةفتةي بيست وضوار
 :التعبري الشفوي

 رسالة ماركيز األخرية: القراءة والنصوص

 

 رسالة ماركيز األخرية: القراءة والنصوص هةفتةي بيست وثيَنج
 نص وصفي: التعبري الكتابي
 نص وصفي: التعبري الكتابي

 

 لئال متوت اإلنسانية: االستماع هةفتةي بيست وشةش
 اختاذ القرار: التعبري الشفوي

 كان يومذاك طفاًل: القراءة والنصوص

 

 كان يومذاك طفاًل: القراءة والنصوص هةفتةي بيست وحةوت
 التعليق على صورة: التعبري الكتابي
 التعليق على صورة: التعبري الكتابي

 

  االختبار الفصلي الثالث هةفتةي بيست وهةشت
  مراجعات عامة هةفتةي بيست ونؤ

  عامة مراجعات هةفتةي سييةم
 
 

 :سةرضاوةكان                                           
 .دار الفكر: طرائق تدريس اللغة العربية، عمان(: 4115)أبو الضبعات، زكريا امساعيل 

 .دار املعرفة: فن الكتابة والقول، بريوت(: 4114)ألتوجني، حممد 

 .دار الفكر: دمشقطرائق تدريس اللغة العربية، (: 0550)الركابي، جودت 

 .دار املعرفة: كيف تكتب موضوعًا انشائيًا، بريوت(: 4115)راجي، حممد بن حسن كّناس 

 .تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق، الدار املصرية اللبنانية(: 4110)شحاتة، حسن 

 .دار احلامد للنشر والتوزيع :فن الكتابة والتعبري، عّمان(: 0555)صبيح، إبراهيم و آخرون 

 . دار املسرية: أساليب تدريس اللغة العربية بني النظرية و التطبيق، عّمان(: 4115)عاشور، راتب قاسم 

 املهارات األساسية يف اللغة العربية، متطلب جامعة، املستوي األول، (: 4115)عبداجمليد، مجيل و آخرون 



 .دار اليازوري: التعبري، عمانفن الكتابة و(: 4110)عيد، زهدي حممد 

 .جروس برس: فن املراسلة، رسائلك يف مجيع املناسبات، طرابلس(: ت.ب)القّوال، انطوان 

 . دار األمل للنشر والتوزيع: التكاملية يف تعليم اللغة العربية، اربد(: 4114)مراد، سعيد حممد 

 .مكتبة ابن سينا: ألدبي، القاهرةاإلنشاء ا(: 0550)هريدي، أمحد حممد؛ عبدالعليم أبوبكر علي 

 
 

 : تيَبيين 
 .وةآلم بؤ تاقيكردنةوةكاني وةرزي وكؤتاي سالَ دابنريَت  منوونةي ثرسيار و -
 .بكريَت (quiz) تاقيكردنةوةي لةناكاو -
-Ali-A)بؤ كوردي و بةفؤنيت ( Ali_K_Traditional) بة فؤنيت ككؤرس بووثيَويستة  -

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

 
  هةر تيَبينيةكي تر كة مامؤستا هةيبيَت. 

 .ميكن أن خيضع هذا اجلدول للتعديل حسب احلاجة و الضرورة -

  .يتم استخدام كافة الوسائل التعليمية السمعية والبصرية املتاحة -

 . والتعبري بنوعيه الوظيفي و اإلبداعي تتمحور أسئلة االختبار حول مبادئ الكتابة العربية، -

 
 
 


