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 زانياري واوؤشتا:
 

 :د.ٖػاّ فاحلنــــــاوي واوؤشتا:
 ايٓخٛ ٚتأٜٚالت٘ - ثصجؤري وردي واوؤشتا

 70070557570 ذ.ووباين:
     dr.hisham1979@yahoo.cooن:ئيىيَ
 واذووي واوؤشتا: يان وؤر
 

 بةش و بابةت: زانياري

 عربي :ةشبنــــــاوي 
 فك٘ ايًغ١ :ناوي بابةت

 ايسابع١:قؤناغ
 (2):ذوارةي يةكة

 د. ؾادم نسِٜ حي٢ٝ أ  واذووي شةرؤك بةش: و وؤر
 

 زانياري بةرثرس و جيَطري دَلهيايي جؤري بةش:

 د. عُس أمحد حمُٛد :جيَطرنــــــاوي  عبداهلل حطني عبدايًطٝفّ.  :بةرثرسنــــــاوي 
 07505470928ذ.ووباين: 10017707770ذ.ووباين:

 omarmahmoud1@hotmail.com ن:ئيىيَ hussen.1977@yahoo.com  ن:ئيىيَ
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     :بؤ شريَتوثيَويصتة كورتةيةك بهو                                   

           
 :ثيَهاشةي بابةت

 
 طريهطي بابةت:

ضد احلاج١، َٚٛانب١ ايتطٛز: فايعًِ بايًغ١، ٚايٛقٛف ع٢ً داليتٗا ٜطد حاج١ عظ١ُٝ، ضٛا٤ يف تعسٜب األيفاظ، أٚ 
                     .االضتغٓا٤ عٔ املؿطًخات ايدخ١ًٝ، أٚ يف بٝإ املكؿٛد مما ٜفد إىل أَتٓا َٔ أيفاظ، أٚ أخالم، أٚ َؿطًخات

 ئاواجني بابةت:
 األٖداف ايعا١َ       

 ٕ ذيو باب عظِٝ َٔ أبٛاب ايعًِ، جيٌُ بايفاضٌ إٔ ٜكف عًٝ٘، ٚيٛ مل ٜتعُل فٝ٘. إ -1
تطًعٓا  _ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ  _: فدزاض١ األؾٛات ايًغ١ٜٛ _عص ٚجٌ  _ايٛقٛف ع٢ً غ٤ٞ َٔ بدٜع ؾٓع اهلل  -2

 ع٢ً اجلٗاش ايؿٛتٞ. 
ٚذيو ٜدعٛ , فدزاض١ ايًغ١ دزاض١ ع١ًُٝ جتعًٓا ْدزى َٝصاتٗا، ٚمتهٓٓا َٔ َعسف١ أضسازٖا االعتصاش بايًغ١ ايعسب١ٝ: -3

 إىل االعتصاش بايعسب١ٝ اعتصاشًا َبًٓٝا ع٢ً ٚاقع َدزٚع. 
َٛاج١ٗ َا حياى ضد ايعسب١ٝ: ناتٗاَٗا بايؿعٛب١، ٚاجلُٛد، ٚناملٓادا٠ برتى اإلعساب، ٚايتٛج٘ إىل ايعا١َٝ،  -4

 ٚف جدٜد٠ إىل غري ذيو َٔ ايدعا٣ٚ اييت حتاى ضد ايعسب١ٝٚنتاب١ احلسٚف حبس

 
 األٖداف اخلاؾ١

ضد احلاج١، َٚٛانب١ ايتطٛز: فايعًِ بايًغ١، ٚايٛقٛف ع٢ً داليتٗا ٜطد حاج١ عظ١ُٝ، ضٛا٤ يف تعسٜب األيفاظ،  -1
فاظ، أٚ أخالم، أٚ َٔ أي ايًغ١ ايعسب١ٝ أٚ االضتغٓا٤ عٔ املؿطًخات ايدخ١ًٝ، أٚ يف بٝإ املكؿٛد مما ٜفد إىل 

 َؿطًخات.
خد١َ ايعًّٛ األخس٣: فك٘ ايًغ١ ي٘ عالق١ بهجري َٔ ايعًّٛ فايٛقٛف عًٝ٘، َٚعسفت٘ خيدّ نجريًا َٔ ايتخؿؿات  -5

 ٚايعًّٛ األخس٣. 

تعني ع٢ً ايٓطل  _ايتُهٔ َٔ ايٓطل ايطًِٝ: فُعسف١ خمازج األؾٛات، ٚؾفاتٗا َٚا ٜرتتب ع٢ً ذيو َٔ َباحح ١َُٗ 
 ًغ١.ايطًِٝ ي

 



  
        بابةتةكةخصتةي دابةشكردني                                    

 َاٖٛ فك٘ ايًغ١ ٚايفسم َابٝٓ٘ ٚعًِ ايًغ١ )ايفسم بني ايكدِٜ ٚاحلدٜح ٚاملدازع ايعسب١ٝ ٚاألٚزب١ٝ (   هةفتةي يةكةم

ايفك٘ تعسٜفا يغٜٛا ٚاؾطالحٝا ( ٚ) ايًغ١ يغٜٛا ٚاؾطالحٝا(   تعسٜف فك٘ ايًغ١ باعتباز َفسدٜ٘ )  هةفتةي دووةم
 ٚباعتبازٙ َسنبا.

 َٛضٛعات فك٘ ايًغ١  ٚايغسض َٔ دزاض١ ايعًِ.  هةفتةي شيَيةم

 املٓٗج ايٛؾفٞ . ---َٓاٖج ايبخح ايًغٟٛ   هةفتةي ضوارةم

 ايتازخيٞ ٚاملكازٕ ٚايعاّ ٚايرتجٝح بني املٓاٖج. املٓٗج  هةفتةي ثيَهجةم

 أؾٌ ْػا٠ ايًغ١ ٚأقٛاٍ ايعًُا٤ ايعسب١ٝ ٚاألٚزب١ٝ .  هةفتةي شةشةم

 ايٓظس١ٜ ايتٛقٝف١ٝ. -----أِٖ ْظسٜات فك٘ ايًغ١   هةفتةي حةفتةم

 ْظس١ٜ احملانا٠. -----ايٓظس١ٜ االؾطالح١ٝ   هةفتةي هةشتةم

 ايٓظس١ٜ ايتٛفٝك١ٝ , ٚايرتجٝح بني ايٓظسٜات. -----ايٓظس١ٜ ايغسٜص١ٜ  هةفتةي نؤيةم

 فك٘ ايًغ١ ٚعالقت٘ بايًعًّٛ األخس٣ .  هةفتةي دةيةم

 أٖٚاّ حٍٛ فك٘ ايًغ١.  هةفتةي يازدم

 ايٓظس١ٜ االٚىل  ٚتكطُٝاتٗا. ----فؿا٥ٌ ايًغات ٚاِٖ ايٓظسٜات  هةفتةي دوازدةم

 ايفؿا٥ٌ اهلٓد١ٜ ٚاالٚزب١ٝ ٚاؾٌ ايًغ١ ايهسد١ٜ. ---ايٓظس١ٜ ايجا١ْٝ   هةفتةي شيَسدةم

 ايًغ١ احلا١َٝ ٚايطا١َٝ ٚجرٚزٖا َٚٛطٓٗا اجلغسايف .  هةفتةي ضواردةم

 ايًغ١ ايطا١َٝ ٚاملبخح ايتازخيٞ ٚاملٛطٔ االٍٚ.  هةفتةي ثازدةم

 اخلؿا٥ـ املػرتن١ يًغات ايطا١َٝ ٚأُٖٗا.  هةفتةي شازدةم

 دزاض١ ايًٗجات ايعسب١ٝ ٚاملٓطل ايعسبٞ  ايًٗجات .  ةي حةظدةمهةفت

 مناذج َٔ ايًٗجات ٚخؿا٥ؿٗا ) طٞ , ايهػهػ١ .....(.   هةفتةي هةذدةم

 يغ١ قسٜؼ ٚعٛاٌَ ضٝادتٗا.  هةفتةي نؤزدةم

 ؾفات احلسٚف  ٚتعسٜفاتٗا ) اهلُظ , االضتفاي١ .....(.  هةفتةي بيصتةم

 خمازج احلسٚف ٚتعسٜفاتٗا ) اجملٗٛز , املُٗٛع, ايسخٛ .....(.   هةفتةي بيصت ويةك

 عٝٛب املٓطل ايعسبٞ ) ايتُت١ُ, ايًفف, ايعك١ً..(.   هةفتةي بيصت ودوو

 فضٌ ايًغ١ ايعسب١ٝ ٚاضايٝبٗا .  هةفتةي بيصت وشىَ

 أضساز ايٓظاّ ايًغٟٛ.   هةفتةي بيصت وضوار

 املػرتى ايًفظٞ تعسٜف٘ َٚعٓاٙ ٚأَج١ً تطبٝك١ٝ.  هةفتةي بيصت وثيَهج



 ايتضاد ايًفظٞ تعسٜف٘ َٚعٓاٙ ٚأَج١ً تطبٝك١ٝ.  هةفتةي بيصت وشةش

  ايرتادف ايًفظٞ تعسٜف٘ َٚعٓاٙ ٚأَج١ً تطبٝك١ٝ.  هةفتةي بيصت وحةوت

 ايٓخت ايًفظٞ تعسٜف٘ َٚعٓاٙ ٚأَج١ً تطبٝك١ٝ.   هةفتةي بيصت وهةشت

 اإلغتكام ايًفظٞ تعسٜف٘ َٚعٓاٙ ٚأَج١ً تطبٝك١ٝ.  هةفتةي بيصت ونؤ

 اإلبداٍ ايًفظٞ تعسٜف٘ َٚعٓاٙ ٚأَج١ً تطبٝك١ٝ.  هةفتةي شييةم

 
 

 شةرضاوةكان :                                          
 ٙ(.395ايؿاحيب يف فك٘ ايًغ١ .  البٔ فازع تـ)  (1
 ٙ(.434)فك٘ ايًغ١ ٚضس ايعسب١ٝ. ألبٞ َٓؿٛز ايجعاييب تـ  (2
 فك٘ ايًغ١ املكازٕ. د.إبساِٖٝ ايطاَسا٥ٞ. (3
 دزاضات يف فك٘ ايًغ١ . د.حمُد األْطانٞ.  (4
 املٛجص يف فك٘ ايًغ١ . د.زغٝد ايعبٝدٟ.  (5
 حمُد َاٜٛ. زايٛجٝص يف فك٘ ايًغ١ ايعسب١ٝ.  د.عبدا يكاد   (6
 فك٘ ايًغ١ ايعسب١ٝ ٚخؿا٥ؿٗا . د.إٌَٝ بدٜع ٜعكٛب.  (7
 ٚايف. دــــــــ١.  د.  عًٞ عبدا يٛاحفكـــــــــــــ٘ ايًغــ  (8
 فك٘ ايًغ١ ٚخؿا٥ـ ايعسب١ٝ.  د.  حمُد املبازى. (9

 فك٘ ايًغ١ . د.  ضامل ضًُٝإ اخلُاؽ. (01
 

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

 االجٛب١ ايُٓٛذج١ٝ:

 اِٖ ايٓظسٜات ؟ : نٝف ْػأ٠ ايًغ١ َٚاٖٞ 1ع

 : َا املكؿٛد بايٓظس١ٜ ايتٛفٝك١ٝ؟2ع



 :  َاٖٞ ْظسٜات ايفؿا٥ٌ ٚاىل اٟ فؿٌٝ تٓتُٞ ايًغ١ ايهسد١ٜ؟3ع

 : َا املكؿٛد بايرتادف َٚا اقٛاٍ ايعًُا٤ فٝ٘؟4ع 

 : َاذا ْعين باضساز ايٓظاّ ايًغٟٛ؟5ع 

 :  ضادت يغ١ قسٜؼ ع٢ً ايًغات االخس٣ َاٖٞ عٛاٌَ ضٝادتٗا؟ 6ع 
 .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 

 

 ايطًب١ داخٌ ايكاعات ايدزاض١ٝ. َػازنات  (1
 تٛثٝل ايرتابط بني عًّٛ ايعسب١ٝ , َٚعسف١ تازخيٗا ٚتساثٗا .   (2
 َعسف١ ايٓظسٜات األٚزب١ٝ يًغ١ عا١َ.  (3
 إجسا٤ ثالث١ اَتخاْات فؿ١ًٝ يف ايط١ٓ.   (4

 إجسا٤ اَتخاْات ١َٜٝٛ.
 
 
 
 


