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 زانياري واوؤشتا:
 

 د.ٍػاو فاحل حامد  نــــــاوي واوؤشتا:
 اليخْ ّتأّٓالتُ -ثصجؤري وردي واوؤشتا

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

 زانياري بةش و بابةت:

 عربي :ةشبنــــــاوي 
 املدازع اليخْٓ٘ :ناوي بابةت

 السابع٘:قؤناغ
 2:ذوارةي يةكة

 د. صادم نسٓه حئٙ أ  واذووي شةرؤك بةش: و وؤر
 

 زانياري بةرثرس و جيَطري دَلهيايي جؤري بةش:

 د. عنس أمحد حمنْد :جيَطرنــــــاوي  عبداهلل حطني عبداللطٔفو.  :بةرثرسنــــــاوي 
 07505470928 ذ.ووباين: 10017707770 ذ.ووباين:

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

 ثيَهاشةي بابةت:
 بابةت:طريهطي 

ٌ َّ لػ٘ احلضازٗ العسبٔ٘ ٍٕ ميبع اليْز ّاملعسف٘ للهجري مً العصْز , ّالبد للطالب أٌ ٓعسف مطالو ٍرِ املعسف٘ , ّإلٌ  إ
 حباز ٍرا العله متالطن٘ األمْاج , تَدز خبالفاتَا ّعللَا,     ّممٔصاتُ ّمجالٔاتَا ّتصٓد  مبيطكَا ّجدٍا.

 ئاواجني بابةت:
اطالع الطالب للػ٘ العسبٔ٘ اىل ميابع ٍرِ االلػ٘ ّمدازضَا نالبصسٓني ّالهْفٔني ّغريٍه , مً خازج                 

الػسم االّضط, ّابسش علنائَا ّمؤضطَٔا , ّخالفاتَه ّأضبابَا ّمعسف٘ الكسٌّ اليت ناىْا فَٔا , ّنٔفٔ٘ ىػأتَا , 
            ّمهاٌ ىػأتَا.

  
        بابةتةكةخصتةي دابةشكردني                                    

 املدازع اليخْٓ٘ , ىػأتَا .  هةفتةي يةكةم

 اقْال الكدماء , املعاصسٌّ ,  ٍل تْجد مدزض٘ ,السأٖ باملدازع.  هةفتةي دووةم

 البصسٗ مسنص الجكاف٘ , مصطلح اليخْ.   هةفتةي شيَيةم

 ّاضع اليخْ, ىػأٗ اليخْ.    هةفتةي ضوارةم

 ابْ االضْدالدؤلٕ , حٔاتُ , علنُ , ىػأتُ. ثيَهجةمهةفتةي 

 دّافعُ , دٓين,قْمٕ, اجتناعٕ.  هةفتةي شةشةم

 اّائل اليخاٗ )عبداهلل بً اضخام(.   هةفتةي حةفتةم

 )حئٕ بً عنس, ْٓىظ بً حبٔب(. هةفتةي هةشتةم

 اخللٔل بً امحد الفسأٍدٖ, حٔاتُ.    هةفتةي نؤيةم

 تطْز اليخْ  البصسٖ عيد اخللٔل.   هةفتةي دةيةم

 خصائص املرٍب اليخْٖ يف البصسٗ.  هةفتةي يازدم

  ضٔبُْٓ , حٔاتُ, ّىػأتُ.  هةفتةي دوازدةم

 ثكافتُ , دزاضتُ , تسحالُ, تألٔف الهتاب ّالكْل فُٔ.  هةفتةي شيَسدةم

 املدزض٘ الهْفٔ٘, ّىػأتَا. هةفتةي ضواردةم

 علنائَا, ّمسانص الجكاف٘ .أبسش   هةفتةي ثازدةم



 أصْل املدزض٘ الهْفٔ٘.   هةفتةي شازدةم

 تطْز الدزاضات اليخْٓ٘ يف الهْف٘.  هةفتةي حةظدةم

 خصائص املدزض٘ الهْفٔ٘. هةفتةي هةذدةم

 الهطائٕ, حٔاتُ يف الهْف٘.  هةفتةي نؤزدةم

 حٔاتُ يف بػداد , ّتدزٓطُ .   هةفتةي بيصتةم

 الفساء , حٔاتُ .    هةفتةي بيصت ويةك

 مدزض٘ بػداد, التكاء املرٍبني.    هةفتةي بيصت ودوو

 الكدماء, احملدثني, غلب٘ املدزض٘ البصسٓ٘. هةفتةي بيصت وشىَ

 حلك٘ ثعلب , حلك٘ املربد.  هةفتةي بيصت وضوار

 مً ظل بصسٓا) الصجاج, ابً الطساج, الصجاجٕ, ابً جين(.   هةفتةي بيصت وثيَهج

 مً ظل نْفٔا)احلامض, ابً االىبازٖ(.  بيصت وشةش هةفتةي

 مً خلط املرٍبني )االخفؼ الصػري, ىفطُْٓ( ّمعيٙ املصطلح. هةفتةي بيصت وحةوت

 ابً نٔطاٌ , حٔاتُ , ّىػاتُ , ّالػلب٘ يف ازائُ. هةفتةي بيصت وهةشت

 املدزض٘ االىدلطٔ٘, اّائل اليخاٗ فَٔا.   هةفتةي بيصت ونؤ

 ّجَ٘ اليخْ يف االىدلظ ّظَْز ثْزٗ الػسب علٙ الػسم.      شييةمهةفتةي 

 ابً مضاء الكسطيب , حٔاتُ , تْجَُ, حنِْ.  

 نتاب ابً مضاء , ّمياقػ٘ ىظسٓ٘ العلل.  

 
 

 شةرضاوةكان :                                          
 (.585نتاب املرنس ّاملؤىح , للنربد )ِ (1
 العسبٔ٘ بني أمطَا ّحاضسٍا ,تألٔف: د.ابسأٍه الطامسائٕ. (5
 اخللٔل الفسأٍدٖ, تألٔف: د.مَدٖ املخصّمٕ. (3
 مػهالت يف التألف اللػْٖ, تألٔف: د.زغٔد العبٔدٖ. (4

 
 



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

 االجْب٘ الينْذجٔ٘:

 : نٔف تطْز اليخْ عيد اخللٔل بً امحد الفسأٍدٖ يف البصسٗ  ؟1ع

 :  تهله الهطائٕ ّحٔاتُ يف الهْف٘ ؟5ع

 : مصطلح خلط املرٍبني اطلل علٙ مدزض٘ بػداد مامعيٙ املصطلح ّمً ابسش علناء املدزض٘؟3ع

 : مً البػدادًٓ مً ظل بصسٓا  ظل نْفٔا ّميَه مً خلط املرٍبني تهله عً ذلو؟4ع

 : ىػات املدزض٘ االىدلطٔ٘ غسقٔ٘ ثه اىكلبت نٔف ذلو؟4ع

 : مإٍ ىظسٓ٘ ابً مضاء الكسطيب؟5ع

 
 .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 

 الكْاىني ّالضْابط

 الطلب٘ داخل الكاعات الدزاضٔ٘. مػازنات  (1
 تْثٔل الرتابط بني علْو العسبٔ٘ , ّمعسف٘ تازخيَا ّتساثَا .   (5
 إجساء ثالث٘ امتخاىات فصلٔ٘ يف الطي٘.   (3

 إجساء امتخاىات ْٓمٔ٘ .
 


