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            :بؤ شريَتوثيَويصتة كورتةيةك بهو                                   

 ثيَهاشةي بابةت:
 

 طريهطي بابةت:
 

 ئاواجني بابةت:
 َٔ املتوقع يف ْٗاية ٖرا املكسز إٔ ُتخكل األٖداف اآلتية:                    

 تصويد ايطايب بإحطاع ْكدي يكساءة ايٓصوص األدبية. -1

 َعسفة ايطايب اآلييات ايٓكدية احلديجة الضتٓطام ايٓصوص األدبية. -2

 َعسفة ايطايب املٓاٖج ايٓكدية احلديجة وأضطٗا املعسفية. -3

 ييات َعسفية فًطفية عاَة.تصويد ايطايب بآ -4

        
        بابةتةكةخصتةي دابةشكردني                                    

 َكدَة يًُادة وَٓاقػة خمطط املكسز هةفتةي يةكةم

 َعٓى حتًيٌ ايٓصوص, وايفسم بني ايتفطري وايتأويٌ هةفتةي دووةم

 وظائف ايًغة هةفتةي شيَيةم

 ايدزاضة األدبية: حتًيٌ ايبٓية ايفهسية وايفٓية وايتجسبة ايػعوزية هةفتةي ضوارةم

 ايدزاضة األدبية: قساءة تطبيكية يف غعس اجلواٖسي هةفتةي ثيَهجةم

 املٓٗج االجتُاعي: أضط٘ وآييات٘ هةفتةي شةشةم

 املٓٗج االجتُاعي: قساءة تطبيكية يف غعس ايبياتي هةفتةي حةفتةم

 ايٓفطي: أضط٘ وآييات٘املٓٗج  هةفتةي هةشتةم

 املٓٗج ايٓفطي: قساءة تطبيكية يف غعس ابٔ ايسوَي هةفتةي نؤيةم

 االختباز ايفصًي األوٍ هةفتةي دةيةم

 املٓٗج ايبٓيوي: أضط٘ وَبادئ٘ هةفتةي يازدم

 املٓٗج ايبٓيوي: قساءة تطبيكية يف غعس ْصي٘ أبو عفؼ هةفتةي دوازدةم



 ائي: آييات٘ ايٓكديةاملٓٗج ايطيُي هةفتةي شيَسدةم

 املٓٗج ايطيُيائي: قساءة تطبيكية يف غعس ضعدي يوضف هةفتةي ضواردةم

 غعسية االْصياح: إطاز ْعسي يالْصياح هةفتةي ثازدةم

 غعسية االْصياح: قساءة تطبيكية يف غعس ْصاز قباْي هةفتةي شازدةم

 ايتٓاص: األضظ واملبادئ هةفتةي حةظدةم

 ايتٓاص: قساءة تطبيكية يف غعس حمُود دزويؼ هةفتةي هةذدةم

 ايتفهيهية: آييات االضرتاتيجية ايتفهيهية هةفتةي نؤزدةم

 ايػهٌ ايهتابي: قساءة تفهيهية يف ايٓطل ايجكايف هةفتةي بيصتةم

 االختباز ايفصًي ايجاْي هةفتةي بيصت ويةك

 ايعتبات ايٓصية: إطاز تٓعريي هةفتةي بيصت ودوو

 ايعتبات ايٓصية: قساءة تطبيكية يف زوايات ضًيِ بسنات وشىَ هةفتةي بيصت

 غعسية ايبداية ايٓصية: َاٖية ايبداية  هةفتةي بيصت وضوار

 غعسية ايبداية: قساءة تطبيكية يف قصص شنسيا تاَس هةفتةي بيصت وثيَهج

 غعسية اخلامتة ايٓصية: تٓعري وتطبيل هةفتةي بيصت وشةش

 غعسية ايعٓوإ: تٓعري وتطبيل هةفتةي بيصت وحةوت

 االختباز ايفصًي ايجايح هةفتةي بيصت وهةشت

 َساجعة عاَة يًُكسز هةفتةي بيصت ونؤ

 َساجعات وَٓاقػات عاَة هةفتةي شييةم
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 تيَبيين : 
 وةآلم بؤ تاقيكردنةوةكاني وةرزي وكؤتاي شاهَ دابهريَت . منوونةي ثرشيار و -

 مناذج َٔ األضئًة 
 ايفٓية يف ايٓص اْطالقًا َٔ ايدزاضة األدبية. ادزع ايبٓية -1

 حًٌ ايٓص اعتُادًا عًى املٓٗج االجتُاعي. -2

 تتبع مجاييات االْصياح يف ايٓص. -3

 اضتٓطل غعسية ايتٓاص يف ايٓص. -4

 اقسأ مجاييات ايبداية ايٓصية يف ايٓص. -5

 ادزع مجاييات ايعٓوإ يف ايٓص. -6

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

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

 
 . هةر تيَبيهيةكي تر كة واوؤشتا هةيبيَت 

 

 


