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 زانياري واوؤشتا:
 

 د. عبداهلل بريو ْٓىس نــــــاوي واوؤشتا:
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 زانياري بةش و بابةت:

 رةبىعة  :ةشبنــــــاوي 
 اليكد العسبٕ الكدٓه :ناوي بابةت

 املسحل٘ الجالج٘  :قؤناغ
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 أ د صادم نسٓه حئٙ واذووي شةرؤك بةش: و وؤر
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 د. عنس أمحد حمنْد :جيَطرنــــــاوي  عبداهلل حسني عبداللطٔفو.  :بةرثرسنــــــاوي 
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 omarmahmoud1@hotmail.com ن:ئيىيَ hussen.1977@yahoo.com ن:ئيىيَ

 



                             
    :بؤ شريَتوثيَويصتة كورتةيةك بهو                                   

 ثيَهاشةي بابةت:

 ّصف املادٗ:

 ٓعيٙ ٍرا املكسز بدزاس٘ اليكد العسبٕ الكدٓه مً خالل البحح يف ىصأتُ ّتطْزِ    

 ّاجتاٍاتُ ّالكطآا السئٔس٘ فُٔ.    

 طريهطي بابةت:

 ئاواجني بابةت:
 :  مكسز اليكد األدبٕ الكدٓه  أٍداف تدزٓس                            

 ىصأٗ اليكد العسبٕ الكدٓه ّتطْزِ. أٌ ٓكف الطالب علٙ-  

 أٌ ٓفَنْا اجتاٍات اليكد الكدٓه ّقطآاِ.-                              

 أٌ ٓعسفْا أبسش اليكاد الكدماء ّدَْدٍه يف ٍرا اجملال.-

  أٌ ٓكفْا علٙ أسلْب اليكد الكدٓه مً خالل التعامل مع أٍه نتب الرتاخ اليكدٖ.-                   

 الْقْف علٙ دزاس٘ اليكاد لليصْص األدبٔ٘ ّاليكدٓ٘-                  

 
        بابةتةكةخصتةي دابةشكردني                                    

  –تعسٓف اليكد لػ٘ ّاصطالحا  –أٍه املصادز ّاملسادع املساعدٗ  هةفتةي يةكةم
 أٍنٔ٘ اليكد يف الدزاسات األدبٔ٘ . 

 مالحظات –اليكد بني اليظسٓ٘  ّاألحهاو التلكائٔ٘   –اليكد يف عصس ما قبل اإلسالو 
 اليكد يف العصس األمْٖ بٔئ٘ احلذاش ّالعسام ّالصاو

 هةفتةي دووةم
 هةفتةي شيَيةم

 هةفتةي ضوارةم
 حْل اليكد الكدٓه . الكدزٗ التعبريٓ٘ باستعنال األسلْب الهامل .  هةفتةي ثيَهجةم

 الْاقع األدبٕ ّاملبالػ٘ ّاإلغسام . العْٔب الفئ٘  –قدزٗ األلفاظ ّىكل املعيٙ 
 

 هةفتةي شةشةم
 هةفتةي حةفتةم
 هةفتةي هةشتةم



 التعسٓف بالهتاب ّأٍنٔتُ  -نتاب طبكات فحْل الصعساء البً سالو اجلنحٕ   هةفتةي نؤيةم
 قطٔ٘ االىتحال . –الصعس املصيْع  –الكطآا اليكدٓ٘ اليت ىظس هلا الهتاب : الفحْل٘ 

 مفَْو الطبك٘ عيد ابً سالو . حتلٔل ىصْص ىكدٓ٘ خمتازٗ مً الهتاب .
 هةفتةي دةيةم
 هةفتةي يازدم

 هةفتةي دوازدةم
  –اليكد يف الكسٌ السابع اهلذسٖ  هةفتةي شيَسدةم

 تطْز السؤٓ٘ اليكدٓ٘ مً األحهاو العام٘ إىل  
 اليكد ّالتحلٔل األسلْبٕ .  –التيظري امليَذٕ 

 مسات اليكد يف الكسٌ السابع اهلذسٖ .  

 هةفتةي ضواردةم
 هةفتةي ثازدةم

 هةفتةي شازدةم
التعسٓف بالهتاب ّأٍنٔتُ . حتلٔل احملاّز  –نتاب ) ىكد الصعس ( لكدام٘ بً دعفس  هةفتةي حةظدةم

 اليكدٓ٘ الْازدٗ يف الهتاب . 
 أىْاع الصعس حبسب اجلْدٗ .  –بً دعفس  حتدٓد الصعس عيد قدام٘

 حتلٔل اليصْص اليكدٓ٘ الْازدٗ يف نتاب قدام٘ .  

 هةفتةي هةذدةم
 هةفتةي نؤزدةم
 هةفتةي بيصتةم

 نتاب ) املْاشى٘ بني أبٕ متاو ّالبحرتٖ ( لآلمدٖ ، التعسٓف بالهتاب ّأٍنٔتُ .  هةفتةي بيصت ويةك
 تعسٓفُ ّأسسُ اليكدٓ٘ .  –عنْد الصعس (  مصطلح ) –ميَذٔ٘ الهتاب 

 أزناٌ عنْد الصعس ننا ّزدت يف نتاب ) شسح احلناس٘ ( للنسشّقٕ . 
 حتلٔل أزناٌ عنْد الصعس ّالْقْف علٙ أٍنٔتَا اليكدٓ٘ . 

 ّمياقص٘ بعض تكازٓس الطلب٘ . –دزاس٘ تطبٔكٔ٘ لبعض اليصْص املدتازٗ 

 هةفتةي بيصت ودوو

 قطٔ٘ اللفظ ّاملعيٙ يف اليكد العسبٕ الكدٓه وشىَهةفتةي بيصت 
 صْز ىكد امليعٙ عيد اليكاد   

 مكآٔس اللفظ الصحٔح عيد اليكاد
 تطبٔكات علٙ اللفظ ّاملعيٙ

 هةفتةي بيصت وضوار
 هةفتةي بيصت وثيَهج

 هةفتةي بيصت وشةش
 ّآزاء اليكاد العسب فَٔا .  –السسقات الصعسٓ٘  -3 هةفتةي بيصت وحةوت

 ّآزاء اليكاد العسب فَٔا . –مسأل٘ اللفظ ّاملعيٙ ،  -4
 دزاس٘ ّحتلٔل آلزاء اليكاد . –ىظسٓ٘ األغساض الصعسٓ٘  -5

 مسادع٘ عام٘ ّتطبٔكات . –مياقص٘ حبْخ عدد مً الطلب٘ 

 هةفتةي بيصت وهةشت
 هةفتةي بيصت ونؤ

 هةفتةي شييةم
 
 

 



 شةرضاوةكان :                                          
 مصادز مادٗ اليكد العسبٕ الكدٓه:

 تازٓذ اليكد األدبٕ عيد العسب، إحساٌ عباس 

 ّٖأسس اليكد األدبٕ عيد العسب، أمحد أمحد بد 

 اليكد امليَذٕ عيد العسب، حمند ميدّز 

 اليكد األدبٕ عيد العسب اخلطْات األّىل، حمند خطس 

 يف اليكد األدبٕ الكدٓه عيد العسب، مصطفٙ عبد السمحً إبسأٍه
 

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

 

  طسم تدزٓس املكسز:       

  ـ طسٓك٘ احملاضسٗ ) اإللكاء ( .1    

 ـ طسٓك٘ املياقص٘ ّاحلْاز .  2   

 ) مَازات االتصال ّالتْاصل األنادميٕ )مع املصادز ّاألشداص 

 . أٌ ٓتدزب الطلب٘ علٙ التعامل مع اليصْص ّاملصادز الرتاثٔ٘.1

 الكدٓه ّمْاقع إلهرتّىٔ٘ خمتازٗ. يكد. أٌ ٓتعامل الطلب٘ مع مهْىات املهتب٘ املتعلك٘ بال2

 ٘مَازات عنلٔ٘ خاص٘ بالتدصص ّاملَي٘ ذات العالق 

 أٌ تتطْز مكدزٗ الطلب٘ علٙ استعنال اللػ٘ يف البحح ّاملياقص٘ ّتكدٓه العسّض. .1

 أٌ تتْسع خربٗ الطالب يف حتلٔل اليصْص األدبٔ٘ ّترّقَا ّتفسريٍا .2



 :أدّات التكٔٔــــه 

 ٗتكازٓس  ّأحباخ قصري 

 ٗامتحاىات قصري 

 ّادبات 

 تكدٓه شفْٖ لألحباخ ّالتكازٓس 

 ٘ٔامتحاىات فصلٔ٘ ّىَائ 

 العلنٔ٘ ّالتْثٔلاألماى ٘ 

 أسلْب التْثٔل 

  إسياد احلكْم الفهسٓ٘ ألصحابَا 

 ٕاالبتعاد عً السطْ األنادمي 

 
 
 
 
 


