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     :بؤ شريَتوثيَويصتة كورتةيةك بهو                                   

 ثيَهاشةي بابةت:
ف5ٕٛٓ االضتُاع، ٚاحلدٜح، ٚايكسا٠٤، ٚايهتاب١، ٜٚستبط ايتعبري ايًغٟٛ بفين احلدٜح ٚايهتاب١. فإذا ازتبط ايتعبري باحلدٜح فٗٛ  ايًغ١ أزبع١

 احملادث١ أٚ ايتعبري ايػفٟٛ، ٚإذا ازتبط ايتعبري بايهتاب١ فٗٛ ايتعبري ايهتابٞ.

 ٚايتعبري ايًغٟٛ ع٢ً ْٛعني5

غسض َٓ٘ اتصاٍ ايٓاع بعضِٗ ببعض يكضا٤ حاداتِٗ ٚ تٓعِٝ غؤٕٚ حٝاتِٗ، َج5ٌ احملادث١ ٚ ايتعبري ايٛظٝف5ٞ ْٛع ٜهٕٛ اي -1

املٓاقػ١، ٚحها١ٜ ايكصص ٚ األخباز، ٚإيكا٤ ايهًُات ٚ اخلطب، ٚإعطا٤ ايتعًُٝات ٚ اإلزغادات، ٚنتاب١ ايتكسٜسات، ٚاملرنسات، ٚ 

 ا٥ٌ... ٚ سلٛ ذيو.املًخصات، ٚايٓػسات، ٚ اإلعالْات، ٚايدعٛات، ٚ حتسٜس ايسض

ايتعبري اإلبداعٞ أٚ اإلْػا5ٞ٥ ٜهٕٛ ايغسض َٓ٘ ايتعبري عٔ األفهاز ٚ املػاعس ٚ اخلٛاطس ٚ ْكًٗا إىل اآلخسٜٔ بطسٜك١ َػٛق١  -2

 َٚجري٠، َج5ٌ نتاب١ املكاالت، ٚ تأيٝف ايكصص ٚ ايتُجًٝٝات، ٚنتاب١ املرنسات ايػخص١ٝ، ٚ ايرتادِ، ْٚعِ ايػعس.

 احملص١ً ٚض١ًٝ يالتصاٍ بني اإلْطإ ٚأخٝ٘ اإلْطإ.ايتعبريٖٛ يف 

 طريهطي بابةت:
تعبري ايتعبري دلُٛع١ َٔ املٗازات ايًغ١ٜٛ املتٓٛع١ اييت جيب إٔ ٜتكٓٗا ايطايب حت٢ ٜصبح َتُهًٓا مما ٜسٜد إٔ ٜعرب عٓ٘ يف ٜطس، نُا إٔ يً

ات عٔ طسٜل ايكسا٠٤ املتٓٛع١ ايٛاع١ٝ. ٖٚرا ايبعد املعسيف ٜهطب ايطايب بعدَا َعسفَٝا ٜستبط بتخصٌٝ املعًَٛات ٚ احلكا٥ل ٚاألفهاز ٚ اخلرب

 ايطالق١ ايًغ١ٜٛ ٚايكدز٠ ع٢ً بٓا٤ ايفكسات ٚتستٝبٗا. -عٓد ايهتاب١  -

 ئاواجني بابةت:
 ايصخٝخ١. ايعسب١ٝ إٔ ٜتُهٔ ايطايب َٔ َٗاز٠ االضتُاع ٚ ٜعتاد ايتخدخ ٚايهتاب١ بايًغ١ -   

 املالحع١ ايط١ًُٝ عٓد ٚصف األغٝا٤ ٚ األحداخ ٚاملٛاقف.إٔ ٜتكٔ ايطايب  -

 إٔ ٜٓتكٞ األيفاظ املٓاضب١ يًُعاْٞ، ٚ نرا ايرتانٝب ٚايتعبريات ٜٚتصٚد بٗا الضتعُاهلا يف حٝات٘ ايًغ١ٜٛ. -

 إٔ ٜتعٛد ايطسع١ يف ايتفهري ٚايتعبري ملٛاد١ٗ املٛاقف ايػف١ٜٛ ٚايهتاب١ٝ ايطاز١٥. -



 خٝخَا عٔ َػاعسٙ ٚأحاضٝط٘ ٚأفهازٙ يف أضًٛب ٚاضح ٚزفٝع َٚؤثس.إٔ ٜعرب تعبريَا ص -

 إٔ ٜتكٔ األعُاٍ ايهتاب١ٝ املختًف١ اييت ميازضٗا يف حٝات٘ ايع١ًُٝ ٚايفهس١ٜ داخٌ اجلاَع١ أٚخازدٗا.  -

 إٔ ٜٛضع ٜٚعُل أفهازٙ، ٜٚتعٛد ايتفهري املٓطكٞ، ٜٚهتطب ايكدز٠ ع٢ً تستٝب األفهاز ٚتٓعُٝٗا. -

        بابةتةكةخصتةي دابةشكردني                                    
 ايكدز٠ ع٢ً ايٛصف - ايكدز٠ ع٢ً املٓاقػ١  - َٗاز٠ االضتُاع ٚاملالحع١ -5 اختباز املطت٣ٛ ةفتةي يةكةمه

 َكد١َ ٚمتٗٝد5 تعبري5 تعسٜف٘ ٚأْٛاع٘اي ةفتةي دووةمه

 نتاب١ بطاق١ ايت١٦ٓٗ ايتعبري ايٛظٝفٞ ايهتاب5ٞ -

 5 تكسٜس إخباز5ٟ ايػباب يف نسدضتإَٗاز٠ االضتُاع

 عالَات ايرتق5ِٝ َبادئ ايهتاب١ ةفتةي شيَيةمه
 نتاب١ بطاق١ ايػهس ايتعبري ايٛظٝفٞ ايهتاب5ٞ-

 5 تكسٜس إخباز5ٟ ايتعًِٝ يف نسدضتإَٗاز٠ االضتُاع
 )تابع( عالَات ايرتق5ِٝ َبادئ ايهتاب١ ةفتةي ضوارةمه

 إعداد ن١ًُ أٚ خطب5١ ن١ًُ املٓاضبات نتاب١ ايتعبري ايٛظٝفٞ ايهتاب5ٞ-
 5 قص١ َٔ ايرتاخ ايعسبَٞٗاز٠ االضتُاع

 )تت١ُ( عالَات ايرتق5ِٝ َبادئ ايهتاب١ ةفتةي ثيَهجةمه
 منٛذج اخلطب١ - رلطط يهتاب١ ن١ًُ أٚ خطب١ايتعبري ايٛظٝفٞ ايهتاب5ٞ -

 تكسٜس إخبازٟ تًفص5ْٜٞٛ "ٚبا٤ اْفًْٛصا ايطٝٛز" 5َٗاز٠ االضتُاع
 خطٛات ايتًخٝص –َباد٤٣ ايتًخٝص  –ايتعبري ايهتاب5ٞ فٔ ايتًخٝص  ةفتةي شةشةمه

 5 تكسٜس إخبازٟ تًفص5ْٜٞٛ "ايٓػس٠ اجل١ٜٛ"َٗاز٠ االضتُاع
 يف ايتًخٝص مناذج –خصا٥ص ايتًخٝص  –ايتعبري ايهتاب5ٞ فٔ ايتًخٝص  ةفتةي حةفتةمه

 ْػاط5 تكطِٝ ايطالب إىل حٛايٞ عػس دلُٛعات يتكّٛ نٌ دلُٛع١ بتًخٝص نتاب
 5ٚصف ايٓاع -ايهتاب١ ايٛصف١ٝايتعبري ايهتاب5ٞ  ةفتةي هةشتةمه

 مناذج يٛصف ايٓاع - 

 تدزٜبات ع٢ً ٚصف ايٓاع - 

 ٚصف األَان5ٔ ايهتاب١ ايٛصف١ٝ هةفتةي نؤيةم

 مناذج يٛصف األَانٔ -     

 تدزٜبات ع٢ً ٚصف األَانٔ -     



 ٚصف األغٝا٤ 5 ايهتاب١ ايٛصف١ٝ هةفتةي دةيةم

 مناذج يٛصف األغٝا٤ -    

 تدزٜبات ع٢ً ٚصف األغٝا٤ -    
 االختباز األٍٚ هةفتةي يازدم

 ايسضا٥ٌ ايسمس١ٝ )ايدٜٛا١ْٝ( - نتاب١ ايسضا٥ٌايتعبري ايهتاب5ٞ  هةفتةي دوازدةم

 5 تكسٜسَٗاز٠ االضتُاع
 ايسضا٥ٌ ايسمس١ٝ )ايدٜٛا١ْٝ( - نتاب١ ايسضا٥ٌايتعبري ايهتاب5ٞ  هةفتةي شيَسدةم

 5 تكسٜسَٗاز٠ االضتُاع
 ايسضا٥ٌ ايٛد١ٜ - نتاب١ ايسضا٥ٌايتعبري ايهتاب5ٞ  هةفتةي ضواردةم

 5 تكسٜسَٗاز٠ االضتُاع
 ايسضا٥ٌ ايٛد١ٜ - نتاب١ ايسضا٥ٌايتعبري ايهتاب5ٞ  هةفتةي ثازدةم

 5 تكسٜساالضتُاعَٗاز٠ 
 أدٚات ايسبط ٚ اجلطٛز ايًغ١ٜٛ 5َبادئ ايهتاب١ هةفتةي شازدةم

 املٛضٛع اإلْػا٥ٞ ايتعبري ايهتاب5ٞ
 األمسا٤ املٛصٛي١ 5َبادئ ايهتاب١ هةفتةي حةظدةم

 املٛضٛع اإلْػا٥ٞ ايتعبري ايهتاب5ٞ 
 أدٚات اإلضاف5١ َبادئ ايهتاب١ هةفتةي هةذدةم

 املٛضٛع اإلْػا٥ٞ ايتعبري ايهتاب5ٞ
 أدٚات االضتدزاى5 َبادئ ايهتاب١ هةفتةي نؤزدةم

 املٛضٛع اإلْػا٥ٞ ايتعبري ايهتاب5ٞ
 االختباز ايجاْٞ هةفتةي بيصتةم

 أدٚات املكازب5١ َبادئ ايهتاب١ هةفتةي بيصت ويةك
 نتاب١ املكاٍ ايتعبري ايهتاب5ٞ

 أدٚات ايطبب ٚ ايٓتٝذ١ 5َبادئ ايهتاب١ هةفتةي بيصت ودوو
 نتاب١ املكاٍ ايتعبري ايهتاب5ٞ

 ايعدد5 َبادئ ايهتاب١ هةفتةي بيصت وشىَ
 نتاب١ املكاٍايتعبري ايهتاب5ٞ 

 َباد٤ٟ عا١َ -ايهتاب١ ايكصص١ٝ -ايتعبري ايهتاب5ٞ  هةفتةي بيصت وضوار

 5 قص١َٗاز٠ االضتُاع
 مناذج يًهتاب١ ايكصص١ٝ -ايكصص١ٝايهتاب١  -ايتعبري ايهتاب5ٞ  هةفتةي بيصت وثيَهج

 5 قص١َٗاز٠ االضتُاع



 تدزٜبات ع٢ً ايهتاب١ ايكصص١ٝ -ايهتاب١ ايكصص١ٝ -ايتعبري ايهتاب5ٞ  هةفتةي بيصت وشةش
 5 قص١َٗاز٠ االضتُاع

 ايتعبري ايهتاب5ٞ نتاب١ ايطري٠ ايرات١ٝ هةفتةي بيصت وحةوت
 5 ضري٠ ذات١َٝٗاز٠ االضتُاع

 ايتعبري ايهتاب5ٞ نتاب١ ايطري٠ ايرات١ٝ هةفتةي بيصت وهةشت
 5 ضري٠ ذات١َٝٗاز٠ االضتُاع

 ٚ غا١ًَ َسادع١ عا١َ هةفتةي بيصت ونؤ
 تدزٜبات اختباز١ٜ هةفتةي شييةم

 
 

 شةرضاوةكان :                                          
 عُا5ٕ داز ايفهس.(5 طسا٥ل تدزٜظ ايًغ١ ايعسب١ٝ، 2002أبٛ ايضبعات، شنسٜا امساعٌٝ )

 (5 فٔ ايهتاب١ ٚايكٍٛ، بريٚت5 داز املعسف2002.١أيتٛزلٞ، ذلُد )

 (5 طسا٥ل تدزٜظ ايًغ١ ايعسب١ٝ، دَػل5 داز ايفهس.1441ايسنابٞ، دٛدت )

 (5 نٝف تهتب َٛضٛعًا اْػا٥ًٝا، بريٚت5 داز املعسف2002.١زادٞ، ذلُد بٔ حطٔ نّٓاع )

 تعًِٝ ايًغ١ ايعسب١ٝ بني ايٓعس١ٜ ٚايتطبٝل، ايداز املصس١ٜ ايًبٓا١ْٝ. (20035غخات١، حطٔ )

ُّا5ٕ داز احلاَد يًٓػس ٚايتٛشٜع.1442صبٝح، إبساِٖٝ ٚ آخسٕٚ )  (5 فٔ ايهتاب١ ٚايتعبري، ع

ُّا5ٕ داز املطري٠. 2002عاغٛز، زاتب قاضِ )  (5 أضايٝب تدزٜظ ايًغ١ ايعسب١ٝ بني ايٓعس١ٜ ٚ ايتطبٝل، ع

 (5 املٗازات األضاض١ٝ يف ايًغ١ ايعسب١ٝ، َتطًب داَع١، املطتٟٛ األٍٚ، 2002ٝد، مجٌٝ ٚ آخسٕٚ )عبداجمل

 (5 فٔ ايهتاب١ ٚايتعبري، عُا5ٕ داز ايٝاشٚزٟ.2003عٝد، شٖدٟ ذلُد )

ّٛاٍ، اْطٛإ )ب.ت(5 فٔ املساض١ً، زضا٥ًو يف مجٝع املٓاضبات، طسابًظ5 دسٚع بسع.  ايك

 5 ايتها١ًَٝ يف تعًِٝ ايًغ١ ايعسب١ٝ، ازبد5 داز األٌَ يًٓػس ٚايتٛشٜع. (2002َساد، ضعٝد ذلُد )

 (5 اإلْػا٤ األدبٞ، ايكاٖس5٠ َهتب١ ابٔ ضٝٓا.1443ٖسٜدٟ، أمحد ذلُد؛ عبدايعًِٝ أبٛبهس عًٞ )

 
 
 



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

 تتعًل مببادئ ايهتاب5١ حٍٛ َٛاقع اضتعُاٍ عالَات ايرتقِٝ أض١ً٦ -1

 أض١ً٦ تتعًل بايتعبري ايٛظٝف5ٞ حٍٛ خصا٥ص ن١ًُ ايرتحٝب أٚ اخلطٛات املتبع١ يف ايتًخٝص -2

 ضؤاٍ ع5ًُٞ -3

 نتاب١ ن١ًُ تسحٝب١ٝ  

 نتاب١ ٚصف5١ٝ ٚصف غخص أٚ َٛقف 

 مناذج َٔ األض5١ً٦

 َا ٖٞ أ١ُٖٝ عالَات ايرتقِٝ ؟ 

 بني َٛاضع نتاب١ ايفاص١ً.

 اذنس َٛاضع اضتعُاٍ عال١َ ايتعذب.

 َا ٖٞ َٛاضع اضتعُاٍ عال١َ احلرف؟

 َا املكصٛد بايطري٠ ايرات١ٝ َٚا ٖٞ أْٛاعٗا؟

 َا ٖٛ ايبٓا٤ ايفين يًسضاي١، ٚغسٚطٗا؟

 َا ٖٞ املكاي١، َٚا ٖٞ خصا٥صٗا ايف١ٝٓ؟

 ؟َا ايفسم بني املكاي١ املٛضٛع١ٝ ٚاملكاي١ ايرات١ٝ

 َا ٖٞ خصا٥ص أضًٛب ن١ًُ املٓاضبات )اخلطب١(؟

 َا ايفسم بني املكاي١ ٚاخلاطس٠؟

 َا ٖٛ ايتكسٜس َٚا أقطاَ٘، ٚخصا٥ص٘ ايف١ٝٓ؟

 َاذا ٜكصد بفٔ ايسضا٥ٌ، َٚا أْٛاعٗا، ٚخصا٥ص نٌ ْٛع َٓٗا؟

 َا صفات املٛضٛع اجلٝد؟

 .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 

 
 .ميهٔ إٔ خيضع ٖرا اجلدٍٚ يًتعدٌٜ حطب احلاد١ ٚ ايضسٚز٠ -

  .ٜتِ اضتخداّ ناف١ ايٛضا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ ايطُع١ٝ ٚايبصس١ٜ املتاح١ -

 تتُخٛز أض١ً٦ االختباز حٍٛ َبادئ ايهتاب١ ايعسب١ٝ، ٚايتعبري بٓٛعٝ٘ ايٛظٝفٞ ٚ اإلبداعٞ.  -

 ٚإٔ تهٕٛ حاف١ً باأليفاظ ٚايتعابري ايط١ًُٝ. ،جيب إٔ تساعٞ األدٛب١ ايكٛاعد ايًغ١ٜٛ -

 


