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   حكومةتي هةريَمي كوردستان-عيَراق                                                                                                                       حكومة إقليم كوردستان-العراق
   سةرؤكايةتي ئةنجومةني وةزيران                                                                                                                                 رئاسة مجلس الوزراء
وةزارةتي خويَندني بالآ و تويَذينةوةي زانستي                                                                                                       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
سةرؤكايةتي زانكؤي سؤران                                                                                                                                              رئاسة جامعة سوران    
    فاكةلَتي ئاداب                                                                                                                                                               فاكلتي الآداب
                                                                                           دارِشتي ثلاني خويَندن/كؤرس بووك
                                                                                              بؤ سالَي خويَندني 2013-214                       

زانياري مامؤستا:

نــــــاوي مامؤستا: د. عمر أحمد محمود
ثسثؤري وردي مامؤستا اللغة العربية واللغات السامية
ذ.موبايل:07505470928
ئيميَل: omarmahmoud1@hotmail.com
مؤر يان واذووي مامؤستا:

زانياري بةش و بابةت:
نــــــاوي بةش: الآداب / اللغة العربية

ناوي بابةت: مادة التعبير

قؤناغ: المرحلة الثانية (شعبة أ - ب)

ذمارةي يةكة:6

مؤر و واذووي سةرؤك بةش:أ  د. صادق كريم يحيى


زانياري بةرثرس و جيَطري دلَنيايي جؤري بةش:
نــــــاوي بةرثرس: م. حسين عبداللطيف عبدالله
نــــــاوي جيَطر: د. عمر أحمد محمود

ذ.موبايل:07706171217
ذ.موبايل:07505470928

ئيميَل: hussen.1977@yahoo.com 
ئيميَل:  omarmahmoud1@hotmail.com



                            
                                   ثيَويستة كورتةيةك بنووسريَت بؤ:    
ثيَناسةي بابةت:
اللغة أربعة فنون: الاستماع، والحديث، والقراءة، والكتابة، ويرتبط التعبير اللغوي بفني الحديث والكتابة. فإذا ارتبط التعبير بالحديث فهو المحادثة أو التعبير الشفوي، وإذا ارتبط التعبير بالكتابة فهو التعبير الكتابي.
والتعبير اللغوي على نوعين:
1-	التعبير الوظيفي: نوع يكون الغرض منه اتصال الناس بعضهم ببعض لقضاء حاجاتهم و تنظيم شؤون حياتهم، مثل: المحادثة و المناقشة، وحكاية القصص و الأخبار، وإلقاء الكلمات و الخطب، وإعطاء التعليمات و الإرشادات، وكتابة التقريرات، والمذكرات، و الملخصات، والنشرات، و الإعلانات، والدعوات، و تحرير الرسائل... و نحو ذلك.
2-	التعبير الإبداعي أو الإنشائي: يكون الغرض منه التعبير عن الأفكار و المشاعر و الخواطر و نقلها إلى الآخرين بطريقة مشوقة ومثيرة، مثل: كتابة المقالات، و تأليف القصص و التمثيليات، وكتابة المذكرات الشخصية، و التراجم، ونظم الشعر.
التعبيرهو في المحصلة وسيلة للاتصال بين الإنسان وأخيه الإنسان.
طرينطي بابةت:
التعبير مجموعة من المهارات اللغوية المتنوعة التي يجب أن يتقنها الطالب حتى يصبح متمكناً مما يريد أن يعبر عنه في يسر، كما أن للتعبير بعداَ معرفياَ يرتبط بتحصيل المعلومات و الحقائق والأفكار و الخبرات عن طريق القراءة المتنوعة الواعية. وهذا البعد المعرفي يكسب الطالب - عند الكتابة - الطلاقة اللغوية والقدرة على بناء الفقرات وترتيبها.
ئامانجي بابةت:
   - أن يتمكن الطالب من مهارة الاستماع و يعتاد التحدث والكتابة باللغة العربية الصحيحة.
- أن يتقن الطالب الملاحظة السليمة عند وصف الأشياء و الأحداث والمواقف.
- أن ينتقي الألفاظ المناسبة للمعاني، و كذا التراكيب والتعبيرات ويتزود بها لاستعمالها في حياته اللغوية.
- أن يتعود السرعة في التفكير والتعبير لمواجهة المواقف الشفوية والكتابية الطارئة.
- أن يعبر تعبيراَ صحيحاَ عن مشاعره وأحاسيسه وأفكاره في أسلوب واضح ورفيع ومؤثر.
- أن يتقن الأعمال الكتابية المختلفة التي يمارسها في حياته العلمية والفكرية داخل الجامعة أوخارجها. 
- أن يوسع ويعمق أفكاره، ويتعود التفكير المنطقي، ويكتسب القدرة على ترتيب الأفكار وتنظيمها.
                                   دابةشكردني خشتةي بابةتةكة       
هةفتةي يةكةم
اختبار المستوى: - مهارة الاستماع والملاحظة -  القدرة على المناقشة - القدرة على الوصف
هةفتةي دووةم
التعبير: تعريفه وأنواعه: مقدمة وتمهيد
- التعبير الوظيفي الكتابي: كتابة بطاقة التهنئة
مهارة الاستماع: تقرير إخباري: الشباب في كردستان
هةفتةي سيَيةم
مبادئ الكتابة: علامات الترقيم
-التعبير الوظيفي الكتابي: كتابة بطاقة الشكر
مهارة الاستماع: تقرير إخباري: التعليم في كردستان
هةفتةي ضوارةم
مبادئ الكتابة: علامات الترقيم (تابع)
-التعبير الوظيفي الكتابي: كتابة كلمة المناسبات: إعداد كلمة أو خطبة
مهارة الاستماع: قصة من التراث العربي
هةفتةي ثيَنجةم
مبادئ الكتابة: علامات الترقيم (تتمة)
-التعبير الوظيفي الكتابي: مخطط لكتابة كلمة أو خطبة - نموذج الخطبة
مهارة الاستماع: تقرير إخباري تلفزيوني: "وباء انفلونزا الطيور"
هةفتةي شةشةم
التعبير الكتابي: فن التلخيص – مبادىء التلخيص – خطوات التلخيص
مهارة الاستماع: تقرير إخباري تلفزيوني: "النشرة الجوية"
هةفتةي حةفتةم
التعبير الكتابي: فن التلخيص – خصائص التلخيص – نماذج في التلخيص
نشاط: تقسيم الطلاب إلى حوالي عشر مجموعات لتقوم كل مجموعة بتلخيص كتاب
هةفتةي هةشتةم
التعبير الكتابي: الكتابة الوصفية- وصف الناس:
 - نماذج لوصف الناس
 - تدريبات على وصف الناس
هةفتةي نؤيةم
الكتابة الوصفية: وصف الأماكن
     - نماذج لوصف الأماكن
     - تدريبات على وصف الأماكن
هةفتةي دةيةم
الكتابة الوصفية:  وصف الأشياء
    - نماذج لوصف الأشياء
    - تدريبات على وصف الأشياء
هةفتةي يازدم
الاختبار الأول
هةفتةي دوازدةم
التعبير الكتابي: كتابة الرسائل - الرسائل الرسمية (الديوانية)
مهارة الاستماع: تقرير
هةفتةي سيَزدةم
التعبير الكتابي: كتابة الرسائل - الرسائل الرسمية (الديوانية)
مهارة الاستماع: تقرير
هةفتةي ضواردةم
التعبير الكتابي: كتابة الرسائل - الرسائل الودية
مهارة الاستماع: تقرير
هةفتةي ثازدةم
التعبير الكتابي: كتابة الرسائل - الرسائل الودية
مهارة الاستماع: تقرير
هةفتةي شازدةم
مبادئ الكتابة: أدوات الربط و الجسور اللغوية
التعبير الكتابي: الموضوع الإنشائي
هةفتةي حةظدةم
مبادئ الكتابة: الأسماء الموصولة
 التعبير الكتابي: الموضوع الإنشائي
هةفتةي هةذدةم
مبادئ الكتابة: أدوات الإضافة
التعبير الكتابي: الموضوع الإنشائي
هةفتةي نؤزدةم
مبادئ الكتابة: أدوات الاستدراك
التعبير الكتابي: الموضوع الإنشائي
هةفتةي بيستةم
الاختبار الثاني
هةفتةي بيست ويةك
مبادئ الكتابة: أدوات المقاربة
التعبير الكتابي: كتابة المقال
هةفتةي بيست ودوو
مبادئ الكتابة: أدوات السبب و النتيجة
التعبير الكتابي: كتابة المقال
هةفتةي بيست وسىَ
مبادئ الكتابة: العدد
التعبير الكتابي: كتابة المقال
هةفتةي بيست وضوار
التعبير الكتابي: - الكتابة القصصية- مباديء عامة
مهارة الاستماع: قصة
هةفتةي بيست وثيَنج
التعبير الكتابي: - الكتابة القصصية- نماذج للكتابة القصصية
مهارة الاستماع: قصة
هةفتةي بيست وشةش
التعبير الكتابي: - الكتابة القصصية- تدريبات على الكتابة القصصية
مهارة الاستماع: قصة
هةفتةي بيست وحةوت
التعبير الكتابي: كتابة السيرة الذاتية
مهارة الاستماع: سيرة ذاتية
هةفتةي بيست وهةشت
التعبير الكتابي: كتابة السيرة الذاتية
مهارة الاستماع: سيرة ذاتية
هةفتةي بيست ونؤ
مراجعة عامة و شاملة
هةفتةي سييةم
تدريبات اختبارية
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تيَبيني : 
- نموونةي ثرسيار و وةلآم بؤ تاقيكردنةوةكاني وةرزي وكؤتاي سالَ دابنريَت .

1- أسئلة تتعلق بمبادئ الكتابة: حول مواقع استعمال علامات الترقيم
2- أسئلة تتعلق بالتعبير الوظيفي: حول خصائص كلمة الترحيب أو الخطوات المتبعة في التلخيص
3- سؤال عملي:
 كتابة كلمة ترحيبية 
 كتابة وصفية: وصف شخص أو موقف
نماذج من الأسئلة:
ما هي أهمية علامات الترقيم ؟ 
بين مواضع كتابة الفاصلة.
اذكر مواضع استعمال علامة التعجب.
ما هي مواضع استعمال علامة الحذف؟
ما المقصود بالسيرة الذاتية وما هي أنواعها؟
ما هو البناء الفني للرسالة، وشروطها؟
ما هي المقالة، وما هي خصائصها الفنية؟
ما الفرق بين المقالة الموضوعية والمقالة الذاتية؟
ما هي خصائص أسلوب كلمة المناسبات (الخطبة)؟
ما الفرق بين المقالة والخاطرة؟
ما هو التقرير وما أقسامه، وخصائصه الفنية؟
ماذا يقصد بفن الرسائل، وما أنواعها، وخصائص كل نوع منها؟
ما صفات الموضوع الجيد؟
- تاقيكردنةوةي لةناكاو (quiz)بكريَت .

- ثيَويستة كؤرس بووك بة فؤنتي (Ali_K_Traditional) بؤ كوردي و بةفؤنتي (Ali-A-Traditional) بؤ عةرةبي و بةفؤنتي (Times New Roman) بؤئينطليزى.


	هةر تيَبينيةكي تر كة مامؤستا هةيبيَت .


- يمكن أن يخضع هذا الجدول للتعديل حسب الحاجة و الضرورة.
- يتم استخدام كافة الوسائل التعليمية السمعية والبصرية المتاحة. 
- تتمحور أسئلة الاختبار حول مبادئ الكتابة العربية، والتعبير بنوعيه الوظيفي و الإبداعي. 
- يجب أن تراعي الأجوبة القواعد اللغوية، وأن تكون حافلة بالألفاظ والتعابير السليمة.


