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ـــــردات القديمـــة
املف

مفردات قسم اللغة العربية اجلديدة ( النظام السنوي )
5

املرحلة االوىل :
ت

اسم المادة

عدد الساعات
النظري

عدد الوحدات

العممي

2

االدب العربي قبل االسالم

3

6

3

الصرف

2

4

4

البالغة (البيان والبديع)

2

4

5

التعبير واالنشاء

2

4

6

علوم القرآن وقواعد التالوة

2

4

7

الحاسبات

1

8

حقوق االنسان والديمقراطية

2

4

9

اسس التربية

2

4

10

عمم النفس التربوي

2

4

المجموع

21

1

1

4

44

املرحلة الثانية :
ت

اسم المادة

عدد الساعات
النظري

العممي

عدد

الوحدات

1

النحو

3

6

2

االدب االسالمي

3

6

3

الصرف

2

4

4

البالغة (المعاني)

2

4

5

العروض والقافية

2

4

6

الكتاب القديم

2

4

7

تحميل النص القرآني (التفسير)

2

4

8

الحاسبات

9

2

4

المغة االنكميزية

2

4

 10عمم نفس النمو

2

4

 11التعميم الثانوي واالدارة التربوية

2

4

المجموع

20

2

46

March 22, 2016

1

النحو

3

6

مفردات قسم اللغة العربية اجلديدة ( النظام السنوي )
6

املرحلة الثالثة :
ت

اسم المادة

عدد الساعات
النظري

عدد الوحدات

العممي

2

االدب العباسي

3

6

3

النقد العربي القديم

3

6

4

االدب االندلسي

2

4

5

عمم المغة

2

4

6

الكتاب القديم

2

4

7

منيج البحث والمكتبة

2

4

8

عموم الحديث

2

4

9

مناىج وطرائق التدريس

1

10

االرشاد التربوي والصحة النفسية

2

4

المجموع

22

46

2

4

املرحلة الرابعة:
ت

اسم المادة

عدد الساعات
النظري

العممي

عدد

الوحدات

1

النحو

3

6

2

النقد الحديث

3

6

3

االدب الحديث (شعر)

2

4

4

االدب الحديث (نثر)

2

4

5

فقو المغة

2

4

6

بحث التخرج

2

4

7

تطبيقات أدبية

2

4

8

تطبيقات لغوية

2

4

9

القياس والتقويم

2

4

 10المشاىدة والتطبيق
المجموع

1

2

4

22

2

44

March 22, 2016

1

النحو

3

6

مفردات قسم اللغة العربية اجلديدة ( النظام السنوي )
7

املفردات التفصيلية ملواد املرحلة االوىل
اسم المادة

الوحدات

النحو

6

المفردات
تشرين األول:
الكالم وما يتألف منو – عالمات االسم – عالمات الفعل – المعرب
الستة
تشرين الثاني :إعراب المثنى والممحق بو – إعراب جمع المذكر
السالم والممحق بو – إعراب الممنوع من الصرف – إعراب األفعال
الخمسة – إعراب المعتل من األسماء
كانون األول :إعراب المعتل من األفعال – النكرة والمعرفة -
الضمائر
كانون الثاني  :العمم – اسم اإلشارة – االسم الموصول –
شباط :االسم الموصول – المعرف بأداة التعريف – المبتدأ والخبر -
الخبر( العطمة الربيعية )
آذار :مسوغات االبتداء بالنكرة – تقديم الخبر وتأخيره – حذف الخبر
– حذف المبتدأ – النواسخ.
نيسان  :كان وأخواتيا – المشبيات بـ(ليس) – أفعال المقاربة .

March 22, 2016

والمبني –البناء في األسماء – البناء في األفعال – إعراب األسماء

مفردات قسم اللغة العربية اجلديدة ( النظام السنوي )
8
اسم المادة

الوحدات

األدب العربي

6

قبل اإلسالم

المفردات
تشرين األول :معنى األدب لغة واصطالحا – مصادر أدب قبل
اإلسالم (الرواة  ،المعاجم و الدواوين ) الدواوين – كتب االختيارات
والحماسات  -العصر  :الحياة السياسية  -الشعر  :رواية الشعر
وتوثيقو .
قضية االنتحال وأسبابياونقدىا -موضوعات الشعر العربي قبل
اإلسالم .
كانون األول :موضوعات الشعر العربي قبل اإلسالم – الخصائص
الفنية لمشعر العربي قبل اإلسالم.
كانون الثاني :الخصائص الفنية لمشعر العربي قبل اإلسالم –
شعراء المعمقات – (العطمة الربيعية )
شباط :الشعراء الفرسان – الشعراء الصعاليك.
آذار :شعراء آخرون  -موضوعات النثر – النثر  :أنواعو
وأساليبو.
نيسان :النثر أنواعو وأساليبو – النثر وأنواعو .

March 22, 2016

تشرين الثاني :قضية االنتحال وأسبابيا وعرض أراء المؤلفين –

مفردات قسم اللغة العربية اجلديدة ( النظام السنوي )
9
اسم المادة

الوحدات

المفردات

البالغة

4

تشرين األول  :نشأة البالغة العربية – مدارس نشأة البالغة –
تاريخ التأليف فييا

– عمم البيان  :نشأتو ،تعريفو ،أنواعو

–

التشبيو :تعريفو أركانو.
–المجاز وأنواعو
كانون األول :الحقيقة والمجاز – المجاز المرسل وعالقاتو .
كانون الثاني  :المجاز المرسل وعالقاتو

– المجاز العقمي

وعالقاتو -االستعارة  :تعريفيا  ،أركانيا – االستعارة التصريحية –
(العطمة الربيعية )
شباط  :االستعارة المكنية  ،أنواع االستعارة األخرى  ،المرشحة ،
المجردة  ،المطمقة

– االستعارة وأنواعيا األخرى

– الكناية

والتعريض .
آذار  :أنواع الكناية –بالغة الكناية – عمم البديع نشأتو وتطوره –
المحسنات المفظية .
نيسان  :المحسنات ا لمفظية –المحسنات المعنوية – المحسنات
المعنوية

March 22, 2016

تشرين الثاني :أركانو – أنواع التشبيو – أغراض التشبيو وبالغتو

مفردات قسم اللغة العربية اجلديدة ( النظام السنوي )
10
اسم المادة

الوحدات

المفردات

الصرف

4

تشرين األول :تعريف الصرف – بيان موضوعو والتأليف فيو –
الميزان الصرفي – أقسام الكممة وما يدخ ل في دراسة الصرف –
الفعل وتقسيماتو  :الماضي والمضارع واألمر .
بيما – المجرد والمزيد واوزانيما ومعاني الزيادة – تمارين عامة
– الجامد والمتصرف.
كانون األول :المتعدي والالزم – المبني لمفاعل والمبني لممفعول
( المجيول )
كانون الثاني – :المؤكد بالنون الثقيمة والخفية وحكم آخر مؤكد
شباط :االسم وتقسيماتو  :المجرد و المزيد .
آذار :المصادر الثالثية وغير الثالثية
نيسان :مصدر الييأة والمرة والمصدر الميمي .مصادر األفعال

March 22, 2016

تشرين الثاني  :الصحيح والمعتل واقساميما واتصال الضمائر

مفردات قسم اللغة العربية اجلديدة ( النظام السنوي )
11
اسم المادة

الوحدات

المفردات

عموم القرآن

4

تشرين األول :التعريف بعموم القران وتاريخ التأليف فييا – نزول

والتالوة

القران الكريم – ظاىرة الوحي – تنجيم القران والحكمة منو

–

أسباب النزول – المكي والمدني  -كتابة القران وجمعو – كتابة
نسخ المصاحف في خالفة عثمان .
تشرين الثاني :ترتيب اآليات والسور في المصحف – تطور شكل
المصحف –قراءة القران الكريم – اصل القراءات –األحرف السبعة
وعالقة القراءات بيا -نشأة مدارس القراءات.
كانون األول  :القراءات السبع  -القراءات الصحيحة والشاذة

–

القراءات في الوقت الحاضر –مراجعة عامة – المحكم والمتشابو.
كانون الثاني :التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي  -تفسير القران
في عصر النبوة والصحابة والتابعين -ظيور التفاسير الكبيرة في
العصر الحديث واتجاىاتو – ( العطمة الربيعة )
شباط :ترجمة القران –إعجاز في القران.
آذار  :قواعد التالوة  :التعريف بعمم التجويد وتاريخ التأ ليف فيو-
مخارج الحروف –صفات الحروف – اإلدغام وأنواعو – أحكام
النون الساكنة والتنوين  ،أحكام الميم الساكنة  ،أحكام النون
والجيم –أحكام الالم  :الم التعريف –الم الفعل وغيرىا .
نيسان  :التفخيم والترقيق  (:الالم  ،الراء  ،األلف
وأنواعيا – أحكام الوقف وأنواع الوقف .

) الحدود

March 22, 2016

القران الكريم في عصر النبوة – جمع القران في خالفة الصديق -

مفردات قسم اللغة العربية اجلديدة ( النظام السنوي )
12
اسم المادة

الوحدات

حقوق

4

االنسان
والديمقراطية

المفردات
حقوق االنسان:
حقوق االنسان لغة واصطالحا.
جذور حقوق االنسان في الحضارات القديمة وتطورىا في التاريخ
المصادر القانونية لحقوق االنسان في العصر الحديث
حقوق االنسان في المنظمات الدولية واالقميمية
االعالن العالمي لحقوق االنسان
ضمانات حقوق االنسان
الميثاق العربي لحقوق االنسان
الديمقراطية:
مفاىيم وتعاريف الديمقراطية
الديمقراطية االغريقية
صور الديمقراطية
الديمقراطية الدستورية
المكونات الرئيسة لمديمقراطية
سمات وخصائص الديمقراطية
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البشري

مفردات قسم اللغة العربية اجلديدة ( النظام السنوي )
13
اسم المادة

الوحدات

أسس

4

التربية

المفردات
الفصل االول 3 :اسابيع
معنى التربية،أىداف التربية ووظائفيا.
الفصل الثاني :االساس التاريخي لمتربية 5اسابيع
التطور التاريخي لمتربية عبر العصور،البدائية،وادي
أىعدافيا،مناىجيا،أساليبيا،مراكزىا ومؤسساتيا،خصائصيا).
أعالم الفكر التربوي االسالمي (الغزالي،ابن خمدون،ابن سينا)
الفصل الثالث :االساس االجتماعي لمتربية3 .اسابيع
الدور التربوي لالسرة،الدور التربوي لممجتمع،التربية وتنمية
المجتمع،تكافؤ الفرص التعميمية،االعالم والتربية.
الفصل الرابع :االساس االقتصادي لمتربية .اسبوعان
التربية وأثرىا في التنمية،دور التربية في تنمية الموارد البشرية،العوامل
االقتصادية في التربية.
الفصل الخامس :العممي( .اسبوعان)
التربية والمنيج العممي الحديث،التربية والتقدم العممي والتكنولوجي.
الفصل السادس :االسس الوطنية والتربية3( .اسابيع)
التربية والوحدة الوطنية،فمسفة التربية،دور التربية في مواجية التحديات
المصيرية لالمة العربية.
الفصل السابع :التربية الحديثة ( 4اسابيع)
مميزات التربية الحديثة وأىدافيا،وظائف التربية

المعاصرة،اعالم الفكر

التربوي الحديث (بسالوتزي،روسو،جون ديوي)
الفصل الثامن :التعميم الثانوي في العراق

(3اسابيع)

االىداف،االنواع،المستحدثات التربوية في التعميم الثانوي

(مدارس

المتميزين،التسريع،الثانوية المتخصصة،الثانوية الشاممة،تنويع التعميم
الثانوي)
الفصل التاسع :االدارة التربوية

(3اسابيع)
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الرافدين،الصينية،اليونانية،التربية قبل االسالم،التربية العربية االسالمية (

مفردات قسم اللغة العربية اجلديدة ( النظام السنوي )
14
اسم المادة

الوحدات

عمم النفس

4

التربوي

الفصل االول 3 :أسابيع  :مقدمة في عمم النفس ( التطور التاريخي لعمم

النفس،عمم النفس في التراث االسالمي،طبيعة عمم النفس واىميتو،أىدافو

ومجاالتو،مدارس عمم النفس،فروع عمم النفس).

السموك والعوامل المؤثرة فيو (تعريف السموك) العوامل المؤثرة في

السموك،العممية التعميمية وعمم النفس التربوي،طرق البحث في عمم النفس وعمم

النفس التربوي.

معنى االنتباه-مشتقات االنتباه – العوامل المؤثرة في االنتباه – االدراك الحسي

– معنى االحساس واالدراك،انواع االحساسات – العوامل المؤثرة في االحساس

واالدراك.

الفصل الثالث :اسبوعان :الدافعية في التعمم :أىمية دراسة الدافعية  .طبيعة
الدافعية .الوظائف التعميمية لمدافعية .استراتيجية استثارة دافعية الطمبة نحو

التعمم.

الفصل الرابع 3 :اسابيع

عممية التذكر والنسيان  :التذكر والنسيان .انواع التذكر (الذاكرة الحسية،الذاكرة

قصيرة المدى،الذاكرة طويمة المدى) .العوامل المؤثرة في عمميتي التذكر

والنسيان .سبل تحسين عممة التذكر.تفسير النسيان.
الفصل الخامس :اسبوعان

مفيوم انتقال اثر التعمم وانواعو.أىمية دراسة انتقال اثر التعمم.كيفية االفادة من

عممية االنتقال في عممية التعميم والتعمم.

الفصل السادس :اسبوعان

التغذية الراجعة :مفيوم التغذية الراجعة .أىمية دراسة التغذية الراجعة .أنواع
التغذية الراجعة .تطبيقات التغذية الراجعة.

الفصل السابع :اسبوعان

التفكير :معنى التفكير .انواع التفكير .سبل استثارة التفكير وتنميتو.
الفصل الثامن 5 :اسابيع:نظريات التعمم :النظريات االرتباطية وتطبيقاتيا

التربوية (بافموف،سكنر) ( المفاىيم االساسية والتطبيقات التربوية ) .نظرية
االستبصار (كوىمر) (المفاىيم االساسية والتطبيقات التربوية)

الفصل التاسع :اسبوعان  :تعمم المفاىيم :أىميتو  ،طبيعتو  ،تعميم المفيوم ،

تعمم المفيوم.

الفصل العاشر :اسبوعان :الفروق الفردية  :معناىا  ،تأثيرىا في التعمم  ،كيفية
مراعاتيا في التدريس.

March 22, 2016

الفصل الثاني 3 :اسابيع

مفردات قسم اللغة العربية اجلديدة ( النظام السنوي )
15

املفردات التفصيلية ملواد املرحلة الثانية
اسم المادة

الوحدات

النحو

6

المفردات
تشرين األول :إن واخواتيا – ال النافية لمجنس – ظن واخواتيا
تشرين الثاني :ظن واخواتيا  -الفاعل
المطمق
كانون الثاني  :المفعول لو – المفعول فيو – ( العطمة الربيعية )
شباط :االستثناء .
آذار :الحال .
نيسان  :الحال – التمييز .

March 22, 2016

كانون األول :نائب الفاعل – المفعول بو – المفعول بو –المفعول

مفردات قسم اللغة العربية اجلديدة ( النظام السنوي )
16
اسم المادة

الوحدات

المفردات

االدب

6

تشرين األول:تحديد مصطمح األدب اإلسالمي – اإلسالم والشعر –

االسالمي

حالة الشعر نحو االلتزام بالدين – دراسة تفصيمة لشعر حسان بن

ثابت وعبد اهلل بن رواحة (رضي اهلل عنيما ) من شعراء الدعوة –
دراسة تفصيمية لشعر متمم بن نويرة والحطيئة ( من الشعراء الذين

تشرين الثاني  :اغراض شعرية جديدة

الجياد والفتوح االسالمية

اليجاء  ،الرثاء  ،المديح .
كانون األول

– شعر العقيدة – شعر

–اغراض شعرية قديمة ومتطورة

:

 :الغزل  -النثر في العصر االسالمي :الخطابة

والرسائل -العصر االموي  :حالة الشعر – مواكبتو لالحداث

السياسية واالجتماعية والفكرية .

كانون الثاني  :انتشار الشعر في االمصار االسالمية مع انتشار
القبائل في الفتوحات

العطمة الربيعية )

– دراسة لواحد من شع راء االمصار ( .

شباط :فنون الشعر واغراضو في العصر االموي -

فن النقائض

واشير اعالمو ( جرير والفرزدق واالخطل ) – الشعر السياسي –

شعر بني امية ( دراسة لواحد من شعرائيم )

آذار :شعر الخوارج ( دراسة لواحد من شعرائيم

– الطرماح –

عمران بن حطان – قطري بن الفجأءة ) شعر العموين ( دراسة

لشعر الكميت ) – شعر الزبيرين ( دراسة لشعر عبيد اهلل بن قيس

الرقيات ) – الغزل وانواعو :الحسي -دراسة تفصيمة لشعر عمر
بن ابي ربيعة -العذري  0دراسة شعر واحد من العذريين  ،جميل
بثينة  ،كثير عزة )

نيسان :الخصائص الفنية لمشعر في العصر االموي  -النثر في

االموي  :موضوعاتو وخصائصو .

March 22, 2016

قل تاثرىم باالسالم ) –اغراض الشعر في عصر صدر االسالم

مفردات قسم اللغة العربية اجلديدة ( النظام السنوي )
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اسم المادة

الوحدات

المفردات

الصرف

4

تشرين األول :المذكر والمؤنث وعالمة التأنيث – تمارين – االسم
الصحيح والمقصور والممدود وتانيثيما وجمعيما .
تشرين الثاني  :جموع التكسير وأوزانيا

– التصغير – تصغير

كانون األول :النسب  -تمارين – اإلعالل واإلبدال .
كانون الثاني  :اإلعالل واإلبدال

– تمارين عامة

– ( العطمة

الربيعية )
شباط :المشتقات :اسم الفاعل والمفعول – اسم الفاعل والمفعول (
العطمة الربيعية )
آذار :تمارين عامة – الصفة المشبو – اسم التفضيل – أسماء
الزمان والمكان .
نيسان  :أسماء الزمان والمكان – تمارين عامة – اسم اآللة –
مراجعة وتمارين عامة .

March 22, 2016

الثالثي – تصغير غير الثالثي – تمارين .

مفردات قسم اللغة العربية اجلديدة ( النظام السنوي )
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اسم المادة

الوحدات

المفردات

البالغة

4

تشرين االول  :الفصاحة والبالغة – تعريف عمم المعاني وعالقاتو
– تقسيم الكالم الى خبر وانشاء

– االسموب الخبري وانواعو –

االمر
كانون األول  :االسموب االنشائي وانواعو – التقديم
كانون الثاني  :التقديم والتاخير – ( العطمة الربيعية )
شباط :الفصل  -الوصل – القصر وانواعو .
آذار  :القصر وانواعو .
نيسان  :االيجاز – االطناب – المساواة .

March 22, 2016

تشرين الثاني  :النيي – االستفيام – التمني – النداء

مفردات قسم اللغة العربية اجلديدة ( النظام السنوي )
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اسم المادة

الوحدات

المفردات

العروض

4

تشرين األول :العروض لغة واصطالحا – نشأة عمم العروض –

والقافية

البيت الشعري وأجزاؤه –الصدر  ،العجز  ،والعرو ض  ،والضرب ،
والحشو  ،التفعيالت وأجزاؤىا في المصطمح القديم

– األسباب  ،واألوتاد ،

والفواصل .
تشرين الثاني :الكتابة الصوتية – الدوائر العروضية.
كانون األول :الدوائر العروضية  -البحور الشعرية واعاريضيا :
أج ازؤىا الزحافات  ،والعمل
كانون الثاني :البحور الشعرية.
شباط  ( :العطمة الربيعية ) – البحور الشعرية – العروض في
الشعر الحديث وقوافيو.
آذار  :العروض في الشعر الحديث وقوافيو .
نيسان  :القافية لغة واصطالحا – القافية .

March 22, 2016

المقاطع الصوتية والتعريف برموزىا

– من أنواع

مفردات قسم اللغة العربية اجلديدة ( النظام السنوي )
20
اسم المادة

الوحدات

المفردات

الكتاب القديم

4

تشرين األول :قراءة نص في كتاب المعرفة ضمن كتاب أدب الكاتب ،أو
كتاب األلفاظ الكتابية ،أو كتاب متغير األلفاظ ،أ و كتاب التمخيص ،أ و
فقو المغة لمثعالبي – قراءة نص في كتاب المعرفة

– تحميل وشرح

مفرداتو –قراءة نص في كتاب المعرفة تحميل نص

ونقده قراءة نص

األمالي لمقالي أو زىر اآلداب.
تشرين الثاني :قراءة نص آخر في كتاب البيان والتبيين – تحميل نص
– نقد النص وشرح مفرداتو

– قراءة وتحميل نص في كتاب المعرفة

ضمن كتاب أدب الكاتب أ و كتاب األلفاظ الكتابية أو كتاب متغير األلفاظ
أو كتاب التمخيص أو فقو المغة.
كانون األول  :شرح مفردات ولغة النص المغوي من كتاب المعرفة

–

نص أدبي في كتاب البيان والتبيين ،تحميمو ونقده وشرح مفرداتو أو
الكامل لممبرد أو األمالي لمقالي أو زىر اآلداب.
كانون الثاني  :نص آخر في كتاب البيان والتبيين ،قراءتو وتحميمو

.

العطمة الربيعية .
شباط :قراءة وتحميل نص في كتاب المعرفة ضمن كتاب أدب الكاتب أ و
كتاب األلفاظ الكتابية أو كتاب متغير األلفاظ أو كتاب التمخيص أو فقو
المغة – قراءة نص آخر ونقده وتحميمو – نص لغوي في كت اب المعرفة
وقراءتو وتحميمو ونقده أو كتاب األلفاظ الكتابية أو كتاب متغير األلفاظ
أو كتاب التمخيص أو فقو المغة.
آذار :نص لغوي في كتاب المعرفة وقراءتو وتحميو ونقده أو كتاب
األلفاظ الكتابية أو كتاب متغير األلفاظ أو كتاب التمخيص أو فقو المغة
– نص آخر من كتا ب المعرفة ،شرح مفرداتو ونقده – نص أدبي في
كتاب البيان والتبيين ،قراءتو وتحميمو ونقده أو الكامل لممبرد أو األمالي
لمقالي أو زىر اآلداب.
نيسان :نص أدبي آخر ،شرح مفرداتو وتحميمو – نص أدبي في كتاب
البيان والتبيين ،قراءتو وتحميمو ونقده أو الكامل لممبرد أو األمالي لمقالي
أو زىر اآلداب.

March 22, 2016

أدبي في كتاب البيان والتبيي ن لمجاحظ أو الكامل في المغة واألدب أو

مفردات قسم اللغة العربية اجلديدة ( النظام السنوي )
21
اسم المادة

الوحدات

عمم نفس

4

النمو

المفردات
أوال :عمم نفس النمو ( اسبوعان )
تعريفو،أىميتو،معنى النمو،المبادئ العامة لمنمو،مراحل النمو.
ثانيا :العوامل المؤثرة في النمو ( اسبوعان )
العوامل الوراثية،العوامل البيئية.
اساليب جمع المعمومات،تصاميم البحوث

( طويمة مستعرضة )،انواع

البحوث ( تجريبية  ،ارتباطية ).
رابعا :مرحمة الطفولة ( 5اسابيع )
تعريفيا واىميتيا ومراحميا،النمو الجسمي،التطور العقمي
والمغوي،التطور االنفعالي واالجتماعي،التطور الخمقي.
خامسا  :دور المؤسسات االجتماعية في التنشئة االجتماعية لمطفل
اسبوعان )
االسرة،المدرسة،االقران،وسائل االعالم.
سادسا :المراىقة ( اسبوعان )
تعريفيا واىميتيا ومراحميا،النمو الجسمي ،التطور العقمي
والمعرفي،التطور االنفعالي واالجتماعي،التطور الخمقي.
سابعا :المراىق والمجتمع

( اسبوعان )

المراىق واالسرة،المراىق والمدرسة،المراىق واالقران،المراىق ووسائل
االعالم.
ثامنا :المراىق والمينة

( اسبوعان )

اىمية العمل في حياة المراىق،اىمية اختيار المينة والعوامل المؤثرة
فييا،توافق المراىق لمعمل.
تاسعا :اتجاىات المراىقين وميوليم ( 3اسابيع)
أىمية الميول واالتجاىات،مصادر اكتساب الميول واالتجاىات،العوامل
المؤثرة في اتجاىات المراىقين وميوليم.
عاش ار :بعض مشكالت المراىقين ( 3اسابيع )
التأخر الدراسي،السموك العدواني،جنوح المراىقين.

(

March 22, 2016

ثالثا :مناىج البحث في عمم نفس النمو ( اسبوعان )

مفردات قسم اللغة العربية اجلديدة ( النظام السنوي )
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املفردات التفصيلية ملواد املرحلة الثالثة
اسم المادة

الوحدات

النحو

6

المفردات
تشرين األول :حروف الجر – اإلضافة.
تشرين الثاني  :اإلضافة  -اإلضافة إلى ياء المتكمم-

إعمال

كانون األول :إعمال المصدر واسمو

– اسم الفاعل

المفعول.
كانون الثاني :التعجب – نعم وبئس  ( -العطمة الربيعية )
شباط :نعم وبئس  -النعت.
آذار:التوكيد
نيسان:عطف البيان
آيار  :البدل

– اسم

March 22, 2016

المصدر.

مفردات قسم اللغة العربية اجلديدة ( النظام السنوي )
23

اسم المادة

الوحدات

المفردات

االدب

6

تشرين األول :مصادر دراسة أدب العصر العباسي – مقدمة موجزة في

العباسي

دراسة العصر سياسياً واجتماعيا وثقافيا-

الشعر  :دراسة األغراض

الجديدة :الزىد والتصوف ،األخالق واآلداب ،الخمريات ،الشعر التعميمي
تشرين الثاني  :اليجاء ،الرثاء ،الغزل ،الوصف ،الطرد -دراسة شاعر
من شعراء القرن الثاني والتعريف باآلخرين ( أبو نؤاس ،بشار بن برد،
أبو العتاىية ).
كانون األول :دراسة شاعر من شعراء القرن الثالث والتعريف باآلخرين
( أبو تمام ،البحتري ،ابن الرومي

) -دراسة شاعر من شعراء القرن

الرابع والتعريف باآلخرين ( أبو فراس الحمداني ،أبو العالء المعري،
الشريف الرضي ،المتنبي )
كانون الثاني  :الخصائص الفنية لعر العصر العباسي

– النثر ،دراسة

موضوعاته وأنواعو  :الخطب ،المناظرات ،الرسائل ،المواعظ  ( .العطمة
الربيعية )
شباط  :التوقيعات – القصة – دراسة أساليب النثر الفنية

( المرسمة

والمصنوعة )
آذار :ابن العميد ،الصاحب بن عباد ،القاضي الفاضل.
نيسان  :دراسة فن المقامات

– نشأتيا وخصائصياوموضوعاتيا

–

التعريف باليمذاني وأدبو – التعريف بالحريري وأدبو – مطولة أبي تمام
حفظ وتحميل.
أيار  :مطولة البحتري حفظ وتحميل – وطولو الشريف الرضي – حفظ
وتحميل.

March 22, 2016

– دراسة األغراض القديمة ومظاىر التجديد فييا ،المديح.
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اسم المادة

الوحدات

المفردات

النقد العربي

6

تشرين األول :مقدمة في معنى النقد – نشأة النقد العربي – اثر

القديم

الرواية والتدوين في الحركة النقدية

– عصر التأليف وظيور

القضايا النقدية الكبيرة – نظرية الطبقات عند ابن سالم.
والمعنى عند ابن قتيبة – مسالة السرقات األدبية.
كانون األول :منيج الموازنة عند االمدي – عمود الشعر والصراع
بين القديم والحديث – ابن قتيبة.
كانون الثاني :قضية البديع عند ابن المعتز  ( . .العطمة الربيعية
).
شباط :نظرية النظم عند عبد القاىر – ابن طباطبا ومفىوم الوحدة
في القصيدة – ابن رشيق والنظرة الكاممة لمشعر.
آذار :ابن خمدون وآراؤه في المغة واألدب.
نيسان  :العالقة بين النقد اليوناني

( أرسطو ) والنقد العربي –

قدامة بن جعفر وكتابو( نقد الشعر).
أيار:حازم القرطاجني وكتابو منياج البمغاء.

March 22, 2016

تشرين الثاني  :قضية المفظ والمعنى عند الجاحظ – قضية المفظ

مفردات قسم اللغة العربية اجلديدة ( النظام السنوي )
25

اسم الم ادة

الوحدات

المفردات

االدب

4

تشرين األول  :الفتح وتاريخ اإلسالم في األندلس – مصادر دراسة

االندلسي

األدب االندلسي – األدب في العصر األموي

– عيد األمارة –

األدب في العصر األموي – عيد الخالفة .
عصر الطوائف والمرابطين.
كانون األول  :موضوعات الشعر

– اشير الشعراء

– النثر :

موضوعا ته
كانون الثاني  :النثر  :خصائصو – النثر  :اشير المؤلفات في
العصر األموي – اشير المؤلفات في عصري الطوائف والمرابطين .
( العطمة الربيعية )
شباط :التجديد في الشعر االندلسي – الموشحات –
آذار :شعر الطبيعة.
نيسان :شعر الرثاء – شعر الحنين والغربة – اثر األدب االندلسي
في اآلداب االوربية.

March 22, 2016

تشرين الثاني :يحيى الغزال – ابن عبد ربو االندلسي – األدب في

مفردات قسم اللغة العربية اجلديدة ( النظام السنوي )
26
اسم المادة

الوحدات

عمم المغة

4

المفردات
 -1مصطمحات تأسيسية
*فقو المغة

*الفيمولوجيا

*عمم المغة(المسانيات)

-2فروع علم المغة :
March 22, 2016

أ-المسانيات النظرية

ب-المسانيات التطبيقية

-3تأريخ الدرس المساني وتطوره.
-4مستويات الدرس المساني:
أ-المستوى الصوتي

ب -المستوى الصرفي ج -المستوى

التركيبي د-المستوى الداللي

ىـ -المستوى التداولي

 -5اتجاىات البحث المساني:
أ-االتجاه التا ريخي والمقارن أوال  (:النشأة  ،المفاىيم ،األعالم )
(

ثانيا  :المنيج التاريخي المقارن في الدراسات العربية الحديثة
رمضان عبد التواب ،محمود فيمي حجازي ،رشيد عبد الرحمن
العبيدي ،نعمة رحيم العزاوي).
ب-االتجاه الوصفي أوال  :ظروف ِ
النشأة  ،فرديناند دي سوسير

وتأسيس المنيج ،الوصفية عند بمومفيمد  .ثانيا :المنيج الوصفي في
الدراسات العربية .
ج -االتجاه التوليدي ( تشومسكي وظروف صياغة المنيج
تعريفات (القدرة ،االنجاز ،التوليد ،النحو الكمي ،التحويل

)،
،)....

المحدثون العرب واالتجاه التوليدي( خميل احمد عمايرة  ،عبد القادر
الفاسي الفيري ،مازن الوعر).
د -االتجاه الوظيفي ( ِ
النشأة -ياكبسون ،جون روبرت فيرث ،أىم
وظائف المغة ،التداولية) المحدثون العرب والوظيفية ( أحمد المتوكل
 ،نياد الموسى).

مفردات قسم اللغة العربية اجلديدة ( النظام السنوي )
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اسم المادة

الوحدات

المفردات

منيج

4

تشرين األول  :مقدمة في منيج البحث عند العرب – الكتب التي

البحث

عرضت منيج البحث قديما وحديثا – المنيج :اىميتو واتجاىاتو .

والمكتبة

تشرين الثاني :صفات البحث العممي – اختيار الموضوع .
كانون الثاني  :المصادر والمراجع وجمع المادة -

تطبيقات في

كتابة البحث العممي  ( -.العطمة الربيعية )
شباط :تحقيق النصوص وقواعده الحديثة .
آذار :تاريخ المكتبة العربية  -المكتبة الحديثة  ،فيارسيا وكيفية
الحصول عمى كتاب من المكتبة
نيسان  – :المصادر االدبية والمغوية في التراث العربي قديما
وحديثا – المراجع االلكترونية ( االقراص المدمجة – اال نترنت –
المكتبات االلكترونية )  ،تقويم بحث مختار من استاذ المادة
لمعرفة مدى فيم الطمبة لمقضايا المنيجية.

March 22, 2016

كانون األول :خطة البحث العممي
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اسم المادة

الوحدات

المفردات

الكتاب

4

تشرين األول :قراءة نص في كتاب المعرفة ضمن كتاب أدب الكاتب ،أو
كتاب األلفاظ الكتابية ،أو كتاب م تغير األلفاظ ،أ و كتاب التمخيص ،أ و

القديم

فقو المغة لمثعالبي – قراءة نص في كتاب المعرفة – تحميل وشرح
مفرداتو –قراءة نص في كتاب المعرفة تحميل نص ونقده قراءة نص

أدبي في كتاب البيان والتبيي ن لمجاحظ أو الكامل في المغة واألدب أو

تشرين الثاني :قراءة نص آخر في كتاب البيان والتبيين – تحميل نص
– نقد النص وشرح مفرداتو – قراءة وتحميل نص في كتاب المعرفة
ضمن كتاب أدب الكاتب أو كتاب األلفاظ الكتابية أو كتاب متغير األلفاظ

أو كتاب التمخيص أو فقو المغة.

كانون األول  :شرح مفردات ولغة النص المغوي من كتاب المعرفة –
نص أدبي في كتاب البيان والتبيين ،تحميمو ونقده وشرح مفرداتو أو
الكامل لممبرد أو األمالي لمقالي أو زىر اآلداب.

كانون الثاني  :نص آخر في كتاب البيان والتبيين ،قراءتو وتحميمو
العطمة الربيعية .

.

شباط :قراءة وتحميل نص في كتاب المعرفة ضمن ك تاب أدب الكاتب أ و

كتاب األلفاظ الكتابية أو كتاب متغير األلفاظ أو كتاب التمخيص أو فقو
المغة – قراءة نص آخر ونقده وتحميمو – نص لغوي في كتاب المعرفة
وقراءتو وتحميمو ونقده أو كتاب األلفاظ الكتابية أو كتاب متغير األلفاظ
أو كتاب التمخيص أو فقو المغة.

آذار :نص لغوي في كتاب المعرفة وقراءتو وتحميو ونقده أو كتاب
األلفاظ الكتابية أو كتاب متغير األلفاظ أو كتاب التمخيص أو فقو المغة
– نص آخر من كتاب المعرفة ،شرح مفرداتو ونقده – نص أدبي في

كتاب البيان والتبيين ،قراءتو وتحميمو ونقده أو الكامل لممبرد أو األمالي
لمقالي أو زىر اآلداب.

نيسان :نص أدبي آخر ،شرح مفرداتو وتحميمو – نص أدبي في كتاب

البيان والتبيين ،قراءتو وتحميمو ونقده أو الكامل لممبرد أو األمالي لمقالي
أو زىر اآلداب.

أيار :نص أدبي آخر – شرح مفرداتو وتحميمو.
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األمالي لمقالي أو زىر اآلداب.
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اسم المادة

الوحدات

المفردات

عموم الحديث

4

تشرين األول :تعريف معنى الحديث واألثر والسنة – التعريف بالسنة
النبوية – السنة قبل التدوين العام لمسنة.
تشرين الثاني :التعريف بعموم الحديث واىم الكتب المؤلفة فييا – عمم
الجرح والتعديل – ألفاظ الجرح – ألفاظ التعديل والتعاريف بين الجرح
كانون ا ألول :مكانة السنة النبوية في التشريع
حيث ما اشتممت عميو من أحكام

– أقسام السنة من

– أقسام الحديث ( الصحيح –

الحسن – الضعيف ) – أقسام الصحيح والحسن .
كانون الثاني :أقسام الحديث والضعيف  ( :المرسل ،المعمق ،المقطوع
) -شروط العمل بالحديث الضعيف ومراتب الضعيف  .تقسيم الحديث
من حيث كثرة طرقة  :المتواتر ،المشيور ،العزيز ،اآلحاد  ( .العطمة
الربيعية ).
شباط  :دواوين السنة النبوية الصحاح والمسانيد والمعاجم

– الوضع

في السنة النبوية وأسبابو.
آذار (( :إياكم والظن فإن الظن اكذب الحديث )) – (( عميكم بالصدق
)) –((إنما األعمال بالنيات )) – (( الحالل بين والحرام بين )).
نيسان (( :المسمم من سمم المسممون من لسانو ويده )) – (( الدين
النصيحة )) – (( الحياء واإليمان مقرونان

)) – (( احفظ اهلل

يحفظك)) .
أيار  (( :من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر

)) – (( بني اإلسالم عمى

خمس )) – ((حق المسمم عمى المسمم ست )) – (( من عادى لي ولياً
فقد آذنتو بالحرب )) .
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والتعديل.
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اسم المادة

الوحدات

المناىج

نظري 1

وطرائق

عممي 2

التدريس

المفردات
أوال :مفاىيم اساسية في المنيج ( اسبوعان )

تطور مفيوم المنيج،المفيوم التقميدي،المفيوم الحديث

لممنيج،العوامل التي اسيمت في تطور المنيج.
ثانيا :اسس المناىج

( اسبوعان )

ثالثا :مكونات المنيج ( اسبوعان )

االىداف التربوية،المحتوى.
رابعا :انواع المناىج

(  3اسابيع )

منيج المواد المنفصمة،منيج المواد المترابطة،منيج

النشاط،المنيج المحوري.

خامسا :تقويم المنيج وتطويره

( اسبوعان )

مفيوم التقويم واىميتو،وظيفة التقويم،خطواتو،تأثير نتائج التقويم

في المنيج،ادوات المنيج.

سادسا :الكتاب المدرسي

( اسبوعان )

اىميتو ووظائفو،اسس اعداده،خصائص الكتاب الجيد.

سابعا:طرائق التدريس

(  3اسابيع )

معنى الطريقة،االسموب،مفيوم التدريس،اسس التدريس،اىداف

التدريس العامة والسموكية.

ثامنا :طرائق تدريس قواعد المغة العربية

( اسبوعان )

الطريقة االستقرائية،الطريقة القياسية،طريقة النص،طرق اخرى.

تاسعا :تدريس القراءة

( اسبوع واحد )

مفيوم القراءة،ا ىداف القراءة،انواع القراءة،خطوات تدريس

القراءة.

عاش ار :تدريس النصوص االدبية

( اسبوع واحد )

مفيوم النص االدبي،أىداف تدريس النصوص،خطوات تدريس

النصوص.
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االسس الفمسفية،النفسية،االجتماعية والبيئية.
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الحادي عشر :تدريس تاريخ االدب
مفيومو،اىدافو،حطوات تدريسو.

( اسبوع واحد )

الثاني عشر :تدريس االمالء ( اسبوع واحد )

مفيومو،اىدافو،انواعو،خطوات تدريسو وتصحيحو.

الثالث عشر :تدريس التعبير

( اسبوع واحد )

مفيومو،اىدافو،انواه،حطوات تدريسو،تدريس التعبير الشفيي

والتحريري،تصحيح التعبير.

مفيوميا،اىدافيا،خطوات تدريسيا.

الخام س عشر :التخطيط في التدريس

(  3اسابيع)

اىمية التخطيط لمدرس،كيفية اعداد الخطة،انواع الخطط الدراسية

( السنوية،الفصمية،الشيرية،اليومية)
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الرابع عشر:تدريس البالغة (  3اسابيع )
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اسم المادة

الوحدات

االرشاد

4

التربوي
والصحة

اوال :االرشاد

(  4اسابيع )

معنى االرشاد التربوي،نشأة وتطور االرشاد ومفاىيمو،أىداف
االرشاد،مبادئ االرشاد والتوجيو

.العالقة بين االرشاد والعموم

االخرى،مجاالت االرشاد،طرق االرشاد

( االرشاد الفردي،االرشاد

الجمعي)
( اسبوعان )

ثانيا :أسس االرشاد

الفمسفية،االجتماعية،الخمقية،الدينية،النفسية
ثالثا :نظريات االرشاد

(  4اسابيع)

نظريات التحميل النفسي،النظريات السموكية،النظريات الوجودية.
رابعا :المعمومات الالزمة لالرشاد (  3اسابيع )
أىمية المعمومات،انواع المعمومات،وسائل جمع المعمومات،السجل
القصصي،السيرة الذاتية.
خامسا :االرشاد والتوجيو في المدرسة ( اسبوعان )
المدرس المرشد

:وظائفو

:وظائفو واعداده،المرشد التربوي

واعداده،مجالس االباء والمعممين ودورىا في االرشاد،الحاجة الى
برامج االرشاد في المدرسة.
سادسا :المشكالت التي يتناوليا االرشاد التربوي
معنى الصحة النفسية وعالقتيا واىدافيا اه

(  3اسابيع )

ميتيا .الشخص السوي

والالسوي،معايير الشخصية السوية والالسوية،مالمح السموك السوي
والالسوي،تكامل الشخصية.
سابعا :االزمات النفسية

(  3اسابيع )

معنى االزمة،اسباب االزمات النفسية ومصادرىا،الطرق
السميمة،االزمات النفسية،االحباط،االضطرابات النفسية.

(  5اسابيع )

ثامنا :الميكانزمات الدفاعية ( االساليب الدفاعية )
(
منشأ السموك الدفاعي،نمو ميكانزمات الدفاع،أنواعيا
التعويض،التقمص،التكوين العكسي،االسقاط،التبرير ومظاىره ) .نتائج
( الكبت،االنسحاب،احالم
السموك الدفاعي،االساليب اليروبية
اليقظة،احالم النوم،النكوص،االسقاط،ا لتعويض ) .االعراض المرضية
والدفاعية واليروبية.
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النفسية

المفردات
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املفردات التفصيلية ملواد املرحلة الرابعة
اسم المادة

الوحدات

النحو

6

المفردات
تشرين األول :باب النداء – تتمة باب النداء – االختصاص –
تطبيقات عمى االختصاص والنداء.
األفعال – االسم الذي ال ينصرف .
كانون األول:تتمة االسم الذي ال ينصرف – إعراب الفعل
المضارع ( رفعو ونصبو ) – جزم الفعل المضارع – أدوات الشرط
الجازمة.
كانون الثاني :فصل ( لو) و( لوال ) و(لوما) ـ العدد ـ تطبيقات
عمى موضوع العدد ـ تطبيقات.
شباط (:عطمة ربيعة) ـ التطبيق والمشاىدة.
آذار :التطبيق والمشاىدة .
نيسان:الجممة وأقسامياـ الجمل التي ليا محل من اإلعراب ـ
الجمل التي المحل من اإلعراب ـ تطبيقات عمى الجممة .
آيار :تحميل نحوي ( إعراب ) نماذج مختارة من القرآن الكريم
والشعر العربي ـ تحميل نحوي ( إعراب ).
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تشرين الثاني :اإلغراء والتحذير – أسماء األفعال – تتمة أسماء
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اسم المادة

الوحدات

المفردات

النقد الحديث

6

تشرين األول :تحديد ومناقشة معني مصطمحات نقدية شائعة في
النقد الحديث ( الفن والجمال واألدب ) عناصر العمل األدبي ،
العاطفة  ،الخيال  ،الفكرة  ،األسموب -

دراسة تطبيقية

الفن لمفن  ،والفن لمجميع .
تشرين الثاني  :المدارس األدبية

 :الكالسيكية  ،الرومانسية

،الواقعية االشتراكية  ،الرمزية  ،السريالية – نظرية النقد ( معنى
النقد وأىميتو وطبيعتو – الناقد وقدراتو )
كانون األول :نظرية األنواع األدبية  :الفرق بين الشعر والنثر –
أنواع الشعر  :الممحمي الغنائي  ،المسرحي  ،التعميمي .
كانون الثاني  :النثر وأنواعو  :القصة  ،تاريخ القصة  ،الحكاية
،الرواية القصيرة  ،االقصوصة – دراسة تطبيقية في الخصائص
– المسرحية  :تاريخ المسرحية  ،عنا صرىا  :العقدة  ،الصراع ،
الشخصيات  ،الحوار
شباط :تطبيق
آذار :تطبيق
نيسان  :أنواع المسرحيات  :كوميديا  ،مميو دراما  ،المسرح
الممحمي – دراسة تطبيقية لممسرحية – المقالة  :تاريخ المقالة ،
عناصرىا  ،أنواعيا  ،دراسة تطبيقية – المناىج النقدية  :المنيج
التأثري.
آيار  :المنيج التاريخي – المنيج االجتماعي – المنيج النفسي
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(عناصر العمل األدبي ) -العالقة بين األدبي والمجتمع – نظرية
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اسم المادة

الوحدات

االدب الحديث

4

(الشعر)

المفردات
المعاصر(المصطمح و المفيوم).
أوالً:الشعر العربي الحديث و ُ

ثانياً :بدايات عصر النيضة العربية وأىم المدارس الشعرية التي
تمت ظيورىا

 أحمد شوقي  -محمد سعيد الحبوبي  -عبد المحسن الكاظمي الرصافي  -محمد ميدي الجواىري -ب -مدرسة الميجر ( مدخل تعريفي):
-1الرابطة القممية :ايميا ابو ماضي  -إلياس أبو شبكة
العصبة األندلسية  :شفيق معموف  -رشيد سميم الخوري
ُ -2
ج -جماعة الديوان ( مدخل تعريفي)  :عبد الرحمن شكري

د -مدرسة أبولو ( مدخل تعريفي) :إبراىيم ناجي  -عمي محمود
طو الميندس  -عمر أبو ريشة
الحر (التفعيمة) الريادة والمصطمح:
ثالثاً :الشعر ُ

بدر شاكر السياب  -نازك المالئكة  -عبد الوىاب البياتي -

صالح عبد الصبور  -محمود درويش
رابعاً :قصيدة النثر (النشأة والمفيوم والريادة)
أنسي الحاج  -ادونيس  -زاىر الجيزاني  -خزعل الماجدي
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أ  -م درسة اإلحياء ( مدخل تعريفي )  :محمود سامي البارودي

مفردات قسم اللغة العربية اجلديدة ( النظام السنوي )
36
اسم المادة
االدب الحديث
(النثر)

الوحدات

المفردات
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 4تطور النثر العربي الحديث -المقومات -عوامل التطور والمؤثرات
القص ،والحكي،
القصة والرواية :مفيوم السرد وآلياتو في النص األدبي (
ّ
والسرد)
القصة القصيرة  :تأصيميا في االدب العربي القديم (حديث عن االنواع
السردية العربية القديمة)
عوامل نشأتيا وظيورىا في االدب العربي الحديث  -البناء الفني لمقصة
القصيرة
النماذج القصصية  :ـ يؤسف ادريس ( ال ّنداىة ) .محمد خضير (خريف
البمدة) ( المممكة السوداء ) .لطفية الدليمي ( :اليواتف ترن لن نموت
).
محمود تيمور ( :حامل االثقال ).الروايـــــة :المفيوم والمصطمح (الفرق بين الرواية والقصة القصيرة)
 نشأتيا في األدب العربي الحديث (محمود أحمد السيد –محمد حسنينىيكل)
نجيب محفوظ ( ثرثرة فوق النيل ) .غائب طعمو فرمان ( النخمة و
الجيران)
فؤاد التكرلي ( الرجع البعيد) .ىدية حسين ( نساء العتبات)
المسرحيـــة :االصول األولى لممسرحية في األدب العالمي
(األرجوز -خيال الظل -
تأصيل المسرح في الموروث العربي القديم
المقامة  -مسارح التعزية)
نشأة المسرح العربي الحديث –المقومات -االتجاىات :االتجاه الواقعي.
االتجاه الرمزي .مسرح الفرجة .المسرح الشعبي
النماذج المسرحية  - :مارون النقاش  -توفيق الحكيم  -سعد اهلل
ونوس  -فالح شاكر
المقالــــة :نشأتيا  -تأصيميا في األدب العربي -فن الخبر
العممية
2ـ
- 1أنواع المقالة -1االدبية
ّ
 اتجاىات المقالة االدبيةالنماذج المقالية  :المنفموطي -طو حسي -عمي جواد الطاىر
فن السيرة األدبية:
- 1تأريخيا ونشأتيا  -أنواعيا * :السيرة الذاتية  /حياة قمم  -طو
جبمية  -فدوى طوقان  /رحمة
حسين
عباس محمود العقاد  /رحمة ّ
صعبة
*السيرة الروائية  /الثالثية – غالب ىمسا
*السيرة الغيرية  /جبران خميل جبران – ميخائيل نعيمو

مفردات قسم اللغة العربية اجلديدة ( النظام السنوي )
37
اسم المادة

الوحدات

المفردات

فقو المغة

4

* تعريف فقو المغة (يفضل أن يكون تعريفاً إجرائياً؛ ألن الطالب
قد تعرف في المرحمة التي مضت التفريق بين المصطمحين فقو

المغة وعمم المغة (المسانيا))

* جيود الدراسين في فقو المغة:

الثعالبي
فارس و
ّ
* جيود المحدثين  :وىي أكثر من أن تحصى

* نشأة المغة  -فصائل المغات و موقع المغة العربية فييا -

الجزرية )  -المغة
امية (
ّ
الس ّ
الخصائص المشتركة بين المغات ّ
العربية وظروف نشأتيا
رواية المغة ( في عصور االحتجاج ) و التعريف بطرائق أخذ

المغة  -الميجات العربية

المغوية ووسائل تنمية المغة
* الظواىر
ّ
اإلعراب و أصالتو في المغة العربية  -االشتقاق  -الترادف -

عرب  -الدخيل
المشترك
الم ّ
المفظي  -األضداد  -القياس ُ -
ّ
وتي لمّغة العربية
* النظام ّ
الص ّ
آلية النطق والجياز النطقي

 -مخارج االصوات  -صفات

االصوات -ظواىر صوتية (المماثمة والمخالفة)
* المعجم العربي
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* جيود القدامى  :ويركز عمى جيود كلّ من ابن جني و ابن

مفردات قسم اللغة العربية اجلديدة ( النظام السنوي )
38
اسم المادة

الوحدات

تطبيقات

4

أدبية

المفردات
وشعرية.
نثرية
* تطبيقات
ّ
بالغية في نماذج ّ
ّ
نقدية مختارة:
* تطبيقات في ضوء مناىج ّ
ياقية.
الس ّ
* المناىج ّ
صية.
* المناىج ال ّن ّ
* ممحوظة:

الثانوية في
الجامعي من موضوعات المدارس
 ينطمق األستاذّ
ّ
تدريس ىذه المفردات.
الجامعي ضمان أن تعطي ال ّنصوص المختارة
 ُيراعي األستاذّ
مراحل عصور األدب العربيّ وأجناسو المختمفة .

March 22, 2016

صية.
* المناىج ما بعد ال ّن ّ

مفردات قسم اللغة العربية اجلديدة ( النظام السنوي )
39
اسم المادة

الوحدات

القياس

4

والتقويم

المفردات
اوال :مفاىيم القياس والتقويم
مقدمة في القياس والتقويم،معنى القياس والتقويم
(القياس،االختبار،التقويم )،أىمية القي اس والتقويم والعالقة
التمييدي،التكوين الختامي،التقويم المحكي،التقويم المعياري.
ثانيا :االختبارات التحصيمية
االختبارات المقالية،االختبارات الموضوعية

(

التكميل،المزاوجة،الصح والخطأ،االختيار من مت عدد )،االختبارات
الشفوية،االختبارات العممية واالدائية.
ثالثا :الجانب النظري الثاني:
مناقشة حول المشكالت التي واجيت الطمبة المطبقين،مناقشة

التقارير المعدة من قبل الطمبة حول التطبيق الجمعي،مناقشة
مشكالت المختبرات في المدارس المتوسطة والثانوية،مناقشة

مشكمة تس

ريب الطمبة من المدارس،عالقة المدرسة

بالمجتمع،مناقشة مشكمة ( مشكالت تتعمق بالبيئة المدرسية ).
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بينيما،العالقة بين التقويم والمنيج،انواع التقويم

( :التقويم

