
 المفردات عدد الوحدات الساعات المادة المرحلة القسم النظام الكلیة ت

   العملي النظري      

 6 0 3 االستیعاب االولى اللغة الكردیة سنوي التربیة 

پیتێی کوردی وعھرەبى,پیتی بزوێن,ئھرێ 
ونھرێ,پرسیارووەالەم,ژمارە,شیرین,گھشتێک 

بۆقھراخى ڕووبار,لھڕێگای 
گھڕانھوە,لھڕێگادا,ھاوینھھھوار,کارگھى جگھرە,کاوان 

 وھھنگ,ڕەوکردنى باڵندەکان.

 6 0 3 القواعد واالمالء االولى اللغة الكردیة سنوي التربیة 

نظام الكتابة باللغة الكردیة ومقارنتھا بنظام الكتابة باللغة 
العربیة,الفباءاللغة الكردیة ,الحروف الصائتة,الحروف 
الصامتة,تمارین على الحركات(ه,و,وو,ۆ,ە,ێ)وتمارین 
Gژ,jچ,cالحروف الصامتھ ( ڕ),قواعداللغة -ڵ,ر-گ,ل

الكردیة,اقسام الكالم,االسم والصفة,ادوات 
المعرفةوالنكرة,اسماء االشارة,الضمائر الشخصیة,الجملة 

االسمیة,الضمائر المتصلة للجملةاالسمیة,فعل 
فة.الكینونة,قواعد ربط االسم بالص  

 4 0 2 علم النفس التربوي االولى اللغة الكردیة سنوي التربیة 

التطورالتاریخي لعلم النفس,طبیعتھ واھمیتھ, اھداف علم 
النفس ومجاالتھ,مدارسھ وفروعھ ,السلوك والعوامل 

المؤثرة فیة,العملیة التعلیمیة وعلم النفس التربوي,طرق 
واالدراك  البحث في علم النفس التربوي,االنتباه

الحسي(معناه,مشتقاتھ)والعوامل المؤثرة فیھ),الدافعیھ في 
التعلم,اھمیةةدراستھا,طبیعتھا,الوظائف التعلیمیة 
للدافعیة,استراتیجیة استثماردافعیة الطلبة نحو 

التعلم,عملیة التذكر والنسیان ,انواع التذكر والعوامل 
ة یالمؤثرة في عملیتي التذكروالنسیان ,وسبل تحسین عمل

التذكر وتفسیرالنسیان واسبابة,انتقال اثر التعلم ,مفھومھ 
وانواعھ,اھمیة دراسة انتقال اثرالتعلم وكیفیة 
االستفادةمنھا,مفھوم  التغذیة الراجعة ,اھمیة 

دراستھا,انواعھا,وتطبیقاتھا,معنى التفكیر,انواعھ سبل 
استثارتھ وتنمیتھ,نظریات التعلم(النظریات االرتباطیة 

ھا التربویة(بافلوڤ,سكنر وتطبیقات
االستبصاركوھلر)المفاھیم االساسیة والتطبیقات 

التربویة(تعلم المفاھیم,اھمیتھا,طبیعتھا,تعمیم المفھوم,تعلم 



المفھوم),الفروق الفردیة,تأثیر الفروق الفردیة في 
 التعلم,معناه,كیفیة مراعاةالفروق الفردیة في التدریس.

 4 0 2 اللغة العربیة االولى اللغة الكردیة سنوي التربیة 

دراسة المبتدأوالخبر وأنواعھ,النواسخ ان واخواتھا  وكان 
واخواتھاوتطبیقات من االمثلة علیھا,نص من القرأن 

الكریم(سورة یوسف),اسم الفاعل وصیاغتھ 
وعملھ,الفاعل وأقسامھ,االسماء المعربة بالحروف,دراسة 

نقدیةلقصیدة نقدیة لقصیدة مالك بن الریب,دراسة 
ابوالعالء المعري,اطالع في جانب من االخطاء 

اللغویة,مفھوم المفاعیل وانواعھا,مفھوم العدد واحكام 
التمیزالعددي,دراسھ في نص لقصیدة 

بدرشاكرالسیاب,نشأة وخصائص شعرالسیاب,دراسة في 
نص لقصیدة نازك المالئكة وخصائصھا,نشأة وخصائص 

واقسامھ ,قراءةاحد شعرنازك المالئكة,مفھوم النعت 
الكتب النثریة (الجاحظ)تحلیل وتطبیق,شرح وتحلیل 
 لنصوص قرأنیة من سورة یوسف ,مبادىءاالمالء



 4 0 2 حقوق االنسان والدیمقراطیة االولى اللغة الكردیة سنوي التربیة 

ü تمھید: 
 .مفھوم حقوق االنسان •

التاریخي لحقوق  خصائص حقوق االنسان.التطور •
حقوق االنسان في  • :االنسان, قراءة في المضامین

 .الحضارات القدیمة
 .حقوق االنسان في االدیان السماویة •

رسالة الحقوق لإلمام علي ",حقوق االنسان في االسالم •
 ."السالم) انموذجا بن الحسین (علیھ

االعالن العالمي " ,حقوق االنسان في العصر الحدیث •
االنسانلحقوق   :ضمانات حقوق االنسان."انموذجا 

 .ضمانات حقوق االنسان في االسالم •
العالمي   ضمانات حقوق االنسان في على الصعیدین •

 .الوطني
المقابر الجماعیة " ,انتھاك حقوق االنسان •

 ّ في الدستور العراقي لعام  حقوق االنسان."انموذجا
2005. 

ü الدیمقراطیة:  
 .مفھوم الدیمقراطیة •

 .خصائص الدیمقراطیة •
 .انواع الدیمقراطیة •

 .التطور التاریخي للدیمقراطیة •
  .الیات تطبیق الدیمقراطیة •

 .االسالم والدیمقراطیة •
مواصفات وواجبات الحاكم االسالمي, قراءة في عھد  •
لمالك االشتر (رضوان اللھ  االمام علي (علیھ السالم)

 .علیھ)
 .المواطنة •

الشرعیة والقانونیة للمواطنةاالسس  • . 
مفھوم • التربیة والمواطنة الصالحة.الحریات العامة. 

 .الحریات العامة
 .انواع الحریات العامة واشكالھا •

 .التطور التاریخي للحریات العامة •
 .االسس الشرعیة والقانونیة للحریات العامة •

 .التربیة والحریات العامة



الكردیةاللغة  سنوي التربیة   4 0 2 أسس تربیة االولى 

معنى التربیة,اھدافھا,ووظائفھا,االساس التاریخي 
للتربیة,التربیة البدائیة(وادي 

الرافدین,الصینیة,الیونانیة),التربیة قبل االسالم 
وبعده,اعالم الفكرالتربوي االسالمي(الغزالي ,ابن 

 خلدون,ابن سینا),التربیة الحدیثة,ممیزاتھا وظائفھا,اعالم
الفكر التربوي الحدیث (بستالوزي,روسو,جون 

دوي),االساس االجتماعي في التربیة,الدور التربوي 
لألسرة,االساس العلمي,التربیة والمنھج العلمي في 

البحث,التربیة والتقدم العلمي ,االسس الوطنیة,دورالتربیة 
في مواجھة التحدیات المصیریة,التعلیم الثانوي في 

ھ)وتشتمل مدارس المتمیزین العراق(اھدافھ,مدارس
الثانویة الشاملھ,االدارة التربویة(انماطھا,العوامل 

 المؤثرةفیھا,مجالس االدباء والمعلمین.

 مادة قطاعیة 4 0 0 حاسبات االولى اللغة الكردیة سنوي التربیة 

 8 0 4 المحادثة واالنشاء الثانیة اللغة الكردیة سنوي التربیة 
/ پێوەندی نێوان خوێندکاران,لھ نیوان خوێندکارومامۆستا

کتێبخانھ,نھورۆز وبھھار لھکۆرێکی ڕوشنبڕی,ڕۆژنامھ 
 نووسی کوردی,کھ لتووری کوردی.

 8 0 4 قراءة وصوت الثانیة اللغة الكردیة سنوي التربیة 

ڕاستگۆیی,ڕێزگرتن لھ کات,پیاوێکى نابینا,خیزانێكی     
بھ ختھ وەر,جوانکارى شار ,گفتوگۆى گھ نم 

وجۆ,ئاو,کۆتر مێروولھ,بولبولێکى داماو,زستانی 
کوردستان,شێرو مشک ,ددانھکانمان,مھم 
وزین,پیشھسازی شھکر,نھخۆشیی  شێرپھ 

بھنجھ,شاروگوند,کھرویشکێکى وریا,         دراوسێ 
باش,حھوت سھمھرەى جیھان ,ئھ لفبیێ کوردی   بھ 
پیتی التینی,گورگ وئیستر,پیشھ واقازی محھمھد ,  

ھ سکیمۆ,چوونھسھرمانگ,پھ ندى پێیشنان گھلی ئ
وقسھى نھ ستھ ق چھوچھ(مھ تھ ڵ) جھژنى نھ ورۆز 
 پێدە یھ کى خۆش,ڕووەکھ کانزادۆزەوە کھ ,دارگوێز



 6  3 نصوص ادبیة الثانیة اللغة الكردیة سنوي التربیة 

پێناسھى ئھ دەب ,مێژووى سھرھھ ڵدانى 
دیالێکتھکانى ئھدەبھ,دیالێکتێی چی یھ؟دابھ شکردنى 

زمانى کوردی,نموونھى شیعرى لوڕى(بابا تاھیرى 
عوریان),نموونھى شیعرى 

گۆرانى(ھھورامانى)بێسارانى,نموونھى شیعرى 
بادینانى(مھالى جزیرى)نموونھى شیعرى سۆرانى 

(نالى,زێوەر,پیرەمێرد,گۆران,ھێمن,ئھحمھدموختارجاف, 
بێکھىس پھخشان,پێناسھ,شیعرکۆنترەیان 

زى نێوان شیعر وپھ خشان ,بھشھکانى پھ پھخشان,جیاوا
خشان (زانستى ,   ھونھ رى),گرنگترین 

تایبھتمھندیھکانی پھخشان زانیارى وھونھ رى,جۆرە 
کانى پھ خشان ئھ دەبى,نموونھ لھ        پھ خشان ئھدەبى 
(چێروک)جیاوازی نێوان چێروک وداستان رەگھزەکانى 

وان چێرۆک,ئھ دەبى فولکلۆرى کوردى, جیاوازى نی
ئھدەبى فۆلکلۆر وئھدەبى نووسراوی کوردی ,       بھ 
شھ کانى ئھدەبى فۆلکلۆرى کوردی,داستان وجۆرەکانی 

 پھندى پێشینان وقسھ ى نھ ستھق گاڵتھ وگھب.

 8 0 4 القواعد الثانیة اللغة الكردیة سنوي التربیة 

علم الصرف وموقعھ من بین العلوم ,الوحدات 
 الداللیة,الكلمة,اقسام

الكالم(االسم,الضمیر,الصفة,الظرف,الفعل,االداة,العدد), 
انواع االسم (اسم المعرفة,النكرة),الضمیر وانواعھ 
(متصلة,الدورالمفعولي,الضمائرالمتصلة),الصفھ 

وانواعھا,قوانین ربط الصفھ باالسم ,الفعل 
(تعریفھ,انواعھ(الفعل المركب,الفعل 

ل بظھورالضمائر البسیط,الالزم,المتعدي),عالقة نوع الفع
,المصدرالفعلي,قوانین اشتقاق جذر الفعل,ازمنة 

الفعل/المبني للمجھول,تصریف الفعل المركب,الجملة 
 الشرطیة,قواعد النفي



 4 0 2 االدارة التربویة والتعلیم الثانوي الثانیة اللغة الكردیة سنوي التربیة 

التعلیم الثانوي في العراق(اھدافھ,المستحدثات التربویة 
اشتملت,مدارس المتمیزین ,مدارس التسریع,مدارس 

الثانویة المتخصصة,مدارس ثانویة الشاملة, تنویع التعلیم 
الثانوي,صفات المدرس الثانوي 

,اشتملت(الشخصیة,الكفائة ,الثقافة العامة),االدارة اتربویة 
(مفھوم االدارة ,االدارة العامھ ,االدارة التربویة,االدارة 

ة المدرسیة,االدارة الصفیة),القیادة التعلیمیھ,االدار
التربویة,مكونات السلوك القیادي,اركان القیادة,االختالف 
بین االداري والقیادي,العملیات االداریة (التخطیط,اھمیة 

التخطیط,معوقاتھا,التنظیم,عناصره,خطواتھ وانواعھ 
اتخاذ القرار,خطواتھ,شروطھ,العالقات 

االداره                   االنسانیھ,التقویم,االتصال,انماط
و(النمط الدكتاتوري,الدیمقراطي,المتساھل),صفات 

المدیر الناجح,العوامل المؤثرة في االدارة 
التربویة,مجالس االباء والمعلمین(اھدافھا 

ودورھا),االشراف التربوي اشتملت(مفھوم االشراف 
التربوي,اھمیتھ,اھدافھ,اسالیب االشراف التربوي,انواع 

التربوي ویشمل(االشراف الصفي االكلینیكي االشراف 
واالشراف التطوري,االشراف التنوعي)مفھوم ادارة 

الجودة الشاملة واھمیتھ,تجارب كبرى في التعلیم الثانوي 
اشتملت (التجربھ البریطانیة,الفرنسیة,في الوالیات 

 المتحدة)



 4 0 2 علم النفس النمو الثانیة اللغة الكردیة سنوي التربیة 

علم النفس النمو/ تعریفھ واھمیتھ,المبادئ العامھ للنمو, 
العوامل المؤثرة في النمو اشتملت (العوامل 

الوراثیة,البیئة) ,مناھج البحث في علم النفس النمو 
,اسالیب جمع المعلومات,تصامیم البحوث 

(طولیھ,مستعرضھ), انواع 
البحوث(تجریبیھ,ارتباطیھ),مرحلة 

ا ومراحلھا), النموالجسمي الطفولھ(تعریفھا,اھمیتھ
والتطور العقلي واالنفعالي واالجتماعي واللغوي,دور 

المؤسسات االجتماعیة (االسرة,المدرسة,االقران,وسائل 
االعالم)تأثیر وسائل االتصال في التنشئة 

االجتماعیة,مرحلة المراھقھ(تعریفھا واھمیتھا 
ومراحلھا,النموالجسمي والتطورالعقلي والمعرفي 

عالي والخلقي,المراھقھ والمجتمع,المراھقھ واالسرة واالنف
والمدرسة واالقران ووسائل االعالم,المراھقھ 

والمھنة,اھمیة العمل في حیاة المراھق والعوامل المؤثرة 
فیھا,توافق المراھق للعمل,اتجاھات المراھقین 

ومیولھم,اھمیة المیول واالتجاھات ,العوامل المؤثرة في 
ومیولھم,بعض مشكالت اتجاھات المراھقین 

المراھقین,السلوك العدواني,جنوح المراھقین 
 ,التأخرالدراسي

 مادة قطاعیة 4 0 0 الحاسبات الثانیة اللغة الكردیة سنوي التربیة 

 6 0 3 قواعد اللغة الكردیة الثالثة اللغة الكردیة سنوي التربیة 

مراجعھ عامھ,الضمیر الشخصي المنفصل,الضمیر 
المتصل,المجموعھ االولى,الثانیة,الثالثة,من الشخصي 

الضمائر الشخصیة المتصلة,المصدر,انواع 
المصدر,اشتقاق جذرالماضي,الجذورالشاذة ,الدورالفاعلي 
للضمیرالشخصي,الدورالفاعلي في زمن الفعل الماضي 

البسیط,(الفعل الماضي 
البسیط,المستمر,البعید,التام,االنشائي الشرطي),الفعل 

الفعل المصاغ,الفعل ’الفعل االمرالمضارع,
المركب,ادوات النفي (نة,مة,نى,نا)الدورالمفعولي 

للضمیر الشخصي المتصل,دور التملك 
للضمائرالشخصیة,اداة العطف(و),اداة الربط(ي,ه),اداة 

 التعجب,,الجملة(انواع الجملة).



 6 0 3 االدب الكردي القدیم الثالثة اللغة الكردیة سنوي التربیة 

كیف نتوصل الى رأي موحد في بدایات االدب 
الكردي,االدب الكالسیكي,مفھومھ,من این بدأاالدب 

الكردي,الشعر الكردي من حیث الشكل,انواعة,شروط 
الشعرالكالسیكي الكردي,مضمون الشعر الكردي 

(مواضیع الشعرالكالسیكي )االغراض 
الشعریة,الشاعرباباطاھر العوریان,حیاتھ,نماذج شعریة 

(مھ الى پھریشان)حیاتة,نماذج شعریة لھ, ئیل بھگى لھ,
جاف,حیاتھ,نماذج شعریھ لھ,بێسارانى,حیاتھ,نماذج 
شعریة لھ ,فھ قى تھ یران ,حیاتھ,نماذج شعریھ لھ 

,الصوفیھ في اشعار مھ الى 
جزیرى,ئھحمھدخانى,حیاتھ,نماذج شعریھ لھ,لھجات اللغة 

شعریھ  الكردیة وتقسیماتھا الشاعر نالي,حیاتھ,نماذج
لھ,ابرز نتاجاتھ,الشاعر سالم نبذة مختصرة عن 

حیاتھ,اسلوبھ الشعري نماذج من شعره,ظھور الشعر في 
منطقة (كۆیھ),اھم مظاھر االدب للمرحلة الثانیة من 

القرن التاسع عشر,الشاعر حاجي قادري 
کۆى,حیاتھ,نماذج من اشعاره,شیخ رضا 

الطالباني,حیاتة,نموذج من 
ب)حیاتھ,نماذج من اشعاره,الشاعر(اد

اشعاره,الشاعر(پێرەمێرد),حیاتھ,نماذج من اشعاره,ماھو 
الشعر السیاسي الكردي ,الشاعر(حریق)حیاتھ,نماذج من 

 اشعاره

 6 0 3 الترجمة الثالثة اللغة الكردیة سنوي التربیة 

شارى بھغدا,ئھدە بى کوردى,بھ ھار وجھ ژنى نھ 
ونھوزاد,خێزانى ورۆز,مامۆستاى دڵسۆز.ئازاد 

جوامێر,جووتیار,لھبازاڕ,ترجمھ جمل الى اللغة 
 العربیة,سۆپای عیراق,ئاسک.



 6 0 3 االدب المقارن الثالثة اللغة الكردیة سنوي التربیة 

مفاھیم ومصطلحات,العلم ,اھداف 
العلم,المعرفة,انواعھا,البحث لغة 

واصطالحاً,وانواعة,نشأت منھج البحث,الباحث وصفات 
الجید,شروط البحث الجید,خطوات البحث الباحث 

العلمي/اختبار الموضوع,مرحلة وضع الخطة,مرحلة 
جمع البیانات والمعلومات,مرحلة الكتابة ,مرحلة 

الطباعة,ھیكلیة البحث العلمي,معلومات عامة حول تنظیم 
فقرات البحث وترتیبة,مناھج البحث العلمي 

لمنھج وتقسیمھا(المنھج التاریخي,المنھج التجریبي,ا
الوصفي ,العینات,كیفیة اختیارالعینة,انواع 

العینات,االنترنیت وشبكات المعلومات,المكتبات التقلیدیة 
 والرقمیة واالفتراضیة.

 4 0 2 منج البحث الثالثة اللغة الكردیة سنوي التربیة 

مفاھیم ومصطلحات,العلم ,اھداف 
العلم,المعرفة,انواعھا,البحث لغة 

واصطالحاً,وانواعة,نشأت منھج البحث,الباحث وصفات 
الباحث الجید,شروط البحث الجید,خطوات البحث 

العلمي/اختبار الموضوع,مرحلة وضع الخطة,مرحلة 
جمع البیانات والمعلومات,مرحلة الكتابة ,مرحلة 

الطباعة,ھیكلیة البحث العلمي,معلومات عامة حول تنظیم 
لبحث العلمي فقرات البحث وترتیبة,مناھج ا

وتقسیمھا(المنھج التاریخي,المنھج التجریبي,المنھج 
الوصفي ,العینات,كیفیة اختیارالعینة,انواع 

العینات,االنترنیت وشبكات المعلومات,المكتبات التقلیدیة 
 والرقمیة واالفتراضیة.



 4 0 2 طرائق التدریس الثالثة اللغة الكردیة سنوي التربیة 

التربیة,التعریف اللغوي تعریف المنھج في 
للمنھج,التعریف االصطالحي للمنھج,تعریف المنھج 

القدیم ,محاسنھ وعیوبھ,تعریف المنھج الحدیث,محاسنھ  
وعیوبھ اسس المناھج,االسس الفلسفیة والنفسیة 

واالجتماعیة,واالسس المعرفیة والنمائیة 
والتكنولوجیا,تعریف الطریقة والتدریس والتعلیم والتعلم , 

ریف االسلوب وانواع اسالیب التدریس,واسلوب تع
التدریس المباشر وغیر المباشر,اسلوب المدح والذم 

,اسلوب التغذیة الراجعة ,اسلوةب استعمال افكار الطلبة, 
اسلوب تنوع االسئلة ,اسلوب العرض والتقدیم , اسلوب 

التدریس الحماسي للمدرسة ,اسلوب التنافس الفردي 
ة في التدریس,االتجاھات الحدیثة ,مزایا الطریقة الجید

لتدریس اللغة الكردیة,طریقة االصتقصاء,استراتیجیة فكر 
زاوج شارك ,امتحان فصلي ,طریقة التعلیم التعاوني 
,طریقة العصف الذھني ,طریقة التدریس المصغر, 

طریقة الوحدات,طریقة الوصف , طریقة التعلم بالبحث,. 
یینات ,طریقة لعب طریقة التعلیم المبر مج,طریقة التع

االدوار ,الخرائط المعرفیة والذھنیة,التعلیم المتمایز 
,القبعات الست, الذكاءات المتعددة ,التبادل الذاتي 

استنراتیجیة روبنسون,طریقة المناقشة ,طریقة المحاضرة 
,طریقة دكرولي , طریقة دلتون ,طریقة ماریا منت 
سوري,تعریف النص االدبي وخطواتھا واجراءات 

دریسھا ,االھداف السلوكیة واعدادھا ,تخطیط ت
 الدروس,تنفیذ الدروس,تقویم الدروس,

 مادة قطاعیة 4 0 2 االرشاد التربوي الثالثة اللغة الكردیة سنوي التربیة 

  4 0 2 اللغة االنكلیزیة الثالثة اللغة الكردیة سنوي التربیة 



واالنشاءالمطالعة  الثالثة اللغة الكردیة سنوي التربیة   3 0 6 

ھاریکارى,پاکژى,ڕەوشتى سھرلھ 
ێکتردان,مۆسیقا,سوودى خوێندنھوە,ھھزار مێرد,گھ 
شێێک بھ ھاوینھ ھھوارە کانی کوردستاندا,نرخى سھ 

رنھستى,گورگ وئێستر,ھھژاریی,پارێزگاى 
کھرکووک,زستانی کوردستان,ئافرەتى کورد,داستانى 

پێشینان,ڕێبازى قارەمانێتى, شیرین خھ سرەو,پھندى 
کالسیکى,ئازادى گۆرانى مرۆڤھ,ڕێزگرتن لھ 

مامۆستا,برایھتى 
کوردوعھرەب,تھندروستى,ڕاستگۆیی,پھروەردەى 

منداالن,نھتھوەکانى عێراق,ئازادى,ئاشتى,  شیخ سھعید 
 پیران,عھبدولالگۆران,میرنشینى بھردخانییھ کان

الكردیةقواعد اللغة  الرابعة اللغة الكردیة سنوي التربیة   4 0 8 

کھرەوستھ کانى نووسین,جۆرە کانى وشھ,دابھش کردنى 
وشھ بھسھر برگھ کان,بھ شھ کانى ڕستھ,ڕستھ بھ پیتى 
ناوە ڕۆکى,ڕستھ ى راگھ یاندن وڕستھى پرس,ڕستھى 

سھرسورمان,بنچینھ کانى ڕستھ,بکھروکار,نیھاد 
وگوزارە,کارى تھ واو وکارى ناتھ واو,(تھ واوکھ رى 

ھرى کار),ناو لھ ووى ناوە ڕۆکھ وە,ناوى  ناو)(تھ واوک
تایبھ تى / گشتى / کۆمھڵ,ناو لھ ووى  ھھ بوونھ وە, 
ئھرکى ناو لھ ڕستھدا,جێناوى کھسى لکاو /جێتاوى کھ 
سى جودا,تایبھ تیکانى چاوگ,جۆرەکانى چاوک ,کار لھ 

ڕووى دەم وکاتھوە,(کارى ڕابردوو)(کارى ڕانھ 
کانى  برددو),کارى داخوازى,یاساگشتیبھ

 زمان,بھراوردێک لھ نێوان زمانى,کوردى وعھربى.



 8 0 4 االدب الكردي الحدیث الرابعة اللغة الكردیة سنوي التربیة 

االدب الحدیث,ماھو االدب,تعریفھ,الفرق بین االدب 
والمعرفھ,مفھوم االدب في اللغھ العربیة والكردیة,مفھوم 

بین القدیم  القدیم والحدیث والمعاصر في االدب,الفرق
والحدیث والمعاصر في االدب ,كیف اثر االدب القدیم 
والكالسیكي على االدب الحدیث الكردي,كیف وصلت 

الحداثھ الى ادبنا الكردي ,مشاكل المصطلحات في االدب 
الكردي ,ماھو تأثیر اللغھ والشكل والموسیقا على االدب 

في الكردي ,الحداثھ في االدب الیوناني القدیم,الحداثھ 
االدب االوروبي ,دور شكسبیر في حداثھ المسرح 

االنكلیزي ,الحداثھ في االدب الكردي ,من ھم الشعراء 
المحدثین في االدب الكردي  ومادورھم,ماھي مدرسة 

گۆران فی الشعر,نبذة مختصرة عن حیاة گۆران ,نماذج 
شعریة لھ ,نبذة مختصرة عن حیاة شیخ نوري شیخ 

في االدب الكردي,مدرسة  صالح ,مدرسة مابعد گۆران
الشاعر دیالن,الشاعر دیالن نبذة مختصرة عن 

 حیاتھ,نماذج من االدب الحدیث

 6 0 3 علم اللغة الرابعة اللغة الكردیة سنوي التربیة 

تعریف العلم ودوره في حیاةةاالنسان ,فروع العلم ,علم 
اللغھ وموقعھ بین العلوم ,الھدف من دراسة علم 

اللغھ,نظریات نشوء اللغھ,فروع علم اللغةه,تعریف 
اللغھ,مستویات التحلیل اللغوي,علم اللغھ الوصفي 

,الصرف,النحو,الداللة,اللھجات,علم اللغھ 
التاریخي,الفصائل اللغویھ,علم اللغھ المقارن,علم اللغة 
النمطي ,اللغھ والریاضیات ,علم اللغھ النفسي,علم اللغھ 

صطناعیھ ,الكتابھ االجتماعي,انواع اللغات,اللغات اال
 تاریخھا واھمیتھا,انواع الكتابة.

 6 0 3 النقد االدبي الرابعة اللغة الكردیة سنوي التربیة 

النقد معناه اللغوي واالصطالحي ,الھدف من 
دراستة,صلة النقد باالدب,النقد 

والناقد,النقدعندالیونان,النقدعندالعرب,مدارس النقد 
 الحدیثة,النقد في االدب الكردي



 4 0 2 قیاس وتقویم الرابعة اللغة الكردیة سنوي التربیة 

نبذة مختصرة عن تطور القیاس والتقویم ,مفھوم القیاس 
والتقویم,مخطط العالقھ بین المفاھیم واھمیة القیاس  
والتقویم في العملیھ التعلیمیھ وانواع التقویم,التخطیط 

واالعداد واالختبارات التحصیلیة,اعداد جدول 
المواصفات,انواع االختبارات التحصیلیة الشفھیة وتقسیم 

االداء ,االختبارات التحصیلیھ التحریري  الممیزات 
والعیوب,تصحیح االختبار من اثر التخمین ,بناء 

االختبارات التحصیلیة المفننة,التحلیل االحصائي لفقرات 
االختبار ,شروط مواصفات االختبار المقنن الجید 

,الثبات,قیاس معامالت الثبات ,الشمولیھ ,الصدق وانواعھ
والموضوعیھ وسھولة التطبیق,الوسائل الالختباریھ تقییم 

 االداء ,مالحظة ومقاییس التقدیر ,البطاقھ المدرسیة

 6 0 3 الترجمة الرابعة اللغة الكردیة سنوي التربیة 

مێژووى ھاوبھش,ڕاوەندز,ئازادى گۆرانى مرۆفھ, 
دەگرین ,تۆفیق بۆچى ڕێ زلھ مامۆستا 

ۆەھبى,دایک,برایھتى کوردوعھرەب 
,پاکژى,کات,شارى ھھولێر ,شارى زاخۆ,وەرزى 

بھھار,بارام وەچێت بۆالى   دە کتۆر,شارى سلێمانی 
جوانى,شارى دھۆک,گۆشھیھ ک لھ ژیانى 

مامۆستاگۆران,کتێب,ڕەوشتى ڕێگاویان,ژیانى 
جووتیارێک,باخى گشتى ,ئھفسانھ کاوەى 

لیبوردن,شارى کھرکووک,قصیدە ئاسنگھر,جووتیار,
پاییز,نھ خۆش کھ وتنى نازە تین,,ئھ شکھ ونى 

شانھدەر,چیرۆکى فۆلکلۆرى کوردى پھپوولھ ,سھ 
 رتاشخانھ.



 4 0 0 تطبیقات الرابعة اللغة الكردیة سنوي التربیة 

التربیة العملیھ/مفھومھا ,اھمیتھا,اھدافھا,اجراءات تنفیذ 
اشتمل نظام تطبیق التربیة العملیھ,زمن  التربیة العملیھ

تطبیق التربیة العملیھ ,عدد حصص التدریسیھ ,نظام 
االشراف على التربیة العملیھ (طلبة التربیة 

العملیھ),المشاھده الصفیھ وتشمل(المشاھده,اھداف 
المشاھده,الكفایات التي یتدرب علیھا الطلبھ ,التمھید 

بھ,الواجبات ,قیام للمشاھده الصفیھ,ارشادات الى الطل
الطلبھ المطبقین بالزیادات الفردیھ والجماعیھ للمدارس 

والمعاھد ,الجانب العلمي ,اوال:التطبیق العملي 
ویشمل(مفھوم التطبیق العملي,اھمیة التطبیق االعملي 

,اھداف التطبیق العملي ,مباديء التطبیق العملي 
ئز كا,التخطیط للتطبیق العملي,تقویم التطبیق العملي),ر
نجاح عملیة التطبیق العملي ,المشرف العلمي 

(عضوالھئیة التدریسیھ المتخصص)المشرف التربوي من 
قسم العلوم التربویة والنفسیھ تخصص طرائق التدریس 

وتخصصات تربویة ونفسیة,مدیر المدرسة 
ومسؤولیاتھ,الطلبھ المطبقین,مسؤولیات الطلبھ 

الولى للطالب المطبقین,تدریس الطالب المطبق,االیام ا
المطبق ,المظھرالعام,طرائق التدریس,الواجبات /اعتماد 
عدد من الطرائق او االستراتیجیات الحدیثھ واعتمادھا في 

الخطط التدریسیھ,ثانیاَ:(ماالتدریس المصغر,انواع 
التدریس المصغر,مھارات التدریس المصغر,مراحل 

التدریس المصغر,الواجبات(كل طالب من طلبة الصف 
بع یطبق داخل الصف في المدرسة المختاره تطبیق الرا

فردي)لتدریس مصغر,التخطیط للدرس,مفھوم التخطیط 
والتنفیذ والتقویم في التدریس ,مھارات التخطیط للدرس 

,مستویات التخطیط للدرس ,الخطة السنویة,الخطھ 
الیومیھ كفایات تنفیذالتدریس,الواجبات (عمل خطة سنویة 

من كتاب المخصص في المدارس ویومیة بأختیارالكلیة
الثانویة والمعاھد),ادارة الصف واسالیب التفاعل مع 
الطلبھ ,مفھوم ادارة الصف,اتجاھات االداره الصفیھ 

مراحل ادارة الصف,اسالیب التفاعل مع الطلبھ,خصائص 
المدرس الفعال ,الكفاءات المھنیھ,اھم الصفات التي یتمتع 

جودة االداء,االسئلة   بھا المدرس الفعال في ضوء معاییر
الصفیھ وتشمل (اھمیة االسئلة الصفیھ ,صیاغة االسئلة 
الصفیھ ,توزیع االسئلھ الصفیھ,المبادىء التي یجب على 



المدرس مراعاتھا عندتوجیھ االسئلھ وعند تلقي اجابات 
الطلبھ,تحسین نوعیة اجابات الطلبھ,تصنیف االسئلھ 

رابع على الصفیھ ,الواجبات (تدریب طلبة الصف ال
صیاغة االسئلھ الصفیھ),الواجبات البیتیھ وتشمل,مفھوم 
الواجبات البیتیة,المصوغات التربویھ لتعیین الواجبات 

البیتیھ,,خصائص الواجبات البیتیھ, الجیده ,االثار 
االیجابیھ للواجبات البیتیھ ,االثار السلبیھ للواجبات البیتیھ 

 ,واقع الواجبات البیتیھ.



         

التربیة العملیھ/مفھومھا ,اھمیتھا,اھدافھا,اجراءات تنفیذ 
التربیة العملیھ اشتمل نظام تطبیق التربیة العملیھ,زمن 
تطبیق التربیة العملیھ ,عدد حصص التدریسیھ ,نظام 

االشراف على التربیة العملیھ (طلبة التربیة 
العملیھ),المشاھده الصفیھ وتشمل(المشاھده,اھداف 

ایات التي یتدرب علیھا الطلبھ ,التمھید المشاھده,الكف
للمشاھده الصفیھ,ارشادات الى الطلبھ,الواجبات ,قیام 

الطلبھ المطبقین بالزیادات الفردیھ والجماعیھ للمدارس 
والمعاھد ,الجانب العلمي ,اوال:التطبیق العملي 

ویشمل(مفھوم التطبیق العملي,اھمیة التطبیق االعملي 
,مباديء التطبیق العملي ,اھداف التطبیق العملي 

,التخطیط للتطبیق العملي,تقویم التطبیق العملي),ركائز 
نجاح عملیة التطبیق العملي ,المشرف العلمي 

(عضوالھئیة التدریسیھ المتخصص)المشرف التربوي من 
قسم العلوم التربویة والنفسیھ تخصص طرائق التدریس 

وتخصصات تربویة ونفسیة,مدیر المدرسة 
,الطلبھ المطبقین,مسؤولیات الطلبھ ومسؤولیاتھ

المطبقین,تدریس الطالب المطبق,االیام االولى للطالب 
المطبق ,المظھرالعام,طرائق التدریس,الواجبات /اعتماد 
عدد من الطرائق او االستراتیجیات الحدیثھ واعتمادھا في 

الخطط التدریسیھ,ثانیاَ:(ماالتدریس المصغر,انواع 
التدریس المصغر,مراحل التدریس المصغر,مھارات 

التدریس المصغر,الواجبات(كل طالب من طلبة الصف 
الرابع یطبق داخل الصف في المدرسة المختاره تطبیق 
فردي)لتدریس مصغر,التخطیط للدرس,مفھوم التخطیط 
والتنفیذ والتقویم في التدریس ,مھارات التخطیط للدرس 

,مستویات التخطیط للدرس ,الخطة السنویة,الخطھ 
یومیھ كفایات تنفیذالتدریس,الواجبات (عمل خطة سنویة ال

ویومیة بأختیارالكلیةمن كتاب المخصص في المدارس 
الثانویة والمعاھد),ادارة الصف واسالیب التفاعل مع 
الطلبھ ,مفھوم ادارة الصف,اتجاھات االداره الصفیھ 

مراحل ادارة الصف,اسالیب التفاعل مع الطلبھ,خصائص 
الكفاءات المھنیھ,اھم الصفات التي یتمتع المدرس الفعال ,

بھا المدرس الفعال في ضوء معاییر جودة االداء,االسئلة  
الصفیھ وتشمل (اھمیة االسئلة الصفیھ ,صیاغة االسئلة 
الصفیھ ,توزیع االسئلھ الصفیھ,المبادىء التي یجب على 



المدرس مراعاتھا عندتوجیھ االسئلھ وعند تلقي اجابات 
نوعیة اجابات الطلبھ,تصنیف االسئلھ الطلبھ,تحسین 

الصفیھ ,الواجبات (تدریب طلبة الصف الرابع على 
صیاغة االسئلھ الصفیھ),الواجبات البیتیھ وتشمل,مفھوم 
الواجبات البیتیة,المصوغات التربویھ لتعیین الواجبات 

البیتیھ,,خصائص الواجبات البیتیھ, الجیده ,االثار 
 ,االثار السلبیھ للواجبات البیتیھاالیجابیھ للواجبات البیتیھ 

 ,واقع الواجبات البیتیھ.

 


