
University of Talafar 

College of Basic Education 

Curricula and Units Number 

Arabic Department (2020‐2021) 

 First stage 

1) First semester: 

Unit numbersubjectNo.

3syntax1

2Pre‐Islamic literature2

2Selected Texts3

3Library and Research Methodology4

2Islamic Education (principles of religion)5

2Human Rights6

3General Psychology7

2Basic Education8

 

2) Second semester: 

Unit numbersubjectNo.

3syntax1

2Pre‐Islamic literature2

2Selected Texts3

2Arabic Dictionary4

 

 Second Stage 

1)First semester 

Unit numbersubjectNo.

2Rhetoric 1

3syntax2

2Pre‐Islamic literature3

3Educational psychology4

2Selected Texts5

2Islamic Education (principles of religion6

2Prosody 7



2Arabic Dictionary8

2Morphology 9

1,5))Computer10

 

2)second semester: 

 

Unit numbersubjectNo.

3syntax1

2Umayyad   literature2

2Rhetoric 3

3Principles of Education4

 

 

Third stage 
1)First semester 

Unit numberSubjectNo.

3Syntax1

2Abbasid literature2

3Andalusian literature3

2Old literary criticism4

2Philology5

2Educational Techniques 6

3Research Methodology  7

 

2)second semester 

Unit numberSubjectNo.

3Syntax1

2Abbasid   literature2

3 Literature of Late Eras3

2Commentary of Quran4

2Measurement and Evaluation 5

2General Teaching Methods6

 

 

 

 

 

 



Fourth stage 
1)First Semester 

Unit numberSubjectNo.

3Syntax1

3Modern literature2

3Modern literary criticism3

3Children literature4

(1,5)computer5

2School curricula and books6

2Educational Administration and Supervision7

 

2)Second Semester 

Unit numberSubjectNo.

3Graduation Research Project1

12Practical Education (application)2

 



  
  



  آـليــة التربـيـة األساسـية.   …………………………………………………………………

 
   األول:الفصل الدراسي   ى األول:المرحلة 

 عدد الساعات
 اسم المادة ت

 المجموع العملي النظري
عدد الوحدات

 ٣ ٣  ٣ النحو ١
 ٢ ٢  ٢ األدب الجاهلي ٢
 ٢ ٢  ٢ المنتخب ٣
 ٣ ٣  ٣ المكتبة ومنهج البحث األدبي ٤

 ١٠ ١٠ - ١٠ المجــمـــوع
  

  الثاني :اسي الفصل الدر  ى األول:المرحلة 
 عدد الساعات

 اسم المادة ت
 المجموع العملي النظري

عدد الوحدات

 ٣ ٣  ٣ النحو ١
 ٢ ٢  ٢ األدب الجاهلي ٢
 ٢ ٢  ٢ المنتخب ٣
 ٢ ٢  ٢ المعجم العربي ٤
 ٢ ٢  ٢ علوم الحديث ٥

 ١١ ١١ - ١١ المجــمـــوع
  

  الثالث :الفصل الدراسي   الثانية :المرحلة 
 عدد الساعات

 مادةاسم ال ت
 المجموع العملي النظري

عدد الوحدات

 ٣ ٣  ٣ النحو ١
 ٢ ٢  ٢ األدب اإلسالمي ٢
 ٢ ٢  ٢ البالغة ٣
 ٢ ٢  ٢ الصرف ٤
 ٢ ٢  ٢ العروض ٥
 ٢ ٢  ٢ تحسين األداء ٦

 ١٣ ١٣ - ١٣ المجــمـــوع
  

١٩٤ 



  ………………………………………………………………….قـســــم اللغـــة العربـيـة     

 

  الرابع :الفصل الدراسي   الثانية :المرحلة 
  الساعاتعدد

 اسم المادة ت
 المجموع العملي النظري

عدد الوحدات

 ٣ ٣  ٣ النحو ١
 ٢ ٢  ٢ األدب األموي ٢
 ٢ ٢  ٢ البالغة ٣
 ٢ ٢  ٢ الصرف ٤
 ٢ ٢  ٢ العروض ٥
 ٢ ٢  ٢ علم الصوت ٦

 ١٣ ١٣ - ١٣ المجــمـــوع

  

  الخامس :الفصل الدراسي   الثالثة :المرحلة 

 عدد الساعات
 اسم المادة ت

 المجموع العملي النظري
وحداتعدد ال

 ٣ ٣  ٣ النحو ١

 ٢ ٢  ٢ األدب العباسي ٢

 ٣ ٣  ٣ األدب األندلسي ٣

 ٢ ٢  ٢ النقد األدبي القديم ٤

 ٢ ٢  ٢ فقه اللغة ٥
 ١٢ ١٢ - ١٢ المجــمـــوع

  

  السادس :الفصل الدراسي   الثالثة:المرحلة 

 عدد الساعات
 اسم المادة ت

 المجموع العملي نظريال
عدد الوحدات

 ٣ ٣  ٣ النحو ١

 ٢ ٢  ٢ األدب العباسي ٢

 ٣ ٣  ٣ أدب العصور المتأخرة ٣

 ٢ ٢  ٢ التفسير ٤
 ١٠ ١٠ - ١٠ المجــمـــوع

١٩٥ 



  آـليــة التربـيـة األساسـية.   …………………………………………………………………

  

  السابع :الفصل الدراسي   الرابعة :المرحلة 

  السادس :الفصل الدراسي   الثالثة:المرحلة 

 عدد الساعات
 اسم المادة ت

 المجموع العملي النظري
عدد الوحدات

 ٣ ٣  ٣ النحو ١

 ٣ ٣  ٣ األدب الحديث ٢

 ٣ ٣  ٣ أدب األطفال ٣

 ٣ ٣  ٣ النقد األدبي الحديث ٤

 ٣ ٣  ٣)*(مشروع بحث التخرج ٥
 ١٥ ١٥ - ١٥ المجــمـــوع

  

  الثامن: الفصل الدراسي   الرابعة: المرحلة 

 عدد الساعات
 اسم المادة ت

 المجموع العملي ظريالن
عدد الوحدات

 - -  - مشروع بحث التخرج ١

     المجــمـــوع

                                                 
 مادة فصلية تعامل معاملة المادة السنوية ، ولغرض احتساب المعدل التنافسي :مشروع بحث التخرج ) (*

 .وحدات فقط) ٣(تحسب لها 

١٩٦ 



  ………………………………………………………………….قـســــم اللغـــة العربـيـة     

 

   الدراسية للمواد الثقافية والعامة والتخصصية جدول يمثل عدد الوحدات

 مجموع الوحدات
 المرحلة

 التخصصية التربوية الثقافية
 المجموع

 ٤٣,٥ ٢١ ١١ ١١,٥ االول

 ٤٥,٥ ٢٦ ١٠ ٩,٥ الثاني

 ٣٦,٥ ٢٢ ١١ ٣,٥ الثالث

 ٣٤,٥ ١٥ ١٦ ٣,٥ الرابع

 ١٦٠ ٨٤ ٤٨ ٢٨ المجموع

  

   هاونسبالكلي للوحدات عدد الجدول يبين 

  للمراحل األربعةالثقافية والعامة والتخصصية لمواد ل

 %النسبة المئوية  العدد الكلي للوحدات المواد

 ١٧,٥٠٠ ٢٨ الثقافية

 ٣٠,٠٠٠ ٤٨ التربوية

 ٥٢,٥٠٠ ٨٤ التخصصية

 %١٠٠ ١٦٠ لكليالمجموع ا

  

١٩٧ 



  آـليــة التربـيـة األساسـية.   …………………………………………………………………

 

  النحو: املادة   ألوىلا: املرحلة 
  ٣ :عدد الساعات   ألولا: الفصل 

  مفردات املنهج
  . الكالم وما يتألف منه  -

 . عالمات االسم والفعل  -

 .عالمات البناء واإلعراب. المبنى والمعرب -

 . إعراب المثنى  -

 . إعراب جمع المذكر السالم  -

 . إعراب جمع المؤنث السالم -

 .    األسماء المعتلة اآلخرإعراب  -

 .إعراب األفعال الخمسة  -

 .  الصحيح والمعتل-إعراب الفعل المضارع وبناؤه -

 . نواصب الفعل المضارع وجوازمه  -

  

  األدب اجلاهلي: املادة   ألوىلا: املرحلة 
  ٢ :عدد الساعات   ألولا: الفصل 

  مفردات املنهج
  مقدمة تاريخية  -١

 . تطورت على مر العصورمعنى األدب لغة واصطالحاً وكيف  -٢

 اللفظية والمعنوية / خصائص الشعر الجاهلي  -٣

 .المقدمة الطللية  -٤

 ) الوصفالغزل،المديح،الفخر،الرثاء،الهجاء،الخمرة،الحكمة،.(ر الجاهليموضوعات الشع  -٥

 المعلقات  -٦

  سبب تسميتها واآلراء التي قبلت فيها   - أ

 أصحابها   - ب

  مطالعها-    ج

  

١٩٨ 



  ………………………………………………………………….قـســــم اللغـــة العربـيـة     

 

  املتخب: املادة   ألوىلا: املرحلة 
  ٢ :عدد الساعات   ألولا: الفصل 

  مفردات املنهج
  ) نص من سورة الحجرات(القران الكريم  -

 ) حجة الوداع(نص من خطبة الرسول محمد صلى اهللا عليه وسلم  -

 نص من نهج البالغة لإلمام علي عليه السالم في الحث على الجهاد -

 ) .العهدة العمرية) (رض(نص للخليفة عمر بن الخطاب  -

  . - الجاحظ– كتاب البيان والتبيين نص -

  . - ألبي علي القالي-نص من كتاب األمالي -

  للمبرد-نص من كتاب الكامل -

 .نص من كتاب اإلبداع والمؤانسة ألبي حيان التوحيدي  -

  

١٩٩ 



  آـليــة التربـيـة األساسـية.   …………………………………………………………………

 

  املكتبة ومنهج البحث األدبي: املادة   ألوىلا: املرحلة 
  ٣ :عدد الساعات   ألولا: الفصل 

  مفردات املنهج
  المكتبة  : أوالً
 .نشأة المكتبة العربية ونشاطاتها وابرز نماذجها  -
 . المكتبة الحديثة والمواد المكتبية  -
 . أوليات التصنيف، وكيفية الحصول على الكتاب من المكتبة : الفهارس  -
 : التأليف اللغوي في مرحله األولى  -

  معني القران للفراء : كتب معاني القران  •
  الحديث ألبي عبيد غريب: كتب غريب الحديث   •
 الفصيح الثعلب : كتب الفصيح •
  . كتب نوادر اللغة واللحن واألصوات  •

  : المعجمات العربية  -
  معجم العين للفراهيدي/ طريقة تقليب الحروف : معاجم األلفاظ •

  الصحاح الجوهري /                        طريقة الحرفين األول واألخير
  أساس البالغة للزمخشري/ حرفين األول والثاني                       طريقة ال

  فقه اللغة للثعالبي :  معاجم المعاني  •
  المجتمع في التعريف البن عصفور/ الكتاب لسيبويه : كتب النحو والصرف 

  العمدة البن رشيق / األسرار والدالئل للجرجاني :  كتب البالغة والنقد 
الحماسة الكبرى البي / ليات للفضل ؟؟ المفض: كتب االختيارات والحماسات واألمثال 

  . مجمع األمثال ؟؟؟ / تمام 
  .كتب اآلداب العامة  -
/ طبقات فحول الشعراء البن سالم : كتب  تراجم الشعراء واألدباء والنحاة واللغويين  -

 . طبقات النحويين واللغويين البن بشر . / الغاني لألصفهاني 
  منهج البحث : ثانياً

أنواع / أهمية دراسة منهج البحث / منهج البحث األولي / البحث األولي / البحث /المنهج  -
  .البحوث 

 .شروط خطة البحث/ شروط اختيار موضوع البحث / شروط الباحث -
 التفريق / الحزم : طريقة جمع المعلومات  -
 كتابة المسودة ورموز البحث  -

 .   مراجعإعداد قائمة المصادر وال/ الخاتمة/ التمهيد/المقدمة / المبيضة  -

٢٠٠ 
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  النحو: املادة   ألوىلا: املرحلة 
  ٣ :عدد الساعات   الثاني: الفصل 

  مفردات املنهج
  .  إعراب األسماء الستة  -

 . النكرة والمعرفة  -

 . المضمرات  -

 .العلم  -

 .اسم اإلشارة  -

 .االسم الموصول -

 .ة التعريفالمعرف بأدا -

 . المعرف باإلضافة -

  
  األدب اجلاهلي : املادة   ألوىلا: املرحلة 
  ٢ :عدد الساعات   الثاني: الفصل 

  مفردات املنهج
  دراسة عدد من الشعراء   - أ

  امرؤ ألقيس  -١

 . زهير بن أبي سلمى  -٢

 .األعشى  -٣

 .النابغة الذبياني  -٤

  .  عنتر بن شداد – ابرز شعرائها –الفروسية   - ب

  .   عروة بن الورد –ز شعرائها  ابر– الصعلكة -ج

  . الشعر الجاهلي -د

  مع خطبة قيس بن ساعدة األيادي  /  الخطابة -١

  مع مجموعة من األمثال /  األمثال -٢

  مع أمثلة من السجع /  سبع الكهاف -٣

  

٢٠١ 
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  املنتخب : املادة   ألوىلا: املرحلة 
  ٢ :عدد الساعات   الثاني: الفصل 

  مفردات املنهج
  .الكهفنص من سورة  -

 .نص من كتاب العقد الفريد البن عبد ربه  -

 . نص من كتاب المقامات للحريري -

 . نص من كتاب رسالة الغفران ألبي العالء المعري -

 . القاضي الجرجاني –نص من كتاب الوساطة  -

 . ابن قتيبة–نص من كتاب أدب الكاتب  -

 .سهير القلماوي . نص من كتاب ألف ليلة وليلة د -

 .الخاطر أحمد أمين نص من كتاب صيد  -

 . نازك المالئكة .  د-نص من كتاب قضايا الشعر المعاصر -

 .  إبراهيم السامرائي .  د-نص من كتاب لغة الشعر بين الجيلين -

 .  طه حسين -نص من كتاب حديث األربعاء -

  

  املعجم العربي: املادة   ألوىلا: املرحلة 
  ٢ :عدد الساعات   الثاني: الفصل 

  مفردات املنهج
  ى المعجم والقاموسمعن

  فوائد المعجم وأهميته 

  نشأة المعجم العربي 

  الرسائل اللغوية على الموضوعات 

  ) كتب اللغات والمعرب، كتب الهمز، كتب النوادر، كتب الغريب والفقه ( 

  أنواع المعجمات 

  معجمات األلفاظ: أوالً 

  المدارس المعجمية 

  :  )الصوتية والتقليبات( مدرسة الخليل  – ١

 طريقة األعظم والمحيط المحكم اللغة، في المحيط اللغة، تهذيب اللغة، في البارع العين، -

  . المدرسة هذه معجمات في األلفاظ معاني عن الكشف

٢٠٢ 
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   .عليه والتطبيق العين معجم دراسة خالل من وعيوبها المدرسة خصائص -
   )الترتيب األلفبائي الخاص(مدرسة أبن دريد  – ٢
 . اللغة مجمل اللغة، ييسمقا اللغة، جمهرة -
   . عليه والتطبيق اللغة جمهرة دراسة خالل من وعيوبها المدرسة خصائص -
    )الباب والفصل، القافية(مدرسة الجوهري  -٣
 المحيط، القاموس العرب، لسان الصحاح، مختار الفاخر، واللباب الزاخر العباب الصحاح، -

 . العروس تاج
  . عليه والتطبيق الجوهري صحاح راسةد خالل من وعيوبها المدرسة خصائص -
أساس البالغة، ) المدرسة الحديثة( مدرسة الزمخشري والترتيب األلفبائي االعتيادي   -٤

  . المعجم الوسيط 
  . المدرسة هذه معجمات في األلفاظ معاني عن الكشف طريقة -
   . عليه والتطبيق الوسيط المعجم دراسة خالل من وعيوبها المدرسة خصائص -
  معجمات المعاني: ياً ثان

  سيده البن المخصص للثعالبي، اللغة فقه عبيد، ألبي المصنف الغريب -
   . المخصص على تطبيقية دراسة -

  

  علوم احلديث : املادة   ألوىلا: املرحلة 
  ٢ :عدد الساعات   الثاني: الفصل 

  مفردات املنهج
  . التعريف بعلوم الحديث وأهمية دراسته -

 . لسنة بالقران الكريم الحديث والسنة وعالقة ا -

 . الحديث القدسي والقران الكريم والحديث النبوي/ الحديث والخبر واألثر -

 . تدوين الحديث  -

 .القدرة على رواية الحديث بالمعنى / الضبط / العدالة: شروط راوي الحديث  -

 .  صحيح مسلم –صحيح البخاري : أهم مدونات الحديث  -

 : من علوم الحديث -

  . علم اإلسناد 

  علم الجرح والتعديل 

  . الحديث الضعيف / الحديث الحسن/ الحديث الصحيح: أقسام الحديث  -

 .ضوابط معرفته / أسبابه / مفهومه: الوضع في الحديث  -

  

٢٠٣ 



  آـليــة التربـيـة األساسـية.   …………………………………………………………………

  النحو: املادة   الثانية: املرحلة 
  ٣ :عدد الساعات   الثالث: الفصل 

  مفردات املنهج
 .المبتدأ والخبر  .١

 .كان واخواتها  .٢

 ) . الت- ال- ان-ما(وهي ) ليس(المشبهات بـ  .٣

 .ان واخواتها  .٤

 .ال النافية للجنس  .٥

 .الفاعل  .٦

  .نائب الفاعل  .٧

  

  األدب اإلسالمي: املادة   الثانية: املرحلة 
  ٢ :عدد الساعات   الثالث: الفصل 

  مفردات املنهج
   أثر القران الكريم والحديث النبوي الشريف في األدب -

    الفنون األدبية -

  اإلسالم من الشعر والشعراءموقف /الشعر -

  )دراسة وتحليل نماذج من إشعارهم ( الشعراء المخضرمون-

  لبيد بن ربيعة العامري-٤الخطيئة  -٣ كعب بن زهير     -٢حسان بن ثابت   -١

  شعر الفتوح اإلسالمية-٥

مميزات الخطبة اإلسالمية وخصائصها المعنوية واللفظية في خطب :  الخطابة وأساليبها-

  :ة لـمختار

  في حجة الوداع) صلى اهللا عليه وسلم(خطبة الرسول محمد -أ

  خطبة اإلمام علي عليه السالم في الحث على الجهاد _ب

  : الرسائل وأغراضها -

  .رسالة عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه إلى أبي موسى األشعري حين واله قضاء البصرة 

  

٢٠٤ 



  ………………………………………………………………….قـســــم اللغـــة العربـيـة     

  البالغة: املادة   الثانية: املرحلة 
  ٢ :عدد الساعات   الثالث: الفصل 

  مفردات املنهج
  مفهوم البالغة والفصاحة -

 نشأة علم البالغة واهم المؤثرات فيه -

 أثر القران الكريم في نشأة البالغة العربية  -

 المدرسة العربية ، المدرسة اليونانية: أشهر المدارس البالغية  -

 :علوم البالغة -

  علم المعاني

  الخبر وأضربه وأغراضه

  ه وأنواعهاإلنشاء، مفهوم

  األمر، النهي، االستفهام، النداء،التمني والترجي

  التقديم والتأخير،القصر،الفصل والوصل،اإليجاز واإلطناب والمساواة

  .اثر علم المعاني في بالغة القول

  

  الصرف: املادة   الثانية: املرحلة 
  ٢ :عدد الساعات   الثالث: الفصل 

  مفردات املنهج
  .صطالحواال اللغة في معناه: الصرف -

 .والصرف النحو بين الفرق -
 .الصرف علم فائدة -
 .األفعال من والمزيد المجرد -
 .المجرد الثالثي الفعل أبواب -
 .الزيادة أحرف معاني -
 .الصرفي الميزان -
 اإلعالل -
 اإلبدال -
 الزمان أسماء المشبهة، الصفة المبالغة، صيغ المفعول، ،اسم الفاعل اسم  : المشتقات -

  .الداللة اسم والمكان،

٢٠٥ 



  آـليــة التربـيـة األساسـية.   …………………………………………………………………

  العروض: املادة   الثانية: املرحلة 
  ٢ :عدد الساعات   الثالث: الفصل 

  مفردات املنهج
 تحقيق في العروض اهمية – العروض مبتكر – واالصطالح اللغة في العروض معنى •

 ) .الحشو -الضرب -العروض (الشعري البيت اقسام – الشعرية النصوص
 ) .والفواصل واالوتاد االسباب (عروضية مصطلحات •
  .والمدور والمنهول والمشطور والمجزوء التام البيت •
 – بالزيادة التصريع – والتقفية التصريع بين الفرق – المصرع البيت – المقفى البيت •

  .بالنقص التصريع
  :الشعر دوائر •

 الشعري التقطيع كيفية) والبسيط والمديد الطويل (الثالثة وبحورها المختلف دائرة .١
  .ناتوالسك الحركات اساس على

 ) .والكامل الوافر (وبحورها المؤتلف دائرة .٢
  ) .الرمل - الرجز – الهزج (وبحورها المجتلب دائرة .٣

  

  حتسني االداء: املادة   الثانية: املرحلة 
  ٢ :عدد الساعات   الثالث: الفصل 

  مفردات املنهج
  .العربية للحروف واالبجدي الهجائي التسلسل .١
  .العربية للحروف الصوتي التسلسل .٢
  .العربي الخط نواعا .٣
  .والكتابي الصوتي المقطع .٤
  .والتشديد والتنوين والمد الحركة .٥
 ) .القمرية والحروف الشمسية الحروف (الحرف مقطع .٦
 ) .والوصل القطع همزتا (الكلمة اول في الهمزة كتابة قواعد .٧
  .الكلمة وسط في الهمزة كتابة قواعد .٨
  .والجمع التثنية حالتي في الكلمة اخر في الهمزة كتابة قواعد .٩
  .والظاء الضاد بين الفرق .١٠
  .الكلمة اخر في والهاء التاء .١١
 ) .الفارقة االلف (الجماعة واو بعد االلف .١٢
 ) .وممدودة مقصورة (واالفعال االسماء في الكلمة اخر في االلف كتابة قواعد .١٣
   .الكلمات من حذفها او الحروف زيادة .١٤

٢٠٦ 



  ………………………………………………………………….قـســــم اللغـــة العربـيـة     

  النحو: املادة   الثانية: املرحلة 
  ٣ :عدد الساعات   الرابع: الفصل 

  مفردات املنهج
  .والمتعدي الالزم الفعل .١
  .به المفعول .٢
  .مفاعيل ثالثة تنصب والتي مفعولين تنصب التي االفعال .٣
  .المطلق المفعول .٤
  .الجله المفعول .٥
  .االستثناء .٦
   .فيه المفعول .٧

  

  األدب األموي: املادة   الثانية: املرحلة 
  ٢ :عدد الساعات   الرابع: الفصل 

  مفردات املنهج
   األدب في عصر بني أمية -

   الشعر في عصر بني أمية-

   اثر اإلسالم في الشعر األموي-

  شعراء السياسة   - أ

عبيد اهللا بن قيس الرقيات             . ٣الكميت بن زيد االسدي    . ٢عدي بن الرقاع    . ١

  عمران بن حطان. ٤

    النقائض وشعراؤها .ب

  األخطل_٣الفرزدق                 _ ٢  جرير             _١

  الغزل الصريح_الغزل العذري  _  ج

  عمر بن أبي ربيعة_جميل بن معمر 

   الفنون النثرية -

   الخطابة وأساليبها وتطورها-

   خطبة زياد بن أبيه في البصرة -

 فن الرسائل_ الكتابة وتطورها-

  

٢٠٧ 



  آـليــة التربـيـة األساسـية.   …………………………………………………………………

  البالغة: املادة   الثانية: املرحلة 
  ٢ :عدد الساعات   عالراب: الفصل 

  مفردات املنهج
  :علم البيان-
  الحقيقة والمجاز لغة واصطالحا-١
  أنواع الحقيقة وأنواع المجاز -٢
  أركانه وأقسامه وبالغته:  التشبيه-٣
  أقسامها وبالغتها:االستعارة-٤
  الكناية، أقسامها وبالغتها-٥
  اثر علم البيان في بالغة النص األدبي-٦
  :علم البديع-
  السجع-االقتباس-الجناس:حسنات اللفظية الم-١
  المقابلة-الطباق-التورية:المحسنات المعنوية-٢

                تأكيد المدح بما تشبه الذم
                تأكيد الذم بما تشبه المدح

  أثر البديع في بالغة النص األدبي  -
  

  الصرف: املادة   الثانية: املرحلة 
  ٢ :عدد الساعات   الرابع: الفصل 

  مفردات املنهج
  .واالصطالح اللغة في تعريفه المصدر، -
 .والفعل المصدر بين الفرق -
 المؤول والمصدر الصريح المصدر -
  الصناعي المصدر -
  الميمي المصدر -
 والهيئة المرة اسم -
 المصدر وبين بينه الفرق وتعريفه، المصدر اسم -
 والممدود والمنقوص المقصور -
 والجمع التثنية -
 الكثرة جمع– القلة معج ، التكسير جموع -
  التصغير -
 النسب -

٢٠٨ 



  ………………………………………………………………….قـســــم اللغـــة العربـيـة     

  العروض: املادة   الثانية: املرحلة 
  ٢ :عدد الساعات   الرابع: الفصل 

  مفردات املنهج
 – المقتضب – المضارع – الخفيف – المنسرح –السريع : دائرة المشتبه وبحورها  •

 .المجتث 
 .صفي الدين الحلي  مفاتيح البحور ل– المتدارك –المتقارب : دائرة المتفق وبحورها  •
 انواعها بحسب – انواع القوافي بحسب الروي وسكونه –معناها لغة واصطالحاً : القافية  •

حركاتها ) الروي والردف والتاسيس والدخيل والوصل والخروج(االحرف حروف القافية 
انواع القوافي بحسب الحركات )  االشباع- الرس – النفاذ – الحذو – التوجيه –المجرى (
  .حصورة بين ساكنين في القافية الم

  

  علم الصوت: املادة   الثانية: املرحلة 
  ٢ :عدد الساعات   الرابع: الفصل 

  مفردات املنهج
  .وموضوعاته الصوت علم مفهمو -١
  .والحرف الصوت -٢
  .واهميته ركن كل ووظيفة الصوتية العملية اركان -٣
  .الصائتة واالصوات الصامتة االصوات -٤
  .المقاطع انواع -٥
  .االصوات رجمخا -٦
  .االصوات صفات -٧
 التقاء-الوقف-النبر-االمالة-المد-االختالس-روم -االشمام-الهمز : الصوتية الظواهر -٨

  .الساكنين
  .والمعنى اللغة بنشاة الصوت صلة -٩
  .العربية واللهجات االصوات -١٠
 جني ابن – سيبويه – الفراهيدي احمد بن الخليل (الصوت علم في العرب العلماء جهود -١١

 ) .سينا بنا –
  .الصوت علم في التجويد علماء جهود -١٢
  .الصوت علم في الحديثة الدراسات -١٣
  . فيه والمؤثرات الطفل عند اللغوي الصوت تطور -١٤

  

٢٠٩ 



  آـليــة التربـيـة األساسـية.   …………………………………………………………………

 

  النحو: املادة   الثالثة: املرحلة 
  ٣ :عدد الساعات   اخلامس: الفصل 

  مفردات املنهج
 .الحال  .١

 .التمييز  .٢

 .العدد  .٣

 .كنايات العدد  .٤

 .االضافة  .٥

 .وف الجر حر .٦

  .الممنوع من الصرف  .٧

  

  األدب العباسي: املادة   الثالثة: املرحلة 
  ٢ :عدد الساعات   اخلامس: الفصل 

  مفردات املنهج
 ) .والثقافية ، واالجتماعية ، السياسية الحالة (العباسي العصر عن موجزة نبذة •
 الشعر عن ارفوالمع العلوم وترجمة المجاورة باألمم واالختالط العباسية الحضارة اثر •

  .والشعراء
  .العباسي األدب في التجديد •
  .والخمريات والهجاء والوصف والرثاء والمديح كالغزل القديمة األغراض في التجديد •
  .الصوفي والشعر والفلسفي التعليمي كالشعر جديدة أغراض ظهور •
 بن باسالع ، نؤاس أبو ، برد بن بشار  :أسماؤهم التالية الشعراء وشعر حياة دراسة •

   .الرضي الشريف ، المتنبي الطيب أبو ، البحتري ، تمام أبو ، األحنف

  

٢١٠ 



  ………………………………………………………………….قـســــم اللغـــة العربـيـة     

 

  األدب األندلسي: املادة   الثالثة: املرحلة 
  ٣ :عدد الساعات   اخلامس: الفصل 

  مفردات املنهج
 مدخل تاريخي على الفتح العربي االسالمي في االندلس •

 الفنون االدبية •

 الشعر  .١

 الخصائص الفنية •

 عر االندلسي فنون الش •

  )الوصف ، المديح ، الغزل: (ابرز اغراضها : الفنون التقليدية   - أ

   )الموشحات واالزجال: ( الفنون المستحدثة –ب 

      ابن – ابن هاني االندلسي –ابن زيدون ( : حياتهم ونماذج من اشعارهم: ابرز الشعراء       

  ) . ابن شريف الرندي– الرصافي البلنسي –خفاجة       

   الفنون النثرية -٢

  . الرسائل –أ 

  . المناظرات –ب 

  . المقامات -ج

  

٢١١ 



  آـليــة التربـيـة األساسـية.   …………………………………………………………………

 

  النقد األدبي القديم: املادة   الثالثة: املرحلة 
  ٢ :عدد الساعات   اخلامس: الفصل 

  مفردات املنهج
  .واالصطالحي اللغوي المعنى -١
  .ومؤهالته ومهماته الناقد -٢
  .األخرى اللغة بعلوم النقد عالقة -٣
  .القديم العربي دالنق موضوعات -٤
  .الشعراء بين الموازنة •
  .والمعنى اللفظ •
  .األدبية السرقات •
  .العربي النقد تاريخ في مقدمة -٥
 ) .الجاهلي النقد من أمثلة (الجاهلي العصر في النقد •
  .واألموي اإلسالمي العصر في النقد •
 ) .وسلم عليه اهللا صلى (الرسول عهد في  - أ
  .الراشدين الخلفاء عصر في  - ب
  .أمية بني صرع في  - ت
  .العباسي العصر في النقد •
  .العربي النقد تطور في والمحدثين القدماء بين الصراع اثر  - أ
  .النقد تطور في الجديدة الثقافات وتأثير والعلمي الحضاري التقدم اثر  - ب
  .اتجاهاته وتعدد تطوره ، الهجري الرابع القرن في النقد  - ت
  .لمتخصصةا النقدية الكتب وظهور النقدي الفكر تبلور  - ث
  .القدامى النقاد أشهر •
 ) .الشعراء طبقات (وكتابه الجمحي سالم ابن -١
 ) .الشعر نقد (وكتابه جعفر بن قدامة -٢
 ) .والبحتري تمام أبي بين الموازنة (وكتابه اآلمدي -٣
 ) .وخصومه المنتبي بين الوساطة (وكتابه الجرجاني القاهر عبد -٤
  ) .البلغاء منهاج (وكتابه القرطاجني حازم -٥

  الثالثة المرحلة / العربية اللغة قسم / العباسي األدب منهج فرداتم -٦

٢١٢ 



  ………………………………………………………………….قـســــم اللغـــة العربـيـة     

  

  فقه اللغة: املادة   الثالثة: املرحلة 
  ٢ :عدد الساعات   اخلامس: الفصل 

  مفردات املنهج
   .بينهما والفرق اللغة وعلم اللغة فقه -

   والمحدثين القدامى مصنفات وأشهر اللغة فقه في التأليف تطور -

   اللغة ، موالكال ، اللسان -

   والمحدثين القدماء عند اللغة تعريف -

  اللغة نشأة في نظريات -

  ) التوقيفية النظرية (اإللهي االلهام نظرية .١

 واالرتجال التواضع نظرية .٢
  الغريزية النظرية .٣
  والمحاكاة التقليد نظرية .٤
 ) السامية (الجزرية اللغات -
  الجزرية اللغات فصائل -
  ريةالجز اللغات في المشتركة الخصائص -
  العربية اللغة أصل / العربية اللغة -
  :الجنوبية العربية -
 ) الفصحى العربية ، البائدة العربية : (الشمالية العرلبية -
  وأهميتها العربية اللهجات -
  اللهجات عيوب -
  والحجاز تميم لهجة -
 المشترك ، الترادف ، وااليقاع الجرس ، االعراب ظاهرة : (الفصحى العربية خصائص -

 )التضاد ، اللفظي
 )االرتجال ، النحت ، التعريب ، القياس ، االشتقاق : (العربية اللغة نمو عوامل -
  .النطق جهاز اعضاء ، العربية األصوات -
 ،) والهمس الجهر (األصوات صفات ، والمحدثين القدماء عند العربية األصوات مخارج -

  )والرخاوة الشدة(

  

٢١٣ 



  آـليــة التربـيـة األساسـية.   …………………………………………………………………

 

  النحو: املادة   الثالثة: املرحلة 
  ٣ :عدد الساعات   السادس : الفصل

  مفردات املنهج
 .الفاظ المدح والذم  -١

 .النعت  -٢

 .التوكيد  -٣

 .البدل  -٤

 .العطف  -٥

  .النداء  -٦

  

  األدب العباسي: املادة   الثالثة: املرحلة 
  ٢ :عدد الساعات   السادس: الفصل 

  مفردات املنهج
  .العباسي العصر في وأغراضه واتجاهاته النثر •
  .المقامات – الرسائل فن – الخطابة •
  :أسماؤهم التالية األدباء وأدب حياة دراسة •

  .الهمذاني الزمان بديع – التوحيدي حيان أبو – الجاحظ – المقفع ابن
  

  

٢١٤ 



  ………………………………………………………………….قـســــم اللغـــة العربـيـة     

 

  أدب العصور املتأخرة: املادة   الثالثة: املرحلة 
  ٣ :عدد الساعات   السادس: الفصل 

  مفردات املنهج
 والتركماني المغولي االحتالل عهد في يةوالثقاف السياسية األحوال إلى تاريخية نظرة -

  .والعثماني
  .األدب في االحتالل اثر -
  .األدبية الفنون -
  .الشعرية الفنون -
  .التقليدية الفنون -
  .الشعرية الصناعة – التقليدية الشعرية األغراض ابرز -
  .دالبن -المواليا – كان الكان -القوما – الزجل – الموشح : المستحدثة الشعرية الفنون -
  :أشعارهم من ونماذج حياتهم – الشعراء ابرز -
  .الموصلي زيالق ابن -١
  .البوصيري الدين شرف -٢
  .الحلي الدين صفي -٣
  .الموصلي دانيال ابن -٤
  .المدني معصوم ابن -٥
  .محمود الدين شهاب -٦
  .األخرس الغفار عبد -٧
  :النثرية الفنون -
  .الكتاب ابرز : الفني النثر -
  .الحموي حجة ابن -
  .االربلي الدين بهاء -
  .الخطبة -
  .المقامة -
  

٢١٥ 



  آـليــة التربـيـة األساسـية.   …………………………………………………………………

 

  التفسري: املادة   الثالثة: املرحلة 
  ٢ :عدد الساعات   السادس: الفصل 

  مفردات املنهج
  .٢٠٣ -١٤٢ اآلية البقرة سورة من -١
  .١٨ – ١ اآلية األنبياء سورة من  -٢
  .٥٨ – ٥٠ اآلية المائدة سورة من  -٣
  .١٠٦ – ٩٥ اآلية األنعام سورة من  -٤
  .٣٥ – ٢٣ اآلية توبةال سورة من  -٥
  .٥١ – ٣٥ اآلية إبراهيم سورة من  -٦
  .٣٨ – ٢٣ اآلية اإلسراء سورة من  -٧
  .٥٩ – ٣٢ اآلية الكهف سورة من  -٨
  .١١١ – ٩٥  اآلية األنبياء سورة من  -٩
  ٢٢ – ١ اآلية المؤمنون سورة من  -١٠

  

  النحو: املادة   الرابعة: املرحلة 
  ٣ :عدد الساعات   السابع: الفصل 

   املنهجمفردات
 .االختصاص  .١

 .االغراء والتحذير  .٢

 .اسماء االفعال  .٣

 .اسماء االصوات  .٤

 .اسلوب الشرط  .٥

 .اسلوب القسم  .٦

 .اسلوب االستفهام  .٧

 .اسلوب النفي  .٨
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  األدب احلديث : املادة   الرابعة: املرحلة 
  ٣ :عدد الساعات   السابع: الفصل 

  مفردات املنهج
  مدخل إلى عوامل نهضة األدب العربي

  ل تطور الشعر العربي الحديثمراح -

 :مدخل عام وابرز شعراؤها وخصائصها الفنية :الكالسيكية:أوال 

  محمود سامي البارودي -١

 احمد شوقي -٢

 معروف الرصافي -٣

 جميل صدقي الزهاوي -٤

  :مدخل عام وابرز شعرائها وخصائصها الفنية: الرومانسية : ثانيا

  :تعريف بشعر المهجر وابرز شعرائه: شعر المهجر -أ

  إيليا أبو ماضي -١

   جبران خليل جبران-٢

  :تعريف بها وابرز شعرائها:  جماعة الديوان-ب

  شكريالرحمن عبد -

  :تعريف بها وابرز شعرائها: جماعة أبولو-ج

   احمد زكي أبو شادي -١

   إبراهيم ناجي-٢

  :مدخل عام وخصائصها الفنية : الواقعية: ثالثا

ئصها الفنية من خالل كتاب قضايا الشعر الظهور والرواد وخصا: حركة الشعر الحر -

  :المعاصر لنازك المالئكة

   بدر شاكر السياب-١

  صالح عبد الصبور -٢

  :الرمزية كمدخل عام وخصائصها الفنية:  رابعا-

   أدونيس-١

  محمود درويش-٢

  :ابرز شعرائها وخصائصها الفنية:قصيدة النثر -

٢١٧ 
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   محمد الماغوط  -١

   انسي الحاج-٢

  :ظهوره وعوامل تطوره والفنون النثرية الجديدة:ي الحديث  النثر العرب-

  :ظهورها وخصائصها واهم أعالمها :القصةأوال 

  احمد السيد  -

 محمود جندا ري -

  :ظهورها وخصائصها وأهم أعالمها: الرواية: ثالثا 

  نجيب محفوظ/ محمد حسين هيكل-

  عبد الرحمن مجيد الربيعي/ جبرا إبراهيم جبرا -

  :ظهورها وخصائصها واهم أعالمها: ةالمسرحي: رابعا

  توفيق الحكيم -

 يوسف الصائغ -

  :السيرة : خامسا

  السيرة الذاتية طه حسين -١

 السيرة الذاتية ذنون أيوب -٢

  

  :المصادر

  نازك المالئكة: قضايا الشعر المعاصر

  الشعر الحر في العراق، يوسف الصائغ

  عمر الطالب.المدخل إلى مناهج الدراسة األدبية ، د

  )دواوين الشعراء والروايات والنصوص األخرى( األدبية األعمال
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  ………………………………………………………………….قـســــم اللغـــة العربـيـة     

 

  أدب األطفال: املادة   الرابعة: املرحلة 
  ٣ :عدد الساعات   السابع: الفصل 

  مفردات املنهج
  ) . الحفظ والتسلية– الهدف التربوي –الهدف التعليمي (اهداف ادب االطفال عند العرب 

  :اهتمام العرب بالطفولة 

   :الفنون االدبية

  الشعر الموجه لالطفال 

 نظرة في تطوره التاريخي عبر العصور االدبية   - أ

  نماذج من شعر االطفال

 شعر االطفال في العصر الحديث  - ب

  ) . احمد الحلي– الرصافي –احمد شوقي (ابرز الشعراء مع نماذج شعرية 

  :الفنون النثرية 

 االمام الغزالي –بي طالب  االمام علي بن ا-لقمان الحكيم: (ادب الوصايا نماذج مختارة   - أ

 ) .وغيرهم

 قصص - قصص الرحالت- قصص الخوارق-قصص الحيوان: (انواعها : القصة   - ب

 ) .التسلية

  :ادب االطفال العالمي 

  . االدب االلماني – االدب الفرنسي –االدب االنكليزي 

  اثر ادب االطفال العربي في االدب الغربي
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  األدبي احلديثالنقد : املادة   الرابعة: املرحلة 
  ٣ :عدد الساعات   السابع: الفصل 

  مفردات املنهج
  الفن والجمال واألدب. أوال

                               - العواطف واألخيلة- األفكار–الشكل والمضمون -معناه وعناصره:  األسلوب.ثانيا

 . األسلوبية–اإليقاع 

  المذاهب األدبية . ثاثال

المذاهب - السريالية-الرمزية-الواقعية-الرومانسية-الكالسيكية-العالقة بين األدب والمجتمع

 األدبية في األدب العربي

   نظرية النقد. رابعا

  . منطلقات النقد- أهمية الناقد- شروط الناقد–معنى النقد 

  نظرية األنواع األدبية . خامسا

الشعر -الشعر التمثيلي- الشعر الملحمي- الشعر الغنائي-لنثر الشعر وا-أنواع الشعر

  .التعليمي

  .القصة ، المسرحية، المقالة: أنواع النثر. سادسا

  المناهج النقدية. سابعا

  .المنهج البنيوي-المنهج االجتماعي-المنهج النفسي-المنهج ألتأثري-المنهج التاريخي

  . رواية:ين إحداهما قصة واألخرى تحليل نموذج. ثامنا

٢٢٠ 
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