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 تخصص اللغة العبرية وآدابها  .3
 املقدم :

طرحهةةا اجلامعةةة يف يعةةدت تعلةةم اللغةةات، ومنهةةا اللغةةة العربيةةة، مةةن أهةةم التخصصةةات الةةيت ت    

دة يف البحةةث العلمةةي، وختةةدم حقةةواًل أخةةرى كةةثرية مثةةل    العةةاا؛ ألنهةةا مةةن أبةةرة العلةةوم املسةةاع  

اإلعةةالم واملعةةامالت التجاريةةة والقانونيةةة، والساسةةة واإلداريةةني، فضةةاًل عةةن أهميةةة تعلمهةةا لنةةا         

غتةةه يف كشةةعب فلسةةطيي يف صةةراعنا مةةع االحةةتالل مةةن خةةالل معرفةةة وجهةةة نظةةرال املكتوبةةة بل   

نية بالّلغةة الةيت يفهمهةا، وهةذا مةا جيعةل تعل ةم        الصراع، والرد عليها وإبراة وجهةة النظةر الفلسةطي   

اللغةةة العربيةةة وفةةتح بكةةالوريوس يف هةةذا اجملةةال أكثةةر أهميةةة لةةدى الفلسةةطيي مةةن غريهةةم مةةن    

ويةل  الشعوب العربية، مع العلم بأن جامعات عربية قد بادرت إىل فتح هذا التخصص منذ وقةت ت 

 مثل جامعيت بغداد والقاهرة.

 األئداف اخلاص :

 ختصص اللغة العربية إىل تأهيل الطلبة لتحقيق األمور التالية يهدف 

 إتقان مهارات القراءة والكتابة واحملادثة. .1

 اإلحاتة بقواعد اللغة العربية. .9

 ترعة النصوص املكتوبة وفق قواعد اللغة العربية. .3

 ترعة اخلطاب املسموع. .0

 ية.رنة الصوتية والداللية بني اللغة العربية واللغة العرباملقا .5

 االتالع على األدب العربي القديم واحلديث شعرًا ونثرًا. .6

 املقاربة بني اللغة العربية واللغات السامية. .7

 االتالع على الوثائق املتعلقة بالقضية الفلسطينية. .8

 سد حاجة املؤسسات الرمسية واألهلية من هذا التخصص. .9

 التهويد اللغوي يف املشهد اجلغرايف الفلسطيي.رصد  .11

 خمرجات التعلم املقصو:ةأجاًل: 

يتوقع من الطالب بعد انتهائه من متطلبات ختصص )اللغة العربية وآدابها( حتقيق طرجات 

 التعلم اآلتية 

  طرجات املعرفة العامة 

 يسعى برنامج بكالوريوس اللغة العربية إىل 

 والتواصل والقيادة لدى الطالب. تعزيز مهارات االتصال .1

 مع احلضارات األخرى ونقل ما يتالءم مع الثقافة احمللية. تعزيز التواصل الثقايف .9

 تعزيز االستيعاب والتذوا األدبي. .3
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اكتسةةاب مهةةارات الفهةةم والتحليةةل والتقةةويم واالسةةتقبال واالسةةتجابة والتنظةةيم والرتكيةةب     .0

 حة.والتعبري عن املواقف جتاال القضايا املطرو

 املعرفة والفهم 

 حلروف الطباعية للغة العربية.إتقان الكتابة باحلروف اليدوية وا .1

 معرفة القواعد النحوية األساسية للغة العربية. .9

 معرفة  التشابه واالختالف بني اللغة العربية واللغات السامية.  .3

 اإلملام باألدب العربي القديم واحلديث. .0

 املهارات الذهنية )اإلدراكية( 

 رعة اخلطاب اإلعالمي واألدبي. ت .1

 ب املسموع. الرتعة الفورية للخطا .9

 كتابة النصوص األدبية واإلعالمية والسياسية. .3

 الكشف عن تأثري املصطلحات التوراتية يف اللغة العربية احلديثة.  .0

 حتليل النصوص األدبية العربية. .5

 املهارات العملية أو املهنية

 والرد عليه. متابعة اخلطاب اإلعالمي العربي .1

 ترعة املقاالت من العربية إىل العربية. .9

 التعبري عن الرؤية الوتنية الفلسطينية باللغة العربية. .3

 عقد دورات  ادثة وترعة يف املراكز التعليمية. .0

 املهارات املنقولة/ العامة 

 تأصيل املصطلحات العربية بإرجاعها إىل أصواا اللغوية. .1

 العربي يف األدب العربي. عقد ندوات أدبية حول صورة  .9

 ة ملتابعة املشهد األدبي العربي.تشكيل منتديات أدبية وإعالمي .3

 القدرة على التكيف مع وظائف بديلة عن الوظيفة اليت يقتضيها التخصص. .0

 مهارات االتصال، وتقنية املعلومات 

 توظيف مهارات التواصل اإللكرتوني يف عر  وجهة النظر الفلسطينية. .1

 الفضائيات الوتنية اليت تتابع اخلطاب الصهيوني.  املشاركة يف .9

 اركة يف ترعة الصحافة العربية وتنيًا وعربيًا، وتقدميها للقارئ العربي.املش .3

 اإلفادة من املكتبات اإللكرتونية ذات العالقة بالثقافة العربية.  .0

 :االجتاهات والقيم والبعد األخالقي

 لصهيوني االستيطاني. التفريق بني الديانة اليهودية والفكر ا .1
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 مواجهة التهويد اللغوي.  .9

 ورة العربي يف اخلطاب الصهيوني. تصويب ص .3

 االتالع على ثقافة اآلخر. .0

 ثانيًا: سوق العمل

 وميكن خلريج قسم اللغة العربية وآدابها أن يعمل يف اجملاالت اآلتية 

 ي.العمل يف مراكز األحباث اليت تهتم بدراسة الصراع العربي اإلسرائيل .1

 العمل يف مراكز الرتعة. .9

 ملكتوبة واملسموعة واملرئية(.العمل يف وسائل اإلعالم )ا .3

 العمل يف الوةارات واملؤسسات احلكومية واألهلية. .0

 العمل يف مكاتب االرتبا  العسكري واملدني. .5

 

 ثالثا: متطلبات ختصص اللغ  العربي  جآ:ابها/املنفر::

اللغةةة العربيةةة وآدابهةةا/املنفرد، علةةى    للحصةةول علةةى درجةةة البكةةالوريوس يف ختصةةص  

 ( ساعة معتمدة موةعة كاآلتي 199جال )الطالب ان يتم بن

 ت التخصصية / التخصص المنفرد:. المقررا1

 ( ساعة معتمدة موةعة كما يأتي 87تتكون هذال املقررات من )

 ( ساعة معتمدة مبينة في الجدول الآتي:87. مقررات تخصصية إجبارية: وتتكون من )151

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

 الساعات األةبوعية

 املتطلب السابق

 عملي نظري

 - - 3 3 (1عربي ) 8181

 8180 - 3 3 (9عربي ) 8181

 اجملموع احلرة اختياري إجباري جمموعة املساقات

 27 - 3 24 متطلبات اجلامعة

 15 - - 15 متطلبات الكلية

 87 - - 87 متطلبات التخصص

 - - - - مقررات حرة

 199 اجملموع
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رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

 الساعات األةبوعية

 املتطلب السابق

 عملي نظري

 8181 9 1 3 (1ادثة بالعربية)  8189

 8182 9 1 3 (9 ادثة بالعربية) 8981

 8181 - 3 3 نظام التشكيل يف اللغة العربية 8981

 8181 - 3 3 (1قواعد اللغة العربية ) 8989

 8282 - 3 3 (9قواعد اللغة العربية ) 8983

 8981 9 1 3 (1عربية) ترعة 8980

 8980 9 1 3 (9ترعة عربية ) 8985

 8281 - 3 3 فن الكتابة والتعبري بالعربية 8286

 8284 - 3 3 لغة اإلعالم العربي 8987

 8286 - 3 3 األدب العربي القديم 8381

 8981 - 3 3 األدب العربي يف األندلس 8381

 8283 - 3 3 النحو يف اللغة العربية 8389

 8989 - 3 3 علم الصرف يف اللغة العربية 8383

 8281 - 3 3 األصوات بالعربيةعلم  8380

 8985 9 1 3 (3ترعة عربية متقدمة ) 8385

 8286 - 3 3 أدب األتفال يف اللغة العربية 8386

 8281 - 3 3 علم املعاجم واملصطلحات 8387

 - - 3 3 أساليب تدريس اللغة العربية 8388

 1119 9 1 3 اسوب يف تعليم اللغة العربيةاحل 8389

 8380 - 3 3 لعربي احلديثاألدب ا 8081

 8384 - 3 3 علم الداللة 8081

8089 
صورة العربي يف األدب العربي 

 احلديث
3 3 - 8480 

 8383 - 3 3 فقه اللغات السامية 8083

 8480 - 3 3 الشعر العربي املعاصر 8080

 8480 - 3 3 رالنثر العربي املعاص 8085

 8081 - 3 3 النقد األدبي احلديث يف العربية 8086

 8301 9 1 3 مشروع التخرج 8489

  10 73 87 اجملموع
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 فرعي: -رابعًا: متطلبات ختصص اللغ  العربي  جآ:ابها/رئيسي 
 

-للحصةةول علةةى درجةةة البكةةالوريوس يف ختصةةص اللغةةة العربيةةة وآدابهةةا /رئيسةةي        

 ( ساعة معتمدة موةعة كما يأتي 135يتم بنجال )فرعي، على الطالب أن 

 خصصية / التخصص الرئيسي :. المقررات الت1

 ساعة معتمدة موةعة كما يأتي ( 66تتكون هذال املقررات من )

 ( ساعة معتمدة مبينة في الجدول الآتي:66. مقررات تخصصية إجبارية: وتتكون من )151 

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األةبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

 - - 3 3 (1ي )عرب 8181

 8180 - 3 3 (9عربي) 8181

 8181 9 1 3 (1بالعربية)  ادثة 8189

 8182 9 1 3 (9 ادثة بالعربية) 8981

 8181 - 3 3 نظام التشكيل يف اللغة العربية 8981

 8181 - 3 3 (1قواعد اللغة العربية ) 8989

 8282 - 3 3 (9قواعد اللغة العربية ) 8983

 8181 9 1 3 (1ية )ترعة عرب 8980

 8284 9 1 3 (9ترعة عربية ) 8985

 8981 - 3 3 فن الكتابة والتعبري بالعربية 8286

 اجملموع احلرة اختياري إجباري ملساقاتجمموعة ا

 97 - 3 90 متطلبات اجلامعة

 15 - - 15 متطلبات الكلية

 66 - - 66 متطلبات التخصص الرئيسي

 97 حسب التخصص للتخصص الفرعي متطلبات التخصص الفرعي

 135 اجملموع
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رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األةبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

 8286 - 3 3 األدب العربي القديم 8381

 8283 - 3 3 النحو يف اللغة العربية 8389

 8989 - 3 3 علم الصرف يف اللغة العربية 8383

 8981 - 3 3 علم األصوات بالعربية 8380

 8281 - 3 3 علم املعاجم واملصطلحات 8387

 1119 9 1 3 ب يف تعليم اللغة العربيةاحلاسو 8389

 8380 - 3 3 األدب العربي احلديث 8081

 8383 - 3 3 علم الداللة 8081

 8480 - 3 3 الشعر العربي املعاصر 8080

 8480 - 3 3 النثر العربي املعاصر 8085

 8480 - 3 3 يف العربيةالنقد األدبي احلديث  8086

 8301 9 1 3 مشروع التخرج 8099

  19 50 66 اجملموع
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 . مقررات التخصص الفرعي:9

( ساعة معتمةدة خيتارهةا الطالةب مةن احةد التخصصةات الفرعيةة الةيت تطرحهةا          97تتكون من )

 الكليات األخرى.

 تخصص اللغة العربية وآدابها )فرعي(:
 تي ( ساعة معتمدة موةعة كاآل97لعربية وآدابها الفرعي يضم )ختصص اللغة ا

 

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األةبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

 - - 3 3 (1عربي) 8181

 8180 - 3 3 (9عربي ) 8181

 8181 9 1 3 (1 ادثة بالعربية ) 8189

 8182 9 1 3 (9 ادثة  بالعربية ) 8981

8981 
نظام التشكيل يف اللغة 

 العربية
3 3 - 8181 

 8181 - 3 3 (1قواعد اللغة العربية ) 8989

 8981 9 1 3 (1ترعة عربية ) 8980

 8281 - 3 3 فن الكتابة والتعبري بالعربية 8286

 8284 - 3 3 لغة اإلعالم العربي 8987

  6 91 97 اجملموع
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 توصيف المقررات:

 نظري(  3ساعات معتمدة    3(:  1 עברית(  1عربي   8181

ميكةةن هةةذا املقةةرر الطالةةب مةةن معرفةةة املهةةارات األساسةةية يف اللغةةة العربيةةة احلديثةةة مثةةل      

احلروف األجبدية وحركاتها، كتابةة وقةراءة، بةاخلط العةربي املطبةوع واليةدوي، واألمسةاء مةن         

( 511ىل معرفةةة الطالةةب مبةةا ال يقةةل عةةن ) حيةةث املفةةرد واجلمةةع، واملةةذكر واملؤنةةث، ويفضةةي إ 

ربية، متكنه مةن قةراءة  نصةوص عربيةة قصةرية، وتركيةب عةل بسةيطة باللغةة          مفردة باللغة الع

 العربية، مرتبطة مبواضيع ثقافية فلسطينية.

 نظري(  3ساعات معتمدة     3(:  2 עברית(  9عربي   8181

 (1عربي ) 8181املتطلب السابق  

مفةردات اللغةة    معرفة الطالب باحلروف العربية، ويزيد طزونه اللغوي مةن يعمق هذا املقرر 

العربية حبيث تصل إىل ألف مفردة، ويعرف الطالب بأساسيات بناء اجلملة العربية، وميكنه من 

التميز بني األمساء واألفعال، وقراءة نصوص عربية قصرية ومتنوعة وفهم  تواها، والتعامل مةع  

 يف التعبري.األبنية القواعدية 

نظةري،   1ساعات معتمةدة    3(: 1 יתהעבר בשפה שיחה(  1حما:ث  بالعربي    8189

 عملي(  9

 (9عربي ) 8181املتطلب السابق  

يتدرب الطالب من خالل هذا املساا على التحةدث باللغةة العربيةة مةن خةالل إجةراء حةوارات        

والتعةةارف يف األمةةاكن العامةةة  تتنةةاول طتلةةف جوانةةب احليةةاة اليوميةةة، كةةاحلوارات العائليةةة،     

عم واألسةةواا واملستشةةفيات واملصةةارف، مةةع التةةدرب علةةى االسةةتماع كاملطةةارات والفنةةادا واملطةةا

 حلوارات عن تريق الوسائل التعليمية املختلفة املرئية واملسموعة.

 1سةةةةةةةاعات معتمةةةةةةةدة   3(:  2 עברית בשפהה שיחה(  9حما:ثةةةةةةة  بالعربيةةةةةةة    8981

 عملي( 9نظري، 

 (1 ادثة بالعربية ) 8189لب السابق  املتط

إىل تنمية قدرة الطلبة على استخدام اللغة العربيةة يف احملادثةة واحلةوار يف    يهدف هذا املقرر 

 مواضيع طتلفة، باإلضافة إىل قراءة وفهم وتلخيص نصوص متنوعة يف اللغة العربية.
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 نظري(    3معتمدة    ساعات 3(: הניקוד תורתنظام التشكيل يف اللغ  العربي    8981

 (9عربي ) 8181املتطلب السابق  

ناول هذا املقرر تعريف الطالب خصةائص حةروف اللغةة العربيةة، وحركةات املةّد والقصةر        يت

الةةيت تةةؤثر يف لفظهةةا ومعناهةةا مثةةل حركةةات املةةّد والشةةّدة والفةةتح والضةةم والكسةةر والسةةكون     

 بأنواعها.

 نظري(  3ساعات معتمدة   3(: 1 העברית השפה דקדוק(  1قواعد اللغ  العربي    8989

 (1عربي ) 8181 املتطلب السابق 

يتناول هذا املقرر املبادئ األساسية لقواعد اللغة العربية مثل املبي الصريف البسيط، بصيغ 

األفعةةال  املاضةةي، واملضةةارع واملسةةتقبل، واألمةةر. واملصةةدر املةةؤول والصةةريح، وأقسةةام الكةةالم،   

االسم املوصةول،  ستفهام، واإلضافة والنسبة والعطف والنعت، والضمائر، ووأدوات التعريف واال

 واسم اإلشارة، والعدد.

 نظري(  3ساعات معتمدة   3(: 2 העברית השפה דקדוק(  9قواعد اللغ  العربي    8983

 (1قواعد اللغة العربية ) 8989املتطلب السابق  

األساسية للمقاتع وأنواعها، واملّد يف  يسهم هذا املقرر يف إكساب الطالب معرفة القواعد

ز بني األفعال اجملردة و املزيدة ومعرفة األحرف املزيدة، ومعرفة األبنيةة للمجهةول   الكلمة والتميي

 واملعلوم، واألفعال املتعدية والالةمة.

 نظري( 3ساعات معتمدة   3(:  1 עברי תרגום(  1ترمج  عربي    8980

 التشكيل يف اللغة العربيةنظام  8981املتطلب السابق  

فهةةوم الرتعةةة، ومناهجهةةا، والشةةرو  الواجةةب توفرهةةا يف   يتنةةاول هةةذا املقةةرر التعريةةف مب 

املرتجةةم، وأنةةواع الرتعةةة، وأبنيةةة اجلملةةة والعبةةارات االصةةطالحية، وجمموعةةة مةةن النصةةوص          

 واألخبار لرتعتها من قبل الطلبة من اللغة العربية إىل العربية.
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 نظري(  3ساعات معتمدة   3(:  2 עברי תרגום(  9عربي    ترمج  8985

 (1ترعة عربية ) 8980املتطلب السابق  

يهدف هذا املقرر إىل حتقيق املمارسة العملية للرتعة من خالل ترعة نصوص ومسةتندات  

متنوعة )علمية وأدبية، وتبية وقانونية، وتكنولوجية(، ويتعمق يف فهم املصةطلحات الةيت حتمةل    

رة الرتعة الشفوية الفوريةة الةيت   جه متعددة يف الرتعة، ويركز على تدريب الطالب على مهاأو

 تستخدم فيها األدوات واألجهزة اخلاصة باملرتعني  يف املؤمترات واالجتماعات واملفاوضات.

سةةةةاعات  3(: בעברית והדיבור הכתיבה אומנות  فةةةةن الكتابةةةة  جالتعةةةةبس بالعربيةةةة    8986

 ري( نظ 3معتمدة  

 يةاملتطلب السابق  نظام التشكيل يف اللغة العرب 8981

يهدف املقرر إىل تعريف الطالب بالقواعد واخلطوات اليت ينبغي إتباعها لكتابة فقرة تامةة  

املعنةةى متكاملةةة العناصةةر بأسةةلوب عيةةل ولغةةة سةةليمة، مةةع الرتكيةةز علةةى التطبيةةق العملةةي             

 ل جماالت احلياة املختلفة.واملمارسة املكثفة للكتابة يف موضوعات تشم

 نظري(  3ساعات معتمدة   3(:  העברית התקשורת פתש  لغ  اإلعالم العربي 8987

 (1ترعة عربية ) 8980املتطلب السابق  

يعةةةر  هةةةذا املقةةةرر طتةةةارات مةةةن الصةةةحف العربيةةةة، ويبةةةّين أبعادهةةةا الفكرّيةةةة والدينيةةةة  

وع، واملرئةي واملكتةوب(، ويعةّرف الطةالب     والسياسية، وحيلل اخلطاب اإلعالمي العةربي )املسةم  

ة املسةةتخدمة يف اإلعةةالم العةةربي، األمةةر الةةذي يقتضةةي أن يضةةّم املقةةرر نصوصةةًا    باللغةةة اإلعالميةة

 معاصرة ذات تابع سياسي، دبلوماسي، قانوني، تارخيي، وثقايف واجتماعي.

 ري(  نظ 3ساعات معتمدة   3(: קדומה עברית ספרות(  8381األ:ب العربي القديم  

 يةفن الكتابة والتعبري بالعرب 8986املتطلب السابق  

يتناول هذا املقرر التعريف بأدب الرؤى واحلكمة، ودراسةة نصةوص تطبيقيةة تتضةّمن أدب     

 احلكمة، وأدب األبوكاليس، ومناذج تطبيقية من العهد القديم، والشعر العربي القديم.
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سةةةةةةةةةاعات  3(:  הביניים בימי העברית הספרותاأل:ب العةةةةةةةةةربي يف األنةةةةةةةةةدل    8381

 نظري( 3معتمدة  

 نظام التشكيل يف اللغة العربية 8981بق  املتطلب السا

حيتوي هذا املقرر على مدخل إىل األدب العربي يف األندلس ومبادئ الشعر العربي وأنواعه، 

وأوةانةةه، وبعةةض الشةةعراء املشةةهورين فيةةه، مثةةل  سةةليمان بةةن جربوئيةةل، وموسةةى بةةن ميمةةون،           

 ندلس يف األدب العربي هناكهام بن عزرا، كما يتتبع مدى تأثري األدب العربي يف األوأبرا

 نظري(   3ساعات معتمدة   3: (העברית השפה דקדוקالنحو يف اللغ  العربي    8389

 ( 9قواعد اللغة العربية ) 8983املتطلب السابق  

تقةديم عةدد مةن أبةواب النحةو      يتناول هذا املقرر تعريف الطالب باملدارس النحوية العربيةة، و 

راب، ومعرفة أنواع اجلملة العربية وترائق بنائها، وتصريف األمسةاء  يف العربية ويف مقدمتها اإلع

مةةع الضةةمائر، وقواعةةد التشةةكيل مةةن حيةةث األحةةرف السةةاكنة واملتحركةةة، والشةةدة اخلفيفةةة   

 الكتابة املختصرة.والثقيلة، والتمييز بني حرف اااء كأداة تعريف أو أداة سؤال. وقواعد 

سةاعات   3(: העברית השפה של הצורות רתתוعلةم الصةرف يف اللغة  العربية       8383

 نظري(   3معتمدة   

 (1قواعد اللغة العربية ) 8989املتطلب السابق  

يتناول هةذا املقةرر تعريةف الطالةب بطةرا اشةتقاا املفةردات العربيةة واسةتحداثها، ألن اللغةة           

وتعريفةه   مدت يف عودتها للحيةاة علةى اشةتقاا املفةردات واسةتحداثها.     العربية كانت مهجورة واعت

 بأوةان األفعال ومواتن االتفاا واالختالف بني األوةان املختلفة.

سةاعات معتمةدة    3(: העברית השפה של ההגה תורתعلةم األصةوات بالعربية       8380

 نظري(   3 

 نظام التشكيل يف اللغة العربية 8981املتطلب السابق  

ومعاجلة بعض ظةواهر النطةق   م هذا املقرر بدراسة أصوات العربية وطارجها وصفاتها، يهت

يف العربية، والرتكيز على السةمات الصةوتية اخلاصةة يف العربيةة، وأهةم مظةاهر التطةور اللغةوي         

 .والداللي الذي ترأ على العربية
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دة سةةاعات معتمةة 3(: 3 למתקדמים עברי תרגום(  3ترمجةة  عربيةة  متقدمةة    8385

 نظري(   3 

 (9ترعة عربية ) 8985املتطلب السابق  

نةةاول هةةذا املسةةاا مشةةاكل وقضةةايا الرتعةةة مةةن العربيةةة إىل العربيةةة، أو العكةةس، مةةع    يت

تطبيقات عملية من اللغتني واليهمةا، ويتعةر  لةبعض القضةايا املتعلقةة بالرتعةة، كاملوضةوعية        

نقةل املعنةى واملفهةوم مةن خةالل نصةوص ذات       والذاتيةة، والرتعةة احلرفيةة واحلةرة، وأثرهةا علةى       

 سياسية واجتماعية وتبية وقانونية وعسكرية.موضوعات متنوعة 

سةةاعات  3(: העברית בשפה ילדים ספרותأ:ب األطفةةاا يف اللغةة  العربيةة      8386

 نظري(   3معتمدة  

 فن الكتابة والتعبري بالعربية 8986املتطلب السابق  

حيةاول  اذج من أدب األتفال يف العربية والقةيم الرتبويةة الةيت    يدرس الطالب يف هذا املقرر من

 كيان االحتالل غرسها يف األتفال اليهود من خالل ذلك األدب.

 نظري(   3ساعات معتمدة   3(: עברית מילונאותعلم املعاجم جاملصطلحات   8387

 نظام التشكيل يف اللغة العربية 8981املتطلب السابق  

هةةم يةةة اسةةتخدام املعةةاجم العديةةدة، مةةن أجةةل تطةةوير قدرتةةه علةةى ف يةةدرس فيةةه الطالةةب كيف

 املصطلحات اليت تشمل طتلف جوانب احلياة العامة )القانونية، األمنية، االجتماعية،...(.

سةةاعات  3(: העברית השפה של דידקטיקהأسةةاليب تةةدري  اللغةة  العربيةة      8388

 نظري(   3معتمدة  

 العربيةة لغةري النةاتقني بهةا، مةع إعطةائهم تةدريبًا عمليةاً         يتناول هذا املقرر أسس تعلةيم اللغةة  

على تعّلمها يف مدارس تعّلم اللغة العربية، من خالل برنامج يشتمل على اخلطة واألهداف املرجوة 

 من ذلك التدريب.

(: העברית השפה בהוראת מחשב שילובהاحلاسةوب يف تعلةيم اللغة  العربية       8389

 نظري(   3ساعات معتمدة   3

 احلاسوب 1119تطلب السابق  امل

 استخدام الوسائل اإللكرتونية التفاعلية.دراسة نصوص لغوية وأدبية ب
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 نظري(   3ساعات معتمدة   3(: מודרנית עברית ספרותاأل:ب العربي احلديث   8081

 األدب العربي القديم 8381املتطلب السابق  

ر  بداياته وأثر حركة التنوير يعّرف هذا املقرر مصطلح األدب العربي احلديث، ثم يستع

وير واليهودية هناك، وأدب حركة التنوير اليهودية، واألدب الصهيوني األوروبية على حركة التن

 ومذاهبه وفلسفته، ثم األدب العربي بعد قيام الدولة الصهيونية ومساته.

 نظري(   3ساعات معتمدة   3(: העברית השפה של סמנטיקהعلم الدالل    8081

 علم األصوات بالعربية 8380لب السابق  املتط

ر إىل تعريةةف الطالةةب بعلةةم الداللةةة يف اللغةةة العربيةةة مةةن حيةةث نشةةأته ومعنةةاال      ويهةةدف هةةذا املقةةر 

ونظرياتةةه ومكوناتةةه وأنواعةةه ، وتطةةورال وأسةةباب هةةذا التطةةور، وصةةلة علةةم الداللةةة بعلةةوم اللغةةة     

 لتغري يف املفردات.العربية األخرى، وإكساب الطالب القدرة على حتليل ترا ا

 העברית בספרות הערבי תמונת  احلةديث صةورة العربةي يف األ:ب العةربي     8089

 نظري( 3ساعات معتمدة   3(: המודרנית

 األدب العربي احلديث 8081املتطلب السابق  

يقوم هذا املقرر بدراسة مناذج نثرية وشعرية عربية تتنةاول نظةرة األدب العةربي إىل العربةي،     

له وقيمتةةه وأخالقةةه،  الدعايةةة الصةةهيونية علةةى هةةذال النظةةرة السةةلبية مةةن حيةةث شةةكومةدى تةةأثري 

 وقدراته على التعامل مع متطلبات احلضارة احلديثة.

 نظري(   3ساعات معتمدة   3(: שמית בלשנות מבואלفقه اللغات السامي    8083

 علم الصرف يف اللغة العربية 8383املتطلب السابق  

يا لغوية ذور اللغات السامية وخصائصها كأسرة لغوية، وظواهر وقضايتناول هذا املقرر ج

مشرتكة بينها، مثل  الةرتادف والتضةاد، واملشةرتك اللفظةي، واإلعةراب، والتعريةف والتةنكري،        

 وكيفية قياس انتماء اللغة إىل اللغات السامية.
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 نظري(   3ساعات معتمدة   3(: מודרנית עברית שירהالشعر العربي املعاصر  8080

 األدب العربي احلديث 8081املتطلب السابق  

هةةةذا املقةةةرر التيةةةارات واملةةةدارس املختلفةةةة يف الشةةةعر العةةةربي املعاصةةةر، و ةةةاوالت   يةةةدرس

التجديةةد فيهةةا، والتعريةةف بةةأهّم الشةةعراء املعاصةةرين، وأبةةرة أعمةةاام الشةةعرية ودراسةةتها دراسةةة   

 ل. وتنبذ العنصرية.أدبية أسلوبية. وخاصة األشعار اليت ترفض االحتال

 نظري(   3ساعات معتمدة   3(: מודרנית עברית פרוזהالنثر العربي املعاصر   8085

 األدب العربي احلديث 8081املتطلب السابق  

يتناول هذا املقرر تيارات احلركة األدبية يف إسرائيل وأجناسها النثرية املختلفة يف العربية، 

، مةةع دراسةةة نصةةوص متثةةل األجنةةاس النثريةةة املةةذكورة،   كالقصةةة والروايةةة واملقةةال واملسةةرحية 

لها واستخالص مساتها اللغوية واألسلوبية يف الفرتة اليت سبقت قيام دولةة إسةرائيل، مةرورًا    وحتلي

( وحتةةى نهايةةة القةةرن العشةةرين، والتعريةةف بةةأبرة رمةةوة احلركةةة    08بةةالنثر العةةربي بعةةد حةةرب ) 

 النثرية املعاصرة.

 השפה של מודרנית ספרותית ביקורת  ديث يف العربية  النقةد األ:بةي احلة    8086

 نظري(   3ساعات معتمدة   3(: תהעברי

 األدب العربي احلديث 8081املتطلب السابق  

يقةةوم هةةذا املقةةرر بدراسةةة منةةاهج النقةةد األدبةةي احلةةديث واملعاصةةر ودراسةةة نقديةةة مرتبطةةة    

واالجتمةاعي واجلمةالي. مةع بيةان     بالزمان واملكان، مع الرتكيز علةى املةنهج التةارخيي والنفسةي     

 األدب العربي احلديث.جتليات هذال املناهج على 

 عملي( 9نظري،  1ساعات معتمدة   3(: סיום פרויקט  مشرجع التخر  8089

 مناهج البحث األدبي واللغوي 8301املتطلب السابق  

ن خةةالل يهةةدف املقةةرر إىل تزويةةد الطلبةةة باملهةةارات الضةةرورية لكتابةةة مشةةاريع ختةةرجهم مةة   

طوات كتابة املشةروع مةن ألفةه إىل يائةه،     توظيف أساسيات البحث العلمي، واليت تشتمل على خ

وتبدأ باختيار املوضوع ثم وضع خّطتةه، وعةع مادتةه، وتأليفهةا، وحتليلةها، وتوثيقهةا، وكيفيةة        

ترتيب مصادر البحث ومراجعه، مع أمثلة توضيحية وتطبيقية تسّهل على الطالب كتابة مشةروع  

 خّترجه.

 باللغة العربية.وبناًء عليها يقوم الطالب بكتابة مشروع خترجه 


