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 ختصص اللغة العربية وآدابها 

 املقدمة:

هررا  لرريت تطرح صررات ا هررم التخص مررن أ يررة،  غررة العرب هررا الل غررات، ومن لررم الل عرردت تع عررة يفي  اجلام

كرر رية م ررل  خرررى  قرروال  أ خترردم ح مرري، و حررث العل سرراعدة يف الب لرروم امل برررز الع مررن أ هررا  عررال؛ ألن ال

نررا حنررن  هررا ل يررة تعلم عررن أهم يررني، فضررال   سررة واإلدار اإلعالم واملعامالت التجارية والقانونية، والسا

برررة بلغ ظرررره املكتو هرررة ن فرررة وج خرررالل معر مرررن  حرررتالل  مرررع اال صرررراعنا  سرررطي  يف  شرررعب فل تررره يف ال

لرر م  مررا جيعررل تع هررذا  هررا، و لرريت يفهم غررة ا سررطينية بالّل ظررر الفل بررراز وجهررة الن هررا وإ لرررد علي الصراع، وا

مررن  هررم  مررن غري سررطينيني  لرردى الفل يررة  جملررال أك ررر أهم هررذا ا كررالوريوس يف  فررتح ب يررة و غررة العرب الل

قررت  يررل الشعوب العربية، مع العلم بأن جامعات عربية قد بادرت إىل فتح هذا التخصص منذ و تو

 م ل جامعيت بغداد والقاهرة.

 

 األهداف اخلاصة:

 يهدف ختصص اللغة العربية إىل تأهيل الطلبة لتحقيق األمور التالية:

 إتقان مهارات القراءة والكتابة واحملادثة. .1

 اإلحاتة بقواعد اللغة العربية. .2

 ترمجة النصوص املكتوبة وفق قواعد اللغة العربية. .3

 املسموع.ترمجة اخلطاب  .4

 املقارنة الصوتية والداللية بني اللغة العربية واللغة العربية. .5

 االتالع على األدب العربي القديم واحلديث شعرا  ون را . .6

 املقاربة بني اللغة العربية واللغات السامية. .7

 االتالع على الوثائق املتعلقة بالقضية الفلسطينية. .8

 ا التخصص.سد حاجة املؤسسات الرمسية واألهلية من هذ .9

 رصد التهويد اللغوي يف املشهد اجلغرايف الفلسطي . .10

 

 أواًل: خمرجات التعلم املقصودة

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

 التعلم اآلتية:

  خمرجات املعرفة العامة:

 يسعى برنامج بكالوريوس اللغة العربية إىل:
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 تعزيز مهارات االتصال والتواصل والقيادة لدى الطالب. .1

 تعزيز التواصل ال قايف مع احلضارات األخرى ونقل ما يتالءم مع ال قافة احمللية. .2

 تعزيز االستيعاب والتذوا األدبي. .3

يررب ا .4 ظرريم والرتك سررتجابة والتن سررتقبال واال قررويم واال يررل والت هررم والتحل هررارات الف سرراب م كت

 جتاه القضايا املطروحة. والتعبري عن املواقف

 املعرفة والفهم:

 إتقان الكتابة باحلروف اليدوية واحلروف الطباعية للغة العربية. .1

 معرفة القواعد النحوية األساسية للغة العربية. .2

 معرفة  التشابه واالختالف بني اللغة العربية واللغات السامية.  .3

 اإللمام باألدب العبري القديم والحديث. .4
 

 املهارات الذهنية  اإلدراكية(:

 . ترمجة اخلطاب اإلعالمي واألدبي .1

 . الرتمجة الفورية للخطاب املسموع .2

 كتابة النصوص األدبية واإلعالمية والسياسية. .3

 الكشف عن تأثري املصطلحات التوراتية يف اللغة العربية احلدي ة.  .4

 حتليل النصوص األدبية العربية. .5

 املهنيةاملهارات العملية أو 

 متابعة اخلطاب اإلعالمي العربي والرد عليه. .1

 ترمجة املقاالت من العربية إىل العربية. .2

 التعبري عن الرؤية الوتنية الفلسطينية باللغة العربية. .3

 عقد دورات ملادثة وترمجة يف املراكز التعليمية. .4

 املهارات املنقولة/ العامة:

 أصو.ا اللغوية.تأصيل املصطلحات العربية بإرجاعها إىل  .1

 عقد ندوات أدبية حول صورة العربي يف األدب العربي.  .2

 تشكيل منتديات أدبية وإعالمية ملتابعة املشهد األدبي العربي. .3

 القدرة على التكيف مع وظائف بديلة عن الوظيفة اليت يقتضيها التخصص. .4

 مهارات االتصاا، وتقنية املعلومات:

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

 املشاركة يف الفضائيات الوتنية اليت تتابع اخلطاب الصهيوني.  .2

 املشاركة يف ترمجة الصحافة العربية وتنيا  وعربيا ، وتقدميها للقارئ العربي. .3
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 اإلفادة من املكتبات اإللكرتونية ذات العالقة بال قافة العربية.  .4

 :ق:االجتاهات والقيم والبعد األخال

 التفريق بني الديانة اليهودية والفكر الصهيوني االستيطاني.  .1

 . مواجهة التهويد اللغوي .2

  تصويب صورة العربي يف اخلطاب الصهيوني. .3

 االتالع على ثقافة اآلخر. .4

 ثانيًا: سوق العمل

 وميكن خلريج قسم اللغة العربية وآدابها أن يعمل يف اجملاالت اآلتية:

 األحباث اليت تهتم بدراسة الصراع العربي اإلسرائيلي.العمل يف مراكز  .1

 العمل يف مراكز الرتمجة. .2

 العمل يف وسائل اإلعالم )املكتوبة واملسموعة واملرئية(. .3

 العمل يف الوزارات واملؤسسات احلكومية واألهلية. .4

 العمل في مكاتب االرتباط العسكري والمدني. .5

 املنفرد:/هاالعربية وآدابثالثا: متطلبات ختصص اللغة 

يررتم  للحصول على درجة البكالوريوس يف ختصص اللغة العربية وآدابها/املنفرد، على الطالب ان 

 ( ساعة معتمدة موزعة كاآلتي:129بنجال )

 . املقررات التخصصية / التخصص املنفرد:1

 ( ساعة معتمدة موزعة كما يأتي:87تتكون هذه املقررات من )

 

 ( ساعة معتمدة مبينة يف اجلدوا اآلت::87. مقررات ختصصية إجبارية: وتتكون من  1.1

 

 المجموع  الحرة  اختياري  إجباري  مجموعة المساقات 

 27 - 3 24 متطلبات الجامعة

 15 - - 15 متطلبات الكلية 

 87 - - 87 متطلبات التخصص 

 - - - - مقررات حرة 

 129 المجموع 
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رقم 

 المقرر 
 المقرر عنوان 

الساعات  

 المعتمدة 

الساعات  

 المتطلب السابق  األسبوعية 

 عملي  نظري

 - - 3 3 (1عربي ) 8180

 8180 - 3 3 (2عربي ) 8181

 8181 2 1 3 (1ملادثة بالعربية) 8182

 8182 2 1 3 (2ملادثة بالعربية) 8280

 8181 - 3 3 نظام التشكيل يف اللغة العربية 8281

 8180 - 3 3 (1اللغة العربية )قواعد  8282

 8282 - 3 3 (2قواعد اللغة العربية ) 8283

 8281 2 1 3 (1ترمجة عربية) 8284

 8284 2 1 3 (2ترمجة عربية ) 8285

 8281 - 3 3 فن الكتابة والتعبري بالعربية 8286

 8284 - 3 3 لغة اإلعالم العربي 8287

 - - 3 3 األدب العربي القديم 8380

 8281 - 3 3 األدب العربي يف األندلس 8381

 8283 - 3 3 النحو يف اللغة العربية 8382

 8282 - 3 3 علم الصرف يف اللغة العربية 8383

 8281 - 3 3 علم األصوات بالعربية 8384

 8285 2 1 3 (3ترمجة عربية متقدمة ) 8385

 - - 3 3 أدب األتفال يف اللغة العربية 8386

 8281 - 3 3 علم املعاجم واملصطلحات 8387

 - - 3 3 أساليب تدريس اللغة العربية 8388

 0102 2 1 3 احلاسوب يف تعليم اللغة العربية 8389

 8380 - 3 3 األدب العربي احلديث 8480

 8384 - 3 3 علم الداللة 8481

8482 
صورة العربي يف األدب العربي 

 احلديث
3 3 - 8480 

 8383 - 3 3 اللغات الساميةفقه  8483

 8480 - 3 3 الشعر العربي املعاصر 8484
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رقم 

 المقرر 
 المقرر عنوان 

الساعات  

 المعتمدة 

الساعات  

 المتطلب السابق  األسبوعية 

 عملي  نظري

 8480 - 3 3 الن ر العربي املعاصر 8485

 8480 - 3 3 النقد األدبي احلديث يف العربية 8486

 8340 2 1 3 مشروع التخرج 8489

  14 73 87 اجملموع

 

 فرع:: -وآدابها/رئيس: رابعًا: متطلبات ختصص اللغة العربية 
 

سرري  هررا /رئي يررة وآداب غررة العرب صررص الل كررالوريوس يف خت جررة الب لررى در صررول ع لررى -للح عرري، ع فر

 ( ساعة معتمدة موزعة كما يأتي:135الطالب أن يتم بنجال )

 . املقررات التخصصية / التخصص الرئيس: :1

 ( ساعة معتمدة موزعة كما يأتي:66تتكون هذه املقررات من )

 

مااان  1.1  كاااون  ياااة: وتت صاااية إجبار قاااررات ختص ناااة يف 66. م مااادة مبي سااااعة معت  )

 اجلدوا اآلت::

 

 المجموع  الحرة  اختياري  إجباري  مجموعة المساقات 

 27 - 3 24 متطلبات اجلامعة

 15 - - 15 متطلبات الكلية

متطلبات التخصص 

 الرئيسي
66 - - 66 

متطلبات التخصص 

 الفرعي
 27 حسب التخصص للتخصص الفرعي

 135 اجملموع
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رقم 

 المقرر 
 عنوان المقرر 

الساعات  

 المعتمدة 

الساعات  

 المتطلب السابق  األسبوعية 

 عملي نظري

 - - 3 3 (1عربي ) 8180

 8180 - 3 3 (2عربي) 8181

 8181 2 1 3 (1ملادثة بالعربية) 8182

 8182 2 1 3 (2ملادثة بالعربية) 8280

 8181 - 3 3 نظام التشكيل يف اللغة العربية 8281

 8180 - 3 3 (1قواعد اللغة العربية ) 8282

 8282 - 3 3 (2قواعد اللغة العربية ) 8283

 8181 2 1 3 (1ترمجة عربية ) 8284

 8284 2 1 3 (2ترمجة عربية ) 8285

 8281 - 3 3 والتعبري بالعربيةفن الكتابة  8286

 - - 3 3 األدب العربي القديم 8380

 8283 - 3 3 النحو يف اللغة العربية 8382

 8282 - 3 3 علم الصرف يف اللغة العربية 8383

 8281 - 3 3 علم األصوات بالعربية 8384

 8281 - 3 3 علم املعاجم واملصطلحات 8387

 0102 2 1 3 اللغة العربيةاحلاسوب يف تعليم  8389

 8380 - 3 3 األدب العربي احلديث 8480

 8383 - 3 3 علم الداللة 8481

 8480 - 3 3 الشعر العربي املعاصر 8484

 8480 - 3 3 الن ر العربي املعاصر 8485

 8480 - 3 3 النقد األدبي احلديث يف العربية 8486

 8340 2 1 3 مشروع التخرج 8499

  12 54 66 اجملموع
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 . مقررات التخصص الفرع::2

مررن ) لرريت تطرحهررا27تتكون  حررد التخصصررات الفرعيررة ا مررن أ لررب  هررا الطا مرردة طتار سرراعة معت  ) 

 الكليات األخرى.

 ختصص اللغة العربية وآدابها  فرع:(:

 ( ساعة معتمدة موزعة كاآلتي:27ختصص اللغة العربية وآدابها الفرعي يضم )

 

رقم 

 المقرر 
 عنوان المقرر 

الساعات  

 المعتمدة 

الساعات  

 األسبوعية 
 المتطلب السابق 

 عملي نظري

 - - 3 3 (1عربي) 8180

 8180 - 3 3 (2عربي ) 8181

 8181 2 1 3 (1ملادثة بالعربية ) 8182

 8182 2 1 3 (2ملادثة  بالعربية ) 8280

8281 
غرررررة  شررررركيل يف الل ظرررررام الت ن

 العربية
3 3 - 8181 

 8180 - 3 3 (1قواعد اللغة العربية ) 8282

 8281 2 1 3 (1ترمجة عربية ) 8284

 8281 - 3 3 فن الكتابة والتعبري بالعربية 8286

 8284 - 3 3 لغة اإلعالم العربي 8287

  6 21 27 اجملموع
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 توصيف املقررات:

 نظري(  3ساعات معتمدة    3(:  1 עברית(  1عربي   8180

يررة احلدي ررة م ررل غررة العرب سررية يف الل هررارات األسا فررة امل مررن معر لررب  قرررر الطا هررذا امل كررن   مي

مررن  يرردوي، واألمسرراء  عررربي املطبرروع وال برراخلط ال قررراءة،  بررة و هررا، كتا احلروف األجبدية وحركات

قررل  مبررا ال ي لررب  فررة الطا ضرري إىل معر نررث، ويف ملررذكر واملؤ مررع، وا فرررد واجل يررث امل ( 500عررن )ح

غررة  سرريطة بالل قررراءة  نصرروص عربيررة قصرررية، وتركيررب مجررل ب مررن  مفردة باللغة العربيررة، متكنرره 

 العربية، مرتبطة مبواضيع ثقافية فلسطينية.

 نظري(  3ساعات معتمدة   ) 3(:  2עברית ( )2عبري ) 8181

 (1عربي ) 8180املتطلب السابق: 

غررة يعمق هذا املقرر معرفة الطالب باحلروف  مررن مفررردات الل غرروي  العربية، ويزيد طزونه الل

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

التمييز بني األمساء واألفعال، وقراءة نصوص عربية قصرية ومتنوعة وفهم ملتواها، والتعامل مع 

 األبنية القواعدية يف التعبري.

 1سـاعات معتمـدة ) 3(: 1שיחה בשפה העברית  ( )1دثة بالعبريـة )محا 8182

 عملي(  2نظري، 

 (2عربي ) 8181املتطلب السابق: 

حرروارات  جررراء  خررالل إ مررن  غررة العربيررة  حرردث بالل يتدرب الطالب من خالل هذا املساا علررى الت

مررراكن  عرررارف يف األ يرررة، والت كررراحلوارات العائل يرررة،  يررراة اليوم نرررب احل لرررف جوا نررراول طت مرررة تت العا

سررتماع  لررى اال ترردرب ع مررع ال صررارف،  شررفيات وامل سررواا واملست طرراعم واأل نررادا وامل طررارات والف كامل

 حلوارات عن تريق الوسائل التعليمية املختلفة املرئية واملسموعة.

 1سـاعات معتمـدة ) 3(:  2שיחה בשפהה עברית  ( )2محادثة بالعبرية ) 8280

 عملي( 2نظري، 

 (1ثة بالعربية )ملاد 8182املتطلب السابق: 

ثررة واحلرروار يف  غررة العربيررة يف احملاد يهدف هذا املقرر إىل تنمية قدرة الطلبة على استخدام الل

 مواضيع طتلفة، باإلضافة إىل قراءة وفهم وتلخيص نصوص متنوعة يف اللغة العربية.
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 3سـاعات معتمـدة  )  3(:  הניקוד  תורתنظام التشكيل في اللغـة العبريـة )  8281

 نظري(  

 (2عربي ) 8181املتطلب السابق: 

لرريت  ملررّد والقصررر ا غررة العربيررة، وحركررات ا حررروف الل لررب خصررائص  يررف الطا قرررر تعر يتناول هذا امل

 تؤثر يف لفظها ومعناها م ل حركات املّد والشّدة والفتح والضم والكسر والسكون بأنواعها.

 

سـاعات معتمـدة  3(: 1העברית   השפה דקדוק( )1قواعد اللغة العبرية ) 8282

 نظري(  3)

 (1عربي ) 8180املتطلب السابق: 

يتناول هذا املقرر املبادئ األساسية لقواعد اللغة العربية م ل املبنى الصريف البسيط، بصيغ 

كررالم،  سررام ال صررريح، وأق ملررؤول وال صرردر ا مررر. وامل سررتقبل، واأل ضررارع وامل ضرري، وامل عررال: املا األف

واإلضافة والنسبة والعطف والنعت، والضمائر، واالسم املوصررول، وأدوات التعريف واالستفهام، 

 واسم اإلشارة، والعدد.

ســاعات  3(: 2  העברית השפה דקדוק( )2قواعــد اللغــة العبريــة ) 8283

 نظري(  3معتمدة )

 (1قواعد اللغة العربية ) 8282املتطلب السابق: 

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

يررة للمجهررول  الكلمة والتمييز بني األفعال اجملردة و املزيدة ومعرفة األحرف املزيدة، ومعرفة األبن

 واملعلوم، واألفعال املتعدية والالزمة.

 2نظـري  1ات معتمـدة )سـاع 3(:  1עברי   תרגום( )1ترجمـة عبريـة ) 8284

 عملي(

 نظام التشكيل يف اللغة العربية 8281املتطلب السابق: 

هررا يف  جررب توافر شرررو  الوا هررا، وال مجررة، ومناهج هرروم الرت يررف مبف قرررر التعر هررذا امل نرراول  يت

صررروص  مرررن الن عرررة  صرررطالحية، وجممو برررارات اال لرررة والع يرررة اجلم مجرررة، وأبن نرررواع الرت جرررم، وأ املرت

 بل الطلبة من اللغة العربية إىل العربية.واألخبار لرتمجتها من ق
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 2نظـري،  1سـاعات معتمـدة ) 3(:  2עברי   תרגום( )2ترجمة عبرية ) 8285

 عملي( 

 (1ترمجة عربية ) 8284املتطلب السابق: 

يهدف هذا املقرر إىل حتقيق املمارسة العملية للرتمجة من خالل ترمجة نصوص ومسررتندات 

لرريت حتمررل  متنوعة )علمية وأدبية، وتبية وقانونية، وتكنولوجية(، ويتعمق يف فهم املصررطلحات ا

لرريت  يررة ا أوجه متعددة يف الرتمجة، ويركز على تدريب الطالب على مهارة الرتمجة الشفوية الفور

 فيها األدوات واألجهزة اخلاصة باملرتمجني  يف املؤمترات واالجتماعات واملفاوضات. تستخدم

 3(: בעברית והדיבור הכתיבה אומנות) فـن الكتابـة والتعبيـر بالعبريـة  8286

 نظري(  3ساعات معتمدة )

مررة  قرررة تا يهدف املقرر إىل تعريف الطالب بالقواعد واخلطوات اليت ينبغي اتباعها لكتابة ف

لررري امل يرررق العم لرررى التطب يرررز ع مرررع الرتك سرررليمة،  غرررة  يرررل ول سرررلوب مج صرررر بأ لرررة العنا نرررى متكام ع

 واملمارسة املك فة للكتابة يف موضوعات تشمل جماالت احلياة املختلفة.

 

 3سـاعات معتمـدة ) 3(:  העברית התקשורת שפת) لغة اإلعالم العبري 8287

 نظري( 

 (1ترمجة عربية ) 8284املتطلب السابق: 

يرررة  يررّرة والدين هرررا الفكر برررّين أبعاد يرررة، وي صرررحف العرب مرررن ال ترررارات  قررررر ط هرررذا امل عررررض  ي

طررالب  عررّرف ال ئرري واملكترروب(، وي عررربي )املسررموع، واملر والسياسية، وحيلل اخلطاب اإلعالمرري ال

صررا   قرررر نصو ضررّم امل ضرري أن ي لررذي يقت مررر ا عررربي، األ عررالم ال سررتخدمة يف اإل يررة امل غررة اإلعالم بالل

 بع سياسي، دبلوماسي، قانوني، تارطي، ثقايف ،اجتماعي.معاصرة ذات تا

 3سـاعات معتمـدة ) 3(: ספרות עברית קדומה( األدب العبري القـديم  )8380)

 نظري( 

يررة تتضررّمن أدب  سررة نصرروص تطبيق يتناول هذا املقرر التعريف بأدب الرؤى واحلكمررة، ودرا

 يم، والشعر العربي القديم.احلكمة، وأدب األبوكاليس، ومناذج تطبيقية من العهد القد
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ــدل  8381 ــي األن ــري ف הביניים) األدب العب בימי  העברית   3(: )הספרות 

 نظري( 3ساعات معتمدة )

 نظام التشكيل يف اللغة العربية 8281املتطلب السابق: 

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

مرررون،  برررن مي سرررى  يرررل، ومو برررن جربوئ سرررليمان  يررره، م رررل:  شرررهورين ف شرررعراء امل عرررض ال نررره، وب وأوزا

 وأبراهام بن عزرا، كما يتتبع مدى تأثري األدب العربي يف األندلس يف األدب العربي هناك

 3سـاعات معتمـدة ) 3: העברית( השפה דקדוקالنحو في اللغة العبريـة ) 8382

 نظري( 

 ( 2واعد اللغة العربية )ق 8283املتطلب السابق: 

حررو  بررواب الن مررن أ عرردد  قررديم  يررة العربيررة، وت ملرردارس النحو يتناول هذا املقرر تعريف الطالب با

يف العربية ويف مقدمتها اإلعراب، ومعرفة أنواع اجلملة العربية وترائق بنائها، وتصريف األمسرراء 

كررة، سرراكنة واملتحر حرررف ال يررث األ مررن ح شرركيل  عررد الت ضررمائر، وقوا فررة  مررع ال شرردة اخلفي وال

 وال قيلة، والتمييز بني حرف ا.اء كأداة تعريف أو أداة سؤال. وقواعد الكتابة املختصرة.

 3(: העברית השפה של הצורות תורתعلم الصـرف فـي اللغـة العبريـة) 8383

 نظري(  3معتمدة  ) ساعات 

 (1قواعد اللغة العربية ) 8282املتطلب السابق: 

ترررا  قرررر  هررذا امل نرراول  نررت يت يررة كا غررة العرب سررتحداثها، ألن الل يررة وا فررردات العرب شررتقاا امل ا

عررال  بررأوزان األف فرره  سررتحداثها. وتعري فررردات وا شررتقاا امل مهجورة واعتمدت يف عودتها للحياة علررى ا

 ومواتن االتفاا واالختالف بني األوزان املختلفة.

 

سـاعات  3(: העברית השפה של ההגה תורתعلـم األوـوات بالعبريـة ) 8384

 نظري(  3معتمدة )

 نظام التشكيل يف اللغة العربية 8281املتطلب السابق: 

طررق  ظررواهر الن عررض  يهتم هذا املقرر بدراسة أصوات العربية وطارجها وصفاتها، ومعاجلة ب

غرروي  طررور الل هررم مظرراهر الت سررمات الصرروتية اخلاصررة يف العربيررة، وأ يف العربية، والرتكيررز علررى ال

 .ترأ على العربيةوالداللي الذي 
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ســاعات  3(: 3למתקדמים   עברי תרגום( )3ترجمــة عبريــة متقدمــة ) 8385

 عملي(  2نظري  1معتمدة )

 (2ترمجة عربية ) 8285املتطلب السابق: 

قررات  مررع تطبي يررة، أو العكررس،  مررن العربيررة إىل العرب يتناول هذا املقرر مشاكل وقضايا الرتمجررة 

يررة، عملية من اللغتني وإليهما،  قررة بالرتمجررة، كاملوضرروعية والذات لرربعض القضررايا املتعل عرررض  ويت

خررالل نصرروص ذات موضرروعات  مررن  هرروم  نررى واملف قررل املع والرتمجة احلرفية واحلرررة، وأثرهررا علررى ن

 متنوعة سياسية واجتماعية وتبية وقانونية وعسكرية.

ــة ) 8386 ــة العبري ــي اللغ ــال ف  3(: העברית בשפה ילדים ספרותأدب األطف

 نظري(  3ت معتمدة )ساعا

لرريت يررة ا يحــاول  يدرس الطالب يف هذا املقرر مناذج من أدب األتفال يف العربية والقيم الرتبو

 كيان االحتالل غرسها يف األتفال اليهود من خالل ذلك األدب.

 3سـاعات معتمـدة ) 3(: עברית מילונאותعلم المعـاجم والمصـطلحات ) 8387

 نظري( 

 نظام التشكيل يف اللغة العربية 8281املتطلب السابق: 

هرررم  لرررى ف تررره ع طررروير قدر جرررل ت مرررن أ يررردة،  عررراجم العد سرررتخدام امل يرررة ا لرررب كيف يررره الطا يررردرس ف

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

ــدري  ا 8388 ــاليب ت ــة )أس ــة العبري  3(: העברית השפה של דידקטיקהللغ

 نظري(  3ساعات معتمدة )

يتناول هذا املقرر أسس تعليم اللغة العربية للناتقني بغريها، مع إعطائهم تدريبا  عمليا  علررى 

مررن  تعّلمها يف مدارس تعّلم اللغة العربية، من خالل برنامج يشتمل على اخلطة واألهررداف املرجرروة 

 التدريب.ذلك 

 השפה בהוראת מחשב שילובהالحاســوب فــي تعلــيم اللغــة العبريــة) 8389

 نظري(  3ساعات معتمدة ) 3(: העברית

 احلاسوب 0102املتطلب السابق: 

 دراسة نصوص لغوية وأدبية باستخدام الوسائل اإللكرتونية التفاعلية.
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 3ساعات معتمـدة ) 3(: מודרנית עברית ספרותاألدب العبري الحديث ) 8480

 نظري( 

نرروير  كررة الت ثررر حر ترره وأ سررتعرض بدايا ثررم ي حلررديث،  عررربي ا صررطلح األدب ال قرررر م هررذا امل عررّرف  ي

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

 اته.ومذاهبه وفلسفته، ثم األدب العربي بعد قيام الدولة الصهيونية ومس

ــة ) 8481 ــم الدالل ــدة ) 3(: העברית השפה של סמנטיקהعل  3ســاعات معتم

 نظري( 

 علم األصوات بالعربية 8384املتطلب السابق: 

نررراه  شررأته ومع يرررث ن مررن ح يررة  غرررة العرب لررة يف الل لرررم الدال لررب بع يررف الطا قررررر إىل تعر هررذا امل هرردف  وي

غررة  لرروم الل لررة بع لررم الدال صررلة ع طررور، و هررذا الت سررباب  طرروره وأ عرره ، وت ترره وأنوا ترره ومكونا ونظريا

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

 בספרות הערבי תמונת) فـي األدب العبـري الحـديث وـورة العربـي  8482

 نظري( 3ساعات معتمدة ) 3(: המודרנית העברית

 األدب العربي احلديث 8480املتطلب السابق: 

برري،  عررربي إىل العر ظرررة األدب ال نرراول ن يقوم هذا املقرر بدراسة مناذج ن رية وشعرية عربيررة تت

هررذه  لررى  صررهيونية ع يررة ال تررأثري الدعا مرردى  قرره، و ترره وأخال شرركله وقيم يررث  مررن ح سررلبية  ظرررة ال الن

 وقدراته على التعامل مع متطلبات احلضارة احلدي ة.

ــا اللغــات الســامية ) 8483  3ســاعات معتمــدة ) 3(: שמית בלשנות מבואלفق

 نظري( 

 علم الصرف يف اللغة العربية 8383املتطلب السابق: 

وخصائصها كأسرة لغوية، وظواهر وقضايا لغوية يتناول هذا املقرر جذور اللغات السامية 

تررنكري،  يررف وال لرررتادف والتضرراد، واملشرررتك اللفظرري، واإلعررراب، والتعر مشرتكة بينها، م ررل: ا

 وكيفية قياس انتماء اللغة إىل اللغات السامية.
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 3سـاعات معتمـدة ) 3(: מודרנית עברית שירהالشعر العبري المعاور) 8484

 نظري( 

 األدب العربي احلديث 8480بق: املتطلب السا

ملررراوالت  صرررر، و عرررربي املعا شرررعر ال فرررة يف ال ملررردارس املختل يرررارات وا قررررر الت هرررذا امل يررردرس 

سررة  سررتها درا شررعرية ودرا مررا.م ال برررز أع صرررين، وأ شررعراء املعا بررأهّم ال يررف  هررا، والتعر يررد في التجد

 العنصرية.أدبية أسلوبية. وخاصة األشعار اليت ترفض االحتالل. وتنبذ 

 3سـاعات معتمـدة ) 3(: מודרנית עברית פרוזהالنثر العبري المعاور ) 8485

 نظري( 

 األدب العربي احلديث 8480املتطلب السابق: 

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

سرر مررع درا سرررحية،  قررال وامل يررة وامل صررة والروا ملررذكورة، كالق يررة ا نرراس الن ر صرروص مت ررل األج ة ن

مرررورا   سرررائيل،  لررة إ يررام دو وحتليلها واستخالص مساتها اللغوية واألسلوبية يف الفرتة اليت سبقت ق

حرررب ) عررد  عررربي ب كررة 48بررالن ر ال مرروز احلر بررأبرز ر يررف  شرررين، والتعر قرررن الع يررة ال تررى نها ( وح

 الن رية املعاصرة.

 השפה של מודרנית ספרותית ביקורת) العبريةالنقد األدبي الحديث في  8486

 نظري(  3ساعات معتمدة ) 3(: העברית

 األدب العربي احلديث 8480املتطلب السابق: 

طرررة  يررة مرتب سرررة نقد صررر درا حلرررديث واملعا برري ا قرررد األد نرراهج الن سرررة م قرررر بدرا هرررذا امل قرروم  ي

تررارطي والنفسرري  ملررنهج ال مررع الرتكيررز علررى ا يرران بالزمان واملكان،  مررع ب مرراعي واجلمررالي.  واالجت

 جتليات هذه املناهج على األدب العربي احلديث.

 عملي( 2نظري،  1ساعات معتمدة ) 3(: סיום פרויקט) مشروع التخرج  8489

 مناهج البحث األدبي واللغوي 8340املتطلب السابق: 

مرر خترررجهم  شرراريع  بررة م ضرررورية لكتا هررارات ال بررة بامل يررد الطل قرررر إىل تزو هرردف امل خررالل ي ن 

ئرره،  فرره إىل يا مررن أل توظيف أساسيات البحث العلمي، واليت تشتمل على خطوات كتابة املشررروع 

يررة  هررا، وكيف لررها، وتوثيق هررا، وحتلي ترره، وتأليف ترره، ومجررع ماد ثررم وضررع خّط وتبدأ باختيار املوضوع 

بررة مشررروع  ترتيب مصادر البحث ومراجعه، مع أم لة توضيحية وتطبيقية تسّهل على الطالب كتا

 خّترجه.

 وبناًء عليها يقوم الطالب بكتابة مشروع خترجه باللغة العربية.


