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 اللغة العبرية وآدابهاتخصص   .3
 : املقدم

امعةةة يف لةةيت تطرحهةةا اجلاتخصصةةات هةةم الأيعةةدت تعلةةم اللغةةات، ومنهةةا اللغةةة العربيةةة، مةةن    

ى كةةثرية مثةةل  حقةةواًل أخةةر  دمعلمةةي، وختةة ث الالعةةام؛ ألنهةةا مةةن أبةةرة العلةةوم املسةةاعدة يف البحةة   

هميةةة تعلمهةةا لنةةا   ، فضةةاًل عةةن أ اإلداريةةنيسةةة واإلعةةالم واملعةةامالت التجاريةةة والقانونيةةة، والسا   

تةةه يف املكتوبةةة بلغ جهةةة نظةةر ورفةةة كشةةعب فلسةةطيين يف صةةراعنا مةةع االحةةتالل مةةن خةةالل مع  

ذا مةا جيعةل تعل ةم    وهة لةيت يفهمهةا،   الّلغةة ا بنية الصراع، والرد عليها وإبراة وجهةة النظةر الفلسةطي   

غريهةةم مةةن  الفلسةةطيين مةةن هميةةة لةةدىثةةر أاللغةةة العربيةةة وفةةتح بكةةالوريوس يف هةةذا اجملةةال أك 

نذ وقةت تويةل   هذا التخصص م إىل فتح ادرتبالشعوب العربية، مع العلم بأن جامعات عربية قد 

 مثل جامعيت بغداد والقاهرة.

 االئداف اخل ص :

 لتالية ألمور ااحقيق هيل الطلبة لتيهدف ختصص اللغة العربية إىل تأ

 إتقان مهارات القراءة والكتابة واحملاد ة. .1

 اإلحاتة بقواعد اللغة العربية. .2

 ية.ترعة النصوص املكتوبة وفق قواعد اللغة العرب .3

 ترعة اخلطاب املسموع. .4

 ربية.لغة العة والاملقارنة الصوتية والداللية بني اللغة العربي .5

 ثرًا.ًا ونربي القديم واحلديث شعراإلتالع على األدب الع .6

 املقاربة بني اللغة العربية واللغات السامية. .7

 ينية.اإلتالع على الو ائق املتعلقة بالقضية الفلسط .8

 تخصص.سد حاجة املؤسسات الرمسية واألهلية من هذا ال .9

 طيين.رصد التهويد اللغوي يف املشهد اجلغرايف الفلس .10

 خمرج ت التدلم املقصو  : أ اًل

رجات ط( حتقيق آدابهاو لعربيةاغة الل)ختصص وقع من الطالب بعد انتهائه من متطلبات يت

 اآلتية التعلم 

  طرجات املعرفة العامة 

  ىلإيسعى برنامج بكالوريوس اللغة العربية 
 .لطالباتعزيز مهارات االتصال والتواصل والقيادة لدى  .1

 لية.ع الثقافة احملميتالءم  ماقل تعزيز التواصل الثقايف مع احلضارات األخرى ون .2
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 تعزيز االستيعاب والتذوآ األدبي. .3

الرتكيةةب وجابة والتنظةةيم واالسةةت تقبالكتسةةاب مهةةارات الفهةةم والتحليةةل والتقةةويم واالسةة  إ .4

 والتعبري عن املواقف جتا  القضايا املطروحة.

 املعرفة والفهم 

 ية.ربلغة الععية لإتقان الكتابة باحلروف اليدوية واحلروف الطبا .1

 .معرفة القواعد النحوية األساسية للغة العربية .2

 ية. ت الساماللغاومعرفة  التشابه واالختالف بني اللغة العربية  .3

 اإلملام باألدب العربي القديم واحلديث. .4

  )اإلدراكية( املهارات الذهنية

 ترعة اخلطاب اإلعالمي واألدبي.  .1

 الرتعة الفورية للخطاب املسموع.  .2

 األدبية واإلعالمية والسياسية.كتابة النصوص  .3

 ديثة. ية احلالعرب الكشف عن تأ ري املصطلحات التوراتية يف اللغة .4

 حتليل النصوص األدبية العربية. .5

 املهنية العملية أو املهارات

 متابعة اخلطاب اإلعالمي العربي والرد عليه. .1

 ترعة املقاالت من العربية إىل العربية. .2

 ية.العرب الفلسطينية باللغة التعبري عن الرؤية الوتنية .3

 ة.عقد دورات حماد ة وترعة يف املراكز التعليمي .4

 العامة  /نقولةاملهارات امل

 وية.اللغ تأصيل املصطلحات العربية بإرجاعها إىل أصوهلا .1

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

 ي.لعرببي ااألد تشكيل منتديات أدبية وإعالمية ملتابعة املشهد .3

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

 مهارات االتصال، وتقنية املعلومات 

 طينية.ر الفلسالنظ توظيف مهارات التواصل اإللكرتوني يف عرض وجهة .1

 . لصهيونياطاب املشاركة يف الفضائيات الوتنية اليت تتابع اخل .2

 ربي.ها للقارئ الع، وتقدميربيًاربية وتنيًا وعاملشاركة يف ترعة الصحافة الع .3
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 عربية. قافة البالث اإلفادة من املكتبات اإللكرتونية ذات العالقة .4

 :والبعد األخالقي االجتاهات والقيم

 . ستيطانيي االالتفريق بني الديانة اليهودية والفكر الصهيون .1

 مواجهة التهويد اللغوي.  .2

 يوني. تصويب صورة العربي يف اخلطاب الصه .3

 االتالع على  قافة اآلخر. .4

 ث نيً : سوق الد ل

 وميكن خلريج قسم اللغة العربية وآدابها أن يعمل يف اجملاالت اآلتية 
 إلسرائيلي.لعربي اراع االعمل يف مراكز األحباث اليت تهتم بدراسة الص .1

 العمل يف مراكز الرتعة. .2

 ة(.ياملرئوالعمل يف وسائل اإلعالم )املكتوبة واملسموعة  .3

 ية.العمل يف الوةارات واملؤسسات احلكومية واألهل .4

 العمل يف مكاتب االرتبا  العسكري واملدني. .5

 :در املر/ آ ابه  الدربي اللغ  ختصص  ث لث : متطلب ت

 علةةى ،املنفرد/اوآدابهةة ةلعربيةةااللغةةة للحصةةول علةةى درجةةة البكةةالوريوس يف ختصةةص   

  تيكاآلة ( ساعة معتمدة موةع126الطالب ان يتم بنجال )

 

 

 

 اجملموع احلرة اختياري اجباري جمموعة املساقات

 24 - 3 21 متطلبات اجلامعة

 15 - - 15 متطلبات الكلية

 87 - - 87 متطلبات التخصص

 - - - - مقررات حرة

 126 اجملموع
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 :/ التخصص المنفرد . المقررات التخصصية1

 ما يأتي ( ساعة معتمدة موةعة ك87تتكون هذ  املقررات من )

 :( ساعة معتمدة مبينة في الجدول اآلتي87: وتتكون من )إجباريةمقررات تخصصية . 1.1

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

 - - 3 3 (1)عربي  8180

 8180 - 3 3 (2) عربي 8181

 8181 2 1 3 (1)بالعربيةحماد ة  8182

 8182 2 1 3 (2)بالعربيةحماد ة  8280

 8181 - 3 3 يةربلعنظام التشكيل يف اللغة ا 8281

 8180 - 3 3 (1قواعد اللغة العربية ) 8282

 8282 - 3 3 (2قواعد اللغة العربية ) 8283

 8281 - 3 3 (1)عربيةترعة  8284

 8284 - 3 3 (2ترعة عربية ) 8285

 8281 - 3 3 يةربعبري بالعفن الكتابة والت 8286

 8284 - 3 3 لغة اإلعالم العربي 8287

 8286 - 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 ةيعلم الصرف يف اللغة العرب 8383

 8281 - 3 3 علم األصوات بالعربية 8384

 8285 - 3 3 (3ترعة عربية متقدمة ) 8385

 8286 - 3 3 يةعربأدب األتفال يف اللغة ال 8386

 8281 - 3 3 علم املعاجم واملصطلحات 8387

 - - 3 3 ةيأساليب تدريس اللغة العرب 8388

 0102 - 3 3 يةربلعااحلاسوب يف تعليم اللغة  8389

 8380 - 3 3 األدب العربي احلديث 8480

 8384 - 3 3 علم الداللة 8481

 8480 - 3 3صورة العربي يف األدب العربي  8482
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رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

 احلديث

 8383 - 3 3 فقة اللغات السامية 8483

 8480 - 3 3 الشعر العربي املعاصر 8484

 8480 - 3 3 النثر العربي املعاصر 8485

 8480 - 3 3 يةربلعاالنقد األدبي احلديث يف  8486

 5303 2 1 3 تخرجمشروع ال 8499

  6 81 87 اجملموع

 

 

 فراي: –ي رئيس/  آ ابه الدربي اللغ  ختصص رابدً : متطلب ت 
 

-/رئيسةةي  اوآدابهةة ةلعربيةةااللغةةة  ختصةةص للحصةةول علةةى درجةةة البكةةالوريوس يف   

 ة موةعة كما يأتي ( ساعة معتمد132، على الطالب ان يتم بنجال )فرعي

 

 

 

 

 اجملموع احلرة اختياري اجباري جمموعة املساقات

 24 - 3 21 متطلبات اجلامعة

 15 - - 15 متطلبات الكلية

 66 - - 66 يمتطلبات التخصص الرئيس

 27 حسب التخصص لتخصص الفرعي متطلبات التخصص الفرعي

 132 اجملموع
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 :/ التخصص الرئيسي  . المقررات التخصصية1

 ا يأتي م( ساعة معتمدة موةعة ك66تتكون هذ  املقررات من )

 ( ساعة معتمدة مبينة في الجدول اآلتي:66: وتتكون من )إجبارية. مقررات تخصصية 1.1 

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

 - - 3 3 (1)عربي  8180

 8180 - 3 3 (2)عربي 8181

 8181 2 1 3 (1)بالعربيةحماد ة  8182

 8182 2 1 3 (2)بالعربيةحماد ة  8280

 8181 - 3 3 يةربلعنظام التشكيل يف اللغة ا 8281

 8180 - 3 3 (1قواعد اللغة العربية ) 8282

 8282 - 3 3 (2قواعد اللغة العربية ) 8283

 8181 - 3 3 (1)عربية ترعة  8284

 8284 - 3 3 (2ترعة عربية ) 8285

 8281 - 3 3 يةربعبري بالعفن الكتابة والت 8286

 8286 - 3 3 األدب العربي القديم 8380

 8283 - 3 3 النحو يف اللغة العربية 8382

 8282 - 3 3 ةيعلم الصرف يف اللغة العرب 8383

 8281 - 3 3 علم املعاجم واملصطلحات 8387

 - - 3 3 ةيأساليب تدريس اللغة العرب 8388

 0102 - 3 3 يةربلعااحلاسوب يف تعليم اللغة  8389

 8380 - 3 3 األدب العربي احلديث 8480

 8383 - 3 3 علم الداللة 8481

 8480 - 3 3 الشعر العربي املعاصر 8484

 8480 - 3 3 النثر العربي املعاصر 8485

 8480 - 3 3 يةربلعاالنقد األدبي احلديث يف  8486

 5303 2 1 3 مشروع التخرج 8499

  6 60 66 اجملموع
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 :مقررات التخصص الفرعي. 2

ة الةيت تطرحهةا   الفرعية  د التخصصةات ( ساعة معتمةدة خيتارهةا الطالةب مةن احة     27تتكون من )

 الكليات االخرى.

 تخصص اللغة العربية وآدابها )فرعي(:
  كاالتيموةعة ( ساعة معتمدة 27ختصص اللغة العربية وآدابها الفرعي يضم )

 

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

ت الساعا

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

 - - 3 3 (1)عربي 8180

 8180 - 3 3 (2) عربي 8181

 8181 2 1 3 (1) بالعربية حماد ة 8182

 8182 2 1 3 (2)بالعربية  حماد ة  8280

8281 
نظام التشكيل يف اللغة 

 العربية
3 3 - 8181 

 8180 - 3 3 (1) اللغة العربيةقواعد  8282

 8281 - 3 3 (1)عربية  ترعة 8284

 8281 - 3 3 ةيربعبال فن الكتابة والتعبري 8286

 8284 - 3 3 لغة اإلعالم العربي 8287

  4 23 27 اجملموع
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 :مقرراتالوصيف ت

 نظري(  3   مدت د  س ا ت 3 :( 1 עברית ( 1اربي   8180

ديثةةة مثةةل  لغةةة العربيةةة احلة يف الساسةةيرات األميكةةن هةةذا املقةةرر الطالةةب مةةن معرفةةة املهةةا   

األمسةاء مةن   وبةوع واليةدوي،   ربي املطالعة  احلروف االجبدية وحركاتها، كتابةة وقةراءة، بةاخلط   

( 500ن )عةةب مبةةا ال يقةةل فةةة الطالةةمعر حيةةث املفةةرد واجلمةةع، واملةةذكر واملؤنةةت، ويفضةةي اىل  

ة باللغةة  ركيةب عةل بسةيط   ة، وتصةري قيةة  مفردة باللغة العربية، متكنه مةن قةراءة  نصةوص عرب   

 العربية، مرتبطة مبواضيع  قافية فلسطينية.

 نظري(  3    س ا ت مدت د  3: ( 2 עברית(  2اربي   8181

 (1) عربي 8180املتطلب السابق  

فةردات اللغةة   مونه اللغوي مةن  زيد طزة، وييعمق هذا املقرر معرفة الطالب باحلروف العربي

ية، وميكنه من اجلملة العرب يات بناءأساسبف مفردة، ويعرف الطالب العربية حبيث تصل إىل أل

اها، والتعامل مةع  وعة وفهم حمتورية ومتنة قصالتميز بني األمساء واألفعال، وقراءة نصوص عربي

 األبنية القواعدية يف التعبري.

نظةري،   1سة ا ت مدت ةد      3: (1 העברית בשפה שיחה(  1حم  ث  ب لدربية     8182

 ( ا لي 2

 (2) عربي 8181املتطلب السابق  

ء حةوارات  ة مةن خةالل إجةرا   العربية  اللغةة بيتدرب الطالب من خالل هذا املساآ على التحةدث  

اكن العامةةة تعةةارف يف األمةة ليةةة، واللعائاتتنةةاول طتلةةف جوانةةب احليةةاة اليوميةةة، كةةاحلوارات    

السةةتماع اى التةةدرب علةةمةةع  املصةةارف،ويات كاملطةةارات والفنةةادآ واملطةةاعم واألسةةواآ واملستشةةف

 وعة.ة واملسمرئيحلوارات عن تريق الوسائل التعليمية املختلفة امل

نظةري،   1س ا ت مدت ةد     3  :(2 עברית בשפהה שיחה(  2حم  ث  ب لدربي    8280

 ا لي( 2

 (1)حماد ة بالعربية  8182املتطلب السابق  

اد ةة واحلةوار يف   العربيةة يف احمل  غةم اللستخدايهدف هذا املقرر إىل تنمية قدرة الطلبة على ا

 ربية.يف اللغة الع ص متنوعةنصو مواضيع طتلفة، باإلضافة إىل قراءة وفهم وتلخيص
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 نظري(    3   س ا ت مدت د  3 :(ניקודה תורתنظ م التشكيل يف اللغ  الدربي    8281

 (2) عربي 8181املتطلب السابق  

القصةر   ووحركةات املةدّ   لعربيةة، الغةة  وف اليتناول هذا املقرر تعريف الطالب خصةائص حةر  

والسةةكون  والضةةم والكسةةر ة والفةةتحلشةةّدالةةيت تةةؤ ر يف لفظهةةا ومعناهةةا مثةةل حركةةات املةةّد وا  

 بأنواعها.

 نظري(  3س ا ت مدت د    3  :(1 העברית השפה דקדוק(  1قوااد اللغ  الدربي    8282

 (1) عربي 8180املتطلب السابق  

يف البسيط، بصيغ ثل املبين الصرملعربية اللغة بادئ األساسية لقواعد ايتناول هذا املقرر امل

قسةةام الكةةالم، ل والصةةريح، وأدر املةةؤواملصةةواألفعةةال  املاضةةي، واملضةةارع واملسةةتقبل، واألمةةر.  

االسم املوصةول،  ، والضمائر، وف والنعتالعطوأدوات التعريف واالستفهام، واإلضافة والنسبة و

 واسم اإلشارة، والعدد.

 نظري(  3س ا ت مدت د    3: (2 העברית השפה דקדוק(  2قوااد اللغ  الدربي    8283

 (1قواعد اللغة العربية ) 8282املتطلب السابق  

ا، واملّد يف لمقاتع وأنواعهلساسية عد األيسهم هذا املقرر يف إكساب الطالب معرفة القوا

معرفة األبنيةة للمجهةول   رف املزيدة، وفة األحرومع الكلمة والتمييز بني األفعال اجملردة و املزيدة

 واملعلوم، واألفعال املتعدية والالةمة.

 نظري( 3   د س ا ت مدت 3: ( 1 עברי תרגום(  1ترمج  اربي    8284

 عربيةنظام التشكيل يف اللغة ال 8281ب السابق  املتطل

رهةةا يف اجةةب توفشةةرو  الوهةةا، والمناهجيتنةةاول هةةذا املقةةرر التعريةةف مبفهةةوم الرتعةةة، و  

النصةةوص  ة، وجمموعةةة مةةن الصةةطالحيارات املرتجةةم، وأنةةواع الرتعةةة، وأبنيةةة اجلملةةة والعبةةا     

 ية.ىل العربإية واألخبار لرتعتها من قبل الطلبة من اللغة العرب
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 نظري(  3 د   س ا ت مدت 3:  (2 עברי תרגום(  2ترمج  اربي    8285

 (1ترعة عربية ) 8284ب السابق  املتطل

مسةتندات  ول ترعة نصوص ة من خاللرتعليهدف هذا املقرر إىل حتقيق املمارسة العملية 

لحات الةيت حتمةل   يف فهم املصةط  ، ويتعمقجية(متنوعة )علمية وأدبية، وتبية وقانونية، وتكنولو

ة الفوريةة الةيت   لرتعة الشفوياى مهارة ب علأوجه متعددة يف الرتعة، ويركز على تدريب الطال

 ات واملفاوضات.رات واالجتماع املؤمت  يفدم فيها األدوات واألجهزة اخلاصة باملرتعنيتستخ

سةةةة ا ت  3: (בעברית והדיבור בההכתי אומנות  فةةةةن الكت بةةةة   التدةةةةبس ب لدربيةةةة    8286

 نظري(  3  مدت د 

 عربيةالتشكيل يف اللغة ال املتطلب السابق  نظام 8281

ابة فقرة تامةة  غي إتباعها لكتليت ينبات اقواعد واخلطويهدف املقرر إىل تعريف الطالب بال

لعملةةي  اعلةةى التطبيةةق    الرتكيةةز  ، مةةع املعنةةى متكاملةةة العناصةةر بأسةةلوب عيةةل ولغةةة سةةليمة       

 ختلفة.حلياة املاالت واملمارسة املكثفة للكتابة يف موضوعات تشمل جما

 نظري(  3  ت د س ا ت مد 3: ( העברית התקשורת שפת  لغ  اإلاالم الدربي 8287

 (1ترعة عربية ) 8284ب السابق  املتطل

دينيةةةة ا الفكرّيةةةة والأبعادهةةة يبةةةّينيعةةةرض هةةةذا املقةةةرر طتةةةارات مةةةن الصةةةحف العربيةةةة، و

عةّرف الطةالب   كتةوب(، وي واملرئةي وامل  موع،والسياسية، وحيلل اخلطاب اإلعالمي العةربي )املسة  

ملقةةرر نصوصةةًا اضةةي أن يضةةّم تقالةةذي ي األمةةر باللغةةة اإلعالميةةة املسةةتخدمة يف اإلعةةالم العةةربي،  

 جتماعي. قايف واوي، معاصرة ذات تابع سياسي، دبلوماسي، قانوني، تارخي

 نظري(   3س ا ت مدت د    3: (קדומה עברית ספרות(  8380األ ب الدربي القديم  

 ربيةفن الكتابة والتعبري بالع 8286ب السابق  املتطل

ّمن أدب وص تطبيقيةة تتضة  راسةة نصة  ، ودرؤى واحلكمةيتناول هذا املقرر التعريف بأدب ال

 .لقديماالشعر العربي لقديم، واعهد احلكمة، وأدب األبوكاليس، ومناذج تطبيقية من ال
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سةةةةةةةةةة ا ت  3 : (הביניים יבימ העברית הספרותاأل ب الدةةةةةةةةةةربي يف األنةةةةةةةةةةدل   8381

 نظري( 3مدت د   

 يةعربالتشكيل يف اللغة ال نظام 8281املتطلب السابق  

ربي وأنواعه، بادئ الشعر العندلس وم األيفحيتوي هذا املقرر على مدخل إىل األدب العربي 

يمةةون، ل، وموسةةى بةةن م ن جربوئيةةبةةمان وأوةانةةه، وبعةةض الشةةعراء املشةةهورين فيةةه، مثةةل  سةةلي      

 العربي هناك ندلس يف األدبي يف األلعربوأبراهام بن عزرا، كما يتتبع مدى تأ ري األدب ا

 نظري(   3  س ا ت مدت د  3: (העברית השפה דקדוק  الدربي  اللغ  يف والرح 8382

 ( 2قواعد اللغة العربية ) 8283املتطلب السابق  

بةواب النحةو   ن أمة وتقةديم عةدد    لعربيةة، احوية يتناول هذا املقرر تعريف الطالب باملدارس الن

ا، وتصريف األمسةاء  رائق بنائهة وتة العربيجلملايف العربية ويف مقدمتها اإلعراب، ومعرفة أنواع 

يفةةة ، والشةةدة اخلفاملتحركةةةوكنة مةةع الضةةمائر، وقواعةةد التشةةكيل مةةن حيةةث األحةةرف السةةا 

 ة املختصرة.ابوقواعد الكت اة سؤال.و أدأوالثقيلة، والتمييز بني حرف اهلاء كأداة تعريف 

سة ا ت   3: (העברית השפה לש הצורות תורתالةم الصةرف يف اللغة  الدربية       8383

 نظري(   3مدت د    

 (1قواعد اللغة العربية ) 8282املتطلب السابق  

، ألن اللغةة  يةة واسةتحدا ها  ات العربملفةرد ايتناول هةذا املقةرر تعريةف الطالةب بطةرآ اشةتقاآ       

ا ها. وتعريفةه  فةردات واسةتحد  شةتقاآ امل لةى ا عالعربية كانت مهجورة واعتمدت يف عودتها للحيةاة  

 لفة.ان املختألوةفاآ واالختالف بني ابأوةان األفعال ومواتن االت

سة ا ت مدت ةد     3: (תהעברי השפה של ההגה תורתالةم األصةوات ب لدربية       8384

 نظري(   3 

 عربيةالتشكيل يف اللغة ال نظام 8281املتطلب السابق  

هر النطةق  معاجلة بعض ظةوا وفاتها، ها وصيهتم هذا املقرر بدراسة أصوات العربية وطارج

لتطةور اللغةوي   ا، وأهةم مظةاهر   العربيةة  ة يفوالرتكيز على السةمات الصةوتية اخلاصة    يف العربية،

 .والداللي الذي ترأ على العربية
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سةة ا ت مدت ةةد   3: (3 למתקדמים עברי תרגום(  3ترمجةة  اربيةة  متقدمةة    8385

 نظري(   3 

 (2ترعة عربية ) 8285ب السابق  املتطل

كةةس، مةةع لعربيةةة، أو العة إىل اعربيةةة مةةن اليتنةةاول هةةذا املسةةاآ مشةةاكل وقضةةايا الرتعةة 

ة، كاملوضةوعية  تعلقةة بالرتعة  ضةايا امل الق تطبيقات عملية من اللغتني واليهمةا، ويتعةرض لةبعض   

ل نصةوص ذات  املفهةوم مةن خةال   واملعنةى   نقةل  والذاتيةة، والرتعةة احلرفيةة واحلةرة، وأ رهةا علةى      

 سكرية.ة وعموضوعات متنوعة سياسية واجتماعية وتبية وقانوني

سةة ا ت  3: (העברית בשפה דיםיל ספרותأ ب األطدةة ا يف اللغةة  الدربيةة      8386

 نظري(   3مدت د   

 ربيةفن الكتابة والتعبري بالع 8286ب السابق  املتطل

بويةة الةيت حيةاول    ية والقةيم الرت  العربفال يفيدرس الطالب يف هذا املقرر مناذج من أدب األت

 األدب. ذلك ال اليهود من خاللكيان االحتالل غرسها يف األتف

 نظري(   3س ا ت مدت د    3: (עברית מילונאותالم املد جم  املصطلح ت   8387

 عربيةالتشكيل يف اللغة ال نظام 8281املتطلب السابق  

فهةةم  طةةوير قدرتةةه علةةىن أجةةل تدة، مةةيةةدرس فيةةه الطالةةب كيفيةةة اسةةتخدام املعةةاجم العديةة

 تماعية،...(.جاألمنية، اال قانونية،)ال احلياة العامة املصطلحات اليت تشمل طتلف جوانب

سةة ا ت  3: (העברית השפה של דידקטיקהأسةة ليب تةةدري  اللغةة  الدربيةة      8388

 نظري(   3مدت د   

هم تةدريبًا عمليةًا   بهةا، مةع إعطةائ    لنةاتقني غةري ا يتناول هذا املقرر أسس تعلةيم اللغةة العربيةة ل   

واألهداف املرجوة  تمل على اخلطةرنامج يشبالل خالعربية، من  على تعّلمها يف مدارس تعّلم اللغة

 من ذلك التدريب.

: (העברית השפה וראתבה מחשב שילובהاحل سةوب يف تدلةيم اللغة  الدربية       8389

 نظري(   3س ا ت مدت د    3

 احلاسوب 0102املتطلب السابق  

 لية.دراسة نصوص لغوية وأدبية باستخدام الوسائل اإللكرتونية التفاع
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 نظري(   3س ا ت مدت د    3: (מודרנית עברית ספרותاأل ب الدربي احلديث   8480

 األدب العربي القديم 8380املتطلب السابق  

كة التنوير ياته وأ ر حراد م يستعرض ب يعّرف هذا املقرر مصطلح األدب العربي احلديث،

يوني واألدب الصه وير اليهودية،ركة التندب حاألوروبية على حركة التنوير واليهودية هناك، وأ

 ومساته. لصهيونيةاولة ومذاهبه وفلسفته،  م األدب العربي بعد قيام الد

 نظري(   3   س ا ت مدت د 3: (העברית השפה של סמנטיקהالم الدالل    8481

 علم األصوات بالعربية 8384املتطلب السابق  

ث نشةأته ومعنةا    العربيةة مةن حية    اللغةة  لة يفويهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب بعلم الدال

بعلةةوم اللغةةة  ة علةةم الداللةةةطةةور، وصةةلالت ونظرياتةةه ومكوناتةةه وأنواعةةه ، وتطةةور  وأسةةباب هةةذا  

 يف املفردات. آ التغريل ترالعربية األخرى، وإكساب الطالب القدرة على حتلي

 העברית בספרות הערבי מונתת  صةور  الدربةي يف األ ب الدةربي احلةديث     8482

 نظري( 3مدت د    س ا ت 3: (המודרנית

 األدب العربي احلديث 8480املتطلب السابق  

ي إىل العربةي،  ظةرة األدب العةرب  تنةاول ن تربية يقوم هذا املقرر بدراسة مناذج نثرية وشعرية ع

وأخالقةةه،  ث شةةكله وقيمتةةهية مةةن حيةةلسةةلبومةدى تةةأ ري الدعايةةة الصةةهيونية علةةى هةةذ  النظةةرة ا 

 ة.عامل مع متطلبات احلضارة احلديثوقدراته على الت

 نظري(   3دت د   س ا ت م 3: (שמית בלשנות מבואלفقه اللغ ت الس مي    8483

 يةيف اللغة العرب علم الصرف 8383املتطلب السابق  

ضايا لغوية وية، وظواهر وقأسرة لغصها كيتناول هذا املقرر جذور اللغات السامية وخصائ

والتةنكري،   راب، والتعريةف ي، واإلعة للفظة اف والتضةاد، واملشةرتك   مشرتكة بينها، مثل  الةرتاد 

 وكيفية قياس انتماء اللغة إىل اللغات السامية.
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 نظري(   3س ا ت مدت د    3: (מודרנית עברית שירהالشدر الدربي املد صر  8484

 األدب العربي احلديث 8480املتطلب السابق  

حمةةةاوالت ربي املعاصةةةر، وشةةةعر العةةة التلفةةةة يفيةةةدرس هةةةذا املقةةةرر التيةةةارات واملةةةدارس املخ

دراسةةتها دراسةةة واهلم الشةةعرية أبةةرة أعمةةن، والتجديةةد فيهةةا، والتعريةةف بةةأهّم الشةةعراء املعاصةةري 

 نصرية.تنبذ العول. أدبية أسلوبية. وخاصة األشعار اليت ترفض االحتال

 ظري(  ن 3س ا ت مدت د    3: (מודרנית עברית פרוזהالرثر الدربي املد صر  8485

 األدب العربي احلديث 8480املتطلب السابق  

ختلفة يف العربية، سها النثرية املل وأجناسرائيإيتناول هذا املقرر تيارات احلركة األدبية يف 

ملةةذكورة، نةةاس النثريةةة اثةةل األجمتصةةوص كالقصةةة والروايةةة واملقةةال واملسةةرحية، مةةع دراسةةة ن  

ولةة إسةرائيل، مةرورًا     سبقت قيام دفرتة اليتال بية يفوحتليلها واستخالص مساتها اللغوية واألسلو

حلركةةة ارة رمةةوة عشةةرين، والتعريةةف بةةأب ( وحتةةى نهايةةة القةةرن ال 48بةةالنثر العةةربي بعةةد حةةرب ) 

 النثرية املعاصرة.

 השפה של מודרנית ספרותית רתביקו  الرقةد األ بةي احلةديث يف الدربية      8486

 نظري(   3س ا ت مدت د    3: (העברית

 األدب العربي احلديث 8480ب السابق  املتطل

ة مرتبطةةة صةةر ودراسةةة نقديةةواملعا حلةةديثيقةةوم هةةذا املقةةرر بدراسةةة منةةاهج النقةةد األدبةةي ا  

مةالي. مةع بيةان    االجتمةاعي واجل النفسةي و ي وبالزمان واملكان، مع الرتكيز علةى املةنهج التةارخي   

 جتليات هذ  املناهج على األدب العربي احلديث.

 ا لي( 2نظري،  1 س ا ت مدت د   3: (סיום פרויקט  خر مشر ع الت 8489

 مناهج البحث العلمي 5303املتطلب السابق  

ن خةةالل شةةاريع ختةةرجهم مةة كتابةةة ملورية يهةةدف املقةةرر إىل تزويةةد الطلبةةة باملهةةارات الضةةر  

ه إىل يائةه،  ملشةروع مةن ألفة   كتابة ا طواتتوظيف أساسيات البحث العلمي، واليت تشتمل على خ

يقهةا، وكيفيةة   حتليلةها، وتو  وأليفهةا،  ه، وتباختيار املوضوع  م وضع خّطتةه، وعةع مادتة   وتبدأ 

تابة مشةروع  كل على الطالب قية تسّهتطبيترتيب مصادر البحث ومراجعه، مع أمثلة توضيحية و

 خّترجه.

 ية.غة العرببالل وبناًء عليها يقوم الطالب بكتابة مشروع خترجه


