 3تخصص اللغة العربية وأساليب تدريسها
يهنينيدف هنينيذا التخصنينيص إىل متك ني طلبنينية التخصنينيص بقواعنينيد اللغنينية العربينينية والكفاينينيات
األدائية الرتبوية الالزمة لتنمية املهارات اللغوية ونطق األلفاظ بطريقة سليمة وفق حاجنيات الفنيرد
ومتطلبات اجملتمع ،مع مراعاة مراحل النمنيو العقلنيي واالجتمنياعي واالنفعنيالي واللغنيوي للطالنيب،
ثم العمل على تنمية خفات مدرسي مرحلة التعليم األساسي والثانوي ورفع كفاياتهم وتأهيلنيهم
تربويا وعلميا.

األهداف العامة للتخصص:
 .1العمل علنيى تأكينيد دور اللغنية العربينية واألدب العربنيي يف

قينيق تطلعنيات أمتننيا يف ماضنييها

وحاضرها ومستقبلها ،وصبوتها إىل الوحنيدة واملنعنية والبننياء ،والقينيام بنيدورها اإلنسنياني يف
هذا العاا املعاصر.
 .2تكوين شخصية عربية متكاملة مبدعة للطالب

قق توازناً خالقاً ب االرتباط بنيالرتاث

والتفتح على احلياة املعاصرة ،وخدمة أهداف جمتمع عربي ناهض يواجه

نيديات التطنيور

والتقدم من جهة ،واحلفاظ من جهة أخنيرف علنيى اهلوينية التارخيينية واألصنيالة والقنييم العربينية
واإلسالمية.
 .3غرس االعتزاز باللغة العربية والرتاث العربي يف نفوس الطنيالب ،وتقوينية انتمنياء املتخنيرج
إىل جمنينيتمعهم وأمنينيتهم ،وتزوينينيدهم مبنينيا يغنينيذي ثقنينيتهم باملسنينيتقبل وبقنينيدراتهم علنينيى بننينياء ثقافنينية
حديثة قائمة على قيم احلق واخلري والعدالة.
 .4تنمية املهارات اللغوينية لنيدف ال طنيالب منين قنيراءة ووادثنية وكتابنية وتعنيبري مبنيا ميكنينهم منين
استخدام اللغة العربية الفصحى استخداماً سليماً وصحيحاً يف نطاق حياتهم الثقافية ،ويف
سائر اجملاالت االجتماعية األخرف.
 .5تطوير قدرات الطالب على نير العربية واحلرص على سالمتها واستعماهلا بكل يسر.
 .6تعريف الطنيالب منيوا طن اجلمنيال وأسنيرار العظمنية ،وتربينية حسنيهم اجلمنيالي والنقنيدي بوجنيه
عام.
 .7تزويد الطالب مبعرفنية شنياملة بنياألدب العربنيي قدمينيه وحديثنيه ،وتغذينية تعلقهنيم بهنيذا األدب
ومقدرتهم على تذوقه واستيعاب مراميه وجوانب إبداعه.
 .8زيادة حصيلة الطالب اللغوية والفكرية والثقافية والفنية مبا ميكنهم من بناء شخصيتهم
املتوازنة االجيابية القادرة على التكيف والعطاء واإلبداع يف جمال اختصاصها.
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 .9تزويد الطالب باملعرفة واملقدرة الكفيلنيت بتمكينينهم منين التعامنيل منيع كننيوز النيرتاث العربنيي
واإلسالمي من جهة ،ومثرات الثقافة اإلنسانية من جهة أخرف.
1

كيف املواهب األدبية والقابليات اللغوية لدف الطالب ،وتيجيع الراغب منهم على ارتياد جتربة

اإلبداع واإلسهام يف احلياة الثقافية والفنية للمجتمع الفلسطيري خباصنية واجملتمنيع العربنيي بينيكل
عام.

مقررات تخصص اللغة العربية وأساليب تدريسها
للحصول على درجة البكالوريوس يف الرتبية  /ختصص اللغة العربية وأسنياليب تدريسنيها،
على الطالب أد يتم بنجاي ( )132ساعة معتمدة موزعة كما يأتي:
 .1املقررات التأسيسية

( )28ساعة معتمدة

 .2املقررات األساسية

( )29ساعة معتمدة

 .3املقررات التخصصية

( )69ساعة معتمدة

 .4املقررات احلرة

( )6ساعات معتمدة

المقـــررات التخصصـــية :تتكنينينيود املقنينينيررات التخصصنينينيية لتخصنينينيص اللغنينينية العربينينينية
وأساليب تدريسها من (  ) 69ساعة معتمدة مبينة يف اجلدول ا تي:
رقم
املقرر

عنوان املقرر

نظري

عملي

3

3

-

-

2

-

-

-

-

5141

مناه

5141

مصادر الدراسة األدبية واللغوية

2

5142

قواعد الكتابة العربية والرتقيم

2

2

3

3

-

3

3

-

-

3

3

-

5144

5243

علم البالغة

3

3

-

-

5244

تاريخ األدب العربي

3

3

-

-

5144
5241
5241

ليل النص األدبي

الساعات
املعتمدة

الساعات األةبوعية

املتطلب السابق

نصنينيوص شنينيعرية ( ()1حتنينيى نهاينينية
العصر األموي)
فنود النثر العربي القديم
نصنينيوص شنينيعرية ( ()2حتنينيى مطلنينيع
عصر النهضة)
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رقم
املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

الساعات األةبوعية
نظري

عملي

املتطلب السابق

5246

املأثورات اليعبية

2

2

-

-

5247

علم أصوات العربية

3

3

-

-

5248

علم الصرف

3

3

-

-

5323

إعجاز القرآد

3

3

-

-

3

3

-

-

5339

علم النحو (( )2نظام اإلعراب)

3

3

-

5337

5342

مناه النقد األدبي عند العرب

3

3

-

-

5343

العرومل واإليقاع

3

3

-

-

5344

مناه النقد األدبي احلدي

3

3

-

-

5346

دراسات يف األدب الفلسطيري

3

3

-

-

5347

فنود النثر العربي احلدي

3

3

-

-

5441

األدب املقارد

3

3

-

-

5442

علم حنو ()3

3

3

-

5339

3

3

-

5241

5445

علم اللساد العربي

3

3

-

-

5499

ميروع التخرج

3

1

2

اجملموع

69

67

2

5337

5444

علنينينينيم النحنينينينيو ( ()1نظنينينينيام اجلملنينينينية
العربية )

نصنينينينيوص شنينينينينيعرية ( ( )3العصنينينينينير
احلدي )
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 1214إنهاء
املستوف الثال

توصــيف المقــررات التخصصــية لتخصــص اللغــة العربيــة وأســاليب
تدريسها
 5141مناهج حتليل الن

األ بي 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)

يتننينياول هنينيذا املقنينيرر التعرينينيف بعناصنينير النينينص األدبنينيي األساسنينيية ،وألنينيواد خمتلفنينية منينين النينينص
األدبي من شعر وقصة ورواية ومسرحية ،و ديد عناصر كل لنيود ،ويكنيرس القسنيم األكنيف
من هذا املقرر لدراسنية مننياه

لينيل النينص األدبنيي دراسنية تطبيقينية ،وأهمهنيا :املننياه النفسنيية

واالجتماعية والواقعية والبنيوية والتكاملية.

 5141مصا الد اسة األ بية واللغوية 2 :ساعة معتمدة ( 2نظ ي)
يتننينياول هنينيذا املقنينيرر التعرينينيف بأمهنينيات الكتنينيب النينييت تتننينياول املنينيادة األدبينينية واللغوينينية نصوصنياً
ودراسنينيات يف حقنينيب زمنينينية متتالينينية ،وتطنينيور مننينياه التنينيأليف يف األدب واللغنينية وأعالمهنينيا ،وأهنينيم
املصنفات اليت متثلها ووسائل االنتفاع بها يف البح .

 5142قواعد الكتابة الع بية والرتقيم 2 :ساعة معتمدة ( 2نظ ي)
يهنينيدف هنينيذا املقنينيرر إىل إعطنينياء حملنينية عنينين نينينيأة الكتابنينية العربينينية وتطورهنينيا عنينيف العصنينيور،
وقواعنيد الرسنينيم اإلمالئنينيي وصنينيلتها بأصنينيوات العربينية وأبنيتهنينيا وقواعنينيد اإلعنينيراب فيهنينيا ،واخنينيتالف
الكالم املنطوق عن املكتوب ( قواعد اإلضافة واحلذف ) وما يتصل بقواعد الرتقيم.

 5144نص صصوع ش صصع ية ( ( )1حت صصى نهاي صصة العصص ص األم صصوي ) 3 :س صصاعات معتم صصدة (3
نظ ي)
يهنينيتم هنينيذا املقنينيرر بدراسنينية نصنينيوص منينين العصنينيور :اجلنينياهلي وصنينيدر اإلسنينيالم واألمنينيوي،
متكن الطالب من فهم طبيعة العصر اجلاهلي وميكالته ،كما متكنه من االتصال الوثينيق
بتصور القصيدة اجلاهلية ،وحينما ينتقل إىل دراسة نصوص من العصنيرين اإلسنيالمي و األمنيوي
خيتار نصوصاً ترصد الظواهر اليت

يف اجلاهلية واستمرت يف هذين العصرين كالنقائض

وشنيعر الغنيزل ،كمنيا تتننينياول منيا جنيد علنيى الينينيعر يف هنيذه الفنيرتة منين شنينيعر الصنيراع بني اإلسنيالم
واليرك ،وشعر الفتوي ،وشعر الفرق اإلسالمية وخباصة شعر اخلوارج.
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 5241فنور النث الع بي القديم 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
يتناول هذا املقرر دراسة النثر العربي يف تطوره التارخيي والفنيري منين العصنير اجلنياهلي إىل
نهاية القرد السادس اهلجري ،عن طريق دراسة نصوص خمتارة متثنيل هنيذا التطنيور وتضنيم أمثلنية
ملختلف الفنود النثرية من خطابة وأمثال ورسائل ومقامات.

 5241نصصصوع شصصع ية (( )2حتصصى مطلصصع عص ص النهضصصة ) 3 :سصصاعات معتمصصدة (3
نظ ي)
متطلب سابق  5144نصوص شعرية ( ( )1حتى نهاية العصر األموي )
يركنينيز هنينيذا املقنينيرر علنينيى دراسنينية نصنينيوص متثنينيل العصنينير العباسنينيي يف بدايتنينيه ،كمنينيا متثنينيل
مظاهر الثورة على عمود اليعر ،وترصد اجتاهات اليعر املختلفنية يف القنيرود ( الثنياني والثالني
والرابع )  ،وختصص مسنياحة لدراسنية نصنيوص شنيعرية أندلسنيية تعكنيس أثنير البيئنية األندلسنيية،
ويهتم املقرر باختيار نصوص شعرية تعكس دور اليعراء للتصدي للهجمة الصليبية على بالدنا.

 5243علم الب غة 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
يهتم هذا املقرر بدراسة فرع علم البالغة منين بينياد ومعنياد وبنيديع ،ومنيا يتضنيمنه كنيل منهنيا
من مصطلحات وموضوعات وربنيط هنيذه الفنيروع بالنظرينيات النقدينية واللغوينية املعاصنيرة ،إضنيافة
إىل إلقاء الضوء على األسلوبية كمنه جديد ودراستها دراسة نظرية وأخرف تطبيقية.

 5244تا يخ األ ا الع بي 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
يركز هذا املقرر على

ديد عصور األدب العربي ،ومالمح كل عصر ،وأبنيرز املنيؤثرات

الثقافية والظنيواهر الفنينية يف كنيل منهنيا ،ويعنيرمل املقنيرر للنيوني الينيعر والنثنير ،ويتمثنيل الطالنيب
اجتاهات اليعر و النثر من خالل اذج لكل عصنير ،ويركنيز املقنيرر علنيى التحنيوالت البنيارزة يف
أدبنا واألسباب الكامنة وراءها.

 5246املأثو ات الشعبية 2 :ساعة معتمدة ( 2نظ ي)
يتناول هذا املقرر التعرف إىل نظريات األدب العربي ومناهجه ومدارسنيه يف العنياا ،وتعلنيم
طرق مجع النصوص ميدانياً و ليلها يف جمال ( الينيعر اللنيهجي واحلكاينيات الينيعبية وغريهنيا
)  ،وقراءة العادات والتقاليد اليعبية يف فلسط مبا يسهم يف توحيد اليعور العربي.
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 5247علم أصوات الع بية 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
يهتم هذا املقرر بدراسة أصوات العربية وخمارجها وصفاتها ،ومعاجلنية طائفنية منين ظنيواهر
النطنينيق كنينيالنف والتنغنينييم ،وعنينيرمل بعنينيض قنينيوان النظنينيام الصنينيوتي كاملماثلنينية ومبنينيدأ االقتصنينياد
( احلد األدنى من اجلهد ) ،والسمات الصنيوتية اخلاصنية يف اللنيهجات العربينية قنيدمياً وحنيديث ًا يف
توزعها املكاني وتطورها الزماني وتطبيقاتها العملية الرتبوية.

 5248علم الص ف 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
يتناول هذا املقرر دراسة املوضوعات املتعلقة ببنية الكلمة ومنيا يعرتيهنيا منين تغنيري نتيجنية ملنيا
يطرأ عليها من زيادة أو حذف أو إبدال ،والتعرينيف بنيامليزاد الصنيريف واجلامنيد واملينيتق ،إضنيافة
إىل موضوعات كالنسب والتصغري ،واإلعالل واإلبدال واإلدغام والوقف واإلمالة.

 5323إع از الق آر 3 :ساعات معتمدة( 3نظ ي)
يتناول هذا املقرر معنى املعجزة واإلعجاز القرآني والتحدي بنياملعجزة القرآنينية ،وونياوالت
بعنينيض العنينيرب معارضنينية القنينيرآد ،ثنينيم التعرينينيف بالقنينيدر املعجنينيز منينين القنينيرآد وآراء العلمنينياء يف سنينيبب
اإلعجاز ،هذا إىل جانب الوقوف على أنواع اإلعجاز يف القنيرآد الكنيريم ،سنيواء أكنياد إعجنيازاً
بيانياً لغوياً ،أم أنباء الغيب ،أم عملياً ،أم تيريعياً ...اخل ،وعرمل أمثلة على كل نوع منها.

 5337علم النحو (( )1نظام اجلملة الع بية) 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
يهدف هذا املقنيرر إىل اإلملنيام باملصنيطلحات واملفنياهيم النحوينية العامنية كنياإلعراب والبننياء،
ومعرفنينية عالمنينيات اإلعنينيراب األصنينيلية والفرعينينية يف األمسنينياء واألفعنينيال ،وبينينياد مفهنينيوم اجلملنينيت
االمسية والفعلية ونظاميها وأ اطهما.

 5339علم النحو ( )2نظام اإلع اا 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  5337علم النحو (( )1نظام اجلملة العربية)
يتننينياول ه نيذا املقنينيرر املنصنينيوبات واجملنينيرورات ويعنينيرمل ملفنينياهيم املصنينيدر واملينينيتقات وكيفينينية
إعماهلا ،إضنيافة إىل التعرينيف بالعنيدد وأحكامنيه وبينياد أسنيلوبي النفنيي واالسنيتفهام يف اجلملنيت
االمسية والفعلية.
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 5342مناهج النقد األ بي عند الع ا 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
يهنينيتم هنينيذا املقنينيرر بنينيالتعريف بالفئنينيات النينييت أسنينيهم يف تينينيكيل النقنينيد القنينيديم :اللغنينيوي
واملتكلم والفالسفة واألدبنياء ،واختينيار نصنيوص :نقدينية متثنيل خمتلنيف الفئنيات وأبنيرز القضنيايا
اليت تناوهلا النقاد العرب القدامى.

 5343الع وض واإليقاع 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
يتناول هذا املقرر تعريف علم العرومل ونيأته وموضوعاته واملصطلحات املستخدمة فينيه،
وحبور اليعر العربي التقليدية ،وتطورها خالل العصور التارخيية وصوالً إىل العصر احلنيدي ،
ومنيا ظهنينير فينينيه منينين أوزاد وقوالنينيب شنينيعرية جدينيدة كينينيعر التفعيلنينية ( الينينيعر احلنينير ) ،إضنينيافة إىل
التعريف بالقافية وأنواعها وما يتصل بها من عيوب.

 5344مناهج النقد األ بي احلديث 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
يقوم هذا املقرر على وورين أساسي  :أوهلما دراسة مناه النقد األدبي احلدي دراسنية
نقدية ،وربط املنه النقدي بزمانه ومكانه ،وأهم هذه املناه  :اللغوي والتارخيي ،والنفسنيي،
واالجتماعي ،واجلمالي ،وثانيهما :بياد جتليات هذه املناه على أدبنا العربنيي احلنيدي ونقنيدنا
األدبي احلدي وتلمس اجيابيات ذلا التطبيق وسلبياته.

 5346اسات ل األ ا الفلسطيين 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
يقنينيدم هنينيذا املقنينيرر دراسنينيات يف نينينيأة األدب الفلسنينيطيري وتطنينيوره خنينيالل القنينيرد العينينيرين،
فيتننينياول الينينيعر الفلسنينيطيري والرواينينية والقصنينية واملسنينيري وفنينين السنينيرية واملقالنينية الفلسنينيطينية ،يف
جوانبها النظرية والتطبيقية ،ملقية الضوء على أعالمها وموضوعاتها وخصائصها الفنية.

 5347فنور النث الع بي احلديث 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
يتناول مقرر فنود النثر العربي احلدي القصة والرواية واملسرحية واملقالة واخلاطرة ،من
حي نيأتها وروادها وطبيعتها وتطورها وعناصرها وأبرز خصائصها الفنينية،من منظنيور النقنيد
األدبي احلدي النظنيري و التطبيقنيي ،ويهنيدف املقنيرر إىل تعرينيف الطالنيب بهنيذه الفننيود وبآلينيات
ليلها.
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 5441األ ا املقا ر 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
يتناول هذا املقرر نيأة األدب املقارد وتطوره عف التاريخ ،ويلقي الضوء على أشهر املناه
يف حقل الدراسات املقارنة كاملنه الفرنسي واألمريكي والسنياليف ،وكيفينية نيو هنيذا العلنيم
والصنينيعوبات النينييت عاناهنينيا املختصنينيود يف هنينيذا احلقنينيل ومتينينيز املفنينياهيم اإلشنينيكالية ،والتعنينيرف إىل
املصنينينيطلحات املسنينينيتخدمة يف التطبيقنينينيات املقارننينينية لنمنينينياذج شنينينيائعة يف العنينينياا ،وعالقنينينية املنظنينينيور
االستينينينيراقي بنينينياألدب املقنينينيارد ،وعالقنينينيات األدب العربنينينيي القنينينيديم واحلنينينيدي بنينينيا داب األخنينينيرف،
و ديد الطرق املختلفة يف كيفية تنفيذ التطبيقات النصية املقارنة.

 5442علم النحو ( 3 :)3ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  5339علم النحو (( )2نظام االعراب)
يدرس هذا املقرر أساليب النداء ،وأفعال التعجنيب ،وأفعنيال املنيدي والنيذم ،وأمسنياء األفعنيال
واألصنينيوات ،وأسنينيلوب الينينيرط والطلنينيب ،وتطبيقاتهنينيا واسنينيتعماالتها اللغوينينية ،إضنينيافة إىل دراسنينية
اجلمل اليت هلا ول من االعراب ،واجلمنيل النييت لنييس هلنيا ونيل منين اإلعنيراب ،مبنيا يضنيمن سنيد
الثغرات اليت ا يغطيهنيا مقنيرري علنيم النحنيو ( )1وعلنيم النحنيو ( ،)2حبيني ينيتمكن الطلبنية منين
توظينيف قواعنيد النحنيو توظيفني ًا سنيليم ًا ميكنينهم منين تطبيقهنيا علنيى النصنيوص املختلفنية يف الينينيعر
والنثر والقراد الكريم واحلدي  ،ويساعدهم على التعبري بلغة عربية سليمة.

 5444نصوع شع ية ( ( )3العص احلديث ) 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
متطلب سابق  5241نصوص شعرية (( )2حتى مطلع عصر النهضة)
يهتم هذا املقرر بدراسة نصوص خمتنيارة ترصنيد تطنيور الينيعر واجتاهاتنيه ،وبينياد أثنير كنيل
منينين النينيرتاث العربنينيي والثقافنينية الغربينينية يف تطنينيور الينينيعر ،كمنينيا تراعنينيي النصنينيوص املختنينيارة دراسنينية
بيئنيات الينينيعر املختلفنينية ،وبنينيواكري التجدينينيد يف القصنينييدة احلديثنينية علنينيى أينينيدي رواده يف كنينيل منينين
العراق ومصر.

 5445علم اللسار الع بي 3 :ساعات معتمدة ( 3نظ ي)
يقنينيدم هنينيذا املقنينيرر بياننينيات كلينينية عنينين الظنينياهرة اللغوينينية العربينينية تتننينياول موقعهنينيا التنينيارخيي يف اللغنينيات
السنينيامية ،وخصائصنينيها الذاتينينية ودراسنينية النظنينيام اللغنينيوي مبسنينيتوياته الصنينيوتي (الفونولنينيوجي) واملعجمنينيي
والصنينيرف ( املورفولنينيوجي) ،والنحنينيوي (الرتكنينييا) ،معتنينياً اعتننينياءً خاص نياً بتوضنينييح طبيعتهنينيا االشنينيتقاقية
على املستوف الصريف وخاصيتها اإلعرابية على املستوف النحنيوي ،ويعنياجل منيا يتعلنيق بصنيريورتها اخلاصنية
من أس ئلة بنظامها الكتابي وإزدواجية الفصنيحى ،واللنيهجات ووسنيائل العربينية يف الوفنياء مبنيدارس العلنيوم
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والفننينينيود واحلضنينينيارة احلديثنينينية .كمنينينيا يتننينينياول املننينينياه اللغوينينينية احلديثنينينية :املعينينينياري والتنينينيارخيي واملقنينينيارد
والوصفي.

 5499مش وع التخ ج 3 :ساعات معتمدة ( 1نظ ي 2 ،عملي)
متطلب سابق  1214مناه البح العلمي ،إنهاء املستوف الثال
يهنينينيدف املقنينينيرر إىل تزوينينينيد الطلبنينينية باملهنينينيارات الضنينينيرورية لكتابنينينية مينينينياريع ختنينينيرجهم،
وتنينيوظيفهم ألساسنينييات البح ني العلمنينيي خاصنينية اجلاننينيب العملنينيي مننينيه ،ويينينيتمل علنينيى :أساسنينييات
كتابنية املينيروعة اختينينيار موضنيوع املينينيروع ،ووضنيع خطتنينيه ،ومجنيع مادتنينيه ،وتأليفهنيا ،وربطهنينيا،
و ليلنينيها ،وكيفينينية توثينينيق املنينيادة العلمينينية ،وترتينينيب قائمنينية مصنينيادر البح ني ومراجعنينيه ،منينيع أمثلنينية
توضيحية وتطبيقية ،تسهل على الطالب أمر كتابة ميروعه.

271

