
جدول الدروس االسبوعي

عدي راشد محمداالسم
Aude3000@yahoo.comالبريد االلكتروني

اللغة العربيةاسم المادة
سنويمقرر الفصل
تعرف الطالبة القواعد االساسية للغة العربية واصواتها وعالقتها بالفصاحة في التحدث-١اهداف المادة

ة ومخارجها تعرف خصائص الحروف العربي-٢
ان تتقن الطالبة التحدث باللغة العربية الفصيحة ونطق الحروف -٣

اللغة  ونشأتها وتطورها ومكونات اللغة واقسام الكالم واالفعال واالسماءالتفاصيل االساسية للمادة
وانواعها وتحليل النصوص االدبية وحفظ ايات من القران

الكتب المنهجية
االصوات اللغويةو داللة االلفاظ ومن اسرار (حددتها الوزارة المصادر التيداعتما

فقه اللغة لمحمد )(وفقه اللغة وعلم اللغة لعلي عبد الواحد)( اللغة البراهيم انيس
البحث اللغوي )(علم اللغة واسس علم اللغة العربية محمود فهمي حجازي)(المبارك

ناهج البحث في اللغة تمام م)(دراسات في اللغة ابراهيم السامرائي)(احمد مختار
وهي ليست منهجيةومصادر اخرى)علم اللغة محمود سعران)(حسان

المصادر الخارجية

االمتحانات المختبرالفصل الدراسي
اليومية

االمتحان النهائيالمشروع

تقديرات الفصل
٥٠%١٠%٤٠%

معلومات اضافية
التوجد

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

ریاض االطفال:القســم 
االول:المرحلة 

عدي راشد محمد.م:اسم المحاضر الثالثي 
مدرس:اللقب العلمي 

اجستیرم:المؤھل العلمي 
جامعة بغداد-كلیة التربیة للبنات:مكان العمل  



جدول الدروس السبوعي

وع
سب

المالحظاتالمادة العلمیةالمادة النظریةالتاریخاال

دراسة اللغة١
تعریفھا نشأتھا وتطورھا٢
تعریف اللغة عند العرب واالجانب٣
٤

13-12-2011

خصائص اللغة االنسانیة
٥=
٦=
٧

20-12-2011

مكونات اللغة 
٨=
وف اللغة العربیةخصائص حر٩

الحركات١٠
١١

27-12-2011

اللغة واقع بذاتھ
اللغة وسیلة التواصل١٢
الطفل والمظاھر اللغویة١٣
مدخالت (خصائص اللغة المكتسبة١٤

ومخرجات
١٥

4-1-2012

=
امتحان١٦25-1-2012

عطلة نصف السنة
مراحل لغة الطفل١٧7-2-2012
عیوب النطق١٨14-2-2012
التأھیل اللغوي١٩21-2-2012
الكالم وعناصره٢٠28-2-2012
اقسام الجملة االسمیة٢١6-3-2012
)المیزان الصرفي(بناء الكلمة ٢٢13-3-2012
األفعال٢٣20-3-2012
االفعال الخمسة٢٤27-3-2012
االسماء٢٥3-4-2012
ات االسماءمرفوع٢٦10-4-2012
منصوبات االسماء٢٧17-4-2012
مجرورات االسماء٢٨24-4-2012
نماذج من الشعر المعاصر ٢٩8-5-2012
وحفظھا من القران تحلیل بعض النصوص ٣٠15-5-2012

واالدبالكریم
امتحان٣١22-5-2012
٣٢

:توقیع العمید :توقیع االستاذ 

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

ریاض االطفال:القســم 
االول:المرحلة 

عدي راشد محمد.م:اسم المحاضر الثالثي 
مدرس:العلمي اللقب

ماجستیر:المؤھل العلمي 
جامعة بغداد-كلیة التربیة للبنات:مكان العمل  



Course Weekly Outline
Course Instructor Odey rushed Mohamed
E_mail Aude3000@yahoo.com
Title Arabic language
Course Coordinator Annual

Course Objective
1 - the student knows the basic rules of the Arabic language and
articulate their voices and their relationship to speak
2 - know the characteristics of Arabic characters and exits
3 - to master the student to speak in Arabic eloquence and
pronunciation of the letters

Course Description
Language and origins, evolution and language components and
parts of speech and deeds and names
And types and analysis of literary texts and save the verses from the
Koran

Textbook
Adoption of the sources identified by the ministry (votes Allgoaho
indication wordy and secrets of the language to Ibrahim Anis) (and
philology and linguistics of Ali Abdul Wahid) (Philology of
Mohammed Al Mubarak) (Linguistics and the foundations of
knowledge of Arabic, Mahmoud Fahmi Hegazi) (linguistic research
Ahmed Mukhtar) (studies Ibrahim al-Samarrai, in the language)
(research Methods in language Tammam Hassan) (Linguistics
Mahmoud two prices) and other sources which is not a methodology

References
)

Term Tests Laboratory Quizzes Project Final ExamCourse Assessment 40% 10% 50%

General Notes no

University: Baghdad
College: Education for Girls
Department: Kindergarten
Stage: second
Lecturer name: odey Mohammed
Rashid
Academic Status: Lecturer
Qualification: Master
Place of work: University of Baghdad

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

               & Scientific Research



Course  weekly Outline
week Date Topics Covered Lab. Experiment

Assignments
Notes

1 The study of language
2 Defined origins and evolution
3 Definition language of the Arabs and

foreigners
4

13-12-2011

Characteristics of human language
5 =
6 =
7

20-12-2011

Components of language
8 =
9 Characteristics of Arabic Alphabet

10 Movements
Language and reality itself

Language and means of
11

27-12-2011

communication
12 Child language and
13 appearances
14 Characteristics of the =
15

4-1-2012

acquired language (inputs and utputs
16 25-1-2012 Exam

Half-year Break
17 7-2-2012 Stages of child language
18 14-2-2012 Speech defects
19 21-2-2012 Rehabilitation of language
20 28-2-2012 Speech and its components
21 6-3-2012 Sections nominal sentence
22 13-3-2012 Construction of the word morphological)
23 20-3-2012 Acts
24 27-3-2012 The five acts
25 3-4-2012 Names
26 10-4-2012 Merfoat names
27 17-4-2012 Mansobat names
28 24-4-2012 Mgrorat names
29 8-5-2012 Models of Contemporary poetry
30 15-5-2012 Analysis of some text and save them from

the Koran and the literature
31 22-5-2012 Exam
32

Instructor Signature: Dean Signature:

University: Baghdad
College: Education for Girls
Department: Kindergarten
Stage: second
Lecturer name: odey Mohammed
Rashid
Academic Status: Lecturer
Qualification: Master
Place of work: University of Baghdad

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research



جدول الدروس االسبوعي

عدي راشد محمداالسم
Aude3000@yahoo.comالبريد االلكتروني

التنمية اللغويةاسم المادة
سنويمقرر الفصل
ان تتعلم الطالبة كيفية تكون لغة الطفل وتطورها منذ الوالدة الى مرحلة التكوين -اهداف المادة

االساسية
تدعيم التكوين اللغوي السليم للطفلان تتعلم اساليب-
ان تتقن طرق تكوين االستعداد للقراءة والكتابة في مرحلة رياض االطفال-

مفهوم اللغة ووظائف اللغة ونشأتها ونظرياتها ومراحل النمو اللغوي ومرحلة التفاصيل االساسية للمادة
هارات االصغاء النطق ودور االم واالب في بناء نطق الطفل ومراحل الكلمة وم

,وعيوب الكالم والنطق ودور وسائل االعالم المرئية والمسموعة

الكتب المنهجية
نجم الدين )/الحضانة والرياض(التنمية اللغوية للطفل في سنوات المبكرة

مردان وفاضل مصطفى الساقي

المصادر الخارجية

االمتحانات المختبرالفصل الدراسي
يةاليوم

االمتحان النهائيالمشروع

تقديرات الفصل
٥٠-%١٠-%٤٠%

معلومات اضافية
التوجد

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

االشراف والتقویم العلميجھاز 

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

ریاض االطفال:القســم 
الثانیة:المرحلة 

عدي راشد محمد.م:اسم المحاضر الثالثي 
مدرس:اللقب العلمي 

ماجستیر:المؤھل العلمي 
جامعة بغداد-كلیة التربیة للبنات:مكان العمل  



جدول الدروس 
االسبوعي

وع
سب

المالحظاتیةعملالمادة الالمادة النظریةالتاریخاال

مفھوم اللغة١3-10-2011
وظائف اللغة االساسیة ٢10-10-2011
نشأت اللغة٣17-10-2011
اللغةت القدیمة في نشأةالنظریا٤24-10-2011
النظریات المعاصرة في اكتساب اللغة٥31-10-2011
اللغة والفكر٦7-11-2011
مراحل النمو اللغوي٧14-11-2011
مرحلة ما قبل اللغة٨21-11-2011
مرحلة النطق والتكلم٩28-11-2011

قرار اللغويمرحلة االست١٠5-12-2011
دور االم في بناء نطق االنسان١١12-12-2011
مل الطفل وتعابیرهج١٢19-12-2011
مرحلة الكلمة االولى والثانیة١٣26-12-2011
مرحلة الجملة التامة١٤
١٥

3-1-2012
=

امتحان١٦10-1-2012
عطلة نصف السنة

اسیةمھارات اللغة االس١٧30-1-2012
مھارات االصغاء واالستماع١٨6-2-2012
انشطة تعزیز االصغاء١٩13-2-2012
مھارات التكلم٢٠20-2-2012
اقتراحات تجوید عملیة التكلم٢١27-2-2012
االستعداد للقراءة ومھارات القراءة٢٢5-3-2012
اقتراحات عملیة لمعلمات ریاض االطفال٢٣12-3-2012
اقتراحات عامة لتعزیز مھارات االستعداد ٢٤19-3-2012

للكتابة
اسئلة االطفال٢٥26-3-2012
برامج ریاض االطفال٢٦2-4-2012
٢٧9-4-2012=
االعاقة الكالمیة ومظاھرھا٢٨16-4-2012
واسبابھا= ٢٩23-4-2012
انواع عیوب الكالم والنطق٣٠30-4-2012
ة عامةمراجع٣١7-5-2012
امتحان٣٢14-5-2012

:توقیع العمید :توقیع االستاذ 

جمھوریة العراق
تعلیم العالي والبحث العلميوزارة ال

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

ریاض االطفال:القســم 
الثانیة:المرحلة 

عدي راشد محمد.م:اسم المحاضر الثالثي 
مدرس:اللقب العلمي 

ماجستیر:المؤھل العلمي 
ة بغدادجامع-كلیة التربیة للبنات:مكان العمل  



Course Weekly Outline

Course Instructor Odey rushed Mohamed
E_mail aude3000.@yahoo.com
Title Development of language
Course Coordinator Annual

Course Objective
- The student can learn how to be a child's language and its
development from birth to the stage of the basic configuration
- To learn methods of strengthening the linguistic composition of the
child the proper
- To master the methods of formation to prepare for reading and
writing in kindergarten

Course Description
The concept of language and language functions and origins, theory
and stages of language development and the stage of speech and
the role of mom and dad in the building stages of the child and
pronounce the word and listening skills and speech and speech
defects and the role of visual media and audio,

Textbook
Language development for children in the Early Years (Nursery and
Riyadh) / Necmettin Mardan, Fadhil Mustafa Saki

References no
Term Tests Laboratory Quizzes Project Final ExamCourse Assessment  (40%) (10%) ---- (50%)

General Notes no

University: Baghdad
College: Education for Girls
Department: Kindergarten
Stage: second
Lecturer name: odey Mohammed Rashid
Academic Status: Lecturer
Qualification: Master
Place of work: University of Baghdad

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

               & Scientific Research



Course  weekly Outline
week Date Topics Covered Lab. Experiment

Assignments
Notes

1 3-10-2011 The concept of language
2 10-10-2011 The basic language
3 17-10-2011 functions
4 24-10-2011 Language originated
5 31-10-2011 The old theories of the origins of language
6 7-11-2011 Contemporary theories of language

acquisition
7 14-11-2011 Language and thought
8 21-11-2011 Stages of language development
9 28-11-2011 Pre-language

Stage speech and to speak
10 5-12-2011 Phase stability of linguistic
11 12-12-2011 The role of mother in the pronunciation of

building rights
12 19-12-2011 Sentences the child and their Meanings
13 26-12-2011 Phase of the first and
14 3-1-2012 second floor
15 The stage of full sentence
16 10-1-2012 Exam

Half-year Break
17 30-1-2012 Mid-year holiday
18 6-2-2012 Basic language skills
19 13-2-2012 Activities to promote
20 20-2-2012 Proposals improve the

process of speaking
21 27-2-2012 Prepare for reading and
22 5-3-2012 reading skills
23 12-3-2012 Practical suggestions for teachers of

kindergarten
24 19-3-2012 General suggestions to
25 26-3-2012 enhance the skills to =
26 2-4-2012 prepare for writing
27 9-4-2012 Children's questions

Kindergarten programs
28 16-4-2012 Verbal disability and its
29 23-4-2012 manifestations

= And reasons
30 30-4-2012 Types of Logopedics and Phoniatrics
31 7-5-2012 A general review
32 14-5-2012 Exam

Instructor Signature: Dean Signature:

University: Baghdad
College: Education for Girls
Department: Kindergarten
Stage: second
Lecturer name: odey Mohammed Rashid
Academic Status: Lecturer
Qualification: Master
Place of work: University of Baghdad

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research
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