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مناهج اللغة العربية وطرائق تدريسهااسم المادة
الفصل الدراسي االول والثانيمقرر الفصل
لعربية وطرائق تدريسها تزويد الطالبات بالمفاهيم ذات العالقة بمناهج اللغة ااهداف المادة

وبالمهارات المتعلقة بالتدريس وتدريبهم على االنشطة ذات العالقة بالكفايات 
التدريسية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/مفردات الهيأة القطاعية التفاصيل االساسية للمادة

الكتب المنهجية
، ٢٠١١زاير سعد علي .د.ا/مناهج اللغة العربية وطرائق تدريسها 

مؤسسة مصر مرتضى، بغداد 

المصادر الخارجية
، محسن علي عطية.د.م.ا/مناهج اللغة العربية وطرائق تدريسها 

٢٠١١

االمتحانات المختبرالفصل الدراسي
اليومية

االمتحان النهائيالمشروع

تقديرات الفصل
%٤٠مثالً-%١٠مثالً%١٥مثال%٣٥مثالً

معلومات اضافية
السعي% ٥٠تقارير                  %١٠انشطة      % ٢٠امتحانات        % ٢٠

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

التربیة وعلم النفس:القســم 
الثالثة :المرحلة 

رسم یونسرائد :اسم المحاضر الثالثي 
مدرس:اللقب العلمي 

دكتوراه:المؤھل العلمي 
كلیة التربیة للبنات:مكان العمل  



جدول الدروس 
االسبوعي

وع
سب

المالحظاتالمادة العلمیةالمادة النظریةالتاریخاال

مقدمة عن مفھوم المنھج١٦/١٠/٢٠١١
المنھج التقلیدي٢١٣/١٠/٢٠١١
المنھج الحدیث٣٢٠/١٠/٢٠١١
نظریات المنھج٤٢٧/١٠/٢٠١١
ھجأسس بناء المن٥٣/١١/٢٠١١
موقف الفلسفات التربویة من المنھج٦١٧/١١/٢٠١١
منھج المواد المنفصلة٧٢٤/١١/٢٠١١
منھج المواد المترابطة٨١/١٢/٢٠١١
منھج المجاالت الواسعة٩٨/١٢/٢٠١١

منھج النشاط١٠١٥/١٢/٢٠١١
منھج المشروعات١١٢٢/١٢/٢٠١١
منھج الوحدات١٢٢٩/١٢/٢٠١١
مكونات المنھج١٣٥/١/٢٠١٢
تقویم المنھج١٤١٢/١/٢٠١٢
تطویر المنھج١٥١٩/١/٢٠١٢
الكتاب المدرسي١٦٢٦/١/٢٠١٢

عطلة نصف السنة
التخطیط للدرس١٧١٦/٢/٢٠١٢
ائق تدریس اللغة العربیةطر١٨٢٣/٢/٢٠١٢
)القیاسیة(طرائق تدریس النحو ١٩١/٣/٢٠١٢
الطریقة االستقرائیة٢٠٨/٣/٢٠١٢
طریقة حل المشكالت٢١١٥/٣/٢٠١٢
طریقة النص٢٢٢٢/٣/٢٠١٢
طرائق تدریس االمالء٢٣٢٩/٣/٢٠١٢
مشكالت االمالء٢٤٥/٤/٢٠١٢
س النصوص االدبیةطرائق تدری٢٥١٢/٤/٢٠١٢
تدریس تاریخ االدب٢٦١٩/٤/٢٠١٢
نقدتدریس ال٢٧٢٦/٤/٢٠١٢
تدریس البالغة٢٨٣/٥/٢٠١٢
تدریس القراءة والمطالعة٢٩١٠/٥/٢٠١٢
تدریس التعبیر٣٠١٧/٥/٢٠١٢
انواع التعبیر٣١٢٤/٥/٢٠١٢
ة اللغة العربیة بطریقة الوحدتدریس٣٢٣١/٥/٢٠١٢

التكاملیة
:توقیع العمید :توقیع االستاذ 

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد: الجامعة 
التربیة للبنات: الكلیة 

التربیة وعلم النفس: القســم 
لثة الثا: حلة المر

رائد رسم یونس: اسم المحاضر الثالثي 
مدرس: اللقب العلمي 

دكتوراه: المؤھل العلمي 
كلیة التربیة للبنات: مكان العمل  



Course Weekly Outline

Course Instructor Raed .R.Yunis  shareef
E_mail raid_alzaidi@yahoo.com
Title Arabic language curricula and teaching methods
Course Coordinator Semester I and II

Course Objective
Provide students the concepts related to the Arabic language
curriculum and teaching methods and skills related to teaching
and training activities related to teaching competencies

Course Description
Vocabulary of the Authority sectoral / Ministry of Higher
Education and Scientific Research

Textbook
Arabic language curricula and teaching methods / A. D. Saad
Ali Zair 2011, Murtaza Foundation Egypt, Baghdad

References
Arabic language curricula and teaching methods / a. M. D.
Mohsen Ali Attia.2011

Term Tests Laboratory Quizzes Project Final ExamCourse Assessment As (35%) As (15%) As (10%) ---- As (40%)

General Notes

20% exams   20%Activities  10%Reports                   50% Average

University: Baghdad
College: Education for Girls
Department: Education and
Psychology
Stage: The third
Lecturer name: raed rasim younus
Academic Status: Lecturer
Qualification: PhD
Place of work: College of Education
for Girls

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

               & Scientific Research



Course  weekly Outline
week Date Topics Covered Lab. Experiment

Assignments
Notes

1 6/10/2011 Introduction to the concept of curriculum

2 13/10/2011 The traditional approach

3 20/10/2011 Modern curriculum

4 27/10/2011 Theories of curriculum

5 3/11/2011 Foundations of the curriculum

6 17/11/2011 Position of the educational philosophies
of the curriculum

7 24/11/2011 Curriculum materials separate

8 1/12/2011 Curriculum materials related

9 8/12/2011 Approach to the broad areas

10 15/12/2011 Curriculum activity

11 22/12/2011 Project approach

12 29/12/2011 Curriculum units

13 5/1/2012 Components of the curriculum

14 12/1/2012 Evaluating the curriculum

15 19/1/2012 Curriculum development

16 26/1/2012 Textbook

Half-year Break

17 16/2/2012 Planning for the lesson

18 23/2/2012  Methods of teaching Arabic

19 1/3/2012  Methods of teaching grammar (standard)

20 8/3/2012  Inductive method

21 15/3/2012  How to solve problems

22 22/3/2012  Method of text

23 29/3/2012  Methods of teaching the dictation

24 5/4/2012  Problems dictation

25 12/4/2012  Methods of teaching literary texts

26 19/4/2012  Teaching the history of literature

27 26/4/2012  Teaching exchange

28 3/5/2012  Teaching Rhetoric

29 10/5/2012  The teaching of reading and reading

30 17/5/2012  Teaching of speech

31 24/5/2012  Types of expression

32 31/5/2012 Teaching Arab unity in a manner
complementary

Instructor Signature: Dean Signature:

University: Baghdad
College: Education for Girls
Department: Education and
Psychology
Stage: The third
Lecturer name:raed rasim younus
Academic Status: Lecturer
Qualification: PhD
Place of work: College of Education
for Girls

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research


