نموذج وصف المقرر

وصف المقرر
يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.؛

 .1انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ
 .2انمغى الػهً / ٙانًشكض

ط جامعة بغداد /كلية اللغات ايؼخ
لغى انهغخ انفبسعٛخ

 .3اعى  /سيض انًمشس

يمذيخ ف ٙاالدة انفبسعٙ

 .4أشكبل انؾضٕس انًزبؽخ

دٔاو سعً 3 ( ٙعبػبد اعجٕػٛب )

 .5انفظم  /انغُخ

عُٕ٘  /انغُخ انذساعٛخ انضبَٛخ ( انًشؽهخ انضبَٛخ)

 .6ػذد انغبػبد انذساعٛخ (انكه)ٙ

 90عبػخ (  30اعجٕع ف3 ٙعبػخ)

 .7ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف

 2018/1/7د .ثبٚش عجبس صٚبسح

 .8أْذاف انًمشس
ٓٚذف انًمشس انذساع ( ٙيمذيخ ف ٙاالدة انفبسع ) ٙنطهجخ انًشؽهخ انضبَٛخ انٗ َٓبٚخ انغُخ انذساعٛخ ٔكًب
ٚه-: ٙ
-1رؼشٚف انطبنت ؽٕل االعظ انشئٛغٛخ انز ٙرؼزًذ ف ٙرذسٚظ يبدح يمذيخ ف ٙاالدة انفبسعٙ
 -2رًك ٍٛانطبنت يٍ خالل انًؾبضشاد انٕٛيٛخ ػهٗ اعزؼبة االدة انفبسع ٙيٍ خالل لشاءح انمظض االدثٛخ
ٔالصبس ٔانًالؽبو انجطٕنٛخ ٔانشٔٚبد انزٚ ٙزُبٔنٓب االدة انفبسعٙ
-3رؼشٚف انطبنت ؽٕل إَاع ٔخظبئض انًُظٕيبد انشؼشٚخ ٔانمظبئذ انًهؾًٛخ ٔػُبطشْب نكٚ ٙؼشف
انطبنت خظبئض االدة انفبسعٙ
-4رًك ٍٛانطبنت يٍ خالل رشعًخ انُظٕص االدثٛخ يٍ انفبسعٛخ انٗ انؼشثٛخ نكٚ ٙزًكٍ يٍ يؼشفخ انُض
االدثٙ
 -5االػزًبد ػهٗ اعظ انزؼهٛى انؾذٚش نزٕطٛم يبدح االدة انفبسع ٙنهطبنت
-6رًك ٍٛانطبنت يٍ ؽفع انمظض ٔانشٔاٚبد االدثٛخ ٔرٕضٛؾٓب ثبنشكم انز٘ ٚغؼم انًبدح عٓهخ ايبو انطبنت
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يخشعبد اليمشس ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى

أ -األْذاف انًؼشفٛخ
أ -1رؼشٚف انطبنت ػهٗ رؾهٛم انُظٕص االدثٛخ َٔمذْب
أٚ-2غٛذ لشاءح انُض االدث ٙيؾبفظب ػهٗ عٕدح انُطك
أٚ-3ؾهم اثٛبد انمظٛذح رؾهٛال ادثٛب
أٚ-4هخض ثبعهٕثّ انخبص االفكبس انشئٛغٛخ انٕاسدح ف ٙانمظٛذح
أٚ -5ؼط ٙسأ ّٚف ٙكم ثٛذ يٍ اثٛبد انمظٛذح
أٚ -6غزُزظ أصش انمظٛذح فَ ٙفٕط انًزؼهًٍٛ
ة  -األْذاف انًٓبسادٚخ انخبطخ ثبليمشس.
ة– 1رؼشٚف انطبنت ػهٗ االنزضاو ثبنٓذٔء ف ٙلبػخ انذسط ٔكزنك صيالءِ
ة – 2اٌ ٚظٓش انطبنت انٕالء انزبو نذساعزّ انًُٓغٛخ
ة – 3اٌ ٚكٌٕ انطبنت يُزجٓب نهذساعخ
ة-4اٌ ٚهزضو ثذساعخ االدة ٔانُظٕص االدثٛخ
طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى
-1رؾذٚذ االْذاف انًزضًُخ ف ٙانُض االدثٔ ، ٙانزشكٛض ػهٓٛب اصُبء انزؾهٛم
-2فٓى انًؼُٗ انؼبو نهُض االدثٔ ٙششؽّ نالطالة
-3رؾذٚذ االْذاف انًزضًُخ ف ٙانُض االدثٙ
-4رؾذٚذ يغزٕٖ االداء ف ٙانهفع ٔ ،انفكشٔ ،انؼبطفخ ٔ ،انخٛبل
طشائك انزمٛٛى
-1انًُبلشخ ٔانًشبسكخ ف ٙانظف
-2يالؽظخ اداء انطالة ف ٙانذسط
-3انٕاعجهذ انٕٛيٛخ
 - 1اخزجبساد انطالة ٔانؾشص ػهٗ رمًٕٓٚى
ط -األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ
ط-1انشغجخ ف ٙاعزمجبل انذسط
ط-2ضجظ االَزجبِ ٔاخزٛبس انًٕضٕع
ط-3اٌ ٚكٌٕ انطبنت يُزجّ نششػ انذسط
ط -4فٓى انذسط ثظٕسح عٛذح
طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى
-1رٕطٛم انًؼهٕيخ ثظٕسح عٛذحنهًزؼهى
-2انًُبلشخ ٔاالخزالف يغ انغٛش ٔاالعزفبدح يٍ آساء االخشٍٚ
-3رمذٚش انًبلف ثظٕسح افضم رفٓى انغهٕكٛبد
-4يشاػبح طشق انزؼهٛى انًخزهفخ يٍ خالل رؼذدْب
طشائك انزمٛٛى
-1يالؽظخ اداء انطبنت
-2رطٕٚش لذسح انطبنت ػهٗ انؾٕاس ٔانًُبلشخ
3االنزضو انًؾذد ثزمذٚى انجؾٕس انًطهٕثخ فٔ ٙلزٓب انًؾذد
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األعجٕع

ثُٛخ انًمشس
انغبػبد

اعى انٕؽذح  /أٔ
انًٕضٕع

يخشعبد انزؼهى
انًطهٕثخ

االٔل

3

فكشح ػٍ االدة
انفبسعٙ

انضبَٙ

3

انضبنش

3

لشاءح انُض االدثٙ
ٔرشعًزّ ٔرٕضٛؼ
رنك
االعزفبدح يٍ انمظبئذ
انشؼشٚخ ٔانشٔاٚبد فٙ
االدة انفبسع ٙنهطبنت

انشاثغ

3

دساعخ االدة انؼشفبَٙ

انخبيظ

3

انغبدط

3

يؼشفخ انطبنت ؽٕل
انشؼش انغُبئٙ
فكشح ػٍ يٕضٕػبد
انشؼش انغُبئٙ
دساعخ سثبػٛبد انخٛبو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
يؼشفخ انطبنت ؽٕل
إَاع لظبئذ انشؼش
انغُبئٙ
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
فكشح ػٍ االدة
انزؼهًٙٛ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ؽٕل انغضل انفبسعٙ
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ؽٕل ؽكبٚبد االدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
االدة انمظظٙ

انغبثغ
3
ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
انضبيٍ
3
ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
انزبعغ
ـ
3
ـــــــــــــــــ
انؼبشش
ـــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــ ـ
ؽبد٘ ػشش
3
ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
انضبَ ٙػشش
3
ـــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ ـ
انضبنش ػشش
3
ــــــــــــــــــ
انشثغ ػشش ـــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
3
انخبيظ
ـــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
انمظخ انمظٛشح
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
انشٔاٚخ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ؽكبٚبد فبسعٛخ

دس آيذٖ ثش ادثٛبد
ؽًبط(يذخم انٗ
االدة انًهؾً)ٙ
إَاع يُظٕيّ ْبٖ
ؽًبعٗ( إَاع
انمظبئذ انًهؾًٛخ)
خظبٚض يُظٕيّ ٖ
ؽًبعٗ ٔػُبطش
آٌ(خظبئض انمظٛذح
انًهؾًٛخ ٔػُبطشْب)
دس آيذٖ ثش ادثٛبد
ػشفبَٗ(يذخم انٗ
االدة انؼشفبَٗ)
دٔساٌ شؼش غُب(ٗٚ
ػظش انشؼش انغُبئ)ٙ
يٕضٕػبد شؼش
غُبٗٚ
چُذ سثبػّٛ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ًَبرط يٍ انشؼش
انغُبٗٚ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
دس آيذٖ ثش ادثٛبد
رؼهًٗٛ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
غضل انشبػش شٓشٚبس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ؽكبٚذ عًك ػٛبس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
دسآيذٖ ثشادثٛبد
داعزبَٙ
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
داعزبٌ كٕربِ
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
سيبٌ فبسعٗ(انشٔاٚخ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
اثهّ ٔػٛبس
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طشٚمخ انزؼهٛى

طشٚمخ انزمٛٛى

رظش٘

اعئهخ ٔيُبلشخ
انًٕضٕع

َظش٘

اعئهخ ٔيُبلشخ

َظش٘

اعئهخ يُبلشخ

َظش٘

اعئهخ ٔيُبلشخ

َظش٘

اعئهخ ٔيُبلشخ

َظش٘

اعئهخ ٔيُبلشخ

اطئهخ ٔيُبلشخ
ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
اعئهخ ٔيُبلشخ
َظش٘
ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
اعئهخ ٔيُبلشخ
َظش٘
ـــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
اعئهخ ٔيُبلشخ
َظش٘
ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
اعئهخ ٔيُبلشخ
َظش٘
ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
اعئهخ ٔيُبلشخ
َظش٘
ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
اعئهخ ٔيُبلشخ
َظش٘
ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
اعئهخ ٔيزؾبٌ
َظش٘
ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
اعئهخ ٔيُبلشخ
َظش٘

ػشش
3
ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
يؼشفخ انطبنت ؽٕل
انغبدط
3
االدة انؼشفبَٙ
ػشش
ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
انزظٕف انفبسعٗ
انغبثغ ػشش
3
ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
رطٕسانزظٕف
انضبيٍ ػشش
3
انفبسعٙ
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ؽكبٚبد فبسعٛخ
انزبعغ ػشش
3
ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
يُظٕيخ يُطك انطٛش
انؼششٌٔ
3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ االدة انًؼبطش
االٚشاَٙ
انؾبد٘
3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٔانؼششٌٔ
ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ يٍ شؼشاء االدة
انًؼبطش
انضبَٙ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٔانؼششٌٔ
3
ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ انًغًٕػخ انشؼشٚخ
نهشبػش فشٚذٌٔ رٕنهٗ
انضبنش
3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٔانؼششٌٔ
ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ انشبػش يٓذٖ اخٕاٌ
صبنش
انشاثغ
3
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٔانؼششٌٔ
ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ انشبػش انفبسعٙ
عٓشاپ عپٓشی
انخبيظ
3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٔانؼششٌٔ
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ يذخم انٗ االدة
انُمذ٘
انغبدط
3
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ٔانؼششٌٔ
ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ شبػش انُمذ انفبسعٙ
انغبثغ
3
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٔانؼششٌٔ
ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ لظٛذِ انجبل ٙاَذ
رؼشفخ
انضبيٍ
3
ٔانؼششٌ
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
انزبعغ
اٚشط پضشک صاد
ٔانؼششٌٔ
3
ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يٓذٖ اخٕاٌ صبنش
انضالصٌٕ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
َظش٘
دسآيذٖ ثش ادثٛبد
ػشفبَٗ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
َظش٘
رظٕف دس ادثٛبد
فبسعٗ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
َظش٘
پٛششفذ رظٕف
فبسعی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
َظش٘
يشد كبيم(انشعم
ـــــــــــــــــــــ
انكبيم
ــــــــــــــــــــــــــــــــ َظش٘
داعزبٌ يشغبٌ( لظخ
ـــــــــــــــــــــ
انطٛش)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ َظش٘
دس آيذٖ ثشادثٛبد
ـــــــــــــــــــــ
يؼبطش اٚشاٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ َظش٘
فشٚذٌٔ رٕنهٗ
ـــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ َظش٘
يغًٕػّ ٖ خٕد سا ثب
ـــــــــــــــــــــ
َبو (سْب)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ َظش٘
لظٛذِ أ
ــــــــــــــــــــ
صيغزبٌ(لظٛذرّ
انظٛف
ـــــــــــــــــــــــــــــــ َظش٘
ـــــــــــــــــــــ
لظٛذرّ انشٔضّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ َظش٘
دس آيذٖ ثش ادثٛبد
ــــــــــــــــــــ
اَزمبدٖ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ َظش٘
ػجٛذ صاكبَٗ
ـــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ َظش٘
ثبلٗ رٕ داَٗ

ــــــــــــــــــــ
اعئهخ ٔيُبلشخ
ـــــــــــــــــــــ
اعئهخ ٔيُبلشخ
ـــــــــــــــــــــ
اعئهخ ٔيُبلشخ
ـــــــــــــــــــــ
اعئهخ ٔيُبلشخ
ـــــــــــــــــــــ
اعئهخ ٔيُبلشخ
ـــــــــــــــــــــ
اعئهخ ٔيُبلشخ
ـــــــــــــــــــــ
اعئهخ ٔيُبلشخ
ـــــــــــــــــــــ
اعئهخ ٔيُبلشخ
ــــــــــــــــــــ
اعئهخ ٔيُبلشخ
ــــــــــــــــــــ
اعئهخ ٔيُبلشّ
ـــــــــــــــــــــ
اعئهخ ٔيُبلشخ
ـــــــــــــــــــــ
اعئهخ ٔيُبلشخ
ــــــــــــــــــــ
اعئهخ ٔيُبلشخ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
اعئهخ ٔيُبلشخ
َظش٘
شبػش َمذ٘
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
اعئهخ ٔيُبلشخ
شبػش اٚشاَ ٙيؼبطش َظش٘

الصفحة 4

3

.12

انجُٛخ انزؾزٛخ

1ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ
2ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ (انًظبدس)

اـ انكزت ٔانًشاعغ انزٕٚ ٙطٗ ثٓب
( انًغالد انؼهًٛخ  ,انزمبسٚش ) ....,

يفشداد يُٓظ يبدح يمذيخ ف ٙاالدة انفبسع ٙنهًشؽهخ انضبَٛخ يٍ
كزبة ( صثبٌ ٔادثٛبد فبسع ٙػًٕي ) ٙرأنٛف انذكزٕس ؽغٍ رٔ
انفمبس ٔآخشٌٔ
انكزبة انًُٓغ ٙيخزبساد يٍ انُظٕص االدثٛخ ربنٛف دكزٕس
ؽغٍ رٔ انفمبس  ،غالو سضب ػًشاَ ، ٙدكزٕس فشٚذِ كشًٗٚ
يٕغبسٖ
َظشح انٗ ٔالغ انًشأح االعزًبػٔ ٙاالدث ٙف ٙصيٍ انضٕسح
انذعزٕسٚخ
انكزت االدثٛخ انخبطخ ثبالدة انفبسع ، ٙانًغالد االدثٛخ
ٔانظؾف

ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ ,يٕالغ االَزشَٛذ انًٕالغ االنكزشَٔٛخ انخبطخ ثبنهغخ ٔاالدة انفبسعٙ

.13

خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ

رٕع ّٛانطبنت ػهٗ لشاءح انكزت االدثٛخ انفبسعٛخ ٔاالطالع انزبو ػهٗ انُظٕص االدثٛخ يٍ يمبنخ ٔلظخ
ٔيغشؽٛخ ٔلظٛذح ٔغٛشْب

الصفحة 5

وصف المقرر
وصف المقرر

يوفر وصف المقرر ىذا إيجازاً مقتضياً ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرىناً عما إذا كان قد حقق االستفادة
القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.؛

 .1المؤسسة التعليمية
 .2القسم العلمي  /المركز

جامعة بغداد  /كلية اللغات
قسم اللغة الفارسية

 .3اسم  /رمز المقرر

استيعاب

 .4أشكال الحضور المتاحة

دوام رسمي (  2ساعات اسبوعياً )

 .5الفصل  /السنة

السنة الدراسية الثانية المرحلة الثانية

 .6عدد الساعات الدراسية (الكلي)

 60ساعة (  30اسبوع ×  2ساعة )

 .7تاريخ إعداد ىذا الوصف

 2018/1/7أ.م.د .نهلة داود سلمان

 .8أىداف المقرر
يهدف المقرر الدراسي ( استيعاب ) لطلبة المرحلة االولى في نهاية السنة الدراسية ان يصل الى مستوى خاص وكما ىو مدرج في أدناه :
- 1معرفة الطالب اساسيات التلفظ الصحيح لحروف اللغة الفارسية .
- 2تمكين الطالب من استيعاب الكلمة سماعياً وبشكل صحيح .
- 3تمكين الطالب من قراءة وتلفظ الكلمة بشكل صحيح .

- 4تمكين الطالب من معرفة الفعل الرئيسي ( بسيط او مركب ) ومعرفة جذره والمصدر المرخم والتي على اساسو سيتمكن الطالب من معرفة
زمن الفعل .

- 5تمكين الطالب من وضع اساس لو في تعلم الحديث والتعبير ولو بشكل بسيط .
- 6تمكين الطالب من تكوين جمل بسيطة تعبر عن مضامين بدائية بسيطة .
- 7تمكين الطالب من حفظ كلمات باللغة الفارسية ومعرفة معناىا باللغة العربية وجعلها خزين يمكنو من استعمالها في جمل تعبر عن امور
يريد بيانها وايضاحها للمتلقي .
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- 8تمكين الطالب من حفظ الكلمة شكالً ورسماً ( كتابة الكلمة ) .
 .10مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
أ -األىداف المعرفية
أ -1معرفة خطوات االستيعاب والتحدث باللغة الفارسية .
أ -2نطق الحروف والكلمات بشكل صحيح .

أ -3تدريب الطالب على سماع الكلمة وسرعة معرفة معناىا .
أ-4جعل الطالب يقراء ويكتب الكلمة بشكل صحيح .

أ -5جعل الطالب التحدث بجمل مفهومة ومعبرة عن الموضوع المراد ايصالو الى المتلقي .
أ -6حفظ اكبر قدر ممكن من الكلمات ومعانيها وجعلها خزين لتكوين جمل .

أ -7التأكد من ان الطالب قادر على المحادثة الموافقة لقواعد اللغة الفارسية .
أ -8اكتساب مهارات المحادثة الصحيحة .
ب  -األىداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.

ب – 1تعرف الطالب على المادة النظرية المعطاة لو واعطاؤه امثلة ونماذج اكثر .
ب – 2المناقشة داخل القاعة وتشجيع الطلبة على االسئلة وكذلك محاولة االجابة على الطلبة االخرين .
ب – 3تزويد الطالب بتمارين داخل القاعة لمعرفة مدى استيعابو لها .

ب -4حث الطالب على كتابة واجب بيتي وعلى اثرىا تناقش النقاط الضعيفة واالخطاء داخل القاعة الدراسية وتصحيح وتصويب االخطاء
طرائق التعليم والتعلم
- 1قراءات  ،تعلم ذاتي  ،حلقات نقاش.

 -- 2التدريبات واألنشطة في قاعة الدرس .

 -- 3إرشاد الطالب إلى بعض المواقع االلكترونية لإلفادة منها .
 -- 4عقد حلقات بحثية يتم من خاللها تقوية الطلبة وتشجيعهم على المحادثة باللغة الفارسية .
- 5تقديم عروض سمعية ومرئية تزيد من ادراك الطالب للكلمة وتلفظها واستيعابها الصحيح .
طرائق التقييم
- 1المشاركة في قاعة الدرس.
- 2تقديم األنشطة المختلفة.
- 3واجبات منزلية .

- 4اختبارات فصلية ونهائية وأنشطة .
ج -األىداف الوجدانية والقيمية

ج -1تطوير قدرة الطالب للعمل على أداء الواجبات وتسليمها في الموعد المقرر .
ج -2التفكير المنطقي والبرمجي إليجاد حلول للمشاكل بأسلوب نظري وعملي .
ج -3تطوير قدرة الطالب على الحوار والمناقشة.

ج -4التفاعل مع الطلبة االخرين وتشكيل مجموعات للمحادثة .
2

ج -5فهم وتذوق الموضوعات المراد التحدث بها .

طرائق التعليم والتعلم
- 1إدارة المحاضرة على نحو يشعر بأىمية الوقت.
- 2تكليف الطالب ببعض األنشطة والواجبات الجماعية.
- 3تخصيص نسبة من الدرجة لألنشطة الجماعية.
طرائق التقييم
- 1المشاركة الفاعلة في قاعة الدرس دليل التزام الطالب وتحملو المسؤولية.

- 2االلتزام بالموعد المحدد في تقديم الواجبات والبحوث المطلوبة من الطالب تقديمها.
- 3تعبر االختبارات الفصلية والنهائية عن االلتزام والتحصيل المعرفي والمهاري.

د  -المهارات العامة والتأىيلية المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ).
د -1تنمية قدرة الطالب على التعامل مع وسائل التقنية.
د -2تنمية قدرة الطالب على التعامل مع اإلنترنت.

د -3تنمية قدرة الطالب على التعامل مع الوسائل المتعددة.
د -4تطوير قدرة الطالب على الحوار والمناقشة.
د -5مهارات التواصل مع االخرين والعمل كفريق .

د -6تسليم العمل او الواجب بالوقت المحدد وبشكل مقبول .

3

 .11بنية المقرر
األسبوع

الساعات

مخرجات التعلم المطلوبة

اسم الوحدة  /أو الموضوع

طريقة التعليم

طريقة التقييم

االول

2

معرفة الطالب اساسيات السماع

تعليم وتربيت (التربية و التعليم)

عملي

اسئلة عامة ومناقشة

الثاني

2

معرفة الطالب اساسيات السماع

موفقيت در زندگی (النجاح في

عملي

اسئلة عامة ومناقشة

الثالث

2

تدريب الطالب على ما تعلمو

تطبيقات وتمارين

عملي

اسئلة عامة ومناقشة

الرابع

2

معرفة الطالب النطق الصحيح

غذا ( الغذاء )

عملي

اسئلة عامة ومناقشة

الخامس

2

معرفة الطالب النطق الصحيح و

كوه ( الجبل )

عملي

اسئلة عامة ومناقشة

السادس

2

تدريب الطالب على ما تعلمو

تطبيقات وتمارين

عملي

اسئلة عامة ومناقشة

السابع

2

تمكين الطالب من استيعاب

مديريت ( االدارة)

عملي

اسئلة عامة ومناقشة

الثامن

2

تمكين الطالب من استيعاب

مديريت ( االدارة)

عملي

اسئلة عامة ومناقشة

التاسع

2

تدريب الطالب على ما تعلمو

تطبيقات وتمارين

عملي

اسئلة عامة ومناقشة

العاشر

2

معرفة الطالب كيفية السؤال

دريا ( البحر )

عملي

اسئلة عامة ومناقشة

الحادي عشر

2

معرفة الطالب كيفية السؤال

پول ( النقود )

عملي

اسئلة عامة ومناقشة

الثاني عشر

2

تدريب الطالب على ما تعلمو

تطبيقات وتمارين

عملي

اسئلة عامة ومناقشة

الثالث عشر

2

معرفة الطالب بالمعلومات

درختان (االشجار)

عملي

اسئلة عامة ومناقشة

الرابع عشر

2

معرفة الطالب بالمعلومات

رسانهها (وسائل االتصال)

عملي

اسئلة عامة ومناقشة

الخامس عشر

2

تدريب الطالب على ما تعلمو

تطبيقات وتمارين

عملي

اسئلة عامة ومناقشة

السادس عشر

2

تمكين الطالب من حفظ كلمات

مطالعو (المطالعة)

عملي

اسئلة عامة ومناقشة

السابع عشر

2

تمكين الطالب من حفظ كلمات

مطالعو (المطالعة)

عملي

اسئلة عامة ومناقشة

الثامن عشر

2

تدريب الطالب على ما تعلمو

تطبيقات وتمارين

عملي

اسئلة عامة ومناقشة

التاسع عشر

2

معرفة الطالب بالمعلومات

مهاجرت ( الهجرة )

عملي

اسئلة عامة ومناقشة

و االنصات
و االنصات

الحياة)

واساسيات السماع و االنصات
اساسيات السماع و االنصات

الكلمة سماعياً وبشكل صحيح
الكلمة سماعياً وبشكل صحيح

والجواب
والجواب

الخاصة مع النطق الصحيح
الخاصة مع النطق الصحيح

باللغة الفارسية وبشكل صحيح
باللغة الفارسية وبشكل صحيح

4

وامتحان

وامتحان

وامتحان

الخاصة مع النطق الصحيح
العشرون

2

معرفة الطالب بالمعلومات

الحادي والعشرين

2

تدريب الطالب على ما تعلمو

تطبيقات وتمارين

الثاني والعشرين

2

معرفة الطالب باالشياء التي حولو

مثبت انديشى ( التفكير

عملي

الثالث والعشرين

2

معرفة الطالب باالشياء التي حولو

مثبت انديشى ( التفكير

عملي

اسئلة عامة ومناقشة

الرابع والعشرين

2

تدريب الطالب على ما تعلمو

تطبيقات وتمارين

عملي

اسئلة عامة ومناقشة

الخامس

2

معرفة الطالب كيفية التعامل في

الثقاف )
ة
فرىنگ (

عملي

اسئلة عامة ومناقشة

2

معرفة الطالب كيفية التعامل في

الثقاف )
ة
فرىنگ (

عملي

اسئلة عامة ومناقشة

السابع والعشرين

2

تدريب الطالب على ما تعلمو

تطبيقات وتمارين

عملي

اسئلة عامة ومناقشة

الثامن والعشرين

2

معرفة الطالب كيفية التعامل في

مين ( االلغام )

عملي

اسئلة عامة ومناقشة

التاسع والعشرين

2

معرفة الطالب كيفية التعامل في

مين ( االلغام )

عملي

اسئلة عامة ومناقشة

الثالثون

2

تدريب الطالب على ما تعلمو

تطبيقات وتمارين

عملي

اسئلة عامة ومناقشة

والعشرين
السادس

والعشرين

الخاصة مع النطق الصحيح

مواد مخدر ( المواد المخدرة)

عملي

اسئلة عامة ومناقشة

عملي

اسئلة عامة ومناقشة
اسئلة عامة ومناقشة

االيجابي )
االيجابي )

المجتمع
المجتمع

المجتمع
المجتمع

وامتحان

وامتحان

 .12البنية التحتية
1ـ الكتب المقررة المطلوبة

درك مطلب شنيدارى

2ـ المراجع الرئيسية (المصادر)

المنهج السماعي بواسطة القرص المدمج للمنهج

نقد كتاب التركيب في اللغة الفارسية

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها ( المجالت العلمية ,

التقارير ) ....,

ب ـ المراجع االلكترونية ,مواقع االنترنيت ....
 .13خطة تطوير المقرر الدراسي
- 1تحفيز الطالب على االستعانة بالوسائل السمعية والمرئية لغرض تطوير مهاراتو في المحادثة .
- 2تحفيز الطالب على حفظ اكثر قدر ممكن من الكلمات باللغة الفارسية ومعرفة معناىا باللغة العربية حتى يكون خزينو من الكلمات كافياً
ومساعداً لو في التعبير عما يريد باللغة الفارسية .
- 3تشجيع الطالب على التكلم باللغة الفارسية حتى وإن اخطأ بالتلفظ او ايراد كلمات غير صحيحة والعمل على بيان الصحيح منها من
5

حيث اللفظ والمعنى .

- 4تطوير المهارات عن طريق االستفادة من مواقع االنترنت والوسائل المعاصرة والحديثة االخرى .

6

نموذج وصف المقرر

وصف المقرر
يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.؛

 .1انًؤسسح انرعهًٛٛح
 .2انقسى العهً / ٙانًشكز

[[[
[[[[ج
[[
كهٛح انهغاخ قسى انهغح انفاسسٛحك

 .3اسى  /سيز انًقشس

اَشاء /انًشحهح انثاَٛح

 .4أشكال انحضٕس انًراحح

دٔاو سسًٕٚ ٙيٙ

 .5انفصم  /انسُح

سُٕ٘

 .6عذد انساعاخ انذساسٛح (انكه)ٙ

 60ساعح

 .7ذاسٚخ إعذاد ْزا انٕصف
 .8أْذاف انًقشس

 2018/1/7أ.و.د .ساي ٙعثذ انحسٍ

ذعهٛى انطالب اسانٛة كراتح االَشاء ٔفَُٕح

الصفحة 1

.10

يخشخاخ اليقشس ٔطشائق انرعهٛى ٔانرعهى ٔانرقٛٛى

أ -األْذاف انًعشفٛح
أ -1ذعهٛى انطالب يٓاساخ كراتح االَشاء ٔفَُٕح انًرُٕعح
أ -2اطالعٓى عهٗ االسانٛة انًعاصشِ تٓارا انخصٕص
أ -3ديح انًٓاساخ يع انرُٕع ف ٙفٓى يضاي ٍٛانُصٕص
أ-4
أ-5
أ-6
ب  -األْذاف انًٓاساخٚح انخاصح تاليقشس.
ب – 1كراتح االخالصاخ انًعرًذِ يٍ انًقاند انًطٕنّ
ب - 2االطالع عهٗ فٌُٕ ٔاشكال انكراتاخ انًعاصشِ
ب - 3االنًاو تانُصٕص انعايّ ٔانًرخصصّ
ب-4
طشائق انرعهٛى ٔانرعهى
يٍ خالل انًحاضشاخ انرفاعه / ّٛانًُاقشاخ انفشدٔ ّٚاندًاع/ ّٛانرقٛى ٔانرقٕٚى

طشائق انرقٛٛى
االيرحاَاخ انرحشٚشٔ ّٚاالخرثاساخ انٕٛيّٛ
 40تانًائّ فصه 60ٔ ٙتانًائّ َٓائٙ
ج -األْذاف انٕخذاَٛح ٔانقًٛٛح
ج -1ذشٕٚق انطالب ٔاثاسج ٔخذآَى ٔعٕاطفٓى نالطالع عهٗ انًسردذاخ ف ٙيدال انكراتّ انًرذأنّ
ج -2خهق ذُافس ششٚف ٔيحثة َحٕ انكراتّ انًثذعّ
ج-3
ج-4
طشائق انرعهٛى ٔانرعهى
انقاء انًحاضشاخ  /حٕاس ٔيُاقشاخ خًاعٔ ّٛفشدّٚ
طشائق انرقٛٛى
اخشاء االيرحاَاخ فصهٕٚٔ ّٛئ ّٛذًاسَ ٍٚضشٔ ّٚعًه ّٛتٓزا انخصٕص

الصفحة 2

د  -انًٓاساخ انعايح ٔانرأْٛهٛح انًُقٕنح ( انًٓاساخ األخشٖ انًرعهقح تقاتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕس انشخص.) ٙ
د -1اسرخذاو انٕسائم انرعه (( ًّٛٛسًعٔ ّٛتصش)) ّٚ
د-2
د-3
د-4
.11
األسثٕع

تُٛح انًقشس
انساعاخ

1

4

2
3
4
5
6
7

4
4
4
4
4
4

.12

طشٚقح انرعهٛى

طشٚقح انرقٛٛى

اسى انٕحذج  /أٔ
انًٕضٕع

يخشخاخ انرعهى
انًطهٕتح
كراتح االَشاء

االَشاء

يحاضشاخ

=
=
=
=
=
=

=
=
=
=
=
=

=
=
=
=
=
==

ايرحاٌ
ذحشٚش٘
=
=
=
=
=

انثُٛح انرحرٛح

1ـ انكرة انًقشسج انًطهٕتح

كتاب كار نكارش ونشاء ( )1حسن ذو الفقاري

2ـ انًشاخع انشئٛسٛح (انًصادس)

=
=
=
فن العروض وحبوره يف اللغتني العربية والفارسية

اـ انكرة ٔانًشاخع انرٕٚ ٙصٗ تٓا
( انًدالخ انعهًٛح  ,انرقاسٚش ) ....,

كتاب (ازفا) اربعة اجزا  ،يداهلل مثرة

ب ـ انًشاخع االنكرشَٔٛح ,يٕاقع االَرشَٛد
....

.13

خطح ذطٕٚش انًقشس انذساسٙ

انُضش يٍ خذٚذ تًُٓح االَشاء تًا ٚالئى انُاطق ٍٛتانعشت ّٛتركٛف انًٕاضٛع تًا ُٚسدى يع يسرٕ انطالب

الصفحة 3

الصفحة 4

الصفحة 5

الصفحة 6

الصفحة 7

الصفحة 8

الصفحة 9

الصفحة
10

الصفحة
11

الصفحة
12

الصفحة
13

الصفحة
14

الصفحة
15

الصفحة
16

الصفحة
17

الصفحة
18

الصفحة
19

الصفحة
20

الصفحة
21

الصفحة
22

وصف المقرر
وصف المقرر

يوفر وصف المقرر ىذا إيجازاً مقتضياً ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرىناً عما إذا كان قد حقق االستفادة
القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.؛

 .1المؤسسة التعليمية

جامعة بغداد  /كلية اللغات
قسم اللغة الفارسية

 .2القسم العلمي  /المركز
 .3اسم  /رمز المقرر

القراءة

 .4أشكال الحضور المتاحة

دوام رسمي (  2ساعات اسبوعياً )

 .5الفصل  /السنة

السنة الدراسية االولى ( المرحلة االولى )

 .6عدد الساعات الدراسية (الكلي)

 60ساعة (  30اسبوع ×  2ساعة )

 .7تاريخ إعداد ىذا الوصف

 2018/1/7أ.م .د .عقيل عبد الحسين

 .8أىداف المقرر

يهدف المقرر الدراسي ( القراءة ) لطلبة المرحلة االولى في نهاية السنة الدراسية ان يصل الى مستوى خاص وكما ىو مدرج في أدناه :

- 1تعليم الطالب على القراءة والنطق الصحيح
- 2

 .10مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
أ -األىداف المعرفية

أ -1معرفة خطوات القراءة النطق باللغة الفارسية .
أ -2نطق الحروف والكلمات بشكل صحيح .

أ -3جعل الطالب يقراء الكلمة بشكل صحيح .
أ -4اكتساب مهارات القراءة الصحيحة .

1

ب  -األىداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.

ب – 1تعرف الطالب على المادة النظرية المعطاة لو واعطاؤه امثلة ونماذج اكثر
طرائق التعليم والتعلم

- 1قراءات  ،تعلم ذاتي  ،حلقات نقاش.

 -- 2التدريبات واألنشطة في قاعة الدرس .
 -- 3إرشاد الطالب إلى بعض المواقع االلكترونية لإلفادة منها .
طرائق التقييم
- 1المشاركة في قاعة الدرس.
- 2تقديم األنشطة المختلفة.
- 3واجبات منزلية .

- 4اختبارات فصلية ونهائية وأنشطة .
ج -األىداف الوجدانية والقيمية

ج -1تطوير قدرة الطالب للعمل على أداء الواجبات وتسليمها في الموعد المقرر .
ج -2التفكير المنطقي والبرمجي إليجاد حلول للمشاكل بأسلوب نظري وعملي .
ج -3تطوير قدرة الطالب على القراءة والنطق الصحيح

طرائق التعليم والتعلم
- 1إدارة المحاضرة على نحو يشعر بأىمية الوقت.

- 2تكليف الطالب ببعض األنشطة والواجبات الجماعية.
- 3تخصيص نسبة من الدرجة لألنشطة الجماعية.
طرائق التقييم
- 1المشاركة الفاعلة في قاعة الدرس دليل التزام الطالب وتحملو المسؤولية.

- 2االلتزام بالموعد المحدد في تقديم الواجبات والبحوث المطلوبة من الطالب تقديمها.
- 3تعبر االختبارات الفصلية والنهائية عن االلتزام والتحصيل المعرفي والمهاري.
د  -المهارات العامة والتأىيلية المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ).
د -1تنمية قدرة الطالب على التعامل مع وسائل التقنية.
د -2تنمية قدرة الطالب على التعامل مع اإلنترنت.

د -3تنمية قدرة الطالب على التعامل مع الوسائل المتعددة.
د -4تطوير قدرة الطالب على الحوار والمناقشة.
د -5مهارات التواصل مع االخرين والعمل كفريق .

د -6تسليم العمل او الواجب بالوقت المحدد وبشكل مقبول .

2

 .11بنية المقرر
األسبوع

الساعات

مخرجات التعلم المطلوبة

اسم الوحدة  /أو الموضوع

2

2

حعلٍن القراءة واللفظ

2
2

2
2

=
=

2

2

=

2
2

2
2

=
=

2

2

=

االول
الثاني
الثالث
الرابع
الخامس
السادس
السابع

طريقة التعليم

طريقة التقييم

فً الوٌطقت
الجبلٍت
هكخبخٌا
فً الوخخبر
فً هلعب
آزادي
كرة القذم
فً الوسخشفى
الصحت افضل
ًعوت

القاء
هحاضراث
=
=
=
=
=
=

 .12البنية التحتية
1ـ الكتب المقررة المطلوبة

آزاهاٌشكاٍ زباى فارسى( )1د.زهرا ابى الحسي/د.غالم رضا
/طهراى اًخشاراث سوج . 1392هـ.ش .
ً-صىص فارسٍت صىحٍت خاصت بالٌاطقٍي لغٍر الفارسٍت .

2ـ المراجع الرئيسية (المصادر)

دراسة حركية ألفعال نص موالنا (ماز بااليم)

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها ( المجالت العلمية ,

التقارير ) ....,

ب ـ المراجع االلكترونية ,مواقع االنترنيت ....
 .13خطة تطوير المقرر الدراسي
- 1تحفيز الطالب على االستعانة بالوسائل السمعية والمرئية لغرض تطوير مهاراتو في القراءة .

- 2تطوير المهارات عن طريق االستفادة من مواقع االنترنت والوسائل المعاصرة والحديثة االخرى .

3

نموذج وصف المقرر
وصف المقرر

يوفر وصف المقرر ىذا إيجازاً مقتضياً ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرىناً عما إذا كان قد حقق االستفادة
القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.؛

 .1المؤسسة التعليمية
 .2القسم العلمي  /المركز

جامعة بغداد  /كلية اللغات
قسم اللغة الفارسية

 .3اسم  /رمز المقرر

القواعد

 .4أشكال الحضور المتاحة

دوام رسمي (  3ساعات اسبوعياً )

 .5الفصل  /السنة

السنة الدراسية الثانية

 .6عدد الساعات الدراسية (الكلي)

 90ساعة (  30اسبوع ×  3ساعة )

 .7تاريخ إعداد ىذا الوصف

 2018/1/7م .نازك قاسم ،م.م .عباس خليف  ،م.م .غيداء عبد الزىرة

 .8أىداف المقرر
يهدف المقرر الدراسي ( القواعد ) لطلبة المرحلة الثانية في نهاية السنة الدراسية ان يصل الى مستوى خاص وكما ىو مدرج في أدناه :
- 1معرفة الطالب اساسيات القواعد الصحيح لحروف اللغة الفارسية .
- 2تمكين الطالب من تكوين جمل بسيطة تعبر عن مضامين بدائية بسيطة .
- 3تمكين الطالب من معرفة الفعل الرئيسي ( بسيط او مركب ) ومعرفة جذره والمصدر المرخم والتي على اساسو سيتمكن الطالب من معرفة
زمن الفعل .

 .10مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
أ -األىداف المعرفية

أ -1معرفة خطوات القواعد باللغة الفارسية .

أ -2نطق الحروف والكلمات بشكل صحيح .
أ -3تدريب الطالب على سماع الكلمة وسرعة معرفة معناىا .
أ-4جعل الطالب يقراء ويكتب الكلمة بشكل صحيح .

ب  -األىداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.
ب – 1تعرف الطالب على المادة النظرية المعطاة لو واعطاؤه امثلة ونماذج اكثر .

ب – 2المناقشة داخل القاعة وتشجيع الطلبة على االسئلة وكذلك محاولة االجابة على الطلبة االخرين .
ب – 3تزويد الطالب بتمارين داخل القاعة لمعرفة مدى استيعابو لها .

ب -4حث الطالب على كتابة واجب بيتي وعلى اثرىا تناقش النقاط الضعيفة واالخطاء داخل القاعة الدراسية وتصحيح وتصويب االخطاء
طرائق التعليم والتعلم
- 1قراءات  ،تعلم ذاتي  ،حلقات نقاش.
 -- 2التدريبات واألنشطة في قاعة الدرس .

 -- 3إرشاد الطالب إلى بعض المواقع االلكترونية لإلفادة منها .

 -- 4عقد حلقات بحثية يتم من خاللها تقوية الطلبة وتشجيعهم على المحادثة باللغة الفارسية .
- 5تقديم عروض سمعية ومرئية تزيد من ادراك الطالب للكلمة وتلفظها واستيعابها الصحيح .
طرائق التقييم
- 1المشاركة في قاعة الدرس.
- 2تقديم األنشطة المختلفة.
- 3واجبات منزلية .

- 4اختبارات فصلية ونهائية وأنشطة .
ج -األىداف الوجدانية والقيمية

ج -1تطوير قدرة الطالب للعمل على أداء الواجبات وتسليمها في الموعد المقرر .
ج -2التفكير المنطقي والبرمجي إليجاد حلول للمشاكل بأسلوب نظري وعملي .
ج -3تطوير قدرة الطالب على الحوار والمناقشة.

ج -4التفاعل مع الطلبة االخرين وتشكيل مجموعات للمحادثة .
ج -5فهم وتذوق الموضوعات المراد التحدث بها .
طرائق التعليم والتعلم

- 1إدارة المحاضرة على نحو يشعر بأىمية الوقت.

- 2تكليف الطالب ببعض األنشطة والواجبات الجماعية.
- 3تخصيص نسبة من الدرجة لألنشطة الجماعية.
طرائق التقييم
- 1المشاركة الفاعلة في قاعة الدرس دليل التزام الطالب وتحملو المسؤولية.

- 2االلتزام بالموعد المحدد في تقديم الواجبات والبحوث المطلوبة من الطالب تقديمها.
- 3تعبر االختبارات الفصلية والنهائية عن االلتزام والتحصيل المعرفي والمهاري.

د  -المهارات العامة والتأىيلية المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ).
د -1تنمية قدرة الطالب على التعامل مع وسائل التقنية.
د -2تنمية قدرة الطالب على التعامل مع اإلنترنت.

د -3تنمية قدرة الطالب على التعامل مع الوسائل المتعددة.
د -4تطوير قدرة الطالب على الحوار والمناقشة.
د -5مهارات التواصل مع االخرين والعمل كفريق .

د -6تسليم العمل او الواجب بالوقت المحدد وبشكل مقبول .

 .11بنية المقرر
األسبوع

الساعات

مخرجات التعلم المطلوبة

اسم الوحدة  /أو الموضوع

طريقة التعليم

طريقة التقييم

االول

3

معرفة الطالب حروف اللغة

الدخول الى ايران ( ورود بو

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الفارسية

ايران ) ويشمل  :في المطار
( در فرودگاه )

الثاني

3

معرفة الطالب حروف اللغة

في المنزل ( در خانو )

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الثالث

3

تدريب الطالب على ما تعلمو

تطبيقات وتمارين

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الرابع

3

معرفة الطالب النطق الصحيح

علمني ( بو من ياد بده ) ويشمل

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الخامس

3

معرفة الطالب النطق الصحيح

افراد العائلة ( افراد خانواده)

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

السادس

3

تدريب الطالب على ما تعلمو

تطبيقات وتمارين

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

السابع

3

معرفة الطالب القراءة الصحيحة

صباح الخير ( صبح بو خير )

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الفارسية

 :علمني ( بو من ياد بده )

ويشمل  :صباح الخير ( صبح

وامتحان

بو خير )

 .12البنية التحتية
1ـ الكتب المقررة المطلوبة
2ـ المراجع الرئيسية (المصادر)

الكتاب الم نهجي –

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها ( المجالت العلمية ,

الصحف – المجالت – المعاجم –

ب ـ المراجع االلكترونية ,مواقع االنترنيت ....

المواقع االلكترونية التي تتحدث اللغة الفارسية – القنوات التلفزيونية باللغة الفارسية .

التقارير ) ....,

معنى كلمة االرض ومرادفاتها في اللغة الفارسية

 .13خطة تطوير المقرر الدراسي
- 1تحفيز الطالب على االستعانة بالوسائل السمعية والمرئية لغرض تطوير مهاراتو في المحادثة .
- 2تحفيز الطالب على حفظ اكثر قدر ممكن من الكلمات باللغة الفارسية ومعرفة معناىا باللغة العربية حتى يكون خزينو من الكلمات كافياً
ومساعداً لو في التعبير عما يريد باللغة الفارسية .
- 3تشجيع الطالب على التكلم باللغة الفارسية حتى وإن اخطأ بالتلفظ او ايراد كلمات غير صحيحة والعمل على بيان الصحيح منها من
حيث اللفظ والمعنى .

- 4تطوير المهارات عن طريق االستفادة من مواقع االنترنت والوسائل المعاصرة والحديثة االخرى .

نموذج وصف المقرر
وصف المقرر

يوفر وصف المقرر ىذا إيجازاً مقتضياً ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرىناً عما إذا كان قد حقق االستفادة
القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.؛

 .1المؤسسة التعليمية

جامعة بغداد  /كلية اللغات
قسم اللغة الفارسية

 .2القسم العلمي  /المركز
 .3اسم  /رمز المقرر

المحادثة

 .4أشكال الحضور المتاحة

دوام رسمي (  3ساعات اسبوعياً )

 .5الفصل  /السنة

السنة الدراسية الثانية ( المرحلة الثانية )

 .6عدد الساعات الدراسية (الكلي)

 90ساعة (  30اسبوع ×  3ساعة )

 .7تاريخ إعداد ىذا الوصف

 2018/1/7م.م .غازي فيصل  ،م.م .غيداء عبد الزىرة  ،م.م .حسام عبد الحسن

 .8أىداف المقرر
يهدف المقرر الدراسي ( المحادثة ) لطلبة المرحلة الثانية في نهاية السنة الدراسية ان يصل الى مستوى خاص وكما ىو مدرج في أدناه :
- 1معرفة الطالب اساسيات التلفظ الصحيح لحروف اللغة الفارسية .
- 2تمكين الطالب من استيعاب الكلمة سماعياً وبشكل صحيح .
- 3تمكين الطالب من قراءة وتلفظ الكلمة بشكل صحيح .

- 4تمكين الطالب من معرفة الفعل الرئيسي ( بسيط او مركب ) ومعرفة جذره والمصدر المرخم والتي على اساسو سيتمكن الطالب من معرفة
زمن الفعل .

- 5تمكين الطالب من وضع اساس لو في تعلم الحديث والتعبير ولو بشكل بسيط .
- 6تمكين الطالب من تكوين جمل بسيطة تعبر عن مضامين بدائية بسيطة .
- 7تمكين الطالب من حفظ كلمات باللغة الفارسية ومعرفة معناىا باللغة العربية وجعلها خزين يمكنو من استعمالها في جمل تعبر عن امور
يريد بيانها وايضاحها للمتلقي .

- 8تمكين الطالب من حفظ الكلمة شكالً ورسماً ( كتابة الكلمة ) .
 .10مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم

أ -األىداف المعرفية

أ -1معرفة خطوات المحادثة والتحدث باللغة الفارسية .
أ -2نطق الحروف والكلمات بشكل صحيح .

أ -3تدريب الطالب على سماع الكلمة وسرعة معرفة معناىا .
أ-4جعل الطالب يقراء ويكتب الكلمة بشكل صحيح .

أ -5جعل الطالب التحدث بجمل مفهومة ومعبرة عن الموضوع المراد ايصالو الى المتلقي .
أ -6حفظ اكبر قدر ممكن من الكلمات ومعانيها وجعلها خزين لتكوين جمل .

أ -7التأكد من ان الطالب قادر على المحادثة الموافقة لقواعد اللغة الفارسية .
أ -8اكتساب مهارات المحادثة الصحيحة .
ب  -األىداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.

ب – 1تعرف الطالب على المادة النظرية المعطاة لو واعطاؤه امثلة ونماذج اكثر .

ب – 2المناقشة داخل القاعة وتشجيع الطلبة على االسئلة وكذلك محاولة االجابة على الطلبة االخرين .
ب – 3تزويد الطالب بتمارين داخل القاعة لمعرفة مدى استيعابو لها .

ب -4حث الطالب على كتابة واجب بيتي وعلى اثرىا تناقش النقاط الضعيفة واالخطاء داخل القاعة الدراسية وتصحيح وتصويب االخطاء
طرائق التعليم والتعلم
- 1قراءات  ،تعلم ذاتي  ،حلقات نقاش.

 -- 2التدريبات واألنشطة في قاعة الدرس .

 -- 3إرشاد الطالب إلى بعض المواقع االلكترونية لإلفادة منها .
 -- 4عقد حلقات بحثية يتم من خاللها تقوية الطلبة وتشجيعهم على المحادثة باللغة الفارسية .
- 5تقديم عروض سمعية ومرئية تزيد من ادراك الطالب للكلمة وتلفظها واستيعابها الصحيح .
طرائق التقييم
- 1المشاركة في قاعة الدرس.
- 2تقديم األنشطة المختلفة.
- 3واجبات منزلية .

- 4اختبارات فصلية ونهائية وأنشطة .
ج -األىداف الوجدانية والقيمية
ج -1تطوير قدرة الطالب للعمل على أداء الواجبات وتسليمها في الموعد المقرر .
ج -2التفكير المنطقي والبرمجي إليجاد حلول للمشاكل بأسلوب نظري وعملي .
ج -3تطوير قدرة الطالب على الحوار والمناقشة.

ج -4التفاعل مع الطلبة االخرين وتشكيل مجموعات للمحادثة .
ج -5فهم وتذوق الموضوعات المراد التحدث بها .
طرائق التعليم والتعلم
- 1إدارة المحاضرة على نحو يشعر بأىمية الوقت.

- 2تكليف الطالب ببعض األنشطة والواجبات الجماعية.
- 3تخصيص نسبة من الدرجة لألنشطة الجماعية.

طرائق التقييم
- 1المشاركة الفاعلة في قاعة الدرس دليل التزام الطالب وتحملو المسؤولية.
- 2االلتزام بالموعد المحدد في تقديم الواجبات والبحوث المطلوبة من الطالب تقديمها.
- 3تعبر االختبارات الفصلية والنهائية عن االلتزام والتحصيل المعرفي والمهاري.

د  -المهارات العامة والتأىيلية المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ).
د -1تنمية قدرة الطالب على التعامل مع وسائل التقنية.
د -2تنمية قدرة الطالب على التعامل مع اإلنترنت.

د -3تنمية قدرة الطالب على التعامل مع الوسائل المتعددة.
د -4تطوير قدرة الطالب على الحوار والمناقشة.
د -5مهارات التواصل مع االخرين والعمل كفريق .

د -6تسليم العمل او الواجب بالوقت المحدد وبشكل مقبول .

 .11بنية المقرر
األسبوع

الساعات

مخرجات التعلم المطلوبة

اسم الوحدة  /أو الموضوع

طريقة التعليم

طريقة التقييم

االول

3

معرفة الطالب حروف اللغة

في المكتب العقاري

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الثاني

3

معرفة الطالب حروف اللغة

في البناية

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الثالث

3

تدريب الطالب على ما تعلمو

تطبيقات وتمارين

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الرابع

3

معرفة الطالب النطق الصحيح

االلوان

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الخامس

3

معرفة الطالب النطق الصحيح

االتجاىات

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

السادس

3

تدريب الطالب على ما تعلمو

تطبيقات وتمارين

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

السابع

3

معرفة الطالب القراءة الصحيحة

الضيافة

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الثامن

3

معرفة الطالب القراءة الصحيحة

مع الضيوف

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

التاسع

3

تدريب الطالب على ما تعلمو

تطبيقات وتمارين

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

العاشر

3

معرفة الطالب كيفية السؤال

في المطعم ()1

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الحادي عشر

3

معرفة الطالب كيفية السؤال

في المطعم ()2

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الثاني عشر

3

تدريب الطالب على ما تعلمو

تطبيقات وتمارين

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الثالث عشر

3

معرفة الطالب بالمعلومات

انت المريض

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الرابع عشر

3

معرفة الطالب بالمعلومات

انا المريض

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الخامس عشر

3

تدريب الطالب على ما تعلمو

تطبيقات وتمارين

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

السادس عشر

3

معرفة الطالب باالمور العامة

العيادة الطبية

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

السابع عشر

3

معرفة الطالب باالمور العامة

انتظار الطبيب

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الثامن عشر

3

تدريب الطالب على ما تعلمو

تطبيقات وتمارين

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

التاسع عشر

3

معرفة الطلب بالمحيط الجامعي

العملة النقدية االيرانية

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

العشرون

3

معرفة الطالب بالمحيط الجامعي

النقود

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الحادي والعشرين

3

تدريب الطالب على ما تعلمو

تطبيقات وتمارين

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الثاني والعشرين

3

معرفة الطالب باالشياء التي حولو

في المصرف ()1

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الثالث والعشرين

3

معرفة الطالب باالشياء التي حولو

في المصرف ()2

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الرابع والعشرين

3

تدريب الطالب على ما تعلمو

تطبيقات وتمارين

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الخامس

3

معرفة الطالب كيفية التعامل في

اتصال ىاتفي

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

والعشرين

الفارسية
الفارسية

والجواب
والجواب

الخاصة مع النطق الصحيح
الخاصة مع النطق الصحيح

المجتمع

وامتحان

وامتحان

وامتحان

وامتحان

3

معرفة الطالب كيفية التعامل في

االتصال ىاتفيا مع االم

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

السادس

السابع والعشرين

3

تدريب الطالب على ما تعلمو

تطبيقات وتمارين

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الثامن والعشرين

3

معرفة الطالب كيفية التعامل في

العائلة

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

التاسع والعشرين

3

معرفة الطالب كيفية التعامل في

ماذا تعلمنا

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الثالثون

3

والعشرين

المجتمع

المجتمع
المجتمع

تدريب الطالب على ما تعلمو

تطبيقات وتمارين

نظري

اسئلة عامة ومناقشة
وامتحان

 .12البنية التحتية
1ـ الكتب المقررة المطلوبة

رحلة مع الفارسية (سفرى با زبان فارسى – دكتور مسعود فكري )

2ـ المراجع الرئيسية (المصادر)

الكتاب المنهجي – المعجم اللغوي

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها ( المجالت العلمية ,

الصحف – المجالت – المعاجم – الوسائل السمعية والمرئية .

ب ـ المراجع االلكترونية ,مواقع االنترنيت ....

المواقع االلكترونية التي تتحدث اللغة الفارسية – القنوات التلفزيونية باللغة الفارسية .

التقارير ) ....,

االدب الفارسي في العصور الوسطى

 .13خطة تطوير المقرر الدراسي
- 1تحفيز الطالب على االستعانة بالوسائل السمعية والمرئية لغرض تطوير مهاراتو في المحادثة .

- 2تحفيز الطالب على حفظ اكثر قدر ممكن من الكلمات باللغة الفارسية ومعرفة معناىا باللغة العربية حتى يكون خزينو من الكلمات كافياً
ومساعداً لو في التعبير عما يريد باللغة الفارسية .
- 3تشجيع الطالب على التكلم باللغة الفارسية حتى وإن اخطأ بالتلفظ او ايراد كلمات غير صحيحة والعمل على بيان الصحيح منها من
حيث اللفظ والمعنى .

- 4تطوير المهارات عن طريق االستفادة من مواقع االنترنت والوسائل المعاصرة والحديثة االخرى .

الصفحة 1

نموذج وصف المقرر
وصف المقرر

يوفر وصف المقرر ىذا إيجازاً مقتضياً ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرىناً عما إذا كان قد حقق االستفادة
القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.؛

 .1المؤسسة التعليمية

جامعة بغداد  /كلية اللغات
قسم اللغة الفارسية

 .2القسم العلمي  /المركز
 .3اسم  /رمز المقرر

المقالة و المراسالت

 .4أشكال الحضور المتاحة

دوام رسمي ( ثالث ساعات اسبوعياً )

 .5الفصل  /السنة

السنة الدراسية الثانية ( المرحلة الثانية )

 .6عدد الساعات الدراسية (الكلي)

 90ساعة (  30اسبوع ×  3ساعة )

 .7تاريخ إعداد ىذا الوصف

 2018/1/7د .عباس داوي

 .8أىداف المقرر
يهدف المقرر الدراسي ( المحادثة ) لطلبة المرحلة الرابعة في نهاية السنة الدراسية ان يصل الى مستوى خاص وكما ىو مدرج في أدناه :
- 1تعريف الطالب بأساليب الترجمة و انواعها باللغة الفارسية .
- 2تعريف الطالب بقواعد و اسس الترجمة باللغة الفارسية.
- 3تعريف الطالب بأنواع النصوص المترجمة.
- 4تمكين الطالب من تطبيق قواعد اللغة الفارسية التي تعلمها خالل المراحل السابقة في ترجمة النصوص المتنوعة .
- 5تمكين الطالب من ترجمة النصوص المتنوعة باللغتين العربية و الفارسية .
 .10مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم

الصفحة 2

أ -األىداف المعرفية

أ -1تمكين الطالب من الترجمة باللغتين العربية و الفارسية .

أ -3تعريف الطالب بقواعد و اسس ترجمة النصوص باللغة الفارسية .
أ -3تدريب الطالب على الترجمة باللغتين العربية و الفارسية .
أ -4تعريف الطالب بأساليب الترجمة وأنواعها المختلفة.

أ -5اكتساب مهارات الترجمة الصحيحة باللغتين العربية و الفارسية .
أ -6حفظ اكبر قدر ممكن من الكلمات ومعانيها وجعلها خزين الستخدامها في الترجمة .
أ -7التأكد من ان الطالب قادر على الترجم الموافقة لقواعد اللغتين العربية و الفارسية .
ب  -األىداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.

ب – 1تعرف الطالب على المادة النظرية المعطاة لو واعطاؤه امثلة ونماذج اكثر .

ب – 3المناقشة داخل القاعة وتشجيع الطلبة على االسئلة وكذلك محاولة االجابة على الطلبة االخرين .
ب – 3تزويد الطالب بتمارين داخل القاعة لمعرفة مدى استيعابو لها .

ب -4حث الطالب على كتابة واجب بيتي وعلى اثرىا تناقش النقاط الضعيفة واالخطاء داخل القاعة الدراسية وتصحيح وتصويب االخطاء
طرائق التعليم والتعلم
- 1قراءات  ،تعلم ذاتي  ،حلقات نقاش.
 -- 2التدريبات واألنشطة في قاعة الدرس .

 -- 3إرشاد الطالب إلى بعض المواقع االلكترونية لإلفادة منها .

 -- 4عقد حلقات بحثية يتم من خاللها تقوية الطلبة وتشجيعهم على المحادثة باللغة الفارسية .
- 5تقديم عروض سمعية ومرئية تزيد من ادراك الطالب للجملة وتلفظها واستيعابها الصحيح .
طرائق التقييم
- 1المشاركة في قاعة الدرس.
- 2تقديم األنشطة المختلفة.
- 3واجبات منزلية .

- 4اختبارات فصلية ونهائية وأنشطة .
ج -األىداف الوجدانية والقيمية

ج -1تطوير قدرة الطالب للعمل على أداء الواجبات وتسليمها في الموعد المقرر .
ج -3التفكير المنطقي والبرمجي إليجاد حلول للمشاكل بأسلوب نظري وعملي .
ج -3تطوير قدرة الطالب على الحوار والمناقشة.

ج -4التفاعل مع الطلبة االخرين وتشكيل مجموعات لترجمة النصوص .
ىا .
ج -5فهم وتذوق الموضوعات المراد ترجمت
طرائق التعليم والتعلم
- 1إدارة المحاضرة على نحو يشعر بأىمية الوقت.
- 2تكليف الطالب ببعض األنشطة والواجبات الجماعية.
- 3تخصيص نسبة من الدرجة لألنشطة الجماعية.
طرائق التقييم

الصفحة 3

- 1المشاركة الفاعلة في قاعة الدرس دليل التزام الطالب وتحملو المسؤولية.

- 2االلتزام بالموعد المحدد في تقديم الواجبات والبحوث المطلوبة من الطالب تقديمها.
- 3تعبر االختبارات الفصلية والنهائية عن االلتزام والتحصيل المعرفي والمهاري.

د  -المهارات العامة والتأىيلية المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ).
د -1تنمية قدرة الطالب على التعامل مع وسائل التقنية.
د -3تنمية قدرة الطالب على التعامل مع اإلنترنت.

د -3تنمية قدرة الطالب على التعامل مع الوسائل المتعددة.
د -4تطوير قدرة الطالب على الحوار والمناقشة.
د -5مهارات التواصل مع االخرين والعمل كفريق .

د -6تسليم العمل او الواجب بالوقت المحدد وبشكل مقبول .

الصفحة 4

 .11بنية المقرر
األسبوع

الساعات

مخرجات التعلم المطلوبة

اسم الوحدة  /أو الموضوع

طريقة التعليم

طريقة التقييم

االول

3

تعريف الطالب بأنواع النصوص و

انواع النص واساليب الترجمة

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الثاني

3

تدريب الطالب على ما تعلمو

تطبيقات وتمارين

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الثالث

3

تعريف الطالب بكيفية ترجمة

ترجمة النكرة والمعرفة ( ترجمو

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الرابع

3

تدريب الطالب على ما تعلمو

تطبيقات وتمارين

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الخامس

3

تعريف الطالب بكيفية ترجمة

ترجمة الجملة االسمية و الفعلية

الجملة االسمية و الفعلية

( ترجمو جملو اسمى و فعلى)

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

السادس

3

تدريب الطالب على ما تعلمو

تطبيقات وتمارين

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

السابع

3

تعريف الطالب بكيفية ترجمة

ترجمة الفعل داشتن (ترجمو فعل

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الثامن

3

تدريب الطالب على ما تعلمو

تطبيقات وتمارين

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

التاسع

3

تعريف الطالب بكيفية ترجمة

ترجمة الفعل الماضي (ترجمو

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

العاشر

3

تدريب الطالب على ما تعلمو

تطبيقات وتمارين

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الحادي عشر

3

تعريف الطالب بكيفية ترجمة

ترجمة الفعل المضارع والمستقبل

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

اساليب الترجمة

النكرة و المعرفة

الفعل داشتن

الفعل الماضي

الفعل المضارع و المستقبل و
المجهول

( انواع متن و روشهای ترجمو )

نکره و معرفو)

داشتن)

فعل ماضى).

والمجهول (ترجمو فعل حال ,

وامتحان

وامتحان

وامتحان

وامتحان

وامتحان

آينده و مجهول ).

الثاني عشر

3

تدريب الطالب على ما تعلمو

تطبيقات وتمارين

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الثالث عشر

3

تعريف الطالب بكيفية ترجمة

ترجمة التراكيب الوصفيةاالضافية

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

ترجمة التراكيب الوصفية
االضافية

(ترجمو تركيبهاى وصفي اضافى)

وامتحان

الرابع عشر

3

تدريب الطالب على ما تعلمو

تطبيقات وتمارين

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الخامس عشر

3

تعريف الطالب بكيفية ترجمة

اسم التفضيل و فعل التعجب

ترجمةاسم التفضيل وفعل

التعجب ( ترجمو اسم تفضيل و

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

وامتحان

فعل تعجب )

السادس عشر

3

تدريب الطالب على ما تعلمو

تطبيقات وتمارين

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

السابع عشر

3

تعريف الطالب بكيفية ترجمة

ترجمة المفعول المطلق و التمييز

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الثامن عشر

3

تدريب الطالب على ما تعلمو

تطبيقات وتمارين

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

المفعول المطلق و التمييز

( ترجمو فعل مطلق و تمييز )

الصفحة 5

وامتحان

وامتحان

التاسع عشر

3

تعريف الطالب بكيفية ترجمة

ترجمة حروف الجر ( ترجمو

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

العشرون

3

تدريب الطالب على ما تعلمو

تطبيقات وتمارين

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الحادي والعشرين

3

تعريف الطالب بكيفية ترجمة

ترجمة الحال (تترجمو حال)

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الثاني والعشرين

3

تدريب الطالب على ما تعلمو

تطبيقات وتمارين

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الثالث والعشرين

3

تعريف الطالب بكيفية ترجمة

ترجمة األفعال المساعدة (ترجمو

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الرابع والعشرين

3

تدريب الطالب على ما تعلمو

تطبيقات وتمارين

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الخامس

3

تعريف الطالب بكيفية ترجمة

ترجمة المترادفات (ترجمو

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

3

تدريب الطالب على ما تعلمو

تطبيقات وتمارين

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

السابع والعشرين

3

تعريف الطالب بكيفية ترجمة

تقطيع الجمل الطويلة  ،تقديم و

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

والعشرين
السادس

والعشرين

حروف جر)

حروف الجر

الحال

االفعال المساعدة

المترادفات

الجمل الطويلة و التقديم و
التأخير

فعلهاى كمكى)

مترادفها)

تأخير (تقطيع جملو ىاى بلند ،

وامتحان

وامتحان

وامتحان

وامتحان

تقديم و تاخير)

الثامن والعشرين

3

تدريب الطالب على ما تعلمو

تطبيقات وتمارين

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

التاسع والعشرين

3

تعريف الطالب بكيفية ترجمة

ترجمة األسماء الخاصة و

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الثالثون

3

األسماء الخاصة و التواريخ و
العناوين

التواريخ و العناوين (ترجمو

وامتحان

اسامى خاص  ،تاريخها وعناوين)

تدريب الطالب على ما تعلمو

تطبيقات وتمارين

نظري

اسئلة عامة ومناقشة
وامتحان

 .12البنية التحتية
1ـ الكتب المقررة المطلوبة

فن الترجمة من العربية الى الفارسية (فن ترجمو از عربى بو فارسى – د.رضا ناظميان )

2ـ المراجع الرئيسية (المصادر)

اللغوي
ة
الكتاب الم نهجي – المعاجم

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها ( المجالت العلمية ,

الصحف – المجالت – المعاجم – الوسائل السمعية والمرئية .

ب ـ المراجع االلكترونية ,مواقع االنترنيت ....

المواقع االلكترونية التي تتحدث اللغة الفارسية – القنوات التلفزيونية باللغة الفارسية .

التقارير ) ....,

 .13خطة تطوير المقرر الدراسي
- 1تحفيز قدرة الطالب على ترجمة النصوص باللغتين العربية و الفارسية .

- 2تحفيز الطالب على حفظ اكثر قدر ممكن من الكلمات باللغة الفارسية ومعرفة معناىا باللغة العربية حتى يكون خزينو من الكلمات كافياً
ومساعداً لو في ترجمة النصوص المختلفة باللغة الفارسية .
- 3تطوير المهارات عن طريق االستفادة من مواقع االنترنت والوسائل المعاصرة والحديثة االخرى .

الصفحة 6

الصفحة 7

