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

ترجمة

 .4أشكال الحضور المتاحة

دوام رسمي (  2ساعات اسبوعياً )

 .5الفصل  /السنة

السنة الدراسية االولى ( المرحلة االولى )

 .6عدد الساعات الدراسية (الكلي)

 120ساعة (  30اسبوع ×  4ساعة )

 .7تاريخ إعداد ىذا الوصف

 2018/1/7م.د .عباس داوي يوسف  ،م.م .علي سفاح

 .8أىداف المقرر

تعميم الطالب كيفية ترجمة النصوص االدبية السياسية والرياضية والعممية من الفارسية الى العربية وبالعكس

 .10مخرجت المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم

1

أ -األىداف المعرفية

أ -1معرفة خطوات اللترجمة والتحدث باللغة الفارسية .
أ -2نطق الحروف والكلمات بشكل صحيح .
أ -3تدريب الطالب على الترجمة

أ -4حفظ اكبر قدر ممكن من الكلمات ومعانيها وجعلها خزين لتكوين جمل .
أ -5اكتساب مهارات الترجمة 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 الترجمة

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 .
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 - -2تطوير قدرة الطالب على الترجمة

ج -3التفاعل مع الطلبة االخرين وتشكيل مجموعات للترجمة
ج -4فهم 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.
2

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

 .11بنية المقرر
األسبوع

الساعات

مخرجات التعلم المطلوبة

اسم الوحدة  /أو الموضوع

4

تعليم الطبلت الترجمة
الصحيحة

ترجمة

القبء
محبضرات

4
4
4
4
4
4
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=
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=

االول

الثاني
الثالث
الرابع
الخامس
السادس
السابع

طريقة التعليم

طريقة التقييم

امتحبن يىمي
واسئلة اثىبء
المحبضرات
=
=
=
=
=
=

 .12البنية التحتية
1ـ الكتب المقررة المطلوبة

وصىص مختلفة مه مختلف اللصحف والمجالت االيراويةقصة (آدمهبي اثرودار) وكتبة (المصطلحبت المتذاولة في
الصحبفة العرثية)

2ـ المراجع الرئيسية (المصادر)

العناصر القصصية في رواية ليالي طهران

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 الترجمة .
- 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 .
- 3تطوير المهارات عن طريق االستفادة من مواقع االنترنت والوسائل المعاصرة والحديثة االخرى .

3

وصف انجشوبمح األكبدٌمً
يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب

تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة  .ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 .1انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ

عبيؼخ ثغذاد  /كهٛخ انهغبد

 .2انقسى الػهً / ٙانًشكض

قسى انهغخ انفبسسٛخ

 .3اسى  /سيض انًقشس

الشعر

 .4اشكبل انحضٕس انًزبحخ

دٔاو سسً3 ( ٙسبػبد اسجٕػٛب )

 .5انفظم  /انسُخ

انسُخ انذساسٛخ انضبنضخ ( انًشحهخ اانضبنضخ )

 .6ػذد انسبػبد انذساسٛخ
(انكه)ٙ
 .7ربسٚخ اػذاد ْزا انٕطف

 90سبػخ (  30اسجٕع  3 xسبػخ )
 2018/1/7أ .و.د .يذ ٍٚػجذ انؼضٚض

 .8اْذاف انًقشس
ٓٚذف انًقشس انذساس ( ٙانشؼش ) نطهجخ انًشحهخ انضبنضخ فَٓ ٙبٚخ انسُخ انذساسٛخ انٗ يسزٕٖ خبص ٔكًب
ْٕ يذسط ف ٙادَبِ
 .1يؼشفخ انطبنت انزؼبسٚف انًًٓخ نهشؼش ٔيبْٛزّ ٔانزؼبسٚف انًؼزًذح نّ .
 .2رًك ٍٛانطبنت يٍ يؼشفخ انؼُبطش انًًٓخ انًزؼهقخ ثبنشؼش كبنٕصٌ ٔانجٛذ انشؼش٘ ٔغٛشْب يٍ انؼُبطش
االخشٖ .
 .3رًك ٍٛانطبنت يٍ يؼشفخ االسبنٛت انًًٓخ انًزؼهقخ ثزحهٛم انشؼش َٔقذِ .
 .4رًك ٍٛانطبنت يٍ يؼشفخ كبفذ إَاع ٔاشكبل انشؼش انفبسسٔ ٙاًْٛزٓب ٔاالفكبس انز ٙرُطهق يٍ خالنٓب .
 .5رًك ٍٛانطبنت يٍ يؼشفخ االشكبل انشؼشٚخ انًزذأنخ ف ٙشؼش اٚشاٌ انًؼظش .
 .6رًك ٍٛانطبنت يٍ يؼشفخ انشؼشاء انفشط ػهٗ يذٖ انؼظٕس انز ٙػبشٕا فٓٛب ٔاالشكبل انشؼشٚخ انزٙ
رُبٔنْٕب ٔدساسخ ٔرحهٛم اشؼبسْى ٔحفع ًَبرط يًٓخ يُٓب .
 .7رًك ٍٛانطبنت يٍ يؼشفخ حٛبح انشؼشاء ٔدساسخ اصبسْى .

 . 8رؼشف انطبنت ػهٗ انشؼش انحش ف ٙاٚشاٌ ٔاْى انشؼشاء انهز ٍٚقبنٕا ف. ّٛ
 .9يخشعبد الثشَبيظ انًطهٕثخ ٔطشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزقٛٛى
أ  -االْذاف انًؼشفٛخ
أ -1يؼشفخ يبْٛخ انشؼش انفبسس. ٙ
أ -2انزؼشف ػهٗ يبٚحزبعّ انجبحش ٔانُبقذ يٍ افكبس ٔيفبْٛى يًّٓ نًؼشفخ انًؼبَ ٙانشؼشٚخ .
أ -3رذسٚت انطبنت ػهٗ يؼشفخ ػُبطش انشؼش كبنجٛذ ٔانٕصٌ ٔانقبفٛخ ٔانشدٚف .....انخ .
أ -4يؼشفخ انطبنت ػهٗ كبفخ االشكبل انشؼشٚخ يضم انقظٛذح ٔانًضُٕ٘ ٔانًسًظ ٔرشعٛغ ثُذ ...انخ .
أ -5رؼشف انطبنت ػهٗ اْى انشؼشاء يضم حبفع ٔسؼذ٘ ٔعبئ ٙيٕالَب عالل انذ ٍٚانشٔئ ٙثٓبس..انخ
أ -6رؼشف انطبنت ػهٗ االشكبل انشؼشٚخ نهشؼش انفبسس ٙانًؼبطش .
ة – األْذاف انًٓبسارٛخ انخبطخ ثبلثشَبيظ
ة  – 1رؼشف انطبنت ػهٗ انًبدح انُظشٚخ انًؼطبح نّ ٔاػطبئّ ايضهّ ًَٔبرط اكضش .
ة  – 2انًُبقشخ داخم انقبػخ ٔرشغٛغ انطهجخ ػهٗ االسئخ ٔكزنك يحبٔنخ االعبثخ ػهٗ انطهجخ االخش.ٍٚ
ة  – 3اػطبء انطبنت اسئهخ يًٓخ داخم انقبػخ نًؼشفخ يذٖ اسزٛؼبثّ نٓب .
طشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى
 -1قشاءاد  ،رؼهى رار ، ٙحهقبد َقبش
 -2انزذسٚجبد ٔاالَشطخ ف ٙقبػخ انذسط .
 -3اسشبد انطالة انٗ ثؼض انًٕاقغ االنكزشَٔٛخ نألفبدح يُٓب .
 -4ػقذ حهقبد ثحضٛخ ٚزى يٍ خالنٓب رقٕٚخ انطهجخ ٔرشغٛؼٓى ػهٗ انحذٚش ػٍ ربسٚخ اٚشاٌ االدث. ٙ

1
2
3
4

طشائق انزقٛٛى
 انًشبسكخ ف ٙقبػخ انذسط . رقذٚى االَشطخ انًخزفهخ . ٔاعجبد يُضنٛخ . -اخزجبسا فظهٛخ َٔٓبئٛخ ٔاَشطخ .

ط -األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانقًٛٛخ .
ط -1رطٕٚش قذسح انطبنت نهؼًم ػهٗ اداء انٕاعجبد ٔرسهًٓٛب ف ٙانًٕػذ انًقشس .
ط -2انزفكٛش انًُطقٔ ٙانجشيغ ٙالٚغبد حهٕل نهًشبكم ثأسهٕة َظش٘ ٔػًه. ٙ
ط -3رطٕٚش قذسح انطبنت ػهٗ انحٕاس ٔانًُبقشخ .
ط -4انزفبػم يغ انطهجخ االخشٔ ٍٚرشكٛم يغًٕػبد نهًُبقشخ ف ٙانًٕاضٛغ انهز ٙرٓى انشؼش انفبسس. ٙ
طشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى
 - 1اداسح انًحبظشح ػهٗ َحٕ ٚشؼش ثأًْٛخ انٕقذ .
 - 2ركهٛف انطبنت ثجؼض االَشطخ ٔانٕاعجبد انغًبػٛخ .
 - 3رخظٛض َسجخ يٍ انذسعخ نالَشطخ انغًبػٛخ .

انصفحخ 1

طشائق انزقٛٛى
 - 1انًشبسكخ انفبػهخ ف ٙقبػخ انذسط دنٛم انزضاو انطبنت ٔرحًهّ انًسؤٔنٛخ .
 - 2االنزضاو ثبنًٕػذ انًحذد ف ٙرقذٚى انٕاعجبد ٔانجحٕس انًطهٕثخ يٍ انطبنت رقذًٓٚب .
 - 3رؼجش االخزجبساد انفظهٛخ ٔانُٓبئٛخ ػٍ االرضاو ٔانزحظٛم انًؼشفٔ ٙانًٓبس٘ .

د -انًٓبساد انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ انًُقٕنخ (انًٓبساد األخشٖ انًزؼهقخ ثقبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظ.)ٙ
د -1رًُٛخ قذسح انطبنت ػهٗ انزؼبيم يغ ٔسبئم انزقُٛخ .
د -2رًُٛخ قذسح انطبنت ػهٗ انزؼبيم يغ االَزشَٛذ .
د -3رًُٛخ قذسح انطبنت ػهٗ انزؼبيم يغ انٕسبئم انًزؼذدح .
د -4رطٕٚش قذسح انطبنت ػهٗ انحٕاس ٔانًُبقشخ .
 .10ثُٛخ اليقشس
االعجىع

انغبػبد

مخشخبد انزؼهم انمطهىثخ

اعم انىحذح  /او انمىضىع

طشٌمخ انزؼهٍم

طشٌمخ انزمٍٍم

األول

3

مبهٍذ انشؼش

انزؼشف ػهى انزؼبسٌف انمهمخ نهشؼش ورشخٍح انزؼبسٌف
انمهمخ نه

وظشي

اعئهخ ػبمخ
ومىبلشخ

انثبوً

3

ػىبصش انشؼش

مؼشفخ ػىبصش انشؼش كبنجٍذ وانىصن وانمبفٍخ وانشدٌف
وانزخهص وانشكم انشؼشي

وظشي

اعئهخ ػبمخ
ومىبلشخ

انثبنث

3

ردضاد ورحهٍم انشؼش

انشاثغ

3

اوىاع انشؼش انفبسعً واشكبنه

انزؼشف ػهى مبٌزطهجه مه انىبلذ وانجبحث نمؼشفخ ورحهٍم
انشؼش
انمفشد رؼشٌفه وامثهخ مهمخ نه

وظشي

انخبمظ

3

اوىاع انشؼش انفبسعً واشكبنه

انغبدط

3

اوىاع انشؼش انفبسعً واشكبنه

انجٍزٍه (دوثٍزً) رؼبسٌفخ واهم انشؼشاء انزٌه لبنىا ثه
وامثهخ مهمخ ػهٍه
انشثبػً رؼشٌفه واوىاػه واهم شؼشاء انزٌه لبنىا ثه
وركش امثهخ مهمه نه

اعئهخ ػبمخ
ومىبلشخ
اعئهخ ػبمخ
ومىبلشخ
اعئهخ ػبمخ
ومىبلشخ
اعئهخ ػبمخ
ومىبلشخ وامزحبن

انغبثغ

3

اوىاع انشؼش انفبسعً واشكبنه

انمطؼخ رؼشٌفهب اهم انشؼشاء انزٌه لبنىا ثهب

وظشي

انثبمه

3

اوىاع انشؼش انفبسعً واشكبنه

انغضل رؼبسٌفه واوىاػه واهم انشؼشاء انهزٌه لبنىا ثه

وظشي

انزبعغ

3

اوىاع انشؼش انفبسعً واشكبنه

انؼشش

3

اوىاع انشؼش انفبسعً واشكبنه

انحبدي
ػشش
انثبوً
ػشش

3

اوىاع انشؼش انفبسعً واشكبنه

3

اوىاع انشؼش انفبسعً واشكبنه

2

اوىاع انشؼش انفبسعً واشكبنه

انفشق ثٍه انغضل وانزغضل ودساعخ االمثهخ انشؼشٌخ نهغضل
ورحهٍههب ودساعخ حٍبح انشؼشاء مثم حبفظ شٍشاصي
انمصٍذح رؼشٌفهب وػذد اثٍبرهب واهم انشؼشاء انهزٌه لبنىا
فٍهب مغ ركش دواوٌىهم
مؼشفخ اهم اوىاع انمصبئذ واخضائهب مثم انمطهغ وانزغضل
وانزخهص وانممطغ وغٍشهب
رحهٍم مدمىػخ مه االمثهخ انشؼشٌخ نهمصبئذ
وانزؼشف ػهى حٍبح انشؼشاء مثم مغؼىد عؼذ وعهطبن
اثشاهٍم وغٍشهم
انمثىىي ,رؼبسٌفه  ,اهم انشؼشاء انهزٌه لبنىا فٍه.

وظشي

انثبنث
ػشش

انصفحخ 2

وظشي
وظشي
وظشي

وظشي
وظشي
وظشي
وظشي

اعئهخ ػبمخ
ومىبلشخ
اعئهخ ػبمخ
ومىبلشخ
اعئهخ ػبمخ
ومىبلشخ
اعئهخ ػبمخ
ومىمبشخ
اعئهخ ػبمخ
ومىمبشخ
اعئهخ ػبمخ
ومىمبشخ وامزحبن
اعئهخ ػبمخ
ومىمبشخ

انشاثغ
ػشش
انخبمظ
ػشش
انغبدط
ػشش
انغبثغ
ػشش
انثبمه
ػشش
انزبعغ
ػشش
انؼششون
انحبدي
وانؼششٌه
انثبوً
وانؼششٌه
انثبنث
وانؼششٌه
انشاثغ
وانؼششٌه
انخبمظ
وانؼششٌه
انغبدط
وانؼششٌه
انغبثغ
وانؼششٌه
انثبمه
وانؼششٌه
انزبعغ
وانؼششٌه
انثالثىن

2

اوىاع انشؼش انفبسعً واشكبنه

امثهخ مزىىػخ ػه انمثىىي ورحهٍههب وثشٌب

وظشي

2

اوىاع انشؼش انفبسعً واشكبنه

2

اوىاع انشؼش انفبسعً واشكبنه

حٍبح انشؼشاء انهزٌه لبنىا ثبنمثىىي مثم ( انفشدوعً ,اثى
شكىس ثهخً  ,فخش انذٌه ػشالً ..وغٍشهم) .
انمغمط  ,رؼشٌفه  ,اوىاػه  ,انشؼشاء انهزٌه لبنىا فٍه

وظشي
وظشي

2

اوىاع انشؼش انفبسعً واشكبنه

امثهخ مزىىػه ػه انمغمط ودساعزهب ورحهٍههب وثشٌب

وظشي

2

اوىاع انشؼش انفبسعً واشكبنه

2

اوىاع انشؼش انفبسعً واشكبنه

2

اوىاع انشؼش انفبسعً واشكبنه

2

اوىاع انشؼش انفبسعً واشكبنه

2

اوىاع انشؼش انفبسعً واشكبنه

2

اوىاع انشؼش انفبسعً واشكبنه

حٍبح انشؼشاء انزٌه لبنىا فً انمغمط ومزبثؼخ حفظ مثبل
ػىه  ,االعزمبع نهطهجخ ومزبثؼخ حفظهم .
رشخٍغ ثىذ ورشكٍت ثىذ  ,رؼشٌفه ,انفشق ثٍىهم  ,اهم
انشؼشاء انهزٌه لبنىا فٍه .
دساعخ مدمىػخ مه االمثهخ انشؼشٌخ فً رشخٍغ ثىذ
ورشكٍت ثىذ ورحهٍههب وثشٌب .
مغزضاد  ,رؼشٌفه ,اهم انشؼشاء انهزٌه لبنىا فٍه ,
خصبئصه .
امثهخ مزىىػخ ػه انمغزضاد ورحهٍههب وثشٌب ,مزبثؼخ حفظ
انطهجخ نهمثبل مىه  ,دساعخ حٍبح انشؼشاء.
ثحش انطىٌم  ,رؼشٌفه  ,اهم انشؼشاء انهزٌه لبنىا فٍه .

وظشي

وظشي

2

اوىاع انشؼش انفبسعً واشكبنه

امثهخ مزىىػخ ػه انجحش انطىٌم ورحهٍههب وثشٌب

وظشي

2

اشكبل انشؼش انمؼبصش فً اٌشان

2

اشكبل انشؼش انمؼبصش فً اٌشان

2

اشكبل انشؼش انمؼبصش فً اٌشان

2

انشؼش انفبسعً انحذٌث

2

انشؼش انفبسعً انحش ( شؼش وٍمبًٌ)

ممذمخ ػه ػصش انمششوطٍخ وانزحىالد فً انشؼش
انفبسعً فٍهب  ,مىاضٍؼهب  ,اشكبنهب
انزصىٍف  ,رؼشٌفه  ,اهمٍزه  ,اهم انشؼشاء انهزٌه لبنىا
فٍه .
اسثؼخ ممبطغ  ,رؼشٌفهب  ,اهم انشؼشاء انهزٌه لبنىا فٍهب ,
امثهخ مزىىػخ ػىهب .
شكم انمغمط وانزشكٍت وى  ,رؼشٌفه  ,اهم انشؼشاء انهزٌه
لبنىا فٍه  ,رن امثهخ ػىه .
مبهٍزه ركش امثهخ ػىه  ,دساعخ ورحهٍم امثهخ ػىه وثشٌب.

وظشي

2

ا انشؼش انفبسعً انحش ( شؼش وٍمبًٌ)
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انشؼش انجغٍط ( ثذون وصن )  ,مبهٍزه  ,ركش امثهخ ػىه
ورحهٍهب وثشٌب.

وظشي
وظشي
وظشي
وظشي

وظشي
وظشي
وظشي
وظشي
وظشي

انجُٛخ انزحزٛخ

1ـ انكزت انًقشسح انًطهٕثخ

تحليل الشعر الفارسي  ,الدكتور  :ناصر نيكوبخت

2ـ انًشاعغ انشئٛسٛخ (انًظبدس)

نظرة اىل مفهوم الشراب يف الشعر العريب والفارسي

اـ انكزت ٔانًشاعغ انزٕٚ ٙطٗ ثٓب
( انًغالد انؼهًٛخ  ,انزقبسٚش ) ....,
ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ ,يٕاقغ االَزشَٛذ
....

انصفحخ 3

اعئهخ ػبمخ
ومىمبشخ
اعئهخ ػبمخ
ومىمبشخ
اعئهخ ػبمخ
ومىمبشخ
اعئهخ ػبمخ
ومىمبشخ
اعئهخ ػبمخ
ومىمبشخ وامزحبن
اعئهخ ػبمخ
ومىمبشخ
اعئهخ ػبمخ
ومىمبشخ
اعئهخ ػبمخ
ومىمبشخ
اعئهخ ػبمخ
ومىمبشخ
اعئهخ ػبمخ
ومىمبشخ
اعئهخ ػبمخ
ومىمبشخ وامزحبن
اعئهخ ػبمخ
ومىمبشخ
اعئهخ ػبمخ
ومىمبشخ
اعئهخ ػبمخ
ومىمبشخ
اعئهخ ػبمخ
ومىمبشخ
اعئهخ ػبمخ
ومىمبشخ
اعئهخ ػبمخ
ومىمبشخ وامزحبن

 .11خطخ رطىٌش انممشس انذساعً
 - 1رحفٍض انطبنت ػهئ االعزؼبوخ ثبنكزت راد
انؼالله انمزؼهمخ ثبنمىهح انذساعً ( انشؼش) .
 - 2رطىٌش مهبساد انطهجخ مه خالل مؼشفخ اهم
اشكبل انشؼش انفبسعً ورحفٍظهم ومبرج
مخزبسح نه .
 - 3رشدٍغ انطبنت ػهئ ومذ ورحهٍم االثٍبد
انشؼشٌخ ومؼشفخ رصبوٍفهب واشكبنهب انمزؼهمخ
ثبنؼش انفبسعً
 - 4مؼشفخ انطبنت ثبنشؼشاء انفشط انمهمٍه
ومؼشفخ اثبسهم وافكبسهم ومذئ رأثشهم
وربثٍشهم فً االدة فً انؼبنم
 - 5رطىٌش انمهبساد ػه طشٌك االعزفبدح مه
مىالغ االوزشوذ وانىعبئم انمؼبصشح
وانحذٌثخ االخشئ.

انصفحخ 4

انصفحخ 5

انصفحخ 6

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 االولى ( المرحلة الثالثة )

 .6عدد الساعات الدراسية (الكلي)

 90ساعة (  30اسبوع ×  3ساعة )

 .7تاريخ إعداد ىذا الوصف

 2018/1/7أ.د .غازي لعيبي

 .8أىداف المقرر
يهدف المقرر الدراسي ( المحادثة ) لطلبة المرحلة الثالثة في نهاية السنة الدراسية ان يصل الى مستوى خاص وكما ىو مدرج في أدناه :
- 1تعريف الطالب بمهارات التحدث السليم باللغة الفارسية .
- 2تمكين الطالب من فهم و ادراك النصوص التي يقرأىا و يسمعها بشكل صحيح .
- 3تمكين الطالب من نطق الكلمات والجمل بشكل صحيح و التركيز على مخارج الحروف.
- 4تمكين الطالب تطبيق قواعد التلفظ و القراءة الفارسية على نصوص المحادثة التي يدرسها .
- 5تمكين الطالب من وضع اساس لو في تعلم الحديث والتعبير بشكل تصاعدي .
- 6تمكين الطالب من تكوين جمل مركبة اكثر تطورا عن ما درسو في المرحلتين السابقتين .
- 7تمكين الطالب من حفظ الكلمات و المصطلحات الخاصة باللغة الفارسية ومعرفة معناىا باللغة العربية وجعلها خزين يمكنو من استعمالها
في جمل تعبر عن امور يريد بيانها وايضاحها للمتلقي .

 .10مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم

الصفحة 1

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 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 -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

الصفحة 2

- 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 .

الصفحة 3

 .11بنية المقرر
األسبوع

الساعات

مخرجات التعلم المطلوبة

اسم الوحدة  /أو الموضوع

طريقة التعليم

طريقة التقييم

االول

3

تعريف الطالب بنادي الرياضة

في نادي الرياضة ( 1در

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الثاني

3

تعريف الطالب بأنواع الرياضات

في نادي الرياضة ( 2در

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الثالث

3

تدريب الطالب على ما تعلمو

تطبيقات وتمارين

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الرابع

3

تعريف الطالب بأعضاء الجسم و

اعضاء الجسم (اعضاى بدن)

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الخامس

3

تعريف الطالب بكيفية ممارسة

الرياضة (ورزش كردن)

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

السادس

3

تدريب الطالب على ما تعلمو

تطبيقات وتمارين

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

السابع

3

تعريف الطالب بالمتحف

في المتحف ( در موزه ) ويشمل

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الثامن

3

تعريف الطالب بالفنون المعاصرة

في متحف الفنون الحديثة ( در

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

التاسع

3

تدريب الطالب على ما تعلمو

تطبيقات وتمارين

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

العاشر

3

تعريف الطالب بالصالة و

الزيارة ( زيارت ) ويشمل :

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الحادي عشر

3

تعريف الطالب بزيارة العتبات

في زيارة مراقد الصالحين( در

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الثاني عشر

3

تدريب الطالب على ما تعلمو

تطبيقات وتمارين

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الثالث عشر

3

تعريف الطالب بالمدرسة و

متحف حياة الحيوانات ( موزه

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الرابع عشر

3

ورزشگاه) 1

وكيفية التسجيل فيو

استخداماتها
الرياضة

ورزشگاه) 2

 :في المتحف ( در موزه )

و انواعها

اىميتها

موزه ىنرىاى معاصر) .

الصالة ( نماز ) .

زيارت امامزاده ) .

المقدسة

حيات وحش ) ويشمل :

اىميتها

وامتحان

وامتحان

الذىاب الى المدرسة ( رفتن بو
مدرسو)

تعريف الطالب بمتحف

في متحف حياة الحيوانات ( در

الحيوانات

موزه حيات وحش ) .

نظري

الخامس عشر

3

تدريب الطالب على ما تعلمو

تطبيقات وتمارين

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

السادس عشر

3

تعريف الطالب بالحيوانات و

متحف الحيوانات ( موزه

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

حيوانات) ويشمل :مشاىدة

انواعها و حياتها

اسئلة عامة ومناقشة

متحف الحيوانات  (1موزه
حيوانات) 1

السابع عشر

3

تعريف الطالب بالحيوانات و

مشاىدة متحف الحيوانات 2

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الثامن عشر

3

تدريب الطالب على ما تعلمو

تطبيقات وتمارين

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

التاسع عشر

3

تعريف الطالب باالتصال بالشرطة

اللص(دزد) ويشمل:اللص( دزد)

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

( موزه حيوانات) 2

انواعها و حياتها

الصفحة 4

وامتحان

العشرون

3

تعريف الطالب بإجراءات الشرطة

مع الشرطة ( با پليس )

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الحادي والعشرين

3

تدريب الطالب على ما تعلمو

تطبيقات وتمارين

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الثاني والعشرين

3

تعريف الطالب باالجراءات في

في مخفر الشرطة ( در پاسگاه

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

مركز الشرطة

پليس ) ويشمل  :في مخفر

الشرطة ( 1در پاسگاه پليس) 1

الثالث والعشرين

3

تعريف الطالب باالجراءات في

في مخفر الشرطة ( 2در پاسگاه

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الرابع والعشرين

3

تدريب الطالب على ما تعلمو

تطبيقات وتمارين

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الخامس

3

تعريف الطالب بمصطلحات

جانب النهر ( كنار رودخانو )

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

والعشرين

مركز الشرطة

الطبيعة

پليس )

ويشمل  :داخل السيارة ( داخل

وامتحان

اتومبيل ) .

3

شعر عن الطبيعة

جانب النهر ( كنار رودخانو )

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

السادس

السابع والعشرين

3

تدريب الطالب على ما تعلمو

تطبيقات وتمارين

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الثامن والعشرين

3

تعريف الطالب بورشة التصليح و

في ورشة التصليح ( در تعميرگاه)

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

والعشرين

متعلقاتها

ويشمل  :في ورشة التصليح (در

تعميرگاه)

التاسع والعشرين

3

تعريف الطالب بمقبرة الشهداء

زيارة قبور الشهداء ( زيارت قبور

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الثالثون

3

تدريب الطالب على ما تعلمو

تطبيقات وتمارين

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

شهدا) .

وامتحان

 .12البنية التحتية
1ـ الكتب المقررة المطلوبة

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

2ـ المراجع الرئيسية (المصادر)

الكتاب الم نهجي – 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 ) ....,

الفعل المعلوم والمجهول بين اللغة العربية والفارسية

 .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 5

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.؛

 .1اٌّؤطظح اٌرعٍُُّح
 .2اٌمظُ ايعٍٍّ  /اٌّزوش

جاِعح تغذاد
لظُ اٌٍغح اٌفارطُح /وٍُح اٌٍغاخ

 .3اطُ  /رِش اٌّمزر

اٌرزجّح اٌظُاطُح

 .4أشىاي اٌذضىر اٌّرادح

اطثىعٍ ِ/زدٍح اٌثىاٌىرَىص

 .5اٌفظً  /اٌظٕح

طٕىٌ

 .6عذد اٌظاعاخ اٌذراطُح (اٌىٍٍ)

24

 .7ذارَخ إعذاد هذا اٌىطف

 2018/1/7أ.َ.د.جاطُ رداَ ِذّىد

 .8أهذاف اٌّمزر
ذعٍُ ذزجّح ٔظىص اٌعاللاخ اٌذوٌُح
ذعٍُ ذزجّح ٔظىص االسِاخ اٌذوٌُح
ذعٍُ ذزجّح ٔظىص اٌّؤذّزاخ اٌذوٌُح
ذعٍُ ذزجّح ٔظىص اٌظذافح اٌذوٌُح
ذعٍُ ذزجّح االططالداخ اٌظُاطُح
ذعٍُ ذزجّح االطرعاراخ اٌظُاطُح

الصفحة 1
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ِخزجاخ ايِمزر وطزائك اٌرعٍُُ واٌرعٍُ واٌرمُُُ

أ -األهذاف اٌّعزفُح
أِ -1عزفح طزق اٌرزجّح
أ -2فهُ ِضّىْ إٌض
أ -3االطالع عًٍ اٌّظطٍذاخ
أ -4ذزجّح ٔظىص اٌظذافح واالطالع عٍُها
أ -5االذُاْ تإٌظىص ِٓ االطرّاع وِشاهذج وطائً االعالَ
أ -6عًّ ورشح عًّ ٌرزجّح إٌظىص
ب  -األهذاف اٌّهاراخَح اٌخاطح تايِمزر.
ب – 1ذذرَض وُفُح ذزجّح إٌض اٌظُاطٍ
ب - 2فهُ إٌض اٌظُاطٍ
ب – 3ذذًٍُ إٌض اٌظُاطٍ
بِ -4عزفح خٍفُح إٌض اٌظُاطٍ
طزائك اٌرعٍُُ واٌرعٍُ
 .1شزح وذىضُخ إٌض
 .2طزَمح عزع إٌض
 .3طزَمح اٌّذاضزج واٌرذثة اٌُها
 .4طزَمح اشزان اٌطاٌة فٍ ذزجّح إٌض
طزائك اٌرمُُُ
 .1االِرذاْ اٌرذزَزٌ اٌشهزٌ
 .2درجح إٌشاط اٌُىٍِ ٌٍطاٌة
 .3اٌرمارَز
ِ .4هاراخ ذفىُز اٌطاٌة
ج -األهذاف اٌىجذأُح واٌمُُّح
ج -1ذشخُض ِظرىي اٌطاٌة
ج -2فهُ اٌّعطُاخ
ج -3اٌرمذَز
ج -4وضع اٌخطح
طزائك اٌرعٍُُ واٌرعٍُ
 .1شزح وذىضُخ إٌض
 .2طزَمح عزع إٌض
 .3طزَمح اٌّذاضزج واٌرذثة اٌُها
 .4طزَمح اشزان اٌطاٌة فٍ ذزجّح إٌض
طزائك اٌرمُُُ
.1
.2
.3
.4

االِرذاْ اٌرذزَزٌ اٌشهزٌ
درجح إٌشاط اٌُىٍِ ٌٍطاٌة
اٌرمارَز
ِهاراخ ذفىُز اٌطاٌة

الصفحة 2

د  -اٌّهاراخ اٌعاِح واٌرأهٍُُح إٌّمىٌح ( اٌّهاراخ األخزي اٌّرعٍمح تماتٍُح اٌرىظُف واٌرطىر اٌشخظٍ ).
دِ -1هارج ادارج اٌظف
دِ -2هارج ذطىَز اٌّذاضزج
دِ -3هارج لاتٍُح اٌذِج واالشزان
دِ -4هارج ذطىَز اطاٌُة اٌرزجّح
.11

تُٕح اٌّمزر

األطثىع اٌظاعاخ

ِخزجاخ اٌرعٍُ اٌّطٍىتح

اطُ اٌىدذج  /أو
اٌّىضىع

1

6

 ذزجّح ٔظىص اٌظذافحواالطالع عٍُها

اٌظذافح

شزح إٌظىص

2

6

فهُ ِضّىْ إٌض

االعالَ

اٌرىضُخ

3

6

4
5
6

6
6
6

عًّ ورشح عًّ ٌرزجّح
إٌظىص
ِعزفح طزق اٌرزجّح
االطالع عًٍ اٌّظطٍذاخ
اٌرّعٓ فٍ إٌض

االسِاخ

اٌرذًٍُ

7

6

االذُاْ تإٌظىص ِٓ
االطرّاع وِشاهذج وطائً
االعالَ

.12

اٌعاللاخ
االططالداخ
االطرعاراخ
اٌّؤذّزاخ

طزَمح اٌرعٍُُ

طزَمح اٌرمُُُ
االِرذاْ
اٌرذزَزٌ
اٌشهزٌ
االِرذاْ
اٌُىٍِ
إٌشاط اٌظفٍ

االدارج
االشزان اٌجّاعٍ
ذطىَز اطٍىب
اٌّذاضزج
االطالع عًٍ
وطائً االعالَ

ورشح عًّ
اٌرمارَز
دضىر
اٌطاٌة
ِهارج اٌطاٌة

اٌثُٕح اٌرذرُح  :طٍثح ِزدٍح اٌثىاٌىرَىص
التوجد

1ـ اٌىرة اٌّمزرج اٌّطٍىتح
2ـ اٌّزاجع اٌزئُظُح (اٌّظادر)

-1وراب اٌّظطٍذاخ اٌّرذاوٌح فٍ اٌظذافح
اٌعزتُح ِذّذ رضا عشَشٌ پىر/اطذاراخ ِؤطظح
طّد االَزأُح.
 -2ذزجّح وراب ( طثه شٕاطٍ – اٌجشء األوي) /
ذزجّح أ.َ.د .جاطُ رداَ ِذّىد.
 -3ذزجّح وراب ( هشاار و َه ٔىره دٌٕشُٓ )
ذزجّح أ.َ.د .جاطُ رداَ ِذّىد.
-اٌخظائض االدتُح واٌٍغىَح فٍ شعز ِذّذ دظُٓ

الصفحة 3

شهزَار

اـ اٌىرة واٌّزاجع اٌرٍ َىطً تها
( اٌّجالخ اٌعٍُّح  ,اٌرمارَز ) ....,

اٌظذف اٌُىُِح ٌٍظذافح االَزأُح
ووذٌه اٌّجالخ اٌظادرج ِٓ اٌّؤذّزاخ اٌظُاطُح

ب ـ اٌّزاجع االٌىرزؤُحِ ,ىالع االٔرزُٔد
....

https://telegram.me/arabiclanguagecenter
https://telegram.me/tarjomearabik
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خطح ذطىَز اٌّمزر اٌذراطٍ

دعُ اٌّىرثح
 .1تاٌىرة اٌخاطح فٍ اٌّجاي اٌظُاطٍ
 .2اٌّجالخ واٌظذف اٌظُاطُح اٌُىُِح
 .3اٌذورَاخ اٌخاطح تاٌّؤذّزاخ

الصفحة 4

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.؛

 .1انًؤطظخ انزؼهًٛٛخ
 .2انقظى الػهً / ٙانًزكش

جبيؼخ ثغذاد  /کهٛخ انهغبد
قظى انهغخ انفبرطٛخ

 .3اطى  /ريش انًقزر

انُحٕ

 .4أشكبل انحضٕر انًزبحخ

دٔاو رطً 2 ( ٙطبػزبٌ اطجٕػٛب ًا)

 .5انفصم  /انظُخ

انظُخ انذراطٛخ انضبنضخ (انًزحهخ الصبنضخ)

 .6ػذد انظبػبد انذراطٛخ (انكه)ٙ

 60طبػخ ( 30اطجٕع ×  2طبػزبٌ)

 .7ربرٚخ إػذاد ْذا انٕصف

 2018/1/7م.د .محمد نصيف

 .8أْذاف انًقزر
يهدف المقرر الدراسي ( النحو ) لطلبة المرحلة الثالثة في نهاية السنة الدراسية ان يصل الى مستوى خاص وكما ىو مدرج في أدناه :
- 1تعرف الطالب على اساسيات قواعد اللغة الفارسية .

- 2تمكين الطالب من تكوين الجم ل بشكل صحيح وفقا لقواعد اللغة الفارسية .

ساعد الطالب في الترجمة بشكل صحيح من الفارسية الى العربية وبالعكس .
- 3ت
- 4تمكين الطالب من معرفة اجزاء الجملة وترتيبها وفق قواعد اللغة الفارسية .

- 5تمكين الطالب من معرفة الكلمات المخففة في اللغة الفارسية والتي يكثر استعمالها في الشعر .

- 6تمكين الطالب من التعرف على طريقة تركيب االسماء الن اللغة الفارسية لغة تركيبية وليست لغة اشتقاقية .
- 7تمكين الطالب من التعرف على السوابق واللواحق الشائعة االستعمال في اللغة الفارسية والتي تستعمل في تكوين االسماء والصفات
وبعض من االفعال المركبة .

- 8تمكين الطالب من التعرف على التراكيب االضافية في الجملة وكذلك التمييز بين التراكيب االضافيو والوصفية .

الصفحة 1

- 9تمكين الطالب من التعرف على االفعال البسيطة والمركبة وتصريفها وفق ازمنتو المعروفة وكذلك الضمائر وانواعها واستخدامها.

.10

يخزجبد اليقزر ٔطزائق انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزقٛٛى

أ -األْذاف انًؼزفٛخ
معرف قواعد اللغة الفارسية بشكل صحيح .
أ -1ة
أ -2معرفة اجزاء الجملة وترتيبها وفق قواعد اللغة الفارسية
أ -3اكتساب مهارات الترجمة الصحيحة .
أ -4اكتساب مهارات الكتابة الصحيحة .
أ -5التعرف على طريقة تركيب الكلمات (االفعال واالسماء و الصفات) الن اللغة الفارسية لغة تركيبية وليست لغة اشتقاقية .
ة  -األْذاف انًٓبرادٚخ انخبصخ ثبليقزر.
ة - 1تعرف الطالب على المادة النظرية المعطاة لو واعطاؤه امثلة ونماذج اكثر .
ة - 2المناقشة داخل القاعة وتشجيع الطلبة على االسئلة وكذلك محاولة االجابة على الطلبة االخرين .
ة - 3تزويد الطالب بتمارين داخل القاعة لمعرفة مدى استيعابو لها .
ة -4حث الطالب على كتابة واجب بيتي وعلى اثرىا تناقش النقاط الضعيفة واالخطاء داخل القاعة الدراسية وتصحيح وتصويب
االخطاء .

طزائق انزؼهٛى ٔانزؼهى
- 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 التلفظ الصحيح باللغة الفارسية .
 -5تقديم عروض سمعية ومرئية تزيد من ادراك الطالب للكلمة وتلفظها واستيعابها الصحيح .

طزائق انزقٛٛى
- 1المشاركة في قاعة الدرس.
- 2تقديم األنشطة المختلفة.
- 3واجبات منزلية .

-4اختبارات فصلية ونهائية وأنشطة .

ط -األْذاف انٕجذاَٛخ ٔانقًٛٛخ
ط -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.

طزائق انزؼهٛى ٔانزؼهى
- 1إدارة المحاضرة على نحو يشعر بأىمية الوقت.

- 2تكليف الطالب ببعض األنشطة والواجبات الجماعية.

الصفحة 2

- 3تخصيص نسبة من الدرجة لألنشطة الجماعية.

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

د  -انًٓبراد انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ انًُقٕنخ ( انًٓبراد األخزٖ انًزؼهقخ ثقبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕر انشخص.) ٙ
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 .

الصفحة 3
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ثُٛخ انًقزر

األطجٕع

انظبػبد

يخزجبد انزؼهى
انًطهٕثخ

اطى انٕحذح  /أٔ
انًٕضٕع

طزٚقخ انزؼهٛى

طزٚقخ انزقٛٛى

االٔل

2

انضبَٙ

2

جًهّ ٔ إَاع آٌ

َظز٘

انضبنش

2

رطجٛقبد ٔ رًبرٍٚ

َظز٘

انزاثغ

2

رٔع حذف ٔ ػطف در
جًهّ

َظز٘

انخبيض

2

رٔع حذف ٔ ػطف در
جًهّ

َظز٘

اطئهخ ػبيخ
ٔيُبقشخ

انظبدص

2

رطجٛقبد ٔ رًبرٍٚ

َظز٘

انظبثغ

2

انضبيٍ
انزبطغ

2

كبثزد قٛذ ٔ إَاع آٌ در
جًهّ
كبثزد قٛذ ٔ إَاع آٌ در
جًهّ
رطجٛقبد ٔ رًبرٍٚ

َظز٘

2

انزؼزف ػهٗ انجًهخ
ٔإَاػٓب
انزؼزف ػهٗ انجًهخ
ٔإَاػٓب
رذرٚت انطبنت ػهٗ يب
رؼهًّ
انزؼزف ػهٗ اطهٕة
انحذف ٔانؼطف فٙ
انجًهخ
انزؼزف ػهٗ اطهٕة
انحذف ٔانؼطف فٙ
انجًهخ
رذرٚت انطبنت ػهٗ يب
رؼهًّ
انزؼزف ػهٗ اطزخذاو انقٛذ
ٔإَاػّ ف ٙانجًهخ
انزؼزف ػهٗ اطزخذاو انقٛذ
ٔإَاػّ ف ٙانجًهخ
رذرٚت انطبنت ػهٗ يب
رؼهًّ

جًهّ ٔ إَاع آٌ

َظز٘

اطئهخ ػبيخ
ٔيُبقشخ
اطئهخ ػبيخ
ٔيُبقشخ
اطئهخ ػبيخ
ٔيُبقشخ
اطئهخ ػبيخ
ٔيُبقشخ

َظز٘

انؼبشز

2

انحبد٘ ػشز

2

طبخزًبٌ كهًّ ٔ فؼم

َظز٘

انضبَ ٙػشز

2

رطجٛقبد ٔ رًبرٍٚ

َظز٘

انضبنش ػشز

2

گزِٔ اطًی ٔ حزٔف
اضبفّ

َظز٘

انزاثغ ػشز

2

گزِٔ اطًی ٔ حزٔف
اضبفّ

َظز٘

اطئهخ ػبيخ
ٔيُبقشخ

انخبيض ػشز

2

انزؼزف ػهٗ ثُبء انكهًخ
ٔانفؼم
انزؼزف ػهٗ ثُبء انكهًخ
ٔانفؼم
رذرٚت انطبنت ػهٗ يب
رؼهًّ
انزؼزف ػهٗ انًجًٕػخ
االطًٛخ ٔ حزٔف
االضبفخ
انزؼزف ػهٗ انًجًٕػخ
االطًٛخ ٔ حزٔف
االضبفخ
رذرٚت انطبنت ػهٗ يب
رؼهًّ

طبخزًبٌ كهًّ ٔ فؼم

َظز٘

اطئهخ ػبيخ
ٔيُبقشخ
اطئهخ ػبيخ
ٔيُبقشخ
اطئهخ ػبيخ
ٔيُبقشخ
اطئهخ ػبيخ
ٔيُبقشخ
ٔايزحبٌ
اطئهخ ػبيخ
ٔيُبقشخ
اطئهخ ػبيخ
ٔيُبقشخ
اطئهخ ػبيخ
ٔيُبقشخ
اطئهخ ػبيخ
ٔيُبقشخ

رطجٛقبد ٔ رًبرٍٚ

َظز٘

انظبدص ػشز

2

انزؼزف ػهٗ طٕاثق االطى

ٔاثظزٓٓبٖ پٛش ٍٛاطى

َظز٘

انظبثغ ػشز

2

انزؼزف ػهٗ نٕاحق االطى

ٔاثظزٓٓبٖ پظ ٍٛاطى

َظز٘

انضبيٍ ػشز

2

انزبطغ ػشز

2

رذرٚت انطبنت ػهٗ يب
رؼهًّ
انزؼزف ػهٗ انصفخ
ٔانًضبف انّٛ

رطجٛقبد ٔ رًبرٍٚ

َظز٘

صفذ ٔ يضبف انّٛ

َظز٘

اطئهخ ػبيخ
ٔيُبقشخ
ٔايزحبٌ
اطئهخ ػبيخ
ٔيُبقشخ
اطئهخ ػبيخ
ٔيُبقشخ
اطئهخ ػبيخ
ٔيُبقشخ
اطئهخ ػبيخ
ٔيُبقشخ

الصفحة 4

َظز٘

انؼشزٌٔ

2

رذرٚت انطبنت ػهٗ يب
رؼهًّ

رطجٛقبد ٔ رًبرٍٚ

َظز٘

اطئهخ ػبيخ
ٔيُبقشخ

انحبد٘
ٔانؼشزٌٔ
انضبَٙ
ٔانؼشزٌٔ

2

انزؼزف ػهٗ إَاع
انضًبئز ٔاطزخذايٓب
رذرٚت انطبنت ػهٗ يب
رؼهًّ

إَاع ضًبٚز ٔ كبرثزد
آٌ
رطجٛقبد ٔ رًبرٍٚ

َظز٘

2

انزؼزف ػهٗ االطزفٓبو
ٔطزٚقخ َف ٙانجًهخ
رذرٚت انطبنت ػهٗ يب
رؼهًّ
ركٕ ٍٚانجًم انالسيخ
ٔانًزؼذٚخ ٔانًجُٛخ نهًؼهٕو
ٔانًجٕٓل
رذرٚت انطبنت ػهٗ يب
رؼهًّ
انزؼزف ػهٗ اركبٌ
انجًهخ
رذرٚت انطبنت ػهٗ يب
رؼهًّ
انزؼزف ػهٗ اطزؼًبل
إَاع انفؼم انًبضٙ
رذرٚت انطبنت ػهٗ يب
رؼهًّ

طؤانٗ ٔ يُفٗ كزدٌ
جًهّ
رطجٛقبد ٔ رًبرٍٚ
طبخزبر جًهٓٓبٖ السو ٔ
يزؼذٖ ٔ يؼهٕو ٔ يجٕٓل

َظز٘

اطئهخ ػبيخ
ٔيُبقشخ
اطئهخ ػبيخ
ٔيُبقشخ
ٔايزحبٌ
اطئهخ ػبيخ
ٔيُبقشخ
اطئهخ ػبيخ
ٔيُبقشخ
اطئهخ ػبيخ
ٔيُبقشخ

رطجٛقبد ٔ رًبرٍٚ

َظز٘

اركبٌ جًهّ

َظز٘

رطجٛقبد ٔ رًبرٍٚ

َظز٘

كبرثزدْبٖ إَاع فؼم
يبضٗ
رطجٛقبد ٔ رًبرٍٚ

َظز٘

اطئهخ ػبيخ
ٔيُبقشخ
اطئهخ ػبيخ
ٔيُبقشخ
اطئهخ ػبيخ
ٔيُبقشخ
اطئهخ ػبيخ
ٔيُبقشخ
اطئهخ ػبيخ
ٔيُبقشخ
ٔايزحبٌ

انضبنش
ٔانؼشزٌٔ
انزاثغ
ٔانؼشزٌٔ
انخبيض
ٔانؼشزٌٔ
انظهذص
ٔانؼشزٌٔ
انظبثغ
ٔانؼشزٌٔ
انضبيٍ
ٔانؼشزٌٔ
انزبطغ
ٔانؼشزٌٔ
انضالصٌٕ

.12

2

2
2
2
2
2
2
2

َظز٘
َظز٘
َظز٘

َظز٘

انجُٛخ انزحزٛخ

1ـ انكزت انًقزرح انًطهٕثخ
2ـ انًزاجغ انزئٛظٛخ (انًصبدر)

اـ انكزت ٔانًزاجغ انزٕٚ ٙصٗ ثٓب
( انًجالد انؼهًٛخ  ,انزقبرٚز ) ....,

املنهج املقر من قبل جلنة املناهج يف القسم:
اصول نگارش ساده فارسی (برای عرب زباهنا) /غالحمسنی غالحمسنی زاده
- 1فعل و گروه فعلی و حتول آن در زبان فارسی /خسرو فرشیدورد
- 2دستور زبان فارسی /پرویز خانلری
- 3دستور زبان فارسی /خیامپور
- 4دستور زبان فارسی ( /)1تقی وحیدیان کامیار
- 5دستور زبان فارسی  /عباسعلی وفایی
- 6اسم و صفت مرکب در زبان فارسی /عالء الدین طباطبایی
- 7اشتقاق پسوندی در زبان فارسی امروز /خسرو کشانی
استعمال التلمیح يف شعر هوشنار ابتهاج
المجالت العلمية – الوسائل السمعية والمرئية .

الصفحة 5

ة ـ انًزاجغ االنكززَٔٛخ ,يٕاقغ االَززَٛذ
....
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انًٕاقغ االنكززَٔٛخ انز ٙرزحذس انهغخ انفبرطٛخ – انقُٕاد انزهفشَٕٛٚخ ثبنهغخ
انفبرطٛخ

خطخ رطٕٚز انًقزر انذراطٙ

- 1تحفيز الطالب على االستعانة بالوسائل السمعية والمرئية لغرض تطوير مهاراتو في الكتابة بشكل صحيح معتمدا بذلك على قواعد اللغة
الفارسية.

- 2تحفيز الطالب على حفظ اكثر قدر ممكن من الكلمات باللغة الفارسية ومعرفة معناىا باللغة العربية حتى يكون خزينو من الكلمات كافياً .
- 3تشجيع الطالب على قراءة النصوص باللغة الفارسية حتى وإن اخطأ في تحليلها واعرابها والعمل على بيان الوجو الصحيح الجزائها من
خالل تطبيق ما تعلمو من قواعد اللغة الفارسية .

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

الصفحة 6

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

نظريات اللغة

 .4أشكال الحضور المتاحة

دوام رسمي (  2ساعات اسبوعياً )

 .5الفصل  /السنة

السنة الدراسية الثالثة

 .6عدد الساعات الدراسية (الكلي)

 60ساعة (  30اسبوع ×  2ساعة )

 .7تاريخ إعداد ىذا الوصف

 2018/1/7ا .م .د حسن علي صفر

 .8أىداف المقرر
- 1تعليم الطلبة نظريات اللغة ونشأتها
- 2تتعليم الطلبة نشوء اللغة وتطويرىا
- 3المقارنة بين النظريات القديمة والحديثة
- 4دراسة القواعد ضمن النظرية التوليديو
- 5دراسة النظريات الحديثة
 .10مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم

1

أ -األىداف المعرفية

أ -1معرفة اللغة ونشوءىا
أ -2معرفة مخارج الحروف
أ -3معرفة االصوات

أ-4تدريب الطالب على بعض النماذج اللغوية القديمة
أ -5تدريب الطالب على معرفة النماذج اللغوية الحديثة
أ -6حفظ النظريات القديمة

أ -7حفظ النظريات الحديثة

أ -8المقارنة بين النظريات القديمة والحديثة
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
- 1قراءة  ،تحضير يومى  ،مناقشة

 -- 2تدريب الطلبة على االنشطة اللغوية داخل الصف .
 -- 3توضيح النظريات وفق الدراسات الحديثة

 -- 4مناقشة النظريات الحديثة وفق تطور علم اللغة
طرائق التقييم
- 1المشاركة في تحضير المقرر

- 2تقديمالمشاركة في مختلف النشاطات اللغوية داخل قاعة الدرس
- 3امتحانات فصلية ونهائية
ج -األىداف الوجدانية والقيمية
ج -1تطوير قابلية الطالب على فهم اللغة

ج -2االطالع على امكانيات الطالب وموىبتو في مجال تحكم النظريات اللغوية
ج -3تطوير قدرة الطالب على الحوار اللغوي الصحيح

ج -4تفاعل الطالب مع زمالءه في توضيح العالقات اللغوية
طرائق التعليم والتعلم
- 1يجب ان تكون المحاضرة فيها عنصر تشويق واالبتعاد عن االساليب الجافة
- 2شرح الطلبة في المشاركة في الدرس فيما بينهم وبين االستاذ.

2

- 3االستماع الى الطالب بهدوء ومناقشة افكاره بهدوء
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 لفهم اللغة
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

2

النظريات اللغوية

نظرية المجاالت الداللية

نظرى

اسئلة عامة ومناقشة

الثاني

2

النظريات اللغوية

النظرية البنوية

نظرى

اسئلة عامة ومناقشة

الثالث

2

تدريب الطالب على ما تعلمو

تطبيقات وتمارين

نظرى

اسئلة عامة ومناقشة

الرابع

2

النظريات اللغوية

النظرية التحويلية

نظرى

اسئلة عامة ومناقشة

الخامس

2

النظريات اللغوية

نظرية الحالة

نظرى

اسئلة عامة ومناقشة

السادس

2

النظريات اللغوية

نظرية الميزان والمقولة

نظرى

اسئلة عامة ومناقشة

السابع

2

النظريات اللغوية

النظرية التفكيكية

نظرى

اسئلة عامة ومناقشة

 .12البنية التحتية
3

وامتحان

1ـ الكتب المقررة المطلوبة

نظريات لغة

2ـ المراجع الرئيسية (المصادر)

نفس المصدر وىو من اعداد اساتذة

نظريات اللغة عند جامسكي

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها ( المجالت العلمية ,

التقارير ) ....,

ب ـ المراجع االلكترونية ,مواقع االنترنيت ....
 .13خطة تطوير المقرر الدراسي
- 1خطة تطوير المقرر الدراسي وذلك باالستعانة بالكتب االيرانية الحديثة في مجال منهج النظريات اللغوية ويجب ارسال اساتذة
النظريات اللغوية الى ايران لكسب مهارات تدريس النظريات باالساليب الحديثة لكون المنهج جديد ألول مرة يدرس في قسم اللغة

الفارسية وندعو لورشة عمل بيننا وبين اساتذة قسم اللغة الفارسية في ايران من اجل الرقي والنهوض بقسمنا بما يتناسب مع الحداثة

..

4

