وصف البرنامج األكاديمي
يوفر وصف البرنامج األكاديمي ىذا ايجازاً مقتضياً ألىم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرىناً عما إذا
كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة  .ويصاحبو وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 .1المؤسسة التعليمية

جامعة بغداد

 .2القسم العلمي  /المركز

قسم اللغة الفارسية

 .3اسم البرنامج األكاديمي او المهني

بكلوريوس في اللغة الفارسية

 .4اسم الشهادة النهائية

بكلوريوس

 .5النظام الدراسي :

سنوي

سنوي /مقررات /أخرى
 .6برنامج االعتماد المعتمد

ال يوجد

 .7المؤثرات الخارجية األخرى

ال يوجد

 .8تاريخ إعداد الوصف

 2018/1/7ا د ناىي عبد ابراىيم

 .9أىداف البرنامج األكاديمي
- 1اعداد المالكات العلمية والنوعية المؤىلة والمتخصصة في مجال الترجمة للغة الفارسية لغرض االرتقاء بواقع الترجمة في العراق .
- 2رفد وزارات الدولة باشخاص ذوي كفاءة في مجال الترجمة من والى اللغة الفارسية تؤىلهم الدخول الى معترك الحياة العملية تساىم في
بناء العراق من كافة الجوانب .

- 3العمل في كافة مجاالت السياحة وخاصة السياحة الدينية في العراق وايضا مجال وسائل االعالم الناطقة باللغة الفارسية .
- 4يعزز البرنامج فهما وادراكا وافيا واسعا للفكر والثقافة والعادات واالداب المتعددة للغة الفارسية .
- 5يخدم البرنامج اىداف الجامعة من خالل تزويد الطلبة بتعليم عالي الجودة والمساىمة في البحث العلمي والمجتمع والسعي الى التواصل
مع الشعوب التي تتحدث اللغة الفارسية اضافة الى العالم الخارجي بثقافاتو المتعددة .

- 6تعليم الطلبة مهارات الكتابة والمحادثة على مستوى األمالء والنحو والصرف فضال عن تعليم الطلبة اسلوب تحليل النص االدبي واللغوي
بالرجوع الى نصوص ادبية ولغوية معتبرة.

 .10مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
أ -االىداف المعرفية

أ-1قدرة الطلبة على التمييز واالدراك المعرفي لتشخيص النظريات والمبادئ العامة في دراسة اللغة الفارسية.
أ-2التخطيط المستقبلي لتفعيل دور الطالب في الترجمة وانخراطو معترك الحياة العملية في مجال الترجمة.

أ-3تزويد الطلبة بمعرفة المبادئ الرئيسية للمجاالت الرئيسية في اللغة :علم النحو ،علم الصرف ،علم اللغة ،علم الصوت ،علم الداللة،
اكتساب اللغة  ...الخ.

أ-4تعريف الطلبة على التقنيات الحديثة في دراسة اللغة الفارسية.
ب – األىداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج

ب  – 1مناقشة النظريات اللغوية واللسانيات والترجمة.
ب  – 2ان يكون الطالب قادر على عمل بحوث نظرية في اللغة الفارسية واالدب واللسانيات.

ب - 3البد ان يكون للطالب مهارات فكرية عالية الستخدام اللغة الفارسية ووصف وتحليل النصوص وترجمتها.
طرائق التعليم والتعلم
- 1استخدام وسائل االيضاح االلكترونية.

- 2استخدام طريقة المناقشة في التدريس.
- 3استخدام اسلوب حل المشكالت في تعليم المهارات االساسية والتحصيل المعرفي لجميع المواد الدراسية.
- 4اسناد الطلبة بالواجبات المكتوبة والمقروءة والواجبات الترجمية.
- 5تكليف الطلبة بعمل بحوث في مجال اللغة واالدب الفارسي.
طرائق التقييم
- 1اجراء االمتحانات الشهرية واليومية .
- 2اعطاء نص وتكليف الطالب بترجمتها وحث الطالب على تطوير مهاراتو في مجال الترجمة.
- 3التغذية الراجعة (الشفوية والمكتوبة) حول الواجبات.
ج-األىداف الوجدانية والقيمية.
ج -1استعداد االساتذة باعطاء كافة المعلومات للطالب وتوجيهو.
ج-2انتاج اعمال كتابية وترجمية مقبولة أكاديميا من الطالب.

ج -3العمل بصورة فاعلة في الصف الجامعي وضرورة العمل بمسؤولية وبصورة اخالقية عند تنفيذ المشاريع الفردية او الجماعية.

ج -4العمل على تشجيع الطالب بالحكم على النص االدبي او السياسي من خالل القراءة والفهم وتذوق االعمال االدبية من شعر ومسرح
ورواية.

ج -5عمل مقارنة بين النظريات اللغوية واالدبية وبين االساليب اللغوية واالدبية .
طرائق التعليم والتعلم
- 1تكليف الطلبة بالعمل على تقديم المهام الموكلة اليهم على شكل مجاميع او ازواج .

- 2تكليف الطلبة بترجمة بعض النصوص االدبية او السياسية او الفنية او الرياضية  ....الخ .
- 3تكليف الطلبة باستخدام المفردات والقواميس الحديثة اثناء الترجمة .
- 4التركيز على مهارات االتصال في اللغة الفارسية .
الصفحة 1

- 5وجود المختبرات التي تساعد الطالب على استيعاب المادة ووجود المكتبات والحاسوب لتحفيز الطالب على الكتابة والتقصي .
- 6اسناد الطلبة بالتقصي من خالل االنترنت والمجالت العلمية .
طرائق التقييم
- 1التغذية الراجعة ( الشفوية والمكتوبة ) .
- 2االمتحانات .

د -المهارات العامة والتأىيلية المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي).
د-1تسليم العمل او الواجب بالوقت المحدد وبشكل مقبول .
د-2مهارات التواصل مع االخرين والعمل كفريق.

د-3محاولة عدم تكرار االخطاء الكتابية والشفوية.

د -4استخدام االنترنت والبحث عن طريق التعلم الجديدة واستخدام احدث المعاجم اللغوية .
طرائق التعليم والتعلم
تطوير االىداف من خالل اثارة النقاش وتبادل االراء فالتفاعل عبر المناقشة بين المدرس والطالب وبين الطالب انفسهم يشكل اداة قوية للعصف
الذىني فهو يتيح استعمال عمليات فكرية متنوعة في مواجهة طرائق تفكير اخرى سواء تعلق االمر بالشكل او المضمون فعلى المدرس ان يفتتح

درسو باسئلة او عرض مشاكل تؤدي الى حوارات ومناقشات وتبادل لالراء داخل المجموعات الصغيرة والكبيرة.
طرائق التقييم

- 1يمكن تقييمها من خالل وضع معيار لالجوبة الصحيحة ومقارنة نتائج اجوبة الطالب مع نموذج معد مسبقا .
- 2اجراء اختبارات عملية لقياس مدى مستوى فهم الطلبة في االنجاز من خالل اعطاءىم للنصوص .

 .11بنية البرنامج
المرحلة الدراسية

رمز المقرر أو المساق

اسم المقرر أو المساق

الساعات المعتمدة
نظري

االولى

101 PG

قواعد

نظري

االولى

108 PR

القراءه

نظري

االولى

102 PCON

المحادثو

نظري

االولى

109 PS

االمالء

نظري

االولى

103 PCOM

االستيعاب

نظري

االولى

104 PPRO

التلفظ

نظري

الصفحة 2

عملي

االولى

106 C

الحاسبات

نظري

االولى

107 EL

اللغة االنكليزية

نظري

االولى

105 HRD

حقوق األنسان وديمقراطية

نظري

الثانية

210 PG

قواعد

نظري

الثانية

PR 217

القراءه

نظري

الثانية

212 PCOM

المحادثو

نظري

الثانية

211 PIT

الترجمو

نظري

الثانية

219 PITL

النصوص االدبيو

نظري

الثانية

212 PCOM

االستيعاب

نظري

الثانية

214 EL

اللغة االنكليزية

نظري

الثانية

215 AL

اللغة العربية

نظري

الثانية

213 PCO

اإلنشاء

نظري

الثالثة

320 PG

النحو

نظري

نثر وسيط

نظري

الثالثة

328 PCON

المحادثو

نظري

الثالثة

324 PPT

الترجمو

نظري

الثالثة

323 PCOM

االستيعاب

نظري

تاريخ أدب

نظري

الثالثة

327 PCO

االنشاء

نظري

الثالثة

326 PPO

شعر قديم

نظري

الثالثة

321 PTL

علم اللغو

نظري

الثالثة

322 AL

اللغة العربية

نظري

الرابعة

430PG

قواعد اللغو الفارسيو

نظري

الرابعة

432PPR

النصوص ادبية

نظري

المحادثو

نظري

الترجمو

نظري

االنشاء

نظري

تاريخ االدب الفارسي

نظري

االستيعاب

نظري

علم اللغة

نظري

اللغة االنكليزية

نظري

بحث التخرج

نظري

الثالثة

الثالثة

الرابعة
الرابعة

434PLT

الرابعة
الرابعة

436PHL

الرابعة
الرابعة

429PLIN

الرابعة
الرابعة

431 RES

الصفحة 3

 .12التخطيط للتطور الشخصي
- 1البد ان يكون لدى الطالب فهم عميق للغة الفارسية واالدب الفارسي واللسانيات .
- 2البد ان يكون لدى الطالب مهارات عالية في استخدام اللغة الفارسية .

- 3البد ان يكتسب الطالب االسس المعرفية للترجمة مما يعزز فرصو في سوق العمل .
- 4ان يكون للطالب روح التعاون والعمل كفريق .
 .13معيار القبول (وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد)
اوال  :شروط القبول في الكلية :
- 1اعتماد شروط القبول للطالب وفق لوائح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ( القبول المركزي )
- 2ان يكون الطالب حاصال علة شهادة االعدادية ( االدبي او العلمي ) .
- 3ان يكون الطالب الئقاً طبياً للتخصص المتقدم اليو .

ثانياً  :شروط القبول في القسم العلمي :

- 1اختيار رغبة الطالب للقسم وحسب االفضلية .
- 2معدل القبول في الثانوية العامة .

- 3الطاقة االستيعابية للقسم العلمي .
- 4ان ال تقل نسبة المعدل العام لشهادة الثانوية عن . %68
 .14أىم مصادر المعلومات عن البرنامج
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي www.mohesr.gov.iq / -رئاسة جامعة بغداد www.uobaghdad.edu.iq /

 -عمادة كلية اللغات www.colang.uobaghdad.edu.iq /

الصفحة 4

مخطط مهارات المنهج
يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم
مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج
السنة  /المستوى

رمز المقرر

اسم المقرر

أساسي

المحادثة

اساسي

األىداف المعرفية

أم اختياري

األىداف المهاراتية الخاصة

األىداف الوجدانية والقيمية

ب 1ب 2ب 3ب4
√

ج4
√

بالبرنامج

المهارات العامة والتأىيلية المنقولة(
المهارات األخرى المتعلقة بقابلية
التوظيف والتطور الشخصي)

أ1
2016 – 2015

أ2

أ3

الصفحة 5

أ4
√

ج1

ج2

ج3

د1

د2

د4

د3
√

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 وآدابها

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

النثر

 .4أشكال الحضور المتاحة

دوام رسمي ( 3ساعات أسبوعياً)

 .5الفصل  /السنة

السنة الدراسية األولى (المرحلة الرابعة )

 .6عدد الساعات الدراسية (الكلي)

 90ساعة ( 30اسبوع ×  3ساعة)

 .7تاريخ إعداد ىذا الوصف

2016/4/28

 .8أىداف المقرر
يهدف المقرر الدراسي ( النثر ) لطلبة المرحلة ( الرابعة ) في نهاية السنة الدراسية ان يصل الى مستوى خاص وكما ىو مدرج في أدناه :
- 1معرفة الطالب بالنصوص النثرية الفارسية لمختلف العصور .
- 2تمكين الطالب من استيعاب طبيعة النصوص النثرية الفارسية .
- 3تمكين الطالب من قراءة وتلفظ النصوص النثرية بشكل صحيح .
- 4تمكين الطالب من معرفة تأريخ النثر الفارسي من خالل تواريخ تلك النصوص .
- 5تمكين الطالب من وضع اساس لو في تعلم األدب الفارسي والتعبير عن ذلك ولو بشكل بسيط .
- 6تمكين الطالب من تكوين تصور جيد عن تاريخ األدب ال سيما في جانب النثر .
- 7تمكين الطالب من حفظ نصوص نثرية فارسية ومعرفة معناىا باللغة العربية وجعلها خزين يمكنو من استعمالها في جمل تعبر عن امور يريد
بيانها وايضاحها للمتلقي .

- 8تمكين الطالب من فهم خصائص النثر الفارسي .
 .10مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم

الصفحة 6

أ -األىداف المعرفية

أ -1معرفة مراحل األدب الفارسي ال سيما في ناحية النثر .
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 النصوص الفارسية في مراحل األدب الفارسي المختلفة .

أ -7التأكد من أن الطالب قادر على استيعاب مراحل األدب الفارسي على أسس صحيحة .
أ -8اكتساب مهارات الكتابة والحديث عن النثر الفارسي في مراحلو المختلفة .
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 من خالل حفظ النصوص وفهمها واستيعابها ومناقشة 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 الحديث والكتابة عن النثر الفارسي .
- 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.

الصفحة 7

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 في موضوعات األدب الفارسي ال سيما النثر منو .
د -5مهارات التواصل مع االخرين والعمل كفريق .

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

الصفحة 8

 .11بنية المقرر
األسبوع

الساعات

مخرجات التعلم المطلوبة

اسم الوحدة  /أو الموضوع

طريقة التعليم

طريقة التقييم

االول

3

معرفة الطالب نصوص اللغة

الدعاء ( نيايش )

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الثاني

3

معرفة الطالب نصوص اللغة

الدعاء نيايش

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الثالث

3

تدريب الطالب على ما تعلمو

تطبيقات وتمارين

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الرابع

3

معرفة الطالب التصور الصحيح

أرأف من الجميع

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الفارسية
الفارسية

( ار ىمو مهربانتر )

عن رحمة اهلل من خالل النص
الفارسي

الخامس

3

= =

از ىمو مهربانتر )

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

السادس

3

تدريب الطالب على ما تعلمو

تطبيقات وتمارين

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

السابع

3

معرفة الطاب بتاريخ ايران وعدل

انويشروان ومرد دىقان

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الثامن

3

==

==.

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

التاسع

3

تدريب الطالب على ما تعلمو

تطبيقات وتمارين

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

العاشر

3

معرفة أطالب االمثال افارسية

آش نخورده ودىن سوختو

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الحادي عشر

3

معرفة الطالب بقصص الحيوان

روباه وخروس  :الثعلب والديك

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الثاني عشر

3

تدريب الطالب على ما تعلمو

تطبيقات وتمارين

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الثالث عشر

3

معرفة الطالب بالمعلومات عن

اليوم الجديد  :نوروز

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الرابع عشر

3

مراجعة

مراجعة

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الخامس عشر

3

معرفة لغة االدب على لسان

شكار خركوش  :صيد االرنب

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

السادس عشر

3

معرفة الطالب بعلماء العرب

ابن سينا

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

السابع عشر

3

معرفة الطالب باالمور العامة

فرش ايران

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الثامن عشر

3

تدريب الطالب على ما تعلمو

تطبيقات وتمارين

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

التاسع عشر

3

معرفة الطالب بثقافة وفلسفة

درخت دانش  :شجرة العلم

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

العشرون

3

معرفة الطالب بالفردوسي

فردوسى

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الحادي والعشرين

3

تدريب الطالب على ما تعلمو

تطبيقات وتمارين

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الثاني والعشرين

3

معرفة الطالب بعالم المكتبات

كتاب ىاي مرجع  :الكتب

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الثالث والعشرين

3

معرفة الطالب بتاريخ األنبياء

حضرت إبراىيم ع

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الملك انوشروان

الفارسية

.

أعياد انوروز في ايران

الحيوان
وافرس

االدب والحكمة

صاحب الشاىنامة

الصفحة 9

المراجع

وامتحان

وامتحان

وامتحان

الرابع والعشرين

3

تدريب الطالب على ما تعلمو

تطبيقات وتمارين

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الخامس

3

معرفة الطالب كيفية التعامل في

سرودى براى باكى

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

3

معرفة الطالب كيفية التعامل في

في محل بيع الكتب ( در كتاب

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

السابع والعشرين

3

تدريب الطالب على ما تعلمو

تطبيقات وتمارين

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الثامن والعشرين

3

معرفة الطالب بالثقافة العامة

داستان ىاى از زندكى أبو على

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

التاسع والعشرين

3

معرفة الطالب بأىمية اعلم

اطلب العلم من المهد الى اللحد

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الثالثون

3

تدريب الطالب على ما تعلمو

تطبيقات وتمارين

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

والعشرين
السادس

والعشرين

المجتمع
المجتمع

فروشى )

سينا

از كهواره تاكور دانش بخواه

ومكانتو

وامتحان

وامتحان

 .12البنية التحتية
1ـ الكتب المقررة المطلوبة

نثر ساده فارسى  :دكتر مهبود فاضلى

2ـ المراجع الرئيسية (المصادر)

الكتاب الم نهجي – المعجم اللغوي

بازتاب فرهنك عربى در منظومة (ويس ورامين)
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 الطالب على االستعانة بالوسائل السمعية والمرئية لغرض تطوير مهاراتو في فهم االدب الفارسي ال سيما النثر منو .

- 2تحفيز الطالب على حفظ اكثر قدر ممكن من الكلمات والنصوص النثرية 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 عن مسائل االدب 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 10

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

الترجمة األدبية

 .4أشكال الحضور المتاحة

دوام رسمي (  3ساعات اسبوعياً )

 .5الفصل  /السنة

السنة الدراسية الرابعة( المرحلة الرابعة )

 .6عدد الساعات الدراسية (الكلي)

 90ساعة (  30اسبوع ×  3ساعة )

 .7تاريخ إعداد ىذا الوصف

 2018/1/7أ.م.د .خيرية دماك قاسم  ،م.م .حسام عبد الحسن

 .8أىداف المقرر

يهدف المقرر الدراسي ( الترجمة االدبية ) لطلبة المرحلة الرابعة في نهاية السنة الدراسية ان يصل الى مستوى خاص وكما ىو مدرج في أدناه

:

- 1معرفة الطالب اساسيات الترجمة الصحيح لحروف اللغة الفارسية .
- 2تمكين الطالب من فهم الكلمة وبشكل صحيح .
- 3تمكين الطالب من ترجمة 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 .

1

- 8تمكين الطالب من حفظ الكلمة شكالً ورسماً ( كتابة الكلمة ) .

2

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

أ -1معرفة خطوات الترجمة والتحدث باللغة الفارسية او بالعكس
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 الترجمة الموافقة لقواعد اللغة الفارسية .
أ -8اكتساب 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 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 االترجمة باللغة الفارسية .
- 5تقديم عروض مرئية تزيد من ادراك الطالب للكلمة وترجمتها بالشكل 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 الترجمة.

ج -4التفاعل مع الطلبة االخرين وتشكيل مجموعات للترجمة.
ج -5فهم وتذوق الموضوعات المراد التحدث بها .

طرائق التعليم والتعلم

3

- 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

طريقة التعليم

االول

3

تعليم الطالب الترجمة الصحيحة

ترجمة ادبية

القاء محاضرات

امتحان يومي واسئلة اثناء المحاضرات

الثاني

3

تعليم الطالب الترجمة الصحيحة

ترجمة ادبية

القاء محاضرات

امتحان يومي واسئلة اثناء المحاضرات

الثالث

3

تعليم الطالب الترجمة الصحيحة

ترجمة ادبية

القاء محاضرات

امتحان يومي واسئلة اثناء المحاضرات

الرابع

3

تعليم الطالب الترجمة الصحيحة

ترجمة ادبية

القاء محاضرات

امتحان يومي واسئلة اثناء المحاضرات

الخامس

3

تعليم الطالب الترجمة الصحيحة

ترجمة ادبية

القاء محاضرات

امتحان يومي واسئلة اثناء المحاضرات

السادس

3

تعليم الطالب الترجمة الصحيحة

ترجمة ادبية

القاء محاضرات

امتحان يومي واسئلة اثناء المحاضرات

السابع

3

تعليم الطالب الترجمة الصحيحة

ترجمة ادبية

القاء محاضرات

امتحان يومي واسئلة اثناء المحاضرات

الموضوع

 .12البنية التحتية

4

طريقة التقييم

1ـ الكتب المقررة المطلوبة

نصوص مختلفة من القصص االيرانية المشهورة مثل كتاب كليلو ودينو وكتاب

2ـ المراجع الرئيسية (المصادر)

الصناعات اللفظية والمعنوية في شعر سعدي شيرازي

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها ( المجالت العلمية ,

الصحف – المجالت – المعاجم

الشاىنامو وكتاب كلستان سعدى وبوستان سعدى

التقارير ) ....,
ب ـ المراجع االلكترونية ,مواقع االنترنيت ....

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

 .13خطة تطوير المقرر الدراسي
- 1تحفيز الطالب على االستعانة بوسائل الترجمة لغرض تطوير مهاراتو في اللترجمة .

- 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 الترجمة .

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

5

ٔصف انجشَبيظ األكبدًٙٚ
يوفر وصف البرنامج األكاديمي ىذا ايجازاً مقتضياً ألىم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب

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

 .1انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ

خبيؼخ ثغذاد  /كهٛخ انهغبد

 .2انقسى الػهً / ٙانًشكض

قسى انهغخ انفبسسٛخ

 .3اسى  /سيض انًقشس

تاريخ ادب

 .4اشكبل انحؼٕس انًزبحخ

دٔاو سسً ( ٙسبػزبٌ اسجٕػٛب )

 .5انفظم  /انسُخ

انسُخ انذساسٛخ انشاثؼخ ( انًشحهخ انشاثؼخ )

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

 60سبػخ (  30اسجٕع  2 xسبػخ )
 2018/1/7أ.و.د .يذ ٍٚػجذ انؼضٚض سشٛذ

 .8اْذاف انًقشس
ٓٚذف انًقشس انذساس ( ٙربسٚخ ادة ) نطهجخ انًشحهخ انشاثؼخ فَٓ ٙبٚخ انسُخ انذساسٛخ انٗ يسزٕٖ خبص
ٔكًب ْٕ يذسج ف ٙادَبِ
 .1يؼشفخ انطبنت ربسٚخ اٚشاٌ االدث ٙنزبسٚخ االدة ٔانهغخ انفبسسٛخ .
 .2رًك ٍٛانطبنت يٍ يؼشفخ انهغخ ٔاالدة ف ٙاٚشاٌ قجم االسالو .
 .3رًك ٍٛانطبنت يٍ يؼشفخ انهغخ ٔاالدة ف ٙاٚشاٌ ف ٙيشحهخ االَزقبل ( ثؼذ ظٕٓس االسالو ) .
 .4رًك ٍٛانطبنت يٍ يؼشفخ انثقبفخ ٔاالدة ف ٙانؼظٕس االساليٛخ االٔنٗ .
 .5رًك ٍٛانطبنت يٍ يؼشفخ انهغخ ٔاالدة شؼشا َٔثشا ف ٙفزشح انذٔنخ انسبيبَٛخ ٔانغضَٕٚخ .
 .6رًك ٍٛانطبنت يٍ يؼشفخ ربسٚخ انهغخ ٔاالدة ف ٙفزشح انذٔنخ انسهدٕقٛخ .
 .7رًك ٍٛانطبنت يٍ يؼشفخ انشؼشاء ٔانكزبة ٔانكزت االدثٛخ ٔانزبسٚخٛخ ٔانهغٕٚخ ف ٙفزشح ػظش انًششٔؽخ
ٔانًؼبطشح .
 . 8رؼشف انطبنت ػهٗ االسبنٛت انشؼشٚخ ٔانُثشٚخ ػهٗ يذٖ ربسٚخ اٚشاٌ ٔيُٓب يكزت ارسثٛدبٌ ٔيكزت
ثبص كٛشذ ٔيكزت اطفٓبٌ ٔاالداة انزؼهًٛٛخ ٔادة االؽفبل ٔانشجبة

 .9يخشخبد الثشَبيح انًطهٕثخ ٔؽشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزقٛٛى
أ  -االْذاف انًؼشفٛخ
أ -1يؼشفخ خطٕاد ربسٚخ االدة انفبسس. ٙ
أ -2انزؼشف ػهٗ انشؼشاء ٔانكزبة ٔانكزت انًًٓخ اسزُبدا انٗ ربسٚخ اٚشاٌ االدث. ٙ
أ -3رذسٚت انطبنت ػهٗ يؼشفخ االسبنٛت انشؼشٚخ ٔربسٚخٓب ٔانشؼشاء انًًٓ ٍٛٛفٓٛب .
أ -4يؼشفخ انطبنت ػهٗ االسبنٛت انُثشٚخ انًًٓخ ٔفق يشاحهٓب انزبسٚخٛخ ٔاسزُبدا انٗ انزذسج انزبسٚخ.ٙ
أ -5رؼشف انطبنت ػهٗ انكزت انُثشٚخ انًًٓخ ف ٙانهغخ ٔف ٙانزبسٚخ ٔف ٙانشؼش ٔػهى انؼشٔع .
أ -6رؼشف انطبنت ػهٗ انخظبئض االدثٛخ نهشؼشاء ٔنهكزبة كم حست اسهٕثّ ٔاًْٛزّ .
ة – األْذاف انًٓبسارٛخ انخبطخ ثبلثشَبيح
ة  – 1رؼشف انطبنت ػهٗ انًبدح انُظشٚخ انًؼطبح نّ ٔاػطبئّ ايثهّ ًَٔبرج اكثش .
ة  – 2انًُبقشخ داخم انقبػخ ٔرشدٛغ انطهجخ ػهٗ االسئخ ٔكزنك يحبٔنخ االخبثخ ػهٗ انطهجخ االخش.ٍٚ
ة  – 3اػطبء انطبنت اسئهخ يًٓخ داخم انقبػخ نًؼشفخ يذٖ اسزٛؼبثّ نٓب .
ؽشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى
 -1قشاءاد  ،رؼهى رار ، ٙحهقبد َقبش
 -2انزذسٚجبد ٔاالَشطخ ف ٙقبػخ انذسط .
 -3اسشبد انطالة انٗ ثؼغ انًٕاقغ االنكزشَٔٛخ نألفبدح يُٓب .
 -4ػقذ حهقبد ثحثٛخ ٚزى يٍ خالنٓب رقٕٚخ انطهجخ ٔرشدٛؼٓى ػهٗ انحذٚش ػٍ ربسٚخ اٚشاٌ االدث. ٙ

1
2
3
4

ؽشائق انزقٛٛى
 انًشبسكخ ف ٙقبػخ انذسط . رقذٚى االَشطخ انًخزفهخ . ٔاخجبد يُضنٛخ . -اخزجبسا فظهٛخ َٔٓبئٛخ ٔاَشطخ .

ج -األْذاف انٕخذاَٛخ ٔانقًٛٛخ .
ج -1رطٕٚش قذسح انطبنت نهؼًم ػهٗ اداء انٕاخجبد ٔرسهًٓٛب ف ٙانًٕػذ انًقشس .
ج -2انزفكٛش انًُطقٔ ٙانجشيد ٙالٚدبد حهٕل نهًشبكم ثأسهٕة َظش٘ ٔػًه. ٙ
ج -3رطٕٚش قذسح انطبنت ػهٗ انحٕاس ٔانًُبقشخ .
ج -4انزفبػم يغ انطهجخ االخشٔ ٍٚرشكٛم يدًٕػبد نهًُبقشخ ف ٙانًٕاػٛغ انهز ٙرٓى ربسٚخ انهغخ
ٔاالدة انفبسس. ٙ
ؽشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى
 - 1اداسح انًحبظشح ػهٗ َحٕ ٚشؼش ثأًْٛخ انٕقذ .
 - 2ركهٛف انطبنت ثجؼض االَشطخ ٔانٕاخجبد اندًبػٛخ .
 - 3رخظٛض َسجخ يٍ انذسخخ نالَشطخ اندًبػٛخ .

انصفحخ 1

ؽشائق انزقٛٛى
 - 1انًشبسكخ انفبػهخ ف ٙقبػخ انذسط دنٛم انزضاو انطبنت ٔرحًهّ انًسؤٔنٛخ .
 - 2االنزضاو ثبنًٕػذ انًحذد ف ٙرقذٚى انٕاخجبد ٔ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
االعجٕع

انغبػبد

يخشعبد انزؼهى انًطهٕثخ

األٔل

2

يقذيخ ف ٙربسٚخ االدة

انضبَٙ

2

انزؼشف ػهٗ انهغخ ٔاالدة فٙ
اٚشاٌ قجم االعالو

انهغبد االٚشاَٛخ انقذًٚخ ٔياليح االدة االٚشاَٙ
ٔثذاٚبرّ

انضبنش

2

انشاثغ

2

انخبيظ

2

انهغخ ٔاالدة ف ٙاٚشاٌ ف ٙيشحهخ
االَزقبل ثؼذ ظٕٓس االعالو
االعزفبدح يٍ انخط انؼشث ٙف ٙانهغخ
انفبسعٛخ انذسٚخ
انشؼش ٔانهغخ ف ٙفزشح انغبيبٍَٛٛ

يشحهخ انضقبفخ االدثٛخػُذ انغبعبَٔ ٍٛٛانؼصش
االعالي ٙاالٔل ٔظٕٓس انحكٕيبد االٚشاَ ٙانًغزقهخ
ثذاٚخ انشؼش انفبسع ، ٙانخطٕط انفبسعٛخ

انغبدط

2

انشبُْبيبد انفبسعٛخ

انغبثغ

2

انُضش ف ٙفزشح انغبيبٍَٛٛٛ

انضبيٍ

2

انزبعغ

2

انؼشش

2

انهغخ ٔاالدة انفبسط ٚف ٙفزشح
انغضٍَٕٛٚ
انُضش انكالعٛك ٙانفبسع ٙف ٙفزشح
انغضٍَٕٛٚ
االداة ف ٙاصفٓبٌ،االدة انزؼهًٙٛ

انحبد٘
ػشش
انضبَٙ
ػشش
انضبنش
ػشش
انشاثغ
ػشش

انفبسعٙ

اعى انٕحذح  /أ انًٕضٕع

طشٚقخ انزؼهٛى

طشٚقخ انزقٛٛى

انزؼشف ػهٗ ربسٚخ االدة ٔانهغخ انفبسعٛخ

َظش٘

اعئهخ ػبيخ
ٔيُبقشخ

َظش٘

اعئهخ ػبيخ
ٔيُبقشخ

َظش٘

اعئهخ ػبيخ
ٔيُبقشخ
اعئهخ ػبيخ
ٔيُبقشخ
اعئهخ ػبيخ
ٔيُبقشخ
اعئهخ ػبيخ
ٔيُبقشخ
ٔايزحبٌ
اعئهخ ػبيخ
ٔيُبقشخ
اعئهخ ػبيخ
ٔيُبقشخ
اعئهخ ػبيخ
ٔيُبقشخ
اعئهخ ػبيخ
ٔيُقبشخ
اعئهخ ػبيخ
ٔيُقبشخ
اعئهخ ػبيخ
ٔيُقبشخ
ٔايزحبٌ
اعئهخ ػبيخ
ٔيُقبشخ
اعئهخ ػبيخ
ٔيُقبشخ

َظش٘

شؼش فزشح انغبيبَ ، ٍٛٛشٓٛذ ثهخ، ٙسٔدك ٙعًش
قُذ٘،اثٕ شكٕس ثهخ،ٙدقٛق ٙطٕعٙ
شبُْبيخ دقٛقٔ ٙشبُْبيخ اثٕانقبعى
فشدٔع،ٙاًْٛزٓب ،اعهٕثٓب،فصٕنٓب ٔيغًم
انشخصٛبد انزبسٚخٛخ فٓٛب
رشعًخ رفغٛش انطجش٘،ربسٚخ ثهؼً،ٙاالثُٛخ ػٍ
حقبئق االدٔٚخْ،ذاٚخ انًزؼبي ٍٛثبنطت
فشخ ٙعٛغزبَ، ٙيُٕعٓش٘ دايغبَٙ

َظش٘

انُضش انذ،ُٙٚانًزٌٕ انجالغٛخ

َظش٘

َبصش خغشٔ،خٛبو َٛشبثٕس٘،عؼذ٘ شٛشاص٘

َظش٘

2

االدة انؼشفبَ ٙانفبسعٙ

2

انُضش انؼشفبَٙ

انشؼش انؼشفبَ , ٙانطبسَ ٙشبثٕس٘  ،يٕالَب عالل
انذ ، ٍٚحبفع شٛشاص٘
انكزت انؼشفبَٛخ َٔظشح انٗ فصٕنٓب ٔيؤنفٓٛب
ٔاًْٛزٓب ٔاالعهٕة انُضش٘ نٓب

َظش٘

2

االدة انفبسع ٙف ٙارس ثٛغبٌ

2

انغضل انُٓذ٘

َظبيٗ كُغٕ٘ خبقبَٗ شٛشأاَٗ َظش٘ اعبنّ ػبيّ
ٔيُبقشّ
َظشح انٗ اعهٕة انغضل انُٓذ٘ ٔشؼشاءِ

انصفحخ 2

َظش٘
َظش٘

َظش٘

َظش٘
َظش٘
َظش٘

انخبيظ
ػشش
انغبدط
ػشش
انغبثغ
ػشش
انضبيٍ
ػشش
انزبعغ
ػشش
انؼششٌٔ
انحبد٘
ٔانؼششٍٚ
انضبَٙ
ٔانؼششٍٚ
انضبنش
ٔانؼششٍٚ
انشاثغ
ٔانؼششٍٚ
انخبيظ
ٔانؼششٍٚ
انغبدط
ٔانؼششٍٚ
انغبثغ
ٔانؼششٍٚ
انضبيٍ
ٔانؼششٍٚ
انزبعغ
ٔانؼششٍٚ
انضالصٌٕ

2

انؼٕدِ انٗ االعهٕة انقذٚى

يبْٛزّ ٔاًْٛزّ

َظش٘

2

انؼٕدِ انٗ االعهٕة انقذٚى

2

االدة ف ٙانفزشح انًششٔطٛخ

شؼشاء انز ٍٚظٓشٔ ف ٙيشحهخ انؼٕدح انٗ االعهٕة
انقذٚى ٔانخصبئص انشؼشٚخ نٓى
خصبئص االدة ف ٙفزشد انُٓظخ

َظش٘
َظش٘

2

االدة ف ٙانفزشح انًششٔطٛخ

انًذٌ ٔانًشاكض االدثٛخ انًًّٓ

َظش٘

2

شؼشاء ف ٙفزشد انُٓظخ

ادٚت انًًبنك فشْبَ ، ٙيحًذ رق ٙثٓبس

َظش٘

2

شؼشاء ف ٙفزشد انُٓظخ

ػهٗ اكجش دْخذا ٔانشؼشاء االخشٍٚ

َظش٘

2

شؼشاء انشؼت

شؼشاء انحشكخ انؼًبنٛخ ف ٙاٚشاٌ

َظش٘

2

االدة انفبسع ٙانًؼبصش

2

االدة انفبسع ٙانًؼبصش

2

االدة انفبسع ٙانًؼبصش

انشؼش ٔخصبئصّ ٔيٕاضٛؼّ ٔاًْٛزّ ثبنُغجخ
نهًغزًغ ف ٙاٚشاٌ
ًَٛب ٕٚشٛظ انخصبئص انشؼشٚخ  ،االفكبس انزبصٛش ،
انزبصٛش ٔانزبصش
انُضش انخصبئص ٔانًًٛضاد

َظش٘

َظش٘

2

االدة انفبسع ٙانًؼبصش

االدة انقصصٙ

َظش٘

2

انُضش انفبسع ٙانًؼبصش

االدة انغًُٛبئٙ

َظش٘

2

فٍ انًقبنّ ٔانُقذ االدث ٙف ٙاٚشاٌ

اًْٛخ انُقذ االدثٔ ٙاػاليّ ف ٙاٚشاٌ

َظش٘

2

ادة االطفبل ٔانشجبة ف ٙاٚشاٌ

انخصبئص ٔانًًٛضاد ٔاالػالو

َظش٘

2

ادة انًشاح

ادة انًشاح انًؼبصش ف ٙاٚشاٌ

َظش٘

2

ادة انًشاح

شبػشاد اٚشاٌ ٔكزبثٓب يٍ انُغبء

َظش٘

 .11انجُٛخ انزحزٛخ
- 1الكتب المقرره المطلوبة

َظش٘

اعئهخ ػبيخ
ٔيُقبشخ
اعئهخ ػبيخ
ٔيُقبشخ
اعئهخ ػبيخ
ٔيُقبشخ
اعئهخ ػبيخ
ٔيُقبشخ
ٔايزحبٌ
اعئهخ ػبيخ
ٔيُقبشخ
اعئهخ ػبيخ
ٔيُقبشخ
اعئهخ ػبيخ
ٔيُقبشخ
اعئهخ ػبيخ
ٔيُقبشخ
اعئهخ ػبيخ
ٔيُقبشخ
اعئهخ ػبيخ
ٔيُقبشخ
ٔايزحبٌ
اعئهخ ػبيخ
ٔيُقبشخ
اعئهخ ػبيخ
ٔيُقبشخ
اعئهخ ػبيخ
ٔيُقبشخ
اعئهخ ػبيخ
ٔيُقبشخ
اعئهخ ػبيخ
ٔيُقبشخ
اعئهخ ػبيخ
ٔيُقبشخ
ٔايزحبٌ

كليات تاريخ االدب الفارسي  ،دكتور محمد حعفر ياحقي

ومجمل الكتب التي تتحدث عن تاريخ االدب واللغة الفارسية

وشبكة االنترنيت .

انصفحخ 3

 .12خطخ رطٕٚش انًقشس انذساعٙ
 - 1رحفٛض انطبنت ػهٗ االعزؼبَّ ثبنكزت
انزبسٚخٛخ انز ٙرطٕس انطبنت ف ٙانًغبالد
انهغٕٚخ ٔاالدثٛخ
 - 2رطٕٚش انًٓبساد ػٍ طشٚق االعزفبدح يٍ
يٕاقغ االَزش َذ ٔانٕعبئم انًؼبصشح االخشٖ
 - 3رشغٛغ انطبنت ػهئ يؼشفخ اْى انكزت
انزبسٚخٛخ ف ٙانهغخ ٔاالدة انفبسع ٙيضم (
ػهى انؼشٔض ٔكزت انهغخ ٔانكزت انزبسٚخٛخ
انًًٓخ ) .
 - 4يؼشفخ انطبنت ثبنكزبة ٔانشؼشاء انفشط
ٔدساعخ خصبئص افكبسْى ٔاشؼبسْى ٔيذئ
رأصشْى ثبنحٛبح انزٚ ٙؼٛشَٕٓب .
 - 5رطٕٚش يٓبساد انطهجخ ف ٙيؼشفخ ٔدساعخ
انُضش انفبسع ٙرأسٚخٛب ٔانؼًم ػهئ كزبثخ
ثحٕس انزخشط ف ّٛالًْٛزّ ف ٙيغبل انهغخ
ٔانجحش انؼهً.ٙ

انصفحخ 4

يخطط يٓبساد انًُٓظ
ٚشعٗ ٔضغ اشبسح ف ٙانًشثؼبد انًقبثهخ نًخشعبد انزؼهى انفشدٚخ يٍ انجشَبيظ انخبضؼخ نهزقٛٛى
يخشعبد انزؼهى انًطهٕثخ يٍ انجشَبيظ
انغُخ  /انًغزٕٖ

سيض انًقشس

اعى انًقشس

أعبعٙ
أو اخزٛبس٘

٘
األْذاف انًؼشفح

أ1

أ2

أ3

انصفحخ 5

األْذاف انًٓبسادٚخ
انخبصخ ثبلثشَبيظ

أ4

األْذاف انٕعذاَٛخ
ٔانقًٛٛخ

ة 1ة 2ة 3ة 4ط1

ط2

ط3

ط4

انًٓبساد انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ
انًُقٕنخ( انًٓبساد األخشٖ
انًزؼهقخ ثقبثهٛخ انزٕظٛف
ٔانزطٕس انشخص)ٙ
د1

د2

د3

د4

ًَٕرط ٔصف انًقشس

ٔصف انًقشس
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.؛

 .1انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ
 .2انقسى الػهً / ٙانًشكض
 .3اسى  /سيض انًقشس
 .4أشكبل انحؼٕس انًزبحخ
 .5انفظم  /انسُخ
 .6ػذد انسبػبد انذساسٛخ (انكه)ٙ
 .7ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف
 .8أْذاف انًقشس

انصفحخ 6

.10

يخشخبد اليقشس ٔؽشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزقٛٛى

أ -األْذاف انًؼشفٛخ
أ-1
أ-2
أ-3
أ-4
أ-5
أ-6
ة  -األْذاف انًٓبسادٚخ انخبطخ ثبليقشس.
ة- 1
ة- 2
ة- 3
ة-4
ؽشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى

ؽشائق انزقٛٛى

ج -األْذاف انٕخذاَٛخ ٔانقًٛٛخ
ج-1
ج-2
ج-3
ج-4
ؽشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى

ؽشائق انزقٛٛى

انصفحخ 7

د  -انًٓبساد انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ انًُقٕنخ ( انًٓبساد األخشٖ انًزؼهقخ ثقبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظ.) ٙ
د-1
د-2
د-3
د-4
.11
األسجٕع

.12

ثُٛخ انًقشس
انسبػبد

يخشخبد انزؼهى
انًطهٕثخ

اسى انٕحذح  /أٔ
انًٕػٕع

انجُٛخ انزحزٛخ

1ـ انكزت انًقشسح انًطهٕثخ
2ـ انًشاخغ انشئٛسٛخ (انًظبدس)
اـ انكزت ٔانًشاخغ انزٕٚ ٙطٗ ثٓب
( انًدالد انؼهًٛخ  ,انزقبسٚش ) ....,
ة ـ انًشاخغ االنكزشَٔٛخ ,يٕاقغ االَزشَٛذ
....

.13

خطخ رطٕٚش انًقشس انذساسٙ

انصفحخ 8

ؽشٚقخ انزؼهٛى

ؽشٚقخ انزقٛٛى

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

علم اللغة

 .4أشكال الحضور المتاحة

دوام رسمي (  2ساعات اسبوعياً )

 .5الفصل  /السنة

السنة الدراسية االولى ( المرحلة الرابعة )

 .6عدد الساعات الدراسية (الكلي)

 60ساعة (  30اسبوع ×  2ساعة )

 .7تاريخ إعداد ىذا الوصف

 2018/1/7أ.م.د .رنا علي مجيد

 .8أىداف المقرر
يهدف المقرر الدراسي ( المحادثة ) 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 .

- 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

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 )

الثامن

3

معرفة الطالب القراءة الصحيحة

الفطور ( صبحانو ) .

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

التاسع

3

تدريب الطالب على ما تعلمو

تطبيقات وتمارين

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

العاشر

3

معرفة الطالب كيفية السؤال

كم الساعة ( ساعت چند )

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

والجواب

ويشمل  :كم الساعة ( ساعت
چند ) .

الحادي عشر

3

معرفة الطالب كيفية السؤال

ىدايا ( سوغاتى ) .

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الثاني عشر

3

تدريب الطالب على ما تعلمو

تطبيقات وتمارين

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الثالث عشر

3

معرفة الطالب بالمعلومات

الخاصة مع النطق الصحيح

معلومات شخصية ( اطالعات
فردى ) ويشمل  :معلومات

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الرابع عشر

3

معرفة الطالب بالمعلومات

والجواب

وامتحان

شخصية  ( 1اطالعات فردى )1

الخاصة مع النطق الصحيح

معلومات شخصية  ( 2اطالعات
فردى . ) 2

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

في السينما ( در سينما )

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

السابع عشر

3

معرفة الطالب باالمور العامة

في المتنزه ( در بارك ) .

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الثامن عشر

3

تدريب الطالب على ما تعلمو

تطبيقات وتمارين

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

ويشمل :في السينما( در سينما )

وامتحان
التاسع عشر

3

معرفة الطلب بالمحيط الجامعي

في الكلية ( در دانشكده )
ويشمل  :في السيارة ( در

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

ماشين ) .

العشرون

3

معرفة الطالب بالمحيط الجامعي

في الكلية ( در دانشكده )

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 غرفة محسن ( در اتاق

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

محسن ) ويشمل  :في غرفة

محسن  ( 1در اتاق محسن ) 1
الثالث والعشرين

3

معرفة الطالب باالشياء التي حولو

في غرفة محسن  ( 2در اتاق

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

في محل بيع الكتب ( در كتاب

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

والعشرين
السادس

المجتمع

محسن . ) 2

فروشى ) ويشمل  :في الشارع (

وامتحان

در خيابان ) .

3

معرفة الطالب كيفية التعامل في

في محل بيع الكتب ( در كتاب

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

السابع والعشرين

3

تدريب الطالب على ما تعلمو

تطبيقات وتمارين

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الثامن والعشرين

3

معرفة الطالب كيفية التعامل في

في سوق الفواكو والخضراوات (

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

والعشرين

المجتمع

المجتمع

فروشى )

در بازار ميوه وتره بار ) ويشمل
 :في الساحة او الفناء ( در
حياط ) .

التاسع والعشرين

3

معرفة الطالب كيفية التعامل في

في سوق الفواكو والخضراوات (

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الثالثون

3

تدريب الطالب على ما تعلمو

تطبيقات وتمارين

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

المجتمع

در بازار ميوه وتره بار ) .

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 ) ....,

الداللة في مستوى الجملة والكلمة

 .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 الرابعة

 .6عدد الساعات الدراسية (الكلي)

 90ساعة (  30اسبوع ×  3ساعة )

 .7تاريخ إعداد ىذا الوصف

 2018/1/7أ.د .فاطمةسعدي

 .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

محادثة  ،التلفظ الصحيح

شهيد كمنام ()1

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الثاني

3

محادثة وتلفظ ومحاورة

شهيد كمنام ()2

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الثالث

3

تمارين متعددة

تطبيقات وتمارين

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الرابع

3

محادثة وتلفظ

حواس بنجكانو

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الخامس

3

محادثة وتلفظ صحيح

أموزش رانندكى

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

السادس

3

تمارين

تطبيقات وتمارين

كتابة

اسئلة عامة ومناقشة

السابع

3

محادثة وتلفظ

سر شام

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الثامن

3

تمارين

تمارين وتطبيقات

كتابة

اسئلة عامة ومناقشة

التاسع

3

محادثة وتلفظ

در اداره بست

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

العاشر

3

تمارين

تطبيقات وتمارين

كتابة

اسئلة عامة ومناقشة

الحادي عشر

3

محادثة وتلفظ

بستو بستى

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الثاني عشر

3

تمارين

در مترو

كتابة

اسئلة عامة ومناقشة

الثالث عشر

3

محادثة وتلفظ

در مترو

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الرابع عشر

3

تمارين

تطبيقات وتمارين

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الخامس عشر

3

محادثة وتلفظ

األحيق

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

السادس عشر

3

تمارين

مسابقو

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

السابع عشر

3

محادثة وتلفظ

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الثامن عشر

3

تمارين

تطبيقات وتمارين

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

التاسع عشر

3

محادثة وتلفظ

در شعر

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

العشرون

3

تمارين

تطبيقات وتمارين

كتابة

اسئلة عامة ومناقشة

الحادي والعشرين

3

محادثة وتلفظ

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الثاني والعشرين

3

تمارين

تطبيقات وتمارين

كتابة

اسئلة عامة ومناقشة

الثالث والعشرين

3

محادثة وتلفظ

اصفهان

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الرابع والعشرين

3

تمارين

تطبيقات وتمارين

كتابة

اسئلة عامة ومناقشة

الخامس

3

محادثة وتلفظ

صداى أشتا

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

3

تمارين

تطبيقات وتمارين

كتابة

اسئلة عامة ومناقشة

السابع والعشرين

3

محادثة وتلفظ

ايران 2

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الثامن والعشرين

3

تمارين

تطبيقات وتمارين

كتابة

اسئلة عامة ومناقشة

التاسع والعشرين

3

محادثة وتلفظ

ايران 1

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

والعشرين
السادس

والعشرين

وامتحان

وامتحان

وامتحان

وامتحان

الثالثون

3

تمارين

تطبيقات وتمارين

كتابة

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 .

احمد شاملو شاعر السجن

التقارير ) ....,
ب ـ المراجع االلكترونية ,مواقع االنترنيت ....

المواقع االلكترونية التي تتحدث اللغة الفارسية – القنوات التلفزيونية باللغة 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

المقالة و المراسالت

 .4أشكال الحضور المتاحة

دوام رسمي ( ساعتين اسبوعياً )

 .5الفصل  /السنة

السنة الدراسية الرابعة ( المرحلة الرابعة )

 .6عدد الساعات الدراسية (الكلي)

 60ساعة (  30اسبوع ×  2ساعة )

 .7تاريخ إعداد ىذا الوصف

 2018/1/7م.م .سعاد عبد الزىرة  ،م.م .غازي فيصل

 .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 بمهارات كتابة المقالة و الرسائل باللغة الفارسية .
- 2تعريف الطالب بقواعد و اسس كتابة المقاالت و الرسائل باللغة الفارسية.
- 3تمكين الطالب من تطبيق قواعد اللغة الفارسية التي تعلمها خالل المراحل السابقة في كتابة المقاالت و الرسائل .
- 4تعريف الطالب بأنواع المقاالت و الرسائل باللغة الفارسية .
- 5تمكين الطالب من كتابة المقاالت و الرسائل باللغة الفارسية .
 .10مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم

الصفحة 1

أ -األىداف المعرفية

أ -1معرفة خطوات كتابة المقاالت و الرسائل باللغة الفارسية .

أ -2تعريف الطالب بقواعد و اسس كتابة المقاالت و الرسائل باللغة الفارسية .
أ -3تدريب الطالب على كتابة المقاالت و الرسائل باللغة الفارسية .

أ -4تعريف الطالب بأنواع مختلفة من المقاالت و الرسائل باللغة الفارسية .
كتاب الصحيحة باللغة الفارسية .
أ -5اكتساب مهارات ال ة

أ -6حفظ اكبر قدر ممكن من الكلمات ومعانيها وجعلها خزين الستخدامها في الكتابة .
أ -7التأكد من ان الطالب قادر على الكتابة الموافقة لقواعد اللغة الفارسية .
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

2

تعريف الطالب بالجملة

الجملة الموضوعية ( 1جملو

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الثاني

2

الجملة الموضوعية (الجملة

الجملة الموضوعية ( 2جملو

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الثالث

2

تدريب الطالب على ما تعلمو

تطبيقات وتمارين

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الرابع

2

تعريف الطالب باالختالف بين

االختالف بين الكتابة و الكالم1

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الخامس

2

تعريف الطالب بنصوص متنوعة

االختالف بين الكتابة و الكالم2

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

السادس

2

تدريب الطالب على ما تعلمو

تطبيقات وتمارين

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

السابع

2

تعريف الطالب بكيفة كتابة

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الثامن

2

تدريب الطالب على ما تعلمو

تطبيقات وتمارين

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

التاسع

2

تعريف الطالب بكيفة كتابة النص

کتابة النص بتوسع( 1گسترده-

بتوسع

نويسى متن.)1

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

العاشر

2

كتابة النص من خالل االجابة

کتابة النص بتوسع( 1گسترده-

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الحادي عشر

2

تدريب الطالب على ما تعلمو

تطبيقات وتمارين

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الثاني عشر

2

النص واختيار المفردات المناسبة

مراحل انجاز العمل (مراحل
انجام كار)

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الثالث عشر

2

تدريب الطالب على ما تعلمو

تطبيقات وتمارين

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الرابع عشر

2

تعريف الطالب بكيفية كتابة سيرة

سيرة الحياة ( 1زندگی نامو. ) 1

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الخامس عشر

2

اطالع الطالب على نصوص

سيرة الحياة ( 1زندگی نامو. ) 1

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

السادس عشر

2

تدريب الطالب على ما تعلمو

تطبيقات وتمارين

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

السابع عشر

2

تعريف الطالب بالنص الروائي و

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الثامن عشر

2

تدريب الطالب على ما تعلمو

تطبيقات وتمارين

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

التاسع عشر

2

تعريف الطالب بكيفية وصف

الوصف ( توصيف )

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

موضوعى) 1

الموضوعية

موضوعى) 2

الساندة)

( تفاوت نوشتار و گفتار)1

كتابة النص ونطقو

( تفاوت نوشتار و گفتار)2

کتابة خالصة النص (خالصو-

نويسى متن)

خالصة للنص

نويسى متن.)1

على االسئلة

تعريف الطالب بمراحل كتابة

الحياة
متنوعة لسير شخصيات مختلفة

انواعو

األشياء

النص الروائي ( متن روايى )

الصفحة 4

وامتحان

وامتحان

وامتحان

وامتحان

وامتحان

وامتحان

وامتحان

العشرون

2

تدريب الطالب على ما تعلمو

تطبيقات وتمارين

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الحادي والعشرين

2

تعريف الطالب بكيفية المقارنة

المقارنة والمقابلة ( مقايسو و

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الثاني والعشرين

2

تدريب الطالب على ما تعلمو

تطبيقات وتمارين

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الثالث والعشرين

2

معرفة الطالب بكيفية تعريف

التعريف (تعريف)

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الرابع والعشرين

2

تدريب الطالب على ما تعلمو

تطبيقات وتمارين

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الخامس

2

تعريف الطالب بالرسائل الرسمية

الرسائل الرسمية (نامههاى

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

2

تدريب الطالب على ما تعلمو

تطبيقات وتمارين

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

السابع والعشرين

2

تعريف الطالب بالرسائل غير

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الثامن والعشرين

2

تعريف الطالب بورشة التصليح و

تطبيقات وتمارين

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

التاسع والعشرين

2

تعريف الطالب بعالمات التنقيط

عالمات التنقيط (نشانوگذاری)

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الثالثون

2

تدريب الطالب على ما تعلمو

تطبيقات وتمارين

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

والعشرين
السادس

والعشرين

تقابل )

بين األشياء

األشياء و تضيحها

و انواعها

رسمى)

الرسائل غيرالرسمية (نامههاى
غير رسمى)

الرسمية و انواعها
متعلقاتها

وامتحان

وامتحان

وامتحان

وامتحان

وامتحان

وامتحان

 .12البنية التحتية
1ـ الكتب المقررة المطلوبة

الكتابة و القواعد الفارسية الفارسية (نگارش و دستور زبان فارسى – منيژه گلهداری )

2ـ المراجع الرئيسية (المصادر)

الكتاب الم نهجي – المعجم اللغوي

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها ( المجالت العلمية ,

الصحف – المجالت – المعاجم – الوسائل السمعية والمرئية .

المقالة وتأثيرىا في االدب الفارسي

التقارير ) ....,
ب ـ المراجع االلكترونية ,مواقع االنترنيت ....

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

 .13خطة تطوير المقرر الدراسي
الكتاب.
ة
- 1تحفيز الطالب على قراءة المقاالت و القصص والروايات لتطوير مهاراتو في

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

الصفحة 5

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

نحو

 .4أشكال الحضور المتاحة

دوام رسمي (  3ساعات اسبوعياً )

 .5الفصل  /السنة

السنة الدراسية الرابعة

 .6عدد الساعات الدراسية (الكلي)

 90ساعة (  30اسبوع ×  3ساعة )

 .7تاريخ إعداد ىذا الوصف

2018 /1/7م .د .أ.م.د .عبد االلو محمد حسن

 .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
اسم الوحدة  /أو

األسبوع

الساعات

مخرجات التعلم المطلوبة

االول

3

جولَ ّاًْاع آى

نظري

الثاني

3

رّس حذغ ّعطف در جولَ

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الثالث

3

كاربزد قيد ّّاًْاع اى در جولة

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الرابع

3

ساختواى كلوَ ّفعل

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الخامس

3

كزٍّ اسؤ ّحزّف اضافة

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

السادس

3

ّاستَ ُآ بيشيي اسن

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

السابع

3

صفت ّهضاف اليَ

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الثامن

3

اًْاع ضوايز ّكاربزد أًِا

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

التاسع

3

سؤالٔ ّهٌفٔ كزدى جولَ

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

العاشر

3

احدا عشر

3

ساختار جولَ ُآ السم ّهتعدٓ ّهعلْم
ّهجِْل
اركاى جولَ

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

اثنا عشر

3

كاربزدُآ اًْاع فعل هاض

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

ثالثة عشر

3

كاربزد اًْاع فعل هضارع ّأتٌيدٍ

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

اربعة عشر

3

جولَ ّاًْاع آى

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

خمسة عشر

3

رّس حذغ ّعطف در جولَ

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

ستة عشر

3

كاربزد قيد ّّاًْاع اى در جولة

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

سبعة عشر

3

ساختواى كلوَ ّفعل

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

ثمانية عشر

3

كزٍّ اسؤ ّحزّف اضافة

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

تسع عشر

3

ّاستَ ُآ بيشيي اسن

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

عشرون

3

صفت ّهضاف اليَ

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

احد وعشرون

3

اًْاع ضوايز ّكاربزد أًِا

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

اثنان وعشرون

3

سؤالٔ ّهٌفٔ كزدى جولَ

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

ثالثة وعشرون

3

اربعة وعشرون

3

ساختار جولَ ُآ السم ّهتعدٓ ّهعلْم
ّهجِْل
اركاى جولَ

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

خمسة وعشرون

3

كاربزدُآ اًْاع فعل هاض

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

الموضوع

طريقة التعليم

طريقة التقييم
اسئلة عامة ومناقشة

وامتحان

وامتحان

وامتحان

ستة وعشرون

3

كاربزد اًْاع فعل هضارع ّأتٌيدٍ

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

سبعة وعشرون

3

تمارين عامة

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

ثمان وعشرون

3

فعل االمر واستخدامو

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

تسع وعشرون

3

تمارين عامة

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

ثالثون

3

فعل الكينونة  ،فعل الوجود  ،فعل التملك

نظري

اسئلة عامة ومناقشة

وامتحان

وامتحان

 .12البنية التحتية
1ـ الكتب المقررة المطلوبة

قواعد اللغة الفارسية

2ـ المراجع الرئيسية (المصادر)

الكتاب الم نهجي – قواعد اللغة الفارسية

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 ) ....,

بناء الجملة 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 .

