نموذج وصف المقرر

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

 .1انًؤسسح انرؼهًُُح

جايؼح تغذاد
انهغح االنًانُح

 .2انقسى الػهًٍ  /انًزكش
 .3اسى  /ريش انًقزر

االسرُؼاب

 .4أشكال انحضىر انًراحح

انًحاظزاخ

 .5انفصم  /انسنح
 .6ػذد انساػاخ انذراسُح (انكهٍ)
 .7ذارَخ إػذاد هذا انىصف

4
2018/1/3

 .8أهذاف انًقزر
تعليم الطالب مهارة االستماع وحسن االنتباه واالنصات والقدرة على حصر الذىن وتركيزه فيما يستمع اليو ،وذلك بعرض تسجيل
حلوار معني ومطالبة الطالب بذكر امساء االشخاص يف االحوار  ،وذكر املفردات اليت لفتت انباىم .اضافة اىل ذلك كتابة معاين
معاين الكلمات الصعبة على الصبورة او باستخدام االجهزة احلديثة من اجل حتقيق اهلدف املرجو من املادة.
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يخزجاخ اليقزر وطزائق انرؼهُى وانرؼهى وانرقُُى

أ -األهذاف انًؼزفُح
أ-1انرؼزف ػهً انرحذز تاٌ يىضىع َطزح تاسرخذاو انًصطهحاخ وانرؼاتُز انرٍ ذخص انًىضغ ػُنه.
أ -2انراكُذ ػهً دور انطانة فٍ ػًهُح انًحادثح وتاسرخذاو جًم صحُحح انًثنً وانًؼنً.

ب  -األهذاف انًهاراخَح انخاصح تاليقزر.
ب– 1ذؼهى اسرخذاو انرؼاتُز انصحُحح وانجًم انقصُزج انكايهح انًؼنً فٍ انًحادثح ين اجم اَصال
انفكزج
ب – 2انرؼزف ػهً كُفُح قزاءج انرقزَز وانقاء يحاضزج اياو جًغ ين انناص وكُفُح اسرخذاو انقىي
انثذنُح وحزكح انجسذ.
طزائق انرؼهُى وانرؼهى
انًحاضزاخ
ورش انؼًم
طزائق انرقُُى

االيرحاناخ وانىاجثاخ انثُرُح
ج -األهذاف انىجذانُح وانقًُُح
ج-1
ج-2
ج-3
ج-4
طزائق انرؼهُى وانرؼهى
انقاء ذقزَز وياضزاخ فٍ يخرهف انًىضىع انرٍ ذطزح
طزائق انرقُُى

االيرحاناخ انفصهُح وانُىيُح وانىجثاخ انثُرُح

د  -انًهاراخ انؼايح وانرأهُهُح انًنقىنح ( انًهاراخ األخزي انًرؼهقح تقاتهُح انرىظُف وانرطىر انشخصٍ ).
د-1
د-2
د-3
د-4
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األسثىع

تنُح انًقزر
انساػاخ

يخزجاخ انرؼهى
انًطهىتح

اسى انىحذج  /أو
انًىضىع

4

قدرة الطالب على مساع وفهم
النصوص واالجابة عليها

الدرس االول -6 /ىذا ليس ...

1

4

 -7في المحطة -8ماما اين
كرتي -9رقمك من فضلك

مراجعة الدرس االول وحل التمارين

2

4

الدرس الثاني -1/استمع لالعداد

من  -10 .1000-100كم يزن

3

ىذا؟  -2في المتجر-3 .مسابقة
اذاعية  -4بيتزا على السرسع

4

مراجعة الدرس الثاني وحل التمارين

4

5

4

امتحان شهري اولي

4

الدرس الثالث -1/بيتر يبحث عن
غرفة -2 .ماذا تريد شراءه السيدة

6

فيشر؟  -3ماذا يبحث عنو الناس

7

4

مراجعة الدرس الثالث وحل التمارين

4

الدرس الرابع -1 /مشاكل
مشاكل -2 . ...في السيارة ما ىو
الصحيح؟  -3اميل في الفراش  .ما

8

ىو الصحيح؟  -4جليسة االطفال.
اكمل النص -5 .فلورين .استمع

للحوار .ما ىو الصحيح؟

9
10

4

مراجعة الدرس الرابع وحل التمارين

4

امتحان شهري ثاني

4

الدرس الخامس -1 /اين بطاقات
إتماني؟  -2سيصل الضيوف

11

قريبا؟ -3رحلة بالتكسي  -4ماذا
حدث ىنا

12

4

مراجعة الدرس الخامس وحل التمارين

4

الدرس السادس /اوقات الساعة -2
صباح الخير ىاسو -3صباح الخير

13

عزيزي  -4صباح الخير يا بني
14

4

مراجعة الدرس السادس وحل التمارين

15

4

عمل مراجعة للدروس الصعبة

طزَقح انرؼهُى

طزَقح انرقُُى

اسرخذاو جهاس االيرحاناخ
وانىاجثاخ
انرسجُم
انثُرُح
ووسائم
اَضاح اخزي
اسرخذاو جهاس االيرحاناخ
وانىاجثاخ
انرسجُم
انثُرُح
ووسائم
اَضاح اخزي
اسرخذاو جهاس االيرحاناخ
وانىاجثاخ
انرسجُم
انثُرُح
ووسائم
اَضاح اخزي
اسرخذاو جهاس االيرحاناخ
وانىاجثاخ
انرسجُم
انثُرُح
ووسائم
اَضاح اخزي

4

16

4
17

4

امتحان الفصل االول
عطلة نصف السنة
الدرس السابع -1 /التاريخ  -2في
سوق عيد الميالد  -3في صحتك

18

بمناسبة السنة الجديدة
19

4

مراجعة الدرس السابع وحل التمارين

4

الدرس الثامن /كيف تتناول

افطارك؟  -2دعوة لتناول الطعام

20

 -3في المطعم

4

مراجعة الدرس الثامن وحل

4

امتحان شهري اولي

4

الدرس التاسع /صورة ظبي -2

21

التمارين

22

وزرق حائط مزىر  -3اثاث

23

بعرض خاص

4

مراجعة الدرس التاسع وحل

4

الدرس العاشر -1 /لقد فقدت

24

التمارين

حقيبتي  -2انا ال اعرفو اطالقاً
 -3يجب علي ان اخذ ىذا -4

25

يا لهو من نموذج سيىء

4
26

مراجعة الدرس العاشر وحل
التمارين

4
27

امتحان شهري ثاني

4

مراجعة الدرس السابع

29

4

مراجعة الدرس الثامن

30

4

مراجعة الدرس التاسع

28

4
31

4

32
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مراجعة الدرس العاشر
امتحان الفصل الثاني

انثنُح انرحرُح

1ـ انكرة انًقزرج انًطهىتح
2ـ انًزاجغ انزئُسُح (انًصادر)

Delfin

اـ انكرة وانًزاجغ انرٍ َىصً تها
( انًجالخ انؼهًُح  ,انرقارَز ) ....,
ب ـ انًزاجغ االنكرزونُح ,يىاقغ االنرزنُد
....
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خطح ذطىَز انًقزر انذراسٍ

َىصً ػنذ اػذاد انًنهج االخذ تنظز االػرثار يسرىي انطهثح انهغىٌ .

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.؛

 .1انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ

جبيؼخ ثغذاد – كهٛخ انهغبد

 .2انقسى الػهً / ٙانًشكز

انهغخ االنًبَٛخ

 .3اسى  /سيز انًقشس

االَشبء

 .4أشكبل انحضٕس انًزبحخ

انًحبظشاد

 .5انفصم  /انسُخ

2018 - 2017

 .6ػذد انسبػبد انذساسٛخ (انكه)ٙ
 .7ربسٚخ إػذاد ْزا انٕصف

2018/1/7

 .8أْذاف انًقشس
 .1اعطاء الطالب نصوصمواضيع خمتلفة ومن مث مناقشتها شفاهيا وابراز اهم االسئلة واليت تعد مفتاحا للنص خاصة وان النص
اليفهم اهلدف منه اىل حني االملام بكل تفاصيله .
 .2تطبيق معظم مواضيع النصوص على واقع الطلبة مبساعددة مجيع التعابري اليت تكون مفاحتا لتعبري صحيح.
 .3يطلب من الطالب اعداد تقارير وحماضرات عن مواظيع معينة يلقيها امام الطلبة ومن مث يفتح باب النقاش.
 .4تطوير مهارات الطلبة يف الكتابة والتعبري.
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يخشجبد اليقشس ٔطشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزقٛٛى

أ -األْذاف انًؼشفٛخ
أ-1انزؼشف ػهٗ انكزبثخ ثب٘ يٕضٕع ٚطشح ثبسزخذاو انًصطهحبد ٔانزؼبثٛش انز ٙرخص انًٕضٕع ػ.ُّٛ
أ-2انزبكٛذػهٗ دٔس انطبنت ف ٙػًهٛخ انكزبثخ ٔانزؼجٛش ثبسزخذاو جًم صحٛحخ انًجُٗ ٔانًؼُٗ.
ة  -األْذاف انًٓبسادٚخ انخبصخ ثبليقشس.
ة– 1رؼهى اسزخذاو انزؼبثٛش انصحٛحخ ٔانجًم انقصٛشح انكبيهخ انًؼُٗ ف ٙكزبثخ االَشبء يٍ اجم اٚصبل
انفكشح.
ة– 2انزؼشف ػهٗ كٛفٛخ كزبثخ انزقبسٚش ٔانشسبئم ٔانًٕاضٛغ االخشٖ.
طشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى
 انًحبضشاد ٔسش انؼًمطشائق انزقٛٛى
 االيزحبَبد انٕاججبد انجٛزٛخطشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى
انكزبثخ ٔانزؼجٛش ف ٙيخزهف انًٕاضٛغ
طشائق انزقٛٛى
 االيزحبَبد انفصهٛخ ٔانٕٛيٛخ -انٕججبد انجٛزٛخ
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األسجٕع
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ثُٛخ انًقشس
انسبػبد
8

يخشجبد انزؼهى
انًطهٕثخ
يالحظبد ػٍ كٛفٛخ
صٛبغخ انجًهخ
األنًبَٛخ
االيثبل االنًبَٛخ
يقبسَخ ث ٍٛانطبنت
انشبطش ٔانكسٕل
يقبسَخ ث ٍٛانحٕٛاَبد
انًزٕحشخ ٔاألنٛفخ
فهى أػججُٙ
األنٕاٌ
يشاجؼخ نهًبدح
األيزحبٌ انفصهٙ
األٔل ()1
األنًبَ ٙيٍ األنف انٗ
انٛبء
ص ْ
ف ْزِ انصٕسح!
ِ
انؼبداد انسٛئخ
انصذاقخ
يشاجؼخ انًبدح
األيزحبٌ انفصهٙ
األٔل ()2
انٓذف
انثقخ ثبنُفس
صُغ ف ٙانًبَٛب
سغجزٙ
يبرا احت ٔيبرا اكشِ
ٕٚو الُٚسٗ يٍ ػًش٘
قصخ سًؼزٓب يٍ
جذرٙ
يشاجؼخ نهًٕاضٛغ
انسبثقخ
األيزحبٌ انفصهٙ
انثبَ)1( ٙ
انسٛشح انزارٛخ
انُقذ
يبرا رؼًم نٕ كُذ ...؟
األيزحبٌ انفصهٙ

اسى انٕحذح  /أٔ
انًٕضٕع
االَشبء

طشٚقخ انزؼهٛى

طشٚقخ انزقٛٛى

يُبقشخ
انًٕضٕع
ٔرشخٛص
االخطبء

االيزحبَبد
ٔانٕاججبد
انجٛزٛخ

انثبَ)2( ٙ
األيزحبٌ انُٓبئٙ

28
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انجُٛخ انزحزٛخ

1ـ انكزت انًقشسح انًطهٕثخ
2ـ انًشاجغ انشئٛسٛخ (انًصبدس)
اـ انكزت ٔانًشاجغ انزٕٚ ٙصٗ ثٓب
( انًجالد انؼهًٛخ  ,انزقبسٚش ) ....,

Deutsch Aufsatz
أسهٕة ٔفٍ انكزبثخ

ة ـ انًشاجغ االنكزشَٔٛخ ,يٕاقغ االَزشَٛذ
....
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خطخ رطٕٚش انًقشس انذساسٙ

ٕٚصٗ ػُذ اػذاد انًُٓج االخز ثُظش االػزجبس يسزٕٖ انطهجخ انهغٕ٘ .

وصف المقرر
مادة القراءة–المرحلة الثانية
مدرس المادة :م.م .أحمد امحان راضي
وصف المقرر

 .1انًؤصضخ انزؼهًُُخ

خبيؼخ ثغذاد

 .2انقضى الػهًٍ  /انًشكز

انهغخ االنًبَُخ

 .3اصى  /سيز انًقشس

انقشاءح

 .4أشكبل انسؼىس انًزبزخ

انًسبظشاد

 .5انفظم  /انضُخ

2018-2017

 .6ػذد انضبػبد انذساصُخ (انكهٍ)

4

 .7ربسَخ إػذاد هزا انىطف

2018/1/8

 .8أهذاف انًقشس
-1قواعد وأسس تعليم القراءة الصحيحة للنصوص األملانية.
 -2تعريف الطالب على طريقة لفظ الكلمات االملانية بصورة صحيحة
 -3إكساب الطالب مهارة قراءة النصوص االملانيةاملتوسطة الصعوبة
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يخشخبد اليقشس وؽشائق انزؼهُى وانزؼهى وانزقُُى

انًقذسح ػهً انقشاءح ثظىسح طسُسخ.
 انًقذسح ػهً اصزخذاو انهغخ االنًبَُخ ػهً َسى أكبدًٍَ. -انًقذسح ػهً رزنُم انظؼىثبد انشبئؼخ فٍ انقشاءح.

أ -األهذاف انًؼشفُخ
اإلنًبو ثطشَقخ قشاءح انُظىص االنًبَُخ ثطشَخ طسُسخ
قشاءح انُظىص ااالنًبَُخ انًزىصطخ انظؼىثخ
ؽشائق انزؼهُى وانزؼهى
َقىو انطالة يضجقب ثقشاءح انُض و يسبونخ فهًه واصزُؼبثه ورسذَذ
انزشاكُت انًؼقذح
 رذسَت انطالة ػهً انقشاءح انظسُسخ رىخُه َظش انطالة إنً ثُبء و رشكُت اندًهخ االنًبَُخ و أوخه اخزالفهب يغ اندًهخانؼشثُخ
 انًُبقشخ فٍ قبػخ انذسس. قُبو انطالة ثقشاءح انُظجظىسح انظسُسخ رسذ إششاف األصزبر.ؽشائق انزقُُى
انًُبقشخ داخم قبػخ انًسبػشاد .
 يالزظخ أداء انطالة . انىاخجبد انًُزنُخ ويزبثؼزهب . االخزجبساد األصجىػُخ وانشهشَخ . االخزجبس انُهبئً .ج -األهذاف انىخذاَُخ وانقًُُخ
يُر انفشطخ نهطالة نهزىاطم يغ ثؼؼهى انجؼغ ثبنهغخ انهذف رسذ إششاف األصزبر.
رذسَت انطالة ػهً اصزخذاو رقُُخ انًؼهىيبد فٍ انجسث وانًشبسكخ فٍ انسهقبد انجسثُخ.
ركهُف انطالة ثىاخجبد يشزشكخ يًب َشدغ انؼًم اندًبػٍ و سوذ انفشَق.
رسفُز انطالة ػهً انًشبسكخ انفؼبنخ فٍ فٍ قشاءح َظىص خبسخُخ.
ؽشائق انزؼهُى وانزؼهى
انقبء رقشَش ويسبػشاد فٍ يخزهف انًىػُه انزٍ رطشذ

ؽشائق انزقُُى
االيزسبَبد انفظهُخ وانُىيُخ وانىخجبد انجُزُخ

د  -انًهبساد انؼبيخ وانزأهُهُخ انًُقىنخ ( انًهبساد األخشي انًزؼهقخ ثقبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخظٍ ).
د-1رطىَش يهبساد انقبسءح وانزهفع نهُظىص األدثُخ.
د-2
د-3
د-4
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األصجىع

ثُُخ انًقشس
ؽشَقخ انزؼهُى

ؽشَقخ انزقُُى

انضبػبد

اصى انىزذح  /أو
انًىػىع

يخشخبد انزؼهى
انًطهىثخ

االول

4

قشاءح َض انًبٍَ

انقشاءح

انًُبقشخ فٍ
قبػخ انذسس

انثبٍَ

4

قشاءح َض انًبٍَ

انقشاءح

انًُبقشخ فٍ
قبػخ انذسس

انثبنث

4

قشاءح َض انًبٍَ

انقشاءح

انًُبقشخ فٍ
قبػخ انذسس

انشاثغ

4

قشاءح َض انًبٍَ

انقشاءح

انًُبقشخ فٍ
قبػخ انذسس

االيزسبَبد
وانىاخجبد
انجُزُخ
االيزسبَبد
وانىاخجبد
انجُزُخ
االيزسبَبد
وانىاخجبد
انجُزُخ
االيزسبَبد
وانىاخجبد
انجُزُخ

االخزجبس
انشهشٌ
االول
انخبيش

4

قشاءح َض انًبٍَ

انقشاءح

انًُبقشخ فٍ
قبػخ انذسس

انضبدس

4

قشاءح َض انًبٍَ

انقشاءح

انًُبقشخ فٍ
قبػخ انذسس

انضبثغ

4

قشاءح َض انًبٍَ

انقشاءح

انًُبقشخ فٍ
قبػخ انذسس

انثبيٍ

4

قشاءح َض انًبٍَ

انقشاءح

انًُبقشخ فٍ
قبػخ انذسس

االخزجبس
انشهشٌ
انثبٍَ
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انجُُخ انزسزُخ

1ـ انكزت انًقشسح انًطهىثخ

-Delfin

2ـ انًشاخغ انشئُضُخ (انًظبدس)
قواميس خمتلفة أحادية وثنائية اللغة.

االيزسبَبد
وانىاخجبد
انجُزُخ
االيزسبَبد
وانىاخجبد
انجُزُخ
االيزسبَبد
وانىاخجبد
انجُزُخ
االيزسبَبد
وانىاخجبد
انجُزُخ

اـ انكزت وانًشاخغ انزٍ َىطً ثهب
( انًدالد انؼهًُخ  ,انزقبسَش ) ....,
ة ـ انًشاخغ االنكزشوَُخ ,يىاقغ االَزشَُذ
....
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مواقع انرتنت حتتوى على نصوص للفراءة .

خطخ رطىَش انًقشس انذساصٍ

رُظُى وسط ػًم نزُظُى رجبدل انخجشاد ثٍُ أػؼبء هُئخ انزذسَش .
 ػقذ نقبءاد يُزظًخ َزى خالنهب يُبقشخ انًشكالد  ،وؽشذ انسهىل . رشدُغ أػؼبء هُئخ انزذسَش ػهً زؼىس انًؤرًشاد انهبدفخ نزطىَش األداء. رسذَث انًؼطُبد ػهً أٌ ركىٌ يظسىثخ ثُظشَخ رشثىَخ . وػغ أهذاف نهزؼشف ػهً يذي انزطىس فً انزذسَش يغ ثذاَخ كم فظم دساصًثؼذ اصزؼشاع اصزشارُدُبد انزذسَش وانُزبئح فً انفظم انضبثق نه .

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.؛

 .1انًؤسسخ انزؼهًُُخ

كلية اللغات  -جامعة بغداد

 .2انقسى الػهًٍ  /انًزكش

قسى انهغخ االنًبَُخ

 .3اسى  /ريش انًقزر

انًذبدثخ

 .4أشكبل انذضىر انًزبدخ

انًذبظزاد

 .5انفصم  /انسُخ

2018 - 2017

 .6ػذد انسبػبد انذراسُخ (انكهٍ)

سذ سبػبد اسجىػُب

 .7ربرَخ إػذاد هذا انىصف

2018 /1/4

 .8أهذاف انًقزر
 .1اعطاء الطالب نصوصمواضيع خمتلفة ومن مث مناقشتها شفاهيا وابراز اهم االسئلة واليت تعد مفتاحا للنص خاصة وان النص
اليفهم اهلدف منه اىل حني االملام بكل تفاصيله .
 .2تطبيق معظم مواضيع النصوص على واقع الطلبة مبساعددة مجيع التعابري اليت تكون مفاحتا حملادثة صحيحة.
 .3يطلب من الطالب اعداد تقارير وحماضرات عن مواظيع معينة يلقيها امام الطلبة ومن مث يفتح باب النقاش.
تعليم الطلبة طريقة احملادثة مع اآلخرين باللغة األجنبية بطريقة واضحة ومفهومة ,ويُراعى يف ذلك النطق والتلفظ الصحيحني عالوة

على ذلك القواعد الصحيحة من حيث بناء اجلملة وتركيبها بصورة قواعدية حسب القاعدة املوضوعة.
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يخزجبد اليقزر وطزائق انزؼهُى وانزؼهى وانزقُُى

أ -األهذاف انًؼزفُخ
أ-1انزؼزف ػهً انزذذس ثبٌ يىضىع َطزح ثبسزخذاو انًصطهذبد وانزؼبثُز انزٍ رخص انًىضغ ػُُه.
أ-2انزبكُذ ػهً دور انطبنت فٍ ػًهُخ انًذبدثخ وثبسزخذاو جًم صذُذخ انًجًُ وانًؼًُ.
 -3ػًم يذبوراد َىيُخ شفهُخ ثٍُ انطهجخ نغزض انزًزٍَ وانزؼىد ػهً انزكهى وانذىار انُبجخ

ة  -األهذاف انًهبرادَخ انخبصخ ثبليقزر.
ة– 1رؼهى اسزخذاو انزؼبثُز انصذُذخ وانجًم انقصُزح انكبيهخ انًؼًُ فٍ انًذبدثخ يٍ اجم اَصبل
انفكزح
ة– 2انزؼزف ػهً كُفُخ قزاءح انزقزَز وانقبء يذبضزح ايبو جًغ يٍ انُبص وكُفُخ اسزخذاو انقىي
انجذَُخ ودزكخ انجسذ.
طزائق انزؼهُى وانزؼهى
انًذبضزاد
ورش انؼًم
طزائق انزقُُى

االيزذبَبد وانىاججبد انجُزُخ .اإلخزجبراد انًفبجئخ .انُشبط انصفٍ وانذضىر .اإليزذبَبد انشهزَخ
ج -األهذاف انىجذاَُخ وانقًُُخ
ج-1رقُُى انطالة ػهً أسبص األهذاف انؼهًُخ وانززثىَخ
ج-2شؼىر انطبنت ثذت انًبدح انؼهًُخ يٍ َبدُخ انىجذاٌ
ج-3
ج-4
طزائق انزؼهُى وانزؼهى

انقبء رقزَز ويذبضزاد فٍ يخزهف انًىضىع انزٍ رطزح
طزائق انزقُُى
االيزذبَبد انفصهُخ وانُىيُخ وانىججبد انجُزُخ

د  -انًهبراد انؼبيخ وانزأهُهُخ انًُقىنخ ( انًهبراد األخزي انًزؼهقخ ثقبثهُخ انزىظُف وانزطىر انشخصٍ ).
د-1ػًم َشبطبد صفُخ كًهبراد نهزأهُم انهغىٌ
د-2ػًم دوراد رطىَزَخ نهزًكٍ يٍ انهغخ
د-3سفزاد يُذاَُخ رأهُهُخ رخص رطىَز انًهبراد وانقبثهُبد انشخصُخ
د-4
.11
األسجىع

1
2
3
4
5
6
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ثُُخ انًقزر
يخزجبد انزؼهى
انًطهىثخ

انسبػبد

اسى انىدذح  /أو
انًىضىع
انًذبدثخ

6

يُبقشخ يىاضُغ
يخزهفخ شفبهُب

6
6
6
6
6
6

رؼهُى انًذبدثخ انسهًُخ
يُبقشخ انًىاضُغ
رؼهُى انُقبش انصذُخ
إػطبء انذرص
رؼهُى انًفزداد
شزح انًىضىع
شزح انذرص ثبنزفصُم يؼبٍَ انكهًبد
شزح انًفزداد
رىضُخ انذرص

طزَقخ انزؼهُى

طزَقخ انزقُُى

االيزذبَبد
يُبقشخ
وانىاججبد
يىاضُغ
يخزهفخ شفبهُب انجُزُخ
جهبسانؼزض اإليزذبَبد
اإلخزجبراد

انجُُخ انزذزُخ

1ـ انكزت انًقزرح انًطهىثخ
2ـ انًزاجغ انزئُسُخ (انًصبدر)

اـ انكزت وانًزاجغ انزٍ َىصً ثهب
( انًجالد انؼهًُخ  ,انزقبرَز ) ....,

الكتاب املنهجي :الدلفين
optimal B1 , Lehrwerk für Deutsch als
Fremdsprache. Tipps und Übungen, Schritte
und Basiswortschatz Deutsch im Griff
إستخدام املخترب لغرض التعليم الصويت الصحيح

ة ـ انًزاجغ االنكززوَُخ ,يىاقغ االَززَُذ
وورش انؼًم وانذورَبد وانجزيجُبد.
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خطخ رطىَز انًقزر انذراسٍ

َىصً ػُذ اػذاد انًُهج االخذ ثُظز االػزجبر يسزىي انطهجخ انهغىٌ .
م.م .هالل عبد احلمزة عباس
قسم اللغة األملانية
إمييلdaf.irak197@yahoo.com :

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.؛

جامؼح تغذاد

 .1انمؤسسح انرؼهُمُح

انهغح االنمانُح

 .2انقسم الػهمٍ  /انمزكز
 .3اسم  /رمز انمقزر

انمحاظزاخ

 .4أشكال انحضىر انمراحح
 .5انفصم  /انسنح
 .6ػذد انساػاخ انذراسُح (انكهٍ)
 .7ذارَخ إػذاد هذا انىصف
 .8أهذاف انمقزر

 .1اعطاء الطالب مواضيع قواعدية مختلفة ومن ثم شرحها بشكل مفصل وابراز اهم االسئلة والتي تعد مفتاحا لتوضيح كل
ماهو صعب ومعقد خاصة ان المادة القواعدية اليفهم الهدف منها الى حين االلمام بكل التفاصيل .

 .2تطبيق معظم المواضيع على واقع الطلبة بمساعددة جميع التراكيب التي تكون مفاتحا لتكوين الجمل والتعابير
الصحيحة.

 .3يطلب من الطالب جمل وانشاءات عن مواظيع معينة يلقيها امام الطلبة ومن ثم يفتح باب النقاش.
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مخزجاخ المقزر وطزائق انرؼهُم وانرؼهم وانرقُُم

أ -األهذاف انمؼزفُح

أ -1استكمال وترسيخ األسس والمعمومات القواعدية التي اكتسبها خالل السنة الدراسية
األولى عن طريق مقارنتها وترجمتها الى المغة االم والمغة اإلنكميزية لتقريب الصورة في
اذهان الطمبة ومن خالل الخوض والتمحيص في قواعد المغة بشكل مستفيض ليكون

مهيئ لتحقيق األهداف المغوية في تطوير مهارة الكتابة ومؤهال لترجمة النصوص
األلمانية
ب  -األهذاف انمهاراخَح انخاصح تالمقزر.

طزائق انرؼهُم وانرؼهم

المحاضرات
ورش العمل
طزائق انرقُُم

االمرحاناخ وانىاجثاخ انثُرُح
ج -األهذاف انىجذانُح وانقُمُح
ج-1
ج-2
ج-3
ج-4
طزائق انرؼهُم وانرؼهم

انقاء ذقزَز وماضزاخ فٍ مخرهف انمىضىع انرٍ ذطزح
طزائق انرقُُم
االمرحاناخ انفصهُح وانُىمُح وانىجثاخ انثُرُح

د  -انمهاراخ انؼامح وانرأهُهُح انمنقىنح ( انمهاراخ األخزي انمرؼهقح تقاتهُح انرىظُف وانرطىر انشخصٍ ).
د-1
د-2
د-3
د-4
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األسثىع

تنُح انمقزر
انساػاخ
9

مخزجاخ انرؼهم
انمطهىتح
مناقشح مىاضُغ
مخرهفح شفاهُا

اسم انىحذج  /أو
انمىضىع
انمحادثح
األفعال االنعكاسية  +المتعدي

بحرف الجر  +المضاف اليه
حل التمارين

الماضي التام  +الجمل الفرعية
وبعض استخداماتها +حروف الجر
في حالة االضافة
حل التمارين
الجمل الموصولة  +استخدامات
تعابير  + esالضمائر الغير معرفة
حل التمارين
االمتحان األول – الفصل األول
حالة الالواقعية واستخداماتها +
النعت في حالتي المقارنة والتفضيل

 +األسماء الضعيفة
حل التمارين

السؤال الغير مباشر  +التتمة الفعلية
لبعض األفعال +ا أفعال الكيفية في
حالة الماضي
حل التمارين
االمتحان الثاني – الفصل األول
المبني للمجهول انواعه وازمنته +
الصفات الشاذة  +السايقة
االنفصالية وغير االنفصالية
حل التمارين
الماضي البعيد +الجمل الفرعية

الزمنية  +أدوات الربط المزدوجة
+مواقع الضمائر المتعددة
حل التمارين
حالة المستقبل  +حالة الالواقعية
في الزمن الماضي +المصدر مع

 zuفي بعض االفعال
حل التمارين

االمتحان األول – الفصل الثاني
استخدام اسم الفاعل واسم المغعول
ظرفيا ونعتيا  +حروف الجر
المزدوجة
حل التمارين

طزَقح انرؼهُم

طزَقح انرقُُم

االمرحاناخ
مناقشح
وانىاجثاخ
مىاضُغ
مخرهفح شفاهُا انثُرُح

تحويل الكالم المباشر الى غير
مباشر  +تغيير معاني األفعال

االنفصالية تبعا الضافة سابقة
حل التمارين

االمتحان الثاني – الفصل الثاني
مراجعة شاملة
امتحان شامل
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انثنُح انرحرُح

1ـ انكرة انمقزرج انمطهىتح
2ـ انمزاجغ انزئُسُح (انمصادر)

Delfin
Lehrbuch + Arbeitsbuch
Max Hueber Verlag, München
-2008,

اـ انكرة وانمزاجغ انرٍ َىصً تها
( انمجالخ انؼهمُح  ,انرقارَز ) ....,

Optimal B1 , Lehrwerk für (Deutsch als
)Fremdsprach

ب ـ انمزاجغ االنكرزونُح ,مىاقغ االنرزنُد
....
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خطح ذطىَز انمقزر انذراسٍ

َىصً ػنذ اػذاد انمنهج االخذ تنظز االػرثار مسرىي انطهثح انهغىٌ .

نموذج وصف المقرر

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

 .1انًؤسسح انرؼهًْْح

جايؼح تغذاد

 .2انقسى الػهًِ  /انًزكش

انهغح االنًانْح

 .3اسى  /ريش انًقزر

يذخم انَ ػهى انرزجًح

 .4أشكال انحضٌر انًراحح

انًحاظزاخ

 .5انفصم  /انسنح

2017-2018

 .6ػذد انساػاخ انذراسْح (انكهِ)

10

 .7ذارّخ إػذاد ىذا انٌصف

5/1/2018

 .8أىذاف انًقزر






إبرازنشأةالترجمةكعلموكذلكتطورهاوأشكالهاوالشروطالواجبتوافرهافيمنيتصدىللعملبالترجمة،
تعريفالطالببالمصطلحاتاألساسيةلعلمالترجمةومدارسها،
التركيزعلىالعالقةبينالنصوالترجمةمعتسليطالضوءعلىنماذجتحلياللنصوالثقافةفيالنصوصوترجم
تها،
تعددالثقافاتوالتكافؤوشرحالخطواتالعمليةعندترجمةنصمامنلغةالهدفإليلغةالمصدر،
تحليلمشاكاللترجمةالتطبيقيةمناأللمانيةإلىالعربيةوالعكس،
معاييرالحكمعلىدقةالترجمةوتقييمهابغرضتحسينجودةالترجمة.
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يخزجاخ اليقزر ًطزائق انرؼهْى ًانرؼهى ًانرقْْى

أ -األىذاف انًؼزفْح
أ-1اذًكْن انطانة ين ذزجًح انجًم انثسْطح اػرًادا ػهَ االسس ًانقٌاػذ اننحٌّح نهغح االنًانْح ًيقارنريا
تانهغح انؼزتْح .
أ-2اىًْح دًر انطانة تاسرخذاو ىذه انًيارج ًتًشاركح سيالئو انطهثح.

ب  -األىذاف انًياراخّح انخاصح تاليقزر.
ب – 1ذؼهْى انطانة اسرخذاو انقٌايْس احادّح ًثنائْح انهغح فِ انرزجًح .
ب– 2انرؼزف ػهَ انرثاّن تْن انهغح االنًانْح ًانؼزتْح ًكْفْح ذٌظْفو فِ اتزاس انًؼنَ انصحْح نهجًهح.
طزائق انرؼهْى ًانرؼهى
انًحاضزاخ
ًرش انؼًم
طزائق انرقْْى

االيرحاناخ ًانٌاجثاخ انثْرْح
ج -األىذاف انٌجذانْح ًانقًْْح
ج-1
ج-2
ج-3
ج-4
طزائق انرؼهْى ًانرؼهى
ذزجًح انٌاع يخرهفح ين انجًم انثسْطح ين ًانَ االنًانْح
طزائق انرقْْى
االيرحاناخ انفصهْح ًانٌْيْح ًانٌجثاخ انثْرْح

د  -انًياراخ انؼايح ًانرأىْهْح انًنقٌنح ( انًياراخ األخزٍ انًرؼهقح تقاتهْح انرٌظْف ًانرطٌر انشخصِ ).
د-1
د-2
د-3
د-4
.11
األسثٌع

تنْح انًقزر
انساػاخ
10
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يخزجاخ انرؼهى
انًطهٌتح
ذزجًح جًم يخرهفح
انًثانِ

اسى انٌحذج  /أً
انًٌضٌع
يذخم انَ ػهى
انرزجًح

طزّقح انرؼهْى

طزّقح انرقْْى

ذزجًح جًم
تسْطح

االيرحاناخ
ًانٌاجثاخ
انثْرْح

انثنْح انرحرْح

1ـ انكرة انًقزرج انًطهٌتح
2ـ انًزاجغ انزئْسْح (انًصادر)

Delfin Lehrwerk und Arbeitsbuch für Deutsch
als Fremdsprache

اـ انكرة ًانًزاجغ انرِ ٌّصَ تيا
( انًجالخ انؼهًْح  ,انرقارّز ) ....,
ب ـ انًزاجغ االنكرزًنْح ,يٌاقغ االنرزنْد
....
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خطح ذطٌّز انًقزر انذراسِ

ٌّصَ ػنذ اػذاد انًنيج االخذ تنظز االػرثار يسرٌٍ انطهثح انهغٌُ .

نموذج وصف المقرر

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

 .1انًؤعغخ انزؼهًُُخ
 .2انمغى الػهًٍ  /انًشكض

يؼخ ثغذاد
انهغخ االنًبَُخ

 .3اعى  /سيض انًمشس

يمذيخ فٍ األدة /انًشؽهخ انضبَُخ

 .4أشكبل انؾضىس انًزبؽخ

انًؾبضشاد

 .5انفظم  /انغُخ

2018-2017

 .6ػذد انغبػبد انذساعُخ (انكهٍ)

100

 .7ربسَخ إػذاد هزا انىطف

2018/01/08

 .8أهذاف انًمشس
 .1تعليم الطلبة املفاهيم األساسية لألدب مع شرح موجز لألجناس األدبية مع االمثلة لنصوص أدبية متنوعة.
 .2تعليم الطلبة كيفية اختصار النص األديب ،والرتكيز على األحداث املهمة يف النص.
.3طريقة الشرح عرب التمثيل ملضمون النص األديب من قبل الطلبة.
 .4توسيع اخليال والتصور االجيايب لدى الطلبة ،ممايؤدي إىل قوة التصور للنص األديب.
 .5متكن الطلبة من االستماع لنص أديب ،وحماكاة النص بأسلوب مبسط.
 .6حتفيز الطلبة ملهارهتم األدبية ،عرب مشاهدة حتليل لنصوص أدبية متنوعة.
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يخشعبد اليمشس وطشائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى

أ -األهذاف انًؼشفُخ

أ -1تعميم الطمبة االنواع األدبية ،والفروقات بين االجناس األدبية.
 -2توضيح المغزى من النص األدبي ،ولماذا سمية بهذا المصطمح األدبي؟
 -3ثُبٌ االخزالف ثٍُ انُظىص األدثُخ انغشدَخ ،يٍ ؽُش انًضًىٌ ،أو انشكم.
 -4انزشكُض ػهً لىح انزخُم نذي انطهجخ ،أصُبء رؾهُم انُض األدثٍ.
ة  -األهذاف انًهبسادَخ انخبطخ ثبليمشس.
.1رؾفُض انطهجخ نهزؾذس ثشكم اَفشادٌ ايبو انظف.
.2صَبدح انًفشداد انهغىَخ واألعهىة األدثٍ نذي انطهجخ.
.3رًكٍ انطهجخ يٍ اإلعبثخ ػهً عًُغ انًىاضُغ انًزؼهمخ ثبنُض شفىَب.
طشائك انزؼهُى وانزؼهى

المحاضرات:يتم شرح المادة باسموب أدبي بسيط ،واالستماع إلى النص األدبي عبر
القرص المدمج .لتمكن الطمبة من التمقي مباشرة من المصدر األلماني.

ورش العمل :تقسيم الطمبة إلى مجاميع صغيرة التتعدى سبعة طمبة .تقسيم النص
األدبي وفقا لعدد المجاميع .مناقشة الطمبة ضمن المجموعة الواحدة الفقرة المحددة لهم،
ومن ثم كتابة الممخص النهائي لممجموعة بعد االتفاق عميه جميعا.
طشائك انزمُُى

االيزؾبَبد وانىاعجبد انجُزُخ:ثؼذ َهبَخ كم َض أدثٍ ،ويُبلشزه يٍ لجم انطهجخَ .زى طُبغخ ػذح أعئهخ
يزُىػخ وفكشَخ ،يزؼهمخ ثًضًىٌ انُض ،أوال َغًؼ نهطهجخ اإلعبثخ ػهُهب ضًٍ انُشبط انُىيٍ ،وثؼذهب َزى
طُبغخ االعىثخ انًُىرعُخ نهب.
أاليزؾبَبد انزؾشَشَخ رُمغى ػهً لغًٍُ ضًٍ انفظم انىاؽذ ،يغ يشاػبح انُشبط انُىيٍ نهطهجخ.
ط -األهذاف انىعذاَُخ وانمًُُخ
ط-1صَبدح انضمخ ثبنُفظ أصُبء انزؾذس شفىَب ثبنهغخ األنًبَُخ.
ط-2انزشكُض ػهً يهبسح االعزًبع إنً انُض ػجش انمشص انًذيظ.
ط-3رؾغٍُ االعهىة األدثٍ أصُبء انكزبثخ.
ط-4رىعُغ لىح انزخُم وانزؾهُم نذي انطهجخ.

طشائك انزؼهُى وانزؼهى
انمبء رمشَش ويبضشاد فٍ يخزهف انًىضىع انزٍ رطشػ
طشائك انزمُُى
االيزؾبَبد انفظهُخ وانُىيُخ وانىعجبد انجُزُخ

د  -انًهبساد انؼبيخ وانزأهُهُخ انًُمىنخ ( انًهبساد األخشي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخظٍ ).
د-1رؾغٍُ انزهفع ثبنهغخ األنًبَُخ ػجش االعزًبع إنً انُض األدثٍ ،ويؾبكبح انُض.
د-2رمىَخ انًؾبدصخ نهطهجخ ،يٍ خالل رهخُض انُض ثبعهىثهى انجغُظ.
د-3ثُبء انغًم انجغُطخ ػٍ طشَك رىظُف يبدح انمىاػذ فٍ انؾذَش وانكزبثخ.
د -4رؾفُض ػهً االعهىة األدثٍ انًزجغ ضًٍ انهغخ انفظؾً.

ثُُخ انًمشس
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يخشعبد انزؼهى انًطهىثخ

اعى انىؽذح  /أو
انًىضىع

األعجىع انغبػبد
1

3

فهى األعُبط األدثُخ

رؼشَف األدة
وأَىاػه

2

3

رًُُض أَىاع األدة
انمظظٍ فًُب ثُُهب

3

3

يؼشفخ يؼًُ انًظطهؼ
األدثٍ انخشافخ وعًبره

4

3

فهى فؾىي انُض

5

3

يظطهؼ انطشفخ

6

3

يؼشفخ يغضي انُض

7

3

يظطهؼ االعطىسح

8

3

يؼشفخ هذف انُض

9

3

10

3

11

3

13

3

خطىاد كزبثخ انمظخ
انمظُشح
انطجُؼخ انغغشافُخ وانزمبنُذ
نهًغشة
فهى انفشق ثٍُ رمبنُذ
انًغشة وانًبَُب
يظطهؼ انشواَخ

14

3

15

3

يظطهؼ انًمبنخ

16

3

كُفُخ انزؾذس ػٍ انغُشح
انزارُخ

17

3

أنواع األدب القصصي

تعريف الخرافة

النص األدبي( كلب في
الماء)

طشَمخ انزؼهُى
ششػ انًبدح
ششػ انًبدح شفىَب
وانزشكُض ػهً
االخزالفبد رؾشَشَب
رؼشَف يىعض ػٍ
انخشافخ
انؼُبطش األعبعُخ
نهخشافخ
رهخُض انًظطهؼ

تعريف الطرفة
النص األدبي( الغراب

سعى رىضُؼ نهُض

والثعلب)

تعريف االسطورة
النص األدبي( ذات الرداء
األحمر)

تعريف القصة القصيرة
النص األدبي( بيتي هو

ششػ انزؼشَف ػهً
انهىؽخ
طىس رىضُؾُخ
نهُض
يخطظ نكزبثخ انمظخ
انمظُشح
رًضُم انُض نهطهجخ

طشَمخ انزمُُى
طشػ اعئهخ
يزُىػخ ػهً
انطهجخ
طشػ ثؼض
انُظىص
األدثُخ
انًزُىػخ
ركش َض
أدثٍ وثُبٌ
يًُضاد
انخشافخ
يُبلشخ انُض
ثطشق ػذح
يمبسَخ يغ
انًظطهؾبد
االخشي
طشػ اعئهخ
يزُىػخ
انًُبلشخ
رًضُم انُض
سعى يخطظ
يُبلشخ انُض

بيتك)

مناقشة النص األدبي ( بيتي

االعزًبع نهُض

طشػ اعئهخ

هو بيتك)

يشبهذح سواَخ كفهى
تعريف الرواية

يؼشفخ
انشخظُبد
انشئُغخ

االمتحان االول للفصل
االول
تعريف المقالة
النص األدبي( الزوج
المثالي)
االمتحان الثاني للفصل

ركش يمبنخ اًَىرعب
سعى يخطظ
نهشخظُزٍُ فٍ
انُض

انفشق ثُُهب
وانشواَخ
انزؾذس شفىَب

االول

يًُضاد وعًبد انشؼش
طشق رؾهُم انمظُذح
يؼشفخ طشَمخ انزمغُى
نهمظبئذ
يؼشفخ رؾهُم انمظُذح
انشكم وانًضًىٌ
يؼشفخ اَىاع األدة
انغشدٌ
يظطهؼ انًغشػ واَىاػه

18
19
20

3
3
3

21

3

22

3

23

3

24

3

25
26

3
3

رًُض رظشف انفشد
يؼشفخ يغضي انُض

27

3

انفشولبد ثُُهب

28

3

تعريف الشعر
تحليل القصيدة
انواع القصائد
تحليل القصيدة (
الرومانسية الواقعية)
األدب السردي

تعريف المسرح

انًًُضاد انشئُغخ
نهًغشػ

انفشق ثٍُ
انًغشػ
وانُض األدثٍ

الثاني
النص األدبي( وجبة افطار)
تحليل النص ( وجبة افطار)

رًضُم انُض نهطهجخ
االعزًبع نهُض
كزبثخ َظىص
يزُىػخ

اعئهخ يزُىػخ
يُبلشخ
انخبرًخ
ثُبٌ
االخزالف
ثُُهب

االمتحان الثاني للفصل

الثاني

انجُُخ انزؾزُخ

1ـ انكزت انًمشسح انًطهىثخ
2ـ انًشاعغ انشئُغُخ (انًظبدس)

اـ انكزت وانًشاعغ انزٍ َىطً ثهب
( انًغالد انؼهًُخ  ,انزمبسَش ) ....,
ة ـ انًشاعغ االنكزشوَُخ ,يىالغ االَزشَُذ
....
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كزبثخ واالعزًبع
نهمظُذح
ركش اَىاع يخزهف نه

انظىس
انشؼشٌ
اَىاع يزُىػخ

االمتحان االول للفصل

االجناس األدبية
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كزبثخ لظُذح اًَىرعب رؾهُم انمظُذح
سعى يخطظ نهزؾهُم ايضهخ يزُىػخ
كزبثخ االَىاع انشئُغخ رغُُش انمظبئذ

خطخ رطىَش انًمشس انذساعٍ

-Literarische Texte und Erläuterungen zur
Literaturwissenschaft Teil 1, 2 und 3.
-Gesprochenes Deutsch.
-Meine schönsten Märchen.
- Das Idealpaar. Mit CD
-Training, Gedichtinterpretation.

-Wie interpretiere ich Gedichte und
?Kurzgeschichten
-Verslehre.
-Deutsche Gedichte.

َىطً ػُذ اػذاد انًُهظ االخز ثُظش االػزجبس يغزىي انطهجخ انهغىٌ .

أستاذ املادة

املادة  /مقدمة يف األدب

م .جاسم عمران هاشم
قسم اللغة األملانية

املرحلة  /الثانية

