
  5102-5102المقرر الدراسي الموحد لقسم اللغة الفارسية في كلية اللغات للعام الدراسي 

 المرحلة االولى 

 عدد الساعات عدد الوحدات  المادة ت

 النظرية 

عدد الساعة 

 العملية
 توصيف 

كينهم من كتابة الجمل والنصوص بصييغة هدف هذا المنهج الى المام الطلبة بالمعلومات االساسية لقواعد اللغة الهدف، لتم  4 4 قواعد 1

 سليمة وفق القواعد اللغوية .
البدء في تطوير مهارة االسيتما  والتديدب باسيتمدام تراكييو لغويية بتييطة تتياعد فيي تنميية القيدرة عليى اسيتمدام اللغية  4 1 3 االستيعاب 2

 والتعامل منع مفرداتها بدقة.
مدادثة" في هذه المرحلة اكتاب الطالب القدرة على التددب بلغة سيليمة وبتييطة تبيدـ بيل  ميل دف من دراسة مقر "الاله 4 1 3 المحادثة 3

)التداييا والتعيارف واالكيل والتيفر وايرهيا مين المواقيت الدياتيية التيي -قصيرة  اهزة تدور حول مواضيع ممتلفية مليل

 تتاعم في تطوير ملكة الدديث بلغة الهدف.
مقرر الى تمكين الطالو صدة النطق وفصاحة االلقاء وسيالمة االداء ، مين ليالل مينهج يراعيى فيير التيدر  يهدف هذا ال 2 1 2 علم الصوت 4

المعرفي من "اصوات لغة الهيدف، اقتيامها ، لصاهصيها ، تصينيفها مين الناحيية الو يفيية  والتيمعية والنطقيية، اع ياء 

 من شانها ان تطور مهارات النطق والقراءة التليمة.  النطق وصوالً الى الظواهر الصوتية كاألداام واالبدال..الخ التي
يهدف هذا المقرر الى تطوير ورفع المهارات المعرفية للطالب وذلك بالتيار دقيق لنصوص من القراءة، والتي من  2 1 2 القراءة 5

القراءة بالتمييز بين  شأنها ان تعود على الطالو بتنمية حصيلتر اللغوية من المفردات والقواعد والتراكيو، يبدـ مقرر

 اشكال الدروف والمقاطع الصوتية وينتهي بل التركيز على قراءة الجمل وبعض النصوص البتيطة وفهم معانيها. 
تدريو الطلبة على مهارة كتابة  مفردات اللغة بشكل اساسي. حيث يتم تدريبهم عملياً على عالمات الترقيم والتنقيط  ومن  2 1 2 االمالء 6

بهم على كتابة فقرات ممتصرة ومدددة حول مواضيع  متنوعة والدرص على الربط بين قواعد االمالء والقواعد ثم تدري

من نص االمالء في حتن التعبير   الندوية والصرفية، وذلك  الرتباط معارف المنظومة اللغوية فيما بينها واالستفادة

 ياً الشفوي الكتابي للدصول على  مل متماسكة قواعدياً ودالل
   2 2 اللغة انكليزية 7

يهدف المقرر الى تزويد الطلبة بالمهارات االساسية والمتقدمة للتعامل مع الداسو األلي وتو يفر في البيئة الدراسية   2 2 الحاسبات 8

تشغيل والمكتبية، وكذلك تعريفهم بالمفاهيم والمصطلدات التقنية والتزود بالمعرفة الالزمة ادارة وتو يت احد نظم ال

الشاهعة ال هزة الداسو األلي. ويت من المقرر، مقدمة تاريمية عن الداسو اآللي ومكونات الداسو البرمجية ونظم 

 التشغيل وشبكات الداسو واالنترنت والفيروسات وتو يت الداسو في قطا  المجتمع. 
   2 2 حقوق االنسان 9
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 التلفظ( الى مادة )علم الصوت( مالحظة: تعديل مادة  )

 

 

 



 المرحلة الثانية 

 عدد الساعات عدد الوحدات  المادة ت

 النظرية 

عدد الساعة 

 العملية
 توصيف

هدف هذا المنهج الى المام الطلبة بالمعلومات االساسية لقواعد اللغة الهدف، لتمكينهم من كتابة الجمل والنصوص بصييغة   3 3 قواعد 1

 اعد اللغوية .سليمة وفق القو
تعليم الطالو كيفية تلميص االفكار بوضوح اي االنتقال بر الى مرحلة تقوية مهارات الفهم واالسيتيعاب لالفكيار االساسيية  2 1 2 االستيعاب 2

 في المادة المتموعة والدديث عنها بطالقة. 
لتددب بلغة سليمة في مواقت حياتية الير،، والديديث هنيا في هذه المرحلة الهدف ينصو في تنمية قدرات الطالو على ا 4 1 3 المحادثة 3

يتطور الى التؤال والنقاش والدوار. ويتم التركيز في هذا المقرر اي اً على سالمة  النطق وسالسة التعبيير وفيق الصيي  

 القواعدية "الندوية والصرفية" )ـي تطبيق عملي  لقواعد اللغة الهدف( 
في هذه المرحلة مواد متقدمة تعمل على ـثراء الطلبة ال في القيراءة والفهيم فدتيو بيل فيي اسيتنباط  معياني  يتناول المنهج 2 1 2 القراءة 4

المفيردات الجدييدة وتددييد الفكيرة االساسيية فييي الينص والتفاصييل الموضيدة لهيا، ميين ليالل  تيدريو الطلبية عليى كيفييية 

على االسئلة والمناقشة للتأكيد مين فهيم  الميادة المقيروءة،  استمدام ادوات الربط ودورها في ادراك المعنى وكذلك تدريبهم

مما يتهم في اكتتابهم مهارات القراءة بالصيغة التي تتيح المقدرة عليى التميييز بيين مفيردات الينص المقيروء مين الناحيية 

 الداللية و القواعدية. 
كل اساسي بطريقة بتيطة وسليمة من الناحية اللغوية، تبدـ يهدف هذا المقرر الى تدريو الطالب على مهارة الكتابة بش  2 2 االنشاء 5

بتدريبهم  عملياً حول كيفية كتابة الجملة والفقرة ل مواضيع مبتطة من واقع الدياة العادية، ثم االنتقال الى تدريبهم على 

بة ومراعاة الجوانو الندوية كيفية صيااة الفكرة االساسية للموضو  معاً اللتزام بترابط وتماسك افكار الفقرة اثناء الكتا

 والصرفية والداللية  للغة الهدف .
انواعها ومذاهبها وادواتها والمهارات الالزمة الداء عملية التر مة  -يهدف هذا المقرر الى تعريت الطالو بالتر مة 4 2 4 مدخل الى الترجمة 6

كمطوة اولى للتر مة. كما يهدف المقرر  وكذل التعريت بانوا  النصوص ولصاهصها وةطرق تدليلها الدراك المعنى

الى رفع متتو، وعي الطالو بالتنو  في معايير ومفردات التر مة وعدم قبول التر مة الدرفية. كما يعرف المقرر 

الطالو بمجاميع اللغة العربية ومؤستات التر مة والتعريو في العالم العربي ودورها في دعم التر مة وتوحيد 

 و المعرب. المصطلح المتر م ا
هدف المقرر تعريت الطالو بالنظريات الممتلفة لمعنى االدب ، من لالل دراسة نصوص ادبية ممللة ، ويتعلم فير   2 2 مقدمة في االدب 7

الطالو المباد،ء االساسية للتفتير االدبي ، وعناصر االشكال االدبية الممتلفة ، ملل القصة القصيرة ، والرواية ، 

 لشعر وتعزيز قدرتهم على  تذوق عذه االقتام والقدرة على التدليل االدبي. والمترحية ، وا
   2 2 اللغة االنكليزية 8

معنى وماهية التعريت ومؤستات التعريت في العالم العربي وانجازاتها ومعوقاتها و هود المجياميع اللغويية العربيية فيي   2 2 اللغة العربية 9

 التر مة الى اللغة العربية

 لية الصطلدات وبنيتها )االشتقاق، الندت، التركيو( والمباد،ء االساسية لصيااتها وتوحيدها في العالم العربي. اشكا

 االفتراض المعجمي )التعريو، المجاالت الداللية، المصطلدات المعربة، تدوين االصوات اال نبية بالدروف العربية(. 
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 ف  مادة النصوص االدبية وحل محلها  )مقدمة في االدب(( حذ0التعديالت: 

 ( تغيير اسم مادة الترجمة الى مدخل الى الترجمة 5

 



 المرحلة الثالثة

 عدد الساعات عدد الوحدات  المادة ت

 النظرية 

عدد الساعة 

 العملية
 توصيف

تابية الجميل المركبية وتو يفهيا فيي القيراءة والكتابية بعيد يهدف المقرر الكتاب الطلبة معرفة اسيتمدام القواعيد الندويية لك  3 3 النحو 1

دراسة التراكيو في الندو وبعد التطبيق لهذا المقرر مهما  داَ باالضافة الى تطبيق القواعد )علم الصرف( على مجموعة 

 نصوص وتدليلها تدليل منطقي. 
ى اسييتيعاب االفكييار الرهتتييية والجزهييية  للمواضيييع المقدميية ينصييو هييذه المقييرر فييي هييذه المرحليية هييو قييدرة الطالييو عليي 2 1 2 االستيعاب 2

 لر،وتقت ي  ال رورة  هنا الى  التطرق لتلتلة من المواضيع  الممتلفة في الدياة العامة. 
مة اهدافها تكمن في تدعيم مهارة  الدديث المتواصيل وبطالقية متيتمدماً مفيردات و ميل ذات صيي  قواعديية ولغويية سيلي 2 1 3 المحادثة 3

 بالصورة التي تجعل الطالو ملماً بلهجة  المتددب  بنية "لغة الهدف" واثراء معلوماتر في كافة المواضيع الدياتية. 
يهدف هذا المقرر الى تنمية مهارة التفكير وبناء االفكيار بمنطقيية مين ليالل تيدريو الطلبية عليى كتابية نيص متكاميل عين   2 2 االنشاء 4

ريريية واضيدة ييتم فيي هيذا المرحلية تيدريو الطلبية عليى تطبييق  مييع المهيارات التيي موضوعات شت وفيق مهجيية تد

اكتتييبها فييي المقييررات االليير،(الفهم ، االسييتيعاب، المعرفيية... الييخ( بالصييورة التييي تمكيين ميين رفييع االداء اللغييوي لييد، 

 لصرفية واألسلوبية".الطالو، بديث يتتطيع كتابة عبارة سليمة من االلطاء اللغوية"االمالهية والندوية وا
تدريو الطالو على كيفية تر مة النصوص التياسية مع التعرف على لصاهص هذه النصوص واساليبها ومفرداتها  4 1 3 الترجمة السياسية 5

ومصطلداتها من اللغة الهدف الى العربية وبالعكس، كذلك المشاكل التي توا ر المتر مين في هذا المجال وطرق حلولها 

 الطالو بالمعا م المتمصصة  في المجاالت التياسية. وتعريت 
تمدور اهداف المقرر تنمية مهارات التر مة  في مجاالت )الطبية، الهندسية والتقنية( من اللغة الهدف الى العربية  وذلك  4 1 3 الترجمة العلمية 6

 التر مية في هذا المجال. من لالل تر مة عدد من النصوص التقنية والعلمية. وتعريت الطالو بالصعوبات 
صمم هذا المقرر لتعريت الطلبة على العناصر االساسية للشعر والتعرف على بعض االساليو واالنماط الشعرية   4 4 الشعر 7

والصور البالاية. ويغطي المقرر  مجموعة  من الشعراء من ممتلت العصور، ويمكن الطالب االستيعاب الكامل 

 القصاهد الممتارة. لمكونات الشعر و تدليل 
يهدف هذا المقرر الى تعريت الطلبة بنظريات تعلم اللغة الممتلفة ، مما يتهم في زيادة مهاراتهم في التفكير النقدي   2 2 نظريات اللغة  8

وصقل و هات نظرهم تجاه اللغة ودراسة اللغة. معرفة اهم  لصاهص  النظريات اللتانية الدديلة وصور التالفها 

 ة والعرفية في دراسة اللغة. المنهجي
   2 2 اللغة العربية  9
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 التعديل: تغير مادة النصوص الى مادة الشعر 

 فصل مادة الترجمة الى مادة الترجمة السياسية والترجمة العلمية 

 تغير تسمية علم اللغة الى نظريات اللغة 

 

 

 



 المرحلة الرابعة 

 عدد الساعات الوحدات عدد  المادة ت

 النظرية 

عدد الساعة 

 العملية
 توصيف 

تنمية المهارات اللغوية والبدلية، اذ يتمكن الطاليو فيي نهايية هيذا المقيرر مين فهيم ومعرفية المكونيات البنيويية للنصيوص   2 2 النحو 1

 دمها هذا المقرر.والجمل الطويلة، مما يصون اللتان عن المطأ في الكالم وال سيما في االبواب التي يم
تدعيم مهارة االستما  وتطوير مهارات الطلبة الكامية والتيمعية بالشيكل اليذي يمكينهم مين االلميام بلهجية المتديدثين بلغية  3 1 3 المحادثة 2

 الهدف وفهمها ، ويعمل المقرر الى زيادة حجم المفردات اللغوية وتدريبهم على صي  استمدامها في مواقت ممتلفة.
يتاعد الطالب على تطوير اساليو واستراتيجات الكتابة بشكل  متطور ، حيث التعيرف عليى مراحيل الكتابية اليلالب )ميا   2 2 لة والمراسالتالمقا 3

قبل الكتابة، والكتابة والتدرير( ومد، التدالل بينهم، كذلك يتعلمون كتابة وتصنيت انوا  ممتلفة مين المقاالت"وصيفية ، 

   دلية، توضيدية وسردية.
يعتمد هذا المقرر على تر مة نصوص ادبية ممتيارة  وتدليلهيا وفهيم االسياليو اللغويية التيي تمييز هيذا المجيال والتعيرف  4 1 3 الترجمة االدبية 4

 على مفرداتها المتميزة، كما يهدف الى متاعدتهم على تطوير الصيااات االسلوبية  لتقديم تر مة عالية المتتو، 
يتناول هذا المقرر تر مة النصوص القانونية مع التعرف على لصاهص هذه النصوص وـساليبها ومفرداتها  4 1 3  الترجمة القانونية 5

ومصطلداتها من اللغة الهدف الى العربية وبالعكس ، كذلك المشاكل التي توا ر المتر مين في هذا المجال وطرق 

 حلولها .
غة الهدف، والوقوف على الوانر الممتلفة ، ملل الرواية والقصة والمطابة . الخ في دراسة النلر في عصوره الممتلفة لل  3 3 النثر 6

الفصل الدراسي االول، والمترحية في الفصل الدراسي اللاني متتعينين في ذلك بدراستهم على نماذ  لكل لون من 

 الوان النلر. 
الدبي للغة الهدف قديمة وحديلة عبر التعرف الى المراحل التي مر بها تمكين الطلبة من االلمام بالتاريخ ا رالهدف من  2 2 تاريخ االدب 7

والوقوف على التدوالت اال تماعية والفكرية واثرها على متيرة االدب مع تدديد االنوا  االدبية التي كانت فيها وتنمية 

 االعالم الممللين لها واالشارة الى ابرز مؤلفاتهم. 
المقارنة  والتدليل والنقد لد، الطالو من لالل االطال  على مفهوم اللتانيات، موضوعاتها ، مناهجها  تنمية مهارات  2 2 علم اللغة 8

االساسية وتطورها وعالقتها بالعلوم االنتانية واال تماعية ، مما يتاهم  في فهم المصطلدات الساسية في ضوء بنوية 

 وتوليدية وو يفية. 
ى دراسيية الق ييايا اللغوييية والتر مييية وكيفييية التعامييل معهييا علمييياً وتجعليير مواكبيياص للتطييورات تييدريو الطالييو عليي  2 2 بحث التخرج  9

واالتجاهييات الدديليية فييي مجييال البدييوب العلمييية والتعييرف علييى االتجاهييات الدديليية فييي مجييال التمصييص، وذلييك تدييت 

 اشراف وتو ير احد اع اء هيئة التدريس 
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 ( فصل مادة الترجمة الى ترجمة ادبية وترجمة قانونية  0 التعديل:

 ( تغير اسم مادة االنشاء الى المقالة والمراسالت 5              

 ( تغير اسم مادة النصوص االدبية الى مادة النثر 3              

 ( الغاء مادة االستيعاب  في هذه المرحلة 1             

 


