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 وصف المقرر

وصف المقرر 

 

 كلية اللغات/ جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .1

  قسم اللغة الفارسية    المركز/ القسم العلمي   .2

 استيعاب رمز المقرر/ اسم  .3

 ( ساعات اسبوعياً 2 )دوام رسمي   أشكال الحضور المتاحة .4

  (المرحلة االولى  )السنة الدراسية االولى  السنة/ الفصل  .5

  ( ساعة 2×  اسبوع 30 ) ساعة  60 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 حسين علي عباس.  م. م7/1/2018 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .7

أىداف المقرر   .8
 : لطلبة المرحلة االولى في نهاية السنة الدراسية ان يصل الى مستوى خاص وكما ىو مدرج في أدناه  ( استيعاب )يهدف المقرر الدراسي 

 .معرفة الطالب اساسيات التلفظ الصحيح لحروف اللغة الفارسية  -1
 .تمكين الطالب من استيعاب الكلمة سماعياً وبشكل صحيح  -2
 .تمكين الطالب من قراءة وتلفظ الكلمة بشكل صحيح  -3
ومعرفة جذره والمصدر المرخم والتي على اساسو سيتمكن الطالب من معرفة  (بسيط او مركب  )تمكين الطالب من معرفة الفعل الرئيسي  -4

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

. يريد بيانها وايضاحها للمتلقي 
 . (كتابة الكلمة  )تمكين الطالب من حفظ الكلمة شكالً ورسماً  -8

يوفر وصف المقرر ىذا إيجازاً مقتضياً ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرىناً عما إذا كان قد حقق االستفادة 
 ؛.والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج. القصوى من فرص التعلم المتاحة
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 األىداف المعرفية  - أ
.  والتحدث باللغة الفارسية االستيعاب معرفة خطوات - 1أ
. نطق الحروف والكلمات بشكل صحيح - 2أ
 .تدريب الطالب على سماع الكلمة وسرعة معرفة معناىا - 3أ
 . جعل الطالب يقراء ويكتب الكلمة بشكل صحيح -4أ
 .جعل الطالب التحدث بجمل مفهومة ومعبرة عن الموضوع المراد ايصالو الى المتلقي - 5أ
. حفظ اكبر قدر ممكن من الكلمات ومعانيها وجعلها خزين لتكوين جمل -  6أ
. التأكد من ان الطالب قادر على المحادثة الموافقة لقواعد اللغة الفارسية  - 7أ
 .اكتساب مهارات المحادثة الصحيحة  - 8أ
.  األىداف المهاراتية الخاصة بالمقرر-  ب 

. تعرف الطالب على المادة النظرية المعطاة لو واعطاؤه امثلة ونماذج اكثر  – 1ب
.  المناقشة داخل القاعة وتشجيع الطلبة على االسئلة وكذلك محاولة االجابة على الطلبة االخرين  – 2ب
. تزويد الطالب بتمارين داخل القاعة لمعرفة مدى استيعابو لها  – 3ب
 حث الطالب على كتابة واجب بيتي وعلى اثرىا تناقش النقاط الضعيفة واالخطاء داخل القاعة الدراسية وتصحيح وتصويب االخطاء - 4ب

      طرائق التعليم والتعلم 
.  قراءات ، تعلم ذاتي ، حلقات نقاش -1
.  التدريبات واألنشطة في قاعة الدرس -  -2
.  إرشاد الطالب إلى بعض المواقع االلكترونية لإلفادة منها -  -3
 .عقد حلقات بحثية يتم من خاللها تقوية الطلبة وتشجيعهم على المحادثة باللغة الفارسية -  -4
 . تقديم عروض سمعية ومرئية تزيد من ادراك الطالب للكلمة وتلفظها واستيعابها الصحيح  -5

      طرائق التقييم 
. المشاركة في قاعة الدرس -1
 . تقديم األنشطة المختلفة -2
. واجبات منزلية  -3
 . اختبارات فصلية ونهائية وأنشطة  -4
األىداف الوجدانية والقيمية  - ج

. تطوير قدرة الطالب للعمل على أداء الواجبات وتسليمها في الموعد المقرر -  1ج
. التفكير المنطقي والبرمجي إليجاد حلول للمشاكل بأسلوب نظري وعملي - 2ج
. تطوير قدرة الطالب على الحوار والمناقشة-  3ج
. التفاعل مع الطلبة االخرين وتشكيل مجموعات للمحادثة -  4ج
 .فهم وتذوق الموضوعات المراد التحدث بها - 5ج
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     طرائق التعليم والتعلم 

. إدارة المحاضرة على نحو يشعر بأىمية الوقت -1
. تكليف الطالب ببعض األنشطة والواجبات الجماعية -2
. تخصيص نسبة من الدرجة لألنشطة الجماعية -3

 
    طرائق التقييم 

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

. (المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي  )المهارات العامة والتأىيلية المنقولة - د 
. تنمية قدرة الطالب على التعامل مع وسائل التقنية-  1د
. تنمية قدرة الطالب على التعامل مع اإلنترنت-  2د
. تنمية قدرة الطالب على التعامل مع الوسائل المتعددة-  3د
. تطوير قدرة الطالب على الحوار والمناقشة-    4د
. مهارات التواصل مع االخرين والعمل كفريق - 5د
 .تسليم العمل او الواجب بالوقت المحدد وبشكل مقبول - 6د
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 بنية المقرر .11

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو الموضوع/ اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
السماع معرفة الطالب اساسيات  2 االول

 و االنصات
 اسئلة عامة ومناقشة عملي (التربية و التعليم)تعليم وتربيت 

السماع معرفة الطالب اساسيات  2 الثاني
 و االنصات

ي النجاح ف)گی موفقيت در زند
 (الحياة

 اسئلة عامة ومناقشة عملي 

 اسئلة عامة ومناقشة عملي تطبيقات وتمارين تدريب الطالب على ما تعلمو 2 الثالث

 معرفة الطالب النطق الصحيح 2 الرابع
 السماع و االنصاتاساسيات و

 اسئلة عامة ومناقشة عملي  (الغذاء  )غذا 

  ومعرفة الطالب النطق الصحيح 2 الخامس
 السماع و االنصاتاساسيات 

 اسئلة عامة ومناقشة عملي (الجبل  )كوه 

اسئلة عامة ومناقشة  عملي  تطبيقات وتمارين تدريب الطالب على ما تعلمو 2 السادس
 وامتحان

تمكين الطالب من استيعاب  2 السابع
 الكلمة سماعياً وبشكل صحيح

 اسئلة عامة ومناقشة عملي (االدارة )مديريت 

تمكين الطالب من استيعاب  2الثامن 
 الكلمة سماعياً وبشكل صحيح

 اسئلة عامة ومناقشة عملي  (االدارة )مديريت 

 اسئلة عامة ومناقشة عملي تطبيقات وتمارين تدريب الطالب على ما تعلمو 2التاسع 

معرفة الطالب كيفية السؤال  2العاشر 
 والجواب

 اسئلة عامة ومناقشة عملي  (البحر  )دريا 

معرفة الطالب كيفية السؤال  2الحادي عشر 
 والجواب

 اسئلة عامة ومناقشة عملي (النقود  )پول 

اسئلة عامة ومناقشة  عملي  تطبيقات وتمارين تدريب الطالب على ما تعلمو 2الثاني عشر 
 وامتحان

معرفة الطالب بالمعلومات  2الثالث عشر 
 الخاصة مع النطق الصحيح

 اسئلة عامة ومناقشة عملي (االشجار)درختان 

معرفة الطالب بالمعلومات  2الرابع عشر 
 الخاصة مع النطق الصحيح

 اسئلة عامة ومناقشة عملي  (وسائل االتصال)رسانهها 

 اسئلة عامة ومناقشة عملي تطبيقات وتمارين تدريب الطالب على ما تعلمو 2الخامس عشر 

تمكين الطالب من حفظ كلمات  2السادس عشر 
 باللغة الفارسية وبشكل صحيح 

 اسئلة عامة ومناقشة عملي  (المطالعة)مطالعو 

تمكين الطالب من حفظ كلمات  2السابع عشر 
 باللغة الفارسية وبشكل صحيح

 اسئلة عامة ومناقشة عملي (المطالعة)مطالعو 

اسئلة عامة ومناقشة  عملي  تطبيقات وتمارين تدريب الطالب على ما تعلمو 2الثامن عشر 
 وامتحان

 اسئلة عامة ومناقشة عملي (الهجرة  )مهاجرت معرفة الطالب بالمعلومات  2التاسع عشر 
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 البنية التحتية  .12

 درك مطلب شنيدارى  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 المنهج السماعي بواسطة القرص المدمج للمنهج    (المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2
 الشعر التعليمي في االدب الفارسي

  (....  ,التقارير , المجالت العلمية  )اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  

  ....مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 .تحفيز الطالب على االستعانة بالوسائل السمعية والمرئية لغرض تطوير مهاراتو في المحادثة  -1
تحفيز الطالب على حفظ اكثر قدر ممكن من الكلمات باللغة الفارسية ومعرفة معناىا باللغة العربية حتى يكون خزينو من الكلمات كافياً  -2

 . ومساعداً لو في التعبير عما يريد باللغة الفارسية 
تشجيع الطالب على التكلم باللغة الفارسية حتى وإن اخطأ بالتلفظ او ايراد كلمات غير صحيحة والعمل على بيان الصحيح منها من  -3

 الخاصة مع النطق الصحيح
معرفة الطالب بالمعلومات  2العشرون 

 الخاصة مع النطق الصحيح
 اسئلة عامة ومناقشة عملي  (المواد المخدرة )مواد مخدر 

 اسئلة عامة ومناقشة عملي تطبيقات وتمارين تدريب الطالب على ما تعلمو 2الحادي والعشرين 

التفكير  )مثبت انديشى  معرفة الطالب باالشياء التي حولو 2الثاني والعشرين 
 (االيجابي 

 اسئلة عامة ومناقشة عملي 

التفكير  )مثبت انديشى  معرفة الطالب باالشياء التي حولو 2الثالث والعشرين 
 (االيجابي 

 اسئلة عامة ومناقشة عملي

اسئلة عامة ومناقشة  عملي  تطبيقات وتمارين تدريب الطالب على ما تعلمو 2الرابع والعشرين 
 وامتحان 

الخامس 
والعشرين 

معرفة الطالب كيفية التعامل في  2
 المجتمع

 اسئلة عامة ومناقشة عملي  (ةالثقاف )گ فرىن

السادس 
والعشرين 

معرفة الطالب كيفية التعامل في  2
 المجتمع

 اسئلة عامة ومناقشة عملي   (ةالثقاف )گ فرىن

 اسئلة عامة ومناقشة عملي تطبيقات وتمارين تدريب الطالب على ما تعلمو 2السابع والعشرين 

معرفة الطالب كيفية التعامل في  2الثامن والعشرين 
 المجتمع

 اسئلة عامة ومناقشة عملي  (االلغام  )مين 

معرفة الطالب كيفية التعامل في  2التاسع والعشرين 
 المجتمع

 اسئلة عامة ومناقشة عملي (االلغام  )مين 

اسئلة عامة ومناقشة  عملي  تطبيقات وتمارين تدريب الطالب على ما تعلمو 2الثالثون 
 وامتحان
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 . حيث اللفظ والمعنى 
 . تطوير المهارات عن طريق االستفادة من مواقع االنترنت والوسائل المعاصرة والحديثة االخرى  -4

 



  
 1الصفحة 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 انهغبد کهٛخ/  ثغذاد جبيؼخ انًؤطظخ انزؼهًٛٛخ .1

  انفبرطٛخ انهغخ قظى   انًزكش / ػهًٙ انقظى ال .2

 االيالء ريش انًقزر/ اطى  .3

 (اطجٕػٛبًا  طبػزبٌ 2 ) رطًٙ دٔاو أشكبل انحضٕر انًزبحخ .4

 (االٔنٗ انًزحهخ )االٔنٗ انذراطٛخ انظُخ انظُخ/ انفصم  .5

 (طبػزبٌ 2 × اطجٕع 30 )طبػخ 60  (انكهٙ)ػذد انظبػبد انذراطٛخ  .6

 خطاب عبد الجبار . د.م    7/1/2018 ربرٚخ إػذاد ْذا انٕصف  .7

 أْذاف انًقزر .8
 :لطلبة المرحلة االولى في نهاية السنة الدراسية ان يصل الى مستوى خاص وكما ىو مدرج في أدناه  ( مالءاال )يهدف المقرر الدراسي 

 .معرفة الطالب اساسيات التلفظ الصحيح لحروف اللغة الفارسية  -1

 .وفقا لقواعد كتابة االمالء في اللغة الفارسية  الكلمة بشكل صحيح كتابةتمكين الطالب من  -2

 .تمكين الطالب من قراءة وتلفظ الكلمة بشكل صحيح  -3

 .جزاء الجملة وترتيبها وفق قواعد اللغة الفارسية تمكين الطالب من معرفة ا -4

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

  .التعرف على طريقة تركيب االسماء الن اللغة الفارسية لغة تركيبية وليست لغة اشتقاقيةتمكين الطالب من  -6

ن التعرف على السوابق واللواحق الشائعة االستعمال في اللغة الفارسية والتي تستعمل في تكوين االسماء والصفات تمكين الطالب م -7
 .وبعض من االفعال المركبة 

 .ن التعرف على التراكيب االضافية في الجملة وكذلك التمييز بين التراكيب االضافيو والوصفية وطريقة كتابتها تمكين الطالب م -8
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

والبد من الربط بينها وبين وصف . المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج



  
 2الصفحة 

 
  

  ٔطزائق انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزقٛٛىيقزريخزجبد ال .10

  ْذاف انًؼزفٛخ األ- أ
 .ة قواعد كتابة االمالء بشكل صحيح  معرف-1أ
 . جعل الطالب يقراء ويكتب الكلمة بشكل صحيح -2أ
 . حفظ اكبر قدر ممكن من الكلمات ومعانيها وجعلها خزين لتكوين جمل - 3أ

 . الصحيحة خط والكتابة اكتساب مهارات ال-4أ

 . نطق الحروف والكلمات بشكل صحيح - 5أ

 .ى عالمات الترقيم  تعرف الطالب عل-  6أ

  .يقزر انخبصخ ثبلٚخانًٓبراداألْذاف -  ة 

 . تعرف الطالب على المادة النظرية المعطاة لو واعطاؤه امثلة ونماذج اكثر  -1ة
 . المناقشة داخل القاعة وتشجيع الطلبة على االسئلة وكذلك محاولة االجابة على الطلبة االخرين  - 2ة
.  تزويد الطالب بتمارين داخل القاعة لمعرفة مدى استيعابو لها  - 3ة
 حث الطالب على كتابة واجب بيتي وعلى اثرىا تناقش النقاط الضعيفة واالخطاء داخل القاعة الدراسية وتصحيح وتصويب -  4ة

   .االخطاء 

      طزائق انزؼهٛى ٔانزؼهى 

.  قراءات ، تعلم ذاتي ، حلقات نقاش -1
.  التدريبات واألنشطة في قاعة الدرس  -2
.  إرشاد الطالب إلى بعض المواقع االلكترونية لإلفادة منها  -3
 . باللغة الفارسية تلفظ الصحيحعقد حلقات بحثية يتم من خاللها تقوية الطلبة وتشجيعهم على ال -4
  .تقديم عروض سمعية ومرئية تزيد من ادراك الطالب للكلمة وتلفظها واستيعابها الصحيح -5

 
      طزائق انزقٛٛى 

. المشاركة في قاعة الدرس -1
 . تقديم األنشطة المختلفة -2
. واجبات منزلية  -3
 .اختبارات فصلية ونهائية وأنشطة -4

 األْذاف انٕجذاَٛخ ٔانقًٛٛخ - ط

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

     طزائق انزؼهٛى ٔانزؼهى 

. إدارة المحاضرة على نحو يشعر بأىمية الوقت -1
. تكليف الطالب ببعض األنشطة والواجبات الجماعية -2
 .تخصيص نسبة من الدرجة لألنشطة الجماعية -3

    طزائق انزقٛٛى 



  
 3الصفحة 

 
  

 

. المشاركة الفاعلة في قاعة الدرس دليل التزام الطالب وتحملو المسؤولية -1
. االلتزام بالموعد المحدد في تقديم الواجبات والبحوث المطلوبة من الطالب تقديمها -2

 .تعبر االختبارات الفصلية والنهائية عن االلتزام والتحصيل المعرفي والمهاري
 

. (انًٓبراد األخزٖ انًزؼهقخ ثقبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕر انشخصٙ  )انًُقٕنخ انزأْٛهٛخ انًٓبراد انؼبيخ ٔ- د 
. تنمية قدرة الطالب على التعامل مع وسائل التقنية-  1د
. تنمية قدرة الطالب على التعامل مع اإلنترنت-  2د
. تنمية قدرة الطالب على التعامل مع الوسائل المتعددة-  3د
. تطوير قدرة الطالب على الحوار والمناقشة-    4د
. مهارات التواصل مع االخرين والعمل كفريق - 5د
 .تسليم العمل او الواجب بالوقت المحدد وبشكل مقبول - 6د
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 ثُٛخ انًقزر .11

يخزجبد انزؼهى  انظبػبد األطجٕع

 انًطهٕثخ
أٔ / اطى انٕحذح 

 انًٕضٕع
 طزٚقخ انزقٛٛى طزٚقخ انزؼهٛى

يؼزفخ انطبنت حزٔف  2 االٔل

 انهغخ انفبرطٛخ
انفجبٖ فبرطٗ ٔ َحِٕ 

 رهفع آٌ
اطئهخ ػبيخ  َظز٘

 ٔيُبقشخ
يؼزفخ انطبنت حزٔف  2 انضبَٙ

 انهغخ انفبرطٛخ
اطئهخ ػبيخ  َظز٘ يصٕرٓبٖ ثهُذ ٔ كٕربِ

 ٔيُبقشخ
رذرٚت انطبنت ػهٗ يب  2 انضبنش

 رؼهًّ
اطئهخ ػبيخ  َظز٘ رطجٛقبد ٔ رًبرٍٚ

 ٔيُبقشخ
كهًٓٓبٖ يخفف شذِ در  انزؼزٚف ثبنكهًبد انًخففخ 2 انزاثغ

 سثبٌ فبرطٗ
اطئهخ ػبيخ  َظز٘

 ٔيُبقشخ
رذرٚت انطبنت ػهٗ يب  2 انخبيض

 رؼهًّ
اطئهخ ػبيخ  َظز٘ رطجٛقبد ٔ رًبرٍٚ

 ٔيُبقشخ
انزؼزف ػهٗ انزٍُٕٚ فٙ  2 انظبدص

 انهغخ انفبرطٛخ
كهًٓٓبٖ رٍُٕٚ دار در 

 سثبٌ فبرطٙ
اطئهخ ػبيخ  َظز٘

 ٔيُبقشخ
رذرٚت انطبنت ػهٗ يب  2 انظبثغ

 رؼهًّ
اطئهخ ػبيخ  َظز٘ رطجٛقبد ٔ رًبرٍٚ

 ٔيُبقشخ
انزؼزف ػهٗ ػاليبد  2انضبيٍ 

انجًغ فٙ انفبرطٛخ 

َشبَٓٓبٖ جًغ در سثبٌ 

فبرطٗ 

اطئهخ ػبيخ َظز٘ 

 ٔيُبقشخ
انزؼزف ػهٗ ػاليبد  2انزبطغ 

انجًغ فٙ انفبرطٛخ 

َشبَٓٓبٖ جًغ در سثبٌ 

فبرطٗ 

اطئهخ ػبيخ َظز٘ 

 ٔيُبقشخ
رذرٚت انطبنت ػهٗ يب  2انؼبشز 

 رؼهًّ
اطئهخ ػبيخ َظز٘  رطجٛقبد ٔ رًبرٍٚ

ٔيُبقشخ 

ٔايزحبٌ 

انزؼزف ػهٗ حزٔف  2انحبد٘ ػشز 

االضبفخ انجظٛطخ 

ۀ طبدِ در حزٔف اضبف

سثبٌ فبرطی 

اطئهخ ػبيخ َظز٘ 

 ٔيُبقشخ
انزؼزف ػهٗ حزٔف  2انضبَٙ ػشز 

 االضبفخ انًزكجخ
ۀ يزکت در حزٔف اضبف

 سثبٌ فبرطی
اطئهخ ػبيخ  َظز٘

 ٔيُبقشخ
رذرٚت انطبنت ػهٗ يب  2انضبنش ػشز 

 رؼهًّ
اطئهخ ػبيخ َظز٘  رطجٛقبد ٔ رًبرٍٚ

 ٔيُبقشخ
انزؼزف ػهٗ انؼذد فٙ  2انزاثغ ػشز 

انهغخ انفبرطٛخ 

ػذد ٔ إَاع آٌ در سثبٌ 

فبرطٗ 

اطئهخ ػبيخ  َظز٘

  ٔيُبقشخ
رذرٚت انطبنت ػهٗ يب  2انخبيض ػشز 

 رؼهًّ
اطئهخ ػبيخ َظز٘  رطجٛقبد ٔ رًبرٍٚ

ٔيُبقشخ 

ٔايزحبٌ 

انزؼزف ػهٗ رزكٛت  2انظبدص ػشز 

االطًبء 

اطئهخ ػبيخ َظز٘ اطًٓبٖ يزكت 

ٔيُبقشخ 

انزؼزف ػهٗ رزكٛت  2انظبثغ ػشز 

 االطًبء
اطئهخ ػبيخ َظز٘  اطًٓبٖ يزكت

ٔيُبقشخ 

رذرٚت انطبنت ػهٗ يب  2انضبيٍ ػشز 

 رؼهًّ
اطئهخ ػبيخ َظز٘  رطجٛقبد ٔ رًبرٍٚ

ٔيُبقشخ 

اطئهخ ػبيخ َظز٘ االثذال  االثذال فٙ انهغخ انفبرطٛخ  2انزبطغ ػشز 

ٔيُبقشخ 

رذرٚت انطبنت ػهٗ يب  2انؼشزٌٔ 

 رؼهًّ
اطئهخ ػبيخ َظز٘  رطجٛقبد ٔ رًبرٍٚ

ٔيُبقشخ 

 

انحبد٘ 

ٔانؼشزٌٔ 
انزؼزف ػهٗ انظٕاثق فٙ  2

انهغخ انفبرطٛخ 

اطئهخ ػبيخ َظز٘ پٛشَٕذْب در سثبٌ فبرطی 

ٔيُبقشخ 



  
 5الصفحة 

 
  

 انجُٛخ انزحزٛخ  .12

  املنهج املقر من قبل جلنة املناهج يف القسم ـ انكزت انًقزرح انًطهٕثخ 1

غالحمسنی غالحمسنی زاده / مقدماتى زبان فارسى نگارش    (انًصبدر)ـ انًزاجغ انزئٛظٛخ 2
 القسم يف اشعار فردوسي 

 اـ انكزت ٔانًزاجغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب                

  (.... ,انزقبرٚز , انًجالد انؼهًٛخ ) 

 .الوسائل السمعية والمرئية – المعاجم – المجالت – الصحف 

يٕاقغ االَززَٛذ , ة ـ انًزاجغ االنكززَٔٛخ

... 

انقُٕاد انزهفشَٕٚٛخ ثبنهغخ – انًٕاقغ االنكززَٔٛخ انزٙ رزحذس انهغخ انفبرطٛخ 

 انفبرطٛخ

 

 خطخ رطٕٚز انًقزر انذراطٙ  .13

   
 .لتلفظ  ومن ثم كتابة االمالء بشكل صحيحتحفيز الطالب على االستعانة بالوسائل السمعية والمرئية لغرض تطوير مهاراتو في ا -1
 . تحفيز الطالب على حفظ اكثر قدر ممكن من الكلمات باللغة الفارسية ومعرفة معناىا باللغة العربية حتى يكون خزينو من الكلمات كافياً  -2
خالل تطبيق ما تعلمو من  باللغة الفارسية حتى وإن اخطأ بالتلفظ والعمل على بيان الصحيح منها من قراءة النصوصتشجيع الطالب على  -3

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

 

انضبَٙ 

ٔانؼشزٌٔ 
انزؼزف  ػهٗ انظٕاثق فٙ  2

 انهغخ انفبرطٛخ
اطئهخ ػبيخ َظز٘  پٛشَٕذْب در سثبٌ فبرطی

ٔيُبقشخ 

انضبنش 

ٔانؼشزٌٔ 
رذرٚت انطبنت ػهٗ يب  2

 رؼهًّ
اطئهخ ػبيخ َظز٘  رطجٛقبد ٔ رًبرٍٚ

ٔيُبقشخ 

ٔايزحبٌ 

انزاثغ 

ٔانؼشزٌٔ 
انزؼزف  ػهٗ انهٕاحق فٙ  2

 انهغخ انفبرطٛخ
اطئهخ ػبيخ َظز٘  پظَٕذْب در سثبٌ فبرطی

ٔيُبقشخ 

انخبيض 

ٔانؼشزٌٔ 
انزؼزف  ػهٗ انهٕاحق فٙ  2

 انهغخ انفبرطٛخ
اطئهخ ػبيخ َظز٘  پظَٕذْب در سثبٌ فبرطی

ٔيُبقشخ 

انظهذص 

ٔانؼشزٌٔ 
رذرٚت انطبنت ػهٗ يب  2

 رؼهًّ
اطئهخ ػبيخ َظز٘  رطجٛقبد ٔ رًبرٍٚ

ٔيُبقشخ 

انظبثغ 

ٔانؼشزٌٔ 
انزؼزف ػهٗ حبالد  2

االضبفخ 

اطئهخ ػبيخ َظز٘ رزكٛجٓبٖ اضبفٗ 

ٔيُبقشخ 

انضبيٍ 

ٔانؼشزٌٔ 
رذرٚت انطبنت ػهٗ يب  2

 رؼهًّ
اطئهخ ػبيخ َظز٘  رطجٛقبد ٔ رًبرٍٚ

ٔيُبقشخ 

ٔايزحبٌ 

انزبطغ 

ٔانؼشزٌٔ 
رذرٚت انطبنت ػهٗ قزاءح  2

ثؼض انُصٕص ٔرطجٛق 

  يب رؼهًّ يٍ قٕاػذ االيالء

ػبيخ  رطجٛقبد ٔ رًبرٍٚ

حٕل كم يب رؼهًّ انطبنت 

 خالل انؼبو انذراطٙ

اطئهخ ػبيخ َظز٘ 

ٔيُبقشخ 

رذرٚت انطبنت ػهٗ قزاءح  2انضالصٌٕ 

ثؼض انُصٕص ٔرطجٛق 

 يب رؼهًّ يٍ قٕاػذ االيالء

ػبيخ  رطجٛقبد ٔ رًبرٍٚ

حٕل كم يب رؼهًّ انطبنت 

 خالل انؼبو انذراطٙ

اطئهخ ػبيخ َظز٘ 

ٔيُبقشخ 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كهٛح انهغاخ انًؤسسح انرعهًٛٛح .1

    انهغح انفارسٛح انًزكش / عهًٙ انمسى ال .2

 عهى انصٕخ ريش انًمزر/ اسى  .3

 ٕٚيٛا أشكال انذضٕر انًرادح .4

 2017-2016 انسُح/ انفصم  .5

  ساع60ّ (انكهٙ)عذد انساعاخ انذراسٛح  .6

 د يذًذ لاسى.و .  ا 7/1/2018 ذارٚخ إعذاد ْذا انٕصف  .7

 ذعهٛى ٔذطٕٚز انذارسٍٛ َذٕ ذعهى انرهفع انصذٛخ نالصٕاخ ٔيراتعّ ذعهًٛٓى انطزق أْذاف انًمزر .8

يراتعرى انٕٛيٛح فٙ كٛفٛح . ذزغٛة انذارسٍٛ عهٗ انذرص ٔانرذضٛز انٕٛيٙ . انصذٛذّ فٙ االسرًزار 

 ذصذٛخ اخطائٓى يٍ خالل ذكهٛفٓى تانٕاجة انٕٛيٙ,انرهفع انصذٛخ يٍ خالل يشاركرٓى  فٙ انذرص  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

والبد من الربط بينها وبين وصف . المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج



  ٔطزائك انرعهٛى ٔانرعهى ٔانرمٛٛىيمزريخزجاخ ال .10

  ْذاف انًعزفٛح األ- أ
 االطالع عهٗ يخارج االصٕاخ فٙ انغح انفارسٛح-1أ

 َطك االصٕاخ تانشكم انصذٛخ-2أ

 انركهى تصٕرِ صذٛذّ يع يزاعاخ انرهفع انصذٛخ- 3أ
 االطالع عهٗ عهى انصٕخ -4أ
 انًذادثح انصذٛذح- 5أ
 دراسح انذزٔف دراسح ٔيعزفح اشكانٛاذٓا -  6أ

  .يمزر انخاصح تالٚحانًٓاراخاألْذاف -  ب 

  انًذادثح انًسرًزِ داخم انصف ٔخارج –1ب

 اسرخذاو ٔسائم اٚضاح يثم انًخرثز ٔانرسجٛالخ انصٕذٛح – 2ب

 ذزغٛة انطانة تانرذذز يع سيالئّ – 3ب

   يشزكد اكثز ععذ يًكٍ فٙ انُشاط انذرسٙ-  4ب
      طزائك انرعهٛى ٔانرعهى 

 يجًٕعّ يٍ انكرة انًُٓجّٛ انذذٚثح نهعهى انصٕخ -1

 ٔسائم االٚضاح يثم انرسجٛالخ انصٕذٛح  -2
 انًخرثز -3
 انًذادثح انًسرًزِ نهطهثّ -4

 
      طزائك انرمٛٛى 

 انُشاط انصمٙ انٕٛيٙ  -1
 االخرثاراخ انشٓزٚح -2
 االخرثاراخ انفصهٛح -3

 
 األْذاف انٕجذاَٛح ٔانمًٛٛح - ج

  ذطٕٚز لذراخ ٔلاتهٛاخ انطهثّ نخذيح انٕطٍ -1ج

 ذاْٛم انطهثّ ٔانطانثاخ عهٗ ذذًم يسؤٔنٛاذٓى ٘ خذيح انثهذ-2ج

 سع فٙ َفٕسٓى دة انٕطٍ ٔخذيرّ -3ج

  االسرفادِ يٍ االيكاٚاخ انًرادّ انعهًّٛ دٗ َصم تانًسرٕٖ انعهًٙ نثُاء انعزاق- 4ج

  
     طزائك انرعهٛى ٔانرعهى 

 

 

 
    طزائك انرمٛٛى 

 

 

 



 

 انثُٛح انرذرٛح  .12

 كتاب الصوت يف اللغة الفارسية ـ انكرة انًمزرج انًطهٕتح 1

 كيفية التلفظ الفارسية--- كتاب اواشناسى--- علم الصوت    (انًصادر)ـ انًزاجع انزئٛسٛح 2
 رمزية العنقاء يف األدب الفارسي

 اـ انكرة ٔانًزاجع انرٙ ٕٚصٗ تٓا                

  (.... ,انرمارٚز , انًجالخ انعهًٛح ) 
 متابعة الربامج التلفزه بالفارسي-----التسجيالت اللفظية الفارسية 

يٕالع االَرزَٛد , ب ـ انًزاجع االنكرزَٔٛح

.... 
 كييف تتعلم اللغة الفارسية-----تلفظ الفارسي 

 
 

 

. (انًٓاراخ األخزٖ انًرعهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕر انشخصٙ  )انًُمٕنح انرأْٛهٛح انًٓاراخ انعايح ٔ- د 

 االطالع عهٗ اذطٕراخ انعهًّٛ انًسرًزِ فٙ انعهى-1د

 عمذ اذهُذٔاخ ٔانذٔراخ انًسرًزج نعهى انصٕخ ٔذطٕراذّ انذذٚثح-2د

 انًشاركّ فٙ انُذٔاخ انعهًٛح داخم انعزاق ٔخارجّ-3د

    ذطٕٚز انعهى يٍ خالل االسرفادِ يٍ انرجارب انًاضٛح-4د

 تُٛح انًمزر .11

يخزجاخ انرعهى  انساعاخ األسثٕع

 انًطهٕتح
أٔ / اسى انٕدذج 

 انًٕضٕع
 طزٚمح انرمٛٛى طزٚمح انرعهٛى

انذزٔف 

 انفارسٛح
ذعهٛى انذزٔف  2

 انفارسٛح
 انرهفع انًثاشزج انصٕخ

انذزٔف 

 االضافٛح
ٔسائم  = = 2

 االٚضاح
= 

اصٕاخ دزٔف 

 انعهّ
 = = = ذهفع انصٕخ 2

انصٕاخ 

 انصايرّ 
2 = = = = 

 = = = = 2 يماطع االصٕاخ
 = = = = 2 ذًارٍٚ 

 = = = = 2 انرهفع
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 ٚجة اٌ ٚكٌٕ درص انصٕخ نكم انًزادم االرتعح نذراسح انهغّ انفارسٛح-1 

 اٌ ذكٌٕ انسُّ االخٛزج فٙ اٚزاٌ-2

 ارسال انًمزرنذٔراخ ذطٕٚزٚح فٙ تهذ االو-3

 يشاركح انًمزر فٙ انًؤذًزاخ انذٔنٛح -4

  االطالع عهٗ ذطٕراخ انذراسّ فٙ انثهذاٌ انًرطٕرِ-5

 

 

 

 
 

 



 

1 

 

 وصف المقرر

وصف المقرر 

 

 كلية اللغات/ جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .1

  قسم اللغة الفارسية    المركز/ القسم العلمي   .2

 القراءة  رمز المقرر/ اسم  .3

 ( ساعات اسبوعياً 3 )دوام رسمي   أشكال الحضور المتاحة .4

  (المرحلة االولى  )السنة الدراسية االولى  السنة/ الفصل  .5

  (ساعة 3×  اسبوع 30 ) ساعة  90 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 سلمان منعم سلمان . د.م.     أ2018/ 7/1 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .7

أىداف المقرر   .8
 : لطلبة المرحلة االولى في نهاية السنة الدراسية ان يصل الى مستوى خاص وكما ىو مدرج في أدناه  ( القراءة )يهدف المقرر الدراسي 

 تعليم الطالب على القراءة والنطق الصحيح  -1
2-  

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

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 األىداف المعرفية  - أ
.   باللغة الفارسية النطق القراءةمعرفة خطوات - 1أ
. نطق الحروف والكلمات بشكل صحيح - 2أ
 .جعل الطالب يقراء الكلمة بشكل صحيح -  3أ
 . الصحيحة لقراءةاكتساب مهارات ا - 4أ



 

2 

 

 

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

      طرائق التعليم والتعلم 
.  قراءات ، تعلم ذاتي ، حلقات نقاش -1
.  التدريبات واألنشطة في قاعة الدرس -  -2
 . إرشاد الطالب إلى بعض المواقع االلكترونية لإلفادة منها -  -3

      طرائق التقييم 
. المشاركة في قاعة الدرس -1
 . تقديم األنشطة المختلفة -2
. واجبات منزلية  -3
 . اختبارات فصلية ونهائية وأنشطة  -4
األىداف الوجدانية والقيمية  - ج

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

     طرائق التعليم والتعلم 

. إدارة المحاضرة على نحو يشعر بأىمية الوقت -1
. تكليف الطالب ببعض األنشطة والواجبات الجماعية -2
 .تخصيص نسبة من الدرجة لألنشطة الجماعية -3

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

. (المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي  )المهارات العامة والتأىيلية المنقولة - د 
. تنمية قدرة الطالب على التعامل مع وسائل التقنية-  1د
. تنمية قدرة الطالب على التعامل مع اإلنترنت-  2د
. تنمية قدرة الطالب على التعامل مع الوسائل المتعددة-  3د
. تطوير قدرة الطالب على الحوار والمناقشة-    4د
. مهارات التواصل مع االخرين والعمل كفريق - 5د
 .تسليم العمل او الواجب بالوقت المحدد وبشكل مقبول - 6د
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 بنية المقرر .11

أو / اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

 االول
 انقساءة َزَد بّ أسان 3

انقاء 

 انمحاضسات
 امتحان شفُْ

 = = = ابازتمان ما  3 الثاني
 = = = بسَٔص َفسٌاد 3 الثالث
 = = = كازٌاِ زَشاوً ساسان 3 الرابع

 = = = زَش ماذز  3 الخامس
 = = = خاوً ء ما  3 السادس
 = = = نباض وُ  3 السابع
 = = = بصشك َبٕمازان  3 الثامن 
 = = = مٍماوّ خاوُادكّ 3 التاسع 
 = = = غراٌاِ زَشاوً 3 العاشر 

 = = = دَست قدٔمّ مه  3 الحادي عشر
 = = = ماي ٌا َفصم ٌاِ سال  3 الثاني عشر 
 = = = خانً وإٌد  3 الثالث عشر 
 = = = خُابكاي داوشجُّٔ  3 الرابع عشر 

 الخامس عشر 
3 

خاوُاديء فساوسُِ دز 

 أسان 
= = = 

 = = = خسٔد سال وُ  3 السادس عشر 
 = = = وُزَش 3 السابع عشر 
 = = = كٌُىُزدِ 3 الثامن عشر 
 = = = شٍس قدٔمّ َشٔبا 3 التاسع عشر 

 = = = جشه عسَسّ  3 العشرون 
 واحد وعشرون 

 = = = شبان فازسّ  3 

 = = = معهم فازسّ 3 اثنان وعشرون 
 = = = وامً بً خاوُادي  3 ثالثة وعشرون 
 = = = خاوُاديء زَستأّ 3 اربعة وعشرون 
 = = = زَش اَل ٌفتً 3 خمس وعشرون 
 = = = دَزي ٌاِ تحصٕهّ 3 ست وعشرون 
 = = = زَشي  3 سبع وعشرون 
 = = = زستُزان أساوّ 3 ثمان وعشرون 
 = = = شٔازت 3 تسع وعشرون 

 = = = شن خاوً داز  3 ثالثون 
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 البنية التحتية  .12

 .َمقاطع مه انمجالت َانصحف  (انقساءة)كتاب مىٍجٓ  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 االصطالحات العربية في لغة نامو دىخدا   (المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2

, المجالت العلمية  )اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  
 (....  ,التقارير 

 .الوسائل السمعية والمرئية – المعاجم – المجالت – الصحف 

 .القنوات التلفزيونية باللغة الفارسية – المواقع االلكترونية التي تتحدث اللغة الفارسية  ....مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

  .قراءة تحفيز الطالب على االستعانة بالوسائل السمعية والمرئية لغرض تطوير مهاراتو في ال -1
 . تطوير المهارات عن طريق االستفادة من مواقع االنترنت والوسائل المعاصرة والحديثة االخرى  -2

 



 نموذج وصف المقرر

وصف المقرر 

 

 كلية اللغات/ جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .1

  قسم اللغة الفارسية    المركز/ القسم العلمي   .2

 القواعد رمز المقرر/ اسم  .3

 ( ساعات اسبوعياً 3 )دوام رسمي   أشكال الحضور المتاحة .4

  الثانية السنة الدراسية  السنة/ الفصل  .5

  ( ساعة 3×  اسبوع 30 ) ساعة  90 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 عباس خليف . م.مكي خالد ، م. م.  م   7/1/2018 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .7

 أىداف المقرر  .8
 

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

 .زمن الفعل 
 
 
 
 
 

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



 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 األىداف المعرفية  - أ
.   باللغة الفارسية القواعدمعرفة خطوات - 1أ
. نطق الحروف والكلمات بشكل صحيح - 2أ
 .تدريب الطالب على سماع الكلمة وسرعة معرفة معناىا - 3أ
 .جعل الطالب يقراء ويكتب الكلمة بشكل صحيح -4أ

.  األىداف المهاراتية الخاصة بالمقرر-  ب 
. تعرف الطالب على المادة النظرية المعطاة لو واعطاؤه امثلة ونماذج اكثر  – 1ب
.  المناقشة داخل القاعة وتشجيع الطلبة على االسئلة وكذلك محاولة االجابة على الطلبة االخرين  – 2ب
. تزويد الطالب بتمارين داخل القاعة لمعرفة مدى استيعابو لها  – 3ب
 حث الطالب على كتابة واجب بيتي وعلى اثرىا تناقش النقاط الضعيفة واالخطاء داخل القاعة الدراسية وتصحيح وتصويب االخطاء - 4ب

      طرائق التعليم والتعلم 
.  قراءات ، تعلم ذاتي ، حلقات نقاش -1
.  التدريبات واألنشطة في قاعة الدرس -  -2
.  إرشاد الطالب إلى بعض المواقع االلكترونية لإلفادة منها -  -3
 .عقد حلقات بحثية يتم من خاللها تقوية الطلبة وتشجيعهم على المحادثة باللغة الفارسية -  -4
 . تقديم عروض سمعية ومرئية تزيد من ادراك الطالب للكلمة وتلفظها واستيعابها الصحيح  -5

      طرائق التقييم 
. المشاركة في قاعة الدرس -1
 . تقديم األنشطة المختلفة -2
. واجبات منزلية  -3
 . اختبارات فصلية ونهائية وأنشطة  -4
األىداف الوجدانية والقيمية  - ج

. تطوير قدرة الطالب للعمل على أداء الواجبات وتسليمها في الموعد المقرر -  1ج
. التفكير المنطقي والبرمجي إليجاد حلول للمشاكل بأسلوب نظري وعملي - 2ج
. تطوير قدرة الطالب على الحوار والمناقشة-  3ج
. التفاعل مع الطلبة االخرين وتشكيل مجموعات للمحادثة -  4ج
. فهم وتذوق الموضوعات المراد التحدث بها - 5ج

 
     طرائق التعليم والتعلم 



 

. إدارة المحاضرة على نحو يشعر بأىمية الوقت -1
. تكليف الطالب ببعض األنشطة والواجبات الجماعية -2
. تخصيص نسبة من الدرجة لألنشطة الجماعية -3

 
    طرائق التقييم 

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

. (المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي  )المهارات العامة والتأىيلية المنقولة - د 
. تنمية قدرة الطالب على التعامل مع وسائل التقنية-  1د
. تنمية قدرة الطالب على التعامل مع اإلنترنت-  2د
. تنمية قدرة الطالب على التعامل مع الوسائل المتعددة-  3د
. تطوير قدرة الطالب على الحوار والمناقشة-    4د
. مهارات التواصل مع االخرين والعمل كفريق - 5د
 .تسليم العمل او الواجب بالوقت المحدد وبشكل مقبول - 6د



 البنية التحتية  .12

 –نهجي مالكتاب ال ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 تطور النحو واثره في تعليم اللغة الفارسية    (المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2

, المجالت العلمية  )اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  
 (....  ,التقارير 

 – المعاجم – المجالت – الصحف 

 .القنوات التلفزيونية باللغة الفارسية – المواقع االلكترونية التي تتحدث اللغة الفارسية  ....مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 .تحفيز الطالب على االستعانة بالوسائل السمعية والمرئية لغرض تطوير مهاراتو في المحادثة  -1
تحفيز الطالب على حفظ اكثر قدر ممكن من الكلمات باللغة الفارسية ومعرفة معناىا باللغة العربية حتى يكون خزينو من الكلمات كافياً  -2

 . ومساعداً لو في التعبير عما يريد باللغة الفارسية 
تشجيع الطالب على التكلم باللغة الفارسية حتى وإن اخطأ بالتلفظ او ايراد كلمات غير صحيحة والعمل على بيان الصحيح منها من  -3

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

 

 بنية المقرر .11

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو الموضوع/ اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
معرفة الطالب حروف اللغة  3 االول

 الفارسية
ورود بو  )الدخول الى ايران 

      في المطار  : ويشمل (ايران 
 (در فرودگاه  )

 اسئلة عامة ومناقشة نظري

معرفة الطالب حروف اللغة  3 الثاني
 الفارسية

 اسئلة عامة ومناقشة نظري (در خانو  )في المنزل 

 اسئلة عامة ومناقشة نظري تطبيقات وتمارين تدريب الطالب على ما تعلمو 3 الثالث

 ويشمل (بو من ياد بده  )علمني  معرفة الطالب النطق الصحيح 3 الرابع
 (بو من ياد بده  ) علمني :

 اسئلة عامة ومناقشة نظري

 اسئلة عامة ومناقشة نظري (افراد خانواده )افراد العائلة  معرفة الطالب النطق الصحيح 3 الخامس

اسئلة عامة ومناقشة  نظري تطبيقات وتمارين تدريب الطالب على ما تعلمو 3 السادس
 وامتحان

 (صبح بو خير  )صباح الخير  معرفة الطالب القراءة الصحيحة 3 السابع
صبح  )صباح الخير   : ويشمل

 (بو خير 

 اسئلة عامة ومناقشة نظري
 
 
 
 

 



 نموذج وصف المقرر

وصف المقرر 

 

 كلية اللغات/ جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .1

  قسم اللغة الفارسية    المركز/ القسم العلمي   .2

 المحادثة رمز المقرر/ اسم  .3

 ( ساعات اسبوعياً 3 )دوام رسمي   أشكال الحضور المتاحة .4

  (المرحلة االولى  )السنة الدراسية االولى  السنة/ الفصل  .5

  ( ساعة 3×  اسبوع 30 ) ساعة  90 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

سعاد عبد الزىرة  . م.انور عباس مجيد ، م. د.م.   أ7/1/2017 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .7

 أىداف المقرر  .8
 

 : لطلبة المرحلة االولى في نهاية السنة الدراسية ان يصل الى مستوى خاص وكما ىو مدرج في أدناه  (المحادثة  )يهدف المقرر الدراسي 
 .معرفة الطالب اساسيات التلفظ الصحيح لحروف اللغة الفارسية  -1
 .تمكين الطالب من استيعاب الكلمة سماعياً وبشكل صحيح  -2
 .تمكين الطالب من قراءة وتلفظ الكلمة بشكل صحيح  -3
ومعرفة جذره والمصدر المرخم والتي على اساسو سيتمكن الطالب من معرفة  (بسيط او مركب  )تمكين الطالب من معرفة الفعل الرئيسي  -4

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

 .يريد بيانها وايضاحها للمتلقي 
  .(كتابة الكلمة  )تمكين الطالب من حفظ الكلمة شكالً ورسماً  -8

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

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10



 األىداف المعرفية  - أ
 . معرفة خطوات المحادثة والتحدث باللغة الفارسية - 1أ
. نطق الحروف والكلمات بشكل صحيح - 2أ
. تدريب الطالب على سماع الكلمة وسرعة معرفة معناىا - 3أ
 . جعل الطالب يقراء ويكتب الكلمة بشكل صحيح -4أ
 .جعل الطالب التحدث بجمل مفهومة ومعبرة عن الموضوع المراد ايصالو الى المتلقي - 5أ
 .حفظ اكبر قدر ممكن من الكلمات ومعانيها وجعلها خزين لتكوين جمل -  6أ
. التأكد من ان الطالب قادر على المحادثة الموافقة لقواعد اللغة الفارسية  - 7أ
 .اكتساب مهارات المحادثة الصحيحة  - 8أ
 . األىداف المهاراتية الخاصة بالمقرر-  ب 

. تعرف الطالب على المادة النظرية المعطاة لو واعطاؤه امثلة ونماذج اكثر  – 1ب
.  المناقشة داخل القاعة وتشجيع الطلبة على االسئلة وكذلك محاولة االجابة على الطلبة االخرين  – 2ب
. تزويد الطالب بتمارين داخل القاعة لمعرفة مدى استيعابو لها  – 3ب
 حث الطالب على كتابة واجب بيتي وعلى اثرىا تناقش النقاط الضعيفة واالخطاء داخل القاعة الدراسية وتصحيح وتصويب االخطاء - 4ب

      طرائق التعليم والتعلم 
 . قراءات ، تعلم ذاتي ، حلقات نقاش -1
.  التدريبات واألنشطة في قاعة الدرس -  -2
.  إرشاد الطالب إلى بعض المواقع االلكترونية لإلفادة منها -  -3
. عقد حلقات بحثية يتم من خاللها تقوية الطلبة وتشجيعهم على المحادثة باللغة الفارسية -  -4
 . تقديم عروض سمعية ومرئية تزيد من ادراك الطالب للكلمة وتلفظها واستيعابها الصحيح  -5

      طرائق التقييم 
 .المشاركة في قاعة الدرس -1
.  تقديم األنشطة المختلفة -2
 .واجبات منزلية  -3
 . اختبارات فصلية ونهائية وأنشطة  -4
 األىداف الوجدانية والقيمية - ج

. تطوير قدرة الطالب للعمل على أداء الواجبات وتسليمها في الموعد المقرر -  1ج
. التفكير المنطقي والبرمجي إليجاد حلول للمشاكل بأسلوب نظري وعملي - 2ج
. تطوير قدرة الطالب على الحوار والمناقشة-  3ج
. التفاعل مع الطلبة االخرين وتشكيل مجموعات للمحادثة -  4ج
 .فهم وتذوق الموضوعات المراد التحدث بها - 5ج

     طرائق التعليم والتعلم 

 .إدارة المحاضرة على نحو يشعر بأىمية الوقت -1
. تكليف الطالب ببعض األنشطة والواجبات الجماعية -2
. تخصيص نسبة من الدرجة لألنشطة الجماعية -3

 



 

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

 .(المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي  )المهارات العامة والتأىيلية المنقولة - د 
. تنمية قدرة الطالب على التعامل مع وسائل التقنية-  1د
. تنمية قدرة الطالب على التعامل مع اإلنترنت-  2د
. تنمية قدرة الطالب على التعامل مع الوسائل المتعددة-  3د
. تطوير قدرة الطالب على الحوار والمناقشة-    4د
. مهارات التواصل مع االخرين والعمل كفريق - 5د
 .تسليم العمل او الواجب بالوقت المحدد وبشكل مقبول - 6د
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 طريقة التقييم طريقة التعليم أو الموضوع/ اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
معرفة الطالب حروف اللغة  3 االول

 الفارسية
ورود بو  )الدخول الى ايران 

في المطار       : ويشمل  (ايران 
 (در فرودگاه  )

 اسئلة عامة ومناقشة نظري

معرفة الطالب حروف اللغة  3 الثاني
 الفارسية

 اسئلة عامة ومناقشة نظري (در خانو  )في المنزل 

 اسئلة عامة ومناقشة نظري تطبيقات وتمارين تدريب الطالب على ما تعلمو 3 الثالث

ويشمل  (بو من ياد بده  )علمني  معرفة الطالب النطق الصحيح 3 الرابع
 (بو من ياد بده  )علمني : 

 اسئلة عامة ومناقشة نظري

 اسئلة عامة ومناقشة نظري (افراد خانواده )افراد العائلة  معرفة الطالب النطق الصحيح 3 الخامس

اسئلة عامة ومناقشة  نظري تطبيقات وتمارين تدريب الطالب على ما تعلمو 3 السادس
 وامتحان

 (صبح بو خير  )صباح الخير  معرفة الطالب القراءة الصحيحة 3 السابع
صبح  )صباح الخير  : ويشمل 

 (بو خير 

 اسئلة عامة ومناقشة نظري

 اسئلة عامة ومناقشة نظري  .(صبحانو  )الفطور  معرفة الطالب القراءة الصحيحة 3 الثامن

 اسئلة عامة ومناقشة نظري تطبيقات وتمارين تدريب الطالب على ما تعلمو 3 التاسع

معرفة الطالب كيفية السؤال  3 العاشر
 والجواب

 (ساعت چند  )كم الساعة 
ساعت  )كم الساعة : ويشمل 

  .(چند 

 اسئلة عامة ومناقشة نظري

معرفة الطالب كيفية السؤال  3 الحادي عشر
 والجواب

 اسئلة عامة ومناقشة نظري  .(سوغاتى  )ىدايا 

اسئلة عامة ومناقشة  نظري تطبيقات وتمارين تدريب الطالب على ما تعلمو 3 الثاني عشر
 وامتحان

معرفة الطالب بالمعلومات  3 الثالث عشر
 الخاصة مع النطق الصحيح

اطالعات  )معلومات شخصية 
معلومات : ويشمل  (فردى 
 (1اطالعات فردى  ) 1شخصية 

 اسئلة عامة ومناقشة نظري

معرفة الطالب بالمعلومات  3 الرابع عشر
 الخاصة مع النطق الصحيح

اطالعات  ) 2معلومات شخصية 
  ( .2فردى 

 اسئلة عامة ومناقشة نظري

 اسئلة عامة ومناقشة نظري تطبيقات وتمارين تدريب الطالب على ما تعلمو 3 الخامس عشر

 (در سينما  )في السينما  معرفة الطالب باالمور العامة 3 السادس عشر
 (در سينما  )في السينما: ويشمل

 اسئلة عامة ومناقشة نظري

 اسئلة عامة ومناقشة نظري  .(در بارك  )في المتنزه  معرفة الطالب باالمور العامة 3 السابع عشر

اسئلة عامة ومناقشة  نظري تطبيقات وتمارين تدريب الطالب على ما تعلمو 3 الثامن عشر
 وامتحان

 (در دانشكده  )في الكلية  معرفة الطلب بالمحيط الجامعي 3 التاسع عشر
  (در ماشين)في السيارة: ويشمل 

 اسئلة عامة ومناقشة نظري
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  (دكتور مسعود فكري – سفرى با زبان فارسى )رحلة مع الفارسية  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 لهجة اىوار جنوب العراق وتأثرىا بااللفاظ –المعجم اللغوي – الكتاب المنهجي    (المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2
اللغات / االلفاظ الفارسية المعربة في مقامات السيوطي االدبية الطبية / الفارسية 

االيرانية في مصادر االدب الجغرافي العربي حتى القرن السابع الهجري وتقسيمها 
 .الجغرافي

, المجالت العلمية  )اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  
 (....  ,التقارير 

 .الوسائل السمعية والمرئية – المعاجم – المجالت – الصحف 

 .القنوات التلفزيونية باللغة الفارسية – المواقع االلكترونية التي تتحدث اللغة الفارسية  ....مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13
 .تحفيز الطالب على االستعانة بالوسائل السمعية والمرئية لغرض تطوير مهاراتو في المحادثة  -1
تحفيز الطالب على حفظ اكثر قدر ممكن من الكلمات باللغة الفارسية ومعرفة معناىا باللغة العربية حتى يكون خزينو من الكلمات كافياً  -2

 . ومساعداً لو في التعبير عما يريد باللغة الفارسية 
تشجيع الطالب على التكلم باللغة الفارسية حتى وإن اخطأ بالتلفظ او ايراد كلمات غير صحيحة والعمل على بيان الصحيح منها من  -3

 اسئلة عامة ومناقشة نظري (در دانشكده  )في الكلية  معرفة الطالب بالمحيط الجامعي 3 العشرون

 اسئلة عامة ومناقشة نظري تطبيقات وتمارين تدريب الطالب على ما تعلمو 3 الحادي والعشرين

در اتاق  )في غرفة محسن  معرفة الطالب باالشياء التي حولو 3 الثاني والعشرين
في غرفة : ويشمل  (محسن 

  ( 1در اتاق محسن  ) 1محسن 

 اسئلة عامة ومناقشة نظري

در اتاق  ) 2في غرفة محسن  معرفة الطالب باالشياء التي حولو 3 الثالث والعشرين
  ( .2محسن 

 اسئلة عامة ومناقشة نظري

اسئلة عامة ومناقشة  نظري تطبيقات وتمارين تدريب الطالب على ما تعلمو 3 الرابع والعشرين
 وامتحان 

الخامس 
 والعشرين

معرفة الطالب كيفية التعامل في  3
 المجتمع

در كتاب  )في محل بيع الكتب 
) في الشارع : ويشمل  (فروشى 

  .(در خيابان 

 اسئلة عامة ومناقشة نظري

السادس 
 والعشرين

معرفة الطالب كيفية التعامل في  3
 المجتمع

در كتاب  )في محل بيع الكتب 
 (فروشى 

 اسئلة عامة ومناقشة نظري

 اسئلة عامة ومناقشة نظري تطبيقات وتمارين تدريب الطالب على ما تعلمو 3 السابع والعشرين

معرفة الطالب كيفية التعامل في  3 الثامن والعشرين
 المجتمع

 )في سوق الفواكو والخضراوات 
:  ويشمل(در بازار ميوه وتره بار 
در حياط  )في الساحة او الفناء 

 ) 

 اسئلة عامة ومناقشة نظري

معرفة الطالب كيفية التعامل في  3 التاسع والعشرين
 المجتمع

در  )في سوق الفواكو والخضراوات 
  .(بازار ميوه وتره بار 

 اسئلة عامة ومناقشة نظري

اسئلة عامة ومناقشة  نظري تطبيقات وتمارين تدريب الطالب على ما تعلمو 3 الثالثون
 وامتحان



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

 


