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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 انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛىيمزريخزجاخ ال .10
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  ْذاف انًؼزفٛح األ- أ
 ذؼزٚف انطهثّ ػهٗ نغح انرخاطة ٔ انرفاْى تٍٛ انًركهى ٔ انًسرًغ -1أ

 . سٚادج لاتهٛح انطانة ػهٗ االطغاء  ٔ اسرٛؼاب انُظٕص -2أ

  .رفغ ايكاَٛح انطانة يٍ خالل  رفذِ تكهًاخ ٔػثارخ ٔيظطهذاخ ذخض يجاالخ انذٛاج- 3أ

  .يمزر انخاطح تالٚحانًٓاراخاألْذاف -  ب 

 .  انًٓاراخ انًؼزفٛح يٍ دٛث اػرثار انهغّ ٔسٛهّ  نُشز انثمافاخ  تٍٛ انشؼٕب -1ب

 يؼزفّ انطانة تطثٛؼح انؼاللح تٍٛ  انهغّ ٔانًجرًغ – 2ب

 يٓاراخ انرٕاطم  ٔ انرخاطة  تاػرثار انهغّ ٔسٛهح ذفاْى تٍٛ انذضاراخ  – 3ب

      
      طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى 

 

 

 طزٚمّ اإلنماء انُظز٘  ٔانؼًهٙ يٍ خالل اسرؼًال انًخرثز ٔ اجٓشِ االسرًاع -1

 (انرزجًح ٔانمٕاػذ  )انرزجًح ٔانشزح  -2

 انرٕاطهٛح  -3

 دفغ انطانة نهثذث ٔ االسرمظاء  -4

 .دث انطانة ػهٗ اسرمظاء انًؼهٕيّ انذلٛمّ يٍ خالل يزاجؼح انكرة انًٕثٕق تٓا  -5

 

 

 
      طزائك انرمٛٛى 

 

 درجاخ االيرذاَاخ انشٓزٚح  ٔ انٕٛيّٛ  ٔ االخرثاراخ انثسٛطّ -1

 .(انرفاػم خالل أنًذاضزِ )انذضٕر ٔانًشاركح   -2

 .ذفاػم انطهثّ فًٛا تُٛٓى، ٔيذا اسرجاتح  انطانة  نهًشاركح فٙ انُشاطاخ انالطفّٛ  -3

 

 

 
 األْذاف انٕجذاَٛح ٔانمًٛٛح - ج

  اإلدران ٔسزػح انثذٚٓٛح -1ج

 االَرثاِ خالل انذرص-2ج

   دث انطهثح ػهٗ انرخاطة تانهغح انزٔسٛح-3ج
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     طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى 

انًُشٕراخ ٔ انذٔرٚاخ يٍ طذف ٔ , انكرة , انًذاضزاخ انٕرلّٛ )اسرؼًال انٕسائم انرمهٛذّٚ  .1

 .  (انًجالخ  ٔغٛزْا

 . االسرفادِ يٍ  االَرزَد ٔانًؼهٕيّ االنكرزَّٔٛ  تاػرثارْا ادذٖ ٔسائم انًؼزفّ انذذٚثّ - 2

ذثثٛد انًؼهٕيّ يٍ خالل   )دث انطانة ػهٗ انثذث ٔ انًراتؼّ  ٔدفؼّ َذٕ انرطثٛك انؼًهٙ نُضزٚح - 3

 .(طٛاغّ جذٚذِ نهًؼهٕيّ تًا ٚرفك يغ انؼمم انثشز٘  فٙ ضزٔف  دٛاذّ انخاطّ

 .االسرؼاَّ تانًخرثز ٔ ادٓشج االذظال    االنكرزَّٔٛ. 4

 
    طزائك انرمٛٛى 

 .االيرذاَاخ أنٕٛيّٛ ٔ االسثٕػٛح ٔ انشٓزّٚ

 

 

 
 .(انًٓاراخ األخزٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕر انشخظٙ  )انًُمٕنح انرأْٛهٛح انًٓاراخ انؼايح ٔ- د 

 

 .  سٚادج انمذرِ ػهٗ انرٕاطم انثمافٙ ٔ انذضار٘  تٍٛ انشؼٕب--1د
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 تُٛح انًمزر .11

يخزجاخ انرؼهى  انساػاخ األسثٕع

 انًطهٕتح
أٔ / اسى انٕدذج 

 انًٕضٕع
 طزٚمح انرمٛٛى طزٚمح انرؼهٛى

انشزح ٔ   2شمح رلى  تكانٕرٕٚص 2 1

انرٕضٛخ ٔ 

ذمظٙ 

 انًؼهٕيّ

درجّ االسرٛؼاب 

 ٔانرفاػم

انشزح ٔ  2شمح رلى  تكانٕرٕٚص 2 2

انرٕضٛخ ٔ 

ذمظٙ 

 انًؼهٕيّ

درجّ االسرٛؼاب 

 ٔانرفاػم

ْى ٚؼٛشٌٕ فٙ  تكانٕرٕٚص 2 3

 يٕسكٕ
انشزح ٔ 

انرٕضٛخ ٔ 

ذمظٙ 

 انًؼهٕيّ

درجّ االسرٛؼاب 

 ٔانرفاػم

ْى ٚؼٛشٌٕ فٙ  تكانٕرٕٚص 2 4

 يٕسكٕ 
انشزح ٔ 

انرٕضٛخ ٔ 

ذمظٙ 

 انًؼهٕيّ

درجّ االسرٛؼاب 

 ٔانرفاػم

ٔانذذُا فٙ انًُرجغ  تكانٕرٕٚص 2 5

 انظٛفٙ 
انشزح ٔ 

انرٕضٛخ ٔ 

ذمظٙ 

 انًؼهٕيّ

درجّ االسرٛؼاب 

 ٔانرفاػم

ٔانذذُا  فٙ انًُرجغ  تكانٕرٕٚص 2 6

 انظٛفٙ
انشزح ٔ 

انرٕضٛخ ٔ 

ذمظٙ 

 انًؼهٕيّ

درجّ االسرٛؼاب 

 ٔانرفاػم

ْم ذفٓى تانهغح  تكانٕرٕٚص 2 7

 انزٔسٛح؟
انشزح ٔ 

انرٕضٛخ ٔ 

ذمظٙ 

 انًؼهٕيّ

 درجّ         

                                         االسرٛؼاب ٔانرفاػم

ْم ذفٓى تانهغح تكانٕرٕٚص  2 8

 انزٔسٛح؟ 
انشزح ٔ 

انرٕضٛخ ٔ 

ذمظٙ 

 انًؼهٕيّ

درجّ االسرٛؼاب 

 ٔانرفاػم

انشزح ٔ  شارػُاتكانٕرٕٚص  2 9

انرٕضٛخ ٔ 

ذمظٙ 

 انًؼهٕيّ

درجّ االسرٛؼاب 

 ٔانرفاػم

انشزح ٔ  شارػُاتكانٕرٕٚص  2 10

انرٕضٛخ ٔ 

 ذمظٙ انًؼهٕ

درجّ االسرٛؼاب 

 ٔانرفاػم
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يٍ ٔانٗ أٍٚ  ٚذْة تكانٕرٕٚص  2 11

 طثادا
انشزح ٔ 

انرٕضٛخ ٔ 

ذمظٙ 

 انًؼهٕيّ

درجّ االسرٛؼاب 

 ٔانرفاػم

يٍ ٔانٗ أٍٚ ٚذْة  تكانٕرٕٚص  2 12

 طثادا
انشزح ٔ 

انرٕضٛخ ٔ 

ذمظٙ 

 انًؼهٕيّ

درجّ االسرٛؼاب 

 ٔانرفاػم

انشزح ٔ  فٙ انسثد يساءاتكانٕرٕٚص  2 13

انرٕضٛخ ٔ 

ذمظٙ 

 انًؼهٕيّ

درجّ االسرٛؼاب 

 ٔانرفاػم

انشزح ٔ  فٙ انسثد يساءاتكانٕرٕٚص  2 14

انرٕضٛخ ٔ 

ذمظٙ 

 انًؼهٕيّ

درجّ االسرٛؼاب 

 ٔانرفاػم

انشزح ٔ  شمرُا انجذٚذجتكانٕرٕٚص  2 15

انرٕضٛخ ٔ 

ذمظٙ 

 انًؼهٕيّ

درجّ االسرٛؼاب 

 ٔانرفاػم

انشزح ٔ  شمرُا انجذٚذجتكانٕرٕٚص  2 16

انرٕضٛخ ٔ 

ذمظٙ 

 انًؼهٕيّ

درجّ االسرٛؼاب 

 ٔانرفاػم

انشزح ٔ  يخشٌ نثٛغ انظذفتكانٕرٕٚص  2 17

انرٕضٛخ ٔ 

ذمظٙ 

 انًؼهٕيّ

درجّ االسرٛؼاب 

 ٔانرفاػم

انشزح ٔ  يخشٌ نثٛغ انظذفتكانٕرٕٚص  2 18

انرٕضٛخ ٔ 

ذمظٙ 

 انًؼهٕيّ

درجّ االسرٛؼاب 

 ٔانرفاػم

انشزح ٔ  انغذاء انهذٚذتكانٕرٕٚص  2 19

انرٕضٛخ ٔ 

ذمظٙ 

 انًؼهٕيّ

درجّ االسرٛؼاب 

 ٔانرفاػم

انشزح ٔ  انغذاء انهذٚذتكانٕرٕٚص  2 20

انرٕضٛخ ٔ 

ذمظٙ 

 انًؼهٕيّ

درجّ االسرٛؼاب 

 ٔانرفاػم

انشزح ٔ  كٛف ذزذادٌٕ؟تكانٕرٕٚص  2 21

انرٕضٛخ ٔ 

 ذمظٙ انًؼهٕو

درجّ االسرٛؼاب 

 ٔانرفاػم
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انشزح ٔ  كٛف ذزذادٌٕ؟تكانٕرٕٚص  2 22

انرٕضٛخ ٔ 

ذمظٙ 

 انًؼهٕيّ

درجّ االسرٛؼاب 

 ٔانرفاػم

انشزح ٔ  فٙ فُاء انثٛدتكانٕرٕٚص  2 23

انرٕضٛخ ٔ 

ذمظٙ 

 انًؼهٕيّ

درجّ االسرٛؼاب 

 ٔانرفاػم

انشزح ٔ  فٙ فُاء انثٛدتكانٕرٕٚص  2 24

انرٕضٛخ ٔ 

ذمظٙ 

 انًؼهٕيّ

درجّ االسرٛؼاب 

 ٔانرفاػم

انشزح ٔ  فٙ فُاء انثٛدتكانٕرٕٚص  2 25

انرٕضٛخ ٔ 

ذمظٙ 

 انًؼهٕيّ

درجّ االسرٛؼاب 

 ٔانرفاػم

انشزح ٔ  األو ٔ انزٚاضحتكانٕرٕٚص  2 26

انرٕضٛخ ٔ 

ذمظٙ 

 انًؼهٕيّ

درجّ االسرٛؼاب 

 ٔانرفاػم

انشزح ٔ  األو ٔانزٚاضحتكانٕرٕٚص  2 27

انرٕضٛخ ٔ 

ذمظٙ 

 انًؼهٕيّ

درجّ االسرٛؼاب 

 ٔانرفاػم

انشزح ٔ  يكرثح فٙ انشمحتكانٕرٕٚص  2 28

انرٕضٛخ ٔ 

ذمظٙ 

 انًؼهٕيّ

درجّ االسرٛؼاب 

 ٔانرفاػم

انشزح ٔ  يكرثح فٙ انشمحتكانٕرٕٚص  2 29

انرٕضٛخ ٔ 

ذمظٙ 

 انًؼهٕيّ

درجّ االسرٛؼاب 

 ٔانرفاػم

انشزح ٔ  كٛف ٚذرسٌٕتكانٕرٕٚص  2 30

انرٕضٛخ ٔ 

ذمظٙ 

 انًؼهٕيّ

درجّ االسرٛؼاب 

 ٔانرفاػم

انشزح ٔ  كٛف ٚذرسٌٕتكانٕرٕٚص  2 31

انرٕضٛخ ٔ 

ذمظٙ 

 انًؼهٕيّ

درجّ االسرٛؼاب 

 ٔانرفاػم

انشزح ٔ  يزاجؼح شايهحتكانٕرٕٚص  2 32

انرٕضٛخ ٔ 

 ذمظٙ انًؼهٕو

درجّ االسرٛؼاب 

 ٔانرفاػم
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 انثُٛح انرذرٛح  .12

 .Русский язык для всех . Москва, 1986 ـ انكرة انًمزرج انًطهٕتح 1

جمموعة من املصادر و و الكتب اليت ختتص  باحملادثه و االستيعاب اخلاصه    (انًظادر)ـ انًزاجغ انزئٛسٛح 2
 .بالطلبه االجانب الدارسني للغه الروسيه

- Креолизированный текст как средство 
современной коммуникации: вербальная 
и визуальная составляющие. 

 اـ انكرة ٔانًزاجغ انرٙ ٕٚطٗ تٓا                

  (.... ,انرمارٚز , انًجالخ انؼهًٛح ) 
 

يٕالغ االَرزَٛد , ب ـ انًزاجغ االنكرزَٔٛح

.... 
 .مواقع التواصل االجتماعي و االنرتنت 

 
 خطح ذطٕٚز انًمزر انذراسٙ  .13

   

انذث ػهٗ اسرؼًال انًظادر انًسًٕػّ ٔ انًخرثزاخ نًا  نٓا يٍ اًّْٛ  تانغّ فٙ ذزسٛخ ٔ ذثثٛد انًؼهٕيّ 
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 وصف المقرر

األمالء - المرحلة األولى 

 

 كهُخ انهغبد/ ثغذاد جبيؼخ  انًؤصضخ انزؼهًُُخ .1

 انهغخ انزوصُخ    انًزكز / ػهًٍ انقضى ال .2

 قىاػذ اإليالء ريز انًقزر/ اصى  .3

  أصجىػُب أشكبل انحضىر انًزبحخ .4

 2016/2017  انضُخ/ انفظم  .5

 صذ صبػبد أصجىػُب (انكهٍ)ػذد انضبػبد انذراصُخ  .6

 24/10/2017 ربرَخ إػذاد هذا انىطف  .7

 أهذاف انًقزر .8
 

 تعريف طلبة املرحلة األوىل مببادئ وأساسيات حروف اللغة الروسية وكيفية كتابتها -1

 تطوير قابليتهم وزيادة الكفاءة العلمية -2

 رفدهم مبعلومات أساسية لغرض توضيح ومعرفة مبادئ اللغة األجنبية -3

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

  وطزائق انزؼهُى وانزؼهى وانزقُُىيقزريخزجبد ال .10

  هذاف انًؼزفُخ األ- أ
  اٌ َزؼزف انطبنت يجبدئ انهغخ انزوصُخ ويب رضًُزهب يٍ كزبثخ وَطق نحزوف انهغخ-1أ
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  .يقزر انخبطخ ثبلَخانًهبراداألهذاف -  ة 

  انًهبراد انًؼزفُخ   –1ة

يؼزفخ انطبنت ثطجُؼخ انهغخ األجُجُخ انزٍ َذرصهب  - 2

 يهبراد انزىاطم -4
 

      طزائق انزؼهُى وانزؼهى 

 انزىاطهُخ - 3 (ػٍ طزَق نىحخ انكزبثخ)انشزح وانكزبثخ - 2طزَقخ اإلنقبء انُظزٌ    -1

 
      طزائق انزقُُى 

 درجبد االيزحبَبد انُىيُخ وانشهزَخ  -1
 (انزفبػم خالل انًحبضزح)انحضىر وانًشبركخ  -2
 االدراك واالصزُؼبة -3

 
 األهذاف انىجذاَُخ وانقًُُخ - ج

  -1ج

     طزائق انزؼهُى وانزؼهى 

 

    طزائق انزقُُى 

درجخ انضؼٍ % 40

 درجخ االيزحبٌ انُهبئٍ% 60
 .(انًهبراد األخزي انًزؼهقخ ثقبثهُخ انزىظُف وانزطىر انشخظٍ  )انًُقىنخ انزأهُهُخ انًهبراد انؼبيخ و- د 

 

قذرح انطبنت ػهً كزبثخ انحزوف وااليالء ػٍ طزَق ) ارقبٌ انكزبثخ وااليالء ثبنهغخ انزوصُخ -1د

 (انُظىص انًؼطبح فٍ انًُهبج انذراصٍ

 االرظبل انكزبثٍ وانُطقٍ ثبنهغخ انزوصُخ وانؼزثُخ-2د
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 ثُُخ انًقزر .11

أو / اصى انىحذح  ثكبنىرَىس  2 األصجىع

 انًىضىع
 طزَقخ انزقُُى طزَقخ انزؼهُى

رؼزَف ثؼذد انحزوف  ثكبنىرَىس  2 1     

انزوصُخ وكُفُخ كزبثخ 

اول ثالس حزوف 

انً  Aيٍ حزف )يُهب 

( Bحزف 

درجخ  انكزبثخ وانهفع 

االصزُؼبة 

 وانزفبػم 

 г )كزبثخ انحزوف يٍ  ثكبنىرَىس  2 2     
   (зانً حزف 

درجخ  انكزبثخ وانهفع 

االصزُؼبة 

 وانزفبػم 
     3 
 

 )كزبثخ انحزوف يٍ  ثكبنىرَىس  2

и   انً حزف р)   

درجخ  انكزبثخ وانهفع 

االصزُؼبة 

 وانزفبػم 
 с )كزبثخ انحزوف يٍ  ثكبنىرَىس  2 4     

    (щانً حزف 

درجخ  انكزبثخ وانهفع 

االصزُؼبة 

 وانزفبػم 
   )كزبثخ انحزوف يٍ  ثكبنىرَىس  2 5     

 ы انً حزفя)    يغ

 اجزاء اخزجبر شهزٌ

درجخ  انكزبثخ وانهفع 

االصزُؼبة 

 وانزفبػم 
درجخ  انكزبثخ وانهفع   كزبثخ جًم قظُزح  ثكبنىرَىس  2 6     

االصزُؼبة 

 وانزفبػم 
درجخ  انكزبثخ وانهفع  طىَهخ كزبثخ جًم ثكبنىرَىس  2 7     

االصزُؼبة 

 وانزفبػم 
درجخ  انكزبثخ وانهفع  اجزاء اخزجبر َىيٍ  ثكبنىرَىس  2 8     

االصزُؼبة 

 وانزفبػم 
اػطبء ايثهخ ػٍ كزبثخ  ثكبنىرَىس  2 9     

 انجًم يغ انحبالد 
درجخ  انكزبثخ وانهفع 

االصزُؼبة 

 وانزفبػم 
كزبثخ َض طغُز يٍ  ثكبنىرَىس  2  10     

 خًش جًم
درجخ  انكزبثخ وانهفع 

االصزُؼبة 

 وانزفبػم 
درجخ  انكزبثخ وانهفع  اخزجبر َىيٍ  ثكبنىرَىس  2 11     

االصزُؼبة 

 وانزفبػم 
كزبثخ َض طغُز يٍ  ثكبنىرَىس  2  12     

 ػشز جًم

درجخ  انكزبثخ وانهفع 

االصزُؼبة 

 وانزفبػم 
درجخ  انكزبثخ وانهفع  اخزجبر شهزٌ ثكبنىرَىس  2 13     
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االصزُؼبة 

 وانزفبػم 
كزبثخ َض يٍ انكزبة  ثكبنىرَىس  2 14      

هى َؼُشىٌ )انًُهجٍ 

 (فٍ يىصكى

درجخ  انكزبثخ وانهفع 

االصزُؼبة 

 وانزفبػم 
ايُب فٍ )كزبثخ َض  ثكبنىرَىس  2 15      

 (ثُذ انزاحخ

درجخ  انكزبثخ وانهفع 

االصزُؼبة 

 وانزفبػم 
هم )كزبثخ َض  ثكبنىرَىس  2 16     

رفهًىٌ انهغخ 

 (انزوصُخ

درجخ  انكزبثخ وانهفع 

االصزُؼبة 

 وانزفبػم 
درجخ  انكزبثخ وانهفع  اجزاء اخزجبر َىيٍ  ثكبنىرَىس  2 17     

االصزُؼبة 

 وانزفبػم 
درجخ  انكزبثخ وانهفع  (شبرػُب)كزبثخ َض  ثكبنىرَىس  2 18      

االصزُؼبة 

 وانزفبػم 
يٍ َذهت )كزبثخ َض  ثكبنىرَىس  2 19     

 (طجبحب وانً اٍَ 

درجخ  انكزبثخ وانهفع 

االصزُؼبة 

 وانزفبػم 
فٍ يضبء )كزبثخ َض  ثكبنىرَىس  2 20     

 (َىو انضجذ

درجخ  انكزبثخ وانهفع 

االصزُؼبة 

 وانزفبػم 
درجخ  انكزبثخ وانهفع  اجزاء اخزجبر شهزٌ  ثكبنىرَىس  2 21     

االصزُؼبة 

 وانزفبػم 
شقخ )كزبثخ َض  ثكبنىرَىس  2 22     

 (جذَذح

درجخ  انكزبثخ وانهفع 

االصزُؼبة 

 وانزفبػم 
يحم )كزبثخ َض  ثكبنىرَىس  2  23    

 (انجزائذ 

درجخ  انكزبثخ وانهفع 

االصزُؼبة 

 وانزفبػم 
يذَُزُب )كزبثخ َض  ثكبنىرَىس  2 24    

 (انزؼهًُُخ 

درجخ  انكزبثخ وانهفع 

االصزُؼبة 

 وانزفبػم 
درجخ  انكزبثخ وانهفع  اجزاء اخزجبر َىيٍ ثكبنىرَىس  2 25     

االصزُؼبة 

 وانزفبػم 
درجخ  انكزبثخ وانهفع  (طؼبو نذَذ)كزبثخ َض  ثكبنىرَىس  2 26     

االصزُؼبة 

 وانزفبػم 
نى اَضً )كزبثخ َض  ثكبنىرَىس  2 27    

 (شُئب

درجخ  انكزبثخ وانهفع 

االصزُؼبة 
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 انجُُخ انزحزُخ  .12

 1985, (تعلم الكتابة باللغة الروسية )كتاب سوكولفا  ـ انكزت انًقزرح انًطهىثخ 1

 1986كاستاماراف, كتاب اللغة الروسية للجميع    (انًظبدر)ـ انًزاجغ انزئُضُخ 2

- К вопросу о Функционально- 
семантических типах номинативных 
русскоязычных предложений в 
современных лингвистических 
исследованиях  

 اـ انكزت وانًزاجغ انزٍ َىطً ثهب                

  (.... ,انزقبرَز , انًجالد انؼهًُخ ) 
 كراس اخلط و لوحة ألكتابه

يىاقغ االَززَُذ , ة ـ انًزاجغ االنكززوَُخ

    .... 
 املخترب السمعي واملرئي

 

 وانزفبػم 
كُف )كزبثخ َض  ثكبنىرَىس  2 28    

 (رزربحىٌ

درجخ  انكزبثخ وانهفع 

االصزُؼبة 

 وانزفبػم 
درجخ  انكزبثخ وانهفع  اجزاء اخزجبر شهزٌ  ثكبنىرَىس  2 29     

االصزُؼبة 

 وانزفبػم 
درجخ  انكزبثخ وانهفع  (فٍ فهُذا)كزبثخ َض  ثكبنىرَىس  2 30     

االصزُؼبة 

 وانزفبػم 
انؼبئهخ )كزبثخ َض  ثكبنىرَىس  2 31      

 (وانزَبضخ

درجخ  انكزبثخ وانهفع 

االصزُؼبة 

 وانزفبػم 
درجخ  انكزبثخ وانهفع  إجزاء اخزجبر ثكبنىرَىس  2 32      

االصزُؼبة 

 وانزفبػم 

 خطخ رطىَز انًقزر انذراصٍ  .13

   

 اخزُبر َظىص خزجُخ نكٍ َزًكٍ انطبنت يٍ انقذرح ػهً رطىَز انًهبراره فٍ االيالء
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 وصف المقرر

القراءة - المرحلة األولى 

 

 

 جبيؼخ ثغذاد انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ .1

    لسى انهغخ انزٔسٛخ- كهٛخ انهغبد انًزكش / ػهًٙ انمسى ال .2

 انمزاءح ريش انًمزر/ اسى  .3

أسجٕػٙ  أشكبل انذضٕر انًزبدخ .4

 سُٕ٘ انسُخ/ انفظم  .5

  سبػزٍٛ أسجٕػٛب2 (انكهٙ)ػذد انسبػبد انذراسٛخ  .6

 15/10/2017 ربرٚخ إػذاد ْذا انٕطف  .7

 أْذاف انًمزر .8
 رؼزٚف طهجّ انًزدهخ األٔنٗ أسبسٛبد انمزاءح انظذٛذخ ثبنهغخ انزٔسٛخ

 لبثهٛزٓى ٔسٚبدح انكفبءح انؼهًٛخ رطٕٚز 

 رفذْى ثًؼهٕيبد نغٕٚخ نغزع رذسٍٛ يسزٕاْى 

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 انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛىيمزريخزجبد ال .10



  
 2الصفحة 

 
  

  ْذاف انًؼزفٛخ األ- أ
  أٌ ٚزؼزف انطبنت إنٗ يجبدئ انمزاءح انظذٛذخ نهُظٕص ٔيب رزضًُٓب يٍ يفبْٛى ٔيفزداد -1أ

 إدران انطبنت نطزق انزؼجٛز ثبنهغخ انزٔسٛخ -2أ

 فٓى طزٚمخ انهفع انظذٛخ نهكهًبد انزٔسٛخ - 3أ
 سٚبدح انخشٍٚ انهغٕ٘ نهطبنت يٍ خالل يؼزفخ يؼبَٙ جذٚذح نهكهًبد انزٔسٛخ -4أ
 - 5أ
 -  6أ

  .يمزر انخبطخ ثبلٚخانًٓبراداألْذاف -  ة 

  انًٓبراد انًؼزفٛخ  –1ة

 يؼزفخ انطبنت ثطجٛؼخ انؼاللخ ثٍٛ انهغخ ٔانًجزًغ  – 2ة

 يٓبراد انزٕاطم  – 3ة

 يؼزفخ انطبنت ثبنزذهٛم انهغٕ٘ نٛزًكٍ يٍ فٓى انُض -    4ة
 

      طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى 

طزٚمخ االنمبء انُظز٘   . 1

  (انززجًخ ٔانمٕاػذ  )انززجًخ ٔانشزح   . 2

 انزٕاطهٛخ  . 3

 
      طزائك انزمٛٛى 

درجبد االيزذبَبد انشٓزٚخ انشفٕٚخ   . 1

  (انزفبػم خالل انًذبضزح  )انذضٕر ٔانًشبركخ . 2 

 اإلدران ٔاالسزٛؼبة ٔإػبدح انمزاءح  . 3

 

 

 
 األْذاف انٕجذاَٛخ ٔانمًٛٛخ - ج

 اإلدران ٔسزػخ انجذٚٓٛخ -1ج

 االَزجبِ خالل انذرص -2ج

  

  
    طزائك انزمٛٛى 

%  40انسؼٙ  

 % 60انُٓبئٙ 
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. (انًٓبراد األخزٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕر انشخظٙ  )انًُمٕنخ انزأْٛهٛخ انًٓبراد انؼبيخ ٔ- د 

  انزٕاطم انكاليٙ -1د

انمذرح ػهٗ رذٕٚم أفكبرِ إنٗ كزبثخ ٔاضذخ يفٕٓيخ  ) االرظبل انكزبثٙ ثبنهغخ انزٔسٛخ أٔ انؼزثٛخ -2د

 (نآلخزٍٚ 
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 ثُٛخ انًمزر .11

يخزجبد انزؼهى  انسبػبد األسجٕع

 انًطهٕثخ
أٔ / اسى انٕدذح 

 انًٕضٕع
 طزٚمخ انزمٛٛى طزٚمخ انزؼهٛى

 انمزاءح انشفٕٚخ 2انشمخ رلى  ثكبنٕرٕٚص 2 -1
درجخ انمزاءح 

 ٔانزفبػم

 ثكبنٕرٕٚص 2 -2
ْى ٚؼٛشٌٕ فٙ 

 يٕسكٕ
 انمزاءح انشفٕٚخ

درجخ انمزاءح 

 ٔانزفبػم

 ثكبنٕرٕٚص 2 -3
ٔانذرُب فٙ انًُزجغ 

 انظٛفٙ
 انمزاءح انشفٕٚخ

درجخ انمزاءح 

 ٔانزفبػم

 ثكبنٕرٕٚص 2 -4
ْم رفٓى ثبنهغخ 

 انزٔسٛخ؟
 انمزاءح انشفٕٚخ

درجخ انمزاءح 

 ٔانزفبػم

 انمزاءح انشفٕٚخ شبرػُب ثكبنٕرٕٚص 2 -5
درجخ انمزاءح 

 ٔانزفبػم

 ثكبنٕرٕٚص 2 -6
يٍ؟ ٔانٗ أٍٚ ؟ ٚذْت 

 طجبدبًا 
 انمزاءح انشفٕٚخ

درجخ انمزاءح 

 ٔانزفبػم

 انمزاءح انشفٕٚخ ٕٚو انسجذ يسبءاًا  ثكبنٕرٕٚص 2 -7
درجخ انمزاءح 

 ٔانزفبػم

 انمزاءح انشفٕٚخ انشمخ انجذٚذح ثكبنٕرٕٚص 2  -8
درجخ انمزاءح 

 ٔانزفبػم

 انمزاءح انشفٕٚخ يخشٌ نجٛغ انظذف ثكبنٕرٕٚص 2 -9
درجخ انمزاءح 

 ٔانزفبػم

 انمزاءح انشفٕٚخ يذُٚزُب انجبيؼٛخ ثكبنٕرٕٚص 2 -10
درجخ انمزاءح 

 ٔانزفبػم

 انمزاءح انشفٕٚخ غذاء نذٚذ ثكبنٕرٕٚص 2 -11
درجخ انمزاءح 

 ٔانزفبػم

 انمزاءح انشفٕٚخ نى أَسٗ شٛئب ثكبنٕرٕٚص 2 -12
درجخ انمزاءح 

 ٔانزفبػم

 انمزاءح انشفٕٚخ كٛف رزربدٌٕ؟ ثكبنٕرٕٚص 2 -13
درجخ انمزاءح 

 ٔانزفبػم

 انمزاءح انشفٕٚخ فٙ فُبء انجٛذ ثكبنٕرٕٚص 2 -14
درجخ انمزاءح 

 ٔانزفبػم

 انمزاءح انشفٕٚخ انؼبئهخ ٔانزٚبضخ ثكبنٕرٕٚص 2 -15
درجخ انمزاءح 

 ٔانزفبػم

 انمزاءح انشفٕٚخ يكزجخ فٙ انشمخ ثكبنٕرٕٚص 2 -16
درجخ انمزاءح 

 ٔانزفبػم

 انمزاءح انشفٕٚخ انكم ٚذرص ثكبنٕرٕٚص 2 -17
درجخ انمزاءح 

 ٔانزفبػم

 انمزاءح انشفٕٚخ األسًبء انزٔسٛخ ثكبنٕرٕٚص 2 -18
درجخ انمزاءح 

 ٔانزفبػم

 انمزاءح انشفٕٚخ ربِ يكسٛى ثكبنٕرٕٚص 2 -19
درجخ انمزاءح 

 ٔانزفبػم
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 خطخ رطٕٚز انًمزر انذراسٙ  .12

   

. اخزٛبر َظٕص أكثز شًٕنٛخ ٔدذاثخ رمززٌ ثبنٕالغ انذبنٙ نهًجزًغ انزٔسٙ نٛزًكٍ انطبنت يٍ يٕاكجّ انزغٛٛز

 

 

 
 

 انجُٛخ انزذزٛخ  .10

اللغة الروسية للجميع  ـ انكزت انًمزرح انًطهٕثخ 1
 1986اللغة الروسية -موسكو

 Методы обучения чтению и -   (انًظبدر)ـ انًزاجغ انزئٛسٛخ 2
влияния родного языка на иракских 
студентов 

 اـ انكزت ٔانًزاجغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب                

  .... ,انزمبرٚز , انًجالد انؼهًٛخ ) 
 كتب اللغة الروسية املنهجية بإصدارات جديدة

 
يٕالغ االَززَٛذ , ة ـ انًزاجغ االنكززَٔٛخ

.... 
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 وصف المقرر

  القىاعد –المرحلة األولى 

 

 

 جبٍؼخ ثغذاد اىَؤعغخ اىزؼيَٞٞخ .1

  قغٌ اىيغخ اىشٗعٞخ –ميٞخ اىيغبد    اىَشمض / ػيَٜ اىقغٌ اه .2

 1- ق٘اػذ اىيغخ اىشٗعٞخ سٍض اىَقشس/ اعٌ  .3

  أعج٘ػٜ أشنبه اىذض٘س اىَزبدخ .4

 عْ٘ٛ اىغْخ/ اىفصو  .5

  عبػخ96 (اىنيٜ)ػذد اىغبػبد اىذساعٞخ  .6

      11/10/2017 ربسٝخ إػذاد ٕزا اى٘صف  .7

 إٔذاف اىَقشس .8

 دبىخ –اىذبىخ االعَٞخ  ) اىشئٞغخ فٜ اىيغخ اىشٗعٞخ حرؼشٝف اىطبىت ٗثشنو ٍفصو ػيٚ اىذبالد اىق٘ا ػذٛ

 ( دبىخ اىجبس ٗ اىَجشٗس – اىذبىخ اٟىٞخ – دبىخ اىَقص٘د – دبىخ اىَضبف إىٞٔ –اىَفؼ٘ه ثٔ 

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

  ٗطشائق اىزؼيٌٞ ٗاىزؼيٌ ٗاىزقٌٍٞٞقشسٍخشجبد اه .10

  ٕذاف اىَؼشفٞخ األ - أ
 ٗ اىزغٞشاد اىزٜ رذصو ػيٚ اىنيَبد فٜ مو دبىخ فٜ اىيغخ حاىذبىخ اىق٘ا ػذٛ ٝؼشف اىطبىت أُ -1أ

 اىشٗعٞخ

 ضَبئش – ضَبئش اىشخصٞخ – اىصفخ –االعٌ )ٝزؼيٌ اىطبىت اىزغٞشاد اىزٜ رذصو ػيٚ اىنيَخ  أُ  -2أ

 .حفٜ مو دبىخ ق٘ا ػذٛ (اىزَيل 

  . ٝزؼيٌ اىطبىت رصشٝف األفؼبه ٗ أصٍْزٖب ٗ اعزخذاٍٖب اىصذٞخ- 3أ
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  .ٍقشس اىخبصخ ثبهٝخاىَٖبساداألٕذاف -  ة 

 اىَؼشفٞخ  اىَٖبساد -1ة

 ثِٞ اىنيَبد  فٜ اىيغخ اىشٗعٞخ ٍؼشفخ اىطبىت ثطجٞؼخ اىؼالقخ  - 2ة

 اىز٘اصو  ٍٖبساد - 3ة

    ثبىزذيٞو أىق٘اػذٛ ىيجَيخ ىٞزَنِ ٍِ فٌٖ اىْص ٍؼشفخ اىطبىت -  4ة
      طشائق اىزؼيٌٞ ٗاىزؼيٌ 

    اُ ٍِ إٌ طشائق اىزؼيٌٞ ٗاىزؼيٌ ٕٜ اششاك اىطبىت فٜ ششح اىَبدح اىذساعٞخ ٗجؼئ ٝششدٖب ىجقٞخ صٍالئٔ 

 .ػِ طشٝق مزبثخ ثؼض االٍثيخ ػيٚ اىغج٘سح ٗديٖب ثشنو ٍزنشس

 

 
      طشائق اىزقٌٞٞ 

 
اختبارات تحريرية و شفىية ونسبة  (%15) نسبة –كل فصل  (%20 ) وتقسم إلى –%( 40)درجة السعي          

 %(.60)درجة لنشاط الطالب اليىمي ،اما درجة االمتحان النهائي  (05%)
 

 
 األٕذاف اى٘جذاّٞخ ٗاىقَٞٞخ - ج

  رؼيٌٞ اىطبىت ٍٖبساد اىذذٝث ٍِ خاله اىَذبٗسح ثِٞ اىطبىت ٗاألعزبر-1ج

  .ااإلجبثخ ػيٞٔ مٞفٞخ أٗ اىَشبسمخ اىفبػيخ ىيطبىت فٜ طشح األعئيخ -2ج

  .ٗاإلدساك االّزجبٓ -3ج

   

  
     طشائق اىزؼيٌٞ ٗاىزؼيٌ 

 

    اُ ٍِ إٌ طشائق اىزؼيٌٞ ٗاىزؼيٌ ٕٜ اششاك اىطبىت فٜ ششح اىَبدح اىذساعٞخ ٗجؼئ ٝششدٖب ىجقٞخ صٍالئٔ 

 ػِ طشٝق مزبثخ ثؼض االٍثيخ ػيٚ اىغج٘سح ٗديٖب ثشنو ٍزنشس

 
    طشائق اىزقٌٞٞ 

اختبارات تحريرية و شفىية ونسبة  (%15) نسبة –كل فصل  (%20 ) وتقسم إلى –%( 40)درجة السعي          

 %(.60)درجة لنشاط الطالب اليىمي ،اما درجة االمتحان النهائي  (05%)
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. (اىَٖبساد األخشٙ اىَزؼيقخ ثقبثيٞخ اىز٘ظٞف ٗاىزط٘س اىشخصٜ  )اىَْق٘ىخ اىزإٔٞيٞخ اىَٖبساد اىؼبٍخ ٗ- د 

 (.قذسح اىطبىت ػيٚ اىزؼجٞش ػِ أفنبسٓ ث٘ض٘ح ٗثقٔ ثبىنالً  ) اىنالٍٜ ثبىيغخ اىشٗعٞخ  اىز٘اصو -1د

 مزبثخ ٗاضذخ ٍٗفٍٖ٘خ إىٚاىقذسح ػيٚ رذ٘ٝو أفنبسٓ  ) ثبىيغخ اىشٗعٞخ أٗ اىؼشثٞخ  االرصبه اىنزبثٜ -2د

  (اٟخشِٝ اىٚ
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 ثْٞخ اىَقشس .11

ٍخشجبد اىزؼيٌ  اىغبػبد األعج٘ع

 اىَطي٘ثخ
أٗ / اعٌ اى٘دذح 

 اىَ٘ض٘ع
 طشٝقخ اىزقٌٞٞ طشٝقخ اىزؼيٌٞ

اىضَبئش اىشخصٞخ   اىذسط األٗه 4 1

 ٗجْظ األعَبء 

إىقبء اىْظشٛ 

+ ىيَذبضشح 

اىز٘اصو ٍغ 

 اىطيجخ ثبىْقبػ

شف٘ٛ –ٍٜٝ٘ 

 أٗ رذشٝشٛ

 دبىخ إىٍٚذخو ) اىذسط اىثبّٜ 4 2

 (اىَفؼ٘ه ثٔ

اعزخذاً 

ٗعبئو اىزؼيٌٞ 

 اىزقْٞخ

شف٘ٛ –ٍٜٝ٘ 

 اٗ رذشٝشٛ

 ٗ اإلثجبدجَيخ ) اىذسط اىثبىث  4 3

 (اىْفٜ

اىزشجَخ ٗ 

 اىق٘اػذ
شف٘ٛ –ٍٜٝ٘ 

 اٗ رذشٝشٛ
ضَبئش اىزَيل فٜ ) 5, 4اىذسط  4 4

اىذبىخ االعَٞخ ٗ جَغ 

 (األعَبء

شف٘ٛ –ٍٜٝ٘  

 اٗ رذشٝشٛ

 اىذشمخ ٗ أفؼبه 7, 6اىذسط  4 5

اىصفبد فٜ اىذبىخ 

 (االعَٞخ 

شف٘ٛ –ٍٜٝ٘  

 اٗ رذشٝشٛ

ضَبئش اىشخصٞخ فٜ  اىذسط اىثبٍِ 4 6

 دبىخ اىَفؼ٘ه ثٔ
شف٘ٛ –ٍٜٝ٘  

 اٗ رذشٝشٛ
شف٘ٛ –ٍٜٝ٘   دبىخ اإلضبفخ  اىذسط اىزبعغ  4 7

 اٗ رذشٝشٛ

اىفؼو فٜ اىضٍِ  ) اىذسط اىؼبشش  4  8

 (اىَبضٜ

شف٘ٛ –ٍٜٝ٘  

 اٗ رذشٝشٛ

اىَنزَو ٗ غٞش ) 12, 11اىذسط  4 9

ضَبئش – اىَنزَو 

 اىزَيل فٜ اىَفؼ٘ه ثٔ

شف٘ٛ –ٍٜٝ٘  

 اٗ رذشٝشٛ

 14, 13اىذسط  4 10
 (دبىخ اىَقص٘د)

شف٘ٛ –ٍٜٝ٘  

 اٗ رذشٝشٛ

شف٘ٛ –ٍٜٝ٘   دبىخ اىجبس ٗاىَجشٗس 16, 15اىذسط  4 11

 اٗ رذشٝشٛ

اىصفبد فٜ دبىخ ) 18, 17اىذسط  4 12

اىَجشٗس ٗ اىفؼو 

 (األٍش

شف٘ٛ –ٍٜٝ٘  

 اٗ رذشٝشٛ

ضَبئش اىزَيل فٜ )  20’ 19اىذسط  4 13

اىَقص٘د ٗ دبىخ 

 (ٝٔاىَضبف اه

شف٘ٛ –ٍٜٝ٘  

 اٗ رذشٝشٛ
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 22’ 21اىذسط  4 14
 (دبىخ اىَضبف ) 

شف٘ٛ –ٍٜٝ٘  

 اٗ رذشٝشٛ

 دبىخاىقٍ٘ٞبد ٗ ) 24, 23اىذسط  4 15

 (اىَجشٗس

شف٘ٛ –ٍٜٝ٘  

 اٗ رذشٝشٛ

 ٗ اشٖش اٟىٞخاىذبىخ  ) 25اىذسط  4 16

 (اىغْخ  

شف٘ٛ –ٍٜٝ٘  

 اٗ رذشٝشٛ

  اٟىٞخاىذبىخ )  27, 26اىذسط  4 17

 (ثبىزفصٞو 

شف٘ٛ –ٍٜٝ٘  

 اٗ رذشٝشٛ

اىجَغ فٜ اىذبىخ ) 29, 28اىذسط  4 18

 (اإلضبفخ ٗ اٟىٞخ

شف٘ٛ –ٍٜٝ٘  

 اٗ رذشٝشٛ

 ٗ اإلضبفخاىجَغ فٜ )  31, 30اىذسط  4 19

 (اىَفؼ٘ه ثٔ

شف٘ٛ –ٍٜٝ٘  

 اٗ رذشٝشٛ

 32اىذسط  4 20
 (اىصفخ اىَقبسّخ) 

شف٘ٛ –ٍٜٝ٘  

 اٗ رذشٝشٛ

اىجَغ فٜ دبىخ  )   34, 33اىذسط  4 21

 (اىَضبف ٗاىَقص٘د

شف٘ٛ –ٍٜٝ٘  

 اٗ رذشٝشٛ

 ٗ اىجَغ اٟىٞخاىذبىخ )  36, 35اىذسط  4 22

 (فٜ اىَفؼ٘ه ثٔ

شف٘ٛ –ٍٜٝ٘  

 اٗ رذشٝشٛ

اعٌ اىذبه ٗ اعٌ  )  38, 37اىذسط  4 23

 (اىفبػو

شف٘ٛ –ٍٜٝ٘  

 اٗ رذشٝشٛ

 40, 39اىذسط  4 24
 اعٌ اىَفؼ٘ه

شف٘ٛ –ٍٜٝ٘  

 اٗ رذشٝشٛ

 ٗ 3 ٗ 2 ٗ 1ط سٗاىذ 4 25

4 ٗ 5  ٗ

6ٗ7ٗ8ٗ9ٗ10 

شف٘ٛ –ٍٜٝ٘   ٍشاجؼخ 

 اٗ رذشٝشٛ

 11ط ٗاىذس 4 26

ٗ12ٗ13ٗ14ٗ15 

شف٘ٛ –ٍٜٝ٘   ٍشاجؼخ 

 اٗ رذشٝشٛ

ٗ 17 ٗ 16ط ٗاىذس 4 27

18ٗ19 20  

شف٘ٛ –ٍٜٝ٘   ٍشاجؼخ 

 اٗ رذشٝشٛ

 ٗ 21ط ٗاىذس 4 28

22ٗ23ٗ24ٗ25 

شف٘ٛ –ٍٜٝ٘   ٍشاجؼخ 

 اٗ رذشٝشٛ

ط ٗاىذس 4 29

26ٗ27ٗ28ٗ29ٗ30 

شف٘ٛ –ٍٜٝ٘   ٍشاجؼخ 

 اٗ رذشٝشٛ
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 اىجْٞخ اىزذزٞخ  .12

 Учебник    (Русский язык для всех) ـ اىنزت اىَقشسح اىَطي٘ثخ 1

 
 Проблемы преподавания русской -   (اىَصبدس)ـ اىَشاجغ اىشئٞغٞخ 2

литературы в иракской аудитории  

 اـ اىنزت ٗاىَشاجغ اىزٜ ٝ٘صٚ ثٖب                

  (.... ,اىزقبسٝش , اىَجالد اىؼيَٞخ ) 
 

ٍ٘اقغ االّزشّٞذ , ة ـ اىَشاجغ االىنزشّٗٞخ

.... 
 اىَشئٜاىَخزجش اىغَؼٜ ٗ 

 
 خطخ رط٘ٝش اىَقشس اىذساعٜ  .13

   

اىٚ اعزخذاً مزت خبسجٞخ ٍخصصخ ىذو اىزَشْٝبد الثشاء اىَبدح ثبىَفشداد ٗاعبىٞت فٌٖ اىْذ٘ فٜ اىيغخ 

 .اىشٗعٞخ

 
 

 

 إىٚ 31اىذسط ٍِ  4 30

40 

شف٘ٛ –ٍٜٝ٘   ٍشاجؼخ

 اٗ رذشٝشٛ
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 وصف المقرر

  المحادثة –المرحلة األولى 

 

 

 خبِؼخ ثغذاد اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

  لغُ اٌٍغخ اٌشٚع١خ –و١ٍخ اٌٍغبد    اٌّشوض / ػٍّٟ اٌمغُ اي .2

  ِشزٍخ اٌٚٝ–ِسبدثــــــخ  سِض اٌّمشس/ اعُ  .3

 اعجٛػٟ أشىبي اٌسضٛس اٌّزبزخ .4

 عٕٛٞ اٌغٕخ/ اٌفظً  .5

 72 (اٌىٍٟ)ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .6

 2017-10-27 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .7

 )٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ اُ٘ اٌّفشداد االعبع١خ فٟ اٌٍغخ اٌشٚع١خ ٌالعزفبدح ِٕٙب فٟ اٌّسبدثخ اٌشٚع١خ ٚاُ٘ ٘زٖ اٌّٛاض١غ أ٘ذاف اٌّمشس .8

/ اٌظسخ/ ٚلذ االعزشازخ/ فٟ اٌذسط/ فٟ ِسطخ اٌمطبس/ ٠ِٟٛ/ فٟ اٌى١ٍخ/ االػ١بد ٚإٌّبعجبد/ اٌزؼض٠خ/ اٌزٕٙئخ/ اٌزس١بد/ اٌزؼبسف

/ فٟ اٌّغشذ/ اخضاء اٌدغُ/ اٌّالثظ/ اٌطمظ/ االٌٛاْ/ ػبئٍزٟ/ ٘ٛا٠بره/ ِسبدثخ فٟ اٌزٍفْٛ/ فٟ ِٛلف اٌجبص/ فٟ االعٛاق/ اٌظ١ذ١ٌخ

 أٛاع اٌطؼبَ

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق 

 ؛.والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج. المتاحةالتعلم االستفادة القصوى من فرص 

  ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُِمشسِخشخبد اي .10

  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ- أ
 .(ِٓ خالي عّبػٙب فٟ اٌّخزجش)أٟ اٌىٍّبد ٌفظبً ٚوزبثخً اْ ٠ؼشف اٌطبٌت ِغ--1أ

 عزخذَ اٌطبٌت اٌّفشداد فٟ خًّ ٌالعزفبدح ِٕٙب فٟ اٌّسبدثخ اْ ٞ-2أ
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  .ِمشس اٌخبطخ ثبي٠خاٌّٙبساداأل٘ذاف -  ة 

 اٌّؼشف١خ  اٌّٙبساد–  -1ة

  زفع اٌطبٌت ٌؼجبساد خب٘ضح ٚاعزخذِٙب فٟ فٟ اٌّسبٚساد - 2ة

 اٌزٛاطً  ِٙبساد - 3ة

    اٌسذ٠ث ف١ّب ث١ٓ اٌطالة ثبٌّفشداد ٚاٌؼجبساد اٌشٚع١خ -  4ة

      طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ 

 

 

. رؼ١ٍُ اٌطبٌت ِٙبساد اٌسذ٠ث ِٓ خالي اٌّسبٚسح ث١ٓ اٌطبٌت ٚاألعزبر --1

. اٌّشبسوخ اٌفبػٍخ ٌٍطبٌت فٟ طشذ األعئٍخ اٚ و١ف١خ اإلخبثخػ١ٍٙب -2

 االٔزجبٖ ٚاالدسان-  3

 
      طشائك اٌزم١١ُ 

 

 طش٠مخ لشاءح إٌض ِٚٓ ثُ رشخّزٗ -1

 اٌطش٠مخ اٌزٛاط١ٍخ ِٓ خالي عّبع ِسبدثبد فٟ اٌّخزجش-2

  طش٠مخ اٌمبء اٌّسبضشاد إٌظش٠خ-3

 

 
 األ٘ذاف اٌٛخذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ - ج

  -1ج
 . أْ ٠زىفً األعزبر ثئػطبء اٌّؼٍِٛخ ثىً إخالص-1ج         

 . رٛخ١ٗ اٌطبٌت ٌّؼشفخ و١ف١خ دساعخ اٌّٛضٛع أٚ ػًّ ثسث ػٍّٟ-2ج

 . اٌزؼبًِ ِغ اٌطٍجخ ثشىً أخاللٟ ١ٍ٠ك ثبألعزبر اٌدبِؼٟ ٚوزٌه ثبٌطبٌت اٌدبِؼٟ-3ج

 .اٌزشو١ض ػٍٝ اٌزشو١ض ػٍٝ اٌّٙبساد اٌز١ٕ٘خ ٌٍطبٌت-  4ج

  
     طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ 

 

 

 . (لذسح اٌطبٌت ػٍٝ اٌزؼج١ش ػٓ أفىبسٖ ثٛضٛذ ٚثمٗ ثبٌىالَ  ) اٌىالِٟ ثبٌٍغخ اٌشٚع١خ اٌزٛاطً - 1د

 (اٌمذسح ػٍٝ رس٠ًٛ أفىبسٖ اٌٝ وزبثخ ٚاضسخ ِٚفِٙٛخ ِٓ االخش٠ٓ  ) ثبٌٍغخ اٌشٚع١خ اٚ اٌؼشث١خ االرظبي اٌىزبثٟ - 2

 
    طشائك اٌزم١١ُ 

 

 طش٠مخ لشاءح إٌض ِٚٓ ثُ رشخّزٗ -1

 اٌطش٠مخ اٌزٛاط١ٍخ ِٓ خالي عّبع ِسبدثبد فٟ اٌّخزجش-2

  طش٠مخ اٌمبء اٌّسبضشاد إٌظش٠خ-3

 

 
. (اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ  )إٌّمٌٛخ اٌزأ١ٍ١٘خ اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚ- د 

 

 ثبٌٍغخ االرظبي اٌىزبثٟ - 2 . (لذسح اٌطبٌت ػٍٝ اٌزؼج١ش ػٓ أفىبسٖ ثٛضٛذ ٚثمٗ ثبٌىالَ  ) اٌىالِٟ ثبٌٍغخ اٌشٚع١خ اٌزٛاطً - -1

 اٌمذسح ػٍٝ رس٠ًٛ أفىبسٖ اٌٝ وزبثخ ٚاضسخ ِٚفِٙٛخ ِٓ االخش٠ٓ )اٌشٚع١خ اٚ اٌؼشث١خ 
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 ث١ٕخ اٌّمشس .11

 طش٠مخ اٌزم١١ُ طش٠مخ اٌزؼ١ٍُ أٚ اٌّٛضٛع/ اعُ اٌٛزذح  ِخشخبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌغبػبد األعجٛع

اعزخذاَ اٌٛعبئً  اٌّسبدثخ رؼ١ٍُ اٌسشٚف اٌشٚع١ٗ 3 1

اٌزم١ٕخٚاٌزٛاطً 

 ِغ اٌطٍجٗ ثبٌٕمبػ

شفٟٙ اٚ –٠ِٟٛ 

 رسش٠شٞ

وٍّبد ٚػجبساد اٌزس١ٗ  3 2

 ٚاٌغالَ 
اعزخذاَ اٌٛعبئً  اٌّسبدثخ 

اٌزم١ٕخٚاٌزٛاطً 

 ِغ اٌطٍجٗ ثبٌٕمبػ

 ٠ِٟٛ ٚشفٟٙ

اعزخذاَ اٌٛعبئً  اٌّسبدثخ اٌزؼبسف 3 3

اٌزم١ٕخٚاٌزٛاطً 

 ِغ اٌطٍجٗ ثبٌٕمبػ

 ٠ِٟٛ ٚشفٟٙ

اعزخذاَ اٌٛعبئً  اٌّسبدثٗ فٟ اٌى١ٍٗ  3 4

اٌزم١ٕخٚاٌزٛاطً 

 ِغ اٌطٍجٗ ثبٌٕمبػ

 ٠ِٟٛ ٚشفٟٙ

فٟ ِسطخ اٌمطبس ٚٚعبئً  3 5

 إٌمً اٌؼبِخ 
اعزخذاَ اٌٛعبئً  اٌّسبطثخ

اٌزم١ٕخٚاٌزٛاطً 

 ِغ اٌطٍجٗ ثبٌٕمبػ

 ٠ِٟٛ ٚشفٟٙ

اعزخذاَ اٌٛعبئً  اٌّسبدثخ ٠ِٟٛ  3 6

اٌزم١ٕخٚاٌزٛاطً 

 ِغ اٌطٍجٗ ثبٌٕمبػ

 ٠ِٟٛ ٚشفٟٙ

اعزخذاَ اٌٛعبئً  اِزسبْ ٌدٕٗ  اِزسبْ  3 7

اٌزم١ٕخٚاٌزٛاطً 

 ِغ اٌطٍجٗ ثبٌٕمبػ

 ٠ِٟٛ صشفٟٙ

اعزخذاَ اٌٛعبئً اٌّسبدثخ اٌظسخ  3 8

اٌزم١ٕخٚاٌزٛاطً 

ِغ اٌطٍجٗ ثبٌٕمبػ 

٠ِٟٛ ٚشفٟٙ 

اعزخذاَ اٌٛعبئً ِسبدثخ اٌظ١ذ١ٌٗ   3 9

اٌزم١ٕخٚاٌزٛاطً 

ِغ اٌطٍجٗ ثبٌٕمبػ 

٠ِٟٛ ٚشفٟٙ 

اعزخذاَ اٌٛعبئً ِسبدثخ  ٚلذ ا ٌفشاؽ  3 10

اٌزم١ٕخٚاٌزٛاطً 

ِغ اٌطٍجٗ ثبٌٕمبػ 

٠ِٟٛ ٚشفٟٙ 

اعزخذاَ اٌٛعبئً ِسبدثخ  اِزسبْ شفٟٙ  3 11

اٌزم١ٕخٚاٌزٛاطً 

ِغ اٌطٍجٗ ثبٌٕمبػ 

٠ِٟٛ ٚشفٟٙ 

   ػطٍٗ ٔظف اٌغٕٗ    

اعزخذاَ اٌٛعبئً ِسبدثخ  فٟ االعٛاق   3 12

اٌزم١ٕخٚاٌزٛاطً 

ِغ اٌطٍجٗ ثبٌٕمبػ 

٠ِٟٛ ٚشفٟٙ 

اعزخذاَ اٌٛعبئً ِسبدثخ  فٟ ِٛلف اٌجبص   3 13

اٌزم١ٕخٚاٌزٛاطً 

ِغ اٌطٍجٗ ثبٌٕمبػ 

٠ِٟٛ ٚشفٟٙ 

اعزخذاَ اٌٛعبئً ِسبدثخ فٟ اٌزٍفْٛ   3 14

اٌزم١ٕخٚاٌزٛاطً 

ِغ اٌطٍجٗ ثبٌٕمبػ 

٠ِٟٛ ٚشفٟٙ 

 ِسبدثخ ٘ٛا٠بره 3 15

اعزخذاَ ٚعبئً 

+ اٌزؼ١ٍُ اٌزم١ٕخ 

اٌزٛاطً ِغ 

 اٌطٍجخ ثبٌٕمبػ

 شفٛٞ–٠ِٟٛ 

 شفٛٞ–٠ِٟٛ اعزخذاَ ٚعبئً  ِسبدثخ ػبئٍزٟ 3 16
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 اٌج١ٕخ اٌزسز١خ  .12

: اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ 

  إٌظٛص األعبع١خ 
 وزت اٌّمشس 

 أخشٜ     

نصوص صوتية  (حتدث بشكل صحيح)كتاب  ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1
 2014نصوص اصدار  (اللغة الروسية صديقي)كتاب 

-Этнокультурные стереотипы: контенсивно-   (اٌّظبدس)ـ اٌّشاخغ اٌشئ١غ١خ 2
формальная таксономия  

 ) اـ اٌىزت ٚاٌّشاخغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

  (.... ,اٌزمبس٠ش , اٌّدالد اٌؼ١ٍّخ 
 

+ اٌزؼ١ٍُ اٌزم١ٕخ 

اٌزٛاطً ِغ 

 اٌطٍجخ ثبٌٕمبػ

 شفٛٞ–٠ِٟٛ  اِزسبْ  ِسبدثخ (لجنة)امتحان شفهي  3 17

 ِسبدثخ االٌٛاْ   3 18

اعزخذاَ ٚعبئً 

+ اٌزؼ١ٍُ اٌزم١ٕخ 

اٌزٛاطً ِغ 

 اٌطٍجخ ثبٌٕمبػ

 شفٛٞ–٠ِٟٛ 

 ِسبدثخ اٌطمظ  3 19

اعزخذاَ ٚعبئً 

+ اٌزؼ١ٍُ اٌزم١ٕخ 

اٌزٛاطً ِغ 

 اٌطٍجخ ثبٌٕمبػ

 شفٛٞ–٠ِٟٛ 

 ِسبدثخ اٌّالثظ  3 20

اعزخذاَ ٚعبئً 

+ اٌزؼ١ٍُ اٌزم١ٕخ 

اٌزٛاطً ِغ 

 اٌطٍجخ ثبٌٕمبػ

 شفٛٞ–٠ِٟٛ 

 ِسبدثخ اخضاء اٌدغُ  3 21

اعزخذاَ ٚعبئً 

+ اٌزؼ١ٍُ اٌزم١ٕخ 

اٌزٛاطً ِغ 

 اٌطٍجخ ثبٌٕمبػ

 شفٛٞ–٠ِٟٛ 

 ِسبدثخ فٟ اٌّغشذ 3 22

اعزخذاَ ٚعبئً 

+ اٌزؼ١ٍُ اٌزم١ٕخ 

اٌزٛاطً ِغ 

 اٌطٍجخ ثبٌٕمبػ

 شفٛٞ–٠ِٟٛ 

 ِسبدثخ أٛاع اٌطؼبَ 3 23

اعزخذاَ ٚعبئً 

+ اٌزؼ١ٍُ اٌزم١ٕخ 

اٌزٛاطً ِغ 

 اٌطٍجخ ثبٌٕمبػ

 شفٛٞ–٠ِٟٛ 

 شفٛٞ–٠ِٟٛ  اِزسبْ  ِسبدثخ (لجنة)امتحان شفهي  3 24
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  ....ِٛالغ االٔزش١ٔذ , ة ـ اٌّشاخغ االٌىزش١ٔٚخ

 
 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .13

   

 

 .اٌطٍت ِٓ اٌطبٌت االعزفبدح ِٓ االٔزشٔذ وٛع١ٍخ ػ١ٍّخ ٌّزبثؼخ اٌجشاِح اٌزٟ رشوض ػٍٝ اٌسٛاس 

 .٠مَٛ األعزبر ثئخشاء زٛاساد ث١ٓ اٌطٍجخ  ٚرظس١ر ٚرٛض١ر األخطبء 
 

 

 
 



  
 1الصفحة 

 
  

 وصف المقرر

  المحادثة –المرحلة األولى 

 

 

 جبيؼخ ثغذاد انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ .1

  لسى انهغخ انشٔسٛخ –كهٛخ انهغبد    انًشكض / ػهًٙ انمسى ال .2

  يشدهخ أنٗ–انصٕد  سيض انًمشس/ اسى  .3

 اسجٕػٙ أشكبل انذعٕس انًزبدخ .4

 سُٕ٘ انسُخ/ انفصم  .5

  ساعات اسبوعيا3 (انكهٙ)ػذد انسبػبد انذساسٛخ  .6

 2017-10-27 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .7

 :انًمشسأْذاف  .8

 رؼشٚف غهجخ انًشدهّ االٔنٗ ثًجبدئ ٔاسبسٛبد َطك االصٕاد ثبنهغّ انشٔسّٛ -1

 رطٕٚش لبثهٛزٓى ٔصٚبدح انكفبءح انؼهًّٛ -2أ 

 سفذْى ثًؼهٕيبد اسبسٛخ نغشض رٕظٛخ ٔيؼشفخ يجبدئ انهغّ انشٔسّٛ- 3أ        
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق 

 ؛.والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج. المتاحةالتعلم االستفادة القصوى من فرص 

  ٔغشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛىيمشسيخشجبد ال .10

  ْذاف انًؼشفٛخ األ- أ

 اٌ ٚزؼشف انطبنت يجبدئ انهغّ انشٔسّٛ ٔيب رزعًُٓب يٍ اًَبغ انكزبثّ َٔطك انذشٔف -1أ
 ادسان انطبنت نهطشق انذذٚثّ ألصبل انًؼهٕو- 2أ
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  .يمشس انخبصخ ثبلٚخانًٓبساداألْذاف -  ة 

 اٌ ٚفٓى انطبنت صٕس انزشبثّ ٔاالخزالف ثٍٛ انهغّ االو ٔانهغّ االجُجّٛ انزٙ ٚذسسٓب  –1ة

 انًٓبساد انؼشفّٛ  – 2ة

 يٓبساد انزٕاصم  – 3ة

  يؼشفخ انطبنت ثأسبسٛبد انهغّ نٛزًكٍ يٍ انزذذس ٔانكزبثّ ثشكم سهٛى -  4ة

      غشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى 

 

 

 غشٚمخ االنمبء انُظش٘  -1

 انششح ٔانكزبثّ ػٍ غشٚك اسزخذاو نٕدخ انكزبثّ -2

  انزٕاصهّٛ-3

      غشائك انزمٛٛى 

 

 دسجبد االيزذبٌ انٕٛيّٛ ٔانشٓشّٚ-1

 (انزفبػم خالل انًذبظشِ  )انذعٕس ٔانًشبسكّ-2

 االدسان ٔاالسزٛؼبة -3
 

 األْذاف انٕجذاَٛخ ٔانمًٛٛخ - ج

  -1ج
 رؼهى انطبنت يٓبساد انُطك انسهٛى يٍ خالل انًذبٔسِ ثُّٛ ٔثٍٛ االسزبر.   1      

 ٚشبسن انطبنت فٙ غشح االسئهّ ٔكٛفٛخ االجبثّ ػهٛٓب -2ج

 االَزجبِ خالل فزشح انذسط -3ج

 االدسان ٔ سشػخ انجذّٚٓٛ -  4ج
  

     غشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى 

 

 انكزبثّ ػهٗ انٕدخ ٔانهفع
 

    غشائك انزمٛٛى 

 

  دسجخ انسؼٙ – دسجخ 140

  دسجخ االخزجبس٘ انزذشٚش٘ انُٓبئٙ – دسجخ 60
 

 
. (انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخصٙ  )انًُمٕنخ انزأْٛهٛخ انًٓبساد انؼبيخ ٔ- د 

 

 (لذسح انطبنت ػم انُطك ػٍ غشٚك لشاءح انُصٕص )ارمبٌ انُطك انصذٛخ ثبنهغّ انشٔسّٛ -1 د1

 االرصبل انكزبثٙ ٔانُطمٙ ثبنهغّ انشٔسّٛ ٔانؼشثّٛ -2د
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 ثُٛخ انًمشس .11

 غشٚمخ انزمٛٛى غشٚمخ انزؼهٛى أٔ انًٕظٕع/ اسى انٕدذح  يخشجبد انزؼهى انًطهٕثخ انسبػبد األسجٕع

1 3  
 تعلم االجبدية الروسية

 انكزبثّ ٔانهفع
دسجخ االسزؼبة 

 ٔ انزفبػم

2 3  
 تقسيم االصوات اىل صوتية وساكنة

 انكزبثّ ٔانهفع
دسجخ االسزؼبة 

 ٔ انزفبػم

3 3  
 تطبيقات على االمثلة

 انكزبثّ ٔانهفع
دسجخ االسزؼبة 

 ٔ انزفبػم

4 3  
تقسيم االصوات الساكنة اىل خفيفة 

 انكزبثّ ٔانهفع وثقيلة
دسجخ االسزؼبة 

 ٔ انزفبػم

5 3  
 تطبيقات على االمثلة 

 انكزبثّ ٔانهفع
دسجخ االسزؼبة 

 ٔ انزفبػم

6 3  
االصوات الصوتية الىت تشري اىل 

 انكزبثّ ٔانهفع الساكن اخلفيف والثقيل 
دسجخ االسزؼبة 

 ٔ انزفبػم

7 3  
 تطبيقات على االمثلة

 انكزبثّ ٔانهفع
دسجخ االسزؼبة 

 ٔ انزفبػم

8 3  
 كيف يتكون ادلقطع الصويت 

 انكزبثّ ٔانهفع
دسجخ االسزؼبة 

 ٔ انزفبػم

9 3  
 تطبيقات على االمثلة

 انكزبثّ ٔانهفع
دسجخ االسزؼبة 

 ٔ انزفبػم

10 3  
 النربة الصوتية يف اللغة الروسية

 انكزبثّ ٔانهفع
دسجخ االسزؼبة 

 ٔ انزفبػم

11 3  
 تطبيقات على االمثلة

 انكزبثّ ٔانهفع
دسجخ االسزؼبة 

 ٔ انزفبػم

12 3  
تقسيم االصوات الساكنة اىل جمهورة 

 انكزبثّ ٔانهفع االدغام - ومهموسة
دسجخ االسزؼبة 

 ٔ انزفبػم

13 3  
 امثلة و تطبيقات  

 انكزبثّ ٔانهفع
دسجخ االسزؼبة 

 ٔ انزفبػم

14 3   
      يف ادلقاطع o وصوت aصوت   

 انكزبثّ ٔانهفع ادلنبورة وغري ادلنبورة 
دسجخ االسزؼبة 

 ٔ انزفبػم

15 3  
 امثلة وتطبيقات

 انكزبثّ ٔانهفع
دسجخ االسزؼبة 

 ٔ انزفبػم

16 
3 

 
 مراجعة شاملة

 انكزبثّ ٔانهفع
دسجخ االسزؼبة 

 ٔ انزفبػم

17 
3 

 
 عطلة نصف السنة

 انكزبثّ ٔانهفع
دسجخ االسزؼبة 

 ٔ انزفبػم

18 
3 

 
  وصوت يف ادلقتطع ادلنبورة е.яصوت

 انكزبثّ ٔانهفع وغري ادلنبورة
دسجخ االسزؼبة 

 ٔ انزفبػم

19 
3 

 
 امثلة وتطبيقات

 انكزبثّ ٔانهفع
دسجخ االسزؼبة 

 ٔ انزفبػم
  انكزبثّ ٔانهفعكيفة نطق وكتابة   3 20
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 انجُٛخ انزذزٛخ  .12

: انمشاءاد انًطهٕثخ 

  انُصٕص األسبسٛخ 
 كزت انًمشس 

 أخشٖ     

 ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1
 كتاب مقرر=اللغة الروسية للجميع 

االصٕاد ٔانزُغٛى فٙ انكالو . 1= كزت اخشٖ

   Е.А.Брызгуноваانشٔسٙ

 Н.И.Соседоваيذخم نذساسخ ػهى انصٕد نهطهجخ انؼشة.2
 ادلخترب السمعي وادلرئي   (انًصبدس)ـ انًشاجغ انشئٛسٛخ 2

- Структурно-семантический анализ 
прилагательных поэтических метафор (на 
материале поэзии русских 
современников)  
- Изменения в употреблении 
фразеологизмов в языке художественной 
литературы (Роман М.Ю. Лермонтова 
(герой нашего времени)) как образец 

 е,ѐ.я,юاحلروفالصوتية

21 
3 

 
 امثلة وتطبيقات

 انكزبثّ ٔانهفع
دسجخ االسزؼبة 

 ٔ انزفبػم

22 
3 

 
 иكيفية نطق وكتابةصوت 

 انكزبثّ ٔانهفع ж,ц,шبعداالصوات 
دسجخ االسزؼبة 

 ٔ انزفبػم

23 
3 

 
 امثلة وتطبيقات

 انكزبثّ ٔانهفع
دسجخ االسزؼبة 

 ٔ انزفبػم

24 
3 

 
 بعد еكيفية نطق وكتابة حرف 

 انكزبثّ ٔانهفع ж,шاالصوات 
دسجخ االسزؼبة 

 ٔ انزفبػم

25 
3 

 
 امثلة وتطبيقات

 انكزبثّ ٔانهفع
دسجخ االسزؼبة 

 ٔ انزفبػم

26 
3 

 
   بعد صوت я,юكيفية نطق حرف 

щ انكزبثّ ٔانهفع 
دسجخ االسزؼبة 

 ٔ انزفبػم

27 
3 

 
 امثلة وتطبيقات

 انكزبثّ ٔانهفع
دسجخ االسزؼبة 

 ٔ انزفبػم
  انكزبثّ ٔانهفع كيفية نطق حرف اجلر  3 28
  انكزبثّ ٔانهفع امثلة وتطبيقات  3 29

30 
3  

بعض خصائص نطق االصوات 
  انكزبثّ ٔانهفع الساكنة 

  انكزبثّ ٔانهفع امثلة وتطبيقات  3 31
  انكزبثّ ٔانهفع التنغيم   3 32
  انكزبثّ ٔانهفع مراجعة شاملة   33
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 ) اـ انكزت ٔانًشاجغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب                

  (.... ,انزمبسٚش , انًجالد انؼهًٛخ 
 

  ....يٕالغ االَزشَٛذ , ة ـ انًشاجغ االنكزشَٔٛخ

 
 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساسٙ  .13

   

 

 اخزٛبس ثؼط انُصٕص يٍ االَزشَٛذ انزٙ رسبػذ رطٕٚش لبثهٛخ انطبنت فٙ َطك انكهًبد 

 

 
 


