
 وصف المقرر

 الترجمة األدبية– المرحلة الرابعة 

 

 كهٛح انهغاخ/ تغذاد جايعح  انًؤسسح انرعهًٛٛح .1

 انهغح انزٔسٛح    انًزكز/ انمسى انعهًٙ   .2

  انرزجًح االدتٛح ريز انًمزر/ اسى  .3

  ساااخ اسثٕاٛاًا 3  أشكال انحضٕر انًراحح .4

  سُٕ٘ انسُح/ انفظم  .5

  شعثر192ٍٛ  (انكهٙ)اذد انساااخ انذراسٛح  .6

 25/10/2017 ذارٚخ إاذاد ْذا انٕطف  .7

 أْذاف انًمزر .8

 معرفة مسنوى الطالب في معرفة قواعد اللغتين العربية والروسية  -1
 تنمية قدرات الطالب في فن الترجمة - 2

 مساعدة الطالب في استخدام ذخيرة المفردات في اللغتين  -3
 تطوير مواهب الطالب في صياغة الترجمة االدبية المميزة  -4

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

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

 .البرنامج

 يخزجاخ انًمزر ٔطزائك انرعهٛى ٔانرعهى ٔانرمٛٛى .10



األْذاف انًعزفٛح   - أ

ذًُٛح اسرخذاو خزٍٚ انًفزداخ نذٖ انطالب  - 1أ

 ادران انُض انًطهٕب ذزجًرّ - 2أ

اضفاء انهًحح انفُٛح فٙ انُض انجذٚذ - 3أ

انحفاظ اهٗ رٔحٛح انُض االطهٙ - 4أ

 -  5أ

 -  6أ

.  األْذاف انًٓاراذٛح انخاطح تانًمزر-  ب 

ذعهى انطانة االسرفادج يٍ يعزفرّ تانهغرٍٛ   –  1ب

ذشجٛع انطالب اهٗ ذزجًح َظٕص ادتٛح يخرهفح انًسرٕٖ   -  2ب

حث انطالب اهٗ االسرعاَح تانمٕايٛس ٔاسرعًانٓا   -  3ب

 حث انطالب اهٗ اظٓار لاتهٛاذٓى انرزجًٛح اياو الزآَى -    4ب

      طزائك انرعهٛى ٔانرعهى 

 

ذزجًح َظٕص يخرهفح يٍ َثز ٔشعز ٔادب االطفال  

 

 

      طزائك انرمٛٛى 

 

ايرحاَاخ سزٚعح ٔاخزٖ شٓزٚح ٔايرحاٌ َٓاٚح انسُح  

 

 



 

األْذاف انٕجذاَٛح ٔانمًٛٛح  - ج

ذعهٛى انطالب كٛفٛح االسرفادج يٍ يعارفٓى انهغٕٚح فٙ ذكٍٕٚ َض ادتٙ - 1ج

االطالع اهٗ َظٕص ادتٛح يخرهفح - 2ج

ذًُٛح لذراخ انطالب فٙ فٓى انُظٕص االجُثٛح  - 3ج

-   4ج

  

     طزائك انرعهٛى ٔانرعهى 

يشاركح انطالب داخم انمااح فٙ ذزجًح انُض 

ذفٓى ٔذذٔق انُظٕص االدتٛح 

 

    طزائك انرمٛٛى 

 

ايرحاَاخ اسثٕاٛح ٔشٓزٚح ٔايرحاٌ َٓاٚح انسُح  

 

 

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

. ذادٚح انًٓاو انًكهف تٓا انطانة فٙ انٕلد انًحذد-1د- 1  

. حث انعًم كفزٚك-2د  

. حث انطهثح اهٗ اذو ذكزار االخطاء-3د  

 االسرفادج يٍ خذيح االَرزَد نًراتعح االطذاراخ االدتٛح انحذٚثح-   4د



 تُٛح انًمزر .11

يخزجاخ انرعهى  انساااخ األسثٕع

 انًطهٕتح

أٔ / اسى انٕحذج 

 انًٕضٕع

 طزٚمح انرمٛٛى طزٚمح انرعهٛى

نهكاذة  (يزحح) لظح  ذزجًح َض َثز٘  ساااخ3   1     

 (1)اَطٌٕ ذشٛخٕف 

يفزداخ 

 جذٚذج

 

نهكاذة (يزحح)لظح  ذزجًح َض َثز٘ ساااخ3 2     

 (2)اَطٌٕ ذشٛخٕف

يفزداخ 

 جذٚذج

 

     3 

 

نهكاذة  (يزحح)لظح  ذزجًح َض َثز٘ ساااخ3  

 (3)اَطٌٕ ذشٛخٕف 

يفزداخ 

 جذٚذج

 

يفزداخ  (1)انثعهة ٔانذئة  ذزجًح لظض اطفال  ساااخ3   4     

 جذٚذج

 

يفزداخ  (2)انثعهة ٔانذئة  ذزجًح لظض اطفال ساااخ 3    5     

 جذٚذج

 

انشااز سٛزكٙ  ذزجًح لظائذ ساااخ3    6     

 (1)ٚسٍُٛ

يفزداخ 

 جذٚذج

 

انشااز سٛزكٙ  ذزجًح لظائذ ساااخ3    7     

 (2)ٚسٍُٛ

يفزداخ 

 جذٚذج

 

انشااز سٛزكٙ  ذزجًح لظائذ  ساااخ 3  8     

 (3)ٚسٍُٛ

يفزداخ 

 جذٚذج 

 

لظح انًطثخ نهكاذثح  ذزجًح ادب اجُثٙ  ساااخ3    9     

انٛاتاَٛح 

 (1)تاَاَاسٕٚرٕ

يفزداخ 

 جذٚذج

 

لظح انًطثخ نهكاذثح  ذزجًح ادب اجُثٙ ساااخ3     10     

انٛاتاَٛح تاَاَا 

 (2)سٕٚرٕ

يفزداخ 

 جذٚذج

 

 لظض لظٛزج  ذزجًح لظض ساااخ 3    11     

 (1)نهكاذة اٚفاٌ تٍَٕ

يفزداخ 

 جذٚذج

 



 لظض لظٛزج   ذزجًح لظض ساااخ3     12     

 (2)نهكاذة اٚفاٌ تٍَٕ 

يفزداخ 

 جذٚذج

 

لظض لظٛزج نهكاذة  ذزجًح لظض ساااخ3   13     

 (3)اٚفاٌ تٍَٕ 

يفزداخ 

 جذٚذج

 

لظض لظٛزج نهكاذة  ذزجًح لظض ساااخ 3 14      

 (4)اٚفاٌ تٍَٕ

يفزداخ 

 جذٚذج

 

   ايرحاٌ انفظم االٔل   15      

انشااز رسٕل  ذزجًح لظائذ  ساااخ 3    16     

 (1)حًزاذٕف 

يفزداخ 

 جذٚذج

 

     17     

 ساااخ3

انشااز رسٕل  ذزجًح لظائذ 

 (2)حًزاذٕف 

يفزداخ 

 جذٚذج

 

انشااز رسٕل  ذزجًح لظائذ  ساااخ 3  18      

 (3)حًزاذٕف

يفزداخ 

 جذٚذج

 

 لظض نهكاذة  ذزجًح َض َثز٘  ساااخ3  19     

 (1)اسحاق تاتٛم 

يفزداخ 

 جذٚذج 

 

لظض نهكاذة اسحاق   ذزجًح َض َثز٘  ساااخ 3  20     

 (2)تاتٛم 

يفزداخ 

 جذٚذج

 

لظض نهكاذة اسحاق   ذزجًح َض َثز٘  ساااخ 3  21     

 (3)تاتٛم 

يفزداخ 

 جذٚذج 

 

لظض نهكاذة اسحاق  ذزجًح َض َثز٘ ساااخ3  22     

 (4)تاتٛم 

يفزداخ 

 جذٚذج

 

يفزداخ   1ايثال ٔحكى رٔسٛح  ذزجًح َثز   ساااخ 3  23    

 جذٚذج

 

ايثال ٔحكى  ذزجًح َثز  ساااخ3 24    

 (2)رٔسٛح

يفزداخ 

 جذٚذج

 

 يفزداخ ايثال ٔحكى  ذزجًح َثز ساااخ3  25     



 انثُٛح انرحرٛح  .12

 مختارات من مؤلفات الكتاب الروس  ـ انكرة انًمزرج انًطهٕتح 1

 بعض القواميس اللغوية   (انًظادر)ـ انًزاجع انزئٛسٛح 2

-Как Гоголь совместил в своих 

произведениях юмор и фантазию 

اـ انكرة ٔانًزاجع انرٙ ٕٚطٗ تٓا                 

 (....  ,انرمارٚز , انًجالخ انعهًٛح  )

 

يٕالع االَرزَٛد , ب ـ انًزاجع االنكرزَٔٛح

    .... 

اختيار مواضيع تصلح ان تكون مادة ترجمية وغير موجودة 

 في الكتب

 جذٚذج (3)رٔسٛح

ذزجًح انمزاٌ  ذزجًح يمارَح ساااخ 3 26     

 (1)انكزٚى

يفزداخ 

 جذٚذج

 

ذزجًح انمزاٌ  ذزجًح يمارَح ساااخ3 27    

 (2)انكزٚى

يفزداخ 

 جذٚذج

 

ذزجًح انمزاٌ  ذزجًح يمارَح  ساااخ 3  28    

 (3)انكزٚى

يفزداخ 

 جذٚذج

 

ذزجًح انمزاٌ انكزٚى  ذزجًح يمارَح ساااخ3 29     

(4) 

يفزداخ 

 جذٚذج

 

   ايرحاٌ انفظم انثاَٙ   30     

يزاجعح اايح نهًٕاد    31      

 انذراسٛح

  

ايرحاٌ َٓاٚح انسُح    32      

 

  

 خطح ذطٕٚز انًمزر انذراسٙ  .13



 

 

 

   

 .تًا اٌ انًادج انًمزر جذٚذج فال تذ يٍ ٔضع يمزر رسًٙ يُٓجٙ ثاتد ٚعرًذ اهٗ االخرٛاراخ انًذكٕرِ اَفا



  
 1الصفحة 

 
  

 وصف المقرر

  الترجمة القانونية –المرحلة الرابعة 

 

 كلية اللغات انًؤعغح انرؼهًُُح .1

 لغى انهغح انشوعُح    انًشكض / ػهًٍ انمغى ال .2

انرشخًح انماَىَُح   سيض انًمشس/ اعى  .3

  عاػاخ اعثىػُا4 أشكال انسضىس انًرازح .4

 عُىٌ انغُح/ انفصم  .5

 128=  عاػاخ X 4 اعثىع 32 (انكهٍ)ػذد انغاػاخ انذساعُح  .6

 12/10/2017 ذاسَخ إػذاد هزا انىصف  .7

 أهذاف انًمشس .8

 توضيح تعريف الرتمجة القانونية وانواعها وابعادها واهم مبادئها -1

 حتديد احملتوى املفردايت ملا يدخل ضمن منهج الرتمجة القانونية -2

 رفع مهارات الطلبة يف الرتمجة القانونية من اللغة الروسية اىل اللغة العربية -3

 التطبيق العملي لرتمجة امساء الدوائر واملؤسسا ت العراقية اىل اللغة الروسية -4

 تدريب الطلبة البحث عن االمساء واملصطلحات العربية للدوائر العراقية وترمجتها اىل الروسية  -5

 ترمجة اهم الوثائق الشخصية وبعض املستندات الرمسية من العربية اىل الروسية- 6

 التدريب العملي يف املخترب على كيفية الرتمجة للوثائق وتنظيم الصفحات واهم القوانني املتبعة يف الرتمجة- 7
 

 

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

  وطشائك انرؼهُى وانرؼهى وانرمُُىيمشسيخشخاخ ال .10



  
 2الصفحة 

 
  

  هذاف انًؼشفُح األ- أ
  ذُاول انًصطهساخ انماَىَُح ويغًُاخ انذوائش وانىصاساخ انؼشالُح-1أ

   دساعح انًصطهساخ انماَىَُح ويغًُاخ انذوائش وانىصاساخ انشوعُح-2أ

 ذذسَة انطهثح ػهً ذشخًح انىثائك انشخصُح وانشعًُح تٍُ انهغرٍُ انشوعُح وانؼشتُح- 3أ
  ذؼهُى انطهثح ػهً ذشخًح ػمىد انضواج وانطالق واهى االخرالفاخ تُُها-4أ
 ذًاسٍَ ذطثُمُح نرشخًح انذػاوي انشخصُح وتؼض انًغرُذاخ انماَىَُح- 5أ
  .ذشخًح تؼض انىثائك انشعًُح انرٍ ذخص ذاعُظ انششكاخ وانىكاالخ انؼايح وانخاصح-  6أ

  .يمشس انخاصح تالَحانًهاساخاألهذاف -  ب 

  صمم يهاسج انطهثح  العرُؼاب انًفشداخ انماَىَُحتانؼشتُح وانشوعُح –1ب

 ذذسَة انطهثح ػهً اهى يثادئ انرشخًح انماَىَُح يٍ خالل ذًاسٍَ ػًهُح – 2ب

 تُاء ذصىس نهطهثح ػٍ اهى االخرالفاخ تٍُ انًصطهساخ انماَىَُح فٍ انهغرٍُ – 3ب

     ذؼهُى انطهثح ػهً كُفُح ذشخًح انطهثاخ انًمذيح انً انذوائش انشعًُح انشوعُح - 4ب
      طشائك انرؼهُى وانرؼهى 

 

ذؼذ طشَمح  انرفاػم انًثاشش يغ انطهثح ازذي اهى انىعائم انرؼهًُُح نهرشخًح انماَىَُح وذىضُر زذود 

 يرطهثاخ انًُهح انذساعٍ

 اعهىب انثسث انؼهًٍ نرشدُغ انطهثح ػهً انرفاػم يغ انًُهح انؼهًٍ وانًكرثح وانمىايُظ

 اذثاع اعانُة انصؼك انزهٍُ وانرسفُض انسفظٍ نشفغ يهاسج انطهثح نهرًكٍ يٍ ذشخًح اٌ َص لاَىٍَ  

 
      طشائك انرمُُى 

  دسخح15االخرثاساخ انفصهُح تىالغ اخرثاسٍَ ذسشَشٍَُ نهفصم انىازذ يٍ      

  دسخاخ 5االخرثاساخ انُىيُح ودفرش انرشخًح واالنرضاو تانذواو َدشٌ انرمُُى يٍ 

 ػهً االيرساٌ انُهائٍ% 60وذثمً % 40وتًدًىع انفصهٍُ ذركىٌ دسخح انفصم يٍ 

 
 األهذاف انىخذاَُح وانمًُُح - ج

  زث انطهثح ػهً انثسث فٍ انهُاكم انرشخًُح انمُاعُح تٍُ انهغح انؼشتُح وانشوعُح-1ج

  ذىعُغ ادسان انطانة يٍ خالل انرًاسٍَ انرطثُمُح الوخه يخرهفح يٍ انرشاخى-2ج

 ذذسَة انهطانة ػهً انؼًم انالصفٍ تاالػرًاد ػهً انًصادس انخاسخُح انًرُىػح واهًها شثكح -3ج

 االَرشَد وانمىايُظ االنكرشوَُح وانًىعىػاخ فٍ يكرثح انمغى

ذمغُى انطهثح انً يدايُغ تسثُح نرمصٍ انًفشدج انماَىَُح وفشصها واػذاد انرماسَش زىل افضم 4ج

 االعانُة انرشخًُح نهًصطهساخ انماَىَُح تٍُ انهغرٍُ يًا َضسع فُهى سوذ انًُافغح وانغؼٍ نهرفىق 

  

  
 :      طشائك انرؼهُى وانرؼهى 

 .يساضشاخ خاصح نهطهثح ذىضر نهى ايكاَُح ازرغاب انىلد فٍ االيرساٌ وكُفُح االترذاء تاالخاتح -1
 .ذسفُض انطهثح ػهً انداَة االخاللٍ وػذو انغش فٍ االيرساٌ -2

 

 
:    طشائك انرمُُى 

ػًم زهماخ ذىاصهُح نهطهثح فًُا تُُهى نهًشازم انؼاتشج انً انغُح انرانُح كٍ َرغًُ نهى اعرؼادج  -1

 .انًؼهىياخ انرٍ يٍ انًسرًم َغُاَها خالل انؼطهح انصُفُح



  
 3الصفحة 

 
  

 

 
 
 
 

 .اػرًاد انمىَى انُىيٍ وانشهشٌ نهطهثح -2
االششاف انشخصٍ نًذسط انًادج ػهً انطهثح انًكهفٍُ يٍ لثهه تاداء واخة ويراتؼح يذي انرىاصم  -3

. فًُا تُُهى

 
. (انًهاساخ األخشي انًرؼهمح تماتهُح انرىظُف وانرطىس انشخصٍ  )انًُمىنح انرأهُهُح انًهاساخ انؼايح و- د 

 . ذادَح انًهاو انًكهف تها انطانة فٍ انىلد انًسذد-1د

 . زث انؼًم كفشَك-2د

 . زث انطهثح ػهً ػذو ذكشاس االخطاء-3د

 .االعرفادج يٍ خذيح االَرشَد نًراتؼح االصذاساخ االدتُح انسذَثح-   4د

 تُُح انًمشس .11

يخشخاخ انرؼهى  انغاػاخ األعثىع

 انًطهىتح
أو / اعى انىزذج 

 انًىضىع
 طشَمح انرمُُى طشَمح انرؼهُى

1-8 32 
يؼشفح انًُهح تشكم 

 شايم
انرشخًح انماَىَُح 

 يؼُاها ويثادئها

عاػاخ 4

َظشَح فٍ 

 االعثىع

اخرثاس 

ذسشَشٌ 

% 15يٍ

 1فصم 

8-16 32 

كراتح ذماسَش ػٍ 

يؤعغاخ انىصاساخ 

انؼشالُح ويا َماتهها 

 تانشوعُح

ذشخًح اعًاء 

يؤعغاخ خًُغ 

 انىصاساخ انؼشالُح

عاػاخ 4

َظشَح فٍ 

 االعثىع

اخرثاس 

ذسشَشٌ 

% 15يٍ

 1فصم 

16-24 32 

ايكاَُح ذشخًح خًُغ 

انىثائك انشخصُح  

ووثائك انرخشج يٍ 

انؼشتُح انً انشوعُح 

 وتانؼكظ

ذشخًح انىثائك 

انشخصُح ووثائك 

 انرخشج

عاػح 3

 َظشَح

عاػح 1و

 يخرثش

اخرثاس 

ذسشَشٌ 

% 15يٍ

 2فصم 

24-32 32 

اخادج ذشخًح انىكاالخ 

انؼايح وانخاصح 

وػمىد ذاعُظ 

 انششكاخ

ذشخًح انىكاالخ 

انؼايح وانخاصح 

وػمىد ذاعُظ 

 انششكاخ

عاػح 2

 َظشَح

عاػح 2و

 يخرثش

اخرثاس 

ذسشَشٌ 

% 15يٍ

 2فصم 
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 انثُُح انرسرُح  .10

 О нефти по–русски ـ انكرة انًمشسج انًطهىتح 1
Пособие для иностранных учащихся по 

обучению языку специальности          
(нефтегазовый профиль)            

 специфика аргументация экспрессии в -   (انًصادس)ـ انًشاخغ انشئُغُح 2
художественном тексте 

 اـ انكرة وانًشاخغ انرٍ َىصً تها                

  (.... ,انرماسَش , انًدالخ انؼهًُح ) 
Особенности научного перевода 

 

يىالغ االَرشَُد , ب ـ انًشاخغ االنكرشوَُح

.... 
http://inlang.narod.ru 

 خطح ذطىَش انًمشس انذساعٍ  .11

. انطهة يٍ انطانة االعرفادج يٍ االَرشَد كىعُهح ػهًُح نًراتؼح انًىاضُغ االدتُح 

. َمىو االعرار تدًغ اوساق االيرساٌ وذصسُسها وذىضُر االخطاء 

 

 

 

 

 



  
 1الصفحة 

 
  

 وصف المقرر

 المحادثة- المرحلة الرابعة 

 

  كهٛخ انهغبد/ جبيؼخ ثغذاد  انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1

  لغى انهغخ انشٔعٛخ انًشكض / ػهًٙ انمغى ال .2

 انًذبدصخ سيض انًمشس/ اعى  .3

  أشكبل انذضٕس انًزبدخ .4

 2017/2018 انغُخ/ انفصم  .5

  عبػخ 72 (انكهٙ)ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .6

   24/10/2017 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .7

 أْذاف انًمشس .8

 رؼشٚف طهجّ انًشدهخ أنشاثؼّ ثمٕاػذ ٔأعبعٛبد انزذذس ثبنهغخ انشٔعٛخ ثشكم يزمذو -1
 

 االعزٛؼبثٛخ ٔصٚبدح انكفبءح انؼهًٛخاد انطهجخ رطٕٚش لبثهٙ -2
 

 رطٕٚش لبثهٛبد انطهجخ انهفظٛخ ٔانغًؼٛخ يٍ خالل يذبضشاد انًخزجش ٔػشض افالو ثبنهغخ انشٔعٛخ -3
 

 .  ثًؼهٕيبد نغّٕٚ نغشض رذغٍٛ يغزٕاْى انهغٕ٘ انطهجخسفذ -4
 

 

 

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

  ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛىيمشسيخشجبد ال .10



  
 2الصفحة 

 
  

  االْذاف انًؼشفٛخ  - أ
. (يٍ خالل عًبػٓب فٙ انًخزجش)اَٙ انكهًبد نفظبً ٔكزبثخً اٌ ٚؼشف انطبنت يغ-1أ

 .عزخذو انطبنت انًفشداد فٙ جًم نالعزفبدح يُٓب فٙ انًذبدصخاٌ ٘ -2أ
 

  .يمشس انخبصخ ثبلٚخانًٓبساداألْذاف -  ة 

 دفع انطبنت نؼجبساد جبْضح ٔاعزخذيٓب فٙ انًذبٔساد/  انًؼشفٛخ انًٓبساد -1ة

 انذذٚش فًٛب ثٍٛ انطالة ثبنًفشداد ٔانؼجبساد انشٔعٛخ/  انزٕاصم يٓبساد - 2ة

  

      طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى 

 طشٚمخ لشاءح انُص ٔيٍ صى رشجًزّ ٔدفع انًفشداد انجذٚذح العزخذايٓب ثًذبدصبد لصٛشح -1
  انطشٚمخ انزٕاصهٛخ يٍ خالل عًبع يذبدصبد فٙ انًخزجش -2

 

 
      طشائك انزمٛٛى 

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%)
 

 
 األْذاف انٕجذاَٛخ ٔانمًٛٛخ - ج

. رؼهٛى انطبنت يٓبساد انذذٚش يٍ خالل انًذبٔسح ثٍٛ انطبنت ٔاألعزبر - 1         ج

  .ٔ كٛفٛخ اإلجبثخ ػهٛٓب أانًشبسكخ انفبػهخ نهطبنت فٙ طشح األعئهخ  -2ج

. االَزجبِ ٔاالدسان -3ج

  .  اعزؼذاد االعزبر ثزٕجّٛ انطهجخ ٔاػطبئٓى كم انًؼهٕيبد انزٙ يٍ شأَٓب سفغ يغزٕاْى- 4   ج
     طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى 

  

 طشٚمخ لشاءح انُص ٔيٍ صى رشجًزّ ٔدفع انًفشداد انجذٚذح العزخذايٓب ثًذبدصبد لصٛشح -1
  انطشٚمخ انزٕاصهٛخ يٍ خالل عًبع يذبدصبد فٙ انًخزجش -2

 

 
    طشائك انزمٛٛى 

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%)
 

 

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

 . (لذسح انطبنت ػهٗ انزؼجٛش ػٍ أفكبسِ ثٕضٕح ٔصمّ ثبنكالو  ) انكاليٙ ثبنهغخ انشٔعٛخ انزٕاصم . 1د

انمذسح ػهٗ رذٕٚم أفكبسِ انٗ كزبثخ ٔاضذخ ٔيفٕٓيخ  ) ثبنهغخ انشٔعٛخ أ انؼشثٛخ  االرصبل انكزبثٙ .2د

 (يٍ االخشٍٚ 

 اعزخذاو االَزشَذ ٔانجذش ػٍ طشائك انزؼهى انجذٚذح ٔاعزخذاو ادذس انمٕايٛظ. 3د



  
 3الصفحة 

 
  

 



  
 4الصفحة 

 
  

 ثُٛخ انًمشس .9

 انغبػبد األعجٕع
يخشجبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ
انًغبق / اعى انٕدذح 

 أٔ انًٕضٕع
 طشٚمخ انزمٛٛى طشٚمخ انزؼهٛى

1 3 
- يذبدصخ 

 ثكبنٕسٕٚط
+ اعزخذاو ٔعبئم انزؼهٛى انزمُٛخ  التعارف 

 انزٕاصم يغ انطهجخ ثبنُمبػ

شفٕ٘ –ٕٚيٙ 

 أ رذشٚش٘

+ اعزخذاو ٔعبئم انزؼهٛى انزمُٛخ المشاكل العائلية  ثكبنٕسٕٚط 3 2

 انزٕاصم يغ انطهجخ ثبنُمبػ

 شفٕ٘ –ٕٚيٙ 

+ اعزخذاو ٔعبئم انزؼهٛى انزمُٛخ   الزواج ثكبنٕسٕٚط 3 3

 انزٕاصم يغ انطهجخ ثبنُمبػ

 شفٕ٘ –ٕٚيٙ 

4 3 
+ اعزخذاو ٔعبئم انزؼهٛى انزمُٛخ طرق المواصالت  ثكبنٕسٕٚط

 انزٕاصم يغ انطهجخ ثبنُمبػ

 شفٕ٘ –ٕٚيٙ 

+ اعزخذاو ٔعبئم انزؼهٛى انزمُٛخ معرفة االماكن  ثكبنٕسٕٚط 3 5

 انزٕاصم يغ انطهجخ ثبنُمبػ

 شفٕ٘ –ٕٚيٙ 

+ اعزخذاو ٔعبئم انزؼهٛى انزمُٛخ الشقة  ثكبنٕسٕٚط 3 6

 انزٕاصم يغ انطهجخ ثبنُمبػ

 شفٕ٘ –ٕٚيٙ 

 شفٕ٘–ٕٚيٙ  (لجنة)ايزذبٌ  امتحان شفهي  ثكبنٕسٕٚط 3 7

8 3 
+ اعزخذاو ٔعبئم انزؼهٛى انزمُٛخ الصحة  ثكبنٕسٕٚط

 انزٕاصم يغ انطهجخ ثبنُمبػ

 شفٕ٘ –ٕٚيٙ 

9 3 
+ اعزخذاو ٔعبئم انزؼهٛى انزمُٛخ عرض مسلسل روسي  ثكبنٕسٕٚط

 انزٕاصم يغ انطهجخ ثبنُمبػ

 شفٕ٘ –ٕٚيٙ 

 عيد الحب ثكبنٕسٕٚط 3 10
+ اعزخذاو ٔعبئم انزؼهٛى انزمُٛخ 

 انزٕاصم يغ انطهجخ ثبنُمبػ

 شفٕ٘ –ٕٚيٙ 

 شفٕ٘–ٕٚيٙ  (لجنة)ايزذبٌ  امتحان شفهي  ثكبنٕسٕٚط 3 11

   عطلة نصف السنة ثكبنٕسٕٚط    

  
 الفصل االول بدأ يوم  ثكبنٕسٕٚط

15/11/2015 
  

12 3 
+ اعزخذاو ٔعبئم انزؼهٛى انزمُٛخ  فٙ االعٕاق ثكبنٕسٕٚط

 انزٕاصم يغ انطهجخ ثبنُمبػ

 شفٕ٘–ٕٚيٙ 

13 3 
 ثكبنٕسٕٚط

+ اعزخذاو ٔعبئم انزؼهٛى انزمُٛخ  انجشٚذ 

 انزٕاصم يغ انطهجخ ثبنُمبػ

 شفٕ٘–ٕٚيٙ 

 ثكبنٕسٕٚط 3 14
 يذبدصخ فٙ انزهفٌٕ

+ اعزخذاو ٔعبئم انزؼهٛى انزمُٛخ 

 انزٕاصم يغ انطهجخ ثبنُمبػ

 شفٕ٘–ٕٚيٙ 

 ثكبنٕسٕٚط 3 15
 انًالثظ

+ اعزخذاو ٔعبئم انزؼهٛى انزمُٛخ 

 انزٕاصم يغ انطهجخ ثبنُمبػ

 شفٕ٘–ٕٚيٙ 

 ثكبنٕسٕٚط 3 16
 ػبئهزٙ

+ اعزخذاو ٔعبئم انزؼهٛى انزمُٛخ 

 انزٕاصم يغ انطهجخ ثبنُمبػ

 شفٕ٘–ٕٚيٙ 

 شفٕ٘–ٕٚيٙ  ايزذبٌ  (لجنة)امتحان شفهي  ثكبنٕسٕٚط 3 17

 ثكبنٕسٕٚط 3 18
 انذاللخ 

+ اعزخذاو ٔعبئم انزؼهٛى انزمُٛخ 

 انزٕاصم يغ انطهجخ ثبنُمبػ

 شفٕ٘–ٕٚيٙ 

يبرا رؼشف ػٍ  ثكبنٕسٕٚط 3 19

 يٕعكٕ 

+ اعزخذاو ٔعبئم انزؼهٛى انزمُٛخ 

 انزٕاصم يغ انطهجخ ثبنُمبػ

 شفٕ٘–ٕٚيٙ 

 شفٕ٘–ٕٚيٙ + اعزخذاو ٔعبئم انزؼهٛى انزمُٛخ  انجبيؼخ  ثكبنٕسٕٚط 3 20
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 انجُٛخ انزذزٛخ  -3

 Книга // Окно в Мире русской речи- ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1
- Книга // Русский язык – мой друг 

 Соматизмы в арабском и -    (انًصبدس)ـ انًشاجغ انشئٛغٛخ 2
русском диаологе. 

 اـ انكزت ٔانًشاجغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب                

  (.... ,انزمبسٚش , انًجالد انؼهًٛخ ) 
   

يٕالغ االَزشَٛذ , ة ـ انًشاجغ االنكزشَٔٛخ

.... 
  

 

 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ  -4

   

 .انطهت يٍ انطبنت االعزفبدح يٍ االَزشَذ كٕعٛهخ ػهًٛخ نًزبثؼخ انجشايج انزٙ رشكض ػهٗ انذٕاس 

. ٚمٕو األعزبر ثئجشاء دٕاساد ثٍٛ انطهجخ  ٔرصذٛخ ٔرٕضٛخ األخطبء 

 

 

 

 
 

 

 انزٕاصم يغ انطهجخ ثبنُمبػ

 ثكبنٕسٕٚط 3 21
+ اعزخذاو ٔعبئم انزؼهٛى انزمُٛخ  االػٛبد 

 انزٕاصم يغ انطهجخ ثبنُمبػ

 شفٕ٘–ٕٚيٙ 

+ اعزخذاو ٔعبئم انزؼهٛى انزمُٛخ  عرض مسلسل روسي ثكبنٕسٕٚط 3 22

 انزٕاصم يغ انطهجخ ثبنُمبػ

 شفٕ٘–ٕٚيٙ 

+ اعزخذاو ٔعبئم انزؼهٛى انزمُٛخ  عند الطبيب ثكبنٕسٕٚط 3 23

 انزٕاصم يغ انطهجخ ثبنُمبػ

 شفٕ٘–ٕٚيٙ 

 شفٕ٘–ٕٚيٙ  ايزذبٌ  (لجنة)امتحان شفهي  ثكبنٕسٕٚط 3 24
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  الدراسيوصف المقرر

  المقالة والمراسالت–الرابعة : المرحلة

 

 كهٛخ انهغبد/ ثغذاد جبيؼخ  انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1

 انهغخ انشٔعٛخ    انًشكض / ػهًٙ انقغى ال .2

 انًقبنخ ٔانًشاعالد سيض انًقشس/ اعى  .3

   أعجٕػٛبًا  أشكبل انحضٕس انًزبحخ .4

  عُٕ٘ انغُخ/ انفظم  .5

  عبػزٍٛ 2 (انكهٙ)ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .6

 23/10/2017 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .7

 أْذاف انًقشس .8

 تعريف طلبة املرحلة الرابعة مببادئ املقالة واملراسالت -1

 تطوير قابلياهتم وزيادة الكفاءة العلمية -2

 رفدهم مبعلومات عن املقالة واملراسالت لغرض حتسني مستواهم العلمية -3

 االطالع َعَلى النماذج الكتابية اليت يستخدمها الروس يف مراسالهتم وخطاباهتم الرمسية وغري الرمسية- 4

 .التحليل العملي ووصف الصحف والتعّرف َعَلى أساليبها واالختالف والتشابه فيما بينها- 5

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 انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزقٛٛىيقشسيخشجبد ال .10
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  ْذاف انًؼشفٛخ األ- أ
.  اٌ ٚؼشف انطبنت يجبدئ انًقبنخ ٔانًشاعالد ٔيب ٚزضًُّ-1

اٌ ٚفٓى انطبنت أُعظ انًقبنخ ٔانًشاعالد ثؼذ انزؼشف ػهٗ اطٕنٓب ٔإَاػٓب ٔػالقزٓب ثبنًشاعالد - 2

. ٔانًقبالد األخشٖ

 .انزؼّشف َػهٗ اًَبط األعبنٛت انظحفٛخ ٔإَاػٓب. 3

  .يقشس انخبطخ ثبلٚخانًٓبساداألْذاف -  ة 

. انًٓبساد انًؼشفٛخ-   1

. يؼشفخ انطبنت ثطجٛؼخ انؼالقخ ثٍٛ انًقبنخ ٔانًشاعالد ٔانًشاعالد األخشٖ- 2

. يٓبساد انزٕاطم-3

. يؼشفخ انطبنت ثبنًقبنخ ٔانًشاعالد نٛزًكٍ يٍ فٓى انُض-4

. رحهٛم َض انًشاعالد انكزبثٛخ ٔانزطجٛق ػهٗ انًُبرج.5

 
 

      طشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى 

 انقبء َظش٘ -1
 رشجًخ انًٕاضٛغ انزٙ رخض انًقبنخ ٔانًشاعالد -2
 انزٕاطهٛخ -3
 اعزخذاو ًَبرج يزؼذدح فٙ كم حقم يٍ حقٕل انًقبنخ ٔانًشاعالد -4

 
      طشائق انزقٛٛى 

 دسجخ االيزحبٌ انٕٛيٙ -1
 دسجخ االيزحبٌ انشٓش٘ -2
 عؼٙ انفظم األٔل ٔانثبَٙ -3
 دسجخ االيزحبٌ انُٓبئٙ  -4
 دسجخ انغؼٙ صائذ دسجخ االيزحبٌ انُٓبئٙ ركٌٕ انذسجخ انُٓبئٛخ  -5

 

 

 
 األْذاف انٕجذاَٛخ ٔانقًٛٛخ - ج

 رؼهى انطبنت يٓبساد انحذٚث يٍ خالل انًحبٔسح ثُّٛ ٔثٍٛ االعزبر -1

ٚشبسك انطبنت فٙ طشح االعئهخ ٔكٛفٛخ انجٕاة ػهٛٓب - 2

 االدساك .3
 

 ايزحبَبد اعجٕػٛخ ٔشٓشٚخ ٔايزحبٌ َٓبٚخ انغُخ 
. (انًٓبساد األخشٖ انًزؼهقخ ثقبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ  )انًُقٕنخ انزأْٛهٛخ انًٓبساد انؼبيخ ٔ- د 

 (قذسح انطبنت ػهٗ انزؼجٛش ػٍ افكبسِ ثٕضٕح ٔثقخ ثبنكالو)انزٕاطم انكاليٙ ثبنهغخ انشٔعٛخ  -1د

انقذسح ػهٗ رحٕٚم افكبسِ انٗ كزبثخ ٔاضحخ ٔيفٕٓيخ )االرظبل انكزبثٙ ثبنهغخ انشٔعٛخ أ انؼشثٛخ -2د

 (يٍ قجم االخشٍٚ

- 3د

 -   4د
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 انجُٛخ انزحزٛخ  .12

 منهاج دراسي في المقالة والمراسالت ـ انكزت انًقشسح انًطهٕثخ 1

 بنية المقرر .11

يخشجبد انزؼهى  انغبػبد األعجٕع

 انًطهٕثخ
أٔ / اعى انٕحذح 

 انًٕضٕع
 طشٚقخ انزقٛٛى طشٚقخ انزؼهٛى

   سعبئم انطهت ثكبنٕسٕٚط عبػزبٌ 1     

   سعبئم انشكٕٖ ثكبنٕسٕٚط عبػزبٌ 2     
     3 
 

   سعبئم انشكش ثكبنٕسٕٚط عبػزبٌ

   اعئهخ ٔرًبسٍٚ ثكبنٕسٕٚط عبػزبٌ 4     
   انغٛشح انزارٛخ ثكبنٕسٕٚط عبػزبٌ 5     
   انذػٕح انشعًٛخ ثكبنٕسٕٚط عبػزبٌ 6     
   انشعبئم انشخظٛخ ثكبنٕسٕٚط عبػزبٌ 7     
   رًبسٍٚ ثكبنٕسٕٚط عبػزبٌ 8     
   اعهٕة انًشاعالد ثكبنٕسٕٚط عبػزبٌ 9     
   إَاع انًشاعالد ثكبنٕسٕٚط عبػزبٌ  10     
   رًبسٍٚ ثكبنٕسٕٚط عبػزبٌ 11     
   انزقشٚش ٔإَاػّ ثكبنٕسٕٚط عبػزبٌ  12     
   سٔثشربج ٔإَاػّ ثكبنٕسٕٚط عبػزبٌ 13     
االَٕاع انزحهٛهٛخ  ثكبنٕسٕٚط عبػزبٌ 14      

 نهًشاعالد

  

   انًقبل ٔإَاػّ ثكبنٕسٕٚط عبػزبٌ 15      
   اعئهخ ٔرًبسٍٚ ثكبنٕسٕٚط عبػزبٌ 16     
رحقٛق طحفٙ  ثكبنٕسٕٚط عبػزبٌ 17     

 ٔإَاػّ

  

   انًكبرجخ ثكبنٕسٕٚط عبػزبٌ 18      
   خٕاص انًقبل ثكبنٕسٕٚط عبػزبٌ 19     
   انشعبئم انؼهًٛخ ثكبنٕسٕٚط عبػزبٌ 20     
   انشعبئم انزجبسٚخ ثكبنٕسٕٚط عبػزبٌ 21     
   االجٕثخ ػهٗ انشعبئم ثكبنٕسٕٚط عبػزبٌ 22     
   يقبنخ اَزقبدٚخ ٔإَاػٓب ثكبنٕسٕٚط عبػزبٌ  23    
   انخجش ٔخٕاطّ ثكبنٕسٕٚط عبػزبٌ 24    
   انًقبنخ انظغٛشح ثكبنٕسٕٚط عبػزبٌ 25     
   انحٕاس انظحفٙ ثكبنٕسٕٚط عبػزبٌ 26     



  
 4الصفحة 

 
  

 Фразеологизмы и их перевод для -   (انًظبدس)ـ انًشاجغ انشئٛغخ 2
начинающих студентов изучающих РКИ в 
иракских аудиториях 

 اـ انكزت ٔانًشاجغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب                

  (.... ,انزقبسٚش, انًجالد انؼهًٛخ ) 
 

المختبر السمعي والمرئي  .يٕاقغ االَزشَذ, ة ـ انًشاجغ االنكزشَٔٛخ
 نماذج كتابية منشورة في موقع الياندكس الروسي

 

 خطخ رطٕٚش انًقشس انذساعٙ  .13

   

 االطالع ػهٗ اخشانًغزجذاد فٙ اعهٕة انًقبالد ٔ انًشاعالد فٙ انًخبطجبد انشٔعٛخ 



 

 
 

 
 1الصفحة 

 
  

وصف المقرر 
 

  إٌصش –اٌّشحٍح اٌشاتؼح 

 

 و١ٍح اٌٍغاخ اٌّؤعغح اٌرؼ١ّ١ٍح .1

  لغُ اٌٍغح اٌشٚع١ح   اٌّشوض/ اٌمغُ اٌؼٍّٟ   .2

إٌصش  سِض اٌّمشس/ اعُ  .3

 

تىاٌٛس٠ٛط اٌثشاِط اٌرٟ ذذخً ف١ٙا  .4

 

 أعثٛػ١ح أشىاي اٌحؼٛس اٌّراحح .5

  عٕٛٞ اٌغٕح/ اٌفظً  .6

 64 (اٌىٍٟ)ػذد اٌغاػاخ اٌذساع١ح  .7

 15/10/2017 ذاس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .8

 أهداف المقرر .9

٠رؼشف اٌطاٌة ػٍٝ ِفَٙٛ إٌصش فٟ األدب اٌشٚعٟ ِٓ خالي لشاءج إٌظٛص إٌصش٠ح ٚفّٙٙا داخً  -1

 .اٌماػح ِٚٓ شُ ِشا٘ذذٙا فٟ اٌّخرثش أْ وأد لذ لذِد ػٍٝ شىً ٔراض فٕٟ ذٍفض٠ٟٛٔ أٚ ع١ّٕائٟ

 . ٠رؼٍُ اٌّفشداخ اٌّغرخذِح فٟ ٌغح األدب -2

 . ٠رّىٓ اٌطاٌة ِٓ فُٙ ؽث١ؼح اٌح١اج اٌشٚع١ح ِٓ خالي إٌض األدتٟ اٌّمشٚء أٚ إٌّظٛس -3

 . ٠ىْٛ اٌطاٌة ِؤ٘الً ٌٚٛ تاٌحذ األدٔٝ ٌرزٚق األدب اٌشٚعٟ ِٚؼشفح أشٙش أدتاءٖ ٚأُ٘ ٔراظاذُٙ -4

اً ألُ٘ خظائض اٌّمشس ِٚخشظاخ اٌرؼٍُ اٌّرٛلؼح ِٓ اٌطاٌة ذحم١مٙا ب٠ٛفش ٚطف اٌّمشس ٘زا إ٠عاصاً ِمرغ

ٚالتذ ِٓ اٌشتؾ ت١ٕٙا ٚت١ٓ ٚطف . ِثشٕ٘اً ػّا إرا واْ لذ حمك االعرفادج اٌمظٜٛ ِٓ فشص اٌرؼٍُ اٌّراحح

 .اٌثشٔاِط

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10



 

 
 

 
 2الصفحة 

 
  

 

   األهداف المعرفية- أ

اْ ٠ؼشف اٌطاٌة اٌّفشداخ اٌّرذاٌٚح فٟ إٌض األدتٟ ٚاٌرٟ ذّرٍه أػٍٝ ِشاذة اٌغّٛ فٟ اٌٍغح - 1أ

. ٚاإلعٍٛب

اْ ٠فُٙ اٌطاٌة ذأش١ش اٌح١اج اٌشٚع١ح  ٚاٌّعرّغ اٌشٚعٟ، ٚاٌفرشج اٌض١ِٕح اٌرٟ ػاػ تٙا اٌىاذة - 2أ

 .ٚإٔؼاوغٙا فٟ وراتاذٗ

.  األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر-  ب 

اٌّؼشف١ح   اٌّٙاساخ-

، ٌررشىً ػٕذٖ طٛسج ٚاػحح ػٓ (ػذا اٌّمشس) ٠ٛظٗ اٌطاٌة ٌّؼشفح اٌّض٠ذ ِٓ ٔراض األد٠ة  –1 ب

.  إعٍٛب ران األد٠ة ٚٔٙط ٔصشٖ

ذؼش٠ف اٌطاٌة تطث١ؼح اٌؼاللح ت١ٓ األدب ٚاٌّعرّغ، تئػرثاس األدب ٚع١ٍح ٌرؼٍُ اٌٍغح  ٌٕٚشش  – 2ب

.  اٌصمافاخ ت١ٓ اٌشؼٛب

حس اٌطاٌة ػٍٝ حفع  ٍِخض ٌٍٕراض األدتٟ، ٚإػادج ط١اغرٗ تئعٍٛتٗ اٌخاص، ِٚؼشفح  أتطاي ٚ _ 3ب

 .شخٛص اٌؼًّ

 

      طرائق التعليم والتعلم 

ذشع١غ اٌطاٌة ػٍٝ اٌثحس ػٓ ٔظٛص أخشٜ ٌٍىاذة فٟ اٌّىرثح أٚ ػٍٝ اٌشثىح اٌؼٕىثٛذ١ح، ٚإػطاءٖ  -1

 .حش٠ح حفع إٌض اٌزٞ ٠شغثٗ

 .ف١ّا ٌٛ واْ لذ ذُ ذح٠ٍٛٗ اٌٝ ف١ٍُ أٚ ػشع ِغشحٟ  (فٟ اٌّخرثش)ذمذ٠ُ ػشع ٌٍٕراض  -2

 .اٌّشاسوح اٌفاػٍح ٌٍطاٌة فٟ إػذاد تحس ػٓ واذثٗ اٌّفؼً أٚ ػٓ أٞ ٔض ٔصشٞ ٠شٚق ٌٗ -3

. إػطاء اٌطاٌة ٚاظة ت١رٟ ٌرشظّح إٌض ٚفُٙ ِحرٛاٖ -4

 

      طرائق التقييم 

 .اٌحؼٛس ٚ اٌرفاػً خالي اٌّحاػشج  ٚاالخرثاساخ اٌثغ١طح -1

ذمغ١ُ اٌطٍثح ػٍٝ شىً ِعا١ِغ ٌرشظّح إٌض اٌّطٍٛب ٚوزٌه اٌثحس ػٓ ٔظٛص )اٌٛاظة اٌث١رٟ  -2

.   ٚذم١١ُ  اٌطٍثح ِٓ خالي اإلششاف ػٍٝ ِذٜ اٌرٛاطً ت١ٓ اٌّعا١ِغ اٌطالت١ح (أخشٜ ٌٍىاذة

 .إِرحأاخ إعثٛػ١ح ٚشٙش٠ح ٚإِرحاْ ٔٙا٠ح اٌغٕح -3

  األهداف الىجدانية والقيمية- ض

، ٚاعر١ؼاب اٌّفشداخ اٌٛاسدج (تاٌٍغر١ٓ اٌؼشت١ح ٚاٌشٚع١ح)ػٍٝ اٌطاٌة إوّاي لشاءج إٌض إٌصشٞ - 1ض

. ف١ٗ

. اٌّشاسوح داخً اٌماػح- 2ض

. اٌرظشف تاخالق ػا١ٌح ٚذحًّ اٌّغؤ١ٌٚح -3ض

. اٌرفاػً ِغ اٌطٍثح ا٢خش٠ٓ فٟ إٔعاص تحٛز ِشرشوح-  4ض

. (ِماؽغ ِٓ إٌراض اٌفٕٟ، أٚ ٍِخض إٌراض)فُٙ ٚحفع إٌظٛص إٌصش٠ح - 5    ض

 

. (اٌّٙاساخ األخشٜ اٌّرؼٍمح تمات١ٍح اٌرٛظ١ف ٚاٌرطٛس اٌشخظٟ  ) المهارات العامة والتأهيلية المنقىلة- د 

. ذغ١ٍُ اٌؼًّ اٚ اٌٛاظة تاٌٛلد اٌّحذد ٚتشىً ِمثٛي- 1د

ِٙاساخ اٌرٛاطً ِغ االخش٠ٓ ٚاٌؼًّ وفش٠ك - 2د

.  اٌثحس ػٓ أعا١ٌة ظذ٠ذج فٟ اٌّؼشفح ػٓ ؽش٠ك فغح اٌّعاي ٌٍطاٌة إلخر١اس ِفشداخ إٌّٙط- 3د

 . ٌّشا٘ذج افالَ ِأخٛرج ػٓ إٌراض إٌصشِٞخرثشإعرخذاَ اي-  4د
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 بنية المقرر .11

ِخشظاخ  اٌغاػاخ األعثٛع

اٌرؼٍُ 

 اٌّطٍٛتح

 ؽش٠مح اٌرم١١ُ ؽش٠مح اٌرؼ١ٍُ أٚ اٌّٛػٛع/ اعُ اٌٛحذج 

إٌصش  2 1

اٌرؼش٠ف تّادج إٌصش 

ٚأٔٛاػٗ، ٚأُ٘ إٌراظاخ 

 إٌصش٠ح اٌؼشت١ح ٚاٌشٚع١ح

اإلٌماء إٌظشٞ ٌٍّحاػشج 

اٌرطث١ك ػٓ ؽش٠ك + 

إخرثاس رخ١شج اٌطٍثح ِٓ 

 اٌّؼٍِٛاخ حٛي اٌّٛػٛع  

 شفٟٙ – ٠ِٟٛ 

أٔٛاع إٌصش  2 2

إعرؼادج ِؼٍِٛاخ اٌطاٌة 

حٛي ٔراظاخ األدتاء اٌشٚط 

 .(إٌصش٠ح)

اٌرطث١ك ػٓ ؽش٠ك ل١اَ 

اٌطاٌة تغشد إٌراض  اٌزٞ 

 .إخراسٖ  ٚذحذ٠ذ ظٕغٗ

ذحش٠شٞ – إعثٛػٟ 

 

 

اٌشٚا٠ح  2 3

لشاءج فٟ سٚا٠ح اٌعش٠ّح 

ٚاٌؼماب ٌٍىاذة اٌىث١ش 

 دعر٠ٛفغىٟ

 شفٟٙ – ٠ِٟٛ  اإلٌماء إٌظشٞ ٌٍّحاػشج 

 اٌشٚا٠ح 2 4

لشاءج ٚذح١ًٍ ٌٍّخض سٚا٠ح 

اٌعش٠ّح ٚاٌؼماب 

 ٌذعر٠ٛفغىٟ

اإلٌماء إٌظشٞ ٌٍّحاػشج 

ذشظّح تؼغ اٌؼثاساخ + 

 اٌظؼثح

 شفٟٙ – ٠ِٟٛ 

 اٌشٚا٠ح 2 5

سٚا٠ح اٌعش٠ّح حفع ٍِخض ي

، ِٕٚح اٌطاٌة ٚاٌؼماب

حش٠ح إخر١اس ٍِخض ٌشٚا٠ح 

 .أخشٜ، ٠شغة تحفظٗ

ف١ٍُ أٚ )ِشا٘ذج ػًّ فٕٟ

ِغشح١ح ِأخٛرج ػٓ 

 فٟ ِخرثش اٌظٛخ (إٌراض

 ذحش٠شٞ– إعثٛػٟ 

اٌمظح  2 6
لشاءج فٟ لظض ت١ٍى١ٓ 

 ٌٍشاػشاٌىث١ش تٛشى١ٓ
 شفٟٙ – ٠ِٟٛ  اإلٌماء إٌظشٞ ٌٍّحاػشج

اٌمظح  2 7

لشاءج ٚذح١ًٍ إلحذٜ لظض 

– إتٕح اٌغ١ذ )لظح ت١ٍى١ٓ 

   (اٌفالحح

اإلٌماء إٌظشٞ ٌٍّحاػشج 

ذشظّح تؼغ اٌؼثاساخ + 

 اٌظؼثح

 شفٟٙ – ٠ِٟٛ 

اٌمظح  2 8

إتٕح )حفع ٍِخض ٌمظح 

، ِٕٚح (اٌفالحح– اٌغ١ذ 

اٌطاٌة حش٠ح إخر١اس لظح 

 .أخشٜ

ف١ٍُ أٚ )ِشا٘ذج ػًّ فٕٟ

ِغشح١ح ِأخٛرج ػٓ 

 فٟ ِخرثش اٌظٛخ (إٌراض

 ذحش٠شٞ– إعثٛػٟ 

 ذحش٠شٞ– شٙشٞ   اخرثاس  2 9

اٌمظح  2 10

لشاءج ٚذح١ًٍ إلحذٜ لظض 

 إ٠فاْ تٛٔٓ

 

اإلٌماء إٌظشٞ ٌٍّحاػشج 

ذشظّح تؼغ اٌؼثاساخ + 

 اٌظؼثح

 شفٟٙ – ٠ِٟٛ 

اٌمظح  2 11

 خش٠ف حفع ِمطغ ِٓ لظح 

، ِٕٚح اٌطاٌة حش٠ح تاسد

 .إخر١اس  لظح أخشٜ

ف١ٍُ أٚ )ِشا٘ذج ػًّ فٕٟ

ِغشح١ح ِأخٛرج ػٓ 

 فٟ ِخرثش اٌظٛخ (إٌراض

 ذحش٠شٞ– إعثٛػٟ 

اٌّغشح١ح   2 12
لشاءج فٟ اٌّغشح١اخ  

 إٌصش٠ح اٌشٚع١ح 
 شفٟٙ – ٠ِٟٛ  اإلٌماء إٌظشٞ ٌٍّحاػشج

اٌّغشح١ح  2 13

لشاءج ٚذح١ًٍ ٌّغشح١ح  

ٌٍىاذة اٌىث١ش  (اٌذب)

 ذش١خٛف

اإلٌماء إٌظشٞ ٌٍّحاػشج 

ذشظّح تؼغ اٌؼثاساخ + 

 ٚاٌعًّ  اٌظؼثح

 شفٟٙ – ٠ِٟٛ 

 ذحش٠شٞ– إعثٛػٟ ِشا٘ذج ػشع ٌٍّغشح١ح  حفع  ٍِخض ِٓ ِغشح١ح اٌّغشح١ح  2 14
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اٌذب ، ِٕٚح اٌطاٌة حش٠ح 

 .إخر١اس ِغشح١ح أخشٜ

 فٟ ِخرثش اٌظٛخ

 ذحش٠شٞ– شٙشٞ   اخرثاس  1 

  
ػطٍح 

ٔظف اٌغٕح 
  

 

15 2 
اٌغ١شج 

اٌزاذ١ح 

دساعح أُ٘ أعظ وراتح 

 اٌغ١شج اٌزاذ١ح 
 شفٟٙ – ٠ِٟٛ  اإلٌماء إٌظشٞ ٌٍّحاػشج

16 2 
اٌغ١شج 

اٌزاذ١ح 

لشاءج فٟ اٌغ١شج اٌزاذ١ح ٌؼذد 

 ِٓ األدتاء اٌشٚط
 شفٟٙ – ٠ِٟٛ  اإلٌماء إٌظشٞ ٌٍّحاػشج

17 2 
اٌغ١شج 

اٌزاذ١ح 

لشاءج فٟ اٌغ١شج اٌزاذ١ح ألحذ 

حغة إخر١اس )األدتاء اٌشٚط

 (اٌطاٌة

اٌرطث١ك ػٓ ؽش٠ك ل١اَ 

اٌطاٌة تغشد إٌراض  اٌزٞ 

 إخراسٖ

 ذحش٠شٞ– إعثٛػٟ 

اٌحىا٠ح  2 18
لشاءج فٟ اٌحىا٠اخ ٚإخر١اس 

 ٍِخض ٌٍحفع

اإلٌماء إٌظشٞ ٌٍّحاػشج 

ذشظّح تؼغ اٌؼثاساخ + 

 اٌظؼثح

 ذحش٠شٞ– إعثٛػٟ 

19 2 
اٌّماٌح 

اٌظحف١ح 

لشاءج فٟ اٌّماالخ ٚإخر١اس 

 ٍِخض ٌٍحفع
 شفٟٙ – ٠ِٟٛ  اإلٌماء إٌظشٞ ٌٍّحاػشج 

 ذحش٠شٞ– شٙشٞ   إخرثاس  1 20

ِٕالشح  2 21

ِٕالشح تحٛز اٌطٍثح اٌرٟ 

أعضٚ٘ا خالي اٌؼطٍح ػٓ 

ٔراض ٔصشٞ سٚعٟ ذُ إخر١اسٖ 

 .ِٓ لثٍُٙ

 

 

 شفٟٙ- ٠ِٟٛ اإلٌماء إٌظشٞ ٌٍّحاػشج لشاءج فٟ ِٛػٛع إٌمذ إٌمذ األدتٟ  2 22

 إخر١اس ٍِخض ٌٍحفعإٌمذ األدتٟ  2 23

اإلٌماء إٌظشٞ ٌٍّحاػشج 

ذشظّح تؼغ اٌؼثاساخ + 

 اٌظؼثح

 ذحش٠شٞ– إعثٛػٟ 

 شفٟٙ- ٠ِٟٛ اإلٌماء إٌظشٞ ٌٍّحاػشج لشاءج فٟ ِٛػٛع اٌخطاتحاٌخطاتح  2 24

 إخر١اس ٍِخض ٌٍحفعاٌخطاتح  2 25

اإلٌماء إٌظشٞ ٌٍّحاػشج 

ذشظّح تؼغ اٌؼثاساخ + 

 اٌظؼثح

 ذحش٠شٞ– إعثٛػٟ 

26 2 
اٌخٛاؽش 

ٚاٌشعائً 

لشاءج فٟ ِٛػٛع  اٌخٛاؽش 

 ٚاٌشعائً
 اإلٌماء إٌظشٞ ٌٍّحاػشج

 شفٟٙ- ٠ِٟٛ

27 2 
اٌخٛاؽش 

ٚاٌشعائً 
 إخر١اس ٍِخض ٌٍحفع

اإلٌماء إٌظشٞ ٌٍّحاػشج 

ذشظّح تؼغ اٌؼثاساخ + 

 اٌظؼثح

 ذحش٠شٞ– إعثٛػٟ 

 ذحش٠شٞ– شٙشٞ   إخرثاس  2 28

29 2 
ٔشاؽ ال 

طفٟ   

ص٠اسج ِىرثح اٌمغُ ٌإلؽالع 

ػٍٝ آخش اإلطذاساخ ِٓ 

 .ورة إٌصش اٌشٚعٟ

ذذس٠ة اٌطٍثح ػٍٝ ؽش٠مح 

إعرؼاسج اٌىرة ٚاٌثحس 

خالي سفٛف اٌّىرثح ػٓ 

 .حاظح وً ُِٕٙ

 

 ذحش٠شٞ–شٙشٞ   إخرثاس  2 30

   ِشاظؼح  2 31

 ٔٙائٟاخرثاس    1 32
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 البنية التحتية  .12

 

   ال ٠ٛظذ ِٕٙط دساعٟ ِحذد. ـ اٌىرة اٌّمشسج اٌّطٍٛتح 1

 ٔراظاخ األدتاء اٌشٚط إٌصش٠ح   (اٌّظادس)ـ اٌّشاظغ اٌشئ١غ١ح 2

- Александр Солженицын – литература когда 

говорит нет  

اـ اٌىرة ٚاٌّشاظغ اٌرٟ ٠ٛطٝ تٙا                 

 (....  ,اٌرماس٠ش , اٌّعالخ اٌؼ١ٍّح  )

 

 ب ـ ِٛالغ االٔرش١ٔد

 

 

 ....,اٌّشاظغ االٌىرش١ٔٚح

ٔراظاخ األدتاء ، ٌٕذسج ٍِخض اٌثحس ػثش اإلٔرشٔد ػٓ 

  .ٚظٛد٘ا فٟ اٌّىرثاخ

 

 

 خطة تطىير المقرر الدراسي  .13

 .ذٛف١ش ورة ِٕٙع١ح حذ٠صح تاٌٍغح اٌشٚع١ح ٌّادج إٌصش -1

 ٌٍٕراظاخ األدت١ح ذّىٓ اٌطٍثح ِٓ ِشا٘ذج إٌراض ػٍٝ شىً ػًّ فٕٟ ع١ّٕائٟ أٚ CDذٛف١ش ألشاص  -2

ِغشحٟ، ِّا ٌٙزٖ اٌّشا٘ذج األشش اٌىث١ش فٟ ؽثغ إٌض فٟ راوشج اٌطاٌة ٚظزتٗ ٌّؼشفح اٌّض٠ذ ػٓ 

 .إٌض ٚاٌىاذة

، ح١س ال٠ّىٓ ٌٍطاٌة ِؼشفح ٚحفع (فٟ ِىرثح اٌمغُ)ذٛف١ش ٔراظاخ األدتاء اٌشٚط تاٌٍغح اٌؼشت١ح  -3

.   إٌض تاٌٍغح اٌشٚع١ح ِا ٌُ ٠ىٓ لذ لشأٖ تاٌٍغح اٌؼشت١ح أٚالً 
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 وصف المقرر

النحى- المرحلة الرابعة   

 

  كهٛخ انهغبد/ جبيؼخ ثغذاد  انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ .1

  قسى انهغخ انشٔسٛخ انًشكض / ػهًٙ انقسى ال .2

 انُحٕ  سيض انًقشس/ اسى  .3

 ٕٚيٙ أشكبل انحضٕس انًزبحخ .4

2016/2017 انسُخ/ انفصم  .5  

  سبػخ 128 (انكهٙ)ػذد انسبػبد انذساسٛخ  .6

   23/10/2017 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .7

 أْذاف انًقشس .8

ادٔاد تعريف الطالب بمادة عمم الجممة في المغة الروسية و تركيب الجممة و تصنيف الجمل   

انًسُذ انّٛ)ألػضبء انجًهخ انشئٛسٛخ  يغ دساسخ رفصٛهٛخ الروسية البسيطة منها والمركبة  

كًب ٔٚؼّشف(. انًفؼٕل ثّ، انُؼذ ٔانظشف ثإَٔاػّ)ٔأػضبء انجًهخ انضبَٕٚخ  (ٔانًسُذ  

 انطبنت ػهٗ انجًم انًشكجخ ٔكٛفٛخ ركُٕٚٓب ٔا٘ االدٔاد انزٙ رسزخذو نهشثظ ثُٛٓب ٔيًب

فُٓبك سزخ إَاع يٍ انجًم انجسٛطخ ًٚكٍ رصُٛفٓب حست ٔجٕد اػضبء انجًهخ. رزكٌٕ  

ًٚكٍ رحذٚذْب حست ٔجٕد (يسزقهخ ٔربثؼخ)انشئٛسٛخ، ُْٔبك َٕػٍٛ يٍ انجًم انًشكجخ   

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  
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.انشثظ فٛٓب  

  ٔطشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزقٛٛىيقشسيخشجبد ال .10

  ْذاف انًؼشفٛخ األ- أ

.يؼشفخ االػضبء انشئٛسٛخ فٙ انجًهخ- 1أ  

.يؼشفخ االػضبء  انضبَٕٚخ فٙ انجًهخ-  2أ  

.يؼشفخ إَاع انجًم فٙ انهغخ انشٔسٛخ- 3أ  

.انًقبسَخ ثٍٛ اػضبء انجًهخ ثبنهغخ انشٔسٛخ ٔانهغخ انؼشثٛخ- 4أ  

  .انًقبسَخ ثٍٛ إَاع انجًم ثبنهغخ انشٔسٛخ ٔانهغخ انؼشثٛخ- 5أ

  .يقشس انخبصخ ثبلٚخانًٓبساداألْذاف -  ة 

.حم انزًبسٍٚ انًٕجٕدح فٙ انكزبة انًُٓجٙ – 1ة  

.ركهٛف انطهجخ ثبَشبء جًم ثبنهغخ انشٔسٛخ ثؼذ رحذٚذ يبرحزّٕٚ ْزِ انجًم يٍ اػضبء نهجًهخ – 2ة  

يؼشفخ انطبنت ثبنزحهٛم انقٕاػذ٘ نهجًهخ نٛزًكٍ يٍ فٓى انُص     -   3ة  

  

      طشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى 

    اٌ يٍ اْى طشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى ْٙ اششاك انطبنت فٙ ششح انًبدح انذساسٛخ ٔجؼهّ ٚششحٓب نجقٛخ صيالئّ 

.ػٍ طشٚق كزبثخ ثؼض االيضهخ ػهٗ انسجٕسح ٔحهٓب ثشكم يزكشس  

      طشائق انزقٛٛى 

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%)  

األْذاف انٕجذاَٛخ ٔانقًٛٛخ - ط  

.رؼهٛى انطبنت يٓبساد انحذٚش يٍ خالل انًحبٔسح ثٍٛ انطبنت ٔاألسزبر - 1         ط  

انًشبسكخ انفبػهخ نهطبنت فٙ طشح األسئهخ أ كٛفٛخ اإلجبثخ ػهٛٓب -2ط  

.االَزجبِ ٔاالدساك  -3ط  

  .  اسزؼذاد االسزبر ثزٕجّٛ انطهجخ ٔاػطبئٓى كم انًؼهٕيبد انزٙ يٍ شأَٓب سفغ يسزٕاْى- 4   ط
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     طشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى 

    اٌ يٍ اْى طشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى ْٙ اششاك انطبنت فٙ ششح انًبدح انذساسٛخ ٔجؼهّ ٚششحٓب نجقٛخ صيالئّ 

 ػٍ طشٚق كزبثخ ثؼض االيضهخ ػهٗ انسجٕسح ٔحهٓب ثشكم يزكشس

 

    طشائق انزقٛٛى 

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%)  

.(انًٓبساد األخشٖ انًزؼهقخ ثقبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخصٙ  )انًُقٕنخ انزأْٛهٛخ انًٓبساد انؼبيخ ٔ- د   

. حم انزًبسٍٚ انًٕجٕدح فٙ انكزبة انًُٓجٙ -1د  

. ركهٛف انطهجخ ثبَشبء جًم ثبنهغخ انشٔسٛخ ثؼذ رحذٚذ يبرحزّٕٚ ْزِ انجًم يٍ اػضبء نهجًهخ -2د  

   ثبنزحهٛم انقٕاػذ٘ نهجًهخ نٛزًكٍ يٍ فٓى انُص يؼشفخ انطبنت -3د
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 ثُٛخ انًقشس .11

يخشجبد انزؼهى  انسبػبد األسجٕع

 انًطهٕثخ

أٔ / اسى انٕحذح 

 انًٕضٕع

 طشٚقخ انزقٛٛى طشٚقخ انزؼهٛى

 انًؼشفخ ٔانفٓى 4 1
تصنيف الجمل من 

 حيث الغاية

االنقبء 

انُظش٘ 

 نهًحبضشح 

اخزجبس شفٕ٘ أ 

 رحشٚش٘

 ======= نفي الجمل المثبتة قذساد رُْٛخ 4 2
اخزجبس شفٕ٘ أ 

 رحشٚش٘

3 
االستفهام المباشر و  قذساد رُْٛخ 4

 الغير مباش

اخزجبس شفٕ٘ أ  =======

 رحشٚش٘

4 
عناصر الجملة  قذساد رُْٛخ 4

 الرئيسية

اخزجبس شفٕ٘ أ  =======

 رحشٚش٘

 قذساد رُْٛخ 4 5
 المسند اليه

اخزجبس شفٕ٘ أ  =======

 رحشٚش٘

 قذساد رُْٛخ 4 6
 التعبير عن المسند اليه

اخزجبس شفٕ٘ أ  =======

 رحشٚش٘

 قذساد رُْٛخ 4 7
 المسند

اخزجبس شفٕ٘ أ  =======

 رحشٚش٘

8 
وسائل التعبير عن  قذساد رُْٛخ 4

 المسند

اخزجبس شفٕ٘ أ  =======

 رحشٚش٘

9 
 قذساد رُْٛخ 4

 االفعال المساعدة
اخزجبس شفٕ٘ أ  =======

 رحشٚش٘

10 
الظروف انواعها،  قذساد رُْٛخ 4

 تصريفها، استخدامها

اخزجبس شفٕ٘ أ  =======

 رحشٚش٘

11 
 قذساد رُْٛخ 4

 المسند المركب
اخزجبس شفٕ٘ أ  =======

 رحشٚش٘

12 
 قذساد رُْٛخ 4

 المسند البسيط
اخزجبس شفٕ٘ أ  =======

 رحشٚش٘

13 
 قذساد رُْٛخ 4

اخزجبس شفٕ٘ أ  ======= المسند االسمي

 رحشٚش٘

 قذساد رُْٛخ 4 14
اخزجبس شفٕ٘ أ  ======= المسند الفعلي

 رحشٚش٘

15 
4 

 انًؼشفخ ٔانفٓى
عالمات التنقيط بين 

 المسند و المسند اليه

اخزجبس شفٕ٘ أ  =======

 رحشٚش٘
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 انًؼشفخ ٔانفٓى 4 16
 الظروف

اخزجبس شفٕ٘ أ  =======

 رحشٚش٘

17 
/ الظروف السببية انًؼشفخ ٔانفٓى 4

 وسائل التعبير عنها

اخزجبس شفٕ٘ أ  =======

 رحشٚش٘

18 
4 

 انًؼشفخ ٔانفٓى
/ ظروف المكان

 وسائل التعبير عنها

اخزجبس شفٕ٘ أ  =======

 رحشٚش٘

وسائل / ظروف الزمان انًؼشفخ ٔانفٓى 4 19

 التعبير عنها

اخزجبس شفٕ٘ أ  =======

 رحشٚش٘

20 

ظروف طريقة القيام  انًؼشفخ ٔانفٓى 4

وسائل التعبير / بالفعل 

 عنها

اخزجبس شفٕ٘ أ  =======

 رحشٚش٘

21 
/ ظروف الغاية  انًؼشفخ ٔانفٓى 4

 وسائل التعبير عنها

اخزجبس شفٕ٘ أ  =======

 رحشٚش٘

المبني للمجهول و المبني  انًؼشفخ ٔانفٓى 4 22

 للمعلوم

اخزجبس شفٕ٘ أ  =======

 رحشٚش٘

23 
ظاهرة تعدد اعضاء  انًؼشفخ ٔانفٓى 4

 الجملة

اخزجبس شفٕ٘ أ  =======

 رحشٚش٘

 انًؼشفخ ٔانفٓى 4 24
 الجمل المركبة

اخزجبس شفٕ٘ أ  =======

 رحشٚش٘

 انًؼشفخ ٔانفٓى 4 25
 السببية

اخزجبس شفٕ٘ أ  =======

 رحشٚش٘

 انًؼشفخ ٔانفٓى 4 26
 الشرطية

اخزجبس شفٕ٘ أ  =======

 رحشٚش٘

 انًؼشفخ ٔانفٓى 4 27
 الغاية

اخزجبس شفٕ٘ أ  =======

 رحشٚش٘

 النتيجة انًؼشفخ ٔانفٓى 4 28
اخزجبس شفٕ٘ أ  =======

 رحشٚش٘

29 

ادوات الربط  قذساد رُْٛخ 4

المستخدمة في الجمل 

 المركبة

اخزجبس شفٕ٘ أ  =======

 رحشٚش٘

30 
عالمات التنقيط بين  قذساد رُْٛخ 4

 الجمل المركبة

اخزجبس شفٕ٘ أ  =======

 رحشٚش٘
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 انجُٛخ انزحزٛخ .12

ـ انكزت انًقشسح انًطهٕثخ 1  Учебник русского языка для студентов иностранцев.

 Пулькина И.М.,.Захава-Некрасова Е.Б. Учебник 

русского языка для студентов иностранцев.М.1975 

 .Современный русский язык – синтаксис. Г.Ф   (انًصبدس)ـ انًشاجغ انشئٛسٛخ 2

Воробьева, М.С. Панюшева, И.В. Толстой. 

-Словообразования в русском и арабском 

языках 

اـ انكزت ٔانًشاجغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب            

  (.... ,انزقبسٚش , انًجالد انؼهًٛخ  )     

 أكاديمية العلوم في االتحاد –الصرف و النحو / اللغة الروسية 

. السوفيتي  

يٕاقغ االَزشَٛذ , ة ـ انًشاجغ االنكزشَٔٛخ

.... 

 

 

 خطخ رطٕٚش انًقشس انذساسٙ  .13

ركهٛف انطهجخ ثبػذاد ثحٕس نزؼشٚفٓى ػهٗ اْى يصبدس انُحٕ فٙ انهغخ انشٔسٛخ يٍ جٓخ ٔالػذادْى انٗ انؼًم   

ثبالضبفخ انٗ اسزخذاو كزت خبسجٛخ يخصصخ نحم انزًشُٚبد الصشاء انًبدح . ثجحٕس انزخشط يٍ جٓخ اخش

. ثبنًفشداد ٔاسبنٛت فٓى انُحٕ فٙ انهغخ انشٔسٛخ  

 

 قذساد رُْٛخ 4 31
 بناء الجمل المركبة

اخزجبس شفٕ٘ أ  =======

 رحشٚش٘
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 وصف المقرر

النحى- المرحلة الرابعة   

 

  كهٛخ انهغبد/ جبيؼخ ثغذاد  انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ .1

  قسى انهغخ انشٔسٛخ انًشكض / ػهًٙ انقسى ال .2

 انُحٕ  سيض انًقشس/ اسى  .3

 ٕٚيٙ أشكبل انحضٕس انًزبحخ .4

2016/2017 انسُخ/ انفصم  .5  

  سبػخ 128 (انكهٙ)ػذد انسبػبد انذساسٛخ  .6

   23/10/2016 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .7

 أْذاف انًقشس .8

ادٔاد تعريف الطالب بمادة عمم الجممة في المغة الروسية و تركيب الجممة و تصنيف الجمل   

انًسُذ انّٛ)ألػضبء انجًهخ انشئٛسٛخ  يغ دساسخ رفصٛهٛخ الروسية البسيطة منها والمركبة  

كًب ٔٚؼّشف(. انًفؼٕل ثّ، انُؼذ ٔانظشف ثإَٔاػّ)ٔأػضبء انجًهخ انضبَٕٚخ  (ٔانًسُذ  

 انطبنت ػهٗ انجًم انًشكجخ ٔكٛفٛخ ركُٕٚٓب ٔا٘ االدٔاد انزٙ رسزخذو نهشثظ ثُٛٓب ٔيًب

فُٓبك سزخ إَاع يٍ انجًم انجسٛطخ ًٚكٍ رصُٛفٓب حست ٔجٕد اػضبء انجًهخ. رزكٌٕ  

ًٚكٍ رحذٚذْب حست ٔجٕد (يسزقهخ ٔربثؼخ)انشئٛسٛخ، ُْٔبك َٕػٍٛ يٍ انجًم انًشكجخ   

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  
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.انشثظ فٛٓب  

 

 

  ٔطشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزقٛٛىيقشسيخشجبد ال .10

  ْذاف انًؼشفٛخ األ- أ

.يؼشفخ االػضبء انشئٛسٛخ فٙ انجًهخ- 1أ  

.يؼشفخ االػضبء  انضبَٕٚخ فٙ انجًهخ-  2أ  

.يؼشفخ إَاع انجًم فٙ انهغخ انشٔسٛخ- 3أ  

.انًقبسَخ ثٍٛ اػضبء انجًهخ ثبنهغخ انشٔسٛخ ٔانهغخ انؼشثٛخ- 4أ  

  .انًقبسَخ ثٍٛ إَاع انجًم ثبنهغخ انشٔسٛخ ٔانهغخ انؼشثٛخ- 5أ

  .يقشس انخبصخ ثبلٚخانًٓبساداألْذاف -  ة 

.حم انزًبسٍٚ انًٕجٕدح فٙ انكزبة انًُٓجٙ – 1ة  

.ركهٛف انطهجخ ثبَشبء جًم ثبنهغخ انشٔسٛخ ثؼذ رحذٚذ يبرحزّٕٚ ْزِ انجًم يٍ اػضبء نهجًهخ – 2ة  

يؼشفخ انطبنت ثبنزحهٛم انقٕاػذ٘ نهجًهخ نٛزًكٍ يٍ فٓى انُص     -   3ة  

  

      طشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى 

    اٌ يٍ اْى طشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى ْٙ اششاك انطبنت فٙ ششح انًبدح انذساسٛخ ٔجؼهّ ٚششحٓب نجقٛخ صيالئّ 

.ػٍ طشٚق كزبثخ ثؼض االيضهخ ػهٗ انسجٕسح ٔحهٓب ثشكم يزكشس  

 

 

      طشائق انزقٛٛى 

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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األْذاف انٕجذاَٛخ ٔانقًٛٛخ - ط  

.رؼهٛى انطبنت يٓبساد انحذٚش يٍ خالل انًحبٔسح ثٍٛ انطبنت ٔاألسزبر - 1         ط  

انًشبسكخ انفبػهخ نهطبنت فٙ طشح األسئهخ أ كٛفٛخ اإلجبثخ ػهٛٓب -2ط  

.االَزجبِ ٔاالدساك  -3ط  

  .  اسزؼذاد االسزبر ثزٕجّٛ انطهجخ ٔاػطبئٓى كم انًؼهٕيبد انزٙ يٍ شأَٓب سفغ يسزٕاْى- 4   ط

     طشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى 

    اٌ يٍ اْى طشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى ْٙ اششاك انطبنت فٙ ششح انًبدح انذساسٛخ ٔجؼهّ ٚششحٓب نجقٛخ صيالئّ 

 ػٍ طشٚق كزبثخ ثؼض االيضهخ ػهٗ انسجٕسح ٔحهٓب ثشكم يزكشس

 

 

    طشائق انزقٛٛى 

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%)  

 

 

 

.(انًٓبساد األخشٖ انًزؼهقخ ثقبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخصٙ  )انًُقٕنخ انزأْٛهٛخ انًٓبساد انؼبيخ ٔ- د   

. حم انزًبسٍٚ انًٕجٕدح فٙ انكزبة انًُٓجٙ -1د  

. ركهٛف انطهجخ ثبَشبء جًم ثبنهغخ انشٔسٛخ ثؼذ رحذٚذ يبرحزّٕٚ ْزِ انجًم يٍ اػضبء نهجًهخ -2د  

   ثبنزحهٛم انقٕاػذ٘ نهجًهخ نٛزًكٍ يٍ فٓى انُص يؼشفخ انطبنت -3د
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 ثُٛخ انًقشس .11

يخشجبد انزؼهى  انسبػبد األسجٕع

 انًطهٕثخ

أٔ / اسى انٕحذح 

 انًٕضٕع

 طشٚقخ انزقٛٛى طشٚقخ انزؼهٛى

 انًؼشفخ ٔانفٓى 4 1
تصنيف الجمل من 

 حيث الغاية

االنقبء 

انُظش٘ 

 نهًحبضشح 

اخزجبس شفٕ٘ أ 

 رحشٚش٘

 ======= نفي الجمل المثبتة قذساد رُْٛخ 4 2
اخزجبس شفٕ٘ أ 

 رحشٚش٘

3 
االستفهام المباشر و  قذساد رُْٛخ 4

 الغير مباش

اخزجبس شفٕ٘ أ  =======

 رحشٚش٘

4 
عناصر الجملة  قذساد رُْٛخ 4

 الرئيسية

اخزجبس شفٕ٘ أ  =======

 رحشٚش٘

 قذساد رُْٛخ 4 5
 المسند اليه

اخزجبس شفٕ٘ أ  =======

 رحشٚش٘

 قذساد رُْٛخ 4 6
 التعبير عن المسند اليه

اخزجبس شفٕ٘ أ  =======

 رحشٚش٘

 قذساد رُْٛخ 4 7
 المسند

اخزجبس شفٕ٘ أ  =======

 رحشٚش٘

8 
وسائل التعبير عن  قذساد رُْٛخ 4

 المسند

اخزجبس شفٕ٘ أ  =======

 رحشٚش٘

9 
 قذساد رُْٛخ 4

 االفعال المساعدة
اخزجبس شفٕ٘ أ  =======

 رحشٚش٘

10 
الظروف انواعها،  قذساد رُْٛخ 4

 تصريفها، استخدامها

اخزجبس شفٕ٘ أ  =======

 رحشٚش٘

11 
 قذساد رُْٛخ 4

 المسند المركب
اخزجبس شفٕ٘ أ  =======

 رحشٚش٘

12 
 قذساد رُْٛخ 4

 المسند البسيط
اخزجبس شفٕ٘ أ  =======

 رحشٚش٘

13 
 قذساد رُْٛخ 4

اخزجبس شفٕ٘ أ  ======= المسند االسمي

 رحشٚش٘

 قذساد رُْٛخ 4 14
اخزجبس شفٕ٘ أ  ======= المسند الفعلي

 رحشٚش٘

15 
4 

 انًؼشفخ ٔانفٓى
عالمات التنقيط بين 

 المسند و المسند اليه

اخزجبس شفٕ٘ أ  =======

 رحشٚش٘
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 انًؼشفخ ٔانفٓى 4 16
 الظروف

اخزجبس شفٕ٘ أ  =======

 رحشٚش٘

17 
/ الظروف السببية انًؼشفخ ٔانفٓى 4

 وسائل التعبير عنها

اخزجبس شفٕ٘ أ  =======

 رحشٚش٘

18 
4 

 انًؼشفخ ٔانفٓى
/ ظروف المكان

 وسائل التعبير عنها

اخزجبس شفٕ٘ أ  =======

 رحشٚش٘

وسائل / ظروف الزمان انًؼشفخ ٔانفٓى 4 19

 التعبير عنها

اخزجبس شفٕ٘ أ  =======

 رحشٚش٘

20 

ظروف طريقة القيام  انًؼشفخ ٔانفٓى 4

وسائل التعبير / بالفعل 

 عنها

اخزجبس شفٕ٘ أ  =======

 رحشٚش٘

21 
/ ظروف الغاية  انًؼشفخ ٔانفٓى 4

 وسائل التعبير عنها

اخزجبس شفٕ٘ أ  =======

 رحشٚش٘

المبني للمجهول و المبني  انًؼشفخ ٔانفٓى 4 22

 للمعلوم

اخزجبس شفٕ٘ أ  =======

 رحشٚش٘

23 
ظاهرة تعدد اعضاء  انًؼشفخ ٔانفٓى 4

 الجملة

اخزجبس شفٕ٘ أ  =======

 رحشٚش٘

 انًؼشفخ ٔانفٓى 4 24
 الجمل المركبة

اخزجبس شفٕ٘ أ  =======

 رحشٚش٘

 انًؼشفخ ٔانفٓى 4 25
 السببية

اخزجبس شفٕ٘ أ  =======

 رحشٚش٘

 انًؼشفخ ٔانفٓى 4 26
 الشرطية

اخزجبس شفٕ٘ أ  =======

 رحشٚش٘

 انًؼشفخ ٔانفٓى 4 27
 الغاية

اخزجبس شفٕ٘ أ  =======

 رحشٚش٘

 النتيجة انًؼشفخ ٔانفٓى 4 28
اخزجبس شفٕ٘ أ  =======

 رحشٚش٘

29 

ادوات الربط  قذساد رُْٛخ 4

المستخدمة في الجمل 

 المركبة

اخزجبس شفٕ٘ أ  =======

 رحشٚش٘

30 
عالمات التنقيط بين  قذساد رُْٛخ 4

 الجمل المركبة

اخزجبس شفٕ٘ أ  =======

 رحشٚش٘
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 انجُٛخ انزحزٛخ .12

ـ انكزت انًقشسح انًطهٕثخ 1  Учебник русского языка для студентов иностранцев.

 Пулькина И.М.,.Захава-Некрасова Е.Б. Учебник 

русского языка для студентов иностранцев.М.1975 

 .Современный русский язык – синтаксис. Г.Ф   (انًصبدس)ـ انًشاجغ انشئٛسٛخ 2

Воробьева, М.С. Панюшева, И.В. Толстой. 

اـ انكزت ٔانًشاجغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب            

  (.... ,انزقبسٚش , انًجالد انؼهًٛخ  )     

 أكاديمية العلوم في االتحاد –الصرف و النحو / اللغة الروسية 

. السوفيتي  

يٕاقغ االَزشَٛذ , ة ـ انًشاجغ االنكزشَٔٛخ

.... 

 

 

 خطخ رطٕٚش انًقشس انذساسٙ  .13

ركهٛف انطهجخ ثبػذاد ثحٕس نزؼشٚفٓى ػهٗ اْى يصبدس انُحٕ فٙ انهغخ انشٔسٛخ يٍ جٓخ ٔالػذادْى انٗ انؼًم   

ثبالضبفخ انٗ اسزخذاو كزت خبسجٛخ يخصصخ نحم انزًشُٚبد الصشاء انًبدح . ثجحٕس انزخشط يٍ جٓخ اخش

. ثبنًفشداد ٔاسبنٛت فٓى انُحٕ فٙ انهغخ انشٔسٛخ  

 

 

 

 

 

 قذساد رُْٛخ 4 31
 بناء الجمل المركبة

اخزجبس شفٕ٘ أ  =======

 رحشٚش٘
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 وصف المقرر

  تاريخ األدب–المرحلة الرابعة 

 

 كهٛخ انهغبد/ ثغذاد خبيؼخ  انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ .1

 انهغخ انشٔسٛخ    انًشكز / ػهًٙ انقسى ال .2

 ربسٚخ االدة سيز انًقشس/ اسى  .3

  سبػبد اسجٕػٛبًا 6  أشكبل انسضٕس انًزبزخ .4

  سُٕ٘ انسُخ/ انفظم  .5

  سبػخ192 (انكهٙ)ػذد انسبػبد انذساسٛخ  .6

 24/10/2017 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .7

 أْذاف انًقشس .8

 تعريف طلبة املرحلة الرابعة عن ماهية وصور وأشكال االدب الروسي القدمي  -1

  تطوير قابليتهم وزيادة الكفاءة العلمية -2

  رفدهم مبعلومات أدبية رصينة لغرض حتسني مستواهم الفكري -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

  ٔطشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزقٛٛىيقشسيخشخبد ال .10
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  ْذاف انًؼشفٛخ األ- أ
  أٌ ٚزؼشف انطبنت انٗ طٕس ٔأشكبل يٍ االدة انشٔسٙ انقذٚى -1أ
 أٌ ٚفٓى انطبنت كَُٕٛخ االدة انقذٚى ثؼذ أٌ رؼشف ػهٗ أطٕنّ ٔإَٔاػّ ٔػالقزّ ثبالداة االخشٖ- 2 

  .يقشس انخبطخ ثبلٚخانًٓبساداألْذاف -  ة 

   انًٓبساد انًؼشفٛخ –1ة
يؼشفخ انطبنت ثطجٛؼخ انؼالقخ ثٍٛ االدة انشٔسٙ انقذٚى نهقشٍَٛ انسبثغ ػشش ٔانثبيٍ ػشش -    2ة

يٓبساد انجسش ٔانًقبسَخ ثٍٛ االدة انشٔسٙ ٔاالداة االخُجٛخ االخشٖ -    3ة

 انزؼشف انٗ يفشادد ٔاططالزبد أدثٛخ ضًٍ انقبيٕس االدثٙ انسذٚش-    4ة
      طشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى 

 طشٚقخ االنقبء انُظش٘ -1
 انزٕضٛر ٔانششذ  -2
 انًكزجخ ٔانًخزجش -3

 
      طشائق انزقٛٛى 

 

 دسخبد االيزسبَبد انشٓشٚخ  -1
 انًشبسكخ ٔانسضٕس -2
 يطبنجخ انطبنت ثأػذاد ثسٕس قظٛشح ضًٍ انًُٓح انًطهٕة ٔرقًٛٛٓب -3
 األْذاف انٕخذاَٛخ ٔانقًٛٛخ - ج

  . اٌ ٚزكفم االسزبر ثًزبثؼخ اداء انطبنت نهٕاخت انجٛزٙ فٙ انٕقذ انًسذد-1ج

 . ػًم زهقخ خًبػٛخ ٔزٕاس خًبػٙ ثٍٛ انطهجخ-2ج

 . انزؼبيم يغ انطهجخ ثشكم اخالقٙ ٚهٛق ثبالسزبر اندبيؼٙ ٔكزنك ثبنطبنت اندبيؼٙ-3ج

. انزشكٛز ػهٗ انزشكٛز ػهٗ انًٓبساد انزُْٛخ نهطبنت-  4   ج

ثم ٚكٌٕ انزًبٚز ػهٗ زسبة ػهًٛخ , ػذو انزًٛٛز ثٍٛ طبنت ٔاخش ػهٗ زسبة انًسسٕثٛخ ٔانقشثٗ- 5ج

 .انطبنت َٔشبطّ انظفٙ ٔانززايّ ٔاخالقّ
     طشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى 

 طشٚقخ االنقبء انُظش٘.1
 انزٕضٛر ٔانششذ .2

 انًكزجخ ٔانًخزجش.3
    طشائق انزقٛٛى 

 دسخبد االيزسبَبد انشٓشٚخ .1
 انًشبسكخ ٔانسضٕس.2

 يطبنجخ انطبنت ثأػذاد ثسٕس قظٛشح ضًٍ انًُٓح انًطهٕة ٔرقًٛٛٓب.3

 

 



  
 3الصفحة 

 
  

 

. (انًٓبساد األخشٖ انًزؼهقخ ثقبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ  )انًُقٕنخ انزأْٛهٛخ انًٓبساد انؼبيخ ٔ- د 

 (قذسح انطبنجخ ػهٗ انزؼجٛش ػٍ أفكبسِ ثثقخ ٔٔضٕذ  ) انزٕاطم انكاليٙ ثبنهغخ انشٔسٛخ -1د

 (انقذسح ػهٗ رسٕٚم أفكبسِ انٗ كزبثخ ٔاضسخ ٔيفٕٓيخ نالخشٍٚ ) االرظبل انكزبثٙ ثبنهغخ انشٔسٛخ -2د
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 ثُٛخ انًقشس .11

يخشخبد انزؼهى  انسبػبد األسجٕع

 انًطهٕثخ
أٔ / اسى انٕزذح 

 انًٕضٕع
 طشٚقخ انزقٛٛى طشٚقخ انزؼهٛى

االدة انشٔسٙ  ثكبنٕسٕٚس      6 1     

 انقشٔ٘ انقذٚى
االنقبء 

 انشفٕ٘
طشذ أسئهخ 

 خالطخ انًبدح
يقبالد رقذو يٍ قجم  ثكبنٕسٕٚس 6 2     

انطالة ثخظٕص 

 انًبدح 

االنقبء 

 انشفٕ٘

طشذ أسئهخ 

 خالطخ انًبدح

     3 
 

داسٚب انكسٛفُٛب  ثكبنٕسٕٚس 6

 دٚشخبفٍٛ
االنقبء 

 انشفٕ٘
طشذ أسئهخ  

 خالطخ انًبدح

   أيزسبٌ ٕٚيٙ  ثكبنٕسٕٚس 6 4     
َٛكٕال٘ يٛخالفٛح  ثكبنٕسٕٚس 6 5     

 كبسيزٍٚ 
االنقبء 

 انشفٕ٘
طشذ أسئهخ 

 خالطخ انًبدح
يقبالد رقذو يٍ قجم  ثكبنٕسٕٚس 6 6     

انطالة ثخظٕص 

 انًبدح

االنقبء 

 انشفٕ٘
طشذ أسئهخ 

 خالطخ انًبدح

   أيزسبٌ شٓش٘  ثكبنٕسٕٚس 6 7     
يٛخبئٛم فبسٛهٛفح  ثكبنٕسٕٚس 6 8     

 نٕيَٕٕسف

االنقبء 

 انشفٕ٘

طشذ أسئهخ 

 خالطخ انًبدح
يقبالد رقذو يٍ قجم  ثكبنٕسٕٚس 6 9     

 انطهجخ 
االنقبء 

 انشفٕ٘
طشذ أسئهخ 

 خالطخ انًبدح
   أيزسبٌ ٕٚيٙ ثكبنٕسٕٚس 6  10     
أٚفبٌ اَذسٚفٛح  ثكبنٕسٕٚس  6 11     

 كشٚهٕف

االنقبء 

 انشفٕ٘

طشذ أسئهخ 

 خالطخ انًبدح
يقبالد رقذو يٍ قجم  ثكبنٕسٕٚس 6  12     

انطهجخ رخض 

 انًٕضٕع

االنقبء 

 انشفٕ٘

طشذ أسئهخ 

 خالطخ انًبدح

انكسبَذسسٛشكٛفٛح  ثكبنٕسٕٚس 6 13     

 كشٚجٛذٚف

االنقبء 

 انشفٕ٘ 

طشذ أسئهخ 

 خالطخ انًبدح
   أيزسبٌ شٓش٘ ثكبنٕسٕٚس 6 14      
االنقبء  يكزجخ ٔيخزجش ثكبنٕسٕٚس  6 15      

 انشفٕ٘

طشذ أسئهخ 

 خالطخ انًبدح
انكسبَذس سٛشكٛفٛح  ثكبنٕسٕٚس 6 16     

 ثٕشكٍٛ 

االنقبء 

 انشفٕ٘

طشذ أسئهخ 

 خالطخ انًبدح
يقبالد رقذو يٍ قجم  ثكبنٕسٕٚس 6 17     

 انطهجخ 

االنقبء 

 انشفٕ٘

طشذ أسئهخ 

 زالطخ انًبدح
االنقبء  أيزسبٌ ٕٚيٙ  ثكبنٕسٕٚس 6 18      

 انشفٕ٘ 

طشذ أسئهخ 

 خالطخ انًبدح
يٛخبئٛم ٕٚسٚفٛح  ثكبنٕسٕٚس 6 19     

 نٛشيَٕزٕف

االنقبء 

 انشفٕ٘

طشذ أسئهخ 

 خالطخ انًبدح
االنقبء  يشاخؼخ انجسٕس ثكبنٕسٕٚس 6 20     

 انشفٕ٘

طشذ أسئهخ 

 خالطخ انًبدح
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كتاب منهجي لطلبة ..االدب الروسسي للقرنني السابع عشر والثامن عشر  ـ انكزت انًقشسح انًطهٕثخ 1
  1962...املرحلة الرابعة 

 .Опыт художественного исследования А -   (انًظبدس)ـ انًشاخغ انشئٛسٛخ 2
Солженицыным 

 اـ انكزت ٔانًشاخغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب                

  (.... ,انزقبسٚش , انًدالد انؼهًٛخ ) 
 

يٕاقغ االَزشَٛذ , ة ـ انًشاخغ االنكزشَٔٛخ

    .... 
االطالع على النتاجات الكتاب الروسي احلديثة يف املواقع االلكرتونية 

َٛكٕال٘ فبسٛهٛفح   ثكبنٕسٕٚس 6 21     

 غٕغٕل

االنقبء 

 انشفٕ٘

طشذ أسئهخ 

 خالطخ انًبدح
يقبالد رقذو يٍ قجم  ثكبنٕسٕٚس 6 22     

انطهجخ رخض 

 انًٕضٕع

االنقبء 

 انشفٕ٘

طشذ أسئهخ 

 خالطخ انًبدح

االنقبء  أيزسبٌ ٕٚيٙ ثكبنٕسٕٚس 6  23    

 انشفٕ٘

طشذ أسئهخ 

 خالطخ انًبدح
أٚفبٌ سٛشكٛفٛح  ثكبنٕسٕٚس 6 24    

 رٕسغُٛٛف

االنقبء 

 انشفٕ٘

طشذ أسئهخ 

 خالطخ انًبدح
يقبالد رقذو يٍ قجم  ثكبنٕسٕٚس 6 25     

انطهجخ رخض 

 انًٕضٕع

االنقبء 

 انشفٕ٘

طشذ أسئهخ 

 خالطخ انًبدح

نٛف َٛكٕالٚفح  ثكبنٕسٕٚس 6 26     

 رٕنٕسزٕ٘

االنقبء 

 انشفٕ٘

طشذ أسئهخ 

 خالطخ انًبدح
االنقبء  أيزسبٌ شٓش٘ ثكبنٕسٕٚس 6 27    

 انشفٕ٘

طشذ أسئهخ 

 خالطخ انًبدح
فٕٛدس يٛخبئٛهفٛح  ثكبنٕسٕٚس 6 28    

 دٔسزٕٚفسكٙ

االنقبء 

 انشفٕ٘ 

طشذ أسئهخ 

خالطخ انًبدح 

 
يقبالد رقذو يٍ قجم  ثكبنٕسٕٚس 6 29     

انطهجخ رخض 

 انًٕضٕع

االنقبء 

 انشفٕ٘

طشذ أسئهخ 

 خالطخ انًبدح

أَطٕاٌ ثبفٛهٛح  ثكبنٕسٕٚس 6 30     

 رشٛخٕف

االنقبء 

 انشفٕ٘

طشذ أسئهخ 

 خالطخ انًبدح 
االنقبء  يشاخؼخ انجسٕس ثكبنٕسٕٚس 6 31      

 انشفٕ٘

طشذ أسئهخ 

 خالطخ انًبدح
االنقبء  يشاخؼخ شبيهخ ثكبنٕسٕٚس 6 32      

 انشفٕ٘

طشذ أسئهخ 

 خالطخ انًبدح
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. انطهت يٍ انطبنت االسزفبدح يٍ االَزشَذ كٕسٛهخ ػهًٛخ نًزبثؼخ انًٕاضٛغ األدثٛخ 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

  علم اللغة –المرحلة الرابعة 

 

 

  جبيؼخ ثغذاد–كهٛخ انهغبد  انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ .1

 انهغخ انشٔسٛخ    انًشكض / ػهًٙ انقسى ال .2

 ػهى انهغخ سيض انًقشس/ اسى  .3

 حضٕس٘ أشكبل انحضٕس انًزبحخ .4

 سُٕ٘ انسُخ/ انفصم  .5

  (انكهٙ)ػذد انسبػبد انذساسٛخ  .6

 2017 - 10 – 20 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .7

 أْذاف انًقشس .8

 .تعريف الطمبة بمبادئ عمم المغة. 1

رفد الطمبة بمعمومات عن نظام المغة بمختمف مستوياته بهدف تطوير قابميتهم وزيادة . 2
 .معموماتهم التواصمية

 زيادة مهارات الطمبة بالمغة الروسية. 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
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  ٔطشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزقٛٛىيقشسيخشجبد ال .10

  ْذاف انًؼشفٛخ األ- أ
  رقذٚى يؼهٕيبد ػٍ ػهى انهغخ-1أ

  رطٕٚش انًٓبساد ثبنهغخ انشٔسٛخ-2أ

 

  .يقشس انخبصخ ثبلٚخانًٓبساداألْذاف -  ة 

  صٚبدح انًفشداد ثبنهغخ انشٔسٛخ –1ة

  انًسبػذح ػهٗ فٓى انُصٕص ثبنهغخ انشٔسٛخ - 2ة

  

      طشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى 

 

 َظش٘

 

 
      طشائق انزقٛٛى 

 ايزحبٌ رحشٚش٘ ٔشفٕ٘

 

 

 
 األْذاف انٕجذاَٛخ ٔانقًٛٛخ - ج

. رؼهٛى انطبنت يٓبساد انحذٚث يٍ خالل انًحبٔسح ثٍٛ انطبنت ٔاألسزبر -1ج

. انًشبسكخ انفبػهخ نهطبنت فٙ طشح األسئهخ أ كٛفٛخ اإلجبثخػهٛٓب -2ج

 .االَزجبِ ٔاالدساك -  3ج
     طشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى 

 

 ٔاالرصبل انزٕاصم

 
    طشائق انزقٛٛى 

شفٕ٘ ٔ   رحشٚش٘اخزجبس
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. (انًٓبساد األخشٖ انًزؼهقخ ثقبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخصٙ  )انًُقٕنخ انزأْٛهٛخ انًٓبساد انؼبيخ ٔ- د 

قذسح انطبنت ػهٗ انزؼجٛش ػٍ أفكبسِ ثٕضٕح ٔثقّ ) انكاليٙ ثبنهغخ انشٔسٛخ   انزٕاصم -1د- 1د

. (ثبنكالو

انقذسح ػهٗ رحٕٚم أفكبسِ انٗ كزبثخ ٔاضحخ ٔيفٕٓيخ  ) ثبنهغخ انشٔسٛخ أ انؼشثٛخ االرصبل انكزبثٙ - 2د

 .(يٍ االخشٍٚ
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 ثُٛخ انًقشس .11

يخشجبد انزؼهى  انسبػبد األسجٕع

 انًطهٕثخ
أٔ / اسى انٕحذح 

 انًٕضٕع
 طشٚقخ انزقٛٛى طشٚقخ انزؼهٛى

الكلمة -  التركيب الداللي للكلمة  ثكبنٕسٕٚط 2 1
 أحادية المعنى

  

   الكلمة متعددة المعاني ثكبنٕسٕٚط 2 2
   أنماط  المعنى المعجمي ثكبنٕسٕٚط 2 3
   طرق تطور معنى الكلمة ثكبنٕسٕٚط 2 4
   مفهوم المشترك اللفظي ثكبنٕسٕٚط 2 5

 خصائص –نظام اللغة المعجمي  ثكبنٕسٕٚط 2 6
 نظام اللغة الفرعي المعجمي

  

مفهوم العالقات الصرفية والتركيبية  ثكبنٕسٕٚط 2 7
 في النظام المعجمي

  

   التنظيم التركيبي للنظام المعجمي ثكبنٕسٕٚط 2 8

 العبارة الثابتة –العبارات المسكوكة  ثكبنٕسٕٚط 2 9
 وسماتها

  

   تصنيف العبارات الثابتة ثكبنٕسٕٚط 2 10
   مسألة التنظيم في العبارات الثابتة ثكبنٕسٕٚط 2 11

الخصوصية القومية في العبارات  ثكبنٕسٕٚط 2 12
 الثابتة

  

   مادة القواعد مفاهيمها األساسية ثكبنٕسٕٚط 2 13
   مفهوم المعنى القواعدي ثكبنٕسٕٚط 2 14
   أنماط المعاني القواعدية في اللغة ثكبنٕسٕٚط 2 15

الصيغة القواعدية للكلمة بوصفها  ثكبنٕسٕٚط 2 16
 وسيلة للتعبير عن المعنى القواعدي

  

أنواع الفئات القواعدية وطرق التعبير  ثكبنٕسٕٚط 2 17
 عنها في لغات العالم

  

مفهوم الباراديغم وأنماط الجداول  ثكبنٕسٕٚط 2 18
 الصرفية

  

علم الصرف بوصفه أحد أقسام  ثكبنٕسٕٚط 2 19
 القواعد 

  

التغييرات التاريخية للتشكيلة  ثكبنٕسٕٚط 2 20
 المورفيمية للكلمة

  

   مسألة تحديد أقسام الكالم ثكبنٕسٕٚط 2 21

علم النحو بوصفه أحد أقسام  ثكبنٕسٕٚط 2 22
 مادة النحو.  القواعد

  

   آليات النحو. مفهوم السنتاكسيم ثكبنٕسٕٚط 2 23
   نحو اإلقترانات اللعوية  ثكبنٕسٕٚط 2 24
   الجملة والقول ثكبنٕسٕٚط 2 25
   سمات الجملة ثكبنٕسٕٚط 2 26
   الجانب التركيبي لدراسة الجملة ثكبنٕسٕٚط 2 27
   الجانب التواصلي لدراسة الجملة ثكبنٕسٕٚط 2 28
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 ـ انكزت انًقشسح انًطهٕثخ 1
 تأليف. أساسيات نظرية المغة والتواصل :

. موسكو. تشاريكوفا و بوبوفا و ستيرنين

2012  . 

 تشاريكوفا : تحرير. مدخل الى عمم المغة

 .  2005. فارونيش. وستيرنين

   
. باالشوفا وآخرون. ف. ل. مقدمة في المسانيات   (انًصبدس)ـ انًشاجغ انشئٛسٛخ 2

. 2013موسكو 
- Средства создания комического в 

рассказе А.П. Чехова. ((Злой 

Мальика)) 
 اـ انكزت ٔانًشاجغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب                

  (.... ,انزقبسٚش , انًجالد انؼهًٛخ ) 
 موسكو. كودوخوف. إ.ف. المسانيات العامة .

2009. 

 فارونيش. بوبوفا وستيرنين. عمم المغة العام .

2007. 

 بيروت. روبير مارتين. مدخل لفهم المسانيات .

   الجانب الداللي لدراسة الجملة ثكبنٕسٕٚط 2 29
   أنواع تصنيف اللغات ثكبنٕسٕٚط 2 30
   التصنيف الوظيفي للغات ثكبنٕسٕٚط 2 31

الكتابة والمراحل األساسية لتاريخ  ثكبنٕسٕٚط 2 32
 تطورها

  

األبجديات والرسوم الكتابية وأنواع  ثكبنٕسٕٚط 2 33
 الكتابات

  

استعمال منجزات علم اللغة  في  ثكبنٕسٕٚط 2 34
 العمل التطبيقي
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2007. 

 موسكو. كودوخوف. إ.ف. المسانيات العامة .

2009. 

 فارونيش. بوبوفا وستيرنين. عمم المغة العام .

2007. 

 بيروت. روبير مارتين. مدخل لفهم المسانيات .

2007. 

 موسكو. بارخوداروف. س.ل. المغة والترجمة .

2013  . 

 س.ن. نظريات وتاريخ عمم المسانيات .

 .   2008. موسكو. شارافوتدينوفا

 
يٕاقغ االَزشَٛذ , ة ـ انًشاجغ االنكزشَٔٛخ

.... 
 موسكو. كودوخوف. إ.ف. المسانيات العامة .

2009. 

 فارونيش. بوبوفا وستيرنين. عمم المغة العام .

2007. 

 بيروت. روبير مارتين. مدخل لفهم المسانيات .

2007. 
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 موسكو. بارخوداروف. س.ل. المغة والترجمة .

2013  . 

 س.ن. نظريات وتاريخ عمم المسانيات .

 .   2008. موسكو. شارافوتدينوفا
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االطالع ػهٗ  االخش انًسزجذاد فٙ رطٕس ػهى انهغخ انشٔسٙ 

 

 

 
 


