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 ًَىرج وصف انًقشس

 

 وصف انًقشس

 

 

 جبمعخ ثغذاد انمؤسسخ انزعهٕمٕخ .1

   لسم انهغخ االسجبوٕخ   انمزكش / عهمٓ انمسم ال .2

 لزاءح رمش انممزر/ اسم  .3

 اسجُعٓ أشكبل انذضُر انمزبدخ .4

 سىُْ  انسىخ/ انفظم  .5

 60 (انكهٓ)عذد انسبعبد انذراسٕخ  .6

 2017-10-1 ربرٔخ إعذاد ٌذا انُطف  .7

 أٌذاف انممزر .8

 النص فهم وكيفية العلة وحروف الصحيحة الحروف بين والتمييز الحروف نطق على والتركيز الصحيح واللفظ القراءة تعلم
 األسئلة جميع عن خاللها من يجيب مبسطة بفكرة النص تلخيص ومحاولة عام بشكل

 
 
 
 
 

 
 

 

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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  َطزائك انزعهٕم َانزعهم َانزمٕٕمممزرمخزجبد ال .10

  ٌذاف انمعزفٕخ األ- أ
  َانفٍم  انمعزفخ-1أ

 انمخزهفخ انىظُص معىّ ٔعزف أن  -2أ

 -انىظُص معبوٓ ٔفٍم أن -3أ 
 - 5أ

 

  .ممزر انخبطخ ثبلٔخانمٍبراداألٌذاف -  ة 

 انمفزداد مه انكثٕز َمعزفخ سهٕم ثىطك انمزاءح  رعهم -1ة

 رهكؤ دَن انسهٕمخ انمزاءح انطبنت معزفخ – 2ة

 -  3ة

 -    4ة
      طزائك انزعهٕم َانزعهم 

  ثبنهغخ دُار ٔفزخ عهٍٕب َاإلجبثخ انطهجخ عهّ أسئهخ طزح طزق

 انمفزداد نمعبوٓ َاالسزٕعبة ثبنفٍم مزمذمخ طزق

 
      طزائك انزمٕٕم 

 َرذزٔزٔخ شفٍٕخ اخزجبراد

 َانمزبثعخ انذضُر

 َلزٍب فٓ َانجذُس انزمبرٔز اوجبس

 
 األٌذاف انُجذاوٕخ َانمٕمٕخ - ج

 انمفزداد مه انكثٕز َمعزفخ سهٕم ثىطك انمزاءح  رعهم-1ج

- 2ج

- 3ج

-   4ج

  
     طزائك انزعهٕم َانزعهم 

 

 ٌَذا ثٍب َانىطك انمفزداد رعهم عهّ َرسبعذي نهطبنت انىض فكزح رمزة مهظمبد أَ طُر إٔضبح َسبئم

 انىظزٔخ انمذبضزاد خالل مه

 
    طزائك انزمٕٕم 

  شفٍٕخ اخزجبراد

 َانمزبثعخ انذضُر
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. (انمٍبراد األخزِ انمزعهمخ ثمبثهٕخ انزُظٕف َانزطُر انشخظٓ  )انمىمُنخ انزإٌٔهٕخ انمٍبراد انعبمخ َ- د 

 جذٔذح مفزداد َرعهم انمزاءح عهّ انطبنت  لذرح--1د

     ثبألنفبظ نهىطك األطُاد ثمخبرج انزذكم عهّ  انزذرٔت-2د
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 انثٍُح انرذرٍح  .12

 اليوجد ـ انكزت انممزرح انمطهُثخ 1

 ثىٕخ انممزر .11

أو / اسى انىدذج  يخشجاخ انرعهى انًطهىتح انساعاخ األسثىع

 انًىضىع
 طشٌقح انرقٍٍى طشٌقح انرعهٍى

 ( َظشي 2)2 1

 ( عًهً 2)
انرعشف عهى انًفشداخ  االتجذٌح االسثاٍَح

 االسثاٍَح االساسٍح
 (َقاش/ايثهح )اخرثاساخ ششح ايثهح/انهىدح 

 (َقاش/ايثهح )اخرثاساخ َص شفىي قشاءج االتجذٌح االسثاٍَح 2 2

يعشفح انًصطهذاخ  االتجذٌح االسثاٍَح 2 3

 انًرذاونح تٍٍ االسثاٍٍٍَ
 (َقاش/ايثهح )اخرثاساخ نىدح/َص 

 (َقاش/ايثهح )اخرثاساخ نىدح/َص  انطثٍعح ذًاسٌٍ+يعاًَ+قطعح نهقشاءج  2 4

 (َقاش/ايثهح )اخرثاساخ نىدح/َص  قشاءج يشاجعه واخرثاس 2 5

 (َقاش/ايثهح )اخرثاساخ نىدح/َص  انذٍىاَاخ انًفرشسح ذًاسٌٍ+يعاًَ+قطعح نهقشاءج  2 6

 (َقاش/ايثهح )اخرثاساخ نىدح/َص  انًطعى ذًاسٌٍ+يعاًَ+قطعح نهقشاءج  2 7

 (َقاش/ايثهح )اخرثاساخ نىدح/َص  قشاءج ايرذاَاخ يرعذدج 2 8

 (َقاش/ايثهح )اخرثاساخ نىدح/َص  انسفش واالذصاالخ ذًاسٌٍ+يعاًَ+قطعح نهقشاءج  2 9

 (َقاش/ايثهح )اخرثاساخ نىدح/َص  انسفش تانطائشج ذًاسٌٍ+يعاًَ+قطعح نهقشاءج  2 10

 (َقاش/ايثهح )اخرثاساخ نىدح/َص  انًذسسح ذًاسٌٍ+يعاًَ+قطعح نهقشاءج  2 11

 (َقاش/ايثهح )اخرثاساخ نىدح/َص  قشاءج يشاجعه واخرثاس 2 12

 (َقاش/ايثهح )اخرثاساخ نىدح/َص  انشٌاضح واالنعاب ذًاسٌٍ+يعاًَ+قطعح نهقشاءج  2 13

 (َقاش/ايثهح )اخرثاساخ نىدح/َص  انهىاٌاخ وانعطم ذًاسٌٍ+يعاًَ+قطعح نهقشاءج  2 14

 (َقاش/ايثهح )اخرثاساخ نىدح/َص  قشاءج ايرذاٌ انفصم االول 2 15

 / / / عطهح َصف انسُح 2 16

 (َقاش/ايثهح )اخرثاساخ اَىاع انصذف وانًجالخ يذم انصذف ذًاسٌٍ+يعاًَ+قطعح نهقشاءج  2 17

االعالٌ فً  االعالَاخ ذًاسٌٍ+يعاًَ+قطعح نهقشاءج  2 18

 انًزٌاع,انصذف,انًطاس
 (َقاش/ايثهح )اخرثاساخ

اسرخذاو وانرعثٍش عٍ  ذًاسٌٍ+يعاًَ+قطعح نهقشاءج  2 19

 انًشاعش
.انذضٌ,انفشح,انقهق,انغضة

.. 
 (َقاش/ايثهح )اخرثاساخ

اعطاء عذد يٍ انًفشداخ انرً نهم  2 20

 انًعُى َفسه وانًخرهف
 (َقاش/ايثهح )اخرثاساخ َظشي قشاءج

 (َقاش/ايثهح )اخرثاساخ َظشي قشاءج ايرذاَاخ يرعذدج 2 21

 (َقاش/ايثهح )اخرثاساخ َظشي دهى خىسٍح يعاًَ+قطعح نهقشاءج  2 22

 (َقاش/ايثهح )اخرثاساخ َظشي انصذٌق يعاًَ+قطعح نهقشاءج  2 23

 (َقاش/ايثهح )اخرثاساخ َظشي انشٌخ انقىٌح يعاًَ+قطعح نهقشاءج  2 24

طهة يعهىياخ االسرفهاو  يعاًَ+قطعح نهقشاءج  2 25

 عٍ يىضىع يعٍٍ
اسرخذاو ,سؤال عٍ يكاٌ 

 عٍ يُطقح,جهاص
 (َقاش/ايثهح )اخرثاساخ

 (َقاش/ايثهح )اخرثاساخ انثٍد انشقح انخ وصف يكاٌ االقايح يعاًَ+قطعح نهقشاءج  2 26

 (َقاش/ايثهح )اخرثاساخ َظشي قشاءج ايرذاَاخ يرعذدج 2 27

انرشفٍه عٍ انُفس خاسج  عطهح َهاٌح االسثىع يعاًَ+قطعح نهقشاءج  2 28

 انًذٌُح
 (َقاش/ايثهح )اخرثاساخ

 (َقاش/ايثهح )اخرثاساخ َظشي / ايرذاٌ انفصم انثاًَ 2 29

 اخرثاساخ َظشي قشاءج يشاجعح 2 30
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  CURSO AVANZADO DE ESPAÑOL   (انمظبدر)ـ انمزاجع انزئٕسٕخ 2

LENGUA EXTRANJERA/ ABANICO. 

LIBRO DEL ALUMNO,CENTRO DE 

INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES DE 

IDIOMAS, MARÍA  

DOLORES CHAMORRO GUERRERO Y 

OTROS, LOS AUTORES Y DIFUSIÓN, S.L. 

BARCELONA    2007 

 CUENTOS ESPAÑOLES DE NIÑOS. 

ENTRE NOSOTROS. ESPAÑOL PARA 

EXTRANJEROS.AQUILINO SÁNCHEZ. 

CATEDRÁICO DE UNIVERSIDAD. NIVEL 2 
3- Analysis metaphor in the poem (Dark night 

in the soul ) John of the cross.  
 اـ انكزت َانمزاجع انزٓ ُٔطّ ثٍب                

  (.... ,انزمبرٔز , انمجالد انعهمٕخ ) 
 اليوجد

www.orientacionandujar.files.wordpress.c
om 

www.ceip.edu.vy/documentos/2016/bibli
otecaweb/cuaderno1_maestro.pdf  

مُالع االوززوٕذ , ة ـ انمزاجع االنكززَوٕخ

.... 
https//: www. lectura .com 

 

 خطخ رطُٔز انممزر انذراسٓ  .13

 االسزعبوً ثمظبدر اكثز شمُنٕخ   

 االعزمبد عهّ كزت طجعبد دذٔثخ–

 رىُٔع انمظبدر-

 

 

 

 
 

 

 

 القراءة: اسم المادة

 هديل عادل كمال.م.ا: اسم التدريسي 

http://www.orientacionandujar.files.wordpress.com/
http://www.orientacionandujar.files.wordpress.com/
http://www.ceip.edu.vy/documentos/2016/bibliotecaweb/cuaderno1_maestro.pdf
http://www.ceip.edu.vy/documentos/2016/bibliotecaweb/cuaderno1_maestro.pdf
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 ًوىرج وصف الومرر

 

 وصف الومرر

 

 جاهعت بغذاد انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ .1

  لسن اللغت االسباًُت  / كلُت اللغاث   انًشكز / ػهًٙ انمسى ال .2

    ss 109  الورحلت االولً/هادة االهالء  سيز انًمشس/ اسى  .3

 (كل شعبت ساعتُي/ شعبتاى  )اربع هحاضراث اسبىعُا   أشكبل انذضٕس انًزبدخ .4

 سٌىٌ انسُخ/ انفصم  .5

  ساعت120 (انكهٙ)ػذد انسبػبد انذساسٛخ  .6

 17/12/2017 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .7

 أْذاف انًمشس .8

 رؼشٚف انطبنت كٛفٛخ نفع ٔكزبثخ انذشٔف االسجبَٛخ
 رطٕٚش انًٓبساد  انكزبثٛخ نهطالة

رؼشٚف انطالة ثمٕاػذ ايالء انهغخ االسجبَٛخ 

 رًُٛخ انفكش ٔاالثذاع نذٖ انطالة
 

 

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

  وطرائك التعلُن والتعلن والتمُُنهمررهخرجاث ال .10
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  هذاف الوعرفُت األ - أ

      رؼشٚف انطبنت ثبًْٛخ لٕاػذ ايالء انهغخ االسجبَٛخ-  1أ

  رٕػٛخ انطبنت ثضشٔسح ارمبٌ نفع ٔكزبثخ انذشٔف االسجبَٛخ -2أ

 رؼشٚف انطبنت لٕاػذ رمطٛغ انكهًبد االسجبَٛخ - 3أ
 ( v-b )ٔ ( g-j)  اٌ ٚؼشف انطبنت كٛفٛخ انزًٛٛز ثٍٛ كزبثخ االدشف انصٕرٛخ انًزشبثٓخ يثم -4أ

ٔغٛشْب 

اٌ ٚؼشف انطبنت االسزخذاو انصذٛخ نؼاليبد انزشلٛى فٙ انجًهخ . 5أ

   انجذء فٙ رطٕٚش يٓبسح االسزًبع نهغخ نذٖ انطالة. 6أ 
  .همرر الخاصت بالَتالوهاراثاألهذاف -  ب 

  اٌ ٚزًكٍ انطبنت يٍ كزبثخ االدشف االسجبَٛخ َٔطمٓب ثبنشكم انصذٛخ –1ة 

 اٌ ٚزًكٍ انطبنت يٍ انزًٛٛز فٙ كزبثخ االدشف راد االصٕاد انهفظٛخ انًزشبثٓخ – 2ة 

فٙ انكهًبد  ( acento)اٌ ٚزًكٍ انطبنت يٍ يؼشفخ االسزخذاو انصذٛخ نهزشذٚذ انهفظٙ  -  3ة 

         االسجبَٛخ 
 طرائك التعلُن والتعلن      

 انمبء انًذبضشح َظشٚب -
 اجشاء اخزجبساد صفٛخ -
  اسزخذاو انٕسبئم انسًؼٛخ ٔانجصشٚخ فٙ انًخزجش -

      طرائك التمُُن 

ٔرشًم االيزذبَبد انفصهٛخ ٔدضٕس انطهجخ ٔيشبسكزٓى انفبػهخ فٙ  , درجت السعٍ السٌىٌ:  درجت40 .1

.  انًذبضشاد

 

 .درجت االهتحاى الٌهائٍ:  درجت60 .2
 األهذاف الىجذاًُت والمُوُت - ج

ٔكٛفٛخ انزذبٔس ثُّٛ ٔثٍٛ اسزبر انًبدح , رؼهٛى انطبنت كٛفٛخ انًشبسكخ انًزًٛزح  فٙ طشح االسئهخ- 1ج    

. ثأسزخذاو انهغخ االسجبَٛخ

 . يؼشفخ يذٖ االَزجبِ ٔاالدسان انزُْٙ نهطبنت ٔاَسجبيّ يغ انذسس-2ج

     يؼشفخ يذٖ رمجم انطهجخ نهًبدح انؼهًٛخ يٍ خالل االسئهخ انزٙ رٕجّ انٛٓى ٔرذهٛم اجٕثزٓى-3ج
. (الوهاراث األخري الوتعلمت بمابلُت التىظُف والتطىر الشخصٍ  )الوٌمىلت التأهُلُت الوهاراث العاهت و- د 

 .ٔاالسزخذاو األيثم نهًفشدح االسجبَٛخ,  يٓبسح انزٕظٛف انصذٛخ-1د

 . يٓبسح اسزؼًبل انٕسبئم االٚضبدٛخ ٔانزؼهًٛٛخ انًخزهفخ-2د



  
 3الصفحت 

 
  

 بٌُت الومرر .11

الساعا األسبىع

 ث
أو / اسن الىحذة  هخرجاث التعلن الوطلىبت

 الوىضىع
 طرَمت التمُُن طرَمت التعلُن

 2 االسبىع االول
 سبػبد

رؼهٛى انطبنت نفع االدشف 

 االسجبَٛخ 
ششح انًذبضشح  انذشٔف االثجذٚخ

 َظشٚب
 اخزجبساد شفٓٛخ 

 2 االسبىع الثاًٍ
 سبػبد

رؼهٛى انطبنت كٛفٛخ انزًٛٛز ثٍٛ 

انذشٔف انصذٛذخ ٔدشٔف 

 انؼهخ

ششح انًذبضشح  انذشٔف االثجذٚخ

 َظشٚب
 اخزجبساد شفٓٛخ 

 2 االسبىع الثالث
 سبػبد

اػطبء ايثهخ ػذٚذح دٕل 

 انذشٔف  نهزبكٛذ ػهٗ انهفع
كزبثخ ٔنفع االدشف  انذشٔف االثجذٚخ

 ػهٗ انسجٕسح
اخزجبساد شفٓٛخ 

 ٔرذشٚشٚخ
 2 االسبىع الرابع

 سبػبد
رؼشٚف انطبنت ثزكٍٕٚ انجًهخ 

 فٙ انهغخ االسجبَٛخ
ركٍٕٚ انجًهخ فٙ 

 انهغخ االسجبَٛخ
ششح انًذبضشح 

 َظشٚب
اخزجبساد شفٓٛخ 

 ٔرذشٚشٚخ
 2 االسبىع الخاهس

 سبػبد
رطجٛك ػًهٙ دٕل انذشٔف 

االسجبَٛخ ٔكٛفٛخ كزبثزٓب فٙ 

 انجًم

 اخزجبساد رذشٚشٚخ ػًهٙ رًبسٍٚ

 2 االسبىع السادس
 سبػبد

رؼهٛى انطبنت ثكٛفٛخ االسزخذاو 

انصذٛخ نؼاليبد انزشلٛى فٙ 

 انهغخ االسجبَٛخ

ػاليبد انزشلٛى 

(puntuación ) 

ششح انًذبضشح 

 َظشٚب
 اخزجبساد شفٓٛخ

 2 االسبىع السابع
 سبػبد

رؼشٚف انطبنت دبالد 

االسزخذاو انصذٛخ نهذشٔف 

انكجٛشح 

انذشٔف انكجٛشح  

(mayúscula )

ششح انًذبضشح 

 َظشٚب
 اخزجبساد شفٓٛخ

 2 االسبىع الثاهي
 سبػبد

رؼشٚف انطبنت دبالد 

االسزخذاو انصذٛخ نهذشٔف 

 انصغٛشح

انذشٔف انصغٛشح 

 (minúscula )

ششح انًذبضشح 

 َظشٚب
  اخزجبساد شفٓٛخ

 2 االسبىع التاسع
 سبػبد

اػطبء لطغ رطجٛمٛخ دٕل  

اسزخذاو ػاليبد انزشلٛى 

ٔانذشٔف انكجٛشح ٔانصغٛشح 

 فٙ انجًهخ

 اخزجبساد رذشٚشٚخ  رطجٛك ػًهٙ رًبسٍٚ

 2 االسبىع العاشر
 سبػبد

 اخزجبساد رذشٚشٚخ ايزذبٌ فصهٙ ايزذبٌ فصهٙ ايزذبٌ فصهٙ

                                               االسبىع الحادٌ عشر

   ًصف السٌت
  

 االسبىع الثاًٍ عشر

االسبىع الثالث 

 عشر
2 

 سبػبد
رؼشٚف انطبنت اًْٛخ انشذح 

 فٙ نفع انًمبطغ
el acento   ششح انًذبضشح

 َظشٚب
  اخزجبساد شفٓٛخ

االسبىع الرابع 

 عشر
2 

 سبػبد
إَاع ة رؼشٚف انطبنت

انكهًبد انزٙ رذًم انشذح 

انًكزٕثخ يغ ششح انزًٛٛز ثٍٛ 

انكهًبد دست انمبػذح ٔدست 

 انزمطٛغ انصذٛخ

Agudas, 

llanas, 

Esdrújula y 

sobreesdrújula 

  

ششح انًذبضشح 

 َظشٚب
  اخزجبساد شفٓٛخ

االسبىع الخاهس 

 عشر
2 

 سبػبد
اػطبء كهًبد رذًم رشذٚذ 

نفظٙ دست االَٕاع انسبثمخ 

 انزكش 

 اخزجبساد رذشٚشٚخ ػًهٙ رًبسٍٚ

االسبىع السادس 

 عشر
2 

 سبػبد
رمطٛغ انكهًبد انٗ يمبطغ 

 نسٕٓنخ انهفع

Las silabas   ششح انًذبضشح

 َظشٚب
  اخزجبساد شفٓٛخ

االسبىع السابع 

 عشر
2 

 سبػبد
رسًٛخ انكهًبد دست ػذد 

انًمبطغ  

Monosílabas, 

Bisílabas, 

Trisílabas, 

Tetra 

ششح انًذبضشح 

 َظشٚب
  اخزجبساد شفٓٛخ
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 انجُٛخ انزذزٛخ  .12

 اليوجد ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

 Real Academia española, 2010. Ortografía de la .1   (انًصبدس)ـ انًشاجغ انشئٛسٛخ 2

Lengua Española. Asociación académica de la lengua 

española. 

2. Manuel Bustos Sousa, 1974. Breve Ortografía 

Escolar. España, Córdoba. 

3. Juan Cruz Pascual, Cristiana Pérez Gómez, 2010. 

Paso a paso dictado 2. España, Madrid, Grupo Anaya, 

S.A.   

4. Juan Cruz Pascual, Cristiana Pérez Gómez, 2007. 

Paso a paso dictado 3. España, Madrid, Grupo Anaya, 

S.A.   

sílabas… 

االسبىع الثاهي 

 عشر
2 

 سبػبد
رطجٛك ػًهٙ دٕل يٕضٕع 

انًمبطغ 

 اخزجبساد رذشٚشٚخ ػًهٙ رًبسٍٚ

االسبىع التاسع 

 عشر
2 

 سبػبد
انزًٛٛز ثٍٛ دبنخ االدغبو 

ٔفصم ادشف انؼهخ فٙ نفع 

 انكهًبد

Diptongo, 
Hiato y 
Triptongo  

ششح انًذبضشح 

 َظشٚب
  اخزجبساد شفٓٛخ

 2 االسبىع العشرَي
 سبػبد

رطجٛك ػًهٙ دٕل يٕضٕع 

االدغبو 

 اخزجبساد رذشٚشٚخ ػًهٙ رًبسٍٚ

االسبىع الحادٌ 

 والعشروى
2 

 سبػبد
رؼشٚف انطبنت ثأخزالف 

انًؼبَٙ ثٍٛ ثؼض انكهًبد 

 انزٙ رذٕ٘ انشذح انزًٛٛزٚخ 

Tilda 

diacrítica  

ششح انًذبضشح 

 َظشٚب
  اخزجبساد شفٓٛخ

االسبىع الثاًٍ 

 والعشروى
2 

 سبػبد
رطجٛك ػًهٙ دٕل يٕضٕع 

انشذح انزًٛٛزٚخ 

 اخزجبساد رذشٚشٚخ ػًهٙ رًبسٍٚ

االسبىع الثالث 

 والعشروى
2 

 سبػبد
رؼشٚف انطبنت دٕل اسزؼًبل 

 االدشف انًزشبثٓخ نفظٛب

انفشق فٙ 

اسزؼًبالد 

 B y Vاالدشف 

ششح انًذبضشح 

 َظشٚب
  اخزجبساد شفٓٛخ

االسبىع الرابع 

 والعشروى
2 

 سبػبد
رؼشٚف انطبنت دٕل اسزؼًبل 

 االدشف انًزشبثٓخ نفظٛب

انفشق فٙ 

اسزؼًبالد 

 G y Jاالدشف 

ششح انًذبضشح 

 َظشٚب
  اخزجبساد شفٓٛخ

االسبىع الخاهس 

 والعشروى
2 

 سبػبد
رطجٛك ػًهٙ دٕل يٕضٕع 

انزًٛٛز ثٍٛ االدشف 

انًزشبثٓخ نفظٛب 

 اخزجبساد رذشٚشٚخ ػًهٙ رًبسٍٚ

االسبىع السادس 

 والعشروى
2 

 سبػبد
رؼشٚف انطبنت دٕل اسزؼًبل 

 االدشف انًزشبثٓخ نفظٛب
انفشق فٙ 

اسزؼًبالد 

 Z y Cاالدشف 

ششح انًذبضشح 

 َظشٚب
  اخزجبساد شفٓٛخ

االسبىع السابع 

 والعشروى
2 

 سبػبد
رطجٛك ػًهٙ دٕل يٕضٕع 

انزًٛٛز ثٍٛ االدشف 

انًزشبثٓخ نفظٛب 

 اخزجبساد رذشٚشٚخ ػًهٙ رًبسٍٚ

االسبىع الثاهي 

 والعشروى
2 

 سبػبد
رؼهٛى انطبنت ثؼض يؼبَٙ 

االخزصبساد فٙ انهغخ 

 االسجبَٛخ

Las 
abreviaturas  

ششح انًذبضشح 

 َظشٚب
  اخزجبساد شفٓٛخ

االسبىع التاسع 

 والعشروى
2 

 سبػبد
يشاجؼخ يشكزح  يشاجؼخ نجؼض انًٕاضٛغ

 نجؼض انًٕاضٛغ 
ششح انًذبضشح 

 َظشٚب
  اخزجبساد شفٓٛخ

 2 االسبىع الثالثىى
 سبػبد

 اخزجبساد رذشٚشٚخ ايزذبٌ فصهٙ ايزذبٌ فصهٙ ايزذبٌ فصهٙ
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5- la presntacion del abecedario español en 
los libros de enseñanza del español como ELE 
con atención a las normas de la nueva 
ortografía de la RAE 2010 .   

 اـ انكزت ٔانًشاجغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب                

  (.... ,انزمبسٚش , انًجالد انؼهًٛخ ) 
ال يوجد 

يٕالغ االَزشَٛذ , ة ـ انًشاجغ االنكزشَٔٛخ

.... 

https://www.google.iq/search?hl=ar&dcr=0&source=hp&ei=p8Uy

WoruKMXF6QTbuq4I&btnG=%D8%A8%D8%AD%D8%AB&q=

la+diferencia+entre+diptongo+y+hiato+pdf 
 
https://www.google.iq/search?hl=ar&dcr=0&source=hp&ei=JcoyW

s6YF-

yF6ATKkrlQ&q=la+aguda%2C+llana+y+esdrujula+pdf&oq=la+ag

uda%2C+llana+y+esdrujula+pdf  

 

https://www.google.iq/search?hl=ar&dcr=0&source=hp&ei=gMoy

Wp2ZFOKa6ATzuZaIAQ&btnG=%D8%A8%D8%AD%D8%AB&

q=Uso+de+la+letra+mayuscula+en+espa%C3%B1ol+pdf 
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االػزًبد ػهٗ يصبدس دذٚثخ   

رطٕٚش انًُبْج انذساسٛخ - 

 االْزًبو ثبنزطجٛك انؼًهٙ ٔػذو االكزفبء ثبػطبء انًبدح َظشٚب- 

الوسائٍ / هذرس الوادة                                  الصباحٍ                 / هذرس الوادة

 الَىجذ                                                            اٌَاس صادق حوىدٌ. م 

      17 / 12/2017  

https://www.google.iq/search?hl=ar&dcr=0&source=hp&ei=p8UyWoruKMXF6QTbuq4I&btnG=%D8%A8%D8%AD%D8%AB&q=la+diferencia+entre+diptongo+y+hiato+pdf
https://www.google.iq/search?hl=ar&dcr=0&source=hp&ei=p8UyWoruKMXF6QTbuq4I&btnG=%D8%A8%D8%AD%D8%AB&q=la+diferencia+entre+diptongo+y+hiato+pdf
https://www.google.iq/search?hl=ar&dcr=0&source=hp&ei=p8UyWoruKMXF6QTbuq4I&btnG=%D8%A8%D8%AD%D8%AB&q=la+diferencia+entre+diptongo+y+hiato+pdf
https://www.google.iq/search?hl=ar&dcr=0&source=hp&ei=JcoyWs6YF-yF6ATKkrlQ&q=la+aguda%2C+llana+y+esdrujula+pdf&oq=la+aguda%2C+llana+y+esdrujula+pdf
https://www.google.iq/search?hl=ar&dcr=0&source=hp&ei=JcoyWs6YF-yF6ATKkrlQ&q=la+aguda%2C+llana+y+esdrujula+pdf&oq=la+aguda%2C+llana+y+esdrujula+pdf
https://www.google.iq/search?hl=ar&dcr=0&source=hp&ei=JcoyWs6YF-yF6ATKkrlQ&q=la+aguda%2C+llana+y+esdrujula+pdf&oq=la+aguda%2C+llana+y+esdrujula+pdf
https://www.google.iq/search?hl=ar&dcr=0&source=hp&ei=JcoyWs6YF-yF6ATKkrlQ&q=la+aguda%2C+llana+y+esdrujula+pdf&oq=la+aguda%2C+llana+y+esdrujula+pdf
https://www.google.iq/search?hl=ar&dcr=0&source=hp&ei=gMoyWp2ZFOKa6ATzuZaIAQ&btnG=%D8%A8%D8%AD%D8%AB&q=Uso+de+la+letra+mayuscula+en+espa%C3%B1ol+pdf
https://www.google.iq/search?hl=ar&dcr=0&source=hp&ei=gMoyWp2ZFOKa6ATzuZaIAQ&btnG=%D8%A8%D8%AD%D8%AB&q=Uso+de+la+letra+mayuscula+en+espa%C3%B1ol+pdf
https://www.google.iq/search?hl=ar&dcr=0&source=hp&ei=gMoyWp2ZFOKa6ATzuZaIAQ&btnG=%D8%A8%D8%AD%D8%AB&q=Uso+de+la+letra+mayuscula+en+espa%C3%B1ol+pdf
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 ّٔٛشط ٚطف اٌّمطض

 

 ٚطف اٌّمطض

 

 

 كهية انهغات انمؤسسة انتعهيمية. 1

   انهغة االسبانية  انمزكز / عهمي انقسم ال. 2

 101SG/ اننحو  رمز انمقزر/ اسم . 3

  ساعات3/اسبوعي  أشكال انحضور انمتاحة. 4

 سنوي انسنة/ انفصم . 5

 ساعة85 (انكهي)عدد انساعات اندراسية . 6

 23/10/2017 تاريخ إعداد هذا انوصف  .  7

 أ٘ساف اٌّمطض.  8

 توضيح مادة القواعد  ليتمكن الطالب من التحدث وبناء الجمل بشكل صحيح  وهي مادة رئيسية لفهم اللغة وتعلمها  

 (اٌسضخ  ) وؽط ضٚر١ٓ اٌحفع ثسْ فُٙ أٞاٌفُٙ 

 ر١ّٕخ اٌزفى١ط ٚاٌزح١ًٍ ػٕس اٌطالة

 
 
 

 
 

 

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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  ٚؽطائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُِمطضِرطجبد اي. 9

ح   ٞ اٌّؼطف األ٘ساف-أ

. أْ ٠زّىٓ اٌطبٌت ِٓ ِؼطفخ  لٛاػس اٌٍغخ  االؼجب١ٔخ  ثظٛضح طح١حخ - 1أ

.  اٌزّىٓ ِٓ اؼزرساَ اٌمٛاػس اٌظ١حخ فٟ اٌّحبزصخ- 2أ

  رؼٍُ ِٓ ذالي اٌف١س٠ٛ وض١ط ِٓ اٌؼبزاد ٚاٌزمب١ٌس ٚاٌضمبفخ االؼجب١ٔخ ِغ اؼزرساَ اٌظ١غ اٌمٛاػس٠خ- 3أ

 -4أ

 - 5أ

 -  6أ

 .ِمطض اٌربطخ ثبي٠خاٌّٙبضاد األ٘ساف -  ة 

ِؼطفخ اٌطبٌت اٌزىٍُ ثبٌٍغخ االؼجب١ٔخ ِغ اؼزرساَ اٌمٛاػس اٌظح١حخ  ثظٛضح ػف٠ٛخ ثؼس اٌزسض٠ت  –1ة

ٚاٌزىطاض أُ٘ شٟء  

اؼزرساَ اٌطبٌت ٌظ١غ إٌحٛ  إٌّبؼجخ فٟ اٌزطجّخ ثظٛضح ػف٠ٛخ ثؼس اٌزسض٠ت ٚاٌزىطاض أُ٘  -  2ة

شٟء  

 

 -  3ة

 -  4ة

      ؽطائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ 

رٛظ١ف ج١ّغ اٌحٛاغ ِٓ اجً ػ١ٍّخ اٌفُٙ ٚاإلزضان حؽت ٔظط٠زٕب اٌظٛضح اإلجّب١ٌخ ٌإلشبضح 

 اٌٍغ٠ٛخ ٚ٘صا ٠شًّ رطجّخ ٚلٛاػس ِغ ِحبزصخ

ئٌمبء اٌّحبػطح ٚرؼط٠ف اٌطبٌت ثّفطزاد اٌّٛػٛع ػٓ ؽط٠ك وزت رزٕبٚي  .1

 ,اٌّٛػٛع اٌّرظض

 .اؼزرساَ اٌّرزجط ٌؽّبع حٛاضاد ػٍٝ شىً أفالَ  ٌٕفػ اٌّٛػٛع .2

ػًّ اٌظف ػٍٝ شىً زائطح ٌفزح اٌّجبي ٌٍحٛاض ث١ٓ اٌطٍجخ فٟ ٔفػ اٌظ١غخ  .3

 .إٌح٠ٛخ

رشج١غ اٌطبٌت ػٍٝ االرظبي ػجط االٔزط١ٔذ ِٚٛالغ اٌزٛاطً االجزّبػٟ ِغ  .4

. أشربص اٚ ؽالة ِٓ ِزحسصٟ اٌٍغخ االؼجب١ٔخ

 

 

 

    

 

   ؽطائك اٌزم١١ُ 

 فٟ اٌظف  اٌشف٠ٛخ اِزحبٔبد رحط٠ط٠خ  ١ِٛ٠خ، ٚشٙط٠خ، ئػبفخ ئٌٝ اٌحؼٛض ٚاٌّشبضوخ% 40. 1

اِزحبْ رحط٠طٞ  ٔٙبئٟ % 60. 2
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  األ٘ساف اٌٛجسا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ- ط

  ر١ّٕخ اٌٛػٟ ٚاٌطغجخ فٟ االؼزمجبي ٚ٘صا ٠أرٟ ػٓ ؽط٠ك حت أٚ األجسض  رحج١ت اٌٍغخ اٌزٟ -1ط

 ٠سضؼٙب اٌطبٌت

 رجبزي اٌّؼٍِٛبد ٚرؽ١ًٙ حفع ٚفُٙ اٌّبزح ػٓ ؽط٠ك اٌزىٍُ  ثبؼزرساَ اٌظ١غ ر١ّٕخ ِٙبضح- 2ط

 ٚاؼزرساَ ٚؼبئً اٌزٛاطً إٌح٠ٛخ اٌّطٍٛثخ ٚرىط٠ط٘ب ِٓ لجً اٌطالة ثبٌّحبزصخ اٚ اٌزطجّخ

 .االجزّبػٟ

  ِغ  اٌزفى١ط إٌّظُ، ِٙبضح اٌزطو١ع االٔزجبٖ ر١ّٕخ - 3ط

  - 4ط

 

     ؽطائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ 

رٛظ١ف ج١ّغ اٌحٛاغ ِٓ اجً ػ١ٍّخ اٌفُٙ ٚاإلزضان حؽت ٔظط٠زٕب اٌظٛضح اإلجّب١ٌخ ٌإلشبضح 

: اٌٍغ٠ٛخ

ػًّ اٌظف ػٍٝ شىً زائطح ٌفزح اٌّجبي ٌٍحٛاض ث١ٓ اٌطٍجخ ثبؼزرساَ اٌظ١غ .2

 .إٌح٠ٛخ 

رشج١غ اٌطبٌت ػٍٝ االرظبي ػجط االٔزط١ٔذ ِٚٛالغ اٌزٛاطً االجزّبػٟ ِغ .3

أشربص اٚ ؽالة ِٓ ِزحسصٟ اٌٍغخ االؼجب١ٔخ، ِٓ اجً االؼزرساَ اٌؼفٛٞ ٌٍظ١غ 

 إٌح٠ٛخ

 .اٌحؼٛض ا١ٌِٟٛ ٚ االٔزجبٖ أؼٍٛثبْ ِّٙبْ فٟ فُٙ اٌّبزح .1

  اٌربطخ ثىً زضغ داؼزرساَ اٌّرزجط ٌؼطع اٌف١س٠ٛ٘ب. 5

 

 

    ؽطائك اٌزم١١ُ 

 

 االِزحبْ اٌزحط٠ط1ٞ.

 اٌّشبضوخ اٌشف٠ٛخ ٚاؼزرساَ اٌظ١غ إٌح٠ٛخ اٌظح١حخ2.

 اٌحؼٛض ٚ اٌّزبثؼخ.3

 أجبظ اٌٛاججبد  ٚ رؽ١ٍّٙب فٟ األٚلبد اٌّحسزح.4

 

 

 

. (اٌّٙبضاد األذطٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛض اٌشرظٟ  )اٌّٙبضاد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ - ز 

لسضح اٌطبٌت ػٍٝ ئثساء أضائٗ ثٍغخ اؼجب١ٔخ ؼ١ٍّخ رسي ػٍٝ اٌضمخ ثبٌٕفػ أٞ ثظٛضح ػف٠ٛخ ِٓ - 1 ز

. زْٚ أْ ٠شؼط ثأٔٗ ٠ؽزرسَ اٌظ١غ إٌح٠ٛخ اٌظح١حخ

. اٌمسضح ػٍٝ رح٠ًٛ أفىبضٖ ئٌٝ جًّ ؼ١ٍّخ ٚ طح١حخ لٛا ػس٠ب ٚ ِفِٙٛخ ِٓ لجً اٌزسض٠ؽٟ- 2ز

لسضح اٌطبٌت ػٍٝ اإلفبزح ِٓ رم١ٕبد اٌزؼ١ٍُ اإلٌىزط١ٔٚخ، وبٌحبؼٛة ٚاإلٔزطٔذ فٟ رط٠ٛط اٌج١ٕخ —3ز

 .اٌّؼطف١خ 

 

 -  4ز

 ث١ٕخ اٌّمطض. 10

 اٌؽبػبد األؼجٛع
ِرطجبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

اٌّؽبق / اؼُ اٌٛحسح 

 أٚ اٌّٛػٛع
 ؽط٠مخ اٌزم١١ُ ؽط٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 3 األٚي

اٌحطٚف رؼٍُ اٌطبٌت 

 االؼجب١ٔخ ٚو١ف١خ ٌفظٙب

 اٌطبٌت َ  رؼًٚ

اٌؼّبئط اٌشرظ١خ 

ػٓ ؽط٠ك ثؼغ 

اٌجًّ اٌجؽ١طخ ِٓ 

 ذالي اٌف١س٠ٛ

صُ اٌزؼبضف 

ثبٌٍغخ االؼجب١ٔخ 

ثبؼزرساَ اٌفؼً 

LLAMARSE 

 

 حطٚف اٌٙجبء

ٚ اٌؼّبئط اٌشرظ١خ 

 فبػً

ؽطق اٌزؼ١ٍُ 

ٌّؽزرسِخ فٟ 

وً أؼجٛع 

ٔظطٞ :ٟ٘ 

 ِٚرزجط

طٛد، ِغ  

اإلفبزح ِٓ 

رم١ٕبد اٌزؼ١ٍُ 

اإلٌىزط١ٔٚخ، 

وبٌحبؼٛة 

ٚاإلٔزطٔذ  

ِٚٛالغ 

اٌزٛاطً 

االجزّبػٟ 

فٟ رط٠ٛط 

اٌج١ٕخ 

اٌّؼطف١خ 

إٌح٠ٛخ 

 ٌٍطالة

اٌحؼٛض 

ٚاٌّشبضوخ 

أ١ِٛ١ٌٗ 

رحؼ١ط 

اٌٛاجت 

اٌج١زٟ ئشا 

وبْ، وأْ 

رّبض٠ٓ ػٍٝ 

وٍّبد شىً 

ِٓ اٌح١بح 

. اٌؼبِخ ٚ٘ىصا

اِزحبٔبد 

 رحط٠ط٠خ

 3 اٌضبٟٔ

٠زؼٍُ اٌطالة ِٓ ذالي 

 أفؼبي داؼزرساِب

اٌى١ٕٛٔخ ٚػّبئط 

االؼزفٙبَ ؽٍت 

ِؼٍِٛبد ، اٌجٕؽ١بد 

اٌزٍّه ِؼطفخ اٌؽإاي 

 .ػٓ اٌّىبْ اٌد

 ٚ serفؼً اٌى١ٕٛٔخ 

اؼزرساِٗ ِغ ػّبئط 

 االؼزفٙبَ

فٟ اٌّرزجط 

ِشب٘سح ف١س٠ٛ 

ِغ رّبض٠ٓ 

 ِٚحبزصخ

اٌحؼٛض 

ٚاٌّشبضوخ 

أ١ِٛ١ٌٗ 

رحؼ١ط 

اٌٛاجت 

اٌج١زٟ ئشا 

وبْ، وأْ 

رّبض٠ٓ ػٍٝ 

شىً لطغ ِٓ 

اٌح١بح اٌؼبِخ 

. ٚ٘ىصا

اِزحبٔبد 

 رحط٠ط٠خ

 3 اٌضبٌش

٠زؼٍُ اٌطالة ِٓ ذالي 

  أفؼبيداؼزرساِب

اٌّؼبضع أٌس١ٌٍٟ 

اٌم١بؼ١خ ؽٍت ٚاػطبء 

ِؼٍِٛبد رؼٍُ ِٓ 

ذالي اٌف١س٠ٛ ثؼغ 

األفؼبي فٟ ط١غخ 

  اٌم١بؼٟاٌّؼبضع

فٟ اٌّرزجط 

ِشب٘سح ف١س٠ٛ 

ِغ رّبض٠ٓ 

 ِٚحبزصخ

اٌحؼٛض 

ٚاٌّشبضوخ 

أ١ِٛ١ٌٗ 

رحؼ١ط 

اٌٛاجت 

اٌج١زٟ ئشا 
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ػبزاد ٚاوالد 

 اؼجب١ٔخ

وبْ، وأْ 

رّبض٠ٓ ػٍٝ 

شىً لطغ ِٓ 

اٌح١بح اٌؼبِخ 

. ٚ٘ىصا

اِزحبٔبد 

 رحط٠ط٠خ

 3 اٌطاثغ

رؼٍُ ِٓ ذالي اٌسضغ 

ط١غ اٌزؼط٠ف ٚإٌىطح 

فٟ االؼجب١ٔخ ِغ 

اٌزؼطف ػٍٝ األؼّبء 

ٚوٍّبد أؼبؼ١خ ِٓ 

 ذالي اٌف١سٚ

االؼُ جٕؽٗ ٚػسزٖ 

 ٚأزٚاد اٌزؼط٠ف

فٟ اٌّرزجط 

ِشب٘سح ف١س٠ٛ 

ِغ رّبض٠ٓ 

 ِٚحبزصخ

اٌحؼٛض 

ٚاٌّشبضوخ 

أ١ِٛ١ٌٗ 

رحؼ١ط 

اٌٛاجت 

اٌج١زٟ ئشا 

وبْ، وأْ 

رّبض٠ٓ ػٍٝ 

شىً لطغ ِٓ 

اٌح١بح اٌؼبِخ 

. ٚ٘ىصا

اِزحبٔبد 

 رحط٠ط٠خ

 3 اٌربِػ

٠زؼٍُ اٌطالة ِٓ ذالي 

 أفؼبي داؼزرساِب

اٌى١ٕٛٔخ ٚػّبئط 

االؼزفٙبَ ؽٍت 

ِؼٍِٛبد، اٌجٕؽ١بد 

اٌزٍّه ِؼطفخ اٌؽإاي 

 ػٓ اٌّىبْ اٌد

 estarفؼً اٌى١ٕٛٔٗ 

ٚاؼزرساَ اٌفؼً 

hay(haber) 

فٟ اٌّرزجط 

ِشب٘سح ف١س٠ٛ 

ِغ رّبض٠ٓ 

  ِٚحبزصخ

اٌحؼٛض 

ٚاٌّشبضوخ 

أ١ِٛ١ٌٗ 

رحؼ١ط 

اٌٛاجت 

اٌج١زٟ ئشا 

وبْ، وأْ 

رّبض٠ٓ ػٍٝ 

شىً لطغ ِٓ 

اٌح١بح اٌؼبِخ 

. ٚ٘ىصا

اِزحبٔبد 

 رحط٠ط٠خ

 3 اٌؽبزغ

٠زؼٍُ اٌطالة ِٓ ذالي 

 أفؼبي داؼزرساِب

اٌّؼبضع أٌس١ٌٍٟ غ١ط 

اٌم١بؼ١خ ِٓ ذالي 

ثؼغ اٌٍؼت ٚاألػّبي 

 ِٓ ذالي اٌف١س٠ٛ

األفؼبي غ١ط اٌم١بؼ١خ 

 فٟ اٌّؼبضع اٌس١ٌٍٟ

فٟ اٌّرزجط 

ِشب٘سح ف١س٠ٛ 

ِغ رّبض٠ٓ 

 ِٚحبزصخ

اٌحؼٛض 

ٚاٌّشبضوخ 

أ١ِٛ١ٌٗ 

رحؼ١ط 

اٌٛاجت 

اٌج١زٟ ئشا 

وبْ، وأْ 

رّبض٠ٓ ػٍٝ 

شىً لطغ ِٓ 

اٌح١بح اٌؼبِخ 
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. ٚ٘ىصا

اِزحبٔبد 

 رحط٠ط٠خ

 3 اٌؽبثغ

رؼٍُ رأ١ٔش ٚرصو١ط 

ٚجّغ اٌظفبد فٟ 

 االؼجب١ٔخ 

اٌظفبد رأ١ٔضٙب 

 ٚجّؼٙب ٚزضجبرٙب

فٟ اٌّرزجط 

ِشب٘سح ف١س٠ٛ 

ِغ رّبض٠ٓ 

 ِٚحبزصخ

اٌحؼٛض 

ٚاٌّشبضوخ 

أ١ِٛ١ٌٗ 

رحؼ١ط 

اٌٛاجت 

اٌج١زٟ ئشا 

وبْ، وأْ 

رّبض٠ٓ ػٍٝ 

شىً لطغ ِٓ 

اٌح١بح اٌؼبِخ 

. ٚ٘ىصا

اِزحبٔبد 

 رحط٠ط٠خ

 3 اٌضبِٓ

٠زؼٍُ اٌطبٌت أؼّبء 

اإلشبضح ِٓ ذالي 

اٌف١س٠ٛ اٌصٞ ٠ؼٍُ 

اٌطبٌت اٌؽإاي ػٓ 

 اٌّىبْ ٚاٌظفبد

طفبد ٚػّبئط 

 اإلشبضح

فٟ اٌّرزجط 

ِشب٘سح ف١س٠ٛ 

ِغ رّبض٠ٓ 

 ِٚحبزصخ

اٌحؼٛض 

ٚاٌّشبضوخ 

أ١ِٛ١ٌٗ 

رحؼ١ط 

اٌٛاجت 

اٌج١زٟ ئشا 

وبْ، وأْ 

رّبض٠ٓ ػٍٝ 

شىً لطغ ِٓ 

اٌح١بح اٌؼبِخ 

. ٚ٘ىصا

اِزحبٔبد 

 رحط٠ط٠خ

 3 اٌزبؼغ

 اٌطبٌت َ رؼًٞ

 األفؼبي داؼزرساِب

إٌبلظخ فٟ االؼجب١ٔخ 

ِٚٓ ذٍال اٌف١س٠ٛ 

٠زؼٍُ اٌزؼج١ط ػٓ ِب 

 ٠ؼججٗ ٠ٚفؼٍٗ

اٌفؼً إٌبلض 

gustar y 

parecer   ِغ 

اؼزرساَ اٌظطف  

 أ٠ؼب

فٟ اٌّرزجط 

ِشب٘سح ف١س٠ٛ 

ِغ رّبض٠ٓ 

 ِٚحبزصخ

اٌحؼٛض 

ٚاٌّشبضوخ 

أ١ِٛ١ٌٗ 

رحؼ١ط 

اٌٛاجت 

اٌج١زٟ ئشا 

وبْ، وأْ 

رّبض٠ٓ ػٍٝ 

شىً لطغ ِٓ 

اٌح١بح اٌؼبِخ 

. ٚ٘ىصا

اِزحبٔبد 

 رحط٠ط٠خ
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 3 اٌؼبشط 

٠زؼٍُ اٌطالة ِٓ ذالي 

 أفؼبي داؼزرساِب

اٌى١ٕٛٔخ ٚػّبئط 

االؼزفٙبَ ؽٍت 

ِؼٍِٛبد، اٌجٕؽ١بد 

اٌزٍّه ِؼطفخ اٌؽإاي 

 ػٓ اٌّىبْ اٌد

اٌفطق ث١ٓ أفؼبي  

 ser yاٌى١ٕٛٔخ  

estar 

فٟ اٌّرزجط 

ِشب٘سح ف١س٠ٛ 

ِغ رّبض٠ٓ 

 ِٚحبزصخ

اٌحؼٛض 

ٚاٌّشبضوخ 

أ١ِٛ١ٌٗ 

رحؼ١ط 

اٌٛاجت 

اٌج١زٟ ئشا 

وبْ، وأْ 

رّبض٠ٓ ػٍٝ 

شىً لطغ ِٓ 

اٌح١بح اٌؼبِخ 

. ٚ٘ىصا

اِزحبٔبد 

 رحط٠ط٠خ

اٌحبزٞ 

 ػشط
3 

 ٠زؼٍُ اٌطالة ِٓ  

 دذالي اؼزرساِب

طفبد اٌزٍّه اٌؽإاي 

 ػٓ ٍِى١خ األش١بء 

طفبد اٌزٍّه ٚ  

 ػّبئط اٌزٍّه

فٟ اٌّرزجط 

ِشب٘سح ف١س٠ٛ 

ِغ رّبض٠ٓ 

 ِٚحبزصخ

اٌحؼٛض 

ٚاٌّشبضوخ 

أ١ِٛ١ٌٗ 

رحؼ١ط 

اٌٛاجت 

اٌج١زٟ ئشا 

وبْ، وأْ 

رّبض٠ٓ ػٍٝ 

شىً لطغ ِٓ 

اٌح١بح اٌؼبِخ 

. ٚ٘ىصا

اِزحبٔبد 

 رحط٠ط٠خ

  اٌضبٟٔ ػشط

٠زؼٍُ اٌطالة ِٓ ذالي 

 ػّبئط داؼزرساِب

اٌّفؼٛي ثٗ ٚػٓ 

ؽط٠ك اٌف١س٠ٛ ؼ١زؼٍُ 

و١ف ٠جصة االٔزجبٖ ِغ 

ثؼغ ِسْ ٚػبزاد 

 اؼجب١ٔخ

اٌّفؼٛي ثٗ اٌّجبشط 

 ٚغ١ط اٌّجبشط

فٟ اٌّرزجط 

ِشب٘سح ف١س٠ٛ 

ِغ رّبض٠ٓ 

 ِٚحبزصخ

اٌحؼٛض 

ٚاٌّشبضوخ 

أ١ِٛ١ٌٗ 

رحؼ١ط 

اٌٛاجت 

اٌج١زٟ ئشا 

وبْ، وأْ 

رّبض٠ٓ ػٍٝ 

شىً لطغ ِٓ 

اٌح١بح اٌؼبِخ 

. ٚ٘ىصا

اِزحبٔبد 

 رحط٠ط٠خ

 3 اٌضبٌش ػشط

٠زؼٍُ اٌطالة ِٓ ذالي 

 ػّبئط داؼزرساِب

اٌّفؼٛي ثٗ ٚػٓ 

ؽط٠ك اٌف١س٠ٛ ؼ١زؼٍُ 

اٌّفؼٛي ثٗ اٌّجبشط 

 ٚغ١ط اٌّجبشط

فٟ اٌّرزجط 

ِشب٘سح ف١س٠ٛ 

ِغ رّبض٠ٓ 

 ِٚحبزصخ

اٌحؼٛض 

ٚاٌّشبضوخ 

أ١ِٛ١ٌٗ 

رحؼ١ط 



  
 7اٌظفحخ 

 
  

اٌؽإاي ٚاإلػطاة ػٓ 

 .ِب ٠ؼججٗ 

اٌٛاجت 

اٌج١زٟ ئشا 

وبْ، وأْ 

رّبض٠ٓ ػٍٝ 

شىً لطغ 

 أزث١خ ثؽ١طخ

اٚ ِٓ اٌح١بح 

. اٌؼبِخ ٚ٘ىصا

  اِزحبٔبد

 رحط٠ط٠خ

 3 اٌطاثغ ػشط

٠زؼٍُ اٌطالة ِٓ ذالي 

 االفؼبي داؼزرساِب

االٔؼىبؼ١خ ٚػٓ 

ؽط٠ك اٌف١س٠ٛ ؼ١زؼٍُ 

اٌؽإاي ٚاإلػطاة ػٓ 

اٌؼبزاد  ا١ِٛ١ٌخ اٌزٟ 

 .٠مَٛ ثٙب اٌشرض

 أفؼبي أؼىبؼ١خ

 ٚأفؼبي غ١ط ل١بؼ١خ

فٟ اٌّرزجط 

ِشب٘سح ف١س٠ٛ 

ِغ رّبض٠ٓ 

 ِٚحبزصخ

اٌحؼٛض 

ٚاٌّشبضوخ 

أ١ِٛ١ٌٗ 

رحؼ١ط 

اٌٛاجت 

اٌج١زٟ ئشا 

وبْ، وأْ 

رّبض٠ٓ ػٍٝ 

شىً لطغ 

 أزث١خ ثؽ١طخ

اٚ ِٓ اٌح١بح 

. اٌؼبِخ ٚ٘ىصا

  اِزحبٔبد

 رحط٠ط٠خ

اٌربِػ 

 ػشط
3 

٠زؼٍُ اٌطالة ِٓ ذالي 

 أفؼبي داؼزرساِب

اٌّؼبضع أٌس١ٌٍٟ غ١ط 

اٌم١بؼ١خ ِٓ ذالي 

ثؼغ اٌٍؼت ٚاألػّبي 

 ِٓ ذالي اٌف١س٠ٛ

أفؼبي غ١ط ل١بؼ١خ فٟ 

 اٌّؼبضع أٌس١ٌٍٟ

فٟ اٌّرزجط 

ِشب٘سح ف١س٠ٛ 

ِغ رّبض٠ٓ 

 ِٚحبزصخ

اٌحؼٛض 

ٚاٌّشبضوخ 

أ١ِٛ١ٌٗ 

رحؼ١ط 

اٌٛاجت 

اٌج١زٟ ئشا 

وبْ، وأْ 

رّبض٠ٓ ػٍٝ 

شىً لطغ 

 أزث١خ ثؽ١طخ

اٚ ِٓ اٌح١بح 

. اٌؼبِخ ٚ٘ىصا

  اِزحبٔبد

 رحط٠ط٠خ

اٌؽبزغ 

 ػشط
3 

ِٓ  اٌطبٌت  َ ػ٠ًذ

ذالي ٘صٖ اٌزطاو١ت 

االِط ٚاٌّؽزمجً 

 اٌمط٠ت

رطاو١ت ٚػجبضاد 

 فؼ١ٍخ

فٟ اٌّرزجط 

ِشب٘سح ف١س٠ٛ 

ِغ رّبض٠ٓ 

 ِٚحبزصخ

اٌّؼطف١خ 

اٌحؼٛض 

ٚاٌّشبضوخ 

أ١ِٛ١ٌٗ 

رحؼ١ط 

اٌٛاجت 
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إٌح٠ٛخ 

 ٌٍطالة

اٌج١زٟ ئشا 

وبْ، وأْ 

رّبض٠ٓ ػٍٝ 

شىً لطغ 

 أزث١خ ثؽ١طخ

اٚ ِٓ اٌح١بح 

. اٌؼبِخ ٚ٘ىصا

  اِزحبٔبد

 رحط٠ط٠خ

اٌؽبثغ 

 ػشط
3 

اٌطبٌت  َ رؼًٞ

اٌجؽ١طخ ؼزرساِبد الا

ٌحطٚف اٌجط ِغ 

أِبوٓ  ٚػبزاد 

اؼجب١ٔخ ِٓ ذالي 

 اٌف١س٠ٛ

 حطف داؼزرساِب

 اٌجط ثشىً ثؽ١ؾ

فٟ اٌّرزجط 

ِشب٘سح ف١س٠ٛ 

ِغ رّبض٠ٓ 

 ِٚحبزصخ

اٌحؼٛض 

ٚاٌّشبضوخ 

أ١ِٛ١ٌٗ 

رحؼ١ط 

اٌٛاجت 

اٌج١زٟ ئشا 

وبْ، وأْ 

رّبض٠ٓ ػٍٝ 

شىً لطغ 

 أزث١خ ثؽ١طخ

اٚ ِٓ اٌح١بح 

. اٌؼبِخ ٚ٘ىصا

  اِزحبٔبد

 رحط٠ط٠خ

اٌضبِٓ 

 ػشط
3 

اٌطبٌت  َ رؼً

 اٌّبػٟ اؼزرساِبد

اٌزبَ ئػطبء ِؼٍِٛبد 

 فٟ اٌّبػٟ

اؼُ اٌّفؼٛي 

 ٚاٌّبػٟ اٌزبَ أٌس١ٌٍٟ

فٟ اٌّرزجط 

ِشب٘سح ف١س٠ٛ 

ِغ رّبض٠ٓ 

 ِٚحبزصخ

اٌحؼٛض 

ٚاٌّشبضوخ 

أ١ِٛ١ٌٗ 

رحؼ١ط 

اٌٛاجت 

اٌج١زٟ ئشا 

وبْ، وأْ 

رّبض٠ٓ ػٍٝ 

شىً لطغ 

 أزث١خ ثؽ١طخ

اٚ ِٓ اٌح١بح 

. اٌؼبِخ ٚ٘ىصا

  اِزحبٔبد

 رحط٠ط٠خ

اٌزبؼغ 

 ػشط
3 

اٌطبٌت  ػٓ َ رؼً

ؽط٠ك اٌزٛاطً 

 ػٓ اٌّؽزمجً ٚاٌزىٍُ

ٚػٓ اٌرطؾ 

اٌّؽزمج١ٍخ ٚئػطبء 

 األفىبض 

اٌّؽزمجً غ١ط اٌزبَ 

 أٌس١ٌٍٟ

فٟ اٌّرزجط 

ِشب٘سح ف١س٠ٛ 

ِغ رّبض٠ٓ 

 ِٚحبزصخ

اٌحؼٛض 

ٚاٌّشبضوخ 

أ١ِٛ١ٌٗ 

رحؼ١ط 

اٌٛاجت 

اٌج١زٟ ئشا 
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وبْ، وأْ 

رّبض٠ٓ ػٍٝ 

شىً لطغ 

 أزث١خ ثؽ١طخ

اٚ ِٓ اٌح١بح 

. اٌؼبِخ ٚ٘ىصا

اِزحبٔبد 

 رحط٠ط٠خ

 3 اٌؼشطْٚ

اٌطبٌت  َ رؼً

األِط ػٓ اؼزرساِبد 

ؽط٠ك إٌظ١حخ ٌطؤ٠خ 

أُ٘ ِؼبٌُ ِس٠ٕخ 

 اشج١ٍ١خ

 ط١غخ األِط

فٟ اٌّرزجط 

ِشب٘سح ف١س٠ٛ 

ِغ رّبض٠ٓ 

 ِٚحبزصخ

اٌحؼٛض 

ٚاٌّشبضوخ 

أ١ِٛ١ٌٗ 

رحؼ١ط 

اٌٛاجت 

اٌج١زٟ ئشا 

رّبض٠ٓ وبْ، 

ػٍٝ شىً 

 اٚ أزث١خلطغ 

ِٓ اٌح١بح 

. اٌؼبِخ ٚ٘ىصا

اِزحبٔبد 

 رحط٠ط٠خ

اٌحبزٞ 

 ٚاٌؼشطْٚ
3 

اٌطبٌت  َ رؼً

اؼزرساِبد اٌزٛاطً 

 ػٓ األفؼبي  ٚاٌزىٍُ

اٌزٟ رحسس فٟ 

 اٌّبػٟ

اؼزرساِبد  اٌّبػٟ 

 غ١ط اٌزبَ 

فٟ اٌّرزجط 

ِشب٘سح ف١س٠ٛ 

ِغ رّبض٠ٓ 

 ِٚحبزصخ

اٌحؼٛض 

ٚاٌّشبضوخ 

أ١ِٛ١ٌٗ 

رحؼ١ط 

اٌٛاجت 

اٌج١زٟ ئشا 

وبْ، وأْ 

رّبض٠ٓ ػٍٝ 

شىً لطغ 

 اٚ ِٓ أزث١خ

اٌح١بح اٌؼبِخ 

. ٚ٘ىصا

اِزحبٔبد 

 رحط٠ط٠خ

اٌضبٟٔ 

 ٚاٌؼشطْٚ
3 

اٌطبٌت  َ رؼًٞ

اؼزرساِبد اٌزٛاطً 

 ػٓ األفؼبي  ٚاٌزىٍُ

اٌزٟ رحسس فٟ 

 اٌّبػٟ

اؼزرساِبد  اٌّبػٟ 

 األؼجك 

فٟ اٌّرزجط 

ِشب٘سح ف١س٠ٛ 

ِغ رّبض٠ٓ 

 ِٚحبزصخ

اٌحؼٛض 

ٚاٌّشبضوخ 

أ١ِٛ١ٌٗ 

رحؼ١ط 

اٌٛاجت 

اٌج١زٟ ئشا 

وبْ، وأْ 

رّبض٠ٓ ػٍٝ 
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شىً لطغ 

 اٚ ِٓ أزث١خ

اٌح١بح اٌؼبِخ 

. ٚ٘ىصا

اِزحبٔبد 

 رحط٠ط٠خ

اٌضبٌش 

 ٚاٌؼشطْٚ
3 

 أؼٍٛة اٌطبٌت َ رؼً

اٌشطؽ فٟ اٌٍغخ 

  االؼجب١ٔخ

 اٌظ١غخ اٌشطؽ١خ 

فٟ اٌّرزجط 

ِشب٘سح ف١س٠ٛ 

ِغ رّبض٠ٓ 

 ِٚحبزصخ

اٌحؼٛض 

ٚاٌّشبضوخ 

أ١ِٛ١ٌٗ 

رحؼ١ط 

اٌٛاجت 

اٌج١زٟ ئشا 

وبْ، وأْ 

رّبض٠ٓ ػٍٝ 

شىً لطغ 

 اٚ ِٓ أزث١خ

اٌح١بح اٌؼبِخ 

. ٚ٘ىصا

اِزحبٔبد 

 رحط٠ط٠خ

اٌطاثغ 

 ٚاٌؼشطْٚ
3 

اٌطبٌت  َ رؼً

اؼزرساِبد اٌزٛاطً 

  ػٓ اٌزٍّهٚاٌزىٍُ

اٌؼّبئط اٌشرظ١خ 

 ِغ حطٚف اٌجط

فٟ اٌّرزجط 

ِشب٘سح ف١س٠ٛ 

ِغ رّبض٠ٓ 

 ِٚحبزصخ

اٌحؼٛض 

ٚاٌّشبضوخ 

أ١ِٛ١ٌٗ 

رحؼ١ط 

اٌٛاجت 

اٌج١زٟ ئشا 

وبْ، وأْ 

رّبض٠ٓ ػٍٝ 

شىً لطغ 

 اٚ ِٓ أزث١خ

اٌح١بح اٌؼبِخ 

. ٚ٘ىصا

اِزحبٔبد 

 رحط٠ط٠خ

اٌربِػ 

 ٚاٌؼشطْٚ
3 

 دذٍؾ ػبَ ٌٍّؼٍٛال

ِٓ ذالي أؼئٍخ  

   ٚرّبض٠ٓ

 ِطاجؼخ

فٟ اٌّرزجط 

ِشب٘سح ف١س٠ٛ 

ِغ رّبض٠ٓ 

 ِٚحبزصخ

اٌحؼٛض 

ٚاٌّشبضوخ 

أ١ِٛ١ٌٗ 

رحؼ١ط 

اٌٛاجت 

اٌج١زٟ ئشا 

 وبْ، وأْ

رّبض٠ٓ ػٍٝ 

شىً لطغ 
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 اٌج١ٕخ اٌزحز١خ . 11

 اليوجد ـ اٌىزت اٌّمطضح اٌّطٍٛثخ 1

    Manuel María sánchez y   (اٌّظبزض)ـ اٌّطاجغ اٌطئ١ؽ١خ 2

otros:Gramática española por niveles, 2 

volumnes. 

 Escuela Carfax de Granada: Curso de 

gramática 2009. 

      Ana María Pérez y otros: ¿Qué tal? 

    Tracy D. Terrell y otros: Dos mundos 

 
 اـ اٌىزت ٚاٌّطاجغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

  (.... ,اٌزمبض٠ط , اٌّجالد اٌؼ١ٍّخ ) 
مختلفة وكثيرة وال تحصى يمكن الحصول عليها من خالل مراجعة 

 المكتبة

 اٚ ِٓ أزث١خ

اٌح١بح اٌؼبِخ 

. ٚ٘ىصا

اِزحبٔبد 

 رحط٠ط٠خ

اٌؽبزغ 

 ٚاٌؼشطْٚ
3 

 دذٍؾ ػبَ ٌٍّؼٍٛال

ِٓ ذالي أؼئٍخ  

   ٚرّبض٠ٓ

 ِطاجؼٗ

فٟ اٌّرزجط 

ِشب٘سح ف١س٠ٛ 

ِغ رّبض٠ٓ 

 ِٚحبزصخ

اٌحؼٛض 

ٚاٌّشبضوخ 

أ١ِٛ١ٌٗ 

رحؼ١ط 

اٌٛاجت 

اٌج١زٟ ئشا 

وبْ، وأْ 

رّبض٠ٓ ػٍٝ 

شىً لطغ 

 اٚ ِٓ أزث١خ

اٌح١بح اٌؼبِخ 

. ٚ٘ىصا

اِزحبٔبد 

 رحط٠ط٠خ
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ِٛالغ االٔزط١ٔذ , ة ـ اٌّطاجغ االٌىزط١ٔٚخ

.... 

 

 

 

 

 ثحٛس- ط

نحن ككلية لغات توجد مواقع كثيرة كقنوات التلفيزيون عبر االنترنيت 
 .الجرائد، مواقع التواصل االجتماعي وغيرها

Menú de vídeos y actividades del nivel A1, A2,  - 

Videoele. en https://www.videoele.com/menu_B1.htm. 

 

- Abeer Hussein Abid :"La teoría de la rección (al-

‘awāmil) en lengua árabe". EN MEAH, Vol 65 (2016), 

PP.67-74. 

http://www.meaharabe.com/index.php/meaharabe/article

/view/755. 

 

- Abeer Hussein Abid :" El signo lingüístico según la 

teoría 

esquema básico de la referencia ". EN MEAH, Vol 61 

(2016), PP.3-23. 

http://www.meaharabe.com/index.php/meaharabe/article

/view/17. 

 

- Abeer Hussein Abid :" Los límites entrela pragmática 
y la semántica según la teoría 

esquema básico de la referencia ". EN MEAH, Vol 62 

(2016), PP.71-81. 
http://www.meaharabe.com/index.php/meaharabe/article

/view/5. 

 

 

 
 

 

 ذطخ رط٠ٛط اٌّمطض اٌسضاؼٟ . 12

 رغ١ط ٚػؼ١خ اٌظفٛف فٟ و١ٍخ اٌٍغبد   

 .رٛف١ط االٔزط١ٔذ فٟ اٌظف ِغ اٌؽزال٠ذ ٚاٌزٍفبظ

 االؼزؼبٔخ ثبٌّظبزض اٌحس٠ضخ

ر٠ٕٛغ اٌّظبزض ث١ٓ  اؼزرساَ وزت إٌحٛ أٚ ػطع فٍُ ِغ رطج١ك فٟ ِٛالغ اٌزٛاطً اجزّبػٟ ِغ ؽالة 

 اٌٍغخ اٌؼطث١خ األؼجبْ

 ِٛاوجخ رطٛض اٌّظبزض ٚؽطق رسض٠ػ اٌٍغبد األجٕج١خ، ِٓ ِظبزض ٚف١س٠ٛ٘بد ٚغ١ط٘ب

 

 

 
 

https://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjN58bX1vrSAhVGkRQKHc9bA2QQFggYMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.videoele.com%2Fmenu_B1.html&usg=AFQjCNGX5y0Pd63Ha9mp0pm8_ohA32T4Ng&bvm=bv.150729734,d.d24
https://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjN58bX1vrSAhVGkRQKHc9bA2QQFggYMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.videoele.com%2Fmenu_B1.html&usg=AFQjCNGX5y0Pd63Ha9mp0pm8_ohA32T4Ng&bvm=bv.150729734,d.d24
https://www.videoele.com/menu_B1.htm
http://www.meaharabe.com/index.php/meaharabe/article/view/17
http://www.meaharabe.com/index.php/meaharabe/article/view/17
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 جبيؼخ ثغذاد انًؤسسخ انزؼهًُُخ .1

 قسى انهغخ االسجبَُخ    انًزكش / ػهًٍ انقسى ال .2

 104SPRO/ ػهى انظىد ريش انًقزر/ اسى  .3

 اسجىػٍ أشكبل انذضىر انًزبدخ .4

 سُىٌ انسُخ/ انفظم  .5

 100 (انكهٍ)ػذد انسبػبد انذراسُخ  .6

 17/12/2017 ربرَخ إػذاد هذا انىطف  .7

 أهذاف انًقزر .8

 اكتساب الطالب المهارة في لفظ الكلمات والنطق الصحيح -

 
 
 
 
 

 
 

 
 

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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  وطزائق انزؼهُى وانزؼهى وانزقُُىيقزريخزجبد ال .10

  هذاف انًؼزفُخ األ- أ
  أٌ َفهى انطبنت انًبدح-1أ

  اٌ َسزخذو انطبنت انًفزداد ثظىرح طذُذخ فٍ انزذذس-2أ

 - 3أ
 -4أ
 - 5أ
 -  6أ

  .يقزر انخبطخ ثبلَخانًهبراداألهذاف -  ة 

  سَبدح يهبرح االسزُؼبة –1ة

 سَبدح يهبرح اسزخذاو انًفزداد ثظىرح طذُذخ فٍ انًُبقشخ – 2ة

 -  3ة

 -    4ة
      طزائق انزؼهُى وانزؼهى 

 

 طزَقخ انًذبضزح -
 طزَقخ انشزح وانزىضُخ -
 طزَقخ انًُبقشخ -
 اسزخذاو يخزجز انظىد -

 
      طزائق انزقُُى 

 

 االخزجبراد انزذزَزَخ -
 االخزجبراد انشفىَخ -
 انُشبط انظفٍ وانذضىر -

 

 
 األهذاف انىجذاَُخ وانقًُُخ - ج

  يشبركخ انطالة ثبنُقبش داخم انقبػخ-1ج

  إكًبل انىاججبد يٍ قجم انطالة ثبنىقذ انًذذد-2ج

 -3ج
     طزائق انزؼهُى وانزؼهى 

 طزَقخ انًذبضزح -
 طزَقخ انشزح وانزىضُخ -
 طزَقخ انًُبقشخ -

    طزائق انزقُُى 

 االخزجبراد انزذزَزَخ -
 االخزجبراد انشفىَخ -
 انُشبط انظفٍ وانذضىر -
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. (انًهبراد األخزي انًزؼهقخ ثقبثهُخ انزىظُف وانزطىر انشخظٍ  )انًُقىنخ انزأهُهُخ انًهبراد انؼبيخ و- د 

  يذبونخ ػذو ركزار األخطبء انهفظُخ -1د

  اسزخذاو االَززَُذ نذم انزًبرٍَ انخبطخ ثبنزهفع -2د

 - 3د

 

 ثُُخ انًقزر .11

يخزجبد انزؼهى  انسبػبد األسجىع

 انًطهىثخ
أو / اسى انىدذح 

 انًىضىع
 طزَقخ انزقُُى طزَقخ انزؼهُى

انزؼزف ػهً انذزوف  2 1

 انظذُذخ
اخزجبر وَشبط  َظزٌ انذزوف انظذُذخ

 طفٍ 
انزؼزف ػهً انذزوف  2 2

 انظذُذخ
اخزجبر وَشبط  َظزٌ وػًهٍ انذزوف انظذُذخ

 طفٍ
انزؼزف ػهً انذزوف  2 3

 انظذُذخ
اخزجبر وَشبط َظزٌ وػًهٍ انذزوف انظذُذخ 

طفٍ 

انزؼزف ػهً دزوف  2 4

 انؼهخ
اخزجبر وَشبط َظزٌ وػًهٍ  دزوف انؼهخ 

طفٍ 

كُفُخ نفع انذزف  2 5

انظذُخ يغ دزف 

 انؼهخ

نفع دزف طذُخ يغ 

 دزف ػهخ
اخزجبر وَشبط َظزٌ وػًهٍ 

طفٍ 

كُفُخ نفع انذزف  2 6

انظذُخ يغ دزف 

 انؼهخ

نفع دزف طذُخ يغ 

 دزف ػهخ

اخزجبر وَشبط  َظزٌ وػًهٍ

 طفٍ 

كُفُخ نفع انذزف  2 7

انظذُخ يغ دزف 

 انؼهخ

نفع دزف طذُخ يغ 

 دزف ػهخ

اخزجبر وَشبط  َظزٌ وػًهٍ

 طفٍ 

كُفُخ نفع انذزف  2 8

انظذُخ يغ دزف 

 انؼهخ

نفع دزف طذُخ يغ 

 دزف ػهخ

اخزجبر وَشبط  َظزٌ وػًهٍ

 طفٍ 

رؼزَف يخبرج  2 9

 انذزوف
اخزجبر وَشبط  َظزٌ وػًهٍنفع انًقبطغ انظىرُخ 

 طفٍ 

رؼزَف يخبرج  2 10

 انذزوف
اخزجبر وَشبط  َظزٌ وػًهٍنفع انًقبطغ انظىرُخ 

 طفٍ 

رؼزَف يخبرج  2 11

 انذزوف
اخزجبر وَشبط  َظزٌ وػًهٍنفع انًقبطغ انظىرُخ 

 طفٍ 

اخزجبر وَشبط  َظزٌ وػًهٍنفع انًقبطغ انظىرُخ رؼزَف يخبرج  2 12
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 طفٍ  انذزوف

كُفُخ نفع انذزوف  2 13

 انًضبػفخ
انذزوف انًضبػفخ 

 RR, LLفٍ انكهًخ 

اخزجبر وَشبط  َظزٌ وػًهٍ

 طفٍ 

كُفُخ نفع انذزوف  2 14

 انًضبػفخ
انذزوف انًضبػفخ 

 RR, LLفٍ انكهًخ 

اخزجبر وَشبط  َظزٌ وػًهٍ

 طفٍ 

رؼهُى انطبنت ػهً  2 15

كُفُخ رهجئخ انطبنت 

 ألسًبئهى 

رهجئخ األسًبء يشبر 

إنً أسًبء يذٌ نكم 

دزف فٍ األسًبء 

 

اخزجبر وَشبط  َظزٌ وػًهٍ

 طفٍ 

رؼهُى انطبنت ػهً  2 16

كُفُخ رهجئخ انطبنت 

 ألسًبئهى

رهجئخ األسًبء يشبر 

إنً أسًبء يذٌ نكم 

دزف فٍ األسًبء 

 

اخزجبر وَشبط  َظزٌ وػًهٍ

 طفٍ 

رؼهُى انطبنت ػهً  2 17

كُفُخ رهجئخ انطبنت 

 ألسًبئهى

رهجئخ األسًبء يشبر 

إنً أسًبء يذٌ نكم 

دزف فٍ األسًبء 

 

اخزجبر وَشبط  َظزٌ وػًهٍ

 طفٍ 

رؼهُى انطبنت ػهً  2 18

كُفُخ رهجئخ انطبنت 

 ألسًبئهى

رهجئخ األسًبء يشبر 

إنً أسًبء يذٌ نكم 

دزف فٍ األسًبء 

 

اخزجبر وَشبط  َظزٌ وػًهٍ

 طفٍ 

رؼهُى انطبنت ػهً  2 19

انذزوف انزٍ ال رهفع 

 فٍ انكهًخ

اخزجبر وَشبط  َظزٌ وػًهٍانذزوف انظبيزخ 

 طفٍ 
 

رؼهُى انطبنت ػهً  2 20

انذزوف انزٍ ال رهفع 

 فٍ انكهًخ

اخزجبر وَشبط  َظزٌ وػًهٍانذزوف انظبيزخ 

 طفٍ 

رؼهُى انطبنت ػهً نفع  2 21

انكهًبد ثظىرح 

طذُذخ  وانززكُش 

 ػهً يخبرج انذزوف

اخزجبر وَشبط  َظزٌ وػًهٍقزاءح انجًم  

 طفٍ 

رؼهُى انطبنت ػهً نفع  2 22

انكهًبد ثظىرح 

طذُذخ  وانززكُش 

 ػهً يخبرج انذزوف

اخزجبر وَشبط  َظزٌ وػًهٍقزاءح انجًم 

 طفٍ 

رؼهُى انطبنت ػهً نفع  2 23

انكهًبد ثظىرح 

طذُذخ  وانززكُش 

 ػهً يخبرج انذزوف

اخزجبر وَشبط  َظزٌ وػًهٍقزاءح انجًم 

 طفٍ 

رؼهُى انطبنت ػهً نفع  2 24

انكهًبد ثظىرح 

طذُذخ  وانززكُش 

 ػهً يخبرج انذزوف

اخزجبر وَشبط  َظزٌ وػًهٍقزاءح انجًم 

 طفٍ 
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 انجُُخ انزذزُخ       .12

 ال يوجد ـ انكزت انًقزرح انًطهىثخ 1

 ,Nueva gramática de la lengua española .1   (انًظبدر)ـ انًزاجغ انزئُسُخ 2
fonética y fonología  
2. Manual de fonética española 
3. Fonética y fonología del español 
4 la presntacion del abecedario espanol en 
los libros de ansenanza del espanol como 
LE con atencion a las normas de nueva 
ortografia de la RAE zolo . 
 

 اـ انكزت وانًزاجغ انزٍ َىطً ثهب                

  (.... ,انزقبرَز , انًجالد انؼهًُخ ) 
 ال يوجد

http://rephip.unr.edu.ar/bitstream/han.1 .يىاقغ االَززَُذ, ة ـ انًزاجغ االنكززوَُخ
dle/2133/1367/5..FON%C3%89TICA%20
y%20FONOLOGIA.pdf 
2.http://www.rae.es/sites/default/files/S

رؼهُى انطبنت ػهً نفع  2 25

انكهًبد ثظىرح 

طذُذخ  وانززكُش 

ػهً يخبرج انذزوف 

 

قزاءح َظىص 

 (قظض قظُزح)

اخزجبر وَشبط  َظزٌ وػًهٍ

 طفٍ 

رؼهُى انطبنت ػهً نفع  2 26

انكهًبد ثظىرح 

طذُذخ  وانززكُش 

ػهً يخبرج انذزوف 

 

قزاءح َظىص 

 (قظض قظُزح)

اخزجبر وَشبط  َظزٌ وػًهٍ

 طفٍ 

رؼهُى انطبنت ػهً نفع  2 27

انكهًبد ثظىرح 

طذُذخ  وانززكُش 

 ػهً يخبرج انذزوف

قزاءح َظىص 

 (قظض قظُزح)

اخزجبر وَشبط  َظزٌ وػًهٍ

 طفٍ 

رؼهُى انطبنت ػهً نفع  2 28

انكهًبد ثظىرح 

طذُذخ وانززكُش 

 ػهً يخبرج انذزوف

قزاءح َظىص 

 (قظض قظُزح)

اخزجبر وَشبط  َظزٌ وػًهٍ

 طفٍ 

رؼهى قزاءح ونفع  2 29

 انذزوف انًذيغخ
اخزجبر وَشبط  َظزٌ وػًهٍانذزوف انًذيغخ 

 طفٍ 

رؼهى قزاءح ونفع  2 30

 انذزوف انًذيغخ
اخزجبر وَشبط  َظزٌ وػًهٍانذزوف انًذيغخ 

 طفٍ 

 

http://www.rae.es/sites/default/files/Sala_prensa_Dosier_Fonetica_y_fonologia.pdf
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ala_prensa_Dosier_Fonetica_y_fonologia.p
df 
3. http://habla.dc.uba.ar/gravano/ith-
2014/03-fonetica-fonologia.pdf 
 
 
 
 
 

 
 

 

 خطخ رطىَز انًقزر انذراسٍ  .13

االسزؼبَخ ثًظبدر أكثز شًىنُخ 

االػزًبد ػهً كزت ثطجؼبد دذَثخ 

رُىَغ انًظبدر ثٍُ كزت ويىسىػبد ويىاقغ اَززَُذ يؼزًذح   

   
 

http://habla.dc.uba.ar/gravano/ith-2014/03-fonetica-fonologia.pdf
http://habla.dc.uba.ar/gravano/ith-2014/03-fonetica-fonologia.pdf
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 نموذج وصف المقرر

 

 

 

 

 جامعو بغداد/ كليو اللغات  انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ .1

  لسى انهغّ انزشكّٛ    انًشكض / ػهًٙ انمسى ال .2

 104TPRO\ ػهى انصٕد  سيض انًمشس/ اسى  .3

 اسجٕػٙ أشكبل انؾضٕس انًزبؽخ .4

 فصهٙ انسُخ/ انفصم  .5

 (شؼجزٍٛ) سبػخ نكم اسزبر 128 (انكهٙ)ػذد انسبػبد انذساسٛخ  .6

 ٔفبء عجبس. و.و2018/ 7/1 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .7

 أْذاف انًمشس .8

 تعريف الطالب لالصوات والحروف التركيو الموجوده في اللغو التركيو-1

 تعريف الطالب على كيفيو نطق ىذه االصوات والتمييز بين كل صوت واخر - 2

 استخدام التقنيات الحديثو التي توضح للطالب كيفيو النطق لالصوات -3

 تدريس اللغو التركيو في المدارس الحكوميو والخاصو -4

 العمل في وسائل االعالم الناطقو باللغع التركيو  -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
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  ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛىيمشسيخشعبد ال .10

  ْذاف انًؼشفٛخ األ- أ
  رؼهٛى انطبنت نالصٕاد انًٕعٕدِ فٙ انهغّ انزشكّٛ -1أ

انؼًم ػهٗ ؽش انطبنت ػهٗ ايكبَّٛ َطك االصٕاد ثصٕسِ سهًّٛ - 2أ

 ايكبَّٛ انطبنت ػهٗ ركٍٕٚ انغًم َٔطمٓب ثصٕسِ صؾٛؾّ- 3 أ
  ايكبَّٛ انطبنت ػهٗ انًؾبدصّ ٔصمم يٓبسارّ يٍ اعم انزًكٍ يٍ انزؾذس ثبنهغّ-4أ

   

  .يمشس انخبصخ ثبلٚخانًٓبساداألْذاف -  ة 

  اػطبء انطهجّ يبدِ انًُٓظ انُظشّٚ يٍ اعم ايكبَّٛ فًٓٓب ٔاسزٛؼبثٓب –1ة

 طشػ االسئهّ ٔاالعٕثّ انخبصّ ثبنًُٓظ داخم انمبػّ – 2ة

 طشػ انُمبشبد داخم انمبػّ انذساسّٛ  – 3ة

 اػطبء رًبسٍٚ ٔاخزجبساد ٕٚيّٛ ٔفصهّٛ-    4ة
 نالْذاف انًٓبسرٛخ      طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى 

 

انمبء انًؾبظشاد انُظشّٚ داخم انمبػّ انذساسّٛ   -1

رمذٚى ػشض انكزشَٔٙ نكبفخ إَاع انكزبثبد  -2

رذسٚت انطالة ػهٗ انكزبثخ يٍ خالل اػطبءْى ٔسلخ ػًم يغٓضح ٔيطجٕػخ يسجمب رسبػذْى ػهٗ -3

انكزبثخ أ يؼشفخ أ رصؾٛؼ لطؼخ يكزٕثخ ثبنهغخ االَكهٛضٚخ  

 اػطبء انطبنت ٔاعت ثٛزٙ نكزبثخ اَشبء أ رصؾٛؼ لطغ أ اضبفخ انكهًبد االَزمبنٛخ -5
  نالْذاف انًٓبسرٛخ     طشائك انزمٛٛى 

-6ايزؾبَبد شٓشٚخ -5ٔاعت ثٛزٙ -4انكزبثخ فٙ انمبػخ - 3ايزؾبَبد سشٚؼخ -2انًشبسكخ انصفٛخ ،-1
 ايزؾبَبد َٓبٚخ انسُخ  

 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ - ط

 ػهٗ انطبنت اكًبل انٕاعت انكزبثٙ فٙ انٕلذ انًؾذد -1ط

 انًشبسكخ داخم انمبػخ ثٍٛ انطالة -2ط

انزصشف ثبخالق ػبنٛخ ٔرؾًم انًسؤٔنٛخ فٙ كزبثخ انٕاعت أ انزفبػم يغ انطهجخ انجبخشٍٚ فٙ ؽبنخ -3ط

 كزبثخ ػًم يشزشن 

 انؼًم انًشزشن ٚؼضص انزٕاصم ثٍٛ انطهجخ -  4ط

  
 نالْذاف انٕعذاَٛخ    طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى 

 

يؾبضشاد خبصخ نهطهجخ رٕضؼ نٓى ايكبَٛخ ؽسبة انٕلذ فٙ االيزؾبٌ ٔكٛفٛخ انجذء ثبنكزبثخ اصُبء ا٘ -1

ايزؾبٌ  

ضشٔسح انزبكٛذ ػهٗ انطهجخ انٕاعت االخاللٙ اصُبء انكزبثخ ٔخصٕصب كزبثخ انجؾش  -2

 انؼًم انغًبػٙ نهطالة ٔضشٔسح انؼًم كفشٚك ٔرصؾٛؼ اخطبء االخشٍٚ  -1
  نالْذاف انٕعذاَٛخ    طشائك انزمٛٛى 
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 يٍ خالل انًشبسكخ انصفٛخ ٔانزفبػم داخم انمبػخ انذساسٛخ  -1
 يٍ خالل رمٛٛى االيزؾبَبد انٕٛيٛخ ٔانشٓشٚخ ٔايزؾبَبد َٓبٚخ انسُخ  -2
 يٍ خالل اششاف انزذسٚسٙ ػهٗ انًغبيٛغ انطالثٛخ  ٔيذٖ انزٕاصم ثُٛٓى -3

 

 

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

 رسهٛى انؼًم أ انٕاعت ثبنٕلذ انًؾذد ٔثشكم يمجٕل -1د

 يٓبساد انزٕاصم يغ االخشٍٚ ٔانؼًم كفشٚك -2د

 يؾبٔنخ ػذو ركشاس االخطبء االيالئٛخ أ انُؾٕٚخ يشح اخشٖ -3د

 اسزخذاو االَزشَذ نؾم انزًبسٍٚ انخبصخ ثبالَشبء -   4د
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 ثُٛخ انًمشس .11

يخشعبد  انسبػبد األسجٕع

 انزؼهى انًطهٕثخ
 طشٚمخ انزمٛٛى طشٚمخ انزؼهٛى أٔ انًٕضٕع/ اسى انٕؽذح 

 سبػبد 6 1

 اسجٕػٛب 
رؼهٛى خصبئص 

ػهى صٕد 

انهغخ انزشكٛخ 

ٔاػطبء كهًبد 

ػهٗ انزؾٕل 

انصٕرٙ 

ٔانسبكٍ ٔرؼهٛى 

انطهجخ انُطك 

ٔيخبسط 

انؾشٔف 

انصؾٛؾخ 

 َٔمبط رشكهٓب 

َمبش داخم  يؼشفخ انطبنت ثؼهى انصٕد 

انمبػخ 

ٔاسزخذاو 

انًخزجشيٍ  

ناليضهخ صٕسح 

 ٔصٕد 

ايزؾبَبد 

ٕٚيّٛ 

 ٔشٓشّٚ

 سبػبد 6 2-3

 اسجٕػٛب 
رؼهٛى خصبئص 

ػهى صٕد 

انهغخ انزشكٛخ 

ٔاػطبء كهًبد 

ػهٗ انزؾٕل 

انصٕرٙ 

ٔانسبكٍ ٔرؼهٛى 

انطهجخ انُطك 

ٔيخبسط 

انؾشٔف 

انصؾٛؾخ 

 َٔمبط رشكهٓب 

رؼشٚف انطبنت االثغذّٚ 

 انزشكّٛ
َمبش داخم 

انمبػخ 

ٔاسزخذاو 

انًخزجشيٍ  

ناليضهخ صٕسح 

 ٔصٕد 

ايزؾبَبد 

ٕٚيّٛ 

 ٔشٓشّٚ

 سبػبد 6 4-5

 اسجٕػٛب 
رؼهٛى خصبئص 

ػهى صٕد 

انهغخ انزشكٛخ 

ٔاػطبء كهًبد 

ػهٗ انزؾٕل 

انصٕرٙ 

ٔانسبكٍ ٔرؼهٛى 

انطهجخ انُطك 

ٔيخبسط 

انؾشٔف 

انصؾٛؾخ 

 َٔمبط رشكهٓب 

رؼشٚف ػهى انصٕد 

 ٔانؾشٔف
َمبش داخم 

انمبػخ 

ٔاسزخذاو 

انًخزجشيٍ  

ناليضهخ صٕسح 

 ٔصٕد 

ايزؾبَبد 

ٕٚيّٛ 

 ٔشٓشّٚ

 سبػبد 6 6

 اسجٕػٛب 
رؼهٛى خصبئص 

ػهى صٕد 

انهغخ انزشكٛخ 

َمبش داخم  االثغذّٚ انزشكّٛ 

انمبػخ 

ٔاسزخذاو 

ايزؾبَبد 

ٕٚيّٛ 

 ٔشٓشّٚ
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ٔاػطبء كهًبد 

ػهٗ انزؾٕل 

انصٕرٙ 

ٔانسبكٍ ٔرؼهٛى 

انطهجخ انُطك 

ٔيخبسط 

انؾشٔف 

انصؾٛؾخ 

 َٔمبط رشكهٓب 

انًخزجشيٍ  

ناليضهخ صٕسح 

 ٔصٕد 

 سبػبد 6 7-8

 اسجٕػٛب 
رؼهٛى خصبئص 

ػهى صٕد 

انهغخ انزشكٛخ 

ٔاػطبء كهًبد 

ػهٗ انزؾٕل 

انصٕرٙ 

ٔانسبكٍ ٔرؼهٛى 

انطهجخ انُطك 

ٔيخبسط 

انؾشٔف 

انصؾٛؾخ 

 َٔمبط رشكهٓب 

َمبش داخم  رصُٛف االثغذّٚ انزشكّٛ

انمبػخ 

ٔاسزخذاو 

انًخزجشيٍ  

ناليضهخ صٕسح 

 ٔصٕد 

ايزؾبَبد 

ٕٚيّٛ 

 ٔشٓشّٚ

 سبػبد 6 9-10

 اسجٕػٛب 
رؼهٛى خصبئص 

ػهى صٕد 

انهغخ انزشكٛخ 

ٔاػطبء كهًبد 

ػهٗ انزؾٕل 

انصٕرٙ 

ٔانسبكٍ ٔرؼهٛى 

انطهجخ انُطك 

ٔيخبسط 

انؾشٔف 

انصؾٛؾخ 

 َٔمبط رشكهٓب 

َمبش داخم  انؾشٔف انصبيزّ 

انمبػخ 

ٔاسزخذاو 

انًخزجشيٍ  

ناليضهخ صٕسح 

 ٔصٕد 

ايزؾبَبد 

ٕٚيّٛ 

 ٔشٓشّٚ

 سبػبد 6 11-12

 اسجٕػٛب 
رؼهٛى خصبئص 

ػهى صٕد 

انهغخ انزشكٛخ 

ٔاػطبء كهًبد 

ػهٗ انزؾٕل 

انصٕرٙ 

ٔانسبكٍ ٔرؼهٛى 

انطهجخ انُطك 

ٔيخبسط 

انؾشٔف 

انصؾٛؾخ 

َمبش داخم  رصُٛف انؾشٔف انصبيزّ 

انمبػخ 

ٔاسزخذاو 

انًخزجشيٍ  

ناليضهخ صٕسح 

 ٔصٕد 

ايزؾبَبد 

ٕٚيّٛ 

 ٔشٓشّٚ



  
 6الصفحة 

 
  

 َٔمبط رشكهٓب 
 سبػبد 6 13-14

 اسجٕػٛب 
رؼهٛى خصبئص 

ػهى صٕد 

انهغخ انزشكٛخ 

ٔاػطبء كهًبد 

ػهٗ انزؾٕل 

انصٕرٙ 

ٔانسبكٍ ٔرؼهٛى 

انطهجخ انُطك 

ٔيخبسط 

انؾشٔف 

انصؾٛؾخ 

 َٔمبط رشكهٓب 

َمبش داخم  انؾشٔف انصبيزّ انهُّٛ

انمبػخ 

ٔاسزخذاو 

انًخزجشيٍ  

ناليضهخ صٕسح 

 ٔصٕد 

ايزؾبَبد 

ٕٚيّٛ 

 ٔشٓشّٚ

 سبػبد 6 15

 اسجٕػٛب 
رؼهٛى خصبئص 

ػهى صٕد 

انهغخ انزشكٛخ 

ٔاػطبء كهًبد 

ػهٗ انزؾٕل 

انصٕرٙ 

ٔانسبكٍ ٔرؼهٛى 

انطهجخ انُطك 

ٔيخبسط 

انؾشٔف 

انصؾٛؾخ 

 َٔمبط رشكهٓب 

َمبش داخم  انؾشٔف انصبيزّ انصهجّ 

انمبػخ 

ٔاسزخذاو 

انًخزجشيٍ  

ناليضهخ صٕسح 

 ٔصٕد 

ايزؾبَبد 

ٕٚيّٛ 

 ٔشٓشّٚ

 سبػبد 6 16-17

 اسجٕػٛب 
رؼهٛى خصبئص 

ػهى صٕد 

انهغخ انزشكٛخ 

ٔاػطبء كهًبد 

ػهٗ انزؾٕل 

انصٕرٙ 

ٔانسبكٍ ٔرؼهٛى 

انطهجخ انُطك 

ٔيخبسط 

انؾشٔف 

انصؾٛؾخ 

 َٔمبط رشكهٓب 

َمبش داخم  انؾشٔف انصٕرّٛ

انمبػخ 

ٔاسزخذاو 

انًخزجشيٍ  

ناليضهخ صٕسح 

 ٔصٕد 

ايزؾبَبد 

ٕٚيّٛ 

 ٔشٓشّٚ

 سبػبد 6 18-19

 اسجٕػٛب 
رؼهٛى خصبئص 

ػهى صٕد 

انهغخ انزشكٛخ 

ٔاػطبء كهًبد 

ػهٗ انزؾٕل 

انصٕرٙ 

ٔانسبكٍ ٔرؼهٛى 

َمبش داخم  انؾشٔف انصٕرّٛ انخفٛفّ 

انمبػخ 

ٔاسزخذاو 

انًخزجشيٍ  

ناليضهخ صٕسح 

 ٔصٕد 

ايزؾبَبد 

ٕٚيّٛ 

 ٔشٓشّٚ
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انطهجخ انُطك 

ٔيخبسط 

انؾشٔف 

انصؾٛؾخ 

 َٔمبط رشكهٓب 
 سبػبد 6 20

 اسجٕػٛب 
رؼهٛى خصبئص 

ػهى صٕد 

انهغخ انزشكٛخ 

ٔاػطبء كهًبد 

ػهٗ انزؾٕل 

انصٕرٙ 

ٔانسبكٍ ٔرؼهٛى 

انطهجخ انُطك 

ٔيخبسط 

انؾشٔف 

انصؾٛؾخ 

 َٔمبط رشكهٓب 

َمبش داخم  انؾشٔف انصٕرّٛ انضمٛهّ

انمبػخ 

ٔاسزخذاو 

انًخزجشيٍ  

ناليضهخ صٕسح 

 ٔصٕد 

ايزؾبَبد 

ٕٚيّٛ 

 ٔشٓشّٚ

 سبػبد 6 21-22

 اسجٕػٛب 
رؼهٛى خصبئص 

ػهى صٕد 

انهغخ انزشكٛخ 

ٔاػطبء كهًبد 

ػهٗ انزؾٕل 

انصٕرٙ 

ٔانسبكٍ ٔرؼهٛى 

انطهجخ انُطك 

ٔيخبسط 

انؾشٔف 

انصؾٛؾخ 

 َٔمبط رشكهٓب 

َمبش داخم  ايزؾبٌ فصهٙ

انمبػخ 

ٔاسزخذاو 

انًخزجشيٍ  

ناليضهخ صٕسح 

 ٔصٕد 

ايزؾبَبد 

ٕٚيّٛ 

 ٔشٓشّٚ

 سبػبد 6 23-24

 اسجٕػٛب 
رؼهٛى خصبئص 

ػهى صٕد 

انهغخ انزشكٛخ 

ٔاػطبء كهًبد 

ػهٗ انزؾٕل 

انصٕرٙ 

ٔانسبكٍ ٔرؼهٛى 

انطهجخ انُطك 

ٔيخبسط 

انؾشٔف 

انصؾٛؾخ 

 َٔمبط رشكهٓب 

َمبش داخم  خصبئص انهغّ انزشكّٛ

انمبػخ 

ٔاسزخذاو 

انًخزجشيٍ  

ناليضهخ صٕسح 

 ٔصٕد 

ايزؾبَبد 

ٕٚيّٛ 

 ٔشٓشّٚ

 سبػبد 6 25-26

 اسجٕػٛب 
رؼهٛى خصبئص 

ػهى صٕد 

انهغخ انزشكٛخ 

َمبش داخم  لبػذِ انزٕافك انصٕرٙ انكجٛش

انمبػخ 

ٔاسزخذاو 

ايزؾبَبد 

ٕٚيّٛ 

 ٔشٓشّٚ



  
 8الصفحة 

 
  

ٔاػطبء كهًبد 

ػهٗ انزؾٕل 

انصٕرٙ 

ٔانسبكٍ ٔرؼهٛى 

انطهجخ انُطك 

ٔيخبسط 

انؾشٔف 

انصؾٛؾخ 

 َٔمبط رشكهٓب 

انًخزجشيٍ  

ناليضهخ صٕسح 

 ٔصٕد 

 سبػبد 6 27

 اسجٕػٛب 
رؼهٛى خصبئص 

ػهى صٕد 

انهغخ انزشكٛخ 

ٔاػطبء كهًبد 

ػهٗ انزؾٕل 

انصٕرٙ 

ٔانسبكٍ ٔرؼهٛى 

انطهجخ انُطك 

ٔيخبسط 

انؾشٔف 

انصؾٛؾخ 

 َٔمبط رشكهٓب 

لبػذِ انزٕافك انصٕرٙ 

 انصغٛشِ
َمبش داخم 

انمبػخ 

ٔاسزخذاو 

انًخزجشيٍ  

ناليضهخ صٕسح 

 ٔصٕد 

ايزؾبَبد 

ٕٚيّٛ 

 ٔشٓشّٚ

 سبػبد 6 28

 اسجٕػٛب 
رؼهٛى خصبئص 

ػهى صٕد 

انهغخ انزشكٛخ 

ٔاػطبء كهًبد 

ػهٗ انزؾٕل 

انصٕرٙ 

ٔانسبكٍ ٔرؼهٛى 

انطهجخ انُطك 

ٔيخبسط 

انؾشٔف 

انصؾٛؾخ 

 َٔمبط رشكهٓب 

َمبش داخم  لبػذِ رٕافك انصٕايذ

انمبػخ 

ٔاسزخذاو 

انًخزجشيٍ  

ناليضهخ صٕسح 

 ٔصٕد 

ايزؾبَبد 

ٕٚيّٛ 

 ٔشٓشّٚ

 سبػبد 6 29

 اسجٕػٛب 
رؼهٛى خصبئص 

ػهى صٕد 

انهغخ انزشكٛخ 

ٔاػطبء كهًبد 

ػهٗ انزؾٕل 

انصٕرٙ 

ٔانسبكٍ ٔرؼهٛى 

انطهجخ انُطك 

ٔيخبسط 

انؾشٔف 

انصؾٛؾخ 

َمبش داخم  انًمبطغ

انمبػخ 

ٔاسزخذاو 

انًخزجشيٍ  

ناليضهخ صٕسح 

 ٔصٕد 

ايزؾبَبد 

ٕٚيّٛ 

 ٔشٓشّٚ
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 انجُٛخ انزؾزٛخ .12

 علم االصوات لمحمد ىنكيرمان  ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

 Türkçede Anlam Bilgisi (Vafa Cabbar)-1   (انًصبدس)ـ انًشاعغ انشئٛسٛخ 2

 (وفاء جبار)دراسة لواحق البناء في رواية شيمشك لبيامي صفا-2
 (وفاء جبار)اشباه االفعال في اللغة التركية القبجاقية-3

 اـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب                

  (.... ,انزمبسٚش , انًغالد انؼهًٛخ ) 
 

يٕالغ االَزشَٛذ , ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ

.... 
 

 
 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساسٙ  .12

رٕفٛش يخزجشاد صٕد صبنؾخ نهؼًم  

 

 

 

قسم اللغة التركية -مرحلة اولى–علم الصوت - وفاء جبار سلمان  . م.م

 

 َٔمبط رشكهٓب 
 سبػبد 6 30

 اسجٕػٛب 
رؼهٛى خصبئص 

ػهى صٕد 

انهغخ انزشكٛخ 

ٔاػطبء كهًبد 

ػهٗ انزؾٕل 

انصٕرٙ 

ٔانسبكٍ ٔرؼهٛى 

انطهجخ انُطك 

ٔيخبسط 

انؾشٔف 

انصؾٛؾخ 

 َٔمبط رشكهٓب 

َمبش داخم  سمٕط انًمطغ

انمبػخ 

ٔاسزخذاو 

انًخزجشيٍ  

ناليضهخ صٕسح 

 ٔصٕد 

ايزؾبَبد 

ٕٚيّٛ 

 ٔشٓشّٚ
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 نمورج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 جبِؼخ ثغذاد اٌّؤصضخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

  لضُ اٌٍغخ االصجب١ٔخ   اٌّشوز / ػٍّٟ اٌمضُ اي .2

 SESS 438/ صجبدٟ/  اٌّذبدصخ اٌّشدٍخ االٌٚٝ سِز اٌّمشس/ اصُ  .3

 ( صبػبد4ٌىً شؼجخ ) ِذبضشاد اصجٛػ١ب 8 أشىبي اٌذضٛس اٌّزبدخ .4

 صٕٛٞ اٌضٕخ/ اٌفصً  .5

 144 (اٌىٍٟ)ػذد اٌضبػبد اٌذساص١خ  .6

 10/12/2017 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛصف  .7

 أ٘ذاف اٌّمشس .8

ٚػًّ دٛاساد لص١شح ٚاخشٜ , رذس٠ش ِذبدصخ اٌٍغخ االصجب١ٔخ ثأصزخذاَ االشىبي اٌمٛاػذ٠خ االصبص١خ

, ِطٌٛخ رشرىز ػٍٝ ِٛاض١غ ِزٕٛػخ ِغ اٌطٍجخ ِٓ خالي طشح ِٛاض١غ رخص د١بح اٌطبٌت اٌجبِؼ١خ

ٚوزٌه , ٚاٌؼًّ ػٍٝ ا٠جبد دٍٛال ٌٙب, ٚاٌّشبوً اٌزٟ ٠ؼبٟٔ ِٕٙب صٛاء أوبْ رٌه فٟ اٌجبِؼخ اَ اٌج١ذ

ِٚٓ صُ اٌؼًّ ػٍٝ ِٕبلشزٙب ثشىً ٠زٕبصت ِغ , اٌزطشق ألُ٘ اٌّشبوً اٌزٟ ٠ؼبٟٔ ِٕٙب اٌّجزّغ ثشىً ػبَ

ثأػزجبس اْ اٌٍغخ االصجب١ٔخ ٟ٘ ٚادذح ِٓ اٌٍغبد اٌؼب١ٌّخ اٌذ١خ اٌزٟ ٠جت , لبث١ٍخ اٌطٍجخ ثبٌٍغخ االصجب١ٔخ

 .اال٘زّبَ ثٙب
 
 
 
 
 

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 اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُِمشسِخشجبد اي .10
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  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ- أ
ٚرٛض١فٙب رٛظ١فب صذ١ذب فٟ ,  اْ ٠ؼشف اٌطبٌت و١ف١خ اصزخذاَ االشىبي اٌمٛاػذ٠خ فٟ اٌّذبدصخ-1أ

      .إٌّبلشبد اٌىال١ِخ اٌؼبِخ ِٕٙب ٚاٌخبصخ

 اْ ٠ؼشف اٌطبٌت و١ف١خ اصزخذاَ ٚرٛظ١ف اٌّفشدح اٌزٟ ٟ٘ اصبس اٌٍغخ فٟ ِّبسصخ اٌىالَ ثشىً -2أ

 .صذ١خ

 .ٚاٌضؤاي ٚاٌجٛاة ثشىً صذ١خ, اْ رىْٛ ٌذٜ اٌطبٌت اٌجشأح ٚاٌمذسح اٌٍغ٠ٛخ ػٍٝ ػٍٝ اٌىالَ- 3أ
ٚصٛال اٌٝ ,  اٌضؼٟ اٌذض١ش اٌٝ جؼً اٌطبٌت ٠زىٍُ اٌٍغخ االصجب١ٔخ ثأٔض١بث١خ ٚطاللخ ٌضبْ ػب١ٌخ-4أ

   .ِضزٜٛ ِمجٛي ِٓ اٌزذذس ثبٌٍغخ
  .ِمشس اٌخبصخ ثبي٠خاٌّٙبساداأل٘ذاف -  ة 

, ٚاٌؼبئ١ٍخ, ٚال ص١ّب رٍه اٌزٟ رّش د١برٗ اٌجبِؼ١خ,  ِؼشفخ اٌطبٌت ثّٛض١غ اٌذ١بح اٌّخزٍفخ –1ة 

 .ٚاٌمذسح ػٍٝ اٌزؼج١ش ػٕٙب ثبٌٍغخ االصجب١ٔخ ثشىً صذ١خ, ٚا١ِٛ١ٌخ

أر اْ ,  أْ ٠ؼشف اٌطبٌت أٔٗ ١ٌش وً ِب ٠ُمبي وال١ِب ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ ثبالِىبْ لٌٛٗ ثبٌٍغخ االصجب١ٔخ –2ة 

      .ٌىً ٌغخ رؼبث١ش٘ب ٚخصٛص١زٙب اٌٍغ٠ٛخ ٚاٌىال١ِخ
      طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ 

. ٚاالشىبي اٌمٛاػذ٠خ ششدب رفص١ٍ١ب ٚٚاضذب, ٚششح أصزخذاَ اٌّفشداد, أٌمبء اٌّذبضشاد ٔظش٠ب. 1

 .اصزخذاَ صبٌخ اٌّخزجشاد ٌزؼ١ٍُ اٌطٍجخ ػٍٝ و١ف١خ االٔصبد اٌج١ذ ٚرذ١ًٍ اٌىالَ ٚاٌٍفع اٌصذ١خ ٌٍىٍّخ. 2

 
      طشائك اٌزم١١ُ 

 

, ٚدضٛس اٌطٍجخ, ثّب ف١ٙب اخزجبساد اٌطٍجخ اٌشٙش٠خ شف٠ٛب, دسجخ اٌضؼٟ اٌضٕٛٞ:  درجت40. 1

. ٚوزبثخ إٌشبطبد ٚاٌزمبس٠ش اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ رزؼٍك ثّبدح اٌّذبدصخ, ِٚشبسوزُٙ فٟ اٌذسس

 .دسجخ االِزذبْ اٌشفٟٙ إٌٙبئٟ:  درجت60. 2
األ٘ذاف اٌٛجذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  - ط

ٚاٌىالَ اٌج١ذ ِٓ خالي أجشاء اٌّذبٚساد اٌّخزٍفخ ث١ٓ اٌطٍجخ ٚاالصزبر ,  رؼ١ٍُ اٌطبٌت و١ف١خ اٌذذ٠ش1        ط

ٚاٌؼًّ اٌٝ اٌٛصٛي اٌٝ ِىبِٓ اٌخًٍ اٌزٟ رّٕغ اٌطبٌت ِٓ اٌىالَ ٚإٌطك ج١ذا ثبٌٍغخ , ثبٌٍغخ االصجب١ٔخ

 .االصجب١ٔخ

 .ٚو١ف١خ اٌزذبٚس ف١ّب ث١ُٕٙ ثأصزخذاَ اٌٍغخ االصجب١ٔخ, اٌّشبسوخ اٌّز١ّزح ٌٍطبٌت فٟ طشح االصئٍخ-2ط

 . ِذٜ االٔزجبٖ ٚاالدسان اٌزٕٟ٘ ٌٍطبٌت ٚأضجبِٗ ِغ اٌذسس-3ط
     طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ 

 

 

 
    طشائك اٌزم١١ُ 

 

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

 .ٚاالصزخذاَ األِضً ٌٍّفشدح ثبٌٍغخ االصجب١ٔخ,  اٌمذسح ػٍٝ اٌزٛظ١ف اٌصذ١خ-1د

 لذسح اٌطبٌت ػٍٝ اٌزؼج١ش ػٓ افىبسٖ ثٛضٛح ثأصزخذاَ لٛاػذ ِٚفشداد اٌٍغخ االصجب١ٔخ اٌذاسجخ -2د

 .ِٕٙب ٚرٍه اٌزٟ رضزخذَ فٟ ثٍذاْ اِش٠ىب اٌالر١ٕ١خ االخشٜ

ٚاٌٍفع اٌصذ١خ ٌّفشداد اٌٍغخ ثأصزخذاَ رم١ٕخ اٌّذبٚاسد ٚإٌّبلشخ اٌجّبػ١خ ث١ٓ ,  اٌمذسح ػٍٝ إٌطك-3د

 .ٚرفؼ١ً دٚس اٌطبٌت اٌؼٍّٟ فٟ لبػخ اٌذسس, اٌطٍجخ ٚاالصزبر
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 بنيت المقرر .10

أو / اسم الوحذة  مخرجاث التعلم المطلوبت الساعاث األسبوع

 الموضوع
طريقت  طريقت التعليم

 التقييم

  صبػبد4 االصجٛع االٚي
ِذخً ثض١ظ اٌٝ اٌٍغخ 

االصجب١ٔخ 

ا١ّ٘خ اٌٍغخ 

 االصجب١ٔخ
اٌمبءاٌّذبضش

 ح ٔظش٠ب
 

اخزجبساد 

 شف١ٙخ

رؼ١ٍُ اٌطبٌت اٌذشٚف   صبػبد4 االصجٛع اٌضبٟٔ

اٌّشوجخ ٚو١ف١خ رشو١ت 

اٌجٍّخ اٌجض١طخ 

اٌمبءاٌّذبضش االثجذ٠خ االصجب١ٔخ

 ح ٔظش٠ب
 

اخزجبساد 

 شف١ٙخ

  صبػبد4 االصجٛع اٌضبٌش
جًّ ثض١طخ ٚصٍٙخ فٟ 

 اٌزذ١خ

اٌمبءاٌّذبضش اٌزذ١بد ٚاٌزٛد٠غ

 ح ٔظش٠ب
 

اخزجبساد 

 شف١ٙخ

  صبػبد4 االصجٛع اٌشاثغ
 جًّ فٟ اٌزؼبسف

 

اٌمبءاٌّذبضش اٌزؼبسف

 ح ٔظش٠ب
 

اخزجبساد 

 شف١ٙخ

  صبػبد4 االصجٛع اٌخبِش
اٌفشق فٟ اٌجٍّز١ٓ 

 االصجب١ٔخ ٚاٌؼشث١خ

ثٕبء اٌجًّ فٟ 

 االصجب١ٔخ
اٌمبءاٌّذبضش

 ح ٔظش٠ب
 

اخزجبساد 

 شف١ٙخ

  صبػبد4 االصجٛع اٌضبدس
جًّ رذزٛٞ ػٍٝ ٚصف 

اٌج١ذ  

اجزاء اٌج١ذ 

 ِٚذز٠ٛبرٗ
اٌمبءاٌّذبضش

 ح ٔظش٠ب
 

اخزجبساد 

 شف١ٙخ

  صبػبد4 االصجٛع اٌضبثغ
جًّ ِزٕٛػخ فٟ اٌزؼج١ش 

ػٓ االٌُ  

اٌزؼج١ش ػٓ 

 اٌّشبػش
اٌمبءاٌّذبضش

 ح ٔظش٠ب
 

اخزجبساد 

 شف١ٙخ

ٚاالصزّبع دخٛي اٌّخزجش   صبػبد4 االصجٛع اٌضبِٓ

اٌٝ ِذبدصبد ثض١طخ 

صّؼٟ  ػٍّٟ اٌزطج١ك اٌؼٍّٟ

 ٚثصشٞ
  صبػبد4 االصجٛع اٌزبصغ

جًّ رذزٛٞ ػٍٝ 

ِفشداد اجزاء اٌجضُ 

اٌمبءاٌّذبضش اجزاء اٌجضُ

 ح ٔظش٠ب
 

اخزجبساد 

 شف١ٙخ

  صبػبد4 االصجٛع اٌؼبشش
اِزذبْ 

اخزجبساد  اِزذبْ اِزذبْ

 شف١ٙخ
االصزّبع اٌٝ ِذبدصبد   صبػبد4 االصجٛع اٌذبدٞ ػشش

فٟ اٌّخزجش 

صّؼٟ  ػٍّٟ اٌزطج١ك اٌؼٍّٟ

 ٚثصشٞ
خٍك ِٛالف ِذبدصخ ث١ٓ   صبػبد4 االصجٛع اٌضبٟٔ ػشش

اٌطٍجخ 

 ٔشبط صفٟ اٌزطج١ك اٌؼٍّٟ
 

اخزجبساد 

 شف١ٙخ
  صبػبد4 االصجٛع اٌضبٌش ػشش

ِبرا ٔفؼً فٟ اٌّطؼُ 

اٌمبءاٌّذبضش و١ف١خ اٌطٍت

 ح ٔظش٠ب
 

اخزجبساد 

 شف١ٙخ

  صبػبد4 االصجٛع اٌشاثغ ػشش
و١ف١خ اٌضؤاي ٚاٌجٛاة 

ػٓ االدٛاي اٌج٠ٛخ  

اٌزؼج١ش ػٓ دبٌخ 

 اٌطمش 
اٌمبءاٌّذبضش

 ح ٔظش٠ب
 

اخزجبساد 

 شف١ٙخ
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  صبػبد4 االصجٛع اٌخبِش ػشش
جًّ ثض١طخ ػٓ افشاد 

اٌؼبئٍخ 

اٌمبءاٌّذبضش اٌؼبئٍخ

 ح ٔظش٠ب
 

اخزجبساد 

 شف١ٙخ

 عطلت نصف السنتاالصجٛع اٌضبدس ػشش 

 عطلت نصف السنتاالصجٛع اٌضبثغ ػشش 

و١ف١خ ششاء اٌفٛاوٗ   صبػبد4 االصجٛع اٌضبِٓ ػشش

ٚاٌخضشاٚاد  فٟ 

االصٛاق 

اٌمبءاٌّذبضش اٌزضٛق

 ح ٔظش٠ب 
 

اخزجبساد 

 شف١ٙخ

  صبػبد4 االصجٛع اٌزبصغ ػشش 
رؼٍُ ِفشداد ِزٕٛػخ 

رزؼٍك ثبٌش٠بضخ 

اٌمبءاٌّذبضش اٌش٠بضخ

 ح ٔظش٠ب 
 

اخزجبساد 

 شف١ٙخ 

  صبػبد4 االصجٛع اٌؼششْٚ
اخزجبساد  ١ِٛ٠خ 

اخزجبساد   ٔشبط صفٟ ٔشبط صفٟ

 شف١ٙخ
االصجٛع اٌذبدٞ 

 ٚاٌؼششْٚ
  صبػبد4

  (ِخزجش)  
صّؼٟ ػٍّٟ  اٌزطج١ك اٌؼٍّٟ

 ٚثصشٞ
االصجٛع اٌضبٟٔ 

 ٚاٌؼششْٚ
  صبػبد4

رؼٍُ االسلبَ  

اٌمبءاٌّذبضش االسلبَ  

 ح ٔظش٠ب 
 

اخزجبساد 

 شف١ٙخ

االصجٛع اٌضبٌش 

 ٚاٌؼششْٚ
  صبػبد4

رطج١مبد ػٍٝ اصزؼّبٌٙب 
صّؼٟ  ػٍّٟ اٌزطج١ك اٌؼٍّٟ

 ٚثصشٞ
االصجٛع اٌشاثغ 

 ٚاٌؼششْٚ
  صبػبد4

جًّ ثض١طخ ػٓ و١ف١خ 

اٌز٘بة اٌٝ اٌّضزشفٝ 

اٌمبءاٌّذبضش فٟ اٌّضزشفٝ

 ح ٔظش٠ب 
 

اخزجبساد 

 شف١ٙخ

االصجٛع اٌخبِش 

 ٚاٌؼششْٚ
اٌٝ ِذبدصبد االٔصبد   صبػبد4

ٚدٛاساد ثض١طخ فٟ 

 اٌّخزجش

صّؼٟ  ػٍّٟ اٌزطج١ك اٌؼٍّٟ

 ٚثصشٞ

االصجٛع اٌضبدس 

 ٚاٌؼششْٚ
  صبػبد4

اِزذبْ 
اخزجبساد  اِزذبْ اِزذبْ

 شف١ٙخ
االصجٛع اٌضبثغ 

 ٚاٌؼششْٚ
  صبػبد4

ِذبدصبد ػبِخ ث١ٓ اٌطٍجخ 
اخزجبساد   ٔشبط صفٟ ٔشبط صفٟ

 شف١ٙخ
االصجٛع اٌضبِٓ 

 ٚاٌؼششْٚ
  صبػبد4

 رؼٍُ اٌضؤاي ػٓ اٌضبػخ

اٌمبءاٌّذبضش اٌضبػخ

 ح ٔظش٠ب 
 

اخزجبساد 

 شف١ٙخ

االصجٛع اٌزبصغ 

 ٚاٌؼششْٚ
  صبػبد4

رؼٍُ اٌزؼج١ش ػٓ اٌٙٛا٠خ  

اٌمبءاٌّذبضش اٌٙٛا٠بد

 ح ٔظش٠ب 
 

اخزجبساد 

 شف١ٙخ

  صبػبد4 االصجٛع اٌضالصْٛ
رؼٍُ ِفشداد دٛي 

إٌشبطبد ا١ِٛ١ٌخ 

اٌمبءاٌّذبضش اصئٍخ ٚرّبس٠ٓ

 ح ٔظش٠ب 
 ٚػ١ٍّب

اخزجبساد 

شف١ٙخ 

 ٚرذش٠ش٠خ

ادخبي اٌّفشداد فٟ جًّ   صبػبد4 اٌذبدٞ ٚاٌضالصْٛ

 ثض١طخ

اٌمبءاٌّذبضش اصئٍخ ٚرّبس٠ٓ

 ح ٔظش٠ب 
اخزجبساد 

شف١ٙخ 
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 اٌج١ٕخ اٌزذز١خ  .11

  ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 ,Jesús Labato, Sánchez, Nuevo Español 2000 ( (1   (اٌّصبدس)ـ اٌّشاجغ اٌشئ١ض١خ 2

Sociedad General Española, Quinta Edición Madrid 

2007. 
 

2) Dorwick, Perez-Gironess, Knorre y otros, Puntos de 

partida, Sixth Edition, California state univesity, los 

angeles, 2000. 

 

3) Javier, Libredo, Mena-Ayllon, Cómo se dice?, 

Seventh edition, Boston New York, 2002. 

 

4) Conrad J., Protase E., De  viaje, New York, 1995. 
5) Dorwick, Perez-Gironess, Knorre y otros, Que tal? 

(An introductory course), Sixth Edition, California state 

univesity, los angeles, 2002. 

6  competencia traductura analisis 
polisemico del verbo DAR 

 

 

 اـ اٌىزت ٚاٌّشاجغ اٌزٟ ٠ٛصٝ ثٙب                

  (.... ,اٌزمبس٠ش , اٌّجالد اٌؼ١ٍّخ ) 
اطشٚدخ دوزٛسا 

Turrión, B. P., Ovejero, B. A., & Universidad de 

Valladolid. (2012). La enseñanza de lenguas extranjeras 

a través del aprendizaje cooperativo: El aprendizaje del 

inglés en alumnos de primaria. Valladolid: Universidad 

de Valladolid. 

 

Torres, S. M. A. (1996). Estudio pragmático del nivel 

lúdico en el lenguaje: Problemas de adquisición en el 

español como lengua extranjera. Cádiz: Universidad de 

Cádiz. 

 

García, G. M. (2014). La competencia conversacional en 

español como lengua extranjera: Análisis y enfoque 

didáctico. Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá de 

Henares. 
ِٛالغ االٔزش١ٔذ , ة ـ اٌّشاجغ االٌىزش١ٔٚخ

.... 
Youtube  videoele 

 

 ٚرذش٠ش٠خ ٚػ١ٍّب

االصجٛع اٌضبٟٔ 

ٚاٌضالصْٛ 
  صبػبد4

اِزذبْ 
اخزجبساد  اِزذبْ اِزذبْ

 شف١ٙخ
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 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساصٟ  .12

االر١بْ ثّصبدس ٚ ِٛاض١غ جذ٠ذح ٚ ِذبٌٚخ رط٠ٛش لذساد اٌطبٌت اٌّؼشف١خ ِٓ خالي ادساط ِصطٍذبد ٚ 

. ِفشداد جذ٠ذح ٌُ ٠زُ اٌزطشق ا١ٌٙب ِضجمب ٚرؼز٠ز ِؼٍِٛبد اٌطبٌت
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