
  
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 

 

 

 جامعه بغداد/ كليه اللغات  اٌّؤسسح اٌرؼٍُُّح .1

   جلسُ اٌٍغه اٌرشوٍ   اٌّشوض/  ػٍٍّ اٌمسُ اي .2

  103TCOM/ ِادج االسرُؼاب  سِض اٌّمشس/  اسُ  .3

 استغ ساػاخ اسثىػُا أشىاي اٌحعىس اٌّراحح .4

 فصٍٍ اٌسٕح/ اٌفصً  .5

 ساػح ٌشؼثرُٓ 156 (اٌىٍٍ)ػذد اٌساػاخ اٌذساسُح  .6

 س هٍٍّػّا. َ.َ 2016 /24/5 ذاسَخ إػذاد هزا اٌىصف  .7

 أهذاف اٌّمشس .8

  تطبيق المادة اللغوية وفق منظورين سمعي وسمعي مرئي -1

التركيز على فهم وادلراك اللغة في نفس الدرس للطلبة من حيث المقارنة للفرق بين الصوت  -2
  والصوت والصورة

 
 
 
 

 
 

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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10.  
 وغشائك اٌرؼٍُُ واٌرؼٍُ واٌرمُُُ ِمشساخ ايِخشج

 
  هذاف اٌّؼشفُح األ -أ

  فهُ وادسان اٌطٍثح ٌٍّفشدج ػٕذ االصغاءػشفح َ  -1أ

  اٌرشوُض ػًٍ ٔمً اٌّفشدج تؼذ االسرّاع اٌُها اًٌ اٌىالغ اٌىراتٍ  -2أ

 
 

  .ِمشساٌخاصح تاي َحاٌّهاساخاألهذاف   -ب 

  ِٕالشح اٌطٍثح وفك ِا ذُ اٌرطشق اٌُه اثٕاء اٌذسط ٌّىظىع اٌّادج   –1ب

  سٍىب اٌىالٍِ فٍ اٌٍغح وذاثُش اٌعثػ اٌمىاػذٌ ٌٍىالَاٌرشوُض ػًٍ اٌشتػ تُٓ اال   –2ب

  اٌرشوُض ػًٍ اٌىاخة اٌخاص تاٌّادج ٌٍطٍثح اثٕاء اٌذسط ٌّؼشفح ِذي اسرُؼاتهُ ٌها   –3ب

 
 ٌالهذاف اٌّهاسذُح غشائك اٌرؼٍُُ واٌرؼٍُ      

 

اٌرشوُض ػًٍ ػشض اٌّادج ِٓ خالي اٌشاشح االٌىرشؤُح  -1

  ٌّحاظشج ػًٍ ٌفع اٌّفشدج تؼذ االسرّاع اٌُها ِٓ خالي اٌشاشحذذسَة اٌطٍثح اثٕاء ا -2

اٌرشوُض ػًٍ حاالخ اٌٍغح وفصٍها ػٓ تؼعها اٌثؼط ٌٍطٍثح ِٓ حُث اٌظشوف واالفؼاي وادواخ  -3

اٌسؤاي ٌُرسًٕ ٌٍطاٌة سهىٌح اٌفصً تُٕها 

 
 ٌالهذاف اٌّهاسذُح غشائك اٌرمُُُ      

اٌّشاسوح اٌصفُح -1

ج  اِرحأاخ سشَغ-2 

اٌىراتح فٍ اٌماػح   -3

واخة تُرٍ  --4

اِرحأاخ شهشَح  -5

  اِرحأاخ ٔهاَح اٌسٕح -6
 األهذاف اٌىخذأُح واٌمُُّح  -ج

 ػًٍ اٌطاٌة اوّاي اٌىاخة اٌىراتٍ فٍ اٌىلد اٌّحذد  -1ج

 داخً اٌماػح تُٓ اٌطالب اٌّشاسوح  -2ج

خشَٓ فٍ حاٌح األاخة او اٌرفاػً ِغ اٌطٍثح اٌرصشف تاخالق ػاٌُح وذحًّ اٌّسؤوٌُح فٍ وراتح اٌى -3ج

 وراتح ػًّ ِشرشن 

 اٌؼًّ اٌّشرشن َؼضص اٌرىاصً تُٓ اٌطٍثح   -4ج

  
 ٌالهذاف اٌىخذأُحغشائك اٌرؼٍُُ واٌرؼٍُ     

 

ِحاظشاخ خاصح ٌٍطٍثح ذىظح ٌهُ اِىأُح حساب اٌىلد فٍ االِرحاْ ووُفُح اٌثذء تاٌىراتح اثٕاء اٌ  -1

اِرحاْ  
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ج اٌراوُذ ػًٍ اٌطٍثح اٌىاخة االخاللٍ اثٕاء اٌىراتح وخصىصا وراتح اٌثحث  ظشوس-2

 اٌؼًّ اٌدّاػٍ ٌٍطالب وظشوسج اٌؼًّ وفشَك وذصحُح اخطاء االخشَٓ  -3
 ٌالهذاف اٌىخذأُح  غشائك اٌرمُُُ    

 واٌرفاػً داخً اٌماػح اٌذساسُح  اٌطٍثحِشاسوح  -1
   ُِح واٌشهشَح واِرحأاخ ٔهاَح اٌسٕح االِرحأاخ اٌُى اٌطٍثح ِٓ خالي ذمُُُ -2
 اثٕاء اٌذسط  وِذي اٌرىاصً تُٕهُ اٌرذسَسٍ ػًٍ اٌّداُِغ اٌطالتُح  ذمُُ -3

 

 

 
(. اٌّهاساخ األخشي اٌّرؼٍمح تماتٍُح اٌرىظُف واٌرطىس اٌشخصٍ ) إٌّمىٌح اٌرأهٍُُح اٌؼاِح و اٌّهاساخ -د 

 ذسٍُُ اٌؼًّ او اٌىاخة تاٌىلد اٌّحذد وتشىً ِمثىي  -1د

 ِهاساخ اٌرىاصً ِغ االخشَٓ واٌؼًّ وفشَك  -2د

 خطاء االِالئُح او إٌحىَح ِشج اخشي ألِحاوٌح ػذَ ذىشاس ا -3د
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 تُٕح اٌّمشس .11

األسثى

 ع
ِخشخاخ اٌرؼٍُ  اٌساػاخ

 اٌّطٍىتح
أو / اسُ اٌىحذج 

 اٌّىظىع
 لُُُغشَمح اٌد غشَمح اٌرؼٍُُ

ٔظشٌ  اٌسفشج اٌثحشَح   4 1

واٌّشاسوح 

اٌفؼٍُح تُٓ 

االسرار 

 واٌطٍثح 

20+20=40 

 ٔهائٍ 60

   اٌرؼاسف   2

   اٌرىخح اًٌ اٌىُٕسح    3
   ذطثُماخ حىي اٌمطغ    4
    فٍ اٌّحطح   5

    فٍ شثان اٌرزاوش   6
   إٌاس اٌرٍ الذٕطفئ    7
    اٌسُذ تاسش   8
   خ حىي اٌمطغ ذطثُما   9

     لطاس أمشج اسطٕثىي   10
   اٌرسىق      11
     تؼذ اٌسفشج   12

 

 

 

       اٌّماتٍح   13
  ع غذطثُماخ حىي اٌك    14
  فٍ اٌسىتش ِاسود    15
  خثش فٍ خشَذج    16
  ساػح اٌؼًّ    17
غٍة ذسدًُ لُذ فٍ    18

  اٌىٍُح

  

 
  ذطثُماخ حىي اٌمطغ    19

اٌسحاتح اٌّشسٍح    20

اٌصغُشج 

  

  تُد ِىُٔىا    21

ِٓ  اغىي ػّشاإٌساء    22

اٌشخاي 

  

  ػٕذ صَاسج اٌّشَط     23

ٍِ اياٌسالَ اٌغ   24

وذذسَة اٌشثاب 

  

  ٌماء اٌصذالح فٍ اسطٕثىي    25

 

   فٍ اٌثٕه   26

  ذطثُماخ حىي اٌمطغ    27
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 اٌثُٕح اٌرحرُح .12

 Türkçe Öğreniyoruz Mehmet Hengirmen ـ اٌىرة اٌّمشسج اٌّطٍىتح 1

 Hitit 3  Türkçe öğreniyoruz(   اٌّصادس)ـ اٌّشاخغ اٌشئُسُح 2

               ـ اٌىرة واٌّشاخغ اٌرٍ َىصً تها  ا

 ( .... ,َش اٌرماس, اٌّدالخ اٌؼٍُّح ) 
Gökkuşağı Türkçe ders kitabı 

ِىالغ االٔرشُٔد , ب ـ اٌّشاخغ االٌىرشؤُح

.... 
www. Türkdili kurum .com 

 
 (مادة االستيعاب ) موقع تعليم اللغة التركية لألجانب 

 
 خطح ذطىَش اٌّمشس اٌذساسٍ  .12

   

 
 :ذطىَش اٌّمشس اٌذساسٍ َؼرّذ ػًٍ -1

إٌّهح  -أ

اٌطاٌة  -ب

 إٌّهح شاًِ ٌّىاظُغ اٌٍغح َىىْ  -2
 اٌرشوُض ػًٍ اٌّصطٍحاخ االوثش شُىػا فٍ اٌٍغح -3

 اػطاء اٌّفشداخ اٌّرشاتهح فٍ اٌٍغح واٌرشوُض ػٍُها ٌسهىٌح اٌحفع  -4
 ػذ واػطاءها اوٌىَح ٌرثشَش سالِح اٌىالَ فٍ اٌٍغح اٌرشوُح اٌرشوُض ػًٍ ِادج اٌمىا -5

 

 

 

 

 

 

 

 عمار هملي. م.م                                                                                

  فٍ اٌثشَذ    28

  الِهاخ َىَ ا   29

   ذطثُماخ حىي اٌمطغ   30
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  قسم اللغة التركية                                                                                                 

 اولىمرحلة / ستيعاب مادة األ                                                                         



  
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 

 

 

 جامعه بغداد/ كليه اللغات  انًؤصضخ انزؼهًُُخ .1

   حلضى انهغه انزشكٍ   انًشكز/  ػهًٍ انمضى ال .2

  109TS/  االيالء يبدح سيز انًمشس/ اصى  .3

 صبػزبٌ اصجىػُب أشكبل انحضىس انًزبحخ .4

 فصهٍ انضُخ/ انفصم  .5

 (شؼجزٍُ ) صبػخ  128 (انكهٍ)ػذد انضبػبد انذساصُخ  .6

  هُثى شبكش. د.و  24/5/2016 ربسَخ إػذاد هزا انىصف  .7

 أهذاف انًمشس .8

 التعرف على الحروف التركية وعددها  -1

  واتقان طريقة لفظ الحروف التركيةمعرفة  -2

 بعد اتقان لفظها كيفية كتابة هذه الحروفمعرفة  -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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 وطشائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى يمشساد اليخشج .10

  هذاف انًؼشفُخ األ -أ
  نفع انحشوف وكزبثزهب طشَمخيؼشفخ   -1أ
 نفع انحشوف انصىرُخ وانصبيزخيؼشفخ انزشاثظ وانزجبَش فٍ   -2أ
  

  .يمشسانخبصخ ثبل َخانًهبساداألهذاف   -ة 

  ثبنحشوف انزشكُخ وكُفُخ نفظهبف انطبنت ٌرؼش   –1ة

 جبثخ ػهً انطهجخ االخشٍَ ألانًُبلشخ داخم انمبػخ ورشجُغ انطهجخ ػهً االصئهخ وكزنك يحبونخ ا   –2ة

ثكًُخ كبفُخ يٍ انزًبسٍَ نُزًكٍ ثؼذ رنك يٍ نفع وكزبثخ انحشوف انزشكُخ ثصىسح انطبنت رزوَذ    –3ة

  صحُحخ

 
 نالهذاف انًهبسرُخ طشائك انزؼهُى وانزؼهى      

 

يٍ خالل انًحبضشاد وانُمبط داخم انمبػخ انذساصُخ ورمذَى انًىاد انُظشَخ نهطالة   -1

  انزشكُخ ثبنهغخ رصحُح لطؼخ يكزىثخ اوػهً انكزبثخ يٍ خالل يؼشفخ  نجخرذسَت انظ -2

  يكزىثخ ثشكم خبطئرصحُح لطغ لاػطبء انطبنت واجت ثُزٍ  -3
 نالهذاف انًهبسرُخ طشائك انزمُُى      

انًشبسكخ انصفُخ -1

ايزحبَبد صشَؼخ   -2 

واجت ثُزٍ  --3

ايزحبَبد شهشَخ  -4

  ايزحبَبد َهبَخ انضُخ -5
 األهذاف انىجذاَُخ وانمًُُخ  -ج

  انزشذَذ ػهً االخالق فٍ داخم وخبسج انمبػخ انذساصُخ -1ج

 داخم انمبػخ ثٍُ انطالة انًشبسكخ  -2ج

 
 نالهذاف انىجذاَُخطشائك انزؼهُى وانزؼهى     

 

  انمبء انًحبضشح َظشَب ثطشَمخ االنمبء انهفظٍ وكزبثزهب يٍ لجم انطبنت
 نالهذاف انىجذاَُخ  طشائك انزمُُى    

 وانزفبػم داخم انمبػخ انذساصُخ  انطهجخيشبسكخ  -1
   يزحبَبد انُىيُخ وانشهشَخ وايزحبَبد َهبَخ انضُخ ألا انطهجخ يٍ خالل رمُُى -2
 اثُبء انذسس  ويذي انزىاصم ثُُهى انزذسَضٍ ػهً انًجبيُغ انطالثُخ  رمُى -3

 

 



  
 3الصفحة 

 
  

 

 

(. نُخ انزىظُف وانزطىس انشخصٍ انًهبساد األخشي انًزؼهمخ ثمبة) انًُمىنخ انزأهُهُخ انؼبيخ و انًهبساد -د 

 

كىٌ يبدح االيالء هٍ اصبس رؼهى اٌ  يالئُخ او انُحىَخ يشح اخشيألخطبء األػذو ركشاس اانزشكُز ػهً 

  نغخ
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 انجُُخ انزحزُخ .12

 Gökkuşağı Türkçe ders kitabı ـ انكزت انًمشسح انًطهىثخ 1

 Hitit 3  Türkçe öğreniyoruz(   انًصبدس)ـ انًشاجغ انشئُضُخ 2

               ـ انكزت وانًشاجغ انزٍ َىصً ثهب  ا

 ( .... ,انزمبسَش , انًجالد انؼهًُخ ) 
Gökkuşağı Türkçe ders kitabı 

 ثُُخ انًمشس .11

يخشجبد انزؼهى  انضبػبد األصجىع

 انًطهىثخ
أو / اصى انىحذح 

 انًىضىع
 طشَمخ انزمُُى طشَمخ انزؼهُى

 40=20+20 و انزحُبد وانضال   1-2

 َهبئٍ 60

   االصى/انؼًش/انزؼبسف    3-4

   األنىاٌ واألسلبو   5
   انخضشاواد وانفىاكخ   6-7
األرجبهبد وأَبو    8

 االصجىع 
  

اػضبء / األشهش    9

 انجضى 
  

   انزضىق / انًهٍ    10-11
   افشاد انؼبئهخ واأللبسة   12
   األنؼبة انشَبضُخ   13
   لبد انفشاؽ او   14
   انضبػبد    15-16
  فصهٍ  ٌايزحب   17-18

 

 

 

   انًشوس    19-20
   االػُبد    21-22
   رشكُب ويُبطمهب    23-24
   انًزبحف    25-26
   انزضىق     27-28

 
   وصبئظ انُمم     29
األَجبساد    30
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يىالغ االَزشَُذ , ة ـ انًشاجغ االنكزشوَُخ

.... 
www. Türkdili kurum .com 

 
 موقع تعليم اللغة التركية لألجانب 

 
 خطخ رطىَش انًمشس انذساصٍ  .12

   

انزىاصم يغ انهغخ يٍ خالل انمشاءح نهكزت وانًجالد وانًىالغ االنكزشوَُخ انًزؼهمخ ثبنهغخ انزشكُخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هيثم شاكر. د.م: المادة استاذ                                                         

 المرحلة االولى/ االمالءمادة / قسم اللغة التركية                                              



  
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 

 

 

 جامعه بغداد/ كليه اللغات  اٌّؤؼؽخ اٌزؼٍُُّخ .1

   حلؽُ اٌٍغه اٌزطوٍ   اٌّطوع/  ػٍٍّ اٌمؽُ اي .2

  108TR/  اٌمطاءح ِبزح ضِع اٌّمطض/ اؼُ  .3

 اؼجىػٍ أشىبي اٌحضىض اٌّزبحخ .4

 فصٍٍ اٌؽٕخ/ اٌفصً  .5

 ٌشؼجزُٓ حؼبع 192 (اٌىٍٍ)ػسز اٌؽبػبد اٌسضاؼُخ  .6

 احّس فطِبْ. ز.َ  2016 /25/5 ربضَد إػساز هصا اٌىصف  .7

 ٌّمطضأهساف ا .8

 تطبيق معرفته في مراحل عملية القراءة -1

  . الحديثة القراءةمعرفة تقنيات  -2

  . معرفة كتابة الفقرات بطريقة متماسكة ومترابطة -3

كيد على التطور أالقصصية والوصفية والجدالية واالقناعية  والسببية والت اتمعرفة كتابة  الفقر -4
 . المادةالوقتي والمكاني  حسب نوع 

 . من خالل الممارسة على القراءة الصحيحةالصفات والظروف والكلمات  تمييزة معرف -5

  . القرارةوكيفية استخدام بعض العبارات في  قراءة مختلف المواد والمواضيعمعرفة  -6

  .  قراءة النصفكاره من خالل أالتعبير عن مشاعر الطالب و -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



  
 2الصفحة 

 
  

 ٌزمُُُوططائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ وا ِمطضاد ايِرطط .10

  هساف اٌّؼطفُخ األ -أ
 .   ِؼطفخ وُفُخ اٌمطاءح ِغ اٌىزبثخ  -1أ

 .   ِؼطفخ اٌّىضىع ولطاءح اٌجًّ ثبٌشىً اٌصحُح  -2أ

 (اٌد—اٌّمبضٔخ-اٌؽججٍ -اٌىصفٍ–اٌمصصٍ )ِؼطفخ أىاع اٌىزبثخ   -3أ
 ِؼطفخ اٌزطاثظ واٌزجبٔػ اصٕبء اٌمطاءح   -4أ
 .  ٌٍمصخ واٌزطىض اٌّىبٍٔ ٌٍفمطح اٌىصفُخ ضطوضح ِؼطفخ اٌزطىض اٌعٍِٕ  -5أ

 

  .ِمطضاٌربصخ ثبي َخاٌّهبضاداألهساف   -ة 

 .  رؼطف اٌطبٌت ػًٍ اٌّبزح إٌظطَخ اٌّؼطبح واػطبءح اِضٍخ ؤّبشط اوضط شُىػب   –1ة

  إٌّبلشخ زاذً اٌمبػخ ورشجُغ اٌطٍجخ ػًٍ االؼئٍخ ووصٌه ِحبوٌخ األجبثخ ػًٍ اٌطٍجخ االذطَٓ   –2ة

 .  رعوَس اٌطبٌت ثزّبضَٓ زاذً اٌمبػخ ٌّؼطفخ ِسي اؼزُؼبثه ٌهب   –3ة

 .    حش اٌطبٌت ػًٍ اٌمطاءح زاذً وذبض اٌمبػخ اٌسضاؼخ    -4ة
 ٌالهساف اٌّهبضرُخ ططائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ      

 

.   ِٓ ذالي اٌّحبضطاد وإٌمبؾ زاذً اٌمبػخ اٌسضاؼُخ ورمسَُ اٌّىاز إٌظطَخ ٌٍطالة -1

.     لسَُ ػطض اٌىزطؤٍ ٌىبفخ أٔىاع اٌّىاضُغد -2

رسضَت اٌطالة ػًٍ اٌىزبثخ ِٓ ذالي اػطبءهُ وضلخ ػًّ ِجهعح وِطجىػخ ِؽجمب رؽبػسهُ ػًٍ  -3

.   اٌىزبثخ او ِؼطفخ او رصحُح لطؼخ ِىزىثخ ثبٌٍغخ اٌزطوُخ

 . اػطبء اٌطبٌت واجت ثُزٍ ٌىزبثخ اٌسضغ  -4
 رُخٌالهساف اٌّهبض ططائك اٌزمُُُ      

 

.   رىٍُف اٌطبٌت ثبٌىاجت ثُزٍ—1

.  اٌزبوُس ػًٍ االِزحبٔبد شهطَخ وإٌصف اٌؽٕىَخ وإٌهبئُخ-2

    
 األهساف اٌىجسأُخ واٌمُُّخ  -ط

 .  ػًٍ اٌطبٌت اوّبي اٌىاجت اٌّىٍف ثه فٍ اٌىلذ اٌّحسز -1ط

 .  اٌّشبضوخ زاذً اٌمبػخ ثُٓ اٌطالة -2ط

 اٌّؽؤوٌُخ فٍ رهُئخ اٌىجت واٌزفبػً ِغ االذطَٓ  اٌزصطف ثبذالق ػبٌُخ ورحًّ -3ط

 . اٌؼًّ اٌّشزطن َؼعظ اٌزىاصً ثُٓ اٌطٍجخ   -4ط

  
 ٌالهساف اٌىجسأُخططائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ     

 

اصٕبء اٌ  ثبٌمطاءح ِحبضطاد ذبصخ ٌٍطٍجخ رىضح ٌهُ اِىبُٔخ حؽبة اٌىلذ فٍ األِزحبْ ووُفُخ  -1

  . إِزحبْ

.  اٌمطاءح ضطوضح اٌزبوُس ػًٍ اٌطٍجخ اٌىاجت االذاللٍ اصٕبء -2

  . اٌؼًّ اٌجّبػٍ ٌٍطالة وضطوضح اٌؼًّ وفطَك ورصحُح اذطبء االذطَٓ -3
 ٌالهساف اٌىجسأُخ  ططائك اٌزمُُُ    



  
 3الصفحة 

 
  

 

  . ِشبضوخ اٌطٍجخ واٌزفبػً زاذً اٌمبػخ اٌسضاؼُخ -1
    . شهطَخ واِزحبٔبد ٔهبَخ اٌؽٕخرمُُُ اٌطٍجخ ِٓ ذالي األِزحبٔبد اٌُىُِخ واي -2
 . رمُُ اٌزسضَؽٍ ػًٍ اٌّجبُِغ اٌطالثُخ  وِسي اٌزىاصً ثُٕهُ اصٕبء اٌسضغ  -3

 

 

 
(. اٌّهبضاد األذطي اٌّزؼٍمخ ثمبثٍُخ اٌزىظُف واٌزطىض اٌشرصٍ ) إٌّمىٌخ اٌزأهٍُُخ اٌؼبِخ و اٌّهبضاد -ز 

  . لجىيرؽٍُُ اٌؼًّ او اٌىاجت ثبٌىلذ اٌّحسز وثشىً َ -1ز

  . ِهبضاد اٌزىاصً ِغ االذطَٓ واٌؼًّ وفطَك -2ز

  . ِطح اذطيي اصٕبء اٌمطاءح ِحبوٌخ ػسَ رىطاض األذطبء  -3ز

  . اؼزرساَ األٔزطٔذ ٌحً اٌزّبضَٓ اٌربصخ فٍ جُّغ اٌّىاز   -4ز
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 اٌجُٕخ اٌزحزُخ .12

 Gökkuşağı Türkçe ders kitabı ـ اٌىزت اٌّمطضح اٌّطٍىثخ 1

 Hitit 3  Türkçe öğreniyoruz(   اٌّصبزض)ـ اٌّطاجغ اٌطئُؽُخ 2

               ـ اٌىزت واٌّطاجغ اٌزٍ َىصً ثهب  ا

 ( .... ,اٌزمبضَط , اٌّجالد اٌؼٍُّخ ) 
Gökkuşağı Türkçe ders kitabı 

ِىالغ االٔزطُٔذ , ة ـ اٌّطاجغ االٌىزطؤُخ

.... 
www. Türkdili kurum .com 

 
 موقع تعليم اللغة التركية لألجانب 

 
 ذطخ رطىَط اٌّمطض اٌسضاؼٍ  .12

   

 ِزطٍجبد ذبصخ رشًّ البِخ وضؾ ػًّ واٌسوضَبد واٌجطِجُبد  -1
ِٓ  data showِالئُخ وإٌحىَخ ػًٍ شىً ألذطبء األؼزبش ثبؼزٕؽبخ اوضاق اٌطٍجخ وػطض األلُبَ ا -2

 ثُٕخ اٌّمطض .11

ِرطجبد اٌزؼٍُ  اٌؽبػبد األؼجىع

 اٌّطٍىثخ
أو / اؼُ اٌىحسح 

 اٌّىضىع
 ططَمخ اٌزمُُُ اٌزؼٍُُططَمخ 

ٔظطٌ  هً رحت اٌزٕػ   1-2

واٌّشبضوخ 

اٌفؼٍُخ ثُٓ 

األؼزبش 

 واٌطٍجخ 

20+20=40 

 ٔهبئٍ 60

    صبحت اٌجمبٌخ    3-4-5
   ثحش اٌزرطط   6-7-8
ِبشا رفؼً فٍ ولذ    9-10-11

 فطاغه
  

   اذزُبض   12-13-14
   االٔصبد   15-16-17
   اٌفهُ   18-19-20
   ثحش اٌزرطط   21-22-23
   رمطَط اوؽى وؼعاٌ   24-25
   ططق اٌّىاصالد   26-27
   ذجط حبزس   28-29
  ِمبثٍخ رٍفىُٔخ   30
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 ذطبء اٌّزىطضح ٌسي اٌطالةألواٌزطوُع ػًٍ ا زوْ شوط اؼُ اٌطبٌت
خدمات -3 والتدريب المهني زالدراسات  األجتماعية تشمل على سبيل المثال محاضرات الضيوف ال

 الميدانية 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 احمد فرمان سعيد .د.م: استاذ المادة                                                         

 االولىالمرحلة / القراءة/ قسم اللغة التركية                                              
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 موذج وصف المقررن

 

 

 

 

 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.و \ٌٚهذص سؼذ انذ٘.و.أ2016 /24/5 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

  في المدارس الحكوميو والخاصوتدريس اللغو التركيو -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 ٔانزمٛٛى يمشساد اليخشط .10

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

ٔسِ سهًّٛ انؼًم ػهٗ ؽش انطبنت ػهٗ ايكبَّٛ َطك االصٕاد ثص -2أ

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

   

  .يمشسانخبصخ ثبل ٚخانًٓبساداألْذاف   -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

ح إَاع انكزبثبد  رمذٚى ػشض انكزشَٔٙ نكبف-2

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

أ رصؾٛؼ لطؼخ يكزٕثخ ثبنهغخ االَكهٛضٚخ  انكزبثخ أ يؼشفخ 

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

-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

 داخم انمبػخ ثٍٛ انطالة انًشبسكخ -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 انٕعذاَٛخطشائك 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  و طشائك انزمٛٙ   
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 يٍ خالل انًشبسكخ انصفٛخ ٔانزفبػم داخم انمبػخ انذساسٛخ  -1
 يٍ خالل رمٛٛى االيزؾبَبد انٕٛيٛخ ٔانشٓشٚخ ٔايزؾبَبد َٓبٚخ انسُخ  -2
 ٔيذٖ انزٕاصم ثُٛٓى يٍ خالل اششاف انزذسٚسٙ ػهٗ انًغبيٛغ انطالثٛخ  -3

 

 

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

 الَشبء اسزخذاو االَزشَذ نؾم انزًبسٍٚ انخبصخ ثب   -4د
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 انجُٛخ انزؾزٛخ .12

 علم االصوات لمحمد ىنكيرمان  ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

 كتاب االمالء والتلفظ للمرحلو االولى لدكتور جوبان خضر(   انًصبدس)ـ انًشاعغ انشئٛسٛخ 2

 ثُٛخ انًمشس .11

يخشعبد  انسبػبد األسجٕع

 انزؼهى انًطهٕثخ
 طشٚمخ انزمٛٛى طشٚمخ انزؼهٛى أٔ انًٕضٕع/ اسى انٕؽذح 

سبػبد  6 1

 اسجٕػٛب 
َمبش داخم  يؼشفخ انطبنت ثؼهى انصٕد  

–انمبػخ 

اسزخذاو 

 –االنكزشَٔٙ 

 ..صٕس انخ

ايزؾبَبد 

ٕٚيّٛ 

 ٔشٓشّٚ

دّٚ رؼشٚف انطبنت االثظ   2-3

 انزشكّٛ
َمبش 

–داخبنمبػخ 

اسزخذاو 

 –االنكزشَٔٙ 

 ..صٕس انخ

ايزؾبَبد 

ٕٚيّٛ 

 ٔشٓشّٚ

رؼشٚف ػهى انصٕد    4-5

 ٔانؾشٔف
  

   االثغذّٚ انزشكّٛ    6
   رصُٛف االثغذّٚ انزشكّٛ   7-8
   انؾشٔف انصبيزّ    9-10

   رصُٛف انؾشٔف انصبيزّ    11-12
   نُّٛانؾشٔف انصبيزّ ال   13-14
   انؾشٔف انصبيزّ انصهجّ    15
   انؾشٔف انصٕرّٛ   16-17
   انؾشٔف انصٕرّٛ انخفٛفّ    18-19
   انؾشٔف انصٕرّٛ انضمٛهّ   20
   ايزؾبٌ فصهٙ   21-22
   خصبئص انهغّ انزشكّٛ   23-24
   لبػذِ انزٕافك انصٕرٙ انكجٛش   25-26
لبػذِ انزٕافك انصٕرٙ    27

 ِانصغٛش
  

   لبػذِ رٕافك انصٕايذ   28
   انًمبطغ   29
   سمٕط انًمطغ   30
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               ٔصٗ ثٓب  ـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٘ا

 ( .... ,انزمبسٚش , انًغالد انؼهًٛخ ) 
 

يٕالغ االَزشَٛذ , ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ

.... 
 

 
 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساسٙ  .12

رٕفٛش يخزجشاد صٕد صبنؾخ نهؼًم  

 

 

 

 قسم-مرحلة اولى–علم الصوت    -وفاء جبار سلمان. م.م/ يلدز سعد الدين عبد الغني  .م.أ
اللغة التركية 
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 موذج وصف المقررن

 

 

 

 

 جامعه بغداد/ كليه اللغات  اٌّؤسسخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

  لسُ اٌٍغٗ اٌزطو١ٗ    اٌّطوع/  ػٍّٟ اٌمسُ اي .2

 101TG \ لٛاػس اٌٍغخ اٌزطو١خ  ضِع اٌّمطض/ اسُ  .3

 اسجٛػٟ أشىبي اٌحعٛض اٌّزبحخ .4

 فصٍٟ اٌسٕخ/ اٌفصً  .5

 ٌشؼجز١ٓ سبػ256ٗ (اٌىٍٟ)ػسز اٌسبػبد اٌسضاس١خ  .6

اثزسبَ ػط٠جٟ . َ.َ  24/5/2016 ربض٠د إػساز ٘صا اٌٛصف  .7

 أ٘ساف اٌّمطض .8

 تعريف الطالب بالقواعد االساسية للغة التركية -1

 معرفة الطالب كيفية التمييز بين عناصر الجملة -2

 معرفة الطالب كيفية كتابة الجملة الصحيحة قواعديا وامالئيا  -3

 معرفة استخدام الصفات والظروف والضمائر والكلمات االنتقالية المساعدة -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
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 ضائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُٚغ ِمطضاد ايِرطج .10

  ٘ساف اٌّؼطف١خ األ -أ
  رطر١ت اٌجٍّٗ لٛاػس٠بِؼطفخ ذطٛاد  -1أ

  .رحزٛٞ ػٍٝ ػٕبصط صح١حخ ِٓ ح١ث اٌزطر١ت ٚوزبثخ جٍّخ  اٌمٛاػسٞ  ِؼطفخ اٌّٛظٛع-2أ

 (اٌد—ِمٍٛثخ -ِطوجخ– ثس١طخ) اٌجًّ أٔٛاعِؼطفخ  -3أ
 

 
 

  .ِمطضياٌربصخ ثب ٠خاٌّٙبضاداأل٘ساف   -ة 

 اِثٍخ ّٚٔبشج اوثط  ٖٚاػطبء اسبس١بد اٌّبزح اٌمٛاػس٠خ رؼطف اٌطبٌت ػٍٝ  –1ة

  ٚاالجبثخ ػ١ٍٙبإٌّبلشخ زاذً اٌمبػخ ٚرشج١غ اٌطٍجخ ػٍٝ االسئٍخ   –2ة

 رع٠ٚس اٌطبٌت ثزّبض٠ٓ زاذً اٌمبػخ ٌّؼطفخ ِسٜ اسز١ؼبثٗ ٌٙب   –3ة

 
 ٠خ ٌال٘ساف اٌّٙبضدغطائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

ِٓ ذالي اٌّحبظطاد ٚإٌمبش زاذً اٌمبػخ اٌسضاس١خ ٚرمس٠ُ اٌّٛاز إٌظط٠خ ٌٍطالة   -1

   وزبثخ اٌجٍّٗ اٌزطو١خ ثصٛضح صح١حخرسض٠ت اٌطالة ػٍٝ  -2

 ثؼط االفؼبي ص١بغخ جًّ اٚ اػطبء اٌطبٌت ٚاجت ث١زٟ ٌىزبثخ  -3
4-  

 ٌال٘ساف اٌّٙبضر١خ غطائك اٌزم١١ُ      

-5ٚاجت ث١زٟ -4فٟ اٌمبػخ  حً اٌزّبض٠ٓ اٌمٛاػس٠ٗ  -3حبٔبد سط٠ؼخ اِذ-2اٌّشبضوخ اٌصف١خ ،-1
  اِزحبٔبد ٔٙب٠خ اٌسٕخ -6اِزحبٔبد شٙط٠خ 

 
 األ٘ساف اٌٛجسا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ج

 فٟ اٌٛلذ اٌّحسز  اٌصفٟ ٚاٌج١زٟػٍٝ اٌطبٌت اوّبي اٌٛاجت -1ج

 ػبي صح١حخٚرشج١ؼُٙ ػٍٝ رى٠ٛٓ اٌجًّ ثبفزاذً اٌمبػخ ث١ٓ اٌطالة اٌّشبضوخ -2ج

 ٠ؼعظ اٌزٛاصً ث١ٓ اٌطٍجخ  وفط٠ك غالثٟ  اٌؼًّ اٌّشزطن  -3ج         

  
 ٌال٘ساف اٌٛجسا١ٔخغطائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

ظطٚضح اٌزبو١س ػٍٝ اٌطٍجخ اٌٛاجت االذاللٟ اثٕبء اٌىزبثخ ٚذصٛصب وزبثخ اٌجحث  -1

 الذط٠ٓ اٌؼًّ اٌجّبػٟ ٌٍطالة ٚظطٚضح اٌؼًّ وفط٠ك ٚرصح١ح اذطبء ا  -2
 ٌال٘ساف اٌٛجسا١ٔخ  غطائك اٌزم١١ُ    

 ِٓ ذالي اٌّشبضوخ اٌصف١خ ٚاٌزفبػً زاذً اٌمبػخ اٌسضاس١خ  -1
 ِٓ ذالي رم١١ُ االِزحبٔبد ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌشٙط٠خ ٚاِزحبٔبد ٔٙب٠خ اٌسٕخ  -2
 ِٚسٜ اٌزٛاصً ث١ُٕٙ ِٓ ذالي اشطاف اٌزسض٠سٟ ػٍٝ اٌّجب١ِغ اٌطالث١خ  -3
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(. اٌّٙبضاد األذطٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛض اٌشرصٟ ) إٌّمٌٛخ اٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبضاد -ز 

 رس١ٍُ اٌؼًّ اٚ اٌٛاجت ثبٌٛلذ اٌّحسز ٚثشىً ِمجٛي -1ز

 ِٙبضاد اٌزٛاصً ِغ االذط٠ٓ ٚاٌؼًّ وفط٠ك -2ز

  اٌمٛاػس٠خِحبٌٚخ ػسَ رىطاض االذطبء -3ز

  ثبٌمٛاػسٌحً اٌزّبض٠ٓ اٌربصخ  ٌحس٠ثخ ٚاٌّصبزض ا اسزرساَ االٔزطٔذ   -4ز
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 ث١ٕخ اٌّمطض .11

األسجٛ

 ع
ِرطجبد اٌزؼٍُ  اٌسبػبد

 اٌّطٍٛثخ
أٚ / اسُ اٌٛحسح 

 اٌّٛظٛع
 غط٠مخ اٌزم١١ُ غط٠مخ اٌزؼ١ٍُ

سبػبد  4 1

 اسجٛػ١ب 
ٔمبش زاذً  حطٚف اٌٙجبء  

–اٌمبػخ 

اسزرساَ 

 –االٌىزطٟٚٔ 

 ..صٛض اٌد

حً رّبض٠ٓ اٚ 

ٚاجت ث١زٟ اٚ 

 حبْ اِذ

ٔمبش زاذً  و١ف١خ اٌزٍفع   2

–اٌمبػخ 

اسزرساَ 

 –االٌىزطٟٚٔ 

 ..صٛض اٌد

حً رّبض٠ٓ اٚ 

ٚاجت ث١زٟ اٚ 

 اِزحبْ 

   السبَ اٌحطٚف    3
   اٌٙجبء   4
لبػسح اٌزٛافك اٌصٛرٟ    5

 فٟ اٌىٍّبد اٌزطو١خ 
  

لبػسح اٌزٛافك ث١ٓ    6

 اٌحطٚف اٌصبِزخ 
  

   اٌجّغ   7
   لطغ سمٛغ اٌُ   8
   ٌٛاحك اٌزٍّه    9

   ٌٛاحك حبالد االسُ    10
   اٌسبػبد    11
   اٌزصو١ط ٚاٌزأ١ٔث    12
   أٔٛاع اٌىٍّخ   13
   االسُ ٚأٔٛاػٗ   14
   أسّبء اٌزصغ١ط   15
   اٌصفبد ٚأٔٛاػٙب    16
   اٌع١ّط ٚأٔٛاػٗ    17
   اٌظطف ٚأٔٛاػٗ   18
   اإلظبفبد االس١ّخ   19
   اٌّعبف إ١ٌٗ    20
   اٌّعبف   21
اإلظبفبد االس١ّخ    22

اٌّؼطفخ ٚاٌغ١ط ِؼطفخ 

 ٚاٌّجطزح 

  

   األفؼبي    23
ص١غخ اٌّبظٟ    24

 أٌشٙٛزٞ 
  

   ص١غخ اٌّبظٟ إٌٔمٍٟ    25
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 اٌج١ٕخ اٌزحز١خ .12

 فاضل مهدي بيات .دقواعد اللغة التركية  ـ اٌىزت اٌّمطضح اٌّطٍٛثخ 1

لمحمد هنكير مان  / كتاب قواعد اللغة التركية (   اٌّصبزض)ـ اٌّطاجغ اٌطئ١س١خ 2
 لفقار حمزة ذو ا. د/ تعليم اللغة التركية للعرب 

               ـ اٌىزت ٚاٌّطاجغ اٌزٟ ٠ٛصٝ ثٙب  ا

 ( .... ,اٌزمبض٠ط , اٌّجالد اٌؼ١ٍّخ ) 
       beletenاجمللة العلمية الرتكية

ِٛالغ االٔزط١ٔذ , ة ـ اٌّطاجغ االٌىزط١ٔٚخ

.... 
www. Türkdili kurum .com 

 
 ذطخ رط٠ٛط اٌّمطض اٌسضاسٟ  .12

   

 (ػٕبصط اٌفمطاد اٌج١سح–و١ف١خ وزبثخ جًّ ِزطاثطخ )ٖ اوثط ثبسزرساَ ِثبي ػٍٝ اٌطبٌت رط٠ٛط ِٙبضد -1
  اٌمٛاػس٠خٚػطض االذطبء  االِزحب١ٔخ  ل١بَ االسزبش ثبسزٕسبخ اٚضاق اٌطٍجخ -2

 

 

أبتسام عريبي عبداهلل . م.م

   ص١غخ اٌعِٓ اٌحبٌٟ    26
   ص١غخ ظِٓ اٌّسزمجً    27
   ص١غخ اٌعِٓ اٌٛاسغ    28
   رى٠ٛٓ اٌجٍّخ اٌجس١طخ   29
ػٕبصط اٌجٍّخ    30

 اٌجس١طخ
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 موذج وصف المقررن

 

 

 

 

 جامعه بغداد/ كليه اللغات  انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1

   حلغى انهغّ انزشكٙ   انًشكض/  ػهًٙ انمغى ال .2

  102TCON/  انًحبدصخ يبدح سيض انًمشس/ اعى  .3

 اعجٕػٙ أشكبل انحضٕس انًزبحخ .4

 فصهٙ انغُخ/ انفصم  .5

 نشؼجزٍٛ حعبع 256 (انكهٙ)ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .6

 يُبل ػهٙ. و  24/5/2016 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .7

 لشسأْذاف انى .8

رٓذف انٗ رؼهٛى انطهجخ ٔكٛفٛخ فٓى يفشداد انهغخ انزشكٛخ ٔانغًم انًغزخذيخ انذاسعخ االعزؼًبل فٙ  -1

انحٛبح انٕٛيٛخ ٔرطٕٚش يٓبساد انزحذس ثٍٛ انطهجخ ٔرشغٛؼٓى ػهٗ كزبثخ عًهخ يفٛذح فٙ يبدح انًحبدصخ  

 .ثبنهغخ انزشكٛخ يٍ حٛش انًؼُٗ ٔانمٕاػذ انصحٛحخ نهغخ 

كبد انؼهًٛخ ٔانُٕػٛخ انًؤْهخ ٔانًزخصصخ فٙ يحبل انهغخ انزشكٛخ نإلعٓبو فٙ االسرمبء اػذاد انًال -2

 .ثٕالغ انزشعًخ فٙ انؼشاق 

 رذسٚظ انهغخ انزشكٛخ فٙ يذاسط حكٕيٛخ ٔخبصخ -3

 انؼًم فٙ ٔعبئم االػالو انُبطمخ ثبنهغخ انزشكٛخ  -4

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف . المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج
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اد انذٔنخ عًٛؼٓب ٔثبنزؼبٌٔ يغ انغٓبد انؼًم ػهٗ رطٕٚش ٔالغ انزشعًخ يٍ ٔانٗ انهغخ انزشكٛخ نمطبع -5

 .انًؼُٛخ ٔرطٕٚش يٓبساد انطالة انهغٕٚخ ٔانفكشٚخ ٔانجحضٛخ نزهجٛخ يزطهجبد انؼًم 

 .ٚؼضص انجشَبيظ فًٓب ٔافٛب نهفكش انششلٙ ، انغشثٙ ٔنهضمبفبد انًزؼذدح ثبنهغخ انزشكٛخ  -6

 يخشعبد انًمشس ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .10

 اف انًؼشفٛخ  األْذ -أ

 رؼهٛى انطبنت انغًم انزشكٛخ ٔكٛفٛخ انُطك ثٓب  -1أ 

 اػطبء انطبنت يفشداد فٙ يٕاضٛغ يخزهفخ صى ادخبنٓب فٙ عًم ػذٚذح     -2أ

 صٚبدح انضمخ نذٖ انطبنت نزًكُّٛ يٍ انزحذس ٔانكزبثخ ثغٕٓنخ ثبنهغخ انزشكٛخ    -3أ

 

 

 

 . األْذاف انًٓبسارٛخ انخبصخ ثبنًمشس  -ة 

 رًكٍٛ انطبنت يٍ انهغخ انزشكٛخ ثغًبع رهفظٓب ثشكم صحٛح ثًبدح انًحبدصخ   –1ة

 رًكُّٛ يٍ انًحبدصخ  ثًغشد انغًبع ٔرحٕٚهٓب يٍ انؼشثٛخ انٗ انزشكٛخ ٔثهؼكظ     –2ة

 حش انطبنت ػهٗ انًشبسكخ ثًبدح انًحبدصخ  –3ة

 

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 سٚخ ٔاعزفبدح انطبنت يُٓبطشٚمخ انمبء انًحبضشاد انُع -1

 انمبء انًحبضشاد ثأػزًبد كزبة يُٓغٙ ٔيصبدس يغبػذح ثًبدح انًحبدصخ -2

 ركهٛف انطهجخ ثبعزخذاو انًفشداد ٔانمٕايٛظ انحذٚضخ اصُبء انزشعًخ3

 

 طشائك انزمٛٛى      
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 20ٚخ ثبحزغبة دسعخ انغؼٙ انغُٕ٘ ثًب فٛٓب االخزجبساد نهفصم االٔل ٔانضبَٙ  انزحشٚش: دسعخ  40: أ

دسعبد يُٓب رؼزًذ ػهٗ حضٕس انطبنت ٔيذٖ فؼبنٛزّ داخم  5دسعخ  20دسعخ نكم فصم ، ٔيٍ ضًٍ 

 انًحبضشح ٔيشبسكزّ ثبنذسط

 دسعخ نالخزجبس انُٓبئٙ انزحشٚش٘ 60: ة

 

 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 اعزؼذاد االعبرزح ثبػطبء كبفخ انًؼهٕيبد نهطبنت ٔرٕعّٛٓ -1ط

 َزبط اػًبل كزبثٛخ ٔرشعًٛخ يمجٕنخ اكبدًٚٛخ يٍ لجم انطبنتا -2ط

انؼًم ثصٕسح فبػهخ فٙ انصف انغبيؼٙ ٔضشٔسح انؼًم ثًغؤٔنٛخ ٔثصٕسح اخاللٛخ ػُذ رُفٛز  -3ط

 انًشبسٚغ انفشدٚخ ٔانغًبػٛخ

    

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى نالْذاف انٕعذاَٛخ    

ثًبدح انًحبدصخ  ٚشًم عًٛغ انًحبٔس ػهٗ يذاس  ٔيصبدس يغبػذحانمبء انًحبضشاد ثأػزًبد كزبة يُٓغٙ 

 انغُخ ٔاعشاء األيزحبَبد نهطهجخ ثبنًٕاد انزٙ رى اػطبءْب نٓى 

 طشائك انزمٛٛى    

 20دسعخ انغؼٙ انغُٕ٘ ثًب فٛٓب االخزجبساد نهفصم االٔل ٔانضبَٙ  انزحشٚشٚخ ثبحزغبة : دسعخ  40: أ

دسعبد يُٓب رؼزًذ ػهٗ حضٕس انطبنت ٔيذٖ فؼبنٛزّ داخم  5دسعخ  20دسعخ نكم فصم ، ٔيٍ ضًٍ 

 انًحبضشح ٔيشبسكزّ ثبنذسط

 دسعخ نالخزجبس انُٓبئٙ انزحشٚش٘ 60: ة

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

 فٙ يبدح انًحبدصخ داخم انصف  حش انطبنت ػهٗ انًشبسكخ انفؼهٛخ -1د

 اصبسح اَزجبّْ ٔإثمبءِ فٙ عٕ انًحبضشح ثزٕعّٛ األعئهخ نّ -2د

 لذسح انطبنت ػم ركٍٕٚ ٔرطجٛك انًٕاضٛغ ثشكم صحٛح : انزٕاصم انهفظٙ   -3د

 



  
 4الصفحة 

 
  

 انجُٛخ انزحزٛخ .12

 Gökkuşağı Türkçe ders kitabı ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

 Hitit 3  Türkçe öğreniyoruz(   انًصبدس)ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ 2

 ثُٛخ انًمشس .11

يخشعبد انزؼهى  انغبػبد األعجٕع

 انًطهٕثخ
أٔ / اعى انٕحذح 

 انًٕضٕع
 انزمٛٛى طشٚمخ طشٚمخ انزؼهٛى

َظش٘ انزحٛبد ٔانغالو   4 1-2

ٔانًشبسكخ 

انفؼهٛخ ثٍٛ 

األعزبر 

 ٔانطهجخ 

20+20=40 

 َٓبئٙ 60

   االعى/انؼًش/انزؼبسف    3-4

   األنٕاٌ ٔاألسلبو   5
   انخضشأاد ٔانفٕاكخ   6-7
األرغبْبد ٔأٚبو    8

 االعجٕع 
  

اػضبء / األشٓش    9-10

 انغغى 
  

   انزغٕق / انًٍٓ    11-12
   افشاد انؼبئهخ ٔاأللبسة   13
   األنؼبة انشٚبضٛخ   14-15
   ألبد انفشاؽ    16-17
   انغبػبد    18-19
  فصهٙ  ٌايزحب   20-21

 

 

 

   انًشٔس    22-23
   االػٛبد    24-25
   رشكٛب ٔيُبطمٓب    26
   انًزبحف    27
   انزغٕق     28

 
   ل  ٔعبئظ انُك   29
األٚغبساد    30

 
  



  
 5الصفحة 

 
  

               ـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب  ا

 ( .... ,انزمبسٚش , انًغالد انؼهًٛخ ) 
Gökkuşağı Türkçe ders kitabı 

يٕالغ االَزشَٛذ , ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ

.... 
www. Türkdili kurum .com 

 
 (  المحادثةمادة ) موقع تعلٌم اللغة التركٌة لألجانب 

 
 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .12

   

لها الى نصوص مواكبة اللغة بشكل مستمر والتعرف على احدث القوامٌس والكتب وطرق الترجمة لتحوي
 وقطع بمادة المحادثة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منال علً حسٌن. م: استاذ المادة                                                         

 المرحلة االولى/ المحادثةمادة / قسم اللغة التركٌة                                              


