
  
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 

 

 

 جامعه بغداد/ كليه اللغات  انًؤعغح انرؼهًُُح .1

   جلغى انهغه انرشكٍ   انًشكض/  ػهًٍ انمغى ال .2

   217TR/  انمشاءج يادج سيض انًمشس/ اعى  .3

 اعثىػٍ أشكال انؽضىس انًراؼح .4

 فصهٍ انغُح/ انفصم  .5

 عاػح نشؼثرٍُ 128 (انكهٍ)ػذد انغاػاخ انذساعُح  .6

 هُصى شاكش. د.و 24/5/2016 ذاسَخ إػذاد هزا انىصف  .7

 لشسأهذاف انى .8

 . توسيع معرفة الطالب في جميع المراحل  -1

  . واساليب كتابة المواضيع كيفيةالقراءةمعرفة  -2

  كيفية لفظ الحروف الصوتية والصامتة بصورة صحيحة  -3

 . حسب الجمل واالحداثالصفات والظروف والكلمات االفعال واستخدام  كيفية -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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 لُُىوطشائك انرؼهُى وانرؼهى واند يمشساخ اليخشض .10

  هذاف انًؼشفُح األ -أ
اٌ َؼشف انطانة اهًُح انرؽذز تانهغح انرشكُح وطشق ذهفظها واعهىتها ػٍ طشَك عًاػها وصُاغح  -1أ

 ظًهح يفُذج 

 اػطاء انطانة يفشداخ فٍ يىاضُغ يخرهفح تًادج انًؽادشح  شى ادخانها فٍ ظًم ػذَذج  -2أ

 وانكراتح تغهىنح تانهغح  صَادج انصمح نذي انطانة نرًكُه يٍ انرؽذز  -3أ
 -4أ

 

  .يمشسانخاصح تال َحانًهاساخاألهذاف   -ب 

 ذًكٍُ انطانة يٍ انهغح انرشكُح تغًاع ذهفظها تشكم صؽُػ تًادج انًؽادشح   –1ب

 ذًكُُه يٍ انًؽادشح  تًعشد انغًاع وذؽىَهها يٍ انؼشتُح انً انرشكُح وتهؼكظ     –2ب

 ؼس انطانة ػهً انًشاسكح   –3ب

 
 نالهذاف انًهاسذُح طشائك انرؼهُى وانرؼهى      

ذكهُف انطالب تؼًم تؽىز ػهًُح وسصُُح  -1

ذمذَى ػشض انكرشوٍَ نكافح أَىاع انكراتاخ وكُفُح لشاءذها  -2

 
 نالهذاف انًهاسذُح طشائك انرمُُى      

 

واظة تُرٍ  --

ايرؽاَاخ شهشَح  -

  ايرؽاَاخ َهاَح انغُح -
 وانمًُُح  األهذاف انىظذاَُح -ض

انًشاسكح انصفُح انفاػهح  -1ض

 انرؽهٍ تانصثش واالخالق -2ض

  
 نالهذاف انىظذاَُحطشائك انرؼهُى وانرؼهى     

 

يرؽاٌ وكُفُح انثذء تانكراتح اشُاء اٌ أليؽاضشاخ خاصح نهطهثح ذىضػ نهى ايكاَُح ؼغاب انىلد فٍ ا -1

يرؽاٌ  إ

اشُاء انكراتح وخصىصا كراتح انثؽس   ضشوسج انراكُذ ػهً انطهثح انىاظة االخاللٍ-2

 انؼًم انعًاػٍ نهطالب وضشوسج انؼًم كفشَك وذصؽُػ اخطاء االخشٍَ  -3
 نالهذاف انىظذاَُح  طشائك انرمُُى    

 وانرفاػم داخم انماػح انذساعُح  انطهثحيشاسكح  -1
   يرؽاَاخ انُىيُح وانشهشَح وايرؽاَاخ َهاَح انغُح ألا انطهثح يٍ خالل ذمُُى -2
 اشُاء انذسط  ويذي انرىاصم تُُهى انرذسَغٍ ػهً انًعايُغ انطالتُح  ذمُى -3
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(. انًهاساخ األخشي انًرؼهمح تماتهُح انرىظُف وانرطىس انشخصٍ ) انًُمىنح انرأهُهُح انؼايح و انًهاساخ -د 

  انرؼايم تعذَح يغ انؼًم انزٌ َىكم انُه -1د

 انرىاصم يغ االخشٍَ وانؼًم كفشَك  -2د

  انركهى تاَعاص ووضىغ ػُذ انغؤال -3د

 



  
 4الصفحة 

 
  

 تُُح انًمشس .11

يخشظاخ انرؼهى  انغاػاخ األعثىع

 انًطهىتح
أو / اعى انىؼذج 

 انًىضىع
 طشَمح انرمُُى طشَمح انرؼهُى

َظشٌ  هم ذؽة نؼثح انرُظ  2 1

وانًشاسكح 

انفؼهُح تٍُ 

األعرار 

 وانطهثح 

20+20=40 

 َهائٍ 60

   تؽس انرخشض   3
ذفؼم فٍ ولد  يارا   4

 فشاغك
  

   االَصاخ   6
   انفهى   7-8
   ذمشَش عضٌ واكصى   9-10

   خثش ػٍ ؼادز   11
  يؽادشح ذهُفىَُح   12

 

 

 

   ساط انغُح   13

   انؼطهح انشتُؼُح   14

   انؽُاج انعايؼُح   15

   انغُاؼح فٍ ذشكُا   16

   تغذاد   17

   االػُاد   18

انًشاج فٍ يكاَح    19

 انًعرًغ
  

   اياكٍ يمذعح   20

انعُح ذؽد الذاو    21

  االيهاخ
  

   فٍ تُرُا   22-23

َثُُا يؽًذ صهً هللا    24-25

  ػهُه وانه
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 انثُُح انرؽرُح .12

 Gökkuşağı Türkçe ders kitabı ـ انكرة انًمشسج انًطهىتح 1

 Hitit 3  Türkçe öğreniyoruz(   انًصادس)ـ انًشاظغ انشئُغُح 2

               ـ انكرة وانًشاظغ انرٍ َىصً تها  ا

 ( .... ,انرماسَش , انًعالخ انؼهًُح ) 
Gökkuşağı Türkçe ders kitabı 

يىالغ االَرشَُد , ب ـ انًشاظغ االنكرشوَُح

.... 
www. Türkdili kurum .com 

 
 موقع تعليم اللغة التركية لألجانب 

 
 خطح ذطىَش انًمشس انذساعٍ  .12

  ذىفُش اؼذز انًُاهط انرٍ ذصذس فٍ ذشكُا يٍ اظم سفغ انًغرىي انرؼهًٍُ نطهثح لغى انهغح انرشكُح  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    اعطُثىل   26-27

    انصذالح   28-29

    انًالتظ   30
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م شاكر حميد هيث. د.م: استاذ المادة                                                         

 الثانيةالمرحلة / القراءة/ قسم اللغة التركية                                              



  
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 

 

 

 جامعه بغداد/ كليه اللغات  انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ .1

  قسى انهغّ انزشكّٛ    انًشكض/  ػهًٙ انقسى ال .2

 219TITL \ يقذيّ فٙ االدة سيض انًقشس/ اسى  .3

 اسجٕػٙ أشكبل انؾضٕس انًزبؽخ .4

 فظهٙ انسُخ/ انفظم  .5

 سبػخ نشؼجزٍٛ 192 (انكهٙ)ػذد انسبػبد انذساسٛخ  .6

 و  ٔفبء عجبس سهًبٌ.و   24/5/2016 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .7

 أْذاف انًقشس .8

  يهدف املقرر اىل تعريف الطالب على نشاه االدب الًتكي منذ نشاتو وحىت فًته التنظيمات-1

 معرفو الطالب على كيفيو سرد االحداث االدبيو اليت مرت خالل تلك الفًتات -2

  معرفو الطالب كيفيو حفظ االشعار املوجوده يف املقرر القدميو واحلديثو -3

  طالب سرد االحداث االدبيو باسلوب متمكن ومًتابطمعرفو ال -4

  ومن اىم االىداف اليت تكمن وراء ىذا املقرر ىو اعداد الطلبو لكي يكونوا خرجيني مؤىلني هلذا االختصاص -5

  معرفو الطالب املتخرجني بامهيو ان يكونوا  مؤىلني باللغو الًتكيو واداهبا -6

7-  
8-  

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

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

 ؛.البرنامج



  
 2الصفحة 

 
  

9-  

 ٔطشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزقٛٛى يقشساد اليخشط .10

  ْذاف انًؼشفٛخ األ -أ
 يؼشفّ انطبنت ثبًّْٛ االدة -1أ

  انطبنت ثًشاؽم رطٕس االدةيؼشفخ-2أ

 انطبنت سشد االؽذاس االدثّٛ ٔرطٕسْب ثطشٚقّ يٕضٕػّٛ يؼشفخ  -3أ
 رؼشٚف انطبنت ركٍٕٚ انغًم ثطشٚقّ ادثّٛ ٔيزشاثطّ -4أ
  

  .يقشسانخبطخ ثبل ٘حانًٓبساداألْذاف   -ة 

 ٔرضٔٚذِ ثبنًُبرط انشؼشّٚرؼشف انطبنت ػهٗ انًبدح انُظشٚخ انًؼطبح   –1ة

 ؽش انطبنت ػهٗ كٛفّٛ ؽفع انًبدِ ٔششؽٓب ثظٕسِ يفظهّ  –2ة

 طشػ االسئهّ ثخظٕص انًبدِ داخم انقبػّ ٔانُقبش ؽٕنٓب  –3ة

 اعشاء اخزجبساد ٔايزؾبَبد ٕٚيّٛ ٔفظهّٛ    -4ة
 نالْذاف انًٓبسرٛخ انزؼهٛى ٔانزؼهى طشائق      

 

اسزخذاو ٔسبئم االٚضبػ االنكزشَّٔٛ نششػ انًبدِ  -1

  ركهٛف انطهجّ ثؼًم ثؾٕس ٔرقبسٚش-2

3-  
 نالْذاف انًٓبسرٛخ طشائق انزقٛٛى      

-6ايزؾبَبد شٓشٚخ -5ٔاعت ثٛزٙ -4انكزبثخ فٙ انقبػخ  -3ايزؾبَبد سشٚؼخ -2انًشبسكخ انظفٛخ ،-1
  اَبد َٓبٚخ انسُخ ايزؼ

 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانقًٛٛخ  -ط

 داخم انقبػخ ثٍٛ انطالة انًشبسكخ -2ط اػطبء االسبرزِ كبفّ انًؼهٕيبد ثخظٕص انًبدِ-1ط

 انؼًم ثظٕسِ عًبػّٛ ثٍٛ انطالة -3ط

   -4ط

  
 نالْذاف انٕعذاَٛخطشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

ادس انخبسعّٛ  ؽش انطهجّ ػهٗ االسزفبدِ يٍ انًض -1

 ؽش انطهجّ ػهٗ االسزفبدِ يٍ انزقُٛبد انؾذٚضّ -2
 نالْذاف انٕعذاَٛخ  طشائق انزقٛٛى    

 انًشبسكخ انظفٛخ ٔانزفبػم داخم انقبػخ انذساسٛخ  -1
 رقٛٛى انطهجّ يٍ خالل االيزؾبَبد انٕٛيّٛ ٔانزؾشٚشّٚ ٔانشفّٕٚ-2
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(. يٓبساد األخشٖ انًزؼهقخ ثقبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ ال) انًُقٕنخ انزأْٛهٛخ انؼبيخ ٔ انًٓبساد -د 

 رسهٛى انؼًم أ انٕاعت ثبنٕقذ انًؾذد ٔثشكم يقجٕل -1د

 يٓبساد انزٕاطم يغ االخشٍٚ ٔانؼًم كفشٚق -2د

  اسزخذاو االَزشَذ نهزضٔد ثبنًؼهٕيبد انٕافّٛ ػٍ انًقشس-3د

    -4د
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 ثُٛخ انًقشس .11

األسجٕ

 ع
يخشعبد انزؼهى  انسبػبد

 انًطهٕثخ
 طشٚقخ انزقٛٛى طشٚقخ انزؼهٛى أٔ انًٕضٕع/ اسى انٕؽذح 

سبػبد  3 1

 اسجٕػٛب 
يؼشفخ انطبنت ثبالدة  

ٔيغبالد دساسّ ػهى 

 االدة

َقبش داخم 

–انقبػخ 

اسزخذاو 

 –االنكزشَٔٙ 

 ..طٕس انخ

ايزؾبَبد 

ٕٚيّٛ 

 ٔشٓشّٚ

رؼشٚف انطبنت يغبل   سبػبد اسجٕػٛب3 2

 ؽهٛم ػهى االدةدساسّ ٔد
َقبش داخبنقبػخ 

اسزخذاو –

 –االنكزشَٔٙ 

 ..طٕس انخ

ايزؾبَبد 

ٕٚيّٛ 

 ٔشٓشّٚ

يذخم فٙ فزشاد االدة   سبػبد اسجٕػٛب3 3

 انزشكٙ
  

   االدة انزشكٙ قجم االسالو  سبػبد اسجٕػٛب3 4
فزشِ االدة انزشكٙ   سبػبد اسجٕػٛب3 5

 انشفبْٙ
  

انزشكٙ خظبئض االدة   سبػبد اسجٕػٛب3 6

 انشفبْٙ 
  

َزبعبد االدة انزشكٙ   سبػبد اسجٕػٛب3 7

 انشفبْٙ
  

سبػبد  3 8

 اسجٕػٛب

   خظبئض انًهؾًّ 

   فزشاد رشكم انًهؾًّ  سبػبد اسجٕػٛب3 9
   ششٔط رشكم انًهؾًّ  سبػبد اسجٕػٛب3 10
   انًالؽى انزشكّٛ  سبػبد اسجٕػٛب3 11
   سٚش٘فزشِ االدة انزؼ  سبػبد اسجٕػٛب3 12
االدة انزشكٙ رؾذ انزبصٛش   سبػبد اسجٕػٛب3 13

 االساليٙ ٔخظبئظٓب
  

   أنٗ انُزبعبد االساليّٛ  سبػبد اسجٕػٛب3 14
   ايزؾبٌ فظهٙ  ساعات اسبوعيا3 15

   ػزجّ انؾقبئق  ساعات اسبوعيا3 16

   كزبة دِ دِ كٕسكذ  ساعات اسبوعيا3 17

انزشكٙ رؾذ  فشٔع االدة  سبػبد اسجٕػٛب3 18

 انزبصٛش االساليٙ
  

   ادة انذٕٚاٌ ٔخظبئظّ  ساعات اسبوعيا3 19

   أنٗ انُزبعبد االساليّٛ  سبػبد اسجٕػٛب3 20
   اْى شؼشاء انذٕٚاٌ  ساعات اسبوعيا3 21

   ثبقٙ,فضٕنٙ,َغبرٙ   ساعات اسبوعيا3 22
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 انجُٛخ انزؾزٛخ .12

 مدخل الى االدب التركي الوجال اوغوز واخرون ـ انكزت انًقشسح انًطهٕثخ 1

 الدب الشعبي التركي لشكري الجينمدخل الى ا(   انًظبدس)ـ انًشاعغ انشئٛسٛخ 2

               ـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب  ا

 ( .... ,انزقبسٚش , انًغالد انؼهًٛخ ) 
 مدخل الى االدب القديم الحمد مرمر واخرون

يٕاقغ االَزشَٛذ , ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ

.... 
 

 
 خطخ رطٕٚش انًقشس انذساسٙ  .12

   

رفٙ ثًزطهجبد انًبدح انذساسٛخ رٕفٛش يُبْظ ؽذٚضخ 

 

قسم اللغة التركية /  وفاء جبار سلمان. م.م

االدة انشؼجٙ ٔخظبئظّ   ساعات اسبوعيا3 23

 انؼبيّ
  

   ادة انزكبٚب ٔخظبئظٓب  عات اسبوعياسا3 24

   اْى شؼشاء ادة انزكبٚب  ساعات اسبوعيا3 25

   اْى شؼشاء ادة انزظٕف  ساعات اسبوعيا3 26

ػًبد انذٍٚ ,َٕٚس ايشِ  ساعات اسبوعيا3 27

 َسًٛٙ
  

االدة انشؼجٙ يغٕٓل   ساعات اسبوعيا3 28

 انّٕٓٚ ٔخظبئظّ
  

   شق ٔخظبئظّادة انؼب  ساعات اسبوعيا3 29

اثشص شؼشاء ادة   ساعات اسبوعيا3 30

كٕل يؾًذ ٔكشاعب )انؼبشق

 (أغالٌ

  

   كٕسأغهٕٔػبشق فٛظم  ساعات اسبوعيا3 31
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 موذج وصف المقررن

 

 

 

 

 جامعه بغداد/ كليه اللغات  اٌّؤسسخ اٌزؼٍُُّخ .1

   حلسُ اٌٍغه اٌزشوٍ   اٌّشوض/  ػٍٍّ اٌمسُ اي .2

  212TCOM/ ِبدح االسزُؼبة  سِض اٌّمشس/ اسُ  .3

 اسجىػٍ أشىبي اٌؾضىس اٌّزبؽخ .4

 فصٍٍ اٌسٕخ/ اٌفصً  .5

 (شؼجزُٓ )  سبػه 196 (اٌىٍٍ)ػذد اٌسبػبد اٌذساسُخ  .6

اؽّذ فشِبْ . د.َ  24/5/2016 ربسَخ إػذاد هزا اٌىصف  .7

 هذاف اٌّمشسأ .8

 تطبيق معرفته في مراحل عملية الكتابة   -1

  . والترجمة من العربية الى التركية وبالعكسالكتابة على التقنيات  االطالع  -2

   . وبدون اخطاءكيفية كتابة موضوع جيد  -3

 .  االستماع على مخارج الحروف التركية وذلك تركيبة الجمل التركية -4

  . ومترابطةحيحة صبطريقة المادة فقرات كتابة  -5

    . واالفعال بشكل قواعديالصفات والظروف جميع انواع استخدام  -6

    . المخاطبات والرسائل والقطع النثرية  انواعجميع كتابة  -7

.   فكارهأالتعبير عن عن  السماح للطالب -8
 

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

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

 ؛.البرنامج



  
 2الصفحة 

 
  

 وطشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ واٌزمُُُ ِمشساد ايِخشط .10

  هذاف اٌّؼشفُخ األ -أ
 ِؼشفخ خطىاد اٌىزبثخ واٌؼصف اٌزهٍٕ   -1أ

 عٍّخ اٌّىضىع واٌّؾزىي واٌخبرّخ  لشاءحِؼشفخ اٌّىضىع و  -2أ
 ضشوسح ِؼشفخ اٌزطىس اٌضٍِٕ ٌٍمصخ واٌزطىس اٌّىبٍٔ ٌٍفمشح اٌىصفُخ   -4أ
 اٌشسبئً ولشاءح ضشوسح ِؼشفخ وزبثخ   -5أ

  .ِمشساٌخبصخ ثبي َخاٌّهبساداألهذاف   -ة 

  . ثهزا اٌخصىصاٌطبٌت ػًٍ اٌّبدح إٌظشَخ واػطبءح اِضٍخ ؤّبرط  ٌُُرغ   –1ة

 .  واالعىثخإٌّبلشخ داخً اٌمبػخ ورشغُغ اٌطٍجخ ػًٍ االسئٍخ    –2ة

 . اسزُؼبثه ٌٍىلىف ػًٍ ِذي ثزّبسَٓ داخً اٌمبػخ  رىٍُف اٌطٍجخ   –3ة

  .  ط اٌضؼف ٌذي اٌطبٌتِغ ِزبثؼخ االخطبء ؤمبػًٍ وزبثخ واعت ثُزٍ  اٌطٍجخؽش     -4ة
 ٌالهذاف اٌّهبسرُخ طشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ      

 

   .    اٌىلىف ػًٍ اٌطشق اٌؾذَضخ واٌؼٍُّخ اٌصؾُؾخ فٍ اسبٌُت اٌمشاءح اٌسشَؼخ اٌصؾُؾخ  -1

.  اًٌ اٌؼشثُخ وثبٌؼىس اٌزشوُخةِىزىثخ اي ح لطغرذسَت اٌطالة ػًٍ اٌىزبة -2

 
 ٌّهبسرُخٌالهذاف ا طشائك اٌزمُُُ      

 

  . اٌزمُُُ ػٓ اٌطشائك اٌؾذَضخ ِٓ خالي اٌمشاءح ووزبثخ اٌمطغ اٌزشوُخ اًٌ اٌؼشثُخ وثبٌؼىس -1

.  اٌزمُُُ ِٓ خالي االِزؾبٔبد اٌُىُِخ واٌشهشَخ وإٌصف اٌسٕىَخ وإٌهبئُخ -2

 
 األهذاف اٌىعذأُخ واٌمُُّخ  -ط

  . ٌّؾذدفٍ اٌىلذ ا اٌّىٍف ثهاوّبي اٌىاعت ةاٌطبٌت  رىٍُف -1ط

  .  غُش اٌّؾذدح ٌٍطٍجخ داخً اٌمبػخ اٌّشبسوخ  -2ط

 .  داخً اٌمبػخ اٌزصشف ثبخالق ػبٌُخ ورؾًّ اٌّسؤوٌُخ رىٍُف اٌطٍجخ ثبٌؼًّ اٌّشزشن و -3ط

  . ثُٓ اٌطٍجخاٌؼٍٍّ اٌؼًّ اٌّشزشن َؼضص اٌزىاصً  اْ -4ط

  
 ٌالهذاف اٌىعذأُخطشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ     

 

  .  رىعُه اٌطٍجخ ػًٍ اسٍىة وطشق االِزؾبْ وِب َزشرت ػٍُه ِٓ اٌزضاِبد -1

ورىعُهه ػًٍ طشق  اٌىاعت االخاللٍ اصٕبء اٌىزبثخ وخصىصب وزبثخ اٌجؾشةضشوسح اٌزبوُذ ػًٍ اٌطٍجخ -2

  . وزبثخ اٌجؾش ورسٍسً اؽذاصهب

  . اٌؼًّ اٌغّبػٍ ٌٍطالة وضشوسح اٌؼًّ وفشَك ورصؾُؼ اخطبء االخشَٓ -3
 ٌالهذاف اٌىعذأُخ  طشائك اٌزمُُُ    

  . اٌزفبػً داخً اٌمبػخرٌه ةو اٌطٍجخعُّغ ِشبسوخ  -1
   . االِزؾبٔبد اٌُىُِخ واٌشهشَخ واِزؾبٔبد ٔهبَخ اٌسٕخ ِٓ خالياٌزبوُذ ػًٍ رمُُُ اٌطٍجخ ورٌه  -2



  
 3الصفحة 

 
  

 

 

 
(. َخ اٌزىظُف واٌزطىس اٌشخصٍ اٌّهبساد األخشي اٌّزؼٍمخ ثمبثً) إٌّمىٌخ اٌزأهٍُُخ اٌؼبِخ و اٌّهبساد -د 

 . اٌّىٍف ثه ثبٌىلذ اٌّؾذدرسٍُُ  اٌىاعت رىعُه اٌطبٌت ػًٍ  -1د

 . ِهبساد اٌزىاصً ِغ االخشَٓاٌزأوُذ ػًٍ  -2د

 . خطبء االِالئُخ او إٌؾىَخ ألػذَ رىشاس ااٌزأوُذ ػًٍ  -3د

 . ٔزشٔذ ٌؾً اٌزّبسَٓألااالسزؼبٔخ ة   -4د



  
 4الصفحة 

 
  

 ثُٕخ اٌّمشس .11

ِخشعبد  اٌسبػبد األسجىع

اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍىثخ

 طشَمخ اٌزمُُُ طشَمخ اٌزؼٍُُ أو اٌّىضىع/ اسُ اٌىؽذح 

رطجُمبد  سبػبد 3 1

 ؽىي اٌمطغ
ٔظشٌ  ِبدح األسزُؼبة

واٌّشبسوخ 

اٌفؼٍُخ ثُٓ 

االسزبر 

 واٌطٍجخ 

20+20=40 

 ٔهبئٍ 60

   فٍ اٌفٕذق   2

   فٍ لبػخ االسزمجبي   3
   ػٕذ ثبئغ اٌشبوسِخ   4
   فٍ ِؾً اٌّالثس   5

   اٌسُذ عٕىُض َشزشٌ اٌّالثس   6
   اٌمشوٌ واٌجؾبس   7-8
   اٌطبٌت واٌجمبي   9

   فٍ إٌضهخ   10
   فٍ ِىلف اٌجبص   11
  ػٕذ اٌطجُت   12

 

 

 

اًٌ ِبرا ػٍُٕب اْ ٕٔزجه فٍ    13

 اٌشزبء
  

   ػٕذ طجُت االسٕبْ    14
   سسهباٌسُذح اسوسُٓ رمٍغ ض   15
   ػٕذ ثبئغ اٌىزت   16-17
   اٌؼبٌُ واٌّالػ   18-19
   فٍ اٌغبِؼخ   20-21

 
   اٌزٕىَُ اٌّغٕبطُسٍ   22-23

   ؽُبح اٌّىظف   24-25

   ِؼطف االسزبر   26-27

   اٌسُذح ثُشٔب رزهت اًٌ اٌّسشػ   28-29

   اًٌ آَ سٕزهت اٌُىَ   30
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 اٌجُٕخ اٌزؾزُخ.12

 Türkçe Öğreniyoruz Mehmet Hengirmen ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍىثخ 1

 Hitit 3  Türkçe öğreniyoruz(   اٌّصبدس)ـ اٌّشاعغ اٌشئُسُخ 2

               ـ اٌىزت واٌّشاعغ اٌزٍ َىصً ثهب  ا

 ( .... ,اٌزمبسَش , اٌّغالد اٌؼٍُّخ ) 
Gökkuşağı Türkçe ders kitabı 

ِىالغ االٔزشُٔذ , ٌىزشؤُخة ـ اٌّشاعغ اال

.... 
www. Türkdili kurumu .com 

 
 (مادة االستيعاب ) موقع تعليم اللغة التركية لألجانب 

 
 خطخ رطىَش اٌّمشس اٌذساسٍ  .12

   

رىفُش ِٕبهظ اؽذس ٌٍزىاصً ِغ اٌزطىساد اٌزٍ رطشا ػًٍ اٌٍغخ اٌزشوُخ  

 

 

 

 

 

 احمد فرمان سعيد. د. م                                                                                

 ثانيةمرحلة / مادة األستيعاب                                                                          

 



  
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 

 

 

 جامعه بغداد/ كليه اللغات  انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ .1

   حلسى انهغّ انزشكٙ   انًشكض/  ػهًٙ انمسى ال .2

  213TCO/  األَشبء يبدح سيض انًمشس/ اسى  .3

 اسجٕػٙ أشكبل انذضٕس انًزبدخ .4

 فصهٙ انسُخ/ انفصم  .5

 سبػخ 256نكم اسزبر انًجًٕع  ح نشؼت حسبع 128 (انكهٙ)ػذد انسبػبد انذساسٛخ  .6

 ػالء فالح دسٍ. و.و\دبصو يذًذ دسٍٛ. د.و  24/5/2016 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .7

 أْذاف انًمشس .8

 . مراحلجميع الفي معرفة الطالب  توسيع  -1

  . واساليب كتابة المواضيعالكتابة  فنمعرفة  -2

 . جيدالموضوع اختيار الكيفية  -3

  . الساندةالجمل تراكيب كيفية كتابة  -4

  . كيفية تسلسل االحداث ضمن الموضوع -5

 . حسب الجمل واالحداثالصفات والظروف والكلمات االفعال واستخدام  كيفية -6

 

 

 

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 

 
  

 ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى يمشساد اليخشط .10

  ْذاف انًؼشفٛخ األ -أ
 . انكزبثخ انزؼشف ػهٗ يشادم  -1 

    . انزبكٛذ ػهٗ كزبثخ انًذخم ٔانًزٍ ٔانخبرًخ  -2 

   .س انًزٍيؼشفخ انزشاثظ ٔانزجبَس فٙ كزبثخ ادذا   -3 
   .انًشادم انضيُٛخ نالدذاس انزبكٛذ ػهٗ  -4 
   

  .يمشسانخبصخ ثبل ٚخانًٓبساداألْذاف   -ة 

  .ًَبرطاليضهخ ٔالايغ انًبدح انُظشٚخ اسبنٛت رؼشف انطبنت ػهٗ    –1 

 .  االجٕثخػهٗ االسئهخ ٔ ْىنًُبلشخ داخم انمبػخ ٔرشجٛغاششان جًٛغ انطهجخ ل   –2 

    .انمبػخٔخبسط  انطبنت ثزًبسٍٚ داخم  يطبنجخ   –3 

   .يغ يزبثؼخ َمبط انضؼف ثٛزٙالٔاجت ال اَجبصػهٗ  انطهجخدش     -4 
 نالْذاف انًٓبسرٛخ طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

يٍ خالل انًذبضشاد ٔانُمبش داخم انمبػخ انذساسٛخ ٔرمذٚى انًٕاد انُظشٚخ نهطالة   -1

ٌ خالل اػطبءْى ٔسلخ ػًم يجٓضح ٔيطجٕػخ يسجمب رسبػذْى ػهٗ رذسٚت انطالة ػهٗ انكزبثخ و -2

  انزشكٛخ ثبنهغخ أ رصذٛخ لطؼخ يكزٕثخانكزبثخ أ يؼشفخ 

  ثًٕاد اخشٖاػطبء انطبنت ٔاجت ثٛزٙ نكزبثخ اَشبء أ رصذٛخ لطغ  -3
 نالْذاف انًٓبسرٛخ طشائك انزمٛٛى      

انًشبسكخ انصفٛخ  -1

ايزذبَبد سشٚؼخ   -2

ٔاجت ثٛزٙ   -3

رذبَبد شٓشٚخ  او -4

  ايزذبَبد َٓبٚخ انسُخ  -5
 األْذاف انٕجذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 ػهٗ انطبنت اكًبل انٕاجت انكزبثٙ فٙ انٕلذ انًذذد  -1

 داخم انمبػخ ثٍٛ انطالة انًشبسكخ  -2

خشٍٚ فٙ دبنخ األانزصشف ثبخالق ػبنٛخ ٔرذًم انًسؤٔنٛخ فٙ كزبثخ انٕاجت أ انزفبػم يغ انطهجخ  -3

 يم يشزشن كزبثخ ع

 انؼًم انًشزشن ٚؼضص انزٕاصم ثٍٛ انطهجخ   -4

  
 نالْذاف انٕجذاَٛخطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

. يزذبٌألح نٓى ايكبَٛخ دسبة انٕلذ فٙ ا٘رٕضٔنطهجخ ا رٕجّٛ -1

. ػهٗ انٕاجت االخاللٙ اصُبء انكزبثخانطهجخ انزضاو  -2

.  ٔادذانؼًم انجًبػٙ نهطالة ٔضشٔسح انؼًم كفشٚك  -3

   



  
 3الصفحة 

 
  

 

 نالْذاف انٕجذاَٛخ  طشائك انزمٛٛى    

 .ٔانزفبػم داخم انمبػخ انطهجخيشبسكخ  -1
 .ٚخ ٔانشٓشٚخيزذبَبد انٕٛوألا انطهجخ يٍ خالل رمٛٛى -2

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

 .نٕلذ انًذذدو انؼًم أ انٕاجت ثبرسهٙ -1

  .انزٕاصم يغ االخشٍٚ ٔانؼًم كفشٚك -2

 . يالئٛخ أ انُذٕٚخألخطبء األػذو ركشاس ا -3

 . َزشَذ نذم انزًبسٍٚألاسزخذاو ا -4



  
 4الصفحة 

 
  

 ثُٛخ انًمشس .11

يخشجبد انزؼهى  انسبػبد األسجٕع

 انًطهٕثخ
 طشٚمخ انزمٛٛى طشٚمخ انزؼهٛى أٔ انًٕضٕع/ اسى انٕدذح 

ظش٘ ٌ رحلة في تركيا  2 1

ٔانًشبسكخ 

انفؼهٛخ ثٍٛ 

األسزبر 

 ٔانطهجخ 

20+20=40 

 َٓبئٙ 60

   فصل الربيع  2 2

   العلم  2 3
   تركيا  2 4
   بغداد  2 5

   انا  2 6
   دور المرأة في المجتمع  2 7
   االم  2 8
   العراق  2 9

   الخريف  2 10
   حب الوطن  2 11
  العيد  2 12

 

 

 

   هوايات  2 13
   اماكن مقدسة  2  14
   اردت شراء موبايل  2 15

   حكاية قصيرة  2 16

17-18-

19 

 رأس السنة  2

 

  
 

 االخالق  2 20

 

  

   الشتاء  2 21

   الصيف  2 22-23

   في المشفى  2 24



  
 5الصفحة 

 
  

 انجُٛخ انزذزٛخ .12

 Türkçe Öğreniyoruz Mehmet Hengirmen ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

 Hitit 3  Türkçe öğreniyoruz(   انًصبدس)ـ انًشاجغ انشئٛسٛخ 2

               ـ انكزت ٔانًشاجغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب  ا

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

يٕالغ االَزشَٛذ , ة ـ انًشاجغ االنكزشَٔٛخ

.... 
www. Türkdili kurum .com 

 
 ( األنشاء مادة ) موقع تعليم اللغة التركية لألجانب 

 
 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساسٙ  .12

   

نشفغ يسزٕاِ انذساسٙ يزُٕػخ يغ االنًبو ثمٕاػذ انهغخ انزشكٛخ رًكٍٛ انطبنت يٍ كزبثخ َصٕص ادثٛخ 

 

 
 

 

حازم محمد حسين . د. م: استاذ المادة                                                         

عالء فالح حس . م. م:  استاذ المادة                                                         

مرحلة ثانية / مادة األنشاء/ اللغة التركية  قسم                                             

 

   في الفندق  2 25

   في عطلة الصيف  2 26

   نزهة الى البحر  2 27

ملمقابلة للع  2 28-29    

   االسالم  2 30



  
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 ية اللغاتكل انًؤعغخ انزؼهًُُخ .1

 لغى انغخ انزشكُخ    انًشكض/  ػهًٍ انمغى ال .2

 210TG \لىاػذ انهغخ انزشكُخ سيض انًمشس/ اعى  .3

 اعجىػٍ أشكبل انحضىس انًزبحخ .4

 فصهٍ انغُخ/ انفصم  .5

 عبػخ 256 (انكهٍ)ػذد انغبػبد انذساعُخ  .6

 و  عؼبد يحًىد  2016/  5/  24 ربسَخ إػذاد هزا انىصف  .7

 أهذاف انًمشس .8

 :السنة الدراسية ينبغي على الطالب ان يتمكن من  هناية يف

 اعداد املالكات العلمية والنوعية املتخصصة يف جمال اللغة لالسهام يف االرتقاء بواقع الرتمجة يف العراق – 1

 رذسَظ انهغخ انزشكُخ فٍ يذاسط حكىيُخ وخبصخ – 2

 انؼًم فٍ وعبئم االػالو انُبطمخ ثبنهغخ انزشكُخ – 3

انؼًم ػهً رطىَش والغ انزشخًخ يٍ وانً انهغخ انزشكُخ نمطبػبد انذونخ خًُؼهب وثبنزؼبوٌ يغ اندهبد  – 4

 انًؼُُخ ورطىَش يهبساد انطالة انهغىَخ وانفكشَخ وانجحثُخ نزهجُخ يزطهجبد انؼًم
 

 
 

 

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 

 
  

 وطشائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى يمشساد اليخشج .10

  هذاف انًؼشفُخ األ -4
ػهى انصىد ، ػهى انصشف ، ػهى انُحى ، : وَذ انطبنت ثًؼشفخ انًجبدئ انشئُغُخ فٍ انُظشَبد رض -1أ

 ػهى اندًهخ

 ػهً انزمُُبد انحذَثخ فٍ دساعخ انهغخ انزشكُخ  رؼشَف انطهجخ  -2أ

  -3أ
  -5أ
   -6أ

  .يمشسانخبصخ ثبل َخانًهبساداألهذاف   -ة 

 العزخذاو انهغخ انزشكُخ فٍ يدبالد انزشخًخالثذ اٌ َكىٌ نهطبنت  يهبساد فكشَخ   –1ة

 داخم انمبػخ ورشدُغ انطهجخ ػهً االعئهخ وكزنك يحبونخ االخبثخ ػهً انطهجخ االخشٍَانًُبلشخ   –2ة

 رضوَذ انطبنت ثزًبسٍَ داخم انمبػخ نًؼشفخ يذي اعزُؼبثه نهب  –3ة

     -4ة
 االهذاف انًهبسارُخ

خم انمبػخ انذساعُخ ورمذَى انًىاد انُظشَخ نهطالة يٍ خالل انًحبضشاد وانُمبػ دا – 1

اػطبء رًبسٍَ لىاػذَخ نهطالة  – 2

 يؼشفخ انطبنت العزشارُدُبد انمشاءح وانزهفع وانزشخًخ – 3

 
 طشائك انزمُُى      

انشهشَخ وانُىيُخ اخشاء االيزحبَبد  – 1

 كُه يٍ صُبغخ رشخًخ صحُحخاػطبء رًبسٍَ لىاػذَخ ونزؼهُى انطبنت ركىٍَ خًم لىاػذَخ رى – 2

 

 

 
 األهذاف انىخذاَُخ وانمًُُخ  -ج

 اَزبج اػًبل كزبثُخ ورشخًخ يمجىنخ اكبدًَُب يٍ لجم انطبنت -1ج

 انًشبسكخ داخم انمبػخ ثٍُ انطالة -2ج

 انزصشف ثبخالق ػبنُخ ورحًم انًغؤونُخ فٍ كزبح انىاخت  -3ج

   -4ج

  
 االهذاف انىخذاَُخ

ثزشخًخ انُصىص االدثُخ  ركهُف انطهجخ – 1

ركهُف انطهجخ ثبعزخذاو انمىايُظ اثُبء انزشخًخ  – 2

 انزشكُخانزشكُض ػهً يهبساد االرصبل فٍ انهغخ  – 3

يحبضشاد خبصخ نهطهجخ رىضح نهى ايكبَُخ حغبة انىلذ فٍ االيزحبٌ وكُفُخ انجذء ثبنكزبثخ اثُبء اٌ  – 4

. ايزحبٌ

 .خت االخاللٍ اثُبء انكزبثخ وخصىصب كزبثخ انجحثضشوسح انزبكُذ ػهً انطهجخ انىا – 5

 



  
 3الصفحة 

 
  

 

 االهذاف انىخذاَُخ طشائك انزمُُى    

 

 يٍ خالل رمُُى االيزحبَبد انُىيُخ وانشهشَخ وايزحبَبد َهبَخ انغُخ – 1

 

 
(. انًهبساد األخشي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخصٍ ) انًُمىنخ انزأهُهُخ انؼبيخ و انًهبساد –د 

 رغهُى انؼًم او انىاخت ثبنىلذ انًحذد وثشكم يمجىل -1د

 يهبساد انزىاصم يغ االخشٍَ وانؼًم كفشَك -2د

 يحبونخ ػذو ركشاس االخطبء االيالئُخ او انُحىَخ يشح اخشي -3د

طشائك انزؼهى اندذَذح  اعزخذاو االَزشَذ وانجحث ػٍ   -4د

طشائك انزؼهُى نهًهبساد انؼبيخ وانزبهُهُخ انًُمىنخ 

رطىَش االهذاف يٍ خالل اثبسح انُمبػ ورجبدل االساء ثٍُ انطالة َزُح اعزؼًبل ػًهُبد فكشَخ  – 1

فؼم انًذسط اٌ َفزح . يزُىػخ فٍ يىاخهخ طشائك رفكُش اخشي عىاء رؼهك االيش ثبنشكم او انًضًىٌ 

ثبعئهخ او ػشض يشبكم رؤدٌ انً حىاساد ورجبدل نالساء دسعه 

 انًُمىنخانزأهُهُخ انؼبيخ و طشائك انزمُُى نهًهبساد 

ويمبسَخ َزبئح اخىثخ انطالة يغ ًَبرج ًَكٍ رمًُُهب يٍ خالل وضغ يؼُبس نالخىثخ انصحُحخ  – 1

يؼذح يغجمب 

 الَدبص يٍ خالل اػطبءهى نهُصىصاخشاء اخزجبساد ػًهُخ انمُبط يذي يغزىي فهى انطهجخ فٍ ا – 2



  
 4الصفحة 

 
  

 ثُُخ انًمشس .11

 طشَمخ انزمُُى طشَمخ انزؼهُى أو انًىضىع/ اعى انىحذح  يخشخبد انزؼهى انًطهىثخ انغبػبد األعجىع

يؼشفخ انطبنت اَىاع   اعجىػُب 4 1

 انكزبثخ واهًُزهب
َمبػ داخم 

انمبػخ اعزخذاو 

االنكزشوٍَ 

 انخ... صىس 

حم رًبسٍَ او 

او  – واخت ثُزٍ

 ايزحبٌ

يؼشفخ انطبنت كُف َكزت    2

لصخ ثبعزخذاو انزشرُت 

انضيٍُ وانزشكُض ػهً 

 االصيُخ

َمبػ داخم 

انمبػخ اعزخذاو 

االنكزشوٍَ 

 انخ... صىس 

حم رًبسٍَ او 

او  –واخت ثُزٍ 

 ايزحبٌ

   فؼم انكُُىَخ   3

   صُغخ انضيٍ انىاعغ   4

صُغخ انًبضٍ انشهىدٌ    5

 نفؼم انكُُىَخ
  

انًبضٍ انُمهٍ  نفؼم    6

 انكُُىَخ
  

صُغخ انششط  نفؼم    7

 انكُُىَخ
  

   انصُغ انضيُُخ انًشكجخ   8

   شكم انحكبَخ   9

   شكم انشواَخ   10

   شكم انششط   11

   االفؼبل انًشكجخ   12

   انفؼم االلزذاسٌ   13

   انفؼم االعزؼدبنٍ   14

   انفؼم االعزًشاسٌ   15

   ػُبصش اندًهخ   16

   انًفؼىل ثه   17

   شجه انفؼم   18

   االعًبء انفؼهُخ   19

االعًبء انفؼهُخ انًصبغخ    20

 mekثـ 
  

االعًبء انفؼهُخ انًصبغخ    21

 meثـ 
  

االعًبء انفؼهُخ انًصبغخ    22

  işثـ
  

   انصفبد انؼبيخ   23

   انظشوف انفؼهُخ   24

   طظشوف انشة   25

   ظشوف انحبل   26

   ظشوف انضيبٌ   27

   ظشوف انمُبعُخ   28

   ظشوف انغججُخ   29



  
 5الصفحة 

 
  

 انجُُخ انزحزُخ  .12

هنكرمان حممد / قواعد اللغة الرتكية  ـ انكزت انًمشسح انًطهىثخ 1

كتاب قواعد اللغة الرتكية  – 1(   انًصبدس)ساخغ انشئُغُخ ـ انى2
دمري طوفان / كتاب قواعد اللغة الرتكية  – 2
 فاضل مهدي بيات/ كتاب قواعد اللغة الرتكية  - 3

               ـ انكزت وانًشاخغ انزٍ َىصً ثهب  ا

 ( .... ,انزمبسَش , انًدالد انؼهًُخ ) 
 انحممد هنكرم/ تعليم اللغة الرتكية 

يىالغ االَزشَُذ , ة ـ انًشاخغ االنكزشوَُخ

.... 
 

 
 خطخ رطىَش انًمشس انذساعٍ  .13

   

 

 

 

 
 

 

 

 

سعاد محمود علوان . م

مرحلة ثانية \قواعد اللغة التركية

   االفؼبل انًغبػذح   30

   elmekانفؼم انًغبػذ    31

   olmak انفؼم انًغبػذ    32



  
 1انصفحت 

 
  

 مىذج وصف انممررن

 

 وصف انممرر

 

 ػح تغذادجاو انًؤطظح انرؼهًٛٛح .1

 لظى انهغح انرزكٛح/ انمظى انؼهًٙ     انًزكش/  ػهًٙ انمظى ال .2

 218TCON \ يذادشحيادج ال ريش انًمزر/ اطى  .3

 اطثٕػٙ  أػكال انذضٕر انًرادح .4

 فصهٙ  انظُح/ انفصم  .5

 طاػح 128 (انكهٙ)ػذد انظاػاخ انذراطٛح  .6

 سْذٖ دظٍٛ ػش٘. و.و  2016/  5 /24 ذارٚخ إػذاد ْذا انٕصف  .7

ذٓذف انٗ ذؼهٛى انطهثح ٔكٛفٛح فٓى يفزداخ انهغح انرزكٛح ٔانجًم انًظرخذيح انذارجح : اْذاف انًمزر -8

جٛؼٓى ػهٗ انًذادشح تجًهح يفٛذج األطرؼًال فٙ انذٛاج انٕٛيٛح ٔذطٕٚز يٓاراخ انرذذز تٍٛ انطهثح ٔذغ

 تانهغح انرزكٛح يٍ دٛس انًؼُٗ ٔانمٕاػذ انصذٛذح نهغح نهًذادشح

 ادة اللغة كتابة وقراءة وحمادثة اج -1

 معرفة كيفية تسلسل املفردات بشكلها الصحيح وبالتايل مجلة مفيدة  -2

 تطوير مهارات الطلبة للتحدث باللغة واجادهتا  -3

 طأ الطالب للتحدث باللغة وعدم التخوف من اخلتشجيع  -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



  
 2انصفحت 

 
  

 ٔطزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى يمزراخ اليخزض .10

  داف انًؼزفٛح ِاأل -أ
ٔصٛاغح  انهغح انرزكٛح ٔطزق ذهفظٓا ٔاطهٕتٓا ػٍ طزٚك طًاػٓاباٌ ٚؼزف انطانة اًْٛح انرذذز  -1أ

 جًهح يفٛذج 

 اػطاء انطانة يفزداخ فٙ يٕاضٛغ يخرهفح شى ادخانٓا فٙ جًم ػذٚذج  -2أ

 تظٕٓنح تانهغح ٔانكراتح سٚادج انصمح نذٖ انطانة نرًكُّ يٍ انرذذز   -3أ
نرُاطك تٍٛ انًفزداخ ٔلٕاػذ رتطٓا نركٍٕٚ جًهح صذٛذح  ا-4أ

 دس انطانة ػهٗ االطالع ػهٗ انكرة ٔانًجالخ ٔانمٕايٛض  -5أ
 
 

  .يمزرانخاصح تال ٚحانًٓاراخاألْذاف   -ب 

 ذًكٍٛ انطانة يٍ انهغح انرزكٛح تظًاع ذهفظٓا تؼكم صذٛخ  –1ب

 ٚح نهُص ذًكُّٛ يٍ انرزجًح تًجزد انظًاع كرزجًح فٕر  –2ب

 دس انطانة ػهٗ انًؼاركح   –3ب

 اشارج اَرثاِ انطانة داخم انًذاضزج     -4ب
 طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى      

 

ٚؼًم جًٛغ ٔ تًادج انًذادشح ٔيصادر يظاػذجانماء انًذاضزاخ تؼكم َظز٘ ٔػًهٙ ٔتأػرًاد كراب يُٓجٙ 

 اد انرٙ ذى اػطاءْا نٓى انًذأر ػهٗ يذار انظُح ٔاجزاء األيرذاَاخ نهطهثح تانًٕ
 طزائك انرمٛٛى      

 

 20انرذزٚزٚح تادرظاب  نهفصم االٔل ٔانصاَٙ درجح انظؼٙ انظُٕ٘ تًا فٛٓا االخرثاراخ : درجح  40: أ

درجاخ يُٓا ذؼرًذ ػهٗ دضٕر انطانة ٔيذٖ فؼانٛرّ داخم  5درجح  20، ٔيٍ ضًٍ  درجح نكم فصم

 انًذاضزج ٔيؼاركرّ تانذرص

 رجح نالخرثار انُٓائٙ انرذزٚز٘د 60: ب

 
 األْذاف انٕجذاَٛح ٔانمًٛٛح  -ض

 ذذثٛة انطهثح تانهغح انرٙ ٚذرطٓا ٔتانذرص َفظّ نشٚادج اتذاػّ  -1ض

 ذذفٛشِ ػهٗ ذؼهى انًفزداخ لزاءج ٔكراتح  -2ض

 ذُٕػح ويرّ فٙ انذفع ٔذًكُّٛ يٍ انمزاءج انًكصفح ٔاالطالع ػهٗ اػًال ادتٛح ٔصذفٛح ٔذظٓٛم يّ -3ض

    
 طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى     

  ٔيصادر يظاػذجتأػرًاد كراب يُٓجٙ تؼكم َظز٘ ٔػًهٙ ٔانماء انًذاضزاخ  -1

 نالطرفادج يٍ خثزاخ انغٛز ٔذصذٛخ االخطاء ذؼجٛغ رٔح انفزٚك نذٖ انطانة  -2
 ذؼجٛغ انطانة ػهٗ انرذذز تانهغح دٌٔ خٕف يٍ ادرًال انخطأ -3

 طزائك انرمٛٛى    

 يؼاركاخ فاػهح داخم انماػح انذراطٛح : أ

اجزاء ايرذاَاخ ٕٚيٛح ػٓزٚح ٔفصهٛح  : ب

 انرٕاصم يغ انطهثح تؼكم يظرًز ٔاالػزاف ػهٛٓى : ض



  
 3انصفحت 

 
  

 

 

 

 

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

 اجة انثٛرٙ انًذذد  يراتؼح يذٖ دفع انطانة نهٕ -1د

 دس انطانة ػهٗ انًؼاركح انفؼهٛح داخم انصف  -2د

 نح نّ ئاشارج اَرثاّْ ٔإتماءِ فٙ جٕ انًذاضزج ترٕجّٛ األص-3د

لذرج انطانة ػم ذكٍٕٚ ٔذطثٛك انًٕاضٛغ تؼكم صذٛخ  : انرٕاصم انهفظٙ   -4د

  يٍ لثم االخزٍٚ  لذرج انطانة ػهٗ ذكٍٕٚ جًم صذٛذح ٔيفٕٓيح: االذصال انكراتٙ  -5د
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 انثُٛح انرذرٛح  .12

  konuşma kitabı 1-  prof. dr. Çoban H. Haydarـ انكرة انًمزرج انًطهٕتح  1

 تُٛح انًمزر .11

يخزجاخ انرؼهى  انظاػاخ األطثٕع

 انًطهٕتح
 طزٚمح انرمٛٛى طزٚمح انرؼهٛى أٔ انًٕضٕع/ اطى انٕدذج 

 40 =20+20  انتعارف  اطثٕػٛا 2 1

َٓائٙ  60

   انتسىق   2

   في انفندق   3
   في محطت انبنزيه   4
   االتجاهاث وانرياح   5

   دة شعريتلصي   6
   انجريدة   7
   انحمال وانمسافر   8
   انطريك انى انكهيت   9

 انسفر بانطائرة وانمطار    10

 

  

   في مكتب انبريد   11
  في انمصرف    12

 

 

 

   في انمطعم    13
   انعطهت انصيفيت     14
   احىال انطمس   15
   في انمستشفى   16
  في انمتنزه    17
  في انمطار    18
  في انمهعب    19
  انترحيب بانضيف    20
  تكهم بهدوء    21
  مع امي في انمطبخ    22
  ابي واخي االكبر    23
  في مركز انشرطت    24
  في انميناء    25
  في محم بيع انسمك    26
  اريد شراء مىبايم    27
  االخالق    28
  ابي وامي    29
  كهمت انسر    30
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 كتاب مركز تومر لتعليم اللغة الرتكية -2

 Konuşma grameri(   انًصادر)ـ انًزاجغ انزئٛظٛح 2

               ـ انكرة ٔانًزاجغ انرٙ ٕٚصٗ تٓا  ا

 ( .... ,انرمارٚز , ٚح انًجالخ انؼهى) 
Gökkuşağı Türkçe ders kitabı1-  

كتاب مركز تومر لتعليم اللغة الرتكية  -2
مجيع مواقع االنرتنت والكتب واجملالت والقصص  -3

يٕالغ االَرزَٛد , ب ـ انًزاجغ االنكرزَٔٛح

.... 
 ( مادة المحادثة ) ة التركية لألجانب موقع تعليم اللغ

 

 
 رر انذراطٙ خطح ذطٕٚز انًك .13

   

 ذؼًم ػهٗ طثٛم انًصال ٔرع انؼًم ٔانذٔرٚاخ ٔانثزيجٛاخ ٔانًٕالغ األنكرزَٔٛح: يرطهثاخ خاصح  -1
ذؼًم ػهٗ طثٛم انًصال يذاضزاخ انضٕٛف ٔانرذرٚة انًُٓٙ ٔانذراطاخ : انخذياخ األجرًاػٛح  -2

انًٛذاَٛىح  

 

 
 

  
  هدى حسني عزيز. م. م

قسم اللغة الرتكية  


