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 موذج وصف المقررن
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 325TST/ ػٍُّخ رغجّخ  عِز اٌّمغع/ اسُ  .3

 
 اسجىػٍ أشىبي اٌذضىع اٌّزبدخ .4
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يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

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

 ؛.البرنامج
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 وطغائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ واٌزمُُُ ِمغعاد ايِشغج .10

  هضاف اٌّؼغفُخ األ -أ
 .  فٍ ِجبي اٌزغجّخ اٌؼٍُّخٌذضَثخ ا اٌّذىّخ أوُض ثبسزشضاَ اٌّؼبجُ اٌّزشصصخ اٌذ  -1أ

 .رغجُ ودٍىٌهباٌىلىف ػًٍ اٌّشبوً اٌزٍ رىاجه اٌُ-2أ
   .  ...(اٌطجُخ، اٌهٕضسُخ، اٌفُزَبوَخ، اٌىُُّبوٌ،)اٌؼٍُّخ جّغ اوجغ ػضص ِٓ اٌّؼبٍٔ ػًٍ اٌّزغجُ  دث-3أ
   . االهزّبَ ػًٍ ِؼغفخ اٌىٍّبد اٌّغاصفخ فٍ اٌزغجّخ اٌؼٍُّخ -4أ

  .ِمغعاٌشبصخ ثبي َخاٌّهبعادهضاف األ  -ة 

    .ػًٍ  اٌطبٌت اٌزؼغف ػًٍ اسبٌُت  –1ة

. دث اٌطٍجخ ػًٍ اٌّشبعوخ وإٌّبلشخ واٌّضاسٍخ اثٕبء اٌزغجّخ صاسً  –2ة

   . ٌمبػخِٓ سالي اٌزّبعَٓ صاسً وسبعج اوطٌه  ِبعسخ اٌزغجّخ ِٓ لجً جُّغ اٌطالةَ  –3ة

ٌٍىلىف ػًٍ اٌزغجّخ اٌؼٍُّخ واٌؼًّ ثشىً فغق  اٌؼٍُّخدث اٌطبٌت ػًٍ رغجّخ إٌصىص   -4ة

  .  اٌصذُذخ

.   االجىثخ سالي اٌزغجّخ فٍ اٌمبػخ واالسئٍخ طغح رشجُغ اٌطٍجخ ػًٍ  -5ة 

 
 ٌالهضاف اٌّهبعرُخ طغائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ      

  .ِجزّؼب او ِٕفغصاًا اٌزضعَت إٌظغٌ  -1

  . سُخٌىبفخ اٌّصطٍذبد اٌسُب ِغاصفبدػضح رمضَُ  -2

 .   واججبد ثُزُخػًٍ ايواٌزأوُض رضعَت اٌطالة ػًٍ اٌزغجّخ واػطبئهُ  -3

 . ٌٍؼًّ ثشىً ِشزغن ثُٓ اٌطٍجخ ِجبُِغ  اٌزأوُض ػًٍ رشىًُ -4     
 ٌالهضاف اٌّهبعرُخ طغائك اٌزمُُُ      

اِزذبٔبد -4 ٌحثُذ ادواجترىٍُف ػًٍ  -3اٌمبػخ صاسً فٍ  اٌزغجّخ واٌّّبعسخ -2 اٌفىعَخاِزذبٔبد -1 

  اِزذبٔبد ٔهبَخ اٌسٕخ  -5شهغَخ 
 األهضاف اٌىجضأُخ واٌمُُّخ  -ج

 .  اٌّصطٍذبد اٌؼٍُّخثبوجغ ػضص ِٓ ػًٍ اٌطبٌت االٌّبَ -1ج

 . اشغان اٌطالة صاسً اٌمبػخ-2ج

 . االهزّبَ ورىجُه اٌطٍجخ ثبٌزذٍٍ ثبالسالق اٌؼبٌُخ صاسً وسبعج اٌمبػخ اٌضعاسُخ-3ج

 . ػًٍ اٌّشزغن ٌزؼزَز اٌزىاصً ثُٓ اٌطٍجخ اٌزبوُض  -4ج

  
 ٌالهضاف اٌىجضأُخطغائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ     

 

فٍ ِجبي اٌزغجّخ ػٍُّخ اهُ اٌّشبوً اٌزٍ رىاجه اٌّزغجُ  ٌٍىلىف ػًٌٍٍطٍجخ ِذبضغاد  اٌمبء-1

 . اٌىصىي اًٌ دٍىي اَجبثُخو

. ٍٔ اٌّهاٌىاجت االساللٍ االٌززاَ ة واالهزّبَ ػًٍاٌزبوُض  -2

.  فُّب ثُٕهُرصذُخ اسطبء اٌزؼبوْ اٌّشزغن ياٌجّبػٍ ٌٍطالة وضغوعح االهزّبَ واٌذث ػًٍ اٌؼًّ -3
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 ٌالهضاف اٌىجضأُخ  طغائك اٌزمُُُ    

(. اٌّهبعاد األسغي اٌّزؼٍمخ ثمبثٍُخ اٌزىظُف واٌزطىع اٌششصٍ ) إٌّمىٌخ اٌزأهٍُُخ اٌؼبِخ و اٌّهبعاد -ص 

  .وثضوْ اسطبء اٌّذضصرسٍُُ اٌؼًّ او اٌزغجّخ ثبٌىلذ االٌززاَ ة-1ص

 .وادض ٌٍىصىي ٌالهضاف إٌّشىصح واصً ِغ االسغَٓ واٌؼًّ وفغَكِهبعاد اٌذاالٌززاَ ة-2ص

  .ػضَ رىغاع االسطبء اٌٍغىَخ واٌشبئؼخةاٌزضلُك واالهزّبَ -3ص

 . اٌذضَثخ اسزشضاَ االٔزغٔذ ٌٍزىاصً ِغ اٌّصطٍذبد    -4ص
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 ِمغعثُٕخ اي .11

األسجى

 ع
ِشغجبد اٌزؼٍُ  اٌسبػبد

 اٌّطٍىثخ
أو / اسُ اٌىدضح 

 اٌّىضىع
 طغَمخ اٌزمُُُ طغَمخ اٌزؼٍُُ

ِؼغفخ اٌطبٌت أىاع   سبػبد 3 1

 اٌىزبثخ واهُّزهب 
ٔمبش صاسً 

–اٌمبػخ 

اسزشضاَ 

 –االٌىزغؤٍ 

 ..صىع اٌز

دً رّبعَٓ او 

واجت ثُزٍ او 

 اِزذبْ 

اٌزبوُض ػًٍ دفع    2

 دبد اٌؼٍُّخ اٌّصطً
ٔمبش صاسً 

–اٌمبػخ 

اسزشضاَ 

 –االٌىزغؤٍ 

 ..صىع اٌز

دً رّبعَٓ او 

واجت ثُزٍ او 

 اِزذبْ 

   ِجبصئ اٌزغجّخ    3
   رغجّخ ػبِخ   4
   رغجّخ ِمبالد ػٍُّخ   5

رغجّخ ِصطٍذبد    6

 لبٔىُٔخ  -ػٍُّخ 
  

   رغوُخ –رغجّخ ػغثُخ    7
   ػغثُخ –رغجّخ رغوُخ    8
   رغوُخ –رغجّخ ػغثُخ    9

   ػغثُخ –رغجّخ رغوُخ    10
   رغوُخ –رغجّخ ػغثُخ    11
   ػغثُخ –رغجّخ رغوُخ    12
   رغوُخ –رغجّخ ػغثُخ    13
   ػغثُخ –رغجّخ رغوُخ    14
   رغوُخ –رغجّخ ػغثُخ    15
   ػغثُخ –رغجّخ رغوُخ    16
   رغوُخ –رغجّخ ػغثُخ    17
   ػغثُخ –عجّخ رغوُخ د   18
   رغوُخ –رغجّخ ػغثُخ    19
   ػغثُخ –رغجّخ رغوُخ    20
   رغوُخ –رغجّخ ػغثُخ    21
   ػغثُخ –رغجّخ رغوُخ    22
   رغوُخ –رغجّخ ػغثُخ    23
   ػغثُخ –رغجّخ رغوُخ    24
   رغوُخ –رغجّخ ػغثُخ    25
   ػغثُخ –رغجّخ رغوُخ    26
   رغوُخ –ػغثُخ  رغجّخ   27
   ػغثُخ –رغجّخ رغوُخ    28
   رغوُخ –رغجّخ ػغثُخ    29
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 اٌجُٕخ اٌزذزُخ .12

  Kuramsal ve uygulamalı çeviri sorunları ـ اٌىزت اٌّمغعح اٌّطٍىثخ 1

  Uygulamalı basın Arapçası(   اٌّصبصع)جغ اٌغئُسُخ ـ اٌّغا2
Arapça çeviri kılavuzu  

Arap dilinde deyimler ve atasözleri 

Türkçe çevirileriyle Arapça seçme Hikayeler 

               ـ اٌىزت واٌّغاجغ اٌزٍ َىصً ثهب  ا

 ( .... ,اٌزمبعَغ , اٌّجالد اٌؼٍُّخ ) 
       beletenالرتكية اجمللة العلمية

ِىالغ االٔزغُٔذ , ة ـ اٌّغاجغ االٌىزغؤُخ

.... 
www. Türkdili kurum .com 

 
 سطخ رطىَغ اٌّمغع اٌضعاسٍ  .12

   

 ِزطٍجبد سبصخ رشًّ البِخ وعش ػًّ واٌضوعَبد واٌجغِجُبد  -1
 (ٌفمغاد اٌجُضحػٕبصغ ا–وُفُخ وزبثخ جًّ ِزغاثطخ )ػًٍ اٌطبٌت رطىَغ ِهبعره اوثغ ثبسزشضاَ ِثبي  -2
ِٓ  data showلُبَ االسزبط ثبسزٕسبر اوعاق اٌطٍجخ وػغض االسطبء االِالئُخ وإٌذىَخ ػًٍ شىً  -3

واٌزغوُز ػًٍ االسطبء اٌّزىغعح ٌضي اٌطالة  صوْ طوغ اسُ اٌطبٌت

 

 

 

قسم اللغة التركية  /علي حسين حسن .د.م

   رغوُخ –رغجّخ ػغثُخ    30
   ػغثُخ –رغجّخ رغوُخ    31
   رغوُخ –رغجّخ ػغثُخ    32
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 موذج وصف المقررن

 

 

 

 

 جامعه بغداد/ كليه اللغات  اٌّؤسسخ اٌزؼٍُُّخ .1

  لسُ اٌٍغه اٌزشوُه    اٌّشوض/  ػٍٍّ اٌمسُ اي .2

 324TPT/رشجّخ سُبسُخ سِض اٌّمشس/ اسُ  .3

 اسجىػٍ أشىبي اٌحضىس اٌّزبحخ .4

 فصٍٍ اٌسٕخ/ اٌفصً  .5

 سبػخ ٌشؼجزُٓ 192 (اٌىٍٍ)ػذد اٌسبػبد اٌذساسُخ  .6

د ٔجذد َبشش ِشاد .َ.أ  24/5/2016 ربسَخ إػذاد هزا اٌىصف  .7

 اٌّمشس أهذاف .8

   تعريف الطالب على كيفية ترمجة النصوص السياسية-1

  صياغة الرتمجة معرفة تقنيات -2

 جيد بشكل وضوع امل ترمجةمعرفة كيفية -3

  التعامل مع النصوص السياسية وصياغتها بشكل دقيقمعرفة كيفية -4

  اساليب ومفردات النصوص السياسيةمعرفة -5

  اكل اليت تواجو املرتجم يف ىذا اجملال وطرق حلهاكيفية التعامل مع املش-6

التعبري عن مشاعر الطالب وافكاره من خالل كتاباتة للقصة او وصفة لشيء ما  -9
 

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 اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ واٌزمُُُ ِمشساد ايِخشج .10

  هذاف اٌّؼشفُخ األ -أ
  اٌزؼبًِ ِغ اٌّؼبجُ اٌّزخصصخ فٍ اٌّجبالد اٌسُبسُخِؼشفخ  -1أ

  وحٍىٌهب فٍ اٌزشجّخ اٌسُبسُخ ِىاجهخ اٌّشبوًِؼشفخ -2أ
  ٌٍسُطشح ػًٍ اٌزشجّخ ِفشداد اٌٍغخ ضشوسح ِؼشفخ-3أ
  االسبٌُت واٌّصطٍحبد اٌخبصخ ٌٍزشجّخ اٌسُبسُخضشوسح ِؼشفخ  -4أ

  .ِمشساٌخبصخ ثبي َخاٌّهبساداألهذاف   -ة 

  اسبٌُت وِفشداد وِصطٍحبد اٌٍغخرؼشف اٌطبٌت ػًٍ   –1ة

 إٌّبلشخ داخً اٌمبػخ ورشجُغ اٌطٍجخ ػًٍ االسئٍخ ووزٌه ِحبوٌخ االجبثخ ػًٍ اٌطٍجخ االخشَٓ   –2ة

 رضوَذ اٌطبٌت ثزّبسَٓ داخً اٌمبػخ ٌّؼشفخ ِذي اسزُؼبثه ٌهب   –3ة

  ػًٍ رشجّخ إٌصىص اٌسُبسُخ واٌؼًّ ثشىً فشقحث اٌطبٌت     -4ة
 سرُخ ٌالهذاف اٌّهبطشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ      

 

  ِٓ خالي اٌزذسَت إٌظشٌ ثزشجّخ إٌصىص اٌسُبسُخ-1

  اٌّصطٍحبد اٌسُبسُخرمذَُ ػشض اٌىزشؤٍ ٌىبفخ -2

اٌزشجّخ واػطبئهُ واججبد ثُزُخ رذسَت اٌطالة ػًٍ -3

  ػًّ فشق ٌٍؼًّ ثشىً ِشزشن ثُٓ اٌطٍجخ-4
 ٌالهذاف اٌّهبسرُخ طشائك اٌزمُُُ      

-6اِزحبٔبد شهشَخ -5واجت ثُزٍ -4اٌىزبثخ فٍ اٌمبػخ  -3حبٔبد سشَؼخ اِذ-2اٌّشبسوخ اٌصفُخ ،-1
  اِزحبٔبد ٔهبَخ اٌسٕخ 

 األهذاف اٌىجذأُخ واٌمُُّخ  -ج

  االٌّبَ ثبٌّصطٍحبد اٌسُبسُخػًٍ اٌطبٌت -1ج

 داخً اٌمبػخ ثُٓ اٌطالة اٌّشبسوخ -2ج

 ح اٌذساسُخاٌزحٍٍ ثبالخالق اٌؼبٌُخ ووُفُخ اٌزؼبًِ داخً وخبسج اٌمبع-3ج

 اٌؼًّ اٌّشزشن َؼضص اٌزىاصً ثُٓ اٌطٍجخ   -4ج

  
 ٌالهذاف اٌىجذأُخطشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ     

 

اهُ اٌّشبوً اٌزٍ رىاجه اٌّزشجُ ووُفُخ حٍىٌهب ِحبضشاد خبصخ ٌٍطٍجخ رىضح ٌهُ -1

اٌسُبسُخ  اٌزشجّخضشوسح اٌزبوُذ ػًٍ اٌطٍجخ اٌىاجت االخاللٍ اثٕبء -2

 اػٍ ٌٍطالة وضشوسح اٌؼًّ وفشَك ورصحُح اخطبء االخشَٓ اٌؼًّ اٌجُ -1
 ٌالهذاف اٌىجذأُخ  طشائك اٌزمُُُ    

 ِٓ خالي اٌّشبسوخ اٌصفُخ واٌزفبػً داخً اٌمبػخ اٌذساسُخ  -1
 ِٓ خالي رمُُُ االِزحبٔبد اٌُىُِخ واٌشهشَخ واِزحبٔبد ٔهبَخ اٌسٕخ  -2
 وِذي اٌزىاصً ثُٕهُ ِٓ خالي اششاف اٌزذسَسٍ ػًٍ اٌّجبُِغ اٌطالثُخ  -3
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(. اٌّهبساد األخشي اٌّزؼٍمخ ثمبثٍُخ اٌزىظُف واٌزطىس اٌشخصٍ ) إٌّمىٌخ اٌزأهٍُُخ اٌؼبِخ و اٌّهبساد -د 

  اٌّطٍىةثبٌىلذ  اٌزشجّخرسٍُُ اٌؼًّ او -1د

 ِهبساد اٌزىاصً ِغ االخشَٓ واٌؼًّ وفشَك -2د

  اٌٍغىَخ واٌشبئؼخِحبوٌخ ػذَ رىشاس االخطبء -3د

  ٌٍزىاصً ِغ اٌّفشداد واٌّصطٍحبد اٌجذَذح ٌٍغخاسزخذاَ االٔزشٔذ    -4د



  
 4الصفحة 

 
  

 ثُٕخ اٌّمشس .11

األسجى

 ع
ِخشجبد اٌزؼٍُ  اٌسبػبد

 اٌّطٍىثخ
أو / اسُ اٌىحذح 

 اٌّىضىع
 طشَمخ اٌزمُُُ طشَمخ اٌزؼٍُُ

ِؼشفخ اٌطبٌت أىاع   سبػخ 2 1

 اٌىزبثخ واهُّزهب 
ٔمبش داخً 

–اٌمبػخ 

اسزخذاَ 

 –ٍٔ االٌىزشو

 ..صىس اٌخ

حً رّبسَٓ او 

واجت ثُزٍ او 

 اِزحبْ 

اٌزبوُذ ػًٍ حفع    2

 اٌّصطٍحبد اٌسُبسُخ  
ٔمبش داخً 

–اٌمبػخ 

اسزخذاَ 

 –االٌىزشؤٍ 

 ..صىس اٌخ

حً رّبسَٓ او 

واجت ثُزٍ او 

 اِزحبْ 

   ِجبدئ اٌزشجّخ    3
   رشجّخ خطت سُبسُخ   4
   رشجّخ ِمبالد سُبسُخ    5

ِخ ِصطٍحبد رشج   6

 سُبسُخ 
  

   رشوُخ –رشجّخ ػشثُخ    7
   ػشثُخ –رشجّخ رشوُخ    8
   رشوُخ –رشجّخ ػشثُخ    9

   ػشثُخ –رشجّخ رشوُخ    10
   رشوُخ –رشجّخ ػشثُخ    11
   ػشثُخ –رشجّخ رشوُخ    12
   رشوُخ –رشجّخ ػشثُخ    13
   ػشثُخ –رشجّخ رشوُخ    14
   رشوُخ –ثُخ رشجّخ ػش   15
   ػشثُخ –رشجّخ رشوُخ    16
   رشوُخ –رشجّخ ػشثُخ    17
   ػشثُخ –رشجّخ رشوُخ    18
   رشوُخ –رشجّخ ػشثُخ    19
   ػشثُخ –رشجّخ رشوُخ    20
   رشوُخ –رشجّخ ػشثُخ    21
   ػشثُخ –رشجّخ رشوُخ    22
   رشوُخ –رشجّخ ػشثُخ    23
   ػشثُخ –رشجّخ رشوُخ    24
   رشوُخ –رشجّخ ػشثُخ    25
   ػشثُخ –رشجّخ رشوُخ    26
   رشوُخ –رشجّخ ػشثُخ    27
   ػشثُخ –رشجّخ رشوُخ    28
   رشوُخ –رشجّخ ػشثُخ    29
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 اٌجُٕخ اٌزحزُخ .12

  Kuramsal ve uygulamalı çeviri sorunları ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍىثخ 1

  Uygulamalı basın Arapçası(   اٌّصبدس)ـ اٌّشاجغ اٌشئُسُخ 2

Arapça çeviri kılavuzu  

Arap dilinde deyimler ve atasözleri 

Türkçe çevirileriyle Arapça seçme Hikayeler 

               ـ اٌىزت واٌّشاجغ اٌزٍ َىصً ثهب  ا

 ( ... .,اٌزمبسَش , اٌّجالد اٌؼٍُّخ ) 
       beletenاجمللة العلمية الرتكية

ِىالغ االٔزشُٔذ , ة ـ اٌّشاجغ االٌىزشؤُخ

.... 
www. Türkdili kurum .com 

 
 خطخ رطىَش اٌّمشس اٌذساسٍ  .12

   

 ِىاصٍخ اٌّزشجُ ٌٍزطىساد اٌزٍ رطشأ ػًٍ اٌّفشداد واٌّصطٍحبد اٌسُبسُخ -1
 رشجّخ اٌّؼزّذح ػبٌُّبّٔبرج ايره ثبسزخذاَ اػًٍ اٌطبٌت رطىَش ِهبس -2
رضوَذ اٌمسُ ثّؼبجُ سُبسُخ حذَثخ ٌٍزىاصً ِغ رطىساد اٌٍغخ  -3

 

 

 

 

 

 

 

قسم اللغة التركية /   نجدت ياشر مراد .د.م.أ

   رشوُخ –رشجّخ ػشثُخ    30
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 يؼخ ثغذادجب انًؤطظخ انزؼهًٛٛخ .1

 لظى انهغخ انززكٛخ/ انمظى انؼهًٙ     انًزكش/  ػهًٙ انمظى ال .2

 328TCON \انًحبدصخ  يبدح ريش انًمزر/ اطى  .3

 اطجٕػٙ  أشكبل انحضٕر انًزبحخ .4

 فصهٙ  انظُخ/ انفصم  .5

 نشؼجزٍٛ طبػخ 192 (انكهٙ)ػذد انظبػبد انذراطٛخ  .6

ايز ْبرف ع. و.و   2016/  5 / 24 ربرٚخ إػذاد ْذا انٕصف  .7

 :اْذاف انًمزر -8
رٓذف انٗ رؼهٛى انطهجخ ٔكٛفٛخ فٓى يفزداد انهغخ انززكٛخ ٔانجًم انًظزخذيخ انذارجخ االطزؼًبل فٙ  -1

انحٛبح انٕٛيٛخ ٔرطٕٚز يٓبراد انزحذس ثٍٛ انطهجخ ٔرشجٛؼٓى ػهٗ كزبثخ جًهخ يفٛذح فٙ يبدح انًحبدصخ  

 .نصحٛحخ نهغخ ثبنهغخ انززكٛخ يٍ حٛش انًؼُٗ ٔانمٕاػذ ا
يبدح انًحبدصخ يٍ انذرٔص األطبطٛخ ٔانًًٓخ انزٙ رٓذف انٗ رؼهٛى انطهجخ ٔكٛفٛخ انفٓى ٔاألصغبء انٗ ْذِ -2

 انًبدح انزٙ ٚظزطٛغ يٍ خالنٓب كزبثخ انُص ثبنهغخ انززكٛخ يٍ حٛش انًؼُٗ ٔانمٕاػذ انصحٛحخ نهغخ
صخ فٙ يجبل انهغخ انززكٛخ نالطٓبو فٙ األررمبء ثًبدح اػذاد انًالكبد انؼهًٛخ ٔانُٕػٛخ انًؤْهخ ٔانًزخص-3

 انًحبدصخ انزٙ رٓذف انٗ رًُٛخ انفكز نهطهجخ ٔانزٙ ثذٔرْب رٓذف انٗ خذيخ انًجزًغ
 
 
 
 

 

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 انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى يمزراد اليخزط .10

  ْذاف انًؼزفٛخ األ -أ
ٔصٛبغخ  ٔطزق رهفظٓب ٔاطهٕثٓب ػٍ طزٚك طًبػٓبانهغخ انززكٛخ ةاٌ ٚؼزف انطبنت اًْٛخ انزحذس  -1أ

 جًهخ يفٛذح 

 صى ادخبنٓب فٙ جًم ػذٚذح  ثًبدح انًحبدصخ  اػطبء انطبنت يفزداد فٙ يٕاضٛغ يخزهفخ -2أ

 ثظٕٓنخ ثبنهغخ ٔانكزبثخ سٚبدح انضمخ نذٖ انطبنت نزًكُّ يٍ انزحذس   -3أ
 -4أ

 
 

  .يمزرانخبصخ ثبل ٚخانًٓبراداألْذاف   -ة 

 ثًبدح انًحبدصخ  رًكٍٛ انطبنت يٍ انهغخ انززكٛخ ثظًبع رهفظٓب ثشكم صحٛح  –1ة

  ٔرحٕٚهٓب يٍ انؼزثٛخ انٗ انززكٛخ ٔثهؼكض  ثًجزد انظًبع  انًحبدصخ رًكُّٛ يٍ   –2ة

 حش انطبنت ػهٗ انًشبركخ   –3ة

 اصبرح اَزجبِ انطبنت داخم انًحبضزح     -4ة
 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

ٚشًم جًٛغ انًحبٔر ػهٗ يذار ثًبدح انًحبدصخ  يظبػذح كزبة يُٓجٙ ٔيصبدر لبء انًحبضزاد ثأػزًبد ال

 انظُخ ٔاجزاء األيزحبَبد نهطهجخ ثبنًٕاد انزٙ رى اػطبءْب نٓى 

 
 طزائك انزمٛٛى      

 

 20ثبحزظبة انزحزٚزٚخ  نهفصم االٔل ٔانضبَٙ درجخ انظؼٙ انظُٕ٘ ثًب فٛٓب االخزجبراد : درجخ  40: أ

درجبد يُٓب رؼزًذ ػهٗ حضٕر انطبنت ٔيذٖ فؼبنٛزّ داخم  5درجخ  20، ٔيٍ ضًٍ  درجخ نكم فصم

 انًحبضزح ٔيشبركزّ ثبنذرص

 درجخ نالخزجبر انُٓبئٙ انزحزٚز٘ 60: ة

 
 األْذاف انٕجذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

انًشبركخ انصفٛخ انفبػهخ  -1ط

 انزحهٙ ثبنصجز ٔاالخالق -2ط

 

    
 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

ٚشًم جًٛغ انًحبٔر ػهٗ يذار  انًحبدصخ ثًبدح  ٔيصبدر يظبػذحانمبء انًحبضزاد ثأػزًبد كزبة يُٓجٙ 

 انظُخ ٔاجزاء األيزحبَبد نهطهجخ ثبنًٕاد انزٙ رى اػطبءْب نٓى 
 طزائك انزمٛٛى    

 20انزحزٚزٚخ ثبحزظبة  االٔل ٔانضبَٙ  نهفصمدرجخ انظؼٙ انظُٕ٘ ثًب فٛٓب االخزجبراد : درجخ  40: أ

درجبد يُٓب رؼزًذ ػهٗ حضٕر انطبنت ٔيذٖ فؼبنٛزّ داخم  5درجخ  20، ٔيٍ ضًٍ  درجخ نكم فصم

 انًحبضزح ٔيشبركزّ ثبنذرص

 درجخ نالخزجبر انُٓبئٙ انزحزٚز٘ 60: ة
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(. ٚخ انزٕظٛف ٔانزطٕر انشخصٙ انًٓبراد األخزٖ انًزؼهمخ ثمبثم) انًُمٕنخ انزأْٛهٛخ انؼبيخ ٔ انًٓبراد -د 

 رًكٍٛ انطبنت يٍ طًبع انجًهخ ٔرزجًزٓب فٕرا -1د

 حش انطبنت ػهٗ انًشبركخ انفؼهٛخ داخم انصف  -2د

 نخ نّ ئاصبرح اَزجبّْ ٔإثمبءِ فٙ جٕ انًحبضزح ثزٕجّٛ األص-3د

لذرح انطبنت ػم ركٍٕٚ ٔرطجٛك انًٕاضٛغ ثشكم صحٛح  : انزٕاصم انهفظٙ   -4د

  لذرح انطبنت ػهٗ ركٍٕٚ جًم صحٛحخ ٔيفٕٓيخ يٍ لجم االخزٍٚ : رصبل انكزبثٙ اال -5د
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 انجُٛخ انزحزٛخ  .12

 Gökkuşağı Türkçe ders kitabı ـ انكزت انًمزرح انًطهٕثخ 1

 Hitit, Türkçe öğreniyoruz(   انًصبدر)ـ انًزاجغ انزئٛظٛخ 2
Türk Dili , Kemal Ateş  

               ـ انكزت ٔانًزاجغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب  ا

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

 ثُٛخ انًمزر .11

أٔ / اطى انٕحذح  يخزجبد انزؼهى انًطهٕثخ انظبػبد األطجٕع

 انًٕضٕع
طزٚمخ  طزٚمخ انزؼهٛى

 انزمٛٛى

فصهٙ   َظز٘اططُجٕل   3 1
20  +

20=40 

60 
 َٓبئٙ 

   انجٛذ    2
   ثغذاد   3
   فٙ انًطؼى    4
   ػُذ انطجٛت    5
   انزظٕق     6
   االيبكٍ انًمذطخ     7
   انصحخ   8
   انجًبل    9

   انظكٍ     10
   حٛبح انجبيؼخ    11
  انطمض    12

 

 

 

   األرصبل انٓبرفٙ     13
   انفصٕل االرثؼخ    14

   انظفز     15

   فٙ انفُذق     16

   ػًم   يكبٌ ال   17

   انجزٚذ     18

أطئهخ ػبيخ     19
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يٕالغ االَززَٛذ , ة ـ انًزاجغ االنكززَٔٛخ

.... 
(  مادة المحادثة ) موقع تعليم اللغة التركية لألجانب 

 
 خطخ رطٕٚز انًمزر انذراطٙ  .13

   

 ريجٛبد ٔانًٕالغ األنكززَٔٛخرشًم ػهٗ طجٛم انًضبل ٔرع انؼًم ٔانذٔرٚبد ٔانت: يزطهجبد خبصخ  -1
رشًم ػهٗ طجٛم انًضبل يحبضزاد انضٕٛف ٔانزذرٚت انًُٓٙ ٔانذراطبد : انخذيبد األجزًبػٛخ  -2

انًٛذاَٛىخ  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م عامر هاتف علي .م                                                                            
قسم اللغة الرتكية                                                                             



  
 1الصفحت 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 

 جامعه بغداد/ كليه اللغات  اٌّؤسسح اٌرؼ١ّ١ٍح .1

  لسُ اٌٍغٗ اٌرشو١ٗ    اٌّشوض/  ػٍّٟ اٌمسُ اي .2

 326TPO \ اٌشؼش سِض اٌّمشس/ اسُ  .3

 (اسثٛػٟ)ساػح  4 أشىاي اٌحضٛس اٌّراحح .4

 فظٍٟ اٌسٕح/ اٌفظً  .5

 ساػح120= فظً س٠ٕٛا  2* فٟ اٌفظً اٌٛاحذ  ساػ60ٗ (اٌىٍٟ)ػذد اٌساػاخ اٌذساس١ح  .6

 ١ٌّاء واظُ ػ١اي. َ.َ  24/5/2016 ذاس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .7

 أ٘ذاف اٌّمشس .8

 :في نهاية الدراسة ينبغي على الطالب ان يتمكن من

 تطبيق معرفتو يف مراحل عملية الكتابة -1

 معرفة تقنيات الكتابة والعصف الذىين   -2

  معرفة كيفية قراءة النص شعري -3

 ثره فيوص الشعري ومدى تأللن قراءتومن خالل  وأفكارهالتعبري عن مشاعر الطالب  -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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 ٚطشائك اٌرؼ١ٍُ ٚاٌرؼٍُ ٚاٌرم١١ُ ِمشساخ ايِخشج .10

  ٘ذاف اٌّؼشف١ح األ -أ
  اسٍٛب اٌمشاءج اٌشؼش٠حِؼشفح  -1أ

  ٚذشجّرٗ ٚفّٙٗ اٌشؼشٞ ِؼشفح اٌّٛضٛع -2أ

 اٌشؼشضشٚسج ِؼشفح اٌرشاتظ ٚاٌرجأس فٟ   -3أ
 ٌٗٚاٌرطٛس اٌّىأٟ  اٌرشوٟ ٌالدبضشٚسج ِؼشفح اٌرطٛس اٌضِٕٟ  -4أ

 

  .ِمشساٌخاطح تاي ٠حاٌّٙاساخاأل٘ذاف   -ب 

اٌّؼطاج ٌٗ ٚاػطاءج أِثٍح ّٚٔارج أوثش  اٌشؼش٠حاٌطاٌة ػٍٝ اٌّادج  ٠رؼشف –1ب

 إٌّالشح داخً اٌماػح   –2ب

 داخً اٌماػح ٌّؼشفح ِذٜ اسر١ؼاتٗ ٌٙا تاِثٍح شؼش٠حذض٠ٚذ اٌطاٌة   -3ب

 
 َ ٚاٌرؼٍُ طشائك اٌرؼٍٟ     

ِٓ خالي اٌّحاضشاخ ٚإٌماش داخً اٌماػح اٌذساس١ح ٚذمذ٠ُ اٌّٛاد إٌظش٠ح ٌٍطالب  -1

ِجٙضج ِٚطثٛػح  اٌّادج اٌشؼش٠حِٓ خالي إػطائُٙ  اٌمشاءج ٚاٌىراتح اٌشؼش٠حذذس٠ة اٌطالب ػٍٝ  -2

. ِسثما 

  ٞشؼشٔض   ٌحفعإػطاء اٌطاٌة ٚاجة ت١رٟ  -3

  
 طشائك اٌرم١١ُ      

. اِرحأاخ شٙش٠ح -5. ٚاجة ت١رٟ -4. اٌىراتح فٟ اٌماػح -3. اِرحأاخ سش٠ؼح -2. اٌّشاسوح اٌظف١ح -1

 .اِرحاْ ٔٙا٠ح اٌسٕح -6

 
 األ٘ذاف اٌٛجذا١ٔح ٚاٌم١ّ١ح  -ج

 ػٍٝ اٌطاٌة حفع اٌٛاجة فٟ اٌٛلد اٌّحذد -1ج

 اٌّشاسوح داخً اٌماػح ت١ٓ اٌطالب -2ج

 . اٌشؼش٠حفُٙ ٚذزٚق اإلػّاي   -3ج

  
 طشائك اٌرؼ١ٍُ ٚاٌرؼٍُ     

تىراتح إٌض ِحاضشاخ خاطح ٌٍطٍثح ذٛضح ٌُٙ إِىا١ٔح حساب اٌٛلد فٟ االِرحاْ ٚو١ف١ح اٌثذء  -1

. إثٕاء أٞ اِرحاْ اٌشؼشٞ

 ػٕذ لشاءج إٌض اٌشؼشٞ ٚذظح١ح أخطاء ا٢خش٠ٓ طالتٟ اٌؼًّ وفش٠ك -2

 

 

 
 طشائك اٌرم١١ُ    

. ف١ح ٚاٌرفاػً داخً اٌماػح اٌذساس١حِٓ خالي اٌّشاسوح اٌض -1

. ِٓ خالي ذم١١ُ االِرحأاخ ا١ِٛ١ٌح ٚاٌشٙش٠ح ٚاِرحأاخ ٔٙا٠ح اٌسٕح -2
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 .ِٓ خالي إششاف اٌرذس٠سٟ ػٍٝ ِجا١ِغ اٌطالت١ح ِٚذٜ اٌرٛاطً ت١ُٕٙ -3

 
(. اٌّٙاساخ األخشٜ اٌّرؼٍمح تمات١ٍح اٌرٛظ١ف ٚاٌرطٛس اٌشخظٟ ) إٌّمٌٛح اٌرأ١ٍ١٘ح اٌؼاِح ٚ اٌّٙاساخ -د 

 اٌٛاجة تاٌٛلد اٌّحذد ٚتشىً ِمثٛي حفع -1د

 ِٙاساخ اٌرٛاطً ِغ االخش٠ٓ ٚاٌؼًّ وفش٠ك -2د
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 ت١ٕح اٌّمشس .11

 تقييمطريقت ال طريقت التعليم أو الموضوع/ اسم الوحدة  طلوبتال مخرجاث التعلم الساعاث األسبوع

ساػاخ  2 .1

 أسثٛػ١ا
ِؼشفح تذا٠ح ظٙٛس اٌىراتح 

 ٚأشىاٌٙا اٌرشو١ح
لشاءج  االثاس االٚسخ١ٔٛح

إٌظٛص 

اٌشؼش٠ح 

 ٚششحٙا

االسرّاع اٌٝ اٌطٍثح 

فٟ حفظُٙ 

ٌٍٕظٛص اٌشؼش٠ح 

اٚ اِرحاْ ٠ِٟٛ اٚ 

 شٙشٞ
و١ف١ح دخٛي االدب  ِؼشفح = .2

  االسالِٟ ٌالدب اٌرشوٟ
 = = ٠ح االٌِٚٝذخا اٌٝ االثاس االسالَ

لشاءج إٌض اٌشؼشٞ ٚفّٙٗ  = .3

ٚاٌرؼشف ػٍٝ اٌفرشج 

اٌض١ِٕح اٌرٟ ورة ف١ٙا 

 إٌض االدتٟ

لٛذادغٛ االٚي  االثش االسالِٟ 

 ت١ٍ١ه
= = 

 = = االثش االسالِٟ ػرثح اٌحما٠ك = = .4

االثش االسالِٟ د٠ٛاْ ٌغاخ  = = .5

 اٌرشن
= = 

 = = االثش دٖ دٖ وٛسوٛخ = = .6

 = = ّٔارج ِٓ ادب اٌرىا٠ا = = .7

 = = لظ١ذج ٌٍشاػش ٠ٛٔس اِشٖ = =. 8

 = = لظ١ذج ٌٍشاػش ػّاد اٌذ٠ٓ ٔس١ّٟ = =. 9

 = = شؼشاء ادب اٌذ٠ٛاْ = =. 10

 = = لظ١ذج ٌٍشاػش احّذ تاشا = =. 11

 = = لظ١ذج ٌٍشاػش ٔجاذٟ = =. 12

 = = لظ١ذج ٌٍشاػش فضٌٟٛ = =. 13

 = = ػش ٔفؼٟلظ١ذج ٌٍشا = =. 14

 = = لظ١ذج ٌٍشاػش تالٟ = =. 15

 = = لظ١ذج ٌٍشاػش ٔاتٟ = =. 16

 = = لظ١ذج ٌٍشاػش ٔذ٠ُ = =. 17

 = = ّٔارج ِٓ االدب اٌشؼثٟ = =. 18

 = = لظ١ذج ٌٍشاػش وٛي ِحّذ = =. 19

 = = لظ١ذج ٌٍشاػش ػاشك ػّش = =. 20

 = = لظ١ذج ٌٍشاػش واساجا اٚغالْ = =. 21

 = = لظ١ذج ٌٍشاػش وٛس اٚغٍٛ = =. 22

 = = لظ١ذج ٌٍشاػش ػاشك ف١ظً = =. 23

 = = لظ١ذج ٌٍشاػش شٕاسٟ = =. 24

 = = لظ١ذج ٌٍشاػش ٔاِك وّاي = =. 25

 = = لظ١ذج ٌٍشاػش ض١ا تاشا = =. 26

 = = لظ١ذج ٌٍشاػش ػثذ اٌحك حاِذ = =. 27

لظ١ذج / ادتاء ثشٚخ اٌفْٕٛ = =. 28

 فىشخٌٍشاػش ذٛف١ك 
= = 

 = = لظ١ذج ٌٍشاػش احّذ ٘اشُ = =. 29

 = = لظ١ذج ٌٍشاػش ِحّذ ا١ِٓ = =. 30
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 اٌث١ٕح اٌرحر١ح  .12

 مادة الشعر ـ اٌىرة اٌّمشسج اٌّطٍٛتح 1

كتاب االثار األورخونية  -1(   اٌّظادس)ـ اٌّشاجغ اٌشئ١س١ح 2
 للمرحلة الثالثة االدبيةكتاب النصوص  -2

               ٌرٟ ٠ٛطٝ تٙا  ـ اٌىرة ٚاٌّشاجغ اا

 ( .... ,اٌرماس٠ش , اٌّجالخ اٌؼ١ٍّح ) 
1.Resimli Türk Edebiyat tarihi 1.c, 2.c. 

2. Türk Edebiyat Tarihi  

ِٛالغ االٔرش١ٔد , ب ـ اٌّشاجغ االٌىرش١ٔٚح

 ....

www. Türk Edebiyatı.com 

 
 خطح ذط٠ٛش اٌّمشس اٌذساسٟ  .13

تاػطاءٖ ٔظٛص شؼش٠ح ِٓ خاسج اٌّادج اٌّمشسج ١ٌرّىٓ ِٓ ص٠ادج ساذٗ أوثش ػٍٝ اٌطاٌة ذط٠ٛش ِٙا -1

. ِؼٍِٛاذٗ اٌشؼش٠ح

.  اٌمذسج ػٍٝ وراتح إٌظٛص اٌشؼش٠ح ٚذشج١غ ِٙاساذُٙ اٌشؼش٠حاالسرار تّراتؼح اٌطٍثح اٌز٠ٓ ٌذ٠ُٙ ل١اَ  -2

 

 
 

 

 

 

 

ملياء كاظم عيال . م.م

ثالث  \شعر
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 نموذج وصف المقرر

 

 

 

 

 جامعه بغداد/ كليه اللغات  اٌّؤسسخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

  لسُ اٌٍغٗ اٌزغو١ٗ    اٌّغوؼ/  ػٍّٟ اٌمسُ اي .2

 320TG \لٛاػض اٌٍغخ اٌزغو١خ  عِؼ اٌّمغع/ اسُ  .3

 اسجٛػٟ أضىبي اٌذضٛع اٌّزبدخ .4

 فصٍٟ اٌسٕخ/ اٌفصً  .5

 سبػٗ ٌطؼجز256ٓ١ (اٌىٍٟ)ػضص اٌسبػبد اٌضعاس١خ  .6

 عِٕٝ فبضً جٙبٔىٟ. َ.َ  24/5/2016 ربع٠ز إػضاص ٘ظا اٌٛصف  .7

 أ٘ضاف اٌّمغع .8

  

 معرفة تقنيات النحو التقابلي  -1

 معرفة كيفية تكوين مجل قواعدية ومقارنتها بني مجل احملادثة اليومية  -2

 معرفة كيفية كتابة اجلمل الساندة واملساعدة واليت توضح الفكرة الرئيسية -3

 معرفة كتابة وترتيب العناصر بطريقة متماسكة ومرتابطة -4

 رفة استخدام الصفات والظروف والكلمات االنتقالية املساعدةمع -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



  
 2الصفحة 

 
  

 ٚطغائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ِمغعِشغجبد اي .10

  ٘ضاف اٌّؼغف١خ األ -أ
 (ػٍُ اٌصٛد ٚػٍُ اٌطىً ٚػٍُ اٌجٍّخ ٚػٍُ اٌّؼٕٝ) ِؼغفخ لٛاػض اٌٍغخ اٌزغو١خ ثج١ّغ السبِٗ   -1أ

 اصغ ٚأٛاع ٚرذ١ًٍ  ِؼغفخ ػٍُ اٌجٍّخ ثّب ٠زضّٓ ِٓ ػٓ-2أ

 ِؼغفخ إٌذٛ اٌزمبثٍٟ فٟ رى٠ٛٓ اٌجٍّخ فٟ اٌٍغز١ٓ اٌؼغث١خ ٚاٌزغو١خ  -3أ
 ضغٚعح ِؼغفخ السبَ اٌىٍّخ ٚثٕبئٙب -4أ
 ضغٚعح ِؼغفخ رى٠ٛٓ جًّ ثس١طخ ِٚغوجخ   -5أ

  .ِمغعاٌشبصخ ثبي ٠خاٌّٙبعاداأل٘ضاف   -ة 

 ػطبءح اِثٍخ رطج١مبد  رؼغف اٌطبٌت ػٍٝ اٌّبصح إٌظغ٠خ اٌّؼطبح ٚا  –1ة

رطج١غ اٌطٍجخ ػٍٝ دً اٌزطج١مبد ٚ ِٕبلطزٙب صاسً اٌمبػخ ٚوظٌه ِذبٌٚخ االجبثخ ػٍٝ اٌطٍجخ  –2ة

 االسغ٠ٓ 

 رؼ٠ٚض اٌطبٌت ثزّبع٠ٓ صاسً اٌمبػخ ٌّؼغفخ ِضٜ اسز١ؼبثٗ ٌٙب   –3ة

اسً اٌمبػخ دث اٌطبٌت ػٍٝ وزبثخ ٚاجت ث١زٟ ٚسٛف رٕبلص إٌمبط اٌضؼ١فخ ٚاالسطبء ص    -4ة

 اٌضعاس١خ 
 ٌال٘ضاف اٌّٙبعر١خ طغائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 ِٓ سالي اٌّذبضغاد ٚإٌمبش صاسً اٌمبػخ اٌضعاس١خ ٚرمض٠ُ اٌّٛاص إٌظغ٠خ ٌٍطالة -1

 رمض٠ُ ػغض اٌىزغٟٚٔ ٌىبفخ أٛاع اٌىزبثبد -2

ٚعلخ ػًّ ِجٙؼح  رضع٠ت اٌطالة ػٍٝ رى٠ٛٓ اٌجًّ ٚرذ١ٍٍٙب ٌؼٕبصغ٘ب ِٓ سالي اػطبءُ٘-3

 ِٚطجٛػخ ِسجمب ثبٌٍغخ اٌزغو١خ ِٚٓ ثُ رصذ١خ ٘ظٖ اٌجًّ اط ٚجضد اسطبء

 اػطبء اٌطبٌت ٚاجت ث١زٟ رطج١مٟ ٌٍّبصح اٌزٟ رٕبٌٕٚب٘ب ِسجمب -5
 ٌال٘ضاف اٌّٙبعر١خ طغائك اٌزم١١ُ      

-6رذبٔبد ضٙغ٠خ اَ-5ٚاجت ث١زٟ -4اٌىزبثخ فٟ اٌمبػخ  -3اِزذبٔبد سغ٠ؼخ -2اٌّطبعوخ اٌصف١خ ،-1
 اِزذبٔبد ٔٙب٠خ اٌسٕخ  

 األ٘ضاف اٌٛجضا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ج

 ػٍٝ اٌطبٌت اوّبي اٌٛاجت اٌج١زٟ فٟ اٌٛلذ اٌّذضص -1ج

 اٌّطبعوخ صاسً اٌمبػخ ث١ٓ اٌطالة ِٚغاجؼخ اٌّبصح لجً ثضء ثطغح ِبصح جض٠ضح -2ج

ٚرطج١ؼٗ فٟ اٌزفبػً ِغ اٌطٍجخ اٌزصغف ثبسالق ػب١ٌخ ٚرؼؼ٠ؼ لضعح اٌطبٌت ػٍٝ وزبثخ اٌٛاجت  -3ج

 االسغ٠ٓ فٟ دبٌخ وزبثخ ػًّ ِطزغن 

 
 ٌال٘ضاف اٌٛجضا١ٔخطغائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

اٌمبء ِذبضغاد سبصخ ٌٍطٍجخ رٛضخ ٌُٙ اِىب١ٔخ دسبة اٌٛلذ فٟ االِزذبْ ٚو١ف١خ اٌجضء ثذً االسئٍخ  -1

 فٟ  اٞ اِزذبْ 

 ح ٚدً اٌزّبع٠ٓ لجً االِزذبٔبد ضغٚعح اٌزبو١ض ػٍٝ اٌطٍجخ ثّغاجؼخ اٌّبص-2

 اٌؼًّ اٌجّبػٟ ٌٍطالة ٚضغٚعح اٌؼًّ وفغ٠ك ٚرصذ١خ اسطبء االسغ٠ٓ  -1
 ٌال٘ضاف اٌٛجضا١ٔخ  طغائك اٌزم١١ُ    
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 ِٓ سالي اٌّطبعوخ اٌصف١خ ٚاٌزفبػً صاسً اٌمبػخ اٌضعاس١خ  -1
 ِٓ سالي رم١١ُ االِزذبٔبد ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌطٙغ٠خ ٚاِزذبٔبد ٔٙب٠خ اٌسٕخ  -2
 ِٓ سالي رٛج١ٗ ٚاضغاف اٌزضع٠سٟ ػٍٝ اٌّجب١ِغ اٌطالث١خ  ِٚضٜ اٌزٛاصً ث١ُٕٙ ٚٚضغ سطخ ٌُٙ  -3

 

 
(. اٌّٙبعاد األسغٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛع اٌطشصٟ ) إٌّمٌٛخ اٌزأ١ٍ١٘خ اٌّٙبعاد اٌؼبِخ ٚ -ص 

 رس١ٍُ اٌؼًّ اٚ اٌٛاجت ثبٌٛلذ اٌّذضص ٚثطىً صذ١خ  -1ص

اصً اٌىزبثٟ  ِٓ سالي رؼؼ٠ؼ لضعح اٌطبٌت ػٍٝ رى٠ٛٓ جًّ صذ١ذخ ِٚفِٙٛخ ِٓ ِٙبعاد اٌزٛ-2ص

 لجً االسغ٠ٓ ٚاٌؼًّ وفغ٠ك 

 ِٙبعاد اٌزٛاصً اٌٍفظٟ ِٓ سالي رؼؼ٠ؼ لضعح اٌطبٌت ػٍٝ رطج١ك اٌّٛاض١غ ثطىً صذ١خ    -3ص

 ِذبٌٚخ ػضَ رىغاع االسطبء االِالئ١خ اٚ إٌذ٠ٛخ ِغح اسغٜ -4ص
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 ث١ٕخ اٌّمغع .11

األ

سجٛ

 ع

أٚ / اسُ اٌٛدضح  ِشغجبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌسبػبد

 اٌّٛضٛع
 طغ٠مخ اٌزم١١ُ طغ٠مخ اٌزؼ١ٍُ

سبػبد  4 1

 اسجٛػ١ب 

ٔمبش صاسً اٌمبػخ  اث١ٕخ اٌفؼً  ِؼغفخ اٌطبٌت السبَ إٌذٛ  

اسزشضاَ –

 –االٌىزغٟٚٔ 

 ..صٛع اٌز

دً رّبع٠ٓ اٚ 

ٚاجت ث١زٟ اٚ 

 اِزذبْ 

اٌطبٌت ػٍُ  اٌزغو١ؼ ػٍٝ  ِؼغفخ  2

اٌجٍّخ ثؼٕبصغ٘ب ٚأٛاػٙب ِٚٓ 

ثُ رى٠ٛٓ جًّ لٛاػض٠خ صذ١ذخ 

ٚرغجّزٙب ث١ٓ اٌٍغز١ٓ اٌؼغث١خ 

ٚاٌزغو١خ ِٓ اجً ِؼغفخ إٌذٛ 

 اٌزمبثٍٟ ث١ٓ اٌٍغز١ٓ 

ٔمبش صاسً اٌمبػخ  أٛاع اٌفؼً اٌّجٕٟ 

اسزشضاَ –

 –االٌىزغٟٚٔ 

 ..صٛع اٌز

دً رّبع٠ٓ اٚ 

ٚاجت ث١زٟ اٚ 

 اِزذبْ 

   ٌفؼً اٌّزؼضٞا   3
   اٌفؼً اٌالػَ    4
اٌفؼً اٌّجٕٟ    5

 ٌٍّجٙٛي 
  

   فؼً اٌّطبٚػخ    6
   فؼً اٌّطبعوخ    7
   االصٚاد    8
   اٌغٚاثظ    9

   اصٚاد  إٌضاء    10
اسزؼّبالد االصٚاد    11

 ِغ دبالد االسُ 
  

اٌىٍّبد اٌّغوجخ     12

االسّبءاٌّغوجخ )

 (ثخٚاٌصفبد اٌّغن

  

   رطج١مبد    13
اسزؼّبالد اٌىٍّبد    14

 اٌّغوجخ 
  

   اِزذبْ فصٍٟ    15
   اٌجٍّخ    16
   رؼغ٠فٙب    17
اٌشجغ رؼغ٠فٗ    18

 ٚأٛاػٗ 
  

اٌفبػً رؼغ٠فٗ    19

 ٚأٛاػٗ 
  

رٛافك اٌشجغ ِغ    20

 اٌفبػً 
  

   اٌّفؼٛي ثٗ ٚأٛاػٗ    21
   ِزّّبد االصٚاد    22
   ِزّّبد اٌظغف١خ    23
   أٛاع اٌجًّ    24
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 اٌج١ٕخ اٌزذز١خ .12

 حمد هنكير مان قواعد اللغة التركية لم ـ اٌىزت اٌّمغعح اٌّطٍٛثخ 1

 وجيهة خطيب اوغلو . د/كتاب علم الجملة  (  اٌّصبصع)ـ اٌّغاجغ اٌغئ١س١خ 2
 حمزة ذو الفقار . د/ تعليم اللغة التركية للعرب 

 اـ اٌىزت ٚاٌّغاجغ اٌزٟ ٠ٛصٝ ثٙب                

 ( .... ,اٌزمبع٠غ , اٌّجالد اٌؼ١ٍّخ ) 
       beletenاجمللة العلمية الرتكية

ِٛالغ االٔزغ١ٔذ , ة ـ اٌّغاجغ االٌىزغ١ٔٚخ

.... 
www. Türkdili kurum .com 

 
 سطخ رط٠ٛغ اٌّمغع اٌضعاسٟ  .12

   

 ِزطٍجبد سبصخ رطًّ البِخ ٚعش ػًّ ٚاٌضٚع٠بد ٚاٌجغِج١بد  -1
 (ػٕبصغ اٌجًّ ٚرذ١ٍٍٙب –و١ف١خ وزبثخ جًّ ِزغاثطخ )ػٍٝ اٌطبٌت رط٠ٛغ ِٙبعرٗ اوثغ ثبسزشضاَ ِثبي  -2
ِٓ  data showالسزبط ثبسزٕسبر اٚعاق اٌطٍجخ ٚػغض االسطبء االِالئ١خ ٚإٌذ٠ٛخ ػٍٝ ضىً ل١بَ ا -3

 ٚاٌزغو١ؼ ػٍٝ االسطبء اٌّزىغعح ٌضٜ اٌطالة صْٚ طوغ اسُ اٌطبٌت

 البِخ صٚعاد فٟ اٌؼطٍخ اٌص١ف١خ ٌزطج١غ اٌطٍجخ االٚائً فٟ اٌجٍض االَ ٌٍغخ  -4

 

 

 

 منى فاضل جهانكير. م.م

قواعد ثالث 

   اٌجٍّخ اٌجس١طخ    25
   اٌجٍّخ اٌّغوجخ    26
   اٌجٍّخ اٌشجغ٠خ    27
   جٍّخ اٌسؤاي   28
   اسزؼّبالد اٌجًّ    29
   اٌجٍّخ اٌطغط١خ   30
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 موذج وصف المقررن

 

 

 

 

 جامعه بغداد/ كليه اللغات  انًؤعغح انرؼهًُُح .1

   جلغى انهغه انرشكٍ   انًشكض/  ػهًٍ انمغى ال .2

  323TCOM/ يادج االعرُؼاب  سيض انًمشس/ اعى  .3

 اعثىػٍ أشكال انؽعىس انًراؼح .4

 فصهٍ انغُح/ انفصم  .5

 نشؼثرٍُ عاػه 128 (انكهٍ)ػذد انغاػاخ انذساعُح  .6

 ؼاصو يؽًذ ؼغٍُ. د.و  21/4/2016 ذاسَخ إػذاد هزا انىصف  .7

 أهذاف انًمشس .8

 . توسيع معرفة الطالب في جميع المراحل  -1

  . القراءة واالستماع فنمعرفة  -2

 . جيدالموضوع اختيار الكيفية  -3

  . كيفية تسلسل االحداث ضمن الموضوع -4

 . حسب الجمل واالحداثالصفات والظروف والكلمات االفعال واستخدام  كيفية -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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 نرؼهى وانرمُُىوغشائك انرؼهُى وا يمشساخ اليخشض .10

  هذاف انًؼشفُح األ -أ
 صَادج انصمح نذي انطانة نرًكُه يٍ انرؽذز وانكراتح تغهىنح تانهغح -1

 كراتح ظًهح انًىظىع وانًؽرىي وانخاذًح لشاءج ويؼشفح انًىظىع و  -2

 اػطاء انطانة يفشداخ فٍ يىاظُغ يخرهفح شى ادخانها فٍ ظًم ػذَذج  -3
 الع ػهً انكرة وانًعالخ وانمىايُظؼس انطانة ػهً االغ   -4
  ذىظُه انطهثح ػهً انرمُُاخ انؽذَصح فٍ دساعح انهغح انرشكُح  -5

  .يمشسانخاصح تال َحانًهاساخاألهذاف   -ب 

 ذؼشف انطانة ػهً انًادج انُظشَح انًؼطاج واػطاءج ايصهح وًَارض اكصش    –1

 ئهح وكزنك يؽاونح االظاتح ػهً انطهثح االخشٍَ انًُالشح داخم انماػح وذشعُغ انطهثح ػهً االط   –2

 ذضوَذ انطانة ترًاسٍَ داخم انماػح نًؼشفح يذي اعرُؼاته نها    –3

 خطاء داخم انماػح انذساعُح ألؼس انطانة ػهً كراتح واظة تُرٍ وعىف ذُالش انُماغ انعؼُفح وا    -4
 نالهذاف انًهاسذُح غشائك انرؼهُى وانرؼهى      

 

انطالب تؼًم تؽىز ػهًُح وسصُُح ذكهُف  -1

َىاع انكراتاخ  أذمذَى ػشض انكرشوٍَ نكافح  -2

 عرُؼاب وغُشها يٍ انًهاو االخشيألتًادج ااػطاء انطانة واظة تُرٍ نكراتح اَشاء او ذصؽُػ لطغ  -3
 نالهذاف انًهاسذُح غشائك انرمُُى      

 اظشاء األيرؽاَاخ انشهشَح وانُىيُح -1
 انهغح انرشكُح يٍ اظم ذمىَح نغرهى اػطاء ذًاسٍَ لىاػذَح ب -2
 ذشعُغ انطانة ػهً األعرفادج يٍ خثشاخ انغُش يٍ اظم ذصؽُػ االخطاء  -3
  

 األهذاف انىظذاَُح وانمًُُح  -ض

 انرًرغ تشوغ انًثادسج فٍ انؼًم انعًاػٍ -1
 انرؽهٍ تانصثشػُذ انركهُف تؼًم يا -2
  

  
 نالهذاف انىظذاَُحغشائك انرؼهُى وانرؼهى     

 

اظشاخ خاصح نهطهثح ذىظػ نهى ايكاَُح ؼغاب انىلد فٍ االيرؽاٌ وكُفُح انثذء تانكراتح اشُاء اٌ يػ -1

  ايرؽاٌ 

 انؼًم انعًاػٍ نهطالب وظشوسج انؼًم كفشَك وذصؽُػ اخطاء االخشٍَ  -2
 نالهذاف انىظذاَُح  غشائك انرمُُى    

 وانرفاػم داخم انماػح انذساعُح  انطهثحيشاسكح  -1
   االيرؽاَاخ انُىيُح وانشهشَح وايرؽاَاخ َهاَح انغُح  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 

 ل او انىاظة تانىلد انًؽذد وتشكم يمثىل ذغهُى انؼى -1

 يهاساخ انرىاصم يغ االخشٍَ وانؼًم كفشَك  -2

 خطاء االيالئُح او انُؽىَح يشج اخشي أليؽاونح ػذو ذكشاس ا -3

  فٍ ظًُغ انًىاد َرشَد نؽم انرًاسٍَ انخاصحألاعرخذاو ا   -4
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 تُُح انًمشس .11

األعثى

 ع
يخشظاخ  انغاػاخ

انرؼهى 

 انًطهىتح

 غشَمح انرمُُى غشَمح انرؼهُى أو انًىظىع/ انىؼذج  اعى

َظشٌ  يُاهط انؼطهح   عاػح 2 1

وانًشاسكح 

انفؼهُح تٍُ 

االعرار 

 وانطهثح 

20+20=40 

 َهائٍ 60

   انغفشج انثؽشَح    2

   كاكىفا   3
   انرىظح انً انكُُغح    4
   ذطثُماخ ؼىنه انمطغ    5

   انًغشغ األششٌ    6
   َغح تاتا َؤَم كٍ   7
   انُاس انرٍ الذُطفئ    8
   ياسياسَظ    9

   ذطثُماخ ؼىل انمطغ    10
   ػطهح ظضس ياسياسَظ     11
  انرغىق      12

 

 

 

   عىق انُؽاعٍُ      13
   غثُة انؼُىٌ        14
  ذطثُماخ ؼىل انمغ    15
  ػُذ انرهفاص    16
  خثش فٍ ظشَذج    17
  ظًؼُح انغُش انشاستٍُ نهغكائش    18

 
  فهغفح يىالَه ظالل انذٍَ     19

  ذطثُماخ ؼىل انمطغ    20

  انغؽاتح انًشعهح انصغُشج    21

  سوتُغىٌ    22

  شٍ اكصش يٍ انشظال انُغاء َغ   23

  ػُذ صَاسج انًشَط     24

انغالو انؼاليٍ وذذسَة    25

انشثاب 

  

 

  ج فٍ اعطُثىل نماء انصذاق   26

   ذطثُماخ ؼىل انمطغ   27

  فٍ انًطؼى    28

  انىداع    29

  يماتهح االصذلاء    30
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 انثُُح انرؽرُح .12

 Türkçe Öğreniyoruz Mehmet Hengirmen ـ انكرة انًمشسج انًطهىتح 1

 Hitit 3  Türkçe öğreniyoruz(   انًصادس)ـ انًشاظغ انشئُغُح 2

               نًشاظغ انرٍ َىصً تها  ـ انكرة واا

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

يىالغ االَرشَُد , ب ـ انًشاظغ االنكرشوَُح

.... 
www. Türkdili kurum .com 

 
 (مادة االستيعاب ) موقع تعليم اللغة التركية لألجانب 

 
 خطح ذطىَش انًمشس انذساعٍ  .12

   
 أجتماعية تشمل على سبيل المثال محاضرات الضيوف والتدريب المهني زالدراسات الميدانية  خدمات -1

 

 

 

 

 

 

 

حازم محمد حسين . د.م                                                                                

  قسم اللغة التركية                                                                                                 

 مرحلة ثالثة/ مادة األستيعاب                                                                          

 



  
 1الصفحت 

 
  

 مىذج وصف المقسزن 

 

 وصف المقسز

 

 

 اِؼخ ثغذادط اٌّؤسسخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 لسُ اٌٍغخ اٌزشو١خ/ اٌمسُ اٌؼٍّٟ     اٌّشوض/  ػٍّٟ اٌمسُ اي .2

 327TCO \ ٔشبءِبدح األ سِض اٌّمشس/ اسُ  .3

 اسجٛػٟ  أشىبي اٌحضٛس اٌّزبحخ .4

  سٕٛٞ اٌسٕخ/ اٌفصً  .5

 سبػخ 128 (اٌىٍٟ)ػذد اٌسبػبد اٌذساس١خ  .6

 ٠ض٘ذٜ حس١ٓ ػض. َ.َ  2016/  5/  24 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛصف  .7

 : ا٘ذاف اٌّمشس -8

 :فٟ ٔٙب٠خ اٌسٕخ اٌذساس١خ ػٍٝ اٌطبٌت اْ ٠زّىٓ ِٓ االرٟ

 االجبدح فٟ وزبثخ لطؼخ أشبئ١خ ِفِٙٛخ  -1

 ِؼشفخ وزبثخ اٌفمشاد ثشىٍٙب ٚرسٍسٍٙب إٌّطمٟ اٌصح١ح  -2

 االٌّبَ اٌىبًِ ثطش٠مخ اٌىزبثخ ٚاٌّصطٍحبد اٌٍغ٠ٛخ ثبٌٍغخ اٌزشو١خ ثشىٍٙب اٌصح١ح  -3

 فُٙ ِفشداد اٌٍغخ اٌزشو١خ ٚاٌجًّ اٌّسزخذِخ اٌذاسجخ األسزؼّبي فٟ اٌح١بح ا١ِٛ١ٌخو١ف١خ  -4
رط٠ٛش ِٙبساد اٌزحذس ث١ٓ اٌطٍجخ ٚرشج١ؼُٙ ػٍٝ وزبثخ جٍّخ ِف١ذح ٌالٔشبء ثبٌٍغخ اٌزشو١خ ِٓ ح١ش  -5

 اٌّؼٕٝ ٚاٌمٛاػذ اٌصح١حخ ٌٍغخ

 
 

 

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 اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ِمشساد ايِخشط .10

  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
ٚص١بغخ  اٌٍغخ اٌزشو١خ ٚطشق رٍفظٙب ٚاسٍٛثٙب ػٓ طش٠ك سّبػٙبةاْ ٠ؼشف اٌطبٌت ا١ّ٘خ اٌزحذس  -1أ

 جٍّخ ِف١ذح 

 اػطبء اٌطبٌت ِفشداد فٟ ِٛاض١غ ِخزٍفخ صُ ادخبٌٙب فٟ جًّ ػذ٠ذح  -2أ

 ثسٌٙٛخ ثبٌٍغخ ٚاٌىزبثخ ص٠بدح اٌضمخ ٌذٜ اٌطبٌت ٌزّىٕٗ ِٓ اٌزحذس   -3أ
ضشٚسح ِؼشفخ اٌزٕبسك ث١ٓ اٌّفشداد ٚلٛاػذ سثطٙب ٌزى٠ٛٓ جٍّخ ِف١ذح   -4أ

حش اٌطبٌت ػٍٝ اٌمشاءح ٌٍصحف ٚاٌّجالد اٌزشو١خ ٌزس١ًٙ ِّٙزٗ فٟ طش٠مخ اٌىزبثخ ٚسثظ اٌجًّ  -5أ

 ِغ ثؼضٙب
 
 

  .ِمشساٌخبصخ ثبي ٠خاٌّٙبساداأل٘ذاف   -ة 

 فظٙب ثشىً صح١حرّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٌٍغخ اٌزشو١خ ثسّبع رً  –1ة

 رّى١ٕٗ ِٓ اٌزشجّخ ثّجشد اٌسّبع وزشجّخ فٛس٠خ ٌٍٕص   –2ة

 حش اٌطبٌت ػٍٝ اٌّشبسوخ   –3ة

 اصبسح أزجبٖ اٌطبٌت داخً اٌّحبضشح     -4ة
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 ثّبدح األٔشبء ٠شًّ ِٚصبدس ِسبػذحاٌمبء اٌّحبضشاد ثشىً ٔظشٞ ٚػٍّٟ ٚثأػزّبد وزبة ِٕٙجٟ  -1

 ج١ّغ اٌّحبٚس ػٍٝ ِذاس اٌسٕخ ٚاجشاء األِزحبٔبد ٌٍطٍجخ ثبٌّٛاد اٌزٟ رُ اػطبء٘ب ٌُٙ 
اػطبء اٌطبٌت ٚاجت ث١زٟ ِٚذٜ لذسرٗ ػٍٝ وزبثخ لطؼخ أشبئ١خ ِٚٓ صُ رصح١ح االخطبء اٌٛاسدح فٟ  -2

 ِحبٌٚزٗ ٚثبٌزبٌٟ اػزّبد لطؼخ صح١حخ وبٍِخ 
 طشائك اٌزم١١ُ      

 

 20اٌزحش٠ش٠خ ثبحزسبة  ٌٍفصً االٚي ٚاٌضبٟٔ ٌسؼٟ اٌسٕٛٞ ثّب ف١ٙب االخزجبساد دسجخ ا: دسجخ  40: أ

دسجبد ِٕٙب رؼزّذ ػٍٝ حضٛس اٌطبٌت ِٚذٜ فؼب١ٌزٗ داخً  5دسجخ  20، ِٚٓ ضّٓ  دسجخ ٌىً فصً

 ِٓ خالي اٌٛاجت اٌج١زٟ  اٌّحبضشح ِٚشبسوزٗ ثبٌذسط

 دسجخ ٌالخزجبس إٌٙبئٟ اٌزحش٠شٞ 60: ة

 
 اٌٛجذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ األ٘ذاف  -ط

 رحج١ت اٌطٍجخ ثبٌٍغخ اٌزٟ ٠ذسسٙب ٚثبٌذسط ٔفسٗ ٌض٠بدح اثذاػٗ  -1ط

  ٚوزٌه اٌزفبػً ِغ اٌطٍجخ االخش٠ٓ فٟ وزبثخ ػًّ ِشزشن رحف١ضٖ ػٍٝ رؼٍُ اٌّفشداد لشاءح ٚوزبثخ -2ط

ادث١خ ِٓ خالي رىض١ف اٌمشاءح ٚاالطالع ػٍٝ اػّبي رس١ًٙ ِّٙزٗ فٟ اٌحفع ٚرّى١ٕٗ ِٓ اٌىزبثخ  -3ط

 ِزٕٛػخ 

    
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

األٔشبء ثّبدح  ِٚصبدس ِسبػذحثأػزّبد وزبة ِٕٙجٟ ثشىً ٔظشٞ ٚػٍّٟ ٚاٌمبء اٌّحبضشاد  -1

 ٚاجشاء األِزحبٔبد ٌٍطٍجخ ثبٌّٛاد اٌزٟ رُ اػطبء٘ب ٌُٙ   -2
 ْ ٌزصح١ح االخطبء ف١ّب ث١ُٕٙ اٌؼًّ اٌجّبػٟ اٌّشزشن وفش٠ك ِزؼبٚ -3



  
 3الصفحت 

 
  

 

 

 

 

 طشائك اٌزم١١ُ    

اٌّشبسوبد اٌفبػٍخ داخً اٌّحبضشح  : أ

اجشاء اِزحبٔبد ١ِٛ٠خ ٚشٙش٠خ ٚاِزحبٔبد فص١ٍخ  : ة

 اششاف اسزبر اٌّبدح ػٍٝ اٌّجب١ِغ ٚاٌزٛاصً اٌّسزّش ِؼُٙ : ط
 

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

 اسزالَ اٌٛاجت اٌج١زٟ ثبٌٛلذ اٌّحذد ٚرصح١ح االخطبء اٌٛاسدح -1د

ٚاصبسح أزجب٘ٗ ٚإثمبءٖ فٟ جٛ اٌّحبضشح ثزٛج١ٗ حش اٌطبٌت ػٍٝ اٌّشبسوخ اٌفؼ١ٍخ داخً اٌصف  -2د

 األسئٍخ ٌٗ

 اٌّفشداد ٚاٌّصطٍحبد ِىب١ٔخ االسزفبدح ِٓ االٔزشٔذ فٟ ِؼشفخ ِؼبٟٔ اٌجًّ ٚا-3د

لذسح اٌطبٌت ػً رى٠ٛٓ ٚرطج١ك اٌّٛاض١غ ثشىً صح١ح  : اٌزٛاصً اٌٍفظٟ   -4د

  لذسح اٌطبٌت ػٍٝ رى٠ٛٓ جًّ صح١حخ ِٚفِٙٛخ ِٓ لجً االخش٠ٓ : االرصبي اٌىزبثٟ  -5د

 ث١ٕخ اٌّمشس .11

ِخشجبد اٌزؼٍُ  اٌسبػبد األسجٛع

 اٌّطٍٛثخ
 طش٠مخ اٌزم١١ُ اٌزؼ١ٍُ طش٠مخ أٚ اٌّٛضٛع/ اسُ اٌٛحذح 

 40 =20+20  زاض السىت المٍالدٌت  2 1-2

ٔٙبئٟ  60

   العطلت السبٍعٍت  2 3-4

   الحٍاة الجامعٍت  2 5-6
    السٍاحت   2 7-8
   بغداد عاصمت الحضازة  2 9-10

   عٍد االضحى  2 11-12
   احداث مهمت فً حٍاتً  2 13-14
   المىسٍقى  2 15-16
   الثقافت والتعلٍم  2 17-18
   دلٍل سٍاحً  2 20
   بٍتً الري فً المصزعت  2 21-22
   صالت البٍت  2 23-24
   شهس زمضان  2 25-26
   مه اوا  2 27-28
   طسشان  2 29-30



  
 4الصفحت 

 
  

 اٌج١ٕخ اٌزحز١خ  .12

ال يوجد   ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

ة من احلياة العامة  قطع انشائي(   اٌّصبدس)ـ اٌّشاجغ اٌشئ١س١خ 2

               ـ اٌىزت ٚاٌّشاجغ اٌزٟ ٠ٛصٝ ثٙب  ا

 ( .... ,اٌزمبس٠ش , اٌّجالد اٌؼ١ٍّخ ) 
 والقصص وغريها مجيع الكتب واجملالت 

ِٛالغ االٔزش١ٔذ , ة ـ اٌّشاجغ االٌىزش١ٔٚخ

.... 
 (مادة األنشاء ) قع تعليم اللغة التركية لألجانب امو

 

 

 

 

 
 اٌّمشس اٌذساسٟ خطخ رط٠ٛش  .13

   

رط٠ٛش ِٙبساد اٌطٍجخ ثضخ اوجش وُ ِٓ اٌّفشداد ٚاٌّصطٍحبد ٌحفظٙب ٌالسزفبدح ِٕٙب فٟ رى٠ٛٓ  -1

 جٍّخ ِف١ذح
ِٚؼشفخ اٌّفشداد ٚاٌّصطٍحبد ثبٌٍغخ ارجبع اخش رطٛساد االٔزشٔذ فٟ ِجبي رؼض٠ض اٌٍغخ ٌالجبٔت  -2

  اٌزشو١خ
اٌت ِٚٓ صُ اػزّبد ّٔٛرط ِٛحذ  رصح١ح االخطبء اٌٛاسدح فٟ اٌٛاجت اٌج١زٟ ٌٍظ -3
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