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  هذاف انًؼشفُخ األ -أ
 اهًُخ انًمبنخ وانًشاسالديؼشفخ   -1أ

  يؼشفخ انًىضىع وانُع  -2أ

 طشق كزبثخ انًشاسالدنطبنت اٌ َؼشف ا  -3أ
  رًكٍ انطبنت يٍ كزبثخ انًمبنخ وانًشاسالد ثحشَخ وسهىنخ  -4أ

 

  .يمشسانخبغخ ثبل َخانًهبساداألهذاف   -ة 

  اػطبء رطجُمبد رخع انًبدح وثطكم وافٍ   –1ة

  رفبػم انطهجخ داخم انمبػخ يٍ خالل انًُبلطخ واالجبثخ ػهً االسئهخ   –2ة

  انت رًبسٍَ رخع انًبدح وهٍ جضء يٍ انُطبط انُىيٍاػطبء انظ   –3ة

  اػطبء انطبنت رًبسٍَ وواججبد نًؼشفخ يذي اسزُؼبة انطبنت نهًبدح    -4ة
 نالهذاف انًهبسرُخ طشائك انزؼهُى وانزؼهى      

 

يٍ خالل انًحبضشاد وانُمبش داخم انمبػخ انذساسُخ ورمذَى انًىاد انُظشَخ نهطالة   -1

  سلخ ػًم يجهضح ويطجىػخ يسجمب نالطالع ػهُهب نًؼشفخ كُفُخ كزبثزهباػطبء انطهجخو -2

  نضَبدح انًهبسح فٍ كزبثخ انًمبنخ وانًشاسالداػطبء انطبنت واجت ثُزٍ  -3
 نالهذاف انًهبسرُخ طشائك انزمُُى      

انًطبسكخ انػفُخ -1

ايزحبَبد سشَؼخ  -2 

انكزبثخ فٍ انمبػخ   -3

واجت ثُزٍ  --4

هشَخ  ايزحبَبد ش-5

  ايزحبَبد َهبَخ انسُخ -6
 األهذاف انىجذاَُخ وانمًُُخ  -ج

  ارًبو انطبنت انىاججبد انًكهف ثهب ثىلزهب انًحذد -1ج

  انزفبػم ثٍُ انطهجخ يٍ خالل انًطبسكخ -2ج

  َؤدٌ ثبنُزُجخ انً سفغ انًسزىي انًؼشفٍاالنزضاو انؼبنٍ وانحشظ واالخالق ثٍُ انطهجخ  -3ج

 ضزشن َؼضص انزىاغم ثٍُ انطهجخ انؼًم انى  -4ج

  
 نالهذاف انىجذاَُخطشائك انزؼهُى وانزؼهى     

  االنزضاو ثبنىلذ انًحذد ناليزحبٌ  -1

انزبكُذ ػهً اخاللُبد انجحث انؼهًٍ ػُذ كزبثخ انًمبنخ االكبدًَُخ انؼهًُخ  -2

  رحفُض انطهجخ ػهً انؼًم انجًبػٍ انًثًش -3
 داَُخ نالهذاف انىج طشائك انزمُُى    

 وانزفبػم داخم انمبػخ انذساسُخ  انطهجخيطبسكخ  -1
   يزحبَبد انُىيُخ وانطهشَخ وايزحبَبد َهبَخ انسُخ ألا انطهجخ يٍ خالل رمُُى -2
 اثُبء انذسط  ويذي انزىاغم ثُُهى انزذسَسٍ ػهً انًجبيُغ انطالثُخ  رمُى -3

 



  
 3الصفحة 

 
  

 

 

 
(. انًهبساد األخشي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس انطخػٍ ) انًُمىنخ انزأهُهُخ انؼبيخ و انًهبساد -د 

  رسهُى انىاججبد انًكهف ثهب ثبنىلذ انًحذد  -1د

 يهبساد انزىاغم يغ االخشٍَ وانؼًم كفشَك  -2د

  االسزفبدح يٍ االخطبء وػذو ركشاسهبيحبونخ  -3د

  ًَُخ انؼهًُخ انشسًُخواالطالع ػهً انًىالغ االكبدَزشَذ ألاسزخذاو ا   -4د



  
 4الصفحة 

 
  

 ثُُخ انًمشس .10

األسجى

 ع
يخشجبد انزؼهى  انسبػبد

 انًطهىثخ
 طشَمخ انزمُُى طشَمخ انزؼهُى أو انًىضىع/ اسى انىحذح 

يؼشفخ  3 1

انطبنت 

اَىاع 

انزمبسَش 

انؼهًُخ 

االكبدًَُخ 

كزبثخ اَىاع انًمبنخ والسبيهب 

  ورؼبسَفهب
َظشٌ 

وانًطبسكخ 

انفؼهُخ ثٍُ 

األسزبر 

 انطهجخ و

20+20=40 

 َهبئٍ 60
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  انًذخم    21
  السبو وفػىل انُع    22
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 اجمللة العلمية جلامعة سلجوق
 اجمللة العلمية لكلية اللغات

يىالغ االَزشَُذ , ة ـ انًشاجغ االنكزشوَُخ

.... 
1- www. Gazi.edu.tr.com 

  

 
 خطخ رطىَش انًمشس انذساسٍ  .11

   

  ضشوسح رىفُش ضبضبد انؼشؼ االنكزشوَُخ داخم انمبػخ -1
اسجبد داخم اسولخ انكهُبد كٍ ًَبسط انطبنت كُفُخ يهئ وكزبثخ انًشاسالد رىفُش انحضشوسح  -2

 وانًخبطجبد ثبَىػهب
اقامة ورش عمل داخل الكلية بين االقسام العلمية للمناقشة واالستفادة من االفكار العلمية المطروحة  -3

 . في تطوير المقرر الدراسي
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 وططائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ واٌزمُُُ ِمطضاد ايِرطج .10

  هساف اٌّؼطفُخ األ - أ

ٔىُٔخ وثّرزٍف اٌزأوُس ثبسزرساَ اٌّؼبجُ اٌّزرصصخ اٌّحىّخ  اٌحسَثخ فٍ ِجبي اٌزطجّخ اٌمب -1

 .  أىاػهب
 . ِٓ اسٍىة اٌزطجٍّ واٌّصطٍحبد اٌمبٔىُٔخ اٌىلىف ػًٍ اٌّطبوً اٌزٍ رىاجه اٌّزطجُ وحٍىٌهب  -2
... ، اٌّربطجبد، اٌّطاسالد، اٌىثبئك) اٌمبٔىُٔخحث اٌّزطجُ ػًٍ جّغ اوجط ػسز ِٓ اٌّؼبٍٔ  -3

   (  اٌد
 .   أىُٔخاٌكاالهزّبَ ػًٍ ِؼطفخ اٌىٍّبد اٌّطازفخ فٍ اٌزطجّخ  -4

  .ِمطضاٌربصخ ثبي َخاٌّهبضاداألهساف   -ة 

 رؼطف اٌطبٌت ػًٍ اٌّبزح إٌظطَخ اٌّؼطبح واػطبءح اِثٍخ ؤّبشج اوثط   –1ة

 إٌّبلطخ زاذً اٌمبػخ ورطجُغ اٌطٍجخ ػًٍ االسئٍخ ووصٌه ِحبوٌخ االجبثخ ػًٍ اٌطٍجخ االذطَٓ   –2ة

 ِؼطفخ ِسي اسزُؼبثه ٌهب رزوَس اٌطبٌت ثزّبضَٓ زاذً اٌمبػخ ي  –3ة

حث اٌطبٌت ػًٍ وزبثخ واجت ثُزٍ وسىف رٕبلص إٌمبط اٌضؼُفخ واالذطبء زاذً اٌمبػخ     -4ة

 اٌسضاسُخ 
 ٌالهساف اٌّهبضرُخ ططائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ      

 

ِٓ ذالي اٌّحبضطاد وإٌمبش زاذً اٌمبػخ اٌسضاسُخ ورمسَُ اٌّىاز إٌظطَخ ٌٍطالة  -1           

رمسَُ ػطض اٌىزطؤٍ ٌىبفخ أىاع اٌىزبثبد  -2          

رسضَت اٌطالة ػًٍ اٌىزبثخ ِٓ ذالي اػطبءهُ وضلخ ػًّ ِجهزح وِطجىػخ ِسجمب رسبػسهُ ػًٍ -3

  . اٌزطوُخاو رصحُح لطؼخ ِىزىثخ ثبٌٍغخ اٌىزبثخ او ِؼطفخ 

او جًّ جسَسح و اضبفخ اٌىٍّبد او رصحُح لطغ ا اٌجًّ اٌمبٔىُٔخاػطبء اٌطبٌت واجت ثُزٍ ٌىزبثخ -5

  . ِطازفخ
 ٌالهساف اٌّهبضرُخ ططائك اٌزمُُُ      

اِزحبٔبد -4رىٍُف ػًٍ واججبد ثُزُخ  -3اٌزطجّخ واٌّّبضسخ فٍ زاذً اٌمبػخ  -2اِزحبٔبد اٌفىضَخ -1 1

 اِزحبٔبد ٔهبَخ اٌسٕخ   -5ضهطَخ 
 األهساف اٌىجسأُخ واٌمُُّخ  -ج

.   اَ ثبوجط ػسز ِٓ اٌّصطٍحبد اٌؼٍُّخػًٍ اٌطبٌت االٌُ-1ج

.  اضطان اٌطالة زاذً اٌمبػخ-2ج

.  االهزّبَ ورىجُه اٌطٍجخ ثبٌزحٍٍ ثبالذالق اٌؼبٌُخ زاذً وذبضج اٌمبػخ اٌسضاسُخ-3ج

 .اٌزبوُس ػًٍ اٌّطزطن ٌزؼزَز اٌزىاصً ثُٓ اٌطٍجخ  -4ج
 ٌالهساف اٌىجسأُخططائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ     

 

فٍ ِجبي اٌزطجّخ اٌمبٔىُٔخ اهُ اٌّطبوً اٌزٍ رىاجه اٌّزطجُ  ٌٍىلىف ػًٌٍٍطٍجخ اضطاد ِحاٌمبء -1

 . واٌىصىي اًٌ حٍىي اَجبثُخ

. اٌّهٍٕ اٌىاجت االذاللٍ االٌززاَ ة واالهزّبَ ػًٍاٌزبوُس -2

.  فُّب ثُٕهُرصحُح اذطبء اٌزؼبوْ اٌّطزطن ياٌجّبػٍ ٌٍطالة وضطوضح االهزّبَ واٌحث ػًٍ اٌؼًّ -3
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 ٌالهساف اٌىجسأُخ  ططائك اٌزمُُُ    

(. اٌّهبضاد األذطي اٌّزؼٍمخ ثمبثٍُخ اٌزىظُف واٌزطىض اٌطرصٍ ) إٌّمىٌخ اٌزأهٍُُخ اٌؼبِخ و اٌّهبضاد

  .اٌّحسز وثسوْ اذطبءرسٍُُ اٌؼًّ او اٌزطجّخ ثبٌىلذ االٌززاَ ة-1ز

 .واحس ٌٍىصىي ٌالهساف إٌّطىزح اٌؼًّ وفطَكواصً ِغ االذطَٓ وِهبضاد اٌذاالٌززاَ ة-2ز

  .ػسَ رىطاض االذطبء اٌٍغىَخ واٌطبئؼخاٌزسلُك واالهزّبَ ة-3ز

 . اٌحسَثخ اسزرساَ االٔزطٔذ ٌٍزىاصً ِغ اٌّصطٍحبد    -4ز
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 ثُٕخ اٌّمطض .11

األسجى

 ع
ِرطجبد اٌزؼٍُ  اٌسبػبد

 اٌّطٍىثخ
أو / اسُ اٌىحسح 

 اٌّىضىع
 لخ اٌزمُُُططٌ ططَمخ اٌزؼٍُُ

ِؼطفخ اٌطبٌت أىاع  سبػخ  2 1

 اٌىزبثخ واهُّزهب 
ٔمبش زاذً 

–اٌمبػخ 

اسزرساَ 

 –االٌىزطؤٍ 

 ..صىض اٌد

حً رّبضَٓ او 

واجت ثُزٍ او 

 اِزحبْ 

اٌزبوُس ػًٍ حفع    2

 اٌّصطٍحبد اٌمبٔىُٔخ  
ٔمبش زاذً 

–اٌمبػخ 

اسزرساَ 

 –االٌىزطؤٍ 

 ..صىض اٌد

حً رّبضَٓ او 

او  واجت ثُزٍ

 اِزحبْ 

   ِجبزئ اٌزطجّخ    3
   رطجّخ ػبِخ   4
   رطجّخ ِمبالد لبٔىُٔخ   5

رطجّخ ِصطٍحبد    6

 لبٔىُٔخ  -ػٍُّخ 
  

   رطوُخ –رطجّخ ػطثُخ    7
   ػطثُخ –رطجّخ رطوُخ    8
   رطوُخ –رطجّخ ػطثُخ    9

   ػطثُخ –رطجّخ رطوُخ    10
   رطوُخ –رطجّخ ػطثُخ    11
   ػطثُخ –رطجّخ رطوُخ    12
   رطوُخ –رطجّخ ػطثُخ    13
   ػطثُخ –رطجّخ رطوُخ    14
   رطوُخ –رطجّخ ػطثُخ    15
   ػطثُخ –رطجّخ رطوُخ    16
   رطوُخ –رطجّخ ػطثُخ    17
   ػطثُخ –رطجّخ رطوُخ    18
   رطوُخ –رطجّخ ػطثُخ    19
   ػطثُخ –رطجّخ رطوُخ    20
   رطوُخ –رطجّخ ػطثُخ    21
   ػطثُخ –رطجّخ رطوُخ    22
   رطوُخ –رطجّخ ػطثُخ    23
   ػطثُخ –رطجّخ رطوُخ    24
   رطوُخ –رطجّخ ػطثُخ    25
   ػطثُخ –رطجّخ رطوُخ    26
   رطوُخ –رطجّخ ػطثُخ    27
   ػطثُخ –رطجّخ رطوُخ    28
   رطوُخ –رطجّخ ػطثُخ    29
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 اٌجُٕخ اٌزحزُخ .12

  Kuramsal ve uygulamalı çeviri sorunları ـ اٌىزت اٌّمطضح اٌّطٍىثخ 1

  Uygulamalı basın Arapçası(   اٌّصبزض)ـ اٌّطاجغ اٌطئُسُخ 2
Arapça çeviri kılavuzu  
Arap dilinde deyimler ve atasözleri 
Türkçe çevirileriyle Arapça seçme Hikayeler 

               ـ اٌىزت واٌّطاجغ اٌزٍ َىصً ثهب  ا

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

ِىالغ االٔزطُٔذ , ة ـ اٌّطاجغ االٌىزطؤُخ

.... 
www. Türkdili kurum .com 

 
 ذطخ رطىَط اٌّمطض اٌسضاسٍ  .12

   

 رطًّ البِخ وضش ػًّ واٌسوضَبد واٌجطِجُبد  ِزطٍجبد ذبصخ -1
 (ػٕبصط اٌفمطاد اٌجُسح–وُفُخ وزبثخ جًّ ِزطاثطخ )ػًٍ اٌطبٌت رطىَط ِهبضره اوثط ثبسزرساَ ِثبي  -2
ِٓ  data showلُبَ االسزبش ثبسزٕسبخ اوضاق اٌطٍجخ وػطض االذطبء االِالئُخ وإٌحىَخ ػًٍ ضىً  -3

ذطبء اٌّزىطضح ٌسي اٌطالة واٌزطوُز ػًٍ اال زوْ شوط اسُ اٌطبٌت
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 ِؼخ ثغذادجب اٌّؤصضخ اٌزؼٍّْْخ .1

 لضُ اٌٍغخ اٌزشوْخ/ اٌمضُ اٌؼٍِّ     اٌّشوز/  ػٍِّ اٌمضُ اي .2

 434TLT \ اٌزشجّخ األدثْخ ِبدح سِز اٌّمشس/ اصُ  .3

 اصجٌػِ  أشىبي اٌحضٌس اٌّزبحخ .4

 فصٍِ  اٌضنخ/ اٌفصً  .5

 ٌشؼجزْن صبػخ 192 (اٌىٍِ)ػذد اٌضبػبد اٌذساصْخ  .6

 ػبِش ىبرف. َ.َ  2016/  5 / 24 ربسّخ إػذاد ىزا اٌٌصف  .7

 اىذاف اٌّمشس -8
 

 تعريف الطالب على كيفية ترمجة النصوص االدبية 1

 معرفة كيفية ترمجة املواضيع االدبية بشكل جيد 2

 كيفية التعامل مع املشكالت اليت تواجه املرتجم يف هذا اجملال و طرق حلها 3

 معرفة تقنيات صياغة الرتمجة 4

 نصوص االدبيةمعرفة اساليب و مفردات ال 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 اٌزؼٍُْ ًاٌزؼٍُ ًاٌزمُْْ ِمشساد ايِخشج .10

  ىذاف اٌّؼشفْخ األ -أ
 ضشًسح ِؼشفخ االصبٌْت ً اٌّصطٍحبد اٌخبصخ ٌٍزشجّخ االدثْخ  -1أ

ِؼشفخ ٌِاجيخ اٌّشبوً ً حٌٌٍيب فِ اٌزشجّخ االدثْخ ًاػطبء اٌطبٌت ِفشداد فِ ٌِاضْغ ِخزٍفخ  -2أ

 ح األدثْخ  ثُ ادخبٌيب فِ جًّ ػذّذح ثّبدح اٌزشجُ

 ضشًسح ِؼشفخ االصبٌْت ً اٌّصطٍحبد اٌخبصخ ٌٍزشجّخ االدثْخ -3أ
 
 
 
 

  .ِمشساٌخبصخ ثبي ّخاٌّيبساداألىذاف   -ة 

 حث اٌطبٌت ػٍَ رشجّخ اٌنصٌص االدثْخ ً اٌؼًّ ثشىً فشق   –1ة

 رٌه ِحبًٌخ االجبثخ ػٍَ اٌطٍجخ االخشّناٌّنبلشخ داخً اٌمبػخ ً رشجْغ اٌطٍجخ ػٍَ االصئٍخ ً ن  –2ة

 حث اٌطبٌت ػٍَ اٌّشبسوخ   –3ة

 اثبسح انزجبه اٌطبٌت داخً اٌّحبضشح    -4ة
 طشائك اٌزؼٍُْ ًاٌزؼٍُ      

 

ّشًّ جّْغ اٌّحبًس ػٍَ  اٌزشجّخ األدثْخثّبدح  ِضبػذح وزبة ِنيجِ ًِصبدس اٌمبء اٌّحبضشاد ثأػزّبد 

 حبنبد ٌٍطٍجخ ثبٌٌّاد اٌزِ رُ اػطبءىب ٌيُ ِذاس اٌضنخ ًاجشاء األِذ

 
 طشائك اٌزمُْْ      

 

 20اٌزحشّشّخ ثبحزضبة  ٌٍفصً االًي ًاٌثبنِ دسجخ اٌضؼِ اٌضنٌُ ثّب فْيب االخزجبساد : دسجخ  40: أ

دسجبد ِنيب رؼزّذ ػٍَ حضٌس اٌطبٌت ًِذٍ فؼبٌْزو داخً  5دسجخ  20، ًِن ضّن  دسجخ ٌىً فصً

 سوزو ثبٌذسساٌّحبضشح ًِشب

 دسجخ ٌالخزجبس اٌنيبئِ اٌزحشّشُ 60: ة

 
 األىذاف اٌٌجذانْخ ًاٌمّْْخ  -ج

 اٌؼًّ اٌجّبػِ ٌٍطٍجخ ً ضشًسح اٌؼًّ وفشّك ً رصحْح االخطبء -1ج

 ضشًسح اٌزأوْذ ػٍَ اٌطٍجخ اٌٌاجت االخاللِ اثنبء اٌزشجّخ االدثْخ -2ج

    
 طشائك اٌزؼٍُْ ًاٌزؼٍُ     

ّشًّ جّْغ اٌّحبًس ػٍَ   اٌزشجّخ األدثْخثّبدح ًِصبدس ِضبػذحاد ثأػزّبد وزبة ِنيجِ اٌمبء اٌّحبضش

 ِذاس اٌضنخ ًاجشاء األِزحبنبد ٌٍطٍجخ ثبٌٌّاد اٌزِ رُ اػطبءىب ٌيُ 
 طشائك اٌزمُْْ    

 20اٌزحشّشّخ ثبحزضبة  ٌٍفصً االًي ًاٌثبنِ دسجخ اٌضؼِ اٌضنٌُ ثّب فْيب االخزجبساد : دسجخ  40: أ

دسجبد ِنيب رؼزّذ ػٍَ حضٌس اٌطبٌت ًِذٍ فؼبٌْزو داخً  5دسجخ  20، ًِن ضّن  دسجخ ٌىً فصً

 اٌّحبضشح ًِشبسوزو ثبٌذسس

 دسجخ ٌالخزجبس اٌنيبئِ اٌزحشّشُ 60: ة
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(. طٌس اٌشخصِ اٌّيبساد األخشٍ اٌّزؼٍمخ ثمبثٍْخ اٌزٌظْف ًاٌذ) اٌّنمٌٌخ اٌزأىٍْْخ اٌؼبِخ ً اٌّيبساد -د 

 رّىْن اٌطبٌت ِن صّبع اٌجٍّخ ًرشجّزيب فٌسا -1د

 حث اٌطبٌت ػٍَ اٌّشبسوخ اٌفؼٍْخ داخً اٌصف  -2د

 ٌخ ٌو ئاثبسح انزجبىو ًإثمبءه فِ جٌ اٌّحبضشح ثزٌجْو األس-3د

لذسح اٌطبٌت ػً رىٌّن ًرطجْك اٌٌّاضْغ ثشىً صحْح  : اٌزٌاصً اٌٍفظِ   -4د

  لذسح اٌطبٌت ػٍَ رىٌّن جًّ صحْحخ ًِفيٌِخ ِن لجً االخشّن  :االرصبي اٌىزبثِ  -5د
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 اٌجنْخ اٌزحزْخ  .12

 Gökkuşağı Türkçe ders kitabı ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٌٍثخ 1

 Hitit, Türkçe öğreniyoruz(   اٌّصبدس)ـ اٌّشاجغ اٌشئْضْخ 2
Türk Dili , Kemal Ateş  

               ـ اٌىزت ًاٌّشاجغ اٌزِ ٌّصَ ثيب  ا

 ( .... ,اٌزمبسّش , اٌّجالد اٌؼٍّْخ ) 
Gökkuşağı Türkçe ders kitabı 

 ثنْخ اٌّمشس .11

ِخشجبد اٌزؼٍُ  اٌضبػبد األصجٌع

 اٌّطٌٍثخ
أً / اصُ اٌٌحذح 

 اٌٌّضٌع
 طشّمخ اٌزمُْْ طشّمخ اٌزؼٍُْ

حبفخ نيش دجٍخ   6 1

اٌشبػش اٌيبشِّ 

فصٍِ   نظشُ
20  +20=40 

 نيبئِ  60
   ججً اٌشّش    6 2
   جْشنب  6 3
   دًٌخ صٌِش  6 4
   اٌّىزجبد   6 5
   ٌَّ اٌشجبة    6 6
   األشٌسّن  6 7
   ِذّنخ أسفو  6 8
   اٌشبػش احّذ ىبشُ   6 9-10

   اٌضىن    6 11-12
   حْبح اٌجبِؼخ   6 13-14
  اٌىبساخبنْْن   6 15-16

 

 

 

   اٌجٌ اٌجًّْ    6 17-18
   ٍ دًٌخ ثبثً االًي  6 19-20

   اٌضفش    6 21-22

   اٌّضزشفَ    6 23-24

   دًٌخ اوذ     6 25-26

   اٌصنؼو    6 27-28

اٌؼٍُ   6  29-30
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ٌِالغ االنزشنْذ , ة ـ اٌّشاجغ االٌىزشًنْخ

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

 
  خطخ رطٌّش اٌّمشس اٌذساصِ .13

   

 رشًّ ػٍَ صجًْ اٌّثبي ًسط اٌؼًّ ًاٌذًسّبد ًاٌجشِجْبد ًاٌٌّالغ األٌىزشًنْخ: ِزطٍجبد خبصخ  -1
رشًّ ػٍَ صجًْ اٌّثبي ِحبضشاد اٌضٌْف ًاٌزذسّت اٌّينِ ًاٌذساصبد : اٌخذِبد األجزّبػْخ  -2

اٌّْذانْىخ  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م عامر هاتف علي .م                                                                            
قسم اللغة الرتكية                                                                             
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 موذج وصف المقررن

 

 

 

 

 جامعه بغداد/ كليه اللغات  اٌّؤسسخ اٌزؼٍُُّخ .1

  لسُ اٌٍغه اٌزطوُه    اٌّطوع/  ػٍٍّ اٌمسُ اي .2

 430TG \لىاػس اٌٍغخ اٌزطوُخ  ضِع اٌّمطض/ اسُ  .3

 اسجىػٍ أشىبي اٌحضىض اٌّزبحخ .4

 فصٍٍ اٌسٕخ/ اٌفصً  .5

 ٌشؼجزُٓ سبػه256 (اٌىٍٍ)ػسز اٌسبػبد اٌسضاسُخ  .6

 ػالء فالح حسٓ. َ.َ  24/5/2016 ربضَد إػساز هصا اٌىصف  .7

 أهساف اٌّمطض .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

 استخدام الصفات والظروف والكلمات االنتقالية املساعدة معرفة -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 

 
  

 وططائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ واٌزمُُُ ِمطضاد ايِرطج .10

  هساف اٌّؼطفُخ األ -أ
 ِؼطفخ ػٍُ اٌجٍّخ ثّب فُهب ِٓ ػٕبصط و أىاع و رحًٍُ ٌٍجٍّخ -1أ

  وُفُخ رىىَٓ جًّ فٍ اٌٍغخ اٌزطوُخ و اٌؼطثُخِؼطفخ -2أ

 ز اٌٍغخ اٌزطوُخ ِٓ حُش ػٍُ اٌشىً وثٕبء اٌىٍّخ زاذً اٌجٍّخ اٌزطوُخِؼطفخ لىاع -3أ

  .ِمطضاٌربصخ ثبي َخاٌّهبضاداألهساف   -ة 

 رؼطف اٌطبٌت ػًٍ اٌّبزح إٌظطَخ اٌّؼطبح واػطبءح اِثٍخ ؤّبشج اوثط   –1ة

 ي اٌطٍجخ االذطَٓ ووصٌه ِحبوٌخ االجبثخ ػًػًٍ إٌّبلشخ زاذً اٌمبػخ رشجُغ اٌطٍجخ ػًٍ االسئٍخ  –2ة

 رعوَس اٌطبٌت ثزّبضَٓ زاذً اٌمبػخ ٌّؼطفخ ِسي اسزُؼبثه ٌهب   –3ة

    
 ٌالهساف اٌّهبضرُخ ططائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ      

 

ِٓ ذالي اٌّحبضطاد وإٌمبش زاذً اٌمبػخ اٌسضاسُخ  رمسَُ اٌّىاز إٌظطَخ ٌٍطٍجخ  -1

2-  

جًّ و رحًٍُ ػٕبصطهب ِٓ ذالي اٌىاججبد ٌٍّبزح رسضَت اٌطٍجخ ػًٍ اٌىزبثخ ػًٍ رىىَٓ اي-3

  رطجُمٍ ٌىً ِىضىع ِٓ ِىضىػبد ثٕبء اٌجًّاػطبء اٌطبٌت واجت ثُزٍ -4
 ٌالهساف اٌّهبضرُخ ططائك اٌزمُُُ      

  اسزؼّبي اٌسجىضح ٌشطح اٌّبزح-1

رىٍُف اٌطٍجخ ثؼًّ ثحىس -2

اٌىزبثخ فٍ اٌمبػخ  -3 

اػسَخ ٌٍطٍجخ واػطبء رّبضَٓ لى واجت ثُزٍ-4 

  اِزحبٔبد شهطَخ و اِزحبٔبد سطَؼخ-5 
 األهساف اٌىجسأُخ واٌمُُّخ  -ج

 رسضَت اٌطٍجخ ػًٍ وُفُخ االسزفبزح ِٓ اٌىلذ اٌّحسز ٌالِزحبٔبد  ووُفُخ حً االسئٍخ -1ج

 زاذً اٌمبػخ ثُٓ اٌطٍجخ و اٌحش ػًٍ ِطاجؼخ اٌّبزح وحً اٌزّبضَٓاٌّشبضوخ -2ج

 اٌجّبػٍ ٌٍطٍجخ واٌصٌ َؼعظ اٌزىاصً ثُٓ اٌطٍجخ وضطوضح اٌؼًّ وفطَك واحساٌؼًّ اٌّشزطن و -3ج

 

  
 ٌالهساف اٌىجسأُخططائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ     

 

اٌؼًّ ثصىضح فبػٍخ فٍ اٌصف اٌجبِؼٍ و ضطوضح اٌؼًّ ثّسىوٌُخ و ثصىضح اذاللُخ ػٕس رٕفُص  -1

اٌّشبضَغ اٌفطزَخ او اٌجّبػُخ 

  و اٌشهطَخ و اِزحبٔبد ٔهبَخ اٌسٕخرمُُُ االِزحبٔبد اٌُىُِخ  -2

 ثخاٌؼًّ اٌجّبػٍ ٌٍطًاٌّشبضوخ اٌصفُخ و اٌزفبػً زاذً اٌمبػخ اٌسضاسُخ  -1
 ٌالهساف اٌىجسأُخ  ططائك اٌزمُُُ    



  
 3الصفحة 

 
  

 

 ِٓ ذالي اٌّشبضوخ اٌصفُخ واٌزفبػً زاذً اٌمبػخ اٌسضاسُخ  -1
 ِٓ ذالي رمُُُ االِزحبٔبد اٌُىُِخ واٌشهطَخ واِزحبٔبد ٔهبَخ اٌسٕخ  -2
 وِسي اٌزىاصً ثُٕهُ ِٓ ذالي اشطاف اٌزسضَسٍ ػًٍ اٌّجبُِغ اٌطالثُخ  -3

 

 

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

 اجت ثبٌىلذ اٌّحسز وثشىً ِمجىي رسٍُُ اٌؼًّ او اٌى-1ز

 اٌزىاصً اٌىزبثٍ ِٓ ذالي رؼعَع لسضح اٌطبٌت ػًٍ رىىَٓ جًّ صحُحخ ِهبضاد -2ز

 ِحبوٌخ ػسَ رىطاض االذطبء االِالئُخ او إٌحىَخ ِطح اذطي -3ز

    



  
 4الصفحة 

 
  

 ثُٕخ اٌّمطض .11

األ

سجى

 ع

أو / اسُ اٌىحسح  ِرطجبد اٌزؼٍُ اٌّطٍىثخ اٌسبػبد

 اٌّىضىع
 ططَمخ اٌزمُُُ َُططَمخ اٌزؼً

 سبػبد 4 1

 اسجىػُب 

ِؼطفخ اٌطبٌت أىاع اٌىزبثخ 

 واهُّزهب 
ٔمبش زاذً اٌمبػخ  ٌجٍّخا

اسزرساَ –

 –االٌىزطؤٍ 

 ..صىض اٌد

حً رّبضَٓ او 

واجت ثُزٍ او 

 اِزحبْ 

ٔمبش زاذً اٌمبػخ  جًّأىاع اي   2

اسزرساَ –

 –االٌىزطؤٍ 

 ..صىض اٌد

حً رّبضَٓ او 

واجت ثُزٍ او 

 اِزحبْ 

   ثٕبء اٌىٍّخ   3
   اٌجصوض   4
   رؼطَف اٌجصوض   5

   أىاع اٌجصوض   6
اٌجصض اٌّعَس و    7

 رؼطَفه
  

   أىاع اٌجصض اٌّعَس   8
   اٌٍىاحك   9

   رؼطَف اٌٍىاحك   10
   أىاع اٌٍىاحك   11
   ٌىاحك اٌزصطَف   12
   رطجُمبد    13
رؼطَف ٌىاحك    14

 ضَف و أىاػهاٌزص
  

   ٌىاحك اٌجٕبء   15
   رؼطَفهب   16
   ثٕبء االسُ ِٓ االسُ   17
   ثٕبء االسُ ِٓ االسُ   18
   ثٕبء اٌفؼً ِٓ اٌفؼً   19
   ثٕبء اٌفؼً ِٓ االسُ   20
ِطاجؼخ ِىضىع    21

 اٌجٍّخ
  

   رحًٍُ اٌىٍّخ   22
   رحًٍُ اٌجٍّخ   23
   أىاع اٌجًّ    24
   اٌجٍّخ اٌجسُطخ    25
   اٌجٍّخ اٌّطوجخ    26
   اٌجٍّخ اٌرجطَخ    27
28      
29      
30      



  
 5الصفحة 

 
  

 اٌجُٕخ اٌزحزُخ .12

 قواعد اللغة التركية لمحمد هنكير مان  ـ اٌىزت اٌّمطضح اٌّطٍىثخ 1
قواعد اللغة التركية طاهر نجاة كنجان 

وجيهة خطيب اوغلو  . د/ب علم الجملة كتا(   اٌّصبزض)ـ اٌّطاجغ اٌطئُسُخ 2
 حمزة ذو الفقار . د/ تعليم اللغة التركية للعرب 

               ـ اٌىزت واٌّطاجغ اٌزٍ َىصً ثهب  ا

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

Siham Abdülmecit Türkçe ve Arapçada 
cümlenin öge ve Türleri Doktora Tezi      

ِىالغ االٔزطُٔذ , ة ـ اٌّطاجغ االٌىزطؤُخ

.... 
www. Türkdili kurum .com 

 
 ذطخ رطىَط اٌّمطض اٌسضاسٍ  .12

   

 ِزطٍجبد ذبصخ رشًّ البِخ وضش ػًّ واٌسوضَبد واٌجطِجُبد  -1
 (ٌفمطاد اٌجُسحػٕبصط ا–وُفُخ وزبثخ جًّ ِزطاثطخ )ػًٍ اٌطبٌت رطىَط ِهبضره اوثط ثبسزرساَ ِثبي  -2
ِٓ  data showلُبَ االسزبش ثبسزٕسبخ اوضاق اٌطٍجخ وػطض االذطبء االِالئُخ وإٌحىَخ ػًٍ شىً  -3

واٌزطوُع ػًٍ االذطبء اٌّزىطضح ٌسي اٌطالة  زوْ شوط اسُ اٌطبٌت

 

 

 

 

عالء فالح حســــــــن . م.م

نحو رابع 



  
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 

 

 

 جامعه بغداد/ كليه اللغات  انًؤسسح انرؼهًٛٛح .1

  لسى انهغّ انرشكّٛ    انًشكض/  ػهًٙ انمسى ال .2

  432TPR / انُثش  سيض انًمشس/ اسى  .3

 اسثٕػٙ أضكال انحؿٕس انًراحح .4

 فػهٙ انسُح/ انفػم  .5

 نطؼثرٍٛ ساػ128ّ (انكهٙ)ػذد انساػاخ انذساسٛح  .6

 ْذٖ حسٍ يطٛش٘. و  24/5/2016 ذاسٚخ إػذاد ْزا انٕغف  .7

 أْذاف انًمشس .8

  دراسة النثر يف عصوره املختلفة-1

  الوقوف على الوان النثر املختلفة-2

  .....الطالب كل نوع على حدى كالقصة والرواية واخلطابة اخل معرفة -3

  تنمية مهارات املقارنة بني االنواع والتحليل والنقد لدى الطالب-4

  نني يف ذلك بدراستهم املسرح بشكل مفصلالتعرف على النصوص املسرحية واساليبها املتنوعة مستعي-5

  تدريب الطالب على دراسة القضايا اللغوية والرتمجية يف النصوص االدبية-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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 ٔـشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى يمشساخ اليخشج .10

  ْذاف انًؼشفٛح األ -أ
  انُثش تإَاػّ انًخرهفحيؼشفح  -1أ

  انُػٕظ االدتٛح تطكم يفػميؼشفح -2أ

 االدب انرشكٙيؼشفح إَاع  -3أ
  الساو دٕٚاٌ انُثشؾشٔسج يؼشفح -4أ
  اضكال انُثش ؾشٔسج يؼشفح  -5أ
  اْى االدتاء ٔكراب دٕٚاٌ انُثشؾشٔسج يؼشفح   -6أ

  .يمشسانخاغح تال ٚحانًٓاساخاألْذاف   -ب 

  انًُارج انمًٛح نهًسشحٛاخ ٔانشٔاٚاخ ٔكٛفٛح انرؼايم يؼٓاذؼشف انطانة ػهٗ   –1ب

  حٕل انطخػٛاخ ٔاالدتاء ٔانرفاػم يغ كراتاذٓىانًُالطح داخم انماػح   –2ب

  لٛاو انطهثح تاداء ًَارج يٍ ْزِ انًسشحٛاخ ٔانُػٕظ داخم انماػّ انذساسٛح  –3ب

   كم دلٛكحث انطانة ػهٗ ذحهٛم انطخػٛاخ تص    -4ب
 نالْذاف انًٓاسذٛح ـشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى      

 

يٍ خالل انًحاؾشاخ ٔانُماش داخم انماػح انذساسٛح ٔذمذٚى انًٕاد انُظشٚح نهطالب  -1

   data showيسشحٙ يٍ خالل الذمذٚى ػشؼ -2

اضشان انطهثح تاداء ادٔاس تؼؽ انطخػٛاخ تطكم ضفٕ٘ -3

  لػح أ حكاٚح أ ا٘ َٕع اخش يٍ إَاع انُثشاتح اػطاء انطانة ٔاجة تٛرٙ نكد-5
 نالْذاف انًٓاسذٛح ـشائك انرمٛٛى      

-6ايرحاَاخ ضٓشٚح -5ٔاجة تٛرٙ -4انكراتح فٙ انماػح  -3ايرحاَاخ سشٚؼح -2انًطاسكح انػفٛح ،-1
  ايرحاَاخ َٓاٚح انسُح 

 األْذاف انٕجذاَٛح ٔانمًٛٛح  -ج

  نطخػٛاخ اثُاء انؼشؼ انًسشحٙسشػح ذحهٛم اػهٗ انطانة -1ج

 ٔانمٛاو تاداء ذًثٛهٛاخ انٓذف يُٓا حفع انًادجداخم انماػح تٍٛ انطالب انًطاسكح -2ج

  انراكٛذ ػهٗ ذؼضٚض انؼًم انًطرشن تٍٛ انطهثح يٍ خالل انكشٔتاخ ٔػشؼ يٓاساذٓى -3ج

 
 نالْذاف انٕجذاَٛحـشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى     

 

يادج االدتٛح تطكم يفػم َظشٚا ٔػًهٛا انراكٛذ ػهٗ ضشح ال-1

  تانرًٛٛض تٍٛ إَاع انُثش ٔـشق ذحهٛهٓاؾشٔسج انراكٛذ ػهٗ انطهثح -2

  انراكٛذ ػهٗ انطهثح تانؼًم كفشٚك ٔاحذ  -1
 نالْذاف انٕجذاَٛح  ـشائك انرمٛٛى    

 يٍ خالل انًطاسكح انػفٛح ٔانرفاػم داخم انماػح انذساسٛح  -1
 يٍ خالل ذمٛٛى االيرحاَاخ انٕٛيٛح ٔانطٓشٚح ٔايرحاَاخ َٓاٚح انسُح  -2
 ٔيذٖ انرٕاغم تُٛٓى يٍ خالل اضشاف انرذسٚسٙ ػهٗ انًجايٛغ انطالتٛح  -3
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(. انًٓاساخ األخشٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕس انطخػٙ ) انًُمٕنح انرأْٛهٛح انؼايح ٔ انًٓاساخ -د 

  ػهٗ االدب انحذٚث ٔانمذٚىانرؼشف تطكم يسرًش -1د

 يٓاساخ انرٕاغم يغ االخشٍٚ ٔانؼًم كفشٚك -2د

  انسشػح فٙ ذحهٛم انطخػٛاخ ٔدساسرٓا-3د

  االسرفادج يٍ االَرشَد فٙ انرؼشف ػهٗ إَاع انُثش   -4د
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 تُٛح انًمشس .11

األسثٕ

 ع
يخشجاخ انرؼهى  انساػاخ

 انًطهٕتح
أٔ / اسى انٕحذج 

 انًٕؾٕع
 ٚمح انرمٛٛىـش ـشٚمح انرؼهٛى

يؼشفح انطانة إَاع   ساػح 2 1

 انكراتح ٔاًْٛرٓا 
َماش داخم 

–انماػح 

اسرخذاو 

 –االنكرشَٔٙ 

 ..غٕس انخ

حم ذًاسٍٚ أ 

ٔاجة تٛرٙ أ 

 ايرحاٌ 

َماش داخم  ذؼشٚف انمػح    2

–انماػح 

اسرخذاو 

 –االنكرشَٔٙ 

 ..غٕس انخ

حم ذًاسٍٚ أ 

ٔاجة تٛرٙ أ 

 ايرحاٌ 

   االدب انؼانًٙ انمػح ب   3
   انمػح تاالدب انرشكٙ    4
   خػائع انمػح    5

   ػُاغش انمػح    6
   الساو انمػح    7
إَاع انمػح أجّ    8

انرطاتّ ٔاالخرالف تٍٛ 

 انمػح ٔانحكاٚح 

  

   يثال ػهٗ انمػح    9
   ذؼشٚف انشٔاٚح    10
انشٔاٚح فٙ االدب    11

 انرشكٙ 
  

   ظ انشٔاٚح خػائ   12
   ػُاغش انشٔاٚح    13
   الساو انشٔاٚح    14
أجّ انرطاتّ    15

ٔاالخرالف تٍٛ 

 انحكاٚح ٔانشٔاٚح 

  

   ذؼشٚف انًسشحٛح    16
انًسشحٛح فٙ االدب    17

 انؼانًٙ 
  

انًسشحٛح فٙ االدب    18

 انرشكٙ 
  

   خػائع انًسشحٛح    19
   ػُاغش انًسشحٛح    20
   الساو انًسشحٛح    21
   يثال ػهٗ انًسشحٛح    22
   انًمانح    23
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 انثُٛح انرحرٛح .12

  نهاد بنارلى / تاريخ االدب التركي  نًطهٕتح ـ انكرة انًمشسج ا1

نوراهلل جتين   /اساليب النثر(   انًػادس)ـ انًشاجغ انشئٛسٛح 2
 مصطفى اي يلدز / تحليل نصوص نثرية

               ـ انكرة ٔانًشاجغ انرٙ ٕٚغٗ تٓا  ا

 ( .... ,انرماسٚش , انًجالخ انؼهًٛح ) 
       beletenاجمللة العلمية الرتكية

يٕالغ االَرشَٛد , ب ـ انًشاجغ االنكرشَٔٛح

.... 
www. Türk dili kurum .com 

 
 خطح ذطٕٚش انًمشس انذساسٙ  .12

   

  صٚادج انؼشٔؼ االنكرشَٔٛح نهطهثح  -1
 حث انطانة ػهٗ ذطٕٚش يٓاساذّ فٙ ذحهٛم انطخػٛاخ  -2
اػطاء ًَارج َظشٚح حذٚثح ٔلذًٚح نهرًٛٛض ٔاتشاص انفشٔلاخ   -3

 

 

 

 

 

نثر رابع /  دى حسن مشيري ه.م

   انًفكشج    24
   انشسائم    25
اْى سٔاد انُثش فٙ    26

 االدب انرشكٙ 
  

   ػاضك تاضا صادج    27
   سُاٌ تاضا    28
   تٛش٘ سٚس    29
   سٓٙ تٙ    30
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 موذج وصف المقررن

 

 

 

 

 جامعه بغداد/ كليه اللغات  انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ .1

   حقسى انهغّ انزشكٙ   انًشكض/  ػهًٙ انقسى ال .2

  429TLIN/  انهغخ ػهى يبدح سيض انًقشس/ اسى  .3

 اسجٕػٙ أشكبل انذضٕس انًزبدخ .4

 فصهٙ انسُخ/ انفصم  .5

 نشؼجزٍٛ حسبع 128 (انكهٙ)ػذد انسبػبد انذساسٛخ  .6

 ػبيش َؼًخ دًذ. د.أ  24/5/2016 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .7

 ْذاف انًقشسأ .8

  االطالع على تعريف اللغة  -1

  معرفة انواع الغات -2
   االطالع على خصائص الغات -3
  دلراسة النظريات التي ادت الى ظهور اللغات -4
 معرفة موقع علم اللغة بين اللغات االخرى -5
 االطالع على العوائل اللغوية -6
  االطالع على تاريخ تطور اللغة التركية -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
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 طشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزقٛٛىٔ يقشساد اليخشج .10

  ْذاف انًؼشفٛخ األ -أ
 رذسٚس انطبنت كٛفٛخ االطالع ػهٗ انًصبدس انخبسجٛخ  -1أ

 رؼٕٚذِ ػهٗ االسزفبدح يٍ انجذٕس انًُشٕسح فٙ ْزا انًجبل  -2أ

 

  .يقشسانخبصخ ثبل ٚخانًٓبساداألْذاف   -ة 

   اطالع انطبنت ػهٗ اصم انهغخ ٔيُشئٓب   –1ة

  رؼشٚف انطبنت ثُشؤ انذشٔف انصٕرٛخ انزشكٛخ   –2ة

  دش انطبنت ػهٗ انًشبسكخ   –3ة

  اصبسح اَزجبِ انطبنت داخم انًذبضشح    -4ة
 نالْذاف انًٓبسرٛخ طشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

  يٍ خالل انًذبضشاد -1

  اػطبء انطبنت ٔاجت ثٛزٙ -2

  
 نالْذاف انًٓبسرٛخ طشائق انزقٛٛى      

اسكخ انصفٛخ انًش-1

ايزذبَبد سشٚؼخ  -2 

انكزبثخ فٙ انقبػخ   -3

ٔاجت ثٛزٙ  --4

ايزذبَبد شٓشٚخ  -5

  ايزذبَبد َٓبٚخ انسُخ -6
 األْذاف انٕجذاَٛخ ٔانقًٛٛخ  -ج

 

 داخم انقبػخ ثٍٛ انطالة انًشبسكخ  -1ج

 

 انؼًم انًشزشك ثٍٛ انطهجخ   -2ج

  
 ٚخنالْذاف انٕجذاٌطشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى     

يزذبٌ ٔكٛفٛخ انجذء ثبنكزبثخ اصُبء ا٘ أليذبضشاد خبصخ نهطهجخ رٕضخ نٓى ايكبَٛخ دسبة انٕقذ فٙ ا -1

يزذبٌ  إ

ضشٔسح انزبكٛذ ػهٗ انطهجخ انٕاجت االخالقٙ اصُبء انكزبثخ ٔخصٕصب كزبثخ انجذش   -2

 انؼًم انجًبػٙ نهطالة ٔضشٔسح انؼًم كفشٚق ٔرصذٛخ اخطبء االخشٍٚ  -3
 نالْذاف انٕجذاَٛخ  قٛٛى طشائق انذ   
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 ٔانزفبػم داخم انقبػخ انذساسٛخ  انطهجخيشبسكخ يذٖ  -1
   يزذبَبد انٕٛيٛخ ٔانشٓشٚخ ٔايزذبَبد َٓبٚخ انسُخ ألا يٍ خالل -2

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

 رسهٛى انؼًم أ انٕاجت ثبنٕقذ انًذذد ٔثشكم يقجٕل  -1د

 يٓبساد انزٕاصم يغ االخشٍٚ ٔانؼًم كفشٚق  -2د

 يالئٛخ أ انُذٕٚخ يشح اخشٖ ألخطبء األيذبٔنخ ػذو ركشاس ا -3د

  فٙ جًٛغ انًٕاد َزشَذ نذم انزًبسٍٚ انخبصخألاسزخذاو ا   -4د
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 ح انزذزٛخ انجُٙ.12

 Dil Bilim \Dogan Aksan ـ انكزت انًقشسح انًطهٕثخ 1

 Dil uzerine Arastirmalar\Zeyneb Korkmaz(   انًصبدس)ـ انًشاجغ انشئٛسٛخ 2
Turk Dil Bilgisi\Hamza Zulfikar 

               ـ انكزت ٔانًشاجغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب  ا

 ( .... ,انزقبسٚش , انًجالد انؼهًٛخ ) 
Turk Dil Dergileri 

 ثُٛخ انًقشس .11

األسجٕ

 ع
يخشجبد  انسبػبد

 انزؼهى

 انًطهٕثخ

 طشٚقخ انزقٛٛى طشٚقخ انزؼهٛى أٔ انًٕضٕع/ اسى انٕدذح 

 رؼشٚف انهغخ   -1  2 1

  
َظش٘ 

ٔانًشبسكخ 

انفؼهٛخ ثٍٛ 

األسزبر 

 ٔانطهجخ 

20+20=40 

 َٓبئٙ 60

 إَاع انهغخ    2

 
  

 انخصبئص انشئٛسخ نهغخ   3

 
  

 ٔظٛفخ انهغخ   4
 
     

  

  ٚخيٕقغ ػهى انغخ ثٍٛ انفشٔع انؼهى   5
 

  

 انؼٕائم انهغٕٚخ   6
 

  

 انهغبد انؼبنًٛخ يٍ دٛش انجُبء    7
 

  

 انهغبد االشزقبقٛخ   8
 

  

  انهغبد انسبيٛخ   9
 

  

  ػبئهخ انهغبد انصُٛٛخ     10

 
  

   انهغبد انزشكٛخ انقذًٚخ   11
   انهغخ انزشكٛخ انًؼبصشح   12
    رصُٛف انهٓجبد انزشكٛخ   13
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يٕاقغ االَزشَٛذ , ة ـ انًشاجغ االنكزشَٔٛخ

.... 
1- www. “lur kcebilgi . com ” dil_bilimi 

2- www. “ isa_sari. Com” ders notlari 
وغيرها من المواقع ذات العالقة بالمادة الخاصة بنظريات اللغة 

 الموقع واألستفادة منه                                              بدرج العنوان والحصول على
 
 خطخ رطٕٚش انًقشس انذساسٙ  .12

   

 ػشض انًقشس انذساسٙ نهطهجخ ثٕاسطخ جٓبص انؼشض -1
 االػزًبد ػهٗ ٔسبئم االٚضبح -2

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عامر نعمة حمد .د.أ

 قسم اللغة التركية

http://www.isa_sari/
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 موذج وصف المقررن

 

 

 

 

 جامعه بغداد/ كليه اللغات  اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

   حلغُ اٌٍغٗ اٌزشوٟ   اٌّشوض/  ػٍّٟ اٌمغُ اي .2

  321TTL/  ِبدح ٔظش٠بد اٌٍغخ سِض اٌّمشس/ اعُ  .3

 اعجٛػٟ أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .4

 فظٍٟ اٌغٕخ/ اٌفظً  .5

 ٌشؼجز١ٓ حعبع 128 (اٌىٍٟ)ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .6

صٔىٟ عٙبَ . د.أ   24/5/2016 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .7

 داف اٌّمشسأٖ .8

ٔظش٠بد اٌٍغخ ِٓ اٌؼٍَٛ اٌّّٙخ اٌزٟ رغزٛعت دساعخ ا٠خ ٌغخ األؽالع  ػٍٝ ٘زٖ إٌظش٠بد ٚاٌزؼّك   -1

ثذساعزٙب ، ٌمذ ؽبٌٚذ اٌؼذ٠ذ ِٓ إٌظش٠بد رفغ١ش و١ف١خ رؼٍُ فْٕٛ اٌٍغخ ثظفخ ػبِخ  ٚاٌٍغخ االَ ثظفخ خبطخ ، 

اوزغبثٙب ِٚؼشفخ ٘زٖ إٌظش٠بد ٠غبػذ ػٍٝ اخز١بس ؽ١ش رمذَ ٘زٖ إٌظش٠بد رظٛساد ِخزٍفخ ؽٛي اٌٍغخ ٚ

 .  ؽشائك ٚاعزشار١غ١بد اٌزذس٠ظ إٌّبعجخ ٌٍّزؼ١ٍّٓ ػٍٝ ِخزٍف اػّبسُ٘ 
اٌؼًّ ػٍٝ رط٠ٛش ِبدح ٔظش٠بد اٌٍغخ ٚثبٌزؼبْٚ ِغ اٌغٙبد اٌّؼ١ٕخ ِؼزّذح ػٍٝ اٌّظبدس ٚاٌطشق  اٌؾذ٠ضخ  -2

رٗ اٌٍغ٠ٛخ فٟ ٘زٖ اٌّبدح ٚا٠ؼب رط٠ٛش ِٙبساد اٌطالة اٌٍغ٠ٛخ اٌزٟ رغبػذ ػٍٝ ر١ّٕخ ٚلذسح اٌطبٌت فٟ ِٙبس

 ٚاٌفىش٠خ ٚاٌجؾض١خ ٌزٍج١خ ِزطٍجبد اٌؼًّ
ِبدح ٔظش٠بد اٌٍغخ ِٓ اٌذسٚط األعبع١خ ٚاٌّّٙخ اٌزٟ رٙذف اٌٝ رؼ١ٍُ اٌطٍجخ ٚو١ف١خ اٌفُٙ ٚاألطغبء اٌٝ  -3

 ٠خ ِٓ ؽ١ش اٌّؼٕٝ ٚاٌمٛاػذ اٌظؾ١ؾخ ٌٍغخ٘زٖ اٌّبدح اٌزٟ ٠غزط١غ ِٓ خالٌٙب وزبثخ إٌض ثبٌٍغخ اٌزشن
اػذاد اٌّالوبد اٌؼ١ٍّخ ٚإٌٛػ١خ اٌّؤٍ٘خ ٚاٌّزخظظخ فٟ ِغبي اٌٍغخ اٌزشو١خ ٌالعٙبَ فٟ االسرمبء ثّبدح  -4

 ٔظش٠بد اٌٍغخ اٌزٟ رٙذف اٌٝ ر١ّٕخ اٌفىش ٌٍطٍجخ ٚاٌزٟ ثذٚس٘ب رٙذف اٌٝ خذِخ اٌّغزّغ

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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ثبد ِؤ١ٍ٘ٓ ثبٌٍغخ اٌزشو١خ ٚاداثٙب اٌزٟ رؤٍُ٘ٙ ٌذخٛي اٌؾ١بح اٌؼ١ٍّخ ٠غؼٝ اٌمغُ اٌٝ رخش٠ظ ؽالة ٚؽبي -5

ثىفبح ٚفؼب١ٌخ ٚاٌّغبّ٘خ فٟ ثٕبء اٌؼشاق عٛاء فٟ اٌزذس٠ظ اٚ اٌزشعّخ اٚ غ١ش٘ب ِٓ اٌّغبالد اٌز٠ّٕٛخ اٌزٟ 

 رزطٍت اعبدح اٌٍغخ اٌزشو١خ فٟ ِغبالد ِخزٍفخ ِٕٙب اٌؼاللبد اٌؼبِخ ٚاٌّؤعغبد اٌؼبِخ 
 ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ اٌّمشسد ِخشعب .1

  اال٘ذاف اٌّؼشف١خ  - أ
 رٙذف اٌٝ خذِخ اٌّغزّغ   -1أ

 األ٘زّبَ ثذساعخ ػ١ٛة األطغبء ٚإٌطك ِٚشىالد اٌزخبؽت ٚاٌىالَ ٚػالعٙب اْ اِىٓ رٌه   -2أ

ا ٚط١بغخ اْ ٠ؼشف اٌطبٌت ا١ّ٘خ اٌزؾذس ثبٌٍغخ اٌزشو١خ ٚؽشق رٍفظٙب ٚاعٍٛثٙب ػٓ ؽش٠ك عّبػٗ -3أ

 عًّ ِف١ذح
رؼش٠ف اٌطٍجخ ػٍٝ اٌزم١ٕبد اٌؾذ٠ضخ فٟ دساعخ اٌٍغخ اٌزشو١خ ٚاٌزٟ ثذٚس٘ب ٠غزط١غ اٌطبٌت ػٍٝ  -4أ

 ط١بغخ ٔض أشبئٟ 
 

  ٌّمشساٌخبطخ ثب األ٘ذاف اٌّٙبسار١خ –ة 

أعئٍخ  ر١ّٕخ لذسح اٌطبٌت فٟ ِٙبسرٗ اٌٍغ٠ٛخ فٟ ِبدح ٔظش٠بد اٌٍغخ ٚاٌّٛاد األخشٜ ٚرٌه ثطشػ  –1ة 

ػٓ اٌّٛػٛع ِٓ لجً ِغّٛػخ ِٓ اٌطالة ٚاألعبثخ ػ١ٍٙب ِٓ لجً ِغّٛػخ اخشٜ صُ ٠زُ رظؾ١ؼ 

 اٌؼجبساد اٌخبؽئخ ثؼجبساد افؼً ٚاطؼ 

٠غت اْ ٠ىْٛ ٌٍطبٌت ِٙبساد فىش٠خ ػب١ٌخ العزخذاَ اٌٍغخ اٌزشو١خ فٟ ِغبالد وض١شح ِٓ خالي   –2ة 

 ٌغخ ػٍّٗ ٚثىبفخ أٛاػٙب ٚخبطخ ِبدح ٔظش٠بد اي

اْ ٠ىْٛ اٌطبٌت لبدس ػٍٝ ػًّ ثؾٛس ٔظش٠خ فٟ اٌٍغخ اٌزشو١خ  ٌٚٙغبرٙب ٚاٌّمبسٔخ ث١ٓ اٌٍغخ      -3ة 

    .اٌزشو١خ اٌؾذ٠ضخ ٚاٌمذ٠ّخ ٚرطٛس٘ب اٌزبس٠خٟ 

 
 ال٘ذاف اٌّٙبسر١خ ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

اعزؼّبي اٌغجٛسح ٌششػ اٌّبدح  -1

١ٔخ  اعزخذاَ ٚعبئً اال٠ؼبػ االٌىزشٚ -2

رى١ٍف اٌطالة ثؼًّ ثؾٛس   -3 

اػطبء رّبس٠ٓ لٛاػذ٠خ ٌٍطالة  -4

 ِؼشفخ اٌطبٌت ألعزشار١غ١بد اٌمشاءح ٚاٌزٍفع  -5

 

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 20دسعخ اٌغؼٟ اٌغٕٛٞ ثّب ف١ٙب األخزجبساد ٌٍفظً االٚي ٚاٌضبٟٔ اٌزؾش٠ش٠خ ثأؽزغبة : دسعخ  1-40

دسعبد ِٕٙب رؼزّذ ػً ؽؼٛس اٌطبٌت ِٚذٜ فؼب١ٌزٗ داخً  5دسعخ  20دسعخ ٌىً فظً ، ِٚٓ ػّٓ 

 اٌّؾبػشح ِٚشبسوزٗ ثبٌذسط  
 .األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اعزؼذاد االعبرزح ثبػطبء وبفخ اٌّؼٍِٛبد ٌٍطبٌت ٚرٛع١ٙٗ -1ط         

 أزبط اػّبي وزبث١خ ٚرشع١ّخ ِمجٌٛخ اوبد١ّ٠ب ِٓ لجً اٌطبٌت  -2ط

اٌؼًّ ثظٛسح فبػٍخ فٟ اٌظف اٌغبِؼٟ ٚػشٚسح اٌؼًّ ثّغؤ١ٌٚخ ٚثظٛسح اخالل١خ ػٕذ رٕف١ز  -3ط

اٌّشبس٠غ اٌفشد٠خ اٚ اٌغّبػ١خ 

 ػًّ ِمبسٔخ ث١ٓ إٌظش٠بد اٌٍغ٠ٛخ ٚاألدث١خ  -4ط   
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 ٌال٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ  

ػٍٝ شىً ِغب١ِغ اٚ اصٚاط  رى١ٍف اٌطٍجخ ثبٌؼًّ ػٍٝ رمذ٠ُ اٌّٙبَ اٌّٛوٍخ ا١ٌُٙ  -1

رى١ٍف اٌطٍجخ ثزشعّخ ثؼغ إٌظٛص األدث١خ اٚ اٌغ١بع١خ اٚ اٌمب١ٔٛٔخ   -2

رى١ٍف اٌطٍجخ ثبعزخذاَ اٌّفشداد ٚاٌمٛا١ِظ اٌؾذ٠ضخ اصٕبءوزبثخ ٔض أشبئٟ ثّبدح ٔظش٠بد اٌٍغخ  -3

اٌزشو١ض ػٍٝ ِٙبساد االرظبي فٟ اٌٍغخ اٌزشو١خ  -4

رشٔذ ٚاٌّغبالد اٌؼ١ٍّخ  اعٕبد اٌطٍجخ ثبٌزمظٟ ِٓ خالي األْ -5

ٚعٛد اٌّخزجشاد اٌزٟ رغبػذ اٌطبٌت اعز١ؼبة اٌّبدح ٚٚعٛد اٌّىزجبد ٚاٌؾبعٛة ٌزؾف١ض اٌطبٌت ػٍٝ   -6

 اٌىزبثخ ٚاٌزمظٟ 

 

 

 
 

 

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

٘ذاف ِٓ خالي اصبسح إٌمبػ ٚرجبدي األساء فبٌزفبػً ػجش إٌّبلشخ ث١ٓ اٌّذسط ٚاٌطالة  رط٠ٛش اال 1.د      

. ٚث١ٓ اٌطالة أفغُٙ ٠شىً اداح ل٠ٛخ ٌٍؼظف اٌزٕٟ٘ ث١ُٕٙ

ِٓ اٌّّىٓ اعزؼّبي ػ١ٍّبد فىش٠خ ِزٕٛػخ فٟ ِٛاعٙخ ؽشائك رفى١ش اخشٜ عٛاء رؼٍك األِش ثبٌشىً  2.د

رزؼ دسعٗ ثبعئٍخ اٚ ػشع ِشبوً رٛدٞ اٌٝ ؽٛاساد ِٕٚبلشبد ٚرجبدي اٚ اٌّؼّْٛ فؼٍٝ اٌّذسط اْ ٠ف

 .ٌألساء داخً اٌّغّٛػبد اٌظغ١شح ٚاٌىج١شح 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ .12

 Gökkuşağı Türkçe ders kitabı ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 Hitit, Türkçe öğreniyoruz(   اٌّظبدس)ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ 2
Türk Dili , Kemal Ateş 

 ث١ٕخ اٌّمشس .10

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
أٚ / اعُ اٌٛؽذح 

 اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 رؼش٠ف اٌٍغخ   -1  2 1-2-3

  
ٔظشٞ 

ٚاٌّشبسوخ 

ث١ٓ  اٌفؼ١ٍخ

األعزبر 

 ٚاٌطٍجخ 

20+20=40 

 ٔٙبئٟ 60

 خظبئض اٌٍغخ  -2  2 4-5-6

 
  

اٌخبطخ   إٌظش٠بد   -3  2 7-8-9

 ٌٛالدح اٌٍغخ

 

  

اٌؼبئالد اٌٍغ٠ٛخ  -4  2 10-11-12

ِٚٛلغ اٌٍغخ اٌزشو١خ 

 :ث١ٓ ٌغبد اٌؼبٌُ 
اٌٍغبد ِٓ ؽ١ش  -1

  اٌجٕبء
اٌٍغبد ِٓ ؽ١ش  -2

     (األطً ) اٌغزس 

  

و٠ٛٓ ٔظبَ اعظ د  -5  2 13-14-15

اٌؼاللخ ث١ٓ ) اٌٍغخ 

 ( اٌٍغخ ٚاٌفىش 
 

  

اٌٍغخ أٞ ٔٛع ِٓ   -6  2 16-17-18

 إٌظبَ 
 

  

 رؼش٠ف ػٍُ اٌٍغخ   -7  2 19-20-21
 

  

ٔظشح اٌٝ ربس٠خ ػٍُ   -8  2 22-23-24

 اٌٍغخ 
 

  

اٌّذاسط اٌشئ١غ١خ   -9  2 25-26-27

 ٌؼٍُ اٌٍغخ 
 

  

  فشٚع ػٍُ اٌٍغخ   -  10  2 28-29-30

 
  



  
 5الصفحة 

 
  

 اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 ( .... ,اٌزمبس٠ش , اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ) 
1- Sezai Güneş, Dilbilgisi 

2- Tufan Demir, Türkçe Dilbilgisi 

3- Kerim Demirci, Türkoloji için Dil 

Bilim 

4- Doğan Aksan , Her yönüyle Dil 

 
ِٛالغ االٔزش١ٔذ , ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ

.... 
1- www. “lur kcebilgi . com ” dil_bilimi 

2- www. “ isa_sari. Com” ders notlari 
وغيرها من المواقع ذات العالقة بالمادة الخاصة بنظريات اللغة 

 بدرج العنوان والحصول على الموقع واألستفادة منه                                             
 
 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .11

   

 مواكبة اللغة بشكل مستمر  -1

نظريات  رق الترجمة لتحويلها الى نصوص وقطع بمادةحدث القواميس والكتب وطأالتعرف على  -2

  اللغة

 يجب ان يكون للطالب لديه روح التعاون والعمل فيما بينهم  -3

  يجب ان يكون مهارات عالية في استخدام اللغة التركية  -4

يجب ان يكتسب الطالب األسس المعرفية للترجمة مما يعزز له الفرصة في العمل في السوق   -5

 
 

 

 

 
 

Prof. Dr. Siham Zengi 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 

 

http://www.isa_sari/


 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 عبيؼخ ثغذاد انًؤطظخ انزؼهًٛٛخ .1

 لظى انهغخ انززكٛخ انًزكش/ انمظى انؼهًٙ   .2

 /437TCONيبدح انًحبدصخ  ريش انًمزر/ اطى  .3

 اطجٕػٙ  أشكبل انحضٕر انًزبحخ .4

 طُٕ٘  انظُخ/ انفصم  .5

 طبػخ 192 (انكهٙ)ػذد انظبػبد انذراطٛخ  .6

 ٚهذس طؼذ انذٍٚ. و.أ  2016/  4/  21 ربرٚخ إػذاد ْذا انٕصف  .7

 انًمزراْذاف  -8

رٓذف انٗ رؼهٛى انطهجخ ٔكٛفٛخ فٓى يفزداد انهغخ انززكٛخ ٔانغًم انًظزخذيخ انذارعخ االطزؼًبل فٙ  -1

انحٛبح انٕٛيٛخ ٔرطٕٚز يٓبراد انزحذس ثٍٛ انطهجخ ٔرشغٛؼٓى ػهٗ كزبثخ عًهخ يفٛذح فٙ يبدح انًحبدصخ  

 .ثبنهغخ انززكٛخ يٍ حٛش انًؼُٗ ٔانمٕاػذ انصحٛحخ نهغخ 
انًالكبد انؼهًٛخ ٔانُٕػٛخ انًؤْهخ ٔانًزخصصخ فٙ يحبل انهغخ انززكٛخ نإلطٓبو فٙ االررمبء اػذاد  -2

 .ثٕالغ انززعًخ فٙ انؼزاق 
 رذرٚض انهغخ انززكٛخ فٙ يذارص حكٕيٛخ ٔخبصخ -3
 انؼًم فٙ ٔطبئم االػالو انُبطمخ ثبنهغخ انززكٛخ  -4
نمطبػبد انذٔنخ عًٛؼٓب ٔثبنزؼبٌٔ يغ انغٓبد انؼًم ػهٗ رطٕٚز ٔالغ انززعًخ يٍ ٔانٗ انهغخ انززكٛخ  -5

 .انًؼُٛخ ٔرطٕٚز يٓبراد انطالة انهغٕٚخ ٔانفكزٚخ ٔانجحضٛخ نزهجٛخ يزطهجبد انؼًم 
 .ٚؼشس انجزَبيظ فًٓب ٔافٛب نهفكز انشزلٙ ، انغزثٙ ٔنهضمبفبد انًزؼذدح ثبنهغخ انززكٛخ  -6

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

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

 ؛.البرنامج



 يخزعبد انًمزر ٔطزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .10

 األْذاف انًؼزفٛخ   -أ

 رؼهٛى انطبنت انغًم انززكٛخ ٔكٛفٛخ انُطك ثٓب  -1أ 

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

 سٚبدح انضمخ نذٖ انطبنت نزًكُّٛ يٍ انزحذس ٔانكزبثخ ثظٕٓنخ ثبنهغخ انززكٛخ    -3أ

 

 

 

 . األْذاف انًٓبرارٛخ انخبصخ ثبنًمزر  -ة 

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

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

 حش انطبنت ػهٗ انًشبركخ ثًبدح انًحبدصخ  –3ة

 

 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 طزٚمخ انمبء انًحبضزاد انُظزٚخ ٔاطزفبدح انطبنت يُٓب -1

 انمبء انًحبضزاد ثأػزًبد كزبة يُٓغٙ ٔيصبدر يظبػذح ثًبدح انًحبدصخ -2
 ركهٛف انطهجخ ثبطزخذاو انًفزداد ٔانمٕايٛض انحذٚضخ اصُبء انززعًخ3

 

 طزائك انزمٛٛى      

 

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



 

درعبد يُٓب رؼزًذ ػهٗ حضٕر انطبنت ٔيذٖ فؼبنٛزّ داخم  5درعخ  20درعخ نكم فصم ، ٔيٍ ضًٍ 

 انًحبضزح ٔيشبركزّ ثبنذرص

 درعخ نالخزجبر انُٓبئٙ انزحزٚز٘ 60: ة

 

 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 اطزؼذاد االطبرذح ثبػطبء كبفخ انًؼهٕيبد نهطبنت ٔرٕعّٛٓ -1ط

 اَزبط اػًبل كزبثٛخ ٔرزعًٛخ يمجٕنخ اكبدًٚٛخ يٍ لجم انطبنت -2ط

انؼًم ثصٕرح فبػهخ فٙ انصف انغبيؼٙ ٔضزٔرح انؼًم ثًظؤٔنٛخ ٔثصٕرح اخاللٛخ ػُذ رُفٛذ  -3ط

 يبػٛخانًشبرٚغ انفزدٚخ ٔانظ

    

 نالْذاف انٕعذاَٛخطزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

ثًبدح انًحبدصخ  ٚشًم عًٛغ انًحبٔر ػهٗ يذار  ٔيصبدر يظبػذحانمبء انًحبضزاد ثأػزًبد كزبة يُٓغٙ 

 انظُخ ٔاعزاء األيزحبَبد نهطهجخ ثبنًٕاد انزٙ رى اػطبءْب نٓى 

 طزائك انزمٛٛى    

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

درعبد يُٓب رؼزًذ ػهٗ حضٕر انطبنت ٔيذٖ فؼبنٛزّ داخم  5درعخ  20درعخ نكم فصم ، ٔيٍ ضًٍ 

 انًحبضزح ٔيشبركزّ ثبنذرص

 درعخ نالخزجبر انُٓبئٙ انزحزٚز٘ 60: ة

 (.انًٓبراد األخزٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕر انشخصٙ ) انًٓبراد انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ انًُمٕنخ  -د 

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

 اصبرح اَزجبّْ ٔإثمبءِ فٙ عٕ انًحبضزح ثزٕعّٛ األطئهخ نّ -2د

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

 



 ثُٛخ انًمزر .11

يخزعبد انزؼهى  انظبػبد األطجٕع

 انًطهٕثخ

 طزٚمخ انزمٛٛى طزٚمخ انزؼهٛى أٔ انًٕضٕع/ اطى انٕحذح 

 فصهٙ  َظز٘ لصخ ألزأ اَذ نُزٖ  6 1-2

20  +20=40 

 َٓبئٙ  60

   ثٛزٙ ٔيُشنٙ   6 3-4

لصخ أنى َُزمم إنٗ ْذا   6 5

 انجٛذ

  

   فٙ انًطؼى   6 6

لصخ ْم رصذق ثٙ أو   6 7-8

 ثبنحًبر 

  

   انزظٕق    6 9-10

لصخ نٛصجح انزبطؼخ   6 11-12

 ٔانزظؼٌٕ  

  

   انصحخ  6 13

   لصخ اَذ اٚضب ػهٗ حك   6 14

   انظكٍ    6 15-16

لصخ خجز طؼٛذ ثًغئ   6 17-18

 اَضٗ انفٛم 

  

  انزمص   6 19-20

 

 

 

   األرصبل انٓبرفٙ    6 21-22



 انجُٛخ انزحزٛخ  .12

 Gökkuşağı Türkçe ders kitabı ـ انكزت انًمزرح انًطهٕثخ 1

 Hitit, Türkçe öğreniyoruz (  انًصبدر)ـ انًزاعغ انزئٛظٛخ 2

Türk Dili , Kemal Ateş  

اـ انكزت ٔانًزاعغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب                 

 ....  (,انزمبرٚز , انًغالد انؼهًٛخ ) 

Gökkuşağı Türkçe ders kitabı 

يٕالغ االَززَٛذ , ة ـ انًزاعغ االنكززَٔٛخ

.... 

 ( مادة المحادثة ) موقع تعليم اللغة التركية لألجانب 

 

 خطخ رطٕٚز انًمزر انذراطٙ  .13

   

مواكبة اللغة بشكل مستمر والتعرف على احدث القواميس والكتب وطرق الترجمة لتحويلها الى نصوص 
 وقطع بمادة المحادثة  

 

 

 

   لصخ يبء انًبء األرَت  6 23-24

   انظفز    6 25

   فٙ انفُذق    6 26-27

   انؼًم ، انٕظٛفخ ، انًُٓخ     6 28

   انجزٚذ    6 29

 انكًبرن  6  30

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   يلدز سعد الدين عبد الغني . م 
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 خايؼح تغذاد/ كهيح انهغاخ انًؤسسح انرؼهيًيح .1

   قسى انهغح انرشكيح ٔاداتٓا   انًشكض/  ػهًي انقسى ال .2

   211TIT\يذخم انٗ انرشخًح  سيض انًقشس/ اسى  .3

 ساػح اسثٕػيا  5 أشكال انحضٕس انًراحح .4

 فصهي انسُح/ انفصم  .5

 شؼثيريٍ / ساػح  320 (انكهي)ػذد انساػاخ انذساسيح  .6

ٔداد خاسى يحًذ . د.و  2016\5\24 ذاسيخ إػذاد ْزا انٕصف  .7

 أْذاف انًقشس .8
 ذؼشيف انطانة تًثادئ ٔاصٕل انرشخًح  -1 

 ذؼشيف انطانة تؼُاصش اندًهح ٔاالسرفادج يُٓا في ذشخًح انُصٕص  -2

 ذًكيٍ انطانة يٍ ذشخًح اندًم يٍ انهغح انرشكيح انٗ انهغح انؼشتيح ٔتانؼكس  -3

 دٖ انطانة صيادج انخضيٍ يٍ انًصطهحاخ ل -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



  
 2صفحة ال

 
  

 ٔطشائق انرؼهيى ٔانرؼهى ٔانرقييى يقشساخ اليخشج .10

  ْذاف انًؼشفيح األ -أ
 ذؼشيف انطانة تًثادئ ٔاصٕل انرشخًح  -1أ

 ذؼشيف انطانة تًٕاقغ ػُاصش اندًهح اثُاء انرشخًح  -2أ

 ذؼشيف انطانة تانًصطهحاخ االكثش ذذأال في انهغح  -3أ
  -4أ
  -5أ
   -6أ

  .يقشسانخاصح تال يحانًٓاساخاألْذاف   -ب 

 اػذاد انطانة نهرشخًح يٍ خالل انرذسج في ذشخًح اندًم يٍ انثسيطح انٗ اندًم انًشكثح    –1ب

 ذؼهيى انطانة كيفيح حفع انًصطهحاخ ٔاالسرفادج يُٓا في انرشخًح   –2ب

   -3ب

     -4ب
 طشائق انرؼهيى ٔانرؼهى      

 

ٔانُقاش داخم انقاػح   يٍ خالل انًحاضشاخ-1

ذذسية انطانة ػهٗ اسرخذاو انًصطهحاخ االكثش ذذأال في انرشخًح يٍ خالل اسرخذاو ْزِ  -2

انًصطهحاخ في خًم تسيطح  

 اػطاء انطانة ٔاخة تيري يرضًٍ ذشخًح خًم يشادفح نهدًم انًرشخًح في انًحاضشج -3

 

 
 طشائق انرقييى      

 ايرحاَاخ َٓايح انسُح  -5ايرحاَاخ شٓشيح  -4ٔاخة تيري  -3اخ يٕييح ايرحاٌ -2انًشاسكح انصفيح -1

 

 

 
 األْذاف انٕخذاَيح ٔانقيًيح  -ج

 ػهٗ انطانة اكًال انٕاخة انكراتي في انٕقد انًحذد -1ج

 انًشاسكح داخم انقاػح -2ج

 انؼًم انًشرشك تيٍ انطالب يؼضص انرٕاصم تيُٓى -3ج

   -4ج

  
 ػهى طشائق انرؼهيى ٔاند    

 

 طشيقح انقاء انًحاضشاخ انُظشيح  -1
 ذطثيقاخ ػهٗ اسرخذاو انًفشداخ في ذشخًح خًم تسيطح  -2

 
 طشائق انرقييى    



  
 3صفحة ال

 
  

 

 يٍ خالل انًشاسكح انصفيح ٔانرفاػم يغ انًادج  -1
 يٍ خالل ذقييى االيرحاَاخ انيٕييح ٔانشٓشيح ٔايرحاَاخ َٓايح انسُح  -2

 

 

 
(. انًٓاساخ األخشٖ انًرؼهقح تقاتهيح انرٕظيف ٔانرطٕس انشخصي ) انًُقٕنح انرأْيهيح انؼايح ٔ انًٓاساخ -د 

 ذسهيى انٕاخة انًؼطٗ  -1د

 يحأنح ػذو ذكشاس االخطاء في ذشخًح انكهًاخ  -2د

 اسرخذاو االَرشَد في اسرخشاج يؼاَي انكهًاخ  -3د

    -4د



  
 4صفحة ال

 
  

 تُيح انًقشس .11

يخشخاخ انرؼهى  انساػاخ األسثٕع

 انًطهٕتح
أٔ / ٔحذج اسى ال

 انًٕضٕع
 طشيقح انرقييى طشيقح انرؼهيى

يؼشفح انطانة يثادئ  ساػح  5 1

 انرشخًح 
يثادئ انرشخًح 

 ٔاساسياذٓا
  

   يفٕٓو انرشخًح    2
 –إَاع انرشخًح    4

انرشخًح انرحشيشيح  

  

  انرشخًح انفٕسيح     5
  يصادس انرشخًح     6

انخطٕاخ انؼًهيح    7

ل نهرشخًح ٔيشاك

انرشخًح  

  

  ذشخًح اندًهح انفؼهيح     8

ًَارج يٍ اندًم    9

انفؼهيح  
  

   ذشخًح اندًم االسًيح   10
ًَارج يٍ اندًم    11

 االسًيح
  

ذشخًح خًم انًثُي    12

 نهًدٕٓل 
  

ًَارج يٍ خًم انًثُي    13

 يدٕٓلنم
  

ذشخًح خًم انًثُي    14

 نهًؼهٕو
  

يثُي ًَارج يٍ خًم ال   15

 نهًؼهٕو
  

ذشخًح اندًم    16

 االسرفٓاييح 
  

ًَارج يٍ اندًم    17

 االسرفٓاييح 
  

   ذشخًح انًصطهحاخ    18
   يصطهحاخ ػهًيح    19
   يصطهحاخ سياسيح   20
   يصطهحاخ اقرصاديح    21
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 انثُيح انرحريح 

 ال توجد  ـ انكرة انًقشسج انًطهٕتح 1

 :arapçada yaygın kelime ve kalıplar-1(   انًصادس)ـ انًشاخغ انشئيسيح 2
yar.Doç.Dr. cihaner Akçay. 2-Arapça çeviri 

kılavuzu: Emrullah eşler- Musa Yıldız. 3-
Türkçe Deyimler sözlüğü: Sevil İnan 

               ـ انكرة ٔانًشاخغ انري يٕصٗ تٓا  ا

 ( .... ,انرقاسيش , انًدالخ انؼهًيح ) 
1-Çevirinin ABC’si : Şehnaz Tahir 

Gürçağlar , الصحف اليومية واجملالت 

يٕاقغ االَرشَيد , ب ـ انًشاخغ االنكرشَٔيح

.... 
 

 
 خطح ذطٕيش انًقشس انذساسي  .12

   

ػهٗ انطانة ذطٕيش يٓاساذّ اكثش تًراتؼح انثشايح االخثاسيح ٔانًُٕػح ٔاسرخذاو االَرشَد  

 

 

 
 

 

 

وداد جاسم محمد  . د.م
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ًَارج يٍ انرشخًح    26
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 رموذج وصف المقرن

 

 وصف المقرر

 

 

 ٚخ انهغبدكم انًإعغخ انزؼهًٛٛخ .1

   انمغى انزشكٙ انًشكض/  ػهًٙ انمغى ال .2

 436TOL \انؼثًبَٛخ انهغخ سيض انًمشس/ اعى  .3

 عبػخ اعجٕػٛب 4 أشكبل انذؼٕس انًزبدخ .4

 فظهٙ انغُخ/ انفظم  .5

 (شؼجزٍٛ) عبػخ عُٕٚب  256 (انكهٙ)ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .6

 ثششٖ ؽبْش ججش. و.و  2016\5\24 ربسٚخ ئػذاد ْزا انٕطف  .7

 أْذاف انًمشس .8
 
ْٙ انهغخ االداسٚخ ٔاالدثٛخ ناليجشاؽٕسٚخ انؼثًبَٛخ نهفزشح انًذظٕسح ٔ ٔلٕاػذْب انهغخ انؼثًبَٛخانزؼشف ػهٗ -1

اٌ انكثٛش يٍ انذٔل ٔيٍ ػًُٓب انذٔل انؼشثٛخ كبَذ رشصح رذذ  ػشش ٔانؼششٍٚ ٔكًب َؼهى انثبيٍثٍٛ انمشٍَٛ 

 عٛطشح انذكى انؼثًبَٙ 
 .نٓزِ انفزشح انُزبجبد انؼهًٛخ ٔاالدثٛخ ٔاالداسٚخ ٔانزٙ رًثهذ ثبنًخطٕؽبد انًزُٕػخ ٔانغضٚشح انزؼشف ػهٗ -2

فٓى اسس ْزِ انذمجخ كَٕٓب يٍ انهغبد انزشكٛخ انمذًٚخ ففٙ ْزِ انذبنخ ركٌٕ انؼاللخ يشزشكخ ثٍٛ انهغخ  -3

 .نثالسانهغبد اْزِ انؼشثٛخ ٔانزشكٛخ ٔدزٗ انفبسعٛخ كٌٕ انؼثًبَٛخ خهٛؾ يٍ 

انًزبدف   رغض ثٓب انكثٛش يٍ االيبكٍ يُٓبكَٕٓب دساعخ انُظٕص انًزؼهمخ ثٓزِ انهغخ  فٓى ػشٔسح-4

 ٔانًشاكض انًخزظخ ٔدزٗ انجٕٛد 
 

 

 

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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 ٔؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى يمشساد اليخشج .10

  ْذاف انًؼشفٛخ األ -أ
نًٓب فٙ انًشدهخ انثبنثخ يٍ خالل انزطجٛك ػهٗ اٌ ٚشاجغ انطبنت لٕاػذ انهغخ انؼثًبَٛخ انزٙ رغ  -1أ

     .رذٕٚهٓب 

. اٌ ٚزؼهى كٛفٛخ رذٕٚم انكثٛش يٍ انًفشداد يٍ انهغخ انؼثًبَٛخ انٗ انالرُٛٛخ ٔثبنؼكظ  -2أ

ػُذ رذٕٚم انُض انٗ انذشٔف انالرُٛٛخ نزغٓٛم ػًهٛخ يؼبفخ انٗ انذشٔف يؼشفخ سيٕص ٔاشبساد  -3أ

 لذٚىلشاءح انُض انؼثًبَٙ ال
 انزٙ اعزخذيذ نكزبثخ انهغخ انؼثًبَٛخ سفخ إَاع انخطٕؽعو -4أ
يؼشفخ ؽشٚمخ كزبثخ ثؼغ اشكبل انذشٔف انؼثًبَٛخ نزغٓٛم انمشاءح ٔثبنزبنٙ انزذٕٚم انٗ انذشٔف  -5أ

 انالرُٛٛخ
 

  .يمشسانخبطخ ثبل ٚخانًٓبساداألْذاف   -ة 

: رذسٚت انطبنت ػهٗ رذٕٚم انُظٕص  1ة

(. انذشٔف انالرُٛٛخ ) يٍ انؼثًبَٛخ انٗ انزشكٛخ انذذٚثخ   -أ         

(. انذشٔف انؼشثٛخ ) يٍ انزشكٛخ انذذٚثخ انٗ انؼثًبَٛخ   -ة       

. انًشبسكخ انفبػهخ نهطبنت ثزذٕٚهّ نهُظٕص انزٙ ٚؼشػٓب ػهّٛ االعزبر   -2ة 

ْبسح فك سيٕص ثؼغ ػشع االعزبر نًُبرج يخزهفخ يٍ انًخطٕؽبد ٔرؼهٛى انطبنت ػهٗ و  -3ة 

  .انذشٔف انًجًٓخ 

      انزؼشف ػهٗ إَاع انخطٕؽ انؼشثٛخ – 4ة 

  
 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

ْب يٍ انؼثًبَٛخ انٗ يشبسكخ انطبنت ثزذٕٚمكزبثخ َض ػهٗ انغجٕسح ٔيٍ خالل انمبء انًذبػشاد انُظشٚخ ٔ

َٕع نزذٕٚم اػطبء انطبنت ٔاجت ثٛزٙ ػبفخ انٗ ٔرظذٛذٓب يٍ لجم انزذسٚغٙ ا انزشكٛخ انذذٚثخ ٔثبنؼكظ

 اػبفخ انٗ االيزذبَبد انٕٛيٛخ انًفبجئخ ٔانٕاجت انجٛزٙ ٔااليزذبَبد انفظهٛخ ٔانُٓبئٛخانُظٕص اخش يٍ 

 

 
 ؽشائك انزمٛٛى      

 

 20انزذشٚشٚخ ثبدزغبة  نهفظم االٔل ٔانثبَٙ دسجخ انغؼٙ انغُٕ٘ ثًب فٛٓب االخزجبساد : دسجخ  40

دسجبد يُٓب رؼزًذ ػهٗ دؼٕس انطبنت ٔيذٖ فؼبنٛزّ داخم  5دسجخ  20، ٔيٍ ػًٍ  سجخ نكم فظمد

 ٔااليزذبَبد انٕٛيٛخ انغشٚؼخ انًذبػشح ٔيشبسكزّ ثبنذسط

 دسجخ نالخزجبس انُٓبئٙ انزذشٚش٘ 60: ة
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 األْذاف انٕجذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ج

 ددػهٗ انطبنت اكًبل انٕاجت انكزبثٙ فٙ انٕلذ انًخ -1ج

 انًشبسكخ داخم انمبػخ  -2ج

 انزظشف ثبخالق ػبنٛخ ٔرذًم انًغإٔنٛخ فٙ كزبثخ انٕاجت -3ج

االدثٙ  فٓى ٔرزٔق انُض   -4ج

 

 

  
 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 ٔػذو اػبػزّ يذبػشاد خبطخ نهطهجخ رٕػخ نٓى ايكبَٛخ دغبة انٕلذ فٙ االيزذبٌ  -1
 ثشكم الئكٔانزظشف  انزبكٛذ ػهٗ انجبَت االخاللٙ ػُذ اداء االيزذبَبد فٙ االثزؼبد ػٍ انغش -2
 ثٍٛ انطهجخ ٔػشٔسح انؼًم كفشٚك ٔرظذٛخ اخطبء االخشٍٚانٕؽُٛخ انزبكٛذ ػهٗ صسع انهذًخ  -3

 

 
 ؽشائك انزمٛٛى    

 

 انًشبسكخ انظفٛخ ٔانزفبػم داخم انمبػخ انذساعٛخ -1
 ٔانفظهٛخ َٔٓبٚخ انغُخااليزذبَبد انٕٛيٛخ  -2

 

 

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

 رغهٛى انؼًم أ انٕاجت ثبنٕلذ انًذذد ٔثشكم يمجٕل -1د

 انزٕاطم يغ االخشٍٚ ٔانؼًم كفشٚك -2د

 ح ػذح يشادأ انُذٕ٘ػذو ركشاس االخطبء االيالئٛخ  -3د

اعزخذاو االَزشَذ الٚجبد َظٕص ػثًبَٛخ ٔاالؽالع ػهٗ كٛفٛخ رذٕل انذشٔف ٔانشيٕص   -4د

  انًغزخذيخ 
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 ثُٛخ انًمشس .11

األ

عجٕ

 ع

ؽشٚمخ  أٔ انًٕػٕع/ اعى انٕدذح  يخشجبد انزؼهى انًطهٕثخ انغبػبد

 انزؼهٛى
 ؽشٚمخ انزمٛٛى

1-2 4 
رزكٛش انطبنت ثمٕاػذ انهغخ 

 انؼثًبَٛخ 
 نمٕاػذ انهغخ انؼثًبَٛخ يشاجؼخ -1

انمبء 

انًذبػشح 

 ٔػًهٛب َظشٚب
 

3 // 
كزبثخ انُض ثبنؼثًبَٛخ ٔرٕجّٛ 

انطبنت ػهٗ كٛفٛخ رذٕٚهّ انٗ 

 ٔٚكٌٕ انًخشج  انزشكٛخ انذذٚثخ
  // َض نشُبعٙ -3

  // َض نؼٛبء ثبشب -4 // // 4

 اداء ايزذبٌ رذشٚش٘  َض نُبيك كًبل -5   5

   ط انذٍٚ صادحَض نشى -6   6

   َض نًؼهى َبجٙ -7   7

   َض نزٕفٛك فكشد -8   8

   َض نخبنذ ػٛبء -9   9

10   
 َض اخش نزٕفٛك فكشد -10

 
  

 اداء ايزذبٌ رذشٚش٘  َض نجُبة شٓبة انذٍٚ -11   11

   َض نشجبئٙ صادح اكشو -12   12

   َض نؼجذ انذك دبيذ -13   13

   صادحَض نغبيٙ ثبشب  -14   14

   َض الدًذ ٔفٛك -15   15

   َض نًذًذ سؤٔف -16   16

   َض نذغٍٛ جبْذ -17   17

18  
 ثبنزشكٛخ انذذٚثخكزبثخ انُض 

ٔرٕجّٛ انطبنت ػهٗ كٛفٛخ رذٕٚهّ 

 انؼثًبَٛخانٗ 
 اداء ايزذبٌ رذشٚش٘  َض نًذًذ ػبكف اسطٕ٘ -18

   َض الدًذ ْبشى -19   19

   َض اخش نشُبعٙ -20   20

   َض نخبنذح ادٚت -21   21

   َض نٛؼمٕة لذس٘ -22   22

 اداء ايزذبٌ رذشٚش٘  َض نشفٛك خبنذ لشا٘ -23    -23

   َض اخش نُبيك كًبل -24   24

   ثٛبرهٗ   كًبل نٛذٛٗ َض  -25     25

   َظٛف نغهًٛبٌ َض  -26   26

 اداء ايزذبٌ رذشٚش٘  َض نششبد َٕس٘ -27    27

   َض نفبنخ سفمٙ -28    28

   َض نفبسٔق َبفز -29   29

  َض نشفٛك خبنذ -30   30
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 انجُٛخ انزذزٛخ  .12

 ال يوجد كتاب منهجي ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

 Osmanlı Türkçesi Grameri -Faruk TimortaŞ -1(   انًظبدس)ـ انًشاجغ انشئٛغٛخ 2

2- Kolay Osmanlıca –Ziyad Ak Koyunlu 

3- Osmanlı Türkçesi –Ismail Halcı Ak Soyak 

4- Osmanlı Türkçesi 10 Ders Kitabı -Ercan 

Demir,Vildan Kaya Erbatur 

 وغريها من املصادر اليت حتتوي على نصوص وقواعد اللغة العثمانية

               ـ انكزت ٔانًشاجغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب  ا

 (  ....,انزمبسٚش , انًجالد انؼهًٛخ ) 
Belleten dergisi 

 
Osmanlıca Eğitim ve Kültür Dergisi 

يٕالغ االَزشَٛذ , ة ـ انًشاجغ االنكزشَٔٛخ

.... 
WWW.osmanlicadergi.com 

 
 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .13

 ػهٗ انطبنت رطٕٚش يٓبسارّ اكثش ثبعزخذاو االَزشَذ  -1
رشكٛخ انذذٚثخ ٔثبنؼكظ رؼزًذ ػهٗ كثشح االؽالع اٌ انمذسح ٔايكبَٛخ رذٕٚم انُظٕص يٍ انؼثًبَٛخ انٗ ال -2

ػهٗ انُظٕص فكهًب كثش رذٕٚم انُظٕص كهًب صادد يؼشفخ انطبنت ثكٛفٛخ انزذٕٚم ٔفك سيٕص 

انذشٔف فؼهٗ انطبنت االكثبس يٍ يشاجؼخ انًكزجبد نالؽالع ػهٗ اكجش ػذد يٍ انكزت فٙ ْزا 

  .االخزظبص

ثبنهغبد انزشكٛخ انمذًٚخ خبطخ انؼثًبَٛخ يٍ اجم انزؼشف ػهٗ  انزٕاطم يغ انجبيؼبد انزشكٛخ انًخزظخ -3

. َزبجبد اكثش يٍ انُظٕص ٔاٚؼب انزٕاطم يؼٓب ثٓزا انًجبل

 

 

 
 

 

 

 

 بشر  طاش  جش  عل  . م.م
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الثشرعة الشا لة   \اللعثطانة   العغة طاد  


