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معلومات المادة
المتطلب السابقاسم المادةرقم المادة

1) / تركي 1مھارات لغویة (014011105

وقت نوع المادة
رقم القاعةالمحاضرة

 – 09:45اختیاري     إجباري     متطلب كلیة      متطلب تخصص متطلب جامعة     
11:15

11:15 – 
12:45

02205

02205

معلومات عضو ھیئة التدریس

رقم االسم
الساعات رقم الھاتفالمكتب

البرید اإللكترونيالمكتبیة

078036843مجد الخطیب
2

احد / ثالثاء
01:00 – 
02:00

malkhteeb@philadelphia3.onmicrosoft.co
m

نمط التعلم المستخدم في تدریس المادة

نمط التعلم المستخدم
       تعلم وجاھي                        تعلم الكتروني                  تعلم مدمج

نموذج التعلم المستخدم

وجاھيغیر متزامنمتزامنالنسبة المئویة
100%

وصف المادة

وصف المادة 
یخص ھذا المساق الطلبة المبتدئین لتزویدھم بمعرفة اساسیة في اللغة التركیة إلبقائھم 
على اتصال بھا ولتنمیة مھاراتھم األساسیة في استیعاب اللغة عن طریق التمارین اللفظیة 
والمكتوبة, كما انھ یعرض الحیاة والثقافة التركیة من خالل نصوص ادبیة.

مخرجات تعلم المادة

رمز مخرج تعلم مخرجات تعلم المادةالرقم
المرتبط للبرنامج

المعرفة



K1معرفة الطالب بالحروف التركیة واللفظ وتركیب الجملةTU1
K2معرفة الطالب بالقواعد االساسیةTU2
K3معرفة الطالب بالثقافة التركیةTU3
K4معرفة الطالب كیفیة التعامل مع الجمل االسمیة والفعلیةTU4

المھارات
S1یعبر الطالب عن ما حدث معھ بالماضي و ما یحدث معھ حالیا و عن خططھ المستقبلیةTUR1
S2كتابة یومیاتھم والتعبیر عن ھوایاتھم والتعریف بأنفسھم وعائلتھم ومحیطھمTUR2
S3استخدام الجمل البسیطة بالمعامالت الیومیةTUR3

الكفایات
C1كتابة فقرات صغیرة عما تعلموهTURK1
C2( ...... في الصف او المتجر او السوق او المشفى) عمل عرض تمثیلي صغیرTURK2
C3عمل مشروع لغويTURK3

مصادر التعلم
 Yedi İklim Türkçe A1 اسم الكتاب :الكتاب المقرر

Yunus Emre Enstitüsüالكاتب : المعھد الثقافي التركي 
.Karbey Yayıncılık Eğitim ve Dan. Hiz. San. Tic.Ltd. Ştiدار النشر: 

İstanbul A1الكتب والمراجع الداعمة
Yeni Hitit A1

/https://www.yee.org.trالمواقع اإللكترونیة الداعمة
افتراضیة            أخرى  منصة تعلیمیة               مختبر                   قاعة دراسیةالبیئة المادیة للتدریس         

الجدول الزمني للقاء الطلبة والمواضیع المقررة

األسبو
المرجعالمھامأسلوب التعلم*الموضوعع

شرح رؤیة ورسالة الكلیة، واھداف ومخرجات 1
تعلم المادة 

الخطة الدراسیةمحاضرةوجاھي

التعارف بین شخصین-2
تبادل التحیة والوداع-

تطبیق اثناء وجاھي
المحاضرة

3

التدریب على الحروف التركیة-
التدریب على االصوات التركیة-
قاعدة التوافق الصوتي-
مفردات-

تطبیق اثناء وجاھي
المحاضرة

4

اسماء االشارة-
لواحق الجنسیة واللغة-
االعداد-
الحقة الجمع-

تمارینوجاھي

5

الجملة االسمیة-
التعریف بالعائلة-
الحقة حالة اإلیجاد-
األلوان-

تعلم تشاركيوجاھي



6

الفعل المضارع-
عن واإلجابة النصوص قراءة -

اسئلتھا
تدریبات على استخدام الفعل المضارع بحاالت 
السؤال واالثبات والنفي

عرض شرائحوجاھي

7
حروف الجر (من / الى)-
مراجعة عامة-

تعلم معكوسوجاھي

8

الساعة- 
الفعل الماضي الشھودي- 

- قراءة النصوص واالجابة عن اسئلتھا

عرض شرائحوجاھي

9

قبل / بعد-
تراكیب ولواحق لغویة-
(الكیلو/ القیاس ادوات استخدام -

التسوق عملیات في ....) المتر اللتر/ 
وقراء النصوص المتعلقة بھا

الفصول واالشھر واالیام

تعلم ذاتيوجاھي

10

ضمائر الملكیة-

الفعل المستقبل-

القراءة: مختارات من حجي بایرم ولي

تعلم تشاركيوجاھي

11

التعریف بالمھن-

اسماء اعضاء الجسم-

المحادثة: ما ھي ھوایاتك؟-

القراءة: المھن التقلیدیة - النَّحاس

تعلم من خالل وجاھي
المشاریع

12

االسم الموصول (الذي/التي)-
القراءة: في الطائرة/ الرجل السریع-
مراجعة عامة-

محاضرةوجاھي

13
تدریبات على القراءة-
حالة الطقس-
فعل االمر-

عرض شرائحوجاھي

14
قصة كلمة (الو)-
القراءة واالستیعاب-

المقارنة / التفضیل

تعلیم معكوسوجاھي

15
نھایة االسبوع في جزیرة (بیوك ادا)-
المشي في الطبیعة-
انواع السیاحة-

عرض شرائحوجاھي

وجاھياالمتحان النھائي16
تشمل أسالیب التعلم: محاضرة، تعلم معكوس، تعلم من خالل المشاریع، تعلم من خالل حل المشكالت، تعلم تشاركي... الخ.*

مساھمة المادة في تطویر مھارات الطالب



استخدام التكنولوجیا
تمكن الطالب من استخدام التكنولوجیا في عملیتي العلیم والتعلم وتساعد المواد المحملة على مودل في تطویر مھاراتھم 
التكنولوجیة وحل المشكالت التقنیة عبر االستعانة بزمالئھم او بالفرق الفنیة المختصة بالجامعة مثل مركز الحاسوب

مھارات االتصال والتواصل
تسام ھذه المادة بتطویر مھارات االتصال والتواصل حیث انھ یتعلم الطالب كیفیة حل المشكالت بالتعاون مع زمالئھ 
وتقبل الرأي االخر من جھة وباستخدامھ لما تعلمھ من اللغة التركیة یتعلم الطالب كیفیة التواصل مع االشخاص من 

الثقافات المختلفة وتقبلھم
التطبیق العملي في المادة

یكون التطبیق من خالل اسالیب تعلم مختلفة مثل التعلیم المعكوس والتعلم الذاتي والتعلم التشاركي 
وباستخدام التكنولوجیا

سالیب تقییم الطلبة وتوزیع العالمات  أ

توقیت التقییم العالمةسلوب التقییمأ
(األسبوع الدراسي)

مخرجات تعلم المادة 
المرتبطة بالتقییم

امتحان منتصف الفصل

كافة المواضیع االسبوع الثامن 30%
المشروحة من 
بدایة الفصل الى 
االسبوع الثامن

أعمال فصلیة*

االسبوع الخامس  30%
عشر

واجبات -
بیتیة

تقدیم -
موضوع 
محادثة 

متعلق بما 
تعلمھ 
الطالب

تقدیم -
مشروع 

عملي

االمتحان النھائي
االسبوع السادس  40%

عشر
كافة المواضیع 
التي تم شرحھا 
بالمساق

%100المجموع
تشمل: امتحانات قصیرة، أعمال صفیة ومنزلیة، عرض تقدیمي، تقاریر، فیدیو بصوت الطالب، مشروع.                       *

مواءمة مخرجات تعلم المادة مع أسالیب التعلم والتقییم
أسلوب التقییم**أسلوب التعلم*مخرجات تعلم المادةالرقم

المعرفة
K1مشاركة وجاھيمعرفة الطالب بالمفردات الالزمة

ومناقشة



K2واجبات بیتیةوجاھيمعرفة القواعد االساسیة
K3مشاركة وجاھيمعرفة نقاط التشابھ واالختالف بین العربیة والتركیة

ومناقشة
المھارات

S1مشروع فرديوجاھيتعبیر الطلبة عن رأیھم بمسألة ما
S2مشروع فرديوجاھيالحدیث عن ھوایاتھم ورغباتھم وخططتھم المستقبلیة
S3 استخدام اللغة البسیطة للتعبیر عن حدث حصل معھم او بتسوقھم او

بمعامالتھم الیومیة
مشروع جماعيوجاھي

الكفایات
C1مشاركة وجاھياستخدام اللغة البسیطة بالمحادثة والقراءة والكتابة واالستماع

ومناقشة
C2مشروع جماعيوجاھيعمل مناظرة
C3عرض تقدیميوجاھيعمل مشروع لغوي

تشمل أسالیب التعلم: محاضرة، تعلم معكوس، تعلم من خالل المشاریع، تعلم من خالل حل المشكالت، تعلم تشاركي... الخ.* 
**تشمل أسالیب التقییم: امتحان، مشروع فردي/ جماعي، واجبات منزلیة، عرض تقدیمي، المشاركة والمناقشة، امتحان قصیر... الخ. 

سیاسات المادة
متطلبات السیاسةالسیاسة

).%35) والحد األدنى للعالمة النھائیة ھو (%50الحد األدنى للنجاح في المادة ھو (النجاح في المادة

الغیاب عن 
االمتحانات

 عمید بھ یقبل قھري عذر أو مریض عذر بدون عنھ معلن فصلي امتحان عن یتغیب من كل
عالمتھ في وتحسب االمتحان ذلك في صفر عالمة لھ توضع المادة، تطرح التي الكلیة 

.النھائیة
 التي الكلیة عمید بھ یقبل قھري أو مریض بعذر عنھ معلن فصلي امتحان عن یتغیب من كل

ھذه وفي العذر، زوال تاریخ من أسبوع خالل عذره یثبت ما یقدم أن علیھ المادة، تطرح 
.الحالة على مدرس المادة أن یعقد امتحاناً تعویضیاً للطالب

 تطرح التي الكلیة عمید بھ یقبل قھري عذر أو مریض بعذر نھائي امتحان عن تغیب من كل
.المادة علیھ أن یقدم ما یثبت عذره خالل ثالثة أیام من تاریخ عقد ذلك االمتحان

الدوام (المواظبة) 

) من مجموع الساعات المقررة للمادة، أي ما یعادل %15ال یسمح للطالب بالتغیب أكثر من (
ست محاضرات أیام (ن ر)، وسبع محاضرات أیام (ح ث م). وإذا غاب الطالب أكثر من 

) من مجموع الساعات المقررة للمادة دون عذر مرضي أو قھري یقبلھ عمید الكلیة، 15%(
یحرم من التقدم لالمتحان النھائي وتعتبر نتیجتھ في تلك المادة(صفراً)، أما إذا كان الغیاب بسبب 
المرض او لعذر قھري یقبلھ عمید الكلیة التي تطرح المادة ، یعتبر منسحباً من تلك المادة وتطبق 

علیة أحكام االنسحاب. 

النزاھة األكادیمیة
العقوبات تطبیق ویتم خاصًا، اھتمامًا األكادیمیة النزاھة موضوع فیالدلفیا جامعة تولي 

مثل: األكادیمیة النزاھة ینتھك بعمل القیام علیھ یثبت بمن الجامعة تعلیمات في علیھا المنصوص 
الغش، االنتحال (السرقة األكادیمیة)، التواطؤ، حقوق الملكیة الفكریة.

مخرجات تعلم البرنامج التي یتم تقییمھا في المادة
الرق
اسم المادة التي مخرجات تعلم البرنامجم

مستوى األداء أسلوب التقییمتقیم المخرج
المستھدف



وصف متطلبات تقییم مخرجات تعلم البرنامج في المادة
رقم 

المخر
ج

الوصف التفصیلي لمتطلب تقییم المخرج

سلم تقییم أداء متطلب تقییم مخرجات تعلم البرنامج في المادة


