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 مخطط مادة دراسية  

 1. اسم املادة  ( 1) مبتدئیناللغة التركية لل

 2. رقم املادة  2204110

 الساعات المعتمدة )نظرية،عملية(  ساعة ٣
.3 

 الساعات الفعلية )نظرية، عملية( ساعة 3

بات السابقة/املتطلبات املتزامنة ال یوجد 
ّ
 4. املتطل

 5. اسم البرنامج اللغتین التركية واالنجلیزية  بكالوريوس

 6. رقم البرنامج  2204

 7. اسم الجامعة  الجامعة اإلردنية

 8. الكلية األجنبية  كلية اللغات

 9. القسم اللغات االسیوية المشتركة 

 10. مستوى املادة  جميع المستويات 

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراس ي    الفصل الدراسي األول 2022  /2023  -جميع االعوام 

 12. الدرجة العلمية للبرنامج بكالوريوس

 13. األقسام األخرى املشتركة في تدريس املادة  الیوجد 

 14. لغة التدريس اللغة اللتركية 

 15. أسلوب التدريس وجاهي × مدمج     ☐

× Moodle     ☐Microsoft Teams   ☐Skype     ☐Zoom      

☐Others………… 
 16. املنصة اإللكترونية

01/10/2022  
تاريخ استحداث مخطط املادة الدراسية/ تاريخ  

 مراجعة مخطط املادة الدراسية
17.  
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 منّسق المادة .18
 حسن دوغان

 كلية اآلداب 78: رقم المكتب 
 :الساعات المكتبية 

   24817: رقم الهاتف
 h.dogan@ju.edu.jo: البريد اإللكتروني

 

 مدرسو املادة  .19

 فاطمة الفتینات
 كلية اآلداب 78: رقم المكتب

 ة:الساعات المكتبي 
 24817: رقم الهاتف

    F.ftanat@ju.edu.jo ي: البريد اإللكترون 
   16:30-15:30:   الساعات املكتبية االكترونية

 

 وصف املادة .20

 .مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة هو كما
التعريف بالمهارات األربع الرئيسية وتطويرها: القراءة  الطالب الذین ليس لدیهم معرفة مسبقة باللغة التركية وتهدف إلى التدرج مادةتستهدف هذه ال

 مواقف وسياقات الحياة الیومية  والكتابة والتحدث واالستماع من خالل
 

 

 املادة ونتاجات تعلمهاتدريس أهداف  21.

mailto:h.dogan@ju.edu.jo
mailto:F.ftanat@ju.edu.jo
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 أهداف البرنامج: .أ

 النصوص السردية والوصفية التقليدية )المنطوقة والمكتوبة( والمتعلقة بوصف األشخاص واألماكن واألشياء.يحلل ويفسر   .1

يحلل و يناقش وينقد النظام القواعدي ووظيفة اللغة البشرررية    ا اللغتين التركية واجنيليةية ويطوق قدقا و ومراقا و  ا عل   .2

 ا( والصرف والنحو وعل  الداللة و حليل الخطاب والبراغما ية. الصو يات وعل  األصوات الوظيفا )الفونولوجي

يطّوق ويسررتخدم من مراقا و  ا اللغتين التركية واجنيليةية   وبنخرب بفاعلية   ا المرام واألنشررطة التواصررلية  ا المياالت   .3

 األكاديمية وغير األكاديمية.

واجنيليةبة من حير  األجنراا األدبيرة  والحقرت التراقيخيرة والمنراهج النقردية المسررررتخردمة  ا يحلرل ويقيّ  األعمراا األدبيرة التركيرة   .4

  حليل النصوص واألعماا االدبية.

يُظرر االحترام للتنوع الثقا ا واألخالقا والسرلو  المرنا ويظرر التقدير لليوانت اليمالية والبالغية للعديد من األعماا األدبية  .5

 ختلفة.المستقاة من ثقا ات م

يسرتخدم  كنولوجيا المعلومات واال صراالت للوصروا  لو قواعد البيانات والمعلومات العالمية لتطوير معاق و ومراقا و ويوظفرا   .6

  ا  وليد معاقف جديدة بالنصوص األدبية واللغوية باللغتين التركية واجنيليةية.

غراض  ردقي  اللغتين التركيرة واجنيليةيرة كلغرة أجنبيرة  ا يحلرل بكفراءة السررررمرات اللغويرة والثقرا يرة التركيرة واجنيليةيرة أل .7

 ميموعة واسعة من السياقات.

يتعرف علو مبادئ البح  العلما ويسررتخدم مراقات التفكير العليا والتفكير الناقد واجبداعا  ا  حليل وقصررد الق ررايا المتعلقة   .8

 بمعاقف ومراقات اللغتين التركية واجنيليةية وآدابرا.

كفاءة ضررمن  ريو و يتحمل المسررةولية المتر بة عليو كمتخصررل  ا اللغتين التركية واجنيليةية ويماقا عملو ضررمن يعمل ب .9

 المنظومة القيمية للميتمع واألخالقيات العامة.
 
 
 أن:   علو ا  يكون قادق أنالمادة   نراءنتاجات التعلّ : يتوقع من الطالت عند  . ب

 من جمل و راكيت بسيطة باللغة التركية   و ر  ما يستمعون  ليو ر  النصوص المكتوبة . 1

 من التركيةالبسيطة .  رجمة الكلمات والعباقات 2

 .  ميية الكلمات المشتركة بين اللغة التركية ولغتر  األم3

 .  ميية األصوات المسموعة باللغة التركية ونطقرا بشكل صحيح4 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 نتاجات التعل  

 

 نتاجات  عل  المادة

 أدوات التقيي  األهداف ونتاجات التعل  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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 ر  النصوص   .1

المكتوبة و ر  ما  

يستمعون  ليو من جمل 

و راكيت بسيطة باللغة  

 التركية 

 

x  x       x x x       

 رجمة الكلمات . 2

والعباقات البسيطة من 

 التركية

x  x       x x x       

 ميية الكلمات  . 3

المشتركة بين اللغة 

 التركية ولغتر  األم 

x  x       x x x       

 ميية األصوات  . 4

المسموعة باللغة  

التركية ونطقرا بشكل  

 صحيح

x  x       x x x       
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 لها  والجدول الزمني املادة الدراسية محتوى  .22
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 المراجع  .2 المحاضرة  االسبوع .1
*أسالیب التدريس/  .3

 المنصة اإللكترونية
أسالیب * .4

 وضوعالم .5 التقیيم 

1.  

1.1 

من  الكتاب الذی ٌنشر
معهد یونس إمرة/تركيا و 

 اسمه:
Yediiklim Türkçe  

)كتاب الدرس والكتاب 
 التمارين( 

مع  ة والمحادثةنقاشم وجاهي 
 الطالب  

 التعارف والمسالمة
 كيةاللغة التر ب  والحوار

1.2 
مع  ة والمحادثةنقاشم وجاهي  "" 

 الطالب 
اللغة ب التعارف والمسالمة 

 كية التر 

1.3 

مع  والمحادثةة نقاشم وجاهي  "" 
واعطاء  الطالب 

 واجبات منزلية

 الحروف اللغة التركية 

2.  

2.1 

مع  ة والمحادثةنقاشم وجاهي  "" 
الطالب واعطاء  

 واجبات منزلية

 الحروف اللغة التركية 

2.2 

مع  ة والمحادثةنقاشم وجاهي  "" 
واعطاء  الطالب 

 واجبات منزلية

تعلم نطق الحروف في 
الكلمات اللغة التركية مع 

 أمثلة عليه

2.3 

مع  ة والمحادثةنقاشم وجاهي  "" 
الطالب واعطاء  

 واجبات منزلية

تعلم نطق الحروف في 
اللغة التركية مع الكلمات 

 أمثلة عليه

3.  

3.1 

مع  ة والمحادثةنقاشم وجاهي  "" 
واعطاء  الطالب 

 واجبات منزلية

الحروف الصوتية في  
 اللغة التركية

3.2 

مع  والمحادثةة نقاشم وجاهي  "" 
واعطاء  الطالب 

 واجبات منزلية

ت باللغة  األسماء اإلشارا 
 ها أمثلة علی التركية و 

3.3 

مع  ة والمحادثةنقاشم وجاهي  "" 
واعطاء  الطالب 

 واجبات منزلية

ت باللغة  األسماء اإلشارا 
 ها أمثلة علی التركية و 

4.  4.1 

مع  ة والمحادثةنقاشم وجاهي  "" 
واعطاء  الطالب 
 منزليةواجبات 

البسيطة   اشياء األسماء
 الجملة ب واإلستخدام 



 

         

QF-AQAC-03.02.1.2  7 
 

4.2 

مع  ة والمحادثةنقاشم وجاهي  "" 
واعطاء  الطالب 

 واجبات منزلية

اشياء البسيطة   األسماء
 الجملة ب واإلستخدام 

4.3 

مع  ة والمحادثةنقاشم وجاهي  "" 
واعطاء  الطالب 

 واجبات منزلية

  اتي اإلضافات الجنس
 واألسماء اللغات 

5.  

5.1 

مع  ة والمحادثةنقاشم وجاهي  "" 
واعطاء  الطالب 

 واجبات منزلية

  اتي اإلضافات الجنس
 واألسماء اللغات 

5.2 

مع  ة والمحادثةنقاشم وجاهي  "" 
واعطاء  الطالب 

 واجبات منزلية

ال یوجد   –القاعدة "یوجد 
(var-yok  وإستخدامها )

 بالجملة 

5.3 

مع  والمحادثةة نقاشم وجاهي  "" 
واعطاء  الطالب 

 واجبات منزلية

ال یوجد   –القاعدة "یوجد 
(var-yok  وإستخدامها )

 بالجملة 

6.  

6.1 

مع  ة والمحادثةنقاشم وجاهي  "" 
واعطاء  الطالب 

 واجبات منزلية

الضمائر باللغة التركية  
وتلفظهم وإستخدامهم 

 بالجملة 

6.2 

مع  ة والمحادثةنقاشم وجاهي  "" 
واعطاء  الطالب 

 واجبات منزلية

الضمائر باللغة التركية  
وتلفظهم وإستخدامهم 

 بالجملة 

6.3 

مع  ة والمحادثةنقاشم وجاهي  "" 
واعطاء  الطالب 

 واجبات منزلية

لمات بعض الك
المتناقضة باللغة التركية 

 ستخدامها بالجملةوإ

7.  

7.1 

مع  ة والمحادثةنقاشم وجاهي  "" 
واعطاء  الطالب 

 واجبات منزلية

لمات بعض الك
المتناقضة باللغة التركية 

 ستخدامها بالجملةوإ

7.2 

مع  ة والمحادثةنقاشم وجاهي  "" 
الطالب واعطاء  

 واجبات منزلية

وصف الشخص،  
األشياء والمكان باللغة  

 التركية 

7.3 

مع  ة والمحادثةنقاشم وجاهي  "" 
الطالب واعطاء  

 واجبات منزلية

وصف الشخص،  
األشياء والمكان باللغة  

 التركية 
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8.  

8.1 

مع  ة والمحادثةنقاشم وجاهي  "" 
الطالب واعطاء  

 واجبات منزلية

 باللغة الركية األرقام

8.2 

مع  ة والمحادثةنقاشم وجاهي  "" 
الطالب واعطاء  

 واجبات منزلية

 باللغة الركية األرقام

8.3 
إمتحان المنتصف   وجاهي  "" 

 الفصل 

9.  

9.1 

مع  ة والمحادثةنقاشم وجاهي  "" 
الطالب واعطاء  

 واجبات منزلية

الصيغة الجمع باللغة 
 ها أمثلة علی التركية و 

9.2 

مع  ة والمحادثةنقاشم وجاهي  "" 
الطالب واعطاء  

 واجبات منزلية

الصيغة الجمع باللغة 
 ها أمثلة علی التركية و 

9.3 

مع  ة والمحادثةنقاشم وجاهي  "" 
الطالب واعطاء  

 واجبات منزلية

 یعن ی الحروف الجّر 
مع و ب"   ،یعل ،ی"ف

 ة ي باللغة الترك
(da/-de/-ta/te)  
 ها أمثلة علی و 

10.  

10.1 

مع  ة والمحادثةنقاشم وجاهي  "" 
الطالب واعطاء  

 واجبات منزلية

 یعن ی الحروف الجّر 
مع و ب"   ،یعل ،ی"ف

 ة ي باللغة الترك
(da/-de/-ta/te)  
 ها أمثلة علی و 

10.2 

مع  ة والمحادثةنقاشم وجاهي  "" 
الطالب واعطاء  

 واجبات منزلية

االسماء االلوان باللغة 
 التركية 

10.3 

مع  ة والمحادثةنقاشم وجاهي  "" 
الطالب واعطاء  

 واجبات منزلية

الفعل المضارع / الحال 
 ها أمثلة علی و 

11.  11.1 

مع  ة والمحادثةنقاشم وجاهي  "" 
الطالب واعطاء  

 واجبات منزلية

الفعل المضارع / الحال 
 ها أمثلة علی و 

والتعريف العائلة 
واألسماء االقاريب باللغة  

 التركية 
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11.2 

مع  ة والمحادثةنقاشم وجاهي  "" 
الطالب واعطاء  

 واجبات منزلية

الفعل المضارع / الحال 
 ها أمثلة علی و 

والتعريف العائلة 
واألسماء االقاريب باللغة  

 التركية 

11.3 

مع  ة والمحادثةنقاشم وجاهي  "" 
الطالب واعطاء  

 واجبات منزلية

 یعن ی الحروف الجّر 
-/ı/-i/-u-اإلضافات )

ü/-yı/-yi/-yu/-yü) 
أمثلة و  ةي باللغة الترك

 ها علی 

12.  

12.1 

مع  ة والمحادثةنقاشم وجاهي  "" 
الطالب واعطاء  

 واجبات منزلية

 یعن ی الحروف الجّر 
-/dan-) اإلضافات

den/-tan/-ten) 
أمثلة و  ةي باللغة الترك

 ها علی 

12.2 

مع  ة والمحادثةنقاشم وجاهي  "" 
الطالب واعطاء  

 واجبات منزلية

من  ....  قبل القاعدة من
 بعد

(-dan once / -
dan sonra  باللغة )

 ها أمثلة علی و  ةي الترك

12.3 

مع  ة والمحادثةنقاشم وجاهي  "" 
الطالب واعطاء  

 واجبات منزلية

من  ....  قبل القاعدة من
 بعد

(-dan once / -
dan sonra  باللغة )

 ها أمثلة علی و  ةي الترك

13.  

13.1 

مع  ة والمحادثةنقاشم وجاهي  "" 
الطالب واعطاء  

 واجبات منزلية

أمثلة الفعل الماضي و 
 ها علی 

13.2 

مع  ة والمحادثةنقاشم وجاهي  "" 
الطالب واعطاء  

 واجبات منزلية

أمثلة الفعل الماضي و 
ها والظروف االزمنة علی 

 باللغة التركية 

13.3 

مع  ة والمحادثةنقاشم وجاهي  "" 
الطالب واعطاء  

 واجبات منزلية

أمثلة الفعل الماضي و 
ها والظروف االزمنة علی 

 باللغة التركية 
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14.  

14.1 

مع  والمحادثةة نقاشم وجاهي  "" 
الطالب واعطاء  

 واجبات منزلية

التعريف الساعة باللغة 
التركية )كم ساعة؟ / في 

 اي ساعة؟( 

14.2 

مع  ة والمحادثةنقاشم وجاهي  "" 
الطالب واعطاء  

 واجبات منزلية

ب..(  –اإلضافات "مع 
(ile ... yla/yle)  

 ها أمثلة علی و 

14.3 

مع  ة والمحادثةنقاشم وجاهي  "" 
الطالب واعطاء  

 واجبات منزلية

 إعادة

 

 

 لقاء وجاهي. تشمل: التدريس  أساليب*

 نهاية الفصل  امتحان. 3، . امتحان منتصف الفصل2، . الواجبات واملشاركة1أساليب التقييم تشمل: *

 

   التقييم أساليب .23

 التقیيم والمتطلبات التالية: أسالیبخالل من  المستهدفة نتاجات التعلم تحققإثبات  یتم
نتاجات التعلم  الموضوع العالمة أسلوب التقیيم

 المستهدفة 
 المنصة اسالیب /  االسبوع

 أثناء المحاضرة  طول الفصل  4-1 حميع املواضيع  20 الواجبات واملشاركة 
امتحان منتصف  

 الفصل  
30 

يحدد اثناء الفصل مع  

 الطالب 

1-4 
 وجاهي  امن ثاالسبوع اال

 وجاهي  . ١٤االسبوع   4-1 يحدد اثناء الفصل    50 االمتحان النهائي  
      

 

 متطلبات املادة .24

 حساب على المنصة اإللكترونية. ، باألنترنتجهاز حاسوب موصول  على الطالب أن یمتلك
 

 السياسات املتبعة باملادة 25

 والغياب  سياسة الحضور  -أ
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 الوقت املحددات وتسليم الواجبات في الغياب عن االمتحان -ب

 والصحة إجراءات السالمة -ج

 الغش والخروج عن النظام الصفي  -د

 إعطاء الدرجات  -ه

 تسهم في دراسة املادة التي و الجامعة ب املتوفرة  الخدمات -و

 

 املراجع .26

 

 والبصرية املخصصة: الكتب املطلوبة، والقراءات واملواد السمعية   -أ

 )كتاب الدرس والكتاب التمارين(  Yediiklim Türkçe   (A1)من معهد یونس إمرة/تركيا و اسمه: الكتاب الذی ٌنشر .1 
 تركي  –عربی و عربي  –المعجم تركي 

 القاموس المصور  

 

 الكتب املوص ى بها، وغيرها من املواد التعليمية الورقية واإللكترونية.   -ب

 

 

 معلومات إضافية  27.
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