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رونيةم خطط مادة دراسية إلك  

ة للتخصص   1.  اسم املادة )1(اللغة التر

  2. رقم املادة 2204105

ة(الساعات المعتمدة   ساعة ٦  )نظرة،عمل
.3 

ة   ة(الساعات الفعل  )نظرة، عمل

امنة/املتطّلبات السابقة ال یوجد  4. املتطلبات امل

رنامج الوروس  5.  اسم ال

رنامج   6. رقم ال

ة جامعة الجامعة اإلردن  7. اسم ا

ة اللغات لية ل  8. ال

ة ة المشتر  9. القسم اللغات االسیو

 10. مستوى املادة االول

جام الفصل الدراسي األول 2021/ 2020  11. الفصل الدراس/ العام ا

رنامج الوروس  12. الدرجة العلمية لل

ركة  تدرس املادة الیوجد  13. ألاقسام ألاخرى املش

ة ال  14. لغة التدرس لغة اللتر

عد إلكتروني ☐مدمج     ☐  15.  أسلوب التدرس عن 

☐Moodle     ☐Microsoft Teams   ☐Skype     ☐Zoom     

☐Others………… 
رونية  16.  املنصة إلالك

2020 - 2021 تارخ / تارخ استحداث مخطط املادة الدراسية
  مراجعة مخطط املادة الدراسية

17.  



 

         

QF-AQAC-03.02.1.2   2 
 

 
  

  منّس المادة .18
ة، رقم الهاتف، البرد اإللكتروني: ما یلي الرجاء إدراج تب تب، الساعات الم  .رقم الم

 

 مدرسو املادة .19

ة، رقم الهاتف، البرد اإللكتروني: ما یلي الرجاء إدراج تب تب، الساعات الم  .رقم الم
رونية ية الاك       -  hasandogan143@gmail.com/  h.dogan@ju.edu.jo / ح ث خ/  5:30-4:30:   الساعات املكت

  

 وصف املادة .20

ة المعتمدة هو ما ور في الخطة الدراس  .مذ
س  مادةتستهدف هذه ال ة وتهدف إلى التدرجالطالب الذین ل اللغة التر قة  رها لدیهم معرفة مس ة وتطو س المهارات األرع الرئ القراءة : التعرف 

ة والتحدث واالستماع من خالل ة والكتا اة الیوم اقات الح   مواقف وس
  
 
داف  21. علمهاتدرس أ  املادة ونتاجات 
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  :األهداف -أ
ر المهارات األرع الرئ. 1 ة تدرجًاإدخال وتطو ة والتحدث و: س  القراءة والكتا

ة اة الیوم اقات الح  االستماع من خالل مواقف وس
ل فعال. 2 ش  استخدم هذه المهارات والقدرات في الممارسة 
ة. 3 ارات من التر  ترجمة الكلمات والع
س. 4  ة وترجمة ال اللغة التر ة  ة قدرات الطالب على القراءة والفهم والكتا  اطةتنم

ل فعال ش ة إلى لغتهم األم واستخدام هذه القدرات في الممارسة   .جمل من التر
  
 
  :أن على اً ون قادر  أنالمادة  إنهاءیتوقع من الطالب عند : نتاجات التعّلم -ب
ه. 1 ستمعون إل ة والتحدث وفهم ما   القراءة والكتا
ل فع. 2 ش  الاستخدام هذه المهارات والقدرات في الممارسة 
ة. 3 ارات من التر  ترجمة الكلمات والع
سمعونه. 4  ة ما یرونه و تا ح و ل صح ش  نط 
لتا اللغتین. 5   اكتشف الكلمات الشائعة في 
ة والمعقدة للجملة. 6   التعرف على العناصر األساس
ة ولغتهم األم. 7  ه واالختالف بین اللغة التر عض أوجه التشا  لغة التعرف على 
ةقر . 8   اءة وفهم اللغة التر
ناء الجمل. 9   دراسة المفردات و
طة. 10  س ة  ة مقاطع تر  تا
ة. 11  ون نفس الروحان ي الذین یتشار اة الشعب التر ة المنطقة تعرف على عادات وأسلوب ح  العالم مع غالب
ة. 12  ة التراكیب في الفصل أو خارج الفصول الدراس   تا
  
 
 
 

جدول الزم الدراسية املادة محتوى  .22   لها وا
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 المراجع .2  المحاضرة االسبوع .1
/ أسالیب التدرس* .3

ة  المنصة اإللكترون
أسالیب * .4

م  التقی
 وضوعالم .5

1.  

1.1 

من  الكتاب الذ ٌنشر
ا و /معهد یونس إمرة تر

  :اسمه
Yediiklim Türkçe 

تاب الدرس والكتاب (
  )التمارن

Microsoft Teams / 
e-learning 

مع  حادثةة والمنقاشم
  الطالب 

 التعــــــــــــــارف والمســــــــــــــالمة
  ةاللغــــــــــــــة الــــــــــــــتر

1.2 
""  Microsoft Teams / 

e-learning  
مع  ة والمحادثةنقاشم

  الطالب
 التعــــــــــــــارف والمســــــــــــــالمة

  ةاللغــــــــــــــة الــــــــــــــتر

1.3 

""  Microsoft Teams / 
e-learning  

مع  ة والمحادثةنقاشم
واعطاء الطالب 

ة ات منزل   واج

ة   الحروف اللغة التر

2.  

2.1 

""  Microsoft Teams / 
e-learning  

مع  ة والمحادثةنقاشم
واعطاء الطالب 

ة ات منزل   واج

تعلم نط الحروف في 
ة مع الكلمات  اللغة التر

ه  أمثلة عل

2.2 

""  Microsoft Teams / 
e-learning  

مع  ة والمحادثةنقاشم
واعطاء الطالب 

ة ات منزل   واج

تعلم نط الحروف في 
ة مع الكلمات اللغة التر
ه   أمثلة عل

2.3 

""  Microsoft Teams / 
e-learning  

مع  ة والمحادثةنقاشم
واعطاء الطالب 

ة ات منزل   واج

ة في  الحروف الصوت
ة   اللغة التر

3.  

3.1 

""  Microsoft Teams / 
e-learning  

مع  ة والمحادثةنقاشم
واعطاء الطالب 

ة ات منزل   واج

ة في  الحروف الصوت
ةاللغة الت   ر

3.2 

""  Microsoft Teams / 
e-learning  

مع  ة والمحادثةنقاشم
واعطاء الطالب 

ة ات منزل   واج

اللغة األسماء اإلشارا ت 
ة و    هاأمثلة علیالتر

3.3 

""  Microsoft Teams / 
e-learning  

مع  ة والمحادثةنقاشم
واعطاء الطالب 

ة ات منزل   واج

اللغة األسماء اإلشارا ت 
ة و    هامثلة علیأالتر

4.  
4.1 

""  Microsoft Teams / 
e-learning  

مع  ة والمحادثةنقاشم
واعطاء الطالب 

ة ات منزل   واج

اء األسماء طة  اش س ال
  واإلستخدام الجملة

4.2 ""  Microsoft Teams / طة  األسماءمع  ة والمحادثةنقاشم س اء ال اش
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e-learning   واعطاء الطالب
ة ات منزل   واج

  الجملةواإلستخدام 

4.3 

""  Microsoft Teams / 
e-learning  

مع  ة والمحادثةنقاشم
واعطاء الطالب 

ة ات منزل   واج

 اتاإلضافات الجنس
  واألسماء اللغات

5.  

5.1 

""  Microsoft Teams / 
e-learning  

مع  ة والمحادثةنقاشم
واعطاء الطالب 

ة ات منزل   واج

 اتاإلضافات الجنس
  واألسماء اللغات

5.2 

""  Microsoft Teams / 
e-learning  

مع  ة والمحادثةنقاشم
واعطاء الطالب 

ة ات منزل   واج

ال یوجد  –یوجد "القاعدة 
)var‐yok(  وٕاستخدامها

  الجملة

5.3 

""  Microsoft Teams / 
e-learning  

مع  ة والمحادثةنقاشم
واعطاء الطالب 

ة ات منزل   واج

ال یوجد  –یوجد "القاعدة 
)var‐yok(  وٕاستخدامها

  الجملة

6.  

6.1 

""  Microsoft Teams / 
e-learning  

مع  ة والمحادثةنقاشم
واعطاء الطالب 

ة ات منزل   واج

ة  اللغة التر الضمائر 
هم وٕاستخدامهم وتلفظ

  الجملة

6.2 

""  Microsoft Teams / 
e-learning  

مع  ة والمحادثةنقاشم
واعطاء الطالب 

ة ات منزل   واج

ة  اللغة التر الضمائر 
هم وٕاستخدامهم وتلفظ

  الجملة

6.3 

""  Microsoft Teams / 
e-learning  

مع  ة والمحادثةنقاشم
واعطاء الطالب 

ة ات منزل   واج

عض الكلمات 
ة  اللغة التر المتناقضة 

الجملة   وؤستخدامها 

7.  

7.1 

""  Microsoft Teams / 
e-learning  

مع  ة والمحادثةنقاشم
واعطاء الطالب 

ة ات منزل   واج

عض الكلمات 
ة  اللغة التر المتناقضة 

الجملة   وؤستخدامها 

7.2 

""  Microsoft Teams / 
e-learning  

مع  ة والمحادثةنقاشم
واعطاء الطالب 

ة ات منزل   واج

وصف الشخص، 
اللغة  ان  اء والم األش

ة   التر

7.3 

""  Microsoft Teams / 
e-learning  

مع  ة والمحادثةنقاشم
واعطاء الطالب 

ة ات منزل   واج

وصف الشخص، 
اللغة  ان  اء والم األش

ة   التر

8.  8.1 

""  Microsoft Teams / 
e-learning  

مع  ة والمحادثةنقاشم
واعطاء الطالب 

ة ات منزل   واج

ة األرقام   اللغة الر
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8.2 

""  Microsoft Teams / 
e-learning  

مع  ة والمحادثةنقاشم
واعطاء الطالب 

ةواج   ات منزل

ة األرقام   اللغة الر

8.3 

""  Microsoft Teams / 
e-learning  

مع  ة والمحادثةنقاشم
واعطاء الطالب 

ة ات منزل   واج

اللغة  غة الجمع  الص
ة و    هاأمثلة علیالتر

9.  

9.1 

""  Microsoft Teams / 
e-learning  

مع  محادثةة والنقاشم
واعطاء الطالب 

ة ات منزل   واج

اللغة  غة الجمع  الص
ة و    هاأمثلة علیالتر

9.2 

""  Microsoft Teams / 
e-learning  

مع  ة والمحادثةنقاشم
واعطاء الطالب 

ة ات منزل   واج

 یعنالحروف الجّر 
" مع و ب ،یعل ،یف"

  ةاللغة التر
)da/-de/-ta/te( 
  هاأمثلة علیو 

9.3 

""  Microsoft Teams / 
e-learning  

مع  محادثةة والنقاشم
واعطاء الطالب 

ة ات منزل   واج

 یعنالحروف الجّر 
" مع و ب ،یعل ،یف"

  ةاللغة التر
)da/-de/-ta/te( 
  هاأمثلة علیو 

10.  

10.1 

""  Microsoft Teams / 
e-learning  

مع  ة والمحادثةنقاشم
واعطاء الطالب 

ة ات منزل   واج

اللغة  االسماء االلوان 
ة   التر

10.2 

""  Microsoft Teams / 
e-learning  

مع  ة والمحادثةنقاشم
واعطاء الطالب 

ة ات منزل   واج

الحال / الفعل المضارع 
  هاأمثلة علیو 

10.3 

""  Microsoft Teams / 
e-learning  

مع  ة والمحادثةنقاشم
واعطاء الطالب 

ة ات منزل   واج

الحال / الفعل المضارع 
  هاأمثلة علیو 

والتعرف العائلة 
اللغة واألسماء االقار  ب 

ة   التر

11.  11.1 

""  Microsoft Teams / 
e-learning  

مع  ة والمحادثةنقاشم
واعطاء الطالب 

ة ات منزل   واج

 یعنالحروف الجّر 
‐/ı/‐i/‐u‐(اإلضافات 

ü/‐yı/‐yi/‐yu/‐yü( 
أمثلة و  ةاللغة التر

  هاعلی
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11.2 

""  Microsoft Teams / 
e-learning  

مع  ة والمحادثةنقاشم
واعطاء الطالب 

ة ات منزل   واج

 یعنالحروف الجّر 
-/dan-( اإلضافات

den/-tan/-ten( 
أمثلة و  ةاللغة التر

  هاعلی

11.3 

""  Microsoft Teams / 
e-learning  

مع  ة والمحادثةنقاشم
واعطاء الطالب 

ة ات منزل   واج

ن م....  قبل القاعدة من
 عد

)-dan once / -dan 
sonra (ةاللغة التر 

  هاأمثلة علیو 

12.  

12.1 

""  Microsoft Teams / 
e-learning  

مع  ة والمحادثةنقاشم
واعطاء الطالب 

ة ات منزل   واج

أمثلة و  ماضيالفعل ال
  هاعلی

12.2 

""  Microsoft Teams / 
e-learning  

مع  ة والمحادثةنقاشم
واعطاء الطالب 

ة ات منزل   واج

أمثلة و  ماضيالفعل ال
والظروف االزمنة  هاعلی

ة   اللغة التر

12.3 

""  Microsoft Teams / 
e-learning  

مع  ة والمحادثةنقاشم
واعطاء الطالب 

ة ات منزل   واج

اللغة  التعرف الساعة 
ة  في /  ؟م ساعة(التر

  )ا ساعة؟

13.  

13.1 

""  Microsoft Teams / 
e-learning  

مع  ة والمحادثةنقاشم
واعطاء الطالب 

ة ات منزل   واج

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

 هاأمثلة علیو 

13.2 

""  Microsoft Teams / 
e-learning  

مع  ة والمحادثةنقاشم
واعطاء الطالب 

ة ات منزل   واج

المصطلحات التسوق 
ة  م السعر (اللغة التر

  )وزن الم / 

13.3 

""  Microsoft Teams / 
e-learning  

مع  ة والمحادثةنقاشم
واعطاء الطالب 

ات منز  ةواج   ل

ة مع اإلضافات  الملك
ة  اللغة التر الضمائر 

  هاأمثلة علیو 

14.  

14.1 

""  Microsoft Teams / 
e-learning  

مع  ة والمحادثةنقاشم
واعطاء الطالب 

ة ات منزل   واج

  یحت.... القاعدة من
)-dan ...a kadar( 

أمثلة و  ةاللغة التر
  هاعلی

14.2 

""  Microsoft Teams / 
e-learning  

مع  ة والمحادثةنقاشم
واعطاء الطالب 

ة ات منزل   واج

أمثلة و  لمستقبلاالفعل 
  هاعلی
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14.3 

""  Microsoft Teams / 
e-learning  

مع  ة والمحادثةنقاشم
واعطاء الطالب 

ةوا ات منزل   ج

أمثلة و  لمستقبلاالفعل 
والتجهیز الخطة  هاعلی

ة   االسبوع
 

 

امنة محاضرة: شملالتدرس  أساليب* امنة محاضرةلقاء، /  م ر م   .لقاء/ غ

شملأساليب * لية: التقييم  ر، الواجبات امل ر  امتحان،، اختبار قص ت   .إ... اختبار قبل امل

  التقييم أساليب .23
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ات  یتم ةالت أسالیبخالل من  المستهدفة نتاجات التعلم تحقإث ات التال م والمتطل   :قی
م   المنصة  االسبوع  الموضوع  العالمة  أسلوب التقی
ر  يحدد اثناء الفصل مع   10  امتحان قص

  الطالب 
امس  Microsoft  الاسبوع ا

Teams-Forms / 
e-learning  

امتحان منتصف 
  الفصل 

يحدد اثناء الفصل مع   30
  الطالب 

ع  Microsoft  الاسبوع االسا
Teams-Forms / 

e-learning  
تقديم / واجبات 
  مواضيع 

يحدد اثناء الفصل مع   10
  الطالب

ي ح  الاسبوع الثا
  هاية الفصل

Microsoft 
Teams-Forms / 

e-learning  
هائي   Microsoft  .١٤ الاسبوع   يحدد اثناء الفصل    50  الامتحان ال

Teams-Forms / 
e-learning  

          
 

  متطلبات املادة .24

متلك ة المستخدمةاألنترنتجهاز حاسوب موصول  على الطالب أن  امیرا، حساب على المنصة اإللكترون  ،.  
  

 ملادةالسياسات املتبعة با25

ضور  -أ   والغياب سياسة ا

سليم الواجبات  الغياب عن الامتحان -ب ددات و   الوقت امل

ة إجراءات السالمة -ج   وال

روج عن النظام الصفي -د   الغش وا

  إعطاء الدرجات -ه

دمات -و جامعة ب املتوفرة ا   سهم  دراسة املادةال و ا

 
 املراجع .26

 
صصةالكتب املطلوبة، والق  -أ  :راءات واملواد السمعية والبصرة امل

ا و اسمه/من معهد یونس إمرة الكتاب الذ ٌنشر .1    )تاب الدرس والكتاب التمارن( Yediiklim Türkçe   (A1):تر
ي  المعجم ي –و عري عری  –تر   تر

  القاموس المصور 
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رونية  -ب ا من املواد التعليمية الورقية وإلالك ر ها، وغ   . الكتب املو 
  
 

 معلومات إضافية 27.

 
 
 

 

سق املادةمدرس أو  خالت -      :التوقيع  حسن دوغان         :م  08/11/2020  : ار

ط جنة ا  --------------------------------------  التوقيع ------------------------------- : القسم/ ةمقرر 

س القسم  --------------------------------------التوقيع --------------------------------------------- : رئ

طة جنة ا لية /مقرر   --------------------------------------  التوقيع ------------------------------- : ال

 --------------------------------------التوقيع -------- ------------------------------------------- : العميد


