
 ( 21نموذج رقم ) 

 دمنهور:  جامعة /أكاديمية

 لتربيةا:  كلية / معهد

 اللغة الفرنسية:  قسم

 1111-1122 توصيف مقرر دراسى

  :بيانات المقرر -2

 

 :هدف المقرر -1

 

 

 

 

وصف البنية المعرفية للغة -

الفرنسية وما يرتبط بها من 

معارف في التخصصات 

 االخري

مساعدة الطالب من التمكن -

علي التعبير الكتابي باللغة 

 الفرنسية

مساعدة الطالب علي اكتساب -

األدوات األساسية لمناقشة 

ضوع باللغة مشكلة او مو

 الفرنسية

 

 المستهدف من تدريس المقرر :  -3

 

 :المعلومات والمفاهيم  -أ

 

 

 

 

و األفكار لمفاهيم ايحدد  .1

 األساسية لموضوع

 .يتعرف علي طبيعة المادة .2

  .يعبر عن موضوع باسلوبه .3

 

  :المهارات الذهنية -ب 

 

 

 

يعيد ترتيب بعض الجمل  .1

 بالفرنسية.

يقيم المعرفة التخصصية في  .2

 التعبير الكتابى :المقرراسم  F.117: الرمز الكودى

 (1)ف

Expression écrite 

 ولىاأل:  الفرقة / المستوى

  اللغة الفرنسية:  التخصص

  : ساعاتعملى الوحدات الدراسية  نظرى عدد 

 
 



 ت الحياة المختلفة.مجاال 

معلومات عن يفسر بعض ال .3

 .موضوع معين

 

  :المهارات المهنية الخاصة بالمقرر -ج

 

 

 

 

يكتب مراعيا اسس الكتابة  .1

باللغة الفرنسية في اغراضها 

 المختلفة. 

يكتشف الفرص لتدريب  .1

المتعلمين علي عمليات تلقي 

 وانتاج اللغة. 
 

  :المهارات العامة -د

 

 

 

 

ته بتكنولوجيا يتابع معرف .1

المعلومات واالنترنت في 

 التعلم الذاتي المستمر. 

يساعد في  مهارات العمل  .2

 الفريقي والتفكير الناقد.

 

 

  

  محتوى المقرر:-4

 

 

 

 

 

 

1- Présentation de la méthode: étape préliminaire (Comment écrire une 

phrase?/Ponctuation) 

2- Etude préliminaires des genres de phrases. 

3- Reproduction d'une phrase.   

4- Travaux pratiques: Enrichissement d'une phrase, exercices de dire 

autrement, dictée, chasse à l'erreur). 

5-  Terminologie et étude lexicologique: approche ludique.                                      

6- C.V/ histoire d'une vie.  

7- Evaluation  

8- Comment réduire une biographie en un C.V  

10- Rédaction d'un C.V 

11- Ecriture d'un message.   

12- Exercises et textes à trous. 

13- Composition d'un paragraphe. 

14- Révision générale. 

 15- Evaluation. 

 



أساليب التعليم -5

 :والتعلم 

 

 

 

المحاضرة -                                                                                                        

       المناقشة المفتوحة -     

          العصف الذهني -    

لعمل في مجموعاتا -      

    التدريب والممارسة -   

التعلم الذاتى -              

العرض الفعال -  

التعليم التفاعلى -         

أساليب التعليم -6

والتعلم للطالب 

ذوى القدرات 

  :المحدودة

 

 

         1  Weekly / 15 wk 

 Assessment 2 Group  تقويم الطالب : -7

Discussion  

Weekly / 15 wk 

األساليب  –أ

 :المستخدمة 

 

 

  

تحريرية لتقييم التحصيل واألداء الكتابي للطالباالختبارات ال  - 

 - البحوث والتقارير لتقييم مهارات البحث والدراسة لدى الطالب  

On rotation 

  :التوقيت-ب

 

 

 Week 16th  

توزيع  -ج

  :الدرجات

 

 

 

 

 

 

 

 

33أعمال فصلية:    

123تحريرى:  

 

  

  

  

 

 

  :قائمة الكتب الدراسية والمراجع -8
  

 :كتب-أ

 

-BERTHET, Annie, et autres, Alter ego, Méthode de français A1, Hachette, Paris, 

2006 

BUHLER, Viviane, Les couleurs du français, Maîtrise de la langue CM2, 

Hachette, Paris, 1999 

- MIQUEL, Claire, Communication progressive du français avec 270 activités , 



Clé internationale, Paris, 2004   

- SIRÉJOLS, Evelynes, Vocabulaire en dialogues, Clé internationale (niveau 

débutant), Paris, 2007 

 

دوريات علمية  -ب

 أو نشرات ....إلخ

 

www.lepointdufle.com 

 

 

 د.شيرين الفخرانى:  أستاذ المادة  

 أ.د غادة غتورى                               رئيس مجلس القسم العلمى : 

                      

                                                                       

http://www.lepointdufle.com/
http://www.lepointdufle.com/

