
 ( 21نموذج رقم ) 

 دمنهور:  جامعة /أكاديمية

 لتربيةا: كلية / معهد 

 اللغة الفرنسية:  قسم

 

 1111-1122توصيف مقرر دراسى

  :بيانات المقرر -2

 

 :هدف المقرر -1

 

 

 

  يعى الفرق بين طبيعة تركيب الجملة

 الفرنسية و الجملة العربية

 فى  يتمكن من كتابة جمال سليمة نحويا

 االثبات و النفى

 ألزمنة امن تصريف األفعال فى  يتمكن

   فى الجمل المثبتة و المنفية  البسيطة

 

 المستهدف من تدريس المقرر :  -3

 

 :المعلومات والمفاهيم  -أ

 

 

 

 

يفهم مكونات النظام الصرفى ألزمنة  -

الحاضر ، المضارع ،الماضى البسيط 

فى الجمل ذات و الماضى المركب 

 الضمائر

حدد تركيبات الجمل البسيطة و ي -

  ذات الضمائر

  :المهارات الذهنية -ب 

 

 

 

 

  

 عيد كتابة الجمل بطرق مختلفةي  

 ميزالزمن السليم للتعبير فى النص ي

 البسيط 

  يحدد و يصوب األخطاء النحوية فى

  قواعد :المقرراسم  F.123: الرمز الكودى

        Grammaire 

 األولى:  الفرقة / المستوى

  اللغة الفرنسية:  التخصص

  : ساعاتعملى اسية  نظرى عدد الوحدات الدر

 
 



 الجمل البسيطة

 

  :المهارات المهنية الخاصة بالمقرر -ج

 

 

 

 

  يكتشف األخطاء النحوية و

 يصوبها

  تراكيب الجمل المختلفة  يقارن

 فى النصوص المختلفة.

 

  :المهارات العامة -د

 

 

 

 

  يوظف معرفته بتكنولوجيا المعلومات

و األنترنت فى تثبيت المادة العلمية 

     عن طريق التعليم الذاتى المستمر

  يراجع تركيب الجمل الفرنسية و

 الجمل العربية عند الكتابة

 ء النحويةحلل األخطاي 

 

  

  محتوى المقرر:-4

 

 

 

 

 

 

 

 

1-Révision du programme du premier semestre et correction de l’examen  

2-Conjugaison du mode impersonnel, valeur , effet et fonction 

3-Dictée et exercices 

4-L’impératif  verbes réguliers et irréguliers  

5-Dictée et exercices  

6-Les pronoms personnels sujets  

7-Dictée et exercices 

8-Les pronoms personnels compléments d’objets directs et indirects ; usage et 

repérage  

9-Dictée et exercice 

10-L’emplacement des pronoms personnels  ( phrases déclarative : négative et 

affirmative  aux temps simples de l’indicatif )  

11-Dictée et exercice 

  

12-Exercices et évaluation 

  

 

13-Révision générale   du programme du second semestre sous forme de 

dictée et de chasse à l’erreur et exercices 



 

 

14- Evaluation 

أساليب التعليم -5

 :والتعلم 

 

 

 

 المحاضرة           -

 المناقشة المفتوحة- 

 العصف الذهني- 

 العمل في مجموعات- 

 التدريب والممارسة- 

          التعلم الذاتى -          

 العرض الفعال-          

  

  

                                                                                           

أساليب التعليم -6

والتعلم للطالب 

ذوى القدرات 

  :المحدودة

 

 

         Weekly / 15 wk 

 Assessment 2 Group  تقويم الطالب : -7

Discussion  

Weekly / 15 wk 

األساليب  –أ

 :المستخدمة 

 

 

 - 

 -االختبارات التحريرية لتقييم التحصيل واألداء الكتابي للطالب 

البحوث والتقارير لتقييم مهارات البحث والدراسة لدى الطالب  -   

On rotation 

  :التوقيت-ب

 

 

 Week 16th  

توزيع  -ج

  :الدرجات

 

 

 

 

 

 

 

 

03أعمال فصلية:    

023تحريرى:  

  

  

  
 



  :لدراسية والمراجعقائمة الكتب ا -8

  

 :كتب-أ

 

Collectif, les exercices de grammaire niveau A1, corrigés/intégrés 2005 

 Grégoire, Maia, La grammaire progressive du français avec 400 exercices , niveau 

débutant, Paris, clé/international, 2004 
 

 

 

دوريات علمية  -ب

 ت ....إلخأو نشرا

 

.leconjugueur.com www 

www.francparler.com 

 

 امانى ونس.د :  أستاذ المادة

 أ.د غادة غتورى                               رئيس مجلس القسم العلمى : 

                      

                                                                        

                                                                                         

 

 

                    


