
 
 

 

 

 وعالميا .لكلية التربية جامعة دمنهور الريادة والتميزمحليا : رؤية الكلية

 

 كلية التربية –مجمع االبعادية  -دمنهور  –البحيرة 
 

 إعداد معلم مبدع يمتلك المعرفة النظرية والخبرة العملية وقادر على التنافس والتميز فى ضوء متطلبات سوقالعمل واالتجاهات العالمية.* رسالة الكلية

 * إعداد باحث تربوى قادر على انتاج المعرفة التربوية للبحوث العلمية عربيا وعالميا .
 .تقديم خدمات مجتمعية فى اطار القيم والعادات التى تخدم المجتمع من خالل التطوير المستمر للبرامج التعليمية وبرامج التنمية البشرية *
 

 

 وحده ضمان الجودة  

 (2020-2019)للعام األكاديمي دراسيتوصيف مقرر استرشادي ل (7) نموذج

 دمنهورجامعة / أكاديمية : 
 التربيةكلية / معهد : 

 اللغة الفرنسيةقسم  : 
  بيانات المقرر -1

الرمز الكودي : 
F.317  

  (1قواعد )فاسم المقرر : 

Grammaire 
 الثالثةالفرقة / المستوى : 

اللغة التخصص : 
 الفرنسية

 

 عدد الوحدات الدراسية :    نظري         عملي       

 
 هدف المقرر : -2

 

يدرك الفرق بين مورفولوجيا الجملة الفرنسية والجملة  -

 العربية.

يتمكن من كتابة جمال مركبة سليمة نحويا. -    

يتمكن من تصريف االفعال  -

 في األزمنة المركبة.

  :          المخرجات التعليمية المستهدفة -3
   يختار بين األزمنة المركبة للتعبير. -1  : المعرفة والفهم -أ

يحول الجمل من زمن إلي اخر مراعيا - 2

  التغييرات.

يعطي أمثلة للجمل المركبة - 3

المبنية للمجهول والمبنية 

 للمعلوم.
 

 يقارن بين االستخدامات المختلفة لالزمنة. -1 :  المهارات الذهنية -ب

 يميز طبيعة كل زمن واستخداماته.-2

يحدد العناصر الرئيسية -3

 .للجمل المركبة
 



 
 

 

 

 . عالمياويا لكلية التربية جامعة دمنهور الريادة والتميزمحل: رؤية الكلية

 

 كلية التربية –مجمع االبعادية  -دمنهور  –البحيرة 
 

 مية.إعداد معلم مبدع يمتلك المعرفة النظرية والخبرة العملية وقادر على التنافس والتميز فى ضوء متطلبات سوقالعمل واالتجاهات العال* رسالة الكلية

 * إعداد باحث تربوى قادر على انتاج المعرفة التربوية للبحوث العلمية عربيا وعالميا .
 لبشرية.التنمية اتقديم خدمات مجتمعية فى اطار القيم والعادات التى تخدم المجتمع من خالل التطوير المستمر للبرامج التعليمية وبرامج  *
 

 

 وحده ضمان الجودة  

 : والعمليةالمهارات المهنية  -جـ

     

قادر علي تجزئة وتركيب الجمل المعقدة بصورة -1

  سليمة.

في األساليب والتراكيب النحوية. يكتشف األخطاء-2    

يستخدم التوافق في الزمن -3

 بصورة سليمة.  

يربط بين األزمنة المختلفة بمهارة.-1     : المهارات العامة  -د    

قادر علي شرح وتحليل تركيبات الجمل بسالسة.-2   

يوظف معرفته بتكنولوجيا المعلومات و اإلنترنت -3 

عن طريق التعليم الذاتى المستمر.فى تثبيت المادة العلمية       

 
 



 
 

 

 

 . عالمياويا لكلية التربية جامعة دمنهور الريادة والتميزمحل: رؤية الكلية

 

 كلية التربية –مجمع االبعادية  -دمنهور  –البحيرة 
 

 مية.إعداد معلم مبدع يمتلك المعرفة النظرية والخبرة العملية وقادر على التنافس والتميز فى ضوء متطلبات سوقالعمل واالتجاهات العال* رسالة الكلية

 * إعداد باحث تربوى قادر على انتاج المعرفة التربوية للبحوث العلمية عربيا وعالميا .
 لبشرية.التنمية اتقديم خدمات مجتمعية فى اطار القيم والعادات التى تخدم المجتمع من خالل التطوير المستمر للبرامج التعليمية وبرامج  *
 

 

 وحده ضمان الجودة  

 وى المقرر:محت -4
                     

 
 

1- Révision du programme des années 

précédentes avec une consolidation 

particulière du conditionnel et du 

subjonctif. 

2- Le futur antérieur et le passé 

antérieur. 

-Exercices et devoir (chasse à l’erreur). 

3- Le passé simple et le passé antérieur.  

-Exercices et devoir (chasse à l’erreur).  

4- Le participe présent : gérondif et 

adjectif, différenciation et usage. 

-Dictée et exercices (chasse à l’erreur). 

5- Le discours direct et indirect. 

-Exercices et devoir (chasse à l’erreur). 

6- Le discours direct et indirect (passé).  

Exercices et devoir (chasse à l’erreur). 

7- Evaluation. 

8- L’actif et le passif.  

-Exercices et devoir (chasse à l’erreur). 

9- La phrase complexe : les mots outils, 

fonctions et nuances. 

-Exercices et devoir (chasse à l’erreur). 

10-La phrase complexe : la réduction, 

le déplacement et la mise en relief. 

-Dictée, exercices et devoir. 

11- La phrase complexe: la 

permutation, l’expansion et la 

commutation.  

-Dictée et exercices (chasse à l’erreur).  

12- Les pronoms relatifs simples.  

-Dictée, exercices et devoir (chasse à 

l’erreur). 

13-Les pronoms relatifs composés. 

-Dictée, exercices et devoir (chasse à 

l’erreur). 

14-Révision générale. 

15-Evaluation. 



 
 

 

 

 . عالمياويا لكلية التربية جامعة دمنهور الريادة والتميزمحل: رؤية الكلية

 

 كلية التربية –مجمع االبعادية  -دمنهور  –البحيرة 
 

 مية.إعداد معلم مبدع يمتلك المعرفة النظرية والخبرة العملية وقادر على التنافس والتميز فى ضوء متطلبات سوقالعمل واالتجاهات العال* رسالة الكلية

 * إعداد باحث تربوى قادر على انتاج المعرفة التربوية للبحوث العلمية عربيا وعالميا .
 لبشرية.التنمية اتقديم خدمات مجتمعية فى اطار القيم والعادات التى تخدم المجتمع من خالل التطوير المستمر للبرامج التعليمية وبرامج  *
 

 

 وحده ضمان الجودة  

       أساليب التعليم والتعلم  -5

                
 المحاضرة           -

 المناقشة المفتوحة- 

 العصف الذهني- 

 العمل في مجموعات- 

                                   التدريب والممارسة- 

 لتعلم التفاعلىا-           

 العرض الفعال-           

 التعلم الذاتى-            
 

                                                                      

                                         

 تقويم الطــالب : -6

 االختبارات التحريرية لتقييم التحصيل واألداء الكتابي- األساليب المستخدمة                      -أ

 . للطالب

البحوث والتقارير لتقييم مهارات البحث والدراسة لدى -

                                                             الطالب

          

  التوقيت                    -ب

 توزيع الدرجات    -جـ
 

30أعمال فصلية:  

120تحريرى:  

 
 

 : قائمة الكتب الدراسية والمراجع -7

 -Cours de civilisation française à la Sorbonne, 350 exercices, 

niveau moyen , Paris, Hachette, 2000 

-DELATOUR, Yvonne: Nouvelle grammaire du français , 

Paris, Hachette, 2004 

-Grammaire expliquée du français, niveau moyen , Paris, clé 

international, 2003 

-Les 500 exercices de grammaire niveau B2 , Paris, Hachette, 

2007 



 
 

 

 

 . عالمياويا لكلية التربية جامعة دمنهور الريادة والتميزمحل: رؤية الكلية

 

 كلية التربية –مجمع االبعادية  -دمنهور  –البحيرة 
 

 مية.إعداد معلم مبدع يمتلك المعرفة النظرية والخبرة العملية وقادر على التنافس والتميز فى ضوء متطلبات سوقالعمل واالتجاهات العال* رسالة الكلية

 * إعداد باحث تربوى قادر على انتاج المعرفة التربوية للبحوث العلمية عربيا وعالميا .
 لبشرية.التنمية اتقديم خدمات مجتمعية فى اطار القيم والعادات التى تخدم المجتمع من خالل التطوير المستمر للبرامج التعليمية وبرامج  *
 

 

 وحده ضمان الجودة  

 :ا.د غادة غتورىرئيس مجلس القسم العلمي  د.أسماء عبد السميع             : منسق المقرر
 

 
 


