
 
 

 

 

 لكلية التربية جامعة دمنهور الريادة والتميزمحليا وعالميا .: رؤية الكلية
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 وحده ضمان الجودة  

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

 دمنهورجامعة / أكاديمية : 
 التربيةكلية / معهد : 

 اللغة الفرنسيةقسم  : 
  بيانات المقرر -1

 الرمز الكودي :  
 (2)ف قواعداسم 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. -    

تصريف االفعال في يتمكن من -

 األزمنة المركبة.

  :          المخرجات التعليمية المستهدفة -3
 .يتعرف علي االزمنة المركبة فى الجمل المركبة -1   : المعرفة والفهم -أ

 .يستنتج الزمن المركب المناسب للتعبير-2

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

 يميز طبيعة كل زمن واستخداماته. -2

 يحدد العناصر الرئيسية للجمل المركبة.-3

 : والعمليةالمهارات المهنية  -جـ

     

قادر علي تجزئة وتركيب الجمل المعقدة بصورة -1

  سليمة.

يكتشف األخطاء في األساليب والتراكيب النحوية.-2   

يستخدم التوافق في الزمن -3

 بصورة سليمة.
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يربط بين االزمنة المختلفة بمهارة -1     : المهارات العامة  -د    

.قادر علي شرح وتحليل تركيبات الجمل بسالسة -2    

ل الجمل المركبة الى ويح-3 

 .جمل بسيطة و العكس صحيح
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 وى المقرر:محت -4
                     

 
 

1- La proposition indépendante : 

fonction et distinction.  

 -Dictée, exercices et devoir. 

2- L’indépendante, la coordination 

simple et la proposition de 

coordination. 

-Exercices, dictée et chasse à l’erreur. 

3- L’indépendante et la juxtaposition.  

-Exercices, dictée et chasse à l’erreur. 

4- L’indépendante et la proposition 

relative.  

-Exercices, dictée et chasse à l’erreur. 

5- Le passif, l’actif et la proposition 

relative.  

-Exercices, dictée et chasse à l’erreur. 

6-  Le pronom "que" introduit dans une 

proposition relative, la conjonction 

"que" dans une locution conjonctive 

et la complétive: complément 

d'objet, sujet ou attribut. 

-Exercices, dictée et chasse à l’erreur. 

7- Evaluation. 

8- Les propositions circonstancielles: a)  

Le temps.  

-Exercices, dictée et chasse à l’erreur. 

9- b) L’opposition.    

-Exercices, dictée et chasse à l’erreur. 

10- L’analyse logique. 

11- c) L’hypothèse.  

-Exercices, dictée et chasse à l’erreur. 

12- d) La comparaison.  

-Dictée, exercices et chasse à l’erreur. 

13- L’analyse logique (suite). 

14- Révision : les propositions et 

l’analyse  logique des textes  et 

grammaticale des propositions. 

15-Evaluation. 
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       أساليب التعليم والتعلم  -5

                
 المحاضرة-          

 المناقشة المفتوحة- 

 العصف الذهني- 

 العمل في مجموعات- 

                                   التدريب والممارسة- 

 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

                    120تحريرى:    توزيع الدرجات    -جـ
30أعمال فصلية:   

 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -7
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 -Cours de civilisation française à la Sorbonne, niveau 

intermédiaire , Paris, Hachette, 1996 

-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 

-MIGUEL, Claire : Grammaire en dialogue , niveau 

intermédiaire , Paris, clé international, 2006 

www. etudes-litteraires.com/analyse-logique 

www. etudes-litteraires.com/grammaire 

www .123cours.com/subordonnees 

www.espacefrancais;com/subordonne 

 

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

 
 


