
 ( 21نموذج رقم ) 

 جامعة /أكاديمية : دمنهور

 كلية / معهد : التمريض

 قسم : ادارة التمريض

 

 1111-1122توصيف مقرر دراسى

 بيانات المقرر  -2

 

 هدف المقرر -2

 

 

 

 نطق السليم لاللفاظو ال القراءة الجيدة 

 الفهم للنصوص المختلفة. 

 في  ييتحدث اللغة الفرنسية الفصح

 .مواقف التواصل المختلفة

  يقرأ النصوص اللغوية قراءةً تكشف عن

 استيعابه مضامينها.

 في  يفكر مراعياً أسس القراءة الفرنسية

 أغراضها المختلفة.

 

 

 المستهدف من تدريس المقرر :  -3

 

 المعلومات والمفاهيم  -أ

 

 

 

 

 .التمييز بين الحروف 

   قراءة الكلمة , الجملة او التركيب

 مع الفهم.

  الى 33قراءة موضوع مكتمل من

 كلمة  .  03

 المهارات الذهنية  –ب 

 

 

 

 

 نواتج التعلم اللغوي  يصنف

 المطلوب.

 غوي  يقيم ستوى األداء الل م

 المطلوب.

  خططددددا متنوعددددة يدددددعم

)طويلددة المدددى, وقصدديرة 

 اللغدددددة المددددددىل لتعلددددديم

 ةفرنسيلا

 Lecture et اسم المقرر  F113:  الرمز الكودى :

Conversation     /قراءة ومحادثة 

 :األولىالفرقة  

  التخصص :لغة فرنسية

 2عملى:  عدد الوحدات الدراسية  نظرى 

 
1 



 

 المهارات المهنية الخاصة بالمقرر  -ج

 

 

 

 

  يعدل نطقه  لتصويب االخطاء

  . اللفظية

  يستخدم الفرنسية فى التواصل مع

 .زمالئه

 يستمع لنصوص فرنسية و يكتبها 

 المهارات العامة  -د

 

 

 

 

 ن يكتب بصورة سليمةأيقرر. 

 ن يقرأ بصورة سليمةأعلي  دريق 

  ن يصوب اخطاء االخرينأيقترح 

 

  

 محتوى المقرر -0

 

 

 

 

 

 

1. Présentation de la démarche du travail: division du programme en deux 

séances : lecture et Conversation. Ecoute attentive d'un texte+questions. 

2. Lecture conte 1, 1ère partie + questions de débat. Parler de soi/ se présenter  

3. Lecture conte 1, 2ème partie Discussion du sujet du conte. Conversation: 

Exprimer ses goûts et ses préférences. 

4.  Lecture conte 1, 3ème partie + Révision des passages antérieurs +questions. 

Conversation: Présenter quelqu'un. 

5. Lecture conte1, 4ème partie, discussion de la morale du conte1 Conversation: 

s'informer pour se déplacer. 

6. Lecture conte 1 Conversation: exprimer ses besoins   
7. Evaluation 

8. Lecture conte 2, 1ère partie + questions de débat. Conversation: demander le 

prix de quelque chose. 

9. Lecture conte2, 2ème partie Discussion du sujet du conte. Conversation: 
Donner des conseils. 

10.  Lecture conte2, 3ème partie + Révision des passages antérieurs +questions. 

Conversation: Faire des achats. 

11. Lecture conte2, 4ème partie, discussion de la morale du conte2. 

Conversation: Dire ses impressions sur les gens. 

12. Lecture conte 2 Conversation: exprimer une opinion. 
13. Evaluation 

14. Question de discussion quel conte vous préférez? Conversation: Demander 

et donner des informations sur le transport. 

15. Révision finale  

 

أساليب التعليم -5

 والتعلم 

 

 

 

 

 

  المحاضرة .1

 المناقشة المفتوحة .2

 العصف الذهني .3

 العمل في مجموعات .0

 التدريب والممارسة .5

 التعلم الذاتي .6



 المحاكاة .7

 

أساليب التعليم -6

والتعلم للطالب ذوى 

 القدرات المحدودة 

 

 

 

 Not applicable in Faculty of  Education 

Weekly / 15 wk 

 Assessment 2 Group 

Discussion  

Weekly / 15 wk 

األساليب  –أ 

 المستخدمة 

 

 

 -االختبارات الشفوية لتقييم األداء الشفوي للطالب

 -االختبارات التحريرية لتقييم التحصيل واألداء الكتابي للطالب 

 البحوث والتقارير لتقييم مهارات البحث والدراسة لدى الطالب-

On rotation 

 التوقيت -ب

 

 

 Week 16th  

 توزيع الدرجات  -ج

 

 

 13أعمال فصلية 

 23شفوى 

 73تحريرى 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع  -8

 

 

 

 كتب ال-ا

 

 

 COLLODI,Carlo, , Anne , FRONSACQ, Pinocchio, Editions Flammarion,mars 2012 

RAMOS,Mario,C'EST MOI  LE PLUS BEAU,  Ecole des Loisirs NOVEMBRE 2007. 

PERRAULT,Charles,Cendrillon, Flammarion-Père Castor ,novembre 1998. 

 

 
مواقع  -ب

 االنترنت

1. https://www.iletaitunehistoire.com/ 

http://apprendre.tv5monde.com/ 
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