
 ( 21نموذج رقم ) 

 دمنهور:  جامعة /أكاديمية

 لتربيةا:  كلية / معهد

 اللغة الفرنسية:  قسم

 

 2020-2019توصيف مقرر دراسى

  :بيانات المقرر -2

 

 :هدف المقرر -1

 

 

 

يدرك مفهوم علم المفردات و كيفية  -  

.اإلشتقاق  

 يتعرف على الفروق المختلفة بين - 

.الفرنسية الدارجة و الفرنسية الرسمية  

نما  يستطيع إثراء لغته و يبتعد عن األ - 

.الركيكة  

 

 المستهدف من تدريس المقرر :  -3

 

 :علومات والمفاهيم الم -أ

 

 

 

 

ن يتعرف على كيفية تركيب و تكوي -1

.الكلمات واألنما   

يم يحدد  بيعة و وظيفة اللفظ السل -2 

.داخل الجملة الفرنسية  

. يستنتج كيفية اشتقاق كلمات جديدة   -3 

  :المهارات الذهنية -ب 

 

 

 

 

ديثة يستطيع إعادة الصياغة بألفاظ ح - 1 

.أو قديمة  

بين األسلوب الراقى و  يقارن -2 

.األسلوب الركيك  

ة فى يوضح الفرق بين األلفاظ المستخدم -3

بير عن فرنسا و فى الدول الفرانكوفونية للتع

.نفس الشئ  

  :المهارات المهنية الخاصة بالمقرر -ج

 

 

 

 

 

يركب كلمات جديدة  بقاً للمورفولجيا -1  

.لخاصة بها و المعانى المختلفةا  

 لمات  بقاً ألصولها و معانيهايجزئ الك -2  

.المختلفة  

.ر السليميستخدم الكلمات المناسبة فى التعبي -3   

 2 )لغويات )ف :المقرراسم  F.421: الرمز الكودى

Linguistique/ 

Lexicologie 

 الرابعة:  الفرقة / المستوى

  اللغة الفرنسية:  التخصص

  : ساعاتعملى الوحدات الدراسية  نظرى  عدد

 
3 



  :المهارات العامة -د

 

 

 

 

 

.يتابع تطور اللغة مدركا ماهية التطور - 1   

حيطةيربط بين تطور اللغة و البيئة الم -2 .     

.يقترح الفاظا أدق فى التعبير - 3   

 

  

  محتوى المقرر:-4

 

 

 

 

 

 

1- La lexicologie et la lexicographie : définitions et exemples.  

-Les niveaux de langue(argot, familier, standard, soutenu, jargon et dialecte). 

2- La synonymie, la polysémie, l'antonymie, l'homonymie et la paronymie.  

- Le sens propre et sens figuré. 

3- Reprise et exercices.  

4-Les sigles, les interjections, les onomatopées,les péjoratifs et les mélioratifs. 

5- Les étymons arabes, les emprunts arabes, les emprunts des autres langues, 

les emprunts français de la langue arabe et l’interlangue. 

6- Les doublets et les familles de mots. 

7- Evaluation. 

8- La composition : préfixation/ suffixation.   

9- La composition parasynthétique. 

10- Pratique et exercices de consolidation. 

11- La dérivation et la formation des mots nouveaux : le néologisme. 

12- L’archaïsme et les expressions latines. 

13- L'influence de l'anglais et le français du Québec. 

14-Révision générale. 

15-Evaluation. 

أساليب التعليم -5

 :والتعلم 

 

 

 

 المحاضرة           -

 المناقشة المفتوحة- 

 العصف الذهني- 

 العمل في مجموعات- 

 التدريب والممارسة- 

التعلم الذاتى-             

           -التعلم التفاعلى

العرض الفعال   -                        

أساليب التعليم -6

والتعلم للطالب 

ذوى القدرات 

  :المحدودة

 

 

         1  Weekly / 15 wk 

  تقويم الطالب : -7
 

 

 

Assessment 2 Group 

Discussion  

Weekly / 15 wk 



األساليب  –أ

 :المستخدمة 

 

 

 -االختبارات التحريرية لتقييم التحصيل واألداء الكتابي للطالب

بلطاللتقييم مهارات البحث والدراسة لدى االبحوث والتقارير   - 

On rotation 

  :التوقيت-ب

 

 

 Week 16th  

توزيع  -ج

  :الدرجات

 

 

 

 

 

 

 

 

33أعمال فصلية:   

123تحريرى:  

 

  

  

  

 

 

  :قائمة الكتب الدراسية والمراجع -8
  

 :كتب-أ

 

-DEPECKER, Loïc : Guide des mots francophones. Le ziboulateur 

enchanté , Paris, Seuil, 1999 

-LEHMANN, Alise et MARTIN-BERTHET, Françoise : Introduction 

à la lexicologie , Paris, Nathan, 2003 

-ROUGERIE, André: Trouvez le mot juste , Paris, Hatier, 1976 

 

 

دوريات علمية  -ب

 أو نشرات ....إلخ

 

www.Tv5.org.languefrancaise 

 

CNRS/ofcaf/12/Ndiaye%20.htm-www.unice.fr/ILF 

 

 

 د. جالديس نجيب أ.د غادة غتورى:  أستاذ المادة  

             أ.د غادة غتورى                   رئيس مجلس القسم العلمى : 

                      

                                                                        

                                                                                         

 

 

http://www.tv5.org.languefrancaise/
http://www.tv5.org.languefrancaise/
http://www.unice.fr/ILF-CNRS/ofcaf/12/Ndiaye%20.htm
http://www.unice.fr/ILF-CNRS/ofcaf/12/Ndiaye%20.htm


                    


