
 ( 21نموذج رقم ) 

 دمنهورجامعة: 

 ربيةالتكلية: 

 اللغة الفرنسيةقسم : 

 

 1111-1122 توصيف مقرر دراسى

 بيانات المقرر  -2

 

 هدف المقرر -2

 

 

 

  

 لطالب بتقنيات القصة تعريف ا

 المصورة.

  كيفية الربط بين النص والصورة 

  استخدام الحوار في المواقف

 المختلفة
 

 المستهدف من تدريس المقرر :  -3

 

 المعلومات والمفاهيم  -أ

 

 

 

 

   يعرررف مرردادا ةدارة الصررف

وأسرررررررراليمها  وأنما هررررررررا  

 واستراتيجياتها.

 يتعلم متطلمات العما الفريقى 

 

 يم األدات يعرررف ةجررراتات تقررو

 اللغوي.

 

 المهارات الذهنية  -ب 

 

 

 

 

 لتفا ررا دادررا  ايطمررق قوا ررد

تحقرررق فعاليرررة ذلررر  لالصرررف و

 التعلم.

  ما لتعلم ب تاح ل قت الم يدير الو

 يحقق فا ليته.

  ينظم  ناصر الموقف التعليمي

غوي   بما يناسب نوع النشا  الل

 Atelier :  اسم المقرر F226  الرمز الكودى :

 ورشة  ما

 الثانيةالفرقة:

  الثاني :  لفصاا

   تينسا  :تطميقي  دد الوحدات الدراسية  نظرى 

 
1 



 واستراتيجية التدريس.

 يقوم أداته وأدات اآلدرين 

 ني المفررررردات يسررررتنتا معررررا

 بالسياق

  يوظف المعرفة التخصصية في

 المواقف الحياتية المختلفة 

 

 

 المهارات المهنية الخاصة بالمقرر  -ج

 

 

 

 

  فرري  الفرنسرريةيتحرردا اللغررة

 مواقف التواصا المختلفة.

  يكتب مرا يا اسس الكتابة باللغة

 الفرنسية في اغراضها المختلفة

 

  نات لتعلم واإلمكا صادر ا يوظف م

 .تاحة في تدريسهالم

 

 المهارات العامة  -د

 

 

 

 

  يفكر تفكيرا ناقدا 

  يستخدم مهارات المحث في

 مجال تخصصه

 أن يكتب بصورة تمكن من ي

 سليمة                        

 أن يصوب ادطات  تمكن مني

 االدرين 

  يتابع االتجاهات الحديثة في

الدراسات اللغوية  وفي 

 تدريس اللغة الفرنسية.

 الطالب مهارات  اكساب

 ناقشة و العما الجما ىمال
 

 

  



 محتوى المقرر -4

 

 

 

 

 

 

 

  

semaine Thèmes 

1 Historique de la bande dessinée 

2 Terminologie de la bande dessinée 

3 Analyse d'une BD 

4 Application de l'analyse sur une autre planche 

5 Transformation d'un dialogue de BD en texte 

6 Transformation d'une BD en histoire 

7 Evaluation 

8 Historique de Boule et Bill  

9 Etude d'une BD de Boule et Bill  

10 Le personnage de Tintin 

11 Etude d'une BD de Tintin 

12 Evaluation 

13 Exercices d'application sur une BD 

14 Devoir noté 

15 Révision générale 

أساليب التعليم -5

 والتعلم 

 

 

 

 المحاضرة .1

 المناقشة المفتوحة .2

 العصف الذهني .3

 العما في مجمو ات .4

 التدريب والممارسة .5

 التعلم الذاتي .6

 التعليم التفا لي .7

 التكنولوجيا الحديثة .8

أساليب التعليم -6

والتعلم للطالب ذوى 

 القدرات المحدودة 

 

 

         1  Weekly / 15 wk 

 تقويم الطالب :  -7

 السابع ألسبوعا نصف الفصا الدراسي                               التقييم األول

  شرثاني الاألسبوع  نهاية الفصا الدراسي                              التقييم الثاني
 

Assessment 2 Group 

Discussion  

Weekly / 15 wk 

 On rotation ؛ لتقييم األدات الشفوي للطالباالختبارات الشفوية  .1األساليب  –أ 



 المستخدمة 

 

 

 ؛ لتقييم التحصيا واألدات الكتابي للطالب.االختبارات التحريرية .2

 ؛ لتقييم مهارات المحث والدراسة لدى الطالبالبحوث والتقارير .3

 

 التوقيت -ب

 

 

 Week 16th  

 توزيع الدرجات  -ج

 

 

 الدرجة التقييم

  70 امتحان نهاية الفصل الدراسي .2

 20 االمتحان الشفوي .1

 10 أعمال السنة .3

 100 المجموع .4
 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع  -8

  كتبال-أ

 

 

 

Demers, Tristan: La bande dessinée en classe : Pour lire, écrire et créer !, 

Hurtubise, 2006. 

Gaumer, Patrick: Dictionnaire mondial de la bande dessinée, Larousse, 1997. 

Peeters, Benoît:Case, planche, récit : comment lire la bande dessinée, Casterman, 

1998. 

---------------------------: Lire la bande dessinée, Flammarion, 2002. 

 

 

  مواقع اإلنترنت-ب 

 

 

http://bd-fle.wikispaces.com/ 

http://www.lepointdufle.net/penseigner/educationalimage-fiches-

pedagogiques.htm#bdfiches 

http://nico1-toutlefrancais.wikispaces.com/BD+et+roman+photo 
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