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

 دمنهورجامعة / أكاديمية : 
 التربيةكلية / معهد :

 اللغة الفرنسيةقسم  :
  بيانات المقرر -1

الرمز الكودي : 
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ورشة عمل و اسم المقرر :  
  (1)ف مهارات كتابة

Atelier 

 الثالثةالفرقة / المستوى : 

اللغة التخصص : 
 الفرنسية

 

 عدد الوحدات الدراسية :    نظري         عملي       

 
 هدف المقرر : -2

 

 .اكساب الطالب حصيلة لغوية-

 اكساب الطالب مهارة التعبير باللغة الفرنسية.-

ناقشة و النقد و العمل مالاكساب الطالب مهارات -

 .الجماعى

  :          المخرجات التعليمية المستهدفة -3
 يعرف أنواع الوسائل التعليمية وقواعد استخدامها.1.  : المعرفة والفهم -أ

 .يلم بمفاهيم التمثيل المسرحى2.

 .بين األداء المسرحى و التمثيل السينمائىيميز 3.

يعرف إجراءات تقويم األداء 4.

 .اللغوي
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تفلق ملن نملا  ي بملا لتفاعل داخلل الصل ايطبق قواعد 1.  :  لمهارات الذهنيةا -ب

 المدرسة وتحقق فعالية التعلم.

 يدير الوقت المتاح للتعلم بما يحقق فاعليته.2. 

ينمم عناصر الموق  التعليمي بما يناسب نوع النشلا  3. 

 اللغوي، واستراتيجية التدريس.

التعلم يوظ  مصادر 4. 

 واإلمكانات المتاحة في تدريسه.
 

 : والعمليةالمهارات المهنية  -جـ

     

 إظهار اتجاهاً إيجابياً نحو اللغة.1.

 إظهار اتجاهاً إيجابياً نحو تدريس اللغة. 2.

يحللرع علللى متابعللة األنشللطة التربويللة والثقافيللة  ات 3.

 الصلة بتعليم اللغة.

 

 يقررأن يكتب بصورة سليمة.1.     : المهارات العامة  -د 

 يقبل علي أن يقرأ بصورة سليمة.2.

يقترح أن يصوب اخطاء 3.

 االخرين.
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 وى المقرر:محت -4
                     

 
 

1- Panorama sur le genre 

dramaturgique. 

2-Lecture de maintes pièces. 

3-Sélection de textes à base de mise en 

scène différente. 

4-Initiation aux indications scéniques: 

décor, costume, lumière…. 

5-Focalisation sur un extrait précis. 

6-Etude thématique de l’extrait. 

7- Evaluation. 

8- Etude des didascalies. 

9-Entraînement sur la mise en scène de 

la pièce choisie. 

10-Répétition. 

11-Répétition. 

12-Questions théoriques sur la pièce 

étudiée. 

13-Envisagement de la valeur scénique 

des pièces choisies au fil de l’étude. 

14-Révision générale. 

15-Evaluation. 

 

       أساليب التعليم والتعلم  -5

                
 المحاضرة-           

 المناقشة المفتوحة- 

 العص  الذهني- 

 العمل في مجموعات- 

 التدريب والممارسة- 

 التعلم الذاتى-          

 العرض الفعال-          

 التعليم التفاعلى-         
 

 تقويم الطــالب : -6

للطالباالختبارات الشفوية لتقييم األداء الشفوي  األساليب المستخدمة                      -أ - 

االختبارات التحريرية لتقييم التحصيل واألداء الكتابي -

 للطالب

البحوث والتقارير لتقييم مهارات البحث والدراسة لدى  -

 .الطالب
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  التوقيت                    -ب

 10 :أعمال فصلية توزيع الدرجات    -جـ

 20 :شفوى

 70تحريرى:

 70 :تحريرى

 والمراجع :قائمة الكتب الدراسية  -7

 - HUBERT, Marie-Claude   : Les grandes théories du théâtre, Paris, Colin, 

2016 

-NAUGRETTE, Catherine : L’esthétique théâtrale, Paris, Colin, 2016 

-PAVIS, Patrice :Dictionnaire du théâtre, Paris, Colin, 2002 

-PRUNER, Michel : L’analyse du texte de théâtre, Paris, Colin, 2017 

www.dramaction.com 
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