
 ( 21نموذج رقم ) 

 دمنهورجامعة: 

 ربيةالت:  كلية

 اللغة الفرنسيةقسم : 

 

 1111-1122توصيف مقرر دراسى

 بيانات المقرر  -2

 

 هدف المقرر -2

 

 

 

  

  يتعرف علي ثقافة االخر وانعكاسات

 الثقافات علي بعضها البعض

 

  ان يفهم عادات وتقاليد الشعوب

 االخري

 تعزيز الهوية الثقافية المصرية 

 
 

 المستهدف من تدريس المقرر :  -3

 

 المعلومات والمفاهيم  -أ

 

 

 

 

  أن يتعرف على الثقافات المختلفة 

  يوظف المعرفة  التخصصية فى أن

 اة المختلفةمجاالت الحي

 

 المهارات الذهنية  -ب 

 

 

 

 

 .يميز الجمال في النص اللغوي 

  يتعرف علي النصوص اللغوية

 عند االستماع لها

 

 المهارات المهنية الخاصة بالمقرر  -ج

 

 

 

 

   أن يحلللللم انمكانللللات البشللللرية

والماديلللللة  والثقافيلللللة المتا لللللة 

 فادة بها.ستلإل

 Culture :  اسم المقرر  F126الرمز الكودى : 

 générale  

 ثقافة عامة

 االوليالفرقة / المستوى :

  الثاني :  لفصما

   عدد الو دات الدراسية  نظرى 

 
3 



  أن يخطللللو لتوظيللللف التقنيللللات

 المتا ة في التدريس.التعليمية 

  "أن يخطو لربو "محتوى الدرس

 .بخبرات اللغوية  وبيئتهم
 

 المهارات العامة  -د

 

 

 

 

  يحلللرص عللللى متابعلللة ا نشلللطة

بتعلم  التربوية والثقافية ذات الصلة 

 اللغة.

 يسهم في تطوير المجتمع. 

  يوظلللللف معرفتلللللي بتكنولوجيلللللا

المعلومللات واننترنلل  فللي الللتعلم 

 الذاتي المستمر

 

 

  

 محتوى المقرر -4

 

 

 

 

 

 

 

  

semai

ne 

Thèmes 

1 Les genres des fêtes  

2                                                   Les jours fériés en France    

3                                                        Les fêtes égyptiennes 

4 La fête nationale française et égyptienne 

5 La fête du travail 

6 La fête de la musique  

7 Evaluation 

8 La fête des couleurs 

9 Des recherches internet lançant un thème 

10 Introduction à la guerre d'Algérie 

11 Les évènements 

12 Les causes 

13 Les consequences 

14 Evaluation 

15 Révision générale 



أساليب التعليم -5

 والتعلم 

 

 

 

 المحاضرة .1

 المناقشة المفتو ة .2

 العصف الذهني .3

 التعليم التفاعلي .4

 العمم في مجموعات .5

 التدريب والممارسة .6

 التعلم الذاتي .7

 التكنولوجيا الحديثة .8

 

أساليب التعليم -6

والتعلم للطالب ذوى 

 القدرات المحدودة 

 

 

         1  Weekly / 15 wk 

 Assessment 2 Group  تقويم الطالب : -7

Discussion  

Weekly / 15 wk 

ا ساليب  –أ 

 المستخدمة 

 

 

 ؛ لتقييم التحصيم وا داء الكتابي للطالب.االختبارات التحريرية .1

 .؛ لتقييم مهارات البحث والدراسة لدى الطالبالبحوث والتقارير .2

 

On rotation 

 التوقي  -ب

 

 

 السابع ألسبوعا نصف الفصم الدراسي                               التقييم األول

 عشر رابعالاألسبوع  نهاية الفصم الدراسي                              التقييم الثاني
 

Week 16th  

 توزيع الدرجات  -ج

 

 

 الدرجة التقييم

 120 امتحان نهاية الفصل الدراسي .2

 30 أعمال السنة .1

 150 المجموع .3
 

 والمراجع   لدراسيةقائمة الكتب ا -8

 الكتب -1

 

Alain-François Lesacher : Fêtes et traditions de France, Ed. Ouest France, 

2003 

Christian Defebvre: Les fêtes religieuses : cahier de travaux pratiques, 

Bayard , 2010 

 

مواقع  -2

 اننترن 

 

http://www.culture.fr/ 

http://www.bonjourdefrance.com/exercices/contenu/les-fetes-en-

http://www.culture.fr/
http://www.bonjourdefrance.com/exercices/contenu/les-fetes-en-france.html


france.html 

http://ticsenfle.blogspot.com.eg/2015/07/activites-pour-travailler-les-fetes-

et.html 

http://www.lepointdufle.net/p/fetes_francophones.htm 

http://b1115.over-blog.com/2016/02/les-fetes-en-france-quiz-a-gogo-pour-

tout-savoir.html 

http://jean-nicolaslefle.viabloga.com/news/ressources-pour-preparer-les-

fetes-en-fle 

 

       د. اميرة الحكيمأستاذ المادة :    

   أ.د. غادة غتورى رئيس مجلس القسم العلمى :  
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