
 ( 21نموذج رقم ) 

 دمنهورجامعة: 

 ربيةالت:  كلية

 اللغة الفرنسيةقسم : 

 

 1111-1122 توصيف مقرر دراسى

 بيانات المقرر  -2

 

 هدف المقرر -2

 

 

 

  

  ان يكون الطالب قادرا

علي التعليق علي نص 

 باللغة الفرنسية 

  مساعدة الطالب من التمكن

التعبير الكتابي باللغة من 

 الفرنسية

  مساعدة الطالب علي

اكتساب األدوات األساسية 

لمناقشة مشكلة او موضوع 

 باللغة الفرنسية
 

 المستهدف من تدريس المقرر :  -3

 

 المعلومات والمفاهيم  -أ

 

 

 

 

   يعبر عن موضوع باسلوبه 

  يتنبأ بنهاية او بداية لنص 

  و األفكار لمفاهيم ايحدد

 األساسية لموضوع

 

 

 المهارات الذهنية  -ب 

 

 

  يحدد العناصر الرئيسية

 لموضوع 

 Expression :  اسم المقرر F121الرمز الكودى : 

écrite 

 تعبير كتابي

 االوليالفرقة / المستوى :

  الثاني :  لفصلا

   عدد الوحدات الدراسية  نظرى 

 
3 



 

 
  يعيد ترتيب بعض الجمل

 بالفرنسية.

  يقيم المعرفة التخصصية في

 مجاالت الحياة المختلفة.

 معلومات عن يفسر بعض ال

 .ع معينموضو
 

 المهارات المهنية الخاصة بالمقرر  -ج

 

 

 

 

  يكتب مراعيا اسس الكتابة

باللغة الفرنسية في اغراضها 

 المختلفة.

  يقوم بعرض ما يتعلمه في

 صورة ابحاث تطبيقية

  يكتشف الفرص لتدريب

المتعلمين علي عمليات تلقي 

 وانتاج اللغة. 

 

 المهارات العامة  -د

 

 

 

 

 يفكر تفكيرا ناقدا  

  يستخدم مهارات البحث في

 مجال تخصصه

 - أن يكتب بصورة تمكن من ي

 سليمة                        

  علي أن يقرأ بصورة يستطيع

 سليمة 

 أن يصوب اخطاء  تمكن مني

 االخرين  
 

 

  



 محتوى المقرر -4

 

 

 

 

 

 

 

  

semai

ne 

Thèmes 

1 Produire un texte à partir d'une liste de mots imposés 

2  Textes à corriger 

3  Description d'un événement de la vie quotidienne 

4  Comment écrire un mél 

5  Cv/histoire d'une vie 

6 Lettre amicale et formelle 

7 Evaluation 

8 Etude d'un texte descriptif. 

9  Enrichissemnt d'un paragraphe du type "être".   

10 Prélèvements textuels ancrés sur un thème choisi: localisation. 

11 Approche lexicologique et activités ludiques, Questions et 

synthèse. 

12 Composition d'un texte portant sur le thème choisi. 

13 Ecriture des textes portant sur un texte informatif 

14 Evaluation 

15 Révision générale 

أساليب التعليم -5

 والتعلم 

 

 

 

 المحاضرة .1

 المناقشة المفتوحة .2

 العصف الذهني .3

 التعليم التفاعلي .4

 العمل في مجموعات .5

 التدريب والممارسة .6

 التعلم الذاتي .7

 التعليم التفاعلي .8

 التكنولوجيا الحديثة .9

 

أساليب التعليم -6

والتعلم للطالب ذوى 

 المحدودة  القدرات

 

 

         1  Weekly / 15 wk 

 Assessment 2 Group تقويم الطالب :  -7

Discussion  

Weekly / 15 wk 

  األساليب المستخدمة –أ 

 

 

 ؛ لتقييم التحصيل واألداء الكتابي للطالب.االختبارات التحريرية .1

 ؛ لتقييم مهارات البحث والدراسة لدى الطالبالبحوث والتقارير .2

 

On rotation 



 التوقيت -ب

 

 

 السابع ألسبوعا نصف الفصل الدراسي                               التقييم األول

 عشر رابعالاألسبوع  نهاية الفصل الدراسي                              التقييم الثاني
 

Week 16th  

 توزيع الدرجات  -ج

 

 

 الدرجة التقييم

 021 راسيامتحان نهاية الفصل الد .2

 01 أعمال السنة .1

 051 المجموع .3
 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع  -8

 كتب الطالب -أ

 

 

             

كتب  -ب 

 المحاضر                    

 

 

 -BERTHET, Annie, et autres, Alter ego, Méthode de français A1, Hachette, 

Paris, 2006 

BUHLER, Viviane, Les couleurs du français, Maîtrise de la langue CM2, 

Hachette, Paris, 1999 

- MIQUEL, Claire, Communication progressive du français avec 270 activités , 

Clé internationale, Paris, 2004   

- SIRÉJOLS, Evelynes, Vocabulaire en dialogues, Clé internationale (niveau 

débutant), Paris, 2007 

مواقع  –ج 

  اإلنترنت     

 

 

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

http://www.bonjourdefrance.com 

http://pedagogite.free.fr/expression_ecrite.htm 

http://www.espacefrancais.com/expression 

cile.comwww.francaisfa 

http://www.enviedecrire.com 

www.atoutecrire.com 

 

   د. زهرة نوارأستاذ المادة : 

 ا.د. أميرة الحكيم رئيس مجلس القسم العلمى : 
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