
 ( 21نموذج رقم ) 

 دمنهورجامعة: 

 ربيةالتكلية: 

 اللغة الفرنسيةقسم : 

 

 1111-1122 توصيف مقرر دراسى

 بيانات المقرر  -2

 

 هدف المقرر -2

 

 

 

  

 القراءة الجيدة  

  اجادة النطق 

 الفهم للنصوص المختلفة 

 التحدث بطالقة 

 اجراء محادثة بلغة فرنسية سليمة 

 

 المستهدف من تدريس المقرر :  -3

 

 المعلومات والمفاهيم  -أ

 

 

 

 

  أن يفهم مكونات النظام

 الصوتي للغة العربية.

  أن يفهم مكونات النظام

 لغة العربية.الصرفي ل

  أن يفهم مكونات النظام

 النحوي.

  أن يطبق طرق البحث في

المعاجم المختلفة للغة 

 الفرنسية.

  أن يفهم مكونات النظام

 .الداللي للغة الفرنسية

 Lecture et :  اسم المقرر  F124الرمز الكودى :

(2)conversation 
 (2) قراءة ومحادثة

 االوليالفرقة / المستوى :

  الثاني :  لفصلا

   تينساع :تطبيقي عدد الوحدات الدراسية  نظرى 

 
1 



 

 المهارات الذهنية  -ب 

 

 

 

 

  لتعلم نواتج ا نوع  حدد  أن ي

 اللغوي المطلوب.

  أن يحدددددد مسددددتوى ا داء

 اللغوي المطلوب.

 غدددة الفرنسدددية فدددي يرتجدددل الل

 مواقف التواصل المتنوعة

  يسددددتنتج معدددداني المفددددردات

 بالسياق

 

 المهارات المهنية الخاصة بالمقرر  -ج

 

 

 

 

  أن يتحدث اللغة الفرنسية

في مواقف التواصل  لسليمةا

 المختلفة.

  أن يقرأ النصوص اللغوية

قراءةً تكشف عن استيعابه 

 مضامينها.

  أن يكتب مراعياً أسس

لغة الفرنسية في الكتابة ال

 أغراضها المختلفة.

   أن يحلددددل محتددددوى درو

 اللغة الفرنسية.

  أن ينفدددددددذ اسدددددددتراتيجيات

التدددريس المناسددبة لتعلدديم اللغددة 

 في المواقف المختلفة

 

 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 Présentation du cours et l'objectif de lire et de prononcer 

Ecoute attentive d'un texte 

2 Lecture à tour de rôle des apprenants pour réaliser la diction                                                 

3 Appréhender le sens global du texte 

4 Mémoriser des répliques ou des échanges communicationnels 

5 Jeu de questions/réponses entre apprenants et enseignants 

6 Conversation- Débat sur un texte lu 

7 Evaluation 

8 Contraction du texte expliqué exercice oral 

9 Création des situations à partir de mots clés du texte étudié 

10 Lecture à tour de rôle d'un texte et discussion du sujet 

11 Evaluation 

12 Visionnement d'un épisode d'un feuilleton, d'une séquence de 

film 

13 Amorce d'un remue-ménage sur le sens global, la reformation 

orale du texte visionné 

14 Mettre en relation l'expression orale et visuelle 

15 Révision générale 

أساليب التعليم -5

 والتعلم 

 

 

 

 المحاضرة .1

 حةالمناقشة المفتو .2

 العصف الذهني .3

 العمل في مجموعات .4

 التدريب والممارسة .5

 التعلم الذاتي .6



 التعليم التفاعلي .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 ا داء الشفوي للطالباالختبارات الشفوية  .1

 ؛ لتقييم التحصيل وا داء الكتابي للطالب.االختبارات التحريرية .2

 ؛ لتقييم مهارات البحث والدراسة لدى الطالبالبحوث والتقارير .3

 

On rotation 

 التوقيت -ب

 

 

 السابع ألسبوعا نصف الفصل الدراسي                               التقييم األول

 عشرحادي الاألسبوع  نهاية الفصل الدراسي                              التقييم الثاني
 

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

 

 

Landier, Jean-Claude, Valle,  Sophie: Les 7 clés pour lire et pour écrire, 

CM2, Hatier 

Montmayeur, Franck, Jourdai: Le Bateau-Livre CE1, Nathan  

  مواقع اإلنترنت-ب 

 

 

http://clpav.fr/salle-lecture.htm 

-a-gratuits-audio-livres-fables-http://www.bibliboom.com/pages/genres/contes

telecharger.html 

contes-gratuits-audio-http://www.audiocite.net/livres 

moi-http://enseigner.tv5monde.com/collection/conte 

http://www.audiolivres.info 

http://www.audiolude.com 

http://flenet.rediris.es/baseaudio.html 

http://www.bibliboom.com/pages/genres/contes-fables-livres-audio-gratuits-a-telecharger.html
http://www.bibliboom.com/pages/genres/contes-fables-livres-audio-gratuits-a-telecharger.html
http://www.audiocite.net/livres-audio-gratuits-contes
http://www.audiocite.net/livres-audio-gratuits-contes
http://enseigner.tv5monde.com/collection/conte-moi
http://enseigner.tv5monde.com/collection/conte-moi
http://www.audiolivres.info/
http://www.audiolivres.info/
http://flenet.rediris.es/baseaudio.html
http://flenet.rediris.es/baseaudio.html


http://parlons-francais.tv5monde.com 

 

 

  د. أميرة الحكيم أستاذ المادة :   

 أ.د. غادة غتورى رئيس مجلس القسم العلمى :  

                      

                                                                        

                                                                                         

 

 

                    


