
 ( 21نموذج رقم ) 

 دمنهور:  جامعة /أكاديمية

 لتربيةا: كلية / معهد 

 اللغة الفرنسية:  قسم

 1111-1122 توصيف مقرر دراسى

  :بيانات المقرر -2

 

 :هدف المقرر -1

 

 

 

ت.الس وظائف اللغة بعناصر االتصال و االلمام-  

خرين.تنمية مهارات االتصال مع األ-  

تنمية التفكير الناقد لدى الطالب.-  

 المستهدف من تدريس المقرر :  -3

 :المعلومات والمفاهيم  -أ

 

 

 

 

 

اللغة المختلفة:  علوم  يتعرف على-1

 ،مورفولوجيا ،وبياتأسل  ،صوتيات

الخ. ،سميوطيقا  

 يةاللغو يدرك العالقة بين فروع العلوم -2

.والفروع المعرفية األخرى  

للغة ل والرمزى يعرف النظام الداللي-3

.الفرنسية  

سية.للغة الفرنل اللغوية خصائصاليفهم -4  

  :المهارات الذهنية -ب 

 

 

 

 

 تلفة.أساليب التفكير المنطقى المخيستوعب  -1      :

  كتسب مهارات التفكير العلمى .ي-2     ا

ت يبين و يشرح مواطن الجمال فى شعارا -3

 الدعاية و اإلعالن.  

المختلفة.يقارن بين نماذج االتصال -4  

  :المهارات المهنية الخاصة بالمقرر -ج

 

 

 

 

د.يجيد عمليات التفكير واالستنتاج والنق-1  

ى االقناع.يجيد مهارات االتصال والقدرة عل -2  

هه يستخدم مهارات التحدث اللغوية فيما يواج -3

 من مشكالت فى العمل.

  :المهارات العامة -د

 

 

 

 

اتيةيستخدم مهارات االتصال فى المواقف الحي .1  

اليومية.   

 يتواصل مع األخرين بنجاح.-2

يستخدم األساليب التعبيرية المختلفة وفقا للفئات -3

  ا.المجتمعية التى يتحدث معه

 

 لغويات  :المقرراسم  F.227: الرمز الكودى

Linguistique/ Sémiologie  

 نيةالثا: الفرقة / المستوى 

  اللغة الفرنسية:  التخصص

  : ساعاتعملى ية  نظرى عدد الوحدات الدراس

 
 



  محتوى المقرر:-4

 

 

 

 

 

 

1- Les domaines de la linguistique théorique. 

2-La théorie du signe linguistique: le signifié, le signifiant et le référent. 

3- La différence entre symbole, trace, indice, signal et symptôme. 

4- La théorie de la communication et le schéma de Jackobson. 

5- Les six fonctions du langage et les lois. 

6- Les fonctions du langage dans des phrases, lettres, annonces… 

7- Evaluation. 

8- Les fonctions du langage dans les slogans publicitaires. 

9-L’analyse stylistique des slogans publicitaires.  

10- Exercices pratiques. 

11-Les constituants du « Speaking » de Dell Hymes.  

12- Le « Speaking » de Dell Hymes  et son équivalent français : « Parlant ». 

13- Exercices pratiques. 

14-Révision générale. 

15-Evaluation. 

أساليب التعليم -5

 :والتعلم 

 

 

 

 المحاضرة           -

 المناقشة المفتوحة- 

 العصف الذهني- 

 العمل في مجموعات- 

 التدريب والممارسة- 

           -التعلم الذاتى 

التعلم التفاعلى-            

                   العرض الفعال-                

أساليب التعليم -6

والتعلم للطالب 

ذوى القدرات 

  :المحدودة

 

 

         1  Weekly / 15 wk 

 Assessment 2 Group  تقويم الطالب : -7

Discussion  

Weekly / 15 wk 

األساليب  –أ

 :المستخدمة 

 

 

 -االختبارات التحريرية لتقييم التحصيل واألداء الكتابي للطالب          

لتقارير لتقييم مهارات البحث والدراسة لدى الطالبالبحوث وا  -   

On rotation 

  :التوقيت-ب

 

 

 Week 16th  

توزيع  -ج

  :الدرجات

 

 

 

33أعمال فصلية:    

123تحريرى:  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

  :قائمة الكتب الدراسية والمراجع -8

  

 :كتب-أ

 

-JAKOBSON, Roman : Essais de linguistique générale, Paris, Minuit, 1963 

-SAUSSURE, Ferdinand, de:Cours de linguistique générale , Paris, 

Payot, 1972 

 

 

 

دوريات علمية  -ب

 أو نشرات ....إلخ

 

https://www.sfu.ca/fren270/semiologie/page2_2.html  

impact/-fort-publicitaires-slogans-http://www.veazio.com/marketing/100 

-outils/examens/aΣΕΠ/aΣΕΠ/didactique-http://www.gallika.net/ressources

hymes-de-speaking-modele-specifique/article/le  

 

 

 أ.د غادة غتورى:  أستاذ المادة  

 أ.د غادة غتورى                               رئيس مجلس القسم العلمى : 
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