
 ( 21نموذج رقم ) 

 دمنهورجامعة: 

 ربيةالت:  كلية

 اللغة الفرنسيةقسم : 

 

 1111-1122 توصيف مقرر دراسى

 بيانات المقرر  -2

 

 ررهدف المق -2

 

 

 

  

  اكساب الطالب الحس االدبي عند قراءة

 نص بالللغة الفرنسية

  ان يكتشف الطالب االدب الفرنسي

 المعاصر 
 

 المستهدف من تدريس المقرر :  -3

 

 المعلومات والمفاهيم  -أ

 

 

 

 

   يفهممم و يميممن النبمموا بانواعهمما

 األدبية المختلفة 

  يفهممم مكونممات الناممال الممداللي للغممة

 الفرنسية

 

 هارات الذهنية الم -ب 

 

 

 

 

 فكير وعملياته تيفهم طبيعة ال 

  يمممربل المفممماهيم العلميمممة    مممي

مجممممماص تخببمممممه  بق مممممايا 

 المجتمع 

 

 المهارات المهنية الخاصة بالمقرر  -ج

 

 

 

 

  شف قراءةً تك ية  بوا اللغو قرأ الن ي

 عن استيعابه م امينها.

  الفرنسيةيحلل محتوى دروس اللغة. 

 

 Textes :  اسم المقرر F.122 الرمن الكودى :

contemporains    

 نبوا معاصرة

 االوليالفرقة / المستوى :

  الثاني :  لفبلا

   عدد الوحدات الدراسية  نارى 

 
3 



 المهارات العامة  -د

 

 

 

 

  يوظمممف معر تمممه بتكنولوجيممما المعلوممممات

 واإلنترنت  ي التعلم الذاتي المستمر

 تنمية مهارات العمل الفريقى والتفكير الناقد 
 

 

  

 محتوى المقرر -4

 

 

 

 

 

 

 

  

semai

ne 

Thèmes 

1 Texte1: Compréhension globale, lecture guidée, étude vocabulaire, 

champs lexicaux 

2 Exercices, questions synthèse    

3 Etude thématique, sructurale 

4 Etude stylistique 

5 Texte2 Compréhension globale, lecture guidée, étude 

vocabulaire, champs lexicaux 

6 Exercices, questions synthèse 

7 Evaluation 

8 Etude thématique, sructurale 

9 Etude stylistique du texte 

10  Devoir noté 

11 Texte3 Compréhension globale, lecture guidée, étude 

vocabulaire, champs lexicaux  

12 Exercices, questions synthèse    

13 Etude thématique, sructurale et stylistique du texte 

14 Evaluation 

15 Révision générale 

أساليب التعليم -5

 والتعلم 

 

 

 

 المحاضرة .1

 المناقشة المفتوحة .2

 العبف الذهني .3

 العمل  ي 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 

 :  تقويم الطالب -7

 

Assessment 2 Group 

Discussion  

Weekly / 15 wk 

األساليب  –أ 

 المستخدمة 

 

 

 ؛ لتقييم التحبيل 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

 التقييم

   الثاني

 رابع عشرالاألسبوع  نهاية الفصل الدراسي                           

 

Week 16th  

  توزيع الدرجات -ج

 

 

 الدرجة التقييم

 120 امتحان نهاية الفصل الدراسي .2

 30 أعمال السنة .1

 150 المجموع .3
 

 ب الدراسية والمراجع قائمة الكت -8

 كتب الطالب -أ

 

 

 

Littérature progressive du français, avec 600 activités, niveau intermédiaire,2004    

Landier , Jean-Claude, Varier, Michelle: 7 clés pour lire et pour écrire CE2, Hatier 

                   

 المحاضر: كتب-ب 

 

 

Le FLE par les textesBouchery, Caroline:  , Isabelle,ierTailland 

Littérature et activités de langues, niveaux A2/B1 

Benoit, Florence & Eterstein, Catherine: L'analyse des textes à l'expression 

 مواقع اإلنترنت–ج 

 

 

http://www.bonjourdefrance.com/exercices/contenu/1/comprehension/89.ht

ml 

http://www.espacefrancais.com 

https://www.etudes-litteraires.com/explications-textes.php 

https://www.belin-education.com/le-fle-par-les-textes
http://www.espacefrancais.com/
http://www.espacefrancais.com/


 

 

   د. ريهال عالءأستاذ المادة :  

 أ.د. غادة غتورى رئيس مجلس القسم العلمى :  

                      

                                                                        

                                                                                         

 

 

                    


