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فٓٙ ذٓذف انٗ ذعهٛى انطانة كٛفّٛ فٓى انُض انًكرٕب أ انًسًٕع , تقسًٛٓا انكراتٙ ٔانشفٕ٘ ,يادج االسرٛعاب 

 ٔذكٍٕٚ 
 تعذْا ٚهٙ رنك اسانح ٔاظٕتّ شفّٕٚ ٔ ذحشٚشّٚ ذحفز انطانة ٔ  ذخرثش يقذاس فًّٓ , فكشِ عايّ عٍ انًٕظٕع 

 انُظٕص انكراتّٛ ٔانسًاعّٛ انًعذِ خظٛظا نٓزا انغشع 
 
 
 
 
 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

والبد من الربط بينها وبين وصف . مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة

 ؛.البرنامج



 يخشظاخ انًقشس ٔؽشائق انرعهٛى ٔانرعهى ٔانرقٛٛى .10

 األْذاف انًعشفٛح   -أ

 اٌ ٚعشف انطانة يفٕٓو االسرٛعاب يٍ خالل ياذحرّٕٚ ْزِ انًادج يٍ يعهٕياخ غزٚشِ      1أ
االسرًاع انّٛ أ فًّٓ يٍ خالل يسرٕٖ انًفشداخ انرٙ         اٌ ٚعشف انطانة كٛفّٛ قشاءج انُض أ -2أ

 ًٚهكٓا  تؼًُٓا انًعشفّ انهغٕٚح

 اٌ ٚطهع انطانة يٍ خالل االسرٛعاب عهٗ انهغح تكم ظٕاَثٓا فؼال عهٗ شقافّ انثهذ  -3أ

 -4أ
  -5أ
   -6أ
 . األْذاف انًٓاساذٛح انخاطح تانًقشس  -ب 

 يادج فٙ ذطٕٚش انقاتهٛاخ انهغٕٚحاٌ ٚفٓى انطانة اًْٛح ال   -1ب

 اٌ ٚفٓى انطانة انرطٕس انكثٛش فٙ اسرخذاو انًفشداخ ٔانرشاكٛة انهغٕٚح  –2ب 

 االؽالع عهٗ َظٕص يرُٕعّ ٚرى خالنٓا ذعهٛى انهغح ٔانصقافّ        -3ب 

     -4ب
 ؽشائق انرعهٛى ٔانرعهى      

  

 نٕحّ انكرشَٔٛحنٕحح ٔحاسٕب يحًٕل ٔيخرثش يرطٕس ٚحرٕ٘ عهٗ 

 

 

 
 ؽشائق انرقٛٛى      

 

 انسعٙ% 40

 

 دسظح االخرثاس انرحشٚش٘ انُٓائٙ% 60

 

 
 األْذاف انٕظذاَٛح ٔانقًٛٛح  -ض

 حس انطانة عهٗ اسرٛعاب انًٕاػٛع -1ض

 حس انطانة عهٗ فٓى انًعرًع انفشَسٙ -2ض

  -3ض
   -4ض

  
 ؽشائق انرعهٛى ٔانرعهى     

 

 

 
 ؽشائق انرقٛٛى    



 

 

 

 

 
 (.انًٓاساخ األخشٖ انًرعهقح تقاتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕس انشخظٙ ) انًٓاساخ انعايح ٔانرأْٛهٛح انًُقٕنح  -د 

 قذسج انطانة عهٗ انرعثٛش عٍ افكاسِ فٙ انهغح تٕػٕغ ٔدقّ  -1د

 انقذسج عهٗ ذحٕٚم افكاسِ انٗ كراتّ أ كالو يفٕٓيٍٛٛ نذٖ يرحذشٙ انهغح -2د

 -3د
    -4د



 تُٛح انًقشس .11

يخشظاخ انرعهى  انساعاخ األسثٕع

 انًطهٕتح
أٔ / اسى انٕحذج 

 انًٕػٕع
 ؽشٚقح انرقٛٛى ؽشٚقح انرعهٛى

نٕحح  ٔحاسٕب يحًٕل  2 1

ٔيخرثش يرطٕس ٚحرٕ٘ 

 عهٗ نٕحّ انكرشَّٔٛ

 

Comprendre 
une affiche 

% 10 َض يكرٕب 

 ذحشٚش٘

 شفٕ٘% 10
 نٕحح  ٔحاسٕب يحًٕل 2 2

ٔيخرثش يرطٕس ٚحرٕ٘ 

 عهٗ نٕحّ انكرشَّٔٛ

Comprendre 
une définition 

% 10 َض يكرٕب 

 ذحشٚش٘

 شفٕ٘% 10
نٕحح  ٔحاسٕب يحًٕل  2 3

ٔيخرثش يرطٕس ٚحرٕ٘ 

 عهٗ نٕحّ انكرشَّٔٛ

Comprendre un 
article d'un 
magazine 

 َض يكرٕب 

 
10 %

 ذحشٚش٘

 شفٕ٘% 10

نٕحح  ٔحاسٕب يحًٕل  2 4

يرطٕس ٚحرٕ٘ ٔيخرثش 

 عهٗ نٕحّ انكرشَّٔٛ

Comprendre 
une brochure  
d'information 

% 10 َض يكرٕب 

 ذحشٚش٘

 شفٕ٘% 10

نٕحح  ٔحاسٕب يحًٕل  2 5

ٔيخرثش يرطٕس ٚحرٕ٘ 

 عهٗ نٕحّ انكرشَّٔٛ

Comprendre un 
horoscope 

% 10 َض يكرٕب 

 ذحشٚش٘

 شفٕ٘% 10
نٕحح  ٔحاسٕب يحًٕل  2 6

ٚحرٕ٘ ٔيخرثش يرطٕس 

 عهٗ نٕحّ انكرشَّٔٛ

Comprendre un 
test de 
magazine 

% 10 َض يكرٕب 

 ذحشٚش٘

 شفٕ٘% 10

7 
 

 

 

نٕحح  ٔحاسٕب يحًٕل  2

ٔيخرثش يرطٕس ٚحرٕ٘ 

 عهٗ نٕحّ انكرشَّٔٛ

Les jeunes et la 
vie  

% 10 َض يكرٕب 

 ذحشٚش٘

 شفٕ٘% 10

 

8 
 

نٕحح  ٔحاسٕب يحًٕل  2

ٔيخرثش يرطٕس ٚحرٕ٘ 

 انكرشَّٔٛ عهٗ نٕحّ

Comprendre 
une courte 
interview 

% 10 َض يكرٕب 

 ذحشٚش٘

 شفٕ٘% 10
 

9 
نٕحح  ٔحاسٕب يحًٕل  2

ٔيخرثش يرطٕس ٚحرٕ٘ 

 عهٗ نٕحّ انكرشَّٔٛ

Comprendre 
des faits divers  

% 10 َض يكرٕب 

 ذحشٚش٘

 شفٕ٘% 10
نٕحح  ٔحاسٕب يحًٕل  2 10

ٔيخرثش يرطٕس ٚحرٕ٘ 

 انكرشَّٔٛعهٗ نٕحّ 

Comprendre et 
apprécier un 
poème 

% 10 َض يكرٕب 

 ذحشٚش٘

 شفٕ٘% 10

نٕحح  ٔحاسٕب يحًٕل  2 11

ٔيخرثش يرطٕس ٚحرٕ٘ 

 عهٗ نٕحّ انكرشَّٔٛ

Comprendre un 
appelle à 
participer 

% 10 َض يكرٕب 

 ذحشٚش٘

 شفٕ٘% 10

نٕحح  ٔحاسٕب يحًٕل  2 12

ٔيخرثش يرطٕس ٚحرٕ٘ 

 انكرشَّٔٛعهٗ نٕحّ 

Comprendre à 
apprécier une 
chanson 

% 10 َض يكرٕب 

 ذحشٚش٘

 شفٕ٘% 10



نٕحح  ٔحاسٕب يحًٕل  2 13

ٔيخرثش يرطٕس ٚحرٕ٘ 

 عهٗ نٕحّ انكرشَّٔٛ

Comprendre un 
débat d'idées  

% 10 َض يكرٕب 

 ذحشٚش٘

 شفٕ٘% 10
 

14 
نٕحح  ٔحاسٕب يحًٕل  2

ٔيخرثش يرطٕس ٚحرٕ٘ 

 انكرشَّٔٛعهٗ نٕحّ 

Comprendre un 
interview à la 

radio 

% 10 َض يكرٕب 

 ذحشٚش٘

 شفٕ٘% 10

نٕحح  ٔحاسٕب يحًٕل  2 15

ٔيخرثش يرطٕس ٚحرٕ٘ 

 عهٗ نٕحّ انكرشَّٔٛ

Comprendre des 

annonces 

enregistrées 

% 10 َض سًاعٙ

 ذحشٚش٘

 شفٕ٘% 10

نٕحح  ٔحاسٕب يحًٕل  2 16

ٔيخرثش يرطٕس ٚحرٕ٘ 

 نٕحّ انكرشَّٔٛعهٗ 

Comprendre 

une émission à 

la radio 

% 10 َض سًاعٙ

 ذحشٚش٘

 شفٕ٘% 10

نٕحح  ٔحاسٕب يحًٕل  2 17

ٔيخرثش يرطٕس ٚحرٕ٘ 

 عهٗ نٕحّ انكرشَّٔٛ

Comprendre un 

message 

enregistré 

% 10 َض سًاعٙ

 ذحشٚش٘

 شفٕ٘% 10

نٕحح  ٔحاسٕب يحًٕل  2 18

ٔيخرثش يرطٕس ٚحرٕ٘ 

 انكرشَّٔٛ عهٗ نٕحّ

Comprendre 

une émission 

cuisine 

% 10 َض سًاعٙ

 ذحشٚش٘

 شفٕ٘% 10

نٕحح  ٔحاسٕب يحًٕل  2 19

ٔيخرثش يرطٕس ٚحرٕ٘ 

 عهٗ نٕحّ انكرشَّٔٛ

Evaluation 

module 2 

% 10 َض سًاعٙ

 ذحشٚش٘

 شفٕ٘% 10

نٕحح  ٔحاسٕب يحًٕل  2 20

ٔيخرثش يرطٕس ٚحرٕ٘ 

 عهٗ نٕحّ انكرشَّٔٛ

Comprendre 

une chanson 

% 10 َض سًاعٙ

 ذحشٚش٘

 شفٕ٘% 10

نٕحح  ٔحاسٕب يحًٕل  2 21

ٔيخرثش يرطٕس ٚحرٕ٘ 

 عهٗ نٕحّ انكرشَّٔٛ

Comprendre 

une interview à 

la radio 

% 10 َض سًاعٙ

 ذحشٚش٘

 شفٕ٘% 10



نٕحح  ٔحاسٕب يحًٕل  2 22

ٔيخرثش يرطٕس ٚحرٕ٘ 

 عهٗ نٕحّ انكرشَّٔٛ

Evaluation 

module 3 

% 10 َض سًاعٙ

 ذحشٚش٘

 شفٕ٘% 10

نٕحح  ٔحاسٕب يحًٕل  2 23

ٔيخرثش يرطٕس ٚحرٕ٘ 

 عهٗ نٕحّ انكرشَّٔٛ

Comprendre un 

bulletin météo 

% 10 َض سًاعٙ

 ذحشٚش٘

 شفٕ٘% 10

نٕحح  ٔحاسٕب يحًٕل  2 24

ٔيخرثش يرطٕس ٚحرٕ٘ 

 عهٗ نٕحّ انكرشَّٔٛ

Comprendre 

une interview à 

la radio 

% 10 َض سًاعٙ

 ذحشٚش٘

 شفٕ٘% 10

نٕحح  ٔحاسٕب يحًٕل  2 25

ٔيخرثش يرطٕس ٚحرٕ٘ 

 عهٗ نٕحّ انكرشَّٔٛ

Evaluation 

module 4 

% 10 َض سًاعٙ

 ذحشٚش٘

 شفٕ٘% 10

نٕحح  ٔحاسٕب يحًٕل  2 26

ٔيخرثش يرطٕس ٚحرٕ٘ 

 عهٗ نٕحّ انكرشَّٔٛ

Comprendre et 

apprécier un 

poème 

% 10 َض سًاعٙ

 ذحشٚش٘

 شفٕ٘% 10

نٕحح  ٔحاسٕب يحًٕل  2 27

ٔيخرثش يرطٕس ٚحرٕ٘ 

 عهٗ نٕحّ انكرشَّٔٛ

Comprendre et 

apprécier une 

chanson 

% 10 َض سًاعٙ

 ذحشٚش٘

 شفٕ٘% 10

نٕحح  ٔحاسٕب يحًٕل  2 28

ٔيخرثش يرطٕس ٚحرٕ٘ 

 عهٗ نٕحّ انكرشَّٔٛ

Evaluation 

module 5 

% 10 َض سًاعٙ

 ذحشٚش٘

 شفٕ٘% 10

نٕحح  ٔحاسٕب يحًٕل  2 29

ٔيخرثش يرطٕس ٚحرٕ٘ 

 عهٗ نٕحّ انكرشَّٔٛ

% 10 َض سًاعٙ مراجعة ملادة الفصل االول

 ذحشٚش٘

 شفٕ٘% 10

نٕحح  ٔحاسٕب يحًٕل  2 30

ٔيخرثش يرطٕس ٚحرٕ٘ 

 عهٗ نٕحّ انكرشَّٔٛ

% 10 َض سًاعٙ مراجعة ملادة الفصل الثاين

 ذحشٚش٘

 شفٕ٘% 10

يحًٕل نٕحح  ٔحاسٕب  2 31

ٔيخرثش يرطٕس ٚحرٕ٘ 

 عهٗ نٕحّ انكرشَّٔٛ

% 10 َض سًاعٙ امتحانات هنائيه للفصل

 ذحشٚش٘

 شفٕ٘% 10

نٕحح  ٔحاسٕب يحًٕل  2 32

ٔيخرثش يرطٕس ٚحرٕ٘ 
% 10 َض سًاعٙامتحانات هنائيه للطلبة 

 ذحشٚش٘



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

املؤجلني و ذوي الدرجات  عهٗ نٕحّ انكرشَّٔٛ
 الضعيفة

 شفٕ٘% 10

 خطح ذطٕٚش انًقشس انذساسٙ  .12

   

انًقشس انذساسٙ ٚعرًذ تظٕسِ كثٛشِ عهٗ انًُٓط انًعذ يسثقا يٍ انعاَة انفشَسٙ ْٕٔ يٍ حٛس انرظًٛى 

ٔاالعذاد يُاسة ظذا ٔنكٍ يٍ انًًكٍ اظافّ تعغ انُظٕص انًحهّٛ انًرعهقّ تانرشاز ٔانصقافّ انعشاقّٛ نركٌٕ 

 عايم ظزب ٔ ذاشٛش نهطانة

 

 

 

 

 
 
 

   Alors    A 2 ـ انكرة انًقشسج انًطهٕتح 1

  (  انًظادس)ـ انًشاظع انشئٛسٛح 2

اـ انكرة ٔانًشاظع انرٙ ٕٚطٗ تٓا                 

 ....  (,انرقاسٚش , انًعالخ انعهًٛح ) 
 

يٕاقع االَرشَٛد , ب ـ انًشاظع االنكرشَٔٛح

.... 
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 جايعح تغذاد انًؤسسح انرعهًُُح .1
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 FCO 213 انًزدهح انثاَُح/االَشاء  ريش انًقزر/ اسى  .3

 ساعح اسثىعُا نكم شعثح 3 أشكال انذضىر انًرادح .4

 سُىٌ انسُح/ انفظم  .5

 ( 192=  2× 96) ساعح نكم شعثح   96 (انكهٍ)عذد انساعاخ انذراسُح  .6

 فزَال طانخ عًز. د  2/5/2016 ذارَخ إعذاد هذا انىطف  .7

 أهذاف انًقزر .8

 تنمية قدرة الكتابة-1

 مساعدة الطالب على تنمية ادلهارات االنشائية-2

 تطوير ادلهارات اللغوية حتريريا -3

 والتقاليد واحلياة االجتماعيةالتعرف على احلضارة الفرنسية واجلوانب الثقافية يف النصوص ادلكتوبة حول العادات  -4

 تنمية حس ادلقارنة الثقافية والتكامل احلضاري -5

 تشجيع الطالب على العمل اجلماعي من خالل طريقة كتابة االنشاء يف الصف  -6

 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

والبد من الربط بينها وبين وصف . مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة

 ؛.البرنامج



 

 يخزجاخ انًقزر وطزائق انرعهُى وانرعهى وانرقُُى .10

 األهذاف انًعزفُح   -أ

 يعزفح اونُاخ كراتح االَشاء  -1أ
 يعزفح انكراتح دسة انًىضىع ودسة انشكم انًُاسة نهًىضىع -2أ

 يعزفح كراتح انُظىص انقظُزج  -3أ

 يعزفح كراتح انزسائم انشخظُح -4أ
 يعزفح كراتح االعالٌ االدارٌ او انرجارٌ او انسُادٍ -5أ
   -6أ

 . األهذاف انًهاراذُح انخاطح تانًقزر  -ب 

 ذًُُح يهارج انكراتح –1ب

 ذًُُح انًهاراخ انهغىَح انرٍ نها عالقح يع االَشاء   –2ب

 انراكُذ عهً يهارج االيالء  –3ب

     -4ب
 طزائق انرعهُى وانرعهى      

 انًذاضزاخ -1

 انىاجثاخ انظفُح -2
 ااسرخذاو كافح وسائم االَضاح انًًكُح نرفكُك انُض انًكرىب انً يقاطع -3
 

 

 
 طزائق انرقُُى      

 االيرذاَاخ -

 انرذضُز انُىيٍ وانذضىر -
 ذقذَى اعًال كىاجة الطفٍ التزاس افكار االَشاء -
 انًشاركح فٍ انفعانُاخ انالطفُح -
 

 

 
 األهذاف انىجذاَُح وانقًُُح  -ج

 ذشجُع روح انًشاركح وانرعاوٌ-1ج

 ذًُُح انظهح ياتٍُ انطانة وانًادج -2ج

 االَساَُحذًُُح انزوح  -3ج

   -4ج

  
 طزائق انرعهُى وانرعهى     

 انعًم تشكم يجًىعاخ يرعاوَح فٍ انظف -

 انعًم يُفزدا -



 

 انًذاضزاخ -
 

 
 طزائق انرقُُى    

 االيرذاَاخ-

 انُشاط انظفٍ

 ذذضُز انىاجثاخ

 

 

 
 (.وانرطىر انشخظٍ انًهاراخ األخزي انًرعهقح تقاتهُح انرىظُف ) انًهاراخ انعايح وانرأهُهُح انًُقىنح  -د 

 A2يهاراخ انرعزف عهً اَىاع االَشاء فٍ يسرىي  -1د

 انرذرَة عهً االَجاس انجًاعٍ-2د
 -3د
    -4د



 تُُح انًقزر .11

يخزجاخ انرعهى  انساعاخ األسثىع

 انًطهىتح
أو / اسى انىدذج 

 انًىضىع
 طزَقح انرقُُى طزَقح انرعهُى

انكراب  ناليُُاخكراتح كارخ  االعرذار وااليُُاخ 3 1

 وانهىدح
 اَجاس َض

   كراتح كارخ ناليُُاخ ذًارٍَ  2

انكراب  كراتح نىداخ ذذكارَح انرشجُع وانشكز  3

 وانهىدح
اَجاس 

 َظىص
   كراتح نىداخ ذذكارَح ذًارٍَ  4
االيرذاٌ انشهزٌ   5

 االول
   

انكراب  كراتح الئذح  انعًم وانقىل  6

 وانهىدح
 اَجاس َض

7 
8 
9 

10 

 

11 

12 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

17 

 

18 

19 

 

20 

21 

22 

 

23 

24 

25 

26 

 

 ذًارٍَ- 

 اكًال انرًارٍَ-

 االعًال –

اكًال يىضىع -

 االعًال

 ذًارٍَ   -

 انقهة وانظذح -

اكًال يىضىع انقهة -

 وانظذح

 ذًارٍَ -

 

االيرذاٌ انشهزٌ -

 انثاٍَ

 يشاكم -

اكًال يىضىغ -

 انًشاكم

 ذًارٍَ-

وطف االشخاص  -

 وانًكاٌ

 اكًال انىطف-

 ذًارٍَ -

 االيرذاٌ انشهزٌ-

 

 رواَح دكاَح  -

 اكًال رواَح انذكاَح-

ذًارٍَ يجًىعح  -

 اونً

ذًارٍَ يجًىعح -

 

 كراتح اعالٌ سُادٍ

 

 

 

 

كراتح رسانح انً تزَذ 

 انقزاء

 

 

 

 

 

كراتح رسانح شخظُح 

 انً طذَق

 

 

 

 

كراتح نًذح يٍ انسُزج 

 انذاذُح

 

 

 

 

 كراتح يخرظز خثز

 

 

  

 



 انثُُح انرذرُح  .12

 2009,باريس ,دار النشر ديديه  ALORS A2 ـ انكرة انًقزرج انًطهىتح 1

كتاب التمارين اخلاص بادلنهج  ALORS  exercices  et  guide (  انًظادر)ـ انًزاجع انزئُسُح 2
 وكتاب ادلرشد او الدليل الستخدام ادلنهج

اـ انكرة وانًزاجع انرٍ َىطً تها                 

 ....  (,انرقارَز , انعهًُح انًجالخ ) 
 A2كل الكتب ادلنهجية يف ادلستوى 

يىاقع االَرزَُد , ب ـ انًزاجع االنكرزوَُح

.... 
 TV5كل ادلواقع اليت تقدم االنشاء  وا 

 

 خطح ذطىَز انًقزر انذراسٍ  .13

انعًم عهً ذذرَة انطانة نكٍ َكثف يٍ اسرخذاو انقىاعذ االيالئُح وقىاعذ انهغح نرطىَز انجاَة انرذزَزٌ   

 

27 

28 

 

29 

 

30 

 

31 

 

32 

 

 ثاَُح

 انرعثُز عٍ انزاٌ -

اكًال انرعثُز عٍ -

 انزاٌ

ذًارٍَ يجًىعح  -

 اونً

ذًارٍَ يذًىعح -

 ثاَُح

االدرًال وعذو  -

 انراكذ

 اكًال االدرًال-

االيرذاٌ  -

 انشهزٌ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كراتح رسانح ذعزَفُح

 

 

 

 

 

كراتح رسانح انً 

 انظذافح



 يٍ انهغح

 سَادج انىقد انًخظض نهرًارٍَ وانىاجثاخ انُىيُح وانظفُح -

 

 

 

 
 



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 جاٍؼح تغذاد اىَؤسسح اىرؼيَٞٞح .1

 قسٌ اىيغح اىفزّسٞح    اىَزمز/ اىقسٌ اىؼيَٜ   .2

 اىرزجَح  FIT 211 رٍز اىَقزر/ اسٌ  .3

 ساػاخ 3 أشناه اىذض٘ر اىَرادح .4

 2016 -2015 اىسْح/ اىفظو  .5

 96 (اىنيٜ)ػذد اىساػاخ اىذراسٞح  .6

 ٝسزٙ ماٍو ماظٌ. ً.ً+ سذاد اّ٘ر ٍذَذ . د  2016-5-1 ذارٝخ إػذاد ٕذا اى٘طف  .7

 إٔذاف اىَقزر  .8

 مادة مدخل اىل علم الرتمجة للمرحلة الثانية هتدف اىل تعليم الطالب املبادئ االساسيو يف الرتمجة واىم املشاكل والصعوبات اليت 

 . تعيق الرتمجو ومن مث ممارسو الرتمجة بصوره فعليو وتطبيقيو

 تنمية املهارات اللغوية الشفوية والتحريرية

 الثقافية احلضاريةاملقارنة 

 
 
 
 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

والبد من الربط بينها وبين وصف . مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة

 ؛.البرنامج



 ٍخزجاخ اىَقزر ٗطزائق اىرؼيٌٞ ٗاىرؼيٌ ٗاىرقٌٞٞ .10

 األٕذاف اىَؼزفٞح   -أ

 اُ ٝؼزف اىطاىة ٍفًٖ٘ اىرزجَح مؼيٌ ٗذطثٞق -1أ
 اُ ٝرؼيٌ اىطاىة مٞفٞٔ ّقو اىْض ٍِ اىيغٔ اىؼزتٞح اىٚ اىفزّسٞح ٗاىؼنس -2أ

 ذذيٞو اىَؼاّٜ  -3أ

 -4أ
  -5أ
   -6أ

 . األٕذاف اىَٖاراذٞح اىخاطح تاىَقزر  -ب 

 اُ ٝفٌٖ اىطاىة إَٞح اىَادج فٜ ذط٘ٝز اىقاتيٞاخ اىيغ٘ٝح   -1ب

 اُ ٝفٌٖ اىطاىة اىرط٘ر اىنثٞز فٜ اسرخذاً اىَفزداخ ٗاىرزامٞة اىيغ٘ٝح  –2ب 

 االطالع ػيٚ ّظ٘ص ٍرْ٘ػٔ ٝرٌ خالىٖا ذؼيٌٞ اىيغح ٗاىثقافٔ        -3ب 

     -4ب
 طزائق اىرؼيٌٞ ٗاىرؼيٌ      

 اىشزح ٗاىر٘ضٞخ 

 ى٘دح ٗاىنراب اىَْٖجٜ ٗاىق٘اٍٞس تاّ٘اػٖا 

 اى٘اجثاخ اىظفٞح 
 طزائق اىرقٌٞٞ      

 

 اىسؼٜ% 40

 

 درجح االخرثار اىرذزٝزٛ اىْٖائٜ% 60
 األٕذاف اى٘جذاّٞح ٗاىقَٞٞح  -ج

 ذشجٞغ اىرؼاُٗ ٗاىَشارمح -1ج

 تِٞ اىطيثح ٍِ خاله اىؼَو تشنو ٍجَ٘ػاخذؼزٝز اىؼالقاخ ٍا  -2ج

 ذَْٞح رٗح اىشجاػح ٗذذَو اىَسؤٗىٞح -3ج

   -4ج

  
 طزائق اىرؼيٌٞ ٗاىرؼيٌ     

 اىشزح ٗاىر٘ضٞخ 

 طزٝقح اىَذاضزٓ

 طزٝقح اىرؼيٌٞ اىذاذٜ
 طزائق اىرقٌٞٞ    

 ٍٜٝ٘% 5ذذزٝزٛ ٗ %  15

 



 

 (.اىَٖاراخ األخزٙ اىَرؼيقح تقاتيٞح اىر٘ظٞف ٗاىرط٘ر اىشخظٜ ) اىَٖاراخ اىؼاٍح ٗاىرإٔٞيٞح اىَْق٘ىح  -د 

 التناسب مع قدرة استيعاب الطالب يف ىذه املرحلة -1د

 قذرج اىطاىة ػيٚ فٌٖ اىْض ٗذذيٞئ ّٗقئ اىٚ اىيغح االخزٙ -2د

 اىؼَو اىَشرزك ٗاىرؼاُٗ -3د

    -4د



 تْٞح اىَقزر .11

ٍخزجاخ اىرؼيٌ  اىساػاخ األسث٘ع

 اىَطي٘تح
أٗ / اسٌ اى٘دذج 

 اىَ٘ض٘ع
 طزٝقح اىرقٌٞٞ طزٝقح اىرؼيٌٞ

ى٘دح ٗمراب ٍْٖجٜ  3 1

 ٗق٘اٍٞس
ّض ػزتٜ  اّ٘اع اىرزجَح

 ّٗض  فزّسٜ
15 %

% 5ذذزٝزٛ  

ٍٜ٘ٝ 
ى٘دح ٗمراب ٍْٖجٜ  3 2

 ٗق٘اٍٞس
اى٘سائو اىَساػذٓ 

 فٜ اىرزجَح
ّض ػزتٜ 

 ّٗض  فزّسٜ
15 %

% 5ذذزٝزٛ  

ٍٜ٘ٝ 
ى٘دح ٗمراب ٍْٖجٜ  3 3

 ٗق٘اٍٞس
ّض ػزتٜ  طؼ٘تاخ اىرزجَح

 ّٗض  فزّسٜ
15 %

% 5ذذزٝزٛ  

ٍٜ٘ٝ 
ى٘دح ٗمراب ٍْٖجٜ  3 4

 ٗق٘اٍٞس
ّض ػزتٜ  طٞغ االفؼاه

 ّٗض  فزّسٜ
15 %

% 5ذذزٝزٛ  

ٍٜ٘ٝ 
ى٘دح ٗمراب ٍْٖجٜ  3 5

 ٗق٘اٍٞس
ّض ػزتٜ  فؼو اىرَيل

 ّٗض  فزّسٜ
15 %

% 5ذذزٝزٛ  

ٍٜ٘ٝ 
ى٘دح ٗمراب ٍْٖجٜ  3 6

 ٗق٘اٍٞس
اىزٍِ اىَضارع 

 اىثسٞظ
ّض ػزتٜ 

 ّٗض  فزّسٜ
15 %

% 5ذذزٝزٛ  

ٍٜ٘ٝ 
ى٘دح ٗمراب ٍْٖجٜ  3 7

 ٗق٘اٍٞس
اىزٍِ اىَظارع 

 اىَزمة
ّض ػزتٜ 

 ّٗض  فزّسٜ
15 %

% 5ذذزٝزٛ  

ٍٜ٘ٝ 
ى٘دح ٗمراب ٍْٖجٜ  3 8

 ٗق٘اٍٞس
اىزٍِ اىَسرقثو 

 اىثسٞظ
ّض ػزتٜ 

 ّٗض  فزّسٜ
15 %

% 5ذذزٝزٛ  

ٍٜ٘ٝ 
ٍْٖجٜ  ى٘دح ٗمراب 3 9

 ٗق٘اٍٞس
ّض ػزتٜ  اىَاضٜ اىقزٝة

 ّٗض  فزّسٜ
15 %

% 5ذذزٝزٛ  

ٍٜ٘ٝ 
ى٘دح ٗمراب ٍْٖجٜ  3 10

 ٗق٘اٍٞس
ّض ػزتٜ  اىَاضٜ اىَسرَز

 ّٗض  فزّسٜ
15 %

% 5ذذزٝزٛ  

ٍٜ٘ٝ 
ى٘دح ٗمراب ٍْٖجٜ  3 11

 ٗق٘اٍٞس
ّض ػزتٜ  اىَاضٜ اىراً

 ّٗض  فزّسٜ
15 %

% 5ذذزٝزٛ  

ٍٜ٘ٝ 
ٍْٖجٜ ى٘دح ٗمراب  3 12

 ٗق٘اٍٞس
ّض ػزتٜ  اىَسرقثو اىساتق

 ّٗض  فزّسٜ
15 %

% 5ذذزٝزٛ  

ٍٜ٘ٝ 
ى٘دح ٗمراب ٍْٖجٜ  3 13

 ٗق٘اٍٞس
ّض ػزتٜ  اىَسرقثو اىثسٞظ

 ّٗض  فزّسٜ
15 %

% 5ذذزٝزٛ  



ٍٜ٘ٝ 

ى٘دح ٗمراب ٍْٖجٜ  3 14

 ٗق٘اٍٞس
اىنالً اىَثاشز 

 ٗاىغٞز ٍثاشز
ّض ػزتٜ 

 ّٗض  فزّسٜ
15 %

% 5ذذزٝزٛ  

ٍٜ٘ٝ 
ى٘دح ٗمراب ٍْٖجٜ  3 15

 ٗق٘اٍٞس
ّض ػزتٜ  اىَْظ٘ب

 ّٗض  فزّسٜ
15 %

% 5ذذزٝزٛ  

ٍٜ٘ٝ 
ى٘دح ٗمراب ٍْٖجٜ  3 16

 ٗق٘اٍٞس
ّض ػزتٜ  االسَاء

 ّٗض  فزّسٜ
15 %

% 5ذذزٝزٛ  

ٍٜ٘ٝ 
ى٘دح ٗمراب ٍْٖجٜ  3 17

 ٗق٘اٍٞس
ّض ػزتٜ  اىظفاخ 

 ّٗض  فزّسٜ
15 %

% 5ذذزٝزٛ  

ٍٜ٘ٝ 
ى٘دح ٗمراب ٍْٖجٜ  3 18

 ٗق٘اٍٞس 
ّض ػزتٜ  اىظزٗف

ّٗض  فزّسٜ 

ّض ػزتٜ 

 ّٗض  فزّسٜ

15 %

% 5ذذزٝزٛ  

ٍٜ٘ٝ 

ى٘دح ٗمراب ٍْٖجٜ  3 19

 ٗق٘اٍٞس
ّض ػزتٜ  ظزف اىسي٘ك

 ّٗض  فزّسٜ
15 %

% 5ذذزٝزٛ  

ٍٜ٘ٝ 
ى٘دح ٗمراب ٍْٖجٜ  3 20

 ٗق٘اٍٞس
ّض ػزتٜ  ظزف اىنَٞح

 ّٗض  فزّسٜ
15 %

% 5ذذزٝزٛ  

ٍٜ٘ٝ 
ى٘دح ٗمراب ٍْٖجٜ  3 21

 ٗق٘اٍٞس
ّض ػزتٜ  ظزف اىزٍاُ

 ّٗض  فزّسٜ
15 %

% 5ذذزٝزٛ  

ٍٜ٘ٝ 
ى٘دح ٗمراب ٍْٖجٜ  3 22

 ٗق٘اٍٞس
ظزف اىَناّظزف 

 اىر٘مٞذ 
ّض ػزتٜ 

 ّٗض  فزّسٜ
15 %

% 5ذذزٝزٛ  

ٍٜ٘ٝ 
ى٘دح ٗمراب ٍْٖجٜ  3 23

 ٗق٘اٍٞس
ّض ػزتٜ  ظزف اىْفٜ ٗاىشل

 ّٗض  فزّسٜ
15 %

% 5ذذزٝزٛ  

ٍٜ٘ٝ 
ى٘دح ٗمراب ٍْٖجٜ  3 24

 ٗق٘اٍٞس
ّض ػزتٜ  ّظ٘ص ٍخرارٓ

 ّٗض  فزّسٜ
15 %

% 5ذذزٝزٛ  

ٍٜ٘ٝ 
ى٘دح ٗمراب ٍْٖجٜ  3 25

 ٗق٘اٍٞس
ّض ػزتٜ  اىشزط

 ّٗض  فزّسٜ
15 %

% 5ذذزٝزٛ  

ٍٜ٘ٝ 
ى٘دح ٗمراب ٍْٖجٜ  3 26

 ٗق٘اٍٞس
ّض ػزتٜ  اىرؼ٘ٝض

 ّٗض  فزّسٜ
15 %

% 5ذذزٝزٛ  

ٍٜ٘ٝ 
% 15ّض ػزتٜ ذؼ٘ٝض اىَفؼ٘ه تٔ ى٘دح ٗمراب ٍْٖجٜ  3 27



 اىثْٞح اىرذرٞح  .12

دار الكتب العلمية بريوت  _ حسيب الياس. د_ مبادئ علم الرتمجة التعليمية  ـ اىنرة اىَقزرج اىَطي٘تح 1
2013 

 La Traduction Arabe, Mathieu GUIDUERE (  اىَظادر)ـ اىَزاجغ اىزئٞسٞح 2
 

ٗاىَزاجغ اىرٜ ٝ٘طٚ تٖا                 اـ اىنرة 

 ....  (,اىرقارٝز , اىَجالخ اىؼيَٞح ) 
قاموس الروس من العربية اىل الفرنسيو 
قاموس املنهل من الفرنسية اىل العربية 

 قاموس روبريت بالفرنسية

ٍ٘اقغ االّرزّٞد , ب ـ اىَزاجغ االىنرزّٗٞح

.... 
Tv.5 

 

 خطح ذط٘ٝز اىَقزر اىذراسٜ  .13

 اىذاجح ىق٘اٍٞس دذٝثٔ   

 اىنراب اىَْٖجٜ ٕ٘ ادذز مراب ٍرط٘ر ىَادج اىرزجَح

 ذَْٞح جاّة اىََارسح ٗاىرطثٞق ٗاىرذرٝة ىذٙ اىطيثح ىرط٘ٝز سزػح ٗدقح اىرزجَح

 

 

 
 

% 5ذذزٝزٛ   ّٗض  فزّسٜ اىَثاشز ٗق٘اٍٞس

ٍٜ٘ٝ 
ى٘دح ٗمراب ٍْٖجٜ  3 28

 ٗق٘اٍٞس
ّض ػزتٜ  ذطثٞقاخ ٗذَزْٝاخ

 ّٗض  فزّسٜ
15 %

% 5ذذزٝزٛ  

ٍٜ٘ٝ 
ى٘دح ٗمراب ٍْٖجٜ  3 29

 ٗق٘اٍٞس
اىرؼ٘ٝض ٍغ اىزٍِ 

 اىَاضٜ اىقزٝة
ّض ػزتٜ 

 ّٗض  فزّسٜ
15 %

% 5ذذزٝزٛ  

ٍٜ٘ٝ 
ى٘دح ٗمراب ٍْٖجٜ  3 30

 ٗق٘اٍٞس
اىرؼ٘ٝض ٍغ 

اىَفؼ٘ه تٔ غٞز 

 اىَثاشز

ّض ػزتٜ 

 ّٗض  فزّسٜ
15 %

% 5ذذزٝزٛ  

ٍٜ٘ٝ 
 

31 
ى٘دح ٗمراب ٍْٖجٜ  3

 ٗق٘اٍٞس
ّض ػزتٜ  ذطثٞقاخ ٗذَزْٝاخ

 ّٗض  فزّسٜ
15 %

% 5ذذزٝزٛ  

ٍٜ٘ٝ 
 

32 
ى٘دح ٗمراب ٍْٖجٜ  3

 ٗق٘اٍٞس
ّض ػزتٜ  ٗذَزْٝاخذطثٞقاخ 

 ّٗض  فزّسٜ
15 %

% 5ذذزٝزٛ  

ٍٜ٘ٝ 



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كهُخ انهغبد/ جبيؼخ ثغذاد  انًؤسسخ انزؼهًُُخ .1

 قسى انهغخ انفزَسُخ    انًزكش/ انقسى انؼهًٍ   .2

 FCON 218انًزحهخ انضبَُخ /انًحبدصخ  ريش انًقزر/ اسى  .3

 سبػخ اسجىػُب  3 أشكبل انحعىر انًزبحخ .4

 سُىٌ انسُخ/ انفصم  .5

 ( 192=  2× 96) سبػخ   96 (انكهٍ)ػذد انسبػبد انذراسُخ  .6

 َههخ حًُذ يجُذ. و  2/5/2016 ربرَخ إػذاد هذا انىصف  .7

 أهذاف انًقزر .8

 تطوير القدرة التعبريية لدى الطالب -1

 تعويد الطالب على القاء موضوع ما شفويا امام االخرين -2

 تطوير املهارات اللغوية شفويا -3

 والتقاليد واحلياة االجتماعية يف فرنساالتعرف على اجلوانب الثقافية يف النصوص املنهجية حول العادات  -4

 مواكبة احلياة والتقاليد االجتماعية والنشاطات الثقافية يف فرنسا -5

 تشجيع الطالب على العمل اجلماعي من خالل احملاورات بني الطلبة يف الصف  -6

 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

والبد من الربط بينها وبين وصف . مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة

 ؛.البرنامج



 

 يخزجبد انًقزر وغزائق انزؼهُى وانزؼهى وانزقُُى .10

 األهذاف انًؼزفُخ   -أ

 رحسٍُ االداء وانقذرح ػهً اَسُبثُخ انزؼجُز -1أ
 يؼزفخ انزحبور حست انًىظىع انًقزر -2أ

 يؼزفخ اخطبء انطبنت ويؼبنجزهب  -3أ

 -4أ
   -5أ
   -6أ

 . األهذاف انًهبرارُخ انخبصخ ثبنًقزر  -ة 

 رًُُخ يهبرح انزؼجُز واالنقبء انشفىٌ  –1ة

 رًُُخ انًهبراد انهغىَخ انزٍ نهب ػالقخ يغ انًحبدصخ   –2ة

 انزبكُذ ػهً يهبرح انزحبور يغ االخزٍَ   –3ة

     -4ة
 غزائق انزؼهُى وانزؼهى      

 انًحبظزاد -1

 انىاججبد انصفُخ وانجُزُخ -2
, ثبنفزَسُخ قُىاد رهفشَىَُخ , فُذَىهبد, يخزجز)ااسزخذاو كبفخ وسبئم االَعبح انسًؼُخ وانجصزَخ  -3

 (االَززَُذ 
 

 

 
 غزائق انزقُُى      

 االيزحبَبد -

 انزحعُز انُىيٍ وانحعىر -
 رقذَى اػًبل كىاجت الصفٍ الثزاس انقذرح نذي انطبنت ثبنزحبور  -
 انًشبركخ فٍ انفؼبنُبد انصفُخ -
 

 

 
 األهذاف انىجذاَُخ وانقًُُخ  -ط

 رشجُغ روح انًشبركخ وانزؼبوٌ-1ط

 يبثٍُ انطبنت وانًبدحرًُُخ انصهخ  -2ط

 رًُُخ انقذرح ػهً انزحذس ثبنفزَسُخ ثصىرح صحُحخ  -3ط

   -4ط

  
 غزائق انزؼهُى وانزؼهى     



 

 انؼًم ثشكم يجًىػبد يزؼبوَخ فٍ انصف -

 انؼًم صُبئُب أو أكضز  -
 انًحبظزاد -
 

 
 غزائق انزقُُى    

 االيزحبَبد-

 انُشبغ انصفٍ

 رحعُز انىاججبد

 

 

 
 (.انًهبراد األخزي انًزؼهقخ ثقبثهُخ انزىظُف وانزطىر انشخصٍ ) انؼبيخ وانزأهُهُخ انًُقىنخ انًهبراد  -د 

 يهبراد انزؼزف ػهً أَىاع انًحبدصبد انًُىػخ حست انًىظىع  -1د

 انزذرَت ػهً االَجبس انجًبػٍ-2د
 رحعُز يحبوراد يٍ قجم انطبنت ػهً غزار انًىاظُغ انًقزرح -3د

    -4د
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يخزجبد انزؼهى  انسبػبد األسجىع

 انًطهىثخ
أو / اسى انىحذح 

 انًىظىع
 غزَقخ انزقُُى غزَقخ انزؼهُى

ساعات  3 1

اسبوعيا نظري 

 (مختبر)وعملي 

يحبوراد داخم  اسزقجبل شخص يب رؼهى انزحبور ثبنفزَسُخ 

 انصف وانًخزجز
 ايزحبَبد شفىَخ 

يحبوراد داخم  ارصبل هبرفُب وانزهُئخ = = 2

 انصف وانًخزجز

 ايزحبَبد شفىَخ 

اقززاح شٍء يب انًىافقخ  = = 3

 ػهُه أو رفعه 
يحبوراد داخم 

 انصف وانًخزجز

 ايزحبَبد شفىَخ 

انزؼجُز ػٍ االهزًبو  = = 4

 ثشخص يب 
يحبوراد داخم 

 انصف وانًخزجز

 ايزحبَبد شفىَخ 

انسؤال ػٍ يشكهخ أو  = = 5

 اسػبط 
يحبوراد داخم 

 انصف وانًخزجز

 ايزحبَبد شفىَخ 

وصف / نقبء صحفٍ  = = 6

انجحش ػٍ / شخص 

 صذَق

يحبوراد داخم 

 انصف وانًخزجز

 ايزحبَبد شفىَخ 

يحبوراد داخم  ػزض يشبكم َىيُخ  = = 7

 انصف وانًخزجز

 ايزحبَبد شفىَخ 

يحبوراد داخم  انشكز ػهً دػىح  = = 8

 انصف وانًخزجز
 ايزحبَبد شفىَخ 

يحبوراد داخم  انشكز ػهً هذَخ  = = 9

 انصف وانًخزجز
 ايزحبَبد شفىَخ 

يحبوراد داخم  دػىح ثٍُ اصذقبء  = = 10

 انصف وانًخزجز
 ايزحبَبد شفىَخ 

يحبوراد داخم  االػزذار ػٍ ربخُز = = 11

 انصف وانًخزجز
 ايزحبَبد شفىَخ 

يحبوراد داخم  انزهُئخ حىل يىظىع يب = = 12

 انصف وانًخزجز
 ايزحبَبد شفىَخ 

/ االقززاح شٍء يب  = = 13

 انًىافقخ وانزفط
يحبوراد داخم 

 انصف وانًخزجز
 ايزحبَبد شفىَخ 

انزؼجُز ػٍ اهزًبو ثشخص  = = 14

 يب
يحبوراد داخم 

 انصف وانًخزجز
 ايزحبَبد شفىَخ 

يحبوراد داخم  انزؼجُز ػٍ يشبػز حشَُخ = = 15

 انصف وانًخزجز
 ايزحبَبد شفىَخ 

يحبوراد داخم  انزؼجُز ػٍ يشبػز سؼُذح = = 16

 انصف وانًخزجز
 ايزحبَبد شفىَخ 

رًبرٍَ فٍ انًخزجز حىل  = = 17

 انهقبءاد
يحبوراد داخم 

 انصف وانًخزجز
 ايزحبَبد شفىَخ 

يحبوراد داخم  شخص يب: انىصف  = = 18

 انصف وانًخزجز
 ايزحبَبد شفىَخ 

يحبوراد داخم  شٍء يب: انىصف = = 19

 انصف وانًخزجز
 ايزحبَبد شفىَخ 

شخصُخ : انىصف = = 20

 يؼزوفخ
يحبوراد داخم 

 انصف وانًخزجز
 ايزحبَبد شفىَخ 

يحبوراد داخم  شخص يقزة: انىصف = = 21

 انصف وانًخزجز
 ايزحبَبد شفىَخ 



 انجُُخ انزحزُخ  .12

 ,Marcella Di Giura, ALORS A2, Didier, Paris ـ انكزت انًقزرح انًطهىثخ 1
2007  

 ,ALORS  exercices  et  guide, Marcella Di Giura (  انًصبدر)ـ انًزاجغ انزئُسُخ 2
Didier, Paris, 2007 

اـ انكزت وانًزاجغ انزٍ َىصً ثهب                 

 ....  (,انزقبرَز , انًجالد انؼهًُخ ) 
Guide de communication, Le Nouveau sans 
Frontière 1et 2 

يىاقغ االَززَُذ , ة ـ انًزاجغ االنكززوَُخ

.... 
 مواقع انرتنيت حول احملادثة

 

 خطخ رطىَز انًقزر انذراسٍ  .13

 سَبدح سبػبد انًخزجز وانجحش ػٍ يصبدر اظبفُخ سًؼُخ ثصزَخ نزطىَز قذرح انطبنت  انزؼجُزَخ  

 

 

 
 

يحبوراد داخم  يُظز جًُم: انىصف = = 22

 انصف وانًخزجز
 ايزحبَبد شفىَخ 

يحبوراد داخم  غهت يسبػذح = = 23

 انصف وانًخزجز
 ايزحبَبد شفىَخ 

يحبوراد داخم  رقذَى يؼهىيبد يفُذح = = 24

 انصف وانًخزجز
 ايزحبَبد شفىَخ 

يحبوراد داخم  شزاء اصبس  = = 25

 انصف وانًخزجز
 ايزحبَبد شفىَخ 

يحبوراد داخم  يىاجهخ يشكهخ وحههب = = 26

 انصف وانًخزجز
 ايزحبَبد شفىَخ 

يسبػذح صذَق فٍ حم  = = 27

 يشكهخ يب
يحبوراد داخم 

 انصف وانًخزجز
 ايزحبَبد شفىَخ 

اقززاحبد حىل اقبيخ  = = 28

 سفزح داخم فزَسب
يحبوراد داخم 

 انصف وانًخزجز
 ايزحبَبد شفىَخ 

خُبراد نهسفز خبرط  = = 29

 فزَسب
يحبوراد داخم 

 انصف وانًخزجز
 ايزحبَبد شفىَخ 

يحبوراد داخم  سفزح ػبئهُخ = = 30

 انصف وانًخزجز
 ايزحبَبد شفىَخ 

يحبوراد داخم  دورح رذرَجُخ = = 31

 انصف وانًخزجز
 ايزحبَبد شفىَخ 

دػىح نقعبء َهبَخ  = = 32

 االسجىع يغ االصذقبء
يحبوراد داخم 

 انصف وانًخزجز
 ايزحبَبد شفىَخ 



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 جبيؼخ ثغذاد انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1

 قغى انهغخ انفشَغٛخ    انًشكض/ انقغى انؼهًٙ   .2

 FR 217انًشدهخ انثبَٛخ  /قشاءح سيض انًقشس/ اعى  .3

 عبػخ اعجٕػٛب نكم شؼجخ اضبفخ انٗ عبػخ انًخزجش 3 أشكبل انذضٕس انًزبدخ .4

 عُٕ٘ انغُخ/ انفظم  .5

 ( 192=  2× 96) عبػخ نكم شؼجخ   96 (انكهٙ)ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .6

 شٓبة ادًذ يذًذ. د2/5/2016 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .7

 أْذاف انًقشس .8

 تنمية قدرة الطالب على قراءة النصوص وحفظ املفردات-1

 مساعدة الطالب على استخدام القواميس الستخراج املرادفات واملعاكسات و ا ال شتقاقات للمفردات-2

 تطوير مستوى الطالب يف قراءة النصوص وتصحيح األخطاء اللفظية أثناء القراءة باستخدام املخترب الصويت  -3

 ومطالبة الطلبة بتكوين مجل مفيدة ملختلف املفردات  2استخدام النشاط الصفي ملعاين املفردات حسب الفقرة  -4

 "املذكورة آنفاتشجيع الطالب على العمل اجلماعي يف حتضري الواجبات  -5

 الرتكيز على رفع املستوى اللغوي واالستيعايب للطلبة -6

 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

والبد من الربط بينها وبين وصف . مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة

 ؛.البرنامج



 

 يخشجبد انًقشس ٔطشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزقٛٛى .10

 األْذاف انًؼشفٛخ   -أ

        /Alors   -  A2يؼشفخ ثًفشداد انُظٕص نهكزبة انفشَغٙ انًقشس انًغًٗ  -1أ
 يؼشفخ ثًؼبَٙ انكهًبد اٌ كبَذ أفؼبل أٔ طفبد أٔ ظشٔف أٔ أعًبء  -2أ

 يؼشفخ اعزخشاج  انًشادفبد ٔانًؼبكغبد ٔاالشزقبقبد نهكهًبد اػالِ -3أ

 يؼشفخ انطبنت ثبعزخذاو انجًم انًفٛذح نًخزهف انكهًبد  -4أ
 دشف ػهخ ٚهّٛ       : نًزؼبقجخ يؼشفخ انطبنت ثًًبسعخ انقشاءح انظذٛذخ ٔكٛفٛخ انشثظ انهفظٙ نهذشٔف ا -5أ

 دشف طذٛخ اضبفخ انٗ رؼٕٚذ انطبنت ػهٗ انقشاءح انغشٚؼخ رذسٚجٛب

 . األْذاف انًٓبسارٛخ انخبطخ ثبنًقشس  -ة 

 رًُٛخ يٓبسح انطبنت ػهٗ انقشاءح انظذٛذخ ٔانغشٚؼخ ثبنهغخ انفشَغٛخ  –1ة

 رًُٛخ انًٓبساد انهغٕٚخ نهطبنت يٍ خالل اكزغبة انًؼشفخ ثبنًفشداد   –2ة

 انزأكٛذ ػهٗ يٓبسح دفع يفشداد انُظٕص   –3ة

     -4ة
 طشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 انًذبضشاد -1

 انٕاججبد انظفٛخ -2
 االعزبر ٚقشأ انُض أكثش يٍ يشح ٔٚطهت يٍ انطهجخ قشاءح انُض : اعزخذاو انًخزجش انظٕرٙ  -3
 

 

 
 طشائق انزقٛٛى      

 االيزذبَبد انشفٕٚخ ٔانزذشٚشٚخ  -

 انزذضٛش انٕٛيٙ ٔانذضٕس -
-  
-  
 

 

 
 األْذاف انٕجذاَٛخ ٔانقًٛٛخ  -ج

 رشجٛغ سٔح انًشبسكخ ٔانزؼبٌٔ-1ج

 انطبنت ٔانًبدحرًُٛخ انظهخ يبثٍٛ  -2ج

 رًُٛخ انشٔح االَغبَٛخ -3ج

   -4ج

  
 طشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 انؼًم ثشكم يجًٕػبد يزؼبَٔخ نزذضٛش انًبدح  -

 أٔأنؼًم يُفشدا فٙ رذضٛش انًبدح  -



 

 انًذبضشاد -
 

 
 طشائق انزقٛٛى    

 االيزذبَبد-

 انُشبط انظفٙ

 رذضٛش انٕاججبد

 

 

 
 (.انًٓبساد األخشٖ انًزؼهقخ ثقبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ ) ٔانزأْٛهٛخ انًُقٕنخ انًٓبساد انؼبيخ  -د 

 A2يٓبساد انزؼشف ػهٗ إَاع انًفشداد  فٙ يغزٕٖ  -1د

 انزذسٚت ػهٗ انقشاءح ٔاعزخشاج يؼبَٙ انًفشداد -2د
 -3د
    -4د
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يخشجبد انزؼهى  انغبػبد األعجٕع

 انًطهٕثخ
أٔ  /اعى انٕدذح 

 انًٕضٕع
 طشٚقخ انزقٛٛى طشٚقخ انزؼهٛى

ٚطهغ انطهجخ ػهٗ فٓى  3 1

انُض ٔقشاءرّ 

 ٔيؼشفخ يفشدارّ 

انهقبءاد ثٍٛ انشجبة 

 انفشَغٙ
انكزبة 

 ٔانهٕدخ
اخزجبس انطهجخ 

 فٙ انظف

ٚطهغ انطهجخ ػهٗ َض  3 2

 اخش ٔٔاجت ثٛزٙ
انضٛبفخ نذٖ انشجبة 

 انفشَغٙ
انكزبة 

 ٔانهٕدخ
اخزجبسقشاءح 

 ٔيفشداد
يفشداد خبطخ   3 3

 ثبنًُضل
انكزبة  اقغبو انًُضل

 ٔانهٕدخ
اخزجبسانطهجخ  

فٙ انظف 

ٔقشاءح فٙ 

 انًخزجش
االرظبالد  َض جذٚذ  3 4

 ٔانزكُٕنٕجٛب
قشاءح  /انكزبة 

ثى اعزخذاو 

 انهٕدخ 

اخزجبس انطهجخ 

فٙ انظف 

 ٔانًخزجش  
ركًهخ انذسط اػالِ يغ  3 5

ششح يفشداد 

االرظبالد يغ 

 انزًبسٍٚ

انكزبة  َفظ انًٕضٕع اَفب

 ٔانهٕدخ
َفظ االخزجبس 

 اَفب

َض جذٚذ قشاءح  3 6

 ٔششح يفشدارّ
انكزبة  انزًذٌ ٔاالداة 

 ٔانهٕدخ
اخزجبس انطهجخ 

فٙ انظف ثى 

 انًخزجش
 ركًهخ انُض اَفب 3 7

 

 

 

 

 َفظ انًٕضٕع

 

 

 

 

 َفظ االخزجبس َفظ انٕعبئم

قشاءرّ / َض جذٚذ  3 8

ثؼذ ٔششح يفشدارّ 

 انٕاجت

انشجبة ٔانذٛبح 

 االجزًبػٛخ
انكزبة 

 ٔانهٕدخ
اخزجبس انطهجخ 

فٙ انظف ثى 

 انًخزجش
ركًهخ انذسط اَفب ثى  3 9

ششح يفشداد خبطخ 

ثبنذٛبح انٕٛيٛخ يغ 

 انزًبسٍٚ

يهذق نُفظ انًٕضٕع 

 اَفب
اعزخذاو َفظ 

 انٕعبئم
 َفظ االخزجبس

ششح / َض اخش  3 10

 يفشدارّ ثؼذ انٕاجت
انكزبة  ٔانجبسانذذٚقخ 

 ٔانهٕدخ
يشبسكخ 

انطهجخ فٙ 

انظف ثى 

 انًخزجش
ايزذبٌ /ايزذبٌ فظهٙ 3 11

 انفظم االٔل
   

اخزجبس انطهجخ انكزبة  ػطم انفشَغٍٛٛقشاءرّ / َض جذٚذ 3 12



 ثُفظ انٕعبئم ٔانهٕدخ ٔششدّ ثؼذ انٕاجت
ركًهخ انذسط اَفب يغ  3 13

ششح يفشداد خبطخ 

 ثبنؼطم يغ انزًبسٍٚ

 اخزجبس انطهجخ َفظ انٕعبئم  انًٕضٕعَفظ 

ششح / اخز َض اخش 3 14

يفشداد انُض ثؼذ 

 قشاءرّ

اطفبل انؼبنى 

 ٔانَٕٛغٛف
انكزبة 

 ٔانهٕدخ
يشبسكخ فؼبنخ 

نهطهجخ فٙ 

 االخزجبس
اخزجبس انطهجخ  َفظ انٕعبئم َفظ انًٕضٕع  ركًهخ انُض  3 15

فٙ انظف 

 ٔانًخزجش
قشاءرّ / دسط جذٚذ 3 16

يفشدارّ ثؼذ ٔششح 

 اػطبء انٕاجت

انزؼبٚش ٔاخزٛبس 

 انششٚك
انكزبة 

 ٔانهٕدخ
رقٛٛى انطهجخ 

يٍ خالل 

 انُشبط انظفٙ
قشاءح / ركًهخ انذسط 3 17

ٔششح يفشداد خبطخ 

ثظفبد االشخبص يغ 

 انزًبسٍٚ

اخزجبسانطهجخ  َفظ انٕعبئم ركًهخ انًٕضٕع اَفب

اضبفخ انٗ 

 انًخزجش

قشاءح /َض جذٚذ 3 18

ٔششح يفشدارّ ثؼذ 

 اػطبء انٕاجت 

انكزبة  انًؤعغبد االجزًبػٛخ

 ٔانهٕدخ
يشبسكخ 

انطهجخ فٙ 

 َشبط طفٙ
ركًهخ انذس ط اَفب يغ  3 19

ششح يفشداد خبطخ 

 ثبنؼًم ٔ انظذخ 

اخزجبس طفٙ  َفظ انٕعبئم َفظ انذسط اَفب

ٔيخزجش 

 ركٍٕٚ جًم/
رًبسٍٚ انذسط  3 20

َض اخش يغ /اػالِ

 انزًبسٍٚ

انكزبة  اعزفزبء ػٍ انظذاقخ

 ٔانهٕدخ
يشبسكخ فؼبنخ 

 نهطهجخ

فظم / ايزذبٌ ثبَٙ 3 21

 االٔل
   

قشاءح / َض جذٚذ 3 22

ٔششح يفشدارّ ثؼذ 

 رٓٛئخ انٕاجت

انكزبة  انطجقبد االجزًبػٛخ

 ٔانهٕدخ 
يشبسكخ 

انطهجخ فٙ 

 انظف
/ ركًهخ انُض انًزكٕس 3 23

يغ االطالع ػهٗ 

رزؼهق انكهًبد 

 ثبنشخض ٔانزًبسٍٚ

اخزجبس انطهجخ  َفظ انٕعبئم َفظ انًٕضٕع

فٙ انظف 

 ٔانًخزجش

قشاءرّ / َض اخش 3 24

ٔششح يفشدارّ ثؼذ 

 انٕاجت 

اجُجٛخ فٙ يذبفظخ 

 فشَغٛخ
انكزبة 

 ٔانهٕدخ 
يشبسكخ 

انطهجخ فٙ 

 انظف
قشاءرّ / َض جذٚذ  3 25

ٔششح يفشدارّ ثؼذ 

 اػذاد انٕاجت 

راكشح ٔربسٚخ فٙ 

 فشَغب
انكزبة 

 ٔانهٕدخ
اخزجبس نهطهجخ 

فٙ انظف ثى 

 انًخزجش
َشبط طفٙ  َفظ انٕعبئم َفظ انًٕضٕعيغ اخز / ركًهخ انُض 3 26



 انجُٛخ انزذزٛخ  .12

 Alors 2/ niveau A2 /auteur: Jean – c laude ـ انكزت انًقشسح انًطهٕثخ 1
BEACCO et Marcella Giura / didier/Paris- 

2007 
 قٕايٛظ   /فشَغٙ-فشَغٙ  (  انًظبدس)ـ انًشاجغ انشئٛغٛخ 2

اـ انكزت ٔانًشاجغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب                 

 ....  (,انزقبسٚش , انًجالد انؼهًٛخ ) 
 A2كل الكتب املنهجية يف املستوى 

يٕاقغ االَزشَٛذ , ة ـ انًشاجغ االنكزشَٔٛخ

.... 
 القواميس االلكرتونية او مواقع االنرتنيت 

 خطخ رطٕٚش انًقشس انذساعٙ  .13

انؼًم ػهٗ رذسٚت انطبنت نكٙ ٚكثف يٍ اعزخذاو انًفشداد ٔاعزخشاج يؼبكغبرٓب ٔاشزقبقبرٓب ٔيشادفبرٓب   

 ػهٗ رًبسٍٚ انقشاءح كزنك انزأكٛذ

 صٚبدح انٕقذ انًخظض  نهٕاججبد انٕٛيٛخ ٔانظفٛخ -

 

 

 

 

يفشداد رخض 

 االدذاس يغ انزًبسٍٚ
فٙ انًفشداد 

 ٔركٍٕٚ انجًم 
قشاءح يغ / َض اخش 3 27

 ششح يفشدارّ
انكزبة  دبدس/ ْشٔة

 ٔانهٕدخ
يشبسكخ 

نهطهجخ فٙ 

انظف ثى 

 انًخزجش
    ايزذبٌ انفظم انثبَٙ 3 28
قشاءرّ / َض جذٚذ 3 29

يغ / ٔششح يفشدارّ

 انكهًبد انًُٓٛخ

انكزبة  انجبيؼخ فٙ فشَغب

 ٔانهٕدخ 
اخزجبسنهطهجخ 

فٙ انظف ثى 

 انًخزجش
قشاءح / َض اخش 3 30

ٔاالطالع ػهٗ 

 يفشدارّ

دػٕح نًجًٕػخ يٍ 

 انشجبة انفشَغٙ
اخزجبس نهطهجخ  َفظ انٕعبئم 

 ثُفظ انطشٚقخ

قشاءرّ / َض جذٚذ 3 31

ٔششح يفشدارّ رزؼهق 

ثبالعًبء ٔانظفبد 

 ٔانظشٔف

انذًبٚخ : انظذخ

 ٔانؼُبٚخ
انكزبة 

 ٔانهٕدخ
اخزجبسنهطهجخ 

فٙ انظف 

 ٔانًخزجش

انفظم / ايزذبٌ ثبَٙ  3 32

 انثبَٙ
   



 



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كهُح انهغاخ/ خايؼح تغذاد  انًؤسسح انرؼهًُُح .1

 قسى انهغح انفشَسُح    انًشكض/ انقسى انؼهًٍ   .2

  FG 210/انًشحهح انثاَُح  -انقىاػذ  سيض انًقشس/ اسى  .3

 اسثىػٍ أشكال انحضىس انًراحح .4

 سُىٌ انسُح/ انفصم  .5

 ساػح 96 (انكهٍ)ػذد انساػاخ انذساسُح  .6

 حسٍ ػثذ انكاظى يضهش. د  2016-5-2 ذاسَخ إػذاد هزا انىصف  .7

 أهذاف انًقشس  .8

اخل ليتمكن املتعلم ....االسلوب املباشر والغري املباشر , الصيغ الفعلية وأزمنتها , أنواع الضمائر: تعليم الطالب قواعد اللغة الفرنسية 
وتشجيع الطالب . من حترير نصوص بالفرنسية بصورة صحيحة من الناحية اللغوية والتحدث بصورة صحيحة من الناحية النحوية

  على العمل اجلماعي

 
 
 
 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

والبد من الربط بينها وبين وصف . مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة

 ؛.البرنامج



 
 

 يخشخاخ انًقشس وطشائق انرؼهُى وانرؼهى وانرقُُى .10

 األهذاف انًؼشفُح   -أ

 فهى انًىاضُغ انقىاػذَح -1أ
 " ذطثُق انًىاضُغ ػًهُا -2أ

 كُفُح حم انرًاسٍَ   -3أ

 يقاسَح انًىاضُغ انقىاػذَح تٍُ انفشَسُح وانؼشتُح  -4أ
  -5أ
   -6أ

  

 طشائق انرؼهُى وانرؼهى      

 

إػطاء انطانة أيثهح يُىػح حىل انًىضىع انًششوذ وذًاسٍَ كىاخثاخ وتؼذها َرى حم انرًاسٍَ تئششاف 

 .أسرار انًادج 

 

 
 طشائق انرقُُى      

 

دسخح نهاليرحاٌ  60دسخح نهفصم انثاٍَ وَكىٌ انثاقٍ  20دسخح نهفصم االول و  20االيرحاٌ انفصهٍ 

 .انُهائٍ يغ االخز تُظش االػرثاس حضىس انطانة وَشاطه داخم انقاػح

 

 
 األهذاف انىخذاَُح وانقًُُح  -ج

 انقذسج ػهً فهى انًىاضُغ انقىاػذَح  -1ج

 ذطثُق انًىضىع انُحىٌ  -2ج

  -3ج
   -4ج

  
 طشائق انرؼهُى وانرؼهى     

 

انرًاسٍَ تُفسه فٍ انذاس وتحضىس االسرار فٍ يحاضشاخ َظشَح وذطثُقُح واػطاء انفشصح نهطانة نحم 

 .انكهُح

 



 

 انثُُح انرحرُح  .12

 Marcella Di Giura , Paris, Didier2007 ,(Alors A2) ـ انكرة انًقشسج انًطهىتح 1

 دسخح 60دسخح وَهائٍ  40طشائق انرقُُى  فصهٍ    

 

 

 

 
 (.انًهاساخ األخشي انًرؼهقح تقاتهُح انرىظُف وانرطىس انشخصٍ ) انًهاساخ انؼايح وانرأهُهُح انًُقىنح  -د 

 اػطاء انطانة انقذسج ػهً فهى انُحى وذقشَثه فٍ انهغح االو  -1د

 . اسرخذاو اسهىب انًقاسَح نششذ انًادج انؼهًُح وفهًها تصىسج أسشع وأفضم -2د

 . ذثادل انًؼهىياخ انًؼشفُح فٍ انقىاػذ تٍُ انطهُح ػٍ طشَق انؼًم اندًاػٍ -3د

    -4د

 تُُح انًقشس .11

انرؼهى يخشخاخ  انساػاخ األسثىع

 انًطهىتح
أو / اسى انىحذج 

 انًىضىع
 طشَقح انرقُُى طشَقح انرؼهُى

ساػاخ  3 1-4

 اسثىػُا 
ذطثُقاخ قىاػذَح حىل 

 انًىضىع 
انقاء  االسًاء انًىصىنح 

انًحاضشج يغ 

 انرطثُق

ايرحاَاخ 

 ذحشَشَح 

ذطثُقاخ قىاػذَح حىل  = 5-8

 انًىضىع 

انقاء  اَىاع انضًائش 

انًحاضشج يغ 

 انرطثُق

ايرحاَاخ 

 ذحشَشَح 

ذطثُقاخ قىاػذَح حىل  = 9-13

 انًىضىع 

انقاء  انصُغ واالصيُح 

انًحاضشج يغ 

 انرطثُق

ايرحاَاخ 

 ذحشَشَح 

ذطثُقاخ قىاػذَح حىل  = 14-17

 انًىضىع 

انًثٍُ نهؼهىو 

 وانًدهىل 
انقاء 

انًحاضشج يغ 

 انرطثُق

ايرحاَاخ 

 ذحشَشَح 

ذطثُقاخ قىاػذَح حىل  = 18-21

 انًىضىع 

االسهىب انًثاشش 

 وانغُش انًثاشش 
انقاء 

انًحاضشج يغ 

 انرطثُق

ايرحاَاخ 

 ذحشَشَح 

ذطثُقاخ قىاػذَح حىل  = 22-26

 انًىضىع 

: ذطاتق االصيُح 

انخثشَح وانششط 

 وانًصذسَح

انقاء 

انًحاضشج يغ 

 انرطثُق

ايرحاَاخ 

 ذحشَشَح 

ذطثُقاخ قىاػذَح حىل  = 27-32

 انًىضىع 

انقاء  انُفٍ وصُغح االيش 

انًحاضشج يغ 

 انرطثُق

ايرحاَاخ 

 ذحشَشَح 



 

 La Nouvelle Grammaire du Français de Jean DUBOIS .1 (  انًصادس)ـ انًشاخغ انشئُسُح 2

2. Grammaire et Exercices de Français de Jean DUBOIS 

3. Exercices de grammaire de Y. Delatour…   

اـ انكرة وانًشاخغ انرٍ َىصً تها                 

 ....  (,انرقاسَش , انًدالخ انؼهًُح ) 
 مؤلفات قواعدية حتتوي على املواضيع املقررة  

يىاقغ االَرشَُد , انًشاخغ االنكرشوَُح ب ـ

.... 
املواقع الفرنسية االلكرتونية اخلاصة باملواضيع النحوية والتمارين التطبيقية حول  

 .  كل موضوع مت شرحه

 

 خطح ذطىَش انًقشس انذساسٍ  .13

   

ػهً ذًاسٍَ خاسخُح ذطىَش انًُهح يٍ خالل اػطاء انحشَح نالسرار فٍ اخرُاس انًىاضُغ انقىاػذَح واالػرًاد 

 .وحسة يسرىي انًرؼهى 

 

 

 
 



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 جبيعخ ثغذاد انًؤسسخ انزعهًُُخ .1

   لسى انهغخ انفشَسُخ  انًشكض/ انمسى انعهًٍ   .2

 FITL 219 انًشدهخ انضبَُخ/ يمذيخ فٍ االدة سيض انًمشس/ اسى  .3

 سبعخ اسجىعُب 2 أشكبل انذضىس انًزبدخ .4

 سُىٌ انسُخ/ انفظم  .5

 (128= شعجخ  2× 64= 2× اسجىع  32) 128 (انكهٍ)عذد انسبعبد انذساسُخ  .6

 ركبء يزعت دسٍُ. د  2/5/2016 ربسَخ إعذاد هزا انىطف  .7

 أهذاف انًمشس .8

 .مساعدة الطالب على تكوين فكرة أولية عن األدب بشكل عام و الفرنسي بشكل خاص -1

 .تقوية اجلانب اللغوي و الشفوي لديه -2

 .تنمية مهاراته اللغوية واشكال النصوص املختارة -3

 .االدبية القدمية واحلديثةالتعرف على االنواع  -4

 .االنفتاح على االخر و تقبل االختالف لديه -5

 هتيئة الطالب على العمل اجلماعي و احرتام اراء االخرين -6

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

والبد من الربط بينها وبين وصف . مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة

 ؛.البرنامج

 يخشجبد انًمشس وطشائك انزعهُى وانزعهى وانزمُُى .10



 

 األهذاف انًعشفُخ   -أ

 .يعشفخ اسهىة انذىاس يع االخشٍَ -1أ
 .انزىاطم يع االخش فٍ انذذَش واالجبثخ عهً االسئهخ ثشكم رهمبئٍ وطشدهبيعشفخ كُفُخ  -2اْا 

 .يُبلشخ انًىاضُع انشبئعخ فٍ ولزُب انذبضش وانزٍ رزذاونهب وسبئم االعالو انًخزهفخ -3أ

 .انزعجُش عٍ انشاٌْا انخبص وادزشاو ساٌْا االخشٍَ واالَطالق يُهب -4أ

 . األهذاف انًهبسارُخ انخبطخ ثبنًمشس  -ة 

 .رًُُخ انًهبساد انهغىَخ عُذ انطبنت انًزعهى –1ة

 . رًُُخ يهبساره انفشدَخ انشفىَخ  –2ة

 .رًُُخ يهبسارخ االسزُعبثُخ  –3ة

 .   رًُُخ سوح انذىاس نذَه -4ة
 طشائك انزعهُى وانزعهى      

 .انًذبضشاد االسجىعُخ -1

 طشائك انزمُُى      

 .االيزذبَبد انشهشَخ و انُهبئُخ -

 ..انزذضُش انُىيٍ نهىاججبد و االنزضاو ثبنذضىس -

 .انًشبسكخ فٍ انفعبنُبد انالطفُخ انزٍ رمذو ثبنهغخ انفشَسُخ ورذش انطبنت عهً انزكهى ثبنهغخ انفشَسُخ -
 األهذاف انىجذاَُخ وانمًُُخ  -ط

 .ثٍُ انطهجخرًُُخ سوح انزعبوٌ  -1ط

 .رعضَض انعاللخ ثٍُ انطبنت و االسزبر يٍ جهخ و ثٍُ انطبنت وانًبدح انذساسُخ يٍ جهخ اخشي -2ط

 .ادزشاو يشبعش االخشٍَ -3ط

 . رعضَض انعاللبد االَسبَُخ داخم انمسى -4ط

  
 طشائك انزعهُى وانزعهى     

 .انعًم انجًبعٍ داخم انمبعخ -

 .انىاججبد انجُزُخانعًم انفشدٌ يٍ خالل  -

 .انًذبضشاد االسجىعُخ -
 طشائك انزمُُى    

 .االيزذبَبد انُىيُخ و انشهشَخ -

 .انزفبعم اصُبء انًذبضشح -

 .ربْادَخ انىاججبد انًطهىثخ -
 (.انًهبساد األخشي انًزعهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخظٍ ) انًهبساد انعبيخ وانزأهُهُخ انًُمىنخ  -د 

 .ادزشاو ولذ انًذبضشح واداء انىاججبد انجُزُخ -1د

 .انزذسَت عهً رمذَى ثذش طفٍ ضًٍ فزشح صيُُخ يذذدح يع ادزشاو انىلذ -2د

 .انعًم ضًٍ اطبس انًجًىعخ-3د

 .رظذُخ االخطبء انشبئعخ عُذ انذذَش -4د



 ثُُخ انًمشس .11

يخشجبد انزعهى  انسبعبد األسجىع

 انًطهىثخ
 طشَمخ انزمُُى طشَمخ انزعهُى أو انًىضىع/ اسى انىدذح 

يزمذو 1يسزىي  نظري  2  1

 ثبرمبٌ انهغخ

 انزعشف عهً انًسزىَبد

 نهغخ 2 -1 
االسئهخ  َظىص

انشفىَخ 

 وانكزبثُخ
 == َظىص يبهُخ ثذاَبد االدة انُظىص االدثُخ نظري  2 2

   رعشَف االَىاع االدثُخ  نظري  2 3
سًبد انذكبَخ انشعجُخ   نظري  2 4

 وسوارهب ويغضارهب
  

انذكبَخ انشعجُخ  نظري  2 5

 انفشَسُخ
دكبَخ دزاء اثى انمبسى يٍ 

انفهكهىس انشعجٍ انعشثٍ 

 ثبنهغخ انفشَسُخ

 == َض

 

اسئهخ اسزُعبثُخ دىل   نظري  2 6

 انُض
  

كُفُخ عًم انًهخض نكم   نظري  2 7

 جضء يٍ انذكبَخ
  

انذكبَخ عهً نسبٌ  نظري  2 8

 انذُىاَبد
 == َض الفىَزٍُ ودكبَبره

يًُضاد انذكبَخ ثٍُ انشعش   نظري  2 9

 وانشواَخ
  

   دكبَخ انظشطىس وانًُهخ  نظري  2 10
دكبَخ انضعهت انجبئع   نظري  2 11

 وانكشو
  

انًكبٌ وانضيبٌ فٍ انُض  انمظخ نظري  2 12

 انسشدٌ
 == َض

َض سوائٍ رذهُم يجسظ   نظري  2 13

نالدذاس وانشخظُبد 

 ودوس انشاوٌ

  

كُفُخ اخزُبس عُىاٌ صبٍَ  انعُىاٌ وانًهخض نظري  2 14

 نهُض
 رًبسٍَ َض

اعبدح نهُظىص انمذًَخ   نظري  2 15

 ثعُىاٌ جذَذ 
 رًبسٍَ- 

 كزبثخ َظىص َض ششح نهشعش انكالسُكٍ  انُض انشعشٌ نظري  2 16

 يًبصهخ 
   انشعش انذش  نظري  2 17

 
عهً وصٌ ششح الغبٍَ   نظري  2 18

 انشعش انذش
  

  َض اغُُخ نجبن ثشَم  نظري  2 19
  َضشعش فشاَكىفىٍَ يٍ   نظري  2 20



 انشعش انذش
رًشٍَ انطهجخ نكزبثخ شعش   نظري  2 21

 دش  عٍ ثغذاد
 كزبثُخ 

 انُض انًسشدٍ نظري  2 22

 
رًضُم االدواس  َض يًُضاد انُض انًسشدٍ

ثٍُ سخظُبد 

 انذىاس

 
يًُضاد انذىاس فٍ   نظري  2 23

 انًسشح
  

يًُضاد انضيبٌ فٍ   نظري  2 24

 انًسشح
  

يًُضاد انًكبٌ فٍ   نظري  2 25

 انًسشح
  

  َض يسشدُخ دذَضخ  نظري  2 26
   رًبسٍَ اسزُعبة  نظري  2 27
 كزبثُخ  يهخض نهُض  نظري  2 28
   االشبساد االخشاجُخ  نظري  2 29
  َض يسشدُخ لذًَخ  نظري  2 30
   رًبسٍَ اسزُعبثُخ  نظري  2 31
   يهخض نهُض  نظري  2 32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انجُُخ انزذزُخ  .12

كتب منوعة للفرنسية ; Le nouveau sans frontiere- A2 ـ انكزت انًمشسح انًطهىثخ 1
 املبسطة وكتب مؤسسة مست االيرانية

 === (  انًظبدس)ـ انًشاجع انشئُسُخ 2

اـ انكزت وانًشاجع انزٍ َىطً ثهب                 

 ....  (,انزمبسَش , انًجالد انعهًُخ ) 
=== 

يىالع االَزشَُذ , ة ـ انًشاجع االنكزشوَُخ

.... 
 TV5مواقع متنوعة و

 

 خطخ رطىَش انًمشس انذساسٍ  .13

ويٍ صى يُبلشخ انًىاضُع . ورًُُض يخزهف انُظىص االدثُخ عُذ انطبنتركضُف اانجهىد وانعًم عهً اسزُعبة 

 .الخزجبس لبثهُخ انًزعهى عهً انفهى و االسزُعبة وكسش دبجض انخىف و انزشدد نذَه

رُبول يىاضُع دذَضخ ويزُىعخ فٍ كبفخ يُبدٍَ انذُبح نُكىٌ انطبنت عهً رىاطم يسزًش يع انذذس و يٍ صى 

 .رهاصشاء يعهىيبره و يفشدا

 .,رشجُع انًزعهى عهً اجزُبص ايزذبٌ انذنف وانًعزشف ثهًب دونُب

 .رطىَش يهبساد انطبنت يٍ خالل اسزخذاو االَزشَذ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      


