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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
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 األْذاف انًؼشفٛخ   -أ

 .يؼشفخ خظٕطٛخ انزشجًخ األدثٛخ -1أ
 .يؼشفخ يشبكم ْزا انُٕع يٍ انًًبسسخ انزشجًٛخ -2اْا 
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 طشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى      
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 .االيزذبَبد انٕٛيٛخ ٔ انشٓشٚخ -
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 .رظذٛخ االخطبء انشبئؼخ ػُذ انزشجًخ يٍ انؼشثٛخ انٗ انفشَسٛخ ٔثبنؼكس -4د
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يخشجبد انزؼهى  انسبػبد األسجٕع

 انًطهٕثخ
 طشٚقخ انزقٛٛى طشٚقخ انزؼهٛى أٔ انًٕضٕع/ اسى انٕدذح 

رشجًخ انُظٕص   2 1

 األدثٛخ

ػهٗ خظٕطٛخ انزشجًخ انزؼشف 

 األدثٛخ
-ششح -انهٕدخ

 ايثهخ
 انُقبش-االيثهخ

طؼٕثبد انزشجًخ  2 2

 األدثٛخ
انظؼٕثبد انهغٕٚخ 

 ٔانثقبفٛخٔاالسهٕثٛخ 
انُقبش  َض َظش٘

 ٔانششح
طؼٕثبد انزشجًخ  2 3

 األدثٛخ
انظؼٕثبد انهغٕٚخ 

  ٔانثقبفٛخ ٔاالسهٕثٛخ
َض َظش٘ يغ 

 أيثهخ
انُقبش 

 ٔانششح
طؼٕثبد انزشجًخ  2 4

 األدثٛخ
َض َظش٘ يغ  طؼٕثخ رشجًخ انشؼش 

 َض رطجٛقٙ
انششح 

 ٔانُقبش
رشجًخ َظٕص أدثٛخ يٍ  رشجًخ األدة 2 5

 انفشَسٙ انٗ انؼشثٙ 
انزشجًخ  َض

 ٔانُقبش
6 

 
 اسئهخ ايزذبَٛخ أسئهخ  اخزجبساد شٓشٚخ 2

رشجًخ َظٕص أدثٛخ يٍ  رشجًخ َض ادثٙ 2 7

 انؼشثٙ انٗ انفشَسٙ
 َقبش ٔششح َض 

رشجًخ َظٕص أدثٛخ يٍ  رشجًخ 2 8

 انؼشثٙ انٗ انفشَسٙ
 َقبش ٔششح َض

رشجًخ َظٕص أدثٛخ يٍ  رشجًخ 2 9

 انؼشثٙ انٗ انفشَسٙ
 َقبش ٔششح َض

رشجًخ َظٕص أدثٛخ يٍ  رشجًخ 2 10

 انؼشثٙ انٗ انفشَسٙ
 َقبش ٔششح َض

رشجًخ َظٕص أدثٛخ يٍ  رشجًخ 2 11

 انؼشثٙ انٗ انفشَسٙ
 َقبش ٔششح َض

رشجًخ َظٕص أدثٛخ يٍ  رشجًخ 2 12

 انؼشثٙ انٗ انفشَسٙ
 َقبش ٔششح َض

رشجًخ َظٕص أدثٛخ يٍ  اخزجبس شٓش٘ 2 13

 انؼشثٙ انٗ انفشَسٙ
 اسئهخ اسئهخ

رشجًخ َظٕص أدثٛخ يٍ  رشجًخ 2 14

 انؼشثٙ انٗ انفشَسٙ
 َقبش ٔششح َض

رشجًخ َظٕص أدثٛخ يٍ  رشجًخ 2 15

 انفشَسٙانؼشثٙ انٗ 
 َقبش ٔششح َض

رشجًخ َظٕص أدثٛخ يٍ  رشجًخ 2 16

 انؼشثٙ انٗ انفشَسٙ
 َقبش ٔششح َض

رشجًخ َظٕص أدثٛخ يٍ  رشجًخ 2 17

 انؼشثٙ انٗ انفشَسٙ
 َقبش ٔششح َض

رشجًخ َظٕص أدثٛخ يٍ  رشجًخ 2 18

 انؼشثٙ انٗ انفشَسٙ
 َقبش ٔششح َض

رشجًخ َظٕص أدثٛخ يٍ  رشجًخ 2 19

 انفشَسٙانؼشثٙ انٗ 
 َقبش ٔششح َض
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  ,Théories et pratiques de la traduction littéraire (  انًظبدس)ـ انًشاجغ انشئٛسٛخ 2

Inês Oseki-Dépré, Arman Colin, 1999 
 

Traduire la littérature et les séances humaines, Gisèle 

Sapiro, DEPS, 2012 
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 رشجًخ َظٕص أدثٛخ يٍ رشجًخ 2 20

 انؼشثٙ انٗ انفشَسٙ 
 َقبش ٔششح َض

رشجًخ َظٕص أدثٛخ يٍ  رشجًخ 2 21

 انؼشثٙ انٗ انفشَسٙ
 َقبش ٔششح َض

رشجًخ َظٕص أدثٛخ يٍ  رشجًخ 2 22

 انؼشثٙ انٗ انفشَسٙ
 َقبش ٔششح َض

رشجًخ َظٕص أدثٛخ يٍ  رشجًخ 2 23

 انفشَسٙ انؼشثٙ انٗ
 َقبش ٔششح َض

رشجًخ َظٕص أدثٛخ يٍ  رشجًخ 2 24

 انؼشثٙ انٗ انفشَسٙ
 َقبش ٔششح َض

رشجًخ َظٕص أدثٛخ يٍ  رشجًخ 2 25

 انؼشثٙ انٗ انفشَسٙ
 َقبش ٔششح َض

رشجًخ َظٕص أدثٛخ يٍ  رشجًخ 2 26

 انؼشثٙ انٗ انفشَسٙ
 َقبش ٔششح َض

رشجًخ َظٕص أدثٛخ يٍ  رشجًخ 2 27

 انفشَسٙ انؼشثٙ انٗ
 َقبش ٔششح َض

رشجًخ َظٕص أدثٛخ يٍ  رشجًخ 2 28

 انؼشثٙ انٗ انفشَسٙ
 َقبش ٔششح َض

رشجًخ َظٕص أدثٛخ يٍ  رشجًخ 2 29

 انؼشثٙ انٗ انفشَسٙ
 َقبش ٔششح َض

رشجًخ َظٕص أدثٛخ يٍ  رشجًخ 2 30

 انؼشثٙ انٗ انفشَسٙ
 َقبش ٔششح َض

رشجًخ َظٕص أدثٛخ يٍ  رشجًخ 2 31

 انفشَسٙ انؼشثٙ انٗ
 َقبش ٔششح َض

رشجًخ َظٕص أدثٛخ يٍ  رشجًخ 2 32

 انؼشثٙ انٗ انفشَسٙ
 َقبش ٔششح َض
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يٕاقغ االَزشَٛذ , ة ـ انًشاجغ االنكزشَٔٛخ
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صٚبدح سبػبد انزشجًخ األدثٛخ فٙ انًقشس انذساسٙ نزظجخ اسثغ سبػبد ثذل سبػزٍٛ ٔرٕفٛش انًشاجغ انُظشٚخ 

اسزذذاس طذٛفخ انكزشَٔٛخ أ ٔسقٛخ ُٚشش فٛٓب انطالة رشجًبرٓى يًب ٚسبْى فٙ . انًًٓخ فٙ ْزا انًٛذاٌ

 .رشجٛؼٓى ػهٗ يًبسسخ انزشجًخ االدثٛخ ٔصٚبدح خجشارٓى انؼًهٛخ

 
 



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 جبيؼخ ثغذاد انًؤسسخ انزؼهًُُخ .1

   قسى انهغخ انفشَسُخ  انًشكض/ انقسى انؼهًٍ   .2

  FES 433  انًشدهخ انشاثؼخ/ انًقبنخ وانًشاسالد  سيض انًقشس/ اسى  .3

 سبػخ اسجىػُب 2 أشكبل انذضىس انًزبدخ .4

 سُىٌ انسُخ/ انفظم  .5

 ( 128=شؼجخ  2× 64= 2× اسجىع  32)  128 (انكهٍ)ػذد انسبػبد انذساسُخ  .6

 ركبء يزؼت دسٍُ. د  2/5/2016 ربسَخ إػذاد هزا انىطف  .7

 أهذاف انًقشس .8
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 .االنفتاح على االخر و تقبل االختالف لديه -5

 .احرتام كيفية املراسالت الرمسية وغري الرمسية و تقاليد الشعوب املختلفة -6     

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 
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 وانزقُُىيخشجبد انًقشس وطشائق انزؼهُى وانزؼهى  .10



 

 األهذاف انًؼشفُخ   -أ

 .يؼشفخ أسهىة انُقبش يغ اِخشٍَ -1أ
 .يؼشفخ كُفُخ انزىاطم يغ اِخش فٍ انًشاسالد  وفٍ انطشح واإلجبثخ ػهً األسئهخ ثشكم رهقبئٍ -2اْا 

 .يُبقشخ انًىاضُغ انًؼبطشح وانزٍ رزذاونهب وسبئم اإلػالو انًخزهفخ -3أ

 ....وادزشاو سأٌ اِخشٍَ ويُبقشزهبانزؼجُش ػٍ انشأٌ انشخظٍ  -4أ

 . األهذاف انًهبسارُخ انخبطخ ثبنًقشس  -ة 

 .رًُُخ انًهبساد انهغىَخ  انفشدَخ انكزبثُخ ػُذ انًزؼهى –1ة

 .رًُُخ يهبسارخ االسزُؼبثُخ.  2ة

 ....  رًُُخ سوح انذىاس وانُقبش نذَه    –3ة
 طشائق انزؼهُى وانزؼهى      

 .األسجىػُخ ورذضُش انىاججبد انجُزُخانًذبضشاد  -1

 .... يقبالد نًجالد وجشائذ: وسبئم اإلَضبح األخشي انزٍ رذفض انطهجخ ػهً انذىاس و انكالو -2
 طشائق انزقُُى      

 .االيزذبَبد انشهشَخ و انُهبئُخ -

 ...انزذضُش انُىيٍ نهىاججبد و االنزضاو ثبنذضىس -
 األهذاف انىجذاَُخ وانقًُُخ  -ط

 .رًُُخ سوح انزؼبوٌ ثٍُ انطهجخ  يٍ خالل رؼضَض انؼالقبد اإلَسبَُخ داخم انقسى -1ط

 .رؼضَض انؼالقخ ثٍُ انطبنت و األسزبر يٍ جهخ و ثٍُ انطبنت وانًبدح انذساسُخ يٍ جهخ أخشي -2ط

 .ادزشاو يشبػش اِخشٍَ -3ط
 طشائق انزؼهُى وانزؼهى     

 .انؼًم انجًبػٍ داخم انقبػخ فٍ انًذبضشاد األسجىػُخ -

 .انؼًم انفشدٌ يٍ خالل انىاججبد انجُزُخ -
 طشائق انزقُُى    

 .االيزذبَبد انُىيُخ و انشهشَخ -

 .انزفبػم أصُبء انًذبضشح -

 .رأدَخ انىاججبد انًطهىثخ      -
 (.األخشي انًزؼهقخ ثقبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخظٍ انًهبساد ) انًهبساد انؼبيخ وانزأهُهُخ انًُقىنخ  -د 

 .ادزشاو وقذ انًذبضشح وأداء انىاججبد انجُزُخ -1د

 .انزذسَت ػهً رقذَى ثذش طفٍ ضًٍ فزشح صيُُخ يذذدح يغ ادزشاو انىقذ -2د

 .رظذُخ األخطبء انشبئؼخ ػُذ انكزبثخ -3د



 ثُُخ انًقشس .11

يخشجبد انزؼهى  انسبػبد األسجىع

 انًطهىثخ
 طشَقخ انزقُُى طشَقخ انزؼهُى أو انًىضىع/ اسى انىدذح 

انزؼشف ػهً انًسزىَبد االسثؼخ   دانف  -دنف َظشٌ  2  1

 نهكزبثخ
واجت -االيضهخ -انهىدخ

 َىيٍ
انًشاسالد  َظشٌ  2  2

 انشخظُخ
ايضهخ ثشسبئم  

 نكزبة فشَسٍُُ
ايضهخ وواجت 

 َىيٍ
انًشاسالد  َظشٌ  2  3

 انشخظُخ

ايضهخ نشسبئم ثٍُ 

 االطذقبء
واجت -االيضهخ 

 َىيٍ
انًشاسالد  َظشٌ  2  4

 انشخظُخ

ايضهخ نشسبئم ثٍُ االهم 

 نهسفش او اثالؽ َىيُبد يب
واجت -االيضهخ 

 َىيٍ
انًشاسالد  َظشٌ  2  5

 انشخظُخ

واجت -االيضهخ  ايضهخ نشسبئم نًجهخ

 َىيٍ
انًشاسالد  َظشٌ  2  6

 انشخظُخ

انًزكشسح رظذُخ االخطبء 

 نهطهجخ فٍ انىاججبد
واجت -االيضهخ انهىدخ

 َىيٍ
انًشاسالد  َظشٌ  2  7

 انشسًُخ
قىاػذ كزبثخ انشسبنخ 

 شكم انىسقخ-انشسًُخ
ايضهخ الونىَبد 

 انًشاسهخ انشسًُخ
واجت -االيضهخ

 َىيٍ
انًشاسالد  َظشٌ  2  8

 انشسًُخ

يبَكزت ويب ال َكزت 

 سسًُب
واجت -االيضهخ انهىدخ

 َىيٍ
انًشاسالد  َظشٌ  2  9

 انشسًُخ

واجت -االيضهخ رىصَغ َظىص دساسخ أيضهخ نشسبئم 

 َىيٍ
انًشاسالد  َظشٌ  2  10

 انشسًُخ

اقزشاح يىضىع نهكزبثخ 

 داخم انقبػخ ورظذُذهب
واجت -االيضهخ 

 َىيٍ
انًشاسالد  َظشٌ  2  11

 انشسًُخ

رظذُخ األخطبء انًزكشسح 

 نهطهجخ فٍ انىاججبد
واجت -االيضهخ انهىدخ

 َىيٍ
-انسُشح انزارُخ َظشٌ  2  12

 طهت ػًم
واجت -االيضهخ َظىص يخزهفخ انسُشح انزارُخ ا وانسٍ فٍ

 َىيٍ
واجت -االيضهخ انهىدخ انخطىط األسبسُخ نهخطخ انسُشح انزارُخ َظشٌ  2  13

 َىيٍ
واجت -االيضهخ رىصَغ َسخ أيضهخ يطجىػخ نؼذح سُش انسُشح انزارُخ َظشٌ  2  14

 َىيٍ
واجت -االيضهخ انهىدخ يب َكزت ويب ال َكزت انسُشح انزارُخ َظشٌ  2  15

 َىيٍ
واجت -االيضهخ َظىص كزبثخ شكىي نًسؤول شكىي َظشٌ  2  16

 َىيٍ  
واجت -االيضهخ  انزشكُجبد انخبطخ ثبنزؼجُش شكىي َظشٌ  2  17

 َىيٍ
ايضهخ يطجىػخ نهشكىي   شكىي َظشٌ  2  18

 ػٍ خهم او ػطم
واجت -االيضهخ 

 َىيٍ
رظذُخ األخطبء انًزكشسح  شكىي َظشٌ  2  19

 نهطهجخ فٍ انىاججبد
واجت -االيضهخ 

 َىيٍ
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كل الكتب املنهجية الفرنسية وكتب مؤسسة مست االيرانية اليت تتناول اجلانب  ـ انكزت انًقشسح انًطهىثخ 1
 B2 -الكتايب 

 ==B1+B2 (  انًظبدس)ـ انًشاجغ انشئُسُخ 2

وانًشاجغ انزٍ َىطً ثهب                 اـ انكزت 

 ....  (,انزقبسَش , انًجالد انؼهًُخ ) 
 (niveau B2), (niveau B2), (niveau B2)== 

يىاقغ االَزشَُذ , ة ـ انًشاجغ االنكزشوَُخ

.... 
http://moulayidriss1ercasa.e-monsite.com 
 http://www.espacefrancais.com 
http://www.alloprof.qc.ca 

يًُضاد انُض انسشدٌ  انُض انسشدٌ َظشٌ  2  20

 واصيُزه
-االيضهخ   َظىص

 واجت َىيٍ
وانؼًم رىصَغ ايضهخ جبهضح  انُض انسشدٌ َظشٌ  2  21

 ػهُهب

 

واجت -االيضهخ 

 َىيٍ

22 

 

اقزشاح يىضىع نهكزبثخ فٍ  انُض انسشدٌ َظشٌ  2 

 انظف
واجت -االيضهخ 

 َىيٍ

رظذُخ األخطبء انًزكشسح  انُض انسشدٌ َظشٌ  2  23

 نهطهجخ فٍ انىاججبد
واجت -االيضهخ 

 َىيٍ
ششده يغ اخزالفه ػٍ ثقُخ  انُض انجذنٍ َظشٌ  2  24

االػاليٍ انُظىص 

 انظذفٍ انخ

ايضهخ وواجت  

 َىيٍ

واجت -االيضهخ  أيضهخ جبهضح نهششح انُض انجذنٍ َظشٌ  2  25

 َىيٍ
يقزشح نهؼًم انًشزشك ثٍُ  انُض انجذنٍ َظشٌ  2  26

 انطهجخ
واجت -االيضهخ 

 َىيٍ
رظذُخ األخطبء انًزكشسح  انُض انجذنٍ َظشٌ  2  27

 نهطهجخ فٍ انىاججبد
واجت -االيضهخ 

 َىيٍ
واجت -االيضهخ  انُض اإلػاليٍ انُض انجذنٍ َظشٌ  2  28

 َىيٍ
واجت -االيضهخ  أيضهخ جبهضح نهششح انُض انجذنٍ َظشٌ  2  29

 َىيٍ
واجت -االيضهخ  انُض انظذفٍ انُض انجذنٍ َظشٌ  2  30

 َىيٍ
واجت -االيضهخ  أيضهخ جبهضح نهششح انُض انجذنٍ َظشٌ  2  31

 َىيٍ
رظذُخ األخطبء انًزكشسح  انُض انجذنٍ َظشٌ  2  32

 نهطهجخ فٍ انىاججبد
واجت -االيضهخ 

 َىيٍ

http://moulayidriss1ercasa.e-monsite.com/
http://www.espacefrancais.com/
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أسجىػُب نزطىَش انًهبسح ركضُف انجهىد يُز انًشادم االونً فٍ انكزبثخ و ثًخزهف انًىاضُغ ثىاقغ واجت َىيٍ 

 .ويٍ صى يُبقشخ االخطبء انىاسدح ثًذبضشح قجم االَزقبل انً انًبدح انجذَذح. انكزبثُخ ػُذ انطبنت

رُبول يىاضُغ دذَضخ ويزُىػخ فٍ كبفخ يُبدٍَ انذُبح نُكىٌ انطبنت ػهً رىاطم يسزًش يغ انذذس و يٍ صى 

 .اصشاء يؼهىيبره و يفشداره

 ,رىي انًزؼهى ثًب َؤههه ػهً اجزُبص ايزذبٌ انذنف و انذانف وانًؼزشف ثهًب دونُبانًذبونخ ثبنىطىل ثًس

رشجُغ انطبنت ػهً رؼهى انكزبثخ فٍ انهغخ االجُجُخ يٍ خالل انؼىدح نكم يجبدٌء انقىاػذ انزٍ سجق رؼهًهب فٍ 

 .انًشادم كبفه نزكىٌ رطجُق واقؼٍ فٍ انُظىص انًكزىثخ
 



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 و١ٍح اٌٍغاخ/ تغذاد  ظاِؼح  اٌّؤسسح اٌرؼ١ّ١ٍح .1

 لسُ اٌٍغح اٌفشٔس١ح    اٌّشوض/ اٌمسُ اٌؼٍّٟ   .2

 FPR 432 اٌّشحٍح اٌشاتؼح -إٌصش سِض اٌّمشس/ اسُ  .3

 اسثٛػٟ أشىاي اٌحضٛس اٌّراحح .4

 سٕٛٞ اٌسٕح/ اٌفظً  .5

 ساػح 72 (اٌىٍٟ)ػذد اٌساػاخ اٌذساس١ح  .6

 س١ّش ػثذ اٌٛاحذ ٠اس١ٓ. َ.ا   2016-5-3 ذاس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .7

 أ٘ذاف اٌّمشس  .8

منح الطالب الفرصة للكتابة من خالل قراءة النصوص االدبية رواية او مسرحية اما من خالل حماكاة النص او التحليل وابداء وجهة 
نظر الطالب مث التمييز بني االجناس االدبية رواية مسرحية قصة او مقالة 

مث الدخول من خالل هذه االجناس اىل روح العصر وقراءة التيارات الفكرية واالدبية ليكون للطالب احلصيلة العلمية الكافية للكتابة 
 والتحليل والتعليق 

 
 
 
 
 

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



 
 

 

 ِخشظاخ اٌّمشس ٚطشائك اٌرؼ١ٍُ ٚاٌرؼٍُ ٚاٌرم١١ُ .10

 األ٘ذاف اٌّؼشف١ح   -أ

 االدت١حاٌر١١ّض ت١ٓ االظٕاط  -1أ
 اٌمذسج ػٍٝ اٌىراتح -2أ

 اٌمذسج ػٍٝ فُٙ إٌظٛص -3أ

 اِىا١ٔح اٌرح١ًٍ االدتٟ ٚٔمذ إٌض-4أ
  -5أ
   -6أ

  

 طشائك اٌرؼ١ٍُ ٚاٌرؼٍُ      

 

 طش٠مح اٌماء اٌّحاضشاخ ِٚٓ شُ اٌطٍة ِٓ اٌطالب اٌثحس فٟ اٌّىرثح اٚ االٔرش١ٔد فٟ ذٛس١غ اٌّؼٍِٛح

 

 
 طشائك اٌرم١١ُ      

 

دسظح ٌٍالِرحاْ  60دسظح ٌٍفظً اٌصأٟ ٠ٚىْٛ اٌثالٟ  20دسظح ٌٍفظً االٚي ٚ  20االِرحاْ اٌفظٍٟ 

 إٌٙائٟ ِغ االخز تٕظش االػرثاس حضٛس اٌطاٌة ٚٔشاطٗ داخً اٌماػح

 

 
 األ٘ذاف اٌٛظذا١ٔح ٚاٌم١ّ١ح  -ض

 اٌمذسج ػٍٝ ط١اغح اٌعٍّح  -1ض

 فُٙ إٌض-2ض

 ِحاواج إٌض-3ض

 اتذاع ٔض  -4ض

  
 طشائك اٌرؼ١ٍُ ٚاٌرؼٍُ     

 

 ِحاضشاخ ٔظش٠ح شُ ذطث١مٙا ػٍٝ اٌٛالغ اٌؼٍّٟ ِٓ خالي ِماستح إٌض االدتٟ ِغ اٌسٍٛن ا١ٌِٟٛ ٌالٔساْ

 



 

 دسظح 60دسظح ٚٔٙائٟ  40طشائك اٌرم١١ُ  فظٍٟ    

 

 

 

 
 (.اٌرٛظ١ف ٚاٌرطٛس اٌشخظٟ اٌّٙاساخ األخشٜ اٌّرؼٍمح تمات١ٍح ) اٌّٙاساخ اٌؼاِح ٚاٌرأ١ٍ١٘ح إٌّمٌٛح  -د 

 ااػطاء اٌطاٌة اٌمذسج ػٍٝ اٌرفى١ش ٚاٌرح١ًٍ ٚاتذائ اٌشاٞ -1د

 فُٙ ٚظٙح إٌظش اٌّخاٌفح-2د

 اٌرح١ًٍ ٚاٌرؼ١ٍك-3د

    -4د
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ِخشظاخ اٌرؼٍُ  اٌساػاخ األسثٛع

 اٌّطٍٛتح
أٚ / اسُ اٌٛحذج 

 اٌّٛضٛع
 طش٠مح اٌرم١١ُ طش٠مح اٌرؼ١ٍُ

شالز  1االسثٛع 

 ساػاخ
ِؼشفح ِا٠ذٚس فٟ 

 اٌؼظش
اٌماء  ششغ ٌشٚغ اٌؼظش 

اٌّحاظشج ِغ 

 اٌثحس

 ٔظشٞ 

شالز  2االسثٛع 

 ساػاخ
اٌّحاٚس اٌشئ١س١ح فٟ  فُٙ ػاَ ٌٍشٚا٠ح

 اٌشٚا٠ح
اٌماء 

 اٌّحاظشج
 ٔظشٞ

شالز  3االسثٛع 

 ساػاخ
ٌىٟ ٠ؼشف اٌطاٌة 

اٌٙذف ِٓ وراتح 

 اٌشٚا٠ح

اٌماء  ٌّارا ٘زٖ اٌشٚا٠ح

 اٌّحاظشج
 ٔظشٞ 

شالز  4االسثٛع 

 ساػاخ
ذاش١ش االدب ػٍٝ 

 اٌّعرّغ
اٌشٚا٠ح ٚاٌّماِٚح 

 اٌفشٔس١ح
اٌماء 

 اٌّحاظشج
 ٔظشٞ

شالز  5االسثٛع 

 ساػاخ
اٌماء  ِز٘ة اٌٛظٛد٠ح و١ف ذٕشا االفىاس 

اٌّحاظشج ِغ 

 اٌثحس

 ٔظشٞ

شالز  6االسثٛع 

 ساػاخ
اٌرذافغ ت١ٓ افشاد 

 اٌّعرّغ الٔراض اٌفىش
اٌماء  اٌٛظٛد٠ح ٚاٌؼثست١ٓ 

 اٌّحاظشج
 ٔظشٞ 

شالز  7االسثٛع 

 ساػاخ
فُٙ ِغضٜ ٘زا 

اٌظشاع ٚػاللرٗ 

 تحشوح اٌّعرّغ

اٌظشاع ت١ٓ اٌر١اس 

 اٌذ٠ٕٟ ٚاالٌحاد
اٌماء 

 اٌّحاظشج
 ٔظشٞ

شالز  8االسثٛع 

 ساػاخ
ذاش١ش اٌثطً ػٍٝ 

 إٌاط
اٌماء  دساسح ٌشخظ١ح اٌثطً

 اٌّحاظشج
 ٔظشٞ

شالز  9االسثٛع 

 ساػاخ
و١ف ٔحٛي إٌض اٌٝ 

 ٚش١مح ذاس٠خ١ح
اٌماء  طش٠مح اٌسشد

 اٌّحاظشج
 ٔظشٞ

االسثٛع 

10 
شالز 

 ساػاخ
ً٘ ظشخ احذاز 

اٌشٚا٠ح فؼال اَ ٔسط 

 خ١اي

اٌشٚا٠ح ت١ٓ اٌخ١اي 

 ٚاٌحم١مح اٌراس٠خ١ح
اٌماء 

 اٌّحاظشج
 ٔظشٞ

االسثٛع 

11 
شالز 

 ساػاخ
دساسح ذفظ١ٍ١ح  ِؼشفح افشاد اٌّعرّغ

 ٌٍشخظ١اخ
اٌماء 

 اٌّحاظشج
 ٔظشٞ

االسثٛع 

12 
شالز 

 ساػاخ
االٔساْ ت١ٓ إٌّٙح 

 ٚاٌٛاظة االٔسأٟ
اٌماء  شخظ١ح س٠ٛ

 اٌّحاظشج
 ٔظشٞ

االسثٛع 

13 
شالز 

 ساػاخ
االٔساْ ت١ٓ اٌذ٠ٓ 

 ٚاٌّعرّغ
اٌماء  شخظ١ح تأٍٛ

 اٌّحاظشج
 ٔظشٞ

االسثٛع 

14 
شالز 

 ساػاخ
اٌماء  شخظ١ح واسر١ً االخالص ٌٍّٕٙح

 اٌّحاظشج
 ٔظشٞ

االسثٛع 

15 
شالز 

 ساػاخ
االفىاس اٌّطٍمح 

 ٚاالططذاَ تاٌٛالغ
اٌماء  شخظ١ح ذاسٚ

 اٌّحاظشج
 ٔظشٞ

االسثٛع 

16 
شالز 

 ساػاخ
و١ف ٠رظشف االٔساْ 

 ػٕذ االصِح
اٌماء  تالٟ اٌشخظ١اخ

 اٌّحاظشج
 ٔظشٞ
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رواية الطاعون اللبري كامو  ـ اٌىرة اٌّمشسج اٌّطٍٛتح 1
 انتيكون جلان انوي ومسرحية

تاريخ االدب الفرنسي  واي دراسة نقدية ختص هذين الكتابني اعاله مع  (  اٌّظادس)ـ اٌّشاظغ اٌشئ١س١ح 2
االستفادة من الوسائل احلديثة كاالنرتنيت يف احلصول على املعلومة 

 الربوفايل لكل من الرواية واملسرحية

االسثٛع 

17 
شالز 

 ساػاخ
اٌفائذج ِٓ دساسح 

 االدب اٌمذ٠ُ
 -اٌفظً اٌصأٟ

  -ِسشح١ح أر١ىْٛ
اٌماء 

 اٌّحاظشج
 ٔظشٞ

االسثٛع 

18 
شالز 

 ساػاخ
ِافائذج ػٍُ االساط١ش 

 ٚذاش١شٖ ػٍٝ إٌاط
اٌماء  ا١ٌّصٌٛٛظ١ا اٌمذ٠ّح

 اٌّحاظشج
 ٔظشٞ

االسثٛع 

19 
شالز 

 ساػاخ
و١ف١ح اٌّماسٔح ت١ٓ 

 اٌىراب
ت١ٓ سٛفٛوٍٛط ٚظاْ 

 أٛٞ
اٌماء 

 اٌّحاظشج
 ٔظشٞ

االسثٛع 

20 
شالز 

 ساػاخ
و١ف ٔسرٛحٟ ِٓ 

االدب فىشج ِماِٚح 

 اٌظٍُ

أر١ىْٛ ٚاٌّماِٚح 

 اٌفشٔس١ح
اٌماء 

 اٌّحاظشج
 ٔظشٞ

االسثٛع 

21 
شالز 

 ساػاخ
حشوح اٌّعرّغ 

 ِٚماسػح اٌظٍُ
أر١ىْٛ ٚاٌظشاع ضذ 

 اٌظٍُ
اٌماء 

 اٌّحاظشج
 ٔظشٞ

االسثٛع 

22 
شالز 

 ساػاخ
و١ف ذٕرظش اٌضح١ح 

 ػٍٝ اٌعالد
اٌماء  ٚاٌعالدت١ٓ اٌضح١ح 

 اٌّحاظشج
 ٔظشٞ

االسثٛع 

23 
شالز 

 ساػاخ
فائذج ػٍُ االساط١ش فٟ 

 ذحش٠ه اٌحاضش
ٌّارا اٌؼٛدج اٌٝ 

 ا١ٌّصٌٛٛظ١ا
اٌماء 

 اٌّحاظشج
 ٔظشٞ

االسثٛع 

24 
شالز 

 ساػاخ
و١ف ٔظٕغ اٌثطٌٛح 

 ِٓ اٌّاساج
طفاخ اٌثطً 

 اٌرشاظ١ذٞ
اٌماء 

 اٌّحاظشج
 ٔظشٞ

االسثٛع 

25 
شالز 

 ساػاخ
ٔؼشف افشاد و١ف 

 اٌّعرّغ
اٌماء  ٚطف اٌشخظ١اخ

 اٌّحاظشج
 ٔظشٞ

االسثٛع 

26 
شالز 

 ساػاخ
و١ف ٔؼشف افشاد 

 اٌّعرّغ
اٌماء  اٌشخظ١اخ اٌصا٠ٛٔح

 اٌّحاظشج
 ٔظشٞ

االسثٛع 

27 
شالز 

 ساػاخ
اٌّاسرح ٚس١ٍح 

 ٌالٔطالق ٌٍّسرمثً
ٌّارا اٌّاساج فٟ 

 ا١ٌّصٌٛٛظ١ا
اٌماء 

 اٌّحاظشج
 ٔظشٞ

االسثٛع 

28 
 شالز

 ساػاخ
اخالل١ح اٌّشاج 

 ٚذاش١ش٘ا ػٍٝ اٌّعرّغ
أر١ىْٛ ٚأمار اخالل١ح 

 اٌّشاج
اٌماء 

 اٌّحاظشج
 ٔظشٞ

االسثٛع 

29 
شالز 

 ساػاخ
اٌّماسٔح ت١ٓ 

 إٌظٛص
اٌماء  اٌرشاتح ت١ٓ إٌظ١ٓ

 اٌّحاظشج
 ٔظشٞ

االسثٛع 

30 
شالز 

 ساػاخ
اٌّماسٔح ت١ٓ 

 إٌظٛص

 

اٌماء  االخرالف ت١ٓ إٌظ١ٓ

 اٌّحاظشج
 ٔظشٞ

االسثٛع 

31 
شالز 

 ساػاخ
اٌذسٚط اٌّسرٕثطح 

 ٚذاش١ش٘ا ػٍٝ اٌّعرّغ
اٌماء  دسٚط ٚػثش

 اٌّحاظشج
 ٔظشٞ

االسثٛع 

32 
شالز 

 ساػاخ
االدب ٚذاش١شٖ ػٍٝ 

 اٌّعرّغ
اٌماء  ِشاظؼح ػاِح

 اٌّحاظشج
 ٔظشٞ



       اـ اٌىرة ٚاٌّشاظغ اٌرٟ ٠ٛطٝ تٙا          

 ....  (,اٌرماس٠ش , اٌّعالخ اٌؼ١ٍّح ) 
 اجمللة االدبية اليت تصدر من فرنسا 

ِٛالغ االٔرش١ٔد , ب ـ اٌّشاظغ االٌىرش١ٔٚح

.... 
 tv5.orgاملواقع الفرنسية والعربية واالنكليزية اليت هتتم باالدب الفرنسي 
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اػطاء اٌحش٠ح ٌالسرار فٟ اخر١اس إٌض االدتٟ سٛاء واْ سٚا٠ح اٚ ِسشغ ٚاٌرحشس ذط٠ٛش إٌّٙط ِٓ خالي 

 ِٓ ذٛح١ذ إٌّا٘ط اٌزٞ ذفشضٗ اٌى١ٍح ػ١ٍٕا

وزٌه االسرّشاس ترغ١١ش إٌظٛص االدت١ح ػٍٝ الً ذمذ٠ش وً شالز سٕٛاخ ٌغشع االترؼاد ػٓ اٌشٚذ١ٓ 

 ٚإٌّط١ح

 

 

 
 



 نوٌرج ًصف الوقرر

 

 ًصف الوقرر

 

 

 كلٍت اللغاث/  جامعة بغداد انمؤسسح انرعهُمُح .1

 قسم اللغة الفرنسية انمزكز/ انقسم انعهمٍ   .2

 FHL 436 المرحلة الرابعة/ تاريخ األدب رمز انمقزر/ اسم  .3

 أسبوعي أشكال انحضىر انمراحح .4

 سنوي انسىح/ انفظم  .5

 90 (انكهٍ)عذد انساعاخ انذراسُح  .6

 سذاد انٌر هحوذ. د   2/5/2016 ذارَخ إعذاد هذا انىطف  .7

 أهذاف انمقزر .8

 تهدف مادة تاريخ األدب الفرنسي إلى تعريف الطالب بالمراحل التي مر بها األدب الفرنسي من خالل دراسة 

 المدارس األدبية واهم كتابها األمر الذي يساعد الطالب عمى تعميق معرفتة بالمغة من خالل التعرف عمى 

 . الجانب االجتماعي واألدبي والحضاري

  

 
 
 
 

 

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



 مخزجاخ انمقزر وطزائق انرعهُم وانرعهم وانرقُُم .10

 األهذاف انمعزفُح   -أ

 ذىظُف مادج األدب انفزوسٍ فٍ ذعهم انهغح  -1أ
 َرعهم انطانة خظائض األدب انفزوسٍ -2أ

 َرعهم انطانة أهم انمذارس األدتُح واشهز كراتها  -3أ

 -4أ
  -5أ
   -6أ

 . األهذاف انمهاراذُح انخاطح تانمقزر  -ب 

 َعزف انطانة ذارَخ األدب انفزوسٍ  -1ب

 َرعهم انطانة انرحهُم واسرخالص انىرائج   -2ب

 َهم انطانة تمذارس األدب انفزوسٍ انمرعذدج   -3ب

     -4ب
 طزائق انرعهُم وانرعهم      

 مه خالل إنقاء انمحاضزاخ: وظزَح 

 مه خالل إعذاد انرقارَز:  عمهُح

 
 
 طزائق انرقُُم      

 

 (انرحضُز وانحضىر انُىمٍ 10+ درجح االمرحاواخ  30) درجح انسعٍ انسىىٌ  40. 1

 درجح االمرحان انرحزَزٌ انىهائٍ 60. 2

 

 
 األهذاف انىجذاوُح وانقُمُح  -ج

 .ذساعذ انطانة عهً ذىسُع إطالعه مه خالل ذعزفه عهً انعذَذ مه انكراب -1ج

 ذساعذ انطانة عهً انثحث انعهمٍ -2ج

 -3ج
   -4ج

  
 طزائق انرعهُم وانرعهم     

 

 مهارج االسرُعاب 

 مهارج انكراتح وانرحهُم

 
 طزائق انرقُُم    



 

 االمرحاواخ انُىمُح وانشهزَح

 

 

 
 (.انمهاراخ األخزي انمرعهقح تقاتهُح انرىظُف وانرطىر انشخظٍ ) وانرأهُهُح انمىقىنح انمهاراخ انعامح  -د 

 .ذساعذ انطانة عهً ذىسُع إطالعه مه خالل ذعزفه عهً انعذَذ مه انكراب -1د

 ذساعذ انطانة عهً انثحث انعهمٍ -2د

 -3د
    -4د



 بنٍت الوقرر .11

أً / الٌحذة اسن  هخرجاث التؼلن الوطلٌبت الساػاث األسبٌع

 الوٌضٌع
 طرٌقت التقٍٍن طرٌقت التؼلٍن

 نظري ًػولً نظرٌت  القرًى الٌسطى هؼرفت الفترة التارٌخٍت 3 1

2 3 
دراست الخصائص 

 ًالووٍزاث

هراحل تطٌر اللغت 

 الفرنسٍت

 األدب الولحوً
 نظري ًػولً نظرٌت

3 3 
هؼرفت الخصائص 

 ًالووٍزاث

االدب الفرنسي في القرن 
 السادس عشر

 نظري ًػولً نظرٌت

4 3 
هؼرفت التؼرٌف ًالرًاد 

 ًالخصائص
 نظري ًػولً نظرٌت حركة البلياد

5 3 
هؼرفت الخصائص 

 ًالووٍزاث

االدب الفرنسي في القرن 
 السابع عشر

 نظري ًػولً نظرٌت

6 3 
هؼرفت نشٌء الحركت، اىن 

 رًادىا ًخصائصيا

خصائصها واىم : الكالسيكية 
 كتابها

 ًػولًنظري  نظرٌت

7 3 
هؼرفت حٍاتو ًدًره فً 

 تطٌر الكٌهٍذٌا
 نظري ًػولً نظرٌت موليير والكوميديا

8 3 
هؼرفت حٍاتو ًدًره فً 

 تطٌر التراجٍذٌا
 نظري ًػولً نظرٌت راسين والتراجيديا

9 3 
هؼرفت نشٌء الفلسفت فً 

 القرى السابغ ػشر

الفكر الفلسفي في القرن 
 السابع عشر

 نظري ًػولً نظرٌت

10 3 
هؼرفت حٍاتو ًدًره فً 

 تطٌر الفلسفت
 نظري ًػولً نظرٌت الفكر واالعمال: ديكارت 

11 3 
هؼرفت حٍاتو ًدًره فً 

 تطٌر الفلسفت
 نظري ًػولً نظرٌت بليز باسكال واعمالو

12 3 
هؼرفت الخصائص 

 ًالووٍزاث

عصر : القرن الثامن عشر 
 التنوير

 نظري ًػولً نظرٌت

13 3 
نشاتيا ًاىن هؼرفت كٍفٍت 

 رًادىا

ظهور الفلسفة في القرن 
 الثامن عشر

 نظري ًػولً نظرٌت

14 3 
هؼرفت حٍاتو ًدًره فً 

 السٍاست

مونتسكيو ومنظوره في 
 السياسة

 نظري ًػولً نظرٌت

15 3 
هؼرفت حٍاتو ًدًره فً 

 اشاػت فكر التساهح
 نظري ًػولً نظرٌت فولتير وفكر التسامح

16 3 
هؼرفت حٍاتو ًهفيٌم 

 الفكر الوادي لذٌو
 نظري ًػولً نظرٌت ديدرو والفكر المادي

17 3 
هؼرفت حٍاتو ًدػٌتو فً 

 الؼٌدة الى الطبٍؼت

جان جاك روسو والعودة الى 
 الطبيعة

 نظري ًػولً نظرٌت

18 3 
هؼرفت الخصائص 

 ًالووٍزاث
 نظري ًػولً نظرٌت االدب في القرن التاسع عشر

19 3 
هؼرفت النشاة ًاىن 

 ًخصائصيارًادىا 
 نظري ًػولً نظرٌت الرومانسية والدتها وخصائصها
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 ال يوجد ـ انكرة انمقزرج انمطهىتح 1

: املادة على املصادر اخلارجية يعتمد منهاج  (  انمظادر)ـ انمزاجع انزئُسُح 2
Cécile de Ligny et Manuela Rousselot, La literature 
française, Paris, Nathan, 2002. 
Marie-Eve Thérenty, Les mouvements littéraires du XIX

e
 

et du XX
e
 siècle, Hatier, Paris, 2001. 

 اـ انكرة وانمزاجع انرٍ َىطً تها                

 ....  (,انرقارَز , انمجالخ انعهمُح ) 
 

مىاقع االورزوُد , ب ـ انمزاجع االنكرزووُح

.... 
Wikipedia 
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20 3 
هؼرفت الخصائص 

 ًالووٍزاث ًاىن كتابو

خصائصو : الشعر الرومانسي 
 وكتابو

 نظري ًػولً نظرٌت

21 3 
هؼرفت هاادخلو فلكتٌر 

ىٍكٌ ػلى الوسح 

 الفرنسً 

فكتور : المسرح الرومانسي 
 ىيكو ومسرحية ايرناني

 ًػولًنظري  نظرٌت

22 3 
هؼرفت حٍاتو ًاىن اػوالو 

 ًافكاره

بين الواقعية : الكاتب بلزاك 
 والرومانسية

 نظري ًػولً نظرٌت

23 3 
هؼرفت حٍاتو ًاىن اػوالو 

 ًدًره فً الٌاقؼٍت

رائد المدرسة : ستاندال 
 الواقعية

 نظري ًػولً نظرٌت

24 3 
هؼرفت حٍاتو ًاىن اػوالو 

 ًافكاره
 نظري ًػولً نظرٌت الواقعيةفلوبير والرواية 

25 3 
هؼرفت حٍاتو ًاىن اػوالو 

 ًدًره فً الطبٍؼٍت
 نظري ًػولً نظرٌت زوال والحركة الطبيعية

26 3 
هؼرفت حٍاتو ًاىن اػوالو 

 ًدًره فً الرهزٌت
 نظري ًػولً نظرٌت بول فيرلن رائد الحركة الرمزية

27 3 
هؼرفت الخصائص 

 ًالووٍزاث
 نظري ًػولً نظرٌت االدب في القرن العشرين 

28 3 
هؼرفت التؼرٌف  

 ًالخصائص ًالووٍزاث
 نظري ًػولً نظرٌت السريالية

29 3 
هؼرفت الخصائص 

 ًالووٍزاث
 نظري ًػولً نظرٌت مسرح ما بين الحربين

30 3 
هؼرفت حٍاتو ًاىن اػوالو 

 ًافكاره
 نظري ًػولً نظرٌت سارتر و الفكر الوجودي

31 3 
هؼرفت الخصائص 

 ًالووٍزاث ًاىن كتابو
 نظري ًػولً نظرٌت مسرح العبث

32 3 
هؼرفت النشاة  

 ًالخصائص ًالووٍزاث

الخصائص : الرواية الجديدة 
 والكتاب

 نظري ًػولً نظرٌت



   

 .دراسح مادج ذارَخ األدب انفزوسٍ مه خالل انىظىص انمخرهفح نحقة مرعذدج
 



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 جبيؼخ ثغذاد انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ .1

   قسى انهغخ انفشَسٛخ  انًشكض/ انقسى انؼهًٙ   .2

 FLET 435انًشدهخ انشاثؼخ  / انزشجًخ انقبََٕٛخ  سيض انًقشس/ اسى  .3

 سبػخ اسجٕػٛب 2 أشكبل انذضٕس انًزبدخ .4

 سُٕ٘ انسُخ/ انفظم  .5

 (128= شؼجخ  2× 64= 2× اسجٕع  32)  128 (انكهٙ)ػذد انسبػبد انذساسٛخ  .6

 سؼذ فبضم فشج. د  28/4/2016 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .7

 أْذاف انًقشس .8

 .انقبََٕٛخمساعدة الطالب على فهم واستيعاب خصوصية الرتمجة  -1

 .وجتاوزىا أثناء الرتمجةانقبََٕٛخ  تعريف الطالب مبشاكل الرتمجة -2

 .تنمية مهارات الطالب الرتمجية وتطوير كفاءتو النظرية والعملية -3

حتديد األخطاء املتكررة اليت يقع فيها الطالب عند ترمجتو لنص قانوين والبحث عن حلول دائمة ملثل ىذه األخطاء وجتنبها يف  -4
 .املستقبل

 .والتخصص يف ىذا اجملال احليوي املهم انقبََٕٛختشجيع الطالب على ممارسة الرتمجة  -5

 
 
 

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



 ٔانزقٛٛىيخشجبد انًقشس ٔطشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى  .10

 األْذاف انًؼشفٛخ   -أ

 .يؼشفخ خظٕطٛخ انزشجًخ  انقبََٕٛخ  -1أ
 .يؼشفخ يشبكم ْزا انُٕع يٍ انًًبسسخ انزشجًٛخ -2اْا 

 .انزغهت ػهٗ ْزِ انًظبػت انُٕػٛخ -3أ

 .يًبسسخ انزشجًخ ثشكم ٚكفم رؼضٚض ثقخ انطبنت ثُفسّ ٔثذظٛهزّ انهغٕٚخ -4أ
 

 . األْذاف انًٓبسارٛخ انخبطخ ثبنًقشس  -ة 

 .رًُٛخ انًٓبساد انزشجًٛخ ػُذ انطبنت انًزؼهى –1ة

 . رًُٛخ يٓبسارّ انفشدٚخ انشفٕٚخ ٔانزذشٚشٚخ  –2ة

 .رًُٛخ يٓبسارخ االسزٛؼبثٛخ  –3ة

 .   رًُٛخ سٔح انؼًم انجًبػٙ نذّٚ -4ة
 طشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 .االسجٕػٛخ ٔرذضٛش انٕاججبد انجٛزٛخانًذبضشاد  -1

 .انُظٕص انقبََٕٛخ ثإَٔاػٓب كبفخ -2

 
 طشائق انزقٛٛى      

 .االيزذبَبد انشٓشٚخ ٔ انُٓبئٛخ -

 .انزذضٛش انٕٛيٙ نهٕاججبد ٔ االنزضاو ثبنذضٕس -

 
 األْذاف انٕجذاَٛخ ٔانقًٛٛخ  -ج

 .رًُٛخ سٔح انزؼبٌٔ ثٍٛ انطهجخ -1ج

 .ثٍٛ انطبنت ٔانُض انقبََٕٙ رؼضٚض انؼالقخ -2ج

 .ادزشاو رشجًبد اٜخشٍٚ انًخزهفخ -3ج

 . رؼضٚض انؼالقبد االَسبَٛخ داخم انظف انذساسٙ -4ج

  
 طشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 .انؼًم انجًبػٙ داخم انقبػخ -

 .انؼًم انفشد٘ يٍ خالل انٕاججبد انجٛزٛخ -

 .انًذبضشاد االسجٕػٛخ -
 طشائق انزقٛٛى    

 .االيزذبَبد انٕٛيٛخ ٔ انشٓشٚخ -

 .انزفبػم اثُبء انًذبضشح -

 .ربْادٚخ انٕاججبد انًطهٕثخ -



 

 

 

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

 .ادزشاو ٔقذ انًذبضشح ٔاداء انٕاججبد انجٛزٛخ -1د

 .رقذٚى رشجًبد رارٛخ نهُظٕص  انقبََٕٛخ  ضًٍ فزشح صيُٛخ يذذدحانزذسٚت ػهٗ  -2د

 .انؼًم ضًٍ اطبس انًجًٕػخ-3د

 .رظذٛخ االخطبء انشبئؼخ ػُذ انزشجًخ يٍ انؼشثٛخ انٗ انفشَسٛخ ٔثبنؼكس -4د



 ثُٛخ انًقشس .11

يخشجبد انزؼهى  انسبػبد األسجٕع

 انًطهٕثخ
 طشٚقخ انزقٛٛى طشٚقخ انزؼهٛى أٔ انًٕضٕع/ اسى انٕدذح 

رشجًخ انُظٕص   سبػزبٌ  1

 انقبََٕٛخ

 انزؼشف ػهٗ خظٕطٛخ انزشجًخ 
 انقبََٕٛخ

-ششح -انهٕدخ

 ايثهخ
 انُقبش-االيثهخ

طؼٕثبد انزشجًخ   سبػزبٌ 2

 انقبََٕٛخ
انظؼٕثبد انهغٕٚخ 

 ٔانثقبفٛخ ٔاالسهٕثٛخ
انُقبش  َض َظش٘

 ٔانششح
طؼٕثبد انزشجًخ   سبػزبٌ 3

 انقبََٕٛخ
انظؼٕثبد انهغٕٚخ 

  ٔانثقبفٛخ ٔاالسهٕثٛخ
َض َظش٘ يغ 

 أيثهخ
انُقبش 

 ٔانششح
طؼٕثبد انزشجًخ   سبػزبٌ 4

 انقبََٕٛخ
طؼٕثخ رشجًخ انٕثٛقخ 

 انقبََٕٛخ 
َض َظش٘ يغ 

 َض رطجٛقٙ
انششح 

 ٔانُقبش
رشجًخ َض  سبػزبٌ 5

ٔثبئق )قبََٕٙ 

 (سسًٛخ

رشجًخٔثبئق قبََٕٛخ 

سسًٛخ يٍ انفشَسٙ انٗ 

 انؼشثٙ 

انزشجًخ  َض قبََٕٙ

 ٔانُقبش

6 
 

 اسئهخ ايزذبَٛخ أسئهخ  اخزجبساد شٓشٚخ سبػزبٌ

رشجًخ َض  سبػزبٌ 7

ٔثبئق )قبََٕٙ 

 (سسًٛخ

رشجًخ َظٕص قبََٕٛخ 

يٍ انؼشثٙ انٗ انفشَسٙ 

 ٔثبنؼكس

 َقبش ٔششح َض قبََٕٙ

رشجًخ َض  سبػزبٌ 8

ٔثبئق ) قبََٕٙ

 (سسًٛخ

رشجًخ َظٕص قبََٕٛخ 

يٍ انؼشثٙ انٗ انفشَسٙ 

 ٔثبنؼكس

 َقبش ٔششح َض قبََٕٙ

رشجًخ َض  سبػزبٌ 9

ٔثبئق )قبََٕٙ 

 (سسًٛخ

رشجًخ َظٕص قبََٕٛخ 

يٍ انؼشثٙ انٗ انفشَسٙ 

 ٔثبنؼكس

 َقبش ٔششح َض قبََٕٙ

رشجًخ َض  سبػزبٌ 10

ٔثبئق )قبََٕٙ 

 (سسًٛخ

رشجًخ َظٕص قبََٕٛخ 

انؼشثٙ انٗ انفشَسٙ يٍ 

 ٔثبنؼكس

 َقبش ٔششح َض قبََٕٙ

رشجًخ َض  سبػزبٌ 11

ٔثبئق )قبََٕٙ 

 (سسًٛخ

رشجًخ َظٕص قبََٕٛخ 

يٍ انؼشثٙ انٗ انفشَسٙ 

 ٔثبنؼكس

 َقبش ٔششح َض قبََٕٙ

رشجًخ َض  سبػزبٌ 12

ٔثبئق )قبََٕٙ 

 (سسًٛخ

رشجًخ َظٕص قبََٕٛخ 

يٍ انؼشثٙ انٗ انفشَسٙ 

 ٔثبنؼكس

 َقبش ٔششح َض قبََٕٙ

 اسئهخ اسئهخ  اخزجبس شٓش٘ سبػزبٌ 13
رشجًخ َض  سبػزبٌ 14
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رشجًخ َظٕص قبََٕٛخ 
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 ٔثبنؼكس

 َقبش ٔششح َض قبََٕٙ

رشجًخ َض  سبػزبٌ 15

ٔثبئق )قبََٕٙ 

 (سسًٛخ

رشجًخ َظٕص قبََٕٛخ 

يٍ انؼشثٙ انٗ انفشَسٙ 

 ٔثبنؼكس

 َقبش ٔششح َض قبََٕٙ



رشجًخ َض  سبػزبٌ 16

ٔثبئق )قبََٕٙ 

 (سسًٛخ

رشجًخ َظٕص قبََٕٛخ 
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 (سسًٛخ
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 (سسًٛخ

رشجًخ َظٕص قبََٕٛخ 
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 كافة املواقع املعنية بالرتمجة القانونية 

 

 خطخ رطٕٚش انًقشس انذساسٙ  .13

صٚبدح سبػبد انزشجًخ انقبََٕٛخ فٙ انًقشس انذساسٙ نزظجخ اسثغ سبػبد ثذل سبػزٍٛ ٔرٕفٛش انًشاجغ انُظشٚخ 

 رٕفٛش انُظٕص انقبََٕٛخ انًخزهفخ دٛث ٚظؼت ػهٗ انطبنت اٚجبدْب. ْزا انًٛذاٌانًًٓخ فٙ 
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 (سسًٛخ

يٍ انؼشثٙ انٗ انفشَسٙ 

 ٔثبنؼكس
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 ؛.البرنامج



 

 ِخشعبد اٌّمشس ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .10

 األ٘ذاف اٌّؼشف١خ   -أ

 .ِؼشفخ طشائك رح١ًٍ اٌغًّ ٚاٌخطبة -1أ
 .رشو١جخ اٌغًِّؼشفخ  -2اْا 

 .ِؼشفخ رشو١جخ اٌىٍّخ -3أ

 .ِؼشفخ ِشرىضاد اٌخطبة -4أ
 .ِؼشفخ أ١ّ٘خ ٚعٛد ثؼض اٌؼٕبصش فٟ اٌخطبة -5أ

 

 . األ٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبصخ ثبٌّمشس  -ة 

 .ر١ّٕخ اٌّٙبساد اٌطبٌت فٟ فُٙ ٚاسز١ؼبة ٚرح١ًٍ اٌغٍّخ ٚاٌخطبة اٚ إٌص –1ة

 .اٌّبدح ٚاٌّٛاد األخشٜ ِٓ خالي إ٠غبد لبسُ ِشزشن ِحبٌٚخ اٌزمش٠ت ث١ٓ ٘زٖ   –2ة

 .ر١ّٕخ لذسح اٌطبٌت ػٍٝ اٌزفى١ش ٚاٌزح١ًٍ ٚص١بغخ األعٛثخ اٌصح١حخ  –3ة

  ––4ة
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 .اٌّحبضشاد االسجٛػ١خ ٚرحض١ش اٌٛاعجبد اٌج١ز١خ -1

2-  
3-  
4- 

 طشائك اٌزم١١ُ      

 .ٚإٌٙبئ١خاالِزحبٔبد اٌشٙش٠خ  -

 .اٌزحض١ش ا١ٌِٟٛ ٌٍٛاعجبد ٚ االٌزضاَ ثبٌحضٛس -

-  

-  
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 .ر١ّٕخ سٚػ اٌزؼبْٚ ث١ٓ اٌطٍجخ -1ط

 .رؼض٠ض اٌؼاللخ ث١ٓ اٌطبٌت ٚ االسزبر ِٓ عٙخ ٚ ث١ٓ اٌطبٌت ٚاٌّبدح اٌذساس١خ ِٓ عٙخ اخشٜ -2ط

  -3ط
   -4ط

  
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 .اٌّحبضشاد االسجٛػ١خ  -

 .اٌؼًّ اٌفشدٞ ِٓ خالي اٌٛاعجبد اٌج١ز١خ -

-  
 طشائك اٌزم١١ُ    

 .االِزحبٔبد ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌشٙش٠خ -

 .اٌزفبػً اصٕبء اٌّحبضشح -



 

 

 .ربْاد٠خ اٌٛاعجبد اٌّطٍٛثخ      -

 (.اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخصٟ ) اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ  -د 

 .احزشاَ ٚلذ اٌّحبضشح ٚاداء اٌٛاعجبد اٌج١ز١خ -1د

 رؼش٠ف اٌطبٌت ثأ١ّ٘خ اٌىٍّخ ِٚب ٠ّىٓ أْ رحٍّٗ ِٓ ِؼبٟٔ -2د

 -3د
  -4د
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ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌسبػبد األسجٛع

 اٌّطٍٛثخ
أٚ / اسُ اٌٛحذح 

 اٌّٛضٛع
 طش٠مخ اٌزم١١ُ طش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 االسئٍخ-إٌمبش -االِضٍخ اِضٍخ -ششػ -اٌٍٛحخ ػٍُ اٌذالٌخ اٌذالٌٟ ٌٍغٍّخ اٌزح١ًٍ  3  1

اٌزح١ًٍ اٌجشاوّبرٟ  3 2

 ٌٍغٍّخ
 = = اٌجشاوّبر١ه

3 
 

اٌزّش٠ٓ ػٍٝ اٌّؼبٟٔ  3

اٌّخزٍفخ اٌزٟ ِّىٓ 

 اْ رؼط١ٙب اٌغٍّخ

 إٌمبش-االعٛثخ  اٌٍٛحخ  رّبس٠ٓ

4 
 

 االسئٍخ-إٌمبش -االِضٍخ اِضٍخ -ششػ -اٌٍٛحخ اٌغٍّخ اٌزؼش٠ف ثج١ٕخ اٌغٍّخ  3

5 
 

 

رفبص١ً اٌجٕٝ اٌّىٛٔخ  3

 ٌٍغٍّخ
 االسئٍخ-إٌمبش -االِضٍخ اِضٍخ -ششػ -اٌٍٛحخ ث١ٕخ اٌغٍّخ

االخزالف ث١ٓ اٌغٍّخ  3 6

 ٚاٌغٍّخ اٌٍّفٛظخ
 االسئٍخ-إٌمبش -االِضٍخ اِضٍخ -ششػ -اٌٍٛحخ اٌغٍّخ ٚاٌغٍّخ اٌٍّفٛظخ

7 3  

 
 

 
 

 

 

 االخزجبس

 االسئٍخ-إٌمبش -االِضٍخ = رؼش٠ف اٌىٍّخ اٌزؼش٠ف ثج١ٕخ اٌىٍّخ 3 8

9 
 

 = = اٌج١ٕخ اٌذاخ١ٍخ ٌٍىٍّخ = 3

 االسئٍخ-إٌمبش -االِضٍخ = = = 3 10

 

اٌزؼش٠ف ثبٌّمبطغ  3 11

 اٌّضبفخ ٌٍىٍّخ
 ثبدئخ

 
= = 

 

 اٌزؼش٠ف ثزغ١ش ِؼٕٝ 3 12

 اٌىٍّخ ثزغ١١ش اٌجبدئخ
 إٌمبش-االعٛثخ  اٌٍٛحخ رّبس٠ٓ

اٌزؼش٠ف ثبٌّمبطغ  3 13

 اٌّضبفخ ٌٍىٍّخ

 

 = = الحمخ

اٌزؼش٠ف ثزغ١ش ِؼٕٝ  3 14

 اٌىٍّخ ثزغ١١ش اٌٍٛاحك
 إٌمبش -االعٛثخ اٌٍٛحخ رّبس٠ٓ

15 3  

اٌزؼش٠ف ثزص١ٕف 

 اٌىٍّبد ٚٚظبئفٙب

 

رص١ٕف اٌىٍّبد 

 ٚٚظبئفٙب

 

 اِضٍخ -ششػ -اٌٍٛحخ
 

 االسئٍخ-إٌمبش -االِضٍخ

16 3  

اٌزؼش٠ف 

ثبٌّغّٛػبد اٌزٟ 

رىٛٔٙب اٌىٍّبد داخً 

 اٌغٍّخ
 

 

 
 ِغّٛػبد اٌىٍّبد

 

 
= 

 

 
= 

 

17 3  

 

 

 

 

 

 

 االخزجبس



 اٌج١ٕخ اٌزحز١خ  .12

 ال توجد ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 Jacques Moeschler, Antoine Auchlin, Introduction à la- (  اٌّصبدس)ـ اٌّشاعغ اٌشئ١س١خ 2

linguistique contemporaine, éd. A. C., Paris 2009. 

-Ch. Touratier, La sémantique, éd. A.C., Paris, 2010. 

-Ch. Baylon, P.Fabre, La sémantique, éd. Nathan, Paris, 

1978. 

 
اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛصٝ ثٙب                 

 ....  (,اٌزمبس٠ش , اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ) 
-Ch. Baylon, P.Fabre, Initiation à la linguistique, éd. 

Nathan, Paris, 1975. 

-F. de Saussure, Cours de linguistique générale, éd. 

Payot, Paris, 1985. 

- 
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اٌؼاللخ ث١ٓ إٌحٛ 

 ٚػٍُ اٌذالٌخ

 

 ػٍُ اٌذالٌخ ٚإٌحٛ 
 

 اِضٍخ -ششػ -اٌٍٛحخ
 

 االسئٍخ-إٌمبش -االِضٍخ

ث١ٓ اٌٛظ١فخ اٌّمبسٔخ  3 19

 اٌمٛاػذ٠خ ٚاٌذال١ٌخ
اٌٛظ١فخ اٌمٛاػذ٠خ 

 ٚاٌذال١ٌخ
= = 

20 

 
اٌزؼش٠ف ثبٌذالالد  3

 اٌّخزٍفخ ٌٍغًّ
 = = اٌذالالد اٌّخزٍفخ ٌٍغًّ

اٌزؼش٠ف ثبٌذالالد  3 21

 اٌّخزٍفخ ٌٍغًّ

 = = اٌغٍّخ اٌخجش٠خ

اٌزؼش٠ف ثبٌذالالد  3 22

 اٌّخزٍفخ ٌٍغًّ

 = = اٌغٍّخ االسزفٙب١ِخ

اٌزؼش٠ف ثبٌذالالد  3 23

 اٌّخزٍفخ ٌٍغًّ

 = = عٍّخ االِش

اٌزؼش٠ف ثبٌذالالد  3 24

 اٌّخزٍفخ ٌٍغًّ

 = = اٌغٍّخ اٌزؼغج١خ

اٌزؼش٠ف ثبٌذالالد  3 25

 اٌّخزٍفخ ٌٍغًّ

 ٔمبش-اعٛثخ اٌٍٛحخ رّبس٠ٓ

 اخزجبس    3 26

اٌزؼش٠ف ثٕظش٠بد  3 27

 إٌّطٛق
 االسئٍخ-إٌمبش -االِضٍخ اِضٍخ -ششػ -اٌٍٛحخ إٌّطٛق

اٌزؼش٠ف ثٕظش٠بد  3 28

 إٌّطٛق

 = = ضّبئش اٌخطبة

اٌزؼش٠ف ثٕظش٠بد  3 29

 إٌّطٛق

 = = سِٛص اٌضِبْ ٚاٌّىبْ

اٌزؼش٠ف ثٕظش٠بد  3 30

 إٌّطٛق

 = = اٌص١غ اٌىال١ِخ

اٌزؼش٠ف ثٕظش٠بد  3 31

 إٌّطٛق

 ٔمبش-اعٛثخ اٌٍٛحخ رّبس٠ٓ

اٌزؼش٠ف ثٕظش٠بد  3 32

 إٌّطٛق

 اخزجبس-إٌمبش -االِضٍخ اِضٍخ -ششػ -اٌٍٛحخ اٌخطبةرشاثظ 



ِٛالغ االٔزش١ٔذ , ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ

.... 
plusieurs 
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اٌطبٌت ػٍٝ حش ِٚزبثؼخ اٌجحٛس ٚاٌّمبالد ٚاٌىزت ٚاٌذساسبد ٚاإلصذاساد اٌحذ٠ضخ اٌخبصخ ثبٌّٕٙظ 

 .اٌّزبثؼخ ٚاالطالع ٚاٌجحش ػٓ اٌّؼٍِٛبد اإلضبف١خ ٚاٌزٛض١ح١خ ٚاٌّشبسوخ ثٙب فٟ اٌّحبضشاد ا١ِٛ١ٌخ
 

 



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كهُخ انهغبد/  عبيؼخ ثغذاد انًؤعغخ انزؼهًُُخ .1

   لغى انهغخ انفشَغُخ  انًشكض/ انمغى انؼهًٍ   .2

 FCON 437 انًشؽهخ انشاثؼخ/ انًؾبدصخ  سيض انًمشس/ اعى  .3

 عبػخ اعجىػُب 4 أشكبل انؾضىس انًزبؽخ .4

 عُىٌ انغُخ/ انفظم  .5

 (256= شؼجخ  2× 128= 4× اعجىع  32)  265 (انكهٍ)ػذد انغبػبد انذساعُخ  .6

 رغشَذ ػجذ انضهشح ػجىد. د   28/4/2016 ربسَخ إػذاد هزا انىطف  .7

 أهذاف انًمشس .8

 .مساعدة الطالب على تكوين مجل صحيحة عند التحدث سواء بسيطة او مركبة -1

 .تقوية اجلانب اللغوي و الشفوي لديه -2

 .تنمية مهاراته اللغوية -3

 .التعرف على حضارة و ثقافة فرنسا -4

 .االنفتاح على االخر و تقبل االختالف لديه -5

 تنمية روح احلوار و النقاش عند الطلبة -6

 .احرتام عادات و تقاليد الشعوب املختلفة -7

 .هتيئة الطالب على العمل اجلماعي و احرتام اراء االخرين -8

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



 .تعليم الطالب النفد املوضوعي البناء -9

 وانزؼهى وانزمُُىيخشعبد انًمشس وطشائك انزؼهُى  .10

 األهذاف انًؼشفُخ   -أ

 .يؼشفخ اعهىة انؾىاس يغ االخشٍَ -1أ
 .يؼشفخ كُفُخ انزىاطم يغ االخش فٍ انؾذَش واالعبثخ ػهً االعئهخ ثشكم رهمبئٍ وطشؽهب -2اْا 

 

 

 .يُبلشخ انًىاضُغ انشبئؼخ فٍ ولزُب انؾبضش وانزٍ رزذاونهب وعبئم االػالو انًخزهفخ -3أ

 .ػٍ انشاٌْا انخبص واؽزشاو ساٌْا االخشٍَ واالَطالق يُهب انزؼجُش -4أ
  -5أ

 
 . األهذاف انًهبسارُخ انخبطخ ثبنًمشس  -ة 

 .رًُُخ انًهبساد انهغىَخ ػُذ انطبنت انًزؼهى –1ة

 . رًُُخ يهبساره انفشدَخ انشفىَخ  –2ة

 .رًُُخ يهبسارخ االعزُؼبثُخ  –3ة

 .   رًُُخ سوػ انؾىاس نذَه -4ة
 طشائك انزؼهُى وانزؼهى      

 .انًؾبضشاد االعجىػُخ ورؾضُش انىاعجبد انجُزُخ -1

 .انُشبط انالطفٍ -2

 .دوس انًخزجش فٍ رؼهى انهغخ انفشَغُخ يٍ خالل عًبع يىاضُغ يزُىػخ رىاكت انزطىس -3

 ...فُذَىيمطغ . اغُُخ, طىس: وعبئم االَضبػ االخشي انزٍ رؾفض انطهجخ ػهً انؾىاس و انكالو -4
 طشائك انزمُُى      

 .االيزؾبَبد انشهشَخ و انُهبئُخ -

 .انزؾضُش انُىيٍ نهىاعجبد و االنزضاو ثبنؾضىس -

 .رمذَى انجؾىس انًظغشح فٍ انظف -

 .انًشبسكخ فٍ انفؼبنُبد انالطفُخ انزٍ رمذو ثبنهغخ انفشَغُخ ورؾش انطبنت ػهً انزكهى ثبنهغخ انفشَغُخ -
 األهذاف انىعذاَُخ وانمًُُخ  -ط

 .رًُُخ سوػ انزؼبوٌ ثٍُ انطهجخ -1ط

 .رؼضَض انؼاللخ ثٍُ انطبنت و االعزبر يٍ عهخ و ثٍُ انطبنت وانًبدح انذساعُخ يٍ عهخ اخشي -2ط

 .اؽزشاو يشبػش االخشٍَ -3ط

 . رؼضَض انؼاللبد االَغبَُخ داخم انمغى -4ط

  
 طشائك انزؼهُى وانزؼهى     

 .انؼًم انغًبػٍ داخم انمبػخ -

 .انؼًم انفشدٌ يٍ خالل انىاعجبد انجُزُخ -

 .انًؾبضشاد االعجىػُخ -
 طشائك انزمُُى    



 

 .االيزؾبَبد انُىيُخ و انشهشَخ -

 .انزفبػم اصُبء انًؾبضشح -

 .ربْادَخ انىاعجبد انًطهىثخ -
 (.انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخظٍ انًهبساد األخشي ) انًهبساد انؼبيخ وانزأهُهُخ انًُمىنخ  -د 

 .اؽزشاو ولذ انًؾبضشح واداء انىاعجبد انجُزُخ -1د

 .انزذسَت ػهً رمذَى ثؾش طفٍ ضًٍ فزشح صيُُخ يؾذدح يغ اؽزشاو انىلذ -2د

 .انؼًم ضًٍ اطبس انًغًىػخ-3د

 .رظؾُؼ االخطبء انشبئؼخ ػُذ انؾذَش -4د
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يخشعبد انزؼهى  انغبػبد األعجىع

 انًطهىثخ
 طشَمخ انزمُُى طشَمخ انزؼهُى أو انًىضىع/ اعى انىؽذح 

َظشٌ  2)4  1

 (يخزجش 2+
-ششػ -انهىؽخ انزؼشف ػهً انًغزىَبد االسثؼخ نهغخ  دانف  -دنف

 ايضهخ
 انُمبػ-االيضهخ

َظشٌ  2)4  2

 (يخزجش 2+
رمىَخ انغبَت  

انهغىٌ وانشفىٌ 

ػُذ انطبنت 

وصَبدح يفشداره 

واغُبء يؼشفزه يٍ 

خالل اَظىص 

. انًخزهفخ

انفشَكىفىَُخ فٍ 

 انؼبنى

-طىس-َض فشَغب وانفشاَكىفىَُخ

وعبئم -يخزجش

 اَضبػ

 انُمبػ

َظشٌ  2)4  3

 (يخزجش 2+
انزؼشف ػهً 

اَىاع انشهبداد 

 فٍ فشَغب

 -انهىؽخ -َض انزؼهُى فٍ فشَغب

 يخزجش
انُمبػ 

 واالخزجبس

َظشٌ  2)4  4

 (يخزجش 2+
 انُمبػ يخزجش -َض ػاللخ انًذسعخ و انجُذ صمبفخ يغزًغ

َظشٌ  2)4  5

 (يخزجش 2+
فبئذح انُذ 

 وانكزبة
انمشاءح االنكزشوَُخ ولشاءح 

 انكزت وانظؾف 
 انُمبػ يخزجش -َض

َظشٌ  2)4  6

 (يخزجش 2+
انًمبسَخ ثٍُ 

انؾبالرٍُ يٍ 

 انششاء

انششاء ػجش انُذ وانششاء 

 يٍ االعىاق
انُمبػ  يخزجش-َض

 واالخزجبس

َظشٌ  2)4  7

 (يخزجش 2+
انذخىل فٍ انؾُبح 

 انًهُُخ
 انُمبػ يخزجش-َض صَبسح انً يىلغ ػًم

َظشٌ  2)4  8

 (يخزجش 2+
طهت سخظخ يٍ 

 -يذَش انغكٍ

 اعهىة االلُبع

 

ؽفهخ ػشبء فٍ عكٍ 

 عبيؼٍ
رًضُم االدواس  َض

 ثٍُ عخظُبد

 انؾىاس

َظشٌ  2)4  9

 (يخزجش 2+
 Grille de   ايزؾبٌ

ciep 
َظشٌ  2)4  10

 (يخزجش 2+
انزؼشف ػهً 

انًشبكم 

االعزًبػُخ يزًضهخ 

 ثبنًشاهمٍُ

 -َظىص يخزهفخ عٍ انًشاهمخ ويشبكهه

 انُمبػ
 انُمبػ انؾش

َظشٌ  2)4  11

 (يخزجش 2+
انزهُئخ نهذخىل فٍ 

 ػبنى انًهٍُ
يُبفغخ نهؾظىل ػهً 

 ػًمفشطخ 
 َمبػ َظىص يخزهفخ

َظشٌ  2)4  12

 (يخزجش 2+
االعزخذاو 

انظؾُؼ  نهشبشخ 

 انظغُش وانكجُشح

يشبكم انزهفضَىٌ 

 وانؾبعىة
 َمبػ َظىص يخزهفخ
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 Echo- B2 ـ انكزت انًمشسح انًطهىثخ 1

 Echo- B1+B2. le site du CIEP (  انًظبدس)ـ انًشاعغ انشئُغُخ 2

َظشٌ  2)4  13

 (يخزجش 2+
 َمبػ َض انؼًم وانغؼبدح 

14 

 

َظشٌ  2)4 

 (يخزجش 2+
 َمبػ َض ػًم انًشاْاح فٍ انظُبػخ 

َظشٌ  2)4  15

 (يخزجش 2+
انزؼشف ػهً 

صمبفخ  انًغزًغ 

 انفشَغٍ

انًهبو انجُزُخ ثٍُ انشعم و 

 انًشاح
 َمبػ َض

َظشٌ  2)4  16

 (يخزجش 2+
صمبفخ  انًغزًغ 

 انفشَغٍ
يشبػش انخىف انغُش 

 يىضىع انهضل+ يجشس
 َمبػ َظىص

َظشٌ  2)4  17

 (يخزجش 2+
   ايزؾبٌ 

َظشٌ  2)4  18

 (يخزجش 2+
رًُُخ سوػ 

 انزؼبوٌ
يغبػذح انًؼبلٍُ فٍ يغبل 

 انؼًم
 َمبػ َض

َظشٌ  2)4  19

 (يخزجش 2+
دوس االة فٍ انًُضل  رؾًم انًغؤونُخ

 ورشثُخ االوالد
 َمبػ َض

َظشٌ  2)4  20

 (يخزجش 2+
 َمبػ َض ظبهشح االؽزجبط انؾشاسٌ 

َظشٌ  2)4  21

 (يخزجش 2+
 َمبػ َض انؼُبَخ ثبالطفبل ورشثُزهى 

َظشٌ  2)4  22

 (يخزجش 2+
صمبفخ انًظبهشاد  

 واالؽزغبعبد فٍ فشَغب
 َمبػ َض

َظشٌ  2)4  23

 (يخزجش 2+
 َمبػ َظىص يىضىع انهغشح فٍ فشَغب 

َظشٌ  2)4  24

 (يخزجش 2+
ثبسَظ ػبطًخ يزؼذدح  

 انضمبفبد
 َمبػ َض

َظشٌ  2)4  25

 (يخزجش 2+
   ايزؾبٌ 

َظشٌ  2)4  26

 (يخزجش 2+
انزًُُض انؼُظشٌ  

 ويؾبسثزه
 َمبػ َظىص

َظشٌ  2)4  27

 (يخزجش 2+
 َمبػ َض انهغشح فٍ كُذا 

َظشٌ  2)4  28

 (يخزجش 2+
 َمبػ َض اعجبة انهغشح وانًهبعشٍَ 

َظشٌ  2)4  29

 (يخزجش 2+
يمبسَخ ثٍُ انهغشح فٍ  

 فشَغب و كُذا
 َمبػ 

َظشٌ  2)4  30

 (يخزجش 2+
انزكُىنىعُب فٍ انؾُبح  

 انؼبيخ
 َمبػ َض

َظشٌ  2)4  31

 (يخزجش 2+
انخىف يٍ رمذو انؼهىو  

 انًخزهفخ
 َمبػ َض

َظشٌ  2)4  32

 (يخزجش 2+
   ايزؾبٌ 



اـ انكزت وانًشاعغ انزٍ َىطً ثهب                 

 ....  (,انزمبسَش , انًغالد انؼهًُخ ) 
Rond-Point (niveau B2), Saison (niveau B2), 
Alter-ego (niveau B2) 

يىالغ االَزشَُذ , ة ـ انًشاعغ االنكزشوَُخ

.... 
CIEP, TV5 
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نزطىَش انًهبسح انغًبػُخ و ركضُف االطغبء انً يؾبدصبد خبسعُخ و ثًخزهف انًىاضُغ فٍ عبػبد انًخزجش 

ويٍ صى يُبلشخ انًىاضُغ الخزجبس لبثهُخ انًزؼهى ػهً انفهى و االعزُؼبة وكغش ؽبعض . انفهًُخ ػُذ انطبنت

 .انخىف و انزشدد نذَه

رُبول يىاضُغ ؽذَضخ ويزُىػخ فٍ كبفخ يُبدٍَ انؾُبح نُكىٌ انطبنت ػهً رىاطم يغزًش يغ انؾذس و يٍ صى 

 .يفشداره اصشاء يؼهىيبره و

 ,رشغُغ انًزؼهى ػهً اعزُبص ايزؾبٌ انذنف و انذانف وانًؼزشف ثهًب دونُب

 .وعًبع االغبٍَ و يشبهذح االفالو انفشَغُخ  TV5رشغُغ انطبنت ػهً رؼهى انهغخ يٍ خالل يزبثؼخ ثشايظ 

 .رطىَش يهبساد انطبنت يٍ خالل اعزخذاو االَزشَذ
 



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كهُخ انهغبد/ جبيؼخ ثغذاد  انًؤسسخ انزؼهًُُخ .1

   قسى انهغخ انفشَسُخ  انًشكض/ انقسى انؼهًٍ   .2

 FG 430انًشدهخ انشاثؼخ  / انُذى  سيض انًقشس/ اسى  .3

 سبػخ اسجىػُب 2 أشكبل انذضىس انًزبدخ .4

 سُىٌ انسُخ/ انفصم  .5

 سبػخ  60 (انكهٍ)ػذد انسبػبد انذساسُخ  .6

 خضُش ػجبط يبرٌ. د   28/4/2016 ربسَخ إػذاد هزا انىصف  .7

الطالب من تشكيل اجلملو الفرنسية املركبة و اجلملة املركبة ىي قواعد متقدمة بعد جتاوزه يف املراحل  متكنيأهذاف انًقشس  .8
 :السابقة االساسيات وتصاريف االفعال ويعطي الطالب الفرصو للكتابو بلغة رصينو والكالم بلغة عاليو من خالل التايل 

تعابري السبب و النتيجة، و اهلدف و ) معني من التعابري اليت تربط مجلة بسيطة بأخرى مثلها لتكوين اجلملة املركبة دراسة عدد 
تأشري و دراسة التشابو و االختالف بني ىذه التعابري و دراسة وتعلم طريقة اشتغاهلا من اجلوانب . الشرط و االفرتاض و التضاد

 .يؤدي اىل تقوية اجلانب اللغوي و املهارات الكتابية و الشفاىية عند الطالب االمر الذي. القواعدية و النحوية

 
 
 
 
 
 

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 وطشائق انزؼهُى وانزؼهى وانزقُُى .10

 األهذاف انًؼشفُخ   -أ

 اٌ َؼشف انطبنت قىاػذ انهغه انفشَسُه-1أ
 اٌ َؼشف كُفُخ اسزخذايهب-2أ

 اٌ َسزخذيهب فٍ جًم يشكجخ -3أ

 اٌ َسزخذيهب فٍ قشاءح و كزبثخ انُصىص-4أ
 اٌ َذبول ػًم يقبسَه يغ قىاػذ انهغه انؼشثُه -5أ
  

 . األهذاف انًهبسارُخ انخبصخ ثبنًقشس  -ة 

 رشكُجخ انجًهخ انفشَسُه –1ة

 انزطجُق انؼًهٍ فٍ انُصىص انفشَسُه  –2ة

 اَجبد انسجم نفهى انُصىص يٍ خالل انقىاػذ  –3ة

     -4ة
 طشائق انزؼهُى وانزؼهى      

 

 طشَقخ انقبء انًذبضشاد انُظشَخ ويٍ ثى انزهبة انً انزطجُق انؼًهٍ يٍ خالل انزًبسٍَ

 

 

 
 طشائق انزقُُى      

دسجخ انسؼٍ انسُىٌ ثًب فُهب اخزجبس انفصم االول وانثبٍَ يغ دضىس : دسجخ  40طشائق انزقُُى    

 انطبنت وَشبط انطبنت داخم انقبػخ

 

 دسجخ االيزذبٌ انُهبئٍ 60

 
 األهذاف انىجذاَُخ وانقًُُخ  -ج

 .رًُُخ سوح انزؼبوٌ ثٍُ انطهجخ -1ج

 .رؼضَض انؼالقخ ثٍُ انطبنت و االسزبر يٍ جهخ و ثٍُ انطبنت وانًبدح انذساسُخ يٍ جهخ اخشي -2ج

 .ادزشاو يشبػش االخشٍَ -3ج

 . رؼضَض انؼالقبد االَسبَُخ داخم انقسى -4ج

 
 طشَقخ انقبء انًذبضشاد انُظشَه وانزطجُق انؼًهٍ طشائق انزؼهُى وانزؼهى      

انؼًم انفشدٌ و انجًبػٍ داخم انقبػخ، و اػذاد رًبسٍَ َؼًم انطالة ػهً دههب فشدَب او ثبنزؼبوٌ فًُب 

 .ثُُهى
 

 



 

 

 دسجخ االخزجبس انُهبئٍ 60دسجه فصهٍ و  40طشائق انزقُُى    

 .انُىيُخ و انشهشَخااليزذبَبد  -

 .انزفبػم اثُبء انًذبضشح -

 .ربْدَخ انىاججبد انًطهىثخ -
 

 

 

 
 (.انًهبساد األخشي انًزؼهقخ ثقبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخصٍ ) انًهبساد انؼبيخ وانزأهُهُخ انًُقىنخ  -د 

 .ادزشاو وقذ انًذبضشح واداء انىاججبد انجُزُخ -1د

 .صفُخ ضًٍ فزشح صيُُخ يذذدح يغ ادزشاو انىقذ انزذسَت ػهً رقذَى َشبطبد -2د

 .انقذسح ػهً انكزبثخ و انقشاءح ثهغخ سهًُخ  وفهى انُصىص-3د

 .رصذُخ االخطبء انشبئؼخ ػُذ انذذَث وانكزبثخ -4د
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يخشجبد انزؼهى  انسبػبد األسجىع

 انًطهىثخ
أو / اسى انىدذح 

 انًىضىع
 طشَقخ انزقُُى طشَقخ انزؼهُى

يشاجؼخ ػبيخ نًب   2 1

دسسه انطبنت فٍ 

انسُىاد انسبثقخ يغ 

انزشكُض نًب َشكم 

قبػذح نًىاد انًشدهخ 

 انذبنُخ

انزىافق انضيٍُ فٍ 

انجًهخ انًشكجخ جضء 

(1) 

اسئهخ واجىثخ  يذبضشح

 رًبسٍَ ركجُقُخ

يشاجؼخ رفصُهُخ  2 2

نهؼالقخ ثٍُ االصيُخ فٍ 

 انجًهخ انًشكجخ

انزىافق انضيٍُ فٍ 

انجًهخ انًشكجخ جضء 

(2) 

اسئهخ واجىثخ  يذبضشح

يكزىثخ و 

 رطجُق/ شفبهُخ

انؼالقخ ثٍُ االصيُخ فٍ  2 3

ػالقخ /انجًهخ انًشكجخ 

 .االسجقُخ

انزىافق انضيٍُ فٍ 

انجًهخ انًشكجخ جضء 

(3.) 

يذبضشح 

 ورًبسٍَ
/ اسئهخ واجىثخ

 رطجُق

انؼالقخ ثٍُ االصيُخ فٍ  2 4

ػالقخ /انجًهخ انًشكجخ

 .انالدقُخ

انزىافق انضيٍُ فٍ 

انجًهخ انًشكجخ جضء 

(4.) 

يذبضشح 

 ورًبسٍَ 
اسئهخ و اجىثخ 

 رطجُق/

سثظ انجًم انًشكجخ  2 5

 ثىاسطخ رؼبثُش انسجت
رؼبثُش انسجت جضء 

(1) 
يذبضشح 

 ورًبسٍَ
اسئهخ 

 رطجُق/واجىثخ

سثظ انجًم انًشكجخ  2 6

ثىاسطخ رؼبثُش 

انًزطهجخ نهــ /انسجت

indicatif 

رؼبثُش انسجت جضء 

(2) 
يذبضشح 

 ورًبسٍَ
اسئهخ 

 رطجُق/واجىثخ

سثظ انجًم انًشكجخ  2 7

/ ثىاسطخ رؼبثُش انسجت

 انًزطهجخ نهـــ 
subjonctif 

رؼبثُش انسجت جضء 

(3) 
يذبضشح 

 ورًبسٍَ
اسئهخ 

 رطجُق/واجىثخ

سثظ انجًم انًشكجخ  2 8

/ ثىاسطخ رؼبثُش انسجت

 nom انًزطهجخ نهـــ 

انسجت جضء رؼبثُش 

(4) 
يذبضشح 

 ورًبسٍَ
اسئهخ 

 رطجُق/واجىثخ

سثظ انجًم انًشكجخ  2 9

/ ثىاسطخ رؼبثُش انسجت

 يصذسانًزطهجخ نهـ

رؼبثُش انسجت جضء 

(5) 
يذبضشح 

 ورًبسٍَ 
 اسئهخ واجىثخ

 اخزجبس

سثظ انجًهخ انًشكجخ  2 10

 ثىاسطخ رؼبثُش انهذف
رؼبثُش انهذف جضء 

(1) 
يذبضشح 

 ورًبسٍَ
اسئهخ 

 رطجُق/واجىثخ

سثظ انجًهخ انًشكجخ  2 11

 ثىاسطخ رؼبثُش انهذف

انًزطهجخ نهـــ 

indicatif 

رؼبثُش انهذف جضء 

(2) 
يذبضشح 

 ورًبسٍَ
اسئهخ 

 رطجُق/واجىثخ

اسئهخ يذبضشح رؼبثُش انهذف جضء سثظ انجًهخ انًشكجخ  2 12



 ثىاسطخ رؼبثُش انهذف

انًزطهجخ نهـــ 

indicatif 

 رطجُق/واجىثخ ورًبسٍَ (3)

سثظ انجًهخ انًشكجخ  2 13

 ثىاسطخ رؼبثُش انهذف

انًزطهجخ نهـــ 

subjonctif 

رؼبثُش انهذف جضء 

(4) 
يذبضشح 

 ورًبسٍَ
اسئهخ 

 رطجُق/واجىثخ

سثظ انجًهخ انًشكجخ  2 14

 ثىاسطخ رؼبثُش انهذف

 nomانًزطهجخ نهـــ 

رؼبثُش انهذف جضء 

(5) 
يذبضشح 

 ورًبسٍَ
اسئهخ 

 اخزجبس/واجىثخ

سثظ انجًهخ انًشكجخ  2 15

 ثىاسطخ رؼبثُش انُزُجخ 
رؼبثُش انُزُجخ جضء 

(1) 
يذبضشح 

 ورًبسٍَ
اسئهخ 

 رطجُق/واجىثخ

سثظ انجًهخ انًشكجخ  2 16

 ثىاسطخ رؼبثُش انُزُجخ

انًزطهجخ نهـــ 

indicatif 

رؼبثُش انُزُجخ جضء 

(2) 
يذبضشح 

 ورًبسٍَ
اسئهخ 

 رطجُق/واجىثخ

سثظ انجًهخ انًشكجخ  2 17

 ثىاسطخ رؼبثُش انُزُجخ

انًزطهجخ نهـــ 

subjonctif  

رؼبثُش انُزُجخ جضء 

(3) 
يذبضشح 

 ورًبسٍَ
اسئهخ 

 رطجُق/واجىثخ

سثظ انجًهخ انًشكجخ  2 18

 ثىاسطخ رؼبثُش انُزُجخ

 nomانًزطهجخ نهـــ 

رؼبثُش انُزُجخ جضء 

(4) 
يذبضشح 

 ورًبسٍَ
اسئهخ 

 رطجُق/واجىثخ

سثظ انجًهخ انًشكجخ  2 19

 ثىاسطخ رؼبثُش انُزُجخ

انًزطهجخ نهـــ 

infinitif 

رؼبثُش انُزُجخ جضء 

(5) 
يذبضشح 

 ورًبسٍَ
اسئهخ 

 اخزجبس/واجىثخ

سثظ انجًم انًشكجخ  2 20

ثىاسطخ انزؼبثُش 

 modes etانششطُخ
temps 

رؼبثُش انششط جضء 

(1) 
يذبضشح 

 ورًبسٍَ
اسئهخ 

 رطجُق/واجىثخ

انًشكجخ  سثظ انجًم 2 21

ثىاسطخ انزؼبثُش 

 modes etانششطُخ
temps 

رؼبثُش انششط جضء 

(2) 
يذبضشح 

 ورًبسٍَ
اسئهخ 

 رطجُق/واجىثخ

سثظ انجًم انًشكجخ  2 22

ثىاسطخ انزؼبثُش 

 modes etانششطُخ 
temps 

رؼبثُش انششط جضء 

(3) 
يذبضشح 

 ورًبسٍَ
اسئهخ 

 رطجُق/واجىثخ

سثظ انجًم انًشكجخ  2 23

ثىاسطخ انزؼبثُش 

 modes etانششطُخ 

رؼبثُش انششط جضء 

(4) 
يذبضشح 

 ورًبسٍَ
اسئهخ 

 رطجُق/واجىثخ
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 Jean DUBOIS, René LAGANE, La Nouvelle . ـ انكزت انًقشسح انًطهىثخ 1
Grammaire du Français, éd. Larousse, Paris, 
1973. 
. Maurice GREVISSE, Le Bon Usage, éd. DULOT, 
Paris, 1988. 
. G. MAUGER, Cours de Langue et de Civilisation 
françaises, I, II, III, IV. éd. Hachette, Paris, 1953-
1967. 
. Y DLATOUR? D. JENNEPIN, M. LEON DUFOUR, 
A. MATTLE, B. TEYSSIER, 350 Exercices de 
Grammaire, éd. Hachette, Paris, 1987.  
. Evelyne SIREJOLS, 450 Nouveaux exercices, 
Niveau intermédiaire, éd. Clé, Paris 2002. 
. Evelyne SIREJOLS, 450 Nouveaux exercices, 

temps 
سثظ انجًم انًشكجخ  2 24

ثىاسطخ انزؼبثُش 

 انششطُخ

رؼبثُش انششط جضء 

(5) 
يذبضشح 

 ورًبسٍَ
اسئهخ 

 اخزجبس/واجىثخ

سثظ انجًم انًشكجخ  2 25

ثىاسطخ رؼبثُش 

 انزؼبسض 

رؼبثُش انزؼبسض جضء 

(1) 
يذبضشح 

 ورًبسٍَ
اسئهخ 

 رطجُق/واجىثخ

سثظ انجًم انًشكجخ  2 26

ثىاسطخ رؼبثُش 

 انزؼبسض

رؼبثُش انزؼبسض جضء 

(2) 
يذبضشح 

 ورًبسٍَ
اسئهخ 

 رطجُق/واجىثخ

سثظ انجًم انًشكجخ  2 27

ثىاسطخ رؼبثُش 

 انزؼبسض

انزؼبسض جضء رؼبثُش 

(3) 
يذبضشح 

 ورًبسٍَ
اسئهخ 

 رطجُق/واجىثخ

سثظ انجًم انًشكجخ  2 28

ثىاسطخ رؼبثُش 

 انزؼبسض

رؼبثُش انزؼبسض جضء 

(4) 
يذبضشح 

 ورًبسٍَ
اسئهخ 

 رطجُق/واجىثخ

سثظ انجًم انًشكجخ  2 29

ثىاسطخ رؼبثُش 

 انزؼبسض

رؼبثُش انزؼبسض جضء 

(5) 
يذبضشح 

 ورًبسٍَ
اسئهخ 

 اخزجبس/واجىثخ

سثظ انجًم انًشكجخ  2 30

ثىاسطخ رؼبثُش 

 انزؼبسض

رؼبثُش انزؼبسض جضء 

(6) 
يذبضشح 

 ورًبسٍَ 
اسئهخ 

 اخزجبس/واجىثخ

يذبضشح  يىاضُغ يخزبسح يشاجؼخ  2 31

 ورًبسٍَ
يذبضشح 

 ورطجُق
يذبضشح  يىاضُغ يخزبسح يشاجؼخ  2 32

 ورًبسٍَ
يذبضشح 

 ورطجُق



Niveau avancé, éd. Clé, Paris 2002. 

  (  انًصبدس)ـ انًشاجغ انشئُسُخ 2

اـ انكزت وانًشاجغ انزٍ َىصً ثهب                 

 ....  (,انزقبسَش , انًجالد انؼهًُخ ) 
 

يىاقغ االَزشَُذ , ة ـ انًشاجغ االنكزشوَُخ

.... 
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