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 تخصص اللغة الفرنسية / فرعي: .4
ملاملقدمة:

نززز غززززة إىل جا لزززم ل صزززبح تع قززززدم ب اأ مزززع الت صزززرب ف هززززذا الع ضزززرورات  مزززن  ضززززرورة  غزززة األم  لل

لزززو ضزززارات التكنو فزززات واحل لزززى الثقا تزززاع ع صزززبح االنف حزززدةب أ يزززة وا عزززا  كقر عزززل ال لزززذي ج جي ا

بزززة متنا ملزززة إىل رغ تزززؤدي العو بزززديهي أن  مزززن ال ضزززرورة. ف خزززرى  صزززة األ يزززدة خا غزززات جد لزززم ل يزززة يف تع م

هزززذ  ا سزززتفتح  عزززا . و تزززداوال  يف ال ثزززر  غزززات األك غزززالل لزززى لل عزززرف ع بزززواب للت فزززرد األ يزززدة لل ات اجلد

ملختلفة واالستفادة من التجارب املختلفة للشعوب حول العزا . وتعلزم أكثزر احلضارات والثقافات ا

بزدورها من لغة يعزود بالفوائزد علزى اجملتمعزات بعزد  جوانزب سياسزية من لزيت تسزهم  هزا أم اقتصزادية وا

 يف رفع مكانة اجملتمع بني الدول.

يفزززر يززأتي  تزززوفريع او سززية يف  جزززة أسا لززيليب حا سزززية  غززة الفرن عزززي يف الل صززص الفر صزززة لتخ  الفر

املالئمة لتعليم الطلبة كافة لغزة أجنبيزة جديزدة لتعزود بالفائزدة علزى اجملتمزع الفلسزطيو يف العديزد 

لزذي سيسزهم من اجلوانب باسزتخدام األ ثزة يف تعلزيم اللغزات األجنبيزة. األمزر ا سزاليب والتقنيزات احلدي

غزززة األم  يفيف دور نزززب الل خزززرى إىل جا غزززة أ نزززون ل يززززين يتق بزززة متم عزززداد يفل سزززونها يف   إ لزززيت سيكر وا

 خدمة الويفن سواء من نواحي سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية.

جملززز فززة ا يززة يف كا ثززورة التكنولوج تززأتري ال سززتمرارا  ل تزززأتريا وا .ززا  كززون  مززن أن ي بززد  فززال  االت 

صززة يفزرأ تع فزة وخا غززات  لزيمعلزى يفزرأ التعلزيم املختل قززد تنوعزت الطزرأ لتعلزيم الل اللغزات األجنبيزة. ف

يززة األجنبيزة تززوفر  الشزبكة العنكبوت نززه مزا  لززيم األكزادميي وم يزوفر  التع لززذي  هززا التقليزدي وا ب فمن

خزززالل العد مزززن  غزززات أو  لزززيم الل صزززة بتع قزززع متخص هززززة مزززن موا لزززى األج مزززل ع قزززات حت مزززن التطبي يزززد 

 الذكية.

ظزززا يزززدرس بن نزززه  صزززص بأ هزززذا التخ يزززز  قزززدس م اويتم عزززة ال مزززد  جام لزززذي تعت ملزززدمج ا لزززيم ا لتع

سزززتخدم  حزززةب في يزززة املفتو غزززات األجنب لزززيم الل ثزززة يف تع يزززة احلدي سزززائل التكنولوج فزززة الو لزززب كا الطا

غززة اتلزف ا يززد يف تعلزيم الل غززة الفرنسزية. وهززذا يفزرع جد بززع لتعلزيم الل عززن األسزلوب املت فززا كليزا   ختال

 ة اليت تطرع هذا التخصص.ينييف تعليم اللغة الفرنسية يف اجلامعات الفلسط

 

ملاالسرتاتيجيةملالمطرية:ملمرب اتملط حملالربنامجمل انسجامهملمع

 تتلخص مربرات الربنامج واليت تنسجم مع االسرتاتيجية الويفنية باآلتي 

 درين على التواصل بأكثر من لغة حية.إعداد أفراد يف اجملتمع الفلسطيو قا .1

 املستقبل.يف  يادة فرصة الطالب يف احلصول على وظيفة  .2

عززني ع .3 مززثقفني مطل بزأفراد  سززطيو  مززع الفل سززاعد يف أغنزاء اجملت ممززا ي خززرين  فزة اآل لززى تقا

 تطور اجملتمع وانفتاحه.
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خزز .4 عززات األ سززطيو واجملتم مززع الفل بززني اجملت سززج عالقزات  مززن ن مززع  فززراد اجملت رى نكزني أ

شزززر  سزززاعدة يف ن تزززالي امل فزززة وبال ضزززارات كتل يزززات وح مزززن عرق شزززخاص  مزززع أ صزززل  والتوا

 .ة الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطيو إىل كافة بقاع العا قضيال

سززتيعاب  .5 قززادرا  علزى ا فزرد ورعلزه  لززدى ال قززدرات اإلبداعيزة  غززة األجنبيزة مزن ال يزيزد تعلزم الل

 خربات ويفاقات اآلخرين.

 العديد من املؤسسات واملدارس ألفراد يتقنون اللغة الفرنسية. وجود حاجة ماسة يف .6

 :مماصداتملاخل  ج

قززادرا  علزى مم .1 سززيةب و سززية يف اللغزة الفرن هززارات األسا يززة يف لمزا  بامل طززورات العلم بززة الت واك

 جماله.

 لديه قدرة على التعامل مع اللغة الفرنسية  ادتة وكتابة. .2

 فاعل باللغة الفرنسية.قادرا  على توظيف مهارات االتصال والت .3

 لهب ومنفتح على اآلخرين. جماذو تقافة عربية وعامليةب رعله قادر ا على الدفاع عن  .4

 مق.يتمتع بالثقة بالنفسب وتفكري متع .5

 قادر ا على العمل ضمن فريق. .6

قزه بالتخصزص يف  .7 قادرا  على توظيف التقنيات احلديثة اليت تعرف عليها مزن خزالل التحا

 جمال عمله.

فزرد يف حزل املشزكالت يف العديزد مزن اجملزاالت منيزيد  .8 قزدرة ال هزا تعلم اللغزة األجنبيزة مزن 

يززة فززاهيمب الصزياغة اإلبداع شززكيل امل جملززردب ت لززتفكري ا حززل  مهزارات ا هززم و قززراتب ف للف

 املشكالت...اخل.

 ال سالةمل األةدافملالعامةمل اخلاصةملللربنامج،مل عالقتهاملمعمل سالةملالكليةمل املؤسسة:

 الرسالة 

قزادرين علزى التعامزل مزإعدا ذ  ع هزد يفاقة بشرية مؤهلة مزن الطلبزة يف جمزال اللغزة الفرنسزيةب 

 ات احلديثة لتعليم اللغات األجنبية.اللغة والتواصل بهاب ولديهم إيفالع على العديد من التقني

 
 ا.دف العام 

قزادرين علزى التواصزل باللغزة الفرنسزية  فززاءة يسزعى الربنزامج بصزورة عامزة إىل إعزداد يفلبزة  بك

 من خالل امتالكهم للكافيات املعرفية والعملية. 

 األهداف اخلاصة 

سززعى هزززبر ي مززن األ عزززة  يززق جممو سزززية" إىل حتق غززة الفرن عزززي يف الل مزززن نززامج "الفر صززة  داف اخلا

 أهمها ما يلي 
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يزززة  .1 يزززاة واليوم فزززة يف احل قزززف كتل سزززية يف موا غزززة الفرن يزززف الل سزززتخدام وتوظ لزززى ا تزززدريب ع ال

 والعملية.

 لى أحدث الطرأ العاملية يف تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية.االيفالع ع .2

 افة الفرنسية واالنفتاع على العا  الفرانكفوني.لثقااليفالع على ا .3

 فاءات واالرتقاء باملستوى الوظيفي للملتحقني بالتخصص.تطوير الك .4

 .التمكن من التعبري عن  الذات كتابيا  وشفويا  بطريقة سليمة باللغة الفرنسية .5

سززززز .6 ملززززدارس أو املؤس شزززززركات أو ا مززززل بال بزززززة للع صززززفات املطلو هزززززارات واملوا سززززاب امل ات اكت

 ملوظفيها.األجنبية اليت يعترب إتقان اللغة الفرنسية عنصرا  أساسيا  

سزززززية أو  .7 عزززززات فرن هزززززد أو جام يزززززا يف معا سزززززاتهم العل مزززززال درا بزززززة إلك صزززززة للطل حزززززة الفر إتا

 فرانكفونية.

 رات األخرى ونقل ما يتالءم مع تقافة اجملتمع الفلسطيو.تعزيز التواصل الثقايف مع احلضا .8

 التواصل لدى الطلبة.ل وتعزيز مهارات االتصا .9

ملأ اًل:ملخم جاتملالتعلاملاملقصم ة

 خرجات التعليمية املنشودة من برنامج "الفرعي يف اللغة الفرنسية"ب  ما يلي من امل 

 تعزيز مهارات االتصال والتواصل والقيادة لدى الطالب. .1

 ة.تعزيز التواصل الثقايف مع احلضارات األخرى ونقل ما يتالءم مع الثقافة احمللي .2

 تعزيز االستيعاب والتذوأ األدبي. .3

هزززم والت .4 هزززارات الف سزززاب م يزززب اكت ظزززيم والرتك سزززتجابة والتن سزززتقبال واال قزززويم واال يزززل والت حل

 وإظهار املواقف را  األشياء.

  كرجات املعرفة العامة 

 ت باللغة الفرنسية وقواعد التهجئة.التعرف على األصوا .1

 التعرف على عالمات التنقيط. .2

 طق وقراءة الكلمة.ن نفهم املعنى م .3

 فهم داللة القواعد اللغوية. .4

 يا  أو كتابيا  عن األسئلة يف حوار معني.اإلجابة شفو .5

 وضع األسئلة أو الرد عليها يف حوار معني. .6

 ف أنواع النصوص.رفع قدرات الطالب على فهم  توى أي نص من كتل .7

 تنمية قدرة الطالب لالستجابة مع كتلف النصوص. .8

 ة )اإلدراكية( هنياملهارات الذ

 واإلبداعي(.  الناقد تنمية املهارات العقلية املختلفة ) التفكري .1

لزتفكري  .2 لزتعلم وتكاملزها وا اكتساب القدرات والعمليزات العقليزة الال مزة لتطبيزق يفزرأ ا

 صول إىل استنتاجات وأحكام بصورة منطقية.العلمي واملنطقي الصحيح للو
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 احملتوى الدراسي. ة بيقدم أفكارا  جديدة للقضايا املتضمن .3

 ات اليت يسمعها.تنمية قدرة الطالب لالستجابة مع املعلوم .4

 يقوبم الطالب أداء  وأداء اآلخر.  .5

 يتفهم السياسات والنظم التعليمية.  .6

 حلياتية املختلفة. اتار املناسب من بني البدائل يف املواقف ا .7

  لل النصوص املختلفة ويتذوقها. .8

 يوضح غرض الكاتب.  .9

 عاني املفردات من السياأ. ج ميستنت .10

 يستنبط املعنى الضمو.  .11

 لعالقات بني املفاهيم واملعارف اللغوية. يفسر ا  .12

 يعرب عن املضمون الوجداني يف النص.  .13

 املختلفة.  مييز استخدام القواعد النحوية يف املواقف التواصلية .14

 نبية. ألجيكتشف أوجه االختالف وأوجه التشابه بني الثقافة األم والثقافة ا .15

 يتعرف على األداء الصوتي للجمل بأنواعها املختلفة. .16

 املهارات العملية أو املهنية

 اطط للدرس يف ضوء نواتج التعلم املستهدفة. .1

 عملييت التعليم والتعلم.  يستخدم تكنولوجيا التعليم يف .2

 ستخدم اسرتاتيجيات متنوعة للتعليم والتعلم واألنشطة الصفية واإللكرتونية. ي .3

 دم مهارات التعلم الذاتي.ستخي .4

 تفصيلية. جيد الفكرة الرئيسية واألفكار ال .5

 يقرأ النص قراءة جهرية وقراءة صامتة. .6

 يوظف قواعد النحو والصرف يف فهم النص وكتابته.  .7

 وتفسري  وتذوقه.  يستخدم قواعد اللغة يف حتليل النص .8

 يعرب عن مضامني النصوص املختلفة ومعانيها بصوته.  .9

 .النطق السليم ألصوات اللغة الفرنسية عند القراءة والكتابة اعديطبق قو .10

 يوظف املعلومات والثروة اللغوية املكتسبة يف مواقف تواصلية.  .11

 يكتب بلغة سليمة يف املواقف املختلفة واألغراض.  .12

 قبول التعدد واالختالف بني احلضارتني.  يعرب عن آرائه مع .13

 ص. نصويستخدم املفاهيم األساسية لتحليل ال .14

 .يتواصل باللغة الفرنسية مع غري  بشكل سليم كتابة ونطقا .15

  دث معارفه اللغوية باستمرار.  .16

 تطوير املهارات اخلاصة بالكتابةب ككتابة الفقرات وامللخصات والتقارير...وغريها. .17

 ملكتوب بشكل منطقي ومتماسن ومرتابط.تنظيم الكالم ا .18
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سززتيعاب .19 بزززة واال لزززب يف الكتا فزززاءة الطا فززع ك تزززة ال ر شزززفوي واحملاد سزززتيعاب ال صزززي واال ن

 باللغة الفرنسية.

عزززرف ع .20 بززززة يت يززززة الكتا يزززدرك عمل هززززا.  سزززها ومهارات شززززفوي  أسا صززززل ال يزززة التوا لززززى عمل

 وخصائصها وإجراءاتها ومنتجاتها.

 املهارات املنقولة/ العامة 

 ة الوقت.إدار .1

 التعلم الذاتي. .2

 االتصال والتواصل. .3

 التعلم ضمن جمموعات. .4

 اج.تنتالبحث واالس .5

 إدارة الفريق. .6

 حل املشكالت. .7

 علومات مهارات االتصالب وتقنية امل

 تطوير مهارات االتصال والتواصل لدى الطالب. .1

 توفري الفرصة للطالب للتواصل يف بيئة فرانكفونية. .2

سززز .3 صزززال با هزززارات االت سززاب م تزززا اكت نزززت  سزززوب واالنرت ثزززل احلا يززة م ملزززوارد التكنولوج تخدام ا

بززات الع فزق مزع متطل طززصزر يتوا ئزة احملي مززع اجلامعزة والبي لززييت االتصزال والتواصزل  ة لتسزهيل عم

 والدراسات واألااث يف جمال التخصص.

مزززتالك  .4 شزززرب وغريهززا. وا غززري املبا شزززر و ظززيب املبا غزززري اللف ظززي و صزززال اللف يفززرأ االت سززتخدام  ا

ة ظيف يفرأ التعلم اإللكرتوني لتشجيع التفاعزل واحلزوار واملناقشزة فيمزا بزني الطلبزمهارات تو

لزرأي اآلخزر والتعزاونو لزرأي وا قزيم احزرتام ا بزروع الفريزق  سزامحوالت ذلن بهزدف غزرس  والعمزل 

 واإلبداع. واملبادرة واجلماعة

صزززفية أو اإل .5 ئزززة ال خزززل البي فزززة دا عزززل املختل يفزززرأ التفا يزززق  يزززة وتطب ئزززة تعليم يزززة تزززوفري بي لكرتون

لززز شزززجيع ا مزززني (ب وت بزززة ومعل فزززراد ) يفل بزززني األ جيزززابي  عزززل اإل يزززق التفا عزززرض تعللتحق لزززذاتي ب م ا

هززارا يززة م لززى تنم سززاعد ع فززة ت يززة كتل شززطة تعليم حزززل أن مززي يف  سززلوب العل بززاع األ لززتفكري وإت ت ا

 املشكالت وتشجيع التعلم التعاوني.

 التفاعل مع اجملتمع احمللي. .6

يززات االتصزاالت و .7 نززات اسزتخدام تقن مززع مكو صززل اإللكرتونزي  يززا املعلومزات يف التوا تكنولوج

 التعليم والتعلم.

 اصل الطلبة مع آخر تطورات العصر يف التعليم االلكرتوني.تو ضمان .8

 :راهات والقيم والبعد األخالقياال
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تقبل تقافة اآلخرين والتعاون واالحرتام واالستماع ل خرين وتعزيز االستيعاب والتذوأ األدبي. 

واملعلمني. ء بح قادرا  على التأمل واالستفادة من التغذية الراجعة والنقد البناء من الزمالسيص

شاركة الفاعلة يف  يع األنشطة والتعلم الذاتي سيعز  لديه مفهوم العمل التعاوني وااللتزام وامل

والعمل بكفاءة ضمن الفريق. سيستخدم قدراته الشخصية والوسائط التكنولوجية للتواصل 

 سيةوالبحث عن املعلوماتب سيتعامل بإجيابية مع الضغويفات. سيشارك يف احلياة السيا

موجود يف فلسطني واملشاركة يف  والثقافية يف فرنسا والدول الفرانكفونية ومقارنتها تا هو

 اآلراء حول القضايا املختلفة وكل هذا باللغة الفرنسية. 
ملثانيًا:ملسمقملالعم 

إىل ختريج يفلبة أكفاء يتمتعون تستوى جيد يف اللغة الفرنسية  ويهدف هذا التخصص أيضا 

 وأ العمل الفلسطيو يف جماالت عدة منها ت سلتلبية احتياجا

 العمل يف الصحافة. .1

 العمل يف مكاتب الرت ة. .2

 العمل يف التدريس يف املدارس احلكومية واخلاصة )املرحلة األساسية(. .3

 العمل يف املؤسسات األجنبية. .4

 يف جمال اإلرشاد السياحي والشركات السياحية.العمل  .5

 العمل يف اإلذاعة والتلفزيون. .6

ملا:ملمتطلباتملختص ملاللغةملالد نسيةمل/ف عي:الثث

 ( ساعة معتمدة مو عة كما يأتي 27ة الفرعي يضم )ختصص اللغة الفرنسي

 

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

 - - 3 3 مدخل إىل اللغة الفرنسيةمل8170

 8170 - 3 3 (1ة الفرنسية )للغمهارات التواصل بامل8171

 8171 - 3 3 (2فرنسية )مهارات التواصل باللغة ال 8270

 8270 - 3 3 (3مهارات التواصل باللغة الفرنسية )مل8271

 8271 - 3 3 (1استيعاب وتعبري شفوي ) 8370
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رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

 8271 - 3 3 (1يعاب وتعبري كتابي )است 8371

 8370 - 3 3 (2استيعاب وتعبري شفوي ) 8477

 8371 - 3 3 (2استيعاب وتعبري كتابي ) 8478

 8371ب  8370 - 3 3 ألدب الفرنسيمقدمة يف امل8479

  - 27 27 اجملموع

 

 

 توصيف المقررات:

ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل مل3مدخ ملإىلملاللغةملالد نسية:ململ8170

سززيطةب التعزريهز فززاهيم اللغويزة الب لززب بالعديزد مزن امل سززاأ إىل تعريزف الطا لززى ف عدف هزذا امل

غززري  تززة الرمسيزة و يززة الثقافيزة يف احملاد يززف العوامزل االجتماع مززن التعر لزب  سززيتمكن الطا الرمسيزةب 

هززا  لزيت  ب تزه باسزتخدام تعزابري بسزيطة. سزيعرب عزن األشزياء ا بنفسزه وبزاآلخرينب سزيتحدث عزن عائل

مزززن أو يك يزززد  لزززى العد سزززيتعرف ع قزززام.  سزززنة واألر شزززهر ال سزززبوع وأ يزززام األ لزززى أ سزززيتعرف ع هزززا.  ره

صزززفات وامللالرت يزززف وال ثززل أدوات التعر سزززيطة م يزززة الب بززات القواعد غزززة كي حزززرف الل فزززيب أ يززة والن ك

عزززال  مزززن األف يزززد  صزززريف العد ضزززافة إىل ت سزززليم باإل شزززكل  هزززا ب هزززا ولفظ قزززة كتابت سززية ويفري الفرن

غززة الفرن سززية يف الل يزززة األسا شززطة اإللكرتون مززن األن يززد  خززالل العد مززن  بزززة  لززم الطل يززز تع يززتم تعز سززية. 

 . DELF A1هية يتبع هذا املقرر أهداف امتحانات الوجامنها وال

ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل مل3(:مل1اتملالتماص مليفملاللغةملالد نسيةمل مها مل8171

 مدخل إىل اللغة الفرنسية 8170متطلب سابق 

هزز يززا   عززد اجت لززب ب سزززه سززيتمكن الطا صززف نف يززة وو تززه اليوم عززن عادا حززدث  مززن الت سززاأ  ذا امل

سززيعرب أ مززن حولزهب  ضززلة يضزا واآلخزرين  نززات املف سززتها وعزن احليوا لززيت  زب ممار عززن الرياضزيات ا  
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ديه. سيتمكن الطالب بعد االنتهاء مزن املقزرر مزن وصزف نفسزه ووصزف مزن حولزه. سزيتعرف علزى ل

قزف األلوان والصفات وعلى جمموعة من األفعال اجلديزد لزب مزن التفاعزل يف املوا ة. وسزيتمكن الطا

فزةب سزيتمكن أيضزا  مز ضززافة ن والشزرائية املختل قزة بهزا باإل سززلع والسزؤال عزن تفاصزيل متعل صزف ال

عزن األسزعار. وسزيتم تعزيزز تعلزم الطلبزة مزن خزالل العديزد مزن األنشزطة اإللكرتونيزة منهزا  إىل سزؤاله

 .DELF A1يتبع هذا املقرر أهداف امتحانات ال. والوجاهية

ملي(نظ مل3ساعاتملمعتمدةمل مل3(:مل2مها اتملالتماص مليفملاللغةملالد نسيةمل مل8270

 (1مهارات التواصل يف اللغة الفرنسية ) 8171متطلب سابق 

هززد مزززه ي سززيثري معج عززددةب  فززه املت نزززل وغر صززف امل مززن و لززب  كززني الطا قززرر إىل ن هززذا امل ف 

جزززود يف تزززاث املو قزززة باأل مزززات املتعل مزززن الكل يزززد  غزززوي بالعد مزززن الل سزززيتمكن  فزززة.  نززززل كا غزززرف امل  

بززمن املضزارع. سز رأ إىل معزاني كلمزات العديزد مزن الصزفات يتطتصريف أفعال اجملموعزة الثانيزة 

مززاكن ويفزرأ اسزتخدامها. سزيتم يززد مزن املعلومزات حزول األ قززراءة خزرائط املزدن وفهزم العد كن مزن 

صززيغ لزززى  لززب ع سززيتعرف الطا هزززا.  يززة إلي طزززرأ املؤد نززة وال جززودة يف املدي سزززيتعرف املو مززا و فزززي. ك ة الن

مزززن فهم يزززتمكن  هزززا و يززززة بأنواع نزززات العقار لزززى اإلعال لزززب ع شززززف هززززا الطا هزززا. سيكت مزززل مع والتعا

مسزززاء ال لزززى أ سزززيتعرف ع سزززا و يززة فرن هزززم جغراف لزززى ف قزززادرا  ع سزززيكون  سزززية.  ملزززدن الفرن مززن ا يزززد  عد

 .DELF A1االراهات وحتديد اراهه جيب حتقيق مستوى 

ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل مل3(:مل3لد نسيةمل مها اتملالتماص مليفملاللغةملامل8271

 (2الفرنسية ) لغةمهارات التواصل يف ال 8270متطلب سابق 

صززف امل مززن و لززب  كززني الطا قززرر إىل ن هززذا امل هززدف  مزززه ي سززيثري معج عززددةب  فززه املت نزززل وغر

مزززن  سزززيتمكن  فزززة.  نززززل كا غزززرف امل جزززود يف  تزززاث املو قزززة باأل مزززات املتعل مزززن الكل يزززد  غزززوي بالعد الل

بززمن املضزارع. سزيتطرأ إىل معزاني كلمزات العديزد مزن الصزفات تصريف أفعا ل اجملموعزة الثانيزة 

يززد مزن ويفزر قززراءة خزرائط املزدن وفهزم العد مززاكن أ اسزتخدامها. سزيتمكن مزن  املعلومزات حزول األ

سزززيتعرف  مززا و فزززي. ك صززيغة الن لزززى  لززب ع سززيتعرف الطا هزززا.  يززة إلي طزززرأ املؤد نززة وال جززودة يف املدي املو

نززز لزززى اإلعال لزززب ع شززززف الطا هزززا. سيكت مزززل مع هززززا والتعا مزززن فهم يزززتمكن  هزززا و يززززة بأنواع ات العقار

سزززا  يززة فرن سزززيجغراف لزززو قزززادرا  ع سزززيكون  سزززية.  ملزززدن الفرن مززن ا يزززد  مسزززاء العد لزززى أ هزززم تعرف ع ى ف

 .DELF A1االراهات وحتديد اراهه جيب حتقيق مستوى 

ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل مل3(:مل1استيعابمل تعبسملشدميمل مل8370

 (3مهارات التواصل يف اللغة الفرنسية ) 8271متطلب سابق 
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لززب مزن قززرر إىل نكزني الطا مززر ال يهزدف هزذا امل صززلية كإعطزاء األوا مززن املهزارات التوا عديزد 

لزب مزن فهزم املكاملزات والتعبري عن ال رغبزة يف شزيء مزا وتقزديم النصزيحة ل خزرين. سزيتمكن الطا

لزيت ستسزاعد  يف عمليزة ا.اتفية بصورها املتعددة. سيتعرف الطالب على العديزد مزن  املصزطلحات ا

 .DELF A2هداف امتحانات ال ر أيتبع هذا املقر الشراء من املتاجر املختلفة

 نظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل مل3مل(:1استيعابمل تعبسملكتابيمل مل8371

 (3مهارات التواصل يف اللغة الفرنسية ) 8271متطلب سابق 

لززنص  سززتيعاب ا هززارات ا طززوير م لززى ت سززاأ ع هززذا امل كززز  يزززة ير لززب كيف لززيم الطا بززة بتع والكتا

حززدا سزززرد األ تززه ب بزززة يوميا صززرية وكتا سزززائل ق بززة ر سزززيتمكن ث اكتا بززه. و طزززة  ئززة احملي يزززة والبي ليوم

لزب يف هزذا املقزرر  صززريف الطا تزه باسزتخدام ت سززيعرب عزن توقعا حززدث عزن الطقزس وحاالتزهب  مزن الت

شزززاعر  املختل عزززن م عزززبري  مزززن الت ضزززُا  سزززيتمكن أي سزززتقبل. و بززززمن امل عزززال  تزززه األف عزززن ذكريا فزززة و

بززمن املاضزي. وسزيتعرف علزى الرسزائل وا غ اللغويزة املسزتخدمة يف لصزيباستخدام تصريف األفعزال 

ن كتابة رسزائل رمسيزة وغزري رمسيزة يف أكثزر مزن موقزف. كتابة الرسائل بأنواعهاب وسيتمكن م

جززززودة  نزززات املو سزززواء اإلعال هززززا  مزززل مع ظزززائف والتعا نزززات الو يززززل إعال هزززم وحتل مزززن ف سزززيتمكن  يف و

 .DELF A2ال اجلرائد أو يف مواقع اإلنرتنت...وغريها ويتبع هذا املقرر أهداف امتحانات 

ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل مل3(:مل2استيعابمل تعبسملشدميمل مل8477

 (1استيعاب وتعبري شفوي ) 8370متطلب سابق 

نزاول امل لزب. يت لززدى الطا تززة والفهزم الشزفوي  لززى تطزوير مهزارة احملاد سززاأ يركزز هزذا املسزاأ ع

خززوض نقا لززى  عززددة وع ضززوعات مت شززفويا يف مو يززه  عززن رأ عززبري  لززى الت لززب ع لزززق  شززاتتززدريب الطا تتع

شززاهد . كمزا يهزدف قزد  فزيلم  صززة ل بززرامج  باحليزاة اليوميزة وسزرد ق لززب علزى متابعزة  إىل تأهيزل الطا

 .DELF B1 متلفزة وإذاعية وفهمها. يتبع هذا املساأ أهداف امتحانات ال

ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل مل3(:مل2بيمل استيعابمل تعبسملكتامل8478

 (1استيعاب وتعبري كتابي ) 8371متطلب سابق 

لزدى ايرك بزة  لزنص والكتا نزاول املسزاأ ز هذا املساأ على تطزوير مهزارة اسزتيعاب ا لزب. يت لطا

لززب يف  ظززر الطا هززة ن عززن وج عززرب  صززرية ت سززائل ق قززاالت ور طززة وم سززهلة مرتاب صززوص  بززة ن يززة كتا كيف

هزززدف إ مزززا ي تزززارة. ك ضزززيع ك سزززائل موا بزززة كالر صزززوص مكتو هزززم ن مزززن ف لزززب  كزززني الطا ىل ن



 

700 
 

قززاال شززرات وامل هززذات واإللكرتونيزة والن بززع  هززا. يت تززوي علي لززيت حت سززية ا مززات األسا هززم املعلو  غريهززا وف

 .DELF B1املقرر أهداف امتحانات ال 

ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل مل3مقدمةمليفملاأل بملالد نسي:ململ8479

 (1استيعاب وتعبري كتابي ) 8371( ب 1)استيعاب وتعبري شفوي  8370متطلب سابق 

مززدخال  إىل األدب الفرن هززذا املسزاأ  سززي سزي يعزد  مززن األدب الفرن سززة ملقتطفزات  مززن خزالل درا

عزززز بززززة الواق يززززل مزززن احلق هززززدف إىل حتل شززززرين. وي حلزززادي والع قززززرن ا شززززرين وال قززززرن الع بزززني ال مززززا  ة 

عززرف إىل مفزاهيم  يززة والت فززرتة الزمن مززن هزذ  ال صززرية  يززة ق قززد مقطوعزات أدب فززردات والن صززة يف امل خا

 .DELF B1يتبع هذا املقرر أهداف امتحانات ال األدبي

 

 

 


