 . 4تخصص اللغة الفرنسية  /فرعي:
املقدمة :مل
أ صززبح تع لززم ل غززة إىل جا نزب ا لل غززة األم ضززرورة مززن ضززرورات هززذا الع صززرب ف مززع الت قززدم
التكنو لززوجي ا لززذي ج عززل ال عززا كقر يززة وا حززدةب أ صززبح االنف تززاع ع لززى الثقا فززات واحل ضززارات
األ خززرى ضززرورة .ف مززن ال بززديهي أن تززؤدي العو ملززة إىل رغ بززة متنام يززة يف تع لززم ل غززات جد يززدة خا صززة
الل غززات األك ثززر تززداوال يف ال عززا  .و سززتفتح هززذ الل غز ات اجلد يززدة لل فززرد األ بززواب للت عززرف ع لززى
احلضارات والثقافات ا ملختلفة واالستفادة من التجارب املختلفة للشعوب حول ال عزا  .وتع لزم أك ثزر
من لغة ي عزود بالفوا ئزد ع لزى اجملتم عزات ب عزد جوا نزب سيا سزية من هزا أم اقت صزادية وا لزيت ت سزهم بزدورها
يف رفع مكانة اجملتمع بني الدول.
و يززأتي يفززرع ا لتخ صززص الفر عززي يف الل غززة الفرن سززية لززيليب حا جززة أسا سززية يف تززوفري الفر صززة
املالئمة لتعليم الطلبة كافة ل غزة أجنب يزة جد يزدة لت عزود بالفا ئزدة ع لزى اجملت مزع الفل سزطيو يف العد يزد
من اجلوانب با سزتخدام األ سزاليب والتقن يزات احلدي ثزة يف تع لزيم الل غزات األجنب يزة .األ مزر ا لزذي سي سزهم
يف دور يف إ عززداد يفل بززة متم يزززين يتق نززون ل غززة أ خززرى إىل جا نززب الل غززة األم وا لززيت سيكر سززونها يف
خدمة الويفن سواء من نواحي سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية.
وا سززتمرارا ل تززأتري ال ثززورة التكنولوج يززة يف كا فززة ا جملز االت فززال بززد مززن أن ي كززون .ززا تززأتريا
ع لزى يفزرأ التع لزيم املختل فزة وخا صززة يفزرأ تع لزيم الل غزات األجنب يزة .ف قززد تنو عزت ال طزرأ لتع لزيم الل غززات
األجنب يزة ب فمن هززا التقل يزدي وا لززذي يزوفر التع لززيم األ كزادميي وم نززه مزا تززوفر ال شزبكة العنكبوت يززة
مززن موا قززع متخص صززة بتع لززيم الل غززات أو مززن خززالل العد يززد مززن التطبي قززات حت مززل ع لززى األج هزززة
الذكية.
ويتم يززز هززذا التخ صززص بأ نززه يززدرس بن ظززام ا لتع لززيم ا ملززدمج ا لززذي تعت مززد جام عززة ال قززدس
املفتو حززةب في سززتخدم الطا لززب كا فززة الو سززائل التكنولوج يززة احلدي ثززة يف تع لززيم الل غززات األجنب يززة
لتع لزيم الل غززة الفرن سزية .و هززذا يفزرع جد يززد يف تع لزيم الل غززة ات لزف اختال فززا كل يزا عززن األ سزلوب املت بززع
يف تعليم اللغة الفرنسية يف اجلامعات الفلسطينية اليت تطرع هذا التخصص.

مرب اتملط حملالربنامجمل انسجامهملمعملاالسرتاتيجيةملالمطرية :مل
تتلخص مربرات الربنامج واليت تنسجم مع االسرتاتيجية الويفنية باآلتي
 . 1إعداد أفراد يف اجملتمع الفلسطيو قادرين على التواصل بأكثر من لغة حية.
 . 2يادة فرصة الطالب يف احلصول على وظيفة يف املستقبل.
 . 3أغ نزاء اجملت مززع الفل سززطيو بزأفراد مززثقفني مطل عززني ع لززى تقا فزة اآل خززرين ممززا ي سززاعد يف
تطور اجملتمع وانفتاحه.
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 . 4ن كزني أ فززراد اجملت مززع مززن ن سززج عال قزات بززني اجملت مززع الفل سززطيو واجملتم عززات األ خزرى
والتوا صززل مززع أ شززخاص مززن عرق يززات وح ضززارات كتل فززة وبال تززالي امل سززاعدة يف ن شززر
القضية الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطيو إىل كافة بقاع العا .
 . 5يز يزد تع لزم الل غززة األجنب يزة مزن ال قززدرات اإلبداع يزة لززدى ال فزرد ورع لزه قززادرا ع لزى ا سززتيعاب
خربات ويفاقات اآلخرين.
 . 6وجود حاجة ماسة يف العديد من املؤسسات واملدارس ألفراد يتقنون اللغة الفرنسية.

مماصداتملاخل ج:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

مل مزا بامل هززارات األسا سززية يف الل غزة الفرن سززيةب و قززادرا ع لزى مواك بززة الت طززورات العلم يززة يف
جماله.
لديه قدرة على التعامل مع اللغة الفرنسية ادتة وكتابة.
قادرا على توظيف مهارات االتصال والت فاعل باللغة الفرنسية.
ذو تقافة عربية وعامليةب رعله قادرا على الدفاع عن جما لهب ومنفتح على اآلخرين.
يتمتع بالثقة بالنفسب وتفكري متعمق.
قادرا على العمل ضمن فريق.
قادرا على توظيف التقنيات احلديثة اليت تعرف عليها مزن خزالل التحا قزه بالتخ صزص يف
جمال عمله.
يزيد تعلم الل غزة األجنب يزة مزن قزدرة ال فزرد يف حزل امل شزكالت يف العد يزد مزن ا جملزاالت من هزا
م هزارات ا لززتفكري ا جملززردب ت شززكيل امل فززاهيمب ال صزياغة اإلبداع يززة للف قززراتب ف هززم و حززل
املشكالت...اخل.

ال سالةمل األةدافملالعامةمل اخلاصةملللربنامج،مل عالقتهاملمعمل سالةملالكليةمل املؤسسة:
الرسالة
إعدا د يفاقة بشرية مؤهلة مزن الطل بزة يف جمزال الل غزة الفرن سزيةب قزادرين ع لزى التعا مزل مز ع هزذ
اللغة والتواصل بهاب ولديهم إيفالع على العديد من التقني ات احلديثة لتعليم اللغات األجنبية.

ا.دف العام
ي سزعى الرب نزامج ب صزورة عا مزة إىل إ عزداد يفل بزة قزادرين ع لزى التوا صزل بالل غزة الفرن سزية بك فززاءة
من خالل امتالكهم للكافيات املعرفية والعملية.

األهداف اخلاصة
ي سززعى بر نززامج "الفر عززي يف الل غززة الفرن سززية" إىل حتق يززق جممو عززة مززن األ هز داف اخلا صززة مززن
أهمها ما يلي
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.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

ال تززدريب ع لززى ا سززتخدام وتوظ يززف الل غززة الفرن سززية يف موا قززف كتل فززة يف احل يززاة واليوم يززة
والعملية.
االيفالع ع لى أحدث الطرأ العاملية يف تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية.
االيفالع على الثق افة الفرنسية واالنفتاع على العا الفرانكفوني.
تطوير الك فاءات واالرتقاء باملستوى الوظيفي للملتحقني بالتخصص.
التمكن من التعبري عن الذات كتابيا وشفويا بطريقة سليمة باللغة الفرنسية.
اكت سززاب امل هززارات واملوا صززفات املطلو بززة للع مززل بال شززركات أو ا ملززدارس أو املؤس سزات
األجنبية اليت يعترب إتقان اللغة الفرنسية عنصرا أساسيا ملوظفيها.
إتا حززة الفر صززة للطل بززة إلك مززال درا سززاتهم العل يززا يف معا هززد أو جام عززات فرن سززية أو
فرانكفونية.
تعزيز التواصل الثقايف مع احلضا رات األخرى ونقل ما يتالءم مع تقافة اجملتمع الفلسطيو.
تعزيز مهارات االتصال والتواصل لدى الطلبة.

أ الً:ملخم جاتملالتعلاملاملقصم ة مل
.1
.2
.3
.4

من امل خرجات التعليمية املنشودة من برنامج "الفرعي يف اللغة الفرنسية"ب ما يلي
تعزيز مهارات االتصال والتواصل والقيادة لدى الطالب.
تعزيز التواصل الثقايف مع احلضارات األخرى ونقل ما يتالءم مع الثقافة احمللية.
تعزيز االستيعاب والتذوأ األدبي.
اكت سززاب م هززارات الف هززم والت حل يززل والت قززويم واال سززتقبال واال سززتجابة والتن ظززيم والرتك يززب
وإظهار املواقف را األشياء.

كرجات املعرفة العامة
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

التعرف على األصوات باللغة الفرنسية وقواعد التهجئة.
التعرف على عالمات التنقيط.
فهم املعنى من نطق وقراءة الكلمة.
فهم داللة القواعد اللغوية.
اإلجابة شفو يا أو كتابيا عن األسئلة يف حوار معني.
وضع األسئلة أو الرد عليها يف حوار معني.
رفع قدرات الطالب على فهم توى أي نص من كتلف أنواع النصوص.
تنمية قدرة الطالب لالستجابة مع كتلف النصوص.

املهارات الذهني ة (اإلدراكية)
 . 1تنمية املهارات العقلية املختلفة ( التفكري الناقد واإلبداعي).
 . 2اكتساب القدرات والعمل يزات العقل يزة الال مزة لتطب يزق يفزرأ ا لزتعلم وتكام لزها وا لزتفكري
العلمي واملنطقي الصحيح للو صول إىل استنتاجات وأحكام بصورة منطقية.
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 . 3يقدم أفكارا جديدة للقضايا املتضمنة ب احملتوى الدراسي.
 . 4تنمية قدرة الطالب لالستجابة مع املعلوم ات اليت يسمعها.
 . 5يقوبم الطالب أداء وأداء اآلخر.
 . 6يتفهم السياسات والنظم التعليمية.
 . 7اتار املناسب من بني البدائل يف املواقف احلياتية املختلفة.
 . 8لل النصوص املختلفة ويتذوقها.
 . 9يوضح غرض الكاتب.
 .10يستنتج معاني املفردات من السياأ.
 .11يستنبط املعنى الضمو.
 .12يفسر ا لعالقات بني املفاهيم واملعارف اللغوية.
 .13يعرب عن املضمون الوجداني يف النص.
 .14مييز استخدام القواعد النحوية يف املواقف التواصلية املختلفة.
 .15يكتشف أوجه االختالف وأوجه التشابه بني الثقافة األم والثقافة األجنبية.
 .16يتعرف على األداء الصوتي للجمل بأنواعها املختلفة.

املهارات العملية أو املهنية
 . 1اطط للدرس يف ضوء نواتج التعلم املستهدفة.
 . 2يستخدم تكنولوجيا التعليم يف عملييت التعليم والتعلم.
 . 3ي ستخدم اسرتاتيجيات متنوعة للتعليم والتعلم واألنشطة الصفية واإللكرتونية.
 . 4يستخ دم مهارات التعلم الذاتي.
 . 5جيد الفكرة الرئيسية واألفكار التفصيلية.
 . 6يقرأ النص قراءة جهرية وقراءة صامتة.
 . 7يوظف قواعد النحو والصرف يف فهم النص وكتابته.
 . 8يستخدم قواعد اللغة يف حتليل النص وتفسري وتذوقه.
 . 9يعرب عن مضامني النصوص املختلفة ومعانيها بصوته.
 .10يطبق قواعد النطق السليم ألصوات اللغة الفرنسية عند القراءة والكتابة.
 .11يوظف املعلومات والثروة اللغوية املكتسبة يف مواقف تواصلية.
 .12يكتب بلغة سليمة يف املواقف املختلفة واألغراض.
 .13يعرب عن آرائه مع قبول التعدد واالختالف بني احلضارتني.
 .14يستخدم املفاهيم األساسية لتحليل النصوص.
 .15يتواصل باللغة الفرنسية مع غري بشكل سليم كتابة ونطقا.
 .16دث معارفه اللغوية باستمرار.
 .17تطوير املهارات اخلاصة بالكتابةب ككتابة الفقرات وامللخصات والتقارير...وغريها.
 .18تنظيم الكالم املكتوب بشكل منطقي ومتماسن ومرتابط.
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 .19ر فززع ك فززاءة الطا لززب يف الكتا بززة واال سززتيعاب الن صززي واال سززتيعاب ال شززفوي واحملاد تززة
باللغة الفرنسية.
 .20يت عززرف ع لززى عمل يززة التوا صززل ال شززفوي أسا سززها ومهارات هززا .يززدرك عمل يززة الكتا بززة
وخصائصها وإجراءاتها ومنتجاتها.

املهارات املنقولة /العامة
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

إدارة الوقت.
التعلم الذاتي.
االتصال والتواصل.
التعلم ضمن جمموعات.
البحث واالستنتاج.
إدارة الفريق.
حل املشكالت.

مهارات االتصالب وتقنية املعلومات
.1
.2
.3

.4

.5

.6
.7
.8

تطوير مهارات االتصال والتواصل لدى الطالب.
توفري الفرصة للطالب للتواصل يف بيئة فرانكفونية.
اكت سززاب م هززارات االت صززال با سز تخدام ا ملززوارد التكنولوج يززة م ثززل احلا سززوب واالنرت نززت تززا
يتوا فزق مزع متطل بززات الع صزر لت سزهيل عم لززييت االت صزال والتوا صزل مززع اجلام عزة والبي ئزة احملي طزة
والدراسات واألااث يف جمال التخصص.
ا سززتخدام يفززرأ االت صززال اللف ظززي و غززري اللف ظززيب املبا شززر و غززري املبا شززرب وغري هززا .وا مززتالك
مهارات تو ظيف يفرأ التعلم اإللكرتوني لتشجيع التفا عزل وا حلزوار واملناق شزة في مزا بزني الطل بزة
وذلن ب هزدف غزرس قزيم ا حزرتام ا لزرأي وا لزرأي اآل خزر والت عزاون والت سزامح والع مزل بزروع الفر يزق
واجلماعة واملبادرة واإلبداع.
تززوفري بي ئززة تعليم يززة وتطب يززق يفززرأ التفا عززل املختل فززة دا خززل البي ئززة ال صززفية أو اإللكرتون يززة
لتحق يززق التفا عززل اإل جيززابي بززني األ فززراد ( يفل بززة ومعل مززني )ب وت شززجيع ا لزتعلم ا لززذاتي ب عززرض
أن شززطة تعليم يززة كتل فززة ت سززاعد ع لززى تنم يززة م هززارات ا لززتفكري وإت بززاع األ سززلوب العل مززي يف حززل
املشكالت وتشجيع التعلم التعاوني.
التفاعل مع اجملتمع احمللي.
ا سزتخدام تقن يززات االت صزاالت و تكنولوج يززا املعلو مزات يف التوا صززل اإللكرتو نزي مززع مكو نززات
التعليم والتعلم.
ضمان تواصل الطلبة مع آخر تطورات العصر يف التعليم االلكرتوني.

االراهات والقيم والبعد األخالقي:
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تقبل تقافة اآلخرين والتعاون واالحرتام واالستماع ل خرين وتعزيز االستيعاب والتذوأ األدبي.
سيص بح قادرا على التأمل واالستفادة من التغذية الراجعة والنقد البناء من الزمال ء واملعلمني.
يع األنشطة والتعلم الذاتي

سيعز لديه مفهوم العمل التعاوني وااللتزام واملشاركة الفاعلة يف

والعمل بكفاءة ضمن الفريق .سيستخدم قدراته الشخصية والوسائط التكنولوجية للتواصل
والبحث عن املعلوماتب سيتعامل بإجيابية مع الضغويفات .سيشارك يف احلياة السياسية
والثقافية يف فرنسا والدول الفرانكفونية ومقارنتها تا هو موجود يف فلسطني واملشاركة يف
اآلراء حول القضايا املختلفة وكل هذا باللغة الفرنسية.

ثانياً:ملسمقملالعم

مل

ويهدف هذا التخصص أيضا إىل ختريج يفلبة أكفاء يتمتعون تستوى جيد يف اللغة الفرنسية
لتلبية احتياجات سوأ العمل الفلسطيو يف جماالت عدة منها
 . 1العمل يف الصحافة.
 . 2العمل يف مكاتب الرت ة.
 . 3العمل يف التدريس يف املدارس احلكومية واخلاصة (املرحلة األساسية).
 . 4العمل يف املؤسسات األجنبية.
 . 5العمل يف جمال اإلرشاد السياحي والشركات السياحية.
 . 6العمل يف اإلذاعة والتلفزيون.

ثالثا:ملمتطلباتملختص ملاللغةملالد نسيةمل/ف عي :مل
ختصص اللغة الفرنسية الفرعي يضم ( )27ساعة معتمدة مو عة كما يأتي
رقم
املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

الساعات
األسبوعية

املتطلب السابق

نظري

عملي

 8170مل مدخل إىل اللغة الفرنسية

3

3

-

-

 8171مل مهارات التواصل باللغة الفرنسية ()1

3

3

-

8170

مهارات التواصل باللغة الفرنسية ()2

3

3

-

8171

 8271مل مهارات التواصل باللغة الفرنسية ()3

3

3

-

8270

استيعاب وتعبري شفوي ()1

3

3

-

8271

8270

8370

696

رقم
املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

الساعات
األسبوعية

املتطلب السابق

نظري

عملي

8371

استيعاب وتعبري كتابي ()1

3

3

-

8271

8477

استيعاب وتعبري شفوي ()2

3

3

-

8370

8478

استيعاب وتعبري كتابي ()2

3

3

-

8371

3

3

-

 8370ب 8371

27

27

-

 8479مل مقدمة يف األدب الفرنسي
اجملموع

توصيف المقررات:
8170ملمدخ ملإىلملاللغةملالد نسية:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
ي هز دف هزذا امل سززاأ إىل تعر يزف الطا لززب بالعد يزد مزن امل فززاهيم اللغو يزة الب سززيطةب الت عزرف ع لززى
العوا مزل االجتماع يززة الثقاف يزة يف احملاد تززة الرمس يزة و غززري الرمس يزةب سززيتمكن الطا لزب مززن التعر يززف
بنف سزه و بزاآلخرينب سزيتحدث عزن عائل تزه با سزتخدام ت عزابري ب سزيطة .سزيعرب عزن األ شزياء ا لزيت ب هززا
أو يك ره هززا .سززيتعرف ع لززى أ يززام األ سززبوع وأ شززهر ال سززنة واألر قززام .سززيتعرف ع لززى العد يززد مززن
الرت كي بززات القواعد يززة الب سززيطة م ثززل أدوات التعر يززف وال صززفات وامللك يززة والن فززيب أ حززرف الل غززة
الفرن سززية ويفري قززة كتابت هززا ولفظ هززا ب شززكل سززليم باإل ضززافة إىل ت صززريف العد يززد مززن األف عززال
األسا سززية يف الل غززة الفرن سززية .يززتم تعز يززز تع لززم الطل بززة مززن خززالل العد يززد مززن األن شززطة اإللكرتون يززة
منها والوجاهية يتبع هذا املقرر أهداف امتحانات ال.DELF A1

8171ملمها اتملالتماص مليفملاللغةملالد نسيةمل :)1مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  8170مدخل إىل اللغة الفرنسية
سززيتمكن الطا لززب ب عززد اجت يززا هز ذا امل سززاأ مززن الت حززدث عززن عادا تززه اليوم يززة وو صززف نف سززه
واآل خزرين مززن حو لزهب سززيعرب أي ضزا عززن الريا ضزيات ا لززيت زب ممار سززتها و عزن احليوا نززات املف ضززلة
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ل ديه .سيتمكن الطالب بعد االنتهاء مزن امل قزرر مزن و صزف نف سزه وو صزف مزن حو لزه .سزيتعرف ع لزى
األلوان والصفات وعلى جمموعة من األفعال اجلد يزدة .و سزيتمكن الطا لزب مزن التفا عزل يف املوا قزف
ال شزرائية املختل فزةب سزيتمكن أي ضزا مزن و صزف ال سززلع وال سزؤال عزن تفا صزيل متعل قزة ب هزا باإل ضززافة
إىل سزؤاله عزن األ سزعار .و سزيتم تعز يزز تع لزم الطل بزة مزن خزالل العد يزد مزن األن شزطة اإللكرتون يزة من هزا
والوجاهية .يتبع هذا املقرر أهداف امتحانات ال.DELF A1

8270ملمها اتملالتماص مليفملاللغةملالد نسيةمل :)2مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  8171مهارات التواصل يف اللغة الفرنسية ()1
ي هززد ف هززذا امل قززرر إىل ن كززني الطا لززب مززن و صززف امل نزززل وغر فززه املت عززددةب سززيثري معج مززه
الل غززوي بالعد يززد مززن الكل مززات املتعل قززة باأل تززاث املو جززود يف غززرف امل نزززل كا فززة .سززيتمكن مززن
تصريف أفعال اجملمو عزة الثان يزة بززمن امل ضزارع .سزيتط رأ إىل م عزاني كل مزات العد يزد مزن ال صزفات
و يفزرأ ا سزتخدامها .سزيتمكن مزن قززراءة خزرائط ا ملزدن وف هزم العد يززد مزن املعلو مزات حزول األ مززاكن
املو جززودة يف املدي نززة وال طززرأ املؤد يززة إلي هززا .سززيتعرف الطا لززب ع لززى صززيغة الن فززي .ك مززا و سززيتعرف
الطا لززب ع لززى اإلعال نززات العقار يززة بأنواع هززا و يززتمكن مززن فهم هززا والتعا مززل مع هززا .سيكت شززف
جغراف يززة فرن سززا و سززيتعرف ع لززى أ مسززاء العد يززد مززن ا ملززدن الفرن سززية .سززيكون قززادرا ع لززى ف هززم
االراهات وحتديد اراهه جيب حتقيق مستوى .DELF A1

8271ملمها اتملالتماص مليفملاللغةملا لد نسيةمل :)3مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  8270مهارات التواصل يف اللغة الفرنسية ()2
ي هززدف هززذا امل قززرر إىل ن كززني الطا لززب مززن و صززف امل نزززل وغر فززه املت عززددةب سززيثري معج مززه
الل غززوي بالعد يززد مززن الكل مززات املتعل قززة باأل تززاث املو جززود يف غززرف امل نزززل كا فززة .سززيتمكن مززن
تصريف أفعا ل اجملمو عزة الثان يزة بززمن امل ضزارع .سزيتطرأ إىل م عزاني كل مزات العد يزد مزن ال صزفات
و يفزر أ ا سزتخدامها .سزيتمكن مزن قززراءة خزرائط ا ملزدن وف هزم العد يززد مزن املعلو مزات حزول األ مززاكن
املو جززودة يف املدي نززة وال طززرأ املؤد يززة إلي هززا .سززيتعرف الطا لززب ع لززى صززيغة الن فززي .ك مززا و سززيتعرف
الطا لززب ع لززى اإلعال نز ات العقار يززة بأنواع هززا و يززتمكن مززن فهم هززا والتعا مززل مع هززا .سيكت شززف
جغراف يززة فرن سززا و سززي تعرف ع لززى أ مسززاء العد يززد مززن ا ملززدن الفرن سززية .سززيكون قززادرا ع لزى ف هززم
االراهات وحتديد اراهه جيب حتقيق مستوى .DELF A1

8370ملاستيعابمل تعبسملشدميمل :)1مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  8271مهارات التواصل يف اللغة الفرنسية ()3
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ي هزدف هزذا امل قززرر إىل ن كزني الطا لززب مزن العد يزد مززن امل هزارات التوا صززلية كإع طزاء األوا مززر
والتعبري عن ال رغ بزة يف شزيء مزا وت قزديم الن صزيحة ل خزرين .سزيتمكن الطا لزب مزن ف هزم املكا ملزات
ا.اتفية بصورها املتعددة .سيتعرف الطالب على العد يزد مزن امل صزطلحات ا لزيت ست سزاعد يف عمل يزة
الشراء من املتاجر املختلفة يتبع هذا املقرر أهداف امتحانات ال .DELF A2

8371ملاستيعابمل تعبسملكتابيمل :)1مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي)
متطلب سابق  8271مهارات التواصل يف اللغة الفرنسية ()3
ير كززز هززذا امل سززاأ ع لززى ت طززوير م هززارات ا سززتيعاب ا لززنص والكتا بززة بتع لززيم الطا لززب كيف يززة
كتا بززة ر سززائل ق صززرية وكتا بززة يوميا تززه ب سززرد األ حززداث ا ليوم يززة والبي ئززة احملي طززة بززه .و سززيتمكن
الطا لزب يف هزذا امل قزرر مزن الت حززدث عزن الط قزس وحاال تزهب سززيعرب عزن توقعا تزه با سزتخدام ت صززريف
األف عززال بزززمن امل سززتقبل .و سززيتمكن أي ضزاُ مززن الت عززبري عززن م شززاعر املختل فززة و عززن ذكريا تززه
باستخدام تصريف األف عزال بززمن املا ضزي .و سزيتعرف ع لزى الر سزائل وال صزي غ اللغو يزة امل سزتخدمة يف
كتابة الرسائل بأنواعهاب وسيتمكن م ن كتابة ر سزائل رمس يزة و غزري رمس يزة يف أك ثزر مزن مو قزف.
و سززيتمكن مززن ف هززم وحتل يززل إعال نززات الو ظززائف والتعا مززل مع هززا سززواء اإلعال نززات املو جززودة يف
اجلرائد أو يف مواقع اإلنرتنت...وغريها ويتبع هذا املقرر أهداف امتحانات ال .DELF A2

8477ملاستيعابمل تعبسملشدميمل :)2مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  8370استيعاب وتعبري شفوي ()1
ير كزز هزذا امل سزاأ ع لززى ت طزوير م هزارة احملاد تززة والف هزم ال شزفوي لززدى الطا لزب .يت نزاول امل سززاأ
تززدريب الطا لززب ع لززى الت عززبري عززن رأ يززه شززفويا يف مو ضززوعات مت عززددة وع لززى خززوض نقا شززات تتع لززق
باحل يزاة اليوم يزة و سزرد ق صززة ل فزيلم قزد شززاهد  .ك مزا ي هزدف إىل تأه يزل الطا لززب ع لزى متاب عزة بززرامج
متلفزة وإذاعية وفهمها .يتبع هذا املساأ أهداف امتحانات ال. DELF B1

8478ملاستيعابمل تعبسملكتابيمل :)2مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  8371استيعاب وتعبري كتابي ()1
يرك ز هذا املساأ على ت طزوير م هزارة ا سزتيعاب ا لزنص والكتا بزة لزدى ا لطا لزب .يت نزاول امل سزاأ
كيف يززة كتا بززة ن صززوص سززهلة مرتاب طززة وم قززاالت ور سززائل ق صززرية ت عززرب عززن وج هززة ن ظززر الطا لززب يف
موا ضززيع ك تززارة .ك مززا ي هززدف إىل ن كززني الطا لززب مززن ف هززم ن صززوص مكتو بززة كالر سززائل
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اإللكرتون يزة والن شززرات وامل قززاالت وغري هززا وف هززم املعلو مززات األسا سززية ا لززيت حت تززوي علي هززا .يت بززع هززذا
املقرر أهداف امتحانات ال .DELF B1

8479ملمقدمةمليفملاأل بملالد نسي:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  8370استيعاب وتعبري شفوي ( )1ب  8371استيعاب وتعبري كتابي ()1
ي عزد هززذا امل سزاأ مززدخال إىل األدب الفرن سزي مززن خزالل درا سززة ملقتط فزات مززن األدب الفرن سززي
مززن احلق بززة الواق عزة مززا بززني ال قززرن الع شززرين وال قززرن ا حلززادي والع شززرين .وي هززدف إىل حتل يززل
مقطو عزات أدب يززة ق صززرية مززن هزذ ال فززرتة الزمن يززة والت عززرف إىل م فزاهيم خا صززة يف امل فززردات والن قززد
األدبي يتبع هذا املقرر أهداف امتحانات ال.DELF B1
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