 .4ختصص اللغة الفرنسية  /فرع::
املقدمة:
أ صرربح تع لررم ل غررة إىل جا نررب الل غررة األم ضرررورة مررن ضرررورات هررذا الع صررر ،ف مررع الت قرردم
التكنو لرروجي ا لررذي ج عررل ال عررال كقر يررة وا حرردة ،أ صرربح االنف تررال ع لررى ال قا فررات واحل ضررارات
األ خرررى ضرررورة .ف مررن ال برردهي أن تررؤدي العو ملررة إىل رغ بررة متنام يررة يف تع لررم ل غررات جد يرردة خا صررة
الل غررات األك ررر تررداوال يف ال عررال .و سررتفتح هررذه الل غررات اجلد يرردة لل فرررد األ بررواب للت عرررف ع لررى
احلضارات وال قافات املختلفة واالستفادة من التجارب املختلفة للشعوب حول العال .وتعلم أك ر
من لغة يعود بالفوائد ع لررى اجملتم عررات ب عرردة جوا نررب سيا سررية أو اقت صررادية أو ثقاف يررة عا مررة ،ت سررهم
يف رفع مكانة اجملتمع بني الدول.
و يررأتي ترررل التخ صررص الفر عرري يف الل غررة الفرن سررية لرريليب حا جررة أسا سررية يف ترروفري الفر صررة
املالئ مررة لتع لرريم الطل بررة ل غررة أجنب يررة جد يرردة ت عررود بالفا ئرردة ع لررى اجملت مررع الفل سررطي يف العد يررد مررن
اجلوانب با سررتخدام األ سرراليب والتقن يررات احلدي ررة يف تع لرريم الل غررات األجنب يررة .األ مررر ا لررذي سي سررهم
برردوره يف إ عررداد تل بررة متم يررزين يتق نررون ل غررة أ خرررى إىل جا نررب الل غررة األم وا لرريت سيكر سررونها يف
خدمة الوتن يف النواحي السياسية أو االجتماعية أو االقتصادية.
واستمرارا لتأثري ال ورة التكنولوجية يف سائر اجملاالت فال بد من أن يكون .ررا تررأثري ع لررى
ترررا التع لرريم املختل فررة وخا صررة ترررا تع لرريم الل غررات األجنب يررة .ف قررد تنو عررت ال طرررا لتع لرريم الل غررات
األجنبية؛ فمنها التقليدي والذي يرروفره التع لرريم األ كررادميي وم نرره مررا ترروفره ال شرربكة العنكبوت يررة
من مواقع متخصصة بتعليم اللغات أو من خررالل العد يررد مررن التطبي قررات ا لرريت حت مررل ع لررى األج هررزة
الذكية.
ويتم يررز هررذا التخ صررص بأ نرره يردرس بن ظررام التع لرريم ا ملرردمج ا لررذي تعت مررده جام عررة ال قرردس
املفتوحة ،فيستخدم الطالب سائر الوسائل التكنولوجية احلدي ة يف تعليم اللغات األجنبية لتعليم
اللغة الفرنسية .وهذا ترل جديد يف تعليم اللغة طتلف اختالفا كليا عن األسلوب املتبع يف تعليم
اللغة الفرنسية يف اجلامعات الفلسطينية اليت تطرل هذا التخصص.

مسوريات طرح الربنامج وانسجامه مع االسرتاتيجية الوطنية:
تتلخص مسوريات الربنامج واليت تنسجم مع االسرتاتيجية الوطنية باآلت::
 .1إعداد أفراد يف اجملتمع الفلسطي قادرين على التواصل بأك ر من لغة حية.
 .2زيادة فرصة الطالب يف احلصول على وظيفة يف املستقبل.
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.3
.4

.5
.6

بررأفراد مر قفني مطل عررني ع لررى ثقا فررة اآل خرررين ممررا ي سرراعد يف

إغناء اجملت مررع الفل سررطي
تطور اجملتمع وانفتاحه.
متكني أفراد اجملتمع مررن ن سررج عال قررات بررني اجملت مررع الفل سررطي واجملتم عررات األ خرررى
والتوا صررل مررع أ شررخاص مررن عرق يررات وح ضررارات طتل فررة ،وبال تررالي امل سرراعدة يف ن شررر
القضية الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطي إىل مجيع بقاع العال.
يزيد تعلم اللغة األجنبية من القدرات اإلبداعية لدى الفرد وجيع لرره قررادرا ع لررى ا سررتيعاب
خربات اآلخرين وتاقاتهم.
وجود حاجة ماسة يف العديد من املؤسسات واملدارس ألفراد يتقنون اللغة الفرنسية.

مواصفات اخلريج:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

ملم باملهارات األسا سررية يف الل غررة الفرن سررية ،و قررادر ع لررى مواك بررة الت طررورات العلم يررة يف
جماله.
لديه قدرة على التعامل مع اللغة الفرنسية ملادثة وكتابة.
قادر على توظيف مهارات االتصال والتفاعل باللغة الفرنسية.
ذو ثقافة عربية وعاملية ،جتعله قادرًا على الدفاع عن جماله ،ومنفتح على اآلخرين.
يتمتع بال قة بالنفس وتفكري  ،متعمق.
قادر على العمل ضمن فريق.
قادر على توظيف التقنيات احلدي ة اليت تعرف عليها من خررالل التحا قرره بالتخ صررص يف
جمال عمله.
يزيد تعلم اللغة األجنبية من قدرة الفرد يف حل املشكالت يف العديد من اجملاالت منها
م هررارات ا لررتفكري ا جملرررد ،ت شرركيل امل فرراهيم ،ال صررياغة اإلبداع يررة للف قرررات ،ف هررم
املشكالت وحلها ...اخل.

الر سااالة واأل هااداف العا مااة واخلا صااة للرب نااامج ،وعالقت هااا مااع ر سااالة الكل يااة
واملؤسسة:
الرسالة:
إعداد تاقة بشرية مؤهلة من الطلبة يف جمال اللغة الفرنسية ،قادرين على التعامل مع هررذه
اللغة والتواصل بها ،ولديهم إتالع على العديد من التقنيات احلدي ة لتعليم اللغات األجنبية.
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اهلدف العام:
يسعى الربنامج بصورة عامة إىل إعداد تلبة قادرين على التوا صررل بالل غررة الفرن سررية بك فرراءة
من خالل امتالكهم للكفايات املعرفية والعملية.

األهداف اخلاصة:
ي سررعى بر نررامج "الفر عرري يف الل غررة الفرن سررية" إىل حتق يررق جممو عررة مررن األ هررداف اخلا صررة مررن
أهمها ما يأتي:
 .1التدريب على استخدأو توظيف اللغة الفرنسية يف مواقف طتلفة يف احلياة اليومية والعملية.
 .2االتالع على أحدث الطرا العاملية يف تدريس اللغة الفرنسية بوصفها لغة أجنبية.
 .3االتالع على ال قافة الفرنسية واالنفتال على العال الفرانكفوني.
 .4تطوير الكفاءات واالرتقاء باملستوى الوظيفي للملتحقني بالتخصص.
 .5التمكن من التعبري عن الذات كتابيا وشفويا بطريقة سليمة باللغة الفرنسية.
 .6اكت سرراب امل هررارات واملوا صررفات املطلو بررة للع مررل بال شررركات أو ا ملرردارس أو املؤس سررات
األجنبية اليت يعد إتقان اللغة الفرنسية عنصرا أساسيا ملوظفيها.
 .7إتا حررة الفر صررة للطل بررة إلك مررال درا سرراتهم العل يررا يف معا هررد أو جام عررات فرن سررية أو
فرانكفونية.
 .8تعزيــز التواوــل الثقــافي مــع الحخــارات األخــرى ونقــل مــا يــتالءم مــع ثقافــة المجتمــع
الفلسطي .
 .9تعزيز مهارات االتصال والتواصل لدى الطلبة.

أوالً :خمرجات التعلم املقصودة:
من املخرجات التعليمية املنشودة من برنامج "الفرعي يف اللغة الفرنسية" ،ما يلي:
 .1تعزيز مهارات االتصال والتواصل والقيادة لدى الطالب.
 .2تعزيز التواصل ال قايف مع احلضارات األخرى ونقل ما يتالءم مع ال قافة احمللية.
 .3تعزيز االستيعاب والتذوا األدبي.
 .4اكت سرراب م هررارات الف هررم والتحل يررل والت قررويم واال سررتقبال واال سررتجابة والتن ظرريم والرتك يررب
وإظهار املواقف جتاه األشياء.

مخرجات المعرفة العامة:
.1
.2
.3
.4
.5

التعرف على األصوات باللغة الفرنسية وقواعد التهجئة.
التعرف على عالمات التنقيط.
فهم املعنى من نطق الكلمة وقراءتها.
فهم داللة القواعد اللغوية.
اإلجابة شفويا أو كتابيا عن األسئلة يف حوار معني.
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 .6وضع األسئلة أو الرد عليها يف حوار معني.
 .7رفع قدرات الطالب على فهم ملتوى أي نص من طتلف أنواع النصوص.
 .8تنمية قدرة الطالب يف التفاعل مع طتلف النصوص.

املهارات الذهنية اإلدراكية):
 .1تنمية املهارات العقلية املختلفة ( التفكري الناقد واإلبداعي).
 .2اكتساب القدرات والعمليات العقلية الالزمة لتطبيق ترا التعلم وتكاملها وا لررتفكري
العلمي واملنطقي الصحيح للوصول إىل استنتاجات وأحكام بصورة منطقية.
 .3يقدم أفكارا جديدة للقضايا املتضمنة باحملتوى الدراسي.
 .4تنمية قدرة الطالب لالستجابة للمعلومات اليت يسمعها.
 .5يقوتم الطالب أداءه وأداء اآلخر.
 .6يتفهم السياسات والنظم التعليمية.
 .7طتار املناسب من بني البدائل يف مواقف احلياة املختلفة.
 .8حيلل النصوص املختلفة ويتذوقها.
 .9يوضح غرض الكاتب.
 .10يستنتج معاني املفردات من السياا.
 .11يستنبط املعنى الضم .
 .12يفسر العالقات بني املفاهيم واملعارف اللغوية.
 .13يعرب عن املضمون الوجداني يف النص.
 .14مييز استخدام القواعد النحوية يف املواقف التواصلية املختلفة.
 .15يكتشف أوجه االختالف وأوجه التشابه بني ال قافة األم وال قافة األجنبية.
 .16يتعرف على األداء الصوتي للجمل بأنواعها املختلفة.

املهارات العملية أو املهنية
 .1ططط للدرس يف ضوء نواتج التعلم املستهدفة.
 .2يستخدم تكنولوجيا التعليم يف عملييت التعليم والتعلم.
 .3يستخدم اسرتاتيجيات متنوعة للتعليم والتعلم واألنشطة الصفية واإللكرتونية.
 .4يستخدم 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 وتفسريه وتذوقه.
 .9يعرب عن مضامني النصوص املختلفة ومعانيها بصوته.
 .10يطبق قواعد النطق السليم ألصوات اللغة الفرنسية عند القراءة والكتابة.
 .11يوظف املعلومات وال روة اللغوية املكتسبة يف مواقف تواصلية.
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 .12يكتب بلغة سليمة يف املواقف واألغراض املختلفة.
 .13يعرب عن آرائه مع قبول التعدد واالختالف بني احلضارتني.
 .14يستخدم املفاهيم األساسية لتحليل النصوص.
 .15يتواصل باللغة الفرنسية مع غريه بشكل سليم كتابة ونطقا.
 .16حيدث معارفه اللغوية باستمرار.
 .17تطوير املهارات اخلاصة بالكتابة ،ككتابة الفقرات وامللخصات والتقارير ،وغريها.
 .18تنظيم الكالم املكتوب بشكل منطقي ومتماسك ومرتابط.
 .19ر فررع ك فرراءة الطا لررب يف الكتا بررة واال سررتيعاب الن صرري واال سررتيعاب ال شررفوي واحملاد ثررة
باللغة الفرنسية.
 .20يت عرررف ع لررى عمل يررة التوا صررل ال شررفوي :أسا سررها ومهارات هررا .يرردرك عمل يررة الكتا بررة
وخصائصها وإجراءاتها ومنتجاتها.

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

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

مهارات االتصاا ،وتقنية املعلومات:
.1
.2
.3

.4

تطوير مهارات االتصال والتواصل لدى الطالب.
توفري الفرصة للطالب للتواصل يف بيئة فرانكفونية.
اكت سرراب م هررارات االت صررال با سررتخدام ا ملرروارد التكنولوج يررة م ررل احلا سرروب واإلنرت نررت
مبا يتوافق مع متطلبات العصر لتسهيل عملييت االتصال والتواصل مررع اجلام عررة والبي ئررة
احمليطة والدراسات واألحباث يف جمال التخصص.
استخدام ترا االتصال اللفظي وغري اللفظي ،املباشر وغري املباشر ،وغريها .وامتالك
م هررارات توظ يررف ترررا م ا حرررتام ا لرررأي وا لرررأي اآل خررر والت عرراون والت سررامح والع مررل برررول
الفريق واجلماعة واملبادرةالتعلم اإللكرتوني لت شررجيع التفا عررل وا حلرروار واملناق شررة في مررا
بني الطلبة وذلك بهدف غرس قي واإلبداع.
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.5

.6
.7
.8

توفري بيئة تعليمية وتطبيق ترررا التفا عررل املختل فررة دا خررل البي ئررة ال صررفية أو اإللكرتون يررة
لتحق يق التفاعل اإلجيابي بني األفراد ( تلبة ومعلمني ) ،وتشجيع التعلم الذاتي ب عرررض
أنشطة تعليمية طتلفة تساعد على تنم يررة م هررارات ا لررتفكري وات برراع األ سررلوب العل مرري يف
حل املشكالت وتشجيع التعلم التعاوني.
التفاعل مع اجملتمع احمللي.
ا سررتخدام تقن يررات االت صرراالت وتكنولوج يررا املعلو مررات يف التوا صررل اإللكرتو نرري مررع
مكونات التعليم والتعلم.
ضمان تواول الطلبة مع آخر تطورات العصر في التعليم االلكتروني.

االجتاهات والقيم والبعد األخالق::
تقبل ثقافة اآلخرين والتعاون واالحرتام واالستماع ل خرين وتعزيز االستيعاب والتذوا األدبي.
ويصبح قادرا على التأمل واالستفادة من التغذية الراجعة والنقد البناء من الزمالء واملعلمني.
ويعزز لديه مفهوم العمل التعاوني وااللتزام واملشاركة الفاعلة يف مجيع األنشطة والتعلم الذاتي
والعمل بكفاءة ضمن الفريق .ويستخدم قدراته الشخصية والوسائط التكنولوجية للتواصل
والبحث عن املعلومات ،ويتعامل بإجيابية مع الضغوتات .ويشارك يف احلياة السياسية وال قافية
يف فرنسا والدول الفرانكفونية ومقارنتها مبا هو موجود يف فلسطني واملشاركة يف اآلراء حول
القضايا املختلفة وكل هذا باللغة الفرنسية.

ثانياً :سوق العمل
ويهدف هذا التخصص أيضا إىل ختريج تلبة أكفاء يتمتعون مبستوى جيد يف اللغة الفرنسية
لتلبية احتياجات سوا العمل الفلسطي يف جماالت عدة منها:
 .1العمل يف الصحافة.
 .2العمل يف مكاتب الرتمجة.
 .3العمل يف التدريس يف املدارس احلكومية واخلاصة (املرحلة األساسية).
 .4العمل يف املؤسسات األجنبية.
 .5العمل يف جمال اإلرشاد السياحي والشركات السياحية.
 .6العمل يف اإلذاعة والتلفزيون.
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ثالثا :متطلبات ختصص اللغة الفرنسية /فرع::
ختصص اللغة الفرنسية الفرعي يضم ( ) 27ساعة معتمدة موزعة كما يأتي:
رقم
المقرر

عنوان المقرر

الساعات
المعتمدة

الساعات األسبوعية

المتطلب السابق
نظري

عملي

3

3

-

-

مهارات التواصل باللغة الفرنسية ()1

3

3

-

8170

 8270مهارات التواصل باللغة الفرنسية ()2

3

3

-

8171

مهارات التواصل باللغة الفرنسية ()3

3

3

-

8270

 8370استيعاب وتعبري شفوي ()1

3

3

-

8271

 8371استيعاب وتعبري كتابي ()1
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توصيف املقررات:
 8170مدخل إىل اللغة الفرنسية 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يهدف هذا املساا إىل تعريف الطالب بالعد يررد مررن امل فرراهيم اللغو يررة الب سرريطة ،الت عرررف ع لررى
العوامل االجتماعية ال قافية يف احملادثة الرمسية وغري الرمسية ،سيتمكن الطا لررب مررن التعر يررف
بنفسه وباآلخرين ،سيتحدث عن عائلته باستخدام تعابري بسيطة .سرريعرب عررن األ شررياء ا لرريت حيب هررا
أو يكره هررا .سرريتعرف ع لررى أ يررام األ سرربوع وأ شررهر ال سررنة واألر قررام .سرريتعرف ع لررى العد يررد مررن
الرتكي بررات القواعد يررة الب سرريطة م ررل أدوات التعر يررف وال صررفات وامللك يررة والن فرري ،أ حرررف الل غررة
الفرن سررية وتري قررة كتابت هررا ولفظ هررا ب شرركل سررليم باإل ضررافة إىل ت صررريف العد يررد مررن األف عررال
األساسية يف اللغة الفرنسية .يررتم تعز يررز تع لررم الطل بررة مررن خررالل العد يررد مررن األن شررطة اإللكرتون يررة
منها والوجاهية يتبع هذا املقرر أهداف امتحانات ال.DELF A1

 8171مهارات التواصل يف اللغة الفرنسية  3 :)1ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  8170مدخل إىل اللغة الفرنسية
سرريتمكن الطا لررب ب عررد اجت يرراز هررذا امل سرراا مررن الت حرردث عررن عادا ترره اليوم يررة وو صررف نف سرره
واآلخرين من حو لرره ،سرريعرب أي ضررا عررن الريا ضررات ا لرريت حيررب ممار سررتها و عررن احليوا نررات املف ضررلة
لديه .سيتمكن الطالب بعد االنتهاء من املقرر من وصف نفسه ووصف مررن حو لرره .سرريتعرف ع لررى
األلوان والصفات وعلى جمموعة من األفعال اجلديدة .وسيتمكن الطالب من التفاعل يف املواقف
الشرائية املختلفة ،سيتمكن أيضا من وصف السلع وال سررؤال عررن تفا صرريل متعل قررة ب هررا باإل ضررافة
إىل سؤاله عن األسعار .وسيتم تعزيز تعلم الطلبة من خالل العديد من األنشطة اإللكرتونية من هررا
والوجاهية .يتبع هذا املقرر أهداف امتحانات ال.DELF A1

 8270مهارات التواصل يف اللغة الفرنسية  3 :)2ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  8171مهارات التواصل يف اللغة الفرنسية ()1
ي هرردف هررذا امل قرررر إىل مت كررني الطا لررب مررن و صررف امل نررزل وغر فرره املت عررددة ،سرري ري معج مرره
الل غرروي بالعد يررد مررن الكل مررات املتعل قررة باأل ثرراث املو جررود يف غرررف امل نررزل كا فررة .سرريتمكن مررن
تصريف أفعال اجملموعة ال انية بزمن املضارع .سيتطرا إىل م عرراني كل مررات العد يررد مررن ال صررفات
وترا استخدامها .سيتمكن من قراءة خرائط املدن وف هررم العد يررد مررن املعلو مررات حررول األ مرراكن
املو جررودة يف املدي نررة وال طرررا املؤد يررة إلي هررا .سرريتعرف الطا لررب ع لررى صرريغة الن فرري .وع لررى اإلعال نررات
العقارية بأنواعها ويتمكن من فهمها والتعامل معها .سيكتشف جغرافية فرنسا و سرريتعرف ع لررى
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أ مسرراء العد يررد مررن ا ملرردن الفرن سررية .سرريكون قررادرا ع لررى ف هررم االجتا هررات وحتد يررد اجتا هرره .جيررب
حتقيق مستوى .DELF A1

 8271مهارات التواصل يف اللغة الفرنسية  3 :)3ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  8270مهارات التواصل يف اللغة الفرنسية ()2
يهدف هذا املقرر إىل متكني الطالب مررن الت عرربري وال سررؤال عررن ال سرراعة وال ترراري  .باإل ضررافة
إىل تعلي مرره العد يررد مررن امل هررارات ا لرريت ت سرراعده ع لررى ذ كررر عادا ترره اليوم يررة .سرريتمكن مررن شررراء
تذكرة الطائرة والقطار من مواقع انرتنت فرنسية .و سرريتمكن مررن ت صررريف أف عررال جد يرردة بررزمن
املضارع وسيتعر ف على كيفية تصريف األفعال بزمن املستقبل القر يررب .و سرريتمكن الطا لررب مررن
فهم وكتابة دعوة وبطاقات بريدية باللغة الفرنسية وبإمكانه التعبري عررن ق بررول أو ر فررض ا لرردعوة
املوجهة إليه .سيتمكن الطالب مررن الت عرربري عررن احتياجا ترره واحتيا جررات اآل خرررين بالل غررة الفرن سررية.
يتبع هذا املقرر أهداف امتحانات ال DELF A2.

 8370استيعاب وتعبمل شفوي  3 :)1ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  8271مهارات التواصل يف اللغة الفرنسية ()3
يقوم الطالب بتحديد املنتجات األولية املختلفة ،كاملشروبات ،والوجبات املختلفة من اليوم.
واإلشارة إىل الكمية وللحديث عن العناصرالغذائيه .وبالتالي سوف تشمل قائمة من مطعم
ليكون قادرا على حتليل أتباا طتلفة يف القائمة ،سيكتشف الطالب أيضا تصريف األفعال
باستخدام الشرتي احلاضر ،وسوف يكون قادرا على استخدامه يف حاالت األدب (احملادثات
يف املطعم  /يف ملل البقالة ...اخل) .سيكتشف الطالب وصفات الطب  ،وبعض مفردات أدوات
املطب  ،وكذلك بعض األفعال املستخدمة يف املطب .

 8371استيعاب وتعبمل كتاب 3 :)1 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  8271مهارات التواصل يف اللغة الفرنسية ()3
يركز هذا املساا على تطوير مهارات استيعاب النص والكتابة بتعليم الطالب كيفية كتابة
رسائل قصرية وكتابة يومياته بسرد األحداث اليومية والبيئة احمليطة به .وسيتمكن الطالب يف
هذا املقرر من التحدث عن الطقس وحاالته ،سيعرب عن توقعاته باستخدام تصريف األفعال بزمن
املستقبل .وسيتمكن أيضاُ من التعبري عن مشاعره املختلفة وعن ذكرياته باستخدام تصريف

903

األفعال بزمن املاضي .وسيتعرف على الرسائل والصيغ اللغوية املستخدمة يف كتابة الرسائل
بأنواعها ،وسيتمكن من كتابة رسائل رمسية وغري رمسية يف أك ر من موقف .وسيتمكن من
فهم وحتليل إعالنات الوظائف والتعامل معها سواء اإلعالنات املوجودة يف اجلرائد أو يف مواقع
اإلنرتنت...وغريها ويتبع هذا املقرر أهداف امتحانات ال .DELF A2

 8477استيعاب وتعبمل شفوي  3 :)2ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  8370استيعاب وتعبري شفوي ()1
يتعرف الطالب على الفصول األربعة ويتمكن يف هذا املقرر من التحدث عن الطقس ويعرب عن
حاالته املختلفة وعن توقعاته باستخدام تصريف األفعال بزمن املستقبل .ويتمكن أيضا من
التعبري عن مشاعره وذكرياته باستخدام تصريف األفعال بزمن املاضي .ويتعرف على الرسائل
والصيغ اللغوية املستخدمة يف كتابة الرسائل بأنواعها ،ويتمكن من كتابة رسائل رمسية وغري
رمسية يف أك ر من موقف .ويتمكن من فهم وحتليل إعالنات الوظائف والتعامل معها سواء
اإلعالنات املوجودة يف اجلرائد أو يف مواقع االنرتنت وغريها يف اللغة الفرنسية.)1( .

 8478استيعاب وتعبمل كتاب 3 :)2 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  8371استيعاب وتعبري كتابي ()1
يركز هذا املساا على تطوير مهارة استيعاب النص والكتابة لدى الطالب .يتناول املساا كيفية
كتابة نصوص سهلة مرتابطة ومقاالت ورسائل قصرية تعرب عن وجهة نظر الطالب يف مواضيع
طتارة .كما يهدف إىل متكني الطالب من فهم نصوص مكتوبة كالرسائل اإللكرتونية
والنشرات واملقاالت وغريها وفهم املعلومات األساسية اليت حتتوي عليها .وسوف يقرأ النصوص
اإلعالمية والتفسريية من خالل املقاالت الصحفية ورسائل الربيد اإللكرتوني  /الرسائل الرمسية.
ويتعلم كيفية مالحظة املصادر اإللكرتونية .ويشمل قصصا إخبارية ورسائل ومقاالت ونصوصا
تتناول املوضوعات احلالية يف طتلف اجملاالت (العمل وال قافة والتكنولوجيا والصحة واجملتمع).
وحيدد الكلمات الرئيسة واملوضوع واألفكار الرئيسة للنص من أجل إعادة صياغتها وتلخيص
النص .وسوف حيدد اجملاالت املعجمية املتعلقة باملواضيع اليت مت العمل عليها .وسوف جييب عن
أسئلة الفهم العام واملفصل والتحليلي .سوف يتعلم إعطاء وجهة نظره والدفاع عن أفكاره من
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خالل التعبري عن السبب والنتيجة وا.دف .أخريا  ،سيتمكن الطالب من تنفيذ املهمة النهائية
للوحدة :كتابة خطاب رأي  /بريد إلكرتوني حول حدث اجتماعي  /حالي . .يتبع هذا املقرر
أهداف امتحانات الDELF B1.

 8479مقدمة يف األدب الفرنس 3 ::ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  8370استيعاب وتعبري شفوي ( 8371 ، )1استيعاب وتعبري كتابي ()1
يعد هذا املساا مدخال إىل األدب الفرنسي من خالل درا سررة ملقتط فررات مررن األدب الفرن سرري
مررن احلق بررة الواق عررة مررا بررني ال قرررن الع شرررين وال قرررن ا حلررادي والع شرررين .وي هرردف إىل حتل يررل
مقطوعات أدبية قصرية من هررذه ال فرررتة الزمن يررة والت عرررف إىل م فرراهيم خا صررة يف امل فررردات والن قررد
األدبي يتبع هذا املقرر أهداف امتحانات ال.DELF B1
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