 .4تخصص اللغة الفرنسية  /فرعي:
املقدم :
أصةةةبح تعلةةةم لغةةة إىل جانةةةب اللغةةةة األم ضةةةرورة مةةةن ضةةرورات هةةةذا العصةةةر ،فمةةةع التقةةةدم
التكنولةةوجي الةةذي جعةةل العةةام كقريةةة واحةةدة ،أصةةبح االنفتةةال علةةى الثقافةةات واحلض ةارات
األخةةرى ضةةرورة .فمةةن البةةديهي أن تةةؤدي العوملةةة إىل رغب ةة متنامي ةة يف تعلةةم لغةةات جديةةدة خاصةةة
اللغةةات األكثةةر تةةداو ًال يف العةةام .وسةةتفتح هةةذه اللغةةات اجلديةةدة للفةةرد األبةةواب للتعةةرف علةةى
احلضارات والثقافات املختلفة واالستفادة من التجارب املختلفة للشعوب حول العام .وتعلم أكثر
من لغة يعود بالفوائد على اجملتمعات بعده جوانب سياسية منها أم اقتصادية واليت تسةهم بةدورها
يف رفع مكانة اجملتمع بني الدول.
ويةةأتي تةةرل التخصةةص الفرعةةي يف اللغةةة الفرنسةةية لةيليب حاجةةة أساسةةية يف تةةوفري الفرصةةة
املالئمة لتعليم الطلبة كافة لغة أجنبية جديدة لتعود بالفائدة على اجملتمع الفلسطي يف العديةد
من اجلوانب باستخدام األساليب والتقنيات احلديثة يف تعليم اللغات األجنبية .األمر الذي سيسهم
يف دوره يف إعةةداد تلبةةة متميةةزين يتقنةةون لغةةة أخةةرى إىل جانةةب اللغةةة األم والةةيت سيكرسةةونها يف
خدمة الوتن سواء من نواحي سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية.
واستمراراً لتأثري الثةورة التكنولوجيةة يف كافةة اجملةاالت فةال بةد مةن أن يكةون هلةا تةأثريا
على ترآ التعليم املختلفة وخاصة ترآ تعليم اللغات األجنبية .فقةد تنوعةت الطةرآ لتعلةيم اللغةات
األجنبية ،فمنها التقليدي والذي يوفره التعليم األكادميي ومنةه مةا تةوفره الشةبكة العنكبوتيةة
مةةن مواقةةع متخصصةةة بتعلةةيم اللغةةات أو مةةن خةةالل العديةةد م ةن التطبيقةةات حتمةةل علةةى األجهةةزة
الذكية.
ويتميةةز هةةذا التخصةةص بأنةةه يةةدرس بنظةةام التعلةةيم املةةدمج الةةذي تعتمةةده جامعةةة القةةدس
املفتوحةةة ،فيسةةتخدم الطالةةب كافةةة الوسةةائل التكنولوجي ةة احلديثةةة يف تعلةةيم اللغةةات األجنبيةةة
لتعليم اللغة الفرنسية .وهذا ترل جديد يف تعليم اللغة خيتلف اختالفةا كليةاً عةن األسةلوب املتبةع
يف تعليم اللغة الفرنسية يف اجلامعات الفلسطينية اليت تطرل هذا التخصص.

مربرات طرح الربن مج انسج مه مع اإلسرتاتيجي الوطري :
تتلخص مربرات الربنامج واليت تنسجم مع اإلسرتاتيجية الوتنية باآلتي
 .1إعداد أفراد يف اجملتمع الفلسطي قادرين على التواصل بأكثر من لغة حية.
 .2ةيادة فرصة الطالب يف احلصول على وظيفة يف املستقبل.
 .3إغناء اجملتمع الفلسطي بأفراد مثقفني مطلعني علةى ثقافةة اآلخةرين ممةا يسةاعد يف تطةور
اجملتمع وانفتاحه.
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 .4متكةةني أفةةراد اجملتمةةع مةةن نسةةج عالقةةات بةةني اجملتمةةع الفلسةةطي واجملتمعةةات األخةةرى
والتواصل مع أشخاص مةن عرقيةات وحضةارات طتلفةة وبالتةالي املسةاعدة يف نشةر القضةية
الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطي إىل كافة بقاع العام.
 .5يزيةةد تعلةةم اللغةةة األجنبيةةة مةةن القةةدرات اإلبداعيةةة لةةدى الفةةرد وجتعلةةه قةةادراً علةةى اسةةتيعاب
خربات وتاقات اآلخرين.
 .6وجود حاجة ماسة يف العديد من املؤسسات واملدارس ألفراد يتقنون اللغة الفرنسية.

مواصد ت اخلريج:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

ملم ةاً باملهةةارات األساسةةية يف اللغةةة الفرنسةةية ،وقةةادراً علةةى مواكبةةة التطةةورات العلميةةة يف
جماله.
لديه قدرة على التعامل مع اللغة الفرنسية حمادثة وكتابة.
قادراً على توظيف مهارات االتصال والتفاعل باللغة الفرنسية.
ذو ثقافة عربية وعاملية ،جتعله قادرًا على الدفاع عن جماله ،ومنفتح على اآلخرين.
يتمتع بالثقة بالنفس ،وتفكري متعمق.
قادرًا على العمل ضمن فريق.
قةةادراً علةةى توظيةةف التقنيةةات احلديثةةة الةةيت تعةةرف عليهةا مةةن خةةالل التحاقةةه بالتخصةةص يف
جمال عمله.
يزيةد تعلةم اللغةة األجنبيةة مةن قةدرة الفةرد يف حةل املشةكالت يف العديةد مةن اجملةاالت منهةةا
مهةةارات الةةتفكري اجملةةرد ،تشةةكيل املفةةاهيم ،الصةةياغة اإلبداعيةةة للفقةةرات ،فهةةم وحةةل
املشكالت...اخل.

الرس ل األئداف الد م اخل ص للربن مج ،االقته مع رس ل الكلي املؤسس :
الرسالة
إعداد تاقة بشرية مؤهلة من الطلبة يف جمال اللغة الفرنسية ،قادرين على التعامل مع هةذه
اللغة والتواصل بها ،ولديهم إتالع على العديد من التقنيات احلديثة لتعليم اللغات األجنبية.

اهلدف العام
يسعى الربنامج بصورة عامة إىل إعداد تلبة قادرين على التواصل باللغةة الفرنسةية بكفةاءة
من خالل إمتالكهم للكفايات املعرفية والعملية.
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األهداف اخلاصة
يسعى برنامج "الفرعةي يف اللغةة الفرنسةية" إىل حتقيةق جمموعةة مةن األهةداف اخلاصةة مةن
أهمها ما يلي
 .1التةةدريب علةةى اسةةتخدام وتوظيةةف اللغةةة الفرنسةةية يف مواقةةف طتلفةةة يف احليةةاة واليوميةةة
والعملية.
 .2االتالع على أحدث الطرآ العاملية يف تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية.
 .3االتالع على الثقافة الفرنسية واالنفتال على العام الفرانكوفوني.
 .4تطوير الكفاءات واالرتقاء باملستوى الوظيفي للملتحقني بالتخصص.
 .5التمكن من التعبري عن الذات كتابياً وشفوياً بطريقة سليمة باللغة الفرنسية.
 .6اكتسةةةاب املهةةةارات واملواصةةةفات املطلوبةةةة للعمةةةل بالشةةةركات أو املةةةدارس أو املؤسسةةةات
األجنبية اليت يعترب اتقان اللغة الفرنسية عنصراً أساسياً ملوظفيها.
 .7إتاحةةةةة الفرصةةةةة للطلبةةةةة إلكمةةةةل دراسةةةةاتهم العليةةةةا يف معاهةةةةد أو جامعةةةةات فرنسةةةةية أو
فرانكوفونية.
 .8تعزيز التواصل الثقايف مع احلضارات األخرى ونقل ما يتالءم مع ثقافة اجملتمع الفلسطي .
 .9تعزيز مهارات االتصال والتواصل لدى الطلبة.

أ الً :خمرج ت التدلم املقصو
من املخرجات التعليمية املنشودة من برنامج "الفرعي يف اللغة الفرنسية" ،ما يلي
 .11تعزيز مهارات االتصال والتواصل والقيادة لدى الطالب.
 .12تعزيز التواصل الثقايف مع احلضارات األخرى ونقل ما يتالءم مع الثقافة احمللية.
 .13تعزيز االستيعاب والتذوآ األدبي.
 .14اكتسةةاب مهةةارات الفهةةم والتحليةةل والتقةةويم واالس ةتقبال واالسةةتجابة والتنظةةيم والرتكيةةب
وإظهار املواقف جتاه األشياء.

طرجات 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 شفوياً أو كتابياً عن األسئلة يف حوار معني.
وضع األسئلة أو الرد عليها يف حوار معني.
رفع قدرات الطالب على فهم حمتوى أي نص من طتلف أنواع النصوص.
تنمية قدرة الطالب لالستجابة مع طتلف النصوص.
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املهارات الذهنية (اإلدراكية)
 .1تنمية املهارات العقلية املختلفة ( التفكري الناقد واإلبداعي).
 .2اكتسةةاب القةةدرات والعمليةةات العقليةةة الالةمةةة لتطبيةةق ت ةرآ الةةتعلم وتكاملةةها والةةتفكري
العلمي واملنطقي الصحيح للوصول اىل استنتاجات وأحكام بصورة منطقية.
 .3يقدم أفكاراً جديدة للقضايا املتضمنة باحملتوى الدراسي.
 .4تنمية قدرة الطالب لالستجابة مع املعلومات اليت يسمعها.
 .5يقوم الطالب أداءه وأداء اآلخر.
 .6يتفهم السياسات والنظم التعليمية.
 .7خيتار املناسب من بني البدائل فى املواقف احلياتية املختلفة.
 .8حيلل النصوص املختلفة ويتذوقها.
 .9يوضح غرض الكاتب.
 .10يستنتج معانى املفردات من السياآ.
 .11يستنبط املعنى الضم .
 .12يفسر العالقات بني املفاهيم واملعارف اللغوية.
 .13يعرب عن املضمون الوجدانى فى النص.
 .14مييز استخدام القواعد النحوية فى املواقف التواصلية املختلفة.
 .15يكتشف أوجه االختالف وأوجه التشابه بني الثقافة األم والثقافة األجنبية.
 .16يتعرف على األداء الصوتى للجمل بأنواعها املختلفة.

املهارات العملية أو املهنية
 .1خيطط للدرس فى ضوء نواتج التعلم املستهدفة.
 .2يستخدم تكنولوجيا التعليم يف عملييت التعليم والتعلم.
 .3يستخدم اسرتاتيجيات متنوعة للتعليم والتعلم واألنشطة الصفية واإللكرتونية.
 .4يستخدم مهارات التعلم الذاتى.
 .5جيد الفكرة الرئيسية واألفكار التفصيلية.
 .6يقرأ النص قراءة جهرية وقراءة صامتة.
 .7يوظف قواعد النحو والصرف يف فهم النص وكتابته.
 .8يستخدم قواعد اللغة فى حتليل النص وتفسريه 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 فى املواقف املختلفة واألغراض.
 .13يعرب عن آرائه مع قبول التعدد واالختالف بني احلضارتني.
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 .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.
 .19رفع كفاءة الطالةب يف الكتابةة واالسةتيعاب النصةي واالسةتيعاب الشةفوي واحملادثةة باللغةة
الفرنسية.
 .20يتعرف على عملية التواصل الشفوي أساسها ومهاراتها .يدرك عمليةة الكتابةة وخصائصةها
وإجراءاتها ومنتجاتها.

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

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

مهارات االتصال ،وتقنية املعلومات
.1
.2
.3

.4

.5

تطوير مهارات االتصال والتواصل لدى الطالب.
توفري الفرصة للطالب للتواصل يف بيئة فرانكفونية.
اكتسةةاب مهةةارات االتصةةال باسةةتخدام املةةوارد التكنولوجيةةة مثةةل احلاسةةوب واالنرتنةت مبةةا
يتوافق مع متطلبات العصر لتسهيل عملييت االتصال والتواصل مع اجلامعةة والبيئةة احمليطةة
والدراسات واألحباث يف جمال التخصص.
اسةةتخدام تةةرآ االتصةةال اللفظةةي وغةةري اللفظةةي ،املباشةةر وغةةري املباشةةر ،وغريهةةا .وامةةتالك
مهارات توظيف ترآ التعلم اإللكرتوني لتشجيع التفاعل واحلوار واملناقشة فيما بني الطلبة
وذلك بهدف غرس قيم احرتام الرأي والرأي اآلخر والتعاون والتسةامح والعمةل بةرول الفريةق
واجلماعة واملبادرة واإلبداع.
تةةوفري بيئةةة تعليميةةة وتطبيةةق تةةرآ التفاعةةل املختلفةةة داخةةل البيئةةة الصةةفية أو اإللكرتونيةةة
لتحقيةةق التفاعةةل اإلجيةةابي بةةني األفةةراد ( تلبةةة ومعلمةةني ) ،وتشةةجيع الةةتعلم الةةذاتي بعةةرض
أنشطة تعليمية طتلفة تساعد على تنميةة مهةارات الةتفكري وإتبةاع األسةلوب العلمةي يف حةل
املشكالت وتشجيع التعلم التعاوني.
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 .6التفاعل مع اجملتمع احمللي.
 .7استخدام تقنيات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يف التواصل اإللكرتونةي مةع مكونةات
التعليم والتعلم.
 .8ضمان تواصل الطلبة مع آخر تطورات العصر يف التعليم االلكرتوني.

االجتاهات والقيم والبعد األخالقي:
تقبل ثقافة اآلخرين والتعاون واالحرتام واالستماع لآلخرين وتعزيز االستيعاب والتذوآ األدبي.
سيصبح قادراً على التأمل واالستفادة من التغذية الراجعة والنقد البناء من الزمالء واملعلمني.
سيتعزة لديه مفهوم العمل التعاوني وااللتزام واملشاركة الفاعلة يف عيع األنشطة والتعلم الذاتي
والعمل بكفاءة ضمن الفريق .سيستخدم قدراته الشخصية والوسائط التكنولوجية للتواصل
والبح عن املعلومات ،سيتعامل بإجيابية مع الضغوتات .سيشارك يف احلياة السياسية
والثقافية يف فرنسا والدول الفرانكفونية ومقارنتها مبا هو موجود يف فلسطني واملشاركة يف
اآلراء حول القضايا املختلفة وكل هذا باللغة الفرنسية.

ث نيً :سوق الد ل
ويهدف هذا التخصص أيضاً إىل ختريج تلبة أكفاء يتمتعون مبستوى جيد يف اللغة الفرنسية
لتلبية احتياجات سوآ العمل الفلسطي يف جماالت عدة منها
 .1العمل يف الصحافة.
 .2العمل يف مكاتب الرتعة.
 .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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ث لث  :متطلب ت ختصص اللغ الدرنسي /فراي:
ختصص اللغة الفرنسية الفرعي يضم ( )27ساعة معتمدة موةعة كما يأتي

رقم
المقرر

عنوان المقرر

الساعات
المعتمدة

الساعات األسبوعية
نظري

المتطلب السابق

عملي

8170

مدخل اىل اللغة الفرنسية

3

3

-

-

8171

مهارات التواصل باللغة الفرنسية ()1

3

3

-

8170

8270

مهارات التواصل باللغة الفرنسية ()2

3

3

-

8171

8271

مهارات التواصل باللغة الفرنسية ()3

3

3

-

8270

8370

استيعاب وتعبري شفوي ()1

3

3

-

8271

8371

استيعاب وتعبري كتابي ()1

3

3

-

8271

8477

استيعاب وتعبري شفوي ()2

3

3

-

8370

8478

استيعاب وتعبري كتابي ()2

3

3

-

8371

8479

مقدمة يف األدب الفرنسي
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توصيف المقررات:
 8170مدخل اىل اللغ الدرنسي  3 :س ا ت مدت د  3نظري)
يهدف هذا املساآ إىل تعريف الطالب بالعديد من املفةاهيم اللغويةة البسةيطة ،التعةرف علةى
العوامل االجتماعية الثقافية يف احملادثة الرمسية وغري الرمسية ،سيتمكن الطالةب مةن التعريةف
بنفسه وباآلخرين ،سيتحدث عن عائلته باستخدام تعابري بسيطة .سيعرب عةن األشةياء الةيت حيبهةا
أو يكرههةةا .سةةيتعرف علةةى أيةةام األسةةبوع وأشةةهر السةةنة واألرقةةام .س ةيتعرف علةةى العديةةد مةةن
الرتكيبةات القواعديةةة البسةيطة مثةةل أدوات التعريةف والصةةفات وامللكيةة والنفةةي ،أحةرف اللغةةة
الفرنسةةية وتريقةةة كتابتهةةا ولفظهةةا بشةةكل سةةليم باإلضةةافة إىل تصةةريف العديةةد مةةن األفعةةال
األساسية يف اللغة الفرنسية .يتم تعزيز تعلةم الطلبةة مةن خةالل العديةد مةن األنشةطة اإللكرتونيةة
منها والوجاهية يتبع هذا املقرر أهداف امتحانات ال.DELF A1

 8171مه رات التواصل يف اللغ الدرنسي  3 :)1س ا ت مدت د  3نظري)
متطلب سابق  8170مدخل اىل اللغة الفرنسية
سيتمكن الطالب بعد اجتيةاة هةذا املسةاآ مةن التحةدث عةن عاداتةه اليوميةة ووصةف نفسةه
واآلخرين من حوله ،سيعرب أيضةاً عةن الرياضةات الةيت حيةب ممارسةتها وعةن احليوانةات املفضةلة
لديه .سيتمكن الطالب بعد االنتهاء من املقرر من وصف نفسه ووصف من حولةه .سةيتعرف علةى
األلوان والصفات وعلى جمموعة من األفعال اجلديدة .وسيتمكن الطالب من التفاعل يف املواقف
الشرائية املختلفة ،سيتمكن أيضاً من وصف السلع والسؤال عةن تفاصةيل متعلقةة بهةا باإلضةافة
إىل سؤاله عن األسعار .وسيتم تعزيز تعلم الطلبة من خالل العديد من األنشطة اإللكرتونية منهةا
والوجاهية .يتبع هذا املقرر أهداف امتحانات ال.DELF A1

 8270مه رات التواصل يف اللغ الدرنسي  3 :)2س ا ت مدت د  3نظري)
متطلب سابق  8171مهارات التواصل يف اللغة الفرنسية ()1
يهدف هذا املقةرر إىل متكةني الطالةب مةن وصةف املنةزل وغرفةه املتعةددة ،سةيثري معجمةه
اللغةةوي بالعديةةد مةةن الكلمةةات املتعلقةةة باألثةةاث املوجةةود يف غةةرف املنةةزل كافةةة .سةةيتمكن مةةن
تصريف أفعال اجملموعة الثانية بزمن املضارع .سيتطرآ إىل معاني كلمةات العديةد مةن الصةفات
وترآ استخدامها .سيتمكن من قراءة خرائط املدن وفهم العديةد مةن املعلومةات حةول األمةاكن
املوجةودة يف املدينةة والطةةرآ املؤديةة إليهةا .سةةيتعرف الطالةب علةى صةةيغة النفةي .كمةا وسةةيتعرف
الطالةةب علةةى اإلعالنةةات العق اريةةة بأنواعهةةا ويةةتمكن مةةن فهمهةةا والتعامةةل معهةةا .سيكتشةةف
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جغرافيةةة فرنسةةا وسةةيتعرف علةةى أمسةةاء العديةةد مةةن املةةدن الفرنسةةية .سةةيكون قةةادراً علةةى فهةةم
االجتاهات وحتديد اجتاهه جيب حتقيق مستوى .DELF A1

 8271مه رات التواصل يف اللغ الدرنسي  3 :)3س ا ت مدت د  3نظري)
متطلب سابق  8270مهارات التواصل يف اللغة الفرنسية ()2
يهدف هذا املقةرر إىل متكةني الطالةب مةن وصةف املنةزل وغرفةه املتعةددة ،سةيثري معجمةه
اللغةةوي بالعديةةد مةةن الكلمةةات املتعلقةةة باألثةةاث املوجةةود يف غةةرف املنةةزل كافةةة .سةةيتمكن مةةن
تصريف أفعال اجملموعة الثانية بزمن املضارع .سيتطرآ إىل معاني كلمةات العديةد مةن الصةفات
وترآ استخدامها .سيتمكن من قراءة خرائط املدن وفهم العديةد مةن املعلومةات حةول األمةاكن
املوجةودة يف املدينةة والطةةرآ املؤديةة إليهةا .سةةيتعرف الطالةب علةى صةةيغة النفةي .كمةا وسةةيتعرف
الطالةةب علةةى اإلعالنةةات العقاريةةة بأنواعهةةا ويةةتمكن مةةن فهمهةةا والتعامةةل معهةةا .سيكتشةةف
جغرافيةةة فرنسةةا وسةةيتعرف علةةى أمسةةاء العديةةد مةةن امل ةدن الفرنسةةية .سةةيكون قةةادراً علةةى فهةةم
االجتاهات وحتديد اجتاهه جيب حتقيق مستوى .DELF A1

 8370استيد ب تدبس شدوي  3 :)1س ا ت مدت د  3نظري)
متطلب سابق  8271مهارات التواصل يف اللغة الفرنسية ()3
يهدف هذا املقرر إىل متكني الطالب من العديد من املهةارات التواصةلية كإعطةاء األوامةر
والتعبري عن الرغبة يف شيء ما وتقديم النصيحة لآلخرين .سيتمكن الطالب مةن فهةم املكاملةات
اهلاتفية بصورها املتعددة .سيتعرف الطالب على العديد من املصطلحات اليت ستساعده يف عملية
الشراء من املتاجر املختلفة يتبع هذا املقرر أهداف امتحانات ال .DELF A2

 8371استيد ب تدبس كت بي  3 :)1س ا ت مدت د  3نظري)
متطلب سابق  8271مهارات التواصل يف اللغة الفرنسية ()3
يركز هذا املسةاآ علةى تطةوير مهةارات اسةتيعاب الةنص والكتابةة بتعلةيم الطالةب كيفيةة
كتابة رسةائل قصةرية وكتابةة يومياتةه بسةرد األحةداث اليوميةة والبيئةة احمليطةة بةه .وسةيتمكن
الطالب يف هذا املقرر من التحدث عن الطقس وحاالتةه ،سةيعرب عةن توقعاتةه باسةتخدام تصةريف
األفعةةال بةةزمن املسةةتقبل .وسةةيتمكن أيض ة ُا مةةن التعةةبري عةةن مشةةاعره املختلفةةة وعةةن ذكرياتةةه
باستخدام تصريف األفعال بزمن املاضي .وسيتعرف على الرسائل والصةيغ اللغويةة املسةتخدمة يف
كتابة الرسائل بأنواعها ،وسيتمكن من كتابة رسائل رمسية وغري رمسية يف أكثر من موقف.
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وسةةيتمكن مةةن فهةةم وحتليةةل إعالنةةات الوظةةائف والتعامةةل معهةةا سةةواء اإلعالنةةات املوجةةودة يف
اجلرائد أو يف مواقع اإلنرتنت...وغريها ويتبع هذا املقرر أهداف امتحانات ال .DELF A2

 8477استيد ب تدبس شدوي  3 :)2س ا ت مدت د  3نظري)
متطلب سابق  8370استيعاب وتعبري شفوي ()1
يركز هذا املساآ على تطوير مهارة احملادثةة والفهةم الشةفوي لةدى الطالةب .يتنةاول املسةاآ
تدريب الطالب علةى التعةبري عةن رأيةه شةفويا يف موضةوعات متعةددة وعلةى خةوض نقاشةات تتعلةق
باحلياة اليومية وسرد قصة لفيلم قد شاهده .كما يهةدف إىل تأهيةل الطالةب علةى متابعةة بةرامج
متلفزة وإذاعية وفهمها .يتبع هذا املساآ أهداف امتحانات ال. DELF B1

 8478استيد ب تدبس كت بي  3 :)2س ا ت مدت د  3نظري)
متطلب سابق  8371استيعاب وتعبري كتابي ()1
يركز هذا املساآ على تطوير مهارة استيعاب النص والكتابة لدى الطالةب .يتنةاول املسةاآ
كيفية كتابة نصوص سهلة مرتابطةة ومقةاالت ورسةائل قصةرية تعةرب عةن وجهةة نظةر الطالةب يف
مواضةةيع طتةةةارة .كمةةةا يهةةةدف إىل متكةةةني الطالةةب مةةةن فهةةم نصةةوص مكتوبةةة كالرسةةةائل
اإللكرتونية والنشرات واملقاالت وغريها وفهم املعلومات األساسية الةيت حتتةوي عليهةا .يتبةع هةذا
املقرر أهداف امتحانات ال .DELF B1

 8479مقدم يف اال ب الدرنسي 3 :س ا ت مدت د  3نظري)
متطلب سابق  8370استيعاب وتعبري شفوي ( 8371 ، )1استيعاب وتعبري كتابي ()1
يعد هذا املساآ مدخالً إىل األدب الفرنسي من خالل دراسة ملقتطفةات مةن األدب الفرنسةي
مةةةن احلقبةةةة الواقعةةةة مةةةا بةةةني القةةةرن العشةةةرين والقةةةرن احلة ةادي والعشةةةرين .ويهةةةدف إىل حتليةةةل
مقطوعات أدبية قصرية من هذه الفةرتة الزمنيةة والتعةرف إىل مفةاهيم خاصةة يف املفةردات والنقةد
األدبي يتبع هذا املقرر أهداف امتحانات ال.DELF B1
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