 .4تخصص اللغة الفرنسية  /فرعي:
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 بررديهي أن تررؤدي العو ملررة إىل رغ بررة متنام يررة يف تع لررم ل غررات جد يرردة خا صررة
الل غررات األك ررر تررداو ًال يف ال عررال .و سررتفتح هررذش 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 على اجملتمعات بعدش جوانب سياسية منها أم اقتصادية واليت ت سررهم برردورها
يف رفع مكانة اجملتمع بني الدول.
و يررأتي رررل التخ صررص الفر عرري يف الل غررة الفرن سررية لرريليب حا جررة أسا سررية يف ترروفري الفر صررة
املالئمة لتعليم الطلبة كافة لغة أجنبية جديدة لتعود بالفائدة على اجملتمع الفل سررطيو يف العد يررد
من اجلوانب باستخدام األساليب والتقنيات احلدي ة يف تعليم اللغات األجنبية .األمر الذي سيسهم
يف دورش يف إ عررداد ل بررة متم يررزين يتق نررون ل غرة أ خرررى إىل جا نررب الل غررة األم وا لرريت سيكر سررونها يف
خدمة الو ن سواء من نواحي سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية.
وا سررتمراراً ل تررأ ري ال ررورة التكنولوج يررة يف كا فررة ا جملرراالت فررال بررد مررن أن ي كررون .ررا تررأ ريا
على را التعليم املختلفة وخاصة را تعليم اللغات األجنب يررة .ف قررد تنو عررت ال طرررا لتع لرريم الل غررات
األجنبية ،فمنها التقليدي والذي يوفرش التعليم األ كررادميي وم نرره مررا ترروفرش ال شرربكة العنكبوت يررة
مررن موا قررع متخص صررة بتع لرريم الل غررات أو مررن خررالل العد يررد مررن التطبي قررات حت مررل ع لررى األج هررزة
الذكية.
ويتم يررز هررذا التخ صررص بأ نرره يرردرس بن ظررام التع لرريم ا ملرردمج ا لررذي تعت مرردش جام عرة ال قرردس
املفتو حررة ،في سررتخدم الطا لررب كا فررة الو سررائل التكنولوج يررة احلدي ررة يف تع لرريم الل غررات األجنب يررة
لتعليم اللغة الفرنسية .وهذا رل جديد يف تعليم الل غررة طت لررف اختال فررا كل يراً عررن األ سررلوب املت بررع
يف تعليم اللغة الفرنسية يف اجلامعات الفلسطينية اليت تطرل هذا التخصص.

مربرات طرح الربنامج انسجامه مع االسرتاتيجية المطرية:
تتلخص مربرات الربنامج واليت تنسجم مع االسرتاتيجية الو نية باآلتي
 .1إعداد أفراد يف اجملتمع الفلسطيو قادرين على التواصل بأك ر من لغة حية.
 .2ةيادة فرصة الطالب يف احلصول على وظيفة يف املستقبل.
 .3أغناء اجملتمع الفل سررطيو بررأفراد مر قفني مطل عررني ع لررى قا فررة اآل خرررين ممررا ي سرراعد يف
تطور اجملتمع وانفتاحه.
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 .4متكني أفراد اجملتمع مررن ن سررج عال قررات بررني اجملت مررع الفل سررطيو واجملتم عررات األ خرررى
والتوا صررل مررع أ شررخاص مررن عرق يررات وح ضررارات تل فررة وبال تررالي امل سرراعدة يف ن شررر
القضية الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطيو إىل كافة بقاع العال.
 .5يزيد تعلم اللغة األجنبية من القدرات اإلبداعية لدى الفرد وجتع لرره قررادراً ع لررى ا سررتيعاب
خربات و اقات اآلخرين.
 .6وجود حاجة ماسة يف العديد من املؤسسات واملدارس ألفراد يتقنون اللغة الفرنسية.

مماصدات اخلر ج:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

ملماً باملهارات األساسية يف اللغة الفرنسية ،وقادراً على مواك بررة الت طررورات العلم يررة يف
جماله.
لديه قدرة على التعامل مع اللغة الفرنسية ملاد ة وكتابة.
قادراً على توظيف مهارات االتصال والتفاعل باللغة الفرنسية.
ذو قافة عربية وعاملية ،جتعله قادرًا على الدفاع عن جماله ،ومنفتح على اآلخرين.
يتمتع بال قة بالنفس ،وتفكري متعمق.
قادرًا على العمل ضمن فريق.
قادراً على توظيف التقنيات احلدي ة اليت تعرف عليها من خالل التحاقه بالتخصص يف
جمال عمله.
يزيد تعلم اللغة األجنبية من قدرة الفرد يف حل املشكالت يف العديد من اجملاالت منها
مهارا ت التفكري اجملرد ،تشكيل امل فرراهيم ،ال صررياغة اإلبداع يررة للف قرررات ،ف هررم و حررل
املشكالت...اخل.

الرسالة األئداف العامة اخلاصة للربنامج ،عالقتها مع رسالة الكلية املؤسسة:
الرسالة
إعداد اقة بشرية مؤهلة من الطلبة يف جمال اللغة الفرنسية ،قادرين على التعامل مع هررذش
اللغة والتواصل بها ،ولديهم إ الع على العديد من التقنيات احلدي ة لتعليم اللغات األجنبية.

ا.دف العام
يسعى الربنامج بصورة عامة إىل إعداد لبة قادرين على التوا صررل بالل غررة الفرن سررية بك فرراءة
من خالل امتالكهم للكافيات 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 يلي
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.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

تل فررة يف احل يرراة واليوم يررة

ال ترردريب ع لررى ا سررتخدام وتوظ يررف الل غررة الفرن سررية يف موا قررف
والعملية.
اال الع على أحدث الطرا العاملية يف تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية.
اال الع على ال قافة الفرنسية واالنفتال على العال الفرانكفوني.
تطوير الكفاءات واالرتقاء باملستوى الوظيفي للملتحقني بالتخصص.
التمكن من التعبري عن الذات كتابياً وشفوياً بطريقة سليمة باللغة الفرنسية.
اكت سرراب امل هررارات واملوا صررفات املطلو بررة للع مررل بال شررركات أو ا ملرردارس أو املؤس سررات
األجنبية اليت يعترب إتقان اللغة الفرنسية عنصراً أساسياً ملوظفيها.
إتا حررة الفر صررة للطل بررة إلك مررال درا سرراتهم العل يررا يف معا هررد أو جام عررات فرن سررية أو
فرانكفونية.
تعزيز التواصل ال قايف مع احلضارات األخرى ونقل ما يتالءم مع قافة اجملتمع الفلسطيو.
تعزيز مهارات االتصال والتواصل لدى الطلبة.

أ الً :خمرجات التعلم املقصم ة
.1
.2
.3
.4

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

رجات 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 ملتوى أي نص من تلف أنواع النصوص.
تنمية قدرة الطالب لالستجابة مع تلف النصوص.

املهارات الذهنية (اإلدراكية)
 .1تنمية املهارات العقلية املختلفة ( التفكري الناقد واإلبداعي).
 .2اكتساب القدرات والعمليات العقلية الالةمة لتطبيق را التعلم وتكاملها وا لررتفكري
العلمي واملنطقي الصحيح للوصول إىل استنتاجات وأحكام بصورة منطقية.
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 .3يقدم أفكاراً جديدة للقضايا املتضمنة باحملتوى الدراسي.
 .4تنمية قدرة الطالب لالستجابة مع املعلومات اليت يسمعها.
 .5يقوتم الطالب أداءش وأداء اآلخر.
 .6يتفهم السياسات والنظم التعليمية.
 .7طتار املناسب من بني البدائل يف املواقف احلياتية املختلفة.
 .8حيلل النصوص املختلفة ويتذوقها.
 .9يوضح غرض الكاتب.
 .10يستنتج معاني املفردات من السياا.
 .11يستنبط املعنى الضمو.
 .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 وتفسريش 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.
 .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 غريش بشكل سليم كتابة ونطقا.
 .16حيدث معارفه اللغوية باستمرار.
 .17تطوير املهارات اخلاصة بالكتابة ،ككتابة الفقرات وامللخصات والتقارير...وغريها.
 .18تنظيم الكالم املكتوب بشكل منطقي ومتماسك ومرتابط.
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 .19ر فررع ك فرراءة الطا لررب يف الكتا بررة واال سررتيعاب الن صرري واال سررتيعاب ال شررفوي واحملاد ررة
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 جمموعات.
البحث واالستنتاج.
إدارة الفريق.
حل املشكالت.

مهارات االتصال ،وتقنية املعلومات
.1
.2
.3

.4

.5

.6
.7
.8

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 مبررا
يتوافق مع متطلبات العصر لتسهيل عملييت االتصال والتواصل مررع اجلام عررة والبي ئررة احملي طررة
والدراسات واألحباث يف جمال التخصص.
ا سررتخدام رررا االت صررال اللف ظرري و غررري اللف ظرري ،املبا شررر و غررري املبا شررر ،وغري هررا .وا مررتالك
مهارات توظيف را التعلم اإللكرتوني لتشجيع التفاعل واحلوار واملناقشة فيما بني الطلبة
وذلك بهدف غرس قيم احرتام الرأي والرأي اآلخر والت عرراون والت سررامح والع مررل برررول الفر يررق
واجلماعة واملبادرة واإلبداع.
ترروفري بي ئررة تعليم يررة وتطب يررق رررا التفا عررل املختل فررة دا خررل البي ئررة ال صررفية أو اإللكرتون يررة
لتحق يررق التفا عررل اإل جيررابي بررني األ فررراد ( ل بررة ومعل مررني ) ،وت شررجيع ا لررتعلم ا لررذاتي ب عرررض
أنشطة تعليمية تلفة تساعد ع لررى تنم يررة م هررارات ا لررتفكري وإت برراع األ سررلوب العل مرري يف حررل
املشكالت وتشجيع التعلم التعاوني.
التفاعل مع اجملتمع احمللي.
استخدام تقنيات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يف التوا صررل اإللكرتو نرري مررع مكو نررات
التعليم والتعلم.
ضمان تواصل الطلبة مع آخر تطورات العصر يف التعليم االلكرتوني.

االجتاهات والقيم والبعد األخالقي:
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تقبل قافة اآلخرين والتعاون واالحرتام واالستماع ل خرين وتعزيز االستيعاب والتذوا األدبي.
سيصبح قادراً على التأمل واالستفادة من التغذية الراجعة والنقد البناء من الزمالء واملعلمني.
سيعزة لديه مفهوم العمل التعاوني وااللتزام واملشاركة الفاعلة يف حتيع األنشطة والتعلم الذاتي
والعمل بكفاءة ضمن الفريق .سيستخدم قدراته الشخصية والوسائط التكنولوجية للتواصل
والبحث عن املعلومات ،سيتعامل بإجيابية مع الضغو ات .سيشارك 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 :سمق العمل
ويهدف هذا التخصص أيضاً إىل ختريج لبة أكفاء يتمتعون مبستوى جيد يف اللغة الفرنسية
لتلبية احتياجات سوا العمل الفلسطيو يف جماالت عدة منها
 .1العمل يف الصحافة.
 .2العمل يف مكاتب الرتحتة.
 .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 :متطلبات ختصص اللغة الدرنسية /فرعي:
ختصص اللغة الفرنسية الفرعي يضم ( )27ساعة معتمدة موةعة كما يأتي
رقم
املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

الساعات
األسبوعية

املتطلب السابق

نظري

عملي

8170

مدخل إىل 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
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رقم
املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

الساعات
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اجملموع

توصيف المقررات:
 8170مدخل إىل اللغة الدرنسية 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 احملاد ة 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 و ري قررة كتابت هررا ولفظ هررا ب شرركل سررليم باإل ضررافة إىل ت صررريف العد يررد مررن األف عررال
األساسية يف اللغة الف رنسية .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 التماصل يف اللغة الدرنسية  3 :)1ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  8170مدخل إىل اللغة الفرنسية
سرريتمكن الطا لررب ب عررد اجت يرراة هررذا امل سرراا مررن الت حرردث عررن عادا ترره اليوم يررة وو صررف نف سرره
واآلخرين من حوله ،سيعرب أيضاً عررن الريا ضرريات ا لرريت حيررب ممار سررتها و عررن احليوا نررات املف ضررلة
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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 أيضاً 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 التماصل يف اللغة الدرنسية  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 رراث 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
و را 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 صريغة الن فرري .ك مررا و سرريتعرف
الطا لررب ع لررى اإلعال نررات العقار يررة بأنواع هررا و يررتمكن مررن فهم هررا والتعا مررل مع هررا .سيكت شررف
جغراف يررة فرن سررا و سرريتعرف ع لررى أ مسرراء العد يررد مررن ا ملرردن الفرن سررية .سرريكون قررادراً ع لررى ف هررم
االجتاهات وحتديد اجتاهه جيب حتقيق مستوى .DELF A1

 8271مهارات التماصل يف اللغة الدرنسية  3 :)3ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  8270مهارات التواصل يف اللغة الفرنسية ()2
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 رراث 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
و را 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 .ك مررا و سرريتعرف
الطا لررب ع لررى اإلعال نررات العقار يررة بأنواع هررا و يررتمكن مررن فهم هررا والتعا مررل مع هررا .سيكت شررف
جغراف يررة فرن سررا و سرريتعرف ع لررى أ مسرراء العد يررد مررن ا ملرردن الفرن سررية .سرريكون قررادراً ع لررى ف هررم
االجتاهات وحتديد اجتاهه جيب حتقيق مستوى .DELF A1
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 8370استيعاب تعبس شدمي  3 :)1ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  8271مهارات التواصل يف اللغة الفرنسية ()3
يهدف هذا املقرر إىل متكني الطالب من العديد مررن امل هررارات التوا صررلية كإع طرراء األوا مررر
والتعبري عن الرغبة يف شيء ما وتقديم النصيحة ل خرين .سيتمكن الطالب مررن ف هررم املكا ملررات
ا.اتفية بصورها املتعددة .سيتعرف الطالب على العديد من املصطلحات اليت ستساعدش يف عمل يررة
الشراء من املتاجر املختلفة يتبع هذا املقرر أهداف امتحانات ال .DELF A2

 8371استيعاب تعبس كتابي  3 :)1ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  8271مهارات التواصل يف اللغة الفرنسية ()3
ير كررز هررذا امل سرراا ع لررى ت طرروير م هررارات ا سررتيعاب ا لررنص والكتا بررة بتع لرريم الطا لررب كيف يررة
كتا بررة ر سررائل ق صرررية وكتا بررة يوميا ترره ب سرررد األ حررداث اليوم يررة والبي ئررة احملي طررة برره .و سرريتمكن
الطالب يف هذا املقرر من التحدث عن الط قررس وحاال ترره ،سرريعرب عررن توقعا ترره با سررتخدام ت صررريف
األف عررال بررزمن امل سررتقبل .و سرريتمكن أي ضراُ مررن الت عرربري عررن م شرراعرش املختل فررة و عررن ذكريا ترره
باستخدام تصريف األفعال بزمن املاضي .وسيتعرف على الر سررائل وال صرريغ اللغو يررة امل سررتخدمة يف
كتابة الرسائل بأنواعها ،وسيتمكن من كتابة رسائل رمسية وغري رمسية يف أك ر من موقف.
و سرريتمكن مررن ف هررم وحتل يررل إعال نررات الو ظررائف والتعا مررل مع هررا سررواء اإلعال نررات املو جررودة يف
اجلرائد أو يف مواقع اإلنرتنت...وغريها ويتبع هذا املقرر أهداف امتحانات ال .DELF A2

 8477استيعاب تعبس شدمي  3 :)2ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  8370استيعاب وتعبري شفوي ()1
يركز هذا املساا على تطوير م هررارة احملاد ررة والف هررم ال شررفوي لرردى الطا لررب .يت نرراول امل سرراا
ترردريب الطا لررب ع لررى الت عرربري عررن رأ يرره شررفويا يف مو ضرروعات مت عررددة وع لررى خرروض نقا شررات تتع لررق
باحلياة اليومية وسرد قصة لفيلم قد شاهدش .ك مررا ي هرردف إىل تأه يررل الطا لررب ع لررى متاب عررة برررامج
متلفزة وإذاعية وفهمها .يتبع هذا املساا أهداف امتحانات ال. DELF B1
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 8478استيعاب تعبس كتابي  3 :)2ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  8371استيعاب وتعبري كتابي ()1
يركز هذا املساا على تطوير مهارة استيعاب النص والكتابة لرردى الطا لررب .يت نرراول امل سرراا
كيفية كتابة ن صرروص سررهلة مرتاب طررة وم قرراالت ور سررائل ق صرررية ت عرررب عررن وج هررة ن ظررر الطا لررب يف
موا ضرري ع

تررارة .ك مررا ي هرردف إىل مت كررني الطا لررب مررن ف هررم ن صرروص مكتو بررة كالر سررائل

اإللكرتونية والنشرات واملقاالت وغريها وفهم املعلومات األسا سررية ا لرريت حت ترروي علي هررا .يت بررع هررذا
املقرر أهداف امتحانات ال .DELF B1

 8479مقدمة يف األ ب الدرنسي 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  8370استيعاب وتعبري شفوي ( 8371 ، )1استيعاب وتعبري كتابي ()1
يعد هذا املساا مدخالً 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 هررذش 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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