كمية اآلداب

جامعة بنيا
نموذج توصيف مقرر دراسي

البرنامج الذي يتبعه المقرر :المغة الفرنسية وآدابها
المقرر يمثل عنصراً رئيسيا ً أو ثانىيا ً بالنسبت للبرامح  :عنصراً رئيسيا ً
العام الدراسي 1022/1020
القسـم الذي يتبعه البرنامج المغة الفرنسية وادابيا

تاريخ إقرار التوصيف :سبتمبر1020

القسم الذي يتبعه المقرر :المغة االنجميزية وآدبها
أ -معمومات أساسية:
اسم المقرر :لغة أجنبية ثانية
عدد الوحدات /الساعات الدراسية:

الرمز الكودي:
4

نظري

الفرقة /المستوي :االولى
-

عممي و  /أو تمارين

4

اإلجمالي

ب -معمومات متخصصة:
 -3أىداف المقرر  Aimsدساسح مٍاساخ لغُٔح تتعلك تمشاءج َ كتاتح َ تشخمح وظُص مكتُتح تاللغح
الفشوسٕح
ان ٔكتسة الطالة لُاعذ لغًُٔ اساسٕح مثل الىفّ َادَاخ الىذاء ََظائف
أخضاء الدملً َطشق التُافك تٕه االسم َالفعل
-2المخرجات التعميمية المستيدفة من تدريس المقرر:
Intended Learning Outcomes
بانتياء ىذا المقرر يكون الطالب قاد ار عمى أن:
أٔ .1.تعشف علّ أساسٕاخ الكتاتح الظحٕحح تاللغح الفشوسٕح
 -3المعرفة و الفهم
 Knowledge andأٔ .2.كتسة مٍاسج التحذث تاللغح الفشوسٕح
 Understandingأٔ .3.تعشف علّ مثادئ التشخمح مه َ الّ اللغح الفشوسٕح
بٔ .1.مٕض مظطلحاخ فشوسٕح خذٔذج تىمّ مٍاساتً اللغُٔح
ب -القدرات الذهنية
 Intellectual skillsبٔ .2.مٕض الىطك السلٕم للكلماخ َكزلك الٍداء السلٕم لٍزي الكلماخ
بٔ .3.ستىتح اسماء عىأَه لمطع المشاءج التٓ ٔذسسٍا
بٔ .4.ماسن تٕه األصمىح المختلفح
جٔ .1.طُس لذساتً علّ الكتاتح اللغُٔح الظحٕحح َكزلك الىطك السلٕم
جـ -المهارات المهنية
 Professional Skillsجٔ .2.عٕذ كتاتح الدمل التّ ٔذسسٍا تعذ تظحٕح االخطاء الىحُٔح تٍا
جٔ .3.كتشف االخطاء اللغُٔح َالىحُٔح فّ المماطع التّ ٔذسسٍا
دٔ .1.كتسة أساسٕاخ المشاءج تاللغح الفشوسٕح
د -المهارات العامة
 General Skillsد .2.دٔ-تُاطل تظُسج مكتُتح أَ شفإٌح مع الثمافاخ االخشِ مه خلفٕح
لُٔح ثمافٕح َالمشاءج الُاعٕح لآلداب المكتُتح تلغح التخظض
 -3محتُْ الممشس

Syllabus

عدد الساعاث

المىضىع
1 - Temps: passé parfait, parfait présents

كليت اآلداب
وحدة ضمان الدىدة واإلعتماد
مشروع التطىير المستمر والتأهيل لإلعتماد CIQAP

4

خامعت بنها
تليفىن 8133224310

4
4
4
4
4
4

2 - le jeu de mot: synonymes, comparaison,
métaphore,
3 - Prononciation
4 - conjonctions
5 - mots souvent mal orthographiés
6 - Les textes pour la traduction en arabe

4

7 - Textes pour la traduction en français
8 - Biographie des personnages les plus
célèbres

4
4
4
4
4
4

9 - La structure grammaticale
10 - Passages de compréhension
11 - exercices de rappel
12 - Compréhension orale des tests
13 - Oui / Non questions de type
14 - Exercices de vocabulaire
المحاضرة.أ.4
 أسالٕة التذسٔس َالتعلم-4
Teaching
and learning
 مناقشاث شفىيه.ب.4
 تدريباث تحريريت.ج.4 methods
 أسالٕة التذسٔس َالتعلم-5
للطالب رَْ المذساخ المحذَدج
Teaching and Learning
methods for disables
 ال يىخد.أ.6
 أسالٕة التذسٔس َالتعلم-6
.ب.6
للطالب المتمٕضٔه
ال يىخد

:Students assessment
لقياس القدره عمى الكتابو والترجمة

تحريرى

 تمٕٕم الطالب-7

 األساليب المستخدمة-أ
Tools

)األسبوع الخامس عشر (التحريرى
% 111

نياية الفصل الدراسي

%

منتصف الفصل الدراسي

-

االمتحان الشفوي

-

االمتحان العممي

-

أعمال فصمية
 ضعيف جدا6-1
 ضعيف9-7

خامعت بنها
8133224310 تليفىن

 توزيع الدرجات-ج

د – نظام تحديد التقديرات
Grading system
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 مقبول12-11
 جيد15-13
 جيد جدا17-16
 ممتاز21-18
:List of references  لائمح الكتة الذساسٕح َالمشاخع-8
Passages de compréhension pour les étudiants de
l'Université, Département de français, 2011-2012

Course  مذكرات-أ
notes

aucun

 كتب ممزمة-ب
Required books (Text
books)

- Grammaire française dans l'utilisation par Cambridge
University Press.
- Vocabulaire français dans l'utilisation par Cambridge
University Press
www.bonjour.com/
french.about.com
www.bbc.co.uk/languages/french/
www.languageguide.org/french/

داتا شى
وسائط سمعيت وبصريت

 امانى سمير. د. أ:رئيس القسم
/

 كتب مقترحة-ج
Recommended books

 دوريات عممية أو-د
الخ... نشرات
Periodicals, web sites..
etc.

 االمكانيات المطموبة لمتدريس-9

و التعمم

 قسم اللغت الفرنسيت:)منسق المقرر(أستاذ المادة

/ التاريخ
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