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إقرار 

أقر أنا ىذه الرسالة مقدمة إلى جامعة القدس لنيؿ درجة الماجستير، كأنيا نتيجة أبحاثي الخاصة 
بإستثناء ما تـ اإلشارة إليو حيثما كرد، كأف ىذه الرسالة أك أم جزء منيا لـ يقدـ لنيؿ أية درجة عميا 

 .ألم جامعة أك معيد

 
 

:....................... التكقيع

 صميحة إسماعيؿ سعيد سالكده
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اإلىداء 
 كالعزيمة كاإلصرار إلى مف عممني أف األعماؿ الكبيرة التتـ إال بالصبر

 أطاؿ اهلل بقاءه، كألبسو ثكب الصحة كالعافية، كمتعني ببره كرد جميمو، إلى كالدم

أىدم ثمرة مف ثمار غرسو 

 إلى مف نذرت عمرىا في أداء رسالة
 كطرزتيا في ظالـ الدىر صنعتيا مف أكراؽ الصبر
بال فتكر أك كمؿ  عمى سراج األمؿ

إليؾ أمي أىدم ىذه الرسالة 

كأمد في عمرؾ بالصالحات .. جزاؾ اهلل خيران 

 بكؿ الحب كالتقدير،إلى رفيؽ دربي
 خطكة بخطكة.. إلى مف سار معي نحك الحمـ

جزاؾ اهلل خيران يا زكجي العزيز 

إلى مف أىدييـ ركحي كقمبي كعمرم إف استطعت 

إلى منبع الفرح كالسعادة كاألمؿ في حياتي  

 إلى أكالدم رانيا، عالء كأيمف  أمدىـ اهلل بالصحة كالعافية 

إلى رفقاء حياتي كطفكلتي أخكتي األعزاء كأختي الغالية كريمة 

كأخيرا كليس اخرا أىدم عممي ىذا مف كؿ قمبي إلى بمدم كمسقط رأسي بمد العزة كالكرامة 

 الجزائر
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الشكر والتقدير 
أعذب الشكر ىك شكر اهلل سبحانو كتعالى كحمده عمى ما مف عمي مف نعمة العمـ ككفقني 

 .في إنجاز ىذا العمؿ المتكاضع

أتقدـ بخالص الشكر الجزيؿ كالعرفاف بالجميؿ كاالحتراـ كالتقدير لمف غمرني بالفضؿ كلـ 
يبخؿ عمي بالنصح كتفضؿ عمّي بقبكؿ اإلشراؼ عمى  رسالة الماجستير أستاذم الدكتكر 

 عمر النجارجزاه اهلل خيرا

الذم لـ يبخؿ  كما أخص بالشكر كالعرفاف، أستاذم كمعممي الفاضؿ الدكتكر محسف عدس
بنصيحة كتكجيو، فقد كقؼ إلى جانبي كشجعني دائما عمى المضي قدما، فمو  عمي بعمـ أك

 مني خالص الشكر كالتقدير كبارؾ اهلل فيو
عمى جيكده المباركة  ك لجنة المناقشة الدكتكر محمد عمراف عمى قبكلو باإلنضماـ إلىكما أشكر 

كال أنسى أف أتقدـ بالشكر إلى أساتذتي في كمية التربية، قسـ أساليب التدريس عمى كؿ 
جيكدىـ الجبارة كالمباركة كأخص بالذكر الدكتكر عفيؼ زيداف، الدكتكر إبراىيـ عرماف، 

. الدكتكر زياد قباجة، أستاذم الفاضؿ أحمد فييـ جبر كالدكتكرة إيناس ناصر

أيضا إلى مجمكعة الخبراء الذيف كافقكا عمى تقييـ عممي المتكاضع  أتقدـ بالشكر كالتقدير
كأمدكني بالنصائح كالتكجييات القيمة، جزاىـ اهلل عني كؿ خير ككذلؾ القائمييف عمى 

عميـ لمساعدتيـ القيمة تكزارة التربية كاؿ

كأخيرا أشكر إدارة جامعة القدس عمى تشجيعيـ الدائـ لي ككقكفيـ إلى جانبي كمدىـ يد 
العكف لي حيف احتجت ذلؾ فباركيـ اهلل جميعا 
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الممخص 

فرنسية لتخصص البكالكريكس اؿلغة ؿ (منياج المركزم)برنامج دراسي ىدفت ىذه الدراسة إلى تصميـ 

المعمكؿ بو عند بناء المناىج في  في جامعة القدس كفؽ معايير اإلطار األكركبي المشترؾ لمغات

طرح ىذا كمف ثـ .جميع دكؿ اإلتحاد األكركبي ككذلؾ عند تدريس لغات ىذه الدكؿ في العالـ أجمع

 لمتقييـ مف قبؿ مجمكعة مف الخبراء في مجاالت العمـك التربكية كالمغكية كتصميـ المناىج، البرنامج 

مف جامعة القدس، جامعة النجاح الكطنية كجامعة بيت لحـ، فمسطيف األىمية  ككمية العمـك التربكية 

  .التابعة لألكنركا ككذلؾ مف كزارة التربية كالتعميـ العالي قسـ اإلعتماد كالجكدة

كقد إعتمدت الباحثة في ىذه الدراسة المنيج الكصفي التحميمي، حيث قامت بتصميـ البرنامج الدراسي 

 األىداؼ كالميارات التعميمية المرجكة، شكؿ مساؽسبع كخمسكف مساقا، كحددت لكؿ المتككف مف 

المحتكل، طرؽ كأساليب التدريس كالكسائؿ التعميمية المناسبة لكؿ مساؽ  باإلضافة إلى أساليب التقكيـ 

 كما صممت الباحثة أيضا استبانة بعد اإلطالع .التي إرتأتيا مالئمة لقياس مخرجات التعمـ لكؿ مساؽ

مكفقا عبر رؤيتو كأىدافو المقترح كاف التصميـ إذا ما ليقيـ الخبراء مف خالليا عمى األدب التربكم 

 كىؿ كاف المحتكل كأساليب التدريس كالكسائؿ كأساليب التقكيـ التي ،كخطكاتو كالمساقات المطركحة

كأظيرت نتائج .  كىؿ كاف ىذا األخير محققا لألىداؼ المنشكدة،إقترحتيا الباحثة  مالئميف لممنياج

نسبة التكرارات لنقاط القكة في المنياج تتراكح بأف التحميؿ الكصفي تحميؿ إستجابات الخبراء باستخداـ 

%. 37.5ك% 00، بينما تراكحت نسبة تكرارات المتعمقة بنقاط الضعؼ بيف %100ك% 87.5بيف 

بمجمكعة مف التكصيات لعؿ أىميا كفي ضكء النتائج التي خرجت بيا الدراسة الحالية أكصت الباحثة 

عداد المعمميف ليصبحكا ذكم كفاءة تطبيؽ ىذا البرنامج المصمـ مف جامعة القدس ك ضركرة تأىيؿ كا 

. عالية تمكنيـ مف تنفيذ المنياج المصمـ بفاعمية  كمينية عالية كمف تحقيؽ أىدافو المسطرة
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Design of BA French curriculum for Al –Quds university according to 

the Common European Framework of reference for languages   

Prepared by: Saliha Salawdeh 

Supervisor by : Dr. Omar Al Najjar 

 

Abstract: 

 

This study aimed to design a BA French curriculum for the Al- Quds 

University according to the “Common European Framework of Reference for 

Languages”. After that it would be evaluated by a group of specialists in the 

fields of education, curriculum design and languages from local universities 

such as Al – Quds University, Al- Najah University, Bethlehem University 

and The Palestine Ahliya University that belongs to the UNRWA, also it was 

evaluated by the department of accreditation and quality in the Palestinian 

Ministry of Education.    

The researcher proposed in this syllabus fifty seven courses, and selected for 

each course the desired goals and educational skills, the form of the content, 

teaching methods, teaching aids and appropriate evaluation methods that 

measure the outcomes of the courses. The researcher designed a 

questionnaire, according to the literature review, that included eleven points 

so that the experts can evaluate the program to share their views and 

suggestions about it. the researcher analyzed the evaluation results of these 

experts for the suggested program using the descriptive analysis. The experts 

views were positive in which the proportion of the strengths were more than 

87.5% whereas the weaknesses were less than 37.5%.  

At last, the researcher proposed many recommendations, but the most notable 

one was about the necessity to rehabilitate and prepare French teachers to be 



 

 ز

highly qualified in order to enable and implement the designed curriculum in 

the most efficient and professional way possible to achieve the suggested 

goals.  
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الفصل األول 

مشكمة الدراسة وأىميتيا 

 المقدمة 1.1

 .المغة كعاء يصب فيو اإلنساف أفكاره، كمعتقداتو، كيعبر بو عما يجكؿ بخاطره مف تصكرات كمعاني
كتتفاعؿ مع ما بيا مف عكاطؼ،  (مرئية كمسمكعة)فحكاس اإلنساف تستقبؿ المثيرات الحسية 
 .سمكل عزازم،)        (قراءة ككتابة تحدث، استماع،)كانفعاالت كخبرات، فتتككف ميارات المغة 

2004.) 
منطكقة يحكميا نظاـ داخؿ المجتمع المغكم الكاحد، كليست المغة ىي ا كالمغة في حقيقتيا أصكات

( 1979.محمكد حجازم،) الكالـ، بؿ إف الكالـ ىك الكيفية الفردية لالستخداـ المغكم
كيعتبر تعمـ المغات سكاء كانت المغة األـ أـ لغات أخرل ذات أىمية كبيرة في حياة الفرد ال يمكنو 

ية  ذات أىمية بالغة  ال يمكف ب بات تعمـ كتعميـ المغات األجف ىذا العكلمةعصرم ؼؼ. اإلستغناء عنيا
أصبح حاجة ممحة ك مطمبا أساسيا في الحياة المعاصرة التي تشيد ثكرة معمكماتية قد ؼ. ألحد أف ينكرىا

كسريعة السابؽ ليا، ذلؾ نتيجة التقدـ في تقنية اإلتصاالت التي جعمت مف ىذا العالـ الكبير  كبيرة 
كقربت المسافات بيف األمـ كالمجتمعات، فبات مف الضركرم بناء كتشييد جسكر  قرية ككنية صغيرة

كما أصبح التبادؿ الثقافي كالتجارم كاإلقتصادم . التعارؼ كالتكاصؿ بيف ىذه المجتمعات المختمفة
كأم أمة لـ تعترؼ أكتجاىمت ىذه الحقيقة حكمت عندئذ عمى نفسيا  كحتى السياسي ضركرة حيكية ،

. بالعزلة عف غيرىا
كتعتبر المغات ىي الجسكر المشيدة بيف الشعكب فيي ميسرة لمتكاصؿ بيف األفراد كالمجتمعات 

 كالثقافات المختمفة لككنيا كسيطا لمتعبير كالتفاىـ كتعتبر أيضا أفضؿ أداة لمتكاصؿ كالتالقي مع الغير،
. كتمكننا مف اإلستجابة لتحديات العالـ المعاصر في ظؿ العكلمة كشمكلية الثقافة

أصبحت معرفة المغات "أىمية تعمـ مختمؼ المغات حيث يقكؿ أنو  (2003)كد  مارتيف بريتسام ؤكم
أف المغات كادت تصبح مقياسا في اإلنتقاء المدرسي كالميني شرط "ك. "االجنبية ضركرة أكلكية لمجميع

فاإلنجميزية فرضت نفسيا كأصبح امتالؾ ىذه المغة معتبرا .إجادة ليس فقط اإلنجميزية بؿ عدة لغات
. "كشيء طبيعي مفركغ منو كلـ يعد يشكؿ عنصرا إيجابيا في بياف منيج السيرة
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دراكا ليذه الحقيقة التي ال مفر منيا، راحت العديد مف الدكؿ كخصكصا المتقدمة منيا تكلي أىمية  كا 
تقاف مختمؼ المغات  كبيرة لتعميـ كتدريس المغات كتشجع مكاطنييا كخاصة فئة الطالب عمى تعمـ كا 

لـ تبقى الدكؿ العربية بعيدة عف ىذه الحقيقة، بؿ سارعت معظميا إلى تبني تدريس المغة ك . األجنبية 
كفضمت دكؿ . اإلنجميزية كمغة أجنبية في مدراسيا كجامعاتيا مثؿ دكؿ الخميج كدكؿ الشرؽ األكسط

. أخرل تدريس لغتيف أجنبيتيف كالمغة اإلنجميزية كالمغة الفرنسية مثؿ دكؿ المغرب العربي
، فقد ارتأل  عديدة كنظران ألىمية اكتساب المغات األجنبية كأخذان بعيف االعتبار ما أكدتو دراسات

 أنو يجب البدء في تعميـ المغة األجنبية في السنة األكلى مف  مف الدكؿ العربية الخبراءمجمكعة مف 
في تشريف  الذم انعقد خبراء الدكؿ العربية لتعميـ المغات األجنبية كذلؾ خالؿ إجتماع التعميـ األساسي
الخبراء العرب  ىؤالء نظران لميدؼ التكاصمي لتعميـ المغة األجنبية أكصى ك.2005الثاني مف سنة 

باالبتعاد عف الطرائؽ التمقينية كتبّني طرائؽ تؤمف تنمية الكفايات المغكية كالميارات التكاصمية كبتكفير 
  كمختبر Internetكاستعماؿ كسائؿ اإلعالـ كالػ  (Virtuel)بيئة مساندة كخمؽ بيئة افتراضية

( 2010مؤسسة الفكر العربي،)المغات
: أما ما يشكك منو الخبراء فيك

قمة المعمميف المتخصصيف في تعميـ المغات األجنبية كندرة الككادر المتخصصة بعممية بناء -   
. مناىج ىذا التعميـ كبإعداد الكتب المدرسية لو

. نقص الكسائؿ الداعمة، كخصكصان الكثائؽ التكنكلكجية-    
مؤسسة الفكر )انعداـ المكاقؼ التي تسمح لمتمميذ باستعماؿ المغة األجنبية ككسيمة تكاصؿ -    

( 2010العربي،
 مشكمة المنياج تحتؿ الصدارة،  يعاني مف عدة مشاكؿ كلعؿمجاؿ تعميـ كتعمـ المغات األجنبيةإف 

تتطمب جيكدا جبارة ك كفاءات عالية  ىي عممية دقيقة كفي غاية الصعكبة فعممية تصميـ كبناء منياج
فال شؾ اف تطكير عممية تعميـ المغات تتطمب تكفير معمميف ذكم كفاءة عالية،  كككادر متخصصة

دارة تربكية فعالة، لكنو يتطمب بالدرجة األكلى إعداد مناىج تربكية مالئمة أم مناىج تراعي  .كا 
 ألفالمعايير الخاصة التي تسيـ في تحقيؽ جكدة التعمـ، كخصكصا مناىج تدريس المغات األجنبية 

 .المدرس سيعمميا كالمتعمـ سيتعمميا في غير بيئتيا األصمية عكس تعمـ المغة األـ
 

 :مشكمة الدراسة 2.1
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لقد بدأ مشركع تدريس المغة الفرنسية في المدارس الحككمية الفمسطينية إباف إنشاء السمطة الكطنية 
الفمسطينية، حيث عقدت ىذه األخيرة ممثمة بكزارة التعميـ العالي إتفاقية مع الحككمة الفرنسية ممثمة 

، تنص عمى إدراج المغة الفرنسية كمغة 1995 تمكز 10بالقنصمية العامة الفرنسية بالقدس بتاريخ 
أجنبية ثانية في المدارس الحككمية الفمسطينية، إعترافا بأىمية تنشأة أجياؿ كاعية، مثقفة قادرة عمى 

. التكاصؿ مع غيرىا في ظؿ العكلمة الراىنة
كقد كقع اإلختيار عمى المغة الفرنسية لما ليا مف أىمية بالغة، فيي لغة عالمية تأتي في المرتبة الثانية 

.  دكلة فرنككفكنية32 مميكف شخص مف 274بعد المغة اإلنجميزية كيتحدث بيا أكثر مف 
: فكانت األىداؼ العامة لكزارة التعميـ العالي مف تدريس المغة الفرنسية ىي كالتالي

تشكيؿ نخبة قادرة عمى فيـ الثقافات المختمفة تمكنيا مف التفاعؿ مع العالـ الخارجي   -
 أف تككف فمسطيف أكثر منافسة في السكؽ الدكلي -
إمكانية الكصكؿ إلى كافة كسائؿ اإلعالـ كالتعريؼ بعدالة قضيتنا كالمطالبة بحقكقنا المشركعة  -

كزارة التربية كالتعميـ، )إعداد معمميف مؤىميف لتدريس المغة الفرنسية في المدارس الحككمية  -
1995) 

نشاء مختمؼ التخصصات  كقد شجعت كزارة التعميـ العالي الجامعات لفتح األبكاب لتدريس ىذه المغة كا 
 أال كىك تعميـ 1995في تدريسيا كتككيف الككادر كاألطر الضركرية لتنفيذ المشركع المتفؽ عميو منذ 

 .المغة الفرنسية في جميع المدارس الحككمية
كلعؿ أىـ الصعكبات التي كاجييا ىذا المشركع منذ بدايتو ىي نقص الككادر كالمعمميف ذكم الكفاءة 
العالية، كليذا السبب أكدت الكزارة عمى دعـ تعميـ المغة الفرنسية كتنكيع أساليبو في جامعات الكطف، 
بيدؼ ترقية نكعية المغة الفرنسية في الجامعات كتحسيف مستكل طمبة البكالكريكس كفتح تخصصات 

 (.1995كزارة التربية كالتعميـ، )مينية 
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 :إلىف حاجة السمطة الكطنية الفمسطينية ممثمة بكزارة التربية كالتعميـ كـ
 لتنفيذ مشركع تعميـ تدريس المغة  عالية تككيف معمميف قادريف عمى تدريس المغة الفرنسية بكفاءة-

.  الفرنسية كمغة أجنبية ثانية في المدارس الفمسطينية
 لحاجة سكؽ العمؿ لمترجميف متمكنيف مف المغة الفرنسية مينية اؿبتككيف مترجميف يتميزكف - 

 .كميارات الترجمة 
تككيف ككادر يتميزكف بثقافة عالية ككاسعة تمكنيـ مف التعامؿ كالتكاصؿ مع الثقافات األخرل - 

 .لمتعريؼ بثقافتنا كبقضيتنا الفمسطينية العادلة
 كككف جامعة القدس تحظى بعالقات كطيدة مع القنصمية العامة الفرنسية في القدس كمع العديد مف 
الجامعات كالييئات كالمؤسسات الفرنسية، لمست الباحثة رغبة مف إدارة جامعة القدس بتطكير برنامج 

  . في المغة الفرنسية الفرعي لغة الفرنسية إلى برنامج تخصص يمنح شيادة البكالكريكس
نطالقا مف حاجة جامعة القدس لتصميـ منياج مقرر لتدريس ىذه المغة، صممت الباحثة كبتشجيع اك

 أك قتراح منياجامف إدارة الجامعة كمف الممحقة الثقافية في القنصمية العامة في القدس عمى تصميـ ك
يوفر قاعدة مشتركة لتطوير  الذم  يتكافؽ مع معايير اإلطار األكركبي المشترؾ لمغاتبرنامج دراسي

 ممبيا 2001 كقد أصدره المجمس األكركبي سنة  األجنبيةوتصميم برامج ومناهج لتدريس اللغات 
ىذا ما جعؿ مجمس . حاجة إقتصاد اإلتحاد األكركبي لتسييؿ حركة األشخاص كالميارات داخؿ أكركبا

 ىذا المشركع البالغ األىمية الذم سطر كحدد نكع الكفايات كالميارات المغكية لءاإلتحاد األكركبي ينش
 فقد التي يجب أف يتعمميا الطالب كيتقنيا في كؿ مرحمة تعمـ كفي مختمؼ المكاقؼ النابعة مف الحياة

تناكؿ تقسيـ ميارات المغة األجنبية كتدريسيا في مستكيات تعميمية متدرجة، كيعتبر ىذا اإلطار مرجعا 
كقد ركز ىذا اإلطار في تصميمو عمى المنحى التفاعمي، . ىاما لمعممي المغات كمصممي المناىج

معتبرا أف متعمـ المغة ىك عنصرا اجتماعيا عميو القياـ بمياـ مختمفة في حياتو اليكمية كفي مكاقؼ 
اإلطار المرجعي األكركبي المكحد )كظركؼ كبيئة معينة مستخدما المغة ككسيمة إلتماـ تمؾ المياـ 

  (2000لمغات،
 البكالوريوس في  برنامج دراسي لمغة الفرنسية لتخصصتصميم كليذا تمحكرت مشكمة الدراسة في 

. جامعة القدس وفق معايير اإلطار األوروبي المشترك لمغات
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 الدراسة   سؤال3.1
 
: السؤاؿ الرئيسي التاليتفرع مف مشكمة الدراسة م

وما ىي مكوناتو ؟   المقترحالبرنامج الدراسيما شكل 
 

أهداف الدراسة  4.1

 
 لتدريس المغة الفرنسية كتخصص رئيسي برنامج دراسي ىذه الدراسة إلى محاكلة بناء ىدفت

راء آلطمبة جامعة القدس كفؽ معايير اإلطار األكركبي المشترؾ لمغات كمعرفة  (بكالكريكس)
 .المتخصصيف في مجاؿ تصميـ المناىج كالمغات حكؿ التصميـ المقترح

 
أىمية الدراسة   5.1

 
تنبع أىمية الدراسة في ككنيا تطرؽ مكضكعا جديدا فيي الدراسة األكلى حسب عمـ الباحثة في مجاؿ 

 لتدريس لغة أجنبية كتحديدا المغة الفرنسية في فمسطيف، كمف الدراسات النادرة برنامج دراسيتصميـ 
 .في العالـ العربي

 كقد يستفيد مف نتائج ىذه الدراسة
 ،بدال مف  دكائر المغة الفرنسية في الجامعات العربية كالفمسطينية في كضع كتصميـ مناىجيا

 .استيرادىا أك اإلستعانة بككادر أجنبية بعيدة كؿ البعد عف كاقع ىذه الجامعات 
 مصممي مناىج تدريس المغات األجنبية عمكما كالفرنسية خصكصا في كزارات التعميـ العالي. 
  معممكا المغة الفرنسية في الجامعات مف حيث تزكيدىـ بمعمكمات قيمة حكؿ مكضكع المناىج

 .كأساليب كطرؽ تدريس المغة الفرنسية
 كما ستشكؿ بداية لدراسات أخرل متكقعة  في نفس المجاؿ تخدـ مجاؿ تدريس المغات األجنبية. 
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محددات الدراسة   6.1
 

 لتدريس المغة الفرنسية كتخصص رئيسي  برنامج دراسي بناءبإف محددات نتائج ىذه الدراسة، ترتبط 
انحصر تقييـ التصميـ المقترح عمى بعض مف أساتذة جامعات القدس، فمسطيف  كما . القدس لجامعة

 ككمية العمـك التربكية التابعة لألكنركا براـ اهلل  ،  كالنجاح الكطنية ، جامعة بيت لحـاألىمية بيت لحـ
. ككذلؾ مف كزارة التربية كالتعميـ العالي

 
مصطمحات الدراسة  7.1

 
: سكؼ ترد في ىذه الدراسة بعض المصطمحات التي إرتأت الباحثة تكضيحيا كىي

  بغرض تقديـ التعميـ العالي لمطالب1984تأسست في عاـ ىي جامعة فمسطينية  :جامعة القدس
 .الفمسطينييف مف القدس كالمدف الفمسطينية األخرل

مجمكعة االنشطة كالفرص التعميمية التي تتيح لممتعمـ التفكير كاإلبتكار مما يسيـ في تعديؿ : المنياج
( 2008سالمة، )سمكؾ المتعمـ في المراحؿ التعميمية المختمفة 

 Cadre Européen commun de références : اإلطار األوروبي لمعايير المغات الموحدة
pour les langues 

كىك إطار أكركبي مكحد يتضمف مجمكعة مف المعايير معمكؿ بيا لتصميـ المناىج كالبرامج لتعميـ 
    كما يصؼ ما يجب عمى المتعمميف تعممو ليتمكنكا مف عممية التكاصؿ المغات الحية،

.(CECRL.2001) 
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 
 اإلطار النظري  1.2

 
يشتمؿ ىذا الفصؿ عمى لمحة عامة عف األدب النظرم كالدراسات السابقة التي تناكلت مكضكع 

حيث تريد الباحثة في ىذا الفصؿ، تكضيح مفيـك المنياج بيف الرؤية القديمة لو كالجديدة  .المناىج
تباعيا عند التخطيط اكأكجو االختالؼ بينيما، كمف ثـ تتطرؽ إلى بنية المنياج، الخطكات التي يجب 

 .ق كتنفيذه كأخيرا عند تقكيموءلممنياج، كعند بنا
 

 :المنيج بمفيومو القديم  1.1.2
 

مجمكع المكاد الدراسية المقررة عمى "بأنو (1981)لقد تعددت التعاريؼ لمفيـك المنياج فقد رأل سنقر
صؼ مف صفكؼ المدرسة أكمرحمة مف مراحؿ الدراسة ، كمجمكع المعمكمات كالحقائؽ العممية التي 

 ."يشمؿ عمييا مف ىذه المكاد
مجمكعة المعمكمات التي تكسبيا المدرسة لتالميذىا، " عمى أنو (2005)كما عرفو الككيؿ كمحمكد 

كتتضمف ىذه المعمكمات مجمكعة متنكعة مف األفكار كالحقائؽ كالنظريات كالمفاىيـ كالقكانيف في 
مجاالت المعرفة المختمفة،مثؿ العمكـ، كالرياضيات، كالمكاد االجتماعية، كالمغات، كالتربية الدينية، 

كتقدـ ىذه المعمكمات مف خالؿ المكاد الدراسية، إذ يخصص لكؿ مادة . كالتربية الفنية كما إلى ذلؾ
مقرر دراسي، عمى اعتبار أف ىذا المقرر الدراسي أكالكتاب الدراسي ىك الكعاء الذم يشتمؿ عمى 

 ".المعمكمات الخاصة بالمادة
ارتبط المنيج  التقميدم بمفيكـ خاطىء يقـك عمى أساس أف العقؿ عندما  " قاؿ قدؼ (1985)أما ابراىيـ 

يحممو الطالب إلى المدرسة يككف كالصفحة البيضاء فارغا كيككف ىدؼ المدرسة كالمدرس ممئ ىذه 
لذلؾ نستطيع القكؿ أف المنيج التقميدم . الصفحة بالتراث االنساني المتراكـ كالخبرات البشرية المتعددة
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عبارة عف مجمكعة مف المقررات الدراسية لممكاد المختمفة التي تنظـ  كؿ منيا تنظيما منطقيا ليدرسيا 
 ".الطالب في مختمؼ سنكات الدراسة كمف ثـ إختبار ذلؾ التحصيؿ عف طريؽ اإلمتحاف

المنيج المدرسي يككف مرادفا لمقرر المادة الدراسية التي تدرس "فقد رأل أف  (2008)أما سالمة 
لمطالب في المدرسة كيصبح ىناؾ منيج لكؿ مادة مف المكاد التي يدرسيا التمميذ في كؿ سنة دراسية 

المنيج الدراسي إلى العناية بالناحية الذىنية فإتقاف المادة الدراسية يككف كؿ شيء  كبيذه الصكرة يتكجو
" في المدرسة 

كالمنيج ىك مجمكعة مف المكاد الدراسية التي يقـك المختصكف بإعدادىا،أك تأليفيا، كيقـك المعممكف 
براىيـ).بتنفيذىا عف طريؽ التدريس، كيسعى الطالب إلى تعمميا أك دراستيا (. 2008:17،سعادة كا 

كقد أدل ىذا المفيـك الضيؽ لممنياج كتطبيقاتو إلى عدـ تحقيؽ النتائج المنشكدة كقد تعرض إلى 
: دات كثيرة  مف بينيا انتؽا
 

: حول المتعمم
أف الطالب ضمف ىذا المفيـك لممنياج ال يشترؾ في تخطيط  (2004)أكدا عاشكر كأبك الييجاء 

المنيج لذلؾ ال تراعى حاجاتو كميكلو كرغباتو كاستعداداتو كال يجد الطالب فرصة التدريب عمى ربط 
كتنظيـ االفكار ببعضيا البعض مما ال ينمي لديو أساليب التذكر السميـ ألنو يدرس مكاد كمقررات 

أنو أصبح معيار نجاح  (2008)كقد أكد أبك العز سالمة. منفصمة عف بعضيا البعض إنفصاال تاما
المتعمـ حصكلو عمى درجات معينة في إختبار التحصيؿ الدراسي لذا نجد أنو يبحث دائما عف أسيؿ 

. الطرؽ التي تؤدم إلى إجتياز ىذا اإلمتحاف
 

فقد ذىبا إلى أبعد مف ذلؾ حيث أكدا فشؿ الطالب في حؿ مشكالت  (2011)أما محمد كعبد العظيـ 
أف  (1990)كما أشار الككيؿ كمحمكد . التي تكاجييـ في الحياة عمى المستكل الشخصي ك المجتمعي

تركيز المنيج عمى المعمكمات جعؿ التمميذ سمبيا، كأصبح دكره منحصرا في حفظ المعمكمات التي 
تتضمنيا الكتب، كيشرحيا المعمـ، كقد أدل ذلؾ إلى عدـ تنمية قدرة الطالب عمى التفكير، كما أدل 

. إلى قتؿ ركح  الخمؽ كاإلبداع كاإلبتكار لدييـ
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 :حول المعمم
أف المدرس يمتـز في عممو بمحتكل الكتب المدرسية كما أنو ال  (2004)رأل عاشكر كأبك الييجاء 

يشترؾ في تخطيط ما يقـك بتدريسو مف منياج بحيث يركز اىتمامو بالعناية الذىنية لمطالب فقط بغض 
النظر عف المشكالت التي تكاجييـ، كيمقي المادة الدراسية عمييـ كىـ مستقركف في أماكنيـ  دكف 

عتقدكا بأف اأف المعممكف  (2006)كقد أكضح أبك حكيج .حركة، مما يحد مف حرية كنشاط الطالب 
عمميـ يقتصر عمى تكصيؿ المعمكمات التي تشتمؿ عمييا المقررات الدراسية إلى عقكؿ التالميذ في 

جراء اإلمتحانات لتحديد مدل نجاحيـ في استظيار ىذه المعمكمات  .الكقت المحدد ليا،، كا 
حيف قاؿ أف المنيج التقميدم يحد  مف حرية المدرس، ألنو ال يشترؾ في  (2003)ىذا ما أكده إبراىيـ 

. تخطيط ما يقـك بتدريسو مف مناىج،كما أنو يمتـز في عممو بمحتكل الكتب المدرسية المقررة
 

 :حول المادة الدراسية
أف كثرة المكاد الدراسية في ىذا المنياج تسببت في تضخـ حجـ  (2004) أكضح عاشكر كأبك الييجاء

الكاتب المدرسي، كما أكدا أف  الدراسة تقتصر عمى المكاد المقررة في الكتب الدراسية كىي غالبا ما 
الطالب كال تتعرض لمشكالت البيئة التي يعيش فييا الطالب، ألنيا ال  تيمؿ حاجات كمطالب نمك

تراعي كحدة المعرفة ألف ىذه المقررات الدراسية تدرس لذاتيا منفصمة عف بعضيا البعض انفصاال 
حينما قاال أف المادة الدراسية ركزت عمى الناحية العقمية،  (2000)كىذا  ما أكده مرعي كالحيمة .تاما

. كأغفمت نكاحي النمك األخرل مف جسمية كاجتماعية كانفعالية
إلى أف ىذه المادة الدراسية ال تبرز في بعض األحياف التطبيقات  فقد أشار (2003)أما إبراىيـ 

العممية أماـ الطالب، كذا تدرس الظكاىر غالبا مجردة دكف االىتماـ بربط األسباب بمسبباتيا مما 
. يؤدل إلى تقبؿ الطالب الدراسة بسمبية

 
:  المنيج بمفيومو الحديث 2-1-2
 

مجمكع الخبرات التربكية كاالجتماعية "بأنو  (1982)أما المنيج  بمفيكمو الحديث فقد رأل قالدة 
كالثقافية كالعممية التي تخطط ليا المدرسة كتييؤىا لتالميذىا ليقكمكا بتعمميا داخؿ المدرسة أكخارجيا 
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بيدؼ إكسابيـ أنماطا مف السمكؾ اكتعديؿ أنماط أخرل مف السمكؾ نحكاالتجاه المرغكب، كمف خالؿ 
". ممارستيـ لجميع االنشطة الالزمة المصاحبة لتعمـ تمؾ الخبرات مما يساعدىـ في إتماـ نمكىـ 

تمؾ االنشطة كالخبرات ااتي يتمقاىا الطالب داخؿ المدرسة "أنو   (1993)كأضاؼ عبيدات كالرشداف 
أكخارجيا بتكجيو منيا، كالتي تيدؼ إلى إكساب الطالب الميارات كاالتجاىات المرغكب فييا كتزكيده 

( 2000)كىذا ما أكده الشبمي ". بقدر مف المعمكمات كالمعارؼ التي تناسب مستكاه العقمي كالتحصيمي
جميع الخبرات المربية التي تييأ لممتعمميف ليتفاعمكا معيا "حيث يرل أف المنيج بمفيكمو الحديث ىك 

داخؿ المدرسة كخارجيا مف أجؿ اكتسابيـ ليا لتحقيؽ نمكىـ الشامؿ في جميع جكانب شخصياتيـ 
" كبناء كتعديؿ سمككيـ كفقا لالىداؼ التربكية 

 
:  كقد ترتب عمى ىذا المفيـك الجديد لممنياج النتائج التالية

 :  حول المعمم
أف المعمـ ضمف المفيـك الحديث أصبح مكجيا كمرشدا كعضكا فعاال بتحديد  (2008)يرل سالمة 

كاختيار المادة الدراسية التي تناسب بيئة المدرسة كتالميذىا في مادة تخصصو كما أصبح المعمـ 
يشجع تالميذه عمى المناقشة كاالستفسار عما يريدكف كيكجييـ لمحصكؿ عمى االجابات الخاصة بيا 

( 2006)كأكضح بطاينة . مف مصادر متنكعة كبصكرة مشكقة  تدربيـ عمى ربط االفكار كالمعمكمات
بأف المعمـ أصبح مرشدا كمكجيا لمتالميذ فيك يساعدىـ لمكصكؿ إلى التعميمات كيركز عمى نمك 

. الطالب
 

: حول المادة الدراسية
بأف المادة الدراسية  لـ تعد غاية في ذاتيا بؿ أصبحت كسيمة لغايات أسمى  (2008) سالمة كضح

كىي المساىمة في حؿ مشكالت الفرد كالمجتمع كنظمت كفؽ أسس تتفؽ كقدرات الطالب كحاجاتيـ 
 .يساعدىـ عمى تحقيؽ أعظـ النتائجكميكليـ مما 

بأف المكاد الدراسية متكاممة كمترابطة، متعددة المصادر كتبنى في  (2000)كأشار مرعي كالحيمة 
فقد أشادت بالمنيج الحديث حيث أنو يشجع عمى  (2011)أما الحريرم . ضكء سيككلكجية الطمبة

 التعمـ الذاتي كيشدد عمى إيجابية المتعمـ كنشاطو كتفاعمو
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فيرل أف المادة الدراسية ضمف المفيـك الجديد لممنياج، تركز عمى طريقة  إتقاف   (2006)أما بطاينة 
. طريقة الحصكؿ عمى المعمكمات كاستخداـ المصادر كيركز عمى إتقاف الميارات كاإلتجاىات

 
: حول المدرسة
أف في  ظؿ المفيـك الحديث لممنيج أصبحت كظيفة المدرسة إعداد التمميذ  (2008)يرل سالمة 

لمحياة كلـ تعد  منعزلة عف المجتمع بؿ اصبحت تساىـ في حؿ مشاكمو كتسعى إلى تنمية البيئة كلـ 
يعد تقكيـ المدرسة لمدريسييا مبنيا عمى أساس نجاحو في التمقيف بؿ اصبح مبنيا عمى أساس مدل 

.  إسيامو في إعداد طالبو لمحياة
أنو ما يميز المنيج الحديث بأنو يعمؿ عمى ربط المدرسة بغيرىا مف  (2006)كأشار أبك حكيج 

. المؤسسات اإلجتماعية األخرل
 

: حول طرق التدريس
أف  طرؽ التدريس في ىذا المنيج  تتنكع حتى في الدرس الكاحد ك تبنى عمى  (2008)أكضح سالمة 

المكاقؼ كالمشكالت ذات معنى عند الطالب بحيث  يتعاكف المعمـ كالتمميذ في اختيار المكاقؼ 
كالمشكالت كاختيار كؿ كجو مف أكجو النشاط التي يقكمكف  بيا كالطرؽ التي يتبعكنيا كالكسائؿ التي 

 .يستخدمكنيا
صبحت تقـك عمى تكفير الشركط  كالظركؼ أبقكلو أف طريقة التدريس  (2006)كقد أكد ذلؾ بطاينة

. المالئمة لمتعمـ كأنيا تيتـ بالنشاطات بأنكاعيا كتستخدـ كسائؿ تعميمية تعممية متنكعة
 

حول المتعمم 
نو محكر العممية أبأنو ينظر إليو في ىذا المنياج عمى  (2011)أما بالنسبة لممتعمـ فقد أشارت الحريرم

التعميمية التعممية ألنو يركز عمى تنمية جميع جكانب شخصية المتعمـ، كعمى تحقيؽ التكازف كالتكافؿ 
فيك يرل أف المتعمـ في ىذا المنياج  (2006)أما بطاينة .في تنميتيا بحيث ال يطغى جانب عمى أخر

مشارؾ في العممية التعميمية التعممية كأنو يتـ تقييمو بمدل تقدمو نحك األىداؼ  ىك عنصر إيجابي
 .كليس بمدل نجاحو في امتحانات المكاد الدراسية
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 :  بنية المنياج2-1-3
 

كىي العناصر األساسية التي تتكرر لتككف منياجا متكامال سكيا، كىذه العناصر ىي 
 األىداؼ -
 الخبرات التعميميةك المحتكل -
 ؽ كالكسائؿ التعميميةئالطرا -
 (1984نشكاف )التقكيـ  -

. كيجدر بنا ىنا تناكؿ كؿ عنصر عمى حدل لمتكضيح كاإلستفادة
 

 األىداف
األىداؼ تشير إلى سمة السمكؾ الذم نبتغيو كقدرتو " عمى أف (2004)لقد أشار عاشكر كأبك الييجاء 

عمى خدمة مجتمعة كسمة المكضكع التي يجب التعامؿ معو كما أنيا ىي الحافز عمى اكتساب 
 " المعرفة كالمعمكمات لتنمية اىتمامات كميكؿ عند األشخاص

كسابيـ " فيي تعني (1987)كبالنسبة لعميرة  السعي لتيذيب أساليب كطرؽ التفكير لدل األفراد كا 
الميكؿ كاألىداؼ السمككية التي يسعى إلى نقؿ خبرة الفرد مف مستكل متدني ثقافيا أكأدائيا أكنفسيا  إلى 

". مستكل آخر مرغكب فيو 
كغير أقصد يعبر عنو بجممة أكعبارة مكتكبة "فقد عرفا اليدؼ بأنو  (1998)أما تكؽ كأبك جادك 

مكتكبة  تصؼ تغيرا مقترحا في سمكؾ المتعمـ كيمثؿ اليدؼ التعميمي السمكؾ المراد تعممو مف قبؿ 
. المتعمـ باعتبار ذلؾ السمكؾ الناتج التعميمي المراد بمكغو عند نياية عممية التعميـ
. لقد أجمع التربكيكف  أف األىداؼ التربكية نكعاف ىما أىداؼ عامة كأخرل خاصة

: كتتمثؿ األىداؼ العامة في أنيا
 تمثؿ الغاية النيائية مف عممية التربية -
تحدد الغايات العريضة لمتعميـ مثؿ نقؿ الثقافة، أك إعادة بناء المجتمع، أك تكفير أقصى النمك لمفرد،  -

 الخ......أك تنمية المسؤكلية االجتماعية عند الفرد، أك االكتفاء الذاتي أك االبتكار
 ((1989)اليندم،عمياف،مصمح،)تقدـ دليال لما يركز عميو في البرنامج التعميمي  -
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ما يصؼ نتائج التعميـ بصفة عامة، كما يصؼ السمكؾ المراد إكسابو ) أما األىداؼ الخاصة بنكعييا
: فتتمثؿ أىميتيا في أنيا (لممتعمـ

 .تبيف الجكانب التي يجب التأكيد عمييا، كما الذم ينبغي اختياره مف محتكل المنيج -
تقدـ دليال يساعد في اختيار الخبرات التعميمية كأكجو النشاط المناسبة، كفي تحديد مستكيات ما  -

 .يعمـ، ككيؼ يعمـ
تساعد في بمكغ األىداؼ العامة مف خالؿ ترجمتيا إلى أىداؼ قريبة ك صيغ سمككية محددة يسيؿ  -

 ((1989) مصمح، عمياف، اليندم،). تقكيميا
 

: أىمية أىداف المنيج
ختيار األىداؼ تمثؿ أكثر خطكات المنيج المدرسي أىمية، اف أ( 2001سعادة كابراىيـ ،)يرل كال مف 

ختيار األىداؼ أك كضعيا احيث أف . كذلؾ ألف جميع الخطكات الالحقة لتخطيط المنيج تعتمد عمييا
 .ختيار المحتكل كالخبرات التعممية كتنظيمياابطريقة دقيقة ك سميمة يساعد بدرجة كبيرة في 

: يمي فكائد تحديد أىداؼ المنيج فيما (2011محمد كعبد العظيـ،)كيرل كال مف 
 .يساعد تحديد أىداؼ المنيج عمى كضكح الغاية، كتدعيميا كاالقتناع بيا، كالعمؿ عمى تحقيقيا -
عداد كاختيار كبناء باقي مككنات المنيج مف محتكل كاستراتيجيات ايساعد تحديد األىداؼ في  -

 .تدريس، ككسائط تعميمية كأنشطة كأدكات تقكيـ
األىداؼ المحددة بدقة تعد محكا مف المحكات التي يمكف في ضكئيا تقكيـ المنيج، فاليدؼ  -

 .الرئيسي لمتقكيـ ىك معرفة مدل النجاح في بمكغ األىداؼ المنشكد
 

مصادر اشتقاق األىداف 
أنو ما داـ اليدؼ ىك كصؼ متكقع لسمكؾ فال بد أف تككف لو مصادر  (2005أبك حتمو،)ترل 

اشتقاؽ، كتختمؼ مصادر االشتقاؽ باختالؼ مستكيات األىداؼ، فبالنسبة لألىداؼ التربكية العامة، 
تشتؽ مف السياسة التربكية، ك تشتؽ السياسة التربكية مف فمسفة تربكية تككف مكتكبة أك غير مكتكبة، 

كتشتؽ الفمسفة . كفي الحالتيف تككف ىذه الفمسفة ىي االطار الفكرم الذم ينظـ السمكؾ كيكجيو كيدفعو
.  التربكية مف فمسفة المجتمع الفكرية كمف منظكمتو القيمية كمف احتياجاتو االجتماعية
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فاألىداؼ ال تنشأ مف فراغ كلكف تشتؽ األىداؼ كتحدد مف  (2011)أما بالنسبة لمحمد كعبد العظيـ 
عدة مصادر مثؿ فمسفة المجتميع كمف أىدافو كحاجاتو كطبيعة العصر، كما أكد عمى األخد بعيف 

. اإلعتبار طبيعة المتعمـ كمتطمبات نمكه كخصائصو عند إشتقاؽ ىذه األىداؼ
 

 :المحتوى والخبرات التعميمية
 : المحتوى

يتككف المحتكل مف العناصر األساسية التي تككف المنياج كالذم مف خاللو  (1984)كفؽ نشكاف 
يتككف مف حقائؽ كمبادلء كتعريفات كتفسيرات " فيرل أنو  (2008)يمكف بمكغ األىداؼ، أما سالمة 

كما يضـ عمميات كميارات كالقراءة كالحساب كالمالحظة كالتصنيؼ كالتقسيـ كاالتصاؿ كاالستنتاج 
"  كالتفكير الناقد كاتخاد القرار

ىكعبارة عف المعرفة التي يراد تحصيميا كالتي "بأف المحتكل  (2001) سعادة ك ابراىيـ ؼكقد أضا
 "تأخذ شكؿ المعمكمات  كالمفاىيـ كالمبادلء كاالفكار

المعرفة التي نقدميا لممتعمميف بأشكاليا كأنماطيا، كىك " بأف  (1989)كأكد اليندم كعمياف كمصمح 
". كاالجتماعية التي يشتمؿ عمييا المنيج (الكجدانية)كالقيمية (الميارية)المعرفة اإلدراكية كاألدائية

 
 :الخبرات التعميمية

كىي النشاطات كالطرؽ التعميمية كالتعممية التي يخطط ليا كذلؾ طمعا في تحقيؽ األىداؼ كالتي 
تككف النتاجات العممية كما ليا عالقة كطيدة لبعض التغيرات كاالستعداد لمتعمـ كالفركؽ الفردية 

( 1984نشكاف، )
 

: اختيار المحتوى و الخبرات التعميمية
بأف عممية اختيار المحتكل تعني عممية تحديد المحتكل الذم يساىـ في  (2006)خركفأيرل سميـ ك

. تحقيؽ األىداؼ المحددة لممنيج بصكرة جيدة
األكؿ ما طبيعة المحتكل الذم يتضمنو :عند بناء المنيج الدراسي ينبغي اإلجابة عمى سؤاليف أساسييف

 المنيج؟ كالثاني كيؼ ينظـ المحتكل؟
:  مف أبرز معايير اختيار المحتكل كىك أف يككف
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 .مرتبطا باألىداؼ -1
 يتسـ بالصحة كالدقة كاألىية -2
 .مالئمان لمكاقع اإلجتماعي ك الثقافي الذم يعيش فيو المتعممكف -3
 .متكازنا في شمكلو كعمقو -4
 .    يراعي ميكؿ كاىتمامات  كحاجات التالميذ -5

  
:  كمف أىـ  معايير اختيار الخبرات 

 االرتباط باألىداؼ ارتباطا كثيقا  -1
 الصدؽ ك الصمة بالكاقع -2
 مراعاة ميكؿ كاىتمامات  كحاجات التالميذ -3
 .تنكع الخبرات بحيث تغطي أكبر قدر ممكف  مف األىداؼ الكجدانية كاإلدراكية كالنفسحركية -4

 
طرق ووسائل التدريس 

مفيموم التدريس 
التدريس يتضمف مجمكعة مف اإلستراتيجيات كاألساليب كىك مجمكعة " أف (2004)يرل يكنس كأخركف

مف المناشط القصدية المعبرة كالتي يقـك بيا المعمـ مع تالميذه بيدؼ الكصكؿ إلى التعمـ كتحقيؽ 
". أىداؼ سبؽ تحديدىا

ختيار طريقة التدريس المناسبة التي تحقؽ اليدؼ منيا، ابأنو عند  (2004)خركف أأكضح يكنس ك
: يجب مراعاة عدة عكامؿ نذكر مف بينيا

 مالئمة الطريقة لألىداؼ التعميمية الخاصة بمكضكع معيف -
 مالئمة الطريقة لممحتكل المراد تدريسو -
 كل التالميذتمالئمة الطريقة لمس -
 إتاحة الفرصة لممتعمميف لممارسة السمكؾ المراد تعممو  -
 إشعار المتعمميف بإشباع دكافعيـ كالتي دفعتيـ لمتعمـ -
طريقة إقتصادية في الكقت كالجيد، فكمما حققت الطريقة أكثر مف غرض في كقت أقؿ كانت  -

 .أكلى باإلختيار
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وسائل التدريس 
أجيزة كأدكات كمكاد كتقنيات كأساليب متنكعة تؤلؼ بمجمكعيا " عمى أنيا  (2000)عرفيا الشبمي 

". تشكيمة مف المعينات التعميمية بمعنى أنيا كسائؿ تساعد المتعمـ عمى التعمـ كالمعمـ عمى التعميـ 
إف إختيار الكسيمة التعميمية المالئمة كالمحققة ألىداؼ الدرس ليست عممية عشكائية، بؿ ىي عممية 

. دقيقة تحتاج إلى دقة التخطيط مف قبؿ المعمـ
 

: عدة معايير إلختيار ىذه الكسائؿ كىي (2003) فقد حدد زيتكف
 أف ترتبط الكسائؿ باألىدؼ العامة كالسمككية -
 أف تشكؿ جزءا أساسيا مف المادة المرجعية لمدرس -
 أف تعزز أسمكب التدريس كتدعـ المكقؼ التعميمي بالفاعمية كالنشاط -
عرضيا إذا كانت ة ؿيجب أف تحكم عمى مقكمات الكسيمة التعميمية الجيدة، كأف تتكفر أجيز -

 بحاجة لذلؾ
إذا كانت الكسيمة الالزمة غير متكفرة في المدرسة، ال بد مف إنتاج أدكات العمؿ كيستحسف  -

 إشراؾ الطمبة في عممية اإلنتاج
 .عمى المدرس أف يتكخى البساطة كعدـ اإلسراؼ المادم عند اإلختيار أك اإلعداد لمكسيمة -

 
: التقويم 

 (2005أبكحتمو،) .يمثؿ التقكيـ في مفيكمو الشمكلي عممية تثميف الشيء بعناية ابتغاء التأكد مف قيمتو
عممية إصدار أحكاـ كالكصكؿ إلى قررات بالنسبة لقيمة خبرة مف "التقكيـ بأنو  (1993) كيعرؼ الديب

الخبرات مف خالؿ التعرؼ عمى نكاحي القكة كنكاحي الضعؼ فييا عمى ضكء األىداؼ التربكية 
". المقبكلة بيدؼ التحسيف كالتطكير
يمكف النظر إلى التقكيـ عمى أنو اإلجراءات التي "أنو  (2011)يقكؿ كؿ مف محمد كعبد العظيـ 

تيدؼ إلى تحديد مدل تقدـ تعمـ الطالب، كمدل تحقيؽ مستكل الجكدة في أدائيـ، كفؽ معايير 
محددة، كفيو يمكف تحديد مستكل الطالب، كتحميؿ أخطائيـ، كفي ضكئو يمكف تكجيييـ إلى األنشطة 

". التي تالئـ مستكياتيـ، لذا فيي عممية تشخيصية،عالجية، ككقائية
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مجمكعة األحكاـ التي تزف بيا جميع جكانب التعمـ كالتعميـ "نو أعمى  (2010)كما عرفو مازف 
". كتشخيص نقاط القكة كالضعؼ فييا بقصد اقتراح الحمكؿ التي تصحح مسارىا

عمى أىمية عممية التقكيـ في العممية التربكية، حيث أنو أشار بأنيا تمكف مف   (1997)أكد الفالكقي
ستعداداتيـ كالكشؼ عمى مدل فيـ الطمبة لما درسكه . الكشؼ عف حاجات التالميذ كميكليـ كقدراتيـ كا 

أف التقكيـ يصنؼ إلى  (2010)أما فيما يخص أنكاع التقكيـ التربكم فيرل كؿ مف الزند كعبيدات 
: األنكاع التالية كفقا لألىداؼ المرجك تحقيقيا كىما التقكيـ القبمي كالتقكيـ البنائي كالختامي 

 (التمييدم)التقكيـ القبمي   -
 كىك التقكيـ الذم يرافؽ عممية أك مستكل التخطيط أك يسبقو أحيانا، كىدفو الرئيسي ىك تكفير

. المعمكمات كالبيانات الكافية لرسـ السياسات كاشتقاؽ األىداؼ األكثر مكضكعية ككاقعية
 (البنائي)التقكيـ التككيني  -

كيقصد بو التقكيـ الذم يتـ عمى أساس تعدد القياسات كالتشخيص عمى مدار فصؿ دراسي أك سنة 
. دراسية كاممة، بحيث يككف ىناؾ تقييـ في نياية كؿ درس ككؿ كحدة طكاؿ مدة تدريس مقرر معيف

( 2011عبد العظيـ، محمد ،)
بأنو ذلؾ التقكيـ الذم يستخدـ بيف الفترة كاألخرل مع التقدـ كالمضي في ( (2010)كما عرفو  مازف 

عممية تصميـ المناىج الدراسية ككذلؾ عمميتي التعميـ كالتعمـ المصاحبة ليا كىذا النكع مف ااتقكيـ 
: يزكدنا بمايمي

 تقديرات مؤقتة لمحتكيات المنيج الدراسي ككذلؾ لتقدـ التالميذ أثناء العممية التعميمية -
تشخيصات محددة لنكاحي القكة كالضعؼ سكاء عمى مستكل المنيج الدراسي أك مستكل  -

 .التالميذ عند تطبيؽ المنيج
تغذية راجعة منتظمة يستفيد منيا مصمـ المنيج الدراسي ككذلؾ يستفاد مف ىذه التغذية  -

 .الراحعة لكؿ مف المعمـ ك التمميذ أثناء العممية التعميمية
  (أك الشامؿ الختامي)التقكيـ النيائي 

كيمثؿ مجمكع اإلجراءات كاألساليب النيائية التي يتـ استخداميا في نياية تنفيذ البرنامج كيمكف اعتبار 
(    2010 الزند،  عبيدات،)االمتحانات النيائية كمناقشة األطركحات ىك نكع مف التقكيـ النيائي 
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أف التقكيـ الشامؿ يستيدؼ تقديرا عاما لتحصيؿ التالميذ في المنيج الدراسي  (2010مازف، )كيرل 
بأكممو، أك في كحدة ما في مقرر دراسي، كيمكف أف يعتمد ىذا التقكيـ عمى محؾ، كيمكف أيضا أف 

. ككثيرا ما يستخدـ كأساس ىاـ لتحديد نجاح المنيج الدراسي يككف ىذا المحؾ مرجعي المعيار،
: كما يرل أف األغراض العديدة لمتقكيـ الشامؿ تشتمؿ عمى

 .تقدير مدل كفاءة المنيج الدراسي مكضكع الدراسة -
 .كفاءتيـ في نياية التعميـ الذم كضع مف أجؿ ىذا المنيج تقدير مدل تحصيؿ التالميذ أك -
 .تزكيدنا بأساس لكضع درجات أك تقديرات بطريقة عادلة لممقرر أك المنيج -
. تزكيدنا ببيانات يمكف عمى أساسيا أف يعدؿ كيعاد تخطيط المنيج مكضكع الدراسة -

 
يمكننا أف نستخمص مما سبؽ أف كؿ أنكاع التقكيـ التي تـ ذكرىا سالفا ذات أىمية كبيرة لمصمـ 

المنيج، فيي تمده بالتغدية الراجعة التي مف خالليا يتمكف مف معرفة مدل تحقيؽ األىداؼ المكضكعة 
كمدل مالئمة المحتكل كالخبرات التعميمية، كاألنشطة كالكسائؿ كطرؽ التدريس،كما تمده بالمعمكمات 
التي تساعده عمى إصدار الحكـ عمى فاعمية المنيج الذم صممو كمف ثـ تحسينو كتطكيره أك إعادة 

. تصميمو مف جديد
 
تخطيط المنياج  4.1.2  

أف التخطيط عبارة عف تصكر لما ينبغي أف يككف عميو المنيج مف حيث  (2005أبك حتمو، ) ترل
ككذلؾ الصكرة التي يجب أف يككف عمييا تنفيذ  (تحديد األىداؼ كاختيار المحتكل كتنظيمو )التصميـ
المنيج مف حيث تحديد أساليب التقكيـ التي  باإلضافة إلى عممية التقكيـ التي يجب أف يراعييا المنيج،

. لإلستفادة مف ذلؾ في تحسيف المنيج كتطكيره التعممي لدل الطالب،/تكضح العائد التعميمي
إف لعممية تخطيط المنياج أىمية كبيرة ك دكر أساسي في نجاح المنياج أك فشمو، كىي تعد أىـ مرحمة 
ف أساء فقد ذىب عممو في ميب  يمر بيا مصصـ المناىج فإف أحسف التخطيط كاف النجاح حميفو كا 

. الريح
 .ف يتبع خطكات منتظمة كمتسمسمة ك يتجنب العمؿ العشكائيأكالبد لمخطط المنيج 
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: خطوات تخطيط المنيج و تنظيمو
 اإلطار النظرم أم تبني تتصكر فكرم معيف قبؿ البدء ببناء المنياج -1
 تشخيص الحاجات -2
 تحديد األىداؼ ك صياغتيا -3
 يار المحتكل ك الخبرات التعميميةتاخ -4
 تحديد استراتيجات التعمـ المناسبة لألىداؼ كالخبرات المطمكبة -5
 تصميـ كبناء المنيج كتنظيمو -6
 تنفيذ المنيج -7
(( 2004).عاشكر،أبكالييجاء)تقكيـ المنيج  -8

 
: األمكر التي يجب األخذ بيا بعيف اإلعتبار عند تخطيط المنياج

 أف يتضمف المنيج أكبر عدد مف الخبرات ك المعارؼ ك المعمكمات ك القيـ -1
 األخذ بالفمسفة التربكية التي تنطمؽ منيا األمة -2
 التعرؼ إلى حاجات المجتمع كالتالميذ -3
 اختيار األىداؼ التربكية المناسبة كصياغتيا -4
 تنظيـ الخبرات بشكؿ مناسب -5
 اختيار النشاطات ك األساليب التي تساعد المنياج -6
 ((2004).عاشكر،أبكالييجاء)التقكيـ بيف الحيف ك األخر -7
 

ف يمـ بكؿ جكانبيا ك تمؾ الشركط مف كجية أإف تصميـ المنياج عممية دقيقة ك يجب عمى المصمـ 
نظر المربي األمريكي ركبرت جانية نكعاف ىما 

 الشركط الخارجية  -1
 الشركط الداخمية -2

 
: الشركط الخارجية لممنياج
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الشركط الخارجية، بأنيا كافة العناصر المكجكدة في البيئة التعميمية لممنياج  (2001)تعرؼ دركزة 
التي مف شأنيا أف تحقؽ أىداؼ المنياج أكتعيقيا ك تتضمف  

 كتعرؼ بأنيا كافة النفقات المالية التي يحتاجيا تنفيذ المنياج : الميزانية  -
 كتعرؼ بأنيا األماكف ك العمارات التي سيتـ فييا تنفيذ نشاطات المنياج: األبنية  -
كتعرؼ بأنيا كافة ما يحتاج إليو المنياج مف : األدكات كالمكاد كالكسائؿ كاألجيزة التعميمية  -

 أجيزة كأدكات مختبرات ككمبيكترات ك االت تصكير ك طباعة ك فيديك ك غيرىا
 كتعرؼ بأنيا الطاقـ اإلنساني الذم سيعمؿ عمى تنفيذ المنياج: الككادر البشرية -
 كتعرؼ بأنيا األساليب التي سيتـ بيا تعميـ المنياج: الطرؽ التعميمية  -
كتعرؼ بأنيا األساليب التي ستقيـ بيا نشاطات المنياج  كالحكـ عمى مدل : الطرؽ التقكيمية  -

 تحقيؽ أىدافو
الجدكؿ الزمني الذم ستتحقؽ في أثنائو أىداؼ  كتعرؼ بأنيا الخطة الزمنية  أك: الفترة الزمنية  -

 المنياج 
 

: الشركط الداخمية  لممنياج
بانيا جميع الخصائص المتعمقة بالفرد  أيضا الشركط الداخمية لممنياج، (2001)ككما عرفت دركزة 

 .المتعمـ  المصمـ لو المنياج
 
 
 
 
: بناء وتصميم المنيج 5.1.2 

كىك عممية كضع منيج مناسب لمدرسة معينة بما يتطمبو مف تشكيؿ لجاف عمؿ تقـك بعمميا تحت 
تكجيو خبرة مناسبة كاختيار أىداؼ عامة كخاصة لمتدريس كاختيار المادة المنيجية المناسبة كطرؽ 

(( 2008).سالمة) .التدريس ككسائؿ التقكيـ
كقبؿ البداية في تصميـ كبناء منياج ما، عمى المصمـ أف يطرح عمى نفسو بعض األسئمة في غاية 

: ال كىي أاألىمية 
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 ما طبيعة المجتمع الذم سيكضع لو المنيج؟ -
 ما طبيعة المتعمـ الذم يبنى لو المنياج؟ -
 ما طبيعة المعرفة  كالخبرات المراد إكسابيا لممتعمـ؟ -
 كيؼ  ينبغي أف تككف األىداؼ التربكية؟ -
 ما ىك التصميـ المالئـ لممنيج؟ -
ما ىك المحتكل المالئـ لممتعمـ؟   -

 
أسس بناء المنيج 
:  دة كحددىا في داج متعقأف أسس بناء المف (2010)أشار الزند كعبيدات 

كتعني األطر الفكرية التي تقكـ عمييا المنياج، بما تعكس خصكصية : األسس الفمسفية  -
 .المجتمع المتمثمة في عقيدتو، كتراثو، كحقكؽ افراده ككاجباتيـ

كتعني األسس التي تتعمؽ بحاجات المجتمع، كأفراده، كتطكرىا في : األسس االجتماعية  -
المجاالت االقتصادية، كالعممية التقنية، ككذلؾ ثقافة المجتمع، كقيمو الدينية، كاألخالقية، 

 .كالكطنية، كاإلنسانية
كتعني األسس التي تتعمؽ بطبيعة المتعمـ، كخصائصو النفسية : األسس النفسية  -1

ىذه األسس  كينبغي أف تبرز .كاالجتماعية، كالعكامؿ المؤثرة في نمكه بمراحمو المختمفة
قدرات المتعمميف، كحاجاتيـ، كمشكالتيـ، كربطيا بالمنيج بما ينسجـ مع مبادئ نظريات 

. التعمـ كالتعميـ، كاحتراـ شخصية المتعمـ
كتعني األسس التي تتعمؽ بالمادة الدراسية مف حيث طبيعتيا، : األسس المعرفية  -2

كمصادرىا كمستجداتيا، كعالقتيا بحقكؿ المعرفة األخرل، كتطبيقات التعمـ كالتعميـ فييا، 
 .كالتكجيات المعاصرة في تعميـ المادة 

 



 

24 

: نماذج  تصميم وبناء المنياج 
 (1949)نموذج تايمر 

: قدـ رالؼ تايمر لألدبيات التربكية أربعة أسئمة ينبغي اإلجابة عنيا عند تصميـ كبناء المنيج كىي
 ما األىداؼ التربكية التي يجب أف تسعى المدرسة لتحقيقيا؟ -1
 ما الخبرات التعميمية التي يمكف تكفيرىا كالتي يحتمؿ أف تحقؽ ىذه اليداؼ؟ -2
 كيؼ يمكف تنظيـ ىذه الخبرات التعميمية بشكؿ فعاؿ؟ -3
 (2011محمد كعبد العظيـ،)كيؼ نحكـ عمى تحقيؽ األىداؼ؟ ىؿ تحققت أـ ال؟ -4

 
 (1962)نموذج ىيمدا تابا 

: قامت ىيمدا تابا بمراجعة نمكذج رالؼ تايمر كتطكيره، كذلؾ مف خالؿ ثمانية خطكات رئيسية ىي
 .تحديد كتشخيص الحاجات كنكاحي السمكؾ المراد تغيرىا -1
 .صياغة األىداؼ صياغة إجرائية سمككية -2
 اختيار المحتكل -3
 .تنظيـ المحتكل -4
 .(األنشطة)اختيار خبرات التعمـ  -5
 .(األنشطة)تنظيـ خبرات التعمـ  -6
 .التقكيـ -7
محمد كعبد )المراقبة كالفحص كالتدقيؽ لتحقيؽ التكازف في اتساع كعمؽ الخبرات ؟ -8

( 2011العظيـ،
 

 نموذج سميث و راجان 
: يتككف ىذا النمكذج مف ثالث مراحؿ ىي

 .تحميؿ سياؽ التعمـ -1
 .تحديد االستراتيجيات التعميمية -2
 . التقكيـ التككيني كاإلجمالي -3
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:  التي يتككف منيا النمكذج كىيمكتكفر ىذه المراحؿ الثالثة اإلطار المفاىيمي لمخطكات الثماف
 .تحميؿ سياؽ التعمـ -1
 تحميؿ المتعمـ -2
 تحميؿ ميمة التعمـ -3
 تقدير أداء المتعمـ -4
 تطكير االستراتيجيات التعميمية -5
 إنتاج التعميـ -6
 تنفيذ التقكيـ -7
 (2011محمد كعبد العظيـ،)تنقيح التعميـ  -8
 

( 1994)" روس"و" موريسون"و"كيمب"نموذج 
يركز ىذا النمكذج عمى تخطيط المنيج، كيتعامؿ منظكره مع التعميـ مف منظكر المتعمـ، كليس 

: المحتكل، كيركزكف عمى اإلجابة عف األسئمة التالية
 ما مستكل استعداد المتعمميف لتحقيؽ األىداؼ اإلجرائية؟ -1
 ما أنسب طرؽ التدريس كالتعمـ لألىداؼ كلخصائص المتعمميف؟ -2
 ما الكسائط التعميمية المناسبة؟ -3
 ما الدعـ المطمكب لتحقيؽ تعمـ ناجح؟ -4
 كيؼ يتـ قياس تحقيؽ األىداؼ؟ -5
 ما المراجعات الضركرية إذا كانت تجربة المنيج ال تتكافؽ مع المتكقع؟ -6

إلى أف ىذا النمكذج دائرم، كالمراجعة جزء مستمر مف  (1997)"جاستفسكف كبرانش"كيشير كؿ مف 
( 2011 محمد كعبد العظيـ،). أجزائو، كيمكف لممصمـ أف يبدأ مف أم مككف ألف المككنات مستقمة

 
 (1967)نموذج ىويمر

طكر ىكيمر نمكذج رالؼ تايمر بحيث جعمو حمقيا ليككف لمتقكيـ دكر في  كؿ مرلة مف مراحؿ تخطيط 
: ك بناء المنيج، كيرل ىكيمر أف عممية بناء المنيج تشمؿ خمس مراحؿ ىي

 Aims,Goals, Objectivesاختيار الغايات، كالمقاصد، كاألىداؼ  -1
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 اختيار خبرات التعمـ التي يعتقد إنيا تساعد عمى تحقيؽ ىذه الغايات كالمقاصد كاألىداؼ -2
 .اختيار المحتكل التي يمكف مف خاللو تقديـ أنكاع معينة مف الخبرات -3
تنظيـ كتكامؿ خبرات التعمـ كالمحتكل فيما يتعمؽ بعممية التدريس كالتعمـ الداخمي داخؿ غرفة  -4

 .الصؼ
 ؼ امف حيث تحقيقيا لمغايات كالمقاصد كاألىد (4)،(3)،(2):تقكيـ فعالية كؿ المراحؿ -5

ؼ ك ذلؾ بتقسيميا إلى ثالثة أنكاع دايتضح لنا أف ىكيمر في ىذا النمكذج يحدد األه
 .كىي أىداؼ عامة طكيمة المدل يمكف تحقيقيا مف خالؿ الحياة: غايات  -
قؿ عمكمية مف الغايات يمكف تحقيقيا مف خالؿ مرحمة تعميمية أك مادة أىداؼ أكىي : مقاصد -

 .دراسية معينة
كىي أىداؼ أكثر تخصيصا كأقؿ عمكمية مف الغايات كالمقاصد التعميمية، : أىداؼ إجرائية  -

 (2011محمد كعبد العظيـ،). كيمكف تحقيقيا مف خالؿ درس أك حصة دراسية
 
: تنفيذ المنيج 6.1.2 
 

 متطمبات تنفيذ المنيج
بعد اإلنتياء مف مرحمة تصميـ  المنيج كتنظيمو، تأتي مرحمة تنفيذه في الميداف بغية تحقيؽ األىداؼ 

. المرسكمة كالكصكؿ إلى الغايات المنشكدة
: أنو عند تنفيذ المنيج المصمـ،يجب مراعاة مايمي (1989)كأكضح كؿ مف اليندم كعمياف كمصمح 

 .اإلعداد الكافي لممدرس -1
 .ة المدرسية الكاعية كالمعدةالدارا -2
 البيئة المدرسية الصالحة -3
 .تكعية المدرسيف ك التالميذ بأىمية المنيج -4
تكفير التجييزات الالزمة، كتأميف الكسائؿ التعميمية الضركرية لتنفيذ المنيج كتحديد  -5

 .األنشطة المدرسية الالزمة
 .اختيار طرؽ التدريس -6
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: تقويم  المنيج 7.1.2
 

عممية إصدار األحكاـ عمى مدل جكدة األداء لمشيء المراد "التقكيـ عمى أنو  (2011)عرفت الحريرم 
" كىك عممية تحديد نقاط القكة كتعزيزىا كتحديد نقاط الضعؼ لتذليميا. تقكيمو

أنو يستفاد مف نتائج تقكيـ المنيج في تطكيره، كفي  (1989 )كيرل كؿ مف اليندم كعمياف كمصمح
. تحسيف عممية التعمـ

: األسئمة التي يجب أف ييتـ بيا المقـك التربكم عندما يتعرض لتقكيـ المنيج ىي كالتالي
 ىؿ اختيرت اإلمكانية التربكية لكضع محتكل المنيج في ترتيب مسبؽ قبؿ تنفيذه؟ -
 ما مدل ارتباط تسمسؿ محتكل المنيج بمستكيات نمك التالميذ؟ -
 ما مدل ضركرة كأىمية المحتكل المقترح، كما مدل منطقية التسمسؿ فيو؟ -
 ما مدل مراعاة المحتكل المقترح لمفركؽ الفردية بيف التالميذ؟ -
 ما األنشطة التي ستستخدـ في تقكيـ النتاجات التعممية ليذا المنيج؟ -
 ما مدل االستفادة مف البيئة كمصدر لمخبرات في المنيج؟ -
ما مدل شمكؿ الخبرات التعميمية لجكانب السمكؾ في المجاالت اإلدراكية كاإلنفعالية  -

 كالنفسحركية؟
نظرا ألىميتو في التغذية الراجعة  أما زيتكف فيك يرل أف التقكيـ عنصر أساسي مف عناصر المنياج،

. لممنياج مف جية، كتحديد مقدار تحقؽ كيتحقؽ مف األىداؼ التعميمية كالغايات التربكية المنشكدة 
كما يرل أف التقكيـ الشامؿ لممنياج يتطمب التقكيـ في مجاالت كجكانب شتى يمكف أف يككف مف 

: أبرزىا ما يأتي
ىك ىدؼ التربية، كتظير أثاره في نكاح متعددة مثؿ ك تقكيـ نمك الطمبة كذلؾ باعتبار أف النـ -1

 .اكتساب بناء المعرفة، كالميارات، كاالتجاىات كالقيـ: 
 .(المبحث)تقكيـ نمك الطمبة في القدرة عمى البحث كالتقصي كالتفكير في المادة  -2
 .تقكيـ اتجاىات الطمبة كميكليـ كاىتماماتيـ -3
تقكيـ الكتاب العمـك المدرسي، كدليؿ المعمـ، كدليؿ الطالب كاألنشطة العممية ك المخبرية عمى  -4

 حد سكاء
 .تقكيـ مدل تمثؿ الطمبة لمقيـ المتضمنة في المنياج -5
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 .نفعاليااتقكيـ النمك العاـ لمطمبة عقميا، كاجتماعيا، ك -6
المينية عمى كداء المعمـ لتحديد مدل فاعمية تدريسو كانعكاس أدائو كممارستو التدريسية أتقكيـ  -7

 .أداء طالبو كتعمميـ كتقدميـ في عممية التعمـ
تقكيـ المدرسة باعتبارىا المؤسسة التربكية التي تييئ البيئة التعميمية كالمناخ المناسب لنمك  -8

 .الطمبة
. تقكيـ اثر المنياج في البيئة كالمجتمع -9

 

: تطوير المناىج 8.1.2
 شمكلية مف التحسيف حيث يشمؿ كؿ رأف مفيـك تطكير المنيج ىك اكث (2001)يشير سعادة كابراىيـ

جكانب المنيج المدرسي كعناصره مف أىداؼ كمحتكل محدد في المقررات كالكتب الدراسية،ىذا 
باالضافة إلى كؿ مف طرؽ التدريس كالكسائؿ التعميمية كأنشطة التعمـ كأساليب التقكيـ كأدكاتو 

. المختمفة، كاإلدارة المدرسية، كالمكتبات المدرسية كأدلة المعمـ
أف التطكير كفؽ المنيج بمفيكمو الحديث ينصب عمى الحياة المدرسية بشتى  (1982)كيرل الككيؿ 

نما يتعداىا الى الطريقة  أبعادىا كعمى كؿ ما يرتبط بيا فال يركز فقط عمى المعمكمات في حد ذاتيا كا 
كالكسيمة كالكتاب كالمكتبات كاالدارة المدرسية كنظـ التقكيـ ثـ إلى التمميذ نفسو كالبيئة التي يعيش فييا، 

. كالمجتمع الذم ينتمي إليو
فأشار إلى نقطة في غاية األىمية كىي أف تطكير المنياج ىك عممية مستمرة  (1989)أما المقاني 

. ليس ليا نياية، فبحسب رأيو أيضا أنيا ال تتـ في كقت محدد كتقؼ عند ىذا الحد
 

تطور مناىج تعميم المغة الفرنسية  9.1.1
لقد مرت مناىج تدريس المغة الفرنسية بمراحؿ متعددة، فمنذ القرف التاسع عشر كلغاية األف، تعاقبت 
مناىج كثيرة كمختمفة، فيناؾ مناىج ألغت سابقتيا بشكؿ جدرم، كىناؾ أخرل حاكلت الكقكؼ عمى 

 نكاقص مناىج سبقتيا كمالئمتيا مع المتطمبات الجديدة لمعصر كالمجتمع

 
 .La méthodologie traditionnelleالمناىج التقميدية 
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ككانت ىذه الطريقة مطبقة في تعميـ المغات . الترجمة- كتدعى بالمناىج الكالسيكية أك مناىج القكاعد
كطبقا ليذه الطريقة فإف عمى الطالب أف يتعمـ "بأنو  (1988)فقد حدثنا عنيا خرما كحجاج. األجنبية

المغة األجنبية عف طريؽ التعرؼ عمى القاعدة المغكية كحفظيا، ثـ تطبيقيا بعد ذلؾ عمى استخداـ 
كما أكدا أف أكثر التدريبات شيكعا ىك الترجمة مف المغة القكمية  ."المغة كخصكصا في القراءة كالكتابة

. إلى المغة األجنبية كالترجمة مف المغة األجنبية إلى المغة القكمية
القكاعد  لقد أىممت ىذه المناىج التقميدية الجانب الشفيي المفظي مف المغة بتركيزىا عمى الترجمة،

. كىي بذلؾ لـ تكسب المتعمـ ميارة اإلتصاؿ كالتكاصؿ كلـ تمكنو مف المغة التي يتعمميا.كالكتابة
كما أنيا كانت مناىج متمركزة حكؿ المادة الدراسية ك المعمـ الذم كاف يعتبر منبع المعرفة فيجب أف 

. يطاع طاعة عمياء
كتساب القكاعد افميارات  أنو ال يمكف أف نعد المنياج التقميدم منياجا فعاال، (Besse,1995)أفاد 

. لدل المتعمميف بقيت محدكدة جدا
كأكد لنا أنو أعيد النظر في ىذا النكع مف المناىج في منتصؼ القرف التاسع عشر، مما أدل إلى 

.  ما يسمى بالمناىج المباشرة1902ظيكر في سنة 
 La méthodologie directeالمناىج المباشرة 

  أكؿ المناىج الفعمية في تعميـ المغات األجنبية فقد ظيرت ىذه المناىج في (Puren,1988 )عتبرىاا
عمى عدـ المجكء إلى المغة األـ  يرتكز المنياج المباشر كة لممنياج التقميدمضبداية القرف العشريف مناه

في التعميـ، فالمدرس يستعيف بطرؽ أخرل مثؿ الصكر،األشكاؿ،الحركات كاإليماءات دكف المجكء إلى 
 ميارة  عمى حساب المحادثة  ميارةكما يعطي ىذا المنياج أىمية بالغة إلى.الترجمة إلى المغة األـ

أما تدريس القكاعد الذم كاف أحد ركائز المنياج التقميدم، فقد أصبح يدرس بالطريقة .كتابةاؿ
 . (inductive)اإلستقرائية

كاجيت المناىج المباشرة كغيرىا مف المناىج العديد مف المشاكؿ لعؿ أبرزىا المنع القطعي إلستخداـ 
كما رفضيا . المغة األـ في التعميـ كىذا كاف يتطمب مف المعمميف درجة عالية في إتقاف المغة الشفكية

. ستشارتيـاىؤالء المعمميف لفرضيا مف الجيات الرسمية دكف المجكء إلييـ ك
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 La méthodologie activeمناىج النشاط 
شكمت ىذه المناىج حؿ كسط بيف المناىج التقميدية كالمناىج المباشرة، فقد سمحت باستخداـ بعض 

كعمى عكس المناىج المباشرة التي ركزت عمى المغة الشفكية . تقنيات الترجمة لتسييؿ العممية التعميمية
. عمى حساب المغة المكتكبة، فقد استرجعت ىذه األخيرة مكانتيا في منياج النشاط

. ، كالقكاعد كلكف دكف مبالغة في ذلؾphonologieكما ركزت ىذه المناىج عمى العمـك الصكتية 
 

 .La méthodologie audio-oraleشفوية –مناىج سمعية 
لتمبي حاجة الجيكش األمريكية في تككيف أفراد  ظيرت ىذه المناىج خالؿ الحرب العالمية الثانية،

خترع ما يسمى ايتحدثكف بمغات أخرل غير اإلنجميزية، لذلؾ تـ استدعاء العالـ المغكم بمكمفيمد الذم 
 (. ”méthode de l’armée)بمنياج الجيش

أم تدريبات النطؽ - أف ىذا البرنامج يعتمد أساسا عمى النشاط الشفيي (1994براكف  )أكد لنا
إال  (منياج الجيش)لـ يدـ ىذا المنياج  .كممارسة المحادثة مع إغفاؿ النحك كالترجمة إغفاال تاما

  الذيف صممكا عمى إثره  Lado, Friesسنتيف مف الزمف كلكنو كاف مصدر إلياـ لعمماء أخريف مثؿ 
. (MAO)الشفكم – منياج السمعي 

،الكتابة،اإلستماع  كاف ىدؼ ىذا المنياج ىك إكساب المتعمـ الميارات األربعة لمغة كىي القراءة
كالتحدث بغية استخداميا في الحياة اليكمية، فإتقاف المغة يعني القدرة عمى التكاصؿ عبر القنكات 

 .األربع
 La méthodologie audio-visuelleبصرية – مناىج سمعية 

ظيرت ىذه المناىج في فرنسا إثر الحرب العالمية الثانية، كسيطرت عمى مجاؿ تعميـ المغة الفرنسية 
 ك 1962ككاف أكؿ منياج سمعي بصرم صمـ في فرنسا سنة . 1970 ك1960في السنكات مابيف 

 .”Voix et images de France“* أصكات كصكر مف فرنسا*سمي ب 
كزت ىذه المناىج عمى االستخداـ المشترؾ لمصكت ك الصكرة، كذلؾ عف طريؽ التسجيالت ر

كما ركزت عمى إتقاف الميارات  .المغناطسية كالصكر الثابثة، ثـ الحكار كالنقاش بيف المدرس ك طالبو
. عمى الميارة الكتابية (الكالـ)المغكية األربعة مع إعطاء األكلكية لمميارة الشفكية 

مف بيف إيجابيات ىذا المنياج، أنو كاف مف المناىج السباقة التي أخدت بعيف اإلعتبار البيئة 
. اإلجتماعية لمغة، مما سيؿ العممية التعميمية التعممية ك بشكؿ كبير
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: نتقدت كغيرىا ألسباب كثيرة أىميا ىياكلكنيا 
تتطمب تأىيؿ مف نكع خاص  لممعمميف حتى يصبحكا قادريف عمى تنفيذ ىذا النكع مف  -

 .المناىج
 .تتطمب أيضا كسائؿ كثيرة كباىضة الكمفة مثؿ المسجالت، مختبرات المغة كغيرىا -
 .ال تسمح إال بالعدد القميؿ مف المتعمميف في الصؼ الكاحد -

 
 L’approche communicativeمناىج المدخل التواصمي

-م فرنسا إبتداء مف سنكات السبعينيات، كردة فعؿ معاكسة لممناىج الشفكيةؼظيرت ىذه المناىج 
كأىـ ما يميز ىذه المناىج أنيا متمركزة حكؿ الطالب كحاجياتو  .السمعية كالمناىج السمعية البصرية

أنو جاءت طريقة تعميـ المغة بيدؼ اإلتصاؿ لتضع التراكيب  (1994)لمتكاصؿ، فقد ذكر براكف
فال يككف التركيز عمى القكاعد، بؿ عمى استخداـ المغة الفعمية إلكساب  النحكية في إطار كظيفي،
. الدارس الطالقة الطبيعية

كبالنسبة لبراكف يجب أف تبنى الدركس عمى استعماؿ المغة بصكرة تمقائية بأف تشجع الدارسيف عمى أف 
كأف يككف ذلؾ بإشراؼ المدرس كتكجييو دكف أف . يتعاممكا مع مكاقؼ لـ يسبؽ ليـ أف تدربكا عمييا

كترتكز عند التدريس عمى الكثائؽ الحقيقيية  .يتحكـ ىك فييـ
 

   L`approche  actionnelleالمنحى التفاعمي
أما ىذا النكع مف المناىج، فقد ظير في سنكات التسعينات كىك يقترح أف يتـ التركيز عمى المياـ التي 

. يتعيف القياـ بيا في إطار مشركع ككؿ
طرح )أف المتعمـ يجب أف يككف لديو الدافعية لمقياـ بالميمة المككمة إليو  (Puren,1988)كذكر

. (الخ......األسئمة،المشاركة في الحكار، كتابة رسالة
كأضاؼ أف المتعمـ بحاجة إلى إدراؾ كمعرفة قيمة الميمة المطمكبة منو، كالكيفية التي يتمكف مف 

 .خالليا أف ينجز ىذه الميمة

 
 
 لمغاتمشترك روبي الواإلطار المرجعي األ 10.1.2 
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يعتبر اإلطار المرجعي األكركبي المشترؾ لمغات مرجعا أساسيا عند تصميـ المناىج الخاصة بتعميـ 

، كىك يتضمف 2001المغات في دكؿ اإلتحاد األكركبي، كقد أصدره مجمس اإلتحاد األكركبي سنة 
مجمكعة مف المعايير التي يتكجب االنقياد بيا عند تخطيط كتصميـ المناىج كالبرامج التعميمية الخاصة 

ككصؼ ما يجب أف يتعمـ دارسيف المغة بغية  قدـ ىذا اإلطار مبادئ كتكجييات،بالمغات كقد 
استخداميا مف اجؿ التكاصؿ، كما كضح نكعية المعرفة كالميارات التي ينبغي أف يكتسبيا المتعمميف 

كما حدد ىذا اإلطار أيضا مستكيات الكفاءة لقياس التقدـ .مف أجؿ إتقاف الميارات في سياقيا الثقافي
  .م أحرزه الطالب في كؿ مرحمة مف مراحؿ التعميـذاؿ

لممعمميف  كفر اإلطار المرجعي األكركبي المشترؾ أدكات أساسية لمصممي كمطكرم المناىج،
. حتياجات الحقيقية لممتعمميفالكالمدربيف ككذلؾ لجاف التقكيـ ليكجيكا كيكحدكا جيكدىـ لضماف تمبية ا

الذم يعتبر متعمـ كمستخدـ المغة األجنبية عنصرا  منحى التفاعمي،عمى أساس اؿاإلطار  بني ىذا لقد
 كالتفاعؿ معيا كأف يتفاعؿ مع جتماعيا، عميو تنفيذ مياـ مختمفة في ظركؼ كبيئة معينةافعاال 

 (2000اإلطار المرجعي األكركبي المكحد لمغات،).األخريف فيعرؼ عف نفسو كيعبر عف حاجياتو
 

معايير لوصف مستويات المغة 
 كصؼ الميارات المنشكدة كالمتكقعة مف المتعمـ إلى   لمغات األكركبي المشترؾ المرجعي اإلطارييدؼ

.  كصفا دقيقافي كؿ مرحمة مف مراحؿ التعمـ
: كقد حددت ىذه المستكيات كما يمي

 Niveau Introductif        المستكل التمييدم .1
 Niveau Intermédiaire    المستكل المتكسط .2
       Niveau Seuilالمستكل المقبكؿ  .3
 Niveau Avancéالمستكل المتقدـ  .4
 Niveau Autonomeمستكل االستقاللية  .5
 Niveau Maîtrise مستكل الخبير .6

ثـ جمع اإلطار ىذه المستكيات الفرعية في ثالثة مستكيات أساسية كما ىي مكضحة في الشكؿ 
 :التالي
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C 
 المستخدم  الخبير

B 
 المستخدـ المستقؿ

A 
 المستخدـ المبتدأ

C2 C1 B2 B1 A2 A1 
المستخدـ  المستكل المتكسط المستكل المقبكؿ المستكل المتقدـ مستكل اإلستقاللية مستكل اإلتقاف  

 التمييدم 
 

 
كتسابيا في كؿ مستكل بدقة كبيرة، مما اكما حدد اإلطار مختمؼ الميارات التي ينبغي عمى المتعمـ 

يسيؿ عمى مصمـ المنياج أك البرنامج ميمتو بشكؿ كبير، فيعطيو رؤية كاضحة لمختمؼ الخطكات 
. تباعيا لتصميـ مناىج متكاممة تضمف نجاح عممية تعمـ المغة األجنبيةاالتي عميو 

 
: يمكف تكضيح ىذه الميارات التي حددىا اإلطار األكركبي المشترؾ كما في الجدكؿ التالي

A       
 

A1 
 

ستخداـ التعبيرات اليكمية المألكفة كالعبارات التي تيدؼ  قادر عمى فيـ كا 
. ف يعرؼ نفسو أك غيرهأيستطيع  .إلى تمبية احتياجات محددة

قادر أف يستفسر عف مكاف سكف شخص أخر،عف عائمتو 
 .كاصدقائو،ممتمكاتو،كما بإمكانو اإلجابة عمى نفس النكع مف  األسئمة

 .التحدث إليو  بطريقة بطيئة يستطيع اف يتكاصؿ تكاصال بسيطا إذا ما تـ
A2  قادر عمى فيـ جمؿ معزكلة كعبارات متكررة تتعمؽ بمجاالت عامة مثؿ

كما  .(معمكمات شخصية كعائمية بسيطة، التسكؽ،العمؿ كالبيئة القريبة
يمكنو التكاصؿ مف خالؿ مياـ بسيطة ال تتطمب أكثر مف مجرد تبادؿ 

. معمكمات بسيطة كمباشرة حكؿ مكاضيع مألكفة
بيئتو المباشرة كالتطرؽ إلى  يمكنو أف يصؼ بعبارات بسيطة دراستو،

 .مكاضيع متعمقة بحاجياتو الفكرية
B       B1 

 
كاضح يعمؽ باألمكر الحياتية مثؿ  قادر عمى فيـ النقاط الرئيسية في حكار

. اليكايات المدرسة، العمؿ،
يتمكف مف التعامؿ مع معظـ المكاقؼ التي تنشأ أثناء السفر في بمد يتكمـ 

أك نص بسيط كمتناسؽ حكؿ ا يستطيع أف ينتج حكار. الناس ىذه المغة
. مكضكعات مألكفة

...  أك خالؼ ذلؾحمـأك يمكنو كصؼ حدث معيف، أك تجربة، 
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التحدث عف أمالو كأىدافو،إعطاء األسباب ك تقديـ التفسيرات لمشركع أك 
. فكرة

B2  قادر عمى فيـ األفكار الرئيسة لنص معقد سكاء كاف نصا مممكسا
يمكنو أف . بما في ذلؾ المناقشات الفنية في مجاؿ تخصصو .أكمجردا

يتكاصؿ كيتفاعؿ بدرجة مقبكلة مف الطالقة كالعفكية مثؿ إجراء حكار مع 
. (لغتو األـ)شخص يتكمـ المغة 

يمكنو التعبير بشكؿ كاضح مع تقديـ التفاصيؿ حكؿ مجمكعة كبيرة مف 
،مع إعطاء  كما باستطاعتو إبداء الرأم حكؿ مكضكع شائؾ. المكاضيع

 مزايا كعيكب مختمؼ الخيارات
C    

 
C1 يمكنو . قادر عمى فيـ مجمكعة كاسعة مف النصكص الطكيمة كالمعقدة

.  التحدث بطالقة كعفكية دكف بدؿ جيد في البحث عف العبارات
يمكنو استخداـ المغة بمركنة كفاعمية في حياتو اإلجتماعية كاألكاديمية 

. كالمينية
ظيار .يمكنو التعبير عف المكضكعات المعقدة بشكؿ كاضح كمنظـ جيدا كا 
سيطرتو عمى مختمؼ األدكات التي تمكنو مف تنسيؽ الخطابات 

 .كالنصكص
C2  يمكنو إعادة . قادر عمى فيـ كاستيعاب كؿ ما يسمعو أك يقرأه دكف جيد

بناء األحداث كالحجج مف مختمؼ المصادر المكتكبة كالمسمكعة كتمخيصيا 
. بشكؿ صحيح كمتماسؾ

يمكنو التعبير بتمقائية كعفكية كطالقة كبشكؿ دقيؽ،مع التمييز ألدؽ 
 .المعاني في أكثر النصكص تعقيدا
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الدراسات السابقة 
 الدراسات بالمغة العربية

 
فقد كاجيت الباحثة صعكبة بالغة في  الدراسات العربية التي تناكلت مكضكع منياج تعميمي قميمة جدا،

 .العثكر عمى أبحاث في نفس المكضكع
 

( 2000)عبد الرازق دراسة
تطوير منيج التاريخ بالمرحمة الثانوية عمى ضوء متطمبات الثقافة قاـ عبد الرازؽ بدراسة بعنكاف 

. التاريخية
ىدفت ىذه الدراسة إلى تطكير منيج التاريخ بالمرحمة الثانكية العامة عمى ضكء متطمبات الثقافة 

. التاريخية
: صاغ الباحث أسئمة الدراسة كمايمي

 ما متطمبات الثقافة التاريخية كمدل تكافرىا في منيج التاريخ بالمرحمة الثانكية العامة؟ -
ما اإلطار المقترح لمنيج مطكر في التاريخ بالمرحمة الثانكية العامة قائـ عمى متطمبات الثقافة  -

 التاريخية ؟
 ما تأثير تدريس كحدتيف مف كحدات المنيج المطكر في تحقيؽ أىدافيا؟ -

كلإلجابة عمى أسئمة الدراسة، قاـ الباحث بمراجعة الدراسات ك األبحاث التي تناكلت مكضكع تطكير 
. ىتمت بالثقافة التاريخيةامناىج التاريخ ككذلؾ الدراسات التي 

بالت شخصية مع طالب المرحمة الثانكية لمتعرؼ عمى أرائيـ حكؿ متطمبات الثقافة امؽأجرل كما 
التاريخية الالزمة ليـ مف أجؿ التعرؼ عمييا كحصرىا كالكصكؿ إلى قائمة متطمبات الثقافة التاريخية 

. المناسبة لطالب الثانكية العامة
 عرض الباحث ىذه القائمة بعد إنجازىا عمى أساتذة عمـ التاريخ كأساتذة المناىج كطرؽ التدريس

. لمتعرؼ عمى أىمية المكضكعات المتضمنة في القائمة
كبعد ذلؾ أجرل الباحث تحميال لمحتكل منيج التاريخ لممرحمة المستيدفة في ضكء قائمة متطمبات 

كعمى ضكء القائمة التي أنجزىا، تمت صياغة اإلطار المقترح لممنيج المطكر، كقد . الثقافة التاريخية
. (األىداؼ، المحتكل العاـ، طرؽ التدريس، األنشطة المصاحبة كالتقكيـ)تضمف 
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ثـ قاـ الباحث ببناء كحدتيف مف كحدات المنيج المقترح مف حيث المكضكعات كتحديد المحتكل، 
. األنشط كالكسائؿ التعميمية كطرؽ التدريس المالئمة ككذلؾ أساليب التقكيـ

كما قاـ بإعداد كتاب الطالب يحدد مسؤكلياتو كيكضح لو طريقة التعامؿ مع المكديكالت التعميمية، 
 :كأعد أيضا دليؿ المعمـ، كأدكات التقكيـ لمكحدتيف كتتمثؿ في

 اختبار تحصيؿ - 
 معيار الحكـ عمى مدل اكتساب الطالب لميارات البحث التاريخي -
 اختبار ميارات البحث التاريخي -
 مقياس اإلتجاه نحك مادة التاريخ -

اختار الباحث مجمكعتيف مف طالب الصؼ الثاني ثانكم العاـ كقسميا إلى مجمكعة تجريبية كأخرل 
ضابطة، فدرست المجمكعة التجريبية مكضكعات الكحدتيف المقترحتينف بينما درست المجمكعة 

. الضابطة نفس المكضكعات بمحتكىا الحالي بالكتاب المدرسي
 

يجابي عمى اكتساب الطالب لميارات ااستنتج الباحث مف الدراسة، أف المنيج المطكر المقترح لو أثر 
نو أدل إلى تنمية اإلتجاه اإليجابي نحك أككما . البحث التاريخي باستخداـ التعمـ الذاتي كاإلستقصاء

مادة التاريخ ككذلؾ مستكل التحصيؿ عند الطالب، كقد فسر الباحث ىذه النتائج بأف الكحدتيف التي 
. ىتماـ الطالباالقت   تضمنت مكضكعات تاريخية كأنشطة مناسبة،،قترحيماا

 
 (2004)دراسة عزازي 

تصور مقترح لمنيج في المغة العربية قائم عمى الوعي األدبي لتنمية أجرت الباحثة دراسة بعنكاف 
. ميارات التعبير الكتابي لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية

ىدفت ىذه الدراسة إلى رفع كفاءة  التالميذ في التعبير الكتابي مف خالؿ تصكر لمنيج يزكد التمميذ 
. بالمعمكمات كالخبرات التي تنمي الكعي األدبي لديو

فتقار ىذا اكقد حددت المشكمة في ضعؼ تالميذ المرحمة اإلعدادية في ميارات التعبير الكتابي ك
. الميداف لمداخؿ جديدة يمكف مف خالليا تنمية ميارات التعبير الكتابي

كتساءلت الباحثة عف كيفية تنمية ىذا النكع مف الميارات لدل الطمبة مف خالؿ منيج مقترح في المغة 
. العربية قائـ عمى الكعي األدبي
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: كتصدت لعالج المشكمة المطركحة مف خالؿ عدة أسئمة فرعية ىي
 ما ميارات التعبير الكتابي التي يجب تنميتيا لدل تالميذ المرحمة اإلعدادية؟ -1
 ما مدل تمكف تالميذ المرحمة اإلعدادية مف ىذه الميارات؟ -2
ما أسس بناء منيج في المغة العربية قائـ عمى الكعي األدبي يمكف أف ينمي ميارات  -3

 التعبير الكتابي؟
 ما فاعمية المنيج المقترح في تنمية ميارات التعبير الكتابي لدل الطمبة؟ -4

 
: ككاف مف بيف النتائج التي تكصمت إلييا الباحثة في دراستيا

كضع التصكر النيائي لممنيج المقترح يتضمف النصكص التي تـ اإلتفاؽ عمييا مف قبؿ  -
 .المحكميف

 .كضع دليؿ المعمـ لتدريس المكضكعات المختارة -
 بناء مقياس الكعي األدبي  -

لجأت الباحثة إلى تطبيؽ جزء مف المنيج المقترح عمى  كلمعرفة مدل فاعمية ىذا المنيج المقترح،
كقد .  تمميذا في كؿ مجمكعة38مجمكعتيف،إحداىما تجريبية كاألخرل ضابطة، ككانت العينة تقدر ب

. اختارت الباحثة المجمكعتيف بطريقة عشكائية ك تنتمي كؿ مجمكعة إلى مدرسة مختمفة
حصائيا في متكسطي درجات المجمكعتيف اتكصمت الباحثة بعد عممية التجريب أنو تكجد فركؽ دالة 

في التطبيؽ البعدم لمقياس الكعي األدبي كفي التطبيؽ البعدم الختبار التعبير الكتابي لصالح 
. المجمكعة التجريبية

كعمى ضكء ىذه النتائج، تأكدت الباحثة مف فاعمية المنيج المقترح كالكعي األدبي كأحد المداخؿ 
. التدريسية التي تسيـ في تنمية التعبير الكتابي لدل التالميذ

 
 

( 2005)دراسة سيخة
تصميم منيج في المغة اإلنجميزية لطالب المدرسة الثانوية عمى أساس أجرل الباحث دراسة بعنكاف 

. مدخل الكفاءة في استخدام المغة لالتصال
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نجميزية لطالب المرحمة الثانكية، يقـك اكقد ىدفت ىذه الدراسة إلى محاكلة تصميـ كبناء منيج لغة 
. عمى أساس مدخؿ كفاءة اإلتصاؿ
: كقد طرح الباحث األسئمة التالية

  ما سمات مدخؿ اإلتصاؿ في تدريس المغة اإلنجميزية كمغة أجنبية؟ -1
  كيؼ يمكف أف نصمـ منيج لطالب المدرسة الثانكية في ضكء ىذه السمات؟ -2
  ما تأثير ىذا المنيج عمى مستكل أداء الطالب في كفاءة اإلتصاؿ؟ -3

بعد مراجعة األدب التربكم كالدراسات في مجاؿ تدريب كتعمـ المغة مف أجؿ اإلتصاؿ، تكصؿ الباحث 
إلى تصميـ المنيج المقترح، كمف ثـ أراد قياس فاعمية ىذا المنيج مف خالؿ تصميـ كحدة تدريسة، ثـ 

ختيار العينة مف طالب الصؼ الثالث ثانكم اتـ . تطبيقيا عمى عينة مف طالب الصؼ الثالث ثانكم
 أخصائيا في مجاؿ تدريس المغة اإلنجميزية، كشممت 30 طالبا، كعينة أخرل مف 80كتقدر ب

. كقد استخدـ الباحث استبانتاف لمعرفة اراء الطمبة كالمختصييف.المدرسيف كالمكجييف كأساتذة الجامعة
 

كتكصؿ الباحث إلى النتائج التالية 
رائيـ في االستباف، إذ يعتقدكف أف مستكاىـ في المغة اإلنجميزية بعيدا عف أعبر الطالب عف  -

 يعتقدكف التدريس بطريقة اإلستماع كالحديث يمكف أف فكـ ، المستكل المطمكب في الكفاءة
 .ينمي مستكاىـ في المغة

 عبر المتخصصكف عف أرائيـ في اإلستباف، إذ أنيـ يعتقدكف أف دكر معمـ المغة ىك مساعدة  -
 .المتعمميف عمى مسايرة مكاقؼ الحياة الكاقعية مستخدما المغة اإلنجميزية

 أظيرت نتائج االختبار القبمي ضعؼ مستكل الطالب في المغة اإلنجميزية، كما أظيرت نتائج  -
حكظ، كىذا ما أثبت أف ؿاإلمتحاف البعدم أف مستكل الطالب قد تحسف بالفعؿ كبشكؿ ـ

الطالب قد استفادكا كثيرا مف تدريس الكحدة المشتقة مف المنيج المقترح كبالتالي فاعمية المنيج 
 .المصمـ كمدل أىمية تعميـ المغة بيدؼ المعايشة كاإلتصاؿ

 
الدراسات األجنبية 

( Yucelsin 2008)دراسة
المنياج في تأىيل معممي المغات األجنبية في تركيا قامت الباحثة بدراسة عنكانيا 
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ىدفت ىذه الدراسة إلى تحميؿ منيج المغة الفرنسية في الجامعة التركية مف حيث، مدل تحقيقو 
لألىداؼ المخطط ليا مف قبؿ مصممي ىذا المنياج المطبؽ،كمدل تمبيتو لحاجيات معممي المغة 

. الفرنسية المتدربييف ككذلؾ المدرسييف المدربييف أنفسيـ
قامت الباحثة بكصؼ المنياج المطبؽ لتدريب معممي المغة الفرنسية مف حيث نكع المساقات 

. كعدد الساعات المعتمدة كعدد ساعات الدراسة الفعمية (1،2،3،4)المطركحة لكؿ سنة دراسية
 

: فكانت المساقات مطركحة مف خالؿ أربعة مجاالت كىي
 Langueمجاؿ المغة  1
  Science du languageمجاؿ عمـك المغة  2

 Culture et Litteratureمجاؿ ثقافة كأدب  3
 Didactiqueمجاؿ فف التعميـ  4
 

 ساعة 216ل تدريس المغة بمقدار ؿكجدت الباحثة أنو تـ التركيز في السنة األكلى مف التخصص ع
 276 ساعة، أما في السنة الرابعة كاألخيرة فيركز المنياج عمى فف التعميـ بمقدار 348مف مجمؿ 

.  ساعة384ساعة مف مجمؿ 
ساعة في أربع سنكات الدراسة، كحسب 1416أكدت الباحثة أف معمـ المغة الفرنسية المتدرب يدرس 

معايير اإلطار األكركبي لمغات، يجب عمى ىذا المعمـ أف يبمغ مستكل مستخدـ المغة الخبير 
(C1).كمف . لمغة الفرنسية كلكف في الكاقع ىذا المتعمـ لـ يكتسب ميارات ككفاءات المستخدـ الخبير

قترحت منياجا جديدا كفؽ اىنا أتت أىمية دراسة الباحثة، حيث تساءلت عف اسباب ىذا الخمؿ،ثـ 
. معايير اإلطار األكركربي لتعميـ المغات يحقؽ األىداؼ المنشكدة مف ىذا التخصص

قتراح منياج جديد يتمركز حكؿ حاجيات معمـ المغة الفرنسية، فجمعت المساقات اقامت الباحثة ب
 :المقترحة في أربع مجاالت أيضا كىي

 
 Langueمجاؿ المغة  1
  Science du languageمجاؿ عمـك المغة  2

 Anthropologieculturelleاألنثركبكلكجيا الثقافية  مجاؿ 3
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 Didactiqueمجاؿ فف التعميـ  4
 

قترحث مساقات جديدة كمختمفة ضمف كؿ اكبالرغـ مف تشابو المجاالت بيف المنيجييف إال أف الباحثة 
. ستبداؿ مجاؿ ثقافة كأدب بمجاؿ أنثركبكلكجيا ثقافيةامجاؿ مع 

كحسب معايير اإلطار . ساعة في أربع سنكات1608يدرس المعمـ المتدرب  كفؽ ىذا المنياج الجديد،
فيتـ التركيز في بداية .(B2)األكركربي لمغات، يبمغ المتعمـ مستكل مستخدـ المغة المستقؿ المتقدـ 

 ساعة في السنة األكلى ثـ يتحكؿ 360 ساعة مف مجمكع 120الدراسة عمى تدريس المغة بمقدار 
 ساعة في السنة الرابعة 396 ساعة مف مجمكع 360التركسز تدريجيا لمجاؿ فف التعميـ بمقدار 

 .كاألخيرة مف التخصص
 

 (2008)دراسة وزارة التربية والتعميم المولدوفية 
جراء دراسة لحساب كزارة التعميـ كالشباب بجميكرية مكلدكفيا اقاـ مجمكعة مف الباحثيف ب

RébubliqueMoldove منياج لتعميم المغة الفرنسية لمصفوف مزدوجة المغة  عنكانيا
ىدفت ىذه الدراسة إلى تصميـ منياج لتدريس المغة الفرنسية في المدارس المكلدكفية، كذلؾ لممراحؿ 

: الدراسية التالية
 (مف الصؼ األكؿ إلى الصؼ الرابع) المرحمة االبتدائية  -1
  المرحمة المتكسطة -2
  المرحمة الثانكية  -3

 
في المدارس المكلدكفية يبدأ مف الصؼ األكؿ مف المرحمة  (FLS)إف تعميـ المغة الفرنسية كمغة ثانية 

 ساعات 4 أك 3اإلبتدائية، إلى الصؼ الثالث ثانكم كىي السنة األخيرة مف المرحمة الثانكية، بمعد 
. أسبكعيا

قدـ الباحثيف  كصفا دقيقا لمختمؼ األىداؼ العامة كالخاصة لكؿ مرحمة، ثـ قامكا بتصميـ المنياج 
الجديد، حيث كضحكا بكصؼ دقيؽ نكعية الخبرات كالميارات التي يجب أف يكتسبيا المتعمـ في كؿ 

مرحمة مف مراحؿ التعميـ كفؽ المنحى التكاصمي التفاعمي الذم نادل بيا اإلطار األكركبي لمغات 
 (قراءة، كتابة،إستماع،تعبير شفيي)حيث غطى المنياج المقترح كؿ الميارات األربعة لتعميـ المغات.
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باإلضافة إلى الميارات الثقافية كميارة جديدة يتميز بيا ىذا المنياج كىي ربط المغة الفرنسية بالمكاد 
. العممية األخرل التي يدرسيا المتعمميف

كما قاـ الباحثكف بعد تصميـ منيج  لكؿ مرحمة بإعطاء تكصيات لمصممي محتكل الكتب الدراسية 
المالئمة ليذا المنيج كتكصيات أخرل تتعمؽ بكيفية التقكيـ القائـ عمى الميارات كما مدل إكتساب 

. المتعمـ ليا كذلؾ كفؽ معايير اإلطار األكركبي لمغات
 

 (Makhulu 2009)دراسة 
بناء منياج إلعادة إدراج المغة الفرنسية كمغة أجنبية في دولة ليسوتو قاـ الباحث بدراسة عنكانيا 

Lesotho 
ىدفت ىذه الدراسة إلى تصميـ كبناء منياج لتعميـ المغة الفرنسية كمغة أجنبية في المدارس الثانكية 

. كفؽ األىداؼ المحددة مف قبؿ الدكلة
: كفي البداية طرح الباحث عدة أسئمة حاكؿ اإلجابة عمييا مف خالؿ دراستو نذكر مف بينيا

  المغة الفرنسية كمغة أجنبية في المدرس الثانكية الميسكتكنية؟تدرجلماذا  -1
  كيؼ نصمـ منياج يتناسب مع الحاجات الشخصية كالمينية لممتعممييف؟ -2
 ما ىي األىداؼ التي يجب أف يحققيا ىذا المنياج؟ -3
 ما ىك نكع المحتكل الذم يجب أف يدرس لمطالب بغية تحقيؽ األىداؼ؟ -4
 ما نكع الخبرات التي يجب أف يكتسبيا المتعمـ؟ -5
 ما نكع األنشطة كالكسائؿ التعميمية البيداغكجية المناسبة لتحقيؽ األىداؼ؟ -6
كتساب المتعمميف لمخبرات المقترحة في المنياج؟ اكيؼ نقكـ مدل  -7
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إلجراء ىذه الدراسة، قاـ الباحث بدراسة حاجة المتعميميف ك حاجات المجتمع مف خالؿ إجراء مقابالت 
: ثـ صمـ استبانتيف .  مدارس10مع مدرم المدارس النمكذجية كعددىا 

ختيارىما قصديا اكزع االستبانة األكلى عمى طالب الصؼ األكؿ ثانكم لمدرستيف فقط تـ  -
 . كذلؾ لمكقكؼ عند حاجات ىؤالء الطمبة بشكؿ دقيؽ

 .ك كزع االستبانة الثانية عمى أىالي الطالب -
.  سنة20 ك 12 طالبا تتراكح أعمارىـ بيف 47 طالبة ك48كانت عينة الطالب تقدر ب 

بعد رصد حاجات كميكؿ الطالب كمجاالت إىتماميـ، قاـ الباحث بتصميـ منيج قائـ عمى حاجات 
 حصص 3المتعمـ متبعا المنحى التكاصمي التفاعمي كيغطي ثالثة سنكات مف التدريس، بمعدؿ 

نتياء مدة الدراسة، يككف  اك أكد الباحث أنو كبعد. دقيقة35أسبكعيا حيث مدة الحصة الكاحدة ىك 
. كفؽ معايير اإلطار األكركبي لمغات (A2)الطالب قد بمغ مستكل المستخدـ المبتدأ المتكسط 

كقد ركز المنياج عمى تنمية الميارات األربعة المحددة مف اإلطار األكركبي كىي القراءة، التعبير 
. الكتابي، اإلستماع، التعبير الشفكم

 
: لقد صمـ الباحث منياجو عمى النحك التالي

 . كحدة تمبي تغطي مختمؼ األىداؼ التكاصمية كرتبيا ترتيبا منطقيا مف األسيؿ إلى األعقد20 -
 .كؿ كحدة غطت مجالييف محدديف ىما مجاؿ اإلتصاؿ كالتكاصؿ كالمجاؿ الثقافي -
 (.....التعبير،القكاعد،المعاني كالمفردات)كصؼ لكؿ كحدة مف حيث الخبرات المقترحة  -
 .األنشطة التعميمية المناسبة كالمسيمة لعممية تعميـ فعالة -
 طريقة تقكيـ المنياج المقترح لمعرفة ما مدل تحقيقو لألىداؼ -
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يشمؿ ىذا الفصؿ عرضا لممنيجية التي إتبعتيا الباحثة في دراستيا كالتي تتضمف منيج الدراسة، 

. اجراءات الدراسة كأداتيا ككذلؾ المعالجة اإلحصائية 
 

منيج الدراسة  1.3
 

 الباحثة المنيج الكصفي حيث أنو المنيج المناسب لطبيعة ىذه الدراسة كأىدافيا حيث مف خاللو اتبعت
كذلؾ  مخرجات التعمـ المقصكدة كالمحتكل كالمعارؼ كالميارات المحققة ليذه المخرجات، يمكف كصؼ

.  استراتيجيات التقكيـ المناسبة ليذا التدريس، باإلضافة إلىناسبةطرائؽ تدريسيا كالكسائؿ الـ
 

إجراءات الدراسة  2.3
 
نطالقا مف حاجة جامعة القدس لتصميـ منياج لتدريس المغة الفرنسية لبرنامج بكالكريكس، تبنت ا

طارا االباحثة فكرة تصميـ ىذا المنياج معتمدة عمى معايير اإلطار األكركبي المشترؾ لمغات ككنو 
حيث أف كؿ . حديثا معمكالن بو في كؿ الدكؿ التي تدرس المغة الفرنسية كىي معايير مرجعية المحؾ

المتعمقة بالمغة الفرنسية تقكـ عمى ىذه المعايير كعمى المستكيات كالميارات التي  االمتحانات الدكلية
 .حددىا ىذا اإلطار

حرصان مف الباحثة أف يككف المنياج المقرر لبرنامج البكالكريكس لغة فرنسية كأدابيا منياجا يتسـ 
رتأت أف تصصمو كفقا ليذه المعايير كي تضمف تحقيؽ المخرجات كاألىداؼ ابالحداثة في التعميـ، 

المرجكة كىي طالب متقنكف لميارات المغة الفرنسية، قادركف عمى التعامؿ بيا في حياتيـ اليكمية، 
. اإلجتماعية كالمينية

 بداية تكجيت الباحثة إلى كزارة التربية كالتعميـ، قسـ المناىج لإلطالع عمى جميع اإلتفاقيات المكقعة 
بيف كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية كالحككمة الفرنسية ممثمة بالقنصمية العامة الفرنسية في القدس 

 .كذلؾ بعد الحصكؿ عمى كثيقة تسييؿ الميمة مف قبؿ ادارة كمية التربية بجامعة القدس
 التعميـ  التربية كشتقت الباحثة األىداؼ العامة  ليذا المنياج المقترح، مف أىداؼ كحاجات كزارةا

: الفمسطينية كمف رؤية جامعة القدس كىي كالتالي
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 تشكيؿ نخبة قادرة عمى فيـ الثقافات المختمفة تمكنيا مف التفاعؿ مع العالـ الخارجي  -
 أف تككف فمسطيف أكثر منافسة في السكؽ الدكلي -
 مكانية الكصكؿ إلى كافة كسائؿ اإلعالـ كالتعريؼ بعدالة قضيتنا كالمطالبة بحقكقنا المشركعةا -
 .تككيف ككادر لتدريس المغة الفرنسية في المدارس الفمسطينية، ذكم كفاءة عالية  -
 تطكير تدريس المغات األجنبية في جامعة القدس -
 اعداد مترجمييف مينييف لحاجة سكؽ العمؿ إلييـ  -
 تنمية اإلتجاىات اإليجابية لمطمبة نحك تعمـ المغات األجنبية عامة كالفرنسية خاصة  -
 تنمية اإلتجاىات اإليجابية لمطمبة نحك األدب الفرنسي كتشجيعيـ عمى المطالعة  -
تنمية اىتمامات الطمبة نحك الحضارت كالثقافات األخرل كعمى االنفتاح عمييا أكثر كمحاكلة  -

 .فيميا كالتعامؿ معيا بالطريقة الصحيحة
 تنمية اإلتجاىات اإليجابية لمطمبة نحكمينة تعميـ المغات كباألخص المغة الفرنسية -
 .تنمية اإلتجاىات اإليجابية لمطمبة نحكمينة الترجمة بكؿ أنكاعيا -

 كالخبرات التعميمية كفؽ اإلطار األكركبي المشترؾ لمغات أيضا، برنامج ختارت الباحثة محتكل اؿا
حيث أف ىذا األخير حدد مستكيات المغة كالخبرات كالميارات التي يجب عمى الطالب أف يكتسبيا في 

كما حددت الباحثة الطرؽ كاالستراتيجيات التعميمية التي ارتأتيا مناسبة لكؿ مكضكع  .كؿ مرحمة
أما بالنسبة لتقكيـ التدريس، فقد اقترحت الباحثة طرقا عديدة كمتنكعة لتمكف . كمحققة ألىداؼ الدرس

. معمـ المادة مف تقييـ التعميـ كقياس مدل تحقيؽ األىداؼ المخطط ليا
قامت الباحثة بتصميـ منياج لغة فرنسية لبرنامج بكالكريكس لجامعة القدس، منطمقة مف معايير 

 .اإلطار األكركبي المشترؾ لمغات
 

 :كقد بنت ىذا المنياج الجامعي عمى األسس التالية
السنة الثانية كالثالثة لغة فرنسية بحيث تتككف كؿ سنة مف فصميف دراسييف، يتضمف كؿ فصؿ  -

 .مف عدة مساقات
أما بالنسبة لمسنة الرابعة فاقترحت الباحثة أف تككف سنة تخصص، بإمكاف الطالب أف يختار  -

 :التخصص الذم يناسبو كينسجـ مع ميكلو كتطمعاتو المستقبمية مف بيف التخصصات التالية
 أساليب تدريس لغة فرنسية -
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 أداب كثقافة فرنسية -
 ترجمة  -

صممت الباحثة أيضا إحدل عشرة مساقا اختياريا ك مشتركا لممسارات الثالثة لمبرنامج كعند تصميـ 
البرنامج، اختارت الباحثة تنظيـ المحتكل المقترح تنظيما منطقيا مف األسيؿ إلى األصعب كمف البسيط 

 .إلى األكثر تعقيدا
 مف األخصائييف في مجالي عشرة الباحثة برصد أراء بعد اإلنتياء مف تصميـ المنياج المقترح، قامت 

، كمية العمـك التربكية التابعة لألنركا كجامعة القدس،النجاح الكطنية عمـك التربية كعمـك المغة مف جامعة
 كذلؾ فمسطيف األىمية كأيضا خبراء مف كزارة التربية كالتعميـ العالي كبالتحديد مف قسـ االعتماد كالجكدة
حكؿ تقييميـ لممنياج المقترح كمعرفة مدل تحقيقو لألىداؼ المسطرة مف تعميـ المغة الفرنسية في 

. جامعة القدس
 

 أداة الدراسة 3.3
 

لرصد أراء كتقييـ األخصائييف التربكييف  بعد اطالعيا عمى األدب التربكم،  الباحثة ببناء استبانةقامت
احدل عشر فقرة أرادت الباحثة مف خالليا أف تقيس مدل تحقيؽ كالمغكييف، كتككنت ىذه اإلستبانة مف 

 .المنياج المقترح لألىداؼ كمدل صحة خطكات التصميـ
 
 

 

 المعالجة اإلحصائية  4.3
 

بعد رصد تقييـ مجمكعة الخبراء، لجأت الباحثة لمتحميؿ الكصفي عبر استخراج التكرارات كالنسب 
 .المئكية لنقاط القكة كنقاط الضعؼ لممنياج
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة
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 نتائج الدراسة
 

  فرنسيةاؿ  لغةؿ برنامج الدراسي عرض  التصكر ؿاإلجابة عمى سؤاؿ الدراسة كفي ىذا الفصؿ،  يتـ 
، كما قائـ عمى معايير اإلطار األكركبي المشترؾ لمغات كالمتمركز حكؿ حاجات المجتمع الميني

   .يتضمف الرؤية ك رسالة الدراسة
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الرؤية  
 

مف خالؿ ىذا البرنامج تيدؼ الباحثة إلى تككيف خريج جامعة متحصؿ عمى شيادة في المغة الفرنسية 
مكتسبا معارؼ كخبرات كميارات التكاصؿ بيذه المغة بطالقة عالية باإلضافة إلى تمكنو مف مختمؼ 

 .ميارات التفكير، قادرا عمى التعامؿ مع مختمؼ المكاقؼ في حياتو العممية 
 

 رسالة الدراسة
 

لتحقيؽ الرؤية التي حددتيا الباحثة، قامت بتصميـ برنامج دراسي كفؽ معايير اإلطار المرجعي 
األكركبي لمغات يكسب الطالب مجمكعة مف المعارؼ المغكية كالثقافية  كالقيـ كاإلتجاىات اإليجابية 

كما يمنح . نحك تعمـ المغة الفرنسية كالميارات التحكيمية التي يستطيع أف يستخدميا في حياتو اليكمية
ىذا البرنامج لمطالب المتخرج فرصا كأفاقا مستقبمية كاسعة تمكنو مف خكض الحياة المينية بكفاءة 

. كميارة
 

 :      الدراسةسؤال
 
وما ىي مكوناتو ؟   المقترحالبرنامج الدراسيما شكل  

يكضح لنا ىذا الجدكؿ مخرجات التعمـ المقصكدة ليذا البرنامج الدراسي المقترح مف قبؿ الباحثة 
كالمساقات المطركحة كالمحققة ليذه المخرجات، عدد الساعات المعتمدة لكؿ مساؽ ككذلؾ رقمو 

 .كالمتطمبات السابقة لإللتحاؽ بو
الفصل األول/ السنة الثانية   

مستوايات اإلطار المرجعي 

 األوروبي المشترك للغات
 مخرجات التعلم المقصودة 

المتطلبات 

 السابقة
 رقم المساق 

الساعات 

 المعتمدة

 إسم المساق 

انمستخدو انمبتدأ 

 انتمهيدي

A 1 

ستخدام  طالبا قادرا عمى فيم وا 
التعبيرات اليومية المألوفة والعبارات 

التي تيدف إلى تمبية احتياجات 
ن يعرف عن نفسو أيستطيع .محددة

1لغة فرنسية  3 211**04   

1قواعد 3 213**04   

1التعبير الكتابي والشفوي  3 215**04   
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قادر أن يستفسر عن مكان .أو غيره
سكن شخص أخر،عن عائمتو 

صدقائو، ممتمكاتو،كما بإمكانو أو
اإلجابة عمى نفس النوع من  

يستطيع ان يتواصل تواصال .األسئمة
بسيطا إذا ما تم التحدث إليو  

 . بطريقة بطيئة

 مختبر الصوتيات     3 217**04 

 متطلب إختياري جامعة 3  

 متطلب جامعة أو كلية 3  

 مجموع 18  

الفصل الثاني/ السنة الثانية     

مستوايات اإلطار المرجعي 

 األوروبي المشترك للغات
المتطلبات  مخرجات التعلم المقصودة

 السابقة
 رقم المساق

الساعات 

 المعتمدة

 إسم المساق

انمستخدو انمبتدأ 

 انمتىسط

 

A 2 

قادر عمى فيم جمل معزولة طالبا 
وعبارات متكررة تتعمق بمجاالت 
عامة مثل معمومات شخصية 

وعائمية بسيطة، التسوق،العمل 
كما يمكنو التواصل .(والبيئة القريبة

من خالل ميام بسيطة ال تتطمب 
أكثر من مجرد تبادل معمومات 
بسيطة ومباشرة حول مواضيع 

. مألوفة 
يمكنو أن يصف بعبارات بسيطة 

بيئتو المباشرة والتطرق  ، دراستو
إلى مواضيع متعمقة بحاجياتو 

 الفورية

         2لغة فرنسية   3 212**04 211**04

2قواعد  3 214**04 21**04  

04**215 04**216 3 

التعبير الكتابي والشفوي 

2 

04**217 04**218 3 

مهارات الفهم الكتابي 

 والشفوي

1ورشة لغة  3 310**04 215**04  

 متطلب كلية 3  

 المجموع 18  

الفصل األول/ السنة الثالثة     

مستوايات اإلطار المرجعي 

 األوروبي المشترك للغات
 مخرجات التعلم المقصودة

المتطلبات 

 السابقة
 رقم المساق

الساعات 

 المعتمدة

 إسم المساق

 المستخدم المستقل
 المقبول
B1 

 

 عمى فيم النقاط الرئيسية اقادرطالبا 
واضح يعمق باألمور  في حوار

الحياتية مثل المدرسة، 
يتمكن من التعامل .العمل،اليوايات

مع معظم المواقف التي تنشأ أثناء 
السفر في بمد يتكمم الناس ىذه 

أو  يستطيع أن ينتج حوار. المغة

3لغة فرنسية  3 311**04 212**04  

3قواعد متقدمة  3 313**04 214**04  

1مختبر المحادثة  3 315**04 218**04  

 جغرافية فرنسا 3 317**04 
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نص بسيط ومتناسق حول 
يمكنو وصف .موضوعات مألوفة

حدث معين، أو تجربة، 
التحدث عن أمالو ......حمم

وأىدافو،إعطاء األسباب و تقديم 
 .التفسيرات لمشروع أو فكرة

04**310 04**319 3 

ورشة لغة  

2 

 متطلب تخصص 3  

 المجموع 18  

مستوايات اإلطار المرجعي 

 السنة الثالثة   الفصل  الثاني  مخرجات التعلم المقصودة األوروبي المشترك للغات

 المستخدم المستقل
 التام

B2 

  

 عمى فيم األفكار الرئيسة اقادرطالبا 
لنص معقد سواء كان نصا ممموسا 

بما في ذلك المناقشات .أومجردا
يمكنو أن . الفنية في مجال تخصصو

يتواصل ويتفاعل بدرجة مقبولة من 
الطالقة والعفوية مثل إجراء حوار مع 

. (لغتو األم)شخص يتكمم المغة 
يمكنو التعبير بشكل واضح مع تقديم 

التفاصيل حول مجموعة كبيرة من 
كما باستطاعتو إبداء . المواضيع

الرأي حول موضوع شائك،مع إعطاء 
 .مزايا وعيوب مختمف الخيارات

المتطلبات 

 رقم المساق السابقة

الساعات 

 إسم المساق المعتمدة

4لغة فرنسية  3 312**04 311**04  

4قواعد متقدمة  3 314**04 313**04  

2مختبر محادثة  3 316**04 315**04  

04**317 04**318 3 

المجتمع والثقافة 

 الفرنسية

 متطلب تخصص 3  

 متطلب تخصص 3  

 المجموع 18  

    

أساليب تدريس لغة فرنسية: الفصل األول          تخصص / السنة الرابعة   

 مخرجات التعلم المقصودة 
المتطلبات 

 السابقة
 رقم المساق

الساعات 

 المعتمدة

 إسم المساق

 

 
طالب قادر عمى التخطيط لدرسو 

واختيار األسموب التعميمي المناسب 
والوسيمة المناسبة أيضا وكذلك 

النشاط المساعد في تحقيق األىداف 
المسطرة ، واستعمال التكنولوجيا 

مالحديثة في التعمي  

04**311 04**411 3 

التمهيد لتدريس اللغة 

 الفرنسية

04**318 04**413 3 

تكنولوجيا المعلومات 

في تدريس اللغة 

 الفرنسية

04**312 

 تطبيقات صفية 3 415**04 314**04 

04**318 04**415 3 

النص األدبي في تدريس 

اللغة الفرنسية كلغة 

 أجنبية

04**312 

 التربية العملية 3 417**04 

 متطلب تخصص 3  



 

52 

 المجموع 18    

أساليب تدريس لغة فرنسية: الفصل الثاني         تخصص / السنة الرابعة   

 رقم المساق المتطلبات السابقة مخرجات التعلم المقصودة 
الساعات 

 المعتمدة

 إسم المساق

 

الطالب قادر عمى تحميل كتاب في 
تعميم المغة الفرنسية وتقويمو، كما 

يمكنو اختيار الكتاب المناسب 
وتطبيق عممية التقويم في الصف 

بمختمف انواعيا واساليبيا 
يممك الطالب معمومات عن اإلطار 

في  واألوروبي المشترك لمغات،
عمم المغويات وعن مختمف 

 النظريات المتعمقة بيذا المجال
ومختمف المناحي والميتودلوجيات 
 المتبعة في تدريس المغة الفرنسية

04**411 04**412 3 

 تحليل الكتب المقررة

لتدريس اللغة الفرنسي 

 كلغة أجنبية 

 04**414 3 

التقويم في صف اللغة 

 الفرنسية كلغة أجنبية

 مقدمة في علم اللغويات 3 416**04 415**04

 04**418 3 

تدريب تطبيقي ميداني  
  

 متطلب تخصص 3  

 متطلب تخصص 3  

 المجموع 18  
 

أداب وثقافة فرنسية: الفصل األول          تخصص / السنة الرابعة   

 لمتطلبات السابقة مخرجات التعلم المقصودة 
رقم 

 المساق

الساعات 

 المعتمدة

 إسم المساق

 

طالبا قادرا عمى التعامل مع 
الحضارات والثقافات المختمفة عن 
ثقافتو وقادرا عمى كتابة روايات، 

قصص لألطفال، نصوص 
جراء مقارنات  مسرحية وغيرىا وا 

. بين األدبيات المختمفة 
طالبا قادرا عمى تحميل النصوص 
األدبية ونقدىا ومعرفة المرحمة 

تاريخية  التي ينتمي الوالحقبة 
 .إلييا ىذا النص

 

 أداب فرنسي 3 421**04 

04**318 04**423 3 

الحضارة الفرنسية 

 الحديثة

 04**425 3 

أداب الدول الناطقة  

 بالفرنسية

 ورشة أدبية 3 427**04 

 متطلب تخصص 3  

 المجموع 15  

    

أداب وثقافة فرنسية: الفصل االثاني         تخصص / السنة الرابعة    

 
 مخرجات التعلم المقصودة

 المتطلبات السابقة
رقم 

 المساق

الساعات 

 المعتمدة

 اسم المساق

 

طالبا قادرا عمى التعامل مع 
الحضارات والثقافات المختمفة عن 

 مدخل في األدب المقارن 3 422**04 421**04

دراسة العالقة بين  3 424**04 423**04
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ثقافتو وقادرا عمى كتابة روايات، 
قصص لألطفال، نصوص 

جراء مقارنات  مسرحية وغيرىا وا 
. بين األدبيات المختمفة 

 
 

الثقافات في صف اللغة 

 الفرنسية

 

04**426 

 3 

الحضارة والثقافة 

 الفرنكوفونية

 ورشة كتابة أدبية 3 428**04 

 مشروع التخرج 3  

 متطلب تخصص 3  

 المجموع 18  
 

 

ترجمة: الفصل األول        تخصص / السنة الرابعة   

المتطلبات  مخرجات التعلم المقصودة 

 السابقة
 رقم المساق

الساعات 

 المعتمدة

 إسم المساق

 

طالبا قادرا عمى ترجمة مختمف 
النصوص األدبية والمتخصصة 
ومتمكنا من تقنيات الترجمة 

 المنظورة

 04**431 3 

مبادئ في تقنيات 

 الترجمة

 04**433 3 

ترجمة النصوص 

 األدبية

 الترجمة المنظورة 3 435**04 

1ورشة ترجمة  3 437**04   

 ترجمة متخصصة 3 439**04   

 المجموع 15    

ترجمة: الفصل الثاني   تخصص / السنة الرابعة       

 مخرجات التعلم المقصودة 
المتطلبات 

 السابقة
 رقم المساق

الساعات 

 المعتمدة

 إسم المساق

 

طالبا قادرا عمى ترجمة أفالم 
مختمفة ومتمكنا من الترجمة 

دي عممو ؤالفورية يستطيع أن ي
في الحياة بكل حرفية وميارات 

 عالية

 الترجمة الفورية 3 432**04 

 ترجمة األفالم 3 434**04 

 

04**436 

 الخطأ في الترجمة 3 

 

04**438 

 مشروع التخرج 3 

 متطلب تخصص 3  

 المجموع 15  
 

 

 المساقات اإلختيارية

 مخرجات التعلم المقصودة 
المتطلبات 

 السابقة
 رقم المساق

الساعات 

 المعتمدة

 إسم المساق

طالبا ذوا ثقافة واسعة ممما بمختمف    أدب وسينما 3 **04 
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الموضوعات ومنيا الثقافية 
 واإلجتماعية والسياسية

 العولمة 3 **04 
 فرنسا والعولمة 3 **04 

 
04** 

3 

قراءات في األدب 

 الفرنسي
 ورشة مسرح 3 **04 

 04** 3 

الحياة السياسية 

 الفرنسية
  

 

طالبا يمتمك خبرة في التعامل مع 
األطفال الذين يعانون من صعوبات 

دارة افي التعمم، كما يمتمك ميارة 
 الصف

طالبا قادرا عمى اإلبتعاد عن الطرق 
التقميدية التمقينية في التدريس و  
استخدام مختمف الطرق والوسائل 

التعميمية المشوقة كاستخدام المسرح  

 صعوبات التعلم 3 **04 

 04** 3 

استخدام المسرح في 

 تدريس اللغة الفرنسية

 

04** 

 إدارة الصف 3 

    

 
طالبا متمكنا من ميارات الترجمة  
 المتخصصة منيا والترجمة األدبية

 04** 3 
ورشة ترجمة 

 متخصصة

 ورشة الترجمة األدبية 3 **04 

 المجموع 30    

 
 

 
 

  المقترحلبرنامجتصميم ا 2.4
 

   وصف المساقات المطروحة
  Initiation à la langue  1   1 لغة فرنسية : مساق 
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ىذا المساؽ عمى تعميـ الطالب حركؼ المغة الفرنسية ك المفاىيـ  المغكية البسيطة  مثؿ األرقاـ  يركز
كفصكؿ  السنة،  التعريؼ عف الذات، عف العائمة ك كصؼ بسيط لمشخصيات،  كأياـ األسبكع كأشير
 .األشياء ك األماكف 

 
 :ييدؼ ىذا المساؽ إكساب الطالب الميارات المبينة في الجدكؿ التالي :األىداف العامة لممساق 

األىداؼ 
كالميارات 

التقكيـ الكسائؿ التعميمية طرؽ التدريس المحتكل 

التعريؼ عف 
 النفس -
 العائمة -
 األصدقاء -
زمالء العمؿ أك  -

 الدراسة
 

Les presentations 
كأنت؟ ......أنا إسمي

كأنت؟أيف ..عمرم،  أسكف في 
تسكف؟ 

ىذه عائمتي، كالدم،  كالدتي،  
.. اخي، أختي
ىذه صديقتي /ىذا صديقي

. يسكف في......سمو ا
ىذه زميمتي في العمؿ،  

....... سمياا

عرض النصكص - 
-عرض مكاد سمعية- 

بصرية 
التعميـ المبرمج - 
لعب األدكار - 
 

الكسائؿ السمعية 
البصرية 

- LCD 
كمبيكتر  -

 كأنترنت
 جياز تمفزيكف -

 

تماريف مختمفة -
إختبارات شفكية 

ختبارات تحريرية ا

: كيفية الكصؼ ؿ
 األشخاص -
 األشياء -
 األماكف -

 
 
 

Description de 
personne,lieu et chose 

ىككبير، ىي صغيرة 
 (ة)، قصير(ة)طكيؿ
 (ة)، نحيؼ(ة)جميؿ

مربع، مستطيؿ، مثمث 
... (ة)ضيؽ (ة)كاسع

عرض النصكص - 
كالصكر 

لعب األدكار - 
التعمـ في مجمكعات - 

الكسائؿ السمعية 
البصرية 

صكر فتكغرافية 

تماريف مختمفة -
ختبارات شفكية ا
ختبارات تحريرية ا

 

التعبير عف األنشطة 
كاليكايات 

 
المعب، المطالعة، )

 (........السفر

Parler de ses activités et 
loisirs 

أنا أحب المطالعة، ممارسة 
الرياضة، مشاىدة التمفاز، 

كتشاؼ العالـ، الطبخ،  السفركا 
 ......

عرض النصكص  - 
التعمـ في مجمكعات -
لعب األدكار - 
 

الكسائؿ السمعية 
البصرية 

صكر فتكغرافية 
 

تماريف مختمفة 
ختبارات شفكية ا
ختبارات تحريرية ا

تماريف مختمفة -الكسائؿ السمعية عرض النصكص  Parler desالتحدث عف 
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 مختمؼ الميف -
التخصصات  -

 كمجاؿ الدراسة
الجنسيات  -

professions,nationalités,ét
udes0 
أحب أف أصبح طبيبا، ميندسا، 

مدرسة 
كالدم محامي، كالدتي 

........ مديرة
صناعي /أدبي/عممي 

... الطب، اليندسة
..  أنا فمسطيني، فرنسي

-عرض مكاد سمعية- 
بصرية 

التعميـ المبرمج - 
لعب األدكار - 
التعميـ اإللكتركني - 
 

البصرية 
- LCD 
كمبيكتر  -

 كأنترنت
 جياز تمفزيكف -
 جياز مسجؿ -

 

ختبارات شفكية ا
ختبارات تحريرية ا

التصرؼ في بعض 
المكاقؼ 

البيع كالشراء في  -
 دكاف

طمب كجبة في  -
 مطعـ

 شراء تذكرة لمسفر -
التسجيؿ في  -

 جامعة/مكتبة
حجز غرفة في  -

فندؽ 

Se comporter dans 
différentes situations de 
vie quotidienne 

.... أنا أريد أف أشترم
كـ السعر مف فضمؾ؟ 

أيف قائمة الطعاـ؟ 
أريد كجبة مككنة مف 

؟ ...كـ سعر تذكرة ؿ
... أكقات المغادرة، الكصكؿ

. أريد قائمة بعنكانيف الفنادؽ
كـ .أكد حجز غرفة في فندقكـ

سعر الميمة ؟  
ما نكع الخدمات المقدمة؟ 

أرغب في التسجيؿ في المكتبة،  
ما ىك الممؼ المطمكب؟ 
 تعبئة استمارة التسجيؿ

 

عرض النصكص 
-عرض مكاد سمعية- 

بصرية 
التعميـ المبرمج - 
لعب األدكار - 
التعميـ اإللكتركني - 
 

الكسائؿ السمعية 
البصرية 

- LCD 
كمبيكتر  -

 كأنترنت
 جياز تمفزيكف -
 جياز مسجؿ -

 

 ةتماريف مختمؼ-
ختبارات شفكية ا

إختبارات تحريرية 

كيفية الترحيب 
كاإلستقباؿ 

في البيت،   

Salutations et accueil 
أىال كسيال 

مرحبا، صباح الخير، مساء الخير 
ليمة سعيدة 

 

عرض النصكص 
-عرض مكاد سمعية- 

بصرية 
التعميـ المبرمج - 
لعب األدكار - 
التعميـ اإللكتركني - 

الكسائؿ السمعية 
البصرية 

- LCD 
كمبيكتر  -

 كأنترنت
 جياز تمفزيكف -
 جياز مسجؿ -

 تماريف مختمفة 
ختبارات شفكية ا
ختبارات تحريرية ا
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تحديد المكاقع، 

األماكف كاإلتجيات 
Situer les places,lieux et 
directions 
الكتب عمى المكتب، فكؽ، تحت، 

أعمى،  
أسفؿ، عمى يميف،  عمى شماؿ،  

شماؿ فرنسا، جنكب، شرؽ، 
غرب، كسط 

تقع باريس في شماؿ فرنسا 
تقع الخميؿ في جنكب فمسطيف  

عرض النصكص 
-عرض مكاد سمعية- 

بصرية 
التعميـ المبرمج - 
لعب األدكار - 
التعميـ اإللكتركني - 
 

الكسائؿ السمعية 
البصرية 

- LCD 
كمبيكتر  -

 كأنترنت
 جياز تمفزيكف -
 جياز مسجؿ -
 خرائط لفرنسا -
خرائط -

 لفلسطين

تماريف مختمفة -
ختبارات شفكية ا
ختبارات تحريرية ا

التمكف مف  
 1000العد إلى  -
معرفة األياـ،  -

 األشير
معرفة الفصكؿ  -

 األربعة
 التحدث عف الطقس -
تحديد  -

 (الساعات)الكقت

Savoir compter,les 
jours,les mois,les 
saisons,parler du climat 
et de l’heure 

 1000 إلى 1األرقاـ مف 
...... أياـ األسبكع ىي
...... أشير السنة ىي

...... الفصكؿ األربعة ىي
كيؼ ىك الجك؟ 

.... الجك حار، الجك بارد، مشمس
كـ الساعة مف فضمؾ؟ 

............ الساعة
الصباح، المساء،  بعد الظير، 

. الميؿ

عرض النصكص 
-عرض مكاد سمعية- 

بصرية 
التعميـ المبرمج - 
لعب األدكار - 
التعميـ اإللكتركني - 
 

الكسائؿ السمعية 
البصرية 

- LCD 
كمبيكتر  -

 كأنترنت
 جياز تمفزيكف -
 جياز مسجؿ -

كسائؿ مكتكبة مثؿ 
-النص، الكتب

مجاالت 

تماريف مختمفة -
ختبارات شفكية ا
ختبارات تحريرية ا

بعض العادات 
الغذائية الفرنسية 

معرفة مصطمحات 
تتعمؽ بالخضار 

كالفكاكو كاألطعمة  
 

 

Connaître les fruits, 
légumes  
Ce qu’on mange en 
france …. 

..... ماذا يتناكؿ الفرنسيكف في 
 فطكر الصباح -
 الغذاء -
 العشاء -

عرض النصكص 
-عرض مكاد سمعية- 

بصرية 
التعميـ المبرمج - 
لعب األدكار - 
التعميـ اإللكتركني - 

 
 

الكسائؿ السمعية 
البصرية 

- LCD 
كمبيكتر  -

 كأنترنت
 جياز تمفزيكف -
 جياز مسجؿ -

كسائؿ مكتكبة مثؿ 

 تماريف مختمفة 
ختبارات شفكية ا
ختبارات تحريرية ا
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-النص، الكتبفي الحفالت كالمناسبات 
مجاالت 

 
       Module  grammaire communicative   1  1مساق قواعد 

 
ىذا المساؽ تعميـ الطالب مبادلء قكاعد المغة الفرنسية البسيطة مثؿ مجمكعة الضمائر، أدكات  يتناكؿ

. التعريؼ، الممكية، اإلشارة، النفي كغيرىا مف أساسيات القكاعد ككيفية استخداميا في مكاقؼ بسيطة
 

 مف خالؿ ىذا المساؽ سكؼ يتعمـ الطالب القكاعد المبينة في الجدكؿ التالي:األىداف العامة لممساق
األىداؼ 
كالميارات 

التقكيـ الكسائؿ التعميمية  طرؽ التدريس المحتكل 

مجمكعة الضمائر 
      الكينكنة 

Verbe  être  
  Verbeالممكية

avoir   
ككيفية استعماليا 

........أنا ،أنت، ىك،ىي  
Je suis palestinien 
 
Etre + adjectif 
J`ai un voiture 
Avoir + nom 

 المحاضرة -
التطبيقات مف  -

 خالؿ التماريف
 التعمـ المبرمج -

 

كتر مالكمب -
 كاألنترنت

 أقراص مضغكطة -
 كتب  -
كتب تطبيقات  -

تماريف -
مختمفة 

ختبارات ا
شفكية 

ختبارات ا
تحريرية 

ادكات التعريؼ 
ككيفية اإلستعماؿ 

 حالة المعرفة -
حالة النكرة  -

أدكات المعرفة 
Le – la –l`-les 
تستعمؿ لألشياء كاألسماء المعرفة 
Le garcon 
La fille 
L`hotel 
Les classes 

 المحاضرة -
التطبيقات مف  -

 خالؿ التماريف
 التعمـ المبرمج -

 

كتر مالكمب -
 كاألنترنت

 أقراص مضغكطة -
 كتب  -
كتب تطبيقات - 

تماريف مختمفة 
ختبارات ا

شفكية 
ختبارات ا

تحريرية 

  Un – une –des 
تستعمؿ لألشياء كاألسماء  النكرة 
Un garcon 
Une fille 

 المحاضرة -
التطبيقات مف  -

 خالؿ التماريف
 التعمـ المبرمج -

كتر مالكمب -
 كاألنترنت

 أقراص مضغكطة -
 كتب  -

تماريف مختمفة 
ختبارات ا

شفكية 
ختبارات ا
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Des maisons   - تحريرية كتب تطبيقات
تصريفات أفعاؿ 

المجمكعة األكلى في 
المضارع 

 .....أفعاؿ مثؿ يغني، يذىب، يأكؿ
Chanter, manger, 
ecouter,aller…………. 

 نيايات األفعاؿ 
Je – (e),        Nous – (ons) 
Tu – (es)      Vous-     (ez) 
Il/Elle – (e)   Ils/Elles –(ent) 

 المحاضرة -
التطبيقات مف  -

 خالؿ التماريف
 التعمـ المبرمج -

 

كتر مالكمب -
 كاألنترنت

 أقراص مضغكطة -
 كتب  -
كتب تطبيقات - 

تماريف مختمفة 
ختبارات ا

شفكية 
ختبارات ا

تحريرية 

تحكيؿ الجممة مف 
المؤنث إلى المذكر 

كبالعكس 
تحكيؿ الجممة مف 
المفرد إلى الجمع 

كبالعكس 

Un chanteur Francaise-  
Une chanteuse francaise 

 
Une chaise longue- 
Des chaises  longues 

 المحاضرة -
التطبيقات مف  -

 خالؿ التماريف
التعمـ المبرمج  -

كتر مالكمب -
 كاألنترنت

 أقراص مضغكطة -
 كتب  -
كتب تطبيقات - 

تماريف مختمفة 
ختبارات ا

شفكية 
ختبارات ا

تحريرية 

استعماؿ النفي 
كأدكاتو 

Maman prepare le gateau 
Maman ne prepare pas le 
gateau 

كيفية استخداـ أدكات النفي  
Sujet + ne + verbe +pas 

 المحاضرة -
التطبيقات مف  -

 خالؿ التماريف
 التعمـ المبرمج -

 

كتر مالكمب -
 كاألنترنت

 أقراص مضغكطة -
 كتب  -
كتب تطبيقات - 

تماريف مختمفة 
إختبارات 
شفكية 

ختبارات ا
تحريرية 

أدكات اإلستفياـ 
بإستعماؿ 

Est – ce que 
……? 

Qu`est-ce que tu manges? 
Ou est –ce que tu vas ? 
Comment est –ce que ….. ? 
 

 المحاضرة -
التطبيقات مف  -

 خالؿ التماريف
 التعمـ المبرمج -

 

كتر مالكمب -
 كاألنترنت

 أقراص مضغكطة -
 كتب  -
كتب تطبيقات - 

تماريف مختمفة 
ختبارات ا

شفكية 
ختبارات ا

تحريرية 
أسماء اإلشارة 

كأدكاتيا 
Ce –cet –cette- ces 
Ce  garcon est blond 
Cette fille est brune 
Cet  hotel est nouveau 
Ces maisons sont belles 

 

 المحاضرة -
التطبيقات مف  -

 خالؿ التماريف
 التعمـ المبرمج -

 

كتر مالكمب -
 كاألنترنت

 أقراص مضغكطة -
 كتب  -
كتب تطبيقات - 

تماريف مختمفة 
ختبارات ا

شفكية 
ختبارات ا

تحريرية 

أدكات الممكية في 
 حالة المفرد 

كقكاعد إستخداميا 

Mon –Ma-Mes 
Ton –Ta –Tes 
Son – Sa- Ses 

 المحاضرة -
التطبيقات مف  -

 خالؿ التماريف

كتر مالكمب -
 كاألنترنت

 أقراص مضغكطة -

تماريف مختمفة 
ختبارات ا

شفكية 
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 التعمـ المبرمج -
 

 كتب  -
كتب تطبيقات - 

ختبارات ا
تحريرية 

أدكات الممكية في 
حالة الجمع 

كقكاعد إستخداميا 

Notre – votre – leur 
Nos -  vos- leurs 

 المحاضرة -
التطبيقات مف  -

 خالؿ التماريف
التعمـ المبرمج  -

كتر مالكمب -
 كاألنترنت

 أقراص مضغكطة -
 كتب  -
كتب تطبيقات - 

تماريف مختمفة 
ختبارات ا

شفكية 
ختبارات ا

تحريرية 
تصريؼ أفعاؿ 

األكلى  المجمكعة 
 في الماضي

 
Le passé 
compose  

J`ai téléphoné à ma sœur 
Nous avons  regardé le match 
Sujet + auxilliaire avoir + 
participe passé  

 المحاضرة -
التطبيقات مف  -

 خالؿ التماريف
 التعمـ المبرمج -

 

كتر مالكمب -
 كاألنترنت

 أقراص مضغكطة -
 كتب  -
كتب تطبيقات - 

تماريف مختمفة 
ختبارات ا

شفكية 
ختبارات ا-

تحريرية 

تصريؼ أفعاؿ 
المجمكعة األكلى في 

 المستقبؿ
Le future 
simple 

Je mangerai ma soupe 
Nicole et François couperont le 
gateau    
Les terminaisons 
Je –erai          Nous –erons 
Tu – eras       Vous - erez 
Il/Elle – era   Ils/Elles- eront 

 المحاضرة -
التطبيقات مف  -

 خالؿ التماريف
 التعمـ المبرمج -

 

كتر مالكمب -
 كاألنترنت

 أقراص مضغكطة -
 كتب  -
كتب تطبيقات - 

تماريف مختمفة 
ختبارات ا

شفكية 
ختبارات ا

تحريرية 

تصريؼ أفعاؿ 
المجمكعة األكلى في 

 المستقبؿ
Le futur proche 

Christine va laver la vaisselle, 
Nous allons ranger la table 
 
Règle : 
Sujet + Aller + infinitif 
 

 المحاضرة -
التطبيقات مف  -

 خالؿ التماريف
 التعمـ المبرمج -

 

كتر مالكمب -
 كاألنترنت

 أقراص مضغكطة -
 كتب  -
كتب تطبيقات - 

تماريف مختمفة 
ختبارات ا

شفكية 
ختبارات ا

تحريرية 

التساؤؿ عف السبب 
؟ ....لماذا

كتقديـ التفسير   
........ ألنو

Pourquoi tu es en retard? 
Parce que ma voiture est en 
panne. 

 المحاضرة -
التطبيقات مف  -

 خالؿ التماريف
 التعمـ المبرمج -

 

كتر مالكمب -
 كاألنترنت

 أقراص مضغكطة -
 كتب  -
كتب تطبيقات - 

تماريف مختمفة 
ختبارات ا

شفكية 
ختبارات ا

تحريرية 
  التعبير عف الكمية

 كنفييا
Les quantificateurs  
Beaucoup de  farine 

 المحاضرة -
التطبيقات مف  -

كتر مالكمب -
 كاألنترنت

تماريف مختمفة 
ختبارات ا
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 Un peu  de lait 
Trop de  bruit      
Assez de   
Très + adjectif 
Je ne veux pas beaucoup de 
sucre. 

 خالؿ التماريف
 التعمـ المبرمج -

 

 أقراص مضغكطة -
 كتب  -
كتب تطبيقات - 

شفكية 
ختبارات ا

تحريرية 

أفعاؿ األمر مف 
 المجمكعة األكلى

 

Impératif 
Mange ta soupe 
Rangez votre chambre 
Regardons un film  

 المحاضرة -
التطبيقات مف  -

 خالؿ التماريف
 التعمـ المبرمج -

 

كتر مالكمب -
 كاألنترنت

 أقراص مضغكطة -
 كتب  -
 كتب تطبيقات- 

تماريف مختمفة 
ختبارات ا

شفكية 
ختبارات ا

 تحريرية
تصريؼ أفعاؿ 

المجمكعة الثانية في 
 المضارع 

Verbes du 2 
groupe en  Ir 

Choisir –Finir –Etablir 
Je –(is)            Nous- (issons) 
Tu- (is)             Vous –( issez) 
Il/Elle –(it)    Ils/Elles –(issent) 

 المحاضرة -
التطبيقات مف  -

 خالؿ التماريف
 التعمـ المبرمج -

 

كتر مالكمب -
 كاألنترنت

 أقراص مضغكطة -
 كتب  -
 كتب تطبيقات- 

تماريف مختمفة 
ختبارات ا

شفكية 
ختبارات ا

 تحريرية

تصريؼ أفعاؿ 
المجمكعة الثانية في 

 الماضي 

Verbes du 2eme groupe au 
passé-composé. 
Choisir- Finir –Etablir 
J’ai fini               Nous avons 
fini 
Tu as fini             Vous avez 
fini 
Il/Elle a fini         Ils/Elles ont 
fini  
Régle:sujet+ avoir+ participe 
passé  

 المحاضرة -
التطبيقات مف  -

 خالؿ التماريف
 التعمـ المبرمج -

 

 كتر كاألنترنتمالكمب-
 أقراص مضغكطة -
 كتب  -
 كتب تطبيقات- 

تماريف مختمفة 
ختبارات ا

شفكية 
ختبارات ا

 تحريرية
  

تصريؼ األفعاؿ 
 في   الذاتية

المضارع 

Les verbes pronominaux 
Se reposer- Se réveiller- Se 
lever 
Je me repose      Nous nous 
reposons 

 المحاضرة -
التطبيقات مف  -

 خالؿ التماريف
 التعمـ المبرمج -

 

 
كتر مالكمب -

 كاألنترنت
 أقراص مضغكطة -
 كتب  -

تماريف مختمفة 
ختبارات ا

شفكية 
ختبارات ا

تحريرية 
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Tu te reposes       Vous vous 
reposez 
Il/Elle se repose   Ils/Elles se 
reposent 

كتب تطبيقات - 

 
 production orale et écrite     1مساق التعبير الكتابي والشفوي 

 
يسعى ىذا المساؽ إلى تمكيف الطالب مف إستعماؿ ما تعممو في المساقيف السابقيف،  كذلؾ مف خالؿ 
جراء محادثات كحكارات حيث يتمكف المتعمـ مف استخداـ الميارات التي  كتابة فقرات كجمؿ بسيطة كا 

. تـ اكتسابيا
 

عند اإلنتياء مف ىذا المساؽ، سيككف الطالب قادرا عمى الميارات المبينة في :األىداف العامة لممساق
: الجدكؿ التالي 

التقكيـ  الكسائؿ التعميمية طرؽ التدريس المحتكل األىداؼ كالميارات 
كبطاقة  (إلكتركنية)كتابة رسالة 

بريدية  
Ecriture d’une lettre 
Ecriture d’une carte 
postale 
خطكات كتابة الرسالة كالبطاقة  

 كتابة رسالة لصديؽ -
كتابة بطاقة بريدية لفرد مف  -

العائمة 

اإللقاء كالمناقشة - 
العرض - 
العمؿ في - 

مجمكعات  
اإلكتشاؼ - 
 

رسائؿ كبطاقات - 
مكتكبة 
كاألنترنت  الكمبيكتر

 

كتابة رسائؿ -
كبطاقات 

ختبارات ا
تقييمية 

كتابة  بطاقة دعكة غير رسمية 
 (....لألصدقاء، أفراد العائمة)

Ecriture d’une invitation 
non formelle 
 خطكات كتابة دعكة غير رسمية

 كتابة دعكة لعيد ميالد -
 كتابة دعكة لحفمة زفاؼ -
 كتابة دعكة لحفمة نجاح -
كتابة دعكة لمإلنضاـ إلى  -

رحمة 

اإللقاء كالمناقشة 
العرض - 
العمؿ في - 

مجمكعات  
اإلكتشاؼ - 

رسائؿ كبطاقات - 
مكتكبة 

الكمبيكتركاألنترنت 
 

كتابة رسائؿ -
كبطاقات 

ختبارات ا
تقييمية 
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إنشاء حكار بيف شخصيف تقابمكا 
ألكؿ مرة 

 (كتابي كشفكم)

Dialogue de 
présentation 

جراء حكار بيف  كتابة كا 
شخصيف أك عدة أشخاص في 

 :مكاقؼ مختمفة مثؿ
 الجامعة/في المدرسة  -
 في العمؿ  -
 في حفؿ  -
 مكقؼ حافالت/في مطار  -
 دكاف/ في السكؽ  -
سينما /في مطعـ  -

اإللقاء كالمناقشة - 
العرض - 
العمؿ في - 

مجمكعات  
اإلكتشاؼ - 
لعب األدكار - 
  -

كتب كمجالت - 
فيديك كتمفزيكف - 

الكمبيكتر كاألنترنت 
 LCDجياز -
أقراص مضغكطة - 
 مسجؿجياز - 

 تماريف تطبيقية 
شفكية ككتابية 

ختبارات شفكية ا
ككتابية 

  

كتابة بطاقة دعكة رسمية   
دعكة إلجتماع، إحتفاؿ )

 (....رسمي،عشاء عمؿ

Ecriture d’une invitation 
formelle 

خطكات كتابة دعكة رسمية 
 كتابة دعكة إلجتماع -
 كتابة دعكة إلحتفاؿ رسمي -
 كتابة دعكة لعشاء عمؿ -

اإللقاء كالمناقشة 
العرض - 
العمؿ في - 

مجمكعات  
اإلكتشاؼ - 
لعب األدكار - 

رسائؿ كبطاقات - 
مكتكبة 

الكمبيكتركاألنترنت - 
 

كتابة رسائؿ 
كبطاقات 

ختبارات ا
تقييمية 

كتابة كصؼ ألشخاص كأماكف، ثـ 
 (تعبير شفكم)مناقشتيا

Ecriture descriptive  
 كصؼ فرد مف العائمة  -
 كصؼ صديؽ حميـ  -
 ممثؿ/كصؼ لمغني  -
 كصؼ لممنزؿ  -
كصؼ لمحي السكني   -

اإللقاء كالمناقشة 
العرض - 
العمؿ في - 

مجمكعات  
اإلكتشاؼ - 
لعب األدكار - 

كتب كمجالت - 
فيديك كتمفزيكف - 

الكمبيكتر كاألنترنت 
 LCDجياز -
أقراص مضغكطة - 
  مسجؿجياز- 
 صكر كخرائط-

تماريف -
تطبيقية شفكية 

ككتابية 
ختبارات شفكية ا

ككتابية 

مناقشة حكؿ اليكايات 
كتابة كؿ طالب ليكاياتو كالتحدث 

عنيا 
 
 
 
 
 
 

Production écrite et 
orale sur les loisirs 

تعبير كتابي عف مختمؼ 
اليكايات، ثـ يقـك الطالب 

بعرض نصو  
 السفركالتنزه  -
 ممارسة الرياضة كالمعب  -
 المسرح كالسينما  -
 الرسـ   -

اإللقاء كالمناقشة 
العرض - 
العمؿ في - 

مجمكعات  
اإلكتشاؼ - 
لعب األدكار - 

كتب كمجالت - 
فيديك كتمفزيكف - 

الكمبيكتر كاألنترنت 
 LCDجياز -
أقراص مضغكطة - 
  مسجؿجياز- 
 صكر -

 تماريف تطبيقية 
شفكية ككتابية 

ختبارات شفكية ا
ككتابية 



 

64 

 
 
 

 اإلستماع لألغاني  -
 مشاىدة التمفاز  -
 المطالعة كالكتابة  -
 استعماؿ األنترنت -
 زيارة العائمة كاألصدقاء  -

كتابة إعالنات 
 

Ecriture d’annonces  
كتابة إعالنات  

 إعالف بيع كشراء عقار -
 إعالف بحث عف كظيفة -
 إعالف بحث عف مراسؿ -

 

اإللقاء كالمناقشة 
العرض - 
العمؿ في - 

مجمكعات  
اإلكتشاؼ - 
لعب األدكار - 

كتب كمجالت - 
فيديك كتمفزيكف - 

الكمبيكتر كاألنترنت 
 LCDجياز -
أقراص مضغكطة - 
  مسجؿجياز- 
 صكر -

تماريف -
تطبيقية كتابية 

ختبارات كتابية ا

كتابة بحث صغير عف مينة معينة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réalisation d’un petit 
exposé sur une 
profession 

يختار الطالب مينة معينة 
كيجرم بحثا صغيرا عنيا 

 ميندس  -
 طبيب -
 محامي -
 كزير -
 مدير مدرسة -
 رئيس الجامعة -
 أستاذ -
 العب كرة قدـ -
 دحدا/نجار -

اإللقاء كالمناقشة 
العرض - 
العمؿ في - 

مجمكعات  
اإلكتشاؼ - 
لعب األدكار - 

كتب كمجالت - 
فيديك كتمفزيكف - 

الكمبيكتر كاألنترنت 
 LCDجياز -
أقراص مضغكطة - 
  مسجؿجياز- 
 صكر -

 تماريف تطبيقية 
شفكية ككتابية 

ختبارات شفكية ا
ككتابية 

نقاش حكؿ كسائؿ اإلتصاالت 
الحديثة 

 

Discussion sur les 
produits de 
communication 
إجراء نقاشات كحكارات حكؿ 
كسائؿ اإلتصاالت الحديثة 

 التمفكف النقاؿ -
األنترنت  -

اإللقاء كالمناقشة 
العرض - 
العمؿ في - 

مجمكعات  
اإلكتشاؼ - 
لعب األدكار - 

كتب كمجالت - 
فيديك كتمفزيكف - 

الكمبيكتر كاألنترنت 
 LCDجياز -
أقراص مضغكطة - 
  مسجؿجياز- 
 صكر -

تماريف -
تطبيقية شفكية 

ككتابية 
ختبارات شفكية ا

ككتابية 
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نقاش حكؿ العادات الغذائية 
الفرنسية كالفمسطينية 

Discussion sur les 
traditions 
gastronomiques 
française et 
palestinienne 
البحث ك مناقشة حكؿ  العادات 

الغذائية في فرنسا ك في 
فمسطيف، كمككنات  

 كجبة الفطكر -
 كجبة الغذاء -
 كجبة العصر -
 كجبة العشاء -
وجباتتقدمفيالمناسبات -

 مثلاألعراسواألعياد

اإللقاء كالمناقشة 
العرض - 
العمؿ في - 

مجمكعات  
اإلكتشاؼ - 
لعب األدكار - 

كتب كمجالت - 
فيديك كتمفزيكف - 

الكمبيكتر كاألنترنت 
 LCDجياز -
أقراص مضغكطة - 
  مسجؿجياز- 
 صكر فكتغرافية-

تماريف -
تطبيقية شفكية 

ككتابية 
ختبارات شفكية ا

ككتابية 

كتابة رسالة مباركة لمناسبة معينة 
 

Ecriture d’une lettre de 
félicitation 

خطكات كتابة رسالة مباركة 
لمناسبة سعيدة 

 خطبة/زكاج -
 تخرج/ نجاح  -
 ترقية/حصكؿ عمى عمؿ -

اإللقاء كالمناقشة 
العرض - 
العمؿ في - 

مجمكعات  
اإلكتشاؼ - 
لعب األدكار - 

رسائؿ كبطاقات - 
مكتكبة 

الكمبيكتركاألنترنت - 
 

كتابة رسائؿ 
كبطاقات 

ختبارات ا-
تقييمية 

التعبير عف  
 األذكاؽ -
المشاعر  -

Expression écrite et 
orale sur les goûts et 
les sentiments 
التعبير الكتابي كالشفكم عف 

األذكاؽ كالمشاعر 
 الذكؽ في الطعاـ -
 الذكؽ في المباس كاألزياء -
 المنازؿ/الذكؽ في الديككر -
 الحزف/مشاعر الفرح -
 مشاعرالصداقة  -
 مشاعر الممؿ -
 مشاعر التعب -

اإللقاء كالمناقشة 
العرض - 
العمؿ في - 

مجمكعات  
اإلكتشاؼ - 
لعب األدكار - 

كتب كمجالت - 
فيديك كتمفزيكف - 
الكمبيكتر كاألنترنت -
 LCDجياز -
أقراص مضغكطة - 
  مسجؿجياز- 
 غرافيةكصكر فكت-

 تماريف تطبيقية 
شفكية ككتابية 

ختبارات شفكية ا
ككتابية 
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الفشؿ /مشاعر النجاح -
  تعابير األداب في فرنسا

 
Règles de politesse en 
France 

 أداب ااإلستقباؿ  -
 أداب الضيافة  -
 أداب الحكار  -
 أداب الطاكلة  -
 أداب السالـ كالشكر  -

اإللقاء كالمناقشة 
العرض - 
العمؿ في - 

مجمكعات  
اإلكتشاؼ - 
لعب األدكار - 

كتب كمجالت 
فيديك كتمفزيكف - 
الكمبيكتر كاألنترنت -
 LCDجياز -
أقراص مضغكطة - 
  مسجؿجياز- 
 غرافيةكصكر فكت-

تماريف -
تطبيقية شفكية 

ككتابية 
ختبارات شفكية ا

ككتابية 

نقاش حكؿ مكضكع مختمؼ طرؽ 
المكاصالت في فرنسا كفي 

فمسطيف 

Différents moyens de 
transports en France 

 القطار القطار السريع  -
 قطار األنفاؽ  -
 الحافالت  -
 الخطكط الجكية  -
 الخطكط البحرية  -
 سيارات األجرة  -
دراجات األجرة   -

اإللقاء كالمناقشة 
العرض - 
العمؿ في - 

مجمكعات  
اإلكتشاؼ - 
 

كتب كمجالت 
فيديك كتمفزيكف - 
الكمبيكتر كاألنترنت -
 LCDجياز -
أقراص مضغكطة - 
 غرافيةكصكر فكت-

تماريف -
تطبيقية شفكية 

ككتابية 
ختبارات شفكية ا

ككتابية 

نقاش حكؿ الحياة اليكمية  
 

La vie quotidienne 
 العمؿ كالدراسة  -
 اليكايات  -
العالقات اإلجتماعية   -

 

اإللقاء كالمناقشة 
العرض - 
العمؿ في - 

مجمكعات  
اإلكتشاؼ - 

كتب كمجالت 
فيديك كتمفزيكف - 
الكمبيكتر كاألنترنت -
 LCDجياز -
أقراص مضغكطة - 
 غرافيةكصكر فكت-

تماريف -
تطبيقية شفكية 

ككتابية 
ختبارات شفكية ا

ككتابية 

 
    Labo  phonétique 1مساق مختبر الصوتيات 

تتناكؿ ىذه المادة دراسة النظاـ الصكتي لمغة الفرنسية مف ناحية إصدار األصكات كاستقباليا مع 
إيضاح مفيكمي التكزيع كالمقابمة كيصاحب ذلؾ تطبيقات عممية عمى النطؽ كالكتابة باألبجدية  

 .الصكتية 

:في نياية ىذا المساؽ يتكقع مف الطالب مايمي: األىداف العامة  
المفظ الصحيح لألحرؼ الفرنسية-   
المفظ الصحيح لممقاطع الكممات بالمغة  الفرنسية-   
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المفظ الصحيح لمكممات بالمغة  الفرنسية-   
: المحتوى  

 
تعريؼ عمـ الصكتيات-   
(الكصؼ،التصنيؼ، الكتابة الصكتية)كظائؼ عمـ الصكتيات-   
أنكاع عمـ الصكتيات-   
أعظاء الكالـ في الجسـ ككيفية عمميا-   
األصكات رمكز-   
كيفية النطؽ كالكتابة الصكتية-   

 
إف ليذا المساؽ أىمية كبيرة لما يقدمو مف تدريب الطالب عمى المفظ : طرق ووسائل التدريس

ختالفا كبيرا عف المغة العربية كحتى عف المغة االصيحيح لمكممات بالمغة الفرنسية التي تختمؼ 
اإلنجميزية، حيث سيجد الطالب صعكبة بالغة في لفظ بعض األحرؼ كمقاطع الكممات الخاصة بالمغة 

.الفرنسية  
كإلنجاح ىذه الكرشة يجب تكفير اإلمكانات الالزمة لذلؾ كأىميا  مختبر المغة ، الكتب ككتب 

.التطبيقات كبرامج إلكتركنية  
 

.يتـ تقييـ الطالب عبر اإلختبارات كالتطبيقات في المختبر: التقويم   
 

بعد دراسة مجمؿ  المساقات لمفصؿ األكؿ  يتكقع اف يككف الطالب قادرا : مخرجات التعمم المقصودة
: عمى مايمي

المساؽ المحقؽ مخرجات التعمـ المقصكدة المجاالت 
لممخرجات 

يعرؼ الطالب بعض المصطمحات كالمفاىيـ األساسية في المغة الفرنسية كالمتعمقة بالحياة المعرفة  كالفيـ 
 اليكمية 

مثؿ كتابة الرسائؿ كالدعكات،اإلعالنات كفي كسائؿ اإلتصاؿ كالمكاصالت كتعابير األداب 
في فرنسا كغيرىا، كما يعرؼ القكاعد األساسية في المغة الفرنسية كالضمائر في حالتي 

  1لغة فرنسية- 
التعبير الكتابي - 

 1كالشفكم
 1قكاعد - 
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المذكر كالمؤنث ، المفرد كالجمع ،تصريؼ األفعاؿ كفؽ مختمؼ األزمنة،عمميات النفي 
كاألمر كغيرىا ككما يعرؼ مبادلء عمـ الصكتيات  

 

مختبر الصكتيات - 

الميارات 
المينية كالذىنية 

يقدر الطالب عمى كصؼ أشخاص كاماكف  كتحديدىا عمى الخريطة، يتمكف مف العد كمف 
تحديد الكقت كالطقس كغيرىا كما يمكنو كتابة رسالة  كدعكة كمباركة ، كما يعرؼ عمؿ 
إعالف كالتحدث حكؿ أعمالو كىكاياتو، كالتعبير عف أذكاقو كمشاعره كأف يناقش عاداتو 

الغذائية، باإلضافة إلى كتابة حكارات كابحاث بسيطة كالمفظ الصحيح لمكممات 
 

  1لغة فرنسية- 
التعبير الكتابي - 

 1كالشفكم
 1قكاعد - 
 مختبر الصكتيات- 

الميارات 
التحكيمية 

يقدر الطالب عمى التعامؿ مع بعض المكاقؼ في حياتو اليكمية بالمغة الفرنسية مثؿ 
التعريؼ عف نفسو، التصرؼ عند الشراء كطمب كجبة  في مطعـ كغيرىا، كتابة رسائؿ 

كبطاقات، كما يمكنو  التعبير عف اذكاقو كىكاياتو كاىتماماتو بالمغة الفرنسية 

  1لغة فرنسية- 
التعبير الكتابي - 

 1كالشفكم
 1قكاعد - 
 مختبر الصكتيات- 

الميارات 
القيـ )الكجدانية 
 (كاإلتجاىات

تنمية اىتمامات  الطالب  كدافعيتو لتعمـ المغة الفرنسية كالتحدث بيا كتطكير إتجاه إيجابي 
نحكىا 

  1لغة فرنسية- 
التعبير الكتابي - 

 1كالشفكم
 1قكاعد - 
 مختبر الصكتيات- 

 
 
 
 

الفصل الثاني/ مساقات السنة الثانية  
 2لغة فرنسية : مساق

مف خالؿ ىذا المساؽ يتمكف الطالب مف عدة ميارات أساسية في المغة الفرنسية مثؿ اإلستفسار عف 
عنكاف أك طريؽ، كيفية إعطاء النصيحة، إبداء الرأم، التحدث عف ذكرايات الطفكلة كغيرىا مف 

.الميارات  
 
:يستيدؼ ىذا المساؽ إكساب الطالب الميارات المبينة في الجدكؿ التالي: األىداف العامة لممساق   
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التقكيـ  الكسائؿ التعميمية طرؽ التدريس المحتكل األىداؼ كالميارات 
 
 

كيفية اإلستفسار عف عنكاف 
أك الطريؽ 

Demander le chemin 
؟ ...مف فضمؾ أيف يقع شارع-
أيف أجد ىذا العنكاف؟ -
..... إنو يقع في-
مباشرة /عمى يسار/عمى يميف- 
المنعطؼ /قبؿ المفرؽ/بعد-
بعيد مف /قريب مف -

 اإللقاء كالمناقشة -
العرض - 
العمؿ في - 

مجمكعات 
التعميـ المبرمج - 
التعميـ - 

األلكتركني 

 النص مكتكب -
خريطة - 
كمبيكتر كأنترنت - 
 LCDجياز - 
جياز مسجؿ - 
أقراص مضغكطة - 

 تطبيقات 
كتماريف 

شفكية ككتابية 
ختبارات ا

شفكية ككتابية  
ختبارات ا

إلكتركنية 
كيفية طرح مختمؼ األسئمة 

كاإلجابة 
L’interrogation 

 كيؼ /متى /أيف /ىؿ 
Est-ce que …… ? 
Ou est- ce que …… ? 
Quand est-ce que …. ? 
Comment est –ce que.. ? 

 

اإللقاء كالمناقشة - 
العرض - 
العمؿ في - 

مجمكعات 
التعميـ المبرمج - 
التعميـ - 

األلكتركني 

 النص مكتكب -
صكر فكتكغرافية - 
كمبيكتر كأنترنت - 
 LCDجياز - 
جياز مسجؿ - 
 أقراص مضغكطة- 

تطبيقات 
كتماريف 

شفكية ككتابية 
ختبارات ا

شفكية ككتابية  
ختبارات ا

إلكتركنية 
التعبير عف  

ا -
 لمكافقة كالقبكؿ

ا -
لرفض كالمعارضة 

Expression de l’accord, le 
refus et l’opposition 

 أنا أقبؿ/ أنا أكافؽ -
 أنا أعترض /أنا أرفض  -

اإللقاء كالمناقشة - 
العرض - 
العمؿ في - 

مجمكعات 
التعميـ المبرمج - 
التعميـ - 

األلكتركني 

 النص مكتكب -
كمبيكتر كأنترنت - 
 LCDجياز - 
جياز مسجؿ - 
 أقراص مضغكطة- 

تطبيقات 
كتماريف 

شفكية ككتابية 
ختبارات ا 

شفكية ككتابية 
ختبارات ا 

إلكتركنية 
كيفية إبداء الرأم كتعميمو 

 
 
 
 
 
 

Exprimer l’opinion et 
justification 

 أنا أعتقد/ أنا أضف  -
بفضؿ / بسبب /ألنو  -

اإللقاء كالمناقشة - 
العرض - 
العمؿ في - 

مجمكعات 
التعميـ المبرمج - 
التعميـ - 

األلكتركني 

 النص مكتكب -
كمبيكتر كأنترنت - 
 LCDجياز - 
جياز مسجؿ - 
 أقراص مضغكطة- 

 تطبيقات 
كتماريف 

شفكية ككتابية 
ختبارات ا 

شفكية ككتابية 
ختبارات ا 

إلكتركنية 
التعبير عف الضركرة 

 كاليقيف ،الشؾ 
Exprimer la nécéssité 

 مف الضركرم أف/ يجب  -
 أنا عمى يقيف/أنا متأكد  -

اإللقاء كالمناقشة - 
العرض - 
العمؿ في - 

 النص مكتكب -
كمبيكتر كأنترنت - 
 LCDجياز - 

 تطبيقات 
كتماريف 

شفكية ككتابية 
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أنا لست عمى /أنا غير متأكد -
يقيف 

مجمكعات 
التعميـ المبرمج - 
التعميـ - 

األلكتركني 

جياز مسجؿ - 
 أقراص مضغكطة- 

ختبارات ا
شفكية ككتابية 

ختبارات ا
إلكتركنية 

 Donner et accepter unكيفية إبداء كتقبؿ النصيحة 
conseil 

 ....أنا أنصحؾ أف -
 إستخداـ فعؿ األمر -
 .........يجب أف  -

Falloir + infinitif 
Devoir + infinitif 

  إسخداـ الشرط 
Si  j’étais toi + 
conditionnel présent  

اإللقاء كالمناقشة - 
العرض - 
العمؿ في - 

مجمكعات 
التعميـ المبرمج - 
التعميـ - 

األلكتركني 
 
 

 النص مكتكب -
كمبيكتر كأنترنت - 
 LCDجياز - 
جياز مسجؿ - 
 أقراص مضغكطة- 

تطبيقات 
كتماريف 

شفكية ككتابية 
ختبارات ا

شفكية ككتابية  
ختبارات ا

إلكتركنية 

التعبير عف المشاعر 
 الفرح كالسعادة -
 الحزف -
 التفاؤؿ كالتشاـؤ -
خيبة األمؿ  -

Expression de sentiments  
أنا فرح /أنا سعيد - 
أنا تعيس / أنا حزيف - 
أنا متشائـ / أنا متفائؿ- 
أنا خاب أممي  - 

اإللقاء كالمناقشة - 
العرض - 
العمؿ في - 

مجمكعات 
التعميـ المبرمج - 
التعميـ - 

األلكتركني 

النص مكتكب 
صكر فكتكغرافية - 
كمبيكتر كأنترنت - 
 LCDجياز - 
جياز مسجؿ - 
 أقراص مضغكطة- 

تطبيقات 
كتماريف 

شفكية ككتابية 
ختبارات ا

شفكية ككتابية 
ختبارات ا 

إلكتركنية 
كيفية التحدث عف 
النشاطات اليكمية 

ما يقـك بو الطالب خالؿ )
 (يكمو

Parler des activités  de la 
journée 

أنيض عمى الساعة السابعة - 
أغتسؿ كألبس ثيابي - 
أتناكؿ فطكرم كأذىب إلى - 

إلخ .......إلى العمؿ/المدرسة
حيث يتحدث الطالب عف نشاطاتو 

المختمفة اليكيمة 

اإللقاء كالمناقشة - 
العرض - 
العمؿ في - 

مجمكعات 
التعميـ المبرمج - 
التعميـ - 

األلكتركني 
 

النص مكتكب 
صكر فكتكغرافية - 
كمبيكتر كأنترنت - 
 LCDجياز - 
جياز مسجؿ - 
 أقراص مضغكطة- 

تطبيقات 
كتماريف 

شفكية ككتابية 
ختبارات ا

شفكية ككتابية  
ختبارات ا

إلكتركنية 

 
Grammaire   2قواعد : مساق 
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يتناكؿ ىذا المساؽ المزيد مف القكاعد المغكية، حيث سيتمكف الطالب بعد دراسة ىذا       
المساؽ، أف يصرؼ األفعاؿ مف المجمكعتيف الثانية كالثالثة في مختمؼ األزمنة، كما 

كغيرىا....سيعرؼ المفعكؿ بو المباشر كالغير مباشر، مختمؼ أدكت الربط   

 
في نياية المساؽ، سيتمكف الطالب مف معرفة القكاعد المكضحة في : األىداف العامة 
:الجدكؿ التالي  

التقكيـ  الكسائؿ التعميمية طرؽ التدريس المحتكل األىداؼ كالميارات 
تصريؼ أفعاؿ المجمكعة الثانية 

في المستقبؿ 
 
 
 
 
 

 

Futur simple 
Bâtir – Aboutir – 
Obéir 
Je bâtirai   Nous 
bâtirons 
Tu bâtiras  Vous 
bâtirez 
Il/Elle bâtira Ils/Elles 
bâtiront 

المحاضرة - 
التعميـ المبرمج - 
التطبيقات  - 

كتب ككتب تطبيقات - 
كمبيكتر كأنترنت - 
برامج إلكتركنية - 
أقراص مضغكطة - 
مسجؿ  جياز- 
 

 تطبيقات كتماريف 
شفكية ككتابية 

ختبارات شفكية ا
ختبارات اككتابية  

لكتركنية ا

تصريؼ أفعاؿ المجمكعة الثانية 
في المستقبؿ 

 

Futur proche 
Je vais bâtir    
Tu vas bâtir 
Il/ Elle va bâtir 
Nous allons bâtir 
Vous allez bâtir 
Ils /Elles vont bâtir 

المحاضرة - 
التعميـ المبرمج - 
التطبيقات - 

كتب ككتب تطبيقات - 
كمبيكتر كأنترنت - 
برامج إلكتركنية - 
أقراص مضغكطة - 
مسجؿ  جياز- 
 

تطبيقات كتماريف 
شفكية ككتابية 

ختبارات شفكية ا
ككتابية 

ختبارات ا
لكتركنية ا

المفعكؿ بو المباشر 
 

 
 

Complement d`objet 
direct COD 
Maman prépare un 
gâteau 
Maman prépare 
quoi ? 
Un gâteau = COD 

المحاضرة - 
التعميـ المبرمج - 
التطبيقات - 

كتب ككتب تطبيقات - 
كمبيكتر كأنترنت - 
برامج إلكتركنية - 
أقراص مضغكطة - 
مسجؿ  جياز- 
 

تطبيقات كتماريف 
شفكية ككتابية 

ختبارات شفكية ا
ككتابية 

 إختبارات 
إلكتركنية 
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المفعكؿ بو غير  المباشر 
 
 
 
 
 
 
 

Complement d`objet 
indirect COI 
Mon père téléphone 
à ma sœur 
Mon père téléphone 
à qui ? 
A ma sœur = COI 

المحاضرة - 
التعميـ المبرمج - 
التطبيقات - 

كتب ككتب تطبيقات - 
كمبيكتر كأنترنت - 
برامج إلكتركنية - 
أقراص مضغكطة - 
مسجؿ  جياز- 
 

تطبيقات كتماريف 
شفكية ككتابية 

إختبارات شفكية 
ككتابية  إختبارات 

إلكتركنية 

ضمير المفعكؿ بو المباشر 
 

Pronom COD 
Maman prépare un 
gâteau. 
Maman le prépare 
Me/ Te/Le /La /l’/ 
Nous/ Vous/ Les  
 

المحاضرة - 
التعميـ المبرمج - 
التطبيقات - 

كتب ككتب تطبيقات - 
كمبيكتر كأنترنت - 
برامج إلكتركنية - 
أقراص مضغكطة - 
مسجؿ  جياز- 
 

تطبيقات كتماريف 
شفكية ككتابية 

 اختبارات شفكية 
ككتابية 

 اختبارات 
الكتركنية 

 ضمير المفعكؿ بو غير المباشر
 

Pronom COI 
Mon père téléphone 
à ma sœur 
Mon père lui 
téléphone 
Me/ Te/ lui / Nous/ 
Vous/ Leur  

المحاضرة - 
التعميـ المبرمج - 
التطبيقات - 

كتب ككتب تطبيقات - 
كمبيكتر كأنترنت - 
برامج إلكتركنية - 
أقراص مضغكطة - 
مسجؿ  جياز- 
 

تطبيقات كتماريف 
شفكية ككتابية 

 اختبارات شفكية 
ككتابية  إختبارات 

الكتركنية 

 Les pronoms relatifs أدكات الربط 
Qui /Que  
- Daniel est un 
jeune qui pratique 
beaucoup de sport. 
- J'ai un canari que 
j'adore  

المحاضرة - 
التعميـ المبرمج - 
التطبيقات - 

كتب ككتب تطبيقات - 
كمبيكتر كأنترنت - 
برامج إلكتركنية - 
أقراص مضغكطة - 
مسجؿ  جياز- 
 

 تطبيقات كتماريف 
شفكية ككتابية 

اختبارات شفكية 
ككتابية 

 إختبارات 
الكتركنية 
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ضمائر أخرل 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les pronoms 
toniques 
Moi, je suis 
Palestinien 
Toi, tu es méchante  
Lui,il est gentil   
Elle, elle va à la 
aison. 

Nous, nous 
travaillons  
Vous, vous venez 
aussi ? 
Eux, ils sont au 
cinéma. 
Elles, elles mangent 
au restaurant  

المحاضرة - 
التعميـ المبرمج - 
التطبيقات - 

كتب ككتب تطبيقات - 
كمبيكتر كأنترنت - 
برامج إلكتركنية - 
أقراص مضغكطة - 
مسجؿ  جياز- 
 

تطبيقات كتماريف 
شفكية ككتابية 

إختبارات شفكية 
ككتابية 

 إختبارات 
إلكتركنية 

 ضمائر اإلشارة
 

Les adjectifs 
démonstratifs 
Ce cercle est rouge 
Cette fleur est 
blanche 
Cet arbre est grand 
Ces fleurs sont 
violettes 

المحاضرة - 
التعميـ المبرمج - 
التطبيقات - 

كتب ككتب تطبيقات - 
كمبيكتر كأنترنت - 
برامج إلكتركنية - 
أقراص مضغكطة - 
مسجؿ  جياز- 
 

تطبيقات كتماريف 
شفكية ككتابية 

إختبارات شفكية 
ككتابية 

 إختبارات 
إلكتركنية 

تصريؼ أفعاؿ المجمكعة الثالثة 
في المضارع 

Conjugaison de 
verbes du 3ème 
Groupe au présent 
Lire – entendre –
dormir  

تصريؼ مجمكعة مف 
األفعاؿ المختمفة مف ىذه 

  المجمكعة

المحاضرة - 
التعميـ المبرمج - 
التطبيقات - 

كتب ككتب تطبيقات - 
كمبيكتر كأنترنت - 
برامج إلكتركنية - 
أقراص مضغكطة - 
مسجؿ  جياز- 
 

تطبيقات كتماريف 
شفكية ككتابية 

 إختبارات شفكية 
ككتابية 

 إختبارات 
إلكتركنية 

تطبيقات كتماريف كتب ككتب تطبيقات - المحاضرة -  Conjugaison deتصريؼ أفعاؿ المجمكعة الثالثة 
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 verbes du 3èmeفي الماضي 
Groupe au passé 
composé 
Lire – entendre –
dormir  
تصريؼ مجمكعة مف 
األفعاؿ المختمفة مف ىذه 
 المجمكعة

التعميـ المبرمج - 
التطبيقات - 

كمبيكتر كأنترنت - 
برامج إلكتركنية - 
أقراص مضغكطة - 
مسجؿ  جياز- 
 

شفكية ككتابية 
إختبارات شفكية 

ككتابية  إختبارات 
إلكتركنية 

تصريؼ أفعاؿ المجمكعة الثالثة 
في 

  المستقبؿ البعيد

Conjugaison de 
verbes du 3ème 
Groupe au Futur 
simple 

 
Lire – entendre –
dormir  
تصريؼ مجمكعة مف 
األفعاؿ المختمفة مف ىذه 
 المجمكعة

المحاضرة - 
التعميـ المبرمج - 
التطبيقات - 

كتب ككتب تطبيقات - 
كمبيكتر كأنترنت - 
برامج إلكتركنية - 
أقراص مضغكطة - 
مسجؿ  جياز- 
 

تطبيقات كتماريف 
شفكية ككتابية 

إختبارات شفكية 
ككتابية 

 إختبارات 
إلكتركنية 

تصريؼ أفعاؿ المجمكعة الثالثة 
في 

المستقبؿ القريب 
 
 
 
 

Conjugaison de 
verbes du 3ème 
Groupe au Futur 
proche 
Lire – entendre –
dormir  
تصريؼ مجمكعة مف 
األفعاؿ المختمفة مف ىذه 
  المجمكعة

المحاضرة - 
التعميـ المبرمج - 
التطبيقات - 

كتب ككتب تطبيقات - 
كمبيكتر كأنترنت - 
برامج إلكتركنية - 
أقراص مضغكطة - 
مسجؿ  جياز- 
 

تطبيقات كتماريف 
شفكية ككتابية 

إختبارات شفكية 
ككتابية 

 إختبارات 
إلكتركنية 

  الجممة الشرطية 
 
 
 
 

La condition 
Si tu prépares tes 
cours, tu réussiras à 
l’examen 
Si + verbe au 
présent-verbe au 

المحاضرة - 
التعميـ المبرمج - 
التطبيقات - 

كتب ككتب تطبيقات - 
كمبيكتر كأنترنت - 
برامج إلكتركنية - 
أقراص مضغكطة - 
مسجؿ  جياز- 
 

تطبيقات كتماريف 
شفكية ككتابية 

إختبارات شفكية 
ككتابية  إختبارات 

إلكتركنية 
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futur 

 
 production orale et ecrite     2 مساق التعبير الكتابي والشفوي 

 كتابة سيرتو الذاتية  ككتابة بطاقة تعزية ، كما يتعمـ  يسعى ىذا المساؽ إلى تمكيف الطالب مف
الطالب كيفية التعامؿ كالتكاصؿ في بعض المكاقؼ الحياتية ، باإلضافة إلى كصؼ كالتحدث عف 

. ذكريات الماضي مف الطفكلة، كصؼ لحدث معيف مف الحياة
 

عند اإلنتياء مف ىذا المساؽ، يككف الطالب قادرا عمى الميارات المبينة في : األىداف العامة لممساق
 :الجدكؿ التالي 

األىداؼ 
كالميارات 

التقكيـ  الكسائؿ التعميمية طرؽ التدريس المحتكل 

 Rédiger un curriculum vitaeكتابة السيرة الذاتية 
تعريؼ السيرة الذاتية - 
أىمية السيرة الذاتية - 
 كيفية كتابة السيرة الذاتية- 

المحاضرة كالمناقشة - 
العرض - 
العمؿ في مجمكعات - 
التعمـ اإللكتركني - 

نماذج  - 
كتر كاألنترنت مالكمب-
كتب تطبيقات - 

تطبيقات - 
اختبارات - 
بكرتفكليك - 

 Ecrire une carte deكتابة بطاقة تعزية 
condoléances 

تعريؼ بطاقة التعزية - 
 كيفية كتابة بطاقة تعزية- 

المحاضرة كالمناقشة 
العرض - 
العمؿ في مجمكعات - 
التعمـ اإللكتركني - 

نماذج  - 
كتر كاألنترنت مالكمب-
كتب تطبيقات - 

تطبيقات صفية - 
تطبيقات بيتية  - 
اختبارات - 
بكرتفكليك - 

: كتابة حكار يدكر في
التعبير كتابي ) 

 (كشفكم
 

Ecrire un dialogue 
 :كتابة حكار في

 كز تجارممر
مطعـ 
مخبز 
 بريد

المحاضرة كالمناقشة 
العرض - 
العمؿ في مجمكعات - 
التعمـ اإللكتركني - 

كتب - 
كتر كاألنترنت مالكمب- 
 LCDجياز - 
جياز تمفزيكف -
ية اؼصكر فكتكغر- 

تطبيقات صفية - 
تطبيقات بيتية  - 
اختبارات - 
بكرتفكليك - 

كصؼ المدينة  
التعبير كتابي )

 (كشفكم

Décrire une ville 
تعريؼ المدينة - 
مككنات المدينة -
نشاطات المدينة  -

 

المحاضرة كالمناقشة 
العرض - 
العمؿ في مجمكعات - 
المشركع - 

كتب - 
كتر كاألنترنت مالكمب- 
 LCDجياز - 
جياز تمفزيكف -
 يةاؼفكتكغر صكر - 

تطبيقات صفية - 
تطبيقات بيتية  - 
اختبارات - 
بكرتفكليك - 
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كصؼ القرية 
التعبير كتابي )

  (كشفكم

Décrire une village 
تعريؼ القرية - 
مككنات القرية -
نشاطات القرية  -
 

المحاضرة كالمناقشة 
العرض - 
العمؿ في مجمكعات - 
المشركع - 

كتب - 
كتر كاألنترنت مالكمب- 
 LCDجياز - 
جياز تمفزيكف -
 يةاؼصكر فكتكغر- 

تطبيقات صفية - 
تطبيقات بيتية  - 
اختبارات - 
بكرتفكليك - 

إجراء مقارنة بيف 
المدينة  كالقرية 

التعبير كتابي )
 (كشفكم

Faire une comparaison 
ville/village 

مميزات المدينة  -
سمبيات المدينة  -
مميزات القرية  -
سمبيات القرية  -
المقارنة بيف المميزات  -
المقارنة بيف السيئات  -

المحاضرة كالمناقشة 
العرض - 
العمؿ في مجمكعات - 
المشركع - 

كتب - 
كتر كاألنترنت مالكمب- 
 LCDجياز - 
جياز تمفزيكف -
 يةاؼفكتكغر صكر- 

تطبيقات صفية - 
تطبيقات بيتية  - 
اختبارات - 
بكرتفكليك - 

: كتابة حكار يدكر في
 

 
التعبير كتابي )

 (كشفكم

Ecrire un dialogue 
 :كتابة حكار في

 البقالة -
 الفندؽ -
 ككالة سفر -
مقابمة عمؿ  -

المناقشة -
العرض - 
العمؿ في مجمكعات - 
التعمـ اإللكتركني - 

كتب - 
كتر كاألنترنت مالكمب- 
 LCDجياز - 
جياز تمفزيكف -
 يةاؼصكر فكتكغر- 

تطبيقات صفية - 
تطبيقات بيتية  - 
اختبارات - 
بكرتفكليك - 

كصؼ لألحد ذكريات 
الطفكلة 

التعبير كتابي )
 (كشفكم

Décrire un souvenir 
d’enfance  

: كصؼ لذكرل الطفكلة في
 المدرسة -
 العائمة -
 األصدقاء -
 السفر كالرحالت -
المعب  -

المناقشة -
العرض - 
العمؿ في مجمكعات - 
التعمـ اإللكتركني - 

كتب - 
كتر كاألنترنت مالكمب- 
 LCDجياز - 
جياز تمفزيكف -
 يةاؼصكر فكتكغر- 

تطبيقات صفية - 
تطبيقات بيتية  - 
اختبارات - 
بكرتفكليك - 

: كصؼ لحدث
التعبير كتابي ) 

 (كشفكم

Décrire un évenement 
 :كصؼ ؿ

 حفؿ -
 دخكؿ مدرسي -
حادث   -

العرض - 
العمؿ في مجمكعات - 
المشركع - 
التعمـ اإللكتركني - 

كتب - 
كتر كاألنترنت مالكمب- 
 LCDجياز - 
جياز تمفزيكف -
 يةاؼصكر فكتكغر- 

تطبيقات صفية - 
تطبيقات بيتية  - 
اختبارات - 
بكرتفكليك - 

تطبيقات صفية - نماذج - العرض  Réaliser l’arbreإنشاء شجرة العائمة 
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 généalogique de la familleالكبيرة 
 شجرة العائمة

العمؿ في مجمكعات - 
المشركع - 
التعمـ اإللكتركني - 

كتر كاألنترنت مالكمب- 
 LCDجياز - 
 

تطبيقات بيتية  - 
اختبارات - 
بكرتفكليك - 

كصؼ أحد األقرباء 
مف حيث 

 

Décrire un parent 
 :كصؼ لشخص قريب 

 الشكؿ -
 الشخصية -
إيجابيات كسمبيات الشخص  -

العرض - 
العمؿ في مجمكعات - 
المشركع - 
التعمـ اإللكتركني - 
المناقشة - 

الكمبكتر كاألنترنت - 
 LCDجياز - 
جياز تمفزيكف -
 صكر فكتكغرتقية- 

تطبيقات صفية - 
تطبيقات بيتية  - 
اختبارات - 
بكرتفكليك - 

تمخيص قصة قصيرة 
 
 

Résumer une petite histoire 
قراءة القصة قصيرة - 
فيـ القصة كمناقشتيا - 
إجراء تمخيص لمقصة  - 

العرض -
العمؿ في مجمكعات - 
المشركع - 
التعمـ اإللكتركني - 
المناقشة - 

قصص - 
كتر كاألنترنت مالكمب- 
 LCDجياز - 
 
 

تطبيقات صفية - 
تطبيقات بيتية  - 
اختبارات - 
بكرتفكليك - 

إجراء مقابمة قصيرة 
 مع أحد الشخصيات 

Réaliser une petite 
interview  

إجراء مقابمة  
تحديد  كؿ طالب لشخص - 
تحديد األسئمة - 
إجراء المقابمة - 
عرض العمؿ أماـ الزمالء  - 

العرض -
العمؿ في مجمكعات - 
المشركع - 
التعمـ اإللكتركني - 
المناقشة - 

 
كتر كاألنترنت مالكمب- 
 LCDجياز - 
جياز تمفزيكف -
 

تطبيقات صفية - 
تطبيقات بيتية  - 
اختبارات - 
بكرتفكليك - 

 

     Comprehension écrite et oraleميارات الفيم الكتابي والشفوي : مساق
يركز ىذا المساؽ عمى تمكيف المتعمـ مف ميارات الفيـ كاإلستيعاب لمنصكص  المكتكبة  كالمسمكعة 

 A1 مستكل DELF  كحؿ األسئمة الخاصة بيا  كتحضيره إلمتحاف
: يتمكف الطالب في نياية ىذا المساؽ مف: األىداف العامة

   Aفيـ نصكص عديدة مكتكبة تتناسب مع مستكل المستخدـ المبتدأ-   
  حؿ أسئمة تمؾ النصكص - 
 اكتساب ميارة فيـ المسمكع عف طريؽ حكارات مسجمة  كحؿ األسئمة الخاصة بيا- 
 

: أما فيما يخص ب



 

78 

 كنصكص أخرل A مستكل DELFسيتـ إختيار بعض نصكص اإلمتحانات السابقة ؿ  : المحتوى
مكتكبة كمسمكعة  ك تقع مسؤكلية  اختيار نكعية النصكص عمى مدرس المساؽ لصعكبة تحديدىا 

 .مسبقا
 

 في ىذا المساؽ سيمجأ المدرس إلى استخداـ : طرق ووسائل التعميم
  طريقة المناقشة -
 التعمـ المبرمج  -
 النصكص المكتكبة  كالمسمكعة  كالكسائؿ السمعية البصرية مف  -
 أقراص مبرمجة -
 أنترنت -

 بغرض A1 مستكل DELFسيتـ التقكيـ التككيني كالنيائي عبر امتحانات شبيية إلمتحانات : التقويم 
 .تدريب الطالب ليذا اإلمتحاف

 
  Atelier  de langue  I مساق ورشة المغة 

مف خالؿ ىذا المساؽ، يتدرب الطالب عمى استخداـ كؿ المعارؼ السابقة كاستعماليا في الكتابة 
  .كصياغة الجمؿ الصحيحة مما ينمي مياراة التعبير الكتابي لديو بيذه المغة

 
: عند اإلنتياء مف ىذا المساؽ، سيككف الطالب قادرا عمى الكتابة الصحيحة عبر: األىداف العامة

 ترجمة قصص قصيرة -
 ترجمة مسرحيات قصيرة كأدائيا -
 عمؿ أبحاث كعركض بسيطة عف مكاضيع مختمفة -
 عمؿ حكارات بسيطة في مختمؼ المكاضيع -
 

يتضمف المحتكل مجمكعة مف القصص القصيرة، كالمسرحيات البسيطة كالنصكص المختارة : المحتوى
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يجب عمى مدرس المادة التنكيع المستمر في استراتيجيات تدريسو مف طريقة المشاريع : طرق التدريس
كالعركض، العمؿ التعاكني كالعمؿ في مجمكعات، لعب األدكار كغيرىا 

 
: مف الكسائؿ التي يجب تكفيرىا : الوسائل التعميمية

 LCDجياز العرض  -
 قصص كمجاالت -
 نصكص مختمفة -
 

: يتـ التقكيـ مف خالؿ : التقويم
 تقييـ األبحاث كالعركض -
 (بكرتفكليك )تقييـ أعماؿ الطالب -
 أعماؿ بيتية كصفية مختمفة -

 

بعد دراسة مجمؿ  المساقات لمفصؿ الثاني  يتكقع اف يككف الطالب قادرا : مخرجات التعمم المقصودة
: عمى مايمي

المساؽ المحقؽ لممخرجات مخرجات التعمـ المقصكدة المجاالت 
الطالب قادر عمى معرفة كفيـ المفاىيـ كالمصطمحات المستخدمة عند المعرفة  كالفيـ 

بداء الرأم ككيفية طرح األسئمة كالتعبير عف الشؾ  اإلستفسار عف عنكاف كا 
كاليقيف كفي التحدث عف الذكريات ، كما أنو يعرؼ كيفية كتابة السيرة الذاتية 

ككصؼ األماكف  
كما يعرؼ الطالب تصريفات أفعاؿ المجمكعتيف األكلى الثانية كالثالثة في 
مختمؼ األزمنة، المفعكؿ بو كاستخداماتو، أدكات الربط كضمائر اإلشارة 

كغيرىا 

 2لغة فرنسية - 
 2قكاعد - 
 2التعبير الكتابي كالشفكم - 
الفيـ الكتابي كالشفكم  - 

الميارات المينية 
كالذىنية 

يقدر الطالب عمى اإلستفسار عف عنكاف أك طريؽ كيستطيع أف يبدم رأيو 
كيعبر عف شكو أك يقينو حكؿ األشياء كاألمكر كيتحدث عف ذكرياتو  كيطرح 

كما يقدر عمى كتابة سيرتو الذاتية ككصفا لمألماكف . األسئمة التي يريدىا 
كما يقدر الطالب عمى قراءة كفيـ . التي يعيش فييا كالقرية كالمدينة

النصكص المسمكعة كالمكتكبة كحؿ األسئمة المتعمقة بيا  
يكتسب  الطالب ميارات التعبير الكتابي عبر ترجمة قصص كنصكص 

 2لغة فرنسية - 
 2قكاعد - 
 2التعبير الكتابي كالشفكم - 
الفيـ الكتابي كالشفكم - 
 1كرشة المغة -
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 قصيرة كبسيطة ككتابة حكارات 

الميارات 
التحكيمية 

يقدر الطالب عمى التصرؼ في بعض المكاقؼ الحياتية التي يمكف أف 
تصادفو في حالة السفر إلى فرنسا مثؿ السؤاؿ عف عنكاف كمكاف معيف، كما 

يستطيع كتابة سيرتو الذاتية إذا ما أراد مثال أف يتقدـ لكظيفة أك منحة 
فرنسية، كما يستطيع أف يتحدث كيكتب جمال بصيغة صحيحة 

 2لغة فرنسية - 
 2قكاعد - 
 2التعبير الكتابي كالشفكم - 
الفيـ الكتابي كالشفكم - 
 1كرشة المغة -

الميارات 
القيـ )الكجدانية 
 (كاإلتجاىات

تنمية اىتمامات  الطالب  كدافعيتو لتعمـ المغة الفرنسية كالتحدث بيا كتطكير 
إتجاه إيجابي نحكىا 

 2لغة فرنسية - 
 2قكاعد - 
 2التعبير الكتابي كالشفكم - 
الفيـ الكتابي كالشفكم - 
 1كرشة المغة -

 
 
 
 

  الفصل األول/ مساقات السنة الثالثة 
      Langue française 3 3لغة فرنسية: مساق

يدرس ىذا المساؽ عدة ميارات أساسية كبالغة األىمية  في المغة الفرنسية مثؿ كيفية التعبير عف 
الظركؼ المعيشية التي يحياىا الطالب، كالتحدث عف مشارعو كتطمعاتو المستقبمية، التحدث عف 

ذكريات ميمة، كما يتعمـ كيفية كتابة الممخص ك القراءة النقدية لألخبارأك المقاالت التي يسمعيا أك 
 يقرأىا                         
 الميارات المبينة في الجدكؿ تحميؿيستيدؼ ىذا المساؽ إكساب الطالب : األىداف العامة لممساق

:التالي  
التقكيـ  الكسائؿ التعميمية طرؽ التدريس المحتكل األىداؼ كالميارات 

بداء  اختبارات -   كالصحؼالتالمج- اإللقاء كالمناقشة -  Etude d’articles deدراسة  الخبر أك مقاؿ كا 
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 journaux et donner sonالرأم 
avis 

قراة المقاؿ أك الخبر - 
إيجاد األفكار الرئيسة - 
إيجاد األفكار الثانكية - 
إبداء الرأم في المكضكع - 

العرض - 
العمؿ في مجمكعات - 
 المشركع- 
 
 

أنترنت /الكمبيكتر- 
 LCDجياز - 
 جياز تمفزيكف- 

أعماؿ بيتية - 
كصفية 

ممؼ أعماؿ - 
الطالب 

التحدث عف مشاريع 
المستقبؿ 

Parler des projets 
d’avenir 

عندما أكبر سأصبح معمما -
.......... سأصنع.......سأعمؿ

إستعماؿ زمف المستقبؿ 
Utilisation du futur 
 ( simple et proche) 

اإللقاء كالمناقشة - 
العرض - 
العمؿ في مجمكعات - 
 المشركع- 
 
 

مكتكب اؿالنص -
صكر فكتكغرافية - 
كمبيكتر كأنترنت - 
 LCDجياز - 
جياز مسجؿ - 
 أقراص مضغكطة- 

تطبيقات - 
كتماريف 

شفكية ككتابية 
إختبارات - 

شفكية ككتابية 
إختبارات -  

إلكتركنية 
 Parler des souvenirsالتحدث عف ذكريات سابقة 

....... كأنا طفؿ كنت - 
........ لما كنت صغيرا- 

إستخداـ الماضي  
          L’imparfaitالمستمر

 Quand j’étais petit…… 

اإللقاء كالمناقشة - 
العرض - 
العمؿ في مجمكعات - 
المشركع - 

مكتكب اؿالنص -
صكر فكتكغرافية - 
كمبيكتر كأنترنت - 
 LCDجياز - 
جياز مسجؿ - 
 أقراص مضغكطة- 

تطبيقات - 
كتماريف 

شفكية ككتابية 
إختبارات - 

شفكية ككتابية 
إختبارات -  

إلكتركنية 
 Parler des conditions deالتعبير عف ظركؼ الحياة 

vie 
 

اإللقاء كالمناقشة - 
العرض - 
العمؿ في مجمكعات - 
المشركع - 

مكتكب اؿالنص -
صكر فكتكغرافية - 
كمبيكتر كأنترنت - 
 LCDجياز - 
جياز مسجؿ - 
 أقراص مضغكطة- 

تطبيقات - 
كتماريف 

شفكية ككتابية 
إختبارات - 

شفكية ككتابية 
إختبارات -  

إلكتركنية 
 Décrire un voyageكصؼ رحمة أك سفر 

كصؼ المكاف - 
كصؼ النشاطات  - 
كصؼ األشخاص - 
 

اإللقاء كالمناقشة - 
العرض - 
العمؿ في مجمكعات - 
المشركع - 

مكتكب  اؿالنص-
صكر فكتكغرافية - 
كمبيكتر كأنترنت - 
 LCDجياز - 
جياز مسجؿ - 
 أقراص مضغكطة- 

تطبيقات - 
كتماريف 

شفكية ككتابية 
إختبارات - 

شفكية ككتابية 
إختبارات -  
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إلكتركنية 
 Rédiger un  résuméكيفية كتابة ممخص 

تحميؿ النص  - 
تعييف الكممات المفتاحية  - 
إعادة صياغة الكممات - 

كالعبارات المفتاحية 
إتباع ترتيب النص - 
إعادة صياغة األفكار - 

بإختصار 
إلغاء أمثمة النص - 
( 4/1)كتابة الممخص - 

اإللقاء كالمناقشة - 
العرض - 
العمؿ في مجمكعات - 
المشركع - 

  كالصحؼالتالمج- 
أنترنت /الكمبيكتر- 
 LCDجياز - 
 جياز تمفزيكف- 

اختبارات - 
أعماؿ بيتية - 

كصفية 
ممؼ أعماؿ - 

الطالب 

  تطبيقات في كتابة 
 الممخص 

 Pratique  
كتابة ممخص لمقاالت، نصكص 

كأحداث  

اإللقاء كالمناقشة - 
العرض - 
العمؿ في مجمكعات - 
المشركع - 

  كالصحؼالتالمج- 
أنترنت /الكمبيكتر- 
 LCDجياز - 
 جياز تمفزيكف- 

اختبارات - 
أعماؿ بيتية - 

كصفية 
ممؼ أعماؿ - 

الطالب 
 

   Grammaire Avancée 3  3مساق قواعد متقدمة
يركز ىذا المساؽ عمى تعريؼ الطمبة بالجمؿ المركبة كالمعقدة كطرؽ ربطيا كمعانييا كأشكاليا كيركز 

 .عمى التطبيقات العممية في تشخيص ىذه الجمؿ كأدكات ربطيا كالقياـ بكتابتيا بالشكؿ الصحيح 
  : في الجدكؿ التالي  في أخر ىذا المساؽ سيتمكف الطالب مف معرفة القكاعد المبينة:األىداف العامة
التقكيـ  الكسائؿ التعميمية طرؽ التدريس المحتكل األىداؼ كالميارات 
 La forme passive الجممة المبنية لممجيكؿ

Maman prépare le 
repas 
Le repas est préparé 
par maman 
Auxiliaire être+ participe 
passé + par+ 
complément d’agent 

اإللقاء كالشرح - 
التطبيقات - 
التعميـ المبرمج - 
التعميـ اإللكتركني - 

الكتب ككتب التطبيقات - 
األنترنت /الكمبيكتر- 

اختبارات - 
تطبيقات بيتية ك - 

صفية 
  

اختبارات - الكتب ككتب التطبيقات - اإللقاء كالشرح -  Les relatifs (تكممة)أدكات الربط 
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 C’est l’année où elle 
s’est mariée. 
C’est un monument 
d’où on peut voir la 
ville. 
Voici par quoi je vais 
commencer 
Par où et là où 

التطبيقات - 
التعميـ المبرمج - 
التعميـ اإللكتركني - 

تطبيقات بيتية ك - األنترنت /الكمبيكتر- 
صفية 

 

 Les compartifs  أدكات المقارنة 
Pierre est plus grand 
que moi 
Pierre est aussi gentil 
que moi 
Pierre est moins bavard 
que moi 

اإللقاء كالشرح - 
التطبيقات - 
التعميـ المبرمج - 
التعميـ اإللكتركني - 

الكتب ككتب التطبيقات - 
األنترنت /الكمبيكتر- 

اختبارات - 
تطبيقات بيتية ك - 

صفية 
 

   Le superlatifأدكات المقارنة  
Pierre est le plus grand 
Moi, je suis la plus 
bavarde 
Pierre est le moins 
bavard 
Les plus – les moins-la 
moins 

اإللقاء كالشرح - 
التطبيقات - 
التعميـ المبرمج - 
التعميـ اإللكتركني - 

الكتب ككتب التطبيقات - 
األنترنت /الكمبيكتر- 

اختبارات - 
تطبيقات بيتية ك - 

صفية 
 

   التعبير عف مضارع الشؾ
 
 
 
 

Le subjonctif présent 
Il faut que je parte  
J’aimerais qu’il vienne 
Je voudrais qu’il sache 
Je veux que tu rentres  

اإللقاء كالشرح - 
التطبيقات - 
التعميـ المبرمج - 
التعميـ اإللكتركني - 

الكتب ككتب التطبيقات - 
األنترنت /الكمبيكتر- 

اختبارات - 
تطبيقات بيتية ك - 

صفية 
 

 Le butالتعبير عف اليدؼ  
Je revise mes cours 
pour réussir à l’examen 
Afin de –en vue de- de 
façon à-dans l’intention 

اإللقاء كالشرح - 
التطبيقات - 
التعميـ المبرمج - 
التعميـ اإللكتركني - 

الكتب ككتب التطبيقات - 
األنترنت /الكمبيكتر- 

اختبارات - 
تطبيقات بيتية ك - 

صفية 
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de- dans le but de 
 المضارع  عفالتعبير 
 الشرطي

 

Le conditionnel present 
Je partirais à Rabat 
Je partirais  
Tu partirais   
Il/elle partirait 
Nous partirions 
Vous partiriez 
Ils /elles partiraient 

اإللقاء كالشرح - 
التطبيقات - 
التعميـ المبرمج - 
التعميـ اإللكتركني - 

الكتب ككتب التطبيقات - 
األنترنت /الكمبيكتر- 

اختبارات - 
تطبيقات بيتية ك - 

صفية 
 

  La cause et laالتعبير عف السبب كالنتيجة   
conséquence 
Cause 
Parce que/ puisque/car 
comme/ à cause de 
en raison de 
Conséquence 
Alors/par conséquent/de 
sorte que/si bien 
que/tant 

اإللقاء كالشرح - 
التطبيقات - 
التعميـ المبرمج - 
التعميـ اإللكتركني - 

الكتب ككتب التطبيقات - 
األنترنت /الكمبيكتر- 

اختبارات - 
تطبيقات بيتية ك - 

صفية 
 

التعبير عف الضمائر غير 
   y , en مباشرةاؿ

Pronoms Y.EN 
Tu aimes le chocolat? 
Oui,j’en raffole  
Tu crois au bonheur ? 
Oui, j’y crois 

اإللقاء كالشرح - 
التطبيقات - 
التعميـ المبرمج - 
التعميـ اإللكتركني - 

الكتب ككتب التطبيقات - 
األنترنت /الكمبيكتر- 

اختبارات - 
تطبيقات بيتية ك - 

صفية 
 

 Imparfait استعماؿ الماضي المستمر
Je parlais      
Tu parlais     
Il/elle parlait             
 Nous parlions 
vous parliez   
Ils/elles  parlaient   

اإللقاء كالشرح - 
التطبيقات - 
التعميـ المبرمج - 
التعميـ اإللكتركني - 

الكتب ككتب التطبيقات - 
األنترنت /الكمبيكتر- 

اختبارات - 
تطبيقات بيتية ك - 

صفية 
 

تصريؼ األفعاؿ الذاتية في 
 المستقبؿ

Le futur des verbes 
pronominaux   

اإللقاء كالشرح - 
التطبيقات - 

الكتب ككتب التطبيقات - 
األنترنت /الكمبيكتر- 

اختبارات - 
تطبيقات بيتية ك - 



 

85 

Je me laverai  
Tu te laveras 
Il/elle se lavera 
Nous nous laverons 
Vous vous laverez 
Ils/elles se laveront 

التعميـ المبرمج - 
التعميـ اإللكتركني - 

صفية 
 

تصريؼ األفعاؿ الذاتية في 
الماضي 

Le passé composé des 
verbes  pronominaux 
Je me suis lavé(e) 
Tu t’es lavé(e) 
Il/elle s’est lavé(e) 
Nous nous sommes 
lavé(e)s 
Vous vous êtes lavé(e)s 
Ils/elles se sont lavé(e)s 
  

اإللقاء كالشرح - 
التطبيقات - 
التعميـ المبرمج - 
التعميـ اإللكتركني - 

الكتب ككتب التطبيقات - 
األنترنت /الكمبيكتر- 

اختبارات - 
تطبيقات بيتية ك - 

صفية 
 

 Les complémentsالطريقة /الزماف/ظرؼ المكاف
Circonstantiels 
1-  de lieu(question 
ou ?) à l’école 
2- de temps(question 
quand ?) le matin 
3- de manière(question 
comment?) en bus 

اإللقاء كالشرح - 
التطبيقات - 
التعميـ المبرمج - 
التعميـ اإللكتركني - 

الكتب ككتب التطبيقات - 
األنترنت /الكمبيكتر- 

اختبارات - 
تطبيقات بيتية ك - 

صفية 
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 Laboratoire conversation 1 مساق مختبر المحادثة
، حيث يتدرب الطالب عمى (المحادثة)يتناكؿ ىذا المساؽ عدة مكضكعات في مجاؿ التعبير الشفكم 

. ميارات التحدث كالتعبير الشفكم عف مختمؼ المكاضيع في مختمؼ المجاالت
 

في نياية ىذا المساؽ، يتمكف الطالب مف التحدث عف المكضكعات المذككرة في : األىداف العامة
 : الجدكؿ التالي

التقكيـ  الكسائؿ التعميمية طرؽ التدريس المحتكل األىداؼ كالميارات 
التحدث عف حياة الشباب  

 في فرنسا  
La vie des jeunes en 
France  

الحياة اليكمية لمشباب -
كىكاياتيـ في فرنسا 

اإللقاء كالحكار - 
المشركع - 
العركض - 
العمؿ الجماعي - 

كتب كمجالت - 
كمبيكتر كأنترنت - 
 LCDجياز- 
 جياز تمفزيكف -
أفالـ كأفالـ كثائقية - 

اختبارات - 
تقييـ المشاريع - 

كالعركض 
ممؼ الطالب - 

مناقشة مكضكع العالقات 
 كالقيـ  العائمية  

les relations et les 
valeurs dans la famille 

العالقة مع الكالديف كاإلخكة - 
الترابط، اإلحتراـ، المكدة - 
المسؤكلية، األمانة، - 

 ..الصدؽ

اإللقاء كالحكار - 
المشركع - 
العركض - 
العمؿ الجماعي - 

 كتب كمجالت -
كمبيكتر كأنترنت - 
 LCDجياز- 
 جياز تمفزيكف -
 أفالـ كأفالـ كثائقية- 

اختبارات - 
تقييـ المشاريع - 

كالعركض 
ممؼ الطالب - 

 L’amitiéالتحدث عف مكضكع الصداقة 
معنى الصاقة - 
أىمية الصداقة - 
 أىمية اختيار الصديؽ- 
كيؼ نحافظ عمى الصديؽ - 

اإللقاء كالحكار - 
المشركع - 
العركض - 
العمؿ الجماعي - 

كتب كمجالت - 
كمبيكتر كأنترنت - 
 LCDجياز- 
 جياز تمفزيكف -
 أفالـ كأفالـ كثائقية- 

اختبارات - 
تقييـ المشاريع - 

كالعركض 
ممؼ الطالب - 

 L’adolescenceمناقشة مكضكع المراىقة 
معنى المراىقة - 
مشاكؿ المراىقة - 
كيؼ نتعامؿ مع المراىقة - 

اإللقاء كالحكار - 
المشركع - 
العركض - 
العمؿ الجماعي - 

كتب كمجالت - 
كمبيكتر كأنترنت - 
 LCDجياز- 
 جياز تمفزيكف -
 أفالـ كأفالـ كثائقية- 

اختبارات - 
تقييـ المشاريع - 

كالعركض 
ممؼ الطالب - 

مناقشة مكضكع العادات 
كالتقاليد في المجتمع الفرنسي 

كالفمسطيني 

Traditions et coutumes 
de la société française 
et palestinienne 

اإللقاء كالحكار - 
المشركع - 
العركض - 

كتب كمجالت - 
كمبيكتر كأنترنت - 
 LCDجياز- 

اختبارات - 
تقييـ المشاريع - 

كالعركض 
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عادات كتقاليد المجتمع -  
الفرنسي 

عادات كتقاليد المجتمع - 
 الفمسطيني

 جياز تمفزيكف -العمؿ الجماعي - 
 أفالـ كأفالـ كثائقية- 

ممؼ الطالب - 

التحدث عف مشاكؿ البطالة  
في المجتمع 

Le chômage 
معنى البطالة - 
أسباب البطالة - 
مشاكؿ مترتبة عمى البطالة - 
حمكؿ مقترحة لممشكمة - 

اإللقاء كالحكار - 
المشركع - 
العركض - 
العمؿ الجماعي - 

كتب كمجالت - 
كمبيكتر كأنترنت - 
 LCDجياز- 
 جياز تمفزيكف -
 أفالـ كأفالـ كثائقية- 

اختبارات - 
تقييـ المشاريع - 

كالعركض 
ممؼ الطالب - 

مناقشة حكؿ بعض مشاكؿ 
 الشباب

Les problèmes de la 
jeunesse 

مشاكؿ البطالة - 
مشاكؿ الدراسة - 
مشاكؿ عائمية - 
الممؿ كعدـ كضكح - 

..... اليدؼ

اإللقاء كالحكار - 
المشركع - 
العركض - 
العمؿ الجماعي - 

كتب كمجالت - 
كمبيكتر كأنترنت - 
 LCDجياز- 
 جياز تمفزيكف -
 أفالـ كأفالـ كثائقية- 

اختبارات - 
تقييـ المشاريع - 

كالعركض 
ممؼ الطالب - 

التحدث  عف المستقبؿ كتخيؿ 
مالمحو 

Parler de l’avenir 
اماؿ كؿ طالب في المستقبؿ -
تخيؿ المستقبؿ مف كجية - 

نظر 
الطالب 

اإللقاء كالحكار - 
المشركع - 
العركض - 
العمؿ الجماعي - 

كتب كمجالت - 
كمبيكتر كأنترنت - 
 LCDجياز- 
 جياز تمفزيكف -
 أفالـ كأفالـ كثائقية- 

اختبارات - 
تقييـ المشاريع - 

كالعركض 
ممؼ الطالب - 

مناقشة مكضكع أىمية 
الطفكلة في حياة الفرد 

L’enfance 
معنى الطفكلة - 
أىمية الطفكلة في حياة - 

الفرد 
بعض ذكريات الطفكلة - 

كتب كمجالت -  
كمبيكتر كأنترنت - 
 LCDجياز- 
 جياز تمفزيكف -
 أفالـ كأفالـ كثائقية- 

اختبارات - 
تقييـ المشاريع - 

كالعركض 
ممؼ الطالب - 

التحدث عف أىمية العمؿ 
 لمفرد كالمجتمع

Le travail 
أىمية العمؿ في حياة الفرد - 
أىمية العمؿ في حياة - 

المجتمع 

اإللقاء كالحكار - 
المشركع - 
العركض - 
العمؿ الجماعي - 

كتب كمجالت - 
كمبيكتر كأنترنت - 
 LCDجياز- 
 جياز تمفزيكف -
 أفالـ كأفالـ كثائقية- 

اختبارات - 
تقييـ المشاريع - 

كالعركض 
ممؼ الطالب - 

التحدث عف دكر العائمة في 
صقؿ شخصية الفرد 

Le rôle de la famille 
أىمية العائمة في حياة  -

اإللقاء كالحكار - 
المشركع - 

كتب كمجالت - 
كمبيكتر كأنترنت - 

اختبارات - 
تقييـ المشاريع - 
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الشخص 
دكر العائمة اإليجابي - 
دكر العائمة السمبي - 

العركض - 
العمؿ الجماعي - 

 LCDجياز- 
 جياز تمفزيكف -
 أفالـ كأفالـ كثائقية- 

كالعركض 
ممؼ الطالب - 

التحدث عف دكر المدرسة في 
 صقؿ شخصية الفرد

Le rôle de l’école 
أىمية المدرسة في حياة  -

الشخص 
الدكر اإليجابي لممدرسة - 
 الدكر السمبي لممدرسة- 

اإللقاء كالحكار - 
المشركع - 
العركض - 
العمؿ الجماعي - 

كتب كمجالت - 
كمبيكتر كأنترنت - 
 LCDجياز- 
 جياز تمفزيكف -
 أفالـ كأفالـ كثائقية- 

اختبارات - 
تقييـ المشاريع - 

كالعركض 
ممؼ الطالب - 

 
  Géographie de la Franceجغرافية فرنسا :مساق 

يتناكؿ ىذا المساؽ مختمؼ المعارؼ حكؿ جغرافية فرنسا، مكقعيا، مناخيا، السكاف كغيرىا مف 
المعمكمات الجغرافية، باإلضافة إلى التعرؼ إلى أىـ الصناعات كالزراعات التي كاف ليا الفضؿ الكبير 

 .في تنمية اإلقتصاد الفرنسي كبالتالي المجتمع  
 

في نياية ىذا المساؽ سيزكد الطالب بالمعمكمات التاريخية كالجغرافية المبينة في : األىداف العامة
: الجدكؿ التالي
التقكيـ  الكسائؿ التعميمية طرؽ التدريس المحتكل األىداؼ كالميارات 
مكقع فرنسا في أكركبا  

......... مساحتيا، حدكدىا
 
 
 

 

Géographie de la France 
مكقع فرنسا في قارة أكركبا - 
حدكد فرنسا - 
مساحة فرنسا - 
عدد السكاف - 
التضاريس - 

النقاش /المحاضرة- 
المشركع - 
التعمـ التعاكني - 

 LCDجياز - 
كمبيكتر كأنترنت - 
جياز تمفزيكف - 
أفالـ كثائقية - 
 مجالتكتب ك- 

اختبارات - 
كصفية ة أعماؿ بيتي- 
تقييـ األبحاث - 

كالعركض 
ممؼ الطالب - 

  Les grandes villes أىـ المدف  الفرنسية
Françaises 

 العاصمة باريس -
مدينة مارسيميا - 
مدينة ليكف - 
مدينة ليؿ  - 
مدينة تكلكز - 

النقاش /المحاضرة- 
المشركع - 
التعمـ التعاكني - 

 LCDجياز - 
كمبيكتر كأنترنت - 
جياز تمفزيكف - 
أفالـ كثائقية - 
 مجالتكتب ك- 

اختبارات - 
كصفية ة أعماؿ بيتي- 
تقييـ األبحاث - 

كالعركض 
ممؼ الطالب - 
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 Climat المناخ في فرنسا
مناخ ساحؿ البحر المتكسط - 
مناخ ساحؿ المحيط األطمنطي - 
مناخ الداخؿ - 

النقاش /المحاضرة- 
المشركع - 
التعمـ التعاكني - 

 LCD جياز -
كمبيكتر كأنترنت - 
جياز تمفزيكف - 
أفالـ كثائقية - 
 التجـكتب ك- 

اختبارات - 
كصفية ة أعماؿ بيتي- 
تقييـ األبحاث - 

كالعركض 
ممؼ الطالب - 

المكارد كالمصادر الطبيعية 
في فرنسا 

Potentialités naturelles 
األراضي الزراعية - 
الغابات - 
المعادف - 
صيد األسماؾ - 
  طبيعة خالبة طكرت السياحة- 

النقاش /المحاضرة- 
المشركع - 
التعمـ التعاكني - 

 LCDجياز - 
كمبيكتر كأنترنت - 
جياز تمفزيكف - 
أفالـ كثائقية - 
 مجالتكتب ك- 

اختبارات - 
كصفية ة أعماؿ بيتي- 
تقييـ األبحاث - 

كالعركض 
ممؼ الطالب - 

أىـ الصناعات كالزراعة 
في فرنسا 

Industries et agriculture 
الزراعة 

الحبكب كالذرة - 
، الخضر كالفكاكو -  الكرـك
تربية المكاشي - 

الصناعة 
األزياء كالعطكر - 
النيذ - 
الصناعات الخدماتية - 
المطاط الصناعي /الكيرباء- 
الطائرات /السيارات  -
األسمحة الحربية - 
الصناعات الكيماكية - 

النقاش /المحاضرة- 
المشركع - 
التعمـ التعاكني - 

 LCDجياز - 
كمبيكتر كأنترنت - 
جياز تمفزيكف - 
أفالـ كثائقية - 
 مجالتكتب - 

اختبارات - 
كصفية ة أعماؿ بيتي- 
تقييـ األبحاث - 

كالعركض 
ممؼ الطالب - 

دكر الزراعة كالصناعة في 
 تنمية البالد

Rôle de l’industrie et de 
l’agriculture dans le 
développement 

دكر الصناعة في التنمية-   
دكر الزراعة في التنمية -   

النقاش /المحاضرة- 
المشركع - 
التعمـ التعاكني-   

 LCDجياز - 
كمبيكتر كأنترنت - 
جياز تمفزيكف - 
أفالـ كثائقية - 
مجالتكتب ك-   

اختبارات - 
كصفية ة أعماؿ بيتي- 
تقييـ األبحاث - 

كالعركض 
ممؼ الطالب-   

 

 
  Atelier  de langue  2 مساق ورشة المغة 
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يطمح ىذا المساؽ إلى تدريب المتعمـ عمى ابتكار أفكارا جديدة تدكر حكؿ مشاريع صغيرة مختمفة 
 " المجمة الفرنسية لجامعة القدس" كمكاضيع مختمفة  يمكف أف تدرج في مشركع كبير كىك مشركع 

 
: عند اإلنتياء مف ىذا المساؽ، يككف الطالب قادرا عمى الميارات التالية : األىداف العامة

جراء مقابالت مع شخصيات حسب المكضكع -  حياة الشباب،مشاكميـ كاماليـ كتطمعاتيـ )كتابة كا 
. لممستقبؿ

كتابة قصص قصيرة مف نسج خياؿ الطالب - 
عمؿ ركبرتاجات عف المدف الفمسطينية - 
كتابة مكاضيع عف العادات كالتقاليد الفمسطينية - 
كتابة اشعار كاألغاني - 
كتابة نصكص مسرحية كتمثيميا مف قبؿ الطمبة - 
كتابة األخبار مثؿ أخبار الجامعة كالبالد  - 
 

. يختار مدرس المادة المحتكل كفقا لألىداؼ المذككرة أعاله: المحتوى
 

عمى المدرس اتباع التعمـ النشط، حيث يمنح الطالب حرية التفكير كالحركة كاإلبداع : طرق التدريس
. تمكنو مف خكض ىذه التجربة كاإلستفادة منيا

 
لكي يأدم المعمـ ميامو عمى اتـ كجو كيجعؿ مف ىذه الكرشة  مسرح لألفكار : الوسائل التعميمية

كاإلبداعات ، يجب تكفير الكسائؿ الضركرية كلك البسيطة  منيا مثؿ جياز العرض، الكمبيكتر 
كاألنترنت ،ألة تصكير كتسجيؿ 

 
مف المستحسف في ىذا المساؽ المجكء إلى التقكيـ الحقيقي،الذم يقيس مف خاللو ميارات : التقويم

 (البكرتفكليك )كأداء الطالب في مكاقؼ حقيقية كذلؾ بإستعماؿ قكائـ الرصد كممؼ أعماؿ الطالب 
بعد دراسة مجمؿ  المساقات لمفصؿ الثاني  يتكقع اف يككف الطالب قادرا : مخرجات التعمم المقصودة

: عمى مايمي
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المساؽ المحقؽ لممخرجات مخرجات التعمـ المقصكدة المجاالت 
يعرؼ الطالب المفاىيـ كالمصطمحات المستعممة في التعبير عف الظركؼ المعرفة  كالفيـ 

المعيشية التي يحياىا الطالب، كالتحدث عف مشارعو كتطمعاتو المستقبمية، 
التحدث عف ذكريات ميمة ، عف العادات كالتقاليد كشتى المكاضيع ، كما 
يتعمـ كيفية كتابة ممخص ك القراءة النقدية لألخبارأك المقاالت التي يسمعيا 

أك يقرأىا 
كما يعرؼ الطالب قكاعد  متقدمة في المغة الفرنسية مثؿ الجممة المبنية 

لممجيكؿ،مضارع الشؾ كالمضارع الشرطي كغيرىا ،  
يكسب الطاب معارؼ ميمة حكؿ جغرافية فرنسا، مكقعيا،مناخيا كمكاردىا 

الطبيعية  

 3لغة فرنسية -
 3قكاعد متقدمة -
جغرافيا فرنسا -
 1مختبر المحادثة -

الميارات المينية 
كالذىنية 

يقدر الطالب عمى اإلستفسار عف عنكاف أك طريؽ كيستطيع أف يبدم رأيو 
كيعبر عف شكو أك يقينو حكؿ األشياء كاألمكر كيتحدث عف ذكرياتو  

كما يقدر عمى كتابة سيرتو الذاتية ككصفا . كيطرح األسئمة التي يريدىا 
كما يقدر الطالب عمى قراءة . لمألماكف التي يعيش فييا كالقرية كالمدينة

ستعماؿ  كفيـ النصكص المسمكعة كالمكتكبة كحؿ األسئمة المتعمقة بيا  كا 
القكاعد في تككيف جمؿ كعبارات صحيحة 

كما يكتسب  الطالب ميارات التعبير الكتابي كالمحادثة  في مكضكعات 
 عديدة  مثؿ كتابة قصص خيالية قصيرة، اشعار، نصكص مسرحية كغيرىا

 3لغة فرنسية -
 3قكاعد متقدمة -
جغرافيا فرنسا -
 1مختبر المحادثة -
 2كرشة لغة -

الميارات 
التحكيمية 

يقدر الطالب عمى التعبير كالتحدث في مختمؼ المكاضيع، كما يستطيع أف 
يتصكر كيكتب قصص قصيرة كأغاني كعمؿ ركبرتاجات كمقابالت مع 

شخصيات يستطيع أف يستفيد منيا في مجاؿ العمؿ مستقبال 

 3لغة فرنسية 
 3قكاعد متقدمة -
جغرافيا فرنسا -
 1مختبر المحادثة -
 2كرشة لغة -

الميارات 
القيـ )الكجدانية 
 (كاإلتجاىات

تنمية اىتمامات  الطالب  كدافعيتو لتعمـ المغة الفرنسية كالتحدث بيا 
كتطكير إتجاه إيجابي نحكىا 

 3لغة فرنسية 
 3قكاعد متقدمة -
جغرافيا فرنسا -
 1مختبر المحادثة -
 2كرشة لغة -

 
الفصل الثاني /السنة الثالثة 

  Langue Francaise 4لغة فرنسية : مساق
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يركز ىذا المساؽ عمى تعريؼ الطالب بمختمؼ النصكص في المغة الفرنسية ، اىدافيا كمككناتيا 
. ككيفية تحميميا، كتدريبو عمى اكتساب ميارة كتابة مثؿ ىذه النصكص

 
 :في نياية ىذا المساؽ سيتمكف المتعمـ مف المعارؼ المبينة في الجدكؿ األتي : األىداف العامة

التقكيـ  الكسائؿ التعميمية طرؽ التدريس المحتكل األىداؼ كالميارات 
 Texte descriptif معرفة النص الكصفي 

تعريؼ النص الكصفي  - 
أىداؼ النص الكصفي - 
مككنات النص الكصفي - 
تطبيقات عمى النص الكصفي - 

اإللقاء كالحكار -
العرض  - 
العمؿ في مجمكعات - 
المشركع - 

 التكتب كمج-
كصحؼ 

كمبيكتر كانترنت - 
 

اختبارات - 
أعماؿ صفية - 

كبيتية 
ممؼ الطالب - 

 Texte narratifمعرفة النص السردم   
تعريؼ النص السردم  - 
أىداؼ النص السردم - 
مككنات النص السردم - 
تطبيقات عمى النص السردم - 

اإللقاء كالحكار - 
العرض  - 
العمؿ في مجمكعات - 
المشركع - 

الت  كتب كمج-
كصحؼ 

كمبيكتر كانترنت - 
 

اختبارات - 
أعماؿ صفية - 

كبيتية 
ممؼ الطالب - 

 معرفة النص االتفسيرم  
 
 
 
 
 

Texte explicatif 
تعريؼ النص التفسيرم  - 
أىداؼ النص التفسيرم - 
مككنات النص التفسيرم - 
تطبيقات عمى النص - 

التفسيرم 

اإللقاء كالحكار - 
العرض  - 
العمؿ في مجمكعات - 
المشركع - 

 الت كتب كمج- 
كصحؼ 

كمبيكتر كانترنت - 
 

اختبارات - 
أعماؿ صفية - 

كبيتية 
ممؼ الطالب - 

معرفة النص الحججي 
 
 
 
   

Texte argumentatif 
تعريؼ النص الحججي  - 
أىداؼ النص الحججي - 
مككنات النص الحججي - 
تطبيقات عمى النص - 

 الحججي
 

اإللقاء كالحكار - 
العرض  - 
العمؿ في مجمكعات - 
المشركع - 

 الت كتب كمج-
كصحؼ 

كمبيكتر كانترنت - 
 

اختبارات - 
أعماؿ صفية - 

كبيتية 
ممؼ الطالب - 

 Texte dialoguéمعرفة النص الحكارم  
تعريؼ النص الحكارم  - 
أىداؼ النص الحكرم - 

اإللقاء كالحكار - 
العرض  - 
العمؿ في مجمكعات - 

 التكتب كمج-
كصحؼ 

كمبيكتر كانترنت - 

اختبارات - 
أعماؿ صفية - 

كبيتية 

http://users.skynet.be/fralica/refer/theorie/annex/typol.htm#duial
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مككنات النص الحكارم - 
تطبيقات عمى النص الحكارم - 

ممؼ الطالب -  المشركع - 

 Analyse de textes النص  كيفية تحميؿ
المقدمة 

اإلطار العاـ - 
طرح اإلشكالية - 

العرض 
مرحمة المالحظة - 
مرحمة الفيـ - 
مرحمة التحميؿ - 

الخاتمة 

اإللقاء كالحكار - 
العرض  - 
العمؿ في مجمكعات - 
المشركع - 

 التكتب كمج-
كصحؼ 

كمبيكتر كانترنت - 
 

اختبارات - 
أعماؿ صفية - 

كبيتية 
ممؼ الطالب - 

تطبيقات في تحميؿ 
 النصكص

Application en analyse 
de textes 
تحميؿ بعض النصكص المتنكعة 
 كالمختارة مف قبؿ المعمـ كالمتعمـ

اإللقاء كالحكار - 
العرض  - 
العمؿ في مجمكعات - 
المشركع - 

 الت كتب كمج-
كصحؼ 

كمبيكتر كانترنت - 
 

اختبارات - 
أعماؿ صفية - 

كبيتية 
ممؼ الطالب - 

 

      Grammaire Avancee 4مساق قواعد متقدمة     
يتناكؿ ىذا المساؽ المعارؼ المتقدمة في قكاعد المغة  الفرنسية، حيث يعرض الطالب لتراكيب لغكية 

   . بالغة التعقيد ، كما سيدربو عمى ربطيا بمختمؼ اإلستعماالت كالمكاقؼ
 

  : في الجدكؿ التالي  في أخر ىذا المساؽ سيتمكف الطالب مف معرفة القكاعد المبينة:األىداف العامة
التقكيـ  الكسائؿ التعميمية طرؽ التدريس المحتكل األىداؼ كالميارات 

 Les négations (تابع)عمميات النفي 
particulières 
Ne…….plus 
Ne…….pas encore 
Ne……..guère 
Ne……..aucun 
Pas du tout,Plus…..du 
tout  

المحاضرة كالشرح - 
التعمـ المبرمج - 
التعمـ اإللكتركني - 
التطبيقات  - 

الكتب ككتب التماريف - 
برامج تعميمية -  
كمبيكتر كأنترنت - 

اختبارات - 
أعماؿ بيتية - 

كصفية 
 
 

اختبارات - الكتب ككتب التماريف - المحاضرة كالشرح -   Le passé simpleنكع جديد مف الماضي 
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Je chantai  
Tu chantas 
Il/elle/on chanta 
 Nous chantâmes 
 Vous chantâtes  
Ils/elles chantèrent 
Le passé simple du 2 gr 
Le passé simple du 3 gr 
 

التعمـ المبرمج - 
التعمـ اإللكتركني - 
التطبيقات - 

برامج تعميمية -  
كمبيكتر كأنترنت - 

أعماؿ بيتية - 
كصفية 

 
 

 Le passé antérieurنكع جديد مف الماضي 
J'eus fini 
Tu eus fini 
Il, elle, on eut fini 
Nous eûmes fini 
Vous eûtes fini 
Ils eurent fini 
Le passé antérieur du 
2groupe 
Le passé antérieur du 
3groupe 

المحاضرة كالشرح - 
التعمـ المبرمج - 
التعمـ اإللكتركني - 
التطبيقات - 

الكتب ككتب التماريف - 
برامج تعميمية -  
كمبيكتر كأنترنت - 

اختبارات - 
أعماؿ بيتية - 

كصفية 
 
 

 Le futur antérieurنكع جديد مف المستقبؿ 
J’aurai chanté 
Tu auras chanté 
Il,elle,on aura chanté 
Nous aurons chanté 
Vous aurez chanté 
Ils,elles auront chanté 
Le futur antérieur du 2gr 
Le futur antérieur du 3gr 

المحاضرة كالشرح - 
التعمـ المبرمج - 
التعمـ اإللكتركني - 
التطبيقات - 

الكتب ككتب التماريف - 
برامج تعميمية -  
كمبيكتر كأنترنت - 

اختبارات - 
أعماؿ بيتية - 

كصفية 
 
 

 Le plus-que-parfaitنكع جديد مف الماضي 
J’avais parlé…… 
Nous étions allés…… 
Sujet+avoir ou être  à 

المحاضرة كالشرح - 
التعمـ المبرمج - 
التعمـ اإللكتركني - 
التطبيقات - 

الكتب ككتب التماريف - 
برامج تعميمية -  
كمبيكتر كأنترنت - 

اختبارات - 
أعماؿ بيتية - 

كصفية 
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l’imparfait+ participe 
passé 

 

 Le gérondif 
en lisant le journal  
en écoutant la radio 
Emplois du gérondif 

المحاضرة كالشرح - 
التعمـ المبرمج - 
التعمـ اإللكتركني - 
التطبيقات - 

الكتب ككتب التماريف - 
برامج تعميمية -  
كمبيكتر كأنترنت - 

 

 La forme impersonnelleصيغة المبني لممجيكؿ  
Il faut+ infinitif 
Il faut que + subjonctif 
Il y a….. 
Il s’agit de ……. 

المحاضرة كالشرح - 
التعمـ المبرمج - 
التعمـ اإللكتركني - 
التطبيقات - 

الكتب ككتب التماريف - 
برامج تعميمية -  
كمبيكتر كأنترنت - 

 

صيغة الخطاب الغير 
مباشر 

Le discours indirect 
Il demande combien ça 
coûte. 
Elle veut savoir quelle 
veste tu porteras. 

المحاضرة كالشرح - 
التعمـ المبرمج - 
التعمـ اإللكتركني - 
التطبيقات - 

الكتب ككتب التماريف - 
برامج تعميمية -  
كمبيكتر كأنترنت - 

 

 Les pronoms relatifsأدكات الربط المركبة 
composés 
Lequel- Lesquels- 
Laquelle- Lesquelles 

المحاضرة كالشرح - 
التعمـ المبرمج - 
التعمـ اإللكتركني - 
التطبيقات - 

الكتب ككتب التماريف - 
برامج تعميمية -  
كمبيكتر كأنترنت - 

 

 
  Laboratoire  conversation 2مختبر محادثة : مساق

في ىذا المساؽ يتدرب المتعمميف عمى تحميؿ كالتحدث عف أفالـ، أفالـ كثائقية كركبرتاجات ك مقاالت 
صحفية، كسكؼ يتـ تنظيـ مناقشات كحكارات تطرح مختمؼ المشاكؿ اإلجتماعية كاإلقتصادية 

. كالسياسية كالبيئية
  يتمكف الطالب في نياية ىذا المساؽ مف تحميؿ كمناقشة كنقد مختمؼ  المكاضيع :األىداف العامة

بداء رأيو فييا مقدما تعميال كحججا، كما يتدرب الطالب عمى حؿ المشكالت كمحاكلة طرح الحمكؿ  كا 
. الممكنة
 يتـ اختيار ىذا المحتكل كفؽ ميكؿ كاىتمامات الطالب، حيث عمى مدرس المادة إنتقاء :المحتوى

. نكعية األفالـ كالركبرتاجات كغيرىا مف المكاد التي تتناكؿ مكاضيع تحظى باىتماـ طالبو
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مف المناسب في ىذا المساؽ اتباع طرؽ تدريس كاستراتيجيات متنكعة نذكر : طرق ووسائل التدريس
: مف بينيا

 المناقشة كالحكار -
 استراتيجية حؿ المشكالت -
 العمؿ الجماعي  -
 العركض -

أما فيما يخص الكسائؿ التعميمية، فيجب عمى المدرس تنكيعيا أيضا ليخمؽ جكا مف التشكيؽ 
: كالدينامكية في الدرس كيبعد الممؿ عف الطالب كنخص بالذكر الكسائؿ التالية

الكسائؿ السمعية البصرية  
- LCD 
 كمبيكتر كأنترنت -
 جياز تمفزيكف -

: الكسائؿ المكتكبة مثؿ
 مقاالت الصحؼ كالمجالت كاألنترنت -
 

في ىذا المساؽ قد يمجأ المعمـ إلى اإلختبارات التككينية كالختامية، أك تقييـ أعماؿ كمشاريع : التقويم
 (بكرتفكليك)قاـ بيا الطمبة أك ممؼ الطالب
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  Sociéte et civilisation Française   المجتمع والثقافة الفرنسية  : مساق
يحاكؿ ىذا المساؽ أف يعرؼ الطالب بالمجتمع الفرنسي كبمختمؼ أكجو حضارتو مثؿ مراحؿ تطكر 
ىذا المجتمع مف العصكر الكسطى إلى العصر الحديث كما ىي اإلنعكاسات اإليجابية كالسمبية ليذا 

. التطكر عمى المجتمع
 

في نياية ىذا المساؽ سيعرؼ الطالب مختمؼ المعمكمات عف المجتمع كالحضارة :  األىداف العامة
: الفرنسية  المبينة في الجدكؿ التالي

التقكيـ  الكسائؿ التعميمية طرؽ التدريس المحتكل األىداؼ كالميارات 
معرفة المجتمع الفرنسي في 

 العصكر الكسطى
La société française au 
moyen âge 

طبقات المجتمع - 
األكضاع السياسية - 

،اإلقتصادية كاإلجتماعية 
العادات كالتقاليد - 
 القيـ السائدة- 

النقاش /المحاضرة- 
العرض - 
األبحاث  - 
التعمـ الجماعي - 
 

 LCDجياز - 
 جياز تمفزيكف -
كمبيكتركأنترنت - 
كتب كقصص - 
أفالـ - 

اختبارات - 
ممؼ الطالب - 
تقييـ المشارع - 

كالعركض 
أعماؿ بيتية - 

معرفة ميزات المجتمع 
الفرنسي في  القرف السادس 

عشر 

La société française au 
xvI ème siècle  

طبقات المجتمع - 
األكضاع السياسية - 

،اإلقتصادية كاإلجتماعية 
العادات كالتقاليد - 
 القيـ السائدة- 

النقاش /المحاضرة- 
العرض - 
األبحاث  - 
التعمـ الجماعي - 
 

 LCDجياز - 
 جياز تمفزيكف -
كمبيكتركأنترنت - 
كتب كقصص - 
 أفالـ- 

اختبارات - 
ممؼ الطالب - 
تقييـ المشارع - 

كالعركض 
أعماؿ بيتية - 

معرفة ميزات المجتمع 
الفرنسي في القرف السابع 

 عشر

La société française au 
xvII éme siècle 

طبقات المجتمع - 
األكضاع السياسية - 

،اإلقتصادية كاإلجتماعية 
العادات كالتقاليد - 
 القيـ السائدة- 

النقاش /المحاضرة- 
العرض - 
األبحاث  - 
التعمـ الجماعي - 
 

 LCD جياز -
 جياز تمفزيكف -
كمبيكتركأنترنت - 
كتب كقصص - 
 أفالـ- 

اختبارات - 
ممؼ الطالب - 
تقييـ المشارع - 

كالعركض 
أعماؿ بيتية - 

معرفة الحضارة الفرنسية في  
 القرف الثامف عشر

La société française au 
xvIIIéme  siècle 

النقاش /المحاضرة- 
العرض - 

 LCDجياز - 
 جياز تمفزيكف -

اختبارات - 
ممؼ الطالب - 
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طبقات المجتمع - 
األكضاع السياسية - 

،اإلقتصادية كاإلجتماعية 
العادات كالتقاليد - 
 القيـ السائدة- 

األبحاث  - 
التعمـ الجماعي - 
 

كمبيكتركأنترنت - 
كتب كقصص - 
 أفالـ- 

تقييـ المشارع - 
كالعركض 

أعماؿ بيتية - 

معرفة الحضارة الفرنسية في  
القرف التاسع عشر 

La société française au 
xIx éme  siècle 

طبقات المجتمع - 
األكضاع السياسية - 

،اإلقتصادية كاإلجتماعية 
العادات كالتقاليد - 
 القيـ السائدة- 

النقاش /المحاضرة- 
العرض - 
األبحاث  - 
التعمـ الجماعي - 
 

 LCD جياز - 
 جياز تمفزيكف -
كمبيكتركأنترنت - 
كتب كقصص - 
 أفالـ- 

اختبارات - 
ممؼ الطالب - 
تقييـ المشارع - 

كالعركض 
أعماؿ بيتية - 

معرفة المجتمع الفرنسي في 
القرف العشريف 

La société française au 
xx éme  siècle 

طبقات المجتمع - 
األكضاع السياسية - 

،اإلقتصادية كاإلجتماعية 
العادات كالتقاليد - 
 القيـ السائدة- 

النقاش /المحاضرة- 
العرض - 
األبحاث  - 
التعمـ الجماعي - 
 

 LCDجياز - 
 جياز تمفزيكف -
كمبيكتركأنترنت - 
كتب كقصص - 
 أفالـ- 

اختبارات - 
ممؼ الطالب - 
تقييـ المشارع - 

كالعركض 
أعماؿ بيتية - 

كسمبيات   استخالص إيجابيات
تطكر المجتمع الفرنسي عبر 

 العصكر

Les grands 
changements de la 
société française à 
travers l’histoire 

ايجابيات التطكر عمى المجتمع -
سمبيات التطكر عمى المجتمع - 

النقاش /المحاضرة- 
العرض - 
األبحاث  - 
التعمـ الجماعي - 
 

 LCDجياز - 
 جياز تمفزيكف -
كمبيكتركأنترنت - 
كتب كقصص - 
 أفالـ- 

اختبارات - 
ممؼ الطالب - 
تقييـ المشارع - 

كالعركض 
 أعماؿ بيتية- 
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بعد دراسة مجمؿ  المساقات لمفصؿ الثاني  يتكقع اف يككف الطالب قادرا : مخرجات التعمم المقصودة
: عمى مايمي
المساؽ المحقؽ لممخرجات مخرجات التعمـ المقصكدة المجاالت 

يعرؼ الطالب المفاىيـ كالمصطمحات المستعممة في التعبير المعرفة  كالفيـ 
كالتحدث في مختمؼ المكاضيع الثقافية، اإلجتماعية، اإلقتصادية 

كما يعرؼ نكع النصكص كالتراكيب كالصيغ المعقدة . كالسياسية منيا
في قكاعد المغة الفرنسية، باإلضافة إلى معمكمات متنكعة عف ثقافة 

المجتمع الفرنسي كالتغيرات التي طرأت عميو عبر العصكر 

 IVلغة فرنسية -
قكاعد متقدمة  -

IV 
 IIمختبر محادثة -
المجتمع كالثقافة الفرنسية -

الميارات 
المينية 
كالذىنية 

يقدر الطالب عمى التمييز بيف مختمؼ النصكص الفرنسية ككذلؾ 
كما يستطيع ىذا الطالب أيضا أف . األزمنة المستعممة كالمعقدة

يتحدث بمستكل جيد عف مكاضيع معاصرة كعديدة تيمو مثؿ 
كما يقدر عمى تحميؿ . مكاضيع عف السياسة كاإلقتصاد كغيرىا

بداء رأيو فييا مقدما تعميال كحججا . كمناقشة كنقد ىذه  المكاضيع كا 

 IVلغة فرنسية - 
قكاعد متقدمة  - 

IV 
 IIمختبر محادثة - 

الميارات 
التحكيمية 

يقدر الطالب عمى التعبير كالتحدث في مختمؼ المكاضيع المتعمقة 
بداء رأيو فييا كنقدىا  بحياتو اليكمية كا 

  

 IVلغة فرنسية - 
 قكاعد متقدمة  -

IV 
 IIمختبر محادثة -
 المجتمع كالثقافة الفرنسية- 

الميارات 
القيـ )الكجدانية 
 (كاإلتجاىات

تنمية اىتمامات  الطالب  كدافعيتو لتعمـ المغة الفرنسية كالتحدث بيا 
كتطكير إتجاه إيجابي نحكىا 

 IVلغة فرنسية - 
 قكاعد متقدمة  -

IV 
 IIمختبر محادثة -
 المجتمع كالثقافة الفرنسية -

 
الفصل األول / مساقات السنة الرابعة

 Didactique de F.L.E  أساليب تدريس المغة الفرنسية: تخصص 
  Introduction à l`enseignement  du F.L.E 1التمييد لتدريس المغة الفرنسية :مساق 
ىذا المساؽ مختمؼ التيارات كأىـ النظريات التي اىتمت بالتعميـ كبالتعمـ مثؿ التيار السمككي،  يتناكؿ

المعرفي، البنائي كمختمؼ النظريات المتعمقة بيذه التيارات الفكرية مثؿ نظرية بياجيو، بركنر،أكزبؿ 
 كغيرىـ كذلؾ بغية تمكيف الطالب مف فيـ كادراؾ المعنى الصحيح لمفيكمي التعميـ كالتعمـ
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. كذلؾ سيتـ التطرؽ إلى تاريخ تطكر مناحي تدريس المغة الفرنسية 
 

: في نياية ىذا المساؽ سيتمكف الطالب مف المعارؼ المبينة في الجدكؿ األتي: األىداف العامة
التقكيـ  الكسائؿ التعميمية طرؽ التدريس المحتكل األىداؼ كالميارات 

معرفة مفيكمي التعميـ كالتعمـ 
 كالفرؽ بينيما

Apprendre  les notions 
      التعميـ- 

Enseignement   - التعمـ
Appentissage 

 Différence الفرؽ بينيما- 

اإللقاء كالمناقشة -  
العرض - 
المشركع - 
التعمـ الجماعي - 

 LCDجياز - 
األنترنت /الكمبيكتر- 
 

اختبارات - 
أعماؿ بيتية - 

كصفية 
تقييـ - 

المشركع 
كالعرض 

 ممؼ الطالب- 
معرفة أىـ التيارات التي تتعمؽ 

بالتعميـ كالتعمـ 
 

Les approches et 
courants 
d’apprentissage 

 التيار السمككي- 
 التيار المعرفي- 
التيار البنائي - 

اإللقاء كالمناقشة - 
العرض - 
المشركع - 
التعمـ الجماعي - 

 LCDجياز - 
 األنترنت/الكمبيكتر- 

اختبارات - 
أعماؿ بيتية - 

كصفية 
تقييـ - 

المشركع 
كالعرض 

ممؼ الطالب - 
معرفة أىـ النظريات التي تتعمؽ 

بالتعميـ كالتعمـ 
 ظرية بياجيوف
 ظرية بركنرف
 ظرية أكزبؿف
 ظرية جانييوف
 ظرية سكنرف
 ظرية بمـكف

Les théories 
d’apprentissage 

 نظرية بياجيو- 
 نظرية بركنر- 
 نظرية أكزبؿ- 
 نظرية جانييو- 
 نظرية سكنر- 
نظرية بمـك - 

اإللقاء كالمناقشة - 
العرض - 
المشركع - 
التعمـ الجماعي - 

 LCDجياز - 
 األنترنت/الكمبيكتر- 

اختبارات - 
أعماؿ بيتية - 

كصفية 
تقييـ - 

المشركع 
كالعرض 

ممؼ الطالب - 

كيفية تطبيؽ النظريات السابقة في 
تدريس المغات 

Application des 
théories en classe 
دركس إجرائية يقـك بيا الطمبة 

لكؿ نظرية  

اإللقاء كالمناقشة - 
العرض - 
المشركع - 
التعمـ الجماعي - 

 LCDجياز - 
 األنترنت/الكمبيكتر- 

اختبارات - 
أعماؿ بيتية - 

كصفية 
تقييـ - 

المشركع 
كالعرض 
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ممؼ الطالب - 
معرفة مناحي الحديثة في تدريس 

المغة الفرنسية 
 

Approches et 
méthodologies de 
l’enseignement du 
FLE 

المنحى التكاصمي - 
المنحى التفاعمي - 
خصائص كأىمية كؿ - 

منحى 

اإللقاء كالمناقشة - 
العرض - 
المشركع - 
التعمـ الجماعي - 

 LCDجياز - 
 األنترنت/الكمبيكتر- 

اختبارات - 
أعماؿ بيتية - 

كصفية 
تقييـ - 

المشركع 
كالعرض 

ممؼ الطالب - 

 
    Les TIC en classe de F.L.E تكنولوجيا المعمومات  في تدريس المغة الفرنسية: مساق

في ىذا المساؽ يتناكؿ الطالب المعمـ مفيـك تكنكلكجيا المعمكمات كأىميتيا في حياة الفرد المعاصرة، 
ككيفية استخداميا كتطبيقيا كاستثمارىا في مكاقؼ التعميـ كالتعمـ  عامة كفي تدريس المغة الفرنسية  

.  خاصة
 

: في نياية ىذا المساؽ سيتمكف الطالب مف المعارؼ المبينة في الجدكؿ األتي: األىداف العامة
التقكيـ  الكسائؿ التعميمية طرؽ التدريس المحتكل األىداؼ كالميارات 
معرفة معمكمات حكؿ 
تكنكلكجيا المعمكمات  

 
 
 
 

 

Technologies 
d’information et de 
communication 

مفيـك تكنكلكجيا المعمكمات  - 
 أنكاع   تكنكلكجيا المعمكمات- 
مراحؿ تطكر ىذا النكع مف - 

التكنكلكجيا 
ايجابيات كسمبيات - 

المحاضرة - 
العرض - 
المشركع - 
التعمـ في مجمكعات - 
 

األنترنت  كالكمبيكتر-
 LCDجياز - 
جياز تمفزيكف - 

 

اختبارات - 
ممؼ الطالب - 
أعماؿ بيتية - 

كصفية 

معرفة أىمية ىذا النكع مف 
 (لممعمـ)التكنكلكجيا في التعميـ 

Les TIC pour 
l’enseignant 

أىميتيا لممعمـ 
تسييؿ عممية التدريس - 
 تحسيف نكعية التعميـ- 
تحقيؽ األىداؼ التعميمية - 

المحاضرة - 
العرض - 
المشركع - 
التعمـ في مجمكعات - 
 

األنترنت  كالكمبيكتر-
 LCDجياز - 
جياز تمفزيكف - 
 

اختبارات - 
ممؼ الطالب - 
أعماؿ بيتية - 

كصفية 
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بكقت كامكانات اقؿ 
 زيادة العائد مف عممية التعميـ- 

معرفة أىمية تكنكلكجيا 
 (لممتعمـ)المعمكمات في التعمـ 

 Les TIC pour 
l’apprenant 

أىميتيا لممتعمـ 
 .فترة تذكر أطكؿ لممعمكمات -
عنصر التشكيؽ - 
تدفع الطالب نحك التعمـ - 

 الذاتي
 تنمية الميكؿ االيجابية- 

المحاضرة - 
العرض - 
المشركع - 
التعمـ في مجمكعات - 
 

األنترنت  كالكمبيكتر-
 LCDجياز - 
جياز تمفزيكف - 
 

اختبارات - 
ممؼ الطالب - 
أعماؿ بيتية - 

كصفية 

معرفة كيفية استخداـ 
تكنكلكجيا المعمكمات في 

التدريس 
 

Exploitation des TIC 
en classe  

كيفية اختيار الكسيمة -
المناسبة لمكضكع  التكنكلكجية

 الدرس كأىدافو
 كيفية استعماؿ ىذه الكسيمة -
كيفية تقكيـ الكسيمة التكنكلكجية -

 المختارة

المحاضرة - 
العرض - 
المشركع - 
التعمـ في مجمكعات - 
 

األنترنت  كالكمبيكتر-
 LCDجياز - 
جياز تمفزيكف - 
 

اختبارات - 
ممؼ الطالب - 
أعماؿ بيتية - 

كصفية 

 تطبيقات لمختمؼ كسائؿ 
تكنكلكجيا  المعمكمات  في 

الصؼ في مختمؼ المكاضيع 
كتقكيميا 

Pratique et application  
 

المحاضرة - 
العرض - 
المشركع - 
التعمـ في مجمكعات - 
 

  الكمبيكتر-
األنترنت ك
 LCDجياز - 
جياز تمفزيكف - 
 

اختبارات - 
ممؼ الطالب - 
أعماؿ بيتية - 

كصفية 

 

  Pratique et animation de classe   1تطبيقات صفية : مساق 
، كماىي الطرؽ المختمفة (التدريس)مف خالؿ ىذا المساؽ سيتعمـ الطالب المعمـ كيفية تطبيؽ التعميـ

التي يمكنو اتباعيا في تدريسو ككيفية اختيار الطريقة المناسبة لمكضكع درسو كلنكعية كخصائص 
   .طالبو، كذلؾ بغية تحقيؽ أىداؼ الدرس الذم ىك بصدد تعميمو
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: في نياية ىذا المساؽ يتمكف الطالب مف المعارؼ المبينة في الجدكؿ األتي: العامةاألىداف 
التقكيـ  الكسائؿ التعميمية طرؽ التدريس المحتكل األىداؼ كالميارات 
معرفة التدريس الناجح، 

شركطو كأىميتو 
Enseignement éfficace  

 مفيـك التدريس الناجح -
شركط التدريس الفعاؿ - 
أىمية التدريس الجيد - 

اإللقاء كالمناقشة - 
العرض - 
المشركع - 
التعمـ الجماعي - 

 LCDجياز - 
األنترنت /الكمبيكتر- 
 

اختبارات - 
أعماؿ بيتية كصفية - 
تقييـ المشركع - 

كالعرض 
ممؼ الطالب - 

معرفة دكر التخطيط  في 
 تحقيؽ أىداؼ التدريس

Plannifier 
l’enseignement  

مفيـك تخطيط التدريس - 
أىمية التخطيط لمدرس - 
خطكات تخطيط التدريس - 

اإللقاء كالمناقشة - 
العرض - 
المشركع - 
التعمـ الجماعي - 

 LCDجياز - 
األنترنت /الكمبيكتر- 
 

اختبارات - 
أعماؿ بيتية كصفية - 
تقييـ المشركع - 

كالعرض 
ممؼ الطالب - 

معرفة أساليب التدريس 
الحديثة كأىميتيا 

 
 
 

Méthodologies 
d’enseignement 

مفيـك التدريس الحديث  -
طرؽ التدريس الحديث - 
أىمية تنكيع التدريس - 

اإللقاء كالمناقشة - 
العرض - 
المشركع - 
التعمـ الجماعي - 

 
 LCDجياز - 
األنترنت /الكمبيكتر- 
 

اختبارات - 
أعماؿ بيتية كصفية - 
تقييـ المشركع - 

كالعرض 
ممؼ الطالب - 

معرفة شركط اختيار طريقة 
التدريس المناسبة 

Critères du choix d’une 
méthodologie 
d’enseignement 

ظركؼ المتعمميف 
الفركؽ الفردية /العدد/السف- 

المكقؼ التعميمي 
طبيعة المادة - 
الغرض مف الدرس - 
اإلمكانات المتاحة - 

اإللقاء كالمناقشة - 
العرض - 
المشركع - 
التعمـ الجماعي - 

 LCDجياز - 
األنترنت /الكمبيكتر- 
 

اختبارات - 
أعماؿ بيتية كصفية - 
تقييـ المشركع - 

كالعرض 
ممؼ الطالب - 

المحاضرة كاإللقاء كطريقة 
 تدريس

La conférénce 
مفيـك المحاضرة - 
كيفية استخداـ المحاضرة - 
يجابيات المحاضرة -  سمبيات كا 

اإللقاء كالمناقشة - 
العرض - 
المشركع - 
التعمـ الجماعي - 

 LCDجياز - 
األنترنت /الكمبيكتر- 
 

اختبارات - 
أعماؿ بيتية كصفية - 
تقييـ المشركع - 

كالعرض 
ممؼ الطالب - 

اختبارات -  LCDجياز - اإللقاء كالمناقشة -  La discussionالمناقشة  كالحكار كطريقة 
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مفيـك المناقشة -  تدريس
كيفية استخداـ المناقشة - 
يجابيات المناقشة -  سمبيات كا 

العرض - 
المشركع - 
التعمـ الجماعي - 

األنترنت /الكمبيكتر- 
 

أعماؿ بيتية كصفية - 
تقييـ المشركع - 

كالعرض 
ممؼ الطالب - 

لعب األدكاركالتمثيؿ كطريقة 
تدريس 

Les jeux de roles  
مفيـك لعب األدكار - 
كيفية استخداـ لعب األدكار - 
يجابيات لعب األدكار - سمبيات كا 

اإللقاء كالمناقشة - 
العرض - 
المشركع - 
التعمـ الجماعي - 

 LCD جياز - 
األنترنت /الكمبيكتر- 
 

اختبارات - 
أعماؿ بيتية كصفية - 
تقييـ المشركع - 

كالعرض 
ممؼ الطالب - 

العركض العممية  كطريقة 
تدريس 

Exposé 
مفيـك العرض - 
كيفية استخداـ العرض - 
يجابيات العرض -  سمبيات كا 

اإللقاء كالمناقشة - 
العرض - 
المشركع - 
التعمـ الجماعي - 

 LCDجياز - 
األنترنت /الكمبيكتر- 
 

اختبارات - 
أعماؿ بيتية كصفية - 
تقييـ المشركع - 

كالعرض 
ممؼ الطالب - 

 Projetالمشركع كطريقة تدريس 
مفيـك المشركع - 
كيفية استخداـ المشركع - 
يجابيات المشركع -  سمبيات كا 

اإللقاء كالمناقشة - 
العرض - 
المشركع - 
التعمـ الجماعي - 

 LCDجياز -
األنترنت /الكمبيكتر- 
 

اختبارات - 
أعماؿ بيتية كصفية - 
تقييـ المشركع - 

كالعرض 
ممؼ الطالب - 

التعميـ المبرمج كطريقة 
 تدريس

Pogrammes  
مفيـك التعميـ المبرمج - 
كيفية استخداـ التعميـ المبرمج - 
يجابيات الطريقة -  سمبيات كا 

اإللقاء كالمناقشة - 
العرض - 
المشركع - 
التعمـ الجماعي - 

 LCDجياز - 
األنترنت /الكمبيكتر- 
 

اختبارات - 
أعماؿ بيتية كصفية - 
تقييـ المشركع - 

كالعرض 
ممؼ الطالب - 

كطريقة التعميـ التعاكني 
 تدريس

La coopération en 
apprentissage 

مفيـك التعمـ التعاكني - 
كيفية استخداـ التعمـ التعاكني - 
يجابيات الطريقة -  سمبيات كا 

اإللقاء كالمناقشة - 
العرض - 
المشركع - 
التعمـ الجماعي - 

 LCDجياز - 
األنترنت /الكمبيكتر- 
 

اختبارات - 
أعماؿ بيتية كصفية - 
تقييـ المشركع - 

كالعرض 
ممؼ الطالب - 

حؿ المشكالت كطريقة 
تدريس 

 
 

Résolution de probème 
مفيـك المحاضرة - 
كيفية استخداـ المحاضرة - 
يجابيات المحاضرة -  سمبيات كا 

اإللقاء كالمناقشة - 
العرض - 
المشركع - 
التعمـ الجماعي - 

 LCDجياز - 
األنترنت /الكمبيكتر- 
 

اختبارات - 
أعماؿ بيتية كصفية - 
تقييـ المشركع - 

كالعرض 
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ممؼ الطالب -  
الزيارات الميدانية  كطريقة 

تدريس 
Visites et sorties 

 مفيـك الزيارات الميدانية -
كيفية استخداـ الطريقة - 
يجابيات الطريقة -  سمبيات كا 

اإللقاء كالمناقشة - 
العرض - 
المشركع - 
التعمـ الجماعي - 

 LCDجياز - 
األنترنت /الكمبيكتر- 
 

اختبارات - 
أعماؿ بيتية كصفية - 
تقييـ المشركع - 

كالعرض 
ممؼ الطالب - 

الحاسب األلي كاألنترنت 
 كطريقة تدريس

Linternet dans 
l’enseignement 

كيفية استخداـ األنترنت  - 
يجابيات  -  سمبيات كا 

اإللقاء كالمناقشة - 
العرض - 
المشركع - 
التعمـ الجماعي - 

 LCDجياز - 
األنترنت /الكمبيكتر- 
 

اختبارات - 
أعماؿ بيتية كصفية - 
تقييـ المشركع - 

كالعرض 
ممؼ الطالب - 

كطريقة الحقائب التعميمية 
 تدريس

Le portfolio 
مفيـك الحقيبة التعميمية - 
كيفية استخداـ الحقيبة - 

التعميمية 
يجابيات الطريقة -  سمبيات كا 

اإللقاء كالمناقشة - 
العرض - 
المشركع - 
التعمـ الجماعي - 

 LCDجياز - 
األنترنت /الكمبيكتر- 
 

اختبارات - 
أعماؿ بيتية كصفية - 
تقييـ المشركع - 

كالعرض 
ممؼ الطالب - 

األلعاب التربكية  كطريقة 
تدريس 

Les jeux éducatifs 
مفيـك األلعاب التربكية - 
كيفية استخداـ األلعاب - 

التربكية 
يجابيات الطريقة -  سمبيات كا 

اإللقاء كالمناقشة - 
العرض - 
المشركع - 
التعمـ الجماعي - 

 LCDجياز - 
األنترنت /الكمبيكتر- 
 

اختبارات - 
أعماؿ بيتية كصفية - 
تقييـ المشركع - 

كالعرض 
ممؼ الطالب - 

تطبيؽ الطالب  لدرس 
إجرائي لكؿ طريقة 

Application et pratique 
تحضير الطالب لدرس إجرائي 

كتطبيقو في الصؼ 

اإللقاء كالمناقشة - 
العرض - 
المشركع - 
التعمـ الجماعي - 

 LCDجياز - 
األنترنت /الكمبيكتر- 
 

اختبارات - 
أعماؿ بيتية كصفية - 
تقييـ المشركع - 

كالعرض 
ممؼ الطالب - 
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 Le texte littéraire en classeالنص األدبي في تدريس المغة الفرنسية كمغة أجنبية : مساق
de F.L.E  

يتناكؿ ىذا المساؽ تعريؼ الطالب المعمـ بدكر النصكص األدبية في تدريس المغات عامة كالمغة 
الفرنسية بالتحديد، كما ىي السبؿ األكثر فاعمية في اسثمار ىذه النصكص في تحسيف التعميـ كتحقيؽ 

. األىداؼ في الكصكؿ إلى مستكل تعميمي يتسـ بالكفاءة
 

في نياية ىذا المساؽ يتمكف الطالب مف معرفة المعمكمات  المكضحة  في الجدكؿ : األىداف العامة
: األتي

التقكيـ  الكسائؿ التعميمية طرؽ التدريس المحتكل األىداؼ كالميارات 
مككنات النص األدبي 

  
Composantes du 
texte littéraire 

  أنكاع النصكص -
أشكاؿ الخطاب في - 

النصكص 
اليدؼ مف دراسة النص -

األدبي 

الحكار /المحاضرة -
المشركع - 
التعمـ الجماعي - 
العركض - 

األنترنت /الكمبيكتر- 
نصكص أدبية - 
كتب كقصص - 
 LCDجياز - 

اختبارات -
مشاريع - 
أعماؿ بيتية - 

كصفية 
ممؼ الطالب  - 

كيفية تحميؿ النص 
األدبي  

Analyse du texte 
littéraire 
معرؼ خطكات ما قبؿ 

التحميؿ 
معرفة األديب - 
معرفة المناسبة - 
معرفة الزماف كالمكاف - 
قراءة النص - 

معرفة خطكات التحميؿ 
عناصر النص 

الشكؿ - 
المغة - 
الصكرة األدبية - 
المضمكف - 

الحكار /المحاضرة -
المشركع - 
التعمـ الجماعي - 
العركض - 

األنترنت /الكمبيكتر- 
نصكص أدبية - 
كتب كقصص - 
 LCDجياز - 

اختبارات - 
مشاريع - 
أعماؿ بيتية - 

كصفية 
ممؼ الطالب - 
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أىمية النص األدبي في 
تدريس المغات 

 
 

Interêt du texte 
littéraire dans 
l’enseignement 
d’une langue 

 تنمية الكعي األدبي -
تطكير الميارات المغكية - 
إثراء ثقافة المتعمـ - 

الحكار /المحاضرة 
المشركع - 
التعمـ الجماعي - 
العركض - 

األنترنت /الكمبيكتر- 
نصكص أدبية - 
كتب كقصص - 
 LCDجياز - 

اختبارات - 
مشاريع - 
أعماؿ بيتية - 

كصفية 
ممؼ الطالب - 

تأثير النص األدبي عمى 
 ميارة القراءة
 

Impact du texte 
littéraire sur la 
lecture 

 تنمية ميارة القراءة  -
الصحيحة 

تدريب المتعمـ عمى - 
المفظ 

الحكار /المحاضرة 
المشركع - 
التعمـ الجماعي - 
العركض -

األنترنت /الكمبيكتر- 
نصكص أدبية - 
كتب كقصص - 
 LCDجياز - 

اختبارات - 
مشاريع - 
أعماؿ بيتية - 

كصفية 
ممؼ الطالب - 

تأثير النص األدبي عمى 
 ميارة الكتابة

 

Impact du texte 
littéraire sur 
l’écritue 

تنمية ميارات فيـ المغة - 
تنمية قدرة المتعمـ عمى      - 

التعبيرعف حاجاتو 
تنمية األسمكب المغكم - 

الحكار /المحاضرة 
المشركع - 
التعمـ الجماعي - 
العركض - 

األنترنت /الكمبيكتر- 
نصكص أدبية - 
كتب كقصص - 
 LCDجياز - 

اختبارات - 
مشاريع - 
أعماؿ بيتية - 

كصفية 
ممؼ الطالب - 

تأثير النص األدبي عمى 
 ميارة المحادثة 

 

Impact du texte 
littéraire sur la 
production orale 

 إغناء الرصيد المغكم -
عند الطالب 

استخداـ األساليب - 
المختمفة في التعبير 

الشفكم 

الحكار /المحاضرة 
المشركع - 
التعمـ الجماعي - 
العركض - 

األنترنت /الكمبيكتر- 
نصكص أدبية - 
كتب كقصص - 
 LCDجياز - 

اختبارات - 
مشاريع - 
أعماؿ بيتية - 

كصفية 
ممؼ الطالب - 

كيفية اختيار النص 
المناسب 

Critères du choix 
d’un texte littéraire  

شركط اختيار النص 
: األدبي

الحكار /المحاضرة 
المشركع - 
التعمـ الجماعي - 
العركض - 

األنترنت /الكمبيكتر- 
نصكص أدبية - 
كتب كقصص - 
 LCDجياز - 

اختبارات - 
مشاريع - 
أعماؿ بيتية - 

كصفية 
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مراعاة مستكل الطالب - 
مراعاة ميكؿ الطالب - 

كاىتماماتيـ 
محقؽ لألىداؼ - 

المرجكة 
يعكس الكاقع كالث - 

ممؼ الطالب - 

تطبيقات حكؿ استخداـ 
النصكص األدبية  

 

Application 
d’études de texte 
littéraires 
يتـ اختيار نصكص أدبية 
لمتحميؿ مف قبؿ المعمـ 

 أكالمتعمـ

الحكار /المحاضرة 
المشركع - 
التعمـ الجماعي - 
العركض - 

األنترنت /الكمبيكتر- 
نصكص أدبية - 
كتب كقصص - 
 LCDجياز - 

اختبارات - 
مشاريع - 
أعماؿ بيتية - 

كصفية 
ممؼ الطالب - 

 
     Formation pratique التربية العممية : مساق

يتناكؿ ىذا المساؽ جكانب نظرية تتعمؽ بتعريؼ الطالب بطبيعة التربية العممية، مفيكميا كأىدافيا 
كمراحميا كماىي اإلتجاىات الحديثة في التربية العممية  ك إدارة الصؼ كبيئة التعمـ كما يتكجب عميو 

كما كيتناكؿ المساؽ عمميات تقييـ المعمميف إضافة إلى األنشطة . القياـ بو أثناء فترة التدريب العممي
. الصفية كالالصفية التي يمكف أف يقـك بيا الطالب المعمـ أثناء فترة تدريبو

 
في نياية ىذا المساؽ يتمكف الطالب مف معرفة المعمكمات كالميارات المبينة في : األىداف العامة
: الجدكؿ األتي

األىداؼ 
كالميارات 

التقكيـ  الكسائؿ التعميمية طرؽ التدريس المحتكل 

معرفة مفيـك 
 التربية العممية 

Définir la 
formation pratique 

مفيـك التربية العممية  - 
أىداؼ التربية العممية  - 
أىمية التربية العممي - 
صعكبات كمعكقات - 

التربية العممية 

الحكار /المحاضرة -
المشركع - 
التعمـ الجماعي - 
العركض - 

األنترنت /الكمبيكتر
 LCDجياز - 
جياز تمفزيكف - 
 أشرطة مسجمة- 

اختبارات -
مشاريع - 
أعماؿ بيتية كصفية - 
ممؼ الطالب  - 
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معرفة مراحؿ 
التربية العممية 

Les étapes de la 
formation pratique 

مرحمة المشاىدة - 
كأسسيا 

مرحمة التطبيؽ  - 
كأىدافيا 

الحكار /المحاضرة -
المشركع - 
التعمـ الجماعي - 
العركض - 

األنترنت /الكمبيكتر
 LCDجياز - 

اختبارات - 
مشاريع - 
أعماؿ بيتية كصفية - 
ممؼ الطالب - 

معرفة اإلتجاىات 
الحديثة في التربية 

 العممية 

Models de 
formation pratique  

دراسة نماذج محمية 
كتجارب عربية كعالمية 

رائدة 

الحكار /المحاضرة 
المشركع - 
التعمـ الجماعي - 
العركض - 

األنترنت /الكمبيكتر
 LCDجياز - 

اختبارات - 
مشاريع - 
أعماؿ بيتية كصفية - 
ممؼ الطالب - 

التخطيط معرفة 
 لمتدريس 

La plannification 
du cours 

مفيـك عممية التخطيط - 
لمدرس 

أىمية التخطيط الجيد  - 
لمدرس 

أىداؼ عممية - 
التخطيط 

مستكيات التخطيط 

الحكار /المحاضرة 
المشركع - 
التعمـ الجماعي - 
العركض - 

األنترنت /الكمبيكتر
 LCDجياز - 
جياز تمفزيكف - 
 أشرطة مسجمة- 

اختبارات - 
مشاريع - 
أعماؿ بيتية كصفية - 
ممؼ الطالب - 

معرفة األىداؼ 
التدريسة  

Les objectifs d’ un 
cours 

تعريؼ األىداؼ - 
التدريسية  

تصنيفات األىداؼ - 
التعميمية 

مصادر إشتقاؽ - 
األىداؼ 

كيفية صياغة - 
األىداؼ التعميمية 

الحكار /المحاضرة 
المشركع - 
التعمـ الجماعي - 
العركض - 

األنترنت /الكمبيكتر
 LCDجياز - 
 

اختبارات - 
مشاريع - 
أعماؿ بيتية كصفية - 
ممؼ الطالب - 

الكسائؿ معرفة 
 كاألنشطة التعميمية 

Définir les outils et 
les activités 
pédagogiques 

الحكار /المحاضرة 
المشركع - 
التعمـ الجماعي - 

األنترنت /الكمبيكتر
 LCDجياز - 
جياز تمفزيكف - 

اختبارات - 
مشاريع - 
أعماؿ بيتية كصفية - 
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مفيـك الكسيمة - 
التعميمية 

مفيـك النشاط - 
التعميمي 

أىمية الكسيمة كالنشاط - 
في عممية التعميمة  

أسس إختيارىا - 
شركط كقكاعد - 

استخداميا 

ممؼ الطالب -  أشرطة مسجمة- العركض - 

معرفة مفيـك 
اإلختبار 

L’examen 
مفيـك اإلختبار - 
أىداؼ اإلختبار - 
مكاصفات كمعايير - 

اإلختبار 
 كيفية بناء اإلختبار-  

الحكار /المحاضرة 
المشركع - 
التعمـ الجماعي - 
العركض - 

األنترنت /الكمبيكتر
 LCDجياز - 

اختبارات - 
مشاريع - 
أعماؿ بيتية كصفية - 
ممؼ الطالب - 

معرفة مفيـك 
الكاجب المنزلي 

Le devoir 
مفيـك الكاجب المنزلي  - 
أىمية الكاجب المنزلي - 
أىداؼ الكاجب - 

المنزلي 

الحكار /المحاضرة 
المشركع - 
التعمـ الجماعي - 
العركض - 

األنترنت /الكمبيكتر
 LCDجياز - 

اختبارات - 
مشاريع - 
أعماؿ بيتية كصفية - 
ممؼ الطالب - 

معرفة مفيـك 
التفاعؿ الصفي 

L’interactivité en 
classe 

مفيـك التفاعؿ الصفي - 
أىمية كأىداؼ - 

التفاعؿ الصفي 
أشكاؿ التفاعؿ - 

الصفي  
ميارات التفاعؿ - 

الصفي 
مفيـك التعزيز - 

 كالعقاب

الحكار /المحاضرة 
المشركع - 
التعمـ الجماعي - 
العركض - 

األنترنت /الكمبيكتر
 LCDجياز - 
جياز تمفزيكف - 
 أشرطة مسجمة- 

اختبارات - 
مشاريع - 
أعماؿ بيتية كصفية - 
ممؼ الطالب - 

ادراؾ أىمية دكر 
المعمـ  

 
خصائص المعمـ - 

الحكار /المحاضرة 
المشركع - 

المكح - 
األنترنت /الكمبيكتر- 

اختبارات - 
مشاريع - 
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الجيد كالمحترؼ 
كاجبات المعمـ - 
دكر المعمـ في - 

العممية التعميمية 
 كفايات المعمـ الجيد- 

التعمـ الجماعي - 
العركض - 

 LCDجياز - 
جياز تمفزيكف - 
 أشرطة مسجمة- 

أعماؿ بيتية كصفية - 
ممؼ الطالب - 

تطبيقات عممية في 
التدريس 

التدريب عمى تخطيط - 
كتحضير لمدرس 

التدريب عمى تحضير - 
الكسيمة التعميمية 

التدريب عمى تحضير - 
النشاط  

التدريب عمى بناء - 
اإلختبار 

التدريب عمى تحضير - 
الكاجب المنزلي 

تحميؿ لمكاقؼ تعميمية - 
 مسجمة

الحكار /المحاضرة 
المشركع - 
التعمـ الجماعي - 
العركض - 

األنترنت /الكمبيكتر
 LCDجياز - 
جياز تمفزيكف - 
 أشرطة مسجمة- 

اختبارات - 
مشاريع - 
أعماؿ بيتية كصفية - 
ممؼ الطالب - 

 
بعد دراسة مجمؿ  المساقات لمفصؿ األكؿ  يتكقع اف يككف الطالب قادرا : مخرجات التعمم المقصودة

: عمى مايمي
المساؽ المحقؽ لممخرجات مخرجات التعمـ المقصكدة المجاالت 

يعرؼ الطالب ماىية التعميـ كالتعمـ كالقدرة عمى المعرفة  كالفيـ 
التمييز بينيما، كيعرؼ أيضا أىـ التيارات 

كالمدارس كالنظريات التربكية ككيفية تطبيقيا في 
عممية التدريس كأىمية التكنكلكجيا كدكرىا في 

تعميـ المغات  
كما اكتسب الطالب معارؼ حكؿ شركط التدريس 

ككيفية اشتقاؽ  الفعاؿ كأىميتو ككيفية التخطيط لو،
األىداؼ التعميمية كاختيار الكسيمة كالنشاط 
التعميمي كبناء اإلختبار لقياس مدل تحقؽ 

كما تعمـ مختمؼ طرؽ كأساليب  األىداؼ،
التدريس مف بينيا استخداـ النصكص األدبية 

 1التمييد لتدريس المغة الفرنسية -
تكنكلكجيا المعمكمات في تدريس المغة - 

الفرنسية 
 1تطبيقات صفية - 
النص األدبي في تدريس المغة الفرنسية -
التربية العممية - 
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كتعمـ أيضا مفيـك التفاعؿ الصفي كأىميتو كطرؽ 
تحقيقو كغيرىا مف الميارات الضركرية لمينة 

التدريس 
الميارات المينية 

كالذىنية 
طالب قادر عمى التخطيط لدرسو كاختيار 

األسمكب التعميمي المناسب كالكسيمة المناسبة 
أيضا ككذلؾ النشاط المساعد في تحقيؽ األىداؼ 

المسطرة ، كاستعماؿ التكنكلكجيا الحديثة في 
التعميـ كاستخداـ النصكص األدبية ككسيمة كأداة 

. لمتدريس
طالب معمـ قادرا عمى بناء إختبارليقيس مدل 

تحقيقو ألىدافو  

 1التمييد لتدريس المغة الفرنسية -
تكنكلكجيا المعمكمات في تدريس المغة - 

الفرنسية 
 1تطبيقات صفية - 
 النص األدبي في تدريس المغة الفرنسية-

الميارات 
التحكيمية 

طالب قادر عمى تطبيؽ درس باستعماؿ مختمؼ 
اساليب  ككسائؿ التدريس الفعاؿ 

 1التمييد لتدريس المغة الفرنسية -
تكنكلكجيا المعمكمات في تدريس المغة - 

الفرنسية 
 1تطبيقات صفية - 
 النص األدبي في تدريس المغة الفرنسية-

الميارات 
القيـ )الكجدانية 
 (كاإلتجاىات

تنمية اىتمامات  الطالب  كدافعيتو لتعميـ المغة 
الفرنسية كتطكير إتجاه إيجابي نحك ىذه المينة 

كنحك اساليب جديدة في التدريس 

 1التمييد لتدريس المغة الفرنسية -
تكنكلكجيا المعمكمات في تدريس المغة - 

الفرنسية 
 1تطبيقات صفية - 
 النص األدبي في تدريس المغة الفرنسية-

 
 
 

الفصل الثاني  / مساقات السنة الرابعة
 Didactique de F.L.E  أساليب تدريس المغة الفرنسية: تخصص 

 Analyse de méthodesتحميل الكتب المقررة لتدريس المغة الفرنسيىة كمغة أجنبية : مساق
F.L.E 

 يعرؼ الطالب مراحؿ تطكر تصميـ المناىج الفرنسية كما  يتدرب عمى تحميؿ   عند دراسة ىذا المساؽ
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كتب تعميـ المغة الفرنسية لغير الناطقيف بيا،كما ىي مختمؼ العكامؿ التي يجب أف يأخدىا بعيف 
. اإلعتبار عند اختياره الكتاب المناسب الذم سيقره في تدريسو ليذه المادة

 
 :في نياية ىذا المساؽ سيتمكف الطالب مف المعارؼ المبينة في الجدكؿ األتي: األىداف العامة

األىداؼ 
كالميارات 

التقكيـ  الكسائؿ التعميمية طرؽ التدريس المحتكل 

مراحؿ تطكر المناحي 
المتبعة في تصميـ 

مناىج  المغة الفرنسية 
 

Approches dans les 
curriculums de FLE 
  

 مناىج تقميدية- 
 مناىج مباشرة- 
 مناىج النشاط- 
 شفكية– مناىج سمعية - 
 بصرية– مناىج سمعية - 
 مناىج المنحى التكاصمي- 
مناىج المنحى التفاعمي - 

المحاضرة كالنقاش -
المشركع - 
التعمـ في مجمكعات - 
العركض - 
اإلستكشاؼ - 

األنترنت / الكمبيكتر-
 LCDجياز - 
كتب لغة فرنسية لغير - 

الناطقيف بيا  

اختبارت -
أعماؿ بيتية - 
ممؼ أعماؿ الطالب - 
تقييـ العركض - 

اإلطار األكركبي 
المشترؾ لمغات 

 مفيكمو
 

Cadre européen 
commun de 
référence pour les 
langues  

تعريفو -  
أىدافو كأىميتو - 
منحى اإلطار  - 
المستكيات حسب - 

اإلطار 
الميارات كالكفايات كفؽ - 

اإلطار 
التقكيـ كفؽ اإلطار - 

المحاضرة كالنقاش -
المشركع - 
التعمـ في مجمكعات - 
العركض - 
اإلستكشاؼ - 

األنترنت /الكمبيكتر- 
 LCDجياز - 
كتب لغة فرنسية لغير - 

 الناطقيف بيا

اختبارت -
أعماؿ بيتية - 
ممؼ أعماؿ الطالب - 
تقييـ العركض - 

أىمية حسف اختيار 
الكتاب  المقرر في 

 تدريس المغة الفرنسية 

Importance du choix 
du manuel en FLE 

دكر الكتاب في التعميـ - 

المحاضرة كالنقاش -
المشركع - 
التعمـ في مجمكعات - 

األنترنت /الكمبيكتر- 
 LCDجياز - 
كتب لغة فرنسية لغير - 

اختبارت -
أعماؿ بيتية - 
ممؼ أعماؿ الطالب - 



 

114 

العركض - دكر الكتاب في التعمـ - 
اإلستكشاؼ - 

تقييـ العركض -  الناطقيف بيا

المكاصفات  
البيداغكجية لمكتاب 

المدرسي الجيد 
 
 
 
 
 

Critères de la bonne 
méthode 

تحقيؽ األىداؼ - 
مراعاة ميكؿ المتعمميف  - 
الدقة كالكاقعية - 
التبسيط كالتدرج - 
التشكيؽ كالتحفيز - 
 

المحاضرة كالنقاش -
المشركع - 
التعمـ في مجمكعات - 
العركض - 
اإلستكشاؼ - 

األنترنت /الكمبيكتر- 
 LCDجياز - 
كتب لغة فرنسية لغير - 

 الناطقيف بيا

اختبارت -
أعماؿ بيتية - 
ممؼ أعماؿ الطالب - 
تقييـ العركض - 

تطبيقات عممية في 
تحميؿ محتكل بعض 
الكتب المدرسية   

Application en 
analyse de 
méthodes 
تحميؿ محتكل الكتب التالية 

كتب مدرسية لألطفاؿ - 
كتب لتدريس الكبار - 
 

المحاضرة كالنقاش -
المشركع - 
التعمـ في مجمكعات - 
العركض - 
اإلستكشاؼ - 

 
األنترنت /الكمبيكتر- 
 LCDجياز - 
كتب لغة فرنسية لغير - 

 الناطقيف بيا

اختبارت -
أعماؿ بيتية - 
ممؼ أعماؿ الطالب - 
تقييـ العركض - 

 

 Evaluation en classe FLEالتقويم في صف المغة الفرنسية كمغة أجنبية     :مساق 
مف خالؿ ىذا المساؽ، يتعمـ الطالب المعمـ مفيـك التقكيـ الصفي كأىميتو كدكره في العممية التعميمية 

. كأنكاعو ككيفية إجراء ىذا التقكيـ ليحقؽ أىدافو التربكية
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 :في نياية ىذا المساؽ يتمكف الطالب مف المعارؼ المبينة في الجدكؿ األتي: األىداف العامة
األىداؼ 
كالميارات 

التقكيـ  الكسائؿ التعميمية طرؽ التدريس المحتكل 

 Evaluation deمفيـك تقكيـ التعمـ 
l’apprentissage 

تعريؼ مفيـك التقكيـ  - 
التقكيـ الصفي كنتاجات - 

 التعمـ

الحكار /المحاضرة- 
العرض - 
العمؿ الجماعي - 
المشركع - 

األنترنت /الكمبيكتر
 LCDجياز - 
نماذج تقكيـ - 

اختبارات - 
أبحاث - 
ممؼ الطالب - 

 Objectif deأىداؼ التقكيـ الصفي 
l’évaluation en classe 

التحقؽ مف تحقيؽ األىداؼ -
تحسيف العممية - 

 التعممية/التعميمية

الحكار /المحاضرة- 
العرض - 
العمؿ الجماعي - 
المشركع - 

األنترنت /الكمبيكتر
 LCDجياز - 
 نماذج تقكيـ- 

اختبارات - 
أبحاث - 
ممؼ الطالب - 

أنكاع التقكيـ الصفي  
 

Types d’évaluation 
التقكيـ التشخيصي - 
التقكيـ التككيني - 
التقكيـ الختامي - 

الحكار /المحاضرة- 
العرض - 
العمؿ الجماعي - 
المشركع - 

األنترنت /الكمبيكتر
 LCDجياز - 
 نماذج تقكيـ- 

اختبارات - 
أبحاث - 
ممؼ الطالب - 

خصائص عممية 
التقكيـ الصفي الفعاؿ 

 

Caractéristiques de 
l’évaluation 

الشمكلية كاإلستمرارية - 
اإلقتصادية كالديمقراطية - 
 المركنة كالعدالة- 

الحكار /المحاضرة
العرض - 
العمؿ الجماعي - 
المشركع - 

األنترنت /الكمبيكتر
 LCDجياز - 
 نماذج تقكيـ- 

اختبارات - 
أبحاث - 
ممؼ الطالب - 

 Domaines deمجاالت التقكيـ  
l’évaluation 

        الميارات المعرفية  -
العقمية   )

الميارات االجتماعية - 
كالكجدانية 

 (األدائية)الميارات العممية - 
ميارات التفكير - 
ميارات التعمـ - 

الحكار /المحاضرة
العرض - 
العمؿ الجماعي - 
المشركع - 

األنترنت /الكمبيكتر
 LCDجياز - 
 نماذج تقكيـ- 

اختبارات - 
أبحاث - 
ممؼ الطالب - 

اختبارات - األنترنت /الكمبيكترالحكار /المحاضرة Méthodologiesأساليب التقكيـ 
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d’évaluation  
األساليب التقميدية 

اإلختبارت -
التقكيـ الحقيقي 

تقكيـ األداء - 
تقكيـ ممؼ أعماؿ الطمب - 

العرض - 
العمؿ الجماعي - 
المشركع - 

 LCDجياز - 
 نماذج تقكيـ- 

أبحاث - 
ممؼ الطالب - 

التقكيـ كفؽ اإلطار 
األكركبي المشترؾ 

لمغات 

Evaluation du CECRL  
كيفية تقكيـ اإلنتاج الكتابي - 
كيفية تقكيـ اإلنتاج الشفكم -  
كيفية تقكيـ إستيعاب - 

المكتكب 
كيفية تقكيـ إستيعاب - 

المسمكع 

الحكار /المحاضرة
العرض - 
العمؿ الجماعي - 
المشركع - 

األنترنت /الكمبيكتر
 LCDجياز - 
 نماذج تقكيـ- 

اختبارات - 
أبحاث - 
ممؼ الطالب - 

 
 Introduction à la linguistiqueمقدمة في عمم المغويات  :مساق 

تتناكؿ ىذه المادة عمـ المغة الحديث، كتدرس المغة بشكؿ مكضكعي لمكشؼ عف الخصائص األساسية 
مع اإلحاطة الكافية . لنظاميا الصكتي كالصرفي كالنحكم كالداللي كالعالقات العضكية فيما بينيا

كيتعرؼ الطمبة مف خالؿ المادة عمى أبرز . بالنظريات المغكية الحديثة، السمككية كالبنيكية كالتكليدية 
 .أعالـ المسانيات كاتجاىاتيـ في دراسة الظاىرة المسانية

 
في نياية ىذا المساؽ يتمكف الطالب مف معرفة مفيـك عمـ المغكيات، مجاالتو كأىـ : األىداف العامة 

: النظريات التي تعاقبت في ىذا المجاؿ كأبرزالعمماء الذيف أسسكا تمؾ النظريات 
 

: المحتوى
تعريؼ عمـ المغكيات - 
مجاالت عمـ المغكيات - 
النظريات المغكية - 
عالقة القكاعد بالمغكيات -
 دراسة المغكيات الفرنسية- 



 

117 

 
عمى المدرس اختيار اإلستراتيجية المناسبة لتدريس المادة كلعؿ طريقة المحاضرة : طرق التدريس

كالمناقشة ىي األنسب في رأم الباحثة 
 

: مف الكسائؿ التي مف الضركرم تكفيرىا لتدريس ىذا المساؽ: الوسائل التعميمية
الكتب كالمراجع - 
 LCDجياز عرض - 
 كمبيكتر كأنترنت- 
 

.  يتـ تقكيـ المخرجات مف خالؿ اإلختبارات كاألبحاث التي يطاب مف المتعمميف القياـ بيا:التقويم
 

 Stage pratique et rapport de stageتدريب تطبيقي ميداني    :مساق 
مف خالؿ ىذا المساؽ، يعطى لمطالب المعمـ الفرصة لتحكيؿ كؿ المعارؼ السابقة التي اكتسبيا خالؿ 

دراستو ليذا التخصص إلى تطبيؽ عممي كذلؾ بفضؿ فترة تدريبية يتمكف المتعمـ مف تدريس المغة 
. الفرنسية بشكؿ تطبيقي في المدارس الفمسطينية التي تدرس المغة الفرنسية

 
في نياية ىذا المساؽ يككف الطالب المعمـ قد اكتسب ميارات المطمكبة في عممية : األىداف العامة

: التدريس كاختبر العممية التعميمية بشكميا العممي مف الجكانب التالية
عممية التخطيط المسبؽ كالفعمي لمدرس الذم سكؼ يدرسو لمتالميذ مف كضع األىداؼ كاختيار  -

 المحتكل كطرؽ التدريس كالكسائؿ التعميمية المناسبة لتحقيؽ أىدافو ككيفية تقكيـ التعمـ
 تنفيذ الدرس ككيفية تطبيؽ اإلجراءات التي خطط ليا مسبقا -
 عممية التفاعؿ المباشر مع الطالب كاختبار التعامؿ معيـ -
دارييف  -  عممية التفاعؿ مع البيئة التعميمية مف معمميف كا 
 

كمف خالؿ ىذا المساؽ، سيتـ ارساؿ الطالب المعمـ إلى مدرسة تدرس المغة الفرنسية باإلتفاؽ مع إدراة 
المدرسة كمع كزارة التربية كالتعميـ، لمقياـ بعممية التدريس لمغة الفرنسية كمساعدة المدرس األصمي 
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كيتـ اإلشراؼ عمى الطالب المتدرب مف قبؿ مدرس المساؽ مباشرة كمف معمـ المادة في . لممادة 
. المدرسة

 
،  كفي نياية التدريب، يقدـ الطالب تقريرا مفصال عف تجربتو التعميمية في شكؿ مشركع تخرج :التقويم

كما يقدـ معمـ المادة في المدرسة تقريرا أخرا مكضحا فيو تقييمو ألداء الطالب المعمـ خالؿ التدريب 
 

بعد دراسة مجمؿ  المساقات لمفصؿ الثاني  يتكقع اف يككف الطالب قادرا : مخرجات التعمم المقصودة
: عمى مايمي
المساؽ المحقؽ لممخرجات مخرجات التعمـ المقصكدة المجاالت 
المعرفة  
كالفيـ 

يعرؼ الطالب تطكر مناحي تدريس المغة الفرنسية، شركط 
اختيار الكتاب المناسب كالمحقؽ لألىداؼ المسطرة كالمكاصفات 
التي يجب أف يتضمنيا الكتاب ككيفية تحميؿ الكتاب بغية تقكيمو 

كما يممؾ الطالب معمكمات عف اإلطار األكركبي المشترؾ 
. لمغات،كعف مفيـك التقكيـ كأنكاعو كأساليبو

طالب مكتسب لمعارؼ كمعمكمات في عمـ المغكيات كعف 
. مختمؼ النظريات المتعمقة بيذا المجاؿ

تحميؿ الكتب في تدريس المغة الفرنسية -
التقكيـ في صؼ المغة الفرنسية -
مقدمة في عمـ المغكيات - 

الميارات 
المينية 
كالذىنية 

الطالب قادر عمى تحميؿ كتاب في تعميـ المغة الفرنسية كتقكيمو، 
كما يمكنو اختيار الكتاب المناسب كتطبيؽ عممية التقكيـ في 

الصؼ بمختمؼ انكاعيا كاساليبيا 

تحميؿ الكتب في تدريس المغة الفرنسية -
التقكيـ في صؼ المغة الفرنسية -
مقدمة في عمـ المغكيات - 
 تدريب تطبيقي- 

الميارات 
التحكيمية 

طالبا قادرا عمى اختيار الكتاب الذم يستعممو، كعمى التخطيط 
الفعاؿ لدرسو كتنفيذه في الصؼ   

تحميؿ الكتب في تدريس المغة الفرنسية -
التقكيـ في صؼ المغة الفرنسية -
مقدمة في عمـ المغكيات - 
 تدريب تطبيقي- 

الميارات 
الكجدانية 

القيـ )
 (كاإلتجاىات

تنمية اىتمامات  الطالب  كدافعيتو لتعميـ المغة الفرنسية كتطكير 
إتجاه إيجابي نحك ىذه المينة كنحك اساليب جديدة في التدريس 

تحميؿ الكتب في تدريس المغة الفرنسية -
التقكيـ في صؼ المغة الفرنسية -
مقدمة في عمـ المغكيات - 
 تدريب تطبيقي- 

 
الفصل األول / مساقات السنة الرابعة
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 spécialité Littérature culture  et civilisationأداب و ثقافة فرنسية  : تخصص 
 Littérature françaiseأداب فرنسي  : مساق

في ىذا المساؽ يعطى لمطالب نبذة عف تاريخ األدب الفرنسي كمراحؿ تطكره، مختمؼ التغييرات التي 
. طرقت عمى ىذا األدب كاألسباب التي أدت إلى ىذا التطكر عبر الزماف

كما يتزكد الطالب بمعرفة أىـ األدباء الذيف صنعكا بفضؿ مؤلفاتيـ األدب الفرنسي كالذيف ساىمكا 
. بشكؿ جدرم في تطكير األدب في فرنسا

 
: في نياية ىذا المساؽ يتمكف الطالب مف المعارؼ المبينة في الجدكؿ األتي: األىداف العامة

التقكيـ  الكسائؿ التعميمية طرؽ التدريس المحتكل األىداؼ كالميارات 
 Littératureمفيـك األدب  

تعريؼ األدب - 
أنكاع األدب - 
 اىمية األدب- 

 المحاضرة كالنقاش  
العرض - 
المشركع - 
التعمـ الجماعي - 
اإلستكشاؼ - 

الكمبيكتر كاألنترنت -
 التكتب كمج- 
 LCDجياز- 
 

اختبارات -
أعماؿ بيتية كصفية - 
مشاريع - 

 Histoire de laتاريخ األدب الفرنسي 
littérature  
Française 

بدايات األدب  -
الفرنسي 

مراحؿ تطكر األدب - 
 الفرنسي

 المحاضرة كالنقاش  
العرض - 
المشركع - 
التعمـ الجماعي - 
اإلستكشاؼ - 

الكمبيكتر كاألنترنت -
 التكتب كمج- 
 LCDجياز- 

اختبارات -
أعماؿ بيتية كصفية - 
مشاريع - 

 األدب الفرنسي 
 المعاصر

Littérature 
française 
contemporaine 

الحركة السريالية - 
الحركة الكجكدية - 
    األدب الحديث- 

المحاضرة كالنقاش  
العرض - 
المشركع - 
التعمـ الجماعي - 
اإلستكشاؼ - 

الكمبيكتر كاألنترنت -
 التكتب كمج- 
 LCDجياز- 

اختبارات -
أعماؿ بيتية كصفية - 
مشاريع - 

أىـ األدباء الفرنسييف 
كمؤلفاتيـ في 

 القرف السادس عشر

Les auteurs du  
xvI ème siècle 

فرنسكا -

المحاضرة كالنقاش  
العرض - 
المشركع - 

الكمبيكتر كاألنترنت -
 التكتب كمج- 
 LCDجياز- 

اختبارات -
أعماؿ بيتية كصفية - 
مشاريع - 
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 رابكلي ككتابو 
Gargantua  

التعمـ الجماعي - 
اإلستكشاؼ - 

أىـ األدباء الفرنسييف 
كمؤلفاتيـ في 

 القرف السابع عشر
 

Les auteurs du  
xvII ème siècle 

مكليير ككتابو - 
البكرجكازم الرجؿ الطيب 

جكف دك الفنتاف - 
 Les fablesككتابو 

de la Fontaine 

المحاضرة كالنقاش  
العرض - 
المشركع - 
التعمـ الجماعي - 
اإلستكشاؼ - 

الكمبيكتر كاألنترنت -
 التكتب كمج- 
 LCDجياز- 

اختبارات -
أعماؿ بيتية كصفية - 
مشاريع - 

أىـ األدباء الفرنسييف 
كمؤلفاتيـ في 

 القرف الثامف عشر
 

Les auteurs du  
xvIII ème siècle 

مكنتسكيك ككتابو - 
الرسائؿ الفارسية 

دكنيس ديدكركا ككتابو  - 
جاؾ المؤمف بالقدر 

 كمعممو

المحاضرة كالنقاش  
العرض - 
المشركع - 
التعمـ الجماعي - 
اإلستكشاؼ - 

الكمبيكتر كاألنترنت -
 التكتب كمج- 
 LCDجياز- 

اختبارات -
أعماؿ بيتية كصفية - 
مشاريع - 

أىـ األدباء الفرنسييف 
كمؤلفاتيـ في 

 القرف التاسع عشر

Les auteurs du  
xIx ème siècle 

فيكتكر ىكجك ككتابو - 
البؤساء 

سترنداؿ ككتابو األحمر -
كاألسكد 

أكنكرم دكبمزاؾ - 
ككتابو الككمكيؿ شابير 

جكستاؼ فمكبير - 
ككتابو مداـ بكفارم 

المحاضرة كالنقاش  
العرض - 
المشركع - 
التعمـ الجماعي - 
اإلستكشاؼ - 

الكمبيكتر كاألنترنت -
 التكتب كمج- 
 LCDجياز- 

اختبارات -
أعماؿ بيتية كصفية - 
مشاريع - 

أىـ األدباء الفرنسييف 
كمؤلفاتيـ في 
 القرف العشريف

Les auteurs du  
xx ème siècle 

البر كامي ككتابو -
األجنبي 

سيمكف دكبفكار - 
ككتابيا الجنس األخر 

ساف اكسكبرم ككتابو - 

المحاضرة كالنقاش  
العرض - 
المشركع - 
التعمـ الجماعي - 
اإلستكشاؼ - 

الكمبيكتر كاألنترنت -
 التكتب كمج- 
 LCDجياز- 

اختبارات -
أعماؿ بيتية كصفية - 
مشاريع - 
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األمير الصغير 
جاؾ بريفر ككتابو - 

 الكممات

 
   Civilisation française contemporaineالحضارة الفرنسية الحديثة   : مساق

في ىذا المساؽ يتعرؼ الطالب عف مالمح الحضارة الفرنسية المعاصرة، عف الحياة السياسية 
عف نظاـ التعميـ العاـ كالجامعي، كما سيتعرؼ بشكؿ أعمؽ إلى . كاإلقتصادية كاإلدارية كالقانكنية

المجتمع الفرنسي الحديث، عبر حياتو اليكمية، مختمؼ المشاكؿ التي يعيشيا، عف الفف الفرنسي 
المعاصر كغيره   

 
: في نياية ىذا المساؽ يتمكف الطالب مف المعارؼ المبينة في الجدكؿ األتي: األىداف العامة

األىداؼ 
كالميارات 

التقكيـ  الكسائؿ التعميمية طرؽ التدريس المحتكل 

معرفة النظاـ السياسي 
الفرنسي 

Système politique 
français 

نشأة الجميكرية - 
الخامسة 

نظاـ الحكـ - 
الدستكر - 
األحزاب السياسية - 

المحاضرة كالنقاش -
التعمـ الجماعي - 
العرض - 
المشركع - 
 

الصحؼ كالمجالت - 
الكمبيكتر كاألنترنت -
جياز تمفزيكف - 
 LCDجياز - 

أعماؿ بيتية - 
كتطبيقات صفية 

اختبارات - 
مشاريع - 

معرفة النظاـ 
اإلقتصادم الفرنسي  

Système 
économique  
Français 

تكزيع مصادر النمك  - 
الزراعة /الصناعات- 
اإلتصاالت /الكيرباء- 
النقؿ كالمكاصالت - 

المحاضرة كالنقاش -
التعمـ الجماعي - 
العرض - 
المشركع - 
 

الصحؼ كالمجالت - 
الكمبيكتر كاألنترنت -
جياز تمفزيكف - 
 LCDجياز - 

أعماؿ بيتية - 
كتطبيقات صفية 

اختبارات - 
مشاريع - 

معرفة نظاـ التربية 
 كالتعميـ في فرنسا

Système de 
l’éducation 
français 

المحاضرة كالنقاش -
التعمـ الجماعي - 
العرض - 

الصحؼ كالمجالت - 
الكمبيكتر كاألنترنت -
جياز تمفزيكف - 

أعماؿ بيتية - 
كتطبيقات صفية 

اختبارات - 
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المرحمة اإلبتدائية -
المرحمة اإلعدادية - 
المرحمة الثانكية - 
التعميـ العالي  - 

المشركع - 
 

مشاريع -  LCDجياز - 

معرفة النظاـ القضائي 
الفرنسي 

Système judiciaire 
 français 

القانكف الفرنسي -
المحاكـ الفرنسية -

المحاضرة كالنقاش -
التعمـ الجماعي - 
العرض - 
المشركع - 
 

الصحؼ كالمجالت - 
الكمبيكتر كاألنترنت -
جياز تمفزيكف - 
 LCDجياز - 

أعماؿ بيتية - 
كتطبيقات صفية 

اختبارات - 
مشاريع - 

معرفة أىـ التغيرات 
في المجتمع الفرنسي 

 المعاصر
  

 

Changements de 
la société 
française 

  الطبقات اإلجتماعية -
 العالقات العائمية-  
العادات كالتقاليد -  

المحاضرة كالنقاش -
التعمـ الجماعي - 
العرض - 
المشركع - 
 

الصحؼ كالمجالت - 
الكمبيكتر كاألنترنت -
جياز تمفزيكف - 
 LCDجياز - 

أعماؿ بيتية - 
كتطبيقات صفية 

اختبارات - 
مشاريع - 

سكؽ العمؿ في فرنسا 
 كمشاكمو

 

Le marché de 
l’emploi en 
France 

ارتفاع نسبة البطالة - 
أكثر القطاعات التي - 

تعاني مف البطالة 
تأثير البطالة عمى - 

المجتمع 

المحاضرة كالنقاش -
التعمـ الجماعي - 
العرض - 
المشركع - 
 

الصحؼ كالمجالت - 
الكمبيكتر كاألنترنت -
جياز تمفزيكف - 
 LCDجياز - 

أعماؿ بيتية - 
كتطبيقات صفية 

اختبارات - 
مشاريع - 

اإلعالـ الفرنسي كدكره 
 في تغيير المجتمع

Les medias en 
France et leurs 
rôles dans la 
société en France 

الصحافة المكتكبة - 
الصحافة المسمكعة - 
الصحفة المرئية - 
الصحافة اإللكتركنية - 
تاثير الصحافة عمى - 

المجتمع 

المحاضرة كالنقاش -
التعمـ الجماعي - 
العرض - 
المشركع - 
 

الصحؼ كالمجالت - 
الكمبيكتر كاألنترنت -
جياز تمفزيكف - 
 LCDجياز - 

أعماؿ بيتية - 
كتطبيقات صفية 

اختبارات - 
مشاريع - 
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الفنكف في المجتمع 
الفرنسي المعاصر 

 
 
 

Les arts dans la 
société 
contemporaine  

 الفف الفرنسي الحديث -
 السينما الفرنسية- 
 المسرح الفرنسي - 
/ األغنية الفرنسية-

الرسـ الفني 

المحاضرة كالنقاش -
التعمـ الجماعي - 
العرض - 
المشركع - 
 

الصحؼ كالمجالت - 
الكمبيكتر كاألنترنت -
جياز تمفزيكف - 
 LCDجياز - 

أعماؿ بيتية - 
كتطبيقات صفية 

اختبارات - 
مشاريع - 

 
 Littérature francophoneأداب الدول الناطقة بالفرنسية : مساق 

يسعى ىذا المساؽ إلى تعريؼ الطالب بمفيـك المنظكمة الفرنككفكنية كمختمؼ الدكؿ المنتمية إلييا، 
كما يتعرؼ إلى أىـ األدباء الذيف كتبكا بالمغة الفرنسية ك قراءة كتحميؿ البعض مف مؤلفاتيـ 

 
: في نياية ىذا المساؽ سيتمكف الطالب مف المعارؼ المبينة في الجدكؿ األتي: األىداف العامة

الكسائؿ طرؽ التدريس المحتكل األىداؼ كالميارات 
التعميمية 

التقكيـ  

مفيـك المنظكمة 
الفرنككفكنية 

La francophonie 
تعريؼ المنظكمة -

الفرنكفكنية 
تاريخ ظيكر ىذه - 

المنظكمة 
أىداؼ المنظكمة - 
البمداف األعضاء فييا - 

المحاضرة كالنقاش -
العمؿ الجماعي - 
العرض - 
اإلستكشاؼ - 

كتب كنصكص - 
كمبيكتر - 

كأنترنت 
 LCDجياز- 

اختبارات  -
أعماؿ صفية - 

كبيتية 
ممؼ الطالب  - 
أبحاث - 

تعريؼ األدب 
الفرنككفكني 

La littérature 
francophone 

تعريؼ األدب الفرنككفكني - 
أىمية ىذا األدب  - 
مالمح ىذا األدب - 

المحاضرة كالنقاش -
العمؿ الجماعي - 
العرض - 
اإلستكشاؼ - 

كتب كنصكص - 
كمبيكتر - 

كأنترنت 
 LCDجياز- 

اختبارات  -
أعماؿ صفية - 

كبيتية 
ممؼ الطالب - 
أبحاث - 

األدب الفرنككفكني في 
بالد المغرب العربي 

 

-La littérature 
francophone du 
Maghreb 

المحاضرة كالنقاش -
العمؿ الجماعي - 
العرض - 

كتب كنصكص - 
كمبيكتر - 

كأنترنت 

اختبارات  -
أعماؿ صفية - 

كبيتية 
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أىـ األدباء -
قراءة كتحميؿ ألىـ - 

 مؤلفاتيـ
تأثير ثقافتيـ األـ عمى - 

كتاباتيـ 

ممؼ الطالب -  LCDجياز- اإلستكشاؼ - 
أبحاث - 

األدب الفرنككفكني في 
بالد المشرؽ العربي 

 

La littérature 
francophone de 
l’Orient 

 أىـ األدباء -
قراءة كتحميؿ ألىـ - 

 مؤلفاتيـ
تأثير ثقافتيـ األـ عمى - 

كتاباتيـ 

المحاضرة كالنقاش -
العمؿ الجماعي - 
العرض - 
 اإلستكشاؼ- 

كتب كنصكص - 
كمبيكتر - 

كأنترنت 
 LCDجياز- 

اختبارات  -
أعماؿ صفية - 

كبيتية 
ممؼ الطالب - 
أبحاث - 

األدب الفرنككفكني في 
بمداف أمريكا الشمالية 

 
 

La littérature 
francophone en 
Amérique du nord 

 أىـ األدباء- 
قراءة كتحميؿ ألىـ  -

 مؤلفاتيـ
تأثير ثقافتيـ األـ عمى  -

كتاباتيـ 

المحاضرة كالنقاش -
العمؿ الجماعي - 
العرض - 
اإلستكشاؼ - 

كتب كنصكص - 
كمبيكتر - 

كأنترنت 
 LCDجياز- 

اختبارات  -
أعماؿ صفية - 

كبيتية 
ممؼ الطالب - 
أبحاث - 

األدب الفرنككفكني في 
بمداف أمريكا الجنكبية  

 

La littérature 
francophone en 
Amérique du sud 

أىـ األدباء - 
قراءة  كتحميؿ ألىـ - 

 مؤلفاتيـ
تأثير ثقافتيـ األـ عمى - 

كتاباتيـ 

المحاضرة كالنقاش -
العمؿ الجماعي - 
العرض - 
اإلستكشاؼ - 

كتب كنصكص - 
كمبيكتر - 

كأنترنت 
 LCDجياز- 

اختبارات  -
أعماؿ صفية - 

كبيتية 
ممؼ الطالب - 
أبحاث - 

دكر األدب الفرنككفكني 
: في

إثراء األدب  -
 المحمي

Importance de la 
littérature 
francophone 

  إثراء األدب المحمي -

المحاضرة كالنقاش -
العمؿ الجماعي - 
العرض - 
اإلستكشاؼ - 

كتب كنصكص - 
كمبيكتر - 

كأنترنت 
 LCDجياز- 

اختبارات  -
أعماؿ صفية - 

كبيتية 
ممؼ الطالب - 
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إثراء األدب  -
الفرنسي  

أبحاث -  إثراء األدب الفرنسي  -

 
  Atelier  de littératureورشة أدبية : مساق

يسعى ىذا المساؽ إلى ترسيخ كؿ المعارؼ التي اكتسبيا الطالب في المساقات السابقة كباألخص 
مساقي األدب الفرنسي كاألدب الفرنككفكني، حيث أنو كفي ىذا المساؽ يتطرؽ الطالب بشكؿ أعمؽ 

إلى مختمؼ النصكص األدبية المكتكبة بالمغة الفرنسية مف كؿ جكانبيا كتحميميا تحميال مفصال 
كمحاكلة الطالب إبداء رأيو في النص  

 
: في نياية ىذا المساؽ سيتمكف الطالب مف الميارات التالية: األىداف العامة

 المطالعة العميقة كالمينية لمنصكص كالكتب األدبية بالمغة الفرنسية -
 تطبيؽ ميارات تحميؿ النصكص األدبية بشكؿ معمؽ -
بداء الرأم -  تعكيد الطالب عمى النظرة النقدية لمنص األدبي كا 
 

 يتـ اختيار ىذا النصكص األدبية كفؽ ميكؿ كاىتمامات الطالب، حيث بإمكاف الطالب :المحتوى
اختيار النص أك الكتاب  الذم يريد العمؿ عميو 

مف المناسب في ىذا المساؽ اتباع طرؽ تدريس كاستراتيجيات متنكعة نذكر : طرق ووسائل التدريس
: مف بينيا

 المناقشة كالحكار -
 العمؿ الجماعي  -
 العركض -
 

 .  يمكف لممعمـ استعماؿ مكاد متكفرة في مكتبة الجامعة أك غيرىا مثؿ: الوسائل التعميمية
 الكتب األدبية -
 مقاالت مف مجالت أدبية -
 أشعار مختمفة  -
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عمى الطالب القياـ بمشركع خاص بو، كىك قراءة كتاب مف اختياره، تحميمو كتمخيصو كمف ثـ : التقويم

إبداء رأيو كتقييمو كما يقـك مدرس المادة بتقييـ ىذا العمؿ، باإلضافة إلى اإلختبارات كاألعماؿ البيتية 
األخرل 

 
بعد دراسة مجمؿ  المساقات لمفصؿ األكؿ  يتكقع اف يككف الطالب قادرا : مخرجات التعمم المقصودة

: عمى مايمي
المساؽ المحقؽ لممخرجات مخرجات التعمـ المقصكدة المجاالت 
المعرفة  
كالفيـ 

يعرؼ الطالب معمكمات قيمة عف تاريخ األدب الفرنسي كمراحؿ تطكره 
كأىـ األدباء الفرنسييف الذيف أثركا في الحركة األدبية كأىـ مؤلفاتيـ،كما 
يعرؼ معمكمات عف الحضارة الفرنسية المعاصرة كعف الحياة في فرنسا 

مف مختمؼ جكانبيا 
كما يعرؼ ىذا الطالب أدب الدكؿ الناطقة بالمغة الفرنسية كدكر ىذا النكع 

. مف األدب

أداب فرنسي - 
الحضارة الفرنسية الحديثة - 
أداب الدكؿ الناطقة بالفرنسية - 

الميارات 
المينية 
كالذىنية 

طالبا قادرا عمى تحميؿ النصكص األدبية كنقدىا كمعرفة المرحمة كالحقبة 
. تاريخية  التي ينتمي إلييا ىذا النص

أداب فرنسي -  
الحضارة الفرنسية الحديثة - 
أداب الدكؿ الناطقة بالفرنسية - 
 كرشة أدب- 

الميارات 
التحكيمية 

طالبا قادرا عمى المطالعة الفعالة كالبناءة التي تطكر كتنمي مف إمكانياتو 
كتكسع مف معارؼ كثقافتو 

أداب فرنسي - 
الحضارة الفرنسية الحديثة - 
أداب الدكؿ الناطقة بالفرنسية - 
 كرشة أدب- 

الميارات 
الكجدانية 

القيـ )
 (كاإلتجاىات

تنمية اىتمامات  الطالب نحك األدب بشكؿ عاـ كباألدب الفرنسي خاصة 
. كتنمية دافعية الطالب لقراءة كتذكؽ ىذا النكع مف النصكص

أداب فرنسي - 
الحضارة الفرنسية الحديثة - 
أداب الدكؿ الناطقة بالفرنسية - 
 كرشة أدب- 

 
الفصل الثاني / مساقات السنة الرابعة

 Spécialité Littérature culture  et civilisationأداب و ثقافة فرنسية  : تخصص 
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 Introduction à la Littérature comparéeمدخل في األدب المقارن  :  مساق
فسيقترح . يسعى ىذا المساؽ إلى تعريؼ الطالب عمى مفيـك األدب المقارف، أىدافو، مجاالتو كأىميتو

ىذا المساؽ دراسة مجمكعة مف األعماؿ األدبية التي تسمح بإجراء مقارانات بيف ىذه األدبيات 
. المختمفة كالكقكؼ عند مدل التاثر كالتأثير الذم تحدثو انفتاح األدبيات عمى بعضيا

 
: في نياية ىذا المساؽ يتمكف الطالب مف المعارؼ المبينة في الجدكؿ األتي: األىداف العامة

األىداؼ 
كالميارات 

التقكيـ  الكسائؿ التعميمية طرؽ التدريس المحتكل 

األدب المقارف نشأتو 
  كتطكره

 

Littérature comparée 
مفيـك األدب المقارف - 
عالقتو بالمنيج التاريخي -

في   دراسة األدب 
 مفيـك عالمية األدب- 
شركط تحقؽ المقارنة في - 

 الدراسات األدبية
عالقة األدب بالفنكف -

 الجميمة
 منيج األدب المقارف - 

المناقشةكالمحاضرة 
المشركع -
العمؿ الجماعي -
اإلستكشاؼ - 

كتب كنصكص - 
كمبيكتر كأنترنت - 
 LCDجياز - 
 

اختبارات - 
أعماؿ بيتية - 
مشركع - 
ممؼ الطالب - 

اآلداب العالمية 
كطرائؽ التأثر 
 كالتأثير بينيا

Influences entre les 
littératures 

 التأثر كالتأثير بيف اآلداب -
 اإلنسانية كعكاممو

أسباب التأثر كالتأثير بيف - 
اآلداب اإلنسانية 

أىمية دراسة التأثر - 
كالتأثير بيف اآلداب اإلنساني 

كالمحاضرة  المناقشة
المشركع -
العمؿ الجماعي -
 اإلستكشاؼ- 

كتب كنصكص - 
كمبيكتر كأنترنت - 
 LCDجياز - 
 

اختبارات - 
أعماؿ بيتية - 
مشركع - 
ممؼ الطالب - 

الحركة الركمانسية 
كدكرىا في نشأة 
 األدب المقارف

Le romantisme et la 
littérature comparée 

 النظرة الكالسيكية  -
العقالنيةألدب 

النظر الركمانسية الثائرة - 

كالمحاضرة  المناقشة
المشركع -
العمؿ الجماعي -
 اإلستكشاؼ- 

كتب كنصكص - 
كمبيكتر كأنترنت - 
 LCDجياز - 
 

اختبارات - 
أعماؿ بيتية - 
مشركع - 
ممؼ الطالب - 
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حدكد أثر الركمانسية - 
اتجاىات التفسير لدل - 

الركمانسييف 
النيضة العممية 

كأثرىا عمى األدب 
المقارف 

La renaissance 
scientifique et la 
littérature comparée 

أثر النيضة العممية بشكؿ - 
عاـ 
أثر النيضة العممية عمى - 

األدب 
أىـ النظريات التي اثرت - 

 عمى األدب

كالمحاضرة  المناقشة
المشركع -
العمؿ الجماعي -
 اإلستكشاؼ- 

كتب كنصكص - 
كمبيكتر كأنترنت - 
 LCDجياز - 
 

اختبارات - 
أعماؿ بيتية - 
مشركع - 
ممؼ الطالب - 

مدارس األدب 
المقارف 

Les grandes écoles 
de la littérature 
comparée 

المدرسة الفرنسية - 
المدرسة المريكية - 

كالمحاضرة  المناقشة
المشركع -
العمؿ الجماعي -
 اإلستكشاؼ- 

كتب كنصكص - 
كمبيكتر كأنترنت - 
 LCDجياز - 
 

اختبارات - 
أعماؿ بيتية - 
مشركع - 
ممؼ الطالب - 

البخيؿ في األدب 
 العربي كالفرنسي

L’avare dans la 
littérature française et 
arabe 

تعريؼ البخيؿ  - 
تناكؿ األدب الفرنسي - 

لمبخيؿ 
تناكؿ األدب العربي - 

لمبخيؿ 
أكجو اإلختالؼ كالتشابو  - 

كالمحاضرة  المناقشة
المشركع -
العمؿ الجماعي -
 اإلستكشاؼ- 

كتب كنصكص - 
كمبيكتر كأنترنت - 
 LCDجياز - 
 

اختبارات - 
أعماؿ بيتية - 
مشركع - 
ممؼ الطالب - 

األدب المقارف في 
عصر العكلمة 

La littérature 
comparée et la 
mondialisation 

تأثير العكلمة عمى األدب -
كاألب المقارف 

 

كالمحاضرة  المناقشة
المشركع -
العمؿ الجماعي -
 اإلستكشاؼ- 

كتب كنصكص - 
كمبيكتر كأنترنت - 
 LCDجياز - 
 

اختبارات - 
أعماؿ بيتية - 
مشركع - 
ممؼ الطالب - 

اختبارات - كتب كنصكص - كالمحاضرة  المناقشة Pratique en littératureتطبيقات في األدب 
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المقارف 
 

comparée  
مقارنة بعض األدباء -

: العرب كالفرنسييف مثؿ
ياسمينة خضرة كشارؿ - 

جكليت 

المشركع -
العمؿ الجماعي -
 اإلستكشاؼ- 

كمبيكتر كأنترنت - 
 LCDجياز - 
 

أعماؿ بيتية - 
مشركع - 
ممؼ الطالب - 

 
 L’interculturel en classe de   دراسة العالقة بين الثقافات في صف المغة الفرنسية:مساق

F.L.E 
كأىمية دراستيا في كقتنا (  L’interculturel )يطرح ىذا المساؽ مفيـك العالقة بيف الثقافات 

كمفيمـك الحكـ  (Stéréotype)الحاضر، كما يتعمـ مفاىيـ ذات أىمية كبيرة مثؿ مفيـك القكلبة 
(. Préjugé)المسبؽ عمى األخريف 

كمف خالؿ ىذا المساؽ يتعمـ الطالب كيفية التعامؿ مع الثقافات األخرل المختمفة عف ثقافتو في ضؿ 
العكلمة، 

.  ككيؼ كمف خالؿ ثقافة الغير كاإلنفتاح عمييا نتعمـ ثقافتنا كندركيا بشكؿ أفضؿ
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: في نياية ىذا المساؽ يتمكف الطالب مف المعارؼ المبينة في الجدكؿ األتي: األىداف العامة
التقكيـ  الكسائؿ التعميمية طرؽ التدريس المحتكل األىداؼ كالميارات 
 مفيـك العالقة بيف الثقافات

 
Définir l’interculturel 

 المفيـك-
 أسباب نشأة ىذا المفيـك- 
مراحؿ تطكر ق - 

كالنقاش  اإللقاء-
التعمـ التعاكني - 
التعمـ في مجمكعات - 
المشركع - 

كمبيكتر كأنترنت - 
جياز تمفزيكف - 
 LCDجياز- 
 كصحؼ التمج- 

اختبارات 
تقييـ -

مشاريع 
أعماؿ -

بيتية 
أىمية دراسة العالقة بيف 

الثقافات 
Importance de 
l’interculturel 

 اكتشاؼ ثقافة اآلخريف-
إعادة النظرفي األحكاـ عمى -

 الغير
اكتشاؼ ثقافتؾ مف خالؿ عيكف -

 جديدة
أك التقميؿ مف المشاعر  تجنب-

 السمبية
إثراء ثقافة الفرد مف خالؿ ثقافة -

 الغير
 تفيـ كاستيعاب األخر كفؽ ثقافتو-

اإللقاءكالنقاش -
التعمـ التعاكني - 
التعمـ في مجمكعات - 
المشركع - 

كمبيكتر كأنترنت - 
جياز تمفزيكف - 
 LCDجياز- 
كصحؼ الت مج- 

اختبارات 
تقييـ - 

مشاريع 
أعماؿ -

بيتية 

كيفية التعامؿ مع التنكع 
 الثقافي

 Le multiculturalisme 
تعريؼ  التعددية الثقافية  - 
اساليب التعامؿ مع اشخاص - 

أجانب 

اإللقاءكالنقاش -
التعمـ التعاكني - 
التعمـ في مجمكعات - 
المشركع - 

كمبيكتر كأنترنت - 
جياز تمفزيكف - 
 LCDجياز- 
 كصحؼ التمج- 

اختبارات 
تقييـ - 

مشاريع 
أعماؿ -

بيتية 
 Le stéréotypeمفيـك القكلبة 

 تعربؼ المصطمح-
 أمثمة عف المفيـك- 
 مصدره اإلجتماعي كالثقافي - 
تأثير ق عمى عممية التكاصؿ -

بيف األفراد 

اإللقاءكالنقاش -
التعمـ التعاكني - 
التعمـ في مجمكعات - 
المشركع - 

كمبيكتر كأنترنت - 
جياز تمفزيكف - 
 LCDجياز- 
 كصحؼ التمج- 

اختبارات 
تقييـ - 

مشاريع 
أعماؿ -

بيتية 

 Le préjugéمفيـك الحكـ المسبؽ 
 تعربؼ المصطمح-

اإللقاءكالنقاش -
التعمـ التعاكني - 

كمبيكتر كأنترنت - 
جياز تمفزيكف - 

اختبارات 
تقييـ - 
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 أمثمة عف المفيـك- 
 مصدره اإلجتماعي كالثقافي - 
تأثير ق عمى عممية التكاصؿ - 

 بيف األفراد

التعمـ في مجمكعات - 
المشركع - 

 LCDجياز- 
 كصحؼ التمج- 

مشاريع 
 أعماؿ بيتية 

 مككنات مكقؼ اإلتصاؿ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les composantes d’une 
situation de 
communication  
 

 المرسؿ
 المستقبؿ
 الرسالة
 الرمكز

 قناة اإلتصاؿ
 سياؽ اإلتصاؿ

اإللقاءكالنقاش -
التعمـ التعاكني - 
التعمـ في مجمكعات - 
المشركع - 

كمبيكتر كأنترنت - 
جياز تمفزيكف - 
 LCDجياز- 
 كصحؼ التمج- 

اختبارات 
تقييـ - 

مشاريع 
أعماؿ -

بيتية 

 Styles de communicationأنكاع اإلتصاؿ  
 النكع الخطي المستقيـ-
 النكع المستدير-
 النكع المباشر-
 النكع الغير مباشر-
 النكع المحدد-
 النكع المبيـ-
 النكع المعبر عف المشاعر-
 النكع قميؿ  التعبير عف المشاعر-
 اإلتصاؿ المفظي-
اإلتصاؿ الغير لفظي -

اإللقاءكالنقاش -
التعمـ التعاكني - 
التعمـ في مجمكعات - 
المشركع - 

كمبيكتر كأنترنت - 
جياز تمفزيكف - 
 LCDجياز- 
 كصحؼ التمج- 

اختبارات 
تقييـ - 

مشاريع 
 أعماؿ بيتية 

العكامؿ المؤثرة عمى مكقؼ 
اإلتصاؿ بيف الثقافات 

 (الكالـ)األلفاظ  - 
 النبرة-  
 الحركة- 

 
 

اإللقاءكالنقاش -
التعمـ التعاكني - 
التعمـ في مجمكعات - 
المشركع - 

كمبيكتر كأنترنت - 
جياز تمفزيكف - 
 LCDجياز- 
 كصحؼ التمج- 

اختبارات 
تقييـ - 

مشاريع 
أعماؿ -

بيتية 
مراحؿ تطكر ميارة 

اإلتصاؿ بيف الثقافات  
Développement de la 
sensibilité interculturelle 

 الرفض كاإلنكار-

اإللقاءكالنقاش -
التعمـ التعاكني - 
التعمـ في مجمكعات - 

كمبيكتر كأنترنت - 
جياز تمفزيكف - 
 LCDجياز- 

اختبارات 
تقييـ - 

مشاريع 
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 الدفاع- 
 التقميؿ مف الشأف- 
 التقبؿ- 
 التكيؼ- 
اإلندماج -

 أعماؿ بيتية  كصحؼ التمج- المشركع - 

استراتيجية تطكير ميارة 
اإلتصاؿ  بيف الثقافات عند 

  Bennetبنت

Stratégies d'évolution  de 
Bennet 

مف مرحمة اإلنكار إلى مرحمة 
 الدفاع

 مف مرحمة الدفاع إلى مرحمة التقبؿ
مف مرحمة التقبؿ إلى مرحمة 

 التكيؼ
مف مرحمة التكيؼ إلى مرحمة 

اإلندماج 

اإللقاءكالنقاش -
التعمـ التعاكني - 
التعمـ في مجمكعات - 
المشركع - 

كمبيكتر كأنترنت - 
جياز تمفزيكف - 
 LCDجياز- 
 كصحؼ التمج- 

اختبارات 
تقييـ - 

مشاريع 
أعماؿ -

بيتية 

 Pratique deتطبيقات عممية 
l’interculturel 

إجراء حمقات بحث كمناقشة 
حكؿ مختمؼ المكاقؼ اليكمية 

تحدث بيف األجانب 

اإللقاءكالنقاش -
التعمـ التعاكني - 
التعمـ في مجمكعات - 
المشركع - 

كمبيكتر كأنترنت - 
جياز تمفزيكف - 
 LCDجياز- 
 كصحؼ التمج- 

اختبارات 
تقييـ - 

مشاريع 
أعماؿ -

بيتية 

 
       Atelier d’écriture littéraire                              ورشة كتابة أدبية: مساق 

معارفو السابقة في المغة الفرنسية كالثقافة  يطمح ىذا المساؽ إلى جعؿ الطالب يستخدـ كيستثمر
. كاألدب الفرنسي في كتابة مختمؼ المكضكعات كالمجاالت

. كمف خالؿ ىذه الكرشة، يتمكف الطالب مف تنمية قدراتو كمياراتو في الكتابة كصياغة الجمؿ كاألفكار
بداعاتو في مجاؿ الكتابة  كما ستمنحو فرصة إبراز مكاىبو كا 
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: في نياية ىذا المساؽ يتمكف الطالب مف إنجاز كتابات متعددة مثؿ: األىداف العامة
 كتابة في أدب الخياؿ  -
 كتابة القصص القصيرة كالطكيمة  -
 كتابة ركايات -
 كتابة أغنية، شعر -
 كتابة مسرحية -
 

 يتـ اختيار مكاضيع الكتابات كفؽ ميكؿ كأفكار الطالب، كعمى المدرس تكجييـ كارشادىـ :المحتوى
كتقديـ المساعدة عند الحاجة 

 
إلنجاح ىذه الكرشة ذات األىمية الكبرل بالنسبة لمطمبة، عمى المدرس إتباع : طرق ووسائل التدريس

. طرؽ عديدة لشد انتباه الطالب كتشكيقو كالرفع مف دافعيتو 
 نذكر اإلستراتيجيات كالطرؽ التالية

استراتيجية حؿ المشكالت  -
 العمؿ الجماعي  -
العركض مثؿ عرض مختمؼ الكثائؽ، أفالـ، قصص كركايات كمف ثـ إعادة كتابتيا بشكؿ  -

كتصكر نياية مختمفة، أك إضافة شخصيات أخرل كأحداث أخرل تغير مف مجرل  مختمؼ،
 .القصة 

 
، عمى المدرس استعماؿ مختمؼ الكسائؿ  كتنكيعيا أيضا ليحفز الطالب كيحفزلدييـ  الوسائل التعميمية

بداعات كنخص بالذكر الكسائؿ التالية : أفكارا جديدة كا 
الكسائؿ السمعية البصرية 

- LCD 
 كمبيكتر كأنترنت -
 جياز تمفزيكف كأفالـ -
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: الكسائؿ المكتكبة مثؿ
 مقاالت الصحؼ كالمجالت كاألنترنت -
 القصص  -
 

باإلضافة إلى اإلختبارات   (ممؼ الطاب)يتـ تقييـ الطالب عبر األعماؿ التي ينجزىا : التقويم 
 

 Civilisation francophoneالحضارة والثقافة الفرنكوفونية  : مساق 
مف خالؿ ىذا المساؽ يتعرؼ الطالب عمى بعض البمداف الفرنككفكنية، كعمى ثقافاتيـ ،حضارتيـ 

ختالفيا مع الثقافة الفرنسية، كمدل تأثير كال مف الثقافتيف عمى بعضيما . كمدل تشابييا كا 
 .كما يعطي ىذا المساؽ لمطالب الفرصة إلثراء ثقافتو كمعمكماتو العامة حكؿ بمداف كشعكب مختمفة

 
: في نياية المساؽ سيتمكف  الطالب مف المعمكمات المذككرة  في الجدكؿ : األىداف العامة

الكسائؿ طرؽ التدريس المحتكل األىداؼ كالميارات 
التعميمية 

التقكيـ  

معرفة ثقافة الدكؿ 
الفرنككفكنية في أكركبا 

 بمجيكا -
 سكيسرا -
لككسنبرغ  -

 
 
 
 
 
 
 
 

Culture francophone d’Europe 
 

 جغرافيا كتاريخ البمد-
 عدد السكاف كلغات البمد-
 المكارد الطبيعية- 
قتصاد -  سياسة كا 
عادات كتقاليد، األدب، )ثقافة البمد - 

 (....الفنكف
 تأثير الثقافة الفرنسية عمى ثقافة البمد- 
تأثير الثقافة المحمية لمبمد عمى الثقافة -

الفرنسية 

 العركض-
 المناقشة كالمحاضرة- 
 المشاريع- 
 العمؿ التعاكني- 
اإلستكشاؼ - 

الكسائؿ 
السمعية 
 البصرية

كمبيكتر -
 كأنترنت

جياز - 
تمفزيكف 

 LCDجياز- 
الكسائؿ 

: المكتكبة مثؿ
مقاالت مف -

الصحؼ 
كالمجالت 
 كاألنترنت

 

مشاريع 
عركض 

 أعماؿ بيتية 
 اختبارات 
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معرفة ثقافة الدكؿ 
الفرنككفكنية في إفريقيا 

 الجزائر -
 تكنس -
 المغرب -
 النيجر -
 مكريطانيا -
 السينغاؿ -
 الكمركف -
جزر القمر  -

 
 

Culture francophone d’Afrique 
 جغرافيا كتاريخ البمد-
 عدد السكاف كلغات البمد-
 المكارد الطبيعية-
قتصاد-  سياسة كا 
عادات كتقاليد، األدب، )ثقافة البمد -

 (....الفنكف
 تأثير الثقافة الفرنسية عمى ثقافة البمد-
تأثير الثقافة المحمية لمبمد عمى الثقافة -

الفرنسية 

 العركض -
 المناقشة -
 المحاضرة -
 المشاريع -
 العمؿ التعاكني -
اإلستكشاؼ  -

الكسائؿ 
السمعية 
 البصرية

كمبيكتر -
 كأنترنت

جياز - 
تمفزيكف 

 LCDجياز- 
الكسائؿ 

: المكتكبة مثؿ
مقاالت مف -

الصحؼ 
كالمجالت 
كاألنترنت 

مشاريع 
عركض أعماؿ 

بيتية 
اختبارات 

معرفة ثقافة الدكؿ 
الفرنككفكنية في المشرؽ 

العربي 
 لبناف -
 سكريا -
مصر  -
 
 
 
 
 

Culture francophone orientale 
 

 جغرافيا كتاريخ البمد-
 عدد السكاف كلغات البمد-
 المكارد الطبيعية-
قتصاد-  سياسة كا 
عادات كتقاليد، األدب، )ثقافة البمد -

 (....الفنكف
 تأثير الثقافة الفرنسية عمى ثقافة البمد-
تأثير الثقافة المحمية لمبمد عمى الثقافة -

الفرنسية 

 العركض -
 المناقشة -
 المحاضرة -
 المشاريع -
 العمؿ التعاكني -
اإلستكشاؼ  -

الكسائؿ 
السمعية 
 البصرية

كمبيكتر -
 كأنترنت

جياز - 
تمفزيكف 

 LCDجياز- 
الكسائؿ 

: المكتكبة مثؿ
مقاالت مف -

الصحؼ 
كالمجالت 
كاألنترنت 

مشاريع 
عركض أعماؿ 
بيتية اختبارات 

معرفة ثقافة الدكؿ 
الفرنككفكنية في أمريكا 

كندا  -
 

 جغرافيا كتاريخ البمد -
 عدد السكاف كلغات البمد -
 المكارد الطبيعية -
قتصاد -  سياسة كا 
عادات كتقاليد، األدب، )ثقافة البمد  -

 العركض -
 المناقشة -
 المحاضرة -
 المشاريع -
 العمؿ التعاكني -

الكسائؿ 
السمعية 
 البصرية

كمبيكتر -
 كأنترنت

مشاريع 
عركض 

 أعماؿ بيتية 
اختبارات 
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 (....الفنكف
 تأثير الثقافة الفرنسية عمى ثقافة البمد -
تأثير الثقافة المحمية لمبمد عمى الثقافة  -

الفرنسية 

جياز - اإلستكشاؼ -
تمفزيكف 

 LCDجياز- 
الكسائؿ 

: المكتكبة مثؿ
مقاالت مف -

الصحؼ 
كالمجالت 
كاألنترنت 

 

   Mémoire de fin d’étudesمشروع التخرج 
في نياية السنة الدراسية، يقدـ الطالب مشركع تخرج، حيث يمكنو إختيار المكضكع الذم يكد دراستو  
كالبحث فيو تحت إشراؼ أحد األساتذة بشرط أف يككف المكضكع المختار مف قبؿ الطالب يتكافؽ مع 

. تخصصو 
.   تتـ مناقشة المشركع في نياية الفصؿ الثاني كمف ثـ يتـ تخريج الطالب

 
بعد دراسة مجمؿ  المساقات لمفصؿ الثاني  يتكقع اف يككف الطالب قادرا : مخرجات التعمم المقصودة

: عمى مايمي
المساؽ المحقؽ لممخرجات مخرجات التعمـ المقصكدة المجاالت 
المعرفة  
كالفيـ 

يعرؼ الطالب مفيـك األدب المقارف، نشأتو، أىميتو كمراحؿ 
كما . تطكره كمختمؼ المدارس التي تبنت ىذا النكع مف األدب

يممؾ معمكمات متنكعة عف ثقافة كحضارة البمداف الفرنككفكنية 
. ككيفية التعامؿ مع مختمؼ ىذه الثقافات

 

مدخؿ في األدب المقارف - 
دراسة العالقة بيف الثقافات - 
الحضارة كالثقافة الفرنككفكنية - 

الميارات 
المينية 
كالذىنية 

طالبا قادرا عمى التعامؿ مع الحضارات كالثقافات المختمفة عف 
ثقافتو كقادرا عمى كتابة ركايات، قصص لألطفاؿ، نصكص 

جراء مقارنات بيف األدبيات المختمفة  . مسرحية كغيرىا كا 

مدخؿ في األدب المقارف -  
دراسة العالقة بيف الثقافات - 
الحضارة كالثقافة الفرنككفكنية - 
 كرشة كتابة أدبية- 

الميارات 
التحكيمية 

يستطيع الطالب فيـ كاستيعاب باإلضافة إلى التعامؿ مع 
ف لـ  الثقافات المختمفة التي يكاجييا يكميا في حياتو اليكمية كا 

مدخؿ في األدب المقارف - 
دراسة العالقة بيف الثقافات - 
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 الحضارة كالثقافة الفرنككفكنية- يكف بطريقة مباشرة،فعف طريؽ مختمؼ قنكات التكاصؿ  
الميارات 
الكجدانية 

القيـ )
 (كاإلتجاىات

تنمية اىتمامات  الطالب نحك األدب بشكؿ عاـ كباألدب 
الفرنسي خاصة كنحك التفتح عمى الحضارات كالثقافات 

األخرل كالتعامؿ معيا بالشكؿ الصحيح كالبناء الذم يمكنو أف 
. يستفيد منو

مدخؿ في األدب المقارف - 
دراسة العالقة بيف الثقافات - 
الحضارة كالثقافة الفرنككفكنية - 
 كرشة كتابة أدبية- 

 
الفصل األول / مساقات السنة الرابعة

 spécialité traductionالترجمة  : تخصص 
 Initiation aux techniques de  la traductionمبادئ في تقنيات الترجمة  : مساق

في ىذا المساؽ يتعمـ الطالب مفيـك الترجمة، أنكاعيا، أسسيا كمشاكميا ككذلؾ مختمؼ التقنيات 
. المستخدمة في عممية الترجمة

ظيكرىا كمراحؿ تطكرىا كأىميتيا في تطكر الحضارات اإلنسانية، كما  كما يتطرؽ إلى تاريخ الترجمة ،
يتعمـ الطالب اخالقيات ىذه المينة  

 
: في نياية ىذا المساؽ يتمكف الطالب مف المعارؼ المبينة في الجدكؿ األتي: األىداف العامة
التقكيـ  الكسائؿ التعميمية طرؽ التدريس المحتكل األىداؼ كالميارات 

 تعريؼ المصطمح- معرفة مفيـك الترجمة 
 أىداؼ الترجمة- 
 مشاكؿ الترجمة كصعكباتيا- 
أخالقيات مينة الترجـ - 

 مناقشةكاؿالمحاضرة 
 التعمـ في مجمكعات- 
-العرض السمعي - 

البصرم 

 األنترنت -
مقاالت - 

اختبارات -
أعماؿ بيتية - 
مشركع - 
ممؼ الطالب - 

 نشأة  الترجمة- معرفة تاريخ الترجمة 
مراحؿ تطكر عمـ الترجمة - 

 مناقشةاؿالمحاضرة ك
 التعمـ في مجمكعات- 
-العرض السمعي - 

البصرم 

 األنترنت -
مقاالت - 

اختبارات -
أعماؿ بيتية - 
مشركع - 
ممؼ الطالب - 

أىمية الترجمة في تطكر 
 -حضارة اإلنساف

دكر الترجمة في تطكير - 
 العمـك
دكر الترجمة في تطكير - 

الفمسفة 
دكر الترجمة في تطكير - 

 مناقشةكاؿالمحاضرة 
 التعمـ في مجمكعات- 
-العرض السمعي - 

 البصرم
 

 األنترنت -
مقاالت - 

اختبارات -
أعماؿ بيتية - 
مشركع - 
ممؼ الطالب - 
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األداب  
دكر الترجمة في تطكير - 

الثقافات  
دكر الترجمة في التقريب - 

بيف الشعكب المختمفة 
 ترجمة تحريرية- أنكاع الترجمة 

 ترجمة تتبعية - 
 ترجمة فكرية شفكية- 
ترجمة افالـ - 

 مناقشةاؿالمحاضرة ك-
 التعمـ في مجمكعات- 
-العرض السمعي - 

 البصرم
 

المقاالت مف الصحؼ -
 التكالمج
 الكتب كالقصص- 
 األنترنت- 
 األفالـ كالبرامج- 
 حكارات مختمفة- 
أغاني كأشعار - 

اختبارات -
أعماؿ بيتية - 
مشركع - 
ممؼ الطالب - 

مراحؿ الترجمة 
 
 
 
 

 Analyseمرحمة التحميؿ  -1
 مرحمة الصياغة -2

Rédaction      

 مناقشةاؿالمحاضرة ك- 
 التعمـ في مجمكعات- 
-العرض السمعي - 

 البصرم
 

المقاالت مف الصحؼ 
 التكالمج
 الكتب كالقصص- 
 األنترنت- 
 األفالـ كالبرامج- 
 حكارات مختمفة- 
أغاني كأشعار - 

اختبارات -
أعماؿ بيتية - 
مشركع - 
ممؼ الطالب - 

 تقنيات الترجمة
 
 
 
 
 
 
 

 الترجمة المباشرة
     l’emprunt اإلقتراض -
     Le calque  المحاكاة -
        Littérale الحرفية -

 الترجمة غير المباشرة
 La اإلبداؿ  -

transposition  
  La modulation التطكيع -
  L’équivalence التكافؤ -
  L’adaptation التصرؼ -

 مناقشةاؿالمحاضرة ك
 التعمـ في مجمكعات- 
-العرض السمعي - 

 البصرم
 

المقاالت مف - 
 التالصحؼ كالمج

 الكتب كالقصص- 
 األنترنت- 
 األفالـ كالبرامج-
 حكارات مختمفة- 
 أغاني كأشعار-
 

اختبارات -
أعماؿ بيتية - 
مشركع - 
ممؼ الطالب - 
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تطبيقات بسيطة عمى 
أنكاع الترجمة كتقنياتيا 

 
 
 
 

 ترجمة
  نصكص مختمفة -
 أغاني كأشعار -
 حكارات -
 أفالـ قصيرة -
قصص قصيرة  -

 المحاضرة كتامناقشة- 
 التعمـ في مجمكعات- 
-العرض السمعي - 

 البصرم
 

المقاالت مف - 
 الصحؼ كالمجاالت

 الكتب كالقصص- 
 األنترنت- 
 األفالـ كالبرامج- 
 حكارات مختمفة- 
أغاني كأشعار - 

اختبارات - 
أعماؿ بيتية - 
مشركع - 
ممؼ الطالب - 

 
 Traduction de texte littéraireترجمة النصوص األدبية  : مساق 

يقدـ ىذا المساؽ لمطالب مبادئ الترجمة األدبية كتطبيقات بسيطة عنيا، كما يعرفو عمى شركط ترجمة 
كما يتطرؽ إلى بعض الصعكبات المتعمقة بيذا . النصكص األدبية كخصائص المترجـ األدبي الجيد

. النكع مف الترجمة كدكرىا في إثراء األدب بشكؿ عاـ كاألدب المحمي بشكؿ خاص
 

: في نياية ىذا المساؽ يتمكف الطالب مف المعارؼ المبينة في الجدكؿ األتي: األىداف العامة
التقكيـ  الكسائؿ التعميمية طرؽ التدريس المحتكل األىداؼ كالميارات 

معرفة مفيـك الترجمة 
األدبية 

Traduction d’un 
texte littéraire 

 تعريؼ الترجمة األدبية -
الفرؽ بينيا كبيف الترجمة  -

 العممية
 

 المحاضرة كالمناقشة- 
 اإلستكشاؼ- 
العمؿ الجماعي - 
العرض - 
المشركع - 

 المقاالت كالنصكص-
 الكتب كالقصص-
األنترنت كالكمبيكتر -

اختبارات 
أعماؿ بيتية -
مشركع -
ممؼ الطالب -

 Conditions àشركط الترجمة األدبية 
respecter lors d’ 
une traduction 
littéraire 

 الترجمة مف النص األصمي -
التقيد بمبدأ التكافؤ الجمالي  -

 كالداللي
أف تعكس الترجمة كؿ  -

 عناصر السيكلة كالكضكح
أف تعكس الترجمة ركح النص  -

 المحاضرة كالمناقشة- 
 اإلستكشاؼ- 
العمؿ الجماعي - 
العرض - 
المشركع - 

 المقاالت كالنصكص-
 الكتب كالقصص-
األنترنت كالكمبيكتر -

اختبارات 
أعماؿ بيتية -
مشركع -
ممؼ الطالب - 
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األصمي 

خصائص المترجـ األدبي 
 الجيد

Caractéristiques 
d’un traducteur 
littéraire 
professionnel 

المعرفة الكاممة لقكاعد  -
  المغتيف

كعي تاـ بالخمفية الثقافية  -
 لمغتيف

 عمـ كدراية كافية بالمكضكع -
 يتمتع بحس أدبي -
يتمتع بقدر كبير مف  -

 المعمكمات ككاسع اإلطالع

 المحاضرة كالمناقشة- 
 اإلستكشاؼ- 
العمؿ الجماعي - 
العرض - 
المشركع - 

 المقاالت كالنصكص -
 الكتب كالقصص-
األنترنت كالكمبيكتر -

اختبارات 
أعماؿ بيتية -
مشركع -
ممؼ الطالب - 

الصعكبات المتعمقة 
بالترجمة األدبية 

 
 

Difficultés d’une 
traduction 
littéraire 

 صعكبات ثقافية -
 صعكبات لغكية -
 صعكبات سيككلكجية -
 صعكبات التكافؤ -

 المحاضرة كالمناقشة- 
 اإلستكشاؼ- 
العمؿ الجماعي - 
العرض - 
المشركع - 

 المقاالت كالنصكص -
 الكتب كالقصص-
األنترنت كالكمبيكتر -

اختبارات 
أعماؿ بيتية -
مشركع -
ممؼ الطالب - 

دكر الترجمة األدبية في 
إثراء األدب 

Rôle de la traduction 
littéraire  dans 
l’enrichissement de la 
littérature 

دكرىا في إثراء األدب المحمي  -
 لمغة المنقكؿ إلييا

دكرىا في إثراء األدب   -
 العالمي

 المحاضرة كالمناقشة- 
 اإلستكشاؼ- 
العمؿ الجماعي - 
العرض - 
المشركع - 

 المقاالت كالنصكص -
 الكتب كالقصص-
األنترنت كالكمبيكتر -

اختبارات 
أعماؿ بيتية -
مشركع -
ممؼ الطالب - 

 Application sur desتطبيقات بسيطة 
textes simples 
ترجمة بعض النصكص األدبية 

 الصغيرة كالبسيطة

 المحاضرة كالمناقشة- 
 اإلستكشاؼ- 
العمؿ الجماعي - 
العرض - 

 المقاالت كالنصكص -
 الكتب كالقصص -
األنترنت كالكمبيكتر -

اختبارات 
 أعماؿ بيتية 

مشركع -
ممؼ الطالب - 
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مف المغة الفرنسية إلى  -
 العربية

مف المغة العربية إلى  -
الفرنسية 

المشركع - 

 
 Traduction à vueالترجمة المنظورة : مساق 

يسعى المساؽ إلى تدريب الطالب عمى منيجية الترجمة المنظكرة كألياتيا، كتعريفو عمى الميارات 
. المغكية كالعقمية التي يجب أف تتكفر في المترجـ الجيد

يتـ تدريب الطالب بطريقة تدريجية عبر ترجمة نصكص  بسيطة مف المغة الفرنسية إلى العربية 
. كبالعكس

كمف خالؿ التدريب العممي، يكتشؼ الطالب نكع المشكالت المغكية ،العقمية كالثقافية التي يمكنيا أف 
. تعيؽ عمؿ المترجـ

 
: في نياية ىذا المساؽ يتمكف الطالب مف المعارؼ المبينة في الجدكؿ األتي: األىداف العامة

األىداؼ 
كالميارات 

التقكيـ  الكسائؿ التعميمية طرؽ التدريس المحتكل 

 الطالب تعريؼ
  الترجمة بمفيـك

كطبيعتيا  المنظكرة
 
 
 
 

Traduction à 
vue 

 مفيـك الترجمة المنظكرة  -
 شركط الترجمة المنظكرة  -

 

 المحاضرة كالمناقشة-
 العرض- 
العمؿ الجماعي  - 
المشركع - 

  المختبرات  رمتكؼ-
 جياز التمفاز كالمذياع-
 رنتتاألف- 

النصكص مف الصحؼ 
 التكالمج
  ةمإلكتركف ةمـمتعؿ برامج

 كاألنشطة فمالتمار- 
ة مالصؼ

 تقامكتطب ف بيتيةمتمار- 
الدرس  قاعة في
اختبارات - 
مشاريع  - 

معرفة  منيجية 
الترجمة المنظكرة 

كألياتيا 
 
 
 

Méthodologie 
et mécanismes 
 de la 
traduction à 
vue 

استراتيجيات الترجمة  -

 المحاضرة كالمناقشة-
 العرض- 
العمؿ الجماعي  - 
المشركع - 

 المختبرات  رمتكؼ-
 ةمالصكت

 المذياع كجياز التمفاز
 رنتتاألف-
النصكص مف الصحؼ -

 كالمجاالت

 كاألنشطة فمالتمار- 
ة مالصؼ

 قاتمكتطب ف بيتيةمتمار- 
الدرس  قاعة في
اختبارات - 
مشاريع - 
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 المنظكرة
 مياراتيا المغكية -
 مياراتيا العقمية -
 مياراتيا النفسية -

ة مإلكتركف ةمـمتعؿ برامج-

 في الدقة ميارات
 . المنظكرة الترجمة

La précision  
dans la 
traduction à 
vue 

معرفة أىمية الدقة في  -
 الترجمة المنظكرة

تدريبات عمى الدقة  -
 

 المحاضرة كالمناقشة-
 العرض- 
العمؿ الجماعي  - 
المشركع - 

 الصكتية المختبرات  رمتكؼ
 المذياعكجياز التمفاز-
 رنتتاألف-
النصكص مف الصحؼ -

 كالمجاالت
ة مإلكتركف ةمـمتعؿ برامج-

 كاألنشطة فمالتمار- 
الصفية 

 قاتمكتطب ف بيتيةمتمار- 
الدرس  قاعة في
اختبارات - 
مشاريع - 

 
 في السرعة ارةهـ

 .المنظكرة الترجمة
 
 
 
 
 

La rapidité   dans la 
traduction à vue         

                             
        

معرفة أىمية السرعة   -
 في الترجمة المنظكرة

 تدريبات عمى السرعة -

 المحاضرة كالمناقشة-
 العرض- 
العمؿ الجماعي  - 
المشركع - 

 المختبرات  تكفير-
 الصكتية

 المذياعكجياز التمفاز-
 رنتتاألف-
النصكص مف الصحؼ -

 التكالمج
ة مإلكتركف ةمـمتعؿ برامج-

 كاألنشطة فمالتمار- 
الصفية 

 قاتمكتطب ف بيتيةمتمار- 
الدرس  قاعة في
اختبارات - 
مشاريع - 

تطبيقات عمى 
الترجمة المنظكرة 

 
 
 
 

Pratique de traduction 
à vue 

 ترجمة نصكص مكتكبة  -
 

 المحاضرة كالمناقشة-
 العرض- 
العمؿ الجماعي  - 
 المشركع- 
 

 المختبرات  رمتكؼ-
 ةمالصكت

 المذياع كجياز التمفاز-
 رنتتاألف-
النصكص مف الصحؼ -

 التكالمج
ة مإلكتركف ةمـمتعؿ برامج-

 كاألنشطة فمالتمار- 
ة مالصؼ

 قاتمكتطب ف بيتيةمتمار- 
الدرس  قاعة في
اختبارات - 
مشاريع - 

 
 
 

 Atelier de traduction1ورشة ترجمة : مساق 
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. يتناكؿ ىذا المساؽ تطبيقات عديدة كمختمفة في كؿ  أنكاع  الترجمة التحريرية منيا كالشفكية
كما ييدؼ إلى تدريب الطالب عمى مختمؼ ميارات الترجمة كتمكينو منيا كذلؾ عبر ترجمة مختمؼ 

.... النصكص العممية كاألدبية ، القصص كغيرىا
 

: سيركز ىذا المساؽ عمى تمكيف الطالب مف الميارات التالية:   األىداف العامة
األىداؼ 
كالميارات 

التقكيـ  الكسائؿ التعميمية طرؽ التدريس المحتكل 

التدريب عمى الترجمة 
التحريرية 

 
 
 
 
 

Traduction  
écrite 

 
ترجمة مختمؼ  النصكص 

 أدبية -
 مقاالت  -
 قصص -
 أشعار كقصائد -

 العمؿ في مجمكعات  -
 العمؿ في مشاريع- 
 المناقشة -

 ةمالصكت المختبرات  رمتكؼ-
 كالمذياع  جياز التمفاز-
 رنتتاألف- 
النصكص مف الصحؼ -

 التكالمج
  ةمإلكتركف ةمـمتعؿ برامج-

 
اختبارات - 
مشاريع جماعية - 

كفردية 
ممؼ الطالب - 

التدريب عمى الترجمة  
التتبعية 

 

Interprétation 
consécutive 

ترجمة   
 إجتماعات  -
 مقابالت  -
أراء   -

 العمؿ في مجمكعات  -
 العمؿ في مشاريع- 
 المناقشة -

 الصكتية المختبرات  تكفير-
 كالمذياع  جياز التمفاز-
 نرنتتاأل- 
النصكص مف الصحؼ -

 التكالمج
ة مإلكتركف ةمـمتعؿ برامج-

اختبارات - 
مشاريع جماعية - 

كفردية 
ممؼ الطالب - 

 

التدريب عمى الترجمة  
الفكرية 

Interprétation 

ترجمة 
 إجتماعات  -
 مقابالت  -
أراء   -

 العمؿ في مجمكعات  -
 العمؿ في مشاريع- 
 المناقشة -

 ةمالصكت المختبرات  رمتكؼ-
 كالمذياع  جياز التمفاز-
 رنتتاألف- 
النصكص مف الصحؼ -

 التكالمج
ة مإلكتركف ةمـمتعؿ برامج-

اختبارات - 
مشاريع جماعية - 

كفردية 
ممؼ الطالب - 

التدريب عمى الترجمة  
المنظكرة 

 

Traduction à vue 
 ترجمة

 نصكص مكتكبة   -
 

 العمؿ في مجمكعات  -
 العمؿ في مشاريع- 
 المناقشة -

 ةمالصكت المختبرات  رمتكؼ-
 كالمذياع  جياز التمفاز-
 رنتتاألف- 
النصكص مف الصحؼ -

اختبارات - 
مشاريع جماعية - 

كفردية 
ممؼ الطالب - 
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 التكالمج
ة مإلكتركف ةمـمتعؿ برامج-

 
  Traduction spécialiséeترجمة متخصصة  : مساق 

مف خالؿ ىذا المساؽ، يتدرب الطالب عمى ميارات ترجمة النصكص المتخصصة، في مجاالت 
عديدة مثؿ النصكص القانكنية، اإلقتصادية، السياحية كالسياسية ألىمية ىذه الميارات في سكؽ العمؿ 

. كأىمية تمكيف الطالب منيا
 

: يركز ىذا المساؽ عمى تمكيف الطالب مف ميارات الترجمة  التالية:   األىداف العامة
 تعريؼ  الطالب بمفيـك الترجمة المتخصصة -
 تعريؼ الطالب بميارات الترجمة المتخصصة -
تعريؼ الطالب بصعكبات ىذا النكع مف الترجمة  -
 تدريب الطالب عمى ترجمة النصكص القانكنية -
 تدريب الطالب عمى ترجمة النصكص السياسية -
 تدريب الطالب عمى ترجمة النصكص السياحية -
 تدريب الطالب عمى ترجمة النصكص اإلقتصادية -
 

 يتـ اختيارالنصكص التي سكؼ يتـ ترجمتيا مف قبؿ المدرس أك الطالب عمى أف تككف :المحتوى
. كيتـ ترجمتيا ترجمة تحريرية كشفكية. نصكصا حديثة

 
 : طرق ووسائل التدريس

 نذكر اإلستراتيجيات كالطرؽ التالية
 العمؿ في مجمكعات  -
 العمؿ ضمف مشركع -
 المناقشة  -
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: يمكف لممدرس استخداـ كسائؿ متعددة نذكر: الوسائل التعميمية
- LCD 
 كمبيكتر كأنترنت -
 جياز تمفزيكف  -
 مقاالت الصحؼ كالمجالت  -
 

يتـ تقييـ أعماؿ الطالب مف مشاريع كأعماؿ بيتية باإلضافة إلى اإلختبارات : التقويم
 

   Mémoire de fin d’étudesمشروع التخرج 
ىذا  الطالب كتاب أك قصة  في نياية السنة الدراسية الرابعة ، يقدـ الطالب مشركع تخرج، حيث يختار

يكد ترجمتيا مف العربية إلى الفرنسية أك بالعكس  كذلؾ  تحت إشراؼ أحد األساتذة  
 .  تتـ مناقشة المشركع في نياية الفصؿ الثاني كمف ثـ يتـ تخريج الطالب

 
بعد دراسة مجمؿ  المساقات لمفصؿ األكؿ  يتكقع اف يككف الطالب قادرا : مخرجات التعمم المقصودة

: عمى مايمي
المساؽ المحقؽ لممخرجات مخرجات التعمـ المقصكدة المجاالت 

يعرؼ الطالب مفيـك الترجمة، أنكاعيا، أسسيا كمختمؼ المعرفة  كالفيـ 
التقنيات المستخدمة في عممية الترجمة في مختمؼ 

مجاالتيا  مثؿ ترجمة النصكص األدبية، الترجمة المنظكرة 
كالمتخصصة 

مبادئ في تقنيات الترجمة -
ترجمة النصكص األدبية  - 
الترجمة المنظكرة - 
 الترجمة المتخصصة- 

طالبا قادرا عمى ترجمة مختمؼ النصكص األدبية الميارات المينية كالذىنية 
كالمتخصصة كمتمكنا مف تقنيات الترجمة المنظكرة  

 

مبادئ في تقنيات الترجمة -
ترجمة النصكص األدبية  - 
الترجمة المنظكرة - 
الترجمة المتخصصة - 
 كرشة ترجمة- 

طالبا قادرا استخداـ الترجمة كتقنياتيا في حياتو اليكمية أك الميارات التحكيمية 
المينية 

مبادئ في تقنيات الترجمة -
ترجمة النصكص األدبية  - 
الترجمة المنظكرة - 
الترجمة المتخصصة - 
 كرشة ترجمة- 
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تنمية اىتمامات  الطالب نحك مينة الترجمة كاكسابو قيـ الميارات الكجدانية 
. كأخالقيات المترجـ المحترؼ

مبادئ في تقنيات الترجمة -
ترجمة النصكص األدبية  - 
الترجمة المنظكرة - 
الترجمة المتخصصة - 
كرشة ترجمة - 

 
الفصل الثاني  / مساقات السنة الرابعة

 spécialité traductionالترجمة  : تخصص 
  Interprétationالترجمة الفورية  : مساق

في ىذا المساؽ، يتعمـ الطالب مفيـك الترجمة الفكرية، أنكاعيا كتقنياتيا، كما يتعرؼ عمى مختمؼ 
الصعكبات التي يمكف أف تكاجو المترجـ الفكرم عند أدائو لعممو، كما ىي الميارات التي يجب أف 

. يتحمى بيا
. كما يتـ تدريب الطالب عمى ميارات ىذا النكع مف الترجمة 

 
في نياية ىذا المساؽ يتمكف الطالب مف المعارؼ كالميارات  المذككرة في الجدكؿ : األىداف العامة

: األتي
األىداؼ 
كالميارات 

التقكيـ  الكسائؿ التعميمية طرؽ التدريس المحتكل 

معرفة مفيـك 
الترجمة الفكرية  

Interprétation 
 تعريؼ الترجمة الفكرية-

 
 

المحاضرة كالمناقشة - 
العمؿ في مجمكعات - 
العرض  - 
 المشركع- 

النصكص المختمفة - 
كمبيكتر كأنترنت -  
 LCDجياز - 
 مختبر الترجمة  -

اختبارت -
أعماؿ بيتية - 
مشاريع -
ممؼ الطالب -

معرفة أنكاع الترجمة 
الفكرية 

 
 
 

Types 
d’interprétation 

 الترجمة الفكرية المتزامنة -
 الترجمة التتابعية -
الترجمة باليمس  -

المحاضرة كالمناقشة - 
العمؿ في مجمكعات - 
العرض  - 
المشركع - 

النصكص المختمفة - 
كمبيكتر كأنترنت -  
 LCDجياز - 
  مختبر الترجمة -

اختبارت -
أعماؿ بيتية - 
مشاريع -
ممؼ الطالب -

معرفة مراحؿ 
الترجمة الفكرية 

 

Etapes d’une 
interprétation 

 مرحمة اإلصغاء -

المحاضرة كالمناقشة - 
العمؿ في مجمكعات - 
العرض  - 

النصكص المختمفة - 
كمبيكتر كأنترنت -  
 LCDجياز - 

اختبارت -
أعماؿ بيتية - 
مشاريع -
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 مرحمة التحميؿ  -
إعادة الصياغة لمغة المنقكؿ  -

إلييا 

ممؼ الطالب -  مختبر الترجمة -المشركع - 

معرفة مجاالت 
استخداـ الترجمة 

الفكرية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Différentes utilisations 
de l’interprétation 

 ترجمة المؤتمرات -
 ترجمة الحمقات الدراسية -
 ترجمة المرافؽ -
 الترجمة  اإلعالمية -
 الترجمة في المحاكـ -
 الترجمة التجارية -
 الترجمة الطبية -
 الترجمة التربكية -
 ترجمة الياتؼ -
 الترجمة المجتمعية الثقافية -

المحاضرة كالمناقشة - 
العمؿ في مجمكعات - 
العرض  - 
المشركع - 

النصكص المختمفة - 
كمبيكتر كأنترنت -  
 LCDجياز - 
  مختبر الترجمة -

اختبارت -
أعماؿ بيتية - 
مشاريع -
ممؼ الطالب -

ميارات  المترجـ 
 الفكرم الجيد

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caractéristiques 
d’un interprète 
professionnel 

 الميارات المغكية -
 الميارات التحميمية  -
القدرة عمى اإلستماع  -

 كاإلسترجاع
 السرعة كالقدرة عمى التركيز -
 الميارات الشخصية -
 التحمي باألخالؽ  -
الثقافة العامة كاإلطالع  -

 الكاسع
 إلماـ بالميارات الحاسكبية -

المحاضرة كالمناقشة - 
العمؿ في مجمكعات - 
العرض  - 
المشركع - 

النصكص المختمفة - 
كمبيكتر كأنترنت -  
 LCDجياز - 
  مختبر الترجمة -

اختبارت -
أعماؿ بيتية - 
مشاريع -
ممؼ الطالب -

الصعكبات المتعمقة 
بالترجمة الفكرية 

 
 
 

Difficultés de 
l’interprétation 

 
عدـ معرفة المصطمحات  -

 المتخصصة

المحاضرة كالمناقشة - 
العمؿ في مجمكعات - 
العرض  - 
المشركع - 

النصكص المختمفة - 
كمبيكتر كأنترنت -  
 LCDجياز - 
  مختبر الترجمة -

اختبارت -
أعماؿ بيتية - 
مشاريع -
ممؼ الطالب -
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عدـ إيجاد المرادؼ المناسب  -
 لممصطمح

 سرعة المتحدث -
 الخركج عف النص -
 شخصية المترجـ -

تطبيقات في الترجمة 
الفكرية 

 
 
 
 
 
 

Application en 
interpretation  
تطبيقات في الترجمات التالية 

 ترجمة المؤتمرات -
 ترجمة الحمقات الدراسية -
 ترجمة المرافؽ -
 الترجمة  اإلعالمية -
 الترجمة في المحاكـ -
 الترجمة التجارية -
 الترجمة الطبية -
 الترجمة التربكية -
 ترجمة الياتؼ -

 الترجمة المجتمعية الثقافية

المحاضرة كالمناقشة - 
العمؿ في مجمكعات - 
العرض  - 
المشركع - 

النصكص المختمفة - 
كمبيكتر كأنترنت -  
 LCDجياز - 
  مختبر الترجمة -

اختبارت -
أعماؿ بيتية - 
مشاريع -
ممؼ الطالب -

 
  Traduction et sous titrageترجمة األفالم : مساق 

. يتناكؿ ىذا المساؽ مفيكـ ترجمة األفالـ، تاريخ نشأتيا كالمراحؿ التي تمر بيا ىذه الترجمة
كما يتطرؽ إلى صعكبات التي تكاجو المترجـ كتعيؽ عممو ك مختمؼ البرامج المستخدمة في ترجمة 

األفالـ  
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في نياية ىذا المساؽ يتمكف الطالب مف المعارؼ كالميارات  المذككرة في الجدكؿ : األىداف العامة
: األتي

األىداؼ 
كالميارات 

التقكيـ  الكسائؿ التعميمية طرؽ التدريس المحتكل 

معرفة مفيـك ترجمة 
األفالـ 

Définir le sous 
titrage 

  تعريؼ ترجمة األفالـ -

اإللقاء كالنقاش - 
العرض - 
المشركع - 
العمؿ في - 

مجمكعات 

جياز تمفزيكف - 
أفالـ كأفالـ كثائقية - 
مختبر ترجمة - 

اختبارات -
مشاريع - 
اختبار الميارة - 
ممؼ الطالب - 

 
تاريخ كنشأة ترجمة 

األفالـ 
 
 

Histoire et 
apparition du 
sous titrage 

 تاريخ ظيكر ترجمة األفالـ -
مراحؿ تطكر ىذه الترجمة  -

اإللقاء كالنقاش - 
العرض - 
المشركع - 
العمؿ في - 

مجمكعات 

جياز تمفزيكف - 
أفالـ كأفالـ كثائقية - 
مختبر ترجمة - 

اختبارات 
مشاريع - 
اختبار الميارة - 
ممؼ الطالب - 

 
أىمية كأىداؼ ترجمة 

األفالـ 
 
 

Objectifs et 
importances du 
sous titrage 

 التكاصؿ الحضارم -
 نقؿ المعمكمة كالمعرفة -
تطكير القدرة كالمعرفة المغكية  -

اإللقاء كالنقاش - 
العرض - 
المشركع - 
العمؿ في - 

مجمكعات 

جياز تمفزيكف - 
أفالـ كأفالـ كثائقية - 
مختبر ترجمة - 

اختبارات -
مشاريع - 
اختبار الميارة - 
ممؼ الطالب - 

خطكات ترجمة 
األفالـ 

Etapes d’une opération 
de sous titrage 

 مرحمة الترجمة         -
Traduction 

مرحمة التقطيع    - 
Segmentation 

 مرحمة التزامف  -
Synchronisation 

 مرحمة النسخ                -
Gravure     

اإللقاء كالنقاش - 
العرض - 
المشركع - 
العمؿ في - 

مجمكعات 

جياز تمفزيكف - 
أفالـ كأفالـ كثائقية - 
مختبر ترجمة - 

 اختبارات 
مشاريع - 
اختبار الميارة - 
ممؼ الطالب - 
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البرامج المستخدمة 
 في ترجمة األفالـ

 
 

Programmes utilisés  
pour le sous titrage 

 
Subtitling Workshop 
Windows film maker 

اإللقاء كالنقاش - 
العرض - 
المشركع - 
العمؿ في - 

مجمكعات 

جياز تمفزيكف - 
أفالـ كأفالـ كثائقية - 
مختبر ترجمة - 

اختبارات -
مشاريع - 
اختبار الميارة - 
ممؼ الطالب - 

صعكبات ترجمة 
الفالـ 

 
 
 

Difficultés du 
sous titrage 

استخداـ الكمبيكتر كالبرامج - 
صعكبات التقطيع كالتزامف - 
 صعكبات ثقافية- 

اإللقاء كالنقاش - 
العرض - 
المشركع - 
العمؿ في - 

مجمكعات 

جياز تمفزيكف - 
أفالـ كأفالـ كثائقية - 
مختبر ترجمة - 

اختبارات -
مشاريع - 
اختبار الميارة - 
ممؼ الطالب - 

تطبيقات في ترجمة 
األفالـ 

 
 
 
 

Applications et 
pratique 
ترجمة مف العربي إلى الفرنسي 

كالعكس 
ترجمة أجزاء مف فيمـ - 
 ترجمة افالـ قصيرة- 

اإللقاء كالنقاش - 
العرض - 
المشركع - 
العمؿ في - 

مجمكعات 

جياز تمفزيكف - 
أفالـ كأفالـ كثائقية - 
مختبر ترجمة - 

اختبارات -
مشاريع - 
اختبار الميارة - 
ممؼ الطالب - 

 
 L’erreur en traductionالخطأ في الترجمة : مساق

يساعد ىذا المساؽ طالب الترجمة عمى إكتشاؼ أخطائو كتحميميا،تقيميا كتصحيحيا ذاتيا، مما ينفعو 
. في تنمية قدراتو في ىذا المجاؿ الحساس كتجنب الكقكع في األخطاء التي ال تحمد عقباىا

 
: في نياية المساؽ يككف الطالب قادرا عمى: األىداف العامة

 إكتشاؼ أخطائو -
 تحميؿ كاستيعاب الخطأ -
 تقييـ الخطأ -
 تصحيح الخطأ -
 تطكرير كفاءاتو في مجاؿ الترجمة -
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: كقد يختار معمـ المادة. نصكص مختمفة كمتباينة في التعقيد تحقؽ األىداؼ المذككرة سابقا:المحتوى
 نصكص أدبية -
 أخبار كأحداث -
 مقطع ألغنية أك لفيمـ -
 

: يتطمب ىذا المساؽ كغيره مف المساقات مكادا ككسائؿ تعميمية يجب تكفرىا مثؿ: الوسائل التعميمية
 الكتب كالمجاالت -
 األفالـ كاألشرطة -
 جياز تمفزيكف  -
 الكمبيكتر كاألنترنت -
- LCD 
 

يتـ التقكيـ مف خالؿ اختبارات صفية كأخرل منزلية، كما يتـ تقييـ المشاريع التي يقـك بيا : التقويم 
الطالب 

 
بعد دراسة مجمؿ  المساقات لمفصؿ الثاني  يتكقع اف يككف الطالب قادرا : مخرجات التعمم المقصودة

: عمى مايمي
المساؽ المحقؽ لممخرجات مخرجات التعمـ المقصكدة المجاالت 

يعرؼ الطالب مفيـك الترجمة الفكرية كترجمة األفالـ، أنكاع المعرفة  كالفيـ 
كمراحؿ كؿ نكع مف الترجمة ككذلؾ التقنيات المستخدمة فييا، 
كما أنو يعرؼ الصعكبات التي يمكنو مكاجيتيا ككيفية التغمب 

عمييا 

الترجمة الفكرية - 
ترجمة األفالـ - 
الخطأ في الترجمة - 

طالبا متمكنا مف مختمؼ الميارات المطمكبة كالالزمة لعممية الميارات المينية كالذىنية 
الترجمة الفكرية كترجمة األفالـ ، كما أنو يممؾ ميارة اكتشاؼ  
أخطائو كحؿ المشكالت كالصعكبات التي يكاجييا عند القياـ 

بعممية الترجمة  

الترجمة الفكرية - 
ترجمة األفالـ - 
 الخطأ في الترجمة- 

طالبا قادرا عمى ترجمة أفالـ مختمفة كمتمكنا مف الترجمة الميارات التحكيمية 
الفكرية يستطيع أف يأدم عممو في الحياة بكؿ حرفية كميارات 

الترجمة الفكرية - 
ترجمة األفالـ - 
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 الخطأ في الترجمة- عالية 
تنمية اىتمامات  الطالب نحك مينة الترجمة كاكسابو قيـ الميارات الكجدانية 

. كأخالقيات المترجـ المحترؼ
الترجمة الفكرية - 
ترجمة األفالـ - 
 الخطأ في الترجمة- 

 
المساقات اإلختيارية لممسارات الثالث 

 Littérature et cinémaأدب وسينما : مساق 
يبيف ىذا المساؽ العالقة التبادلية بيف األدب كالسينما عامة كبيف األدب الفرنسي كالسينما الفرنسية ، 

كما دكر األديب في إنجاح الفيمـ السينمائي كدكر المخرج السينمائي . كمدل تأثير كؿ كاحد عمى األخر
  . في التركيج لمقصة األدبية

 
: في نياية ىذا المساؽ يتمكف الطالب مف المعارؼ المبينة في الجدكؿ األتي: األىداف العامة
التقكيـ  الكسائؿ التعميمية طرؽ التدريس المحتكل األىداؼ كالميارات 

  Histoire du cinémaمعرفة تاريخ السينما 
تاريخ السينما 

 نشأة السينما العالمية -
 نشأة السينما الفرنسية -

 

المحاضرة كالمناقشة - 
العرض - 
المشركع - 
التعمـ في مجمكعات -

جياز تمزيكف - 
 LCDجياز- 
كمبيكتر كانترنت - 
 التكتب كمج- 
أفالـ كفيديكىات -

اختبارات - 
المشركع - 
ممؼ الطالب - 

معرفة مراحؿ تطكر 
السينما العالمية  

Evolution du cinéma 
international 

تطكر السينما العالمية 
 عصر الريادة -
 عصر األفالـ الصامتة -
عصر ما قبؿ الحرب  -

 العالمية الثانية
 العصر الذىبي لمفيمـ  -
 العصر اإلنتقالي لمفيمـ -
 العصر الفضي لمفيمـ -
العصر الحديث لمفيمـ  -

المحاضرة كالمناقشة - 
العرض - 
المشركع - 
التعمـ في مجمكعات - 

المكح - 
جياز تمزيكف - 
 LCDجياز- 
كمبيكتر كانترنت - 
 التكتب كمج- 

اختبارات - 
المشركع - 
ممؼ الطالب - 
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 معرفة مراحؿ تطكر 
 السينما الفرنسية

 
 
 
 
 
 
 

 

  Evolution du cinéma 
Français 

  تطكر السينما الفرنسية
ختراع  - األخكاف لكميير كا 

 جياز التصكير السينمائي
 الفيمـ الفرنسي الصامت -
 الفيمـ الفرنسي المتحدث -
السينما تحت اإلحتالؿ  -

 األلماني
 السينما الشعبية -

المحاضرة كالمناقشة - 
العرض - 
المشركع - 
التعمـ في مجمكعات - 

جياز تمزيكف - 
 LCDجياز- 
كمبيكتر كانترنت - 
 التكتب كمج- 

اختبارات - 
المشركع - 
ممؼ الطالب - 

معرفة أىـ الشخصيات 
التي صنعت السينما 

الفرنسية 

Personnalités 
marquantes du  
cinéma français  
الشخصيات السينمائية 

 بكرفيؿ  -
 لكم دك فينس -
 فرنداؿ -
 أالف دكالف -
كاتريف دكنكؼ  -

المحاضرة كالمناقشة - 
العرض - 
المشركع - 
التعمـ في مجمكعات - 

جياز تمزيكف - 
 LCDجياز- 
كمبيكتر كانترنت - 
 التكتب كمج- 

اختبارات - 
المشركع - 
ممؼ الطالب - 

معرفة عالقة األدب 
 بالسينما

Relation entre 
la littérature et 
le cinéma 

عالقة األدب بالسينما - 
 الركاية كالسينما-  -
النص السينمائي -  -

المحاضرة كالمناقشة - 
العرض - 
المشركع - 
التعمـ في مجمكعات - 

جياز تمزيكف - 
 LCDجياز- 
كمبيكتر كانترنت - 
 التكتب كمج- 

اختبارات - 
المشركع - 
ممؼ الطالب - 

معرفة اليات تحكيؿ النص 
 األدبي إلى نص سينمائي

Transformation du 
texte littéraire en 
scénario 

اليات تحكيؿ النص إلى 
سيناريك 

 اإلقتباس الكفي لمنص -
 اإلقتباس  الحر -
بيف الكفي  )اإلقتباس الكسيط -

المحاضرة كالمناقشة - 
العرض - 
المشركع - 
التعمـ في مجمكعات - 

جياز تمزيكف - 
 LCDجياز- 
كمبيكتر كانترنت - 
 جالتكتب ـك- 

اختبارات - 
المشركع - 
ممؼ الطالب - 
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  (كالحر
 بعض األفالـ الفرنسية 

المقتبسة مف ركايات 
مشيكرة، تحميؿ كنقد 

Films français 
adaptés 
d’œuvres 
littéraires 

أفالـ مقتبسة مف ركايات 
كالسيكية 

 فمكبر -
 الحياة لألديب مكباسف -
 األب قكريك لمكاتب بمزاؾ -
  جرميناؿ لمكاتب إميؿ زكال -
 الفرساف الثالث مداـ  -

 بكفارم لألديب 
  لألديب دكماس -
البخيؿ لألديب مكليير  -

المحاضرة كالمناقشة - 
العرض - 
المشركع - 
التعمـ في مجمكعات - 

جياز تمزيكف - 
 LCDجياز- 
كمبيكتر كانترنت - 
 التكتب كمج- 

اختبارات - 
المشركع - 
ممؼ الطالب - 

 
  La mondialisationالعولمة : مساق

يتناكؿ ىذا المساؽ مفيـك العكلمة، الظركؼ كاألسباب التي أدت إلى ظيكرىا، كمعرفة أىـ الركائز 
. كما يتطرؽ إلى أىدافيا كغاياتيا كيبيف أىـ األثارالتي يمكف أف تخمؼ كرائيا. التي ترتكز عمييا

 
: في نياية ىذا المساؽ يتمكف الطالب مف المعارؼ المبينة في الجدكؿ األتي: األىداف العامة
الكسائؿ طرؽ التدريس المحتكل األىداؼ كالميارات 

التعميمية 
التقكيـ  

إدراؾ مفيـك ظاىرة 
العكلمة 

Définition de  la 
mondialisation 

مفيـك العكلمة 
 تعريؼ الظاىرة -

 

المحاضرة كالمناقشة - 
العركض - 
العمؿ التعاكني - 
المشركع - 

جياز تمزيكف - 
 LCDجياز- 
كمبيكتر كانترنت - 
 التكتب كمج- 

اختبارت - 
مشاريع - 

كأبحاث 
ممؼ الطالب - 

معرفة تاريخ ظاىرة 
العكلمة 

Histoire de la 
mondialisation 

تاريخ العكلمة 

المحاضرة كالمناقشة - 
العركض - 
العمؿ التعاكني - 

جياز تمزيكف - 
 LCDجياز- 
كمبيكتر كانترنت - 

اختبارت - 
مشاريع - 

كأبحاث 
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 تاريخ نشأة العكلمة -
 ظركؼ نشأتيا  -
 مراحؿ تطكر العكلمة -

ممؼ الطالب -  التكتب كمج- المشركع - 
 

 Les fondements de laمعرفة ركائز العكلمة  
mondialisation 

ركائز العكلمة  
شبكات االتصاؿ كاإلعالـ  -

 الفضائي
الشركات كالمؤسسات المتعددة  -

 الجنسيات
زيادة معدالت التجانس كالتشابو  -

 بيف الجماعات كالمجتمعات
حرية االستثمار في أم مكاف في  -

 العالـ
 عالمية النمط االستيالكي -

المحاضرة كالمناقشة - 
العركض - 
العمؿ التعاكني - 
المشركع - 

جياز تمزيكف - 
 LCDجياز- 
كمبيكتر كانترنت - 
 التكتب كمج- 

اختبارت - 
مشاريع - 

كأبحاث 
ممؼ الطالب - 
 

 Objectifs de la إدراؾ أىداؼ العكلمة
mondialisation  

أىداؼ العكلمة  
 التحكـ في االقتصاد العالمي -
 تشكيؿ النظاـ العالمي المالي -

 جعؿ العالـ قرية ككنية صغيرة
الييمنة السياسية عمى دكؿ العالـ -

 الثالث
 التذكيب الحضارم-
إعادة بناء ىيكميات أقطار العالـ -

 السياسية

المحاضرة كالمناقشة - 
العركض - 
العمؿ التعاكني - 
المشركع - 

 
جياز تمزيكف - 
 LCDجياز- 
كمبيكتر كانترنت - 
 التكتب كمج- 

اختبارت - 
مشاريع - 

كأبحاث 
ممؼ الطالب - 
 

  Effets de laثار العكلمة آمعرفة 
mondialisation 

أثار العكلمة عمى المستكل 
 الصناعي   -
 المالي  -
  االقتصادم   -
 السياسي  -

المحاضرة كالمناقشة - 
العركض - 
العمؿ التعاكني - 
المشركع - 

جياز تمزيكف - 
 LCDجياز- 
كمبيكتر كانترنت - 
 التكتب كمج- 

اختبارت - 
مشاريع - 

كأبحاث 
ممؼ الطالب - 
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 المعمكماتي  -
 المغكم  -
اإلجتماعي   -

 
 La France et la mondialisationفرنسا والعولمة  : مساق 

يتناكؿ ىذا المساؽ مكانة  فرنسا في ىذا النظاـ العالمي الجديد، ماىك دكرىا كمدل تأثيرىا في ىذه 
الظاىرة  

. ك ماىي مختمؼ التحديات التي تكاجو فرنسا دكلة كشعبا في ظؿ العكلمة
 

: في نياية ىذا المساؽ يتمكف الطالب مف المعارؼ المبينة في الجدكؿ األتي: األىداف العامة
التقكيـ  الكسائؿ التعميمية طرؽ التدريس المحتكل األىداؼ كالميارات 
معرفة مكانة فرنسا في 
النظاـ العالمي الجديد 

Position de la France 
dans la mondialisation 

المجتمع الفرنسي في ظؿ -
 العكلمة

المحاضرة كالمناقشة - 
العركض - 
العمؿ التعاكني - 
المشركع - 

جياز تمزيكف - 
 LCDجياز- 
كمبيكتر كانترنت - 
 التكتب كمج- 

اختبارت - 
مشاريع كأبحاث - 
ممؼ الطالب - 

معرفة الدكر الذم تمعبو 
فرنسا في ظؿ العكلمة 

Le rôle de la France 
dans la 
mondialisation  

أىمية دكر فرنسا في أكركبا  -
 أىمية دكر فرنسا في العمـ

المحاضرة كالمناقشة - 
العركض - 
العمؿ التعاكني - 
المشركع - 

جياز تمزيكف - 
 LCDجياز- 
كمبيكتر كانترنت - 
 التكتب كمج- 

اختبارت - 
مشاريع كأبحاث - 
ممؼ الطالب - 

معرفة التحديات التي 
تكاجو فرنسا  

Les défis de la 
France face à la 
mondialisation 

التحديات اإلجتماعية - 
التحديات السياسية - 
التحديات اإلقتصادية - 

المحاضرة كالمناقشة - 
العركض - 
العمؿ التعاكني - 
المشركع - 

جياز تمزيكف - 
 LCDجياز- 
كمبيكتر كانترنت - 
 التكتب كمج- 

اختبارت - 
مشاريع كأبحاث - 
ممؼ الطالب - 

معرفة األكراؽ الرابحة التي 
تممكيا فرنسا  

Les atouts de la 
France 

األكراؽ الرابحة الفرنسية 
في التعامؿ مع  العكلمة 

 نكعية اليد العاممة -

المحاضرة كالمناقشة - 
العركض - 
العمؿ التعاكني - 
المشركع - 

جياز تمزيكف - 
 LCDجياز- 
كمبيكتر كانترنت - 
 التكتب كمج- 

اختبارت - 
مشاريع كأبحاث - 
ممؼ الطالب - 
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 نكعية الصناعات  -
نكعية العمـ كالبحث  -

 العممي

معرفة تأثير العكلمة عمى 
المجتمع الفرنسي 

Impact de la 
mondialisation  sur la 
société Française 
تأثير العكلمة عمى فرنسا عمى 

: الصعيد
 اإلقتصادم  -
 اإلجتماعي -
 السياسي -
 الثقافي -

المحاضرة كالمناقشة - 
العركض - 
العمؿ التعاكني - 
المشركع - 

جياز تمزيكف - 
 LCDجياز- 
كمبيكتر كانترنت - 
 التكتب كمج- 

اختبارت - 
مشاريع كأبحاث - 
ممؼ الطالب - 
 

معرفة العالقة بيف فرنسا 
كالتنافس الدكلي 

La France et la 
concurrence 
internationale 

فرنسا كالتنافس الدكلي 
 التنافس اإلقتصادم -
 التنافس السياسي -
 التنافس الثقافي -
التنافس العسكرم  -

المحاضرة كالمناقشة - 
العركض - 
العمؿ التعاكني - 
المشركع - 

جياز تمزيكف - 
 LCDجياز- 
كمبيكتر كانترنت - 
 التكتب كمج- 

اختبارت - 
مشاريع كأبحاث - 
ممؼ الطالب - 
 

 
 Atelier de Traduction littéraireورشة الترجمة األدبية  : مساق 

يطرح ىذا المساؽ مجمكعة مف التدريبات كالتطبيقات في الترجمة األدبية كالتي تعتبر تعزيزا لممعارؼ 
كما يمكف ىذا المقرر الطالب مف تطكير مياراتو في ىذا .التي  سبؽ كأف اكتسبيا  في مساؽ سابؽ 
. النكع مف الترجمة  كتمكينو منيا بشكؿ أكبر

:  في نياية المساؽ يتمكف الطالب مف: األىداف العامة
 ترجمة مختمؼ النصكص األدبية مف مقاالت كمف أجزاء كتب كقصص قصيرة -
 التمكف مف عامؿ السرعة في األداء -
 التمكف مف عامؿ الدقة في العمؿ -
التمكف مف تقنيات الترجمة األدبية    -
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: يتـ اختيار المحتكل مف قبؿ المدرس مثؿ: المحتوى

 نصكص مف مجالت أك مف جرائد -
 أجزاء مف مؤلفات ككتب  -
 أشعار كقصائد -
 قصص قصيرة -
 

عمى معمـ المساؽ إنتقاء الطريقة  المالئمة  أخذا بعيف اإلعتبار  : طرق التدريس
 نكعية الطالب -
 نكعية النصكص -
 

: كمف بيف ىذه الطرؽ التي ينصح بيا نذكر 
 العمؿ في مجمكعات -
 التعمـ التعاكني -
 التعمـ ضمف مشاريع -
 العركض -
 

: قد يستعمؿ المدرس خالؿ ىذا المساؽ كسائؿ متعددة قد يراىا مناسبة منيا: وسائل التعميمية
 الكتب كالقصص -
 الصحؼ كالمجالت -
األنترنت  -

جراء الطالب مشركع ترجمة مجمكعة مف : التقويم عبر التطبيقات لترجمة العديد مف النصكص، كا 
 (بكرتفكليك)النصكص مف اختياره كمف خالؿ أيضا ممؼ الطالب 

 
 Atelier de Traduction spécialiséeورشة ترجمة متخصصة  : مساق
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يمنح ىذا المساؽ الفرصة لمطالب لمتمريف بشكؿ أفضؿ في مجاؿ ترجمة النصكص المتخصصة مثؿ 
النصكص القانكنية كالسياسية، اإلقتصادية كالتجارية كغيرىا كالتي تعمميا سابقا في مساؽ الترجمة 

. المتخصصة
. كمف خالؿ ىذا المقرر، يطكر الطالب العديد مف  الميارات كالدقة كالسرعة 

 
في نياية ىذا المساؽ سيتمكف الطالب مف الميارات الكاردة  : األىداف العامة

 تدريب عمى ترجمة نصكص قانكنية -
 تدريب عمى ترجمة نصكص سياسية -
 تدريب عمى ترجمة نصكص إقتصادية -
 تدريب عمى ترجمة نصكص إجتماعية -
 تدريب عمى ترجمة نصكص تجارية -
 

مختمؼ النصكص المتخصصة مختارة مف المعمـ أك مف قبؿ الطالب : المحتوى
 

إف اختيار الطريقة المناسبة لمتدريس تقع عمى عاتؽ مدرس المساؽ كفؽ نكعية : طرق التدريس
 .الطالب كخصكصية النص
: كمف بيف ىذه الطرؽ نذكر 

 العمؿ في مجمكعات -
 التعمـ التعاكني -
 التعمـ ضمف مشاريع -
 العركض -
 

: قد يستعمؿ المدرس خالؿ ىذا المساؽ كسائؿ متعددة قد يراىا مناسبة منيا: وسائل التعميمية
 الصحؼ كالمجالت -
 األنترنت -
الكتب  -
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جراء الطالب مشركع ترجمة مجمكعة مف : التقويم  عبر التطبيقات لترجمة العديد مف النصكص، كا 

 (بكرتفكليك)النصكص مف اختياره كمف خالؿ أيضا ممؼ الطالب 
 

 Difficultés d’apprentissageصعوبات التعمم  : مساق
يتناكؿ  المساؽ دراسة مختمؼ الصعكبات التي يكاجييا المتعمـ أثناء عممية التعمـ، ككيفية تشخيصيا 

عند الطفؿ ككيفية التعامؿ معيا كمعالجتيا 
 

: في نياية ىذا المساؽ يتمكف الطالب مف المعارؼ المبينة في الجدكؿ األتي: األىداف العامة
التقكيـ  الكسائؿ التعميمية طرؽ التدريس المحتكل األىداؼ كالميارات 

معرفة مفيـك صعكبة 
التعمـ  

 

Définition de la 
difficulté 
d’apprentissage 
تعريؼ مفيـك صعكبة التعمـ 

 

 .المحاضرة -
 الحكار كالمناقشة  -
 العرض -
 العمؿ في مجمكعات -
 اإلستكشاؼ -
 المشركع -

 LCDجياز - 
كمبيكتر كاألنترنت - 
أفالـ كفيديكىات - 
مقاالت مف صحؼ - 
 التكمج

اختبارات - 
مشاريع كعركض - 

معرفة أسباب صعكبة 
التعمـ  

 
 
 
 
 
 

Causes des difficultés 
d’apprentissage 

 اسباب صعكبة التعمـ
 أسباب خمقية -
 أسباب كراثية -
 أسباب بيئية -
 أسباب إجتماعية -
   أسباب عائمية -

 .المحاضرة -
 الحكار كالمناقشة  -
 العرض -
 العمؿ في مجمكعات -
 اإلستكشاؼ -
 المشركع -
 

 LCDجياز - 
كمبيكتر كاألنترنت - 
أفالـ كفيديكىات - 
مقاالت مف صحؼ - 
 التكمج

اختبارات - 
مشاريع كعركض - 

معرفة أنكاع صعكبات 
التعمـ 

Les différentes 
difficultés 
d’apprentissage 

أنماط صعكبات التعمـ  
 صعكبات نمائية -
صعكبات أكاديمية  -

 .المحاضرة -
 الحكار كالمناقشة  -
 العرض -
 العمؿ في مجمكعات -
 اإلستكشاؼ -
 المشركع -

 LCDجياز - 
كمبيكتر كاألنترنت - 
أفالـ كفيديكىات - 
مقاالت مف صحؼ - 
 التكمج

اختبارات - 
مشاريع كعركض - 
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معرفة الخصائص 
االجتماعية كالتربكية 

لالطفاؿ ذكم صعكبات 
 التعمـ

Caractéristiques d’un 
enfant souffrant d’un 
problème 
d’apprentissage 
خصائص الطفؿ ذك صعكبات 

تعمـ 
 خصائص لغكية -
 خصائص السمككية -
 خصائص اإلجتماعية -
 خصائص معرفية -
  خصائص حركية -

 .المحاضرة -
 الحكار كالمناقشة  -
 العرض -
 العمؿ في مجمكعات -
 اإلستكشاؼ -
 المشركع -
 

 LCD جياز -
كمبيكتر كاألنترنت - 
أفالـ كفيديكىات - 
مقاالت مف صحؼ - 
 التكمج

اختبارات - 
مشاريع كعركض - 

 Résoudre lesعالج صعكبات التعمـ 
problèmes 
d’apprentissage 

 دكر األىؿ في العالج -
 دكرالمعمـ ك المدرسة -
دكر المجتمع  -

 .المحاضرة -
 الحكار كالمناقشة  -
 العرض -
 العمؿ في مجمكعات -
 اإلستكشاؼ -
 المشركع -
 

 LCDجياز - 
كمبيكتر كاألنترنت - 
أفالـ كفيديكىات - 
مقاالت مف صحؼ - 
 التكمج

اختبارات - 
مشاريع كعركض - 

دكر غرفة المصادر في 
عالج صعكبات التعمـ 

Rôle de salle 
de ressources 
dans le 
traitement de 
ces problèmes 

 مفيـك غرفة المصادر -
 دكر غرفة المصادر -
 أقساـ غرفة المصادر -
 أثاث غرفة المصادر -

 .المحاضرة -
 الحكار كالمناقشة  -
 العرض -
 العمؿ في مجمكعات -
 اإلستكشاؼ -
 المشركع -
 

 LCDجياز - 
كمبيكتر كاألنترنت - 
أفالـ كفيديكىات - 
مقاالت مف صحؼ - 
 التكمج

اختبارات - 
مشاريع كعركض - 

 Techniques et gestion  de classeإدراة الصف  : مساق
أىميتيا ككيفية تحقيقيا ، كالعالقات اإلنسانية في البيئة  يعرض ىذا المساؽ مفيـك اإلدارة الصفية ،

كما يمد الطالب المعمـ بخصائص ككفايات . الصفية ، التفاعؿ في غرفة الصؼ ، المشكالت الصفية
دارة الصؼ حتى تساعده مستقبال في أداء عممو بالصكرة  المعمـ الناجح لتنمية مياراتو في ضبط كا 

. كالطريقة الفعالة



 

162 

 
في نياية ىذا المساؽ يتكقع أف يتحقؽ لدل الطالب المعارؼ  كالميارات المبينة في : األىداف العامة
 :الجدكؿ األتي

التقكيـ  الكسائؿ التعميمية طرؽ التدريس المحتكل األىداؼ كالميارات 
مفيـك اإلدارة كأىميتيا 

 كخصائصيا
La gestion de classe  

 مفيـك اإلدارة الصفية -
 أىمية اإلدارة الصفية -
خصائصيا  -

 

 .المحاضرة -
 الحكار كالمناقشة  -
 العرض -
 العمؿ في مجمكعات -
 اإلستكشاؼ -

 

 الكسائؿ التقميدية- 
المكح )

LCD 
األنترنت - 

أفالـ  
مقاالت مف صحؼ 

 التكمج

اختبارات - 
عركض -

كمشاريع 

 Modes de gestion de  أنماط اإلدارة الصفية 
classe  

 الديكتاتكرية -
 الديمقراطية -
 الترسمية غير المكجية -

 

 .المحاضرة -
 الحكار كالمناقشة  -
 العرض -
 العمؿ في مجمكعات -
 اإلستكشاؼ -

 

المكح )الكسائؿ التقميدية
LCD 

األنترنت 
أفالـ  

مقاالت مف صحؼ 
 التكمج

اختبارات -
عركض -

كمشاريع 

البيئة المدرسية كعالقتيا 
 .بالبيئة الصفية

Environnement 
scolaire  

 مفيـك البيئة المدرسية -
 مفيـك البيئة الصفية -
تأثير البيئة المدرسية  -

عمى البيئة الصفية 
 كالعكس

دكر البيئة المدرسية  -
في تحقيؽ اإلنضباط 

الصفي 

 .المحاضرة -
 الحكار كالمناقشة  -
 العرض -
 العمؿ في مجمكعات -
 اإلستكشاؼ -

 

المكح )الكسائؿ التقميدية
LCD 

األنترنت 
أفالـ  

مقاالت مف صحؼ 
 التكمج

اختبارات - 
عركض -

كمشاريع 

النظاـ داخؿ الفصؿ 
الدراسي كمشكالتو 

 
 
 

La discipline en 
classe et ses 
problèmes  

 مفيـك اإلنضباط -
 أنكاع اإلنضباط -

 .المحاضرة -
 الحكار كالمناقشة  -
 العرض -
 العمؿ في مجمكعات -
 اإلستكشاؼ -

المكح )الكسائؿ التقميدية
LCD 

األنترنت 
أفالـ  

مقاالت مف صحؼ 

اختبارات - 
عركض -

كمشاريع 
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 المشكالت الصفية - 
 

 التكمج 

 Sources desأسباب المشكالت الصفية 
problèmes de classe  

 أسباب تتعمؽ بالمعمـ -
 أسباب تتعمؽ بالمتعمـ -
أسباب تتعمؽ  -

بالمؤسسة التعميمية 

 .المحاضرة -
 الحكار كالمناقشة  -
 العرض -
 العمؿ في مجمكعات -
 اإلستكشاؼ -

 

المكح )الكسائؿ التقميدية
LCD 

األنترنت 
أفالـ  

مقاالت مف صحؼ 
 التكمج

اختبارات - 
عركض -

كمشاريع 

 Etablir la discipline enتحقيؽ النظاـ في الصؼ 
classe  

 دكر المعمـ -
 دكر المتعمـ -
 دكر اإلدارة المدرسية -
دكر األىالي  -

 .المحاضرة -
 الحكار كالمناقشة  -
 العرض -
 العمؿ في مجمكعات -
 اإلستكشاؼ -

 

المكح )الكسائؿ التقميدية
LCD 

األنترنت 
أفالـ  

مقاالت مف صحؼ 
 التكمج

اختبارات - 
عركض -

كمشاريع 

الكفايات التي يجب أف 
يتسـ بيا المعمـ لضبط 

الصؼ 

Compétences du 
professeur  

كفايات تتعمؽ بشخصية 
 المدرس

كفايات تتعمؽ بميارات 
التدريس 

  

 .المحاضرة -
 الحكار كالمناقشة  -
 العرض -
 العمؿ في مجمكعات -
 اإلستكشاؼ -

 

المكح )الكسائؿ التقميدية
LCD 

األنترنت 
أفالـ  

مقاالت مف صحؼ 
 التكمج

اختبارات - 
عركض -

كمشاريع 

الثكاب كالعقاب في غرفة 
 الصؼ

Récompense et 
châtiment en classe 

مفيـك الثكاب في التعميـ 
مفيـك العقاب في التعميـ 

دكر الثكاب في تحقيؽ النظاـ 
دكر العقاب في تحقيؽ النظاـ 

 .المحاضرة -
 الحكار كالمناقشة  -
 العرض -
 العمؿ في مجمكعات -
 اإلستكشاؼ -

 

المكح )الكسائؿ التقميدية
LCD 

األنترنت 
أفالـ  

مقاالت مف صحؼ 
 التكمج

اختبارات - 
عركض -

كمشاريع 

 Interaction en التكاصؿ كالتفاعؿ الصفي
classe 

التفاعؿ الصفي  مفيـك
تحقيؽ التفاعؿ الصفي 

 .المحاضرة -
 الحكار كالمناقشة  -
 العرض -
 العمؿ في مجمكعات -

المكح )الكسائؿ التقميدية
LCD 

األنترنت 
أفالـ  

اختبارات - 
عركض -

كمشاريع 
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 اإلستكشاؼ - دكره في تحقيؽ النظاـ
 

مقاالت مف صحؼ 
 التكمج

 
 Lecture d’œuvres  littérairesقراءات في األدب الفرنسي : مساق

يركز ىذا المساؽ عمى قراءة  نقدية لبعض المؤلفات األدبية الفرنسية الشييرة  التي كاف ليا أثر كبير 
كدكرا ال يستياف بو في تطكيراألدب الفرنسي مثؿ  ركاية البخيؿ  لمكاتب  مكليير كركاية الفرساف 

. الثالث لألديب ألبر دكماس كغيرىـ 
ثراء معمكماتيـ كثقافتيـ العامة  كما يسمح المقرر بتنمية ميارات القراءة كالتحميؿ النقدم لدل الطالب كا 

. كاألدبية
 

: في نياية ىذا المساؽ يتكقع مف الطالب قراءة ك تحميؿ كنقد الركايات األدبية التالية: األىداف العامة
 تنمية ميارات قراءة النصكص األدبية -
 تنمية ميارات تحميؿ النص األدبي -
 تدريب الطمبة عمى تطكير التفكير الناقد لمنص األدبي  -
 

نقترح تناكؿ الركايات الفرنسية الشييرة التالية، كما بكسع المدرس إجراء التغييرات التي يراىا : المحتوى
 ضركرية

 ركاية البخيؿ لألديب مكليير -
 ركاية جرميناؿ لألديب إميؿ زكال -
 ركاية البؤساء لمكاتب فيكتكر ىيجك -
 ركاية مداـ بكفارم لمكاتب فمكبر -
 ركاية الحياة لمكباسكف -
 ركاية الفرساف الثالثة لألديب الكسندر دكما -
 ركاية األب قكريك لبالزاؾ -
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أسمكب الحكار كالمناقشة، حيث يكمؼ الطمبة بقراءة مسبقة لمركاية كمف بعدىا تحميميا : طرق التدريس
. كمناقشتيا بشكؿ جماعي، فيعطي الطالب رأيو بالقصة كمف ثـ يطمب منو تمخيصيا

 
يستعمؿ في ىذا المساؽ الكتب كالقصص األدبية  : الوسائل التعميمية

 
عداد تحميال كنقدا لمركاية كيتـ تقييـ الطالب مف خالليا: التقويم  .يطمب مف الطمبة إختيار ركاية كا 

 
 La vie politique françaiseالحياة السياسة الفرنسية :  مساق

يعرض ىذا مختمؼ مظاىر الحياة السياسية في فرنسا، مف مؤسسات كأحزاب كأبرز رجاؿ السياسة 
كما يتناكؿ العالقات الخارجية لفرنسا مع بعض الدكؿ مثؿ الدكؿ  .الفرنسية ككذلؾ مراحؿ تطكرىا

األكركبية المجاكرة، أمريكا كالصيف ككذلؾ عالقتيا بالعالـ العربي عامة كبالشعب الفمسطيني كقضيتو 
. خاصة

 
: في نياية ىذا المساؽ يتمكف الطالب مف المعارؼ المبينة في الجدكؿ األتي: األىداف العامة
التقكيـ  الكسائؿ التعميمية طرؽ التدريس المحتكل األىداؼ كالميارات 

معرفة المؤسسات السياسية 
الفرنسية 

Institutions politiques 
françaises  

 
 رئاسة الجميكرية -
 رئاسة الكزراء -
 المجمس الكطني -
البرلماف  -

 المناقشة  كالمحاضرة -
 العرض -
 المشركع -
 العمؿ الجماعي -
 التعمـ التعاكني -
 

المقاالت مف الصحؼ  -
 التكالمج

 الفيديك كاألفالـ الكثائقية -
 األنترنت -
- LCD 

اختبارات -
عركض -

كمشاريع 

معرفة األحزاب كالحركات 
السياسية 

 
 
 
 
 

 Partis politiques en 
France                        

  
 تيار اقصى اليسار -
 التيار اليسارم -
 التيار المعتدؿ -
 التيار اليميني -

 المناقشة  كالمحاضرة -
 العرض -
 المشركع -
 العمؿ الجماعي -
 التعمـ التعاكني -
 

المقاالت مف الصحؼ  -
 التكالمج

 الفيديك كاألفالـ الكثائقية -
 األنترنت -
- LCD 
 

اختبارات 
عركض -

كمشاريع 
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تيار أقصى اليميف  -

معرفة مراحؿ تطكر الحياة 
السياسية في فرنسا 

Evolution de la 
politique Française 

 1960-1950فترة بيف  -
 1970فترة سنكات  -
 1980فترة سنكات  -
 1990فترة سنكات  -
   2000مابعد  -

 المناقشة  كالمحاضرة -
 العرض -
 المشركع -
 العمؿ الجماعي -
 التعمـ التعاكني -

 
 

المقاالت مف الصحؼ  -
 التكالمج

 الفيديك كاألفالـ الكثائقية -
 األنترنت -
- LCD 
 

اختبارات - 
عركض -

كمشاريع 

 Hommes politiquesابرز رجاؿ السياسية الفرنسية 
Français 

 أبرز رؤساء فرنسا -
أبرز رجاؿ األحزاب   -

 المناقشة  كالمحاضرة -
 العرض -
 المشركع -
 العمؿ الجماعي -
 التعمـ التعاكني -
 

المقاالت مف الصحؼ  -
 التكالمج

 الفيديك كاألفالـ الكثائقية -
 األنترنت -
- LCD 

اختبارات - 
عركض -

كمشاريع 

معرفة أىـ األحداث السياسية 
في فرنسا 

Evènements politiques 
importants  de France  

 اإلنتخابات الرئاسية -
اإلنتخابات البرلمانية    -

 
 المناقشة  كالمحاضرة -
 العرض -
 المشركع -
 العمؿ الجماعي -
التعمـ التعاكني  -

المقاالت مف الصحؼ  -
 التكالمج

 الفيديك كاألفالـ الكثائقية -
 األنترنت -
- LCD 

اختبارات - 
عركض -

كمشاريع 

معرفة السياسة الخارجية 
الفرنسية 

Politique Internationale 
Française  

عالقة فرنسا ب 
 أمريكا -
 الدكؿ األكركبية -
 الصيف -
العالـ العربي كبالقضية  -

 الفمسطينية

 المناقشة  كالمحاضرة -
 العرض -
 المشركع -
 العمؿ الجماعي -
 التعمـ التعاكني -
 

المقاالت مف الصحؼ  -
 كالمجاالت

 الفيديك كاألفالـ الكثائقية -
 األنترنت -
- LCD 
 

اختبارات - 
عركض -

كمشاريع 

  
 Atelier Théâtre  1ورشة مسرح:  مساق
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يركز ىذا المساؽ عمى دراسة بعض النصكص المسرحية الفرنسية الحديثة ككتابة الطمبة لبعض 
النصكص مف إبتكاراتيـ الفردية أكالجماعية يستخدـ فييا المتعمـ معارفو السابقة المختمفة، بيدؼ تنمية 

. العديد مف الميارات لدل الطالب كميارة القراءة كاإلستيعاب، ميارة النطؽ كاإلستماع كلعب األدكار
 

: يتكقع مف الطالب في نياية المساؽ تنمية الميارات التاية: األىداف العامة
 تنمية ميارة القراءة كالكتابة بالمغة الفرنسية -
 تنمية ميارة اإلستيعاب كاإلستماع -
 تنمية النطؽ السميـ  -
 تنمية ميارة العمؿ الجماعي -
 لعب األدكار كتمثيؿ المسرحية -
 

 :يقترح المساؽ عدة نصكص مسرحية معاصرة كقصيرة مف المسرح الفرنسي مثؿ: المحتوى
 البكرجكازم الصغير لألديب مكليير -
 الممؾ ريشارد  قمب التفاح لمكاتب  المسرحي لكؾ لبكلنجي -
 يتامى بدكاـ جزئي لمكاتب لكؾ لبكلنجي -
قصر مف ثمج لجيمي دكسي   -

ككما يجب عمى الطمبة إختيار مكضكع أك إبتكار فكرة يحكلكنيا إلى نص مسرحي كمف ثـ القياـ 
 .بتمثيؿ كأداء المسرحية

 إف ىذا النكع مف المساقات يتطمب التغيير الدائـ في طرؽ التدريس لجذب انتباه :طرق التدريس
كعمى ىذا األخير أف يختار الطريقة . الطالب كتحفيزه، كما يتطمب التشجيع  كالتكجيو مف قبؿ المعؿ

: المناسبة ليذا النكع مف التدريس مثؿ
 المناقشة كالحكار -
 العمؿ الجماعي -
 العمؿ في مشاريع -
 طريقة العرض -
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إف تدريس المسرح يتطمب أيضا التغيير في الكسائؿ التعميمية  التي يكفر كجكدىا : الوسائل التعميمية
. عامؿ التشكيؽ الضركرم ليذا النكع مف التدريس

 قصص كركايات كنصكص مسرحية -
 مسرحيات مسجمة -
 تمفزيكف -
- LCD 
 الكمبكتر كاألنترنت  -
 مسرح تدريب -
 

يتـ تقكيـ عمؿ الطالب مف خالؿ قيامو بالميارات المختمفة مف حسف كتابة النص المسرحي : التقويم
 .كأدائو التمثيمي

 
 Le  Théâtre en classe de FLEاستخدام المسرح في تدريس المغة الفرنسية  : مساق 

مف األساليب الحديثة كالفعالة في تدريس المغات األجنبية، أسمكب التعمـ مف خالؿ األعماؿ الدرامية 
. كالمسرحية، حيث يكفرىذا التعميـ  إمكانية  تنمية مختمؼ الميارات المعرفية، السمككية كالنفسحركية
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: متكقع مف الطالب في نياية المساؽ تنمية الميارات كالمعارؼ التالية: األىداف العامة
التقكيـ  الكسائؿ التعميمية طرؽ التدريس المحتكل األىداؼ كالميارات 
معرفة أىداؼ إستخداـ 

المسرح في تعميـ المغات 
L’intérêt de l’utilisation du 
théâtre en classe de FLE 

األىداؼ المعرفية - 
األىداؼ الكجدانية - 
األىداؼ الحسية الحركية - 

 المناقشة  كالمحاضرة -
 العرض -
 المشركع -
 العمؿ الجماعي -
 التعمـ التعاكني -
 

المقاالت مف الصحؼ   -
 التكالمج

 الفيديك كاألفالـ الكثائقية -
 األنترنت  -
- LCD 

اختبارات -
مشاريع -

كعركض 
بكرتفكليك -

معرفة أشكاؿ النص 
المسرحي 

 Typologie de textes 
النص المؤلؼ - 
النص المرتجؿ - 
  النص المعد- 

 المناقشة  كالمحاضرة -
 العرض -
 المشركع -
 العمؿ الجماعي -
التعمـ التعاكني  -

المقاالت مف الصحؼ   -
 التكالمج

 الفيديك كاألفالـ الكثائقية -
 األنترنت -
- LCD 

اختبارات - 
مشاريع -

كعركض 
بكرتفكليك - 

معرفة معايير اختيار 
النص المسرحي 

Critères du choix du 
texte  

المرحمة العمرية - 
تالئـ النص مع أىداؼ الدرس - 
تضمف النص لمعايير أخالقية - 
عنصر التشكيؽ  - 

 المناقشة  كالمحاضرة -
 العرض -
 المشركع -
 العمؿ الجماعي -
 التعمـ التعاكني -
 

المقاالت مف الصحؼ  -
 التكالمج

 الفيديك كاألفالـ الكثائقية -
 األنترنت -
- LCD 
 

اختبارات - 
مشاريع -

كعركض 
بكرتفكليك - 

معرفة متطمبات  تكظيؼ 
المسرح في تدريس المغة 

الفرنسية 

Conditions d’utilisation du 
théâtre en classe de FLE 

 تكفير مكاف لمتدريب- 
تكفير المكاد الالزمة لمتمثيؿ - 
 تكفير عامؿ التشكيؽ كاإلثارة- 

 المناقشة  كالمحاضرة -
 العرض -
 المشركع -
 العمؿ الجماعي -
التعمـ التعاكني  -

المقاالت مف الصحؼ  -
 التكالمج

 الفيديك كاألفالـ الكثائقية -
 األنترنت -
- LCD 

اختبارات - 
مشاريع -

كعركض 
بكرتفكليك - 

  العرض  - Pratique تطبيقات في المسرح 
  المشركع -
  العمؿ الجماعي -
  التعمـ التعاكني -
 

المقاالت مف الصحؼ  -
 التكالمج

 الفيديك كاألفالـ الكثائقية -
 األنترنت -
- LCD 

اختبارات - 
مشاريع -

كعركض 
بكرتفكليك - 
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 بعد دراسة المساقات اإلختيارية المقترحة، يتكقع اف يككف الطالب قادرا: مخرجات التعمم المقصودة
: مايمي عمى

المساؽ المحقؽ لممخرجات مخرجات التعمـ المقصكدة المجاالت 
يممؾ الطالب معمكمات متنكعة  ثقافية كسياسية مثؿ تاريخ السينما المعرفة  كالفيـ 

الفرنسية ، مراحؿ تطكرىا كعالقتيا باألدب  
مفيـك العكلمة كتأثيرىا عمى فرنسا كدكر ىذه األخيرة في العالـ الجديد 

كعالقة السياسة الخارجية الفرنسية بالقضية الفمسطينية 
كما يمتمؾ الطالب معارؼ تربكية ذات أىيمة عف صعكبات التعمـ، 
أسبابيا كطرؽ عالجيا، عف اإلدارة الصفية ،أىميتيا كعف مختمؼ 

المشاكؿ الصفية كطريقة إدارتيا كعالجيا كعف كيفية كأىمية استخداـ 
المسرح في تدريس المغات عمكما كتدريس المغة الفرنسية خاصة  

أدب كسينما - 
العكلمة - 
فرنسا كالعكلمة - 
صعكبات التعمـ - 
إدراة الصؼ - 
السياسة الفرنسية - 
استخداـ المسرح في التدريس - 

الميارات المينية 
كالذىنية 

طالب متمكنا مف عدة ميارات كتقنيات مثؿ ترجمة النصكص 
.  األدبية كالنصكص المتخصصة ، التحميؿ النقدم لمنصكص

اكتسب الطالب ميارات العمؿ الجماعي كلعب األدكار كميارات  
التفكير الناقد كالتفكير اإلبداعي 

طالب معمـ قادرا عمى معالجة كالتعامؿ مع مختمؼ المشاكؿ التي 
يمكف أف يكاجييا في الصؼ مثؿ صعكبات التعمـ، المشاكؿ 

الصفية كغيرىا 

كرشة الترجمة األدبية - 
كرشة الترجمة المتخصصة - 
إدارة الصؼ - 
صعكبات التعمـ - 
كرشة المسرح  - 
استخداـ المسرح في التدريس - 

الميارات 
التحكيمية 

طالبا قادرا عمى استخداـ كؿ ما اكتسبو مف معارؼ كميارات في 
حياتو اليكمية كفي مينتو، فيك مترجـ متقف لمترجمة األدبية 

كالمتخصصة، كىك مدرس لغة فرنسية قادر عمى التصرؼ الفعاؿ 
في أم مكقؼ صفي تعميمي، كىك متخصص في األدب الفرنسي، 

قادرا عمى تحميؿ النصكص األدبية كنقدىا 

كرشة الترجمة األدبية - 
كرشة الترجمة المتخصصة - 
إدارة الصؼ - 
صعكبات التعمـ - 
كرشة المسرح  - 
استخداـ المسرح في التدريس - 

الميارات 
الكجدانية 

طالب ذك إتجاىات إيجابية نحك مينة التعميـ كالترجمة كنحك 
األدب كالثقافة ، العمؿ الجماعي كاإلبداع  

كرشة الترجمة األدبية - 
كرشة الترجمة المتخصصة - 
إدارة الصؼ - 
صعكبات التعمـ - 
كرشة المسرح  - 
استخداـ المسرح في التدريس -  
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بعد اإلنتياء مف تصميـ البرنامج الدراسي المقترح لتدريس المغة الفرنسية لبرنامج البكالكريكس في 
جامعة القدس، كبعد تكزيعو عمى مجمكعة مف الخبراء المغكييف كالتربكييف المحمييف، قامت الباحثة 

 :برصد أراء ىؤالء الخبراء كتحميميا كما ىك مبيف في الجدكؿ التالي
 

ج المقترح برنامتحميل إستبانات تقييم الخبراء لتصميم ال
نقاط الضعؼ نقاط القكة الفقرة  

عدد 
التكرارات 

النسبة المئكية 
لمتكرارت 

عدد 
التكرارات 

النسبة المئكية 
لمتكرارت 

كانت الرؤيا كاضحة عند تصميـ  1
المنياج  

8 100 %3 37.5 % 

كانت األىداؼ العامة لممنياج  2
كاضحة 

7 87.5 % 3 37.5 % 

كانت خطكات تصميـ المنياج  3
كاضحة 

7 87.5 % 1 12.5 % 

كانت أىداؼ المنياج محققة لمعايير  4
اإلطار األكركبي 

7 87.5 % 1 12.5 % 

 المقترح األىداؼ برنامجحقؽ اؿ 5
المسطرة  

8 100 %1 12.5 % 

كاف محتكل المساقات مكفقا كمحققا  6
لألىداؼ  

8 100 %1 12.5 % 

كانت طريقة تنظيـ المادة العممية  7
مكفقة 

7 87.5 % 0 00.00 %

% 00.00 0% 100 8كانت طرؽ التدريس المختارة مناسبة  8
 % 12.5 1 % 87.5 7كاف اختيار الكسائؿ التعميمية مكفقا  9

كانت استراتيجيات التقكيـ المحددة  10
لكؿ مساؽ مكفقة 

7 87.5 % 0 00.00 %

 % 12.5 1 % 87.5 7كانت البنية العامة لممنياج مكفقة  11
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 المقترح لتدريس المغة الفرنسية لبرنامج بكالكريكس لغة برنامج يتضح مف الجدكؿ السابؽ، أف تصميـ اؿ
مع العمـ  فرنسية في جامعة القدس، قد ناؿ رضا كاستحساف مجمؿ الخبراء الذيف قيمكا المنياج المقترح

أف الباحثة كزعت اإلستبانة عمى عشرة خبراء كلـ يمتـز مف ىؤالء إال ثمانية فمـ تستطع الباحثة 
. استرجاع استبانتاف مف العشرة المكزعة 

 المئكية ا نسبتوحيث فاقت جدا ةالمصمـ عاليبرنامج يتبيف لنا أف تقييـ ىؤالء الخبراء لنقاط القكة في اؿ
%. 37.5 كانت أقؿ مف، بينما النسبة المئكية لمتكرارت المتعمقة بنقاط الضعؼ في المنياج 87.5%

المصمـ مف قبؿ الباحثة برنامج مف خالؿ ىذه النتائج، أكد الخبراء عمى القيمة التربكية كالمينية ليذا اؿ
تصميـ كمدل تحقيؽ ىذا األخير لمعايير اإلطار اؿمف حيث الرؤيا كاألىداؼ المسطرة، خطكات 
. األكركبي المشترؾ لمغات كلألىداؼ المنشكدة

 مف حيث المحتكل كطرؽ التدريس برنامج كما قيـ ىؤالء الخبراء إيجابيا المساقات المقترحة في ىذا اؿ
 .المختارة مف قبؿ الباحثة ككذلؾ الكسائؿ التعميمية كأساليب التقكيـ المقترحة
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 التوصيات
 

: في ضكء أىداؼ الدراسة كنتائجيا، تكصي الباحثة بما يمي
ضركرة التركيز عمى تطكير ميارات التفكير العميا عند الطمبة مثؿ التفكير الناقد، اإلبداعي كحؿ  -1

المشكالت كتشجيعيـ عمى اإلستكشاؼ كالبحث عمى المعرفة كتدريبيـ عمى الخبرات كميارات 
التكاصؿ التي تتماشى مع معايير اإلطار المرجعي األكركبي لمغات التي بني عمى أساسيا ىذا 

 .البرنامج 
ضركرة تدريب المدريسيف عمى طرؽ كأساليب التدريس المقترحة مف قبؿ الباحثة بيدؼ  ابتعادىـ   -2

-عف التمقيف ككذلؾ تدريبيـ عمى استخداـ الكسائؿ التعميمية الحديثة مثؿ الكسائؿ السمعية
البصرية، المكح الذكي، األفالـ كغيرىا مما يضفي عمى التعميـ سمة التشكيؽ كاإلثارة باإلضافة إلى 

 . الفائدة العممية
 . كؿ الكسائؿ التعميمية التربكية مثؿ قاعة مصادر كمختبر المغات كالترجمةضركرة تكفير -3
 .تكفير دكرات تدريبية لممعمميف بشكؿ دائـ كمتكاصؿ لرفع مف مستكل أدائيـ كيضمف تطكيرىـ -4
 إجراء دراسات في المستقبؿ لتقييـ ىذا المنياج بعد تنفيذه  ككالكقكؼ عمى مدل تحقيقو لألىداؼ  -5

 . المخطط ليا
تشجيع الطمبة عمى اإلىتماـ بتعمـ المغات األجنبية كباألخص المغة الفرنسية كعمى ضركرة  -6

 .اإلنفتاح عمى الحضارات كالثقافات األخرل
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جامعة القدس  

الدراسات العميا :كمية 

المناىج وطرق التدريس : قسم

تصور مقترح تقـك الباحثة إلستكماؿ متطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير، بدراسة عنكانيا 
لغة فرنسية لتخصص البكالوريوس في جامعة القدس وفق معايير اإلطار ل برنامج دراسيلتصميم 

. األوروبي المشترك لمغات 

قامت الباحثة بتصميـ منياج مقترح إعتمادا عمى المعايير المحددة في اإلطاراألكركبي المشترؾ لمغات 
 .، عمى أف يتـ تقييمو مف قبؿ مجمكعة مف الخبراء التربكييف كالمغكييف

كقد كقع اإلخيار عمى حضرتكـ لما بحكزتكـ مف عمـ كمعرفة كخبرات قيمة ترجك الباحثة اإلستفادة 
. منيا

نكد منكـ كبعد اإلطالع عمى المنياج المصصـ، التكـر بتعبئة ىذه اإلستبانة التقييمية كاإلدالء بأرائكـ 
. القيمة

 مع الشكر كالتقدير لحسف تعاكنكـ

 صميحة سالوده: الباحثة
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القسم األول 
: اإلسم 

: المينة

: الجامعة أو المؤسسة

القسم الثاني 

مالحظات نقاط الضعؼ  نقاط القكة الفقرة  
   كانت الرؤيا عند تصميـ المنياج كاضحة  1
   كانت األىداؼ العامة لممنياج كاضحة  2
   كانت خطكات تصميـ المنياج كاضحة  3
كانت أىداؼ المنياج محققة لمعايير  4

اإلطار األكركبي 
   

   حقؽ المنياج المقترح األىداؼ المسطرة   5
كاف محتكل المساقات مكفقا كمحققا  6

لألىداؼ  
   

   كانت طريقة تنظيـ المادة العممية مكفقة  7
   كانت طرؽ التدريس المختارة مناسبة  8
   كاف اختيار الكسائؿ التعميمية مكفقا  9

كانت استراتيجيات التقكيـ المحددة لكؿ  10
مساؽ مكفقة 
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محتوياتال فيرس  

 الرقـ  المكضكع الصفحة

 1 اإلىداء 

 2 اإلقرار أ

 3 الشكر كالتقدير ب

 4 مصطمحات الدراسة ج

 5 الممخص بالمغة العربية د

 6 الممخص بالمغة اإلنجميزية ك

خهفية اندراسة ومشكهتها: انفصم األول 1  7 

 8 مقدمة الدراسة 2

 9 مشكمة الدراسة 4

 10 أىداؼ الدراسة  6

 11 أسئمة الدراسة 6

 12 أىمية الدراسة 6

 13 محددات الدراسة 7

اإلطار النظري والدراسات السابقة: الفصل الثاني 8  14 

 15 اإلطار النظرم  9

 16 الدراسات السابقة 35

جراءات الدراسة : الفصل الثالث 43 منيج وا   17 
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 18 منيج الدراسة 43

 19 إجراءات الدراسة 44

.أدكات الدراسة  44  20 

.أساليب المعالجة اإلحصائية  46  21 

نتائج الدراسة: الفصل الرابع 47  22 

 23 نتائج الدراسة 48

 24 تصميـ البرنامج المقترح 49

 25 التكصيات 174

 26 قائمة المراجع 175

 27 المرفقات 179

 28 فيرس المحتكيات 182

 

 
 

 

 


