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ة  الخطةرقم  خ االعتماد  2013/2014/1  الدراس ة عدد المواد  22/2/2013  تار   ساعة 132  الدراس
  

ات التخصص  ة متطل   ساعة  )54(لمواد اللغة الفرنس
ة  رقم المادة   المتطلب الساب  الساعات المعتمدة  اسم المادة الدراس
ة (  0406111   -------- -  ساعات 3  )1اللغة الفرنس

ة لفظًا وتعبيرًا مدخل الى اس ات اللغة الفرنس ة.  اعتماداً اس ة على احد المناهج المعّدة لهذه الغا حتو المنهاج على تراكيب لغو
ة. نه من اكتساب مهارات اللغة االساس ة وتم اة الطالب اليوم ح طة تتعل    س

ة  رقم المادة   المتطلب الساب  الساعات المعتمدة  اسم المادة الدراس
ة (  0406121 ة و لغو ات لفظ   ---------   ساعات 3  )1تدر

ة ( التزامن مع مادة اللغة الفرنس سجل الطالب في هذه المادة  ز على المهارات ى تحسين اللف إل) وهي تهدف 1يجب أن  ما تر ة  اللغة الفرنس
ة ( ة التي يتعلمها الطالب في مادة اللغة الفرنس ل وحدة في الكتاب ) من خالل حل تمارن إض1اللغو ة في القواعد والحوارات المقترحة مع  اف

ة األرع يز على اإلمالء والمهارات اللغو ما يتم التر   . يتم تدرس هذا المساق في المختبر. .المعتمد ؛ 
ة  رقم المادة   المتطلب الساب  الساعات المعتمدة  اسم المادة الدراس
ة (اللغة ال  0406112   0406111  ساعات 3  )2فرنس

ة (استكمال  ة التي تعلمها الطالب في مساق اللغة الفرنس ة واالساس ل من :1للمهارات اللغو   ) في 
عاب -  التعبير الكتابيو  التعبير الشفو  عاب  الشفو  االست   الكتابي واالست

ة  رقم المادة   المتطلب الساب  الساعات المعتمدة  اسم المادة الدراس
ات لفظ  0406122 ة (تدر   0406121  ساعات 3  )2ة و لغو

ة ( التزامن مع مادة اللغة الفرنس سجل الطالب في هذا المساق  يز في هذا المساق على اللف وعلى التمارن 2يجب أن  تم التر ). و
ة ( ع التي يتعلمها الطالب في مساق اللغة الفرنس ة للمواض ق   . يتم تدرس هذا المساق في المختبر. ).2التطب

ة  قم المادةر    المتطلب الساب  الساعات المعتمدة  اسم المادة الدراس
ة (  0406223   0406112  ساعات 3  )1قواعد فرنس

ل  ة وترسيخها لد الطالب من خالل مجموعة من التمارن الخاصة  ات قواعد اللغة الفرنس ز هذا المساق على تدرس اساس ير
  موضوع.

ة  رقم المادة   المتطلب الساب  الساعات المعتمدة  اسم المادة الدراس
ة  0406213   0406112  ساعات 3  )3( اللغة الفرنس

عض عناصر الحضارة 2هذا المساق هو استكمال لمادة فرنسي( ل شمولي ومعرفة  ش )، وهو ينمي لد الطالب مهارات فهم النص 
التعبيرن الشفو والكتابي. عنى  ة و   الفرنس

ةاسم المادة ال  رقم المادة   المتطلب الساب  الساعات المعتمدة  دراس
ة (  0406224   0406223  ساعات 3  )2قواعد فرنس

ة ( مل لمساق قواعد فرنس ة التي تعلمها الطالب في المساق الساب 1عتبر هذا المساق م ع المعارف األساس ) حيث يتم تعمي وتوس
  وٕاداء التمارن الخاصة بذلك.
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ةاسم المادة الدر   رقم المادة   المتطلب الساب  الساعات المعتمدة  اس
ة (  0406215   0406213  ساعات 3  )1مهارات محادثة فرنس

متلكها الطالب. يتم تدرس هذا المساق  ع قاعدة المفردات التي  ر مهارات اإلستماع والتعبير الشفو وتوس ز هذا المساق على تطو ير
  في المختبر.
ة  رقم المادة   المتطلب الساب  ساعات المعتمدةال  اسم المادة الدراس
ة (  0406317 ة فرنس   0406224  ساعات 3  المقالة -) : الفقرة1تا

، عرض وجهة نظر معينة  س طة، الوصف ال س ة الرسائل ال تا ة من خالل  الفرنس حة  ة الصح ات الكتا تدرب الطالب على تقن
ًة.   تا

ة  رقم المادة   المتطلب الساب  عتمدةالساعات الم  اسم المادة الدراس
ة(  0406251   0406215  ساعات 3  )2مهارات محادثة واستماع فرنس

ة الى  ستمع الطل . يتكون هذا المساق من نقاشات عامة، يدافع الطالب من خاللها عن وجهة نظره.  عة وتعمي للمساق الساب متا
ة يتم مناقشتها وتحليلها والحوار حولها. الت صوت   هذا المساق في المختبر.يتم تدرس  تسج

ة  رقم المادة    المتطلب الساب  الساعات المعتمدة  اسم المادة الدراس
ة (  0406352 ة فرنس   0406317  ساعات 3  ) اساليب تعبير2تا

ة ( ة فرنس تا مل لمادة "  ه .يتعلم الطالب ) 1هذا المساق م ما يهدف الى تطو ف ح  ل صح ش ة  ة نص متماسك وجمل مبن ر تا
ة االعالن والرسالة والتعلي على رسوم معينة. تا   مقدرة الطالب على 

  
ة  رقم المادة   المتطلب الساب  الساعات المعتمدة  اسم المادة الدراس
عاب  0406318   0406251  ساعات 3  مهارات القراءة واالست

ر عابها و  مهارات تطو ة قراءة النصوص واست ف ز هذا المساق على  عاب لد الطالب حيث ير تحليل عناصر النص القراءة واإلست
ه.  ة على األسئلة المتعلقة  تضمن المنهج على مجموعة من واإلجا ه.و عا ًا واست ل نسب التحول الى قراءة نص طو يبدأ الطالب 

ع مختلفة.   الملفات التي تعالج مواض
ة  رقم المادة   المتطلب الساب  الساعات المعتمدة  اسم المادة الدراس

ة معاصرة  0406331 ة فرنس   0406318  ساعات 3  نصوص مسرح
ة  ات ة معاصرة تحاكي المواقف الح ة فرنس م الطالب ارتجال المواقف ولعب األدوار من خالل نصوص مسرح ز هذا المساق على تعل ير

ة.    اليوم
ةا  رقم المادة   المتطلب الساب  الساعات المعتمدة  سم المادة الدراس
ة  0406332   0406318  ساعات 3  تحليل النصوص األدب

ةقراءة  ة للنصوص تمهيد ةالشعر: األدب ة، والمسرح ة العناصر إعطاء  لغرض  ، والروا ن الطالب النظرة والعمل تحليل  من التي تم
  النص االدبي.
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ة اسم المادة  رقم المادة   المتطلب الساب  الساعات المعتمدة  الدراس
  0406332  ساعات 3  )1تارخ األدب الفرنسي (  0406433

ة تارخ األدب الفرنسي وأعالمه منذ العصور الوسطى وحتى ب التعرف   ة ،  .1789الثورة الفرنس اس ما يتم تناول األحداث العامة (س
ست على  ة) التي انع ة ، تطورات علم ة في فرنسا وأثرت فيها.اجتماع ة األدب   الحر

ة رقم المادة  المتطلب الساب الساعات المعتمدة اسم المادة الدراس
 0406433 ساعات 3 )2تارخ األدب الفرنسي ( 0406434

ة وحتى الوقت الحاضر. ع هذا المساق دراسة تارخ األدب الفرنسي منذ الثورة الفرنس  يتا

ةاسم المادة ا  رقم المادة   المتطلب الساب  الساعات المعتمدة  لدراس
ة  0411320 ة التخصص   0406318  ساعات 3  اللغة الفرنس

ة عن األردن والتي  ة وتارخ ات ومعلومات جغراف احي وما تحتاجه من تقن ات مهنة المرشد الس يتعلم الطالب في هذا المساق اساس
نه من ممارسة هذه المهنة.    تم

ةاسم الم  رقم المادة   المتطلب الساب  الساعات المعتمدة  ادة الدراس
ة  0406454   0406318  ساعات 3  الحضارة الفرنس

ضا المجتمع الفرنسي ومقوماته: ال ة عن فرنسا. تتناول هذه المادة أ ة وجغراف شمل ذلك نبذة تارخ ة و أوجه الحضارة الفرنس تعرف 
م المدرسي والجامعي، نظام التأمين ال ة نظام التعل ة اليوم ات ات و يتعرف الطالب على االمور الح اسي، نظام النقا صحي، النظام الس

ة ... الخ. ة ، العادات الغذائ ة والمدن ادالدين   للشعب الفرنسي: العائلة ، االع
ة  رقم المادة   المتطلب الساب  الساعات المعتمدة  اسم المادة الدراس
ة  0406455   0406318  ساعات 3  أساليب تدرس اللغة الفرنس

ل منه ات  ات وسلب ة والتعرف على ايجاب م اللغة الفرنس ا:استعراض للطرق االكثر شيوعًا المستخدمة في تعل  
ة  اشرة  - الطرقة التقليد صرة  -الطرقة الم ة وال   طرقة التواصل -الطرقة السمع

  
ة  رقم المادة     الساب المتطلب  الساعات المعتمدة  اسم المادة الدراس

  0406318  ساعات 3  : ف/ع  و ع/ف 1ترجمة   0406453
اللغة  التعرف ز هذا المساق على تدرب الطالب على ترجمة الجمل والفقرات القصيرة  عض مصطلحاتها. ير على أسس الترجمة وقواعدها و

ة. ة والعر  الفرنس
    

ة  رقم المادة   سابالمتطلب ال  الساعات المعتمدة  اسم المادة الدراس
  0406453  ساعات 3  : ف/ع  و ع/ف 2ترجمة   0406456

ا، مستقات من الصحف والكتب وذات محاور محددة.  لة نسب ة من خالل نصوص طو ع مهارات الترجمة لد الطل  توس
  
  


