
  لنظام السنة التحضيرية طبقا والترجمةلبرنامج اللغة الفرنسية الدراسية وصف مقررات الخطة 

 
 املستوى الثالث

 ساعتان (1االستيعاب الشفهي )    فرن 111
بصرية( على شكل نص عادي يدور  –يهدف املقرر إىل تدريب الطالب على مساع وفهم مواد مسجلة )مسعية  

والتعارف، والتعبري عن األفكار، واملشاعر، والسكن، واألكل،  حول خمتلف املواضيع املتعلقة ابحلياة اليومية كالتحية،
والسفر، وغريها من املوافق التواصلية اليت هتم اإلنسان. تتميز املواد السمعية والبصرية اليت يتدرب عليها الطالب 

ية متارين وتدريبات ابجلمل القصرية واملفردات األساسية والرتاكيب البسيطة، يتبع االستماع يف كل مادة مسعية أو بصر 
 .هتدف إىل التحقق من فهم الطالب لتلك املادة، كما يهدف إىل تثبيت ما درسه الطالب من قواعد ومفردات

 ساعتان (1التعبري الشفهي ) فرن 112
يهدف املقرر إىل إكساب الطالب القدرة على التحدث بلغة سليمة وبسيطة تقوم على مجل قصرية حول مواضيع 

اقع احلياة العادية كالتحية، والتعارف، والتعبري عن األفكار، واملشاعر، والسكن، واألكل، والسفر، وغريها خمتلفة من و 
من املوافق التواصلية، ويتدرب الطالب على التمييز بني األصوات اللغوية اليت ال مثيل هلا يف العربية والتعريف أبماكن 

  .احلوار والسرد الشفهيالنرب والتشديد على بعض مقاطع الكالم، وآليات 
 ساعتان (1التعبري الكتايب ) فرن113

يهدف املقرر إىل تدريب الطالب على كتابة مفردات اللغة الفرنسية خبط سليم، كما يتدرب على عالمات الرتقيم 
مفردات اجلملة والتنقيط،  وكتابة مجل بسيطة تتناول مواضيع حمددة من واقع احلياة اليومية، ويتم الرتكيز على ترتيب 

حسب مقتضيات اللغة الفرنسية السيما االستخدام السليم للمفردات والقواعد والرتاكيب اللغوية والنحوية والصرفية، 
ويبدأ الطالب ابلتدريب على كتابة اجلملة ذات الزمن الواحد )املضارع(، مث ينتقل لكتابة مجل تشمل أكثر من زمن 

  .يب، ويهتم املقرر بتدريب الطالب على كتابة مجل متماسكة حنوايً وداللياً تتناسب مع ما درسه من قواعد وتراك
 ساعتان )1االستيعاب الكتايب ) فرن 114

يهدف املقرر إىل تدريب الطالب على القراءة السليمة وتنمية حصيلته من املفردات والرتاكيب اللغوية، مع الرتكيز 
أجزاء اجلملة ومكوانهتا ابلنطق الصحيح للمفردات والتعود على األصوات على قراءة مجل بسيطة وفهم معانيها، ومتييز 

واحلركات احملددة لذلك، وينبه الطالب إىل االلتزام ابلوقف والوصل حسبما تشري إىل ذلك عالمات الرتقيم، ويتدرب 
املعاين األولية والتمييز  الطالب على التمييز بني أشكال احلروف واملقاطع الصوتية والكلمات اجلديدة، مع الرتكيز على



بني املفردات الداللية والقواعدية، ويتم التأكد من فهم الطالب ملعاين املفردات ودالالهتا وفهم النص كامالً عن طريق 
 .التمارين والتدريبات

 ساعتان 1-قواعد  فرن 115
ابستخدام منهجية تركز على البعد التواصلي يهدف املقرر إىل تزويد الطالب بقواعد اللغة الفرنسية وتراكيبها األساسية 

الوظيفي وفق املنهج املقرر، ويتعرف الطالب على تركيب اجلملة البسيطة وترتيب مكوانهتا مع الرتكيز على االسم 
والفعل، ويدرس الضمائر وأدوات التعريف، والتنكري واالستفهام، والصفات وأمساء اإلشارة ، والظروف، وحروف 

كما يدرس فئات األفعال الرئيسة وتصريفها مع ضمائر الفاعل يف أزمنة املضارع واملاضي واألمر، اجلر، والعدد،  
 .ويتعرف على أنواع اجلمل البسيطة واستخدمها، واجلمل االستفهامية، وصيغة األمر والطلب ، وتكوينها إثبااتً ونفياً 

 ساعتان )      1بناء املفردات )   فرن 116
زويد الطالب حبصيلة من املفردات األساسية املتدرجة، خاصة اليت تتعلق ابملواقف العملية احلياتية، يهدف املقرر إىل ت

مثل التعبري عن األفكار واملشاعر واألفعال، ويتم تعريف الطالب ببعض االشتقاقات اللفظية وكيفية استخدامها لتنمية 
يف جمموعات متجانسة تضمها وحدة فكرة حصيلة املفردات لدى الدارس، ويكون عرض ذلك بطريقة منهجية 

وداللية وفقًا ملقتضيات اتصالية حمددة مثل: طريقة التعارف، والتعبري عن املشاعر، واألفكار، والسفر، واإلقامة، 
والسكن، ووسائل املواصالت، واملالبس، والدعوات، واملآكل، واملشرب، وكل ما يتعلق حبياة اإلنسان العادية ويتضمن 

 .راء متارين متنوعة شفهية وكتابيةاملقرر إج
 ساعتان الصوتيات فرن 119

يهدف هذا املقرر بشكل أساسي إىل تدريب الطالب املبتدئني على التعرف على أصوات اللغة الفرنسية والتدريب 
دراسة على نطقها مع الرتكيز على األصوات اليت متثل صعوبة خاصة للدارس الناطق ابلعربية. ويقوم املقرر على 

أصوات اللغة الفرنسية والتدرب على نطقها بشكل سليم. وجيري أيضًا تعريف الطالب ابألجبدية الصوتية الدولية. 
ويتدرب الطالب على التمييز بني أشكال احلروف واملقاطع الصوتية، والنرب، وخالفه. كما يرمي املقرر إىل تنمية مهارة 

 التعلم الذايت بتخصيص ساعة للعملي
 وى الرابعاملست

 ساعتان )2بناء املفردات ) فرن  120 
يهدف املقرر إىل تنمية حصيلة الطالب من املفردات، وتزويدهم مبجموعة أساسية يف موضوعات حمددة وفقاً 
ملقتضيات تواصلية حمددة، ويتدرب الطالب على كيفية استخدام هذه املفردات يف تراكيب لغوية متصلة مبوضوعات 

خدامها يف مجل ونصوص متنوعة، ويتم الرتكيز معينة، وعلى طريقة تشكيل الكلمات ومعرفة دالالهتا املختلفة واست



على طرق االشتقاق من زوائد وسوابق ولواحق، فضاًل عن األفعال والصفات واألمساء، واإلفراد واجلمع، واملرتادفات 
 .واألضداد وغريها، وتطبق التمارين اليت من شأهنا ترسيخ تلك املفردات يف أذهان الطالب

 ساعتان االستيعاب الشفهي فرن 122 
يهدف املقرر إىل تطوير قدرات الطالب على فهم مواد مسجلة يف مواقف حياتية متنوعة وتكون النصوص يف املقرر 
أكثر طوالً ومفرداهتا أكثر صعوبة، وتراكيبها القاعدية والداللية أكثر تطوراً، ويتم تعريف الطالب أبمهية بعض آليات 

لك على املعىن، ويتدرب الطالب على تدوين بعض املعلومات واملالحظات النطق من تنغيم ونرب متنوع، وأتثري كل ذ
من املادة املسجلة لتفيدهم أثناء اإلجابة على بعض األسئلة اخلاصة بفهم تلك املادة، والفهم من خالل اإلشارات 

  .السياقية، ويتم التحقق من ذلك عن طريق أسئلة ومتارين متنوعة
 تانساع التعبري الشفهي فرن 123 

يهدف املقرر إىل تنمية قدرات الطالب على احلديث بلغة سليمة، وتعريفهم بطرق التحدث وآلياهتا املتنوعة يف  
خمتلف املواقف التواصلية اليت حيتاجها اإلنسان يف حياته العادية ال سيما االستفسار والنقاش واحلوار واجلدل، ويتم 

بري وحسن استخدام املفردات وقواعد اللغة النحوية والصرفية والصيغ الرتكيز يف املقرر على صحة النطق ودقة التع
 .الفعلية املختلفة اليت سبق تعلمها، وتدريبهم على استخدام وتطبيق كافة آليات التحدث اليت سبق التعرف عليها

 ساعتان )2التعبري الكتايب ) فرن 124
بطريقة بسيطة وسليمة من الناحية اللغوية حيث يتلقى الطالب يهدف املقرر إىل تدريب الطالب على التعبري كتابياً 

تدريبات عملية حول كيفية كتابة اجلملة والفقرة اليت تدور حول مواضيع مبسطة من واقع احلياة العادية كالقصة 
ندة القصرية والرحلة وما شابه ذلك، وكيفية صياغة الفكرة األساسية للموضوع، مث تطوير األفكار األخرى واملسا

واملوضحة هلا، ويتعرف الطالب على كيفية تنظيم العناصر املكونة للفقرة، ويتم تدريبهم على االلتزام برتابط ومتاسك 
  .أفكار الفقرة أثناء الكتابة السيما ما خيص اجلوانب النحوية والصرفية والداللية

 ساعتان االستيعاب الكتايب فرن 125
لطالب على النطق السليم والقراءة الصحيحة املعربة عن املعىن، وقراءة الرسوم يهدف املقرر إىل استمرار تدريب ا

واجلداول البيانية الستخراج املعلومات الالزمة. كما يهدف إىل تنمية احلصيلة اللغوية للطالب ابلرتكيز على املفردات 
الل السياق وعلى حتديد األفكار والقواعد والرتاكيب، ويتدرب الطالب على استنباط معاين املفردات اجلديدة من خ

الرئيسية يف النص، ويتم تعريف الطالب أبدوات الربط ودورها يف إدراك املعىن، ويتم الرتكيز على األسئلة واملناقشة 
للتأكد من فهم املادة املقروءة، وينبه الطالب إىل الكلمات اليت متثل مفاتيح فهم معىن اجلملة والنص، وإدراك الفكرة 

 .والتفاصيل املوضحة هلا األساسية



 ساعتان 2-قواعد فرن 126
يهدف املقرر إىل زايدة حصيلة الطالب من قواعد اللغة الفرنسية وتراكيبها، ويتدرب الطالب على توظيفها يف دراسة 
اجلمل البسيطة وعناصرها املختلفة كالضمائر، والصفات، والظروف، وحروف اجلر، واألفعال، ويتعرف الطالب على 
عناصر اجلملة املركبة ومواقعها يف اجلملة، ويدرس: اسم الفاعل، واملفعول به، واألمساء ومشتقاهتا، واإلضافة، وأدوات 
املقارنة وصيغ التفضيل، واألفعال أبنواعها، كما يتوسع الطالب يف دراسة األزمنة، وتدرس كل هذه العناصر وفقاً 

  .لألهداف الوظيفية التواصلية لكل وحدة دراسية
 املستوى اخلامس

 ساعتان املعاجم اللغوية  فرن211
يهدف املقرر إىل تعريف الطالب أبنواع املعاجم اللغوية املختلفة، العامة منها واملتخصصة، وما يتميز به كل منها ، 

الكلمة، ويتم تدريب الطالب على املهارات األساسية للبحث يف املعجم مثل: اختيار نوع املعجم، وسرعة استخراج 
ومفاتيح الرموز اخلاصة بكل معجم، مع الرتكيز على الرموز الصوتية وعالمات النرب بغية استخدام املعجم يف تنمية 
مهارات النطق السليم، كما يتدرب الطالب على االشتقاقات وطريقة عرضها يف املعجم، والعالقة بني السوابق 

ذلك كله يف بناء الكلمة ومعناها، وينبه الطالب إىل التمييز  واللواحق، وقواعد االشتقاق وأصول الكلمات، ودور
بني املعاين األولية للكلمات واملعاين الثانوية واجملازية، ودراسة املرتادفات والتضاد والكلمات ذات النطق الواحد 

 .املختلفة املعىن
 ساعتان  )3االستيعاب الشفهي ) فرن 213

فهم مواد مسجلة )مسعية وبصرية( أكثر صعوبة مما سبقها خاصة من النواحي يهدف املقرر إىل تدريب الطالب على 
الرتكيبية والداللية، وتشمل هذه املواد مناذج خطابية متنوعة، يتعرف الطالب من خالهلا على أهم اسرتاتيجيات التعبري 

النربة اليت يستخدمها وأساليبه املختلفة، كما يتدرب الطالب على استنباط املعىن من خالل السياق والنغمة و 
 .املتحدث، واإلجابة خطياً على األسئلة املطروحة حول املادة املسجلة

 ساعتان (3التعبري الشفهي ) فرن   214 
يهدف املقرر إىل تطوير قدرات الطالب على التحدث بلغة سليمة خاصة من النواحي النحوية والصرفية والداللية،  

نقاش، وتدريب الطالب على آليات التحدث وكيفية تنظيمها، مع مراعاة عناصر املوقف وتنمية قدراهتم على احلوار وال
التواصلي املختلفة من أشخاص ومكان وموضوع، حيث يتم اختيار املفردات املناسبة والنربة الصوتية املالئمة لكل 

 .ثموقف، ويتدرب الطالب على ارجتال احلديث أمام مستمعني، وإدارة النقاش وآداب التحد
 ساعتان )3التعبري الكتايب ) فرن  215 



يهدف املقرر إىل تدريب الطالب على كتابة عدة فقرات مستخدمًا أمناط النصوص املختلفة من سردية ووصفية 
وإرشادية وغريها، فضالً عن إكسابه القدرة على تطبيق املنهجية السليمة يف الكتابة يف اللغة الفرنسية، وتعويده الدقة 

تنظيم أفكاره بغية اخلروج بنص متكامل متماسك ذي هيكلية منطقية، تقوم على االنسجام بني عناصر املوضوع يف 
  .ال سيما العالقة بني الفكرة الرئيسية واألفكار املساندة حسب مقتضيات النص املطلوب

 ساعتان )3االستيعاب الكتايب ) فرن 216
ة املكثفة وإكساهبم القدرة على قراءة وحتليل النصوص اللغوية مبختلف يهدف املقرر إىل تدريب الطالب على القراء

جماالهتا األدبية والعلمية وغريها أبمناطها املتنوعة كالوصفية والسردية والتقريرية وغريها، ويتم تدريب الطالب على فهم 
اف معاين املفردات من خالل املعىن العام للموضوع واستنباط احملاور األساسية للنص، والربط بني جوانبه، واكتش

 .السياق، كما يتم مناقشة املوضوع يف جزئياته وحماوره األساسية للتأكد من استيعاب الطالب للمادة املطروحة للقراءة
 ساعتان )3القواعد ) فرن 217

الصيغ اللغوية املختلفة يهدف املقرر إىل التعمق يف دراسة قواعد اللغة الفرنسية بدراسة اجلمل املركبة وحتليلها ودراسة 
مثل: الشرط والتوكيد، والربط، والعطف، واالستثناء والنسب، واالسم املوصول، واحلال واألسلوب املباشر وغري 
املباشر، واملبين للمجهول والتمين وغريها، ويتوسع الطالب يف دراسة األزمنة ويتدرب على توظيف هذه العناصر يف 

ماسكة، وتدرس كل هذه العناصر وفقًا لألهداف الوظيفية التواصلية لكل وحدة مجل مركبة ومتنوعة يف نصوص مت
دراسية. كما يتناول املقرر طرائق االشتقاق والعالقة بني السوابق واللواحق وأصول الكلمات ودور ذلك يف بناء الكلمة 

 .ومعناها
 املستوى السادس

 ساعتان  4-االستيعاب الشفهي  فرن  224 
إىل تطوير مهارات االستماع عند الطالب بتدريبه على فهم مواد مسموعة مسجلة يف ظروف طبيعية،  يهدف املقرر 

حبيث تكون أكثر صعوبة من مواد املقرر السابق من حيث القواعد واملفردات والرتاكيب والداللة. وحتتوي هذه املواد 
األساليب املختلفة للتعبري، ويتدرب الطالب على  على معلومات دقيقة كاألرقام والتواريخ ومناذج خطابية متنوعة متثل

استخالص الفكرة الرئيسية واألفكار املساندة، واستنباط معىن املفردات الذي حيدده السياق، وإدراك داللة نربة صوت 
 .املتحدث وفهم داللة القواعد والرتاكيب، وكيفية تدوين املعلومات

  ساعتان )4التعبري الشفهي ) فرن  225 
يهدف املقرر إىل تطوير قدرات الطالب على التحدث إبسهاب يف موضوعات خمتلفة وبلغة سليمة، كما يتم تدريبهم 
بشكل مكثف على كافة أمناط اخلطابة واالرجتال يف أطر حمددة مثل: السرد، والوصف، واملناظرة، وإدارة احلوار، 



ق اجلدل، واملناظرة وأكثر عناصرها فعالية وأتثريًا على وإجراء املقابالت، والتقرير الشفهي، ويتم الرتكيز على طر 
 .املستمع، وذلك ابختيار األلفاظ املالئمة واألداء املناسب

 ساعتان )4التعبري الكتايب )  فرن  226 
يهدف املقرر إىل تطوير قدرات الطالب على كتابة النص املتكامل للتعبري عن موضوعات شىت يف خمتلف أمناط 

خاصة اجلدلية منها، مستخدماً يف ذلك القدرات النحوية واملفرداتية والتنظيمية السليمة، ويتدرب الطالب النصوص، 
على كتابة وتطوير املقال والتقرير اخلطاابت أبنواعها الرمسية وغري الرمسية، وكتابة النقد ومراجعة الكتب واملقاالت، 

مراعياً متاسك فقرات النص وأسسه اهليكلية من مقدمة وعرض مستخدمًا يف ذلك آليات اللغة وأساليبها املختلفة، 
 .وخامتة

 ساعتان )4االستيعاب الكتايب ) فرن  227 
يهدف املقرر إىل تدريب الطالب على القراءة الصامتة لنصوص طويلة ورفيعة املستوى مع استخالص األفكار الرئيسية 

والربط بني جوانب املوضوع للتمييز بني املعاين املتشاهبة وحتديد عالقتها والثانوية منها، مميزاً بني هذه األفكار وتلك، 
ابلنص. إضافة إىل القراءة املكثفة بغية حتليل النص وتنمية ملكة النقد عنده، إضافة إىل إثراء الثقافة العامة للطالب 

ملقرر على مهارات القراءة املتقدمة ابختيار موضوعات متنوعة وزايرة حصيلته من املفردات والرتاكيب اللغوية، ويركز ا
مثل إدراك العالقات السببية واستنباط املعلومات، والتمييز بني اآلراء واحلقائق وإعادة صياغة األفكار لتوضيحها، 

 .وتقومي املعلومات وتلخيص النصوص
 ساعتان )4القواعد ) فرن 228

ودراسة الصيغ اللغوية املختلفة مثل: االستثناء والنسب،  يهدف املقرر إىل التعمق يف دراسة اجلمل املركبة وحتليلها
والعطف، والشرط والتوكيد، والربط، واالسم املوصول، واحلال واألسلوب املباشر وغري املباشر، واملبين للمجهول 

ية وغريها، ويتوسع الطالب يف دراسة األزمنة والزوائد )سوابق ولواحق(، ويتدرب على استخدام القواعد يف العمل
التواصلية يف نصوص متماسكة، والقدرة على حتليل تركيبة اجلملة الفرنسية، وتدرس كل هذه العناصر وفقاً لألهداف 

   .الوظيفية التواصلية لكل وحدة دراسية
 ساعتان مدخل اىل علم اللسانيات  فرن 231

يهدف املقرر إىل تعريف الطالب مبجال علم اللسانيات وعالقاته بغريه من العلوم التكاملية كعلم النفس وعلم 
االجتماع، وخالفه، وتبيني السمات األساسية للسانيات. ويتم تعريف الطالب مباهية اللغة وابلقضااي املهمة املرتبطة 

علم الصرف والرتاكيب والداللة والصوتيات، وتقسيم األسرات هبا، والتمايزات بني خمتلف فروع العلوم اللغوية، ك
اللغوية، واملقارانت اللسانية بني اللغات. ويتم تطبيق املنهج اللغوي يف حتليل النصوص يف ضوء املستوايت اللغوية 



قرر إىل تدريب وتبيني عالقة ذلك ابلرتمجة. ويتطرق املقرر إىل مناهج البحث يف الظواهر اللسانية عموما. كما يهد امل
 .على مهارة إعداد أوراق حبثية ىف يف جمال اللسانيات

 املستوى السابع
 ساعتان مدخل إىل علم الرتمجة فرن 311

يهدف املقرر إىل تعريف الطالب مبعىن الرتمجة وأنواعها ومذاهبها، والتعريف أبنواع النصوص وخصائصها وطرق حتليلها 
للرتمجة، ويتعرف الطالب على أدوات الرتمجة ومعيناهتا املكتبية والتقنية، كما يناقش املقرر إلدراك املعىن كخطوة أوىل 

مؤهالت املرتجم وإعداده اللغوي واملهين وحريته يف الرتمجة، ومسؤولياته املهنية واألخالقية، ومعايري احلكم على دقة 
ة العامل العريب علمياً وثقافياً، ودورها يف التواصل احلضاري الرتمجة وتقييمها. ويعّرف املقرر أبمهية ودور الرتمجة يف تنمي

بني األمم، كما يُ َعرِّف الطالب مبجامع اللغة العربية ومؤسسات الرتمجة والتعريب يف العامل العريب وبنوك املصطلحات 
ر الرتمجة اآللية ومستقبلها يف العربية والعاملية ودورها يف دعم الرتمجة وتوحيد املصطلح املرتجم أو املعرب، ويتناول املقر 

 .مساعدة املرتجم
 ساعتان ترمجة النصوص اإلنسانية فرن  314 

يهدف املقرر إىل إكساب الطالب مهارة الرتمجة العملية من الفرنسية  إىل اللغة العربية والعكس يف فروع العلوم  
النفس، علم االجتماع، اللغات، واألدب،  ويركز املقرر اإلنسانية التالية: السياسة، االقتصاد، الرتبية، التاريخ، علم 

على تنمية مهارات الدقة والسرعة يف الرتمجة يف هذه اجملاالت، وتعريف الطالب ابخلصائص األسلوبية لنصوص هذه 
بية العلوم، واملصطلحات اخلاصة هبذه اجملاالت واملعاجم املستخدمة فيها، والفروق الثقافية يف املصطلحات بني العر 

 .واللغة الفرنسية
 ساعتان مدخل إىل علم الداللة فرن  315 

يهدف املقرر إىل تعريف الطالب بعلم الداللة وأمهيته ابلنسبة للمرتجم، كما يتناول أنواع الدالالت املختلفة كالصوتية 
واجملاز، والرتادف، والتضاد، والصرفية واالجتماعية وعوامل التوسع اللغوي والداليل كاالشتقاق، والنحت، والرتكيب، 

واالشرتاك اللفظي واالفرتاض، ويربز املقرر عالقة الدال ابملدلول والصور الذهنية وارتباط ذلك بعملية الرتمجة، والتمييز 
بني الدالالت املعجمية واملعىن السياقي واحلقول الداللية، وإشكالية عدم تكافؤ الدالالت ابختالف اللغات 

الية الغموض واالزدواجية يف املعىن، كما يتناول املقرر حبث املعاين الضمنية واألفعال الكالمية والثقافات، وإشك
 والعناصر اليت تساعد املرتجم على إدراك مقاصد الكاتب أو املتحدث

 ساعات 3 قراءات يف ثقافة اللغة فرن 316



اللغة الفرنسية، وذلك ابستقراء وحتليل نصوص يهدف املقرر إىل تعريف الطالب ببعض اجلوانب اهلامة يف ثقافة  
موثقة تعاجل اجلوانب التالية: نبذة عن أهم املعامل احلضارية واألحداث التارخيية يف حياة األمة، معرفة األمناط الثقافية 

والتارخيية  واالجتماعية املختلفة مثل: تقاليد الزواج واألعياد واألكل وامللبس وغريها، قراءات حول األعراف السياسية
والدينية واملسلمات الثقافية. أهم التوجهات الفكرية املعاصرة يف ثقافة اللغة الفرنسية. وكذلك، معرفة اخلصائص املميزة 
لثقافة اللغة، أساليب االتصال غري اللفظي واحلكم واألمثال يف ثقافة اللغة، ويتم الرتكيز يف حتليل هذه اجلوانب على 

للمرتجم وكيفية التعامل معها، كما يتم تنبيه الطالب إىل العالقة املتبادلة بني اللغة والثقافة املشكالت اليت تسببها 
 .واحلياة االجتماعية

 املستوى الثامن
 ساعتان مهارات احملادثة املتخصصة    فرن 321

وبلغة سليمة،  يهدف املقرر إىل تطوير قدرات الطالب على التحدث إبسهاب وبشكل متقدم يف موضوعات خمتلفة  
كما يتم تدريبهم بشكل مكثف على كافة أمناط اخلطابة واالرجتال يف أطر حمددة مثل: السرد، والوصف، واملناظرة، 
وإدارة احلوار، وإجراء املقابالت، والتقرير الشفهي، ويتم الرتكيز على طرق اجلدل، واملناظرة وأكثر عناصرها فعالية 

تيار األلفاظ املالئمة واألداء املناسب. ويقوم الطالب بتقدمي مواضيع مطولة يف وأتثريًا على املستمع، وذلك ابخ
 .جماالت خمتلفة بشكل فردي أو مجاعي، ويديرون حوهلا النقاش

 ساعتان تطبيقات احلاسوب يف الرتمجة فرن 322
الطالب على جهاز احلاسوب يهدف املقرر إىل بيان أمهية احلاسوب وتطبيقاته يف جمال الرتمجة بشكل خاص، وتعريف 

ومكوانته، وإكسابه مهارة استخدام نظام تشغيل األقراص ونظام النوافذ لتنصيب وتشغيل الربامج والتطبيقات مثل: 
معاجلة النصوص واجلداول اإللكرتونية وبرامج الرسم واملعاجم اإللكرتونية، واملصادر اإللكرتونية يف جمايل اللغة والرتمجة، 

 .ادة منها. كما يتناول املقرر الرتمجة اآللية وتطورها ومشكالهتاوكيفية االستف
 ساعتان مدخل إىل حتليل اخلطاب فرن 323

يهدف املقرر إىل تدريب الطالب على إدراك وحدات النص لفظيا وحنواي ودالليا. كما يرمي املقرر إىل تنمية مهارة 
ومرورا ابجلملة بسيطة مث مرّكبة، والتعّرف على مفاصل  ادراك وحدات اخلطاب ابتداء من املفردة وصوال اىل النص

النص اللسانية، وعلى أدوات التماسك الداللية فيه، والتدريب على التفريق بني أمناط النصوص وأجناس اخلطاب: 
 سردية، وصفية، حجاجية، جدلية، اخل

 ساعتان   الرتمجة الثنائية والتتبعية فرن 324



الطالب مبنهجية الرتمجة الثنائية والرتمجة التتبعية، وآلياهتما واملهارات اللغوية والعقلية يهدف املقرر إىل تعريف   
والنفسية املطلوبة يف ذلك. ويتدرب الطالب عمليًا على كيفية نقل املعىن بني شخصني، أحدمها: يتحدث ابللغة 

قعية. ويتعرف الطالب من خالل التطبيقات العربية واآلخر ابللغة الفرنسية، حيث يتم الرتكيز على مواقف اتصالية وا
العملية يف الرتمجة التتبعية على كيفية تدوين املعلومات قبيل الرتمجة ودور الذاكرة يف ذلك. كما يتعرف الطالب من 

 خالل التطبيقات العملية على املشاكل اللغوية والثقافية والعقلية اليت حتول دون نقل املعىن بدقة وابلسرعة املطلوبة،
ويتم أيضًا تنبيه الطالب إىل العناصر غري املنطوقة من إمياءات وإشارات وماهلا من دور كبري يف نقل املعىن خالل 

 .عملية التواصل الشفوي
 ساعتان   الرتمجة اإلعالمية والسياسية فرن 325

العربية إىل الفرنسية وابلعكس. يهدف املقرر إىل التدريب العملي املتقدم يف ترمجة النصوص اإلعالمية والسياسية من 
ويشمل ذلك خمتلف أنواع النصوص يف فروع اإلعالم كاإلذاعة، والتلفزيون، والصحافة مبختلف أنواعها، واخلطب 
السياسية واملؤمترات الصحفية، والرسائل بني الزعماء والعالقات الدولية والتعاون الدويل واملنظمات اإلقليمية والدولية 

ية وبؤر التوتر يف العامل والنظام العاملي اجلديد وقضااي الساعة السيما العالقات العربية وقضااي الشرق والقضااي الدول
األوسط والعامل اإلسالمي. ويركز على تنمية مهارات الدقة والسرعة يف الرتمجة يف هذه اجملاالت.  ويتعرف الطالب 

عرفون على القواميس واملعاجم املتخصصة يف هذه على اخلصائص األسلوبية للنصوص يف هذه اجملاالت، كما يت
 .اجملاالت

 املستوى التاسع
 ساعتان مدخل إىل علم األسلوب فرن 411 

يهدف املقرر إىل تعريف الطالب ابألساليب البالغية للغة الفرنسية من خالل نصوص متنوعة املوضوعات، وتوضيح 
للفرد، واملأثورات والتعبريات اللغوية واألمثال وما وراءها من معان إميانية العوامل االجتماعية والثقافية والبيئية والنفسية 

ح للطالب أسباب استخدام لفظ أو تعبري دون آخر يف نص ما، مع  أو رمزية وأثر ذلك يف األسلوب، كما يُ َوضِّّ
الطالب على التأثري املتبادل الرتكيز على أساليب الكتابة واجملاز والتورية ومقومات البالغة يف اللغة الفرنسية ويتعرف 

بني موضوع النص واألسلوب، والدور الوظيفي الذي يقوم به األسلوب وعناصره اللغوية يف حتديد الغرض مثل: 
الطلب، اخلرب، االستفهام، االلتماس، اجلدل، التحليل .. وغري ذلك، ويتدرب الطالب على كتابة بعض النصوص 

 .البالغية يف أسلوبهاملناسبة، يظهر من خالهلا اجلوانب 
 ساعتان قضااي يف الرتمجة والتعريب فرن 412



يهدف املقرر إىل تدريب الطالب على حل بعض مشكالت الرتمجة العربية/ الفرنسية، والتعرف على قضية     
والذاتية يف التعريب وطرائقه ومشكالته. فيتناول املقرر عددا من القضااي واملشكالت املتعلقة ابلرتمجة كاملوضوعية 

الرتمجة، والرتمجة احلرفية والرتمجة احلرة والرتمجة التواصلية، وحدود حرية املرتجم يف التصرف، وقضية التطابق بني اللغتني 
والثقافتني وأتثريها على نقل املعىن، والتكافؤ احلريف والتكافؤ الوظيفي، وترمجة املعاين الضمنية واإلحيائية، وترمجة 

كة واحلكم واألمثال، وعبارات التشبيه. ويتعرض املقرر لعمليات الرتمجة وآلياهتا. وإشكالية الرتمجة العبارات املسكو 
اآللية. كما يهدف املقرر إىل مواضيع أخرى كدور الرتمجة يف التعريب ويف التقدم العلمي والثقايف يف العامل العريب. كما 

هذا املفهوم، كما يناقش ابلتفصيل األبعاد واملربرات احلضارية  يهدف املقرر إىل تعريف الطالب مبفهوم التعريب وتطور
واللغوية والسياسية والدينية والعلمية واالقتصادية والرتبوية واالجتماعية للتعريب يف العامل العريب، ويتناول إشكالية 

ف املقرر الطالب مبؤسسات املصطلحات واملبادئ األساسية لصياغتها وتوحيدها وتنسيقها يف العامل العريب. كما يُ َعرِّ 
  .التعريب يف العامل العريب، ويناقش اسرتاتيجية التعريب يف العامل العريب، ومعوقاهتا

 ساعتان مهارات الكتابة املتخصصة فرن  413   
يهدف املقرر إىل تدريب الطالب على طرائق التعبري الكتابية املتنوعة واألكثر تطورا. فيتم تكثيف تدريبهم على  

التلخيص الصحفي، والتقرير الصحفي، والتقرير اإلداري، والرسالة اإلدارية، واملقال النقدي، واملقال السردي، وخالفه. 
كما يرمي املقرر إىل تدريب الطالب على كتابة مقاالت مطولة يف مواضيع وختصصات متنوعة، مستخدماً يف ذلك 

 .رات النص وأسسه اهليكلية من مقدمة وعرض وخامتةآليات اللغة وأساليبها املختلفة، مراعياً متاسك فق
 ساعتان ثقافة مقارنة فرن 415

يهدف املقرر إىل تعميق فهم املرتجم لثقافة اللغة الفرنسية، ومقارنة جوانب منها بثقافة لغته العربية األم، وإدراك مواطن 
ترمجة نصوص من لغته إىل اللغة الفرنسية أو االتفاق واالختالف بني الثقافتني، واحلذر من مواطن االختالف عند 

العكس، ويتناول املقرر ابلتحليل واملقارنة النظم االجتماعية والسياسية واالقتصادية،  واألمثال واحلكم والتعبريات 
ركات االصطالحية الشائعة ومدلوالهتا ومقارنة األبعاد اإلرشادية للثقافتني كاإلمياءات ومعانيها ولغة اجلسم وداللة احل

 .اجلسمانية املختلفة ومدلول بعض الرموز الثقافية
 ساعتان مناهج البحث العلمي فرن 416

يهدف املقرر إىل تدريب الطالب على البحث املستقل واالعتماد على استقصاء املعارف من دون االكتفاء ابلتلّقي 
اييس العلمية املتعارف عليها أكادمييا حىت واحلفظ. فيتم تعريف الطالب أبدوات البحث املضبوطة منهجيا ووفقا للمق

يتمكن من اكتساب منهجية البحث العلمي اليت من شاهنا أن متّكنه من حترير مشروعه يف املستوى العاشر. ويتمثل 



املقرر يف متكني الطالب من آليات البحث األساسية انطالقا من مناذج ومتارين فصلية مثل العرض، التلخيص، 
 .قائمة ومراجع، تصنيفها وتبويبها واإلحالة إليها إحالة أكادميية، وخالفهاالستبيان، وضع 

 ساعتان الرتمجة يف اجملاالت اإلدارية واالقتصادية  فرن 417
يهدف املقرر إىل إكساب الطالب مهارة الرتمجة العملية من الفرنسية إىل اللغة العربية والعكس يف فروع العلوم اإلدارية 

اآلتية: اإلدارة العامة، وإدارة األعمال، وإدارة املوارد البشرية، واحملاسبة، واالقتصاد، والتسويق، واملصارف، واالقتصادية 
والشركات، واملؤسسات، التجارية واالستثمارية، والتجارة الداخلية واخلارجية، والنقل البحري، والبورصة والتأمني، 

االقتصادية، وغريها. ويركز املقرر على تنمية مهارات الدقة والسرعة  واحلماية اجلمركية، ومصلحة الضرائب، واألزمات
يف الرتمجة يف تلك اجملاالت، والتعريف مبصطلحات هذه اجملاالت واملعاجم املتخصصة فيها، واخلصائص األسلوبية 

 .لنصوص هذه اجملاالت
 املستوى العاشر

 ساعتان الرتمجة القانونية فرن 421
التدريب العملي على الرتمجة املتقدمة من الفرنسية إىل اللغة العربية والعكس، يف اجملاالت القانونية يهدف املقرر إىل   

املختلفة مثل: القانون اإلداري واالقتصادي واملدين والعسكري واجلنائي والبحري والدويل واإلسالمي وغريها. يتم 
طلحية واألسلوبية للغة الفرنسية، كما يتعرف الطالب دراسة النصوص القانونية وحتليلها للتعرف على اخلصائص املص

 .على املعاجم املتخصصة يف فروع ذلك اجملال
 ساعتان الرتمجة الفورية فرن 422

يهدف املقرر إىل التدريب العملي على الرتمجة الفورية لنصوص متنوعة من الفرنسية إىل اللغة العربية والعكس،  
نصوصًا شفوية يف جماالت خمتلفة، ويتم الرتكيز من خالل التطبيقات العملية على ويشمل هذا النوع من الرتمجة 

التقنيات واملهارات املختلفة للرتمجة الفورية، كمهارة االستماع والفهم واالستيعاب وحتليل املضمون واستخدام الذاكرة 
على املشاكل اللغوية والثقافية والنفسية  قصرية األمد يف عملية ختزين املعلومات واستخراجها اآلين، كما يتعرف الطالب

اليت تؤثر على عملية نقل املعىن بدقة، أو عدم نقلة ابلسرعة املطلوبة،  ويتم تدريب الطالب على العناصر غري املنطوقة 
مة ملا هلا من أتثري كبري على نقل املعىن وإحداث التأثري املطلوب. ويتم تعريف الطالب ابلتقنيات املختلفة املستخد

 .يف الرتمجة الفورية
 ساعتان   ترمجة النصوص اإلسالمية  فرن  423 

يهدف املقرر إىل إكساب الطالب مهارة الرتمجة العملية من الفرنسية إىل اللغة العربية والعكس يف فروع العلوم 
اد اإلسالمي، واإلعالم اإلسالمية اآلتية: القرآن الكرمي، واحلديث، والفقه، والسرية، والدعوة، واإلرشاد، واالقتص



اإلسالمي، ويركز املقرر على الفروق الثقافية وعلى تنمية مهارات السرعة والدقة واألمانة يف الرتمجة يف تلك اجملاالت، 
وضرورة إدراك الطالب خلصوصية مصطلحات العلوم اإلسالمية واختالف دالالهتا ووجوب احليطة أثناء ترمجتها ال 

نية والثقافية. كما يتعرف الطالب على اخلصائص األسلوبية للنصوص اإلسالمية، و املعاجم سيما من الناحيتني الدي
 .املتخصصة يف اجملاالت السابقة

 ساعات 4  املشروع فرن 424
يهدف املشروع إىل متكني الطالب من ترمجة نصوص الكتاب قيد الرتمجة وذلك بتطوير وصقل قدرات الطالب 

التحليل والرتمجة على كافة املستوايت، الداللية واألسلوبية واللغوية بشكل عام، ويضع املتدرب( يف  –)املرتجم 
املشروع يف مقدمة أولوايته األداء الرتمجي للطالب حيث مت اختيار مواد الرتمجة، يف األساس، لفائدهتا وصلتها 

 حماكاة مهنية يعمل فيها املتدرب على ابحتياجات الكلية واجلامعة واجملتمع.  ويكمن هذا التطوير املتعدد اجلوانب يف
الرتمجة على حتقيق الرتمجة لنص أصلي، خمتلف عما قام برتمجته ضمن مواد الرتمجة املختلفة يف املستوايت السابقة. 
ويضطلع األستاذ املشرف بدور املتلقي الناقد هلذا النص األصلي. وتتمحور األهداف التدريبية هلذا املشروع حول 

املتدرب(، من خمتلف املواد األكادميية طوال  –ف املهارات اللغوية واملنهجية اليت اكتسبها الطالب )املرتجم تطبيق خمتل
فرتة التعليم والتدريب على الرتمجة. كما يرمي املشروع إىل تنمية مهارات الطالب التحليلية والنقدية للنصوص قيد 

 .احللول املناسبة هلاالرتمجة ليتمكنوا من تشخيص مشكالت الرتمجة وتقدمي 
 ساعتان الرتمجة التقنية والعلمية فرن 425

يهدف املقرر إىل إكساب الطالب مهارة الرتمجة العملية من الفرنسية إىل اللغة العربية والعكس يف جمايل التقنيات 
والكيميائية، والنفط واستخراجه والعلوم، فيتناول املقرر نصوصا يف اهلندسة املدنية، واملعمارية، وامليكانيكية، والنفطية، 

وتكريره، والصناعات البرتوكيميائية، والزراعة، والصناعة، وخالفه، كما يركز املقرر كذلك على تنمية مهارات الدقة، 
والسرعة يف ترمجة تلك التقنيات والعلوم. ويتعرف الطالب على املصطلحات اخلاصة هبذه العلوم، واملعاجم املتخصصة 

 .ة إىل اخلصائص األسلوبية لنصوص هذه العلومفيها، ابإلضاف
 
 


