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 ةملخص الدراس
 

 تد الصعوبايحدتضعف و الو  ةقو العرف على نواحي تإلى ال ةهدف هذه الدراست
سم ق/  الملك سعود ة/ جامع ةرجمتو ال تاللغا لية)ك ةرجمتال تطالبا واجههاتي تال

عرف على تهدف إلى التكما  ية،فرنسلا يةواعد النحو قباليتعلق ما ي( ف يةالفرنس ةاللغ
 ةخطلل ترراقملفي وصف ا ةمدرجلا واعدقال تلكمن  تل الطالبايحصتمدى 
ام يعند الق تالطالبا تعيق من المشاكل ار  يث أن هناك كثي، حتاللغا ليةكل يةالدراس
أعوام  ةخمس بعد تطالبالمن ا ةر يكب ةنسب ةإلى أن مقدر  ةباإلضاف  ة،رجمتال يةبعمل

 هذه تصر قتب. و اوى المطلو تدون المس ةـرجمتو ال ية(الفرنس) ةاللغ ةمن دراس
 يةغو لال تالمهارا بقيةإلى  ق طر تتو لم  ية،فرنسلا يةعلى القواعد النحو  ةالدراس
ا رجم و خصوص  تن الميكو تفي  ةر يكب يةمن أهم يةواعد النحو قلما لل خرى و ذلكاأل

 يقل عن طر يحصتاس مدى القي يةعمل تمتد ق. و ةاللغ علمتل يةفي المراحل األول
 ةللغ يةاألساس يةعدد شمل القواعد النحو تم موضوعي ليصيحتبار تم اخيصمت
 تحقيقفشل في لالنجاح و ا للحكم على مدى الحقيقيار يبار أنه المعتباع يةفرنسلا

ل يحصتلمدى المئوية  ةلنسباج أن ئاتالن تمن المنهج و أظهر  ةهداف المرجو األ
 ضعفا على ا واضح  عطي مؤشر  يط مما سو تالم تحت تبشكل عام كان تالطالبا

  مشكلة حقيقية جديرة بالدراسة. و على وجود  تلبااطلا
 

 المقدمة
إن الترجمــة فــي عصــرنا الحــالي تعــد ضـــرورة مــن ضــروريات الحيــاة فهــي صـــاحبة 

ن وســائل اصتصـــاف ـالفضــل األوف فــي نقــل حضــارة الشــعوب و ثقافتهـــا كمــا أنهــا مــ
دور المتــرجم  ي تبــادف المعــارف و المعلومــات و مــن هــذا المنطلــق يصــب ـالمهمــة فــ
 ا في العصر الحديث. أساسي  
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ألهمية الترجمة في كل البلدان المتقدمة فقد أنشئت كلية اللغات و الترجمة  و نظر ا
مين متخصصين في جميع /جامعة الملك سعود لتلبي حاجة الوطن من مترج

هو إعداد الطالبات و تأهيلهن في اللغة الهدف  اللغات كما أن هدف الكلية الرئيس
ي يصبحن بعد عشرة فصوف دراسية مترجمات قادرات على مزاولة مهنة الترجمة لك

 بعد التخرج. 
ا ان  تقالهدف ا ةاألم و اللغ ةان اللغتقى إلام األوف عقمد في المتعالترجمة تو بما أن 

 ةسم اللغق)في  يةاللغو  تمن المهارا تل الطالبايحصتمدى  ية قياسا فإن عملد  يج
 ةـنى لنا معرفيتسى تح ةـياألهم ةـغايي ـبر فتعت ةـيميعلتالية ملاء العثنأ ية(الفرنس

مدى  قياسمكن بالطبع من تو لن ن، هاتصور و معالجقمواضع الضعف و ال
 ةصر الدراستقتلذا سة واحدة في دراس يةاللغو  تع المهاراميفي ج تحصل الطالبات

 .يةالفرنس يةواعد النحو قعلى ال
 

 ةإلى الدراس ةالحاج
ضعف مستوى الطالبات في اللغة  "التالية :  ةلرئيسادراسة من اإلشكالية نطلق الت

. فهناك ("اللغة الفرنسية)الهدف  ةالقيام بعملية الترجمة من و إلى اللغ الفرنسية عند
القيام بتدريب الطالبات على عملية الترجمة فمقدرة  مشاكل كثيرة تظهر عند

مة ص نستطيع و الترج ()الفرنسية راسة اللغةدالطالبات بعد خمسة أعوام من 
أكثر الحاصت. و من  في بعض الحاصت و غير مرضية في ةوصفها إص بمرضي

العربية تبين  تحليل األخطاء النحوية في اختبارات الترجمة من اللغة الفرنسية إلى
سي و من ثم نأن هناك مشكلة تكمن في عدم فهم الطالبات الكافي للنص الفر 

المعنى المضاد و الجمل التي ص معنى  ثلشائعة في الترجمة ماألخطاء ال تظهر
اللغة الفرنسية  أما فيما يتعلق بالنص العربي و نقله إلي؛ لها أو المعنى الخطأ 

الطالبة من صياغة المعنى بلغة فرنسية  ة تكمن في عدم تمكنفالمشكلة الرئيس
الدراسة. و مما ص جديرة ب صحيحة و قد رسخ هذا التحليل القناعة بوجود مشكلة
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يع حصرها طنست تلك الظاهرة التي ص ثلشك فيه أن هناك عدة أسباب لحدوث م
التراكيب  حظ أن غالبية الطالبات ص يفهمن معظمالولكن من الم ،في دراسة واحدة

 النحوية للغة الفرنسية و بالتالي ص يستطعن نقل الرسالة من لغة النص إلى اللغة
مما أدى إلى  ،محاضرات الترجمة إلى محاضرات قواعد و من ثم تتحوف ،الهدف

 إذا كانت المشكلة حقيقية أم مجرد مشكلة عرضية جانبية .. التساؤف عما
 

 أهمية الدراسة
ها لمراحل األولية لتعلم اللغة و لما الا في قواعد النحوية و خصوص  الألهمية  انظر  

ذات  ةفرنسيلق باللغة اكبيرة في تكوين المترجم و خاصة فيما يتعل من أهمية
حيث أن فعالية أي نظام تعليمي تقاس بمدى ما تحقق  ة المركبة وـالقواعد النحوي

بات لفقد تم قياس مدى تحصيل الطا  ،مينلالمتع من أهداف من قل نسبة كبيرة من
ة ـة الدراسيـف المقررات للخطـوص مدرجة فيلمن القواعد النحوية األساسية و ا

 298 ،فرن  192 ،فرن 191 "يـ( و هةـفرنسيلا ةـاللغم سق)ة ـالترجمة اللغات و ـيللك
 ،ااعتين أسبوعي  س( بمعدف الثالث /الثاني/يات )األوفو مست ةثالثعلى  (1" )فرن 

طالبات و لا لمدى تحصيل اا واضح  ي مؤشر  طكما أن نتائج هذا البحث سوف تع
نحوية لعرفة القواعد االقواعد مما سيساعد مدرسات القسم على م لتلكن هإتقان مدى

اء ثنمشاكل ألا و تتسبب في كثير من اهم تتقنلتي لا تلكو  طالبةلا اهالتي أتقنت
 قيام بعملية الترجمة .لا
 

 أهداف الدراسة
يتعلق  تهدف هذه الدراسة إلى تحديد الصعوبات التي تواجهها طالبة الترجمة فيما

 دف إلى :هية كما تحوية الفرنسية المقررة في مناهج الكللنابالقواعد 
 

----------------  
 (1أنظر ملحق رقم ) – 1
 إعطاء صورة متكاملة عن مدى تحصيل الطالبات . -ا 
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 .برنامج التعليميلفي ا الضعفاكتشاف نواحي القوة و  - 2
 وغ الهدف .لالتعرف على قدرات الطالبات و مدى تقدمهم نحو ب -3
 حلها.التعرف على أسباب المشكلة و محاولة  - 4
مساعدة األستاذة على الوقوف على مدى نجاحها في عملها و في توصيل  – 5

 المعلومة للطالبة.
 .سالمساهمة في تطوير المناهج و منهجية التدري - 6
 

 أسئلة الدراسة
 ما مستوى تحصيل كل مستوى من القواعد النحوية الفرنسية ؟ - 1
ستوى الخامس إلى المستوى ما مستوى تحصيل المستويات الدراسية )من الم - 2

 من القواعد النحوية الفرنسية ؟ (العاشر
في مدى التحصيل  صلة إحصائية بين المستويات الستهل هناك فروق ذات د -3

 سية ؟نالنحوية الفر  من القواعد
؟ و هل  يات الستو ف بين متوسط أخطاء طالبات المستهل هناك اختال - 4

 ؟ آخروى إلى ن من مستلانتق يزداد إتقانهن كلما
 ة بين أخطاء الطالبات في كل مستوى ؟القهل هناك ع - 5
 

 ةفروض الدراس
افترضت هذه الدراسة عدم وجود فروق ذات دصلة إحصائية بين متوسط أخطاء 

قة بين أخطاء الترجمة في المستويات الست. كما افترضت وجود عاللبات قسم طا
 أخطاء جميع المستويات.مستوى و طالبات كل 

 
 

 حدود الدراسة
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د النحوية الفرنسية و عاقتصرت هذه الدراسة على تحليل أخطاء الطالبات في القوا 
غوية لنقاط القوة والضعف لديهن و لم تتطرق إلى بقية المهارات ال التعرف على
د يشمل دتصميم اختبار تحصيلي موضوعي متع لك عن طريقذاألخرى. و 

أنه المعيار الحقيقي للحكم على  اربية باعتالقواعد النحوية األساسية للغة الفرنس
أنه يصح   كما ، مدى النجاح و الفشل في تحقيق األهداف المرجوة من المنهج

 و( 1)"جيةالشخيصية عتية لو يعتبر عم ،ار العمل في البرنامج التعليميسم"
كما أنه مرتبط باألهداف  ،مقرراتللمعرفة مدى تحصيل الطالبات من تلك ا

و يغطي جميع عناصره الرئيسية فهو اختبار تحصيلي يرمي  المنهجالموضحة في 
بالضرورة ما تعلمته  سبة قد تعلمته و ليلالطا إلى قياس ما يفترض أن تكون 

الدراسي و المعلومات التي  بالفعل فاألسئلة تدور حوف محور معين هو المقرر
معلومات ال كل دريستضمنها بغض النظر عن إذا ما كان المدرسات قد قمن بت

 من المستوى  االموجودة فيه أم ص، و قد تم توزيع اصختبار على ستة مستويات بدء  
بة على عملية الترجمة و لعلى افتراض أنه أوف مستوى تتدرب فيه الطا مسالخا

 الذي تتخرج فيه الطالبة . ستوى الم ،العاشر ى و حتى المست
 تاريخ النحو الفرنسي

ث فترات أساسية، و ذلك كما قسمها الدكتور كلود يتميز تاريخ النحو الفرنسي بثال
 ، و تمتد الفترة األولى منها من القرن التاسع« Claude Simard »سيمار 

 
----------------  

اللقاني، أحمد حسن/ أبو سنينة، عودة عبد الجواد / تخطيط المنهج و تطويره/ األهلية  – 1
 م. 1989للنشر و التوزيع / 

 
 La »ا الحالي و هي تعرف بـ " القواعد النحوية التقليدية " أو عشر و حتى وقتن

grammaire traditionnelle » كما بينها و وضحها شيرفل ،« Chervel » 



 6 

و ترتكز على تعليم القواعد النحوية المنصبة على سالمة اإلمالء و التطابق أو ما 
و كان  « L’apprentissage de l’orthographe d’accord »نطلق عليها 

أكثر من برع في هذا المجاف. أما  « Maurice Crevisse »موريس جريفيس 
 La »الفترة الثانية فهي في بداية السبعينات و تعرف بظهور "النحو البنيوي" أو 

grammaire structurale » و ذلك مع تطور علم اللغويات الحديث الذي ،
في المقام األوف،  « Syntaxe de la phrase »وضع علم تركيب الجملة 

وسالمة اإلمالء في المقام الثاني، حيث اعتبر أن الجملة ص تقوم على تتابع بسيط 
توض   « Structure hiérarchique »للكلمات و لكن على بنية تسلسلية 

 »، و التركيبة الداخلية « Relations réciproques »العالقات التبادلية 

Constitution interne »كتاب روجيه جوب  . و يعتبر« Roger Gobbe » 
من أفضل الكتب التي تعطي فكرة عن تيار التجديد لعلم النحو البنيوي. و بدأت 

 La » الفترة الثالثة في منتصف الثمانينيات، و تحت تأثير علم اللغويات التداولي

linguistique pragmatique » و علم اللغويات النصي أو ،« La 

linguistique textuelle » ظهر النحو المقالي أو النصي أو ،« La 

grammaire de discours ou de texte »  و بالرغم من تلك التيارات ،
التجديدية التي انتشرت في أوربا الفرنكوفونية إص أننا مازلنا نالحظ في دوف مثل 

ليدي كندا )كيوبك( و معظم الدوف العربية و األفريقية استمرارية استخدام النحو التق
 (.1في الكتب المدرسية و في المؤسسات التعليمية )

------------------  
 أنظر مقالة كلود سيمار : – 1

SIMARD (Claude), Survol historique des grands courants e didactique 

de la grammaire, Correspondance, Volume 6, Numéro 1, Septembre 

2000. 

 غة الفرنسية كلغة أجنبيةدراسات في تعليم الل
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هناك العديد من الدراسات و األبحاث و الكتب في مجاف تعليم اللغة الفرنسية كلغة 
، باإلضافة إلى كثير من  « FLE »أجنبية أو كلغة ثانية أو ما يعرف باسم 

استبيانات التقويم و التقييم لمدى تحصيل الدارسين مع اختالف أعمارهم و 
(. و لكن ص يمكن 1في جميع المهارات اللغوية الفرنسية ) مستوياتهم و بالدهم و

اصستفادة منها بشكل مباشر حيث أن هناك اختالف كبير بين عينات تلك الدراسة 
 \و العينة الحالية المكونة من طالبات القسم الفرنسي في كلية اللغات و الترجمة 

 Alain »ل جامعة الملك سعود. و لعل ما يعزز طرحنا ما كتبه ألن ميشي

Michel »  في مقاله "التقييم بغرض اإلرشاد" و الذي يتناوف فيه خاصية تعدد
المعاني لكلمة "تقيم"، و يحث فيه الباحث على إظهار الفروق الدقيقة صستخدامها 

 (.2حيث أن التقييم يختلف من بلد آلخر و إن كان يتبع نفس النظام التعليمي )
ربية السعودية تختلف اختالفا كبيرا عن الدوف ومما ص شك فيه أن المملكة الع

حاضنة  الفرنكوفونية من جوانب عدة، فتلك الدوف كانت إما مستعمرات فرنسية، إما
 أما فيما يتعلق بالمملكة فهي لإلرساليات و البعثات التبشيرية الفرنسية.

 

------------------  
 بكة االنترنت :لالطالع يمكن االستعانة بالمواقع التالية على ش – 1

http://www.fle.fr. 

http://www.ciep.fr/ 

http://www.restode.cfwb.be/français 

http://wwww.anatares.inist.fr. 

http://www.inrp.fr/ 

http://www.uneeducationpourdemain.org. 

http://www.tlfq.ulaval.ca/axt/ 

 أنظر مقال ألن ميشيل : – 2
Michel (Alain), Evaluer pour piloter, Réflexion sur le cas français, 

Revue Internationale d’éducation, Sèvres, numéro 26, Juin 2000. 
 

 

http://www.fle.fr/
http://www.ciep.fr/
http://www.restode.cfwb.be/français
http://wwww.anatares.inist.fr/
http://www.inrp.fr/
http://www.uneeducationpourdemain.org/
http://www.tlfq.ulaval.ca/axt/
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لم تستقبل،على مر التاريخ، أية إرساليات أو بعثات تبشيرية ولم تخضع قط ألي 
ك بعض الصعوبات التي تواجه تعليم اللغة و ينتج عن ذل استعمار فرنسي.

الفرنسية في المملكة، و تواجه الباحثين في عملية التقييم للدارسين، باإلضافة إلى 
الصعوبات التي تواجه الباحث عند اصستعانة بدراسات سابقة تم تطبيقها في الدوف 

فق في لغتها الفرنكوفونية سواء أن كانت عربية أو غربية أو الدوف الغربية التي تت
األم مع اللغة الفرنسية من حيث أحرف الكتابة أو من حيث اصرتباط الثقافي و 

،  « Janine Courtillon »الحضاري. و نتفق هنا مع ما كتبته جانين كورتيون 
عن تعليم اللغة الفرنسية كاللغة ثانية و عن أن "هناك متغيرات للوضع التعليمي 

المتلقي، و خلفيته الثقافية، و األهداف  تختلف من بلد آلخر من حيث عمر
 (. 1)ين اللغة األم و اللغة األجنبية"المـرجوة، و اصحتياجات، و العالقة ب

 

 اإلطار النظري 
 

 أداة البحث )االختبار( – 1
تم إعداد اختبار تحصيلي يشمل القواعد النحوية األساسية، و قد أعد خصيصا لهـذا 

قســمين متــوازيين بحيــث تعــالج األســئلة فــي القســم الهـدف، و قــد قســم اصختبــار علــى 
األوف نفس القواعد النحويـة فـي القسـم الثـاني و ذلـك للتأكـد مـن صـحة و دقـة إجابـة 
الطالبـــات لتقليـــل نســـبة اإلجابـــات عـــن طريـــق التخمـــين. وقـــد صـــمم اصختبـــار علـــى 
ـــى الطالبـــة اختيـــار  ـــات لكـــل ســـؤاف و عل ـــار متعـــدد بحيـــث أدرجـــت أربعـــة إجاب اختي

ابة الصحيحة، فهناك جواب واحد صحي  لكل سؤاف و ثالثة احتماصت خاطئة اإلج
 )مشتتات(. وقد تم مراعاة جذور األسئلة بحيث اختيرت جمل مكتملة و

 

------------------  
 أنظر كتاب جانين كورتيون : – 1

COURTILLON (Janine), Elaborer un cours de FLE, Hachette, 2003. 
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و قد تم ترتيب األسـئلة ترتيبـا هرميـا  ت سبق للطالبة و أن درستها.مكونة من مفردا
متناســــبا مــــع المســــتويات الدراســــية غيــــر أن عــــدد األســــئلة لكــــل نقطــــة يتناســــب مــــع 
صــعوبتها و أهميتها..كمــا أن جميــع األســئلة تــرتبط بالســمة المــراد قياســها و بأقصــر 

 السبل كما تم مراعاة اآلتي عند وضع اصختبار :

 تأثر نتيجة اصختبار بعوامل أخرى خالف النواحي المراد قياسها. عدم –أ 

 تماشي المعلومات المراد قياسها مع األهداف المرجوة من المنهج. –ب 

 شموف اصختبار على عينة وافية من األسئلة في الهدف المرجو. –ج 

 صياغة األسئلة بوضوح تام و عدم احتوائها على أي نوع من الغموض. –د 

مستويات في أوقات مختلفة للتثبت من موضوعية  6توزيع اصختبار على  -هـ 
 األسئلة.

 

 ثبات و صدق االختبار – 2
 

للتحقق من صدق اصختبار تم تجربته على عينات عشوائية مكونة من طالبات من 
و بلغ معامل اصرتباط بين درجات الطالبات في النصف  ستة مستويات دراسية،
(، و هو داف إحصائيا عند مستوى 1‚000ي من اصختبار )األوف و النصف الثان

(، 1( و هو بكل المعايير معامل ثبات مرتفع كما يتض  من الجدوف رقم )0‚000)
عتدالية التوزيع كما هو ا باإلضافة إلى أن تقارب مقاييس النزعة المركزية يعني 

 (.2موض  في جدوف رقم )
 

 (1جدول رقم )

 

Paired Samples Correlations 

Correlation Sig. 

1.000 .000 
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 (2جدول رقم )

 المتوسط

Mean 

 الوسيط

Median 

 المنوال

Mode 

8636‚61 0000‚60 00‚60 
 

 المحتوى الذي يغطيه االختبار – 3
قاعدة نحوية للغة الفرنسية موضحة في جدوف مواصفات  32يحتوي اصختبار على 
 (.3اصختبار )جدوف رقم 

 (3جدول رقم )
 األسئلة بالتوازي األسئلة بالتوازي ضوعالمو 

1.  Le genre et le nombre 1 – 2  55 – 56  

2.  Les articles définis et indéfinis 3 57  

3.  Les adjectifs démonstratifs 4  58 

4.  Le présent de l'indicatif 5 – 6 – 7  59 – 60 – 61  

5.  Les partitifs 8 – 9  62 – 63  

6.  La négation 10 – 11  64 – 65  

7.  L'infinitif 12 – 13  66 – 67  

8.  Les adjectifs possessifs 14  68 

9.  L'interrogation 15 – 16  69 – 70  

10.  Le futur simple 17 – 18  71 – 72  

11.  Le futur proche. 19 73 

12.  Le passé récent (proche) 20 74 

13.  Le présent continu 21 75 

14.  La coordination 22 76 

15.  Les verbes transitifs & intransitifs 23 77 

16.  Les pronoms personnels C.O.D & C.O.I 24 – 25  78 – 79   

17.  Les pronoms en& y 26 – 27  80 – 81  

18.  L'imparfait 28 – 29  82 – 83  

19.  Le passé composé + l'accord 30 – 31 – 32  84 – 85 – 86  

20.  La forme passive 33 – 34  87 – 88  

21.  Les verbes pronominaux 35 89 

22.  Les constructions impersonnelles 36 90 

23.  L'impératif + pronoms 37 – 38  91 – 92  

24.  Les prépositions 39 – 40 – 41 – 42  93 – 94 – 95 – 96   

25.  Les pronoms relatifs 43 – 44 – 45  97 – 98 – 99  

26.  Les adjectifs  indéfinis 46 100 

27.  Les expressions de temps 47 101 

28.  Les expressions de cause 48 102 

29.  Le plus-que-parfait 49 103 

30.  Le passé simple 50 104 

31.  Le conditionnel 51 – 52  105 – 106  

32.  Le subjonctif 53 – 54  107 – 108  
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 عينة الدراسة
طالبة في قسم اللغة الفرنسية في المستوى  45تكونت عينة هذه الدراسة من 

الخامس، و السادس، و السابع، و الثامن، و التاسع، و العاشر، و تم تطبيق 
اصختبار على طالبات تلك المستويات بطريقة عشوائية، كما تم اختيار وقت تطبيق 

 اصختبار على كل مستوى. 
 

 اإلحصائي التحليل
لتحديد مدى تحصيل طالبات الترجمة من القواعد النحوية الفرنسية فقد تم حساب 

قاعدة  32مجموع اإلجابات الخاطئة في اصختبار ككل و نظرا ألن اصختبار يشمل 
بالنسبة لكل مستوى و للمستويات  نحوية فقد حسبت النسبة المئوية لكل قاعدة

الحاسب اآللي و استخدمت الحزمة  ، كما تم إدخاف المعلومات فيالست
لحساب المتوسط و الوسيط و اصنحراف المعياري و  « SPSS »اإلحصائية 

الخطأ المعياري و المدى لكل قاعدة و لالختبار ككل، باإلضافة إلى إجراء تحليل 
التباين األحادي لمقارنة المستويات الست من حيث متوسط األخطاء التي وقعت 

 فيها الطالبات. 
 تائج الدراسةن

 

أوص : توض  النتائج اإلحصائية للدراسة بأن الطالبات في المستويات الست قد 
من القواعد النحوية الفرنسية و كانت نسبة تحصيل  ٪57تمكن من تحصيل 
، ٪61، و الثامن  ٪ 47، و السابع  ٪60، و السادس  ٪ 57المستوى الخامس 

 ب(.4أ(،)4موضحة بالجداوف رقم )، كما هي  ٪ 59، و العاشر  ٪ 60و التاسع 
 أ( – 4جدول رقم )

المستوى 

 الخامس

المستوى 

 السادس

المستوى 

 السابع

المستوى 

 الثامن

المستوى 

 التاسع

المستوى 

 العاشر

57٪  60٪  47٪  61٪  ٪60  59٪  
 

 ب( – 4جدول رقم )
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ثانيا : للتمكن من تحديد القواعد النحوية التي تمكنت الطالبة ذات المستوى 

لمتوسط في المستويات الست من تحصيلها، سوف نستخدم الوسيط في عرض ا
( أن الطالبة ذات المستوى المتوسط في المستوى 5النتائج، و يتضـ  من جدوف )

،  ٪ 51‚85درجة وكانت النسبة المئوية لتحصيلها  56الخامس قد حصلت على 
ة لتحصيلها درجة وكانت النسبة المئوي 60و في المستوى السادس حصلت على 

درجة وكانت النسبة المئوية  55، و في المستوى السابع حصلت على  ٪ 55‚5
درجة  66، و في المستوى الثامن و التاسع حصلت على  ٪ 50‚9لتحصيلها 

، و في المستوى العاشر حصلت على  ٪ 61‚1وكانت النسبة المئوية لتحصيلها 
لت و بشكل عام، حص.  ٪60‚1درجة وكانت النسبة المئوية لتحصيلها  60

، أي  ٪ 55‚5، وكانت النسبة المئوية للتحصيل درجة 60الطالبة المتوسطة على 
أنه ص توجد فروق ذات دصلة إحصائية بين متوسط أخطاء الطالبات في المستويات 

 الست.
 
 
 

 (5جدول رقم )
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 المدى الوسيط االنحراف المعياري  المتوسط 
 96 – 51 56 15‚5334 61‚5714 المستوى الخامس 
 87 – 40 60 16‚6761 64‚9091 المستوى السادس
 57 – 40 55 7‚2078 50‚4286 المستوى السابع
 82 – 53 66 9‚7245 65‚8333 المستوى الثامن
 84 – 44 66 16‚3707  65‚0000 المستوى التاسع
 85 – 39 65 14‚3246 63‚222 المستوى العاشر
 96- 39 60 14‚1645 61‚8936 المستويات الست

 

ثالثا : بالنسبة للتجانس بين درجات أفراد المستوى الواحد و أفراد المستويات كلها، 
( أن 6فقد تم حسابها عن طريق اصنحراف المعياري، و يتض  من جدوف رقم )

 16‚6761بالنسبة للمستوى الخامس، و  15‚5334اصنحراف المعياري كان 
 9‚7245النسبة للمستوى السابع، و ب 7‚2078بالنسبة للمستوى السادس، و 
 14‚3246بالنسبة للمستوى التاسع، و  16‚3707بالنسبة للمستوى الثامن، و 
 بالنسبة للمستويات الست.  14‚1645بالنسبة للمستوى العاشر، و 

 (6جدول رقم )
 

االنحراف المعياري

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

n5 n6 n7 n8 n9 n19

المستويات

Series1
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رابعا : لمعرفة نقاط القوة و الضعف لدى الطالبات الترجمة في جميع المستويات 
ا بحساب النسبة المئوية لكل قاعدة نحوية منفصلة و قد خلصنا إلى النتيجة فقد قمن

 (.7الموضحة في جدوف رقم )
خامسا : بحساب الوسيط للنسب المئوية لتحصيل الطالبات من القواعد النحوية 

قاعدة نحوية  17مما يعني أن تحصيل الطالبات لـ  58‚74الفرنسية فقد وجد أنه 
 (.8ما يتض  من الجدوف رقم )أساسية تحت المتوسط ك

 (7جدول رقم )
 النسبة المئوية القاعدة

Le genre et le nombre 3‚61 ٪ 

Les articles définis et indéfinis 4‚70٪ 

Les adjectifs démonstratifs 5‚62 ٪ 

Le présent de l'indicatif 2‚71 ٪ 

Les partitifs 5‚85 ٪  

La négation 5‚85 ٪  

L'infinitif 9‚57 ٪ 

Les adjectifs possessifs 1‚76 ٪ 

L'interrogation 63 ٪ 

Le futur simple 2‚60 ٪ 

Le futur proche. 3‚69 ٪ 

Le passé récent (proche) 1‚51 ٪ 

Le présent continu 4‚70٪ 

La coordination 5‚46 ٪ 

Les verbes transitifs & intransitifs 8‚48 ٪ 

Les pronoms personnels C.O.D & C.O.I 5‚58 ٪ 

Les pronoms en& y 1‚51 ٪ 

L'imparfait 6‚59 ٪ 

Le passé composé + l'accord 6‚44 ٪ 

La forme passive 2‚56 ٪ 

Les verbes pronominaux 8‚48 ٪ 

Les constructions impersonnelles 5‚87 ٪ 

L'impératif + pronoms 1‚51 ٪ 

Les prépositions 8‚58 ٪ 

Les pronoms relatifs 6‚52 ٪ 

Les adjectifs  indéfinis 7‚89 ٪ 

Les expressions de temps 59 ٪ 

Les expressions de cause 2‚77 ٪ 

Le plus-que-parfait 5‚54 ٪ 

Le passé simple 6‚38 ٪ 

Le conditionnel 2‚35 ٪ 

Le subjonctif 7‚26 ٪ 
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 (8جدول رقم )
 

 النسبة المئوية الموضوع 

1.  Le subjonctif 7‚26 ٪ 

2.  Le conditionnel 2‚35 ٪ 

3.  Le passé simple 6‚38 ٪ 

4.  Le passé composé + l'accord 6‚44 ٪ 

5.  La coordination 5‚46 ٪ 

6.  Les verbes transitifs & intransitifs 8‚48 ٪ 

7.  Les verbes pronominaux 8‚48 ٪ 

8.  Le passé récent (proche) 1‚51 ٪ 

9.  L'impératif + pronoms 1‚51 ٪ 

10.  Les pronoms relatifs 6‚52 ٪ 

11.  Le plus-que-parfait 5‚54 ٪ 

12.  Les pronoms en& y 1‚55 ٪ 

13.  La forme passive 2‚56 ٪ 

14.  L'infinitif 9‚57 ٪ 

15.  Les partitifs 5‚58 ٪ 

16.  La négation 5‚58 ٪ 

17.  Les pronoms personnels C.O.D & C.O.I 5‚58 ٪ 

18.  Les prépositions 8‚58 ٪ 

19.  Les expressions de temps 59 ٪ 

20.  L'imparfait 6‚59 ٪ 

21.  Le futur simple 2‚60 ٪ 

22.  Le genre et le nombre 3‚61 ٪ 

23.  Les adjectifs démonstratifs 5‚62 ٪ 

24.  L'interrogation 63 ٪ 

25.  Le futur proche. 3‚69 ٪ 

26.  Le présent continu 4‚70٪ 

27.  Les articles définis et indéfinis 4‚70٪ 

28.  Le présent de l'indicatif 2‚71 ٪ 

29.  Les adjectifs possessifs 1‚76 ٪ 

30.  Les expressions de cause 2‚77 ٪ 

31.  Les constructions impersonnelles 5‚87 ٪ 

32.  Les adjectifs  indéfinis 7‚89 ٪ 
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كل قاعدة نحوية ل ن المستويات الستحصيل كل مستوى مسادسا : قمنا بحساب ت
لعمل مقارنة بين المستويات و لمعرفة نقاط الضعف و القوة في كل مستوى كما 

 (.9هو موض  من جدوف رقم )
 (9جدول رقم )

 
المستوى  

 الخامس

المستوى 

 السادس

المستوى 

 السابع

المستوى 

 الثامن

المستوى 

 التاسع

المستوى 

 العاشر

٪82‚142 1القاعدة   692‚57٪  50٪  65٪  55٪  111‚62٪  

٪64‚285 2القاعدة   384‚65٪  333‚83٪  80٪  60٪  777‚77٪  

٪42‚557 3القاعدة   864‚53٪  333‚58  80٪  70٪  666‚66٪  

٪57‚142 4القاعدة   641‚75٪  666‚66٪  333‚73٪  333‚63٪  222‚72٪  

٪71‚428 5القاعدة   923‚51٪  5‚62٪  60٪  70٪  777‚52٪  

٪67‚857 6القاعدة   769‚55٪  666‚41٪  85٪  65٪  222‚47٪  

٪64‚285 7القاعدة   846‚53٪  833‚45٪  70٪  70٪  777‚52٪  

٪85‚714 8القاعدة   23‚62٪  333‚58٪  70٪  80٪  333‚83٪  

٪75 9القاعدة   538‚61٪  50٪  55٪  70٪  222‚72٪  

٪60‚714 10القاعدة   307‚67٪  50٪  65٪  60٪  555‚55٪  

٪92‚857 11القاعدة   923‚76٪  333‚33٪  70٪  70٪  555‚55٪  

٪64‚285 12القاعدة   153‚46٪  333‚33  60٪  40٪  111‚61٪  

٪50 13القاعدة   076‚73٪  333‚58٪  100٪  70٪  111‚61٪  

٪35‚714 14القاعدة   461‚38٪  666‚41٪  50٪  60٪  555‚55٪  

٪35‚714 15القاعدة   846‚53٪  50٪  30٪  40٪  666‚66٪  

٪50 16القاعدة   461‚63٪  166‚54٪  65٪  55٪  888‚63٪  

٪67‚857 17القاعدة   50٪  333‚33٪  65٪  70٪  222‚47٪  

٪42‚857 18القاعدة   23‚69٪  166‚54٪  50٪  55٪  666‚66٪  

٪54‚761 19القاعدة   153‚46٪  444‚44٪  333‚43٪  40٪  333‚33٪  

٪32‚142 20القاعدة   153‚46٪  666‚66٪  75٪  65٪  666‚66٪  

٪57‚142 21القاعدة   307‚42٪  25٪  60٪  70٪  05٪  

٪92‚857 22القاعدة   461‚88٪  333‚83٪  90٪  80٪  888‚88٪  

٪60‚714 23القاعدة   923‚51٪  50٪  45٪  35٪  555‚55٪  

٪46‚428 24القاعدة   692‚57٪  166‚54٪  70٪  60٪  5‚62٪  

٪54‚761 25القاعدة   874‚58٪  333‚33٪  333‚53٪  50٪  703‚53٪  

٪78‚571 26القاعدة   461‚88٪  333‚83٪  80٪  90٪  100٪  

٪64‚285 27القاعدة   846‚53٪  50٪  70٪  50٪  111‚61٪  

٪57‚142 28القاعدة   461‚88٪  333‚58٪  90٪  90٪  222‚72٪  

٪64‚285 29القاعدة   307‚42٪  333‚33  40٪  70٪  222‚72٪  

٪35‚714 30القاعدة   23‚19٪  333‚33٪  30٪  60٪  111‚61٪  

٪39‚285 31القاعدة   692‚32٪  5‚12٪  50٪  45٪  777‚27٪  

٪21‚428 32لقاعدة ا  923‚26٪  5‚12٪  35٪  30٪  555‚30٪  
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بحساب الوسيط للنسب المئوية لتحصيل الطالبات من القواعد النحوية الفرنسية و 
 :  فقد وجد أن(  58‚74)
كان قاعدة نحوية أساسية  16لـ المستوى الخامس  في تحصيل الطالبات  - 1

 (.10تحت المتوسط كما يتض  من الجدوف رقم )
 (10ول )جد

 

 المستوى الخامس  

٪92‚857 11القاعدة   .1  

٪92‚857 22القاعدة   .2  

٪85‚714 8القاعدة   .3  

٪82‚142 1القاعدة   .4  

٪78‚571 26القاعدة   .5  

٪75 9القاعدة   .6  

٪71‚428 5القاعدة   .7  

٪67‚857 6القاعدة   .8  

٪67‚857 17القاعدة   .9  

٪64‚285 2القاعدة   .10  

٪64‚285 7القاعدة   .11  

٪64‚285 12القاعدة   .12  

٪64‚285 27القاعدة   .13  

٪64‚285 29القاعدة   .14  

٪60‚714 10القاعدة   .15  

٪60‚714 23القاعدة   .16  

٪57‚142 4القاعدة   .17  

٪57‚142 21القاعدة   .18  

٪57‚142 28القاعدة   .19  

٪54‚761 19القاعدة   .20  

٪54‚761 25القاعدة   .21  

٪50 13القاعدة   .22  

٪50 16القاعدة   .23  

٪46‚428 24القاعدة   .24  

٪42‚557 3القاعدة   .25  

٪42‚857 18القاعدة   .26  

٪39‚285 31القاعدة   .27  

٪35‚714 14القاعدة   .28  

٪35‚714 15القاعدة   .29  

٪35‚714 30القاعدة   .30  

٪32‚142 20القاعدة   .31  

٪21‚428 32القاعدة   .32  
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كان قاعدة نحوية أساسية  19لـ المستوى السادس  في تحصيل الطالبات  - 2
 (.11ن الجدوف رقم )تحت المتوسط كما يتض  م

 (11جدول )
 المستوى السادس  

٪88‚461 13القاعدة   .1  

٪88‚461 18القاعدة   .2  

٪88‚461 14القاعدة   .3  

٪76‚923 7القاعدة   .4  

٪75‚641 1القاعدة   .5  

٪73‚076 27القاعدة   .6  

٪69‚23 21القاعدة   .7  

٪67‚307 2القاعدة   .8  

٪65‚384 22القاعدة   .9  

٪63‚461 23القاعدة   .10  

٪62‚23 6قاعدة ال  .11  

٪61‚538 17القاعدة   .12  

٪58‚874 3القاعدة   .13  

٪57‚692 11القاعدة   .14  

٪57‚692 24القاعدة   .15  

٪55‚769 9القاعدة   .16  

٪53‚864 8القاعدة   .17  

٪53‚846 5القاعدة   .18  

٪53‚846 10القاعدة   .19  

٪53‚846 31القاعدة   .20  

٪51‚923 26القاعدة   .21  

٪51‚923 16القاعدة   .22  

٪05 4القاعدة   .23  

٪46‚153 12القاعدة   .24  

٪46‚153 28القاعدة   .25  

٪46‚153 19القاعدة   .26  

٪42‚307 25القاعدة   .27  

٪42‚307 15القاعدة   .28  

٪38‚461 29القاعدة   .29  

٪32‚692 20القاعدة   .30  

٪26‚923 32القاعدة   .31  

٪19‚23 30القاعدة   .32  

 



 19 

كان قاعدة نحوية أساسية  26لـ المستوى السابع  في تحصيل الطالبات  - 3
 (.12تحت المتوسط كما يتض  من الجدوف رقم )

 

 (12جدول )
 المستوى السابع  

٪83‚333 18القاعدة   .1  

٪83‚333 16القاعدة   .2  

٪83‚333 19القاعدة   .3  

٪66‚666 7القاعدة   .4  

٪66‚666 31القاعدة   .5  

٪62‚5 1القاعدة   .6  

٪58‚333 14القاعدة   .7  

٪58‚333 2القاعدة   .8  

٪58‚333 3القاعدة   .9  

٪58‚333 15القاعدة   .10  

٪54‚166 9القاعدة   .11  

٪54‚166 5القاعدة   .12  

٪54‚166 12القاعدة   .13  

٪50 13القاعدة   .14  

٪50 22القاعدة   .15  

٪50 23القاعدة   .16  

٪50 24القاعدة   .17  

٪50 4القاعدة   .18  

٪50 25القاعدة   .19  

٪45‚833 21القاعدة   .20  

٪44‚444 10القاعدة   .21  

٪41‚666 27القاعدة   .22  

٪41‚666 11 القاعدة  .23  

٪33‚333 6القاعدة   .24  

٪33‚333 17القاعدة   .25  

٪33‚333 8القاعدة   .26  

٪33‚333 28القاعدة   .27  

٪33‚333 29القاعدة   .28  

٪33‚333 20القاعدة   .29  

٪25 26القاعدة   .30  

٪12‚5 32القاعدة   .31  

٪12‚5 30القاعدة   .32  



 20 

ان كقاعدة نحوية أساسية  11لـ المستوى الثامن  في تحصيل الطالبات  - 4
 (.13تحت المتوسط كما يتض  من الجدوف رقم )

 

 (13جدول )
 المستوى الثامن  

٪100 12القاعدة   .1  

٪90 27القاعدة   .2  

٪90 29القاعدة   .3  

٪85 1القاعدة   .4  

٪80 16القاعدة   .5  

٪80 19القاعدة   .6  

٪80 8القاعدة   .7  

٪75 21القاعدة   .8  

٪73‚333 7القاعدة   .9  

٪70 14القاعدة   .10  

٪70 2القاعدة   .11  

٪70 9القاعدة   .12  

٪70 6القاعدة   .13  

٪70 28القاعدة   .14  

٪65 18القاعدة   .15  

٪65 15القاعدة   .16  

٪65 23القاعدة   .17  

٪65 24القاعدة   .18  

٪60 31القاعدة   .19  

٪60 5القاعدة   .20  

٪60 10القاعدة   .21  

٪55 3القاعدة   .22  

٪53‚333 17القاعدة   .23  

٪50 13القاعدة   .24  

٪50 4القاعدة   .25  

٪05 32القاعدة   .26  

٪45 11القاعدة   .27  

٪43‚333 25القاعدة   .28  

٪40 20القاعدة   .29  

٪35 30القاعدة   .30  

٪30 22القاعدة   .31  

٪30 26القاعدة   .32  



 21 

كان قاعدة نحوية أساسية  11لـ المستوى التاسع  في تحصيل الطالبات  - 5
 (.14تحت المتوسط كما يتض  من الجدوف رقم )

 
 (14جدول )

 المستوى التاسع  

٪90 32القاعدة   .1  

٪90 25القاعدة   .2  

٪80 21القاعدة   .3  

٪80 3القاعدة   .4  

٪70 29القاعدة   .5  

٪70 16القاعدة   .6  

٪70 8القاعدة   .7  

٪70 7القاعدة   .8  

٪70 2القاعدة   .9  

٪70 6القاعدة   .10  

٪70 23القاعدة   .11  

٪70 10القاعدة   .12  

٪70 20القاعدة   .13  

٪65 19القاعدة   .14  

٪65 5القاعدة   .15  

٪36‚333 1القاعدة   .16  

٪60 27القاعدة   .17  

٪60 14القاعدة   .18  

٪60 28القاعدة   .19  

٪60 13القاعدة   .20  

٪60 30القاعدة   .21  

٪55 12القاعدة   .22  

٪55 15القاعدة   .23  

٪55 24القاعدة   .24  

٪50 4القاعدة   .25  

٪50 11القاعدة   .26  

٪45 22القاعدة   .27  

٪40 9القاعدة   .28  

٪40 18القاعدة   .29  

٪40 31القاعدة   .30  

٪35 17القاعدة   .31  

٪30 26القاعدة   .32  



 22 

كان قاعدة نحوية أساسية  13لـ المستوى العاشر  في تحصيل الطالبات  - 6
 (.15تحت المتوسط كما يتض  من الجدوف رقم )

 

 (15جدول )
 المستوى العاشر  

٪100 11القاعدة   .1  

٪88‚888 12القاعدة   .2  

٪83‚333 7القاعدة   .3  

٪77‚777 25القاعدة   .4  

٪72‚222 3القاعدة   .5  

٪72‚222 2القاعدة   .6  

٪72‚222 9القاعدة   .7  

٪72‚222 18القاعدة   .8  

٪66‚666 21القاعدة   .9  

٪66‚666 5القاعدة   .10  

٪66‚666 14القاعدة   .11  

٪66‚666 13القاعدة   .12  

٪63‚888 1القاعدة   .13  

٪62‚5 24القاعدة   .14  

٪62‚111 32القاعدة   .15  

٪61‚111 10القاعدة   .16  

٪61‚111 20القاعدة   .17  

٪61‚111 22القاعدة   .18  

٪61‚111 31القاعدة   .19  

٪55‚555 6القاعدة   .20  

٪55‚555 23القاعدة   .21  

٪55‚555 19القاعدة   .22  

٪55‚555 15القاعدة   .23  

٪53‚703 4القاعدة   .24  

٪52‚777 29القاعدة   .25  

٪52‚777 8القاعدة   .26  

٪50 30القاعدة   .27  

٪47‚222 16القاعدة   .28  

٪47‚222 27القاعدة   .29  

٪33‚333 28القاعدة   .30  

٪30‚555 26القاعدة   .31  

٪27‚777 17القاعدة   .32  
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 :سابعا : كان تحصيل الطالبات في الست مستويات 
كما هو   « Le genre et le nombre »من القاعدة النحوية الخاصة بـ   - 1

 ب(.-16أ( و )-16)وف رقم االجدموض  في 
 أ(-16)جدول رقم 

 

المستوى  

 الخامس

المستوى 

 السادس

المستوى 

 السابع

المستوى 

 الثامن

المستوى 

 التاسع

المستوى 

 العاشر

القاعدة 

1 142‚82٪  692‚57٪  50٪  65٪  55٪  111‚62٪  
 

 ب(-16)جدول رقم 
قاعدة 1
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 العاشر التاسع الثامن السابع السادس الخامس

قاعدة 1

 

كما   « Les articles définis et indéfinis »من القاعدة الخاصة بـ   - 2
 ب(.-17أ( و )-17الجداوف رقم )هو موض  في 

 

 أ(-17جدول رقم )
المستوى  

 الخامس

مستوى ال

 السادس

المستوى 

 السابع

المستوى 

 الثامن

المستوى 

 التاسع

المستوى 

 العاشر

القاعدة 

2 285‚64٪  384‚65٪  333‚83٪  80٪  60٪  777‚77٪  
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 ب(-17جدول رقم )

قاعدة 2
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 العاشر التاسع الثامن السابع السادس الخامس

قاعدة 2

 

  « Les adjectifs démonstratifs »من القاعدة النحوية الخاصة بـ   - 3
 .ب(-18أ( و )-18)وف رقم االجدكما هو موض  في 

 

 (أ-18جدول رقم )

المستوى  

 الخامس

المستوى 

 السادس

المستوى 

 السابع

المستوى 

 الثامن

المستوى 

 التاسع

المستوى 

 العاشر

القاعدة 

3 557‚42٪  864‚53٪  333‚58  80٪  70٪  666‚66٪  
 

 ب(-18جدول رقم )
قاعدة 3
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 العاشر التاسع الثامن السابع السادس الخامس

قاعدة 3
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كما هو   « Le présent de l'indicatif »من القاعدة النحوية الخاصة بـ   - 4
 ب(.-19أ( و )-19)وف رقم االجد  في موض

 

 (أ-19جدول رقم )

المستوى  

 الخامس

المستوى 

 السادس

المستوى 

 السابع

المستوى 

 الثامن

المستوى 

 التاسع

المستوى 

 العاشر

٪57‚142 4القاعدة   641‚75٪  666‚66٪  333‚73٪  333‚63٪  222‚72٪  
 

 (ب-19جدول رقم )

قاعدة 4
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 العاشر التاسع الثامن السابع السادس الخامس

قاعدة 4

 
 

كما هو موض  في   « Les partitifs »من القاعدة النحوية الخاصة بـ   - 5
 ب(.-20أ( و )-20)وف رقم االجد

 

 (أ-20جدول رقم )

المستوى  

 الخامس

المستوى 

 السادس

المستوى 

 السابع

المستوى 

 الثامن

المستوى 

 التاسع

المستوى 

 العاشر

٪71‚428 5القاعدة   923‚51٪  5‚62٪  60٪  70٪  777‚52٪  
 

 

 

 

 

 

 

 (ب-20جدول رقم )
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قاعدة 5
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 العاشر التاسع الثامن السابع السادس الخامس

قاعدة 5

 

كما هو موض  في   « La négation »اعدة النحوية الخاصة بـ  من الق - 6
 ب(.-21أ( و )-21)وف رقم االجد

 (أ-21جدول رقم )

المستوى  

 الخامس

المستوى 

 السادس

المستوى 

 السابع

المستوى 

 الثامن

المستوى 

 التاسع

المستوى 

 العاشر

٪67‚857 6القاعدة   769‚55٪  666‚41٪  85٪  65٪  222‚47٪  
 

 (ب-21جدول رقم )

قاعدة 6
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 العاشر التاسع الثامن السابع السادس الخامس

قاعدة 6

 

كما هو موض  في   « L'infinitif »من القاعدة النحوية الخاصة بـ   - 7
 ب(.-22أ( و )-22)وف رقم االجد
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 (أ-22جدول رقم )

المستوى  

 الخامس

المستوى 

 السادس

المستوى 

 السابع

المستوى 

 الثامن

المستوى 

 التاسع

المستوى 

 العاشر

٪64‚285 7القاعدة   846‚53٪  833‚45٪  70٪  70٪  777‚52٪  
 

 (ب-22جدول رقم )

قاعدة 7
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 العاشر التاسع الثامن السابع السادس الخامس

قاعدة 7

 

كما هو   « Les adjectifs possessifs »من القاعدة النحوية الخاصة بـ   - 8
 ب(.-23أ( و )-23)وف رقم االجدموض  في 

 

 (أ-23جدول رقم )

المستوى  

 الخامس

المستوى 

 السادس

المستوى 

 السابع

المستوى 

 الثامن

المستوى 

 التاسع

المستوى 

 العاشر

٪85‚714 8القاعدة   23‚62٪  333‚58٪  70٪  80٪  333‚83٪  
 

 

 

 

 

 

 

 (ب-23جدول رقم )
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قاعدة 8
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 العاشر التاسع الثامن السابع السادس الخامس

قاعدة 8

 

كما هو موض    « L'interrogation »من القاعدة النحوية الخاصة بـ   - 9
 ب(.-24أ( و )-24)وف رقم االجدفي 

 (أ-24جدول رقم )

المستوى  

 الخامس

المستوى 

 السادس

المستوى 

 السابع

المستوى 

 الثامن

المستوى 

 التاسع

توى المس

 العاشر

٪75 9القاعدة   538‚61٪  50٪  55٪  70٪  222‚72٪  
 

 (ب-24جدول رقم )

قاعدة 9
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 العاشر التاسع الثامن السابع السادس الخامس

قاعدة 9

 



 29 

كما هو موض    « Le futur simple »من القاعدة النحوية الخاصة بـ   - 10
 ب(.-25أ( و )-25)وف رقم االجدفي 

 

 (أ-25جدول رقم )

المستوى  

 الخامس

المستوى 

 السادس

المستوى 

 السابع

المستوى 

 الثامن

توى المس

 التاسع

المستوى 

 العاشر

القاعدة 

10 714‚60٪  307‚67٪  50٪  65٪  60٪  555‚55٪  
 

 (ب-25جدول رقم )

قاعدة 10
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 العاشر التاسع الثامن السابع السادس الخامس

قاعدة 10

 
 

كما هو موض    « Le futur proche »من القاعدة النحوية الخاصة بـ   - 11
 ب(.-26أ( و )-26)وف رقم االجدفي 

 

 (أ-26جدول رقم )

المستوى  

 الخامس

المستوى 

 السادس

المستوى 

 عالساب

المستوى 

 الثامن

المستوى 

 التاسع

المستوى 

 العاشر

القاعدة 

11 857‚92٪  923‚76٪  333‚33٪  70٪  70٪  555‚55٪  
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 (ب-26جدول رقم )

قاعدة 11
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 العاشر التاسع الثامن السابع السادس الخامس

قاعدة 11

 

كما   « Le passé récent (proche) »من القاعدة النحوية الخاصة بـ   - 12
 ب(.-27أ( و )-27)وف رقم االجدهو موض  في 

 (أ-27جدول رقم )

 المستوى 

 الخامس

المستوى 

 السادس

المستوى 

 السابع

المستوى 

 الثامن

المستوى 

 التاسع

المستوى 

 العاشر

القاعدة 

12 285‚64٪  153‚46٪  333‚33  60٪  40٪  111‚61٪  
 

 (ب-27جدول رقم )

قاعدة 12
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 العاشر التاسع الثامن السابع السادس الخامس

قاعدة 12

 



 31 

كما هو   « Le présent continu »من القاعدة النحوية الخاصة بـ   - 13
 ب(.-28أ( و )-28)وف رقم االجدموض  في 

 

 (أ-28جدول رقم )

المستوى  

 الخامس

المستوى 

 السادس

المستوى 

 السابع

المستوى 

 الثامن

المستوى 

 التاسع

المستوى 

 العاشر

القاعدة 

13 50٪  076‚73٪  333‚58٪  100٪  70٪  111‚61٪  
 

 (ب-28جدول رقم )

قاعدة 13
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 العاشر التاسع الثامن السابع السادس الخامس

قاعدة 13

 
 

كما هو موض    « La coordination »من القاعدة النحوية الخاصة بـ   - 14
 ب(.-29أ( و )-29)ف رقم و االجدفي 

 

 (أ-29جدول رقم )

المستوى  

 الخامس

المستوى 

 السادس

المستوى 

 السابع

المستوى 

 الثامن

المستوى 

 التاسع

المستوى 

 العاشر

القاعدة 

14 714‚35٪  461‚38٪  666‚41٪  50٪  60٪  555‚55٪  
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 (ب-29جدول رقم )

قاعدة 14
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قاعدة 14

 

 & Les verbes transitifs »من القاعدة النحوية الخاصة بـ   - 15

intransitifs »   ب(.-30أ( و )-30)وف رقم االجدكما هو موض  في 
 

 (أ-30جدول رقم )

المستوى  

 الخامس

المستوى 

 السادس

المستوى 

 السابع

المستوى 

 الثامن

المستوى 

 التاسع

المستوى 

 العاشر

القاعدة 

15 714‚35٪  846‚53٪  50٪  30٪  40٪  666‚66٪  
 

 (ب-30جدول رقم )

قاعدة 15
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قاعدة 15

 



 33 

 Les pronoms personnels C.O.D »لقاعدة النحوية الخاصة بـ  من ا - 16

& C.O.I »   ب(.-31أ( و )-31)وف رقم االجدكما هو موض  في 
 

 (أ-31جدول رقم )

المستوى  

 الخامس

المستوى 

 السادس

المستوى 

 السابع

المستوى 

 الثامن

المستوى 

 التاسع

المستوى 

 العاشر

القاعدة 

16 50٪  461‚63٪  166‚54٪  65٪  55٪  888‚63٪  
 

 (ب-31جدول رقم )

قاعدة 16
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 العاشر التاسع الثامن السابع السادس الخامس

قاعدة 16

 

كما هو   « Les pronoms en& y »من القاعدة النحوية الخاصة بـ   - 17
 ب(.-32أ( و )-32)وف رقم االجدموض  في 

 

 (أ-32جدول رقم )

المستوى  

 الخامس

المستوى 

 السادس

المستوى 

 السابع

المستوى 

 الثامن

المستوى 

 التاسع

المستوى 

 العاشر

القاعدة 

17 785‚67٪  50٪  333‚33٪  65٪  70٪  222‚47٪  
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 (ب-32جدول رقم )

قاعدة17
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قاعدة17 

 

كما هو موض  في   « L'imparfait »من القاعدة النحوية الخاصة بـ   - 18
 ب(.-33أ( و )-33)وف رقم االجد

 (أ-33جدول رقم )

المستوى  

 الخامس

المستوى 

 السادس

المستوى 

 السابع

المستوى 

 الثامن

المستوى 

 التاسع

 المستوى

 العاشر

القاعدة 

18 857‚42٪  23‚69٪  166‚54٪  50٪  55٪  666‚66٪  
 

 (ب-33جدول رقم )

قاعدة 18
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قاعدة 18 

 



 35 

  « Le passé composé + l'accord »من القاعدة النحوية الخاصة بـ   - 19
 ب(.-34أ( و )-34)وف رقم االجدكما هو موض  في 

 

 (أ-34جدول رقم )

المستوى  

 الخامس

المستوى 

 السادس

المستوى 

 السابع

مستوى ال

 الثامن

المستوى 

 التاسع

المستوى 

 العاشر

القاعدة 

19 761‚54٪  153‚46٪  444‚44٪  333‚43٪  40٪  333‚33٪  
 

 (ب-34جدول رقم )

قاعدة 19
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 العاشر التاسع الثامن السابع السادس الخامس

قاعدة 19 

 

كما هو   « La forme passive »من القاعدة النحوية الخاصة بـ   - 20
 ب(.-35أ( و )-35)وف رقم االجدموض  في 

 

 (أ-35جدول رقم )

المستوى  

 الخامس

ستوى الم

 السادس

المستوى 

 السابع

المستوى 

 الثامن

المستوى 

 التاسع

المستوى 

 العاشر

القاعدة 

20 142‚32٪  153‚46٪  666‚66٪  75٪  65٪  666‚66٪  
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 (ب-35جدول رقم )

قاعدة 20
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 العاشر التاسع الثامن السابع السادس الخامس

قاعدة 20 

 

كما   « Les verbes pronominaux »من القاعدة النحوية الخاصة بـ   - 21
 ب(.-36أ( و )-36)وف رقم االجدهو موض  في 

 (أ-36جدول رقم )

المستوى  

 الخامس

المستوى 

 السادس

المستوى 

 السابع

المستوى 

 الثامن

المستوى 

 التاسع

المستوى 

 العاشر

القاعدة 

21 142‚57٪  307‚42٪  25٪  60٪  70٪  50٪  
 

 (ب-36جدول رقم )

قاعدة 21
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 العاشر التاسع الثامن السابع السادس الخامس

قاعدة 21 
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 Les constructions »من القاعدة النحوية الخاصة بـ   - 22

impersonnelles »    ب(.-37أ( و )-37)وف رقم االجدفي كما هو موض 
 

 (أ-37جدول رقم )

المستوى  

 الخامس

المستوى 

 السادس

المستوى 

 السابع

المستوى 

 الثامن

المستوى 

 التاسع

المستوى 

 العاشر

القاعدة 

22 857‚92٪  461‚88٪  333‚83٪  90٪  80٪  888‚88٪  
 

 (ب-37جدول رقم )

قاعدة 22
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 العاشر التاسع الثامن السابع السادس الخامس

قاعدة 22 

 
 

كما هو   « L'impératif + pronoms »من القاعدة النحوية الخاصة بـ   - 23
 ب(.-38أ( و )-38)وف رقم االجدموض  في 

 

 (أ-38جدول رقم )

المستوى  

 الخامس

المستوى 

 السادس

المستوى 

 السابع

المستوى 

 الثامن

المستوى 

 التاسع

المستوى 

 العاشر

القاعدة 

23 714‚60٪  923‚51٪  50٪  45٪  35٪  555‚55٪  
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 (أ-38جدول رقم )

قاعدة 23
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 العاشر التاسع الثامن السابع السادس الخامس

قاعدة 23 

 

كما هو موض    «Les prépositions »دة النحوية الخاصة بـ  من القاع - 24
 ب(.-39أ( و )-39)وف رقم االجدفي 

 (أ-39جدول رقم )

المستوى  

 الخامس

المستوى 

 السادس

المستوى 

 السابع

المستوى 

 الثامن

المستوى 

 التاسع

المستوى 

 العاشر

القاعدة 

24 428‚46٪  692‚57٪  166‚54٪  70٪  60٪  5‚62٪  
 

 (ب-39جدول رقم )

قاعدة 24
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 العاشر التاسع الثامن السابع السادس الخامس

قاعدة 24 
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كما هو   «Les pronoms relatifs »من القاعدة النحوية الخاصة بـ   - 25
 ب(.-40أ( و )-40)وف رقم االجدموض  في 

 

 (أ-40جدول رقم )

المستوى  

 الخامس

المستوى 

 السادس

المستوى 

 السابع

المستوى 

 الثامن

المستوى 

 التاسع

المستوى 

 العاشر

القاعدة 

25 761‚54٪  874‚58٪  333‚33٪  333‚53٪  50٪  703‚53٪  
 

 (ب-40جدول رقم )

قاعدة 25
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قاعدة 25

 
 

  Pronoms& adjectifs »من القاعدة النحوية الخاصة بـ   - 26

indéfinis »   ب(.-41أ( و )-41)وف رقم االجدكما هو موض  في 
 

 (أ-41جدول رقم )

المستوى  

 الخامس

المستوى 

 السادس

المستوى 

 السابع

المستوى 

 الثامن

المستوى 

 التاسع

المستوى 

 العاشر

القاعدة 

26 571‚78٪  461‚88٪  333‚83٪  80٪  90٪  100٪  
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 (ب-41جدول رقم )

قاعدة 26

0

20

40

60

80

100

120

 العاشر التاسع الثامن السابع السادس الخامس

قاعدة 26

 

كما   « Les expressions de temps »من القاعدة النحوية الخاصة بـ   - 27
 ب(.-42أ( و )-42)وف رقم االجدهو موض  في 

 (أ-42جدول رقم )

المستوى  

 الخامس

المستوى 

 السادس

المستوى 

 السابع

ى المستو

 الثامن

المستوى 

 التاسع

المستوى 

 العاشر

القاعدة 

27 285‚64٪  846‚53٪  50٪  70٪  50٪  111‚61٪  
 

 (ب-42جدول رقم )

قاعدة 27
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 العاشر التاسع الثامن السابع السادس الخامس

قاعدة 27
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كما   « Les expressions de cause »من القاعدة النحوية الخاصة بـ   - 28
 ب(.-43أ( و )-43)وف رقم االجدهو موض  في 

 

 (أ-43جدول رقم )

المستوى  

 الخامس

 المستوى

 السادس

المستوى 

 السابع

المستوى 

 الثامن

المستوى 

 التاسع

المستوى 

 العاشر

القاعدة 

28 142‚57٪  461‚88٪  333‚58٪  90٪  90٪  222‚72٪  
 

 (ب-43جدول رقم )

قاعدة 28
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 العاشر التاسع الثامن السابع السادس الخامس

قاعدة 28

 
 

كما هو   « Le plus-que-parfait »من القاعدة النحوية الخاصة بـ   - 29
 ب(.-44أ( و )-44)وف رقم االجدموض  في 

 

 (أ-44جدول رقم )

المستوى  

 الخامس

المستوى 

 السادس

المستوى 

 السابع

المستوى 

 الثامن

المستوى 

 التاسع

المستوى 

 العاشر

القاعدة 

29 285‚64٪  307‚42٪  333‚33  40٪  70٪  222‚72٪  
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 (ب-44جدول رقم )

قاعدة 29
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 العاشر التاسع الثامن السابع السادس الخامس

قاعدة 29

 
كما هو موض    « Le passé simple »من القاعدة النحوية الخاصة بـ   - 30
 ب(.-45أ( و )-45)وف رقم االجدفي 

 (أ-45جدول رقم )

المستوى  

 الخامس

المستوى 

 السادس

المستوى 

 السابع

المستوى 

 الثامن

المستوى 

 التاسع

المستوى 

 العاشر

القاعدة 

30 714‚35٪  23‚19٪  333‚33٪  30٪  60٪  111‚61٪  
 

 (ب-45جدول رقم )

قاعدة 30
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 العاشر التاسع الثامن السابع السادس الخامس

قاعدة 30
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موض  كما هو   « Le conditionnel »من القاعدة النحوية الخاصة بـ   - 31
 ب(.-46أ( و )-46)وف رقم االجدفي 

 

 (أ-46جدول رقم )

المستوى  

 الخامس

المستوى 

 السادس

المستوى 

 السابع

المستوى 

 الثامن

المستوى 

 التاسع

المستوى 

 العاشر

القاعدة 

31 285‚39٪  692‚32٪  5‚12٪  50٪  45٪  777‚27٪  
 

 (ب-46جدول رقم )

قاعدة 31
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قاعدة 31

 
 

كما هو موض  في   « Le subjonctif »من القاعدة النحوية الخاصة بـ   - 32
 ب(.-47أ( و )-47)وف رقم االجد

 

 (أ-47جدول رقم )

المستوى  

 الخامس

المستوى 

 السادس

المستوى 

 السابع

المستوى 

 الثامن

المستوى 

 التاسع

المستوى 

 العاشر

القاعدة 

32 428‚21٪  923‚26٪  5‚12٪  35٪  30٪  555‚30٪  
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 (ب-47جدول رقم )

قاعدة 32
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 مناقشة النتائج
 

يتض  من تحليل نتائج اختبار الطالبات ضعف شديد في مستوى تحصيلهن من 
، ٪57توى الخامس كانت نسبة تحصيلهن القواعد النحوية الفرنسية، فطالبات المس

، مما يدف على ضعف  ٪ 59و كانت نسبة تحصيل طالبات المستوى العاشر 
ك فرق يعتد به بين تأثير البرنامج التعليمي الذي تتعرض له الطالبات، فليس هنا

و العاشر مما يستلزم بالضرورة إعادة النظر في  الخامس طالبات كل من المستوى 
البرامج المطروحة، و طرق تدريسها و خصوصا و أن اصختبار لم يكن يضم سوى 
القواعد النحوية الفرنسية األساسية )تصريف األفعاف، و استخدام الضمائر، و 

النفي، و معرفة العدد و النوعية و التطابق، و حروف الجر، و اصستفهام، و 
اصسم الموصوف، و العطف، ...(، المدرجة في توصيف المقررات. و النتيجة 
المتوقعة لذلك هي ما وض  لنا من تحليل أخطاء الطالبات في اختيارات الترجمة 
أص  و هي ضعف المستوى و عدم المقدرة على تكوين جمل صحيحة في اللغة 
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، و عدم القدرة على التعبير باللغة الهدف، و في كثير من األحيان عدم الفرنسية
 فهم للنص الفرنسي، و من هذا المنطلق نطرح عدة تساؤصت :

  كيف يتسنى للطالبة الكتابة بلغة سليمة إن لم تكن ملمة بأبسط القواعد
 النحوية للغة الهدف كالتي وردت في هذه الدراسة ؟

 ترجمة و هي ضعيفة في اللغة األجنبية و ص كيف تتمكن الطالبة من ال
 تجيد فهمها و ص تحسن التعبير بها ؟

  هل التقصير من الطالبات ؟ 
  هل المنهج الدراسي هو السبب ؟ 
 هل هناك مشكلة من قبل المدرسات في كيفية توصيل المعلومة ؟ 
 هل هي منهجية التدريس ؟ 

 بوضعجابات. أما فيما يتعلق أسئلة كثيرة و تحتاج لعدة بحوث منفصلة لمعرفة اإل
 26تحصيل الطالبات لـ و كان ،  ٪ 47المستوى السابع الذي كانت نسبة تحصيله 

ثير تساؤصت عدة، كيف وصلت فهو ي ،قاعدة نحوية أساسية تحت المتوسط
 يصلن إلىالطالبات إلى المستوى السابع ؟ و كيف يتسنى لهن اصستمرار حتى 

 ن القسم ؟المستوى العاشر و التخرج م
و بدراسة سريعة لوضع القسم الفرنسي، و ذلك عن طريق عمل مقابالت مع 

  -الطالبات و أستاذات القسم، وجدنا أن هناك عدة أسباب لهذه المشكلة : 

ساعة أسبوعيا و لمدة ثالث فصوف  2عدد الساعات المقررة لمادة القواعد ) – 1
شرح جميع القواعد الالزمة و دراسية فقط( ص يوفر لألستاذة الوقت الكافي ل

الضرورية، مما يترتب عليه عدم إعطاء كل ما هو مدرج في وصف المقرر، و 
النتيجة الحتمية لذلك هو تخرج الطالبة و منحها شهادة البكالوريوس في الترجمة 

 مع العلم أن هناك قواعد نحوية كثيرة و ضرورية لعملية الترجمة لم تدرسها.
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فرن(،  298،  192، 191واعد النحوية الفرنسية )أن وصف منهج الق – 2
بمفهومة التقليدي، يحدد المعلومات الالزمة للمنهج، و يوزعها على الفصوف 
الدراسية، و يركز تركيزا شديد على كم كبير من المعلومات مقارنة بعدد الساعات 
المخصصة لتدريس المنهج، و يتطلب ذلك نوعية خاصة من الطالبات قادرة على 

ستيعاب هذا الكم من المعلومات بطريقة سريعة جدا و دون مراعاة الفروق الفردية ا
للطالبات، كم يتطلب نوعية خاصة من المدرسات قادرة على شرح كل تلك القواعد 

 و التأكد من فهم الطالبات لها في زمن قياسي.

نسية وجود خلل ما في منهجية التدريس، حيث تبدأ الطالبة بتعلم اللغة الفر  – 3
ساعة أسبوعيا في  20( بمعدف  48لمدة أربع فصوف دراسية )أنظر جدوف رقم 

ساعة أسبوعيا  12ساعة أسبوعيا في المستوى الثاني، و  18المستوى األوف، و 
ساعة أسبوعيا في المستوى الرابع، و من المفترض  8في المستوى الثالث، و 

 ستوى الحالي.نظريا أن يكون مستوى الطالبات أعلى بكثير من الم
 (48جدول رقم )

 المستوى الثاني المستوى األول
 الساعات المادة الساعات المادة

 3 االستماع 3 االستماع

 4 القراءة 4 القراءة

 2 بناء المفردات 3 بناء المفردات

 4 الكتابة 4 الكتابة

 3 الحديث  4 الحديث 

 2 القواعد 2 القواعد

 ساعة 18  ساعة 20 

 المستوى الرابع لثالثالمستوى ا
 الساعات المادة الساعات المادة

 2 االستماع 2 االستماع

 2 القراءة 3 القراءة

 2 الكتابة 3 الكتابة

 2 الحديث  2 الحديث 

   2 القواعد

 ساعات 8  ساعة 12 
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عدم وضوح األهداف المرجوة من تدريس مقررات المهارات اللغوية، فهي ص  – 4
الدراسي األوف نحو إعداد طالبات بغرض الترجمة، لذلك ص توجه منذ الفصل 

تستطيع الطالبة في معظم األحيان ربط ما تتعلمه في تلك المهارات بالترجمة 
 فتدرس لتنج  في المقرر و تنساه فيما بعد. 

طريقة التدريس المتبعة في القسم، بشكل عام، و لجميع المهارات اللغوية،  - 5
ير، و لم نجد عند كثير من األستاذات حتى مجرد الرغبة في تقليدية جدا و ص تتغ

التطوير و اصستفادة من وسائل التعليم الحديثة التي تجذب الطالبات و تحببهم في 
المواد العلمية. باإلضافة إلى أن معظم مواد المهارات اللغوية مكتوبة بخط اليد و 

بة، في معظم األحيان، مصورة و نمط األسئلة فيها مكرر بحيث يصعب على الطال
 التفريق بين مادتي القراءة و اصستماع.

، حيث أن الوحدات  « Rue Lecourbe »عدم صالحية الكتاب المقرر  – 6
ساعة أسبوعيا، مما يضطر األستاذة إلى عمل مالزم إضافية  20المقررة ص تغطي 

ليه عدم عن طريق تصوير أوراق من كتب خارجية مختلفة و توزيعها مما يترتب ع
تنظيم المعلومات و عدم ترتيبها في ذهن الطالبة صختالف األسلوب و تباين درجة 

 الصعوبة بين الكتب و بعضها.

 توقف دراسة المهارات اللغوية بعد المستوى الرابع. – 7

تبسيط نصوص الترجمة من قبل بعض المدرسات لتفادي القواعد النحوية  – 8
 تها.التي لم تتمكن الطالبة من دراس

عدم التنسيق و التعاون بين أستاذات المهارات اللغوية األخرى من أهم  – 9
األسباب في وجود تلك المشكلة، حيث أنه كان من المفترض أن تحصل الطالبة 
على كل ما لم تقم بدراسته في مادة القواعد النحوية في مادة الكتابة كنوع من 

 التطبيق.
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القاعات الدراسية الكافية حيث أن عدد عدم وجود المعامل المجهزة و  – 10
الطالبات يتزايد و أعداد الغرف و المعامل ثابتة و أعداد المدرسات في تناقص. 
كما أن اصنترنت لم تصل بعد إلى مركز الدراسات الجامعية للبنات مما يعيق 

 تدريب الطالبات لالستفادة من مواقع التدريب المجانية على الشبكة العنكبوتية.
 

 توصياتال
  -توصي الدراسة بضرورة : 

 زيادة عدد الساعات المقررة لدراسة مادة القواعد النحوية. – 1

 إيجاد مواد علمية و كتب مستقلة موجهة لطالبات الترجمة. – 2

التنسيق و التعاون بين أستاذات مادة القواعد و أستاذات مواد المهارات  – 3
 حيث تكمل المواد بعضها البعض.اللغوية على مستوى أفقي و مستوى رأسي ب

تقديم الملفات األكاديمية للمواد في نهاية كل فصل دراسي بحيث تتضمن  – 4
أهداف المادة العلمية و تفصيلها و توزيعها على األسابيع الدراسية، و طرق 
التدريس، و التجديدات التي أضافتها على طريقة عرض المنهج للطالبات 

ية الحديثة، الفصوف الذكية،...( و أسلوب تقويم )استخدام الوسائل التعليم
الطالبات، و توزيع الدرجات، و السياسة الواجب اصلتزام بها كما هو موض  في 

 (.2ملحق رقم )

تعديل الخطة الدراسية و فصل قسم اللغة اإلنجليزية عن قسم اللغة الفرنسية  – 5
ارس المملكة و بالتالي صختالف اللغتين، حيث أن اللغة اإلنجليزية تدرس في مد

تلتحق طالبة اللغة اإلنجليزية بالكلية و عندها خلفية عن اللغة على العكس من 
 اللغة الفرنسية التي يبدأ تدريسها من الصفر.

 استمرار دراسة مواد المهارات اللغوية بعد المستوى الرابع. – 6
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ثة، و ذلك عن تطوير منهجية التدريس و استخدام الوسائل التعليمية الحدي – 7
طريق إلزام األستاذات ببرامج و ورش عمل و دورات في مجاف استخدام تكنولوجيا 
المعلومات و اصتصاصت في التعليم لتحسين األداء، و إلعداد كوادر مدربة و 
متخصصة في هذا المجاف لنشر فكر جديد و أساليب حديثة لعملية التعليم و 

 مات و التقدم التكنولوجي السريع. التعلم، و مما يتالءم و عصر المعلو 

 تشجيع إجراء دراسات في بقية مواد المهارات اللغوية األخرى. – 8

 توفير الكتب و المراجع و الدوريات الفرنسية في مكتبة الجامعة. – 9

توفير معامل مجهزة بأجهزة الداتا شو، و الحاسبات اآللية، و شبكة  – 10
المعلمات اصستعانة بتكنولوجيا التعليم في اصنترنت، حتى يتسنى للطالبات و 

 العملية التعليمية.

إيجاد الوسائل و الطرق التي تحفز الطالبات على اإلقباف لدراسة اللغة و  – 11
ذلك عن طريق تكوين لجنة للنشاط الثقافي في الكلية لعمل المسابقات الثقافية، و 

ات، و لعمل اجتماعات بين إلصدار دورية شهرية خاصة بالقسم، و لتكريم المتفوق
على مشاكلهن و المساعدة على الطالبات و أعضاء هيئة التدريس للتعرف 

 ...حلها

عمل لجنة من القسم الفرنسي لإلشراف األكاديمي لبحث حاصت الطالبات  – 12
المتعثرات )مثاف المستوى السابع(، و محاولة مساعدتهن عن طريق ترتيب 

 تقوية.محاضرات إضافية أو دورات لل

 توفير من  دراسية للمعلمات باصتفاق مع الحكومة الفرنسية. – 13

 تكوين لجنة للجودة الشاملة لتحقيق األهداف التالية : – 14

 توجيه األنظمة اإلدارية لتحقيق أهداف الكلية.  -
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 تفعيل جهود منسوبي الكلية لتحقيق أهداف الكلية. -

ر المعلومات الالزمة صتخاذ القرارات التي تطبيق نظام لقياس األداء و ذلك لتوفي -
 من شأنها تحسين جودة األداء.

تخصيص الطاقات البشرية و الموارد المالية الالزمة لتطبيق إدارة الجودة  -
 الشاملة.

 إنشاء األجهزة و فرق العمل لتطوير الجودة. -

هام وضع نظام لمكافأة منسوبي الكلية المتميزين في تحسين جودة أداء الم -
 الموكلة إليهم.

وضع إستراتيجية للكلية تشمل تحديد رسالة الكلية و تحديد رؤيتها، و  – 15
إحداث تغيير في ثقافتها التنظيمية، و تحديد األهداف العامة و الفرعية مثل : 
األبحاث و خدمة المجتمع، و الدعوة للتمييز في التدريس، و مكافأة المدرس 

اد للقيام بالواجبات الموكلة إليهم، و توفير الدعم المالي الجيد، و تطوير قدرات األفر 
 و البشري للبرامج األكاديمية التي تعمل على تحقيق رسالة الكلية.
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 (1ملحق رقم )
                         (1القواعد )         كل اللغات  191

يبها األساسية باستخدام يهدف هذا المقرر إلى تزويد الطالب بقواعد اللغة الهدف وتراك
منهجية تركز على البعد التواصلي الوظيفي وفق المنهج المقرر ويتعرف الطالب على 
تركيب الجملة البسيطة وترتيب مكوناتها مع التركيز على االسم والفعل. ويدرس الطالب 
الضمائر وأدوات التعريف، والتنكير واالستفهام، والصفات وأسماء اإلشارة، والظروف، 

حروف الجر، والجنس والعدد. كما يدرس الطالب فئات األفعال الرئيسية وتصريفها مع و 
ضمائر الفاعل في أزمنة المضارع والماضي ويتعرف الطالب على أنواع الجمل البسيطة 

 واستخدامها والجمل االستفهامية وصيغة األمر والطلب، وتكوينها إثباتا ونفيًا. 
                         (2د )القواع         كل اللغات  192

يهدف المقرر إلى زيادة حصيلة الطالب من قواعد اللغة الهدف وتراكيبها ويتدرب على 
توظيفها في دراسة الجمل البسيطة وعناصرها المختلفة كالضمائر، والصفات، 
والظروف، وحروف الجر، واألفعال. كما يتعرف الطالب على عناصر الجملة المركبة 

في الجملة. ويدرس اسم الفاعل والمفعول به واألسماء ومشتقاتها واإلضافة،  ومواقعها
وأدوات المقارنة وصيغ التفضيل، واألفعال بأنواعها، كما يتوسع الطالب في دراسة 
األزمنة وتدرس كل هذه العناصر وفقا لألهداف الوظيفية التواصلية لكل وحدة دراسية. 

  191المتطلب السابق: 
                         (3القواعد )         ت كل اللغا 298

يهدف هذا المقرر إلى التعميق في دراسة قواعد اللغة ودراسة الجمل المركبة وتحليلها 
ودراسة الصيغ اللغوية المختلفة مثل: الشرط والتوكيد، والربط، والعطف، واالستثناء، 

غير المباشر، والمبني والنسبة، واالسم الموصول، والحال، واألسلوب المباشر و 
للمجهول والتمني وغيرها، ويتوسع الطالب في دراسة األزمنة ويتدرب على توظيف هذه 
العناصر في جمل مركبة ومتنوعة في نصوص متماسكة وتدرس كل هذه العناصر وفقا 

  193المتطلب السابق:   لألهداف الوظيفية التواصلية لكل وحدة تدريسية.
 (2ملحق رقم )

 ملف األكاديمينموذج لل
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