مصفوفة مقرر  . :لغات

الفرقة :الثالثة

كود المقرر 2063:

3602-3600

الفصل الدراسي :الثانى

الهذف الؼبم هي الوقزر  :اكساب الطالب معارف ومهارات و دراسة أساسيات وقواعد اللغة األجنبية والمهارات اللغوية وارتباطها بالمجاالت الفنية المختلفة وتطبيق قواعد اللغة
في إنشاء موضوعات في مجال الفنون التطبيقية.
الوىضىػبت في األسجىع

أسبليت وطزق التقيين

استزاتيجية وطزق التؼلين والتؼلن

5

1

1

1

1

6

7

عرض توصيف ومحتوى المقرر

مفاهيم اللغة

مفاهيم اللغة

كيفية بناء الجمل اللغوية

كيفية بناء الجمل اللغوية

كيفية بناء الجمل اللغوية

المصطلحات الفنية في الفنون التطبيقية

امتحان اعمال انسنت

المصطلحات الفنية في الفنون التطبيقية

القيم الفنية في الحوارات اللغوية

كتابة الحوارات اللغوية المرتبطةبالفنون التطبيقية
كتابة الحوارات اللغوية المرتبطةبالفنون التطبيقية
كتابة الحوارات اللغوية المرتبطةبالفنون التطبيقية

امتحان نهاية الفصل الدراسى

هحبضزات
اسئله وهٌبقشه
تقبريز
حل هشكالت
هشبريغ تطجيقية
إجزاء ثحىث
تجبرة هؼولية
سيبرات هيذاًية
التؼلن التؼبوًي
التؼلن اإللكتزوًي
الؼصف الذهٌي
اهتحبى ًهبية الفصل الذراسى
تقيين هشزوػبت تصويوية
تكبليف ووججبت هٌشلية
هٌبقشبت وتقيين أداء صفي

ااهتحبى هٌتصف الفصل الذراسى
تقبريز
الوالحظة
الوقبثالت
التقىين الشخصي للطبلت

هلف اإلًجبس

8

جـ  -المهارات المهنية والعملية

9

ب )3يستنبط التفكير العلمي المتسلسل في عرض المشاكل و
تحليلها و حلها

51

ب )2يقارن ما بين البدائل للوصول ألفضل الحلول

55

ب -المهارات الذهنية (العقلية والفكرية) :

ب )1يصيغ موضوعات متخصصة باللغة األجنبية

51

أ )3يوضح طرق كتابة موضوعات فنية مختلفة

51

أ )2يشرح المحددات األساسية لقواعد اللغة

51

أ )1يذكر المصطلحات الفنية المختلفة في مجال الفنون التشكيلية

51

أ -المعرفة والفهم :

القيم الفنية في الحوارات اللغوية

الٌتبئج التؼليوية الوستهذفة هي الوقزر
استزاتيج
ية التؼلين
الوجبشز

استزاتيج
ية التؼلين
الغيز
هجبشز

استزاتيج
ية التؼلن
الذاتي

استزاتيج
ية التؼلن
التجزيجي

استزاتيجية
التؼلين والتؼلن
التفبػلي

التقىين
الختبهي
أو
الٌهبئي

التقىين الجٌبئي أو التكىيٌي

ج )1يطبق قواعد اللغة األجنبية في بناء موضوعات تتصل بالفنون
التطبيقية.

ج )2يستعمم انكمبيىتر و انبرامج انمتخصصت
ج )3يحاول انمشاركت في وضع خطط انعمم
د .المهارات العامة والقابلة للنقل:

د -0-يوضح رؤيته بقدرته على المناقشة والحوار
د 3-يعد التقارير واألبحاث المتخصصة باللغة األجنبية.
د 2-يجيذ إدارة انىقت ،إعذاد انجذاول انزمنيت و تطبيقها.

أستاذ المادة :د /على حلوة

