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  يوسنارف نابز شزومآ ياه هرود يارب سرد حرط

  .ي متفاوت براي دو دسته مخاطب با اهداف متفاوت پيشنهاد خواهد شد اين طرح مختصر، دو دوره در

  زبان فرانسوي يمومع هاي آموزش دوره. 1

 production(ر چهار مهارت صحبت كردن تمركز بر ه ،نابز دازآ ياه هاگشزومآ رد جيار ياه هرود دننامدر اين دوره، 

orale( گوش كردن ،)compréhension orale( ، خواندن)compréhension écrite ( و نوشتن)production 

écrite (خواهد بود .  

  مخاطبان دوره. 1.1

 قصد دارند در كه يدانشجويان هلمجزا ،دنا يوسنارف گنهرف و تايبدا ،نابز هب نادنم هقالع ي همه اين دوره مخاطبان
  .ي تحصيل دهند ادامه زبان فرانسوي هاي دانشگاه

  معرفي منابع. 2.1

1. Echo :  méthode  de  français,  écrit  par  J.  Girardet  et  J.  Pécheur,  avec  la 

collaboration de C. Gibbe, CLE International, Paris. 
2. Grammaire en dialogue, écrit par Claire Miquel, CLE International, Paris. 

  بندي پيشنهادي زمان. 3.1

بسته به وقت . هفته طول خواهد كشيد تا پنج سه و نيمساعت است كه هر ترم  20پيشنهادي براي هر ترم حدود  زمان
اي دو  هفته خواهد بود؛ يا هفته پنجي دوساعته برگزار كرد كه طول ترم  اي دو جلسه توان هفته آموزان، مي آزاد زبان

دو  آموزان در مدت به اين ترتيب، زبان .هفته به طول خواهد انجاميد سه و نيمبرگزار كرد كه هر ترم  ساعته سهي  سهجل
  .شركت كنند B2در سطح  DELFو  TEF ،TCFهاي  توانند در يكي از امتحان سال به سطحي خواهند رسيد كه مي

  زبان فرانسوي  يصصختهاي آموزش  دوره. 2

شود و زمان چنداني صرف آموختن سه  تأكيد مي ) compréhension écrite(خواندن در اين دوره، تنها بر مهارت 
 production(و نوشتن ) compréhension orale(، گوش كردن )production orale(صحبت كردن  مهارت

écrite( اي با دستور و واژگان زبان فرانسوي  ان را تا اندازهآموز ماه زبان 6توان در مدت  به اين ترتيب، مي. نخواهد شد
  .هاي فلسفي به زبان فرانسوي آمادگي پيدا كنند آشنا كرد كه براي خواندن متن

  مخاطبان دوره. 1.2



2 
 

ي خود را  نامه پاياناند كه قصد دارند  منداني ي الهيات دانشگاه تهران يا ديگر عالقه مخاطبان اين دوره دانشجويان دانشكده
  .هاي تخصصي به زبان فرانسوي را پيدا كنند خواهند تواناييِ خواندن متن زبان بنويسند يا مي ي متفكري فرانسوي درباره

  معرفي منابع. 2.2

  منابع عمومي. 1.2.2

1. Echo :  méthode  de  français,  écrit  par  J.  Girardet  et  J.  Pécheur,  avec  la 

collaboration de C. Gibbe, CLE International, Paris. 
2. Grammaire en dialogue, écrit par Claire Miquel, CLE International, Paris. 

  منابع تخصصي. 2.2.2

آموزشي، از  هاي كمك ، عالوه بر كتاب درسي و كتابزبان دازآ هاي در آموزشگاه هاي آموزش زبان فرانسوي در كالس
ي الهيات دانشگاه  دانشكده زبان هاي در كالس. شود آموزان استفاده مي شده براي زبان هاي داستانِ فرانسويِ ساده كتاب

هاي  از متن هاي داستان، جاي كتاب بهآموزان به مباحث فلسفي، كالمي و الهياتي،  ي مشترك زبان تهران، با توجه به عالقه
سطح  بهها  حجم و ميزان دشواريِ اين متن. خواهد شدها استفاده  ايِ مرتبط با اين موضوع ي دانشنامه كوتاه و ساده

ي هانري كربن يا  نوشته ي اسالمي تاريخ فلسفهتوان از  مي هام شش زا سپبراي مثال،  .بستگي خواهد داشتآموزان  زبان
  .آموزان استفاده كرد مرتبط با رشته و عاليق زبان يوسنارف ياه باتك رگيد

  بندي پيشنهادي زمان .3.2

بسته به وقت . ساعت است كه هر ترم سه و نيم تا پنج هفته طول خواهد كشيد 20پيشنهادي براي هر ترم حدود  زمان
اي دو  ي دوساعته برگزار كرد كه طول ترم پنج هفته خواهد بود؛ يا هفته اي دو جلسه توان هفته آموزان، مي آزاد زبان

 يكآموزان در مدت  به اين ترتيب، زبان. كه هر ترم سه و نيم هفته به طول خواهد انجاميد ساعته برگزار كرد ي سه جلسه
ي فلسفي و كالمي را به زبان  چندان پيچيده هاي نه بدون كمك مدرس متنتوانند  سال به سطحي خواهند رسيد كه مي

  . فرانسوي بخوانند

 امير افشارنيا

  


