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 وحده ضمان الجودة  

 (2020-2019)للعام األكاديمي دراسيتوصيف مقرر استرشادي ل (7) نموذج

 دمنهورجامعة / أكاديمية :
 التربيةكلية / معهد : 

 اللغة الفرنسيةقسم  : 
  بيانات المقرر -1

 الرمز الكودي :  

 (1)فلغويات اسم المقرر :  
Linguistique 

/Stylistique 

 الثالثةالفرقة / المستوى : 

اللغة التخصص : 
 الفرنسية

 

 عدد الوحدات الدراسية :    نظري         عملي       

 
 هدف المقرر : -2

 

يكتسب مهارات التعبير عن رأيه بأساليب -

 .مختلفة

 .يدرك مهارات التعبير المجازى-

 يتوصل إلى قراءة ما            -

 .بين السطور            

  :          المخرجات التعليمية المستهدفة -3
 .يتعرف على األساليب البالغية المختلفة .1  : المعرفة والفهم -أ

 .يشرح مواطن الجمال .2

 .يبين الجمال فى النص اللغوى- .3

 

يبتكر أساليب قادرة على توصيل  .1 :  المهارات الذهنية -ب

 .المعلومة

 .يعيد صياغة و بناء الُجمل .2

 .يفسر و يقارن بين األساليب المختلفة .3

 

 : والعمليةالمهارات المهنية  -جـ

     

يوضح مواطن القوة و الضعف فى  .1

 .التعبير اللغوى

 .يقارن بين األساليب المختلفة .2

 .يستخدم األساليب البالغية فى التعبير .3
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 .بين فئات المجتمع و األساليب التعبيرية المختلفة يربط1.     : المهارات العامة  -د 

 .يختار األساليب الُمثلى فى التعبير2.

 .يربط بين وضوح الفكرة و األسلوب البالغى3.
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 وى المقرر:محت -4
                     

 
 

1- Définition du mot style et de la 

stylistique : étude de l’intonation, 

du débit, de la pause, de l’accent 

tonique et de l’accent didactique. 

2- Le mot : analyse sémique, 

connotation, dénotation, prévision, 

équivocité, reprise nuancée, 

répétition et effets de sens. 

3- Les rimes étrangères et les rimes 

intenses.  

4- Les champs sémantiques, lexicaux et 

morphologiques : réseaux de 

significations.  

5- La métaphore, la métonymie, la 

synecdoque et la comparaison. 

6- Applications et devoirs commentés. 

7- Evaluation.  

8- Les jeux langagiers : syncope, 

apocope, anagramme et anaphore.  

9- Les expressions détournées : la 

périphrase, la litote, les effets 

d'intensité : l’hyperbole, la 

gradation, l’énumération, 

l’antiphrase. 

10- Les constructions nominales, la 

juxtaposition, la parataxe, l’asyndète, la 

polysyndète et l’ellipse.  

11- L’organisation logique du discours : 

le parallélisme, l'antithèse et le 

chiasme  

12- Applications et devoirs commentés. 

13- Le discours et la tonalité : 

pathétique et comique. 

14- Révision générale. 

15-Evaluation. 
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       أساليب التعليم والتعلم  -5

                
 المحاضرة            -

 المناقشة المفتوحة- 

 العصف الذهني- 

 العمل في مجموعات- 

 التدريب والممارسة- 

 التعلم الذاتى            -

 التعلم التفاعلى-          

          العرض الفعال-          

                                       

                                       

                                   

 تقويم الطــالب : -6

االختبارات التحريرية لتقييم التحصيل واألداء الكتابي - األساليب المستخدمة                      -أ

 .  للطالب

البحوث والتقارير لتقييم مهارات البحث  -

.والدراسة لدى الطالب  

  التوقيت                    -ب

30أعمال فصلية: توزيع الدرجات    -جـ  

120تحريرى:  

 
 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -7

 -MILLY, Jean : Poétique des textes,Paris, Armand  

Colin,1992 

- PIERROT, Anne -Herschberg: Stylistique de la 

prose, Paris, Belin, 1993  

-MOLINIE, Georges : Eléments de stylistique française, Paris, PUF,1986  

-ROBRIEUX, Jean-Jacques: Rhétorique et argumentation, Paris, Nathan, 

2000 

www.etudes-litteraires.com/bac-francais/figures-de-style.php 
 

 : ا.د غادة غتورىرئيس مجلس القسم العلمي   د.جالديس مصطفى د. ريهام عالء: منسق المقرر
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