
 
 

 

 

 .لكلية التربية جامعة دمنهور الريادة والتميزمحليا وعالميا : رؤية الكلية

 

 كلية التربية –مجمع االبعادية  -دمنهور  –البحيرة 
 

 إعداد معلم مبدع يمتلك المعرفة النظرية والخبرة العملية وقادر على التنافس والتميز فى ضوء متطلبات سوقالعمل واالتجاهات العالمية.* رسالة الكلية

 * إعداد باحث تربوى قادر على انتاج المعرفة التربوية للبحوث العلمية عربيا وعالميا .
 .تقديم خدمات مجتمعية فى اطار القيم والعادات التى تخدم المجتمع من خالل التطوير المستمر للبرامج التعليمية وبرامج التنمية البشرية *
 

 

 وحده ضمان الجودة  

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

 دمنهورجامعة / أكاديمية : 
 التربيةكلية / معهد : 

 اللغة الفرنسيةقسم  : 
  بيانات المقرر -1

الرمز الكودي : 

F.315  

مقال أدبى اسم المقرر :  

 Poésieشعر
 الثالثةالفرقة / المستوى : 

اللغة التخصص : 

 الفرنسية

 

 عدد الوحدات الدراسية :    نظري         عملي       

 
 هدف المقرر : -2

 

 أن يتعرف على النص الشعرى و يدرك خصائصه.-

 يستطيع نقد و تحليل النص الشعرى.-

يربط بين تسلسل األفكار و -

 .عنها بأسلوب مجازىالتعبير 

  :          المخرجات التعليمية المستهدفة -3
 يتعرف على الفرق بين الشعر و النثر.1.  : المعرفة والفهم -أ

يتعرف على الخصائص المختلفة لألشكال الشعرية 2.

 المختلفة.

 يفهم األساليب البالغية و التعبيرية للنص الشعرى.3.

 
 

 يعيد ترتيب و بناء قصيدة.1. :  المهارات الذهنية -ب

 يقارن بين النصوص الشعرية المختلفة.2.

يحدد العناصر الرئيسية 3.

 للفكرة و كيفية توصيلها شعرياً.
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 مية.إعداد معلم مبدع يمتلك المعرفة النظرية والخبرة العملية وقادر على التنافس والتميز فى ضوء متطلبات سوقالعمل واالتجاهات العال* رسالة الكلية

 * إعداد باحث تربوى قادر على انتاج المعرفة التربوية للبحوث العلمية عربيا وعالميا .
 لبشرية.التنمية اتقديم خدمات مجتمعية فى اطار القيم والعادات التى تخدم المجتمع من خالل التطوير المستمر للبرامج التعليمية وبرامج  *
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 : والعمليةالمهارات المهنية  -جـ

     

 يكتشف المضامين الكامنة للنص.1.

 يكتشف جماليات النص الشعرى.2. 

 .يحلل النص الشعرى3.

 ينقد النصوص الشعرية.1.     : العامةالمهارات   -د 

 يربط بين النصوص الشعرية و التأثير على المتلقى.2.

 مع فريق لتحليل النص. يتواصل3.

 

 
 

 محتوى المقرر: -4
                     

 
 

1- Qu'est-ce qu'un poème ? Différents 

types de poésie : chansons, poèmes 

en prose, sonnets, odes, fables et 

vers libres. 

2-La rime:  structure et disposition.  

3- Les rimes étrangères et les rimes 

internes.  

4- Devoirs commentés et applications.  

5- Les différents types de vers et les 

différents types de strophes.  

6- Devoirs commentés et applications. 

7- Evaluation. 

8- L’intonation, la coupe, la césure : 

l’hémistiche, les accents rythmiques 

et les enjambements. 

9- Les différentes licences rythmiques : 

synérèse, diérèse et hiatus. 

10- Les figures musicales : anaphores, 

allitération, paronomase, écho et 

chiasme.  

11- Devoirs commentés et applications.  

12-La syntaxe, le thème et la musique.  

13- Devoirs commentés et applications. 

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-          
 

 الطــالب :تقويم  -6

االختبارات التحريرية لتقييم التحصيل واألداء الكتابي -   األساليب المستخدمة                      -أ

     .للطالب

البحوث والتقارير لتقييم مهارات البحث والدراسة -     

      .لدى الطالب

  التوقيت                    -ب

     توزيع الدرجات    -جـ
30 فصلية:أعمال   

120تحريرى:  

 120تحريرى:

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -7

 -AQUIEN, Michèle : La versification, Paris, P.U.F., 1990 

-CORNULIER, Benoît, de : Théorie du vers, Paris, Seuil, 1982  

-DESSONS, Gérard : Introduction à l'analyse du poème, Paris, Nathan, 

2000 

-GRAMMONT, Maurice : Petit traité de versification française, 

Armand Colin, 2008 

-NAYROLLES, François : Pour étudier un poème , Paris, 

Hatier, 1987 

www.poete.rebelle.free.fr/poetique/versification01.html 

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

http://www.poete.rebelle.free.fr/poetique/versification01.html
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