
 ( 21نموذج رقم ) 

 : دمنهور جامعة /أكاديمية

 : التربية كلية / معهد

 : اللغة الفرنسية قسم

 

 2020-2019توصيف مقرر دراسى

 بيانات المقرر:  -2

 

 هدف المقرر: -1

 

 

 

 يفكر ناقداً مختلف األشكال األدبية و التعبيرية 

 يربط بين مختلف أشكال التعبير اللغوى 

  يواكب تطور األنماط التعبيرية اللغوية و

 الغيرلغوية

 المستهدف من تدريس المقرر :  -3

 

 المعلومات والمفاهيم : -أ

 

 

 

 

  يتعرف على األنماط األدبية الغيرلغوية

 المختلفة

  يميز الخصائص التى تحدد األنماط األدبية

 و التعبيرية

 يتنبأ بأنماط أدبية جديدة ومبتكرة 

 

 المهارات الذهنية:  -ب 

 

 

 

 

  يقيم األنماط األدبية و الغير أدبية و

 التشكيلية

  األدبية و الغير أدبية و يقارن بين األنماط

 التشكيلية

 يربط بين األدبية و الغير أدبية و التشكيلية 

      

 

   :اسم المقرر F.424: الرمز الكودى

 أنواع ادبيه   مقال ادبي

Essai  

 éclatement des genres 

  2 ))ف

 : الرابعة الفرقة / المستوى

  : اللغة الفرنسية التخصص

 عملى: ساعات  عدد الوحدات الدراسية  نظرى 

 

3 



 المهارات المهنية الخاصة بالمقرر:  -ج

 

 

 

 

  يكتشف الفروق و الخصائص لألنماط

 األدبية المختلفة و الغيرأدبية

 يعرض األنماط األدبية و الغير أدبية 

و  يحول النمط األدبي إلى نمط غير أدبي

 العكس

 المهارات العامة:  -د

 

 

 

 

  ينقد مختلف األشكال األدبية و الغير أدبية

 و التشكيلية

  يتابع تطور األنماط التعبيرية اللغوية 

  يتواصل مع فريق للجمع بين التحليل

 واألبتكار

 

 

 

  

 محتوى المقرر: -4

 

 

 

 

 

 

1. Le masque, un objet universel  

2. L'étymologie du mot masque 

3. Etude de la  nouvelle Le Collier de la Reine de Maurice Leblanc 

(première partie) 

4. Etude de la  nouvelle Le Collier de la Reine de Maurice Leblanc (seconde 

partie) 

5. Les justiciers masqués: Rocambole, Le Saint 

6. Le déguisement chez Zorro 

7. Comparaison entre Fantômas et Fantômette 

8. Evaluation 

9. Le fait-divers: définition, caractéristiques et  formes (nouvelliste et  

journalistique). 

10. Aperçu sur la différence entre le récit et le discours (série racontante vs 

série raconté) : statut des personnes et paliers temporels. 

11. Le fait-divers : genèse, sens configurationnel  et indices informants.   

12. Les  fonctions du narrateur et la notion de focalisation 

13. Etude des schémas greimassien et barthien 

14. Application sur l’analyse stylistique et structurale d’un fait-divers 

15. Evaluation 

16. Révision générale 



أساليب التعليم -5

 والتعلم :

 

 

 

 المحاضرة .1

 المناقشة المفتوحة .2

 العصف الذهني .3

 العمل في مجموعات .4

 التدريب والممارسة .5

 التعلم الذاتي

أساليب التعليم -6

والتعلم للطالب 

ذوى القدرات 

  المحدودة:

 

 

     Weekly / 15 wk 

 Assessment 2 Group  تقويم الطالب : -7

Discussion  

Weekly / 15 wk 

األساليب  –أ

 المستخدمة :

 

 

 ؛ لتقييم التحصيل واألداء الكتابي للطالب.االختبارات التحريرية .1

 ؛ لتقييم مهارات البحث والدراسة لدى الطالبالبحوث والتقارير .2

 

On rotation 

 التوقيت: -ب

 

 

 Week 16th  

توزيع  -ج

 الدرجات: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدرجة التقييم

  امتحان نصف الفصل الدراسي                       .2

 120 امتحان نهاية الفصل الدراسي .1

  االمتحان الشفوي .3

 30 أعمال السنة .4

 150 المجموع .5
 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع:  -8
  

 كتب:-أ

 

 ASLAN, Odette, BABLET, Denis: Le masque du rite au théâtre, CNRS, 1999. 

BUREAU, Georges: Les masques, Seuil, 1948. 

LEBLANC, Maurice: Arsène Lupin gentleman-cambrioleur, Le livre de poche, 

1972. 

-GREIMAS, Algirdas Julien : Sémantique Structurale, Paris, Larousse, 1966 

-______________________ : Du sens II, Paris, édition du Seuil, 1983 



-REUTER, Yves : L’analyse du récit, Paris, Armand Colin, 2007 

 

 

دوريات علمية  -ب

 أو نشرات ....إلخ

 

 مجالت علمية، ومواقع اإلنترنت (2)

 

 

http://www.editions-

harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=article&no=10005 

https://aaal-lupin.jimdo.com/ 

http://arsenelupingc.free.fr/fanzine3.php 

 

 

 : د. اسماء عبد السميع أستاذ المادة  

 أ.د غادة غتورى                               العلمى :رئيس مجلس القسم  
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