
 ( 21نموذج رقم ) 
 دمنهور:  جامعة /أكاديمية

 لتربيةا:  كلية / معهد

 اللغة الفرنسية:  قسم

 1111-1122 توصيف مقرر دراسى

  :بيانات المقرر -2

 

 هدف المقرر: -1

 

 

 

 يتعرف على كيفية الكتابة النثرية -1

يدرك خصائص النثر و إختالفه عن األشكال  -2

 األدبية األخرى

        .يستطيع أن يكتب نصاً نثرياً صحيحا -3

 المستهدف من تدريس المقرر :  -3

 المعلومات والمفاهيم : -أ

 

 

 

 

ريةيحدد األطار العام للكتابة النث -1     

 يعمم خصائص النثر على النصوص-2  

 النثرية األدبية المختلفة

دداً يصف الكتابة النثرية وصفاً دقيقاً مح-3  

.اطارها مقارنة بالشعر  

 المهارات الذهنية:  -ب 

 

 

يعيد بنيائية النصوص النثرية -1     

نثريةيحدد العناصر الرئيسية للكتابة ال-2    

لفةة المختيقارن بين النصوص النثري-3          

 المهارات المهنية الخاصة بالمقرر:  -ج

 

 

 

يحلل النصوص النثرية-1      

ص يكتشف الخصائص النثرية فى النصو-2  

 المتداخلة

يعرض تحليال للنصوص النثرية-3    

المختلفةيةناقداً فى األنماط النثر تفكيرايفكر-1    المهارات العامة:  -د  

ن رأىاألمثل للتعبير عيختار الشكل النثرى -2    

.يحلل النصوص النثرية المختلفة-3        

 

 محتوى المقرر: -4

 

 

 

 

 

 

1- Différenciation entre : conte, nouvelle, faits divers, récit, formes brèves, 

romans … 

2- Différenciation entre discours et récit  

3- Style direct, indirect, indirect libre, et narrativisé 

4- Narrateur, focalisation et lecteur : différent types, différents rôles 

 5- Applications. 

6- Applications. 

7- Evaluation. 

8- Structure Romanesque et schéma morphologique  

 (1) فمقال أدبي نثر :المقرراسم  F.413: الرمز الكودى

  Narratologie 

 رابعةال:  الفرقة / المستوى

  اللغة الفرنسية:  التخصص

 : عملى ية  نظرى عدد الوحدات الدراس
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9- Applications. 

10- Personnages et schéma actanciel  

11- Applications 

12- Lieux et temps dans le récit 

 13-Applications 

14-Révision générale. 

15-Evaluation. 

أساليب التعليم -5

 والتعلم :

 المحاضرة .1

 المناقشة المفتوحة .2

 العصف الذهني .3

 العمل في مجموعات .4

 التدريب والممارسة .5

 التعلم الذاتي .6

أساليب التعليم -6

والتعلم للطالب ذوى 

 القدرات المحدودة: 

          

 

 

 Weekly / 15 wk  تقويم الطالب : -7

األساليب  –أ

 المستخدمة :

تحريرية لتقييم التحصيل واألداء الكتابي للطالباالختبارات ال   - 

                                                                        - البحوث والتقارير لتقييم مهارات البحث والدراسة لدى الطالب                     

  التوقيت: -ب

توزيع  -ج

 الدرجات:

33أعمال فصلية:   

231تحريرى:  
 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع:  -8

  

 كتب:-أ

- ADAM, Jean-Michel, Le récit, Collection « Que sais-je ? », Éditions, presses 

universitaires de France, 1996,128p. 

- TODORO, Tzvetan, Poétique de la Prose, Paris, Seuil, 1980. 

JOUVE, Vincent, Poétique du roman, Collection Campus, Éditions, SEDES, 

1997,190p. 

ADAM Jean-Michel, Le texte narratif. Paris, Éditions Nathan, 1985.  

 

دوريات علمية  -ب

 أو نشرات ....إلخ

 

 revel.unice.fr/cnarra/entree.html?id=841 

 

 

                               . اسماء عبد السميع.د:  أستاذ المادة  

  رى                             أ.د غادة غتو رئيس مجلس القسم العلمى : 

                                                                  

 


