
 ( 21نموذج رقم ) 

 دمنهورجامعة: 

 ربيةالت:  كلية

 اللغة الفرنسيةقسم : 

 

 1111-1122 توصيف مقرر دراسى

 بيانات المقرر  -2

 

 دف المقرره -2

 

 

 

  التعرف علي االدب الفرنسي 

  التعرف علي التيارات

االدبية  الفرنسية عبر 

 العصور

  التعرف علي االدباء

 الفرنسيين 

  التعرف علي   االنواع

 االدبية الفرنسية

  
 

 المستهدف من تدريس المقرر :  -3

 

 المعلومات والمفاهيم  -أ

 

 

 

 

  يفهم و يميز النصوص بأنواعها

 .لفةاألدبية المخت

  يتعرف على أهم الكتاب

 والشعراء الفرنسيين

  

 المهارات الذهنية  -ب 

 

 

 

 

  يفهم طبيعة الفكير وعملياته 

  يتمكن من اللغة واشكالها 

 يستخدم اساليب مختلفة للتعبير 

 

 المهارات المهنية الخاصة بالمقرر  -ج

 
 .  مين شجع المعل ما ي يدير الصف ب

عليييييي االسيييييتجابة والمشييييياركة 

 ittératureL :  اسم المقرر F112           الرمز الكودى :

      .مدخل الي األدب 

 االوليالفرقة / المستوى :

  الثاني :  لفصلا

   عدد الوحدات الدراسية  نظرى 

 
3 



 

 

 

 عاون والتنافس فيما بينهم والت

  نات لتعلم واإلمكا صادر ا ظف م يو

 المتاحة في تدريسه.

 
 

 المهارات العامة  -د

 

 

 

 

 .   تنميةةم مرةة الع ل امةةي ل  اي ةة

 ول ت كيا ل ن قد

 يحلل ما يقرأ 
 

 

  

 محتوى المقرر -4

 

 

 

 

 

 

 

  

semai

ne 

Thèmes 

1 Aperçu sur la littérature en général 

(Définition de la littérature, définition des genres littéraires) 

2 La préciosité 

Définition de la "préciosité"  

 Les genres précieux                                                   

3 Résumé de la pièce de Molière « Les Précieuses ridicules »   

4 Le style et le langage précieux  

5 Les salons littéraires des femmes  

6 Définition de « La carte de Tendre » 
Le genre épistolaire 

7 Evaluation 

8 Les différents types de lettres épistolaires  

9 Lettre de mariage de Mme de Sevigné 

10 Lecture et étude thématique 

Les Précieuses Ridicules Acte I-Scène 4 

11 Evaluation 

12 Etude des  

Personnages de la pièce de Molière Les Précieuses ridicules  

13 Révision générale 

أساليب التعليم -5

 والتعلم 

 

 

 

 المحاضرة .1

 المناقشة المفتوحة .2

 العصف الذهني .3



 العمل في مجموعات .4

 التدريب والممارسة .5

 تكنولوجيا الحديثةال .6

 التعلم الذاتي .7

 التعليم التفاعلي .8

 

أساليب التعليم -6

والتعلم للطالب ذوى 

 القدرات المحدودة 

 

 

         1  Weekly / 15 wk 

 Assessment 2 Group تقويم الطالب :  -7

Discussion  

Weekly / 15 wk 

  األساليب المستخدمة –أ 

 

 

 لتحصيل واألداء الكتابي للطالب.؛ لتقييم االختبارات التحريرية

 ؛ لتقييم مهارات البحث والدراسة لدى الطالبالبحوث والتقارير -

On rotation 

 التوقيت -ب

 

 

نصف الفصل الدراسي                                التقييم األول

 االول

 السابع ألسبوعا

نهاية الفصل الدراسي    التقييم الثاني

 الثانى                           

 عشر حاديالاألسبوع 

 

Week 16th  

 توزيع الدرجات  -ج

 

 

 الدرجة التقييم

 021 امتحان نهاية الفصل الدراسي .2

 01 أعمال السنة .1

 051 المجموع .3
 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع  -8
  الكتب -أ

 

 

 

 ( كتب الطالب2)

- Littérature et Histoire , Etudes des textes et histoire littéraire. Alain Boissinot édition 

Bertrand la Coste, Coll, Parcours Didactiques 

- Molière: Les Précieuses ridicules 

 ( كتب المحاضر1)



Les grands auteurs de la Littérature française . Isabelle Albertini –Danielle Ellepess. Paris, Coll 

Culture fiches.2008 

Littérature et Histoire , Etudes des textes et histoire littéraire. Alain Boissinot édition Bertrand 

la Coste, Coll, Parcours Didactiques  

 

مواقع  –ب 

 االنترنت

 

 

litteraires-genres-www.espacefrancais.com/les 

www.lepointdufle.net/p/litterature.htm 

www.weblettres.net 

litteraire.org-www.histoire 

 

 

                                              أ.د. غادة غتورىأستاذ المادة :    

 أ.د. غادة غتورى رئيس مجلس القسم العلمى : 
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