
 ( 21نموذج رقم ) 

 : دمنهور جامعة /أكاديمية

 : التربية كلية / معهد

 : اللغة الفرنسية قسم

 

 1111-1122 توصيف مقرر دراسى

 بيانات المقرر:  -2

 

 هدف المقرر: -1

 

 

 

التعرف علي االدب الفرنسي فى النصف  •

 األول من  القرن العشرين

التعرف علي التيارات االدبية  الفرنسية فى  •

  النصف األول من  القرن العشرين

 التعرف علي االدباء الفرنسيين فى النصف •

 األول من  القرن العشرين

 

 المستهدف من تدريس المقرر :  -3

 

 المعلومات والمفاهيم : -أ

 

 

 )أ( المعرفة والفهم:          

  يفهم و يميز النصوص بأنواعها

 .األدبية المختلفة

  يتعرف علي   االنواع االدبية

الفرنسية فى النصف األول من  

 القرن العشرين 

 المهارات الذهنية:  -ب 

 

 يفهم طبيعة الفكير وعملياته

 المهارات المهنية الخاصة بالمقرر:  -ج

 
  مين شجع المعل ما ي صف ب يدير ال

علييييي االبييييتجابة والمشييييار ة 

 1 ))ف :اسم المقرر F.412: الرمز الكودى

  02نصوص القرن ال

Textes et  Histoire 

littéraire  XX        

 : الرابعة الفرقة / المستوى

  : اللغة الفرنسية التخصص

 عملى: باعات  عدد الوحدات الدرابية  نظرى 
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 والتعاون والتنافس فيما بينهم 

  نات لتعلم واإلمكا يوظف مصادر ا

 المتاحة في تدريسه.

 يقدم التغذية الراجعة المناببة للمتعلمين

 المهارات العامة:  -د

 

 

  تنمييية مهييارات العمييي الفريقييى .

 والتفكير الناقد

 

 محتوى المقرر: -4

 

 

 

 

 

 

1. Tableau général du XXème siècle (historique,culturel ,politique)         

2. La littérature avant 1914   

3. -La Poésie :Symboliste, féminine, humaniste, du monde et de 

l'aventure: 

a. Le Théâtre:  

b. Le Roman 

4. Applications (extraits de textes,de poèmes et de pièces) 

5. La littérature entre 1914 et 1919: 

6. Le Roman et le surréalisme 

7. Applications (extraits de textes,de poèmes et de pièces)) 

8. Evaluation mi terme 

9. Applications (extraits de textes,de poèmes et de pièces)) 

10. La littérature de 1919 à 1939: 

11. -Le Roman: fleuve, psychologique, spirituel, humaniste, social, naturel 

12. -Le Théâtre  

13. Applications (extraits de textes,de poèmes et de pièces)) 

14. Récapitulation 

15. Revision Générale. 

التعليم أساليب -5

 والتعلم :

 

 

 

 المحاضرة .1

 المناقشة المفتوحة .0

 العمي في مجموعات .3

 التدريب والمماربة .4

 التعلم الذاتي .5

 

أساليب التعليم -6

والتعلم للطالب 

ذوى القدرات 

  المحدودة:

         1  



  تقويم الطالب : -7
 32أعمال فصلية 

 102امتحان تحريرى 

األساليب  –أ

 المستخدمة :

 

 

 توفير مراجع متخصصة  (1)

 معامي اللغات (0)

 وبائي تعليمية  (3)

 أما ن  افية لتقسيم الطالب إلى مجموعات (4)

 أجهزة  مبيوتر (5)

  برامج تعليمية  مبيوترية  (6)

  التوقيت: -ب

توزيع  -ج

 الدرجات: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدرجة التقييم

  امتحان نصف الفصل الدراسي                       .2

 211 الدراسيامتحان نهاية الفصل  .1

  االمتحان الشفوي .3

 31 أعمال السنة .4

 251 المجموع .5
 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع:  -8
  

 كتب:-أ

 

  

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

édition Bertrand la Coste, Coll, Parcours Didactiques  

 

دوريات علمية  -ب

 أو نشرات ....إلخ

 

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  

 

 د. زهرة نوار نادية أندراوس: أ.د  أستاذ المادة  

 أ.د غادة غتورى                                                                                                     رئيس مجلس القسم العلمى : 

 

 


