
 ( 21نموذج رقم ) 

 جامعة  : دمنهور

 التربيةكلية / معهد : 

 لغة فرنسيةقسم 

 

 1111-1122 توصيف مقرر دراسى

 بيانات المقرر  -2

 

 هدف المقرر -2

 

 

 

 أن يتعرف على الثقافات المختلفة 

  يوظف المعرفة  التخصصية فى أن

  مجاالت الحياة المختلفة

 

 المستهدف من تدريس المقرر :  -3

 

 المعلومات والمفاهيم  -أ

 

 

 

 

 .يبين الجمال في النص اللغوي 

  يفهم النصوص اللغوية عند

 االستماع له

 المهارات الذهنية  -ب 

 

 

 

 

  أسووو لة ةوووفية   وووارة أن يطوووور

 تفكير.

  أن يهيووووور الفووووورص لتوظيوووووف

 استراتيجيات تعلم اللغة الشائعة.

 

 المهارات المهنية الخاةة بالمقرر  -ج

 

 

 

 

   أن يحلووووم ا مكانووووات البشوووورية

فادة  حة لإل ية المتا ية  والثقاف والماد

 بها.

  أن يخطووووو لتوظيووووف التقنيووووات

 التعليمية المتاحة في التدريس.

  "أن يخطو لربو "محتوى الدرس

   XVIIIe siècleالمقرراسم   F224 الرمز الكودى : 

Textes 

 21نصوص القرن 

 

 الثانيةالفرقة: 

  لغة فرنسية :التخصص

 : عملى عدد الوحدات الدراسية  نظرى 

 
3 



 .بخبرات اللغوية  وبي تهم

 

يتووابا االتجاهووات الحديثووة فووي  أن    المهارات العامة: -د

الدراسووات اللغويووة  وفووي توودريس 

 اللغة.

  أن يحوورص علووى متابعووة ا نشووطة

التربويووووة والثقافيووووة ةات الصوووولة 

 بتعليم اللغة.

  أن يظهوور مهووارات اجتماعيووة فووي

 اللغة.تعامله بتعلم 

 أن يسهم في تطوير المجتما 

 

 

  

 محتوى المقرر -4

 

 

 

 

 

 

1. Panorama du XVIIIème siècle  

2. Montesquieu,Lettres  persanes,Lettre 30 ''Comment peut-on être Persan?'' 

3. Le Jeu de l'amour et du hasrad de Marivaux 

4. Les Confessions (1765-1770) de ROUSSEAU (1712-1778) :Le préambule 

"Et cet homme,  ce sera moi" 

5. Le Mariage de Figaro de Beaumarchais,acte III,scène 5. 

6.Test du mi-terme 

7.Correction du test 

8.Paul et Virginie de Bernardin de Saint-Pierre  

9. Encyclopédie Article ''Paix'' de Damilaville 

10. Le regard sur les Nègres dans la littérature du VXIIIe siècle à travers les 

écritures de Voltaire, Diderot et Montesquieu 

 

أساليب التعليم -5

 والتعلم 

 

 

 

 المحاضرة- 

 المناقشة المفتوحة- 

 العصف الذهني- 

 العمم في مجموعات- 

 التدريب والممارسة- 

          التعلم الذاتى -          

 العرض الفعال-          
 



أساليب التعليم -6

والتعلم للطالب ةوى 

 القدرات المحدودة 

 

 

  Weekly / 15 wk 

 Assessment 2 Group تقويم الطالب :  -7

Discussion  

Weekly / 15 wk 

  ا ساليب المستخدمة –أ 

 

 

وا داء الكتابي للطالباالختبارات التحريرية لتقييم التحصيم   - 

       البحوث والتقارير لتقييم مهارات البحث والدراسة لدى الطالب-

On rotation 

 التوقيت -ب

 

 

-  Week 16th  

 توزيا الدرجات  -ج

 

 

 33اعمال فصلية  

 023تحريرى 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجا  -8

 مذكرات -أ

 

 

 

 كتب ملزمة  -ب 

 

 

LAGARDE, André   et MICHARD, Laurent , Lagarde et Michard : Littérature du 

XVIIIe siècle - Les Grands Auteurs français du programme - Anthologie et 

Histoire littéraire, éd. Bordas, 1993. 

 

 كتب مقترحة  –ج 

 

 

 MALANDAIN, Pierre , Littérature française du XVIII
e siècle, Paris, Presses 

universitaires de France, 1996. 

 DIDIER, Béatrice , Histoire de la littérature française du XVIII
e siècle, Paris, 

Nathan, 1992. 

دوريات علمية أو  –د 

  نشرات ....إلخ
 

www.Etudeslitteraires.com 

www.espacefrancais.com 

 

 

 

 

 د. زهرة نوارأستاة المادة :    

 أ. د. غادة غتورىرئيس مجلس القسم العلمى :  

                      

https://www.amazon.fr/Andr%C3%A9-Lagarde/e/B004N1EJCC/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.fr/Laurent-Michard/e/B004N1GD4E/ref=dp_byline_cont_book_2
https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9atrice_Didier
http://www.etudeslitteraires.com/
http://www.etudeslitteraires.com/
http://www.espacefrancais.com/
http://www.espacefrancais.com/


                                                                        

                                                                                         

 

 

                    
 

 


