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  ادلرايس:التعريف ابملقرر أ . 

 ساعتان 2 املعمتدة:الساعات . 1

 املقررنوع . 2

   أ خرى  متطلب قسم   متطلب لكية  متطلب جامعة  أ .

جباري ب.     اختياري   اإ

 :  يقدم فيه املقرر اذلي/ املس توى  الس نة. 3

 الثالثالس نة الثانية //املس توى 

 

ن وجدت(. املتطلبات السابقة لهذا املقرر 4  )اإ

533192-2ال دب الإساليم    

 

ناملتطلبات املزتامنة مع هذا املقرر . 5  وجدت( )اإ

  

  

 

 )اخرت لك ما ينطبق(. منط ادلراسة 6

 النس بة  عدد الساعات التدريس ية منط ادلراسة م

 %100 32 احملارضات التقليدية 1

  - التعلمي املدمج  2

  - التعلمي الإلكرتوين  3

  - التعلمي عن بعد  4

  - أ خرى  5

 

 

 مس توى الفصل ادلرايس( )عىلالتصال . ساعات 7

 ساعات التعمل النشاط م

حمارضات)وتشمل مناقشة البحوث املطلوبة كجزء من املقرر  يف احملارضة والاس تفادة من  1

 التوجهيات(.

32 

س توديو 2  - معمل أ و اإ

ضافية 3  - دروس اإ

أ خرى )تذكر( املتابعة عن بعد )تطبيقات التعمل ، الربيد الإلكرتوين،التليقرام،املوقع  4

 الشخيص(

16 

 48 الإجاميل 

 



 
4 

 التعلميية:املقرر وخمرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال .1

ة اليت أ ثرت فيه ، ويتعرف يال موي  وأ برز املتغريات الســ ياســة والاجامتعية والثقاف  العصــيدرس الطالب يف هذا املقرر ال دب العريب يف  

شعر والنرث  ص ال موي وفنوهنام عىل أ برز موضوعات  ال صائص ال دب وسامته وأ مه الظواهر ال دبية يف يف الع ص، كام يقف عىل خ هذا الع

  ، وعىل أ برز الشعراء وأ عالم النرث الفين  فيه . شعرا ونرثا

 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

أ ن يتعرف الطالب عىل القضااي والاجتاهات ال دبية والفنون الشعرية والنرثية وأ عالم الشعراء والكتاب وأ برز نصوص ال دب يف العص 

  ال موي .

 

 للمقرر:خمرجات التعمل . 3

 خمرجات التعمل للمقرر

 رمز 

خمرج التعمل املرتبط 

  للربانمج

  املعرفة والفهم 1

أ ن يذكر الطالب خصائص ال دب العريب يف العص ال موي وأ برز املتغريات الس ياسة والاجامتعية والعقلية  1.1

 وادلينية اليت أ ثرت فيه .

 

الطالب أ مه الاجتاهات وال غراض الشعرية يف العص ال موي يصفأ ن  1.2   

  أ ن يسمي الطالب  أ برز أ عالم الشعر والنرث الفين اذلين برزوا يف  العص ال موي . 1.3

  أ ن يتحدث الطالب عن تأ ثريات تعدد ال حزاب الس ياس ية يف ال غراض الشعرية والفنون النرثية . 1.4

ديوان الرسائل يف نشأ ة الكتابة ال دبية يف العص ال موي .أ ن يوحض الطالب أ ثر  1.5   

النصوص الشعرية املطلوب حفظها يف املقرر .  يس تظهر الطالبأ ن  1.6   

  املهارات 2

  أ ن حيلل الطالب النصوص الشعرية والنرثية مس تخدمًا أ دوات التحليل البياين . 2.1

خالل دراسات تطبيقية لنصوص شعرية ونرثية. أ ن يس تخدم الطالب خصائص ال دب ال موي من 2.2   

  أ ن حيمك عىل النصوص الشعرية والنرثية مبوضوعية وفق ما تعلمه  من أ صول نقدية . 2.3

  أ ن يقارن بني أ سلوب الشعر يف هذا العص والعص السابق هل .  2.4

  القمي 3

ليهأ ن يتحمل الطالب مسؤولية البحث عن معلومات املقرر  3.1   . والقيام ابل عامل املس ندة اإ

  . أ ن يعمل الطالب يف فريق لتقدمي عرض تقدميي لإحدى مفردات املقرر 3.2

حدى مفردات املقرر 3.3    أ ن يكتب الطالب تقريرًا حول اإ

ثراء احملتوى الرمقي مبا تعلمه يف هذا املقرر 3.4   . أ ن يسامه يف اإ

 

 

 املقرر  موضوعاتج. 

 التصالساعات  املوضوعاتقامئة  م
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 2 مقدمة : حال الشعر يف هذا العص ،  ومدى تأ ثره ابحلياة الس ياس ية والثقافية والاجامتعية والاقتصادية 1

 2 الاجتاهات الشعرية  يف العص ال موي  . 2

 2 الفنون الشعرية  ) مظاهر التطور يف هذه الفنون وجذورها ال وىل ( 3

الغزل العذري العفيف ( ومناذج حتليلية للك مهنام . –الاليه الصحي فن الغزل  ) الغزل  4  2 

 2 الشعر الس يايس ) ال حزاب الس ياس ية وتوظيف لك حزب شعراي ( ال مويون والش يعة  5

 2 اتبع الشعر الس يايس : اخلوارج والزبرييون  6

شعراهئا (النقائض ال دبية )  معناها ، أ س باب ظهورها ،مادهتا ، خصائصها ،  7  2 

 2 الاختبار النصفي+ حل الاختبار بعد مجع ال وراق. 8

 2 اتبع النقائض: حتليل لامنذج خمتارة. 9

 2 شعر املدحي   ) مدح اخللفاء ، مدح الولة  ، خصائص شعر املدح ( 10

 2 شعر الوصف : وصف الطبيعة ، ومنوذج من شعر ذي الرمة .  11

ومناذج خمتارة هل . شعر الراثء : 12 شعر الرجز وتطوره اإىل صناعة لغوية عىل يد العجاج ورؤبة .    2 

النرث الفين يف العص ال موي  ) ازدهار اخلطابة يف هذا العص  (  13  2 

 2 النرث الفين يف العص ال موي  ) أ سلوب الكتابة  وتطوره عىل يد الكتاب يف  هذا  العص ( . 14

الاكتب ، ومناذج حتليلية من كتاابته . عبد امحليد  15  2 

 2 الاختبار الهنايئ  16

 32 اجملموع

 

 

 والتقيمي:التدريس  د.

 مي يالتق  وطرقخمرجات التعمل للمقرر مع لك من اسرتاتيجيات التدريس  ربط . 1

 مييالتق  طرق التدريس اسرتاتيجيات خمرجات التعمل  رمزال

 املعرفة والفهم 1.0

1.1 

أ ن يذكر الطالب خصائص ال دب العريب يف العص 

ال موي وأ برز املتغريات الس ياسة والاجامتعية والعقلية 

 .وادلينية اليت أ ثرت فيه 

 احملارضة التقليدية 

 العصف اذلهين 

 الاختبارات 

 الواجبات املزنلية

1.2 
الطالب أ مه الاجتاهات وال غراض الشعرية يف  يصفأ ن 

 العص ال موي

 احملارضة التقليدية 

 العصف اذلهين

املبارشة و ال س ئةل احلوارية   

 الاختبارات

1.3 
أ ن يسمي الطالب  أ برز أ عالم الشعر والنرث الفين اذلين 

 برزوا يف  العص ال موي .

 القراءة والاطالع

 التعمل التباديل 

 الاختبارات 

 املشاريع امجلاعية 

1.4 
ال حزاب أ ن يتحدث الطالب عن تأ ثريات تعدد 

 الس ياس ية يف ال غراض الشعرية والفنون النرثية .

 احملارضة التقليدية

 القراءة والاطالع  

 ال س ئةل املبارشة 

 الاختبارات

1.5 
أ ن يوحض الطالب أ ثر ديوان الرسائل يف نشأ ة الكتابة 

 ال دبية يف العص ال موي .

 العصف اذلهين 

 القراءة والاطالع

 ال س ئةل احلوارية

 الواجبات املزنلية 

1.6 
ع النصوص الشعرية املطلوب حفظها يف املقرر .   الاختبارات احملارضة التقليدية أ ن يسم ِّ

لقاء  تقومي أ خطاء القراءة والإ

 املهارات 2.0
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 مييالتق  طرق التدريس اسرتاتيجيات خمرجات التعمل  رمزال

2.1 
أ ن حيلل الطالب النصوص الشعرية والنرثية مس تخدمًا 

  أ دوات التحليل البياين.
 العصف اذلهين 

املزنليةالواجبات   

 ال س ئةل احلوارية

2.2 
أ ن يس تخدم الطالب خصائص ال دب ال موي من خالل 

 دراسات تطبيقية لنصوص شعرية ونرثية.
 املشاريع امجلاعية التعمل التباديل 

2.3 
أ ن حيمك عىل النصوص الشعرية والنرثية مبوضوعية وفق 

  ما تعلمه  من أ صول نقدية.

 العصف اذلهين

 التغذية الراجعة 
 ال س ئةل املبارشة واحلوارية

2.4 
أ ن يقارن بني أ سلوب الشعر يف هذا العص والعص 

  السابق هل.
 الواجبات املزنلية واملكتبية القراءة والاطالع 

 القمي 3.0

3.1 
أ ن يتحمل الطالب مسؤولية البحث عن معلومات املقرر 

ليه  . والقيام ابل عامل املس ندة اإ
 املزنلية واملكتبية الواجبات القراءة والاطالع

3.2 
حدى  أ ن يعمل الطالب يف فريق لتقدمي عرض تقدميي لإ

 . مفردات املقرر
 املشاريع امجلاعية الكرايس املتنقةل 

حدى مفردات املقرر 3.3  الواجبات املزنلية واملكتبية  القراءة والاطالع  أ ن يكتب الطالب تقريرًا حول اإ

3.4 
ثراء احملتوى  الرمقي مبا تعلمه يف هذا املقرر أ ن يســـامه يف اإ

. 

 التعمل التباديل 

 والقراءة والاطالع
 املشاريع امجلاعية

 

 الطلبة  تقيمي أ نشطة. 2

 مييالتق  أ نشطة م
 توقيت التقيمي

 )ابل س بوع(

 النس بة

 مييالتق درجة  اإجاميلمن 

جراء حوار شفهيي لقياس مس توى اجملموعة الطالبية 1  0 ال ول .اإ

 0 الثالث .يتوقع من خالهل معرفة مدى فهم الطالب لطبيعة املادةكتابة مقال  2

جراء الاختبار النصفي 3  %20 الثامن .اإ

عداد حبث نظري من املكتبة  4  %10 العارش .اإ

 %5 مس متر .قياس مس توى املشاركة الطالبية 5

 %5 مس متر احلضور 6

جراء الاختبار الهنايئ 7  %60 السادس عرش .اإ

 اخل( ، مرشوع جامعي، ورقة معلتقدمييعرض  شفهيي، ،حتريري اختبار)مي يالتق  أ نشطة

 

 الطاليب:ال اكدميي وادلمع  الإرشادأ نشطة  -هـ 

الاعتذار املرشد ال اكدميي : توجيه الطالب اإىل املقررات املناس بة ملس تواه ، وادلمع طوال الفصل ملواعيد الإضافة واحلذف والانسحاب والتأ جيل و

 . عن الفصل

 . رئيس القسم ووكيلته ومنسقي الربانمج : تقدمي ادلمع للطالب وحل مشالكته ال اكدميية

بداعات الطالب ال دبية والقيادية  . اللجنة الثقافية : رصد اإ

  اللجنة الاجامتعية : حل مشألك الطالب ال رسية والاجامتعية املؤثرة عىل ادلراسة

 ادمني من جامعات أ خرى .جلنة املعادلت : معادةل املقرر للطلبة الق
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  واملرافق:مصادر التعمل  –و 

 التعمل:مصادر قامئة . 1

العص الإساليم / شويق ضيف .  .1 املرجع الرئيس للمقرر  

 املراجع املساندة

 طبقات حفول الشعراء / محمد بن سالم امجلحي .  .1

 الشعر والشعراء /  ابن قتيبة . .2

 ال غاين / أ بو الفرج ال صفهاين  .3

 . التطور والتجديد يف الشعر ال موي / شويق ضيف .4

 النقائض يف الشعر العريب/أ محد الشايب اترخي   .5

 نقائض جرير والفرزدق وال خطل /  ل يب عبيدة .  .6

 شعر اخملرضمني / حيىي اجلبوري . .7

 . بني اجلاهلية والإسالم/ د.شكري فيصل تطور الغزل .8

 د.العريب حسن درويش / قضية احلب العذري يف شعر بين أ مية  .9

 . صورة املرأ ة يف الشعر ال موي / د.أ مل نصري .10

تباع والابتداع يف الشعر ال موي/د.محمد أ مني املؤدب .11  .الإ

 نظرات يف الشعر الإساليم وال موي / ظافر القامس .  .12

 البيئات / د.يوسف خليف يف الشعر ال موي دراسة يف .13

 اترخي الشعر الس يايس  / أ محد الشايب .14

 الإلكرتونيةاملصادر 

موقع الوراق - - 

 -موقع اجملمع الثقايف

  -موقع مركز محد اجلارس الثقايف

  -موقع أ س تاذ املادة

 موقع ال لوكة

ش بكة الفصيح -  

املوسوعة الشعرية. -  

جامع الرتاث الكبري. -  

مكتبة ال دب العريب. -  

 قواعد املعلومات يف موقع جامعة أ م القرى

 أ سك زاد. .1

 املهنل. .2

  الكبرياجلامع  .3

 أ خرى 

 .CDاملوسوعة الشعرية  .1

 .CD جامع الرتاث الكبري .2

 .CD . مكتبة ال دب العريب 3
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 املطلوبة:املرافق والتجهزيات . 2

 متطلبات املقرر العنارص

 املرافق

)القاعات ادلراس ية، اخملتربات، قاعات العرض، قاعات 

خل(  احملأاكة ... اإ

 قاعات ذكية ، مكتبة خاصة للقسم ، قاعات لتقدمي ال نشطة  

 التجهزيات التقنية

 )هجاز عرض البياانت، الس بورة اذلكية، الربجميات(

دليل اليكرتوين لقواعد  –س بورات عادية وذكية  –شاشات وأ هجزة عرض 

_معرض افرتايض للحياة العربية القدمية مويديوان صويت للشعر ال   –املعلومات   

  )تبعًا لطبيعة التخصص( أ خرى جتهزيات

 

 

 ملقرر:اجودة  تقوميز. 

 ميقيطرق الت  وناملقمي جمالت التقومي

 الطلبة فاعلية التدريس
اســابانة تقمي املقرر الالكرتونية هناية الفصــل 

 ادلرايس .

 
 –جلنـــة الاختبـــارات  –قيـــادات الربانمج 

 أ عضاء هيئة التدريس.

حفص  –ونتاجئها حفص أ ســــ ئةل الاختبارات 

جاابت الطالب وبابادل عينة من  عينة من اإ

ئة  بارات والواجبات مع أ عضــــــاء هي الاخت

ـــــفوفة نوا   –تدريس املقرر  عة مص مراج

ــدريس  ــا يف ت ــدى حتققه التعمل للربانمج وم

 تقيمي ال قران والزمالء . –املقرر 

 فاعلية طرق تقمي الطالب

ـــادات الربانمج  جلنـــة  -جلـــان اجلودة  –قي

ـــــحيح العينـــات  –الاختبـــارات  جلنـــة تص

 العشوائية

جاابت للتأ كد  مراجعة عينات من أ وراق الإ

جراءاته و دقته و  ـــــحيح و اإ من حصة التص

 موضوعيته .

 مدى حتصيل خمرجات التعمل للمقرر

ــــاء هيئة التدريس  –قيادات الربانمج   -أ عض

ـــــحيح العينات  –جلنة الاختبارات  جلنة تص

 العشوائية

مراجعة تقرير املقرر وتنفيذ  -

 اخلطط التطويرية املنبثقة منه 

حتديث توصيف املقرر وفقا  -

 للمس تجدات 

تصحيح عينة من الاختبارات و  -

الواجبات من قبل اللجنة 

املسؤوةل عن ذكل ورصد تقرير 

 عن درجات العينات

دراسة نس بة حتقق املقرر لنوا   -

التعمل من خالل حفص أ س ئةل 

 ال نشطة الاختبار وتقمي 

عقد مقارنة بني هذا املقرر واملقرر نفســه من 

 جامعة أ خرى .
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 ميقيطرق الت  وناملقمي جمالت التقومي

 مصادر التعمل
بة  يادات الربانمج  -الطل ئة  –ق أ عضــــــاء هي

 التدريس

اسابانة تقمي املقرر الالكرتونية  -

 هناية الفصل ادلرايس

تطوير عضو هيئة التدريس عن  -

طريق ادلورات التدريبية يف 

 طرق التدريس اجلامعي

 التقنيات احلديثة يف التدريساس تخدام 

خل(مصادر التعمل ...  للمقرر،خمرجات التعمل فاعةل طرق تقيمي الطالب، مدى حتصيل ، فاعلية التدريس )مثل.جمالت التقومي   اإ

 حتديدها( متي) أ خرى ،ريظاملراجع الن الربانمج،قيادات  التدريس،أ عضاء هيئة  )الطلبة، وناملقمي

 وغري مبارش()مبارش مي قيطرق الت 

 

 . اعامتد التوصيف ح

 ال دب:  د. محمد بن سعيد القرينرئيس قسم  هجة الاعامتد
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