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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

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

ن وجدت(. املتطلبات السابقة لهذا املقرر 4  )اإ

533191-3ال دب يف العرص اجلاهيل    

 

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 ساعة 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

البحوث املطلوبة كجزء من املقرر  يف احملارضة والاس تفادة من حمارضات)وتشمل مناقشة  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 
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 التعلميية:املقرر وخمرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

ية يدرس الطالب يف هذا املقرر خصائص ال دب العريب يف العرص الإساليم وتأ ثري ادلعوة الإسالمية عىل احلياة الاجامتعية والعقلية والس ياس  

ك ثر القرأ ن والس نة يف ال دب شعره ونرثه  لشعر يف عرص صدر الإسالماملتصةل ابوعىل اللغة وال دب خاصة ، ويتعرف عىل أ مه القضااي ال دبية 

وتطور ، أ برز أ عالم الشعر اذلين برزوا يف هذا العرص   الشعر يف هذا العرص ، ودراسةضعف  مناقشة دعوىوقف الإسالم من الشعر و وم

 ، مع دراسة مناذج أ دبية خمتارة.اخلطابة والكتابة الفنية فيه

 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

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

 الإسالم  .

 للمقرر:خمرجات التعمل . 3

 خمرجات التعمل للمقرر

 رمز 

خمرج التعمل املرتبط 

  للربانمج

  املعرفة والفهم 1

ال دب العريب يف العرص الإساليم وأ برز املتغريات الس ياسة والاجامتعية.أ ن يذكر الطالب خصائص  1.1     

  أ ن يُبّين الطالب أ ثر ادلعوة الإسالمية يف مجيع مظاهر احلياة العربية . 1.2

الطالب أ مه القضااي ال دبية اليت أ ثريت حول الشعر يف عرص صدر الإسالم .يس تعرض أ ن  1.3   

الطالب  أ برز أ عالم الشعر والنرث الفين اذلين برزوا يف  عرص صدر الإسالم. يعددأ ن  1.4   

  أ ن يتحدث الطالب عن تأ ثريات ادلعوة الإسالمية يف املفاهمي العامة للنرث والشعر 1.5

ع النصوص الشعرية املطلوب حفظها يف املقرر .  1.6   أ ن يسمنِّ

  املهارات 2

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

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

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

  أ ن يقارن بّي أ سلوب الشعر يف هذا العرص والعرص السابق هل .  2.4

  القمي 3

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

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

حدى مفردات املقررأ ن يكتب الطالب تقريرًا حول  3.3    اإ

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

 

 املقرر  موضوعاتج. 

 التصالساعات  قامئة املوضوعات م

 2 متهيد : أ ثر ظهور الإسالم يف حياة العرب الروحية وادلينية والعقلية والاجامتعية والس ياس ية 1
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2 
تطور ال دب الإساليم وبروز املعاين  الإسالمية واتساع املفردات ودخول مصطلحات  تأ ثري القرأ ن والس نة يف

 ومسميات ومفاهمي جديدة

2 

3 
موقف الإسالم من الشعر والشعراء ومناقشة ضعف الشعر الإساليم بّي املؤيدين واملعارضّي  يف ضوء 

 النظرايت احلديثة الاجامتعية والفنية والنفس ية.  

2 

4 

 أ مه قضااي الشعر يف عرص صدر الإسالم : 

 التفريق بّي الضعف واللّي يف وصف الشعر الإساليم   .               

 تفنيد هتمة ركود الشعر ، والرد علهيا بكرثة دواعي الشعر يف هذا العرص .

2 

 2 الشعراء اخملرضمون : معىن اخلرضمة وخصائص الشعر الإساليم اخملرضم . 5

6 
ادلعوة الإسالمية : ) نبذة خمترصة عهنم ، سامت شعرمه الفنية  يف اجلاهلية  حسان بن اثبت  وعبدهللا شعراء 

سهاماهتم الشعرية.-ريض هللا عهنم -بن رواحة وكعب بن ماكل  ودراسة خصائصهم الفنية واإ  

2 

7 
براز  دراسة حتليلية تطبيقية لنص شعري  لشعراء ادلعوة : مهزية حسان بن اثبت حتليل س مييايئ للنص واإ

  ظاهرة التناص مع املعاين واملفاهمي القرأ نية واحلديث الرشيف.

2 

 2 الاختبار النصفي + حل الاختبار بعد مجع ال وراق 8

9 
 الشعر املناهض لدلعوة : نبذة خمترصة عن الشعراء ودراسة أ برز شعرائه وخصائصهم الفنية) عبدهللا بن الزبعرى

                                                        و رضار بن اخلطاب وهبرية بن أ يب وهب.(

2 

10 
عباس  -النابغة اجلعدي -شعراء البادية ممن أ سلموا ومدحوا الرسول صىل هللا عليه وسمل ومهنم كعب بن زهري

 .بن مرداس

2 

القصيدة التقليدية واملناس بة بّي املطالع واملقاصد فهيا .حتليل نص الربدة لكعب بن زهري مع توضيح بناء  11  2 

12 

شعر احلرب يف الثقافة والرتاث   –الظروف الاجامتعية والس ياس ية  –شعر الفتوحات الإسالمية : نشأ ته  

 –وصف الطبيعة  -ء ال عضاء راث –راثء الشهداء  -أ غراض شعر الفتوح   : امحلاسة ووصف احلرب  -العريب 

القعاع –الشكوى .أ برز الشعراء : النابغة اجلعدي  -احلنّي والغربة  زايد بن  -قيس بن هبرية –بن معرو المتميي  

    ( حنظةل رضا ر بن ال زور ....اخل

2 

 2   النرث الفين  الإساليم وتأ ثري ادلعوة الإسالمية يف ازدهاره وتطور  فن اخلطابة ونشأ ة ال حزاب الس ياس ية. 13

14 
براز التأ ثريات الفنية اجلديدة يف فن النرث  –صىل هللا عليه وسمل -دراسة حتليلية لنص خطبة الرسول   -واإ

جعاز البيان النبوي     دراسة املس توايت املعجمية والرصفية وادلللية والصوتية _ بيان اإ

2 

 2 فنون نرثية أ خرى ) الرسائل املواعظ  واحلمك  والوصااي ( 15

الهنايئ الاختبار  16  2 

 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 العرص 

املتغريات الس ياسة والاجامتعيةالإساليم وأ برز     

 احملارضة التقليدية 

 العصف اذلهين 

 الاختبارات 

 الواجبات املزنلية
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 مييالتق  طرق التدريس اسرتاتيجيات خمرجات التعمل  رمزال

1.2 

أ ن يُبّين الطالب أ ثر ادلعوة الإسالمية يف مجيع مظاهر 

  احلياة العربية

 احملارضة التقليدية 

 العصف اذلهين

  

ال س ئةل احلوارية وال س ئةل 

 املبارشة 

 الاختبارات

1.3 
الطالب أ مه القضااي ال دبية اليت أ ثريت يس تعرض أ ن 

  حول الشعر يف عرص صدر الإسالم.

 القراءة والاطالع

 التعمل التباديل 

 الاختبارات 

 املشاريع امجلاعية 

1.4 
أ ن يسمي الطالب  أ برز أ عالم الشعر والنرث الفين اذلين 

 .برزوا يف  عرص صدر الإسالم.

 احملارضة التقليدية

 القراءة والاطالع  

 ال س ئةل املبارشة 

 الاختبارات

1.5 
أ ن يتحدث الطالب عن تأ ثريات ادلعوة الإسالمية يف 

 املفاهمي العامة للنرث والشعر.

 العصف اذلهين 

 القراءة والاطالع

 ال س ئةل احلوارية

 الواجبات املزنلية 

1.6 
ع النصوص الشعرية املطلوب حفظها يف املقرر.  املشاركة يف ادلرس احملارضة التقليدية  أ ن يسمنِّ

لقاء  تقومي أ خطاء القراءة والإ

 املهارات 2.0

2.1 
أ ن حيلل الطالب النصوص الشعرية والنرثية مس تخدمًا 

  أ دوات التحليل البياين.
 العصف اذلهين 

 الواجبات املزنلية

 ال س ئةل احلوارية

2.2 
أ ن يس تخدم الطالب خصائص ال دب الإساليم من 

دراسات تطبيقية لنصوص شعرية ونرثية. خالل  
 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 
والعرص أ ن يقارن بّي أ سلوب الشعر يف هذا العرص 

  السابق هل.
 الواجبات املزنلية واملكتبية القراءة والاطالع 

 القمي 3.0

3.1 
أ ن يتحمل الطالب مسؤولية البحث عن معلومات 

ليه  . املقرر والقيام ابل عامل املس ندة اإ
 الواجبات املزنلية واملكتبية والاطالعالقراءة 

3.2 
لإحدى أ ن يعمل الطالب يف فريق لتقدمي عرض تقدميي 

 . مفردات املقر
 املشاريع امجلاعية الكرايس املتنقةل

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

3.4 
ثراء احملتوى الرمقي مبا تعلمه يف هذا املقرر  أ ن يسامه 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 كتابة مقال يتوقع من خالهل معرفة مدى فهم الطالب لطبيعة املادة. 2

جراء  3  %20 الثامن الاختبار النصفي.اإ

عداد حبث نظري من املكتبة.  4  %10 العارش اإ

 %5 مس متر قياس مس توى املشاركة الطالبية. 5
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 مييالتق  أ نشطة م
 توقيت التقيمي

 )ابل س بوع(

 النس بة 

 مييالتق درجة  اإجاميلمن 

 %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 

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

 . والاعتذار عن الفصل

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

بداعات الطالب ال دبية والقيادية  . اللجنة الثقافية : رصد اإ

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

 جلنة املعادلت : معادةل املقرر للطلبة القادمّي من جامعات أ خرى .

 

  واملرافق:مصادر التعمل  –و 

 التعمل:مصادر قامئة . 1

 املرجع الرئيس للمقرر
 ال دب الإساليم )شويق ضيف(

 احلياة ال دبية يف عرص صدر الإسالم د. محمد عبد املنعم خفايج

 املراجع املساندة

 حيىي  اجلبوري   ) شعر اخملرضمّي وأ ثر الإسالم فيه  (

دراسات يف أ دب ونصوص العرص الإساليم ( محمد عبد القادر أ محد   )    

 ابن سالم امجلحي  ) طبقات حفول الشعراء  ( .

ابن  قتيبة  )  الشعر والشعراء  (.   

 اجلاحظ  ) البيان والتبّي  (.

 دواوين شعراء هذا  العرص.

 

 املصادر الإلكرتونية

 -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. -
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 قواعد املعلومات يف موقع جامعة أ م القرى

 أ سك زاد. .1

 املهنل. .2

 اجلامع الكبري .3

 

 أ خرى 

 .CDاملوسوعة الشعرية  .1

 .CD جامع الرتاث الكبري .2

 .CD العريب. مكتبة ال دب  3

 

 

 

 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

 الربجميات()هجاز عرض البياانت، الس بورة اذلكية، 

دليل اليكرتوين لقواعد  –ســـــ بورات عادية وذكية  –شـــــاشـــــات وأ هجزة عرض 

ديوان صــــوش للشــــعر الإســــاليم _معرض افرتايض للحياة العربية  –املعلومات 

 القدمية

  تبعًا لطبيعة التخصص() أ خرى جتهزيات

 

 

 ملقرر:اجودة  تقوميز. 

 ميقيطرق الت  وناملقمي جمالت التقومي

 الطلبة التدريسفاعلية 
اســابانة تقمي املقرر الالكرتونية ياية الفصــل 

 ادلرايس .

 
 –جلنـــة الاختبـــارات  –قيـــادات الربانمج 

 أ عضاء هيئة التدريس.

حفص  –حفص أ ســــ ئةل الاختبارات ونتا ها 

جاابت الطالب وبابادل عينة من  عينة من اإ

ئة  بارات والواجبات مع أ عضــــــاء هي الاخت

ـــــفوفة نوا  مراجع –تدريس املقرر  ة مص

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 .
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 ميقيطرق الت  وناملقمي جمالت التقومي

 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 بّي هذا املقرر واملقرر نفســه من 

 جامعة أ خرى .

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

 التدريس

اسابانة تقمي املقرر الالكرتونية  -

 ياية 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 
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