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  ادلرايس:التعريف ابملقرر أ . 

 ساعات3 املعمتدة:الساعات . 1

 املقررنوع . 2

   أ خرى  متطلب قسم   متطلب لكية  متطلب جامعة  أ .

    اختياري   اإجباري ب.

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

 )اإن وجدت(. املتطلبات السابقة لهذا املقرر 4

 ليوجد

 

 وجدت( )اإناملتطلبات املزتامنة مع هذا املقرر . 5

 

 

 

 

 )اخرت لك ما ينطبق(. منط ادلراسة 6

 النس بة  الساعات التدريس يةعدد  منط ادلراسة م

 %100 47 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

 47 املقرر  يف احملارضة والاس تفادة من التوجهيات(.)وتشمل مناقشة البحوث املطلوبة كجزء من حمارضات 1

 - معمل أ و اإس توديو 2

 - دروس اإضافية 3

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

 ساعة 63 الإجاميل 

 

 التعلميية:املقرر وخمرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

شعرا ونرثا من خالل الوقوف عىل طبيعة العرص وأ برز العوامل الس ياس ية والاجامتعية وادلينية اليت شلكته يدرس الطالب يف هذا املقرر أ دب العرص اجلاهيل 

، كام يدرس املقرر الشعر اجلاهيل وموضوعاته وخصائصه وأ برز شعرائه وأ مه ظواهره الفنية، وكذكل يقف الطالب عىل فنون النرث اذج خمتارة وفق من, وذكل

حتّمهل  كام يسلط املقرر الضوء عىل أ برز القضااي ال دبية والنقدية اليت تفرعت عن أ دب هذا العرص مثل : أ ولية الشعر وطريقة اجلاهيل وخصائصها وأ برز أ دابهئا، 

 .وقضية الانتحال وبناء القصيدة اجلاهلية

 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 .، و أ برز أ عالمه والقضااي الفنية املرتبطة به  أ ن يتعرف الطالب عىل ال دب يف العرص اجلاهيل شعرًا ونرثًا ، والعوامل اليت أ ثرت يف هذا ال دب
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 للمقرر:خمرجات التعمل . 3

 للمقررخمرجات التعمل 

 رمز 

خمرج التعمل املرتبط 

  للربانمج

  املعرفة والفهم 1

  أ ن يذكر  الطالب العوامل املؤثرة يف أ دب العرص اجلاهيل اجامتعيا وس ياس يا ودينيا وفكراي . 1.1

  أ ن يصنف الطالب ال غراض الشعرية يف العرص اجلاهيل 1.2

  العرص اجلاهيل .أ ن يتعرف  الطالب عىل أ مه القضااي ال دبية يف  1.3

  أ مه أ عالم ال دب العريب يف العرص اجلاهيل يف الشعر والنرث.أ ن يعرف  الطالب  1.4

  املهارات 2

لقاء الطالب النصوص ال دبية  أ ن يلقي 2.1   ممتثال املعىن.ا حصيحاإ

  الفنية يف العرص اجلاهيل  . أ ن ميزي الطالب خصائص ال دب 2.2

  النصوص الشعرية اإىل عنارصها اللغوية وال دبية وامجلالية .أ ن حيلل الطالب  2.3

  أ ن يقارن الطالب بني صور بناء القصيدة يف العرص اجلاهيل . 2.4

  القمي 3

   تقدمييا حملور من حماور املقرر .الطالب عرضا أ ن يُقدم  3.1

عداد ابس تعامل الش بكة ما أ ن جيمع الطالب مادة علمية حول موضوع  3.2 العنكبوتية واملواقع الالكرتونية والربامج احلاسوبية يف اإ

 البحوث و أ وراق العمل .

 

  مجةل من القمي العلمية . ث يف أ حد موضوعات املقرر حمققاأ ن يعمل الطالب يف فرق معل للبح 3.3

 

 ج. موضوعات املقرر 

 التصالساعات  قامئة املوضوعات م

 3 وامل املؤثرة يف ال دب اجلاهيل الع -عصور ال دب   -واجلاهلية  متهيد : معىن ال دب   - 1

 3 .والاجامتعيةمظاهر احلياة الثقافية ، وادلينية ، والاقتصادية  - 2

 3 نشأ ة الشعر اجلاهيل     - 3

 3 وسائل حفظ الشعر اجلاهيل - 4

 3 مصادر الشعر اجلاهيل  - 5

 3 قضية الانتحال قدميا وحديثا  - 6

 3 الشعر يف العرص اجلاهيل .  القصيدة يف بناء - 7

 3 الاختبار النصفي + حل الاختبار بعد مجع أ وراق الإجابة. - 8

 3 شعر  املعلقات  مع  منوذج  تطبيقي ملعلقة من  املعلقات  العرش  .  - 9

 3 اتبع منوذج تطبيقي ملعلقة من املعلقات العرش.  - 10

 3 الشعراء الصعاليك  ) تأ بط رشا ، الش نفري ، عروة بن الورد ( . لشعرالشعراء الصعاليك   مع منوذج تطبيقي  - 11

 3 شعر ال ايم ) الفرسان (   مع منوذج تطبيقي لشعر الفرسان . - 12

 3 خصائص الشعر يف العرص اجلاهيل . -  13

 3 النرث الفين يف العرص اجلاهيل ) اخلطابة ، الوصااي ، احلمك وال مثال ، املنافرات ( - 14

 3 خصائص النرث يف العرص اجلاهيل. - 15

16 
 الاختبار الهنايئ -  
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 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

أ ن يذكر  الطالب العوامل املؤثرة يف أ دب العرص اجلاهيل اجامتعيا  1.1

 وس ياس يا ودينيا وفكراي .

 

 احملارضة املعدةل

 املناقشة

 اخلالصات اخلتامية

 الاختبارات 

 الواجبات املزنلية

 احملارضة املعدةل  الطالب ال غراض الشعرية يف العرص اجلاهيلأ ن يصنف  1.2

 العصف اذلهين

 ال س ئةل احلوارية وال س ئةل املبارشة 

 الاختبارات

 احملارضة املعدةل  أ ن يتعرف  الطالب عىل أ مه القضااي ال دبية يف العرص اجلاهيل . 1.3

 املناقشة 

 اخلالصات اخلتامية

 الاختبارات 

 املشاريع امجلاعية 

أ ن يعرف  الطالب بأ مه أ عالم ال دب العريب يف العرصــــ اجلاهيل  1.4

 يف الشعر والنرث.

 احملارضة املعدةل 

 املناقشة 

 اخلالصات اخلتامية

 .الاختبار 

 ال س ئةل املبارشة .

 املهارات 2.0

لقاء حصيحا ممتثال املعىن. 2.1  الإلقاء الإبداعي أ ن يلقي الطالب النصوص ال دبية اإ

 املناقشة 

 التنافس املقارن

 التقيمي املبارش

 احملارضة املعدةل  أ ن ميزي الطالب خصائص ال دب الفنية يف العرص اجلاهيل  . 2.2

 املناقشة 
 الواجبات املزنلية واملكتبية

أ ن حيلل الطالب النصوص الشعرية اإىل عنارصها اللغوية وال دبية  2.3

 وامجلالية .

 احملارضة املعدةل 

 املناقشة

 اخلرائط اذلهنية

 ال س ئةل املبارشة واحلوارية

 التنافس املقارن  أ ن يقارن الطالب بني صور بناء القصيدة يف العرص اجلاهيل . 2.4

 التعمل التعاوين
 ال س ئةل املبارشة واحلوارية 

 القمي 3.0

 القراءة والاطالع املقرر . أ ن يُقدم الطالب عرضا تقدمييا حملور من حماور  3.1

 العرض الشفهيي
 الواجبات املزنلية واملكتبية

ـــ بكة  3.2 ـــ تعامل الش أ ن جيمع الطالب مادة علمية حول موضـــوع ابس

عداد  ية يف اإ ـــــوب حلاس ية والربامج ا ية واملواقع الالكرتون العنكبوت

 البحوث و أ وراق العمل .

 القراءة والاطالع 

 احملأاكة 

 التعمل التعاوين

 املشاريع امجلاعية

أ ن يعمل الطالب يف فرق معل للبحث يف أ حد موضوعات املقرر  3.3

 يف اإطار حتقيق مجةل من القمي العلمية .

 التعمل التعاوين

 املناقشة

 حل املشالكت

  املشاريع امجلاعية

 الطلبة  تقيمي أ نشطة. 2

 مييالتق  أ نشطة م
 توقيت التقيمي

 )ابل س بوع(

 النس بة 

 مييالتق درجة  اإجاميلمن 

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

 %20 الثامن .اإجراء الاختبار النصفي 2

 %20 11،9،7 اإجراء تقيمي مرحيل للمهارات املكتس بة بعد تقدميها بشلك جامعي   3
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 مييالتق  أ نشطة م
 توقيت التقيمي

 )ابل س بوع(

 النس بة 

 مييالتق درجة  اإجاميلمن 

 %10 مس متر .املشاركة الطالبيةاحلضور و قياس مس توى  4

 %50 السادس عرش .الهنايئ اإجراء الاختبار 5

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

 

 الطاليب:ال اكدميي وادلمع  الإرشادأ نشطة  -هـ 

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

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

بداعات الطالب ال دبية وال   قيادية .اللجنة الثقافية : رصد اإ

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

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

 

  واملرافق:مصادر التعمل  –و 

 التعمل:مصادر قامئة . 1

 اجلاهيل ( لـ د. شويق ضيفاترخي ال دب العريب ) العرص  املرجع الرئيس للمقرر

 املراجع املساندة

 محمد بن سالم امجلحي ) طبقات حفول الشعراء ( .  .1

 ابن قتيبة ) الشعر والشعراء ( . .2

 أ بو الفرج ال صفهاين ) ال غاين (. .3

 رشوح املعلقات ) ابن ال نباري ، ابن النحاس ، الزوزين ، التربيزي ( .. .4

 املفضل الضيب ) املفضليات ( . .5

 عبداملكل بن قريب ال مصعي  )ال مصعيات (. .6

 أ بو زيد محمد القريش ) مجهرة أ شعار العرب (    . .7

 يوسف خليف ) الشعراء الصعاليك   يف العرص اجلاهيل ( . .8

 انرص ادلين ال سد ) مصادر الشعر اجلاهيل ( . .9

 عيل اجلندي ) اترخي ال دب اجلاهيل ( . .10

 ه وفنونه (.حيىي اجلبوري  )الشعر اجلاهيل  : خصائص .11

 أ انهيد حريري ) املقدمة الطللية يف القصيدة اجلاهلية (. .12

 محمد محمد أ بو موىس ) الشعر اجلاهيل دراسة يف منازع الشعراء (. .13

 طه حسني ) يف ال دب اجلاهيل ( . .14

 الس يد أ محد عامرة   ) دراسة يف نصوص العرص اجلاهيل : حتليل وتذوق ( .15

 يف ال دب القدمي ( . محمد محمد أ بو موىس ) قراءة .16

 خليل أ بو ذيب ) نصوص خمتارة من ال دب العريب : دراسة وحتليل ) ال دب اجلاهيل (. .17

 العرص ال موي ( . –صدر الإسالم  –محمد صاحل  الش نطي )يف ال دب العريب القدمي ) العرص اجلاهيل  .18

 ( . 1أ محد زيك صفوت ) مجهرة خطب العرب ج  .19

 مش صاحل مناع .النرث يف العرص اجلاهيل د.ها .20

 املصادر الإلكرتونية

 -موقع الوراق

 -موقع اجملمع الثقايف

  -موقع مركز محد اجلارس الثقايف

  -موقع أ س تاذ املادة
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 موقع ال لوكة

ش بكة الفصيح -  

املوسوعة الشعرية. -  

جامع الرتاث الكبري. -  

مكتبة ال دب العريب. -  

 قواعد املعلومات يف موقع جامعة أ م القرى

 زاد.أ سك  .1

 املهنل. .2

 اجلامع الكبري .3

 أ خرى 

 .CDاملوسوعة الشعرية  .1

 .CD جامع الرتاث الكبري .2

 .CD مكتبة ال دب العريب .3

 

 املطلوبة:املرافق والتجهزيات . 2

 متطلبات املقرر العنارص

 املرافق

)القاعات ادلراس ية، اخملتربات، قاعات العرض، قاعات احملأاكة 

 ... اإخل(

  ذكية ، مكتبة خاصة للقسم ، قاعات لتقدمي ال نشطة قاعات 

 التجهزيات التقنية

 )هجاز عرض البياانت، الس بورة اذلكية، الربجميات(

 –دليل اليكرتوين لقواعد املعلومات  –ســــ بورات عادية وذكية  –شــــاشــــات وأ هجزة عرض 

 ديوان صويت للشعر اجلاهيل _معرض افرتايض للحياة العربية القدمية

  تبعًا لطبيعة التخصص() أ خرى جتهزيات

 

 ملقرر:اجودة  تقوميز. 

 ميقيطرق الت  وناملقمي جمالت التقومي

 الطلبة فاعلية التدريس
اســــتبانة تقمي املقرر الالكرتونية  اية الفصــــل 

 ادلرايس .

 
ـــاء  –جلنة الاختبارات  –قيادات الربانمج  أ عض

 هيئة التدريس.

بارات  ـــــ ئةل الاخت تاجئها حفص أ س حفص  –ون

نة من  بادل عي جاابت الطالب وبت نة من اإ عي

ــة  ــات مع أ عضـــــــاء هيئ ــارات والواجب الاختب

مراجعة مصـــفوفة نوال التعمل  –تدريس املقرر 

ــدريس املقرر  ــا يف ت  –للربانمج ومــدى حتققه

 تقيمي ال قران والزمالء .

 فاعلية طرق تقمي الطالب
ـــادات الـربانمـج  جلـنـــة  -جلـــان اجلـودة  –قـي

 جلنة تصحيح العينات العشوائية –الاختبارات 

مراجعة عينات من أ وراق الإجاابت للتأ كد من 

حصة التصحيح و اإجراءاته و دقته و موضوعيته 

. 

 مدى حتصيل خمرجات التعمل للمقرر
جلنة  -أ عضاء هيئة التدريس  –قيادات الربانمج 

 جلنة تصحيح العينات العشوائية –الاختبارات 
مراجعة تقرير املقرر وتنفيذ اخلطط  -

 التطويرية املنبثقة منه 



 
8 

 ميقيطرق الت  وناملقمي جمالت التقومي

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 لنوال  -

التعمل من خالل حفص أ س ئةل 

 ال نشطة الاختبار وتقمي 

ـــــه من  عقد مقارنة بني هذا املقرر واملقرر نفس

 جامعة أ خرى .

 مصادر التعمل
ــة  ــادات الربانمج  -الطلب ــة  –قي أ عضـــــــاء هيئ

 التدريس

استبانة تقمي املقرر الالكرتونية  -

  اية الفصل ادلرايس

تطوير عضو هيئة التدريس عن  -

طريق ادلورات التدريبية يف طرق 

 التدريس اجلامعي

 التقنيات احلديثة يف التدريساس تخدام 

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

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

 وغري مبارش()مبارش مي قيطرق الت 

 

 . اعامتد التوصيف ح

 رئيس قسم ال دب:  د. محمد بن سعيد القرين هجة الاعامتد
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