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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

الساعات . 1

 3المعتمدة:

 

 المقررنوع . 2

   أخرى  متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري -  إجباري ب.

 المستوى  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 السنه األولى )مستوى ثاني(

 

 ادب جاهلي (). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 

 

  ال يوجدالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %611 44 المحاضرات التقليدية 1

  ال يوجد التعليم المدمج  2

  ال يوجد  اإللكترونيالتعليم  3

  ال يوجد  عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5
 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 44 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

  إضافيةدروس  3

  تذكر()ى أخر 4

  اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

  ساعات االستذكار 1

  الواجبات 2

  المكتبة 3

  المشاريع /إعداد البحوث 4

  ()تذكرأخرى  4

  اإلجمالي 
، ويشيمل للي : جمييع أنشيطة اليتعلم، مثيل: سياعات االسيتذكار، للمقيررهي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 رر:لمقالعام لوصف ال. 1

 

 التعرف بإيجاز عن جوانب الحياة الجاهلية بوصفها خلفية أساسية لفهم األدب الجاهلي  . - -6
التعرف على القضايا األساسية المتصلة باألدب الجاهلي كقضية أولية الشعر الجاهلي ومصادره ،  -2

 واالنتحال فيه ، والشفافية والكتابة . 
 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

  التعرف على التيارات الرئيسة في الشعر الجاهلي 
 

 

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 أن يحدد الطالب فترة العصر الجاهلي 1.1
 

 

 أن يذكر الطالب مصادر الشعر الجاهلي . 1.2
 

 

  أن يعرف الطالب قضية االنتحال وموقف المستشرقين منها . 1.3

  أن يعرف الطالب قضية االنتحال وموقف المستشرقين منها . ...1

  المهارات 2

 أن يتعرف الطالب على موضوعات الشعر الجاهلي ، وما يتميز به كل غرض . 2.1
 

 

 

 أن يتعرف الطالب على خصائص الشعر الجاهلي 2.2
 

 

  يستنتج الطالب مراحل تطور الشعر الجاهلي ان 2.3

  ان يوظف الطالب معرفته المكتسبة في كيفية البحث والتعرف على مصادر األدب الجاهلي ...2

  الكفاءات 3

 .أن يدير الطالب حلقة نفاش مع زمالئه حول : خصائص الشعر الجاهلي 3.1

 
 

 

 حول التكليفات الجماعية. ينشئ الطالب مجموعة تواصل مع طالب مجموعته 3.2
 

 

3.3   

3...   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

   

1 

 الشعر الجاهلي :

 * أولية الشعر الجاهلي : الزمانية والمكانية .

اعتماد الشعر الجاهلي على الرواية الشفوية ـ الكتابة في  ـ من الرواية إلى التدوين :

الجاهلية ظاهرة حياتية ـ تدوين  الشعر في أواخر القرن األول ـ الرواة العلماء  : أبو 
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عمرو بن العالء ـ حماد الراوية ـ خلف األحمر ـ المفضل الضبي ـابن حبيب السكري ـ 

 ابن السكيت ـ ثعلب ـ مرحلة الشروح .
 

2 

 األدب وتاريخ األدب ، عصور
 تاريخ األدب ، العصر الجاهلي لغة واصطالحا         

 .الجزيرة العربية : المكان والسكان 

 ـ وصف الجزيرة العربية ـ القبائل العربية ـ اإلمارات العربية ـ الحياة

14 

3 

 : مصادر الشعر الجاهلي 

 

 االختيارات :الدواوين المفردة ـ دواوين القبائل ـ مجموعة 

المعلقات ، المفضليات ، األصمعيات ، جمهرة أشعار العرب ـ حماسة أبي تمام ، كتااب 

 الوحشيات ) الحماسة الصغرى ( حماسات أخرى ، مصادر أخرى .

9 
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 : قضية االنتحال 

 ـ مقدمات ) مصطلحات : الوضع ، والنحل ،و االنتحال  ( 

 الرواية والتدوين ، واحتماالت الخطأ . ـ دائرة القضية ،

ـ الشك ودوافعه :  معالم قضية االنتحال ، مرجليوث وموقف المستشرقين 

 من الشعر الجاهلي 

ـ دوافع الشك عند طه حسين ـ الرد على طه   طه حسين وآراء مرجليوث 

 حسين من قبل الباحثين والدارسين والنقاد .

 . أسباب وضع الشعر 
 

3 

4 

    توثيق الشعر الجاهلي . توثيق النسبة ـ توثيق النص ـ مقياس طه حسين

ـمقياس أحمد الحوفيـ مقياس ناصر الدين األسد ـ الصورة الفنية وتوثيق 

 الشعر ـ البصمة األسلوبية وتوثسق الشعر.

 

 قضية المعلقات * 

 

 ـ موقف النقاد من هذه القضية ـ دراسة في شعر المعلقات 

6 

..... 

 : موضوعات الشعر الجاهلي وأهم خصائصه 

 ـ الغزل ـ الهجاء ـ المدح ـ االعتذار ـ الخمريات ـ الوصف ـ الرثاء ـ الفخر.

 ـ الوحدة الموضوعية والعضوية في القصيدة الجاهلية .

 ـ صورة المرأة في الشعر الجاهلي .

الوقوف على األطالل ، وصف الرحلة ، الدخول في  ـ بنية القصيدة الجاهلية :

 الغرض .

 ـ الصورة الفنية ـ التراكيب اللغوية ـ الموسيقى  ـ الخصائص المعنوية 

 الجاهلي.ـ التفسير األسطوري للشعر 

 الشعراء الصعاليك والشعراء الفرسان ـ دراسة شاملة . 

 ـ شعراء آخرون ـ اليهودية والمسيحية .

 الشعر الجاهلي . ـتحليل نصوص من

 خصائص الشعر الجاهلي .
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 44 المجموع
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 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

 التقويم المستمر المحاضرة وااللقاء أن يحدد الطالب فترة العصر الجاهلي . 1.1

 االختبارات الشفوية شرائح عرض بوربوينت أن يذكر الطالب مصادر الشعر الجاهلي 1.2

… 
أن يعرررف الطالررب قضررية االنتحررال وموقررف 

 .المستشرقين منها

قصاصاااااات ورقياااااة ل م لاااااة 
 والتمارين

إعاااداد التقاااارير والواجباااات 
 المنزلية

 المهارات 2.0

2.1 
أن يتعرف الطالب على موضاوعات الشاعر 

 الجاهلي ، وما يتميز به كل غرض

المجموعااات الصاااغيرة داخااال 
 القاعة أ ناء حل التمارين

تقاااويم األقاااران ، وبطاقاااات 
 المالحظة

2.2 

أن يتعرف الطالب على خصائص الشعر 
 الجاهلي

 

البحااوا الجماعيااة والواجبااات 
 ، وتعلم األقران

في  تقويم اإلسهامات الفردية
 التكليفات الجماعية

…    

 الكفاءات 3.0

3.1 
يستخدم الطالب محرك البحث علرى النرت للحصرول 

 على معلومات حول أحد مواضيع المقرر

المجموعاااات الصاااغيرة علاااى 
 االنترنت

 األسئلة الشفوية والتحريرية

3.2 
ينشررررئ الطالررررب مجموعررررة تواصررررل مررررع طررررالب 

 مجموعته حول التكليفات الجماعية.
 التعلم التعاوني

تقاااويم األقاااران ـ وبطاقاااات 
 المالحظة

…    

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %61 مستمر التقويم المستمر + واجبات صغيرة 1

 %21 التاسع اختبار نصفي  2

 %61 الثاني عشر كتابة  بحث  3

 %11 السادس عشر االختبار النهائي 4

5    

6    

7    

8    
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

واإلرشاد الساعات المكتبية مكتوبة أمام حجرة األستاذات الستقبال الطالبات، وتقديم الدعم 
 والتوجيه

 

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس

 ـ تاريخ األدب الجاهلي : شوقي ضيف
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 المساندةالمراجع 

 ـ مصادر األدب الجاهلي وقيمتها التاريخية ـ ناصر الدين األسد .
 ـ طبقات فحول الشعراء : محمد بن سالم

 والشعراء : ابن قتيبة .ـ الشعر 
 ـ شرح المعلقات ) ابن األنباري  ـ ابن النحاس ـ الزوزني ـ التبريزي (

 ـ تاريخ الشعر العربي ـ نجيب محمد البهبيتي 
 ـ المفضليات : للضبي

 ـ األصمعيات : عبد الملك بن قريب
 ـ جمهرة أشعار العرب : القرشي

 ـ جماليات الشعر الجاهلي هالل الجهاد.
 حلة  في القصيدة الجاهلية : وهب رومية.ـ الر
 الفن ومذاهبه في الن ر العربي ـ د شوقي ضيف 

 

 اإللكترونيةالمصادر 

 موقع مكتبة الملك عبدالله بجامعة أم القرى. -
 والعربية عامة. خاصةاقع المكتبات بالجامعات السعودية مو -
 اإللكترونية.موقع مكتبة المصطفى صلى الله عليه وسلم  -
 

  ىأخر

 قرص صلب ) هارد دسك ( الجامع الكبير للتراا .
 البح ية.األسطوانات الخاصة بعلوم العربية ومراجعها المعتمدة من المراكز  -
 

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 إلخ(...  ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 العرض.قاعة مجهزة بتقنيات  -

 العمل.طاوالت مستديرة لفرق  -
 

 التقنية التجهيزات
 البرمجيات( الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

 سبورة لكيه

 تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 جهاز حاسب آلي . -

 طابعة ليزر . -

 انترنت

 
 

 

 

 
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 الطالبات                 التغذية الراجعة من حيث جودة التدريس 
اساااتبانة تاااوزا علاااى الطالباااات لتقيااايم 
 المقرر ويتم توزيعها في نهاية الفصل

 

 استراتيجيات وطرق التدريس
 حلقة نقاش مع زميالت القسم . أعضاء القسم

 أعضاء تدريس المقرر االستراتيجيات 
التواصاااااال مااااااع األقسااااااام المناااااااظرة 

 بالجامعات السعودية والعربية

 الهيئة الوطنية لالعتماد استراتيجيات تدريس المادة
االساااتفادة مااان الهيئاااة الوطنياااة للتقاااويم 
 واالعتماد األكاديمي ، وطلب زيارتها
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 لالعتماد الوطنية الهيئة تطوير طرق تدريس  المقرر
ورش عمااال ألعضااااء هيئاااة التااادريس 

 حول االستراتيجيات الحدي ة للتدرس

   

   

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 

 

 . اعتماد التوصيف ح
  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة

 


