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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

  المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى √ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري   إجباري ب.

  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 المستوى السادس –السنة الثالثة 

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ال يوجد 

 

 ال يوجد وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 

 

 ينطبق()اختر كل ما نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 )ساعتان(2 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5
 

 

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

 ساعات التعلم النشاط م

 االتصالساعات 

1 
 محاضرات

 )ساعتان(   2
 اسبوعيا

 ـــــ إستوديوأو معمل  2

 ـــــ إضافيةدروس  3

 ـــــ تذكر()ى أخر 4

 ال يوجد اإلجمالي 

 ساعة  30ساعات التعلم األخرى

  ساعات االستذكار 1

 ساعتان الواجبات 2

  المكتبة 3

 ساعتان  المشاريع /إعداد البحوث 4

  ()تذكرأخرى  5

 ساعات  4 اإلجمالي 
 ات االسهتذكار،، ويشهمل لله : جميهع أنشهطة الهتعلم، مثهل: سهاعللمقهررهي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التي تسههم فهي تحقيهق مخرجهات الهتعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب
 لمقرر:العام لوصف ال. 1

 

 

 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 معاصرث والااللمام المركز بعدد من مداخل تحليل النصوص األدبية في التراث وفي النقد الحدي -

 االلمام بالعناصر الجمالية االساسية لعدد من األنواع األدبية -

 األدبيةاكتساب مهارات التمييز بين النصوص واالنواع  -

 اكتساب القدرة على التمييز بين مستويات الكتابة األدبية -

 استكشاف طرائق التعامل مع النصوص األدبية من داخل النصوص ذاتها -

 استثمار المفاهيم البالغية في اكتشاف جماليات النصوص األدبية  -

 تنمية القدرة على تذوق النصوص األدبية -

 تماس الخصائص الجمالية للنصوص األدبيةتنمية القدرة على تدريب الحواس على ال -

 الوقوف على تحوالت النصوص األدبية المعاصرة كالكتابة الرقمية -

 تنمية التعامل الجمالي مع النصوص األدبية بصرف النظر عن قدمها او حداثتها  -
 

 

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 ان يتعرف على مداخل تحليل النصوص قديما وحديثا ومعاصرا 1.1
 

 

  ان يتدرب الطالب على معرفة اشكال النصوص األدبية من داخلها 1.2

  ان يتدرب الطالب على تلمس الخصائص الجمالية للنصوص األدبية 1.3

  المهارات 2

  الكريم والسنة النبوية تحليال بيانياان يحلل الطالب نصوصا مختلفة من القرآن  2.1

  ان ينقد الطالب مجموعة من النصوص الشعرية وفق مناهج النقد التي تعلمها 2.2

ليةل ان يقدم الطالب دراسة نقديةة لمجموعةة مةن النصةوص النثريةة او الشةعرية وفةق منةاهج التح 2.3
 التراثية او الحديثة

 

  الكفاءات 3

  دراسات التحليلية االدبييةفريق عند الطلبة في مجال التنمية العمل ضمن  3.1

  تعزيز مبدا تحمل المسؤلية والنتائج المترتبة عليها 3.2

  تقوية الروابط االجتماعية والتعاون المثمر بين الطلبة 3.3
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

1 

 ية : قيمة النص االدبي وانماطة التراث مفهوم النص االدبي وعناصره األساسية -1

 األسس المعرفية لتحلبل النص االدبي
التوقةةةف عنةةةد خصةةةائص الةةةنص االدبةةةي فةةةي الفنةةةون التاليةةةة: الشةةةعر   القصةةةة القصةةةيرة   الروايةةةة 

الةى جانةب    والمسرحية   ثم تبيان وظيفة االدب في التعبير   والعالقة بين االدب والفنون األخرى 
ى فةي فةي العمةل االدبةي كالمعةاني وااللفةظ والتراكيةب والصةور وواالخيلةة والموسةيق ابرز العناصةر

 الشعر   والحبكة والسرد والحوار والزمان والمكان في الفنون النثرية

 ساعتان2

 2 مداخل تحليل النص االدبي : -٢ 2
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 المداخل المعاصرة –المداخل الحديثة  –المداخل التراثية 

3 
 :االدبيكيفية تذوق النص  -1

 المفهوم واالجراء   مراجعة بعض الدراسات القديمة والحديثة حول مفهوم الذوق والتذوق
2 

4 

 :الجانب التطبيقي -3

حات لمقترايفضل ترك مجال اختيار النصوص لمن يقوم بتدريس المقرر( ويمكن تقديم ) 
 :التالية لالختيار

 : الشعر القديم -

 تحليل ملعقة امرئ القيس -

 دريد بن الصمه الدالية في رثاء أخيه عبدهللاتحليل قصيدة 
 تحليل عينية ابي ذؤيب الهذلي في رثاء أبنائه  -

 حليل قصيدة الميةالشنفرى في الصعلكة -

 تحليل قصيدة الفرزق "عزفت باعشاش وماكدت تعزف" -

 تحليل قصيدة المتنبي " واحر قلباه" -

 واعتقادي"تحليل دالية ابي العالء المعري " غير مجد في ملتي  -

 تحليل قصيدة ابن خفاجة في وصف الجبل -

 تحليل قصيدة ابي البقاء الرندي في سقوط االندلس

6 

5 

 النثر القديم: -

 قصة عبدهللا بن سوار والذباب للجاحظ -

و انصوص من كتب السرد الوسيط مثل " الفرج بعد الشدة " او نشوار المحاضرة"  -
 المكافاة"

 نص من كتاب " الف ليلة وليلة"

6 

..... 

 الشعر الحديث: -

 تحليل قصيدة نهج البردة الحمد شوقي -

 تحليل قصيدة االطالل البراهيم ناجي -

 تحليل قصيدة المواكب لجبران خليل جبران -

 تحليل قصيدة "انشودة المطر" للسياب -

 تحليل قصيدة البكاء بين يدي زرقاء اليمامة المل دنقل -

 تحليل قصيدة بوابة الريح لمحمد الثبيتي

6 

 

 السرد الحديث: -

 لغسان كنفاني 12تحليل قصة موت سرير رقم  -

 تحليل رواية زقاق المدق لنجيب محفوظ / او اللص والكالب لنجيب محفوظ -

 تحليل مسرحية سعدهللا ونوس الملك هو الملك -

6 

 ساعة  28 المجموع

 

 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

1.1 
ان يتعرف على مداخل تحليل النصوص قديما 

 وحديثا ومعاصرا
 

المسةةةةةةاهمه بةةةةةةااوراق عمةةةةةةل 
متعلقةةةة بالدراسةةةات التحليليةةةة 

 التمنوعةلالعمال األدبية 

التقيةةةيم المسةةةتمر للدراسةةةات 
المقارنةةةةة التةةةةي يتقةةةةدم بهةةةةا 

 الطالب

1.2 
ان يتةةدرب الطالةةب علةةى معرفةةة اشةةكال النصةةوص 

 األدبية من داخلها

االختبةةةةةةةةةةارات الدوريةةةةةةةةةةة  العروض التقديمية 
 والنهائية

… 

ان يتدرب الطالب على تلمس الخصةائص الجماليةة 
 للنصوص األدبية

االلكترونيةةةةة زيةةةةارة المواقةةةةع 
المختصة بالدراسات التحليليةة 
للةةنص االدبةةي وكتابةةة تقةةارير 

 عنها

 

 المهارات 2.0

2.1 
ان يحلل الطالب نصوصا مختلفة من القرآن الكريم 

 والسنة النبوية تحليال بيانيا

أوراق عمةةةةةل حةةةةةول تحليةةةةةل 
نصةةةةةةوص اديبةةةةةةة متنوعةةةةةةة 

تقيةةيم أوراق العمةةل المقدمةةة 
 ومناقشتها مع الطلبة 
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

للوقةةوف علةةى جوانةةب التةةاثير 
 والتاثر فيها

2.2 
ان ينقةةد الطالةةب مجموعةةة مةةن النصةةوص الشةةعرية 

 وفق مناهج النقد التي تعلمها

االختبةةةةةةةةةةارات الدوريةةةةةةةةةةة  التعلم التعاوني
 والنهائية

… 
ان يقةةةةدم الطالةةةةب دراسةةةةة نقديةةةةة لمجموعةةةةة مةةةةن 
النصوص النثرية او الشةعرية وفةق منةاهج التحليةل 

 التراثية او الحديثة

  

 الكفاءات 3.0

3.1 

تنميةةة العمةةل ضةةمن فريةةق عنةةد الطلبةةة فةةي مجةةال 
 دراسات التحليلية االدبييةال

تقسيم الطالب الى مجموعةات 
وتكليةةةةةةةف كةةةةةةةل مجموعةةةةةةةة 

 بموضوع 

التقيةةةةةةةيم النهةةةةةةةائي لعمةةةةةةةل 
المجموعةةةةةات مةةةةةن حيةةةةةث 
سةةةةرعة ازنجةةةةاز وسةةةةالمة 

 العرض

 
إتاحةةة الفرصةةة لكةةل مجموعةةة  اوالنتائج المترتبة عليهتعزيز مبدا تحمل المسؤلية 

ان تعرض ماأنجزته ومناقشته 
 مع بقية الطالب

تقةةةةةةدير األفكةةةةةةار الرائةةةةةةدة 
 والقدرة التنافسية

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 مستمر  التقييم المستمر  1

 %10 الخامس كتابة مقال او تقرير 2

 %20 العاشر اختبار تحريري تجريبي 3

 %60 السادس عشر   االختبار النهائي  4
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 
 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 البخاص لكل طاللالستشارات وازرشاد األكاديمي والهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 
   أسبوع(. ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كلاقدمذكر مع )
 

 في جدوله ألستاذية ( يحددهما اتخصص ) ساعتان ( لالرشاد االكاديمي وتقديم المشورة لدراسي مقرر) تحليل النصوص األدب
 

 

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

 للمقرر المرجع الرئيس

دواوين الشعر العربي المفردة والمجموعة وشروحها والروايات  -
 والقصص

 المرشد الى فهم اشعار العرب / عبدهللا الطيب -

 قراءة في االدب القديم / محمد محمد أبو موسى -

 محمد محمد أبو موسى –دراسة في البالغة والشعر  -

 دراسات في النص الشعري /د. عبده بدوي -

 االعمال المسرحية الكاملة / سعد هللا ونوس -

دق / معالجة تفكيكية سيمائية لرواية زقاق الم –تحليل الخطاب السردي  -
 د. عبدالملك مرتاض

 ديوان محمد الثبيتي -

 المؤانسة/ ميساء سليمانالبنية السردية في كتاب االمتاع و -

 شروح المية العرب / للشنفرى -
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 التجربة ازبداعية في ضوء النقد الحديث/ صابر عبد الدائم -

 قراءة في االدب القديم / أبو موسى  -

 دراسات فنية في القرآن / احمد ياسوف -

 مدخل الى تحليل النص االدبي / عبدالقادر أبو شريفة -

 تحليل القصائد / فضل العماري -

 النص الشعري / محمد فتوح  تحليل -

 مبادئ تحليل النصوص األدبية االدبيية / بسام بركة وآخرون -

 يتحليل النص االدبي بين النظرية والتطبيق / محمد عبدالغني المصر -

 التحليل البالغي بين النظرية والتطبيق / علي عبدالحميد عيسى -

 ام عز مد أبوتحليل الخطاب االدبي على ضوء المناهج النقدية الحيثة / مح -

 تحليل الخطاب الشعري / محمد مفتاح -

 شرح المعلقات/ سليمان العطار -

 قراءة الرواية / محمود الربيعي -

 قراءة الشعر / محمود الربيعي -

 ترويض النص / حاتم الصكر -

 بنية النص السردي / حميد الحميداني -

 مدخل الى دراسة النص االدبي المعاصر /سامي سليمان -

 والنقد العربي دراسة في المنهج / عبدهللا بانقيبدالية المعري  -
 

 المساندةالمراجع 

 حوليات كليات اللغة العربية -

لول في اوالمجالت العلمية لكليات االداب في المملكة العربية السعودية    -
 العربيية

 حوليات كلية دار العلوم جامعة القاهرة -

 افيةوالجهات الثقمجالت ودوريات األندية األدبية وغيرها من المراكز  -

 الصفحات األدبية في الصحف اليومية -
 
 

 اإللكترونيةالمصادر 
 موقع جامعة ام القرى والجامعات العربيية واالجنبيية -

 موقع مكتبة المصطفى االلكترونية والمكتبات االخرى

 أسطوانة مدمجة -  ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 قاعة المحاضرات بالمبنى الرئيسي إلخ( ... ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

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

 الحاسبات الشخصية

 اليوجد تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات
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 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 فعالية التدريس

استمارة استبيان لتقييم العملية  -
التعليمية تقدم للطالب لتعئتها في 

 األسبوع األخير من الدراسة
 

 غير نباشرة  هيئة التدريس

 عملية التدريس

مناقشة أسلوب التدريس مع  -
 الزمالء بالقسم 

واالكةةةاديميين اسةةةتطالع راي المئةةةولين 
 بالكلية

 غير مباشرة  قيادات البرنامج 

 إجراءات تطوير التدريس
لتغذية الراجعة بمناقشة نتائج االسةتبيان 
وتعزيةةةةز نقةةةةاط القةةةةوة وتالفةةةةي نقةةةةاط 

 الضعف

 مباشرو  المراجع النظير 

 إنجاز الطالب

مثةةةل: تةةةدقيق تصةةةحيح عينةةةة مةةةن 
 أعمال الطلبة

 مباشرة  أعضاء هيئة التدريس 

فعاليةةةةة  المقةةةةرر الدراسةةةةي  مةةةةدى
 والتخطيط لتطويره

 مباشرة  المراجع النظير 

 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

 


