
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أدب صدر اإلسالم وبني اميه انًمزر:اسى 

 3-6801182 انًمزر:ريش 

 مقرر أساسً فً برنامج بكالورٌوس اللغة العربٌة بالكٌة الجامعٌة بأضم انبزَايج:

 العربٌةقسم اللغة  انعهًٍ:انمسى 
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  انذراسٍ:انخعزَف بانًمزر أ. 

انساعاث . 1

 3انًعخًذة:

 

 انًمزرَىع . 2

   أخشي  يزطهت لغى   هُخيزطهت ك   يزطهت جبيؼخ أ.

    اخزُبسٌ -  إججبسٌ ب.

 انًسخىي  َمذو فُه انًمزر انذٌ/ انًسخىي  انسُت. 3

 انسُه األونً )يسخىي ثاٍَ(

 

 ادة جبههٍ (). انًخطهباث انسابمت نهذا انًمزر 4

 

 

  ال َىجذانًخطهباث انًخشايُت يع هذا انًمزر . 5

 

 

 

 )اخزش كم يب َُطجك(ًَط انذراست . 6

 انُسبت  عذد انساعاث انخذرَسُت انذراست ًَط و

 %011 45 انًحاضزاث انخمهُذَت 1

  ال َىجذ انخعهُى انًذيج  2

  ال َىجذ  اإلنكخزوٍَانخعهُى  3

  ال َىجذ  عٍ بعذانخعهُى  4

    أخزي 5
 

 

 يغزىي انفصم انذساعٍ( )ػهً انخعهى انفعهُت نهًمزر ساعاث. 7

 ساعاث انخعهى انُشاط و

 ساعاث االحصال

 45 يحبضشاد 1

  إعزىدَىأو يؼًم  2

  إضبفُخدسوط  3

  رزكش()ي أخش 4

  اإلجًانٍ 

 ساعاث انخعهى األخزي*

  عبػبد االعززكبس 1

  انىاججبد 2

  انًكزجخ 3

  انًشبسَغ /إػذاد انجحىس 4

  ()رزكشأخشي  5

  اإلجًانٍ 
، وَشيًم رني : جًُيغ أَشيطخ انيزؼهى، يثيم: عيبػبد االعيززكبس، نهًميشسهٍ يمذاس انىلذ انًغزثًش فٍ انُشبطبد انزيٍ رغيهى فيٍ رحمُيك يخشجيبد انيزؼهى * 

 إػذاد انًشبسَغ، وانىاججبد، وانؼشوض، وانىلذ انزٌ َمضُه انًزؼهى فٍ انًكزجخ
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 انخعهًُُت:انًمزر ويخزجاحه  هذف -ب

 زر:هًمانعاو نىصف ان. 1

 

 انىلىف ػهً ثُئبد االدة فٍ ػصشٌ صذس اإلعالو وثٍُ ايُه-

 انزؼشف ػهً حمُمُخ وضؼُخ نشؼش فٍ اإلعالو 

 دساعخ االغشض انشؼشَه انكجشي فٍ ػصش صذس اإلعالو وثٍُ ايُه 

 انىلىف ػهً رطىس االشكبل انُثشَهزًُُخ انمذسح ػهً الثذاع الدثٍ
 

  انهذف انزئُس نهًمزر. 2

 صون اللسان والقلم من الخطأ النحوي فً النطق والكتابة. وتنمٌة الحس النحوي لدى الطالب 
 

 

 

 نهًمزر:يخزجاث انخعهى . 3

 يخزجاث انخعهى نهًمزر
  ريش

انًزحبط انخعهى يخزج 

  نهبزَايج

  انًعارف 1

 ن تبٌن الطالبة اثر القران الكرٌم والحدٌث الشرٌف فً اللغه العربٌه 1.1
 

 

  ان تذكر الطالبة حال الشعر عصر النبوه والخالفه الراشده. 1.2

  أان تفسر الطالبه سر تطور الكتابه فً هذا العصر . 1.3

  ان تعرف الطالبه النقائص مع بٌان اشهرها ...1

  انًهاراث 2

 ان تسمً الطالبه بعض شعراء الدعوه االسالمٌه 2.1
 

 

 ان تستشهد الطالبه على غرض الرثاء فً عصر بنً امٌه  2.2
 

 

  ان تستشهد الطالبه على غرض الرثاء فً عصر بنً امٌه  2.3

  ان تستشهد الطالبه على غرض الرثاء فً عصر بنً امٌه  ...2

  انكفاءاث 3

 لٌس .فً ندوة حول الغزل العذري. أن تشارك الطالبة مع زمٌالتها 3.1

 
 

 

 تدٌر الطالبة حلقة نقاش مع زمٌالتها حول اثر القران والحدٌث فً اللغه العربٌهأن  3.2
 

 

3.3   

3...   
 

  انًمزر يىضىعاثج. 

 االحصالساعاث  لائًت انًىضىعاث و

 6 وموقف اإلسالم من الشعر والشعراء وآدابهاالعربٌه  اللغةاثر القران الكرٌم والحدٌث النبوي فً     1

 15 كعب بن مالك–:حسان بن ثابت  اإلسالمٌة الدعوةمن شعراء  2

3 
 من الشعر المناهض لدعوه شعر ضرار بن الخطاب  . -

 عبده بن الطبٌب اإلسالمٌةشعر الفتوحات 
9 

 3 الراشدة والخالفة النبوةحال النثر فً عصر  4

5 

 الحمٌدوتطوره على ٌد سالم وعبد  الكتابةأسلوب  اإلسالمً العصرفً  الخطابةازدهار  -

 بالحضارات األخرى اإلسالمٌةاتصال الحضاره  -

 من شعراء الغزل الحسً عمر بن ربٌعه -

 من شعراء الغزل العذري عروه بن حزام  -

12 
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 من شعراء النقائص جرٌر والفرزدق -

 القطامً-شعراء المدٌح نصٌب -
 

.....   

 45 انًجًىع

 

 وانخمُُى:انخذرَس  د.
 ُى ُانخم وطزقيخزجاث انخعهى نهًمزر يع كم يٍ اسخزاحُجُاث انخذرَس  ربط . 1

 ُىُانخم طزق انخذرَس اسخزاحُجُاث يخزجاث انخعهى  زيشان

 انًعارف 1.0

1.1 
الطالبةةةةه اثةةةةر القةةةةران الكةةةةرٌم والحةةةةدٌث  معرفةةةةة 

 الشرٌف فً اللغه العربٌه
 التقوٌم المستمر المحاضرة وااللقاء

1.2 
الطالبه حال الشةعر عصةر النبةوه والخالفةه  معرفة 
 .الراشده

 االختبارات الشفوٌة شرائح عرض بوربوٌنت

 الطالبه النقائص مع بٌان اشهرها. معرفة  …
قصاصةةةةةات ورقٌةةةةةة ل مثلةةةةةة 

 والتمارٌن

إعةةةداد التقةةةارٌر والواجبةةةات 
 المنزلٌة

 انًهاراث 2.0

2.1 

ان تستشهد الطالبه على غرض الرثاء فً عصر 
 بنً امٌه 
الطالبةةةه بةةةٌن أسةةةالٌب الكتابةةةه االدبٌةةةه فةةةً  مقارنةةةة 

 العصر االموي واإلسالمً

المجموعةةات الصةةةغٌرة داخةةةل 
 القاعة أثناء حل التمارٌن

تقةةةوٌم األقةةةران ق وبطاقةةةات 
 المالحظة

2.2 
الطالبةةه بةةٌن شةةاعرٌن مةةن شةةعراء الغةةزل  مقارنةةة 

 احدهما العذري واألخر حسً

البحةةوث الجماعٌةةة والواجبةةات 
 ق وتعلم األقران

تقوٌم اإلسهامات الفردٌة فً 
 التكلٌفات الجماعٌة

…    

 انكفاءاث 3.0

3.1 
أن تدٌر الطالبة حلقة نقاش مةع زمٌالتهةا حةول اثةر 

 القران والحدٌث فً اللغه العربٌه

المجموعةةةات الصةةةغٌرة علةةةى 
 االنترنت

 األسئلة الشفوٌة والتحرٌرٌة

3.2 
فةةً نةةةدوة حةةةول  أن تشةةارك الطالبةةةة مةةع زمٌالتهةةةا

 الغزل العذري.
 التعلم التعاونً

تقةةوٌم األقةةران ـ وبطاقةةات 
 المالحظة

…    

 انطهبت  حمُُى أَشطت. 2

 ُىُانخم أَشطت و
 حىلُج انخمُُى
 )ثبألعجىع(

 انُسبت 

 ُىُانخمدرجت  إجًانٍيٍ 

 %01 يغزًش التقوٌم المستمر + واجبات صغٌرة 1

 %01 انزبعغ اخزجبس َصفٍ  2

 %01 انثبٍَ ػشش كزبثخ  ثحش  3

 %01 انغبدط ػشش االخزجبس انُهبئٍ 4

5    

6    

7    

8    
 انخ( وسلخ ػًميششوع جًبػٍ،  ،رمذًٍَػشض  شفهٍ، ،رحشَشٌ اخزجبس)ُى ُانزم أَشطخ

 

 

 انطالبٍ:األكادًٍَ وانذعى  اإلرشادأَشطت  -هـ 

الساعات المكتبٌة مكتوبة أمام حجرة األستاذات الستقبال الطالباتق وتقدٌم الدعم واإلرشاد 
 والتوجٌه
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  وانًزافك:يصادر انخعهى  –و 
 انخعهى:يصادر لائًت . 1

 نهًمزر انًزجع انزئُس

 دسوقً ضٌف :العصر اإلسالمً
 واالموي: د عبد القادر القطفً الشعر اإلسالمً 

 
 

 انًساَذةانًزاجع 

 طبقات فحول الشعراء: ابن سالم 
 جمهرة اشعار العرب: أبو زٌد القرشً

 تارٌخ الشعر السٌاسً الى منتصف القرن الثانً احمد الشاٌب 
 مجتمع الحجاز فً العصر االموي د عبدهللا بن سالم خلف

 ضٌفالفن ومذاهبه فً النثر العربً د شوقً 
 النثر ومذاهبه فً النثر العربً د شوقً ضٌف

 اتجاهات الشعر فً العصر االموي د صالح لدٌن الهادي
 بروكلمان تارٌخ االدب العربً
 بالشٌر تارٌخ االدب العربً

 

 اإلنكخزوَُتانًصادر 

 موقع مكتبة الملك عبدهللا بجامعة أم القرى. -
 والعربٌة عامة. خاصةاقع المكتبات بالجامعات السعودٌة مو -
 اإللكترونٌة.موقع مكتبة المصطفى صلى هللا علٌه وسلم  -
 

  يأخز

 قرص صلب ) هارد دسك ( الجامع الكبٌر للتراث .
 البحثٌة.األسطوانات الخاصة بعلوم العربٌة ومراجعها المعتمدة من المراكز  -
 

 

 انًطهىبت:انًزافك وانخجهُشاث . 2

 يخطهباث انًمزر انعُاصز

 انًزافك
 إنخ(...  ، لبػبد انًحبكبحانؼشض انذساعُخ، انًخزجشاد، لبػبد انمبػبد)

 العرض.قاعة مجهزة بتقنٌات  -

 العمل.طاوالت مستدٌرة لفرق  -
 

 انخمُُت انخجهُشاث
 انجشيجُبد( انزكُخ،انغجىسح  انجُبَبد،ػشض  )جهبص

 عجىسح ركُه

 رجؼبً نطجُؼخ انزخصص() يأخز حجهُشاث

 .جهاز حاسب آلً  -
 طابعة لٌزر . -

 انترنت

 
 

 

 

 
 

 نًمزر:اجىدة  حمىَىس. 
  

 ُىمُطزق انخ ىٌانًمًُ يجاالث انخمىَى

 انطبنجبد                 انزغزَخ انشاجؼخ يٍ حُش جىدح انزذسَظ 
اسةةةتبانة تةةةوزا علةةةى الطالبةةةات لتقٌةةةٌم 
 المقرر وٌتم توزٌعها فً نهاٌة الفصل
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 ُىمُطزق انخ ىٌانًمًُ يجاالث انخمىَى

 

 اعزشارُجُبد وطشق انزذسَظ
 حلقة نقاش مع زمٌالت القسم . انمغىأػضبء 

 أػضبء رذسَظ انًمشس االعزشارُجُبد 
التواصةةةةةةل مةةةةةةع األقسةةةةةةام المنةةةةةةاظرة 

 بالجامعات السعودٌة والعربٌة

 انهُئخ انىطُُخ نالػزًبد اعزشارُجُبد رذسَظ انًبدح
االسةةةتفادة مةةةن الهٌئةةةة الوطنٌةةةة للتقةةةوٌم 
 واالعتماد األكادٌمً ق وطلب زٌارتها

 نالػزًبد انىطُُخ انهُئخ رذسَظ  انًمشس رطىَش طشق
ورش عمةةةل ألعضةةةاء هٌئةةةة التةةةدرٌس 

 حول االستراتٌجٌات الحدٌثة للتدرس

   

   

 إنخ(يصبدس انزؼهى ...  نهًمشس،يخشجبد انزؼهى فبػهخ طشق رمُُى انطالة، يذي رحصُم ، فبػهُخ انزذسَظ )يثم.يجبالد انزمىَى 

 رحذَذهب( زىَ) أخشي ،ُشظانًشاجغ انُ انجشَبيج،لُبداد  انزذسَظ،أػضبء هُئخ  )انطهجخ، ىٌانًمًُ

 (يجبشش وغُش يجبشش)ُى مُانز طشق

 

 

 

 . اعخًاد انخىصُف ح

  جهت االعخًاد

  رلى انجهست

  حارَخ انجهست

 


