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 :وصف المادة

هذه المادة حركة الشعر العربي المعاصر ، ابتداء من عصر النهضة في النصف الثاني منن القنرن التاسنش عشنر، وذلن       تتناول 

 -مدرسننة األحينناء –عواملهننا ، وروادهننا ، وأ رهننا ، مركننزا علننن االتجنناه الكالسننيكي الجدينند  بننالوقوع علننن النهضننة األدبيننة ، 

رئده محمود سامي البارودي ، وأتباعه ، أحمد شوقي وحافظ ابراهيم .... الخ.  م تتناول الحساسية الشعرية علن يد أصحاب و

مدرسننة الننديوان ، وعبنناد محمننود العقنناد ، وعبنند الننرحمن شننكري وعبنند القننادر المنناوني ، وفهننور االتجنناه الرومانسنني فنني      

قصيدة التفعلينة   –علن يد أصحاب مجلة أبوللو ، وصوال إلن حركة الشعر الحديث المهاجر األمريكية : الشمالية والجنوبية ، و

 أو الشعر الحر ، وانتهاء بقصيدة النثر .

 :أهداع المادة

 معرفة الطالب عوامل النهضة األدبية الحديثة وأبرو أعالمها . .2

 معرفة الطالب فروع النهضة الشعرية الحديثة وروادها . .0

 قال الحساسية الشعرية من الكالسيكية الجديدة إلن الرومانسية .معرفة الطالب مفاصل الن .3

 معرفة الطالب الفوارق بين الكالسيكية الجديدة والرومانسية في الشعر العربي المعاصر . .1

 معرفة الطالب مصطلحات " الشعر الحر " و " الحدا ة الشعرية " و " قصيدة النثر " والتمييز بينها . .3

 الشعر العربي المعاصر .معرفة الطالب اتجاهات  .6

 معرفة الطالب أبرو ممثلي االتجاهات الشعرية في حركة الشعر العربي المعاصر . .1

 قدرة الطالب علن تحليل قصائد تمثل االتجاهات الشعرية المختلفة . .8

 

 

 

 

 



 

 مكونات المادة:  

 المقررة : ) عنوان الكتاب ، المؤلف ، الجهة الناشرة ، سنة النشور ( .الكتب  .2

 2918، الكويت  0اهات الشعر العربي المعاصر ، د. إحسان عباد ، عالم المعرفة ، العدد اتج -

 مدرسة اإلحياء والتراث ، د . إبراهيم السعافين ، دار األندلس ، بيروت . -

 . 2982القاهرة ، د. عبد القادر القط ، دار النهضة العربية ،  0الوجداني في الشعر العربي المعاصر ، طاالتجاه  -

 لمواد المساندة ) أشرطة فيديو ، أشرطة صوتية ( :ا .0

 

 القراءات اإلضافية ) الكتب ، الدوريات ....... الخ . .3

 من قراءة المراجش في هذا الخطة .

 

 دليل دراسة المادة ) إن وجد ( . .1

 من قراءة توويش المادة علن أسابيش الفصل الدراسي .

 

 لعلمية .... الخ ) إن وجد (. دليل الواجبات / الوفائف ، التجارب ا3     

 

رات، مناقشنات، مننافرات، مراجعنات ، كتابنة تقنارير ، كتابنة أبحناث ، مراجعنة دينوان شنعري،           محاضن  أساليب تدريس المادة:

الحوار حول فاهرة أدبية بعند تلخيصنها ، عنرل الطالنب دراسنته ل ناهرة شنعرية ، عنرل الطالنب لكتناب يتعلن  بحركنة             

ات نقديننة ، عنرل تحليننل نمنناذ  شننعرية ، عننرل دراسنات نقديننة ، عننرل تحليننل نمنناذ    الشنعر الحننديث ، عننرل دراسنن 

 شعرية ، استخدام تقنية العرل ) ( .

 تعتمد المادة علن المحاضرات والحوار والتقارير واألبحاث ودراسة ال واهر الشعرية ، وخصائص الشاعر . 

 

  Learning outcomesنتائج التعلم 

  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  -أواًل

 معرفة أبرو قضايا الشعر العربي الحديث .-2

 معرفة تطور الحركة الشعرية ومدارسها ، واتجاهاتها .-0

 معرفة خصائص الحركات الشعرية ، وال واهر الفنية .-3

 معرفة أعالم شعراء المدارد الشعرية .-1

               ال الشعرية لهذه النصوص .معرفة أسس تحليل النصوص الشعرية وف  األغر-3     

اإللمننام بنقنناط االلتقنناء ونقنناط االفتننراق بننين الشننعر العربنني المعاصننر والتننراث الشننعري مننن جهننة ، والتننراث الشننعري   – 6     

 العالمي من جهة أخرى .

 تذوق الشعر العربي الحديث . -1      

 

 

 

 

 

 

 



 

 Cognitive skills انيًا : مهارات اإلدراك ومحاكاة األفكار 

 معنن الحركة الشعرية .إدراك  -

 إدراك معنن الحساسية الشعرية . -

 إدراك التطور النوعي للحركة الشعرية العربية عبر مراحلها . -

 إدراك مفهوم المدارد الشعرية وخصائصها الفنية وموضوعاتها   -

 القدرة علن محاكاة الشعر العربي الحديث ، وعيا ، وصياغة فنية . -

 ( Communication skillsوالتواصل األكاديمي ) مش المصادر واألشخاص : مهارات االتصال  الثًا 

 القدرة علن عرل المادة . -

 القدرة علن الحوار والتواصل مش اآلخرين حول مفاهيم الحركة الشعرية الحديثة . -

 القدرة علن الحوار والتواصل مش اآلخرين حول خصائص كل مدرسة من المدارد الشعرية و -

 القدرة علن التمييز بين مفاهيم المدارد الشعرية واختالفها . -

 القدرة علن الربط بين حركات الشعر العربي الحديث والشعر الغربي ، عالقة وإفادة . -

 رابعًا : عملية خاصة بالتخصص والمهنة ذات العالقة :

Practical and/or professional skills ( transferable skills ) 

 الب علن كتابة بحث لشاعر أو اتجاه فني أو موضوع شعري .قدرة الط -

 قدرة الطالب علن تلخيص فاهرة أدبية أو فنية . -

 قدرة الطالب علن إعطاء محاضرة . -

 قدرة الطالب علن التعامل مش طالبه مستقباًل . -

 قدرة الطالب علن كتابة مقاالت علمية تتعل  بحركة الشعر العربي الحديث . -

 ـم:أدوات التقييـــ

 رير و/أو أبحاث قصيرة  تقا 

 امتحانات قصيرة 

 مكتبية واجبات 

 تقديم شفوي لألبحاث والتقارير 

 امتحانات فصلية ونهائية 

 

 

 توويش العالمات علن أدوات التقييم

 الدرجة أدوات التقييم

 02    االمتحان األول

 02  االمتحان الثاني

 12 سجيل () وف  جدول دائرة القبول والتاالمتحان النهائي 

 02 التقارير و/أو األبحاث / الواجبات / المشاريش / االمتحانات القصيرة   

  222 المجموع
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 توويش المادة علن الفصل الدراسي

 

 

 الوفائف والتقارير ومواعيد تقديمها المادة األساسية والمساندة المطلوب تغطيتها ــوعاألسبـ

 

 - األول

- 

 

-  

-  

 الثاني

 

عرل تقارير الطالب  -

 ومناقشتها 

كتابة تقرير عن رفاعة  -

 الطهطاوي وطالبه .

كتابة تقرير عن أهم عوامل  -

 النهضة األدبية .

 الثالث

 

 مناقشة التقارير . -

ر عن محمود سامي كتابة تقري -

الريادي في البارودي ودوره 

 حركة الشعر.

 أحمد شوقي ، حافظ إبراهيم ، معروع الرصافي والياوجي  الرابش

 والمالط .

 عرل التقارير ومناقشتها . -

تقارير عن : أهم شعراء اإلحياء  -

 ئص شعرهم الفنية .وخصا

 أ ر مدرسة الشعر العربي القديم علن شكل العقيدة اإلحيائية لف ا الخامس

 وموسيقن .

 مدرسة الديوان :

 الصراع بين القديم والجديد .

 مفهوم الشعر .

 وفيفة الشعر .

 موضوعات شعراء الديوان : شعر الوجدان ، شعر الطبيعة ، 

 الفلسفية .شعر الموت ، شعر التأمالت النفسية و

 

 عرل التقارير ومناقشتها . -

 تقارير عن : نقاط االختالع  -

 بين مدرسة الديوان واإلحياء .     

 تأ ر شعراء الديوان بالشعر  -

 الغربي .      

 السادد

 

 االمتحان األول.

 مناقشة أسئلة االمتحان واإلجابات النموذجية . 

 شكري ، شعراء مدرسة الديوان : عباد العقاد ، عبد الرحمن

 وعبد القادر الماوني 

 

 

 عرل التقارير ومناقشتها . -

 تكليف الطالب بكتابة أبحاث: -

 يعطن لكل طالب ديوان شعري     

 ودراسته .      

 مراجعة أوراق االختبار وحل  -

 األسئلة واإلجابات النموذجية .      
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 أبوللو . مدرسة  السابش

 ناجي ، علي محمود طه ، محمود  شعراء المدرسة : ابراهيم

 حسن اسماعيل ، أحمد وكي أبو شادي 

 عرل الطالب بحثه ومناقشته  -

 تكليف الطالب عن أهم  -

 خصائص المدرسة الرومانسية     

 الثامن
 موضوعاتهم الشعرية . 

 بناء قصيدة .

 الصورة  الشعرية.

 المعجم الشعري .

 عرل ملحقات الطالب  -

 ير عن :تكليف الطالب بعمل تقار

 الخصائص الشعرية لمدرسة -

 أبوللو .      

 أهم موضوعاتهم الشعرية .     -

 الرومانسي .مدرسة االتجاه  التاسش

 شعراء المهجر الشمالي  والرابطة العلمية : جبران ، 

 ميخائيل نعيمة ...... الخ .

 موضوعاتهم الشعرية .

 الخصائص الشعرية .

 

 المعجم الشعري . -

 ريرهم عرل الطالب تقا -

 ومناقشتها .      

 العاشر 

 شعراء المهجر الجنوبي .

 موضوعاتهم الشعرية : قضايات الحياة والكون .

 الطبيعة والمرأة .

 االغتراب .

 الخصائص الشعرية والمعجم الشعري :

 التحرير اللغوي . .2

 األلفاظ والتعابير . –وسائل الصياغة  .0

 . الصدق الفني   -                          

 عقيدة .وحدة ال   -                         

 شكال ومضمونا . القصيدة.    قضية بناء 3      

 تكليف الطالب بكتابة :

تقرير عن عوامل نهضة الشعر  -

 في المهجر.

بحث عن شاعر من شعراء  -

 المهجر يتناول فيه :

الخصائص الفنية للشاعر اللغة       

 الشعرية 

 المعجم الشعري   

 ادي عشرالح

 االمتحان الثاني

 مناقشة اإلجابات النموذجية 

 مناقشة االختبار 

 الشعر العربي الحديث : شعراء التفعيلة والشعر الحر 

 اإلجابة النموذجية  لالختبار . -

العوامل الفاعلة في نشاط   -

 قصيدة التفعيلة .

 خصائصها الفنية . -

 الثاني عشر
 عوامل فهور قصيدة التفعيلة  -

 د والدارسين من قصيدة التفعيلةموقف النقا -

تكليف الطالب بكتابة بحث عن شاعر من  -

 شعراء قصيدة التفعيلة .

 

 

 

 

 

 

 

 



 قصيدة التفعيلة  شعراء  الثالث عشر

 الجيل األول :

 ناوك المالئكة  -

 بدر شاكر السياب -

 الجيل الثاني :

 محمد القيسي  –عبد الوهاب البياتي  -

 نزار قباني –محمود درويش  -

 أحمد كمال وكي –دين المناصرة عز ال -

 أمل دنقل –محمد الفيتوري  -

 أدونيس ) أحمد سعيد ( -

 عرل بحث الطالب من خالل : 

 الموسيقن الشعرية  .2

 اللغة الشعرية  .0

 الموضوع الشعري .3

 مكانة الشاعر  .1

 دراسة ديوان شعري    

 شكل قصيدة التفعيلة   الرابش عشر

 الموسيقن الشعرية : الداخلية والخارجية  

 لخصائص الشعريةا

 القامود ) المعجم ( الشعري

 الموضوعات الشعرية

 ال اهر اللغوية

 فاهرة الغمول والرمز

 مناقشة الديوان من حيث :

 خصائص الشاعر الشعرية  -

 للشاعر القامود الشعري -

 ال اهرة اللغوية الجدية  -

 الغمول والرمز إن وجد -

 مراجعة المادة الخامس عشر

 امتحان تجريبي

 

  االمتحان النهائي عشرالسادد 

 

 حجم العمل الملقن علن عات  الطالب : ما ال يقل عن ساعتين مقابل كل ساعة تدريس .     

 

 سياسة الحضور والغياب:

 

 ، قبلنه عميند الكلينة   % من الساعات المقررة للمادة بدون عذر مرضي أو قهري ي23ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من 

ن المادة في حالة قبول العميد للعذر، بينما يمنش من التقدم لالمتحان النهائي وتكون عالمته في الطالب منسحبًا م إذ يعد

 المادة صفرًا في حالة عدم قبول العميد للعذر المرضي أو القهري.

 

 المراجش العلمية للمادة :  

21792 

1771

1799

1791

1711

1799

1797



1797

2001

1790

1790

1719

1719

1791

1794

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


