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 جامعة فيالدلفيا

 

 كلية اآلداب والفنون

 

 قسم اللغة العربية وآدابها

 

 2019/2020من العام الجامعي  األولالفصــــــل الدراسي 

 

 خطـــة تدريـــس المـــادة

 0110260:رمز المادة الـمــــادة: األدب الجاهلي

 ال يوجد المتطلبات السابقة أو/ والمرافقة: مستوى المادة: السنة الثانية

 ساعات معتمدة 3الساعات المعتمدة:  11:00-10:10موعد المحاضرة:

 

   عضو هيئة التدريس   

 البريد اإللكتروني الساعات المكتبية رقم المكتب وموقعه الرتبة األكاديمية االسم

 12:00-11:00 513 مشارك أستاذ  غسان عبد الخالق د.
Ghassan@philadelphia 

.edu.jo 

 :مادةوصف ال

(. وتهرتم برربراأ أهرم معرالم ال يراة العربيرة قبر  اإلسر م مرن لعصرر الاراه ي عشرعرا ون ررااألدب في ا تدرس هذه المادة 
وتعنر  المرادة برالتعرش  لر  أهرم قضرايا  الاراه ي. النوا ي الدينية واالاتماعيرة وال اافيرةو وربرذ هرذه المعرارش بالشرعر

. وتسرع  المرادة  لر  (وليته وقضية الن ر  واالنت را  وقضرية الروايرة والتردوينعر وأعكاضية بدايات الشاألدب الااه ي 
لمع ارررراتو ال وليرررراتو المنص اتوشررررعر تعريررررش الذ بررررة بررررشهم اررررواهر الشررررعر الارررراه ي وموضرررروعاته مررررن م رررر  : ا

صريدة الااه يرة الا ها وت  ي ها من خ   الت اع  مع الصعاليك..وتدرب المادة الذ بة ع   قراءة الاصيدة الااه ية وفهم
الن رر العربري فري العصرر الاراه يو وتركرأ فنرون وأبرأ م اتيح تشوي ها وت سيرها. كما تاردم المرادة صرورة مرواأة عرن 

 .المادة ع   عدد من الم اهيم والمصذ  ات المرتبذة بهذه ال ابة

 : ادةأهداش الم 

  ل  ما يشتي: ه المادةهدش هذت

 اإلس م. ما قب  صورة واض ة عن األدب  في عصر تاديم -1
  براأ أهمية الشعر وموقعه في ال ياة العربية الااه ية. -2

 الوقوش عند قضايا الشعر الااه ي وموقش الادام  والم د ين منها. -3

 عرض نماذج من الشعر الااه ي وقراءتها وت  ي ها. -4

 توضيح أبرأ المصذ  ات والم اهيم المرتبذة بالعصر الااه ي. -5

 ااه ي ومرااعه.معرفة أهم مصادر األدب ال -6

 التعريش بشبرأ شعراء العصر الااه ي. -7

 توضيح موقع الن ر في الااه يةو واإللمام بشهم ال نون الن رية. -8
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 أساليب تدريس المادة:

وعرضها، اإلفادة من مكتبة الجامعة  ، إعداد التقارير المكتوبةالصفيةمحاضرات، مناقشات، التمارين واألعمال        

 مصادر والمراجع المطلوبة، مراجعة بعض المواقع اإللكترونية المرتبطة باألدب العربي القديم.والعودة لل

 نتائج التعلم

 المعرفة والفهم -1

 . الماصود بالااه ية واألدب الااه يالذالب يعرش أن  .1
 الااه ي.الذالب أشهر شعراء العصر  يعددأن  .2

 أن ي هم الذ بة نصوصا مختارة من الشعر الااه ي .3

 يناقش الذ بة أهم قضايا األدب الااه ي. أن .4

 أن يتعرش الذ بة ع   آراء الادماء والم د ين في بعض اواهر األدب الااه ي وقضاياه. .5

 أن ي هم الذ بة عددا من المصذ  ات والم اهيم المرتبذة بهذا العصر. .6

 

 . مهارات اإلدراك ومحاكاة األفكار2

  خصائصه الموضوعية وال نية.الااه ي و. أن يدرك الذالب مأايا الشعر 1

 أن يتدرب الذ بة ع   ت  ي  الشعر وربذه بال ياة العربية في العصر الااه ي.. 2     

 .أن ياارن الذ بة بين أع م الشعر الااه ي وأساليبهم واتااهاتهم.3      
 لنصوص األدبية المتادمة.. أن تأيد ال صي ة ال غوية والتعبيرية واألدبية ل ذ بة من خ   الخبرة في ا4      

 

 (. مهارات االتصال والتواصل األكاديمي )مع المصادر واألشخاص 3

 . أن يتدرب الطلبة على التعامل مع النصوص والمصادر التراثية.1

 . أن يتعامل الطلبة مع مكونات المكتبة المتعلقة باألدب القديم ومواقع إلكترونية مختارة.2

 خصص والمهنة ذات العالقةمهارات عملية خاصة بالت  4

 أن تتطور مقدرة الطلبة على استعمال اللغة في البحث والمناقشة وتقديم العروض. .1

 أن تتوسع خبرة الطالب في تحليل النصوص األدبية وتذوقها وتفسيرها .2

 أدوات التقييــــم:

  قصيرة أبحاثو  تقارير 

 امتحانات قصيرة 

 واجبات 

 تقديم شفوي لألبحاث والتقارير 

 نات فصلية ونهائيةامتحا 
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 توزيع العالمات على أدوات التقييم

 الدرجة أدوات التقييم

 20 االمتحان األول

 20 االمتحان الثاني

 عالمة 40 االمتحان النهائي 

التقااااارير و/أو األبحاااااج / الواجبااااات / المشاااااريع / 

 االمتحانات القصيرة  

20 

 100 المجموع

 

 األمانة العلمية والتوثيق

  االبتعاد عن السطو األكاديمي 

 توزيع المادة على الفصل الدراسي

 

 

 المادة األساسية والمساندة المطلوب تغطيتها األسبــــــــوع
الوظائف والتقارير ومواعيد 

 تقديمها

 

 األول

 العصر الااه يمادمة في 

 ت ديد الااه ية وم هومها

 أ وا  العرب قب  اإلس م 

 ةأسواق العرب في الااه ي

 موقع الشعر وأهميته عند العرب

 

 الثاني

 الشعر الااه ي: قضايا 

 بداياته وأوليته

 رواية الشعر الااه ي وتدوينه

 قضية الن   واالنت ا  والوضع

 

- 

 

 الثالث
 

 المعلقات: سبب التسمية، عددها، شعراؤها، مطالعها
 

  مع اة امرئ الايس عمختارات( الرابع

  بد )مختارات(معلقة طرفة بن الع الخامس

 السادس

 

 مدرسة عبيد الشعر/ال وليات -مع اة أهير بن أبي س م 

 
 

 السابع
 معلقة األعشى )مختارات(

 
 

 الثامن
شعر الهذليين: شعراء هذيل، خصائص شعرهم، نماذج مختارة لبعض 

 شعرائهم، موضوعات خاصة بهذيل )مشتار العسل..(
 

 التاسع
مفهوم، األسباب، نماذج من الشنفرى قضية الصعلكة وشعر الصعاليك: ال

 وتأبط شرا وعروة بن الورد
 

 العاشر

 

 دريد بن الصمة وشعر الفرسان

 حاتم الطائي: مثال الكرم
 

 

  شعر المرأة في الجاهلية: مثال من الخنساء، المرأة في الشعر الجاهلي الحادي عشر
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 الثاني عشر
 الن ر الااه ي: أنواعه ونماذاه

 
 

  األنواع النثرية: سجع الكهان، الخطابة، الوصايا، القصص... الثالث عشر

  األمثال والحكم الرابع عشر

 الخامس عشر

 
  مراجعة

  االختبار النهائي السادس عشر

 

الواجبات على شكل أعمال قصيرة تنجز لرفد مادة المحاضرات وتوسيع معرفة الطلبة، ويقوم بها الطلبة بالتناوب وكال طالاب -

 مالئه حصيلة تحضيره وتلخيصه.يعرض لز

 ساعات أسبوعيا على األقل للتدريب والقيام بالواجبات المطلوبة. 6حجم العمل الملقى على عاتق الطالب:  -

 سياسة الحضور والغياب:

 

% من الساعات المقررة للمادة بدون عذر مرضـي أو قهـري يقبلـم عميـد الكليـة 15ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من 
تب اعتبـار الطالـب منسـحبان مـن المـادة فـي بالـة قبـول العميـد للعـذرن بينمـا يمنـع مـن التقـدا لالمتحـان النهـائي إذ يتر 

 وتكون عالمتم في المادة صفران في بالة عدا قبول العميد للعذر المرضي أو القهري.
 مراجع العلمية للمادةال

 الكتـــــــــــب 

 جاهلين دار القلمن بيروتند.ت.أبمد الحوفين الحياة العربية في الشعر ال 

 .أبمد الحوفين الغزل في العصر الجاهلين دار القلمن بيروتن د.ت 

 .أبمد الشنقيطين شرح المعلقات العشر وأخبار شعرائهان دار القلمن بيروتن د.ت 

  ابن سعيد األندلسين نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العربن تحقيق نصرت عبد الربمنن مكتبة
 .1982ن االقصىن عمان

  1974بدوي طبانةن معلقات العربن دار الثقافةن بيروتن. 

 .شوقي ضيفن العصر الجاهلين دار المعارفن القاهرة 

 1993ن الترجمة العربيةن الهيئة المصرية العامة للكتابن ل بروكلمانن تاريخ األدب العربيكار. 

 اهلين الهيئة المصرية للكتابن نحو منهج بنيوي في دراسة الشعر الج-كمال أبو ديبن الرؤى المقنعة
 . 1986القاهرةن 

 .محمود شكري األلوسين بلوغ األرب في معرفة أبوال العربن دار الكتاب العربين مصر 

  1988ناصر الدين األسدن مصادر الشعر الجاهلين دار الجيلن بيروتن. 

  1999ناصر الدين األسدن نشأة الشعر الجاهلي وتطورهن المؤسسة العربيةن بيروتن . 

 .يوسف خليفن الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلين دار المعارفن القاهرة 

  1981يوسف خليفن دراسات في الشعر الجاهلين مكتبة غريبن القاهرةن. 

 2001العصر الجاهلين المجلس االعلى للثقافةن القاهرةن -يوسف خليفن الروائع من األدب العربي. 

 


