
 1 

 

 

 جامعة فيالدلفيا

 

 كلية اآلداب والفنون

 

 قسم اللغة العربية وآدابها

 

 2014/2015من العام الجامعي  األولالدراسي  ــــــلالفص

 

 خطـــة تدريـــس المـــادة

Course Syllabus 

 0110261:رمز المادة أدب صدر اإلسالم واألدب األموي الـمــــادة:

 لياألدب الجاه :المتطلبات السابقة أو/ والمرافقة الثانيةالسنة  :مستوى المادة

 ساعات معتمدة 3 الساعات المعتمدة: حثم 11:10 :موعد المحاضرة

 

   عضو هيئة التدريس   

 البريد اإللكتروني الساعات المكتبية موقعهو رقم المكتب األكاديمية الرتبة االسم

 5ط 512 أستاذ مشارك غسان عبد الخالق د.
12:00 – 13:00 

 
Ghassan@philadelphia.edu.jo 

 :وصف المادة

تقدم هذه المادة للطلبة صورة عن األدب في عصر صدر اإلسالم )عصر النبوة والخلفاء الراشدين( والعصر 
األموي، بفّنيه: الشعر والنثر. وتتضمن دراسة موقف اإلسالم من األدب عامة والشعر خاصة، وكذلك التعرف إلى أثر 

اهيمه في الشعر والنثر من خالل تحليل النصوص األدبية المختلفة. وفي مجال الشعر تركز المادة على اإلسالم ومف
دراسة الظواهر الجديدة التي برزت في أدب صدر اإلسالم مثل: دور الشعر في مجال الدعوة اإلسالمية، وشعر 

صريح والغزل العذري، والشعر المذهبي الفتوحات، وكذلك ما برز في العصر األموي من ظواهر كالنقائض، والغزل ال
 والسياسي الخ... وذلك من خالل نصوص شعرية تمثل هذه االتجاهات والظواهر.

النثرية )الخطابة، الرسالة،  نأما في مجال النثر فتركز المادة على إبراز دور اإلسالم في تطوير سائر الفنو 

 لهذه الفنون، ومدى تطورها في صدر اإلسالم والعصر األموي. العهود والمواثيق الخ... وكذلك تلّمس المالمح الفنية

 :أهداف المادة

 إلى ما يأتي: ه المادةهدف هذت

 تقديم صورة واضحة عن األدب بشّقيه الشعر والنثر. في عصر صدر اإلسالم والعصر األموي. .1
 دراسة موقف اإلسالم من األدب عامة والشعر خاصة. .2

 مه في الشعر والنثر من خالل تحليل النصوص األدبية المختلفة.التعّرف إلى أثر اإلسالم ومفاهي .3

  .التي برزت في أدب صدر اإلسالم ةالتركيز على دراسة الظواهر الجديد .4

 والشعر السياسي.الغزل شعردراسة الظواهر الجديدة التي برزت في العصر األموي مثل: النقائض وب  االهتمام .5
 (، السرد لنثرية )الخطابة، الرسالة، العهود، المواثيقإبراز دور اإلسالم في تطوير الفنون ا .6

يعنى المساق بالقضايا الفنية والجمالية التي تميز كل فن من الفنون النثرية التي وردت سابقاً لتكوين صورة  .7
 متكاملة حول أدب عصر صدر اإلسالم والعصر األموي.
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 مكونات المادة: 

 (ؤلف، الجهة الناشرة، سنة النشرالكتب المقررة: )عنوان الكتاب، الم  .1

 -اندة )أشرطة فيديو، أشرطة صوتية(: المواد المس  .2

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

 من قائمة المراجع في هذه الخطة -

 ( _دليل دراسة المادة )إن وجد  .4

 _ دليل الواجبات/ الوظائف، التجارب العلمية .... الخ )إن وجد(  .5

 أساليب تدريس المادة:

، مناظرات، التمارين واألعمال الصفية، العمل ضمن نظام المجموعات، إعداد التقارير اقشاتمحاضرات، من       

ئل رسمية ودعوات ومحاضر اجتماعات، تحليل نماذج كتابية/ كتابة مقاالت/ إعداد مراجعة كتاب/ كتابة رسا ،المكتوبة
 )تعتمد المادة على التدريب والتطبيق العملي في الكتابة والتعبير(.بوينت(. استخدام تقنية العرض)البور 

 

 نتائج التعلم

 (مهارات اإلدراك ومهارات االتصال والتواصل:) الفهم والمعرفة و 

 :ه المادةيفترض بالطالب بعد دراسته لهذ

 شعر والنثر.أن يمتلك الطالب القدرة على تذوق أدب صدر اإلسالم والعصر األموي بشقّيه ال .1
 أن يدرك الطالب مزايا الشعر الذي امتاز بها العصر اإلسالمي، وكذلك الخصائص الفنية التي ميّزت الثر. .2

 أن يمّيز الطالب أشهر شعراء العصر اإلسالمي على اختالف مذاهبهم وانتماءاتهم وطبقاتهم وأشعارهم. .3

 أن يمتلك الطالب القدرة على محاكاة بعض النصوص الشعرية أو النثرية لّرواد هذا العصر. .4

 أن يدرك الطلبة األسباب التي جعلت الشعر يتقدم أو يتأخر في هذا العصر. .5

 أن يلّم الطالب بأشهر الشعراء والفّن الذي اشتهروا به، وكذلك إلمامهم بالنثر والناثرين. .6

 مقارنة بين أدب عصر صدر اإلسالم والعصر األموي وبين أدب العصر الجاهلي.أن يتمكن الطالب من ال .7
 

 أدوات التقييــــم:

 امتحانات قصيرة*        تقارير و/أو أبحاث قصيرة و/أو مشاريع 

 امتحانات فصلية ونهائية*                   تقديم شفوي لألبحاث والتقارير 

 توزيع العالمات على أدوات التقييم

 الدرجة ات التقييمأدو

 20 االمتحان األول

 20 االمتحان الثاني

 عالمة 40 االمتحان النهائي 

التقااااارير و/أو األبحاااااج / الواجبااااات / الم اااااريع / 

 االمتحانات القصيرة  

20 

 100 المجموع

 

 األمانة العلمية والتوثيق

 )أسلوب التوثيق )مع أمثلة توضيحية 

 ها إسناد الحقوق الفكرية ألصحاب 

  االبتعاد عن السطو األكاديميPlagiarism  

 



 3 

 

 توزيع المادة على الفصل الدراسي

 

 

 المادة األساسية والمساندة المطلوب تغطيتها األسبــــــــوع
الوظائف والتقارير ومواعيد 

 تقديمها

 ألولا
 عصر صدر اإلسالم

 اإلطار التاريخي

يكلف الطالب بإعداد تقارير حول 

 شعرقضية اإلسالم وال

  حسان بن ثابت الثاني

  كعب بن زهير الثالث

  لبيد الرابع

  طيئةحال الخامس

 السادس

 االختبار األول
 النابغة الجعدي

يكلف الطالب بإعداد تقارير حول 

 قضية الغزل في العصر األموي

  خطب الرسول )ص( السابع

  خطب الخلفاء الراشدين الثامن

  المواثيق والعهود التاسع

 رعاشال
 العصر األموي

 اإلطار التاريخي والثقافي
 

 الحادي ع ر

 

 شعراء النقائض

 األخطل، جرير، الفرزدق
 

 الثاني ع ر

 االختبار الثاني

 شعراء الغزل، 

 عمر بن أبي ربيعة، قيس بن ذريح، جميل بن معمر.
 

 الثالث ع ر
 شعراء السياسة

 الطرماح، كثير، عبد هللا بن الزبير
 

 الرابع ع ر
 عراء الزهد ووصف الطبيعةش

 يبرذو الرّمة، أبو األسود الدؤلّي، سابق البر
 

 الخامس ع ر

 

 األموي خطباء العصر

 زياد بن أبية، األحنف بن قيس، الحسن البصري
 

 السادس ع ر
 كتّاب الرسائل والدواوين

 الحجاج، عبد الحميد الكاتب
 

 

 وعيا على األقل للتدريب والقيام بالواجبات المطلوبة.ساعات أسب 6لطالب: حجم العمل الملقى على عاتق ا -

 :سياسة الحضور والغياب

 

% من الساعات المقررة للمادة بددون عد ر مر دو أو قهدري يقبلدد عميدد الكليدة    15ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من 
التقدددم لتمتحددان النهددائو وتكددون  يترتددب اعتبددار الطالددب منسددحباا مددن المددادة فددو حالددة قبددون اليميددد لليدد ر  بينمددا يمنددع مددن

 عتمتد فو المادة صفراا فو حالة عدم قبون اليميد للي ر المر و أو القهري.
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 قائمة المصادر والمراجع

 .أحمد الشايب  تاريخ الشير السياسو  لى نهاية القرن الثالث الهجري .1
 .أحمد الشايب  تاريخ النقائض فو الشير اليربو .2
 .ب اليربأحمد زكو صفوت  جمهرة خط .3
 .أحمد زكو صفوت  جمهرة رسائن اليرب .4
 .سامو مكو اليانو  اإلستم والشير .5
 .السباعو بيومو  تاريخ األدب اليربو فو اليصر اإلستمو .6
 .شكري فيصن  تطور الغزن بين الجاهلية واإلستم .7
 .والتجديد فو الشير األموي اليصر اإلستمو  التطور -شوقو  يف  تاريخ األدب اليربو .8
 .القادر القط، في الشعر اإلسالمي واألموي عبد .9

 .عمر ر ا كحالة  األدب اليربو فو الجاهلية واإلستم .11
 غسان عبد الخالق  األختق فو النقد اليربو. .11
 .محمد عثمان علو  فو أدب اإلستم .12
 .النيمان القا و  شير الفتوح اإلستمية فو صدر اإلستم .13

 
   المواقع اإللكترونية  

    www.alwaraq.comالوراق:  موقع         -

 

 

 
 


