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 كراسة المادة

Course Book 

 . اسم المادة1 أدب ما قبل االسالم

التدريسي . 2 مر عليعأيوب 

 المسؤول

 . القسم/ الكلية3 اللغة العربية/ كلية التربية األساس

 ayubomarali@yahoo.com يميل:الا

 07504497912 رقم الهاتف )اختياري(:

 معلومات .4

 االتصال: 

 

 3النظري 

  ال يوجد : العملي

  

 وحدات. ال5

الدراسيە 

)بالساعة( خالل 

 االسبوع

 

 

  

. عدد ساعات 6 ساعة (10)

 العمل

 

 . رمز المادة7 

(course code) 

 ادرس وقتها ومنذ.. 2016وعلى شهادة دكتوراه سنة  2010 سنة ماجستير شهادة على حصلت

 ألقسام ةالعربي مادة ادرس كنت االدب ومع االساس، التربية كلية الدين صالح جامعة في االدب

 الطالب نم عدد اكبر افيد ان وهدفي العربية باللغة الكالم الطالب اعلم وكنت االختصاص، غير

 مجتمعهم دوايفي كي واكاديميا، مهنيا وتطويرهم تعليمهم في سببا وأكون ادرسها، التي المادة في

 ..القادمة االجيال ويساعدوا كبيرة فائدة

 البروفايل. ٨

االكاديمي 

 للتدريسي

 
 
 
 
 
 

 التفاصيل عنوان المحاضرة الساعات االسبوع

1 
  ارشاد وتعليمات الساعة االولى

  عرض المفردات الساعة الثانية

2 
مفهوم أدب وتطوره+  مدخل الى االدب الساعة االولى

تاريخ االدب وعصوره 
+تحديد العصر الجاهلي    الساعة الثانية

المفردات  .٩

الرئيسية للمادة 

Keywords 
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 ومعناه

3 
  عصر الجاهليالمفهوم الجاهلية و  الساعة االولى

  مفهوم العرب واالعراب الساعة الثانية

4 

مقدمة عامة عن حياة العرب في  الساعة االولى
 العصر الجاهلي..

 السياسية واالجتماعية

 العقلية والدينية  الساعة الثانية

5 
 بدايات الشعر نشأة الشعر الجاهلي وروايته الساعة االولى

 رواية الشعر  الساعة الثانية

6 
 الجاهلينشأة الشعر   الساعة االولى

 مصادر الشعر الجاهلي  الساعة الثانية

7 

قضية االنتحال واراء طه  قضايا الشعر الجاهلي الساعة االولى
 حسين

االستشراق )نشأته   الساعة الثانية
 واهدافه ووسائله

8 
 مرجليوث واراءه  الساعة االولى

 اخرون   الساعة الثانية

9 
 الخصائص الفنية خصائص الشعر الجاهلي الساعة االولى

 الطابع والوضوح  الساعة الثانية

10 
 وحدة الموضوع  الساعة االولى

 بناء القصيدة  الساعة الثانية

11 
 الغزل موضوعات الشعر الجاهلي الساعة االولى

 الحماسة  الساعة الثانية

 الرثاء  الساعة االولى 12
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 الهجاء  الساعة الثانية

13 
 الوصف  الساعة االولى

 الحكمة  الساعة الثانية

14 
 معنى المعلقات وتعريفها المعلقات، عددها و أصحابها الساعة االولى

 أمرؤ القيس  الساعة الثانية

15 
 سلمى ابي بن زهير  الساعة االولى

 كلثوم بن عمرو  الساعة الثانية

16 
 معلقة امرؤ القيس تحليل الشعر الساعة االولى

 بناء القصيدة  الثانيةالساعة 

17 
 الوحدات الثالث  الساعة االولى

 المقدمة واالنتقال  الساعة الثانية

18 
 تعريف الصعاليك شعر الصعاليـك الساعة االولى

 اشعارهم  الساعة الثانية

19 
 عروة بن الورد  الساعة االولى

 الشنفرى   الساعة الثانية

20 
 المفضليات الشعر الجاهليتوثيق مصادر  الساعة االولى

 االصمعيات  الساعة الثانية

21 
 كتاب االختيارين  الساعة االولى

 كتاب الحماسة  الساعة الثانية

22 
 جمهرة اشعار العرب  الساعة االولى

 دوواوين الشعر الجاهلي  الساعة الثانية
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23 
 النثر الجاهلي النثر الساعة االولى

 طبيعته وموضوعاته  الساعة الثانية

24 
 االمثال والحكم والوصايا انواع النثر وفنونه الساعة االولى

 سجع الكهان  الساعة الثانية

25 
 تعريفها وانواعها الخطبة الساعة االولى

 نموذج  الساعة الثانية

26 
 انواعها القصص الساعة االولى

 نموذج  الساعة الثانية

27 
  تحليل نثر الساعة االولى

   الساعة الثانية

28 

كل ساعة يقدم مجموعة  القاء وعرض التقارير الساعة االولى
 من الطلبة تقاريرهم..

   الساعة الثانية

29 
 شرح القصائد تطبيقات  الساعة االولى

   الساعة الثانية

30 
 شرح نماذج نثرية تطبيقات الساعة االولى

   الساعة الثانية
 

 نبذة عامة عن المادة. ١٠

عيشون ي يف كانواسالم وكالعرب قبل مجيء االكان عليه ان االهمية لهذه المادة تكمن في انها تطلع الطالب على ما 
فة في هبات مختلن بموفي ظل االوضاع االجتماعية والسياسية والدينية واالقتصادية.. اضافة الى ماكانوا يتميزو

 الشعر والنثر.. 
لبالغة لفصاحة وااب من من جانب اخر يقف هذه المادة على ما مر به االدب العربي في هذا العصر وما تميز به العر

فنية لقضايا الاء واية وهنا نقف عند اهم مميزات الشعر في هذا العصر واهم الشعرفي نتاجاتهم الشعرية والنثر
معلقات عري من الج الشواالدبية التي سادت في هذا العصر وما يمثلها في مسألة االنتحال والوقوف على اهم النتا

 والمفضليات واهم المصادر التي تعود الى هذا العصر..
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  :أهداف المادة .١١
السياسية وجتماعية و اال ب بأسس دراسة األدب.. واإللمام بحياة العرب... والوقوف على حياتهم العقليةلطاتعريف ال

 و الدينية.. واساليبهم األدبية والفنية في العصر المختلفة.. وخاصة العصر الجاهلي. 
 االستفادة من األدب الجاهلي. 

 . المفرداتنى احفظ االشعار والوقوف على مع
 على قضايا العصر الجاهلي.الوقوف 

 الوقوف على معرفة اساليب نقدية مختلفة . 
  ابراز قدرة الطالب على تذوق النصوص.

 :الطالبالتزامات  .١٢
فهم المادة تطيع ان ياليس يجب على الطالب االلتزام بالحضور كونه احد اساسيات التعليم في الجامعة، واذا لم يلتزم

قة ات المتعلموضوعكما يجب، ويجب عليه ان يلتزم بالواجبات التي يكلف بها من ضمنها شرح االبيات وكتابة ال
 ا. كل هذيكلف، لذا على الطالب ان يلتزم ب بالدرس، وفي بعض المرات يكلف بكتابة الواجب عن موضوع

 
 

 . طرق التدريس١٣

 نستخدم في القاء مادة االدب الحديث وسائل عديدة منها:
 طريقة المحاضرة..-
 طريقة الساليدات وداتا شو.-
 نة في بعض الحاالت.استخدام السبورة واالقالم الملو-
 كليفهم بالشرح.اشراك الطالب عن طريق المشاركة وت-

 نظام التقييم. ١٤

 لى االمورالتطرق الدينا نظام تقليدي حيث ان على االستاذ ان يمتحن الطالب امتحانين ويجمعهما في نهاية السنة دون 

 وضع الدرجات على النشاطات االخرى ..أو االخرى ككتابة التقارير 

 

 
 نتائج تعلم الطالب . ١٥

بيات ائد واالالعربي في العصر الجاهلي ويحفظ مجموعة من القص باألدبعلى الطالب ان يكون ملما في نهاية السنة 

يە االدب بشقتعلق بالشعرية التي تعود الى هذا العصر.. وبهذا تتوسع رؤية الطالب في االلمام واالطالع على اهم ما ي

 الشعر والنثر في هذه الفترة..

 . قائمة المراجع والكتب١٦

 شوقي ضيف، العصر الجاهلي.  

 ناصر الدين األسد، مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية .  

 يحيى الجبوري ، الشعر الجاهلي خصائصە و فنونە.  

 يوسف خليف،  الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي.  

 قبل اإلسالم محمد عثمان علي، أدب ما. 

 بدوي طبانا، معلقات العرب.  

 نوري حمودي قيسي، تأريخ االدب العربي. 

 عبدهللا الحسين بن احمد الزوزني، شرح المعلقات السبع أبو. 

 أبو عبدهللا الحسين بن احمد الزوزني، شرح المعلقات العشر. 

 د. يوسف خليف، الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي 

  

 . المواضيع١٧ اسم المحاضر
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 ايوب عمر علي
 (ناساعت) 

التاريخ يتغير حسب دوام الطلبة وغيابهم.. 

واضرابهم عن الدراسة بسبب العطل 

 والمناسبات.. 

عدد حسب بمحاضرة  30ما مكتوب عبارة عن 

 .يةالدراس اسابيع
 

 الموضوع الى والدخول المفردات عرض

 ..وأهميتە ،باألدب ما قبل االسالم والفترة الزمنية تعريف

 الفترةاهم قضايا الشعرية في هذه 

 الشعر الجاهلي ومميزاتە

 االغراض الشعرية مقل المدح والرثاء والفخر والغزل..

 الشعراء البارزين امثال امرؤ القيس

 القضايا االفنية والمضمونية للشعر العربي

 القضايا المهمة مثل االنتحال

 النثر ومييزاتە

 وغيرها من المفردات مذكورة في المفردات

 التطبيقية )إن وجدت(المواضيع  .١٨ 

 المعلقات وحفظ نماذج منها
  وتحليلها وشرحها وتفسيرها

 المعلقات والنماذج الشعرية
 

 االختبارات. ١٩
شكل ب سياسيةحياة العرب قبل مجيء االسالم من الناحية االجتماعية والتحدث عن . انشائي: ١

 .مفصل
 .لنفاستهاكانت المعلقات تعلق على جدران الكعبة . صح أو خطأ: ٢
سب بح   عياريم   فطر:    كان الشعر معروفا لدى العرب ويمتهنونها بشكل: المتعددةالخيارات . ٣

 .قواعد واصول فنية
 

 . مالحظات اضافية:٢٠

 التوجد 

 

 . مراجعة الكراسة من قبل النظراء٢١

 ؟؟؟

 
 

  


