
 Université Badji-Mokhtar. Annaba                                                                         بة عنا–جامعة باجي مختار  

 اللغة العربية وآداهبا:القسماآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية                                      :ةالكلي
 

1 
 

 

              

 

 

 

 ..............................دراساث أدبُت:انشعبت ..........................اللغت واألدب الؼربٍ .. :يذاٌانى

  الشؼبت األدبُت:انخخصص

 ............2018/2019........: انسنت انجبيعيت ..................األول :  انسذاسي
 

 

 

 

 

  .(شؼر  )الٌص األدبٍ القدَن …انعنىاٌ 

 األساسُت : وحذة انخعهيى 

    03:            انًعبيم 05:   عذد األرصذة 

 ساػت وًصف ...:انحجى انسبعي األسبىعي 

 ساػت وًصف....  : (عذد انسبعبث في األسبىع  )انًحبضرة 

 ............./.................... : (عذد انسبعبث في األسبىع  )أعًبل حىجيهيت 

 ساػت وًصف : (عذد انسبعبث في األسبىع  )أعًبل حطبيقيت 

 

 

 

 

 

 

 
 

 أستاذة التؼلُن الؼالٍ....حفُظت رواٌَُت.....: االسى، انهقب، انرحبت 

 ..................................................................... : (يذخم ، يكخب  )ححذيذ يىقع انًكخب 

    hafi.rouainia@gmail.com:انبريذ االنكخروني 

 0772588107 : رقى انهبحف 

 سُدٌ ػاشىر / 10هدرج / 14,00  إلً 12,30الساػت  /َىم األحد  : حىقيج انذرس ويكبنه

 SYLLABUS  منهاج المادة التعلٌمٌة 

 السٌت األولً لُساًس .(شؼر )الٌص األدبٍ القدَن :المادة

 انخعرف عهً انًبدة انخعهيًيت

 يسؤول انًبدة انخعهيًيت

mailto:hafi.rouainia@gmail
mailto:hafi.rouainia@gmail
mailto:hafi.rouainia@gmail
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 …:(Pré requis) انًكخسببث 

 اكتساب هؼارف ػاهت فٍ األدب الؼربٍ القدَن. :انهذف انعبو نهًبدة انخعهيًيت 

 أهداف هغ التركُز فقط ػلً األهداف التٍ 6 الً 3هي  )  :(انًهبراث انًراد انىصىل إنيهب)أهداف التؼلن 

 (َتن تقُُوها

 (القدٌم)اإللمام بخط سٌر األدب العربً  -1
 التوقف عند بعض محطات اإلشعاع فً األدب العربً القدٌم  -2
 تحصٌل زاد معرفً عن معارف العرب وعلومهم فً عصور العرب األدبٌة -3

 
 
 

 

 
 

    

 

            النص الشعري القدٌم

 الشعر العربً القدٌم تارٌخٌا وجغرافٌا-1

 المعلقات مضامٌنها وأسالٌبها - 2

 شعر الصعالٌك-3

 الشعر واإلسالم-4

 شعر الفتوح اإلسالمٌة-5

 شعر النقائض-6

 الشعر السٌاسً-7

 الشعوبٌة وأثرها على الشعر-8

 الزهد والتصوف فً الشعر العباسً- 9

 الموشحات واألزجال-9

 الشعر األندلسً -10

 النص المغربً القدٌم-11

 النص النثري القدٌم    

 النثر العربً القدٌم أنواعه وخصائصه-1

 وصف انًبدة انخعهيًيت

 يحخىي انًبدة انخعهيًيت
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 الخطابة العربٌة-2

 األمثال والحكم -3

 الوصاٌا-4

 السرد عند الجاحظ-5

 المقامات-6

 الرسائل وأنواعها-7

 أدب الرحلة-8

 

.ٌمكن اإلضافة فً صفحة أخرى، عند الحاجة  

 

 

 

 طبيعت االيخحبٌ انخقييى ببننسبت انًئىيت

+اهتحاى        60         

+اهتحاى جزئٍ   20  

 أػوال هىجهت 

+أػوال تطبُقُت     10  

فردٌالوشروع ال   

(ضوي فرَق)األػوال الجواػُت    

 خرجاث هُداًُت 

        +(الغُاب / الحضىر ) الوىاظبت 10

(َتن تحدَدها  )ػٌاصر أخري    

 انًجًىع 100%
 

 

 

 

 

 

 

 

 طرق انخقييى
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:المرجع األساسً الموصى به     

 عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة

فروخ ، الزٌات، زٌدان، بروكلمان  دور نشر مختلفة
 ، بالشٌر ، البهبٌتً

 توارٌخ األدب العربً

:(إن وجدت)مراجع الدعم اإلضافٌة     

  عنوان المرجع األول المؤلف دار النشر و السنة

  شوقً ضٌف 
 العصر الجاهلً 

 عنوان المرجع الثانً المؤلف دار النشر و السنة

1979دار النهضة العربٌة ، بٌروت،    شوقً ضٌف 
 العصر العباسً  

 

 

 

 

 انخبريخ
 يحخىي انذرس

 
 األسبىع

30/9/2018  األسبوع األول وصف جزٌرة العرب جغرافٌا 

07/10/2018  األسبوع الثانً المكان واإلنسان/ عالقة التأثر والتأثٌر بٌن الفضاء 

14/10/2018  
وصول الشعر الجاهلً بلغة واحدة / لغة سكان الجزٌرة العربٌة 

 تعلٌل ذلك / 
 األسبوع الثالث

21/10/2018  األسبوع الرابع القبلً وأثره على النص الجاهلً/ النظام السٌاسً  

28/10/2018  األسبوع الخامس وتكون منظومة القٌم / البنٌة االجتماعٌة  

04/11/2018  األسبوع السادس المعلقات مضامٌنها وأسالٌبها 

11/11/2018  األسبوع السابع شعر الصعالٌك 

18/11/2018  االسبوع الثامن اإلسالم والشعر  

  انزيني انًرحقبانًخطط

 انًصبدر وانًراجع
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25/11/2018  االسبوع التاسع الشعر السٌاسً فً العصر األموي  

02/12/2018  االسبوع العاشر األحزاب السٌاسٌة وأثرها على الشعر 

09/12/2018 (نصوص مختارة)شعر الزهد والتصوف فً شعر   األسبوع الحادي عشر 

16/12/2018  األسبوع الثانً عشر الشعوبٌة وأثرها على الشعر 

06/01/2019  االسبوع الثالث عشر الموشحات واألزجال 

13/01/2019  االسبوع الرابع عشر  الشعر المغربً القدٌم 

  

 


