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 ..............................دراساث أدب٘ت:انشعبت ..........................اللغت ّاألدب الؼربٖ .. :يذاٌانى

 أدب ػربٖ لدٗن :انخخصص

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

 

 

 

 

  .(جاُلٖ ّأهْٕ  )الٌص الشؼرٕ المدٗن…انعنىاٌ 

 1األساس٘ت : وحذة انخعهيى 

 02:            انًعبيم 04 :   عذد األرصذة 

 ساػت ًّصف ...:انحجى انسبعي األسبىعي 

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

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

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

 

 

 

 
 

 أستاذة التؼل٘ن الؼالٖ....حف٘ظت رّاٌٗ٘ت.....: االسى، انهقب، انرحبت 

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

 hafi.rouainia@gmail.com:انبريذ االنكخروني 

 0772588107 : رقى انهبحف 

 س٘دٕ ػاشْر / 14ق / 14.00  إلٔ 12.30الساػت /ْٗم األحد  : حىقيج انذرس ويكبنه

 

 

 

 SYLLABUS  منهاج المادة التعلٌمٌة 

 (1هاست٘ر)السداسٖ األّل  (جاُلٖ ّأهْٕ  )الٌص الشؼرٕ المدٗن :المادة

 انخعرف عهً انًبدة انخعهيًيت

 يسؤول انًبدة انخعهيًيت
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 هؼارف ّهكتسباث فٖ األدب الؼربٖ ًّمدٍ…:(Pré requis) يكخسببث  

 .االًفتاح ػلٔ الٌص الشؼرٕ المدٗن ّفِوَ ّتحل٘لَ  : انهذف انعبو نهًبدة انخعهيًيت 

 أُداف هغ الترك٘ز فمط ػلٔ األُداف التٖ 6 الٔ 3هي  )  :(انًهبراث انًراد انىصىل إنيهب)أُداف التؼلن 

 (ٗتن تم٘٘وِا

 تذوق النص الشعري القدٌم  -1
 اكتساب لغة متٌنة  ، وطرٌقة معالجة النصوص القدٌمة -2
 اكتساب معلومات ومعارف فً علوم العربٌة وأعالمها  -3
 تكوٌن ذخٌرة وآلٌات فهم وتحلٌل النصوص القدٌمة  -4

 

 
    

 

 السداسً األول

 النزعة القبلٌة فً الشعر الجاهلً  -1

 النزعة الذاتٌة فً الشعر الجاهلً  -2

 عالم القٌم فً لعصر الجاهلً  -3

 بنٌة القصٌدة الجاهلٌة -4

 أغراض القصٌدة العربٌة القدٌمة -5

 مواطن التطور فً القصٌدة الجاهلً -6

 …الصعالٌك والخروج على نموذج القصٌدة القبلٌة  -7

 السداسً الثانً 

 اإلسالم والشعر  .1

 شعر الدعوة اإلسالمٌة .2

 شعر األحزاب السٌاسٌة .3

 النقائض موضوعاتها وخصائصها  .4

 الشعر العربً فً العصر األموي .5

 فً شعر الغزل األموي ، العذري والماجن (البداوة والحضارة)جدل القٌم  .6

 

 

 

 

 

.ٌمكن اإلضافة فً صفحة أخرى، عند الحاجة  

 وصف انًبدة انخعهيًيت

 يحخىي انًبدة انخعهيًيت
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 طبيعت االيخحبٌ انخقييى ببننسبت انًئىيت

+اهتحاى        80         

+اهتحاى جزئٖ   10  

 أػوال هْجِت 

 أػوال تطب٘م٘ت 

فردٕالوشرّع ال   

(ضوي فرٗك)األػوال الجواػ٘ت    

 خرجاث ه٘داً٘ت 

        +(الغ٘اب / الحضْر ) الوْاظبت 10

(ٗتن تحدٗدُا  )ػٌاصر أخرٓ    

 انًجًىع 100%
 

 

 

 

 
:المرجع األساسً الموصى به     

 عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة

1973 2دار الفكر ، ط  العصبٌة القبلٌة وأثرها فً العصر األموي إحسان النص 

:(إن وجدت)مراجع الدعم اإلضافٌة     

  عنوان المرجع األول المؤلف دار النشر و السنة

الدار القومٌة للطباعة والنشر، 
 القاهرة 

  محمد النوٌهً
الشعر الجاهلً منهج فً دراسته وتقوٌمه 

1،2ج   

 عنوان المرجع الثانً المؤلف دار النشر و السنة

 الشعراء الصعالٌك  ٌوسف خلٌف  

 

 

 طرق انخقييى

 انًصبدر وانًراجع
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 انخبريخ
 يحخىي انذرس

 
 األسبىع

22/10/2018  األسبوع األول أهمٌة الشعر وفضله فً البٌئة العربٌة الصحراوٌة الجاهلٌة  

29/10/2018  األسبوع الثانً بنٌة المجتمع القبلً أو النظام السٌاسً الجاهلٌال 

05/11/2018  األسبوع الثالث الوظٌفة االجتماعٌة للشعر القبلً  

12/11/2018  األسبوع الرابع النزعة القبلٌة فً الشعر الجاهلً 

19/11/2018  األسبوع الخامس النزعة الذاتٌة 

26/11/2018  األسبوع السادس عالم القٌم فً الجاهلٌة 

03/12/2018 (المعلقة  )بنٌة القصٌدة الجاهلٌة    األسبوع السابع 

10/12/2018  االسبوع الثامن أغراض القصٌدة العربٌة القدٌمة 

17/12/2018  االسبوع التاسع مواطن التطور فً القصٌدة الجاهلٌة 

07/01/2019  االسبوع العاشر شعر الصعالٌك والخروج على نموذج القصٌدة القبلٌة 

14/01/2019  األسبوع الحادي عشر تكملة شعر الصعالٌك وخصائصه الفنٌة 

 األسبوع الثانً عشر  

 االسبوع الثالث عشر  

 االسبوع الرابع عشر   

 

 

 

  انزيني انًرحقبانًخطط
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