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 1. اسم المادة  لجاىميالشعر ادراسات في 

 2. رقم المادة 0321111

 (ة،عمميةالساعات المعتمدة )نظري 3
.3 

 (ة، عمميةالساعات الفعمية )نظري 3

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب 

 5. مجاسم البرنا دكتوراه

 6. رقم البرنامج 

 7. اسم الجامعة الجامعة األردنية

 8. الكمية اآلداب

 9. القسم المغة العربية وآدابيا

 10. مستوى المادة دكتوراه

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي م0218-0211

 12. الدرجة العممية لمبرنامج دكتوراه

 13. المادة األقسام األخرى المشتركة في تدريس ال يوجد

 14. لغة التدريس المغة العربية

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  0211
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 
 أ. د. حمدي منصور  منّسق المادة .11

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الياتف، البريد اإللكترونيما يمي الرجاء إدراج
 dr_hamdimansour@yahoo.com ، البريد اإللكتروني:(4-3) أربعاء -: اثنين يةالساعات المكتب

 مدرسو المادة .71

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الياتف، البريد اإللكترونيما يمي الرجاء إدراج
 

 

 وصف المادة .71

 .مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة ىو كما
 

 نتاجاتهاالمادة وتدريس أهداف  19.
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 األىداف -أ
 الشعر الجاىمي وىي أولية الشعر وروايتو وتدوينو ،والنحل  الطالب أبرز قضايا يناقش.أن 1

 في الشعر الجاىمي ،وبناء القصيدة الجاىمية ،وأغراض الشعر الجاىمي .
 .أن يدرس الطالب نصوصا شعرية لشعراء المعمقات والمفضميات والـأصمعيات وكتب0
 .الحماسات 
 
 عمى... ا  يكون قادر  أنالمادة  إنياءنتاجات التعّمم: يتوقع من الطالب عند  -ب
 : والفيم المعرفة في األساسية األكاديمية الميارات : أوال
 .راءالشع ريأش الطالب يعرف أن 1.
 .الشعر في موضوع كل خصائص الطالب يعرف أن 2.
 .هغير  عن وب يتميز وما ، شاعر كل وبمأس الطالب يعرف أن 3.
 واأللفاظ المعاني في التجديدية والعناصر يديةمالتق العناصر الطالب يعرف أن 4.

 . الشعر في الفنية واألساليب والصور
 : واإلدراكية التحويمية الميارات : ثانيا
 .القصائد في المتناثرة واألفكار المعاني تركيب إعادة 1.
 .لجاىميدب ااأل في والمحدثين القدماء النقاد راءآ تقييم 2.
 .واختالف ائتالف من ذلك في وما ، الشعر في والشكل المضمون تقييم 3.
 : بالموضوع الخاصة الميارات : ثالثا

 .واألدبية غويةمال ياواستعماالت التراكيبو  األلفاظ دالالت بين الفروق يميز أن 
 : التحويمية الميارات : ربعا
 .ناقدة مستوعبة يةمتأنقراءة  القديم الشعر قراءة ىمع القدرة 1.
 .كامل دقيق تصور في ايبنائ عادةا  و  المعاني ربط ىمع القدرة 2.
 العصر شعراء عند الشعر في واإلبداع الفن وميمف استنباط ىمع القدرة 3.

 الجاىمي.
 

 
 
 
 
 
 

لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى.02  
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 المحتوى بوعاألس نتاجات التعلّم المتحققة التقٌٌم أسالٌب المراجع

طبقات الشعراء 
لمحمد بن سّّلم 

 الجمحً.

الشعر والشعراء البن 
 قتٌبة.

المناقشة والحوار 
 واألسئلة

أن ٌحدد الطالب األطر الزمانٌة 
 والمكانٌة والفنٌة للشعر الجاهلً

 األول

تعرٌف المادة 
وحدودها 

ومفرداتها وطرٌقة 
 تدرٌسها

المفضلٌات للمفضل 
 الضبً.

األصمعٌات 
 معً.لألص

جمهرة أشعار 
العرب ألبً 

 زٌد القرشً.

المناقشة والحوار 
 واألسئلة

أن ٌتعرف الطالب إلى طبٌعة الحٌاة 
 الجاهلٌة...

 الثانً

مظاهر الحٌاة 
االجتماعٌة 
واالقتصادٌة 

 والسٌاسٌة والدٌنٌة
والعقلٌة وأسواق 

 العرب

مصادر الشعر الجاهلً 
وقٌمتها التارٌخٌة لناصر 

 الدٌن األسد.

ناقشة والحوار الم
 واألسئلة

أن ٌعود الطالب إلى أهم مصادر الشعر 
 الجاهلً

 الثالث

مصادر الشعر 
الجاهلً 

)المعلقات،المفضلٌ
 ات،األصمعٌات

الحماسات( أولٌة 
 الشعر الجاهلً
 ورواٌته وتدوٌنه

الصورة الفنٌة فً الشعر 
الجاهلً لنصرت عبد 

 الرحمن

المناقشة والحوار 
 واألسئلة

الب رواٌة الشعر وما أن ٌناقش الط
 الرابع ارتبط من قضاٌا فً العصر الجاهلً

قضٌة االنتحال فً 
 الشعر الجاهلً

منزلة الشعر عند 
 العرب

الشعر الجاهلً خصائصه 
 وفنونه لٌحٌى الجبوري

المناقشة والحوار 
 واألسئلة

الخامس  أن ٌحدد الطالب أصول العرب...
 والسادس

نظرٌة األنساب 
 عند العرب

قشة والحوار المنا 
 واألسئلة

أن ٌقرأ الطالب المعلقة والشعر الجاهلً 
 قراءة سلٌمة.

السابع 
 والثامن

معلقة زهٌر بن )
 (أبً سلمى

قراءة فً الشعر الجاهلً 
 لحمدي منصور

المناقشة والحوار 
 واألسئلة

أن ٌحلل الطالب المعلقة والشعر الجاهلً 
ا سلٌمة. ٌا  تحلٌّلا نقد

التاسع 
 والعاشر

المثقّب مفضلٌة 
العبدي )أفاطم قبل 

 بٌنك متعٌنً(

الخطاب الشعري الجاهلً 
 لحسن مسكٌن

المناقشة والحوار 
 واألسئلة

أن ٌتعرف إلى اتجاهات الشعر الجاهلً 
 ممثلة فً الشعراء الصعالٌك

الحادي 
 عشر

 الثانً عشر

الصعلكة فً 
 الشعر الجاهلً
 تائٌة الشنفرى

بٌئات الشعر الجاهلً 
 لحسٌن عطوان

مناقشة والحوار ال
 واألسئلة

أن ٌستخلص الطالب أبرز خصائص 
 الشعر الجاهلً

 الثالث عشر
خصائص الشعر 

 الجاهلً

مصادر الشعر الجاهلً 
وقٌمتها التارٌخٌة لناصر 

 الدٌن األسد

المناقشة والحوار 
 واألسئلة

أن ٌتعرف الطالب إلى النثر فً العصر 
 الجاهلً

 الرابع عشر
 الخامس
 عشر

فً فنون النثر 
 العصر الجاهلً

الخطابة/نص لقس 
 بن ساعدة

   

السادس 
 عشر

 االمتحان النهائً
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .01

 التالية: النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةتطوير نتاجات التعمم المستيدفة من خالل  يتم

 اذج تطبيقية، وتبادل األدوار.المحاضرات والحوار والنقاش، والمهمات والواجبات، وعرض نم  

 

 

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .00

 التقييم والمتطمبات التالية: أساليبخالل من  المستيدفة نتاجات التعمم تحققإثبات  يتم

 % .33امتحان منتصف الفصل  -1التقييم: 

 % 33كتابة بحث  -2         

 %.43االمتحان النهائي  -3         

 

 ياسات المتبعة بالمادةالس .02

 د المسموح لمغياب.ح: أخذ الحضور والغياب في كل محاضرة وحرمان الطالب الذي يتجاوز ال والغياب سياسة الحضور -أ

يحدد يوم لتسميم و : ال يقبل الغياب عن أي امتحان إال بعذر مثل تقرير طبي ،الوقت المحددت في وتسميم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب
 اجبات.الو 

 والصحة إجراءات السالمة -ج

ذا تبين أن أحد الطمبة قد غش يحرم من االمتحان.: يمنع الغش الغش والخروج عن النظام الصفي -د  وا 

 : تعطى الدرجات حسب تقييم المدرس لالمتحانات والواجبات المكمف بها الطالب.إعطاء الدرجات -ه

 راسة المادةفي د تسهمالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 المعدات واألجيزة المطموبة .04

 االستعانة بشاشة العرض واللوح

 

 المراجع .02

 

 طيتها لمموضوعات المختمفة لممادة: ال يوجد كتب مقررة.المقررة، والقراءات التي يجب عمى الطالب تغالكتب  -أ
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  :التعميمية الكتب الموصى بها، وغيرها من المواد  -ب
 جعالمصادر والمرا

 دواوين الشعراء   -1

 طبقات الشعراء لمحمد بن ساّلم الجمحي. -2

 الشعر والشعراء البن قتيبة.  -3

 معجم الشعراء لممرزباني. -4

 المفضميات لممفضل الضبي. -5

 األصمعيات لألصمعي. -6

 جمهرة أشعار العرب ألبي زيد القرشي. -7

 كتب الحماسات.  -8

 ي.األغاني ألبي الفرج األصفهان -9

 البيان والتبيين لمجاحظ. -13

 معجم ما استعجم لمبكري. -11

 شرح المعمقات لمزوزني. -12

 مصادر الشعر الجاهمي وقيمتها التاريخية لناصر الدين األسد. -13

 العصر الجاهمي لشوقي ضيف. -14

 دراسات في الشعر الجاهمي ليوسف خميف.  -15

 عبد الرحمن . الصورة الفنية في الشعر الجاهمي لنصرت  -16

 بيئات الشعر الجاهمي لحسين عطوان.  -17

 قضايا الشعر الجاهمي لعمي العتوم. -18

 المفّصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم لجواد عمي. -19

 الشعر الجاهمي خصائصه وفنونه ليحيى الجبوري . -23

 قراءة في الشعر الجاهمي لحمدي منصور. -21

 ة لوهب رومية  الرحمة في القصيدة الجاهمي -22

 الخطاب الشعري الجاهمي لحسن مسكين. -23 
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