
 
   1032033النثر األندلسي والمغربي   :   اسم المادة ورقمها

  1032031: المتطلب السابق  

 ساعات   معتمدة   0: عدد الساعات المعتمدة 

أن يتبين أغراض النثر األندلسي وسماته، ويستخرج الخصائص الفنية، مميزا  نقاط االلتقاء واالفتراق : األهداف
 .لمشرقيبين األدب األندلسي واألدب ا

 :المخرجات المبتغاة
 .أن يلم الطالب بالمراحل التاريخية في األندلس -: المهارات الخاصة بالموضوع

 . أن يتعرف مالمح الحياة العامة وتكوين المجتمع وتأثيره  في األدب -
 .أن يميز سمات النثر  األندلسي، وافتراقه عن نثر  المشرق -

 
 .الروح البحثية لدى الطالبتنمية : ةالمهارات األكاديمية السياسي

  .أن يلم بمفردات المادة وأسماء األعالم واألماكن -
 

 تطبيق المهارات النظرية التي اكتسبها الطالب على نصوص نثرية : المهارات التحويلية
 .، وتحليلها

 
 ين معالجة نصوص يختارها  الطالب ذاتيا، ويحللها ويقارن بينها وب: المهارات التحليلية واإلدراكية

 .غيرها من  نصوص مشرقية                                                     
 :طرق التعليم والتعلم

 محاضرات، جلسات، نقاش، التعلم من خالل مجموعات، البحث االستقصاء،مهمات : مثال
 ....وواجبات،            

 :التقييم* 
 . ، مشاريعأمثلة امتحانات، تقارير، واجبات، أوراق، عمل

 %03 :امتحان منتصف الفصل
 %03 :   البحث والمشاركة   

 %  03  :االمتحان النهائي 
 
 

 الخطـــة
 أسلوب التقييم/طرق التعليم الساعات الموضوع األسبوع

نشأة النثر األندلسي والعوامل المؤثرة  األول 
فيه عبر عصور األدب األندلسي 

 وأبرز أعالمه

محاضرات، ونقاش  0
 باتواج



الرسائل الديوانية األندلسّية  الثاني والثالث
موضوعاتها وأعالمها ونماذج 

رسالة .) مختارة منها وخصائصها 
رسالة أبي عبداهلل + للسان الدين 

 (رسالة الهوزني + الصغير 

 واجبات/محاضرات، نقاش 0

موضوعاتها : الرسائل اإلخوانية  الرابع والخامس
 منها وأعالمها وخصائصها ونماذج 

 واجبات/محاضرات،نقاش  0

محاضرات، نقاش،  0 ابن حزم: الرسائل األدبية  السادس
 واجبات

محاضرات، نقاش، أوراق  0 الشقندي: الرسائل األدبية  السابع 
 عمل

صفوان : الرسائل الدينية والفلسفية  الثامن والتاسع 
بن إدريس في مغايرة مدن األندلس 

ت ، ابن ، حوار الزهور في المحاورا
 .باجة ، وابن عربي

 أوراق عمل/ محاضرات  0

كتب األمان والوصايا والتوقيعات  العاشر
والمناظرات والمجاوبات والمحاورات 

والطرائف ، والخطابة مع قراءة 
 تحليلية

 محاضرات ونقاش 0

 المقامات األندلسية مع قراءة تحليلية الحادي عشر
 

واجبات / محاضرات 0
 ذاتيةوتحليل 

واجبات / محاضرات 0 حي بن يقظان: القصة األندلسية  ثاني عشرال
 ذاتيةوتحليل

 واجبات ونقاش/ محاضرات 0 التوابع والزوابع: القصة األندلسية  الثالث عشر
الرابع عشر والخامس 

 عشر
 واجبات / محاضرات 6 أدب الرحالت مع قراءة تحليلية

 واجبات / محاضرات 0 نشأة الموشحات واألزجال وتطورها الخامس عشر
 استماع لموشحات مغّناة 

 واجبات ونقاش/ محاضرات 0 خصائص النثر األندلسي السادس عشر

 
 
 
 
 



 :المصادر  
 .ابن األحمر ، نثير فرائد الجمان في نظم فحول الزمان-
  .ابن بسام  ، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ابن حزم ، رسائل ابن حزم-
 .ن أنباء أهل األندلس ابن حيان ، المقتبس م-
  .ابن خاقان ، مطمح األنفس  ومسرح التأنس في ملح أهل األندلس-
 .ابن أبي الخصال ، رسائل ابن أبي الخصال-
 .ابن الخطيب ، اإلحاطة في أخبار غرناطة-
 .ابن الخطيب ، أعمال األعالم في من بويع قبل االحتالم-
 .ابن شهيد ، التوابع والزوابع -
 .جنة الّرضا في التسليم لما قّدر اهلل وقضى ابن عاصم ،-
 .الكالعي ، إحكام صنعة الكالم -
 .المقري ، نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب-
 

 :المراجع 
 إبراهيم أبو الخشب ، تاريخ األدب العربي في األندلس-
 إحسان عّباس ، تاريخ األدب األندلسي  عصر سيادة قرطبة-
 في األندلسأحمد ضيف ، بالغة العرب -
 علي بن محمد  ، النثر األدبي في األندلس مضامينه وأشكاله-
 مصطفى السيوفي  ، مالمح التجديد في النثر األندلسي خالل القرن الخامس الهجري-
 فايز  عبدالنبي القيسي  ، أدب الرسائل في األندلس في القرن الخامس الهجري-
 دينرضا الكساسبة  ، أساليب النثر في عصر الموح-
 

 الموضــوع األســـبوع
 مفهوم الطفولة األسبوع  األّول
 مفهوم أدب الطفل األسبوع  الثاني
 أهمية أدب الطفل األسبوع  الثالث
 الكتاب المصّور األسبوع  الرابع

 تطبيقات األسبوع  الخامس
 تطبيقات -(أغاني األطفال)الفلكلور  األسبوع  السادس



ـــــــــور األسبوع  السابع ـــــــــة وحكايـــــــــات )  الفلكل الحكايـــــــــات الخرافي
 تطبيقات –( الجنيات

 تطبيقات –( األساطير) الفلكلور  األسبوع  الثامن

 تطبيقات -األدب الواقعي األسبوع  التاسع
 تطبيقات –الخيال العلمي  األسبوع  العاشر

 مسرح الطفل األسبوع  الحادي عشر
مـــــــوت ال: موضـــــــوع خـــــــاص فـــــــي أدب الطفـــــــل األسبوع  الثاني عشر

 والحرب في أدب الطفل

ـــــــل األسبوع  الثالث عشر هـــــــانز كريســـــــتيان : مـــــــن أعـــــــالم أدب الطف
 أندرسن، أستريد ليندجرين

 نماذج من أعمال أندرسن و ليندجرين األسبوع  الرابع عشر

ــــــــــــل األسبوع  الخامس عشر ــــــــــــي : مــــــــــــن كالســــــــــــيكيات أدب الطف آن ف
 المرتفعات الخضراء

ــــــــــــلمــــــــــــن كالســــــــــــيك األسبوع  السادس عشر ــــــــــــي : يات أدب الطف آن ف
 المرتفعات الخضراء

 

 


