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 األدب الجاهلي  اسم المادة

  مقرر الفصل

 اهداف المادة

 
الطالب بأهمية األدب الجاهلي وقيمته العلمية من خالل الوقوف على هذا الموروث  تعريف

في محاولة للكشف عن مالمح العصر وقسماته الفنية  العربي الرصين لما فيه من الفائدة والنفع 

والبحث في خصائص الشعر الجاهلي ونشأته ومن ثم الوقوف على الصورة النموذجية 

 لية فضال عن البحث في النثر الجاهلي وخصائصه المعروفة للقصيدة الجاه

 التفاصيل االساسية للمادة

 
العربي وعصوره ، تحديد العصر الجاهلي ، رواية  األدب، تقسيمات  األدبوتاريخ  األدبمفهوم 

مصادر الشعر الجاهلي  أهمالشعر الجاهلي وتدوينه ، قضية االنتحال ونظرية االنتحال ، 

ت ، الحماسات ، القصائد المنصفات ، خصائص الشعر الجاهلي ،المعلقات ، المفضليا

وحفظ  ألقيسالمعلقات والوقوف على معلقاتهم ،شرح معلقة امرئ  أصحابوموضوعاته ، 

ومن ثم عقد موازنة بينها وبين معلقة زهير ،  وألفاظهاوالوقوف عند صورها المعلقة كاملة 

، الخطابة ،  األمثالبيتا ، النثر الجاهلي ، 15، المية العرب حفظ طوائف من الشعراء الصعاليك 

 سجع الكهان 

 الكتب المنهجية

 
 العربي العصر الجاهلي للدكتور شوقي ضيف األدبـ تاريخ 1

 ـ شرح المعلقات للزوزني 2

 

  األسدالعصر الجاهلي للدكتور طه حسين ، مصادر الشعر الجاهلي ناصر الدين  المصادر الخارجية

االمتحان   السعي الفصل الثاني الفصل الدراسي تقديرات الفصل

 النهائي
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 معلومات اضافية
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 يم العالي والبحث العلميوزارة التعل

 

 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 ديالى  اسم الجامعة:

 التربية للعلوم اإلنسانية اسم الكلية: 

 اللغة العربية اسم القسم:

 األولى  المرحلة:

ـ أياد عبد الودود 1 اسم المحاضر الثالثي:

 ـ وسن عبد المنعم ياسين 2عثمان 

  د.م.ـ أ2د .ـ أ1 اللقب العلمي:

 دكتوراه  المؤهل العلمي:

 ديالى مكان العمل:



 

 

 

 

 

 

 

 مارة الخطة التدريسية للمادةاست                                                        
 المالحظات المادة العملية المادة النظرية التاريخ االسبوع

2014ـ   11ـ 26 1    كلمة أدب ، تاريخ األدب 

2014ـ  12ـ 1 2 وعصوره تاريخ األدبتقسيمات      

2014ـ  12ـ 3 3    تحديد العصر الجاهلي 

2014ـ  12ـ 8 4 وتدوينه    رواية الشعر الجاهلي     

   رواة محترفون 2014ـ  12ـ  15 5

3014ـ  12ـ  17 6    التدوين 

2014ـ  12ـ  22 7    أهم مصادر الشعر الجاهلي 

2014ـ  12ـ  24 8    المعلقات 

2014ـ  12ـ  29 9 المعلقات التعريف بأصحاب     

2014ـ  12ـ  31 10    معلقة امرئ ألقيس 

2015ـ  1ـ 5 11    شرح المعلقة 

2015ـ 1ـ 7 12    حفظ المعلقة 

2015ـ 1ـ  12 13 سلمى أبيمعلقة زهير بن      

2015ـ  1ـ  14 14    موازنة بين المعلقتين 

2015ـ  1ـ  21 15    خصائص الشعر الجاهلي 

2015ـ 1ـ  26 16    الخصائص المعنوية 

 عطلة نصف السنة

2015ـ 2ـ  25 17    الخصائص اللفظية 

2015ـ 3ـ 3 18    الموضوعات 

2015ـ 3ـ  7 19    الغزل 

2015ـ 3ـ 9 20    الفخر 

2015ـ  3ـ  14 21    رثائيات الخنساء 

2015ـ  3ـ  16 22    المفضليات 

2015،  3ـ  23 23    الحماسات 

2015ـ  3ـ  29 24    طوائف من الشعراء 

2015ـ  4ـ  5 25    الشعراء الصعاليك 

2015ـ  4ـ  12 26    يتاب 15المية العرب حفظ  

2015ـ  4ـ  14 27    النثر الجاهلي 

2015ـ  4ـ  20 28    األمثال 

2015ـ  4ـ  26 29    الخطابة 

2015ـ  4ـ  28 30    سجع الكهان 

2015ـ  5ـ 3 31    القصائد المنصفات 

   النابغة الذبياني 2015ـ  5ـ  5 32
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 جمهورية العراق

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 ديالى  اسم الجامعة:

 التربية للعلوم اإلنسانية اسم الكلية: 

 اللغة العربية اسم القسم:

 األولى  المرحلة:

د عبد الودود ـ أيا1 اسم المحاضر الثالثي:

 ـ وسن عبد المنعم ياسين 2عثمان 

 د .م.ـ أ2د .ـ أ1 اللقب العلمي:

 دكتوراه  المؤهل العلمي:

 ديالى مكان العمل:
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