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BSAR 308- Classical Arabic Prose                النثر العربي القديم 
 

 Course Description        توصيف المقرر
 

ادلقرر الطالب بنصوص النثر ادلتميزة وادلتنوعة يف األدب العريب وتطورىا يف اتريخ الكتابة العربية )من  يعّرف ىذا 
العصر اجلاىلي إىل العصر العباسي(، إنو يشتمل على خطب اخلطباء الشهريين ورسائل األدابء الكبار ونصوص خمتارة من مصادر 

 الكامل للمربد وغريىا.و احظ وأدب الكاتب البن قتيبة األدب العريب الشهرية مثل البيان والتبيني للج
 Course Objectives        أهداف املقرر:

 .تعريف الطالب ابلنثر العريب ادلكتوب يف عصور خمتلفة -
 التعرف على أنواع النثر العريب وخصائصو الفنية. -
 مناقشة دور الكاتب واخلطيب يف اجملتمع العريب وتطوير النثر العريب. -
 أتثري القرآن الكرمي واحلديث النبوي الشريف على أنواع النثر العريب ادلختلفة  وموضوعاهتا وأساليبها. إبراز -
 التعرف على أىم ادلؤلفني العرب واخلطباء الكبار واألدابء العظام والنصوص وإنتاجات أقالمهم. -
 تعريف الطالب بدور النثر الفين يف تطوير اللغة العربية. -

 Course Contents        حمتوايت املقرر:

 Unit  01    ر اجلاهلی: النثر يف األدب العريب: تعريفه وأقسامه: العص الوحدة األوىل

 السجع واخلطابة والوصااي يف اجملتمع العريب اجلاىلي. 1.1
 خطبة قس بن ساعدة االايدي يف سوق عكاظ 1.1
 خطبة ىاين بن قبيصة 1.1

 Unit 02       يف اجملتمع العريب اجلاهلي الوحدة الثانية:

 وصية أوس بن حارثة البنو مالك 1.1
 وصية أعرابية البنتها ليلة زفافها 1.1

 Unit  03       لثالثة: النثر العريب يف العصر اإلسالميالوحدة ا

 خطبة حجة الوداع 1.1
 خطبة أيب بكر الصديق 1.1
 خطبة عمر بن اخلطاب 1.1
 خطبة عثمان بن عفان  1.3
 خطبة علي بن أيب طالب 1.3

 4Unit 0       النثر العريب يف العصر االموي: الوحدة الرابعة

 رسالة عبد احلميد الكاتب 3.1
 خطبة احلجاج بن يوسف 3.1
 خطبة عمر بن عبد العزيز 3.1

 

 5Unit 0      النثر العريب يف العصر العباسي: الوحدة الخامسة

 كليلة ودمنة )حكاية احلمامة والثعلب ومالك احلزين( 3.1
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 الزمان وسالف العصر واألوان.....وركب إىل قصر وانم فيو(ألف ليلة وليلة )روي أنو كان يف قدمي  3.1
 البيان والتبيني للجاحظ )وسنذكر من كالم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص دما مل يسبقو... فتفهم رمحك هللا قلة حروفو  وكثرة معانيو( 3.1
العرب مل يذىب من مالك ما . قال أبو العباس من أمثال .الكامل للمربد )ابب أمثال العرب من أمثال أىل ادلغرب 3.3

 وعظك.... وألبس منو ىيبة التقوى(
 أدب الكاتب البن قتيبة )يقولون حلب فالن الدىر أشطره.... والعقرية الساق ادلقطوعة( 3.3
األمايل أليب علي القايل )وحدثنا أبو بكر رمحو هللا قال أخربان أبو حامت قال أخربان أبو زيد قال: بينا أان يف ادلسجد  3.5

 ... فاما اليتيم فال تقهر.احلرام
 اسرتاتيجيات التعليم والّتعّلم

 احملاضرة والشرح النظري 
 ادلناقشة وادلشاركة االجتماعية 
 احملاكاة 

 
 ( Assignments- Types and Number with calendar)  الواجبات احملّددة وأنواعها

 الّتقومي الذايت لألنشطة والواجبات
 يف صور آتية:األنشطة والواجبات تتشّكل 

 التكليف أبحباث مجاعية وحتديد مسؤولية كل عضو يف اجملموعة -
 تشكيل جمموعات متّثل آراء خمتلفة، وإقامة مناقشات علمية بينها -
 التكليف ابحباث فرديّة -

 (Assessment and Examinations: As per University Rules) حسب قواعد اجلامعة –االختبار واالمتحاانت 
 Suggested Books         املقرتحة:الكتب 

 م.ا٩ا٩، بريوت يادلواىب اللدنية، ادلكتب اإلسالم ،أمحد بن دمحم القسطالين -
 .البيان والتبيني،  حتقيق وتقدمي عبدالسالم ىارون دارالنهضة مصر اجلاحظ، -
 .ام٩٨٩مقدمو ابن خلدون، دارالقلم، بريوت، الطبعة السابعة:  ابن خلدون، -
 ٠الطربی ادلعروف بتاريخ األمم وادللوك، منشورات ادلؤسسة العلمية، بريوت اتريخ الطربي، -
 محد الدالی، مؤسسة الرسالة، بريوت.أد  دمحم  :كتاب الكامل، حتقيق وتعليق أبو العباس ادلربد، -
 .ا م٩٨٩العقد الفريد، دارالكتب العريب، بريوت، لبنان، ابن عبدربو األندلسی، -
 .الدين عبداحلميد، الطبعة الرابعة،  مكتبة السعادة، مصر يدمحم حم :قيقأدب الكاتب، حت ،ابن قتيبو -
 ٠ام٩٩٨كليلة ودمنة، مكتبة ىيئة الكتب، القاىره، مصر  بن ادلقفع،ا -

 


