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BSAR 405- History of Arabic Literature-I    I- األدب العربي تاريخ  
 

Course Description     توصيف المقرر 

 
العصر األموي. إنو يركز على اتريخ يعّرف ىذا ادلقرر الطالب بعصور أدبية خمتلفة للغة العربية من العصر اجلاىلي إىل  

األدب العريب من خالل دراسة مراحلو التارخيية ادلختلفة وأشكالو األدبية ادلتنوعة شعرا ونثرا، كما أنو يناقش حياة وأعمال الشعراء 
 والكتاب ادلشهورين الذين عاشوا يف العصر اجلاىلي والعصر اإلسالمي والعصر األموي.

 Course Objectives        أهداف املقرر:
 العصر العباسي إىل ىلّيةالعريب من اجلا األدب ادراسة ادلراحل التارخيّية اليت مر هب. 
 تعريف الطالب مبفاىيم األدب واترخيو وتقسيمو إىل عصور خمتلفة. 
 .تعريف الطالب ابألدب العريب ادلكتوب يف عصور خمتلفة 
  والدينية والسياسية يف ىذه العصور.تناول جوانب احلياة االجتماعية والثقافية 
 .تعريف الطالب ابجتاىات األدب يف ىذه العصور 
 .مناقشة دور الشاعر واخلطيب يف اجملتمع العريب وتطور النثر والشعر 
 إبراز أتثري القرآن واحلديث النبوي على أنواع النثر العريب ادلختلفة وأساليبها وموضوعاهتا. 
 العرب وإبداعاهتم وأمهيتها ودورىا يف تطوبر األدب العريب. التعرف على حياة أىم األدابء 
 فهم اخلصائص الفنية ألدب ىذه العصور. 

 Course Contents        حمتوايت املقرر:
 Unit 01        األدب العريب وعصوره: الوحدة األوىل

 تعريف األدب 1.1
 حتديد العصور التارخيية 1.1

 Unit 02      اجلاهلياألدب العريب يف العصر : الوحدة الثانية
 وخصائصو الشعر اجلاىلی9 أغراضو 1.1
 أعالم الشعر اجلاىلي9 1.1
 امرؤ القيس 1.2
 زىري بن أيب سلمى 1.3
 عمر وبن كلثوم 1.4
 النابغة الذبياين 1.5
 ادلعلقات السبع ومكانتها يف الشعر العريب اجلاىلي 1.6
 9 أسلوبو وميزاتو وأغراضويلنثر اجلاىل 1.7
 أعالم النثر اجلاىلي 1.8

 قس بن ساعدة اإلايدي 1.12
 يكرب الزبيدي عمرو بن معد 1.11

 3Unit 0      األدب العريب يف العصر اإلسالمي: الوحدة الثالثة
 النثر يف العصر اإلسالمی9 خصائصو  وأغراضو 2.1
 القرآن الكرمي9 أسلوبو ومكانتو األدبيةأغر 2.1
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 احلديث النبوي9أسلوبو  ومكانتو األدبية 2.2
 أعالم النثر يف العصر اإلسالمي 2.3
 عمر بن اخلطاب 2.4
 أيب طالبعلي بن  2.5
 الشعر وأعالمو يف عصر صدر اإلسالم 2.6
 كعب بن زىري 2.7
 اخلنساء 2.8

 حسان بن اثبت 2.12
 عمر بن أيب ربيعة 2.11

 Unit 04       األدب العريب يف العصر األموي: الوحدة الرابعة
 الشعر األموي خضائصو وأغراضو 3.1
 أعالم الشعر األموي 3.1
 األخطل 3.2
 الفرزدق 3.3
 جرير 3.4
 النثر األموي9 خصائصو و أغراضو 3.5
 النثر األمويأعالم  3.6
 زايد بن أبيو 3.7
 سحبان وائل 3.8

 احلجاج بن يوسف 3.12
 عبد احلميد الكاتب 3.11

 اسرتاتيجيات التعليم والّتعّلم
 احملاضرة والشرح النظري 
 ادلناقشة وادلشاركة االجتماعية 
 احملاكاة 

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

 لألنشطة والواجباتالّتقومي الذايت 
 األنشطة والواجبات تتشّكل يف صور آتية9

 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         الكتب املقرتحة:

األدب العريب وفنونو، جامعة  إبراىيم السعافني، هناد ادلوسی، عبد اجلليل عبد ادلهدی، عودة ٔابو عودة، عبد هللا، -
 ۔م٦٠٠٢القدس ادلفتوحة، 

 م.٦٠٠٠ادلعرفة للطباعة والنشر، اتريخ األدب العريب، دار  ٔامحد حسن الزايت، -
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 م.٣٨٩١األدب القصصی وادلسرحی يف مصر، دار ادلعارف، القاىرة،  محد ىيكل،أ -
 ۔اجتاىات الشعر العريب ادلعاصر، اجمللس الوطنی للثقافة والفنون واآلداب، الكويت الدكتور إحسان عباس، -

 م.٣٨٩٩
 م.٣٨٩١ياة اتريخ آداب اللغة العربية، دار مكتبة احل جرجی زيدان، -
 م.1223اتريخ األدب العريب، آزاد بك دبو، الىور،  احلافظ عبد القدير، -
 م.٣٨٨٣ادلوجز يف األدب العريب، دار اجليل للطبع والنشر والتوزيع،  حنا الفاخوری، -
 الكتاب احتاد منشورات من ،(حتليل تنظري، ، اتريخادلسرحية يف األدب العريب احلديث، )ادلوسی،  خليل ۔د -

 م.٣٨٨٩، لعربا
 م.٣٨٨٨ ۔األدب العريب احلديث، دار ادلواسم سامل ادلعوش، -
 م.٣٨٨٢اتريخ األدب العريب، دار ادلعارف، مصر  شوقی ضيف، -
 م.٣٨٨١دراسات يف الشعر العريب ادلعاصر، دار ادلعارف، مصر،  شوقی ضيف، -
 ۔وادلعنوية، دار العودة، بريوتالشعر العريب ادلعاصر قضاايه وظواىره الفنية ، عز الدين امساعيل -
 اتريخ األدب العريب، دار العلم للماليني، بريوت. عمر فروخ، -
ادلفصل يف اتريخ األدب العريب يف العصور القدمیة والوسيطة واحلديثة، دار إحياء العلوم،  جمموعة مؤلفني، -

 م.٣٨٨١
 .م٣٨٨٦ ۔كتب العلميةبلوغ األرب يف معرفة ٔاحوال العرب، دار ال حممود شكری اآللوسی، -
 م.٦٠٠٣اتريخ اآلدب العريب، درويش جويدی، ادلكتبة العصرية، الدار النموذجية،  مصطفي صادق الرافعی، -
 م.٣٨٢٦ ۔قضااي الشعر ادلعاصر، دار اآلداب بريوت انزك ادلالئكة، -

 


