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 : األهداف ب (
 : التعلم األساسية للطلبة المسجلين في هذا المقرر واتجوصف موجز لن -1

يتعرف الطالب إلى أن " األجناس األدبية" من أقدم المساعي القاصدة إلى  . 

بعض وتنزيلها في أصناف . وقد مر هذا  تمييز األعمال األدبية بعضها عن
المسعى بأطوار متعددة في نطاق البالغة القديمة ونظرية تاريخ األدب، ثم في 

لقي في هذه المسيرة الطويلة فترات ازدهار النظريات النقدية الحديثة. و
انحسار وتقلص. وهو يلقى ، في أيامنا هذه ، انبعاثا في نطاق ما يعرف و

هذه المعارف التاريخية على أجناس  بتطبيق الطالب يقوم بأجناس الخطاب. و
محددة كالملحة والشعر والسرد والمأساة نافذا إلى بعض القضايا الخاصة 

، وبكل جنس من أجناس األدب كنسبية المقومات المحددة بالتجنيس كالمعيارية
 .له

 
 سين المقرر  صف باختصار أية خطط  يتم تنفيذها في الوقت الراهن من أجل تطوير وتح -2

التركيز على محاضرات تبين المراحل التاريخية التي عرفتها األجناس األدبية،  . 

 وعلى القضايا المالزمة للعمل األجناسي.
 قيام الطلبة ببحوث يعرضونها أمام زمالئهم ويناقشون فيها. . 
 االستعانة بالمراجع الحافة في المصنفات األساسية، وزفي الدوريات خاصة.   . 
 ستعانة، بكثير من الحذر، بالمواقع الإلكترونية المختصة.اال 
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 : وصف المقرر (ج 

 : المواضيع المطلوب بحثها وشمولها - 1

عدد  مفردات المقرر الدراسي
 األسابيع

ساعات 
 االتصال

التعريففففف باألجنففففاس األدبيففففة واسففففتعراض المراحففففل 
 التاريخية التي مرت بها.

2 6 

ة:، التصفنيف المعياريفة، أمهات قضايا األجناس األدبي
 الوصف، الوعي األجناسي.

2 6 

 3 1 مواطن القوة والوهن في النظريات األجناسية

ضفففرورة العمفففل األجناسفففي رغفففم مفففا ففففي نظرياتفففه  
 وممارسته من ألوان الوهن.

2 6 

 3 1 التصنيف : الملحمة والمأساة والمسرحية

الشففعرالقديم والشففعر الحففديث مففن وجهففة  التصففنيف:
 أجناسية.نظر 

2 6 

 6 2 المعيارية والوصف

 6 2 الشعر الغنائي.

عدد األسابيع ومجموع ساعات االتصال في الفصل 
 42 14 الدراسي
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 :  ( في الفصل الدراسي مجموع ساعات االتصال ) مكونات المقرر - 2

 المحاضرة
الدروس 
 الخاصة

العملي / الميداني / التدريب 
التعاوني أو االمتياز لطلبة 
 التخصصات الصحية

 أخرى

42 - - - 
 

 : / ساعات تعلم متوقعة من الطلبة  في األسبوع دراسة إضافية خاصةساعات  -3
 ساعة 36مطالعات وبحوث : 

تعلم الموضحة لكل مجال من مجاالت ال مجاالت التعلمنطاقات أو التعلم في  واتجر نيتطو  -4
 :     فيما يلي يجب توضيح

 

 المعرفة-أ

 : التي سيتم اكتسابها في المقرر فةوصف المعر  -1
يففدرا الطالففب أن األجنففاس األدبيففة مففرت بمراحففل منهففا مرحلففة البالغففة  . 

القديمة ) لدى اليونفان والعفرب، وهفي المرحلفة المعياريفة ( ومرحلفة تفاريخ 
األدب ) المرحلففة الوصفففية التصففنيفية والتطوريفففة( ومرحلففة الخففروج إلفففى 

كثيرا ما  ، في غضون هذه المراحل،كانتأجناس الخطاب ) وهي الحالية(، و
 .تتعرض للدعوة إلى نبذها والإقالع عنها

 :ستراتيجيات التعليم )التدريس( المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفةا-2
إدراا أن األجوبة التي صاغها الدارسون لمسائل األجناس األدبية ليست  . 

 أكثر من حلول مؤقتة
 من تجميع المعرفة إلى الإسهام فيهاانتقال الطالب تدريجيا  . 

 .التدرب على التعبير الشفوي وعلى الرد على النقاش . 

 :طرق تقييم المعرفة المكتسبة-3
 االختبار الكتابي . 
 المشاركة في الفهم واالستنتاج . 
إجراء بحوث خاصة ببعض مفردات المقرريعرضها الطلبة ويناقشه فيها  . 

 زمالؤه
 لنقدية التي تم تناولها والربط بين مكوناتهاالتذكير بالقضايا ا . 
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 اإلدراكية –المهارات المعرفية  -ب
: 

 :المطلوب تطويرها اإلدراكية-المهارات المعرفية-1
 التفطن للقضايا والإشكاالت. . 
 القدرة على الفهم واالستنتاج. . 
 القدرة على التأليف بين النتائج والإلقاء الشفوي والمناقشة. . 
 شاف التطور بتهذيب المعرفة وتنميتها.اكت . 

 
 :اإلدراكية-استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية-2

 حسن الفهم بالتدرب على استخالص القضايا وطرق معالجتها. . 
 التدرب على حسن االستنتاج. . 
 حسن التأليف والتعبيرالشفوي والقدرة على مواجهة الرأي المخالف. . 

 : المكتسبة اإلدراكية-طرق تقييم المهارات المعرفية -3
 التثبت من االنتقال من التعويل على الذاكرة إلى التعويل على التفكير. .  
  الفهم اعتمادا على نماذج ممثلة. راختبا . 
 التدرب على االستنتاج . 
 .التأليف بين النتائج والتعبير عنها شفويا . 

 

ة)الشخصاااااااية البينيمهااااااارات الع قاااااااات  -ج
التواصاااع ماااي اآلخاااري  وتحماااع :والمسااايولية
 المسيولية.

ولية ؤ ، والقــدرة علـــل تحمـــل المســـ وصــف لمهـــارات العاقـــات ال خصــية مـــع ا خـــرين -1
 المطلوب تطويرها :

استفادة الطلبة بعضهم من بعض والتدرب على المناقشة وعلى العمل  . 

 .الجماعي المتكامل
 ستخدمة في تطوير هذه المهارات والقدرات :استراتيجيات التعليم الم -2

 التماس معلومات ومعارف تثري المحاضرات. . 
 التعويل على الرأي الشخصي ببلورته بعد التمكن مما قاله الآلخرون. . 
 التعبير عن الرأي وحسن االحتجاج له. 

 
ــــــــــا -3 ــــــــــيم اكتســــــــــاب الطلبــــــــــة لمهــــــــــارات العاق ت ال خصــــــــــية وقــــــــــدرتهم طــــــــــرق تقي

 : وليةؤ علل تحمل المس
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تكليف الطلبة باستخراج قضايا ومسائل أجناسية من بعض النصوص  . 

 القديمة.
مقارنة ما يستخلصه الطالب بما كان قد استخلصه المختصون في األجناس  . 

  األدبية.
 

مهارات االتصاع ، وتقنية المعلومات،  -د
 والمهارات الحسابية )العددية(:

 : االتصال المطلوب تطويرهاوصف المهارات العددية ومهارات  -1
 العروض ) تقديم األفكار شفويا( . 
 البحوث الشخصية. . 
 التالخيص. . 
 التطبيقات بالتثبت من النظريات ومجاالت استعمالها. 

 استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات : -2
 كيفية الوصول إلى المعلومات والمعارف. . 
 ستفادة منها.كيفية تنظيمها واال . 
 كيفية االستنتاج. . 
 كيفية التأليف بين النتائج والتعبير عنها تعبيرا واضحا شفويا وكتابيا. 
 كيفية التحقق من سالمة النتائج وسالمة التأليف. 

، والمهـــارات الحســـابية  طـــرق تقيـــيم اكتســـاب الطلبـــة لمهـــارات االتصـــال ، وتقنيـــة المعلومـــات -3
 :)العددية( 

 اليوجد
 

 :المهارات الحركية  - هـ

( المطلوب تطويرها في هذا  مهارات عضلية ذات من أ نفسي وصف للمهارات الحركية )  -1
 :الالمج

 تحويل الكالم المكتوب إلى خطاب شفوي حواري. الإقناع هنا يعتمد الحجة . 

 ال التمثيل المسرحي. والبرهان
 :الحركية  استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات -2

 غير مطلوبة. . 
 تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركيةطرق -3

 .غير مطلوبة . 



 

 

 7 

 :حديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خال الفصل الدراسيت -5

رقم 
 األسبوع المستحق طبيعة مهمة التقييم التقييم

نسبة الدرجة إلل 
درجة  التقييم 

 النهائي

بحث يجريه الطالب فا  مراردأ أو أك ار  1
 (1م  مرردات المقرر )

بداية م  األسابو  
 ال الث

 ف  المائة22

2 
إلقاء بح ه شرويا ومناقشاته ماي الم ئاه، 
وتقااديم صاايغة نهائيااة لااه، هاا   الصاايغة 

 (2يتداولها الطلبة فيما بينهم. )

بداية م  األسابو  
 السادس

 ف  المائة22

3 
بدايااة ماا  األبااو   تائج.أعماع حرأ لتحسي  الن

 السادس
تااااااادخع فااااااا  
احتساااااااااااااااااب 
االختباااااااااااري  

 (2( و )1)

 ف  المائة 62 آخر الرصع االختبار النهائ  ) كتاب (. 4

122% 

 :الدعم المقدم للطلبةد( 
ساعات أسبوعيا مع الإعالن عنها والتقيد بها، وتوجيه الطلبة  فيها  4إلى 6من  . 

 م ومناقشتهم في خطوطها العامة.إلى المراجع التي تفيدهم في بحوثه

  :هـ ( مصادر التعلم
 :  الكتب الرئيسة المطلوبةأو الكتاب  -1

 أرسطو : فن الشعر، إحدى الترجمات المتاحة. . 
شكري عياد : مشكلة التصنيف في دراسة األدب. المجلة العربية للعلوم  

 .1996/ 46الإنسانية، عدد 
عبد العزيز شبيل، نشر نادي جدة جناس األدبية، مؤلف جماعي، تعريب األ 

 الثقافي، د.ت.
الكتابات المتعلقة بالشعر القديم والشعر الحديث والرواية والقصة القصيرة  

 والمسرحية.

 : ( تاحتها للطاب للرجوع إليهاالتي يجب إ ) المراجع األساسية -2
 منهاج البلغاء لحازم القرطاجني . 
 دار الجنوب، تونس د.ت. مدخل إلى الشعر الحديث لمحمد الخبو، . 
 العمدة البن رشيق. . 
 فن الشعر ألرسطو. . 
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: ينطلق منها في ضبط مشكالت األجناس األدبية الرواية التاريخية لغولدمان 

 .وطرق معالجتها ضمن النظريات األدبية المتنوعة

 : الكتب والمراجع الموصل بها -3
والمأساوي، والملهاة،  المؤلفات النقدية ) لتعريف الشعر، والشعر الملحمي . 

 وتعريف القصة القصيرة والرواية والمسرحية، والفن الواقعي والفن الغنائي(.
 المؤلفات الباحثة في نظريات األدب. 

 :نترنت مواقع اإللكترونية و المواد اإل -4
موقع الوراق  والمواقع األخرى للبحث في مفردات المقرر، مع استعمالها  . 

 قة المعلومات التي تقدمهابكثير من الحذر لقلة د
 

مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد علل الكمبيوتر أو األقراص المضغوطة أو المعايير المهنية  - 5
 : أو األنظمة

 .الموسوعات والمعاجم المختصة لضبط المصطلحات وتحديد المفاهيم . 

 :و ( المرافق المطلوبة

 التعليمية:المرافق  -1
 ال يحتاج . 

 :كمبيوترجهزة الأ -2
 ال يحتاج، إذ لكل طالب، في هذا المستوى، جهازه الخاص . 

 :أخرى  صادرم -3
 الحيتاج. 

 : وعمليات التحسي  تقييم المقررال( 

 نتائج الطالب وفعالية التعليم :استراتيجيات الحصول علل  -1
 ربط القضايا المفهومية بالإجراءات التطبيقية. . 
 التأليف بين المفاهيم. . 
 ئج.التذكير بالنتا 

 :   إما عن طريق األستاذ أو عن طريق القسم التعليمعملية  تقييم المتبعة في االستراتيجيات األخرى  -2
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ال يحتاج، ثم إن التعليم الجامعي ال يكتفي بالتوسط أو بتيسير المعرفة، ليس  . 

 تلقينا وحشوا لألدمغة باآلراء والمعلومات.

 : عمليات تحسين التعليم -3
ل على الذاكرة ) من يحفظ فقط يتعب ذهنه فقط( إلى التعويل االنتقال من التعوي . 

 على التفكير.
 يسر الوصول إلى المعلومة وحسن فهمها وتنظيمها واالستنتاج منها. 

 لبة:مليات التحقق من مستويات إنجاز الطع -4
لكل مدرس جامعي حقيقي مواطن اهتمام يركز عليها وهي فوق الإلدراا  . 

 .المتوسط للمقرر

 : للتحسينوالخطط المعدة لمراجعة التغذية الراجعة لجودة المقرر والتخطيط  العمليات -5
 تنمية الحوار بين الطلبة خاصة لتعميق النظر في القضايا. . 


