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 شناسنامه ماده:

 

 ساعات هفتگی نوع واحد واحد نوع ماده عنوان ماده کد ماده دوره

 1 نظری 1 اصلی 3ادب جاهلی   کارشناسی

 تفسیر رشته

 تحقیقات کتابخانه ای –خودخوان  -القایی روش تدریس

 بررسی و فهم معانی نظم و نثر دوره جاهلی  مادهتعریف 

 اهداف ماده

 آشنایی طالب العلم با اسالیب لغت عرب در بیان و خصوصیات اشعار جاهلی. .1

 ایجاد توان فهم متون و قواعد و وجوه بالغی آن. .2

 آشنایی با برخی ادباء، شعراء و خطبای عرب معروف قبل از اسالم. .3

 افزایش توانایی دایره لغت. .4

 طبیق لغات و عبارات متن مورد نظر با قرآن کریم.ت .5

 تالش جهت تطبیق قواعد صرف و نحو و بالغه بر متون مورد نظر. .6

دستاورد 
 آموزشی

 پس از اتمام این ماده طالب العلم باید از ویژگی های زیر برخوردار باشد:

 فهم متون ادب جاهلی و تجزیه و ترکیب آنها. -1

 نصوص جاهلی در فهم قرآن. توانایی استشهاد و استناد به -2

 شناخت بعضی ادباء، شعراء، خطباء و حکمای معروف آن دوران. -3
  

 جدول ارزیابی و امتحانات:

 توضیحات حداکثر حداقل مورد ردیف
  ٪25 ٪10 تجزیه و ترکیب و وجوه بالغی 1

  ٪25 ٪15 حفظ نظم و نثر 2

  ٪25 ٪15 فهم متن 3

  ٪25 ٪10 لغات و ریشه یابی آن 4

  ٪20 ٪10 تطبیق با آیات 5
 

 مراجع و مصادر:

 م2003هـ. ق  1423وأخبارشعرائها ،الشنقیطی،بیروت دار الکتب العلمیه ،الطبعة الثالثة  شرح المعلقات العشر -1

 م 2002 -هـ 1423الطبعة األولى ،دار احیاء التراث العربی،الحسین بن أحمد بن الحسین الزوزنی،شرح المعلقات السبع للزوزنی -2

 م.1986فتح الکبیر المتعال اعراب معلقات العشر الطوال.، محمد علی طه الدره ،دمشق ،مکتبه الرازی،الطبعه االولی  -3

 م.2005شرح القصائد السبع الطوال الجاهلیات، ابوبکرمحمد بن قاسم االنباری، قاهره ،دار المعارف،الطبعه السادسه  -4

 المکتبه العلمیه.جمهره الخطب العربیه ، احمد زکی صفوت،بیروت،  -5

 هـ.ش.1381مختارات من روائع االدب العربی )العصر الجاهلی( احمد فاضلی ،تهران،منشورات سمت،چاپ اول  -6

 م.2001-هـ.ق 1422اشعار الشعراءالسته الجاهلیه،اعلم الشنتمری،تحقیق ابراهیم شمس الدین،بیروت دار الکتب العلمیه  -7

 24بیروت ،الطبعة الثانیة،تحقیق : سمیر جابر،عدد األجزاء :  -  األغانی،أبی الفرج األصفهانی، دار الفکر -8

 م.1998-هـ.ق1419المفضلیات ،المفضل الضبی،تحقیق:د.عمر فاروق الطباع،بیروت داراالرقم الطبعه االولی -9

 هـ.ش1383-هـ.ق1425المجانی الحدیثه،االب شیخو،بیروت،دار الفقه للطباعه،الطبعه االولی -10

 ش.1381دب العربی )العصر الجاهلی( احمد فاضلی.منشورات سمت ،تهران،چاپ اول مختارات من روائع اال -11

 .1394شذرات من الشعر والنثرفی العصر الجاهلی،د. نادر نظام تهرانی ود.سعید واعظ ، تهران،منشورات سمت  -12
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 سرفصل های ماده:

 .1971* توجه: شماره ابیات وصفحات بر اساس ترتیب کتاب شرح معلقات سبع زوزنی ،چاپ دار الکتب العلمیه ،بیروت 

 مقرر تدریس موضوعات جلسات هفتگی

1 
خیر مقدم وتقسیم کار؛ بیوگرافی لبید بن ربیعه و شرح 

 عفت الدیار......فرجامها     1بیت

 77شرح معلقات سبع زوزنی صفحه

 519تا 517و شرح القصائد السبع الطوال ابوبکر انباری صفحه

2 

بیت دوم : فمدافع......................          .............سالمها 

من  5رزقت مرابیع و بیت  4بیت  دمن تجرم... و 3بیت 

 کل ساریة

 78و77-شرح معلقات سبع زوزنی صفحه

 530تا  524و519و شرح القصائد السبع الطوال ابوبکر انباری صفحه

3 
 و العین عاکفة... 7فعال فروع... و بیت  6بیت

 فوقفت اسألها.. 10وجال السیول... و بیت  8وبیت  

 80و79شرح معلقات سبع زوزنی صفحه

 526تا 524شرح القصائد السبع الطوال ابوبکر انباری صفحه و

4 
فبنی لنا 85و إذا االمانة... وبیت  84فاقنع بما... وبیت83بیت

 وهم السعاة 86بیتا وبیت

 100و99شرح معلقات سبع زوزنی صفحه

 595و 594و شرح القصائد السبع الطوال ابوبکر انباری صفحه

5 

 بیوگرافی عمر و بن کلثوم :

 اال هبی... 1بیت   

 مشعشعة کأن  2و بیت   

و شرح القصائد السبع الطوال  101شرح معلقات سبع زوزنی صفحه

 372تا 371ابوبکر انباری صفحه 

6  

 تجور بذی... 3بیت 

 تری اللحز... 4وبیت  

 و إنا سوف 8و بیت 

 أال ال یجهلن 53وبیت 

السبع و شرح القصائد 109و 102شرح معلقات سبع زوزنی صفحه

 389و374تا 373الطوال ابوبکر انباری صفحه 

7 

 علی آثارنا... 84بیت

 أخذن علی... 85وبیت 

 لتستلبن أفراسا 86وبیت  

و شرح القصائد السبع الطوال 113شرح معلقات سبع زوزنی صفحه 

 423تا 421ابوبکر انباری صفحه 

8 

من وصایا ذی االصبع العدوانی البنه أسید:))ألن جانبک 

 لقومک... یتم سوددک((

شذرات من الشعر والنثر فی العصر الجاهلی دکتر نادر نظام و دکتر 

ومختارات من روائع األدب العربی فی  168و167سعید واعظ صفحه

 201و200العصر الجاهلی محمد فاضلی صفحه

9 
 بیوگرافی عنترة بن شداد

 یا دار عبلة 4هل غادر الشعراءُ ... وبیت 1بیت 

و شرح القصائد السبع  117و116سبع زوزنی صفحه شرح معلقات

 297تا 294الطوال ابوبکر انباری صفحه 

10 
 حییت من طلل...  8فوقفت فیها... وبیت  6بیت 

 وکأن فارة تاجر... 17حلت بأرض وبیت  9وبیت 

وشرح القصائد السبع 119و  117شرح معلقات سبع زوزنی صفحه

 308و298و 297الطوال ابوبکر انباری صفحه 

11 

 و حلیل غانیة...  45بیت 

 سبقت یدای... 46وبیت 

 هال سألت الخیل 47وبیت  

 یخبرک من شهد50وبیت 

و شرح القصائد السبع  125و  124شرح معلقات سبع زوزنی صفحه 

 343تا 340الطوال ابوبکر انباری صفحه 

12 
 فترکته جزر...  56فشککت بالرمح... وبیت  55بیت 

 مشک سابغةو  57وبیت 

و شرح القصائد السبع  127و 126شرح معلقات سبع زوزنی صفحه 

 349تا تا347الطوال ابوبکر انباری صفحه


