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 شناسنامه ماده:

 

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

 1 نظری 1 اصلی 4ادب 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

  %30 ٪10 تجزیه و ترکیب و وجوه بالغی 1
  %25 ٪15 حفظ نظم و نثر 2

  %20 ٪15 فهم متن 3

  %25 ٪10 لغات و ریشه یابی آن 4

  %20 ٪10 تطبیق با آیات 5
 

 مراجع و مصادر:

 م.2001-هـ.ق 1422اشعار الشعراءالسته الجاهلیه،اعلم الشنتمری،تحقیق ابراهیم شمس الدین،بیروت دار الکتب العلمیه  -1

 م.1998-هـ.ق1419المفضلیات ،المفضل الضبی،تحقیق:د.عمر فاروق الطباع،بیروت داراالرقم الطبعه االولی -2

 هـ.ش1383-هـ.ق1425الحدیثه،االب شیخو،بیروت،دار الفقه للطباعه،الطبعه االولیالمجانی  -3

 ش.1381مختارات من روائع االدب العربی )العصر الجاهلی( احمد فاضلی.منشورات سمت ،تهران،چاپ اول  -4

 .1394شذرات من الشعر والنثرفی العصر الجاهلی،د. نادر نظام تهرانی ود.سعید واعظ ، تهران،منشورات سمت  -5

 م2007الرای المستجاد فی قصة بانت سعاد،محمد محمدحسن شراب،بیروت ،دار النوادر،  -6

هـ.(؛تحقیق: محمود عکاشة؛دار النشر للجامعات، قاهرة،  708-761شرح بانت سعاد البن هشام؛ عبداهلل بن هشام األنصاری النحوی ) -7

 م. 2014 –هـ.  1435

رسول اهلل )ص(؛ أبوبکر بن علی بن عبداهلل تقی الدین المعروف بابن حجة الحموی شرح قصیدة کعب بن زهیر بانت سعاد فی مدح  -8

 هـ.(؛تحقیق: د. علی حسین البواب. 676)
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:سرفصل های ماده  

 

 مقرر تدریس موضوعات جلسات هفتگی

1 

 بیوگرافی شنفری

از قصیده ال میة  2و1بیت  

 العرب 

 7تا4نادر نظام و دکتر سعید واعظ صفحهشذرات من الشعر والنثر فی العصر الجاهلی دکتر 

 107تا102ومختارات من روائع األدب العربی فی العصر الجاهلی محمد فاضلی صفحه

2 

از قصیده ال  - 6و 5و4و3بیت 

 میة العرب

 7شذرات من الشعر والنثر فی العصر الجاهلی دکتر نادر نظام و دکتر سعید واعظ صفحه 

 107فی العصر الجاهلی محمد فاضلی صفحه ومختارات من روائع األدب العربی

 المجانی الحدیثة االب شیخو،ص 

3 

از قصیده ال  10و9و 8و7بیت 

 میة العرب

 8و7شذرات من الشعر والنثر فی العصر الجاهلی دکتر نادر نظام و دکتر سعید واعظ صفحه 

ومختارات من روائع األدب العربی فی العصر الجاهلی محمد فاضلی 9و

 109و108و107صفحه

 المجانی الحدیثة االب شیخو،ص 

4 
از قصیده  14و13و12و11بیت  

 ال میة العرب

 9و8شذرات من الشعر والنثر فی العصر الجاهلی دکتر نادر نظام و دکتر سعید واعظ صفحه 

 110و109ومختارات من روائع األدب العربی فی العصر الجاهلی محمد فاضلی صفحه10و

5 
سعاد : بیوگرافی قصیده بانت 

 2و  1کعب بن زهیر بیت 

؛ شرح 118تا116الرأی المستجاد فی قصة بانت سعاد: محمد محمد حسن شراب صفحه 

 30تا  27؛ شرح ابن حجة حموی: صص 236تا  187بانت سعاد ابن هشام انصاری: صص 

6 
شرح بانت  122تا119الرأی المستجاد فی قصة بانت سعاد: محمد محمد حسن شراب صفحه  6و5و4و3بیت 

 33تا  30؛ شرح ابن حجة حموی: صص 304تا  236سعاد ابن هشام انصاری: صص 

7 

 134تا129و124و123الرأی المستجاد فی قصة بانت سعاد: محمد محمد حسن شراب صفحه  12و11و10و7بیت 

تا  33؛ شرح ابن حجة حموی: صص 362تا  304شرح بانت سعاد ابن هشام انصاری: صص 

37 

8 

 134تا129و126و125الرأی المستجاد فی قصة بانت سعاد: محمد محمد حسن شراب صفحه  16و15و14و13 بیت

تا  37؛ شرح ابن حجة حموی: صص 396تا  338شرح بانت سعاد ابن هشام انصاری: صص 

40 

9 

 134تا129و128و127الرأی المستجاد فی قصة بانت سعاد: محمد محمد حسن شراب صفحه  20و19و18و17بیت 

تا  40؛ شرح ابن حجة حموی: ص 416تا  390شرح بانت سعاد ابن هشام انصاری: صص 

؛ شرح ابن حجة حموی: صص 416تا  390شرح بانت سعاد ابن هشام انصاری: صص  44

 44تا  40

10 
شرح بانت 134تا129الرأی المستجاد فی قصة بانت سعاد: محمد محمد حسن شراب صفحه  24و23و22و21بیت 

 48تا  45؛ شرح ابن حجة حموی: ص 429تا  416هشام انصاری: صص سعاد ابن 

11 
شرح بانت 134تا129الرأی المستجاد فی قصة بانت سعاد: محمد محمد حسن شراب صفحه  28و27و26و25بیت 

 48تا  45؛ شرح ابن حجة حموی: ص 429تا  416سعاد ابن هشام انصاری: صص 

 170تا166قصة بانت سعاد: محمد محمد حسن شراب صفحه الرأی المستجاد فی  40و39و38و37بیت  12


