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  مقرر الفصل 

 
 أهداف المادة 

 

قدر  .  ١ به جمالياً  نقدي واالستمتاع  أدبي بشكل  السنة األولى من قراءة عمل  النص  تمكين طالب  التفاعل مع حصة  اإلمكان من خالل 

 األدبي واألسئلة واألجوبة واألنشطة األخرى.
.تعريف متعلمي األدب بمختلف األنواع والمصطلحات األدبية. ٢  

.لتوعيتهم بمواضيع وأساليب األدب. ٣  

. غرس مهارات القراءة وعادات القراءة فيها. ٤  

.ومهاراتهم اللغوية من خالل تعريفهم باألعمال األدبيةلتعزيز مفرداتهم وأسلوبهم . ٥  

. لتغذية قدراتهم اإلبداعية وتنمية الحساسية تجاه الطبيعة وإخوانهم من البشر . ٦  

. المواءمة بين النظرية والواقع. ٧  

 
 التفاصيل األساسية للمادة 

 

باألدب    الطالب  تعريف  إلى  التأسيسي  المساق  الطالب على يهدف هذا  المساق على مساعده  المختلفة. ويعمل هذا  اإلنجليزي وأنواعه 

إدراك االختالفات بين النثر والشعر، كيفية تأثير كل منهما على اللغة والتنمية الثقافية. ويعرض هذا المساق الشعر والقصص القصيرة  

ال ومنحهم  للطالب  الغربية  وغير  الغربية  األدبية  التقاليد  من  عليها المستمدة  ينطوي  التي  االستراتيجيات  من  مجموعة  لممارسة  فرًص 

الشعور   للطالب وقدرتهم على معرفة خفايا  الشخصي  التذوق  المساق على تطوير  تركيز هذا  القراءة عن قرب بشكل مكثف. وينصب 

مختارة من أعمال مجموعة من  والتعقيدات الفكرية المتأصلة في االستخدام األدبي للغة. وتشمل النصوص التي تمت دراستها مجموعة  

 . الشخصيات الرئيسية في الرواية والقصة القصيرة والشعر والمقاالت األدبية
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 تقديرات الفصل 

 

٦٠   ٢٠ ٢٠   

   نهاية السنة   الفصل الثاني  األولالفصل 

 معلومات أضافية 
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