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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعة 44 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى √ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري √  إجباري ب.

 ثالثال  :يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

  

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

   142505- 2:  بالغة                                         

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

يتناول هذا المقرر علم المعاني ، ويوضح ضوابطه ، كما يعرض لحصر أبوابه ، ويقدم إلماماً ألحوال  لمقرر:العام لوصف ال. 1
بذلك من األسرار التعبيرية والخصائص الوظيفية ، فيعالج ركني اإلسناد والفروق التي تميز كل حال عن غيرها ، وما يتعلق 

أحوال الخبر ،ويفرق بينه وبين اإلنشاء ، ويكشف عن األغراض البالغية للخبر ، ويعرض لمؤكداته وضروبه ، وينهض المقرر 
ما في التركيب، لبيان صور الحذف والذكر في مكونات بناء الجملة ، وما يتعلق بهما من أغراض ودالالت ، إل جانب صوره

ويتناول المقرر التعريف والتنكير وطرائقهما في مكونات الجمل ، وصورهما ، وعالقة ذلك بمقتضيات السياق ودواعيه ، 
ويتعرض لبيان صور اإلطالق والقيد ، مبيناً أساليب التقييد ومقتضياتها ومقاصدها البالغية والفروق بين القيود ، كما يعالج 

االسمية ودالالتها واألغراض المتعلقة بها ، فيكشف عن دالالت التقديم والتأخير في مكوناتها ، ويتناول المقرر صور الجملة 
 مواطن التقديم وصوره ، والمقاصد البالغية لكل صورة ودالالتها ، ودورها في تفعيل الوظائف السياقية  .

 

 

 : الهدف الرئيس للمقرر. 2

  وضوابطه وأبوابه  .أن يعرف الطالب دالالت علم المعاني 

 .  أن يدرك الطالب أحوال الخبر وأضربه وأغراضه البالغية 

  .  أن يتعرف الطالب الفروق بين الخبر واإلنشاء 
 . أن يتقن الطالب صور الحذف والذكر في مكونات بناء الجملة ، واألغراض البالغية ودالالت كل صورة 
  ، ودواعيه ، وأغراضه البالغية  .أن يعي الطالب التقديم والتأخير ومواطنه 
   . أن يستوعب الطالب أساليب التقييد ومقتضياتها السياقية ، ومعرفة الفروق بين القيود 
  .  أن يستوعب الطالب دالالت التعريف والتنكير ومواقعهما في مكونات بناء الجملة ، واألغراض البالغية لكليهما 
 لتمييز بين أغراض األساليب المطروحة .  أن يكتسب الطالب القدرة على الموازنة وا 
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 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

  أن يعرف الطالب حدود  علم المعاني  وضوابطه. 1-1

  البالغية بين المسند والمسند إليه  .أن يدرك الطالب  دالالت اإلسناد الخبري وأهميته وعالقاته  الفروق  2-1

  أن يتقن الطالب مبحث الحذف والذكر وصوره ومقاصده البالغية  . 3-1

  أن يجيد الطالب استخراج مواطن التقديم والتأخير  والدواعي واألغراض المتعلقة بهما  . 4-1

  أن يميز الطالب بين أضرب الخبر واإلنشاء  . 5-1

  الطالب صور التعريف والتنكير .أن يستوعب  6-1

  أن يعي الطالب أساليب اإلطالق والتقييد ومقتضياتها السياقية ، ويميز الفروق بينها  . 7-1

  أن يفهم الطالب العمليات اإلجرائية في تحليل شواهد الموضوعات المنوطة بالمقرر  .  8-1

  ومقتضياتها ودالالتها ومقاصدها البالغية  .أن يتدرب الطالب على استنباط صور الجملة االسمية  9-1

  أن يحسن الطالب توجيه شواهد األساليب وتفعيل دالالتها ومقاصدها في مكونات بناء الجملة  . 10-1
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 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  أن يتمرن الطالب على استعمال آليات وأدوات في تفسير الشواهد التوضيحية  . 11-1

  أن يتمكن الطالب من فهم التأويل والترابط المعرفي بين أبواب المعاني    12-1

  المهارات 2

 أن يحدد الطالب الخصائص المهمة لمجاالت علم المعاني  .• 1-2
 

  أن يالحظ الطالب الفروق الجمالية واألسلوبية بين أحوال اإلسناد الخبري   .• 2-2

  وإظهار مميزاتها وسماتها العامة  .أن يحلل الطالب شواهد النصوص • 3-2

  أن يوازن الطالب بين العموميات والتجريدات للمعاني اإلفرادية والتركيبية  .• 4-2

  أن يقدر الطالب على بناء منهجية خاصة في معالجة الشواهد وتحليلها  .• 5-2

  التركيبية المالئمة لها  .أن يصنف الطالب موضوعات المعاني ، ويبوبها ، ويفسر بنيتها • 6-2

  أن يعلل الطالب دواعي الحذف ومواطن التقديم في الجملة االسمية  .• 7-2

  الكفاءات 3

  أن يحسن الطالب التعامل مع األستاذ  . 4ك

  أن يقدر الطالب على العمل بشكل بناء في الفريق  .  5ك

  أن يجيد التعامل المثالي والراقي في الحوار . 6ك

  أن يحدد الطالب الجوانب األخالقية في العمل الجماعي  . 8ك

  أن يميز الطالب محاسن الحوار المثالي  . 7ك

  أن يمثل المعرفة في تقديم نموذجي  . 1ك

  أن يتحمل الطالب مسؤولية تعلمه الذاتي   . 2ك

  أن يفعل المشاركة ، ويفرق بين الحقوق والواجبات  . 3ك

 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 2 مقدمة في تعريف علم المعاني وتحليل مفرداته وحصر أبوابه  . 1

 4 دالالت الخبر ، وأحواله ، وأغراضه ، وأدوات توكيده ، وأساليبه  . 2

 2 اإلسناد الخبري : مكوناته ومقتضياته ومقاصده 3

4 
أحوال المتكلم والسامع وموضوع الخبر، والفرق بينهه وبهين  أضرب الخبر وعالقة التوكيد بمقتضيات

 اإلنشاء ، والخصائص البالغية المميزة لكليهما .

4 

 4 الحذف والذكر : الداللة ، والصور ، واألغراض البالغية ، والمقتضيات السياقية     . 5

 4 والمقاصد البالغية   .التقديم والتأخير : المفهوم ، والمواطن ، والصور ، والدالالت  6

 4 التعريف والتنكير : المفاهيم ، والطرائق ، والدواعي السياقية ، واألغراض البالغية   . 7

 4 اإلطالق والقيد : أساليب التقييد ومقتضياتها ، الفروق بين القيود ، الدالالت والمقاصد البالغية. 8

 2 ، وأغراضها ومقاصدها  . الجملة االسمية : صورها ومقتضياتها ودالالتها 9
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  (محاضرة 30= 15×2ساعة )31:  المجموع

 

 
 

 

 
 التعلم:مصادر قائمة  

 للمقرر المرجع الرئيس

  ، م  .1791اإليضاح في علوم البالغة : الخطيب القزويني ، مطبعة محمد صبيح ، القاهرة 

 عبدالقادر حسين ، مكتبة اآلداب ، المتعال الصعيدي ، تقديم ومراجعة د/  البالغة العالية: عبد
 م  .1411/1771القاهرة ، الطبعة الثانية ، 

 المساندةالمراجع 

  ،خصائص التراكيب، دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني : د/ محمد أبو موسى ، مكتبة وهبة
 م .  1790هه/1400القاهرة ، الطبعة الثانية ، 

  عبدالفتاح بسيوني، مكتبة وهبة ، القاهرة ، طبعة علم المعاني ، دراسة بالغية : د/ بسيوني
 م  .1791هه/1401

  ، دالالت التراكيب دراسة بالغية : د/ محمد أبو موسى ، مكتبة وهبة ، القاهرة ، الطبعة األولى
 م  .  1797

 : القاهر الجرجاني، قرأه وعلق عليه: محمود محمد شاكر، دار المدني بجدة ، مطبعة  عبدأسرار البالغة
 م  .1771هه/1412لمدني، الطبعة األولى ا

  ، جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع : السيد أحمد الهاشمي ، دار الفكر ، بيروت
 م  .1799هه/1379لبنان ، طبعة 

  ، في البالغة العربية ) علم المعانى ( : د. عبد العزيز عتيق ، دار النهضة العربية ، بيروت
 هه 1405/1795

 اإللكترونيةالمصادر 

                                        : مكتبة الملك عبداهلل بن عبدالعزيز الجامعية 

uqu.edu.sa/lib/digital_library. 

                                                                       : مكتبة المصطفى اإللكترونية
www.al-mostafa.com  . 

                                     : مكتبة اإلسكندرية
www.bibalex.org/bacatalog/catalog_ar.aspx   . 

                                   : المكتبة الشاملة
shamela.ws/index.php/page/download-shamela  . 

     : المكتبة اإللكترونية                                                               

www.y-ebooks.com . 

 أبحاث على أقراص مدمجة  ىأخر
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 اعتماد التوصيف  

 قسم البالغة والنقدرئيس  جهة االعتماد

 الثانية رقم الجلسة

 هـ 7/2/1441 تاريخ الجلسة

 


