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 أ. التعريف بالمقرر الدراسي: 

 2 . الساعات المعتمدة:1

 . نوع المقرر2

   أخرى * متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري * إجباري  ب.

  الرابع:  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 542242-2بالغة        

 )إن وجدت(. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر 5

 

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %133 33 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5
 

 

 )على مستوى الفصل الدراسي( التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 33 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

  إضافيةدروس  3

  )تذكر(ى أخر 4

 33 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 13 ساعات االستذكار 1

 13 الواجبات 2

 13 المكتبة 3

 8  المشاريع /إعداد البحوث 4

 33 ) ساعتان أسبوعيا ( : ساعات مكتبية )تذكر(أخرى  5

 68 اإلجمالي 
، ويشيمل للي : جمييع أنشيطة اليتعلم، مثيل: سياعات االسيتذكار، للمقيررهي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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 المقرر ومخرجاته التعليمية: هدف -ب

 للمقرر:وصف العام ال. 1

 

يتناول هذا المقرر حقيقة اإلسناد الخبري ، ويوضح أهمية اإلسناد المجازي وعالقاته ، كما يعرض ألحوال متعلقات الفعل 

والفروق التي تميز كل حال عن غيرها ، وما يتعلق بذل  من حذف المفعول ، وتقديم المفعول على الفاعل والفعل ، وتقديم 

هض المقرر لبيان خروج الكالم عن مقتضى الظاهر ويبين فيه مسارات وضع المظهر بعض المعموالت على بعض ، وين

موضع المضمر والعكس ، ومظاهر االلتفات في الصيغ واألساليب ، ويتعرض لبيان صور المخالفة في صيغ األفعال وطرائق 

ر لل  ، كما يعالج المقرر بالغة التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي أو باسم الفاعل أو باسم المفعول أو بالمضارع وغي

األساليب وصورها ، فيكشف عن دالالت أسلوب الحكيم وصوره ومزاياه ، ويتناول بالغة أسلوب القلب وأقسامه وموقف 

البالغيين حوله، وكذل  أسلوب التغليب وأنماطه وبالغته ، ويُْعنَى المقرر في كل لل  بعرض الشواهد القرآنية والنبوية 

 حليلها وفق العطاءات المنهجية والموضوعية للمقرر، وبيان القيم البالغية والجمالية لها  .والشعرية وت

 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 .  أن يعرف الطالب حقيقة اإلسناد الخبري -

 .  أن يدرك الطالب أهمية اإلسناد المجازي بعالقاته المختلفة -

  .   الدقيقة بين كل حال من هذه األحوالأن يعرف الطالب أحوال متعلقات الفعل ، والفروق  -

 . أن يتقن الطالب الصور المتعلقة بخروج الكالم عن مقتضى ظاهره -

 .  أن يعي الطالب أسلوب الحكيم وصوره ومزاياه -

   . أن يستوعب الطالب أساليب االلتفات والقلب والتغليب ، ومعرفة أقسام كل أسلوب -

  .  لتفات في استعمال الصيغ وبالغة عدولهاأن يستوعب الطالب إجراءات التحول واال -

   . أن يكتسب الطالب القدرة على الموازنة والتمييز بين أغراض األساليب المطروحة -

-  

 مخرجات التعلم للمقرر:. 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

1.1   وأهميته وعالقاته  .أن يعرف الطالب حدود اإلسناد المجازي  

1.2  .  أن يدرك الطالب الفروق البالغية بين المجاز العقلي والمجاز اللغوي  

1.3  .  أن يتقن الطالب أحوال متعلقات الفعل  

1.4  .  أن يجيد الطالب استخراج مواطن الحذف والتقديم والدواعي واألغراض المتعلقة بهما  

1.5   الكالم عن مقتضى الظاهر  .أن يميز الطالب بين صور خروج  

1.6  .  أن يستوعب الطالب صور االلتفات وأسراره البالغية  

1.7  .  أن يعي الطالب أساليب القلب والتغليب والمخالفة  

1.8   .  أن يفهم الطالب العمليات اإلجرائية في تحليل شواهد الموضوعات المنوطة بالمقرر  

1.9   صيغ التعبير عن الماضي بلفظ المضارع وعن المستقبل أن يتدرب الطالب على استنباط

 بلفظ الماضي  .

 

1.10  .  أن يحسن الطالب توجيه أسلوب الحكيم وتفعيل دالالته ومقاصده  

1.11  .  أن يتمرن الطالب على استعمال آليات وأدوات في تفسير الشواهد التوضيحية  

1.12   المعرفي لمفردات المقرر  .أن يتمكن الطالب من فهم التأويل والترابط  

  المهارات 2

  أن يحدد الطالب الخصائص المهمة لمجال الموضوعات  . 2.1

2.2  .   أن يالحظ الطالب الفروق الجمالية واألسلوبية بين أحوال متعلقات الفعل  

2.3  .  أن يحلل الطالب شواهد النصوص وإظهار مميزاتها وسماتها العامة  

  الطالب التفصيالت والقرائن الموضوعية ، ووسائل معالجتها وطرق وآليات تحليلها  .أن يعرف  ...2.4
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 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  أن يوازن الطالب بين العموميات والتجريدات داخل لنصوص للقضايا المطروحة  . 2.5

  أن يقدر الطالب على بناء منهجية خاصة في معالجة الشواهد وتحليلها  . 2.6

  الوصف األنسب لصيغ المخالفة والعدول في األساليب  .أن يجيد الطالب تحديد  2.7

  أن يصنف الطالب الموضوعات ويفسر بنيتها التركيبية المالئمة لها  . 2.8

  أن يعلل الطالب دواعي الحذف ومواطن التقديم في متعلقات الفعل  . 2.9

  الكفاءات 3

املوضلوي    أأن يلر ا الوصلأل اب  لب أن يقدر الطالب على بناء منهجية خاصة للتحليل   3.1

 لك  محتوى  .

 

ِّب الطالب أسس املوضوعات   أيف ا بنيتها التر يبية املالئمة لها  . 3.2
  أن يبو 

  أن ي تنتج الطالب املواطن الجمالية ف  النصوص   أأن بميز ما بها من تفاأت 3.3

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 2 اإلسناد المجازي : حدوده وأهميته وعالقاته  . 1

 2 .  الفروق البالغية بين المجاز العقلي واللغوي ، وصور المجاز العقلي وبالغة مسلكه 2

3 
بين الحذف والتقدديم ددواعدي تقدديم بعدم المعمدوىت علدى بعدم د  حوال متعلقات الفعلأ

 . أغراض حذف المفعول د أغراض تقديم المفعول ونحوه على الفعل ( 

4 

 2 .  وضع المظهر موضع المضمر :  خروج الكالم عن مقتضى الظاهر صورمن  4

 2 .   وضع المضمر موضع المظهر:  خروج الكالم عن مقتضى الظاهر صورمن  5

 4 أسلوب اىلتفات : مفهومه وصوره وموقف البالغيين حوله  . 6

 2 أسلوب الحكيم  : دىىته وأنماطه وبالغته  . 7

 2 أسلوب القلب : مفهومه وأقسامه وآراء البالغيين بين قبوله ورده . 8

 2 أسلوب التغليب : معناه وأنواعه وقيمه البالغية  . 9

 2 العدول أو المخالفة في صيغ األفعال  13

11 
صددديغ التعبيدددر عدددن المسدددتقبل بلفدددظ الماضدددي أو باسدددم الفاعدددل أو باسدددم المفعدددول بدددين األسدددرار 

 واألغراض . 

2 

 2 صيغ التعبير عن الماضي بلفظ المضارع بين األسرار واألغراض . 12

 2 بين األسرار واألغراض  .صيغ التعبير عن الماضي والمضارع والمصدر بالفعل األمر  13

 03 المجموع 
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 مصادر التعلم:قائمة 

 للمقرر المرجع الرئيس

اإليضاح في علوم البالغة : الخطيب القزويني ، مطبعة محمد صبيح ، القاهرة ،  .1
 م  .1791

المتعال الصعيدي ، تقديم ومراجعدة د  عبددالقادر حسدين ، مكتبدة ا داب  البالغة العالية: عبد .2
 م  .1771 1111القاهرة ، الطبعة الثانية ، ، 

 المساندةالمراجع 

خصائص التراكيب، دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني : د/ محمد أبو موسى ،  .1

   . م1983هـ/1433مكتبة وهبة، القاهرة ، الطبعة الثانية ، 

القاهرة علم المعاني ، دراسة بالغية : د/ بسيوني عبدالفتاح بسيوني، مكتبة وهبة ،  .2

 .  م1986هـ/1436، طبعة 

دالالت التراكيب دراسة بالغية : د/ محمد أبو موسى ، مكتبة وهبة ، القاهرة ،  .3

   .  م1979الطبعة األولى ، 

أسرار البالغة : عبدالقاهر الجرجاني، قرأه وعلق عليه: محمود محمد شاكر، دار  .4

 م  .1991هـ/1412المدني بجدة ، مطبعة المدني، الطبعة األولى 

 اإللكترونيةالمصادر 
 دار المنظومة  –المكتبة الرقمية السعودية 

  ىأخر

جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع : السيد أحمد الهاشمي ، دار الفكر ، بيروت ،  .1
 م  .1791هد 1971لبنان ، طبعة 
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