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 أ. التعريف بالمقرر الدراسي: 
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 بقسمى اللغة والنحو والصرف ، واألدب  الثانى

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 0

             

 )إن وجدت(. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر 1
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المقرر ومخرجاته التعليمية: هدف -ب  

 وصف العام للمقرر:ال. 5

 

ويحرص على تنمية مهارات تذوق النصوص اعتمادا  ، يقدم هذا المقرر طائفةً من التصورات الكلية الخاصة بدراسة البالغة

، في تحديده ويلقي الضوء على علة اختالف القدماء ، فيعرض  التعريفات المختلفة لمصطلح البالغة على هذه التصورات؛

ويهتم المقرر بالكشف عن الصلة الوثيقة بين الدراسة  ، ويعرض المراحل المختلفة في تطور الدرس البالغي عبر العصور

ويعرض المقرر معالم اإلفادة من البالغة في مجاالت معرفية مختلفة في التراث ؛  البالغة من ناحية والنحو من ناحية أخرى.

بالغة في رصد جماليات التلقي ويوضح إفادة الدراسات األسلوبية المعاصرة من البالغة العربيةكشف عن أهمية دراسة الالو  

 ويتضمن المقرر شقا تطبيقيا يتعرف فيه الطالب على كيفية تحليل النصوص وتذوقها اعتمادا على علوم البالغة المختلفة.

 

  الهدف الرئيس للمقرر. 1

 ا، ويدرك أهمية دراسته البالغة أن يعرف الطالب مفهوم. 

  البالغة في إدراك وجوه الحسن في الكالمأن يدرك الطالب مزية  

 .أن يتعرف الطالب على العلوم المختلفة التي تنطوي عليها البالغة 

 

 مخرجات التعلم للمقرر:. 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

  الطالب المفاهيم الرئيسة التي يحتويها المقرر  .أن يعرف  1.1

  أن يفهم الطالب العمليات اإلجرائية في تحليل النصوص .  1.2

  أن يقدر الطالب على إدراك المفاهيم الجمالية في المقرر  . 1.3

  أن يتقن الطالب استعمال آليات التحليل في الوقوف على مختلف مستويات الكالم . 1.4

  يستوعب الطالب معالم التواصل  المعرفي في درس البالغة  . أن 1-5

  أن يدرك الطالب أبعاد عالقة دراسة البالغة بالعلوم االخرى  . 1.6

  أن يلم الطالب بأسس دراسة البالغة وتطورها . 1.7

  أن يعي الطالب معالم االفادة من البالغة قديما وحديثا . 1.8

  المهارات 2

  الطالب الخصائص المهمة لمجال كل موضوع  . أن يحدد 2.1

  أن يالحظ الطالب الفروق الجمالية بين علوم البالغة العربية  . 2.2

  أن يحلل الطالب مكونات النصوص، ويصف مميزاتها في ضوء الدرس البالغي  . 2.3

  وآليات تحليلها  .أن يبين الطالب التفصيالت الموضوعية ، وأن يقترح وسائل معالجتها وطرق  2.4

أن يقدر الطالب على بناء منهجية خاصة للتحليل الموضوعي ، وأن يذكر الوصف األنسب لكل  2.5
 محتوى  .

 

  أن يبوِّب الطالب أسس الموضوعات ، ويفسر بنيتها التركيبية المالئمة لها  . 2.6

  بها من تفاوت .أن يستنتج الطالب المواطن الجمالية في النصوص ، وأن بميز ما  2.7

  الكفاءات 3

  أن يحسن الطالب التعامل مع األستاذ  . 3.1
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 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  أن يقدر الطالب على العمل بشكل بناء في الفريق  .  3.2

  أن يجيد المثالية في التعامل والرقي في الحوار . 3.3

  الطالب الجوانب األخالقية في العمل الجماعي  . يطيقأن  3.4

  الطالب محاسن الحوار المثالي  .أن يميز  3.5

  أن يمثل المعرفة في تقديم نموذجي  . 3.6

  أن يكون الطالب مسئواًل عن تنمية قدرته على التحليل واستخدام رؤوس الموضوعات المناسبة   3.7

  أن ينمي الطالب اإلحساس بالمسؤولية المنوط بها من خالل المتابعة للواجبات وإعداد البحوث   3.8

  أن يفعل المشاركة ، ويفرق بين الحقوق والواجبات  . 3.9

  أن يصقل القدرة على اإلمتاع واإلقناع  . 3.10

 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

   

1 

مكونــات مقدمــة فــي تعريــف الفصــاحة والبالغــة،  ــروط فصــاحة الكلمــة والكــالم والمــتكلم، تعريــف البالغــة وتحليــل 
 التعريف في ضوء التمثيل من بديع القول.
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 فائدة الدرس البالغي:

 معرفة اإلعجاز. -ب   معرفة طبقات الكالم. -أ

 التدريب على البصر بحسن إبداع الكالم البليغ. -ج

 

3 

3 

علييم،  تقسيييم علييم البالغيية فروعيياً ثالثيية )علييم المعيياني، البيييان، البييديع(، بيييان الفييروق بييين و يفيية كييل

 وعالقة كل علم باآلخر، وبعلم البالغة مع العناية بتبيين لل  في ضوء تحليل صور من الكالم البديع.
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 -تعريفه ودراسة مسائل منه مثل: -علم المعاني:

 التقديم والتأخير في بناء الجملة )المسند إليه والمسند ومتعلقات الفعل(. -أ

 )بإيجاز شديد(.الحذف واإليجاز في بناء الجملة   -ب

 األساليب اإلنشائية بإيجار. -ج

 الفصل والوصل بإيجار شديد. -د

 هـ اإليجار واإلطناب بإيجاز شديد.
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 علم البيان تعريفه، ودراسة موجزة من التشبيه والمجاز والكناية.

 
9 

 9 علم البديع: تعريفه، ودراسة موجزه من المحسنات المعنوية واللفظية. 6

 45 المجموع
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 مصادر التعلم:قائمة 

 للمقرر المرجع الرئيس

م1951اإليضاح في علوم البالغة : الخطيب القزويني ، مطبعة محمد صبيح ، القاهرة ، ـ     

المتعال الصعيدي ، تقديم ومراجعة د/ عبدالقادر حسين ، مكتبة اآلداب   البالغة العالية: عبدـ 

 .  م1411/1991القاهرة ، الطبعة الثانية ، 

 المساندةالمراجع 

  

خصييائا التراكيييب، دراسيية تحليلييية لمسييائل علييم المعيياني : د/ محمييد أبييو موسييى ، مكتبيية ـي 

                                                    م1991هـ/1411وهبة، القاهرة ، الطبعة الثانية ، 

  

دالالت التراكيب دراسة بالغية : د/ محمد أبو موسيى ، مكتبية وهبية ، القياهرة ، ـ  

                                                                                   1959 األولى ،الطبعة 

ني القاهر الجرجاني، قرأه وعلق عليه: محمود محمد شياكر، دار الميد أسرار البالغة : عبدـ 

                                            م1991هيـ/1412بجدة ، مطبعة الميدني، الطبعية األوليى 

. 

جواهر البالغة في المعاني والبيان والبيديع : السييد أحميد الهاشيمي ، دار الفكير ، بييروت ، ـ 

 م  .1959هـ/1399لبنان ، طبعة 

مكتبية وهبية ،  علم البيديع (المعانى/علم البييان/عبد الفتاح فيود ) علم  ـ كتب الدكتور بسيونى

 م1996هـ/1416القاهرة ، 

هيـ 1415، دار النهضية العربيية ، بييروت :ـ في البالغة العربية للدكتور عبد العزييز عتييق 

 م1995/

 اإللكترونيةالمصادر 

                                             : مكتبة المصطفى اإللكترونية-www.al

mostafa.com   . 

               : مكتبة اإلسكندرية
ww.bibalex.org/bacatalog/catalog_ar.aspxw    . 

 مكتبة صيد الفوائد http://www.saaid.net/book/index.php 

                        

 مكتبة مشكاة االسالمية  .                           
http://www.almeshkat.net/books/  

 

   ىأخر

 

 

اعتماد التوصيف    
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http://www.al-mostafa.com/
http://www.al-mostafa.com/
http://www.al-mostafa.com/
http://www.bibalex.org/bacatalog/catalog_ar.aspx
http://www.bibalex.org/bacatalog/catalog_ar.aspx
http://www.saaid.net/book/index.php
http://www.almeshkat.net/books/

