
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 علم المعاني  المقرر:اسم 

 362 المقرر:رمز 

 ( بكالوريوسالبالغة والنقد )  البرنامج:
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

  المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 3

   أخرى * متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري *  إجباري ب.

  : الثالثيقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 2

 :. المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

  543141-3البالغة               
 

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 30 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

                     اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5
 

 

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

 ساعات التعلم النشاط م

 االتصالساعات 

 30 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

  إضافيةدروس  3

  تذكر()ى أخر 4

 30 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 10 ساعات االستذكار 1

 10 الواجبات 2

 10 المكتبة 3

  المشاريع /إعداد البحوث 4

 30 ساعات مكتبية ) ساعتان أسبوعيا ( ()تذكرأخرى  5

 60  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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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

 

 في هذا المقرر ندرس بابين من أبواب علم المعاني هما:

 .القصر طرقه وتقسيماته وفقا لالعتبارات المختلفة 

 

 دراسة نظرية تطبيقية اإلنشاء أنواعه وأبوابه ومعانيه البالغية. 

 

 

 

 

 

 :الهدف الرئيس للمقرر. 3

 

سالي  موضع على بيان أثر السياق في الدالالت البالغية لألتنمية القدرة على التحليل البالغي للنصوص المختلفة والقدرة 

.الدراسة   

 

 

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 2

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

  أن يعرف الطالب علم المعاني ويذكر الفرق بينه وبين علم النحو. 1.1

  وأقسامه، ويعدد طرقه، ويذكر الفروقات بينها.أن يعرف الطالب القصر  1.2

  ان يعرف الطالب الخبر واإلنشاء ويذكر الفرق بينهما 1.3

  أن يعرف الطالب أبواب اإلنشاء ومعانيها البالغية.  ...1

  المهارات 2

  ميز الطالب نوع القصر.أن ي 2.1

  ميز الطالب األسلوب اإلنشائي ونوعه.أن ي 2.2

  ألساليب اإلنشاء الطلبي أن يستنبط الطالب المعنى البالغي  2.3

  أن يستخرج الطالب الفروق بين األساليب الناتجة عن اختالف السياق.  2.4

  الكفاءات 3

  أن يوظف الطالب األساليب المدروسة توظيفا صحيحا. 3.1

  التعامل مع المصادر العلمية المختلفة بمصداقية. 3.2

  مع األقران.العمل  3.3
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  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

1 

القصر: تعريفه، طرقه، موقع المقصور عليه في كل، تقسيمه باعتبار طرفيه، 
وباعتبار عموم النفي وخصوصه، وباعتبار الواقع، وباعتبار المخاطب، فروق بين 

 طرق القصر، حسن مواقع )إنما(.

بدراسة ذلك مصحوباً بالعناية بتحليل صور من الكالم البديع وتدريب  يعني
 الطالب على ذلك.

 

8 

3 
 اإلنشاء: الفرق بين اإلنشاء والخبر، تقسيم اإلنشاء إلى طلبي وغير طلبي.

 
2 

2 
 التمني: تعريفه، أداته وصيغته، أغراضه وأسراره البالغية.

 
2 

4 

البالغيتتتتتة  بتتتتتين التمتتتتتمع ويتتتتتل، المعتتتتتانياالستتتتتتفتام: تعريفتتتتته، أدواتتتتتته، الفتتتتترق 
 لالستفتام،األغراض والنكات البالغية.

 

4 

5 

األمتتتر: تعريفتتته، صتتتيغه، وأستتتاليبه، والفتتتروق الدالليتتتة بينتتتتا، ومعانيتتتتا البالغيتتتة، 
 وأغراضه وأسراره البالغية.

 

4 

6 

النتتتتي: تعريفتتته صتتتيغه ، وأستتتاليبه، والفتتتروق الدالليتتتة بينتتتتا، ومعانيتتتتا البالغيتتتة، 
 واألغراض والنكات.

 

2 

7 

النداء: تعريفه، وأدواته، والفروق بينتتا، وبالغتة العتدول فتي استتعمالتا، األغتراض 
 والنكات.

 

2 

8 

تدرس مسائل مما سبق فتي كتتاب دالئتل اإلع تام وأخترا متن اإليضتال ت تب العنايتة 
 والتذوق.بتحليل صور من بديع الكالم في كل مسألة وبتدريب الطالب على التحليل 

 

6 

 30 المجموع
 

 

 
 التعلم:مصادر قائمة 

 بسيوني فيود.للدكتور  علم المعاني للمقرر المرجع الرئيس

 المساندةالمراجع 

 اإليضال .  الخطيب القمويني . -1

 الصناعتين ألبي يالل العسكري. -2

 خصائص التراكيب محمد أبو موسى. -3

 دالالت التراكيب محمد أبو موسى. -4

 القرآني عبد العميم عرفة.بالغة النظم  -5
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 البالغة القرآنية محمد أبو موسى. -6

 المطول لسعد الدين التفتاماني. -7

 .شرول التلخيص -8
 

 اإللكترونيةالمصادر 

https://uqu.edu.sa/lib  .مكتبة المل  عبد هللا الجامعية 

http://shamela.ws/  .المكتبة الشاملة 

https://www.alukah.net/  .شبكة األلوكة 

   ىأخر

 

 

 

 اعتماد التوصيف 

 قسم البالغة والنقدرئيس  جهة االعتماد

 الثانية رقم الجلسة

 هـ7/2/1441 تاريخ الجلسة
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