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 أ. التعريف بالمقرر الدراسي: 

 1 . الساعات المعتمدة:1

 . نوع المقرر5

   أخرى * متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري * إجباري  ب.

  ول: األ يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 

 )إن وجدت(. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر 2

 

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %111 11 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

 11 محاضرات 1

  ستوديواأو معمل  2

  إضافيةدروس  3

  )تذكر(ى أخر 4

 11 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 11 ساعات االستذكار 1

 11 الواجبات 2

 11 المكتبة 3

  المشاريع /إعداد البحوث 4

 ساعة أسبوعيا 11 : ساعات مكتبية )تذكر(أخرى  1

 41 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

 

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

لما يكون به الكالم بليغا وفصيحا على مستوى الجملة والفقرة ويعرف بما يخرج به عن فيعرض   على هذه التصورات؛

هيم الترقيم مع الطالب.البالغة والفصاحة، كما يراجع بعض مفا  

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

 

 

  الهدف الرئيس للمقرر. 5

 أن يتعرف الطالب على مفهوم مطابقة الكالم لمقتضى الحال. -

 مجال تكوين الجملة بالغيا. أن يكتسب بعض المعارف المهمة فى -

 أن يستطيع تالفي ما يخل بفصاحة الكلمة. -
 أن يستطيع بناء التراكيب وتكوين الجمل . -

 مخرجات التعلم للمقرر:. 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

1.1  أن يتعرف الطالب على مفهوم الجملة الفصيحة وأسسها.  

1.2  أن يقف الطالب على سمات فصاحة الكلمة.   

1.3  أن يميز بين اللغة العادية والبالغية.  

1.4  أن يتعرف على ما يخل بفصاحة الكالم .  

  المهارات 2

  أن يستطيع تحليل أسباب فساد الكالم واستقامته.  2.1

2.2  .أن يميز بين الجمل البليغة من غيرها  

2.3   تطبيق مبادئ البالغة على بعض النصوص.أن يتمرس على  

2.4.

.. 

  أن يستطيع تكوين قطع نثرية لها حظ طيب من بالغة الكالم مع استقامته لغويا. 

  الكفاءات 3

أن يقدددال الب لدددب اءددده يةددد ة لةتحلدددا و ودددا لأن ألدددا اصف دددفب     أن يددد    الفوددد  ا   دددب  3.1

 لكا ل نفى  .

 

ِّب الب لب أسس  3.2
  اصف فا ت    يف   ينلته  التر لبلا اصالئما له   .أن يبف 

  أن ي نننج الب لب اصفاطن الحم للا ف  الةصفص    أن يميز ل  به  لن تف  ت 3.3

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

1 

1ـةةهدراسةةأهم ةةمهاالت ةةجامهاالواتقةةأهجاال جاسةةدهاالر  سةةأهالتيي  
عليها البالغيون والنقاد فكيهم  عليم مويتويي   انطلق منها وبن  

-النظهي، والتطبيق . ومن مذه القواعد   

وييده  ميذا المبيدأل ا مي   - تطاب أهاالكالمهالت تضىهاالحةا مـه
ميين لييالا ماالايياح الاييابظ فيي  البيييان والتبيييين عيين واييو  

2 



 

 
2 

مهاعييام مقت ييم البييااع ومهاعييام طبياييا اللطييا  ذاتيي ، وغيييه 
 البالغيين للمبدأل نفو .ذلك من ماالاا 

 

2 

هـه ويقصييد  - ور ةا هاالكةةالمهساةىهاالسةةع هاالتقب ر ةأهالاقةةربب
بدهاوا مذا المبدأل إلم التاهف علم ألم  الطهق المطهدم ف  بناء 

 التهاكي ، وتكوين الصوه البيانيا.

ويتلّيييه ا وييتاذ نصوصييا  تكبييف عيين بايي  تلييك الويينن، 
كبديث عبد القامه عين بيذف المبتيدأل، وبيديث ابين طباطبيا  عين 
 ونن الاه  ف  ا وصاف والتببيهاح، وغيه ذلك مما يناظهما.

ألوتاذ ألن يوتاين بتدهي  ما يهاه لمذا علم وبيا المثاا و
 ا نو  وا قده علم تبقيق ألمداف المقهه.

 

3 

3 

ه-تكجعامهاالتحر رهاالبالغيه)االكتابأهاالبا غأ:ه-2

ماييياييه ايييودم الكلميييا، للوميييا مييين الاييييو  الملليييا  -الكلميييا  -أل
بفصييابتها، وتيوييي  الدهاوييا علييم نظهيييا اليينظ  ولاصييا مييا 
يتالق بالكلما المفهدم ووصيفها بالفصيابا ألو غيهميا لمكانهيا مين 

 النظ .

 

3 

4 

للوميا مين الاييو  الملليا الاملا  بناؤما، ماياييه اودتهيا،  - 
بفصابتها،  ويت  دهاوا ذلك ف  إطاٍه من مفهو  النظ  عند عبيد 

 القامه، وانطالقا  مما تيووح علي  دهاوا الكلما.

 

3 

1 

الفقهم  ألنواعها  البواهيا، الويهديا، الممهيدم، البيكا، البنياء  -ج
 والمبتوى.

 

3 

6 

مامي  اللةيا  تيدهي  ال يوابط التي  ألقهميا -عالماح التيهقي   -د
الاهبييييا بالقيييامهم ببيييين اويييتاماا عالمييياح التيييهقي  ود  تهييياع 

 وموا اها من الكال .

 

1 

 15 المجموع
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 مصادر التعلم:قائمة  

 علي الجارم ومصطفى أمينالبالغة الواضحة،  للمقرر المرجع الرئيس

 المساندةالمراجع 

صالح الفريح . العبيكان التحرير العربي ، احمد شوقي رضوان ودكتور عثمان بن  .1

 م. 2116/ 4الرياض ط 

 .1791مطبعة محمد صبيح القاهرة  ويني .اإليضاح ، الخطيب القز .2

 م.   1791/     1ط  بيروت. لجيل دار ا .العمدة ، ابن رشيق - .3

 اإللكترونيةالمصادر 
 دار المنظومة  –المكتبة الرقمية السعودية 

  ىأخر

 م.. 1794الفكر العربي ، القاهرة ط فن القول ألمين الخولي / دار  .1

 م. 1797/  4قواعد اإلمالء عبد السالم هارون، مكتبة الخانجي مصر ط  .2

 
 

 

 ح. اعتماد التوصيف 

 رئيس قسم البالغة والنقد جهة االعتماد

 الثانية رقم الجلسة

 هـ 9/2/1441 تاريخ الجلسة

 
 


