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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعتان المعتمدة:الساعات . 1

 :المقررنوع . 2

   أخرى √ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري √  إجباري ب.

 الثانى : المقرريقدم فيه  الذي/ المستوى  السنة. 3

 

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4
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 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 2

 ال يوجد              

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6
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    أخرى 5
 

 

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

 ساعات التعلم النشاط م
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 30 محاضرات 1

  ستوديواأو معمل  2
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 8 المشاريع /إعداد البحوث 4

 30 ) ساعتان أسبوعيا ( ساعات مكتبية 5

 00 اإلجمالي 
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

ثم  لمناهج الكلية في التفكير البالغياب  ويعرفهم  ،للطالب فكرة مقتضبة عن أبرز المصادر البالغية طىيع

مع إكسابهم قدرا من المعارف فى ، على منهج العلماء في دراسة وبحث عدد من القضايا البالغية  وقفهمي

  .قواعد البحث العلمى ، وطريقة صياغته
 

  :الرئيس للمقررالهدف . 2

 من معرفة أهم المناهج البحثية في البالغة العربية.الطالب تمكن  -1
 

 بمعرفة أمهات مراجع ومصادر المكتبة البالغية.الطالب  إلمام -2
 .صياغته فى قواعد البحث العلمى ، وطريقة قدرا من المعارف بالالط ـ إكساب3

 

 ر:للمقرّ م مخرجات التعلّ . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج
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  المعارف:

 .تعريف الطالب بأهم مناهج البحث البالغي والمكتبة البالغية 1.1

 

 

  أن يقف الطالب على الجذور األصيلة لهذا العلم ويتعرف عليها. 1.2

  يتعرف الطالب على القضايا البالغية التي لها صلة بالموضوع.أن  1.3

 .قدرا من المعارف فى قواعد البحث العلمى ، وطريقة صياغته الطالب إكساب 1.4

 

 

  المهارات 2

  أن يميز الطالب بين طبيعة مناهج البحث العلمى . 2.1

  أن يتقن الطالب استعمال بطاقات جمع المعلومات . 2.2

  بموضوع الدراسة .أن يوازن بين الفروق الدقيقة عند العلماء في عرضهم للقضايا لات الصلة  2.3

  الكفاءات 3

 .اآلخرحسن تعامل الطالب مع  3.1

 

 

 تطوير مفهوم العمل بروح الفريق الواحد. 3.2

 

 

  استعمال دليل المكتبة بمهارة . 3.3
 

  رالمقرّ  موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

1 

معاني  –القرآن ألبي عبيدة فكرة مقتضبة عن أبرز المصادر البالغية كـ: مجاز إعطاء 

 –البيان والتبيين للجاحظ  –تلخيص البيان للشريف الرضى  ـ  القرآن للفراء والزجاج

 دالئل اإلعجاز وأسرار البالغة لعبد القاهر.

4 

 4 المنهج التجميعي.               2

 2 المنهج االنطباعي. 3

 4 المنهج التحليلي 4

 4 المنهج العلمي التقعيدي 5

 2 لمنهج االستقصائيا 6
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0 
                                                           هج البحث في قضية اللفظ والمعنى.من 
منهج البحث في قضية اإللهام والعبقرية.   

4 

8 
منهج البحث في قضية الشكل والمضمون.    
 منهج البحث في قضية الطبع والصنعة.  

4 

 2 منهج البحث في قضية الصورة.   9

 ساعة 30 المجموع

 
 

 

 
 التعلم:مصادر قائمة 

 للمقرر المرجع الرئيس
 علي عشري زايد. . للدكتور مناهجها  –مصادرها  –تاريخها  : البالغة العربية

 

 المساندةالمراجع 

 الموازنة بين الطائيين لآلمدي.ـ 

 سر الفصاحة البن سنان. ـ 

 المتنبي وخصومه للجرجاني.الوساطة بين ـ 

 نقد الشعر لقدامة.ـ 

 اإليضاح للقزويني.ـ 

 الخصائص البن جني.ـ 

 المثل السائر البن األثير.ـ 

 

 اإللكترونيةالمصادر 

 المكتبة الّشاملة

 الجامعيّة العزيز هللا بن عبد مكتبة المل  عبد

 المكتبة الرقميّة الّسعوديّة

   ىأخر
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