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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

 

يعنى هذا المقرر بالتعريف بالتشبيه ، وتصنيف أبوابه ، وإدراك خصائصه التعبيرية ، وتوضيح قسمي المجاز العقلي واللغوي ، 

والتفريق بينهما ، وتدريب الطلبة على تحليل الشواهد البالغية للوصول إلى لوق بالغي نقدي للتمييز بين أنواع التشبيه ، 

 وقسمي المجاز .

 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 دراسة التشبيه دراسة متعمقة مفصلة للتعرف على خصائصه التعبيرية وقيمته البالغية. -1

 تعريف الطالب بمفهومي : الحقيقة اللغوية ، والمجاز اللغوي . - 2

 التعريف بقسمي المجاز اللغوي ، وتوضيح الفروق الدقيقة وأوجه التمايز بينهما . - 3

القيمة البالغية والتعبيرية لكل لوٍن بياني في أدائه المعنى ، وذلك  مكن خكالل غكزارش الشكوالد والتفصكيل فكي بيان  - 4

 . تحليلها بالغياً وإجرائياً 

 

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

   مع بيان عالقته ببقية علوم البالغة  . البيانالطالب مكونات علم يذكر أن  1.1

  .كأركانه وأنواعه التشبيه وما يتصل به من مسائل  يفهم الطالبأن  1.2

  . التشبيه والمقبول منه والمردود الطالب مراتب التشبيه باعتبار المبالغة وأغراض يعددأن  1.3

  .الطالب الحقيقة والمجاز بقسميه العقلي واللغوي  يوضحأن   1.4

  أن يعرض أمثلة من القرآن الكريم أو السنة النبوية أو الشعر للمجاز المرسل . 1.5

  المهارات 2

   . ألنواع التشبيهأن يحدد الطالب الخصائص المهمة  2.1

  منه . الرديءوالجيد  للتمييز بينتحليال دقيقا التشبيه أساليب  أن يحلل الطالب 2.2

  . بين األساليب الحقيقية والمجازية أن يفرق الطالب 2.3

  ا في تجلية المعاني والمقاصد .مودورهالمجازاللغوي بنوعيه  عن خصائص الطالب كشفأن ي 2.4

أن يحلل الطالب المجاز المرسل وعالقاته في صوره من القرآن الكريم والسنة النبوية والشعر  2.5
 والنثر الفني .

 

  الكفاءات 3

  .حل الواجبات في  بروح الفريق مع أقرانه الطالب عملأن ي 3.1

  يشارك الطالب بطريقة فعالة في المحاضرات .أن  3.2

 أن يحقق المسئولية . 3.3

 

 

 

  المقرر موضوعاتج. 

 ساعات االتصال قائمة املوضوعات م

 2 . طرفيه من بعضهماالتشبيه: تعريفه ، أركانه ، موقع   1
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 4 . باعتبار الوجه –باعتبار األداة  –تقسيم التشبيه باعتبار طرفيه   2

 4 . تقسيم التشبيه إلى تمثيلي وغير تمثيلي عند الجمهور وعبد القاهر وما بينهم من فروق  3

 4 . وشروط القلب –التشبيه بالمقلوب  –بيان تأثير التمثيل   4

 4 . صورة الفرق بينه وبين التشبيه االصطالحي ، والفرق بينه وبين التجريد مع التحليل والتمثيلالتشبيه الضمني ،  5

 4 . التشبيه والتشبيه المقبول –أغراض التشبيه  –مراتب التشبيه باعتبار المبالغة  6

 2 . دراسة صور التشبيه المركب الحسي والعقلي من الكتاب والسنة  7

 4 . تعريفهما ، الفرق بينهما ، تقسيم المجاز إلى عقلي ولغويالحقيقة والمجاز:   8

 2 .المجاز المرسل : تعريفه ، عالقاته وقرائنه ، أمثلة من الكتاب والسنة والشعر  9

 30 المجموع

 
  
 

 

 التعلم:مصادر قائمة 

 للمقرر المرجع الرئيس
  القاااهر،    اإليضاااح فااي علااوم البالغااة   الخطيااب القزوينااي   مطبعااة محمااد صاابيح -

 .  م1791
 

 المساندةالمراجع 

التصااوير البياااني دراسااة تحليليااة لمسااائل البيااان   دو محمااد أبااو موساا    مكتبااة وهبااة    -
 م  .1791هـو1011القاهر،   الطبعة الثانية   

علااااام البياااااان   دو بااااادوي طباناااااة   مكتباااااة األنجلاااااو المصااااارية   القااااااهر،   طبعاااااة  -
 م  1719هـو1891

الجرجاااني  قاارأه وعلااق عليااه  محمااود محمااد شاااكر  دار  عبااد القاااهرأساارار البالغااة    -
 م1771هـو1011المدني بجد،   مطبعة المدني  الطبعة األول  

دالئل اإلعجاز   عبد القاهر الجرجاني   قرأه وعلق عليه محمود محمد شاكر  مطبعة المدني  -
 م  .1771هـو1018  دار المدني بجد،   الطبعة الثالثة 

المثال الساائر فااي أدب الكاتاب والشااعر   نصاار الادين بان األثياار   المطبعاة البهياة بمصاار    -
 هـ  .1811نهضة مصر   

قدامة بن جعفر   تحقيق كمال مصاطف    مكتباة الخاانجي   القااهر،    أبو الفرجنقد الشعر    -
 م  .  1799الطبعة الثالثة   

ع عل  إعجاز القرآن   ابن الزملكاني   تحقيق دو أحمد مطلوب و التبيان في علم البيان المطل -
 م  .1710هـو1898دو خديجة الحديثي   مطبعة العاني   بغداد   الطبعة األول    

البيان في ضوء أساليب القرآن   دو عبدالفتاح الشين   دار الفكر العرباي   القااهر،   الطبعاة  -
 م  .  1791هـو1011الثانية   

البياااني   دو حفنااي محمااد شاارف   مكتبااة الشااباب ن القاااهر،   الطبعااة الثانيااة   التصااوير  -
 م  .1791

المجاااااز فااااي البالغااااة العربيااااة   دو مهاااادي السااااامرائي   دار الاااادعو،   سااااوريا   طبعااااة  -
 م  .1790هـو1870

علااام البياااان   دو عبااادالعزيز عتياااق   دار النهضاااة العربياااة للطباعاااة والنشااار   بياااروت    -
 م  .1791هـو1011

البيان العربي دراسة في تطور الفكر، البالغية عند العرب ومناهجها ومصادرها الكبرى   دو ـ      

 .  م1719هـو 1899بدوي طبانة   مكتبة األنجلو المصرية   القاهر،   الطبعة الرابعة   

 اإللكترونيةالمصادر 

 مكتباااااااااة الملاااااااااك عباااااااااد  بااااااااان عبااااااااادالعزيز الجامعياااااااااة                -
uqu.edu.sa/lib/digital_library    

-www.alمكتبااااة المصااااطف  اإللكترونيااااة                                               -

mostafa.com 

مكتباااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة اإلساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااكندرية                 -
www.bibalex.org/bacatalog/catalog_ar.aspx     

-shamela.ws/index.php/page/downloadالمكتبااااااااة الشاااااااااملة                -

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
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shamela    

   www.y-ebooks.com المكتبة اإللكترونية                -

 http://www.bnarab.com/vb/index.phpملتق  البالغيين والنقاد العرب.

   ىأخر

 

 

 

 

 اعتماد التوصيف 

 رئيس قسم البالغة والنقد جهة االعتماد
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