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  انذراطي:انخعزيف بانًمزر أ. 

 طاعخيٍ انًعخًذة:انظاعاث . 8

 انًمزرَىع . 2

   أخشي * ِزطٍت لغُ   ٍُخِزطٍت و   ِزطٍت جبِؼخ أ.

    اخزُبسٌ *  إججبسٌ ب.

انز ابعت انظُت يمذو فيه انًمزر انذي/ انًظخىي  انظُت. 3

 انثايٍ / انًظخىي 

 

 ال يىخذوجذد( إْ). انًخطهباث انظابمت نهذا انًمزر 4

 

 

 ال َىجذانًخطهباث انًخشايُت يع هذا انًمزر . 5

 

 

 

 )اخزش وً ِب َٕطجك(ًَط انذراطت . 6

 انُظبت  عذد انظاعاث انخذريظيت انذراطت ًَط و

 %111 * انًحاضزاث انخمهيذيت 1

   انخعهيى انًذيح  2

    اإلنكخزوَيانخعهيى  3

    عٍ بعذانخعهيى  4

    أخزي 5
 
 

 ِغزىي اٌفصً اٌذساعٍ( )ػًٍ انخعهى انفعهيت نهًمزر طاعاث. 7

 طاعاث انخعهى انُشاط و

 طاعاث االحصال

 عبػخ 32 ِحبضشاد 1

  إعزىدَىأو ِؼًّ  2

  إضبفُخدسوط  3

  رزوش()ي أخش 4

 عبػخ32 اإلخًاني 

 طاعاث انخعهى األخزي*

 - عبػبد االعززوبس 1

 - اٌىاججبد 2

 - اٌّىزجخ 3

 - اٌّشبسَغ /إػذاد اٌجحىس 4

 - ()رزوشأخشي  5

 - اإلخًاني 
، وَشًّ رٌكه: جُّكغ أٔشكطخ اٌكزؼٍُ، ِضكً: عكبػبد االعكززوبس، ٌٍّمشسهٍ ِمذاس اٌىلذ اٌّغزضّش فٍ إٌشبطبد اٌزٍ رغهُ فٍ رحمُك ِخشجبد اٌزؼٍُ * 

 إػذاد اٌّشبسَغ، واٌىاججبد، واٌؼشوض، واٌىلذ اٌزٌ َمضُه اٌّزؼٍُ فٍ اٌّىزجخ
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 انخعهيًيت:انًمزر ويخزخاحه  هذف -ب

 زر:هًمانعاو نىصف ان. 8

التعرف على خصائص البالغة النبوٌة وممٌزاتها التً جعلت لها سمتا  -   -
 خاصا ٌعلو على كالم البشر

 

 انهذف انزئيض نهًمزر. 2

 باب فصاحته وبالغته ملسو هيلع هللا ىلص -

دراسة بعض األسالٌب البالغٌة فً البٌان النبوي كالتشبٌه واالستعارة والكناٌة واالٌجاز للكشف  -
 عما تنطوي علٌه من كنوز ومعان نفٌسة 

 

 

  

 نهًمزر:يخزخاث انخعهى . 3

 يخزخاث انخعهى نهًمزر
  ريش

انًزحبط انخعهى يخزج 

  نهبزَايح

  انًعارف 1

  النبوٌةان ٌعرف الطالب البالغة  1.1

  ان ٌذكر الطالب أسباب بالغة المصطفى ملسو هيلع هللا ىلص  1.2

  ان ٌسرد الطالب اهم المؤلفات التً عنٌت بالبالغة النبوٌة  1.3

  انًهاراث 2

  ان ٌمارن الطالب بٌن مؤلفٌن فأكثر من المؤلفات التً عنٌت بالبالغة النبوٌة 2.1

  على بالغته ملسو هيلع هللا ىلصان ٌمثل الطالب بأحادٌث تدل  2.2

  ان ٌحلل الطالب حدٌثا فأكثر من احادٌث المصطفى ملسو هيلع هللا ىلص، مع بٌان موطن بالغته ملسو هيلع هللا ىلص 2.3

  انكفاءاث 3

  أْ َذَش اٌطبٌت حٍمخ ٔمبػ ِغ صِالئه حىي: اهُ ِىضىػبد اٌّمشس 3.1

  ِجّىػزه حىي اٌزىٍُفبد اٌجّبػُخ َٕشئ اٌطبٌت ِجّىػخ رىاصً ِغ طالة 3.2
 

  انًمزر يىضىعاثج. 

 االحصالطاعاث  لائًت انًىضىعاث و

1 
 –إحكام منطمه  –صفته  –أسباب فصاحته ملسو هيلع هللا ىلص  –( التعرٌف بالبالغة النبوٌة  3 -1) 

دعائم  –نسك البالغة النبوٌة  –تأثٌره فً اللغة  –نفً الشعر عنه  –اجتماع كالمه وللته 
 البالغة النبوٌة ) هذه الموضوعات من كتاب إعجاز المرآن والبالغة النبوٌة للرافعً (

 عبػبد6

2 

 

( تعرٌف بااهم المؤلفات التً عنٌتت بالبالغتة النبوٌتة ودراستة نمتاذا مختتارة منهتا ز المجتازات 8 -4
 –شتر  النتووي لصتحٌ  مستلم  –فتت  البتاري البتن حجتر  –عمدة المتاري للعٌنتً  –النبوٌة للرضً 

الفتوحتتات  –تنتتوٌر الحوالتتن للستتٌوطً  –معتتالم الستتنن لخطتتابً  -عارضتتة االحتتوذي البتتن العربتتً
 –مختصتتر لتتبن ابتتً جمتترة  –مرلتتاة المفتتاتٌ  وفتتٌض المتتدٌر  –الربانٌتتة ودلٌتتل الفتتالحٌن البتتن عتتالن 

الحدٌث النبتوي متن  –ٌومً البٌان النبوي د الب –شر  احادٌث من صحٌ  البخاري د دمحم أبو موسى 
 الوجهة البالغٌة لعز الدٌن السٌد

 ػبدعب12

3 
 ( تحلٌل بالغً شامل لمجموعة من االحادٌث النبوٌة ٌختارها أستاذ المادة 15 -9)
 

 عبػخ 14

 32 انًدًىع

 

 وانخمييى:انخذريض  د.
  يىيانخم وطزقيخزخاث انخعهى نهًمزر يع كم يٍ اطخزاحيدياث انخذريض  ربط . 8

 يىيانخم طزق انخذريض اطخزاحيدياث يخزخاث انخعهى  زيشان
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 يىيانخم طزق انخذريض اطخزاحيدياث يخزخاث انخعهى  زيشان

 انًعارف 1.0

1.1 
ان ٌمتتارن الطالتتب بتتٌن متتؤلفٌن فتتأكثر متتن المؤلفتتات 

 التً عنٌت بالبالغة النبوٌة
 اٌزمىَُ اٌّغزّش اٌّحبضشح واالٌزمبء

1.2 
ان ٌمثتتل الطالتتب بأحادٌتتث تتتدل علتتى بالغتتته صتتلى 

 هللا علٌه وسلم
 اٌزمىَُ اٌّغزّش ثىسثىَٕذ .ششائح ػشض 

 انًهاراث 2.0

2.1 
ان ٌحلتتتتتل الطالتتتتتب حتتتتتدٌثا فتتتتتأكثر متتتتتن احادٌتتتتتث 

 المصطفى ملسو هيلع هللا ىلص، مع بٌان موطن بالغته ملسو هيلع هللا ىلص
 اٌزمىَُ اٌّغزّش إٌّبلشخ.

 اٌزمىَُ اٌّغزّش اٌؼصف اٌزهٍٕ . ان ٌعرف الطالب البالغة النبوٌة 2.2

 انكفاءاث 3.0

3.1 
أْ َشكككبسن اٌطبٌكككت ِكككغ صِالئكككه فكككٍ ٔكككذوح حكككىي : 

 اٌجالغخ إٌجىَخ

اٌّجّىػكككبد اٌصكككاُشح داخكككً 

 اٌمبػخ أصٕبء حً اٌزّبسَٓ.
 االخزجبساد اٌشفىَخ.

3.2 
َٕشكككككئ اٌطبٌكككككت ِجّىػكككككخ رىاصكككككً ِكككككغ طكككككالة 

 ِجّىػزه حىي اٌزىٍُفبد اٌجّبػُخ.
 اٌجحىس اٌجّبػُخ اٌىاججبد

إػكككذاد اٌزمكككبسَش واٌىاججكككبد 

 إٌّضٌُخ

… 
َغزخذَ اٌطبٌت ِحكشن اٌجحكش ػٍكً إٌكذ ٌٍحصكىي 

 ػًٍ ِؼٍىِبد حىي أحذ ِىضىػبد اٌّمشس
 رمىَُ األلشاْ رؼٍُ األلشاْ

 انطهبت  حمييى أَشطت. 2

 يىيانخم أَشطت و
 حىليج انخمييى

 )ثبألعجىع(
 انُظبت 

 يىيانخمدرخت  إخًانييٍ 

 %11 ِغزّش      اٌزمىَُ اٌّغزّش + واججبد صاُشح 8

 %21       اٌزبعغ    اخزجبس ٔصفٍ 2

 %11 اٌضبٍٔ ػشش وزبثخ ثحش أو رمشَش 3

 %  61 اٌغبدط ػشش االخزجبس إٌهبئٍ 4
 اٌخ( وسلخ ػًِّششوع جّبػٍ،  ،رمذٍَّػشض  شفهٍ، ،رحشَشٌ اخزجبس)ُُ ُاٌزم أٔشطخ

 

 

 انطالبي:األكاديًي وانذعى  اإلرشادأَشطت  -هـ 

 

 

يكخىبت أياو حدزة األطاحذة الطخمبال انطالب، وحمذيى انذعى واإلرشاد وانخىخيهطاعاث انًكخبيت   . 

 
  وانًزافك:يصادر انخعهى  –و 
 انخعهى:يصادر لائًت . 8

 نهًمزر انًزخع انزئيض

 المجازات النبوٌة للرضً -

 عمدة المارئ -

 فت  الباري البن حجر -
-  

 انًظاَذةانًزاخع 

  

 شر  النووي لصحٌ  مسلم   -

 االحوذي البن العربًعارضة  -

 معالم السنن لخطابً -

 تنوٌر الحوالن للسٌوطً -

 الفتوحات الربانٌة ودلٌل الفالحٌن البن عالن -

 مرلاة المفاتٌ  وفٌض المدٌر  -

 مختصر ابن ابً جمرة -
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 البٌان النبوي د. البٌومً -

 الحدٌث النبوي من الوجهة البالغٌة لعز الدٌن السٌد -

 واغراضه /بسٌونً فٌودالتشوٌك فً الحدٌث النبوي طرله  -

  

 اإلنكخزوَيتانًصادر 

 .مكتبة الملن عبدهللا بجامعة أم المرىِىلغ  
 .موالع المكتبات بالجامعات السعودٌة خاصة والعربٌة عامة 
 .مولع مكتبة المصطفى ملسو هيلع هللا ىلص اإللكترونٌة 
 .مولع شبكة الفصٌ  لعلوم العربٌة 
 . مولع شبكة األلوكة 

الشنكبوتٌةمولع    . 
  

  يأخز

  

 .لرص صلب)هارد دسن( الجامع الكبٌر للتراث 
األستطوانات الخاصتتة بعلتوم العربٌتتة ومراجعهتا المعتمتتدة متن المراكتتز  -

  البحثٌة
 

 انًطهىبت:انًزافك وانخدهيشاث . 2

 يخطهباث انًمزر انعُاصز

 المرافك

 الدراسٌة، المختبرات، لاعات الماعات)
 إلخ(...  المحاكاة، لاعات العرض

 .لاعة مجهزة بتمنٌات العرض

 .طاوالت مستدٌرة لفرق العمل -
 سبورة ذكٌة. -

 التمنٌة التجهٌزات

 الذكٌة،السبورة  البٌانات،عرض  )جهاز
 البرمجٌات(

 . جهاز حاسب آلً 

 .طابعة لٌزر 
 

 إنترنت  رجؼبً ٌطجُؼخ اٌزخصص() يأخز حدهيشاث

 
 

 

 

 
 

 نًمزر:اخىدة  حمىيىس. 
  

 يىميطزق انخ ىٌانًميً يداالث انخمىيى

استتتتتتتتبانة تتتتتتتتوزع علتتتتتتتى  -
الطتتتتتالب لتمٌتتتتتٌم الممتتتتترر ، وٌتتتتتتم 

 توزٌعها فً نهاٌة الفصل

حلمتتتتة نمتتتتاء متتتتع زمتتتتال   
 . المسم

التواصتتتتتتل متتتتتتع األلستتتتتتام  
المنتتتتتتالرة بالجامعتتتتتتات الستتتتتتعودٌة 
 . والعربٌة

االستتتتتتتتتفادة متتتتتتتتن الهٌئتتتتتتتتة  -
الوطنٌتتتتتتتتتة للتمتتتتتتتتتوٌم واالعتمتتتتتتتتتاد 

 وطلب زٌارتها .األكادٌمً، 

تتتدلٌك تصتتحٌ  عٌنتتة متتن أعمتتال 
الطلبتتتتة بواستتتتتطة أعضتتتتا  هٌئتتتتتة 
تدرٌس مستملٌن، والتبادل بصتورة 
دورٌتتتتةص لتصتتتتحٌ  االختبتتتتارات أو 
عٌنتتة متتتن الواجبتتتات متتتع أعضتتتا  
 :(هٌئة تدرٌس من مؤسسة أخرى
ممارنتتتتة نتتتتتائ  الطتتتتالب  -

بنتتتائ  طتتالب كلٌتتات، أو جامعتتات 
 . أخرى
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 يىميطزق انخ ىٌانًميً يداالث انخمىيى

تحلٌتتتتتتتتتتل االختبتتتتتتتتتتارات  -
وممارنتهتتتا متتتع جهتتتة أختتترى متتتن 
الجوانب التالٌة ) الشمولٌة ،التمٌتز 
 .(، الصعوبة

تصتتتتتتحٌ  عٌنتتتتتتات متتتتتتن  -
أوراق اإلجابتتتات والواجبتتتات متتتن 
زمٌتتتل متخصتتتص ودراستتتة ثبتتتات 

 النتائ  .
 إٌخ(ِصبدس اٌزؼٍُ ...  ٌٍّمشس،ِخشجبد اٌزؼٍُ فبػٍخ طشق رمُُُ اٌطالة، ِذي رحصًُ ، فبػٍُخ اٌزذسَظ )ِضً.ِجبالد اٌزمىَُ 

 رحذَذهب( زَُ) أخشي ،ُشظاٌّشاجغ إٌ اٌجشٔبِج،لُبداد  اٌزذسَظ،أػضبء هُئخ  )اٌطٍجخ، ىْاٌّمُّ

 (ِجبشش وغُش ِجبشش)ُُ مُاٌز طشق

 

 

 

 . اعخًاد انخىصيف ذ

  خهت االعخًاد

  رلى اندهظت

  حاريخ اندهظت

 


