
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثالغخ رطجُمُخ انًمزر:اطى 

 6108460-2 انًمزر:ريش 

 بكانىريىص انبزَايح:

 لظى انهغت انعزبيت انعهًي:انمظى 

 انكهيت اندايعيت بأضى انكهيت:
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 3 ..................................................................................................... أ. انخعزيف بانًمزر انذراطي:
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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 

 

 2علم البٌان  وجذد( 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

دراسة تطبٌمٌة على نماذج مختارة من المرآن الكرٌم والحدٌث النبوي  -   -
 والشعر العربً، لصدا الى التعرف الدلٌك والمفصل ببعض االسرار البالغٌة المنوطة باإلعجاز

 

 انهذف انزئيض نهًمزر. 2

لفتح آفاق واسعة تنوٌع سبل الدراسة التطبٌمٌة من خالل تنوع المسائل البالغٌة المدروسة  - -  -
 لهم فهما اعمك وادق ألسرار االعجاز حمن االدران البالغً امام الطالب مما ٌتٌ

 تعرٌف الطالب بأهم الوشائج التً تربط بٌن االعجاز المرآنً والبالغة النبوٌة -

التعرف على نماذج متعددة لألسالٌب التً سبك الٌها البٌان النبوي، مع الربط بٌنها وبٌن ما  -
 العلماء )طابع النبوة ومٌراث الحكمة فً كالمه (ٌسمٌه 

 الولوف على طبٌعة بناء الجملة فً الحدٌث النبوي، وعاللات الجمل من حٌث العطف والتوكٌد  -

 مراجعة وتدعٌم المفاهٌم التً ولف علٌها الطالب فً دراساتهم النظرٌة لعلوم البالغة  -

منظور بالغً مستفٌد مما درسه فً هذه اكتساب الطالب المدرة على تحلٌل النص الشعري من  -
 العلوم  

 
 

 

  

 نهًمزر:يخزخاث انخعهى . 3

 يخزخاث انخعهى نهًمزر
  ريش

انًزحبط انخعهى يخزج 

  نهبزَايح

  انًعارف 1

  ان ٌسترجع الطالب اهم األبواب البالغٌة فً فرع البٌان 1.1

  المعانًان ٌستذكر الطالب اهم األلوان البالغٌة فً فرع   1.2

  ان ٌفسر الطالب اهم الموضوعات البالغٌة فً فرع البدٌع  1.3

  انًهاراث 2

  ان ٌمٌز الطالب بٌن المعانً السٌالٌة للمفردات والمعانً المعجمٌة 2.1

  ان ٌستنبط الطالب االشكال التركٌبٌة اللغوٌة مع بٌان صلتها بالمعنى 2.2

  النصوص المختارة ما درسه فً فروع البالغة الثالثةان ٌطبك الطالب على مجموعة من  2.3

  انكفاءاث 3

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

  َٕشئ اٌطبٌت ِجّىػخ رىاصً ِغ طالة ِجّىػزه حىي اٌزىٍُفبد اٌجّبػُخ 3.2
 

  انًمزر يىضىعاثج. 

 االحصالطاعاث  لائًت انًىضىعاث و

1 

دراسة تطبٌمٌة على سورتً : ) الحالة ، النازعات ( ٌمف فٌها عند : التمدٌم والتأخٌر،  -
أسالٌب االنشاء، أسالٌب المصر وطرائمها وفرولها، الوان البٌان : ) التشبٌه ، 

 االستعارة، الكناٌة ( فنون البدٌع وآثرها فً المعنى

 

 عبػبد11

2 

 

الشرٌف، دراسة بالغٌة تطبٌمٌة على ان تكون تدرس نماذج مختارة من الحدٌث النبوي 
النماذج شاملة :الوصاٌا ،االمثال ، الخطب، الرسائل، وٌتولف فٌها عند األلوان البالغٌة : 

 خصائص التراكٌب، المجاز، التشبٌه، االستعارة، الكناٌة، فنون البدٌع
 

 ػبدعب11

 عبػخ 11تختار مجموعة من النصووص الشوعرٌة ممثلوة للعصوور األدبٌوة المختلفوة، وٌرصود موا فوً النصووص  3
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المختووارة موون الظووواهر البالغٌووة المختلفووة : التموودٌم والتووأخٌر، المصوور، الفصوول والوصوول، التشووبٌه، 
 المجاز، االستعارة، الكناٌة، الوان البدٌع المختلفة 

 31 انًدًىع

 

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

 يىيانخم طزق انخذريض اطخزاحيدياث يخزخاث انخعهى  زيشان

 انًعارف 1.0

1.1 
ان ٌسترجع الطالب اهوم األبوواب البالغٌوة فوً فورع 

 البٌان
 اٌزمىَُ اٌّغزّش اٌّحبضشح واالٌزمبء

1.2 
الطالووب اهووم األلوووان البالغٌووة فووً فوورع ان ٌسووتذكر 

 المعانً
 اٌزمىَُ اٌّغزّش ششائح ػشض ثىسثىَٕذ .

 انًهاراث 2.0

2.1 
ان ٌفسوور الطالوووب اهوووم الموضوووعات البالغٌوووة فوووً 

 فرع البدٌع
 اٌزمىَُ اٌّغزّش إٌّبلشخ.

2.2 
ان ٌطبوووك الطالوووب علوووى مجموعوووة مووون النصووووص 

 الثالثةالمختارة ما درسه فً فروع البالغة 
 اٌزمىَُ اٌّغزّش اٌؼصف اٌزهٍٕ .

 انكفاءاث 3.0

3.1 
أْ َشكككبسن اٌطبٌكككت ِكككغ صِالئكككه فكككٍ ٔكككذوح حكككىي : 

 األٌىاْ اٌجالغُخ فٍ فشع اٌّؼبٍٔ

اٌّجّىػكككبد اٌصكككاُشح داخكككً 

 اٌمبػخ أصٕبء حً اٌزّبسَٓ.
 االخزجبساد اٌشفىَخ.

3.2 
َٕشكككككئ اٌطبٌكككككت ِجّىػكككككخ رىاصكككككً ِكككككغ طكككككالة 

 اٌزىٍُفبد اٌجّبػُخ.ِجّىػزه حىي 
 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( ػًّوسلخ ِششوع جّبػٍ،  ،رمذٍَّػشض  شفهٍ، ،رحشَشٌ اخزجبس)ُُ ُاٌزم أٔشطخ

 
 

 انطالبي:األكاديًي وانذعى  اإلرشادأَشطت  -هـ 

 

 

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

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

 نهًمزر انًزخع انزئيض

 نمد الشعر : لدامة ابن جعفر  -

 البدٌع : ابن المعتز -

 الموازنة : االمدي -

 العمدة : ابن رشٌك  -
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 انًظاَذةانًزاخع 

  

 سر الفصاحة : ابن سنان الخفاجً  -

 المثل السائر : ابن االثٌر  -

 اسرار البالغة : عبد الماهر الجرجانً -

الجرجانً، تحمٌك محمود شاكر، الخانجً  ردالئل االعجاز : عبد الماه -
 م 4891

 الطراز : العلوي  -

 االٌضاح : الخطٌب المزوٌنً  -

 البرهان فً علوم المرآن : الزركشً  -

 بدٌع المرآن : ابن ابً االصبع -

 تحرٌر التحبٌر : ابن ابً االصبع  -

 البحر المحٌط : أبو حٌان -

 الكشاف : الزمخشري  -

 روح المعانً : األلوسً -

 كتب االحادٌث وشروحها -

 المجازات النبوٌة : الشرٌف الرضً -

 إعجاز المرآن والبالغة النبوٌة : مصطفى صادق الرافعً  -

 دواوٌن الشعراء -

 الصبغ البدٌعً فً اللغة العربٌة : د. احمد احمد موسى -

 لراءة فً االدب المدٌم / د. دمحم دمحم أبو موسى -

 من اسرار حروف الجر فً الذكر الحكٌم / د. دمحم األمٌن الخضري  -

دراسة تحلٌلٌة لألفراد والجمع فً المرآن االعجاز البٌانً فً صٌغ االلفاظ  -
 /د. دمحم األمٌن الخضري 

 صورة االمر والنهً فً الذكر الحكٌم / د. محمود توفٌك -

 تأمالت فً البٌان النبوي : د. إبراهٌم عوضٌن  -

 الحدٌث النبوي من الوجهة البالغٌة : د. عز الدٌن علً السٌد -

 البٌان النبوي / دمحم رجب البٌومً  -

البالغة المرآنٌة فً سورتً الحجرات وق : د. عبد الجواد دمحم  من كنوز -
 طبك 

دراسة بالغٌة تحلٌلٌة لسورة الحج : د. دمحم  –من اسرار النظم المرآنً  -
 علً أبو زٌد

 النظم المرآنً فً سورة الرعد : د. دمحم بن سعد الدبل  -

 خصائص التعبٌر المرآنً وسماته البالغٌة : د. عبد العظٌم المطعنً -

خصائص النظم المرآنً فً لصة إبراهٌم علٌه السالم / د. الشحات أبو  -
 ستٌت

 من بالغة النبوة : د. دخٌل هللا الصحفً  -

دالتشوٌك فً الحدٌث النبوي طرله واغراضه / بسٌونً فٌو    

 اإلنكخزوَيتانًصادر 

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

 . مولع الشنكبوتٌة 
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  يأخز

  

 .لرص صلب)هارد دسن( الجامع الكبٌر للتراث 
المعتموودة مون المراكووز األسوطوانات الخاصووة بعلووم العربٌووة ومراجعهوا  -

  البحثٌة
 

 انًطهىبت:انًزافك وانخدهيشاث . 2

 يخطهباث انًمزر انعُاصز

 المرافك

 الدراسٌة، المختبرات، لاعات الماعات)
 إلخ(...  ، لاعات المحاكاةالعرض

 .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

اسوووووووتبانة تووووووووزع علوووووووى  -
الطوووووالب لتمٌوووووٌم الممووووورر ، وٌوووووتم 

 توزٌعها فً نهاٌة الفصل

حلمووووة نموووواء مووووع زمووووالء  
 . المسم
التواصوووووول مووووووع األلسووووووام  

المنوووووواظرة بالجامعووووووات السووووووعودٌة 
 . والعربٌة

االسووووووووتفادة موووووووون الهٌئووووووووة  -
الوطنٌوووووووووة للتمووووووووووٌم واالعتمووووووووواد 

 األكادٌمً، وطلب زٌارتها .

توودلٌك تصووحٌح عٌنووة موون أعمووال 

الطلبووووة بواسوووووطة أعضوووواء هٌئوووووة 
تدرٌس مستملٌن، والتبادل بصوورة 

االختبووووارات أو دورٌووووةص لتصووووحٌح 
عٌنووة مووون الواجبوووات موووع أعضووواء 
 :(هٌئة تدرٌس من مؤسسة أخرى
ممارنووووة نتووووائج الطووووالب  -
بنتووائج طووالب كلٌووات، أو جامعووات 
 . أخرى
تحلٌوووووووووول االختبووووووووووارات  -
وممارنتهوووا موووع جهوووة أخووورى مووون 
الجوانب التالٌة ) الشمولٌة ،التمٌوز 
 .(، الصعوبة

تصووووووحٌح عٌنووووووات موووووون  -
ت مووون أوراق اإلجابوووات والواجبوووا

زمٌووول متخصوووص ودراسوووة ثبوووات 
 النتائج .

 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
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 . اعخًاد انخىصيف ذ

  خهت االعخًاد

  رلى اندهظت

  حاريخ اندهظت

 


