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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

  المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى √ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري   إجباري ب.

                    يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 المستوى السادس 

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 ساعة  30= 15×2 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5
 

 

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

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 ساعة  26 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

  إضافيةدروس  3

  تذكر()ى أخر 4

 ساعة 26 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

  ساعات االستذكار 1

 ساعتان  الواجبات 2

  المكتبة 3

 ساعتان المشاريع /إعداد البحوث 4

  ()تذكرأخرى  5

 ساعات 4 اإلجمالي 
 ات االسهتذكار،، ويشهمل لله : جميهع أنشهطة الهتعلم، مثهل: سهاعللمقهررهي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التي تسههم فهي تحقيهق مخرجهات الهتعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب
 لمقرر:العام لوصف ال. 1

 

 على فنون علم البيان التعرف 

 

 .الهدف الرئيس للمقرر. 

 تعريف الطالب بمفهومي الحقيقة اللغوية والمجاز العقلي  -1
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 التعريف بقسمي المجاز اللغوي , وتوضيح الفروق الدقيقة وأوجه التمايز بينهما  -2

فصيل في واهد والتة الشمن خالل غزار بيان القيمة البالغية والتعبيرية لكل لون بياني في أدائه المعنى , وذلك -3
 تحليلها بالغيا وإجرائيا .

 لبالغة .ماء اتعريف الطالب بالعديد من مباحث علم البيان ودراستها دراسة مفصلة عند الكثير من من عل -4

 .تنمية قدرات الطالب على التحليل والتذوق , وإدراك الفروق الدقيقة بين أساليب البيان  -5

ور مؤثرة في ص وير المعاني واألفكار واستيعاب التجارب النفسية والشعورية وتجسيدهاالتعريف بكيفية تص -6
 بأساليب مختلفة .

 

 

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 التقويم المستمر أن يعرف الطالب الحقيقة والمجاز 1.1

 أن يذكر الطالب أنواع المجاز   .  1.2

 

االختبارات 
 الشفوية

االختبارات  أن يبين الطالب المقصود من االستعارة المرشحة والمجردة والمطلقة . 1.3
التحريرية )مقالية 

 وموضوعية(.

  ويفرق بينها وبين التعريض  أن يعرف الطالب الكناية مع بيان أنواعها ...1

  المهارات 2

 يفرق الطالب بين الحقيقة والمجاز .أن  2.1
 

 التقويم المستمر 

   أن يقارن الطالب بين المجاز اللغوي والمجاز العقلي .  2.2

  أن يستنتج الطالب الفرق بين االستعارة والتشبيه . 2.3

2...   

  الكفاءات 3

 النشطالتعلم  المجاز وأنواعه  أن يدير الطالب حلقة نفاش مع زمالئه حول :  3.1

  االستعارة في علم البالغة .أن يشارك الطالب مع زمالئه في ندوة حول : 3.2

3.3   

3...   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 ساعتان األنواع –الفروق  –المفهوم  –الحقيقة والمجاز      1

 ساعتان  المجاز اللغوي والعقلي والفرق بينهما 2

3 
والفرق  أنواع المجاز اللغوي : االستعارة والمجاز المرسل وبيان عالقتهما وبالغتهما

 بينهما .
 ساعتان

 ساعتان تعريف االستعارة والفرق بينها وبين التشبيه , وبيان أنواعها وبالغتها 4

 ساعتان المكنية وآراء العلماء فيها . –التصريحية  5

...6

.. 
 ساعتان التبعية في األفعال والمشتقات والحروف –األصلية 

 ساعتان االستعارة المرشحة والمجردة والمطلقة 7

 ساعتان الفرق بينها وبين االستعارة المفردة –االستعارة التمثيلية وبالغتها  8
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 ساعتان وبيان صورها وبالغتها 0الكناية وسطيتها بين الحقيقة والمجاز  9

 ساعات  6 وعن الموصوف وعن كناية النسبة وتحليل شواهدهاالكناية عن صفة  10

 ساعتان التعريض وطرق داللتها وبالغته 11

 ساعات 4 يهاالفرق بين التعريض والكناية من خالل تحليل الشواهد وتدريب الطالب عل 12

 ساعة  30 المجموع

 

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

 التقويم المستمر . البحثالمحاضرة و أن يعرف الطالب الحقيقة والمجاز 1.1

1.2 
 أن يذكر الطالب أنواع المجاز   .

المقصوود مون االسوتعارة المرشوحة أن يبين الطالب 

 والمجردة والمطلقة .

 االختبارات الشفوية شرائح عرض بوربوينت .

… 
 ويفورق أن يعرف الطالب الكناية مع بياان أنواعهاا

 بينها وبين التعريض
 الحوار والمناقشة .

االختبااااااااارات التحريريااااااااة 
 )مقالية وموضوعية(.

 المهارات 2.0

2.1 
 الحقيقة والمجاز .يفرق الطالب بين أن 

 
 التقويم المستمر, المحاضرة.

2.2 
أن يقااارن الطالاااب باااين المجاااز اللغاااوي والمجااااز 

  العقلي . 
 العصف الذهني .

االختبااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارات 
التحريرية)مقاليااااااااااااااااااااااااااة 

 (ةوموضوعي

… 
يه أن يستنتج الطالب الفرق بين االساتعارة والتشاب

. 
 أوراق العمل

إعااداد التقااارير والواجبااات 
 المنزلية.

 الكفاءات 3.0

3.1 
أن ياادير الطالااب حلقااة نفاااش مااع زمالئااه حااول : 

 المجاز وأنواعه

المجموعاااات الصاااغيرة داخااال 
 القاعة أثناء حل التمارين.

 تقويم األقران.

3.2 

أن يشارك الطالب مع زمالئه في نادوة حاول :أهام 
مسااائل البيانيااة  والفاارق بااين فنونهااا والشااواهد 

 حولها

 بطاقات المالحظة . الواجبات .البحوث الجماعية 

…    

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 مستمر  قصيرة التقويم المستمر + واجبات  1

 

 %10 الثالث عشر   األنشطة الالصفية  2

 %20 التاسع   االختبار التحريري النصفي  3

 %60 الخامس عشر  االختبار التحريري النهائي 4

    

    

    
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة
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 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 
 .توجيه الدعم واإلرشاد والالساعات المكتبية مكتوبة أمام حجرة األساتذة الستقبال الطالب , وتقديم 

 

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس

 علم البيان د بسيوني فيود 
 التصوير البياني د محمد أبو موسى 

  اإليضاح للقزويني
 أسرار البالغة ودالئل اإلعجاز للجرجاني 

 المثل السائر البن األثير 
 نقد الشعر البن جعفر 

 التصوير البياني د شوقي ضيف 
 

 المساندةالمراجع 
لمجلةةاللغل ةةاللغة فيةةالعةةالجامةةةةاللجللغاةة للعلغجامةةةارللغ ةةةع يالعلغة فيةةةال 

 عمجالرللغم لكزللغفحثياللغمةتم ة.

 اإللكترونيةالمصادر 

 معقعلمكتفاللغملكلعف هللالفجامةالأجللغا ل. -

 لغ ةع يالخاصالعلغة فيالعاما.معلقعللغمكتفارلفاغجامةارل -

 معقعلمكتفاللغمصطفىلصلىلهللالعليهلع لجللإلغكت عنيا. -

 معقعلشفكاللغفصيحلغةلعجللغة فيا. -

 معقعلشفكاللألغعكال. -

 معقعللغشنكفعتيال. -
 

   ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 إلخ( ... ، قاعات المحاكاةالعرض قاعاتالدراسية، المختبرات،  القاعات)

لقاعالمجهزةلفتانيارللغة ض. 
لغةمل.طاعالرلم ت ي ةلغف قللل-
ل.

 

 التقنية التجهيزات
 البرمجيات( الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

 سبورة ذكية  –جهاز عرض 

  تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم التقويممجاالت 

مدى فاعلية التدريس واستفادة  -
 الطالب من المقرر والصعوبات

 استبانة مباشر  الطالب 
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 يمقيطرق الت ونالمقيم التقويممجاالت 

 التي واجهتهم 

 حلقة نقاش مع زمالء القسم . -

 
 الحوار والمناقشة مباشر  أعضاء هيئة التدريس

   

   

   

   

   
 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 

 

 . اعتماد التوصيف ح
  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  الجلسةتاريخ 

 


