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 .لمغة العربية  وعموم البالغة العربية   التاريخي بالتطور المتعممين تعرف -
 .البالغة العربية  تعممين المعرفة بمبادئ عمم اكساب الم -
 .االغة العربية وعمم البالغة   عمم أهدافالتعرف عمى  -
 .البالغة العربية  عممالتعرف عمى مناهج البحث في  -
 التجريبي.البالغي  البحث االساسية في  المتغيراتالتعرف عمى  -
 .المغة العربية  لسالمةعمى كيفية ضبط العوامل المهددة  التعرف -
 لها.ااستعم شروطو مفاهيم البالغة العربية عدد من التعرف عمى  -

 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف 

 البرنامج.



 :وانتعهم وانتقييممخشجات انتعهم وطشائق انتعهيم  .11

 :انمعشفة وانفهم  - أ

 انثالغح انتؼشف ػهً اهذاف ػهى -2أ
 .ػهى انثالغح  انتؼشف ػهً يىضىع-1أ

 .انثُاَُح  طُاغح انفشضُاخانًماسَح تٍُ اتداهاخ  -3أ

 .ػهى انثالغح انتؼشف ػهً يُاهح انثحج فٍ-4أ
 .تانؼهىو انثالغُح  انماتهُاخ فٍ ضثظ انًتغُشاخ انًتؼهمحتًُُح  -5أ
 .ػهى انثالغح  اَىاعانتؼشف ػهً  -6أ

 :بانمىضىع  االهذاف انمهاساتية انخاصة  -ب 

 . انثالغُح تُظُى انتؼهى نهًفاهُى ا – 2ب

 .انتؼشف ػهً االسانثُة انثالغُح فٍ انُظىص انمشآَُح واألدتُح – 1ب

 .انطهثح فٍ لشاءج انُض االدتٍ وتحهُم ػُاطشِ انثالغُح   تًُُح يهاسج – 3ب

 :طشائق انتعهيم وانتعهم 

 .وحم انًشكالخ طشَمح  انًُالشح -

 .استؼًال نهتكُىنىخُا انتؼهُى )انذاتى شى ( نتؼهُىتضًٍُ طشائك ا -
 تشدُغ انطهثح ػهً انتؼهى انزاتٍ  -

 

 :طشائق انتقييم 

 

 ح(.انًمانُح وانًىضىػُ)االختثاساخ انتحشَشَح  -

 .انتمىَى انختايٍ ( يًثال فٍ االختثاساخ انفظهُح وانُهائُح  –انتمىَى انثُائٍ  –)انتمىَى انتًهُذٌ  -

 
 األهذاف انىجذانية وانقيمية: -ج

 .هزا انفٍ انثُاٍَ فٍ انهغح انؼشتُح  اٌ َؼٍ انطانة اهًُح -2ج

 .االسانُة انثُاَُح  فٍ دػى االتداهاخ االَداتُح فٍ دساسحانتُظُى  -1ج

 اٌ َشفض انتحُز فٍ اخشاءاخ انثحج انؼهًٍ.-3ج

 :طشائق انتعهيم وانتعهم 

 

 .انتؼهى انًُظى راتُا  –انًُالشح  –االنماء  -
 انتؼهى انتؼاوٍَ. -

 :طشائق انتقييم 

 

 االختثاساخ انتحشَشَح  وانًالحظح  

 



 

 :انتىظيف وانتطىس انشخصي (انمهاسات  انعامة وانمنقىنة ) انمهاسات األخشي انمتعهقة بقابهية  -د 

 .ً انثحج انؼهًٍتىفُش فشص انتؼهى انًستًش نهطهثح وتحفُزهى ػه -2د

 فٍ اكتساب يهاساخ انتفكُش انًختهفح. انتؼهى انزاتٍ انًُظى -1د

 .انتطثُمُح  فٍ انثحىث انثحج انثُاٍَ وانثالغٍ  تؼهى يهاساخ -3د



 :بنية انمقشس .11

 انساػاخ األسثىع
 يخشخاخ انتؼهى

 انًطهىتح
اسى انىحذج / انًساق أو 

 انًىضىع
 طشَمح انتمُُى طشَمح انتؼهُى

1 3 
انًشاس انُها فٍ      

انًحىس انساتك وكم 

 حسة انًحتىي 

–في القرآن–اصطالحا –البيان لغة
 أراء القدامى

 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

2 3 = 
أقسامه –التشبيه لغة واصطالحا

 طرفيهباعتبار 
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

3 3 = 
 –االنماء  أقسام التشبيه باعتبار طرفيه

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

4 3 = 
أنواع التشبيه باعتبار أداته ووجه 

 الشبه من حيث حذفهما وإثباتهما  
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

5 3 = 
 –االنماء  تعدد طرفيهالتشبيه باعتبار 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

6 3 = 
 –االنماء  التشبيه  التمثيلي

 انًُالشح  
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

7 3 = 
 –االنماء  التشبيه المفرد والمركب 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

8 3 = 
التشبيه المقلوب ،التشبيه الضمني 

 ،أهمية التشبيه
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

9 3 = 
المجاز لغة واصطالحا ،مفهوم 

 الحقيقة وتعريفها
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

11 3 = 
المجاز المرسل  لغة واصطالحا  

 وعالقاته
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

11 3 = 
المجاز العقلي لغة واصطالحا 

 وعالقاته
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

12 3 = 
االستعارة لغة واصطالحا 

 ومفهومها العام
 –االنماء 

 انًُالشح  
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

13 3 = 
 –االنماء  االستعارة التصريحية

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

14 3 = 
 –االنماء  االستعارة المكنية

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

15 3 = 
 –االنماء  امتحان الفصل االول 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

16 3 = 
 –االنماء  امتحان الفصل االول

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

17 3 = 
 –االنماء  المطلقة :انواع االستعارة ـ

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

18 3 = 
 –االنماء  المجردة، المرشحة 

 انًُالشح  
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

19 3 = 
 –االنماء  االستعارة التمثيلية

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح



 :مكتبة قسم  اضافة انً  ( 16انبنية انتحتية  قاعات دساسية عذد ) .12

 : انكتة انًمشسج انًطهىتح . أ

 
 البالغة والتطبيق           

 انًشاخغ انشئُسُح )انًظادس(: . ب
البيان العريب : كامل البصري . بنية العقل العريب : حممد عابد اجلابري فنون 

 بالغية :امحد مطلوب .مدخل لدراسة البالغة العربية : ابو العدوس 

 ج. انكتة وانًشاخغ انتٍ َىطٍ تها      

 ) انًدالخ انؼهًُح , انتماسَش, ...(         
 اساليب البيان العريب : السيد جعفر احلسيين  -

  د. انًشاخغ االنكتشوَُح      

 
 

 خطة تطىيش انمقشس انذساسي: .13
 

 االلمام بكل ماهو مستحدث في مجال استراتيجيات التعلم والتعليم. -

21 3 = 
الكناية لغة واصطالحا،الفرق بينها 

 وبين المجاز
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

21 3 = 
أنواع الكناية)عن صفة ،عن 

 موصوف ،نسبة(
 – االنماء

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

22 3 = 

باعتبار 

الوسائط)التعريض،الرمز،اإليحاء،ا

 إلشارة(

 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

23 3 = 
علم البديع،تعريفه، بداياته عند 

 القدامى
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

24 3 = 
–التورية  –المحسنات المعنوية 

 أنواعها -تعريفها 
 –االنماء 

 انًُالشح  
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

25 3 = 
المقابلة  –أنواعه   -تعريفه -الطباق

 أنواعها -
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

26 3 = 
–المحسنات اللفظية –حسن التعليل 

 الجناس 
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

27 3 = 
 –االنماء  الجناس غيرالتام 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

28 3 = 
 –االنماء  التكرار-

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

29 3 = 
 –االنماء  االقتباس والتضمين

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

31 3 = 
 –االنماء  الرؤية األسلوبية في البالغة العربية

 انًُالشح  
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

   
 الرؤية األسلوبية في البالغة العربية

  

   
 تطبيقات شاملة للمادة

  



 مراجعة دورية للبحوث والدراسات العلمية المنشورة في المجالت العلمية والتقارير والدوريات. -

 قسام العلمية في الجامعات االخرى.مقارنة المقرر بمقررات اال -

 االستفادة من استبيانات الطلبة. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 


