
 1 

 

 جامعة فيالدلفيا
 كلية اآلداب والفنون

 قسم اللغة العربية وآدابها
2015/2016ية / السنة الدراساألول الفصل الدراسي  

 

 

 مخطط تدريس المـادة
 

البالغة العربية :المــادةن اعنو  0110250 :المــادةرقم    

السنة الثانية :مستوى المادة المرافق: / وأوالمتطلب السابق    

10-9:10 ضرة:وقت المحا ساعات 3 عدد الساعات المعتمدة:   

 
 معلومات خاصة بمدرس المــادة

 

 االسم
الرتبة 

 األكاديمية
كانه مو  رقم المكتب  

الساعات 

 المكتبية
 البريد اإللكتروني

عمر الكفاويند.  مساعدأستاذ   اآلداب 506  حثم 10-11   Dromar.karak@yahoo.com 
 

  
 :المادةوصف 
 المادة مجموعة من المفاهيم والمعارف والتطبيقات المتصلة بعلم البالغة العربية واألسلوبية.تتناول        

وتشتمل المادة على مفهوم البالغة, وتطّور هذا المفهوم عبر مراحل التدوين, ويتم التركيز علىى ننىون البالغىة 

الل نمىىاذت تطبيقيىىة مىىن مىىن معىىان, وبيىىان, وبىىدي  مىىن مىىالل عىىرت المفىىاهيم المتصىىلة بهىىا ونروعهىىا ومىىن مىى

 التراث العربي.
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 :المادةأهداف 
 يتوقع من الطالب أن:

 أن يتعرف على مفاهيم البالغة من مالل تطبيقاتها. .1
 القدرة على التذوق الجمالي للفنون البالغية.أن يكتسب  .2
 أن يحلل الفنون البالغية وغيرها. .3
 أن يقّدر أهمية العلوم الجمالية ومنها البالغية. .4

 ت المادة:مكونا
 الكتب )العنوان، المؤلفون، الناشر، سنة النشر(* 

 
 ججج

 .1979القاهرة, معارف, علي الجارم ومصطفى أمين, دار ال –البالغة الواضحة  .1
 .2006نضل عباس, دار الفرقان, عمان,  -ننانهاأالبالغة ننونها و  .2

 

 طرق التدريس:
 اظرات، وغيرهامحاضرات، مجموعات نقاش، مجموعات تدريس، حل مسائل، من

 

 م:التعل  نتاجات 
 المعرفة العلمية والفهم 

التعرف علىى المفىاهيم البالغيىة مىن تشىبيت واسىتعارة وكنايىة )البيىان( وعلىم المعىاني وتطبيقاتىت البالغيىة 
 تعليل...البديعية, من جناس وطباق, وحسن  والمحسنات

 )المهارات العقلية )القدرة على التفكير والتحليل 
 تمييز الفنون البالغية الرئيسة والفرعية.القدرة على  .1
 القدرة على تحليل النص بالغًيا لبيان مناط الجمال نيت. .2
 الربط بين األنواع البالغية. .3

 )مهارات التواصل )الشخصية واألكاديمية 
 القدرة على التواصل من مالل بيان مناط الجمال ني النصوص. .1
 نصوص الجيدة وبيان جودتها.الملكة والقدرة على التواصل من مالل معرنة ال .2

 العملية المكتسبة من الممارسة  المهارات 
 التمييز بين النصوص من حيث القوة والضعف. .1
 تذوق النصوص ونقل جماليااتها لآلمر. .2

 أدوات التقييم:
  / مشاري  بحثية قصيرةتقارير قصيرة /  عروت. 
 وبدي .تمارين مطية على جمي  ننون البالغة من معاٍن وبيان  .1
 تمرات الفنون البالغية من النصوص والقدرة على تحليلها.اس .2
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 امتبارات قصيرة 
إجراء امتبار شفوي وآمر تحريري قبل االمتبار األول ني نهاية األسبوع السادس للتعرف على طريقة 

 األسئلة, ومثلت قبل االمتبار الثاني أي ني األسبوع العاشر.
 
 واجبات دراسية 
 القّلة والتنوع. اإلكثار من الواجبات شريطة .1
 استمرات الفنون البالغية من الكتب التراثية. .2

 
 االمتحان النهائي 

 يكون تحريرًيا. .1
 يشتمل على مفردات المنهات التي تّم نقاشها. .2
 توزي  األسئلة على جمي  مفردات المادة. .3

 
 

 توزيع العالمات

 العالمة أدوات التقييم

 20 االمتحان األول
 20 االمتحان الثاني

متحان النهائياال  40 
التقارير/ المشاريع البحثية/ االختبارات القصيرة/الواجبات الدراسية/ 

 20 المشاريع

 100 المجموع
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 على أسابيع الفصل الدراسي المادةتوزيع مواضيع 
 
 

 
 الدراسيةالواجبات 

وأوقات تسليمها والتقارير   
األساسية  المواضيع

عاألسبو  والمساندة التي ستغطى  

إعداد تقرير عن الفروق 
بين البالغة والفصاحة من 

كتاب )علوم البالغة( 
. للمراغي  

 
نبذة عن نشأة البالغة  -

 وتطورها .
 

. الفصاحة والبالغة  -  
 

 
 

 األول
 والثاني

كتابة تقرير حول شروط 
 نصاحة الكالم والكلمة

 
أسباب تنانر الحروف . -  
 

. نصاحة الكالم والمتكلم -  
 

 
 الثالث

كتابة تقرير حول علم 
 البيان وننونت .

 
علم البيان _ تقسيماتت . -  

 
 الرابع

تكليف الطلبة بإحضار 
أمثلة على التشبيت بأنواعت 

الممتلفة واالستعارة 
وأنواعها وعرضها 

 ومناقشتها ني المحاضرة

 
التشبيت _ أنواعت _  -  

  -أغراضت .
 

 –االستعارة  -
نواعها _ أغراضها.أ  

 
 

 
 الخامس

 
 

 السادس 
 االمتحان األول

تكليف الطلبة بالرجوع إلى 
سورتين من القرآن الكريم 

بحيث يتم امتيارهما 
بالتوانق ليتم استمرات 
 الفنون البيانية منهما .

 
مىىىىىىا يتبقىىىىىىىى مىىىىىىن مفىىىىىىىردات  -

 االستعارة .
 الكناية _ أنواعها . -

 
 

 السابع
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إعداد تقرير عن علم 
المعاني من كتاب 
ي اإليضاح للقزوين

ومناقشتت ني موعد أقصاه 
.التاس األسبوع   

 
علم المعاني : لغة  -  

 واصطالحًا .
المبر واإلنشاء . -  
   

 
 الثامن

  
أغرات األمر والنهي  -

والنداء والتمني .واالستفهام   
 

 
 التاسع

  
اإليجاز واألطناب . -  
 

 
 العاشر

تكليف الطلبة بحل 
التمارين الواردة ني كتاب 

علم ول علي الجارم ح
وتسليمت ني موعد المعاني 

الحادي أقصاه األسبوع 
.عشر  

 
علم البدي  : التطور  -

 والنشأة .

 
 الحادي عشر

كتابة تقرير عن المحسنات 
 المعنوية

 
المحسنات المعنوية . -  

 
 الثاني عشر

 االمتحان الثاني
 

 
تقرير من كتاب علم البدي  

)عبد العزيز عتيق( 
وتقديمت للمناقشة مالل 

ألسابي  األربعة األميرة.ا  

 
.الطباق/ التورية  -  

 
 الثالث عشر

  
حسن التعليل/ تأكيد  -

المدح بما يشبت الذم/ براعة 
 االستهالل .

 

 
 الرابع عشر
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كتابة تقرير عن المحسنات 
 اللفظية م  أمثلة عليها

 
المحسنات اللفظية . -  
الجناس / السج  . -  

التضمين واالقتباس .   -  

رالخامس عش  

كتابة تقرير عن األسلوبية 
 ومصطلحاتها

 
لبالغة ني ضوء النقد ا -

 الحديث .

 
 السادس عشر

 االمتحان النهائي
 

 الوقت المتوقع لدراسة المادة 
  

لكىىل محاضىىرة مىىن نئىىة الممسىىين عىىداد للمىىادة يسىىاوي سىىاعتين الطالىىب مىىن الدراسىىة واإل تليىىمعىىدل مىىا يحتىىات إ
 .                 دقيقة

 
 )المواظبه( الدوام سياسة

ذا غىاب الطالىب أكثىر مىن و %( من مجموع الساعات المقررة للمادة. 15ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من ) ا 
عميد الكلية، يحرم مىن  مادة دون عذر مرضي أو قهري يقبلت%( من مجموع الساعات المقررة لل15)

ا كىان الغيىاب بسىبب المىرت او أمىا إذ(، التقدم لالمتحان النهائي وتعتبر نتيجتت ني تلى  المادة)صىفراً 
لعذر قهري يقبلت عميد الكلية التىي تطىرح المىادة ، يعتبىر منسىحبًا مىن تلى  المىادة وتطبىق عليىة أحكىام 

 . االنسحاب
  

 عـالمراجبعض 
بيىىىروت  –دار الكتىىىاب اللبنىىىاني  –تحقيىىىق محمىىىد مفىىىاجي    -القزوينىىىي  –. اإليضىىىاح نىىىي علىىىوم البالغىىىة 1

1975 
 1985بيروت  –دار النهضة  –عبد العزيز عتيق  –لبيان . علم ا2
 1985بيروت  –دار النهضة  –عبد العزيز عتيق  –. علم البدي  3
 1985بيروت  –دار النهضة  –عبد العزيز عتيق  –. علم المعاني 4
 1968بيروت  –دار النهضة  –السيد احمد مليل  –. المدمل إلى دراسة البالغة 5
 عمان –دار الفرقان  –نضل عباس  –ا وأننانها ننونه -. البالغة6
 1987دمشق  –مكتبة   سعد الدين  –عبد القاهر الجرجاني  –. دالئل اإلعجاز 7
 1992مكة المكرمة  –مكتبة إحياء التراث  -احمد المراغي  –. علوم البالغة 8
 1992يروت ب –دار الكتب العلمية  –انعام عكاوي  –ل ني علوم البالغة . المعجم المفص  9

 1984عمان  –دار الفكر  –بركات أبو علي  –. معالم المنهج البالغي عند الجرجاني 10


