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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
 
   

 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
   بغداد  –كلية احلكمة اجلامعة   :ةالكلي

 ربية اللغة الع: القسم العلمي
 البالغة / املرحلة الثانية :)املادة الدراسية( اسم املقرر الدراسي

 
 0202/   7/    6  اتريخ ملء امللف :  

 
 :   التوقيع

 م.د. سهام قنرب علي : اسم استاذ املادة
 0202:   /    / لتاريخا

 :   التوقيع
 أ.د. أحالم خليل حممد اسم رئيس القسم :

 0202:   /    / لتاريخا
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 يف القسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي جلنةدقـق امللف من قبل 
   

 :التوقيع
 م.د. سهام قنرب علي :يف القسم واألداء اجلامعيضمان اجلودة  جلنةعضو اسم 

 0202/    /    :التاريخ
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 الدراسي صف المقررو

 

 كلية الحكمة الجامعة المؤسسة التعليمية .1

 لغة العربية ال    علمي القسم ال .2

 البالغة / المرحلة الثانية  )اسم المادة(المقرر اسم  .3

 حضوري / الكتروني )عند بعد( أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي نظام المقرر )فصلي/ سنوي( .5

 ساعتان أسبوعيا   )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2221/   7/     6       تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 :أهداف المقرر .8
 كين الطالب من الفن الثاني من الفنون البالغية المتمثل في علم المعاني تم  -
 تمكين الطالب من أساليب علم المعاني  -
 معرفة الخبر وأنواعه وما يخرج إليه  -
 معرفة اإلنشاء وأنواعه وما يخرج إليه  -
 تمكين الطالب من الفصل والوصل  -
 تمكين الطالب من القصر -

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

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

 البرنامج.

 -:طرائق التعليم والتعلم والتقييمو مقررات المخرج .9
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  دهدا  المعريية األ -أ
 تزويد الطالب بأنواع علم المعاني   -1أ

 من خبرية وإنشائية تمكين الطالب من التمييز بين األساليب البالغية المختلفة  - 2أ

 معرفة أحوال المسند والمسند إليه ومتعلقاتهما  من حذف وتقديم وقصر وغيرها  -3أ
 
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألدهدا    -ب 

 التدريب على فنون علم المعاني المتنوعة  – 1ب         

 التطبيق الصحيح لعلم المعاني    – 2ب

 توظيف علم المعاني في استنباط أحكام جمالية   – 3ب

     
 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

  قاء المحاضراتإلطريقة  -1
 المناقشة واالستجواب  -2
 لحلقات النقاشية ا -3

 طرائق التقييم      

 

 

 التغذية الراجعة  -1

  إعداد تقارير علمية  -2

 االختبارات الشفهية والكتابية )المقالية والموضوعية( -3

 

 
 القيمية  األدهدا  الوجدانية و -ج

 أن يبتكر الطالب أمثلة جديدة على غرار المعطى  -1ج

 تنمية الذوق البالغي لدى الطالب  -2ج

 تمكين الطلبة من إجراء تطبيقات بالغية على القرآن الكريم والنصوص األدبية المختلفة -3ج

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 ية بمحاولة عمل نماذج بالغية مشابهة الطريقة القياس
 ربط المادة العلمية بمواد علمية خارجية ذات العالقة للوصول إلى الهدف والغاية من الدرس  

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 االختبارات الكتابية 

 إعداد أوراق بحثية لنماذج بالغية من ابتكار الطالب 
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 -:) الفصل الدراسي االول للنظام السنوي   و  الفصل الواحد للنظام الفصلي )الكورسات(( بنية المقرر  - 1 .12

 الساعات األسبوع

مخرجات التعلم 

 المطلوبة
تحقيق اهداف )معرفية او 

جدانية والقيمية ية او ومهارات

   ة(مهارات عاماو 

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

 أهداف معرفية  2 1
التعريف بعلم المعاني ونشأته 

 التاريخية ، ومواضيع علم المعاني 
المحاضرة 

 واإللقاء 
 االستجواب 

  أهداف معرفية 2 2
مواضع المسند والمسند إليه 

الذكر والحذف ومتعلقاتهما من 
 واإلطالق  والتقييد 

 االستجواب  المحاضرة 

3 2 
أهداف مهاراتية 

 ومعرفية 
 المحاضرة بين البالغة والفصاحة 

التغذية 

الراجعة 

 واالستجواب 

 االستجواب المحاضرة علم المعاني وأثره في بالغة الكالم  أهداف معرفية 2 4

 أهداف معرفية 2 5
الخبر واإلنشاء وأثرهما في بالغة 

 الكالم 
 االستجواب المحاضرة

 القياس والتقويم  2 6
وأنواعه ، ما يخرج الخبر : تعريفه 

 إلبه الخبر 
 االستجواب المحاضرة

 االستجواب  المحاضرة  تطبيقات على بحث الخبر  أهداف معرفية  2 7

  أهداف معرفية 2 8
اإلنشاء الطلبي : األمرتعريفه 
وصيغه ، ما يخرج إليه األمر من 

 المعاني المجازية 
 االستجواب المحاضرة

9 2 
 أهداف معرفية

 ووجدانية 
تطبيقات على شواهد قرآنية وشعرية 

 على األمر 
 االستجواب المحاضرة

 أهداف معرفية 2 11
النهي : تعريفه ، صيغه ، ما يخرج 

 إليه النهي من المعاني المجازية 
 اباالستجو المحاضرة

 أهداف معرفية 2 11
تطبيقات على شواهد قرآنية وشعرية 

 لبحث النهي 
 االستجواب المحاضرة

 أهداف معرفية 2 12
االستفهام : تعريفه وأدواته والفرق 

 بين استفهام التصور والتصديق 
 االستجواب المحاضرة

 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأدهيلية العامة و المهارات -د 

 مهارة البحث العلمي -1د

 لناقد واالبداعي، والتحليلي (مهارات التفكير بأنواعه المختلفة ) ا -2د

 تعلم الفنون البالغية في البحوث التطبيقية -3د
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13 2 
أهداف مهاراتية 

 ومعرفية 

تطبيقات على استفهام التصور 
 والتصديق 

اد نماذج إعد

 تطبيقية 
 االستجواب

14 2 
 أهداف معرفية

 ومهاراتية متنوعة 
 مراجعة المادة السابقة 

إعداد نماذج 

للمادة  تطبيقية

 العلمية 

التغذية 

الراجعة 

 واالستجواب 

 القياس والتقويم 2 15
امتحان السعي للفصل الدراسي 

 األول 

إعداد نموذج 

 اختبار 

االختبار 

 الكتابي 

 

 -:) الفصل الدراسي الثاني  للنظام السنوي فقط ( بنية المقرر  - 2. 12

 الساعات األسبوع

مخرجات التعلم 

 المطلوبة
تحقيق اهداف )معرفية او 

ية او وجدانية والقيمية مهارات

   ة(مهارات عاماو 

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

 أهداف معرفية  2 16
ستفهام من المعاني ما يخرج إليه اال

 المجازية 
المحاضرة 

 واإللقاء 
 االستجواب 

 أهداف معرفية 2 17
النداء : أدواته  وما يخرج إليه النداء 

 من المعاني 
 االستجواب  المحاضرة 

18 2 
أهداف مهاراتية 

 ومعرفية 
 المحاضرة تطبيقات على الخبر واإلنشاء الطلبي 

التغذية 

الراجعة 

 واالستجواب 

 أهداف معرفية  2 19
اإلنشاء غير الطلبي : المدح والذم 

 والتعجب والعقود والرجاء.....
 االستجواب المحاضرة 

 االستجواب المحاضرة القصر وأنواعه  أهداف معرفية 2 21

 االستجواب المحاضرة تطبيقات على بحث القصر  أهداف معرفية 2 21

 أهداف معرفية  2 22
م والتأخير التقديم والتأخير : التقدي

في المسند والمسند إليه واألثر 
 البالغي لذلك 

 االستجواب  المحاضرة 

 أهداف معرفية 2 23
التقديم والتأخير بين متعلقات الجملة  

 وأثرها البالغي 
 االستجواب المحاضرة

24 2 
 أهداف معرفية

 مهاراتية ووجدانية 
تطبيقات بالغية لبحث التقديم 

 والتأخير 
 تجواباالس المحاضرة

 االستجواب المحاضرة اإليجاز واإلطناب والمساواة  أهداف معرفية 2 25

26 2 
 أهداف معرفية

 ومهاراتية ووجدانية 
تطبيقات بالغية لإليجاز واإلطناب 

 والمساواة 
 االستجواب المحاضرة
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 االستجواب المحاضرة  الوصل والفصل ومواضعهما أهداف معرفية  2 27

 امتحان السعي للفصل الثاني  سالتقويم والقيا 2 28
إعداد نموذج 

 اختبار
 االستجواب

 االستجواب سؤال الطالب  االمتحان الشفهي  التقويم والقياس  2 29

31 2 
أهداف معرفية 

 ووجدانية ومهاراتية 

المراجعة العامة واالستعداد 

 لالمتحان النهائي 

إعداد نموذج 

اختبار 

 وتطبيقات 

التغذية 

 الراجعة 

 
 

 لبنية التحتية ا .11

 :ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 

  7102جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع ، أحمد الهاشمي ، المكتبة العصرية ، 

 )المصادر( :ـ المراجع الرئيسية 2
 مصطفى أمين ، دار المعارف  –لبالغة الواضحة : المعاني البيان البديع ، علي الجارم ا

 :( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) اجع التي يوصى بها اـ الكتب والمر
 البحوث المنشورة في المجالت العلمية المحكمة 

 :ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت
 املكتبة الشاملة احلديثة

https://al-maktaba.org 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

   

 

 

 ية الحديثة تزويد المكتبة بالدراسات البالغ

 تطوير مفردات المادة بما يتناسب مع الدراسات األسلوبية الحديثة 
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 اللجنة العلمية يي القسم:

 التوقيع:

 :اعضو 
 التاريخ:

 التوقيع:

 :اعضو 
 التاريخ:

 التوقيع:

 :ارئيس
 التاريخ:

 
 


