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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 األوىل  :)املادة الدراسية( اسم املقرر الدراسي

 
 0202/    7/   5  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

 غة العربية الل    علمي القسم ال .2

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

 بعد( الكتروني )عن أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي  نظام المقرر )فصلي/ سنوي( .5

 ساعتان أسبوعياً  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2221/   7/   5         تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 :أهداف المقرر .8
 بعلم البالغة العربية ونشأتها وأعالمها  تعريف الطالب -1
 تعريف الطالب بأهمية مادة البالغة العربية  -2
 تزويد الطالب بأنواع علم البيان    -3
 تمكين الطالب من سردية علم البديع   -4

 
 

 
 
 

 

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

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

 البرنامج.

 -:وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .9
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  دهدا  المعريية األ -أ
 غة وأسبا  نأتتاا بعلم البالتعريف الطالب  -1أ

 من مجاز واستعارة وكناية تزويد الطالب بتنواع علم البيان  -2أ

 من محسنات لفظية ومعنوية تمكين الطالب من سردية علم البديع  -3أ

 البالغية وأبرز أعالماا وخصائص كل مدرسة  تمكين الطالب من التعرف على االتجاهات-4أ

  
  مقرر.الالخاصة ب يةالمهاراتاألدهدا    -ب 

 إكساب المتعلمين للمهارات األساسية التي تمكنهم من التذوق الجمالي السليم لألدب  - 1 
 إكساب المهارات التي تمنح المتعلم التفريق بين الحقيقة والمجاز -2ب
 إكساب المتعلمين القدرة على قراءة القرآن الكريم و الشعر العربي الفصيح بشكل صحيح -3ب

  
 تعليم والتعلم طرائق ال     

 

 المحاضرات المناجية 

 الحلقات النقاشية 

 إعداد التقارير 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 االختبارات الكتابية 

 االختبارات الأفاية 

 التغذية الراجعة 

 

 
 القيمية  األدهدا  الوجدانية و -ج

 تعميق ثقة الطالب بنفسه -1ج

 خلق مدرس مبدع محب لمانة التعليم -2ج

 تعميق حب لغة القرآن الكريم في نفوس متعلمي اللغة العربية بتعلم جماليات النص القرآني  -3ج

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 المحاضرات المناجية 

 تطبيقات نصية للفنون البالغية 

 
 طرائق التقييم    

 إعداد تقارير عن المادة 

 غير مفردات المنااج من عمل تطبيقات لنصوص 
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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 

القيمية ية او وجدانية وماارات

   ة(ماارات عاماو 

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

 أهداف معرفية  2 1

مكانة الدرس نشأة البالغة العربية  : 
أسباب نشأة الدرس  -البالغي
 أهداف البحث البالغي   –البالغي 

المحاضرة 

 واإللقاء 
 االستجوا  

  أهداف معرفية 2 2
غية ونشأة جهود الجاحظ البال

 المدرسة األدبية 
 االستجوا   المحاضرة 

3 2 
أهداف مااراتية 

 ومعرفية 
خصائص المدرسة األدبية وأبرز 

 أعالمها 
 المحاضرة

التغذية 

الراجعة 

 واالستجوا  

 أهداف معرفية 2 4
خصائص المدرسة الكالمية وأبرز 

 أعالمها 
 االستجوا  المحاضرة

 أهداف معرفية 2 5
من  المؤثرون في الدرس البالغي

المدرستين ونشأة المدرسة البالغية 
 الثالثة

 االستجوا  المحاضرة

 االستجوا  المحاضرة االمتحان الشهري األول  القياس والتقويم  2 6

 االستجوا   المحاضرة  علم البيان : تعريفه ونشأته وأركانه  أهداف معرفية  2 7

 أهداف معرفية 2 8
تعريفه وأركانه وأنواعه  التشبيه :

 باعتبار وجه الشبه 
 االستجوا  المحاضرة

 أهداف معرفية 2 9
التشبيه باعتبار األداة والتشبيه البليغ 

 والضمني 
 االستجوا  المحاضرة

 أهداف معرفية 2 11
باعتبار  -1التشبيه باعتبار طرفيه :

 التعدد 
 االستجوا  المحاضرة

 أهداف معرفية 2 11
عتبار طرفي التشبيه التشبيه با

 حسيان أو عقليان أو مختلفان 
 االستجوا  المحاضرة

 االستجوا  المحاضرة التشبيه باعتبار اإلفراد والتركيب  أهداف معرفية 2 12

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

        
 الطالب بكل ما يحتاجه من كتب ومصادر ومعلومات خارجيةرفد  -1د       
 عمل ورش عمل داخل القاعة -2د       
 قشة المادة العلمية لتوضيحها أكثر ألنها من الطرق الحديثة بالتعليماستخدام  التكنولوجيا  الحديثة في منا -3د       
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13 2 
أهداف مااراتية 

 ومعرفية 
 بالغة التشبيه 

إعداد نماذج 

 تطبيقية 
 االستجوا 

14 2 
 أهداف معرفية

 ومااراتية متنوعة 
 ات نصية على بحث التشبيه تطبيق

إعداد نماذج 

للمادة  تطبيقية

 العلمية 

التغذية 

الراجعة 

 واالستجوا  

 امتحان السعي للفصل األول  القياس والتقويم 2 15
إعداد نموذج 

 اختبار 

االختبار 

 الكتابي 

 

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

 اعاتالس األسبوع

مخرجات التعلم 

 المطلوبة
تحقيق اهداف )معرفية او 

ية او وجدانية والقيمية ماارات

   ة(ماارات عاماو 

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

 أهداف معرفية  2 16
االستعارة : تعريفها  وأركانها 
والعالقة بين التشبيه واالستعارة 

 لمكنية ،وأنواعها : التصريحية وا

المحاضرة 

 واإللقاء 
 االستجوا  

 أهداف معرفية 2 17
االستعارة التحقيقية ، واالستعارة 

 التخييلية 
 االستجوا   المحاضرة 

18 2 
أهداف مااراتية 

 ومعرفية 
 المحاضرة تطبيقات نصية على بحث االستعارة 

التغذية 

الراجعة 

 واالستجوا  

 االستجوا  سؤال الطالب  ر البالغة مناقشة تقاري القياس والتقويم  2 19

 أهداف معرفية 2 21
الكناية : تعريفها وأقسامها باعتبار 

 المعنى ، ومن حيث اللوازم 
 االستجوا  المحاضرة

 االستجوا  المحاضرة بالغة الكناية ، وتطبيقات نصية  أهداف معرفية 2 21

 أهداف معرفية  2 22
المجاز : تعريفه الفرق بينه وبين 

المجاز اللغوي  -1كناية ، أنواعه : ال
 وعالقاته 

 االستجوا   المحاضرة 

 االستجوا  المحاضرة المجاز العقلي وعالقاته -2 أهداف معرفية 2 23

 االستجوا  المحاضرة علم البديع : المحسنات اللفظية  أهداف معرفية 2 24

 االستجوا  ةالمحاضر علم البديع : المحسنات المعنوية  أهداف معرفية 2 25

 االستجوا  المحاضرة تطبيقات نصية على علم البديع  أهداف معرفية 2 26
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 التقويم والقياس  2 27
امتحان السعي للفصل الدراسي 

 الثاني 
إعداد نموذج 

 اختبار
 االستجوا 

28 2 

 معرفية و أهداف

والتذوق مااراتية 

 الجمالي 
 االمتحان الشفهي 

إعداد نماذج 

 تطبيقية 
 جوا االست

29 2 

 أهداف معرفية

أهداف مااراتية و

 والتذوق الجمالي
 االمتحان الشفهي 

إعداد نماذج 

للمادة  تطبيقية

 العلمية 

 االستجوا 

 أهداف معرفية  2 31
مراجعة المادة واالستعداد لالمتحان 

 النهائي 

إعداد نموذج 

اختبار 

 وتطبيقات 

التغذية 

 الراجعة 

 
 

 البنية التحتية  .11

 :ب المقررة المطلوبة ـ الكت1
  2112جواهر 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

 :( لمجالت العلمية , التقارير ,.... ا) اـ الكتب والمراجع التي يوصى باا 
 البحوث المنشورة في المجالت العلمية المحكمة 

 :  ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت
 املكتبة الشاملة احلديثة

https://al-maktaba.org 
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

   

 

 

 تزويد المكتبة بالدراسات البالغية الحديثة 

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

 التوقيع:

 :اعضو 
 التاريخ:

 التوقيع:

 :اعضو 
 التاريخ:

 التوقيع:

 :ارئيس
 التاريخ:

 
 


