المملكـة العربيـة السعوديـة
وزارة التعليم العالي
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

نموذجىتوصوفىالمقرر ى

انكهيــخ :انهغخ انعشثيخ

انمسم :انجالغخ ًاننمذ ًمنيج األدة اإلسالمي

أى)ىتحدودىالمقررىوالمعلوماتىالعامةى :ى
 .1اسم املمشس ً سلمـــو:

بلغ  606للفصل األول ،وبلغ  706للفصل الثاين :البالغة.
 .2انسبعبد املعتمذح:

 3ساعات.
 .3انربوبمج أً انربام ج انيت يتم تمذيم املمشس ضمنيب:

ماجستري البالغة والنقد ومنهج األدب اإلسالمي.
 .4ا ملستٌٍ أً انسنخ انيت سيتم تمذيم ىزا املمشس فيو:

الدراسة ادلنهجية ـ السنة األوىل.
 .5املتطهجبد انسبثمخ هلزا املمشس (إن ًجذد):

ال يوجد.
 .6املتطهجبد املصبحجخ هلزا املمشس (إن ًجذد):

ال يوجد.
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المملكـة العربيـة السعوديـة
وزارة التعليم العالي

جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

بى)ىاألهدافى :ى
أىـىالمعرفةى :ى

 .1يف هنبيخ املمشس مه املتٌلع مه انطبنت أنْ يكٌن لبدسًا عهَ:












أن يعرف قيمة البالغة من بني علوم اللغة العربية.
أن يعرف ادلراد بنظرية النظم.
أن يعرف أثر التقدمي والتأخري يف الكالم ،وحي ّدد أسراره البالغية.
أن حييط مبباحث القصر ويعرف طرقو.
أن يتعرف على صور اإلجياز واإلطناب يف الكالم.
يعرف تشبيو التمثيل ،ويعرف أسراره.
أن ّ
أن يفهم ادلراد باجملاز ،ويتعرف على أنواعو وعالقاتو.
أن يستوعب اخلالف يف وقوع اجملاز يف القرآن واللغة.
أن يعرف أىم فنون البديع ادلعنوي واللفظي.
أن يعرف قيمة احملسنات البديعية يف نظم الكالم.

 .2اسرتاتيجيبد انتعهيم (انتذسيس) املطهٌة استخذاميب نتطٌيش تهك املعشفخ :

 احملاضرة.
 احلوار وادلناقشة.
 القراءة يف أىم الكتب البالغية.
 .3طشق تمييم املعشفخ املكتسجخ :

 االختبار التحريري ادلقايل.
 إعداد البحوث العلمية القصرية.
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المملكـة العربيـة السعوديـة
وزارة التعليم العالي

جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
بى–ىالمهاراتىالمعرفوةى(اإلدراكوة)ى :ى

 .1يف هنبيخ املمشس مه املتٌلع مه انطبنت أن يكٌن لبدسًا عهَ:

 أن يدرك أثر علم البالغة يف فهم النصوص وحتليلها.
 أن يدرك صلة نظرية النظم بعلوم النحو وادلعاين والبيان والبديع.











أن يوازن بني آراء العلماء قدميًا وحديثًا يف ىذه النظرية.
أن يفهم كالم عبدالقاىر يف نظرية النظم.
أن يطبق ىذه النظرية على نصوص من الكتاب العزيز.
أن يوازن بني تقدمي بعض أجزاء اجلملة وتأخريىا.
أن مييز ادلقام ادلناسب لكل طريق من طرق القصر.
أن يوازن بني الكالم يف إجيازه وإطنابو.
أن يوازن بني تشبيو التمثيل وأنواع التشبيو األخرى.
أن حيلّل صور اجملاز ادلختلفة.
أن يدرك أصالة علم البديع يف البالغة.
يفرق بني احملسنات ادلعنوية واللفظية.
أن ّ

 .2اسرتاتيجيبد انتعهم املستخذمخ يف تطٌيش امليبساد املعشفيخ:

 حتليل النصوص وادلوازنة بينها.
 قراءة ادلصادر البالغية وحتليل آراء العلماء فيها.
 .3طشق تمييم امليبساد املعشفيخ املكتسجخ:

 االختبار التحريري ادلقايل.
ادلتخصصة.
 إعداد البحوث العلمية
ّ
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المملكـة العربيـة السعوديـة
وزارة التعليم العالي

جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
جـى–ىىمهاراتىالعالقاتىالذخصوةىوالمدئولوةى :ى

 .1يف هنبيخ املمشس مه املتٌلع أن حيصِّ م انطبنت امليبساد انتبنيخ:

 أن يظهر القدرة على حتمل مسؤوليات التعلم من خالل القراءة والبحث.
 .2ا سرتاتيجيبد انتعهيم املستخذمخ يف تطٌيش ىزه امليبساد ًانمذساد:

 التحفيز على القراءة والبحث.
 النشاط البحثي اجلماعي.
 .3طشق تمييم اكتسبة انطهجخ مليبساد انعاللبد انشخصيخ ًلذسهتم عهَ حتمم املسئٌنيخ:

 ادلناقشة الشفهية.
 مالحظة تفاعل الطالب.
دى–ىمهاراتىاالتصالى،ىوتقنوةىالمعلومات،ىوالمهاراتىالحدابوةى(العددوة) :ى

ً .1صف امليبساد انعذديخ ًميبساد االتصبل املطهٌة تطٌيشىب:

 أن يستخدم الطالب احلاسب اآليل يف إعداد عرض جديد.
 أن يستخدم الطالب ادلواقع ادلتخصصة على اإلنرتنت للحصول على معلومات
حديثة يف جمال ادلقرر.
 .2اسرتاتيجيبد انتعهيم ا ملستخذمخ يف تطٌيش ىزه امليبساد:

 مجاعات النقاش من خالل اإلنرتنت.
 التواصل من خالل الربيد اإللكرتوين.
 .3طشق تمييم اكتسبة انطهجخ مليبساد االتصبل ً ،تمنيخ املعهٌمبدً ،امليبساد احلسبثيخ (انعذديخ):

 تقييم إتقان إخراج الطالب لبحوثو ودراساتو.
 سرعة جتاوب الطالب مع الربيد اإللكرتوين.
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المملكـة العربيـة السعوديـة
وزارة التعليم العالي

جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

جـى)ىوصفىالمقرر:ى ى
 .1مفشداد املمشس:
انسبعبد (عذد

املٌضٌع

عذد األسبثيع

نظرية النظم عند عبدالقاىر

6

3

صلة نظرية النظم بعلوم النحو وادلعاين
والبيان والبديع

6

3

آراء بعض البالغيني القدامى واحملدثني
يف النظرية

2

6

نصوص تطبيقية درسها عبدالقاىر

2

6

التقدمي والتأخري وأسرارمها البالغية

3

9

القصر

3

9

اإلجياز واإلطناب

3

9

تشبيو التمثيل

3

9

اجملاز

4

62

أصالة علم البديع يف البالغة

6

3

الفرق بني احملسنات ادلعنوية واللفظية

6

3

اجلناس

2

6

السجع

2

6

الطباق وادلقابلة

2

6
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المملكـة العربيـة السعوديـة
وزارة التعليم العالي

جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

 .2اجلذًل انضمين نتمٌيم انطهجخ خالل انفصم انذساسي
سلم
انتمييم

طجيعخ أً وٌع انتمييم

األسجٌع
املستحك

وسجخ انذسجخ
إىل دسجخ
انتمييم اننيبئي

6

التقارير والبحوث

28 ، 64

20

2

اختبار على النت

مرة واحدة

5

3

اختبار شفهي

مرة واحدة

5

4

اختبار فصلي

26 ، 63

20

5

اختبار هنائي

هناية الفصل
الدراسي

50

دى)ىىالدرمىالمقدمىللطلبةى :ى

اإلجشاءاد أً انرتتيجبد املعمٌل هبب نضمبن تٌاجذ أعضبء ىيئـخ انتـذسيس مـه أجـم تمـذيم
املشٌسح ًاإلسشبد األكبدميي نهطبنت احملتبج نزنك:
 هتيئة مكتب خاص باألستاذ مع جتهيزه باحلاسب وخدمة اإلنرتنت.
 يق ّدم للطالب ورقة يف بداية الفصل تتضمن التعريف بادلقرر وأىدافو وطرق التقييم
فيو واألنشطة ادلتوقعة من الطالب يف ىذا ادلقرر.
 حتديد مرشد لكل طالب.
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المملكـة العربيـة السعوديـة
وزارة التعليم العالي

جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

هـى)ىمصادرىالتعلمى :ى
 .1انكتت انشئيسخ املطهٌثخ:

















دالئل اإلعجاز ،لعبدالقاىر اجلرجاين ،حتقيق :حممود حممد شاكر.
أسرار البالغة ،لعبدالقاىر اجلرجاين ،حتقيق :حممود حممد شاكر.
ادلثل السائر ،البن األثري ،حتقيق :حميي الدين عبداحلميد.
مفتاح العلوم ،للسكاكي.
ادلطول ،لسعد الدين التفتازاين.
عروس األفراح ،لبهاء الدين السبكي.
تأويل مشكل القرآن ،البن قتيبة الدينوري ،حتقيق :السيد أمحد صقر.
الطراز ،للعلوي.
سر الفصاحة ،البن سنان اخلفاجي.
حترير التحبري ،البن أيب األصبع ادلصري ،حتقيق :الدكتور حفين شرف.
الصبغ البديعي ،لعبدالعليم موسى.
اجملاز يف القرآن الكرمي بني اإلجازة وادلنع ،للدكتور عبدالعظيم ادلطعين.
دالالت الرتاكيب ،للدكتور حممد أبو موسى.
خصائص الرتاكيب ،للدكتور حممد أبو موسى.
التصوير البياين ،للدكتور حممد أبو موسى.

 .2املشاجع اإلضبفيخ ( انذًسيبد انعهميخ ،انتمبسيش ،املٌاد االنكرتًويخ)

 جمالت كليات اللغة العربية يف اجلامعات.
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المملكـة العربيـة السعوديـة
وزارة التعليم العالي

جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

وى)ىتقوومىالمقررىورملواتىالتحدون:ى ى
 .1اسرتاتيجيبد احلصٌل عهَ انتغزيخ انشاجعخ مه انطالة حٌل فبعهيخ انتذسيس:

 استمارة تقييم الطالب للمقرر.
 دراسة نتائج الطالب النهائية.
 .2االسرتاتيجيبد األخشٍ املتجعخ يف تمييم عمهيخ انتعهيم إمب عه طشيك األستبر أً عه طشيك انمسم:

 الزيارات ادلتبادلة بني األساتذة.
 إعداد بيانات إحصائية عن نتائج الطالب.
 التقييم الذايت من قبل األستاذ.
 .3عمهيبد انتحمك مه مستٌيبد إجنبص انطهجخ:

 فحص التصحيح من قبل أستاذ آخر لعينة من أعمال الطلبة.
 دراسة نتائج عينة عشوائية من الطالب للنظر يف مدى انسجامها مع نتائجهم
األخرى.
 ادلوازنة بني نتيجة الطالب يف ادلقرر ومعدلو الرتاكمي.
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