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المؤسسة التعليمية  :جامعة امللك سعود .

الكلـية  /القسـم  :اآلداب  /اللغة العربية .

أ ) تحديد المقرر والمعلومات العامة
.1

دراسات في البالغة

اسم المقرر ورمزه

 455عرب

.2

الساعات المعتمدة

ساعتان

.3

البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنها

اللغة العربية وآداهبا

.4

اسم عضو هيئة التدريس المسئول عن تدريس المقرر

جلنة البالغة

.5

المستوى أو السنة التي سيتم تقديم هذه المقرر فيه

األوىل

.6

المتطلبات المسبقة لهذه المقرر

ال يوجد

.7

المتطلبات المصاحبة لهذه المقرر

.8

مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي

اجلامعة نفسها

للمؤسسة التعليمية

ب ) األهداف :
 -1وصف موجز لنواتج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في هذا المقرر :
دراسة موضوعات  .....مما حيقق به الطالب األهداف اآلتية :
إدراك الطالب ملوضوع علم البالغة  ،ووظائفه كما تصوره البالغيون.
معرفة العالقة بني علوم البالغة والعلوم األخرى .
معرفة العالقة بني علوم البالغة والعلوم األخرى :النحو النقد ،التفسري ،علم الكالم ،علم أصول
الفقه.
معرفة ما حصل من تطور لبعض املصطلحات والقضايا البالغية.
 -2صف باختصار أية خطط يتم تنفيذها في الوقت الراهن من أجل تطوير وتحسين المقرر
االعتماد على الدراسة الذاتية للطالب ومساعدته على الرجوع اىل أهم املصادر واملراجع ذات العالقة
باملقرر.
تنمية التحليل واالستنتاج من خالل كتابة تقارير عن بعض امهات الكتب ،وبعض القضايا البالغية.
تنمية مهارات التفكري من خالل مناقشة اآلراء اليت طرحها البالغيون حول تطوير بعض املصطلحات
البالغية وبعض قضاياها.
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ج ) وصف المقرر :
 - 1المواضيع المطلوب بحثها وشمولها :
أ -التعريف بعلم البالغة ووظائفه كما تصوره البالغيون.
ب -عالقة علوم البالغة بالنقد األدبي وعلم النحو والتفسير.
ت -تطور دراسة المجاز.
ث -تطور دراسة البديع.
ج -محاوالت التجديد في الدرس البالغي (أمين الخولي ،أحمد الشايب ،مصطفى
ناصف)
 -3التوزيع الزمني لدراسة مفردات المقرر
عدد

مفردات المقرر الدراسي

التعريف بعلم البالغة ووظائفه كما تصوره البالغيون.
عالقة علوم البالغة بالنقد األدبي وعلم النحو والتفسير.
تطور دراسة المجاز.
تطور دراسة البديع.
محاوالت التجديد في الدرس البالغي
عدد األسابيع ومجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي

ساعات

األسابيع

االتصال

1

2

3

6

3

6

3

6

4

8

14

28

 - 2مكونات المقرر ( مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي ) :
المحاضرة
28=14×2

الدروس
الخاصة
****

العملي  /الميداني  /التدريب
أخرى

التعاوني أو االمتياز لطلبة
التخصصات الصحية

*****

الساعات املكتبية

 -5ساعات دراسة إضافية خاصة  /ساعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع :
يحتاج الطالب إلى مناقشته في التقارير واألبحاث التي يقدمها من خالل الساعات
المكتبية أو عن طريق ترتيب لقاءات يتفق عليها مع أستاذ المقرر.
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 -4تطوير نواتج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم لكل مجال من مجاالت التعلم الموضحة
فيما يلي يجب توضيح :

أ-المعرفة
 -1وصف المعرفة التي سيتم اكتسابها في المقرر :
التعرف على موضوع علم البالغة  ،ووظائفه.
التعرف على العالقة بني علوم البالغة والعلوم األخرى :النحو النقد ،التفسري ،علم
الكالم ،علم أصول الفقه.
معرفة ما حصل من تطور لبعض املصطلحات والقضايا البالغية.
التعرف على محاوالت التجديد في الدرس البالغي من قبل العلماء
المعاصرين .

-2استراتيجيات التعليم (التدريس) المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة:
احملاضرات.
املشاركة يف احلوار داخل القاعة واملناقشة العلمية.
حتليل بعض حماوالت التجديد يف علم البالغة ،ومناقشة أصحاهبا.

-3طرق تقييم المعرفة المكتسبة:
االختبارات اإلدراكية.
كتابة التقارير والبحوث.
املناقشة داخل قاعة الدرس.

ب -المهارات المعرفية – اإلدراكية
:
-1المهارات المعرفية-اإلدراكية المطلوب تطويرها:
التمييز بني علوم البالغة  ،والنقد العريب ومعرفة وظيفة كل منهما.
ادراك االرتباط بني علوم البالغة والنقد وعلم النحو والتفسري.
-2استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية-اإلدراكية:
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استعراض لبعض القضايا البالغية ومناقشتها.
استعراض بعض حماوالت التجديد يف علم البالغة ومناقشتها.
تناول بعض املصطلحات البالغية وتطورها.

 -3طرق تقييم المهارات المعرفية-اإلدراكية المكتسبة :

تكليف الطالب بكتابة تقارير عن بعض القضايا البالغية .
االختبارات.
مناقشة بعض آراء املعاصرين فيما يتعلق بتحديد الدرس البالغي.

ج -مهااااااارات العالقاااااااات البينية(الشخصاااااااية
والمسااايولية:التواصااال ماااع اآلخااارين وتحمااال
المسيولية.
 -1وصــف لمهــارات العالقــات ال خصــية مــع ا خ ـرين  ،والقــدرة علــل تحمــل المس ـؤولية
المطلوب تطويرها :
.
.
.

 -2استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات والقدرات :
.
.

 -3طـ ـ ـ ـ ــرق تقيـ ـ ـ ـ ــيم اكتسـ ـ ـ ـ ــاب الطلبـ ـ ـ ـ ــة لمهـ ـ ـ ـ ــارات العالقـ ـ ـ ـ ــات ال خصـ ـ ـ ـ ــية وقـ ـ ـ ـ ــدرتهم

علل تحمل المسؤولية :
.
.
.

د -مهارات االتصال  ،وتقنية المعلومات،
والمهارات الحسابية (العددية):
 -1وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها :
.
.
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.
 -2استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات :
.
.
.

 -3طــرق تقيــيم اكتســاب الطلبــة لمهــارات االتصــال  ،وتقنيــة المعلومــات  ،والمهــارات الحســابية
(العددية) :
.
.
.

هـ  -المهارات الحركية :
 -1وصف للمهارات الحركية ( مهارات عضلية ذات من أ نفسي ) المطلوب تطويرها في هذا
المجال:
.
.
.
.
 -2استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية :
.
.

-3طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية
.
.
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 -6تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي:
رقم

نسبة الدرجة إلل

طبيعة مهمة التقييم

األسبوع المستحق

درجة التقييم

1

االختبار الفعلي (مجاعي)

األسبوع الرابع

%11

2

تقارير قصرية وواجبات فصلية

ممتدة

%25

3

حبث يف إحدى قضايا املقرر

ممتدة

%25

4

االختبار النهائي (مجاعي)

األسبوع اخلامس عشر

%41

التقييم

النهائي

5
%011

د) الدعم المقدم للطلبة:
.
.

هـ ) مصادر التعلم:
 -1الكتاب أو الكتب الرئيسة المطلوبة :

جماز القران أليب عبيدة
البيان والتبيني للجاحظ.
البديع البن املعتز
إعجاز القران للباقالين
أسرار البالغة لعبد القاهر اجلرجاين.
دالئل اإلعجاز لعبدا لقاهر اجلرجاين
العمدة البن رشيق القريواين
مفتاح العلوم للسكاكي.
 -2محاوالت التأريخ للدرس البالغي في العصر الحديث: :

البالغة تطور وتاريخ.
التفكري البالغي عند العرب حلمادي صمود.
البالغة العربية أصوهلا وامتدادها حملمد العمري.
فن القول المني اخلويل
الصورة األدبية ملصطفى ناصف
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الصورة الفنية يف الرتاث النقدي والبالغي جلابر عصفور
األسلوب ألمحد الشايب.
 -3الكتب والمراجع الموصل بها:

.
 -5المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت :

.
.
.
.

 - 4مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد علل الكمبيوتر أو األقراص المضغوطة أو المعايير المهنية
أو األنظمة :

.
.

و ) المرافق المطلوبة:
 -1المرافق التعليمية:

.
.
.
.
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 -2أجهزة الكمبيوتر:

.
 -3مصادر أخرى :

.
ز) تقييم المقرر وعمليات التحسين :
 -1استراتيجيات الحصول علل نتائج الطالب وفعالية التعليم :

.
.
 -2االستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق القسم :

.
.
.
 -3عمليات تحسين التعليم :

.
.
.

 -5عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة:

.
.
.
.
 -4العمليات والخطط المعدة لمراجعة التغذية الراجعة لجودة المقرر والتخطيط للتحسين :

.
.
.
.
.
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.
.
.
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