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 :تاريخجامعة الملك سعود                                                          :. اسم المؤسسة التعليمية1

  :القسم /. الكلية2

 

 :معلومات عامة عنهالتعريف بالمقرر الدراسي و .أ

 عرب 363    3 البالغة . اسم ورمز المقرر الدراسي: 1 .1

 2. عدد الساعات المعتمدة: 2 .2

 اللغة العربية وآدابها  :الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (أو البرامج). البرنامج 3 .3
 هذه البرامج(كل )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة ب

 . اسم عضو هيئة التدريس المسؤول عن المقرر الدراسي: 4 .4

 المستوى السادس. السنة أو المستوى األكاديمي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: 5 .5

 (2البالغة ) . المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت(:6 .6

 ال يوجد هذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 7 .7

 الجامعة نفسها التعليمية: . موقع تقديم المقرر إن لم يكن داخل المبنى الرئيس للمؤسسة 8 .8

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:9

 

 :النسبة                                                 قاعات المحاضرات التقليدية  .أ

 :النسبة                                                           كنرونياإلل التعلم .ب

 :النسبة                                 (تقليدي وعن طريق اإلنترنتمدمج )تعليم  .ت

 :النسبة                                                                     المراسالت   .ث

 :النسبة                                                                              أخرى   ه.     

 

 :تعليقات
 

 

 
 

 

 
 

 :األهداف .ب

 هدف المقرر الرئيس ؟ما . 1

 احملتلفة   على التعامل مع األساليب البالغية هقدرات أن ينمي الطالب -

  

 

)مثل االستخدام المتزايد لتقنية المعلومات المقرر الدراسي .  بإيجاز أي خطط يتم تنفيذها لتطوير وتحسين  اذكر-2

  أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات في  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.  

100

% 
√ 
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 استخدام أساليب تدريس جديدة مثل التعليم التعاوين واالعتماد على مهارات التفكري ❑
 مصادر املكتبة.االعتماد بشكل أكرب على الدراسة الذاتية للطالب أو  ❑
 االستفادة من األقراص املمغنطة مثل املكتبة الشاملة . ❑

 
 

 

 

مستخدمة في النشرة التعريفية أو ال نفسها الطريقةبالمطلوب هنا وصٌف عام )مالحظة: توصيف المقرر الدراسي  .ج

 الدليل(. 

 توصيف عام للمقرر:
عدد  مفردات المقرر الدراسي

 األسابيع
ساعات 
 االتصال

 4 2 البالغة والدراسات القرآنية. -1
 4 2 البالغة والنحو. -2
 6 3 ) االختبار األول (البالغة والنقد األديب. -3

 مفهوم البالغة اجلديدة والفرق بينها وبني البالغة العربية - 4   
 البالغة واألسلوبية. -       

3 6 

 8 4 ) االختبا الثاين (الدرس البالغي ودراسة الصورة. -5
 2 1 مراجعة

 30 15 عدد األسابيع ومجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي 
 
 
 

 

 
 

 

   مكونات المقرر الدراسي )إجمالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(:  .1

 المجموع أخرى العملي معامل إضافية دروس محاضرات 

 الساعات المؤداة
 ً  فعليا

30  
 

   30 

 2     2 الساعات المعتمدة

 

 خالل األسبوع؟يقوم بها الطالب  إضافية )خاصة(ساعات تعلم  .2
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التطبيق املستمر على ساعات أسبوعية يف البيت للتدريب واملذاكرة وإجادة املهارات من خالل ست  حيتاج الطالب إىل      
 والشعر العربي القديماآلايت القرآنية 

 

 

 ها:وطرق تدريسقياسها طرق واتساقها مع إلطار الوطني للمؤهالت للمقرر وفقاً لمخرجات التعلم  .3
 (اإلطار الوطني للمؤهالتالخمسة الواردة في مجاالت مخرجات التعلم )يحدد الجدول التالي 

نظر إلى ا)المناسبة في مجاالت التعلم حسب المطلوب لمقرر تكون قابلة للقياس لقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالا  -
 .أسفل الجدول(الشرح 

ا  -  .أمولةومع مخرجات التعلم المالقياس طرق التي تناسب و تتسق مع ضع استراتيجيات التدريس  :ثانيا
ا  - أن تتسق مخرجات تعلم بدقة، ويجب مخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياسناسبة المقياس ضع طرق ال :ثالثا

، مع مالحظة أنه ال يتطلب لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة اهواستراتيجيات تدريسقياسها المقرر المستهدفة وطرق 
 .من مجاالت التعلم من كل مقرر أن يتضمن مخرجات تعلم من كل مجال

 

 للمقرر مخرجات التعلم جدول 
ا لإلطار الوطني ل مخرجات التعلم م  طرق القياس تدريس المقرر استراتيجيات لمؤهالتوفقا

 المعرفة 1
 الطالب قادرا على أن:أن يكون 

 االختبارات ، المناقشةالمحاضرات ،  علم البالغة ، وأمهيته ، ونشأته  يبني 1-1

1-2  
 أهم املصطلحات البالغية . يذكر

تشكيل ورشة عمل، التدريب 
العملي على التطبيقات وحتليل 

 اآلايت واألشعار املختارة.

 االختبارات
 ملف الطالب

 بطاقة تقويم الحوار والمناقشة، التكاليف التي تعلمها األساليب البالغية حيدد 1-3

 المعرفيةالمهارات  2
 أن يكون الطالب قادرا على أن:

 اختبارات، بطاقة تقومي التعليم التعاوين، حل املشكالت أن يميز بين القول البليغ وغيره 2-1

 يف اللغة العربيةالبالغية األساليب يشرح   2-2

 

 اختبارات، بطاقة تقومي التعليم التعاوين، حل املشكالت

يقييم ما تعلمه من علوم البالغة ) البيان واملعاين والبديع (   2-3
 على مناذج من القرآن الكرمي والشعر العريب القدمي.

 بطاقة تقييم العصف الذهني

 ؤولية ستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3
 على أن:أن يكون الطالب قادرا 

 دراسة حالة  املختارة بطريقة سليمة الشواهديدير حوارًا بالغًيا عن  3-1
 

تقييم األقران، بطاقة 
 تقومي

  تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4
 أن يكون الطالب قادرا على أن:

يوظف وسائل التقنية والوسائل املتعددة للبحث يف املواقع  4-1
 املتخصصة.

تقدمي عروض، بطاقة  العروض املرئية
 متابعة
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 حركية -مهارات النفسال 5

  
 ال ينطبق

  
 

  
 
 
 
 

 خالل الفصل الدراسي:الطالب  تقويم مهامجدول  .4

، كتابة مقال، اختبار، مشروع جماعيمثال: ) مهام التقويم المطلوبة من الطالب م

 مالحظة......الخ(خطابة، تقديم شفهي، 

األسبوع 
المحدد 

 له

نسبته من 
 التقويم النهائي

 %15  ) جماعي ( االختبار الفصلي األول 1

 %10  ) فردي وجماعي ( المشاركة 2

 % 15  ) جماعي( االختبار الفصلي الثاني 3

 %10  ونشاط ) فردي وجماعي ( مسابقة 4

 %10  بحث علمي 5

 %40  ) جماعي (االختبار النهائي 5

 :همدعماألكاديمي للطالب ورشاد اإل .د

 الخاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكاديمي الهيئة التعليميةوأعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة  -1
 ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  اقدمذكر ا)
 

 .ست ساعات أسبوعية مفتوحة لكل الطالب ❑
 حتديدمواعيد إضافية مع الطالب الذين حيتاجون لذلك خارج نطاق الساعات املكتبية )املوهوبون ، الضعفاء( ❑

 
 
 

 
 مصادر التعلّم .ه

 الكتاب )الكتب ( الرئيسة املطلوبة:  :. الكتب المقررة المطلوبة -1
  1952،  1، طبريوت،  العريبدار الفكر ،  سعيد حممد اللحام، حتقيق :  أسرار البالغة: عبد القاهر اجلرجاين  ❑

 :)اليت جيب ااتحتها للطالب للرجوع إليها( ملراجع األساسيةا 

 1981محادي صمو ، التفكري البالغي عند العرب ، منشورات اجلامعة التونسية ،   ❑
 1996صالح فضل : بالغة اخلطاب وعلم النص ،الشركة املصرية العاملية للنشر ، لوجنمان ،   ❑
 . 2، منشأة املعارف ، اإلسكندرية ، مصر ، ط بني التقنية والتطور فلسفة البالغة رجاء عيد ،  ❑
 1999 لبالغة العربية أصوهلا وامتدادها ، أفريقيا الشرق للنشر ، املغرب ، لبنان ،احممد العمري ،  ❑

 

 :(وغيرها والتقارير المجالت العلمية) قائمة بمواد مرجعية أساسية. 2 
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 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  المواد. 3
 -  www.adab.com 
 www.mshaheer.com  
- www.alfaseeh.com 

 

 :واللوائح المهنية األسطوانات المدمجة، والمعاييرو ياتأخرى مثل البرمجمواد تعليمية . أي 4
 

 مواقع النظرايت اللغوية احلديثة. .

 
 

 :المطلوبةالمرافق  .و

ة والمختبرات )أي عدد المقاعد يدراسالقاعات البما في ذلك حجم من المرافق بيّن متطلبات  المقرر الدراسي  
 :(، وغيرهاالدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة قاعاتداخل ال

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها المختبرات،والمباني )قاعات المحاضرات،  .1
 

 أشرطة ممغنطة وأقراص مضغوطة. ❑
 خمتربات صوتية. ❑
 أجهزة عرض. ❑
 برامج لغوية تعليمية.  ❑
 .مكتبات مصغرة حتوي املراجع األساسية ❑

  :وغيرها( اللوحات الذكية والبرمجياتو الحاسب اآللي )أدوات عرض البيانات مصادر .2
 معامل يف القسم مزودة أبقراص مضغوطة 4مقعدا وينبغي توفري ماال يقل عن  25ال تقل سعته عنأمعمل احلاسب اآليل جيب 

 قائمة بها(:كرها، أو أرفق فاذالحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة،  مثل: مصادر أخرى )حددها-3

 برامج تدريب لغوي. ❑
 أفالم تسجيلية:فيديو وتلفاز يف قاعات جمهزة للتدريب والتطبيق. ❑

 

 
 تطويره  إجراءاتيم المقرر الدراسي ووتق .ز

 

 :من الطالب بخصوص فعالية التدريس استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة-1

 ستطالع آراء أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون املقرر ملعرفة مرئياهتم واقرتاحاهتم لتطويره.ا ❑
 لقاءات دورية مع املميزين من الطالب ملعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف يف املقرر.  ❑
  عقد مقارنة بني هذا املقرر واملقرر نفسه يف جامعات أخرى. ❑

http://www.adab.com/
http://www.mshaheer.com/
http://www.alfaseeh.com/
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 ر.استضافة أساتذة زائرين لتقومي املقر  ❑
 عقد لقاءات نصف سنوية ملناقشة سبل التطوير. ❑
 االستفادة من نظم اجلامعات املناظرة يف التطوير. ❑
 عقد ورش عمل ألساتذة املقرر. ❑

 

 يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتيجيات أخرى لتق. 2
 

 التشاور وتبادل اخلربات بني من يدرسون املقرر ذاته. ❑
 آراء الطالب قي املقرر وما شاب العملية التدريسية من أخطاء. إىل التعرف ❑
 قيام مشرفني مبالحظة قاعات الدراسة. ❑

 

 :تطوير التدريس إجراءات-3
 

 دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس . ❑
 تنظيم ورش عمل لتبادل اخلربات واآلراء بني أعضاء هيئة التدريس. ❑
 دراسي ملناقشة مشكالت الفصل السابق وطرح احللول.عقد لقاءات منظمة يف بداية كل فصل  ❑
  تشجيع أعضاء هيئة التدريس على حضور املؤمترات اهلادفة إىل تطوير األداء ❑
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التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة  إجراءات-4
االختبارات أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس مدرسين مستقلين، والتبادل بصورة دوريةً لتصحيح 

 من مؤسسة أخرى(:
❑                -  

. 
 الختبارات الشفوية املبنية على خطة واضحة.ا 
 لقيام بواجبات أساسية أو إضافية.ا 
 راجعة التصحيح الذي قام به عضو هيئة التدريس.م 
 والضعف. راءة اإلجاابت بعد التصحيح قراءة انقدة وتسجيل نقاط القوةق 
 لقيام أبنشطة مساندة.ا 
 ضاء هيئة التدريس.عأابدل اخلربات بني ت 

 
 

 

 

 

 صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها:-5
 

 
 ستطالع آراء أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون املقرر ملعرفة مرئياهتم واقرتاحاهتم لتطويره.ا 
 قاءات دورية مع املميزين من الطالب ملعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف يف املقرر.ل 
  .قد مقارنة بني هذا املقرر واملقرر نفسه يف جامعات أخرىع 

 ستضافة أساتذة زائرين لتقومي املقرر.ا 
 قد لقاءات نصف سنوية ملناقشة سبل التطوير.ع 
 لتطوير.االستفادة من نظم اجلامعات املناظرة يف ا 
 قد ورش عمل ألساتذة املقرر.ع 
 أعضاء هيئة التدريس ملعرفة طرائق كل منهم لصعوابت تدريس املقرر. نانقشات يبم 
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 أستاذ المقرر: سما
 :التوصيفتاريخ استكمال       التوقيع: 

  اسم أستاذ:
 :منسق البرنامجاسم 

 :التوصيفتاريخ استالم       التوقيع: 


