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 هـ1437 لثانيربيع ا 1طرابلس في : 
 م11/1/2016الموافق 

 

 

 الخطة الدراسية 

 21251 (1مقرر البالغة )

 اريد. صالح الدين الهو   /الكتاب المقرر : محاضرات في البالغة العربية 

 راسي :الفصل الد م 2018 – 2017هـ /  1439 – 1438 العام الجامعي : 

 أستاذ المادة :  د.صالح الدين الهواري

 عدد الساعات المعتمدة:

 عملي  نظري  عدد ساعات التدريس 

45 40 5 

 : وصف المقرر : أولاً

لم ف بعهو أحد مقررات كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ، ويشتمل على تعري

نه صلة ألهم فنوالبيان العربي في نشأته وتطوره ، وعلى دراسة تحليلية مف

 وأساليبه.

 : أهداف المقرر :ًثانياا

 يهدف هذا المقرر إلى تمكين الطالب من :

لتعرف إلى أساليب البيان العربي في القرآن الكريم ، والحديث النبوي ا-

 الشريف، وآداب العرب .

شرح وكتساب مهارات البيان العربي ، وتوظيفها في مجاالت الكتابة والخطابة ا-

 وفهمها . النصوص

 ة .دمة اللغة العربية الفصحى ، من خالل الفهم الدقيق ألساليبها البيانيخ-

 : محتوى المقرر : ثالثاا

 ساعة واحدة  الفصاحة -

 ساعة واحدة  البالغة -

 ساعة واحدة  ره علم البيان في نشأته وتطو-

 فنون علم البيان -

 التشبيه -1

 *أركانه 

 الطرفان -

 األداة -

 الشبه  وجه-

 

 

 

 ساعتان 

 ساعة واحدة 

 ساعتان 
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 *أقسامه 

 من حيث الطرفان -

 من حيث األداة -

 من حيث وجه الشبه -

 التشبيه الضمني -

 التشبيه التمثيلي -

 

 ساعتان 

 ساعة واحدة 

 ساعة واحدة 

 ساعتان 

 ساعتان 

 ساعتان  *أغراض التشبيه 

 *التشبيه في القرآن الكريم ) التشبيهات العامة ( 

 *التشبيه في الحديث النبوي الشريف

 ساعتان

  ساعة واحدة

 ثالث ساعات  *حقول التشبيه في القرآن الكريم 

 االستعارة -2

 *أقسامها 

 االستعارة التصريحية -

 االستعارة المكنية -

 االستعارة األصلية -

 االستعارة التبعية -

 تعارة باعتبار المالئم *االس

 االستعارة المرشحة -

 االستعارة المجردة -

 االستعارة المطلقة -

 

 

 ساعة واحدة 

 ساعة واحدة 

 ساعة واحدة 

 ساعة واحدة

 

 ساعة واحدة 

 ساعة واحدة 

 ساعة واحدة  

 المجاز -3

 *أقسامه :

 المجاز العقلي -1

 عالقات المجاز العقلي -

 المجاز المرسل -2

 المجاز المرسل عالقات -

 

 

 

 ثالث ساعات 

 

 

 ثالث ساعات 

 الكناية : -4

 *أقسامها 

 كناية الصفة -

 كناية الموصوف -

 كناية النسبة -

 

 

 ساعة واحدة 

 ساعة واحدة 

 ساعة واحدة 

 : األساليب واألنشطة : رابعاا

 الكناية ( تدريبات حول فنون البيان األربعة ) التشبيه ، االستعارة ، المجاز ،

 : التقويم : ًخامساا

 درجة 100االمتحان النهائي :
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 المراجع : سادساا

 علم البيان : د.عبد العزيز عتيق -

 حمد محمد المراغي أعلوم البالغة : -

 عن علمي البالغة والعروض : د. ياسين األيوبي  كشف الغموض-

 


