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الخطة الدراسية
مقرر البالغة (21351)2
الكتاب المقرر  :محاضرات في البالغة العربية – د.صالح الدين الهواري
 1439 – 1438هـ  2018 – 2017 /م
الفصل الدراسي :
العام الجامعي :
أستاذ المادة  :د.صالح الدين الهواري
عدد الساعات المعتمدة:
عملي
نظري
عدد ساعات التدريس
8
52
60
أوالً  :وصف المقرر :
هو أحد مقررات كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية  ،ويشتمل على تعريف
بعلمي المعاني والبديع في نشأتهما وتطورهما  ،وعلى دراسة تحليلية مفصلة
ألهم فنونهما وأساليبهما البالغية .
ثانيًا  :أهداف المقرر :
يهدف هذا المقرر إلى تمكين الطالب من :
التعرف إلى فنون علمي المعاني والبديع في القرآن الكريم  ،والحديث النبويالشريف ،وآداب العرب .
اكتساب مهارات علمي المعاني والبديع  ،وتوظيفها في مجاالت الكتابةوالخطابة وشرح النصوص وفهمها .
خدمة اللغة العربية الفصحى باالستناد إلى الفهم الدقيق ألساليبها البالغية .ثالث ًا  :محتوى المقرر :
ساعة واحدة
أوالً  :علم المعاني في نشأته وتطوره
-1الخبر :
ساعتان
تعريفه وأغراضه ومؤكداتهساعتان
أغراضه البالغية-2اإلنشاء :
ساعة واحدة
تعريفه وأقسامهساعتان
األمرساعتان
النهيساعتان
االستفهام1

ساعة ونصف
ساعة ونصف

التمنيالنداء-3الفصل والوصل :
مواضع الفصلمواضع الوصل-4المسند والمسند إليه ومواضعهما
أحوال المسند والمسند إليه-1الحذف
حذف المسند إليه :-حذف المسند :

ساعة واحدة
ساعة واحدة
ساعتان

ساعتان
ساعتان

-2الذكر
ذكر المسند إليه-ذكر المسند

ساعتان
ساعتان

-3التقديم والتأخير :
تقديم المسند إليه :تقديم المسند :-5اإليجاز واإلطناب والمساواة
ثانيًا  :علم البديع :
علم البديع في نشأته وتطورهالمحسنات البديعية المعنوية :
المطابقةالمقابلةالتوريةالمبالغة والغلو واإلغراقاإليغال والتتميماللف والنشر والرجوعتأكيد المدح بما يشبه الذم  ،والمذهب الكالميمراعاة النظير  ،وتجاهل العارفالمحسنات البديعية اللفظية :
الجناسالسجع  ،ورد العجز على الصدررابعًا  :األساليب واألنشطة :
تدريبات حول فنون علمي المعاني والبديعخامسًا  :التقويم
االمتحان النهائي  100:درجة
2

ساعة واحدة
ساعة واحدة
ثالث ساعات
ساعة واحدة
ساعة ونصف
ساعة ونصف
ثالث ساعات
ثالث ساعات
ساعة ونصف
ساعة ونصف
ساعة ونصف
ساعة واحدة
ثالث ساعات
ساعة واحدة

سا  :المراجع :
ساد ً
علم المعاني  :د.عبد العزيز عتيقعلم البديع  :د .عبد العزيز عتيقعلوم البالغة  :أحمد محمد المراغي-كشف الغموض عن علمي البالغة والعروض  :د .ياسين األيوبي
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