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 اللغة العربية : البرنامج

 علم البديع : المقرر

 ندي الطاهر إبراهيم اإلمام د/ : المقررمنسق 
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 : عنه بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة فأ( التعري

 ARAB  124 : المقرررمز  علم البديع : المقرر اسم - 1 .1

 ( أسبوعياً   ساعتان )  :  الساعات المعتمدة عدد - 2 .2

 اللغة العربية :ي يقدم ضمنه المقرر الدراسي ذأو البرامج ال البرنامج - 3 .3

 اللغة العربية  .5  :المقرر سلغة تدري  – 4 .4

 د/ ندي الطاهر إبراهيم اإلمام  : المقرر الدراسي منسق اسم - 5 .6

 ـ      المستوي الثاني  : أو المستوى األكاديمي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي السنة -6 .7

 : )إن وجدت(المقرر السابقة لهذا  المتطلبات - 7 .8

  يوجد ال 

  : لمقرر )إن وجدت(اآلنية لهذا ا المتطلبات - 8 .9

  يوجدال  

  : تقديم المقرر إن لم يكن داخل المبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية موقع - 9
 (ال ينطبق)

 سلوب التدريسأ – 10

  %100 : النسبة المئوية  √ محاضرات تقليدية  –أ 

  ....... % : النسبة المئوية   ، عن بعد( مختلط )تقليدي -ب 

  ترونيلكالتعلم اإل –ج 

 

 : النسبة المئوية 
% ....... 

 

  ....... % النسبة المئوية :   مراسلة  –د 

  ....... % النسبة المئوية :   أخرى -هـ 

 : مالحظات

........................................................................................................... 
 

  :األهدافب( 

 ما الهدف األساس من هذا المقرر : -1

 . لعلم البديع والمفاهيم االساسية طبيعة اللغة الفنية  تحديد -
 مباحث هذا العلم من خالل نصوص قرآنية وأحاديث نبوية وأشعار ونصوص نثرية عربية . معرفة -
 .على النصوص األدبية   البديعية مهاراتها التحليلية في تطبيق المعايير  ارتقاء -
 مسؤولية تعلمها الذاتي ونموها الشخصي والمهني واألخالقي . تحمل -
 ات النص .فك شفر اتمهار امتالك -
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  : الدراسي المقرروتحسين صف بإيجاز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير  -2

 .اختيار لجنة من أعضاء القسم تتولى مهمة تطوير المقرر وتحسينه    ـ

 . بورة الذكية أو المنصة اإللكترونية سفي عرض المقرر على اللوجية والتكنستخدام التقنية وـ ا

في االطالع على أبحاث المؤتمرات الوطنية والدولية في مجال العربية ونتائجها وتوصيفاتها ،واالستفادة منها ـ 

 عملية تطوير المقرر الدراسي .

 

 توجد في مكتبة الجامعة . التي ال وبخاصةالمراجع . المصادر و نترنت في تحصيلاستخدام اإل -

 استخدام طرائق التدريس الفاعلة في تدريس المقرر الدراسي . -  

العمل على االستفادة من نظام التعلم اإللكتروني لتحمل موضوعات المقرر الدراسي ، وإتاحتها للطالب على  -  

 موقع الجامعة . 

 : الدراسيتوصيف المقرر ج( 
 

 :تناولها مالتي سيتالموضوعات  -1

 قائمة الموضوعات
عدد 

 األسابيع
ساعات 

 التدريس

                                                                         : أوال : تمهيد ويدرس فيه
 أطوار البديع التاريخية ومكانته بين علوم البالغة .                                     

 

1 2 

مع تعريف كل قسم  ،ومعنوية  لفظية وما ينقسم من محسنات البديع ،علم تعريف ب

وبيان العالمة المميزة .                                                                             

       

1 2 

  ة: المحسنات المعنوي ثانياً 
 المقابلة ، المطابقة 

1 2 

 2 1 ةالتوري

 2 1 المبالغة 

، مراعات النظير،  المشاكلة   1 2 

تجاهل العارف                                                                 المذهب الكالمي ،  1 2 

 2 1                                       تأكيد المدح بما يشبه الذم ، تأكيد الذم بما يشبه المدح   

 2 1                                                                             اللف والنشر .            
 2 1                                   حسن التعليل ، أسلوب الحكيم                                   

 2 1  التجريد                                                                  

 ثالثا : المحسنات اللفظية                                                                       
 .الجناس وأقسامه وما يلحق به  

1 2 

 2 1                                                                                السجع وأقسامه 

 2 1                                ق مصطل  السجع في القران الكريم طالإراء العلماء في آ

جز على الصدر                                             القلب ، لزوم ما ال يلزم ،  رد الع  1 2 
 2 1 ، التشريع  الموازنة
 30 15 اإلجمالي المجموع
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  لتدريس لكل فصل دراسي(: كونات المقرر الدراسي )إجمالي عدد ساعات ام -2

 

 المحاضرة
فصول 

 دراسية
 المختبر

عملي/ميداني/      

 تدريبي
 االجمالي أخرى

ساعات 

 التدريس
 2 ال يوجد ال ينطبق ال ينطبق _ 2

الساعات 

 المعتمدة
 2 ال يوجد ال ينطبق ال ينطبق _ 2

 

 ي ًّاالطالب أسبوع ساعات التعلم المتوقع أن يستوفيها / خاصة إضافية تدريسيةساعات  -3
 ساعتان   

 

ق التقويم ائالوطني للمؤهالت ومالئمتها مع طر باإلطارمخرجات التعلم المستهدفة وفقا لمجاالت التعلم   – 4

 واستراتيجيات التدريس

 مجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت 

 )مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر(
استراتيجيات 

 التدريس
 طرائق التقويم

 :  لمعارفا 1.0

  األسئلة الشفهية       المحاضرة المفاهيم األساسية لعلم البديع . أن تصف  1.1

في النصوص القرآنية والحديث البديعية تحدد مواضع المحسنات أن  1.2

 الشريف وكالم العرب .
 االختبار التحريري  المناقشة      

 : المهارات المعرفية 2.0

  

 األسئلة الشفهية المحاضرة واإللقاء                     ا صحيًحا . ت في الكالم استخدامً المحسنا أن تستخدم 2.1

تحلل النصوص المختلفة تحليال جيدا في ضوء المحسنات  أن 2.2

 .البديعية

األورا ق البحثية           التعلم الذاتي   

 : مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية 3.0

 بانتباه إلى القضايا  المطروحة في الدرس .تصغي أن  3.1

 

 التعلم الذاتي 

  

  المشاركة في
  أورا ق بحثية اعةالق

 المناقشة والحوار التعلم الذاتي . أن تشارك الزميالت في عمل األبحاث العلمية 3.2

 : مهارات التواصل وتقنية المعلومات والمهارات العددية 4.0

   التعلم االلكتروني . في مجال الدرسأن تستخدم تقنية المعلومات في تقديم عروض  1.4
     

تقييم  –الحوار 

  األقران

 : المهارات النفس حركية 5.0



 

 
 8من  5الصفحة 

  

 ال ينطبق 5.1
 

 

 

 : خالل الفصل الدراسي تقويم الطالبمهام  لجدو. 5
 

 األسبوع مهمة التقويم 
 النسبة 

 من التقويم النهائي

1 

 
مستمرتقويم  رقة بحثية ومشاركةو  10%  

2 

 
%15    السادس        ولاألفصلي الختبار اال  

3 

 
عشر الثاني نيثاالفصلي الختبار اال  15%  

4 

 
%60 السادس عشر  نهائي الختبار اال  

%100 المجموع الُكلّي  5  

 

 : للطالب رشاد األكاديميواإلالدعم  د.
 الساعات المكتبية ، والبريد اإللكتروني )خاص بأستاذ المقرر الدراسي (يكتب اسم عضو هيئة التدريس ، و  

 الساعات اإلرشادية ) ساعتان أسبوعياً (.     

 ساعتان أسبوعياً (.الساعات المكتبية )     
 n.alemam@mu.edusa.التواصل عن طريق البريد اإللكتروني في الجامعة :     

 nada1234000@hotmail.com                 :        البريد اإللكتروني الخاص 
 

  
 

 :مصادر التعلم  ـهـ  
 : الكتب المقررة المطلوبة -1

  هـ1429 –الطبعة األولى   -مكتبة الرشد  -د/ عزة محمد جدوع    ، البديع دراسة في البنية والداللة 
 

 : المراجع الرئيسة -2

               

 هـ  1417د/ فضل حسن عباس دار الفرقان ،الطبعة الثانية عمان   ، البالغة فنونها وأفنانها 

   دار الفكر العربي   -د/ علي الجندي ،فن البديع 

   دار الرفاعي    –الطبعة الثانية  –تحقيق العوضي وطبانة  –ابن األثير   ،المثل السائر 

  م    1972-الطبعة الرابعة  –تحقيق محمد عبد الحميد –ابن رشيق القيرواني  ،العمدة 

mailto:nada1234000@hotmail.com
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 الطبعة الثالثة     –دار نهضة مصر  –د. حفني محمد شرف   بديع القرآن : ابن أبي األصبع تحقيق 

 : م 1968النجف األشرف  –تحقيق هادي شكر  أنواع الربيع في أنواع البديع : ابن معصوم 

 م1968لكاتب العربي الصبغ البديعي : د/ أحمد موسى ، دار ا           
 
 

  : بهايوصى  والمراجع التيالكتب  -3

 الدراسي المقررب المجال المقرر وب الصلة الرسائل العلمية والمجالت العلمية ذات . 

 .لخإ.....اقع اإلنترنت، مو المراجع اإللكترونية -4 -
- http://sdl.edu.sa/sdlportal/AR/Publishers.aspx 

- http://www.arabicstylistics-ju.4t.com/newonsite/ahmadN.htm 

- http://www.alfaseeh.com/vb/forumdisplay.php?f=19 
- http://www.waqfeya.com/index.php 
 
 : أخرىمواد تعليمية  -4

 /اللوائ  التنظيمية الفنية ، والمعايير / سطوانات المدمجةاإل البرامج المعتمدة على الحاسب اآللي . 
 

 

 : المرافق الالزمة و.
 : المباني -1

.لخإ، المختبرات... قاعات المحاضرات  

ـ تحتوي على : سبورة تفاعلية ومستلزماتها ـ منصة ألعضاء هيئة التدريس ـ  امترً  ( 80 ) حجم قاعة الدرس

وفي تناول المستخدم ـ إضاءة مناسبة ـ ستائر ـ مكيفات  ناسبة ، ميكروفون ـ توصيالت كهربائية م  
 مقاعد ثابتة ـ حاسب آلي .

 
 . قصىأ اد ً ح   ( مقعًدا 40) :عدد المقاعد 

 
 : مصادر الحاسب اآللي -3

 حاسب آلي .ال 

        نترنتاإلشبكة . 

 
 : أخرىمصادر  -4

 ال يوجد 
 

 

 

  :تقييم المقرر الدراسي وعمليات تطويره . ز
 : التدريسلية عاستراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فا -1

 . جلسة مع الطالبات المتعثرات 

 زات  .جلسة مع الطالبات المتمي 

http://sdl.edu.sa/sdlportal/AR/Publishers.aspx
http://sdl.edu.sa/sdlportal/AR/Publishers.aspx
http://www.arabicstylistics-ju.4t.com/newonsite/ahmadN.htm
http://www.arabicstylistics-ju.4t.com/newonsite/ahmadN.htm
http://www.alfaseeh.com/vb/forumdisplay.php?f=19
http://www.alfaseeh.com/vb/forumdisplay.php?f=19
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 استمارة تقويم المقرر الدراسي . 

 استبانة رضا الطالبات.  

 : القسماستراتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من قبل المدرس أو  -2

 . استبانة تقييم عضو هيئة التدريس للمقرر 

 تقرير عضو هيئة تدريس مناظر في القسم 

 . تقرير خبير من كلية مناظرة 

 لتقييم .ورش عمل لتطوير  أساليب ا 

 : التدريسعمليات تطوير  -3

 . ورش عمل حول تطوير أساليب التعليم والتعلم 

 ق التدريس الحديثة .ائاستخدام طر 

 
 : الطالبعمليات التحقق من معايير اإلنجاز لدى ـ 4

 . مراجعة ورقة االختبار 

 رة أو من خالل لجنة عينة من أورا ق إجابات الطالبات من خالل زمالء مناظرين من كليات مناظ ةمراجع

 رئيس القسم . قِبَلِ مجلس القسم أو من من  قِبَِل مشكلة 

 . التبادل بصورة دورية لتصحي  االختبار مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى 

 : الدراسي والتخطيط لتطويرها لية المقررعفاإجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى  -5
                                            . ة بواسطة مدرسين  مستقلينعمال الطلبأي  عينة من لتدقيق تص -
    ي  االختبارات أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرىلالتبادل بصورة دورية لتص -

 أورا ق أعمال الطالبات في قسم اللغة العربية.من  ةعين ةمراجع -

 .الخارجي التدريبية واالطالع حضور الدوراتـ  

                                                .ـــ استخدام شبكات اإلنترنت واالطالع على األبحاث المتصلة بالمقرر
 ــ تبادل الخبرات مع اآلخرين وتكثيف حضور الدورات ذات العالقة بمهمة التعليم .

 والتطوير . خطة للتحسينـ 
 ــ كتابة تقرير عن المقرر الدراسي .

 ــ مراجعة لجنة  الخطط للتوصيف .

 أقسام متشابهة . منــ مقابلة المقرر بمقررات مماثلة 

 ـــ  إقامة ورش عمل ألستاذ المقرر . 

 
 

 
 رئيس القسم األكاديمي         الدراسي منسق المقرر     

 الشهريبن فاضل د/ عبد هللا  : االسم  د/ ندي الطاهر إبراهيم اإلمام : االسم

 ................................. : التوقيع  ................................. : وقيعالت

 ....... / ....... / ....... هـ : التاريخ  هـ 1435/  12/  21 : التاريخ

 
 

  الدراسي تم اعتماد توصيف المقرر
هـ 1435/  12/  26بتاريخ  ( 4) في جلسة القسم رقم   
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