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 : عنه بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة فأ( التعري

 ARAB  223 : المقرررمز  (2) علم البيان : المقرر اسم - 1 .1
 ( )ساعتان  :  الساعات المعتمدة عدد - 2 .2

 ة العربيةاللغ  : ي يقدم ضمنه المقرر الدراسيذأو البرامج ال البرنامج - 3 .3

 اللغة العربية  .5  : قررالم لغة تدريس  – 4 .4

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

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

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

 1علم البيان   ARAB  213 

  : نية لهذا المقرر )إن وجدت(اآل المتطلبات - 8 .9

 الينطبق 

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

 سلوب التدريسأ  – 10

  %100 : النسبة المئوية  √ محاضرات تقليدية  –أ 

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

  لكترونيلتعلم اإلا  –ج 

 

  % : النسبة المئوية 

 

 

 

 

 

 ةمراسل  –د 

  ....... % : النسبة المئوية  

  ....... % : النسبة المئوية   خرىأ -هـ 

 : مالحظات

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

 

  :دهدا األب( 

 ما الهدف األساس من هذا المقرر : -1

 طبيعة اللغة الفنية وخصائص التراكيب البالغية . تحديد -
 مباحث هذا العلم من خالل نصوص قرآنية وأحاديث نبوية وأشعار ونصوص نثرية عربية . معرفة -
 . على النصوص األدبية  بالغيةمهاراتها التحليلية في تطبيق المعايير ال ارتقاء -
 مسؤولية تعلمها الذاتي ونموها الشخصي والمهني واألخالقي . حملت -
 ات النص .فك شفر اتمهار امتالك -
 
 

 

 

 

 



 

 
 8من  3الصفحة 

 

  .الدراسي  المقرروتحسين صف بإيجاز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير  -2

 تصفح اإلنترنت  : ضافية مثلإأن تبحث الطالبة عن مراجع  -
 . علمذا الأن تطلع على األبحاث الجديدة في ه -
 . لة في تدريس المقررعق التدريس الفاائاستخدام طر  -
، واالستفادة منها العربيةث ونتائج وتوصيات المؤتمرات الوطنية والدولية في مجال ابحأطالع على اال -

 في عملية تطوير المقرر.
تاحتها للطالعمل على االستفادة من نظام التعلم اإللكتروني لتحميل موضوعات المقرر و ـــــ        على موقع  اتلباا 

  .الجامعة 

 

 : الدراسيتوصيف المقرر ج( 
 

 : تناولها التي سيتمالموضوعات  -1

 قائمة الموضوعات
عدد 

 األسابيع
ساعات 

 التدريس

 2 1 نشأة وتطور المجاز 

. الحقيقة اللغوية والمجاز اللغوي : تعريف كل من   1 2 

 2 1 هما . قسما المجاز اللغوي والعقلي ، والفرق بين
 2 1 المجاز المرسل وعالقاته .
 2 1 المجاز المرسل وعالقاته .

 2 1 االستعارة التصريحية
 2 1 . ، الفرق بين االستعارة والكذب  االستعارة مجاز لغوي ال عقلي

 2 1 تقسيم االستعارة باعتبار الطرفين والجامع
 2 1 والخاصية  قرينة االستعارة ، االستعارة العامية

) مطلقة ، مرشحة ، مجردة ( . المالئم  تعارة باعتبارأقسام االس  1 2 

داخلية ( ‘ خارجية  االستعارة باعتبار الخارج )   1 2 

. االستعارة المكنية  1 2 

 2 1 االستعارة المعيبة والمبتكرة

 2 1 : اقسامها و  الكناية ـثانيا 
 2 1 ة  .، كناية عن نسب ، كناية عن موصوف كناية عن صفة

 30 15 اإلجمالي المجموع

 

  :  مكونات المقرر الدراسي )إجمالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي( -2

 

 المحاضرة
فصول 

 دراسية
 مادة الدرس 

عملي/ميداني/      

 تدريبي
 جماليإلا أخرى
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ساعات 

 التدريس
 2 ال يوجد ال ينطبق ال ينطبق 1 2

الساعات 

 المعتمدة
 2 ال يوجد ينطبقال  ال ينطبق 1 2

 

 

 ي ًّاساعات التعلم المتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوع / خاصة إضافية تدريسيةساعات  -3
 ساعتان

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

 واستراتيجيات التدريس.
 

 مؤدهالتالوطني لل اإلطارمجاالت  
 للمقرر(التعلم المستهدفة  )مخرجات

 ق التقويمائطر استراتيجيات التدريس

  المعار  1.0

 االختبار التحريري. المناقشة المحاورة .لفنية وخصائص التراكيب البالغية طبيعة اللغة ا أن تذكر 

 المالحظة األنشطة

من خالل نصوص قرآنية وأحاديث  أن تحدد مباحث علم البيان 1.2

 .وأشعار ونصوص نثرية عربيةنبوية 
 التعلم الذاتي .

 والمحاضرة

 االختبار التحريري

.المالحظة األنشطة  

  المهارات المعرفية 2.0

 أسئلة شفوية وتحريرية   المناقشة   والحوار تحليال بالغيا كامال . النصوص األدبية  حللتأن  2.1

ن خالل معرفة أن تكشف أسرار الجمال في النصوص األدبية م 2.2

 مباحث علم البيان .

 بحثية .أوراق  المحاضرة والحوار
 أسئلة تحريرية

  مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية 3.0

3.1   

 تصغي بانتباه إلى القضايا المطروحة في الدرس .أن 
 التعلم الذاتي .

 

 المالحظة المباشرة 
 المشاركة في القاعة

بحثيةأوراق  التعلم الذاتي ت في عمل األبحاث العلمية المطلوبة  .تشارك الزميالأن  3.2  

4.0 
                       مهارات التواصل وتقنية المعلومات والمهارات العددية

          

تستخدم تقنية المعلومات في تقديم عروض تقديم في مجال أن  4.1

 الدرس. 
. التعليم االلكتروني       المناقشة والحوار . 

تقييم األقران    

 : المهارات النفس حركية 5.0

   ال ينطبق  5.1
 
 

 : خالل الفصل الدراسي تقويم الطالبمهام  لجدو. 5
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 األسبوع مهمة التقويم 
 النسبة 

 من التقويم النهائي

1 

 
%10 تقويم مستمر تكليفات ( –واجبات  –أوراق بحثية ) تمرينات   

2 

 
%15 السادس           االختبار الفصلي األول  

3 

 
%15 الثاني عشر االختبار الفصلي الثاني  

4 

 
%60 السادس عشر  االختبار النهائي   

%100  المجموع الُكلّي 5  

 

 

 : د. الدعم واإلرشاد األكاديمي للطالب
 دراسي (يكتب اسم عضو هيئة التدريس ، والساعات المكتبية ، والبريد اإللكتروني )خاص بأستاذ المقرر ال  

 الساعات اإلرشادية ) ساعتان أسبوعياً (.     

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

 nada1234000@hotmail.com:                         البريد اإللكتروني الخاص 
 

  
 

 :مصادر التعلم   ـ دهـ 
 : الكتب المقررة المطلوبة -1

    هـ1431الطبعة األولى  ، دار النشر الدولي –الرياض  –د/ عزة أحمد مهدي : علم البيان  تيسير 
 

 : المراجع الرئيسة -2
 زويني قالخطيب ال :اإليضاح  -
 م1991،تحقيق محمد شاكر دار المدني  –عبد القاهر الجرجاني : أسرار البالغة  -
 الخانجي،عبد السالم هارون  /تحقيق –البيان والتبيين : الجاحظ  -
 نجلو المصريةمكتبة اإل –ابالبيان العربي : بدوي طباط -
 دار المعارف –د/ شوقي ضيف  :البالغة تطور وتاريخ  -
 م1974علم البيان في ضوء أساليب القرآن : عبد الفتاح الشين دار المعارف  -
 م1977 –التعبير البياني : د/ شفيع السيد مكتبة الشباب  -
 م1987المجمع العلمي العراقي  –معجم المصطلحات البالغية : أحمد مطلوب  -
 م1988دار المنارة جدة  – امعجم البالغة العربية : بدوي طباطب -

 
  

 

mailto:nada1234000@hotmail.com
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  : بهايوصى  والمراجع التيالكتب  -3

   بالمقرر الدراسي. المجال الصلة و في ذاتالرسائل العلمية والمجالت العلمية  
 

 : لخإ، مواقع اإلنترنت... المراجع اإللكترونية -4

 http://shamela.ws/ 

 http://www.waqfeya.com/index.php 

 http://sdl.edu.sa/sdlportal/AR/Publishers.aspx 

 
  أخرى : مواد تعليمية -5

 . البرامج المعتمدة على الحاسب اآللي/ اإلسطوانات المدمجة ، والمعايير / اللوائح التنظيمية الفنية 
 
 

 : المرافق الالزمة و.
 : المباني -1

 إلى تة في القاعة إلتاحة الفرصة لعمل أنشطة التعلم التعاوني التي تحتاجيراعى وجود مقاعد غير ثاب 

 بصفٍة مستمرٍة. المقاعد تعديلإعادة 

 ـ تحتوي على : سبورة تفاعلية ومستلزماتها ـ منصة ألعضاء هيئة  امترً  ( 80)  الدرس  ةحجم قاع

م ـ إضاءة مناسبة ـ ستائر ـ وفي تناول المستخد ناسبة ،التدريس ـ ميكروفون ـ توصيالت كهربائية م

 مكيفات .

 . مقاعد ثابتة ـ حاسب آلي 

 بجهاز عرض  قاعة الدرس، مع تزويد  في القاعة اطالبً ( 40)  عن البيراعى أال يزيد عدد الطData 
show. 

 : مصادر الحاسب اآللي -3

 لي .اآلحاسب ال 

  نترنت.اإلشبكة  
 
 : أخرىمصادر  -4

  ال يوجد 

 
 

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

  . جلسة مع الطالبات المتعثرات 

 .  جلسة مع الطالبات المتميزات 

 استمارة تقويم المقرر الدراسي . 

 .استبانة رضا الطالبات 
 

 : القسمقبل المدرس أو استراتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من  -2

http://shamela.ws/
http://www.waqfeya.com/index.php
http://www.waqfeya.com/index.php
http://sdl.edu.sa/sdlportal/AR/Publishers.aspx
http://sdl.edu.sa/sdlportal/AR/Publishers.aspx
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 . استبانة تقييم عضو هيئة التدريس للمقرر 

 . تقرير عضو هيئة تدريس مناظر في القسم  

 . تقرير خبير من كلية مناظرة 

 : التدريسعمليات تطوير  -3

 . ورش عمل حول تطوير أساليب التعليم والتعلم 

 التدريس لحرص على حضور الدورات التدريبية  لتنمية قدرات أعضاء هيئةا. 

 تطوير التدريس في ضوء آراء الطالب. 

 : الطالبعمليات التحقق من معايير اإلنجاز لدى ـ 4

 االمتحان .  ةمراجعة ورق 

 . مراجعة عينة من أوراق إجابات الطالبات 

 يح االختبار مناصفة مع زميل آخرلتص. 

 مراجعة النتائج من خالل زميل آخر. 

 : الدراسي والتخطيط لتطويرها لية المقررعفاورية لمدى إجراءات التخطيط للمراجعة الد -5
 كتابة تقرير عن المقرر الدراسي .ـ        

 العمل على مراجعة توصيف المقرر كل عام لمواكبة التطورات الحديثة.ـ        
  للتحسين والتطوير .مراجعة لجنة الجودة ـ        
 بالتوصيف.فيما يتعلق  ما يستجدعلى كل  التعرفـ        

                                            . عمال الطلبة بواسطة مدرسين  مستقلينأيح عينة من لتدقيق تص -
    يح االختبارات أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرىلالتبادل بصورة دورية لتص - 
 قسم.الأوراق أعمال الطالبات في من  ةعين ةمراجع -    

 .الخارجي التدريبية واالطالع حضور الدوراتـ      

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

 الخطط والنظام الدراسي للتوصيف . ــ مراجعة لجنة    

 ــ مقابلة المقرر بمقررات مماثلة من أقسام متشابهة .    

 ـــ  إقامة ورش عمل ألستاذ المقرر .    

 
 رئيس القسم األكاديمي         منسق المقرر الدراسي     

 د. عبدهللا بن فاضل الشهري  : االسم  اإلمام ندي الطاهر إبراهيم.د : االسم

 ................................. : التوقيع  ................................. : التوقيع

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

 
 

  الدراسي تم اعتماد توصيف المقرر

دهـ 1435/  12/  26بتاريخ  (  4) في جلسة القسم رقم   
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