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 :مقرر توصيف

 جامعة االندلس
 للعلوم والتقنية

 وحدة ضمان الجودة 

 

Republic of Yemen 

Alandalus University 
 

Quality Assurance Unit 

 

 2البالغة قسم:  (2البالغة )  : مقرر  توصيف اآلداب والعلوم اإلنسانية  كلية: 

 

  

 : علومات العامة عن المقررأوال: الم

 ( 2بالغة )ال :اسم المقرر  .1
 3202226 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .1

 اإلجمالي تدريب عملي سمنار محاضرة

3 - - - 3 

 الثانيالمستوى الثاني، الفصل  المستوى والفصل الدراسي:  .4
 ال يوجد :()إن وجدتالمقرر السابقة لدراسةالمتطلبات   .5
 ال يوجد :(وجدت )إنلدراسة المقررالمتطلبات المصاحبة   .6
 البكالوريوس :المقررفيها تدريس يتم /التي البرنامج  .7
 العربية لغة تدريس المقرر:  .8
 انتظام نظام الدراسة:  .9
 فصلي أسلوب الدراسة في البرنامج:  .11
 الجامعة :مكان تدريس المقرر  .11
       اسم معد مواصفات المقرر:  .12

  تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:  .11
 

 

 

 وصف المقرر:ثانيا: 

وأثره  ،مفهوم علم المعاني وجهود العلماء العرب فيه يتضمنيتناول هذا المقرر موضوعات علم المعاني المختلفة، اذ 
مؤكييدات الخبيير، ا سييام و فييي المييالم والمصييالمات المتعلقيية مييه، ويتضييمن المقييرر ىقسيييم المييالم  ليي  الخبيير وا ن يياء، 

 .المساواة  ،والوصل، االيجاز واالطناباالن اء، الالبي وغير الالبي، الفصل 

 مخرجات التعلم:ثالثا: 

 عل  أن: ن يكون  ادرا  الاالب عند اكمال المقرر بنجاح أ يتو ع من
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 :مقرر توصيف

 المعرفة والفهم:مخرجات 
 - A1مه يمدد مفهوم علم المعاني والمصالمات المتعلقة. 
- A2 يظهر المعرفة ممادة علم المعاني وي رح موضوعاىها. 
- A3 ( علم المعاني2( علم البيان، البالغة )1يميز بين مباحث البالغة ). 

 المهارات الذهنية:
- b1 بيات ال عرية ويستنتج شواهدها البالغية المتعلقة مموضوعات علم المعانية واأليملل اآليات القرآني. 
 - b2( 2يبتمر جمال  أدبية ذات صلة مموضوعات البالغة). 

 المهنية:المهارات العملية 
- C1 ي ارك في ىقديم ىقارير ىتضمن اعجاز القرآن من مباحث علم المعاني. 
- C2  جهود العلماء المسلمين في ىمديد موضوعات البالغة العربية، ومؤلفاىهم مبنيا  يرىب. 

 المهارات العامة:
- d1 البالغة في االعجاز القرآني يتفاعل مكفاءة مع زمالئه من خالل التمليفات الجماعية سعيا   براز أهمية علم. 
- d2  علميةيلقي نصه مكتوبا  يتضمن مباحث البالغة في مناسبة. 

 

 التدريس والتقويم مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجياترابعا: 

  :التدريس والتقويم مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتيجيةأوال: 
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس  والفهممخرجات المقرر / المعرفة 

 - A1 يمدد مفهوم علم المعاني والمصالمات المتعلقة
 مه.

المماضرة ، الموار 
 والمنا  ة

 .االختبارات التمريرية وال فهية
 األسئلة القصيرة.

- A2  يظهر المعرفة ممادة علم المعاني وي رح
 موضوعاىها.

 ا لقاء من  بل الاالب 
التماليف الفردية 

 والجماعية

االختبارات  -االختبارات
 التمريرية.

 .ىقييم التماليف 
- A3 ( علم البيان، 1يميز بين مباحث البالغة )

 ( علم المعاني.2البالغة )
 -الموار والمنا  ة

 التقارير.
 التعليم التعاوني.

األسئلة القصيرة واالختبارات 
 .ال فهية

 ىقييم التقارير.
 

 التدريس والتقويم:                                                      مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( باستراتيجية خامسا:

 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية 

- b1 بيات ال عرية ويستنتج يملل اآليات القرآنية واأل
 شواهدها البالغية المتعلقة مموضوعات علم المعاني.

التمليفات الجماعية 
 والفردية.

االختبارات  -ىقييم التمليفات
 التمريرية.
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 :مقرر توصيف

 .األسئلة ال فهية .الموار والمنا  ة
 األسئلة القصيرة.

 - b2 يبتمر جمال  أدبية ذات صلة مموضوعات البالغة
(2.) 

، الموار والمنا  ة
 التقارير.
 من  بل الاالبالعرض 

 ، ىقييم التقارير.األسئلة القصيرة
 ىقييم العرض

 

 :التدريس والتقويم باستراتيجية مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية( :سادسا
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس مخرجات المقرر 

- C1  ي ارك في ىقديم ىقارير ىتضمن اعجاز القرآن
 من مباحث علم المعاني.

التمليفات الفردية 
 .والجماعية
 الم روع.

 .ىقييم التمليفات
 األسئلة القصيرة.

 المالحظة.
- C2  يرىب زمنا  جهود العلماء المسلمين في ىمديد

 موضوعات البالغة العربية، ومؤلفاىهم.
 .ا لقاء من  بل الاالب

 التمليفات.
 .ىقيم ا لقاء

 ىقييم التمليفات.
                                                            :التدريس والتقويم ةمواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجي: سابعا 

 التقويماستراتيجية  استراتيجية التدريس المهارات المهنية والعمليةمخرجات المقرر/ 

- d1  يتفاعل مكفاءة مع زمالئه من خالل التمليفات
الجماعية سعيا   براز أهمية علم البالغة في االعجاز 

 القرآني.

 .من  بل الاالب العرض
 التقارير.

 .ىقيم ا لقاء
 ىقييم التقارير.

- d2  يلقي نصه مكتوبا  يتضمن مباحث البالغة في
 مناسبة مجتمعية.

 الجماعيةالتمليفات 
 والفردية.

 .ىقرير انجاز المالحظة

 

 

مواضوعات المقرر الرئيسة والفرعية )النظرية والعملية( وربطها بمخرجات التعلم المقصودة للمقرر : ثامنا

 مع تحديد الساعات المعتمدة لها.  

 وحدات /مواضيع محتوى المقرر

 الجانب النظري والعملي                                                          أوال:

 المواضيع التفصيلية وحدات/ موضوعات المقرر الرقم
عدد 

 األسابيع

الساعات 

 الفعلية

مخرجات تعلم 

 المقرر

1 

الوحدة األول : المفاهيم 
 والمصالمات

مفهوم علم المعاني، الفصاحة،  -
األدبي، الخاابي،  –األسلوب، العلمي 

ن أة علم المعاني، جهود العلماء في 
أثر علم  -ىمديد مباحث علم المعاني
 المعاني في بالغة المالم

2 6 A1,A2 
A3, C2 
d3 
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 :مقرر توصيف

2 

الوحدة الثانية: ىقسيم 
المالم  ل  الخبر 

 واالن اء

 الخبر، أنواعه، أغراض الخبر.  -
 مؤكدات الخبر. -1
 خروج الخبر عن معناه األصلي.  -2
 أ سام االن اء. -3
 االن اء الالبي واالن اء غير الالبي -4

2 6 A1,A3 
 
d2 

1 

الوحدة الثالثة: أساليب 
 االن اء الالبي

األمر، مفهومة، خروج األمر عن  -
 معناه األصلي.

النهي، مفهومة، خروج النهي عن  -
 معناه األصلي.

االستفهام، مفهومة، أدواىه، خروج  -
 االستفهام عن المعن  األصلي.

النداء، مفهومه، حروفه، خروج النداء  -
 عن المعن  األصلي.

التمني، مفهومه، خروج التمني عن  -
 .األصليالمعن  

3 6 A1, A2, A3 
b1, C1 
d1 

4 

: أحوال الوحدة الخامسة
 الجملة

 الموضوعات التفصيلية
 التعريف والتنمير. -
 الذكر والتأخير. -
 التقديم والتأخير. -
 المسند. ىقديم المسند  ليه، ىقديم -

2 6 A2,B1, B2 
d1, d2 

5 

الوحدة السادسة: القصر 
 الفصل والوصل

 طرق القصر -مفهوم القصر -
ىقسيم القصر ممسب المقيقة  -

 واالضافة.
 ىقسيم القصر ماعتبار طرفية. -
 طرق القصر. -
 مفهوم الوصل والفصل. -
موضع الفصل وجوبا ، مواضع  -

 الوصل وجوبا .

2 6  
A1, A2 
B1, C1 
d1,d2 

 A1, A2 6 1 مفهوم االيجاز واالطناب والمساواة. -يجاز الوحدة السامعة: ا  6
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 :مقرر توصيف

 ا سام االيجاز، ال واهد البالغية. - طناب والمساوةوا 
 أنواع االطناب واغراضه البالغية. -
 المساواة، أهميتها البالغية -

B1, B2 
C1,d1 
d2 

  36 12 إجمالي األسابيع والساعات

 

 

 التدريس:استراتيجية : تاسعا

 محاضرات.

 .في المكتبة نشاطتطبيق 

 وتكليفات.واجبات 

 .مناقشة جماعية

 .تكاليف جماعية

 

I. :التعيينات والتكليفات 
 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم التكليف/النشاط الرقم

تحديد الدراسات البالغية  1

األولى وجهود العلماء 

 العرب

A1,A3, b1, b2, C1, d1 4 4 

بالغة القرآن في الكالم أثر  2

 ووجوب االعجاز فيها
A2, b1, C1,d1, d2 6 4 

موازنة بين موضوعات  3

 (6البالغة والبالغة )
A1,A3, b2, C1, d1 9 4 

 تقويم التعلم:: عاشرا

 الدرجة  األسبوع يموالتقأنشطة  الرقم
نسبة الدرجة إلى درجة  

  يم النهائيوالتق
 المخرجات التي يحققها

1 

 اختبار منتصف الفصل
 

 A1,A2, A3 22 22 اسابيع 6معد مضي 
B1, B3 
C3 

2 

 B1, B2 11 11 معد منتصف الفصل التقارير والتمليفات
B3, C1 
C2, C3 

3 

أخر الفصل حسب  االختبار النهائي
 التقويم الجامعي

62 62 A1, A3 
B1, B3 
C2, C3 
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 :مقرر توصيف

  %111 111  المجموع 

 :تعلملمصادر االحادي عشر: 

 )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.
 : ) ال تزيد عن مرجعين( ةجع الرئيساالمر

 علم المعان، أ.د. عبدالعزيز عتيق، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، )د.ت(.في البالغة العربية  -1
 م.2212المتفوق، صنعاء، علم المعاني في البالغة العربية، أ.د. خالد الغزالي، مطبعة  -2

 المساعدةالمراجع 

 أسرار البالغة، عبدالقاهر الجرجاني، تحقيق عبدالمنعم خفاجي، مكتبة اإليمان، القاهرة. -1
 .م1811البالغة العربية، د. أحمد مطلوب، بغداد,  -2

 وإنترنت:    )إن وجدت( مواد إلكترونية

 اللغة العربية، أ.د. محمد الغامدي على الشبكة العنكبوتية. موقع -1
 

 

 الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر.: الثاني عشر
 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

 الحضور والغياب:  .1
 ل ؤن الاالب ويمرم من دخول امتمان المادة النهائي. من المماضرات بدون عذر يرفع اسمه %21 ذا ىغيب الاالب 

 الحضور المتأخر:  .2
 يمنع الاالب من دخول المماضرة اذا ىمرر حضوره المتأخر اكثر من مرة.

 ضوابط االختبارات واالمتحانات:  .1
 كما في الالئمة.

 التكليفات / المهام والمشاريع:  .4
 الاالب التماليف في الممدد من  بل أستاذ المادة وىعتبر غير مقبولة معد الو ت الممدد. يسلم

  :الغش  .5
 يمرم من مقرر الغش ومادة  بل ومادة معد.

 : االنتحال  .6
 يفصل سنة من الدراسة.

  :أخرى  سياسات  .7
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 :مقرر توصيف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ( 6البالغة )خطة مقرر: 
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 :مقرر توصيف

 

I. عن مدرس المقرر معلومات: 

 االسم  / أسبوعيا(1)  الساعات المكتبية

 المكان ورقم الهاتف  السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

يالبريد اإللكترون         

 
 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 ( 2بالغة )ال :اسم المقرر  .1
 3202226 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدريب عملي سمنار نظري

3 -   3 
 الثانيالمستوى الثاني، الفصل  المستوى والفصل الدراسي:  .4
 ال يوجد :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت  .5
 ال يوجد (:المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر)إن وجدت  .6
 البكالوريوس :التي يتم فيها تدريس المقرر البرنامج/ البرامج  .7
 العربية :لغة تدريس المقرر  .8
 الجامعة مكان تدريس المقرر:   .9

11.  - - 
11.  - - 

 
III. المقرر الدراسي:  وصف 

عل  مفهيوم عليم المعياني وجهيود العلمياء العيرب فييه  منضوعات علم المعاني المختلفة، اذ يتيتناول هذا المقرر موض
وأثره في المالم والمصالمات المتعلقة مه، ويتضمن المقرر ىقسيم المالم  ل  الخبر وا ن ياء، مؤكيدات الخبير، ا سيام 

 المساواة. -االن اء، الالبي وغير الالبي، الفصل والوصل، االيجاز واالطناب 

  
IV. التعلم المقصودة للمقرر: مخرجات 

 عل  أن: ن يكون  ادرا  الاالب عند اكمال المقرر بنجاح أ يتو ع من
 المعرفة والفهم:مخرجات 
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 :مقرر توصيف

 - A1يمدد مفهوم علم المعاني والمصالمات المتعلقة مه. 
- A2 يظهر المعرفة ممادة علم المعاني وي رح موضوعاىها. 
- A3 ( علم 1يميز بين مباحث البالغة )( علم المعاني2البيان، البالغة ). 

 المهارات الذهنية:
- b1 يملل اآليات القرآنية واالبيات ال عرية ويستنتج شواهدها البالغية المتعلقة مموضوعات علم المعاني. 
 - b2( 2يبتمر جمال  أدبية ذات صلة مموضوعات البالغة). 

 المهارات العملية المهنية:
- C1  ىتضمن اعجاز القرآن من مباحث علم المعانيي ارك في ىقديم ىقارير. 
- C2 يرىب زمنا  جهود العلماء المسلمين في ىمديد موضوعات البالغة العربية، ومؤلفاىهم. 

 المهارات العامة:
- d1 يتفاعل مكفاءة مع زمالئه من خالل التمليفات الجماعية سعيا   براز أهمية علم البالغة في االعجاز القرآني. 
- d2 يلقي نصه مكتوبا  يتضمن مباحث البالغة في مناسبة مجتمعية. 

  

V. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري

 األسبوع المواضيع التفصيلية وحدات المقرر الرقم
الساعات 

 الفعلية

1.  

الوحدة األول : المفاهيم 
 والمصالمات

 –مفهوم علم المعاني، الفصاحة، األسلوب، العلمي  -
األدبي، الخاابي، ن أة علم المعاني، جهود العلماء في 

أثر علم المعاني في بالغة  -ىمديد مباحث علم المعاني
 المالم

2 6 

2.  

الوحدة الثانية: ىقسيم المالم 
  ل  الخبر واالن اء

 الخبر، أنواعه، أغراض الخبر.  -
 مؤكدات الخبر. -1
 خروج الخبر عن معناه األصلي.  -6
 أ سام االن اء. -7
 االن اء الالبي واالن اء غير الالبي -8

2 6 

3.  

الوحدة الثالثة: أساليب 
 االن اء الالبي

 األمر، مفهومة، خروج األمر عن معناه األصلي. -
 النهي، مفهومة، خروج النهي عن معناه األصلي. -
االستفهام، مفهومة، أدواىه، خروج االستفهام عن  -

 المعن  األصلي.

3 6 
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 :مقرر توصيف

النداء عن المعن  النداء، مفهومه، حروفه، خروج  -
 األصلي.

 التمني، مفهومه، خروج التمني عن المعن  األصلي. -

4.  

الوحدة الخامسة: أحوال 
 الجملة

 الموضوعات التفصيلية
 التعريف والتنمير. -
 الذكر والتأخير. -
 التقديم والتأخير. -
 ىقديم المسند  ليه، ىقديم المسند. -

2 6 

5.  

الوحدة السادسة: القصر 
 الفصل والوصل

 طرق القصر -مفهوم القصر -
 ىقسيم القصر ممسب المقيقة واالضافة. -
 ىقسيم القصر ماعتبار طرفية. -
 طرق القصر. -
 مفهوم الوصل والفصل. -
 موضع الفصل وجوبا ، مواضع الوصل وجوبا . -

2 6 

6.  

الوحدة السامعة: ا يجاز 
 وا طناب والمساوة

 مفهوم االيجاز واالطناب والمساواة. -
 ال واهد البالغية.ا سام االيجاز،  -
 أنواع االطناب واغراضه البالغية. -
 المساواة، أهميتها البالغية -

1 6 

 36 12 إجمالي األسابيع والساعات
 

 استراتيجية التدريس

  .1 محاضرات.

  .2 .نشاط في المكتبةتطبيق 

  .1 وتكليفات. واجبات منزلية

  .4 وفردية. مناقشة جماعية

  .5 ومشروعات. تكاليف جماعية

 
 

VI. :التكليفات / المهام 

 )إن وجدت(الدرجة  األسبوع التكليف/النشاط الرقم

 4 4 تحديد الدراسات البالغية األولى وجهود العلماء العرب 1

 4 6 أثر بالغة القرآن في الكالم ووجوب االعجاز فيها 2
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 :مقرر توصيف

 4 9 (6موازنة بين موضوعات البالغة والبالغة ) 3
 
 
 

VII. :تقويم التعلم 

 موضوعات التقويم الرقم
موعد التقويم/ اليوم 

 والتاريخ
 الدرجة

 الوزن النسبي 

)نسبة الدرجة إلى درجة  التقويم 
 النهائي(

1.  
 اختبار منتصف الفصل

 
 %22 22 اسابيع 6معد مضي 

2.  
 %22 22 معد منتصف الفصل التقارير والتمليفات

1.  

أخر الفصل حسب  االختبار النهائي
 التقويم الجامعي

62 62% 

 %111 111 المجموع 

 

VIII. :مصادر التعلم 

 المراجع الرئيسة: .1
  م1811، بيروت، دار النهضة العربية، عبدالعزيز بن عتيقفي البالغة العربية، د.  المعانيعلم. 
  .م.1881أحمد مطلوب، بغداد، علم البيان ، د 
 المراجع المساعدة: -2
 .، دار العلم )د ت(البالغة تطور وتاريخ، شوقي ضيف -1
 م.1811ير البياني. د. شفيع السيد، مكتبة  الشهاب، القاهرة، التفك -2
 مواد إلكترونية وإنترنت:    )إن وجدت( -3
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 :مقرر توصيف

IX. :الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر 

 الحضور والغياب:  .1
 النهائي.من المماضرات بدون عذر يرفع اسمه ل ؤن الاالب ويمرم من دخول امتمان المادة  %21 ذا ىغيب الاالب 

 الحضور المتأخر:  .2
 يمنع الاالب من دخول المماضرة اذا ىمرر حضوره المتأخر اكثر من مرة.

 ضوابط االختبارات واالمتحانات:  .3
 كما في الالئمة.

 التكليفات / المهام والمشاريع:  .4
 الاالب التماليف في الممدد من  بل أستاذ المادة وىعتبر غير مقبولة معد الو ت الممدد. يسلم

  :الغش  .5
 يمرم من مقرر الغش ومادة  بل ومادة معد.

 : االنتحال  .6
 يفصل سنة من الدراسة.

  :أخرى  سياسات  .7
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


