
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التربية بالمجمعة :                 الكلية

 اللغة العربية كاديمي :  القسم األ

 اللغة العربية :  البرنامج

 1علم البيان المقرر: 

 لبنى علي فضل هللاأ.  المقرر: منسق 

 الشهريبن فاضل د. عبد هللا  :   البرنامجمنسق 

 ..... / ..... / ....... هـ : التوصيفتاريخ اعتماد 
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 : عنه بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة فأ( التعري

 ARAB  213 : رمز المقرر 1علم البيان : المقرر اسم - 1 .1

 ( تانساع)  :  الساعات المعتمدة عدد - 2 .2

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

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

 أ. لبنى علي فضل هللا  : المقرر الدراسي منسق اسم - 5 .6

       ثالثالمستوى ال  : أو المستوى األكاديمي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي السنة -6 . أ

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

 توجدال 

  : اآلنية لهذا المقرر )إن وجدت( المتطلبات - 8 . ت

 ال توجد 

  : 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 

  %........ : النسبة المئوية   لكترونيالتعلم اإل  –ج 

  ....... % : النسبة المئوية   ةمراسل  –د 

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

 : مالحظات

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

 :األهدافب( 

 ما الهدف األساسي من هذا المقرر : - 1

  طبيعة اللغة الفنية وخصائص التراكيب البالغية . تحديد

 وأحاديث نبوية وأشعار ونصوص نثرية عربية .معرفة مباحث هذا العلم من خالل نصوص قرآنية 

  .على النصوص األدبية   بالغيةمهاراتها التحليلية في تطبيق المعايير ال ارتقاء 

  مسؤولية تعلمها الذاتي ونموها الشخصي والمهني واألخالقي . حملت

 ات النص .فك شفر اتمهارامتالك 

 المقرر الدراسي : صف بإيجاز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير وتحسين  - 2

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

 ـ استخدام التقنية والتكنولوجية في عرض المقرر على البورة الذكية أو المنصة اإللكترونية  .

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

 عملية تطوير المقرر الدراسي .

 

 وبخاصة التي التوجد في مكتبة الجامعة .استخدام اإلنترنت في تحصيل المصادر و المراجع . -

 استخدام طرائق التدريس الفاعلة في تدريس المقرر الدراسي . -  

ستفادة من نظام التعلم اإللكتروني لتحمل موضوعات المقرر الدراسي ، وإتاحتها للطالب العمل على اال -  
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 على موقع الجامعة .

 

 : الدراسيتوصيف المقرر ج( 
 

 :تناولها التي سيتمالموضوعات  -1

 قائمة الموضوعات
عدد 

 األسابيع
ساعات 

 التدريس

 تعريف علم البيان مع شرحه  .
بين القديم والحديث .مفهوم الصورة وتطبيقاتها   

1 2 

أركان التشبيه  . ، أسباب تأثير التمثيل . ، تأثيره في النفس التشبيه :   تعريفه  1 2 

أركان التشبيه  .   1 2 

 2 1 طرفا التشبيه ؛ من حيث المحسوس والمعقول : تشبيه محسوس بمحسوس

تشبيه معقول بمعقول، تشبيه المحسوس بالمعقول، تشبيه المعقول  ؛  طرفا التشبيه

 المحسوس  .

1 2 

: وتقسيمهما من حيث التقييد والتركيب طرفا التشبيه  1 2 

وأقسامه من حيث الحسية والعقلية واالفراد  وجه الشبه  1 2 

.وأقسامه من حيث  والتعدد والتركيبوجه الشبه   1 2 

والمجمل.التشبيه المفصل   1 2 

 2 1  أداة التشبيه : أقسام التشبيه باعتبار األداة.

التشبيه المؤكد والمرسل.   1 2 

 2 1 أغراض التشبيه ، أقسام التشبيه باعتبار الغرض   .

 2 1 غراض التشبيه ، أقسام التشبيه باعتبار الغرض   .

 2 1 التشابه ، أقسام التشبيه باعتبار طرفَْيه.

التشبيه باعتبار الوجه إلى تمثيل وغير تمثيل.أقسام   1 2 

اإلجماليالمجموع   15 30 

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

 

 المحاضرة
فصول 

 دراسية
 المختبر

عملي/ميداني/      

 تدريبي
 جماليإلا أخرى

ساعات 

 التدريس
 2 وجدال ت نطبقال ت نطبقال ت - 2

الساعات 

 المعتمدة
 2 وجدال ت نطبقال ت نطبقال ت - 2
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 ي ًّاساعات التعلم المتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوع / خاصة إضافية تدريسيةساعات -3
 ساعتان

 
ق التقويم ائمخرجات التعلم المستهدفة وفقا لمجاالت التعلم باإلطار الوطني للمؤهالت ومالئمتها مع طر – 4

 التدريس.واستراتيجيات 
 

 مجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت 
 )مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر(

استراتيجيات 

 التدريس
 التقويم طرائق

 :  المعارف 1.0

من خالل  طبيعة اللغة الفنية وخصائص التراكيب البالغية تذكرأن  1.1

 . دراسة البيان 
 االختبار التحريري. المناقشة المحاورة

األنشطةالمالحظة   

من خالل نصوص قرآنية وأحاديث  تحدد مباحث علم البيانأن  1.2

 .وأشعار ونصوص نثرية عربيةنبوية 
 التعلم الذاتي .

 والمحاضرة

 االختبار التحريري

.المالحظة األنشطة  

 : المهارات المعرفية 2.0

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

 وتحريرية

من خالل معرفة  تكشف أسرار الجمال في النصوص األدبيةأن  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 

 المالحظة المباشرة  التعلم الذاتي 
 المشاركة في القاعة

بحثيةأوراق  التعلم الذاتي تشارك الزميالت في عمل األبحاث العلمية المطلوبة  .أن  3.2  

 : مهارات التواصل وتقنية المعلومات والمهارات العددية 4.0

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 تنطبق 5.1

 

 

 : خالل الفصل الدراسي تقويم الطالبمهام جدول . 5
 

 األسبوع مهمة التقويم 
 النسبة 

 النهائيمن التقويم 

1 

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

2 

 
%15 السادس           االختبار الفصلي األول  

3 

 
%15 الثاني عشر االختبار الفصلي الثاني  
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4 

 
%60 السادس عشر  االختبار النهائي   

 

 : رشاد األكاديمي للطالبد. الدعم واإل
 )ساعتان أسبوعيا ( الساعات االرشادية :

 الساعات المكتبية : ) ساعتان أسبوعيا (
 l.fadlalla@mu.edu.saالتواصل عن طريق البريد االلكتروني في الجامعة : 

 a.lubna2011@hotmail.comااليميل الخاص   
  0501833815رقم الجوال      

 

 :مصادر التعلم  ـهـ  

 : الكتب المقررة المطلوبة -1

 هـ1431دار النشر الدولي ، الطبعة األولى  –الرياض  –تيسير علم البيان ،  د/ عزة أحمد مهدي 
 

 : المراجع الرئيسة -2

 اإليضاح : الخطيب القزويني  -

 م1991تحقيق محمد شاكر دار المدني –أسرار البالغة :عبد القاهر الجرجاني  -

 الخانجي –تحقيق عبد السالم هارون  –البيان والتبيين : الجاحظ  -

 مكتبة اإلنجلو المصرية –البيان العربي : بدوي طبانة  -

 دار المعارف –البالغة تطور وتاريخ : د/ شوقي ضيف  -

 م1974علم البيان في ضوء أساليب القرآن : عبد الفتاح الشين دار المعارف  -

 م1977 –سيد مكتبة الشباب التعبير البياني : د/ شفيع ال -

 م1987المجمع العلمي العراقي  –معجم المصطلحات البالغية : أحمد مطلوب  -

 م1988دار المنارة جدة  –معجم البالغة العربية : بدوي طبانة  -

 م1996المعجم المفصل في علوم البالغة : إنعام عكاوي ، دار الكتب العلمية 

  : بهايوصى  والمراجع التيالكتب  -3

 . الرسائل العلمية والمجالت العلمية في ذات المقرر و المجال 

 ......إلخ، مواقع اإلنترنت 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

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

 :المرافق الالزمة و.

mailto:a.lubna2011@hotmail.com
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
http://www.waqfeya.com/index.php
http://www.waqfeya.com/index.php
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 : المباني -1
المختبرات...إلخ.قاعات المحاضرات ،   

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

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

 
 . قصىأ اد ً ح   ( مقعًدا 40) عدد المقاعد :

 : مصادر الحاسب اآللي -1

       . الحاسب آلي 

       شبكة اإلنترنت . 

 أخرى :مصادر  -2

 ال يوجد 
 

 

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

 جلسة مع الطالبات المتعثرات . -

 الطالبات المتميزات . جلسة مع -

 استمارة تقويم المقرر الدراسي . -

 استبانة رضا الطالبات. -

 القسم :استراتيجيات 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 

  لتطوير  أساليب التقييم .ورش عمل 

 التدريس :عمليات تطوير  -3

 . ورش عمل حول تطوير أساليب التعليم والتعلم 

 . استخدام طرائق التدريس الحديثة 
 
 : الطالبعمليات التحقق من معايير اإلنجاز لدى ـ 4
 مراجعة ورقة االختبار. -

عينة من أوراق إجابات الطالبات من خالل زمالء مناظرين من كليات مناظرة أو من خالل لجنة  ةمراجع   ـ 

 مشكلة من  قِبَِل مجلس القسم أو من قِبَِل رئيس القسم .

 : الدراسي والتخطيط لتطويرها لية المقررعفاإجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى  -5
 نهاية كل فصل دراسي. في مراجعة التوصيف بشكل دوري -

 أقسام متشابهة . منمقابلة المقرر بمقررات مماثلة  -

 اجتماع دوري ألعضاء هيئة التدريس للوقوف على نقاط الضعف وتحسين المقرر . -

 االستفادة من تقرير عضو هيئة تدريس سابق عن المقرر . -
 تحديد وجهة نظر الطالبات في المقرر. -
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 تحديث مصادر التعلم الخاصة بالمقرر لمواكبة ما يستجد .             -
 فادة من نتائجها في تحسين المقرر وتطويره.الستتحليل النتائج اإلحصائية لتقويم طالب المقرر وا -
  .استضافة خبير لتقويم المقرر -
  . المقرر تاذإقامة ورش عمل ألس -

 كتابة تقرير عن المقرر الدراسي .  -
 للتحسين والتطوير .خطة  -

 العمل على مراجعة توصيف المقرر كل عام لمواكبة التطورات الحديثة. -

 فيما يتعلق بالتوصيف. ما يستجدمراجعة لجنة الجودة للتعرف على كل  -
 للتوصيف . والنظام الدراسي مراجعة لجنة الخططـ    

 
 رئيس القسم األكاديمي        الدراسي منسق المقرر

 الشهري بن فاضل د. عبد هللا : االسم  لبنى علي فضل هللاأ.  : االسم

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

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

 
 

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

 

   
 

 


