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 وصف المادة. 18

لبیان في القرآن الكریم، وذلك من حیث لغة القرآن، سواء كانت تلك الخصائص ذاتیة أم مكتسبة ( خصـائص األسـلوب تتناول هذه المادة أسالیب ا
الجیــد المــؤثر، ودراســة بعــض األســالیب فــي الكتــاب الكــریم، ومنهــا: أســلوب الــنص ودقــة المعنــى)، كمــا تتنــاول دراســة خصــائص التشــبیه، وأنــواع 

لمیة ال تقتصر عند ما قـرره البالغیـون ، مـن خـالل دراسـة هـذه األسـالیب، وفـي أثنائهـا یبصـر الطالـب بالبـدائع المجاز في الكتاب والسنة دراسة ع
 القرآنیة.

 
 المادة ونتاجات تعلمهاتدریس أهداف  19.
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 األهداف -أ

 یتعرف الطالب على أسالیب البیان الواردة في علوم البالغة .1

 ل ما یتعلمه من أسالیب بیانیة.القدرة على تذوق جمال النص القرآني، من خال .2

معرفة أسرار اختیار األلفاظ القرآنیة، وبدیع النظم وما فیه من صور بیانیة وعلوم المعاني، بحیث یستطیع من خاللها إدراك  .3
 اإلعجاز البیاني.

 نتاجات التعّلم: یتوقع من الطالب عند إنهاء المادة أن یكون قادرًا على: -ب

 المعرفة والفهم  .1

 ف الطالب على مفهوم األسلوب، البیان، البالغة، الفصاحة، التشبیه والمجاز واالستعارة والكنایة.أن یتعر  -أ 

 أن ُیفرق الطالب بین الفصاحة والبالغة وعلم المعاني وعلم البیان وعلم البدیع. -ب 

 أن یتعرف الطالب على الخطوات التي یتّم من خاللها استكشاف مواضع البیان وطرق دراستها. -ج 

 ت الفكریة والتحلیلیة المهارا .2

 أن یصبح لدى الطالب القدرة التفریق بین البالغة والفصاحة، وأنواع المجاز والتشبیهات واالستعارات والكنایات. -أ 

 أن یصبح لدى الطالب القدرة على تحلیل النص واستنباط ما فیه من علوم البیان. -ب 

القرآن عن كالم البشر البلیغ، بما ُیفَهم من خالله  أن یصبح لدى الطالب القدرة على إدراك األمور التي تمّیز بها -ج 
 اإلعجاز البیاني.

 مهارات محددة  .3

 أن یصبح الطالب قادًرا على التعریف بمكّونات أسالیب البیان، من علوم : المعاني والبیان والبدیع. -أ 

 كر والخبر واإلنشاء، والقصر.أن یصبح الطالب قادًرا على معرفة المسند والمسند إلیه، والتعریف والتنكیر والحذف والذ -ب 

 أن یصبح الطالب قادًرا على تذوق التشبیه والمجاز واالستعارة والكنایة، ویعرف جمیع تفاصیلها.  -ج 

 المهارات األساسیة  .4

 أن یصبح لدى الطالب القدرة على دراسة موضوٍع في البالغة من جمیع جوانبه. -أ 

بیان والمعاني من موضوعات، بحیث یدرك األسالیب المستعملة أن یصبح لدى الطالب القدرة على ما یندرج تحت علم ال -ب 
 في بناء الجملة القرآنیة وٕاخراجها بأسلوب مؤثر في المخاطب.

 أن یناقش الطالب موضوعات في البالغة، من خالل تطبیق ما تعّلمه في الماّدة على الكالم البلیغ؛ لیدرك الفرق بینها. -ج 

 
 
 
 
 
 

 لها لجدول الزمنيوا المادة الدراسیة محتوى. 20
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 سر الفصاحة، الخفاجي، عبد اهللا بن محمد بن سعید بن سنان. .9
 شذرات الذهب دراسة في البالغة القرآنیة، سعد، محمود توفیق. .10
 الظاهرة القرآنیة، مالك بن نبي .11

 

 معلومات إضافیة 26.

 
 
 

 
------------------اریخ: الت - ---------------------التوقیع:  -------------------مادة: منسق المدرس أو 

 -------------------------------------- التوقیع --------------------------/ القسم: مقرر لجنة الخطة
 -----------------------------------------------التوقیع -------------------------رئیس القسم: 

 -------------------------------------- التوقیع -------------------------الكلیة:  مقرر لجنة الخطة/
 --------------------------------التوقیع -------------------------------------------العمید: 

         
5 


	18. وصف المادة
	.19 أهداف تدريس المادة ونتاجات تعلمها
	25. المراجع

