
)واحد٢(  بديع ٣بالغي علوم درس طرح  

الحديثه مجاني كتاب جلد ٥از برگرفته اشعاري تمرين براي فرعي ومنبع البالغه جواهر كتاب: درس اصلي  منبع  

متون ادبي ارزش تعيين ادبي، هاي زيبايي وتشخيص شناخت. عربي متون در آن تشخيص و آرايه هر صحيح فهم: هدف . 

كتاب متن خواندن عربي، شعرهاي از ديگر هاي نمونه آوردن و شده اراِيه هاي نمونه مفصل شرح و كتاب، در موجود مطالب توضيح: تدريس روش . 

علم اين پيشتازان و پيدايش تاريخ بديع، علم از كلياتي و بديع با آنها ارتباط و اختالف و بيان و معاني بالغي علوم باره در اي مقدمه بيان: اول جلسه . 

عربي شعرهاي از نمونه ارايه - استخدام و استطراد و توريه تعريف: دوم جلسه . 

عربي شعرهاي از نمونه ارايه - ومقابله طباق افتنان، مبحث: سوم جلسه . 

عربي شعرهاي از نمونه ارايه - كالمي ومذهب ،ادماج ،ارصاد مراعات مبحث: چهارم جلسه . 

عربي شعرهاي از نمونه ارايه - نشر و طي و مزاوجه مشاكله، تجريد، تعليل، حسن: پنجم جلسه . 

عربي شعرهاي از نمونه ارايه - تقسيم با جمع و تفريق، با جمع تقسيم، تفريق، جمع، مبحث: ششم جلسه . 

عربي شعرهاي از نمونه ارايه - الذم يشبه بما تاكيدالمدح و المدح يشبه بما الذم تاكيد مبالغه، مبحث: هفتم جلسه . 

عربي شعرهاي از نمونه ارايه - المعني مع اللفظ ائتالف و بالموجب القول ، بايجابه الشي نفي توريه، با آن مقايسه و توجيه: هشتم جلسه . 

عربي شعرهاي از نمونه ارايه - واالبداع وااليجاب السلب االستتباع، التفريع، مبحث: نهم جلسه . 

عربي شعرهاي از نمونه ارايه - العارف تجاهل العكس، االطراف، تشابه الحكيم، االسلوب: دهم جلسه . 

عربي شعرهاي از نمونه ارايه -....)  و ناقص و تام( لفظي جناسهاي مبحث تدريس قبلي، مباحث از پرسش: يازذهم جلسه . 

عربي شعرهاي از نمونه ارايه - ازدواج و تصحيف مبحث و) اشاره و اضمار( معنوي هاي جناس: دوازذهم جلسه . 

عربي شعرهاي از نمونه ارايه - ترصيع و موازنه سجع، مبحث: سيزدهم جلسه . 

عربي شعرهاي از نمونه ارايه - والمواربه باالنعكاس مااليستحيل مااليلزم، لزوم تشريع، مبحث: چهاردهم جلسه . 

عربي شعرهاي از نمونه ارايه - التطريز و االكتفاء والسهوله، االنسجام ريا، التسميط اللفظ، مع اللفظ ائتالف: پانزدهم جلسه .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


