باسمه تعالی
نام درس :بالغت 2

نام کتاب :درر البالغه

کد کتاب1/1321/3 :

تعداد ساعت مصوب دیپلم و دانشگاه ( 48ساعت) و ساعت مورد نیاز ( 46ساعت)

تعداد جلسه

محدوده دیپلم و دانشگاه

1

ص  17تا انتهای صفحه 20

2

ص  21و  23و 24

3

ص  25و  26تا بحث التعقید صفحه 27

4

زمان بندی
در این درس مبادی بالغت و کتب مشهور و ساختار به طور
کلی تدریس شود ولو کل عبارت این مقدار خوانده نشود

دارد ص 32و 31
ص ( 27از التعقید) و 28

5

ص  29و 30

6

ص  33و  34و 35

7

ص  36و  37و 38

8

ص  39و  40و  41و 42

9

ص  43و  44تا اغراض إلقاء الخبر ص 45

در این ساعت اسالیب البیان از خارج گفته شود و اصراری
بر تطبیق عبارتی آن نیست
(کل این صفحات بحث ورودی علم معانی است) و بطور
کلی تشریحی گفته شود.

ص ( 45اغراض إلقاء الخبر) تا ص ( 47الثانی
10

الخبر الطلبی)
ص ( 47الخبرالطلبی) تا ص ( 49الرابع :قد

11

باقی مانده این ساعت بر تمارین به نحو انتخابی اختصاص

یخرج الکالم)...
1

12

ص ( 49الرابع) تا ص 51

13

ص  55تا آخر ص 56

14

ص  57و 58

15

ص  59تا 61

16

ص  62و 63

17

ص  64تا 66

18

ص  67و 68

19

ص  69و 70

20
21
22

23

(این سه صفحه کالً روی مثال کار شود)

ص  75و  76و المبحث الثالث ص 77
ص ( 77المبحث الثالث) تا آخر ص 80
ص  81و ( 82بعض اغراض استعمال اذا موضع
إن)
ص ( 82بعض اغراض استعمال اذا موضع إن) تا
ص 84

24

ص  85تا 87

25

ص  91و 92

26

ص  93و 94

27

ص  95و ( 96منها :الم الجنس)
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28
29
30

ص (96الم الجنس) و ص 97
ص  101تا 103
ص  104تا 106

31

ص  107تا (109تنبیه تقع هل البسیطه )...

32

ص ( 109تنبیه هل بسیطه) تا 111

33

ص  112تا 113

34
35

ص  114تا 115
ص 119تا ( 121الموضع الثانی)

36

ص ( 121الموضع الثانی) و 122

37

ص  123و 124

38

ص  125و 126

39

ص  127و 128

40

ص  133و 134

41

ص  135و 136

42

ص  137و 138

43

ص  139تا  -8 ( 141االیغال)

44

ص ( 141االیغال) و 142
3

45

ص  145تا ( 147تنبیهان)

46

ص ( 147تنبیهان) تا 150

تذکر:
 : 1شایان توجه است که این بودجهبندی پیشنهادی است و استادان محترم میتوانند با توجه به شرایط یادگیرندگان و
تعداد جلسات اختصاص داده شده بنا به صالحدید خود تغییرات الزم را اعمال نمایند.
 : 2مجموع ساعت مورد نیاز برای بالغت 2برای دیپلم و دانشگاه  46ساعت است که در برنامه آموزشی  48ساعت در
نظر گرفته شده که ( 2ساعت) متناسب با شرایط کالس و نیاز طالب ،توسط اساتید محترم مدیریت میشود.
 : 3برای حل تمارین و تحقیقات راهکارهای زیر پیشنهاد می شود:
أ -پس از اتمام هر فصل به تناسب مقتضی است یک یا چند جلسه کارگاه تشکیل شود و استاد به شکل انتخابی تمارین
را حل کند.
ب -پس از اتمام هر بحث یک تمرین متناسب با آن بحث توسط استاد انتخاب گشته و بررسی شود.
توصیه می شود بعد از اتمام هر بحث استاد یک تحقیق متناسب با آن بحث را از طلبه بخواهد که به صورت مکتوب خارج
از ساعت درسی کارکرده و به استاد ارائه دهد.
 : 4در صورت کمبود زمان می شود برخی درسهای مربوط به هم در یک جلسه تلفیق شوند یا ورودی علم ها
(معانی ،بیان و بدیع) بدون تطبیقِ عبارت و کلّی گفته شوند .و از صفحات بعدی شروع شوند که در این صورت  3الی 4
جلسه ،زمان جلسات تلخیص می شود.
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