باسمه تعالی
نام درس  :بالغت3

نام کتاب  :دررالبالغة

کد کتاب 1/1321/3 :

تعداد ساعت مصوب دیپلم و دانشگاه ( 48ساعت) و ساعت مورد نیاز ( 47ساعت)

زمان بندی

تعداد جلسه

محدوده

1

ص  155و 156

2

ص  157تا 159

3

ص 160تا 162

4

ص  163تا ( 165لثالث الی تشبیه قریب)

5

ص  165از (الثالث) و 166

6

ص  167تا 169

7

ص  170و 171

8

ص  172و 173

9

ص  174و (175الثانی االصل فی التشبیه)

10

ص (175الثانی) و 176

11

177و179

12

ص  180و ص 181
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13

ص  185و 186

14

ص  186از (اشهرعالمات  )...تا 188

15

ص  191و  -4( 192الخصوص)

16

ص  192از ( -4الخصوص) تا (194اآللیة)

17

ص (194اآللیة) و 195

18

ص 196

19

ص  197و 202

20

ص  202تا 204

21

ص  205و 206

22

ص  207و 208

23

ص  209و  -2( 210مذهب الخطیب القزوینی)

24

ص  -2( 210مذهب الخطیب القزوینی) و 211

25
26

اشهر عالقات المجاز العقلی

این جلسه یک صفحه است .بدلیل اهمیت و نیاز
به توضیح بیشتر
در صورت وقت یک تحقیق از ص  201انجام شود

ص  212و 213و من الفعل
 213و من الفعل و 214

27

ص 215و 216

28

ص 217

به همراه پاورقی
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29

ص  218تا و ( 219االستعارة المطلقه)

30

ص ( 219االستعارة المطلقه) و 220

31

ص  221و 222

32

ص  223و 224

33

ص 229بهمراه تحقیق( )1از ص 236

34

ص  230و ( 231الکنایة عن الموصوف)

35

ص ( 231الکنایة عن الموصوف) و ص 232

36

ص  233و 234

37

ص  237تا  -2( 240التوریة المرشّحة)
ص  -2( 240التوریة المرشّحة) تا ( 243المبحث الثالث

38

االستطراد)

39

ص  243تا 245

40

ص  246تا 248

41

ص  249تا ( 251والثانی کقول المتنبّی)

42

ص ( 251والثانی )..تا 253

43

ص  254و 256

44

ص  257و 258
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تنبیه ص  220نیاز به کار جدی دارد

45

ص  261تا 263

46

ص  264تا 266

47

ص  267تا 270

تذکر :
 : 1شایان توجه است که این بودجهبندی پیشنهادی است و استادان محترم میتوانند با توجهه بهه شهرای
یادگیرندگان و تعداد جلسات اختصاص داده شده بنا به صالحدید خود تغییرات الزم را اعمال نمایند.
 :2مجموع ساعت مورد نیاز برای بالغت( )3مقطع سیکل  47ساعت اسهت کهه در برنامهه آموزشهی 48
ساعت در نظر گرفته شده که ( 1ساعت) متناسب با شرای کالس و نیاز طهال ،توسه اسهاتید محتهرم
مدیریت میشود.
 :3برای حل تمارین و تحقیقات راهکارهای زیر پیشنهاد می شود:
أ -پس از اتمام هر فصل به تناسب مقتضی یک یا چند جلسه کارگهاه تشهکیل شهود و اسهتاد بهه شهکل
انتخابی تمارین را حل کند.
 -،پس از اتمام هر بحث یک تمرین متناسب با آن بحث توس استاد انتخا ،گشته و بررسی شود.
توصیه می شود بعد از اتمام هر بحث استاد یک تحقیق متناسب با آن بحهث را از طلبهه بخواههد کهه بهه
صورت مکتو ،خارج از ساعت درسی کارکرده و به استاد ارائه دهد.
 :4به دلیل مهم بودن مباحث «مجاز» در صورت کمبود وقت می شود  2الی  3درس بهدیع را بها ههم بهه
طور کلی تلفیق کرد و تطبیق را بر عهده طلبه گذاشت که در بحث های محسنات لفظی(جناس  )...این کار
توصیه می شود.
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