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 الدراسات اإلسالميةقسم:  (1تفسير )  : مقرر  توصيف الآدابكلية:  
 

  

 : علومات العامة عن المقررأوال: الم

 ( 1تفسير )  :اسم المقرر  .1

 3202244 رمز المقرر ورقمه:  .2

 03 الساعات المعتمدة:  .3

 اإلجمالي تدريب عملي سمنار محاضرة

03 3 3 3 03 

 الفصل الدراسي األول –المستوى الثاني  المستوى والفصل الدراسي:  .1

 ال يوجد :()إن وجدتالمقرر السابقة لدراسةالمتطلبات   .5

 ال يوجد :(وجدت)إن لدراسة المقررالمتطلبات المصاحبة   .6

 القرآن وعلومه ، واإلسالمية  :المقررفيها تدريس يتم /التي البرنامج  .7

 اللغة العربية  لغة تدريس المقرر:  .8

 فصلي  –انتظام  نظام الدراسة:  .9

  أسلوب الدراسة في البرنامج:  .11

 جامعة األندلس :مكان تدريس المقرر  .11

 حسين عبوره .أ.م.د/ رفعت       اسم معد مواصفات المقرر:  .12
    تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:  .13

 

 

 

 وصف المقرر:ثانيا: 
، وذلك بهدف التوصل إلى أهم االستنباطات )  من سورة المجادلة إلى سورة التحريميتناول هذا المقرر الحفظ والتفسير 

العقدية والتشريعية واألخالقية ( وغيرها من الدروس المستفادة التي تؤدي إلى الفهم الصحيح لتفسير اآليات وربطها 
 بالواقع المعاش .

 .وتستخدم الطرق المتنوعة واألساليب ووسائل التعليم واألنشطة التي تتكامل في تحقيق أهدف المقرر 
وسيتم تقويم الطلبة من خالل التكليفات الفرديةة والجماعيةة وإيجةاد أم لةة متعةددة لتنآليةل اآليةات علةى الواقةع با  ةافة إلةى 

 االختبارين : النصفي ، والشهري .

 مخرجات التعلم:ثالثا: 

 :يتوقع من الطالب عند اكمال المقرر بنجاح ان يكون قادرا على ان

 المعرفة والفهم
1-A3- ( . التحريم إلى نهاية سورة  المجادلة  يحفظ السور القرآنية المقررة ) من بداية سورة 

1-A2- واألحكام واآلداب التي تضمنتها اآليات في السور القرآنية المقررة . يوضح المعاني وأسباب النزول 
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 (  0تفسير )  :مقرر توصيف

 المهارات الذهنية
1-B1- والعقدية واألخالقية في السور المقررة في ضوء علوم القرآن ناقش المفاهيم القرآنية المتعلقة باألحكام الشرعية ي

. 

1-B2- ن السور القرآنية من بداية سورة المجادلة  إلى نهاية سورة ستنبط األحكام الشرعية والعقدية واألخالقية مي
 . التحريم

 

 المهارات العملية المهنية
1-C1- ( تالوة مجودة . لة إلى نهاية سورة الحريم المجادتلو السور القرآنية المقررة ) من بداية سورة ي 

1-C3- وظف ما ورد في السور المقررة من أحكام في حياته الخاصة وفي مجتمعه .ي 
 المهارات العامة

1-D1- عمل مع زمالئه بروح الفريق الواحد لوضع الحلول المناسبة للمشكالت المجتمعية انطالقاً من التوجيهات ي
 القرآنية .

1-D3- المقررة ) من بداية سورة المجادلة إلى نهاية سورة ستشعر معاني الدروس المستفادة من اآليات في السور ي
 ( في حياته وتوجيه سلوكه للتعامل اإليجابي مع مجتمعه .التحريم 

  

 

 

 التدريس والتقويم مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجياترابعا: 

  :التدريس والتقويم )المعارف والفهم( باستراتيجيةمواءمة مخرجات تعلم المقرر أوال: 
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس  مخرجات المقرر / المعرفة والفهم

1-A3-  يحفظ السور القرآنية المقررة
) من بداية سورة المجادلة  إلى نهاية 

 سورة التحريم  ( .

1-A2-  يوضح المعاني وأسباب
واآلداب التي النزول واألحكام 

تضمنتها اآليات في السور القرآنية 
 المقررة .

 األلقاء
التلقين واالستماع ألشرطة 

 المصحف المعلم
 الحوار والمناقشة

 التعليم التعاوني

 خرائط المفاهيم
 

 التمارين والواجبات
 البحوث الفردية والجماعية

 المشاركة في القاعة
 تكليفات متنوعة

 

 التدريس والتقويم:                                                      مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( باستراتيجية خامسا:

 استراتيجية التقويم   استراتيجية التدريس مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية 

1-B1-  يناقش المفاهيم القرآنية
الشرعية والعقدية المتعلقة باألحكام 

واألخالقية في السور المقررة في 
 ضوء علوم القرآن .

1-B2-  يستنبط األحكام الشرعية
والعقدية واألخالقية من السور القرآنية 
من بداية سورة المجادلة  إلى نهاية 

 سورة التحريم .

 الحوار والمناقشة 

 العصف الذهني  

  االكتشاف الموجه

 التمارين والواجبات
 البحوث الفردية والجماعية

 المشاركة في القاعة
 تكليفات متنوعة
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 :التدريس والتقويم باستراتيجية مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية( :سادسا
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس مخرجات المقرر 

1-C1-  يتلو السور القرآنية المقررة
بداية سورة المجادلة إلى نهاية ) من 

 ( تالوة مجودة . حريمتسورة ال

1-C3-  يوظف ما ورد في السور
المقررة من أحكام في حياته الخاصة 

 وفي مجتمعه .
 

 األلقاء
التلقين واالستماع ألشرطة 

 المصحف المعلم
استخدام الحاسوب لالستماع 

 لبعض القراء 
 الحوار والمناقشة

 التعليم التعاوني

 خرائط المفاهيم

 التمارين والواجبات
 البحوث الفردية والجماعية

 المشاركة في القاعة
 تكليفات متنوعة

                                                            :التدريس والتقويم ةمواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجي: سابعا 
المهارات المهنية مخرجات المقرر/ 

 والعملية
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس

1-D1- عمل مع زمالئه بروح ي
الفريق الواحد لوضع الحلول المناسبة 

للمشكالت المجتمعية انطالقاً من 
 التوجيهات القرآنية .

1-D3- ستشعر معاني الدروس ي
المستفادة من اآليات في السور 

المجادلة  المقررة ) من بداية سورة
إلى نهاية سورة التحريم ( في حياته 
وتوجيه سلوكه للتعامل اإليجابي مع 

 مجتمعه .

 

 التعليم التعاوني 

 تدريس من خال ل مواقف عملية 

 التقارير والقراءة التحليلية 

 البحوث الفردية والجماعية

 تقارير أو مقاالت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مواضوعات المقرر الرئيسة والفرعية )النظرية والعملية( وربطها بمخرجات التعلم : ثامنا

 المقصودة للمقرر مع تحديد الساعات المعتمدة لها.  

 وحدات /مواضيع محتوى المقرر

 الجانب النظري والعملي                                                          أوال:
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 (  0تفسير )  :مقرر توصيف

الر

 قم
 المواضيع التفصيلية موضوعات المقرروحدات/ 

عدد 

األسا

 بيع

الساعا

ت 

 الفعلية

رموز 

مخرجا

ت تعلم 

 المقرر

1 

األحكام الشرعية والقيم األخالقية 
في   والتحذير من صفات المنافقين

 .سورة المجادلة 

 . سورة المجادلةالتعريف ب -0

كفارته  –حكمه  –الظهار ) تعريفه  -6

  ). 

يحادد الله الوعيد والتهديد لمْن  -3

 ورسوله صلى الله عليه وسلم .

آدآب  –حكمها  –النجوى ) تعريفها  -4

 المناجاة ( .

 أدب المجالس وتقدير العلماء . -5

صفاتهم كما  –المنافقون ) تعريفهم  -2

وردت في السورة ( ، والتحذير من 

 صفائهم .

 الوالء والبراء في السورة . -7

2 4 

A3 , 

A2 , 

,B1 , 

B2 

C1 , 

C3 , 

D1 , 

D3  

2 

معالم اإليمان وتربية النفوس في 
 سورة الحشر .

 

 سورة الحشر  بالتعريف  -0

 التعريف بالسورة وربطها بما قبلها . -6

 إجالء يهود بني النضير من المدينة .  -3

 حكم الفيء وكيفية تقسيمه .  -4

تحالف المنافقين مع اليهود ، وخذالنهم  -5

 لليهود .

 التقوى ومحاسبة النفس .  -2

 من أسماء الله الحسنى وداللتها .  -7

2 4 

A3 , 

A2 , 

,B1 , 

B2 

C1 , 

C3 , 

D3 

3 

موقف اإلسالم من المشركين 
في سورة المحاربين والمعاهدين 

 .الممتحنة 

 

 سورة الممتحنة  بالتعريف  -0

النهي عن مواالة الكافرين المحاربين  -6

 واليهود .

 التأسي بإبراهيم عليه السالم في المواالة . -3

اإلسالم من التعامل مع الكفار غير موقف  -4

 المحاربين .

موفق اإلسالم من المهاجرات من دار  -5

الكفر ، ومبايعة النبي صلى الله عليه 

 وسلم لهن .

2 4 

A3 , 

A2 , 

,B1 , 

B2 

C1 , 

C3 , 

D3 

1 

ثواب الجهاد والتضحية في سبيل 
 في سورة الصف . الله 

 

 وربطها بما قبلها سورة الصف التعريف ب -0

 الدعوة إلى القتال في سبيل الله . -6

التذكير بقصة موسى وعيسى ، والبشارة  -3

 بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم .

 التجارة الرابحة . -4

1 2 

A3 , 

A2 , 

,B1 , 

B2 

C1 , 

C3 , 

D3 

5 

في  صفات حملة العقيدة اإلسالمية 
 .سورة الجمعة 

 وربطها بما قبلها سورة الجمعة التعريف ب -0

 مقاصد البعثة النبوية .  -6

 موقف اليهود من التوراة . -3

فرضية صالة الجمعة وحكم العمل بعدها  -4

1 2 

A3 , 

A2 , 

,B1 , 

B2 
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. C1 , 

C3 , 

D3 

6 

موقف القرآن من صفات المنافقين 
في                    ، والتحذير منها 
 .سورة المنافقون 

 

 .  التعريف بسورة المنافقون -0

 من قبائح المنافقين في ميزان الشرع .  -6

 تحذير المؤمنين من صفات المنافقين . -3

حث المؤمنين على اإلنفاق في طرق  -4

 الخير .

1 2 

A3 , 

A2 , 

,B1 , 

B2 

C1 , 

C3 , 

D3 

7 

مصير الكافرين والمؤمنين 
في سورة والمقصرين يوم القيامة 

 التغابن .

 

 التعريف بسورة التغابن . -0

من مظاهر قدرة الله تعالى في سورة  -6

 التغابن . 

موقف القرآن من إنكار الكافرين لأللوهية  -3

 والبعث والنبوة .

 الحث على اإليمان بالله ورسوله وكتابه .  -4

 التسليم بقضاء الله وقدره .  -5

التحذير من فتنة األزواج واألوالد  -2

 واألموال . 

 األمر بالتقوى واإلنفاق في سبيل الله .  -7

1 2 

A3 , 

A2 , 

,B1 , 

B2 

C1 , 

C3 , 

D3 

8 

أحكام الطالق والحث على اإليمان 
 في سورة الطالق .والعلم الصالح 

 التعريف بسورة الطالق . -0 

 األحكام المتعلقة بالطالق .  -6

 الوعيد والهديد لمن خالف أمر الله .  -3

 الحث على اإليمان والعمل الصالح .  -4

2 4 

A3 , 

A2 , 

,B1 , 

B2 

C1 , 

C3 , 

D1 , 

D3 

9 

معالم التربية األسرية والحث على 
 التعريف بسورة التحريم . -0 في سورة التحريم .التوبة 

عتاب وتأديب لبعض نساء النبي صلى  -6

 الله عليه وسلم .

الحث على التوبة النصوح للوقاية من  -3

 النار .

 نماذج من النسآء الكافرات والمؤمنات .  -4

2 4 

A3 , 

A2 , 

,B1 , 

B2 

C1 , 

C3 , 

D1 , 

D3 

  2 1  مراجعة واختبار نصفي 11

 30 15 إجمالي األسابيع والساعات
 

 

 

 استراتيجية التدريس:: تاسعا

 محاضرات.

 تطبيق عملي في المعمل.

 واجبات منزلية

 مناقشة جماعية
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 (  0تفسير )  :مقرر توصيف

 تكاليف جماعية

 

I. :التعيينات والتكليفات 
 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم التكليف/النشاط الرقم

 A3 3.5.9.11 11 المقرر تسميع سور 0

إعداد بحوث لتنزيل اآليات  6

على الواقع لحل بعض 

 المشكالت في المجتمع .
D1 , C3 13 5 

قيام الطلبة بتنفيذ التكليفات  3

عن الموضوعات المقررة 

 عليهم .
A2 , B1 , C3 11  ،12 5 

 تقويم التعلم:عاشرا: 

 الدرجة  األسبوع يموالتقأنشطة  الرقم

نسبة الدرجة إلى 

يم ودرجة  التق

  النهائي

 المخرجات التي يحققها

 
 3.5 تسميع سور المقرر

9.11 
11 11% A3 

1 
قيام الطلبة بتنفيذ التكليف عن 

 الموضوعات المقررة عليهم .
13 5 5% D1 , C3 

2 
قيام الطلبة بالتعاون مع زمالئهم 

 إلنجاز أبحاث .
12.11 5 5% A2 , B1 , C3 

 - %21 21 7 اختبار نصفي . 3

 - %61 61 16 اختبار نهائي . 4

 - %111 111  المجموع 

 :تعلملمصادر االحادي عشر: 
 )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.

 : ) ال تزيد عن مرجعين( ةجع الرئيساالمر
 ( .6115.)3شاكر ، دار الوفاء .ط:عمدة التفسير مختصر تفسير ابن كثير ، الشيخ / أحمد  -0

) دار الفكر المعاصر ، نـ :  وهبة بن مصطفى الزحيلي، للدكتور / التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج -6

 ( . هـ 0401، )  6( ، طـ  دمشق

 المساعدةالمراجع 

 صادق محمد، تحقيق :  (هـ371: المتوفى) الحنفي الجصاص الرازي بكر أبو علي بن أحمد،  القرآن أحكام -0
 هـ .  0415 ، بيروت – العربي التراث إحياء القمحاوي ، دار

 بفخر الملقب الرازي التيمي الحسين بن الحسن بن عمر بن محمد الله عبد أبي( ،  الكبير ) التفسير الغيب مفاتيح -6
 . هـ 0461 ،  3، طـ بيروت – العربي التراث إحياء دار،  (هـ212: المتوفى) الري خطيب الرازي الدين

 عبد: ، تحقيق  (هـ051: المتوفى) البلخى األزدي بشير بن سليمان بن مقاتل الحسن أبي،  سليمان بن مقاتل تفسير -3
 . هـ 0463 ،  0، طـ بيروت – التراث إحياء دار ،  شحاته محمود الله

العلمية  الكتب دار،  ( هـ020: المتوفى) الكوفي الثوري مسروق بن سعيد بن سفيان الله عبد أبي ، ل الثوري تفسير -4
 ( . م 0813 هـ 0413 ، ) 0( ، طـ لبنان – ) بيروت

 بكر أبو: جمعها،  (هـ613: المتوفى) التُستري رفيع بن يونس بن الله عبد بن سهل محمد أبي،  التستري تفسير -5
 0، طـ بيروت – العلمية دارالكتب/  بيضون علي محمد منشورات،  السود عيون باسل محمد: ، تحقيق  البلدي محمد
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 (  0تفسير )  :مقرر توصيف

 .  هـ 0463، 

أبي الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي ،  الوسيط في تفسير القرآن المجيد -2
تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض، الدكتور أحمد محمد ،  هـ(421)المتوفى: 

( ، طـ  لبنان –دار الكتب العلمية ) بيروت  ،  أحمد عبد الغني الجمل ، الدكتور عبد الرحمن عويس صيرة، الدكتور

 .  م 0884 -هـ  0405 ،  0

أبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي ( ، معالم التنزيل في تفسير القرآن ) تفسير البغوي -7
 . هـ 0461 ،  0، طـ بيروت–دار إحياء التراث العربي ،  لرزاق المهدي: عبد ا، تحقيق  هـ(501)المتوفى : 

أبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله )المتوفى: ،  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل -1
 . هـ 0417،  3، طـ بيروت –دار الكتاب العربي ،  هـ(531

،  هـ(587الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )المتوفى: جمال الدين أبو ،  زاد المسير في علم التفسير -8

 . هـ 0466،  0، طـ بيروت –دار الكتاب العربي ،  عبد الرزاق المهديتحقيق :

أبي حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين األندلسي )المتوفى: ،  البحر المحيط في التفسير -01
 .  هـ 0461،  بيروت –دار الفكر ،  مد جميل: صدقي مح، تحقيق :  هـ(745

 وإنترنت:    )إن وجدت( مواد إلكترونية
1- 

 

 

 الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر.: الثاني عشر
 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

   والغياب:حضور ال   .1

المحاضرات بدون عذر يرفع اسمه لشؤن الطالب ويحرم من دخول امتحان المادة  من %52اذا تغيب الطالب 

 النهائي.

 الحضور المتأخر:    .2

 يمنع الطالب من دخول المحاضرة اذا تكرر حضوره المتأخر اكثر من مرة.

 ضوابط االختبارات واالمتحانات:   .3

 كما في الالئحة.

    :المشاريعو التكليفات / المهام  .1

 الطالب التكاليف في المحدد من قبل استاذ المادة وتعتبر غير مقبولة بعد الوقت المحدد.يسلم 

 :الغش   .5

 يحرم من مقرر الغش ومادة قبل ومادة بعد.

  :نتحالاال  .6

 يفصل سنه من الدراسة.

 :سياسات أخرى   .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (  0تفسير ) خطة مقرر: 
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 (  0تفسير )  :مقرر توصيف

 

 

 

 

 

 
 
 

I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 االسم أ.م.د/ رفعت حسين محمد عبوره. / أسبوعيا(3)  الساعات المكتبية

771695131 –مذبح  السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس  المكان ورقم الهاتف 

      Maborah3@gmail.com البريد اإللكتروني 
 
 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 (  1تفسير )  :اسم المقرر  .1

 3202244 المقرر ورقمه:رمز   .2

 31 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدريب عملي سمنار نظري

31 1 1 1 31 

 الفصل الدراسي األول –المستوى الثاني  المستوى والفصل الدراسي:  .4

 ال يوجد :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت  .5

 ال يوجد (:المقرر)إن وجدتالمتطلبات المصاحبة لدراسة   .6

 القرآن وعلومه ، واإلسالمية :البرنامج/ البرامج التي يتم فيها تدريس المقرر  .7
 اللغة العربية :لغة تدريس المقرر  .8
 جامعة األندلس مكان تدريس المقرر:   .9

 

 

 
III. المقرر الدراسي:  وصف 

التحريم ، وذلك بهدف التوصل إلى أهم االستنباطات ) يتناول هذا المقرر الحفظ والتفسير من سورة المجادلة إلى سورة 
العقدية والتشريعية واألخالقية ( وغيرها من الدروس المستفادة التي تؤدي إلى الفهم الصحيح لتفسير اآليات وربطها 

 بالواقع المعاش .

 المقرر .وتستخدم الطرق المتنوعة واألساليب ووسائل التعليم واألنشطة التي تتكامل في تحقيق أهدف 

وسيتم تقويم الطلبة من خالل التكليفات الفردية والجماعية وإيجةاد أم لةة متعةددة لتنآليةل اآليةات علةى الواقةع با  ةافة إلةى 
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 (  0تفسير )  :مقرر توصيف

 االختبارين : النصفي ، والشهري .

 
IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

 التحريم  ( . يحفظ السور القرآنية المقررة ) من بداية سورة المجادلة  إلى نهاية سورة -1

 يوضح المعاني وأسباب النزول واألحكام واآلداب التي تضمنتها اآليات في السور القرآنية المقررة . -2

يناقش المفاهيم القرآنية المتعلقة باألحكام الشرعية والعقدية واألخالقية في السور المقررة في ضوء علوم القرآن  -3
. 

ة من السور القرآنية من بداية سورة المجادلة  إلى نهاية سورة يستنبط األحكام الشرعية والعقدية واألخالقي  -4
 التحريم .

 يتلو السور القرآنية المقررة ) من بداية سورة المجادلة إلى نهاية سورة الحريم  ( تالوة مجودة . -5

 يوظف ما ورد في السور المقررة من أحكام في حياته الخاصة وفي مجتمعه . -6
لواحد لوضع الحلول المناسبة للمشكالت المجتمعية انطالقاً من التوجيهات يعمل مع زمالئه بروح الفريق ا -7

 القرآنية .

يستشعر معاني الدروس المستفادة من اآليات في السور المقررة ) من بداية سورة المجادلة إلى نهاية سورة   -8
 التحريم ( في حياته وتوجيه سلوكه للتعامل اإليجابي مع مجتمعه .

  

V. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري

 الساعات الفعلية األسبوع المواضيع التفصيلية وحدات المقرر الرقم

1 

األحكام الشرعية والقيم 
األخالقية والتحذير من صفات 
 المنافقين  في سورة المجادلة .

 . التعريف بسورة المجادلة -0

حكمه  –الظهار ) تعريفه  -6

 .كفارته (   –

الوعيد والتهديد لمْن  -3

ورسوله صلى يحادد الله 

 الله عليه وسلم .

 –النجوى ) تعريفها  -4

آدآب المناجاة (  –حكمها 

. 

أدب المجالس وتقدير  -5

 العلماء .

 –المنافقون ) تعريفهم  -2

صفاتهم كما وردت في 

السورة ( ، والتحذير من 

 صفائهم .

الوالء والبراء في السورة  -7

. 

1,2 4 

2 

معالم اإليمان وتربية النفوس 
 في سورة الحشر .

 

 التعريف ب سورة الحشر  -0

التعريف بالسورة وربطها بما  -6

 قبلها .

إجالء يهود بني النضير من  -3

 المدينة . 

3,4 4 
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 (  0تفسير )  :مقرر توصيف

 حكم الفيء وكيفية تقسيمه .  -4

تحالف المنافقين مع اليهود ،  -5

 وخذالنهم لليهود .

 التقوى ومحاسبة النفس .  -2

من أسماء الله الحسنى  -7

 وداللتها . 

 

موقف اإلسالم من المشركين 
المحاربين والمعاهدين في 

 سورة الممتحنة .

 

 التعريف ب سورة الممتحنة  -0

النهي عن مواالة الكافرين  -6

 المحاربين واليهود .

التأسي بإبراهيم عليه السالم  -3

 في المواالة .

موقف اإلسالم من التعامل مع  -4

 الكفار غير المحاربين .

موفق اإلسالم من المهاجرات  -5

النبي من دار الكفر ، ومبايعة 

 صلى الله عليه وسلم لهن .

5,6 4 

4 

ثواب الجهاد والتضحية في 
 سبيل الله  في سورة الصف .

 

التعريف بسورة الصف  -0

 وربطها بما قبلها 

الدعوة إلى القتال في سبيل  -6

 الله .

التذكير بقصة موسى وعيسى  -3

، والبشارة بالنبي محمد صلى 

 الله عليه وسلم .

 التجارة الرابحة . -4

7 2 

5 

صفات حملة العقيدة اإلسالمية  
 في سورة الجمعة .

التعريف بسورة الجمعة  -0

 وربطها بما قبلها 

 مقاصد البعثة النبوية .  -6

 موقف اليهود من التوراة . -3

فرضية صالة الجمعة وحكم  -4

 العمل بعدها .

8 2 

6 

موقف القرآن من صفات 
المنافقين ، والتحذير منها في                    

 المنافقون .سورة 

 

 التعريف بسورة المنافقون  . -0

من قبائح المنافقين في ميزان  -6

 الشرع . 

تحذير المؤمنين من صفات  -3

 المنافقين .

حث المؤمنين على اإلنفاق  -4

 في طرق الخير .

9 2 

7 

مصير الكافرين والمؤمنين 
والمقصرين يوم القيامة في 

 سورة التغابن .

 

 التعريف بسورة التغابن . -0

من مظاهر قدرة الله تعالى  -6

 في سورة التغابن . 

موقف القرآن من إنكار  -3

الكافرين لأللوهية والبعث 

 والنبوة .

الحث على اإليمان بالله  -4

 ورسوله وكتابه . 

 التسليم بقضاء الله وقدره .  -5

التحذير من فتنة األزواج  -2

10 2 
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 (  0تفسير )  :مقرر توصيف

 واألوالد واألموال . 

األمر بالتقوى واإلنفاق في  -7

 سبيل الله . 

8 

أحكام الطالق والحث على 
اإليمان والعلم الصالح في سورة 

 الطالق .

 

 التعريف بسورة الطالق . -0

 األحكام المتعلقة بالطالق .  -6

الوعيد والهديد لمن خالف  -3

 أمر الله . 

الحث على اإليمان والعمل  -4

 الصالح . 

11,12 4 

9 

معالم التربية األسرية والحث 
 على التوبة في سورة التحريم .

 التعريف بسورة التحريم . -0

عتاب وتأديب لبعض نساء  -6

 النبي صلى الله عليه وسلم .

الحث على التوبة النصوح  -3

 للوقاية من النار .

نماذج من النسآء الكافرات  -4

 والمؤمنات . 

13,14 4 

 2 15  مراجعة واختبار نصفي 10

 30 15 عدد األسابيع والساعات

 
 الجانب العملي:                                            

 كتابة تجارب )مواضيع / مهام( النشاط العملي

 الساعات الفعلية عدد األسابيع المهام / التجارب العملية الرقم

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

    

   إجمالي األسابيع والساعات

 
 

 

VI. استراتيجية التدريس 

 محاضرات. -0

 تطبيق عملي في المعمل. -6

 واجبات منزلية -3

 مناقشة جماعية -4

 تكاليف جماعية -5

 

 

VII. :التكليفات / المهام 
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 (  0تفسير )  :مقرر توصيف

 )إن وجدت(الدرجة  األسبوع التكليف/النشاط الرقم

 - 3,5 واجبات منزلية 1

مشاركة في القاعة + التسميع لسور  2

 المقرر
 - مستمر

التكاليف واألنشطة الفردية  3

 والجماعية
12,13,11 - 

 
 
 

VIII. :تقويم التعلم 

 موضوعات التقويم الرقم
موعد التقويم/ 

 اليوم والتاريخ
 الدرجة

 الوزن النسبي 

)نسبة الدرجة إلى 
 درجة  التقويم النهائي(

 %5 5 3,5 واجبات منزلية   .1

 %5 5 مستمر مشاركة في القاعة + التسميع لسور المقرر  .2

 %11 11 12,13,11 التكاليف واألنشطة الفردية والجماعية  

 %21 21 8 امتحان نصفي  

 %61 61 16 امتحان تحريري  

 %111 111 المجموع 

 

IX. :مصادر التعلم 

 المراجع الرئيسة: .1

 :( .6115.)3عمدة التفسير مختصر تفسير ابن كثير ، الشيخ / أحمد شاكر ، دار الوفاء .ط 

  وهبة بن مصطفى الزحيلي ، نـ : دار الفكر المعاصر التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج ، للدكتور/

 هـ ( . 0401، )  6) دمشق ( ، طـ 

 المراجع المساعدة: .2

 محمد صادق ، تحقيق :  هـ(371أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي )المتوفى: ، ل أحكام القرآن
 هـ .  0415 ، بيروت –القمحاوي ، دار إحياء التراث العربي 

  أبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب ( ، ل الغيب ) التفسير الكبيرمفاتيح
 . هـ 0461 ،  3، طـ بيروت –دار إحياء التراث العربي ،  هـ(212بفخر الدين الرازي خطيب الري )المتوفى: 

 تحقيق  هـ(051البلخى )المتوفى:  أبي الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير األزدي، ل تفسير مقاتل بن سليمان ، :
 . هـ 0463 ،  0، طـ بيروت –دار إحياء التراث  ،  عبد الله محمود شحاته

 دار الكتب ،  هـ( 020أبي  عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي )المتوفى: ، ل تفسير الثوري
 ( . م 0813هـ  0413 ، ) 0( ، طـ لبنان –العلمية ) بيروت 

 جمعها: أبو بكر ،  هـ(613أبي محمد سهل بن عبد الله بن يونس بن رفيع التُستري )المتوفى: ، ل فسير التستريت
،  بيروت –منشورات محمد علي بيضون / دارالكتب العلمية ،  : محمد باسل عيون السود، تحقيق  محمد البلدي

 .  هـ 0463،  0طـ

 علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي  أبي الحسن، ل الوسيط في تفسير القرآن المجيد
تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض، الدكتور أحمد ،  هـ(421)المتوفى: 

 –دار الكتب العلمية ) بيروت  ،  محمد صيرة، الدكتور أحمد عبد الغني الجمل ، الدكتور عبد الرحمن عويس
 .  م 0884 -هـ  0405 ،  0( ، طـ  لبنان

 أبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي ( ، ل معالم التنزيل في تفسير القرآن ) تفسير البغوي
 ،  0، طـ بيروت–دار إحياء التراث العربي ،  : عبد الرزاق المهدي، تحقيق  هـ(501الشافعي )المتوفى : 

 . هـ 0461
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 (  0تفسير )  :مقرر توصيف

 أبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله )المتوفى: ، ل امض التنزيلالكشاف عن حقائق غو
 . هـ 0417،  3، طـ بيروت –دار الكتاب العربي ،  هـ(531

 هـ(587جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )المتوفى: ، ل زاد المسير في علم التفسير 

 . هـ 0466،  0، طـ بيروت –دار الكتاب العربي ،  عبد الرزاق المهدي، تحقيق :

 أبي حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين األندلسي ، ل البحر المحيط في التفسير
 . هـ 0461،  بيروت –دار الفكر ،  : صدقي محمد جميل، تحقيق :  هـ(745)المتوفى: 

 

 )إن وجدت(    مواد إلكترونية وإنترنت: .3

 

 
X. :الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر 

   :الحضور والغياب   .1

من المحاضرات بدون عذر يرفع اسمه لشؤن الطالب ويحرم من دخول امتحان المادة  %65اذا تغيب الطالب   .5

 .النهائي

   :الحضور المتأخر  .3

 .يمنع الطالب من دخول المحاضرة اذا تكرر حضوره المتأخر اكثر من مرة  .4

 .ضوابط االختبارات واالمتحانات:كما في الالئحة   .2

التكليفات / المهام والمشاريع:   يسلم الطالب التكاليف في المحدد من قبل استاذ المادة وتعتبر غير مقبولة بعد الوقت   .6

 .المحدد

 سياسات أخرى:   .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


