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 (  6تفسير )  :مقرر توصيف
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 لدراسات الإسلاميةاقسم:  ( 2تفسير )  : مقرر  توصيف الآدابكلية:  
 

  

 : علومات العامة عن المقررأوال: الم

 ( 2تفسير )  :اسم المقرر  .1

 3202245 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .3

 اإلجمالي تدريب عملي سمنار محاضرة
     

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

 ال يوجد :()إن وجدتالمقرر السابقة لدراسةالمتطلبات   .5

 يوجد ال :()إن وجدتلدراسة 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

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

 

 

 

 وصف المقرر:ثانيا: 
، وذلك بهدف التوصل إلى أهم االستنباطات )  من سورة الذاريات إلى سورة الحديديتناول 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 والمماعيةة وإيمةاد 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- . ) يحفظ السور القرآنية المقررة ) من بداية سورة الذاريات إلى نهاية سورة الحديد 

1-A2-  تضمنتها اآليات في السور القرآنية المقررة .يوضح المعاني وأسباب النزول واألحكام واآلداب التي 
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 (  6تفسير )  :مقرر توصيف

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

. 

1-B2- ستنبط األحكام الشرعية والعقدية واألخالقية من السور القرآنية من بداية سورة الذاريات إلى نهاية سورة الحديد ي
. 

 

 المهارات العملية المهنية
1-C1- نهاية سورة الحديد ( تالوة مجودة .تلو السور القرآنية المقررة ) من بداية سورة الذاريات إلى 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- الدروس المستفادة من اآليات في السور المقررة ) من بداية سورة الذاريات إلى نهاية سورة ستشعر معاني ي
 الحديد ( في حياته وتوجيه سلوكه للتعامل اإليجابي مع مجتمعه .

  

 

 

 التدريس والتقويم مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجياترابعا: 

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

1-A3-  يحفظ السور القرآنية المقررة
إلى نهاية ذاريات ) من بداية سورة ال
 ( . حديدسورة ال

1-A2-  يوضح المعاني وأسباب
النزول واألحكام واآلداب التي 

اآليات في السور القرآنية تضمنتها 
 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 

إلى نهاية  الذارياتمن بداية سورة 
 . الحديدسورة 

 الحوار والمناقشة

 العصف الذهني

 االكتشاف الموجه

 التمارين والواجبات

 الفردية والجماعيةالبحوث 
 المشاركة في القاعة

 تكليفات متنوعة

 

 

 

 

 

 :التدريس والتقويم باستراتيجية مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية( :سادسا
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس مخرجات المقرر 
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 (  6تفسير )  :مقرر توصيف

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

 ( تالوة مجودة . ديدسورة الح

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-  يعمل مع زمالئه بروح
الفريق الواحد لوضع الحلول المناسبة 

للمشكالت المجتمعية انطالقاً من 
 التوجيهات القرآنية .

1-D3-  يستشعر معاني الدروس
المستفادة من اآليات في السور 

 الذارياتالمقررة ) من بداية سورة 
( في حياته  الحديدإلى نهاية سورة 

وتوجيه سلوكه للتعامل اإليجابي مع 
 مجتمعه .

 

 التعليم التعاوني

 تدريس من خال ل مواقف عملية

 التقارير والقراءة التحليلية

 البحوث الفردية والجماعية

 تقارير أو مقاالت

 

 

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

 المقصودة للمقرر مع تحديد الساعات المعتمدة لها.  

 وحدات /مواضيع محتوى المقرر

 الجانب النظري والعملي                                                          أوال:

قم
لر

ا
 

 المواضيع التفصيلية المقرروحدات/ موضوعات 

ع
بي

سا
أل
 ا
دد

ع
 

ت 
عا

سا
ال

ية
عل

لف
ا

 

رموز 

مخرجات 

تعلم 

 المقرر

1 

الدعوة إلى اإليمان بالله وعبادته ، 
واليوم اآلخر والجزاء فيه على 

 .في سورة الذاريات األعمال 

 التعريف بسورة الذاريات . -0

من بداية السورة القسم على وقوع البعث  -6
 ( . 04إلى آية ) 

 . ( 63-01) المتقين وأوصافهم مآلاء -3

ومهمتهم في إهالك  قصة  يف إبراهيم -4
 ( . 33-64قوم لوط ) 

-33قصص أنبياء آخرين مع أقوامهم ) -1
42 . ) 

-43إ بات وحدانية الله وعظيم قدرته )  -2
10 . ) 

تهديد المشركين بالعذاب لتكذيب النبي  -3
 ( . 21-16صلى الله عليه وسلم ) 

2 4 

A3 , 

A2 , 

,B1 , 

B2 

C1 , 

C3 , 

D1 

2 

الدعوة إلى وحدانية الله واإليمان 
باليوم اآلخر والجزاء فيه على 

 .في سورة الطور األعمال 

 التعريف بسورة الطور . -0

 ( 02-0إ بات العذاب في اليوم الموعود ) -6

مآلاء المتقين ونعم الله عليهم يوم القيامة  -3

2 4 

A3 , 

A2 , 

,B1 , 
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 (  6تفسير )  :مقرر توصيف

 (03-63 . ) 

-62الدَّعوة إلى الله في العسر واليسر )  -4
34 ) . 

 ( . 43-31إ بات وحدانية الله )  -1

 (. 42-44ا عراض عن الكفار )  -2

B2 

C1 , 

C3 , 

D1 

3 

إثبات الرسالة والوحدانية واليوم 
 . في سورة النجم اآلخر

 التعريف بسورة النجم . -0

 إثبات النبوة والوحي . -6

 التحذير من الشرك وعبادة األصنام . -3

توبيخ المشركين لتسميتهم المالئكة بنات  -4

 الله . 

 جزاء المسيئين والمحسنين . -1

التحذير من الُعجب ، والتذكير بما في  -2

 صحف إبراهيم وموسى . 

االتعاظ بالقرآن ، وبرسالة الرسول محمد  -3

 صلى الله عليه وسلم .

2 4 

A3 , 

A2 , 

,B1 , 

B2 

C1 , 

C3 , 

D1 

1 

موقف الكفار من معجزة انشقاق 
القمر ، وأحوال مصارع المكذبين ، 

 . في سورة القمروجزاء المتقين 

 التعريف بسورة القمر . -0

معجزة انشقاق القمر وموقف المشركين  -6

 منه . 

 التأكيد على مصارع المكذبين للرسل . -3

 توبيخ المشركين من كفار قريش . -4

 جزاء المجرمين والمتقين يوم القيامة . -1

2 4 

A3 , 

A2 , 

,B1 , 

B2 

C1 , 

C3 , 

D1 

5 

الدعوة إلى اإليمان بالله وشكره 
، والجزاء والثواب على  على النعم

 األعمال في سورة الرحمن .

 التعريف بسورة الرحمن . -0

 نعمة القرآن .  -6

الة على وحدانية الله .  -3  النّعم الكونية الدَّ

 حكمة الخلق والفناء . -4

 في اآلخرةالجزاء والثواب على األعمال  -1

 أحوال المجرمين يوم القيامة .  -2

 وصف الجنَّات وفقاً ألعمال العباد . -3

2 4 

A3 , 

A2 , 

,B1 , 

B2 

C1 , 

C3 , 

D1 

6 

أهوال القيامة ومشاهدها ونعيم 
في المؤمنين وعذاب المكذبين 

 .سورة الواقعة 

 التعريف بسورة الواقعة . -1

 قيام القيامة وأصناف الناس .  -6

 أنواع نعيم السابقين .  -3

 أنواع نعيم أصحاب اليمين .  -4

 أنواع عذاب أهل الشمال في اآلخرة .  -1

أدلة األلوهية وإثبات القدرة على البعث  -2

 والجزاء . 

إثبات النبوة وصدق القرآن وتوبيخ  -7

 المشركين على اعتقادهم . 

2 4 

A3 , 

A2 , 

,B1 , 

B2 

C1 , 

C3 , 

D1 

7 

الدعوة إلى اإليمان والبذل 
في  والتسابق إلى األعمال الصالحة

 . سورة الحديد

 التعريف بسورة الحديد . -0

 التسبيح في جميع األوقات وأسبابه .  -6

الحث على اإليمان بالله ورسوله صلى  -3

 الله عليه وسلم وعلى اإلنفاق . 

 حال المنافقين يوم القيامة .  -4

خشية الله وجزاء المتصدقين والمؤمنين  -1

 وجزاء الكافرين . 

 الدنيا والحث على عمل اآلخرة . حال  -2

تعلق المصائب بالقضاء والقدر وجناية  -3

 البخالء على أنفسهم . 

2 4 

A3 , 

A2 , 

,B1 , 

B2 

C1 , 

C3 , 

D1 

  2 1  مراجعة عامة + امتحان نصفي 8
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 (  6تفسير )  :مقرر توصيف

 30 15 إجمالي األسابيع والساعات
 

 

 

 استراتيجية التدريس:: تاسعا

 محاضرات.

 تطبيق عملي في المعمل.

 واجبات منزلية

 مناقشة جماعية

 تكاليف جماعية

 

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

 A3 3.5.9.11 11 تسميع سور المقرر 1

إعداد بحوث لتنزيل اآليات  2

على الواقع لحل بعض 

 المشكالت في المجتمع .
D1 , C3 13 5 

بتنفيذ التكليفات قيام الطلبة  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

1 
 3.5 تسميع سور المقرر

9.11 
11 11% A3 

2 
عن  قيام الطلبة بتنفيذ التكليف

 الموضوعات المقررة عليهم .
13 5 5% D1 , C3 

3 
قيام الطلبة بالتعاون مع زمالئهم 

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

 - %21 21 7 اختبار نصفي . 4

 - %61 61 16 اختبار نهائي . 5

  %111 111  المجموع 

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

 : ) ال تزيد عن مرجعين( ةجع الرئيساالمر
 ( .6111.)3عمدة التفسير مختصر تفسير ابن كثير ، الشيخ / أحمد شاكر ، دار الوفاء .ط: -0

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



 

3 

 

 (  6تفسير )  :مقرر توصيف

 هـ ( . 0403، )  6دمشق ( ، طـ 

 المساعدةالمراجع 

محمد صادق ، تحقيق :  هـ(331أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي )المتوفى: ، ل أحكام القرآن -0
 هـ .  0411 ، بيروت –القمحاوي ، دار إحياء التراث العربي 

عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر أبي عبد الله محمد بن ( ، ل مفاتيح الغيب ) التفسير الكبير -6
 . هـ 0461 ،  3، طـ بيروت –دار إحياء التراث العربي ،  هـ(212الدين الرازي خطيب الري )المتوفى: 

: عبد ، تحقيق  هـ(011أبي الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير األزدي البلخى )المتوفى: ، ل تفسير مقاتل بن سليمان -3
 . هـ 0463 ،  0، طـ بيروت –دار إحياء التراث  ،  شحاته الله محمود

دار الكتب العلمية ،  هـ( 020أبي  عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي )المتوفى: ، ل تفسير الثوري -4
 ( . م 0233هـ  0413 ، ) 0( ، طـ لبنان –) بيروت 

جمعها: أبو بكر ،  هـ(633بن رفيع التُستري )المتوفى: أبي محمد سهل بن عبد الله بن يونس ، ل تفسير التستري -1
،  بيروت –منشورات محمد علي بيضون / دارالكتب العلمية ،  : محمد باسل عيون السود، تحقيق  محمد البلدي

 .  هـ 0463،  0طـ

الشافعي أبي الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، ، ل الوسيط في تفسير القرآن المجيد -2
تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض، الدكتور أحمد ،  هـ(423)المتوفى: 

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

 .  م 0224 -هـ  0401 ،  0( ، طـ 

أبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي ( ، ل تفسير القرآن ) تفسير البغويمعالم التنزيل في  -3
 0461 ،  0، طـ بيروت–دار إحياء التراث العربي ،  : عبد الرزاق المهدي، تحقيق  هـ(101الشافعي )المتوفى : 

 . هـ

الزمخشري جار الله )المتوفى: أبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، ، ل الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل -3
 . هـ 0413،  3، طـ بيروت –دار الكتاب العربي ،  هـ(133

،  هـ(123جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )المتوفى: ، ل زاد المسير في علم التفسير -2

 . 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: ، ل بحر المحيط في التفسيرال -01
 . هـ 0461،  بيروت –دار الفكر ،  : صدقي محمد جميل، تحقيق :  هـ(341

 وإنترنت:    )إن وجدت( مواد إلكترونية

1- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

   والغياب:حضور ال   .1

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

 النهائي.

 الحضور المتأخر:    .2

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

 ضوابط االختبارات واالمتحانات:   .3
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 (  6تفسير )  :مقرر توصيف

 كما في الالئحة.

    :المشاريعو التكليفات / المهام  .1

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

 :الغش   .5

 ومادة بعد.يحرم من مقرر الغش ومادة قبل 

  :نتحالاال  .6

 يفصل سنه من الدراسة.

 :سياسات أخرى   .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 2تفسير ) خطة مقرر: 
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 (  6تفسير )  :مقرر توصيف

 
 

I. معلومات عن مدرس المقرر: 

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

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

      Maborah3@gmail.com البريد اإللكتروني 
 
 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 ( 2تفسير )  :اسم المقرر  .1

 3202245 رمز المقرر ورقمه:  .2

 31 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدريب عملي سمنار نظري

31 1 1 1 31 

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

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

 ال يوجد (:المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر)إن وجدت  .6

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

 
III. المقرر الدراسي:  وصف 

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

 بالواقع المعاش .

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

 ةافة إلةى وسيتم تقويم الطلبة من خالل التكليفات الفردية والمماعية وإيمةاد أم لةة متعةددة لتنآليةل اآليةات علةى الواقةع با 

 االختبارين : النصفي ، والشهري .

 
IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

 يحفظ السور القرآنية المقررة ) من بداية سورة المجادلة  إلى نهاية سورة التحريم  ( . -1
 يوضح المعاني وأسباب النزول واألحكام واآلداب التي تضمنتها اآليات في السور القرآنية المقررة . -2

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

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

 المجادلة إلى نهاية سورة الحريم  ( تالوة مجودة . يتلو السور القرآنية المقررة ) من بداية سورة -5
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 (  6تفسير )  :مقرر توصيف

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

الدعوة إلى اإليمان بالله 
وعبادته ، واليوم اآلخر 
والجزاء فيه على األعمال في 

 سورة الذاريات .

 التعريف بسورة الذاريات . -0

القسم على وقوع البعث من  -6
(  04بداية السورة إلى آية ) 

. 

مآلاء المتقين وأوصافهم  -3
(01-63 . ) 

قصة  يف إبراهيم ومهمتهم  -4
 33-64في إهالك قوم لوط ) 

 ). 

قصص أنبياء آخرين مع  -1
 ( . 42-33أقوامهم )

إ بات وحدانية الله وعظيم  -2
 ( . 10-43قدرته ) 

تهديد المشركين بالعذاب  -3
لتكذيب النبي صلى الله عليه 

 ( . 21-16وسلم ) 

1,2 4 

2 

الدعوة إلى وحدانية الله 
واإليمان باليوم اآلخر والجزاء 
فيه على األعمال في سورة 

 الطور .

 بسورة الطور .التعريف  -0

إ بات العذاب في اليوم  -6
 ( 02-0الموعود )

مآلاء المتقين ونعم الله عليهم  -3
 ( . 63-03يوم القيامة ) 

الدَّعوة إلى الله في العسر  -4
 ( . 34-62واليسر ) 

 43-31إ بات وحدانية الله )  -1
. ) 

-44ا عراض عن الكفار )  -2
42 .) 

3,4 4 

3 

إثبات الرسالة والوحدانية 
 اآلخر في سورة النجم .واليوم 

 التعريف بسورة النجم . -0

 إثبات النبوة والوحي . -6

التحذير من الشرك وعبادة  -3

 األصنام .

توبيخ المشركين لتسميتهم  -4

 المالئكة بنات الله . 

 جزاء المسيئين والمحسنين . -1

التحذير من الُعجب ،  -2

والتذكير بما في صحف 

 إبراهيم وموسى . 

االتعاظ بالقرآن ، وبرسالة  -3

5,6 4 
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 (  6تفسير )  :مقرر توصيف

الرسول محمد صلى الله عليه 

 وسلم .

4 

موقف الكفار من معجزة انشقاق 
القمر ، وأحوال مصارع 
المكذبين ، وجزاء المتقين في 

 سورة القمر .

 التعريف بسورة القمر . -0

معجزة انشقاق القمر وموقف  -6

 المشركين منه . 

التأكيد على مصارع المكذبين  -3

 للرسل .

توبيخ المشركين من كفار  -4

 قريش .

جزاء المجرمين والمتقين يوم  -1

 القيامة .

7,8 4 

5 

الدعوة إلى اإليمان بالله وشكره 
على النعم ، والجزاء والثواب 
على األعمال في سورة الرحمن 

. 

 التعريف بسورة الرحمن . -0

 نعمة القرآن .  -6

الة على  -3 النّعم الكونية الدَّ

 وحدانية الله . 

 والفناء . حكمة الخلق -4

الجزاء والثواب على األعمال  -1

 في اآلخرة

 أحوال المجرمين يوم القيامة .  -2

وصف الجنَّات وفقاً ألعمال  -3

 العباد .

9,10 4 

6 

أهوال القيامة ومشاهدها ونعيم 
المؤمنين وعذاب المكذبين في 

 سورة الواقعة .

 التعريف بسورة الواقعة . -1
 قيام القيامة وأصناف الناس .  -6

 أنواع نعيم السابقين .  -3

 أنواع نعيم أصحاب اليمين .  -4

أنواع عذاب أهل الشمال في  -1

 اآلخرة . 

أدلة األلوهية وإثبات القدرة  -2

 على البعث والجزاء . 

إثبات النبوة وصدق القرآن  -7

وتوبيخ المشركين على 

 اعتقادهم . 

11,12 4 

7 

الدعوة إلى اإليمان والبذل 
 والتسابق إلى األعمال الصالحة

 في سورة الحديد .

 التعريف بسورة الحديد . -0

التسبيح في جميع األوقات  -6

 وأسبابه . 

الحث على اإليمان بالله  -3

ورسوله صلى الله عليه وسلم 

 وعلى اإلنفاق . 

 حال المنافقين يوم القيامة .  -4

خشية الله وجزاء المتصدقين  -1

 والمؤمنين وجزاء الكافرين . 

حال الدنيا والحث على عمل  -2

 اآلخرة . 

تعلق المصائب بالقضاء  -3

والقدر وجناية البخالء على 

 أنفسهم . 

13,14 4 

 2 15  مراجعة عامة + امتحان نصفي 8

 30 15 عدد األسابيع والساعات
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 (  6تفسير )  :مقرر توصيف

 
 الجانب العملي:                                            

 النشاط العمليكتابة تجارب )مواضيع / مهام( 

 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 -1

 
 
 
 
 
 
 

 

VII.  / المهام:التكليفات 

 )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
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 (  6تفسير )  :مقرر توصيف

 %11 11 12,13,11 التكاليف واألنشطة الفردية والجماعية   .3

 %21 21 8 امتحان نصفي   .4

 %61 61 16 امتحان تحريري   .5

 %111 111 المجموع 

 

IX. :مصادر التعلم 

 المراجع الرئيسة: .1

 :( .6111.)3عمدة التفسير مختصر تفسير ابن كثير ، الشيخ / أحمد شاكر ، دار الوفاء .ط 

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

 هـ ( . 0403، )  6دمشق ( ، طـ 

 المراجع المساعدة: .2

 محمد صادق ، تحقيق :  هـ(331أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي )المتوفى: ، ل أحكام القرآن
 هـ .  0411 ، بيروت –القمحاوي ، دار إحياء التراث العربي 

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

 تحقيق  هـ(011أبي الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير األزدي البلخى )المتوفى: ، ل تفسير مقاتل بن سليمان ، :
 . هـ 0463 ،  0، طـ يروتب –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 0233هـ  0413 ، ) 0( ، طـ لبنان –العلمية ) بيروت 

 جمعها: أبو بكر ،  هـ(633أبي محمد سهل بن عبد الله بن يونس بن رفيع التُستري )المتوفى: ، ل تفسير التستري
،  بيروت –منشورات محمد علي بيضون / دارالكتب العلمية ،  : محمد باسل عيون السود، تحقيق  محمد البلدي

 .  هـ 0463،  0طـ

 أبي الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي ، ل الوسيط في تفسير القرآن المجيد
يق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض، الدكتور أحمد تحق،  هـ(423)المتوفى: 

 –دار الكتب العلمية ) بيروت  ،  محمد صيرة، الدكتور أحمد عبد الغني الجمل ، الدكتور عبد الرحمن عويس
 .  م 0224 -هـ  0401 ،  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(101الشافعي )المتوفى : 

 . هـ 0461

 أبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله )المتوفى: ، ل الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل
 . هـ 0413،  3، طـ بيروت –دار الكتاب العربي ،  هـ(133

 هـ(123جمال 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 :

 حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين األندلسي أبي ، ل البحر المحيط في التفسير
 . هـ 0461،  بيروت –دار الفكر ،  : صدقي محمد جميل، تحقيق :  هـ(341)المتوفى: 

 )إن وجدت(    مواد إلكترونية وإنترنت: .3

 

 
X. :الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر 

 الحضور والغياب:     .1

 الحضور المتأخر:    .5
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 (  6تفسير )  :مقرر توصيف

 ضوابط االختبارات واالمتحانات:   .3

    :المشاريعو التكليفات / المهام  .4

 :الغش   .2

  االنتحال:  .6

 سياسات أخرى:   .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


