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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
ساعتان نظرية

 .1الساعات
المعتمدة:
 .2نوع المقرر
أ.

متطلب جامعة

ب.

متطلب
كلية

إجباري

متطلب قسم

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر :المستوى الخامس
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت) :تفسير تحليلي ()2
 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر (إن وجدت):

 .6نمط الدراسة
م

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

1
2
3
4
5

 .7ساعات االتصال
م
1
2
3
4

ال يوجد

عدد الساعات التدريسية

النسبة
%100
-

(على مستوى الفصل الدراسي)

النشاط
محاضرات
معمل أو إستوديو
دروس إضافية
أخرى (تذكر)
اإلجمالي

ساعات التعلم
28
0
0
0
28

ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
:أن يدرس الطالب السور اآلتية
ا
تفسيرا تحليليَا ،مع بيان المكي والمدني ،وتطبيق ذلك على اآليات ،مع
أوال :سورة النور كاملة .ثانياا :سورة لقمان كاملة.
ا
بيان فضل السورة ،وأسباب النزول ،وغريب القرآن ،وإعجازه ،والعناية بالقراءات المؤثرة في المعنى ،وأوجه اإلعراب،
وتوجيه المتشابه والمشكل ،وبيان ما ترشد له اآليات من الفوائد العامة والعقائد واألحكام واألخالق والعظات والعبر.
 .2الهدف الرئيس للمقرر
 -1أن يتعرف الطالب على أسلوب التفسير التحليلي.
 -2أن يتعرف الطالب على الوجوه المتعددة في تفسير اآليات وكيفية توجيهها بأسلوب التفسير التحليلي
 -3أن يتعرف الطالب على األحكام التي دلت عليها اآليات في السور المقرر وأسباب اختالف المفسرين فيها ومناقشتها وفق
أسلوب التفسير التحليلي.
 -4أن يمتلك الطالب القدرة على الترجيح بين األقوال أو الجمع بينها .
-5أن يكون الطالب قادرا على حل المشكالت في التفسير والرد على الشبهات من خالل التفسير التحليلي.
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 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر
1
1.1
1.2

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

المعرفة والفهم

شرحا حتليليًا
أن يشرح الطالب السور القرآنية املقررة ً
أن حيدد فضل السورة القرآنية ،وأسباب نزول بعض اآلايت ،وغريب القرآن وإعجازه .

K1
K2

1.3

أن يوضح القراءات املؤثرة يف املعىن ،وأوجه اإلعراب

K3

1.4

أن يذكر ما ترشد إليها اآلايت من الفوائد العامة والعقائد واألحكام واألخالق والعظات والعرب.

K4

2
2.1

المهارات

جيدا
أن حيلل الطالب اآلية القرآنية حتليالً ً

S1

2.2

أن يستنبط بعض األحكام والفوائد العامة والعظات والعرب.

S2

2.3

أن متيز بني التفسري التحليلي وغريه من أنواع التفاسري اال خرى

S3

3
3.1

القيم

أن يلتزم ابلقيم واألخالق اإلسالمية يف تعامله مع اآلخرين..

V1

3.2

أن يلتزم آبداب احلوار أثناء تبادل األفكار.

V2

3.3

ملتزما ابملهام املطلوبة.
أن يتعاون مع زمالئه يف كتابة البحوث ً

V3

3.4

أن يستخدم مهارة اختاذ القرار اثناء قيادته لفريق العمل

V4

ج .موضوعات المقرر
قائمة الموضوعات

م

1

مقدمة عن سورة النور ،مع تفسري اآلية (ا حىت اآلية )10

4

2

سورة النور من اآلية ( 11حىت اآلية )20

4

3

سورة النور من اآلية ( 21حىت اآلية )31

4

4

سورة النور من اآلية ( 32حىت اآلية )38

2

5

سورة النور من اآلية ( 39حىت اآلية )46

2

6

سورة النور من اآلية (47حىت اآلية )57

2

7

سورة النور من اآلية ( 58حىت اآلية )64

2

8

التعريف بسورة لقمان (معلومات السورة) مع سورة لقمان من اآلية (ا حىت اآلية )19

4

9

سورة لقمان من اآلية ( 20حىت هناية السورة)

4

المجموع

4

ساعات االتصال

28

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
مخرجات التعلم

الرمز

استراتيجيات التدريس

طرق التقييم

1.0

المعرفة والفهم

1-1

شرحا حتليليًا
أن يشرح الطالب السور القرآنية املقررة ً
أن حيدد فض ل للل الس ل للورة القرآنية ،وأس ل للباب نزول بعض احملاضرة النظرية.
اآلايت ،وغريب القرآن وإعجازه .

املناقشات خالل احملاضرات

1-3

أن يوضح القراءات املؤثرة يف املعىن ،وأوجه اإلعراب

العصف الذهين

املناقشات خالل احملاضرات

1-4

أن يللذكر مللا ترش ل ل ل ل ل ل للد إليهللا اآلايت من الفوائللد العللامللة احملاضرة النظرية.
والعقائد واألحكام واألخالق والعظات والعرب.

2.0

المهارات

2-1

جيدا
أن حيلل الطالب اآلية القرآنية حتليالً ً

2-2

أن يسل ل ل ل ل ل للتنبط بعض األحكام والفوائد العامة والعظات عمل أحباث
والعرب.

تقومي احلاالت الدراسية

2-3

أن متيز بني التفس للري التحليلي وغريه من أنواع التفاس للري التعلم الذايت
اال خرى

تقومي احلاالت الدراسية

3.0

القيم

3.1

أن يلتزم ابلقيم واألخالق اإلسل ل ل ل ل ل للالميللة يف تعللامللله مع حضور ورش عمل
اآلخرين..

1-2

جمموعات النقاش الصغرية

االختبارات الشفوية

االختبارات التحريرية

التدريب يف جمموعات صل ل ل ل ل ل للغرية البحوث التطبيقية اجلماعية .
كورش العمل

املالحظة املباشرة

3.2

أن يلتزم آبداب احلوار أثناء تبادل األفكار.

العمل يف جمموعات

تقومي األقران

3-3

ملتزما ابملهام
أن يتعاون مع زمالئه يف كتابة البحوث ً

العمل يف جمموعات

التقومي اجلماعي للواجبات

املطلوبة.

أن يستخدم مهارة اختاذ القرار اثناء قيادته لفريق العمل اسرتاتيجية اختاذ القرار.

بطاقة مالحظة لتقييم األداء.

 .2أنشطة تقييم الطلبة
م
1
2
3
4
5
6

أنشطة التقييم
أسئلة متنوعة عبر نظام البالك بورد
واجبات بيتية
ورقة عمل
اختبار تحريري أول
اختبار ثاني
اختبار نهائي

أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)

5

توقيت التقييم
(باألسبوع)

3،4
14-1
5
6
12
16

النسبة
من إجمالي درجة التقييم
%10
%5
%5
%20
%20
%40

هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:


الساعات االرشادية (4ساعات اسبوعيًا)



الساعات المكتبية ( 4ساعات أسبوعيًا).



التواصل عبر النظام التعلم االلكتروني البالك بورد ،ومجموعة الواتس أب الخاصة بالمقرر.

و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:


المرجع الرئيس للمقرر

المراجع المساندة

المصادر اإللكترونية











فت ُح البيان في مقاصددددددد القر ن محمد صدددددددي خان ،ل َمكتبة العصددددددرية للط َباعة
والنّشْر ،بيروت.1992 ،
الجدددامح احكدددام القر ن ،محمدددد بن أحمدددد القرطبي ،دار عدددالم الكتدددب العربي،
.2002
التحرير والتنوير ،التحرير والتنوير ،دار الكتاب تونس.1995 ،
أيسر التفاسير لكالم العلي الكبير  ،ابي بكر الجزائري .
جامح البيان عن تأويل ي القر ن ( تفسير الطبري )  ،البن جرير الطبري .
معالم التنزيل ( تفسير البغوي )  ،لحسين بن مسعود البغوي .
التسهيل لعلوم التنزيل البن جرزي .
تفسير القر ن العظيم ( تفسير ابن كثير )  ،للحافظ ابن كثير .
تفسير الجاللين  ،لجالل الدين المحلي وجالل الدين السيوطي.
أضواء البيان في إيضاح القر ن بالقر ن  ،لمحمد المختار الشنقيطي .



موقح ملتقى أهل التفسير .



/http://www.tafsir.net/vb/forumdisplay.php?f=2



موقح مجمح الملك فهد لطباعة المصحف الشريف :



http://www.qurancomplex.org



موقح الجمعية العلمية السعودية للقر ن الكريم وعلومه :



http://www.alquran.org.sa



موقح المكتبة الشاملة :



http://shamela.ws/index.php/categories



موقح المشكاة اإلسالمية :



موقح ملتقى أهل التفسير .



http://www.tafsir.net/vb/forumdisplay.php?f=2

 كتب التفسير بشكل عام.

أخرى
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
العناصر
المرافق

(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)
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متطلبات المقرر
 قاعة مجهزة بالمنصة التعليمية ومتطلباتها.
توفر مقاعد ال يزيد عددها عن  40مقعد.

متطلبات المقرر

العناصر

 المنصة التعليمية في القاعات الدراسية.
جهاز العرض االلكتروني Data show

التجهيزات التقنية
(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات)

تجهيزات

-

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

ز .تقويم جودة المقرر:
المقيمون

مجاالت التقويم
فاعلية التدريس

الطلبة

فاعلة طرق تقييم الطالب

أستاذ المقرر

مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

أستاذ المقرر

طرق التقييم
استطالع رأى الطالب في تقويم المقرر
الدراسييييييي من خالل اسييييييتمارة رضييييييا
الطالب عن المقرر.
االختبييارات الشييييييهرييية – االختبييارات
النهائية – ورقات العمل
نموذج قييياس مخرجييات التعلم – تقرير
قياس مخرجات التعلم للمقرر.

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة
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مجلس القسم
السابعة عشر
17-8-1440هـ

