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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 28ساعة

 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر
أ.
ب.

متطلب جامعة

متطلب قسم

متطلب كلية

إجباري √

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر :الثالث
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
 Bis221أصول التفسير ومناهجه

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إن وجدت)

ال يوجد

 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

(اختر كل ما ينطبق)

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

 .7ساعات االتصال
م
1
2
3
4

عدد الساعات التدريسية


النسبة
%50



%20

√

%30

(على مستوى الفصل الدراسي)

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

ساعات التعلم
28

28

ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر :يتعرف الطالب على أسلوب التفسير التحليلي وأهميته ،ثم يدرس الطالب تفسير سورة الفاتحة
وآيات محددة من سورة البقرة .
ثم بيان فضل السورة وأسباب النزول وبيان غريب القرآن ،واعجازه ،والعناية بالقراءات المؤثرة في المعنى وأوجه االعراب
وما روي في المأثور وتوجيه المشكل والمتشابه وبيان ما ترشد إليه اآليات من الفوائد العامة والعقائد  ،واألحكام والعظات
والعبر

 .2الهدف الرئيس للمقرر  -التعرف على مفهوم التفسير التحليلي وكيفية تطبيقه.
 أن يتعرف الطالب على أساليب تفسير القرآن الكريم  ،وأوجه إعجازه من خالل تفسيره.
 أن يتعرف الطالب على أسلوب من أساليب تفسير القرآن وهو األسلوب التحليلي.
- أن يتعرف الطالب على المنهج الصحيح في تفسير كالم هللا تعالى.
- أ ن يدرك الطالب بصورة تطبيقية مناهج المفسرين من خالل دراسة التفسير التحليلي.
- أن يتدبر الطالب كتاب هللا تعالى ويفهم معانيه ويقف على مقاصده.
-أن يدرك الطالب المراد بمعاني آيات بعض السور المكية  ،وأساليبها  ،ومقاصدها
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 .3مخرجات التعلم للمقرر:
رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

مخرجات التعلم للمقرر
المعرفة والفهم

1
1.1
1.2

K1
و ريددب القددرآن K2

1.3
1...

K3
K4

أن يشرح الطالب السور القرآنية المقررة شر ًحا تحليليًا
أن يح د ل ددس السددورة القرآنيددة وأسددعاب نددتوس عر د اقيددا
وإعجاته .
أن يو ح القراءا المؤثرة لي المرنى وأوجه اإلعراب
أن يددر ر مددا ترش د إلياددا اقيددا مددن ال وال د الرامددة والرقال د واأح ددا واأخ د
والرظا والرعر.

2
2.1
2.2
2.3

المهارات

3
3.1
3.2
3.3
3...

القيم

أن يحلس الطالب اقية القرآنية تحلي ً جي ًا
أن يستنعط عر اأح ا وال وال الرامة والرظا والرعر.
أن متيز بني التفسري التحليلي وغريه من أنواع التفاسري اال خرى
أن يلتت عالقي واأخ اإلس مية لي ترامله مع اقخرين..
أن يلتت عآ اب الحوار أثناء تعا س األ ار.
أن يتراون مع تم له لي تاعة العحوث ملتت ًما عالماا المطلوعة.
أن يستخ ماارة اتخار القرار اثناء قيا ته ل ريق الرمس

S1
S2
S3
V1
V2
V3

ج .موضوعات المقرر
قائمة الموضوعات

م

1
2

ساعات االتصال

الترريف عأسلوب الت سير التحليلي وأهميته وت سير االسترارة والعسملة وسورة ال اتحة
4
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د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز

4

مخرجات التعلم

استراتيجيات التدريس

طرق التقييم

الرمز
1.0

1.1
1.2

…
2.0

2.1
2.2
…

مخرجات التعلم

استراتيجيات التدريس

المعرفة والفهم

أن يشددرح طريقددة الم سددرين لددي االسددتنعاط احملاضرة النظرية
وأسعاب اخت لا لي الت سير.
أن يحدد ل ددس السددورة القرآنيددة وأسددعاب احملاضرة النظرية..
نددددتوس عردددد اقيددددا و ريددددب القددددرآن
وإعجاته .
أن يو دددح أثدددر القدددراءا لدددي اخدددت ف جمموعات النقاش
المرندددى وتوجيددده المشددد س والمتشددداعه مدددن
اقيا .
أن يحلس الطالب اقية القرآنية تحلي ً جي ًا

االسئلة الشفوية
االسئلة الشفوية

مالحظة أداء.

احملاضرة النظرية

اأح ددا وال وال د الرامددة حلقات النقاش

املناقشات خالل احملاضرة

أن يسددتنعط عر د
والرظا والرعر.
أن متيز بني التفسري التحليليي وغيريه مين أنيواع التفاسيري احملاضرة األدبية
اال خرى

3.0

3.1

أن يلت ييزق ملق ييي واألخي ييالت امس ييالمية
اآلخرين..
أن يلتزق مملهاق املطلوبة من

امل ي ي م ي ي

إطار ال مل اجلماعي.

أن يصغي مهتماق حلديث زمالئ  ،ويتقبل الرأي
…

مالحظة أداء.

المهارات

القيم

3.2

طرق التقييم

مالحظة أداء

احملاضرة النظرية

املالحظة املباشرة

الت ل الت اوين

التقي ي ييوي اجلمي ي يياعي للوا بي ي ييات
(شفوًي)
ا

املالحظة املباشرة.

الت ل الت اوين.

اآلخر
أن يستخدق وسائل اال صال الت ليمي احلديثة.
أن يستخدق مصادر ل الكرتونية ،ومواق

ليمية

على الشبكة ال نكبو ية ذات الصلة مملقرر.

مالحظة األداء

الت لي الذايت.

ال رض واملناقشة من خالل فرت قي ي ي ي ييي التكليف ي ي ي ييات الفرديي ي ي ي يية
واجلماعية.
ال مل

 .2أنشطة تقييم الطلبة
م
1
2
3
4

5

أنشطة التقييم
اختبار أعمال السنة األول
اختبار أعمال السنة الثاني
تقويم الجهد والعروض التقديمية
المشاركة في المحاضرات  ،واالنضباط والسلوك

توقيت التقييم
(باألسبوع)

النسبة
من إجمالي درجة التقييم
%20

األسببببببببببببببببببو
السادس
األسبو الثاني %20
عاشر
من الثالب للب %10
الرابع عشر
مبببن األول للببب %10
الرابع عشر

م
5

توقيت التقييم

أنشطة التقييم

(باألسبوع)

األسببببببببببببببببببو
السابع عشر

اختبار نهاية الفصل الدراسي

النسبة
من إجمالي درجة التقييم
%40

6
7
8
أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)

هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب (مع ذكر مقدار
الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع).




الساعات االرشادية (4ساعات اسبوع ًيا)
الساعات المكتبية ( 4ساعات أسبوعيًا).
التواصل عبر النظام التعلم االلكتروني .d2l

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

المرجع الرئيس للمقرر

 فتتتا القتتدير الجتتامع بتتين فنتتي الروايتتة والدرايتتة فتتي علتتم التفستتير  ،لمحمتتد بتتن علتتي
الشوكاني.
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان ( تفسير السعدي )  ،لعبتد الترحمن بتن
ناصر السعدي

 أيسر الت اسير ل

الرلي ال عير أعي ع ر الجتالري .

 جامع العيان عن تأويس آي القرآن ( ت سير الطعري ) العن جرير
الطعري .
 مرال التنتيس ( ت سير العغوي ) لحسين عن مسرو العغوي .
المراجع المساندة

 التسايس لرلو التنتيس العن جرتي .
 ت سير القرآن الرظي ( ت سير اعن ثير ) للحالظ اعن ثير .
 ت سير الج لين لج س ال ين المحلي وج س ال ين السيوطي.
 أ واء العيان لي إي اح القرآن عالقرآن لمحم المختار
الشنقيطي .
 موقع ملتقى أهس الت سير .
/http://www.tafsir.net/vb/forumdisplay.php?f=2 

المصادر اإللكترونية

 موقع مجمع الملك لا لطعاعة المصحف الشريف :
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http://www.qurancomplex.org

 موقع الجمرية الرلمية السرو ية للقرآن ال ري وعلومه :
http://www.alquran.org.sa 


موقع الم تعة الشاملة :

http://shamela.ws/index.php/categories 
 موقع المش اة اإلس مية :
 موقع ملتقى أهس الت سير .
http://www.tafsir.net/vb/forumdisplay.php?f= 
/2
 موقع مجمع الملك لا لطعاعة المصحف الشريف :
http://www.qurancomplex.org 
 موقع الجمرية الرلمية السرو ية للقرآن ال ري وعلومه :
http://www.alquran.org.sa
أخرى
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
متطلبات المقرر

العناصر

 .1المبتتاني (قاعتتات المحاضتترات ،والمختبتترات ،وقاعتتات العتترض،
والمعامل ،وغيرها):

المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)




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

تجهيزات

أن تكون القاعة مجهزة بالسبورة الذكية ومتطلباتها.
أن يكون بكل قاعة جهاز حاسب آلي ثابت للطالبتات للرجتوع إليت
عند الحاجة.

 إثراء المكتبة بمصادر التعلم المتعددة
الحاجة إلى مكتبة إلكترونية خاصة بالقسم

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم

المقيمون

نمورج تقيي المقرر.
الح دددور المتعدددا س عدددين اأسددداترة
الرين ي رسون المسا راته لإللا ة األساتذة
من الخعرا الت ريسية.
التقارير السنوية التدي ترد ها ا ارة
أعضاء القسم
الجو ة والقس اأ ا يمي.
الطالب

إجراءات التحقق من معايير
.4
إنجاز الطالب ( مثل :تدقيق تصحيا
عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء
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األساتذة

طرق التقييم
غير مباشر
مباشر
غير مباشر
مباشر

مجاالت التقويم

المقيمون

طرق التقييم

هيئة تدريس مستقلين ،والتبادل بصورة
دوري ٍة لتصحيا االختبارات أو عينة من
الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من
مؤسسة أخرى):

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
الرابعة
28-1-1440هـ

