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 الثالث المستوى   المعتمدة عدد الساعات

 للمقرر
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 أن يتعرف الطالب على أسلوب التفسير التحليلي والمقارن  . -أ هدف المقرر 
 أن يتعرف الطالب على الوجوه المتعددة في تفسير اآليات وكيفية توجيهها بأسلوب التفسير التحليلي.  -ب
يتعرف الطالب على األحكام التي دلت عليها اآليات في السور المقررة وأسباب اختالف المفسرين فيها  أن -ج

 ومناقشتها وفق  أسلوب التفسير التحليلي.
 أن يمتلك الطالب القدرة على الترجيح بين األقوال أو الجمع بينها.  -د

 د على الشبهات من خالل التفسير التحليلي.هـ ـ أن يكون الطالب قادرا على حل المشكالت في التفسير والر

  موضوعات
 المقرر

 يدرس الطالب تفسير السور واآليات اآلتية:
 االستعاذة والبسملة. -1
 سورة الفاتحة. -2
سورة البقرة، اآليات من قوله تعالى: }َوإِْذ قَاَل َربَُّك ِلْلَماَلئَِكِة إِن ِي َجاِعٌل فِي اأْلَْرِض -3

ِحيُم{ ]البقرة: 33قرة: َخِليفَةً{ ]الب اُب الرَّ  [33[ إلى قوله تعالى }إِنَّهُ ُهَو التَّوَّ
سورة البقرة اآليات من قوله تعالى: }َواتَّبَعُوا َما تَتْلُو الشَّيَاِطيُن َعلَى ُمْلِك ُسلَْيَماَن{ -4

يَماِن فَقَ 132]البقرة:  ْد َضلَّ َسَواَء السَّبِيِل [ إلى قوله تعالى: }َوَمْن يَتَبَدَِّل اْلُكْفَر بِاإْلِ

 [131({ ]البقرة: 131)
ُهْم َعْن قِْبلَتِِهُم -5 سورة البقرة اآليات من قوله تعالى: }َسيَقُوُل السُّفََهاُء ِمَن النَّاِس َما َوالَّ

مَّ [، إلى قوله تعالى:  }فاََل تَْخَشْوُهْم َواْخَشْونِي َوأِلُتِ 142الَّتِي َكانُوا َعلَْيَها{ ]البقرة: 

 [153نِْعَمتِي َعلَْيُكْم َولَعَلَُّكْم تَْهتَُدوَن{ ]البقرة: 
سورة البقرة اآليات من قوله تعالى }يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ُكلُوا ِمْن َطي ِبَاِت َما  -6

َّقُوَن { [ إلى قوله تعالى }َكَذِلَك يُبَي ُِن اللَّهُ آيَاتِِه ِللنَّاِس لَ 132َرَزْقنَاُكْم{ ]البقرة:  عَلَُّهْم يَت

 [113]البقرة: 
وا اْلَحجَّ َواْلعُْمَرةَ ِللَِّه فَإِْن أُْحِصْرتُْم فََما -3 سورة البقرة اآليات من قوله تعالى: }َوأَتِمُّ

[ إلى قوله تعالى: }َواتَّقُوا اللَّهَ َواْعلَُموا أَنَُّكْم إِلَْيِه 196اْستَْيَسَر ِمَن اْلَهْديِ{ ]البقرة: 

 [233تُْحَشُروَن{ ]البقرة: 
[ إلى 216سورة البقرة من قوله تعالى: }ُكتَِب َعلَْيُكُم اْلِقتَاُل َوُهَو ُكْرهٌ لَُكْم{ ]البقرة: -1

 [233قوله تعالى: }َوتِْلَك ُحُدوُد اللَِّه يُبَي ِنَُها ِلقَْوٍم يَْعلَُموَن { ]البقرة: 
ْلنَا بَْعَضُهْم َعلَى بَْعٍض{ سورة البقرة اآليات من قوله تعالى: }تِلْ -9 ُسُل فَضَّ َك الرُّ

 [253[  إلى قوله تعالى: }أُولَئَِك أَْصَحاُب النَّاِر ُهْم فِيَها َخاِلُدوَن{ ]البقرة: 253]البقرة: 
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بَا اَل يَقُوُموَن إاِلَّ َكَما يَقُوُم  -13  سورة البقرة اآليات من قوله تعالى: }الَِّذيَن يَأُْكلُوَن الر ِ

{ ]البقرة:  [  إلى قوله تعالى:  }أَْنَت َمْواَلنَا 235الَِّذي يَتََخبَُّطهُ الشَّْيَطاُن ِمَن اْلَمس ِ

 [216فَاْنُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم اْلَكافِِريَن{ ]البقرة: 
تفسير اآليات تفسيًرا تحليليًا مع بيان فضل السورة ،وأسباب النزول ،وبيان  -ثانيًا :

جازه ،والعناية بالقراءات المؤثرة في المعنى ،وأوجه اإلعراب ، غريب القرآن ،وإع

وما روي من المأثور، وتوجيه المشكل والمتشابه، وبيان ما ترشد له اآليات من 

 الفوائد العامة والعقائد واألحكام واألخالق والعظات والعبر

 

     

 

 


