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 :المتطلب السابق   جامعة الزرقاء

 : اسم المدرس   الشريعة:الكلية 

 : موعد المحاضرة   أصول الدين:القسم 

  علوم القرآن:عنوان المقرر
(0102110) 

:  الساعات المكتبية 
 

  

  وصف المساق 

 عموم مباحث أبرز في تبحث كما التدوين، وتاريخ التعريف حيث من القرآن بعموم متعمقة مقدمات في المادة ىذه تبحث

. وردىا حولو المثارة والشبيات. والمدني والمكي والترجمة والنسخ النزول وأسباب كالوحي القرآن

 

  أهداف المساق 

 .أن ٌتعرف الطالب الظروف واألحوال التً البست نزول القرآن الكرٌم .1
 أن ٌتبٌن عناٌة المسلمٌن بالقرآن الكرٌم .2
 أن ٌتعرف فوائد معرفة سبب النزول .3
 أن ٌتعرف أبرز طعون المستشرقٌن حول القرآن الكرٌم وٌنقدها .4
 أن ٌتعرف الطالب الظروف واألحوال التً البست نزول القرآن الكرٌم .5
 أن ٌطلع على جهود المسلمٌن فً جمع وصٌانة القرآن الكرٌم .6
 .أٌ يتجيٍ ػُبيخ انًظهًيٍ ثبنمزآٌ انكزيى .7

 

 للمساق مخزجات التعلم: 
 :ػُد االَتهبء يٍ هذا انًمّزر، فإَه يٍ انًتىلغ أٌ يكىٌ انطبنت لبدراً ػهً 

 :المعزفة والفهم .1

 .فهى دور وأهًيخ ػهىو انمزآٌ - أ

 فهى انًمصىد ثؼهىو انمزآٌ - ة

 .تًييش يجبدج ػهىو انمزآٌ  - د

 يؼزفخ دور ػهًبء انًظهًيٍ ثبنؼُبيخ ثبنمزآٌ انكزيى وجهىدهى في دفظه - ث

 

 :المهارات الذهنية .2

 .انتذهيم وانُمد انؼهًي نهشجهبد انًتؼهمخ ثؼهىو انمزآٌ - أ

 .اطتُجبط انذهىل في دبالد االختالف ثبآلراء ػُد انؼهًبء واطتُجبط انزدود ػُد ػزض انشجهبد - ة

 .تًُيخ لدراته ػهً انجذج وانتذهيم وتًُيخ انمدرح ػهً انفهى أللىال ػهًبء ػهىو انمزآٌ - د

 .انُمبع وانذىار انؼهًي يغ انغيز يٍ خالل دهمبد انذىار انتي تخبر خالل انًذبضزاد  - ث

 

 :المهارات الخاصة بالمىضىع .3

 .اإلجبثخ ػهً األطئهخ انتي تطزح ػهيه يٍ والغ انشجهبد ويدي إجبثتهب نتظبؤالد انىالغ انؼًهي  - أ

 .االطتؼبَخ ثبنزدود ػهً انشجهبد ويُبلشتهب  - ة

 .فهى اإلجزاءاد انىاجت إتجبػهب في تذهيم اآلراء انؼهًيخ ورد انشجهبد ويُبلشتهب  - د

 

 :المهارات العملية .4

 .كيفيخ انتؼزف ػهً آخز اإلطهبيبد انؼهًيخ في يجبل ػهىو انمزآٌ - أ

 .انتؼزف ػهً انشجهبد انًظتذدحخ ويصبدرهب وآخز انجهىد في انزد ػهيهب  - ة
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 هيكل المقزر  : 

 

نتاجات  المواضيع أساليب التعلم طرق التقويم
 التعلم

الساعة 
 المعتمدة

 األسبوع

 

 اختبار قصٌر

 

العروض 
ٌّة ).الحاسوب

بور بوٌنت 
 (......وٌرد/

المحاضرة 
ٌّة  .التفاعل

مدخل ومقدمات 
العلم، : تعرٌف كل من

القرآن 
الفرق بٌن القرآن 

والحدٌث 

 أ/1
 ب/1

 األول 3

 المالحظة

 

 الشفافٌات
لتعلٌم ا

 التعاونً

 تعرٌف علوم القرآن

 تعرٌف الوحً

 أنواع الوحً

 أ/1
 ب/1
 ت/1
 ث/1

 الثانً 3

العروض  لعب الدور
ٌّة ).الحاسوب

بور بوٌنت 
 (......وٌرد/

المحاضرة 
ٌّة .التفاعل  

 

شبه الجاحدٌن على 
 الوحً

 متاهات المتكلمٌن

 تعرٌف المكً والمدنً

 ت/1
2 
3 
 ب/4

 الثالث 3

 المالحظة

 

التواصل بالتعلٌم 
عن بعد باألنشطة 

.  والتكلٌفات
 

 خصائص المكً والمدنً

فوائد العلم بالمكً 
 والمدنً

أول وآخر ما نزل من 
 القرآن

2 
3 
 ب/4

 الرابع 3

حوار لا المناقشة الجماعٌة
 .والمناقشة

تعرٌف أسباب النزول 
 وعناٌة العلماء به

فوائد معرفة أسباب 
 النزول

 أمثلة على أسباب النزول

 ث/1
2 
3 
 ب/4

 الخامس 3

 
 استخدام الملخصات

المحاضرة 
ٌّة  .التفاعل

 المناسبات بٌن السور

جمع القرآن فً عهد النبً 
 ت/1
 ت/2
 ث/2

 السادس 3

التواصل بالتعلٌم  المناقشة الجماعٌة
عن بعد باألنشطة 

.  والتكلٌفات
حوار لا

 .والمناقشة

جمع القرآن فً عهد أبً 
 بكر

جمع القرآن فً عهد 
 عثمان

شبهات حول جمع القرآن 

 ت/1
2 
3 
 ب/4

 السابع 3

المحاضرة  الواجبات/ عٌنات العمل
ٌّة  .التفاعل

 تحسٌن الرسم العثمانً

 الفواصل ورؤوس اآلي

نزول القرآن على سبعة 
أحرف 

 ت/1
2 
3 
4 

 الثامن 3

التعلٌم عن طرٌق حّل 
 المشكالت

حّل 
 .المشكالت

 القراءات والقراء

 فوائد القراءات

المحكم والمتشابه 

 ت/1
2 
3 
4 

 التاسع 3

حوار لا المناقشة الجماعٌة
 .والمناقشة

الفرق بٌن التأوٌل 
 المحمود والمذموم

 تعرٌف النسخ وشروطه

 ت/1
 ب/2
 ت/2

 العاشر 3
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أنواع النسخ والحكمة منه   ث/2
 ت/3

 
المحاضرة  المناقشة الجماعٌة

ٌّة  .التفاعل

 شبهات حول النسخ

 أمثلة على النسخ

حكم ترجمة القرآن 

2 
3 
4 

 الحادي عشر 3

التواصل بالتعلٌم  التعلٌم عن طرٌق األنشطة
عن بعد باألنشطة 

.  والتكلٌفات
حوار لا

 .والمناقشة

 تعرٌف القصص القرآنً

 فوائد القصص القرآنً

والتكرار  القصص القرآنً

 ت/1
 ب/2
 ت/2
 ث/2
 ت/3
4 

 الثانً عشر 3

التعلٌم عن طرٌق حّل 
 المشكالت

المحاضرة 
ٌّة  .التفاعل

 شروط المفسر

 آداب المفسر

الفرق بٌن التفسٌر 
والتأوٌل 

 ت/1
 ت/2
 ث/2

 الثالث عشر 3

حّل  المناقشة الجماعٌة
 .المشكالت

أشهر كتب التفسٌر 
 بالمأثور

أشهر كتب التفسٌر بالرأي 
المحمود 

 ت/1
 ث/1
 ت/2
 ث/2
 أ/4

 الرابع عشر 3

 

  المزاجع 

 :الكتاب المقزر الزئيس

 جًؼيخ انًذبفظخ ػهً انمزآٌ انكزيى، ػًبٌو، 2013، 8انىجيش في ػهىو انمزآٌ، يذًد خبسر انًجبني، ط    
 

  المقزرات المساندة 

، اإلتمبٌ في ػهىو انمزآٌ، يجًغ انًهك فهد،  جالل انديٍ ػجد انزدًٍ ثٍ أثي ثكز أثى انفضم؛انظيىطي .1

 .انظؼىديخ، ثدوٌ تبريخ طجغ

انمبهزح  /، دار وهجخ7يجبدج في ػهىو انمزآٌ، يُبع انمطبٌ، ط .2

 و2000يُبيز /  كبَىٌ انخبَي،24:  دار انؼهى نهًالييٍ انطجؼخ.يجبدج في ػهىو انمزآٌ، صجذي انصبنخ .3

يُبهم انؼزفبٌ، يذًد ػجدانؼظيى انشرلبَي، دار انكتبة انؼزثي، تذميك فىاس أدًد سيزني، ثدوٌ تبريخ، . 2

 .ثدوٌ رلى طجؼخ

 و2010، 2فضم دظٍ ػجبص، دار انُفبئض، ط. اتمبٌ انجزهبٌ في ػهىو انمزآٌ، د. 3

 

  طزق التقييم: 

 تتضًٍ طزق انتؼهى انذىار وانًُبلشخ وَظبو انًجًىػبد وإػداد انتمبريز ويُبلشتهب 
 

 الطرق العالمة  التاريخ 

 االمتحان األول %20 األسبوع الثامن

 األسبوع العاشر
 

 االمتحان الثانً 20%

 المشاركة والتفاعل  10% 

 االمتحان النهائً %50 األسبوع الرابع عشر 

 100 % المجموع 

 


