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 :المتطلب السابق  جامعة الزرقاء

  :اسم المدرس  الشريعة: الكلية 
 : موعد المحاضرة  أصول الدين:القسم 

 :الساعات المكتبية  (0102314)القصص القرآني : عنوان المقرر

  

  وصف الوساق 

 والتعريف. المثارة والشبهات األسلوبية وخصائصها وضوابطها القرآني القصص دراسة بمقدمات التعريف في المادة هذه تبحث

. األنبياء بعض لقصص وموضوعية تفصيلية دراسة مع ومناهجها، فيها بالمؤلفات

  أهداف الوساق 

. نى القصص القرآني وخصائصهيتعرف معأن  .1
. أن يقارن بين القصة في القرآن وقصص الكتب األخرى .2
. أن يتبين الحكمة من خلق اإلنسان ومراحل خلقه وعالقته بكل من المالئكة والشيطان .3
. قصص أبرز األنبياء نبذة عن تاريخ أن يعرف .4
. أن يستنتج الفوائد الدعوية واألحكام الفقهية المستنبطة من قصصهم .5

 

 

 

 هخرجاخ التعلن:  

 :عُذ االَتهبء يٍ هذا انًقّزر، فئَه يٍ انًتىقع أٌ يكىٌ انطبنت قبدراً عهى 

  :-على لااداًا  ٌكىى أى الطالة ٌفترض حٍج والفهن، الوعرفح .1
 .انقزآٌ قصص تعزيف - أ

 .اإلَسبٌ خهق ثًزاحم انًقصىد فهى - ة
  .انًختهفخ خهقه يزاحم ثيٍ انتًييش - د

 
  :-على لااداًا  الطالة ٌكىى حٍج ، الذهٌٍح الوهاداخ .2

  .انزسم إنى انُبص حبجخ استُتبج - أ
 .قصصهى يٍ انًستفبدح األحكبو أثزس استُجبط - ة
  .انزسم يىاقف أثزس تعهيم عهى قذراته تًُيخ - د
  .انًحبضزاد خالل تثبر انتي انحىار حهقبد خالل يٍ انغيز يع انعهًي وانحىار انُقبش - ث

 
  :-على لااداًا  الطالة ٌكىى حٍج تالوىضىع، الخاصح الوهاداخ .3

  .انقزآَي انقصص يشكالد حىل انُبص أسئهخ عهى اإلجبثخ - أ
  .ويُبقشتهب انقصص تذثز في تىظيفهب عهى وانتزاكيت انًفزداد يعبَي ثًعزفخ االستعبَخ - ة
  .ويُبقشتهب االستُجبط في إتجبعهب انىاجت اإلجزاءاد فهى - د

 
  :-على لااداًا  الطالة ٌكىى حٍج العولٍح، الوهاداخ .4

 .انكزيى انقزآٌ قصص يٍ انذعىيخ وانفىائذ انفقهيخ األحكبو استخزاج - أ
 .األَجيبء قصص في دروص إنقبء عهى انقذرح - ة
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 الهٍكل الومرد :

اجراءات  طرق التعليم
 التعلم

نتاجات  المواضيع
 التعلم

الساعة 
 المعتمدة

 االسبوع

أسلوب المحاضرة التفاعلّية 
. النشط

 

العروض 
بور ).الحاسوبّية

بوينت 
 (......ويرد/

 

تعريف القصص القرآني 
 وبيان أىميتو

 األول 3 ب - 3

المقارنة بين قصص 
 القرآن وغيره

 الثاني 3 ت-3

خصائص 
 القصص القرآني

الثالث  3 ت - 1
 

التعليم عن طريق حّل 
 .المشكالت

 

 الرابع 3 ب - 2 قصة بدء الخلق

 الشفافيات
 

قصة آدم والشيطان 
 وابنيو

 ت -1

 ت– 1
 أ-  2

 الخامس 3

 السادس 3 ث- أ  قصة إدريس 

 .التعليم التعاوني
 

 السابع 3 ب - 2 قصة نوح 

 الثامن 3 أ - 1 قصة ىود 

التواصل بالتعليم 
عن بعد باألنشطة 

 .والتكليفات

 ب -1 قصة صالح

 أ -2

 التاسع 3

 العاشر 3 ب - 2 قصة إبراىيم  .الحوار والمناقشة

 ت -2 قصة إسحاق 

 ت– 3
 أ-  4

الحادي  3
 عشر

 .التعليم عن طريق األنشطة
 

المصادر المكتبّية 
التي يحال إليها 
حسب موضوع 

 .المحاضرة

 

 الثاني عشر 3 ث- أ  قصة إسماعيل
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 الثالث عشر 3 ب - 3 قصة يعقوب

ربط الطالبة بمصادر المعرفة 
المكتبة، : المختلفة، مثل
 .إلخ... واإلنترنت ، و 

 الرابع عشر 3 ت-3 قصة يوسف

الخامس  3 أ - 1 قصة موسى
 عشر

 

  الوراجع 
 الكتاب الومرد الرئٍس

  ..و2015 ثيزود، انزسبنخ، يؤسسخ سيذاٌ، عجذانكزيى. د انقزآٌ، قصص يٍ انًستفبد             
 

 الومرداخ الوساًدج 
 الكتة الوطثىعح: 

 .م2014فضل حسي عثاس، ااد الٌفائس، عواى، . لصص المرآى الكرٌن، ا- 1
 

 .2016صالح الخالدي، ااد الملن، اهشك، . ، المصص المرآًً عرض ولائع وتحلٍل أحداثا-  2

 

 مواقع على الشبكة العنكبوتية: 
 

 shamble's //http:موقع المكتبة الشاملة والرابط .1

 www.islamonline.net:موقع إسالم أون الين والرابط هو .2

 www.islamweb.net:موقع المكتبة اإلسالمية والرابط هو .3
 www.wagfeya.com: موقع المكتبة الوقفية والرابط هو .4

 

  طرق التعلٍن: 
 

 الطرق العالمة  التاريخ 
 االمتحان المنتصف %35 األسبوع التاسع

 المشاركة والتفاعل  15% 
 االمتحان النهائي %50 األسبوع الخامس عشر

 100 % المجموع 

 

http://www.wagfeya.com/
http://www.wagfeya.com/

