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: المتطلب السابق  جامعة الزرقاء
  :اسم المدرس  الشريعة: الكلية 
 : موعد المحاضرة  أصول الدين:القسم 

:  الساعات المكتبية  (0102117) التفسير اإلجمالي:     عنوان المقرر
 

 

  وصف الوساق 

 

وتفسٌر . تبحث هذه المادة فً مقدمات علم التفسٌر وتارٌخ نشأته والفرق بٌنه وبٌن التأوٌل، وشروط التفسٌر الصحٌح
 .جزء عم إجمالٌاً، ودراسة ذاتٌة لمعانً المفردات والتراكٌب للثلث األخٌر من القرآن الكرٌم

 

  أهذاف الوساق 

. معانً مفردات الثلث األخٌر من القرآنالطالب ٌتعرف أن  .1
. ٌفسر السور المطلوبة من جزء عم تفسٌرا إجمالٌاأن  .2
. ٌتعرف معنى التفسٌر وٌقارن بٌنه وبٌن التأوٌلأن  .3
. ٌتبٌن نبذة عن تارٌخ نشأة التفسٌر وتطوره وأقسامهأن  .4
. ٌعدد أبرز الشروط الواجب توفرها فً المفسرأن  .5

 

 

 

  هخزجاخ التؼلن: 

 
 :عُذ االَتهبء يٍ هذا انًقّزر، فإَه يٍ انًتىقع أٌ ٌكىٌ انطبنت قبدراً عهى 

 :-الوؼزفح والفهن، حيث يفتزض الطالة أى يكىى قادراً ػلى  .1

 .فهى دور وأهًٍخ انتفسٍز فً حٍبح انًسهى - أ

 .فهى انًقصىد ثبنتفسٍز ثبنزأي وانتفسٍز ثبنًأثىر - ة

 .انتًٍٍز ثٍٍ أَىاعهب انًختهفخ  - د

 

 :- ، حيث يكىى الطالة قادراً ػلى الوهاراخ الذهٌيح. 2

 .انتحهٍم وانُقذ نجعض اٌَبد انىاردح حىنهب  - أ

 .استُجبط قىاعذ انتذثز األيثم  - ة

 .تًٍُخ قذراته عهى تفسٍز انقزآٌ انكزٌى  - د

 .انُقبش وانحىار انعهًً يع انغٍز يٍ خالل حهقبد انحىار انتً تثبر خالل انًحبضزاد  - ث

 

 :-الوهاراخ الخاصح تالوىضىع، حيث يكىى الطالة قادراً ػلى      3.

 .اإلجبثخ عهى أسئهخ انُبس حىل يشكالد انتفسٍز  - أ

 .االستعبَخ ثًعزفخ يعبًَ انًفزداد وانتزاكٍت عهى تىظٍفهب فً انتذثز ويُبقشتهب  - ة

 .فهى اإلجزاءاد انىاجت إتجبعهب فً االستُجبط ويُبقشتهب  - د

 

 :-الوهاراخ الؼوليح، حيث يكىى الطالة قادراً ػلى      4.

 .كٍفٍخ انتعزف عهى انًعبًَ انصحٍحخ ألنفبظ وتزاكٍت انقزآٌ انكزٌى - أ

 .انتعزف عهى انًحىر انعبو نكم سىر يٍ سىر انقزآٌ  - ة
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 هيكل الوقزر: 

 

اجراءات  طرق التعليم
 التعلم

نتاجات  المواضيع
 التعلم

الساعة 
 المعتمدة

 االسبوع

ٌّة  أسلوب المحاضرة التفاعل
. النشط

 

العروض 
ٌّة بور ).الحاسوب

بوٌنت 
 (......وٌرد/

 

 األول 3 أ - 1 تعرٌف التفسٌر

الفرق بٌن التفسٌر 
 والتأوٌل

 ب -1
 أ -2

 الثانً 3

أهمٌة علم 
 التفسٌر

الثالث  3 ب - 2
 

التعلٌم عن طرٌق حّل 
 .المشكالت

 

مراحل التفسٌر 
 مرحلة النبوة والصحابة

 ت -1
ت – 1
 أ-  2

 الرابع 3

 الشفافٌات
 

 الخامس 3 ث- أ  مرحلة التابعٌن

 السادس 3 ب - 3 مرحلة التدوٌن 

 .التعلٌم التعاونً
 

 السابع 3 ت-3 التفسٌر بالمأثور 

 الثامن 3 ت - 1 التفسٌر بالرأي 

التواصل بالتعلٌم 
عن بعد باألنشطة 

 .والتكلٌفات

 التاسع 3 ث -2 صفات األنبٌاء

العلوم التً   .الحوار والمناقشة
ٌحتاجها 

 المفسر

أ  - 4
 ب - 4

 العاشر 3

 الحادي عشر 3 أ - 1 مصادر التفسٌر 

 .التعلٌم عن طرٌق األنشطة
 
 
 
 
 
 

 

ٌّة  المصادر المكتب
التً ٌحال إلٌها 
حسب موضوع 

 .المحاضرة
 

التعارض بٌن التفسٌر 
 بالمأثور والتفسٌر بالرأي

 ب -3
 أ -4

 الثانً عشر 3

كتب التفسٌر بالرأي 
 المحمود

 الثالث عشر 3 ب - 2

ربط الطالبة بمصادر 
: المعرفة المختلفة، مثل

... المكتبة، واإلنترنت ، و 
 .إلخ

كتب التفسٌر بالرأي 
 المذموم

 ت -3
ت – 3
 أ-  4

 الرابع عشر 3

التفسٌر 
 الموضوعً

الخامس  3 ث- أ 
 عشر
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  الوزاجغ 
 الكتاب الوقزر الزئيس

 .و 2015عهى انتفسٍز، يحًذ انذهجً، دار انًعبرف، يصز،              
 

 

  الوقزراخ الوساًذج 
 الكتة الوطثىػح: 

 .م2018كلواخ القزآى، حسٌيي هخلىف، دار اتي حزم، تيزوخ، - 1
 

 .م2017أحوذ خالذ شكزي، جوؼيح الوحافظح ػلى القزآى، ػواى، . تفسيز جزء ػن، د-  2

 

 

 مواقع على الشبكة العنكبوتية: 
 

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

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

 www.islamweb.net:موقع المكتبة اإلسالمٌة والرابط هو .3
 www.wagfeya.com: موقع المكتبة الوقفٌة والرابط هو .4

 

 
 

 

 

  طزق التؼلين: 
 

 الطرق العالمة  التاريخ 
 االمتحان المنتصف %35 األسبوع التاسع

 المشاركة والتفاعل  15% 
 االمتحان النهائً %50 األسبوع الخامس عشر

المجموع  100% 

 

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

