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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
ساعتان نظرية

 .1الساعات
المعتمدة:
 .2نوع المقرر
أ.

متطلب جامعة

ب.

متطلب
كلية

إجباري

متطلب قسم

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر :المستوى الثاني
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت) :ال يوجد
 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر (إن وجدت):

 .6نمط الدراسة
م

(اختر كل ما ينطبق)

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

1
2
3
4
5

 .7ساعات االتصال
م
1
2
3
4

ال يوجد

عدد الساعات التدريسية

النسبة
%100
-

(على مستوى الفصل الدراسي)

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

ساعات التعلم
28
0
0
0
28

ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
يدرس الطالب في هذا المقرر :مدخل إلى أصول التفسير ،تاريخ التفسير ،مصادر تفسير القران الكريم  :تفسير القرآن الكريم
– تفسير القرآن بالسنة – تفسير القرآن بأقوال الصحابة – تفسير القران باللغة العربية  ،طرق التفسير  .شروط المفسر
وآدابه  .وقواعد التفسير  .مناهج المفسرين.
 .2الهدف الرئيس للمقرر
 -1معرفه ما يتعلق باصول التفسير واهميته واستمداده وعالقته بعلوم القرآن وقواعد التفسير
 -2الوقوف على مصادر اصول التفسير
 -3معرفة طرق التفسير وشروطه وآدابه.
 -4ادراك قواعد التفسير وتطبيقها.
 -5الوقوف على مناهج المفسرين

3

 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر
1
1.1

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

المعرفة والفهم

ان يتعرف الطالب على اصول التفسري ,وأمهيته واستمداده ,وعالقته بعلوم القران وقواعد التفسري.

K1

1.2

ان يتعرف الطالب على مصادر اصول التفسري وطرقه

K2

1.3

ان يدرك الطالب قواعد التفسري ويطبقها

K3

1.4

ان يتعرف الطالب على مناهج املفسرين

2
2.1

المهارات

أن يطبق كل نوع من أنواع التفسري وف ًقا ملا تعلمه من قواعد.

S1

2.2

أن يقارن بني أنواع التفسري وطريقة البحث فيهما

S2

2.3

أن يطبق بعض قواعد التفسري والرتجيح.

S3

2.4

أن مييز الطالب بني املنهج الصحيح يف تفسري كتاب هللا تعايل وبني غريه.

S4

3
3.1

القيم

أن يلتزم ابملهام املطلوبة منه يف إطار العمل اجلماعي.

V1

3.2

أن يستخدم وسائل االتصال التعليمي احلديثة.

V2

3.3

أن يستخدم مصادر تعلم الكرتونية ,ومواقع تعليمية على الشبكة العنكبوتية ذات الصلة ابملقرر.

V3

3...

ج .موضوعات المقرر
م

قائمة الموضوعات

ساعات االتصال

1

مدخل اىل أصول التفسري :تعريف (أصول التفسري ) مفردا مركبًا ,العالقة بني اصول التفسري ,وعلوم القرآن,
وقواعد التفس ريريري ,أمهية علم أص ريريول التفس ريريري ,وفائدته ,موأ ريريوع علم أص ريريول التفس ريريري ,اهم الكتب املؤلفة يف
اصول التفسري

4

مصادر تفسري القران الكرمي :تفسري القران ابلقرآن :تعريفه ,وأمهيته ,وأنواعه ,ودرجته ,وامثله تطبيقية
عليه ,وأشهر كتب التفسري اليت اعتنت به ,تفسري القران ابلسنة :تعريفه ,وأمهيته ,وأنواعه  ,ودرجته,
وأوجه بيان السنه للقرآن ,وأمثلة تطبيقية عليه ,وأشهر كتب التفسري اليت اعتنت به ,تفسري القرآن أبقوال
الصحابة  :تعريفه ,أمهيته ,أسباب تقدمي تفسري الصحابة على تفسري غريهم ,حكم قول الصحايب يف
2

أسباب النزول والتفسري الذي الجمال للرأي واالجتهاد فيه ,أمثلة تطبيقية عليه ,أشهر كتب التفسري اليت
اعتنت به.
تفسريريري القران أبقوال العاب  :تعريفه ,وأمهيته ,وأس ريريباب اعتبار تفس ريريري التابعني ,وأمثلة عليه ,وأش ريريهر كتب

التفس ري ري ريريري اليت اعتنت به ,تفسري ري ريريري القران ابلعرة ال رب ة :تعريفه ,وأمهيته  ,وأدلة اعتباره ,وأ ري ري ري ريوابطه ,وامثلة
تطبيقية عليه ,وأشهر كتب التفسري اليت اعتنت به.
4

4

طرق التفسري :تعريف التفسري ابملأثور ,أمهية التفسري ابملأثور ,طرق نقل التفسري ابملأثور.

6

الوأع يف التفسري :نشأته ,وأسبابه ,وأتثريه.
االسرائيليات :تعريفها ,وأقسامها ,وحكم كل قسم ,أمثلة تطبيقية على أقسام االسرائيليات ,مذاهب
3

العلماء يف تفسري القران ابإلسرائيليات.
التعريف أببرز كتب التفسري اليت اعتنت ابلتفسري ابملأثور ,تعريف التفسري ابلرأي ,تعظيم القول يف القرآن
ابلرأي ,أقسام الرأي الذي يفسر به القرآن ,وتعريف كل قسم ,أوابط الرأي احملمود الذي يفسر به القرآن
طريقه أهل األهواء يف تفسري القرآن ابلرأي املذموم ,وأمثلته ,وحكمه ,أسباب اخلطأ يف التفسري.
التعريف أببرز كتب التفسري اليت اعتنت ابلتفسري ابلرأي.

4

شروط املفسر وآدابه ,تعريف املفسر ,شروط املفسر ,آداب املفسر ,العلوم اليت حيتاج اليها املفسر.

2

قواعد العفسري :تعريفها ,أمهيتها ,وموأوعها ,وغايتها ,واستمدادها ,ومصادرها ,وأقسامها.

4

الفرق بني قواعد التفسري ,وأوابط التفسري ,وأصول التفسري.
5

أهم املؤلفات يف قواعد التفسري ,دراسة مخس قواعد تفسريية رئيسة من حيث:
معىن القاعدة ودالالهتا ,مفردات ألفاظ القاعدة ,أمثلة تطبيقية على القاعدة
تدريب الطالب على توظيف القواعد يف تفسري اآلايت وفهم املعاين
مناهج املفسرين :املراد مبناهج املفسرين ,طرق التعرف على مناهج املفسرين

4

فوائد معرفة مناهج املفسرين ,أبرز مالمح منهج الصحابة والتابعني يف التفسري
أبرز مالمح منهج التأليف يف التفسري قبل ابن جرير الطربي ,وأشهر املؤلفات فيه .
6

أبرز مالمح منهج التأليف يف معاىن القرآن ,وأشهر كتب املعاين
أبرز مالمح منهج التأليف يف التفسري الفقهي ,وأشهر تفاسري األحكام
أبرز مالمح منهج التأليف يف التفسري اللغوي وأشهر التفاسري اللغوية
أبرز مالمح منهج التأليف يف التفسري البالغي وأشهر التفاسري البالغية
دراسة ملناهج أبرز كتب التفسري ,على أن يكون منها :

7

التعريف مبنهج جامع البيان البن جرير الطربي  .التعريف مبنهج تفس ري ري ري ري ري ريريري القرآن العظيم البن كثري .التعريف
مبنهج اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ,التعريف مبنهج التحرير والتنوير البن عاش ري ريريور ,التعريف مبنهج أأ ري ري ريواء
البيان للشنقيطي ,التعريف مبنهج تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان للسعدي
المجموع

5

4
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د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
مخرجات التعلم

الرمز

استراتيجيات التدريس

1.0

المعرفة والفهم

1-1

ان يتعرف الطريريالريريب على اصري ري ري ري ري ري ريريول التفسري ري ري ري ري ري ريريري ,وأمهيتريريه المحاضرة النظرية.

طرق التقييم
االختبارات التحريرية

واستمداده ,وعالقته بعلوم القران وقواعد التفسري.
1-2

ان يتعرف الطالب على مصادر اصول التفسري وطرقه

المحاضرة النظرية..

االختبارات التحريرية

1-3

ان يدرك الطالب قواعد التفسري ويطبقها

مجموعات النقاش

إعداد البحوث وأوراق العمل

1-4

ان يتعرف الطالب على مناهج املفسرين

المحاضرة النظرية.

الواجبات والتكليفات

2.0

المهارات

2-1

أن يطبق كل نوع من أنواع التفس ري ري ريريري وف ًقا ملا تعلمه من المحاضرة النظرية

مالحظة أداء.

قواعد.
2-2

أن يقارن بني أنواع التفسري وطريقة البحث فيهما

حلقات النقاش

المناقشات خالل المحاضرة

2-3

أن يطبق بعض قواعد التفسري والرتجيح.

التعلم التعاوني

االختبارات التحريرية

2-4

أن مييز الطالب بني املنهج الص ري ريريحيح يف تفس ري ريريري كتاب مجموعات النقاش

المناقشات خالل المحاضرة.

هللا تعايل وبني غريه.
3.0

القيم

3.1

أن يلتزم ابملهام املطلوبة منه يف إطار العمل اجلماعي.

مجموعات النقاش

االختبارات الشفوية

3.2

أن يستخدم وسائل االتصال التعليمي احلديثة.

التعليم الذاتي.

مالحظة األداء

أن يستخدم مصادر تعلم الكرتونية ,ومواقع تعليمية

العرض والمناقشةةةةةةة من خالل تقييم التكليفةةةات الفرديةةةة
والجماعية.
فرق العمل

3-3

على الشبكة العنكبوتية ذات الصلة ابملقرر.

 .2أنشطة تقييم الطلبة
م
1
2
3
4
5
6

أنشطة التقييم
أسئلة متنوعة عبر نظام البالك بورد
واجبات بيتية
ورقة عمل
اختبار تحريري أول
اختبار ثاني
اختبار نهائي

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

6

توقيت التقييم
(باألسبوع)

3،4
14-1
5
6
12
16

النسبة
من إجمالي درجة التقييم
%10
%5
%5
%20
%20
%40

هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:


الساعات االرشادية (4ساعات اسبوعيًا)



الساعات المكتبية ( 4ساعات أسبوعيًا).



التواصل عبر النظام التعلم االلكتروني البالك بورد ،ومجموعة الواتس أب الخاصة بالمقرر.

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

المرجع الرئيس للمقرر
المراجع المساندة

اصول التفسير ومناهجه المؤلف فهد بن عبدالرحمن الرومي  ،النشر 1436هـ
2015م.
مقدمه في اصول التفسير المؤلف شيخ االسالم ابن تيميه الناشر مكتبه الحياه  -بيروت
سنة النشر1980م.

المصادر اإللكترونية

أخرى



موقع المشكاة اإلسالمية



http://shamela.ws/index.php/categories



موقع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف :



http://www.qurancomplex.org



موقع الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه :



http://www.alquran.org.sa



موقع ملتقى أهل التفسير .



/http://www.tafsir.net/vb/forumdisplay.php?f=2

 كتب التفسير بشكل عام.
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
متطلبات المقرر

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

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

تجهيزات

 قاعة مجهزة بالمنصة التعليمية ومتطلباتها.
توفر مقاعد ال يزيد عددها عن  40مقعد.
 المنصة التعليمية في القاعات الدراسية.
جهاز العرض االلكتروني Data show
-

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم

7

المقيمون

فاعلية التدريس

الطلبة

فاعلة طرق تقييم الطالب

أستاذ المقرر

طرق التقييم
استطالع رأى الطالب في تقويم المقرر
الدراسةةةةةةي من خالل اسةةةةةةتمارة رضةةةةةةا
الطالب عن المقرر.
االختبةةارات الشةةةةةةهريةةة – االختبةةارات
النهائية – ورقات العمل

مجاالت التقويم
مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

المقيمون
أستاذ المقرر

طرق التقييم
نموذج قيةةاس مخرجةةات التعلم – تقرير
قياس مخرجات التعلم للمقرر.

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

8

مجلس القسم
الرابعة
28-1-1440هـ

