اسم المقرر:

التفسير الموضوعي

رمز المقرر:

BIS 412

البرنامج:

الدراسات اإلسالمية

القسم العلمي:

الدراسات اإلسالمية المعاصرة

الكلية:

العلوم والدراسات اإلنسانية – بحوطة سدير-

المؤسسة:

جامعة المجمعة

المحتويات
أ .التعريف بالمقرر الدراسي3 ........................................................................................................ :
ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية3 ............................................................................................. :
 .1الوصف العام للمقرر3 ..................................................................................................................... :
 .2الهدف الرئيس للمقرر 3 .....................................................................................................................
 .3مخرجات التعلم للمقرر3 ................................................................................................................... :
ج .موضوعات المقرر 4 .................................................................................................................
د .التدريس والتقييم5 .................................................................................................................. :
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم 5 ..................................................
 .2أنشطة تقييم الطلبة 6 ..........................................................................................................................
هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي6 .................................................................................. :
و – مصادر التعلم والمرافق6 ........................................................................................................ :
 .1قائمة مصادر التعلم6 ....................................................................................................................... :
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة6 .......................................................................................................... :
ز .تقويم جودة المقرر7 ................................................................................................................ :
ح .اعتماد التوصيف 7 ...................................................................................................................

2

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 السابع
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت) :أصول التفسير ومناهجه . BIS 122
 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر (إن وجدت):

 .6نمط الدراسة
م

ال يوجد

(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

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 المقرر :مدخل إلى التفسير الموضوعي :مقدمة في التفسير الموضوعي وتاريخه ،ومناهجه ،وصلتة بالتفاسير
األخرى ،وعالقته بعلم المناسبات .أمثلة تطبيقية على موضوعات من خالل القرآن الكريم.
 .2الهدف الرئيس للمقرر
 .1التتعرف على التفسير الموضوعي وكونه أسلوبا من أساليب التفسير ،وتمييزه عن أساليب التفسير األخرى.
 -1معرفة نشأة التفسير الموضوعي ،ومصادره ،وأهم المصنفات فيه.
 -2إدراك أهمية التفسير الموضوعي فيه تدبر القرآن الكريم.
 -3معرفة منهج التفسير الموضوعي ،وأنواعه.
 -4الوقوف على نماذج من التفسير الموضوعي.

 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر
1

3

المعرفة والفهم

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

مخرجات التعلم للمقرر

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

1.1

أن تتعرف الطالبة على أمهية التفسري املوضوعي من حيث مسامهته يف فهم القرآن الكرمي وتدبره.

K1

1.2

أن تتعرف الطالبة على أمهية التفسري ري ري ري ري ري ريريري املوضري ري ري ري ري ري ريريوعي يف مواكبة حاجات اجملتمعات ،وجهود العلماء يف
ذلك.

K2

1.3

أن تتدبر الطالبة إعجاز القرآن الكرمي من خالل التفسري املوضوعي.

K3

1.4

تفسريا موضوعيّا.
أن تفهم الطالبة معىن اآلايت من خالل تفسريها
ً

2
2.1

المهارات

أن تعدد الطالبة فوائد التفسري املوضوعي يف إجياد احللول للمشاكل املختلفة يف ضوء القرآن الكرمي.

S1

2.2

أن تربط اآلايت املتعلقة مبوضوع واحد من موضوعات املقرر.

S2

2.3
2.4

أن تقيّم الطالبة استنباطات قريناهتا لآلايت املرتابطة يف املوضوع الواحد.

S3

أن تكون الطالبة قادرة على التطبيق العملي ألسريريلول التفسريريري املوضريريوعي من خالل البحث ،أو حل
املشكالت ومعاجلة القضااي املستجدة.

3
3.1

القيم

S4

أن تلتزم ابملهام املطلوبة منها يف إطار العمل اجلماعي.

V1

3.2

أن تستخدم وسائل االتصال التعليمية احلديثة.

V2

3.3

أن تستخدم مصادر تعلم إلكرتونية ،ومواقع تعليمية على الشبكة العنكبوتية ذات الصلة ابملقرر.

V3

3...

ج .موضوعات المقرر
قائمة الموضوعات

م

1

التفسري املوضوعي تعريفه واترخيه ،ونشأته ،وألوانه ،وأمهيته وأهدافه.

2

2

مناهج البحث يف التفسريري املوضريوعي منهج البحث يف تفسريري موضريوع من خالل القرآن ،منهج البحث يف
التفسري املوضوعي لسورة واحدة.

2

3

التفسريريري املوضريريوعي لسريريورة قرآنية وديد سور السريريورة ،اهلدف يف السريريورة القصريريرية والسريريورة الطويلة ،اإلطنال
واإلجياز يف قضااي عرضتها السورة.

4

4

شروط املفسر وآدابه ،تعريف املفسر ،شروط املفسر ،آدال املفسر ،العلوم اليت حيتاج اليها املفسر.

2

5

صلة التفسري املوضوعي ابألنواع األخرى من التفسري والعلوم املساعدة له .منهج التفسري التحليلي والتفسري
اإلمجايل والتفسريريري املقارن ،عالقة التفسريريري املوضريريوعي ابلتفسريريري التحليلي ،عالقة التفسريريري املوضريريوعي ابلتفسريريري
اإلمجايل ،عالقة التفسري املوضوعي ابلتفسري املقارن.

4

علم املناسبات والتفسري املوضوعي تعريف علم املناسبات ،أمهية علم املناسبات ،ظهور علم املناسبات
6

وأهم املؤلفات فيه ،املناسبات يف السورة الواحدة ،املناسبات بني السور .أبرز مالمح منهج التأليف يف
معاىن القرآن ،وأشهر كتب املعاين

4

ساعات االتصال

2

األلوهية من خالل آايت القرآن الكرمي 1/ربط قض ري ريريااي العقيدة مبص ري ريرياب العباد يف حياهتم املعاش ري ريريية ،جماالت

أوًل :أدلة
االس ري ري ريريتدالل على قض ري ري ريريية األلوهية ،أبرز أنواع األدلة على توحيد هللا جل جالله يف القرآن الكرمي ،ا

اخللق واإلبداع.
7

ابعا :الرباهني العقلية.
األلوهية من خالل آايت القرآن الكرمي :3/اثنياا :أدلة العناية .اثلثاا :أدلة الفطرة .ر ا

4

8

أدلة التوحيد من خالل إثبات صفات الكمال هلل تعاىل وتنزيهه عن صفات النقص.

9

القصص القرآين عناصر القصة القرآنية (الشخصية-احلدث-احلوار -الزمان-املكان) مع أمثلة من قصص
القرآن .خصائص القصة القرآنية ( التكرار-الصدق والواقعية -التصوير-اإلضمار-اإلجياز).

2

أغراض وأهداف القصص القرآين .منهج القصص القرآين .اإل سرائيليات يف كتب القصص القرآين .شبهات
10
حول القصة القرآنية.

2

التناسريريب يف القصريرية القرآنية  -مناذج من القصريريص القرآين قصريرية آدم عليه السريريالم ،قصريرية نو عليه السريريالم،
11
قصة هود عليه السالم ،قصة صاب عليه السالم ،قصة إبراهيم عليه السالم ،قصة يوسف عليه السالم.

4

المجموع

28

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
1.0

1-1
1-2
1-3
1-4
2.0

2-1
2-2
2-3
2-4

3.0

3.1
3.2
3-3

5

مخرجات التعلم

استراتيجيات التدريس

المعرفة والفهم
أن تتعرف الطالبة على أ صول التفسير الموضوعي المحاضرة النظرية.
الصحيحة .
المحاضرة النظرية..
أن تعرف الطالبة الفرق بين أساليب التفسير.
أن تجمع الطالبة اآليات المتعلقة بالموضوع الواحد .مجموعات النقاش
المحاضرة النظرية.
أن تفهم الطالبة معاني اآليات إجماالا.
المهارات
أن تطبق الطالبة بعض أساليب التفسير الموضوعي المحاضرة النظرية
في كلمة أو موضوع مختصر.
أن تمارس الطالبة عملية البحث والكتابة في التفسير حلقات النقاش
الموضوعي.
التعلم التعاوني
أن تتمكن الطالبة من تقييم تطبيق زميالتها.
أن تتدبر الطالبة منهج القرآن الكريم لحل المشكالت مجموعات النقاش
وإدارة المواقف وتسيييييير اأحداث وفق نظرة علمية
ومنهجية صحيح.
القيم
أن يلتزم ابملهام املطلوبة منه يف إطار العمل اجلماعي .مجموعات النقاش

طرق التقييم
االختبارات التحريرية
االختبارات التحريرية
إعداد البحوث وأوراق العمل
الواجبات والتكليفات
مالحظة أداء.
المناقشات خالل المحاضرة
االختبارات التحريرية
المناقشات خالل المحاضرة.

االختبارات الشفوية

أن يستخدم وسائل االتصال التعليمي احلديثة.

التعليم الذاتي.

أن يستخدم مصادر تعلم إلكرتونية ،ومواقع تعليمية

العرض والمناقشيييييية من خالل تقييم التكليفيييات الفرديييية
والجماعية.
فرق العمل

على الشبكة العنكبوتية ذات الصلة ابملقرر.

مالحظة اأداء

 .2أنشطة تقييم الطلبة
م
1
2
3
4
5
6

توقيت التقييم

أنشطة التقييم

(باأسبوع)

3،4
14-1
5
6
12
16

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

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

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

هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:


الساعات اإلرشادية (4ساعات اسبوعيًا)



الساعات المكتبية ( 4ساعات أسبوعيًا).



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

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

المرجع الرئيس للمقرر

المراجع المساندة

 مباحث في التفسير الموضوعي :د .مصطفى مسلم ،دار القلم1426 ،هـ _ 2005م. القصص القرآني عرض وقائع :د .صالح الخالدي ،دار القلم1998 ،م.التفسير الموضوعي للقرآن الكريم :أحمد عبد هللا الزهراني ،الجامعة اإلسالمية،1431هـ
فتح القدير :الشوكاني ،دار ابن كثير1414 ،هـ.-أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن :محمد المختار الشنقيطي ،دار الفكر1415 ،هـ

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:
العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)
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متطلبات المقرر
 قاعة مجهزة بالمنصة التعليمية ومتطلباتها.
توفر مقاعد ال يزيد عددها عن  40مقعد.

متطلبات المقرر

العناصر

 المنصة التعليمية في القاعات الدراسية.
جهاز العرض االلكتروني Data show

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

تجهيزات

-

أخرى (تبعا ا لطبيعة التخصص)

ز .تقويم جودة المقرر:
المقيمون

مجاالت التقويم
فاعلية التدريس

الطلبة

فاعلة طرق تقييم الطالب

أستاذ المقرر

مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

أستاذ المقرر

طرق التقييم
استطالع رأى الطالب في تقويم المقرر
الدراسييييييي من خالل اسييييييتمارة رضييييييا
الطالب عن المقرر.
االختبييارات الشييييييهرييية – االختبييارات
النهائية – ورقات العمل
نموذج قييياس مخرجييات 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

7

مجلس القسم
الرابعة
1440-1-28هـ

