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 1. اسم المادة التفسیر الموضوعي

 2. رقم المادة 0401316

 )ة،عملیةالساعات المعتمدة (نظری  ةساعات نظری   3
.3 

 )ة، عملیةالساعات الفعلیة (نظری ةساعات نظری   3

 4. المتزامنة ات/المتطلبةالسابق اتالمتطّلب الیوجد

 5. اسم البرنامج أصول الدین

 6. رقم البرنامج -

 7. اسم الجامعة ردنیةاأل

 8. الكلیة الشریعة

 9. القسم أصول الدین

 10. مستوى المادة بكالوریوس

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي  2018- 2017

 12. الدرجة العلمیة للبرنامج بكالوریوس 

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدریس المادة الیوجد

 14. لغة التدریس العربیة

  الفصل األول 2018 – 2017 
تاریخ / مخطط المادة الدراسیةتاریخ استحداث 

 مراجعة مخطط المادة الدراسیة
.15 

 

 منّسق المادة. 16

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبیة، رقم الهاتف، البرید اإللكترونيما یلي الرجاء إدراج

 

 مدرسو المادة. 17

 .ات المكتبیة، رقم الهاتف، البرید اإللكتروني: رقم المكتب، الساعما یلي الرجاء إدراج
 
 

 وصف المادة. 18
العلمـاء یتنـاول هـذا المسـاق التعریـف بالتفسـیر الموضـوعي، وأهمیتـه كأحـد أنـواع التفسـیر التكـاملي للقـرآن ، وأهـم الجهـود التـي بـذلت فیـه، ومنـاهج 

یـة علـى بعـض الموضـوعات مثـل: (اإلنسـان، المـرأة، الجهـاد، النفـاق، االبـتالء، فیه، وبیان المنهج األفضـل فـي تناولـه، كمـا یتنـاول الدراسـة التطبیق
 األخالق) كما وردت في القرآن.
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 المادة ونتاجات تعلمھاتدریس أھداف  19.

 :األهداف - أ

 یعرف هذا اللون الجدید من ألوان التفسیر المتعددة.  -1

 یة المختلفة في ضوء اآلیات الكریمة ذات الصلة. یوقن بصدارة القرآن الكریم في معالجة الموضوعات اإلنسان -2

 على اختالف موضوعاتها.  -السورة-یقف على الوحدة الموضوعیة لكل سورة قرآنیة من خالل التناسب واالتساق بین آیاتها  -3

 لروحي والنفسي.یتعرف على اإلعجاز البیاني للقرآن الكریم وما یتصل به من أوجه اإلعجاز األخرى، التشریعي، العلمي، ا -4

 أن: على اً یكون قادر  أنالمادة  إنهاءنتاجات التعّلم: یتوقع من الطالب عند  - ب

 اكتساب المهارات اأكادیمیة، والتحلیلیة واإلدراكیة، والتحویلیة.
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 له والجدول الزمني المادة الدراسیة محتوى .20
 

 المراجع
 أسالیب
 التقییم

نتاجات التعّلم 
تحققةالم  

 المحتوى األسبوع المدّرس

    
 األول

تعریفه، نشأته، أهم التآلیف في  –التفسیرالموضوعي
 . هذا الفن

    
 الثاني

أهمیة التفسیر الموضوعي، أنواعه، صلته بالتفسیر 
 . التحلیلي

   .أصول التفسیر الموضوعي، ومنهج البحث فیه الثالث    

    
 الرابع

سورة القرآنیة: المعنى، الوحدة الموضوعیة في ال
 . األصول، األهداف

  أمثلة التفسیر الموضوعي للسورة القرآنیة الخامس    

 .أمثلة التفسیر الموضوعي للسورة القرآنیة السادس    

  االختبار األول السابع    

    
 الثامن

علم المناسبة وأهمیته،الفرق بینه وبین سبب 
تآلیف في هذا الفنالنزول،آراء العلماء فیه،أهم ال   

    
 التاسع

األلوهیة  - أمثلة تطبیقیة على التفسیر الموضوعي
 من خالل السور القرآنیة

 األلوهیة من خالل السور القرآنیة العاشر    

  الموت في التصور القرآني الحادي عشر    

  اإلنسان في القرآن الثاني عشر    

  الخروج في القرآن وأنعم اهللا على اإلنسان الثالث عشر    

  السنن االجتماعیة في القرآن الرابع عشر    

  الوحدة الموضوعیة في سورة الكهف الخامس عشر    

  .التقویم والمناقشات، االمتحان النهائي السادس عشر    
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 النشاطات واالستراتیجیات التدریسیة. 21

 التالیة: النشاطات واالستراتیجیات التدریسیةلمستهدفة من خالل تطویر نتاجات التعلم ا یتم

 * المحاضرة والحوار والمناقشة

 * المهمات والواجبات.

  * الرد على الشبهات

 * التعلیم المشترك

   * العصف الذهني 

 * البحث

 

 التقییم ومتطلبات المادة أسالیب. 22

 التقییم والمتطلبات التالیة: أسالیبل خالمن  المستهدفة نتاجات التعلم تحققإثبات  یتم

 امتحانات، األسئلة واألجوبة،  التغذیة الراجعة، الوظائف والواجبات البیتیة

 %30االمتحان االول                       

 %10التقاریر والمناقشات                  

 %10المشاركة                            

 %50            االختبار النهائي         

 السیاسات المتبعة بالمادة. 23

 والغیاب سیاسة الحضور -أ

 الوقت المحددت في وتسلیم الواجبا اتالغیاب عن االمتحان -ب

 والصحة إجراءات السالمة -ج

 الغش والخروج عن النظام الصفي -د

 إعطاء الدرجات -ه

 تسهم في دراسة المادةالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 (المرافق، المعدات، األجهزة، البرمجیات، المختبرات، المشاغل، اماكن التدریب)مصادر التعّلم والتعلیم . 24

 

 
 المراجع. 25

 المقررة، والقراءات التي یجب على الطالب تغطیتها للموضوعات المختلفة للمادة.الكتب  -أ
  أحمد السید الكومي ورفیقه.أ.د.  التفسیر الموضوعي،* 

         
4 



الدراسیة ةمخطط الماد                                مركز االعتماد وضمان الجودة   الجامعة األردنیة                         
 

  محمد محمود حجازي. ،لوحدة الموضوعیة في القرآنا* 
   الحسیني أبو فرحة ،الفتوحات الربانیة في التفسیر الموضوعي *

 . التعلیمیة الكتب الموصى بها، وغیرها من المواد  -ب
 المدرسة القرآنیة، محمد باقر الصدر *
 مسلم مصطفى، مباحث في التفسیر الموضوعي* 
 الفرماوي عبد الحي، موضوعيالبدایة في التفسیر ال* 

 
 

 معلومات إضافیة 26.

 
 
 

 
------------------اریخ: الت - ---------------------التوقیع:  -------------------منسق المادة: مدرس أو 

 -------------------------------------- التوقیع --------------------------/ القسم: مقرر لجنة الخطة
 -----------------------------------------------التوقیع -------------------------القسم:  رئیس

 -------------------------------------- التوقیع -------------------------الكلیة:  مقرر لجنة الخطة/
 --------------------------------التوقیع -------------------------------------------العمید: 
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