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     :بؤ شريَتوثيَويصتة كورتةيةك بهو                                   

           
 ثيَهاشةي بابةت:

ٜعس ايكطإٓ ايهطِٜ ٜٓبٛع ايرتب١ٝ ايصحٝح١ َٚصسضٖا ايصٟ تػتُس َٓ٘ َباز٥ٗا َٚٓطًكاتٗا ٚتٛجٗاتٗا، نُا أْ٘  - 1
زغتٛض األ١َ اإلغال١َٝ ايصٟ تتًك٢ َٓ٘ أخالقٗا ٚأحهاَٗا ٚتؿطٜعاتٗا، ٚتٓظِ ب٘ رلتًف ؾؤٕٚ حٝاتٗا، ٚتػري ع٢ً 

ب ٖسا١ٜ يًبؿط١ٜ مجعا٤ ، فٗٛ املطبٞ ٚاملٛج٘ ايصٟ ٜصٛغ حٝا٠ َٓٗاج٘ ، ٚحتهِ ب٘ يف نٌ ظَإ ٚ َهإ ، باعتباضٙ نتا
 ايفطز املػًِ صٝاغ١ تٓػجِ َع فططت٘ َٚع اجملتُع َٔ حٛي٘.

 
 طريهطي بابةت:

ايكطإٓ ايهطِٜ ٚايصب عٓ٘  بايجكاف١ ايعاي١ٝ َٔ املعاضف ايك١ُٝ اييت متهٓ٘ َٔ ايسفاع عٔ )ايطايب/ايطايب١( إٔ ٜتعٚز- 2
 .  ٜبجٗا خصَٛ٘ٚنؿف ايؿبٗات اييت

إٔ ٜهتػب ايجكاف١ ايع١ًُٝ بايكطإٓ ايهطِٜ ٚإٔ ٜتػًح ، ٚإٔ ٜطًع ع٢ً بعض ايعًّٛ األغاغ١ٝ املتعًك١ بايكطإٓ ايهطِٜ-3
 . بػالح ايعًِ ٚاملعطف١

األثط  ايهرب٣ ب٘ ٚبعًَٛ٘ اييت نإ هلا إٔ ٜػتؿعط اجلٗٛز ايعظ١ُٝ اييت بصهلا عًُاؤْا يسضاغ١ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚعٓاٜتِٗ- 4
 . يف حفظ٘ َٔ ايتػٝري ٚايتبسٌٜ

ٚشيو  ابٗ ٚعٓاٜتِٗ ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ املطٗط٠اجلٗٛز ايعظ١ُٝ اييت بصهلا عًُاؤْا يسضاغ١ املتعًِ أٜطّا ب إٔ ٜػتؿعطٚ- 5
 ، ٚمتٝع صحٝحٝٗا َٔ غكُٝٗا ٚأغباب ايٛضع يف احلسٜح ٚبعًَٛ٘بسضاغ١ ضجاي٘ ٚحاٍ ضٚات٘ 

 ئاواجني بابةت:
  .اإلملاّ بتاضٜذ عًّٛ ايكطإٓ- 1    

  .ايٛقٛف ع٢ً حج١ٝ ايكطإٓ ٚإعجاظٙ- 2

  .تفِٗ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚاالْتفاع ب٘ عًُّا ٚعُاّل- 3

َعطف١ اهل٦ٝات اييت ٚ ٘ايٛقٛف ع٢ً صف١ ْعٚيٚنصيو  ايٛقٛف ع٢ً َعطف١ ٚإزضاى أغباب ايٓعٍٚ يف ايهتاب ايععٜع- 4
 .ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ع٢ً ايٓيب يػالّا عًٝ٘ نإ ٜٓعٍ فٝٗا أَني ايٛحٞ جربٌٜ



 . َعطف١ احله١ُ َٔ تعسز ْعٍٚ ايكطإٓ ايهطِٜ- 5

  .ايهطِٜ ٚفُٗ٘ إٔ ميٝع أثط احملهِ ٚاملتؿاب٘ يف ططم اغتٓباط ايتؿطٜع َٔ ايكطإٓ- 6

اٍ ايكطإٓ ايصٟ ٜكّٛ عًٝ٘ جاْب َٔ اإلعجاظ ايكطآْٞ بتعطٜف٘ بأَج إٔ ٜتعطف باجلاْب ايًػٟٛ يف ايكطإٓ ايهطِٜ- 7
 .ايهطِٜ ايهطِٜ ٚقصص ايكطإٓ

 إٔ ٜٛثل املتعًِ صًت٘ بهتاب اهلل تعاىل تال٠ٚ ٚحفظّا ٚتسبطّا ٚعُاّل .- 8
 إٔ ٜعطف املتعًِ َت٢ مجع ايكطإٓ ايهطِٜ ٚنٝف١ٝ تطتٝب٘ ، ٚ ْعٍٚ ايكطإٓ ع٢ً غبع١ أحطف .-9 

األحازٜح ايٓب١ٜٛ ايؿطٜف١ َٔ أبٛاب َتفطق١ نـ)  أ١ُٖٝ احلسٜح ايٓبٟٛ ٚتأثريات٘ ع٢ً ْٛاحٞ احلٝا٠. ٚ حفظ بعض-10 
ِّ. ، ٚاإلصالُح َبنَي ايَٓاؽ ٚايعسٍ فِٝٗ ٚ .......... (. ِٕ ِٚاإلِغاَل ٠َُّ اإِلمَيا  اي١ٝٓ ، ٚايصسم ، ُٚأُخ

َعطف١ بعض َصطًحات َٔ عًّٛ احلسٜح نايػ١ٓ ٚ احلسٜح ٚ اخلرب،  ... َٚعطف١ احلسٜح ايكسغٞ،   ٚعطف١ - 11
 ٝٓ٘ ٚبني ايكطإٓ ٚاحلسٜح ايٓبٟٛ .ايفطم ب

                        َعطف١ اخلرب املتٛاتط َٔ تعطٜف٘ ٚ ؾطٚط٘ ٚ أقػاَ٘ َٚعطف١ اخلرب املطزٚز ٚأغباب ضزٙ-12
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                              
 



  
        بابةتةكةخصتةي دابةشكردني                                    

 تعطٜف املصطًحات اآلت١ٝ يػ١ ٚاصطالحّا: احلسٜح، اخلرب، األثط، ايػٓس ، املنت.      هةفتةي يةكةم
 اخلرب املتٛاتط: تعطٜف٘ ، ؾطٚط٘ ، حهُ٘ ، أقػاَ٘ .     

              خرب اآلحاز: تعطٜف٘، حهُ٘، أقػاَ٘. )املؿٗٛض، ايععٜع ، ايػطٜب ( بٝإ حهُِٗ .                                   
 أقػاّ احلسٜح املكبٍٛ: ايصحٝح ، تعطٜف٘ ، ؾطٚط٘ ، حهُ٘ .        هةفتةي دووةم

 أقػاّ احلسٜح املكبٍٛ: ) احلػٔ: تعطٜف٘ ، حهُ٘(.
 أقػاّ احلسٜح املكبٍٛ: ) ايصحٝح يػريٙ، احلػٔ يػريٙ:  تعطٜفُٗا، حهُُٗا (.

احلسٜح ايطعٝف ، تعطٜف٘ ، حهِ ضٚاٜت٘ ، حهِ  تعطٜف  اخلرب املطزٚز ٚأغباب ضزٙ: هةفتةي شيَيةم
 ايعٌُ ب٘ .

 احلسٜح املطزٚز بػبب غكط يف اإلغٓاز : املعًل ٚاملطغٌ ، تعطٜفُٗا ، حهُُٗا .
 احلسٜح املٛضٛع : تعطٜف٘ ، حهِ ضٚاٜت٘ ، نٝف ٜعطف احلسٜح املٛضٛع.  هةفتةي ضوارةم

 أغباب ايٛضع يف احلسٜح .
 يكسغٞ : ) تعطٜف٘ ، ايفطم بٝٓ٘ ٚبني ايكطإٓ ٚاحلسٜح ايٓبٟٛ (.احلسٜح ا هةفتةي ثيَهجةم

 ايطاٟٚ: ) تعطٜف٘ ، ؾطٚط٘ (.
 اَتـحإ هةفتةي شةشةم

 ايتفػري. املفػط إىل تعطٜف ايتفػري، َٚا حيتاج٘  هةفتةي حةفتةم
 (.5 – 1 ) ايبكط٠: ، ٚآٜات َٔ غٛض٠ ايفاحت١تفػري: غٛض٠ 

 ( َٔ غٛض٠ ايبكط286.٠ـ284ايهطغٞ، ٚآٜات )تفػري: آ١ٜ  هةفتةي هةشتةم
 تفػري آٜات َٔ غٛضتٞ:  اإلغطا٤، ٚايهٗف.

 تفػري آٜات َٔ ايػٛض: املؤَٕٓٛ، غافط، احلؿط. هةفتةي نؤيةم
 تفػري غٛض٠: ايعيعي١.

 تفػري ايػٛض: ايهافطٕٚ، ايٓصط، االخالص، ايفًل، ايٓاؽ. هةفتةي دةيةم

 اَتحإ هةفتةي يازدم
 أ١ُٖٝ احلسٜح ايٓبٟٛ ٚتأثريات٘ ع٢ً ْٛاحٞ احلٝا٠  . دوازدةمهةفتةي 

أضنإ االغالّ  ، أضنإ االميإ، اي١ٝٓ يف األعُاٍ ؾطح مخػ١ أحازٜح ْب١ٜٛ تتعًل بأَٛض : ) هةفتةي شيَسدةم
 (.فطٌ تعًِ ايكطإ،  ايٝػط ٚايبؿاض٠ ، 

َٔ ، فطٌ صًٛات اخلُؼ، آزاب ايطعاّ ؾطح مخػ١ أحازٜح ْب١ٜٛ تتعًل بأَٛض: )  هةفتةي ضواردةم
 (.ايهطب ٚتٓفٝؼ اهلِ، ٚتفطٜج  املع١ْٛ يف اإلغطاع ،  ذلب١ اهلل ٚضغٛي٘ ، خصاٍ االميإ

صفات  ، حػٔ اخلًل، اجتٓاب غبع املًٗهاتؾطح مخػ١ أحازٜح ْب١ٜٛ تتعًل بأَٛض : )  هةفتةي ثازدةم



ٌُ، املػًِ َِِٓنَي َََج ُُِؤ  ( .ٚاطاع١ األٚاَطتطى ايٓٛاٖٞ  ،اِي
حل املػًِ ع٢ً ،  ٚجٛب صسق١، ايصِّسمؾطح مخػ١ أحازٜح ْب١ٜٛ تتعًل بأَٛض : )  هةفتةي شازدةم

 ( .فطا٥ٌ َتعسز٠ِ ،تك٣ٛ اهلل ععَّ ٚجٌ، املػًِ

 إَــتحإ هةفتةي حةظدةم
 ايتعطٜف بايكطإٓ ٚشنط أمسا٥٘ ٚأٚصاف٘ ٚخصا٥ص٘ .  هةفتةي هةذدةم

 إَها١ْٝ ايٛحٞ ٚٚقٛع٘ ، َع٢ٓ ايٛحٞ.  ايٛحٞ:
 نٝف١ٝ ٚحٞ اهلل تعاىل اىل َال٥هت٘ ٚاىل ضغً٘ ، ٚ نٝف١ٝ ٚحٞ امَلًَِو اىل ايطغٍٛ.

املهٞ ٚاملسْٞ: عٓا١ٜ ايعًُا٤ باملهٞ ٚاملسْٞ ، َٚعطف١ املهٞ ٚاملسْٞ ٚبٝإ ايفطم بُٝٓٗا  هةفتةي نؤزدةم
 إٓ املهٞ ٚاملسْٞ .فٛا٥س ايعًِ باملهٞ ٚاملسْٞ ، ممٝعات ايكط

أغباب ايٓعٍٚ: تعطٜف٘ ، َا ٜعتُس عًٝ٘ يف َعطف١ غبب ايٓعٍٚ، َعطف١ أٍٚ َاْعٍ َٔ  هةفتةي بيصتةم
ايكطإٓ ايهطِٜ ٚآخط َاْعٍ. صٝػ١ غبب ايٓعٍٚ ، تكسّ ْعٍٚ اآل١ٜ ع٢ً احلهِ ، فٛا٥س 

 َعطف١ غبب ايٓعٍٚ.
 ْعٍٚ ايكطإٓ َٓجُّا ، تٓعالت ايكطإٓ . ْعٍٚ ايكطإٓ : هةفتةي بيصت ويةك

 حه١ُ ْعٍٚ ايكطإٓ َٓجُّا ، اإلغتفاز٠ َٔ ْعٍٚ ايكطإٓ َٓجُّا يف ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ .
 مجع ايكطإٓ ٚتطتٝب٘ : مجع ايكطإٓ ايهطِٜ ع٢ً عٗس ايٓيب ) ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ( . هةفتةي بيصت ودوو

 ضٞ اهلل عٓ٘ ( أغباب اجلُع َٚعٜاٙ .   مجع ايكطإٓ ايهطِٜ يف عٗس أبٞ بهط ايصسٜل ) ض
 مجع ايكطإٓ ايهطِٜ يف عٗس عجُإ بٔ عفإ ) ضضٞ اهلل عٓ٘ ( أغباب اجلُع َٚعٜاٙ .     هةفتةي بيصت وشىَ

عسز املصاحف اييت ْػدت يف عٗس عجُإ بٔ عفإ ) ضضٞ اهلل عٓ٘ ( ، ايفطم بني 
عسز غٛض ايكطإٓ ٚآٜات٘ ٚأجعا٥٘  اجلُع يف ايعٗٛز ايجالث١ . تطتٝب اآلٜات ٚايػٛض ،

 ٚأقػاَ٘ .

 ْعٍٚ ايكطإٓ ع٢ً غبع١ أحطف: املطاز بػبع١ األحطف ، آضا٤ ايعًُا٤ يف شيو . هةفتةي بيصت وضوار

 ايٛقف ٚاإلبتسا٤ ، تعًِٝ ايكطإٓ ، ٚأخص األجط٠ عًٝ٘.  هةفتةي بيصت وثيَهج

 ٚاملتؿاب٘ .احملهِ ٚاملتؿاب٘:  تعٝني احملهِ  هةفتةي بيصت وشةش
 أْٛاع احملهِ ، أْٛاع املتؿاب١ٗ ، ايعًِ باملتؿاب٘ . 

 َٓؿأ املتؿاب٘.
 ايٓاغذ ٚاملٓػٛر: ايتعطٜف ، أْٛاع ايٓػذ يف ايكطإٓ . هةفتةي بيصت وحةوت

 أَج١ً ع٢ً ايٓػذ ، حه١ُ ايٓػذ يف ايكطإٓ .
 إعجاظ ايكطإٓ ، تعطٜف اإلعجاظ ٚإثبات٘. هةفتةي بيصت وهةشت

 إعجاظ ايكطإٓ .ٚجٛٙ 
 أَجاٍ ايكطإٓ: ايتعطٜف ، أْٛاع األَجاٍ يف ايكطإٓ ايهطِٜ ، فٛا٥س األَجاٍ . هةفتةي بيصت ونؤ

 قصص ايكطإٓ : َع٢ٓ ايكصص يف ايكطإٓ، فٛا٥ِس ايكصص، ايكص١ يف ايكطإٓ حكٝك١.



 إَتحـإ  هةفتةي شييةم

 
 
 

 : شةرضاوةكان                                          
 اجلعا٥طٟ. بهط أبٛ جابط بٔ ايكازض عبس بٔ َٛغ٢ بٔ ايهبري، جابط ايعًٞ يهالّ ايتفاغري / أٜػط1

ايرتنٞ،  احملػٔ عبس بٔ اهلل عبس ايسنتٛض إؾطاف حتت ايتفػري أغاتص٠ َٔ عسز ايعًُا٤: َٔ / ايتفػري املٝػط، دلُٛع2١
ٖـ(.  224ٚاملٓػٛر، أبٛ عبٝس ايكاغِ بٔ ايػالّ )ت  / ايٓاغذ4.   ايصابْٛٞ عًٞ ذلُس ايؿٝذ / صف٠ٛ ايتفاغري،3
 / َباحح يف عًّٛ ايكطإٓ، ز. صبحٞ ايّصاحل .6ٖـ (.  751/ أقػاّ ايكطإٓ ، ابٔ ايكِٝ ) ت 5

 / ايتبٝإ يف عًّٛ ايكطإٓ ، ايؿٝذ طاٖط اجلعا٥ِطٟ .   8/ َباحح يف عًّٛ ايكطإٓ ، ايؿٝذ َّٓاع ايكطإ .   7

 / َٓاٌٖ ايعطفإ، ذلُس عبسايعظِٝ ايعضقاْٞ. 10 ايكطإٓ، ايؿٗٝس غٝس قطب .   / ايتصٜٛط ايفين يف9 

، ابٔ نجري .  ايباعح احلجٝح يف اختصاض عًّٛ احلسٜح /12ٖـ ( .   911/ اإلتكإ يف عًّٛ ايكطإٓ، ايػٝٛطٞ ) ت  11
خنب١ ايفهط يف َصطًح  /14. ابٔ ؾطف ايٟٓٛٚ ، ايتكطٜب ٚايتٝػري ملعطف١ غٓٔ ايبؿري ايٓصٜط يف أصٍٛ احلسٜح /13

 / ايتحف16١. أ.ز/ ذلُٛز أمحس طحإ ، احلسٜحًح َصطتٝػري  / 15.  أمحس بٔ عًٞ بٔ حجط ايعػكالْٞ ،أٌٖ األثط
 اي١ٜٚٛٓ، األضبعني ع٢ً تطب١ٜٛ / تعًٝكات17.  األْصاضٟ ذلُس بٔ إمساعٌٝ/  ايعال١َ ايؿٝذ اي١ٜٚٛٓ، األضبعني ؾطح ايطبا١ْٝ
اآلزاب،  / نتاب19. خطط ذلُس ظنٞ ذلُس ايسنتٛض ْبٟٛ، حسٜح َا١٥ / االغتكا١َ يف18.  ايؿُطٟ غامل بٔ عكٌٝ
 .عبس اهلل بٔ أمحس ايعالف اجل١ٓ، إىل / ايططٜل20ايؿًٗٛب.  ايععٜع عبس بٔ فؤاز

 
 تيَبيين : 

 دابهريَت .وةآلم بؤ تاقيكردنةوةكاني وةرزي وكؤتاي شاهَ  منوونةي ثرشيار و -
 / عطف إثٓني َٔ املصطًحات األت١ٝ :  احلسٜح ايصحٝح ، املطغٌ ، ايععٜع . 1

 / نٝف ٜعطف ضبط ايطاٟٚ .         2
 ( . 24( اىل آ١ٜ )  20/ أنتب أضبع آٜات َٔ غٛض٠ يكُإ َٔ  اآل١ٜ )  1

 ( َٔ غٛض٠ يكُا12ٕ( اىل آ١ٜ )  11/ فّػط قٛي٘ تعاىل َٔ اآل١ٜ )  2
 



 (.صفات املػًِ ، آزاب ايطعاّ، حػٔ اخلًلأنتب حسٜجّا ٚاحسّا َٔ املٛاضٝع اآلت١ٝ: ) / 1

 ُتَٓفُِّطٚا((. َٚاَل ََٚبؿُِّطٚا ُتَعػُِّطٚا َٚاَل َٜػُِّطٚا : )) / اؾطح قٛي٘  2
 
 / أشنط أٍٚ َاْعٍ َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚآخط َاْعٍ . 1

 /  أشنط خصا٥ص ايكطإٓ املهٞ . 2 

 
 .بكريَت (quiz) تاقيكردنةوةي لةناكاو -
-Ali-A( بؤ كوردي و بةفؤنيت )Ali_K_Traditional) بة فؤنيت ككؤرس بووثيَويصتة  -

Traditional )بؤ عةرةبي و بةفؤنيت (Times New Roman) بؤئيهطميسى. 

 
 

 . هةر تيَبيهيةكي تر كة واوؤشتا هةيبيَت 

 
 ايكٛاْني ٚايطٛابط

 

 1-. إعطا٤ ايفطص١ يًطالب يًُؿاضنات اي١َٝٛٝ 

 2 -. تٛثٝل ايطابط١ بني عًّٛ ايكطإٓ ٚ عًّٛ احلسٜح ٚغريُٖا َٔ ايعًّٛ ايؿطع١ٝ 
 3 - . إجطا٤ أضبع إَتحاْات خالٍ ايػ١ٓ ايسضاغ١ٝ 

 4 -. تهًٝف ايطالب بإعساز تكاضٜط عٔ َٛضٛعات يف عًّٛ ايكطإٓ أٚ عًّٛ احلسٜح 

 
 
 
 
 


