


خطوات البحث 

العلمي يف مادة 

 التفسري







كيفية كتابة 

ق حبث العلمي وف

خطوات مرتبة يف
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1مواضيع البحث ملقرر التفسري 
 :شروط كتابة البحث

.ليس من إعدادك أنت شخصًياال ُيقبل أي عمل .1

.ال يقل عن صفحة واحدة وال يزيد عن أربع صفحاتعناصر البحث .2

.يقبل البحث خبط يدك أنت، وُيقبل مكتوب عرب احلاسب.3

.أن يكون البحث وفق العناصر التالية.4

.ال بد أن يكون البحث وفق التنسيق املرفق.5

.استفسر عن كل ما ُيشكل عليك قبل البدء فيه.6

.هـ1443/ 3/   13يوم األحد   آخر موعد لتسليم البحوث هو .7



أربع صفحاتالحد األدنى لعدد صفحات البحث

:وتفصيلها كما يلي

درجة( 1. )صفحة واحدة:غالف البحث

درجة( 6)أقله صفحة واحدة وأكثره أربع صفحات :عناصر البحث

درجة( 1. )صفحة واحدة:مراجع البحث

درجة( 1. )صفحة واحدة(المحتويات)فهرس البحث 

درجة( 1)اإلخراج الفني

درجة( 10)المجموع 



:  عناصر البحث

 (درجة). من غري دروس املقرر( واحدة فقط)اختيار آية .1

 (درجة). كتابة املقدمة والتمهيد.2

ونقل كالمهم ( 24-21درس أبرز املؤلفات املوثوقة يف علم التفسري ص)الرجوع لثالث مراجع موثوقة كما وردت يف .3

(درجة). فيها

(درجة). بيان الغريب من معاني املفردات.4

 (درجة). استنباط أربع فوائد و كتابتها .5

(درجة). كتابة اخلامتة.6

درجاتست : المجموع

 



المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم

اإلدارة العامة للتعليم بالخرج

الثانوية الثانية عش  

1مقرر تفسير 
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:تفسري قوله تعاىل

حبث مقدم يف مقرر تفسري 
هـ1443العام الدراسي 

سارة بنت حممد: إعداد الطّالبة
: ...............األستاذةإشراف).....(شعبة رقم 

 منوذج تطبيقي



الصفحةاملوضوع 

أصفحة الغالف

1املقدمة

1التفسري

1 معاني الكلمات 

2الفوائد واألحكام املستنبطة من اآلية

3قائمة املصادر واملراجع

فهرس المحتويات



اكتب المقدمة بهذه 

الطريقة العلمية   

 :ا بعدأم.  وصحِبه والّتابعنَيآِلهاحلمد هلِل وحده ، والصالُة والسالُم على خرِي خلِقه أمجعنَي، وعلى 

، وهي اآلية الثانية عشرة من القرآن الكريم عجائبه ال تنقضي لكن الباحث أحب أن يتعرف على تفسري آية من كتاب اهلل

:ما تفسري قوله تعاىل: سورة احلجرات، وذلك من خالل السؤال الرئيس التالي
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:ويتفرع عن السؤال الرئيس، األسئلة الفرعية التالية

َ)ما معنى كلمة .1
۟
ُسوٱ الواردة يف اآلية؟( َتَجسَّ

يف اآلية؟ ( السعدي/ابن كثري/الطربي)ما أقوال املفسرين .2

 ما الفوائد واألحكام املستنبطة من اآلية؟  . 3

 املقدمة



:متهيد

تبني أثر ذلك من فرد واجملتمع يإن للتجسس والغيبة أضرارً ا كثرية يف الدنيا واآلخرة، وهذه األضرار هلا آثار سلبية على ال

.خالل تفسري هذه اآلية 

 :اآلية املختارة 
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ي يتم توثيق المعلومة من المصدر ف
الحاشية بهذه الصورة 

 :معاني الكلمات 
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.717آن الكريم، مركز الدراسات القرآنية مبجمع امللك فهد، امليسر يف غريب القر



ي اآلية 
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ي تفسير هذه اآلية
 
ي رحمه هللا ف ُسوا: ))ىلوقد ذكر سبحانه وتعاىل النهي عنه إثر سوء الظن لهذه العلة، فقال تعا: قال الطير سَّ
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----------------------------------------------------------------------------------------------

ي التفسير بالمأثور، ص.1
، الدر المنثور ف  565السيوطي

ي، جامع البيان عن تأويل .2 304القرآن، صآيتفسير الطير

801تفسير السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ص.3

(رقم الصفحة/ رقم اجلزء إن وجد/ اسم الكتاب / اسم املؤلف )/ : طريقة كتابة املرجع يف احلاشية

1

2

3

ي يتم توثيق المعلومة من المصدر ف
الحاشية بهذه الصورة 



 :الفوائد و األحكام املستنبطة من اآلية 

 .احلذر من سوء الظن بأهل اخلري والطاعة.1

 . ينبغياستعمال التغافل عن أحوال الناس اليت إذا فتشت، ظهر منها ما ال.2

 .إن الغيبة من الكبائر، وفيها انتهاك حلرمة الشخص املغتاب.3

 .إن التقوى من اهلل واخلوف منه سبب لنيل مغفرة اهلل ورمحته.4

 

يتم استنباط الفوائد بهذه 
الصورة 



 :اخلامتة

وء الظن و التجسس  يف نهاية حبثي هذا أوصي نفسي وأخواتي باحلذر من س

قال فقد . اآلخرةوالغيبة؛ ألنها من املعاصي املهلكة لصاحبها يف الدنيا و

ن بلسانه ومل يدخل يا معشر من آم)): رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

عوراتهمإنه من اتبع ، فعوراتهماإلميان قلبه، ال تغتابوا املسلمني، وال تتبعوا 

 .رواه أبو داود((تهيتبع اهلل عورته، ومن يتبع اهلل عورته يفضحه يف بي

 .أسأل اهلل أن يوفقنا لطاعته ويعصمنا من معصيته

رة يتم كتابة الخاتمة بهذه الصو



 قائمة املصادر و املراجع

 .القرآن الكريم-

الب اآلملي، أبو جعفر الطربي حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غ: جامع البيان يف تأويل القرآن املؤلف.1

 هـ 1420األوىل، : مؤسسة الرسالة الطبعة: أمحد حممد شاكر الناشر: احملقق

-دار الفكر : الناشر( هـ911: املتوفى)عبد الرمحن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي : الدر املنثور املؤلف.2

 .8: بريوت عدد األجزاء

:  املتوفى)بن عبد اهلل السعدي عبد الرمحن بن ناصر: تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان املؤلف .3

م عدد 2000-هـ 1420األوىل : مؤسسة الرسالة الطبعة: عبد الرمحن بن معال الناشر: احملقق( هـ1376

 1: األجزاء

باعة املصحف الشريف ، امليسر يف غريب القرآن الكريم، مركز الدراسات القرآنية ،  جممع امللك فهد لط.4

.1433السعودية ، املدينة املنورة ، 

(سنة النشر / رقم الطبعة / ر دار النش/ املؤلف / اسم الكتاب ) : طريقة كتابة املصادر هنا




