
 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 جامعة صنعاء
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 قسم العلوم السٌاسٌة

 برنامج بكالورٌوس علوم سٌاسٌة

 رئُش انجبيؼت      وضًبٌ انجىدة يزكز انخطىَز األكبدًٍَ     ػًُذ انكهُت          انجىدة َبئب انؼًُذ نشئىٌ        رئُش انقضى  

 يحًذ د/انقبصى         د/هذي انؼًبد    د/يشؼم انزَفٍ        د/َبصز انطىَم  د/ػذَبٌ انًقطزٌ

 ػببس

 اإلصاليُت انثقبفتيقزر:  حىصُف

Course Specification of: Islamic culture 

 :  General information about the courseاوالً: معلومات عامة عن المقرر 

1.  
 اصى انًقزر

Course Title 

  اإلصاليُت انثقبفت

Islamic culture 

2.  
 ريز انًقزر ورقًه

Course Code and Number 
UR006 

3.  
 انضبػبث انًؼخًذة نهًقزر

Credit Hours 

 Credit Hoursانضبػبث انًؼخًذة 
 اإلجًبنٍ
Total 

 يحبضزاث

Lecture 

 ػًهٍ

Practical 

 /حًبرٍَصًُبر

Seminar/Tutorial 

2 0  0 2 

4.  
 انًضخىي وانفصم انذراصٍ

Study Level and Semester 
 ولاألانًضخىي االول/ انفصم 

First Year/ First Semester 

5.  
 )إٌ وجذث(انًقزر انًخطهببث انضببقت 

Pre-requisites (if any) 
 ال حىجذ

 None 

6.  
 (انًخطهببث انًصبحبت )إٌ وجذث

Co-requisites (if any) 
 ال حىجذ

  None 

7.  
 ذرس نه انًقزرَانبزَبيج انذٌ 

Program (s) in which the course is 

offered 

 يخطهب ػبو نجًُغ بزايج وأقضبو انكهُبث ببنجبيؼت

 

8.  
 نغت حذرَش انًقزر

Language of teaching the course 
 انؼزبُت انهغت

9.  
 َظبو انذراصت

Study System 

 فصهٍ / اَخظبو

11.  
 انًقزر ىصُفح يؼذ

Prepared By 

 د. يحًذ ػبذهللا حضٍُ حقٍ

  ويزاجؼت إشزاف  .11

supervision 

 ػهٍ انؼًبد. هذي. و. د .أ

 

 انًقزر ىصُفحبرَخ اػخًبد ح  .12

Date of Approval 

 

 

 

 :Course Description ثبَُبً: وصف انًقزر

الكرٌم  االرتباط بثقافة القرآن أهمٌةو اإلسالمٌةالثقافة  معنى عن والمعارف المعلومات الطالب إكساب الى المقرر هذا ٌهدف

 ،أسالٌب الغزو الفكريب وتعرٌفهم الكرٌم، القرآن واقع من ووعٌده وعظمته، ووعده هللا والثقة باهلل، وااللمام بجوانب معرفة

المشروع  أهمٌة، وابراز الغلو والتطرف والتكفٌر أسبابمعنى و على والتعرف وطرق الوقاٌة منها، خطورة الحرب الناعمةو

المقاطعة للبضائع االمرٌكٌة  أهمٌة. ومواجهتهم وكٌفٌة االستعمار الجدٌد والعدوان على بلدنا الٌمنالقرآنً فً مواجهة 

     . اإلسالمودور الشباب، والتعرف على الوسطٌة فً  ،وخطرهم وصفاتهمالموقف القرآنً من المنافقٌن وتعرٌفهم ة، اإلسرائٌلٌو

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم العلوم السٌاسٌة

 برنامج بكالورٌوس علوم سٌاسٌة

 رئُش انجبيؼت      وضًبٌ انجىدة يزكز انخطىَز األكبدًٍَ     ػًُذ انكهُت          انجىدة َبئب انؼًُذ نشئىٌ        رئُش انقضى  

 يحًذ د/انقبصى         د/هذي انؼًبد    د/يشؼم انزَفٍ        د/َبصز انطىَم  د/ػذَبٌ انًقطزٌ

 ػببس

 

 :جامعة صنعاء مخرجات تعلم مواءمة مخرجات تعلم المقرر معرابؼبً:                

انزيز 

 وانزقى
 جبيؼت صُؼبء مخرجات تعلم

انزيز 

 وانزقى

 يخزجبث انخؼهى انًقصىدة يٍ انًقزر:

بعد االنتهاء من دراسة المقرر سوف ٌكون الطالب قادراً       
 على ان:

 

a3  ودورها فً تحقٌق  اإلسالمٌةٌشرح مبادئ الثقافة
الشراكة الفاعلة مع كافة القطاعات المحلٌة 

 المختلفة.

a1 

االستجبط  أ١ّ٘خٚ اإلعال١ِخ٠ظٙش فّٙبً ٌّؼٕٝ اٌخمبفخ 

 .ثخمبفخ اٌمشآْ

a2 

٠ٛضح أعظ حمبفخ اٌجبِؼخ ٚل١ّٙب اٌجٛ٘ش٠خ 

اٌّتّخٍخ ثبٌّغبءٌخ ٚاٌشفبف١خ ٚاٌؼذاٌخ ٚاٌّغبٚاح 

 .ٚاٌتؼبْٚ ٚاالٔتّبء ٚاٌّٛاطٕخ

a2  ِصذس ٌّؼشفخ هللا عجحبٔٗ ٚتؼبٌٝ. أ٠ُ٘ٛضح 

a3 خاإلعشائ١ٍ١اٌّمبطؼخ ٌٍجضبئغ االِش٠ى١خ ٚ أ١ّ٘خ ج٠ٓ١. 

a4  ٚاٌتىف١ش. اٌغٍٛ ٚاٌتطشف٠ُؼشف ِظب٘ش 

b1  ٟ٠ّبسط ِٙبساد اٌتفى١ش اٌّختٍفخ ثشىً ِٕٙج

 .ٚا٠جبثٟ فٟ تشخ١ص اٌّشىالد ٚاٌمضب٠ب
b1 

 .٠حًٍ أدٚاد االعتؼّبس اٌجذ٠ذ

b3 
٠ٕبلش ٠ٚم١ُ اٌذساعبد ٚاألثحبث اٌّشتجطخ ثمضب٠ب 

ثطش٠مخ ِٕٙج١خ ِٚٛضٛػ١خ.اٌّجتّغ   
b2 

 اٌٛػذ ٚاٌٛػ١ذ فٟ اٌمشآْ اٌىش٠ُ. ذًٌ ػٍٝ أٛاع٠

c5 

ٚاٌٛطٕٟ ٚاٌمِٟٛ ِٓ  اإلعال٠ِّٟبسط دٚسٖ 

 .اإلعال١ِخخالي اٌخمبفخ اٌمشآ١ٔخ ٚ

b3 اٌفىشٞ اٌغضٚ أعب١ٌت ٠فغش. 

c1 ٌّٛاجٙخ اػذاء هللا. ؼًّ ثفبػ١ٍخ٠ 

c2  ٟح١بتٗ ا١ٌّٕٙخ ٚاٌؼ١ٍّخ.٠غتحضش أعّبء هللا اٌحغٕٝ ف 

d2 
ٚحمبفخ  اإلعال١ِخ٠شبسن ثفبػ١ٍخ فٟ تشع١خ اٌخمبفخ 

 اٌتغبِح ٚاٌتؼذد٠خ ِّبسعخً ٚتطج١مبً.
d1 

 ضّٓ اٌفش٠ك اٌٛاحذ. ؼ٠ًّ

d3 

ثطاللخ اإلٔج١ٍض٠خ ثبٌٍغت١ٓ اٌؼشث١خ ٚ أص٠ًتٛ

 ٚفبػ١ٍخ فٟ ِجبي تخصصٗ .
d2 

ِغ االخش٠ٓ ٌّٛاجٙخ  أص٠ًج١ذ ِٙبساد االتصبي ٚاٌتٛ

 .اٌحشة إٌبػّخ

d3 
إٌّبعت فٟ  ٠غتخذَ طشق حً اٌّشىالد ٚاتخبر اٌمشاس

 .اإلعال١ِخحً لضب٠ب األِخ 

 

 :Course Intended Learning Outcomes (CILOs) ثبنثبً: يخزجبث حؼهى انًقزر

 :أن على قادرا الطالب ٌكون سوف المقرر دراسة من االنتهاء بعد

a1 خمبفخ اٌمشآْاالستجبط ث أ١ّ٘خٚ اإلعال١ِخفّٙبً ٌّؼٕٝ اٌخمبفخ  ٠ظٙش. 

a2  ِصذس ٌّؼشفخ هللا عجحبٔٗ ٚتؼبٌٝ. أ٠ُ٘ٛضح 

a3 ٓخاإلعشائ١ٍ١اٌّمبطؼخ ٌٍجضبئغ االِش٠ى١خ ٚ أ١ّ٘خ ٠ج١. 

a4     ٚاٌتىف١ش. اٌغٍٛ ٚاٌتطشف٠ُؼشف ِظب٘ش 

b1 ًٍأدٚاد االعتؼّبس اٌجذ٠ذ ٠ح. 

b2 اٌٛػذ ٚاٌٛػ١ذ فٟ اٌمشآْ اٌىش٠ُ. ذًٌ ػٍٝ أٛاع٠ 

b3       اٌغضٚ اٌفىش٠ٞفغش أعب١ٌت. 

c1 خ ٌّٛاجٙخ اػذاء هللا.١ٍػب٠ؼًّ ثف 

c2 .٠غتحضش أعّبء هللا اٌحغٕٝ فٟ ح١بتٗ ا١ٌّٕٙخ ٚاٌؼ١ٍّخ 

d1  ٌّٛاجٙخ اٌحشة إٌبػّخ ِغ االخش٠ٓ أصًِٙبساد االتصبي ٚاٌت٠ٛج١ذ. 

d2 ضّٓ اٌفش٠ك اٌٛاحذ. ٠ؼًّ ثفبػ١ٍخ 

d3 اإلعال١ِخإٌّبعت فٟ حً لضب٠ب األِخ  ٠غتخذَ طشق حً اٌّشىالد ٚاتخبر اٌمشاس. 
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 :مواءمة مخرجات التعلم باستراتٌجٌات التعلٌم والتعلم والتقوٌم بً: خبيض

 :انخؼهُى وانخؼهى وانخقىَىت وانفهى( ببصخزاحُجُبث انًؼزف)انًقزريخزجبث حؼهى  يىاءيت  اوالً: 

A  ت وانفهى(انًؼزفانًقزر )يخزجبث حؼهى 
اصخزاحُجُبث انخؼهُى 

 وانخؼهى

اصخزاحُجُبث 

 انخقىَى

a1 
االستجبط ثخمبفخ  أ١ّ٘خٚ اإلعال١ِخ٠ظٙش فّٙبً ٌّؼٕٝ اٌخمبفخ 

 .اٌمشآْ

 .اٌفبػً اإلٌمبء -

 .اٌحٛاس ٚإٌّبلشخ -

 اٌؼصف اٌزٕٟ٘. -

 اعئٍخ شف١ٙخ. -

 تى١ٍف ِٕضٌٟ. -

a2 ِصذس ٌّؼشفخ هللا عجحبٔٗ ٚتؼبٌٝ أُ٘ ٠ٛضح. 

a3 خاإلعشائ١ٍ١اٌّمبطؼخ ٌٍجضبئغ االِش٠ى١خ ٚ أ١ّ٘خ ج٠ٓ١. 

a4  ٚاٌتىف١ش. اٌغٍٛ ٚاٌتطشف٠ُؼشف ِظب٘ش 

 :( ببصخزاحُجُبث انخؼهُى وانخؼهى وانخقىَى انفكزَت انذهُُت انًهبراث انًقزر)يخزجبث حؼهى  يىاءيت  ثبَُبً: 

B اصخزاحُجُبث انخؼهُى  :   (انفكزَت انذهُُت انًهبراث)  انًقزر يخزجبث حؼهى

 وانخؼهى

اصخزاحُجُبث 

 انخقىَى

b1 .حً اٌّشىالد - ٌحلل أدوات االستعمار الجدٌد. 

 .١خ٠ضبحاإل ضٚؼشاٌ -

 .اعئٍخ شف١ٙخ -

اٌتذس٠ت ػٍٝ  -

 .اإلٌمبء
b2 ٌالوعد والوعٌد فً القرآن الكرٌم. على انواع دلل 

b3  الغزو الفكريٌفسر أسالٌب. 

 :ت ( ببصخزاحُجُبث انخؼهُى وانخؼهى وانخقىَىوانؼًهُ تانًهبري انًهُُانًقزر )يخزجبث حؼهى  مواءمة  ثبنثبً: 

C 
اصخزاحُجُبث انخؼهُى  :  ت(وانؼًهُ تانًهُُ تانًهبرىانًقزر )يخزجبث حؼهى 

 وانخؼهى

اصخزاحُجُبث 

 انخقىَى

c1 اٌتؼ١ٍُ اٌتؼبٟٚٔ. - .٠ؼًّ ثفبػ١ٍخ ٌّٛاجٙخ اػذاء هللا 

 .١خ٠ضبحاٌؼشٚض اإل -

 .اعئٍخ شف١ٙخ -

 .فً حٌاته المهنٌة والعملٌةأسماء هللا الحسنى ٌستحضر  c2 تى١ٍف ثحج. -

 :ببصخزاحُجُبث انخؼهُى وانخؼهى وانخقىَىت ( وانؼًهُ تانًهبري انًهُُانًقزر )يخزجبث حؼهى  مواءمة  رابؼبً: 

D  (انؼبيتانًقزر )انًهبراث يخزجبث حؼهى : 
اصخزاحُجُبث انخؼهُى 

 وانخؼهى

اصخزاحُجُبث 

 انخقىَى

d1 
ٌّٛاجٙخ  ِغ االخش٠ٓ أصًِٙبساد االتصبي ٚاٌت٠ٛج١ذ 

 . اٌحشة إٌبػّخ

حً  أعٍٛة -

 اٌّشىالد.

 اٌتؼ١ٍُ اٌتؼبٟٚٔ. -

 .اٌؼصف اٌزٕٟ٘ -

 اٌّشب٘ذح. -

 اعئٍخ شف١ٙخ. -

d2 ضّٓ اٌفش٠ك اٌٛاحذ. ٠ؼًّ ثفبػ١ٍخ 

d3 
إٌّبعت فٟ  ٠غتخذَ طشق حً اٌّشىالد ٚاتخبر اٌمشاس

  .اإلعال١ِخحً اٌمضب٠ب 

ت فؼهُانضبػبث ان بً: كخببت يىاضُغ انًقزر انزئُضت وانفزػُت )انُظزَت وانؼًهُت( وربطهب بًخزجبث انخؼهى انًقصىدة نهًقزر يغ ححذَذصبدص

 هب.خُفُذن

 انًىاضُغ انفزػُت انزئُضتانًىاضُغ  ىحذةان و
ػذد 

 االصببُغ

ػذد 

انضبػبث 

 تفؼهُان

 يخزجبث انخؼهى

 االرتباط بالثقافة القرآنٌة أهمٌةو اإلسالمٌةالثقافة الفصل األول: 
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الفصل األول: 
 اإلسالمٌةالثقافة 

االرتباط  أهمٌةو
 بالثقافة القرآنٌة

 األول: المبحث
المدخل الى الثقافة 

 .اإلسالمٌة

 .اإلسالمٌةالثقافة  تعرٌفاوالً: 
 .اإلسالمٌةالهدف من دراسة الثقافة ثانٌاً: 
 .صفات المثقفثالثاً:  
 .منهج حٌاة متكامل اإلسالمرابعاً: 

2 

1 

a2- b2-  c1 

المبحث الثانً:  
القرآن الكرٌم نعمة 

 وشرف لألمة.

 ٌة.قرآنالثقافة ال تعرٌفاوالً: 
 االرتباط بالثقافة القرآنٌة. أهمٌةثانٌاً: 

 ثالثاً:  مكانة وفضل القرآن الكرٌم.
 رابعاً: القرآن الكرٌم كتاب عملً.

 خامساً: تصحٌح المفاهٌم على اساس القرآن.

1 

 :المبحث الثالث
القرآن ٌحصن 

أتباعه من اي باطل 
وٌعطٌهم ثقافة 

 استباقٌة

الذي ٌجعل الناس الذٌن والً: القرآن هو بالشكل ا
 .ٌسٌرون على هدٌه بهذا الشكل

 1 ثانٌاً: القرآن ٌعطٌنا ثقافة استباقٌة.

رابع:  المبحث ال
لٌة طالب ئومس

 العلم.

 لٌة.ئوالعلم فضل ٌترافق معه مساوالً: 

فً صناعة  اإلسالمٌةدور أعداء األمة ثانٌاً: 
 .ثقافتها
لمواجهة واجب العلماء واألكادٌمٌون ثالثاً: 

 .األخطار المحدقة باألمة
 .مشكلة األمةرابعاً: 
 .وجوب تصحٌح الثقافات المغلوطةخامساً: 
 .مواصفات طالب العلمسادساً: 

1 

 ػظًت هللا  - انثقت ببهلل  - هللا معرفةالفصل الثانً: 

الفصل الثانً: 
  - هللا معرفة

  - انثقت ببهلل

  ػظًت هللا

: األول المبحث
 الثقة - هللا معرفة

 باهلل.

 مصدر لمعرفة هللا سبحانه وتعالى. أهماوالً: 

 .ثانٌاً: الثقة باهلل سبحانه وتعالى
ثالثاً: تشرٌع هللا هو المنهج الصحٌح الذي  ثالثاً: 

 ال تستقٌم حٌاة البشر اال به.

  رابعاً: قسوة القلوب. رابعاً: 

خامساً: اآلٌات التً نحصل من خاللها على 
 بالشكل الكافً.معرفة هللا 

 

2 

2 a1- b2 

المبحث الثانً: 
فاعلم أنه ال اله اال 

 هللا:

قول هللا تعالى )فاعلم أنه ال  أهمٌةاوالً: تكرار و
 .اله اال هللا(

ثانٌاً: )فاعلم أنه ال اله اال هللا( قاعدة عامة انطلق 
منها الرسول صلوات هللا علٌه وعلى آله، ووجه 

 الٌها.

وتداعٌات ضعف اٌماننا بال اله اال ثالثاً: نتائج 
 هللا.

 رابعاً: الواقع هو المحك إلٌمانك وثقتك باهلل.

 خامساً: نشاط عملً ٌزٌد من اٌمانك.

2 a2 

المبحث الثالث: 
نعمة التوجٌهات 

 أهمٌتهاااللهٌة و
فً تطور األمة 

وحماٌتها وكرامتها 
 واستقاللها.

 اوالً: تسخٌر + تفكٌر = تطور.

حرف بوصلة التفكٌر فً مخلوقات هللا ثانٌاً: 
 شكل ضربة قاضٌة لألمة.

ثالثاً: المشكلة هً عدم فهم الدٌن مما جعلنا نظلم 
 لٌة تخلفنا.ئوالدٌن ونحمله مس

رابعاً: عندما تنكرنا لدٌننا أصبحنا فعالً بٌئة 
 صالحة لتقبل الدعاٌات ضد الدٌن.

خامساً: القرآن الكرٌم عمل على أن ٌدفع 
 نحو أن ٌسبقوا األمم األخرى. المسلمٌن

1 2 d2 
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سادساً: ما الذي حصل عندما فرط المسلمون فً 
 لٌتهم فً عمارة األرض؟ئومس

 سابعاً: لماذا أمرنا هللا بالتفكر فً مخلوقاته؟

المبحث الرابع: 
عالقة عمارة 

 األرض بمعرفة هللا.

اوالً: االٌمان باهلل وخشٌته تزٌد من التفكر عند 
 .اإلنسان

ثانٌاً: من الذي سبب مقولة )الدٌن أفٌون 
 الشعوب(؟

ثالثاً: بعض األخطاء الثقافٌة التً ضربت األمة 
 النظرة المغلوطة للدٌن والدنٌا.

1 2 d2 

 

:  خامسالمبحث ال
بعض مظاهر 
ملكوت هللا 
 وعظمته. 

 اوالً: آٌات من سورة الحدٌد.

 ثانٌاً: هل السلطة ملك للشعب؟

 اختصاص هللا وحده. ثالثاً: التشرٌع هومن

1 

1 b1 

المبحث السادس: 
 الحسنى هللا أسماء

 فً أهمٌتهاو
 هللا. معرفة

 اوالً: آٌات من سورة الحشر.

 ثانٌاً: افهم إسالمك.
1 c2 

 الوعد والوعٌد فً القرآن الكرٌم  الفصل الثالث:

  الفصل الثالث:
الوعد والوعٌد 

فً القرآن 
 الكرٌم

المبحث األول: 
والوعٌد فً الوعد 

 القرآن الكرٌم.

 اوالً: قصة ابٌنا آدم علٌه السالم فً القرآن الكرٌم

 اإلنسانوهو ٌعلم أن  اإلنسانثانٌاً: هللا الذي خلق 
 ٌخاف من العاجل أكثر مما ٌخاف من اآلجل.

ثالثاً: تقصٌرنا فً فهمنا لقضٌة الوعد والوعٌد 
 هوما جعلنا نجهل وضعٌتنا التً نحن فٌها.

الفرق بٌن االبتالء والعقوبة وبٌن الصبر  رابعاً:
 العملً االٌجابً والصبر السلبً.

خامساً: القرآن الكرٌم ٌربط بٌن الوعد فً الدنٌا 
والوعد فً اآلخرة والوعٌد فً الدنٌا ٌتبعه وعٌد 

 فً اآلخرة.

 اإلسالمًسادساً: الفرق بٌن النظام االقتصادي 
 والنظام االقتصادي الغربً.

 معنى الكفر ببعض؟ وما نتٌجته؟سابعاً: ما 

1 2 

b2 

المبحث الثانً: 
االٌمان  أهمٌة

بالٌوم اآلخر فً 
 معرفة هللا.

 اوالً: جهنم مكان تنعدم فٌه الرحمة.

ثانٌاً: لماذا ٌجب علٌنا ان ال ننسى جهنم وأن 
 نتذكرها دائماً؟

 ثالثاً: جهنم رؤٌة من الداخل مرتبطة بالواقع.

 رابعاً: أبوب جهنم.

 خامساً: طعام وشراب المجرمٌن جهنم.

 سادساً: المساكن فً جهنم.

 سابعاً: ال موت فً جهنم وال تخفٌف.

 ثامناً: المنافقون فً جهنم ... )عذاب خاص بهم(.

تاسعاً: هل هناك من سٌدخل من المسلمٌن النار 
 ام انه لن ٌدخلها اال الكافرٌن فقط.

لٌس عبارة عن رخصة للعصاة  اإلسالمعاشراً: 
 والمجرمٌن.

 أحد عشر: آثار الشرك باهلل.

1 2 

 الفصل الرابع: الغزو الفكري والحرب الناعمة
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الفصل الرابع: 
الغزو الفكري 
 والحرب الناعمة

المبحث األول: 
 الغزو الفكري.

 الغزو الفكري.تعرٌف اوالً: 

 .الغزو الفكريأسالٌب ثانٌاً: 
منافذ الفكر االستشراقً الى العالم ثالثاً: 

 .اإلسالمً
 .ظهور التغرٌب أسبابرابعاً: 

1 2 a4 

المبحث الثانً: 
 .الحرب الناعمة

 الحرب الناعمة.خطورة  اوالً: 
 .الحرب الناعمةطرق الوقاٌة من  ثانٌاً: 

 الفصل الخامس: الغلو والتطرف والتكفٌر

الفصل الخامس: 
الغلو والتطرف 

 والتكفٌر

المبحث األول: 
 .الغلو والتطرف

 والتطرف. الغلوتعرٌف اوالً: 

 .الغلو والتطرفحكم ثانٌاً: 
 الغلو والتطرف.مظاهر  ثالثاً:
 آفات الغلو والتطرف. رابعاً:

1 2 b3 

 المبحث الثانً:
 .التكفٌر

 .التكفٌر اوالً: تعرٌف
 حكم التكفٌر.ثانٌاً: 

 .ضوابط التكفٌرثالثاً: 
التً أدت الى انتشار ظاهرة  سباباألرابعاً: 
 .التكفٌر
اآلثار السلبٌة التً تنعكس على خامساً: 

 .المجتمعات بسبب التكفٌر
الضوابط المعاصرة للحد من التكفٌر سادساً: 

 .والتفسٌق فً مجتمعنا
الضوابط التً تعتمد من أجل القضاء على سابعاً: 
 .التكفٌر

 ورب غفور الفصل السادس: بلدة طٌبة

الفصل السادس: 
بلدة طٌبة ورب 

 غفور

 المبحث األول:
 نحن أمة مستهدفة

 استهداف الٌمن. أسباباوالً: 
 ثانٌاً: موقع الٌمن.

 ثالثاً: ما الذي ٌجب علٌنا فً مواجهة العدوان. 
 .المقاطعة االقتصادٌة رابعاً: 

1 2 b1 
  المبحث الثانً:

طبٌعة العدوان على 
 بلدنا الٌمن

 .الوعً بطبٌعة الصراعاوالً: 
مكاسب تمسك الشعب الٌمنً بالمشروع ثانٌاً: 

 القرآنً.

 .الخٌار الوحٌد للشعب الٌمنًثالثاً: 

 الفصل السابع: المشروع القرآنً فً مواجهة االستعمار الجدٌد والعدوان على بلدنا الٌمن.

الفصل السابع: 
المشروع 
القرآنً فً 
مواجهة 

االستعمار 
الجدٌد والعدوان 
 على بلدنا الٌمن

المبحث األول: 
كٌف نواجه 

 االستعمار الجدٌد

 االستعمار الجدٌد. اوالً: تعرٌف

بداٌة التحرك العسكري االمرٌكً الستعمار ثانٌاً: 
 المنطقة

 .حدا األمة أمام هذه األثالثاً: 
القرآن الكرٌم هو مشروعنا لمواجهة رابعاً: 
 .العدوان
 62العدوان الشامل على الشعب الٌمنً )خامساً: 
 .م(6102مارس 

 

1 2 b1 

 المبحث الثانً
الشباب ودوره فً 
 بناء المجتمعات .

 اوالً: الشباب ودوره فً بناء المجتمعات..

 اصحاب الكهف نموذج قرآنً.ثانٌاً: 
 

 

 d3 2 1 الموقف القرآنً من المنافقٌن.اوالً:  :لثالمبحث الثا
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 :انًضخخذيت فٍ حذرَش انًقزر انخذرَش بثاصخزاحُجُصببؼب: 

 اٌفبػً. اإلٌمبء -1

 اٌحٛاس ٚإٌّبلشخ. -2

 حً اٌّشىالد. -3

 اٌؼصف اٌزٕٟ٘. -4

 اٌتؼٍُ اٌتؼبٟٚٔ. -5

 ٚاٌتىب١ٌف.اٌّٙبَ  -6

 ِّبسعبد اٌتأًِ ٚتجبدي اٌخجشاد. -7

 

 وانخكهُفبث: األَشطتثبيُبً: 

 انذرجت األصبىع يخزجبث انخؼهى انُشبط / انخكهُف انزقى

1 
اٌّحبضشاد فٟ اٌى١ٍخ ٠ٚؼذ ٍِخصب  إحذ٠ٜغتّغ إٌٝ 

 اٌتٟ ٚسدد فٟ اٌّحبضشح عبع١خاأل سبثبألفى
a2- b1- c1 W2 5 

2 
فٟ ِجّٛػخ اٌؼًّ فٟ جٍغخ ػصف رٕٟ٘  صِالئٗن ٠شبس

  اٌخمبفخ اٌمشآ١ٔخ. أ١ّ٘خ تٕبلش
a2- b2 W4 

5 

 a2- b1- c2 W6 5 االستجبط ثبٌمشآْ اٌىش٠ُ. أ١ّ٘خ أ١ّ٘خ٠ىتت ثحخبً ػٓ  3

 b2 W10 5 ٠ؼذ تمش٠شاً ػٓ طشق ِٛاجٙخ اػذاء هللا. 4

5 
ٚتمذ٠ُ ِحبضشح ػٓ )ِؼشفخ هللا  ػذاد٠شتشن فٟ ِجّٛػخ إل

 اٌخمخ ثبهلل(.
c1- d3 W12 11 

 31 االجًبنٍ

المنافقون أقذر 
أدوات االستعمار 

 لضرب األمة.

 .: خطر المنافقٌن والموقف منهمثانٌاً 
 بعض صفات المنافقٌن ووسائلهم الخبٌثة.ثالثاً: 

 .المنافقون فً هذا العصررابعاً: 
لٌة جمٌع أبناء الشعب الٌمنً ئومسخامساً: 

 .مواجهة منافقً العصر

 

رابع: المبحث ال
وكذلك جعلناكم أمًة 

 وسطاً.

 أمًة وسطاً. ماذا تعنًاوالً: 
 القرآن الكرٌم.مفهوم الوسطٌة فً ثانٌاً: 

 االجًبنٍ
14 

 أصبىػبً 
  صبػت 28

 حقُُى انخؼهى:حبصؼبً: 

 انذرجت  األصبىع أَشطت انخقُُى انزقى

َضبت انذرجت إنً 

درجت  انخقىَى 

  انُهبئٍ

 انًخزجبث انخٍ َحققهب

W3- w13 5 5% اٌحضٛس ٚاٌّشبسوخ 1  a2- b1- c2 

W3- w13 30 31% ٚاٌتى١ٍفبد األٔشطخ 2  a2- b2- c1 

W6 5 5% اختجبس أٚي 3  a3- c2 
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 :  انخؼهى يصبدرػبشزاً: 

 انزئُضت:انًزاجغ 

 اٌمشاْ اٌىش٠ُ. -1

 .، صٕؼبء، ِىتجخ اٌج١ً اٌجذ٠ذاإلعال١ِخاٌخمبفخ  َ(: 2112ٚصاسح اٌتؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجحج اٌؼٍّٟ ) -2

 انًزاجغ انًضبػذة:

 ، صٕؼبء، ِىتجخ اٌج١ً اٌجذ٠ذ.اإلعشائ١ٍٟ اٌؼذٚ ِغ َ(:  اٌصشاع2112ٚصاسح اٌتؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجحج اٌؼٍّٟ ) -1

 :اإلَخزَجانًصبدر االنكخزوَُت، ويىاقغ 

 
 

 

  

 W8 15 15% a1- b2- c2- a2-b2 اختجبس ِٕتصف اٌفصً 4

W12 5 5% اختجبس حبٌج  5  a3- b1- d2 

W16 40 41% االختجبس إٌٙبئٟ 6  a1- a2- b2- d2-d1 

%111 100 اجًبنٍ انذرجت   

 انضىابظ وانضُبصبث انًخبؼت فٍ انًقزر.أحذ ػشز: 

 بِحٍ:كحى كخببت انضُبصت انؼبيت نهًقزر صُؼبء  بؼذ انزجىع نهىائح جبيؼت 

1.  
صُبصت حضىر 

   انفؼبنُبث انخؼهًُُت:
 ثؼزس سعّٟ.٠ؼتّذ اٌغ١بة %(.75ٚثٕغجخ )اٌحضٛس 

 % .25ارا تجبٚص اٌغ١بة  ِحشِٚبً ِٓ اٌّمشس٠ؼذ اٌطبٌت ٚ

 ٠غّح ثـــــ ػشش دلبئك ٌّحبضشت١ٓ.   :  انحضىر انًخأخز  .2

3.  
 ٠ؼتجش ساعجبً. اٌغ١بة ػٓ االِتحبْ ٌخحبفٟ  ضىابظ االيخحبٌ:

  .ٌّذح تض٠ذ ػٓ ػشش دلبئك ٠ّٕغ ِٓ دخٛي االِتحبْ فٟ حبالد تأخش اٌطبٌت ػٓ االِتحبْ 

 .٠حشَ ِٓ اٌذسجختغ١ٍُ اٌتىب١ٌف  ػذَ ٌخفٟ حبٚ اٌّمشس اٚالً ثأٚي تغٍُ إٌٝ أعتبر٠جت أْ  :انخكبنُف  .4

5.  
 ْ اٌطالة.ئٛإٌٙبئٟ تطجك ػ١ٍٗ الئحخ شاٌغش فٟ االِتحبٔبد  ٌخحبفٟ  انغش:

 .٠حشَ ِٓ اٌذسجخ حبالد غش اٌتىب١ٌف ثأٞ طش٠مخ ِٓ طشائك اٌغشٚفٟ 

6.  
 االَخحبل:

 .اٌخبصخ ثزٌهْ اٌطالة ئٛالئحخ ش ٝ اٌطبٌتتطجك ػٍ
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 (اإلصاليُت)انثقبفت  خطت انًقزر انذراصٍ

 

 :يؼهىيبث ػٍ يذرس انًقزر

 االصى  / أصبىػُب(3)  انضبػبث انًكخبُت

 انًكبٌ ورقى انهبحف  انضبج األحذ االثٍُُ انثالثبء األربؼبء انخًُش

 انبزَذ اإلنكخزوٍَ     1 1 1

 

 :  General information about the courseاوالً: معلومات عامة عن المقرر 

 اصى انًقزر 1

Course Title 

  اإلصاليُت انثقبفت

Islamic culture 

 ريز انًقزر ورقًه 2

Course Code and Number 
UR006 

3 

 انضبػبث انًؼخًذة نهًقزر

Credit Hours 

 Credit Hoursانضبػبث انًؼخًذة 
 اإلجًبنٍ
Total 

 يحبضزاث

Lecture 

 ػًهٍ

Practical 

 /حًبرٍَصًُبر

Seminar/Tutorial 

2 0  0 2 

 انًضخىي وانفصم انذراصٍ 4

Study Level and Semester 
 ولاألانًضخىي االول/ انفصم 

First Year/ First Semester 

 )إٌ وجذث(انًقزر انًخطهببث انضببقت  5

Pre-requisites (if any) 
 ال حىجذ

 None 

 (انًصبحبت )إٌ وجذثانًخطهببث  6

Co-requisites (if any) 
 ال حىجذ

  None 

 ذرس نه انًقزرَانبزَبيج انذٌ  7

Program (s) in which the 

course is offered 

 جًُغ انبزايج

 

 نغت حذرَش انًقزر 8

Language of teaching the 

course 

 انؼزبُت انهغت

 َظبو انذراصت 9

Study System 

 فصهٍ / اَخظبو

 

 :Course Description ثبَُبً: وصف انًقزر

الكنرٌم  االرتبناط بثقافنة القنرآن أهمٌنةو اإلسنالمٌةالثقافنة  معننى عنن والمعارف المعلومات الطالب إكساب الى المقرر هذا ٌهدف

 ،أسنالٌب الغنزو الفكنريب وتعنرٌفهم الكنرٌم، القنرآن واقنع منن ووعٌنده وعظمتنه، ووعنده هللا والثقة باهلل، وااللمام بجوانب معرفنة

المشنروع  أهمٌنة، وابنراز الغلنو والتطنرف والتكفٌنر أسبابمعنى و على والتعرف وطرق الوقاٌة منها، خطورة الحرب الناعمةو

المقاطعننة للبضننائع االمرٌكٌننة  أهمٌننة. ومننواجهتهم وكٌفٌننة القرآنننً فننً مواجهننة االسننتعمار الجدٌنند والعنندوان علننى بلنندنا الننٌمن

     . اإلسالمودور الشباب، والتعرف على الوسطٌة فً  ،وخطرهم وصفاتهمالموقف القرآنً من المنافقٌن تعرٌفهم وة، اإلسرائٌلٌو

 :Course Intended Learning Outcomes (CILOs) ثبنثبً: يخزجبث حؼهى انًقزر

 :أن على قادرا الطالب ٌكون سوف المقرر دراسة من االنتهاء بعد



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم العلوم السٌاسٌة

 برنامج بكالورٌوس علوم سٌاسٌة

 رئُش انجبيؼت      وضًبٌ انجىدة يزكز انخطىَز األكبدًٍَ     ػًُذ انكهُت          انجىدة َبئب انؼًُذ نشئىٌ        رئُش انقضى  

 يحًذ د/انقبصى         د/هذي انؼًبد    د/يشؼم انزَفٍ        د/َبصز انطىَم  د/ػذَبٌ انًقطزٌ

 ػببس

a1 خمبفخ اٌمشآْاالستجبط ث أ١ّ٘خٚ اإلعال١ِخفّٙبً ٌّؼٕٝ اٌخمبفخ  ٠ظٙش. 

a2  ِصذس ٌّؼشفخ هللا عجحبٔٗ ٚتؼبٌٝ. أ٠ُ٘ٛضح 

a3 خاإلعشائ١ٍ١اٌّمبطؼخ ٌٍجضبئغ االِش٠ى١خ ٚ أ١ّ٘خ ج٠ٓ١. 

a4     ٚاٌتىف١ش. اٌغٍٛ ٚاٌتطشف٠ُؼشف ِظب٘ش 

b1 ًٍأدٚاد االعتؼّبس اٌجذ٠ذ ٠ح. 

b2 اٌٛػذ ٚاٌٛػ١ذ فٟ اٌمشآْ اٌىش٠ُ. ذًٌ ػٍٝ أٛاع٠ 

b3       اٌغضٚ اٌفىش٠ٞفغش أعب١ٌت. 

c1 خ ٌّٛاجٙخ اػذاء هللا.١ٍػب٠ؼًّ ثف 

c2 .٠غتحضش أعّبء هللا اٌحغٕٝ فٟ ح١بتٗ ا١ٌّٕٙخ ٚاٌؼ١ٍّخ 

d1  ٌّٛاجٙخ اٌحشة إٌبػّخ ِغ االخش٠ٓ أصًِٙبساد االتصبي ٚاٌت٠ٛج١ذ. 

d2 ضّٓ اٌفش٠ك اٌٛاحذ. ٠ؼًّ ثفبػ١ٍخ 

d3 اإلعال١ِخإٌّبعت فٟ حً لضب٠ب األِخ  ٠غتخذَ طشق حً اٌّشىالد ٚاتخبر اٌمشاس. 

 صببُغاأل  انًىاضُغ انفزػُت انزئُضتانًىاضُغ  ىحذةان و
ػذد انضبػبث 

 تفؼهُان

الفصل األول: 
 اإلسالمٌةالثقافة 

االرتباط  أهمٌةو
 بالثقافة القرآنٌة

 المبحث األول:
الثقافة  إلىالمدخل 

 .اإلسالمٌة

 .اإلسالمٌةالثقافة  تعرٌفاوالً: 
 .اإلسالمٌةالهدف من دراسة الثقافة ثانٌاً: 
 .صفات المثقفثالثاً:  
 .منهج حٌاة متكامل اإلسالمرابعاً: 

2,1 

1 

المبحث الثانً:  
القرآن الكرٌم نعمة 

 وشرف لألمة.

 ٌة.قرآنالثقافة ال تعرٌفاوالً: 
 االرتباط بالثقافة القرآنٌة. أهمٌةثانٌاً: 

 ثالثاً:  مكانة وفضل القرآن الكرٌم.
 رابعاً: القرآن الكرٌم كتاب عملً.

 خامساً: تصحٌح المفاهٌم على اساس القرآن.

1 

 :المبحث الثالث
القرآن ٌحصن أتباعه 

من اي باطل 
وٌعطٌهم ثقافة 

 استباقٌة

الذٌن والً: القرآن هو بالشكل الذي ٌجعل الناس ا
 .ٌسٌرون على هدٌه بهذا الشكل

 1 ثانٌاً: القرآن ٌعطٌنا ثقافة استباقٌة.

رابع:  المبحث ال
 لٌة طالب العلم.ئومس

 لٌة.ئوالعلم فضل ٌترافق معه مساوالً: 

 .فً صناعة ثقافتها اإلسالمٌةدور أعداء األمة ثانٌاً: 
واجب العلماء واألكادٌمٌون لمواجهة األخطار ثالثاً: 

 .المحدقة باألمة
 .مشكلة األمةرابعاً: 
 .وجوب تصحٌح الثقافات المغلوطةخامساً: 
 .مواصفات طالب العلمسادساً: 

1 

الفصل الثانً: 
  - هللا معرفة

  - انثقت ببهلل

  ػظًت هللا

: األول المبحث
 الثقة - هللا معرفة

 باهلل.

 مصدر لمعرفة هللا سبحانه وتعالى. أهماوالً: 

 .الثقة باهلل سبحانه وتعالىثانٌاً: 
ثالثاً: تشرٌع هللا هو المنهج الصحٌح الذي ال  ثالثاً: 

 تستقٌم حٌاة البشر اال به.

  رابعاً: قسوة القلوب. رابعاً: 

خامساً: اآلٌات التً نحصل من خاللها على معرفة 
 هللا بالشكل الكافً.

3 2 

المبحث الثانً: فاعلم 
 أنه ال اله اال هللا:

قول هللا تعالى )فاعلم أنه ال اله  أهمٌةتكرار و اوالً:
 .اال هللا(

ثانٌاً: )فاعلم أنه ال اله اال هللا( قاعدة عامة انطلق منها 

4 2 



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم العلوم السٌاسٌة

 برنامج بكالورٌوس علوم سٌاسٌة

 رئُش انجبيؼت      وضًبٌ انجىدة يزكز انخطىَز األكبدًٍَ     ػًُذ انكهُت          انجىدة َبئب انؼًُذ نشئىٌ        رئُش انقضى  

 يحًذ د/انقبصى         د/هذي انؼًبد    د/يشؼم انزَفٍ        د/َبصز انطىَم  د/ػذَبٌ انًقطزٌ

 ػببس

 الرسول صلوات هللا علٌه وعلى آله، ووجه الٌها.

 ثالثاً: نتائج وتداعٌات ضعف اٌماننا بال اله اال هللا.

 .رابعاً: الواقع هو المحك إلٌمانك وثقتك باهلل
 خامساً: نشاط عملً ٌزٌد من اٌمانك.

المبحث الثالث: نعمة 
التوجٌهات االلهٌة 

فً تطور  أهمٌتهاو
األمة وحماٌتها 

 وكرامتها واستقاللها.

 اوالً: تسخٌر + تفكٌر = تطور.

ثانٌاً: حرف بوصلة التفكٌر فً مخلوقات هللا شكل 
 ضربة قاضٌة لألمة.

الدٌن مما جعلنا نظلم ثالثاً: المشكلة هً عدم فهم 
 لٌة تخلفنا.ئوالدٌن ونحمله مس

رابعاً: عندما تنكرنا لدٌننا أصبحنا فعالً بٌئة صالحة 
 لتقبل الدعاٌات ضد الدٌن.

خامساً: القرآن الكرٌم عمل على أن ٌدفع المسلمٌن 
 نحو أن ٌسبقوا األمم األخرى.

سادساً: ما الذي حصل عندما فرط المسلمون فً 
 عمارة األرض؟ لٌتهم فًئومس

 سابعاً: لماذا أمرنا هللا بالتفكر فً مخلوقاته؟

5 2 

 2 6 االختبار النصفً

المبحث الرابع: 
عالقة عمارة األرض 

 بمعرفة هللا.

اوالً: االٌمان باهلل وخشٌته تزٌد من التفكر عند 
 .اإلنسان

 ثانٌاً: من الذي سبب مقولة )الدٌن أفٌون الشعوب(؟

األخطاء الثقافٌة التً ضربت األمة ثالثاً: بعض 
 النظرة المغلوطة للدٌن والدنٌا.

7 2 

 

:  خامسالمبحث ال
بعض مظاهر ملكوت 

 هللا وعظمته. 

 اوالً: آٌات من سورة الحدٌد.

 ثانٌاً: هل السلطة ملك للشعب؟

 ثالثاً: التشرٌع هومن اختصاص هللا وحده.

2 

1 

المبحث السادس: 
 الحسنى هللا أسماء

 معرفة فً أهمٌتهاو
 هللا.

 اوالً: آٌات من سورة الحشر.

 ثانٌاً: افهم إسالمك.
 

 

 

1 

  الفصل الثالث:
الوعد والوعٌد 
 فً القرآن الكرٌم

المبحث األول: الوعد 
والوعٌد فً القرآن 

 الكرٌم.

 اوالً: قصة ابٌنا آدم علٌه السالم فً القرآن الكرٌم

 اإلنسانوهو ٌعلم أن  اإلنسانثانٌاً: هللا الذي خلق 
 ٌخاف من العاجل أكثر مما ٌخاف من اآلجل.

ثالثاً: تقصٌرنا فً فهمنا لقضٌة الوعد والوعٌد هوما 
 جعلنا نجهل وضعٌتنا التً نحن فٌها.

رابعاً: الفرق بٌن االبتالء والعقوبة وبٌن الصبر 
 العملً االٌجابً والصبر السلبً.

الوعد فً الدنٌا خامساً: القرآن الكرٌم ٌربط بٌن 
والوعد فً اآلخرة والوعٌد فً الدنٌا ٌتبعه وعٌد فً 

 اآلخرة.

 اإلسالمًسادساً: الفرق بٌن النظام االقتصادي 
 والنظام االقتصادي الغربً.

 سابعاً: ما معنى الكفر ببعض؟ وما نتٌجته؟

9 2 

المبحث الثانً: 
االٌمان بالٌوم  أهمٌة

 اآلخر فً معرفة هللا.

 م مكان تنعدم فٌه الرحمة.اوالً: جهن

ثانٌاً: لماذا ٌجب علٌنا ان ال ننسى جهنم وأن نتذكرها 
 دائماً؟

 ثالثاً: جهنم رؤٌة من الداخل مرتبطة بالواقع.

11 2 



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم العلوم السٌاسٌة

 برنامج بكالورٌوس علوم سٌاسٌة

 رئُش انجبيؼت      وضًبٌ انجىدة يزكز انخطىَز األكبدًٍَ     ػًُذ انكهُت          انجىدة َبئب انؼًُذ نشئىٌ        رئُش انقضى  

 يحًذ د/انقبصى         د/هذي انؼًبد    د/يشؼم انزَفٍ        د/َبصز انطىَم  د/ػذَبٌ انًقطزٌ

 ػببس

 رابعاً: أبوب جهنم.

 خامساً: طعام وشراب المجرمٌن جهنم.

 سادساً: المساكن فً جهنم.

 سابعاً: ال موت فً جهنم وال تخفٌف.

 المنافقون فً جهنم ... )عذاب خاص بهم(.ثامناً: 

تاسعاً: هل هناك من سٌدخل من المسلمٌن النار ام انه 
 لن ٌدخلها اال الكافرٌن فقط.

لٌس عبارة عن رخصة للعصاة  اإلسالمعاشراً: 
 والمجرمٌن.

 .أحد عشر: آثار الشرك باهلل

الفصل الرابع: 
الغزو الفكري 
 والحرب الناعمة

الغزو  المبحث األول:
 الفكري.

 الغزو الفكري.تعرٌف اوالً: 

 .الغزو الفكريأسالٌب ثانٌاً: 
 .اإلسالمًالعالم  إلىمنافذ الفكر االستشراقً ثالثاً: 
 2 11 .ظهور التغرٌب أسبابرابعاً: 

المبحث الثانً: 
 .الحرب الناعمة

 الحرب الناعمة.خطورة  اوالً: 
 .الحرب الناعمةطرق الوقاٌة من  ثانٌاً: 
 

الفصل الخامس: 
الغلو والتطرف 

 والتكفٌر

الغلو المبحث األول: 
 .والتطرف

 والتطرف. الغلوتعرٌف اوالً: 

 .الغلو والتطرفحكم ثانٌاً: 
 الغلو والتطرف.مظاهر  ثالثاً:

 رابعاً:آفات الغلو والتطرف.

12 2 

 المبحث الثانً:
 .التكفٌر

 .التكفٌر اوالً: تعرٌف
 حكم التكفٌر.ثانٌاً: 

 .ضوابط التكفٌرثالثاً: 
 .انتشار ظاهرة التكفٌر إلىالتً أدت  سباباألرابعاً: 
اآلثار السلبٌة التً تنعكس على المجتمعات خامساً: 

 .بسبب التكفٌر
الضوابط المعاصرة للحد من التكفٌر سادساً: 

 .والتفسٌق فً مجتمعنا
الضوابط التً تعتمد من أجل القضاء على سابعاً: 
 .التكفٌر

الفصل السادس: 
بلدة طٌبة ورب 

 غفور

نحن  المبحث األول:
 أمة مستهدفة

 استهداف الٌمن. أسباباوالً: 
 ثانٌاً: موقع الٌمن.

 ثالثاً: ما الذي ٌجب علٌنا فً مواجهة العدوان. 
 .رابعاً: : المقاطعة االقتصادٌة

13 2 
  المبحث الثانً:

طبٌعة العدوان على 
 بلدنا الٌمن

 .بطبٌعة الصراعالوعً اوالً: 
مكاسب تمسك الشعب الٌمنً بالمشروع ثانٌاً: 

 القرآنً.

 .الخٌار الوحٌد للشعب الٌمنًثالثاً: 

الفصل السابع: 
المشروع 

القرآنً فً 
مواجهة 

االستعمار الجدٌد 
والعدوان على 

 بلدنا الٌمن

المبحث األول: كٌف 
نواجه االستعمار 

 الجدٌد

 الجدٌد.االستعمار  اوالً: تعرٌف

بداٌة التحرك العسكري االمرٌكً الستعمار ثانٌاً: 
 المنطقة

 .حدا األمة أمام هذه األثالثاً: 
 .القرآن الكرٌم هو مشروعنا لمواجهة العدوانرابعاً: 
 62العدوان الشامل على الشعب الٌمنً )خامساً: 
 .م(6102مارس 

14 2 

 المبحث الثانً
الشباب ودوره فً 

 بناء المجتمعات.

 اوالً: الشباب ودوره فً بناء المجتمعات..

 اصحاب الكهف نموذج قرآنً.ثانٌاً: 
 



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم العلوم السٌاسٌة

 برنامج بكالورٌوس علوم سٌاسٌة

 رئُش انجبيؼت      وضًبٌ انجىدة يزكز انخطىَز األكبدًٍَ     ػًُذ انكهُت          انجىدة َبئب انؼًُذ نشئىٌ        رئُش انقضى  

 يحًذ د/انقبصى         د/هذي انؼًبد    د/يشؼم انزَفٍ        د/َبصز انطىَم  د/ػذَبٌ انًقطزٌ

 ػببس

 :لثالمبحث الثا
المنافقون أقذر أدوات 

االستعمار لضرب 
 األمة.

 الموقف القرآنً من المنافقٌن.اوالً: 
 .: خطر المنافقٌن والموقف منهمثانٌاً 
 بعض صفات المنافقٌن ووسائلهم الخبٌثة.ثالثاً: 

 .المنافقون فً هذا العصررابعاً: 
لٌة جمٌع أبناء الشعب الٌمنً مواجهة ئومسخامساً: 

 .منافقً العصر
15 2 

 
رابع: المبحث ال

وكذلك جعلناكم أمًة 
 وسطاً.

 أمًة وسطاً. ماذا تعنًاوالً: 
 القرآن الكرٌم.مفهوم الوسطٌة فً ثانٌاً: 

 2 16 االختبار النهائً

 ( 32) ( 16) االجًبنٍ

 

 :انًضخخذيت فٍ حذرَش انًقزر انخذرَش بثاصخزاحُجُصببؼب: 

 اٌفبػً. اإلٌمبء -1

 اٌحٛاس ٚإٌّبلشخ. -2

 حً اٌّشىالد. -3

 اٌؼصف اٌزٕٟ٘. -4

 اٌتؼٍُ اٌتؼبٟٚٔ. -5

 اٌّٙبَ ٚاٌتىب١ٌف. -6

 ِّبسعبد اٌتأًِ ٚتجبدي اٌخجشاد. -7

 

 وانخكهُفبث: األَشطتثبيُبً: 

 انذرجت األصبىع انخؼهىيخزجبث  انُشبط / انخكهُف انزقى

1 
اٌّحبضشاد فٟ اٌى١ٍخ ٠ٚؼذ ٍِخصب  إحذٜ إ٠ٌٝغتّغ 

 اٌتٟ ٚسدد فٟ اٌّحبضشح عبع١خاأل سبثبألفى
a2- b1- c1 W2 5 

2 
فٟ ِجّٛػخ اٌؼًّ فٟ جٍغخ ػصف رٕٟ٘  صِالئٗن ٠شبس

  اٌخمبفخ اٌمشآ١ٔخ. أ١ّ٘خ تٕبلش
a2- b2 W4 

5 

 a2- b1- c2 W6 5 االستجبط ثبٌمشآْ اٌىش٠ُ. أ١ّ٘خ أ١ّ٘خ٠ىتت ثحخبً ػٓ  3

 b2 W10 5 ٠ؼذ تمش٠شاً ػٓ طشق ِٛاجٙخ اػذاء هللا. 4

5 
ٚتمذ٠ُ ِحبضشح ػٓ )ِؼشفخ هللا  ػذاد٠شتشن فٟ ِجّٛػخ إل

 اٌخمخ ثبهلل(.
c1- d3 W12 11 

 31 االجًبنٍ

 حقُُى انخؼهى:حبصؼبً: 

 انذرجت  األصبىع أَشطت انخقُُى انزقى

 إنًَضبت انذرجت 

درجت  انخقىَى 

  انُهبئٍ

 انًخزجبث انخٍ َحققهب



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم العلوم السٌاسٌة

 برنامج بكالورٌوس علوم سٌاسٌة

 رئُش انجبيؼت      وضًبٌ انجىدة يزكز انخطىَز األكبدًٍَ     ػًُذ انكهُت          انجىدة َبئب انؼًُذ نشئىٌ        رئُش انقضى  

 يحًذ د/انقبصى         د/هذي انؼًبد    د/يشؼم انزَفٍ        د/َبصز انطىَم  د/ػذَبٌ انًقطزٌ

 ػببس

 

 

W3- w13 5 5% اٌحضٛس ٚاٌّشبسوخ 1  a2- b1- c2 

W3- w13 30 31% ٚاٌتى١ٍفبد األٔشطخ 2  a2- b2- c1 

W6 5 5% اختجبس أٚي 3  a3- c2 

 W8 15 15% a1- b2- c2- a2-b2 اختجبس ِٕتصف اٌفصً 4

W12 5 5% اختجبس حبٌج  5  a3- b1- d2 

W16 40 41% االختجبس إٌٙبئٟ 6  a1- a2- b2- d2-d1 

%111 100 اجًبنٍ انذرجت   

 :  انخؼهى يصبدرػبشزاً: 

 انًزاجغ انزئُضت:

 القران الكرٌم. -0

 .، صٕؼبء، ِىتجخ اٌج١ً اٌجذ٠ذاإلعال١ِخاٌخمبفخ  َ(: 2112ٚصاسح اٌتؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجحج اٌؼٍّٟ ) -2

 انًضبػذة:انًزاجغ 
 ، صنعاء، مكتبة الجٌل الجدٌد.اإلسرائٌلً العدو مع م(:  الصراع6102وزارة التعلٌم العالً والبح  العلمً ) -0

 :اإلَخزَجانًصبدر االنكخزوَُت، ويىاقغ 

 

 انضىابظ وانضُبصبث انًخبؼت فٍ انًقزر.أحذ ػشز: 

 بِحٍ:كحى كخببت انضُبصت انؼبيت نهًقزر صُؼبء  بؼذ انزجىع نهىائح جبيؼت 

1 

صُبصت حضىر 

   انفؼبنُبث انخؼهًُُت:

 %(.75ثٕغجخ )اٌحضٛس 

 ثؼزس سعّٟ.٠ؼتّذ اٌغ١بة ٚ

 % .25ارا تجبٚص اٌغ١بة  ٠ؼذ اٌطبٌت ِحشِٚبً ِٓ اٌّمشسٚ

2 
 :  انحضىر انًخأخز

  
 ٠غّح ثـــــ ػشش دلبئك ٌّحبضشت١ٓ.

3 
 ٠ؼتجش ساعجبً. اٌغ١بة ػٓ االِتحبْ ٌخحبفٟ  ضىابظ االيخحبٌ:

  .ٌّذح تض٠ذ ػٓ ػشش دلبئك ٠ّٕغ ِٓ دخٛي االِتحبْ فٟ حبالد تأخش اٌطبٌت ػٓ االِتحبْ 

 .٠حشَ ِٓ اٌذسجختغ١ٍُ اٌتىب١ٌف  ػذَ ٌخفٟ حبٚ اٌّمشس اٚالً ثأٚي أعتبر إ٠ٌٝجت أْ تغٍُ  :انخكبنُف 4

5 
 ْ اٌطالة.ئٛتطجك ػ١ٍٗ الئحخ شإٌٙبئٟ اٌغش فٟ االِتحبٔبد  ٌخحبفٟ  انغش:

 .٠حشَ ِٓ اٌذسجخ حبالد غش اٌتىب١ٌف ثأٞ طش٠مخ ِٓ طشائك اٌغشٚفٟ 

 .اٌخبصخ ثزٌهْ اٌطالة ئٛالئحخ ش ٝ اٌطبٌتتطجك ػٍ االَخحبل: 6


