تحضير مادة

.

أهداف التعليم في المرحلة االبتدائية
 .1تعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفس المتعلم ورعايته بتربية إسالمية متكاملة
في :خلقه وجسمه وعقله ولغته وانتمائه إلى أمة اإلسالم.
 .2تدريب المتعلم على إقامة الصالة وأخذه بآداب السلوك والفضائل.
 .3تنمية المهارات األساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغوية ،والمهارة العددية،
والمهارات الحركية.
 .4تزويد المتعلم بالقدر المناسب من المعلومات في مختلف الموضوعات.
 .5تعريفه المتعلم بنعم اهلل عليه في نفسه ،وفي بيئته االجتماعية والجغرافية ليحسن
استخدام النعم ،وينفع نفسه وبيئته.
 .6تربية ذوقه البديعي ،وتعهد نشاطه االبتكاري وتنمية تقدير العمل اليدوي لديه.
 .7تنمية وعيه ليدرك ما عليه من الواجبات وما له من الحقوق في حدود سنه وخصائص
المرحلة التي يمر به ،وغرس حب وطنه واإلخالص لوالة أمره.
 .8توليد الرغبةللمتعلم لديه في االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح ،وتدريبه على
االستفادة من أوقات فراغه.
 .9إعداد المتعلم لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياته.

.

األهداف العامة لتدريس المواد االسالمية








.

تحقيق العبودية هلل تعالى وحده.
إيجاااد الااوالم المرااتريع لاااعيعة ابسااال والبااعام مااع ر ا م ا ه و ااعار
يعارض ابسال .
تحقاااق ابيمااااا واليقااايع لاااسا ساااب الراااعاد الحقيقياااة ا ا الاااد يا وا اااع
إتباع ديع ابسال ال ي تم اهلل له العساالت والربوات.
محصور
االعتزاز لابسال واعتراقه لقو .
اتخاذ القعآا إماماً وحكماً والتخلق له سيع ً وسلوراً.
ترقية الديع مع البدع.
ابيماا لالربو المحمدية وامتالم القل لح العساو لالى اهلل علياه وسالم
واال قياد لما جام له وإتباع هديه وسرته للى اهلل عليه وسلم.

األهداف العامة لتدريس ماد التجويد











.

مراعد المتعلم ترمية قدرته على القعام الجيد للقعآا الكعيم.
تكاويع القادر واالساتعداد لادم المااتعلم علاى االساترباط واالساترتا لماا تحتويااه
ا يات مع وامع و واه و حكاا وآدا لوعاد ووعياد والتعاعف علاى سابا
زو ا يات والمراسبات الت زلت مع جلها.
مرااااعد الماااتعلم علاااى اساااتيعا معاااا ا ياااات اساااتيعالاً لاااحيحاً والمعاما ا
والتخميرات الت تتضمرها.
إعطام المتعلم علة التعبيع الصحيح والتدقيق لما همه مع ا يات.
زياد ثعوته لتععيفه على لفاظ لغوية ومفاهيم و كار و سالي جديد .
ترمية قدرته على تفريع ا يات.
الوقوف على جوا ابعجاز القعآ سوام راا عمل و تاعيع و لالغ .
تعغي الماتعلم علاى سالوب سابي الهداياة والع ااد التا تعع اها ا ياات مماا
يعيره على االستقامة على عع اهلل.
العبع والعظة مع قصص القعآا.
االستعداد ليو القيامة لالعم الصالح.

العنوان :الوحدة األولى

المادة :التجويد

الموضوع :علم التجويد الصف :السادس االبتدائي (مدارس تحفيظ القرآن الكريم الفصل الدراسي الثاني)
الفترة الزمنية:
الخطوة األولى :تحديد نتائج التعلم المرغوبة.
األهداف الرسمية :يتوقع من التلميذة بعد دراسة هذه الوحدة أن:










توضح معنى التفخيم والترقيق.
تميز مواضع التفخيم والترقيق.
تبين حكم األلف تفخيماً وترقيقاً.
تذكر حاالت التفخيم والترقيق في الالم.
تعدد حاالت ترقيق الراء وتفخيمها.
تبرز المقصود بالقلقلة.
تصف مراتب القلقلة.
تستنتج األحكام المفردة لرواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية.
تحدد عالمات الوقف في المصحف الشريف.

األفكار الكبرى (األفهام الباقية)
سيفهمن التلميذات أن:
الفكرة الكبرى(:المراد بالتفخيم :سمن يعتري الحرف فيمتلئ
الفم بصداه).
(األفهام الباقية):








األسئلة األساسية:





المراد بالترقيق :نحول يعتري الحرف فال يمتلئ الفم بصداه.
الحروف التي ترقق تارة وتفخم تارة أخرى :التفخيم والترقيق 
يلحق بعض الحروف العربية دون بعض ،وهذه األحرف هي:

األلف.

الالم من لفظ الجاللة خاصة.
الراء.

تعريف القلقلة :اضطراب المخرج عند النطق بالحرف ساكناً

حتى يسمع له نبرة قوية ،حروفها :خمسة مجموعة في قولك:

(قطب جد).

.

ما المقصود بكل من :التفخيم والترقيق؟
ما حكم األلف ترقيقاً وتفخيماً؟
دوني من حفظك أمثلة بكلمات من القرآن الكريم
على األلف ترقيقاً وتفخيماً.
ما الفرق بين الكسر األصلي والعارض؟
دوني من حفظك أمثلة بكلمات من القرآن الكريم
على الالم ترقيقاً وتفخيماً.
اذكري أحوال الراء من حيث التفخيم والترقيق.
اذكري حاالت الراء التي يجوز فيها التفخيم
والترقيق.
ما تعريف القلقة ؟ وما عدد حروفها؟
اذكري مراتب القلقلة.
بيني المواضع الستة لإلبدال مع المد المشبع،
والتسهيل بين الهمزة واأللف.

المعرفة والمهارات الرئيسة التي ستكتسبها التلميذة بعد تعلُّم الوحدة
ستكون التلميذة قادرة على...
ستعرف التلميذة.....:














الدرس األول :التفخيم والترقيق.
الدرس الثاني :التفخيم والترقيق في األلف.
الدرس الثالث :التفخيم والترقيق في الالم.
الدرس الرابع :أحوال التفخيم والترقيق في الراء.
الدرس الخامس :التفخيم في الراء.
الدرس السادس :جواز التفخيم والترقيق في الراء.
الدرس السابع :القلقلة.
الدرس الثامن :مراتب القلقلة.
الدرس التاسع :أحكام مفردة في رواية حفص عن عاصم من
طريق الشاطبية عند التالوة.
الدرس العاشر :أحكام مفردة في رواية حفص عن عاصم من
طريق الشاطبية عند التالوة.
الدرس الحادي عشر :عالمات الوقف في المصحف الشريف.
الدرس الثاني عشر :عالمات الوقف في المصحف الشريف.








توضيح معنى التفخيم والترقيق.
بيان حكم األلف تفخيماً وترقيقاً.
ذكر حاالت التفخيم والترقيق في الالم.
تعداد حاالت ترقيق الراء وتفخيمها.
تعريف القلقلة.
إستنتاج األحكام المفردة لرواية حفص عن عاصم
من طريق الشاطبية.

الخطوة الثانية :تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم
المهمات األدائية:
 بعد نهاية هذه الوحدة عن علم التجويد تتمثل مهمتك في كتابة بحث عن أحوال التفخيم والترقيق في الراء.
المحكات الرئيسية:
 من خالل أنه(مبتدئ ،نام ،كفء ،متميز).
أدلة أخرى:
 من خالل األدلة األخرى(مثال :اختبارات قصيرة ،التذكير األكاديمي ،اختبارات طويلة ،المفكرات  )...سيعرضن
التلميذات مدى تحصيلهن للنتائج المرغوبة.....
الخطوة  :3خبرات التعليم والتعلم
األنشطة التعليمية التعلمية:








أبدأ بسؤال تمهيدي(ما المقصود بالتفخيم؟).
أقدم األسئلة األساسية و أناقش المهمات األدائية الختامية للوحدة (علم التجويد).
مالحظة /يتم تقديم المصطلحات األساسية عند حاجة األنشطة التعليمية لها والمهمات األدائية (التفخيم والترقيق –
القلقلة – الشاطبية – عالمات الوقف .)...
شيْءٌ عَظِيمٌ" ،ثم أقوم بطرح
أطلب من التلميذات تالوة اآلية الكريمة التالية"يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ ۚ إِنَّ َزلْ َزلَةَ السَّاعَةِ َ
السؤال التالي عليهن :ما المقصود بالترقيق؟ ،تقوم التلميذات بالتناقش والتباحث فيما بينهن بغرض التوصل إلجابة
دقيقة للسؤال محل النقاش.
أقدم للتلميذات بروشور يتحدث عن التفخيم والترقيق في األلف ،أطلب من التلميذات قراءة البروشور قراءة جيدة
ومتأنية ومن ثم التناقش فيما بينهن بغرض توضيح حكم األلف ترقيقاً وتفخيماً.
أقدم للتلميذات عرض تقديمي عن التفخيم والترقيق في الالم ،تشاهدن التلميذات العرض بتركيز وانتباه ،ومن ثم يقمن
بمناقشته في محاولة منهن لتوضيح حكم الالم تفخيماً وترقيقاً ،مع توضيح الهدف من مشاهدة العرض وشرح األهداف

.














التربوية المستهدفة من وراء العرض.
أقدم للتلميذات خريطة مفاهيم عن التفخيم والترقيق في الراء ،أطلب من التلميذات قراءة الخريطة بطريقة علمية تعتمد
على تحليل المعلومات التي وردت بها من خالل إستيعاب العالقات بين العناوين الرئيسة والفرعية للخروج بمفهوم شامل
عن حاالت جواز التفخيم والترقيق في الراء.
يستمعن التلميذات إلى محاضرة ألحد كبار العلماء يتحدث عن القلقلة ،ثم أقوم بطرح عدة أسئلة للمناقشة منها :ما
المقصود بالقلقلة؟ ،أكلف التلميذات بالتناقش فيما بينهن بغرض التوصل إلجابة دقيقة للسؤال محل النقاش مع توضيح
الهدف من تلك المحاضرة ومبرراتها.
يعملن التلميذات في شكل تعاوني فيما بينهن لجمع المادة العلمية الالزمة لكتابة مقال عن مراتب القلقلة ،تصنف
التلميذات أنفسهن إلى مجموعتين تقوم األولى بجمع المادة العلمية وتقوم الثانية بصياغتها في مقال بشكل منظم ودقيق.
أعرض على التلميذات فيلم وثائقي يوضح األحكام المفردة لرواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية ،أكلف التلميذات
بعد االنتهاء من مشاهدة الفيلم بكتابة تقريراً عن أهم المعلومات التي وردت في الفيلم و التي تخدم الهدف التربوي
المخطط له.
أكلف التلميذات بجمع صور ملونة عن عالمات الوقف في المصحف الشريف ،تتعاون التلميذات فيما بينهن من أجل
صياغة مجموعة من الجمل حول الموضوع على أن يقمن بجمع المقاالت والصور الملونة التي تدعم الفكرة في لوحة
تعليمية جاذبة.
أطلب من التلميذات كتابة بحث عن أحوال التفخيم والترقيق في الراء ،مع توضيح الهدف من كتابة البحث ومبرراته.
أختتم الوحدة بتقديم ذاتي للتلميذات في تلك الوحدة.

.

(المــهمة األدائيــة)
اسم الوحدة :علم التجويد
الصف :السادس االبتدائي
تتمثل مهمتك في كتابة بحث عن أحوال التفخيم والترقيق في الراء
وعلى أن تتضمن العناصر األساسية للبحث :تحديد موضوع البحث – البحث عن المصادر والمراجع –
تجميع وتنظيم األفكار – كتابة البحث بشكل علمي وبطريقة منظمة ومرتبة.
الهدف:
مهمتك :أن تكتبين بحث.
ف

ر

و
ق
ا
ع

الهدف :أن تتناولين أحوال التفخيم والترقيق في الراء.
المشكككلة لالتحككد  :أن تطرررحين األفكررار بطريقررة دقيقررة ،وسلسررة وتحقررق الفائرردة والمتعررة للقررارئ
والمتلقي.
الدلر:
أنت باحثة مدققة.
لقد طلب منك أن تتقمصين دور الباحثة المدققة؛ لتتناولي أحوال التفخيم والترقيق في الراء على
شكل بحث علمي دقيق.
لظيفتك :بيان أحوال التفخيم والترقيق في الراء.
الجمهلر :تلميذات المدرسة أو المجتمع.
تحتاج إلى :توعية الجمهور بأحوال التفخيم والترقيق في الراء.
الموقف :السياق الذي تجدين نفسك فيه هو :سياق الباحثة المدققة المقنعة.
التحرردي :أن تطرررحين البحررث بطريقررة بعيرردة عررن السررطحية وبطريقررة جذابررة ومشرروقة بحيررث تمتعرين
القارئ وتجعلينه ملمًا بكل األفكار التي تعرض لها البحث بالنقاش.
الناتج واألداء والغرض:
 بحث علمي توضحين فيه أحوال التفخيم والترقيق في الراء.
معايير ومحكات النجاح:

.

التلقعات

مبتدئ 1

نامٍ 2

كفء 3

متميز 4

اللغة

استخدمت لغة
طغت عليها
األلفاظ العامية
– أخطاء
إمالئية متعددة

استخدمت لغة
شابتها بعض
األلفاظ العامية
– أخطاء
إمالئية قليلة

استخدمت
لغة صحيحة
خالية من
العامية

استخدمت لغة
فصيحة خالية من
األخطاء النحوية

عناصر
البحث

ذكرت بعض
عناصر البحث
وافتقدت إلى
الربط الجيد
بين عناصره

ذكرت أغلب
عناصر البحث
ولم يكن الربط
بين عناصره
على درجة
واحدة من
القوة

ذكرت جميع
عناصر
البحث ولم
يكن الربط
بين عناصره
على درجة
واحدة من
القوة

ذكرت جميع
عناصر البحث
رابطاً بين جميع
العناصر بنفس
القوة

األسلوب

اختارت
األسلوب
السطحي
والغير علمي
في كتابة
البحث

اختارت
األسلوب
السطحي في
كتابة البحث
مع قدر من
التدقيق

اختارت
األسلوب
العلمي في
كتابة البحث
وابتعدت عن
السطحية

اختارت األسلوب
العلمي المدقق
والمشوق في
كتابة البحث
وابتعدت عن
الغموض

المحتوى

تناولت
الموضوع من
جانب واحد
وأغفلت بقية
الجوانب

تناولت
الموضوع من
جميع الجوانب
وأغفلت جانب
واحد

تناولت
الموضوع
من جميع
الجوانب مع
إهمال
تفاصيل
حيوية
ودقيقة

تناولت الموضوع
من جميع
الجوانب بشكل
دقيق ومنضبط
مع تضمين البحث
لكافة التفاصيل
المطلوبة
والمهمة

.

الشلاهد لاألدلة
لمجملع النقاط

األخوة معلمين و معلمات “مدراس تحفيظ القرآن”
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص مواد تحفيظ القرآن الكريم
وبجميع طرق التحضير الحدثية

أنواع التحاضير
تحضير خماسي +مشروع الملك عبداهلل ” وحدات “ +االستراتيجيات الحديثة  +مسرد

المرفقات
عروض باوربوينت
+
القرآن الكريم بالصوت والصوره
+
أوراق عمـــل
التوصيل للرياض والخرج مجانا
التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس ( المستعجل  24ساعة)
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم:

.

0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونياً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
حسب طلبكم ( سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
ايميل المبيعات

T@mta.sa
سعر المادة على سي دي 20ريال
سعر المادة عن طريق االيميل 20ريال
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية 80ريال
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة 150ريال
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  55ريال للفيدكس المستعجل
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
حسابات بنوك بإسم  :مؤسسة التحاضير الحديثة
===========================
بنك الراجحي/ 233608010954856
آي بان الراجحي/ SA5780000233608010954856
البنك األهلي/ 27949172000110

.

آي بان األهلي/ SA0610000027949172000110
–———————————————————
حسابات بنوك باسم :سعد عبدالرحمن العتيبي
==========================
سامبا/ 8001852539
الرياض/ 2052558759940
اي بان الرياض/ SA3520000002052558759940
بنك البالد/ 900127883010006
اي بان بنك البالد/ SA4715000900127883010006
البنك السعودي لإلستثمار/ 0101001926001
الجزيرة/ 030680161166001
اي بان بنك الجزيرة/ SA6760100030680161166001
–———————————————————
حسابات بنوك باسم  :مؤسسة اوامر الشبكة
=====================
حساب االنماء/ 68201042364000
اي بان االنماء/ Sa3505000068201042364000
–———————————————————
لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم
االتصال بجوال المدير
0554466161

.

