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تحقيق العبودية هلل تعالى وحده.
إيجاد الوالء المستنير لشريعة اإلسالم والبراءة من كل مذهب أو شعار يعارض اإلسالم.
تحقق اإليمان واليقين بأن سبل السعادة الحقيقية في الدنيا واآلخرة محصورة في إتباع دين اإلسالم الذي ختم هللا به الرساالت
والنبوات.
االعتزاز باإلسالم واعتناقه بقوة.
اتخاذ القرآن إما ًما وحكما ً والتخلق به سير ًة وسلوكاً.
تنقية الدين من البدع.
اإليمان بالنبوة المحمدية وامتالء القلب بحب الرسول صلى هللا عليه وسلم واالنقياد لما جاء به واتباع هديه وسنته صلى هللا
عليه وسلم.
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مساعدة المتعلم في تنمية قدرته على القراءة الجيدة للقرآن الكريم.
تكوين القدرة واالستعداد لدى المتعلم على االستنباط واالستنتاج لما تحتويه اآليات من أوامر أو نواهي وأحكام وآداب بوعد
ووعيد والتعرف على أسباب نزول اآليات والمناسبات التي نزلت من أجلها.
مساعدة المتعلم على استيعاب معاني اآليات استيعابا ً صحيحا ً والمرامي والتخمينات التي تتضمنها.
إعطاء المتعلم فرصة التعبير الصحيح والتدقيق لما فهمه من اآليات.
زيادة ثروته بتعريفه على ألفاظ لغوية ومفاهيم وأفكار وأساليب جديدة.
تنمية قدرته على تفسير اآليات.
الوقوف على جوانب اإلعجاز القرآني سواء كان عملي أو تشريعي أو بالغي.
ترغيب المتعلم على سلوك سبيل الهداية والرشاد التي تعرضها اآليات مما يعينه على االستقامة على شرع هللا.
أخذ العبرة والعظة من قصص القرآن.
االستعداد ليوم القيامة بالعمل الصالح..
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 المؤهل:
 التخصص:
 الصفوف التي تدرسها:
 مواد التدريس:
 أسم المدرسة:

.

المســرد
م

اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

.

توزيع منهج مادة التجويد
األسبوع

التاريخ
من

إلى

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

األحد 1441/1/2
األحد 1441/1/9
األحد 1441/1/16
األحد 1441/1/23
األحد 1441/1/30
األحد 1441/2/7
األحد 1441/2/14
األحد 1441/2/21
األحد 1441/2/28
األحد 1441/3/6
األحد 1441/3/13
األحد 1441/3/20
األحد 1441/3/27
األحد 1441/4/4

الخميس 1441/1/6
الخميس 1441/1/13
الخميس 1441/1/20
الخميس 1441/1/27
الخميس 1441/2/4
الخميس 1441/2/11
الخميس 1441/2/18
الخميس 1441/2/25
الخميس 1441/3/3
الخميس 1441/3/10
الخميس 1441/3/17
الخميس 1441/3/24
الخميس 1441/4/1
الخميس 1441/4/8

15

األحد 1441/4/11

الخميس 1441/4/15

16
18-17

األحد 1441/4/18
األحد 1441/4/25

الخميس 1441/4/22
الخميس 1441/5/7

الدروس

مالحظات

مراجعة لما سبق دراسته
أحكام النون الساكنة والتنوين
اإلظهار
حروف اإلظهار ( أ -هـ )
حروف اإلظهار ( ع -ح )
حروف اإلظهار ( غ – خ)

مراجعة
اإلدغام
اإلدغام بغنة
اإلدغام بغير غنة
القلب

مراجعة
اإلخفاء
حروف اإلخفاء (ت – ث – ف – ق  -ك)
حروف اإلخفاء (ج  -د  -ذ  -ز)
حروف اإلخفاء (س -ش -ص -ض -ط  -ظ)
مراجعه عامة
االختبارات

.

مسرد التجويد للصف الخامس االبتدائي الفصل الدراسي األول مدارس تحفيظ القرآن الكريم
اإلجراءات
عدد
إستراتيجية التدريس
الهدف
المكون
األسبوع اليوم والتاريخ الحصة الفصل
واألنشطة
الحصص
تحدد معنى
النون الساكنة
الدرس
والتنوين
األول:
ص  8كتاب
التعلم التعاوني
حصة
ورسمهما
أحكام النون
الطالبة
تبين الفرق بين
الساكنة
والتنوين .النون الساكنة
والتنوين.

أداة
التقويم

توقيع
المديرة

المالحظة
– أوراق
قياس –
تكليف
منزلي

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

أنواع التحاضير
وحدات مشروع الملك عبدهللا  +الطريقة البنائية  +المسرد  +بطاقات تخطيط الدروس

المرفقات
عروض باوربوينت
+
القرآن الكريم بالصوت والصوره
+
أوراق عمـــل

.

التوصيل للرياض والخرج مجانا
)التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس ( المستعجل  24ساعة
يمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
)سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية ( حسب طلبكم
ايميل المبيعات

T@mta.sa
سعر المادة على سي دي  20لاير
سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  80لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  150لاير
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس المستعجل
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
حسابات بنوك بإسم  :مؤسسة التحاضير الحديثة
===========================
 / 233608010954856بنك الراجحي
 / SA5780000233608010954856آي بان الراجحي
.

 / 27949172000110البنك األهلي
 / SA0610000027949172000110آي بان األهلي
–———————————————————
حسابات بنوك باسم :سعد عبدالرحمن العتيبي
==========================
 / 8001852539سامبا
 / 2052558759940الرياض
 / SA3520000002052558759940اي بان الرياض
 / 900127883010006بنك البالد
/ SA4715000900127883010006اي بان بنك البالد
 / 0101001926001البنك السعودي لإلستثمار
/ 030680161166001الجزيرة
 / SA6760100030680161166001اي بان بنك الجزيرة
–———————————————————
حسابات بنوك باسم  :مؤسسة اوامر الشبكة
=====================
 / 68201042364000حساب االنماء
 / Sa3505000068201042364000اي بان االنماء
.

–———————————————————
لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال بجوال المدير
0554466161
للطلب من المملكة يمكنكم التواصل مع األرقام الجديدة والدائمة لنا علي الواتس

966558396004
966558396119

.

