التجويد
الصف السادس االبتدائي
التحضير بالطريقة البنائية

.

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.
.2
 .3تدريبه على إقامة الصالة وأخذه بآداب السلوك والفضائل.
.4
 .5تنمية المهارات األساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغوية ،والمهارة العددية ،والمهارات الحركية.
.6
 .7تزويده بالقدر المناسب من المعلومات في مختلف الموضوعات.
.8
 .9تعريفه بنعم هللا عليه في نفسه ،وفي بيئته االجتماعية والجغرافية ليحسن استخدام النعم ،وينفع نفسه وبيئته.
.10
 .11تربية ذوقه البديعي ،وتعهد نشاطه اإلبتكاري وتنمية تقدير العمل اليدوي لديه.
.12
 .13تنمية وعيه ليدرك ما عليه من الواجبات وما له من الحقوق في حدود سنه وخصائص المرحلة التي يمر بها ،وغرس حب وطنه واإلخالص لوالة أمره.
.14
 .15توليد الرغبة لديه في االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح ،وتدريبه على االستفادة من أوقات فراغه.
.16
.17إعداد المتعلم لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياته.

توقيع مديرة المدرسة/
..........................................................................

.

األهداف العامة لتدريس المواد اإلسالمية
o
o
o
o
o
o
o

تحقيق العبودية هلل تعالى وحده.
إيجاد الوالء المستنير لشريعة اإلسالم والبراءة من كل مذهب أو شعار يعارض اإلسالم.
تحقق اإليمان واليقين بأن سبل السعادة الحقيقة في الدنيا واآلخرة محصورة في إتباع دين اإلسالم الذي ختم هللا به الرساالت والنبوات.
االعتزاز باإلسالم واعتناقه بقوة.
اتخاذ القرآن إماما ً وحكما ً والتخلق به سيرةً 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.

األهداف العامة لتدريس القرآن الكريم
o
o
o
o

تنمية قدرة المتعلم على قراءة كتاب هللا قراءة سليمة بإخراج الحروف من مخارجها الصحيحة ومراعاة صحة الضبط.
تطبيق أحكام التجويد بالتقليد والمحاكاة.
التخلق بالقرآن الكريم وآدابه و االنقياد ألحكامه والعمل به.
تنمية حب القرآن لدى المتعلم وتقديسه واالرتباط به ،والميل إلى قراءته وترتيله.

توقيع مديرة المدرسة/
.................................................................

.

األهداف العامة لتدريس مادة التجويد
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

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 بوعدد ووعيدد والتعدرف علدى أسدباب ندزول
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.

.

توزيع منهج مادة القرآن الكريم (تجويد)
األسبوع

التاريخ
من

إلى

1

األحد 1442/6/4هـ

الخميس 1442/6/8هـ

2
3
4
5
6
7
8

األحد 1442/6/11هـ
األحد 1442/6/18هـ
األحد 1442/6/25هـ
األحد 1442/7/2هـ
األحد 1442/7/9هـ
األحد 1442/7/16هـ
األحد 1442/7/23هـ

الخميس 1442/6/15هـ
الخميس 1442/6/22هـ
الخميس 1442/6/29هـ
الخميس 1442/7/6هـ
الخميس 1442/7/13هـ
الخميس 1442/7/20هـ
الخميس 1442/7/27هـ

9

األحد 1442/8/1هـ

الخميس 1442/8/5هـ

10

األحد 1442/8/8هـ

الخميس 1442/8/12هـ

11

األحد 1442/8/15هـ

الخميس 1442/8/19هـ

12

األحد 1442/8/22هـ

الخميس 1442/8/26هـ

13

األحد 1442/8/29هـ

الخميس 1442/9/3هـ

14
15
16
18-17

األحد 1442/9/6هـ
األحد 1442/9/13هـ
الثالثاء 1442/10/6هـ
األحد 1442/10/11هـ

الخميس 1442/9/10هـ
الخميس 1442/9/17هـ
الخميس 1442/10/8هـ
الخميس 1442/10/22هـ

للصف السادس االبتدائي

للعام الدراسي 1442

الفصل الدراسي الثاني

الدروس

مالحظات

التفخيم والترقيق 1
التفخيم والترقيق 2
التفخيم والترقيق في األلف
التفخيم والترقيق في الالم
أحوال التفخيم والترقيق في الراء 1
أحوال التفخيم والترقيق في الراء 2
التفخيم في الراء
جواز التفخيم والترقيق في الراء
القلقلة
مراتب القلقلة
أحكام مفردة في رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية أثناء التالوة
أحكام مفردة في رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية أثناء التالوة
عالمات الوقف في المصحف الشريف
تابع عالمات الوقف في المصحف الشريف
عالمات الوقف في المصحف الشريف
مراجعة عامة
االختبارات

.

الدمدادة

تجويد 6ب
مدارس التحفيظ

الددرس

1

الموضوع

التهيئة

ما المقصود بعلم التجويد؟

المكتسبات

الوسائل المساعدة

الكتاب  +اللوحات الورقية  +السبورة  +البروجكتور.

الطريقة

الحصة – الفصل
األهداف السلوكية
أن تقرأ التلميذة قصة
معاذ والمعلم قراءة
صحيحة مضبوطة
بالشكل.

أن تعدد التلميذة ثالثة
فوائد مهمة من قصة
معاذ والمعلم.

التفخيم والترقيق 1
قصة معاذ والمعلم – تعريف التفخيم – تعريف
الترقيق
إلقائية  +حواريه  +استجوابيه  +استنتاجيه

التاريخ
المحتوى وعرض الدرس
استمع الطالب معاذ وهو في طريقه إلي المدرسة – ألحد
القُ َّراء في إذاعة القرآن الكريم وهو يقرأ سورة عبس
وسورة البروج ،وش َّد انتباهه بعض الكلمات في قراءته
صا َّخةُ) ،وقوله تعالىِ (:ف ْرع َْونَ
لقوله تعالى (فَ ِإذَا َجا َء ِ
ت ال َّ
َوثَ ُمود) ،فلما وصل إلى المدرسة سأل عنها معل َم مادة
التجويد ،فأجابه المعل ُم قائال :هاتان ظاهرتان في الصوت
ت ُس َّميان :التَّفخيم والتَّرقيق ،وهما موجودتان في قراءة
القرآن الكريم ،وفي كالمنا المعتاد ،والناس يتفاوتون في
تطبيقهما ،وسوف نُبَيِنُهما ونُ َو ِض ُحهما لك ولزمالئك أكثر
في هذا الدرس – إن شاء هللا – فانتبهوا معنا ،وشكر
وحرصه على السؤال عما
المعلم طالبَه على دِقة مالحظته،
ِ
أشكل عليه.
يتعاون كل طالب مع أحد زمالئه في استخراج ثالث فوائد
مهمة من هذه القصة:
.................................................................... .1
.........................
.................................................................... .2
....................................................................
..................................................

اإلجراءات وأنشطة التعلم
أختار تلميذة متميزة كي تقوم بقراءة قصة معاذ
والمعلم قراءة صحيحة مضبوطة بالشكل بصوت
واضح يصل لمسامع التلميذات ،أكلف التلميذات
باالستماع واإلنصات للقصة بتركيز وانتباه
شديدين.

التقويم
اقرئي قصة معاذ والمعلم
قراءة صحيحة مضبوطة
بالشكل.

أستهل الدرس بشرح وتوضيح ثالثة فوائد مهمة
من قصة معاذ والمعلم ،ثم أقوم بإختيار مجموعة
من التلميذات ألناقشهن فى مضمون ما شرحته
حتى أتأكد من استيعابهن للمعلومات بشكل تام
وأطلب منهن تسجيل مالحظاتهن على شكل نقاط
داخل كراساتهن.

عددي ثالثة فوائد مهمة من
قصة معاذ والمعلم.

.

أن تعرف التلميذة
المقصود بالتفخيم.

أن تبين التلميذة
المقصود بالترقيق.

تعريف التفخيم:
صدَاه.
س َمنٌ يَ ْعتَ ِري
الحرف فيمتلئ الف ُم بِ َ
ِ
َ

تعريف الترقيق:
صدَاه.
نُ ُحو ٌل يَ ْعتَ ِري
الحرف فال فيمتلئ الف ُم بِ َ
َ

أن تحل التلميذة ورقة
العمل الخاصة بالدرس.
أن تتفهم التلميذة أهمية
علم التجويد.
الدواجددب

ما المقصود بالتفخيم؟

أوضح للتلميذات المقصود بالتفخيم من خالل
شرح مفسر باالستعانة ببعض الوسائل اإليضاحية
أعتمد في شرحي على توضيح المعلومة بشكل
مبسط من خالل أسلوب الحوار والمناقشة وأقوم
بتقييم مدى استيعاب التلميذات لما شرحته من
خالل سؤال التلميذات وتقييم إجاباتهن.

عرفي المقصود بالتفخيم.

أستعين بمجموعة من الشرائح التعليمية التي
تعرض بواسطة جهاز البروجيكتور أوضح بها
المقصود بالترقيق وأقوم بمناقشة العرض
ومحتوياته مع التلميذات وأنتبه لمدى استيعاب
التلميذات حتى أتاكد من تمام استيعابهن حتى لو
تطلَّب األمر إعادة العرض مرة أخرى.

بيني المقصود بالترقيق.

أوزع على التلميذات ورقة العمل الخاصة بالدرس
ثم أكلفهن بقراءتها والتفكير في مضمونها وحلها
ثم أقوم بالتعليق والتعقيب على إجاباتهن
وتصحيح األخطاء إن وجدت.

حلي ورقة العمل الخاصة
بالدرس.

التقويم النهائي

عرفي الترقيق.

.

ن
معلمي و معلمات “مدراس تحفيظ القرآن”
األخوة
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يرس مؤسسة التحاضي الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص مواد تحفيظ القرآن الكريم
لعام  1442ـه للفصل الدراس ن
الثان
ي
ي
وبجميع طرق التحضي الحدثية
أنواع التحاضي
وحدات ر
مرسوع الملك عبدهللا  +الطريقة البنائية  +المرسد  +بطاقات تخطيط الدروس
المرفقات
عروض باوربوينت
+
القرآن الكريم بالصوت والصوره
+
أوراق عم ــل
التوصيل للرياض والخرج مجانا
.

لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50ريال للفيدكس( من  48ساعة اىل  72ساعة)
يمكنكم كذالك تسجيل الطلب
ً
ر
إلكيونيا عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
س دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
حسب طلبكم ( ي
ايميل المبيعات
T@mta.sa
س دي 20ريال
سعر المادة عىل ي
سعر المادة عن طريق االيميل 20ريال
الس دي طباعة عادية 80ريال
سعر المادة مع
ي
الس دي طباعة ملونة 150ريال
سعر المادة مع
ي
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50ريال للفيدكس المستعجل
ر
مدرست االسبوع الواحد  60ريال سبعة اسابيع  400ريال
اعمال منصة
ي
ن
للمعلمي
وهنا أرقام حسابات المؤسسة
.

–———————————————————
حسابات بنوك بإسم “مؤسسة التحاضي الحديثة”
=======================
اجح
مرصف الر ي
233608010954856
(اي بان)
SA5780000233608010954856
____________________________
العتيت”
حسابات بنوك بإسم “سعد عبدالرحمن
ي
=======================
األهىل
البنك
ي
21065828000106
(اي بان)
SA0610000021065828000106
____________________________
بنك سامبا
8001852539
اي بان بنك سامبا
SA2740000000008001852539
____________________________
بنك الرياض
2052558759940
(اي بان)
SA3520000002052558759940
.

____________________________
الفرنس
البنك السعودي
ي
K2213000185
(اي بان)
SA82550000000K2213000185
____________________________
بنك البالد
900127883010006
(اي بان)
SA4715000900127883010006
____________________________
البنك السعودي لإلستثمار
0101001926001
(اي بان)
SA6065000000101001926001
____________________________
بنك الجزيرة
030680161166001
(اي بان)
SA6760100030680161166001
____________________________
بنك االنماء
68202882885000
(اي بان)
SA2805000068202882885000
–———————————————————————————————
.

للتواصل عي الواتس أو االتصال تليفونيا عىل احدي االرقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

.

