التجويد
الصف السادس االبتدائي
التحضير بطريقة وحدات مشروع الملك عبد هللا

.

األهداف العامة لتدريس المواد االسالمية
•
•
•
•
•
•
•

.

تحقيق العبودية هلل تعالى وحده.
إيجاد الووال المسوترير لشوريعة امسوالل والبورا ك موذ بوأ موعهر و شوعار
يعارض امسالل.
تحقووق اميموواذ واليقوويذ بوولذ سووبأ السووعادك الحقيقيووة رووي الوودريا وا وورك
محصورك ري إتباع ديذ امسالل العي تل هللا به الرساالت والربوات.
االعتزاز بامسالل واعتراقه بقوك.
ات اع القرآذ إماما ً وحبما ً والت لق به سيركً وسلوباً.
ترقية الديذ مذ البدع.
اميماذ بالربوك المحمدية وامتال القلر بحر الرسوأ صولى هللا عليوه وسولل
واالرقياد لما جا به وإتباع هديه وسرته صلى هللا عليه وسلل.

األهداف العامة لتدريس مادك التجويد
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

.

مساعدك المتعلل ري ترمية قدرته على القرا ك الجيدك للقرآذ البريل.
تبويذ القدرك واالستعداد لدى الموتعلل علوى االسوترباط واالسوترتاا لموا تحتويوه
ا يات مذ وامر و رواهي و حبال وآدار بوعد ووعيود والتعورف علوى سوبار
رزوأ ا يات والمراسبات التي رزلت مذ جلها.
مسوواعدك المووتعلل علووى اسووتيعار معوواري ا يووات اسووتيعابا ً صووحيحا ً والمرامووي
والت ميرات التي تتضمرها.
إعطا المتعلل ررصة التعبير الصحيح والتدقيق لما رهمه مذ ا يات.
زيادك ثروته بتعريفه على لفاظ لغوية ومفاهيل و ربار و سالير جديدك.
ترمية قدرته على تفسير ا يات.
الوقوف على جوارر امعجاز القرآري سوا باذ عملي و تشريعي و بالغي.
ترغير المتعلل على سلوك سبيأ الهدايوة والرشواد التوي تعرضوها ا يوات مموا
يعيره على االستقامة على شرع هللا.
ع العبرك والعظة مذ قصص القرآذ.
االستعداد ليول القيامة بالعمأ 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 تفخيما ً وترقيقا ً.
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 ساكنا

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

(قطب جد).

.

ما المقصود بكل من :التفخيم والترقيق؟
ما حكم األلف ترقيقا ً وتفخيما ً؟
دوني من حفظك أمثلة بكلمات من القرآن الكريم
على األلف ترقيقا ً وتفخيما ً.
ما الفرق بين الكسر األصلي والعارض؟
دوني من حفظك أمثلة بكلمات من القرآن الكريم
على الالم ترقيقا ً وتفخيما ً.
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 تفخيما ً وترقيقا ً.
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 .)...
َ
َ
ع ِة شَيء ع َِظيم" ،ثم أقوم بطرح
سا َ
أطلب من التلميذات تالوة اآلية الكريمة التالية"يَا أيُّهَا النَّاس اتَّقوا َربَّكم ۚ إِنَّ َزل َزلَة ال َّ
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 ترقيقا ً وتفخيما ً.
أقدم للتلميذات عرض تقديمي عن التفخيم والترقيق في الالم ،تشاهدن التلميذات العرض بتركيز وانتباه ،ومن ثم يقمن
بمناقشته في محاولة منهن لتوضيح حكم الالم تفخيما ً وترقيقا ً ،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 ف ي 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 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.
ر 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.
و
تحتاج إلى :توعية الجمهور بأحوال التفخيم والترقيق في الراء.
الموقف :السياق الذي تجدين نفسك فيه هو :سياق الباحثة المدققة المقنعة.
ق التحدي :أن تطرحين البحث بطريقرة بعيردة عرن السرطحية وبطريقرة جذابرة ومشروقة بحيرث تمتعرين
القارئ وتجعلينه ملما ً بكل األفكار التي تعرض لها البحث بالنقاش.
الناتج واألداء والغرض:
ا
• بحث علمي توضحين فيه أحوال التفخيم والترقيق في الراء.
ع معايير ومحكات النجاح:

.

التلقعات

مبتدئ 1

نام 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
رابطا ً 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

ن
معلمي و معلمات “مدراس تحفيظ القرآن”
األخوة
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يرس مؤسسة التحاضي الحديثة
www.mta.sa

.

الشلاهد لاألدلة
لمجملع النقاط

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 48
ساعة 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”
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اجح
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(اي بان)
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بنك سامبا
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____________________________
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بنك الرياض
2052558759940
(اي بان)
SA3520000002052558759940
____________________________
الفرنس
البنك السعودي
ي
K2213000185
(اي بان)
SA82550000000K2213000185
____________________________
بنك البالد
900127883010006
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____________________________
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0101001926001
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____________________________
بنك الجزيرة
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