مادة التجويد
الصف الثاني المتوسط
التحضير بطريقة البنائية

معلمة المادة

 .1أن يعمق المتعلم أصول العقيدة الصحيحة في نفسه ويتحصن عما يضادها.
 .2أن يدرك المتعلم ثمرات اإليمان باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر واإليمان بالقدر .
 .3أن يعمق المتعلم محبة اإلسالم في نفسه ويدرك أن التمسك به يحقق السعادة في الدارين.
 .4أن يوثق المتعلم صلته بكتاب هللا تالوةً وحفظا ً وفهماً وتدبراً وعمالً.
 .5أن يوثق المتعلم صلته بالسنة النبوية قراءةً وحفظا ً وعلماً وعمالً.
 .6أن يتربى المتعلم على محبة هللا وتقواه وخشيته في قلوبه ,وينقاد لشرعه برضا وتسليم.
 .7أن يتربى المتعلم على محبة الرسول صلى هللا عليه وسلم وتوقيره ,ويعرف حقوقه ,ويتأسى به.
 .8أن ينمي المتعلم محبته وإقتداءه بالصحابة رضي هللا عنهم والتابعين لهم بإحسان ويعرف حقوقهم.
 .9أن يعمق المتعلم عقيدة الوالء والبراء في نفوسه.
 .10أن يكتسب المتعلم مناعة ضد التقليد والتشبه المنهي عنه ويحذر المؤثرات المفسدة للدين والخلق.
 .11أن يتزود المتعلم بقدر مناسب من األحكام الشرعية ,ويتعرف من خاللها على بعض حكم التشريع.
 .12أن يطبق المتعلم العبادات واألحكام الشرعية تطبيقا ً سليماً.
 .13أن يؤكد المتعلم احترامه لشعائر اإلسالم وأحكامه واألماكن المقدسة.
 .14أن يستثمر المتعلم أوقاته بالنافع المفيد.
 .15أن يتحلى المتعلم باألخالق الحميدة ,ويلتزم اآلداب الشرعية في جميع شؤونه.
 .16أن يحرص المتعلم على االلتزام بمقومات الشخصية ويتربى على االعتزاز بها.
 .17أن يوجه المتعلم ميوله وطاقاته وقدراته وجهة صالحة.
 .18أن يدرك المتعلم مكانة العمل وأهميته في اإلسالم.
 .19أن يحرص المتعلم على اإلفادة من المنجزات المعاصرة وفق الضوابط الشرعية.
 .20أن يتربى المتعلم على حب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ,وبث روح التناصح فيما بينه ورفاقه.
 .21أن يقدر المتعلم العلماء ,ويعرف مكانتهم وحقوقهم.
 .22أن يعرف المتعلم أحكام الجهاد في سبيل هللا.
 .23أن يعتاد المتعلم المحافظة على البيئة والممتلكات العامة والخاصة.
 .24أن ينشأ المتعلم على احترام األسرة ,ويعرف مكانتها وحقوقها ومسئوليته فيها.
 .25أن يتوجه المتعلم إلى التفكر والتأمل في الكون وما فيه من مخلوقات ,ويدرك نعم هللا عليه ويشكره عليها ويحسن استخدامها.
 .26أن يعرف المتعلم مكانة المملكة العربية السعودية ,وما تتميز به من حملها راية التوحيد والدعوة إليه ,ورعاية الحرمين الشريفين.
 .27أن يدرك المتعلم أهمية اللغة العربية ,ومكانتها في الدين ,ويعتز بها ويحرص على التزام التحدث بها.
 .28أن يتعرف المتعلم على بعض خصائص دين اإلسالم.
 .29أن يعرف المتعلم خصائص أمة اإلسالم ,ويعمق شعوره باالنتماء إليها واالعتزاز بها.
 .30أن يكتسب المتعلم مهارات االتصال والتفكير العلمي المناسب لسنه.

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.

معلومات عن المعلمة



االسم:



المؤهل:



التخصص:



الصفوف التي تدرسها:
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اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة ( التجويد تحفيظ )
األسبوع

التاريخ

للصف ( الثاني المتوسط )
الدروس

1

االحد 1443/5/1هـ

الخميس 1443/5/5هـ

مخرج الشفتين

2

االحد 1443/5/8هـ

الخميس 1443/5/12هـ

درس تطبيقي شامل لجميع الحروف

3

االثنين 1443/5/16هـ

الخميس 1443/5/19هـ

4

االحد 1443/5/22هـ

الخميس 1443/5/26هـ

تدريبات على ما سبق

5

االحد 1443/5/29هـ

الخميس 1443/6/3هـ

الصفات الالزمة ( الهمس – الجهر)

الخميس 1443/6/3هـ

الخميس 1443/6/10هـ

إجازة منتصف الفصل من 1443/6/3هـ حتى 1443/6/10هـ

6

االحد 1443/6/13هـ

الخميس 1443/6/17هـ

تدريبات على ما سبق

7

االحد 1443/6/20هـ

الخميس 1443/6/24هـ

الصفات الالزمة ( الشدة – الرخاوة – التوسط)

8

االحد 1443/6/27هـ

الثالثاء 1443/6/29هـ

9

االحد 1443/7/5هـ

الخميس 1443/7/9هـ

الصفات الالزمة ( االستعالء – االستفال )  ( -اإلطباق – االنفتاح )

10

االحد 1443/7/12هـ

الخميس 1443/7/16هـ

تدريبات على ما سبق

11

االحد 1443/7/19هـ

الثالثاء 1443/7/21هــ

12

االحد 1443/7/26هـ

الخميس 1443/7/30هـ

13

االحد 1443/8/3هـ

الخميس 1443/8/7هـ

صفات الحروف

االحد اجازة مطولة

تدريبات على ما سبق

األربعاء والخميس إجازة مطوله

الصفات الالزمة ( الصفير – القلقلة)

األربعاء والخميس إجازة مطوله
االختبارات

1443/05/01هـ 2021/12/05 -م
بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني
1443/06/03هـ 2022/01/06 -م
إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني
بداية الدراسة بعد اجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني 1443/06/13هـ 2022/01/16-م
1443/08/07هـ 2022/03/10 -م
بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني

من

إلى

مالحظات

الـمـادة
التهيئة
الوسائل المساعدة

أحكام التجويد
2م
ما هي الحروف التي تخرج من طرف اللسان مع أطراف
الثنيتين العليين؟
الكتاب  +اللوحات الورقية  +السبورة  +البروجكتور
الـدرس

الثاني عشر

الحصة – الفصل
األهداف السلوكية
أن تبين الطالبة ما
تالحظه في الصورة
التالية.

الموضوع

مخرج الشفتين .1

المكتسبات

الحروف التي تخرج من الشفتين.

الطريقة

إلقائية  +حواريه  +استجوابيه  +استنتاجيه

التاريخ
المحتوى وعرض الدرس
تمهيد:
ماذا تالحظين في الصورة؟

يخرج من الشفتين أربعة حروف موزعة على مخرجين:
أن تذكر الطالبة ما هي
الحروف التي تخرج من المخرج األول :بطن الشفة السفلي وأطراف الثنيتين
العليين ويخرج منه حرف واحد وهو الفاء.
الشفتين.
المخرج الثاني :من الشفتين ويخرج منه ثالثة حروف هي:
الباء والميم والواو غير المدية.

اإلجراءات وأنشطة التعلم
أناقش مع الطالبات الصورة التالية وما هي أهم
المالحظات حولها وأضفي عليها مزيداً من
الوضوح بحيث يتضح محتواها للطالبات ,ثم أتيح
لهن المجال كي يعبرن بأسلوبهن عن ذلك وذلك
في كراساتهن.

التقويم
بيني ما تالحظيه في الصورة
التالية.

أشرح للطالبات باستخدام السبورة ما هي
الحروف التي تخرج من الشفتين وذلك من خالل
تقسيم الفكرة إلى عدة عناصر أقوم بشرح كل
عنصر بالتفصيل ,ثم أطلب من الطالبات كتابة
تلخيص بسيط لما فهمنه ال يزيد على سطرين
بكراساتهن.

اذكري ما هي الحروف التي
تخرج من الشفتين.

أن توضح الطالبة ما هو
الفرق بين الواو المدية
والواو غير المدية.

نشاط :1
بين الفرق بين الواو المدية والواو غير المدية حسب
الجدول اآلتي:
المخرج
المثال
نوع الواو
الواو المدية
الواو غير المدية

أن تحل الطالبة ورقة
العمل الخاصة بالدرس.

أوجه للطالبات مجموعة من األسئلة حول ما هو
الفرق بين الواو المدية والواو غير المدية؟ ,ثم
أختار مجموعة من الطالبات يقمن بإجابة األسئلة
أمام الفصل ,ثم في كراساتهن وأقوم بتحية
الطالبات المجتهدات منهن.

وضحي ما هو الفرق بين
الواو المدية والواو غير
المدية.

أوزع على الطالبات ورق العمل الخاصة بالدرس,
ثم أكلفهن بالتفكير فيها وحلها.

حلي ورقة العمل الخاصة
بالدرس.

أن تتيقن الطالبة من
أهمية دراسة العلم
الشرعي.

الـواجــب

اذكري ما هي الحروف التي تخرج من الشفتين.

التقويم النهائي

وضحي ما هو الفرق بين الواو المدية والواو غير
المدية.

األخوة معلمين ومعلمات 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
للفصل الدراسي الثاني  1443هـ
تحضير  +توزيع  +أهداف

أنواع التحاضير
وحدات مشروع الملك عبدهللا  +الطريقة البنائية  +االستراتيجيات الحديثة  +مسرد  +التعلم النشط الجديد  +بطافات تخطيط الدروس +
نموذج الجوف

المرفقات
ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+

كتاب الطالبة و دليل المعلمه
+
سجالت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
مجلدات اختبارات متنوعه
+
أوراق قياس لكل درس
+
أوراق عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+
سجل إنجاز الطالبة
+

حل أسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
أسئلة وأجوبة برنامج حسن لجميع الفترات
+
اثراءات

شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج

التوصيل للرياض والخرج مجانا
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس
)من  48ساعة الى  72ساعة(

ويمكنكم كذلك 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
اعمال منصة مدرستي االسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابيع  400لاير
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
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