مادة التجويد (تحفيظ)
الصف الرابع االبتدائي
تحضير التخطيط العكسي

أهداف التعليم في المملكة

 -1غرس العقيدة اإلسالممية الصالحيحة والمعالارف والماالارام المفيالدة واالتجاهالام والقاليم المرغوبالة لالد
الطمب ليشبوا رجاالا -أو نساء فاهمين لدورهم في الحياة ،واعين بعقيدتام مدافعين عناا وعاملين فالي
ضوئاا لخير الدنيا واآلخرة معا.
 -2توفير الكوادر البشرية المزمالة لتطالوير المجتمالع اقتصالاديا واجتماعيالا واقافيالا بمالا يخالدم خطالط التنميالة
الطموحة في المملكة ويدفع هذه الخطط من نجاح إلى نجاح.
 -3الحرص على مصلحة الفرد والجماعة معالا  ،فاالو يبت الي مصاللحة الفالرد مالن خالمل تعليمالي تعليمالا كافيالا
مفيدا لذاتي  ،كما يبت ي مصلحة الجماعة باإلفادة مما يتعلمي األفراد لتطوير المجتمع بصورتين :
أ ) مباش الالالالالالالالالرة وذل الالالالالالالالال م الالالالالالالالالن

خ الالالالالالالالالمل اإلس الالالالالالالالالاام ف الالالالالالالالالي اإلنت الالالالالالالالالا والتنمي الالالالالالالالالة .

ب ) غير مباشرة وذل من خمل القضاء على األمية  ،ونشر الوعي
لد جميع أبناء األمة بشكل يضمن لام حياة واعية مستنيرة
ودورا أكار فاعلية في بناء مجتمعاتام.

أهداف تعليم المرحلة االبتدائية

 -1غرس العقيدة اإلسممية الصحيحة في نفسيي الطفلة ورعايتاا بتربية إسممية متكاملة ،في خلقاا،
وجسماا ،وعقلاا ،ول تاا ،وانتمائاا إلى أمة اإلسمم.
-2

تدريب الطالبام على إقامة الصمة ،واألخذ بآداب السلو والفضائل .

-3

تنمية الماارام األساسية المختلفة وخاصالة الماالارة الل ويالة والماالارة العدديالة ،والماالارام

الحركية .
-4

تزويد الطالبة بالقدر المناسب من المعلومام في مختلف الموضوعام .

-5

تعريالالف الطالبالالة بالالنعم ا علياالالا فالالي نفسالالاا ،وفالالي بيئتاالالا االجتماعيالالة والج رافيالالة لتحسالالن

استخدام ال ِّن َعم ،وتنفع نفساا وبيئتاا .
-6
-7

تربية ذوقان البديعي ،وتعاد نشاطان االبتكاري ،وتنمية تقدير العمل اليدوي لديان.
تنمية وعي الطالبة لتالدر مالا علياالا مالن الواجبالام ومالاالا مالن الحقالوح

فالي حالدود سال ِّني

وخصائص المرحلة التي تمر باا  ،وغرس حب وطناا  ،واإلخمص لوالة أمرها .
توليالد الرغبالة لالدي الطالبالام فالي االزديالاد مالن العلالم النالافع والعمالل الصالال وتالدريبان علالى
-8
االستفادة من أوقام الفراغ.
-9

إعداد الطالبة لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياتاا.

االهداف العامة للتربية اإلسممية

 -1التخلح بأخمح القرآن الكريم والعمل بي واالنقياد ألحكامي.
 -2اإليمان بنبوة محمد صلى ا عليي وسلم وإتباع هديي.
 -3تنمية الناحية الدينية والروحية لد الطالبام وتبصيرهن بالعقيدة الصحيحة.
 -4تعريفان بحقيقة دينان حتى تنمو مشاعرهن لحب الخير والصمح.
 -5ترويض النفس علالى مقاومالة األهالواء الفاسالدة مالع تنميالة الالدوافع الفطريالة مالن غيالر إفالراط وال
تفريط.
 -6تنظيم عمقة المسلم بر ّبي وذل بمعرفة العقائد والعبادام.
 -7إنشاء شخصية قواماا المال العليا وذل ألن قلب المسلم م ّتصل باهلل تعالالى لعلمالي أن ا م ّطلالع
تحركاتاا وسكناتاا وتسمو بنفساا إلى مالا قال ّدر ا لاالا
على خفاياها .فاي تراقب ا في جميع ّ
من الكمال .
 -8ربط جميع العلوم األخر بالقرآن الكريم.

توزيع مناج مادة ( التجويد )
األسبوع

التاريخ

للصف ( الرابع ابتدائي )
الدروس

من

إلى

1

االحد
1443/5/1هـ
االحد
1443/5/8هـ

الخميس
1443/5/5هـ
الخميس
1443/5/12هـ

3

االانين
1443/5/16هـ

الخميس
1443/5/19هـ

4

االحد
1443/5/22هـ
االحد
1443/5/29هـ

الخميس
1443/5/26هـ
الخميس
1443/6/3هـ

البسملة

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

اجتماع االستعاذة مع البسملة

7

االحد
1443/6/20هـ

الخميس
1443/6/24هـ

8

االحد
1443/6/27هـ

الامااء
1443/6/29هـ

كيفية قراءة بعض الكلمام القرآنية المكتوبة بالرسم
العاماني
كيفية قراءة بعض الكلمام القرآنية المكتوبة بالرسم
العاماني
األربعاء والخميس إجازة مطولي

9
10

االحد
1443/7/5هـ
االحد
1443/7/12هـ

الخميس
1443/7/9هـ
الخميس
1443/7/16هـ

بعض األخطاء الشائعة في تموة القرآن الكريم

11

االحد
1443/7/19هـ

الامااء
1443/7/21هــ

فضائل بعض آيام القرآن المجيد
األربعاء والخميس إجازة مطولي

12

االحد
1443/7/26هـ
االحد
1443/8/3هـ

الخميس
1443/7/30هـ
الخميس
1443/8/7هـ

االختبارام

2

13

آداب المصحف الشريف
آداب المصحف الشريف
االستعاذة
االحد اجازة مطولة

االستعاذة

فضائل بعض سور القرآن العظيم

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

5

ممحظام

رقم المادة العلمية

الزمن

عنوان المادة العلمية
التجويد (تحفيظ)

الدراسام اإلسممية – الصف الرابع االبتدائي – الفصل الدراسي الااني
العنوان  /علم التجويد
رقم الوحدة  /الدرس :األولي
آخري:
القسم  :تجويد (تحفيظ)
الصف :الرابع
الفكرة الكبرى :تحديد نتائج التعلم المرغوبة

نواتج التعلم للوحدة
يتوقع من الطالبة أن:
 oتذكر بعض آداب المصحف الشريف.
 oتبين معنى االستعاذة.
 oتميز بين صيغ االستعاذة.
 oتصف المقصود بالبسملة.
 oتحدد حكم البسملة.
 oتعدد أوجه االستعاذة مع البسملة.
 oتقارن بين الرسم العثماني والرسم اإلمالئي.
 oتوضح أهمية التلقي والمشافهة للقرآن الكريم.
 oتسمي السور التي خصها هللا بمزيد فضل.

األفهام الثابتة:
o
o
o
o

o

سيفهمن التلميذات أن:

معنى االستعاذة :االلتجاء إلى هللا تعالى والتحصن به 
سبحانه من الشيطان.

حكم البسملة :قراءة البسملة سنة عند قراءة القرآن 
الكريم ،إال عند أول سورة التوبة.

تختلف كتابة بعض الكلمات في القرآن الكريم عن

كتابتها في غيره ،وذلك أن القرآن الكريم كتب

بالرسم العثماني الذي يختلف في قواعده عن الرسم 
اإلمالئي ،مع اتحادهما في النطق ،ولذلك فإن قراءة 
هذه الكلمات القرآنية تؤخذ بالتلقي والمشافهة ،ألن 
القراءة سنة متبعة.
القرآن الكريم هو أفضل الكتب التي أنزلها هللا تعالى
على رسوله صلى هللا عليه وسلم ،وقد خص هللا
تعالى بعض سور القرآن الكريم بمزيد فضل تنويها ً
بمكانتها وشرفها.

األسئلة األساسية :
عددي بعض آداب تالوة المصحف.
ما معنى االستعاذة؟
ما صيغ االستعاذة؟
ما حكم االستعاذة؟
حددي حكم البسملة.
إذا أراد القارئ أن يبتدئ القراءة ،فكم وجها له؟
لماذا سمي رسم القرآن بالرسم العثماني؟
ما الطريقة التي نتعلم بها القرآن الكريم؟
هاتي دليل من السنة يبين عظم سورة الفاتحة.
ما اآليات الكريمة التي خصها هللا تعالى بمزيد فضل؟

المعارف

o
o
o
o
o
o
o
o
o

ستعرف التلميذة:
الدرس األول :آداب المصحف الشريف.
الدرس الثاني :االستعاذة.
الدرس الثالث :البسملة.
الدرس الرابع :اجتماع االستعاذة مع البسملة.
الدرس الخامس :كيفية قراءة بعض الكلمات
القرآنية المكتوبة بالرسم العثماني.
الدرس الرابع :بعض األخطاء الشائعة في تالوة
القرآن الكريم.
الدرس السابع :فضائل بعض سور القرآن العظيم.
الدرس الثامن :فضائل بعض آيات القرآن المجيد.

المهارات

o
o
o
o
o
o

ستكون التلميذة قادرة على:
ذكر بعض آداب المصحف الشريف.
بيان معنى االستعاذة.
وصف المقصود بالبسملة.
تحديد حكم البسملة.
المقارنة بين الرسم العثماني والرسم اإلمالئي.
توضيح أهمية التلقي والمشافهة للقرآن الكريم.

البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم :
المهمات األدائية :
بعد نهاية هذه الوحدة عن علم التجويد تتمثل مهمتك في كتابة بحث عن آداب المصحف الشريف.

المهمة األدائية األولي

المهمة االدائية األولي

كتابة بحث عن آداب المصحف الشريف.

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..

خبرات التعليم والتعلم :














دور المعلم

دور الطالب

سأبدأ بسؤال تمهيدي (عددي بعض آداب تالوة
المصحف).
أقدم األسئلة األساسية و أناقش المهمات األدائية
الختامية للوحدة (علم التجويد).
مالحظة /يتم تقديم المصطلحات األساسية عند
حاجة األنشطة التعليمية لها والمهمات األدائية
(االستعاذة – البسملة – الرسم العثماني –
فضائل بعض سور القرآن الكريم.)...
أطلب من التلميذات تالوة اآلية الكريمة التالية "
ستَ ِع ْذ بِ ه
ان
اَّللِ ِمنَ ال ه
فَإ ِ َذا قَ َر ْأتَ ا ْلقُ ْرآنَ فَا ْ
ش ْيطَ ِ
يم" ،ثم أقوم بطرح السؤال التالي عليهن:
ال هر ِج ِ
ما معنى االستعاذة؟ ،يقمن التلميذات بالتناقش
والتباحث فيما بينهن بغرض التوصل إلجابة
دقيقة للسؤال محل النقاش.
أقدم للتلميذات بروشور يتحدث عن االستعاذة
باعتبارها واحدة من آدبيات قراءة القرآن
الكريم ،أطلب من التلميذات قراءة البروشور
قراءة جيدة ومتأنية ومن ثم التناقش فيما بينهن
بغرض توضيح صيغ االستعاذة.
أقدم للتلميذات خريطة مفاهيم عن االستعاذة
وصيغها ،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 حكم االستعاذة.
أقدم للتلميذات عرض تقديمي عن البسملة
وحكمها ومحلها ،يشاهدن التلميذات العرض
بتركيز وانتباه ،ومن ثم يقمن بمناقشته في
محاولة منهن لتوضيح ومناقشة أحوال البسملة،
مع توضيح الهدف من مشاهدة العرض وشرح
األهداف التربوية المستهدفة من وراء العرض.
يستمعن التلميذات إلى محاضرة ألحد كبار
العلماء يتحدث عن اجتماع االستعاذة مع
البسملة ،ثم أقوم بطرح عدة أسئلة للمناقشة
منها :عددي أوجه االستعاذة مع البسملة ،أكلف
التلميذات بالتناقش فيما بينهن بغرض التوصل
إلجابة دقيقة للسؤال محل النقاش مع توضيح

 انتباه الطالبات بعرض بعض األسئلة واألنشطة
المتعلقة بموضوع الوحدة.

 التفاعل مع النشاط واالجابة عن األسئلة
 قراءة المطوية بطريقة علمية صحيحة
 التركيز على جمع معلومات عن فضل سورتي
الفلق والناس باالستعانة بشبكة االنترنت او
من خالل مكتبة المدرسة

 كتابة مقال صففير ال يزيد عن عشرين سطراً

 توضيح الهدف من كتابة القصة ومبرراتها









الهدف من تلك المحاضرة ومبرراتها.
يعملن التلميذات في شكل تعاوني فيما بينهن
لجمع المادة العلمية الالزمة لكتابة مقال عن
الرسم العثماني للقرآن الكريم ،تصنف التلميذات
أنفسهن إلى مجموعتين تقوم األولى بجمع المادة
العلمية وتقوم الثانية بصياغتها في مقال بشكل
منظم ودقيق.
أعرض على التلميذات فيلم وثائقي يوضح
فضائل بعض سور القرآن العظيم ،أكلف
التلميذات بعد االنتهاء من مشاهدة الفيلم بكتابة
تقريراً عن أهم المعلومات التي وردت في الفيلم
و التي تخدم الهدف التربوي المخطط له.
أطلب من التلميذات كتابة بحث عن آداب
المصحف الشريف مع توضيح الهدف من كتابة
البحث ومبرراته.
أختتم الوحدة بتقييم ذاتي للتلميذات في تلك
الوحدة.

 كتابة بحث عن آداب المحصف الشريف

 توضيح الهدف من كتابة البحث ومبرراته

األخوة معلمين ومعلمام مدراس تحفيظ القرآن
السمم عليكم ورحمة ا وبركاتي
يسر مؤسسة التحاضير الحدياة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص مواد تحفيظ القرآن الكريم
للفصل الدراسي الااني  1443هـ
تحضير  +توزيع  +أهداف

أنواع التحاضير
وحدام مشروع المل عبدا  +الطريقة البنائية  +االستراتيجيام الحدياة  +مسرد +
التعلم النشط الجديد  +بطافام تخطيط الدروس  +نموذ الجوف

المرفقام
اماة عروض بور بوينم مختلفة لكل درس
+
كتاب الطالبة و دليل المعلمي
+
سجمم التقويم والماارام حسب نظام نور
+
مجلدام اختبارام متنوعي

+
أوراح قياس لكل درس
+
أوراح عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+
سجل إنجاز الطالبة
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
أسئلة وأجوبة برنامج حسن لجميع الفترام
+
ااراءام

شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المناج

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

ويمكنكم كذل تسجيل الطلب
إلكترونيا ا عن طريح الرابط
www.mta.sa/c
كذل يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
)سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية ( حسب طلبكم
ايميل المبيعام
T@mta.sa
سعر المادة على سي دي  20لاير
سعر المادة عن طريح االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  80لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  150لاير
لمن هم خار مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس المستعجل
اعمال منصة مدرستي االسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابيع  400لاير
وهنا أرقام حسابام المؤسسة للمعلمين
–———————————————————

حسابام بنو بإسم "سعد عبدالرحمن العتيبي"
==========================
الراجحي
129000010006086326718
اي بان
SA44 8000 0129 6080 1632 6718
---------------------------------------------البن األهلي
21065828000106
اي بان
SA0610000021065828000106
---------------------------------------------بن سامبا
8001852539
اي بان
SA2740000000008001852539
---------------------------------------------بن الرياض
2052558759940

اي بان
SA3520000002052558759940
---------------------------------------------البن السعودي الفرنسي
K2213000185
اي بان
SA82550000000K2213000185
---------------------------------------------بن البمد
900127883010006
اي بان
SA4715000900127883010006
---------------------------------------------البن السعودي لإلستامار
0101001926001
اي بان
SA6065000000101001926001
---------------------------------------------بن الجزيرة

030680161166001
اي بان
SA6760100030680161166001
---------------------------------------------بن االنماء
68202882885000
اي بان
SA2805000068202882885000
---------------------------------------------------------------------------للتواصل عبر الواتس أو االتصال تليفونيا على احدي االرقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

