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تحضير مادة التجويد
الصف الثاني المتوسط
التحضير بطريقة التخطيط العكسي
مدارس تحفيظ القرآن الكريم

االهداف العامة للمادة
 -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 تالوة وحفظا وفهما وتدبرا وعمال.
 -5أن يوثق المتعلم صلته بالسنة النبوية قراءة وحفظا وعلما وعمال.
 -6أن ينمي المتعلم محبته وإقتداءه بالصحابة رضي هللا عنهم والتابعين لهم بإحسان ويعرف حقوقهم.
 -7أن يكتسب المتعلم مناعة ضد التقليد والتشبه المنهي عنه ويحذر المؤثرات المفسدة للدين والخلق.
 -8أن يتزود المتعلم بقدر مناسب من األحكام الشرعية ,ويتعرف من خاللها على بعض حكم التشريع.
 -9أن يطبق المتعلم العبادات واألحكام الشرعية تطبيقا سليما.
 -10أن يؤكد المتعلم احترامه لشعائر اإلسالم وأحكامه واألماكن المقدسة.
 -11أن يستثمر المتعلم أوقاته بالنافع المفيد.
 -12أن يتحلى المتعلم باألخالق الحميدة ,ويلتزم اآلداب الشرعية في جميع شؤونه.
 -13أن يحرص المتعلم على االلتزام بمقومات الشخصية ويتربى على االعتزاز بها.
 -14أن يوجه المتعلم ميوله وطاقاته وقدراته وجهة صالحة.
 -15أن يدرك المتعلم مكانة العمل وأهميته في اإلسالم.
 -16أن يحرص المتعلم على اإلفادة من المنجزات المعاصرة وفق الضوابط الشرعية.
 -17أن يتربى المتعلم على حب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ,وبث روح التناصح فيما بينه ورفاقه.
 -18أن يقدر المتعلم العلماء ,ويعرف مكانتهم وحقوقهم.
 -19أن يتوجه المتعلم إلى التفكر والتأمل في الكون وما فيه من مخلوقات ,ويدرك نعم هللا عليه ويشكره عليهاا
ويحسن استخدامها.
 -20أن يعرف المتعلم مكانة المملكة العربية السعودية ,وما تتمياز باه مان حملهاا راياة التوحياد والادعوة إلياه,
ورعاية الحرمين الشريفين.
 -21أن يدرك المتعلم أهمية اللغة العربية ,ومكانتها في الدين ,ويعتز بها ويحرص على التزام التحدث بها.
 -22أن يعرف المتعلم خصائص أمة اإلسالم ,ويعمق شعوره باالنتماء إليها واالعتزاز بها.
 -23أن يكتسب المتعلم مهارات االتصال والتفكير العلمي المناسب لسنه..

 -24ربط جميع العلوم األخرى بالقرآن الكريم.

أهداف الخاصة بالمادة
 -1تنمية قدرة المتعلم على قاراءة كتااب هللا قاراءة ساليمة باإخرا الحاروف مان مخارجهاا
الصحيحة ومراعاة صحة الضبط.
 -2تطبيق أحكام التجويد بالتقليد والمحاكاة.
 -3التخلق بالقرآن الكريم وآدابه و االنقياد ألحكامه والعمل به.
 -4تنمية حب القرآن لدى المتعلم وتقديسه واالرتباط به ,والميل إلى قراءته وترتيله..
 -5تأسيس الطالب علميا وعمليا في علم من أهم العلوم المرتبطة بالقرآن الكريم.

توزيع منهج مادة ( التجويد تحفيظ )
األسبوع
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من
االحد
1443/5/1هـ
االحد
1443/5/8هـ

إلى
الخميس
1443/5/5هـ
الخميس
1443/5/12هـ

االثنين
1443/5/16هـ

الخميس
1443/5/19هـ

االحد
1443/5/22هـ
االحد
1443/5/29هـ
الخميس
1443/6/3هـ
االحد
1443/6/13هـ
االحد
1443/6/20هـ
االحد
1443/6/27هـ
االحد
1443/7/5هـ
االحد
1443/7/12هـ

الخميس
1443/5/26هـ
الخميس
1443/6/3هـ
الخميس
1443/6/10هـ
الخميس
1443/6/17هـ
الخميس
1443/6/24هـ
الثالثاء
1443/6/29هـ
الخميس
1443/7/9هـ
الخميس
1443/7/16هـ

االحد
1443/7/19هـ

الثالثاء
1443/7/21هــ

االحد
1443/7/26هـ
االحد
1443/8/3هـ

الخميس
1443/7/30هـ
الخميس
1443/8/7هـ

الدروس

مالحظات

مخرج الشفتين
درس تطبيقي شامل لجميع الحروف
صفات الحروف

االحد اجازة مطولة
تدريبات على ما سبق
الصفات الالزمة ( الهمس – الجهر)

إجازة منتصف الفصل من 1443/6/3هـ حتى
1443/6/10هـ
تدريبات على ما سبق
الصفات الالزمة ( الشدة – الرخاوة – التوسط)
تدريبات على ما سبق

األربعاء والخميس إجازة مطوله
الصفات الالزمة ( االستعالء – االستفال )  ( -اإلطباق – االنفتاح )
تدريبات على ما سبق
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
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التاريخ

للصف ( الثاني المتوسط )

الوحدة :األولى
الصف :الثاني المتوسط

العنوان  /علم التجويد
المادة  :التجويد

أخرى:

الفكرة الكبرى( :المخارج جمع مخرج وهو المكان الذي يخرج منه الحرف ويتميز عن غيره).
نواتج التعلم للوحدة
يتوقع من الطالبة أن:
 oتعرف المخارج.
 oتوضح كيفية معرفة مخرج الحرف.
 oتبين الفائدة من معرفة مخارج الحروف.
 oتبين المقصود بالجوف.
 oتعدد الحروف التي تخرج من الجوف.
 oتميز الحروف التي تخرج من الحلق.
 oتعدد الحروف التي تخرج من اللسان.
 oتذكر الحروف التي تخرج من الشفتين.
 oتعطي أمثلة على مخرج الخيشوم.
 oتنطق الحروف كلها بصورة صحيحة أثناء التالوة.

األفهام الثابتة:

األسئلة األساسية :
 ما تعريف المخرج؟
 بيني كيف نعرف مخرج أي حرف من حروف الهجاء.
 ما فائدة معرفة مخارج الحروف؟
 لماذا سميت هذه الحروف (األلف والواو والياء) بحروف

ستفهم المتعلمات:

مد ولين؟

 oيخرج من الجوف ثالثة حروف وهي حروف المد الثالثة  كم مخرجا ً للسان؟ وما عدد حروفه؟
وهي األلف والواو والياء .
 oالحلق هو العضو الذي يلي الصدر وينتهي قرب اللهاة.

حفظك أمثلة على الحروف اآلتية مبينة
 سجلي من
ِ
مخارجها (الهاء ،الواو ،الخاء ،القاف ،األلف).

 oالخيشوم هو خرق األنف المنجذب إلى داخل الفم المركب  حددي حروف مخرج حافة اللسان مع األضراس العليا،
فوق سقفه ،وهو غير المنخر.

ومخرج طرف اللسان ،مع التمثيل بكلمات من القرآن
الكريم.
 صنفي الحروف اآلتية حسب المخارج التي تنتمي إليها
(ق ،ط ،ض ،د ،ك ،ت ،ل ،ص ،ش ،ز ،ر ،ج ،س ،ن).
 لماذا سميت الظاء والذال والثاء بالحروف اللثوية؟

المعارف
ستعرف المتعلمات:

المهارات
ستكون المتعلمات قادرات على:

 oالدرس األول :مخارج الحروف.

 oتعريف المخارج.

 oالدرس الثاني :المخارج العامة للحروف.

 oتوضيح كيفية معرفة مخرج الحرف.

 oالدرس الثالث :مخارج الحروف.

 oبيان الفائدة من معرفة مخارج الحروف.

 oالدرس الرابع :مخرج الحلق.

 oتوضيح المقصود بالجوف.

 oالدرس الخامس :مخرج اللسان (أقصاه وأوسطه).

 oتعداد الحروف التي تخرج من الجوف.

 oالدرس السادس :مخرج اللسان (حافتاه – طرفه).

 oذكر الحروف التي تخرج من الشفتين.

 oالدرس السابع :مخرج اللسان (طرفه).
 oالدرس الثامن :مخرج اللسان (طرفه).
 oالدرس التاسع :مخرج الشفتين.
 oالدرس العاشر :مخرج الخيشوم.
 oالدرس الحادي عشر :درس تطبيقي شامل لجميع
مخارج الحروف.

البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم :
المهمات األدائية :
يقسم طالبات الصف الى مجموعتين وكل مجموعة تكلف بمهمة أدائية:

المهمة األدائية األولي

المهمة االدائية الثانية

عمل أبحاث من االنترنت عن الفائدة من معرفة
مخارج الحروف

أن تحضر الطالبات قصة توضح الفائدة من معرفة
مخارج الحروف.

أدلة أخرى:
نقاشات الزميالت  -اختبارات قصيرة  -اختبارات طويلة  -التذكير األكاديمي – المفكرات -
األسئلة الفجائية  -تقويم األقران – المطويات  -ملف اإلنجاز .

خبرات التعليم والتعلم :
دور المعلمة
o

o

o

o
o

o

تهيئة وتمهيدد بعدرض قصدة مدن الحيداة حدول
موضددوا الوحدددة ومناقشددة الطالبددات فيهددا ثددم
طرح سؤال مناسب للتفكير والمناقشدة تمهيدد
لموضوا الوحدة
أقددوم بعددرض بطاقددات كتبددت فيهددا المفددردات
لهذه الوحدة أو بروشور توضيحي تقدوم أحدد
الطالبددات بقراءتهددا ومتابعددة جميددع الطالبددات
ألخذ فكرة عامة عن الوحدة كاملة.
عرض األسئلة األساسية واإلفهام الباقية عدن
طريدق عدرض المفدردات والخبدرات التعليميددة
لددددروس الوحددددة عدددن طريدددق جددددول الدددتعلم
وإسدددتراتيجية (مددداذا أعدددرف – مددداذا أريدددد أن
أعرف  -ماذا تعلمدت) فتقدوم المعلمدة بتوزيدع
الجدول المعد لذلك وتوزيعه على الطالبات ثدم
تقدددوم الطالبدددات بتسدددجيل مدددا يعرفونددده عدددن
المفدددردة وتقدددوم المعلمدددة بعدددد االطدددالا علدددى
الجداول بعرض معلومات التعزيز عدن طريدق
جهددداز العدددرض فدددوق الدددرأس بشدددفافيات أو
شددرائح البوربوينددت ومناقشددة الطالبددات فددي
ذلك وهكذا في كل مفردة.
تقسيم الطالبات لمجموعدات وتحديدد دور لكدل
فرد في المجموعة لمناقشة مفردات وخبدرات
التعلم.
عمددل أبحدداث لمفددردات الدددرس مددن الطالبددات
عن طريق تقسيم المفردات على المجموعدات
ثم عرض كل مجموعة لبحثهدا ومناقشدته فدي
حصة مع المعلمة.
توزيع خدرائط مفداهيم وخدرائط ذهنيدة فارغدة
على المجموعات وتحديد مفردات خاصة لكدل
مجموعددة وتددرك الحريددة لهددا لتنفيددذ الخريطددة
التدي توضدح هدذه المفدردات ثدم مناقشدتها مدع
جميع المجموعات ومالحظة ومتابعة وتعزيدز
المعلمدددة فدددي حصدددة لدددذلك ويمكدددن االسدددتعانة
بخرائط المفاهيم الموجود بنهاية كل فصل.

دور الطالبة

 انتباه الطالبات بعرض بعض األسئلة
واألنشطة المتعلقة بموضوا الوحدة.

 التفاعل مع النشاط واالجابة عن األسئلة
 قراءة المطوية بطريقة علمية صحيحة
 التركيز على جمع معلومات عن فضل
الفائدة من معرفة مخارج الحروف
باالستعانة بشبكة االنترنت او من خالل
مكتبة المدرسة

 كتابة مقال صغير ال يزيد عن عشرين
سطراً
 توضيح الهدف من كتابة القصة ومبرراتها

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  +نموذ 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 والخر مجانا
لمن هم خار 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 خار مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس المستعجل
اعمال منصة مدرستي االسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابيع  400لاير
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
–———————————————————

حسابات بنوك بإسم "سعد عبدالرحمن العتيبي"
==========================
الراجحي
129000010006086326718
اي بان
SA44 8000 0129 6080 1632 6718
---------------------------------------------البنك األهلي
21065828000106
اي بان
SA0610000021065828000106
---------------------------------------------بنك سامبا
8001852539
اي بان
SA2740000000008001852539
---------------------------------------------بنك الرياض
2052558759940

اي بان
SA3520000002052558759940
---------------------------------------------البنك السعودي الفرنسي
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 عبر الواتس أو االتصال تليفونيا على احدي االرقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

