التجويد
الصف السادس االبتدائي
التحضير بطريقة وحدات مشروع الملك عبد هللا
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األهداف العامة لتدريس المواد االسالمية
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تحقيق العبودية هلل تعالى وحده.
إيجاااد الااوالم المسااترير لشااريعة ابسااال والباارام مااع ر ا م ا ه و شااعار
يعارض ابسال .
تحقاااق ابيمااااع واليقااايع بااادع ساااب الساااعاد الحقيقياااة اااي الااادريا وا ااار
محصور ي إتباع ديع ابسال ال ي ت هللا به الرساالت والربوات.
االعتزاز بابسال واعتراقه بقو .
ات ا القرآع إماما ً وحرما ً والت لق به سير ً وسلوراً.
ترقية الديع مع البدع.
ابيماع بالربو المحمدية وامتالم القل بح الرساو صالى هللا علياه وسال
واالرقياد لما جام به وإتباع هديه وسرته صلى هللا عليه وسل .

األهداف العامة لتدريس ماد التجويد











.

مساعد المتعل ي ترمية قدرته على القرام الجيد للقرآع الرري .
تراويع القادر واالساتعداد لادم المااتعل علاى االساترباط واالساترتاو لماا تحتويااه
ا يات مع وامر و رواهي و حراا وآدا بوعاد ووعياد والتعارف علاى سابا
رزو ا يات والمراسبات التي رزلت مع جلها.
مسااااعد الماااتعل علاااى اساااتيعا معااااري ا ياااات اساااتيعابا ً صاااحيحا ً والمراماااي
والت ميرات التي تتضمرها.
إعطام المتعل رصة التعبير الصحيح والتدقيق لما همه مع ا يات.
زياد ثروته بتعريفه على لفاظ لغوية ومفاهي و رار و سالي جديد .
ترمية قدرته على تفسير ا يات.
الوقوف على جوار ابعجاز القرآري سوام راع عملي و تشريعي و بالغي.
ترغي الماتعل علاى سالوك سابي الهداياة والرشااد التاي تعرضاها ا ياات مماا
يعيره على االستقامة على شرع هللا.
العبر والعظة مع قصص القرآع.
االستعداد ليو القيامة بالعم الصالح.

توزيع مرهج ماد ( التجويد )
األسبوع

الدروس

1

االحد
1443/5/1هـ

ال يس
1443/5/5هـ

التف ي والترقيق

2

االحد
1443/5/8هـ

ال ميس
1443/5/12هـ

التف ي والترقيق ي األلف

3

االثريع
1443/5/16هـ

ال ميس
1443/5/19هـ

4

االحد
1443/5/22هـ

ال ميس
1443/5/26هـ

حوا التف ي والترقيق ي الرام

5

االحد
1443/5/29هـ

ال ميس
1443/6/3هـ

التف ي ي الرام

ال ميس
1443/6/3هـ

ال ميس
1443/6/10هـ

إجاز مرتصف الفص مع
1443/6/3هـ حتى 1443/6/10هـ

6

االحد
1443/6/13هـ
االحد
1443/6/20هـ

ال ميس
1443/6/17هـ
ال ميس
1443/6/24هـ

جواز التف ي والترقيق ي الرام

8

االحد
1443/6/27هـ

الثالثام
1443/6/29هـ

9

االحد
1443/7/5هـ

ال ميس
1443/7/9هـ

10

االحد
1443/7/12هـ

ال ميس
1443/7/16هـ

11

الثالثام
االحد
1443/7/19هـ 1443/7/21هــ

12

ال ميس
1443/7/30هـ
ال ميس
1443/8/7هـ

13

االحد
1443/7/26هـ
االحد
1443/8/3هـ

التف ي والترقيق ي الال لفظ
الجاللة
االحد اجاز مطولة

احرا القلقلة
مرات القلقلة
األربعام وال ميس إجاز مطوله
حرا مفرد ي رواية حفص عع
عاص مع طريق الشاطبية ثرام
التالو
عالمات الوقف ي المصحف
الشريف
عالمات الوقف ي المصحف
الشريف
األربعام وال ميس إجاز مطوله
اال تبارات

مالحظات

1443/05/01هـ 2021/12/05 -
بداية الدراسة للطال للفص الدراسي الثاري
1443/06/03هـ 2022/01/06 -
إجاز مرتصف الفص الدراسي الثاري
بداية الدراسة بعد اجاز مرتصف الفص الدراسي الثاري 1443/06/13هـ 2022/01/16-
1443/08/07هـ 2022/03/10 -
بداية إجاز الفص الدراسي الثاري

مع

إلى
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التاريخ

للصف ( السادس ابتدائي )

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 ً وتفخيماً؟
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.
المحرات الرئيسية:
 من خالل أنه(مبتدئ ،نام ،كفء ،متميز).
دلة رم:
 من خالل األدلة األخرى(مثال :اختبارات قصيرة ،التذكير األكاديمي ،اختبارات طويلة ،المفكرات  )...سيعرضن
التلميذات مدى تحصيلهن للنتائج المرغوبة.....
الخطوة  :3خبرات التعليم والتعلم
األرشطة 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 .)...
سا َع ِة شَيء ع َِظيم" ،ثم أقوم بطرح
أطلب من التلميذات تالوة اآلية الكريمة التالية"يَا أَيُّ َها النَّاس اتَّقوا َربَّكم ۚ ِإنَّ زَلزَ لَةَ 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 في 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.

.

األ و معلميع ومعلمات مدراس تحفيظ القرآع
السال علير ورحمة هللا وبرراته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
ع تقد لر جميع ما ي ص مواد تحفيظ القرآع الرري
للفص الدراسي الثاري  1443هـ
تحضير  +توزيع  +هداف

رواع التحاضير
وحدات مشروع الملك عبدهللا  +الطريقة البرائية  +االستراتيجيات الحديثة
 +مسرد  +التعل الرشط الجديد  +بطا ات ت طيط الدروس  +رمو و
الجوف

المر قات
ثالثة عروض بور بويرت م تلفة لر درس
+
رتا الطالبة و دلي المعلمه
+
سجالت التقوي والمهارات حس رظا رور

.

+
مجلدات ا تبارات متروعه
+
وراق قياس لر درس
+
وراق عم لر درس
+
سج إرجاز المعلمة
+
سج إرجاز الطالبة
+
ح سئلة الرتا
+
رائط ومفاهي
+
سئلة و جوبة بررامج حسع لجميع الفترات
+
اثرامات

.

شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المرهج

التوصي للرياض وال رو مجارا
لمع ه

ارو مديرة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدرس
)مع  48ساعة الى  72ساعة(

ويمررر ر لك تسجي الطل
إلرتروريا ً عع طريق الرابط
www.mta.sa/c
ر لك يمرررا التوصي عع االيمي او الفيدرس لجميع مدع المملرة
)سي دي _ طباعة ملورة _ طباعة عادية ( حس طلبر
ايمي المبيعات
T@mta.sa
سعر الماد على سي دي  20لاير
سعر الماد عع طريق االيمي  20لاير
سعر الماد مع السي دي طباعة عادية  80لاير
سعر الماد مع السي دي طباعة ملورة  150لاير
.

لمع ه

ارو مديرة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدرس
المستعج

اعما مرصة مدرستي االسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابيع  400لاير
وهرا رقا حسابات المؤسسة للمعلميع
–———————————————————
حسابات بروك بإس "سعد عبدالرحمع العتيبي"
==========================
الراجحي
129000010006086326718
اي باع
SA44 8000 0129 6080 1632 6718
---------------------------------------------البرك األهلي
21065828000106
اي باع
SA0610000021065828000106
---------------------------------------------برك سامبا

.

8001852539
اي باع
SA2740000000008001852539
---------------------------------------------برك الرياض
2052558759940
اي باع
SA3520000002052558759940
---------------------------------------------البرك السعودي الفررسي
K2213000185
اي باع
SA82550000000K2213000185
---------------------------------------------برك البالد
900127883010006
اي باع
SA4715000900127883010006
.

---------------------------------------------البرك السعودي لإلستثمار
0101001926001
اي باع
SA6065000000101001926001
---------------------------------------------برك الجزير
030680161166001
اي باع
SA6760100030680161166001
---------------------------------------------برك االرمام
68202882885000
اي باع
SA2805000068202882885000
--------------------------------------------------------------------------للتواص عبر الواتس و االتصا تليفوريا على احدي االرقا التالية:

.

0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

.

