مادة التجويد

الصف الخامس االبتدائي

توزيع منهج مادة (التجويد) للصف (الخامس االبتدائي)
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدروس

األسبوع االحد االثنين الثالثاء االربعاء الخميس
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أحكام النون الساكنة والتنوين
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اإلدغام بغنة
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اإلدغام بغير غنة

10

4/5

4/6

4/7

4/8

4/9

االقالب
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مراجعة عامة

4/26
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االختبارات

بداية الدراسة للفصل االول

األحــــــــــد

1444/02/01هـ

2022/8/28م

إجازة نهاية أسبوع مطولة

الخميــس

1444/4/16هـ

2022/11/10م

إجازة اليوم الوطني
إجازة نهاية أسبوع مطولة

الخميـــــــس
االحد واالثنين

1444/02/26-25هـ
1444/3/21-20هـ

2022/9/22-21م
2022/10/17-16م

بداية اختبار الفصل الدراسي االول
بداية اجازة الفصل الدراسي االول

األحـــــــد
نهاية دوام يوم الخميس

1444/4/26هـ
1444/4/30هـ

2022/11/13م
2022/11/24م

معلم/ة المادة:

المشرف/ة التربوي/ة:

مدير/ة المدرسة:

طريقة استراتيجيات الليزر
موضوع الدرس
المجموعة
تقلبات التعلم والوسائل
التمهيد
األهداف السلوكية

التجويد (5ب) – مدارس التحفيظ

المادة
أحكام النون الساكنة والتنوين
المكتسبات والمفردات
الجديدة
نماذج وعينات
جهاز تسجيل
أجهزة عرض
أخرى.......
مراجع ودوريات
ما المقصود بالتجويد؟
المحتوى وفرض الدرس

مجسمات

صور

أدوات التقويم
التقويم الختامي

إستراتيجيات التعليم
البديلة

األنشطة

أحكام النون الساكنة والتنوين
أن تعرف التلميذة
النون الساكنة هي :نون ال حركة فيها.
المقصود بالنون الساكنة.
التنوين هو :نون ساكنة زائدة تلحق آخر االسم لفظاً ال خطاً
نشاط ()1
ووصالً ال وقفاً.
أن تبين التلميذة المقصود
قارن بين النون الساكنة
عالمات التنوين:
بالتنوين.
والتنوين مبينًا الفرق
عالمات التنوين:
بينهما في الجدول األتي
أن تعدد التلميذة عالمات للتنوين ثالث عالمات:
مستعينًا بالكلمات
األولى :الضمتان " ٌ"
التنوين.
والعبارات اآلتية:
الثانية :الفتحتان " ً"
( أصلية – زائدة – ثابتة
أن توضح التلميذة أحكام الثالثة :الكسرتان " ٍ"
في اللفظ فقط – ثابتة
أحكام النون الساكنة والتنوين:
النون الساكنة والتنوين.
في اللفظ والخط – ثابتة
أن النطق بالنون الساكنة والتنوين يختلف بحسب الحرف الذي في الوصل والوقف –
بعدهما ولهذا فإن للنون الساكنة والتنوين أربعة أحكام وهي:
ثابتة في الوصل فقط).
✓ اإلظهار
................
✓ اإلدغام
✓ القلب
✓ اإلخفاء

التاريخ
الحصة
الفصل
لوحات ورسومات

 oحل المشكالت
 oاالكتشاف
واالستقصاء
 oالصف الذهني
 oالخرائط الذهنية

فيلم تعليمي

تقييم الهدف
عرفي المقصود بالنون
الساكنة.
بيني المقصود بالتنوين.
عددي عالمات التنوين.
وضحي أحكام النون
الساكنة والتنوين.

 oالتعلم الذاتي
 oالتعلم التعاوني
o

أخرى........

االختبارات الشفوية االختبارات التحريرية المالحظة  المناقشة التدريبات األنشطة الواجبات المنزلية أخرى....
حل أسئلة الكتاب.
الواجب المنزلي
متابعة حل أنشطة الكتاب..

.

نموذج التحضير الجديد باستخدام إستراتيجيات التعلم النشط
المادة
الدرس
المهارة المستهدفة

التجويد – 5ب ف 1مدارس تحفيظ القرآن الكريم
أحكام النون الساكنة والتنوين
كتابة تقرير  -استخالص النتائج عبر الحوار والمناقشة

المهمة

المهارات

كتابة تقرير

مهارات التفكير العليا
(التحليل  /التركيب /
التقويم)

استخالص النتائج
عبر الحوار
والمناقشة

مهارات التفكير العليا
(التحليل  /التركيب /
التقويم)

دور المعلمة

اإلجراءات
دور المتعلمة
•

•

تقديم المعلومات المتوافرة عن
المقصود بكل من النون الساكنة
والتنوين ،وتوزيع األسئلة
لمناقشتها من قبل كل مجموعة.
تقسيم التلميذات إلى مجموعات
صغيرة متعاونة.
تزويد التلميذات باإلرشادات
الالزمة للعمل ،واختيار منسقة
كل مجموعة.
تقديم المساعدة وقت الحاجة.

•

تحديد أهداف المناقشة حول
أحكام النون الساكنة والتنوين.
تقسيم موضوع المناقشة إلى
عناصر فرعية.
طرح األسئلة.
مناقشة التلميذات كل عنصر
على حدة في ضوء األسئلة
المطروحة.

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

التعاون فيما بينهن بغرض فهم
المشكلة أو المهمة المطروحة
(المقصود بكل من النون
الساكنة والتنوين) ،وتحديد
معطياتها ،ووضع التكليفات
واإلرشادات ،والوقت المخصص
لتنفيذها.
االتفاق على توزيع األدوار،
وكيفية التعاون وتحديد
المسؤليات.
التعاون في إنجاز المطلوب
حسب األسس والمعايير المتفق
عليها.
كتابة التقرير أو عرض ما
توصلت إليه المجموعة في
جلسة الحوار العام.
التناقش الجاد حول أحكام النون
الساكنة والتنوين.
تلخيص ما تم التوصل إليه مع
ربط األفكار والمفاهيم.
استخالص النتائج والتوصيات،
في ضوء عناصر المناقشة.

اليوم
التاريخ
الحصة
الزمن

20د

20د

األحد

األدوات

بروشور
مطبوع /
الكتاب
المدرسي

أوراق عمل

االثنين

الثالثاء

اإلستراتيجيات

التعلم التعاوني

الحوار والمناقشة

األربعاء

الخميس

التقويم

عرفي المقصود
بالنون الساكنة.
بيني المقصود
بالتنوين.

وضحي أحكام
النون الساكنة
والتنوين.

الواجب المنزلي :حل أنشطة الكتاب المدرسي5( .دقائق)

.

الطريقة البنائية – الليزر
الـمـادة

التجويد 5ب
تحفيظ

الموضوع

أحكام النون الساكنة والتنوين

الـدرس

األول

التهيئة

ما المقصود بالتجويد؟

المكتسبات

تعريف النون الساكنة والتنوين – عالمات
التنوين.

الوسائل المساعدة

الكتاب  +اللوحات الورقية  +السبورة  +البروجكتور

الطريقة

إلقائية  +حواريه  +استجوابيه  +استنتاجيه

التاريخ

الحصة – الفصل
األهداف السلوكية

المحتوى وعرض الدرس

اإلجراءات وأنشطة التعلم

التقويم

أن تعرف التلميذة
المقصود بالنون
الساكنة.

أحكام النون الساكنة والتنوين
النون الساكنة هي :نون ال حركة فيها.

أشرح للتلميذات باستخدام السبورة المقصود
بالنون الساكنة وذلك من خالل تقسيم الفكرة إلى
عدة عناصر أقوم بشرح كل عنصر بالتفصيل ،ثم
أطلب من التلميذات كتابة تلخيص بسيط لما
فهمنه ال يزيد على سطرين بكراساتهن.

عرفي المقصود بالنون
الساكنة.

التنوين هو :نون ساكنة زائدة تلحق آخر االسم لفظا ً ال خطا ً
أوجه للتلميذات السؤال التالي ما المقصود
ووصالً ال وقفا ً.
أن تبين التلميذة
بالتنوين؟ ،ثم أختار مجموعة من التلميذات يقمن
عالمات التنوين:
المقصود بالتنوين.
بإجابة السؤال أمام الفصل ،ثم في كراساتهن
وأقوم بتحية التلميذات المتميزات منهن.
عالمات التنوين:
أجمع مجموعة من المعلومات من خالل الشبكة
للتنوين ثالث عالمات:
أن تعدد التلميذة عالمات
العنكبوتية وأمهات الكتب حول عالمات التنوين،
األولى :الضمتان " ٌ"
التنوين.
ثم أقوم بعرضها بتأني ومناقشتها مع التلميذات
الثانية :الفتحتان " ً"
وأختار مجموعة من التلميذات واطلب منهن
الثالثة :الكسرتان " ٍ"
التعليق والتعقيب على المعلومات ،ثم أطلب منهن

بيني المقصود بالتنوين.

عددي عالمات التنوين.

جمع معلومات جديدة تتعلق بنفس الموضوع.
أن تذكر التلميذة أمثلة
للنون الساكنة والتنوين.

أن توضح التلميذة أحكام
النون الساكنة والتنوين.

أن تحل التلميذة ورقة
العمل الخاصة بالدرس.
أن تتجه التلميذة نحو
تطبيق ما تعلمته في
قراءتها للقرآن الكريم.
الـواجــب

األمثلة
المثال

التوضيح
نالحظ في هذه
األمثلة أن
"منهم "–
النون ساكنة
النون الساكنة "أنعمت"–
ألنها غير
"الدنيا"
محركة بفتح
أو ضم أو كسر
في هذه األمثلة
"غفور" – ينطق التنوين
نونا ً ساكنة
"غفوراً" -
التنوين
ولذلك يعطي
غفور"
"
ٍ
حكمها
أحكام النون الساكنة والتنوين:
أن النطق بالنون الساكنة والتنوين يختلف بحسب الحرف
الذي بعدهما ولهذا فإن للنون الساكنة والتنوين أربعة
أحكام وهي:
✓ اإلظهار
✓ اإلدغام
✓ القلب
✓ اإلخفاء

ما تعريف النون الساكنة والتنوين؟

أثير انتباه التلميذات لنقطة النقاش والحوار وهي
مناقشة أمثلة تبين مفهوم النون الساكنة
والتنوين ،ثم أتيح الجو المساعد على النقاش
الهادف من خالل التحكم في دفة الحوار بيني
وبين التلميذات حتى نصل لتحديد دقيق لموضوع
النقاش ،ثم أكلف التلميذات بكتابة تلخيص
للموضوع في كراساتهن.

اذكري أمثلة للنون الساكنة
والتنوين.

أطلب من التلميذات تصميم لوحة إرشادية توضح
أحكام النون الساكنة والتنوين ،ثم أقوم بالتعاون
وضحي أحكام النون الساكنة
معهن في تعليقها على جدران الفصل وأقوم
والتنوين.
بتحيتهن على مجهودهن.
أوزع على التلميذات ورقة العمل الخاصة
بالدرس ،ثم أكلفهن بقراءتها والتفكير في
مضمونها وحلها ،ثم أقوم بالتعليق والتعقيب على
إجاباتهن وتصحيح األخطاء إن وجدت.

التقويم النهائي

حلي ورقة العمل الخاصة
بالدرس.

ما هي أحكام النون الساكنة والتنوين؟

الحصة:

بطاقة تخطيط الدروس لمواد العلوم الشرعية
الصف5 :ب ف – 1مدارس التحفيظ المادة :التجويد

اليوم والتاريخ:
المكتسبات السابقة :ما المقصود بالتجويد؟
طرح مشكلة
حديث جاري
التهيئة :قصة
أخرى...................
نشاط رقم ( )
أهداف الدرس
➢
➢
➢
➢
➢
➢

أن تعرف التلميذة المقصود بالنون الساكنة.
أن تبين التلميذة المقصود بالتنوين.
أن تعدد التلميذة عالمات التنوين.
أن تذكر التلميذة أمثلة للنون الساكنة والتنوين.
أن توضح التلميذة أحكام النون الساكنة والتنوين.
أن تتجه التلميذة نحو تطبيق ما تعلمته في قراءتها
للقرآن الكريم.
استراتيجيات التدريس
مهارات التفكير
تقنيات التعلم
أدوات التقويم

الموضوع :أحكام النون الساكنة والتنوين

قراءة نص قرآني أو نبوي أو نص من مرجع صحيح عرض صور

عرض فلم تعليمي

تحقيق أهداف الدرس من خالل .......
كتاب الطالبة
نشاط ()1
أقارن بين النون الساكنة والتنوين مبينًا الفرق بينهما في الجدول األتي مستعينًا بالكلمات والعبارات اآلتية:
(أصلية – زائدة – ثابتة في اللفظ فقط – ثابتة في اللفظ والخط – ثابتة في الوصل والوقف – ثابتة في الوصل فقط).
.............................

التواصل اللغوي

الخرائط الذهنية

لعب األدوار

االستقصاء
التقويم البنائي
التعلم التعاوني
أخرى ………………
حل المشكالت
االستنتاج أخرى ……)( ،التفكير اإلبداعي :الطالقة
(عمليات العلم األساسية :المالحظة التصنيف القياس
أخرى ……( ،)..التفكير الناقد :تحديد األولويات التمييز بين المعلومات
العصف الذهني
األصالة
المرونة
أخرى ………….)..
لوحات ورسومات فيلم تعليمي
صور
 ونماذج وعينات
جهاز تسجيل
أجهزة عرض
أخرى ……………..
مراجع ودوريات
الواجبات المنزلية
التدريبات األنشطة
المالحظة المناقشة
االختبارات الشفوية االختبارات التحريرية
أخرى …………………

.

طريقة التخطيط العكسي – الليزر
رقم الوحدة:

العنوان  /علم التجويد
عدد الحصص:

الصف :الخامس االبتدائي
اليوم
التاريخ
الفكرة الكبرى :النون الساكنة هي نون ال حركة لها ،بينما التنوين هو نون ساكنة زائدة تلحق آخر االسم لفظاً ال خطاً،
ووصلً ال وقفاً.
التنوين :هو نون ساكنة زائدة تلحق آخر االسم لفظاً ال خطاً ووصلً ال وقفاً.
اإلظهار يقصد به إخراج النون الساكنة والتنوين عند أحد حروف الحلق
اإلدغام :اللفظ بحرفين حرفاً واحداً كالثاني مشدداً

نواتج التعلم للوحدة
يتوقع من الطالبة أن:
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫

تحدد معنى النون الساكنة والتنوين ورسمهما.
تبين الفرق بين النون الساكنة والتنوين.
توضح أحكام النون الساكنة والتنوين.
تذكر معنى اإلظهار.
تتعرف على حروف اإلظهار.
تعرف اإلدغام.
تحدد قسمي اإلدغام وحروف كل قسم.
تذكر معنى القلب..

األفهام الثابتة
ستفهم الطالبة:
⚫ اإلظهار هو إخراج النون الساكنة والتنوين عند أحد حروف
الحلق.
⚫ اإلدغام هو إدخال النون الساكنة أو التنوين في الحرف الذي
بعدهما ،بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا كالحرف الثاني.
⚫ اإلدغام بغنة هو القسم األول من أقسام اإلدغام ،وله أربعة
حروف ،مجموعة في كلمة ( ينمو) فإذا جاء قبلها نون
ساكنة أو تنوين فإنهما يدغمان بغنة ،ومقدار الغنة :حركتان.
⚫ القلب هو :قلب النون الساكنة أو التنوين ميما مع الغنة
واإلخفاء..
⚫ إذا وقع بعد النون الساكنة أو التنوين أحد حروف الهجاء
فإنه ينتج عن ذلك أحد أربعة أحكام منها :اإلظهار – اإلدغام
.
المعارف
ستعرف الطالبة:
 oأحكام النون الساكنة والتنوين
 oاإلظهار
 oحروف اإلظهار (أ ،هـ)
 oحروف اإلظهار (ع،ح)
 oحروف اإلظهار (غ ،خ)
 oاإلدغام
 oاإلدغام بغنة
 oاإلدغام بغير غنة
 oاإلقلب.

األسئلة األساسية
س
س
س
س
س
س
س
س
س

 :ما تعريف النون الساكنة والتنوين؟
اذكري ثلثة أمثلة للنون الساكنة ،وثلثة أمثلة أخرى
للتنوين.
ما أحكام النون الساكنة والتنوين؟
ما عدد حروف اإلظهار الحلقي؟ وما هي؟
لماذا سمي إظهار النون الساكنة أو التنوين باإلظهار الحلقي؟
هاتي مثاالً للهمزة مع النون الساكنة في كلمة ،ومثاالً آخر
لها مع النون الساكنة في كلمتين ،ومثاالً ثالثاً لها مع
التنوين.
ما تعريف اإلدغام؟
كم عدد حروف اإلدغام بغنة؟ وما هي؟
قارني بين اإلظهار ،واإلدغام ،والقلب ،واإلخفاء من حيث
الحروف..

المهارات
ستكون الطالبة قادرة على:
 oتحديد معنى النون الساكنة والتنوين ورسمهما.
 oبيان الفرق بين النون الساكنة والتنوين.
 oتوضيح أحكام النون الساكنة والتنوين.
 oذكر معنى اإلظهار.
 oالتعرف على حروف اإلظهار.
 oتعريف اإلدغام.
 oتحديد قسمي اإلدغام وحروف كل قسم.
 oذكر معنى اإلقلب.

طريقة مسرد الليزر 1

عنوان الوحدة :الوحدة األولى :التجويد

الحصة
األولى

المكون

الهدف

تحدد معنى النون
الساكنة والتنوين
الدرس األول:
ورسمهما
أحكام النون الساكنة
تبين الفرق بين النون
والتنوين.
الساكنة والتنوين.

المهارة
األصالة –
التوضيح

إستراتيجية
التدريس
التعلم التعاوني

اإلجراءات

ص  8كتاب الطالبة

أداة التقويم

تكليف منزلي

.

طريقة مسرد الليزر 2

مسرد التجويد للصف الخامس االبتدائي الفصل الدراسي األول مدارس تحفيظ القرآن الكريم
اإلجراءات
عدد
إستراتيجية التدريس
الهدف
المكون
األسبوع اليوم والتاريخ الحصة الفصل
واألنشطة
الحصص
تحدد معنى
النون الساكنة
الدرس
والتنوين
األول:
ص  8كتاب
التعلم التعاوني
حصة
ورسمهما
أحكام النون
الطالبة
تبين الفرق بين
الساكنة
والتنوين .النون الساكنة
والتنوين.

أداة
التقويم

توقيع
المديرة

المالحظة
– أوراق
قياس –
تكليف
منزلي

.

وحدات الملك عبداهلل – الليزر
المادة :التجويد
العنوان :الوحدة األولى
الصف :الخامس االبتدائي – مدارس تحفيظ القرآن الكريم
الموضوع :علم التجويد
– الفصل الدراسي األول
الفترة الزمنية :
الخطوة األولى :تحديد نتائج التعلم المرغوبة.
األهداف الرسمية :يتوقع من التلميذة بعد دراسة هذه الوحدة أن:
• تحدد معنى النون الساكنة والتنوين ورسمهما.
• تبين الفرق بين النون الساكنة والتنوين.
• توضح أحكام النون الساكنة والتنوين.
• تذكر معنى اإلظهار.
• تتعرف على حروف اإلظهار.
• تعرف اإلدغام.
• تحدد قسمي اإلدغام وحروف كل قسم.
• تذكر معنى القلب.
• تبرز المقصود باإلخفاء.
األسئلة األساسية:
األفكار الكبرى (األفهام الباقية)
سيفهمن التلميذات أن:
الفكرة الكبرى:
(النون الساكنة هي نون ال حركة لها ،بينما التنوين • ما تعريف النون الساكنة والتنوين؟
هو نون ساكنة زائدة تلحق آخر االسم لفظاً ال خطاً،
• اذكري ثالثة أمثلة للنون الساكنة ،وثالثة أمثلة أخرى
ووصالً ال وقفاً).
للتنوين.
• ما أحكام النون الساكنة والتنوين؟
(األفهام الباقية):
• ما عدد حروف اإلظهار الحلقي؟ وما هي؟
• اإلظهار هو إخراج النون الساكنة والتنوين عند
• لماذا سمي إظهار النون الساكنة أو التنوين باإلظهار
أحد حروف الحلق.
الحلقي؟
• اإلدغام هو إدخال النون الساكنة أو التنوين في
• هاتي مثاالً للهمزة مع النون الساكنة في كلمة ،ومثاالً
الحرف الذي بعدهما ،بحيث يصيران حرفاً واحداً
آخر لها مع النون الساكنة في كلمتين ،ومثاالً ثالثاً لها
مشدداً كالحرف الثاني.
مع التنوين.
• اإلدغام بغنة هو القسم األول من أقسام اإلدغام،
وله أربعة حروف ،مجموعة في كلمة ( ينمو) فإذا • ما تعريف اإلدغام؟
• كم عدد حروف اإلدغام بغنة؟ وما هي؟
جاء قبلها نون ساكنة أو تنوين فإنهما يدغمان
• ما تعريف اإلخفاء الحقيقي؟
بغنة ،ومقدار الغنة :حركتان.
• القلب هو :قلب النون الساكنة أو التنوين ميماً مع • قارني بين اإلظهار ،واإلدغام ،والقلب ،واإلخفاء من
حيث الحروف.
الغنة واإلخفاء.
• اإلخفاء هو النطق بالنون الساكنة أو التنيون
وسطاً بين اإلظهار واإلدغام بدون تشديد مع بقاء
الغنة.
المعرفة والمهارات الرئيسة التي ستكتسبها التلميذات بعد تعلُّم الوحدة
ستكون التلميذة قادرة على...
ستعرف التلميذات .....:

.

•
•
•
•
•
•
•
•

• أحكام النون الساكنة والتنوين
• اإلظهار
• حروف اإلظهار (أ ،هـ)
• حروف اإلظهار (ع،ح)
• حروف اإلظهار (غ ،خ)
• اإلدغام
• اإلدغام بغنة
• اإلدغام بغير غنة
• القلب
• اإلخفاء
• حروف اإلخفاء (ت ،ث ،ف ،ق ،ك)
• حروف اإلخفاء (ج ،د ،ذ ،ز)
• حروف اإلخفاء ( س ،ش ،ص ،ض ،ط ،ظ)
• تدريب على جميع أحكام النون الساكنة والتنوين
تالوة وحفظ.
الخطوة الثانية :تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم
المهمات األدائية:
• بعد نهاية هذه الوحدة عن علم التجويد تتمثل مهمتك في كتابة بحث عن أحكام النون الساكنة والتنوين .
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:
• سأبدأ بسؤال تمهيدي (ما المقصود بالنون الساكنة؟).
• أقدم األسئلة األساسية وأناقش المهمات األدائية الختامية للوحدة (علم التجويد).
• مالحظة /يتم تقديم المصطلحات األساسية عند حاجة األنشطة التعليمية لها والمهمات األدائية (النون الساكنة
والتنوين  -اإلظهار – اإلدغام – اإلخفاء.)...
• أطلب من التلميذات تالوة اآلية الكريمة التالية "أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ۚ
أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اهللَِّ يَكْفُرُونَ ( )67وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اهللَِّ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِا ْلحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ ۚ
أَلَ ْيسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِ ْلكَافِرِينَ ( ،")68ثم أقوم بطرح السؤال التالي عليهن :ما عدد حروف اإلظهار الحلقي؟
وما هي؟ ،تقوم التلميذات بالتناقش والتباحث فيما بينهن بغرض التوصل إلجابة دقيقة للسؤال محل النقاش.
• أقدم للتلميذات بروشور يتحدث عن اإلظهار ،أطلب من التلميذات قراءة البروشور قراءة جيدة ومتأنية ومن ثم
التناقش فيما بينهن بغرض توضيح حروف اإلظهار.
• أقدم للتلميذات خريطة مفاهيم عن اإلدغام ،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 اإلدغام وتعريفه وحروفه.
• يستمعن التلميذات إلى محاضرة ألحد كبار العلماء يتحدث عن اإلدغام ،ثم أقوم بطرح عدة أسئلة للمناقشة منها
 :عددي أقسام اإلدغام ،أكلف التلميذات بالتناقش فيما بينهن بغرض التوصل إلجابة دقيقة للسؤال محل النقاش
مع توضيح الهدف من تلك المحاضرة ومبرراتها.
تحديد معنى النون الساكنة والتنوين ورسمهما.
بيان الفرق بين النون الساكنة والتنوين.
توضيح أحكام النون الساكنة والتنوين.
ذكر معنى اإلظهار.
التعرف على حروف اإلظهار.
تعريف اإلدغام.
تحديد قسمي اإلدغام وحروف كل قسم.
ذكر معنى القلب.

.

•
•
•
•

يعملن التلميذات في شكل تعاوني فيما بينهن لجمع المادة العلمية الالزمة لكتابة مقال عن القلب (تعريفه –
حروفه – طريقة النطق به) ،تصنف التلميذات أنفسهن إلى مجموعتين تقوم األولى بجمع المادة العلمية وتقوم
الثانية بصياغتها في مقال بشكل منظم ودقيق.
أعرض على التلميذات فيلم وثائقي يناقش اإلخفاء وحروفه ،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 أحكام النون الساكنة والتنوين  ،مع توضيح الهدف من كتابة البحث
ومبرراته.
أختتم الوحدة بتقييم ذاتي للتلميذات في تلك الوحدة.

.

الموضوع :أحكام النون الساكنة والتنوين

أجيبي بــ نعم أو ال:
النون الساكنة هي نون زائدة تلحق
آخر االسم لف ًظا ال خ ًطا ،ووص ًال ال وقفا ً.

......

يختلف النطق بالنون الساكنة والتنوين
بحسب الحرف الذي بعدهما.

......

ضعي عالمة ( )أمام اإلجابة الصحيحة:
عالمات التنوين.

ثالثة

أربعة

كلمة (وَ ي ٌل ) بها تنوين .........................
ضم

كسر

كلمة َ
(أ ِثيم ٍـ ).بها تنوين .........................
ضم

كسر

أوراق عمل (التجويد –مدارس التحفيظ للصف الخامس االبتدائي)

أسعار مواد الدين للفصل الدراسي األول  1444هـ
سعر المادة عن طريق االيميل  10لاير
سعر المادة على السي دى فقط  20لاير
سعر المادة طباعه عادية مع السي دي  30لاير
سعر المادة طباعه ملونة مع السي دى  60لاير

لشراء المادة يرجي الدخول الى الموقع التالي :
/https://c.mta.sa
للتواصل عبر الواتساب او االتصال من خالل احدي األرقام التالية
0558396004
0557977722

الحسابات البنكية
اسم صاحب الحساب

بنك الراجحي
مؤسسة التحاضير الحديثة

رقم الحساب

233608010954856

ايبان

SA5780000233608010954856
بنك الرياض
سعد عبدالرحمن العتيبي
2052558759940
SA3520000002052558759940
بنك البالد
سعد عبدالرحمن العتيبي
900127883010006
SA4715000900127883010006
بنك الجزيرة
سعد عبدالرحمن العتيبي
030680161166001
SA6760100030680161166001

اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
ايبان
اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
ايبان
اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
ايبان

اسم صاحب الحساب
رقم الحساب

بنك األهلي
سعد عبدالرحمن العتيبي
21065828000106

SA0610000021065828000106
ايبان
البنك السعودي الفرنسي
سعد عبدالرحمن العتيبي
اسم صاحب الحساب
K2213000185
رقم الحساب
SA82550000000K2213000185
ايبان
البنك السعودي لإلستثمار
سعد عبدالرحمن العتيبي
اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
0101001926001
SA6065000000101001926001
ايبان
بنك اإلنماء
سعد عبدالرحمن العتيبي
اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
68202882885000
SA2805000068202882885000
ايبان

