التجويد
الصف السادس االبتدائي

أهداف التعليم في المرحلة االبتدائية
 .1تعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفس المتعلم ورعايته بتربية إسالمية متكاملة في :خلقه وجسمه وعقله ولغته وانتمائه إلى أمة اإلسالم.
.2
 .3تدريبه على إقامة الصالة وأخذه بآداب السلوك والفضائل.
.4
 .5تنمية المهارات األساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغوية ،والمهارة العددية ،والمهارات الحركية.
.6
 .7تزويده بالقدر المناسب من المعلومات في مختلف الموضوعات.
.8
 .9تعريفه بنعم هللا عليه في نفسه ،وفي بيئته االجتماعية والجغرافية ليحسن استخدام النعم ،وينفع نفسه وبيئته.
.10
 .11تربية ذوقه البديعي ،وتعهد نشاطه اإلبتكاري وتنمية تقدير العمل اليدوي لديه.
.12
 .13تنمية وعيه ليدرك ما عليه من الواجبات وما له من الحقوق في حدود سنه وخصائص المرحلة التي يمر بها ،وغرس حب وطنه واإلخالص لوالة أمره.
.14
 .15توليد الرغبة لديه في االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح ،وتدريبه على االستفادة من أوقات فراغه.
.16
 .17إعداد المتعلم لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياته.

توقيع مديرة المدرسة/
..........................................................................

األهداف العامة لتدريس المواد اإلسالمية
o
o
o
o
o
o
o

تحقيق العبودية هلل تعالى وحده.
إيجاد الوالء المستنير لشريعة اإلسالم والبراءة من كل مذهب أو شعار يعارض اإلسالم.
تحقق اإليمان واليقين بأن سبل السعادة الحقيقة في الدنيا واآلخرة محصورة في إتباع دين اإلسالم الذي ختم هللا به الرساالت والنبوات.
االعتزاز باإلسالم واعتناقه بقوة.
اتخاذ القرآن إماما ً وحكما ً والتخلق به سيرةً وسلوكاً.
تنقية الدين من البدع.
اإليمان بالنبوة المحمدية وامتالء القلب بحب الرسول صلى هللا عليه وسلم واالنقياد لما جاء به واتباع هديه وسنته صلى هللا عليه وسلم.

األهداف العامة لتدريس القرآن الكريم
o
o
o
o

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.

توقيع مدير المدرسة/
.................................................................

توزيع منهج مادة (التجويد) للصف (السادس ابتدائي )
األسبوع

التاريخ

الدروس

موعد
االجازات

من

إلى

1

االحد 1443/8/17هـ

الخيس 1443/8/21هـ

التفخيم في الراء

2

االحد 1443/8/24هـ

الخميس 1443/8/28هـ

جواز التفخيم والترقيق في الراء

3

االحد 1443/9/2هـ

الخميس 1443/9/6هـ

احكام القلقلة

4

االحد 1443/9/9هـ

الخميس 1443/9/13هـ

مراتب القلقلة

5

االحد 1443/9/16هـ

الخميس 1443/9/20هـ

أحكام مفردة في رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية أثناء التالوة

6

االحد 1443/9/23هـ

االثنين 1443/9/24هـ

أحكام مفردة في رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية أثناء التالوة

الثالثاء 1443/9/25هـ

الخميس 1443/10/4هـ

بداية اجازة عيد الفطر بنهاية دوام يوم االثنين 1443/9/24هـ الى 1443/10/4هـ

7

االحد 1443/10/7هـ

الخميس 1443/10/11هـ

أحكام مفردة في رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية أثناء التالوة

8

االحد 1443/10/14هـ

الخميس 1443/10/18هـ

أحكام مفردة في رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية أثناء التالوة

9

االحد 1443/10/21هـ

الثالثاء 1443/10/23هـ

اجازة نهاية أسبوع
مطولة
1443/10/24هـ
2022/05/25م

10

االحد 1443/10/28هـ

الخميس 1443/11/3هـ

عالمات الوقف في المصحف الشريف 1

11

االحد 1443/11/6هـ

الخميس 1443/11/10هـ

عالمات الوقف في المصحف الشريف 1

اجازة نهاية أسبوع
مطولة
1443/11/16هـ
2022/06/15م

12

االحد 1443/11/13هـ

الثالثاء 1443/11/15هـ

13

االحد 1443/11/20هـ

الخميس 1443/11/24هـ

14

االحد 1443/11/27هـ

الخميس 1443/12/1هـ

أحكام مفردة في رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية أثناء التالوة
األربعاء والخميس إجازة مطولة

عالمات الوقف في المصحف الشريف 2
األربعاء والخميس إجازة مطولة

االختبارات

بداية الدراسة
للفصل الثالث
1443/08/17هـ
2022/03/20م
بداية إجازة
عيد الفطر
1443/09/24هـ
2022/04/25م
بداية الدراسة بعد
اجازة عيد الفطر
1443/10/07هـ
2022/05/08م

بداية اجازة نهاية
العام الدراسي
1443/12/01هـ
2022/06/30م

نموذج من عروض البوربوينت

االسرتاتيجيات

تحضير التعلم الرقمي
عنوان الوحدة

المادة

موضوع الدرس

التجويد 6ب

نوع الدرس

التفخيم في الراء
عــن بــعــد O

حــضــــوري O

االثنين

اليوم

الثالثاء

األهداف

األربعاء

• أن توضح التلميذة مواضع تفخيم الراء.
•
• أن تصيغ التلميذة قاعدة لحاالت تفخيم الراء

الخميس

التاريخ

الواجبات والتقويم

املعينات التعليمية

⃝ البرجكتر ⃝ السبورة ⃝ الكتاب ⃝ البطاقات ⃝ أقالم ملونة ⃝

اإلثراءات

فيديوهات

األنشطة

نشاط مدرسي O
اختبار وحدة O

االختبارات

• وضحي مواضع تفخيم الراء.
•
• صيغي قاعدة لحاالت تفخيم الراء

بوربوينت

⃝ أوراق عمل

نشاط منزليO
اختبار فترة O

صور ⃝ المسجل ⃝

⃝ أخرى .............

مسابقة مدرستي Oأخرى O
اختبار اسبوعي  Oأخرى O

أفالم تعليمية ⃝

أخرى ..........

❑التعلم التعاوني ❑التعلم باألقران ❑فكر  -زاوج  -شارك ❑المناقشة ❑الرسوم
المصورة❑ خرائط المفاهيم ❑ ❑ - k w lالتعلم الّذاتي ❑التفكير اإلبداعي ❑العصف
الذهني ❑أخرى .........

األحد

طريقة تحضر استراتيجيات الليزر – الليزر
موضوع الدرس
المجموعة
تقنيات التعلم والوسائل
التمهيد

التفخيم في الراء

أن تصيغ التلميذة قاعدة
لحاالت تفخيم الراء.

المادة

المكتسبات والمفردات
الجديدة
نماذج وعينات
جهاز تسجيل
أجهزة عرض
أخرى .......
مراجع ودوريات
اذكري شاهدا ً شعريا ً عن حاالت ترقيق الراء.

األهداف السلوكية
أن توضح التلميذة مواضع
تفخيم الراء.

التجويد 6ب ف 2مدارس تحفيظ
القرآن الكريم

المحتوى وفرض الدرس
.1
.2
.3
.4
.1

مجسمات

صور

 .2إذا كانت ساكنة وقبلها مفتوح أو مضموم.
 .3إذا كانت ساكنة وقبلها مكسور ،وبعدها حرف استعالء غير مكسور.
 .4إذا كانت ساكنة وقبلها ساكن غير الياء وقبله مفتوح أو مضموم.

الحصة
الفصل
لوحات ورسومات

استراتيجيات التعليم
البديلة

األنشطة

ثانيا ً مواضع تفخيم الراء :تُفَ َّخم الراء في المواضع اآلتية:
إذا كانت مفتوحة أو مضمومة.
إذا كانت ساكنة وقبلها مفتوح أو مضموم.
إذا كانت ساكنة وقبلها مكسور ،وبعدها حرف استعالء غير مكسور.
إذا كانت ساكنة وقبلها ساكن غير الياء وقبله مفتوح أو مضموم.
الخالصة :أحوال تفخيم الراء:
تفخيم الراء في المواضع اآلتية:
إذا كانت مفتوحة أو مضمومة.

التاريخ

 oحل المشكالت
نشاط
دوني من حفظك أمثلة
بكلمات من القرآن الكريم
على حاالت تفخيم الراء،
فيما يأتي:
............
نشاط
استخرجي الراء المفخمة
من اآليات اآلتية حسب
الجدول
...................

فيلم تعليمي

تقييم الهدف
وضحي مواضع تفخيم
الراء.

 oاالكتشاف واالستقصاء
 oالصف الذهني

صيغي قاعدة لحاالت
تفخيم الراء.

 oالخرائط الذهنية
 oالتعلم الذاتي
 oالتعلم التعاوني
 oأخرى ........

أدوات التقويم
التقويم الختامي

االختبارات الشفوية االختبارات التحريرية
متابعة حل أنشطة الكتاب

المالحظة المناقشة التدريبات
الواجب المنزلي

األنشطة الواجبات المنزلية أخرى ....
حل أسئلة الكتاب

طريقة تخطيط الدروس – الليزر
األحد

اليوم

الثالثاء

االثنين

األربعاء

الخميس

التاريخ
التهيئة

طرح مشكلة
حدث جاري
قصة
أخرى ...................
)
نشاط رقم (
وصف التمهيد /اذكري شاهدا ً شعريا ً عن حاالت ترقيق الراء.

أهداف الدرس

•
•
•
•
•
•

أن تبين التلميذة األصل في الراء.
أن تحدد التلميذة متى ترقق الراء.
أن توضح التلميذة مواضع تفخيم الراء.
أن تقرأ التلميذة األمثلة التالية قراءة صحيحة مضبوطة
بالشكل.
أن تميز التلميذة مواضع تفخيم الراء في األمثلة
السابقة.
أن تصيغ التلميذة قاعدة لحاالت تفخيم الراء.

استراتيجيات التدريس والتعلم النشط

مهارات التفكير
تقنيات التعلم
أساليب التقويم وأدواته
تعزيز االنتماء الوطني والقيم النبوية
التقويم النهائي
نقد الدرس

الحصة

الصف

المادة

الموضوع

6ب ف3

التجويد مدارس تحفيظ القرآن الكريم

التفخيم في الراء

قراءة نص قرآني أو نبوي أو نص من مرجع صحيح

عرض صور

عرض فيلم تعليمي

تحقيق أهداف الدرس من خالل .......
كتاب الطالبة

نشاط
دوني من حفظك أمثلة بكلمات من القرآن
الكريم على حاالت تفخيم الراء ،فيما يأتي:
............
نشاط
استخرجي الراء المفخمة من اآليات اآلتية
حسب الجدول
...................

أسئلة التقويم

دليل المعلمة

•
•
•
•
•
•

بيني األصل في الراء.
حددي متى ترقق الراء.
وضحي مواضع تفخيم الراء.
اقرئي األمثلة التالية قراءة
صحيحة مضبوطة بالشكل.
ميزي مواضع تفخيم الراء في
األمثلة السابقة.
صيغي قاعدة لحاالت تفخيم الراء.

التعلم التعاوني التقويم البنائي التعلم النشط االستقصاء البحث واالستكشاف الخرائط الذهنية لعب األدوار حل المشكالت فكر ،زاوج ،شارك الطاولة الدائرية
العصف الذهني أخرى ………………
في المرحلة ................................................................... /أو لتحقيق الهدف
• عمليات العلم األساسية /المالحظة التصنيف القياس االستنتاج أخرى …….........
• التفكير اإلبداعي /الطالقة المرونة األصالة العصف الذهني أخرى …..….......
• التفكير الناقد /تحديد األولويات التمييز بين المعلومات أخرى …………..
أجهزة عرض جهاز تسجيل  ونماذج وعينات صور لوحات ورسومات فيلم تعليمي مراجع ودوريات أخرى …………..
األسئلة واألجوبة المالحظة التواصل التدريبات األنشطة قائمة الشطب ملف إنجاز المطويات أخرى …………….....
التطبيقات والواجبات اإلضافية
الواجب المنزلي
حل أسئلة الكتاب
متابعة حل أنشطة الكتاب

تحضير بالطريقة البنائية – الليزر
الـمـادة
التهيئة
الوسائل المساعدة

تجويد 6ب مدارس
التحفيظ
اذكري شاهدا ً شعريا ً عن حاالت ترقيق الراء.
4

الـدرس

الكتاب  +اللوحات الورقية  +السبورة  +البروجكتور.

الحصة – الفصل
األهداف السلوكية
تحدد حاالت تفخيم الراء.
 2تميز أحوال تفخيم
الراء أثناء التالوة.
 3تستخرج الراء
المفخمة أثناء التالوة.
 4تمثل على الراء
المفخمة بكلمات من
القرآن الكريم.

الموضوع

التفخيم في الراء

المكتسبات

حاالت تفخيم الراء.

الطريقة

إلقائية  +حواريه  +استجوابيه  +استنتاجيه

التاريخ
المحتوى وعرض الدرس
تمهيد:
س 1ما األصل في الراء ،هل هو التفخيم أم الترقيق؟
س 2متى يرقق حرف الراء؟
ثانيا ً مواضع تفخيم الراء :تُفَ َّخم الراء في المواضع اآلتية:
 .5إذا كانت مفتوحة أو مضمومة.
 .6إذا كانت ساكنة وقبلها مفتوح أو مضموم.
 .7إذا كانت ساكنة وقبلها مكسور ،وبعدها حرف استعالء
غير مكسور.
 .8إذا كانت ساكنة وقبلها ساكن غير الياء وقبله مفتوح
أو مضموم.
م
1

المثال
َر َمضَا
نَ
بُ ُرو ًجا
َم ْريَ َم

4

القُ ْر َءا

2
3

األمثلة:
السبب
متحركة بالفتح
متحركة بالضم
ساكنة وقبلها
مفتوح
ساكنة وقبلها

التوضيح
الحظ في هذه
األمثلة كلها أن
الراء فيها
مفخمة والسبب
في كل مثال
يختلف عن

اإلجراءات وأنشطة التعلم
أستهل الدرس بشرح وتوضيح األصل في الراء،
ثم أقوم بإختيار مجموعة من التلميذات ألناقشهن
فى مضمون ما شرحته حتى أتأكد من استيعابهن
للمعلومات بشكل تام وأطلب منهن تسجيل
مالحظاتهن على شكل نقاط داخل كراساتهن.

التقويم
بيني األصل في الراء.

أوضح للتلميذات متى ترقق الراء من خالل شرح
مفسر باالستعانة ببعض الوسائل اإليضاحية،
أعتمد في شرحي على توضيح المعلومة بشكل
مبسط من خالل أسلوب الحوار والمناقشة وأقوم
بتقييم مدى استيعاب التلميذات لما شرحته من
خالل سؤال التلميذات وتقييم إجاباتهن.

حددي متى ترقق الراء.

أستعين بمجموعة من الشرائح التعليمية التي
تعرض بواسطة جهاز البروجيكتور أوضح بها
مواضع تفخيم الراء وأقوم بمناقشة العرض
ومحتوياته مع التلميذات وأنتبه لمدى استيعاب
التلميذات حتى أتاكد من تمام استيعابهن حتى لو
تطلَّب األمر إعادة العرض مرة أخرى.

وضحي مواضع تفخيم الراء.

أختار تلميذة متميزة كي تقوم بقراءة األمثلة
التالية قراءة صحيحة مضبوطة بالشكل بصوت

اقرئي األمثلة التالية قراءة
صحيحة مضبوطة بالشكل.

نَ
مضموم
ص ساكنة وقبلها ساكن
5
َوا ْل َع ْ
وقبله مفتوح
ر
سر ساكنة وقبلها ساكن
6
ُخ ْ
وقبله مضموم
ق ْر َ
ساكنة وقبلها
طا
7
مكسور ،وبعدها
س
حرف استعالء غير
مكسور
الخالصة :أحوال تفخيم الراء:
تفخيم الراء في المواضع اآلتية:
 .5إذا كانت مفتوحة أو مضمومة.

اآلخر ،وأنها إن
سكنت إال أن
الحرف الذي
قبلها يؤثر فيها،
وكذا حروف
االستعالء.

واضح يصل لمسامع التلميذات ،أكلف التلميذات
باالستماع واإلنصات لزميلتهن بتركيز وانتباه
شديدين.
أوجه للتلميذات السؤال التالي :ميزي مواضع
تفخيم الراء في األمثلة السابقة ،ومن خالل
إجابات التلميذات أعلق على مضمون االسئلة
واإلجابات بما يسمح لي توصيل الفكرة بشكل
يحقق األهداف التربوية الموضوعة مسبقا وأقوم
بتحية التلميذات المجتهدات المتفاعالت منهن.

ميزي مواضع تفخيم الراء في
األمثلة السابقة.

 .6إذا كانت ساكنة وقبلها مفتوح أو مضموم.
 .7إذا كانت ساكنة وقبلها مكسور ،وبعدها حرف استعالء
غير مكسور.
 .8إذا كانت ساكنة وقبلها ساكن غير الياء وقبله مفتوح
أو مضموم.

أطلب من التلميذات تصميم لوحة إرشادية توضح
قاعدة لحاالت تفخيم الراء ثم أقوم بالتعاون
معهن في تعليقها على جدران الفصل وأقوم
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.

الـواجــب

وضحي مواضع تفخيم الراء.

التقويم النهائي

صيغي قاعدة لحاالت تفخيم
الراء.

حلي ورقة العمل الخاصة
بالدرس.

متى ترقق الراء؟

طريقة تحضير التخطيط العكسي – الليزر

طريقة تحضير المسرد – الليزر

الحصة
األولى

المكون
الدرس الخامس:
التفخيم في الراء

الهدف
تذكر حاالت تفخيم
الراء – تميز مواضع
تفخيم الراء أثناء
التالوة

المهارة
التذكر –
التصنيف

إستراتيجية
التدريس
مهارة تفكير

اإلجراءات
صفحة  29كتاب الطالبة

أداة
التقويم
أوراق قياس

طريقة وحدات الملك عبد هللا – الليزر

اوراق العمل

األخوة المعلمين والمعلمات
َّللا َوبَ َركَاتُهُ
س َال ُم َ
ال ّ
علَي ُك ْم َورحمة َّ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص مادة التجويد
للفصل الدراسي الثالث  1443هـ
تحضير  +توزيع  +أهداف

أنواع التحاضير

استراتيجيات الليزر  +وحدات مشروع الملك عبدهللا  +الطريقة البنائية  +المسرد  +بطاقات تخطيط الدروس – التخطيط
العكسي
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  30لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  60لاير
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس المستعجل
*اعمال منصة مدرستي االسبوع الواحد  60لاير عشر اسابيع  550لاير*

يمكنكم طلب دوسيه التحضير الخاص بالمادة بشعار الرؤية والوزارة بقيمة  50لاير

وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين

–———————————————————
حسابات بنوك بإسم "سعد عبدالرحمن العتيبي"
==========================
الراجحي

233608010954856
اي بان
SA5780000233608010954856
---------------------------------------------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
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0551092444
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