.

 تحقٌق العبودٌة هلل تعالى وحده.
 إٌجاد الوالء المستنٌر لشرٌعة اإلسالم والبراءة من كل مذهب أو شعار ٌعارض اإلسالم.
 تحقق اإلٌمان والٌقٌن بأن سبل السعادة الحقٌقٌة فً الدنٌا واآلخرة محصورة فً إتباع دٌن اإلسالم الذي ختم هللا به الرساالت
والنبوات.
 االعتزاز باإلسالم واعتناقه بقوة.
 اتخاذ القرآن إما ًما وحكما ً والتخلق به سٌر ًة وسلوكاً.
 تنقٌة الدٌن من البدع.
 اإلٌمان بالنبوة المحمدٌة وامتالء القلب بحب الرسول صلى هللا علٌه وسلم واالنقٌاد لما جاء به واتباع هدٌه وسنته صلى هللا
علٌه وسلم.

.

 مساعدة المتعلم فً تنمٌة قدرته على القراءة الجٌدة للقرآن الكرٌم.
 تكوٌن القدرة واالستعداد لدى المتعلم على االستنباط واالستنتاج لما تحتوٌه اآلٌات من أوامر أو نواهً وأحكام وآداب بوعد
ووعٌد والتعرف على أسباب نزول اآلٌات والمناسبات التً نزلت من أجلها.
 مساعدة المتعلم على استٌعاب معانً اآلٌات استٌعابا ً صحٌحا ً والمرامً والتخمٌنات التً تتضمنها.
 إعطاء المتعلم فرصة التعبٌر الصحٌح والتدقٌق لما فهمه من اآلٌات.
 زٌادة ثروته بتعرٌفه على ألفاظ لغوٌة ومفاهٌم وأفكار وأسالٌب جدٌدة.
 تنمٌة قدرته على تفسٌر اآلٌات.
 الوقوف على جوانب اإلعجاز القرآنً سواء كان عملً أو تشرٌعً أو بالغً.
 ترغٌب المتعلم على سلوك سبٌل الهداٌة والرشاد التً تعرضها اآلٌات مما ٌعٌنه على االستقامة على شرع هللا.
 أخذ العبرة والعظة من قصص القرآن.
 االستعداد لٌوم القٌامة بالعمل الصالح..

.

معلومات عن المعلمة

 المؤهل:
 التخصص:
 الصفوف التي تدرسها:
 مواد التدريس:
 أسم المدرسة:
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المســرد
َ

اطُ اٌذرص

اٌرار٠خ

ذٛل١ع اٌّعٍّح

ذٛل١ع اٌّذ٠زج

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
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توزٌع منهج مادة التجوٌد
األسبوع

التارٌخ
من
األحد 2543 / 23 / 33

إلى
الخمٌس 2543/ 23 / 37

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14

األحد 2543 / 23 / 33

الخمٌس 2551 / 2 / 4

األحد 2551 / 2 / 7

الخمٌس 2551 / 2 / 21

األحد 2551 / 2 / 24

الخمٌس 2551 / 2 / 21

األحد 2551 / 2 / 31

الخمٌس 2551 / 2 / 35

األحد 2551 / 2 / 31

الخمٌس 2551 / 3 / 3

األحد 2551 / 3 / 6

الخمٌس 2551 / 3 / 3

األحد 2551 / 3 / 23

الخمٌس 2551 / 3 / 27

األحد 2551 / 3 / 23

الخمٌس 2551 / 3 / 34

األحد 2551 / 3 / 37

الخمٌس 2551 / 3 / 41

األحد 2551 / 4 / 4

الخمٌس 2551 / 4 / 1

األحد 2551 / 4 / 21

الخمٌس 2551 / 4 / 25

األحد 2551 / 4 / 21

الخمٌس 2551 / 4 / 32

األحد 2551 / 4 / 35

الخمٌس 2551 / 4 / 32

15

األحد 2551 / 5 / 3

الخمٌس 2551 / 5 / 7

17-16

األحد 2551 / 5 / 3

الخمٌس 2551 / 5 / 31

الدروس

مالحظات

المد
المد 3
حروف المد
حروف المد 3
أقسام المد
أنواع المد الفرعً
مراجعة
المد المتصل
المد المتصل 3
المد المنفصل
المد المنفصل 3
المد العارض للسكون
المد الالزم
المد الالزم الكلمً
المد الالزم الحرفً
درس تطبٌقً شامل ألنواع المدود
االختبار النهائً

.

موضوع الدرس
المجموعة
تقلبات التعلم والوسائل
التمهٌد
األهداف السلوكٌة
أن تقرأ التلمٌذة القصة
التالٌة قراءة صحٌحة
مضبوطة بالشكل.

أن تعدد التلمٌذة أهم
مالحظاتها حول القصة
السابقة.
أن تعرف التلمٌذة
المقصود بالمد.

أدوات التقوٌم
التقوٌم الختامً

المادة
المد
المكتسبات والمفردات
الجدٌدة
نماذج وعٌنات
جهاز تسجٌل
أجهزة عرض
أخرى.......
مراجع ودورٌات
ما هً آداب تالوة القرآن الكرٌم؟
المحتوى وفرض الدرس

مجسمات

صور

إستراتٌجٌات التعلٌم
البدٌلة

األنشطة

ٌِن
الصدَ َقات لِ ْلف َق َرا َوا ْل َم َ
ا ْبن َم ْسعود ٌ ْق ِرئ َرجالًَ ،ف َق َرأَ .إِ َّن َما َّ
ساك ِ
صلَّى َّ
هللا َعلَ ٌْ ِه
سلَ ًةَ ،ف َقال َ ا ْبن َم ْسعودَ :ما َه َك َذا أَ ْق َرأَنٌِ َها ال َّنبًِ َ
م ْر َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
الر ْح َم ِن؟ قالَ :أق َرأنٌِ َها
ف أق َرأ َك َها ٌَا أ َبا َع ْب ِد َّ
سلَّ َم ،فقالََ :و َك ٌْ َ
َو َ
َ
َ
َ
ٌِن} ف َمدَّ هَا.
الصدَ قات لِ ْلفق َراءِ َوا ْل َم َ
{إِ َّن َما َّ
ساك ِ
أختً التلمٌذة
سجلً ما الحظتٌه بعد قراءتك لهذه القصة
 -2أن الرجل حٌن قرأ على ابن مسعود رضً هللا عنه اآلٌة لم
ٌمدها.
 -3أن ابن مسعود رضً هللا عنه أنكر على الرجل تركه للمد
فً كلمة {للفقراء}.
 -4أن ابن مسعود رضً هللا عنه طبق عملٌا ً أمام الرجل كٌفٌة
النطق الصحٌح بالمد.
تعرٌف المد:
إطالة الصوت بأحد حروف المد أو بأحد حرفً اللٌن.

االختبارات الشفوٌة االختبارات التحرٌرٌة
أخرى....
متابعة حل أنشطة الكتاب.

التجوٌد (7ب) مدارس التحفٌظ

التارٌخ
الحصة
الفصل
لوحات ورسومات

تقٌٌم الهدف
اقرئً القصة التالٌة
قراءة صحٌحة مضبوطة
بالشكل.

 oحل المشكالت
نشاط ()2
اختبر فهمك:
المراد بإطالة الصوت:
...............
نشاط ()3
قارن بٌن رسم المد فً
المصحف وأثناء النطق
فً المثال التالً:
.....................

فٌلم تعلٌمً

 oاالكتشاف
واالستقصاء

عددي أهم مالحظاتك
حول القصة السابقة.

 oالصف الذهنً
 oالخرائط الذهنٌة

عرفً المقصود بالمد.

 oالتعلم الذاتً
 oالتعلم التعاونً
 oأخرى........

المالحظة  المناقشة

التدرٌبات

الواجب المنزلً

األنشطة

الواجبات المنزلٌة
حل أسئلة الكتاب.
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األخٛج ِعٍِّ ٚ ٓ١عٍّاخ “ِذراص ذحف١ظ اٌمزآْ”
اٌظالَ عٍ١ىُ ٚرحّح هللا ٚتزواذٗ
٠ظز ِؤطظح اٌرحاظ١ز اٌحذ٠ثح
www.mta.sa
أْ ذمذَ ٌىُ خّ١ع ِا ٠خص ِٛاد ذحف١ظ اٌمزآْ اٌىزُ٠
ٚتدّ١ع غزق اٌرحع١ز اٌحذث١ح
(ذحع١ز خّاطِ+ ٟشزٚع اٌٍّه عثذهللا ” ٚحذاخ “ +االطرزاذ١د١اخ اٌحذ٠ثح ِ +ظزد)
عزٚض تاٚرتٕ٠ٛد
+
اٌمزآْ اٌىز ُ٠تاٌصٛخ ٚاٌصٛرٖ
+
أٚراق عّـــً
غثاعح ٍِٔٛح  +اٌظ ٟد 151 = ٞلاير
غثاعح أت١ط ٚأطٛد  +اٌظ ٟد 80 = ٞلاير
ط ٟد ٞفمػ =  20لاير (ٌٍصف اٌٛاحذ )
.

خّ١ع ِزفماخ اٌظ ٟد ٞعٓ غز٠ك اال 20 = ً١ّ٠لاير
اٌرٛص ً١داخً ِذٕ٠ح اٌز٠اض ٚاٌخزج ِدأا
ٌّٓ ُ٘ خارج ِذٕ٠ح اٌز٠اض ٚاٌخزج ٠عاف لّ١ح االرطاٌ١ح 50لاير ٌٍف١ذوض اٌّظرعدً
ٌحدش غٍثىُ ٚذظدِ ً١عٍِٛاخ اإلطرالَ:
إٌىرز١ٔٚا ً عٓ غز٠ك اٌزاتػ
www.mta.sa/c
ّ٠ٚىٕىُ غٍة ذٛس٠ع إٌّٙح ا ٚعٕ١ح
ا ٚاٌشزاء عٓ غز٠ك االً١ّ٠
ِٓ ٘ذا اٌزاتػ
www.mta.sa/c
اٚ
ٌٍطٍة ِٓ داخً اٌٍّّىح ّ٠ىٕه اإلذصاي عٍ ٝرلُ:
0555107025
0505107025
.

0557977722
ٚاذظة اٌرحاظ١ز
0505107025
0557977722
ٕ٘ٚا أرلاَ اٌحظاتاخ ٌٍّعٍّ ٚ ٓ١اٌّعٍّاخ خارج ِذٕ٠ح اٌز٠اض ٚاٌخزج
اٌثٕه األٍٟ٘
ِؤطظح اٌرحاظ١ز اٌحذ٠ثح
27949172000110
(ا ٞتاْ)
SA0610000027949172000110
ِصزف اٌزاخحٟ
ِؤطظح اٌرحاظ١ز اٌحذ٠ثح
233608010954856
(ا ٞتاْ)
.

SA5780000233608010954856
 ِٓٚتٕٛن آخزّ٠ ٜىٕىُ اٌرح ً٠ٛعٍ ٝاحذ ٘ذا اٌحظاتاخ
اٌز٠اض
طعذ عثذاٌزحّٓ اٌعر١ثٟ
2052558759940
طاِثا
طعذ عثذاٌزحّٓ اٌعر١ثٟ
8001852539
اٌثٕه اٌظعٛدٌ ٞإلطرثّار
طعذ عثذاٌزحّٓ اٌعر١ثٟ
0101001926001
ٌألخٛج أصحاب اٌّىرثاخ اٌزاغث ٓ١ف ٟأْ ٠ىٛٔٛا ٚوالء ٌرحاظ١ز فٛاس اٌحزت ٟفِ ٟذٔ ُٙاالذصاي تدٛاي اٌّذ٠ز
0554466161

.

