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أن يعمق المتعلم أصول العقيدة الصحيحة في نفسه ويتحصن عما يضادها.
أن يدرك المتعلم ثمرات اإليمان باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر واإليمان بالقدر .
أن يعمق المتعلم محبة اإلسالم في نفسه ويدرك أن التمسك به يحقق السعادة في الدارين.
أن يوثق المتعلم صلته بكتاب هللا تالو ًة وحفظا ً وفهما ً وتدبراً وعمالً.
أن يوثق المتعلم صلته بالسنة النبوية قراء ًة وحفظا ً وعلما ً وعمالً.
أن يتربى المتعلم على محبة هللا وتقواه وخشيته في قلوبه ,وينقاد لشرعه برضا وتسليم.
أن يتربى المتعلم على محبة الرسول صلى هللا عليه وسلم وتوقيره ,ويعرف حقوقه ,ويتأسى به.
أن ينمي المتعلم محبته وإقتداءه بالصحابة رضي هللا عنهم والتابعين لهم بإحسان ويعرف
حقوقهم.
أن يعمق المتعلم عقيدة الوالء والبراء في نفوسه.
أن يكتسب المتعلم مناعة ضد التقليد والتشبه المنهي عنه ويحذر المؤثرات المفسدة للدين
والخلق.
أن يتزود المتعلم بقدر مناسب من األحكام الشرعية ,ويتعرف من خاللها على بعض حكم التشريع.
أن يطبق المتعلم العبادات واألحكام الشرعية تطبيقا ً سليماً.
أن يؤكد المتعلم احترامه لشعائر اإلسالم وأحكامه واألماكن المقدسة.
أن يستثمر المتعلم أوقاته بالنافع المفيد.
أن يتحلى المتعلم باألخالق الحميدة ,ويلتزم اآلداب الشرعية في جميع شؤونه.
أن يحرص المتعلم على االلتزام بمقومات الشخصية ويتربى على االعتزاز بها.
أن يوجه المتعلم ميوله وطاقاته وقدراته وجهة صالحة.
أن يدرك المتعلم مكانة العمل وأهميته في اإلسالم.
أن يحرص المتعلم على اإلفادة من المنجزات المعاصرة وفق الضوابط الشرعية.
أن يتربى المتعلم على حب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ,وبث روح التناصح فيما بينه
ورفاقه.
أن يقدر المتعلم العلماء ,ويعرف مكانتهم وحقوقهم.
أن يعرف المتعلم أحكام الجهاد في سبيل هللا.
أن يعتاد المتعلم المحافظة على البيئة والممتلكات العامة والخاصة.
أن ينشأ المتعلم على احترام األسرة ,ويعرف مكانتها وحقوقها ومسئوليته فيها.
أن يتوجه المتعلم إلى التفكر والتأمل في الكون وما فيه من مخلوقات ,ويدرك نعم هللا عليه
ويشكره عليها ويحسن استخدامها.
أن يعرف المتعلم مكانة المملكة العربية السعودية ,وما تتميز به من حملها راية التوحيد والدعوة
إليه ,ورعاية الحرمين الشريفين.
أن يدرك المتعلم أهمية اللغة العربية ,ومكانتها في الدين ,ويعتز بها ويحرص على التزام التحدث
بها.
أن يتعرف المتعلم على بعض خصائص دين اإلسالم.
أن يعرف المتعلم خصائص أمة اإلسالم ,ويعمق شعوره باالنتماء إليها واالعتزاز بها.
أن يكتسب المتعلم مهارات االتصال والتفكير العلمي المناسب لسنه.

 تنمية قدرة المتعلم على قراءة كتااب هللا قاراءة ساليمة باإخرا
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 الماتعلم وتقديساه واالرتبااط باهل والميال
إلى قراءته وترتيله.

معلومات عن المعلمة



االسم:



المؤهل:



التخصص:



الصفوف التي تدرسها:



مواد التدريس:



أسم المدرسة:

المســرد
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21

اسم الدرس

التاريخ

توقيع
المعلمة

توقيع
المديرة

األسبوع
1

من
األحد 1439/12/22

توزيع منهج مادة التجويد للصف الثاني المتوسط
التاريخ
الدروس
إلى
الخميس 1439/12/26
مخار الحروف

2

األحد 1439/1/29

الخميس 1440/1/3

المخار العامة للحروف

3

األحد 144 /1/ 6

الخميس 1440/1/10

مخر الجوف 1

4

األحد 1440/1/13

الخميس 1440/1/17

مخر الجوف 2

5

األحد 1440/1/20

الخميس 1440/1/24

مخر الحلق

6

األحد 1440/1/27

الخميس 1440/2/2

مخر اللسان (أقصاه – وسطه) 1

7

األحد 1440/2/5

الخميس 1440/2/9

مخر اللسان (أقصاه – وسطه) 2

8

األحد 1440/2/12

الخميس 1440/2/16

مراجعة عامة

9

األحد 1440/2/19

الخميس 1440/2/23

مخر اللسان (حافتاه – طرفاه) 1

10

األحد 1440/2/26

الخميس 1440/2/30

مخر اللسان (حافتاه – طرفاه) 2

11

األحد 1440/3/3

الخميس 1440/3/7

مخر اللسان (طرفه)

12

األحد 1440/3/10

الخميس 1440/3/14

مخر اللسان (طرفه)

13

األحد 1440/3/17

الخميس 1440/3/21

مخر الشفتين 1

14

األحد 1440/3 /24

الخميس 1440/3/28

مخر الشفتين 2

15

األحد 1440/ 4/2

الخميس 1440/4/6

مخر الخيشوم

 17+16األحد 1440/4/9

الخميس 1440/4/20

االختبارات

مالحظات

العنوان :الوحدة األولى

المادة :التجويد

الموضوع :علم التجويد

الصف :الثاني المتوسط – مدارس تحفيظ القرآن الكريم
(الفصل الدراسي األول)

الفترة الزمنية:
الخطوة األولى :تحديد نتائج التعلم المرغوبة
األهداف الرسمية :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن:











تعرف المخارج.
توضح كيفية معرفة مخرج الحرف.
تبين الفائدة من معرفة مخارج الحروف.
تبين المقصود بالجوف.
تعدد الحروف التي تخرج من الجوف.
تميز الحروف التي تخرج من الحلق.
تعدد الحروف التي تخرج من اللسان.
تذكر الحروف التي تخرج من الشفتين.
تعطي أمثلة على مخرج الخيشوم.
تنطق الحروف كلها بصورة صحيحة أثناء التالوة.
األفكار الكبرى (األفهام الباقية)
ستفهم الطالبة أن:

الفكرة الكبرى:
(المخارج جمع مخرج وهو المكان الذي يخرج منه
الحرف ويتميز عن غيره).
(األفهام الباقية):
 يخرج من الجوف ثالثة حروف وهي حروف المد
الثالثة وهي األلف والواو والياء .
 الحلق هو العضو الذي يلي الصدر وينتهي قرب
اللهاة.
 الخيشوم هو خرق األنف المنجذب إلى داخل الفم
المركب فوق سقفه ،وهو غير المنخر.

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 مد
ولين؟
كم مخرجاً للسان؟ وما عدد حروفه؟
سجلي من حفظك أمثلة على الحروف اآلتية مبينة مخارجها
(الهاء ،الواو ،الخاء ،القاف ،األلف).
حددي حروف مخرج حافة اللسان مع األضراس العليا،
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؟

”األخوة معلمين و معلمات “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
وبجميع طرق التحضير الحدثية
تحضير خماسي +مشروع الملك عبدهللا ” وحدات “ +االستراتيجيات (
)الحديثة  +مسرد
عروض باوربوينت
+
القرآن الكريم بالصوت والصوره
+
أوراق عمـــل
لاير = 150طباعة ملونة  +السي دي
لاير = 80طباعة أبيض وأسود  +السي دي
) للصف الواحد ( لاير = 20سي دي فقط
لاير = 20جميع مرفقات السي دي عن طريق االيميل
التوصيل داخل مدينة الرياض والخرج مجانا
 50لمن هم خارج مدينة الرياض والخرج يضاف قيمة االرسالية
للفيدكس المستعجل لاير
:لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c

ويمكنكم طلب توزيع المنهج او عينة
او الشراء عن طريق االيميل
من هذا الرابط
www.mta.sa/c
او
:للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
واتسب التحاضير
0555107025
0557977722
وهنا أرقام الحسابات للمعلمين خارج مدينة الرياض والخرج
البنك األهلي
مؤسسة التحاضير الحديثة
27949172000110
)اي بان (

SA0610000027949172000110
____________________________________
__________
مصرف الراجحي
مؤسسة التحاضير الحديثة
233608010954856
)اي بان (
SA5780000233608010954856
____________________________________
__________
ومن بنوك آخرى يمكنكم التحويل على احد هذا الحسابات
الرياض
سعد عبدالرحمن العتيبي
2052558759940
سامبا
سعد عبدالرحمن العتيبي
8001852539
البنك السعودي لإلستثمار
سعد عبدالرحمن العتيبي
0101001926001

لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز
الحربي في مدنهم االتصال بجوال المدير
0554466161

