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 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 إمامًا 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.
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 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
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2
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21
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توزٌع منهج مادة التجوٌد
األسبوع

التارٌخ

الدروس

من

إلى

1

األحد 2543 / 23 / 33

الخمٌس 2543/ 23 / 37

المد

2

/ 23 / 33

3
4

األحد
2543
األحد 2551 / 2 / 7

الخمٌس 2551 / 2 / 4

المد 3

الخمٌس 2551 / 2 / 21

األحد 2551 / 2 / 24

الخمٌس 2551 / 2 / 21

حروف المد
حروف المد 3

5

األحد 2551 / 2 / 31

الخمٌس 2551 / 2 / 35

أقسام المد

6

األحد 2551 / 2 / 31

الخمٌس 2551 / 3 / 3

أنواع المد الفرعً

7

األحد 2551 / 3 / 6

الخمٌس 2551 / 3 / 3

مراجعة

8

األحد 2551 / 3 / 23

الخمٌس 2551 / 3 / 27

المد المتصل

9

األحد 2551 / 3 / 23

الخمٌس 2551 / 3 / 34

المد المتصل 3

11

األحد 2551 / 3 / 37

الخمٌس 2551 / 3 / 41

المد المنفصل

11

األحد 2551 / 4 / 4

الخمٌس 2551 / 4 / 1

المد المنفصل 3

12

األحد 2551 / 4 / 21

الخمٌس 2551 / 4 / 25

المد العارض للسكون

13

األحد 2551 / 4 / 21

الخمٌس 2551 / 4 / 32

المد الالزم

14

األحد 2551 / 4 / 35

الخمٌس 2551 / 4 / 32

المد الالزم الكلمً

15

األحد 2551 / 5 / 3

الخمٌس 2551 / 5 / 7

17-16

األحد 2551 / 5 / 3

الخمٌس 2551 / 5 / 31

مالحظات

المد الالزم الحرفً
درس تطبٌقً شامل ألنواع
المدود
االختبار النهائً
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المادة :علم التجوٌد
العنوان :الوحدة األولى
الصف :السادس االبتدائً – مدارس تحفٌظ القرآن الكرٌم
الموضوع :علم التجوٌد
– الفصل الدراسً الثانً
الفترة الزمنٌة :
الخطوة األولى :تحدٌد نتائج التعلم المرغوبة.
األهداف الرسمٌةٌ :توقع من التلمٌذة بعد دراسة هذه الوحدة أن:
 تذكر المقصود بالمد ورسمه.
 تمٌز مواضع المد.
 تبٌن حروف المد وشروطها.
 تمثل لكل حرف من حروف المد.
 تحدد قسمً المد.
 تفرق بٌن المد األصلً والمد الفرعً.
 تبرز أنواع المد الفرعً.
 توضح حكم ومقدار المد المنفصل.
 تحدد معنى المد العارض للسكون.
األسئلة األساسٌة:
األفكار الكبرى (األفهام الباقٌة)
سٌفهمن التلمٌذات أن:
الفكرة الكبرى:
( المد هو إطالة الصوت بأحد حروف المد  ،أو بأحد
حرفً اللٌن ).
 ما تعرٌف المد؟
(األفهام الباقٌة):
ٌ نقسم المد إلى قسمٌن ،ما هما؟
ٌ نقسم المد إلى قسمٌن :القسم األول  :المد
 هاتً لكل حرف من حروف المد مثالٌن فٌهما مد
األصلً ( الطبٌعً) وهو الذي ال ٌتوقف على
متصل.
سبب ،والقسم الثانً :المد الفرعً وهو الذي
 عرفً المد المتصل.
ٌتوقف على سبب من همز أو سكون.
 عرفً المد المنفصل.
ٌ نقسم المد الفرعً إلى قسمٌن :القسم األول :ما
 ما حكم المد المتصل؟ وما مقداره؟
سببه الهمز وهو نوعان :المد المتصل والمد
المنفصل ،والقسم الثانً :وهو الذي ٌتوقف على  عرفً المد العارض للسكون.
سبب من همز أو سكون وهو نوعان :المد الالزم ٌ نقسم المد الالزم إلى قسمٌن ،ما هما؟
 عرفً المد الالزم الحرفً.
والمد العارض للسكون.
 المراد بالمد المنفصل :أن ٌأتً حرف المد فً
آخر الكلمة والهمزة فً أول الكلمة التً بعدها.
 المد الالزم الكلمً أن ٌأتً بعد حرف المد سكون
أصلً فً كلمة واحدة.
المعرفة والمهارات الرئٌسة التً ستكتسبها التلمٌذات بعد تعلُّم الوحدة
ستكون التلمٌذة قادرة على...
ستعرف التلمٌذات .....:
 ذكر المقصود بالمد ورسمه.
 المد.
 التمٌٌز مواضع المد.
 حروف المد.
 بٌان حروف المد وشروطها.
 أقسام المد.
 تحدٌد قسمً المد.
 أنواع المد الفرعً.
 التفرٌق بٌن المد األصلً والمد الفرعً.
 المد المتصل.
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 إبراز أنواع المد الفرعً.
 توضٌح حكم ومقدار المد المنفصل.
 ما تعرٌف اإلخفاء الحقٌقً؟

 المد المنفصل.
 المد العارض للسكون.
 المد الالزم.
 المد الالزم الكلمً.
 المد الالزم الحرفً.
 تدرٌبات عملٌة على أحكام الممدود تالوة.
الخطوة الثانٌة :تحدٌد البراهٌن واألدلة على تحقق نواتج التعلم
المهمات األدائٌة:
 بعد نهاٌة هذه الوحدة عن علم التجوٌد تتمثل مهمتك فً كتابة بحث عن أنواع المد الفرعً .
المحكات الرئٌسٌة:
 من خالل أنه ( مبتدئ  ،نام  ،كفء  ،متمٌز ) .
أدلة أخرى:
 من خالل األدلة األخرى (مثال :اختبارات قصٌرة  ،التذكٌر األكادٌمً  ،اختبارات طوٌلة  ،المفكرات )"...
سٌعرضن التلمٌذات مدى تحصٌلهن للنتائج المرغوبة.....
الخطوة  :4خبرات التعلٌم والتعلم
األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌة:
 سأبدأ بسؤال تمهٌدي (ما المقصود بالمد؟).
 أقدم األسئلة األساسٌة و أناقش المهمات األدائٌة الختامٌة للوحدة ( علم التجوٌد).
 مالحظةٌ /تم تقدٌم المصطلحات األساسٌة عند حاجة األنشطة التعلٌمٌة لها والمهمات األدائٌة ( المد – المد
الفرعً – المد المتصل – المد المنفصل – المد العارض للسكون – المد الالزم الكلمً – المد الالزم
الحرفً.)...
ْ
ْ
َ
َ
ضونَ (َ )2ما
ِسا ُب ُه ْم َو ُه ْم فًِ غفل ٍة ُم ْع ِر ُ
اس ح َ
 أطلب من التلمٌذات تالوة اآلٌة الكرٌمة التالٌة " اق َت َر َ
ب لِل َّن ِ
َ
ً
َ
ُ
َ
َّ
ُ
َ
س ُّروا ال َّن ْج َوى الذٌِنَ ظل ُموا
ٌَأْتٌِ ِه ْم مِنْ ذ ِْك ٍر مِنْ َر ِّب ِه ْم ُم ْحدَ ٍ
اس َت َم ُعوهُ َو ُه ْم ٌَ ْل َع ُبونَ ( )3ال ِه ٌَة قلو ُب ُه ْم ۗ َوأ َ
ث إِ َّال ْ
َهلْ َٰ َه َذا إِ َّال َب َ
الس ْح َر َوأَ ْن ُت ْم ُت ْبصِ ُرونَ ( ،")4ثم أقوم بطرح السؤال التالً علٌهن  :اذكري
ش ٌر ِم ْثلُ ُك ْم ۖ أَ َف َتأْ ُتونَ ِّ
حروف المد  ،تقوم التلمٌذات بالتناقش والتباحث فٌما بٌنهن بغرض التوصل إلجابة دقٌقة للسؤال محل
النقاش.
 أقدم للتلمٌذات بروشور ٌتحدث عن المد وحروفه  ،أطلب من التلمٌذات قراءة البروشور قراءة جٌدة
ومتأنٌة ومن ثم التناقش فٌما بٌنهن بغرض توضٌح أقسام المد.
 أقدم للتلمٌذات فٌدٌو تعلٌمً عن المد الطبٌعً ،تشاهد التلمٌذات العرض بتركٌز وانتباه  ،ومن ثم ٌقمن
بمناقشته فً محاولة منهن لتوضٌح سبب تسمٌة المد الطبٌعً بهذا االسم ،مع توضٌح الهدف من مشاهدة
العرض وشرح األهداف التربوٌة المستهدفة من وراء العرض.
 أقدم للتلمٌذات خرٌطة مفاهٌم عن المد الفرعً ،أطلب من التلمٌذات قراءة الخرٌطة بطرٌقة علمٌة تعتمد
على تحلٌل المعلومات التً وردت بها من خالل إستٌعاب العالقات بٌن العناوٌن الرئٌسة والفرعٌة للخروج
بمفهوم شامل عن أنواع المد الفرعً.
ٌ ستمعن التلمٌذات إلى محاضرة ألحد كبار العلماء ٌتحدث عن المد المتصل ،ثم أقوم بطرح عدة أسئلة
للمناقشة منها :ما حكم المد المتصل؟ ،أكلف التلمٌذات بالتناقش فٌما بٌنهن بغرض التوصل إلجابة دقٌقة
للسؤال محل النقاش مع توضٌح الهدف من تلك المحاضرة ومبرراتها.
ٌ عملن التلمٌذات فً شكل تعاونً فٌما بٌنهن لجمع المادة العلمٌة الالزمة لكتابة مقال عن المد المنفصل
وحكمه ومقداره ،تصنف التلمٌذات أنفسهن إلى مجموعتٌن تقوم األولى بجمع المادة العلمٌة وتقوم الثانٌة
بصٌاغتها فً مقال بشكل منظم ودقٌق.
 أعرض على التلمٌذات فٌلم وثائقً ٌوضح أنواع المد الالزم ،أكلف التلمٌذات بعد االنتهاء من مشاهدة
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الفٌلم بكتابة تقرٌراً عن أهم المعلومات التً وردت فً الفٌلم والتً تخدم الهدف التربوي المخطط له.
 أطلب من التلمٌذات كتابة بحث عن أنواع المد الفرعً ،مع توضٌح الهدف من كتابة البحث ومبرراته.
 أختتم الوحدة بتقٌٌم ذاتً للتلمٌذات فً تلك الوحدة.

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
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اٌرٛص ً١داخً ِذٕ٠ح اٌز٠اض ٚاٌخزج ِدأا
ٌّٓ ُ٘ خارج ِذٕ٠ح اٌز٠اض ٚاٌخزج ٠عاف لّ١ح االرطاٌ١ح 50
لاير ٌٍ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
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ٕ٘ٚ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
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0101001926001
ٌألخٛج أصحاب اٌّىرثاخ اٌزاغث ٓ١ف ٟأْ ٠ىٛٔٛا ٚوالء ٌرحاظ١ز
فٛاس اٌحزت ٟفِ ٟذٔ ُٙاالذصاي تدٛاي اٌّذ٠ز
0554466161

.

