.......

المناهج والمقررات

(مرحلت التجىيد الثاويت )

- 1انًُٓبج اندراسً .
 يقزر انقزآٌ انكزٚى (انذفظ ٔانزالٔح).
 يقزر انزجٕٚذ .
 - 2طٛز انذهقخ .
- 3أطهٕة انزقٕٚى ٔرٕسٚغ انذرجبد .
- 4يزبثؼخ انذارط. ٍٛ
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.................... ..

بسم اهلل و احلمد هلل و الصالة و السالم على رسول اهلل

مقدمة
القرآن الكرين

 :كُٕسِ ثًُٛخ يذخٕرح ال رُفذ ٔ نٕ كثز انًغززفٌٕ ،

ٔيؼ ُّٛثز كزٚى غشٚز ال ُٚضت  ٔ ،نٕ كثز انشبرثٌٕ  ٔ ،ظالنّ يًزذح
ٔاطؼخ ال رشٔل ٔ ،نٕ رٕافذ ػهٓٛب انًزفٛئٌٕ ٔ ،إَٔارِ يشؼخ ال رخجٕ ٔ ،نٕ
طبل ػهٓٛب انشيٍ ٔ ،ايزذد ثٓب انظٌُٕ
فٕٓ أشجّ يب ٚكٌٕ ثى

دطخ رٕنٛذ نهطبقخ انكٓزثٛخ

 ..رغذ٘ يذُٚخ فٓٛب

يصبَغ
ٔثٕٛد ٔشٕارع ٔ ...
ٔ الثذ نك ٙرذٔر اٜالد  ٔ ،رضبء انشٕارع ٔانجٕٛد ..
يٍ قٛبو انفُ ٍٛٛثًذ انكبثالد يٍ (يذطخ انزٕنٛذ) إنٗ (أيبكٍ االطزخذاو)
ٔإال ظهذ انًذُٚخ يذزٔيخ يٍ انطبقخ ..يغ أَٓب رذزضٍ يذطخ نزٕنٛذ انطبقخ..
ْكذا َ :ذٍ يغ انقزآٌ  :يصذر ( :انذٛبح ٔانٓذاٚخ) نإلَظبٌ

قبل رؼبنٗ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ
انشٕرٖ ٥٢ :

ٔانزٔح ثطجؼّ ُ٘دٔ ، ٗٛانُٕر ثطجؼّ ٓٚذ٘ ..
ٔانجًؼٛخ انشزػٛخ  ..رذبٔل ثٓذِ انذهقبد انقزآَٛخ
يذ أطالك انزٕصٛم ث( ٍٛيذطخ انزٕنٛذ ) ٔ(انًبكُٛبد انًؼطهخ ) ٔ (انشٕارع
انًظهًخ)
ثؼٛذاً ػٍ رفزٚؼبد انًزخصص ٔ ، ٍٛيؼضالد انًزجذز.. ٍٚ
ٔثشكم ثظٛط ٔطزٚغ ُٚبطت طجٛؼخ ػصزَب انًزجذد ..
-2-

ن المقرر الدراسي

1

الكتاب المقرر

-

2

الوحدات
التعليمية

الهسبة
المئوية

14:18

%55

42:54

% 45

56:72

% 100

ػذد انظبػبد )7٢( :طبػخ دراطٛخ ٔرذرٚجٛخ كذذ أقصٗ ( ،طبػزبٌ /نقبء).
( ) ٥6طزّ ٔخًظٌٕ طبػخ كذذ أدَٗ .
انـيــــــــــــدح  9 :شٕٓر ف ٙدبنخ  (:نقبء ٔادذ  /أطجٕع )
أرثؼخ أشٓز َٔصف ف ٙدبنخ ( :نقبءاٌ /أطجٕع )
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(أ) مقرر :

الىدف من تدريس وذا المقرر :

 -1انزشجٛغ ػهٗ دفظ انقزآٌ انكزٚى  ٔ ،انززغٛت ف. ّٛ
 -٢رطجٛق أدكبو انزجٕٚذ ػهٗ يب ٚزى دفظّ .
 -3رثجٛذ يجذأ ضزٔرح انزهق ٙػٍ شٛخ ..
كًب قٛم ( :ال رأخذ انقزآٌ يٍ وُ صذف)ٙ
مفردات المقرر:

دفظ (يغ رفظٛز يخزصز) نألجشاء انخًظخ األخٛزح (يٍ األدقبف نهُبص)
مقرر التالوة :

يٍ ( انؼُكجٕد ) إن ٙآخز (األدقبف ).
الكتاب المقرّر :

 .1انزفظٛز انٕطٛط – نًجًغ انجذٕس اإلطاليٛخ .
 .٢كهًبد انقزآٌ – نًخهٕف .
المراجع المساعدة :

 رٛض٘ر انكزٚى انزدًبٌ – نهظؼذ٘ . انقٕاػذ انذْجٛخ نذفظ انقزآٌ انكزٚى . -فٍ انزذثز ف ٙانقزآٌ انكزٚى – نهذكزٕر /ػصبو انؼٕٚذ .
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الىدف من تدريس وذا المقرر :

 رصذٛخ انزالٔح ٔصٌٕ انهظبٌ ػٍ انهذٍ ٔ يزاػبح أدكبو انزجٕٚذ انزئٛظٛخ
ػُذ رالٔح كزبة اهلل ػش ٔجم
مقرر الدراسة :
الشهر

األسبوع

املوضوع

الشهر األول
الشهر الثاني

الشهر الثالث
الشهر الرابع

األول
الثاني
الثالث
الرابع
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احلفظ

التالوة

الشهر اخلامس

األول
الثاني
الثالث
الرابع

الشهر السادس

األول
الثاني
الثالث
الرابع

الشهر السابع

األول
الثاني
الثالث
الرابع

الشهر الثامن

األول
الثاني
الثالث
الرابع

الشهر التاسع

األول
الثاني
الثالث
الرابع
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مالحظات :
بعبنً (تقزبً)ًٌٔ ..كٍ انتصزف فٍّ بًب ٌتُبسب يع ظزٔف انحهقت
ِ
- 1انجدٔل
ٔ ..طبٍعت اندارسٍٍ  ،يع ضزٔرة ضبط (انُٓبٌت) نتٕحٍد االيتحبَبث .
ُْ- 2بك يزاجعبث كثٍزة ًٌ ،كٍ يٍ خالنٓب تدارك أي درص نى ٌأخذ حقّ فً
انشزح .
الكتاب املقرر ...
 انًَّٙطز ف ٙأدكبو انزجٕٚذ – نهذكزٕر  /غبَى قذٔر٘ انذًذ .املراجع املساعدة :
 انًُٛز ف ٙأدكبو انزجٕٚذ – نجًؼٛخ رذفٛظ انقزآٌ انكزٚى ثبألردٌ . غبٚخ انًزٚذ ف ٙػهى انزجٕٚذ  .نهشٛخ  /ػطٛخ قبثم . انجزْبٌ ف ٙرجٕٚذ انقزآٌ – نهشٛخ /قًذبٔ٘ . أدكبو قزاءح انقزآٌ انكزٚى – نهشٛخ  /يذًٕد خهٛم انذصز٘ . -انزجٕٚذ انًصٕر – نهذكزٕر  /أ ًٍٚطٕٚذ .
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الحفظ

الحضىر
والمشاركت امتحاواث فصليت

درجت التجىيد
امتحان وظري
وهائي

امتحان تالوة



حكم

أداء
زمه
إخفاء

10

زمه

حكم

5

مقدار

حكم

5



أداء مرتبت

همس
ك ،ث
ساكىت

10

شدة
ج

تىسط
له
عمر

5

رخاوة قلقلت

5

2

3



-

جلنة االختبار
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2

1

2

مالحظات :
درجت انُجبح ال تقم عٍ .% 70
عدد اندارسٍٍ  )25( ..ثالثٌٕ (كحد أقصى) .
ٔ ( )7سبعت (كحد أدَى)

 تسًٍع اٌَبث انسببقت .
 إعطبء آٌبث انحفظ بتالٔتٓب يٍ انًعهى أٔالً.
تفسٍز اٌَبث تفسٍزاً إجًبنٍبً  ،يع بٍبٌ يب يُستُبط يُٓب يٍ فٕائد ٔأحكبو تٓىّ اندارص
حٍبث .
ِ
ٔتفٍدِ فً
انتالٔة انتزدٌدٌت يٍ اندارصٌٍ يع انًعهى –
يع يزاعبة أال تأخذ أكثز يٍ ربع سبعت .
شزح درص انتجٌٕد (يٍ  15إنً 20دقٍقت فقط) ٔ ،عهى انًعهى ربط اندرص انحبنً
ببنسببق .
انتالٔة ٔانتطبٍق نًب أُخذ يٍ أحكبو ٔ ،تصٌٕب أخطبء اندارصٌٍ تصٌٕببً دقٍقبً فًٍب
درصِٔ يٍ أحكبو فقط ٔ ،اإلشبرة إنً أخطبئّو فًٍب عداْب نهعهى.
تقٌٕى اندارصٌٍ فً انحفظ ٔانتالٔة ٔ ،تدٌُّٔ فً سجم الو تببعت .
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ٌ قِّٕو انًعهى دارسٍّ كم حصت  :حفظبً ٔتالٔةً ٔتجٌٕداً ٌُٔ ،دٌٔ تقدٌزِ فً سجم
يتببعت اندارسٍٍ .
ٌ قٕو انًعهى بعًم ايتحبَبث قصٍزة – ال تشٌد عٍ ايتحبٍٍَ فً انفصم اندراسً
انٕاحد – األٔل يًُٓب بعد شٓز ٔ ،انثبًَ بعد شٓز آخز .
 يُعهى انًعهى دارسٍّ بًٕاعٍد االيتحبَبث انقصٍزة ؛ حتى ٌتسُى نهدارص
اليزاجعت انُبفعت ٔ ،ال بد أٌ ٌأخذ انًعهى بعٍٍ االعتببر أٌ تكٌٕ االيتحبَبث :
 - 1ثالثت أسئهت أٔ أقم .

ٔ -2اضحت ٔغٍز يُزبكت.

 - 3قصٍزة ْٔبدفت

 -4ال تتجبٔس يدتٓب انعشز دقبئق.
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