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 .القرآن الكريم  مقرر:اسم ال

  (.605101) المقرر: رقم

 . اأسبوعي   دراسيتان ساعتان :المقررساعات 

 :المقرر أهداف

 أن يربط الطالب بكتاب اهلل العزيز، وتحبيبه إليه، وتعويده تالوته.  -

 أن يحفظ الجزء الثالثين من القرآن الكريم. -

 أن يعمل بالقرآن الكريم يف جميع شؤونه. -

 أن يتعرف الطالب على غريب الكلمات القرآنية. -
 

 المقرر قائمة موضوعات
عدد 

 األسابيع
ساعات 
 التدريس

غريب شرح  .مع التكليف حبفظها سورة: النبأتصحيح تالوة  .مقدمة تعريفية
 2 األول أحكام النون الساكنة والتنوين )اإلظهار واإلدغام(دراسة  القرآن.

. تالوة مع التكليف حبفظها النازعات حيح تالوة سورةتص،  سورة: النبأ تسميع 
دراسة أحكام النون الساكنة . غريب القرآنمن سورة :يس إىل سورة ص. شرح 

 .(قالب واإلخفاء احلقيقياإلوالتنوين )
 2 الثاين

. تالوة مع التكليف حبفظها سورة عبستصحيح تالوة . سورة النازعاتتسميع 
أحكام امليم دراسة . شرح غريب القرآنلت. من سورة: الزمر إىل سورة فص

 الساكنة.
 2 الثالث

مع التكليف  سوريت: التكوير واالنفطارتصحيح تالوة . سورة عبستسميع 
 دراسة .شرح غريب القرآن. تالوة من سورة الشورى إىل سورة الدخان. حبفظها

 حكم امليم والنون املشددتني.
 2 الرابع

 سوريت: املطففني واالنشقاقتصحيح تالوة . طارسوريت: التكوير واالنفتسميع 
شرح غريب . تالوة من سورة اجلاثية إىل سورة الفتح. مع التكليف حبفظها

 تفخيم الالم وترقيقها من لفظ اجلاللة.دراسة  .القرآن
 2 اخلامس

مع  سوريت: الربوج والطارق تصحيح تالوة. سوريت: املطففني واالنشقاقتسميع 
. شرح غريب القرآنتالوة من سورة احلجرات إىل سورة الطور. . التكليف حبفظها

 2 السادس
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 الالم الشمسية والالم القمرية.دراسة 
 2 السابع مراجعة عامة ملا سبق.تسميع سوريت: الربوج والطارق. 

 2 الثامن االختبار النصفي.

مع  سوريت األعلى والغاشية. تالوة من سورة: النجم إىل احلشر تصحيح تالوة
 2 التاسع املّد الطبيعي.دراسة . شرح غريب القرآن. التكليف حبفظها

مع التكليف  سوريت الفجر والبلدتصحيح تالوة . سوريت األعلى والغاشيةتسميع 
دراسة . شرح غريب القرآن. تالوة من سورة املمتحنة إىل سورة التحرمي. حبفظها

 املد املتصل وحكمه.
 2 العاشر

 من سورة: الشمس إىل سورة التني تصحيح تالوة. ر والبلدسوريت الفجتسميع 
 .شرح غريب القرآن. تالوة من سورة امللك إىل سورة املدثر. مع التكليف حبفظها

 املّد املنفصل وحكمه.دراسة 

احلادي 
 عشر

2 

من سورة العلق إىل  تصحيح تالوة. من سورة: الشمس إىل سورة التنيتسميع 
شرح .تالوة من سورة القيامة إىل سورة التكوير. حبفظهامع التكليف  سورة البينة

 املّد العارض للسكون.دراسة . غريب القرآن

الثاين 
 2 عشر

من سورة الزلزلة إىل سورة تصحيح تالوة . من سورة العلق إىل سورة البينةتسميع 
شرح . تالوة: من سورة االنفطار إىل سورة الليل، مع التكليف حبفظها الفيل

 املّد الالزم الكلمي.دراسة . رآنغريب الق

الثالث 
 2 عشر

من سورة قريش إىل سورة  تصحيح تالوة. من سورة الزلزلة إىل سورة الفيلتسميع 
شرح . تالوة من سورة: الضحى إىل سورة الناس. مع التكليف حبفظها الناس

 املّد الالزم احلريف.دراسة  .غريب القرآن

الرابع 
 عشر

2 

اخلامس  مراجعة عامة ملا سبق.إىل سورة الناس.  تسميع من سورة قريش
 عشر

2 

السادس  االختبار النهائي.
 عشر

2 
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 :المراجع

 . القرآن الكريم .1

 للشيخ حسنين  ،كلمات القرآن، أو كتاب للراغب األصفهاين ،غريب القرآناب كت .2

 محمد مخلوف.

 . للشيخ محمد صادق قمحاوي ،البرهان يف تجويد القرآن الكريمكتاب  .3

 

 :األخرىالمراجع 

 . للمرصفي ،الباري هداية القارئ إلى تجويد كالمكتاب  .1

 . محمود علي بسه خللشي ،العميد يف علم التجويد .2

 . للشيخ محمد مكي نصر ،القول المفيد يف علم التجويد نهاية .3
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