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 القرآن الكريم . مقرر:اسم ال

  . (605201) المقرر: رقم

 .  اأسبوعي   ساعتان دراسيتان ساعات المقرر:

 أهداف المقرر:

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

 . أن يحفظ الجزء التاسع والعشرين من القرآن الكريم -

 . يع شؤونهأن يعمل بالقرآن الكريم يف جم -

 . أن يتعرف الطالب على غريب الكلمات القرآنية -
 

 قائمة موضوعات المقرر
عدد 

 األسابيع
ساعات 
 التدريس

مع  (15) ( إىل اآلية1) سورة : امللك من اآلية تصحيح تالوة .مقدمة تعريفية
 2 األول .شرح غريب القرآن .التكليف حبفظها

سورة امللك  تصحيح تالوة .(15اآلية )( إىل 1سورة : امللك من اآلية )تسميع 
شرح  .تالوة سورة:الكهف. مع التكليف حبفظها ( إىل هناية السورة16من اآلية )

 خمارج احلروف.دراسة  .معاين املفردات
 2 الثاين

مع  سورة ن تصحيح تالوة .( إىل هناية السورة16سورة امللك من اآلية )تسميع 
صفات احلروف: دراسة  .شرح غريب القرآن .تالوة سورة: مرمي .التكليف حبفظها

 تعريفها ـ أقسامها ـ الصفات اليت هلا ضد.
 2 الثالث

 احلآقّةسورة: تصحيح تالوة  .( إىل هناية السورة16سورة امللك من اآلية )تسميع 
الصفات اليت دراسة  .شرح غريب القرآن .تالوة سورة طه. مع التكليف حبفظها

 ليس هلا ضد.
 2 الرابع

تالوة  .مع التكليف حبفظها املعارج سورة: تصحيح تالوة. سورة: احلآقّةميع تس
 إدغام املتماثلني.دراسة  .شرح غريب القرآن .األنبياء واحلج  :سوريت

 2 اخلامس

مع التكليف  ـ عليه السالم سورة نوح تصحيح تالوة .سورة:املعا رجتسميع 
إدغام دراسة  .يب القرآنشرح غر  .املؤمنون والنور :تالوة سوريت. حبفظها

 املتقاربني.
 2 السادس
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 2 السابع مراجعة عامة ملا سبق.تسميع سورة نوح ـ عليه السالم. 

 2 الثامن االختبار النصفي

. مع التكليف حبفظها تالوة سوريت: الفرقان والشعراء .سورة اجلن تصحيح تالوة
 إدغام املتجانسني واملتباعدين.دراسة  .شرح غريب القرآن

 2 التاسع

 النمل والقصص تالوة سوريت: .سورة املزملتصحيح تالوة . سورة اجلنتسميع 
 أقسام الوقف العامة.دراسة  .شرح غريب القرآن .مع التكليف حبفظها

 2 العاشر

مع التكليف  سورة املدثرتصحيح تالوة . سوريت: النمل والقصصسميع ت
أقسام دراسة . شرح غريب القرآن .سوريت: العنكبوت والرومتالوة  .حبفظها

 الوقف االختياري.

احلادي 
 عشر

2 

تالوة . مع التكليف حبفظها سورة القيامة تصحيح تالوة. سورة املدثرتسميع 
 تفخيم الراء وترقيقها.دراسة  .شرح غريب القرآن .سوريت: لقمان والسجدة

الثاين 
 عشر

2 

تالوة:  .اإلنسان مع التكليف حبفظهاسورة  حيح تالوةتص .سورة القيامةتسميع 
السكتات األربع املتفق عليها, دراسة  .شرح غريب القرآن .سورة األحزاب

 والسكتتان املختلف فيهما.

الثالث 
 2 عشر

 .مع التكليف حبفظها سورة املرسالتتصحيح تالوة . سورة اإلنسانتسميع 
 اة وقف  األلفات السبع الثابتدراسة  .آنشرح غريب القر  .تالوة سوريت: سبأ وفاطر

 واحملذوفة وصال .

الرابع 
 2 عشر

اخلامس  مراجعة عامة ملا سبق.تسميع سورة املرسالت. 
 عشر

2 

السادس  .االختبار النهائي
 عشر

2 

 :المراجع

 . القرآن الكريم .1

للشيخ حسنين  ،كلمات القرآنللراغب األصفهاين، أو كتاب  ،غريب القرآنكتاب  .2

 . مخلوف محمد

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

 . للمرصفي ،هداية القارئ إلى تجويد كالم الباريكتاب  .1

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

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