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 القرآن الكريم . مقرر:اسم ال

 .  (605202) المقرر: رقم

   .ا ساعتان دراسيتان أسبوعي   ساعات المقرر:

  :المقرر أهداف

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

 . يحفظ الجزء السابع والعشرين من القرآن الكريمأن  -

 . أن يعمل بالقرآن الكريم يف جميع شؤونه -

 . أن يراجع كل األحكام التجويدية -

 . أن يتعرف الطالب على غريب الكلمات القرآنية -
 

 المقرر قائمة موضوعات
عدد 

 األسابيع
ساعات 
 التدريس

 2 األول .مقدمة تعريفية
 مع التكليف حبفظها. (25( إىل اآلية )1سورة البقرة: من اآلية ) تصحيح تالوة

 2 الثاين استنباط وتطبيق مجيع أحكام التجويد. .شرح غريب القرآن

البقرة  تصحيح تالوة سورة. (25( إىل اآلية )1تسميع سورة البقرة: من اآلية )
استنباط وتطبيق مجيع أحكام  .شرح غريب القرآن(. 39( إىل )26من اآلية )

 التجويد.
 2 الثالث

سورة البقرة: من  تصحيح تالوة (.39( إىل )26تسميع سورة البقرة: من اآلية )
استنباط  .شرح غريب القرآن. مع التكليف حبفظها (59( إىل اآلية )40اآلية )

 وتطبيق مجيع أحكام التجويد.
 2 الرابع

سورة البقرة: من ( . تصحيح 59( إىل اآلية )40من اآلية ) تسميع سورة البقرة:
استنباط  .شرح غريب القرآن. مع التكليف حبفظها (66( إىل اآلية )60اآلية )

 وتطبيق مجيع أحكام التجويد.
 2 اخلامس

سورة البقرة: تصحيح تالوة . (66( إىل اآلية )60من اآلية ) تسميع سورة البقرة:
 .شرح غريب القرآن. مع التكليف حبفظها (74اآلية )( إىل 67من اآلية )

 استنباط وتطبيق مجيع أحكام التجويد.
 2 السادس

 2 السابع مراجعة ملا سبق.(. 74( إىل اآلية )67تسميع سورة البقرة: من اآلية )
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 2 الثامن االختبار النصفي.

مع التكليف  (84( إىل اآلية )75سورة البقرة: من اآلية ) تصحيح تالوة
 2 التاسع استنباط وتطبيق مجيع أحكام التجويد. .شرح غريب القرآن. حبفظها

سورة البقرة: من تصحيح . (84( إىل اآلية )75من اآلية ) تسميع سورة البقرة:
استنباط  .شرح غريب القرآن. مع التكليف حبفظها (91( إىل اآلية )85اآلية )

 وتطبيق مجيع أحكام التجويد.
 2 العاشر

سورة البقرة:  تصحيح تالوة. (91( إىل اآلية )85من اآلية ) تسميع سورة البقرة:
 .شرح غريب القرآن. مع التكليف حبفظها (103( إىل اآلية )92من اآلية )

 استنباط وتطبيق مجيع أحكام التجويد.

احلادي 
 2 عشر

سورة تصحيح تالوة . (103( إىل اآلية )92من اآلية ) تسميع سورة البقرة:
شرح غريب . مع التكليف حبفظها (113( إىل اآلية )104البقرة: من اآلية )

 استنباط وتطبيق مجيع أحكام التجويد. .القرآن

الثاين 
 2 عشر

سورة  تصحيح تالوة. (113( إىل اآلية )104من اآلية ) تسميع سورة البقرة:
غريب . شرح مع التكليف حبفظها (126( إىل اآلية )114البقرة: من اآلية )

 استنباط وتطبيق مجيع أحكام التجويد. .القرآن

الثالث 
 2 عشر

سورة  تصحيح تالوة. (126( إىل اآلية )114من اآلية ) تسميع سورة البقرة:
شرح غريب . مع التكليف حبفظها (141( إىل اآلية )127البقرة: من اآلية )

 استنباط وتطبيق مجيع أحكام التجويد. .القرآن

الرابع 
 2 عشر

اخلامس  مراجعة ملا سبق.(. 141( إىل اآلية )127تسميع سورة البقرة: من اآلية )
 2 عشر

السادس  االختبار النهائي.
 2 عشر

 :المراجع

 . القرآن الكريم .1

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

 . محمد مخلوف

 . للشيخ محمد صادق قمحاوي ،الكريمالبرهان يف تجويد القرآن كتاب  .3
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 :األخرىالمراجع 

 . للمرصفي ،هداية القارئ إلى تجويد كالم الباريكتاب  .1

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

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

 

*     *     *     *     * 

 

 

 

 

 

 

 


