
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1القران الكريم  انًمزر:اسى 

 6820101-2 انًمزر:ريش 

 انبزَايج:
فً برنامج بكالورٌوس اللغة العربٌة  والحاسب االلً والعلوم  ممقرر عا

 األساسٌة بالكٌة الجامعٌة بأضم

 قسم اللغة العربٌة انعهًٍ:انمسى 

 الكلٌة الجامعٌة بأضم ـ  انكهُت:

 جامعة أم القرى انًؤسست:
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 انًحتىَاث
 3 ........................................................................................................ أ. انتعزَف بانًمزر انذراسٍ:

 4 ............................................................................................. هذف انًمزر ويخزجاته انتعهًُُت: -ب

 4 ..................................................................................................................... لعبم للومشس:ىصف اال. 1

 4 ..................................................................................................................... . الهذف الشئُظ للومشس2

 خطأ! اإلشارة انًزجعُت غُز يعّزفت. ......................................................................... . هخشجبد الزعلن للومشس:3
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 7 ................................................................................................................... ح. اعتًاد انتىصُف
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  انذراسٍ:انتعزَف بانًمزر أ. 

انساعاث . 1

 3انًعتًذة:

 

 انًمزرَىع . 2

   أخشي  هزطلت لغن   لُخهزطلت ك   هزطلت جبهعخ أ.

    اخزُبسٌ -  إججبسٌ ب.

 انًستىي  َمذو فُه انًمزر انذٌ/ انًستىي  انسُت. 3

 انسُه األونً )يستىي ثاٍَ(

 

 ر ال َىجذ. انًتطهباث انسابمت نهذا انًمز4

 

 

  ال َىجذانًتطهباث انًتشايُت يع هذا انًمزر . 5

 

 

 

 )اخزش كل هب ٌَطجك(ًَط انذراست . 6

 انُسبت  عذد انساعاث انتذرَسُت انذراست ًَط و

 %011 22 انًحاضزاث انتمهُذَت 1

  ال َىجذ انتعهُى انًذيج  2

  12  اإلنكتزوٍَانتعهُى  3

  ال َىجذ  عٍ بعذانتعهُى  4

    أخزي 5
 

 

 هغزىي الفصل الذساعٍ( )علً انتعهى انفعهُت نهًمزر ساعاث. 7

 ساعاث انتعهى انُشاط و

 االتصالساعاث 

 32 هحبضشاد 1

  إعزىدَىأو هعول  2

  إضبفُخدسوط  3

  رزكش()ي أخش 4

  اإلجًانٍ 

 ساعاث انتعهى األخزي*

  عبعبد االعززكبس 1

  الىاججبد 2

  الوكزجخ 3

  الوشبسَع /إعذاد الجحىس 4

  ()رزكشأخشي  5

  اإلجًانٍ 
، وَشيول رلي : جوُيع أًشيطخ اليزعلن، هضيل: عيبعبد االعيززكبس، للوميشسهٍ همذاس الىلذ الوغزضوش فٍ الٌشبطبد الزيٍ رغيهن فيٍ رحمُيك هخشجيبد اليزعلن * 

 إعذاد الوشبسَع، والىاججبد، والعشوض، والىلذ الزٌ َمضُه الوزعلن فٍ الوكزجخ
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 انتعهًُُت:انًمزر ويخزجاته  هذف -ب

 هًمزر:انعاو نىصف ان. 1

 أن ٌربط الطالب بكتاب هللا العزٌز، وتحبٌبه إلٌه، وتعوٌده تالوته.
 من القرآن الكرٌم.تبارك أن ٌحفظ الجزء 

 أن ٌعمل بالقرآن الكرٌم فً جمٌع شؤونه.
 أن ٌتعرف الطالب على غرٌب الكلمات القرآنٌة.

 
 

  انهذف انزئُس نهًمزر. 2

رالوح الجضء الضالصىى هي المشاى الكشَن رالوح هزمٌه و القران الكري آٌاتضبط اللسان عن اللحن فً 

  وحفظ الغىس
 

 

 

 

 

 

 موضوعات المقرر
  

 الموضوعات التً  ٌنبغً تناولها:-0

ساعات  عدد األسابيع قائمة الموضوعات
 التدريس 

دراسة مقدمة تعرٌفٌة. تصحٌح تالوة سورة: النبأ مع التكلٌف بحفظها. شرح غرٌب القرآن. 
 أحكام النون الساكنة والتنوٌن )اإلظهار واإلدغام(

 2 األول

تسمٌع سورة: النبأ ،  تصحٌح تالوة سورة النازعات مع التكلٌف بحفظها. تالوة من سورة  
:ٌس إلى سورة ص. شرح غرٌب القرآن. دراسة أحكام النون الساكنة والتنوٌن )اإلقالب 

 واإلخفاء الحقٌقً(.

 2 الثانً

سورة النازعات. تصحٌح تالوة سورة عبس مع التكلٌف بحفظها. تالوة من سورة:  تسمٌع 
 الزمر إلى سورة فصلت. شرح غرٌب القرآن. دراسة أحكام المٌم الساكنة.

 2 الثالث

تسمٌع سورة عبس. تصحٌح تالوة سورتً: التكوٌر واالنفطار مع التكلٌف بحفظها. تالوة  
شرح غرٌب القرآن. دراسة حكم المٌم والنون  من سورة الشورى إلى سورة الدخان.

 المشددتٌن.

 2 الرابع

تسمٌع سورتً: التكوٌر واالنفطار. تصحٌح تالوة سورتً: المطففٌن واالنشقاق مع التكلٌف  
بحفظها. تالوة من سورة الجاثٌة إلى سورة الفتح. شرح غرٌب القرآن. دراسة تفخٌم الالم 

 وترقٌقها من لفظ الجاللة.

 2 الخامس

تسمٌع سورتً: المطففٌن واالنشقاق. تصحٌح تالوة سورتً: البروج والطارق مع التكلٌف 
بحفظها. تالوة من سورة الحجرات إلى سورة الطور. شرح غرٌب القرآن. دراسة الالم 

 الشمسٌة والالم القمرٌة.

 2 السادس

 2 السابع تسمٌع سورتً: البروج والطارق. مراجعة عامة لما سبق.

 2 الثامن االختبار النصفً.  

تصحٌح تالوة سورتً األعلى والغاشٌة. تالوة من سورة: النجم إلى الحشر مع التكلٌف 
 بحفظها. شرح غرٌب القرآن. دراسة المّد الطبٌعً.

 2 التاسع

تسمٌع سورتً األعلى والغاشٌة. تصحٌح تالوة سورتً الفجر والبلد مع التكلٌف بحفظها. 
ممتحنة إلى سورة التحرٌم. شرح غرٌب القرآن. دراسة المد المتصل تالوة من سورة ال

 وحكمه.

 2 العاشر

تسمٌع سورتً الفجر والبلد. تصحٌح تالوة من سورة: الشمس إلى سورة التٌن مع التكلٌف 
بحفظها. تالوة من سورة الملك إلى سورة المدثر. شرح غرٌب القرآن. دراسة المّد المنفصل 

 وحكمه.

 2 الحادي عشر

 2 الثانً عشرتسمٌع من سورة: الشمس إلى سورة التٌن. تصحٌح تالوة من سورة العلق إلى سورة البٌنة 
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مع التكلٌف بحفظها.تالوة من سورة القٌامة إلى سورة التكوٌر. شرح غرٌب القرآن. دراسة 
 المّد العارض للسكون.

لزلزلة إلى سورة الفٌل تسمٌع من سورة العلق إلى سورة البٌنة. تصحٌح تالوة من سورة ا
مع التكلٌف بحفظها. تالوة: من سورة االنفطار إلى سورة اللٌل، شرح غرٌب القرآن. 

 دراسة المّد الالزم الكلمً.

 2 الثالث عشر

تسمٌع من سورة الزلزلة إلى سورة الفٌل. تصحٌح تالوة من سورة قرٌش إلى سورة الناس 
إلى سورة الناس. شرح غرٌب القرآن.  مع التكلٌف بحفظها. تالوة من سورة: الضحى

 دراسة المّد الالزم الحرفً.

 2 الرابع عشر

 2 الخامس عشر تسمٌع من سورة قرٌش إلى سورة الناس. مراجعة عامة لما سبق.

 2 السادس عشر االختبار النهائً.

 

 

 

 تذرَس وانتمُُى:
 ُى ُانتم وطزقيخزجاث انتعهى نهًمزر يع كم يٍ استزاتُجُاث انتذرَس  ربط . 1

 التقييم تدريس المقرر استراتيجيات  مخرجات التعلم م

 المعرفة 1

1-1 
.أن ٌعرف الطالب كٌفٌة التالوة الصحٌحة للمقرر تصحٌح تالوة الطالب فً  

 .الفصل أمام زمالئه

سماع محفوظه لآلٌات المقرر 
.حفظها  

سماع تالوة 
الطالب فً كل 
محاضرة 

.وتقوٌمها  

رفة أحكام ومع الطالب حفظ المقدار المقررأن ٌستطٌع  1-2
.التجوٌد  

.م الحفظٌتقٌ   

 المهارات اإلدراكية 2
.جودة فً تالوة القرآن الكرٌمتمهارة ال 2-1  

إسماع الطالب تالوات نموذجٌة 
.لةمسجّ   

وضع معاٌٌر ٌتم 
من خاللها تقوٌم 
التالوة والحفظ 

وضبط أداء 
التجوٌد والقدرة 

على معرفة 
التجوٌد أحكام 

 .النظري

مهارة اإلدراك بوجود أحكام تجوٌد لها طرٌقة خاصة فً  2-2
.التطبٌق واألداء  

إسماع الطالب تالوات 
.زمالئهم  

 

 ؤولية ستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

.التدرٌس بطرٌق المجموعات مهارة تحمل المسؤولٌة الفردٌة بأداء الواجبات المكلف بها. 3-1  المالحظة 
 المباشرة.

مهارة تحمل النقد  مهارة المشاركة فً فرق العمل الجماعً. 3-2
 فً أثناء المناقشة وتصحٌح الخطأ فً التالوة.

تصحٌح تالوات بعضهم 
عمل فرق بحثٌة من .البعض

.الطالب  

 التقٌٌم الذاتً.

  تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

التواصل بٌن المعلم وطالبه عن طرٌق وسائل مهارة  4-1
سماع اآلٌات من بعض القراء  االتصال الحدٌثة.

المعروفٌن أو من مدرس المقرر 
تالوة اآلٌات نظراً .عدة مرات

.عدة مرات  

مالحظة المعلم 
.على الطالب  

مهارة االستماع إلى قراء العالم اإلسالمً المجّودٌن عن  4-2
مهارة التالوة الصحٌحة من خالل طرٌق الوسائل الحدٌثة. 

.دٌنالتواصل مع القراء المجوّ   

المعلومات عن طرٌق تبادل 
البرٌد اإللكترونً أو اإلسكاٌب 
 ونحوهما من وسائل االتصال.

مالحظة الطالب 
.على بعضهم  
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 حركية -مهارات النفسال 5

   ال توجد 5-1

   ال توجد 5-2

 

 الدراسً:خالل الفصل مهام تقوٌم الطلبة جدول  .0

 خطابة، ،كتابة مقال ،: اختبار، مشروع جماعيمثالالتقويم المطلوبة ) مهام م
 ......الخ(مالحظةتقديم شفهي، 

األسبوع 
 لتسليمهالمحدد 

يم ينسبته من التق
 النهائي

 %01 مستمر  التقوٌم المستمر + واجبات صغٌرة  0

 %21 التاسع اختبار نصفً 2

 %01 الثانً عشر كتابة بحث أو تقرٌر 3

 %61 السادس عشر االختبار النهائً 4

5    

6    
 

 

 انطالبٍ:األكادًٍَ وانذعى  اإلرشادأَشطت  -هـ 

الساعات المكتبٌة مكتوبة أمام حجرة األستاذات الستقبال الطالبات، وتقدٌم الدعم واإلرشاد 
 والتوجٌه

 

 
  وانًزافك:يصادر انتعهى  –و 
 انتعهى:يصادر لائًت . 1

 نهًمزر انًزجع انزئُس

 
  القران الكرٌم 

 

 انًساَذةانًزاجع 

 كتاب البرهان فً تجوٌد القرآن الكرٌم للشٌخ محمد صادق قمحاوي. .0
:(وغٌرها . المراجع الرئٌسة )المقاالت والتقارٌر2  

 كتاب هداٌة القارئ إلى تجوٌد كالم الباري للمرصفً.

  

 اإلنكتزوَُتانًصادر 

 مكتبة الملك عبدهللا بجامعة أم القرى.موقع  -
 اقع المكتبات بالجامعات السعودٌة حاصة والعربٌة عامة.مو -
 موقع مكتبة المصطفى صلى هللا علٌه وسلم اإللكترونٌة . -
 

  يأخز

 قرص صلب ) هارد دسك ( الجامع الكبٌر للتراث .
المراكز البحثٌة األسطوانات الخاصة بعلوم العربٌة ومراجعها المعتمدة من  -
. 
 

 

 انًطهىبت:انًزافك وانتجهُشاث . 2

 يتطهباث انًمزر انعُاصز

 انًزافك
 إلخ(...  ، لبعبد الوحبكبحالعشض الذساعُخ، الوخزجشاد، لبعبد المبعبد)

 قاعة مجهزة بتقنٌات العرض . -

 طاوالت مستدٌرة لفرق العمل . -
 

 عجىسح ركُه انتمُُت انتجهُشاث
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 يتطهباث انًمزر انعُاصز

 الجشهجُبد( الزكُخ،الغجىسح  الجُبًبد،عشض  )جهبص

 رجعبً لطجُعخ الزخصص() يأخز تجهُشاث

ضرورة إٌجاد معمل حاسوبً للقرآن الكرٌم، ٌتعلم الطالب من خالله كٌفٌة 
تالوة القرآن الكرٌم والنطق الصحٌح أللفاظه، من خالل االستماع 

 واإلنصات، ومن ثم القراءة.
 

 
 

 

 

 
 

 نًمزر:اجىدة  تمىَىس. 
  

 ُىمُطزق انت ىٌانًمًُ يجاالث انتمىَى

 الطبلجبد                 الزغزَخ الشاجعخ هي حُش جىدح الزذسَظ 
استتتتبانة تتتتوزع علتتتى الطالبتتتات لتقٌتتتٌم 

 المقرر وٌتم توزٌعها فً نهاٌة الفصل

 

 اعزشارُجُبد وطشق الزذسَظ
 القسم.حلقة نقاش مع زمٌالت  أعضبء المغن

 رذسَظ الومشسأعضبء  االعزشارُجُبد 
التواصتتتتتتل متتتتتتع األقستتتتتتام المنتتتتتتاظرة 

 بالجامعات السعودٌة والعربٌة

 الىطٌُه  الهُئخ اعزشارُجُبد رذسَظ الوبدح
االستتتتفادة متتتن الهٌئتتتة الوطنٌتتتة للتقتتتوٌم 

 وطلب زٌارتها األكادٌمً،واالعتماد 

 لالعزوبد الىطٌُخ الهُئخ رطىَش طشق رذسَظ  الومشس
التتتتدرٌس ورش عمتتتل ألعضتتتاء هٌئتتتة 

 حول االستراتٌجٌات الحدٌثة للتدرس

   

   

 إلخ(هصبدس الزعلن ...  للومشس،هخشجبد الزعلن فبعلخ طشق رمُُن الطالة، هذي رحصُل ، فبعلُخ الزذسَظ )هضل.هجبالد الزمىَن 

 رحذَذهب( زنَ) أخشي ،ُشظالوشاجع الٌ الجشًبهج،لُبداد  الزذسَظ،أعضبء هُئخ  )الطلجخ، ىىالومُو

 (هجبشش وغُش هجبشش)ُن مُالز طشق

 

 

 

 . اعتًاد انتىصُف ح
  جهت االعتًاد

  رلى انجهست

  تارَخ انجهست

 


