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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر
أ.
ب.

متطلب جامعة

2
متطلب قسم *

متطلب كلية

إجباري *

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر األول
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (ال يوجد)

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(القرآن الكريم ())1

 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعات التعلم الفعلية

النسبة
%90
%10

عدد الساعات التدريسية
2
2

للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
محاضرات
1
معمل أو استوديو
2
دروس إضافية
3
أخرى (تذكر)
4
اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى*
ساعات االستذكار
1
الواجبات
2
المكتبة
3
إعداد البحوث /المشاريع
4
أخرى (تذكر)
5
اإلجمالي

ساعات التعلم

النشاط
10

 /8تطبيق

2
4
2
2
28

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم للمقيرر ،ويشيمل للي  :جمييع أنشيطة اليتعلم ،مثيل :سياعات االسيتذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
يدرس الطالب في هذا المقرر  :تعريف التجويد .وموضوع التجويد ،استمداد التجويد ،أهمية التجويد ،وغايته ،وفضله ،حكم
تعلمه ،وحكم تطبيق أحكام التجويد ،أهم المؤلفات في علم التجويد .آداب التالوة ،مراتب التالوة ،أحكام هجر القرآن أو نسيان
شيء منه ،حكم مس المصحف للمحدث اللحن :تعريفه ،وأقسامه ،وحكم كل قسم ،أسباب اللحن ،أمثلة لما يكثر فيه اللحن.
االستعالة والبسملة :تعريفها ،وحكمها ،وصيغتهان وأحكامها وتطبيقاتها .أحكام النون الساكنة والتنوين (مع التطبيقات) حكم
النون والميم المشددتين .وتطبيقاتها أحكام الميم الساكنة وتطبيقاتها الالمات الساكنة وأحكامها المد والقصر (أنواع المدود
وأحكامها وتطبيقاتها) مخارج الحروف (تعريفها وعددها وحروف كل مخرج وتطبيقات خروجها) صفات الحروف .أنواعها
وعددها وحروفها مع التطبيقات) التفخيم والترقيق أحكام المتماثلين والمتجانسين والمتقاربين والمتباعدين.
 .2الهدف الرئيس للمقرر
االلمام بأحكام التجويد
1
تأن تتحسن التالوة ويتقن تجويد بالقرآن الكريم
2
أن يتعلم أحكام النون الساكنة والميم الساكنة
3
ان يتقن الطالب مخارج الحروف وصفاته وأن يتمكن من أحكام المدود وأحكام الوقف واالبتداء
4
أن يتخلق بآداب القرآن والتحلي بآداب حملة القرآن
5
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر

1
1.1

1.2

1.3
1...
2
2.1

2.2
2.3
2...
3
3.1

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

المعرفة و الفهم

أن يعرف و يفهم النظريات و المبادئ والمفاهيم و المصطلحات األساسية
المتعلقة بمفهوم التجويد وأحكام النون و الميم الساكنتان و المدود و التفخيم
والترقيق و غيرها

ع.1.

أن يعرف و يفهمم التخصما المبنمي علمت التطمورات الحدي مة فمي النمون و المميم
السمممماكنتان و المممممدود و التفخمممميم والترقيممممق أحكممممام المتممممما لين والمتجانسممممين
والمتقاربين والمتباعدين

ع.2.

المهارات
م1

أن يطبممق المفمماهيم والمبممادئ والنظريممات لمعالجممة الق ممايا التجويديممة كصممفات
الحممروف وأحكممام النممون و الممميم السمماكنتان و المممدود و التفخمميم والترقيممق و
أحكام المتما لين والمتجانسين والمتقاربين والمتباعدين
أن يممممارس أسمممالي لالستقصممما
والتحقّمممق والبحممم فمممي الق مممايا والمشمممكالت م2
المعقّدة أو المعاصرة في البحوث المتعلقة بعلم التجويد و أحكامه
م3
القيم
أن يتم ممب بالنزاهممة واألخالقيممات المهنيممة واألكاديميممة.في العنايممة بعلممم التجويممد و ق1

أحكامه
3.2
3.3

ق2
أن يقود فرق العمب بمرونة وفاعلية وتح ّمب مسؤولية تطوير المهني في تمسكه ق3

بعلم التجويد و أحكامه
3...

4

ج .موضوعات المقرر
م

1
2
3
4

5

6
7

8

قائمة الموضوعات

المدخب إلمت علمم التجويمد .تعرييف التجوييد .موضيوع التجوييد .اسيتمداد التجوييد .أهميية التجوييد،
وغايته ،وفضله .حكم تعلم التجويد .حكم تطبيق أحكام التجويد .أهم المؤلفات فيه
آداب تالوة القرآن وأحكامها .آداب التالوة .مراتب التالوة  .أحكام هجر القرآن أو نسيان شيء منه.
حكم مس المصحف للمحدث.
اللحن .اللحن :تعريفه ،وأقسامه ،وحكم كل قسم .أسباب اللحن  .أمثلة للحن.
االستعاذة والبسملة وأحكامهما .االستعالة  :تعريفها ،وحكمها ،وصيغتها .البسملة  :تعريفها،
وحكمها .حكم البدء باالستعالة والبسملة في أول السورة ،وفي وسطها ،وأوجه كل منها .أوجه الربط
بين نهاية السورة والبسملة وبداية السورة التالية ،وحكم كل منها.
تطبيقات على أحكام االستعادة والبسملة.
أحكام النون الساكنة والتنوين تعريف النون الساكنة ،والتنوين .اإلظهار الحلقي :تعريفيه ،وحروفيه،
ومراتبه ،وحكمه ،وسببه ،وسبب تسميته .اإلظهار المطلق :تعريفه ،وحكمه ،وسببه ،وسيبب تسيميته.
اإلدغيييام :تعريفيييه  ،وحكميييه ،وأقسيييامه ،وحيييروف كيييل قسيييم ،وسيييبب تسيييميته .اإلقيييالب :تعريفيييه،
وحكمه،وحرفييه ،وسييببه ،وسييبب تسييميته .اإلخفيياء الحقيقييي  :تعريفييه ،وحكمييه ،وحروفييه ،وسييببه،
ومراتبه ،وسبب تسميته ،والفرق بينه وبين اإلدغام .طبيقات على أحكام النون الساكنة والتنوين.
أحكممام الممميم السمماكنة .اإلخفيياء الشييفوي :تعريفييه ،وحرفييه ،ووجييه تسييميته ،وحكمييه .إدغييام المثلييين
الصييغير :تعريفييه ،وحرفييه ،وسييبب تسييميته ،والفييرق بينييه وبييين اإلدغييام فييي النييون السيياكنة والتنييوين
وحكمه .اإلظهار الشفوي :تعريفه ،وحروفه ،وسبب تسميته وحكمه.و تطبيقاته
الالمات الساكنة وأحكامها .الم التعريف  :المراد بها  ،وأحكامها  .الم الفعل :المراد بها وأحكامهيا .
الم األمر  :المراد بها وحكمها  .الم االسم  :المراد بها وحكمها  .الم الحرف  :المراد بها وأحكامهيا .
تطبيقات على الالمات الساكنة .
المد والقصر .القصر :تعريفه ،وحكميه ،ومقيدار  .الميد :تعريفيه ،وأقسيامه ،وحروفيه ،وسيببه .الميد
األصلي :تعريفه ،وسبب تسميته ،وأمثلته .المد الفرعي  :تعريفه ،وسبب تسميته ،وأنواعيه ،وشيروطه
وأسييبابه .المييد المتصييل  :تعريفييه ،وسييبب تسييميته ،وحكمييه ،ومقييدار مييد  ،وأمثلتييه .المييد المنفصييل :
تعريفه ،وسبب تسميته ،وحكمه ،ومقدار ميد  ،وأمثلتيه .ميد الصيلة الكبيرى  :تعريفيه ،وسيبب تسيميته،
وحكمه ،ومقدار مد  ،وأمثلته .المد العارض للسكون  :تعريفه ،وسبب تسميته ،وحكميه ،ومقيدار ميد ،
وأمثلته .مد البدل :تعريفه ،وسيبب تسيميته ،وحكميه ،ومقيدار  ،وأمثلتيه .ميد العيوض :تعريفيه ،وسيبب
تسييميته ،وحكمييه ،ومقييدار  ،وأمثلتييه .المييد الييال م  :تعريفييه ،وسييبب تسييميته ،وحكمييه ،ومقييدار مييد ،
وأقسييامه ،وأمثلتييه .المييد الييال م الكلمييي المخفييف  :تعريفييه ،وسييبب تسييميته ،وحكمييه ،ومقييدار مييد ،
وأمثلته .الميد اليال م الكلميي المثقيل  :تعريفيه ،وسيبب تسيميته ،وحكميه ،ومقيدار ميد  ،وأمثلتيه .الميد
الال م الحرفي المخفف  :تعريفه ،وسبب تسميته ،وحكمه ،ومقدار مد  ،وأمثلتيه .الميد اليال م الحرفيي
المثقل  :تعريفه ،وسبب تسميته ،وحكميه ،ومقيدار ميد  ،وأمثلتيه .اجتمياع سيببين للميد .تطبيقيات عليى
أحكام المد والقصر.
مخارج الحروف .تعريف المخرج ،وكيفية تعيينه ،وعدد المخارج .المخرج األول :الجوف؛
تعريفه ،وحروفه .المخرج الثاني :أقصى الحلق؛ تعريفه  ،وحروفه مخرج الثالث :وسط الحلق؛
تعريفه  ،وحروفه.المخرج الرابع :أدنى الحلق إلى الفم؛ تعريفه  ،وحروفه .المخرج الخامس :أقصى
اللسان وما فوقه من الحن األعلى؛ تعريفه  ،حرفه.
المخرج السادس :أقصى اللسان مع ما يحاليه من الحن األعلى تحت مخرج القاف؛ تعريفه  ،وحرفه.
المخرج السابع :وسط اللسان بينه وبين ما يقابله من وسط الحن األعلى؛ تعريفه  ،وحروفه .المخرج الثامن:
إحدى حافتي اللسان وما يليها من األضراس العليا؛ تعريفه  ،وحرفه .المخرج التاسع :أدنى حافتي
اللسان إلى منتهى طرف اللسان ما بينها وبين ما يليها من الحن األعلى؛ تعريفه  ،وحرفه .المخرج
العاشر :طرف اللسان بينه وبين ما فويق الثنايا العليا؛ تعريفه  ،وحرفه .المخرج الحادي عشر:
طرف اللسان مما يلي ظهر بينه وبين ما فويق الثنايا العليا؛ تعريفه ،وحرفه .المخرج الثاني عشر:
ما بين طرف اللسان وأصول الثنايا العليا؛ تعريفه  ،وحروفه .المخرج الثالث عشر :ما بين طرف
اللسان وفوق الثنايا العليا؛ تعريفه  ،وحروفه .المخرج الرابع عشر :ما بين طرف اللسان وأطراف
الثنايا العليا؛ تعريفه  ،وحروفه .المخرج الخامس عشر :باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا؛
تعريفه  ،وحرفه .المخرج السادس عشر :ما بين الشفتين؛ تعريفه  ،وحروفه .المخرج السابع عشر:
الخيشوم؛ تعريفه  ،وحرفه .تطبيقات على مخرج كل حرف.
صفات الحروف .تعريف صفة الحرف ،وعدد صفات الحروف إجماالا .صفات لحروف التي لها

ساعات االتصال

4
4
4
4

4

5

ضد ،وصفاتها التي ليس لها ضد .صفة الجهر :تعريفها ،وحروفها.
صفة الهمس :تعريفها ،وحروفها .صفة الشدة :تعريفها ،وحروفها .صفة التوسط بين الشدة والرخاوة
تعريفها ،وحروفها .صفة الرخاوة :تعريفها ،وحروفها .صفة االستعالء :تعريفها ،وحروفها .صفة
االستفال :تعريفها ،وحروفها .صفة اإلطباق :تعريفها ،وحروفها .صفة االنفتاح :تعريفها،
َّ
وحروفها .صفة اإللالق :تعريفها ،وحروفها .صفة اإلصمات :تعريفها ،وحروفها .صفة الغنة:
تعريفها ،وحروفها .صفة الصفير :تعريفها ،وحروفها .صفة القلقلة :تعريفها ،وحروفها ،ومراتبها.
صفة اللين :تعريفها ،وحروفها .صفة االنحراف :تعريفها ،وحروفها .صفة التكرير :تعريفها،
وحرفه.
صفة التفشي :تعريفها ،وحرفه .صفة االستطالة :تعريفها ،وحرفه و تطبيقاته

 -6 .....المد وأنواعه  ،وحكم كل نوع
أحكام الهمزات
 -7بيان شرف القرآن الكريم وفضله وآداب تالوته

4
4
4
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المجموع

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كب من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم
1.0

1.1

1.2

…

2.0

2.1

2.2

طرق التقييم

المعرفة و الفهم

أن يعرف و يفهم النظريات و المبادئ
والمفاهيم و المصطلحات األساسية
المتعلقة بمفهوم التجويد وأحكام النون و
الميم الساكنتان و المدود و التفخيم
والترقيق و غيرها

 -1المحاضرات

 -1اختبارات شفهية

أن يعممرف و يفهممم التخصمما المبنممي علممت  -2جلسيييييييييات الحيييييييييوار  -2نشاط داخل الصف
التطممممورات الحدي ممممة فممممي النممممون و الممممميم والمناقشة
السممماكنتان و الممممدود و التفخممميم والترقيمممق
أحكام المتما لين والمتجانسمين والمتقماربين
والمتباعدين
 -3جلسيييييييييات القيييييييييراءة  -3مهام بحثية وتطبيقية
واالسيييييييتماع (التيييييييدريب
العملي)
المهارات

أن يطبمممق المفمممماهيم والمبممممادئ والنظريممممات التلقين ( التلقي  ،المشافهة  -شفويا ا (اختبار شفوي)
( التالوة) (المناقشة)
لمعالجممممممة الق ممممممايا التجويديممممممة كصممممممفات  ،المحاكاة)
الحمممممممروف وأحكمممممممام النمممممممون و المممممممميم
السمماكنتان و المممدود و التفخمميم والترقيممق و
أحكام المتما لين والمتجانسمين والمتقماربين
والمتباعدين
 كتابييييييا ا (تحرييييييري ،أن يمممارس أسممالي لالستقصمما والتحقّممق القراءة واالستماع
مقييالي) ( ورقيية بحثييية ،
والبح في الق ايا والمشكالت المعقّمدة أو
اختبار شيهري  ،اختبيار
المعاصرة في البحوث المتعلقة بعلم التجويد
نهاية الفصل الدراسي)
و أحكامه

…

6

الرمز

استراتيجيات التدريس

طرق التقييم

مخرجات التعلم
أن يوظيييف المهيييارات اإلدراكيييية فيييي تطبييييق عليييم اليييييتعلم فيييييي مجموعيييييات
التجويد في تالوته للقرآن
صيييغيرة (حلقيييات تعليييم المالحظة

تعاوني).
3.0

القيم

3.1

أن يتم ممممب بالنزاهممممة واألخالقيممممات المهنيممممة  -المناقشة
واألكاديميمممة .فمممي العنايمممة بعلمممم التجويمممد و
أحكامه

واجبييات ( تكليفييات) منزلييية
وميدانية

3.2

أن يقمممود فمممرق العممممب بمرونمممة وفاعليمممة
وتح ّمب مسؤولية تطوير المهني فمي تمسمكه
بعلم التجويد و أحكامه

…

 التعلم التعاونيالمالحظة

 .2أنشطة تقييم الطلبة
أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)

هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
المشكالت والق ايا التي

-

تحديد زيارات دورية خاصة بالطالب للتواصب معهم علت المستوى الشخصي لبح
تصادفهم.

-

التواصب اإللكتروني مع الطالب لبح كب ما يتعلق بالصعوبات التي تواجههم في دراستهم وذلك عن طريق إجبارهم
علت استخدام البريد اإللكتروني الجامعي فيما يتصب بكب ما يخا المقرر من واجبات واستفسارات ومعرفة لنتائج
االمتحانات الفصلية والقصيرة وغيرها.

-

إشراك الطالب في الندوات وورش العمب التي تقيمها الكلية "أو الكليات األخرى كلما أمكن ذلك" لتحقيق التفاعب
الشخصي واالجتماعي ودمجهم في المحيط األكاديمي للحياة الجامعية.

-

إشراك الطالب في مختلف األنشطة بالكلية .

و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر

المراجع المساندة

المصادر اإللكترونية

أخرى

غاية المريد في علم التجويد  ،للدكتور عطية قابل نصر
 التمهيد في علم التجويد  .للعالمة ابن الجزري المقدمة الجزرية " أرجو ة في التجويد " التبيان في آداب حملة القرآن للعالمة شرف الدين النووي الوافي في كيفية ترتيل القرآن الكريم (شرح واف لمتني الجزرية وتحفية األطفيال)المؤ لف :أحمد محمود عبد السميع الشيافعي الخفييان .وبيه ( تيدريبات عامية وأسي لة
بعضها مجاب عنها وبعضها غير مجاب عنها)
مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية بالسعودية
 -1موقع ملتقى أهل التفسير http://www.tafsir.org
 -2موقع تعليم تجويد القرآن الكريم/http://www.learnquran.mohdy.com :
 -3موقع ملتقى أهل القرآءات http://alq10.com/vb/index.php
 برنامج يحوي المقرر بصيغة إلكترونية ( أسطوانة) (القرص الصلب) برنيييامج ( فييييديو) محميييل عليييى ( أسيييطوانة أو فالشييية ،أو الجيييوال) يشيييرح كيفيييية النطيييقبالحروف  ،ومخرج الحروف وضبط المدود
 -برنامج ( صوتي ،فيديو) يحوي تلقين بعض سور القرآن ويفضل السور المقرر دراستها
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 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
متطلبات المقرر

العناصر

المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

التجهيزات التقنية
(جها عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات)

تجهيزات

* قاعية تدريسييية مجهييزة ومعييدة للعييروض التقديمييية التييي يقييوم بهييا األسيتال
والطلبييية تتسيييع  }35-25طاليييب  ،ميييزودة بمقاعيييد متحركييية ،وطييياوالت
مسييتديرة ،وسييبورة عادييية وورقييية ،ومنبيير متحييدث "مناسييب" ،مييع نظييام
صوتي متكامل وميكرفونات بدون أسالك ،مع نظام تكييف حديث وإضياءة
مناسبة.
مصييادر تقنييية ( أدوات عييرض البيانييات واللوحييات الذكييية  ،والبرمجيييات
وغيرها ) :
 جها كمبيوتر جها عرض البيانات ()Data Show السبورة الذكية  ،واستخدام القلم اإللكتروني االتصال بالنت------------------------------------------------------------

أخرى (تبعا ا لطبيعة التخصص)

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم
تقويم المدرس
تقويم الطالب
تقويم المنهج
تقويم اإلدارة التربوية

طرق التقييم

المقيمون
قيادات البرنامج

مباشر

أعضاء هي ة التدريس

مباشر

أعضاء هي ة التدريس

مباشر

قيادات البرنامج

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هي ة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف

جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة

مجلس القسم
الثامنة عشر
1441/06/02ه
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