جامعة العلوم اإلسالمية العالمية
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

مخطط مادة (القرآن الكريم و تالوته وأساليب تدريسهما)

اسم المادة

تالوة القرآن الكريم وأساليب تدريسها

رقم المادة

0702143

الساعات المعتمدة (نظرية وعملية)

( 3ساعات)

الساعات الفعلية (نظرية وعملية)

( 3ساعات)

المتطلبات السابقة /المتطلبات المتزامنة

مقدمة في المناهج والتدريس

اسم البرنامج

معلم صف

دائرة االعتماد وضمان الجودة

رقم البرنامج

.8
.9

.10
.11
.12
.13
.14
.15

اسم الجامعة

العلوم اإلسالمية العالمية

الكلية

العلوم التربوية

مستوى المادة

سنة رابعة

العام الجامعي /الفصل الدراسي

الفصل الدراسي األول – 2017/2016

الدرجة العلمية للبرنامج

بكالوريوس

األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة

-

لغة التدريس

العربية

تاريخ استحداث مخطط المادة الدراسية/
تاريخ مراجعة مخطط المادة الدراسية



مدرس المادة:

االسم :الدكتور ياسـين علـي المقوسـي /رئيس قسم المناهج والتدريس.
رقم المكتب( 14 :مبنى اآلداب)

الساعات المكتبية:

البريد اإللكترونيMaqosi_yaseen@yahoo.com :



وصف المادة:

علم التجويد ،أحكام التجويد ،قراءة وتفسير الجزء التاسع والعشرين والجزء الثالثين ،حفظ الجزء الثالثين ،الوسائل والمواد التي يمكن استخدامها في تدريس تالوة

القرآن الكريم ،باإلضافة إلى تكوين مهارات تتعلق بقراءة وتالوة وحفظ القرآن الكريم.



أهداف تدريس المادة ونتائجها:
يتوقع من الطالب بعد دراسة المادة أ ْن:

 .1يتعرف الطالب على األحكام النظرية لتالوة وتجويد القرآن.
 .2يتعرف الطالب على أشهر مدارس التفسير.

 .3بتعرف الطالب على التفسير اإلجمالي للجزأين التاسع والعشرين والثالثين.

 .4يتقن الطالب تالوة القرآن الكريم خاصة الجزء التاسع والعشرين والجزء الثالثين.
 .5يحفظ الطالب الجزء الثالثين من القرآن الكريم.

 .6تنمو اتجاهات وقيم إيجابية نحو أهمية تالوة كتاب اهلل عند المتعلمين.
 .7يدرك الطالب الثواب واألجر المترتب على حفظ وتالوة القرآن.



النشاطات واالستراتيجيات التدريسية:



محاضرات  .مناقشات جماعية  .التفكير الناقد.







التعليم التعاوني (نظام المجموعات)
حل المشكالت  .العصف الذهني.

مشاهدة بعض الدروس على الفيديو ومناقشتها في الفصل.

عرض نماذج لتحضير دروس في مجال تخصص الطالب ومناقشتها أثناء المحاضرة.

تنفيذ بعض الطالب لدروس من خالل التعليم المصغر.

جامعة العلوم اإلسالمية العالمية


مخطط مادة (القرآن الكريم و تالوته وأساليب تدريسهما)

محتوى المادة الدراسية والجدول الزمني:
المحتوى

أساليب تدريس التالوة ،وتوجيهاتها التربوية.
أساليب تدريس التفسير ،وتوجيهاتها التربوية.
اختبار لتسميع حفظ سور :النبأ ،النازعات،

عبس ،التكوير ،االنفطار ،المطففين
التربوية.

اختبار لتسميع حفظ سور :االنشقاق ،البروج،
الطارق ،األعلى ،الغاشية ،الفجر ،البلد ،الشمس

أحكام التجويد :أحكام النون الساكنة والتنوين،
أحكام الميم الساكنة ،األدغام ،اإلظهار ،اإلخفاء

...

األول و الثاني

التاسع و العاشر

واستراتيجيات



أساليب التقييم ومتطلبات المادة:



التقويم المستند على األداء




تدريس

الثاني عشر

الثالث عشر
الرابع عشر

المشاركة في

 -أن يكتسب مهارات

المناقشات

التخطيط لدروس تالوة

القرآن الكريم.

 -أن يحفظ الجزء ()30

تالوة وتجويداً.
 أن يقدم درساً نموذجياًلتدريس تالوة القرآن
الكريم أمام الطلبة.

تدريس القرآن الكريم
ماجد الجالد

تدريس القرآن الكريم
ماجد الجالد

تدريس القرآن الكريم
ماجد الجالد

أوراق عمل

يفسر الجزأين (-29
 أن ِّ.)30

المراجع

تقارير

تالوة القرآن الكريم.

التحضير للمادة

الواضح في أحكام

دروس تطبيقية

القضاة

لمفردات المادة
االلتزام بمواعيد

 -أن يدرك أهمية القرآن

الخامس عشر
اختبار لتسميع جميع سور جزء (عم)

أبحاث

 -أن يتعرف على الطرائق

الخامس

الثامن

امتحانات

المحددة.

الثالث الرابع

السادس و السابع

أساليب
التقييم

 -أن يتقن أحكام التجويد

الحادي عشر
تفسير جزء (عم)

نتاجات التعلّم
المتحققة

المدرس

الدكتور ياسين المقوسي

أساليب تدريس حفظ القرآن الكريم ،وتوجيهاتها

األسبوع

دائرة االعتماد وضمان الجودة

المحاضرات

التجويد :محمد عصام

التفسير الميسر للقرآن
الكريم :أحمد نوفل

الكريم في حياة المتعلم.

السادس عشر

التقويم بالتواصل
أوراق عمل.

 -التقويم بالمالحظة

 المشاركة في المناقشات. -التحضير الجيد للمادة



تنفيذ دروس تطبيقية لمفردات المادة.



السياسات المتبعة بالمادة:



سياسة الحضور والغياب.

 -الغياب عن االمتحانات وتسليم الواجبات في الوقت المحدد.



إجراءات السالمة والصحة.

 -الغش والخروج عن النظام الصفي.



إعطاء الدرجات



المعدات واألجهزة المطلوبة:



السبورة.



الخرائط المفاهيمية.


-1
-2
-3
-4
-5
-6

المراجع:

 -االلتزام بمواعيد المحاضرات.

 الخدمات المتوفرة بالجامعة والتي تسهم في دراسة المادة. -أوراق العمل.

 -الوسائل االليكترونية.

الواضح في أحكام التجويد :محمد عصام القضاة ،دار النفائس ،عمان.
التفسير الميسر للقرآن الكريم :أحمد نوفل ،جمعية المحافظة على القرآن الكريم – عمان.
تدريس التربية اإلسالمية :ماجد الجالد ،دار المسيرة – عمان
تدريس القرآن الكريم (األسس النظرية واألساليب العملية) :ماجد الجالد ،دار المسيرة – عمان
طرائق تدريس التربية اإلسالمية :ناصر الخوالدة و يحيى عيد ،دار الفالح  -عمان.
التربية اإلسالمية وطرق تدريسها :إبراهيم الشافعي ،مكتبة الفالح – الكويت

