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  :المتطمب السابق   جامعة الزرقاء

 :اسم المدرس  الشريعة: الكمية 
  :موعد المحاضرة  أصول الدين: القسم 

 (1) التالوة والتجويد :عنوان المقرر
)          0102112(  

 : الساعات المكتبية 
       

  وصف المساق 
أحكام النون الساكنة والتنوين، وأحكام الميم في مقدمات في التالوة والتجويد وأحكام االستعاذة والبسممة وتبحث ىذه المادة 

. مم مراااة التتبيي العممي للحكام، وححف  آر جزأين من القر ن  يباًا الساكنة، وأحكام المدود، 

  أهداف المساق 
. أن يكون التالب قادراًا امى تالوة القر ن الكريم دون لحن واضح في الكممات الحركات اإلارابية  .1
 .أن يستواب األحكام النفرية المقررة في ىذه المادة ويعرف أقساميا وتحاصيميا .2
 .أن يححف بعضاًا من سور القر ن الكريم حتى يتمكن من تالوتيا  يباًا في الحياة العممية .3
 .أن يرجم إلى الوسائل المعرفية المتعمقة بيذا العمم من وسائل مقروءة ومسمواة .4
 .أن يحتتح قراءتو باالستعاذة والبسممة وفقاًا لما يتعممو انيما من أحكام تحصيمية .5
 .أن يتعمم أحكام النون الساكنة والتنوين ويتبقيا ويحسن استآراجيا من النص القر ني .6
 .أن يتعمم أحكام الميم الساكنة والنون والميم المشددتين ويتبقيا ويحسن استآراجيا من النص القر ني .7
  ويتبقيا ويحسن استآراجيا من النص القر نيالمدودأن يتعمم أحكام  .8

 

 مخرجات التعمم لممساق: 
 :اند االنتياء من ىذا المقّرر، فإنو من المتوقم أن يكون التالب قادراًا امى 

 :-المعرفة والفهم .1
 .فيم األحكام النفرية المقررة في ىذه المادة ويعرف أقساميا وتحاصيميا - أ
 .فيم بعضاًا من سور القر ن الكريم حتى يتمكن من تالوتيا  يباًا في الحياة العممية - ب
 .التمييز بين الوسائل المعرفية المتعمقة بيذا العمم وما بين وسائل المقروءة والمسمواة - ت
. معرفة أحكام النون الساكنة والتنوين ويتبقيا ويحسن استآراجيا من النص القر ني - ث

 :المهارات الذهنية .2
 . التعميميةللىداف نجاح لموصول واإللقاء األداء في حسن اإلتقاننفرية تحميل  - أ
 .استنبات الحمول في الحاالت المستعصية بالنتي واالداء - ب
 .تنمية قدرات التالب امى تتبيي االحكام من آالل التمارين والبحث في المصادر المآتمحة ذات الصمة - ت
 .النقاش والحوار العممي مم الغير من آالل حمقات الحوار التي تثار آالل المحاضرات  - ث

 :-المهارات المهنية .3
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 .اإلجابة امى امى األسئمة التي تترح اميو من آالل تتبيي أحكام التالوة وتوضيحيا في الواقم العممي  - أ
 

 
 .االستعانة بالوقائم التاريآية لتوضيح أحكام التالوة  - ب
. فيم اإلجراءات  المعتبرة شراا والواجب إتباايا لموصول لتحسين األداء  - ت

 :-المهارات العممية .4
 .رد الشبيات ان ضرورة العمل بالتجويد - أ
. الوالء لمقر ن ان تريي الصبر لتمقي التعميم المتتور المؤثر والموجو لحسن األداء  - ب

  هيكل المقرر : 
 

 أساليب طرق التعميم
 التعميم

نتاجات  المواضيع
 التعمم

الساعة 
 المعتمدة

 األسبوع

المحاضرات  دراسة حالة
 التفاعمية

. تمهيد في فضل القرآن الكريم وقارئه
. آداب تالوة القرآن الكريم

أ _1
األول  3

. تعريف التجويد وأهمية دراسته 
أنواع المحن في . معرفة مراتب التالوة

. القراءة وطرق اجتنابه
 

الثاني  3

حل 
 المشكالت

معناها وحكمها : أحكام االستعاذة
. ومواطنها وحاالتها

معناها وحكمها : أحكام البسممة
. وحاالتها

 ب -1
 أ -2

الثالث  3

المحاضرات  اختبار قصير
 التفاعمية

تمهيد في معرفة النون الساكنة 
. والتنوين والفرق بينهما

 
الرابع  3

حكم اإلظهار وحروفه وأمثمته  
. التطبيقية

 

ت _ 1
 ت -1
أ  -2
ت  – 2
ت  -1
ت  -2
 ب - 4

الخامس  3

حكم اإلدغام وحروفه وأمثمته  
. التطبيقية

 
 

السادس  3

حل 
 المشكالت

حكم اإلقالب وحروفه وأمثمته 
. التطبيقية

 
السابع  3
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حكم اإلخفاء وحروفه وأمثمته   التعميم التعاوني
. التطبيقية

 
الثامن  3

تعريف النون الساكنة وبيان أحكامها  
وحروفها وأمثمتها التطبيقية 

 
التاسع  3

تعريف الميم الساكنة وبيان أحكامها  
وحروفها وأمثمتها التطبيقية 

 
العاشر  3

الحادي عشر  3 ب - 4 مراجعة الحفظ الغيبي  المناقشة والحوار
حل 

 المشكالت
بيان حكم النون والميم المشددتين 
. وكيفية أدائهما وأمثمتهما التطبيقية

 ت -1
الثاني عشر  3

.  أحكام المد بسبب الهمزبيان  الثالث عشر  3 ت -2
.  أحكام المد بسبب السكونبيان  الرابع عشر  3 ت -3
 مراجعة 

 
الخامس  3

عشر 
 

  المراجع 
 الكتاب المقرر الرئيس

أحمد شكري / مجموعة من أساتذة التجويد /المنير في أحكام التجويد .1
 .2001 سنة 20ط /وآخرون

 المقررات المساندة 
امان ،2017التاسعة اشرة  ، ت، احكام التالوة والتجويد المستوى األول وزارة األوقاف،لجنة دور القر ن .1
. متبعة دار الحرقان، 2016، ت التاسعة، حسني الشيخ حي التالوة، اثمان .2
  2018.متبعة دار الحكر ، 9ت ، أحمد معبد الممآص المحيد .3
مؤسسة 2017. السابعة:ت ، قوااد التجويد امى رواية ححص ان ااصم بن أبي النجود،ابد العزيز بن ابد الحتاح القارئ .4

 .الرسالة
  طرق التعميم: 

 الطرق العالمة  التاريخ 

األسبوع الثامن  االمتحان النصفي  30%

األسبوع العاشر 
 

االمتحان الشفهي  20%

األسبوع الرابع عشر   االمتحان النهائي  50%

 المجموع 100% 

 


