(( أستمارة الخطة التدريسية السنوية ))

فضيلة عبوسي محسن حسين العامري

اسم التدريسي:
البريد االلكتروني:

Fadheela.Mohsin@uokufa.edu.ig

اسم المادة:

أحكام تالوة

مقررالفصل:

قواعد وأحكام التالوة من االظهار واالدغام والوقف واالبتداء

اهداف المادة:

التفاصيل االساسيه
للمادة:

الكتب المنهجية:

المصادر الخارجية:

تقديرات الفصل:

صون اللسان

تتعلق المادة بأحكام وقواعد تالوة القرآن الكريم على
وفق قواعد اللغة العربية

أصول التالوة/حازم الخلي،التجويد وعلوم القرآن ،عبد
البديع صفر

االتقان للسيوطي،قواعد التجويد،جواد العاملي ،اعراب
القرآن للنحاس
الفصل الدراسي

الفصل االول

الفصل الثاني

االول

%52

%52

الثاني

معلومات اضافية:

من الخطأ في ثالوة القرآن وحفظ ماتيسر منه

المختبرات

االمتحان النهائي

50%

جدول الدروس االسبوعي – الفصل الدراسي االول

االسبوع

الماده النظرية

التاريخ

1

تعريف التجويد والتالوة

5

أحكام االستعاذة والبسملة

3

مراتب القراء

4

القراء السبعة

2

القراء العشرة

6

مخارج الحروف

7

أحكام التوت الساكنة

8

مراجعة عامة

9

حفظ ماتيسر من الجزء
الثالثين

الماده العملية

11
11
15
13
14
12
16
عطلة نصف السنة

توقيع االستاذ:

توقيع العميد:

المالحظات

جدول الدروس االسبوعي – الفصل الدراسي الثاني

االسبوع

التاريخ

الماده العملية

الماده النظرية

1

االدغام

5

االظهار

3

االقالب

4

أحكام الميم الساكنة

2

أحكام الالم الساكنة

6

الحروف القمرية

7

الحروف الشمسية
ادغام المتجانسين

8

ادغام المتباعدين

9
11

المد

11

أحكام المد

15

الترقيق

13

التفخيم

14

االبتداء

12

أحكام االبتداء

16

السكت

توقيع االستاذ:

توقيع العميد:

المالحظات

((Form annual teaching plan))
Fadheela Abosa Muhsin Hussein Amery

Fadheela.Mohsin@uokufa.edu.ig

Provisions of recitation

Rules and provisions of the recitation of the backs and slurring and
stopping and starting

Maintenance tongue of error in Thelaoh Koran and save him Matesr

Material relating to the terms and rules of recitation of the Qur'an
according to the Arabic language rules

Assets recitation / Hazem Hebron, intonation and Quranic sciences,
Abdul Badi zero
Workmanship for the resettlement, the rules of intonation, Jawad
global, express Koran copper
Final exam labs Chapter II Chapter of the first semester
50% 25% 25% First

Teaching name:

E-mail:

Name:
Orteuralvsal::

The goals of the
article:

Details the basic
material:

Details the basic
material:
\

Foreign sources::
Additional
Information:

Chapter
estimates:
Additional
Information:

Schedule weekly lessons - first semester
f history week

Article comments

Article comments

comments

Article

efinition of intonation
and recitation

1

أGovernors

seek refuge
and basmalah

5

Mattresses readers

3

Readers seven

4

Ten readers

2

Exits letters

6

Provisions of berries
static

7

General Review

8

Remember Matesr
part of the thirtieth

9

11
11
15
13
14
12
16
Half Year holiday

Signing professor:

signing Dean:

Notes

Article operation

Article theory

Slurring
Manifesting

History

Week

Schedule weekly lessons - the second semester

1
5

3
Alaqlab

4
Provisions Almim static
2
Lunar letters
6
Solar letters
7
Diphthong congener
Manife

8

Manifesting

9
11

Alaqlab
11
Provisions Almim static
15
Provisions lam static
13
Lunar letters

14
Solar letters

12
Diphthong congener
16
Diphthong Almtbaeidin
Extension
Provisions of the tide
Laminating
Aggrandizement
Getting Started
Provisions Getting
Started
Quietly

Signing professor:

signing Dean:

