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مـقـدمـة منهج تعليم القراءة والكتابة من خالل تـدريس كتاب القاعدة النورانية
بسم هللا الرحمن الرحيم

أهداف ونتائج

املرحلة
األوىل

*ول يييمر ال ييي،ر لن ي يييهذر يييدمرد ييياد رم يييدهر لللال يييترلو،ق ييي مرعل يييهرع ييياام ر288رو،ق يييترذرت يييةر
إع يييا ام رورتج،د ه ييي رو رت ،م ييي رور لتا يييادهررده ييي رعت يييارل يييا ،رع ييي،رس يييسو مرو�ر لتل يييارو للس يييترذر
ميياهرمييدهر لو،قيي مرتاتييدةر لليي ،ة رو لقت ييترذرورقييارتييةرتـييلدله رلللدل رلستييلنعر هيي رريي هرتييا،دعرقتيي بر

لل عا ر لسو ،سدترذرو لهاهرلسه :
*رتس ييهدهرعلتد ييتر لت ييا،دعرعت ييار للات ييةرذرتد يي رس ييدجار�ثس يي ةرت ييا،دعرق ييهرا،عرل ييمرا،وس ييه رر
ام ييا هر لت ييمردس ي ييمر�مردتلله يي ر لط ل ييبرر ا ييار ل ييا،عذرورط،دل ييترع يي،ئر ل ييا،عذرو�س ييمتترتلودلد ييتر
تؤق ييارعت ييارل يي رت ييةر يي،تارر يي هر لتـ ييترذرو لت�ق ييارل ييمرره ييةرر لط ل ييبررلت ييا،عر لل يي،ويرو للد يي ةر
الهر لو جبر لديردؤقاردل ر.
*قل يي ر�مر لط ل ييبرس ييدجار ا ييارق ييهرتـ ييترل يي ردل ييوةر تط دل يياروعلت ييارل ييمرر يي هرو،ق ييتر لو ج ييبر
إلظه يي ،رقا ،ت ييارعت ييارتات ييةر لقت ييتروره ييةر ل ييا،عرو س ييتدا اذرردق رم ييار للات ييةرعت ييارل يي رق يي ةر ييارل ييمر
عل ييهرـ ييتدررر ييمرو،ق ييتر لو ج ييبررد ييا،ر لط ل ييبرر لثل ييترر ييمر ل ييسنعرلثس يي ةر للات ييةرعت ييارل يي رق يي ةر ييار
ردتردرمد ر لت جدعرقوسدتترلمر لوس مهرلتلاةرلستو هر لتاتدلم.

رررررر
-1ر لط ل ييييبرر للس يييي طر ييييارم ييييدهر لو،ق يييي مر لتط دلد ييييتر لتاتدلد ييييترم ييييور لل ت ييييا�رر ييييمرتات ييييةر
لل يييي ،ة رو لقت ييييتروك ل يييي رل يييي ردق ييييومرعل يييي،هرل يييي ر ييييدمررل ييييعرإل ييييارتس ييييعرس ييييسو مذر
رقتليييي رقيييي مرعليييي،ر لط لييييبررق،د يييي رلييييمرمييييلد ر لسييييمرق سييييمر �سييييتن ا ر�ريييييهر يييي�دمر
هللارتا لا.
-2ر للات يييييةر للس ييييي طر يييييارت يييييا،دعرم يييييدهر لو،ق ييييي مر لتاتدلد يييييترم يييييورل يييييمردل يييييوةر ت يييييا،دعر
قت بر لل عا ر لسو ،سدترع ،رلو قعر لتو ـهر إللقت،وسدتر.
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املرحلة األوىل من مراحل املستوى األول بعد دراسة الدرس األول من كتاب القاعدة النورانية وطريقة تعليم الطالب هي:

الدرس األول( حروف اهلاجاء املرردة) وهوالركن األول من أركان تعلم القراءة
يف نهاية هذا الدرس يكون الطالب قد حصل اآلتي :ر

· يذكر أمساء حروف اهلاجاء العربية األصلية واليت عددها  29حرفا ويتعرف على مسمياتها وينطـق بأمسائها نـطـقـا
جمودا صحيحا فصيحا كما ينطق به يف القرءان الكريم .
· مييز بني احلروف املتشابهة يف الصوت ويف شكل الكتابة.
خلنات وطايقجي ةعايم اللبلى :

يف البداي ةجي ةى عا ةأ ول ةا ا� ةا أن يهي ةل لالبل ةى ا وةةبن والنا ة ا ءبا ةى علا امل ةجي عا ةأ أن� ةل و� ةك وأن حيةةا�
عا ةأ أن ا ةط اللبل ةى وا ة ةلا امل ةجي عا ةأ ناا ةا و وي ةى ءبا ةبي ل ةك ويي ن ةد ةر ة� ة�يل الو ةب ريا ل�ي ةبل� �اص ةجي
اليناصل ع ا عام بعدهب ي ةا لور ا عام يف اري املجي نبعةا:

-1

ختص

-2

يطلب املعلم من الطالب أن يستمع لقرائته والطالب يشري على احلرف أثناء االستماع.

-3

يطلب املعلم من الطالب القراءة والرتديد خلره  ،من  3إىل  5مرات خالل عشرة دقائق.

-4

نرعل ذلك كل حصة.

العشرة دقائق األوىل من احلصة لقراءة وترديد الدرس كامال مرتبا مرتال .

املعلم  5دقائق من احلصة ليشرح للطالب كيف يكتب حرفا واحدا يف كل حصتني .

-5

خيص

-6

عندما يشعر املعلم أن الطالب قد حرظ احلروف مرتبة ويأتي ذلك بعد شهر تقريبا يقم بقراءة الدرس من اآلخر
إىل األول ومن أعلى ألسرل و من الشمال إىل اليمني و من اليمني إىل اليسار لزيادة متكني معرفة اسم وشكل احلرف،
كل ذلك والطالب يردد خلف املعلم مع التنبيه باإلشارة إىل احلرف املقروء لتقرتن صورة احلرف بامسه عند الطالب.

-7

يضع املعلم للطالب اختبارا له بأن يطلب منه أن ينطق اسم احلرف الذي يشري له عليه وأن ينطق الطالب اسم
حرف آخر فيشري للمعلم عليه  ،إن جنح يف ذلك فقد حقق اهلدف وأمت الركن األول من أركان تعلم القراءة .

-8

دائما يتم التنبيه على الطالب باستماع الدرس من الوسيلة وعمل الواجب اليومى يف آخر كل حصة ومتابعة وىل
أمره له.
الواجبات املكتوبة

واجبات الدرس األول من صرحة رقم  1إىل صرحة رقم  60من كتاب التدريبات.

ر
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املرحلة األوىل من مراحل املستوى األول بعد دراسة الدرس الثاني من كتاب القاعدة النورانية وطريقة تعليم الطالب هي:

الدرس الثاني ( حروف اهلاجاء املركبرة) وهوالركن الثاني من أركان تعلم القراءة
يف نهاية هذا الدرس ينبغي أن يكون الطالب قادرا على أن :
-1

مييز احلرف يف أول ووسط وآخر الكلمة.

-2

القراءة مع االلتزام بأزمنة حروف املد املوجودة يف اسم احلرف .

-3

القراءة بتتابع األصوات وراء بعضها يف صوت واحد .

-4

تعلم بعض معانى الكلمات من هذا الدرس.

-5

ينطق اسم احلرف صحيحا مهما كان موضعه من الكلمة.
خلنات وطايقجي ةعايم اللبلى:

-1

يبدأ املعلم بقراءة السطر األول ثم الثاني ثم الثالث يف اليوم األول مبررده والطرل ينصت إىل قراءته ثم يطلب منه
الرتديد خلره وأثناء القراءة يقم املعلم بلرت نظر الطالب إىل أن احلروف رمبا تغري شيء من شكلها إال أ�ن بها شيئا
مه�ما مل يتغري.

-2

يطلب املعلم من الطالب أن يذكر أوجه التشابه و االختالف بني صور احلرف يف أول الكلمة و وسطها و آخرها.

-3

يعيد املعلم قراءة هذا األسطر الثالثة يف اليوم الثاني ويقم بلرت نظر الطالب إىل أن احلرف له شكل جديد مثل الباء
مع األلف .

-4

يف كل حصة يضيف املعلم بعض السطور إىل ما سبق إىل أن يصل الطالب إىل آخر الصرحة األوىل من الدرس.

-5

ثم يف كل يوم يقم بقراءة الصرحة كاملة يف أول احلصة والطالب يردد خلره.

-6

يرعل ذلك يف الصرحة الثانية والثالثة من الدرس.
الواجبات املكتوبة

واجبات الدرس بداية من صرحة 61إىل صرحة رقم  120من كتاب التدريبات.

 .1تلوين ( حرف األلف ) مرردا يف أول الصرحة .
 .2تلوين أشكاله .
 .3تلوين صور األلف الواردة يف ثالث أمثلة.
 .4حياكي بالكتابة صور احلرف املساجلة يف اجلدول.
 .5كتابة سطر من الدرس الثاني من القاعدة النورانية.
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املرحلة األوىل من مراحل املستوى األول بعد دراسة الدرس الثالث من كتاب القاعدة النورانية وطريقة تعليم الطالب هي:

الدرس الثالث ( رحروف اهلاجاء املركبة)
يف نهاية هذا الدرس ينبغي أن يكون الطالب قادرا على أن :
 .1ينطق أمساء احلروف املقطعة يف فواتح بعض السور.

 .2معرفة شكل وصورة احلرف يف أول ووسط وآخر الكلمة.
 .3ميهر يف النطق باملدود.
 .4ميهر يف أداء الغنن الطويلة زمنا.
خلنات وطايقجي ةعايم اللبلى:

 .1يقوم املعلم يف احلصة األوىل بقراءة ونطق حروف السطر األول حرفا حرفا.

 .2يبني للطالب أن النطق مماثل لنطقها يف الدرس السابق إال أننا نزيد زمن املد يف الالم وامليم والغنة
بينهما مثل (امل).
 .3يقسم الدرس إىل  8مثان حص

مبعدل سطر كل يومني.

ولصعوبة النطق باملدود الطويلة على الطالب املبتدئني يبذل املعلم جهده مع الطالب و يكتري منه
حبسن أداء الغنن  ،أما املهارة يف املدود فستتكون تباعا كلما منا الطالب  ،و تتابع تدريبه.

رررالررواررجرباررتر ارملركرتروربرةرررررررررربداية من صرحة 121إىل صرحة رقم  128من كتاب التدريبات.
أن مير الطرل بقلمه على احلروف ثم حياول كتابتها كما هو مدون يف ورقة الواجب.

وباهلل تعاىل التوفيق

