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مـقـدمـة منهج تعليم القراءة والكتابة من خالل تـدريس كتاب القاعدة النورانية
ب سم

ميحرلا نمحرلا هللا

أهداف ونتائج

املرحلة
الثانية

*ول يييمر ال ييي،ر لن ي يييهذر يييدمرد ييياد رمييييدهر لللال يييترلو،ق ييي مرعل يييهرع ييياام ر288رو،ق يييترذرتييييةر
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 ييدجارأثس يي ةرت ييا،دعرق ييهرا،عرل ييمرا،وس ييه رر
ام ييا هر لت ييمردس ي ييمرأمردتلله يي ر لط ل ييبر ا ييار ل ييا،عذرورط،دل ييترع يي،ئر ل ييا،عذروأس ييمتترتلودلد ييتر
تؤق ييارعت ييارل يي رت ييةر يي،تارر يي هر لتـ ييترذرو لتأق ييارل ييمرره ييةرر لط ل ييبررلت ييا،عر لل يي،ويرو للد يي ةر
الهر لو جبر لديردؤقاردل ر.
*قل يي رأمر 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

علييهرـ ييتدررر ييمرو،قييتر لو ج ييبررد ييا،ر لط لييبرر لثل ييترر ييمر لييسنعرلثس يي ةر للات ييةرعتييارل يي رق يي ةر ييار
ردتردرمد ر لت جدعرقوسدتترلمر لوس مهرلتلاةرلستو هر لتاتدلم.

رررررر
-1ر لط ل ييييبرر للسييييي طر ييييارميييييدهر لو،قييييي مر لتط دلد ييييتر لتاتدلديييييترميييييور لل ت ييييا�رريييييمرتاتيييييةر
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 السييييتن ا رأريييييهر 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 اللقت،وسدتر.
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أهداف ونتائج

املرحلة الثانية من مراحل املستوى األول بعد دراسة الدرس الرابع من كتاب القاعدة النورانية وطريقة تعليم الطالب هي:

الدرس الرابع ( احلركات) وهو بداية الركن الثالث من أركان تعلم القراءة
يف البداية جيب على ولي األمر أن يهيئ للطالب املكان والوقت املناسب آلداء احلصة على أكمل وجه وأن حيرص على أن جيلس
الطالب وقت آداء احلصة على كرسي ومكتب مناسبني له ويتأكد من تشغيل الكامريا لزيادة فرصة التواصل مع املعلم بعدها
يأتي دور املعلم يف سري احلصة .

ويف نهاية هذا الدرس ينبغي أن يكون الطالب قادرا على أن :
 .1دتا،هرعتارع ل مر لت،ق مر.

 .2دا ،رأث،ر لت،قترعتارـومر لت،ه.
 .3دجدارسطقر لث ثتررأـو مر اولارلتت،وهر لا ،دترلمر اـو مر لستترع .،
 .4د ،طر دمر لا لتر لقت دتر( لنتتترور لقس ،رور ليلتر)رور لـومر للسلوع.
 .5دل �
طعر لقتلترإلاروتا ته ر لـوتدترتلطدا رـتدت .
 .6دجدارسطقرت،وهر لهج ةر للر28رر لت،ق مر لث

.

 .7دقومرلد رإدج د رستور إلتل مررمر اا ة.
 .8دسلهرأث،ر لتاتةرإلارلو قهرجادا رعتدا.
 .9دتلقمرلمرسطقر اـو مر للنرلترور لل،قلت.
 .10دتلقمرلمري طرزلمر لت،قتررمرأا مار لـوتم.

 .11دتا،هرعتارأسل ةر ائر ا د ةر.
 .12ردا ،رأمر سةر ل مةرلقومرلمرأـو مر.
 .13دستق هر لـومر لس قصرلمر لقتلتر لس عا رق ،ة ر للاتةرلألـو مر للقتو ت.
خطوات وطريقة تعليم الطالب

 -1أر ،ر لط لبر أمرلسلد مر لت،وهر لتمرتاتله ررمر لا،وعر لث ثتر لس لترسدتيد،رسطله رو لتنظر ه رذسظ ،رلاو لهر لت قدهر لا رتتر
عتده رو ي،برلارلث هر ت،هر لجدةرذر السةر(جدة)رلقمر لـومرـ ،رقل رسدسلاارعسارويعر لت،قترعتدا.
-2

اأررمر لدوةر اوهر تا،دعر لسط ،اوهرقل رمورلاومررمر للسهج.

 -3ررمرر لدوةر لث سارقدل رإلارأمرتـهرإلار لتـتر،قةر5رر ق،أر لا،عرق ل ردولد رلعر لط لبررمر لرلعر ار،ىر للت لدت.
 -4رلعرل تظتر لسطقر للجوارلتتنردةرو لت،قدقروزلمرقهرت،قترلمر لت،ق م.

الواجبات املكتوبة

للدرس الرابع من صفحة رقم  129إىل صفحة رقم 138

أن يكتب الطالب جزءا من الدرس خبط مجيل مع مالحظة وضع احلركة يف مكانها على احلرف،
وأن يكمل احلرف الناقص من الكلمة املصاحبة للصورة .

ر

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

الدرس اخلامس ( ارحلروف املنونة) التنوين
ويف نهاية هذا الدرس ينبغي أن يكون الطالب قادرا على أن :
 .1دتا،هرعتار قهرع ل مر لتسودمر.
 .2دقت هرلوقعرع لتر لتسودمرلمر لقتلت.
 .3دا ،رأث،ر لتسودمرعتارـومر لت،ه.
 .4دجدار لسطقر ث ثترأـو مرجادا رلتت،وهر لا ،دترلت وعتر لتسودم.
 .5د ،طر دمر لا لتر لقت دتر لتسودمرر( لنتررور لقس،رور ليةر)رور لـومر للسلوع.
 .6دجدارسطقرت،وهر لهج ةر للر28رر لت،ق مر لث

رلت وعتر لتسودمر.

1

 .7دتا،هرعتارأسل ةر ائر ا د ةر.
 .8ردا ،رأمر سةر ل مةرلقومرلمرأـو مر.
 .9دستق هر لـومر لس قصرلمر لقتلتر لس عا رق ،ة ر للاتةرلألـو مر للقتو ت.
 .10د ايرسا اتار ل رتاتة.
خطوات وطريقة تعليم الطالب:

 .1لتا،دهر لتسودمروممر:سومرس قسترز ما رعتار لت،قتر اـتدترلتت،ه ر ارد ،ررمر لقتلترومدهر لسومرل،قبررمرجسله ر
كسترسدسلاه ر لط لبرعسار لسطقر ه رلمرلاتلا.
 .2رأر ،ر لط لبرأمر لت،قتر لث سدترمارع لترلـومر لتسودمر.

1

 .3رمر لدوةر اوهر ق،أر لسط،ر اوهرو طتبرلمر لط لبرأمرد،ااررتن ر.
 .4متةر لسطقر لـتدرروزلمر ليست.
 .5رزا رقه ردوة رسط� ،رقل رمو رلاوم ررم ر للسهج رإلا رأم رتـه رإلا ر لتـت ر لر لست رلهد ر لا،ع رر ق،أ ر لا،ع رق ل ررمر
لرلعر ار،ىر للت لدت.

الواجبات املكتوبة واجبات الدرس اخلامس من صفحة رقم  139إىل صفحة رقم : 148
 .1أمردقتبر لط لبررت،وهر لا،عرق لتت.
 .2أمردقلهر لت،هر لس قصرلمر لقتلتر للـ ت ترلتـو ،ر.
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املرحلة الثانية من مراحل املستوى األول بعد دراسة الدرس السادس من كتاب القاعدة النورانية وطريقة تعليم الطالب هي:

( الدرس السادس ) راحلروف املنونة (التنوين)

يف نهاية هذا الدرس ينبغي أن يكون الطالب قادرا على أن :
 .1دل،أر اـو مر للتت،قتر.
 .2دل،أر اـو مر للسوستر.
 .3دتا،هرعتارلا سمر ائر لقتل م.
 .4دتلمر لسلطر لـوتمرلل ،ة ر لل عا ر لسو ،سدت.
 .5دتسمر لل ،ة ر لهج ة.
 .6دل،أر لقتل مر اومرمج ة.

 .7دستراةريلد،ر لي مبرور لي م ت.
 .8دقومرلد رإدج د رستور إلتل مررمر اا ة.
خطوات وطريقة تعليم الطالب:

· دتلمر للاتةر لط لبرق ،ة رسط،رقهردوةر( لهج ةرو اومر لهج ة)رإلارأمردتلمر لط لبر لل ،ة رجدا .
الواجبات املكتوبة

من صفحة رقم  149إىل صفحة رقم 158

· أمردقتبر لط لبررقتل مر لا،عرق ل ررمر لجزةر اوهرلمرو،قتر لو جب.
ارالمرعتدار لـو ،ر للـ ت تر.
· قت ترقتل مرتاهرعتارلاس �
·

ستال هريلد،ر لي مبرمورومم.

وباهلل تعاىل التوفيق

