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مـقـدمـة منهج تعليم القراءة والكتابة من خالل تـدريس كتاب القاعدة النورانية
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أهداف ونتائج

املرحلة
اخلامسة

*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 مروهللر لتل يييارو للس يييترذر
ميياهرمييدهر لو،قيي مرتاتييدةر لليي ،ة رو لقت ييترذرورقييارتييةرتـييلدله رلللدل رلستييلنعر هيي رريياهرتييا،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 يييا هر لت يييمردس ق يييمرأمردتلله ييي ر لط ل ا يييار ل يييا،عذرورط،دل يييترع ييي،تر ل يييا،عذروأس يييمتترتلودلد يييتر
تؤق يارعت يارل ي رت يةر ي،تةرر ياهر لتـ يترذرو لت�ق يارل يمرره يةرر لط ل يبرلت يا،عر لل ي،ولرو للد ي ةر ال يهر
لو جبر لديردؤقاردل ر.
*قل يي رأمر لط ل ييبرس ييدجار ا ييارق ييهرتـ ييترل يي ردل ييوةر تط دل ييةروعلت ييةرل ييمرر يياهرو،ق ييتر لو ج ييبر
إلظه يي ،رقا ،ت ييةرعت ييارتات ييةر لقت ييتروره ييةر ل ييا،عرو س ييتدا ةذرردق رم ييةر للات ييةرعت ييارل يي رق يي ةر ييةرل ييمر
عل ييهرـ ييتدررر ييمرو،ق ييتر لو ج ييبررد ييا،ر لط ل ييبر لثل ييترر ييمر ل ييسنعرلثس يي ةر للات ييةرعت ييارل يي رق يي ةر ييةر
ردتردرمد ر لت جدعرقوسدتترلمر لوس مهرلتلاةرلستو هر لتاتدلم.

رررررر
-1ر لط ليييييبر للسييييي طر يييييةرميييييدهر لو،قييييي مر لتط دلديييييتر لتاتدلديييييترميييييور لل تيييييا�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 مرعل يييي،ر لط لييييبرق،د يييي رل ييييمرمييييلد ر لسييييمرق س ييييمر السييييتن ا رأريييييهر يييي�دمر
هللارتا لا.
-2ر للات يييييةر للس ييييي طر يييييةرت 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 اخلامسة من مراحل املستوى األول بعد دراسة الدرس الثاني عشر من كتاب القاعدة النورانية وطريقة تعليم الطالب هي:

الدرس الثاني عشر (الشدة)
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 .
يف نهاية هذا الدرس ينبغي أن يكون الطالب قادرا على أن :
 .1يمهر الطالب في نطق أصوات الحركات الثالثة بعد الشدة .
 .2يمهر الطالب في نطق أصوات الحركات الثالثة بعد الشدة متبوعة بالتنوين.
 .3يكون ميال إيجابيا نحو اإلتقان.

خطوات وطريقة تعليم الطالب

 .1لقن الطالب السطر األول من الدرس .
 .2استمع لترديد الطالب خلفك و قوم أداءه.
 .3لقن األصوات بالهجاء و بدون الهجاء.
 .4استمع ألداء الطالب منفردا و قوم أداءه.
 .5اتبع مخطط توزيع حصص الدرس.

الواجبات املكتوبة

واجب الدرس من صفحة رقم 219إلى صفحة رقم 223
·

·

إكمال الحرف الناقص مقارنة بمثال سابق.

األمثلة جميعها من القرءان لكن بعض الحروف المشددة غير موجود لها مثال في الكلمات
القرآنية فيكتفي الطالب بمعرفتها.

ر
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املرحلة اخلامسة من مراحل املستوى األول بعد دراسة الدروس من الثالث عشر إىل اخلامس عشر من كتاب القاعدة النورانية وطريقة تعليم الطالب هي:

ر

الدروس من (الثالث عشر إىل اخلامس عشر)
في نهاية هذه الدروس ينبغي أن يكون الطالبقادرا على أن :
 .1يمهر الطالب في نطق أصوات الحركات الثالثة بعد الشدة .
 .2يمهر الطالب في نطق أصوات الحركات الثالثة بعد الشدة متبوعة بالتنوين.
 .3يمهر الطالب في قراءة كلمات بها شدتين في كلمة.
 .4يسعد بتحسن أدائه
 .5يعطي أمثلة لالم الشمسية و الالم القمرية
 .6يتعرف على فصول السنة األربع.
خطوات وطريقة تعليم الطالب :

 .1لقن الطالب السطر األول من الدرس .
 .2استمع لترديد الطالب خلفك و قوم أداءه.
 .3لقن األصوات بالهجاء و بدون الهجاء.
 .4استمع ألداء الطالب منفردا و قوم أداءه.
 .5اتبع مخطط توزيع حصص الدرس.

الواجبات املكتوبة

1

واجب الدروس من صفحة رقم  224إلى صفحة رقم 248

 -1قراءة وكتابة كلمات بها حرف مشدد تدل على معانيها الصور.
 -2قراءة جمل مفيدة تدل الصورة على معانيها .
 -3كتابة بعض الجمل المفيدة.
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املرحلة اخلامسة من مراحل املستوى األول بعد دراسة الدرس السادس عشر من كتاب القاعدة النورانية وطريقة تعليم الطالب هي:

الدرس السادس عشر ( تدريبات على الشدة مع املد)
في نهاية هذه الدرس ينبغي أن يكون الطالب قادرا على أن :
 .1دل،أرقتل مر ه رلارالزةررقتلمرلثلهر.
 .2دتلمرلار لـومر ت،هر للار.
 .3د ا،ر تتسمرأا مةر.

الواجبات املكتوبة

واجب الدرس من صفحة رقم 249إلى صفحة

و هللرتا لار لتوردق

رقم253

