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تـقـديـم
احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على �إمام املر�سلني حممد و�آله و�صحبه �أجمعـني � .أما
بعد :
فعلى مدى ثالثني عام ًا متيزت جمعية الأطفال املعوقني بنهج مبادراتي يف ت�صديها لق�ضية
الإعاقة  ،عرب عدة حماور يف مقدمتها  ،ال�سعي ل�صياغة واقع جديد للمعوقني يف بالدنا ،تتوفر
فيه مقومات احلياة الكرمية �أ�سوة ب�أقرانهم من كافة الفئات.
ويف هذا الإطار تبنت اجلمعية برامج متفردة منها  :م�سابقة حفظ القر�آن الكرمي للأطفال
املعوقني والتي انطلقت عام 1417هـ  ،بهدف ربط النا�شئة من املعوقني بكتاب اهلل الكرمي
وت�شجيعهم على حفظه وتدبر معانيه  ،مبا ي�سهم يف �إ�شاعة الطم�أنينة والر�ضا النف�سي وتر�سيخ
قيمة تربوية ترى �أن ال�سعي الد�ؤوب يف هذه الدنيا تتعا�ضد فيه العبادة �إلى جوار العمل والتعليم .
وقد �أكدت جتربة اجلمعية يف هذا ال�صدد �أن تعليم القر�آن الكرمي له�ؤالء الأطفال يتطلب
مهارات وخربات ترتكز على �أ�س�س تربوية ومنهج عمل خا�ص مازالت تفتقدهما املكتبة العربية .
وقد بادرت الأ�ستاذة  /مها بنت عبدالعزيز �أبو حيمد  ،معلمة القر�آن الكرمي مبركز اجلمعية
بالريا�ض ب�إعداد هذا الكتاب( برنامج تعليم القر�آن الكرمي للأطفال املعوقني) ليكون دلي ًال
�إر�شادي ًا للعاملني يف هذا املجال وللمهتمني والدار�سني  ،و�إ�ضافة متميزة مب�شيئة اهلل لإ�سهامات
اجلمعية يف خدمة هذه الفئة الغالية .
متمنيا �أن يحقق هذا الإ�صدار �أهدافة اخلرية  ،و�أن يكون فيه النفع للأطفال املعوقني
ومعلميهم .
�سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز
رئي�س جمل�س �إدارة جمعية الأطفـال املعـوقني
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المقدمة
احلمد هلل الذي �أنزل القر�آن ورفع به الإن�سان وجعله رحمة و�شفاء ونور ًا للقلوب والأبدان,
للقر�آن الكرمي دور كبري يف حياتنا حيث �إنه يهذب النفو�س ويزكيها ويقوي �صلة العبد بربه ويفوز
بر�ضاه.قال تعالى« َو ُن َنزِّ ُل ِمنَ ا ْل ُق ْر�آَ ِن َما هُ َو ِ�ش َفا ٌء َو َر ْح َم ٌة ِل ْل ُم�ؤ ِْم ِننيَ» (الإ�سراء )82 :يت�ضح من
ذلك �أن �أف�ضل عالج جلميع الأمرا�ض هو القر�آن الكرمي ,حيث �أثبتت العديد من الدرا�سات دور
القر�آن الكرمي يف تنمية املهارات اللغوية  ,وكما �أثبتت درا�سات ُعلماء الأع�صاب �أن هناك عالقة
وا�ضحة بني قراءة القر�آن ون�شاط بع�ض اخلاليا الدماغية فقد اكت�شف الباحثون �أن اال�ستماع
والإن�صات لآيات القر�آن ين�شط ويحفز «الف�ص ال�صدغي» يف الدماغ.
ونتيجة حلر�ص جمعية الأطفال املعوقني واهتمامها بهذه الفئة حلفظ كتاب اهلل وتالوته وجتويده
وذلك تطبيق ًا حلديث الر�سـول �صلى اهلل عليه و�سلم (خريكم من تعلم القر�آن وعلمه ) و�سعيا
لت�أ�صيل العقيدة يف قلوب ه�ؤالء النا�شئة وربطهم بكتاب اهلل الكرمي ولإ�شاعة الطم�أنينة وال�سكينة
يف نفو�سهم كما دلت �إليه الآية �آنفة الذكر ولإجناح هذا امل�شروع فقد �سخرت اجلمعية جميع
الو�سائل التي ت�ساعد على حفظه وا�ستخدمت كل الو�سائل التقنية التعليمية احلديثة مل�ساعدتهم
يف ذلك  ,ثم لإعداد حفاظ قادرين على امل�شاركة واملناف�سة يف م�سابقة الأمري �سلطان بن �سلمان
حلفظ القر�آن الكرمي التي وجه �سموه ب�إقامتها لتحفيز تلك الفئة و ي�شارك فيها فئات عديدة من
ذوي الإعاقة بالإ�ضافة �إلى م�شاركة ذوي الإعاقة من دول اخلليج
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فصل القرآن الكريم
يعد ف�صل القر�آن الكرمي من ف�صول الربامج التعليمية امل�ساندة يف الق�سم التعليمي
يف جمعية الأطفال املعوقني حيث مت ت�أ�سي�سه يف عام 1422هـ.
أهداف فصل القرآن الكريم

الهدف العام:
•�أن يتمكن الأطفال من �إتقان حفظ القر�آن الكرمي وتالوته.
الأهداف التف�صيلية :
•ت�شجيع ذوي االحتياجات اخلا�صة على حفظ كتاب اهلل وتدبر معانيه.
•غر�س حب القر�آن يف نفو�س الأطفال،وتعريفهم بعظمته،وتربيتهم على تعاليمه و�آدابه .
•ربط القر�آن الكرمي باملنهج لتثبيت احلفظ وتر�سيخ معاين الآيات.
•تزويد الأطفال بجملة من �أحكام الإ�سالم و�آدابه،وذلك ح�سب ما يتنا�سب مع قدراتهم
و�إمكانياتهم.
•امل�ساعدة يف ت�صحيح بع�ض عيوب النطق لدى الأطفال ،والعمل على �إجادتهم النطق
ال�سليم.
•ت�أهيل الأطفال من ذوي االحتياجات اخلا�صة ملواكبة غريهم من حفظة كتاب اهلل.
•�إعدادهم للم�شاركة يف م�سابقة الأمري �سلطان بن �سلمان حلفظ القر�آن الكرمي للأطفال
املعوقني.
•�إي�صال ر�سالتهم حول حقهم وقدرتهم على العطاء والإبداع.
•تخريج دفعات من الأطفال حافظة للقر�آن الكرمي �أو لأجزاء منه.
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مهام معلم  /معلمة القرآن الكريم

1.1م�سح �شامل وكامل لأطفال الق�سم التعليمي مع بداية العام الدرا�سي.
2.2تقومي �أطفال الق�سم التعليمي.
3.3و�ضع الأهداف التعليمية ملادة القر�آن الكرمي.
�4.4إعداد جداول جل�سات احل�ص�ص اليومية ( فردي -جماعي ) لتقوية م�ستوى الأطفال يف
قراءة القر�آن الكرمي.
5.5تر�شيح جمموعة من الأطفال للم�شاركة يف م�سابقة القر�آن الكرمي للأطفال املعوقني.
�6.6إعداد جل�سات �أطفال م�سابقة القر�آن الكرمي.
�7.7إعداد جل�سات للأطفال الذين لديهم �صعوبة يف النطق.
8.8تدريب جمموعة لقراءة القر�آن الكرمي للم�شاركة يف املنا�سبات املختلفة.
�9.9إعداد التقارير اخلا�صة بف�صل القر�آن الكرمي (ف�صلية،نهائية).
1010جتديد و�سائل تعليم القر�آن الكرمي وتطويرها .
1111جتهيز الو�سائل للف�صول و�إعدادها للمتابعة.

آلية تنفيذ عمل فصل القرآن الكريم

 -1يقدم ف�صل القر�آن الكرمي من( )8-6جل�سات يومي ًا ،حيث تكون موزعة على
النحو التايل:
•جل�سات فردية لتقوية م�ستوى الطفل يف قراءة القر�آن الكرمي.
•جل�سات للأطفال الذين لديهم �صعوبة يف النطق ،حيث ت�ساعد تالوة القر�آن الكرمي على
تقوية النطق ويكون ذلك من خالل الت�أكيد على �إخراج احلروف بطريقة �صحيحة ووا�ضحة
من خمارجها الطبيعية.
•جل�سات حلفظ القر�آن الكرمي للم�شاركة يف م�سـابقة الأمري �سلطان بن �سلمان حلفظ
القر�آن ج حلاجه الأطفال للتعلم بها.
 -2امداد الف�صول التعليمية بو�سائل تعليمية خا�صة بالقر�آن الكرمي من �أجهزة و
�آالت وبطاقات ح�سب �إحتياجات كل طفل.
ومن خالل ا�ستعرا�ضنا للأهداف العامة والأهداف اخلا�صة و�آلية عمل ف�صل
القر�آن الكرمي،ف�إننا �سوف نتطرق للمراحل التي يتم من خاللها حتقيق تلك
الأهداف وهي على النحو الآتي:
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ً
أوال :األسس العلمية لوضع الخطة للطفل:

1.1و�ضوح الأهداف:يجب �أن تكون الأهداف م�صاغة �صياغة �إجرائية �صحيحة قابلة للقيا�س،
حيث ميكن متابعتها من قبل �أع�ضاء فريق العمل ككل.
2.2مرونة اخلطة :قابلية اخلطة للتعديل حيث تكون قابلة لأي حذف �أو �إ�ضافة ملواجهة الظروف
الطارئة.
3.3التنب�ؤ :مبعنى توقع االحتماالت امل�ستقبليـة مل�ستوى �إجناز الأطفال.
4.4امل�شاركة:من املهم �أن ي�شـارك يف �إعـداد اخلطـة فريق العمل الذي �سوف ي�ساهم يف تنفيذها
لتبنيها ول�ضمان درجة عالية من النجاح عند التنفيذ.
5.5التنا�سق:تكون �أجـزاء اخلطة متكاملـة ومنظمة ب�شكـل منطقي ،ويكون ذلك التنا�سق على
م�ستوى الأهـداف والو�سـائل التي �ستحققهـا والإمكـانيات املادية والب�شرية،كما يرتتب على
حتقيق ذلك التنا�سق و�سهولة التنفيذ وحتقيق �أهداف اخلطة.
6.6الواقعية:مبعنى �أن تنا�سب اخلطة قدرات الأطفال و�إمكانياتهم (اللغوية ،العقلية)،
ومالءمتها ال�ستمرارية املتابعة والتطبيق من قبل معلمات �أو معلمي الف�صول داخل الف�صل
التعليمي ومن خالل الربنامج التعليمي اليومي.
7.7ال�شموليـة:بحيث ال تقت�صر اخلطـة على جـانب من جوانب العملية التعليمية وتهمل جوانب
�أخرى ،فيجب �أن ت�شمل جميع اجلوانب اخلا�صة بالعملية التعليمية.

ثانيا :مراحل بناء الخطة للطفل :
ً

املرحلة التمهيدية :وتت�ضمن جمع املعلومات الأولية ال�ضرورية اخلا�صة بالطفل عن طريق
االطالع على ملف الطفل ،معلم الطفل ،والدة الطفل �إن وجدت ،كذلك القيام بعمل جل�سات
فردية للطفل و�إكمال البيانات وتعبئة منوذج التقييم الأويل(،مرفق منوذج رقم».)»1

ً
ثالثا  :مرحلة وضع الخطة:

وهي من �أهـم املراحل يف �إعـداد اخلطـة حيث يتم فيهـا و�ضع الهدف العام يليه الت�سل�سل
املنطقي للهدف ،واملدة الزمنية الالزمة للتنفيذ وفق الأولويـات والأهمـية بعد جمع البيـانات
وحتـديد الأهـداف وميكن �أن يت�ضمن ذلك الربنامج ما يلي:
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1.1حتديد جوانب القوة والق�صور من خالل منوذج التقييم الأويل (مرفق منوذج رقم»)»1
�2.2صياغة الأهداف العامة للخطة (مرفق منوذج رقم«.)»2
�3.3صياغة الأهداف اخلا�صة(مرفق منوذج رقم«. )»3
ويراعى عند و�ضع الأهداف و�صياغتها �أن تتوفر فيها املعايري التالية:
�أ  .الو�ضوح.
ب  .واقعية الهدف.
جـ .تنا�سق الأهداف وان�سجامها.
د .قابلية الهدف للقيا�س.
4.4املواد والو�سائل الالزمة .
5.5حتديد الو�سائل التي ميكن تطبيق اخلطة بوا�سطتها و�أ�ساليب مراقبة اخلطة وت�صحيحها.
�6.6أ�ساليب التقومي و�أدواته.
7.7اختيار الإجراءات الالزمة لتحقيق الأهداف ح�سب فاعليتها.
8.8حتديد الزمن الالزم للقيام بالعمل وجدولة ذلك زمنيا بتاريخ حمدد.
9.9حتديد �أ�ساليب التقومي و�أدواته.
( ملزيد من التف�صيل انظر النموذج اخلا�ص مبراحل و�ضع اخلطة من �صفحة(� ) 31إلى �صفحة
( . ) 36
رابعا  :مرحلة مشاركة فريق العمل :
ً

بعد االنتهاء من و�ضع اخلطة ت�صبح جـاهزة للتنفيذ والتطبيق العملي �إال �أن هناك حاجة �إلى
مراجعتها مع فريق العمل ،والذي �سيقوم مبتابعة تطبيقها بهدف ا�ستمرارية التعليم والو�صول
�إلى مرحلة التعميم،وا�ستمرارية عملية احلفظ وميكن حتقيق ذلك من خالل:
عر�ض اخلطة على املعلمني و�أولياء الأمور ومناق�شتهـم و�أخـذ �آرائهم ومقرتحـاتهم.عر�ض اخلطة على امل�شرف  /امل�شرفة الرتبوية من خالل اجتماع ملناق�شة الأهداف اخلا�صةبكل طفل.

ً
خامسا  :خطوات قبل تطبيق الخطة:

بعد �إعداد اخلطة ومراجعتها يتم البدء يف تنفيذها يف الوقت املحدد بعد تبليغ معلم �أو معلمة
الف�صل ب�أهداف كل طفل ،ودوره يف متابعة تطبيق تلك الأهداف داخل الف�صل الدرا�سي ،ومن
ال�ضروري �أن تنفذ اخلطة وفق برنامج زمني وتوقيت حمدد ح�سبما جاء يف تف�صيالت اخلطة
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وتق�سيمها �إلى �أ�شهر ثم �إلى �أ�سابيع ثم �إلى �أيام وذلك لت�سهيل التن�سيق بني الأعمال والربامج
وت�سهيل �ضبطها ومتابعتها ،ويتم ذلك من خالل الآتي:
1.1تفريغ اخلطـة الف�صلية يف خطط �شهرية بحيث يتم معرفة الأهـداف والأعمال التي �ستنجز
خالل �شهر (مرفق منوذج رقم»)»3
2.2تفريغ اخلطة ال�شهرية يف خطط �أ�سبوعية بحيث يكون هناك ت�صور للأعمال اليومية .
3.3توزيع الأهداف على املعلمـني لت�سهيل �إجـراءات العمل وحتديد الأعمـال والواجبات التي
يقوم بها كل معلم واخلطوات التف�صيلية لكل عمل .ويتم و�ضع معايري حمددة للأداء.
�4.4إعداد اجلداول الزمنية اخلا�صة بكل طفل ،وتوزيعها على معلمني الف�صول.
ً
سادسا :مرحلة التطبيق العملي للخطة.

هي املرحلة التنفيذية للأهداف التي مت و�ضعها وذلك من خالل اجلل�سات الفردية �أو اجلل�سات
اجلماعية والتي تتمثل يف الآتي:
طريقة التدري�س الفردي
1.1جتلي�س الطفل اجلل�سة ال�صحيحة وو�ضع الو�سيلة التعليمية اخلا�صة به �أمامه.
2.2مراجعة الآيات ال�سابقة والت�أكد من حفظها .
3.3تعريف الطفل با�سم ال�سورة التي يقر�ؤها .
�4.4سماع الآيات من املقرئ.
5.5قراءة الآيات �آية �آية من قبل املعلم قراءة منوذجية ووا�ضحة ،ويردد الطفل خلف املعلم
بهدف تطبيق القراءة ب�صورتها ال�صحيحة .
 6.6يقوم املعلم �أو املعلمة بقراءة الكلمات ال�صعبة عليه ويرددها ويجعله يرددها معه.
�7.7سماع الآيات من الطفل وت�صحيح الأخطاء �إذا وجدت .
8.8قراءة الطفل للآيات قراءة �صحيحة من دون �أخطاء لإمتام احلفظ.
9.9يعطى الطفل فر�صة �إذا مل يحفظ الآيات يف اجلل�سة القادمة.

طريقة التدري�س اجلماعي

�1.1أن يجعل املعلم  /املعلمة الأطفال يرددون معه املقطع .
2.2تق�سم الف�صل �إلى جمموعات ومن ثم جتعل كل جمموعة تقر�أ �آية واملجموعة الثانية تقر�أ
الآية التي تليها وهكذا دون توقف.
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3.3طريقه �أخرى �أي�ضا وهي جعل الطفل يقر�أ �آيتني والطفل الذي يليه يقوم بت�صحيح الأخطاء
له وهكذا
4.4واملعلم يراقب وي�صحح الأطفال يف تالوتهم وت�صحيحهم للأخطاء �إن وجد  ،وهذا ما
ي�سمي با�ستخدام �إ�سرتاتيجية تدري�س الأقران.
 5.5تنوع و�سائل التعليم لإثارة الأطفال وجذب انتباههم
ً
سابعا  :مرحلة تقويم الخطة :

وهي من املراحل املهمة التي تو�ضح م�ؤ�شرات النجاح والإجناز التي مت َكن
الطفل من الو�صول �إليها وحتقيقها ،وتـعـتمد هذه املرحلة على املهارة يف
ا�ستخدام �أ�ساليب التقومي وفاعليتها حيث تت�ضمن هذه املرحلة العنا�صر التالية :
1.1ا�ستخدام مناذج التقييم املالئم(،التقومي اليومي ،التقومي ال�شهري ،التقومي النهائي).
2.2اال�ستفادة من �أ�ساليب التقومي لتعديل ما ميكن من �أهداف اخلطة � .أو �إ�ضافته �أو حذفه.
3.3مناق�شة نتائج تقومي اخلطـة مع معلمي  /معلمات الف�صول لال�ستفادة من �آرائهم واقرتاح
احللول لتطوير اخلطة �إلى الأف�ضل.
�4.4صياغة التقرير النهائي للخطة وكتابته.
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إرشادات هامة للمعلم  /للمعلمة

 1.1وجوب �إخال�ص العمل هلل �سبحانه واحلث عليه.
�2.2أن ي�ست�شعر الأجر من تعليم القر�آن الكرمي وحتفيظه ( خريكم من تعلم القر�آن وعلمه )
رواه البخاري(�أفال يغدو �أحدكم �إلى امل�سجد فيتعلم �آية �أ و ُيع ّلم �آية خري له من ناقة �أو �آيتني
خري له من ناقتني ) ...رواه م�سلم
 3.3البد للمعلم �أن يذكر الأطفال بالطهارة ( ال مي�سه �إال املطهرون )
�4.4أن يكون قدوة ملن يعلمهم .
5.5الت�أدب بالآداب العامة مثل عدم الإكثار من احلركة.
6.6التعرف على قدرات الطالب و�إمكانياته  ،فلكل طفل قدراته اخلا�صة ،وبالتايل طريقته
اخلا�صة يف التعلم واحلفظ ،والتي يجب على املعلم مراعاتها وا�ستخدام الو�سائل التي
تتنا�سب معه .
7.7احلر�ص على تهيئة اجلو املنا�سب �أوال قبل البدء يف تعليم الطفل القر�آن الكرمي وتالوتة وحفظه.
8.8ا�ستخدام التعزيز ب�شكل م�ستمر وهو تقدمي الت�شجيع والتحفيز الذي يحبه الطفل مما ي�ؤدي
�إلى زيادة التفاعل و�إعطاء نتائج �أف�ضل و�أ�سرع.
�9.9أن ينوع ويبتكر يف طرق العر�ض ل�سورة القران الكرمي  ،واخلروج عن الطرق التقليدية
املعتمدة فقط على التلقني.
�1010أن تكون مدة جل�سات التحفيظ ق�صرية تتنا�سب مع عمر الطفل لتجنب امللل.
1111ي�ستح�سن �أن يبد�أ بال�سور الق�صرية  ،فلي�س �ضروري ًا ترتيب ال�سور ،بل نختار ال�سور املرتبطة
بالق�ص�ص يف البداية .
�1212أن يبد�أ ب�شرح ق�صة ال�سورة مبا يتنا�سب مع قدرات الطالب ملا فيه من زيادة من دافعيته للتعلم
،وامل�ساعدة على �سهولة احلفظ ,وحبه للقر�آن الكرمي.
�1313أن يحر�ص املعلم على تنمية مهارات احلفظ وتطويرها  ،من خالل �إ�شراك �أكرب عدد من
احلوا�س (الب�صر – ال�سمع – اللم�س) يف عملية احلفظ.
1414بهدف زيادة دافعية الطالب للتعلم وحت�سني مهارته وتطويرها يف احلفظ يقوم املعلم �أو
املعلمة بت�سجيل �صوت الطفل وهو يقر�أ القر�آن الكرمي  ،وجعله ي�ستمع لنف�سه ،فذلك يدعم
ثقته يف نف�سه ويزيد من قدرته على احلفظ.
 1515لزيادة حما�س الطفل وا�ستمراره يف احلفظ يجب على املعلم �أو املعلمة ا�ستخدام لوحة
التعزيز ملا لها من �آثار �إيجابية على الطفل فذلك مما يزيد يف عطائه لي�صل �إلى �أعلى
م�ستوى من بني �أقرانه .
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محتويات فصل القرآن الكريم
أ -الوسائل المستخدمة في تعليم القرآن الكريم

يحتوي الف�صل على جمموعة من الو�سائل متعددة اال�ستخدام فمنها املقروء وامل�سموع وامل�شاهد
وجهزت هذه الو�سائل لتنا�سب الأطفال فكل طفل ح�سب �إعاقته و مراعاة الفروق الفردية .
 )1تقنية الو�سائط ( تايل ليزر)
برنامج حديث وخا�ص لتحفيظ القر�آن الكرمي يتيح لنا ا�ستخدام
املـتعددة التـفاعلية يف تـعليم القر�آن الكرمي .
�( )2شا�شة بالزما على ) DVD
عن طريقها يتم التنويع بعر�ض �سور القر�آن الكرمي من حيث
التالوات والرتديد وعر�ض كل ما هو جديد يف طرق حتفيظ
القر�آن الكرمي.
( )3ال�سبورة الذكية)
من خاللها يتم عر�ض �سور القر�آن الكرمي بحجم مكرب ووا�ضح
لي�سهل على الطفل التعلم واحلفظ .

( )4بطاقات القر�آن للأطفال غريالناطقني )
ت�ستخدم هذه البطاقات للأطفال(غري الناطقني) ومن خاللها
يتقن الطفل غري الناطق حفظ ال�سورة عن طريق ترتيب �آيات
ال�سورة �أو الإ�شارة �إليها
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( )5القلم الناطق )
اال�ستماع لتالوة املقرئني و�سماع التف�سري الرتبوي املي�سر وت�سجيل
�صوت الطفل فذلك مما ي�ساعد على احلفظ وهذه جميعها تتوفر
يف القلم الناطق .
( )6اللوحة امل�ضيئة )
وت�ستخدم للأطفال غري الناطقني والأطفال الذين يعانون من
الت�شتت وذلك عن طريق عر�ض الآيات ب�صوره �ضوئية ملونة ل�شد
انتباههم
( ) 7جمموعه و�سائل تعليمية م�ساعدة حلفظ القر�آن
الكرمي)
القر�آن كامل بال�صوت(م�صحف مرتل) مع ت�سجيل �صوت الطفل .
القران كامل ب�صوت ثالثة م�شايخ (م�صحف مرتل ).
( )8ال�صور واملج�سمات ل�شرح الآيات)
ت�ستخدم هذه الو�سيلة ل�شرح الآيات لرت�سخ يف ذهن الطفل
وت�ساعده على �سرعة احلفظ .
( )9امل�صحف امل�ضيء )
عبارة عن م�صحف مع �إ�ضاءة منا�سبة ت�ساعد الطفل على و�ضوح
الآيات .
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( )10ال�سور مكربة )
تكرب ال�سور للأطفال الذين ي�شكون من �ضعف النظر
وقلة الرتكيز وذلك مل�ساعدة الطفل على القراءة .
�( )11سور وق�ص�ص القر�آن الكرمي )
حتمل كل �سورة معها ق�صتها وذلك مل�ساعده الطفل
على احلفظ وفهم �سور القر�آن الكرمي .

( )12جهاز املعلم )
يزيد من قدرة الطفل على التحكم وتتبع الآيات
و�سماعها من املقرئ.
( )13احلا�سب الآيل )
وهو و�سيله م�شوقه وجذابة للأطفال وعن طريقه
ت�ستخدم الربامج اجلديدة واملطورة اخلا�صة
بتعليم القر�آن الكرمي وحتفيظه.
( )14مكرب ال�صوت )
و�سيله ت�ساعد على زيادة حما�س الطفل من خالل
�سماع الطفل ل�صوته مما يزيد من رغبته يف
احلفظ.
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ب ـ النماذج المستخدمة في فصل القرآن الكريم

ي�ضم كل النماذج املتعلقة ب�آلية ف�صل القر�آن الكرمي والتي تهدف �إلى ت�سهيل العمل وتنظيمه
للو�صول �إلى الهدف املرجو .
والنماذج هي :
 _1تقييم امل�سح الأويل للقر�آن الكرمي .
� _2أهداف طويلة الأمد.
 _3الأهداف ال�شهرية .
 _4اخلطة التعليمية الفردية للقر�آن الكرمي (.مرفق منوذج )4
 _5الو�سائل امل�ستخدمة يف تعليم القران الكرمي .
 _6التح�ضري اليومي للقر�آن الكرمي .
 _7تقييم حفظ �سور م�سابقة القر�آن الكرمي .
 _8متابعة حفظ �سور القر�آن الكرمي يف املنزل .
 _9منوذج ا�ستعارة .
ج  -ورشة إلعداد الوسائل( سور  /بطاقات )

وهي لدعم �إنتاج الف�صل و�إمداد الف�صول التعليمية مبا حتتاجه من جتهيز الآيات القر�آنية
املكربة وعمل بطاقات ل�سور القر�آن الكرمي .
د  -مكتبة استعارة الوسائل

وهي عبارة عن مكتبة خا�صة ت�ضم جمموعة من الو�سائل اخلا�صة بالقر�آن الكرمي
وبناء عليه ت�ستعري الف�صول التعليمية الو�سائل اخلا�صة بالقر�آن الكرمي من �أجهزة و�آيات
وبطاقات.
هـ  -ركن التعزيز

وهو ركن يتم فيه تعزيز الطفل �إما عن طريقة الهدية �أو لق�ضاء بع�ض الوقت يف اللعب عند
�إمتامه احلفظ �أو ت�شجيعه لإمتام احلفظ.
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أساليب وطرق تحفيظ القرآن الكريم
� -1أ�سلوب الإ�شارة :
وذلك للأطفال الذين يعانون من عدم القدرة على الكالم فبمجرد �إ�شارة الطفل �إلى الآية
املق�صودة يدل هذا على فهم الطالب وحفظة للآيات .
� -2أ�سلوب ترتيب البطاقات :
وت�ستخدم للأطفال غري الناطقني الذين يتمتعون مبهارة حركية جيدة وميكن اال�ستفادة منها
يف التعلم و�إي�صال قدرتهم على التعلم .
� -3أ�سلوب املطابقة :
وت�ستخدم للأطفال غري الناطقني �أو لأطفال �صعوبات النطق وهي مطابقة بطاقات الآيات
بال�سورة كاملة وت�ساعد هذه الطريقة الطفل بالو�صول للهدف املطلوب .
� -4أ�سلوب التكرار:
ت�ستخدم ( للأطفال الفكري) فعملية التكرار معهم ت�ساعدهم على احلفظ وحتمي احلفظ من
التفلت والن�سيان ،والتكرار للقر�آن الكرمي هو �أ�سا�س كل �شيء ويعترب من الأ�ساليب التي ت�ساعد
على تثبيت احلفظ وعدم الن�سيان فال يخلو التعلم من هذا الأ�سلوب واحلاجة �إليه .
5ـ �أ�سلوب احلفظ:
ي�ستخدم هذا الأ�سلوب مع الإعاقة اجل�سدية وهذا الأ�سلوب ي�ضمن للطفل حفظ القران وعدم
ن�سيانه,واحلفظ البطيء الهادئ �أف�ضل من ال�سريع املندفع ملا يعطى من نتائج �أف�ضل وي�ساعد
على تثبيت احلفظ.
6ـ الأ�سلوب التطبيقي :
وي�ستخدم مع جميع الإعاقات وذلك من خالل الربط بني الآيات الكرمية والأ�شياء املرئية �إن
�أمكن و ذلك مثال قوله تعالى ((�أَلمَ ْ نجَ ْ َعل َّل ُه َع ْي َنينْ ِ (َ )8و ِل َ�سا ًنا َو َ�ش َف َتينْ ِ ())9بحيث يتم
الإ�شارة �إلى العينني والل�سان وال�شفتني  ,وال يجوز �أن يربط ب�أ�شياء غري حملها.
7ـ �أ�سلوب الفهم :
ي�ستخدم مع جميع الأطفال حيث يقوم هذا الأ�سلوب على الربط بني �شرح الآيات وتف�سري معاين
الكلمات مما ي�سهل يف عملية فهم الآيات وبالتايل ي�ساعد على �سرعه الحفظ.
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نماذج من طرق التدريس في فصل القرآن الكريم
الطفلة :جودي
تتعلم من خالل بطاقات القر�آن الكرمي

الطفل  :تركي
يتعلم من خالل جهاز املعلم

الطفل  :عبدالرحمن
يتعلم من خالل امل�صحف امل�ضيء

الطفلة� :شيخه
تتعلم من خالل امل�صحف مع املقرئ

الطفلة :لولوه
تتعلم من خالل جهاز القلم الناطق
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هذه و�سيلتي املف�ضلة
مهند

أنا و وسـيـلة تـعـلـيمي
20

هذه و�سيلتي ...
ت�ساعدين يف حفظ القر�آن .
علي

و�سيلتنا املف�ضلة
لتعلم القر�آن
عبدالرحمن  /خالد

أنشطة مساعدة في حفظ القرآن الكريم
ن�شاط الطفل املعلم :
من خالل جل�سة يف الأ�سبوع يقوم الطفل بدور املعلم �أو مبا يراه املعلم منا�سب ًا وذلك بهدف زرع
الثقة يف نف�س الطفل ,وعلى زيادة احلما�س يف �سرعة احلفظ ولت�شجيعه على حتمل امل�س�ؤولية .
ن�شاط �إقامة م�سابقة :
وذلك ي�ساعد على �إثارة الدافعية والتفاعل يف احلفظ فيقام م�سابقة بني فريقني.
ن�شاط زيارة املدار�س :
من خالل امل�شاركة بتقدمي فقرة قراءة �سورة من القر�آن الكرمي فهذا له دور فعال يف دجمه
وم�شاركته مع �أقرانه وجمتمعه .
ن�شاط امل�شاركة يف احلفالت و املنا�سبات:
وذلك مب�شاركة طالب من الأطفال يف احلفالت الداخلية للجمعية �أو املنا�سبات اخلارجية
بتقدمي فقرة يقر�أ فيها �سورة من القر�آن الكرمي ملا فيه من زيادة تعزيز الثقة بالنف�س و�أنه مثل
�أقرانه الأ�سوياء.
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نماذج لتطبيق طرق التعلم لحفظ القرآن الكريم

 -1نوع الإعاقة � :إعاقة ج�سدية( تعليم عام ).
الهدف �:أن يقر�أ الطفل ال�سورة املقررة .
امل�صحف – ال�سورة مكربة  -القلم الناطق– تايل ليزر -ال�سبورة
الأدوات
• الذكية – الكمبيوتر – جهاز البيان واملعلم � -صور وجم�سمات
�إجراءت
التدري�س

•و�ضع الأهداف وال�سور املقررة على الطفل .
•يبد�أ املعلم  /املعلمة بتجهيز الو�سيلة اخلا�صة بال�سورة .
•�أن يتعرف الطفل على ا�سم ال�سورة .
•�أن ي�ستمع الطفل �إلى �صوت املقرئ.
•�أن يتعرف الطفل على املعنى الإجمايل لل�سورة .
•�أن يقر�أ املعلم �أو املعلمة �آيات ال�سورة ويردد الطفل.
•�أن تجُ ز�أ الآيات �آية �آية.
•�أن يتم الت�أكد من �إتقان الطفل لتالوة ال�سورة كاملة.

 -2نوع الإعاقة � :إعاقة ج�سدية مع تخلف فكري ب�سيط
الهدف �:أن يحفظ الطفل �آيات ال�سورة املقررة
الأدوات ال�سورة مكربة  -القلم الناطق – تايل ليزر -ال�سبورة الذكية – الكمبيوتر –
جهاز البيان واملعلم -اللوحه امل�ضيئة � -صور وجم�سمات.
�إجراءت
التدري�س
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•و�ضع الأهداف وال�سور املقررة على الطفل يبد�أ املعلم /املعلمة بتجهيز
الو�سيلة اخلا�صة بال�سورة.
•تكرب ال�سورة كاملة.
•تو�ضع ال�سورة املكربة �أمام الطفل .
•�أن يتعرف الطفل على ا�سم ال�سورة .
•�أن ي�ستمع الطفل �إلى �صوت املقرئ .
•�أن يتعرف الطفل على املعنى الإجمايل لل�سورة .
•�أن يقر�أ املعلم �أو املعلمة �آيات ال�سورة.
•�أن تجُ ز�أ الآيات �آية �آية لت�سهيل احلفظ.
•�أن يتم الت�أكد من حفظ الطفل ال�سورة كاملة.

 -3نوع الإعاقة  :غري ناطق �/صعوبات نطق
الهدف �:أن يرتب الطفل بطاقات ال�سورة املقررة .
الأدوات الو�سيلة :ال�سورة مكربة – بطاقات – اللوحة امل�ضيئة -القلم الناطق – تايل
ليزر -ال�سبورة الذكية – الكمبيوتر – جهاز البيان واملعلم � -صور وجم�سمات
�إجراءت
•و�ضع الأهداف وال�سور املقررة على الطفل ويبد�أ املعلم  /املعلمة بتجهيز
التدري�س
الو�سيلة اخلا�صة بال�سورة.
•تكرب ال�سورة كاملة ون�سخه ثانية تكون بطاقات مع مراعاة حذف الأرقام .
•من الآيات يف البطاقة وذلك لتحقيق الهدف املرجو وهو احلفظ .
•تو�ضع ال�سورة املكربة �أمام الطفل.
•�أن يتعرف الطفل على ا�سم ال�سورة .
•�أن ي�ستمع الطفل �إلى �صوت املقرئ .
•�أن يتعرف الطفل على املعنى الإجمايل لل�سورة .
•�أن يقر�أ املعلم �أو املعلمة �آيات ال�سورة مع مطابقة البطاقات بال�سورة
املكربة.
•�أن جتز�أ الآيات �آية �آية.
•�أن يتم الت�أكد من �إتقان الطفل لرتتيب بطاقات ال�سورة كاملة.
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برنامج تدريب معلم على رأس العمل
لمادة القرآن الكريم
يعترب التدريب على ر�أ�س العمل عملية معيارية ومنظمة تقت�ضي ت�أهيل املعلم وتدريبه على جميع
املهام املطلوبة يف جمال التخ�ص�ص  ,وللمعلم املدرب دور كبري و�أثر فعال يف جناح الربنامج
التدريبي فهو �أهم عن�صر من عنا�صر التدريب.
الأهداف العامة للربنامج التدريبي
ـ �أن يتعرف املتدرب على الطرق املنا�سبة لتعليم القر�آن الكرمي للأطفال املعوقني.
ـ �أن يتعرف املتدرب على الو�سائل امل�ستخدمة يف تعليم القر�آن الكرمي للأطفال املعوقني.
مهام املعلم املدرب وم�س�ؤولياته
 -1عمل مقابلة للمتدرب ملعرفة ما لديه من معلومات ومهارات .
 -2تعريف املتدرب بف�صل القر�آن الكرمي و�إعطائه فكرة عن مفاهيم و�أهداف الف�صل .
 -3اطالعه على الو�سائل التعليمية امل�ستخدمة يف الف�صل و�شرح كيفية ا�ستخدمها .
 -4الت�أكد من فهم املتدرب بكل ما يخ�صه من املهام وامل�س�ؤوليات املوكلة �إليه .
 -5تقدمي التوجيهات وامل�ساعدة للمتدرب .
 -6رفع تقرير للإدارة مب�ستوى �أداء املتدرب .
 -7ح�ضور املعلم املدرب للجل�سات مع املتدرب للمالحظة والتقييم.
 -8متابعة �أداء املتدرب يف التدريب و�إعطائه التدريب الإ�ضايف �إذا لزم الأمر .
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مراحل التدريب

املرحلة الأولى :
مالحظة وم�شاهدة :
ويق�صد بها ح�ضور املتدرب للجل�سات مع معلم القر�آن الكرمي للمالحظة وامل�شاهدة .
املرحلة الثانية :
م�شاركة املتدرب املعلم يف التدري�س :
ويق�صد بها تكليف املتدرب مبتابعة �أداء طفل بجل�سة فردية �أو جماعية مع املالحظة والتوجيه
املرحلة الثالثة :
�إعطاء املتدرب الفر�صة داخل الف�صل لتقدمي ما لديه من مهارات و�أ�ساليب يف التدري�س وتكون
حتت متابعة و�إ�شراف املعلم ومعرفة قدرات املتدرب على كيفية ا�ستخدام الو�سائل التعليمية مبا
تتنا�سب مع قدرات الطفل العقلية واجل�سدية .
املرحلة الرابعة :
يبد�أ (قيام) املتدرب بالتدري�س مع وجود معلم القران للتقييم والتوجيه لتفادي ال�سلبيات
املرحلة اخلام�سة :
حتديد نقاط القوة وال�ضعف التي ميتلكها املتدرب يف التعليم و�إعداد التقومي النهائي .
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القاعدة النورانية
ما هي القاعدة النورانية؟
كانت قبل جيل م�ضى تدر�س يف الكتاتيب للأطفال يف �سن مبكرة فيتعلم الطفل من خاللها
تهجئة احلروف مبخارجها ال�صحيحة مع احلركة امل�شكولة فيها.
وتعترب القاعدة النورانية علم ًا من العلوم العظيمة املتعلقة بعلوم القر�آن الكرمي و�أُ�س�ست
خ�صي�صا للقر�آن الكرمي .
ً
الفائدة من درا�ستها وتعليمها
ـ �أنها تقوم بتح�سني خمارج احلروف وتعديلها و�إعطاء كل حرف حقه من ال�صفات والأحكام
و�إمتام احلركات.
ـ ت�شمل معظم �أحكام التجويد الأ�سا�سية التي ال غنى عنها وبطريقة خمت�صرة ومفيدة .
ـ قراءة القران الكرمي قراءة �سليمة و�صحيحة.
�أ�سباب تطبيق تدري�س القاعدة يف جمعية الأطفال املعوقني
ـ حلاجة الأطفال �إليها ملا لها من دور كبري يف تطوير النطق لدى الأطفال والتجاوب ال�سريع .
ـ ت�ساعد على التوا�صل بالنطق والكالم .
ـ حت�سني خمارج احلروف لدى الأطفال ب�شكل عام وخ�صو�ص ًا الذين يعانون من م�شاكل يف
النطق .
ـ تعويد الطفل على النطق ال�سليم للحروف من خمارجها ال�صحيحة .
طريقتها
تعد عملية تكرار اال�ستماع مع الأطفال املعوقني حاجه ما�سة للو�صول �إلى الهدف املطلوب ومبا
�أن الطريقة النورانية تقوم بتعديل خمارج احلروف وتعديل النطق ف�إن ذلك �سوف ي�سهل عملية
تطوير النطق وحتريك الل�سان .
ي�ستمع الـطفل  /الطفلة با�ستمرار لل�شريط ال�صوتي اخلا�ص بالقاعدة النورانية مع متابعة
الـمعلم �أو الـمعلمة له وتـدريبه على �إخـراج الـحروف والـكـلـمات من مـخـارجـها ال�صحيحة.
و يالحظ عليه مع تكرار �سمعه للت�سجيل ال�صوتي جتاوبه يف النطق وحتريك ل�سانه وترديده
امل�ستمر للحروف التي يرددها ال�شيخ املقرئ .
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اإلجراءات المتبعة لترشيح األطفال لمسابقة القران الكريم

1ـ عمل م�سح كامل و �شامل للأطفال لتقومي قدراتهم للم�شاركة يف م�سابقة القران الكرمي .
2ـ تر�شيح جمموعه من الأطفال التي تنطبق عليهم �شروط امل�سابقة.
3ـ �إر�سـال ا�ستبانات م�سابقة القر�آن الكرمي لأولياء الأمور لأخذ املوافقة على امل�شاركة فيها(مرفق
منوذج «. )»5
4ـ بعد املوافقة يتم توزيع خطابات(ال�سور امل�شارك بها يف م�سابقة القر�آن الكرمي) على الأطفال
امل�شاركني (مرفق منوذج «. )»8-7-6
5ـ بناء على ذلك يتم و�ضع الأهداف واخلطة اخلا�صة لكل طفل .
6ـ و�ضع جدول اجلل�سات الفردية واجلماعية وفق خطة الأهداف اخلا�صة بكل طفل.
7ـ تعريف الأطفال بامل�سابقة وتهيئتهم لها .
8ـ �إرفاق جدول (متابعة حفظ القر�آن الكرمي يف املنزل ) ب�سجل املتابعة للطفل ليتمكن الأهل
من املتابعة .
9ـ التوا�صل مع الأهايل و�إبالغهم بامل�ستجدات اخلا�صة بالطفل وبامل�سابقة .
10ـ تعبئة ا�ستبانة املت�سابقني يف م�سابقة القر�آن الكرمي و�إر�سالها �إلى �أمانه امل�سابقة (مرفق
منوذج «)»10-9
11ـ �إر�سال خطابات(تذكري مبوعد امل�سابقة ) لأولياء �أمور املت�سابقني(مرفق منوذج «)»11
12ـ اال�ستعداد لها والت�أكيد على �أولياء الأمور مبتابعة احلفظ باملنزل .
13ـ اال�ستعداد للم�سابقة من خالل مراجعة ال�سور املقررة .
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اإلنجازات

يق�صد بها االجنازات التي حققها الأطفال مع املعلم يف الربنامج التعليمي وهي:
ـ حفظ الأطفال جز ًء كبري ًا من �سور القر�آن الكرمي .
ـ فوز الأطفال يف م�سابقة القر�آن الكرمي و�أخذ املراكز املتقدمة .
ـ حتقيق الأهداف التعليمية لأطفال التدري�س الفردي.

الخطة السنوية لتعليم القرآن الكريم

وهو ما يتم عملة مع الأطفال خالل كل بداية كل �سنة درا�سية .
ـ تقومي الأطفال امل�ستجدين .
ـ و�ضع الأهداف التعليمية للأطفال (الفردي /اجلماعي ) يف اجلمعية .
ـ ت�أهيل جمموعة جديدة مل�سابقة القر�آن الكرمي وحتفيظهم.
ـ تدريب جمموعة لقراءة القر�آن الكرمي للم�شاركة يف املنا�سبات املختلفة .
ـ جتديد و�سائل ف�صل تعليم القر�آن وتطويرها.

النظرة المستقبلية لفصل القرآن
الكريم

وهو ما يتطلع �إليه املعلم وي�سعى لتحقيقه.
_ زيادة عدد حفظة كتاب اهلل من الأطفال املعوقني .
_ توفري جميع الو�سائل وتطويرها يف كل �سنة لتتنا�سب مع كل طفل على ح�سب �إعاقته .
_ توفري الو�سيلة التي ت�ساعد على حفظ القر�آن الكرمي لكل طفل وتكون ملك ًا له .
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ً
ختاما
�إن كل الأهداف واخلطط التي ت�ضمنها هذا الربنامج يف جمال حفظ القر�آن الكرمي وتالوته
واجلهود املتوا�صلة لتطوير هذا الربنامج وتو�سيع نطاقه فيما يتنا�سب مع الأطفال املعوقني �سوف
حتقق ب�إذن اهلل النجاح والتجاوب والو�صول �إلى النتيجة املطلوبة ,وهذا ما دلت عليه التجارب
والنتائج املنجزة وذلك من خالل متيزهم يف حفظ القر�آن الكرمي والفوز باملراكز الأولى يف
م�سابقة القر�آن الكرمي .و ت�ستمر جمعية الأطفال املعوقني بالبحث عن كل تقنية ت�ساعد �أطفالها
على حفظ كتاب اهلل وتالوته .
وختاما ال�شكر لكل من قدم الدعم وامل�ساندة ال�ستمرار هذا التطور ،وبا�ستمرار هذا الدعم
�سنت�صدى للإعاقة ب�إذن اهلل ونفتح نافذة حلياة مل�ؤها الأمل والنجاح .
ندعو اهلل �أن يعيننا على حمل هذه الأمانة التي نقوم بها خلدمة كتاب اهلل الكرمي وخلدمة هذه
الفئة الغالية على اجلميع .
و�صلى اهلل و�سلم وبارك على �سيدنا حممد و�آله و�صحبة �أجمعني .
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النموذج الخاص بمراحل
وضع الخطة
الخاصة بكل طفل وطفلة
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