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تـقـديـم

�حلمد هلل رب �لعاملني، و�ل�صالة و�ل�صالم على �إمام �ملر�صلني حممد و�آله و�صحبه �أجمعـني . �أما 
بعد :

        فعلى مدى ثالثني عامًا متيزت جمعية �لأطفال �ملعوقني بنهج مبادر�تي يف ت�صديها لق�صية 
�لإعاقة ، عرب عدة حماور يف مقدمتها ، �ل�صعي ل�صياغة و�قع جديد للمعوقني يف بالدنا، تتوفر 

فيه مقومات �حلياة �لكرمية �أ�صوة باأقر�نهم من كافة �لفئات.
        ويف هذ� �لإطار تبنت �جلمعية بر�مج متفردة منها : م�صابقة حفظ �لقر�آن �لكرمي لالأطفال 
�لكرمي  �هلل  بكتاب  �ملعوقني  من  �لنا�صئة  ربط  بهدف   ، 1417هـ  عام  �نطلقت  و�لتي  �ملعوقني 
وت�صجيعهم على حفظه وتدبر معانيه ، مبا ي�صهم يف �إ�صاعة �لطماأنينة و�لر�صا �لنف�صي وتر�صيخ 
قيمة تربوية ترى �أن �ل�صعي �لدوؤوب يف هذه �لدنيا تتعا�صد فيه �لعبادة �إلى جو�ر �لعمل و�لتعليم .

        وقد �أكدت جتربة �جلمعية يف هذ� �ل�صدد �أن تعليم �لقر�آن �لكرمي لهوؤلء �لأطفال يتطلب 
مهار�ت وخرب�ت ترتكز على �أ�ص�ص تربوية ومنهج عمل خا�ص ماز�لت تفتقدهما �ملكتبة �لعربية .
        وقد بادرت �لأ�صتاذة / مها بنت عبد�لعزيز �أبو حيمد ، معلمة �لقر�آن �لكرمي مبركز �جلمعية 
دلياًل  ليكون  �ملعوقني(  لالأطفال  �لكرمي  �لقر�آن  تعليم  برنامج  �لكتاب)  باإعد�د هذ�  بالريا�ص 
�إر�صاديًا للعاملني يف هذ� �ملجال وللمهتمني و�لد�ر�صني ، و�إ�صافة متميزة مب�صيئة �هلل لإ�صهامات 

�جلمعية يف خدمة هذه �لفئة �لغالية .
�أهد�فة �خلرية ، و�أن يكون فيه �لنفع لالأطفال �ملعوقني  �أن يحقق هذ� �لإ�صد�ر          متمنيا 

ومعلميهم .

                                                                     
                                                                        �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز

                                                          رئي�س جمل�س اإدارة جمعية الأطفـال املعـوقني
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المقدمة
و�لأبد�ن،  للقلوب  ونورً�  و�صفاء  رحمة  وجعله  �لإن�صان  به  ورفع  �لقر�آن  �أنزل  �لذي  هلل  �حلمد 
للقر�آن �لكرمي دور كبري يف حياتنا حيث �إنه يهذب �لنفو�ص ويزكيها ويقوي �صلة �لعبد بربه ويفوز 
ُل ِمَن �ْلُقْر�آَِن َما ُهَو �ِصَفاٌء َوَرْحَمٌة ِلْلُموؤِْمِننَي« )�لإ�صر�ء: 82( يت�صح من  بر�صاه.قال تعالى»َوُنَنزِّ
ذلك �أن �أف�صل عالج جلميع �لأمر��ص هو �لقر�آن �لكرمي ،حيث �أثبتت �لعديد من �لدر��صات دور 
�لقر�آن �لكرمي يف تنمية �ملهار�ت �للغوية ، وكما �أثبتت در��صات ُعلماء �لأع�صاب �أن هناك عالقة 
وا�سحة بني قراءة القراآن ون�ساط بع�ض اخلاليا الدماغية فقد اكت�سف الباحثون اأن اال�ستماع 

و�لإن�صات لآيات �لقر�آن ين�صط ويحفز »�لف�ص �ل�صدغي« يف �لدماغ.
ونتيجة حلر�ص جمعية �لأطفال �ملعوقني و�هتمامها بهذه �لفئة حلفظ كتاب �هلل وتالوته وجتويده 
وذلك تطبيقًا حلديث �لر�صـول �صلى �هلل عليه و�صلم )خريكم من تعلم �لقر�آن وعلمه ( و�صعيا 
لتاأ�صيل �لعقيدة يف قلوب هوؤلء �لنا�صئة وربطهم بكتاب �هلل �لكرمي ولإ�صاعة �لطماأنينة و�ل�صكينة 
�آنفة �لذكر ولإجناح هذ� �مل�صروع فقد �صخرت �جلمعية جميع  �إليه �لآية  يف نفو�صهم كما دلت 
�لو�صائل �لتي ت�صاعد على حفظه و��صتخدمت  كل �لو�صائل �لتقنية �لتعليمية �حلديثة مل�صاعدتهم 
يف ذلك ، ثم لإعد�د حفاظ قادرين على �مل�صاركة و�ملناف�صة يف م�صابقة �لأمري �صلطان بن �صلمان 
حلفظ �لقر�آن �لكرمي �لتي وجه �صموه باإقامتها لتحفيز تلك �لفئة و ي�صارك فيها فئات عديدة من 

ذوي �لإعاقة بالإ�صافة �إلى م�صاركة  ذوي �لإعاقة من دول �خلليج
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 فصل القرآن الكريم 

يعد ف�صل �لقر�آن �لكرمي من ف�صول �لرب�مج �لتعليمية �مل�صاندة يف �لق�صم �لتعليمي
يف جمعية �لأطفال �ملعوقني حيث مت تاأ�صي�صه يف عام 1422هـ.

أهداف فصل القرآن الكريم
الهدف العام:

• �أن يتمكن �لأطفال من �إتقان حفظ �لقر�آن �لكرمي وتالوته.	

الأهداف التف�سيلية :

• ت�صجيع ذوي �لحتياجات �خلا�صة على حفظ كتاب �هلل وتدبر معانيه.	
• غر�ص حب �لقر�آن يف نفو�ص �لأطفال،وتعريفهم بعظمته،وتربيتهم على تعاليمه و�آد�به .	
• ربط �لقر�آن �لكرمي باملنهج لتثبيت �حلفظ وتر�صيخ معاين �لآيات.	
• قدر�تهم 	 مع  يتنا�صب  ما  ح�صب  و�آد�به،وذلك  �لإ�صالم  �أحكام  من  بجملة  �لأطفال  تزويد 

و�إمكانياتهم. 
• �لنطق 	 �إجادتهم  على  و�لعمل  �لأطفال،  لدى  �لنطق  عيوب  بع�ص  ت�صحيح  يف  �مل�صاعدة 

�ل�صليم.
• تاأهيل �لأطفال من ذوي �لحتياجات �خلا�صة ملو�كبة غريهم من حفظة كتاب �هلل.	
• �إعد�دهم للم�صاركة يف م�صابقة �لأمري �صلطان بن �صلمان حلفظ �لقر�آن �لكرمي لالأطفال 	

�ملعوقني.
• �إي�صال ر�صالتهم حول حقهم وقدرتهم على �لعطاء و�لإبد�ع.	
• تخريج دفعات من �لأطفال حافظة للقر�آن �لكرمي �أو لأجز�ء منه.	
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مهام معلم / معلمة  القرآن الكريم
م�صح �صامل وكامل لأطفال �لق�صم �لتعليمي مع بد�ية �لعام �لدر��صي.. 1
تقومي �أطفال �لق�صم �لتعليمي.. 2
و�صع �لأهد�ف �لتعليمية ملادة �لقر�آن �لكرمي.. 3
�إعد�د جد�ول جل�صات �حل�ص�ص �ليومية ) فردي -جماعي ( لتقوية م�صتوى �لأطفال يف . 4

قر�ءة �لقر�آن �لكرمي.
تر�صيح جمموعة من �لأطفال للم�صاركة يف م�صابقة �لقر�آن �لكرمي لالأطفال �ملعوقني.. 5
�إعد�د جل�صات �أطفال م�صابقة �لقر�آن �لكرمي.. 6
�إعد�د جل�صات لالأطفال �لذين لديهم �صعوبة يف �لنطق.. 7
تدريب جمموعة لقر�ءة �لقر�آن �لكرمي للم�صاركة يف �ملنا�صبات �ملختلفة.. 8
�إعد�د �لتقارير �خلا�صة بف�صل �لقر�آن �لكرمي )ف�صلية،نهائية(.. 9

جتديد و�صائل تعليم �لقر�آن �لكرمي وتطويرها .. 10
جتهيز �لو�صائل للف�صول و�إعد�دها للمتابعة.. 11

آلية تنفيذ عمل فصل القرآن الكريم
1- يقدم ف�سل القراآن الكرمي من)6-8( جل�سات يوميًا، حيث تكون موزعة على 

النحو التايل:
• جل�صات فردية لتقوية م�صتوى �لطفل يف قر�ءة �لقر�آن �لكرمي.	
• جل�صات لالأطفال �لذين لديهم �صعوبة يف �لنطق، حيث ت�صاعد تالوة �لقر�آن �لكرمي على 	

تقوية �لنطق ويكون ذلك من خالل �لتاأكيد على �إخر�ج �حلروف بطريقة �صحيحة وو��صحة 
من خمارجها �لطبيعية.

• حلفظ 	 �صلمان  بن  �صلطان  �لأمري  م�صـابقة  يف  للم�صاركة  �لكرمي  �لقر�آن  حلفظ  جل�صات 
�لقر�آن ج حلاجه �لأطفال للتعلم بها.

2- امداد الف�سول التعليمية بو�سائل تعليمية خا�سة بالقراآن الكرمي من اأجهزة و 
اآلت وبطاقات ح�سب اإحتياجات كل طفل.

ف�سل  عمل  واآلية  اخلا�سة  والأهداف  العامة  للأهداف  ا�ستعرا�سنا  خلل  ومن 
تلك  حتقيق  خللها  من  يتم  التي  للمراحل  نتطرق  �سوف  الكرمي،فاإننا  القراآن 

الأهداف وهي على النحو الآتي:
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أواًل: األسس العلمية لوضع الخطة للطفل:
و�صوح �لأهد�ف:يجب �أن تكون �لأهد�ف م�صاغة �صياغة �إجر�ئية �صحيحة قابلة للقيا�ص، . 1

حيث ميكن متابعتها من قبل �أع�صاء فريق �لعمل ككل.  
مرونة �خلطة: قابلية �خلطة للتعديل حيث تكون قابلة لأي حذف �أو �إ�صافة ملو�جهة �لظروف . 2

�لطارئة.
�لتنبوؤ: مبعنى توقع �لحتمالت �مل�صتقبليـة مل�صتوى �إجناز �لأطفال.. 3
�مل�صاركة:من �ملهم �أن ي�صـارك يف �إعـد�د �خلطـة فريق �لعمل �لذي �صوف ي�صاهم يف تنفيذها . 4

لتبنيها ول�صمان درجة عالية من �لنجاح عند �لتنفيذ.
�لتنا�صق:تكون �أجـز�ء �خلطة متكاملـة ومنظمة ب�صكـل منطقي، ويكون ذلك �لتنا�صق على . 5

م�صتوى �لأهـد�ف و�لو�صـائل �لتي �صتحققهـا و�لإمكـانيات �ملادية و�لب�صرية،كما يرتتب على 
حتقيق ذلك �لتنا�صق و�صهولة �لتنفيذ وحتقيق �أهد�ف �خلطة.

�لعقلية(، . 6 )�للغوية،  و�إمكانياتهم  �لأطفال  قدر�ت  �خلطة  تنا�صب  �أن  �لو�قعية:مبعنى 
ومالءمتها ل�صتمر�رية �ملتابعة و�لتطبيق من قبل معلمات �أو معلمي �لف�صول د�خل �لف�صل 

�لتعليمي ومن خالل �لربنامج �لتعليمي �ليومي.
�ل�صموليـة:بحيث ل تقت�صر �خلطـة على جـانب من جو�نب �لعملية �لتعليمية وتهمل جو�نب . 7

�أخرى، فيجب �أن ت�صمل جميع �جلو�نب �خلا�صة بالعملية �لتعليمية.

ثانًيا: مراحل بناء الخطة للطفل :
طريق  عن  بالطفل  �خلا�صة  �ل�صرورية  �لأولية  �ملعلومات  جمع  وتت�صمن  �لتمهيدية:  �ملرحلة 
�لطالع على ملف �لطفل، معلم �لطفل، و�لدة �لطفل �إن وجدت، كذلك �لقيام بعمل جل�صات 

فردية للطفل و�إكمال �لبيانات وتعبئة منوذج �لتقييم �لأويل،)مرفق منوذج رقم«1«(.

ثالًثا : مرحلة وضع الخطة:
�لت�صل�صل  يليه  �لعام  �لهدف  و�صع  فيهـا  يتم  حيث  �خلطـة  �إعـد�د  يف  �ملر�حل  �أهـم  من  وهي 
�ملنطقي للهدف، و�ملدة �لزمنية �لالزمة للتنفيذ وفق �لأولويـات و�لأهمـية بعد جمع �لبيـانات 

وحتـديد �لأهـد�ف وميكن �أن يت�صمن ذلك �لربنامج ما يلي:
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حتديد جو�نب �لقوة و�لق�صور من خالل منوذج �لتقييم �لأويل )مرفق منوذج رقم«1«(. 1
�صياغة �لأهد�ف �لعامة للخطة )مرفق منوذج رقم»2«(.. 2
�صياغة �لأهد�ف �خلا�صة)مرفق منوذج رقم»3«( .. 3

 ويراعى عند و�سع الأهداف و�سياغتها اأن تتوفر فيها املعايري التالية:
�أ . �لو�صوح.

ب . و�قعية �لهدف.
جـ. تنا�صق �لأهد�ف و�ن�صجامها.

د. قابلية �لهدف للقيا�ص.   
�ملو�د و�لو�صائل �لالزمة .. 4
حتديد �لو�صائل �لتي ميكن تطبيق �خلطة بو��صطتها و�أ�صاليب مر�قبة �خلطة وت�صحيحها.. 5
�أ�صاليب �لتقومي و�أدو�ته.. 6
�ختيار �لإجر�ء�ت �لالزمة لتحقيق �لأهد�ف ح�صب فاعليتها.. 7
حتديد �لزمن �لالزم للقيام بالعمل وجدولة ذلك زمنيا بتاريخ حمدد.. 8
حتديد �أ�صاليب �لتقومي و�أدو�ته.. 9

) ملزيد من �لتف�صيل �نظر �لنموذج �خلا�ص مبر�حل و�صع �خلطة من �صفحة)31 ( �إلى �صفحة 
. ) 36 (

رابًعا : مرحلة مشاركة فريق العمل :
بعد �لنتهاء من و�صع �خلطة ت�صبح جـاهزة للتنفيذ و�لتطبيق �لعملي �إل �أن هناك حاجة �إلى 
مر�جعتها مع فريق �لعمل، و�لذي �صيقوم مبتابعة تطبيقها بهدف ��صتمر�رية �لتعليم و�لو�صول 

�إلى مرحلة �لتعميم،و��صتمر�رية عملية �حلفظ وميكن حتقيق ذلك من خالل:
-عر�ص �خلطة على �ملعلمني و�أولياء �لأمور ومناق�صتهـم و�أخـذ �آر�ئهم ومقرتحـاتهم. 

-عر�ص �خلطة على �مل�صرف / �مل�صرفة �لرتبوية من خالل �جتماع ملناق�صة �لأهد�ف �خلا�صة 
بكل طفل.

خامسًا : خطوات قبل تطبيق الخطة:
بعد �إعد�د �خلطة ومر�جعتها يتم �لبدء يف تنفيذها يف �لوقت �ملحدد بعد تبليغ معلم �أو معلمة 
�لف�صل باأهد�ف كل طفل، ودوره يف متابعة تطبيق تلك �لأهد�ف د�خل �لف�صل �لدر��صي، ومن 
�ل�صروري �أن تنفذ �خلطة وفق برنامج زمني وتوقيت حمدد ح�صبما جاء يف تف�صيالت �خلطة 
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وتق�صيمها �إلى �أ�صهر ثم �إلى �أ�صابيع ثم �إلى �أيام وذلك لت�صهيل �لتن�صيق بني �لأعمال و�لرب�مج 
وت�صهيل �صبطها ومتابعتها، ويتم ذلك من خالل �لآتي:

تفريغ �خلطـة �لف�صلية يف خطط �صهرية بحيث يتم معرفة �لأهـد�ف و�لأعمال �لتي �صتنجز . 1
خالل �صهر )مرفق منوذج رقم«3«(

تفريغ �خلطة �ل�صهرية يف خطط �أ�صبوعية بحيث يكون هناك ت�صور لالأعمال �ليومية .. 2
�لتي . 3 و�لو�جبات  �لأعمـال  �لعمل وحتديد  �إجـر�ء�ت  لت�صهيل  �ملعلمـني  على  �لأهد�ف  توزيع 

يقوم بها كل معلم و�خلطو�ت �لتف�صيلية لكل عمل. ويتم و�صع معايري حمددة لالأد�ء.
�إعد�د �جلد�ول �لزمنية �خلا�صة بكل طفل، وتوزيعها على معلمني �لف�صول.. 4

سادسًا: مرحلة التطبيق العملي للخطة.
 هي �ملرحلة �لتنفيذية لالأهد�ف �لتي مت و�صعها وذلك من خالل �جلل�صات �لفردية �أو �جلل�صات 

�جلماعية و�لتي تتمثل يف �لآتي: 
طريقة التدري�س الفردي

جتلي�ص �لطفل �جلل�صة �ل�صحيحة  وو�صع �لو�صيلة �لتعليمية �خلا�صة به �أمامه.. 1
مر�جعة �لآيات �ل�صابقة و�لتاأكد من حفظها .. 2
تعريف �لطفل با�صم �ل�صورة �لتي يقروؤها .. 3
�صماع �لآيات من �ملقرئ.. 4
�ملعلم . 5 �لطفل خلف  �ملعلم قر�ءة منوذجية وو��صحة، ويردد  �آية من قبل  �آية  �لآيات  قر�ءة 

بهدف تطبيق �لقر�ءة ب�صورتها �ل�صحيحة .
 يقوم �ملعلم �أو �ملعلمة بقر�ءة �لكلمات �ل�صعبة عليه ويرددها ويجعله يرددها معه.. 6
�صماع �لآيات من �لطفل وت�صحيح �لأخطاء �إذ� وجدت .. 7
قر�ءة �لطفل لالآيات قر�ءة �صحيحة من دون �أخطاء لإمتام �حلفظ.. 8
يعطى �لطفل فر�صة �إذ� مل يحفظ �لآيات يف �جلل�صة �لقادمة.. 9

طريقة التدري�س اجلماعي
�أن يجعل �ملعلم / �ملعلمة �لأطفال يرددون معه �ملقطع .. 1

تق�صم �لف�صل �إلى جمموعات ومن ثم جتعل كل جمموعة تقر�أ �آية و�ملجموعة �لثانية تقر�أ . 2
�لآية �لتي تليها وهكذ� دون توقف. 
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طريقه �أخرى �أي�صا وهي جعل �لطفل يقر�أ �آيتني و�لطفل �لذي يليه يقوم بت�صحيح �لأخطاء . 3
له وهكذ� 

، وهذ� ما . 4 �إن وجد  و�ملعلم  ير�قب وي�صحح  �لأطفال يف تالوتهم وت�صحيحهم لالأخطاء 
ي�صمي با�صتخد�م �إ�صرت�تيجية تدري�ص �لأقر�ن.   

 تنوع و�صائل �لتعليم لإثارة �لأطفال وجذب �نتباههم. 5

سابعًا : مرحلة تقويم الخطة :

وهي من �ملر�حل �ملهمة �لتي تو�صح موؤ�صر�ت �لنجاح  و�لإجناز �لتي متَكن
 �لطفل من �لو�صول �إليها وحتقيقها، وتـعـتمد هذه �ملرحلة على �ملهارة يف

 ��صتخد�م �أ�صاليب �لتقومي وفاعليتها حيث تت�صمن هذه �ملرحلة �لعنا�صر �لتالية :
��صتخد�م مناذج �لتقييم �ملالئم،)�لتقومي �ليومي، �لتقومي �ل�صهري، �لتقومي �لنهائي(.. 1
�ل�صتفادة من �أ�صاليب �لتقومي لتعديل ما ميكن من �أهد�ف �خلطة . �أو �إ�صافته �أو حذفه.. 2
مناق�صة نتائج  تقومي �خلطـة مع معلمي / معلمات �لف�صول لال�صتفادة من �آر�ئهم و�قرت�ح . 3

�حللول لتطوير �خلطة �إلى �لأف�صل.
�صياغة �لتقرير �لنهائي للخطة وكتابته.. 4
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إرشادات هامة للمعلم / للمعلمة

 وجوب �إخال�ص �لعمل هلل �صبحانه و�حلث عليه.. 1
�أن ي�صت�صعر �لأجر من تعليم �لقر�آن �لكرمي وحتفيظه ) خريكم من تعلم �لقر�آن وعلمه ( . 2

رو�ه �لبخاري)�أفال يغدو �أحدكم �إلى �مل�صجد فيتعلم �آية �أ وُيعّلم �آية خري له من ناقة �أو �آيتني 
خري له من ناقتني... ( رو�ه م�صلم

 لبد للمعلم �أن يذكر �لأطفال  بالطهارة ) ل مي�صه �إل �ملطهرون (. 3
�أن يكون  قدوة ملن يعلمهم .. 4
�لتاأدب بالآد�ب �لعامة مثل عدم �لإكثار من �حلركة.. 5
وبالتايل طريقته . 6 ، فلكل طفل قدر�ته �خلا�صة،  و�إمكانياته  �لطالب  �لتعرف على قدر�ت  

�لتي  �لو�صائل  و��صتخد�م  مر�عاتها  �ملعلم  على  يجب  و�لتي  و�حلفظ،  �لتعلم  يف  �خلا�صة 
تتنا�صب معه .

�حلر�ص على تهيئة �جلو �ملنا�صب �أول  قبل �لبدء يف تعليم �لطفل �لقر�آن �لكرمي وتالوتة وحفظه.. 7
��صتخد�م �لتعزيز ب�صكل م�صتمر وهو تقدمي �لت�صجيع و�لتحفيز �لذي يحبه �لطفل مما يوؤدي . 8

�إلى زيادة �لتفاعل و�إعطاء نتائج �أف�صل و�أ�صرع. 
�لتقليدية . 9 �لطرق  عن  و�خلروج   ، �لكرمي  �لقر�ن  ل�صورة  �لعر�ص  طرق  يف  ويبتكر  ينوع  �أن 

�ملعتمدة فقط على �لتلقني.
�أن تكون مدة جل�صات �لتحفيظ ق�صرية تتنا�صب مع عمر �لطفل لتجنب �مللل.. 10
ي�صتح�صن �أن يبد�أ  بال�صور �لق�صرية ، فلي�ص �صروريًا ترتيب �ل�صور، بل نختار �ل�صور �ملرتبطة . 11

بالق�ص�ص يف �لبد�ية .
�أن يبد�أ ب�صرح ق�صة �ل�صورة مبا  يتنا�صب مع قدر�ت �لطالب ملا فيه من زيادة من  د�فعيته  للتعلم . 12

،و�مل�صاعدة على  �صهولة �حلفظ، وحبه للقر�آن �لكرمي. 
�أن يحر�ص �ملعلم على تنمية مهار�ت �حلفظ وتطويرها ، من خالل �إ�صر�ك �أكرب عدد من . 13

�حلو��ص )�لب�صر – �ل�صمع – �للم�ص( يف عملية �حلفظ.
�أو . 14 �ملعلم  للتعلم وحت�صني مهارته وتطويرها يف �حلفظ يقوم  �لطالب  بهدف زيادة د�فعية 

�ملعلمة بت�صجيل �صوت �لطفل وهو يقر�أ  �لقر�آن �لكرمي ، وجعله ي�صتمع لنف�صه، فذلك يدعم 
ثقته يف نف�صه ويزيد من قدرته على �حلفظ.

لوحة . 15 ��صتخد�م  �ملعلمة  �أو  �ملعلم  على  و��صتمر�ره يف �حلفظ يجب  �لطفل  لزيادة حما�ص   
�أعلى  �إلى  �لطفل فذلك مما يزيد يف عطائه لي�صل  �إيجابية على  �آثار  لها من  �لتعزيز ملا 

م�صتوى من بني �أقر�نه . 
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محتويات فصل القرآن الكريم
أ- الوسائل المستخدمة في تعليم القرآن الكريم 

يحتوي �لف�صل على جمموعة من �لو�صائل متعددة �ل�صتخد�م فمنها �ملقروء و�مل�صموع و�مل�صاهد 
وجهزت هذه �لو�صائل لتنا�صب �لأطفال فكل طفل ح�صب �إعاقته و مر�عاة �لفروق �لفردية . 

1(  تقنية الو�سائط ) تايل ليزر( 
برنامج حديث وخا�ص لتحفيظ �لقر�آن �لكرمي يتيح لنا ��صتخد�م  

�ملـتعددة �لتـفاعلية يف تـعليم �لقر�آن �لكرمي .    

) DVD 2( )�سا�سة بلزما على
حيث  من  �لكرمي   �لقر�آن  �صور  بعر�ص  �لتنويع  يتم  طريقها  عن 
حتفيظ  طرق  يف   جديد  هو    ما  كل  وعر�ص  و�لرتديد  �لتالو�ت 

�لقر�آن �لكرمي.

3(   )ال�سبورة الذكية(
وو��صح  مكرب  بحجم  �لكرمي  �لقر�آن  �صور  عر�ص  يتم  خاللها  من 

لي�صهل  على �لطفل �لتعلم و�حلفظ .

4(  )بطاقات القراآن للأطفال غريالناطقني (
خاللها  ومن  �لناطقني(  لالأطفال)غري  �لبطاقات  هذه  ت�صتخدم 
�آيات  ترتيب  طريق  عن  �ل�صورة  حفظ  �لناطق  غري  �لطفل  يتقن 

�ل�صورة �أو �لإ�صارة �إليها
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5(  )القلم الناطق (
�ل�صتماع لتالوة �ملقرئني و�صماع �لتف�صري �لرتبوي �ملي�صر وت�صجيل

 �صوت �لطفل فذلك مما ي�صاعد على �حلفظ  وهذه جميعها تتوفر
 يف �لقلم �لناطق .

6(   )اللوحة امل�سيئة (
من  يعانون  �لذين  و�لأطفال  �لناطقني  غري  لالأطفال  وت�صتخدم 
�لت�صتت وذلك عن طريق عر�ص �لآيات ب�صوره �صوئية ملونة ل�صد 

�نتباههم  

7 (  )جمموعه و�سائل تعليمية م�ساعدة حلفظ القراآن 
الكرمي(

�لقر�آن كامل بال�صوت)م�صحف مرتل( مع ت�صجيل �صوت �لطفل .
 �لقر�ن كامل ب�صوت ثالثة م�صايخ )م�صحف مرتل (.

8(   )ال�سور واملج�سمات ل�سرح الآيات(
�لطفل    ذهن  يف  لرت�صخ  �لآيات  ل�صرح  �لو�صيلة  هذه  ت�صتخدم 

وت�صاعده على �صرعة �حلفظ .

9(   )امل�سحف امل�سيء ( 
عبارة عن م�صحف مع �إ�صاءة منا�صبة ت�صاعد �لطفل  على و�صوح 

�لآيات .
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10(  )ال�سور مكربة (
تكرب �ل�صور لالأطفال �لذين ي�صكون من �صعف �لنظر 
وقلة  �لرتكيز  وذلك مل�صاعدة �لطفل على �لقر�ءة  .

11(  )�سور وق�س�س القراآن الكرمي (
حتمل كل �صورة معها ق�صتها وذلك مل�صاعده �لطفل 

على �حلفظ  وفهم �صور �لقر�آن �لكرمي .

12( )جهاز املعلم (
�لآيات  وتتبع  �لتحكم  على  �لطفل  قدرة  من  يزيد 

و�صماعها من �ملقرئ.

13(   )احلا�سب الآيل (
طريقه  وعن  لالأطفال  وجذ�بة  م�صوقه  و�صيله  وهو 
�خلا�صة  و�ملطورة  �جلديدة   �لرب�مج  ت�صتخدم 

بتعليم �لقر�آن �لكرمي وحتفيظه.

 14(    )مكرب ال�سوت (
 و�صيله ت�صاعد على زيادة حما�ص �لطفل  من خالل 
يف  رغبته  من  يزيد  مما  ل�صوته  �لطفل   �صماع 

�حلفظ.
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ب ـ النماذج المستخدمة في فصل القرآن الكريم
�إلى ت�صهيل �لعمل وتنظيمه  باآلية ف�صل �لقر�آن �لكرمي و�لتي تهدف  ي�صم كل �لنماذج �ملتعلقة 

للو�صول �إلى �لهدف �ملرجو .
و�لنماذج هي :

1_ تقييم �مل�صح �لأويل للقر�آن �لكرمي . 
2_  �أهد�ف طويلة �لأمد.

3_ �لأهد�ف �ل�صهرية .
4_ �خلطة �لتعليمية �لفردية للقر�آن �لكرمي .)مرفق منوذج 4(

5_ �لو�صائل �مل�صتخدمة يف تعليم �لقر�ن �لكرمي .
6_ �لتح�صري �ليومي للقر�آن �لكرمي .

7_ تقييم حفظ �صور م�صابقة �لقر�آن �لكرمي .
8_    متابعة حفظ �صور �لقر�آن �لكرمي يف �ملنزل . 

9_ منوذج ��صتعارة .

ج - ورشة إلعداد الوسائل) سور / بطاقات (
�لقر�آنية  �لآيات  جتهيز  من  حتتاجه  مبا  �لتعليمية  �لف�صول  و�إمد�د  �لف�صل  �إنتاج  لدعم  وهي 

�ملكربة وعمل بطاقات ل�صور �لقر�آن �لكرمي .

د - مكتبة استعارة الوسائل 
وهي عبارة عن مكتبة خا�صة  ت�صم جمموعة من �لو�صائل �خلا�صة بالقر�آن �لكرمي 

و�آيات  �أجهزة  من  �لكرمي  بالقر�آن  �خلا�صة  �لو�صائل  �لتعليمية  �لف�صول  ت�صتعري  عليه  وبناء 
وبطاقات.

هـ - ركن التعزيز
�للعب عند  �لوقت يف  بع�ص  لق�صاء  �أو  �لهدية  �إما عن طريقة  �لطفل  تعزيز  فيه  يتم  ركن  وهو 

�إمتامه �حلفظ �أو ت�صجيعه لإمتام �حلفظ.
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أساليب وطرق تحفيظ القرآن الكريم

1- اأ�سلوب الإ�سارة :
�لآية  �إلى  �لطفل  �إ�صارة  فبمجرد  �لكالم  على  �لقدرة  يعانون من عدم  �لذين  لالأطفال  وذلك   

�ملق�صودة يدل هذ� على فهم �لطالب وحفظة لالآيات  .
2- اأ�سلوب ترتيب البطاقات :

 وت�صتخدم لالأطفال غري �لناطقني �لذين يتمتعون مبهارة حركية  جيدة وميكن �ل�صتفادة منها 
يف �لتعلم و�إي�صال قدرتهم على �لتعلم .

3- اأ�سلوب املطابقة :
�لآيات  بطاقات  مطابقة  وهي  �لنطق  �صعوبات  لأطفال  �أو  �لناطقني  غري  لالأطفال  وت�صتخدم 

بال�صورة كاملة وت�صاعد هذه �لطريقة �لطفل بالو�صول للهدف �ملطلوب .
4- اأ�سلوب التكرار:

ت�صتخدم ) لالأطفال �لفكري( فعملية �لتكر�ر معهم ت�صاعدهم على �حلفظ وحتمي �حلفظ من 
�لتفلت و�لن�صيان ،و�لتكر�ر للقر�آن �لكرمي هو �أ�صا�ص كل �صيء ويعترب من �لأ�صاليب �لتي ت�صاعد 

على تثبيت �حلفظ وعدم �لن�صيان فال يخلو �لتعلم من هذ� �لأ�صلوب و�حلاجة �إليه .
5ـ اأ�سلوب احلفظ:

ي�صتخدم هذ� �لأ�صلوب مع �لإعاقة  �جل�صدية وهذ� �لأ�صلوب ي�صمن للطفل حفظ �لقر�ن وعدم 
ن�صيانه،و�حلفظ �لبطيء �لهادئ �أف�صل من �ل�صريع �ملندفع ملا يعطى من نتائج �أف�صل وي�صاعد 

على تثبيت �حلفظ.
6ـ الأ�سلوب التطبيقي :

�إن  وي�صتخدم مع جميع �لإعاقات وذلك من خالل �لربط بني �لآيات �لكرمية و�لأ�صياء �ملرئية 
يتم  )9((بحيث  َو�َصَفَتنْيِ  َوِل�َصاًنا   )8( َعْيَننْيِ  ُه  لَّ َعل  جَنْ ))�أَمَلْ  تعالى  قوله  مثال  ذلك  و  �أمكن 

�لإ�صارة �إلى �لعينني و�لل�صان و�ل�صفتني ، ول يجوز �أن يربط باأ�صياء غري حملها. 
7ـ اأ�سلوب الفهم :

 ي�صتخدم مع جميع �لأطفال حيث يقوم هذ� �لأ�صلوب على �لربط بني �صرح �لآيات وتف�صري معاين 
�لكلمات مما ي�صهل يف عملية فهم �لآيات وبالتايل ي�صاعد على �صرعه الحفظ.
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نماذج من طرق التدريس  في فصل القرآن الكريم

�لطفلة: جودي 
 تتعلم من خالل بطاقات �لقر�آن �لكرمي

�لطفل : تركي 
 يتعلم من خالل جهاز �ملعلم 

�لطفل : عبد�لرحمن 
   يتعلم من خالل �مل�صحف �مل�صيء

 �لطفلة: �صيخه 
تتعلم من خالل �مل�صحف مع �ملقرئ

�لطفلة: لولوه 
تتعلم من خالل جهاز �لقلم �لناطق 
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هذه و�سيلتي ...
ت�ساعدين يف حفظ القراآن .

علي 

و�سيلتنا املف�سلة
لتعلم القراآن

عبدالرحمن / خالد

هذه و�سيلتي املف�سلة
مهند
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أنشطة مساعدة في حفظ القرآن الكريم
ن�شاط الطفل املعلم :

 من خالل جل�صة يف �لأ�صبوع يقوم �لطفل بدور �ملعلم �أو مبا ير�ه �ملعلم منا�صبًا وذلك بهدف زرع 
�لثقة يف نف�ص �لطفل، وعلى زيادة �حلما�ص يف �صرعة �حلفظ ولت�صجيعه على حتمل �مل�صوؤولية .

ن�شاط اإقامة م�شابقة :
 وذلك ي�صاعد على �إثارة �لد�فعية و�لتفاعل يف �حلفظ  فيقام م�صابقة بني فريقني.

ن�شاط زيارة املدار�س :
 من خالل �مل�صاركة  بتقدمي فقرة قر�ءة �صورة من �لقر�آن �لكرمي فهذ� له دور فعال يف دجمه 

وم�صاركته مع �أقر�نه وجمتمعه .
ن�شاط امل�شاركة يف احلفالت و املنا�شبات: 

�خلارجية  �ملنا�صبات  �أو  للجمعية  �لد�خلية  �حلفالت  يف  �لأطفال  من  طالب  مب�صاركة  وذلك 
بتقدمي فقرة  يقر�أ فيها �صورة من �لقر�آن �لكرمي ملا فيه من زيادة تعزيز �لثقة بالنف�ص و�أنه مثل 

�أقر�نه �لأ�صوياء. 
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نماذج لتطبيق طرق التعلم لحفظ القرآن الكريم
1- نوع الإعاقة : اإعاقة ج�سدية) تعليم عام (. 

الهدف :اأن يقراأ الطفل ال�سورة املقررة .

�مل�صحف – �ل�صورة مكربة - �لقلم �لناطق– تايل ليزر- �ل�صبورة
•  �لذكية – �لكمبيوتر – جهاز �لبيان و�ملعلم - �صور وجم�صمات  	

�لأدو�ت

• و�صع �لأهد�ف و�ل�صور �ملقررة على �لطفل .	
• يبد�أ �ملعلم / �ملعلمة بتجهيز �لو�صيلة �خلا�صة بال�صورة .	
• �أن يتعرف �لطفل على ��صم �ل�صورة .	
• �أن ي�صتمع �لطفل �إلى �صوت �ملقرئ. 	
• �أن يتعرف �لطفل على �ملعنى �لإجمايل لل�صورة .	
• �أن يقر�أ �ملعلم �أو �ملعلمة �آيات �ل�صورة ويردد �لطفل.	
• �أن جُتز�أ  �لآيات �آية �آية.	
• �أن يتم �لتاأكد من �إتقان �لطفل لتالوة �ل�صورة كاملة.	

�إجر�ءت 
�لتدري�ص

  2- نوع الإعاقة : اإعاقة ج�سدية مع تخلف فكري ب�سيط
الهدف :اأن يحفظ الطفل اآيات ال�سورة املقررة

ال�صورة مكربة - �لقلم �لناطق – تايل ليزر- �ل�صبورة �لذكية – �لكمبيوتر – 
جهاز �لبيان و�ملعلم- �للوحه �مل�صيئة -  �صور وجم�صمات.

�لأدو�ت

• بتجهيز 	 /�ملعلمة  �ملعلم  يبد�أ  �لطفل  على  �ملقررة  و�ل�صور  �لأهد�ف  و�صع 
�لو�صيلة �خلا�صة بال�صورة.

• تكرب �ل�صورة كاملة.	
• تو�صع �ل�صورة �ملكربة �أمام �لطفل .	
• �أن يتعرف �لطفل على ��صم �ل�صورة .	
• �أن ي�صتمع �لطفل �إلى �صوت �ملقرئ .	
• �أن يتعرف �لطفل على �ملعنى �لإجمايل لل�صورة .	
• �أن يقر�أ �ملعلم �أو �ملعلمة �آيات �ل�صورة.	
• �أن جُتز�أ �لآيات �آية �آية لت�صهيل �حلفظ.	
• �أن يتم �لتاأكد من حفظ �لطفل �ل�صورة كاملة.	

�إجر�ءت 
�لتدري�ص
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3- نوع الإعاقة : غري ناطق /�سعوبات نطق    
الهدف :اأن يرتب الطفل بطاقات ال�سورة املقررة .

                
�لو�صيلة :�ل�صورة مكربة – بطاقات – �للوحة �مل�صيئة- �لقلم �لناطق – تايل 
ليزر- �ل�صبورة �لذكية – �لكمبيوتر – جهاز �لبيان و�ملعلم - �صور وجم�صمات

�لأدو�ت

• و�صع �لأهد�ف و�ل�صور �ملقررة على �لطفل ويبد�أ �ملعلم / �ملعلمة بتجهيز 	
�لو�صيلة �خلا�صة بال�صورة.

• تكرب �ل�صورة كاملة ون�صخه ثانية تكون بطاقات مع مر�عاة حذف �لأرقام .	
• من �لآيات يف �لبطاقة  وذلك لتحقيق �لهدف �ملرجو وهو �حلفظ .	
• تو�صع �ل�صورة �ملكربة �أمام �لطفل.	
• �أن يتعرف �لطفل على ��صم �ل�صورة .	
• �أن ي�صتمع �لطفل �إلى �صوت �ملقرئ .	
• �أن يتعرف �لطفل على �ملعنى �لإجمايل لل�صورة .	
• بال�صورة 	 �لبطاقات  مطابقة  مع  �ل�صورة  �آيات  �ملعلمة  �أو  �ملعلم  يقر�أ  �أن 

�ملكربة.
• �أن جتز�أ �لآيات �آية �آية.	
• �أن يتم �لتاأكد من �إتقان �لطفل لرتتيب بطاقات �ل�صورة كاملة.	

�إجر�ءت 
�لتدري�ص
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برنامج تدريب معلم على رأس العمل
لمادة القرآن الكريم

  يعترب �لتدريب على ر�أ�ص �لعمل عملية معيارية ومنظمة تقت�صي تاأهيل �ملعلم وتدريبه على جميع 
�ملهام �ملطلوبة يف جمال �لتخ�ص�ص ، وللمعلم �ملدرب دور كبري و�أثر فعال يف جناح �لربنامج 

�لتدريبي فهو �أهم عن�صر من عنا�صر �لتدريب.   
الأهداف العامة للربنامج التدريبي

 ــ �أن يتعرف �ملتدرب على �لطرق �ملنا�صبة لتعليم �لقر�آن �لكرمي لالأطفال �ملعوقني. 
ــ �أن يتعرف �ملتدرب على �لو�صائل �مل�صتخدمة يف تعليم �لقر�آن �لكرمي لالأطفال �ملعوقني. 

مهام املعلم املدرب وم�سوؤولياته 
1- عمل مقابلة للمتدرب ملعرفة ما لديه من معلومات ومهار�ت .

2- تعريف �ملتدرب بف�صل �لقر�آن �لكرمي و�إعطائه فكرة عن مفاهيم و�أهد�ف �لف�صل .
3- �طالعه على �لو�صائل �لتعليمية �مل�صتخدمة يف �لف�صل و�صرح كيفية ��صتخدمها .

4- �لتاأكد من فهم �ملتدرب بكل ما يخ�صه من �ملهام و�مل�صوؤوليات �ملوكلة �إليه .  
5- تقدمي �لتوجيهات و�مل�صاعدة للمتدرب .

6- رفع تقرير لالإد�رة مب�صتوى �أد�ء �ملتدرب .
7- ح�صور �ملعلم �ملدرب للجل�صات مع �ملتدرب للمالحظة و�لتقييم.

 8- متابعة �أد�ء �ملتدرب يف �لتدريب و�إعطائه �لتدريب �لإ�صايف �إذ� لزم �لأمر .
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مراحل التدريب 
املرحلة الأولى :

 مالحظة وم�صاهدة :
ويق�صد بها ح�صور �ملتدرب للجل�صات مع معلم �لقر�آن �لكرمي للمالحظة و�مل�صاهدة .

املرحلة الثانية :
 م�صاركة �ملتدرب �ملعلم يف �لتدري�ص :

ويق�صد بها تكليف �ملتدرب مبتابعة �أد�ء طفل بجل�صة فردية �أو جماعية مع �ملالحظة و�لتوجيه  
املرحلة الثالثة :

 �إعطاء �ملتدرب �لفر�صة د�خل �لف�صل لتقدمي ما لديه من مهار�ت و�أ�صاليب يف �لتدري�ص  وتكون 
حتت متابعة و�إ�صر�ف �ملعلم ومعرفة قدر�ت �ملتدرب على كيفية ��صتخد�م �لو�صائل �لتعليمية مبا 

تتنا�صب مع قدر�ت �لطفل �لعقلية و�جل�صدية .
املرحلة الرابعة :

 يبد�أ )قيام( �ملتدرب بالتدري�ص مع وجود معلم �لقر�ن للتقييم و�لتوجيه لتفادي �ل�صلبيات
املرحلة اخلام�سة :

 حتديد نقاط القوة وال�سعف التي ميتلكها املتدرب يف التعليم واإعداد التقومي النهائي . 
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القاعدة النورانية
ما هي القاعدة النورانية؟

�لطفل من خاللها  فيتعلم  مبكرة  �صن  لالأطفال يف  �لكتاتيب  تدر�ص يف  م�صى  قبل جيل  كانت 
تهجئة �حلروف مبخارجها �ل�صحيحة مع �حلركة �مل�صكولة فيها.

و�أُ�ص�صت  �لكرمي  �لقر�آن  بعلوم  �ملتعلقة  �لعظيمة  �لعلوم  من  علمًا  �لنور�نية  �لقاعدة  وتعترب 
ا للقر�آن �لكرمي . خ�صي�صً

 الفائدة من درا�ستها وتعليمها
�أنها تقوم بتح�صني خمارج �حلروف وتعديلها و�إعطاء كل حرف حقه من �ل�صفات و�لأحكام  ـ 

و�إمتام �حلركات.
ـ ت�صمل معظم �أحكام �لتجويد �لأ�صا�صية �لتي ل غنى عنها وبطريقة خمت�صرة ومفيدة .  

ـ قر�ءة  �لقر�ن �لكرمي قر�ءة �صليمة و�صحيحة. 
اأ�سباب تطبيق تدري�س القاعدة يف جمعية الأطفال املعوقني 

ـ حلاجة �لأطفال �إليها  ملا لها من دور كبري يف تطوير �لنطق لدى �لأطفال  و�لتجاوب �ل�صريع .
ـ ت�صاعد على �لتو��صل بالنطق و�لكالم .    

يف  م�صاكل  من  يعانون  �لذين  وخ�صو�صًا  عام  ب�صكل  �لأطفال  لدى  �حلروف  خمارج  حت�صني  ـ 
�لنطق .       

ـ تعويد �لطفل على �لنطق �ل�صليم للحروف من خمارجها �ل�صحيحة .
طريقتها 

تعد عملية تكر�ر �ل�صتماع مع �لأطفال �ملعوقني حاجه ما�صة للو�صول �إلى �لهدف �ملطلوب ومبا 
�أن �لطريقة �لنور�نية تقوم بتعديل خمارج �حلروف وتعديل �لنطق  فاإن ذلك �صوف ي�صهل عملية 

تطوير �لنطق وحتريك �لل�صان .
متابعة  �لنور�نية مع  بالقاعدة  �ل�صوتي �خلا�ص  لل�صريط  با�صتمر�ر  �لطفلة   �لـطفل /  ي�صتمع   

�لـمعلم �أو �لـمعلمة له وتـدريبه على �إخـر�ج �لـحروف و�لـكـلـمات من مـخـارجـها �ل�صحيحة.
وترديده  ل�صانه  �لنطق وحتريك  �ل�صوتي جتاوبه يف  للت�صجيل  �صمعه  تكر�ر  مع  عليه  و يالحظ 

�مل�صتمر للحروف �لتي يرددها �ل�صيخ �ملقرئ .
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اإلجراءات  المتبعة  لترشيح األطفال  لمسابقة القران الكريم
1ـ عمل م�صح كامل و �صامل لالأطفال لتقومي قدر�تهم للم�صاركة يف م�صابقة �لقر�ن �لكرمي . 

2ـ تر�سيح جمموعه من االأطفال التي تنطبق عليهم �سروط امل�سابقة.
3ـ �إر�صـال ��صتبانات م�صابقة �لقر�آن �لكرمي لأولياء �لأمور لأخذ �ملو�فقة على �مل�صاركة فيها)مرفق 

منوذج »5«( . 
4ـ بعد �ملو�فقة يتم  توزيع خطابات)�ل�صور �مل�صارك بها يف م�صابقة �لقر�آن �لكرمي( على �لأطفال 

�مل�صاركني )مرفق منوذج »8-7-6«( .
5ـ بناء على ذلك يتم و�صع �لأهد�ف و�خلطة �خلا�صة لكل طفل .

6ـ و�صع جدول �جلل�صات �لفردية و�جلماعية وفق خطة �لأهد�ف �خلا�صة بكل طفل.
7ـ تعريف �لأطفال بامل�صابقة وتهيئتهم لها .

8ـ �إرفاق  جدول )متابعة حفظ �لقر�آن �لكرمي يف �ملنزل ( ب�صجل �ملتابعة للطفل ليتمكن �لأهل 
من �ملتابعة . 

9ـ �لتو��صل مع �لأهايل و�إبالغهم بامل�صتجد�ت �خلا�صة بالطفل وبامل�صابقة .
�مل�صابقة )مرفق  �أمانه  �إلى  و�إر�صالها  �لكرمي  �لقر�آن  �ملت�صابقني يف م�صابقة  ��صتبانة  تعبئة  10ـ 

منوذج »10-9«(
11ـ �إر�صال خطابات)تذكري مبوعد �مل�صابقة ( لأولياء �أمور �ملت�صابقني)مرفق منوذج »11«(

12ـ �ل�صتعد�د لها و�لتاأكيد على �أولياء �لأمور مبتابعة �حلفظ باملنزل . 
13ـ �ل�صتعد�د للم�صابقة من خالل مر�جعة �ل�صور �ملقررة .
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 اإلنجازات 
يق�صد بها �لجناز�ت �لتي حققها �لأطفال مع �ملعلم يف �لربنامج �لتعليمي وهي:

ــ حفظ �لأطفال جزًء كبريً� من �صور �لقر�آن �لكرمي .
ــ فوز �لأطفال يف م�صابقة �لقر�آن �لكرمي و�أخذ �ملر�كز �ملتقدمة .

ــ حتقيق �لأهد�ف �لتعليمية لأطفال �لتدري�ص �لفردي.

الخطة السنوية لتعليم القرآن الكريم
وهو ما يتم عملة مع �لأطفال خالل كل بد�ية كل �صنة در��صية . 

ــ  تقومي �لأطفال �مل�صتجدين .
ــ  و�صع �لأهد�ف �لتعليمية لالأطفال )�لفردي /�جلماعي ( يف �جلمعية . 

ـ تاأهيل جمموعة جديدة مل�صابقة �لقر�آن �لكرمي وحتفيظهم.
ـ تدريب جمموعة  لقر�ءة �لقر�آن �لكرمي للم�صاركة يف �ملنا�صبات �ملختلفة .

ـ جتديد و�صائل ف�صل تعليم �لقر�آن وتطويرها.

النظرة المستقبلية لفصل القرآن 
الكريم

وهو ما يتطلع �إليه �ملعلم وي�صعى لتحقيقه.  
_  زيادة عدد حفظة كتاب �هلل من �لأطفال �ملعوقني .

_ توفري جميع �لو�صائل وتطويرها يف كل �صنة لتتنا�صب مع كل طفل على ح�صب �إعاقته .
_ توفري �لو�صيلة �لتي ت�صاعد على حفظ �لقر�آن �لكرمي لكل طفل وتكون ملكًا له .
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ختامًا
�إن كل �لأهد�ف و�خلطط �لتي ت�صمنها هذ� �لربنامج يف جمال حفظ �لقر�آن �لكرمي وتالوته 
و�جلهود �ملتو��صلة لتطوير هذ� �لربنامج وتو�صيع نطاقه فيما يتنا�صب مع �لأطفال �ملعوقني �صوف 
حتقق باإذن �هلل �لنجاح و�لتجاوب و�لو�صول �إلى �لنتيجة �ملطلوبة ،وهذ� ما دلت عليه �لتجارب 
�لأولى يف  باملر�كز  و�لفوز  �لكرمي  �لقر�آن  و�لنتائج �ملنجزة وذلك من خالل متيزهم يف حفظ 
م�صابقة �لقر�آن �لكرمي.  و ت�صتمر جمعية �لأطفال �ملعوقني بالبحث عن كل تقنية ت�صاعد �أطفالها 

على حفظ كتاب �هلل وتالوته  .
�لدعم  هذ�  وبا�صتمر�ر  �لتطور،  هذ�  ل�صتمر�ر  و�مل�صاندة  �لدعم  قدم  من  لكل  �ل�صكر  وختاما 

�صنت�صدى لالإعاقة باإذن �هلل ونفتح نافذة حلياة ملوؤها �لأمل و�لنجاح .
ندعو �هلل �أن يعيننا على حمل هذه �لأمانة �لتي نقوم بها خلدمة كتاب �هلل �لكرمي وخلدمة هذه 

�لفئة �لغالية على �جلميع .
 و�صلى �هلل و�صلم وبارك على �صيدنا حممد و�آله و�صحبة �أجمعني .
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النموذج الخاص بمراحل 
وضع الخطة

الخاصة بكل طفل وطفلة
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المالحق
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  www.dca.org.sa
الرقم المجاني: 8001241118
الرقم الموحد:920006222

ص.ب 8557  الرياض 11492
هاتف: 0118807000 – فاكس: 0114543521

info@dca.org.sa :البريد اإللكتروني


