ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻘﺮءان ﻟﻸطﻔﺎل
األهداف :
 -١أن يتعرف علي مكان وزمان نزول الوحي .
 -٢أن يذكر أسم امللك الذي أرسله اهلل بالرسالة علي سيدنا محمد صلي اهلل عليه وسلم .
 -٣أن يذكر أول كلمة نزلت في القرءان
آداب تالوة القرءان
 - ٤أن يبحث في املصحف عن اسماء السور
-٥أن يطبق آداب تالوة القرءان
 الوضوء .األدوات املستخدمة
صندوق هدايا
أقالم رصاص وألوان وجلو للصق ولوحة كبيرة
خط سير الدرس )وقت الحلقة  ٦٠دقيقة(
تقسيم مجموعات
من  ٥-٣طفل لكل مجموعة يمكن أن يجري تشكيل
املجموعات بطرق عدة منها . :
طريقة التصنيف  :باستخدام رموز متعددة كاألرقام أو
أسماء الحيوانات والخضار واأللوان وما شابه.

تمهيد

-

تنظيف الفم بالسواك أو باملضمضة
عند قراءة القرآن الكريم.
استقبال القبلة.
اإلستعاذة من الشيطان الرجيم.

 -البسملة.ٍ
ٍ
بأدب
وسكينة ووقا ٍر ،مستشعرا ً عظمة ذي
 الجلوسالجالل.
 عدم اإلنشغال بغير التالوة؛ كالضحك ،واللغط،والعبث باليد ،أو النظر إلى ما يُلهي ويُب ّدد االنتباه.

نشاط  -١-لعبة عروستي

تضع املعلمة صندوق للهدايا علي الطاولة أمام الطالب وداخله مصحف القرءان الكريم ثم تطلب ِمن يريد منهم
معرفة ما هذه الهدية التي أهداها اهلل للرسول ولكل من ُيؤ ِْمن به ،يرفع يده ويسأل قائال هديتي
هديتي ؟
هدية لسيدنا محمد من اهلل سبحانه وتعالي ولكل من يحب
هديتي ؟
من أسماءه نور ألنه ينور لنا حياتنا وبيوتنا وقبورنا
هديتي ؟
هدي فهو يهدينا الي طريق الجنة
هديتي ؟
شفاء فهو دواء لكثير من األمراض
هديتي ؟
فيه قصص من قبلنا في املاضي
هديتي  :وفيه وتعليمات ترشدنا كيف نعيش بسعادة في الحاضر
هديتي  :ويخبرنا عن اآلخرة والحساب وما سيحدث فيها في املستقبل.
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نشاط -٢-
خريطة ذهنية للقرءان
معني القرءان  :القرءان هو كتاب اهلل املقروء  ،املتعبد بتالوته املنزل بواسطة جبريل عليه السالم علي
الرسول صلي اهلل عليه وسلم
تضع صورة القرءان علي اللوحة ثم تقوم بتوزيع بطاقات علي األطفال وتسأل كل مجموعة عن عالقة هذه البطاقات
بالقرءان
وترسم خريطة ذهنية في قلبها صورة للمصحف
أين نزل ؟في غار حراء .متي نزلت أول ءايات؟ في شهر رمضان من امللك الذي أرسله اهلل ليوحي به الي سيدنا محمد صلي اهلل عليه وسلم ؟ ِجبْرِيل عليه السالم
ما هي أول كلمة نزلت ؟ اقرأاقرأ
أول كلمة نزلت من القرآن الكريم ،وأول كلمة جاء بها الوحي ،هي قوله تعالى" :اقرأ"
لتزرعي في قلوب األطفال الفائدة من الدراسة والعلم والكتابة واملطالعة وطلب العلم فإنها كلها تؤدي إلى كلمة "اقرأ

نشاط -٣-
معلومات عن القرءان )البحث عن الكنز(
يقسم األطفال الي مجموعات
لتقوم بالبحث عن املعلومات التي تخبئها املعلمة داخل الفصل في صندوق صغير
عدد أجزاء القرءان =  ٣٠جزء
عدد سور القرءان =  ١١٤سورة

تقويم

نشاط -٤-
يوزع املصاحف علي املجموعات لحل األسئلة التالية:

البحث عن أسماء السور في املصحف
سورة باسم معدن = سورة الحديد
سورة باسم فاكهة = سورة التني
سورة باسم حيوان = سورة البقرة  -سورة الفيل
سورة باسم حشرة = سورة النمل  -سورةالعنكبوت  -سورة النحل
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بطاقات الخريطة الذهنية

سيدنا محمد صلي اهلل
عليه وسلم

سيدنا جبريل

غار حراء

ليلة القدر
شهر رمضان

اقرأ
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