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 الباب الثالث

 كتاب التبيان في إتقان قراءة بالقرآن

 تصور كتاب التبيان .أ

منهج التبيان هو نوع من المناهج التعليمية يهتم بتعليم األطفال القراءة والكتابة 

وقراءة القرآن الكريم ويهتم بالحكم التجويدي ويعتمد على الترتيب األبجدي للحروف مما 

أو حرف في فترة قصيرة ويحتوي على دروس المدود يمكن الطفل من قراءة اي كلمة 

 الفرعية.

لقاء بمنى نعمي ذالرحمة هي واحدةمن مشتركة دورة التبيان في المعهدي اإلسالمية 

وادي مبارك بوغور قالت، أن التبيان دون اسم من منهج با السم من كتاب يؤلف الشيخ 

ريقة التهجي  طريقة التهجي. يعلم طعبدالرحمن بكر في كتابه يتعلم طريقة القراءة القرآن ب

فيمصر طويال. يطبق المنهج كثيرا ألن يظن مؤثر وفعال في تعليم طريقة القراءة القرآن و  

كتبه. حتى يستعمل هذاالمنهج في تعليم المادة بكتابه. من الذي يتدرج سمي بمنهج 

 1التبيان ألن يرجع إلى كتاب التبيان ارشادا تدريسا.

بكر السيد محمد بكر هو من اليالة منوفية في مصر. يعرف  الشيخ عبد الرحمن

منوفية بطالب يهتم بعلوم القرآن كثيرا. عدد من اإلندونسي الذي يريد أهله أن يعلم علوم 

                                                           
1  Muhammad Fajar Nur Cahyo, Pembelajaran Membaca al-Qur’an Menggunakan Metode 

At-Tibyan Kelas IIIB di SDIT Taruna Al-Qur’an Ngaglik Sleman Yogyakarta, Skripsi (Yogyakarta: 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Pendidikan, 2017). 
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القرآن بكرا يقيمون في دائرة. هو مدير عام التربوي في مصر بزمان حسني مبارك سنة 

 2ه. اآلن، يقيم بمدينة، السعودية. 1311

عبد الرحمن بكر هو مركز وعالم في قراءة وكتابة القرآن و متقن في قراءة  الشيخ

السبعة بعدد سند. حتي يؤلف المادة بمنهج مشهور في دائرته و يعلم إلى عدد البالد. 

ينشأ المنهج بأحد و عشرون سنة في مصر و إفريقا و آسيا و أوربا و المغرب وموريتانيا 

ند ن وجيبوتي والسودان وسيرالنكا والهند وماليزيا وتايالوغينيا وفرنسيا وتركيا وباكستا

وأندونيسيا. و يؤيد خلفيته من دائرةالتي يرفع درجة القرآن. المنهج بقراءة حفص عن عاصم 

 1و ورش عن نافع.

وة وحفظا، وتدبرا تال-التبيان منهج تربوي تعليمي يهدف إلى العناية بالقرآن الكريم

غية ليم القرآن الكريم واللغة العربية باستثمار العالقة بينهما، بمن خالل تع-وعمال، وتبليغا

الوصول إلى الهدف األسمى وهو أن يتخلق جميع المشاركين فيه بأخالق القرآن للفوز 

 برضوان الله عز وجل، والسبيل إلى ذلك مستمد من قول الله تعالى :

                               

                     /(2: 22)سورة الجموعة 

 تالوة ترضي الله سبحانه وتعالى، وتزيد اإليمان، قال تعالى:

                                                           
2 Yuni Eka Widyanti, “Metode Pembelajaran al-Quran dalam Perspektif At-Tibyan 

(Analisa Terhadap Implementasi Metode At-Tibyan di TK Al-Azhar Pagendingan Kecamatan Galis 

Kabupaten Pamekasan Madura)”  dalam http:llalazharpagendingan.blogspot.com, diakses 16 April 

2020. 
3 Youtube “Kajian Keluarga Islam” http://youtu.be/lekXTnB5lhQ, diakses 14 Maret 2020. 

http://youtu.be/lekXTnB5lhQ
http://youtu.be/lekXTnB5lhQ
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              /(2: 8)سورة األنفال 

 تزكية وتربية تؤدي إلى الفالح في الدنيا والآلخرة، قال تعالى:

             /(13: 88)سورة األعلى 

 تعليم شامل يكون التحفيظ جزءا منه، قال رسول الله صل الله عليه وسلم:

 خيركم من تعلم القرآن وعلمه

لذلك تدور مناهج التبيان حول عدة محاور، منها محور يخص تالوة القرآن الكريم، ومحور 

 تربوي، ومحور تعليمي.

، عربية وغيرها، وحقق بفضل الله نجاحا كبيراوقد طبق هذاالمنهج في كثير من الدول ال

حتى أن األطفال قبل سن السادسة تعلموا القراءة والكتابة وتالوة القرآن باألحكام، لعلها 

 3تكون بداية لتدبر آيات القرآن والعمل به وتبليغه.

 5مميزات المنهج .ب

يشعر ببركة واحد و تعليم القراءة بالقرآن، فيتقن المتعلم القراءة وتالوة القرآن في آن  .1

 هذاالعلم

                                                           

رة: فهرسة ، الجزء األول )المدينة المنو تعليم القراءة بالقرآن دليل المعلمالتبيان في عبد الرحمن بكر،  1 
 .3-1ه(،  1318مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر، 

رة: فهرسة ، الجزء األول )المدينة المنو التبيان في تعليم القراءة بالقرآن دليل المعلمعبد الرحمن بكر،  5 
 .2ه(،  1318شر، مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء الن
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الجمع بين التنظير والتطبيق، مع الترجيح كفة التطبيق غالبا، باعتماد أسلوب التهجي  .2

الكلمات القرآنية لالنتقال بالمتعلم من إحكام النطق بكل حرف على حدته إلى 

إحكامه حالة التركيب، ومساعدته على حفظ مقادير الحركات والمدود حتى ال يكون 

لحرف موضع الحركة، فيتعلمالنطق الصحيح للكلمات التي يكثر فيها خطأ واضعا ل

 عامة الناس ويصون لسانه عن اللحن فيكتاب الله

المساعدة على إتقان أحكام التجويد نظريا وعمليا باستخدام أسلوب تهجي األحكام  .1

تى حمع اإلعتماد على القواعد اللغوية ليتملك الطالبالقدرة على تفسير اختياراته، و 

تضحي القواعد مرجعا تلقائيا ألدائه تقود قراءته وتقويمه لقراءة اآلخرين في غير 

تكلف... ويحفظ شيئا فشيئا األبيات التي يستشهد بها من المتون، حتى يضحي 

 االستشهاد بديهة له، ويجري على فكره ولسانه بيسر وسهولة

السنة والتعليمية من القرآن و التمسك باألصالة حيث يستمد المنهج األسس التربوية  .3

النبوية والتاريخ اإلسالمي فيشعر الجميع بقيمتها وبركتها. كل األمثال في المناهج من 

 القرآن حتى يسعد طريقة سرعة في فهم الطالب.

المعاصرة حيث يستفيد من كل ما تنتجه الحضارة المعاصرة من تقنيات وأساليب تسهم  .5

األهتمام بتدريس العلوم العصرية واللغات في تحقيق األهداف بشكل فعال مع 

 األجنبية.

 كل األمثال في المناهج من القرآن حتى يسعد طريقة سرعة في فهم الطالب.
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الخصوصية من حيث التفرد في تقديم المنهج التربوي والتعليمي المناسب لكل األعمار  .2

يز به ا يتموالمستويات مع توجيه كل العلوم لبناء الشخصية اإلسالمية من خالل م

 المنهج من شمولية ومرونة

تلون و جذب، التبيان طريقة األداء المادة خالقا حتى تعلم سرورا. أداء المادة بصورة  .8

 2تلونا لن تفعل في المنهج اآلخر.

 7لمناهج التبيان األهداف .ج

تختلف األهداف المراد تحقيقها باختالف مستوى وعمر المتعلم، ومن أهم األهداف 

 لقة بمرحلة ما دون المدرسة:العامة المتع

 قراءة وكتابة اللغة العربية ونطقها بالشكل الصحيح من خالل التعلم بالقرآن .1

 تالوة القرآن الكريم بأحكام التجويد عدة مرات وحفظ متن تحفة األطفال .2

 حفظ حوالي إلى ثالثة أجزاء من القرآن وأسباب النزول وآيات األحكام .1

 تبعا للرسم القرآني كتابة وتشكيل اآليات القرآنية .3

حفذ أذكار الصباح والمساء،وترديدها كل يوم، فيحفذ بإذن الله من شياطين اإلنس  .5

 والجن، ويشعر ببركة هذاالعلم

                                                           
6 Yuni Eka Widyanti, “Metode Pembelajaran al-Quran dalam Perspektif At-Tibyan 

(Analisa Terhadap Implementasi Metode At-Tibyan di TK Al-Azhar Pagendingan Kecamatan Galis 

Kabupaten Pamekasan Madura)”  dalam http:llalazharpagendingan.blogspot.com, diakses 16 April 

2020. 

   

رة: فهرسة ، الجزء األول )المدينة المنو التبيان في تعليم القراءة بالقرآن دليل المعلمعبد الرحمن بكر،  7 
  .5ه(،  1318مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر، 
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 حفذمتن من أسماء الله الحسنى مع معرفة بسيطة لمعانيها .2

تحويل ما يتعلمه من الدروس التربوية في العقيدة واآلداب والحديث والسيرة وغيرها إلى  .8

 سلوك واقعي بحيث ينشا على العقيدة الصحيحة

 تعلم الحساب ولغة أجنبية من خالل مناهج إسالمية متفردة )للراغبين في ذلك( .8

 التعود على تبليغ دين الله بالحكمة والموعذة الحسنة .9

 توثيق صلة المتعلم بكتاب الله تالوة وحفذا وتدبرا وعمال وتبليغا .11

 الله عليه وسلم حفذا وفهما وعمالتوثيق صلة المتعلم بسنة النبي صل  .11

 تنمية مهارات المتعلم وشخصيته من كافة الجوانب .12

 إكساب المتعلم القدرة على التفكير السليم والتعليم الذاتي .11

 أن ينشأ على حب والديه واحترامهما وتقديرهما .13

 أن ينشأ على حب معلميه وحب األمة اإلسالمية .15

 وحب المادة التي يتعلمهاأن ينشأ على حب المكان الذي يتعلم فيه،  .12

 وأما األهداف التربوية والقيمة المصاحبة لمنهج القراءة:

 8أن ينشأ المتعلم على طاعة الله ومحبته وتعظيمه وتقواه -1

تربية المتعلم على حب رسول الله صل الله عليه وسلم وحب الصحابة والسلف  -2

 الصالح

                                                           

 ، الجزء األول.راءة بالقرآن دليل المعلمالتبيان في تعليم القعبد الرحمن بكر،  8 
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 كتابةأن ينشأ على حب اللغة العربية، وحب تعلم القراءة وال -1

 أن ينشأ على حب العبادات وأماكن العبادة -3

 إكساب المتعلم القيم واآلداب اإلسالمية المناسبة لعمره ومستواه -5

 اكساب المتعلم القدرة على التفكير في آيات الله -2

 أن يتربى المتعلم على العناية بالصحة العامة والنظافة -8

 9محاور وكتب المنهج .د

 أساسية هي: تدور الكتب المنهج حول ثالثة محاور

 أوال: محور التالوة وتعليم اللغة العربية وأهم كتبه:

 تمهيدي-كتاب التبيان في تعليم القراءة بالقرآن -1

 تمهيدي-كتاب التبيان في تعليم الكتابة بالقرآن -2

 كتاب التبيان في إتقان القراءة بالقرآن )مكون من جزأين( -1

 ثالثة أجزاء(كتاب التبيان في إتقان الكتابة بالقرآن )مكون من  -3

 كتاب التبيان في إتقان القراءة بالقرآن )تدريبات وأنشطة( -5

 كتاب التبيان في إتقان تجويد القرآن -2

 كتاب الفتح الرباني في تيسير تالوة القرآن -8

                                                           

رة: فهرسة ، الجزء األول )المدينة المنو التبيان في تعليم القراءة بالقرآن دليل المعلمعبد الرحمن بكر،  9 
 .8ه(،  1318مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر، 



18 
 

 مطوية الفتح الرباني في تعليم حاالت الحروف وأحكام التجويد -8

ص ورواية ية حفكتاب مختصر التبيان في إتقان القراءة وتجويد القرآن )بروا -9

 ورش(

 ثانيا: محور تربوي وأهم كتبه:

 كتاب التبيان في التربية بالقرآن )مكون من ثالثة أجزاء( -1

 باإلضافة إلى الموضوعات التربوية الموجودة في جميع دروس المنهج -2

 ثالثا: محور ثقافي وأهم كتبه:

 ويات(في مادة الحساب )تمهيدي+ثالثة مست-كتاب التبيان في التعليم بالقرآن -1

 سلسلة الفتح الرباني في تعليم اللغة اإلنجليزية )منهج إسالمي للبراعم والمبتدئين( -2

 )تمهيدي + ثالثة مستويات(

 األهداف العامة لمنهج القراءة و مباحث الكتاب

 أوال: التمهيدي:

 أن يدرك المتعلم مكانة اللغة العربية وينشأ على حبها -1

 أن يتعلم حروف هجاء اللغة العربية -2

 يتعلم الحروف في حالة الفتح أن -1

 أن يتعلم قراءة مجموعة من الكلمات القرآنية في حالة الفتح -3
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 أن يتعلم قراءة أمثلة قرآنية، كل مثال مركب من كلمتين -5

 ثانيا: الجزء األول:

 إتقان معرفة أسماء حروف الهجاء، والحروف في حالة الفتح -1

تى لحروف الهجاء من االلف حأول ما يعلم في كتاب التبيان الجزء األول تعريف ا

الياء بعدد تسعة وعشرين أحرفا. كل الحرف كان في تربيعة وكتب تحت الحرف 

عن نطق الحرف. فكل التربيعة أللوان متفرقةو الحرف في تربيعة األصفر هي 

األحرف اللثويةز كان الحرف في تربيعة األزرق هي األحرف التفخيم وحرف في 

حرف اللثوية و حرف التفخيم.ثم يعلم عن األحرف  تربيعة األصفر و األزرق هو

 11فتحة.

إتقان معرفة الحروف في حالتي الكسر والضم، وقراءة كلمات وجمل قرآنية  -2

 بالحركات الثالث

وهكذا يفعل في الدروس التالية حتى اإلنتهاء من درس الضم، يقدم كل مجموعة 

لمات التدريب تقديم كفي درس مستقل حتى يصل إلى التدريبات فيبدأ المعلم في 

بكتابة الحرف األول و يطلب من المتعلم نطقه، ثم الحرف الثاني، ثم يجمع 

ه د ي ، -ي  -ه د  -د  -الحرفين ثم الحرف الثالث ثم يجمع الثالثة وهكذا، مثال: ه  

                                                           

دينة المنورة: )الجزء األول(، )الم نكتاب المعلم: التبيان في تعليم القراءة بالقرآعبد الرحمن بكر،أنظر  40 
 (.1311فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر، 
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وهكذا تقدم كل كلمة من كلمات السطر األول بمفردها على السبورة، ثم ينتقل 

 11ن الكتاب، وينتهي بقراءة الكلمات األربع مباشرة.إلى قراءة كلمات السطر م

تعليم المد الطبيعي ومد البدل وبعض عالمات الضبط في الرسم القرآني، مع أمثلة  -1

 قرآنية عليها

 واتهجي من المدالتهجي من المد الطبيعي: ألف/ياء/واو مد طبيعي حركتان. 

 12البدل: ألف مد بدل حركتان.

 ن مجموعة من الكلمات، مع استخراج ما بها من أحكامقراءة أمثلة قرآنية مكونة م -3

رآنية بالضم( وقراءة الكلمات الق-بالكسر-تعلم حاالت التنوين الثالث )بالفتح -5

 المنونة

 11التهجي: باء تنوين بالفتح بًا/باء تنوين بالكسر ٍب/باء تنؤين بالضم ٌب.

جموعة من اآليات تعلم حاالة السكون وقراءة أطول الكلمات القرآنية، مع قراءة م -2

 القرآنية

 13تاء ساكنة م ت.-باء ساكنة مقلقلة ه ْب، م  -التهجي: ه  

 تعلم حاالت التشديد مع الحركات، مع معرفة حكم الميم والنون المشددتين -8

                                                           

 .21-13)الجزء األول(، ... كتاب المعلم: التبيان في تعليم القراءة بالقرآنعبد الرحمن بكر، 44 

 .23)الجزء األول(،  كتاب المعلم: التبيان في تعليم القراءة بالقرآنعبد الرحمن بكر، 44 

 

 . 13)الجزء األول(،  كتاب المعلم: التبيان في تعليم القراءة بالقرآنعبد الرحمن بكر، 44 

 

 .31-31)الجزء األول(، ... كتاب المعلم: التبيان في تعليم القراءة بالقرآنعبد الرحمن بكر، 41 
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الحرف المشدد عبارة عن حرفين، األول ساكن ومالثاني متحرك، لذا ال بد أن 

 باء شدة فتحة رب.-ر  يسبق الحرف المشدد بحرف المتحرك. التهجي: 

حة ميم شدة فت-تراعى الغنة الكاملة مع الميم والنون المشددتين، والتهجي: ع  

 15بغنة حركتين عم.

 تعلم حاالت التشديد مع المدود، والتشديد مع التنوين -8

 ألف مد طبيعي حركتان ربا.-باء شدة فتحة رب-تهجي التشديد مع المدود: ر  

 12باء شدة تنوين بالفتح ح با.-ح  

 تعلم كيفية الوقف على حرف مشدد -9

التهجي: وأمر+ حرف مشدد موقوف عليه، وتب+حرف مشدد موقوف عليه مع 

ميم حرف -م ت، ص   -تاء حرف مشدد موقوف عليه مع الهمس-القلقلة، م  

 18صم.-مشدد موقوف عليه بغنة حركتين

تعلم القراءة الصحيحة لمجموعة من الكلمات القرآنية التي يخطئ البعض  -11

 قراءتها، تمهيدا لالنتقال إلى القراءة من المصحففي

 ثالثا: الجزء الثاني:

                                                           

 .38-33... )الجزء األول(،  كتاب المعلم: التبيان في تعليم القراءة بالقرآنعبد الرحمن بكر، 45 
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 إتقان معرفة الم التعريف، وهما الالم القمرية والالم الشمسية -1

همزة الوصل يرسم فوقها رأس صاد صغيرة، والالم القمرية يرسم عليها عالمة 

ها ب السكون ويأتي بعدها أحد حروف. التهجي: همزة وصل تسقط وصال نبدأ

 الم قمرية مظهرة اْل...-أ  

الالم الشمسية ال يرسم عليها أي حركة أو سكون، وترسم شدة فوق الحرف بعدها 

مة الم شمسية مدغ-بسسب اإلدغام. التهجي: همزة وصل تسقط وصال نبدأ بها أ  

 18في...)المفتوحة/المكسورة/المضمومة(.

 والمد الالزم الكلمي والمد إتقان معرفة المدود، وهي المد المنفصل والمد المتصل -2

 العارض للسكون

/ألف  /و ر  /ر  المد المتصل هو حرف مد تبع بهمزة في كلمة واحدة. التهجي: و 

مد متصل أربع أو خمس حركات، ء /و ر آء . فالمد المنفصل هو حرف مد في نهاية  

/م /و م /ألف مد منفصل ح كتان ر كلمة تبع بهمزة في بداية الكلمة التالية. التهجي: و 

أو أربع أو خمس، أ /و م آأ . والمد الالزم الكلمي هو حرفمد تبع بسكون الزم، 

ألف مد الزم ست حركات، دال شدة فتحة ح آد. المد العارض -التهجي: ح  

 19للسكون، التهجي وقفا: عند الوقف على حرف متحرك نقف بسكون عارض.

                                                           

ة المنورة: الجزء الثاني(، )المدين) كتاب المعلم: التبيان في تعليم القراءة بالقرآنعبد الرحمن بكر، 48 
 .8-5(، 1311فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر، 

 

 .12-9)الجزء الثاني(، ... كتاب المعلم: التبيان في تعليم القراءة بالقرآنعبد الرحمن بكر، 49 
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 وينتعلم أحكام الميم الساكنة وأحكام النون الساكنة والتن -1

أحكام الميم الساكنة هي اإلخفاء عند الباء واإلدغام في الميم واإلظهار. التهجي 

المضمومة( بغنة -المكسورة-اإلخفاء: ميم ساكنة مخفاة عند الباء )المفتوحة

-رةالمكسو -حركتين. والتهجي اإلدغام: ميم ساكنة مدغمة في الميم )المفتوحة

 21: ميم ساكنة مظهرة.المضمومة( بغنة حركتين. والتهجي اإلظهار

فأحكام النون الساكنة والتنوين هي اإلظهار الحلقي واإلدغام واإلقالب واإلخفاء 

الحقيقي. فالتهجي اإلظهار الحلقي بالنون: نون ساكنة مظهرة قبل... والتهجي 

 ضم( مظهر قبل...-كسر-التنوين: ....تنوين بال )فتح

ف كلمة )ينمو(، تهجي النون: فالتهجي اإلدغام، فاألول اإلدغام بغنةفي أحر 

...نون ساكنة مدغمة في )الياء، النون، الميم، الواو(...بغنة حركتين. وتهجي 

ضم( مدغم في )الياء، النون، الميم، -كسر-النون: ....تنوين بال )فتح

الواو(....بغنة حركتين. والثاني اإلدغام بغير غنة، تهجي النون: نون ساكنة مدغمة 

ضم( -كسر-....بغير غنة، وتهجي التنوين: ....تنوين بال )فتحالالم(-في )الراء

 21الالم(...بغير غنة.-مدغم في )الراء

                                                           

 .18-18، ...)الجزء الثاني( كتاب المعلم: التبيان في تعليم القراءة بالقرآنعبد الرحمن بكر، 40 

 .22-19)الجزء الثاني(، ... كتاب المعلم: التبيان في تعليم القراءة بالقرآنعبد الرحمن بكر، 44 
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ثم التهجي اإلقالب، تهجي النون: نون ساكنة منقلبة لميم مخفاة عند 

م( منقلب ض-كسر-الباء....بغنة حركتين، وتهجي التنوين: ...تنوين بال)فتح

 22ين.لميم مخفاة عند الباء ... بغنة حركت

والتهجي اإلخفاء الحقيقي، تهجي النون: نون ساكنة مخفاة عند )ص، ذ، ث، 

ك، ج، ش، ق، س، د، ط، ز، ف، ت، ض، ظ(....بغنة حركتين، وتهجي 

 21ضم( مخفى عند...بغنة حركتين.-كسر-التنوين:...تنوين بال)فتح

همزة ب تعلم كيفية االبتداء بهمزة الوصل مع تدريبات ببيان بالتهجي كيفية البدء -3

 الوصل

 23فتهجي همزة الوصل: همزة وصل تسقط وصال نبدأ بها أ /أ /أ .

 تعلم إدغام المثلين والمتجانسين والمتقاربين -5

إدغام المثلين هو المثالن حرفان اتحدا اسما ورسما ومخرجا وصفة )أي حرف 

تكرر مرتين( ومثل التهجي في كلمة إ ْذ ذ ه ب  )ذال ساكنة مدغمة في الذال 

وحة(. فالمتجانسان حرفان اتحدا مخرجا واختالفا صفة والتهجي من كلمة المفت

ع ب ْدت م )دال ساكنة مدغمة في التاء المضمومة(. والمتقاربان حرفان تقاربا في 

                                                           

 .28)الجزء الثاني(، ... كتاب المعلم: التبيان في تعليم القراءة بالقرآنعبد الرحمن بكر، 44 

 .29-28)الجزء الثاني(، ... كتاب المعلم: التبيان في تعليم القراءة بالقرآنعبد الرحمن بكر، 44 

 .11-11)الجزء الثاني(، ... كتاب المعلم: التبيان في تعليم القراءة بالقرآنعبد الرحمن بكر،41 
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المخرج أو الصفة أو فيهما معا، والتهجي: قاف ساكنة مدغمة في الكاف 

 25المضمومة.

 تعلم حاالت ملحقات المدود -2

مد اللين ومد الصلة الصغرى ومد الصلة الكبرى ومد العوض  ملحقات المدود هي

ومد التمكين. فتهجي مد اللين: ياء )واو( مد لين حركتان أو أربع أو ست،... 

ساكنة عند الوقف. وتهجي مد الصلة الصغرى: ياء )واو( مد صلة صغرى 

 عحركتان.... وتهجي مد الصلة الكبرى: ياء )واو( مد صلة كبرى حركتان أو أرب

أو خمس... ثم تهجي مد العوض: ....فتحة ألف مد عوض حركتان عند الوقف. 

 22وتهجي مد التمكين: ياء مد تمكين )طبيعي( حركتان.

 إتقان معرفة المد الالزم الحرفي -8

حروفه ثمانية مجموعة في )سنقص علمك( ويرسم عليها عالمة المد وتمد ست 

 28حركات والتهجي: نون مد الزم ست حركات ن.

 م التخلص من التقاء الساكنينتعل -8

التدريبات للقراءة المباشرة لألطفال والتهجي للكبار )اختياري( فاألول، إذا كان 

الساكن األول حرف مد وتبع بهمزة وصل يسقط االثنان وصال والتهجي: ....مد 

                                                           

 .15-13)الجزء الثاني(، ...  كتاب المعلم: التبيان في تعليم القراءة بالقرآنعبد الرحمن بكر، 45 
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طبيعي )بدل( حركتان يسقط وصال. والثاني، إذا كان الساكن األول تنوينا وتبع 

-كسر-تكسر نون التنوين وصال والتهجي: ....تنوين بال )فتحبهمزة وصل، 

 28ضم( يكسر وصال.

 29تعلم أحكام متفرقة -9

سيكون هذا الدرس أن يبحث في البحث، وأما أحكام متفرقة في هذاالدرس مع 

 تهجية:

مجرها: م /جيم ساكنة مقلقلة مج/ راء مرققة، ألف مد طبيعي حركتان مع اإلمالة 

/ مجراه/ ألف  مد طبيعي حركتان مجراها مجرا/ ه 

/ همزة ساكنة تْأ/م /تْأم/ نون شدة فتحة بغنة حركتين مع اإلشمام تأمن/  تأمنا: ت 

 ألف مد طبيعي حركتان تأمنأ.

/ ءاعجم/ ياء شدة  ءاعجمي: ء / همزة مسهلة ءا/ عين ساكنة ءاْع/ ج / ءاعج/ م 

 تنوين بالضم ء اْعج م ٌي.

/ الم ساكنة مظهرة عند / ألف مد طبيعي حركتان  بل ران: ب  / بل ر  السكت ر 

 ر ا/ ن / ر ان / بل ران.

ءآلئن: ء / ألف مد الزم ست حركات، الم قمرية مظهرة ءآل/ ء / ءآلئ/ ألف مد 

 بدل حركتان ءآلئا/ ن / ءآلئن.

                                                           

 .31-31)الجزء الثاني(، ...  كتاب المعلم: التبيان في تعليم القراءة بالقرآنعبد الرحمن بكر، 48 
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ءالذكرين: ء / ألف مد الزم ست حركات، الم شمسية مدغمة في الذال المفتوحة 

/ ءآلذ  / ءآلذك/ ر  / ءآلذكرين.ءآلذ/ك   كر/ ياء ساكنة ءآلذكري/ ن 

 ءآلله: ء / ألف مد الزم ست حركات، اسم الجاللة/ ءآلله.

/ يرب/ واو مد طبيعي حركتان يرب و/ ألف صفر مستدير  يربواْ: ي / راء ساكنة يْر/ ب 

 ال تنطق يربواْ.

/ ألف مد طبيعي حركتان قوا/ ر / قوار/ ياء مد طبيعي حركتان / و   قواريراْ: ق 

/ قوارير/ ألف صفر مستدير ال تنطق قواريراْ.  قواري/ر 

/ ألف مد طبيعي حركتان قوا/ ر / قوار/ ياء مد طبيعي حركتان  / و  قواريراْ: ق 

/ قوارير/ ألف صفر مستطيل ال تنطق قواريراْ.  قواري/ر 

 تدريبات القرآنية للقراءة المباشرة -11

 حفظ متن تحفة األطفال -11

 متطلبات تطبيق المنهج .ه

لتطبيق المنهج بالطريقة الصحيحة، ينبغي توفر مجموعة من المتطلبات منها ما يخص 

اإلدارة، ومنها ما يخص التدريب واإلشراف، ومنها ما يخص المعلمين، وينبغي أن يتوفر 

في الجميع األمور األسسية مثل المتطلبات المهنية من حيث المؤهالت العلمية المناسبة، 

 ية، الصفات الشخصية. الخبرة العملية والعلم

والمعلم هو الركيزة األساسية التي يتوقف عليها النجاح في تطبيق المنهج ومن أهم المعابير 

 الختيار:
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 إتقان تالوة القرآن الكريم مع حفظ ماال يقل عن خمسة أجزاء -1

 معرفة أحكام التجويد مع حفظ تحفة األطفال -2

 التمكن من استعمال اللغة العربية الفصحى -1

 على المؤهالت المناسبة مع اجتياز الدورة في مناهج التبيان الحصول -3

 إتقان قراءة األحاديث النبوية واآلداب والمتون -5

 إتقان كتابة اآليات القرآنية بالرسم القرآني -2

 االلتزام بالمظهر اإلسالمي مع توفر الهيئة المناسبة، والعمر المناسب -8

 ات ومشكالت مرحلة الطفولةالقدرة على التعامل مع األطفال، مع اإللمام بسم -8

 لديه القدرة على اكتشاف الخطأ وتصحيحه -9

 القدرةعلى عمل اختبارات مناسبة، والعدل في التقييم -11

 معرفة الفروق الفردية، وكيفية التعامل معها -11

القدرة على االستفادة منكافة الوسائل التعليمية المتاحة، ويفضل من لديه خبرة  -12

 في التعامل مع الحاسوب

  على المشاركة في األنشطة التربويةالقدرة  -11

 القدرة على التعامل الحسن مع اآلخرين -13

 الحرص على تقييم ذاته وتطويرها، وتقبل رأي اآلخرين، واالطالع على كل جديد -15

يفضل من لديه االستعداد لالستمرار في العلمية التعليمية، مؤمنا برسالته مستشعرا  -12

ة ال غنى عنها مثل تجديد النيبعظمتها ومعتزابها، متمتعا بصفات شخصية 
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واإلخالص والمراقبة واالفتقار إلى الله عز وجل والرفق والحب في الله والدعاء 

واليقين بنصر الله وكثرة االستغفار واالحتساب واالستعداد للتعاون مع كل 

  11المسلمين في جميع أنحاء العالم على البر والتقوى والحرص على تعليمهم.

 

                                                           

 .29-28، الجزء األول، ...التبيان في تعليم القراءة بالقرآن دليل المعلمعبد الرحمن بكر،  11 


