
مراكز
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القراءة لدى المبتدئين 

ومعالجة �سعوباتها
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المقدمة 

انطالًقا من اأهداف وغايات اإدارة �شوؤون القراآن الكريم بوزارة الأوقاف 
وال�شوؤون الإ�شالمية الرامية اإلى تقديم خدمة مميزة للقراآن الكريم 

واأهله والمهتمين به.

وهو  نوعه  من  متميًزا  م�شروًعا  الكريم  القراآن  �شوؤون  اإدارة  اأن�شاأت 
القواعد  وتعليم  العربية  اللغة  لتاأ�شي�س  ال�شغير"  القارئ  "مراكز 
العربية  ال��ق��راءة  �شعف  ومعالجة  الكريم  ال��ق��راآن  لقراءة  الأ�شا�شية 

لدى طلبة وطالبات المرحلة البتدائية والمبتدئين في القراءة .

وت�شرف مراقبة حلقات تحفيظ القراآن الكريم على ت�شغيل المراكز 
على  ر�شالتها  لأداء  والتجهيزات  المقومات  كافة  وتوفير  واإدارت��ه��ا 

النحو الماأمول.
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أهمية مراكز القارئ الصغير
نظًرا لما يعانيه كثير من طلبة دول مجل�س التعاون الخليجي 
ب�شكل عام وفي دولة الكويت ب�شكل خا�س من �شعف في قراءة 

اللغة العربية قراءة �شحيحة على اأ�ش�س علمية قويمة.

وبعون من اهلل تعالى وتوفيقه وبعد مدة تزيد على �شنوات 
اأربع وجهود م�شنية من التدقيق العلمي واللغوي تم اإخراج 
كتاب  وه��و  ال�شغير   القارئ  مراكز  لم�شروع  منهج  وطباعة 
القر�شي  حافظ  الدكتور  تاأليف  من  وهو   " وارت��ق  اق��راأ   "
في  والمتخ�ش�شين  الُعلماء  كبار  من  علمية  لجنة  باإ�شراف 
ذلك، وتم اعتماد المنهج - بعد تدري�س تجريبي قبل طباعته 
بنجاح - كمنهج مقرر على الطلبة المبتدئين في القراءة ، 
وقد بداأت الدرا�شة الفعلية في مراكز القارئ ال�شغير بتاريخ 
منها  الأول���ى  ال���دورة  في  طالباً   160 لت�شتقبل   2008/6/15
في  وطالبة  2000ط��ال��ب  اإليها  المنت�شبين  ع��دد  و�شل  حتى 

الوقت الحالي.
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أهداف مراكز القارئ الصغير

1- تاأ�شي�س القراءة لدى املبتدئني .

2- معاجل���ة �شع���ف الق���راءة )الد�شلك�شي���ا dyslaxia( ل���دى طلب���ة املرحلة 
البتدائي���ة واملبتدئ���ني يف الق���راءة ومتكينه���م من قراءة اللغ���ة العربية على 

اأ�ش�س علمية �شليمة.

3- تعلي���م الطلبة القواعد الأ�شا�شية لق���راءة القراآن بالتجويد ومتكينهم من 
القراءة دون ال�شتعانة مبن يلقنهم.

4- قراءة اجلزء الثالثني من القراآن الكرمي ومن ثم حفظه ليلبي ما يحتاجه 
الطلب���ة امل�شلم���ون يف حياتهم، وه���ذا احلفظ يكون مبثاب���ة بنيان مر�شو�س 
لدى الطلبة وميهد لهم الطريق لتحقيق اأمنيتهم يف حفظ  القراآن الكرمي 

كاماًل تلك الأمنية التي ل يخلو منها كل قلب م�شلم.

5- غر����س الآداب والقي���م الإ�شالمي���ة ف�ي قل�����وب الن���سء ليت��ك���ون لدين��ا جي��ل 
متم�ش���ك بثواب���ت دينن���ا احلنيف من اأج���ل خلق جمتمع يكون الق���راآن خلقه 

ونربا�س حياته.
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نظام الدراسة في مراكز القارئ الصغير
اأ�شهر الدرا�شة من 9/15 اإلى 7/30 �شنويا ، اأيام الدرا�شة من الأحد اإلى الخمي�س .

اأ�سلوب التدري�س :

1- املراجعة ب�شورة يومية ملا �شبقت درا�شته.

2- تلقني الدر�س اجلديد يومًيا.

3- ت�شميع الدر�س اجلديد يومًيا.

نظام االختبارات:

المقرر الأول: القراءة )المنهج المقرر كتاب اإقراأ واإرتق والمق�شم اإلى 6 ف�شول( 

المقرر الثاني: اأحكام التجويد الموجودة عند بداية كل در�س وعددها 57 حكماً.

ويتم تكريم المتفوقين بالجوائز العينية والمثالية.
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مميزات مراكز القارئ الصغير
يكت�سب طلبة مراكز القارئ ال�سغير  المميزات التالية:

1- التاأ�سي�س :   

في  ، مما يجعلهم متفوقين  اأ�ش�س علمية �شحيحة  قوًيا على  تاأ�شي�ًشا  العربية  باللغة  الطلبة  يتاأ�ش�س 
مدار�شهم.

2- التعليم :   

يتعلم الطلبة اأحكام التجويد من ال�شغر في قراءة القراآن الكريم ، فالتعليم في ال�شغر كالنق�س على  
الحجر . 

3- االإتقان :  

يتقن الطلبة اأحكام التجويد عملًيا من اأول در�س مثل التفخيم والترقيق في حروف  الهجاء ، واإخراج 
الحرف من مخرجه .

4- االعتماد على النف�س : 

يعتمد الطلبة في القراءة على اأنف�شهم مما يغنيهم عن التلقين.
5- التركيز:

يعالج البرنامج م�شكلة ت�شتت  ذهن الطلبة وعدم التركيز عند القراءة.
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6- الحفظ:  

يحفظ الطلبة الجزء الثالثين من القراآن الكريم بدرجات عالية من الإتقان.
7- المكافاآت الت�سجيعية: 

يعطى الطلبة مكافاآت وهدايا ت�شجيعية متميزة.
8-  البرامج الهادفة: 

يلتحق الطلبة بالبرامج والأن�شطة التربوية  الهادفة.
9- العدد النموذجي : 

ل يزيد عدد الطلبة في الف�شل الواحد عن )15( طالباً اأو طالبة حتى ياأخذوا حقهم من التعلم والتقان.
10- المباني المالئمة: 

تم اإعداد مباني  مجهزة فنًيا واإدارًيا ل�شتقبال الطلبة والطالبات في بيئة اآمنة.
11- الطاقم المتخ�س�س:  

ي�شرف على مراكز القارئ ال�شغير طاقم متخ�ش�س فنًيا واإدارًيا وتربوًيا.
12- التاأهيل المتميز:   

يتاأهل الطلبة تاأهيال متميزا بعد تخرجهم من المركز كي يلتحقوا بمراكز التحفيظ  ليحققوا اأمنيتهم 
في حفظ القراآن الكريم كاماًل .
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المنهج التربوي في مراكز القارئ الصغير

لم يغفل القائمون على مراكز القارئ ال�شغير عن دور الم�شرفين والمحفظين في 

المركز على غر�س المعاني التربوية القراآنية في نفو�س الم�شاركين والم�شاركات 

من خالل و�شائل عدة

البرامج واألنشطة الهادفة

يتم تنفيذ مجم��وعة م��ن البرامج والأن�ش��طة الترفي��هية والجتم��اعية ال��تي توث��ق 

هذه  من  المن�شود  الهدف  تحقق  التي  التناف�شية  ال��روح  وتبث  الأخوية،  الروابط 

المراكز، ومن اأمثلة هذه البرامج: الرح��الت الت��رفيهية والجتماعية وغيرها من 

الأن�شطة.
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اللجنة العلمية التي قامت بإقرار  كتاب  اقرأ وارتق
ال�شيد الفا�شل / نا�سر الكندري

مراقب حلقات ومراكز تحفيظ القراآن الكريم                                           

ف�شيلة الدكتور ال�شيخ/وليد  العلي 

اأ�شتاذ في كلية ال�شريعة بجامعة الكويت واإمام وخطيب الم�شجد الكبير  

ف�شيلة الدكتورالأ�شتاذ/محمد ح�سان الطيان

رئي�س ق�شم اللغة العربية بالجامعة العربية المفتوحة                                   

ف�شيلة ال�شيخ الأ�شتاذ/جا�سم الم�سباح

موجه اأول للتربية الإ�شالمية - وزارة التربية                                              
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مميزات المنهج المقرر في مراكز القارئ الصغير 
لعل من اأهم ما يتميز به هذا املنهج من �شل�شلة اقراأ وارتق هو اأنه:

1- منهج تاأ�سي�سي .

2- منهج علمي وعملي .

3- متكامل في منهجه:

اللغة العربية والقراآن الكريم مع حفظ جزء من  حيث ُجمع فيه ما يحتاجه الطالب الم�شلم المبتدئ من ق��راءة 
القراآن الكريم بالتج��ويد في��وؤهله ذل��ك لحفظ القراآن الكريم، ويتعلم الطالب من خالل هذا المنه��ج ما يق��ارب اأربًعا 
وخم�شين قاعدة من قواعد قراءة اللغ��ة ال��عربية وال��قراآن الك��ريم اإ�ش��افة اإلى ت�شعة ع�شر حديًثا من اأحاديث النبي 

 تتحدث عن ف�شل القراآن وحملته وف�شل الوالدين ، والبر بهما وتوقير المعلم والم�شحف ال�شريف.

4- متدرج في اإي�ساله:

يتم اإي�شال المعلومة للطالب بطريق التدرج المنطقي . 

5- مبدع في مجاله:

ا�شتغنائه عن  المتبع حالًيا،  ومن حيث  النظام  " اأي: بعك�س  الكل  اإلى  " من الجزء  اأ�شا�س  بني نظام تدري�شه على 
ال�شورة، وجامعية المنهج، والتدرج في اإي�شال المعلومات،  والمنطقية في ترتيب الدرو�س.
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6- فيه المتابعة اليومية للطالب:

الكتاب  اآخر  اليومية في  المالحظات  بو�شع  المدر�س  يقوم  المدر�س منه حيث  اليومي وموقع  المتابعة  البرنامج جانب  يغفل  ولم 
ب�شكل يومي في الجدول المعد م�شبًقا لذلك الأمر لكي يت�شنى لكل من ولي الأمر والموجه الطالع على م�شتوى الطالب المدرج  

في مالحظات المدر�س.

7- ا�ستخدام و�سائل التقنية الحديثة فيه:

تم تحويل الكتاب اإلى نظام الفال�س مع اإمكانية �شماع ال�شوت للحروف والكلمات ب�شوت الموؤلف عند الإ�شارة عليها اأواًل:  
بالفاأرة. كما تم تحميله على موقع الإدارة لت�شهيل ن�شره للم�شلمين في جميع اأنحاء العالم ،  وتح�شيًرا لإن�شاء �شفوف 

اإلكترونية يدر�س فيها الكتاب عبر النترنت.

)www.islam.gov.kw/quran :يمكن ت�شفح الكتاب من خالل موقع الإدارة(

 توفير الكتاب على قر�س م�شغوط بنظام الفال�س مع اإمكانية �شماع ال�شوت للحروف والكلمات ب�شوت الموؤلف عند ثانًيا:
الإ�شارة عليها بالفاأرة ،. 

اإدخال مادة الكتاب في الجهاز الناطق،حيث تم اإدخال مادة كتاب اقراأ وارتِق  في الجهاز الم�شمى ب� »الكتاب الناطق« ومن ثالثًا :
خالل القلم المرفق معه.

 تم ت�شنيع قلم خا�س لقراءة الكتاب،  حيث اأ�شبح بالإمكان قراءة كتاب اقراأ وارتق بوا�شطة قلم �شغير دون الحاجة رابعًا : 
لحمل الجهاز مع ملحقاته.
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حصاد المنهج المقرر في مراكز القارئ الصغير
يح�سد الطالب من المنهج ما يلي:

1- تاأ�شي�س القراءة .
2- معاجلة�شعوبة القراءة .

3- تنمية مهارة الرتكيز . 
 4- تعليم القواعد الأ�شا�شية لقراءة اللغة العربية ال�شليمة. 

  5- تعليم اأربعة وخم�شني حكًما من اأحكام الت�جويد لتالوة القراآن الكرمي جموًدا.
   6- تالوة اجلزء الثالثني نظرًيا.

   7- حفظ اجلزء الثالثني بالت�جويد.
   8- حفظ �شورة الفاحتة .

  9- حفظ �شتة ع�شر حديًثا نبوًيا �شريًفا .
  10- حفظ الباب الأول من كتاب » املقدمة اجلزرية » لل�شيخ ابن اجلزري رحمه اهلل . 

  11- طرق ال�تاأدب واحرتام الوالدين وتوقري املعلم.
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شروط القبول
1 - اأن يكون كل من الطالب اأو الطالبة لئقني �شحًيا.

2 - اأن ل يقل عمر الطالب اأو الطالبة عن خم�س �شنوات  ول يزيد عن  8 .
3 - اأن يجتازوا اختبار قيا�س القدرات الذهنية واللغوية.

4 - اأن يتكفل ويل الأمر باإح�شار ابنه اأو ابنته للمركز يف الأوقات والأيام املحددة للربنامج. 
متطلبات الت�سجيل 

تعبئة نموذج الت�شجيل واإر�شاله اإلكترونًيا اإلى الإدارة.
اأو يمكن اأخذ ن�سخة منه من موقع اإدارة �سوؤون القراآن الكريم وتعبئته وت�سليمه الأحد المراكز.

 www.islam.gov.kw/quran -  alquran@islam.gov.kw

�شورة البطاقة المدنية.
�شور �شخ�شية.

5 - اأن يتعهد ويل الأمر باملتابعة والتجاوب مع متطلبات الربنامج .
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     عناوين مراكز القارئ الصغير للبنين 
                                                  

العــنـــــــــــواناملحافظة

ال�سـليبخـات - ق2- �سارع اجلهـراء - مـركز يو�سف الـغامن  بجانب م�سجد اأبو الدحداح - هاتف: 24865037 العا�سمة

الفحاحيل - ق 7 �س بالط ال�سهداء -مدر�سة املعري املتو�سطة - هاتف:23920427 م�ساًء.االأحمدي 

اجلهراء

�سعد العبد اهلل: ق  5-  مدر�سة الـرحية االبتدائية هاتف: 24548004  )م�ساًء(.

العيون : ق 4 - مدر�سة �سكينة بنت احل�سني االبتدائية-بنات  هاتف: 24581098 

جنوب ال�سرة حطني - ق 3 �س 305 مدر�سة ه�سام ابن اأمية االبتدائية -بنني  هاتف: 25223780حويل 

العمرية : ق1-�س2 -خلف حديقة احليوان - املركز االإقليمي للطفولة واالأمومة هاتف 24761467الفروانية 

لال�شتف�شار يرجى الت�شال م�شاًء فقط والت�شجيل مبا�شرة في المراكز
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عناوين مراكز القارئ الصغير للبنات

العــنـــــــــــواناملحافظة

العا�سمة

قرطبة: ق 3 - مدر�شة عبد العزيز الغربللي  هاتف: 25314307 )م�شاًء(.

كيفان : ق 7  �س 7 مدر�شة اإ�شبيلية هاتف: 24925763 

الرو�سة : ق 1  �س الأول مدر�شةعمرو بن العا�س الإبتدائية مقابل املخفر هاتف: 99007287

�سباح ال�سامل : ق 13 - �س 1 - مدر�شة ب�ركة بنت ي�شار - هاتف:25516120 ) م�شاًء (. مبارك الكبري 

جنوب ال�سرة الزهراء :ق 8  - مدر�شة الرديفة البتدائية -بنات - هاتف: 25244924حويل 

�سعد العبد  اهلل :ق 7 - مدر�شة املطالع املتو�شطة بنات  هاتف:24549877اجلهراء

لال�شتف�شار يرجى الت�شال م�شاًء فقط والت�شجيل مبا�شرة في المراكز
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بع�س االأ�سئلة عن مراكز القارئ ال�سغير

1- ما هي مواعيد الت�سجيل؟   

الت�شجيل مفتوح طوال العام 

2- ما هو ال�سر في نجاح مراكز القارئ ال�سغير  ؟

الجواب:  تمكن الطالب من القراءة خالل فترة وجيزة.

3 - كم يوم في اال�سبوع تكون الدرا�سة؟  

الجواب : يختار الطالب يومين في الأ�شبوع ، و يجوز للطالب الحري�س اأن يح�شر كل يوم لأن المركز مفتوح من 
الأحد اإلى الخمي�س .

4- هل ياأخذ الطالب واجبًا بالبيت ؟ 

الجواب: ل ، اأبًدا ، ل يعطى له اأي واجب .
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5- ما هو نظام التدري�س في المراكز ؟

الجواب : نظام التدري�س المعتمد  في المراكز هو :

اأ - من اجلزء اإىل الكل .

ب - طريقة التدري�س فردية .

ج- دون ال�شتعانة بالو�شائل التعليمية ، لأن املنهج يغنينا عن ذلك.

د- طريقة التدري�س تعتمد على التكرار والتدريب لتثبيت املعلومة . 

ه� - ل�شتيعاب طريقة التدري�س ميكن امل�شاركة يف الدورات التدريبية التي تنظمها الإدارة .   
6- ما هي مدة االلتحاق بالمراكز ؟ 

اإلى الفروق الفردية بين الطلبة وعدد  اأ�شهر، والأم��ر يرجع  الجواب : يمكن للطالب التخرج من المركز خالل 3 
ال�شاعات التي يخ�ش�شها الطالب للدرا�شة . 

7- هل توجد اأن�سطة ترفيهية لت�سجيع الطلبة ؟

الجواب: نعم ، ُتنظم عدد من الرحالت الترفيهة في كل دورة. 
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8- هل  هذا البرنامج مخ�س�س لل�سعفاء في القراآءة اأم هو لجميع الطلبة؟ 

الجواب : البرنامج لجميع الطلبة . 

9- هل يقبل الطالب الوافد )غير كويتي(؟

الجواب : نعم ، يقبل غير الكويتي ولكن بن�شبة معينة.  

10- هل يتعلم الطالب الكتابة اأم القراءة فقط؟

الجواب: بًما باأن تعلم الكتابة ياأتي بعد مرحلة تعلم القراءة والطالب يعانون من م�شكلة في القراءة ولي�س الكتابة، 
لهذا نقوم بتعليم القراءة فقط ، ثم يكمل الطالب في المدار�س تعلم الكتابة ب�شهولة.

11- كم هي الفترة الزمنية التي يحتاجها الطالب لكي ي�ستطيع قراءة اللغة العربية على اأ�س�س علمية؟

اجلواب: اجلدول التايل يو�ضح املدة الزمينة التي يحتاجها الربنامج.

عمر الطالب
الف�سل االأول

مهارة القراءة 

الف�سل الثاني

مهارة القراءة

الف�سل الثالث

مهارة القراءة
مجموع ال�ساعات

155 �شاعة45 �شاعة50 �شاعة60 �شاعة5 �شنوات
140 �شاعة40 �شاعة45 �شاعة55 �شاعة6 �شنوات
125 �شاعة35 �شاعة40 �شاعة50 �شاعة7 �شنوات
100 �شاعة30 �شاعة35 �شاعة35 �شاعة8 �شنوات
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12- كم هي الفترة الزمنية التي يحتاجها الطالب لكي ي�ستطيع قراءة القراآن الكريم بالتجويد؟

مجموع ال�ساعاتالف�سل الرابع الف�سل الثالثالف�سل الثاني الف�سل االأول عمر الطالب

195 �شاعة40 �شاعة45 �شاعة50 �شاعة60 �شاعة5 �شنوات
175 �شاعة35 �شاعة40 �شاعة45 �شاعة55 �شاعة6 �شنوات
155 �شاعة30 �شاعة35 �شاعة40 �شاعة50 �شاعة7 �شنوات
138 �شاعة28 �شاعة30 �شاعة35 �شاعة45 �شاعة8 �شنوات

13- كم الفترة الزمنية التي يحتاجها الطالب لحفظ الجزء الثالثين.

عمر 

الطالب

الف�سل 

االأول 

الف�سل 

الثاني 

الف�سل 

الثالث

الف�سل 

الرابع 

حفظ 

حزب 60

حفظ 

حزب 59

مجموع 

ال�ساعات

385 �شاعة100 �شاعة90 �شاعة40 �شاعة45 �شاعة50 �شاعة60 �شاعة5 �شنوات
355 �شاعة95 �شاعة85 �شاعة35 �شاعة40 �شاعة45 �شاعة55 �شاعة6 �شنوات
325  �شاعة90 �شاعة80 �شاعة30 �شاعة35 �شاعة40 �شاعة50 �شاعة7 �شنوات
304 �شاعة88 �شاعة78 �شاعة28 �شاعة30 �شاعة35 �شاعة45 �شاعة8 �شنوات
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الريادة عامليا يف العمل الإ�سالميال�����������ر�ؤي�����������ة : 

  تر�سيخ قيم الو�سطية �الأخالق الإ�سالمية , �ن�سر الوعي الديني �الثقاف�ي . �العناية بالقراآن الكرمي �ال�سنة النبوية. �رعاية امل�ساجد. �تعزيز الوحدة الوطنية ال����ر�����س����ال����ة :
من خالل تنمية املوارد الب�سرية �فقا لأف�سل املمار�سات

  الريادة �ال�سراكة � الو�سطية � التميز � العمل املوؤ�س�سيال���������ق���������ي���������م :

هاتف: 8/7/6/5 / 25350424 داخلي 227 - 228


