
1. Textbook 
The Textbook is the main book for the student. It consists of 20 lessons presented in a methodical 
and gradual manner, beginning with how to recognize and pronounce the letters, and then moving 
on to explain how to apply vowels (harakat) to the letters of the alphabet, and how to pronounce 
these letters.   
 
This book is suitable for all age groups from four years up to teenagers. Using it, students can learn 
the correct recitation of the Quran.  

2. Workbook 
The Workbook is a supplemental source for students and teachers. It contains more than 45 
additional words for each lesson in the textbook. 

Students can gain the most benefit by using it to practice reading and writing more words, and 
improving their handwriting.   

Teachers will appreciate the additional supply of words, which are mostly from the Quran. This 
supply is a ready source for exercises and group practice. Teachers will not have to exhaust 
themselves searching for appropriate additional words.  

3. Reading Book:  
This book is a second supplemental source for students and teachers. It contains more than 45 
additional words for each lesson in the textbook. 

Students can benefit by practicing as many words as possible.  

Teachers can benefit from it as an additional supply of words, which are mostly from the Quran. 
They can use them when doing exercises and group practice. 

4. Teacher’s Guide 
The Teacher’s Guide contains clear explanations of all of the lessons using gradual methodical 
points. It includes the following elements for each lesson: concept maps, objectives, tools and 
means, steps of implementation, and methods of evaluation. 
Teachers will benefit from understanding the objectives of the lesson, and how to explain to 
students and then evaluate them. Teachers can then present the information to students with ease 
and clarity. 

5. Flash Cards 
These flash cards cover lessons from the first to the fifth chapter. Practicing with these cards can 
help students, especially younger ones, clarify and solidify the information.  
Teachers can use these cards during activities and contests between the students, to help students 
learn in a more enjoyable and creative manner.  
Parents can also use them to practice with their children.  
 
 



6. Posters  
These posters are pages of the book that are printed in an enlarged format so that they can be hung 
on the wall for students to see. Students can practice using these posters in a motivating group 
manner. 
 
Teachers can use these posters during explanations to groups of students, during group work, and 
for repetition after the teacher.  

 

 

  كتاب بداية -١

  الكتاب األساسي
  هذا الكتاب االساسي للطالب في منهاج بداية

بكيفية التعرف والنطق الصحيح   درساً بطريقة منهجية متدرجة تبدأ  ٢٠يحتوى هذا الكتاب على
ثم تربط الحروف الهجائية وعالقتها بالحركات وكيفية نطقها مع الحركات من خالل   للحروف الهجائية  المجود

 الكلمة القرانية ،
  االستفادة واالستخدام

الى   سنوات فما فوق 4  )  كل الفئات العمرية   االساسي الذي يستطيع االستفادة منه   هذا الكتاب 
  سن الرشد( 

 تطيع الطالب تعلم القرءاة الصحيحة من المصحف الشريفومن خالله يس
 
 

 كتاب النشاط -٢
  التعريف 

  الكتاب المساعد االول) قرءاة وكتابة (
كلمة اضافية لكل درس في الكتاب  ٤٥يحتوي على اكثر من   هذا الكتاب هو كتاب مساعد للطالب والمعلم

 االساسي
  االستفادة واالستخدام

  وتقوية مهارة الكتابة وتحسين الخط لدى الطالب  للتدرب على اكبر قدر من الكلماتيستفيد منه الطالب  
التي اغلبها من القرءان يستعين به عند لحظة النشاط   ويستفيد منه المعلم كمخزون اضافي للكلمات

  ليست من القرءان  والتدرب الجماعي دون التعب في البحث على كلمات اضافية
 
  كتاب القراءة -٣
  لتعريفا

  الكتاب المساعد الثاني) قرءاة فقط( 
كلمة اضافية لكل درس في الكتاب  ٤٥يحتوي على اكثر من   هذا الكتاب هو كتاب مساعد للطالب والمعلم

 االساسي
  االستفادة واالستخدام

  يستفيد منه الطالب للتدرب على اكبر قدر من الكلمات واالرتقاء بمستوى الطالب 
التي اغلبها من القرءان يستعين به عند لحظة النشاط   المعلم كمخزون اضافي للكلماتويستفيد منه 

  ليست من القرءان  والتدرب الجماعي دون التعب في البحث على كلمات اضافية
  دليل المعلم -٤

  التعريف
  الكتاب المساعد ) للمعلم فقط (

منهجية متدرجة تحتوي على ) خريطة  شرح واضح وبسيط لكل الدورس على شكل نقاط  وهو كتاب فيه
  تقويم الدرس (  -خطوات التنفيذ  -األدوات والوسائل  -األهداف  -مفاهيم الدرس 



  االستفادة واالستخدام
يستفيد منه المعلم بشكل خاص في فهم اهداف الدرس وطريقة شرحه وتقويمه ليستعين به في عرض 

  المعلومة على الطلبة بكل سهولة ووضوح
 
 
 الكروت التعليمية -٥

  التعريف 
  كروت مساعدة للطلبة

تحتوي على الدروس التي في الباب االول الى الخامس   هي كروت تعليمية مساعدة للطلبة 
الطلبة صغار السن في توضيح المعلومة وتثبتها في ذهن الطالب من خالل التدرب على هذه   وخصوصا

 الكروت
  االستفادة واالستخدام 

  المعلم من خالل حلقات النشاط والمسابقات بين الطلبة حتى تتحقق المتعة والمنفعة واالبداعيستخدمها 
 

  ويستخدمها والدي الطالب للتدرب عليها من خالل التعليم التفاعلي
 

 
  الوسائل االيضاحية -٦

  التعريف
  وسائل حائطية مساعدة

ل ظاهر للطلبة بحيث يكون التدرب عليها في حجم كبير تعلق على الحائط بشك  هي صفحات الكتاب تكون
 بشكل جماعي مشوق
  االستفادة واالستخدام 

والنشاطات الجماعية بين   الشرح للطلبة بشكل جماعي وكذلك للتدريبات  يستفيد منها المعلم في
  الطلبة والترديد مع المعلم

 

 


