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  ملخص الدراسة باللغة العربیة

لـدى طلبـة الـصف هدفت الدراسة إلى الكشف عن مستوى إتقان مهارات تجوید القرآن الكـریم 
ولتحقیــق ذلــك تــم تحدیــد مــشكلة الدراســة بطــرح الــسؤال ،  وعالقتــه باتجاهــاتهم نحوهــااألســاساشــر الع

  :الرئیس التالي
 ومـــا عالقتــــه األســــاسمـــا مـــستوى إتقــــان مهـــارات تجویـــد القــــرآن الكـــریم لـــدى طلبــــة الـــصف العاشـــر 

  باتجاهاتهم نحوها ؟

  :ویتفرع من السؤال الرئیس األسئلة الفرعیة التالیة
  ؟ األساست تجوید القرآن الكریم الواجب توافرها لدى طلبة الصف العاشر ما مهارا .1
  ؟األساسمهارات تجوید القرآن الكریم لدى طلبة الصف العاشر أحكام وما مستوى إتقان  .2
   نحو تجوید القرآن الكریم ؟األساسما مستوى اتجاهات طلبة الصف العاشر  .3
رآن الكــریم لــدى طلبــة الــصف العاشــر مهــارات تجویــد القــأحكــام وهــل یختلــف مــستوى إتقــان  .4

 ًتبعا لمتغیر الجنس؟ األساس
 نحــــو تجویــــد القــــرآن الكــــریم األســــاسهــــل یختلــــف مــــستوى اتجاهــــات طلبــــة الــــصف العاشــــر  .5

  باختالف الجنس؟
مهــارات تجویــد القــرآن الكــریم ومــستوى أحكــام وًهــل توجــد عالقــة دالــة إحــصائیا بــین مــستوى  .6

  ؟ األساسشر االتجاه نحوها لدى طلبة الصف العا

  :ولإلجابة عن هذه األسئلة تم صیاغة فرضیات الدراسة على النحو التالي
 األســاسمهــارات تجویــد القــرآن الكــریم لــدى طلبــة الــصف العاشــر  أحكــام ویقــل مــستوى إتقــان .1

  ). α > 0.05(عند مستوى داللة  %) 80(عن 
 عـــن األســاسلعاشــر ال یقــل مــستوى االتجــاه نحــو تجویــد القــرآن الكــریم لــدى طلبــة الــصف ا .2

  ). α > 0.05(عند مستوى داللة  %) 80(
أحكــام فــي مــستوى إتقــان )  α> 0.05(ًال توجــد فــروق دالــة إحــصائیا عنــد مــستوى داللــة  .3

  . تعزى لمتغیر الجنساألساسمهارات تجوید القرآن الكریم لدى طلبة الصف العاشر و
فــي مــستوى االتجــاه نحــو )  α> 0.05(ًال توجــد فــروق دالــة إحــصائیا عنــد مــستوى داللــة  .4

 . لمتغیر الجنسً تبعا تعزىاألساستجوید القرآن الكریم لدى طلبة الصف العاشر 
 مهـارات  أحكـام وبین مـستوى)  α> 0.05(ًال توجد عالقة دالة إحصائیا عند مستوى داللة  .5

   ؟األساستجوید القرآن الكریم ومستوى االتجاه نحوها لدى طلبة الصف العاشر 
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ّوتكـون مجتمـع الدراسـة مـن جمیـع طلبـة الــصف ، باحـث المـنهج الوصـفي التحلیلـيلقـد اتبـع ال
والمـسجلة للعـام ،  مـن المـدارس التابعـة لمدیریـة التربیـة والتعلـیم فـي محافظـة الوسـطىاألساسالعاشر 

طالــــــــب وطالبــــــــة ) 5637(وبلــــــــغ عــــــــدد أفــــــــراد المجتمــــــــع األصــــــــلي،  م2011_  م2010الدراســــــــي 
وتــم ، ًطالبــا وطالبــة ) 374(وقــد تكونــت عینــة الدراســة مــن ، طالبــة) 3078(و، طالــب) 2559(مــنهم

حیـث اختـار الباحـث ، اختیارهم بالطریقة العـشوائیة البـسیطة مـن عـدد أفـراد المجتمـع األصـلي للدراسـة
واختـــــار شـــــعبة واحـــــدة مـــــن كـــــل مدرســـــة بالطریقـــــة ، مـــــدارس للطالبـــــات) 5(مـــــدارس للطـــــالب و) 5(

وبطاقـة ، سـة تـم إعـداد اختبـار تحـصیلي ألحكـام تجویـد القـرآن الكـریمولتحقیـق أهـداف الدرا، العشوائیة
وبعـد التحقـق مـن ، ومقیـاس االتجـاه نحـو تجویـد القـرآن الكـریم، مالحظة لمهارات تجویـد القـرآن الكـریم

) T( حیـث تـم اسـتخدام اختبـار، ُوحللت النتـائج، صدقها وثباتها تم تطبیق األدوات على عینة الدراسة
  . بیرسونومعامل ارتباط

  :وقد أسفرت نتائج  الدراسة عن
 األســاسیقــل مــستوى إتقــان أحكــام ومهــارات تجویــد القــرآن الكــریم لــدى طلبــة الــصف العاشــر  .1

  ). α> 0.05(عند مستوى داللة %) 80(عن 
 عـــن األســـاسیقـــل مـــستوى االتجـــاه نحـــو تجویـــد القـــرآن الكـــریم لـــدى طلبـــة الـــصف العاشـــر  .2

  ). α> 0.05(عند مستوى داللة %) 80(
فــي مــستوى إتقــان أحكــام و )  α> 0.05(ً توجــد فــروق دالــة إحــصائیا عنــد مــستوى داللــة  .3

 لـصالح  تعـزى لمتغیـر الجـنساألساسمهارات تجوید القرآن الكریم لدى طلبة الصف العاشر 
  .الطالبات

فــي مــستوى االتجــاه نحــو )  α> 0.05(ًال توجــد فــروق دالــة إحــصائیا عنــد مــستوى داللــة  .4
 . تعزى لمتغیر الجنساألساسالكریم لدى طلبة الصف العاشر تجوید القرآن 

بـین مـستوى أحكـام ومهـارات )  α > 0.05(ًال توجد عالقة دالة إحصائیا عند مستوى داللـة  .5
 . األساستجوید القرآن الكریم ومستوى االتجاه نحوها لدى طلبة الصف العاشر 

  : ًوبناء على ذلك أوصت الدراسة بما یلي
ٕوارشـــادهم إلـــى ، مارســة الطلبـــة لمهــارات تجویـــد القـــرآن الكــریم أمـــام المعلمــینالتركیــز علـــى م .1

 .وذلك للرقي بمستوى أدائهم، مواطن األخطاء التي یقعون فیها

أن یحــث المعلــم طلبتــه علــى االلتحــاق بحلقــات تحفــیظ القــرآن فــي المــساجد ومراكــز التحفــیظ  .2
 .الصیفیة

 .الكموًوید منصبا على الكیف أن یكون االهتمام بتدریس مادة التالوة والتج .3
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 .لیألفوه ویعتادوا علیه، ُأن یتم تدریب الطلبة على الرسم العثماني الذي كتب به المصحف .4

 .االستعانة باستخدام الوسائل التعلیمیة الحدیثة في تدریس مهارات تجوید القرآن الكریم .5

 لمهـارات تجویـد القـرآن َاستخدام طرائق التدریس المناسبة التـي تقـرن جانـب المعرفـة بـالتطبیق .6
 .الكریم

ًالتأكید على ضرورة إعداد معلم التربیة اإلسالمیة إعدادا أكادیمیا وتربویا .7 ً ً. 
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Abstract 
 

This study aimed to uncover the mastery level of   Holy Quran 
recitation skills among tenth graders and its relation to their attitudes 
towards it. To achieve this aim the researcher stated the problem of the 
study in the following  major question: -  

What is the mastery  level of  Holy Quran recitation skills among 
tenth graders and its relation to their attitudes towards it? 

 
The following sub questions emanate from the major question: 

1. What are the  recitation skills of the Holy Quran that should be 
available  among the tenth graders?  

2. What is the mastery level of  Holy Quran recitation skills among 
tenth graders ?  

3. What is the attitudes level of Tenth graders  towards Holy Quran 
Recitation?  

4. Does the mastery level of  Holy Quran Recitation skills among tenth 
graders  differ according to  sex?  

5. Does the attitudes level of Tenth graders  towards Holy Quran 
Recitation differ according to sex? 

6. Is there a statistically significant relationship between the level of the 
Holy Quran Recitation skills and the level of  attitudes towards it 
among the tenth graders? 

 
To answer these questions the researcher formulated of the hypotheses 

as follows: 
1. The mastery level of  Holy Quran Recitation skills among tenth 

graders is less than (80%) at the level  (α ≤ 0.05). 
2. The   attitudes level of Tenth graders towards Holy Quran Recitation 

is not less than (80%) at  the level  (α ≤ 0.05). 
3.  There are no statistically significant differences at the level of  (α ≤ 

0.05) in the mastery level of  Holy Quran Recitation skills among 
tenth graders  due to the sex  variable. 

4. There are no statistically significant differences at the level of  (α ≤ 
0.05) in the attitudes level of Tenth graders  towards Holy Quran 
Recitation due to the sex variable. 

5. There is no statistically significant relationship at the level of (α ≤ 
0.05) between the level of the Holy Quran Recitation skills and the 
attitudes level  towards it among the tenth graders. 

 
The researcher followed the descriptive analytical method. The study 

population consists of all tenth grade students in schools of the  
Directorate of Education in middle Governorate registered for the academic 



 و  
 

year 2010-2011,whose  total  number is (5637) students, of whom (2559)   
are males and (3078)are females . The study sample consisted of (374) 
students selected randomly .The researcher selected (5) for the male 
schools and another(5) female schools. The  researcher chose one tact class 
from each school  randomly. To achieve the objectives of the study 
researcher prepared  an achievement test for the rules of  Holy Quran 
recitation and  an observation card of Holy Quran recitation skills and 
Attitude scale towards Holy Quran recitation. After  validation, the tools 
have been applied to study sample and the results analyzed  using the T test 
and Pearson correlation coefficient.  
 
The study findings are as follows: - 

1. The mastery level   of  the Holy Quran Recitation skills among tenth 
graders is less than (80%) at  the level (α ≤ 0.05). 

2. The  attitude level of Tenth grade students towards Holy Quran 
Recitation is less than (80%) at  the level  (α ≤ 0.05). 

3. There are no statistically significant differences at the level of   (α ≤ 
0.05) in the level of  mastery of  Holy Quran Recitation skills among 
tenth grade students due to the sex  variable. 

4. There are no statistically significant differences at the level of    (α ≤ 
0.05) in the attitudes level of Tenth grade students towards Holy 
Quran Recitation due to the sex variable. 

5. There are no statistically significant differences at the level of    (α ≤ 
0.05) between the level of the Holy Quran Recitation skills and the 
level of  attitudes towards it among the tenth grade students. 

 
Accordingly, the study recommends the following:- 
Teachers should : 

1.  Focus on the students' practice of the skills of Holy Quran recitation 
in front of teachers and guide them to the errors they fall in order to 
raise the level of performance.  

2. urge their students to  join workshops teaching the Holy Quran in 
mosques and follow them up. 

3.  focus on quality when they teach  their students.  
4. Students must be trained on the Ottoman  way  of  writing the Holy 

Quran  in order to be familiar with it.  
5. Use the modern teaching aids in teaching the Holy Quran recitation.  
6. Use appropriate teaching methods, which combine  knowledge to 

application to improve skills of the Holy Quran recitation among the 
students 

7. The ministry of education and universities should pay much attention 
to  the need for of preparing specialist teacher in this  area both 
academically and educationally. 
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ونور عقولنـا ، ًوزرع فینا حبه وجعل نور قلوبنا إیمانا، الحمد هللا الذي خلق الخیر

ــالنورین للفــضائل كلهــا، ًعلمــا والــصالة والــسالم علــى أشــرف المرســلین ســیدنا ، فهــدانا ب
   :محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد

  ﴿:ًوانطالقا من قوله تعالى                   ﴾    

         )7: إبراهیم(          
 یشكر اهللا من ال یشكر ال: "  في الحدیث الشریف لقول المصطفى ًوامتثاال

  )182، 12390ح، 6جم،  البیهقي."الناس 
ًواعترافــــا بالفــــضل ألهلــــه ورد المعــــروف إلــــى ذویــــه فــــإنني أتقــــدم بدایــــة بالــــشكر 

ة اإلسـالمیة ممثلــة فــي إدارتهـا وعمــادة الدراســات العلیـا علــى إتاحــة والتقـدیر إلــى الجامعــ
الفرصة لي لنیل درجة الماجستیر من خالل برنامج الدراسات العلیا والجهود التي بـذلت 

  .مة الباحث في جمیع مراحل الدراسةمن أجل تسهیل مه

ـــشكر والثنـــاء ألســـ ـــساني یقـــف عـــاجزا عـــن ال  تاذي الجلیـــل األســـتاذًكمـــا أتقـــدم ول
الــذي ،  رئـیس قــسم التـدریب المیــداني بالجامعـة اإلســالمیةداود درویــش حلــس/ الـدكتور

، والذي منحني من وقته وعلمه وخبرتـه الكثیـر، تفضل بقبول اإلشراف على هذه الرسالة
فكان نعم المرشد والموجه فجـزاه ، والعون عند كل حاجة، بل إنه كان السند في كل كبوة

  . اهللا خیر الجزاء

یــب لـــي أن أتوجــه بالــشكر والتقـــدیر إلــي عــضوي لجنـــة المناقــشة ممثلـــة كمــا یط
اقـشة هـذه لقبولهمـا من سـلیمان حـسین المـزین/  والدكتورمحمد شحادة زقوت /بالدكتور
ًمــاال لمــا تكإه مــن جهــد ثمــین فــي تنقــیح هــذه الرســالة حتــى تــزداد وعلــى مــا بــذال، الرســالة

  .كانت علیه
إلــى الــسادة المحكمــین ألدوات الدراســة وأخــص كمـا أتقــدم بــوافر الــشكر والعرفــان 

/ والـدكتور، عبـد المعطـي األغـا/ والدكتور، إبراهیم حامد األسطل/ منهم بالذكر الدكتور
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ــایف ســالم العطــار/ والــدكتور، عــاطف األغــا ــ، ن ــم یبخلــوا عل  بعلمهــم ووقــتهم َّيالــذین ل
  .وتوجیهاتهم فلهم مني جزیل الشكر

 مدیریة التربیة والتعلیم بمحافظـة الوسـطى لین في المسئوكما ال یفوتني أن أشكر
 المـدارس یري مـن مـدًأشـكر كـالو، وات الدراسـةلمـا قـدموه لـي مـن تـسهیالت فـي تنفیـذ أد

أشــكر و،  التربیــة اإلســالمیة الــذین ســاعدوني وســهلوا لــي تطبیــق أدوات الدراســةيومعلمــ
فلهـم منـي ، لدراسـة هـذه از لما قدموه من جهد ووقت إلنجااألساسطلبة الصف العاشر 

  .جزیل الشكر

كمــا أتقــدم بالــشكر والعرفــان إلــى أعــضاء لجنــة المالحظــة لمــا بــذلوه مــن وقــتهم  
  . ًجزاهم اهللا خیراإلتمام هذه الدراسة وجهدهم 

إجـراء سـاعد وأرشـد فـي  اهللا الـذي فـرجكما أتقدم بالشكر إلى الدكتور عبد الكریم 
  . العملیات اإلحصائیة لهذه الدراسة

ســهام عبــد /  والــدكتورة،أحمــد أبــو موســى /أتقــدم بالــشكر الجزیــل إلــى أخــيكمـا 
  .           إلى النورالدراسة هذه تجخرحتى  ة لما بذاله من جهد ومساعدالجواد

ــذین اكتحلــت عینــاي بــرؤیتهمأشــكركمــا  م مــن األهــل واألقــارب  الجمــع الكــری؛ ال
  .واألصدقاء الذین شرفوني بالحضور لمساندتي

أو أمــضى ، ًأو بــذل جهــدا، ًتقــدم بالــشكر والعرفــان لكــل مــن قــدم نــصحاًوأخیــرا أ
  .فجزى اهللا الجمیع عني خیر الجزاء،  الدراسةإلنجاز هذه، من قریب أو بعید، وقتا

  
  

    
  
  

  



 ي  
 

  دلیل المحتویات
  رقم الصفحة المحتویات

 أ  . اآلیة القرآنیة
 ب  . ملخص الدراسة باللغة العربیة

 د  . نجلیزیةملخص الدراسة باللغة اإل
 ز  . اإلهداء

 ح  . شكر وتقدیر
 ي  .  المحتویاتدلیل

 ن  .قائمة الجداول
 ف  قائمة األشكال
 ص  . قائمة المالحق

  9- 1  اإلطار العام للدراسة: الفصل األول 
  2  .مقدمة الدراسة
  5  .مشكلة الدراسة
  6  .أسئلة الدراسة

  6  .  الدراسةفروض
  7  . أهداف الدراسة

  7  .دراسةأهمیة ال
  8  .حدود الدراسة

  8  . مصطلحات الدراسة
  69-10  اإلطار النظري: الفصل الثاني 

  11  .اإلتقان: المحور األول
  11  .تعریف اإلتقان

  12  .تعلم اإلتقان
  13  .شروط إتقان حفظ القرآن الكریم

  13  .أهداف تدریس تجوید القرآن الكریم
  14  .مبادئ علم التجوید: المحور الثاني

  14  .فضل تالوة القرآن الكریم



 ك  
 

  رقم الصفحة  المحتویات
  15  .آداب معلم القرآن ومتعلمه

  16  .نشأة علم التجوید
  17  .تعریف التجوید

  18  .حكم تعلم التجوید
  19  .أقسام التجوید

  19  .أهمیة علم التجوید
  19  .مراتب التالوة

  20  .أركان القراءة الصحیحة
  20  .جوید القرآن الكریممهارات ت: المحور الثالث
  20 .تعریف المهارة
  21 .أنواع المهارات

  22 .مهارات تجوید القرآن الكریم
  22 .أحكام النون الساكنة والتنوین

  24 .أحكام المیم الساكنة
  25 . المشددتین والمیمأحكام النون

  26 .التفخیم والترقیق
  28 .المدود

  31 .عالمات الوقف
  32 .مخارج الحروف
  38  .صفات الحروف

  42 .نی والمتقاربین والمتجانسینالمتماثلأحكام 
  43 .التقاء الساكنین
  45  االتجاهات: المحور الرابع
  45  .تعریف االتجاه

  46  . مكونات االتجاه
  47  .أهمیة االتجاهات
  47  .خصائص االتجاه

  48  .العوامل المؤثرة في تكوین االتجاه 
  48  . أنواع االتجاهات



 ل  
 

  رقم الصفحة  المحتویات
  50  . وظائف االتجاهات

  51  .طرق قیاس االتجاهات 
  51  .أهمیة عملیة قیاس االتجاهات

  52  .أسالیب تغییر وتعدیل االتجاهات
  53  . سمات االتجاهات التربویة في المجتمع اإلسالمي 

  54         .         المبادئ الرئیسیة التجاهات التربیة اإلسالمیة في مجال التعلیم
  54  .التربیة اإلسالمیة وطرائق تدریسها: المحور الخامس

  54  .مفهوم التربیة اإلسالمیة
  56  أهمیة تدریس التربیة اإلسالمیة

  56  .األهداف العامة لمنهاج التربیة اإلسالمیة
  58  .تربیة اإلسالمیةأشهر طرائق تدریس ال

  65  . العربيالوطنواقع التربیة اإلسالمیة في 
  67  .واقع التربیة اإلسالمیة في فلسطین

  67   .10_1الخطة الدراسیة لمنهاج التربیة اإلسالمیة للصفوف من 
  108-70  الدراسات السابقة: الفصل الثالث

  72  . الدراسات التي اهتمت بمستوى إتقان مهارات تجوید القرآن الكریم
  81  .كریم الدراسات التي اهتمت بتنمیة مهارات تجوید القرآن ال

  91  .الدراسات التي اهتمت بمستوى االتجاهات 
  105  .التعقیب على الدراسات السابقة

  144-109  .الطریقة واإلجراءات: الفصل الرابع
  110  .منهج الدراسة

  110  .مجتمع الدراسة
  111  . عینة الدراسة

  112  .قائمة مهارات تجوید القرآن الكریم
  113  .أدوات الدراسة

  144  .جات اإلحصائیةالمعال
  
  



 م  
 

  رقم الصفحة  المحتویات
  172-145  نتائج الدراسة وتفسیرها: الفصل الخامس

  146  .إجابة السؤال األول 
  148  . وتفسیرهاومناقشتهاإجابة السؤال الثاني والفرضیة المتعلقة به 
  151  . وتفسیرهاومناقشتهاإجابة السؤال الثالث والفرضیة المتعلقة به 

  154  . وتفسیرهاومناقشتهاسؤال الرابع والفرضیة المتعلقة به إجابة ال
  156  . وتفسیرهاومناقشتهاإجابة السؤال الخامس والفرضیة المتعلقة به 
  161  . وتفسیرهاومناقشتهاإجابة السؤال السادس والفرضیة المتعلقة به 
  166  . وتفسیرهاومناقشتهاإجابة السؤال السابع والفرضیة المتعلقة به 
  168  . وتفسیرهاومناقشتهاإجابة السؤال الثامن والفرضیة المتعلقة به 
  170  . وتفسیرهاومناقشتهاإجابة السؤال التاسع والفرضیة المتعلقة به 

  171  . الدراسةتوصیات
  172  . الدراسةمقترحات

  173  .قائمة المراجع
  182  .المالحق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 ن  
 

  قائمة الجداول
   رقم 

  الجدول
  دولاسم الج

  رقم
  الصفحة

  13  .أهداف تدریس تجوید القرآن الكریم  2: 1
عدد الحصص األسبوعیة لجمیع المواد الدراسیة والنسب المئویة لكل صف من مرحلة التعلیم   2: 2

  .10_ 1 من األساس
67  

عدد الحصص السنویة ألقسام التربیة اإلسالمیة والنسب المئویة لكل صف من مرحلة التعلیم   2: 3
  .10_ 5ة العلیا من یاساألس

68  

  111  .الجنستوزیع أفراد المجتمع األصلي للدراسة حسب متغیر   4: 1
  112  .توزیع عینة الدراسة حسب متغیر الجنس  4: 2
  114  .جدول المواصفات لالختبار التحصیلي ألحكام تجوید القرآن الكریمالوزن النسبي و  4: 3
  115  .تجوید القرآن الكریممجاالت االختبار التحصیلي ألحكام   4: 4
  117  .شكل االختبار التحصیلي ألحكام تجوید القرآن الكریم في صورته النهائیة  4: 5
  119  . درجة السهولة لكل فقرة من فقرات االختبار التحصیلي ألحكام تجوید القرآن الكریم  4: 6
  121  .وید القرآن الكریممعامل التمییز لكل فقرة من فقرات االختبار التحصیلي ألحكام تج  4: 7
  123  .معامالت االرتباط بین كل مجال من المجاالت مع الدرجة الكلیة لالختبار التحصیلي  4: 8
  123  .معامالت الصدق لكل فقرة مع الدرجة الكلیة للمجال األول أحكام النون الساكنة والتنوین  4: 9
  124  .ل الثاني أحكام المیم الساكنةمعامالت الصدق لكل فقرة مع الدرجة الكلیة للمجا  4: 10
  124  .معامالت الصدق لكل فقرة مع الدرجة الكلیة للمجال الثالث أحكام النون والمیم المشددتین  4: 11
  124  .معامالت الصدق لكل فقرة مع الدرجة الكلیة للمجال الرابع التفخیم والترقیق  4: 12
  125  .یة للمجال الخامس عالمات الوقفمعامالت الصدق لكل فقرة مع الدرجة الكل  4: 13
  125  .معامالت الصدق لكل فقرة مع الدرجة الكلیة للمجال السادس مخارج الحروف وصفاتها  4: 14
  126  .معامالت الصدق لكل فقرة مع الدرجة الكلیة للمجال السابع أنواع المد  4: 15
امن المتماثلین والمتجانسین معامالت الصدق لكل فقرة مع الدرجة الكلیة للمجال الث  4: 16

  .                والمتقاربین
126  

  127  .معامالت الصدق لكل فقرة مع الدرجة الكلیة للمجال التاسع التقاء الساكنین  4: 17
  127  .معامل االرتباط بین نتائج الفقرات الفردیة والفقرات الزوجیة  4: 18
  128  .جوید القرآن الكریم باستخدام طریقة ألفا كرونباخمعامالت الثبات لمجاالت اختبار أحكام ت  4: 19
  130  .شكل بطاقة المالحظة في صورتها النهائیة  4: 20
  131  .معامالت االرتباط بین كل مجال من المجاالت مع الدرجة الكلیة لبطاقة المالحظة  4: 21
  132  .نون الساكنة والتنوینمعامالت الصدق لكل فقرة مع الدرجة الكلیة للمجال األول أحكام ال  4: 22



 س  
 

رقم 
  الجدول

  اسم الجدول
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  الصفحة
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  .والمتقاربین
135  

  135  .معامالت الصدق لكل فقرة مع الدرجة الكلیة للمجال التاسع التقاء الساكنین  4: 30
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  .كرونباخ
136  

في مهارات بطاقة المالحظة وفي الدرجة الكلیة بین المالحظین نقاط االتفاق واالختالف   4: 32
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للمقارنة بین متوسطات درجات الطلبة في االختبار التحریري ألحكام تجوید )ت(اختبار   5: 2

  %).80(االفتراضي القرآن الكریم وقیمة المعدل 
148  

للمقارنة بین متوسطات درجات الطلبة في االختبار الشفهي لمهارات تجوید )ت(اختبار   5: 3
  %).80(القرآن الكریم وقیمة المعدل االفتراضي 
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 ع  
 

رقم 
  الجدول

  اسم الجدول
رقم 

  الصفحة
س االتجاه وقیمة لعینة واحدة للمقارنة بین متوسطات درجات الطلبة في مقیا) ت(اختبار   5: 4

  %).80(المعدل االفتراضي 
154  

لعینتین مستقلتین للمقارنة بین متوسطات درجات الطلبة في االختبار التحریري ) ت(اختبار   5: 5
  .لمتغیر الجنس

157  

لعینتین مستقلتین للمقارنة بین متوسطات درجات الطلبة في االختبار الشفهي ) ت(اختبار   5: 6
  .لمتغیر الجنس

162  

لعینتین مستقلتین للمقارنة بین الفروق في آراء الطلبة حول اتجاهاتهم نحو ) ت(اختبار   5: 7
  .تجوید القرآن الكریم لمتغیر الجنس

167  

معامالت ارتباط كل مجال من مجاالت المقیاس مع المجموع الكلي لفقرات االختبار   5: 8
  .التحریري لتجوید القرآن الكریم

169  

تباط كل مجال من مجاالت المقیاس مع المجموع الكلي لفقرات االختبار الشفهي معامالت ار  5: 9
  .لتجوید القرآن الكریم

170  
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  32  .یبین وضع اللسان عند نطق ألف مدیة  2: 1
  32  .یبین وضع اللسان عند نطق یاء مدیة  2: 2
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  34  .یبین وضع اللسان عند نطق الكاف  2: 10
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  34  .یبین وضع اللسان عند نطق الیاء غیر المدیة  2: 12
  34  .یبین وضع اللسان عند نطق الشین  2: 13
  35  .اللسان عند نطق الجیمیبین وضع   2: 14
  35  .یبین وضع اللسان عند نطق الضاد  2: 15
  35  .یبین وضع اللسان عند نطق الم مرققة  2: 16
  35  .یبین وضع اللسان عند نطق الم مفخمة  2: 17
  36  .یبین وضع اللسان عند ارتفاعه لنطق الراء  2: 18
  36  .تظهر علیها الغنةیبین وضع اللسان واللهاة عند نطق النون التي   2: 19
  36  .یبین مخرج الطاء  2: 20

  36  .یبین مخرج الدال  2: 21

  36  .یبین مخرج التاء  2: 22

  36  .یبین مخرج السین  2: 23
  36  .یبین مخرج الصاد  2: 24

  36  .یبین مخرج الزاي  2: 25

  37  .یبین مخرج الظاء  2: 26
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  37  .لذالیبین مخرج ا  2: 27
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  الفصل األول

أهمیــة إتقــان مهــارات تجویــد القــرآن الكــریم یتــضمن هــذا الفــصل مقدمــة الدراســة التــي تناولــت 
، كمـا تنـاول مـشكلة الدراسـة، واهتمام المسلمین بإتقان مهـارات تجویـد القـرآن الكـریم، في عملیة التعلیم

وأهمیــة الدراســة ، وأهــداف الدراســة التــي یــسعى الباحــث لتحقیقهــا، وفرضــیات الدراســة، وأســئلة الدراســة
  :ًوفي ما یلي وصفا للعناصر السابقة، ومصطلحات الدراسة، وحدود الدراسة، للعملیة التعلیمیة

vمقدمة الدراسة :  
والـــصالة والــسالم علــى ســـیدنا محمــد إمــام المتقـــین وســید المرســـلین ، الحمــد هللا رب العــالمین

ــإن اهللا ســبحانه ، وعلــى آلــه وصــحبه، وقائــد الغــر المحجلــین ومــن ســار علــى دربــه إلــي یــوم الــدین، ف
الـذي هـو أفـضل الخیـرات وأجلهـا وأعظـم الـنعم وأتمهـا وأجـزل ، مـة بكتابـه العظـیموتعالى أكـرم هـذه األ

﴿: لقولــه تعــالى، الرحمــات وأعمهــا إذ فیــه الــسعادة والهدایــة والطمأنینــة والرشــاد       

                               ﴾.  

  )9: الحدید             (

ویــسطع نــوره قـــسمات ، مــا أجمــل أن یعــیش اإلنــسان مــع كتــاب ربــه تهــز كلماتــه أوتــار قلبــه
ًفتتشقق األرض الصلبة خشوعا وجالء ورحمة، ویشع هدیه شعلة إیمانه، وجهه ً ً.  

 ینــالوا شــرف تعلــم تالوتــه وحفظــه ومعرفــة ومنــذ نــزل القــرآن الكــریم والمــسلمون یتــسابقون ألن
  )4: 1995العرابید، . ( أحكامه واستجالء فضائله وشرح معانیه

وأشــرفها منزلــة؛ ألنــه یربــي ، إن علــم قــراءة القــرآن الكــریم فــي اإلســالم مــن أقــدم العلــوم نــشأة
، ن علـل وأمـراضبلسم الشافي لما تعانیه األمـة مـ|~كما أنه ال، ّویشید الحضارة، النفوس ویبني األمم

ویتلونـه بإتقـان ، ًومن فضل اهللا سبحانه وتعالى أن قـیض لهـذا القـرآن رجـاال یحفظونـه عـن ظهـر قلـب
حتــى ، ویورثونــه إلــى مــن بعــدهم بدایــة مــن الــصحابة رضــوان اهللا علــیهم إلــى مــن بعــدهم مــن التــابعین

،  تبـارك وتعـالىهللاعن جبریـل علیـه الـسالم عـن ا وصل إلینا عن طریق اتصال السند برسول اهللا 
  )3: 2004،البناء. (ِووصول القرآن الكریم إلینا بهیئته المتكاملة آیاته وكلماته وحروفه

 ﴿ :عـز وجـل بحفظـه لقولـه تعـالى كما أن القرآن الكریم هو الكتاب الوحیـد الـذي تكفـل اهللا

               ﴾ )فالبــــد لــــه مــــن كیفیــــة مخــــصوصة لتالوتـــــه  ، )9: الحجــــر
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  ﴿:  حیـــث قـــال تعـــالىوهـــي الكیفیـــة التـــي أمـــر اهللا بهـــا نبیـــه محمـــد        

  ﴾ ). 4: المزمل(  

فلقـد كــان أول مــا تعلمــه الــصحابة رضــوان اهللا علـیهم هــو تــالوة القــرآن الكــریم وحفظــه، وكــان 
 الــذي أدبــه ربــه علــى هــدي هــذا الكتــاب العزیــز، فنــال الــصحابة  هــو رســول اهللا معلمهــم ومــربیهم

  . بذلك التعلیم وبتلك التربیة إتقان تالوة القرآن الكریم، وحسن الفهم لمعانیه، وتطبیق أوامره وتعالیمه

ًوالمسلم مأمور شرعا بتالوة القرآن الكریم بطریقة سلیمة وصـحیحة، امتثـاال ألوامـر اهللا تعـال ى ً
 ﴿: فـــي كتابـــه العزیـــز حیـــث قـــال تعـــالى                         

                     ﴾. ) 121:البقرة(  

 وتعلیمــه بالطریقــة الــصحیحة، ویــأمر  یحــث علــى تعلــم القــرآن الكــریملقــد كــان رســول اهللا 
خـذوا القـرآن مـن  : " باإلجادة في التالوة، وذلـك بـالتلقین مـن الـصحابة المـاهرین، ومـن ذلـك قولـه 

   ."كعب ومعاذ بن جبل، وأبي بن  عبد اهللا بن مسعود ، وسالم مولى أبي حذیفة،: أربعة
  )36: 3808ح، 5ج، صحیح البخاري(

مــــع المالئكــــة  فإنــــه یكــــون، وأحــــسن قراءتــــه، ن جــــود القــــرآن أن مــــ كمــــا بــــین رســــول اهللا
  .المقربین

ْعن عائشة رضي اهللا عنها قالت َ ُ َ ِالذي یقرُأ القـرآن وهـو مـاهر بـه مـع  : " ُقال رسول اهللا : َ ِ ٌَِّ َ َُ َ َْ ُ َ
ِالسَّفرة الكرام البررة  َِ َ َ ََ ِ َوالذي یقرُأ القرآن ویتتعتع فیه وهو علیه ش، َ ِ ِ َِ َ َ َُ ُ ََ ََُ َ َ ْاق له َأجران َُْ ٌّ."  

  )549: 798ح، 1ج، صحیح مسلم(

 خیـر ً وتعلیمـاًوجعـل المـشتغلین بـه تعلمـا،  على تعلم القرآن الكـریم وتعلیمـهوقد حث النبي 
َعــن عثمــان رضــي اللــه عنــه، عــن النبــي صــلى اهللا علیــه وســلم قــال، األمــة َ َ َّ ِ َّ َّ َِ ََ ْ َْ َْ َ ُ َ ُ َ ُ َُ َ َِّ َِّ ِ ْ َخیــركم مــن تعلــم:"َ ََّ َ ْ َْ ْ ُُ َ القــرآن َ ْ ُ

ُوعلمه  ََ َّ   )192: 5027ح، 6ج، صحیح البخاري( ."َ

حیــث كانــت المــساجد أمــاكن لتعلــیم  ، ًولقــد اهــتم المــسلمون قــدیما بتعلــیم أبنــائهم القــرآن الكــریم
وكــــذلك ، وذلـــك عــــن طریـــق الحلقـــات القرآنیـــة التــــي كانـــت تـــسمى بالكتاتیـــب، القـــرآن الكـــریم وعلومـــه

  )  5، 4: 2004، البناء. (ها دور في تعلیم الناشئة كتاب اهللا عز وجلالمدارس النظامیة التي كان ل
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ًالتـي البـد للمـسلمین مـن إتقانهـا علمیـا وعملیـا، إن علم التجوید هو أحد العلوم الـشرعیة كمـا ، ً
حیــث ، وخاصــة طلبــة المــدارس الفلــسطینیة، أنــه فــرض علــى كــل مــسلم أن یــتعلم تجویــد القــرآن الكــریم

كمــا أنهــم أكثــر فئــات المجتمــع ، وهــم أشــبال المــستقبل، سبة عالیــة مــن المجتمــعتمثــل هــذه الــشریحة نــ
ًواجتماعیـا ، ًوعلمیـا، ًونفـسیا، ًومـن هنـا تـأتي أهمیـة العنایـة بهـم واالهتمـام بهـم صـحیا، استجابة للتغیر

  .ًوثقافیا

  :وقد ُأجریت العدید من الدراسات في مجال تجوید القرآن الكریم
أن مـــستوى تجویـــد القـــرآن الكـــریم لـــدى طلبـــة : یـــث توصـــلت إلـــىح) 2005(دراســـة فروانـــه 

ًوتوجــد فــروق دالــة إحــصائیا فــي مــستوى . كمــستوى افتراضــي%) 80(الجامعــات الفلــسطینیة یقــل عــن
وتوجــد فــروق دالــة .  أحكــام تجویــد القــرآن الكــریم لــدى الطلبــة تعــزى لمتغیــر الجــنس لــصالح الطالبــات

لـصالح آن الكـریم لـدى الطلبـة تعـزى لمتغیـر المـستوى الدراسـي ًإحصائیا في مـستوى أحكـام تجویـد القـر
ً وتوجد فروق دالة إحصائیا فـي مـستوى أحكـام تجویـد القـرآن الكـریم لـدى الطلبـة .طلبة المستوى الرابع

ًوتوجــد فــروق دالــة إحـــصائیا فــي كــل مــن مـــستوى .  تعــزى لمتغیــر التخــصص لــصالح طلبـــة العلمــي
وى األداء الــــشفهي لــــدى الطلبــــة تعــــزى لمتغیــــر الجامعــــة لــــصالح أحكــــام تجویــــد القــــرآن الكــــریم ومــــست

حیـث ) 1990(دراسة عبد اهللا وبني خالـد  .الجامعة اإلسالمیة ثم جامعة األزهر وثم جامعة األقصى
فــي تقـویم أي مــن أحكــام %) 90(ًأن أیـا مــن أفـراد الدراســة لـم یــصل إلـي درجــة اإلتقـان: توصـلت إلــى

 عدم وجود معامل ارتباط إیجابي ذي داللـة بـین أي مـن األحكـام الـسبعة .التالوة التي شملتها الدراسة
مما یوحي بأن الضعف في القدرة على التقویم یعود إلـى عـدم إتقـان أفـراد الدراسـة للـتالوة علـى الوجـه 

ًوجــود فـــروق دالـــة إحـــصائیا بـــین متوســـطي : حیـــث توصـــلت إلـــى) 2004(ودراســـة مطـــر  .المطلــوب
 تعــزى إلـــى طریقـــة اســـتخدام الوســائل المتعـــددة وطریقـــة الفیـــدیو والطریقـــة طــالب مركـــز القـــرآن الكـــریم

وجـود فـروق : حیـث توصـلت إلـى) 2009(ودراسـة الرقـب  .التقلیدیـة لـصالح طریقـة الوسـائل المتعـددة
ذات داللة إحصائیة بین المجموعة التجریبیة والمجموعة الـضابطة لـصالح المجموعـة التجریبیـة التـي 

  .حوسبة في االختبار التحصیلي واالختبار الشفهي لتجوید القرآن الكریمدرست بالطریقة الم

ً العلیـا مطلبـا تربویـا األساسُویعد إتقان تجوید القرآن الكریم من قبل الطلبة في مرحلة التعلیم  ً
ًوتعلیمیا، حیث یكتـسب الطلبـة مـن إتقـانهم لـتالوة القـرآن الكـریم عـددا مـن المهـارات األساسـیة التـي ال  ً

 العلیا إتقان الطلبـة تجویـد القـرآن الكـریم ومـن هنـا األساس لهم عنها، فمن مقاصد مرحلة التعلیم غنى
  .  لمهارات تجوید القرآن الكریماألساستوجد الحاجة لمعرفة مستوى إتقان طلبة الصف العاشر 

وفي ضوء ما سبق تبدو الحاجة ماسة إلى إجـراء مثـل هـذه الدراسـة التـي تبحـث عـن مـستوى 
،  فـي غـزة ألهمیـة هـذه الـشریحةاألسـاسن مهارات تجوید القرآن الكریم لدى طلبـة الـصف العاشـر إتقا
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ویرتكــز علیهـا مرحلــة جدیــدة وهـي مرحلــة التعلــیم ،  العلیــااألسـاسحیـث أنهــم فــي نهایـة مرحلــة التعلــیم 
  . الثانوي

یم  فــــي مهــــارات تجویــــد القــــرآن الكــــراألســــاسفـــال بــــد مــــن تقــــویم أداء طلبــــة الــــصف العاشـــر 
ــــد القــــرآن الكــــریم ــــم ، وتــــشخیص وضــــعهم الحــــالي فــــي تجوی إذ أن األهــــداف التعلیمیــــة والتربویــــة إن ل

یـــصاحبها عملیـــة تقـــویم لمـــدى تحققهـــا فـــي الواقـــع التعلیمـــي فإنهـــا تـــصبح حبیـــسة األدراج بعیـــدة عـــن 
  .الواقع، وعلیه فإن غرض التقویم هو تحدید مدى قدرة الطلبة على تجوید القرآن الكریم

 في مهـارات تجویـد القـرآن الكـریم األساس الدراسة تأتي لتقویم أداء طلبة الصف العاشر وهذه
والعملیـة التعلیمیـة التربویـة فـي حاجـة ، لتتحقق من مدى قدرة الطلبة على إتقان تالوة كتاب اهللا تعالى

  . إال عبر عملیة التقویم إلى التطویر المستمر، وال یتم ذلك

بتجوید القرآن الكریم هو من أجـل إعـداد جیـل قـوي یحمـل مـشاعل ویرى الباحث أن االهتمام 
فالبـد مـن تثقـیفهم ثقافـة دینیـة إسـالمیة وحفـظ القـرآن الكـریم ، ومـن أجـل خدمـة األمـة، المعرفة العلمیـة
  .وتعلم أحكامه

واتجاهـاتهم ، كما قام الباحث باستطالع آراء الطلبة لمعرفـة مـدى تقـبلهم لتجویـد القـرآن الكـریم
وبالتــالي تبــرز قــوة أو ضــعف الطلبــة فــي ، هــذه المهــاراتل  أدائهــم یتطلــب الوقــوف علــى وهــذا،نحوهــا

  .إتقان مهارات تجوید القرآن الكریم

وبــین تجویــد القــرآن ، ویــرى الباحــث أنــه إذا كانــت هنــاك عالقــة إیجابیــة بــین اتجاهــات الطلبــة
  . قرآن الكریمٕالكریم فقد یؤدي ذلك إلى تحسین في أداء واتقان مهارات تجوید ال

vمشكلة الدراسة :  
ًبینما كـان یعمـل متـدربا فـي ، انبثقت مشكلة الدراسة لدى الباحث من خالل عمله في المیدان  

والتي الحظ من خاللها ضعف كبیـر فـي أداء الطـالب فـي تجویـد القـرآن ، إحدى المدارس الفلسطینیة
 أمــام نــة وراء هــذا الــضعف ویــضعهاذلــك لیتعــرف علــى األســباب الكامممــا دفعــه للتحقــق مــن ، الكــریم

المـــسئولین التخـــاذ اإلجـــراءات الكفیلـــة فـــي تحـــسین مـــستوى الطلبـــة فـــي إتقـــان مهـــارات تجویـــد القـــرآن 
  . الكریم
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  :وتحددت مشكلة الدراسة في طرح السؤال الرئیس التالي
  ومــا عالقتــهاألســاسمــا مــستوى إتقــان مهــارات تجویــد القــرآن الكــریم لــدى طلبــة الــصف العاشــر 

  باتجاهاتهم نحوها ؟
   :ویتفرع عن هذا السؤال الرئیس األسئلة الفرعیة التالیة

 ؟ األساسما مهارات تجوید القرآن الكریم الواجب توافرها لدى طلبة الصف العاشر  .1
 ؟األساسما مستوى إتقان أحكام تجوید القرآن الكریم لدى طلبة الصف العاشر  .2
 ؟األساسكریم لدى طلبة الصف العاشر ما مستوى إتقان مهارات تجوید القرآن ال .3
  نحو تجوید القرآن الكریم ؟األساسما مستوى اتجاهات طلبة الصف العاشر  .4
 األســـاسهــل یختلــف مــستوى إتقــان أحكـــام تجویــد القــرآن الكــریم لـــدى طلبــة الــصف العاشــر  .5

 باختالف الجنس؟
 األســاساشــر هــل یختلــف مــستوى إتقــان مهــارات تجویــد القــرآن الكــریم لــدى طلبــة الــصف الع .6

 باختالف الجنس؟
 نحــــو تجویــــد القــــرآن الكــــریم األســــاسهــــل یختلــــف مــــستوى اتجاهــــات طلبــــة الــــصف العاشــــر  .7

 باختالف الجنس؟
ًهـــل توجـــد عالقـــة دالـــة إحـــصائیا بـــین مـــستوى أحكـــام تجویـــد القـــرآن الكـــریم ومـــستوى االتجـــاه  .8

  ؟األساسنحوها لدى طلبة الصف العاشر 
بــین مــستوى مهــارات تجویــد القــرآن الكــریم ومــستوى االتجــاه ً هــل توجــد عالقــة دالــة إحــصائیا  .9

   ؟ األساسنحوها لدى طلبة الصف العاشر 

v الدراسةوضفر  :  
    عــــن األســـاسیقـــل مـــستوى إتقـــان أحكـــام تجویــــد القـــرآن الكـــریم لـــدى طلبــــة الـــصف العاشـــر  .1

 ). α > 0.05(عند مستوى داللة  %) 80(
   عـــن األســـاسكـــریم لـــدى طلبـــة الـــصف العاشـــر یقـــل مـــستوى إتقـــان مهـــارات تجویـــد القـــرآن ال .2

 ). α > 0.05(عند مستوى داللة  %) 80(
    عـــن األســاسال یقــل مــستوى االتجــاه نحــو تجویــد القــرآن الكــریم لــدى طلبــة الــصف العاشــر  .3

 ). α > 0.05(عند مستوى داللة  %) 80(
ان أحكــام  فـي مــستوى إتقــ) α > 0.05(ًال توجـد فــروق دالــة إحـصائیا عنــد مــستوى داللـة  .4

 . تعزى لمتغیر الجنساألساستجوید القرآن الكریم لدى طلبة الصف العاشر 
فـي مـستوى إتقـان مهـارات )  α > 0.05(ًال توجـد فـروق دالـة إحـصائیا عنـد مـستوى داللـة  .5

 . تعزى لمتغیر الجنساألساستجوید القرآن الكریم لدى طلبة الصف العاشر 
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 فــي مــستوى االتجــاه نحــو ) α > 0.05( داللــةًال توجــد فــروق دالــة إحــصائیا عنــد مــستوى .6
 . تعزى لمتغیر الجنساألساستجوید القرآن الكریم لدى طلبة الصف العاشر 

بـین مـستوى أحكـام تجویـد )  α > 0.05(ًال توجـد عالقـة دالـة إحـصائیا عنـد مـستوى داللـة  .7
 .األساسالقرآن الكریم ومستوى االتجاه نحوها لدى طلبة الصف العاشر 

بـین مـستوى مهـارات تجویـد )  α > 0.05(ًعالقـة دالـة إحـصائیا عنـد مـستوى داللـة ال توجد  .8
  .األساسالقرآن الكریم ومستوى االتجاه نحوها لدى طلبة الصف العاشر 

vأهداف الدراسة :  
  :تسعي هذه الدراسة إلي تحقیق األهداف التالیة

 . األساسصف العاشر  تحدید مهارات تجوید القرآن الكریم الواجب توافرها لدى طلبة ال .1
 . األساسالكشف عن مستوى إتقان أحكام تجوید القرآن الكریم لدى طلبة الصف العاشر  .2
الكــشف عــن مــستوى إتقــان مهــارات األداء الــشفهي لتجویــد القــرآن الكــریم لــدى طلبــة الــصف  .3

 .األساسالعاشر 
 .األساسر التعرف على مستوى االتجاه نحو تجوید القرآن الكریم لدى طلبة الصف العاش .4
إیجـــاد الفـــروق فـــي مـــستوى إتقـــان مهـــارات تجویـــد القـــرآن الكـــریم لـــدى طلبـــة الـــصف العاشـــر  .5

 . لمتغیر الجنساألساس
 لتجویـــد القـــرآن الكـــریم، األســـاسإثـــارة اهتمـــام البـــاحثین بموضـــوع أداء طلبـــة الـــصف العاشـــر  .6

 .وذلك بما ستخرج به الدراسة من نتائج وتوصیات
ن مــستوى االتجـاه ومــستوى إتقـان مهـارات تجویــد القـرآن الكــریم التعـرف علـى مــدى العالقـة بـی .7

 .األساسلدى طلبة الصف العاشر 

v أهمیة الدراسة :  
تكمن أهمیة هذه الدراسة من خالل الموضوع الذي تناولته وهو مستوى إتقـان مهـارات تجویـد 

ن تحدیــد أهمیتهــا ویمكــ،  وعالقتــه باتجاهـاتهم نحوهــااألســاسالقـرآن الكــریم لــدى طلبــة الـصف العاشــر 
  :في النقاط التالیة

ًأنها تتناول موضوعا مهما وهو إتقان مهارات تجوید القرآن الكریم حیـث یعتبـر إتقـان مهـارات  .1 ً
نهـا تـرتبط تـي ال بـد أن یلـم بهـا الطلبـة حیـث أتجوید القرآن الكریم من األولویات الضروریة ال

ًارتباطا وثیقا بتالوة القرآن الكریم ً     .  
وبطاقــــة مالحظــــة لــــألداء ، هــــذه الدراســــة علــــى اختبـــار ألحكــــام تجویــــد القــــرآن الكـــریمتعتمـــد  .2

 . األساسالشفهي لمهارات تجوید القرآن الكریم لدى طلبة الصف العاشر 
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ُقـد تلفــت هــذه الدراســة نظــر المــسئولین التربــویین إلــي وضــع نتــائج هــذه الدراســة فــي االعتبــار  .3
 .عند وضع المناهج

 .تائج هذه الدراسة في إجراء دراسات مماثلة في مجاالت أخرىیمكن االستفادة من ن .4

vحدود الدراسة :  
بــمهارات تجویـد التـي تحـددت مستوى إتقان مهارات تجویـد القـرآن الكـریم  :الحد الموضوعي .1

، النـون والمـیم المـشددتین، المـیم الـساكنة، أحكام النون الـساكنة والتنـوین: (القرآن الكریم وهي
ــــ المتمــــاثلین والمتقــــاربین ، مخــــارج الحــــروف، أحكــــام المــــد، أحكــــام الوقــــف، قالتفخــــیم والترقی

  .واتجاهات الطلبة نحو تجوید القرآن الكریم) والتقاء الساكنین، والمتجانسین
 .محافظة الوسطى في قطاع غزة بفلسطین: الحد المكاني .2

 عــددها مــدارس المرحلــة األساســیة العلیــا فــي محافظــة الوســطى والبــالغ: الحــد المؤســساتي .3
 .مدرسة) 24(

فـي محافظـة الوسـطى والبـالغ ) إنـاث_ ذكـور ( األسـاس عاشر طلبة الصف ال:الحد البشري .4
 .طالب وطالبة) 5637(عددهم 

 . م2011 / 2010الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي : الحد الزماني .5

إلطـالع علـى وذلك بعد ا%) 80(تحدد مستوى اإلتقان في هذه الدراسة بـ : مستوى اإلتقان .6
  ).2005(دراسة فروانه : دراسات مثلبعض ال

vمصطلحات الدراسة :  
  :ًقام الباحث بتعریف المصطلحات التالیة إجرائیا

  :مستوى اإلتقان
هـي الدرجــة التــي أفترضــها الباحـث والتــي یتحقــق عنــدها مـستوى اإلتقــان المحــدد فــي الدراســة    

ر التحریـــري واالختبـــار الـــشفهي فـــي تجویـــد القـــرآن مـــن المجمـــوع الكلـــي لكـــل مـــن االختبـــا%) 80(بــــــــ 
  .الكریم

  :مهارات تجوید القرآن الكریم
ًهــي أداء تجویــد القــرآن الكــریم أداء ســلیما مــن نــواحي الــضبط الــدقیق والوصــل فــي ، والوقــف، ً

ٕواخــراج الحــروف مــن مخارجهــا أي التطبیــق الــصحیح ألحكــام تجویــد القــرآن ، والمــد، والغنــة، مواطنهــا
   .الكریم
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  :تجوید القرآن الكریم
  )44: 2004(ینقسم تجوید القرآن الكریم إلى قسمین كما یذكره الجمل 

وهــو المعرفـة النظریـة ألحكــام تجویـد القــرآن الكـریم والمتمثــل بالدراسـة فــي : التجویـد العلمــي
  .االختبار التحصیلي ألحكام تجوید القرآن الكریم

والمتمثـل بالدراسـة  ،لتجویـد القـرآن الكـریم) فهيالـش(وهـو التطبیـق األدائـي : التجوید العملـي
  .في بطاقة المالحظة لألداء الشفهي لمهارات تجوید القرآن الكریم

  :القرآن الكریم
 المعجـز هو كالم اهللا المعجـز المنـزل علـى نبیـه محمـد "  :بأنه) 5: 2010(یعرفه أحمد 

  " .   فاتحة إلى آخر سورة الناسمن أول سورة ال، المنقول بالتواتر، المتعبد بتالوته، بلفظه

  :االتجاه
ً الثابت نـسبیا بـالقبول أو الـرفض نحـو تجویـد األساسهو شعور أو رأي طلبة الصف العاشر   

  .القرآن الكریم

  :مستوى االتجاه
 نتیجـــة اســـتجاباتهم لفقـــرات األســـاسهـــو الدرجـــة التـــي یحـــصل علیهـــا طلبـــة الـــصف العاشـــر 

ویعبـر عنـه بالدرجـة التـي یحـصل علیهـا الطلبـة فـي مقیـاس ، الكـریممقیاس االتجاه نحو تجویـد القـرآن 
  %).80(االتجاه التي یرى الباحث أال تقل عن 
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  الفصل الثاني
  اإلطـــــــــــــــــــــــار النـــــــــــــــــــــــــــــــظري

  

vاإلتقان:  المحور األول.  

  

vدمبادئ علم التجوی:  المحور الثاني .  
  
vمهارات تجوید القرآن الكریم:  المحور الثالث .  
  
vاالتجاهات:  المحور الرابع.  

vالتربیة اإلسالمیة وطرائق تدریسها:  المحور الخامس.  
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  اإلطار النظري

لمــا كــان الهــدف مــن هــذه الدراســة هــو بیــان مــستوى إتقــان مهــارات تجویــد القــرآن الكــریم لــدى 
فـــان هــذا الفـــصل یمثــل األرض الـــصلبة ، عالقتــه باتجاهـــاتهم نحوهــا واألســـاسطلبــة الـــصف العاشــر 

، ووضـــــع أســـــسها علـــــى األدبیـــــات، ًالتـــــي ینطلـــــق منهـــــا الباحـــــث معتمـــــدا فـــــي إرســـــاء قواعـــــد دراســـــته
وممـــا یـــساعد علـــى ، والمتعلقـــة بمجـــال البحـــث، والدراســـات التـــي تحـــصل علیهـــا الباحـــث، والنظریـــات

  .ر تربويٕتعزیز الموضوع واثرائه وتناوله من منظو

مهــارات ، مبــادئ علــم التجویــد، اإلتقــان: (وقــد تنــاول هــذا الفــصل خمــسة محــاور رئیــسة هــي
  ).التربیة اإلسالمیة وطرائق تدریسها، االتجاهات، تجوید القرآن الكریم

  : اإلتقان: المحور األول
إن مــا وصــل إلیــه اإلنــسان فــي العــصر الــذي نعــیش فیــه مــن تطــور وتقــدم علمــي یرجــع إلــى   

وأدى ذلـك إلــى ، ه علـى الـتعلم وتعــدیل سـلوكه؛ لمـا هــو أفـضل بنـاء علـى مــا أتقنـه مـن تعلــم مفیـدقدرتـ
ممـــا أدى ، ًبحیـــث ال یمكـــن للمـــتعلم اكتـــسابها جمیعـــا فـــي وقـــت محـــدد، ازدیـــاد المعرفـــة بـــشكل ســـریع

 لتـــسهیل اكتـــساب المعرفـــة بدرجـــة، الســـتخدام اســـتراتیجیات تعلیمیـــة جدیـــدة كإســـتراتیجیة إتقـــان الـــتعلم
  )  117: 2001، عبد الهادي. (عالیة من اإلتقان وتراعي ما بین الطلبة من فروق فردیة

  : ًاإلتقان لغة
ٌویقال رجـل تقـن أي مـتقن لألشـیاء حـاذق بهـا ، ومنـه یقـال، هو اإلحكام لألشیاء ٌ ٌَأتقـن فـالن : ٌُ ْ

َعمله إذا أحكمه ََ ْ    )73، 13مج: د ت، لسان العرب. ( ِ

  :ًاصطالحا
لـه مــستوى محـدد مـن خاللــه ، كفــاءة أو أداء عمـل محكـم: " بأنـه) 32: 1989(یعرفـه حـسن 

  ".أو غیر متمكن ، یحكم على الفرد أنه متمكن

اإلنجاز المحكم للوصـول إلـى مـستوى معـین لعمـل مـن : " بأنه) 495: 1977(ویعرفه وبستر
  ".الناحیة الكمیة أو النوعیة 

درجـــات الكمـــال فـــي إتقـــان عمـــل معـــین ویـــرى الباحـــث أن اإلتقـــان وصـــول الفـــرد إلـــى أعلـــى 
  .ویختص ذلك بالمجال النفس حركي
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vتعلم اإلتقان :  
تعلــم اإلتقـــان یؤكـــد أن كـــل طالـــب یمكـــن أن یرقــى بتحـــصیله إلـــى مـــستوى متقـــدم إذا تـــوافرت   

والمـستوى المتقـدم مــن التحـصیل فــي تعلـیم اإلتقـان ویقــصد بـه أن یــتعلم ، الظـروف والـشروط المالئمــة
  )42: 2005، الجویبر.( من المهارة أو المحتوى%) 80(ألقل الطالب على ا

ٕإن فكــرة تعلــم اإلتقــان لیــست ولیــدة العــصر الــذي نعــیش فیــه وانمــا ترجــع إلــي صــدر اإلســالم 
 ﴿ :ورد فــي القــرآن الكــریم مـصطلح اإلتقــان فقــال تعــالىحیـث            

                          ﴾.  

  )88: النمل(  

  ﴿ :قال تعالى                     

                     ﴾ )لقد دعا القرآن الكریم  ،)105: التوبة

الذي یأتي ، واإلتقان والجودة في أداء العمل، ٕوالى اإلحسان في كل شيء، إلى اإلخالص في العمل
ومن ، والمستفید من العمل، وصاحب العمل، لصالح العامل، بإنتاج ونتائج ذات جودة ونوعیة جیدة

  ) 42: 2005، الجویبر( .ثم المجتمع

 على اإلتقـان فـي العمـل وقـد ورد فـي الـسنة النبویـة مـصطلح اإلتقـان إلـى وقد حث النبي 
  .رسم الطریق الصحیح للعمل والذي یعني الجودة واإلتقان

ْ عن َعائشة رضى اهللا عنهـا، َ َ ِ َّالنبـي ََّأن َ َّصـلى َِّ ِعلیـه ُاهللا َ َْ َوسـلم َ َّ َ َقـال َ َّإن" : َ َاللـه ِ ُّیحـب َّ ِ َإذا ُ َعمـل ِ ِ َ 
َْأحدكم ُ ُ ًعمال َ َ ُیتقنه َْأن َ   )349: 4386ح، 7ج، 1984، مسند أبي یعلى الموصلي(" . َُِْ

  . ِ لتعلیم أصحابه القرآن الكریمكما ترجع طریقة تعلیم اإلتقان إلى النبي 
ْعـن ِالعالیــة، َِأبــي َ َِ َ َقــال ْ ُتعلمــوا  ":َ ََّ َالقــرآن َ ْ ُ َخمــس ْ ْ ٍآیــات َ َخمــس َ ْ ٍیــات،آ َ َّفــإن َ ِ َرســول َ ُ ِاللــه َ َّصــلى َّ  ُاهللا َ

ِعلیه َْ َوسلم َ َّ َ َكان َ ُیأخذه َ ُ ُ ًخمسا خمسا  َْ ًْ َْ   )117: 29930ح، 6ج، ه1409، أبي شیبه". ( َ

 لكل صحابي خمس آیات أو عشر یطلب وقد كانت الحكمة من ذلك تخصیص النبي 
ینتقل بعد ذلك إلى غیرها مما یدل على ثم ، ٕمنه حفظها وفهم معانیها وما بها من أحكام واتقانها

  )177: 1999، یونس وآخرون. (  لقدراتهممراعاته 

ویرى الباحث أن تعلم اإلتقان یصل باألفراد إلي درجة اإلتقان إذا توفر الوقت الكافي لكل 
  .فرد حسب إمكاناته وقدراته
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vشروط إتقان حفظ القرآن الكریم :  
  :وهى) 31، 30: 2001(الشافعي  یم كما ذكرهاهناك شروط إلتقان حفظ القرآن الكر

ًأن یــستطیع القــارئ أوال ذكــر أول آیــة وآخــر آیــة مــن كــل ســورة مــن أول ســورة البقــرة حتــى ســورة  .1
  .الناس

أن یــستطیع القــارئ أن یرتــب القــرآن مــن ســورة البقــرة إلــى ســورة النــاس دون أن یتــرك ذكــر ســورة  .2
 .واحدة ثم العكس 

زاء القــرآن الكــریم بــذكر رأس كــل جــزء مــن الجــزء األول إلــى الجــزء أن یــستطیع القــارئ ترتیــب أجــ .3
 .الثالثین

 . أن یستطیع القارئ ذكر ترتیب أحزاب وأرباع القرآن من أوله إلى أخره .4

أن یستطیع القارئ ذكر المكي والمدني وكذا عدد آیات كل سـورة مـن أول سـورة البقـرة إلـى سـورة  .5
 .الناس

ّأن یــستطیع القــارئ أن یــسمع ال .6 وال یقــال ، دون لحــن أو خطــأ ولــو مــرة، قــرآن مــن أولــه إلــى أخــرهُ
أي تجـاوز هـذا الخطـأ فـي الختمـة الثانیـة یقـال عنـه ، عنه حافظ بل یقول عنده خطأ فـإن تجـاوزه

 .فقط اآلن حفظ أو وعي القارئ القرآن

ویرى الباحث أن شـروط إتقـان حفـظ القـرآن الكـریم هـو حفظـه وتـدبره كمـا أنـزل علـى الرسـول 
  وبالطریقة التي ارتضاها اهللا عز وجل.  

vأهداف تدریس تجوید القرآن الكریم :  
) 230: 2004(إن تـــالوة القـــرآن الكـــریم مـــن المهـــارات األدائیـــة الراقیـــة كمـــا یـــذكرها الجـــالد 

ًوهي تصنف مـن المهـارات اللفظیـة التـي یتطلـب تعلمهـا جهـدا وزمنـا وتـدریبا وتمرینـا متواصـال ً ً ً ًونظـرا ، ً
فــإن أهــداف تدریــسها ال تقــف عنــد إجـــادة ،  الــتالوة بطریقــة أداء ممیــزة للــنص القرآنــي الكـــریمالرتبــاط

النطـق بـالحروف والكلمـات بـل إنهــا تتعـدد وتتنـوع لتـشمل أهـداف معرفیــة ووجدانیـة ونفـس حركیـة كمــا 
  :)2: 1(یبینها الجدول رقم 

  )2: 1(الجدول رقم 
  أهداف تدریس تجوید القرآن الكریم

  األهداف النفس حركیة  األهداف الوجدانیة  معرفیةاألهداف ال
  .ًإتقان تالوة القرآن الكریم شفهیا  .التعبد بتالوة القرآن الكریم  .ًالتعرف على أحكام التجوید نظریا

.   ٕتقویم اللسان واجادة النطق بالحروف العربیة  .الخشوع هللا والخضوع له  .تفهم معاني كتاب اهللا بصورة إجمالیة
    .زیادة اإلیمان والیقین باهللا  .على قواعد الرسم العثمانيالتعرف 

    . مراعاة آداب التالوة  
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ویرى الباحث أن من أهداف تدریس القرآن الكریم التنور الدیني لدى الطلبة واستشعار 
  .وفصاحة اللسان، وتدبر معانیه، عظمة كتاب اهللا تبارك وتعالى

  مبادئ علم التجوید: المحور الثاني

  :ن الكریمالقرآ
، المعجـــز بلفظـــه، كـــالم اهللا المنـــزل علـــى نبیـــه محمـــد " بأنـــه ) 7: 2004(یعرفـــه الجمـــل

مــن أول ســورة الفاتحــة إلــى أخــر ســورة ، المكتــوب فــي المــصاحف، المنقــول بــالتواتر، المتعبــد بتالوتــه
  ".الناس 

vفضل تالوة القرآن الكریم:  
  .به حق تالوتهن ناجى ربه وتال كتالقد جعل اهللا األجر العظیم لم

  : من اآلیات الدالة على فضل تالوة القرآن الكریم
 ﴿ :قولـــه تعـــالى                         

                                     
         ﴾.)30، 29:فاطر(  

   ﴿:وقوله تعالى                              
              ﴾).121 :البقرة(  

 ﴿ :وقوله تعالى          ﴾).20: المزمل (  

  :ومن األحادیث الدالة على فضل تالوة القرآن الكریم

َعن أبي أمامة    َ َ ُّالباھلي، ُ َِ ِ َق ال ْ ُس معت: َ ْ ِ َرس ول َ ُیق ول   ِهللا َُ ُ ُاق رءوا" : َ َ َالق رآن ْ ْ ُ ُفإن ھ ْ َّ ِ ِی أتي َ ْ َی وم َ ْ َ 
ِالقیامة َِ َ ًشفیعا ْ ِ ِألصحابھ  َ ِِ َ ْ   )553: 408ح، 1ج، صحیح مسلم(. "َ

ْوعن عائشة رضي اهللا عنها قالت َ ُ َ ِالذي یقرُأ القرآن وهو ماهر به  : " ُقال رسول اهللا : َ ِ ٌَِّ َ َُ َ َُْ َ
ِمع السَّفرة الكرام البررة  َِ َ َ ََ ِ َوالذي یقرُأ القرآن ویتتعتع فیه وهو ، َ َ َ َُ ِ ِ ُ ََ ََُ َ َ ْعلیه شاق له َأجران َُْ ٌّ َ ِ ".  

  )549: 798ح ،1ج، صحیح مسلم(
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ُوعن َأبي موسى األشعري رضي اهللا عنه قال ُ َ ِّ ِ َ ِقال رسول اهللا : ْ ُ َ " :  َمثل المؤمن الذي یقرُأ َْ َُ َّ ِ ُ َ
ِالقرآن مثل األُترجة َّ ْ ُ ٌریحها طیب وطعمها طیب: َْ ٌِّ َِّ َ َُ ََ َومثل المؤمن الذي ال یقرُأ ا، ِ َ َِّ ِ ُ ِلقرآن كمثل التمرةَ ََّ ِ َ ال : ُْ

ٌریح لها وطعمها حلو َْ ُ ْ َ َ ِومثل المنافق الذي یقرُأ القرآن كمثل الریحانة، ِ َّ َِ ََّ ِ َ ََ َ َُ َ َْ ْ ُِ ٌّریحها طیب وطعمها مر، َ َ َْ َ ََ ٌ ِّ ِ ،
ِومثل المنافق الذي ال یقرُأ القرآن كمثل الحنظلة َّ ََِ ْ َ َ َِ َ ََ َ ُ َُْ ْ ُِ َ ُلیس لها ریح وطعم: َ َ َ ٌ ِ َ ََ ٌّها مر ْ ُ َ ".  

  )549: 797ح، 1ج، صحیح مسلم(

َعن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال ُ ُ َ ٍ ِ ِقال رسول اهللا : ِ ُ َ " : ْمن ًحرفا ََقرَأ َ ْ ْمن َ ِكتاب ِ َ ِالله ِ ُفله َّ ََ 
ِبه ٌحسنة، ِ َ َ ُوالحسنة َ َ َ َ ِبعشر َ ْ َ ََأمثالها، ِ ِ َ َُأقول َال ْ ُ :﴿    ﴾،ٌحرف ْ ْولكن َ ِ َ ٌَألف :َ ٌحرف ِ ْ ٌالمَو َ ٌحرف َ ْ ٌومیم َ ِ َ 

ٌحرف  ْ   )175: 2910ح: 5ج، سنن الترمذي (."َ

ًوجعل المشتغلین به تعلما وتعلیما خیر ،  على تعلم القرآن الكریم وتعلیمهوقد حث النبي    ً
َاألمة، عن عثمان رضي الله عنه، عن النبي صلى اهللا علیه وسلم قال َ َ َّ ِ َّ َّ َِ ََ ْ َْ َْ َ ُ َ ُ َ ُ َُ َ َِّ َِّ ِ ْ ُخیر: " َ ْ َكم من تعلم القرآن َ ُْ َ ََّ َ ْ َ ْ ُ

ُوعلمه  ََ َّ   )192: 5027ح: 6ج، 1422، صحیح البخاري ( ."َ

vآداب معلم القرآن ومتعلمه :   
یــستمد العلــم شــرفه مـــن شــرف موضــوعه، والقـــرآن الكــریم هــو أشـــرف موضــوع، وهــو أحـــسن 

ا یراهــا منــصور وهنــاك آداب ال بــد أن یتحلــى بهــا معلــم القــرآن ومتعلمــه ومنهــا كمــ، الحــدیث وأصــدقه
)2006 :21_24:(  

  :آداب معلم القرآن: ًأوال
      ﴿: رضا اهللا عز وجل، لقوله تعالىأن یقصد المقرئ بعلمه .1    

                              ﴾ .

  )5: البینة(

ویأتمر ، عوالخالل الحمیدة التي جاء بها الشر، ینبغي على المعلم أن یتخلق بأخالق القرآن .2
 .بأمره وینتهي بنهیه

  .یتصف بمحاسن األخالق والحلم والصبر على المتعلمأن  .3
 .ویحسن إلیه، وأن یرحب به،  یعلمهینبغي على المعلم أن یرفق بمن .4

 .التعلیم التي تناسب طالبهیتخذ أسالیب أن  .5

  .تخدم الوسائل الحدیثة في التعلیمیسأن  .6

  .      أن یراعي الفروق الفردیة بین المتعلمین .7
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وأن ، اهتمام األب بابنه، ومصالحه، ینبغي على المعلم أن یهتم بالطالب، ویهتم بشؤونه .8
اضع، وعدم التعالي ولیقم بتأدیبه بتوجیه لطیف لین بما یتضمن التو، ًیعذره إن جفا أحیانا

  .على المتعلم
والشیم المرضیة، ویحثه ،  المعلم أن یعود الطالب على أن یأخذه باآلداب السنیة علىینبغي .9

 .ومراقبة اهللا عز وجل في جمیع اللحظات، على الصدق واإلخالص

 :آداب متعلم القرآن: ًثانیا
  .بثه حال اإلقراء والقراءة عن العالمتعلم أن یصون یدیینبغي على  .1

  .وأن یجلس بوقار، أن یقعد على طهارة مستقبل القبلة .2
وأال یناقشه إال ، وأن ینقاد لمعلمه، ویتواضع للعلم، ینبغي على المتعلم أن یتواضع لمعلمه .3

وبقدر ما یقدر التلمیذ معلمه بقدر ما ینتفع ، بأدب جم، فإن المعلمین هم ورثة األنبیاء
 .بعلمه، وأن ینظر لمعلمه بعین الوقار

ًینبغي على المتعلم أال یرفع صوته في حضرة مدرسه رفعا بلیغا لغیر حاجة مستمع، وال  .4 ً
 .ًوأن یكون مصغیا لمعلمه وأن یصبر على جفاء معلمه، یكثر الكالم من غیر حاجة

ًینبغي على المتعلم أن یحمد اهللا عز وجل إن أصاب خیرا، وأن ال یغتر، فذلك فضل اهللا  .5
  .یؤتیه من یشاء

  vة علم التجوید نشأ:  
حیــث نــشأ منــذ اللحظــة األولــى التــي نــزل فیهــا القــرآن الكــریم ، ًهــو مــن أول علــوم القــرآن نــشأة

ً القـــرآن مجـــودا وفـــق الطریقـــة التـــي  ، فقـــد أقـــرأ جبریـــل علیـــه الــسالم النبـــي علــى النبـــي محمـــد 
ل علیـه الـسالم، وعلمـه   تلقـى القـرآن الكـریم عـن جبریـفـالنبي ، ُارتضاها اهللا تعالى لیتلى بها كتابه

ُوفي القـرن الثـاني الهجـري وهـو عـصر تـدوین العلـوم دون ، للصحابة الكرام رضي اهللا عنهم كما تلقى
  علــم التجویــد النظــري، فقعــدت قواعــده وجمعــت مــسائله، واســتمدت هــذه القواعــد مــن تــالوة النبــي 

واختلـف العلمـاء ، ابة للتـابعینوعلمهـا الـصح، وعلمهـا للـصحابة، التي تلقاهـا عـن جبریـل علیـه الـسالم
فــي أول مــن دون علــم التجویــد، فقیــل الخلیــل بــن أحمــد، وقیــل أبــو األســود الــدؤلي، وقیــل أبــو عبیـــد 

وقـد كثـرت المؤلفـات فـي هـذا العـصر، منهـا المختـصر ومنهـا المطـول، ، القاسم بن سالم وقیل غیـرهم
  )15: 14: 2004، الجمل( . التجویدذا العلم الشریف علمكلها یسعى لخدمة كتاب اهللا تعالى في ه
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  :ًالتجوید لغة
، أتـى بالجیـد مـن القـول أو الفعـل: وقـد أجـاد جـوده وأجـاد، ًجاد الشيء جـوده أي صـار جیـدا 

   .وشاعر مجواد أي مجید یجید، ورجل مجواد مجید، ویقال أجاد فالن في عمله
  )224، 3 مج،د ت: لسان العرب ( 

  : ً اصطالحا
ـــم بقواعـــد وأحكـــام كیفیـــة النطـــق بالكلمـــات القرآنیـــة : " بأنـــه) 89: 2006( یعرفـــه منـــصور عل

   ".على الكیفیة التي أنزلت بها على النبي الكریم 

علم یبحـث فـي ألفـاظ القـرآن الكـریم مـن حیـث إخـراج كـل : " بأنه) 43:2004(ویعرفه الجمل 
  :قه بأنهماویفسر حق الحرف ومستح". ٕحرف من مخرجه واعطاؤه حقه ومستحقه من الصفات 

ً هــي الـــصفات الالزمــة لــه التــي ال تنفــك عنـــه أبــدا، كــالجهر والــشدة واإلطبــاق والقلقلـــة :حــق الحــرف
  .والغنة

ً هــي الـــصفات العارضــة التــي یتــصف بهــا الحـــرف أحیانــا وتفارقــه أحیانــا أخـــرى، :ومــستحق الحــرف ً
  .كالتفخیم والترقیق في الراء

ـــم بك: " بأنـــه) 159، 2001(ویعرفـــه الـــسندي  یفیـــة أداء كلمـــات القـــرآن الكـــریم مـــن حیـــث عل
  " .ٕواعطاءه حقه ومستحقة ، إخراج كل حرف من مخرجه

ٕإخراج كل حرف من مخرجه واعطاؤه حقه  " :بأنه) 140: 2001(ویعرفه الشافعي 
: ومستحقه. ما یجب له من الصفات الالزمة والمعروفة مثل الصفیر وغیره: وحق الحرف، ومستحقه

كالتفخیم المترتب على صفة االستعالء أو ، رضة بسبب من الصفات الالزمةما ینشأ من صفات عا
  ". بسبب التركیب والتجاوز 

ًإعطـــاء كــــل حـــرف حقــــه ومـــستحقه مخرجــــا : " بأنــــه) 12 :1991( ویعرفـــه شــــكري وآخـــرون
ًوصفة ووقفا وابتداء من غیر تكلف وال تعسف  ً ً."  
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vحكم تعلم التجوید :  
لم وتعلیم القواعد العلمیة لعلم التجوید والعمل حكم تع) 93: 2006(ذكر منصور  
  :بقواعده

  :حكم تعلم وتعلیم القواعد العلمیة لعلم التجوید: ًأوال
هــو فــرض ، واألخــذ بــدقائقها، والتمــرس بهــا، إن حكــم تعلــم أحكــام وقواعــد هــذا العلــم النظریــة  

  .ٕء لهذا العلم واحیاء لمباحثهإبقا، سقط اإلثم عن الباقین، إذا قام به طائفة من األمة، على الكفایة
  :حكم العمل بقواعد علم التجوید: ًثانیا

فــرض عــین علــى كــل قــارئ للقــرآن ، إن حكــم العمــل بأحكــام التجویــد عنــد تــالوة القــرآن الكــریم  
ًمسلما كان أو مسلمة ُوطالقـة لـسانه التـي وهبـه اهللا عـز وجـل أكـرم ، ومكنتـه، ووسعه، بحسب طاقته، ً

  . المحفوظ سورة واحدة أو آیة واحدةٕوان كان ، األكرمین

  :أدلة حكم العمل بقواعد علم التجوید من القرآن الكریم

  ﴿ :قوله تعالى      ﴾) .4: المزمل (       

  ﴿ :قوله تعالى                    

               ﴾) .32: الفرقان(  

 ﴿ :قوله تعالى                              
               ﴾.  )121: البقرة(  

 ﴿ :قوله تعالى                ﴾.) 28:  الزمر(   

  :أدلة حكم العمل بقواعد علم التجوید من السنة النبویة
َعن َأبي هریرة، قال َ َ َ َْ ُ ِْ ِقال رسول الله : َ َّ ُ َ َُ َ " :ُْلیس منا من لم یتغن بالقر ِ َّ َ َ َ ْ ََ َْ َّْ ِ    ."ِآن َ

  )154: 7527ح، 9ج، ه1422، صحیح البخاري(

َعن البراء بن عازب، قال َ ٍ ِ ِ َِ َ َْ ِ َ ِقال رسول الله : ْ َّ ُ َ َُ َ " : ْزینوا القرآن بَأصواتكم ُ ِ َ ْ ِ َ ُْ ْ ُِّ َ"  

  )74: 1468ح، 2ج، سنن أبي داوود ( 
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َعن عبد الله بن مسعود، َأن َأبا بكر، وعمر، بشر َ َ ََّ َ ُ َ َ َ ََ ٍ ِْ َّ ٍ ُ ْ ْ ْ ِْ َّ ِاه َأن رسول الله  ِ َّ َ ُ َُ َّقال َ ْمن َأحب َأن : " َ َّْ َ َ
ٍیقرَأ القرآن غضا كما ُأنزل، فلیقرأه على قراءة ابن ُأم عبد ِ ِْ َْ َ َ َ َِّ ِ َِ َُ َ َ ََ ْ ْ َ َ ْْ ْْ ََ  )49: 138ح، 1ج، سنن ابن ماجه (."ُْ 

vأقسام التجوید :   
  :وید علميالتجوید إلى قسمین تجوید عملي وتج) 10:د ت( لقد قسم الحفیان 

  )التطبیقي(  التجوید العملي :القسم األول
ً باعتبــاره مبلغــا كمــا أنزلــت علــى رســول اهللا ، یقــصد بــه تــالوة القــرآن الكــریم تــالوة مجــودة

  . ُعن اهللا عز وجل، حیث كان یعلم أصحابه القرآن الكریم فیقرأ علیهم ویستمع إلیهم

  )النظري(  التجوید العلمي:القسم الثاني
  .ه معرفه قواعد وأحكام علم التجوید الموجودة في كتب التجویدویقصد ب

vأهمیة علم التجوید :  
فــي ) 90 ،89: 2006(للتجویــد أهمیــة كبیــرة فــي حیاتنــا وتظهــر أهمیتــه كمــا یراهــا منــصور 

  :األمور التالیة
  . طریق لصون اللسان عن اللحن في لفظ القرآن الكریم حال األداء:األمر األول
،  طریق لتدبر معاني كتاب اهللا عز وجل، والتفكر في آیاته، والتبحر في مقاصده:األمر الثاني

﴿ :ًتحقیقا لقوله تعالى                          ﴾.   

                                            )29: ص(
 طریق لتقویم اعوجاج اللسان، وتدریبه على النطـق بالعربیـة الفـصحى، وفـي هـذا إحیـاء :األمر الثالث

  .للغة العربیة، وفیه حث على تعلمه

vمراتب التالوة :  
   :ثالثة مراتب للتالوة وهى) 150،149 :د ت(لقد ذكر المنكوت 

و ، مـــع إخـــراج كـــل حـــرف مـــن مخرجـــه، لقـــرآن الكـــریم بتـــؤده واطمئنـــانوهـــو قـــراءة ا: الترتیـــل .1
  .والتأمل لما فیها من حكم ومواعظ، وتدبر المعاني، إعطائه حقه ومستحقه

 . وهي اإلسراع في التالوة مع مراعاة األحكام القرآنیة مع ضبطها:الحدر .2

  . وهي مرتبة متوسطة بین الترتیل والحدر مع مراعاة األحكام:التدویر .3
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ًفهــي مثــل الترتیــل إال أنهــا أكثــر منهــا اطمئنانــا، وهـــي ) التحقیــق(هنــاك مرتبــة رابعــة وهــي و .4
 .المأخوذ بها في مقام التعلیم

  

vأركان القراءة الصحیحة :  
  للقراءة ثالثة أركان ال بد من توافرها لتكون القراءة صحیحة كما ذكرها شكري وآخرون 

)1991: 23 ، 24:(  
و بوجه من الوجوه، فالقرآن نـزل بلـسان عربـي مبـین والبـد أن تكـون قراءتـه موافقة اللغة العربیة ول .1

  .موافقة للسان العرب
الخـط الـذي كتبـت بـه المـصاحف فـي : ًموافقة الرسم العثمـاني ولـو احتمـاال، والرسـم العثمـاني هـو .2

ویقــصد بــه أن تكــون القــراءة موافقــة للمكتــوب فــي هــذه ، عهــد عثمــان بــن عفــان رضــي اهللا عنــه
 .حفالمصا

وذلـك بــأن تنقـل القــراءة بالـسند الــصحیح المتـصل مــشافهة ، صـحة الـسند مــع الـشهرة واالستفاضــة .3
ًعرضا وسماعا وتشتهر وتستفیض ً.  

  مهارات تجوید القرآن الكریم: المحور الثالث
  :ًالمهارة لغة

مهرت بهـذا األمـر أمهـر : والجمع مهرة ویقال، والماهر الحاذق بكل عمل، الحذق في الشيء
  )142: 14مج، لسان العرب(  .ًأي سرت به حاذقا، هارةبه م

  :ًاصطالحا
 األداء الــسهل الــدقیق القــائم علــى الفهــم لمــا  ":بأنهــا) 19: 2010(یعرفهــا أبــو شــقیر وحلــس 

ًیتعلمه اإلنسان حركیا وعقلیا مع توفیر الجهد والتكالیف  ً."  

ة فـــــي أداء عمـــــل مـــــن الـــــسرعة والدقـــــ: " بأنهـــــا) 163: 2008( ویعرفهـــــا ســـــمارة والعـــــدیلي 
ًوقد یكون هذا العمل بسیطا أو مركبا ، األعمال مع االقتصاد في الوقت المبذول ً ."  

القــــدرة علــــى القیــــام بعمــــل مــــا بأقــــل جهــــد ممكــــن : " بأنهــــا) 559: 2007(ویعرفهـــا قطــــاوي 
  ".وبدرجة عالیة من اإلتقان وبسرعة 

العمـل الـذي تعلـم الفـرد أن یؤدیـه :" بأنهـا) 124: 2006( ویعرفها عبد المنعم وعبـد الباسـط 
  ".عن فهم وبدقة وحسن تصرف واقتصاد في الوقت والجهد والنفقات لحل مشكلة ما 
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ضــرب مــن األداء تعلــم الفــرد أن یقــوم بــه بــسهولة  " :بأنهــا) 25: 2003(وتعرفهــا الفــتالوي 
ًعیا أو حركیا ًوكفاءة ودقة مع اقتصاد في الوقت والجهد سواء كان هذا األداء عقلیا أو اجتما ً".   

أو ، أو اللــسان، مـرتبط بالیــد، نــشاط عــضوي إرادي: " بأنهـا) 165: 2002( ویعرفهـا البجــة 
  ".أو األذن، العین

، صــــورة أداء معــــین لعمــــل أو مهمــــة مــــا: " بأنهــــا) 90: 2001(ویعرفهــــا قطــــامي وقطــــامي 
مثــل فیــه الــسرعة فــي فتــشیر إلــي مــستوى اإلتقــان فــي تنفیــذ خطــوات العمــل وتحقیــق أهدافــه بــشكل تت

  ".اإلنجاز والدقة في األداء واالقتصاد في الجهد والكلفة 

ــــسرعة والدقــــة والبراعــــة فــــي أداء نــــشاط : " بأنهــــا) 774: 1993(ویعرفهــــا طــــه وآخــــرون  ال
  ".معین

المهارة التي تـستلزم التنـسیق بـین عقـل الفـرد : " بأنها) 312: 1977(ویعرفها تیري وتوماس 
كامـل بــین مهـارة انتقــاء االسـتجابة الــصحیحة لموقـف أو مثیــر معـین وبــین أداء وتــشمل الت، وعـضالته

  " .هذه االستجابة 

القدرة على القیام بعمل من األعمال بـشكل یـتم بالدقـة : " بأنها) 101: د ت( ویعرفها فهمي 
                               ".                               والسهولة والسیطرة واالقتصاد فیما یبذله الفرد من جهد 

فــاالختالف فــي اللفــظ ، ا تعــددت تعریفــات المهــارة واختلفــت فیمــا بینهــامــویــرى الباحــث أنــه مه
  .   ٕفجمیعها تصفها بأنها أداء عمل بدقة واتقان وبسرعة وبأقل وقت وجهد، ولیس في الجوهر

vأنواع المهارات :  
  :لى ثالثة أنواع هيالمهارات إ) 560، 559: 2007(لقد قسم قطاوي 

 مثـل إجـراء بعـض العملیـات واسـتخالص معلومـات مـن الخـرائط والجــداول :المهـارات العقلیـة .1
  .                    والرسوم البیانیة والنصوص التاریخیة

  .  مثل كیفیة التعامل مع الناس والتواصل والتفاهم مع اآلخرین:المهارات االجتماعیة .2
اول األدوات واسـتخدام األجهـزة وقـدرة الطلبـة علـى إتبـاع التعلیمـات  مثل تن:المهارات الحركیة .3

أو مهــارات خاصــة متعلقــة بــدرس ، عــن قــدرة الطلبــة علــى أداء مهــارة معینــة، ًوتنفیــذها فــضال
 .مثل الخرائط والتمثیل وغیرها، ما
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vمهارات تجوید القرآن الكریم :  
ًداء سلیما من نواحي الضبط الدقیقأداء القرآن الكریم أ: " بأنها) 9: 2004( یعرفها مطر ً ،

  ". أي تطبیق أحكام التجوید . ٕواخراج الحروف من مخارجها، والوقف والوصل في مواطنها

  أحكام النون الساكنة والتنوین :ًأوال
v هي التي ال حركة لها، مثل: النون الساكنة:﴿   ﴾ ،﴿ ﴾ ،﴿   ﴾ ،﴿  ﴾ 

ًو الفعل أو الحرف، وتكون وسطا وطرفا وتثبت لفظا وخطا، ووصال ووقفاسم أوتكون في اال ً ً ً ً ً.  
  )109: 2005، الزیني(

v وال یكـون التنـوین إال ، اء فحـسبسـم تلحق آخـر األ)لغیر التوكید (هو نون ساكنة زائدة :التنوین
ًفي كلمتین تثبت لفظا ووصال فقط، وال تثبت خطا ووقفا ً ً   )109: 2005الزیني،  (.ً

   )84_ 77: 2001(  صادقلنون الساكنة والتنوین أربعة أحكام كما ذكرهال

v اإلظهار: الحكم األول  
  .  البیان والوضوح:ًاإلظهار لغة

  . هو إخراج كل حرف من مخرجه من غیر غنة في الحرف المظهر:ًاصطالحا
مجموعـة ) خ،  غ،ح، ع، هــ، أ : ( أحد هـذه الحـروف الـستة وهـي النون أو التنوینوذلك إذا جاء بعد

  ). ًأخي هاك علما حازه غیر خاسر: (في أوائل هذه الكلمات
  ﴿:وتكون هذه الحروف مع النون الساكنة في كلمة مثل  ﴾   ،﴿     ﴾ .  

 ﴿ : وفي كلمتین مثل  ﴾ ، ﴿ ﴾ .  

﴿ : ومع التنوین وال یكون ذلك إال في كلمتین مثل   ﴾  ، ﴿   ﴾  .  

v اإلدغام : الحكم الثاني  
  .  اإلدخال والمزج:ًاإلدغام لغة

ً هـــو التقـــاء حـــرف ســـاكن بحـــرف متحـــرك بحیـــث یـــصیران حرفـــا واحـــدا مـــشددا مـــن جـــنس:ًاصـــطالحا ً 
  .الثاني
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: تة وهــيوذلــك إذا وقــع بعــد النــون الــساكنة أو التنــوین فــي كلمــة أو كلمتــین أحــد حــروف اإلدغــام الــس
  . )یرملون(وهي مجموعة في كلمة ) ن، و، ل، م، ر، ي(

   :ینقسم اإلدغام إلى قسمین
 وینقـسم بـدوره ،)یـومن( فـظ بلمجموعـة ) ي ، و ، م ، ن: (  وهـيأربعةوحروفه   :إدغام بغنة: ًأوال

  :إلى قسمین
 بمعنى أتعجب) وي( مجموعین في كلمة ) ي، و( وهو في حرفي  :إدغام ناقص .1

 ﴿ :ومثاله  ﴾ ، ﴿       ﴾.  

 ) من( مجموعین في كلمة ) ن، م( وهو في حرفي : إدغام تام .2

   ﴾ ، ﴿﴿ : ومثاله    ﴾ . 

واإلدغام بغنة ال یكون إال في كلمتین، فإذا وقع حرف اإلدغام والنون الساكنة في كلمة 
ًا مطلقا مثلواحدة وجب إظهارها إظهار ً:﴿    ﴾  ،﴿   ﴾  ،﴿   ﴾ ، ﴿    ﴾ ،

  .ومحصورة في هذه الكلمات األربع فقط في القرآن الكریم

  ) ل ، ر(وهما   فقط حرفانویسمى هذا اإلدغام الكامل وله :  غنةبالإدغام : ًثانیا

   ﴿: الراء بعد النونالمثو    ﴾.  

 ﴿: بعد التنوینل الالمومثا            ﴾    

  : مالحظة

یستثنى من قاعدة اإلدغام موضعان في كتاب اهللا ال یجوز اإلدغام فیهما وذلك في قوله 
   ﴿: تعالي       ﴾وقوله تعالى ، :﴿           ﴾.    

v اإلقالب : لثالثالحكم ا  
   . عن وضعه الطبیعيتحویل الشيءهو  :ًاإلقالب لغة

  .مخفاة بغنة عندما یتلوها حرف الباء  ًقلب النون الساكنة والتنوین میما :ًاصطالحا

   كلمة النون الساكنة فيفيقع وی، )ب: (ولالقالب حرف واحد وهو 
   ﴿: مثل    ﴾ ، ﴿  ﴾.  
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 ﴿:ن مثل وفي كلمتی      ﴾ ، ﴿  ﴾.  

 ﴿:  كلمتین مثلفيمع التنوین، وال یكون إال یقع و       ﴾.    

v اإلخفاء : الحكم الرابع  
  .یقال أخفیت الشيء أي سترته عن األعین،  الستر:ًاإلخفاء لغة

بإخفــاء  الغنــة وجــوبد مــع تــشدی دون  بــین اإلظهــار واإلدغــامحالــة وســط النطــق بــالحرف ب:ًاصــطالحا
، ج، ك، ث، ذ، ص: (النــون الــساكنة والتنــوین عنــدما یتلوهــا حــرف مــن حروفــه الخمــسة عــشر وهــي

  :في أوائل كلمات البیت اآلتيوهي مجتمعة ) ظ، ض، ت، ف، ز، ط، د، س، ق، ش
  ًصف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما           دم طیبا زد في تقى ضع ظالما

  .الساكنة والتنوین بغنة عند هذه الحروف الخمسة عشریجب إخفاء النون ف
 ﴿:  واحدة مثل كلمة فينونللأمثلة   ﴾ ،﴿   ﴾.  

 ﴿:  مثل كلمتینفيو      ﴾ ، ﴿     ﴾ .  

  ﴿:  مثل كلمتینَّوال یكون إال في التنوین  معوأمثلة    ﴾  ،﴿    ﴾.   

  أحكام المیم الساكنة: ًثانیا
  ):62: 1991( كما ذكرها شكري وآخرونالمیم الساكنة هي الخالیة من الحركة، ولها ثالثة أحكام

v الشفوياإلخفاء: الحكم األول :  
ً سواء أكان الـساكن أصـلیا أو عارضـا أو تخفیفـا حرف الباءأن یقع بعد المیم الساكنة ً یجـوز ، ً

  .إخفاؤها مع الغنة
، )ب: (وحروف اإلخفاء الشفوي حرف واحد وهو، ًي شفویا لخروج المیم من الشفتینوسم

 ﴿ :وال یكون إال في كلمتین مثل        ﴾ ، ﴿         ﴾.   

v الشفوياإلدغام: الحكم الثاني :  
  .المتحركة مع الغنةهو أن یقع بعد حرف المیم الساكنة میم متحركة فتدغم المیم الساكنة ب
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وال یكــون إال فــي ، )م: (وحــروف اإلدغــام الــشفوي حــرف واحــد وهــو، ویــسمي إدغــام مثمــاثلین صــغیر
 ﴿:كلمتین مثل       ﴾ ، ﴿           ﴾ ، ﴿        ﴾ .   

v الشفوياإلظهار :الحكم الثالث :  
ویسمى ، كنة إذا وقعت بعدها جمیع الحروف عدا حرفي الباء والمیموهو إظهار المیم السا

  .ًشفویا نسبة إلى مخرج المیم من الشفتان
ًوحروف اإلظهار الشفوي ستة وعشرون حرفا وهي ، ز، ر، ذ، د، خ، ح، ج، ث، ت، أ: (ً

  ).ي، و، هـ، ن، ل، ك، ق، ف، غ، ع، ظ، ط، ض، ص، ش، س
 ﴿ :مثلوقد یكون اإلظهار الشفوي في كلمة      ﴾ ، ﴿    ﴾   

 ﴿:أو في كلمتین مثل    ﴾ ، ﴿      ﴾. ) 99، 98: 1995،العرابید(  

  :أحكام النون والمیم المشددتین: ًثالثا
vًمكون من حرفین متماثلین األول ساكن والثاني متحرك وصال ووقفا ال خط:  الحرف المشدد ً   . اً

  ﴿:مثل   ﴾ ، ﴿    ﴾ ، ﴿  ﴾  .  

  ، ﴾  ﴿: مثل، أما في حال الوقف على الحرف المشدد فهو مكون من حرفین ساكنین

﴿    ﴾ ، ﴿   ﴾ .)90: 2004، الجمل(  

vالغنة   
  . صوت یخرج من الخیشوم:ًالغنة لغة

وهـي صــوت یــشبه صــوت ، ًفهـي ثابتــة مطلقــا، مركــب فـي جــسم النــون والمــیم صـوت لذیــذ :ًاصــطالحا
  . الغزالة حین ضیاع ولدها

وتغـــن النـــون والمـــیم المـــشددتین فـــي حالـــة الوصـــل والوقـــف ســـواء وقـــع كـــل منهمـــا فـــي وســـط 
  . الكلمة أم في أواخرها بمقدار حركتین

  ا في كلمةیجب إظهار الغنة والشدة في النون والمیم المشددتین سواء أكانت
   ﴿:مثل  ﴾ ، ﴿   ﴾ ، ﴿  ﴾ ،أوفي كلمتین مثل:﴿    ﴾.  
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 ﴿: والنون والمیم المشددتین تلحق الحروف مثل  ﴾ ، ﴿   ﴾ .  

 ﴾ ، ﴿   ﴿:واألسماء مثل ﴾ ،واألفعال مثل :﴿     ﴾ ، ﴿     ﴾.                   

                                                                     )163، 162: 2001، الحرازي(

  لتفخیم والترقیقا: ًرابعا
ًالتفخیم والترقیق لغة واصطالحا) 28: 2007(یعرف عمران  ً  

  .مین التس:ًالتفخیم لغة

  .یمتلئ الفم بصداهحتى الحرف صوت  عبارة عن سمن یدخل على :ًاصطالحا
والتفخـیم ،  إال أنـه اشـتهر اسـتعمال التغلـیظ مـع الـالمبمعنـى واحـد،لفظـان مترادفـان والتفخیم، والتغلیظ 

  .  الراءمع
خــص ضــغط : مجموعــة فــي قــولهم، )ظ ، ق، ط، غ، ض، ص، خ: ( وحروفــه ســبعة وهــي

  . قظ
 ﴿: مثل   ﴾،﴿    ﴾ ،﴿   ﴾ ،﴿   ﴾ .  

   . التنحیف:ً لغةالترقیق

  . فال یمتلئ الفم بصداه، الحرف عند النطق به عبارة عن نحول یدخل على :ًاصطالحا
  ﴿:مثل  ﴾ ، ﴿    ﴾ ، ﴿    ﴾   

  :خرىًالمرققة أحیانا أًبیان الحروف المفخمة أحیانا و

v150: 2004(بینها الجمل  كما )اللهم(و) اهللا( من لفظ الجاللة م الالماحك أ (  
  . إذا سبقت بفتح أو ضم الالم في لفظ الجاللةّتغلظ

 ﴾،﴿  ﴿ :مثل   ﴾ ،﴿           ﴾،﴿       ﴾.  

  ً سواء كان أصلیا كسر إذا سبقت بلةوترقق الالم في لفظ الجال
 ﴾ ، ﴿  ﴿ :لمث    ﴾.  

  ًأو كسرا عارضا للتخلص من التقاء الساكنین
  ﴿:  مثل  ﴾ ، ﴿       ﴾ .  
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v 243: 2006( المدیة كما بینها منصور حكم األلف(  

 ًحكمهــا أنهـا تابعـة لمــا قبلهـا تفخیمــالــذاتها بـل ال توصـف األلـف المدیــة ال بتفخـیم وال بترقیـق 
  .﴾ ﴾ ، ﴿  ﴿ : فخمت مثلً، فإذا كان الحرف الذي قبلها مفخماًوترقیقا

ًواذا كان الحرف الذي قبلها مرققا  ﴾ ، ﴿﴿:  رققت مثلٕ   ﴾.  

ًكما أن الغنة تتبع ما بعدها تفخیما وترقیقا فخمنا الغنة ، ًعد الغنة مفخمافإذا كان الحرف الذي ب، ً
  ﴿: مثل ﴾ ةفتفخم الغنة؛ ألن الصاد مفخم.  

ًواذا كان الحرف الذي بعد الغنة مرققا رققنا الغنة مثل ٕ :﴿   ﴾ فترقق الغنة لترقیق الزاي.  

v أحكام الراء تفخیما وترقیقا كما ذكرها منصور ً ً)2006 :247 ،250(  

  :  المتحركة في حالتین وهمام الراءاحكتفخم أ :ًأوال
  ﴿:أن تكون الراء المفتوحة المخففة مثل: الحالة األولي  ﴾ ، وفي الراء المفتوحة المشددة

  ﴿:مثل   ﴾.  

 ﴿: أن تكون الراء مضمومة مثل: الحالة الثانیة     ﴾ ، وفي الراء المضمومة المشددة

  ﴿ :مثل  ﴾.  

  : تفخم الراء الساكنة في ثالث حاالت

  والبد أن تقع بعد حرف عطف ، أن تكون الراء واقعة بعد فتح: الحالة األولي
 ﴿: ومثاله   ﴾ ، ﴿  ﴾.   

  ﴿:لًوتقع ابتداء بعد همزة الوصل مث، أن تكون الراء واقعة بعد ضم: الحالة الثانیة   ﴾.  

   ﴿:أن تكون الراء واقعة بعد كسر مثل: الحالة الثالثة    ﴾ ، ﴿    ﴾.  

 ﴿: ترقق الراء المتحركة في حال أن تكون مكسورة مثل: ًثانیا  ﴾.   

 ﴿: وفي الراء المكسورة المشددة مثل    ﴾.  
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  :نة في حالة واحدة إذا استوفت الشروط التالیةترقق الراء الساك
  .أن یكون قبل الراء كسرة أصلیة .1
 ).في كلمة واحدة(أن تكون الراء متصلة  .2

 . أن یكون بعد الراء حرف من حروف االستفال .3

 ﴿: مثل     ﴾، ﴿     ﴾، ﴿        ﴾ ، ﴿    ﴾.  

  المدود: ًخامسا
  .الزیادة :ًالمد لغة

أو أحــد حرفــي ، لثالثــة األلــف والــواو والیــاء حــروف المــد ادحــأ الــصوت ب زمــنإطالــةهــو  :ًاصــطالحا
   .اللین عند وجود سبب المد

 ﴿وقد اجتمعت حروف المد بشروطها في كلمة    ﴾ وهي:  

  ﴿: مثلالواو الساكنة المضموم ما قبلها    ﴾.  

 ﴿:  مثل ما قبلهاوالیاء الساكنة المكسور    ﴾.   

   ﴿:مثل ما قبلها المفتوحساكنة، الواأللف    ﴾.  

 ﴿ :الساكنتان المفتوح ما قبلهما مثل) الواو والیاء(وحرفا اللین    ﴾ ، ﴿   ﴾ .  

  أقسام المد
vوال یتوقـف ذات حـرف المـد إال بـه  مـا ال تقـوم هـووإلـى خمـسة فـروع  :األصليالمد : ً أوال ،

  . ومقدار مده حركتان، الهمز أو السكونكب المد، اسبأعلى سبب من 
                   )160، 159: 2004، الجمل(

  والمد األصلي إما أن یوجد في كلمة من كلمات القرآن الكریم 
 ﴿: مثل  ﴾ ، ﴿    ﴾  ، ﴿     ﴾ .  

﴾ ، ﴿ ﴿: مثل،  حروف فواتح السورأو في حرف من  ﴾ ، ﴿  ﴾.                         

  )165-159: 2004(كما ذكرها الجمل ) األصلي(المدود الملحقة بالمد الطبیعي 
وهـي الحـروف الهجائیـة فـي فـواتح بعـض سـور القـرآن الكـریم التـي  ):حـي طهـر(مد ألفات  .1

 . ظها حرفان الثاني منهما حرف مدولف، رسمها في المصحف على حرف واحد
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  ﴾  ﴿وحا في ، ﴾ یس ﴿ویا في ، ﴾  ﴿طا في :     مثل

فنقــف علیهــا بــاأللف ، ویكــون الوقــوف علــى الكلمــات التــي آخرهــا تنــوین الفــتح :مــد العــوض .2
 . ُعوضا عن التنوین

 ﴿: مثل       ﴾ ،﴿    ﴾.  

لكلمــات التــي فیهــا یــاءان متتالیــان األولــي مــشددة مكــسورة والثانیــة  ویكــون فــي ا:مــد التمكــین .3
 . ساكنة

 ﴿: مثل  ﴾ ، ﴿      ﴾ ،﴿          ﴾  

وهو عبارة عن وصل هاء الضمیر التي یكنى بها عـن المفـرد المـذكر : مد الصلة الصغرى .4
 . بواو إذا كانت مضمومة) هاء الكنایة(ب الغائ

  ﴿:مثل         ﴾ ، ﴿           ﴾.  

 ﴿ :وبیاء إذا كانت مكسورة مثل      ﴾ ، ﴿    ﴾.  

ــدل .5 المــد همــز أو  وهــو أن تتقــدم الهمــزة علــى حــرف المــد علــى أن ال یكــون حــرف :المــد الب
 . سكون

﴿ :مثل  ﴾ ، ﴿   ﴾ ، ﴿  ﴾   

v  أو هــو ، وهــو مــا تقــوم ذات الحــرف بدونــه ویتوقــف علــى ســبب مــن أســباب المــد: فرعــيالالمــد
  )166: 2004،الجمل.(المد الزائد على مقدار المد األصلي

  :وینقسم المد الفرعي إلى قسمین هما
  )87: 1989( لذي سببه الهمز كما یذكره عبد اهللا المد الفرعي ا: القسم األول

  . وهو أن یكون حرف المد والهمز بعده في كلمة واحدة: المد الواجب المتصل. 1

 ﴿: مثل   ﴾ ، ﴿ ﴾ ، ﴿      ﴾   

  . ةوهو أن یكون حرف المد نهایة كلمة والهمز بدایة الكلمة الثانی :المد الجائز المنفصل. 2

  ﴾ ، ﴿ ﴿: مثل    ﴾ ، ﴿      ﴾   



 30

ویكون هذا المد إذا وقعت هاء الكنایة المضمومة أو المكسورة بین : الصلة الكبرى مد. 3
  .متحركین على أن یكون المتحرك الثاني همز

﴿ :مثل                             ﴾. 

﴿                        ﴾.   

  ):236 _229: 2001(المد الفرعي الذي سببه السكون كما یذكره الحرازي : القسم الثاني
هــو الــواو والیــاء الــساكنان المفتــوح مــا قبلهمــا قبــل آخــر الكلمــة الموقــوف علیهــا  :مــد اللــین .1

  .وال فرق بین أن یكون آخره همزة أو حرف آخر، بالسكون العارض
 ﴿: مثل   ﴾،﴿   ﴾  

 :المد الالزم وینقسم إلى أربعة أقسام .2
  :لمد حرف مشدد في كلمة واحدة مثل أن یكون بعد حرف ا:المد الالزم الكلمي المثقل  . أ

﴿  ﴾ ، ﴿   ﴾ ، ﴿   ﴾   ، ﴿   ﴾ . 

 أن یأتي بعد حرف المد الطبیعي حرف ساكن أصلي في :المد الالزم الكلمي المخفف  . ب

﴿: مثل،ومن غیر تشدید، كلمة           ﴾،﴿     ﴾ 

مركب من ثالثة ،  أن یوجد حرف من حروف فواتح السور:المد الالزم الحرفي المثقل  . ت
  . األلف والیاء:وبعده حرف ساكن مدغم فیما بعده ویكون في حرفین هما، وسطها حرف مد، أحرف

  األلف من حرف الالم عند إدغام المیم في المیم* 

  .  ألف الم میم  وتدغم ألف المیم تقرأ- ﴾   ﴿: مثل

  لدى إدغام النون في المیم، والیاء من حرف السین*

  . طاسیمیم_ طاسین میم _ ﴾  ﴿: مثل

مركب من ثالثة ، أن یوجد حرف من حروف فواتح السور :المد الالزم الحرفي المخفف  . ث
  )236: 2001، الحرازي. (وبعده حرف ساكن غیر مدغم فیما بعده، وسطها حرف مد، أحرف

﴾ ، ﴿   ﴿: مثل  ﴾  ، ﴿      ﴾ ، ﴿   ﴾.  
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وذلك ، هو أن یأتي بعد حرف المد سكون عارض ألجل الوقف :المد العارض للسكون .3
 .بأن یوقف بالسكون على كلمة آخرها متحرك ویكون ما قبل الحرف األخیر حرف مد

    )172: 2004، الجمل(

 ﴿:مثل   ﴾ ، ﴿   ﴾ ، ﴿   ﴾.   

  عالمات الوقف: ًسادسا

   . هو الكف أو الحبس:ًلغةالوقف 
  یتــنفس فیــه عــادة بنیــة اســتئناف القــراءة،ً الكلمــة زمنــان آخــرعبــارة عــن قطــع الــصوت عــ :ًاصــطالحا

  .أو االنتهاء منها، ال بنیة اإلعراض عنها، والرجوع إلیها
  .ًوال فیما اتصل رسما، وال یكون في وسط الكلمة، كون الوقف على رؤوس اآلي وأواسطهاوی

  في" لن"ًالمتصلة رسما بـ " أن"على : ومثاله
﴿: قوله تعالى            ﴾.) 3: القیامة(  

  )305، 301: 2006( كما یذكرها منصورینقسم الوقف إلى أربعة أقسام
ــاريالوقــف اال .1 حیــث یــأمر المعلــم الطالــب ،  الوقــف علــى الكلمــة بقــصد االختبــاروهــو: ختب

ویــؤتى بـــه لمعرفــة مــا یتعلـــق بالرســم العثمــاني مـــن ، بــالوقف علــى بعــض المواضـــع الختبــاره
 .ومعرفة التاءات وغیرها، وثابت ومحذوف من حروف المد، مقطوع وموصول

﴿: تعـــالى مـــن قولـــه ﴾  ﴿الوقـــف علـــى : ومثالـــه              

                    ﴾) فــإن الوقــف علــى كلمــة ، )40: البقــرة

﴿  ﴾اء إلیهاوبدون إضافة ی،  من أجل التأكد أن الطالب یقف علیها بسكون الفاء .  

 الوقف الذي یعرض للقارئ بسبب ضـرورة ألجأتـه إلـى الوقـف علـى هو: ضطراريالاالوقف  .2
 .حتى إن لم یتم المعنى كضیق النفس أو العطاس أو النسیان ونحو ذلك، أي كلمة كانت

 ﴿ًالوقف اضطرارا على كلمـة : ومثاله ﴾مـن قولـه تعـالى  :﴿             

           ﴾) 67: الفرقان(  
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 الوقــف علــى كلمــة لیعطــف إلیهــا أخــرى عنــد الجمــع بــین الروایــات هــو: ينتظــارإل االوقــف .3
وجمـــع أكثـــر مـــن ، أو علـــى موضـــع معـــین الســـتیفاء، كلمـــةال أن یقـــف القـــارئ علـــى المختلفـــة

  .أو العشر، بعأو یعرض القراءات الس، روایة
 ﴿: قرأ عاصم والكـسائي قولـه تعـالى: ومثاله       ﴾) وقـرأ بـاقي ، بـألف) 4: الفاتحـة

﴿القراء   ﴾مال ك ﴿وبذلك فـإن القـارئ یـأتي بالوجـه األول وهـو ،  بغیر ألف       ﴾ ،

ًثم یقف وقفا انتظاریا    ﴿ثم یأتي بالوجھ الثاني وھو ، ً     ﴾.  

ًولیس متعلقا بما بعده لفظا وال معنى،  الوقف على كالم تم معناههو: ختیاريالاالوقف  .4 ً. 

 ﴿: الوقف على قوله تعـالى: ومثاله        ﴾ ،والبـدء بقولـه تعـالى: ﴿      

                 ﴾)47، 46: الحجر .(  

  مخارج الحروف : ًسابعا

  . الحرف وتمییزه عن غیرهخروجاسم لموضع  :ًالمخرج لغة

أي ظهوره الذي ینقطع عنده صوت النطق به فیتمیز به عن غیره ،  محل خروج الحرف:ًواصطالحا
  )196: 2006، منصور( 

  الجوف: المخرج األول
   :ف المد الثالثة وهيو ویخرج منه حر، والحلق،ء الداخل في الفمالخال :ًاصطالحا

   .﴾  ﴿: مثل،  المفتوح ما قبلهاساكنة الاأللف

﴿: ، مثلوالیاء الساكنة المكسور ما قبلها  ﴾ .  

 ﴿: مثلالواو الساكنة المضموم ما قبلها، و   ﴾ .   

     
  )1(شكل رقم 

  طق ألف مدیةیبین وضع اللسان عند ن
  )2(شكل رقم 

  یبین وضع اللسان عند نطق یاء مدیة
  )3(شكل رقم 

   یبین وضع اللسان عند نطق واو مدیة
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   الحلق: الثانيالمخرج
  :وبیانها كما یلي) 252: 2001(وفیه ثالثة مخارج بستة أحرف كما ذكرها الحرازي 

  : أقصى الحلق .1
 ﴿ : مثلالهاءو ،﴾     ﴿: مثلأي أبعده مما یلي الصدر، ویخرج منه الهمزة    ﴾   

  .إال أن الهمزة أدخل من الهاء مما یلي الصدر وتلیها الهاء

   
  )4(شكل رقم 

  یبین هیئة اللهاة واللسان عند نطق الهمزة
  )5(شكل رقم 

  یبین هیئة اللهاة واللسان عند نطق الهاء

 : وسط الحلق .2

 ﴿:مثل، ویخرج منه العین    ﴾،والحاء مثل :﴿    ﴾ ،إال أن العین أدخل من الحاء.  

   
  )6(شكل رقم 

  یبین هیئة اللهاة واللسان عند نطق العین
  )7(شكل رقم 

  یبین هیئة اللهاة واللسان عند نطق الحاء
  

   : مثلالخاءو ،﴾   ﴿: مثل ویخرج منه الغین،أي أقربه مما یلي الفم :أدنى الحلق .3

﴿   ﴾، الخاء أدخل من الغین إال أن.  

  
  ) 8(شكل رقم 

  یبین هیئة اللهاة واللسان عند نطق الغین
  )9(شكل رقم 

  یبین هیئة اللهاة واللسان عند نطق الخاء
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   اللسان:لث الثاالمخرج 
  )252: 2001(ًوفیه عشرة مخارج بثمانیة عشر حرفا كما ذكرها الحرازي 

  :وبیانها كما یلي
 أي أبعده مما یلي الحلق، وما یحاذیه من الحنك األعلى، ویخرج منه القاف : اللسانأقصى .1

   ﴿:مثل  ﴾ .  

 ویخرج منه الكاف وما یحاذیه من الحنك األعلى،ً القاف قلیال :تحت مخرج أقصى اللسان .2

  ﴿: مثل   ﴾.  

   
  )10(شكل رقم 

  یبین وضع اللسان عند نطق الكاف
  )11(شكل رقم 

  یبین وضع اللسان عند نطق القاف

  :مثل الجیم : وهيوما یحاذیه من الحنك األعلى، ویخرج منه ثالثة أحرف :وسط اللسان .3
﴿     ﴾ ،مثلالشینو  :﴿     ﴾ ،مثلالیاء غیر المدیةو  :﴿       ﴾ ، إال  

  .وهي أدخل من الیاء، أن الجیم أدخل من الشین
  

      
  ) 12 (شكل رقم

یبین وضع اللسان عند نطق الیاء 
  غیر المدیة

  )13(شكل رقم 
  یبین وضع اللسان عند نطق الشین

  )14(شكل رقم 
  یبین وضع اللسان عند نطق الجیم
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  من األضراس العلیا، ویخرج منه الضاد المعجمةهیحاذیمع ما  :إحدى حافتي اللسان .4

 ﴿: مثــــل  ﴾ ،الیمنــــى  الجهــــةومــــن، ًر وأكثــــر اســــتعماالسیــــسرى أوخروجهــــا مــــن الجهــــة الیــــ 
وال توجـد فـي أیـة ، ً فهـي أصـعب الحـروف خروجـا ومن الجانبین أعز وأعسر،،ًأصعب وأقل استعماال
  .لغة غیر اللغة العربیة

  
  )15(شكل رقم 

  یبین وضع اللسان عند نطق الضاد

 اللثـة العلیـا، ویخـرج منـه مـا یحاذیهمـا مـنمـع بعد مخرج الضاد  :ًما بین حافتي اللسان معا .5

  .سهل عكس الضاد الیمنى أحافةوخروجها من ال، ﴾  ﴿:  مثلالالم،

    
  )16(شكل رقم 

  یبین وضع اللسان عند نطق الم مرققة
  )17(شكل رقم 

  یبین وضع اللسان عند نطق الم مفخمة

 ویخرج منه ،ًالتحت مخرج الالم قلی :طرف اللسان وما یحاذیه من لثة األسنان العلیا .6

  ﴿:  المظهرة مثلالنون  ﴾.  

  ﴿:  مثل ویخرج منه الراء:مع ظهره مما یلي رأسه طرف اللسان .7    ﴾  وهي أدخل 

  .إلى ظهر اللسان من النون
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  )18(شكل رقم 

  .یبین وضع اللسان عند ارتفاعه لنطق الراء
  )19(شكل رقم 

ق النون التي تظهر یبین وضع اللسان واللهاة عند نط
  علیها الغنة

  
ً مصعدا إلى الحنك األعلى ویخرج منه ثالثة أحرف :ا العلیایا الثنولطرف اللسان مع أص .8

﴿:  الطاء مثل: وهي  ﴾ ،والتاء مثل :﴿     ﴾،والدال مثل :﴿      ﴾.   

      
  )20(شكل رقم 

  یبین مخرج الطاء
  )21(شكل رقم 

   مخرج الدالیبین
  )22(شكل رقم 

  یبین مخرج التاء
  

والسفلى قریبة إلى السفلى مع انفراج قلیل بینهما  : مع داخل األسنان العلیاطرف اللسان .9
 ﴿:  مثلالسینو، ﴾   ﴿:  مثلالصاد: ویخرج منه ثالثة أحرف وهي     ﴾  ،

  ﴿:  مثلالزايو    ﴾.  

      
  )23(شكل رقم 

  بین مخرج السینی
  )24( شكل رقم 

  یبین مخرج الصاد
  )25(شكل رقم 

  یبین مخرج الزاي
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  : مثل الظاء: ثالثة أحرف وهيویخرج منه، االعلیا یاف الثناطرأطرف اللسان مع  .10

﴿ ﴾  ،مثلالذالو  :﴿   ﴾  ،مثلالثاءو  :﴿     ﴾ .  

      
  )26(شكل رقم 

  یبین مخرج الظاء
  )27(ل رقم شك

  یبین مخرج الذال
  )28(شكل رقم 

  یبین مخرج الثاء

  الشفتان:رابع الالمخرج
  :وبیانهما كما یلي)  252: 2001(وفیه مخرجان بأربعة حروف كما ذكرهما الحرازي 

  . ﴾    ﴿: مثل ویخرج منه الفاءا العلیایا الشفة السفلي مع طرفي الثناطنب. 1

  
  )29(شكل رقم 

  هیئة الشفتین عند نطق الفاءیبین 

  ﴿:  مثل الباء ثالثة أحرف وهيهما بینن ویخرج منیالشفتما بین . 2    ﴾ ،والمیم مثل :  

﴿   ﴾،والــواو الغیــر المدیــة مثــل  :﴿    ﴾، عنــد انفتاحهمــا قلــیال فــي الــواو وانطباقهمــا فــي ً
  .الباء والمیم

      
  )30(شكل رقم 

  بین هیئة الشفتین عند نطق الباءی
  )31(شكل رقم 

  یبین هیئة الشفتین عند نطق المیم
  )32(شكل رقم 

یبین هیئة الشفتین عند نطق الواو 
  غیر المدیة المضمومة أو الساكنة

  )33(شكل رقم 
یبین هیئة الشفتین عند نطق الواو 
  غیر المدیة المفتوحة أو المكسورة
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  الخیشوم:خامس الالمخرج
 أو خرق األنف المنجذب إلـى داخـل الفـم المركـب فـوق سـقف الفـم ولـیس و أقصى األنف،وه   

  :يوه) 257: 2001( كما یذكرها الحرازي حرف الغنةأخرج منه ت و،بالمنخر
  .النون الساكنة والتنوین حال إدغامهما بغنة أو إخفائهما .1
 .النون والمیم المشددتان .2

 . الباءالمیم إذا أدغمت في مثلها أو أخفیت عند  .3

  صفات الحروف

vكالبیاض والسواد ، ما قام بالشيء من المعاني ولیس من حقیقته: ًجمع صفة ولغة : الصفات
  .وما أشبه ذلك

 كیفیة عارضة للحرف عند حصوله في المخرج من الجهر والهمس والـشدة والرخـاوة ونحـو :ًاصطالحا
  ).269: 2001، حرازيال(وبذلك یتمیز بعض الحروف المتحدة في المخرج عن بعض، ذلك

  الصفات التي لها ضد: القسم األول
وتنقــسم ، أن الــصفات التــي لهــا ضــد هــي عــشر صــفات) 94، 93: 2004(لقــد ذكــر حیلــوز 

إذا وجـدت صـفة منهمـا فـي حـرف امتنـع ، في كل مجموعة صفتان متضادتان، إلي خمس مجموعات
 فلــه ضــدان الــشدة والبینیــة وهــذه إال الرخــو، وال بــد للحــرف مــن أن یتــصف بإحــداهما، علیهمــا ضــدها
  :الصفات هي

  .   الهمس وضده الجهر: المجموعة األولي
  . الخفاء :ًلغة الهمس

 ﴿: ومنه قوله تعالي                   ﴾.)108: طه(  

  .رجلضعف االعتماد على المخحرف ال جریان النفس عند النطق ب:ًاصطالحا
فحثــــه : مجموعــــة فــــي قــــولهم، )ت ، ك، س، ص، خ، ش، هـــــ، ث، ح، ف: (  هــــيعــــشرةوحروفــــه 

  . ویكون الهمس أبین عند سكون الحرف، شخص سكت

  .  واإلظهاراإلعالن: ًلغة الجهر
  . لقوة االعتماد على المخرجحرفالالنفس عند النطق بیان انحباس جر: ًاصطالحا
، ج، ض، غ، ذ، ر، ق، ن، ز، و، ل، م، ط، ظ، ع، ب،  ا،ء: (  وهــيً ثمانیــة عــشر حرفــاوحروفــه

  .عظم وزن قارىء غض ذي طلب جد: مجموعة في قولهم، )د
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  الشدة والتوسط وضدهما الرخاوة: المجموعة الثانیة

  . القوة:ًلغة الشدة
 ، وحــروف الـشدة لقـوة اعتمـاده علـى مخرجـهفو الـصوت عنـد النطـق بحــران انحبـاس جریـ:ًاصـطالحا

  .بكت قط أجد :لهم مجموعة في قو،)ت، ك، ب، ط، ق، د، ج، أ: (  وهيیة ثمانالشدة 
   االعتدال:ًلغة  التوسط
 الجریان الجزئـي للـصوت عنـد مـروره فـي المخـرج عنـد النطـق بحـروف التوسـط لعـدم غلقـه :ًاصطالحا

  .كما في حروف الشدة وعدم كمال جریانه كما في حروف الرخاوة
  .لن عمر: مجموعة في قولهم، )ر، م، ع، ن، ل: ( وحروف التوسط خمسة وهي

  . اللین:ًالرخاوة لغة 
مــروره فــي المخــرج عنــد النطــق بحــرف مــن حــروف الرخــاوة لــضعفه  جریــان الــصوت عنــد :ًاصــطالحا

  .وضعف االعتماد على مخرجه
، هـ، ف، غ، ظ، ض، ص، ش، س، ز، ذ، خ، ح، ث: ( ًوحروف الرخاوة خمسة عشرة حرفا وهي

  .خذ غث حظ فض شوص زي ساه: قولهممجموعة في ) ي، و

  ال االستف وضده االستعالء: المجموعة الثالثة
  . االرتفاع:ًلغة االستعالء
ــــسان :ًاصــــطالحا ــــه أو بعــــضه  ارتفــــاع الل ــــد النطــــق بحــــرفكل ــــى عن ــــى الحنــــك األعل  مــــن حــــروف إل
  .االستعالء

ص خـــــ: هم  مجموعــــة فــــي قــــول،)ظ، ق، ط، غ، ض، ص، خ: (  وهــــي ســــبعة االســــتعالءحــــروفو
  .ضغط قظ

وتـــسمى صـــفة االســـتعالء بـــصفة التفخـــیم أیـــضا حیـــث یحـــدث انحبـــاس الـــصوت عنـــد النطـــق بحـــرف 
  .االستعالء صدى للصوت یؤدي لتفخیمه

  . االنخفاض:ًلغةال االستف
 عـن الحنـك األعلـى عنـد النطـق بحـرف مـن حـروف االسـتفال ممـا یجعـل  انخفاض اللـسان:ًاصطالحا

  .اتجاه الصوت إلى مخرج الفم
، ك، ف، ع، ش، س، ز، ر، ذ، د، ح، ج، ث، ت، ب، ا، ء: ( ً حرفـــا وهـــي22ف االســـتفال وحـــرو

  .أنشر حدیث علمك سوف تجهز بذا: هم مجموعة في قول).ي ، و، هـ، ن، م، ل
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  اإلطباق وضده االنفتاح: المجموعة الرابعة
   اإللصاق:ًاإلطباق لغة

وحـروف  .ى اللسان عند النطـق بـالحرف ما یحاذي اللسان من الحنك األعلى علقتالص :ًصطالحاا 
  . وهذه األحرف األربعة أقوى حروف التفخیم، )ظ، ط، ض، ص: ( اإلطباق أربعة وهي

  . االفتراق:ًلغة االنفتاح
  .انفتاح ما بین اللسان والحنك األعلى حتى یخرج الریح من بینهما عند النطق بالحرف :ًاصطالحا

، س، ز، ر، ذ، د، خ، ح، ج، ث، ت، ب، ا، ء: (ًوحــــروف االنفتــــاح خمــــسة وعــــشرون حرفــــا وهــــي
مــن أخــذ وجــد ســعة فزكــا حــق : هممجموعــة فــي قــول، )ي ، و، هـــ، ن، م، ل، ك، ق، ف، غ، ع، ش

  . له شرب غیث

   اإلصمات وضدهاإلذالق: المجموعة الخامسة
  . وكذلك طرف الشيءطالقته:  حدة اللسان أي:ًلغة اإلذالق 

  .بخفة من طرفي اللسان والشفتین إخراج حروف اإلذالق :ًاصطالحا
  .فر من لب: مجموعة في قولهم، )ب، ل، ن، م، ر، ف: ( وحروف اإلذالق ستة وهي

   المنع:ًلغة اإلصمات
  .الخفة عند النطق بحروف اإلصمات للثقل الموجود فیهاع انتما :ًاصطالحا

، ش، س، ز، ذ، د، خ، ح، ج، ث، ت، ا، ء: ( ًوحـــــروف اإلصـــــمات ثالثـــــة وعـــــشرون حرفـــــا وهـــــي
جـــز غـــش ســـاخط صـــد : مجموعـــة فـــي هـــذه الكلمـــات، )ي، و، هــــ، ك، ق، غ، ع، ظ، ط، ض، ص

  .  ثقة إذ وعظه یحضك

  صفات الحروف التي لیس لها ضد: القسم الثاني
الــصفیر والقلقلــة واللــین واالنحــراف والتكریــر ) 82، 80: 2007(وهــي ســبعة كمــا ذكرهــا معبــد

  . والتفشي واالستطالة

v الصفیر  
  .  صوت یشبه صوت الطائر:ًلغة یرالصف

فــه الثالثــة عنــد وحرًمالزمــا لیخــرج مــن بــین الــشفتین یــشبه صــوت الطــائر و صــوت زائــد :ًاصــطالحا
  .خروجها

  ). ز، س، ص: ( هيحروف الصفیر و
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v القلقلة  
  . االضطراب والتحریك:ًالقلقلة لغة
 عنـد سـكونه حتـى تـسمع مـن حـروف القلقلـةحـرف أي  المخرج عنـد النطـق بـ في اضطراب:ًاصطالحا

  . قطب جد: كلمتيمجموعة في وهي ، )د، ج، ب، ط، ق: ( له نبرة قویة وحروفه
  ﴿ : مثلأعالها المشدد الموقوف علیه: وللقلقة ثالث مراتب   ﴾.  

  .﴾  ﴿ : مثل الساكن الموقوف علیهثم 

  ﴿: همثال وًالساكن وصال و ﴾ .   

v اللین  
  . ضد الخشونة:ًاللین لغة
  . وعدم كلفةسهولة إخراج الحرف في :ًاصطالحا

 ﴿ : الساكنتان المفتوح ما قبلهما مثل،)ي، و: (  هماه إثنانفووحر   ﴾،﴿   ﴾  .  

vاالنحراف  
   المیل:ًاالنحراف لغة

  .ه مخرجعن میل الحرف :ًاصطالحا
النحرافهمــا عــن مخرجهمـا حتــى یتــصال  فـاالنحراف صــفة الزمــة لهمـا ،)ر، ل (: وحروفـه اثنــان وهمــا

  .نحرف إلى ظهر اللسانتنحرف إلي طرف اللسان، والراء ت فالالم ،بمخرج غیرهما

v  التكریر  
  . إعادة الشيء مرة بعد مرة:ًالتكریر لغة

  . الراء ارتعاد رأس اللسان عند النطق بحرفهو  :ًاصطالحا
  .فقط) ر: (وله حرف واحد هو

، ولـیس معنـى إخفـاء التكـرار إعدامـه بالكلیـة،  وهذه الصفة تعرف لتجتنب،ة خاص صفة للراءفالتكریر
  .ًألن إعدامه یسبب حبسا للصوت یترتب علیه أن تكون الراء شبیهة بالطاء وهو خطأ

ًوانما تعطي شیئا یسیرا من التكرار حتى ال تنعدم صفتها نهائیا  ً ً ٕ.  

v التفشي  
  . االنتشار:ًالتفشي لغة

  .الشینحرف في الفم عند النطق بالهواء ر  انتشا هو:ًاصطالحا
  .فقط) ش: (وله حرف واحد هو
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v االستطالة  
  .  االمتداد:ًاالستطالة لغة

  .لضادا  لحرفوهي صفة. اللسان إلى آخرهاتيامتداد الصوت من أول حافهي  :ًاصطالحا
  .فقط) ض: (وله حرف واحد هو

  أحكام المتماثلین والمتجانسین والمتقاربین: ًثامنا

  :أحكام المتماثلین والمتجانسین والمتقاربین وهي كالتالي) 301، 296: 2001(قد ذكر الحرازي ل

vأحكام المتماثلین   
ً أن یتفق الحرفان صفة ومخرجا:المتماثالن   .كالباءین والالمین والدالین، ً

  :أقسام المتماثلین
ّ وذلك إذا سكن الحرف األول وتحرك الثاني:متماثالن صغیر .1 ُ.   

 ﴿: ومثاله       ﴾.  

  . وذلك إذا تحرك الحرفان:متماثالن كبیر .2
      ﴿: ومثاله  ﴾.  

ً وذلك إذا كان األول متحركا والثاني ساكنا:متماثالن مطلق .3 ً  
  ﴿: ومثاله    ﴾.  

vأحكام المتجانسین     
  .فةً أن یتفق الحرفان مخرجا ویختلفا ص:المتجانسان

  :أقسام المتجانسین
ّ وذلك إذا سكن األول وحرك الثاني:متجانسان صغیر .1 ُ.  

  ﴿: ومثاله   ﴾ ، ﴿     ﴾،  ﴿       ﴾.   

  . وذلك إذا تحرك الحرفان المتجانسان:متجانسان كبیر .2

   ﴿:ومثاله       ﴾ ، ﴿       ﴾ ، ﴿      ﴾.   

ّ وذلك إذا تحرك الحرف األول وسكن الثاني:متجانسان مطلق .3 ُ.  

 ﴿: ومثاله   ﴾  ، ﴿    ﴾ ، ﴿      ﴾.   
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vأحكام المتقاربین   
ً هو أن یتقارب الحرفان مخرجا وصفة:المتقاربان ً.  

  :أقسام المتقاربین
ّ وذلك إذا سكن األول وتحرك الثاني: صغیرمتقاربان .1 ُ. 

  ﴿: ومثاله  ﴾ ، ﴿        ﴾ ، ﴿     ﴾.   

 .ً وذلك إذا تحرك الحرفان معا:متقاربان كبیر .2

  ﴿: ومثاله   ﴾. 

ّ وذلك إذا تحرك األول وسكن الثاني:متقاربان مطلق .3 ُ. 

  ﴿: ومثاله               ﴾  

  التقاء الساكنین: ًتاسعا
  :التقاء الساكنین نوعان

  .یكون بحذف الساكن األول: النوع األول

   ﴿: مثــل    ﴾ ، وبیــان ذلــك أن حــرف المــد الــذي فــي آخــر كلمــة﴿   ﴾ ســاكنا قــد ً

  ﴿هـو الم التعریـف المدغمـة بالـشین فـي كلمـة التقى بساكن و   ﴾ ، فالتقـاء حـرف مـد بحـرف

، ﴾   ﴿یحـــصل مـــن ذلــك حـــذف حـــرف المــد المـــذكور فـــي كلمـــة ، ســاكن آخـــر فـــي كلمــة أخـــرى

 ق ﴿ویكون لفظها    ﴾ ،أمـا إذا وقـف علـى كلمـة ، هذا في حال الوصل﴿   ﴾ ، فتمـد

  )163، 2002: أبو جلمبو( .ًبیعیاًاأللف مدا ط

  ﴿:أمثلة   ﴾ ، ﴿     ﴾ ، ﴿     ﴾.  

 مـع حـذف همـزة الوصـل التـي تكـون )عارضـة(یكون بتحویل الساكن األول إلي حركـة : النوع الثاني

    ﴿:مثــــل، بــــین الــــساكنین    ﴾ ، وبیــــان ذلــــك أن حــــرف الــــدال فــــي كلمــــة﴿  ﴾ ،

 ﴿التقــت بحــرف ســاكن آخــر وهـو الــسین التــي فــي كلمــة ، أصـلها ســاكن   ﴾ ، فالتقــاء حــرف
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هـذا إذا لـم یكـن ، ساكن آخر في كلمة أخرى یحصل من ذلك تحویل سكون الحـرف األول إلـى حركـة
  )164، 2002:  أبو جلمبو (.ویشترط فیه الوصل، الساكن األول حرف مد

 ﴿:أمثلة       ﴾ ، لفظها یكون هكذا﴿    عدنن  ﴾.  

﴿         ﴾ ، لفظها یكون هكذا﴿  نوحن      ﴾ .  

﴿       ﴾ ،جزاءن ﴿  هكذالفظها یكون    ﴾.   

أن هــــذه المهـــارات تكــــون بمثابـــة دورة تأهیلیــــة إلتقـــان مهــــارات تجویـــد القــــرآن  باحـــثویـــرى ال
ً وانتهـاء األسـاسً العلیـا ابتـداء مـن الـصف الخـامس األسـاسوهـي المقـررة علـى مرحلـة التعلـیم ، الكـریم

،  جمیـع هـذه المهـاراتاألسـاسویكون بذلك قـد أنهـى طلبـة الـصف العاشـر ، األساسبالصف العاشر 
ً الطلبـة اسـتنادا لـذلك فـي كـال مـن االختبـار التحریـري واالختبـار الـشفهي لمعرفـة مـدى تمكـن وتم تقییم ً

ولقــد تـــم عـــرض هــذه المهـــارات مقرونـــة باألمثلـــة ،  مـــن هـــذه المهـــاراتاألســاسطلبــة الـــصف العاشـــر 
وتـــم إعـــداد هـــذه المهـــارات مـــن خـــالل الخطـــوط العریـــضة ، وبـــشكل مبـــسط لكـــل مـــن الطالـــب والمعلـــم

ومـن خـالل كتـب ،  العلیـااألسـاسوكتب التالوة والتجوید في مرحلـة التعلـیم ، ربیة اإلسالمیةلمنهاج الت
  .     التجوید

  االتجاهات: المحور الرابع

v تعریف االتجاه:  
  :ًاالتجاه لغة

واتجـه لـه ، ًوالجهة والوجهة جمیعا الموضع الذي تتوجه إلیـه وتقـصده، مأخوذ من وجه واتجه
  )161: 15مجلد، ربلسان الع. (رأي أي سنح

  :ًاصطالحا
اســـتعداد نفــسي أو تهیـــؤ عقلـــي عـــصبي قابـــل : " بأنـــه) 23: 2008(یعرفــه ســـمارة والعـــدیلي 

أو رمــوز فــي البیئــة التــي ، أو مواقــف، أو موضــوعات، لالســتجابة الموجبــة أو الــسالبة نحــو أشــخاص
   ".تستثیر هذه االستجابة 
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ـــــبس مـــــن فـــــرج  ـــــورت مقت ـــــه) 794: 2007(ویعرفـــــه الب ـــــي : " بأن ـــــة مـــــن االســـــتعداد العقل حال
ًوالعصبي انتظمت من خالل الخبرة الخارجیة وتمارس تأثیرا توجیهیـا أو دینامیـا علـى اسـتجابات الفـرد  ً ً

  ".نحو كل الموضوعات والمواقف المتعلقة بها 

المعــاني التــي یربطهــا الفــرد : " بأنــه) 161: 2002(ویعرفــه فیــرى كرونبــاخ مقتــبس مــن ریــان 
  ".و بفكرة معینة تؤثر في قبوله هذا الشيء أو هذه الفكرة بشيء معین أ

المواقـــف التـــي یتخـــذها اتجـــاه مكونـــات بیئتـــه ســـواء  : "بأنـــه) 129: 2001(ویعرفـــه الـــذبیاني 
  ".أكانت هذه المكونات مادیة أو معرفیة 

نزعـــة الـــشخص أو میلـــه نحـــو عناصـــر الكـــون التـــي  " :بأنـــه )162 : 2001(ملحـــم ویعرفـــه 
  ".تحیط به 

، میــل نفــسي یعبــر عنــه بتقیــیم لموضــوع معــین: " بأنــه ) 1: 1993( یعرفــه ایجلــى وتــشكرز
بدرجــة أو بــأخرى مــن التفــضیل أو عــدم التفــضیل ویــشیر التقیــیم إلــى االســتجابات التفــضیلیة المعرفیــة 

  " .والوجدانیة والسلوكیة سواء كانت صریحة أو ضمنیة 

عداد كامنـة یظهـر أثرهـا إذا مـا ظهـر المثیـر حالة است: " بأنه) 383 ،1990( ویعرفه حسن 
  ".المتعلق بها 

ـــة اســـتعداد ذهنـــي وعـــصبي مـــنظم أثنـــاء تجربـــة : " بأنـــه) 156: د ت( ویعرفـــه الـــشافعي حال
ًیحدث تأثیرا موجها وفعاال في استجابات الفرد لكل األشیاء والمواقف التي تتصل به  ً ً."  

فـإن االخـتالف فـي األلفـاظ ولـیس ، یمـا بینهـاویرى الباحث أنه مهما اختلفـت هـذه التعریفـات ف
  .فجمیعها تتفق على أن االتجاهات هي موجهات للسلوك اإلنساني، في الجوهر

v مكونات االتجاه  
  :وتتكون من ثالثة مراحل هي) 192: 2006(االتجاهات مكتسبة كما یراها أبو حویج 

ًال مباشـرا بـبعض عناصـر البیئـة تنطـوي علـى اتـصال الفـرد اتـصا : المرحلة األولى مرحلة إدراكیة ً
الطبیعیــة والبیئـــة االجتماعیـــة، وهكـــذا یتبلــور االتجـــاه فـــي نـــشأته حــول أشـــیاء مادیـــة كالبیـــت الهـــادئ، 
والمقعد المریح، وحول نوع خاص من األفراد كـاألخوة واألصـدقاء، وحـول نـوع محـدد مـن الجماعـات، 

  .وحول بعض القیم االجتماعیة كالبطولة والشرف



 46

یتمیــز بنمــو المیــل نحــو شــيء مــا، فــأي طعــام قــد یرضــي الجــائع  : الثانیــة مرحلــة التمیــزالمرحلــة
ًولكن الفرد یمیل إلى بعض أنواع خاصة من الطعام وقد یمیل أیضا إلى تناولـه أو تنـاول طعامـه فـي 

  .مطعم خاص
يء فالمیـل علـى اخـتالف أنواعـه ودرجاتـه، یـستقر ویثبـت علـى شـ :المرحلة الثالثة مرحلـة الثبـوت

  .ما، عندما یتطور إلى اتجاه نفسي فالثبوت هو المرحلة األخیرة في تكوین االتجاه

أن االتجــاه منــذ بدایتــه یمــر بــثالث مراحــل هــي فــي ) 131، 130: 2001(ویــرى الــذبیاني 
  :النهایة تشكل مكونات االتجاه وهي

 التــي یحــرص علــي والقــیم والمبــادئ، ویتــضمن المعتقــدات التــي یــؤمن بهــا الفــرد: المكــون المعرفــي
ویتـــضمن األدلـــة واألحكـــام الـــشرعیة والمعلومـــات والحقـــائق الموضـــوعیة حـــول القـــضایا ، التمـــسك بهـــا

  .المختلفة
یـشیر هـذا المكـون إلـى مـشاعر الحـب والكراهیـة التـي یوجههـا الفـرد ): العـاطفي(المكون الوجداني 
  .نحو موضوع االتجاه
ًفــإن كـان االتجــاه إیجابیــا قادتــه ،  موضـوع االتجــاهویتــضمن النزعـة العملیــة نحــو: المكــون الــسلوكي

ًوان كـان االتجـاه سـلبیا قادتـه تلـك النزعـة الفعلیـة ، تلك النزعة إلى الفعل والتمسك والدفاع عن االتجاه ٕ
  .إلى اإلحجام والترك والتحذیر

ــ ة ویــرى الباحــث أن مكونــات االتجــاه الثالثــة المعرفیــة والوجدانیــة والــسلوكیة مترابطــة ومتداخل
  . ًمع بعضها البعض إال أن درجة تأثیرها متفاوتة عن بعضها فأكثرها تأثیرا المكون الوجداني

ًویكـــون االتجــاه إیجابیـــا ، ویــرى أن االتجاهــات تتكـــون مــن خـــالل إشــباع الحاجـــات والرغبــات
 كمــا أنهــا قــد تتكــون مــن. ًویكــون ســلبیا عنــدما ال یــتم إشــباعها، عنــدما یــتم إشــباع الحاجــات والرغبــات

ًخالل الفرد نفسه بتعرضه لمواقف حیاتیة تولد لدیه اتجاها سواء كان إیجابیا أو سلبیا  ً ً.  

v أهمیة االتجاهات :  
  :هي) 121: 1999(لالتجاهات أهمیة كبیرة كما یذكرها الكبیسي والداهري 

  .أنه ال توجد في علم النفس دراسات علمیة أكثر من دراسة االتجاهات .1
 .مود الفقري في دراسات علم النفس االجتماعيأن االتجاهات تشكل الع .2

ًأن االتجاهــات تمثــل عنــصرا أساســیا فــي تفــسیر الــسلوك والتنبــؤ بــه ســواء كــان ذلــك علــى صــعید  .3 ً
 .الفرد أم الجماعة
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ًأن االتجاهـــات تحتـــل مكانـــا بـــارزا فـــي دراســـات الشخـــصیة ودینامیـــات الجماعـــة .4 وفـــي مجـــاالت ، ً
  . وتعلم الكبار وتنمیة المجتمعالتربیة والدعایة والصحافة واإلدارة

v خصائص االتجاهات:  
  :هي) 122: 1999(أهم خصائص االتجاهات كما یراها الكبیسي والداهري 

  .مكتسبة یمكن تدعیمها أو انطفائها .1
 .أكثر دیمومة من الدافعیة التي تنتهي بإشباعها .2

 .یمكن قیاسها والتنبؤ بها .3

 .قابلة للتغیر والتطویر في ظل ظروف معینة .4

 .تأثر بالخبرة وتؤثر فیهات .5

 .قد تكون قویة أو ضعیفة نحو موضوع معین .6

  :إلى خصائص االتجاهات مایلي) 163: 2001(ویضیف ملحم 
  .توضح وجود عالقة بین الفرد وموضوع االتجاه  .7
 .تتعدد وتختلف حسب المثیرات التي ترتبط بها ولها خصائص انفعالیة  .8

 .جتمع ًنزعة فردیة ال تشكل جزءا من ثقافة الم .9

 .تتشكل من بعدین رئیسیین هما بعد معرفي وآخر انفعالي  .10

 .تتفاوت في وضوحها وجالئها فمنها ما هو واضح المعالم ومنها ما هو غامض  .11

، وقـد تكــون قویــة أو ضــعیفة، ویـرى الباحــث أن مــن خصائــصها أنهـا تمتــاز بالثبــات النــسبي
  .دكما یمكن إخفائها واالحتفاظ بها وتظل حبیسة داخل الفر

v العوامل المؤثرة في تكوین االتجاه :  
: 1999(ًتتأثر االتجاهات في تكوینها بعـده عوامـل كمـا حـددها كـال مـن الكبیـسي والـداهري

  :وهي) 123
  .األسرة من خالل عملیة التطبیع االجتماعي .1
 .المؤسسة التربویة من خالل التفاعل بین الطالب والمعلم .2

 .األصدقاء .3

 .الثواب والعقاب .4

 .عالموسائل اإل .5

 . المؤسسات االجتماعیة، والتقالید واألعراف .6
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 .بعض العوامل المؤثرة في تكوین االتجاه) 134، 132: 2001(ویضیف الذبیاني 

 .العقائد الدینیة .7

 .المعلومات والحقائق .8

، والــسیاسیة، ویــرى الباحــث أن مــن العوامــل المــؤثرة فــي تكــوین االتجــاه الظــروف االجتماعیــة
كمـا أن الـدین واألخـالق ، اهات تتكـون لـدى األفـراد أو الجماعـات بـشكل تـدریجيواالتج، واالقتصادیة

ًیلعبان دورا مهما في تحدید اتجاهات الفرد ً  .  

v أنواع االتجاهات.  
یراهــــا كمــــال ویمكــــن ذكــــر أهمهــــا كمــــا ، تتعــــدد أنــــواع االتجاهــــات وتختلــــف عــــن بعــــضها الــــبعض

)2006 :174(:  

أمـا االتجاهـات الجماعیـة فهـي االتجاهـات : جماعیةاالتجاهات قد تكون فردیة وقد تكون  .1
التــي یــشارك فیهــا الفــرد عــدد كبیــر مــن األفــراد اآلخــرین، فــي حــین أن االتجاهــات الفردیــة هــي 

 . ًالتي تمیز شخصا عن شخص آخر

عندما یفصح الشخص عمـا بداخلـه دون تـردد : االتجاهات قد تكون شعوریة أو الشعوریة .2
ًیكـون اتجاهـا شـعوریا فـي أغلـب األحیـانأو خوف، فـإن االتجـاه عنـده  أمـا إذا حـاول الـشخص ، ً

ًإخفاء االتجاه فإن هذا االتجاه یكون دائما الشعوریا ویصدم بقیم المجتمع ومعاییره ً. 

أمـا االتجاهـات القویـة فهـي االتجاهـات التـي یتمـسك : االتجاهات قد تكون قویة أو ضـعیفة .3
ات الــضعیفة هــي التــي تتغیــر تحــت وطــأة المــشاكل بهــا الفــرد وال یغیرهــا، فــي حــین أن االتجاهــ

 )174 : 2006كمال، . (والصعوبات

االتجاهــات الخاصــة هــي التــي ال تتعــدى : االتجاهــات قــد تكــون خاصــة وقــد تكــون عامــة .4
أمــا االتجاهــات العامــة هــي التــي تــشیع بــین أفــراد ، حــدود الذاتیــة، أي أنهــا تخــص الفــرد وحــده

  .                   المجتمع
كاألخوة ، أن االتجاهات العامة ترتبط بموضوعات عامة) 163: 2002(رى ریان وی

 ﴿ :ویظهر ذلك في قوله تعالى، واأللفة والود والتراحم             

                             

  ﴾) .فاتجاه المؤمنین نحو من سبقهم باإلیمان هو اتجاه عام یتسم بالحب ) 10: الحشر
  . وعدم الغل
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فاالتجاهات اإلیجابیة هي التي تعتمد علـى تـشجیع : االتجاهات قد تكون إیجابیة أو سلبیة .5
أمــــا االتجاهــــات الــــسلبیة فهـــــي ، المجتمـــــعألنهــــا اتجاهــــات تعـــــود بالفائــــدة علــــى الفــــرد و، الفــــرد

  )175: 2006كمال، . (االتجاهات التي تتمیز بمعارضة أفراد الجماعة لها

، أن مــن االتجاهــات مــا هــو ســلبي كاالشــمئزاز والنفــور مــن شــيء) 163: 2002(ویــرى ریــان 
 ﴿: ویظهــر ذلـك فــي قولـه تعــالى، ومـا هـو إیجــابي كالحـب واالستبــشار بـشيء        

                                

    ﴾.) 45: الزمر(  

، قد ال تتعارض مع قیم المجتمع ومعاییره) السریة ( أن االتجاهات الالشعوریة الباحثرىوی
، وقد یكون موجه ألهداف سامیة، تفرضه الحكومات واألنظمة المستبدةوقد تتعارض مع ما 

وضد األنظمة الظالمة كما حصل في بعض ، كحركات التحرر من االحتالل كما في فلسطین
  .  م2011/ 2010الدول العربیة لعام 

v وظائف االتجاهات:  
  :وهي) 175: 2006(تؤدي االتجاهات مجموعة من الوظائف كما یراها كمال 

 .تنظم العملیات الدافعیة واالنفعالیة .1

 .تسهیل عملیة اتخاذ القرار .2

 .توضیح العالقة بین الشخص واآلخرین، أو بین الشخص ومفردات بیئته .3

 .تحدید االستجابة بطریقة شبه ثابتة .4

 .المساعدة على تحقیق أهداف الشخص وطموحاته .5

 .راحة الفرد من الناحیة العاطفیة .6

 .ا المعنى األقرب للحقیقةٕتفسیر بعض الظواهر واعطاؤه .7

 .إمداد الشخص بمفاتیح الشخصیة .8

  :على هذه الوظائف األتي) 96، 95: 2010( ویضیف العمیان 
  .تساعد في عملیة التنبؤ بالسلوك .9

تعمــل االتجاهــات علــى توســیع التفكیــر والمعرفــة لــدى الفــرد مــن خــالل البحــث عــن المعــارف  .10
 .والمعلومات

 .الدفاع عن الذات .11
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 .الثقافة والقیمالتعبیر عن  .12

 .تساعد الفرد في التكیف مع المحیط البیئي الذي یعیش فیه .13

 . إشباع الحاجات والرغبات .14

 :وهي) 122، 121 : 1999(كما ولالتجاهات أربعة وظائف مهمة كما یراها الكبیسي والداهري 

 حیــث تــساعد االتجاهـــات فــي تحقیـــق الكثیــر مــن أهـــداف الــشخص وتـــزوده :وظیفــة تكیفیـــة .1
  . على التوافق مع المواقف الجدیدةبالقدرة

 . حیث تكسب الشخص معاییر وأطر مرجعیة لتنظیم خبراته:وظیفة  تنظیمیة .2

 مـــن حیـــث أن الـــشخص عنـــدما تتولـــد لدیـــه اتجاهـــات جدیـــدة تقـــوم بوظیفـــة :وظیفـــة دفاعیـــة .3
  .دفاعیة عن الذات عند إحداث تغیرات في البیئة

  .ساب معاني للعالم المحیط بهأن االتجاهات تساعد الشخص على المعرفة الكت .4

ًویــرى الباحــث أن مــن وظــائف االتجاهــات أنهــا تتــضح جلیــا فــي ســلوك الفــرد وأفعالــه وأقوالــه 
كمــا أنهــا تمكــن الفــرد مــن اتخــاذ القــرارات المناســبة فــي ، وتعاملــه مــع اآلخــرین فــي البیئــة االجتماعیــة

     .ره وآرائهالمواقف الحیاتیة المختلفة وتعطیه القدرة في الدفاع عن أفكا

v طرق قیاس االتجاهات:  
هنــاك طــرق عــدة لقیــاس ، یعــد قیــاس االتجاهــات مــن أصــعب موضــوعات القیــاس النفــسي وأهمهــا

  :االتجاهات ومن أشهرها 

ً هي مـن أكثـر األسـالیب اسـتخداما لقیـاس االتجاهـات ویتكـون مقیـاس لیكـرت :طریقة لیكرت .1
اهــات نحــو موضــوع معــین ویطلــب مــن مــن مجموعــة مــن العبــارات الغــرض منهــا قیــاس االتج

، غیـر متأكـد، موافـق، موافق تماما: المستجیبین االستجابة لكل عبارة بأحد االستجابات التالیة
، وتعطـــى كــل اســـتجابة مــن هـــذه االســتجابات قیمـــة عددیـــة، غیــر موافـــق بــالمرة، غیــر موافـــق

ر المجمــوع عــن ویعبــ، ونحــصل علــى درجــة المقیــاس بجمــع اســتجابات الفــرد لعبــارات المقیــاس
 )351: 1998، أبو عالم. ( اتجاه الفرد نحو موضوع االتجاه

 تقــوم هــذه الطریقــة علــى المقارنــة بــین مثیــرین أو شــیئین لبیــان أیهمــا أشــد :طریقــة ثرســتون .2
والــشيء ) 1(+وفــي هـذه الطریقــة یعطـى الـشيء الــذي یفـضله علــى اآلخـر ، وأقـوى أو أفـضل
مقارنــة بــین الــشيء ونفــسه ال تجــرى المقارنــة بوضــع أمــا فــي حالــة ال، )1-(الــذي ال یفــضله 

 .وتكون درجة الفرد على هذا المقیاس هي الدرجات الوسطى للجمل التي اختارها، )-(

)                                               35: 2003، المصري (
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هـدفت هـذه الطریقـة إلـى قیـاس العالقـات االجتماعیـة بـین األشــخاص : طریقـة بوركـاردوس .3
، وقـــد افتــــرض مــــسطرة للتقبــــل االجتمــــاعي، ومعرفــــة تقــــبلهم للقومیــــات األخــــرى، والجماعـــات

وتمثــل الفقــرة الــسابعة ، ت تمثــل الفقــرة األولــى أقــصى حــاالت القبــولوتتكــون مــن ســبعة فقــرا
  ) 124، 123 : 1999الكبیسي والداهري، . (أقصى حاالت الرفض

v أهمیة عملیة قیاس االتجاهات:  
  ):177: 2006(ألهمیة عملیة قیاس االتجاهات استدالالت واضحة كما یراها كمال 

  .السلوكقدرة عملیة قیاس االتجاهات على التنبؤ ب .1
 .قدرة عملیة قیاس االتجاهات على التحقق من مدى صحة الدراسات النظریة .2

الفوائـد العملیـة لقیـاس االتجاهــات تخـدم میـادین التربیـة والتعلــیم والـصحة والـصناعة واإلعــالم  .3
 . وغیر ذلك

، ویـرى الباحــث أن أهمیتهـا تكمــن فـي أنهــا تكـشف عــن اتجاهـات األفــراد نحـو موضــوع معــین
  . زیز هذا االتجاه أو العمل على انطفائهمن أجل تع

v أسالیب تغییر وتعدیل االتجاهات  
، 99: 2010(إن أســالیب وطرائــق تغییــر االتجاهــات كثیــرة ومــن أهمهــا كمــا یراهــا العمیــان

  :منها) 100
القیــام بعملیــة تخطــیط وتنظــیم البــرامج التدریبیــة الهادفــة إلــى تغییــر اتجاهــات األفــراد العــاملین  .1

  .یع معینةحیال مواض
، القیام بعملیات اتصال بشكل مخطط ومنظم سواء كانـت هـذه االتـصاالت فردیـة أو جماعیـة .2

 .وغیرها من طرق االتصال، شفهیة أو مكتوبة

القیــــام بــــصیاغة اســــتراتیجیة ترویحیــــة مناســــبة بحیــــث تقــــوم علــــى مــــنهج واضــــح لالتجاهــــات  .3
 .الحالیة وألهداف التغییر

البیئـة الثقافیـة المحیطـة باألشـخاص المعینـین بـشكل مخطـط القیام بعملیة تغییر فـي عناصـر  .4
 .بحیث تؤدي إلى إثارة قدرتهم الحسیة

أن هنـــاك بعـــض العوامـــل التـــي تـــسهل عملیـــة تغییـــر االتجاهـــات ) 176: 2006(ویـــضیف كمـــال 
  .ومنها
  .ًأن یكون االتجاه ضعیفا وغیر ثابت .5
 .د إحداهاأن تكون هناك عدة اتجاهات متساویة في القوة، یختار الفر .6
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 .عدم وضوح االتجاه .7

 .ًأن یكون االتجاه سطحیا .8

 .وجود مؤثرات مقاومة لالتجاه .9

بأن هنـاك عوامـل أخـرى تجعـل عملیـة تغییـر االتجاهـات صـعبة ومـن ) 176 : 2006(ویذكر كمال 
  :هذه العوامل

ًأن یكون االتجاه ثابتا وقویا .1 ً.  
 .ًأن یكون االتجاه واضحا للفرد .2

 .ً جداًأن یكون االتجاه عمیقا .3

ویرى الباحث أن تغییر وتعدیل االتجاهات أمـر صـعب وفـي غایـة التعقیـد ألن االتجـاه یكـون 
، عبر مراحل وعملیات رسـخت فـي ذهـن الفـرد وتـتحكم فـي خـط سـیر الفـرد وتعاملـه مـع مـن یحـیط بـه

ع وال نـستطی، كمـا أن عملیـة التغییـر بطیئـة ألنهـا تتعامـل مـع مكونـات معرفیـة ووجدانیـة غیـر ملموسـة
  .   تحدیدها بصورة مباشرة ویمكن أن نستدل علیها من خالل المقاییس

ٕوانمــا یجـــب أن تكــون ضـــمن ، كمــا أن تعــدیل االتجاهـــات ال تــتم بـــصورة عفویــة أو عـــشوائیة
  .  منهجیة واضحة ألن االتجاه أصبح من شخصیة الفرد

v  سمات االتجاهات التربویة في المجتمع اإلسالمي.  
ســـمات االتجاهـــات التربویـــة فـــي المجتمـــع اإلســـالمي  )483، 480:د ت( لقـــد ذكـــر ســـلیمان

  :وهي
ًفاالتجاه العـام فـي تربیـة المـسلم أن یتخـذ مـن الـدین هادیـا فـي حیاتـه الـدنیا  :اإلسالم دین ودنیا .1

  .  ًوسبیال آلخرته حیث الثواب أو العقاب ثم الحیاة األبدیة، واإلنتاج، والعمل، حیث العبادة

حرص اإلسالم على أن یكفل توفیر العلم والتعلیم لكل من الفتى  :لمةالعلم للمسلم والمس .2
ٕوان ، وطلب العلم فضیلة یتحلى بها المسلم والمسلمة، باعتبارهما عنصري المجتمع، والفتاة

إال أن اإلسالم ال یفرق في حثه على العلم بین الرجل ، كان لكل منهما دوره االجتماعي
ء والفقراء مما یؤكد دیمقراطیة اإلسالم في النظر إلى التعلیم ویستوي في ذلك األغنیا، والمرأة

 ﴿: لقوله تعالى           ﴾) 1: العلق.( 
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ْعـن: ومن األحادیـث الـشریفة َِأنـس َ ِبـن َ ٍمالـك رضـي اهللا عنـه ْ ِ َقـال َ َقـال: َ ُرسـول َ ُ ِاللـه َ َّ   " : ُطلـب ََ
َالعلـــم فریـــضة علـــ َ ٌَ َِ ِ ْ َى كـــل مـــسلم، وواضـــع العلـــم عنـــد غیـــر َأهلـــه كمقلـــد الخنـــازیر الجـــوهر واللؤلـــؤ ِْ ُ ْ ُّْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ ُ ُ َُ ْْ َ ْ ْ ْ ِْ ِ َِ َْ َ َ ِّْ ِ ٍَ َ ُِّ

َوالذهب  َ َّ   )81: 224ح، 1ج، سنن ابن ماجه(." َ

وسیرة عطرة ، ًوأقواال مأثورة،  الدین اإلسالمي لیس نصوص محكمة:اقتران العلم بالعمل .3
فالقول ال بد أن یصحبه ، متناسقة بكل أبعادها ومجاالتها، حیاة منظمةبل إطار عام ل، فحسب
والنصح ، والتوجیه إلى ممارسة، والتخطیط یتحول إلى تنفیذ، والنظریة تترجم إلى تطبیق، عمل

، والعمل في نظر اإلسالم عبادة، واألسوة الحسنة تكون بالسلوك، یكون بالقدوة الصالحة
  .وتوظیف العلم لصالح المجتمع

والفكر الناضج لطبیعة التربیة ، إن الفهم الواعي :التربیة من أجل الحیاة المعاصرة .4
، اإلسالمیة یؤكد أن المجتمع اإلسالمي مجتمع متفتح على غیره من المجتمعات والثقافات

فال یمكن عزله ، ویستفید من علوم وثقافات اآلخرین، ویدعو إلى التعاون الداخلي والخارجي
واإلسالم یدعو ، أو القوقعة حول الذات في مجتمع مغلق،  اإلنسانیة المعاصرةعن المجتمعات

دون أن یفقد المجتمع ، إلى التعارف والتعاون واإلفادة من خبرات األمم والشعوب األخرى
كما أن التربیة اإلسالمیة ، أو أن تذوب في مجتمعات أخري، اإلسالمي شخصیته الممیزة

فهي تدعوهم إلى ،  بما یتناسب وحیاة المسلمین في عصرهمتهدف إلى التجدید واالبتكار
، والنظر بعین البصیرة النافذة إلى متطلبات مجتمعهم، االجتهاد والتفكیر المستمر فیما ینفعهم

 .وما تقتضیه مستحدثات العصر وما یقدمه العلم من جدید

، م فروق متباینةوبینه، إن األفراد والجماعات لهم صفات مشتركة :احترام قدرات اإلنسان .5
والتمییز ، واالعتماد على النفس، هه إلى تحمل المسئولیةیفالبد من احترام قدرات اإلنسان وتوج

بما وهبه اهللا من ، واإلنسان هو الذي یوجه الحیاة من حوله، والنافع والضار، بین الخیر والشر
  .فع مجتمعهٕواإلسالم یدعو إلى تحكیم العقل واعمال الفكر فیما ینفعه وین، بصیرة

v المبادئ الرئیسیة التجاهات التربیة اإلسالمیة في مجال التعلیم  
  :وهي)484:د ت(التجاهات التربیة اإلسالمیة في مجال التعلیم مبادئ رئیسیة كما ذكرها سلیمان 

  .التوجیه التربوي المناسب لكل فرد .1
 .مراعاة الفروق الفردیة في التعلیم .2

 .لمیولمراعاة االستعدادات الفطریة وا .3
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 .التربیة الخلقیة والتكامل في شخصیة الفرد .4

 . مع مراحل نموهمالتدرج في تربیة النشئ .5

 .االعتماد على النفس وتحمل المسئولیة .6

 . للدین والدنیا، االهتمام بالنواحي النفعیة .7

 .الحریة والدیمقراطیة في التعلیم .8

 .الدعوة للعلم والتعلیم مدى الحیاة .9

  .ة في طلب العلمالمساواة بین الفتى والفتا .10

  وطرائق تدریسها التربیة اإلسالمیة: المحور الخامس

  مفهوم التربیة اإلسالمیة
  )اإلسالمیة(و) التربیة(تتكون التربیة اإلسالمیة من كلمتین هما 

ًربا الشيء یربو ربوا ورباء :التربیة في اللغة      .نمیته: وأربیته. زاد ونما: ً
  )304: 14مج: د ت، لسان العرب(

   :ًطالحااص
عملیــة مقــصودة تهــدف إلــى إعــداد الفــرد وتنــشئته : " بأنهــا) 448: 2010(یعرفهــا العیاصــرة 

وتنمیــة جوانــب شخــصیته جمیعهــا إلحــداث تكیــف بینــه وبــین البیئــة التــي یعــیش فیهــا، ولتمكینــه مــن 
  ".تحقیق الغایة الوجودیة التي خلق من أجلها 

تكیـف أو تفاعـل بـین الفـرد وبیئتـه التـي یعـیش عملیـة : " بأنهـا) 21: 2004(ویعرفها الجالد 
، والبیئـة االجتماعیـة ومظاهرهـا، وعملیة التكیف أو التفاعل هذه تعني تكیف مع البیئـة الطبیعیـة، فیها

  ".وال نهایة لها إال بانتهاء الحیاة ، وهي عملیة طویلة األمد

ٕومـات معینـة وانتـاج برنامج منظم ومـصمم لتقـدیم معل: " بأنها) 54: 2000(ویعرفها مجاور 
  ". مهارات وقیم واتجاهات وأنماط من السلوك مرغوب فیها على مستوى الفرد أو الجماعة 

  .ویرى الباحث أن التربیة عملیة منظمة إلعداد الفرد حتى یتكیف مع البیئة 
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   :اإلسالم في اللغة
  .   بمعنى إظهار الخضوع والعبودیة هللا سبحانه وتعالى، ًمن أسلم یسلم إسالما

  )293: 12مج: د ت، لسان العرب(

   :ًاصطالحا
:   مـنكـل مـا أنـزل اهللا تعـالى علـى نبیـه محمـد : " بأنـه) 448: 2010( العیاصرة یعرفه
، وعالقـة اإلنـسان باإلنـسان، لتنظیم عالقة اإلنسان بخالقه، ومعامالت، أخالق وعبادة، عقیدة وأحكام

  " . وعالقة اإلنسان بالكون 

: من مجموع ما أنزله اهللا تعالى على :  " بأنه) 33: 2003(ة وعیدویعرفه الخوالد
  " .أحكام العقیدة واألخالق والعبادات والمعامالت وقد أمره اهللا تعالى بتبلیغها إلى الناس 

ویـــرى الباحـــث أن اإلســـالم هــــو المـــنهج الربـــاني الـــذي أنزلــــه اهللا تبـــارك وتعـــالى لیهتـــدي بــــه 
  .  في حیاته حتى ینال سعادة الدنیا واآلخرةویسیر وفقه، اإلنسان إلى ربه

  : التربیة اإلسالمیة

عملیــة تنـــشئة إســالمیة تمكــن الفــرد المــسلم، مـــن : " بأنهــا) 450: 2010(یعرفهــا العیاصــرة 
تحقیق أهداف اإلسالم، وعلى رأسها عبادة اهللا، وعمارة األرض، مراعیة الـشمول والتكامـل فهـي تربیـة 

خصیة  اإلنـسانیة، لترقـي هـذه الشخـصیة إلـى مـستوى یمكنهـا مـن تطبیـق تسعى إلى تنمیة جوانب الش
  ".         اإلسالم في المجتمع بما یكفل ازدهار الدنیا، وسعادة اآلخرة 

عملیــة تفاعــل بــین الفــرد والبیئــة االجتماعیــة : " بأنهــا) 33: 2003(ویعرفهــا الخوالــدة وعیــد 
بهـدف بنـاء الشخـصیة اإلنـسانیة المـسلمة المتكاملـة المحیطة بـه مستـضیئة بنـور الـشریعة اإلسـالمیة، 

  ".في جوانبها كلها، وبطریقة متوازنة 

نظــام مــن الحقــائق والمعــاییر والقــیم : " بأنهــا) 10: 2003(وتعرفهــا جامعــة القــدس المفتوحــة 
والمعــارف والخبــرات اإلنــسانیة المتغیــرة النامیــة التــي تهــدف إلــى إیجــاد الشخــصیة اإلســالمیة ، الثابتــة

  " . وعمارة األرض وفق منهج اهللا تعالى ، التي تعمل في إطار اجتماعي لترقیة الحیاة، المهتدیة

ویـرى الباحـث أن التربیـة اإلسـالمیة هـي نظـام كامــل وشـامل مـن الحقـائق والقـیم لتنـشئه الفــرد 
  .       هاالمتمثل في الشخصیة اإلسالمیة من جمیع جوانب، تنشئة إسالمیة وفق منهج اهللا تبارك وتعالى
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  :  أهمیة تدریس التربیة اإلسالمیة
: 2004(تتمثل أهمیـة تـدریس التربیـة اإلسـالمیة للفـرد فـي القـضایا الرئیـسة كمـا یراهـا الجـالد 

  :وهي) 68 ،64
 .تكوین الشخصیة اإلسالمیة وتنمیة جوانبها العقلیة والجسدیة والنفسیة .1

ًه من فهم اإلسالم فهما صحیحاتزوید المتعلم بالعلوم الشرعیة الضروریة التي تمكن .2 ومن      ، ً
 .أداء عباداته ومعامالته وفق شریعة اإلسالم

  .    االهتمام ببناء منظومة الفرد القیمیة واألخالقیة .3

  :األهداف العامة لمنهاج التربیة اإلسالمیة
ة لمنهاج لقد تم تحدید األهداف العامة لمنهاج التربیة اإلسالمیة من خالل الخطوط العریض       

  : وهي كالتالي) 11، 10: 1997(التربیة اإلسالمیة 
ًتعمیق إیمان المتعلمین بعقیدتهم اإلسالمیة ومبادئها وقیمها، وانسجام سلوكهم معها قوال  .1

 .ًوعمال

 .واجتناب نواهیه، توثیق صلة الطالب باهللا مما یدفعه إلى االلتزام بأوامره .2
، مما یعمل على تعمیق إیمانه بربه، نسان والحیاةتعریف الطالب بنظرة اإلسالم للكون واإل .3

 .والسیر على هدى اإلسالم
تكفل للجمیع األمن ، توعیة الطالب بأن رسالة اإلسالم رسالة حضاریة إنسانیة راقیة .4

 .ٕوالسعادة واصالح شؤون الحیاة
 بقیمه والمعتز، والمتمسك بشریعته، المؤمن بعقیدته، إیجاد المسلم الصالح الواثق بربه ودینه .5

 .وأخالقه
ًوالتمسك به تالوة وحفظا وتفسیرا ومنهجا، واالقتداء ، توطید صلة الطالب بالقرآن الكریم .6 ً ً ً

 .وترسیخ محبته لهما في قلبه ووجدانه،  والسیر على نهجهبالرسول 
وأن رضا اهللا ال ، تبصیر الطالب بأن اإلیمان الحق ال یكون بالقول المجرد دون العمل .7

 . إال بالتضحیة في سبیلهیناله اإلنسان

ًوقوف الطالب على تاریخ اإلسالم والمسلمین المتضمن وجود الحیاة المختلفة سیاسیا  .8
ًوعسكریا وحضاریا  .واالقتداء واالعتبار ومعرفة مدى إسهام ذلك في الحضارة العالمیة، ً

ل حمایة    فهو وسیلة لغایة شریفة ونبیلة من أج، إدراك الطالب أهمیة الجهاد في سبیل اهللا .9
وتأمین الحریة الحقیقیة ، الدین والوطن والمقدسات، ودرء المفاسد والشرور عن المسلمین

 .لإلنسان
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تعریف الطالب ببعض علوم اإلسالم وفي طلیعتها الفقه وأصوله، والذي یكسبه قدرة في  .10
 .طوأداء العبادات اإلسالمیة دون تردد أو تفری، معرفة األحكام الشرعیة وااللتزام بها

ًتكوین اتجاه إیجابي عند الطالب نحو التدین وااللتزام باإلسالم عقیدة وشریعة وأخالقا .11 ً ً. 
توعیة الطالب بقضایا العالم اإلسالمي وما یجتاح المسلمین من هموم ومشكالت وما  .12

 .یواجهه من ظلم وعدوان
ور تبصیر الطالب بعمق الصلة بین حقائق العلم واإلیمان وما یتمخض عن ذلك من تط .13

 .ایجابي للمجتمعات
وما یحیط بها من ظواهر الكید ، توعیة الطالب توعیة متمیزة بقضیة فلسطین وبقدسیتها .14

 .والطغیان وما حاق بأهلها من تشرد وضیاع

تقدیر الطالب لقدسیة فلسطین ومكانتها في اإلسالم وما یترتب على ذلك من واجب  .15
ن اإلسالمي قادر على مواجهة المستجدات واالقتناع بأن الدی، الحفاظ علیها والدفاع عنها

 .كما أن مبادئه ونظمه صالحة لكل زمان ومكان، في كل عصر وكل جیل

تنبیه الطالب إلى ما یدعو إلیه اإلسالم من المحافظة على البیئة ونظافتها وحمایتها،  .16
 .ٕوالى المحافظة على صحة الجسم وسالمته

  :میة تدریس التربیة اإلسالطرائقمن أشهر  :ًثانیا

  :طریقة المناقشة .1
أنــشطة تعلیمیــة تعلمیــة تقــوم علــى المحادثــة "  :نهــابأ )53 : 2005 (مرعــي والحیلــةیعرفهــا 

 ویكــون الــدور األول فیهــا للمعلــم الــذي یحــرص ،التــي یتبعهــا المعلــم مــع طالبــه حــول موضــوع الــدرس
ـــة ربـــط المـــادة یـــصال المعلومـــات إلـــى الطلبـــة بطریقـــة الـــشرح والتلقـــین وطـــرح األســـئلة ومحإعلـــى  اول

المتعلمـــة قــــدر اإلمكـــان للخــــروج بخالصـــة أو تعمــــیم للمـــادة التعلیمیــــة وتطبیقهـــا علــــى أمثلـــة منتمیــــة 
   ".ًأحیانا

فرصــة تعلیمیــة یتــاح مــن خاللهــا : "  بأنهــا)23 : 1999 ( جامعــة القــدس المفتوحــةوتعرفهــا
ســلوب إ حــول موضــوع معــین بتفــاقاراء واألفكــار والخبــرات للوصــول إلــى المجــال للمتعلمــین تبــادل اآل

    ".حواري منظم یقوده المعلم أو أحد المتعلمین

ٕویرى الباحث أن هذه الطریقة تتخذ لإلقناع واقامة الدلیل وكشف الغموض كما أن القرآن 
  ﴿: الكریم حافل بالمحاورات كقوله تعالى                   
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                   ﴾ . )78_ 69: الشعراء(   

  ):91: 2005 (وآخرونالزعانین  كما یذكرها من ممیزات طریقة المناقشة
 .تنمي التفاعل والتواصل بین الطالب والمعلم والمادة العلمیة .1
 .الطالبتنمي عملیة التفكیر اإلبداعي عند  .2
 .یكون فیها نوع من التسلیة وجذب االنتباه طیلة الدرس .3
 للمراجعــــة والـــربط بــــین الـــدروس ومتابعــــة الـــدروس الجدیــــدة وتعزیــــز تهیـــئ الفرصــــة للتالمیـــذ .4

 . تعلمها
  : )24: 1999(جامعة القدس المفتوحة وتضیف 

 .مساعدة المتعلمین على العمل الجماعي بروح الفریق لحل مشكالتهم .5
 .ًتوفر للمعلم مجاال إلجراء التغذیة الراجعة .6
 . تمس حیاتهم إثارة اهتمام المتعلمین للموضوعات الجدیدة التي .7

  ):373: 2003( ویضیف الخوالدة وعید 
ــــادة درجــــة اإلتقــــان للمعــــارف والمهــــارات والخبــــرات المخطــــط لهــــا .8 بــــالتحقیق فیهــــا وعــــدم ، زی

 .االستسالم لها إال بعد االقتناع والتثبت
  . مساعدة المتعلم إلظهار قدراته العقالنیة في التفكیر المنطقي والتعبیر عن آرائه وأفكاره .9

  :م باالكتشاف التعل .2
الــسعي إلـــى التوصــل إلـــى معرفـــة : "  بأنهـــا)231: 1996 ( جامعـــة القــدس المفتوحـــةتعرفهــا

  " الحقائق والمعلومات حول ظاهرة أو مشكلة ما عن طریق التفكیر واستخدام تعیینات البحث العلمي

ي  تـرك الطالـب بالتوصـل إلـى علـ التـي تقـومالطریقـة: "  بأنهـا)231: 1999(زقوت  یعرفهاو
  " . أو بتوجیه من المعلمًخبرات جدیدة أو معلومات أو اكتساب مهارات خاصة منفردا

  :)21: 2004عفانة والخزندار، ( كما یذكرهامن ممیزات التعلم باالكتشاف 
  .حفظ الذاكرة وذلك من خالل ترابط وتكامل المعرفة العلمیة .1
 .تزوید التالمیذ بقوة وطاقة عقلیة .2
 ).حث العلميالب(تعلم فنون االكتشاف  .3
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 .یزید من دافعیة المتعلم ألن التعلم یتحول إلى تعلم من أجل االستمتاع العقلي .4
 . تؤدي إلى الفهم الحدسي الذي یزید من ثقتهم بأنفسهم واعتمادهم على االكتشاف .5

 :)49: 1999(ویضیف زقوت 
  .تكسر حاجز الخوف والخجل  .6
  . الصبرىتعود المتعلم عل .7

  ):تى التمكنح(إلتقان باطریقة التعلم  .3
یقوم هذا التعلم على إتاحـة الفرصـة لكـل مـتعلم للـسیر فـي تعلمـه بـسرعته الخاصـة كمـا یركـز 

إن جمیـع الطلبـة .  على إعطاء الوقت الكافي لكل متعلم كـي یـتمكن مـن إنجـاز المهمـة المـراد إتقانهـا
  .متساوون في نتائجهم وجمیعهم یمكن أن یصلوا إلى درجة إتقان التعلم

   )282 :2007، حةقدس المفتوجامعة ال(

هــو التأكــد مــن اســتیعاب الطالــب للموضــوع أو المهــام الدراســیة الحالیــة قبــل االنتقــال للمهمــة 
التالیــة ویهــدف هــذا الــتعلم إلــى رفــع كفایــة كــل طالــب فــي الوصــول إلــى أعلــى المــستویات التحــصیلیة 

  )18 :1996، جامعة القدس المفتوحة (.حسب قدراته

  ):300: 2007(كما تذكرها جامعة القدس المفتوحةإلتقان با من ممیزات التعلم
  . لمزید من بذل الجهد والتعلمهمتحسین اتجاهات الطلبة ودفع .1
 .تقلیل التنافس والمقارنات بین الطلبة والتخفیف من إثارة السلبیة  .2
 .إتاحة الفرصة ألكبر عدد من الطالب كي یتعلموا بمستوى أرفع .3
 .ي االرتقاء بالمستوى التحصیل .4

 ):143: 1996(وتضیف جامعة القدس المفتوحة 
 .مراعاة الفروق الفردیة .5
 .لتغذیة الراجعةباتزوید المعلم والطالب  .6
  .تحقیقه لتأكید التعلم وانتقال أثر التدریب .7

  :طریقة القصة .4
مجموعـة مـن اإلجـراءات التفـصیلیة الخاصـة التـي : " بأنهـا) 571: 2010(یعرفها العصایرة 

 عـــرض مواقـــف وتجـــارب وأعمـــال األشـــخاص موضـــوع الـــدرس باســـتثارة العواطـــف یتبعهـــا المعلـــم فـــي
  " . واستمالة القلوب؛ لقبولها واإلقتداء بها أو رفضها واإلعراض عنها 
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وســـــیلة إدراكیـــــة شـــــیقة، یـــــستخدمها المعلـــــم لتـــــصویر :" بأنهـــــا) 188: 2000(تعرفهـــــا دروزة 
حسن أو خلق قویم، كمـا أنهـا عبـارة عـن سـرد الحوادث أو تجسید المبادئ أو قد تستخدم لتعلیم اتجاه 

الحقائق والمعلومات بقالب لفظي أو تمثیلي، بحیث یكون لهـا مقدمـة وعـرض وخاتمـة وتتنـوع القـصة، 
   ".فمنها القصة الخرافیة والقصة التاریخیة والقصة المترابطة وغیر المترابطة

ممـا ، ههم وتثیـر شـوقهمیقبل الطلبة على سماع القـصص ألنهـا توافـق میـولهم وتجلـب انتبـا
كمـــا أن القـــرآن الكـــریم زاخـــر بهـــذه ، وتنمـــي فـــیهم روح التعـــاون والجـــرأة، تزیـــد قـــدرتهم علـــى التفكیـــر

و القـــصص فـــي القـــرآن الكـــریم تعتبـــر أعظـــم ، القـــصص لمـــا لهـــا مـــن تـــأثیر ســـاحر علـــى القلـــوب 
لتتــشرب ، بــسماعهاوهـي خیــر مــا یقدمــه المعلـم لطلبتــه لیــستمتعوا ، القـصص التــي عرفتهــا اإلنــسانیة

  )121: 2001، دبور والخطیب. (صادقةنفوسهم المبادئ السلیمة واألخالق الحمیدة و العبر ال
  ﴿ :لقوله تعالى                       

           ﴾.) 3: یوسف(  

  ):575: 2010( كما یذكرها العیاصرة من ممیزات طریقة القصة
  .ٕإكساب الطلبة الحقائق والمفاهیم واصدار األحكام على المواقف .1
 .تنمي خیال الطالب وتهذب وجدانه .2
 .تسهم في بناء القیم واالتجاهات اإلیجابیة بدرجة أكبر من غیرها .3
 .حةتنمیة المیول نحو القراءة والقدوة الصال .4
 .تسهم القصة في نقل المعرفة والحقیقة بطریقة تصل إلى القلب .5
 .تقویة الحافظة عند المتعلم .6
  .تنمي األهداف الوجدانیة االنفعالیة .7

  :طریقة حل المشكالت  .5
، عبـــارة عـــن هـــدف ینـــدفع المـــتعلم للوصـــول إلیـــة: "  بأنهـــا) 102: 2005( یعرفهـــا حمـــدان 

ٕواذا اســـتطاع التغلـــب علـــى هـــذه ، لوصـــول إلـــى هـــذا الهـــدفًولكنــه یواجـــه عوائقـــا وموانـــع تمنعـــه مـــن ا
  ".العوائق والموانع فإنه یتوصل إلى حل المشكلة 

 إلـــــي تـــــدریب  التـــــي تهــــدفالطریقــــة: "  بأنهـــــا)178:2000 ( الحـــــصري والعنیــــزيویعرفهــــا 
نهــا تهــدف إلــي أكمــا ،المتعلمــین علــي مواجهــة المــشكالت التــي یتعرضــون لهــا فــي مــواقفهم الحیاتیــة 

   ".یة مهاراتهم التفكیریة في اتخاذ القرارات بشأن هذه المشكالتتنم
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، ُالمشكلة التي تثیر انتباه المتعلم وتوجـد لدیـه الـدوافع: " بأنها) 45: 2000( ویعرفها مجاور
كمـا أن الموقـف الـذي یواجـه المـتعلم هـو مـدى صـعوبة ، فهو یبتكر الحلول ویوجه عملیاته نحو حلهـا

فقـد تـأتي مـن ، وتـأتي المـشكلة للمـتعلم مـن أكثـر مـن مـصدر، إیجاد الحلول لهاالمشكلة أو رغبته في 
وتـأتي كـذلك مـن ، ًأو مـن المعلـم عنـدما یثیـر سـؤاال، خالل المتعلم نفـسه مـن حـب اسـتطالعه ورغبتـه

  ".المواقف االجتماعیة 

  ):103: 2005(كما یذكرها حمدان من ممیزات طریقة حل المشكالت 
 .ي وتثیر التفكیر المنطقيتزید من النشاط العقل .1
 .توجد عند الطلبة قدرات عقلیة من مستویات علیا مثل التحلیل والتركیب والبحث .2
 .تساعد الطلبة على التفكیر الصحیح والفهم الواعي .3
 .تضع المتعلم موضع العالم أو المكتشف .4
 .تنمي روح التقصي والبحث العلمي لدى الطالب .5
 .اطه الذاتي لتقدیم حلول للمشكلة العلمیة المطروحةتتضمن اعتماد الفرد المتعلم على نش .6
 .ٕتنمیة روح العمل الجماعي واقامة عالقات اجتماعیة بین الطالب .7
 .تدریب الطالب على مواجهة مشكالت الحیاة الواقعیة .8
  .د المتعلمین واكتشاف معارف جدیدةتنظم عملیة التفكیر عن .9

  :طریقة التعلم بالحاسوب .6
ـــــي  نظـــــام متكامـــــل یتـــــضمن مجموعـــــة مـــــن العناصـــــر : " بأنهـــــا) 217: 2003(یعرفهـــــا عل

ًالمترابطة تبادلیا والمتكاملة وظیفیا، لتحقیق أهداف محددة ویمثل ً:  
أحــد هــذه العناصــر، والبــرامج فهــي  األجهــزة والمعــدات التــي یتكــون منهــا الحاســوب :العنــصر األول 

  .التي تستخدم في األجهزة 
  . الممثل بالعالقة القائمة بین اآللة واإلنسان  یمثل العنصر البشري،:العنصر الثاني 
 الممثل بالعالقة القائمة بین اآللة واإلنسان و الحاسوب علـى هـذا األسـاس هـو أحـد :العنصر الثالث 

وســـائط التواصـــل التـــي تـــوفر لإلنـــسان فرصـــة التفاعـــل مـــع إمكانـــات اآللـــة مـــن اســـتقبال المعلومـــات، 
    ".سرعة فائقةوتخزینها والحصول على نتائج دقیقة وب

  ):112: 2005(كما یذكرها حمدان من ممیزات التعلم بالحاسوب 
لــیس لهـــا زمـــان ومكـــان محــددین حیـــث یـــستطیع الطالـــب الحــصول علـــى البرنـــامج ومـــشاهدته  .1

  .والتعلم من خالله في أي مكان أو زمان
 . یتعلم الطالب حسب قدراته العقلیة وسرعته .2
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ن محددة فیستطیع الفـرد الـتعلم بهـذه الطریقـة مهمـا كـان ال یقتصر التعلم بهذه الطریقة على س .3
 .عمره

 .یمكن أن یصل الطالب إلى التعلم بهذه الطریقة عن طریق اإلنترنت .4
 .تطور هذه الطریقة المهارات الحاسوبیة والتكنولوجیة للطالب .5
  .تساعد على إتقان المتعلم لما تقدمه من تغذیة راجعة .6
 .تراعي الفروق الفردیة .7

  : شروع طریقة الم .7
مجموعة من األنشطة والفعالیات : "  بأنها)55: 1999( جامعة القدس المفتوحة تعرفها

نجاز مهمة محددة في فترة  زمنیة محددة ویطبق المتعلمون خاللها إالمنظمة التي یترتب علیها 
كتسابها مجموعة الخبرات التعلیمیة المتواجدة لدیهم المعرفیة واالنفعالیة والنفس حركیة والتي تم ا

   ". مسبقا

 وضـــــع المنــــاهج علـــــي صـــــورة : "  بأنهـــــا)213: 1996( جامعـــــة القـــــدس المفتوحــــة تعرفهــــا
  ".مشروعات غرضیه أو قصدیه متصلة بحیاة الطلبة ومنبثقة من حاجاتهم ورغباتهم 

یقــوم المعلــم بــاقتراح مــشاریع مختلفــة ویطلــب مــن الطــالب بــأن ) 192: 2000(وتــرى دروزة 
قـد یكـون المـشروع بحـث ، مشتركة االشتراك فـي مـشروع ثـم إنجـازه فـي وقـت محـددذوي االهتمامات ال

تحضیر وسیلة تعلیمیـة أو وضـع برنـامج للحاسـوب التعلیمـي  علمي أو تجربة علمیة أو بناء جدار أو
  .  إلي غیر ذلك من المشاریع التي تتطلب العمل الجماعي

  :)83:2005مرعي والحیلة،كما یذكرها من ممیزات طریقة المشروع 
 .تنمي طریقة المشروع عند الطلبة روح العمل الجماعي والتعاوني .1
 .اختیار المشروع برغبة الطالب .2
 . تعد من طرائق التدریس التي تشجع علي تفرید التعلم .3
 .مراعاة الفروق الفردیة بین المتعلمین .4
 .علمالمتعلم هو محور العملیة العلمیة فهو الذي یختار المشروع وینفذه بإشراف الم .5
 . تعمل علي إعداد الطالب وتهیئته للحیاة خارج المدرسة .6
 .تنمي عند الطالب الثقة بالنفس وحب العمل وتشجعه علي اإلبداع وتحمل المسئولیة .7
 .تكسب الطالب خبرة علمیة مباشرة  .8
 .ساعد علي التعلم التطبیقي الواقعيی: بأنه) 193: 2000 (دروزةوترى  .9
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   :طریقة العصف الذهني .8
ٕ تولیـــد وانتـــاج أفكـــار وآراء إبداعیـــة مـــن األفـــراد : "بأنهـــا) 603: 2010( العیاصـــرة یعرفهـــا 

 أي وضع الـذهن فـي حالـة ، وتكون هذه األفكار واآلراء جیدة ومفیدة،والمجموعات لحل مشكلة معینة
أو ، مــن اإلثــارة والجاهزیــة للتفكیــر فــي كــل االتجاهـــات لتولیــد أكبــر قــدر مــن األفكــار حــول المـــشكلة

  ."بحیث یتاح للفرد جو من الحریة یسمح بظهور كل اآلراء واألفكارالمطروح وع الموض

 إســلوب تعلیمــي تــدریبي یقــوم  : "بأنهــا) 116: 2006( ویعرفهــا عبــد المــنعم وعبــد الباســط 
على حریة التفكیر ویستخدم من أجل تولیـد أكبـر كـم مـن األفكـار لمعالجـة موضـوع مـن الموضـوعات 

  ". أو المعنیین بالموضوع خالل جلسة قصیرة المفتوحة من المهتمین 

   :)163:2000(  الحصري والعنیزيكما یذكرهاالذهني من ممیزات طریقة العصف 
  . في إشعار المتعلمین بذواتهم و بقیمة أفكارهم تساهم .1
 .قراطیة العملیة التعلیمیة و تولد الحماسة للتعلم متساهم في دی .2
 .تفتح األبواب للجهد الفردي المبدع  .3
 .تشجع علي الطالقة والمثابرة واالستقالل  .4
 .تعطي مجموعات من البدائل المناسبة لحل المشكلة .5

 ):116: 2006(ویضیف عبد المنعم وعبد الباسط 
 .)التقویم، التركیب، التحلیل(استخدام القدرات العقلیة العلیا  .6
 .یساعد على اإلقالل من الخمول الفكري للطلبة .7
 .في إیجاد أفكار جدیدةیشجع أكبر عدد من الطلبة  .8
 .ًیجعل نشاط التعلیم أكثر تمركزا حول الطالب .9

  :طریقة التعلم الذاتي .9
ـــــة  ـــــو جالل ـــــذي یوجـــــه: "  بأنـــــه)38: 2007(یعرفهـــــا أب ـــــتعلم ال ـــــه فـــــي ال ـــــه بذات  الطالـــــب ذات

  ". ًوفقا لمیوله وسرعته الذاتیة، وخصائصه بطریقة مقصودة ومنهجیة منظمةالممارسات التعلیمیة 

  ):39: 2007(كما یذكرها أبو جاللة ت التعلم الذاتي من ممیزا
  .یتعلم الطالب وفق قدراته واستعداداته .1
 .یشارك الطالب في ممارسة النشاطات التعلیمیة حسب میوله واتجاهاته .2
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ًیستطیع الطالـب أن یتحـصل علـى المعرفـة مـن عـدة مـصادر بـدال مـن االقتـصار علـى المعلـم  .3
 .والكتاب المدرسي

 . أن یقوم ذاته فیكتشف مستواه التعلیميیستطیع الطالب .4
  .ًیستطیع الطالب أن یضیف أهدافا جدیدة یستخلصها من فعالیات الموقف التعلیمي .5
  .تساعد المتعلم على اإلبداع .6
  .تساعد على تفجیر طاقات المتعلمین .7

  :طریقة األحداث الجاریة .10
ا التوجیــه وهــذا ومیــزة هــذ. أي اســتغالل حــدث معــین إلعطــاء توجیــه أو تغییــر ســلوك معــین  

ًالتغیر في السلوك أنه یجيء في أعقاب حدث یهـز الـنفس كلهـا هـزا فتكـون أكثـر قابلیـة للتـأثر ویكـون 
ًالتوجیـــه والتغیـــر فـــي الـــسلوك أفعـــل وأعمـــق وأطـــول أمـــدا فـــي التـــأثیر مـــن تلـــك التوجیهـــات والتغیـــرات 

أو ألسـباب خارجـة ، للنـاسواألحـداث إمـا أن تكـون تلقائیـة تحـدث بـسبب التـصرفات الخاصـة . العابرة
ًوامـــا أن تكـــون منظمـــة ومخططـــة مـــسبقا كـــي یمـــر بهـــا الطلبـــة بقـــصد إثـــارة ، عـــن إرادتهـــم وتقـــدیرهم ٕ

كمـا أن اإلسـالم قـام . مشاعرهم وانفعاالتهم حتى یسهل تـشكیله وتغییـر سـلوكهم فـي االتجـاه المرغـوب
د للــذین فتنــتهم غنــائم المعركــة مثــل یــوم أحــ، بتربیــة األمــة اإلســالمیة مــن منــشئها باســتغالل األحــداث

ویـــوم حنـــین عنـــدما اعتـــز المـــسلمون بكثـــرتهم فـــضاقت علـــیهم األرض بمـــا ، فنـــسوا الهـــدف األصـــیل
  ) 351، 349: 2002، مدكور.(فال بد أن یعتز المسلم باهللا عز وجل، رحبت

  :)162 :2001( من ممیزات طریقة األحداث الجاریة كما یذكرها كویدان
  . البحث عن المعلومات من مصادر خارجیةتشجع المتعلمین على .1
 .یتعرف التالمیذ على حقائق ومفاهیم جدیدة لها آثارها القیمة .2

  . تساعد على تقلیل الفجوة بین المناهج وبین التطورات واألحداث في البیئة الخارجیة .3

قـة ویرى الباحث أن على معلم التربیة اإلسالمیة أن یتحلى بالفطنـة والـذكاء فـي اختیـار الطری
وأن ینـــوع فـــي اســـتخدام هـــذه ، بمـــا یحقـــق األهـــداف المرجـــوة، واإلســـلوب المناســـب للموقـــف التعلیمـــي

فیرفــع ، ویبعـد عـنهم الملــل والـضجر، ًالطرائـق واألسـالیب بمــا یـضفي جـوا مــن المتعـة والتـشوق للطلبــة
ًعـا واســتجابة مـن مـستوى اإلتقـان لعملیتــي التعلـیم والـتعلم كلمــا اسـتخدم األسـالیب األحــدث واألكثـر تنو

 .لحاجات الطلبة
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  .تربیة اإلسالمیة في الوطن العربيواقع ال: ًثالثا

v العربي الوطنواقع التربیة اإلسالمیة في : 
وال ، وال ینمــو إال مــن ري أهلــه، مــن الحقــائق الثابتــة أن التربیــة نبــت ال یــصلح إال فــي بیئتــه

ـــــدة فیـــــه لهـــــم إذا فقـــــدت جـــــذوره األصـــــلیة المتـــــصلة بعقیـــــدتهم ـــــراثهم، فائ وحاضـــــرهم ، وماضـــــیهم، وت
ًومستقبلهم؛ والناظر إلى معظم أقطار العالم العربـي یجـد أهلـه یعیـشون واقعـا حیاتیـا مؤلمـا ً ًوأوضـاعا ، ً

ًفـــي أن یلقـــوا جانبـــا مـــن تـــراثهم العقائـــدي ، إجتماعیـــة ال تحقـــق العدالـــة فـــي كثیـــر مـــن جوانـــب حیـــاتهم
مـن الغـرب تـارة ومـن ،  والـشرائع التربویـة وغیـر التربویـةًویستوردون بدال منـه الـنظم والقـوانین، والفكري

 )    15: 2002، مدكور. (الشرق تارة أخرى

وسـنه نبیـه األمـین الـذي ال ینطـق عـن الهـوى ، والتربیة اإلسالمیة تستند إلى كتاب اهللا الكریم  
 وألن هــــذه، لمالهــــا مـــن طــــابع خــــاص متمیــــز عـــن التربیــــات األخــــرى كلهــــا، إن هـــو إال وحــــي یــــوحى

فلـــن یحیطـــوا بـــالنفس البـــشریة ، ومهمـــا بلـــغ واضـــعوها مـــن ذكـــاء وخبـــرة، التربیـــات مـــن صـــنع البـــشر
  )29: 2003، الخوالدة وعید. (ولن یتمكنوا من إشباع حاجیاتها المتطورة والمتجددة، وأسرارها

ًفوضـعوا كتبـا ومؤلفـات متخصـصة فـي التربیـة ، لقد برز عدد من العلمـاء والمـربین المـسلمین  
فلـم .الغزالـي وابـن خلـدون وابـن سـحنون وابـن جماعـة وغیـرهم: من أمثال، میة وأسالیب تدریسهااإلسال

فظهــرت العدیــد مــن المؤلفــات ، ینقطــع اهتمــام العلمــاء والبــاحثین بالتربیــة اإلســالمیة وأســالیب تدریــسها
دیثــة فــي ولــم تواكـب مــا اســتجد مــن تطـورات علمیــة ح، إال أنهــا لــم تهــتم بتأصـیل هــذه األســالیب، فیهـا

باإلضــافة إلــى خلوهــا مــن توظیــف المعــارف والخبــرات المهنیــة فــي مجــال تــدریس ، أســالیب التــدریس
  )20: 2010، العیاصرة. (التربیة اإلسالمیة

یـرى أنهـا فـي حیـرة  وتـردد بـین ، والممعن بالنظر فـي معظـم منـاهج التربیـة فـي العـالم العربـي
وتأخـذ الكثیـر مــن منـاهج الغــرب ،  التربیـة اإلســالمیةفهــي تأخـذ القلیـل مــن مـنهج، األصـالة واالقتبـاس
وال ، والتي ال تتفق في معظمها مـع مقومـات وخـصائص المـنهج اإلسـالمي العـام، وطرائقهم وأسالیبهم

تتفـــق مــــع المقومـــات العقائدیــــة والنفـــسیة واإلجتماعیــــة واإلقتـــصادیة للشخــــصیة اإلســـالمیة والمجتمــــع 
ه األمــة وشــتت شــملها علــى مــدى القــرون األخیــرة فقــد كــان ٕاإلســالمي؛ وان كــان الــزمن قــد مــزق هــذ

، ومـنهج التربیـة اإلسـالمیة بـصفة خاصـة، بـصفة عامـة_ عـز وجـل_السبب هـو البعـد عـن مـنهج اهللا 
والكــــسل العقلــــي والنفــــسي الــــذي أصــــاب المــــسلمین ، ٕوان الجهــــل بطبیعــــة التــــصور اإلســــالمي للكــــون

كـــان الـــسبب فـــي تمزیـــق هـــذه األمـــة ، عـــن الحیـــاةوالتقلیـــد األعمـــى للغـــرب والـــشرق فـــي فـــصل الـــدین 
  )16: 2002، مدكور. (وتدهورها وعدم قدرتها على المشاركة في صنع القرار
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كمــا أظهــرت نتــائج امتحانــات الكفــاءة التــي أجرتهــا وزارة التعلــیم العــالي فــي المملكــة األردنیــة 
هم لفقــرات االختبــار تــدني مــستوى تحــصیل) معلــم صــف(الهاشــمیة فــي الــسنوات الماضــیة علــى طلبــة 

  . المتعلقة بالتربیة اإلسالمیة وأسالیب تدریسها وتدني خبرات الطلبة من المعارف والعلوم الشرعیة
)                    20: 2010، العیاصرة(

v واقع التربیة اإلسالمیة في فلسطین:  
 مــن قداســة ًیتمیــز المجتمــع الفلــسطیني بــسمات وممیــزات خاصــة نظــرا لمــا تتمتــع بــه فلــسطین

كمـــا أن فلـــسطین ال زالـــت تـــرزح تحـــت ، إذ إنهـــا أرض الـــدیانات وملتقـــى الحـــضارات، دینیـــة وتاریخیـــة
ممـا أبـرز مـشكالت جمـة خیمــت بظاللهـا علـى منـاحي الحیــاة ، االحـتالل اإلسـرائیلي عقـود مـن الــزمن

اشــط بــشكل عــام وعلــى التعلــیم بــشكل خــاص؛ ممــا أوجــب أن ینبثــق المنهــاج الفلــسطیني مــن كــل من
بـــل یـــستلزم أن یكـــون مـــن أهدافـــه إحـــداث ، والـــسیاسیة، واالجتماعیـــة، ومـــشاكل المجتمـــع االقتـــصادیة

ـــه فـــي التحـــرر واالســـتقرار  تغییـــرات فـــي المجتمـــع تـــصب فـــي مـــسار تـــصحیح أوضـــاعه وتحقیـــق آمال
  )82: 2011، حمد. (والتطور

   )10-1(إعداد الخطوط العریضة لمنهاج التربیة اإلسالمیة للصفوف 
إعدادها مـن قبـل مخططـي المنهـاج الفلـسطیني الـذین اسـتفادوا مـن خبـرات اآلخـرین حیـث تم 

كمـا وتـم اإلطـالع ، ًالتـي طـورت حـدیثا، تم اإلطالع على منهاج التربیـة اإلسـالمیة فـي الـدول الـشقیقة
  .م 1997فخرجت خطة المنهاج الفلسطیني األول ، على مشروع توحید المناهج

یـة اإلسـالمیة كمـا جـاء فـي الخطـوط العریـضة لمنهـاج التربیـة وقد روعـي فـي منهـاج الترب
  :ما یلي) 3، 2: 1998(اإلسالمیة 

  .أنها منبثقة من عقیدة األمة ونظامها .1
  .یساهم في بناء المرجعیة الشرعیة للطالب وتأصیل الهویة .2
  .یلبي حاجات المجتمع ویحقق طموحاته .3
  .التدرج المنطقي في تقدیم المادة وتنظیمها  .4
  . مبدأ التكامل والشمول بین فروع المادة ومجاالتها المختلفةمراعاة .5
 .الحرص على ربط التربیة اإلسالمیة بحیاة الطالب ومشكالته .6
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   10_1الخطة الدراسیة لمنهاج التربیة اإلسالمیة للصفوف من 
  :10_ 1 من األساسمرحلة التعلیم : ًأوال 

 والجــدول رقــم 10_1مــن المرحلــة األساســیة مــن مقارنــة منهــاج التربیــة اإلســالمیة بالمنــاهج األخــرى 
یبـین عــدد الحــصص األســبوعیة لجمیــع المــواد الدراسـیة والنــسب المئویــة لكــل صــف مــن هــذه ) 2: 2(

  .الصفوف
  )2: 2(الجدول رقم 

عدد الحصص األسبوعیة لجمیع المواد الدراسیة والنسب المئویة لكل صف من مرحلة التعلیم 
  10_ 1 من األساس

  المواد
  فالص
)1(  

  الصف
)2(  

  الصف
)3(  

  الصف
)4(  

  الصف
)5(  

  الصف
)6(  

  الصف
)7(  

  الصف
)8(  

  الصف
)9(  

  الصف
)10(  

  المجموع
  النسبة
  المئویة

  %9.25  30  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  التربیة اإلسالمیة
  %22.23  72  5  7  7  7  7  7  8  8  8  8  اللغة العربیة

  %11.12  36  4  4  4  4  4  4  3  3  3  3  اللغة اإلنجلیزیة
  %11.4  37  5  4  4  4  4  4  3  3  3  3  لوم العامةالع

  %15.5  50  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  الریاضیات
  العلوم االجتماعیة

  والتربیة الوطنیة
2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  26  8%  

  %4.9  16  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  الفنون والحرف
  %4.9  16  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  التربیة الریاضیة 

  %2.8  9  -  1  1  1  1  1  1  1  1  1  النشاط الحر
  %2.8  9  -  1  1  1  1  1  1  1  1  1  التربیة المدنیة

  %3.7  12  2  2  2  2  2  2  -  -  -  -  التكنولوجیا
  %2.5  8  2  2  2  2  -  -  -  -  -  -  مواد اختیاریة
  %0.9  3  3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  الثقافة التقنیة

  %100  324  34  34  34  34  34  34  30  30  30  30  المجموع

أن اللغــة العربیـــة التـــي أخــذت نـــصیب األســد والتـــي بلغـــت ) 2: 2(رقـــم  یالحــظ مـــن الجــدول
و بلـغ نـصیب اللغـة اإلنجلیزیـة ، %15.5وكـذلك بلـغ نـصیب الریاضـیات ، %22.23نسبتها المئویة 

  .%9.25وبلغت نسبة التربیة اإلسالمیة، %11.4وبلغ نصیب العلوم العامة ، 11.12%



 68

فلـذلك یـرى الباحـث ، ها مقارنة بـالمواد األخـرىویرى الباحث أن التربیة اإلسالمیة لم تأخذ حق
ٕواعطائهــا نـــصیبها مــن عـــدد ، ضــرورة أن یعــاد النظـــر فــي إنــصاف التربیـــة اإلســالمیة واالهتمـــام بهــا

  .     الحصص

  : لمنهاج التربیة اإلسالمیة10_ 5مرحلة التعلیم األساسیة العلیا من : ًثانیا
 10_5ن المرحلة األساسیة العلیا من مقارنة أقسام التربیة اإلسالمیة بعضها ببعض م

والنسب المئویة  لكل ، یبین عدد الحصص السنویة لمنهاج التربیة اإلسالمیة) 2: 3(والجدول رقم 
  قسم من أقسام التربیة اإلسالمیة 

  )2: 3(الجدول رقم 
عدد الحصص السنویة ألقسام التربیة اإلسالمیة والنسب المئویة لكل صف من مرحلة التعلیم 

  10_ 5ساسیة العلیا من األ
  الصف  المادة

)5(  
  الصف

)6(  
  الصف

)7(  
  الصف

)8(  
  الصف

)9(  
  الصف

)10(  
  النسبة المئویة  المجموع

  %10.7  52  12  5  7  7  10  11  .القرآن الكریم وعلومه
  %8.6  42  7  7  7  7  7  7  .الحدیث الشریف وعلومه

  %10.2  50  10  8  7  8  8  9  .العقیدة اإلسالمیة
  %35.5  173  29  29  28  29  29  29  .دالتالوة والتجوی
  %10.7  52  9  9  10  6  10  8  .السیرة النبویة

  %6.6  32  6  5  5  5  6  5  .األخالق والتهذیب
  %11.3  55  10  9  9  9  9  9  .ه اإلسالميالفق

  %6.6  32  5  7  4  7  5  4  .الفكر اإلسالمي
  %100  488  88  79  77  78  84  82  .المجموع

وتلبـي حاجـات ، علیمیة هي التـي تحقـق حاجـات المجتمـعویرى الباحث أن أفضل المناهج الت  
وتنطــــق ، وتــــرتبط بــــواقعهم، وقــــدراتهم، فتقــــدم لهــــم المعرفــــة المتنوعــــة المناســــبة ألعمــــارهم، المتعلمــــین

باهتمامــاتهم ممــا یتطلــب العنایــة بــشكل أدق وأعــم وأشــمل لمنهــاج التربیــة اإلســالمیة؛ لتحقیــق الغایــة 
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ًواخراجـا أفـضل للكتـب ، ً ویتطلـب ذلـك نـصابا أكبـر مـن الحـصص،منها وهي إعـداد اإلنـسان الـصالح ٕ
ویحقـق التـوازن فـي طـرح موضـوعاتها وربطهـا بالمعرفـة والعاطفـة ، بشكل یثیر دافعیة الطلبـة لدراسـتها

      .الدینیة مما یجسد القیم والسلوكیات الحمیدة في سلوك هؤالء الطلبة
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  الفصل الثالث  

  ــــــــــــــات السابقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالدراســــــــ
  

v الدراسات التي اهتمت بمستوى إتقان مهارات تجوید القرآن الكریم .  

v الدراسات التي اهتمت بتنمیة مهارات تجوید القرآن الكریم .  

v   بعالقة االتجاه بالمادة المتعلمة الدراسات التي اهتمت. 
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  الدراسات السابقة

بعد البحث واستقصاء الدراسات الـسابقة حـول موضـوع الدراسـة مـستوى إتقـان مهـارات تجویـد 
مـــن خـــالل البحـــوث ،  وعالقتـــه باتجاهـــاتهم نحوهـــااألســـاسالقـــرآن الكـــریم لـــدى طلبـــة الـــصف العاشـــر 

 لالسـتفادة منهـا والـشبكة العنكبوتیـة، تـم الوقـوف علـى عـدد مـن الدراسـات الـسابقة، والمكتبات، العلمیة
  : بهدف

v تقــدیم فكــرة واضــحة ومتكاملــة عــن هــذه الدراســات لمــن یهمهــم االطــالع علــى الجهــود التــي بــذلت 
  .في هذا المجال

vومن النتـائج التـي توصـلت إلیهـا، وذلـك ،  اإلفادة من طرائق البحث التي اتبعتها الدراسات السابقة
ًریا وعملیاومعالجتها نظ، في صیاغة مشكلة الدراسة الحالیة ً.  

v معرفة أوجه الشبه واالختالف بین الدراسة الحالیة والدراسات السابقة وبها تتحـدد الجهـود الـسابقة 
  .ویتضح الجهد الذي تقدمه هذه الدراسة في هذا المجال

vوقسم الباحث هذه الدراسات التي استطاع أن یحصل علیها إلى ثالثة محاور رئیسة :  

  .ستوى إتقان مهارات تجوید القرآن الكریم الدراسات التي اهتمت بم .1
 .الدراسات التي اهتمت بتنمیة مهارات تجوید القرآن الكریم .2

 .بعالقة االتجاه بالمادة المتعلمةالدراسات التي اهتمت  .3

vوفـــي ،  علـــى دراســـات حدیثـــة لجمیـــع المحـــاورلحـــصولمـــن أجـــل ا،  وقـــد قـــام الباحـــث ببـــذل جهـــد
  .باستثناء دراستینفما بعد م 2003اریخ من ت، صمیم موضوع الدراسة الحالیة

vوالبـــدء بعنــــوان ، ًآخـــذا باألحــــدث فاألقـــدم،  واتبـــع الباحـــث منهجیــــة واحـــدة فـــي الدراســــات الـــسابقة
،  النتـــائج التـــي توصـــلت إلیهـــا الدراســـة، مـــنهج الدراســـة وأدواتهـــا، اإلجـــراءات، الهـــدف منهـــا، الدراســـة

  .وأوجه االتفاق واالختالف بین الدراستین
  :على النحو التاليوهي 
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  . ً الدراسات التي اهتمت بمستوى إتقان مهارات تجوید القرآن الكریم:أوال 

  )2008( والمحیالني يراسة سماود .1
تالوة وحفظ القرآن الكریم لدى طالب المرحلة االبتدائیـة بمـدارس محافظـة الجهـراء فـي  :بعنوان
  .دولة الكویت

الب الـــصف الخـــامس االبتـــدائي بمـــدارس الكـــشف عـــن مـــدى إتقـــان طـــ :هـــدفت الدراســـة إلـــى
ـــة الكویـــت لمهـــارة تـــالوة وحفـــظ الجـــزء الثالثـــین مـــن القـــرآن الكـــریم واتبـــع ، محافظـــة الجهـــراء فـــي دول

ولتحقیــق أهـــداف الدراســة أعــد الباحثــان بطاقـــة تقیــیم لقیــاس مهــارة تـــالوة ، الباحثــان المــنهج الوصــفي
  .  ظ الجزء الثالثین من القرآن الكریمالجزء الثالثین وأعدا بطاقة تقییم لقیاس مهارة حف

طبقـت الدراسـة علـى طلبــة الـصف الخـامس االبتــدائي وتـم اختیـار ثــالث مـدارس مـن مــدارس 
، المدرســة األولــى مدرســة طــالب وأعــضاء الهیئــة التدریــسیة فیهــا معلمــین: الجهــراء فــي دولــة الكویــت

والمدرســـة الثالثـــة مدرســـة ، علمـــاتالمدرســـة الثانیـــة مدرســـة طـــالب وأعـــضاء الهیئـــة التدریـــسیة فیهـــا م
ثـم تـم االختیـار العـشوائي لـشعبة مـن شـعب الـصف ، طالبات وأعـضاء الهیئـة التدریـسیة فیهـا معلمـات

لك بلـــغ عـــدد شـــعبة الطـــالب الـــذین وبـــذ، ل مدرســـة مـــن المـــدارس الثالثـــةالخـــامس االبتـــدائي مـــن كـــ
) 21(یدرسـون مـن قبـل المعلمـات وعدد شعبة الطالب الـذین ، ًطالبا) 21(یدرسون من قبل المعلمین 

وطبقــت الدراســة فـــي ، طالبــة) 19(وعــدد شــعبة الطالبــات الالتــي یدرســن مـــن قبــل المعلمــات ، ًطالبــا
  .م2007العام الدراسي 

  :هامنوقد توصل الباحث بعد تطبیق الدراسة إلى عدة نتائج 
  .وجود ضعف في إتقان مهارة حفظ الجزء الثالثین من القرآن الكریم .1
 فـــروق ذات داللـــة إحــصائیة بـــین الطـــالب والطالبــات فـــي إتقـــان مهــارة تـــالوة الجـــزء ال توجــد .2

  .الثالثین من القرآن الكریم
ال توجــد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة بـــین الطـــالب والطالبــات فـــي إتقـــان مهـــارة حفـــظ الجـــزء  .3

  .الثالثین من القرآن الكریم
ن مـن قبـل المعلمـین والطـالب ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بـین الطـالب الـذین یدرسـو .4

  .الذین یدرسون من قبل المعلمات في إتقان مهارة تالوة الجزء الثالثین من القرآن الكریم
ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بـین الطـالب الـذین یدرسـون مـن قبـل المعلمـین والطـالب  .5

  .قرآن الكریمالذین یدرسون من قبل المعلمات في إتقان مهارة حفظ الجزء الثالثین من ال
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  :أوجه االتفاق واالختالف بین الدراستین
و طبقتــــا علــــى الــــذكور ، وجــــه االتفــــاق فــــي أن الدراســــتین اتبعتــــا المــــنهج الوصــــفي التحلیلــــي

  . ًوأعدتا كال منهما بطاقة مالحظة لتقییم األداء الشفهي، واإلناث
قـد طبقـت الدراسـة الـسابقة ف، تختلف الدراسة السابقة عن الدراسة الحالیة فـي الفئـة المـستهدفة

، األســـاسبینمـــا الدراســـة الحالیـــة طبقـــت علـــى طلبـــة الـــصف العاشـــر ، علـــي طـــالب الـــصف الخـــامس
بینمــا الدراســة ، واختلفتــا فــي أن الدراســة الــسابقة أعــدت بطاقــة تقیــیم لقیــاس مهــارة حفــظ القــرآن الكــریم 

ًالحالیة أعدت اختبارا تحصیلیا لقیاس مدى إتقان الطلبة ألحكام   .   تجوید القرآن الكریمً
وتمیزت الدراسة الحالیة عن الدراسة السابقة بإعداد مقیاس اتجاه للتعـرف علـى اتجاهـات الطلبـة 

  .نحو تجوید القرآن الكریم

  )2007(دراسة الجالد  .2
درجــة ممارســة مدرســي الدراســات اإلســالمیة لمهــارات تــدریس الــتالوة والتجویــد فــي : بعنــوان

  .تكنولوجیاشبكة عجمان للعلوم وال

التعــرف علــى درجــة ممارســة مدرســي الدراســات اإلســالمیة لمهــارات : هــدفت الدراســة إلــى
تـــدریس الـــتالوة والتجویـــد فـــي شـــبكة عجمـــان للعلـــوم والتكنولوجیـــا مـــن وجهـــه نظـــر الطلبـــة فـــي ضـــوء 

د ولتحقیـق أهـداف الدراسـة أعـ، واتبـع الباحـث المـنهج الوصـفي، متغیري الجـنس والتقـدیر العـام للطلبـة
الباحـث اسـتبانة الســتطالع آراء الطلبـة لدرجـة ممارســة مدرسـي الدراسـات اإلســالمیة لمهـارات تــدریس 

  .التالوة والتجوید

اللغـــة العربیـــة والدراســــات (طبقـــت الدراســـة علـــى الملتحقــــین ببرنـــامج إعـــداد معلـــم مــــادة فـــي 
مـنهم ، ًطالبـا وطالبـة) 279(وتكونـت عینـة الدراسـة مـن ، في مقرر الجامعة بإمارة الفجیـرة) اإلسالمیة

وتــم اختیــارهم بالطریقــة العــشوائیة فــي الفــصل األول مــن العــام الدراســي ، طالبــة) 218(ًطالبــا و) 61(
  . م2006 / 2005

  :هامنوقد توصل الباحث بعد تطبیق الدراسة إلى عدة نتائج 
ــ .1 ى عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائیة بــین المتوســطات الحــسابیة الســتجابات الطلبــة عل

  .كل مجال من مجاالت الدراسة وعلى المجاالت مجتمعة تعزى لمتغیر الجنس
عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائیة بــین المتوســطات الحــسابیة الســتجابات الطلبــة علــى  .2

مجــاالت الدراســة مجتمعــة وعلــي المجــال األول والثــاني والخــامس تعــزى إلــى متغیــر التقــدیر 
  .لى المجالین الثالث والرابع تعزى لمتغیر التقدیر العامًووجدت فروق دالة إحصائیا ع، العام
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   :أوجه االتفاق واالختالف بین الدراستین
و طبقتــــا علــــى الــــذكور ، وجــــه االتفــــاق فــــي أن الدراســــتین اتبعتــــا المــــنهج الوصــــفي التحلیلــــي   

  . واإلناث
راسـة الـسابقة فقـد طبقـت الد، تختلف الدراسة السابقة عن الدراسة الحالیة فـي الفئـة المـستهدفة

بینمـــا الدراســـة الحالیـــة طبقـــت ، المعلمـــین تخـــصص اللغـــة العربیـــة والدراســات اإلســـالمیةعلــى الطلبـــة 
آراء واختلفتــا فــي أن الدراســة الـسابقة أعــدت اســتبانة الســتطالع ، األسـاسعلـى طلبــة الــصف العاشــر 

عـــدت مقیـــاس اتجــــاه بینمـــا الدراســــة الحالیـــة أ، الطلبـــة لدرجـــة ممارســـة مدرســــي الدراســـات اإلســـالمیة
  .للتعرف على اتجاهات الطلبة نحو تجوید القرآن الكریم 

وتمیــزت الدراســـة الحالیـــة عـــن الدراســـة الـــسابقة بإعــداد اختبـــار تحـــصیلي لقیـــاس مـــدى إتقـــان 
وبطاقة مالحظة لقیاس مدى إتقـان الطلبـة لمهـارات تجویـد القـرآن ، الطلبة ألحكام تجوید القرآن الكریم

  .الكریم 

  )2006(لسیف دراسة ا .3
العوامل المؤثرة في ضعف تالوة القرآن الكـریم لطـالب قـسم الثقافـة اإلسـالمیة بكلیـة  :بعنوان

  .التربیة بجامعة الملك سعود
التعــرف علــى أهـم أســباب ضــعف طــالب قـسم الثقافــة اإلســالمیة فــي  :هــدفت الدراســة إلــى

ولتحقیــق ، ع الباحــث المــنهج الوصــفيكلیــة التربیــة بجامعــة الملــك ســعود فــي تــالوة القــرآن الكــریم، واتبــ
أهـداف الدراســة أعـد الباحــث اســتبانة حیـث یمكــن عـن طریقهــا التعــرف علـى وجهــه نظـر طــالب قــسم 

  .الثقافة اإلسالمیة حول مشكلة ضعفهم في تالوة القرآن الكریم

طبقـــت الدراســـة علـــى جمیـــع طـــالب قـــسم الثقافـــة اإلســـالمیة فـــي جامعـــة الملـــك ســـعود الـــذین 
وبلـغ ، هــ خـالل الفـصلین األول والثـاني1426/1427 التالوة والتجوید في العام الجامعي درسوا مقرر

ُطالـــب وقــد تـــم اســتبعاد اســـتمارتین لعــدم اكتمالهمـــا، كمــا لـــم یعــد أربعـــة مــن الطـــالب ) 112(عــددهم 
طالــب هــم الــذین أجــابوا عــن االســتبانة ) 106(وبــذلك أصــبح العــدد الفعلــي لعینــة الدراســة ، اســتباناتهم

  .بشكل كامل

  :هامنوقد توصل الباحث بعد تطبیق الدراسة إلى عدة نتائج 
أن أسـباب ضــعف الطــالب فــي تـالوة القــرآن الكــریم تبــین مــن خـالل ضــعفهم فــي الــتالوة قبــل 

وعـدم تنویـع ، وكثرة عـدد الطـالب فـي القاعـة الدراسـیة، وضعفهم في اللغة العربیة، التحاقهم بالجامعة
وعــدم اســتخدام وســائل ، وضــعف مراعاتــه للفــروق الفردیــة، ریــسه للــتالوةعــضو هیئــة التــدریس فــي تد

  .تعلیمیة في تدریس التالوة
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   :أوجه االتفاق واالختالف بین الدراستین
  .وجه االتفاق في أن الدراستین اتبعتا المنهج الوصفي التحلیلي

الدراسـة الـسابقة فقـد طبقـت ، تختلف الدراسة السابقة عن الدراسة الحالیة فـي الفئـة المـستهدفة
بینمــا الدراســة الحالیــة طبقــت علــي طلبــة ، طــالب قــسم الثقافــة اإلســالمیة وأجریــت علــى الــذكورعلــى 

واختلفتـــا فـــي أن الدراســـة الـــسابقة أعـــدت ،  وأجریـــت علـــى الـــذكور واإلنـــاثاألســـاسالـــصف العاشـــر 
ي تـالوة القـرآن استبانة للتعرف على وجهه نظر طالب قسم الثقافة اإلسالمیة حـول مـشكلة ضـعفهم فـ

بینمــا الدراســة الحالیــة أعــدت مقیــاس اتجــاه للتعــرف علــى اتجاهــات الطلبــة نحــو تجویــد القــرآن ، الكــریم
  .الكریم 

وتمیــزت الدراســـة الحالیـــة عـــن الدراســـة الـــسابقة بإعــداد اختبـــار تحـــصیلي لقیـــاس مـــدى إتقـــان 
ن الطلبـــة لمهـــارات تجویـــد  وبطاقـــة مالحظـــة لقیـــاس مـــدى إتقـــا، الطلبـــة ألحكـــام تجویـــد القـــرآن الكـــریم

  .القرآن الكریم 

  )2006(دراسة ربابعة  .4
العالقة بین طریقة التدریس ونوع األخطـاء المفاهیمیـة لـدى تالمیـذ الـصف الخـامس  :بعنوان

  . أثناء تعلمهم أحكام التجویداألساس
استقــصاء العالقــة بــین طریقــة التــدریس التــي یــستخدمها المعلــم فــي  :هــدفت الدراســة إلــى

ـــــوع األخطـــــاء ) خـــــرائط المفـــــاهیم، الطریقـــــة اإلســـــتنتاجیة، الطریقـــــة القیاســـــیة(سه تدریـــــ مـــــن جهـــــة، ون
مــن جهــة ) ســوء الفهــم، تقییــد التعمــیم، اإلفــراط بــالتعمیم(المفاهیمیــة التــي یمكــن أن یقــع فیهــا التالمیــذ 

ًصیا ًولتحقیـــق أهـــداف الدراســـة أعـــد الباحـــث اختبـــارا تشخیـــ، واتبـــع الباحـــث المـــنهج التجریبـــي، أخـــرى
 أثنـاء تعلمهـم أحكـام األسـاسللكشف عن األخطاء المفاهیمیـة التـي یقـع فیهـا تالمیـذ الـصف الخـامس 

  .التجوید
 مــن مــدارس مدیریــة التربیــة والتعلــیم للــواء األســاسطبقــت الدراســة فــي إحــدى مــدارس التعلــیم 

سـة كعینـة قـصدیة األغوار الجنوبیة في محافظة الكرك في اإلقلیم الجنوبي مـن األردن، وأخـذت المدر
 ممــا مكـــن مــن تــدریس كـــل األســاسالحتــواء المدرســة علـــى ثــالث شــعب للـــصف الخــامس ، للدراســة

ًتلمیــذا، مــوزعین ) 87(وبلــغ عــدد التالمیــذ فــي الــشعب الثالثــة ، شــعبة بإحــدى طرائــق التــدریس الثالثــة
ثالثــة ووزعــت الطرائــق ال، علــى ثــالث شــعب متكافئــة حــسب تحــصیلهم فــي الــسجالت ورأي مدرســیهم

ُتلمیـذا درسـت بالطریقـة القیاسـیة، وعـدد ) 32(ًعلى الشعب عشوائیا، وبلغ عدد تالمیـذ الـشعبة األولـى  ً
ُتلمیـذا درسـت بطریقـة خـرائط المفـاهیم، وعـدد تالمیـذ الـشعبة الثالثـة ) 35(تالمیذ الشعبة الثانیـة  ً)25 (

ُتلمیذا درست بالطریقة اإلستنتاجیة ً.  
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  :هامن الدراسة إلى عدة نتائج وقد توصل الباحث بعد تطبیق
وجود عالقة ذات داللة إحصائیة بین طریقـة التـدریس المـستخدمة فـي تـدریس المفـاهیم ونـوع  .1

  . أثناء تعلمهم ألحكام التجویداألساساألخطاء المفاهیمیة لدى تالمیذ الصف الخامس 
اجیة أعلـــى مـــن ارتـــبط خطـــأ ســـوء الفهـــم للتالمیـــذ الـــذین درســـوا بـــالطریقتین القیاســـیة واإلســـتنت .2

  .التالمیذ الذین درسوا بطریقة خرائط المفاهیم 
ارتــبط خطــأ تقییــد التعمــیم للتالمیــذ الــذین درســوا بطریقــة خــرائط المفــاهیم أعلــى مــن التالمیــذ     .3

  .الذین درسوا بالطریفة اإلستنتاجیة ثم القیاسیة
  .لم یرتبط خطأ اإلفراط بالتعمیم ألي من طرائق التدریس الثالثة .4

   :االتفاق واالختالف بین الدراستینأوجه 
  . وجه االتفاق في أن الدراستین أجریت على الذكور واإلناث

حیـث اتبعـت الدراسـة الـسابقة ، تختلف الدراسة السابقة عن الدراسة الحالیة فـي المـنهج المتبـع
لفئـــــة واختلفتــــا فـــــي ا، بینمـــــا الدراســــة الحالیـــــة اتبعـــــت المــــنهج الوصـــــفي التحلیلـــــي، المــــنهج التجریبـــــي

بینمــا الدراســة الحالیــة ، األســاستالمیــذ الــصف الخــامس المــستهدفة فقــد طبقــت الدراســة الــسابقة علــى 
ً اختبـارا تشخیـصیا واختلفتـا فـي أن الدراسـة الـسابقة أعـدت، األسـاسطبقت علي طلبة الصف العاشـر  ً

علمهـم أحكـام  أثنـاء تاألسـاسللكشف عن األخطاء المفاهیمیـة التـي یقـع فیهـا تالمیـذ الـصف الخـامس 
ً بینما الدراسة الحالیة أعدت اختبارا تحصیلیا لقیاس مـدى إتقـان الطلبـة ألحكـام تجویـد القـرآن ،التجوید ً
  . الكریم

وتمیـــزت الدراســـة الحالیـــة عـــن الدراســـة الـــسابقة بإعـــداد بطاقـــة مالحظـــة لقیـــاس مـــدى إتقـــان 
اتجاهـات الطلبـة نحـو تجویـد القـرآن ومقیاس اتجاه للتعـرف علـى ، الطلبة لمهارات تجوید القرآن الكریم

  .الكریم 

  )2006(دراسة سنجي  .5
تقـویم أداء تالمیـذ المرحلـة اإلعدادیـة فـي ضـوء المـستویات المعیاریـة لتجویـد القـرآن  :بعنوان

  . الكریم
الكــشف عـن مــستوى إتقـان أداء تالمیــذ المرحلـة اإلعدادیــة فـي ضــوء  :هـدفت الدراســة إلــى
ولتحقیـق أهـداف الدراســة ، القـرآن الكـریم، واتبــع الباحـث المـنهج الوصــفيالمـستویات المعیاریـة لتجویــد 

قـام الباحــث ببنــاء قائمـة المــستویات المعیاریــة لتجویـد القــرآن الكــریم لتالمیـذ المرحلــة اإلعدادیــة، وبنــاء 
قائمــــة تقــــدیر تحلیلیــــة لقیــــاس مؤشــــرات األداء للمــــستویات المعیاریــــة لتجویــــد القــــرآن الكــــریم المناســــبة 

  .میذ الصف الثاني اإلعداديلتال
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طبقـــت الدراســــة علــــى تالمیـــذ الــــصف الثــــاني اإلعــــدادي بـــبعض مــــدارس محــــافظتي القــــاهرة 
مــن محافظــة القـــاهرة : ًتلمیــذا وتلمیــذة مـــوزعین كالتــالي) 84(وقــد بلــغ عــدد أفـــراد الدراســة ، والقلیوبیــة

ة القلیوبیــة مدرسـة الــشبان تلمیـذة، ومــن محافظـ) 20(مدرسـة الزیتـون اإلعدادیــة بنـات وعــدد تالمیـذها 
 ببنهــا األســاسًتلمیــذا، ومدرســة أنــس بــن مالــك للتعلــیم ) 29(المـسلمین الخاصــة ببنهــا وعــدد تالمیــذها 

ــــامي اإلعدادیــــة المــــشتركة وعــــدد تالمیــــذها ) 20(وعــــدد تالمیــــذها  ــــذة، ) 7(ًتلمیــــذا، ومدرســــة إمی تلمی
  .تالمیذ) 8(ومدرسة إمیامي اإلعدادیة بنین وعدد تالمیذها 

  :هامنوقد توصل الباحث بعد تطبیق الدراسة إلى عدة نتائج 
أن مــستوى أداء تالمیــذ الــصف الثــاني اإلعــدادي فــي المــستوى المعیــاري متــدني فــي تطبیــق  .1

  .أحكام المیم الساكنة
أن مــستوى أداء تالمیــذ الــصف الثــاني اإلعــدادي فــي المــستوى المعیــاري متــدني فــي تطبیــق  .2

  .ینأحكام النون الساكنة والتنو
أن مــستوى أداء تالمیــذ الــصف الثــاني اإلعــدادي فــي المــستوى المعیــاري متــدني فــي تطبیــق  .3

  .حكم المیم والنون المشددتین

   :أوجه االتفاق واالختالف بین الدراستین
ــــي ــــا المــــنهج الوصــــفي التحلیل ــــذكور ، وجــــه االتفــــاق فــــي أن الدراســــتین اتبعت ــــى ال وأجریتــــا عل

  .واإلناث
فقـد طبقـت الدراسـة الـسابقة ،  عن الدراسة الحالیة فـي الفئـة المـستهدفةتختلف الدراسة السابقة

بینمـــا الدراســـة الحالیـــة طبقـــت علـــى طلبـــة الـــصف العاشـــر ، تالمیـــذ الـــصف الثـــاني اإلعـــداديعلـــى 
 أعــدت قائمــة تقــدیر تحلیلیــة لقیــاس مؤشــرات األداء وكــذلك اختلفتــا فــي أن الدراســة الــسابقة، األســاس

بینمـا الدراسـة الحالیـة أعـدت بطاقـة مالحظـة لقیـاس مـدى ، تجویـد القـرآن الكـریمللمستویات المعیاریـة ل
  .إتقان الطلبة لمهارات تجوید القرآن الكریم

وتمیـــزت الدراســـة الحالیـــة عـــن الدراســـة الـــسابقة بأنهـــا أعـــدت مقیـــاس االتجـــاه للتعـــرف علـــى 
لي لقیـــاس مـــدى إتقـــان وتمیـــزت بإعـــداد اختبـــار تحـــصی ،اتجاهـــات الطلبـــة نحـــو تجویـــد القـــرآن الكـــریم

  .الطلبة ألحكام تجوید القرآن الكریم
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  )2005(دراسة فروانه  .6
واقـــع تجویـــد القـــرآن الكــریم لـــدى طلبـــة الجامعـــات الفلـــسطینیة بغـــزة وتـــصور مقتـــرح  :بعنـــوان

  .لتحسینه
الكشف عن واقع تجوید القرآن الكریم لدى طلبة الجامعات الفلـسطینیة  :ى الدراسة إلتهدف

 اتبـع و، القـرآن الكـریم لـدى طلبـة الجامعـات الفلـسطینیة بغـزة تجویـدور مقتـرح لتحـسینتصوضع بغزة و
ًولتحقیق أهداف الدراسة أعد الباحث اختبـارا تحـصیلیا لقیـاس واقـع ، الباحث المنهج الوصفي التحلیلي ً

فهي وبطاقـة مالحظـة لقیـاس األداء الـش، أحكـام تجویـد القـرآن الكـریم لـدى طلبـة الجامعـات الفلـسطینیة
  .لتجوید القرآن الكریم لدى طلبة الجامعات الفلسطینیة

، ًطالبـا وطالبـة) 540 (لـسطینیة وبلـغ عـدد عینـة الدراسـةطبقت الدراسة على طلبة الجامعات الف
ذكـــور ) 90(ًطالبـــا وطالبـــة مقـــسمة إلـــى نـــصفین ) 180(مـــن الجامعـــة اإلســـالمیة : مـــوزعین كالتـــالي

) 90(ذكــور و) 90(ًطالبــا وطالبــة مقــسمة إلــى نــصفین ) 180(ومــن جامعــة األزهــر ، إنــاث) 90(و
، إنــاث) 90(ذكــور و) 90(ًطالبــا وطالبــة مقــسمة إلــى نــصفین ) 180(ومــن جامعــة األقــصى ، إنــاث

مـــن مجتمـــع الدراســـة  %) 30، 29(وتـــم اختیـــار عینـــة الدراســـة بالطریقـــة العـــشوائیة الطبقیـــة بنـــسبة 
  .الكلي

  :هامنلى عدة نتائج وقد توصل الباحث بعد تطبیق الدراسة إ
 كمـستوى )%80(أن مستوى تجوید القـرآن الكـریم لـدى طلبـة الجامعـات الفلـسطینیة یقـل عـن  .1

  .يفتراضا
 الجامعـــات ًتوجـــد فـــروق دالـــة إحـــصائیا فـــي مـــستوى أحكـــام تجویـــد القـــرآن الكـــریم لـــدى طلبـــة .2

  . لمتغیر الجنس ولصالح الطالباتى تعزالفلسطینیة بغزة
 الجامعـــات  فـــي مـــستوى أحكـــام تجویـــد القـــرآن الكـــریم لـــدى طلبـــةًتوجـــد فـــروق دالـــة إحـــصائیا .3

  . تعزى لمتغیر المستوى الدراسي ولصالح طلبة المستوى الرابعالفلسطینیة بغزة
 الجامعـــات ًتوجـــد فـــروق دالـــة إحـــصائیا فـــي مـــستوى أحكـــام تجویـــد القـــرآن الكـــریم لـــدى طلبـــة .4

  .ي العلمة تعزى لمتغیر التخصص ولصالح طلبالفلسطینیة بغزة
ًتوجــد فــروق دالــة إحــصائیا فــي كــل مــن مــستوى أحكــام تجویــد القــرآن الكــریم ومــستوى األداء  .5

 لمتغیر الجامعـة ولـصالح الجامعـة اإلسـالمیة ثـم جامعـة األزهـر ثـم ىالشفوي لدى الطلبة تعز
 .ىجامعة األقص
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  :أوجه االتفاق واالختالف بین الدراستین
ــــا المــــن ــــيوجــــه االتفــــاق فــــي أن الدراســــتین اتبعت ــــى الــــذكور ، هج الوصــــفي التحلیل وطبقتــــا عل

ًوأعــدتا كـال منهمــا ، لتجویـد القــرآن الكـریم%) 80(واتفقتـا فــي المحـك المحــدد لدرجـة اإلتقــان ، واإلنـاث
ًاختبــارا تحــصیلیا ألحكــام تجویــد القـــرآن الكــریم وبطاقــة مالحظــة لمهـــارات تجویــد القــرآن الكــریم وقـــد ، ً

  . ٕفي كیفیة إعداد اختبار أحكام التجوید واعداد بطاقة المالحظة استفاد الباحث من الدراسة السابقة 
فقـد طبقـت الدراسـة الـسابقة ، تختلف الدراسة السابقة عن الدراسة الحالیة فـي الفئـة المـستهدفة

  .األساسبینما الدراسة الحالیة طبقت على طلبة الصف العاشر ، على طلبة الجامعات الفلسطینیة
عـن الدراســة الــسابقة بإعـداد مقیــاس االتجــاه للتعـرف علــى اتجاهــات وتمیـزت الدراســة الحالیــة 

  .الطلبة نحو مهارات تجوید القرآن الكریم 

 )1994( دراسة عبد الحمید .7
  .دراسة تقویمیة ألداء تالمیذ المعهد الدیني بالبحرین في أحكام تالوة القرآن الكریم: بعنوان

عهــد الـدیني بــالبحرین فــي أحكــام تــالوة معرفـة مــستوى أداء تالمیــذ الم :ى الدراســة إلــتهــدف
ًالقــرآن الكــریم شــفهیا وتحریریــا لمــساعدة المعلمــین فــي تــشخیص مــواطن الــضعف فــي أداء التالمیــذ ، ً

ولتحقیـق ، واتبـع الباحـث المـنهج الوصـفي التحلیلـي، والتركیز علیهـا والتغلـب علـى أوجـه القـصور فیهـا
ًذلـك أعـد الباحـث اختبــارا تحـصیلیا لتـشخیص مــواط كـام الـتالوة لــدى ن القـوة والـضعف والجـودة فــي أحً

لمعرفـة ) ًشـفهیا(عتمد على تـسجیل أداء التالمیـذ فـي تـالوة بعـض آیـات القـرآن الكـریم كما وا، التالمیذ
  . مدى مراعاة تطبیق أحكام التالوة عند التالمیذ

دادي طبقت الدراسة على تالمیذ الصف الثالث اإلعدادي وبعض تالمیذ الـصف الثـاني اإلعـ
ًوفــصال مــن ، ًتلمیــذا) 28(وبلــغ عــدد تالمیــذ الــصف الثالــث اإلعــدادي، فــي المعهــد الــدیني بــالبحرین

 الـسنة وهـم ًتلمیذا من المجموع الكلي للتالمیـذ فـي تلـك) 24(فصول تالمیذ السنة الثانیة وبلغ عددهم 
عـدادي فـي أثنـاء ، وبعد غیاب ثالث تالمیذ من الـصف الثالـث اإل%)52 ،3 (ًتلمیذا أي بنسبة) 52(

ًتلمیـــذا ) 48(ًواســـتبعاد آخـــر لعـــدم إجابتـــه نهائیـــا، أصـــبحت العینـــة الكلیـــة والنهائیـــة ، تطبیـــق الدراســـة
  .نصفهم من الصف الثالث اإلعدادي والنصف األخر من الصف الثاني اإلعدادي

  :هامنوقد توصل الباحث بعد تطبیق الدراسة إلى عدة نتائج 
جة األداء الشفهي واألداء التحریري لدى تالمیـذ الـصف الثالـث ال توجد عالقة موجبة بین در .1

  .  اإلعدادي
ال توجد عالقة موجبة بین درجة األداء الشفهي واألداء التحریـري لـدى تالمیـذ الـصف الثـاني  .2

  .اإلعدادي
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  االبتــدائيتوجــد فــروق ذات داللــة إحــصائیة بــین متوســط درجــات التالمیــذ فــي الــصف الثــاني .3
  .في أحكام التالوةاالبتدائي المیذ في الصف الثالث ومتوسط درجات الت

توجــد فـــروق ذات داللـــة إحــصائیة بـــین أداء تالمیـــذ الــسنة الثانیـــة وتالمیـــذ الــسنة الثالثـــة فـــي  .4
  .أحكام تالوة القرآن الكریم ولصالح أداء تالمیذ السنة الثالثة

ذ الــسنة الثالثـــة فـــي توجــد فـــروق ذات داللـــة إحــصائیة بـــین أداء تالمیـــذ الــسنة الثانیـــة وتالمیـــ .5
  .مستوى األداء الشفهي ولصالح تالمیذ السنة الثالثة

  .توجد عالقة موجبة بین درجة التالمیذ في معرفة األحكام وقدرتهم على تطبیقها .6

  :أوجه االتفاق واالختالف بین الدراستین
ً اختبــارا ًوأعــدتا كــال منهمــا، تبعتــا المــنهج الوصــفي التحلیلــيوجــه االتفــاق فــي أن الدراســتین ا

  . وبطاقة مالحظة لمهارات تجوید القرآن الكریم، ًتحصیلیا ألحكام تجوید القرآن الكریم
فقـد طبقـت الدراسـة الـسابقة ، تختلف الدراسة السابقة عن الدراسة الحالیة فـي الفئـة المـستهدفة

اشــــر بینمــــا الدراســــة الحالیــــة طبقــــت علــــى طلبــــة الــــصف الع، علــــى تالمیــــذ المعهــــد الــــدیني بــــالبحرین
  . األساس

وتمیـــزت الدراســـة الحالیـــة عـــن الدراســـة الـــسابقة بأنهـــا أعـــدت مقیـــاس االتجـــاه للتعـــرف علـــى 
  .اتجاهات الطلبة نحو تجوید القرآن الكریم

 )1990 (عبد اهللا وبني خالددراسة  .8
مــدى إتقــان معلمــي ومعلمــات التربیــة اإلســالمیة فــي المرحلــة الثانویــة فــي محافظــة  :بعنــوان

  .األداء في التالوةالمفرق تقویم 

تقــصي مــدى إتقــان معلمــي ومعلمــات التربیــة اإلســالمیة فــي المرحلــة  :هــدفت الدراســة إلــى
المـد والغنـة والقلقلـة واإلدغـام : الثانویة في محافظة المفرق في األردن تقویم بعض أحكام التالوة وهي

ولتحقیــق ، لوصــفي التحلیلــيوقــد اتبــع الباحــث المــنهج ا، بغنــة واإلدغــام بغیــر غنــة واإلخفــاء واإلظهــار
ًمعیـارا %) 90(أهداف الدراسة أعد الباحث بطاقة مالحظة لمعرفـه األداء فـي الـتالوة واعتبـر الدرجـة 

  .ًأي محكا یقاس به اإلتقان في التالوة

طبقــت الدراســة علــى معلمــي ومعلمــات التربیــة اإلســالمیة فــي المرحلــة الثانویــة فــي محافظــة 
وقد تغیـب خمـسة مـنهم عـن االجتمـاع الـذي عقـد لهـذا الغـرض ،  ومعلمةًمعلما) 35(المفرق وعددهم 

وقــام كــل فــرد مــن أفــراد ، وتــم فیــه االســتماع إلــي تــالوة أحــد الطلبــة لــسورة القلــم مــسجلة علــى شــریط
الدراســة بحــصر األخطــاء التــي وقــع فیهــا الطالــب فــي كــل حكــم مــن األحكــام الــسبعة التــي عنیــت بهــا 
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مكونـــة مـــن ثالثـــة محكمـــین یحفظـــون القـــرآن الكـــریم ویتقنـــون األحكـــام ثـــم اســـتمعت لجنـــة ، الدراســـة 
ًمعیارا أي محكا یقاس به اإلتقان في التالوة%) 90(واعتبرت الدرجة ، السابقة ً.       

  : منها نتائجوقد توصل الباحث بعد تطبیق الدراسة إلى عدة
  .م السبعة مجتمعةفي األحكا%) 90(ًأن أیا من أفراد الدراسة لم یصل إلى درجة اإلتقان .1
عدم وجود معامل ارتباط ایجابي ذو داللة إحصائیة بـین أي مـن األحكـام الـسبعة ممـا یـوحي  .2

بــأن الــضعف فــي القــدرة علــى التقــویم یعــود إلــى عــدم إتقــان أفــراد الدراســة للــتالوة علــى الوجــه 
  . المطلوب

  :وجه االتفاق واالختالف بین الدراستین
وطبقتـا علـى الـذكور واإلنـاث ، اتبعتا المنهج الوصفي التحلیلـيوجه االتفاق في أن الدراستین 

  . ًوأعدتا كال منهما بطاقة مالحظة لمهارات تجوید القرآن الكریم
فقـد طبقـت الدراسـة الـسابقة ، تختلف الدراسة السابقة عن الدراسة الحالیة فـي الفئـة المـستهدفة

بینمــا الدراســـة ، ویـــة فــي محافظــة المفـــرقعلــى معلمــي ومعلمـــات التربیــة اإلســالمیة فـــي المرحلــة الثان
) المحــك(واختلفتــا فــي المعیــار ،  بمحافظــات غــزةاألســاسالحالیــة طبقــت علــى طلبــة الــصف العاشــر 

بینمــا الدراســة الحالیــة ، درجــة اإلتقــان%) 90(فقــد اعتبــرت الدراســة الــسابقة ، المحــدد لدرجــة اإلتقــان
  . درجة اإلتقان%) 80(اعتبرت 

الیــة عــن الدراســة الــسابقة بإعــداد مقیــاس اتجــاه للتعــرف علــى اتجاهــات وتمیــزت الدراســة الح
  .     الطلبة نحو تجوید القرآن الكریم 

  .الدراسات التي اهتمت بتنمیة مهارات تجوید القرآن الكریم: ًثانیا
  )2009(دراسة الرقب  .9

 الـــصف الحـــادي  طـــالب برنـــامج محوســـب فـــي تنمیـــة مهـــارات الـــتالوة لـــدىفاعلیـــة :بعنـــوان
  .شرع

حوســب فـي تنمیــة مهـارات الــتالوة لــدى برنـامج مالكــشف عـن فاعلیــة  :ى الدراســة إلــتهـدف
 لتحقیـــق أهـــداف الدراســـة أعـــد و، الباحـــث المـــنهج التجریبـــياتبـــعوقـــد ، طـــالب الـــصف الحـــادي عـــشر

   . لمهارات التالوةوبطاقة مالحظةألحكام التالوة الباحث برنامج محوسب وبناء اختبار تحصیلي 

وتــــم اختیارهــــا بالطریقــــة ، اســــة علــــى عینــــة مــــن مدرســــة خالــــد الحــــسن بخــــانیونسطبقــــت الدر
أحــدهما المجموعــة الــضابطة وهــم طــالب ، وتــم اختیــار صــفین مــن صــفوف الحــادي عــشر، القــصدیة
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والثـــاني المجموعـــة التجریبیـــة وهـــم طـــالب ، طالبـــا) 32(وعـــددهم ) 1(الـــصف الحـــادي عـــشر علـــوم 
  . طالبا) 28(وعددهم ) 2(الصف الحادي عشر علوم 

  :هامنوقد توصل الباحث بعد تطبیق الدراسة إلى عدة نتائج 
لــصالح ووجــود فــروق ذات داللــة إحــصائیة بــین المجموعــة التجریبیــة والمجموعــة الــضابطة 

  . في االختبار القبلي والبعدي لالختبارات التحصیلیة واألدائیةالتجریبیةالمجموعة 

  :أوجه االتفاق واالختالف بین الدراستین
ًوجه االتفاق في أن الدراستین أعدتا اختبارا تحصیلیا وبطاقة مالحظة لمهـارات تجویـد القـرآن  ً

وقــد اســتفاد الباحــث مــن الدراســة الــسابقة فــي كیفیــة إعــداد اختبــار تحــصیلي ألحكــام التجویــد ، الكــریم
  . ٕواعداد بطاقة المالحظة

فقــد اتبعــت الدراســة الــسابقة ، تبــعتختلـف الدراســة الــسابقة عــن الدراســة الحالیــة فــي المــنهج الم
واختلفتــــا فـــــي الفئـــــة ، بینمـــــا الدراســــة الحالیـــــة اتبعـــــت المــــنهج الوصـــــفي التحلیلـــــي، المــــنهج التجریبـــــي

بینمـا ، فقد طبقت الدراسة السابقة على طالب الصف الحادي عـشر علمـي وعلـى الـذكور، المستهدفة
  . الذكور واإلناث وعلىاألساسالدراسة الحالیة طبقت على طلبة الصف العاشر 

وتمیــزت الدراســة الحالیــة عــن الدراســة الــسابقة بإعــداد مقیــاس اتجــاه للتعــرف علــى اتجاهــات 
  .الطلبة نحو تجوید القرآن الكریم

  )     2008(دراسة الشیخ وعبد الحمید  .10
فاعلیـــة إســـتراتیجیة مقترحـــة لتـــدریس أحكـــام التجویـــد فـــي التحـــصیل وتـــالوة القـــرآن  :بعنـــوان

  .ات القراءة الجهریة لدى تالمیذ الصف األول اإلعدادي األزهريالكریم ومهار
الكــشف عــن فاعلیــة إســتراتیجیة مقترحــة لتــدریس أحكــام التجویــد فــي  :هــدفت الدراســة إلــى

التحــــصیل وتــــالوة القــــرآن الكــــریم ومهــــارات القــــراءة الجهریــــة لــــدى تالمیــــذ الــــصف األول اإلعــــدادي 
ًبــي، ولتحقیــق أهــداف الدراســة أعــد الباحثــان اختبــارا تحــصیلیا األزهــري، واتبــع الباحثــان المــنهج التجری ً

ألحكام التجوید وبطاقة مالحظة ألداء التالمیذ لبعض أحكـام الـتالوة واختبـار فـي المهـارات األساسـیة 
  .للقراءة الجهریة

وقـد ، طبقت الدراسة على مجموعتین من معهد الدكتور طلعت اإلعدادي األزهـري بمدینـة نـصر
ًتلمیـــــذا، ) 20(لیكـــــون المجموعـــــة التجریبیـــــة وعـــــددها ) 6(ار للـــــصف األول اإلعـــــدادي وقـــــع االختیـــــ

ًتلمیـــــذا، وتـــــم التطبیـــــق ) 20(لیكـــــون المجموعـــــة الـــــضابطة وعـــــددها ) 5(والـــــصف األول اإلعـــــدادي 
  .م2007المیداني لإلستراتیجیة في شهر أكتوبر 



 83

  :هامنوقد توصل الباحثان بعد تطبیق الدراسة إلى عدة نتائج 
ًد فــــرق دال إحــــصائیا بــــین متوســــطي درجــــات تالمیــــذ المجموعــــة التجریبیــــة والمجموعــــة یوجـــ .1

  .الضابطة في التطبیق البعدي لالختبار التحصیلي لصالح المجموعة التجریبیة
 درجـــات تالمیـــذ المجموعـــة التجریبیـــة فـــي التطبیـــق يًیوجـــد فـــرق دال إحـــصائیا بـــین متوســـط .2

  . التطبیق البعديالقبلي والبعدي لالختبار التحصیلي لصالح
ًیوجـــد فــــرق دال إحــــصائیا بــــین متوســــطي درجــــات تالمیــــذ المجموعــــة التجریبیــــة والمجموعــــة  .3

الضابطة فـي التطبیـق البعـدي لبطاقـة مالحظـة أداء التالمیـذ فـي تـالوة القـرآن الكـریم لـصالح 
  .المجموعة التجریبیة

بیـــة فـــي التطبیـــق  درجـــات تالمیـــذ المجموعـــة التجریيًیوجـــد فـــرق دال إحـــصائیا بـــین متوســـط .4
القبلــــي والبعــــدي لبطاقــــة مالحظــــة أداء التالمیــــذ فــــي تــــالوة القــــرآن الكــــریم لــــصالح التطبیــــق 

  .البعدي
ًیوجـــد فــــرق دال إحــــصائیا بــــین متوســــطي درجــــات تالمیــــذ المجموعــــة التجریبیــــة والمجموعــــة  .5

موعـة الضابطة في التطبیق البعدي الختبار المهارات األساسـیة للقـراءة الجهریـة لـصالح المج
  .التجریبیة

 درجـــات تالمیـــذ المجموعـــة التجریبیـــة فـــي التطبیـــق يًیوجـــد فـــرق دال إحـــصائیا بـــین متوســـط .6
  .القبلي والبعدي في اختبار المهارات األساسیة للقراءة الجهریة لصالح التطبیق البعدي

توجـد عالقــة بــین متوســطي درجـات تالمیــذ المجموعــة التجریبیــة فـي التطبیــق البعــدي لبطاقــة  .7
ظة أدائهم لتالوة القرآن الكـریم ومتوسـط درجـاتهم فـي اختبـار المهـارات األساسـیة للقـراءة مالح

  .الجهریة

  :أوجه االتفاق واالختالف بین الدراستین
  . وجه االتفاق في أن الدراستین أجریتا على الذكور واإلناث

دراســة الــسابقة فقــد اتبعــت ال، تختلـف الدراســة الــسابقة عــن الدراســة الحالیــة فــي المــنهج المتبــع
واختلفتــــا فـــــي الفئـــــة ، بینمـــــا الدراســــة الحالیـــــة اتبعـــــت المــــنهج الوصـــــفي التحلیلـــــي، المــــنهج التجریبـــــي

  بینما الدراسة الحالیة، األساس تالمیذ الصف الخامس المستهدفة فقد طبقت الدراسة السابقة على
ً اختبـارا تشخیـصیا دتواختلفتـا فـي أن الدراسـة الـسابقة أعـ، األسـاسطبقت علي طلبة الصف العاشـر  ً

 أثنـاء تعلمهـم أحكـام األسـاسللكشف عن األخطاء المفاهیمیـة التـي یقـع فیهـا تالمیـذ الـصف الخـامس 
ً بینما الدراسة الحالیة أعدت اختبارا تحصیلیا لقیاس مـدى إتقـان الطلبـة ألحكـام تجویـد القـرآن ،التجوید ً
  . الكریم
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بإعـــداد بطاقـــة مالحظـــة لقیـــاس مـــدى إتقـــان وتمیـــزت الدراســـة الحالیـــة عـــن الدراســـة الـــسابقة 
ومقیـــاس االتجـــاه للتعـــرف علـــى اتجاهـــات الطلبـــة نحـــو تجویـــد ، الطلبــة لمهـــارات تجویـــد القـــرآن الكـــریم

  .القرآن الكریم 

  )2007(دراسة طنطاوي  .11
  . فاعلیة برنامج مقترح لتنمیة الوعي الصوتي بأحكام التالوة لدى الطالب المعلمین :بعنوان

الكــشف عــن فاعلیــة برنــامج مقتــرح لتنمیــة الــوعي الــصوتي بأحكــام  : إلــىهــدفت الدراســة
ولتحقیـق أهـداف الدراسـة أعـد الباحـث ، واتبع الباحث المنهج التجریبي، التالوة لدى الطالب المعلمین
و ، و اسـتمارة رصـد األخطـاء الـشائعة، و اسـتمارة تحلیـل األداء الـشفهي، اختبار تعرف أحكـام الـتالوة

ــــوع ــــصوتي لتمییــــز أحكــــام القــــراءةاختبــــار ال ــــذ مــــن قبــــل الطــــالب ، ي ال ــــیم تــــالوة التالمی واســــتمارة تقی
وبنــاء البرنــامج التــدریبي لتنمیــة الــوعي ، واســتبانة التقیــیم الــذاتي لمهــارات الــوعي الــصوتي، المعلمــین
  .الصوتي

  .ًمعلما) 41(طبقت الدراسة على الطالب المعلمین لشعبة التربیة اإلسالمیة بنزوي وعددهم 

  :هامنوقد توصل الباحث بعد تطبیق الدراسة إلى عدة نتائج 
أن مــستویات الــوعي الــصوتي ألحكــام الــتالوة لــدى الطــالب المعلمــین جــاءت ضــعیفة ومتدنیــة  .1

، تمییـز األداء الـصوتي ألحكـام الـتالوة، األداء الشفهي فـي الـتالوة، تعریف أحكام التالوة(في 
  ).   التالمیذتقییم األداء الشفهي في التالوة لدى

ًأن مــستوى األخطــاء الــشائعة فــي الــتالوة جــاء كبیــرا وتنوعــت األخطــاء لتــشمل أخطــاء األداء  .2
  .الصوتي المتعلق بالغنة والمدود والقلقلة وبالتفخیم والترقیق والوقف واالبتداء

فاعلیـة البرنــامج المقتــرح لتنمیــة الــوعي الــصوتي ألحكــام الــتالوة وتطبیقــه ممــا أدى إلــى تحــسن  .3
  . لطالب في مستویات الوعي الصوتي ألحكام التالوةا

  :أوجه االتفاق واالختالف بین الدراستین
  . ال یوجد اتفاق بین هاتین الدراستین

حیـث اتبعـت الدراسـة الـسابقة ، تختلف الدراسة السابقة عن الدراسة الحالیة فـي المـنهج المتبـع
واختلفتــــا فـــــي الفئـــــة ، ج الوصـــــفي التحلیلـــــيبینمـــــا الدراســــة الحالیـــــة اتبعـــــت المــــنه، المــــنهج التجریبـــــي

بینمـا الدراسـة ، الطالب المعلمـین لـشعبة التربیـة اإلسـالمیة المستهدفة فقد طبقت الدراسة السابقة على
واختلفتــا فــي أن الدراســة الــسابقة أعــدت اختبــار ، األســاسالحالیــة طبقــت علــى طلبــة الــصف العاشــر 

ً بینمـا الدراسـة الحالیـة أعـدت اختبـارا تحـصیلیا ،رآن الكـریم فـي القـالوعي الصوتي لتمییز أحكام القراءة ً
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واختلفتا فـي أن الدراسـة الـسابقة أعـدت اسـتمارة ، لقیاس مدى إتقان الطلبة ألحكام تجوید القرآن الكریم
 بینمــا الدراســة الحالیــة أعــدت ،تحلیــل األداء الــشفهي واســتمارة رصــد األخطــاء الــشائعة ألحكــام الــتالوة

واختلفتـــا فـــي أن الدراســـة ،  لقیـــاس مـــدى إتقـــان الطلبـــة لمهـــارات تجویـــد القـــرآن الكـــریمبطاقـــة مالحظـــة
بینمـا الدراسـة ، السابقة أعـدت اسـتبانة للتقیـیم الـذاتي لمهـارات الـوعي الـصوتي لـدى الطـالب المعلمـین

  .الحالیة أعدت مقیاس اتجاه للتعرف على اتجاهات الطلبة نحو تجوید القرآن الكریم 

  )2007(لحافظ دراسة عبد ا .12
فاعلیة استخدام إستراتیجیة تدریس األقران على تنمیة بعـض مهـارات التجویـد وبقـاء : بعنوان

  .أثر التعلم لدى الطالب المعلمین شعبة اللغة العربیة
الكــشف عــن مــدى فاعلیــة اســتخدام إســتراتیجیة تــدریس األقــران علــى  :هــدفت الدراســة إلــى

تبــع وا، لرابعـة بـشعبة اللغـة العربیـة الـتعلم لـدى طـالب الفرقــة اتنمیـة بعـض مهـارات التجویـد وبقــاء أثـر
الباحث المنهج التجریبـي، ولتحقیـق أهـداف الدراسـة أعـد الباحـث برنـامج باسـتخدام إسـتراتیجیة تـدریس 

  .ٕواعداد بطاقة مالحظة لمهارات التجوید، األقران لتنمیة مهارات التجوید

بة اللغة العربیـة بكلیـة التربیـة بـالفیوم، فـي الفـصل طبقت الدراسة على طلبة الفرقة الرابعة شع
) 24(ًطالبـــا و) 24(ًطالبـــا، مـــنهم ) 48(م وقـــد بلـــغ عـــدد الطلبـــة إلـــى 2006/2007الدراســـي األول 

  .طالبة وقد تم اختیارهم بالطریقة العشوائیة

  :هامنوقد توصل الباحث بعد تطبیق الدراسة إلى عدة نتائج 
ــــة إحــــصا .1 ــــین متوســــطي درجــــات طــــالب المجموعــــة التجریبیــــة ال توجــــد فــــروق ذات دالل ئیة ب

  .والمجموعة الضابطة في التطبیق القبلي لبطاقة مالحظة مهارات التجوید
توجـــــد فـــــروق ذات داللـــــة إحـــــصائیة بـــــین متوســـــطي درجـــــات طـــــالب المجموعـــــة التجریبیـــــة  .2

والمجموعـــــة الـــــضابطة فـــــي التطبیـــــق البعـــــدي لبطاقـــــة مالحظـــــة مهـــــارات التجویـــــد ولـــــصالح 
  .موعة التجریبیةالمج

توجـــــد فـــــروق ذات داللـــــة إحـــــصائیة بـــــین متوســـــطي درجـــــات طـــــالب المجموعـــــة التجریبیـــــة  .3
والمجموعة الضابطة في التطبیـق البعـدي المؤجـل لبطاقـة مالحظـة مهـارات التجویـد ولـصالح 

  .المجموعة التجریبیة

  :أوجه االتفاق واالختالف بین الدراستین
وطبقتــا ، بطاقــة مالحظــة لمهــارات تجویــد القــرآن الكــریموجــه االتفــاق فــي أن الدراســتین أعــدتا 

  . على الذكور واإلناث
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حیـث اتبعـت الدراسـة الـسابقة ، تختلف الدراسة السابقة عن الدراسة الحالیة فـي المـنهج المتبـع
واختلفتــــا فـــــي الفئـــــة ، بینمـــــا الدراســــة الحالیـــــة اتبعـــــت المــــنهج الوصـــــفي التحلیلـــــي، المــــنهج التجریبـــــي

بینمـــا الدراســـة ، طبقـــت الدراســـة الـــسابقة علـــى الطـــالب المعلمـــین شـــعبة اللغـــة العربیـــةالمـــستهدفة فقـــد 
واختلفتــــا فـــي أن الدراســــة الـــسابقة اســــتخدمت ، األســـاسالحالیـــة طبقـــت علــــى طلبـــة الــــصف العاشـــر 

ًبینمــا الدراســة الحالیــة أعــدت اختبــارا ، إســتراتیجیة تــدریس األقــران علــى تنمیــة بعــض مهــارات التجویــد
  . لقیاس مدى إتقان الطلبة ألحكام تجوید القرآن الكریمًتحصیلیا 

وتمیـــزت الدراســـة الحالیـــة عـــن الدراســـة الـــسابقة بإعـــداد مقیـــاس االتجـــاه للتعـــرف علـــى اتجاهـــات 
  .  الطلبة نحو تجوید القرآن الكریم 

 )2006 (حماددراسة  .13
وة والتجویـد فاعلیة استخدام المـصحف الملـون كوسـیط تعلیمـي فـي تعلـم أحكـام الـتال :بعنوان

  .لدى الدارسین ببرنامج التربیة
التعـرف علـى فاعلیـة أثـر اسـتخدام المـصحف الملـون كوسـیط تعلیمـي  :هدفت الدراسة إلـى

بجامعــة ) تربیــة إســالمیة(فــي تعلــم أحكــام الــتالوة والتجویــد لــدى الدارســین ببرنــامج التربیــة تخــصص 
ًیـــق أهـــداف الدراســـة أعـــد الباحـــث اختبـــارا ولتحق، القـــدس المفتوحـــة، واتبـــع الباحـــث المـــنهج التجریبـــي

ًتحصیلیا كتابیا، واختبارا شفهیا ً ً    . واستخدم المصحف الملون، )ًأدائیا(ً

فــي منطقـــة غـــزة ) تربیـــة إســـالمیة(طبقــت الدراســـة علـــى الدارســین ببرنـــامج التربیـــة تخــصص 
ًطالبـا وطالبـة ) 72(م، وتكونت عینة الدراسـة مـن 2005_ م 2004التعلیمیة للفصل الدراسي األول 

  .المجموعة التجریبیة واألخرى المجموعة الضابطة، قسمت إلى مجموعتین

  : منها نتائجوقد توصل الباحث بعد تطبیق الدراسة إلى عدة
توجـــد فــــروق ذات داللــــة إحـــصائیة ولــــصالح المجموعــــة التجریبیـــة فــــي اســــتخدام المــــصحف 

  ).األدائي( واالختبار الشفهيالملون مقارنة بالمجموعة الضابطة في االختبار التحریري

  :أوجه االتفاق واالختالف بین الدراستین
ًوجــه االتفــاق فــي أن الدراســتین أعــدتا اختبــارا تحــصیلیا ألحكــام تجویــد القــرآن الكــریم وبطاقــة ، ً

وقـــد اســـتفاد الباحـــث مـــن الدراســـة الـــسابقة فـــي كیفیـــة إعـــداد ، مالحظــة لمهـــارات تجویـــد القـــرآن الكـــریم
  . ٕحكام التجوید واعداد بطاقة المالحظةاختبار تحصیلي أل

حیـث اتبعـت الدراسـة الـسابقة  ، تختلف الدراسة السابقة عن الدراسة الحالیة فـي المـنهج المتبـع
واختلفتــــا فـــــي الفئـــــة ، بینمـــــا الدراســــة الحالیـــــة أتبعـــــت المــــنهج الوصـــــفي التحلیلـــــي، المــــنهج التجریبـــــي
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ــــى الطلبــــة ــــسابقة عل ــــة تخــــصص المــــستهدفة فقــــد طبقــــت الدراســــة ال ــــامج التربی ــــة ( الدارســــین ببرن تربی
ــــة) إســــالمیة ــــة الــــصف العاشــــر ، فــــي منطقــــة غــــزة التعلیمی بینمــــا الدراســــة الحالیــــة طبقــــت علــــى طلب
  .األساسي

وتمیـزت الدراســة الحالیــة عـن الدراســة الــسابقة بإعـداد مقیــاس االتجــاه للتعـرف علــى اتجاهــات 
  .     الطلبة نحو تجوید القرآن الكریم

  )2006(ته دراسة شحا .14
فاعلیـــة برنـــامج تـــدریبي مقتـــرح فـــي تنمیـــة بعـــض المهـــارات التدریـــسیة لـــدى معلمـــي  :بعنـــوان

  .القرآن الكریم
الكـشف عـن فاعلیـة برنـامج تـدریبي مقتـرح فـي تنمیـة بعـض المهـارات  :هدفت الدراسة إلـى

 الدراســة قــام ولتحقیــق أهــداف، واتبــع الباحــث المــنهج التجریبــي، التدریــسیة لــدى معلمــي القــرآن الكــریم
ٕواعـداد اختبـار تحـصیلي لقیـاس مـدى تمكـن ، الباحث ببنـاء برنـامج تـدریبي لتنمیـة المهـارات التدریـسیة

وأعــد بطاقــة مالحظــة لقیــاس ، معلمــي القــرآن الكــریم مــن الجانــب المعرفــي المــرتبط بمهــارات التــدریس
  .مدى تمكن معلمي القرآن الكریم من بعض مهارات التدریس

قتـصر وا، معیـة الـشبان المـسلمین بالمنیـامعلمـي مدرسـة القـرآن الكـریم بجلى عطبقت الدراسة 
) 75(مـــن مجمـــوع ، ًمعلمـــا ممـــن كثـــرت مالحظـــات المـــشرفین التربـــویین حـــولهم) 30(الباحـــث علـــى 
  .    م2005وتم تطبیق البرنامج في العام الدراسي ، ًمعلما بالمدرسة

  : منهاائج نتوقد توصل الباحث بعد تطبیق الدراسة إلى عدة
یوجــد فــرق ذو داللــة إحــصائیة بــین متوســطي درجــات عینــة الدراســة فــي أدائهــم علــى اختبــار  .1

  .التحصیل قبل تطبیق البرنامج وبعده ولصالح القیاس البعدي
یوجــد فــرق ذو داللــة إحــصائیة بــین متوســطي درجــات عینــة الدراســة فــي أدائهــم علــى بطاقــة  .2

  .لح القیاس البعديالمالحظة قبل تطبیق البرنامج وبعده ولصا
توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجات عینة الدراسة في أدائهم علـى محـاور  .3

، خـــــتم الـــــدرس، التقـــــویم، العالقـــــات العامــــة، إدارة الـــــصف، اإلعـــــداد والتنفیــــذ(البطاقــــة الـــــستة
 .قبل تطبیق البرنامج وبعده ولصالح القیاس البعدي) الواجبات
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  :ف بین الدراستینأوجه االتفاق واالختال
ًوجه االتفاق في أن الدراستین أعدتا اختبارا تحصیلیا وبطاقة مالحظة ً .  

حیـث اتبعـت الدراسـة الـسابقة ، تختلف الدراسة السابقة عن الدراسة الحالیة فـي المـنهج المتبـع
ة واختلفتــــا فـــــي الفئـــــ، بینمـــــا الدراســــة الحالیـــــة اتبعـــــت المــــنهج الوصـــــفي التحلیلـــــي، المــــنهج التجریبـــــي

بینمـا الدراسـة الحالیـة ، المستهدفة فقد طبقت الدراسة السابقة على معلمـي القـرآن الكـریم وعلـى الـذكور
  . وعلى الذكور واإلناثاألساسطبقت علي طلبة الصف العاشر 

وتمیـزت الدراســة الحالیــة عـن الدراســة الــسابقة بإعـداد مقیــاس االتجــاه للتعـرف علــى اتجاهــات 
  .     الكریم الطلبة نحو تجوید القرآن 

   )2004(دراسة مطر  .15
فـي تنمیـة مهـارة التجویـد لـدى طلبـة مركـز القـرآن " بالوسـائل المتعـددة " أثـر برنـامج  :بعنوان

  .الكریم بالجامعة اإلسالمیة بغزة
فــي تنمیـة مهــارة التجویــد ) بالوســائل المتعـددة ( برنـامج فاعلیــةمعرفــة  :ى الدراســة إلــتهـدف

ولتحقیــق ،  الباحــث المــنهج التجریبــيواتبــع، یم بالجامعــة اإلســالمیة بغــزةلــدى طلبــة مركــز القــرآن الكــر
 لقیــاس أثــر برنــامج الوســائل المتعــددة فــي تنمیــة مهــارة ًا تحــصیلیًااختبــارأهــداف الدراســة أعــد الباحــث 

  . وبطاقة مالحظة لقیاس مهارات التالوة،التجوید

وتكونـت عینـة الدراسـة ، سـالمیةطبقت الدراسة علـى طـالب مركـز القـرآن الكـریم بالجامعـة اإل
وقد تم تدریس المجموعة األولى مـن خـالل الوسـائل ، موزعین على ثالث مجموعات، ًطالبا) 60(من

بینمــــا تــــم تــــدریس المجموعــــة الثانیــــة باســــتخدام ، ًطالبــــا) 20(المتعـــددة بمــــساعدة الحاســــوب وعــــددها 
) 20(تدریـسها بالطریقـة التقلیدیـة وعـددها أما المجموعة الثالثـة فـتم ، ًطالبا) 20(الفیدیو فقط وعددها 

  .   ًطالبا

  : منها نتائجوقد توصل الباحث بعد تطبیق الدراسة إلى عدة
، فـي مهـارة التجویـدطالب مركـز القـرآن الكـریم  أداء  بین متوسطاتًوجود فروق دالة إحصائیا .1

ـــم مقارنـــة اســـتخدام الوســـائل المتعـــددةإلـــىتعـــزى  لـــصالح ولیدیـــة الطریقـــة التقب  بمـــساعدة المعل
  .بمساعدة المعلمالوسائل المتعددة 

فـي مهـارة التجویـد طـالب مركـز القـرآن الكـریم  أداء  بـین متوسـطاتًوجود فروق دالـة إحـصائیا .2
لـــصالح باســـتخدام الفیـــدیو و  بمـــساعدة المعلـــم مقارنـــة اســـتخدام الوســـائل المتعـــددةإلـــىتعـــزى 

  .بمساعدة المعلمالوسائل المتعددة 
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فــي مهــارة طــالب مركــز القــرآن الكــریم  أداء  بــین متوســطاتًالــة إحــصائیاوجــود فــروق دعــدم  .3
  .إلى الفیدیو مقارنة بالطریقة التقلیدیةتعزى التجوید 

   :أوجه االتفاق واالختالف بین الدراستین
ًوجه االتفاق في أن الدراستین أعدتا اختبارا تحصیلیا وبطاقـة مالحظـة لتجویـد القـرآن الكـریم ً ،

ٕاحــث مــن الدراســة الــسابقة فــي كیفیــة إعــداد اختبــار أحكــام تجویــد القــرآن الكــریم واعــداد وقــد اســتفاد الب
  . بطاقة المالحظة لمهارات تجوید القرآن الكریم

حیــث اتبعــت الدراســة الــسابقة ، اختلفــت الدراســة الــسابقة عــن الدراســة الحالیــة فــي المــنهج المتبــع
واختلفتــــا فـــــي الفئـــــة ، مــــنهج الوصـــــفي التحلیلـــــيبینمـــــا الدراســــة الحالیـــــة اتبعـــــت ال، المــــنهج التجریبـــــي

المــستهدفة فقــد طبقــت الدراســة الــسابقة علــى طــالب مركــز القــرآن الكــریم بالجامعــة اإلســالمیة وعلــى 
  .      وعلى الذكور واإلناثاألساسبینما الدراسة الحالیة طبقت على طلبة الصف العاشر ، الذكور

ة بإعـــداد مقیـــاس االتجـــاه للتعـــرف علـــى اتجاهـــات وتمیـــزت الدراســـة الحالیـــة عـــن الدراســـة الـــسابق
  .     الطلبة نحو تجوید القرآن الكریم

  )2003(دراسة صبحي وعبد اهللا  .16
أثر طریقة الـتعلم بمـساعدة الحاسـوب فـي إتقـان أحكـام الـتالوة والتجویـد لـدى الطلبـة  :بعنوان

  .الموهوبین
اعدة الحاسـوب فـي مـستوى استقـصاء أثـر اسـتخدام طریقـة الـتعلم بمـس :هدفت الدراسـة إلـى

ولتحقیـــق ، واتبـــع الباحثـــان المـــنهج التجریبـــي، إتقـــان أحكـــام الـــتالوة والتجویـــد لـــدى الطلبـــة الموهـــوبین
ًأهـــداف الدراســـة أعـــد الباحثـــان اختبـــارا تحـــصیلیا لمعرفـــة مـــستوى إتقـــان أحكـــام الـــتالوة والتجویـــد لـــدى  ً

  .كام التالوة والتجوید لدى الطلبةوبطاقة مالحظة لمعرفة مستوى األداء الشفهي ألح، الطلبة

 فـــي مدرســـة األســـاسطبقـــت الدراســـة علـــى الطلبـــة الموهـــوبین فـــي مـــستوى الـــصف العاشـــر 
سـنة، وتكونـت عینـة الدراسـة ) 17-15(وتراوحـت أعمـارهم مـا بـین ، الیوبیل في منطقة عمان الكبرى

ت إلـى مجمـوعتین الشعبة األولـى قـسم: وزعت على خمسة شعب كالتالي، طالب وطالبة) 115(من 
ٕذكـور وانـاث، والــشعبة ) 11(ٕذكـور وانـاث، والمجموعـة التجریبیـة ) 12(المجموعـة الـضابطة وعـددها 

ٕذكـور وانـاث، والمجموعـة التجریبیـة ) 13(الثانیة قسمت إلى مجموعتین المجموعة الضابطة وعـددها 
ذكـور ) 11(وعـددها ٕذكور واناث، والشعبة الثالثة قسمت إلـى مجمـوعتین المجموعـة الـضابطة ) 12(

ٕذكــور وانــاث، والـشعبة الرابعــة قــسمت إلـى مجمــوعتین المجموعــة ) 12(ٕوانـاث، والمجموعــة التجریبیـة 
ٕذكـــور وانـــاث، والـــشعبة الخامـــسة ) 11(ٕذكـــور وانـــاث، والمجموعـــة التجریبیـــة ) 9(الـــضابطة وعـــددها 
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) 12( التجریبیـة ٕذكـور وانـاث، والمجموعـة) 12(قسمت إلى مجموعتین المجموعة الـضابطة وعـددها 
  . ٕذكور واناث

  :هامنوقد توصل الباحثان بعد تطبیق الدراسة إلى عدة نتائج 
  .وجود فروق ذات داللة إحصائیة تعزى إلى طریقة التعلم بمساعدة الحاسوب .1
عــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة تعـــزى إلــى الجـــنس فـــي أحكـــام التجویـــد إال فـــي حكـــم  .2

  .ر وفي حكم اإلدغام بغیر غنة وكان لصالح اإلناثاإلدغام بغنة وكان لصالح الذكو
عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائیة تعــزى إلــى التفاعــل بــین الطریقــة والجــنس فــي جمیــع  .3

  .أحكام التجوید إال في حكم اإلدغام بغنة واإلدغام بغیر غنة
علم وجود فروق ذات داللة إحصائیة فـي االختبـار الـشفهي لجمیـع األحكـام ولـصالح طریقـة الـت .4

  .بمساعدة الحاسوب إال في حكم اإلدغام الشفهي
  .عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في االختبار الشفهي تعزى إلى الجنس .5
عـدم وجـود فــروق ذات داللـة إحــصائیة فـي االختبــار الـشفهي تعــزى إلـى التفاعــل بـین الطریقــة  .6

  .والجنس إال في حكم واحد وهو المد الالزم الكلمي المثقل

   :تفاق واالختالف بین الدراستینأوجه اال
ًوجه االتفاق في أن الدراستین أعدتا اختبارا تحصیلیا وبطاقـة مالحظـة لتجویـد القـرآن الكـریم ً ،

  . واتفقتا في المستوى الدراسي فقد طبقتا على مستوى الصف العاشر وعلى الذكور واإلناث
حیـــث اتبعـــت الدراســـة ، تبـــعواختلفـــت الدراســـة الـــسابقة عـــن الدراســـة الحالیـــة فـــي المـــنهج الم

واختلفتــا فــي الفئــة ، بینمــا الدراســة الحالیــة اتبعـت المــنهج الوصــفي التحلیلــي، الـسابقة المــنهج التجریبــي
بینمـــا الدراســـة الحالیـــة طبقـــت علـــى ، المــستهدفة فقـــد طبقـــت الدراســـة الـــسابقة علـــى الطلبـــة الموهـــوبین

  . الطلبة العادیین
ة الـــسابقة بإعـــداد مقیـــاس االتجـــاه للتعـــرف علـــى اتجاهـــات وتمیـــزت الدراســـة الحالیـــة عـــن الدراســـ

  .     الطلبة نحو تجوید القرآن الكریم 

  )2003(اللمیع والعجمي  .17
التقویم التكویني وأثره على تنمیة التحصیل الدراسـي وعـالج بعـض صـعوبات الـتعلم : بعنوان

   .ات بدولة الكویتاألكادیمیة في مقرر تالوة وتجوید القرآن الكریم بمدارس ثانویة المقر
الكشف عن أثـر طریقـة التقـویم التكـویني فـي تنمیـة التحـصیل الدراسـي : هدفت الدراسة إلى

والكــشف عــن أثــر طریقــة التقــویم التكــویني ، فــي المــادة الدراســیة الخاصــة بــتالوة وتجویــد القــرآن الكــریم
ولتحقیـــق ، هج التجریبـــيواتبـــع الباحثـــان المــن، فــي عـــالج صــعوبات تعلـــم تـــالوة وتجویــد القـــرآن الكــریم
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واختبــار ، أهــداف الدراســة أعــد الباحثــان اختبــار الــذكاء اللغــوي لقیــاس االســتعداد للتحــصیل الدراســي
  . تحصیلي لتالوة وتجوید القرآن الكریم

وذالـك ، طبقت الدراسة على عینة من ثانویة سـلیمان العدسـاني التابعـة لمنطقـة مبـارك الكبیـر
لطریقـــة العنقودیـــة حیـــث تـــم اختیـــار المنطقـــة التعلیمیـــة مـــن بـــین ســـت باســـتخدام ا، بطریقـــة عـــشوائیة
أمــا المقــرر فقــد تــم ، وتــم اختیــار المدرســة مــن بــین تــسع مــدارس ثانویــة نظــام مقــرات، مــدارس تعلیمیــة

وقــد تــم اختیــار ، اختیــاره بطریقــة عمدیــة لمــا یعــاني منــه الطــالب مــن تــدني ملحــوظ فــي نــسبة النجــاح
وتـم اختیارهمـا بطریقـة عـشوائیة مجمــوعتین ، لتكافؤهـا فـي اختبـار الـذكاءشـعبتین مـن بـین أربـع شـعب 

) 38(والمجموعــة الــضابطة ، ًطالبــا) 35(حیــث بلــغ طــالب المجموعــة التجریبیــة ، تجریبیــة وضــابطة
  .ًطالبا

  :هامنوقد توصل الباحثان بعد تطبیق الدراسة إلى عدة نتائج 
میــه كــل مــن درجــة التحــصیل الدراســي ودرجــة یــؤدي التــدریس بطریقــة التقــویم التكــویني إلــى تن .1

  .تالوة وتجوید القرآن الكریم
یـــؤدي التـــدریس بطریقـــة التقـــویم التكـــویني إلـــى تنمیـــه كـــل مـــن درجـــة الطـــالب ذوي صـــعوبات  .2

التعلم األكادیمیة فـي تـالوة وتجویـد القـرآن الكـریم ویزیـد مـن قـدرتهم علـى تـالوة وتجویـد القـرآن 
  .الكریم

   :الف بین الدراستینأوجه االتفاق واالخت
ًوجه االتفاق في أن الدراستین أعدتا اختبارا تحصیلیا ألحكام تجوید القرآن الكریم ً.  

حیـث اتبعـت الدراسـة الـسابقة ، اختلفت الدراسة السابقة عن الدراسة الحالیة في المنهج المتبـع
اختلفتــــا فـــــي الفئـــــة و، بینمـــــا الدراســــة الحالیـــــة اتبعـــــت المــــنهج الوصـــــفي التحلیلـــــي، المــــنهج التجریبـــــي

بینمـــا الدراســة الحالیـــة ، المــستهدفة فقــد طبقـــت الدراســة الـــسابقة علــى طلبـــة ثانویــة ســـلیمان العدســاني
ًواختلفتــا فــي أن الدراســة الــسابقة أعــدت اختبــارا للــذكاء ، األســاسطبقــت علــى طلبــة الــصف العاشــر 

لیة بطاقـة مالحظـة لقیـاس مـدى بینما أعدت الدراسة الحا، اللغوي لقیاس االستعداد للتحصیل الدراسي
  .إتقان الطلبة لمهارات تجوید القرآن الكریم

وتمیـزت الدراســة الحالیــة عـن الدراســة الــسابقة بإعـداد مقیــاس االتجــاه للتعـرف علــى اتجاهــات 
  .     الطلبة نحو تجوید القرآن الكریم 
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  .الدراسات التي اهتمت بمستوى االتجاهات: ًثالثا
  )2010(دراسة حسن  .18

فاعلیــة برنــامج قــائم علــى مقاصــد الــشریعة اإلســالمیة فــي تنمیــة فهــم بعــض قــضایا  :انبعنــو
المستحدثات البیولوجیة والتفكیر الناقد واالتجاهات نحو تلك القضایا لدى طالبـات شـعبة التربیـة بكلیـة 

  . جامعة األزهر–الدراسات اإلنسانیة 
ة اإلســالمیة لتــدریس بعــض إعــداد برنــامج قــائم علــى مقاصــد الــشریع :هــدفت الدراســة إلــى

قـــضایا المـــستحدثات البیولوجیـــة والتعـــرف علـــى فاعلیتـــه فـــي تنمیـــة فهـــم تلـــك القـــضایا والتفكیـــر الناقـــد 
ًولتحقیـق ذلـك أعـدت الباحثـة اختبـارا تحـصیلیا ، واتبعـت الباحثـة المـنهج التجریبـي، واالتجاهات نحوهـا ً

ٕواعـــداد ، اس التفكیـــر الناقـــد لـــدى الطالبـــاتٕواعـــداد اختبـــار لقیـــ، لفهـــم قـــضایا المـــستحدثات البیولوجیـــة
  . مقیاس االتجاهات لقیاس اتجاهات الطالبات نحو قضایا المستحدثات البیولوجیة

لغــة عربیــة ودراســات (وتــم تطبیــق الدراســة علــى جمیــع طالبــات الفرقــة الثانیــة بــشعبة التربیــة 
 جامعــة األزهــر وقــد –نــسانیة م بكلیــة الدراســات اإل2008/2009المقیــدات بالعــام الجــامعي ) إســالمیة

  .طالبة جمیعهن طالبات مستجدات) 60(بلغ عددهن 

  : منها نتائجوقد توصلت الباحثة بعد تطبیق الدراسة إلى عدة
ًیوجـــد فـــرق دال إحـــصائیا بـــین متوســـطي درجـــات الطالبـــات المعلمـــات مجموعـــة الدراســـة فـــي  .1

  .عديالتطبیق القبلي والبعدي الختبار الفهم ولصالح التطبیق الب
ًیوجـــد فـــرق دال إحـــصائیا بـــین متوســـطي درجـــات الطالبـــات المعلمـــات مجموعـــة الدراســـة فـــي  .2

  . التطبیقین القبلي والبعدي الختبار التفكیر الناقد ولصالح التطبیق البعدي
ًیوجـــد فـــرق دال إحـــصائیا بـــین متوســـطي درجـــات الطالبـــات المعلمـــات مجموعـــة الدراســـة فـــي  .3

  .اس االتجاهات ولصالح التطبیق البعديالتطبیقین القبلي والبعدي بمقی

   :أوجه االتفاق واالختالف بین الدراستین
  .ًوجه االتفاق في أن الدراستین أعدتا مقیاسا لالتجاهات

حیـث اتبعـت الدراسـة الـسابقة ، اختلفت الدراسة السابقة عن الدراسة الحالیة في المنهج المتبـع
واختلفتــــا فـــــي الفئـــــة ، عـــــت المــــنهج الوصـــــفي التحلیلـــــيبینمـــــا الدراســــة الحالیـــــة اتب، المــــنهج التجریبـــــي

طالبــات شــعبة التربیــة بكلیــة الدراســات اإلنــسانیة وعلــى المــستهدفة فقــد طبقــت الدراســة الــسابقة علــى 
،  وعلـــى الـــذكور واإلنـــاثاألســـاسبینمـــا الدراســـة الحالیـــة طبقـــت علـــى طلبــة الـــصف العاشـــر ، اإلنــاث

ًتبــارا تحــصیلیا لفهــم قــضایا المــستحدثات البیولوجیــة اخواختلفتــا فــي أن الدراســة الــسابقة أعــدت بینمــا ، ً
ًالدراســـة الحالیـــة أعـــدت اختبـــارا تحـــصیلیا لقیـــاس مـــدى إتقـــان الطلبـــة ألحكـــام تجویـــد القـــرآن الكـــریم ً ،
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، مقیـاس التجـاه الطالبـات نحـو قـضایا المـستحدثات البیولوجیـةواختلفتا في أن الدراسـة الـسابقة أعـدت 
  .    مقیاس التجاه الطلبة نحو تجوید القرآن الكریمیة أعدت بینما الدراسة الحال

وتمیـزت الدراســة الحالیـة عــن الدراسـة الــسابقة بإعـداد بطاقــة مالحظـة لقیــاس مـدى إتقــان الطلبــة 
  .لمهارات تجوید القرآن الكریم

  )2010(دراسة عبد الحمید  .19
لكــة العربیــة الــسعودیة دوار معلمــات اللغــة العربیــة بالممفاعلیــة تــصور مــستقبلي أل :بعنــوان

  .ًطبقا لمعاییر الجودة الشاملة والوقوف على اتجاهاتهن نحو تطبیقها
وضــع تــصور مــستقبلي مقتـــرح لتطــویر أداء معلمــات اللغــة العربیـــة  :هــدفت الدراســة إلـــى

، ًبالمملكــة العربیـــة الـــسعودیة طبقـــا لمعـــاییر الجـــودة الـــشاملة والوقـــوف علـــى اتجاهـــاتهن نحـــو تطبیقهـــا
ولتحقیــق أهــداف الدراســة أعــدت الباحثــة بطاقــة مالحظــة تــضمنت ، الباحثــة المــنهج التجریبــيواتبعــت 

  .معاییر الجودة وكذالك أعدت مقیاس لالتجاهات نحو معاییر الجودة الشاملة والتصور المقترح

طبقـــت الدراســـة علـــى معلمـــات اللغـــة العربیـــة بالمرحلـــة المتوســـطة وهـــن مـــن خریجـــات كلیـــة 
وتـم التطبیـق المیـداني فـي الفـصل ، سـنوات) 10 – 5(تبوك ممن یعملن بالخدمة مـنالتربیة واآلداب ب
  .هـ 1430الثاني من عام 

  : منها نتائجوقد توصلت الباحثة بعد تطبیق الدراسة إلى عدة
  .فاعلیة التصور المقترح في تحسن اتجاهات معلمات اللغة العربیة في مقیاس االتجاهات  .1
ة بـــین متوســـطي درجـــات معلمـــات اللغـــة العربیـــة فـــي بطاقـــة توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائی .2

  .المالحظة قبل التصور المقترح وبعده ولصالح التطبیق البعدي
توجد فروق ذات داللة إحصائیة بـین متوسـطي درجـات معلمـات اللغـة العربیـة فـي االتجاهـات  .3

  .قبل التصور المقترح وبعده ولصالح التطبیق البعدي

   :بین الدراستینأوجه االتفاق واالختالف 
  .ًوجه االتفاق في أن الدراستین أعدتا مقیاسا لالتجاهات

حیـث اتبعـت الدراسـة الـسابقة ، اختلفت الدراسة السابقة عن الدراسة الحالیة في المنهج المتبـع
واختلفتــــا فـــــي الفئـــــة ، بینمـــــا الدراســــة الحالیـــــة اتبعـــــت المــــنهج الوصـــــفي التحلیلـــــي، المــــنهج التجریبـــــي

معلمــات اللغــة العربیــة بالمملكــة العربیــة الــسعودیة وعلــى طبقــت الدراســة الــسابقة علــى المــستهدفة فقــد 
،  وعلـــى الـــذكور واإلنـــاثاألســـاسبینمـــا الدراســـة الحالیـــة طبقـــت علـــى طلبــة الـــصف العاشـــر ، اإلنــاث

بینمـا الدراسـة ، ة الـشاملة بطاقة مالحظة تضمنت معاییر الجودواختلفتا في أن الدراسة السابقة أعدت
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واختلفتــا فــي أن الدراســة ، الیــة أعــدت بطاقــة مالحظــة لقیــاس األداء الــشفهي لتجویــد القــرآن الكــریمالح
بینمـا الدراسـة الحالیـة ، مقیاس التجاهات المعلمات نحو تطبیق معاییر الجـودة الـشاملةالسابقة أعدت 

  .    مقیاس التجاهات الطلبة نحو تجوید القرآن الكریمأعدت 
ًاختبـــارا تحـــصیلیا لقیـــاس مـــدى إتقـــان یـــة عـــن الدراســـة الـــسابقة بإعـــداد وتمیـــزت الدراســـة الحال ً

  .الطلبة ألحكام تجوید القرآن الكریم

  )2010(دراسة السبیعي والمطیري  .20
أثــر اســتخدام برنــامج للتفكیــر ضــمن مــنهج التربیــة اإلســالمیة فــي تنمیــة التحــصیل  :بعنــوان

  .واالتجاهات نحو المادة
وذج تعلیمــي والكــشف عــن فاعلیــة اســتخدامه ضــمن مــنهج إعــداد نمــ :هــدفت الدراســة إلــى

التربیــة اإلســالمیة فــي تنمیــة القــدرات اإلبداعیــة ورفــع مــستوى التحــصیل وتنمیــة االتجاهــات االیجابیــة 
ًولتحقیق أهداف الدراسة أعـد الباحثـان اختبـارا تحـصیلیا ، واتبع الباحثان المنهج التجریبي، لدى الطلبة ً

ومقیــــاس االتجــــاه نحــــو مــــادة التربیــــة ، ســــط فــــي مــــنهج التربیــــة اإلســــالمیةلطلبــــة الــــصف األول المتو
  .اإلسالمیة

طبقــت الدراســة علــى طلبــة الــصف األول المتوســط وعلــى فــصلین دراســیین مــن مدرســة ســید 
وقـــد تـــم اختیارهمـــا مجموعـــة ضـــابطة وتجریبیـــة، حیـــث شـــملت ، یاســـین الطبطبـــائي المتوســـطة للبنـــین

  .ًطالبا) 25(والمجموعة الضابطة ، اطالب) 25(المجموعة التجریبیة 

  : منها نتائجوقد توصل الباحثان بعد تطبیق الدراسة إلى عدة
وجود فروق ذات داللة إحـصائیة بـین المجمـوعتین التجریبیـة والـضابطة فـي تنمیـة االتجاهـات  .1

  .اإلیجابیة نحو المادة ولصالح المجموعة التجریبیة
وعتین التجریبیـــة والـــضابطة فـــي زیـــادة كفـــاءة وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة بـــین المجمـــ .2

  .التحصیل الدراسي ولصالح المجموعة التجریبیة

  :أوجه االتفاق واالختالف بین الدراستین
  .ًوجه االتفاق في أن الدراستین أعدتا مقیاسا لالتجاهات

بقة حیـث اتبعـت الدراسـة الـسا، اختلفت الدراسة السابقة عن الدراسة الحالیة في المنهج المتبـع
واختلفتــــا فـــــي الفئـــــة ، بینمـــــا الدراســــة الحالیـــــة اتبعـــــت المــــنهج الوصـــــفي التحلیلـــــي، المــــنهج التجریبـــــي

بینمـا الدراسـة ، وعلـى الـذكور  على طلبة الصف األول المتوسطالمستهدفة فقد طبقت الدراسة السابقة
ن الدراســة واختلفتــا فــي أ،  وعلــى الــذكور واإلنــاثاألســاسالحالیــة طبقــت علــى طلبــة الــصف العاشــر 
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ًاختبـــارا تحـــصیلیا لطلبـــة الـــصف األول المتوســـط فـــي مـــنهج التربیـــة اإلســـالمیةالـــسابقة أعـــدت  بینمـــا ، ً
ًاختبارا تحـصیلیا ألحكـام تجویـد القـرآن الكـریم الدراسة الحالیة أعدت واختلفتـا فـي أن الدراسـة الـسابقة ، ً

مقیـاس االتجـاه نحـو ة الحالیـة أعـدت بینمـا الدراسـ، مقیاس االتجاه نحـو مـادة التربیـة اإلسـالمیةأعدت 
  .    تجوید القرآن الكریم

أعــداد بطاقــة مالحظــة لمهــارات تجویــد القــرآن وتمیـزت الدراســة الحالیــة عــن الدراســة الــسابقة ب
  .الكریم

  )2010(دراسة البركات  .21
ــوان فعالیــة برنــامج تــدریبي قــائم علــى إســتراتیجیة القــصة فــي تنمیــة االســتیعاب القرائــي  :بعن

  . واتجاهاتهم نحوهاألساستالمیذ الصف الثالث لدى 
تقـصي فعالیــة برنـامج تـدریبي قـائم علـى إسـتراتیجیة التـدریس بالقــصة  :هـدفت الدراسـة إلـى

ولتحقیـق ، واتبـع الباحـث المـنهج شـبة التجریبـي، لدى تالمیذ الـصف الثالـث األسـاس واتجاهـاتهم نحـوه
واختبــار تحــصیلي للكــشف عــن ،  التــدریس بالقــصةأهـداف الدراســة أعــد الباحــث برنــامج تــدریبي لتنفیــذ

 للكــشف عــن اتجاهــات التالمیــذ نحــو البرنــامج التــدریبي القــائم ومقابلــة شــبه مقننــة، تیعاب القرائــياالســ
  . على إستراتیجیة القصة

 مــن المــدارس الحكومیــة التابعــة لمدیریــة األســاسطبقــت الدراســة علــى طلبــة الــصف الثالــث 
ـــیم فـــي منط ، ًتلمیـــذا وتلمیـــذة) 215(وتكونـــت عینـــة الدراســـة مـــن ، قـــة الرمثـــا فـــي األردنالتربیـــة والتعل

ًتلمیـذا ) 105(المجموعـة التجریبیـة وعـددها ، مدارس وقسمت العینـة إلـي مجمـوعتین) 8(موزعین في 
وقــد تــم اختیــار هــذه العینــة بالطریقــة ، ًتلمیــذا وتلمیــذة) 110(والمجموعــة الــضابطة وعــددها ، وتلمیــذة

ًتلمیــذا وتلمیـذة تــم اختیــارهم ) 53(كونــت عینـة الدراســة ألغـراض المقابلــة شـبه المقننــة مـنوت، القـصدیة
  .م2008/ 2007وتم التطبیق المیداني في الفصل الدراسي األول ، من المجموعة التجریبیة

  : منها نتائجوقد توصل الباحث بعد تطبیق الدراسة إلى عدة 
جریبیــة التــي تلقـــت تعلیمهــا بالبرنــامج التـــدریبي ًوجــود فــروق دالـــة إحــصائیا بــین المجموعـــة الت .1

القائم على إستراتیجیة القصة وبین المجموعة الضابطة التي تلقـت تعلیمهـا بالطریقـة التقلیدیـة 
  .ولصالح المجموعة التجریبیة

ًعــدم وجــود فــروق دالــة إحــصائیا بــین أداء أفــراد المجموعــة التجریبیــة علــى اختبــار االســتیعاب  .2
  ).متدني، متوسط، مرتفع(مستوى التحصیل القرائي القرائي لمتغیر 

وجــود شــعور ایجــابي نحــو البرنــامج التــدریبي وظهــرت القــصة كــأداة رئیــسة فــي توجیــه میــول  .3
  .  التالمیذ نحو القراءة إذ باتوا یحبونها ویقبلون علیها
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  :أوجه االتفاق واالختالف بین الدراستین
  .وطبقتا على الذكور واإلناث،  لالتجاهاتًوجه االتفاق في أن الدراستین أعدتا مقیاسا

حیـث اتبعـت الدراسـة الـسابقة ، اختلفت الدراسة السابقة عن الدراسة الحالیة في المنهج المتبـع
واختلفتـــا فـــي الفئـــة ، بینمـــا الدراســـة الحالیـــة اتبعــت المـــنهج الوصـــفي التحلیلـــي، المــنهج شـــبه التجریبـــي

بینمــا الدراســة الحالیـــة ، األســـاسالمیـــذ الــصف الثالــث  علــى تالمــستهدفة فقــد طبقــت الدراســـة الــسابقة
ًاختبـارا تحــصیلیا واختلفتــا فـي أن الدراســة الـسابقة أعــدت ، األسـاسطبقـت علـى طلبــة الـصف العاشــر  ً

ًاختبــارا تحــصیلیا للتعــرف علــى أحكــام  بینمــا الدراســة الحالیــة أعــدت، للكــشف عــن االســتیعاب القرائــي ً
 مقابلـة شـبه مقننـه للكـشف عـن اتجاهـات فـي أن الدراسـة الـسابقة أعـدتواختلفتـا ، تجوید القرآن الكریم

مقیـاس اتجــاه للتعـرف علـى اتجاهــات الطلبـة نحــو بینمـا الدراسـة الحالیــة أعـدت ، التالمیـذ نحـو القــصة
  .    تجوید القرآن الكریم

 أعــداد بطاقــة مالحظــة إلتقــان مهــارات تجویــدوتمیــزت الدراســة الحالیــة عــن الدراســة الــسابقة ب
  .القرآن الكریم

  )2009(دراسة أبو شماله  .22
أثــــر اســــتخدام الــــسرد التحلیلــــي للقــــصة القرآنیــــة علــــى تنمیــــة التفكیــــر اإلســــتنتاجي  :بعنــــوان

  . واالتجاه نحو تعلم القصة لدى طالبات الصف الثاني عشر
معرفة أثر استخدام السرد التحلیلي للقـصة القرآنیـة علـى تنمیـة التفكیـر  :هدفت الدراسة إلى

واتبعــت الباحثــة المــنهج ، إلســتنتاجي واالتجــاه نحــو تعلــم القــصة لــدى طالبــات الــصف الثــاني عــشرا
ولتحقیــق أهــداف الدراســة قامــت الباحثــة بإعــداد اختبــار التفكیــر اإلســتنتاجي فــي ، الوصــفي التحلیلــي
  .ومقیاس االتجاه نحو تعلم القصة، القصص القرآني

للبنـــات مـــن ) أ(ر بمدرســـة عكـــا الثانویـــة طبقـــت الدراســـة علـــى طالبـــات الـــصف الثـــاني عـــش
وزعـت علـى مجمـوعتین تجریبیــة ، طالبـة) 62(وتكونـت عینـة الدراســة مـن، مدیریـة خـانیونس التعلیمیـة

) 32(والمجموعــة الــضابطة وبلــغ عــددها، طالبــة) 30(أمــا المجموعــة التجریبیــة بلــغ عــددها، وضــابطة
  ، م2010/  2009واختیرت العینة بالطریقة القصدیة لعام ، طالبة

  : منها نتائجوقد توصلت الباحثة بعد تطبیق الدراسة إلى عدة
توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة بـــین متوســـط درجـــات الطالبـــات فـــي المجموعـــة التجریبیـــة  .1

  .ومتوسط درجات الطالبات في المجموعة الضابطة في اختبار التفكیر االستنتاجي
تجاه نحو تعلـم القـصة القرآنیـة بـین طالبـات ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في متوسط اال .2

  .المجموعة التجریبیة وقریناتهن في المجموعة الضابطة
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ال توجــد عالقـــة ارتباطیـــه ذات داللــة إحـــصائیة بـــین الـــسرد التحلیلــي للقـــصة القرآنیـــة واالتجـــاه  .3
  .نحو تعلم القصة لدى طالبات المجموعة التجریبیة

  :أوجه االتفاق واالختالف بین الدراستین
  .ًوأعدتا مقیاسا لالتجاهات، وجه االتفاق في أن الدراستین اتبعتا المنهج الوصفي التحلیلي

 فقـد طبقـت الدراسـة الـسابقة، اختلفت الدراسة السابقة عن الدراسة الحالیة في الفئة المـستهدفة
بینمــا الدراســة الحالیــة طبقــت علــى طلبــة الــصف ،  وعلــى اإلنــاثعلــى طالبــات الــصف الثــاني عــشر

ً اختبـــارا للتفكیــــر واختلفتـــا فـــي أن الدراســــة الـــسابقة أعــــدت،  وعلــــى الـــذكور واإلنــــاثاألســـاسلعاشـــر ا
ًاختبـارا تحـصیلیا ألحكـام تجویـد القـرآن  بینما الدراسة الحالیـة أعـدت، اإلستنتاجي في القصص القرآني ً

ینمـا الدراسـة الحالیـة ب،  مقیاس االتجاه نحو تعلم القـصةواختلفتا في أن الدراسة السابقة أعدت، الكریم
  .    مقیاس االتجاه نحو تجوید القرآن الكریمأعدت 

أعــداد بطاقــة مالحظــة إلتقــان مهــارات تجویــد وتمیــزت الدراســة الحالیــة عــن الدراســة الــسابقة ب
  .القرآن الكریم

  )2009(دراسة إسلیم  .23
ات الــصف مــستوى التنــور اللغــوي وعالقتــه باالتجــاه نحــو اللغــة العربیــة لــدى طالبــ :بعنــوان

  .الحادي عشر في محافظة غزة
التعـــرف علـــي مـــستوى التنـــور اللغـــوي وعالقتـــه باالتجـــاه نحـــو اللغـــة  :هـــدفت الدراســـة إلـــى

وأتبعـــت الباحثـــة المـــنهج الوصـــفي ، العربیـــة لـــدى طالبـــات الـــصف الحـــادي عـــشر فـــي محافظـــة غـــزة
ـــــي ـــــ، التحلیل ـــــارا تحـــــصیلیا للتن ـــــة اختب ـــــق أهـــــداف الدراســـــة أعـــــدت الباحث ًولتحقی ومقیـــــاس ، ور اللغـــــويً

  .االتجاهات نحو اللغة العربیة

) 6(طبقت الدراسة على جمیع طالبات الصف الحادي عـشر فـي مدرسـة الـشجاعیة وعـددها 
طالبـة أي مـا ) 229(وقـد بلـغ العـدد النهـائي ألفـراد العینـة ، علـوم) 2(علوم إنسانیة و) 4(فصول منها

  . ارت الباحثة عینة الدراسة بالطریقة القصدیةوقد اخت، من حجم المجتمع  األصلي%) 4,1(نسبته 

  : منها نتائجوقد توصلت الباحثة بعد تطبیق الدراسة إلى عدة
  .تدني مستوى التنور اللغوي لدى طالبات الصف الحادي عشر بمحافظة غزة .1
یوجد عالقة ارتباطیه بین اتجاهات طالبات الصف الحادي عشر في محافظـة غـزة نحـو مـادة  .2

  . ومستوى التنور اللغوياللغة العربیة
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وهــــو أقــــل مــــن المعیـــــار %) 66.54(متوســــط درجــــات الطالبــــات فــــي مقیــــاس االتجــــاه بلغــــت .3
  %).85(الموضوع للدراسة وهو

توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائیة فــي التنــور اللغــوي لــدى طالبــات الــصف الحــادي عــشر فــي  .4
لـــصالح ذوات و) مــنخفض، متوســـط، مرتفــع(محافظــة غــزة تعـــزى لمتغیــر التحـــصیل الدراســي 

  .التحصیل المرتفع
توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائیة فــي التنــور اللغــوي لــدى طالبــات الــصف الحــادي عــشر فــي  .5

  .ولصالح القسم العلمي) علوم إنسانیة، علوم(محافظة غزة تعزى لمتغیر التخصص 
توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائیة فــي اتجاهــات طالبــات الــصف الحــادي عــشر فــي محافظــة  .6

) مــنخفض، متوســط، مرتفــع(ادة اللغــة العربیــة تعــزى لمتغیــر التحــصیل الدراســي غــزة نحــو مــ
  .ولصالح الطالبات مرتفعات التحصیل

توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائیة فــي اتجاهــات طالبــات الــصف الحــادي عــشر فــي محافظــة  .7
ولـصالح القـسم ) علـوم إنـسانیة، علـوم(غزة  نحو مادة اللغـة العربیـة تعـزى لمتغیـر التخـصص 

  .دبياأل

  :أوجه االتفاق واالختالف بین الدراستین
  .ًوأعدتا مقیاسا لالتجاهات، وجه االتفاق في أن الدراستین اتبعتا المنهج الوصفي التحلیلي

 فقـد طبقـت الدراسـة الـسابقة، اختلفت الدراسة السابقة عن الدراسة الحالیة في الفئة المـستهدفة
بینمــا الدراســة الحالیــة طبقــت علــى طلبــة الــصف ، علــى طالبــات الــصف الحــادي عــشر وعلــى اإلنــاث

ً اختبـــارا تحـــصیلیا واختلفتـــا فـــي أن الدراســـة الـــسابقة أعـــدت،  وعلـــى الـــذكور واإلنـــاثاألســـاسالعاشـــر  ً
ًاختبارا تحصیلیا ألحكام تجوید القـرآن الكـریم بینما الدراسة الحالیة أعدت، للتنور اللغوي  واختلفتـا فـي ،ً

مقیـاس بینمـا الدراسـة الحالیـة أعـدت ، یاس االتجاهات نحـو اللغـة العربیـة مقأن الدراسة السابقة أعدت
فقــد ، المحــدد لمــستوى االتجــاه) المحــك(واختلفتــا فــي المعیــار ، االتجاهــات نحــو تجویــد القــرآن الكــریم

بینمـــا الدراســـة الحالیـــة اعتبـــرت المحــــك ، %)85(اعتبـــرت الدراســـة الـــسابقة المحـــك لمـــستوى االتجــــاه
  %). 80(لمستوى االتجاه 

إعـــداد بطاقـــة مالحظـــة إلتقـــان مهـــارات تجویـــد وتمیـــزت الدراســـة الحالیـــة عـــن الدراســـة الـــسابقة ب
  .القرآن الكریم

  )2009(دراسة المالكي  .24
أنمــاط الــسلوك الشخــصي لــدى تالمیــذ الــصفوف العلیــا مــن المرحلــة االبتدائیــة فــي  :بعنــوان

  . التدریس لدى معلمیهممواد التربیة اإلسالمیة وعالقته باتجاهاتهم نحو أسالیب
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التعــرف علــى أنمــاط الــسلوك الشخــصي لــدى تالمیــذ الــصفوف العلیــا : هــدفت الدراســة إلــى
مــن المرحلــة االبتدائیــة فــي مــواد التربیــة اإلســالمیة وعالقتــه باتجاهــاتهم نحــو أســالیب التــدریس لـــدى 

بطاقـــة مالحظـــة ولتحقیـــق أهـــداف الدراســـة أعـــد الباحـــث ، واتبـــع الباحـــث المـــنهج الوصـــفي، معلمـــیهم
تهدف إلى تحدیـد أنمـاط الـسلوك الشخـصي فـي مـادة التربیـة اإلسـالمیة، ومقیـاس اتجـاه للتعـرف علـى 

  .العالقة بین أنماط السلوك لدى التالمیذ واتجاهاتهم نحو أسالیب التدریس لدى معلمیهم

تالمیــذ مــن ، ًتلمیــذا) 175(طبقــت الدراســة علــى عینــة مــن تالمیــذ المرحلــة االبتدائیــة قوامهــا 
الــصف الرابــع : الــصفوف العلیــا بالمرحلــة االبتدائیــة بمدینــة مكــة المكرمــة مــوزعین علــى النحــو التــالي

وقــد تــم اختیــار العینــة ، ًتلمیــذا) 54(والــصف الــسادس ، ًتلمیــذا) 60(والــصف الخــامس ، ًتلمیــذا) 61(
  .بالطریقة العشوائیة البسیطة لكون مجتمع أفراد الدراسة األصلي معروفین

  : منها نتائجقد توصل الباحث بعد تطبیق الدراسة إلى عدةو 
  .ممارسة التالمیذ لمعظم أنماط السلوك الشخصي بمتوسطات عالیة .1
ظهــور فــروق بــین متوســطات الــسلوك الشخــصي لــدى التالمیــذ ولــصالح تالمیــذ الــصف الرابــع  .2

ذ ذوي علــى تالمیـــذ الـــصف الخـــامس، ولـــصالح التالمیــذ ذوي المـــستوى األعلـــى علـــى التالمیـــ
المـــستویین المتوســـط والـــضعیف، ولـــصالح التجهیـــزات المدرســـیة المتوســـطة علـــى التجهیـــزات 
المدرســیة الــضعیفة ولــصالح التالمیــذ الــذین یجلــسون فــي مقدمــة الفــصل علــى التالمیــذ الــذین 

  .یجلسون في منتصف الفصل ومؤخرته
بین أنمـاط الـسلوك .عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائیة نحو أسالیب التدریس لدى معلمیهم .3

  الشخصي لدى التالمیذ واتجاهاتهم 

  :أوجه االتفاق واالختالف بین الدراستین
  .ًوأعدتا مقیاسا لالتجاهات، وجه االتفاق في أن الدراستین اتبعتا المنهج الوصفي التحلیلي

 بقةفقـد طبقـت الدراسـة الـسا، اختلفت الدراسة السابقة عن الدراسة الحالیة في الفئة المـستهدفة
بینمـا الدراسـة الحالیـة طبقـت علـى ، على تالمیذ الـصفوف العلیـا مـن المرحلـة االبتدائیـة وعلـى الـذكور

 بطاقــة واختلفتــا فـي أن الدراســة الـسابقة أعــدت،  وعلـى الــذكور واإلنـاثاألســاسطلبـة الــصف العاشـر 
یــة أعــدت بطاقــة  بینمــا الدراســة الحالمالحظــة ألنمــاط الــسلوك الشخــصي فــي مــادة التربیــة اإلســالمیة،

ــــد القــــرآن الكــــریم ــــسابقة أعــــدت، مالحظــــة إلتقــــان مهــــارات تجوی ــــا فــــي أن الدراســــة ال  مقیــــاس واختلفت
بینمـــا الدراســـة الحالیـــة أعـــدت ، االتجاهـــات نحـــو أنمـــاط الـــسلوك واالتجاهـــات نحـــو أســـالیب التـــدریس

  .    مقیاس االتجاهات نحو تجوید القرآن الكریم
ًاختبــارا تحــصیلیا ألحكــام تجویــد القــرآن  أعــداددراســة الــسابقة بوتمیــزت الدراســة الحالیــة عــن ال ً

  .الكریم
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  )2009(دراسة الهزایمة  .25
مــــستوى طلبــــة قـــسم اللغــــة العربیـــة بجامعــــة آل البیـــت فــــي مهـــارات اللغــــة العربیــــة  :بعنـــوان

  .وعالقته باتجاهاتهم نحوها
بیـت فـي مهـارات الكشف عن مستوى طلبة اللغة العربیـة بجامعـة آل ال :هدفت الدراسة إلى

ولتحقیــق أهــداف ، واتبــع الباحــث المــنهج الوصــفي التحلیلــي، اللغــة العربیــة وعالقتــه باتجاهــاتهم نحوهــا
واختبـار المهـارات ، الدراسة أعد الباحث مقیـاس اتجـاه لمعرفـة اتجاهـات الطلبـة نحـو المهـارات اللغویـة

  .اللغویة

میـع أقـسام اللغـة العربیـة فـي جامعـة طبقت الدراسة علـى مـستوى الـسنة الثالثـة والرابعـة مـن ج
  .طالب وطالبة تم اختیارهم بالطریقة العشوائیة) 180(وتكونت عینة الدراسة من، آل البیت

  : منها نتائجوقد توصل الباحث بعد تطبیق الدراسة إلى عدة
  .وجود ضعف قوي في المهارات اللغویة لدى طلبة قسم اللغة العربیة في جامعة آل البیت .1
 فــروق ذات داللــة إحــصائیة بــین متوســطات أداء الطلبــة والطالبــات فــي قــسم اللغــة عــدم وجــود .2

  .العربیة في المهارات اللغویة
ال توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائیة بــین اتجاهــات طلبــة قــسم اللغــة العربیــة نحــو اللغــة تعــزى  .3

  .إلي الجنس
ات الطلبــة نحــو بــین اتجاهــ) 0,01(توجــد عالقــة ارتباطیــه وذات داللــة إحــصائیة عنــد مــستوى .4

  . اللغة العربیة ومستوى المهارات اللغویة لدیهم

  :أوجه االتفاق واالختالف بین الدراستین
، ًوأعــدتا مقیاســا لالتجاهــات، وجـه االتفــاق فــي أن الدراســتین اتبعتــا المـنهج الوصــفي التحلیلــي

  .وأجریتا على الذكور واإلناث
 فقـد طبقـت الدراسـة الـسابقة، الفئة المـستهدفةاختلفت الدراسة السابقة عن الدراسة الحالیة في 

، األســـاسبینمـــا الدراســـة الحالیـــة طبقـــت علـــى طلبـــة الـــصف العاشـــر ، علــى طلبـــة قـــسم اللغـــة العربیـــة
ً بینمـا الدراسـة الحالیـة أعـدت اختبـارا ً اختبـارا للمهـارات اللغویـة،واختلفتا في أن الدراسـة الـسابقة أعـدت

 مقیــاس االتجــاه نحــو المهــارات تلفتــا فــي أن الدراســة الــسابقة أعــدت واخ،ألحكــام تجویــد القــرآن الكــریم
  . مقیاس االتجاه نحو تجوید القرآن الكریمبینما الدراسة الحالیة أعدت ، اللغویة

بطاقــة مالحظــة إلتقــان مهــارات تجویــد  أعــدادوتمیــزت الدراســة الحالیــة عــن الدراســة الــسابقة ب
  .القرآن الكریم
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  )2007(دراسة المالكي  .26
مقیــاس اتجاهــات الطــالب نحــو اســتراتیجیات تــدریس الثقافــة اإلســالمیة فــي كلیــات  :نــوانبع

  .المعلمین في المملكة العربیة السعودیة
التعـــرف علــى اتجاهـــات الطــالب نحـــو اســتراتیجیات تـــدریس الثقافـــة  :هــدفت الدراســـة إلـــى

ث المــــنهج الوصــــفي واتبــــع الباحــــ، اإلســــالمیة فــــي كلیــــات المعلمــــین فــــي المملكــــة العربیــــة الــــسعودیة
ولتحقیــق أهـداف الدراســة قـام الباحــث بإعــداد مقیـاس التجاهــات الطـالب نحــو اســتراتیجیات ، التحلیلـي

  .تدریس الثقافة اإلسالمیة

، طبقــت هــذه الدراســة علــى عینــة مــن طــالب كلیــات المعلمــین فــي المملكــة العربیــة الــسعودیة
مــن طــالب كلیـات المعلمــین الملتحقــین بالفــصل حیـث قــام الباحــث باختیـار العینــة بالطریقــة العـشوائیة 

) 4500(هــــ بكلیـــة المعلمـــین فـــي محافظـــة الطـــائف والبـــالغ عـــددهم1426/ هــــ 1425الـــصیفي للعـــام 
 فقــد يًطالــب، ونظــرا لــضخامة هــذا العــدد وصــعوبة تطبیــق البحــث علــى جمیــع أفــراد المجتمــع األصــل

) 84(و،  مـــن كلیـــة المعلمـــین بالطـــائفًطالبـــا) 30(ًطالبـــا مـــنهم ) 114(اختـــار الباحـــث عینـــة بلغـــت 
  .ًطالبا من كلیات المعلمین األخرى

  : منها نتائجوقد توصل الباحث بعد تطبیق الدراسة إلى عدة
اتجاهـــات طـــالب كلیـــات المعلمـــین نحـــو اســـتراتیجیات تـــدریس الثقافـــة اإلســـالمیة القـــائم علـــى  .1

جیات تـــــدریس الثقافـــــة التفـــــاهم بـــــین األســـــتاذ والطالـــــب أفـــــضل مـــــن اتجاهـــــاتهم نحـــــو اســـــتراتی
اإلسالمیة القائمة على نشاط األستاذ واتجاهـاتهم نحـو اسـتراتیجیات تـدریس الثقافـة اإلسـالمیة 

  .القائم على نشاط المتعلم
اتجاهـــات كلیـــات المعلمــــین نحـــو اســـتراتیجیات تــــدریس الثقافـــة اإلســـالمیة القــــائم علـــى نــــشاط  .2

 الثقافــة اإلســالمیة القــائم علــى نــشاط األســتاذ أفــضل مــن اتجاهــاتهم نحــو اســتراتیجیات تــدریس
  .الطالب

ال توجد فروق ذات داللـة إحـصائیة بـین متوسـطات اسـتجابات طـالب كلیـات المعلمـین تتعلـق  .3
ًباتجاهــــاتهم نحــــو اســــتراتیجیات تــــدریس الثقافــــة اإلســــالمیة تبعــــا لمتغیــــرات الدراســــة المــــستقلة 

ـــــة ، التخـــــصص ، المعـــــدل التراكمـــــي ، مـــــستوى ا(األربعـــــة  لطالـــــب فـــــي مقـــــرر الثقافـــــة الكلی
  ).اإلسالمیة

  :أوجه االتفاق واالختالف بین الدراستین
  .ًوأعدتا مقیاسا لالتجاهات، وجه االتفاق في أن الدراستین اتبعتا المنهج الوصفي التحلیلي
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 فقـد طبقـت الدراسـة الـسابقة، اختلفت الدراسة السابقة عن الدراسة الحالیة في الفئة المـستهدفة
بینمـــا الدراســـة الحالیـــة ، ات المعلمـــین فـــي المملكـــة العربیـــة الـــسعودیة وعلـــى الـــذكورعلـــى طـــالب كلیـــ

واختلفتــا فــي أن الدراســة الــسابقة ،  وعلــى الــذكور واإلنــاثاألســاسطبقــت علــى طلبــة الــصف العاشــر 
بینمـــا الدراســـة الحالیـــة أعـــدت ،  مقیـــاس االتجـــاه نحـــو اســـتراتیجیات تـــدریس الثقافـــة اإلســـالمیةأعـــدت

  . تجاه نحو تجوید القرآن الكریممقیاس اال
بطاقــة مالحظــة إلتقــان مهــارات تجویــد  عــدادإوتمیــزت الدراســة الحالیــة عــن الدراســة الــسابقة ب

ًوتمیزت بإعداد اختبارا تحصیلیا، القرآن الكریم   . إلتقان أحكام تجوید القرآن الكریم ً

  )2007(دراسة الفي  .27
 اآللـي فـي تنمیــة الكفـاءة اللغویـة لــدى أثـر التــدریس الخـصوصي باسـتخدام الحاســب :بعنـوان

  .تالمیذ المرحلة االبتدائیة وتنمیة اتجاهاتهم نحو اللغة العربیة
تنمیـة الكفـاءة اللغویـة لـدى تالمیـذ الـصف الرابـع االبتـدائي مـن خـالل : هدفت الدراسـة إلـى

الرابـــع إســتراتیجیة التــدریس الخــصوصي باســـتخدام الحاســب اآللــي، وتنمیــة اتجاهـــات تالمیــذ الــصف 
، االبتدائي من خالل التدریس الخـصوصي باسـتخدام الحاسـب اآللـي، واتبـع الباحـث المـنهج التجریبـي

ولتحقیق أهـداف الدراسـة قـام الباحـث بإعـداد برنـامج تعلیمـي لتدریـسه لتالمیـذ الـصف الرابـع االبتـدائي 
 تحـــصیلي لقیـــاس ٕواعـــداد اختبـــار، ًوفقـــا إلســـتراتیجیة التـــدریس الخـــصوصي باســـتخدام الحاســـب اآللـــي

  . ٕواعداد مقیاس االتجاهات لتالمیذ الصف الرابع االبتدائي نحو اللغة العربیة، مهارات اللغة العربیة

طبقـــت الدراســـة علـــى عینـــة مـــن مدرســـتین مـــن مـــدارس محافظـــة اإلحـــساء بالمملكـــة العربیـــة 
كونـــوا المجموعـــة لی) أ(مدرســـة قرطبـــة االبتدائیـــة وتـــم اختیـــار تالمیـــذ الـــصف الرابـــع : الـــسعودیة وهـــي

لیكونـوا ) ج(ًتلمیـذا، ومدرسـة مكـة االبتدائیـة وتـم اختیـار تالمیـذ الـصف الرابـع ) 30(التجریبیة وعـددها
ًتلمیـــــذا، وطبقــــت أدوات الدراســــة فـــــي الفــــصل األول مــــن العـــــام ) 32(المجموعــــة الــــضابطة وعــــددها

  .م2006/2007الدراسي 

  : منهاج نتائوقد توصل الباحث بعد تطبیق الدراسة إلى عدة
وجـــود فـــروق دالـــة إحـــصائیة بـــین متوســـطي درجـــات تالمیـــذ المجموعـــة التجریبیـــة والمجموعـــة  .1

الضابطة في التطبیق البعـدي الختبـار الكفـاءة اللغویـة التحـصیلي ولـصالح تالمیـذ المجموعـة 
  .التجریبیة

توجـــد فـــروق ذات داللــــة إحـــصائیة بـــین متوســــطي درجـــات تالمیـــذ المجموعــــة التجریبیـــة فــــي  .2
  .یق القبلي والبعدي الختبار الكفاءة اللغویة التحصیلي ولصالح التطبیق البعديالتطب
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توجــــد فـــــروق ذات داللـــــة إحــــصائیة بـــــین متوســـــطي درجــــات تالمیـــــذ المجمـــــوعتین التجریبیـــــة  .3
ــــذ  والــــضابطة فــــي التطبیــــق البعــــدي لمقیــــاس االتجاهــــات نحــــو اللغــــة العربیــــة ولــــصالح تالمی

  .المجموعة التجریبیة
 داللــــة إحـــصائیة بـــین متوســــطي درجـــات تالمیـــذ المجموعــــة التجریبیـــة فــــي توجـــد فـــروق ذات .4

  .التطبیق القبلي والبعدي لمقیاس االتجاهات نحو اللغة العربیة ولصالح التطبیق البعدي

  :أوجه االتفاق واالختالف بین الدراستین
  .ًوجه االتفاق في أن الدراستین أعدتا مقیاسا لالتجاهات

حیـث اتبعـت الدراسـة الـسابقة ، عن الدراسة الحالیة في المنهج المتبـعاختلفت الدراسة السابقة 
واختلفتــــا فـــــي الفئـــــة ، بینمـــــا الدراســــة الحالیـــــة اتبعـــــت المــــنهج الوصـــــفي التحلیلـــــي، المــــنهج التجریبـــــي

بینمــا الدراســة الحالیــة ،  تالمیــذ الــصف الرابــع االبتــدائي علــىفقــد طبقــت الدراســة الــسابقة، المــستهدفة
واختلفتـا فـي أن الدراسـة الـسابقة أعـدت اختبـار تحـصیلي ، األسـاسالـصف العاشـر طبقت علـى طلبـة 

اختبـــار تحـــصیلي لقیـــاس أحكـــام تجویـــد بینمـــا الدراســـة الحالیـــة أعـــدت ، لقیـــاس مهـــارات اللغـــة العربیـــة
بینمــا ، واختلفتــا فــي أن الدراســة الــسابقة أعــدت مقیــاس االتجاهــات نحــو اللغــة العربیــة، القــرآن الكــریم

  .  الحالیة أعدت مقیاس االتجاهات نحو تجوید القرآن الكریمالدراسة
بطاقــة مالحظــة إلتقــان مهــارات تجویــد  أعــدادوتمیــزت الدراســة الحالیــة عــن الدراســة الــسابقة ب

  . القرآن الكریم

  )2006(دراسة أبو بكر  .28
ــوان نحــو أثــر اســتخدام إســتراتیجیة الــتعلم التعــاوني فــي تنمیــة الــسجایا العقلیــة واالتجــاه  :بعن

  .مادة السیرة النبویة لدى طالبات الدراسات اإلسالمیة بكلیات التربیة في سلطنة عمان
فاعلیـة اسـتخدام إسـتراتیجیة الـتعلم التعـاوني فـي تنمیـة الـسجایا العقلیـة  :هدفت الدراسة إلـى

، عمـانواالتجاه نحو مادة السیرة النبویة لدى طالبات الدراسـات اإلسـالمیة بكلیـات التربیـة فـي سـلطنة 
ولتحقیـق أهـداف الدراســة قـام الباحـث بإعــداد مقیـاس الـسجایا العقلیــة ، واتبـع الباحـث المـنهج التجریبــي

وبرنــامج ، ومقیــاس االتجــاه لتعــرف مــستوى الطالبــات نحــو الــسیرة النبویــة، للــسمات والفــضائل العقلیــة
  .مقترح في ضوء إستراتیجیة التعلم التعاوني في تنمیة السجایا العقلیة

ت الدراســة علــى مجموعــة مــن طالبــات الفرقــة األولــى شــعبة الدراســات اإلســالمیة بكلیــة طبقــ
المجموعــــة ، طالبــــة قــــسمت إلـــى مجمــــوعتین) 80(وبلــــغ عـــددهن ، التربیـــة بالرســــتاق بـــسلطنة عمــــان

  .طالبة) 28(طالبة والمجموعة الضابطة وعددها ) 42(التجریبیة وعددها 
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  : منها نتائجى عدةوقد توصل الباحث بعد تطبیق الدراسة إل
ال توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحــــصائیة بــــین متوســــطي درجــــات طالبــــات المجموعــــة التجریبیــــة  .1

  . والضابطة في التطبیق القبلي لمقیاس السجایا العقلیة
ال توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحــــصائیة بــــین متوســــطي درجــــات طالبــــات المجموعــــة التجریبیــــة  .2

  . جاهوالضابطة في التطبیق القبلي لمقیاس االت
ــــین متوســــطي درجــــات طالبــــات المجمــــوعتین التجریبیــــة  .3 توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحــــصائیة ب

ـــــات المجموعـــــة  ـــــة ولـــــصالح طالب ـــــاس الـــــسجایا العقلی ـــــق البعـــــدي لمقی ـــــضابطة فـــــي التطبی وال
  .التجریبیة

ــــین متوســــطي درجــــات طالبــــات المجمــــوعتین التجریبیــــة  .4 توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحــــصائیة ب
  .البعدي لمقیاس االتجاه ولصالح طالبات المجموعة التجریبیةوالضابطة في التطبیق 

ـــة إحـــصائیة بـــین متوســـطي درجـــات طالبـــات المجموعـــة التجریبیـــة فـــي  .5 توجـــد فـــروق ذات دالل
  .التطبیق القبلي والبعدي لمقیاس السجایا العقلیة ولصالح التطبیق البعدي

ـــة إحـــصائیة بـــین متوســـطي درجـــات طالبـــات المجم .6 وعـــة التجریبیـــة فـــي توجـــد فـــروق ذات دالل
  .التطبیق القبلي والبعدي لمقیاس االتجاه ولصالح التطبیق البعدي

  .یتصف البرنامج المقترح بدرجة فعالیة مناسبة في تحقیق أهدافه .7

  :أوجه االتفاق واالختالف بین الدراستین
  .ًوجه االتفاق في أن الدراستین أعدتا مقیاسا لالتجاهات

حیـث اتبعـت الدراسـة الـسابقة ، دراسة الحالیة في المنهج المتبـعاختلفت الدراسة السابقة عن ال
واختلفتــــا فـــــي الفئـــــة ، بینمـــــا الدراســــة الحالیـــــة اتبعـــــت المــــنهج الوصـــــفي التحلیلـــــي، المــــنهج التجریبـــــي

بینمـا الدراسـة ،  طالبات الدراسات اإلسالمیة وعلى اإلنـاث علىفقد طبقت الدراسة السابقة، المستهدفة
واختلفتــا فــي أن الدراســة ،  وعلــى الــذكور واإلنــاثاألســاسلبــة الــصف العاشــر الحالیــة طبقــت علــى ط

اختبـار بینمـا الدراسـة الحالیـة أعـدت ، السابقة أعدت مقیاس السجایا العقلیة للسمات والفـضائل العقلیـة
واختلفتــا فــي أن الدراســة الــسابقة أعــدت مقیــاس االتجــاه ، تحــصیلي لقیــاس أحكــام تجویــد القــرآن الكــریم

  . بینما الدراسة الحالیة أعدت مقیاس االتجاهات نحو تجوید القرآن الكریم، لسیرة النبویةنحو ا
بطاقــة مالحظــة إلتقــان مهــارات تجویــد  أعــدادوتمیــزت الدراســة الحالیــة عــن الدراســة الــسابقة ب

  . القرآن الكریم
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  )2006(دراسة الحمدان والهاجري  .29
إلســالمیة للمرحلــة الثانویــة بدولــة الكویــت اتجاهــات معلمــي ورؤســاء أقــسام التربیــة ا :بعنــوان

  .نحو الدورات التدریبیة المقامة للمعلمین أثناء الخدمة ومقترحاتهم لتطویرها
التعـــرف علـــى اتجاهـــات معلمـــي ورؤســـاء أقـــسام التربیـــة اإلســـالمیة  :هـــدفت الدراســـة إلـــى

قامــــة لمعلمــــي التربیــــة الــــدورات التدریبیــــة الم) أثــــر، بیئــــة، محتــــوى، أهــــداف(للمرحلــــة الثانویــــة اتجــــاه 
المنطقــــة ،ســــنوات الخبـــرة ، النـــوع، المـــسمى الــــوظیفي(اإلســـالمیة أثنــــاء الخدمـــة فــــي ضـــوء متغیــــرات 

، ًوالتعــرف أیــضا علــى اقتراحــات لتطــویر البــرامج التدریبیــة وعــن الــدورات التــي یحتاجونهــا) التعلیمیــة
قام الباحثان بإعـداد اسـتبانة مكونـة ولتحقیق أهداف الدراسة ، واتبع الباحثان المنهج الوصفي التحلیلي

  ).أثر التدریب،بیئة التدریب، محتوى الدورات التدریبیة، أهداف الدورات التدریبیة(من أربعة محاور

معلمـین أثنـین ، طبقت الدراسة على جمیع رؤساء أقسام التربیة اإلسالمیة وعینة من معلمیهـا
) 60(ة حیـث أعیـدت االسـتبانات كاملـة مـن مدرسـ) 62(من جمیـع مـدارس المرحلـة الثانویـة وعـددها 

  .م 2004/2005مدرسة في دولة الكویت للعام الدراسي 

  : منها نتائجوقد توصل الباحثان بعد تطبیق الدراسة إلى عدة
الــــدورات فــــي الفتــــرة ) بیئــــة وأثـــر(ًوجـــود فــــروق ذات داللــــة إحـــصائیة تبعــــا لمتغیــــر النـــوع فــــي  .1

 یكلــف بأعمـــال مدرســیة فــي فتــرة التــدریب، االســـتعانة الــصباحیة، وأن یفــرغ المعلــم للــدورة وال
  .بمحاضرین من جامعة الكویت، وترك حریة اختیار المتدرب للدورة التي یراها مناسبة

وجود فروق بین مجموعة المعلمین في منطقة حولي ومجموعة المعلمین في منطقـة الفروانیـة  .2
  .ولصالح مجموعة المعلمین في منطقة حولي

  :واالختالف بین الدراستینأوجه االتفاق 
  .ًوأعدتا مقیاسا لالتجاهات، وجه االتفاق في أن الدراستین اتبعتا المنهج الوصفي التحلیلي

 فقـد طبقـت الدراسـة الـسابقة، اختلفت الدراسة السابقة عن الدراسة الحالیة في الفئة المـستهدفة
الیـــة طبقـــت علـــى طلبـــة الـــصف بینمـــا الدراســـة الح، معلمـــي ورؤســـاء أقـــسام التربیـــة اإلســـالمیةعلـــى 

، واختلفتـا فــي أن الدراسـة الـسابقة أعـدت اســتبانة لالتجاهـات نحـو الـدورات التدریبیــة، األسـاسالعاشـر 
  . مقیاس االتجاه نحو تجوید القرآن الكریمبینما الدراسة الحالیة أعدت 

ات تجویــد بطاقــة مالحظــة إلتقــان مهــار إعــدادوتمیــزت الدراســة الحالیــة عــن الدراســة الــسابقة ب
ًوكذلك بإعداد اختبارا تحصیلیا ألحكام تجوید القرآن الكریم ، القرآن الكریم ً.  
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  التعقیب على الدراسات السابقة
  :في ضوء الدراسات السابقة التي تم عرضها نالحظ مایلي

  :بالنسبة ألهداف الدراسات
v والطالب أجمعت الدراسات على أهمیة إتقان تجوید القرآن الكریم لكل من المعلم. 

v یتضح من الدراسات السابقة ویتفـق مـع الدراسـة الحالیـة أهمیـة تقـویم مـستوى الطالـب والمعلـم 
إلتقان مهارات تجوید القرآن الكریم لمعرفة واقعه التحصیلي ألحكام تجوید القـرآن الكـریم واألدائـي 

 .وهل یحتاج لتحسین مستواه، لمهارات تجوید القرآن الكریم

vًن نتائج الدراسات السابقة والدراسـة الحالیـة ضـعفا ملحوظـا فـي أداء الطالـب  أظهرت الكثیر م ً
  .والمعلم في إتقان تجوید القرآن الكریم لم یصل إلى المستوى المطلوب

v تطرقـت بعــض الدراسـات إلــى اسـتهداف مــستوى إتقـان مهــارات تجویـد القــرآن الكـریم لــدى كــل 
 والمحیالنـــــي ي ســــماودراســـــة:  الحالیـــــة مثــــل مــــن الطالـــــب أو المعلــــم والتـــــي تتفــــق مـــــع الدراســــة

 ،)1994( ودراســـة عبـــد الحمیـــد، )2005(دراســـة فروانـــه و ،)2006(ودراســـة ســـنجي ، )2008(
  .)1990 (عبد اهللا وبني خالددراسة و

v وتطرقــت بعــض الدراســات التــي اهتمــت ببنــاء برنــامج محوســب أو تــدریبي أو تــصور مقتــرح 
، )2007(دراســة طنطــاوي ، )2009(دراســة الرقــب : م مثــل لتنمیــه مهــارات تجویــد القــرآن الكــری

 .)2004( دراسة مطر ،)2006(دراسة شحاته 

v دراســـة :  وتطرقـــت بعـــض الدراســـات التـــي اهتمـــت بتنمیـــة مهـــارات تجویـــد القـــرآن الكـــریم مثـــل
 دراســـة ،)2007(دراســـة عبـــد الحـــافظ ، )2008(دراســـة الـــشیخ وعبـــد الحمیـــد ، )2006(ربابعـــة 

 ).2003(اللمیع والعجمي ، )2003( دراسة صبحي وعبد اهللا ،)2006 (حماد

v وتطرقــت بعــض الدراســات التــي اهتمــت بمــستوى االتجــاه فــي فــروع التربیــة اإلســالمیة واللغــة 
، )2010(دراســـة حـــسن : العربیـــة والتـــي تتفـــق مـــع الدراســـة الحالیـــة فـــي قیـــاس االتجاهـــات مثـــل 

، )2010(دراســـة البركـــات ، )2010(مطیـــري ، دراســـة الـــسبیعي وال)2010(دراســـة عبـــد الحمیـــد 
دراســـة الهزایمـــة ، )2009(دراســـة المـــالكي ، )2009(دراســـة إســـلیم ، )2009(دراســـة أبـــو شـــماله 

دراســـة ، )2006( دراســـة أبـــو بكـــر ،)2007(دراســـة الفـــي ، )2007(دراســـة المـــالكي ، )2009(
  .)2006(الحمدان والهاجري 
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 :بالنسبة لمنهج الدراسة
vمثـــل) الوصـــفي التحلیلـــي(دراســـات مـــع الدراســـة الحالیـــة فـــي المـــنهج المتبـــع  اتفقـــت بعـــض ال :

ودراســة ، )2006(دراســة الــسیف ، )2007(دراســة الجــالد ، )2008( والمحیالنــي ي ســماودراســة
عبــــد اهللا دراســــة و ،)1994(ودراســــة عبــــد الحمیــــد، )2005(دراســــة فروانــــه و  ،)2006(ســــنجي 

دراســـــة المـــــالكي ، )2009(دراســـــة إســـــلیم ، )2009(دراســـــة أبـــــو شـــــماله ، )1990 (وبنـــــي خالـــــد
دراســــــة الحمــــــدان والهــــــاجري ، )2007(دراســــــة المــــــالكي ، )2009(دراســــــة الهزایمــــــة ، )2009(
)2006(.  

  :بالنسبة ألدوات الدراسة
vدراســة فروانــه  : اتفقــت بعــض الدراســات مــع الدراســة الحالیــة فــي بنــاء اختبــار تحــصیلي مثــل

ــــــد ، )2009(دراســــــة الرقــــــب ، )2005( ــــــشیخ وعبــــــد الحمی دراســــــة شــــــحاته ، )2008(دراســــــة ال
، )2003(دراســة صـــبحي وعبـــد اهللا ، )2004( دراســة مطـــر ،)2006 (حمـــاد دراســة ،)2006(

دراســة ، )2010(دراســة الــسبیعي والمطیــري ، )2010(دراســة حــسن ، )2003(اللمیــع والعجمــي 
 .)2007( دراسة الفي ،)2009(دراسة إسلیم ، )2009(دراسة أبو شماله ، )2010(البركات 

v اتفقت بعض الدراسات السابقة مع الدراسة الحالیة في إعـداد بطاقـة مالحظـة لـألداء الـشفهي 
ـــــد القـــــرآن الكـــــریم مثـــــل دراســـــة فروانـــــه  و،)2008( والمحیالنـــــي ي ســـــماودراســـــة: لمهـــــارات تجوی

 الرقــب  دراســة،)1990 (عبــد اهللا وبنــي خالــددراســة و ،)1994( ودراســة عبــد الحمیــد، )2005(
دراســـة شـــحاته ، )2007(دراســـة عبـــد الحـــافظ ) 2008(دراســـة الـــشیخ وعبـــد الحمیـــد ، )2009(
  .)2003(دراسة صبحي وعبد اهللا ، )2004( دراسة مطر ،)2006 (حماد دراسة ،)2006(

v اتفقــت بعـــض الدراســـات الـــسابقة مـــع الدراســـة الحالیــة فـــي إعـــداد مقیـــاس االتجـــاه نحـــو فـــروع 
، )2010(دراســـة عبـــد الحمیـــد ، )2010(دراســـة حـــسن : اللغـــة العربیـــة مثـــلالتربیـــة اإلســـالمیة و

دراســة ، )2009(دراســة إســلیم ، )2009(دراســة أبــو شــماله ، )2010(دراســة الــسبیعي والمطیــري 
 ،)2007(دراســـة الفـــي ، )2007(دراســـة المــالكي ، )2009(دراســـة الهزایمــة ، )2009(المــالكي 

  .)2006(ان والهاجري دراسة الحمد، )2006(دراسة أبو بكر 

 :بالنسبة لمستوى اإلتقان
v دراســة : مثــل%) 80( اتفقــت بعــض الدراســات مــع الدراســة الحالیــة فــي مــستوى اإلتقــان وهــو

ـــددراســـة مـــع واختلفـــت ، )2005(فروانـــه   والتـــي كـــان فیهـــا مـــستوى )1990 (عبـــد اهللا وبنـــي خال
 %).90(اإلتقان 
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v الـسابقة فـي مـستوى االتجـاه والـذي حـدد فـي الدراسـة  كما اختلفت الدراسة الحالیة مـع الدراسـة
  %).85(فقد حدد مستوى االتجاه بــــ ) 2009(أما دراسة اسلیم %) 80(الحالیة بـــ 

 :بالنسبة للفئة المستهدفة
v اتفقــت بعــض الدراســات مــع الدراســة الحالیــة فــي الفئــة المــستهدفة وهــى طلبــة الــصف العاشــر 

 )2003( صــبحي وعبــد اهللا دراســة: علــى الطلبــة العــادیین مثــللكــن فــي الدراســة الحالیــة طبقــت 
  .والتي طبقت على الطلبة الموهوبین

  :استفادت الدراسة الحالیة من الدراسات السابقة بما یلي
vأفاد الباحث من الدراسات السابقة في بناء اإلطار النظري للدراسة . 

vًراســـة ممـــثال باالختبـــار التحـــصیلي  أفـــاد الباحـــث مـــن الدراســـات الـــسابقة فـــي إعـــداد أدوات الد
 .وبطاقة المالحظة ومقیاس االتجاه

vاختیار األسالیب اإلحصائیة المناسبة .  

  :تمیزت الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة بما یلي
v     علـــى الـــرغم مـــن وجـــود دراســـات متنوعـــة فـــي میـــدان علـــم التجویـــد فأنـــه ال توجـــد دراســـة فـــي 

 علــى مــستوى إتقــان مهــارات تجویــد القــرآن الكــریم لــدى الطلبــة فــي حــدود علــم الباحــث قــد ركــزت
  . فلسطین

v وتمیــزت الدراســة الحالیــة عــن الدراســات الــسابقة بمقیــاس االتجــاه نحــو تجویــد القــرآن الكــریم  
  .   والذي كان المقیاس الوحید نحو تجوید القرآن الكریم حسب علم الباحث

vسات الـسابقة بتغطیـة شـاملة تقریبـا جمیـع مهـارات تجویـد                      كما تمیزت الدراسة الحالیة عن الدرا
  .القرآن الكریم وقیاسها

vكمــا تمیـــزت الدراســـة الحالیـــة عـــن الدراســـات الــسابقة بـــإجراء الدراســـة علـــى الـــذكور واإلنـــاث  ،
  .    ًوصوال لمتغیر الجنس
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  الفصل الرابع

  ــــــــــــــــــــــــراءاتالطریقــــــــــــــــــــــــة واإلجــ

  

v منهج الدراسة.  

v مجتمع الدراسة.  

v عینة الدراسة.  

v قائمة لمهارات تجوید القرآن الكریم.  

v أدوات الدراسة.  

v المعالجات اإلحصائیة.  
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  الفصل الرابع

اســة ًووصــفا لمجتمـع الدر، یتنـاول هـذا الفــصل المنهجیـة التـي اتبعهــا الباحـث فــي هـذه الدراسـة
كمــا ، وكــذلك أدوات الدراســة المــستخدمة وطــرق إعــدادها وصــدقها وثباتهــا، ٕوعینتهــا واســلوب اختیارهــا

، ًیتـــضمن هـــذا الفـــصل وصـــفا لإلجـــراءات التـــي قـــام بهـــا الباحـــث فـــي تقنـــین أدوات الدراســـة وتطبیقهـــا
ــــامج وأخیــــرا المعالجــــات اإلحــــصائیة التــــي اعتمــــد الباحــــث علیهــــا فــــي تحلیــــل الدراســــة بواســــطة البر ن

  .SPSS  اإلحصائي 

vمنهج الدراسة  :  
المــنهج الــذي : " بأنــه) 41: 1997( ویعرفــه األغــا ، اتبــع الباحــث المــنهج الوصــفي التحلیلــي

دون ، یتنــاول دراســة أحــداث وظــواهر وممارســات كائنــة وموجــودة ومتاحــة للدراســة والقیــاس كمــا هــي
  " .ها فیصفها ویحللها ویستطیع الباحث أن یتفاعل مع، تدخل الباحث في مجریاتها

التــي تــستهدف الكــشف عــن مــستوى إتقــان مهــارات ، وهــذا اإلســلوب یناســب غــرض الدراســة
  .  وعالقته باتجاهاتهم نحوهااألساستجوید القرآن الكریم لدى طلبة الصف العاشر 

vمجتمع الدراسة :  
التــي لهـــا ) رأو األشــیاء أو العناصــ(جمیــع األفــراد : " بأنــه) 148: 1998(یعرفــه أبــو عــالم   

  ". خصائص واحدة یمكن مالحظتها 

 فـي المـدارس التابعـة لمدیریـة األسـاسیتكون مجتمع الدراسة من جمیع طلبة الـصف العاشـر   
فــي ســجالت ،   م2011_  م2010والمــسجلة للعــام الدراســي ، التربیــة والتعلــیم فــي محافظــة الوســطى

  .وزارة التربیة والتعلیم في محافظة الوسطى

) 3078(،طالــب) 2559(مــنهم، طالــب وطالبــة) 5637( أفــراد المجتمــع األصــليوبلــغ عــدد  
  .توزیع طلبة مجتمع الدراسة) 4، 1(ویوضح الجدول رقم ، طالبة
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  )4: 1(جدول رقم 
  یبین توزیع أفراد المجتمع األصلي للدراسة حسب متغیر الجنس

  الطلبة  الشعب الدراسیة  عدد المدارس  
  2557  64  11  ذكور

  3069  74  12  إناث

  11  1  1  مشتركة

  5637  139  24  المجموع

vعینة الدراسة  :  

  :العینة الفعلیة للدراسة .1
  ".مجموعــــــــة مــــــــن وحــــــــدات المعاینــــــــة التــــــــي تــــــــم اختیارهــــــــا مــــــــن اإلطــــــــار: " ویقــــــــصد بهــــــــا  

  

  )138: 2007، جامعة القدس المفتوحة ( 
  ): 325: 1997،ةعفان(المعادلة التالیة ، لقد استخدم الباحث في تحدید حجم العینة  
              ن م            

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ن 
           }  )α( 2 X  )  ا + }) ن م   
  : حیث 

  .حجم العینة= ن 
α =  0.01(أو) 0.05(مستوى الداللة اإلحصائیة(  

  .حجم المجتمع اإلحصائي = ن م 

للكــشف عــن ، طالــب وطالبــة ) 374(تبــین أن قــوام العینــة ، وبعــد اســتخدام المعادلــة الــسابقة
 وقـــد تـــم اختیـــارهم بالطریقـــة ،مــستوى إتقـــان مهـــارات تجویـــد القـــرآن الكـــریم وعالقتــه باتجاهـــاتهم نحوهـــا

) 5(مـدارس للطـالب و) 5(حیـث اختـار الباحـث ، العشوائیة من عـدد أفـراد المجتمـع األصـلي للدراسـة
  .یوضح توزیع عینة الدراسة على المدارس المختارة) 4: 2(والجدول رقم ، مدارس للطالبات
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  )4: 2(جدول رقم 
  یبین توزیع عینة الدراسة حسب متغیر الجنس

  عدد الطالبات  عدد الطالب  رقم الشعبة  مدرسةال  م
  44  -  4  .للبنات" ب"سكینة بنت الحسین الثانویة   1
  42  -  4  .للبنات) ب(شهداء المغازي الثانویة  2
  45  -  13  .للبنات" ب"ممدوح صیدم الثانویة   3
  38  -  10  .للبنات" ب"البریج الثانویة   4
  34  -  9  .للبنات" ب"شهداء دیرالبلح الثانویة   5
  -  30  3  .للبنین" ب"المنفلوطي الثانویة   6
  -  27  4  .للبنین" ب"فتحي البلعاوي الثانویة   7
  -  42  4  . شهداء النصیرات األساسیة للبنین  8
  -  42  3  .عبد الكریم العكلوك الثانویة للبنین  9

  -  31  1  .عبد اهللا بن رواحة األساسیة المشتركة  10
  203  172  10  .المجموع  
  

  :نة االستطالعیة للدراسةالعی .2
تـــم تطبیـــق أدوات الدراســــة والمتمثلـــة فــــي االختبـــار التحـــصیلي وبطاقــــة المالحظـــة ومقیــــاس 

 األسـاسمـن طـالب الـصف العاشـر ، من غیر عینـة الدراسـة، ًاالتجاه استطالعیا على عینة عشوائیة
  . والتي تقع في مدینة دیر البلحمن مدرسة رودلف فالتر األساسیة) 4(شعبة 

v  ــة الــصف إعــداد قائمــة مهــارات ــدى طلب ــد القــرآن الكــریم الواجــب توافرهــا ل تجوی
  : من خالل األساسالعاشر 

 ).12_1(الخطوط العریضة لمنهاج التربیة اإلسالمیة للصفوف  .1
  .كتب التالوة والتجوید المقررة على مرحلة التعلیم األساسي بوزارة التربیة والتعلیم .2
ًتي تناولت أحكام تجوید القرآن الكریم تقویما واكتساباالدراسات والبحوث السابقة ال .3 ً. 
 .األدبیات التربویة واألكادیمیة المرتبطة بعلم التجوید .4
 .المعلمین والمشرفین ومن لهم خبرة في مجال أحكام التالوة والتجوید .5

وكــذلك تــم عــرض قائمــة المهــارات فــي الفــصل ، وتــم عــرض هــذه المهــارات بتوســع فــي الفــصل الثــاني
 .  امسالخ
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vأدوات الدراسة : 
لباحـث لجمـع معلومـات الدراسـة فقـد اسـتخدم ا، ًوفقا لمـا تقتـضیه أهـداف الدراسـة الحالیـة  

  :یمكن إیضاحها على النحو التالي،  أدوات من إعدادهثالث
 .اختبار تحصیلي ألحكام تجوید القرآن الكریم .1

 .بطاقة مالحظة لمهارات تجوید القرآن الكریم .2

  . حو تجوید القرآن الكریممقیاس االتجاه ن .3

  :االختبار التحصیلي ألحكام تجوید القرآن الكریم:  ًأوال
  :ًتم إعداد االختبار التحصیلي ألحكام تجوید القرآن الكریم وفقا للخطوات التالیة

  :الهدف من االختبار التحصیلي .1

قـرآن  مـن الجانـب المعرفـي ألحكـام تجویـد الاألسـاسقیاس مـدى تمكـن طلبـة الـصف العاشـر 
  .متغیر الجنسل ًتبعاودراسة الفروق ، الكریم

 : إعداد جدول المواصفات .2

عبــارة عــن مخطــط تفــصیلي یبــین فیــه محتــوى المــادة : " بأنــه) 163: 2010(یعرفــه العبــسي 
مــع تحدیــد الــوزن النــسبي لكــل موضــوع ونــسبة عــدد األهــداف وعــدد ، الدراســیة بــشكل عنــاوین رئیــسة

 " .  خصصة لكل جزء منهاالم) مجموع العالمات(األسئلة

ـــة فـــي قیـــاس القـــدرة علـــى التـــذكر والفهـــم والتطبیـــق وتـــم ، تـــم تحدیـــد مجـــاالت االختبـــار متمثل
وهـو إتقـان مهـارات تجویـد ، ألنهـا تنـسجم مـع هـدف الدراسـة، التركیز علـى قیـاس القـدرة علـى التطبیـق

والتلقــي واألخــذ عــن القــراء مــن خــالل طبیعــة أحكــام التجویــد التــي تقــوم علــى المــشافهة ، القــرآن الكــریم
  ). 2006(ودراسة سنجي ، )2005(ًواتفاقا مع دراسة فروانه ، المجیدین بالتالوة الصحیحة

ومــستوى القیــاس المتوقــع مــن الطلبــة أن ، وتــم مــسح محتــوى قائمــة المهــارات المتــضمنة فیهــا
 عــدد األســئلة إلعــداد جــدول مواصــفات االختبــار الــذي یتــضمن، )تطبیــق_ فهــم_ معرفــة(یــصلوا إلیهــا
) 50(، یبـــین عـــدد الكفایـــات المعرفیـــة) 4: 3(والجـــدول رقـــم ، ونـــسبتها فـــي كـــل مـــستوى، بـــشكل عـــام

  .موزعة على مجاالت االختبار التحصیلي، كفایة معرفیة
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  )4: 3(الجدول رقم 
  یبین الوزن النسبي وجدول المواصفات لالختبار التحصیلي ألحكام تجوید القرآن الكریم

 النسبة المئویة المجموع تطبیق فهم معرفة وید القرآن الكریممهارات تج  م

 %10 5 4 _ 1 .أحكام النون الساكنة والتنوین  1

 %6 3 2 _ 1 .أحكام المیم الساكنة  2

 %6 3 1 1 1 .أحكام النون والمیم المشددتین  3

 %10 5 3 1 1 .التفخیم والترقیق  4

 %6 3 2 _ 1 .عالمات الوقف  5

 %32 16 - 10 6 .ف وصفاتهامخارج الحرو  6

 %18 9 6 1 2 .أنواع المد  7

 %8 4 4 _ _ المتماثلین والمتجانسین والمتقاربین  8

%4  2  2  _  _  .التقاء الساكنین  9  
  50  24  13  13  المجموع  
    %48  %26  %26  النسبة المئویة  

% 100 

  
   :إعداد االختبار .3

  :تجوید القرآن الكریم من خالل في بة الطلتحصیللقیاس االختبار بالصورة األولیة إعداد تم 
  .الكتب والمراجع المتعلقة بالتالوة والتجوید .1
دراسـة فروانــه : الدراسـات والبحـوث الـسابقة التـي تناولـت أحكـام تجویـد القـرآن الكـریم مثـل .2
 .)2004( دراسة مطر ،)2009(دراسة الرقب ، )2005(

 لهــم خبــره فـي هــذا المجــال مــن اسـتطالع آراء العدیــد مــن المتخصــصین والمعلمـین ومــن .3
 .خالل المقابالت الشخصیة ذات الطابع غیر الرسمي

  . بوزارة التربیة والتعلیماألساسكتب التالوة والتجوید المقررة على مرحلة التعلیم  .4

  .یبین ذلك) 4: 4(والجدول رقم ، وتم تحدید مجاالت االختبار
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  )4: 4(الجدول رقم 
  حصیلي ألحكام تجوید القرآن الكریمیبین مجاالت االختبار الت

  المجال  م
  . أحكام النون الساكنة والتنوین  1
  .أحكام المیم الساكنة  2
  .أحكام النون والمیم المشددتین  3
  .التفخیم والترقیق  4
  .أحكام المد  5
  .عالمات الوقف  6
  .مخارج الحروف وصفاتها  7
  .المتماثلین والمتجانسین والمتقاربین  8
  .قاء الساكنینالت  9

  
  :تحدید نوع  مفردات االختبار .4

والتـــي تعتبـــر مـــن أفـــضل األســـئلة ، تكونـــت فقـــرات االختبـــار مـــن نـــوع االختیـــار مـــن متعـــدد
: 2000( ملحــمبــارات بممیــزات متعــددة كمــا یــذكرها لمــا یتمیــز بــه هــذا النــوع مــن االخت، الموضــوعیة

217:(  
 .تغطیته لنسبة كبیرة من المحتوى .1

  . سهلة االستعمال .2
 .خاصة إذا ما وفر لالختبار مفتاح تصحیح خاص به، سهلة التصحیح .3

 .تستخدم لقیاس وتقییم أنواع متعددة من قدرات الطلبة واستعدادهم .4

 .ال تدخل فیه ذاتیة المصحح .5

  :صیاغة فقرات االختبار .5
: لقد تم صیاغة فقرات اختبار مهارات تجوید القرآن الكـریم بحیـث تتكـون كـل فقـرة مـن جـزأین

وقائمــة مــن األبــدال عــددها أربعــة تــسمى المــشتتات أحــدها صــحیح ، قدمــة وتطــرح مــشكلة الــسؤالالم
 :وباقي البدائل خطأ وقد تمیزت الفقرات بما یلي

ًسلیمة لغویا وصحیحة علمیا .1 ً. 

 . مناسبة لمستوى  قدرات الطلبة وأعمارهم .2

  .أن تكون البدائل المعطاة في مستوى المعرفة أو الفهم أو التطبیق .3
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 . تكون البدائل قصیرة قدر اإلمكانأن .4

 .أن یكون لكل فقرة بدیل واحد هو الصحیح .5

 .أن تكون البدائل الخطأ موهمات حقیقیة .6

 .أال تقل وال تزید عدد بدائل اإلجابة عن أربعة .7

 .ًمساواة البدائل تقریبا في الطول والقصر .8

 .ًتغییر موضع اإلجابة الصحیحة وتوزیعها عشوائیا .9

  :ختبارصیاغة تعلیمات اال .6
  :قام الباحث بوضع تعلیمات االختبار والتي تهدف إلى ، بعد تحدید عدد فقرات االختبار وترتیبها 

 .توضیح الهدف من االختبار وعدد فقراته .1

 .توضیح طریقة اإلجابة عن األسئلة بمثال .2

 .طمأنة الطلبة بأن نتائج االختبار سوف تستخدم لغرض البحث العلمي .3

 .تبارتحدید الزمن الكلي لالخ .4

 :تنبیه الطلبة إلى اآلتي .5

  .تسجیل البیانات الخاصة بهم  . أ
 .عدد األسئلة الكلیة لالختبار وعدد الصفحات  . ب

 .وضع اإلجابة في المكان المخصص لذلك  . ت

  . ضرورة قراءة كل فقرة بعنایة وعدم ترك أي فقرة دون إجابة  . ث

  :تحكیم االختبار .7
صین فــي المنــاهج وطرائــق تــم عــرض االختبــار فــي صــورته األولیــة علــى عــدد مــن المتخصــ

ملحـق ، )15(وقـد بلـغ عـددهم ، مـن ذوي الخبـرة، التدریس وأصـول التربیـة وعلـم الـنفس وأصـول الـدین
وطلب مـن الـسادة المحكمـین إبـداء وجهـه نظـرهم حـول مجـاالت االختبـار وفقراتـه ، یبین ذلك) 5(رقم 

  :من حیث
ًمدى صحة فقرات االختبار لغویا وعلمیا .1 ً.  
 .األبدال لكل فقرة من فقرات االختبارمدى دقة صیاغة  .2

 .مدى تغطیة فقرات االختبار لمهارات تجوید القرآن الكریم .3

 .التأكد من أن تعلیمات االختبار كافیة وتوضح للطلبة كیفیة االستجابة لفقراته .4

 .ًحذف أو تعدیل أو إضافة ما یرونه مناسبا .5
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  : الصورة النهائیة لالختبار .8

وقــام بــإجراء مــا ،  لهــاالباحــثاســتجاب  والتــين بعــض الملحوظــات  المحكمــی الــسادةقــد أبــدىل
وبــذلك ، یلــزم مــن إضــافة أوحــذف أو تعــدیل فــي ضــوء مقترحــاتهم بعــد تــسجیلها فــي جــدول تــم إعــداده
یبـــین ) 2(خــرج االختبـــار فــي صـــورته النهائیـــة لیــتم تطبیقـــه علــى العینـــة االســـتطالعیة والملحــق رقـــم 

  )4: 5(ا یوضحه الجدول رقم الشكل النهائي لالختبار كم، ذلك
  )4: 5(الجدول رقم 

  یبین شكل االختبار التحصیلي ألحكام تجوید القرآن الكریم في صورته النهائیة
  المجال  السؤال

  إلى_ من   العدد
  5 _ 1  5  . أحكام النون الساكنة والتنوین

  8 _ 6  3  . أحكام المیم الساكنة
  11 _ 9  3  . أحكام النون والمیم المشددتین

  16 _ 12  5  . التفخیم والترقیق
  19 _ 17  3  . عالمات الوقف

  35 _ 20  16  . مخارج الحروف وصفاتها
  44 _ 36  9  . أحكام المد

  48 _ 45  4  . المتماثلین والمتجانسین والمتقاربین
  50 _ 49  2  . التقاء الساكنین

  50  المجموع

 :التجریب المبدئي لالختبار على العینة االستطالعیة .9
) 38(ًتــم القیــام بتطبیــق االختبــار التحــصیلي اســتطالعیا علــى عینــة عــشوائیة بلغــت 

مــن مدرســة ) 4( شــعبة األســاسمــن طــالب الــصف العاشــر ، مــن غیــر عینــة الدراســة، ًطالبــا
وذلـك بهـدف ضـبط أداة الدراسـة ، م2011/ 3/ 10وتم التطبیق فـي ، رودلف فالتر األساسیة

  :من خالل 
  . لفقرات االختبار وسالمة صیاغتهاالتحقق من فهم الطالب  . أ

 .التأكد من صدق االختبار وثباته  . ب
 .حساب معامالت السهولة والتمییز لفقرات االختبار  . ت
 .  تحدید الزمن المناسب لتطبیق االختبار . ث
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 :تصحیح االختبار .10
  :بعد الحصول على أوراق االختبار التحصیلي قام الباحث بتصحیحه من حیث

وبــذلك تكــون الدرجــة التــي حــصل علیهــا ، ل فقــرة مــن فقــرات االختبــارحــددت درجــة واحــدة لكــ .1
  .درجة) 50_ 0(الطالب أو الطالبة محصورة بین 

وذلـــك مـــن أجـــل تـــوفیر الوقـــت ، تـــم إعـــداد مفتـــاح مثقـــب لإلجابـــة لتـــصحیح أوراق االختبـــار .2
 .والجهد

 .قام الباحث بتصحیح أوراق اإلجابة بالمفتاح المثقب .3

  . حیح مرة ثانیة للتأكد من الدرجات قبل رصدهاأعاد الباحث عملیة التص .4

  :تحدید زمن االختبار .11
  ):307: 1994، أبو ناهیة(تم تحدید زمن االختبار من خالل المعادلة التالیة 

  الزمن الذي استغرقه الطالب األخیر+ الزمن الذي استغرقه الطالب األول               
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=  الزمن المناسب  ــ ــ ــ ــ ــ   ــــــــــــ

                                                  2  
وأخـر طالـب أنهـى اإلجابـة عـن ،  دقیقـة35لقد كان زمن أول طالـب أنهـى اإلجابـة عـن االختبـار 

  :كون زمن اإلجابة على االختبار كالتاليوبذلك ی،  دقیقة65االختبار 
  . دقیقة50)= 2÷ 100= 65+ 35= (الزمن المناسب 

   :تحلیل فقرات االختبار  .12
ـــــــةتـــــــم تحلیـــــــل نتـــــــائج إجابـــــــات اللقـــــــد  ـــــــة طلب   : علـــــــى االختبـــــــار التحـــــــصیلي بغـــــــرض معرف

  .    درجة سهولة كل فقرة من فقرات االختبار -أ
  . بار  معامل تمییز كل فقرة من فقرات االخت-ب

  :معامل السهولة: ًأوال 
كان الهدف من حساب معامل الـسهولة لفقـرات االختبـار هـو حـذف الفقـرات التـي قلـت درجـة 

  %). 80(وكذلك التي زادت درجة سهولتها عن %) 20(سهولتها عن 
   التالیةكل فقرة من فقرات االختبار بالمعادلةلسهولة معامل الم الباحث بحساب قا

  : )234: 1982أبو لبدة، (    
  )في المجموعة العلیا والدنیا(عدد اإلجابات الصحیحة للفقرة                          

   %100 × ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= معامل السهولة للفقرة 
  عدد اإلجابات الخطأ+                                عدد اإلجابات الصحیحة 

  .السهولة لكل فقرة من فقرات االختبار التحصیليجة یبین در) 4: 6(لجدول رقم وا
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  )4: 6(جدول رقم 
    ألحكام تجوید القرآن الكریمدرجة السهولة لكل فقرة من فقرات االختبار التحصیليیبین 

 لسهولة درجة ا الصحیحة  جاباتعدد اإل رقم السؤال  درجة السهولة  الصحیحة  جاباتعدد اإل  رقم السؤال
1 21 %55.3 27 25 %65.8 
2 26 %68.4 28 22 %57.9 
3 28 %73.7 29 24 %63.2 
4 27 %71.1 30 23 %60.5 
5 19 %50.0 31 25 %65.8 
6 25 %65.8 32 27 %71.1 
7 22 %57.9 33 25 %65.8 
8 32 %84.2 34 18 %47.4 
9 24 %63.2 35 25 %65.8 
10 27 %71.1 36 24 %63.2 
11 19 %50.0 37 25 %65.8 
12 27 %71.1 38 24 %63.2 
13 28 %73.7 39 25 %65.8 
14 14 %36.8 40 24 %63.2 
15 16 %42.1 41 19 %50.0 
16 23 %60.5 42 26 %68.4 
17 15 %39.5 43 12 %31.6 
18 29 %76.3 44 26 %68.4 
19 16 %42.1 45 18 %47.4 
20 21 %55.3 46 24 %63.2 
21 11 %28.9 47 23 %60.5 
22 21 %55.3 48 15 %39.5 
23 26 %68.4 49 14 %36.8 
24 28 %73.7 50 14 %36.8 
25 27 %71.1 51 24 %63.2 
26 19 %50.0 52 10 %26.3 

مــــن خــــالل البیانــــات فــــي الجــــدول الــــسابق كانــــت معــــامالت الــــسهولة لالختبــــار تتــــراوح بــــین 
  %).80( معامل سهولتها یزید عن تم حذفها ألن) 8(والفقرة رقم ، %)76.3،26.3%(
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   : معامل التمییز:ًثانیا
أو طـالب میـز بـین الأن یاالختبـار علـى الـسؤال أو  قـدرة : "أنهب) 147: 1997 ( األغایعرفه  

    ".ًالمفحوصین المتقدمین والمتأخرین دراسیا

ب طــالولكــي یحــصل الباحــث علــى معامــل تمییــز كــل فقــرة مــن فقــرات االختبــار قــام بتقــسیم ال
، وهــم الــذین حــصلوا علــى طــالب مــن مجمــوع ال)%33(مجموعــة علیــا ضــمت : إلــى مجمــوعتین 

، وهـــم الـــذین طـــالب مـــن مجمـــوع ال)%33(أعلـــى درجـــات فـــي االختبـــار، ومجموعـــة دنیـــا ضـــمت 
  .طالب) 13( كل مجموعة منها طالب و قد بلغ عدد ،في االختبارحصلوا على أدنى درجات 

فمـــا فـــوق %) 20(أن معامـــل التمییـــز ، )135: 2008(فـــرج اهللا ًوقـــد حـــدد الباحـــث اســـتنادا إلـــى 
  .كحد أدنى یمكن أن تقبل الفقرة 

ة  من ذلك قام الباحث بحساب معامل تمییز كل فقرة من فقرات االختبار بالمعادلوللتحقق
  :           )102: 2009، قطیط(التالیة 

   عدد اإلجابات الصحیحة في المجموعة الدنیا –لعلیا  عدد اإلجابات الصحیحة في المجموعة ا                   
  %100× ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= معامل التمییز 

    عدد طالب إحدى المجموعتین                                                    

  
یبین معامل التمییز لكل فقرة من فقرات االختبار التحصیلي ألحكام  )4: 7(جدول رقم وال

    .تجوید القرآن الكریم
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  )4: 7(جدول رقم 
  یبین معامل التمییز لكل فقرة من فقرات االختبار التحصیلي ألحكام تجوید القرآن الكریم 

رقم 
 السؤال

  جابات الصحیحةدد اإلع
 في المجموعة العلیا

جابات عدد اإل
الصحیحة في 
  معامل التمیز  المجموعة الدنیا

رقم 
  جابات الصحیحةعدد اإل  السؤال

  في المجموعة العلیا

جابات عدد اإل
الصحیحة في 
  معامل التمیز المجموعة الدنیا

1 11 4 %53.8 27 13 5 %61.5 
2 13 6 %53.8 28 11 5 %46.2 
3 13 7 %46.2 29 12 5 %53.8 
4 12 6 %46.2 30 11 3 %61.5 
5 11 1 %76.9 31 13 5 %61.5 
6 13 5 %61.5 32 13 7 %46.2 
7 11 5 %46.2 33 12 6 %46.2 
8 13 8 %69.23 34 11 1 %76.9 
9 13 4 %69.2 35 13 4 %69.2 
10 13 6 %53.8 36 11 4 %53.8 
11 12 2 %76.9 37 12 5 %53.8 
12 12 6 %46.2 38 13 4 %69.2 
13 12 8 %30.8 39 12 5 %53.8 
14 10 0 %76.9 40 11 5 %46.2 
15 7 2 %38.5 41 11 5 %46.2 
16 12 2 %76.9 42 13 5 %61.5 
17 6 4 %15.4 43 9 2 %53.8 
18 11 7 %30.8 44 13 6 %53.8 
19 8 3 %38.5 45 9 3 %46.2 
20 11 4 %53.8 46 11 5 %46.2 
21 10 1 %69.2 47 13 3 %76.9 
22 11 4 %53.8 48 8 4 %30.8 
23 13 6 %53.8 49 7 3 %30.8 
24 13 7 %46.2 50 9 4 %38.5 
25 12 6 %46.2 51 12 3 %69.2 
26 11 1 %76.9 52 6 3 %23.1 

ــــین  ــــار تتــــراوح ب ــــسابق كانــــت معــــامالت التمییــــز لالختب مــــن خــــالل البیانــــات فــــي الجــــدول ال
  %).20(تم حذفها ألن معامل تمییزها أقل من ) 17(والفقرة رقم ، %)76.9،23.1%(
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  : صدق االختبار   .13
ُالــــذي یقــــیس الــــسمة التــــي صــــمم : " بأنــــه) 211: 2011(تعرفــــه جامعــــة القــــدس المفتوحــــة 

  ". لقیاسها
  :وقد تأكد الباحث من صدق االختبار بالطرق التالیة 

v صدق المحكمین( الصدق الظاهري:( 
فــي صــورته األولیــة علــى عــدد مــن المتخصــصین فــي المنــاهج وطرائــق تــم عــرض االختبــار 

وقــد بلـــغ ، مــن ذوي الخبــرة، التــدریس وأصــول التربیــة وعلــم الــنفس والتربیــة اإلســالمیة وأصــول الــدین
ومــدى تمثیــل بنــود ، وذلـك لالطــالع علــى مفـردات االختبــار بكــل دقـة، )1(ملحــق رقــم ، )15(عـددهم 

، األسـاسوكـذلك مـدى مناسـبتها لمـستوى طلبـة الـصف العاشـر ،  الكریماالختبار ألحكام تجوید القرآن
ًوصحة الفقرات علمیا ولغویا ً.  

وقــام بــإجراء مــا ،  لهــاالباحــثاســتجاب  التــي المحكمــین بعــض الملحوظــات  الــسادةوقــد أبــدى
وقـد قبلـت الفقـرات ، یلزم من حذف أو تعدیل فـي ضـوء مقترحـاتهم بعـد تـسجیلها فـي جـدول تـم إعـداده

وعــدلت إذا وافــق ، فمــا فــوق%)80(مــن المحكمــین أي مــا نــسبته ) 12(ي وافــق علیهــا أكثــر مــن التــ
ورفـضت إذا وافـق علیهـا ، %)80-60(من المحكمین أي ما نسبته تتـراوح مـن ) 12_ 8(علیها من 
وبـــذلك خـــرج االختبـــار فـــي صـــورته ، %)60(مـــن المحكمـــین أي مـــا نـــسبته أقـــل مـــن ) 8(أقـــل مـــن 

  .   یبین ذلك) 2(قه على العینة االستطالعیة والملحق رقم النهائیة لیتم تطبی

v صدق االتساق الداخلي: 
یــشیر إلــى قــوة ارتبــاط درجــة الفقــرة أو البنــد مــن األداة : "  بأنــه)122: 1997( األغــا یعرفــه

  ".وأن تحسب درجات كل بعد من األبعاد مع درجة االختبار ككل ، بالدرجة الكلیة له

  :لي إلى قسمین الصدق البنائي وصدق الفقراتویقسم االتساق الداخ
  :الصدق البنائي: ًأوال

قـام الباحـث بحـساب معـامالت ارتبـاط بـین درجـة كـل ، لتحقق من الـصدق البنـائي للمجـاالتل
وتبـین مـن ،  وكـذلك كـل بعـد بالدرجـة الكلیـة لالختبـار،خـرىمجال من مجاالت االختبـار والمعـاییر األ

بعــاد والدرجــة الكلیــة لالختبــار  دالــة بــین األهرتباطیــان هنــاك عالقــة ن أوحــساب معامــل ارتبــاط بیرســ
  یبین ذلك ) 4: 8( والجدول رقم )0.05 ( و)0.01(توى  سعند م
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  )4: 8(جدول رقم 
   من المجاالت مع الدرجة الكلیة لالختبار التحصیلي كل مجال بینرتباطالات یبین معامال

  الداللةمستوى   معامل ارتباط بیرسون  اسم المجال  م
  0.01دال عند  0.805.                أحكام النون الساكنة والتنوین  1
  0.01دال عند   0.787  . أحكام المیم الساكنة  2
  0.01دال عند   0.696  . أحكام النون والمیم المشددتین  3
  0.01دال عند   0.756  . التفخیم والترقیق  4
  0.01دال عند   0.677  . عالمات الوقف  5
  0.01دال عند   0.925  .خارج الحروف وصفاتها م  6
  0.01دال عند   0.840  . أنواع المد  7
  0.01دال عند   0.650.                 المتماثلین والمتجانسین والمتقاربین  8
  0.01دال عند   0.514  . التقاء الساكنین  9

    1  فقرات االختبار ككل  
  0.429) = 0.01(توى داللة وعند مس) 36(الجدولیة عند درجة حریة ) ر ( 
  0.337) =0.05(وعند مستوى داللة ) 36(الجدولیة عند درجة حریة ) ر ( 

ًیتـــضح مـــن الجـــدول الـــسابق أن جمیـــع مجـــاالت االختبـــار دالـــة إحـــصائیا، وهـــذا یؤكـــد علـــى 
  .اتساقها الداخلي مع االختبار ككل

   :صدق الفقرات: ًثانیا
والدرجـة الكلیـة ، ت كـل فقـرة مـن فقـرات االختبـار تم حساب معامل ارتباط بیرسون بـین درجـا

حیـــث تبـــین أن معـــامالت ) spss(وذلـــك باســـتخدام البرنـــامج اإلحـــصائي ، للمجـــال الـــذي تنتمـــي إلیـــه
ــــد مــــستوى ــــة دالــــة عن  )0.05 ( أو عنــــد)0.01(ارتبــــاط كــــل فقــــرة مــــن فقــــرات المجــــال والدرجــــة الكلی

  .والجداول التالیة تبین ذلك
  )4: 9(جدول رقم 

   أحكام النون الساكنة والتنوین معامالت الصدق لكل فقرة مع الدرجة الكلیة للمجال األولیبین
 مستوى الداللة معامل الصدق  رقم السؤال

  0.01دال عند  0.728 1
  0.01دال عند  0.733 2
  0.01دال عند  0.476 3
  0.01دال عند  0.666 4
 0.01دال عند  0.708 5

  0.429) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 36(ریة الجدولیة عند درجة ح) ر ( 
  0.337) =0.05(وعند مستوى داللة ) 36(الجدولیة عند درجة حریة ) ر ( 
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 دالــــة أحكــــام النــــون الــــساكنة والتنــــوینیتـــضح مــــن الجــــدول الــــسابق أن جمیــــع فقــــرات مجـــال 
  .ًإحصائیا ، وهذا یؤكد على اتساقها الداخلي مع المجال الذي تنتمي إلیه 

  )4: 10(قم جدول ر
  .أحكام المیم الساكنةیبین معامالت الصدق لكل فقرة مع الدرجة الكلیة للمجال الثاني 

 مستوى الداللة معامل الصدق  رقم السؤال
  0.01دال عند  0.681 6
  0.01دال عند  0.639 7
  0.01دال عند  0.665 8

  0.429) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 36(الجدولیة عند درجة حریة ) ر ( 
  0.337) =0.05(وعند مستوى داللة ) 36(الجدولیة عند درجة حریة ) ر ( 

ً دالـة إحـصائیا ، وهـذا أحكام المـیم الـساكنةیتضح من الجدول السابق أن جمیع فقرات مجال 
 .یؤكد على اتساقها الداخلي مع المجال الذي تنتمي إلیه

  )4: 11(جدول رقم 
  أحكام النون والمیم المشددتینجة الكلیة للمجال الثالث یبین معامالت الصدق لكل فقرة مع الدر

 مستوى الداللة معامل الصدق  رقم السؤال
  0.01دال عند  0.778 9
  0.01دال عند  0.833 10
 0.01دال عند  0.722 11

  0.429) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 36(الجدولیة عند درجة حریة ) ر ( 
  0.337) =0.05(وعند مستوى داللة ) 36(الجدولیة عند درجة حریة ) ر ( 

 دالـــة مجـــال أحكـــام النـــون والمـــیم المـــشددتینیتـــضح مـــن الجـــدول الـــسابق أن جمیـــع فقـــرات 
  .ًإحصائیا ، وهذا یؤكد على اتساقها الداخلي مع المجال الذي تنتمي إلیه 

  )4: 12(جدول رقم 
  .تفخیم والترقیقالیبین معامالت الصدق لكل فقرة مع الدرجة الكلیة للمجال الرابع 

 مستوى الداللة معامل الصدق  رقم السؤال
  0.01دال عند  0.419 12
  0.01دال عند  0.809 13
  0.01دال عند  0.681 14
  0.01دال عند  0.629 15
 0.01دال عند  0.573 16

  0.429) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 36(الجدولیة عند درجة حریة ) ر ( 
  0.337) =0.05(وعند مستوى داللة ) 36(جة حریة الجدولیة عند در) ر ( 
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ً دالــة إحــصائیا ، وهــذا التفخــیم والترقیــقیتــضح مــن الجــدول الــسابق أن جمیــع فقــرات مجــال 
  .یؤكد على اتساقها الداخلي مع المجال الذي تنتمي إلیه 

  )4: 13(جدول رقم 
  .ات الوقفعالمیبین معامالت الصدق لكل فقرة مع الدرجة الكلیة للمجال الخامس 

 مستوى الداللة معامل الصدق  رقم السؤال
  0.01دال عند  0.679 17
  0.01دال عند  0.693 18
 0.01دال عند  0.820 19

  0.429) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 36(الجدولیة عند درجة حریة ) ر ( 
  0.337) =0.05(وعند مستوى داللة ) 36(الجدولیة عند درجة حریة ) ر ( 

ً دالــة إحــصائیا ، وهـــذا عالمــات الوقــفالجــدول الــسابق أن جمیــع فقـــرات مجــال یتــضح مــن 
  .یؤكد على اتساقها الداخلي مع المجال الذي تنتمي إلیه 

  )4: 14(جدول رقم 
  . مخارج الحروف وصفاتهایبین معامالت الصدق لكل فقرة مع الدرجة الكلیة للمجال السادس

 مستوى الداللة معامل الصدق  رقم السؤال
  0.01دال عند  0.681 20
  0.01دال عند  0.626 21
  0.01دال عند  0.438 22
  0.01دال عند  0.499 23
  0.01دال عند  0.698 24
  0.01دال عند  0.461 25
  0.01دال عند  0.644 26
  0.01دال عند  0.458 27
  0.01دال عند  0.721 28
  0.01دال عند  0.656 29
  0.01دال عند  0.403 30
  0.01دال عند  0.539 31
  0.01دال عند  0.752 32
  0.01دال عند  0.474 33
  0.01دال عند  0.688 34
  0.01دال عند  0.461 35

  0.429) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 36(الجدولیة عند درجة حریة ) ر ( 
  0.337) =0.05(وعند مستوى داللة ) 36(الجدولیة عند درجة حریة ) ر ( 
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ً دالـة إحـصائیا ، مخارج الحـروف وصـفاتهال السابق أن جمیع فقرات مجال یتضح من الجدو
  .وهذا یؤكد على اتساقها الداخلي مع المجال الذي تنتمي إلیه 

  )4: 15(جدول رقم 
  .أنواع المدیبین معامالت الصدق لكل فقرة مع الدرجة الكلیة للمجال السابع 

 مستوى الداللة معامل الصدق  رقم السؤال
  0.01دال عند  0.796 36
  0.01دال عند  0.584 37
  0.01دال عند  0.741 38
  0.01دال عند  0.492 39
  0.01دال عند  0.667 40
  0.01دال عند  0.662 41
  0.01دال عند  0.676 42
  0.01دال عند  0.550 43
  0.01دال عند  0.579 44

  0.429) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 36(الجدولیة عند درجة حریة ) ر ( 
  0.337) =0.05(وعند مستوى داللة ) 36(الجدولیة عند درجة حریة ) ر ( 

ً دالــة إحــصائیا ، وهــذا یؤكــد أنــواع المــدیتــضح مــن الجــدول الــسابق أن جمیــع فقــرات مجــال 
  .على اتساقها الداخلي مع المجال الذي تنتمي إلیه 
  )4: 16(جدول رقم 

المتماثلین والمتجانسین والمتقاربین                الكلیة للمجال الثامن یبین معامالت الصدق لكل فقرة مع الدرجة 
 مستوى الداللة معامل الصدق  رقم السؤال

  0.01دال عند  0.566 45
  0.01دال عند  0.684 46
  0.01دال عند  0.549 47
  0.01دال عند  0.728 48

  0.429) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 36(الجدولیة عند درجة حریة ) ر ( 
  0.337) =0.05(وعند مستوى داللة ) 36(الجدولیة عند درجة حریة ) ر ( 

 المتمــــاثلین والمتجانــــسین والمتقــــاربین                یتــــضح مــــن الجــــدول الــــسابق أن جمیــــع فقــــرات مجــــال   
  .ًدالة إحصائیا ، وهذا یؤكد على اتساقها الداخلي مع المجال الذي تنتمي إلیه 
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  )4: 17(جدول رقم 
  .التقاء الساكنینیبین معامالت الصدق لكل فقرة مع الدرجة الكلیة للمجال التاسع 

 مستوى الداللة معامل الصدق  رقم السؤال
  0.01دال عند  0.823 49
 0.01دال عند  0.791 50

  0.429) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 36(الجدولیة عند درجة حریة ) ر ( 
  0.337) =0.05(وعند مستوى داللة ) 36( حریة الجدولیة عند درجة) ر ( 

ً دالـــة إحـــصائیا ، وهـــذا التقـــاء الـــساكنینیتـــضح مـــن الجـــدول الـــسابق أن جمیـــع فقـــرات مجـــال 
  .یؤكد على اتساقها الداخلي مع المجال الذي تنتمي إلیه 

كـل مجـاالت االختبـار مـع  بـین ًاإحصائی انه توجد ارتباطات دالة ةول السابقایتضح من الجد
، وبــذلك یكــون الباحــث قــد تحقــق فقــرة للمجــال التــي تنــدرج فیــه درجــة كــل و ، لدرجــة الكلیــة لالختبــارا

  . من أن المقیاس یتسم بدرجة عالیة من الصدق

   :ختبارثبات اال .14
ــــد تكــــرار القیــــاس : " بأنــــه) 121: 1997(األغــــا ( یعرفــــه    ــــائج عن ــــى نفــــس النت الحــــصول عل

  ".هاباستخدام األداة نفسها في الظروف نفس

قـــام الباحـــث بتطبیـــق االختبـــار علـــى عینـــة اســـتطالعیة مكونـــة  االختبـــارللتأكـــد مـــن ثبـــات و
  : الطرق التالیةاستخدم، ومن ثم طالب ) 38(من

   :طریقة التجزئة النصفیة: ًأوال
بحــساب معامــل االرتبــاط بــین نتــائج الفقــرات الفردیــة والفقــرات الزوجیــة، وحــصل قــام الباحــث 

  )4: 18(التي یوضحها الجدول رقم على معامالت الثبات 
  )4: 18 ( رقمجدول

  بین نتائج الفقرات الفردیة والفقرات الزوجیةمعامل االرتباط 
  الجزء الثاني  الجزء األول  المجاالت

  25  25  عدد الفقرات
  0.891  0.895  معامل ألفا

  0.857  االرتباط بین الجزأین
  0.923  معامل ارتباط سبیرمان براون

  0.923  نمعامل جتما



 128

، وأن ًا أن معامـــل الثبـــات بطریقـــة التجزئـــة النـــصفیة كـــان مرتفعـــالـــسابقیتـــضح مـــن الجـــدول 
  . یتمتع بدرجة عالیة من الثباتختبارمما یدل على أن اال) 0.924(معامل الثبات الكلي كان 

   :معامل ألفا كرونباخ: ًثانیا
تبــار مهــارات تجویــد القــرآن تــم اســتخدام معامــل ألفــا كرونبــاخ كطریقــة ثانیــة لقیــاس ثبــات اخ

، معــــــامالت ثبـــــات ألفـــــا كرونبـــــاخ لمجـــــاالت االختبــــــار) 4: 19 ( رقـــــمجـــــدولویوضـــــح ، الكـــــریم
  . ولالختبار ككل

  )4: 19 ( رقمجدول
  معامالت الثبات لمجاالت اختبار أحكام تجوید القرآن الكریم باستخدام طریقة ألفا كرونباخ 

   كرونباخمعامل ألفا  من إلى  عدد الفقرات  المجال  م
  0.790  5 _ 1  5  . أحكام النون الساكنة والتنوین  1
  0.678  8 _ 6  3  . أحكام المیم الساكنة  2
  0.839  11 _ 9  3  . أحكام النون والمیم المشددتین  3
  0.743  16 _ 12  5  . التفخیم والترقیق  4
  0.778  19 _ 17  3  . عالمات الوقف  5
  0.883  35 _ 20  16  . مخارج الحروف وصفاتها  6
  0.853  44 _ 36  9  . أحكام المد  7
  0.699  48 _ 45  4   المتماثلین والمتجانسین والمتقاربین  8
  0.822  50 _ 49  2  . التقاء الساكنین  9
  0.944  50  50  فقرات االختبار ككل  

   
یتـــضح مـــن البیانـــات فـــي الجـــدول الـــسابق أن معـــامالت الثبـــات مرتفعـــة ممـــا جعـــل الباحـــث 

  .تباریطمئن لتطبیق االخ

  .بطاقة المالحظة لألداء الشفهي لمهارات تجوید القرآن الكریم: ًثانیا
  :تم إعداد بطاقة المالحظة وفقا للخطوات التالیة  

 :الهدف من بطاقة المالحظة .1
 وتحدیـد مـدى تمكـنهم مـن األسـاسلدى طلبة الصف العاشر ) الشفهي(تقییم الجانب اآلدائي 

  .إتقان مهارات تجوید القرآن الكریم

 :مصادر بناء بطاقة المالحظة .2
  :تجوید القرآن الكریم من خالل في بةداء الطلآمالحظة لقیاس الإعداد بطاقة تم   
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 والـــذي أعـــدها األســـاس یجـــب أن تتـــوافر لـــدى طلبـــة الـــصف العاشـــر  التـــيقائمـــة المهـــارات .1
 .الباحث

لقــرآن  فــي مجــال تجویــد االمتخصــصین والمعلمــین ومــن لهــم خبــرةاســتطالع آراء العدیــد مــن  .2
  .من خالل المقابالت الشخصیة ذات الطابع غیر الرسمي، الكریم

  . الكتب والمراجع ذات العالقة بتجوید القرآن الكریم .3
دراســـة مطـــر و ،)2009(ودراســـة الرقـــب ، )2005(دراســـة فروانـــه : الدراســـات الـــسابقة مثـــل .4
)2004(. 

 أجـل تقیـیم األداء الـشفهي  كما اختار الباحث بعض اآلیات القرآنیة التي سیتلوها الطلبـة مـن .5
وتـــم اشـــتمال هـــذه اآلیـــات علـــى جمیـــع المهـــارات المتـــضمنة فـــي بطاقـــة ، والحكـــم علـــى تالوتهـــم

  .  یبین ذلك) 6(المالحظة والملحق رقم 

  :إعداد بطاقة المالحظة. 3
مجـــاالت ) 9(تنــدرج تحــت ، مهــارة فرعیــة) 36(اشــتملت البطاقــة فــي صــورتها األولیــة علــى 

 بدایـــة مـــن الـــصف الخـــامس األســـاسكـــام المقـــررة علـــى الطلبـــة فـــي مرحلـــة التعلـــیم رئیـــسة تمثـــل األح
ووضــع أوزان ، وقــد اســتخدم الباحــث مقیــاس خماســي لــذلك، األســاس وحتــى الــصف العاشــر األســاس

ــــــة لكــــــل مهــــــارة ــــــد جــــــدا) 5(أدى المهــــــارة ممتــــــاز، نــــــسبیة تقدیری ــــــد) 4(ً، جی ــــــول ) 3(، جی ، )2(، مقب
  .ن ذلكیبی) 3(والملحق رقم ) 1(ضعیف

  : تحكیم بطاقة المالحظة. 4

تــم عــرض بطاقــة المالحظــة فــي صــورتها األولیــة علــى عــدد مــن المتخصــصین فــي المنــاهج 
وقـد ، مـن ذوي الخبـرة، وطرائق التدریس وأصول التربیة وعلم النفس والتربیة اإلسـالمیة وأصـول الـدین

 نظـرهم لمحكمـین إبـداء وجهـةلـب مـن الـسادة اوط، یبـین ذلـك) 5(ًمحكما ملحـق رقـم) 15(بلغ عددهم 
  :حول مجاالت البطاقة والمهارات الفرعیة المندرجة تحتها من حیث

ًمدى صحة فقرات البطاقة لغویا وعلمیا .1 ً. 

  .أن تكون الفقرة تمثل مهارة واحدة .2
 .تندرج فیهرة من فقرات المقیاس للمجال الذي مدى انتماء كل فق .3

 .ًحذف أو تعدیل أو إضافة ما یرونه مناسبا .4
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  : الصورة النهائیة لبطاقة المالحظة .5
وقـام بـإجراء مـا یلـزم ،  لهـاالباحـثاسـتجاب  والتـي المحكمـین بعـض الملحوظـات  الـسادةأبدى

وبـــذلك ، مـــن إضـــافة أو حـــذف أو تعـــدیل فـــي ضـــوء مقترحـــاتهم بعـــد تـــسجیلها فـــي جـــدول تـــم إعـــداده
 االســتطالعیة والملحــق رقــم خرجــت بطاقــة المالحظــة فــي صــورتها النهائیــة لیــتم تطبیقهــا علــى العینــة

  ) 4: 20(الشكل النهائي لبطاقة المالحظة كما یوضحه الجدول رقم و، یبین ذلك) 4(

  ) 4: 20(جدول رقم 
  یبین شكل بطاقة المالحظة في صورتها النهائیة

  م  المهارات الفرعیة
  المهارات الرئیسیة  

  إلى_ من   عدد المهارات
  8-1  8  . أحكام النون الساكنة والتنوین  1
  13-9  5  . أحكام المیم الساكنة  2
  15-14  2  . أحكام النون والمیم المشددتین  3
  19 -16  4  . التفخیم والترقیق  4
  22 -20  3  . عالمات الوقف  5
  32 -23  10  . مخارج الحروف وصفاتها  6
  45 -33     13  . أحكام المد  7
  48 -46  3   المتماثلین والمتجانسین والمتقاربین  8
  50 -49  2  . التقاء الساكنین  9
  50   المجموع  

  
  :تجریب بطاقة المالحظة. 6

مــن ، ًطالبــا) 34(ًتــم القیــام بتطبیــق بطاقــة المالحظــة اســتطالعیا علــى عینــة عــشوائیة بلغــت 
ف فــالتر مــن مدرســة رودلــ) 4( شــعبة رقــم األســاسمــن طــالب الــصف العاشــر ، غیــر عینــة الدراســة

/ 3/ 13وتــم التطبیــق فــي ،  خبــرة عالیــة فــي هــذا المجــالا لهمــنوبمــساعدة مالحظــین ممــ، ةاألساســ
  . وثبات البطاقة حتى یتم تطبیقها على عینة الدراسةالتأكد من صدق وذلك بهدف ، م2011

   : بطاقة المالحظةصدق . 7
  : بالطرق التالیة  البطاقةوقد تأكد الباحث من صدق

vالمحكمین صدق ( الصدق الظاهري :( 
فــي صــورتها األولیــة علــى عــدد مــن المتخصــصین فــي المنــاهج وطرائــق تــم عــرض البطاقــة 

، )15(وقــد بلــغ عــددهم ، مــن ذوي الخبـرة، التـدریس وأصــول التربیــة والتربیــة اإلسـالمیة وأصــول الــدین
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ومـــدى تمثیلهـــا لمهـــارات تجویـــد ، وذلـــك لإلطـــالع علـــى مهـــارات البطاقـــة، یبـــین ذلـــك) 5(ملحـــق رقـــم 
  .وصحة الفقرات علمیا، األساسها لمستوى طلبة الصف العاشر وكذلك مناسبت، القرآن الكریم

وقــام بــإجراء مــا ،  لهــاالباحــثاســتجاب  التــي المحكمــین بعــض الملحوظــات  الــسادةوقــد أبــدى
وقـد قبلـت المهـارة ، یلزم من حـذف أو تعـدیل فـي ضـوء مقترحـاتهم بعـد تـسجیلها فـي جـدول تـم إعـداده

وعــدلت إذا وافــق ، فمــا فــوق%) 80(مــین أي مــا نــسبته مــن المحك) 12(التــي وافــق علیهــا أكثــر مــن 
ورفـضت إذا وافـق علیهـا ، %)80-60(من المحكمین أي ما نسبته تتـراوح مـن ) 12_ 8(علیها من 
وبـــذلك خرجـــت البطاقـــة فـــي صـــورتها ، %)60(مـــن المحكمـــین أي مـــا نـــسبته أقــل مـــن ) 8(أقــل مـــن 

 .   یبین ذلك) 4(رقم النهائیة لیتم تطبیقها على العینة االستطالعیة ملحق 

v صدق االتساق الداخلي :  
مــن ، ًطالبــا) 34(ًتــم القیــام بتطبیــق بطاقــة المالحظــة اســتطالعیا علــى عینــة عــشوائیة بلغــت 

مــن مدرســة رودلــف فــالتر ) 4( شــعبة رقــم األســاسمــن طــالب الــصف العاشــر ، غیــر عینــة الدراســة
تأكـــد مــــن صـــدق االتـــساق الــــداخلي الوذلـــك بهـــدف ،  م2011/ 3/ 13وتـــم التطبیـــق فــــي ، ةاألساســـ

كمــا ، لبطاقـة والدرجـة الكلیــة لالمهــارات مـن مهــارةبحـساب معــامالت ارتبـاط بیرســون بـین درجــات كـل 
  )4: 21 ( رقمجدولالهو موضح في 

  )4: 21 ( رقمجدول
  بطاقة المالحظة والدرجة الكلیة لالمجاالت من مجالیبین معامالت ارتباط كل 

  مستوى الداللة  اط بیرسونمعامل ارتب  اسم المجال  م
  0.01دال عند  0.584.                أحكام النون الساكنة والتنوین  1
  0.01دال عند  0.965  . أحكام المیم الساكنة  2
  0.01دال عند  0.624  . أحكام النون والمیم المشددتین  3
  0.01دال عند  0.647  . التفخیم والترقیق  4
  0.01ل عند دا 0.449  . عالمات الوقف  5
  0.01دال عند  0.950  . مخارج الحروف وصفاتها  6
  0.01دال عند  0.982  . أنواع المد  7
  0.01دال عند  0.646.                 المتماثلین والمتجانسین والمتقاربین  8
  0.05دال عند  0.428  . التقاء الساكنین  9

    1  فقرات االختبار ككل  
  0.433) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 32(ریة الجدولیة عند درجة ح) ر ( 
   0.359) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 32(الجدولیة عند درجة حریة ) ر ( 

و ) 0.01(ًیتــــضح مــــن الجــــدول الــــسابق أن جمیــــع المجــــاالت دالــــة إحــــصائیا عنــــد مــــستوى 
  .وهذا یؤكد أن البطاقة تتمتع بدرجة عالیة من االتساق الداخلي) 0.05(
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  : حساب معامالت االرتباط لكل فقرة بالمجال التي تنتمي إلیه، كما في الجداول التالیةوكذلك تم
  )4: 22(جدول 

  . أحكام النون الساكنة والتنوینیبین معامالت الصدق لكل فقرة مع الدرجة الكلیة للمجال األول
الصدق. م  المهارة  م الداللة.م   
 0.01دال عند  0.819 .نةًیدغم النون الساكنة في حرف المیم إدغاما بغ 1
 0.05دال عند  0.352 .ًیدغم التنوین في حرف الالم إدغاما بال بغنة 2
 0.01دال عند  0.839 .ًیقلب النون الساكنة میما إذا أتى بعدها حرف الباء 3
 0.01دال عند  0.665 .ًیقلب التنوین میما إذا أتى بعدها حرف الباء 4
 0.01دال عند  0.582 . حرف الهمزةیظهر التنوین إذا أتى بعدها 5
 0.01دال عند  0.442 .یظهر النون الساكنة إذا أتى بعده حرف الهاء 6
 0.01دال عند  0.649 .یخفي التنوین إذا أتى بعدها حرف الذال 7
 0.01دال عند  0.707 .یخفي النون الساكنة إذا أتى بعدها حرف الشین 8

  0.433) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 32(الجدولیة عند درجة حریة ) ر ( 
   0.359) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 32(الجدولیة عند درجة حریة ) ر ( 

 دالـة  أحكـام النـون الـساكنة والتنـوینیتضح من الجدول السابق أن جمیع فقـرات المجـال األول
  .ًإحصائیا ، وهذا یؤكد على اتساقها الداخلي مع المجال الذي تنتمي إلیه

  )4: 23(جدول
   أحكام المیم الساكنةیبین معامالت الصدق لكل فقرة مع الدرجة الكلیة للمجال الثاني

الصدق. م  المهارة  م الداللة.م   
 0.01دال عند  0.844 .یدغم المیم الساكنة بالمیم المتحركة 9
 0.01دال عند  0.797 .یخفى المیم الساكنة إذا أتى بعدها حرف الباء 10
 0.01دال عند  0.695 .الساكنة إذا أتى بعدها حرف الكافیظهر المیم  11
 0.01دال عند  0.806 .یظهر المیم الساكنة إذا أتى بعدها حرف الیاء 12
 0.01دال عند  0.836 .یظهر المیم الساكنة إذا أتى بعدها حرف الواو 13

  0.433) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 32(الجدولیة عند درجة حریة ) ر ( 
   0.359) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 32(الجدولیة عند درجة حریة  ) ر( 

ً دالـة إحـصائیا  أحكام المـیم الـساكنةیتضح من الجدول السابق أن جمیع فقرات المجال الثاني
  .وهذا یؤكد على اتساقها الداخلي مع المجال الذي تنتمي إلیه 
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  )4: 24(جدول 

  . أحكام النون والمیم المشددتیندرجة الكلیة للمجال الثالثیبین معامالت الصدق لكل فقرة مع ال
الصدق. م المهارة  م الداللة.م   
 0.01دال عند  0.890  .یجید حكم النون المشددة بمقدار حركتین 14
 0.01دال عند  0.828 .یجید حكم المیم المشددة بمقدار حركتین 15

  0.433) = 0.01(لة وعند مستوى دال) 32(الجدولیة عند درجة حریة ) ر ( 
   0.359) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 32(الجدولیة عند درجة حریة ) ر ( 

 دالـة  أحكام النون والمیم المـشددتینیتضح من الجدول السابق أن جمیع فقرات المجال الثالث
  .ًإحصائیا ، وهذا یؤكد على اتساقها الداخلي مع المجال الذي تنتمي إلیه 

  )4: 25(جدول 
   التفخیم والترقیقمعامالت الصدق لكل فقرة مع الدرجة الكلیة للمجال الرابعیبین 
الصدق. م  المهارة  م الداللة.م   

  0.01دال عند  0.518 .یفخم الم لفظ الجاللة  16
 0.01دال عند  0.616 .یفخم الراء إذا جاءت مفتوحة 17
 0.01دال عند  0.746 .یرقق الم لفظ الجاللة 18
 0.05دال عند  0.434 . إذا كانت مكسورةیرقق الراء 19

  0.433) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 32(الجدولیة عند درجة حریة ) ر ( 
   0.359) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 32(الجدولیة عند درجة حریة ) ر ( 

ً دالة إحصائیا،  التفخیم والترقیقیتضح من الجدول السابق أن جمیع فقرات المجال الرابع
  .ا یؤكد على اتساقها الداخلي مع المجال الذي تنتمي إلیه وهذ

  )4: 26(جدول 
  عالمات الوقفیبین معامالت الصدق لكل فقرة مع الدرجة الكلیة للمجال الخامس  

الصدق. م المهارة  م الداللة.م   
  0.05دال عند  0.344 ).مـ(یلتزم بعالمة الوقف الالزم ویرمز له بـ  20
 0.01دال عند  0.756 ).ج(وقف الجائز ویرمز له بـ یلتزم بعالمة ال 21
 0.01دال عند  0.667 )ال(یلتزم بعالمة الوقف الممنوع ویرمز له بـ 22
  0.433) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 32(الجدولیة عند درجة حریة ) ر ( 
   0.359) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 32(الجدولیة عند درجة حریة ) ر ( 

ً دالـة إحـصائیا ، عالمـات الوقـفلجدول السابق أن جمیع فقرات المجال الخامس یتضح من ا
  .وهذا یؤكد على اتساقها الداخلي مع المجال الذي تنتمي إلیه 
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  )4: 27(جدول 
  .مخارج الحروف وصفاتهایبین معامالت الصدق لكل فقرة مع الدرجة الكلیة للمجال السادس 

الصدق. م  المهارة  م الداللة.م   
 0.01دال عند  0.727 .ؤدى المد الطبیعي بمقدار حركتینی 23
 0.05دال عند  0.758  .یؤدى مد البدل بمقدار حركتین 24
 0.01دال عند  0.606 .حركات) 6_4(یؤدى المد المتصل بمقدار  25
 0.01دال عند  0.834 .حركات ) 6_4_2(یؤدى المد المنفصل بمقدار  26
 0.01دال عند  0.845 .ار حركتینیؤدى مد الصلة الصغرى بمقد 27
 0.01دال عند  0.851 .حركات) 5_4(یؤدى مد الصلة الكبرى بمقدار  28
 0.01دال عند  0.801 .حركات)6_ 4_ 2(یؤدي المد العارض للسكون بمقدار  29
 0.01دال عند  0.718 .یؤدى المد الالزم الكلمى بمقدار ست حركات 30
 0.01دال عند  0.834 .بمقدار ست حركاتیؤدى المد الالزم الحرفي  31
 0.01دال عند  0.709 .حركات) 6_ 4_ 2(یؤدى مد اللین بمقدار  32

  0.433) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 32(الجدولیة عند درجة حریة ) ر ( 
   0.359) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 32(الجدولیة عند درجة حریة ) ر ( 

 دالـة مخـارج الحـروف وصـفاتهاجمیـع فقـرات المجـال الـسادس یتضح من الجدول الـسابق أن 
  .ًإحصائیا ، وهذا یؤكد على اتساقها الداخلي مع المجال الذي تنتمي إلیه 

  )4: 28(جدول 
  . أحكام المدیبین معامالت الصدق لكل فقرة مع الدرجة الكلیة للمجال السابع

الصدق. م المهارة  م الداللة.م   
 0.01دال عند  0.824 .كنة المضموم ما قبلها من الجوفیخرج حرف الواو السا 33
 0.05دال عند  0.760  .یخرج حرف الیاء الساكنة المكسور ما قبلها من الجوف 34
 0.01دال عند  0.597 .یخرج حرف الهاء من أقصى الحلق 35
 0.01دال عند  0.721 .یخرج حرف العین من وسط الحلق 36
 0.01دال عند  0.854 .لحلقیخرج حرف الغین من أدنى ا 37
 0.01دال عند  0.824 .یخرج حرف الفاء من الشفتین 38
 0.01دال عند  0.814 .یخرج حرف الباء من الشفتین 39
 0.01دال عند  0.872  .یخرج حرف القاف من أقصى اللسان 40
 0.01دال عند  0.855 .یخرج حرف الجیم من وسط اللسان 41
 0.05دال عند  0.804 .فتي اللسان أو من أحدهمایخرج حرف الضاد من حا 42
 0.01دال عند  0.634 .یخرج حرف الطاء من طرف اللسان مع أصول الثنایا العلیا 43
 0.01دال عند  0.760 .یخرج حرف الظاء من طرف اللسان مع أطرف الثنایا العلیا 44
 0.01دال عند  0.800 .یخرج حرف الالم ما بین حافتي اللسان 45

  0.433) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 32(الجدولیة عند درجة حریة ) ر ( 
   0.359) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 32(الجدولیة عند درجة حریة ) ر ( 
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ًدالـة إحـصائیا ، وهـذا أحكـام المـد یتضح من الجدول السابق أن جمیـع فقـرات المجـال الـسابع 
  .نتمي إلیه یؤكد على اتساقها الداخلي مع المجال الذي ت

  )4: 29(جدول 
  المتماثلین والمتجانسین والمتقاربینیبین معامالت الصدق لكل فقرة مع الدرجة الكلیة للمجال الثامن 

الصدق. م المهارة  م الداللة.م   
 0.01دال عند  0.671 .یدغم الحرف األول الساكن في الحرف الثاني المتحرك في الالمین 46
 0.01دال عند  0.710 .كن في الحرف الثاني في الالم والراءیدغم الحرف األول السا 47
 0.01دال عند  0.645 .یدغم الحرف األول الساكن في الحرف الثاني المتحرك الباء والمیم 48
  0.433) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 32(الجدولیة عند درجة حریة ) ر ( 
   0.359) = 0.05(ة وعند مستوى دالل) 32(الجدولیة عند درجة حریة ) ر ( 

المتمـــــاثلین والمتجانـــــسین یتـــــضح مـــــن الجـــــدول الـــــسابق أن جمیـــــع فقـــــرات المجـــــال الثـــــامن 
  .ً دالة إحصائیا ، وهذا یؤكد على اتساقها الداخلي مع المجال الذي تنتمي إلیه والمتقاربین

  )4: 30(جدول 
  .الساكنین التقاء یبین معامالت الصدق لكل فقرة مع الدرجة الكلیة للمجال التاسع

الصدق. م المهارة  م الداللة.م   
 0.01دال عند  0.628 .یحذف الساكن األول عندما یكون حرف مد إذا جاء بعده ساكن 49
 0.01دال عند  0.849 یحرك الساكن األول عند وقوعه بعد الساكن الثاني في كلمتین منفصلتین 50

  0.433) = 0.01 (وعند مستوى داللة) 32(الجدولیة عند درجة حریة ) ر ( 
   0.359) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 32(الجدولیة عند درجة حریة ) ر ( 

ًدالـة إحــصائیا ، التقـاء الـساكنین یتـضح مـن الجـدول الــسابق أن جمیـع فقـرات المجـال التاســع 
  .وهذا یؤكد على اتساقها الداخلي مع المجال الذي تنتمي إلیه 
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  :بطاقة المالحظةثبات . 8

ــــك باســــتخدام تأكــــد مــــن تــــم ال ــــى أفــــراد العینــــة االســــتطالعیة وذل ثبــــات بطاقــــة المالحظــــة عل
  :الطریقتین التالیتین

   :معامل ألفا كرونباخ: ًأوال
: 31(ویوضــح جــدول رقــم ، بطاقــة المالحظــةتــم اســتخدام معامــل ألفــا كرونبــاخ لقیــاس ثبــات 

  .ككلبطاقة ولل، البطاقةمعامالت ثبات ألفا كرونباخ لمجاالت ) 4

  )4: 31(جدول 
  معامالت الثبات لمجاالت بطاقة المالحظة لمهارات تجوید القرآن الكریم باستخدام طریقة ألفا كرونباخ

  عدد الفقرات  المجال  .م
قیمة معامل 
  ألفا كرونباخ

  مستوى الداللة

 0.01دال عند  0.814  8  . أحكام النون الساكنة والتنوین  1
 0.01دال عند  0.902  5  . أحكام المیم الساكنة  2
 0.01دال عند  0.880  2  . أحكام النون والمیم المشددتین  3
 0.01دال عند  0.592  4  . التفخیم والترقیق  4
 0.01دال عند  0.503  3  . عالمات الوقف  5
 0.01دال عند  0.937  10  . مخارج الحروف وصفاتها  6

 0.01دال عند  0.952     13  . أحكام المد  7

 0.01دال عند  0.687  3  لمتجانسین والمتقاربین المتماثلین وا  8

 0.01دال عند  0.734  2  . التقاء الساكنین  9

  0.01دال عند  0.966  50  مهارات البطاقة ككل  

  
یتــضح مــن الجــدول أن معــامالت الثبــات مرتفعــة وقــد بلــغ معــدل الثبــات العــام لفقــرات بطاقــة 

  .حیة بطاقة المالحظةوهو معامل ثبات عال یشیر إلى صال) 0.966(المالحظة 
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  ثبات البطاقة: ًثانیا
: 1999، عفانــه(وقــد اســتخدم الباحــث للتأكــد مــن ثبــات البطاقــة معادلــة هولــستي التالیــة 

134:(  
  

         نقاط االتفاق                        
  %100×   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=  معامل االتفاق 

  نقاط االختالف+ نقاط االتفاق                       
  )4: 32(جدول 

  الكلیة للبطاقة نقاط االتفاق واالختالف بین المالحظین في مجاالت بطاقة المالحظة وفي الدرجة 
  االختالف  االتفاق  عدد المهارات  المهارات  م  النسبة المئویة

  االختالف  االتفاق
  %12  %88  1  7  8  . أحكام النون الساكنة والتنوین  1
  %20  %80  1  4  5  . أحكام المیم الساكنة  2
  -  %100  -  2  2  . أحكام النون والمیم المشددتین  3
  -  %100  -  4  4  . التفخیم والترقیق  4
  -  %100  -  3  3  . عالمات الوقف  5
  %10  %90  1  9  10  . مخارج الحروف وصفاتها  6
  %15  %85  2  11     13  . أحكام المد  7
  -  %100  -  3  3  . المتماثلین والمتجانسین والمتقاربین  8
  -  %100  -  2  2  . التقاء الساكنین  9
  %10  %90  5  45  50   المجموع  

  :  للمعادلة السابقة كالتاليًوتم حساب معامل الثبات وفقا
                      45  

  %90%   =  100× ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   =  معامل الثبات 
                      50                  

 بمتوســـط أن معـــامالت االتفـــاق بـــین المالحظـــین) 4: 32(تبـــین البیانـــات فـــي الجـــدول رقـــم 
ویطلق على هذا النوع مـن الثبـات باالتـساق عبـر األفـراد ویقـصد بـه ، وهي معامل اتفاق مرتفع% 90

ا إلـي نتـائج مـشابهة وصول المحلل نفسه مع شخص آخر عنـد تطبیـق إجـراءات عملیـة التحلیـل نفـسه
  .  مما یؤكد ثبات األداة
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  مقیاس االتجاه نحو تجوید القرآن الكریم: ًثالثا

  : االتجاهمقیاس من الهدف. 1
نحــو تجویــد القــرآن الكــریم مــن " عینــة الدراســة  " األســاسقیــاس اتجــاه طلبــة الــصف العاشــر   

  .خالل المجاالت التي یتضمنها المقیاس

  : االتجاهمقیاسبناء . 2
تطلـــــب إعـــــداد هـــــذا المقیـــــاس الرجـــــوع إلــــــى األدب التربـــــوي مـــــن بحـــــوث ودراســـــات تتعلــــــق    

ًحیـــث تبـــین أن هنـــاك طرقـــا وأســـالیب متنوعـــة ، ســـالمیة ومباحـــث أخـــرىباالتجاهـــات نحـــو التربیـــة اإل
ألنــه یناســب هــدف ، وهــو مقیــاس خماســي متــدرج، فقــد اختــار الباحــث منهــا طریقــة لیكــرت، للمقــاییس
بعــد ذلــك تــم الرجــوع إلــى مقــاییس متنوعــة مــن مقــاییس االتجاهــات والتــي وردت فــي بعــض ، الدراســة

   ).2009(ودراسة اسلیم ، )2009(ودراسة أبو شماله ،  )2007(دراسة المالكي : الدراسات مثل
 وتـــم اإلطـــالع علـــى البحـــوث التـــي تناولـــت كیفیـــة بنـــاء مقـــاییس االتجاهـــات فـــي المواضـــیع 

  .وذلك لالستفادة منها في إعداد مقیاس االتجاه نحو تجوید القرآن الكریم، التربویة المختلفة

  : االتجاهمقیاسصیاغة فقرات  .6
، الع الباحــث علــى الدراسـات الــسابقة والكتــب والمـصادر العلمیــة ذات العالقــةًوبنـاء علــى اطـ  

فقد تم بناء مقیـاس االتجـاه نحـو تجویـد القـرآن الكـریم بحیـث ، ومشاورة بعض أعضاء الهیئة التدریسیة
  :یتضمن المجاالت التالیة

  .طبیعة مادة التالوة والتجوید .1
 .االستمتاع بمادة التالوة والتجوید .2

 .یس معلم مادة التالوة والتجویدطریقة تدر .3

ویــشتمل كـــل مجـــال مــن المجـــاالت الـــسابقة علــى مجموعـــة مـــن الفقــرات بعـــضها ذات اتجـــاه 
وبعـــضها ذات اتجـــاه ســـالب تعكـــس رفـــض الطالـــب ، موجـــب تعكـــس قبـــول الطالـــب لموضـــوع االتجـــاه

تـشتمل علـى ، وقد راعى الباحث في بناء فقرات المقیاس أن تكـون واضـحة وشـاملة، لموضوع االتجاه
ســلوب تقریــري انفعــالي إفكــرة واحــدة مرتبطــة بموضــوع االتجــاه وبالمجــال الــذي تنــدرج فیــه ومــصاغة ب

  .األساسمناسب ألعمار طلبة الصف العاشر 

  : االتجاهمقیاستعلیمات  .4
  :بعد صیاغة فقرات المقیاس وترتیبها وضع الباحث تعلیمات من حیث
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  .توضیح الهدف من المقیاس .1
 .فقرة من الفقرات بدقة وعنایةضرورة قراءة كل  .2

فاإلجابة صـحیحة طالمـا أنهـا تعبـر عـن وجهـة ، توضیح أنه ال توجد إجابة صحیحة أو خطأ .3
 .الرأي الحقیقي

 .التأكید على عدم ترك أي فقرة بدون استجابة .4

 .طمأنة الطلبة بأن هذا المقیاس ال عالقة له بتحصیلهم الدراسي وأنه للبحث العلمي فقط .5

   :یة لمقیاس االتجاهالصورة األول .5
فقـرة تقـیس ثالثـة مجـاالت حیـث حـدد لكـل مجـال ) 36(تكون المقیاس في صورته األولیة من

، بعض هذه الفقـرات إیجابیـة تعكـس تفـضیل الطلبـة لموضـوع االتجـاه، فقرة) 12(من مجاالت االتجاه 
لكــــرت وتـــم اســــتخدام مقیـــاس ، وبعـــضها اآلخـــر ســــلبیة تعكـــس رفــــض الطالـــب وعــــدم استحـــسانه لهــــا

وفیـــه یقـــدم للطالـــب فقـــرات االتجـــاه وأمـــام كـــل فقـــرة عـــدد مـــن االســـتجابات تبـــدأ بتأییـــد تـــام ، الخماســـي
: ًوتنتهي بمعارضة تامة وتندرج علـى عبـارات المقیـاس تـدریجا لتحدیـد درجـة الموافقـة لكـل عبـارة وهـي

  .أوافق بشدة ، موافق ، محاید ، معارض ، معارض بشدة

لطلبـــة لكـــل فقـــرة إلـــى أوزان تقدیریـــة فأعطیـــت الفقـــرات الموجبـــة ولقـــد تـــم تحویـــل اســـتجابات ا
أمـــا ، )1(، معـــارض بـــشدة )2(، معـــارض ) 3(، محایـــد ) 4(، موافـــق ) 5(أوافـــق بـــشدة ، العالمـــات

  .یبین ذلك) 8( والملحق رقم الفقرات السالبة فیتم عكس العالمات

  : التجاه امقیاستحكیم  .6
عــدد مــن المتخصــصین فــي المنــاهج وطرائــق تــم عــرض المقیــاس فــي صــورته األولیــة علــى 

وقـد بلـغ ، مـن ذوي الخبـرة، وأصـول الـدین، والتربیـة اإلسـالمیة، وعلم النفس، وأصول التربیة، التدریس
وطلــب مــن الــسادة المحكمــین إبــداء وجهــه نظــرهم ، یبــین ذلــك) 10(ًمحكمــا ملحــق رقــم) 25(عــددهم 

  :حول مجاالت المقیاس من حیث
ًس لغویا وعلمیامدى صحة فقرات المقیا .1 ً. 

 . درجات أهمیة الفقرات .2

  .ًحذف أو تعدیل أو إضافة ما یرونه مناسبا .3

  :  االتجاهلمقیاسالصورة النهائیة  .7
وقــام بــإجراء مــا یلــزم ،  لهــاالباحــثاســتجاب  التــي المحكمــین بعــض الملحوظــات  الــسادةأبــدى

  .من حذف أو تعدیل في ضوء مقترحاتهم بعد تسجیلها في جدول تم إعداده



 140

وبذلك خرج المقیاس في صورته النهائیة لیتم تطبیقه على العینة االستطالعیة والملحق رقم 
كما ، الشكل النهائي للمقیاس ومجاالته وتحدید الفقرات الموجبة والفقرات السالبة، یبین ذلك) 9(

  )4: 33(یوضحه الجدول رقم 
  )4: 33(الجدول رقم 

  وجبة والفقرات السالبةمجاالت مقیاس االتجاه وتحدید الفقرات الم
  الفقرات السالبة  الفقرات الموجبة  عدد الفقرات  المجال  م
  . 9، 7، 5، 3  10، 8، 6، 4، 2، 1  10  .نحو طبیعة تجوید القرآن الكریم  1
، 16، 14. 13، 12، 11  10  .نحو االستمتاع بتجوید القرآن الكریم  2

18 ،19 ،20.  
15 ،17 .  

ــــم تجویــــد   3 القــــرآن نحــــو طریقــــة تــــدریس معل
  الكریم

10  21 ،23 ،24 ،25 ،26 ،
27 ،30 .  

22 ،28 ،30 .  

  9  21  30  المجموع  4

  
  : على العینة االستطالعیة االتجاهمقیاستجریب  .8

، مــن غیــر عینــة الدراســة، ًطالبــا) 38(تــم القیــام بتطبیــق المقیــاس علــى عینــة عــشوائیة بلغــت 
وتـم التطبیـق فـي ، فـالتر األساسـیةمـن مدرسـة رودلـف ) 4( شـعبة األسـاسمن طالب الصف العاشر 

  .وذلك بهدف صدق وثبات المقیاس، م2011/ 3/ 10

  : االتجاهمقیاسصدق  .9
  :قام الباحث بإیجاد صدق المقیاس بطریقتین

  ): المحكمین صدق (الصدق الظاهري: ً أوال
تــم عــرض المقیــاس فــي صــورته األولیــة علــى عــدد مــن المتخصــصین فــي المنــاهج وطرائــق 

وقــد بلـــغ ، مــن ذوي الخبــرة،  التربیــة وعلــم الــنفس والتربیــة اإلســالمیة وأصــول الــدینالتــدریس وأصــول
ومـدى تمثیلهـا ، وذلـك لالطـالع علـى مهـارات البطاقـة، یبـین ذلـك) 8(ًمحكما ملحق رقـم) 25(عددهم 

وصـــحة ، األســـاسوكـــذلك مناســـبتها لمـــستوى طلبـــة الـــصف العاشـــر ، لمهـــارات تجویـــد القـــرآن الكـــریم
  .ولغویاالفقرات علمیا 

وقــام بــإجراء مــا یلــزم ،  لهــاالباحــثاســتجاب  التــي المحكمــین بعــض الملحوظــات  الــسادةأبــدى
وقـد قبلـت المهـارة التـي ، من حذف أو تعدیل في ضـوء مقترحـاتهم بعـد تـسجیلها فـي جـدول تـم إعـداده

 وعــدلت إذا وافـق علیهــا، فمـا فـوق%) 80(مـن المحكمــین أي مـا نــسبته ) 20(وافـق علیهـا أكثــر مـن 
ورفــضت إذا وافــق علیهــا ،  %)80 -60(مــن المحكمــین أي مــا نــسبته تتــراوح مــن ) 20_ 15(مــن 
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وبـــذلك خـــرج مقیـــاس االتجـــاه فـــي ، %)60(مـــن المحكمـــین أي مـــا نـــسبته أقـــل مـــن ) 15(أقـــل مـــن 
 .صورته النهائیة لیتم تطبیقها على العینة االستطالعیة

  :دق االتساق الداخلي ص: ًثانیا
االتــساق الــداخلي بحــساب معــامالت ارتبــاط بیرســون بــین درجــات كــل تــم التأكــد مــن صــدق 

  )4: 34( رقم كما هو موضح في جدول، مقیاس والدرجة الكلیة للمجاالت من المجال

  )4: 34 ( رقمجدول
  لمقیاس االتجاهالدرجة الكلیة مع كل مجال من المجاالت بین رتباط المعامالت ا

  لداللةمستوى ا  معامل ارتباط بیرسون  المجال  م
  0.01دال عند  0.481  .نحو طبیعة تجوید القرآن الكریم  1
  0.01دال عند   0.764  .نحو االستمتاع بتجوید القرآن الكریم  2
  0.01دال عند   0.649  .     نحو طریقة تدریس معلم تجوید القرآن الكریم  3
    1  فقرات المقیاس ككل  
  0.429) = 0.01(داللة وعند مستوى ) 36(الجدولیة عند درجة حریة ) ر ( 
  0.337) =0.05(وعند مستوى داللة ) 36(الجدولیة عند درجة حریة ) ر ( 

ًیتضح من الجدول السابق أن جمیع المجاالت ترتبط بالدرجـة الكلیـة للمقیـاس ارتباطـا  ذو داللـة 
  .لداخلي، وهذا یؤكد أن المقیاس یتمتع بدرجة عالیة من االتساق ا)0.01(إحصائیة عند مستوى داللة 

  :وكذلك حساب معامالت االرتباط لكل فقرة بالمجال التي تنتمي إلیه، كما في الجداول التالیة

 )4: 35 ( رقمجدول

  . نحو طبیعة تجوید القرآن الكریمیبین معامالت الصدق لكل فقرة مع الدرجة الكلیة للمجال األول
الصدق. م  الفقرة  م الداللة.م   

 0.01دال عند  0.919 .تجوید القرآن الكریم سهل 1
 0.01دال عند  0.524 .تجوید القرآن الكریم یبعث في النفس السعادة 2
 0.01دال عند  0.903 .یضایقني حضور دروس تجوید القرآن الكریم 3
  0.05دال عند   0.324 .تجوید القرآن الكریم یقوم اللسان 4
 0.01دال عند  0.886 .الكریمتواجهني صعوبة في فهم الكثیر من موضوعات تجوید القرآن  5
 0.01دال عند  0.524 .یساعدني تجوید القرآن الكریم على التفكیر 6
 0.01دال عند  0.828 .أجد صعوبة في تجوید القرآن الكریم بالرغم من دراستي المتواصلة لها 7
 0.01دال عند  0.524 .تجوید القرآن الكریم یقربني إلى اهللا 8
 0.01دال عند  0.900 .ى على تجوید القرآن الكریمأفضل المواد األخر 9
 0.01دال عند  0.524 .یساعدني تجوید القرآن الكریم على تحسین مستوى القراءة 10
  0.429) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 36(الجدولیة عند درجة حریة ) ر ( 
  0.337) =0.05(وعند مستوى داللة ) 36(الجدولیة عند درجة حریة ) ر ( 
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 نحــو طبیعــة تجویــد القــرآن الكــریمضح مــن الجــدول الــسابق أن جمیــع فقــرات المجــال األول یتــ
  .ًدالة إحصائیا ، وهذا یؤكد على اتساقها الداخلي مع المجال الذي تنتمي إلیه

  
)4: 36(  رقمجدول  

.لكریما یبین معامالت الصدق لكل فقرة مع الدرجة الكلیة للمجال الثاني نحو االستمتاع بتجوید القرآن  
الصدق. م  الفقرة  م الداللة.م   

 0.05دال عند   0.838 .أتشوق لدروس تجوید القرآن الكریم 11
  0.05دال عند   0.355 .أستمتع بتجوید القرآن الكریم 12
ًأقضي وقتا ممتعا في مذاكرة تجوید القرآن الكریم 13  0.05دال عند   0.724 .ً
 0.01دال عند  0.783 .القرآن الكریمأستمتع بالمشاركة في مسابقات تجوید  14
 0.01دال عند  0.591 .ینتابني الملل أثناء دروس تجوید القرآن الكریم 15
 0.05دال عند  0.368  .أتابع وبشغف البرامج التي یعرضها جهاز التلفزیون عن تجوید القرآن الكریم 16
ًتجعلني دروس تجوید القرآن الكریم عصبیا ومتضایقا 17  0.01دال عند  0.482 .ً
 0.01دال عند  0.772 .أستمتع بحضور دورات تجوید القرآن الكریم 18
ًتغمرني السعادة عندما أتعلم شیئا جدیدا في تجوید القرآن الكریم 19  0.01دال عند  0.647 ً
 0.01دال عند  0.602 .تزداد ثقتي بنفسي عندما أتفوق في تجوید القرآن الكریم 20

  0.429) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 36(ند درجة حریة الجدولیة ع) ر ( 
  0.337) =0.05(وعند مستوى داللة ) 36(الجدولیة عند درجة حریة ) ر ( 

نحــو االســتمتاع بتجویــد القــرآن یتــضح مــن الجــدول الــسابق أن جمیــع فقــرات المجــال الثــاني 
  .الذي تنتمي إلیه ً دالة إحصائیا ، وهذا یؤكد على اتساقها الداخلي مع المجال الكریم

)4: 37(  رقمجدول  
  .نحو طریقة تدریس معلم تجوید القرآن الكریمیبین معامالت الصدق لكل فقرة مع الدرجة الكلیة للمجال الثالث 

الصدق. م  الفقرة  م الداللة.م   
     0.01دال عند  0.751 .یستثار تفكیري عندما یطرح المعلم أسئلة متعلقة بفنون تجوید القرآن الكریم 21
       0.05دال عند   0.881 .ینتابني الخمول بسبب طریقة المعلم التقلیدیة في تدریس تجوید القرآن الكریم 22
  0.01دال عند  0.895 . یساعدني استخدام التكنولوجیا في إتقان تجوید القرآن الكریم 23
 0.01دال عند  0.867 .ن الكریمتجذبني الوسائل الجدیدة التي یستخدمها المعلم في تجوید القرآ 24
 0.01دال عند  0.865 .ًتتمیز طریقة تدریس المعلم بالفاعلیة عن الطرق التي تعلمت بها سابقا 25
 0.01دال عند  0.854  .تساعدني طریقة تدریس األقران في إتقان تجوید القرآن الكریم 26
 0.01دال عند  0.834 . الكریمتجذب انتباهي طریقة المعلم المشوقة أثناء تجوید القرآن 27
 0.01دال عند  0.823 .أستاء من أداء المعلم في دروس تجوید القرآن الكریم 28
 0.01دال عند  0.625  .تشجعني طریقة المعلم في المناقشة أثناء شرح أحكام تجوید القرآن الكریم على االنتباه 29
 0.01دال عند  0.873 .معلم في دروس تجوید القرآن الكریمیساورني القلق من أسالیب التقویم التي یتبعها ال 30

  0.429) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 36(الجدولیة عند درجة حریة ) ر ( 
  0.337) =0.05(وعند مستوى داللة ) 36(الجدولیة عند درجة حریة ) ر ( 
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تجویــد نحـو طریقــة تـدریس معلـم یتـضح مـن الجـدول الــسابق أن جمیـع فقـرات المجــال الثالـث 
  .ً دالة إحصائیا ، وهذا یؤكد على اتساقها الداخلي مع المجال الذي تنتمي إلیهالقرآن الكریم

  : االتجاهمقیاسثبات  .10
ًطالبـا ) 38( عینـة اسـتطالعیة  قوامهـا مـن خـالل تطبیقـه علـى مقیـاستم التأكد من صـدق ال

  :من خارج عینة البحث ومن ثم استخدم الباحث الطرق التالیة

قام الباحث بحساب معامل االرتباط بین نتائج الفقرات الفردیة  :ریقة التجزئة النصفیةط: ًأوال
)4: 37(رقموالفقرات الزوجیة، وحصل على معامالت الثبات التي یوضحها الجدول   

  ) 4: 38(جدول رقم 
   نتائج الفقرات الفردیة والفقرات الزوجیةمعامل ارتباط سبیرمان براون بین

عدد   المجال  م
  قراتالف

معامل 
االرتباط قبل 

  التعدیل

معامل االرتباط بعد 
  مستوى الداللة  التعدیل

  0.01دال عند  0.945 0.895  10  .نحو طبیعة تجوید القرآن الكریم  1
  0.01دال عند  0.752 0.603 10  .نحو االستمتاع بتجوید القرآن الكریم  2
  0.01دال عند  0.971 0.944 10  .نحو طریقة تدریس معلم تجوید القرآن الكریم  3
  0.01دال عند  0.946 0.897 30  فقرات المقیاس ككل  

معامالت الثبات بطریقة التجزئة النصفیة جمیعها كانت مرتفعة، أن  )37:4(یتضح من الجدول رقم 
.تمما یدل على أن المقیاس یتمتع بدرجة عالیة من الثبا ) 0.946(وأن معامل الثبات الكلي كان   

  : ألفا كرونباخطریقة: ًثانیا
، تم استخدام معامل ألفا كرونباخ كطریقة ثانیـة لقیـاس ثبـات مقیـاس االتجـاه نحـو تجویـد القـرآن الكـریم

 . وللمقیاس ككل، معامالت ثبات ألفا كرونباخ لمجاالت المقیاس) 4: 39(ویوضح جدول رقم 
  )4: 39(جدول رقم 

   .رآن الكریم باستخدام طریقة ألفا كرونباخمعامالت الثبات لمجاالت مقیاس االتجاه نحو تجوید الق
  مستوى الداللة  قیمة معامل ألفا كرونباخ  عدد الفقرات  المجال  م

  0.01دال عند  0.910  10  .نحو طبیعة تجوید القرآن الكریم  1
  0.01دال عند  0.835  10  .نحو االستمتاع بتجوید القرآن الكریم  2
  0.01دال عند   0.945  10  .كریمنحو طریقة تدریس معلم تجوید القرآن ال  3
  0.01دال عند   0.905  30  فقرات المقیاس ككل  

یتــضح مــن الجــدول أن معــامالت الثبــات مرتفعــة وقــد بلــغ معــدل الثبــات العــام لفقــرات مقیــاس 
  .وهو معامل ثبات عال یشیر إلى صالحیة المقیاس) 0.905(االتجاه 
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vالمعالجات اإلحصائیة :  
 اإلحصائي وتم spssوتحلیل نتائج أدوات الدراسة من خالل برنامج لقد قام الباحث بتفریغ 

  :استخدام االختبارات اإلحصائیة التالیة 
  .معامل السهولة والتمییز للفقرات .1
  . للعینة الواحدةTاختبار  .2
  . للفرق بین عینتین مستقلتینTاختبار  .3
 . معامل ارتباط بیرسون .4

 .معامل ارتباط سبیرمان براون .5

  .نباخمعامل ألفا كرو .6
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  الفصل الخامس

  نتائج الدراسة وتفسیرها

  

vإجابة السؤال األول .  

v وتفسیرهاومناقشتها  والفرضیة المتعلقة بهإجابة السؤال الثاني .  

v  وتفسیرهاومناقشتها والفرضیة المتعلقة بهإجابة السؤال الثالث .  

v وتفسیرهااومناقشته  والفرضیة المتعلقة بهإجابة السؤال الرابع .  

v وتفسیرهاومناقشتها  والفرضیة المتعلقة بهإجابة السؤال الخامس .   

v  وتفسیرهاومناقشتها والفرضیة المتعلقة بهإجابة السؤال السادس .   

v وتفسیرهاومناقشتها لسابع والفرضیة المتعلقة بهإجابة السؤال ا .   

v وتفسیرهاومناقشتها ثامن والفرضیة المتعلقة بهإجابة السؤال ال .   

vوتفسیرهاومناقشتها والفرضیة المتعلقة به  إجابة السؤال التاسع .   

v الدراسةتوصیات .   

v الدراسةمقترحات .  
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  الفصل الخامس

حیــث یجیــب الباحــث عــن كــل ســؤال مــن أســئلة ، ًیتــضمن هــذا الفــصل عرضــا لنتــائج الدراســة
واســتخدام ) spss( البرنــامج اإلحــصائي وتحلیــل النتــائج مــن خــالل، الدراســة والفــرض الــذي یتعلــق بــه

ومــن ثــم ، وتفــسیر النتــائج ومناقــشتها، لتحقیــق أهــداف الدراســة، االختبــارات اإلحــصائیة المناســبة لــذلك
  . تقدیم التوصیات والمقترحات

  : اإلجابة عن السؤال األول من أسئلة للدراسة ونصه/ ًأوال 
  ؟ األساسدى طلبة الصف العاشر ما مهارات تجوید القرآن الكریم الواجب توافرها ل

مهــارات وقــد قــام الباحــث بتحدیــد ، النظــري اإلطــار تمــت اإلجابــة علــى هــذا الــسؤال مــن خــالل  
تبــاع الخطــوات  مــن خــالل إاألســاستجویــد القــرآن الكــریم الواجــب توافرهــا لــدى طلبــة الــصف العاشــر 

  :التالیة
 .مراجعة األدب التربوي المتعلق بالموضوع .1

 .كتب الدینیة في مجال تجوید القرآن الكریماإلطالع على ال .2

 .مراجعة الدراسات السابقة ذات العالقة .3

والتجویـد، واسـتخالص مهـارات الـتالوة  تحلیل محتوى منهاج المرحلة األساسیة العلیـا فـي الـتالوة .4
  :یبین ذلك) 5: 1(والجدول رقم ، والتجوید التي ال بد من توافرها لدى الطلبة
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  )5: 1(جدول رقم 
  

  تجوید القرآن الكریم الواجب توافرها لدى طلبة الصف العاشر األساسيل  الرئیسة والفرعیةمهاراتلا
  المهارات الفرعیة   المهارات الرئیسة   م

  .اإلخفاء، قالب إلا،  اإلدغام ، اإلظهار  -  .أحكام النون الساكنة والتنوین  1

  .اإلظهار الشفوي، شفوي اإلخفاء ال، اإلدغام الشفوي  -  .أحكام المیم الساكنة  2

  .یغن المیم المشددة، یغن النون المشددة  -  .أحكام النون والمیم المشددتین  3

  .التفخیم والترقیق  4
حكـــم ، حكــم األلــف المدیــة ، أحكــام الــالم مــن لفــظ الجاللـــة  -

  .الراء

  .الوقف الممنوع، الوقف الجائز، الوقف الالزم -  .عالمات الوقف  5

  . وصفاتهامخارج الحروف  6
اللــــسان ولــــه عــــشر ، الحلــــق ولــــه ثــــالث مهــــارات ، الجــــوف  -

  .الخیشوم، الشفتان وله مهارتان ، مهارات 

  .أنواع المد  7

مد ، مد التمكین ، مد العوض ، مد ألفات حي طهر  -
المد المنفصل ، المد المتصل ، المد البدل ، الصلة الصغرى 

مد الصلة ، المد العارض للسكون  مد الصلة الكبرى ، 
المد الالزم ، المد الالزم الكلمي ، مد اللین، ، الصغرى
  .الحرفي

8  
المتماثلین والمتجانسین 

 .والمتقاربین

متجانسین صغیر وكبیر ، متماثلین صغیر وكبیر ومطلق  -
  .متقاربین صغیر وكبیر ومطلق، ومطلق 

  .تحریك الساكن األول،  حذف الساكن األول  -  .التقاء الساكنین  9
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  : اإلجابة عن السؤال الثاني من أسئلة الدراسة ونصه/ ًثانیا  
  ؟األساسما مستوى إتقان أحكام تجوید القرآن الكریم لدى طلبة الصف العاشر 

  :ولإلجابة عن هذا السؤال تم صیاغة الفرضیة البحثیة التالیة
 %) 80( عـن األسـاسشـر یقل مـستوى إتقـان أحكـام تجویـد القـرآن الكـریم لـدى طلبـة الـصف العا

  .) α > 0.05(عند مستوى داللة 
وتحلیـل البیانـات ، لعینـة واحـدة) ت ( اسـتخدام اختبـار والختبار صحة الفرضیة قام الباحـث ب

واالنحرافــات المعیاریــة والنــسب المئویــة لمتوســطات درجــات ، ٕوایجــاد المتوســطات الحــسابیة، ًإحــصائیا
وللمقارنـة بـین متوسـطات درجـات الطلبـة فـي االختبـار ،  الكـریمالطلبة في اختبار أحكـام تجویـد القـرآن

                                 )5: 2( رقم فكانت النتائج كما یوضحها الجدول، %)80(التحصیلي وقیمة المعدل االفتراضي

  )5: 2( رقم الجدول
حكام تجوید الطلبة في االختبار التحریري أل درجات اتللمقارنة بین متوسط) ت(اختبار 

  %)80(القرآن الكریم وقیمة المعدل االفتراضي 
  م

  المجال
    

رات
الفق

دد 
ع

  

سط
متو

ال
الح

 
ابي

س
  

راف
النح

ا
 

ري
عیا

الم
  

ویة
لمئ

ة ا
نسب

ال
دل   

لمع
ة ا

قیم
ضي

فترا
اال

80%  

مة 
قی

) ت( وبة
حس

الم
لة   
دال

ى ال
ستو

م
ئیة

صا
إلح

ا
  

  
یب

لترت
ا

  

  1  0.00 5.611- 4 71% 1.56 3.55  5  .أحكام النون الساكنة والتنوین  1

  5 0.00 16.36- 2.4 52.3% 0.98 1.57  3  .أحكام المیم الساكنة  2

  3 0.00 10.75- 2.4 64.3% 0.84  1.93  3  .أحكام النون والمیم المشددتین  3

  2 0.00 9.38- 4 66.2% 1.42 3.31  5  .التفخیم والترقیق  4

  8 0.00 25.88- 2.4 46.3% 0.76 1.39  3  .عالمات الوقف  5

  6 0.00 29.70-  12.8 51.8% 2.94 8.29  16  .الحروف وصفاتهامخارج   6

  9 0.00 27.30- 7.2 44.6% 2.25 4.02  9  .أنواع المد  7

8  
المتمـــــــــــــــــــاثلین والمتجانـــــــــــــــــــسین 

  .والمتقاربین
4  1.97 1.13 %49.3 3.2 -21.08 0.00 7  

  4 0.00 11.31- 1.6 57.5% 0.77  1.15  2  .التقاء الساكنین  9

   0.01 28.46- 40 54.3% 8.72 27.17 50  المهارات ككل  10

  )α ) =  (.971 > 0.05(وعند مستوى داللة ) 372(الجدولیة عند درجة حریة ) ت(قیمة 
  )α =  ( ).952 > 0.01(وعند مستوى داللة ) 372(الجدولیة عند درجة حریة ) ت(قیمة 
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   : الجدول السابق البیانات فيویتضح من
وهـي ) 71%(ل أحكـام النـون الـساكنة والتنـوین بـوزن نـسبي احتل المرتبة األولى المجال األو

وكــذلك بلغــت قیمــة مــستوى الداللــة لهــذا ، )4( الــذي یــساوي )%80(أقــل مــن الــوزن النــسبي المحایــد 
مما یؤكد أن مجـال أحكـام النـون الـساكنة والتنـوین أقـل مـن ) 0.05(وهي أقل من ) 0.000(المجال 

  .المستوى المطلوب
وهــي أقــل مــن ) %66.2(انیــة المجــال الرابــع التفخــیم والترقیــق بــوزن نــسبيحتــل المرتبــة الثوا

وكــذلك بلغــت قیمــة مــستوى الداللــة لهــذا المجــال ، )4(الــذي یــساوي ) %80(الــوزن النــسبي المحایــد 
  .مما یؤكد أن مجال التفخیم والترقیق أقل من المستوى المطلوب) 0.05(وهي أقل من ) 0.000(

%) 64.3(لمجــال الثالــث أحكــام النــون والمــیم المــشددتین بــوزن نــسبيحتــل المرتبــة الثالثــة اوا
وكـذلك بلغـت قیمـة مـستوى الداللـة ، )2.4( الذي یساوي )%80(وهي أقل من الوزن النسبي المحاید 

مما یؤكد أن مجال التفخیم والترقیق أقـل مـن المـستوى ) 0.05(وهي أقل من ) 0.000(لهذا المجال 
   .المطلوب

وهــي أقــل مــن %) 57.5(الرابعــة المجــال التاســع التقــاء الــساكنین بــوزن نــسبيحتــل المرتبــة وا
وكـذلك بلغـت قیمـة مـستوى الداللـة لهـذا المجـال ، )1.6( الـذي یـساوي )%80(الوزن النسبي المحاید 

  .مما یؤكد أن مجال التقاء الساكنین أقل من المستوى المطلوب) 0.05(وهي أقل من ) 0.000(
وهـي أقـل  %)52.3(سة المجال الثاني أحكام المیم الساكنة بوزن نـسبيحتل المرتبة الخاموا 

وكــذلك بلغـــت قیمـــة مـــستوى الداللـــة لهـــذا ، )2.4( الـــذي یـــساوي )%80(مــن الـــوزن النـــسبي المحایـــد 
مما یؤكد أن مجـال أحكـام المـیم الـساكنة أقـل مـن المـستوى ) 0.05(وهي أقل من ) 0.000(المجال 
   .المطلوب

%) 51.8(سادسة المجــال الــسادس مخــارج الحــروف وصــفاتها بــوزن نــسبيحتــل المرتبــة الــوا
وكـــذلك بلغـــت قیمـــة مـــستوى ، )12.8( الـــذي یـــساوي )%80(وهـــي أقـــل مـــن الـــوزن النـــسبي المحایـــد 

ممـا یؤكـد أن مجـال مخـارج الحـروف وصـفاتها ) 0.05(وهي أقل من ) 0.000(الداللة لهذا المجال 
  .أقل من المستوى المطلوب

بــــــــة الــــــــسابعة المجــــــــال الثــــــــامن المتمــــــــاثلین والمتجانــــــــسین والمتقــــــــاربین بــــــــوزن حتــــــــل المرتوا
وكـــذلك بلغـــت ، )3.2( الـــذي یــساوي)%80(وهـــي أقــل مـــن الــوزن النـــسبي المحایــد %) 49.3(نــسبي

ممــا یؤكــد أن مجــال المتمــاثلین ) 0.05(وهــي أقــل مــن ) 0.000(قیمــة مــستوى الداللــة لهــذا المجــال 
  .من المستوى المطلوبوالمتجانسین والمتقاربین أقل 

وهـي أقـل مـن %) 46.3(حتل المرتبة الثامنة المجال الخامس عالمـات الوقـف بـوزن نـسبيوا
وكــذلك بلغـت قیمــة مــستوى الداللــة لهــذا المجــال ، )2.4( الــذي یــساوي)%80(الـوزن النــسبي المحایــد 

  .مطلوبمما یؤكد أن مجال عالمات الوقف أقل من المستوى ال) 0.05(وهي أقل من ) 0.000(
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وهـي أقـل مـن الـوزن %) 44.6(حتل المرتبة األخیرة المجال السابع أنـواع المـد بـوزن نـسبيوا
وكــــذلك بلغــــت قیمــــة مــــستوى الداللــــة لهــــذا المجــــال ، )7.2(لــــذي یــــساويا )%80(النــــسبي المحایــــد 

  .مما یؤكد أن مجال أنواع المد أقل من المستوى المطلوب) 0.05(وهي أقل من ) 0.000(
 علـــى اختبـــار أحكــــام األســـاسلمتوســـط الحـــسابي  ألداء طلبـــة الــــصف العاشـــر یالحـــظ أن ا

 أقــل مــن الــوزن النــسبي  وهــي،%)54.3(وبــوزن نــسبي) 27.17(تجویــد القــرآن الكــریم ككــل یــساوي 
وعنــد الكــشف عــن داللــة هــذا الفــرق ، )12.83(بفــارق مقــداره ، )40( الــذي یــساوي)%80(المحایــد 
الجدولیــة ) ت(وهــى أكبــر مـن قیمــة ) 28.46-( تـساوي  والتــيةالمحــسوب) ت( قیمـة وجــدتًإحـصائیا 

ممـا یعنـي أن مـستوى أحكـام ، )372(ودرجـة حریـة )   α > 0.05 ( داللـةعند) 971.(التي تساوي 
، )%80( یقــل عــن مــستوى اإلتقــان األســاستجویــد القــرآن الكــریم الكلــي لــدى طلبــة الــصف العاشــر 

الكـریم لـدى الطلبـة علـى المـستوى الكلـي لفقـرات االختبـار ًوهذا یعكس ضعفا في أحكـام تجویـد القـرآن 
  .ومجاالته

 یقــل مــستوى إتقــان أحكــام تجویــد القــرآن الكــریم لــدى طلبــة الــصف : الفرضــیة أي أنــهنقبــلوبــذلك  
  .) α >0.05(عند مستوى داللة  %) 80( عناألساسالعاشر 

القــرآن الكــریم لـــدى حیــث أن مـــستوى تجویــد ) 2005(وتتفــق هــذه النتیجــة مـــع دراســة فروانــة
ــــسطینیة یقــــل عــــن المعــــدل االفتراضــــي ــــة الجامعــــات الفل ــــد اهللا وبنــــي خالــــد ، %)80(طلب ودراســــة عب

حیـث أن مـستوى معلمـي ومعلمـات التربیـة اإلسـالمیة فـي المفـرق بـاألردن لتقـویم األداء فـي ) 1990(
  %). 90(التالوة لم یصل إلى مستوى اإلتقان

  :اب التالیةویعزو الباحث هذه النتیجة لألسب
 .ًاالهتمام في تدریس مادة التالوة والتجوید منصبا على الكم دون الكیف .1
 .ٕالتركیز على الحفظ واهمال أحكام تجوید القرآن الكریم .2
ًطالبــا أو طالبــة فــي ) 45(التــي قــد تــصل إلــي ، كثــرة أعــداد الطلبــة فــي الــشعبة الدراســیة الواحــدة .3

 .جوید القرآن الكریم وعدم القدرة على إتقانهاتقلل من استیعاب الطلبة ألحكام ت، الشعبة
ًســبوعیا وهــذا ال رآن الكــریم وهــي بواقــع حــصة واحــدة اقلــة الوقــت المتــاح لدراســة أحكــام تجویــد القــ .4

 .یكفي لتمكن الطلبة من أحكام تجوید القرآن الكریم
، رآن الكــریماألســالیب والطرائــق التقلیدیــة التــي یتبعهــا المعلــم فــي أثنــاء تــدریس أحكــام تجویــد القــ .5

  .LCDالسبورة الذكیة وجهاز العرض : وعدم توظیف التقنیات الحدیثة المساعدة مثل
وعـدم دافعیـتهم لهـا ألن درجتهـا توضـع ضـمن درجـات ، قلة اهتمام الطلبـة بمـادة الـتالوة والتجویـد .6

 .منهاج التربیة اإلسالمیة
تـــدریس أحكـــام تجویـــد القــــرآن تـــدني مـــستوى أداء معلمـــي التربیـــة اإلســـالمیة للكفـــاءات الالزمـــة ل .7

 .الكریم
 .قلة تعاون األسرة مع المدرسة في متابعة أبنائهم لتعلم أحكام تجوید القرآن الكریم .8
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  : اإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة الدراسة ونصه/ ًا  لثثا
  ؟األساسما مستوى إتقان مهارات تجوید القرآن الكریم لدى طلبة الصف العاشر 

  :ا السؤال تم صیاغة الفرضیة البحثیة التالیةولإلجابة عن هذ
%) 80( عـن األسـاسیقل مستوى إتقان مهـارات تجویـد القـرآن الكـریم لـدى طلبـة الـصف العاشـر 

  .) α > 0.05(داللة عند مستوى 
وتحلیــل البیانــات ، لعینــة واحــدة) ت ( اســتخدام اختبــار قــام الباحــث ب والختبــار صــحة الفرضــیة

واالنحرافـــات المعیاریـــة والنـــسب المئویـــة لمتوســـطات درجـــات ، وســـطات الحـــسابیةٕوایجـــاد المت، ًإحـــصائیا
للمقارنـة بــین متوسـطات درجــات الطلبـة فــي ، الطلبـة فـي االختبــار الـشفهي لمهــارات تجویـد القــرآن الكـریم

                      .        )5: 3( رقم فكانت النتائج كما یوضحها الجدول، %)80(االختبار الشفهي وقیمة المعدل االفتراضي
  )5: 3( رقم الجدول

الطلبة في االختبار الشفهي لمهارات تجوید القرآن للمقارنة بین متوسط درجات ) ت(اختبار 
  %)80(الكریم وقیمة المعدل االفتراضي
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  5  0.00 8.57- 2.4 72.2% 0.528  2.166  8  .أحكام النون الساكنة والتنوین  1
  3 0.00 6.05- 2.4 75.3% 0.449  2.259  5  .أحكام المیم الساكنة  2
  7 0.00 9.93- 2.4 68.2% 0.688 2.047  2  .أحكام النون والمیم المشددتین  3
  1 0.00 14.33 2.4  89.1% 0.367 2.672  4  .تفخیم والترقیقال  4
  9 0.00 18.72- 2.4 61.6% 0.569 1.849  3  .عالمات الوقف  5
  4 0.00 8.77- 2.4  72.4% 0.505 2.171  10  .مخارج الحروف وصفاتها  6
  2 0.00 5.98- 2.4 75.4% 0.446 2.262   13  .أنواع المد  7
المتماثلین والمتجانسین   8

  .متقاربینوال
3  
  

2.127 0.585 %70.9  2.4 -9.00 0.00 6  

  8 0.00 13.77- 2.4  67.7%  0.517 2.032  2  .التقاء الساكنین  9
   0.00 9.06- 2.4 73.7% 0.405 2.210 50  المهارات ككل  

  )α ) =  (.971 > 0.05(وعند مستوى داللة ) 372(الجدولیة عند درجة حریة ) ت(قیمة 
  )α =  ( ).952 > 0.01(وعند مستوى داللة ) 372(د درجة حریة الجدولیة عن) ت(قیمة 
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  : قد الجدول السابق البیانات فيیتضح من

وهـــي %) 89.1(احتـــل المرتبـــة األولـــى المجـــال الرابـــع أحكـــام التفخـــیم والترقیـــق بـــوزن نـــسبي 
لــة وكــذلك بلغــت قیمــة مــستوى الدال، )2.4(الــذي یــساوي %)  80(أكبــر مــن الــوزن النــسبي المحایــد 

 علــىممــا یؤكــد أن مجــال أحكــام التفخــیم والترقیــق أ) 0.05(وهــي أكبــر مــن ) 0.000(لهــذا المجــال 
   .من المستوى المطلوب

وهـي أقـل مـن الــوزن %) 75.4(حتـل المرتبـة الثانیـة المجـال الـسابع أنـواع المــد بـوزن نـسبيوا
ة لهــــذا المجــــال وكــــذلك بلغــــت قیمــــة مــــستوى الداللــــ، )2.4(الــــذي یــــساوي %) 80(النــــسبي المحایــــد 

  .مما یؤكد أن مجال أنواع المد أقل من المستوى المطلوب) 0.05(وهي أقل من ) 0.000(

وهــي أقــل %) 75.3(بــوزن نــسبي حتــل المرتبــة الثالثــة المجــال الثــاني أحكــام المــیم الــساكنةوا
وكــذلك بلغـــت قیمـــة مـــستوى الداللـــة لهـــذا ، )2.4(الـــذي یـــساوي %) 80(مــن الـــوزن النـــسبي المحایـــد 

أقـل مـن المـستوى  مما یؤكد أن مجـال أحكـام المـیم الـساكنة) 0.05(وهي أقل من ) 0.000(المجال 
  .المطلوب

%) 72.4(حتـــل المرتبـــة الرابعـــة المجـــال الـــسادس مخـــارج الحـــروف وصـــفاتها بـــوزن نـــسبيوا
وكـذلك بلغـت قیمـة مـستوى الداللـة ، )2.4(الذي یساوي %) 80(وهي أقل من الوزن النسبي المحاید 

ممــا یؤكــد أن مجــال مخــارج الحــروف وصــفاتها أقــل ) 0.05(وهــي أقــل مــن ) 0.000(ذا المجــال لهــ
  .من المستوى المطلوب

%) 72.2(حتـل المرتبــة الخامـسة المجــال األول أحكـام النــون الـساكنة والتنــوین بـوزن نــسبيوا
 الداللـة وكـذلك بلغـت قیمـة مـستوى، )2.4(الذي یساوي %) 80(وهي أقل من الوزن النسبي المحاید 

مما یؤكد أن مجال أحكام النـون الـساكنة والتنـوین أقـل ) 0.05(وهي أقل من ) 0.000(لهذا المجال 
  .من المستوى المطلوب

ـــــــاربین بـــــــوزن وا ـــــــة الـــــــسادسة المجـــــــال الثـــــــامن المتمـــــــاثلین والمتجانـــــــسین والمتق ـــــــل المرتب حت
وكــذلك بلغــت ، )2.4(الــذي یــساوي %) 80(وهــي أقــل مــن الــوزن النــسبي المحایــد %) 70.9(نــسبي

ممــا یؤكــد أن مجــال المتمــاثلین ) 0.05(وهــي أقــل مــن ) 0.000(قیمــة مــستوى الداللــة لهــذا المجــال 
  .والمتجانسین والمتقاربین أقل من المستوى المطلوب

%) 68.2(حتل المرتبة الـسابعة المجـال الثالـث أحكـام النـون والمـیم المـشددتین بـوزن نـسبيوا
وكـذلك بلغـت قیمـة مـستوى الداللـة ، )2.4(الذي یساوي %) 80(لمحاید وهي أقل من الوزن النسبي ا

ممـا یؤكـد أن أحكـام النـون والمـیم المـشددتین أقـل مـن ) 0.05(وهـي أقـل مـن ) 0.000(لهذا المجال 
  .المستوى المطلوب
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وهــي أقــل مــن %) 67.7(حتــل المرتبــة الثامنــة المجــال التاســع التقــاء الــساكنین بــوزن نــسبيوا
وكـذلك بلغـت قیمـة مـستوى الداللـة لهـذا المجـال ، )2.4(الـذي یـساوي %) 80( المحاید الوزن النسبي

  .مما یؤكد أن أحكام التقاء الساكنین أقل من المستوى المطلوب) 0.05(وهي أقل من ) 0.000(

وهـي أقـل مـن %) 61.6(حتل المرتبة األخیرة المجال الخامس عالمات الوقف بوزن نـسبياو
وكــذلك بلغـت قیمــة مــستوى الداللــة لهــذا المجــال ، )2.4( الــذي یــساوي)%80( الـوزن النــسبي المحایــد

  .مما یؤكد أن مجال عالمات الوقف أقل من المستوى المطلوب) 0.05(وهي أقل من ) 0.000(

 )االختبـار الـشفهي( علـى األسـاسیالحظ أن المتوسط الحسابي  ألداء طلبة الـصف العاشـر 
وهـــي قیمـــة أقـــل مـــن ، %)73.7(بـــوزن نـــسبي) 2.210(یـــساوي لمهــارات تجویـــد القـــرآن الكـــریم ككـــل 

وعنـد الكـشف عـن داللـة ، )0.19(بفـارق مقـداره ، )2.4(الـذي یـساوي%) 80(الوزن النسبي المحایـد 
) ت(وهــى أكبــر مــن قیمــة ) 9.06-(المحــسوبة التــي تــساوي ) ت(ًهــذا الفــرق إحــصائیا كانــت قیمــة 

ممــا یعنــي أن ، )372(ودرجــة حریــة )  α > 50.0(عنــد داللــة ) 971.(الجدولیــة التــي تــساوي 
 یقــل األســاسمــستوى األداء الــشفهي لمهــارات تجویــد القــرآن الكــریم الكلــي لــدى طلبــة الــصف العاشــر 

ًوهــذا یعكــس ضــعفا فــي األداء الــشفهي لمهــارات تجویــد القــرآن الكــریم ، %)80(عــن مــستوى اإلتقــان 
  . حظة ومجاالتها بطاقة الماللمهاراتلدى الطلبة على المستوى الكلي 

 یقـل مــستوى إتقـان مهـارات تجویــد القـرآن الكــریم لـدى طلبــة :الفرضـیة أي أنــهنقبـل وبـذلك 
  .) α >0.05(عند مستوى داللة  %) 80( عناألساسالصف العاشر 

حیــث أن مـــستوى تجویــد القــرآن الكــریم لـــدى ) 2005(وتتفــق هــذه النتیجــة مـــع دراســة فروانــة
ــــسطینیة یقــــ ــــة الجامعــــات الفل ــــد اهللا وبنــــي خالــــد ، %)80(ل عــــن المعــــدل االفتراضــــيطلب ودراســــة عب

حیـث أن مـستوى معلمـي ومعلمـات التربیـة اإلسـالمیة فـي المفـرق بـاألردن لتقـویم األداء فـي ) 1990(
  %). 90(التالوة لم یصل إلى مستوى اإلتقان

  :ویعزو الباحث هذه النتیجة لألسباب التالیة
  .لقرآن الكریمعدم تمكن الطلبة من مهارات تجوید ا .1
 .ضعف الطلبة في القراءة العامة .2
ًوهـي بواقـع حـصة واحـدة أسـبوعیا وهـذا ، قلة الوقت المتاح لممارسـة مهـارات تجویـد القـرآن الكـریم .3

 .ال یكفي لتمكن الطلبة من أداء مهارات تجوید القرآن الكریم بالطریقة الصحیحة
طالــب أو طالبــة فــي ) 45(قــد تــصل إلــي كثــرة أعــداد الطلبــة فــي الــشعبة الدراســیة الواحــدة والتــي  .4

 .الشعبة تقلل من ممارسة الطلبة ألداء مهارات تجوید القرآن الكریم
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قلـة اســتخدام الوسـائل التعلیمیــة الحدیثـة المناســبة فـي القــدرة علـى تمكــن الطلبـة مــن أداء مهــارات  .5
 .اللغة وغیرهاتجوید القرآن الكریم بتقلید القراء المجیدین من خالل المسجل الصوتي ومختبر 

تــــدني مــــستوى أداء معلمــــي التربیــــة اإلســــالمیة للكفــــاءات الالزمــــة ألداء مهــــارات تجویــــد القــــرآن  .6
 .الكریم

التركیـــز علـــى إنهــــاء المقـــرر دون االلتفــــات إلـــى أداء تمكـــن الطلبــــة فـــي مهــــارات تجویـــد القــــرآن  .7
 .الكریم

رآن الكـریم فـي المـساجد أو غیاب دور األسرة في تـشجیع األبنـاء فـي االلتحـاق بـدورات تجویـد القـ .8
 .دور تحفیظ القرآن الكریم

  . قلة تعاون األسرة مع المدرسة في متابعة أبنائهم إلتقان أداء مهارات تجوید القرآن الكریم .9

  :اإلجابة عن السؤال الرابع من أسئلة الدراسة ونصه: ًرابعا
  م ؟ نحو تجوید القرآن الكریاألساسما مستوى اتجاهات طلبة الصف العاشر 

  :ولإلجابة عن هذا السؤال تم صیاغة الفرضیة البحثیة التالیة
 %) 80( عـن األسـاسال یقل مستوى االتجاه نحو تجوید القرآن الكریم لدى طلبة الـصف العاشـر 

  ). α > 0.05(عند مستوى داللة 
 للمقارنــــــة بــــــین لعینــــــة واحــــــدة) ت ( اســــــتخدام اختبــــــار والختبــــــار صــــــحة هــــــذا الفــــــرض تــــــم 

%) 80(لحــسابیة ألداء الطلبــة لمهــارات تجویــد القــرآن الكــریم وقیمــة المعــدل االفتراضــي وســطات امتال
  : )5: 4(ول رقم فكانت النتائج كما یوضحها الجد

  )5: 4(ول رقم الجد
لعینة واحدة للمقارنة بین متوسطات درجات الطلبة في مقیاس االتجاه ) ت(یوضح نتائج اختبار 

  %)80(وقیمة المعدل االفتراضي 
 المتوسط  المجاالت  م

  الحسابي
االنحراف 
  المعیاري

النسبة 
  المئویة

قیمة المعدل 
80االفتراضي

%  

) ت(قیمة 
  المحسوبة

مستوى 
الداللة 

  اإلحصائیة

  الترتیب

 2  0.904 0.12 4 80.06% 0.47 4.00  .نحو طبیعة تجوید القرآن الكریم  1

 1 0.000 6.15 4 83.68% 0.58 4.18  .نحو االستمتاع بتجوید القرآن الكریم  2

نحو طریقة تدریس معلم تجویـد القـرآن   3
  .الكریم

3.64 0.70 %72.86 4 -9.82 0.000 
3 

  0.024 2.26- 4 78.87% 0.48 3.94   ككلمقیاسفقرات ال  

  )α≥ 0.05) = (1.97(وعند مستوى داللة ) 372(الجدولیة عند درجة حریة ) ت(قیمة 
  )α≥ 0.01)= (2.95(وعند مستوى داللة ) 372(الجدولیة عند درجة حریة ) ت(قیمة 
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  : قد الجدول السابق البیانات فيویتضح من

بـــوزن نـــسبي ، احتـــل المرتبـــة األولـــى المجـــال الثـــاني نحـــو االســـتمتاع بتجویـــد القـــرآن الكـــریم
وكــذلك بلغــت قیمــة ، )4( الــذي یـساوي %)80( مــن الـوزن النــسبي المحایــد وهــي أكبــر) 68 .%83(

ممـــا یؤكـــد أن مـــستوى الطلبـــة نحـــو ) 0.01(وهـــي أكبـــر مـــن ) 0.000( المجـــال مـــستوى الداللـــة لهـــذا
  .االستمتاع بتجوید القرآن الكریم أعلى من المستوى المطلوب

واحتــــــل المرتبــــــة الثانیــــــة المجــــــال األول نحــــــو طبیعــــــة تجویــــــد القــــــرآن الكــــــریم بــــــوزن نــــــسبي 
وكـذلك بلغـت قیمـة ، )4(وي الذي یـسا) 80%(ساوي الوزن النسبي المحاید وهي تقریبا ت) %80.06(

ممـــا یؤكـــد أن مـــستوى الطلبـــة نحـــو ) 0.01(وهـــي أكبـــر مـــن ) 0.904(مـــستوى الداللـــة لهـــذا المجـــال 
  .طبیعة تجوید القرآن الكریم یساوي المستوى المطلوب

ًوأخیــرا احتـــل المرتبـــة الثالثـــة المجـــال الثالـــث نحــو طریقـــة تـــدریس معلـــم تجویـــد القـــرآن الكـــریم 
وكـذلك بلغـت ) 4(الـذي یـساوي ) 80%(وهي أقل من الوزن النسبي المحایـد) 72.86%(بوزن نسبي 

ممـا یؤكـد أن مـستوى الطلبـة نحـو ) 0.01(وهـي أقـل مـن ) 0.000(قیمة مستوى الداللة لهذا المجـال 
  .طریقة تدریس معلم تجوید القرآن الكریم أقل من المستوى المطلوب

وهـــو أقـــل مـــن الـــوزن ) 78.87%(میـــع الفقـــرات         وبـــصفه عامـــة بلغـــت قیمـــة الـــوزن النـــسبي لج
وهــي ) 2.26(المحــسوبة تــساوي ) ت(كمــا أن قیمــه ، )4(الــذي یــساوي ) 80%(النــسبي المحایــد وهــو

ممـا یعنـي أن مـستوى اتجاهـات طلبـة الـصف ) 0.05(وهي أقل من ) 0.024(أقل من مستوى الداللة
الوســطى أقــل مــن مــستوى اإلتقـــان  نحــو تجویــد القــرآن الكــریم فــي مــدارس محافظــة األســاسالعاشــر 

  ).0.05(عند مستوى داللة إحصائیة ) 80%(وهو

  : وبذلك نرفض الفرضیة الصفریة وقبول الفرضیة البدیلة أي أنه        
 %) 80( عـن األسـاسیقل مستوى االتجـاه نحـو تجویـد القـرآن الكـریم لـدى طلبـة الـصف العاشـر 

  .) α > 0.05(عند مستوى داللة 

حیـث یقـل مـستوى االتجـاه لـدى طالبـات الـصف ) 2009(نتیجة مع دراسة اسلیموتتفق هذه ال
  %).85(الحادي عشر نحو اللغة العربیة عن المعیار المحدد في الدراسة وهو
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  : ویعزو الباحث النتیجة إلى األسباب التالیة
مـشاعر ألن ال، أن المجال الثاني نحـو االسـتمتاع بتجویـد القـرآن الكـریم یفـوق مـستوى اإلتقـان

وتزیـد مـن رغبتـه فـي ، ً وخـشوعاًحدث في نفسه نـشوةُالتي تنتاب من یقرأ القرآن الكریم أو یستمع إلیه ت
، وبــصوت جمیــل، ًخاصــة إذا مــا كانــت الـتالوة مجــودة وفقــا ألحكـام التجویــد، اإلقبـال علیــه وتــؤثر فیـه

  .  وهو ما یطلق علیه الجمال التوقیعي في لغة القرآن الكریم

وذلـــك أن ، ًول نحـــو طبیعـــة تجویـــد القـــرآن الكـــریم یـــساوي مـــستوى اإلتقـــان تقریبـــاوالمجـــال األ
وینـــسجم مـــع الطبیعـــة اإلنـــسانیة ألنهـــا تقـــرب ، طبیعـــة تجویـــد القـــرآن الكـــریم روحانیـــة بـــین العبـــد وربـــه
ٕو یقــوم اعوجــاج اللــسان واخــراج الحــروف مــن ، اإلنــسان إلــى ربــه كمــا أنــه یبعــث فــي الــنفس الــسعادة

  .    حیحةمخارجها الص

، وأمــا المجــال الثالــث نحــو طریقــة تــدریس معلــم تجویــد القــرآن الكــریم أقــل مــن مــستوى اإلتقــان
وذلـك ، ویعتبر هذا المجال أكثر المعوقات التي تواجهه الطلبة في عملیة تعلمهـم تجویـد القـرآن الكـریم

كمـا ، یـد القـرآن الكـریمألن معلم التربیة اإلسالمیة قـد ال ینـوع فـي طرائـق تدریـسه بمـا یتناسـب مـع تجو
، وانعــدام تــسخیر التكنولوجیــا فــي تجویــد القــرآن الكــریم، أنــه ال یــستخدم الوســائل التعلیمیــة بــشكل كــاف

  .  وهذا كله أدى إلى تدني هذا المجال عن مستوى المعدل االفتراضي

 هـل یختلـف مـستوى إتقـان :اإلجابة عن السؤال الخـامس مـن أسـئلة الدراسـة ونـصه: ًخامسا
   باختالف الجنس؟األساسام تجوید القرآن الكریم لدى طلبة الصف العاشر أحك

  :ولإلجابة عن هذا السؤال تم صیاغة الفرضیة البحثیة التالیة
فـي مـستوى إتقـان أحكـام تجویـد القـرآن )  α > 0.05(ًال توجـد فـروق دالـة إحـصائیا عنـد مـستوى داللـة 

  .یر الجنس تعزى لمتغاألساسالكریم لدى طلبة الصف العاشر 
 للمقارنــة بــین المتوســطات الحــسابیة لعینتــین مــستقلتین) ت( تــم اســتخدام اختبــار یة الفرضــه هــذ صــحةوالختبــار

  :التالي) 5: 5( رقم فكانت النتائج كما یوضحها الجدولواالنحرافات المعیاریة 
  
  
  
  

  



 157

  )5: 5( رقم الجدول
  . الطلبة في االختبار التحریري لمتغیر الجنسلعینتین مستقلتین للمقارنة بین متوسطات درجات) ت(اختبار 

المتوسط   العدد  الحالة  المجال  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

) ت(قیمة 
  الداللةمستوى   المحسوبة

 1.120 4.227 203  طالبة
  .أحكام النون الساكنة والتنوین  1

 1.621 2.743 171  طالب

10.42 
 0.000 

 0.881 1.897 203  طالبة
  .أحكام المیم الساكنة  2

 0.960 1.175 171  طالب

7.57 
 0.000 

 0.785 2.044 203  طالبة
  .أحكام النون والمیم المشددتین  3

 0.894 1.795 171  طالب

2.87 
 0.004 

 1.369 3.512 203  طالبة
  .التفخیم والترقیق  4

 1.439 3.076 171  طالب

3.00 
 0.003 

 0.661 1.552 203  طالبة
  .عالمات الوقف  5

 0.819 1.187 171  طالب

4.76 
 0.000 

 2.544 9.030 203  طالبة
  .مخارج الحروف وصفاتها  6

 3.133 7.404 171  طالب

5.54 
 0.000 

 2.130 4.512 203  طالبة
  .أنواع المد  7

 2.262 3.433 171  طالب

4.75 
 0.000 

 1.070 2.133 203  طالبة
  .المتماثلین والمتجانسین والمتقاربین  8

 1.167 1.778 171  طالب

3.07 
 0.002 

 0.740 1.360 203  طالبة
  .التقاء الساكنین  9

 0.722 0.906 171  طالب

5.97 
 0.000 

  . ككلختبارفقرات اال   6.998 30.266 203  طالبة
 9.137 23.497 171  طالب

8.10 0.000 

  )α ) =  (.971 > 0.05(د مستوى داللة وعن) 372(الجدولیة عند درجة حریة ) ت(قیمة 
  )α ) =  (.952 > 0.01(وعند مستوى داللة ) 372(الجدولیة عند درجة حریة ) ت(قیمة 

  : ما یلي الجدول السابق البیانات فيویتضح من

       :ال أحكام النون الساكنة والتنوینبالنسبة لمستوى أداء الطلبة في مج: ًأوال
والمتوسـط الحـسابي للطـالب یـساوي ) 4.227( للطالبـات یـساوي یتبین أن المتوسـط الحـسابي

ًوعنــد الكــشف عــن داللــة هــذا الفــرق إحــصائیا كانــت قیمــة ، )1.484( بفــارق مقــداره ،درجــة) 2.743(
) ت(وهـــي أكبـــر مـــن قیمـــة ) 10.42(المحــسوبة لمجـــال أحكـــام النـــون الـــساكنة والتنـــوین تـــساوي ) ت(



 158

) 0.05(وهــي أقــل مــن ) 0.000(لغــت قیمــة مــستوى الداللــة وكــذلك ب) 1.97(الجدولیــة التــي تــساوي 
 فـي مجـال ) α > 0.05(ممـا یعنـي وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائیة عـن مـستوى داللـة إحـصائیة 

  . الجنس لصالح الطالباتمتغیرلتعزى أحكام النون الساكنة والتنوین 

  :لبة في مجال أحكام المیم الساكنةبالنسبة لمستوى أداء الط: ًثانیا
والمتوسـط الحـسابي للطـالب یـساوي ) 1.897(یتبین أن المتوسط الحسابي للطالبات یـساوي 

ًوعنـد الكـشف عـن داللـة هـذا الفـرق إحـصائیا كانـت قیمـة ، )0.722(بفـارق مقـداره ، درجة) 1.175(
الجدولیـــة ) ت(وهـــي أكبـــر مـــن قیمـــة ) 7.57(المحـــسوبة لمجـــال أحكـــام المـــیم الـــساكنة تـــساوي ) ت(

ممـــا ) 0.05(وهـــي أقــل مـــن ) 0.000(وكــذلك بلغـــت قیمـــة مــستوى الداللـــة ، )1.97 (والتــي تـــساوي
 فـي مجـال أحكـام ) α > 0.05(یعني وجود فروق ذات داللة إحصائیة عـن مـستوى داللـة إحـصائیة 

  . الجنس لصالح الطالباتمتغیرلتعزى المیم الساكنة 

  :لمیم المشددتینأحكام النون وابالنسبة لمستوى أداء الطلبة في مجال : ًثالثا
والمتوسـط الحـسابي للطـالب یـساوي ) 1.897(یتبین أن المتوسط الحسابي للطالبات یـساوي 

ًوعنـد الكـشف عـن داللـة هـذا الفـرق إحـصائیا كانـت قیمـة ، )0.722( بفـارق مقـداره ،درجة) 1.175(
) ت (وهـــي أكبـــر مـــن قیمـــة) 7.57(المحـــسوبة لمجـــال أحكـــام النـــون والمـــیم المـــشددتین تـــساوي ) ت(

) 0.05(وهـي أقـل مـن ) 0.000(وكذلك بلغت قیمـة مـستوى الداللـة ، )1.97(الجدولیة التي تساوي 
فـي مجـال  ) α > 0.05(ممـا یعنـي وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائیة عـن مـستوى داللـة إحـصائیة 

  .الجنس لصالح الطالباتمتغیر ل المیم المشددتین تعزىأحكام النون و

  : أحكام التفخیم والترقیقداء الطلبة في مجالبالنسبة لمستوى أ: ًرابعا
والمتوسـط الحـسابي للطـالب یـساوي ) 3.512(یتبین أن المتوسط الحسابي للطالبات یـساوي 

ًوعنـد الكـشف عـن داللـة هـذا الفـرق إحـصائیا كانـت قیمـة ، )0.436( بفـارق مقـداره ،درجة) 3.076(
الجدولیــة ) ت(وهــي أكبــر مــن قیمــة ) 3.00(المحــسوبة لمجــال أحكــام التفخــیم والترقیــق تــساوي ) ت(

ممـــا ) 0.05(وهـــي أقـــل مـــن ) 0.003(وكـــذلك بلغـــت قیمـــة مـــستوى الداللـــة ، )1.97(التـــي تـــساوي 
فـي مجـال أحكـام  ) α > 0.05(فروق ذات داللة إحـصائیة عـن مـستوى داللـة إحـصائیة  یعني وجود

  . الجنس لصالح الطالباتمتغیرللتفخیم والترقیق تعزى ا

  :أحكام عالمات الوقف بالنسبة لمستوى أداء الطلبة في مجال: ًخامسا 
والمتوسـط الحـسابي للطـالب یـساوي ) 1.552(یتبین أن المتوسط الحسابي للطالبات یـساوي 

ًوعنـد الكـشف عـن داللـة هـذا الفـرق إحـصائیا كانـت قیمـة ، )0.365( بفـارق مقـداره ،درجة) 1.187(
الجدولیــة ) ت(وهــي أكبــر مــن قیمــة ) 4.76(تــساوي المحــسوبة لمجــال أحكــام عالمــات الوقــف ) ت(
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ممـــا ) 0.05(وهـــي أقـــل مـــن ) 0.000(وكـــذلك بلغـــت قیمـــة مـــستوى الداللـــة ، )1.97(التـــي تـــساوي 
ام فـي مجـال أحكـ ) α > 0.05(یعني وجود فروق ذات داللة إحصائیة عـن مـستوى داللـة إحـصائیة 

  .الجنس لصالح الطالباتمتغیر ل عالمات الوقف تعزى

  :أحكام مخارج الحروف وصفاتها بالنسبة لمستوى أداء الطلبة في مجال : ًسادسا
والمتوسـط الحـسابي للطـالب یـساوي ) 9.030(یتبین أن المتوسط الحسابي للطالبات یـساوي 

ًوعنـد الكـشف عـن داللـة هـذا الفـرق إحـصائیا كانـت قیمـة ، )1.626( بفـارق مقـداره ،درجة) 7.404(
) ت(وهــي أكبــر مــن قیمــة ) 5.54(خــارج الحــروف وصــفاتها تــساوي المحــسوبة لمجــال أحكــام م) ت(

) 0.05(وهـي أقـل مـن ) 0.000(وكذلك بلغت قیمـة مـستوى الداللـة ، )1.97(الجدولیة التي تساوي 
فـي مجـال  ) α > 0.05(ممـا یعنـي وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائیة عـن مـستوى داللـة إحـصائیة 

  . الجنس لصالح الطالباتمتغیرل الحروف وصفاتها تعزى أحكام مخارج

  :أحكام أنواع المد بالنسبة لمستوى أداء الطلبة في مجال: ًسابعا 
والمتوسـط الحـسابي للطـالب یـساوي ) 4.512(یتبین أن المتوسط الحسابي للطالبات یـساوي 

ًوعنـد الكـشف عـن داللـة هـذا الفـرق إحـصائیا كانـت قیمـة ، )1.079( بفـارق مقـداره ،درجة) 3.433(
الجدولیــة التــي ) ت(وهــي أكبــر مــن قیمــة ) 4.75(سوبة لمجــال أحكــام أنــواع المــد تــساوي المحــ) ت(

ممـــا یعنـــي ) 0.05(وهـــي أقـــل مـــن ) 0.000(وكـــذلك بلغـــت قیمـــة مـــستوى الداللـــة ، )1.97(تـــساوي 
حكـام أنـواع  فـي مجـال أ) α > 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائیة عن مـستوى داللـة إحـصائیة 

  .لجنس لصالح الطالباتامتغیر ل المد تعزى

  :أحكام المتماثلین والمتجانسین والمتقاربین بالنسبة لمستوى أداء الطلبة في مجال: ًثامنا 
والمتوسـط الحـسابي للطـالب یـساوي ) 2.133(یتبین أن المتوسط الحسابي للطالبات یـساوي 

ًیا كانـت قیمـة وعنـد الكـشف عـن داللـة هـذا الفـرق إحـصائ، )0.355( بفـارق مقـداره ،درجة) 1.778(
وهـــي أكبـــر مـــن ) 3.07(المحـــسوبة لمجـــال أحكـــام المتمـــاثلین والمتجانـــسین والمتقـــاربین تـــساوي ) ت(

وهــي أقــل ) 0.002(وكــذلك بلغــت قیمــة مــستوى الداللــة ، )1.97(الجدولیــة التــي تــساوي ) ت(قیمــة 
 ) α > 50.0(مما یعني وجود فروق ذات داللة إحصائیة عـن مـستوى داللـة إحـصائیة  )0.05(من 

  .الجنس لصالح الطالباتمتغیر ل سین والمتقاربین تعزىفي مجال أحكام المتماثلین والمتجان

  :أحكام التقاء الساكنین بالنسبة لمستوى أداء الطلبة في مجال: ًتاسعا 
والمتوسـط الحـسابي للطـالب یـساوي ) 1.360(یتبین أن المتوسط الحسابي للطالبات یـساوي 

ًوعنـد الكـشف عـن داللـة هـذا الفـرق إحـصائیا كانـت قیمـة ، )0.454(مقـداره  بفـارق ،درجة) 0.906(
الجدولیــة ) ت(وهــي أكبــر مــن قیمــة ) 5.97(المحــسوبة لمجــال أحكــام التقــاء الــساكنین تــساوي ) ت(
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ممـــا ) 0.05(وهـــي أقـــل مـــن ) 0.000(وكـــذلك بلغـــت قیمـــة مـــستوى الداللـــة ، )1.97(التـــي تـــساوي 
 فـي مجـال أحكـام ) α > 0.05(ائیة عـن مـستوى داللـة إحـصائیة یعني وجود فروق ذات داللة إحص

  .الجنس لصالح الطالباتمتغیر ل التقاء الساكنین تعزى

  : بالنسبة لمستوى أداء الطلبة في االختبار التحریري ككلأما
ــــین أن المتوســــط الحــــسابي للطالبــــات یــــساوي  والمتوســــط الحــــسابي للطــــالب ) 30.266(یتب

ًوعنــد الكــشف عــن داللــة هــذا الفــرق إحـــصائیا ، )6.769(فــارق مقــداره  ب،درجــة) 23.497(یــساوي 
) ت(وهـــي أكبــــر مــــن قیمــــة ) 8.10(المحــــسوبة لمجـــاالت االختبــــار ككــــل تــــساوي ) ت(كانـــت قیمــــة 

) 0.05(وهـي أقـل مـن ) 0.000(وكذلك بلغت قیمـة مـستوى الداللـة ، )1.97(الجدولیة التي تساوي 
 فـي مـستوى ) α > 0.05(یة عـن مـستوى داللـة إحـصائیة مما یعنـي وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائ

  . الجنس لصالح الطالباتمتغیرلالقرآن الكریم تعزى االختبار التحریري لمهارات تجوید 

ـــة : وهـــذا یعنـــي رفـــض الفرضـــیة الـــصفریة وقبـــول الفرضـــیة البدیلـــة أي أنـــه توجـــد فـــروق دال
كـام تجویـد القـرآن الكـریم لـدى فـي مـستوى إتقـان أح ) α > 0.05(داللـة ًإحـصائیا عنـد مـستوى 

 .لصالح الطالبات تعزى لمتغیر الجنس األساسطلبة الصف العاشر 

حیـــث أنـــه توجـــد فـــروق فـــي مـــستوى أحكـــام ) 2005(تتفـــق هـــذه النتیجـــة مـــع دراســـة فروانـــه و
، تجویـــد القــــرآن الكـــریم لــــدى طلبـــة الجامعــــات الفلـــسطینیة تعــــزى لمتغیـــر الجــــنس ولـــصالح الطالبــــات

حیـث أنـه ال توجـد فـروق بـین الطـالب والطالبـات فـي ) 2008(اسة سماوي والمحیالنيوتختلف مع در
ال توجــد فــروق بــین ممارســة مدرســي الدراســات ) 2007(ودراســة الجــالد ، إتقــان تــالوة القــرآن الكــریم

) 2003(ودراسـة صـبحي وعبـد اهللا ، اإلسالمیة لمهارات تدریس التالوة والتجوید تعزى لمتغیر الجـنس
  . فروق بین الطلبة الموهوبین في إتقان أحكام التالوة تعزى إلى متغیر الجنسال توجد 

  :ویعزو الباحث هذه النتیجة لألسباب التالیة
ًأن الطالبـــــات یمكـــــثن فـــــي البیـــــت وقتـــــا أطـــــول ممـــــا یتـــــیح لهـــــن الفرصـــــة للمـــــذاكرة ومتابعـــــة  .1

 .جویدالفضائیات من خالل البرامج التي تبثها والتي تختص بتعلیم التالوة والت

 التحاق الطالبات بدورات أحكام تجوید القرآن الكریم في المساجد ودور تحفیظ القرآن الكریم .2

ًاشتراك الطالبات في مسابقات القرآن الكریم مما یجعلهن أكثـر تمكنـا مـن الطـالب فـي أحكـام  .3
 تجوید القرآن الكریم

ي سـوق العمـل بـائهم فـ غـزة دفـع بعـض الطـالب إلـى مـساعدة آانخفاض مستوى المعیشة فـي .4
  .مما أدى إلى تدني مستواهم التعلیمي وخاصة في أحكام تجوید القرآن الكریم
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أن نمــو اللغــة أكثــر بــ) 106: 2003(ًنقــال عــن حلــس ) Seash0re) 1973وأشــارت دراســة 
وكـذلك طـول الجملـة فـي المتوسـط أطـول عنـد اإلنـاث عنـه عنـد ، سرعة عند اإلناث عنه عنـد الـذكور

  .ات المدرسة االبتدائیةالذكور في سنو
بــأن قــدرة تالمیــذ المرحلــة االبتدائیــة علــى الــتمكن ) 107 :2003(كمــا أشــارت دراســة حلــس 

ًمن القواعد اللغویة تزداد على إنتاج عبارات لغویة جمیلـة أكثـر طـوال وتعقیـدا كلمـا تقـدموا فـي سـنوات  ً
  .الدراسة

ـــذك ور فـــي إتقـــان اللغـــة وبـــذلك مـــن خـــالل العـــرض الـــسابق تبـــین أن اإلنـــاث یتفـــوقن علـــى ال
ًحیــث تــرتبط اللغــة ارتباطــا وثیقــا بمهــارات ، ًیــنعكس إیجابــا علــى أحكــام تجویــد القــرآن الكــریم ومهاراتــه ً

تقـــان مهـــارات تجویـــد القـــرآن  اللغـــة العربیـــة هـــي األســـاس بـــل هـــي األرض الخـــصبة إلوألن ؛التجویـــد
ن قـــدرة الطــالب علـــى الحفــظ وبـــذلك الكــریم وهــذا یـــشیر إلــى أن قـــدرة الطالبــات علـــى الحفــظ أكبـــر مــ

  .تفوقن على الطالب

  :اإلجابة عن السؤال السادس من أسئلة الدراسة ونصه: ًسادسا
 بـاختالف األسـاسهل یختلف مستوى إتقان مهارات تجوید القرآن الكریم لدى طلبة الصف العاشر 

  الجنس؟
  : ولإلجابة عن هذا السؤال تم صیاغة الفرضیة البحثیة التالیة

فـي مـستوى إتقـان مهـارات تجویـد )  α > 0.05(ًتوجد فروق دالة إحصائیا عند مـستوى داللـة ال 
  . تعزى لمتغیر الجنساألساسالقرآن الكریم لدى طلبة الصف العاشر 

 للمقارنة بین لعینتین مستقلتین) ت( هذا الفرض تم استخدام اختبار  صحةوالختبار
) 5: 6(  رقمفكانت النتائج كما یوضحها الجدول المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة

  :التالي
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  )5: 6( رقم جدول
  .لمتغیر الجنساالختبار الشفهي لعینتین مستقلتین للمقارنة بین متوسطات درجات الطلبة في ) ت(اختبار 

  العدد  الحالة  المجاالت  م
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

) ت(قیمة 
  لة الدالمستوى  المحسوبة

 0.519 2.278 203  طالبة
  .أحكام النون الساكنة والتنوین  1

 0.508 2.034 171  طالب

4.580 
 0.000 

 0.429 2.348 203  طالبة
  .أحكام المیم الساكنة  2

 0.451 2.154 171  طالب

4.238 
 0.000 

 0.725 2.150 203  طالبة
  .أحكام النون والمیم المشددتین  3

 0.621 1.924 171  بطال

3.209 
 0.001 

 0.348 2.739 203  طالبة
  .التفخیم والترقیق  4

 0.374 2.592 171  طالب

3.931 
 0.000 

 0.575 1.897 203  طالبة
  .عالمات الوقف  5

 0.558 1.793 171  طالب

1.752 
 0.081 

 0.469 2.325 203  طالبة
  .مخارج الحروف وصفاتها  6

 0.487 1.988 171  طالب

6.813 
 0.000 

 0.426 2.335 203  طالبة
  .أنواع المد  7

 0.456 2.176 171  طالب

3.475 
 0.001 

 0.587 2.136 203  طالبة
  .المتماثلین والمتجانسین والمتقاربین  8

 0.585 2.117 171  طالب

0.318 
 0.751 

 0.500 2.126 203  طالبة
  .التقاء الساكنین  9

 0.516 1.921 171  طالب

3.885 
 0.000 

 0.390 2.303 203  طالبة
  المهارات ككل  

 0.395 2.100 171  طالب
4.995 0.000 

  )α ) =  (.971 > 0.05(وعند مستوى داللة ) 372(الجدولیة عند درجة حریة ) ت(قیمة 
  )α ) =  (.952 > 0.01(وعند مستوى داللة ) 372(الجدولیة عند درجة حریة ) ت(قیمة 

  : ما یلي الجدول السابقات في البیانویتضح من

       :ال أحكام النون الساكنة والتنوینبالنسبة لمستوى أداء الطلبة في مج: ًأوال
والمتوسـط الحـسابي للطـالب یـساوي ) 2.278(یتبین أن المتوسط الحسابي للطالبات یـساوي 

 كانـت قیمـة ًوعنـد الكـشف عـن داللـة هـذا الفـرق إحـصائیا، )0.244(بفـارق مقـداره ، درجة) 2.034(
) ت(وهــي أكبــر مــن قیمــة ) 4.580(المحــسوبة لمجــال أحكــام النــون الــساكنة والتنــوین تــساوي ) ت(
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) 0.05(وهـي أقـل مــن ) 0.000(وكـذلك بلغـت قیمـة مـستوى الداللـة ) 1.97(الجدولیـة التـي تـساوي 
 فـي مجـال ) α > 0.05(ممـا یعنـي وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائیة عـن مـستوى داللـة إحـصائیة 

  . الجنس لصالح الطالباتلمتغیرأحكام النون الساكنة والتنوین تعزى 

  :لبة في مجال أحكام المیم الساكنةبالنسبة لمستوى أداء الط: ًثانیا
والمتوسـط الحـسابي للطـالب یـساوي ) 2.348(یتبین أن المتوسط الحسابي للطالبات یـساوي 

ًداللـة هـذا الفـرق إحـصائیا كانـت قیمـة وعنـد الكـشف عـن ، )0.194( بفـارق مقـداره ،درجة) 2.154(
الجدولیــة ) ت(وهــي أكبــر مــن قیمــة ) 4.238(المحــسوبة لمجــال أحكــام المــیم الــساكنة تــساوي ) ت(

ممـــا ) 0.05(وهـــي أقـــل مـــن ) 0.000(وكـــذلك بلغـــت قیمـــة مـــستوى الداللـــة ، )1.97(التـــي تـــساوي 
فـي مجـال أحكـام  ) α > 05.0(یعني وجود فروق ذات داللة إحصائیة عـن مـستوى داللـة إحـصائیة 

  .المیم الساكنة تعزى إلى الجنس لصالح الطالبات

  :أحكام النون والمیم المشددتینبالنسبة لمستوى أداء الطلبة في مجال : ًثالثا
والمتوسـط الحـسابي للطـالب یـساوي ) 2.150(یتبین أن المتوسط الحسابي للطالبات یـساوي 

ًعنـد الكـشف عـن داللـة هـذا الفـرق إحـصائیا كانـت قیمـة و، )0.226( بفـارق مقـداره ،درجة) 1.924(
) ت(وهــي أكبــر مــن قیمــة ) 3.209(المحــسوبة لمجــال أحكــام النــون والمــیم المــشددتین تــساوي ) ت(

) 0.05(وهـي أقـل مـن ) 0.001(وكذلك بلغت قیمـة مـستوى الداللـة ، )1.97(الجدولیة التي تساوي 
 فـي مجـال  > α) 0.05(ستوى داللـة إحـصائیة ممـا یعنـي وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائیة عـن مـ

  . الجنس لصالح الطالباتلمتغیرالمیم المشددتین تعزى أحكام النون و

  :أحكام التفخیم والترقیق بالنسبة لمستوى أداء الطلبة في مجال: ًرابعا
والمتوسـط الحـسابي للطـالب یـساوي ) 2.739(یتبین أن المتوسط الحسابي للطالبات یـساوي 

ًوعنـد الكـشف عـن داللـة هـذا الفـرق إحـصائیا كانـت قیمـة ، )0.147( بفـارق مقـداره ،رجةد) 2.592(
الجدولیـة ) ت(وهـي أكبـر مـن قیمـة ) 3.931(المحسوبة لمجال أحكـام التفخـیم والترقیـق تـساوي ) ت(

ممـــا ) 0.05(وهـــي أقـــل مـــن ) 0.000(وكـــذلك بلغـــت قیمـــة مـــستوى الداللـــة ، )1.97(التـــي تـــساوي 
ال أحكـام  فـي مجـ) α > 0.05(ذات داللة إحصائیة عـن مـستوى داللـة إحـصائیة یعني وجود فروق 

  . الجنس لصالح الطالباتلمتغیرالتفخیم والترقیق تعزى 

  :أحكام عالمات الوقف بالنسبة لمستوى أداء الطلبة في مجال: ًخامسا 
اوي والمتوسـط الحـسابي للطـالب یـس) 1.897(یتبین أن المتوسط الحسابي للطالبات یـساوي 

ًوعنـد الكـشف عـن داللـة هـذا الفـرق إحـصائیا كانـت قیمـة ، )0.104( بفـارق مقـداره ،درجة) 1.793(
الجدولیــة ) ت(وهـي أكبـر مـن قیمـة ) 1.752(المحـسوبة لمجـال أحكـام عالمـات الوقـف تـساوي ) ت(
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ممـــا ) 0.05(وهـــي أقـــل مـــن ) 0.081(وكـــذلك بلغـــت قیمـــة مـــستوى الداللـــة ، )1.97(التـــي تـــساوي 
 فـي مجـال ) α > 0.05(جـود فـروق ذات داللـة إحـصائیة عـن مـستوى داللـة إحـصائیة دم وعـیعنـي 

  . الجنسلمتغیرى أحكام عالمات الوقف تعز

  : أحكام مخارج الحروف وصفاتهامجالبالنسبة لمستوى أداء الطلبة في : ًسادسا 
یـساوي والمتوسـط الحـسابي للطـالب ) 2.325(یتبین أن المتوسط الحسابي للطالبات یـساوي 

ًوعنـد الكـشف عـن داللـة هـذا الفـرق إحـصائیا كانـت قیمـة ، )0.337( بفـارق مقـداره ،درجة) 1.988(
) ت(وهـي أكبـر مـن قیمـة ) 6.813(المحسوبة لمجال أحكام مخـارج الحـروف وصـفاتها تـساوي ) ت(

) 0.05(وهـي أقـل مـن ) 0.000(وكذلك بلغت قیمـة مـستوى الداللـة ، )1.97(الجدولیة التي تساوي 
 فـي مجـال ) α > 0.05(ممـا یعنـي وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائیة عـن مـستوى داللـة إحـصائیة 

  .أحكام مخارج الحروف وصفاتها تعزى إلى الجنس لصالح الطالبات

  :أحكام أنواع المد بالنسبة لمستوى أداء الطلبة في مجال: ًسابعا 
 الحـسابي للطـالب یـساوي والمتوسـط) 2.335(یتبین أن المتوسط الحسابي للطالبات یـساوي 

ًوعنـد الكـشف عـن داللـة هـذا الفـرق إحـصائیا كانـت قیمـة ، )0.159( بفـارق مقـداره ،درجة) 2.176(
الجدولیـة التــي ) ت(وهـي أكبــر مـن قیمـة ) 3.475(المحـسوبة لمجـال أحكـام أنــواع المـد تـساوي ) ت(

ممـــا یعنـــي ) 0.05(وهـــي أقـــل مـــن ) 0.001(وكـــذلك بلغـــت قیمـــة مـــستوى الداللـــة ، )1.97(تـــساوي 
حكـام أنـواع فـي مجـال أ ) α > 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائیة عن مـستوى داللـة إحـصائیة 

  . الجنس لصالح الطالباتلمتغیرالمد تعزى 

  .أحكام المتماثلین والمتجانسین والمتقاربین بالنسبة لمستوى أداء الطلبة في مجال: ًثامنا 
والمتوسـط الحـسابي للطـالب یـساوي ) 2.136( یـساوي یتبین أن المتوسط الحسابي للطالبات

ًوعنـد الكـشف عـن داللـة هـذا الفـرق إحـصائیا كانـت قیمـة ، )0.019( بفـارق مقـداره ،درجة) 2.117(
وهــي أكبــر مــن ) 0.318(المحــسوبة لمجــال أحكــام المتمــاثلین والمتجانــسین والمتقــاربین تــساوي ) ت(

وهــي أقــل ) 0.751(لك بلغــت قیمــة مــستوى الداللــة وكــذ، )1.97(الجدولیــة التــي تــساوي ) ت(قیمــة 
 0.05(وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائیة عـن مـستوى داللـة إحـصائیة عـدم مما یعني ) 0.05(من 

 <α ( الجنسلمتغیر  في مجال أحكام المتماثلین والمتجانسین والمتقاربین تعزى.  

  :ساكنینأحكام التقاء ال بالنسبة لمستوى أداء الطلبة في مجال: ًتاسعا 
والمتوسـط الحـسابي للطـالب یـساوي ) 2.126(یتبین أن المتوسط الحسابي للطالبات یـساوي 

ًوعنـد الكـشف عـن داللـة هـذا الفـرق إحـصائیا كانـت قیمـة ، )0.205( بفـارق مقـداره ،درجة) 1.921(
الجدولیــة ) ت(وهــي أكبــر مــن قیمــة ) 3.885(المحــسوبة لمجــال أحكــام التقــاء الــساكنین تــساوي ) ت(
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ممـــا ) 0.05(وهـــي أقـــل مـــن ) 0.000(وكـــذلك بلغـــت قیمـــة مـــستوى الداللـــة ، )1.97(التـــي تـــساوي 
 فـي مجـال أحكـام ) α > 0.05(یعني وجود فروق ذات داللة إحصائیة عـن مـستوى داللـة إحـصائیة 

  . الجنس لصالح الطالباتلمتغیرساكنین تعزى التقاء ال

  :شفهي ككلبالنسبة لمستوى أداء الطلبة في االختبار الأما 
والمتوسـط الحـسابي للطـالب یـساوي ) 2.303(یتبین أن المتوسط الحسابي للطالبات یـساوي 

ًوعنـد الكـشف عـن داللـة هـذا الفـرق إحـصائیا كانـت قیمـة ، )0.203( بفـارق مقـداره ،درجة) 2.100(
ــــشفهي ككــــل تــــساوي ) ت( ــــار ال ) ت(وهــــي أكبــــر مــــن قیمــــة ، )4.995(المحــــسوبة لمجــــاالت االختب

ــــة التــــي تــــساوي الجدول وهــــي أقــــل مــــن ، )0.000(وكــــذلك بلغــــت قیمــــة مــــستوى الداللــــة ، )1.97(ی
  ) α > 0.05(ممـا یعنـي وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائیة عـن مـستوى داللـة إحـصائیة ، )0.05(

  .في مستوى األداء الشفهي لمهارات تجوید القرآن الكریم تعزى إلى الجنس ولصالح الطالبات
ًتوجـد فـروق دالـة إحـصائیا عنـد : ة الصفریة وقبول الفرضیة البدیلة أي أنـهوهذا یعني رفض الفرضی

فـي مـستوى إتقـان مهـارات تجویـد القـرآن الكـریم لـدى طلبـة الـصف  ) α > 0.05(مـستوى داللـة 
  . تعزى لمتغیر الجنس لصالح الطالباتاألساسالعاشر 

ي مـــستوى أحكـــام حیـــث أنـــه توجـــد فـــروق فـــ) 2005(ه وتتفــق هـــذه النتیجـــة مـــع دراســـة فروانـــ
، تجویـــد القــــرآن الكـــریم لــــدى طلبـــة الجامعــــات الفلـــسطینیة تعــــزى لمتغیـــر الجــــنس ولـــصالح الطالبــــات

حیث أنه ال توجـد فـروق بـین الطـالب والطالبـات فـي ) 2008(وتختلف مع دراسة سماوي والمحیالني
رســي الدراســات ال توجــد فــروق بــین ممارســة مد) 2007(ودراســة الجــالد ، إتقــان تــالوة القــرآن الكــریم

) 2003(ودراسة صـبحي وعبـد اهللا ، اإلسالمیة لمهارات تدریس التالوة والتجوید تعزى لمتغیر الجنس
  . ال توجد فروق بین الطلبة الموهوبین في إتقان أحكام التالوة تعزى إلى الجنس

   :ویعزو الباحث ھذه النتیجة لألسباب التالیة
 ممــا یتــیح لهــن الفرصــة لقــراءة القــرآن وســماع الــتالوة ًأن الطالبــات یمكــثن فــي البیــت وقتــا أطــول .1

  . الصحیحة من القراء المجیدین من خالل اإلذاعات والفضائیات
 .التحاق الطالبات بدورات أحكام تجوید القرآن الكریم في المساجد ودور تحفیظ القرآن الكریم .2

أداء مهــارات تجویــد اشــتراك الطالبــات فــي مــسابقات القــرآن الكــریم ممــا یــؤدي إلــى تمكــنهن مــن  .3
  .القرآن الكریم

  
بـائهم فـي سـوق العمـل ممـا  غزة دفع بعـض الطـالب إلـى مـساعدة آانخفاض مستوى المعیشة في .4

  .أدى إلى تدني مستواهم التعلیمي وخاصة في أداء مهارات تجوید القرآن الكریم
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 الــتمكن بــأن قــدرة تالمیــذ المرحلــة االبتدائیــة علــى) 107: 2003(كمــا أشــارت دراســة حلــس 

ًمن القواعد اللغویة تزداد على إنتاج عبارات لغویة جمیلـة أكثـر طـوال وتعقیـدا كلمـا تقـدموا فـي سـنوات  ً
  .الدراسة

بـــأن هنـــاك ارتبـــاط كبیـــر بـــین النمـــو الـــسمعي ) 54_ 53: د ت(وكمـــا أشـــارت دراســـة مجـــاور
آلخــرین وبالتــدرج واكتــساب اللغــة فالكلمــات األولــى تكــون أســماء مــن تلــك التــي ســمعها بتكــرار مــن ا

خــر مــا یتعلمــه حــروف الجــر والــضمائر وأدوات األفعــال والــصفات والحــال والظــرف وآفالطفــل یــتعلم 
  .الربط 

مـــن خـــالل العـــرض الـــسابق تبـــین أن اإلنـــاث یتفـــوقن علـــى الـــذكور فـــي إتقـــان اللغـــة وبـــذلك 
ًباطــا وثیقــا بمهــارات حیــث تــرتبط اللغــة ارت، مهاراتــه وًیــنعكس إیجابــا علــى أحكــام تجویــد القــرآن الكــریم ً

قــان مهــارات تجویــد القــرآن التجویــد حیــث أن اللغــة العربیــة هــي األســاس بــل هــي األرض الخــصبة إلت
ًالكریم وأن هناك ارتباط كبیر بین النمو السمعي واتقان اللغة وینعكس ذلك إیجابـا نحـو إتقـان مهـارات  ٕ

لمحاكــاة وهــي مــن أســالیب تــدریس تجویــد تجویــد القــرآن الكــریم إذ أنهــا تعتمــد علــى الــسماع والتلقــین وا
  .القرآن الكریم

  :اإلجابة عن السؤال السابع من أسئلة الدراسة ونصه / ًسابعا
 نحــو تجویــد القــرآن الكــریم بــاختالف األســاسهــل یختلــف مــستوى اتجاهــات طلبــة الــصف العاشــر 

  الجنس؟
  :ولإلجابة عن هذا السؤال تم صیاغة الفرضیة البحثیة التالیة

 فـي مـستوى االتجـاه نحـو تجویـد ) α > 0.05(ً فـروق دالـة إحـصائیا عنـد مـستوى داللـة ال توجد
 . تعزى لمتغیر الجنساألساسالقرآن الكریم لدى طلبة الصف العاشر 

 للمقارنــــة بــــین لعینتــــین مــــستقلتین) ت( هــــذا الفــــرض تــــم اســــتخدام اختبــــار  صــــحةوالختبــــار
   :)5: 7( رقمت النتائج كما یوضحها الجدولفكانالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة 
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  )5: 7(الجدول رقم 
لعینتین مستقلتین للمقارنة بین الفروق في آراء الطلبة حول اتجاهاتهم نحو تجوید ) ت(اختبار 

  لمتغیر الجنس القرآن الكریم
  العدد  الحالة  المجاالت  م

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

) ت(قیمة 
  المحسوبة

 ستوىم
  الداللة

 0.460 3.973 203  طالبة
  .نحو طبیعة تجوید القرآن الكریم  1

 0.479 4.038 171  طالب
-1.328 

 0.185 

 0.590 4.165 203  طالبة
2  

ــــد القــــرآن  نحــــو االســــتمتاع بتجوی
 0.568 4.207 171  طالب  .     الكریم

-0.698 
 0.486 

 0.628 3.747 203  طالبة
3  

ــد  ــدریس معلــم تجوی نحــو طریقــة ت
 0.767 3.519 171  طالب  یمالقرآن الكر

3.168 
 0.002 

   ككلالمقیاسفقرات    0.483 3.962 203  طالبة
 0.486 3.921 171  طالب

0.809 0.419 

  )α  () = .971 > 0.05(وعند مستوى داللة ) 372(الجدولیة عند درجة حریة ) ت(قیمة 
  )α  ()= .952 > 0.01(وعند مستوى داللة ) 723(الجدولیة عند درجة حریة ) ت(قیمة 

  : یتبین من البیانات في الجدول السابق ما یلي

) – 1.328(المحسوبة للمجال األول نحو طبیعـة تجویـد القـرآن الكـریم یـساوي) ت( أن قیمة 
وكـــــذلك بلغـــــت قیمــــة مـــــستوى الداللـــــة ، )1.97(الجدولیـــــة التـــــي تــــساوي ) ت(وهــــي أقـــــل مـــــن قیمــــة 

ممــــا یعنــــي عـــدم وجــــود فــــروق ذات داللــــة إحــــصائیة فــــي آراء ، )0.05(أكبــــر مــــن وهـــي ) 0.185(
  .  الجنس لمتغیرحول طبیعة تجوید القرآن الكریم تعزى ) α > 0.05(مستوى الطلبة عند 

   اويــــم یســــجوید القرآن الكریـــــــــحو االستمتاع بتـــــــــوبة للمجال الثاني نــــــــــالمحس) ت(وأن قیمة 
وكـــذلك بلغـــت قیمـــة مـــستوى ) 1.97(الجدولیـــة التـــي تـــساوي ) ت(وهـــي أقـــل مـــن قیمـــة  )0.698–(

ممـا یعنـي عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائیة فــي آراء ) 0.05(وهـي أكبـر مـن ) 0.486(الداللـة
  . الجنسلمتغیر ع بتجوید القرآن الكریم تعزى حول االستمتا ) α > 0.05(الطلبة عند مستوى 

المحــــسوبة للمجــــال الثالــــث نحــــو طریقـــة تــــدریس معلــــم تجویــــد القــــرآن الكــــریم ) ت(وأن قیمـــة 
وكــــذلك بلغــــت قیمــــة ) 1.97(الجدولیــــة التــــي تـــساوي ) ت(وهــــي أكبــــر مـــن قیمــــة ) 3.168(یـــساوي 

مما یعني وجود فـروق ذات داللـة إحـصائیة فـي آراء ) 0.05(وهي أقل من ) 0.002(مستوى الداللة
 الجـنس لمتغیـرحول طریقة تدریس معلم تجویـد القـرآن الكـریم تعـزى  )α > 0.05(الطلبة عند مستوى

  .لصالح الطالبات
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) 0.809(لجمیـــع المجـــاالت تـــساوي ) ت(وبـــصفة عامـــة یتبـــین أن القیمـــة المطلقـــة الختبـــار 
) 0.419(وكـذلك بلغـت قیمـة مـستوى الداللـة) 1.97(الجدولیـة التـي تـساوي ) ت(وهي أقل من قیمـة 

ـــة إحـــصائیة فـــي آراء الطلبـــة عنـــد م) 0.05(وهـــي أكبـــر مـــن  مـــا یعنـــي عـــدم وجـــود فـــروق ذات دالل
وبـذلك نقبـل الفرضـیة ، فـي االتجـاه نحـو تجویـد القـرآن الكـریم تعـزى إلـى الجـنس )α > 0.05(مـستوى

 فــي مــستوى )α > 0.05(ًال توجــد فــروق دالــة إحــصائیا عنــد مــستوى داللــة : الــصفریة أي أنــه
  .  تعزى لمتغیر الجنساألساسلدى طلبة الصف العاشر االتجاه نحو تجوید القرآن الكریم 

حیـــث أنـــه ال توجـــد فـــروق بـــین اتجاهـــات ) 2009(وتتفـــق هـــذه النتیجـــة مـــع دراســـة الهزایمـــة 
  . الجنسلمتغیر طلبة قسم اللغة العربیة نحو اللغة العربیة تعزى 

  :ویعزو الباحث هذه النتیجة إلى األسباب التالیة
 . القرآن الكریم وقیمتها ومكانتها في نفوسهمإدراك الطلبة ألهمیة تجوید .1
 .أن الطلبة یخضعون لخطة دراسیة واحدة  .2
 .تشابه الطلبة إلى حد كبیر من حیث خبراتهم التعلیمیة .3
 .یتبعون طرائق وأسالیب متماثلة في دراستهم لمهارات تجوید القرآن الكریم .4

قــرآن الكــریم متــشابهه إلــى حــد مــا  لویمكـن القــول أن مــا یتعرضــون لــه مــن أنــشطة وممارسـات لتجویــد ا
     .وبذلك قد یكون أنعكس على اتجاهاتهم نحو تجوید القرآن الكریم

  : من أسئلة الدراسة ونصهالثامناإلجابة عن السؤال  / ًثامنا
ًهـل توجـد عالقـة دالـة إحــصائیا بـین مـستوى أحكـام تجویـد القــرآن الكـریم ومـستوى االتجـاه نحوهــا 

   ؟ ألساسالدى طلبة الصف العاشر 

  :ولإلجابة عن هذا السؤال تم صیاغة الفرضیة البحثیة التالیة
 بـین مـستوى أحكـام تجویـد القـرآن ) α > 0.05(ًال توجد عالقة دالة إحصائیا عند مـستوى داللـة 

  .األساسالكریم ومستوى االتجاه نحوها لدى طلبة الصف العاشر 
اط بیرسـون للتعــرف علـى العالقـة بــین اسـتخدام معامــل ارتبـ تـم رضــیة الفه هـذ صـحةوالختبـار   

أحكـــام تجویـــد القـــرآن الكـــریم ومـــستوى االتجـــاه نحـــو تجویـــد القـــرآن الكـــریم لـــدى طلبـــة الـــصف العاشـــر 
  : یوضح ذلك)5: 8( رقم والجدولاألساس
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  )5: 8(جدول رقم
معامالت ارتباط كل مجال من مجاالت المقیاس مع المجموع الكلي لفقرات االختبار التحریري 

  جوید القرآن الكریملت
  مستوى االتجاه  اإلحصاء  األداء

 0.036  معامل ارتباط
  االختبار التحریري  0.221  مستوى الداللة
  374  حجم العینة

   α  (=  0,138 > 0.05(وعند مستوى داللة ) 372(الجدولیة عند درجة حریة ) r(قیمة 
  α  (=  0,181 > 0.01( وعند مستوى داللة) 372(الجدولیة عند درجة حریة )r(قیمة 

أن قیمــــة معامــــل ، یتبـــین مــــن خـــالل البیانــــات فـــي الجــــدول الــــسابق فـــي االختبــــار التحریـــري
عنـد درجـة ) 0.000(الجدولیة والتـي تـساوي ) r(وهو أقل من قیمة ) 0.036(االرتباط بیرسون یساوي

مــستوى اختبــار ممــا یعنــي عــدم وجــود عالقــة ارتباطیــه بــین ، )0.05(ومــستوى الداللــة ) 372(حریــة 
  .أحكام تجوید القرآن الكریم ومستوى االتجاه نحو تجوید القرآن الكریم

 أنــه ال توجــد عالقــة ارتباطیــه بــین مــستوى االختبــار التحریــري ومــستوى االتجــاه یمكــن القــول
ال توجـــد عالقـــة دالـــة : وبالتـــالي یمكـــن قبـــول الفرضـــیة الـــصفریة أي أنـــه، نحـــو تجویـــد القـــرآن الكـــریم

بـین مـستوى أحكـام تجویـد القـرآن الكـریم ومـستوى  ) α > 0.05(عنـد مـستوى داللـة ًإحـصائیا 
  .األساساالتجاه نحوها لدى طلبة الصف العاشر 

حیــث ال توجــد عالقــة ارتباطیــه بــین أنمــاط ) 2009(وتتفــق هــذه النتیجــة مــع دراســة المــالكي
وتختلـــف هـــذه ، مـــیهمالـــسلوك الشخـــصي لـــدى التالمیـــذ واتجاهـــاتهم نحـــو أســـالیب التـــدریس لـــدى معل

حیــث توجــد عالقــة ارتباطیــه بــین اتجاهــات الطلبــة نحــو مــادة اللغــة ) 2009(النتیجــة مــع دراســة اســلیم
حیـث توجـد عالقـة ارتباطیـه بـین اتجاهـات ) 2009(ودراسـة الهزایمـة ، العربیة ومستوى التنـور اللغـوي

وجــود عالقـــة ) 2006(ربابعــة ودراســة ، الطلبــة نحــو اللغــة العربیـــة ومــستوى المهــارات اللغویــة لـــدیهم
  .ارتباطیه بین طریقة التدریس ونوع األخطاء المفاهیمیة لدى التالمیذ أثناء تعلمهم ألحكام التجوید

  : من أسئلة الدراسة ونصهالتاسعاإلجابة عن السؤال / ًتاسعا
وهـا ًهل توجد عالقة دالة إحصائیا بـین مـستوى مهـارات تجویـد القـرآن الكـریم ومـستوى االتجـاه نح

   ؟ األساسلدى طلبة الصف العاشر 
  :ولإلجابة عن هذا السؤال تم صیاغة الفرضیة البحثیة التالیة

بین مستوى مهارات تجویـد القـرآن  ) α > 0.05(ًال توجد عالقة دالة إحصائیا عند مستوى داللة 
  .األساسالكریم ومستوى االتجاه نحوها لدى طلبة الصف العاشر 
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اسـتخدام معامــل ارتبـاط بیرسـون للتعــرف علـى العالقـة بــین  تـم ضــیةر الفه هـذ صـحةوالختبـار
مهــارات تجویــد القــرآن الكــریم ومــستوى االتجــاه نحــو تجویــد القــرآن الكــریم لــدى طلبــة الــصف العاشــر 

  : یوضح ذلك)5: 9( رقم والجدولاألساس
  )5: 9(جدول رقم

رات االختبار الشفهي لتجوید معامالت ارتباط كل مجال من مجاالت المقیاس مع المجموع الكلي لفق
  القرآن الكریم

  مستوى االتجاه  اإلحصاء  األداء
  0.001  معامل ارتباط
  الشفهياالختبار   0.983  مستوى الداللة
  374  حجم العینة

  α  (=  0,138 > 0.05(وعند مستوى داللة ) 372(الجدولیة عند درجة حریة ) r(قیمة 

  α  (=  0,181 > 0.01(وعند مستوى داللة ) 237(الجدولیة عند درجة حریة )r(قیمة 

أن قیمـة معامـل االرتبـاط ، یتبین من خالل البیانات في الجدول السابق في االختبـار الـشفهي
عنــد درجــة حریــة ) 0.000(الجدولیــة والتــي تــساوي ) r( وهــو أقــل مــن قیمــة) 0.001(بیرســون یــساوي

قــة ارتباطیــه بــین مــستوى اختبــار األداء ممــا یعنــي عــدم وجــود عال، )0.05(ومــستوى الداللــة ) 372(
  .الشفهي لمهارات تجوید القرآن الكریم ومستوى االتجاه نحو تجوید القرآن الكریم

وتبـــین أنـــه ال توجـــد عالقـــة ارتباطیـــه بـــین مـــستوى االختبـــار الـــشفهي ومـــستوى االتجـــاه نحـــو 
ً توجـد عالقــة دالـة إحــصائیا ال: وبالتــالي یمكـن قبـول الفرضـیة الــصفریة أي أنـه، تجویـد القـرآن الكـریم
بـین مـستوى مهـارات تجویـد القـرآن الكـریم ومـستوى االتجـاه  ) α > 0.05(عنـد مـستوى داللـة 

  .األساسنحوها لدى طلبة الصف العاشر 
حیــث ال توجــد عالقــة ارتباطیــه بــین أنمــاط ) 2009(وتتفــق هــذه النتیجــة مــع دراســة المــالكي

وتختلـــف هـــذه ،  نحـــو أســـالیب التـــدریس لـــدى معلمـــیهمالـــسلوك الشخـــصي لـــدى التالمیـــذ واتجاهـــاتهم
حیــث توجــد عالقــة ارتباطیــه بــین اتجاهــات الطلبــة نحــو مــادة اللغــة ) 2009(النتیجــة مــع دراســة اســلیم

حیـث توجـد عالقـة ارتباطیـه بـین اتجاهـات ) 2009(ودراسـة الهزایمـة ، العربیة ومستوى التنـور اللغـوي
وجــود عالقـــة ) 2006(ودراســة ربابعــة ، ارات اللغویــة لـــدیهمالطلبــة نحــو اللغــة العربیـــة ومــستوى المهــ

  .ارتباطیه بین طریقة التدریس ونوع األخطاء المفاهیمیة لدى التالمیذ أثناء تعلمهم ألحكام التجوید
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vتوصیات الدراسة :  
  :استنادا إلى نتائج الدراسة الحالیة یوصى الباحث بما یلي

 .الكموً والتجوید منصبا على الكیف أن یكون االهتمام في تدریس مادة التالوة .1
ٕوارشادهم إلى مواطن ، التركیز على ممارسة الطلبة لمهارات تجوید القرآن الكریم أمام المعلمین .2

 .وذلك للرقي بمستوى أدائهم، األخطاء التي یقعون فیها
 .التركیز على أحكام أنواع المد وعالمات الوقف والمتماثلین والمتجانسین والمتقاربین .3

  .ركیز على ممارسة أداء مهارات عالمات الوقف والتقاء الساكنین والنون والمیم المشددتینالت .4

 .أن یحث المعلم طلبته على االلتحاق بحلقات تحفیظ القرآن في المساجد ویتابعهم في ذلك .5
 .أن یتم تدریب الطلبة على الرسم العثماني الذي كتب به المصحف لیألفوه ویعتادوا علیه .6
دریس مهارات تجوید القرآن الكریم باستخدام الوسائل التعلیمیة الحدیثة المناسبة في تاالستعانة  .7

 .LCDالسبورة الذكیة ومختبر اللغة والمسجل الصوتي وجهاز العرض : مثل
استخدام طرائق التدریس المناسبة والتي تقرن جانب المعرفة بالتطبیق لمهارات تجوید القرآن  .8

 .الكریم
ً اإلسالمیة إعدادا أكادیمیا وتربویا ومهاریاإعداد معلم التربیة .9 ً ً ً .  

وبما أن لها مقرر خاص بها فال بد من احتساب  درجة ، ضرورة العنایة بمادة التالوة والتجوید .10
 .خاصة بها مقارنة بالمباحث األخرى

أن یتم تقلیل عدد الطلبة في الشعب الدراسیة قدر اإلمكان بما یتناسب وطبیعة مادة التالوة  .11
  .تجویدوال

ًسبوعیا إلى ثالثة دروس على لمخصص لتدریس هذه المادة من درس إأن یتم زیادة الوقت ا .12
 .األقل

أن تعطى األولویة في الجدول الدراسي لدروس مادة التالوة والتجوید بحیث تكون في الساعات  .13
 .األولى من الیوم الدراسي

، رات تجوید القرآن الكریم لدیهمعمل مسابقات بین الطلبة داخل المدرسة وخارجها لتنمیة مها .14
 .ٕواثارة روح التنافس بینهم

ضرورة التعرف على المشكالت التي تواجه الطلبة في تعلیم وتعلم مهارات تجوید القرآن الكریم  .15
 .وعالجها

ًحكام تجوید القرآن الكریم تطبیقا سلیما أثناء تدریس تجوید القرآن ألتطبیق المعلم البد من  .16 ً
 .الكریم

  .سرة مع المدرسة في متابعة أبنائهم لتعلم مهارات تجوید القرآن الكریمتعاون األ .17
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vمقترحات الدراسة :  
یري الباحـث أن هـذه الدراسـة قـد أثـارت مجموعـة مـن المقترحـات لـبعض الدراسـات التـي یـرى 
ًالباحـــث ضـــرورة إجرائهـــا اســـتكماال لالرتقـــاء بإتقـــان مـــستوى مهـــارات تجویـــد القـــرآن الكـــریم للـــصفوف 

  : ة العلیا في فلسطین وهي كما یلياسیاألس
  .ألسباب التي تكمن وراء المشكالت في تطبیق مهارات تجوید القرآن الكریمإجراء دراسة ل .1
 .األساسإعداد برنامج محوسب لتنمیة مهارات تجوید القرآن الكریم لدى طلبة العاشر  .2

دة فـــي تحـــسین مهـــارات فاعلیـــة اســـتخدام تقنیـــات التعلـــیم التربویـــة الجدیـــإجـــراء دراســـة لقیـــاس  .3
  .تجوید القرآن الكریم للمتعلمین في مراحل العمر المختلفة
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  قائمـــــــــــة المراجــــــــــــــــع
 
 .القرآن الكریم .1

أثـر اسـتخدام إسـتراتیجیة الـتعلم التعـاوني فـي . )2006(عبد اللطیـف عبـد القـادر علـي ، أبو بكر .2
ة واالتجــــاه نحـــو مــــادة الـــسیرة النبویــــة لـــدى طالبــــات الدراســـات اإلســــالمیة تنمیـــة الــــسجایا العقلیـــ

 .70_ 34، 53العدد، مصر _ مجلة القراءة والمعرفة. بكلیات التربیة في سلطنة عمان
تدریس تجارب العلـوم فـي ضـوء اسـتراتیجیات التـدریس ). 2007(حمدان صبحي ، أبو جاللة .3

 .مكتبة الفالح): مصر( القاهرة.المعاصرة
  . دار المقداد: غزة. 3ط، التبیان في علوم القرآن). 2002(إبراهیم محمود ، بو جلمبوأ .4
   .دار الیازوري: )األردن( عمان .المدخل إلى علم النفس العام ).2006 (مروان، أبو حویج .5

ـــال.)2010( حلـــس، داود درویـــشو محمـــد ســـلیمان ،أبـــو شـــقیر .6 ـــدریس الفع غـــزة .  مهـــارات الت
 . مكتبة آفاق):فلسطین(

أثر اسـتخدام الـسرد التحلیلـي للقـصة القرآنیـة علـي تنمیـة ). 2009(أماني صـالح ، أبو شماله .7
ــاني عــشر ــات الــصف الث ــدى طالب ــم القــصة ل رســالة . التفكیــر االســتنتاجي واالتجــاه نحــو تعل

 . غزة _ الجامعة اإلسالمیة، كلیة التربیة، ماجستیر غیر منشورة

 .البحـــث العلمـــي فـــي العلـــوم النفـــسیة والتربویـــة منـــاهج ).1998(رجـــاء محمـــود ، بـــو عـــالمأ .8
 .دار النشر للجامعات): مصر(القاهرة

كلیـــة التربیـــة ): األردن( عمـــان .مبـــادئ القیـــاس والنفـــسي والتربـــوي) 1982(ســـبع ، أبـــو لبـــدة .9
 .   بالجامعة األردنیة

ــــدین ، أبــــو ناهیــــة .10 ــــاهرة). 1994(صــــالح ال مكتبــــة األنجلــــو ): مــــصر (.القیــــاس التربــــوي الق
 .صریةالم

كمـــال یوســــف :  تحقیــــق.المــــصنف فــــي األحادیـــث واآلثــــار). ه1409(أبــــو بكـــر ، أبـــي شـــیبة .11
 .مكتبة الرشد): السعودیة(الریاض، الحوت

مستوى التنور اللغوي وعالقته باالتجاه نحو اللغة العربیـة لـدى ). 2009(رندة شـحادة ، سلیما .12
، كلیـة التربیــة ، منــشورة رسـالة ماجــستیر غیـر.طالبـات الــصف الحـادي عــشر فــي محافظـة غــزة

 .غزة _ الجامعة اإلسالمیة

): فلـــسطین(غـــزة. 2 ط،أدواتـــه، مناهجـــه، البحـــث التربـــوي عناصـــره). 1997(احـــسان ، األغــا .13
  .مطبعة الرنتیسي

دار ): األردن(عمــان.  تعلــیم األطفــال المهــارات القرائیــة والكتابیــة).2002(عبــد الفتــاح ، البجــة .14
 . الفكر
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الجامع المسند الصحیح المختصر من أمـور رسـول  ).هـ1422( عیلمحمد بن إسما، البخاري .15
 . دار طوق النجاة:محمد زهیر، الناصر): تحقیق. (اهللا صلى اهللا علیه وسلم وسننه وأیامه

فعالیــة برنــامج تــدریبي قــائم علــي إســتراتیجیة القــصة فــي . )2010(علــي أحمــد غالــب ، البركــات .16
مجلـة جامعـة أم . صف الثالث األسـاس واتجاهـاتهم نحـوهتنمیة االستیعاب القرائي لدى تالمیذ ال

 .451_ 391، 1العدد، 2المجلد، السعودیة_ القرى للعلوم التربویة والنفسیة

تقـویم أداء طلبـة المرحلـة الثانویـة فـي تـالوة القـرآن الكـریم فـي ). 2004( خالد داحش، البناء .17
 .رسالة ماجستیر غیر منشورة الیمن، ضوء أحكام التجوید

دائــرة المعــارف  ):الهنــد(حیــدر آبــاد . الــسنن الكبــرى للبیهقــي.)1923(أبــو بكــر أحمــد ، یهقــيالب .18
  . النظامیة

. محمــد فــؤاد،  عبــد البــاقي:تحقیــق. 2ط ، ســنن الترمــذي.)1975( الترمــذي، محمــد بــن عیــسى .19
 .شركة مصطفى البابي الحلبي:مصر 

حقــوق ): األردن( عمــان.امــةطرائــق التــدریس والتــدریب الع  ).1996(جامعـة القــدس المفتوحــة  .20
 .النشر محفوظة

حقــــوق النـــــشر ): األردن( عمــــان.طرائـــــق تــــدریس خاصـــــة) 1999(جامعــــة القــــدس المفتوحــــة  .21
 .محفوظة

حقــوق ): األردن( عمــان.أســالیب تــدریس التربیــة اإلســالمیة) 2003(جامعــة القــدس المفتوحــة  .22
 .النشر محفوظة

 .حقوق النشر محفوظة): األردن(مان ع.تصمیم التدریس.  )2007(جامعة القدس المفتوحة  .23
حقــــوق النــــشر ): األردن(عمــــان . منــــاهج البحــــث العلمــــي). 2007(وحــــة جامعـــة القــــدس المفت .24

 .محفوظة

ـــیم والـــتعلم. )2011(جامعـــة القـــدس المفتوحـــة  .25 ): األردن(عمـــان  .القیـــاس والتقـــویم فـــي التعل
 .حقوق الطبع محفوظة

 الدراســـات اإلســـالمیة لمهـــارات تـــدریس  درجـــة ممارســـة مدرســـي.)2007(ماجـــد زكـــي ، الجـــالد .26
، البحــــرین _  مجلــــة العلــــوم التربویــــة.الـــتالوة فــــي شـــبكة جامعــــة عجمـــان للعلــــوم والتكنولوجیـــا

  .36_ 13، 2العدد، 8المجلد

 .األسس النظریـة واألسـالیب العملیـة: تدریس التربیة اإلسالمیة). 2004 (مازن زكي، الجالد .27
 .  دار المسیرة): األردن(عمان 

 . مكتبة آفاق):فلسطین(غزة. 4 ط،المغني في حكم التجوید .)2004 (عبد الرحمن ،جملال .28

فــي الفكــر اإلســالمي " اإلتقــان"إدارة الجــودة الــشاملة ). 2005(عبــد الــرحمن إبــراهیم ، الجـویبر .29
 .مطابع الرشید: المدینة المنورة.والمعاصر
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دار البـشائر ): لبنـان(بیـروت. بغیة المرید مـن أحكـام التجویـد. )2001(مهدي محمـد ، الحرازي .30
 . اإلسالمیة

 فاعلیة برنامج قائم على مقاصد الـشریعة اإلسـالمیة فـي تنمیـة فهـم .)2010(ثناء محمد ، حسن .31
بعض قضایا المستحدثات البیولوجیة والتفكیر الناقد واالتجاهات نحو تلك القـضایا لـدى طالبـات 

ــسانیة  .ألزهــر جامعــة ا–شــعبة التربیــة بكلیــة الدراســات اإلنــسانیة  التربیــة بكلیــة الدراســات اإلن
 .300_ 244، 161العدد، مصر_ )دراسات في المناهج وطرق التدریس(

): مـــصر(القـــاهرة . 11ط، أصـــول البحـــث االجتمـــاعي. )1990(عبـــد الباســـط محمـــد ، حـــسن .32
 .مكتبة وهبة

ن قیاس مـدى تمكـن طـالب كلیـة التربیـة قـسم اللغـة العربیـة مـ). 1989(عمران حسن ، حسن .33
جامعــة ، كلیــة التربیـة،  رســالة ماجـستیر غیــر منـشورة.فهـم واســتخدام أدوات الــربط الالزمـة لهــم

 .القاهرة _ أسیوط 

 . مكتبة الفالح.طرق التدریس العامة). 2000( منیر والعنیزي، یوسف الحصري، علي .34
ــد ).د ت ( الــسمیعأحمــد محمــود عبــد، الحفیــان .35 ــد فــي اإلتقــان والتجوی ): نلبنــا(بیــروت . التجدی

 .دار الكتب العلمیة

 دراسة تقویمیـة األخطـاء الكتابیـة الـشائعة لـدى تالمـذة الـصف ).2003( داود درویـش، حلس .36
   .السودان_ جامعة الخرطوم، رسالة دكتوراه غیر منشورة .األساسالسادس 

فاعلیـة اسـتخدام المـصحف الملـون كوسـیط تعلیمـي فـي تعلـم أحكـام ). 2006 (حماد، شـریف .37
كلیـة التربیـة،  ،رسـالة ماجـستیر غیـر منـشورة. جویـد لـدى الدارسـین ببرنـامج التربیـةالـتالوة والت

 .غزة_ جامعة القدس المفتوحة
مدى تـضمن محتـوى التربیـة اإلسـالمیة للمرحلـة الثانویـة لقـضایا ). 2011(هیام أحمد ، حمد .38

 . ةغز_  الجامعة اإلسالمیة،كلیة التربیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، فقه الواقع 
  .دار وائل): األردن(عمان .أسالیب تدریس الریاضیات). 2005(، فتحي خلیل حمدان .39
 اتجاهـات معلمـي ورؤسـاء أقـسام التربیـة .)2006(سالم سـعد ، جاسم محمد والهاجري، الحمدان .40

اإلسالمیة للمرحلة الثانویة بدولـة الكویـت نحـو الـدورات التدریبیـة المقامـة للمعلمـین أثنـاء الخدمـة 
  .26_ 5، 25 العدد،الجزائر _ مجلة العلوم اإلنسانیة. حاتهم لتطویرهاومقتر

): األردن(عمـان. 2ط، المیـسر المفیـد فـي علـم التجویـد .)2004(عبد اهللا عبـد القـادر ، حیلوز .41
 .المكتبة الوطنیة

  .وزارة التربیة والتعلیم): فلسطین(غزة ). 1997(الخطوط العریضة لمنهاج التربیة اإلسالمیة  .42
طرائـــق تـــدریس التربیـــة اإلســـالمیة ). 2003(یحیـــى إســـماعیل ، ناصـــر أحمـــد وعیـــد، الـــدةالخو .43

 .مكتبة الفالح): األردن( عمان.وأسالیبها وتطبیقاتها العملیة
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 .أســــالیب تــــدریس االجتماعیــــات). 2001(إبــــراهیم یاســــین ، مرشــــد محمــــود والخطیــــب، دبـــور .44
 . مطبعة األرز): األردن(عمان

 . دار الشروق.ًالنظریة في التدریس وترجمتها عملیا. )2000(دورزة ، أفنان نظیر  .45
ــة البیــان. االتجاهــات تكوینهــا ومكوناتهــا .)2001(محمــد عــودة ، الــذبیاني .46 العــدد ، لنــدن _ مجل

162 ،129-134.  

 العالقة بین طریقة التدریس ونوع األخطـاء المفاهیمیـة لـدى تالمیـذ .)2006(محمد رجا ، ربابعة .47
مجلـة جامعـة أم القـرى للعلـوم التربویـة . ثنـاء تعلمهـم أحكـام التجویـد أاألسـاسالصف الخامس 

 .293_ 254، 2العدد، 18المجلد، السعودیة_ واالجتماعیة واإلنسانیة

فاعلیة برنامج محوسب في تنمیـة مهـارات الـتالوة لـدى الـصف . )2009(الرقب، أكرم محمد  .48
 غزة_ لجامعة اإلسالمیةا، كلیة التربیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة. الحادي عشر

دار ): فلـــسطین(غـــزة. المنهـــاج التربـــوي مـــن منظـــور إســـالمي). 2002(محمـــد هاشـــم ، ریـــان .49
 .الیقین

. طــرق وأســالیب التــدریس العامـــة.  )2005(الزعــانین، جمــال ومطــر، ماجــد ونــشوان، تیــسیر .50
 .مكتبة الطالب الجامعي): فلسطین(غزة

): فلــسطین(غــزة، )2ط( ،س اللغــة العربیــةالمرشــد فــي تــدری) . 1999 ( زقــوت، محمــد شــحادة .51
  .مكتبة األمل

دار ): مــصر( القــاهرة. البیــان الــسدید فــي أحكــام القــراءة والتجویــد). 2005(صــفوت ، الزینــي .52
 .الحدیث

 أثــر اســتخدام برنــامج للتفكیــر ضــمن مــنهج .)2010(ثــامر فهــد ، معیــوف والمطیــري، الــسبیعي .53
، مـصر_ مجلة القراءة والمعرفـة. جاهات نحو المـادةالتربیة اإلسالمیة في تنمیة التحصیل واالت

 .255_ 222، 99العدد

ْالسجـــستاني أبـــو داود ســـلیمان .54 ِ ـــي داود ).د ت( ِّ محمـــد محیـــي ، عبـــد الحمیـــد:  تحقیـــق.ســـنن أب
 .المكتبة العصریة): بیروت ( صیدا.الدین

ــة المعاصــرة).د ت(عرفــات عبــد العزیــز ، ســلیمان .55 مكتبــة : )مــصر(القــاهرة.  االتجاهــات التربوی
 .األنجلو المصریة

مفــاهیم ومــصطلحات فــي العلــوم ). 2008(عبــد الــسالم موســى ، العــدیلينــواف أحمــد و، ســمارة .56
 .دار المسیرة): األردن(عمان. التربویة

 تـــالوة وحفـــظ القـــرآن الكـــریم لـــدى طـــالب .)2008(جـــوهرة عبـــد اهللا ، فهـــد والمحیالنـــي، ســـماوي .57
ـــة االبتدائیـــة بمـــدارس محافظـــة الجهـــ ـــة الكویـــت المرحل ـــة. راء فـــي دول ـــراءة والمعرف ـــة الق _ مجل

 .46_ 14، 74العدد، مصر
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تقــــویم أداء تالمیــــذ المرحلــــة اإلعدادیــــة فــــي ضــــوء . )2006(ســــید محمــــد الــــسید علــــي ، ســــنجي .58
ــــد القــــرآن الكــــریم ــــة. المــــستویات المعیاریــــة لتجوی ــــة كلیــــة التربی ، مــــصر_ )معــــة بنهــــاجا( مجل

 . 291_ 259، 67العدد، 16المجلد

ـــوم القـــرآن. )2001(عبـــد القیـــوم عبـــد الغفـــور، يالـــسند .59 مكـــة المكرمـــة . 2 ط،صـــفحات فـــي عل
 . المكتبة االمدادیة): السعودیة(

 العوامـــل المـــؤثرة فـــي ضـــعف تـــالوة القـــرآن الكـــریم .)2006(عبـــد المحـــسن بـــن ســـیف ، الـــسیف .60
 وطـرق دراسـات فـي المنـاهج .لطالب قسم الثقافة اإلسالمیة بكلیة التربیة بجامعـة الملـك سـعود

  .160_ 114، 117العدد، مصر_ التدریس

مكتبــة اآلداب : كلیــة اآلداب بجامعــة فــؤاد األول .االنتبــاه اإلرادي). د ت(أبــو مــدین ، الــشافعي .61
 .  بالجمامیز

): لبنـان(بیـروت. زاد القـارئ والمقـرئ فـي الـسفر .)2001(أحمد محمـود عبـد الـسمیع ، الشافعي .62
 .دار الكتب العلمیة

فاعلیة برنامج تدریبي مقترح في تنمیة بعـض المهـارات التدریـسیة . )2006(د زین محم، شحاته .63
 . 173_ 122، 57العدد ، مصر _ مجلة القراءة والمعرفة. لدى معلمي القرآن الكریم

جمعیـة ): األردن(عمـان. 5 ط، المنیر في أحكام التجویـد).1991(أحمد خالد وآخـرون ، شكري .64
 .المحافظة على القرآن الكریم

فاعلیـــة إســـتراتیجیة . )2008(خـــضرة ســـالم ، خ، بـــسیوني إســـماعیل بـــسیوني وعبـــد الحمیـــدالـــشی .65
مقترحة لتدریس أحكام التجوید في التحصیل وتالوة القـرآن الكـریم ومهـارات القـراءة الجهریـة لـدى 

منــاهج التعلــیم والهویــة ( المــؤتمر العلمــي العــشرین. تالمیــذ الــصف األول اإلعــدادي األزهــري
  .364_ 276، 1مجلد، رمص_ الثقافیة

 . دار الفكر):وریاس(دمشق. 3ط، كیف تقرأ القرآن). 2001(محمد أبو الفرج ، صادق .66

حقـوق الطبـع ): فلـسطین(غـزة. 3ط، الجدید في علم التجویـد ).2010(صابر بن محمـد ، أحمد .67
 .محفوظة

 الـتالوة أثر طریقة التعلم بمساعدة الحاسوب فـي إتقـان أحكـام. )2003 (تیسر عبد اهللا، صبحي .68
 .124_ 89، 4العدد، قطر_ مجلة العلوم التربویة. والتجوید لدى الطلبة الموهوبین

 فاعلیـــة برنـــامج مقتـــرح لتنمیـــة الـــوعي الـــصوتي ).2007 (مـــصطفى عبـــد اهللا إبـــراهیم، طنطــاوي .69
صـعوبات تعلــم القـراءة بــین ( المـؤتمر العلمــي الـسابع  .بأحكـام الـتالوة لـدى الطــالب المعلمـین

 .240_ 134، 1المجلد، مصر_ )التشخیص والعالج الوقایة و

دار :  الكویـت. موسوعة علم النفس والتحلیـل النفـسي).1993(فرج عبد القادر وآخـرون ، طه .70
 .سعاد الصباح
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 فاعلیــة اســتخدام إســتراتیجیة تــدریس األقــران علــى تنمیــة ).2007(فــؤاد عبــد اهللا ، عبــد الحــافظ .71
مجلـــة  .لـــدى الطـــالب المعلمـــین شـــعبة اللغـــة العربیـــةبعـــض مهـــارات التجویـــد وبقـــاء أثـــر الـــتعلم 

 .102_ 74، 68العدد ، مصر_ القراءة والمعرفة

 فاعلیـــة تـــصور مـــستقبلي الدوار معلمـــات اللغـــة العربیـــة .)2010(أمـــاني حلمـــي ، عبـــد الحمیـــد .72
ًبالمملكــــة العربیــــة الــــسعودیة طبقــــا لمعــــاییر الجــــودة الــــشاملة والوقــــوف علــــي اتجاهــــاتهن نحــــو 

 .  209_ 124، 157العدد، مصر_  دراسات في المناهج وطرق التدریس. تطبیقها

دراســـة تقویمیـــة ألداء تالمیـــذ المعهـــد الـــدیني . )1994(  عبـــد الحمیـــد عبـــد اهللا، میـــدعبـــد الح .73
 .مصر، 34العدد، 11س،  التربیة المعاصرة،بالبحرین في أحكام تالوة القرآن الكریم

مــــدى إتقــــان معلمــــي ومعلمــــات التربیــــة . )1990(حــــسین، عبــــد الــــرحمن وبنــــي خالــــد، عبــــد اهللا .74
أبحــاث الیرمــوك  ،اإلســالمیة فــي المرحلــة الثانویــة فــي محافظــة المفــرق تقــویم األداء فــي الــتالوة

 .144_ 117 ، 4العدد، 7المجلد، األردن_ للعلوم اإلنسانیة واالجتماعیة

ــــد اهللا .75 ــــي أحكــــام تــــالوة الكتــــاب ا). 1989(محمــــد محمــــود ، عب . لمبــــینروضــــة الــــذاكرین ف
 .دار الكتب العلمیة): لبنان(بیروت

تــــــدریس الدراســــــات . )2006(محمــــــد أحمــــــد ، منــــــصور أحمــــــد وعبــــــد الباســــــط، عبــــــد المــــــنعم .76
 . مكتبة األنجلو المصریة:  مصر.االجتماعیة

أثـر اسـتخدام إسـتراتیجیة إتقـان الـتعلم علـى تحـصیل . )2001(جمـال الـدین توفیـق ، عبد الهادي .77
مجلـــة .  االتجـــاه نحـــو مـــادة العلـــوم لتالمیـــذ الـــصف الـــسادس االبتـــدائيالمفـــاهیم العلمیـــة وتنمیـــة

 .173_ 122، 57العدد  ،4المجلد ، مصر _ التربیة

): األردن(عمـان . التقـویم الـواقعي فـي العملیـة التدریـسیة). 2010(محمـد مـصطفى ، العبسي .78
 .دار المسیرة

 )فلسطین(غزة. 2 ط، المعلم في أحكام التجوید).1995(عبد السمیع خمیس ، العرابید .79

 ،التدریس الصفي بالـذكاوات المتعـددة ).2004(عفانة، عزو إسماعیل والخزندار، نائلة نجیب  .80
 .مكتبة آفاق): فلسطین(غزة

 غـزة . "اإلحـصاء الوصـفي: الجـزء األول" اإلحصاء التربـوي ). 1997 (عزو إسـماعیل، عفانه .81
 .  مكتبة المقداد): فلسطین(

أخطــاء شــائعة فــي تــصامیم البحــوث التربویــة لــدى طلبــة ). 1999(عــزو إســماعیل ، عفانــه .82
، مــصر_دراســات فــي المنــاهج وطرائــق التــدریس ، الدراســات العلیــا فــي الجامعــات الفلــسطینیة

 .57العدد ، كلیة التربیة جامعة عین شمس

 .دار المسیرة): األردن( عمان.التربیة العلمیة وتدریس العلوم ) .2003(، محمد السید علي .83
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األكادیمیـــة ): مـــصر( المهندســـین. المفیـــد فـــي علـــم التجویـــد. )2007(حمـــدي بخیـــت ، عمــران .84
 .الحدیثة للكتاب الجامعي

دار : عمـان. 5ط، الـسلوك التنظیمـي فـي منظمـات األعمـال). 2010(محمود سلمان ، العمیان .85
 .وائل للنشر

 .یقاتها العملیـةالتربیة اإلسالمیة واستراتیجیات تدریسها وتطب). 2010(ولید رفیـق ، العیاصرة .86
 . دار المسیرة): األردن(عمان 

.  األداء_ التـــــدریب _ الكفایـــــات التدریـــــسیة المفهـــــوم  ).2003(ســـــهیلة محـــــسن ، الفـــــتالوي .87
 .دار الشروق): األردن(عمان

فاعلیة برنامج مقترح قـائم علـى التعلـیم اإللكترونـي فـي تنمیـة ). 2008(عبد الكـریم ، فرج اهللا .88
رســـالة . لـــدى طلبـــة ذوي التخصـــصات األدبیـــة بجامعـــة األقـــصىمهــارات اإلحـــصاء الوصـــفي 

 . البرنامج المشترك بین جامعة األقصى وكلیة البنات بجامعة عین شمس، دكتوراه غیر منشورة

 .مكتبة األنجلو المصریة): مصر( القاهرة. 6ط، القیاس النفسي ).2007(صفوت ، فرج .89

كــریم لــدى طلبــة الجامعــات الفلــسطینیة واقــع تجویــد القــرآن ال. )2005 (محمــد یحیــي، فروانــه .90
جامعـــة األقـــصى (كلیـــة التربیـــة ، رســـالة دكتـــوراه غیـــر منـــشورة. بغـــزة وتـــصور مقتـــرح لتحـــسینه

  . غزة _ )وجامعة عین شمس
 .مكتبة مصر: مصر. سیكولوجیة التعلم). د ت(مصطفى ، يمفه .91

، محمــد فــؤاد، لبــاقيعبــد ا:  تحقیــق.ســنن ابــن ماجــه ).د ت(  ابــن ماجــة أبــو عبــد اهللا،القزوینــي .92
 .دار إحیاء الكتب العربیة

 .دار الشروق): األردن(عمان. سیكولوجیة التدریس. )2001( نایفه، یوسف وقطامي، قطامي .93

دار ): األردن( عمـــان . طــرق تـدریس الدراســات االجتماعیــة). 2007(محمـد إبـراهیم ، قطـاوي .94
 . الفكر 

 ).األردن(عمانحوسبة التقویم الصفي . )2009(غسان یوسف ، قطیط .95

دار ): األردن(اربـد. علـم الـنفس العلـم .)1999 (صالح حسن، الداهريوهیب مجید و، لكبیسيا .96
 .الكندي

مؤسـسة شـباب ): مـصر(  اإلسـكندریة.أساسیات في علـم الـنفس العـام ).2006 (طـارق، كمال .97
 .الناشر

كتـــاب  دار ال: العـــین.مـــدخل إلـــى طرائـــق التـــدریس. ) 2001(كویـــدان، عبـــد الوهـــاب عـــوض  .98
 .الجامعي
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 أثــر التــدریس الخــصوصي باســتخدام الحاســب اآللــي فــي تنمیــة .)2007(ســعید عبــد اهللا ، الفــي .99
دراسـات فـي  .الكفاءة اللغویة لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة وتنمیة اتجاهـاتهم نحـو اللغـة العربیـة

 .64_ 14، 125العدد، مصر_  المناهج وطرق التدریس

التقـــــویم التكـــــویني وأثـــــره علـــــى تنمیـــــة . )2003(حمـــــد بلیـــــه ، فهـــــد خلـــــف والعجمـــــي، اللمیـــــع .100
التحــصیل الدراســي وعــالج بعــض صــعوبات الـــتعلم األكادیمیــة فــي مقــرر تــالوة وتجویــد القـــرآن 

، مـصر _ دراسـات فـي المنـاهج وطـرق التـدریس ،الكریم بمدارس ثانویة المقرات بدولة الكویت
 .  147_ 112، 89العدد

 أنماط السلوك الشخـصي لـدى تالمیـذ ).2009(د اهللا بن محمد عبد الرحمن بن عب، المالكي .101
الـــصفوف العلیـــا مـــن المرحلـــة االبتدائیـــة فـــي مـــواد التربیـــة اإلســـالمیة وعالقتـــه باتجاهـــاتهم نحـــو 

ــاهج واإلشــراف التربــوي .أســالیب التــدریس لــدى معلمــیهم ، الــسعودیة_ مجلــة دراســات فــي المن
 .126_ 58، 2العدد، 1المجلد

 مقیـــاس اتجاهـــات الطـــالب نحـــو ).2007( الـــرحمن بـــن عبـــد اهللا بـــن محمـــد المـــالكي، عبـــد .102
مجلـة . استراتیجیات تدریس الثقافة اإلسالمیة في كلیات المعلمین في المملكـة العربیـة الـسعودیة

 .84_ 38، 1العدد، 7المجلد، السعودیة_ )العلوم التربویة(كلیات المعلمین

 . دار القلم: الكویت .عربیة للمرحلة االبتدائیةتدریس اللغة ال ).د ت(صالح الدین ، مجاور .103

 .تـــدریس اللغـــة العربیـــة فـــي المرحلـــة الثانویـــة). 2000(محمـــد صـــالح الـــدین ، مجـــاور .104
  . دار الفكر العربي): مصر(القاهرة

ـــــة اإلســـــالمیة أصـــــوله وتطبیقاتـــــه). 2002(علـــــي أحمـــــد ، مـــــدكور .105  .2ط، مـــــنهج التربی
 . مكتبة الفالح): الكویت(حولي

 .طرائــــــق التــــــدریس العامــــــة) . 2005(محمــــــد محمــــــود ، فیــــــق أحمــــــد والحیلــــــةتو، مرعــــــي .106
 .دار المسیرة): األردن(عمان

 .       دار صادر:  بیروت. لسان العرب).د ت(ابن منظور اإلفریقي ، المصري .107

االتجاهـات نحــو العمـل وعالقتهـا بالدافعیـة لــدى ). 2003(عبـد الـرحمن محمـود ، المـصري .108
، رسـالة ماجـستیر غیـر منـشورة . طـاع غـزة فـي ضـوء نظریـه ماسـلومدراء العموم بمحافظات ق

 .البرنامج المشترك بین جامعة  األقصى وجامعة عین شمس 
فـي تنمیـة مهـارة التجویـد " بالوسائل المتعددة " أثر برنامج . )2004(یوسف خلیـل ، مطر .109

كلیـة  ، منـشورة رسـالة ماجـستیر غیـر.لدى طلبة مركـز القـرآن الكـریم بالجامعـة اإلسـالمیة بغـزة
 .غزة_ الجامعة اإلسالمیة، التربیة

): مـصر(اإلسـكندریة. 12ط، الملخص المفید في علم التجوید .)2007(محمد أحمد ، معبد .110
 .دار السالم
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): األردن(عمـان . القیاس والتقـویم فـي التربیـة وعلـم الـنفس). 2000( سامي محمد، ملحم .111
 .دار المسیرة

 .دار المسیرة ): األردن(عمان. جیة التعلم والتعلیمسیكولو). 2001(سامي محمد ، ملحم .112

دار ): األردن(عمـــان . 3ط، الوســـیط فـــي أحكـــام التجویـــد. )2006 (محمـــد خالـــد، منـــصور .113
  . المناهج للنشر والتوزیع

 .قطر، لطائف البیان في أحكام وعلوم القرآن. )د ت (صابر غانم، المنكوت .114

، حـسین سـلیم أسـد:  تحقیـق.د أبـي یعلـى مـسن).1984(أبو یعلى أحمد بن علي ، الموصلي .115
 .دار المأمون للتراث): سوریا(دمشق

المــسند الــصحیح المختــصر بنقــل العــدل عــن العــدل  ).د ت(الحجــاجمــسلم بــن ، النیــسابوري .116
دار إحیــاء : بیــروت. محمــد فــؤاد، عبــد البــاقي: تحقیــق. إلــى رســول اهللا صــلى اهللا علیــه وســلم

 .التراث العربي

 مـــستوى طلبـــة قـــسم اللغـــة العربیـــة بجامعـــة آل البیـــت فـــي .)2009(د ســـامي محمـــ، الهزایمـــة .117
، البحــرین_ مجلــة العلــوم التربویــة والنفــسیة .مهــارات اللغــة العربیــة وعالقتــه باتجاهــاتهم نحوهــا

 .216_ 197، 3العدد، 10المجلد

 .التربیـة الدینیـة اإلسـالمیة بـین األصـالة والمعاصـرة). 1999(فتحي علي وآخرون ، ونسی .118
 .عالم الكتب): مصر(هرة القا
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  المالحق
v قبل التحكیم (األساس االختبار التحصیلي ألحكام تجوید القرآن الكریم للصف العاشر(.  

v بعد التحكیم (األساس االختبار التحصیلي ألحكام تجوید القرآن الكریم للصف العاشر(.  

vقبل التحكیم( بطاقة المالحظة لألداء الشفهي لمهارات تجوید القرآن الكریم(.  

vبعد التحكیم( بطاقة المالحظة لألداء الشفهي لمهارات تجوید القرآن الكریم(.  

v السادة المحكمین لالختبار التحصیلي إلحكام تجوید القرآن الكریم وبطاقة المالحظة لألداء 
  .رآن الكریمالشفهي لمهارات تجوید الق

vقائمة باآلیات القرآنیة الممثلة لألداء الشفهي لمهارات تجوید القرآن الكریم .  

vالسادة أعضاء لجنة المالحظة لألداء الشفهي لمهارات تجوید القرآن الكریم .  

v قبل التحكیم(األساس مقیاس االتجاه نحو تجوید القرآن الكریم لدى طلبة الصف العاشر.(  

vبعد التحكیم(األساسه نحو تجوید القرآن الكریم لدى طلبة الصف العاشر  مقیاس االتجا(.  

vالسادة المحكمین لمقیاس االتجاه نحو تجوید القرآن الكریم .  

vتصریح بتسهیل مهمة الباحث من الجامعة .  

vتصریح بتسهیل مهمة الباحث من الوزارة .  
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  )1(ملحق رقم 

  بسم ا الرمحن الرحيم

  

– 
 
 
 

 
  اختبار تحصیلي للتحكیم/ الموضوع

  حفظه اهللا ورعاه ،،،...................................... األخ الدكتور 
  .السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته

  .ج وطرائق التدریسیقوم الباحث بإجراء دراسة لنیل درجة الماجستیر في المناه
 وعالقتــه األســاسمــستوى إتقــان مهــارات تجویــد القــرآن الكــریم لــدى طلبــة الــصف العاشــر : بعنـوان

  .باتجاهاتهم نحوها
ًوقد أعد الباحث لهذا الغـرض اختبـارا تحـصیلیا ًسـؤاال مـن نـوع اختیـار مـن ) 52(ًمكونـا مـن ، ً

والنـون والمـیم ، والمـیم الـساكنة، نة والتنـوینویتـضمن مهـارات النـون الـساك، ًمتعدد متبوعا بأربعة أبدال
والمتمـاثالن ، ومخـارج الحـروف وصـفاتها، و عالمـات الوقـف، والمـدود، والتفخیم والترقیق، المشددتین

  .والتقاء الساكنین، والمتجانسان والمتقاربان
  :يٕوعلیه فإن الباحث یرجو من سیادتكم االطالع على أسئلة االختبار واعطاء رأیكم فیما یل

  . تحدید انتماء األسئلة للمجال التي تندرج فیه .1
ًصحة األسئلة واألبدال لغویا وعلمیا .2 ً. 

 .هل األبدال جیدة ومناسبة  .3

 . هل تم تغطیة المهارات لجمیع المجاالت  .4

 .مفتاح اإلجابة مرفق في أخر االختبار .5

  ًشاكرا لكم حسن تعاونكم
  
  فتحي حماد أبو موسي/                 الباحث                                              

   غزة –                                                               الجامعة اإلسالمیة
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  االختبار التحصیلي
  ة /عزیزي الطالب

مستوى إتقان مهارات تجوید القرآن الكـریم لـدى : یقوم الباحث بعمل دراسة أكادیمیة بعنـوان
  . وعالقته باتجاهاتهم نحوهااألساسف العاشر طلبة الص

ًســـؤاال متبوعـــا بأربعــــة إجابـــات منهـــا واحـــدة فقـــط هـــي اإلجابــــة ) 52(یتـــضمن هـــذا االختبـــار ً
  .الصحیحة

على االختیـار الـذي یمثـل اإلجابـة الـصحیحة علـى ورقـة اإلجابـة  ) X( المطلوب منك وضع عالمة 
  . المرفقة

ولـن تـستخدم إال ألغـراض البحـث ، ود بهـا سـتعامل بـسریة تامـةًعلما بـأن جمیـع المعلومـات التـي سـنز
  .العلمي فقط

  .عدد حروف اإلدغام الشفهي : مثال
  . خمسة أحرف-د  . أربعة أحرف-ج  .  ثالثة أحرف-ب    . حرف واحد-أ

لـــذلك فإنـــك تنقـــل إلـــى ورقـــة اإلجابـــة المرفقـــة وتبحـــث عـــن رقـــم الـــسؤال ) أ ( اإلجابــة الـــصحیحة هـــي 
  ).أ ( على اختیار  ) X( وتضع عالمة 

 البدائـــــــــل الرقم
 د ج ب أ 
 X     

  
  ................................ة /اسم الطالب

  .......................................الصف 
  ................................اسم المدرسة 

  
  :تعلیمات هامة

  .الرجاء عدم الكتابة على ورقة األسئلة .1
  ......................الختبار زمن ا .2
 .الرجاء اإلجابة عن جمیع أسئلة االختبار .3

  
  شاكرین لكم حسن تعاونكم معنا  
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  حكام تجوید القرآن الكریمأل  التحصیليختبارالمفتاح إجابة ا
    البدائـــل  البدائـــل

  د  ج  ب  أ  الرقم
  

  د  ج  ب  أ  الرقم
1      X   27       X  
2    X      28      X   
3        X 29    X     
4  X        30    X     
5        X 31  X      
6      X    32      X   
7    X      33        X 
8      X    34  X       
9        X 35      X   
10        X  36  X       
11  X        37    X     
12        X 38  X       
13    X      39      X   
14      X    40      X   
15  X       41        X 
16      X   42    X     
17  X       43    X     
18       X 44  X       
19    X     45        X 
20        X 46      X   
21        X 47  X       
22      X   48    X     
23      X   49  X       
24    X     50        X 
25  X        

  

51  X       
26    X       52      X   
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االختبار التحصیلي للتعرف على مستوى إتقان أحكام تجوید القرآن الكریم لدى طلبة الصف 
  األساس العاشر

  :حكم النون الساكنة والتنوین: ًأوال
  :للنون الساكنة والتنوین أحكام هي .1

 .ثالثة أحكام. ب.                   حكم واحد. أ
  .خمسة أحكام. د.                 أربعة أحكام. ج

 :حروف اإلدغام بغیر غنة .2

  .الالم والراء. ب.                   الالم والیاء.أ
  .الالم والنون. د.                 باءالالم وال. ج

﴿: قال تعالى .3              ﴾)  7: الزلزلة.( 

(حكم التالوة في    ( هو :  

  .إخفاء. ب.                       إظهار. أ
  .إدغام. د.                       إقالب. ج

﴿ : قال تعالى .4                ﴾) 18:المزمل.( 

  (: حكم التالوة في   (هو:  

 .إقالب. إخفاء                       ب  . أ

  .إظهار. د.                      إدغام.  ج

   ﴿:قال تعالى .5         ﴾) 92: مریم.(  

(حكم التالوة في    ( هو:  

 .إظهار. إدغام                         ب. أ

 .إقالب. إخفاء                         د. ج

  :حكم المیم الساكنة: ًثانیا
  :سبب اإلدغام الشفوي هو التماثل بین .6

  .الباء والباء. ب.                  الواو والواو. أ
  .الیاء والیاء.            د.       المیم والمیم. ج
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 ﴿ :قال تعالى .7                      ﴾) 12:الملك( 

  (حكم التالوة في      ( هو:  

 .إخفاء شفوي. ب.                     إدغام شفوي. أ

  .إظهار حقیقي.          د.           إظهار شفوي. ج
  : سبب اإلخفاء الشفوي هو التجانس بین.8

  الیاء والباء. المیم والباء   د. النون والباء      ج. المیم والنون         ب. أ
  ﴿: قال تعالى. 9                        ﴾   

(حكم التالوة في ). 17:  القلم(       (هو:     

 .                     إخفاء شفوي. ب.                  إظهار حقیقي  . أ

 .                                  إظهار شفوي. د.                    إدغام شفوي. ج    

  :أحكام النون والمیم المشددتین: ًثالثا
  :الحرف المشدد هو.10
  .حرفان غیر متماثالن ساكن ومتحرك. ب.                         حرفان ساكنان. أ     
  .حرفان متماثالن ساكن ومتحرك. د.        حرفان متماثالن متحرك وساكن. ج    

 :الغنة تكون بمقدار.11
  .     أربع حركات. ب.                         حركتان.أ

 .ست حركات. د.                  حركاتخمس. ج    

  :التفخیم والترقیق: ًرابعا
  :ًمعنى الترقیق اصطالحا. 12
  .سمن یدخل على صوت الحرف. أ      
  .نحول یدخل على صوت الحرف. ب      
  .سمن یدخل على صوت الحرف فیمتلئ الفم بصداه. ج      
  .هنحول یدخل على صوت الحرف فال یمتلئ الفم بصدا. د      
 ﴿: قال تعالى. 13        ﴾  ) 6: التغابن(   

  :هو)  (حكم لفظ الم الجاللة 

  .       تفخیم. ب.                          ترقیق. أ
  .إقالب.  د.             ًتفخیم وترقیق معا.  ج
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   ﴿: قال تعالى. 14              ﴾ ) 21: األحزاب (  

  :هو)  (حكم لفظ الم الجاللة 

  .       تفخیم. ب.                             إدغام بغنة.أ
  .               ًتفخیم وترقیق معا.  د.                                ترقیق. ج

  ﴿:قال تعالى. 15                     ﴾ )حكم ) 11: الحجرات

 ( الراء في   ( هو:  

  . ترقیق. ب.                                  تفخیم. أ
  .إظهار شفوي. د.                     ًتفخیم وترقیق معا. ج

  :واحدة من الكلمات التالیة فیها الم تعریف شمسیة. 16
  .          الملك. د.                 التواب. ج.               الواحد. ب.               الغفور. أ

  :الوقف: ًخامسا
  : لیس من أقسام الوقف.17

  اإلعراض.      دالممنوع.            جالجائز.              بالالزم. أ  
  :عالمة الوقف الالزم هي. 18

  ).صلى . ( د).          ال . ( ج).          ج  ( .ب).          ـ م. ( أ
﴿: قال تعالى. 19                     ﴾   

  :حكم الوقف بین اآلیتین هو. )5 - 4:الماعون(
  .     وقف ممنوع. ب.                            وقف الزم. أ

  .وقف انتظاري.                        د. وقف اختیاري. ج
﴿: قال تعالى. 20                   ﴾   

  .حكم الوقف في اآلیة هو. ) 76: یس(
  .وقف انتظاري. ب.                          وقف ممنوع. أ

  .  وقف الزم.         د.                وقف اختیاري. ج
  :مخارج الحروف وصفاتها: ًسادسا

  :عدد مخارج الحروف الرئیسة. 21
  .      ثالث مخارج. ب.                          مخرج واحد. أ

  .خمس مخارج. د.                         أربع مخارج. ج
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  :الحروف التي تخرج من الجوف هي. 22
).      ي، و، ا. (ج).            ب، م، و، ف. (       ب).   خ، غ، ح، ع، هـ، ء. (أ
  ). ن، ل، ك، ق، ، ظ، ط، ض، ص، ش، س، ز، ر، ذ، د، ج، ث، ت. ( د

  :حرف الفاء یخرج من. 23
  .الخیشوم. ب.                                              الشفتین. أ

  .ال شيء مما سبق.    د.      بطن الشفة السفلى مع أطراف األسنان العلیا. ج
  :حرف المیم یخرج من. 24

  .                                  الشفتین. ب.                                الجوف. أ
  .                               الخیشوم. د.                        طرف اللسان.  ج

  :من أقصى الحلق مما یلي الصدر یخرج. 25
  .                           الهمزة والخاء.ب.                         لهمزة والهاءا. أ

  .الهمزة والفاء. د.                         الهمزة والباء. ج
  :حرف الحاء یخرج من.  26

  .وسط الحلق. ب.                          أقصى الحلق. أ
  .أقصى الحلق مما یلي الصدر.      د.                      أدنى الحلق. ج

  :تخرج الغنة التي تصاحب النطق في. 27
  .النون والمیم الساكنتین المدغمتین. ب.                النون والمیم المشددتین. أ

  .جمیع ما سبق. د.     النون والمیم الساكنتین المخفاتین.  ج
  :حرف الالم یخرج من. 28

  .وسط اللسان.               ب.           أقصى اللسان. أ
  .طرف اللسان. د.                          حافة اللسان. ج

  :حروف الطاء والدال والتاء تخرج من. 29
  .طرف اللسان مع لثة األسنان العلیا. أ

  .طرف اللسان مع أصول األسنان العلیا. ب
  .طرف اللسان مع ما بین األسنان. ج
  . سنان العلیاطرف اللسان مع أطراف األ. د

  :حرف الجیم یخرج من. 30
  .وسط اللسان. ب.                         أقصى اللسان. أ

  .طرف اللسان. د.                          حافة اللسان. ج
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  :یخرج) مع اللهاه(من أقصى اللسان . 31
  .مدیةالجیم والشین والیاء غیر ال. ب.                        القاف والكاف. أ

  . الظاء والذال والثاء. د.                         الضاد والالم. ج
  :من الصفات التي لها ضد. 32

  .اإلذالق ، االنفتاح ، التكرار ، الرخاوة ، الهمس . أ
  .       اإلطباق ، االستعالء ، االنحراف ، الشدة ، الجهر . ب
  .عالءاالست، الشدة ، الرخاوة ، اإلطباق ، اإلصمات . ج
  .الصفیر، اإلذالق ، الهمس ، االنفتاح ، االستفال .د

  :الصفات التي لیس لها ضد هي. 33
  .خمس صفات. ب.                         أربع صفات. أ  
  . سبع صفات. د.                         ست صفات. ج  

  :صفات حرف الصاد هي. 34
  .فیرص، إصمات ، رخاوة ، همس ، إطباق ، استعالء .أ

  .استطالة، إصمات ، رخاوة ، جهر، إطباق ، استعالء . ب
  .قلقلة، إصمات ، شدة ، جهر، إطباق ، استعالء . ج
  . إصمات، رخاوة ، جهر، إطباق ، استعالء . د

  :حروف القلقلة مجموعة في. 35
  .أجد قط بكت. ب.                  فحثه شخص سكت. أ

  .فر من لب.    د.                        قطب جد. ج
  :حرف الراء له. 36

  .   ست صفات. ب.                         سبع صفات. أ
  .أربع صفات. د.                       خمس صفات. ج

  : من صفات حرف الشین. 37
       .تفشي، استفال . ب.                      قلقلة،  استفال . أ

  .تكرار، استفال .      د.               صفیر،  استفال . ج
  :المدود: ًسابعا

  :ینقسم المد إلى قسمین رئیسیین هما. 38
  .     حرفي وكلمي. ب.                        طبیعي وفرعي. أ

  .مخفف ومثقل. د.                      متصل ومنفصل. ج
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  :أن یأتي قبل حرف المد همزة. 39
  .      مد اللین.      ب.                       مد العوض. أ

  .مد الصلة الكبرى. د.                              مد البدل. ج
    ﴿: قال تعالى. 40              ﴾. )99: المؤمنون (

(حكم المد في    (هو:  

  .    مد منفصل.ب.                               مد بدل. أ
  .   مد لین. د.                            مد متصل. ج

  ﴿: قال تعالى. 41                 ﴾ )آل عمران:  

 (حكم المد في ) 99     (هو:  

  .      مد لین. ب.                            مد تمكین. أ
  .مد منفصل. د.                           تصلمد م. ج

  ﴿: قال تعالى. 42          ﴾  )(حكم المد في ) 61: مریم     ( هو:  

  .      مد صلة صغرى. ب.                              مد لین. أ
  .مد الفرق. د.                      مد صلة كبرى. ج

  ﴿: قال تعالى. 43      ﴾ )21: الحجر(  

( حكم المد في     (هو :  

  .                          مد صلة كبرى. ب.                     مد صلة صغرى. أ
  .  مد لین. د.                           مد عوض. ج

  :ض للسكون یكون سببهالمد العار. 44
  .     الهمز. ب.                             السكون. أ

  .الشيء مما سبق. د.                     الهمز والسكون. ج
  ﴿: قال تعالي. 45         ﴾  )7: الفاتحة(   

 ( حكم المد في  (  هو:  

  .مد صلة كبرى. ب.                 ارض للسكونمد ع. أ
  .  مد الزم كلمي. د.                     مد الزم حرفي. ج



 192

 ﴿: قال تعالي. 46                   ﴾ )38: البقرة (  

(حكم المد في   ( هو:  

  .                            مد متصل.           ب.                 مد تمكین. أ
  .مد منفصل. د.                             مد لین. ج

  :المتماثالن والمتجانسان والمتقاربان: ًثامنا 
 ﴿: قال تعالى . 47               ﴾ ) 78: النساء  (  

( حكم اإلدغام في    (  

  .      إدغام متقاربان. ب.                     إدغام متماثالن. أ
  .إدغام متباعدان. د.                   إدغام متجانسان. ج

 ﴿: قال تعالى. 48         ﴾) 60: البقرة(  

(نوع إدغام المتماثلین في    (  

  .إدغام متماثلین صغیر. ب.               كبیرإدغام متماثلین . أ
  .ال شيء مما سبق . د.            إدغام متماثلین مطلق . ج

  ﴿: قال تعالى . 49               ﴾) 42: هود(  

 (حكم اإلدغام في   .(  

  .      إدغام متقاربان.     ب.              إدغام متجانسان. أ
  .  إدغام متماثالن. إدغام متباعدان                   د. ج

   ﴿: قال تعالى . 50          ﴾ ) 24: اإلسراء (  

 ( حكم اإلدغام في    .(  

  .                    غام متباعدانإد. ب.                         إدغام متماثالن. أ
  . إدغام متقاربان. د.                        إدغام متجانسان. ج
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  :التقاء الساكنین: ًتاسعا 

 ﴿: قال تعالى. 51            ﴾ )3: قریش(  

(جاء في     (   الساكنین بــ حرفان ساكنان الیاء والتاء نتخلص من التقاء:  

  .تغییر حركة الساكن الثاني. تغییر حركة الساكن األول               ب. أ  
  .  عدم إجراء أي تعدیل. د.                          حذف أحدهما. ج  

   ﴿ : قال تعالى. 52                  ﴾)اء التقاء ج) 21: الفرقان

 (الساكنین في كلمتین منفصلتین     (نتخلص من التقاء الساكنین بــ :  

  .  حذف الساكن الثاني. ب.                 حذف الساكن األول. أ  
  .                  تحریك الساكن الثاني. د.               تحریك الساكن األول. ج  

  

  
  انتهت األسئلة
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  )2(ملحق رقم 
   بسم اهللا الرحمن الرحیم

  االختبار التحصیلي ألحكام تجوید القرآن الكریم
  ة /عزیزي الطالب

ــإجراء دراســة لنیــل درجــة الماجــستیر فــي المنــاهج وطرائــق التــدریس مــن كلیــة  یقــوم الباحــث ب
لكـریم لـدى طلبـة الـصف  مـستوى إتقـان مهـارات تجویـد القـرآن ا:التربیة بالجامعة اإلسـالمیة بعنـوان

  . وعالقته باتجاهاتهم نحوهااألساسالعاشر 
ًسؤاال متبوعا بأربعة إجابات منها واحدة صحیحة) 50(یتضمن االختبار ً.  

علـــى االختیـــار الـــذي یمثـــل اإلجابـــة الـــصحیحة علـــى ورقـــة  ) X( ي وضـــع عالمـــة /المطلـــوب منـــك
  . اإلجابة المرفقة

ولـن تـستخدم إال ألغـراض البحـث ، د بهـا سـتعامل بـسریة تامـةًعلما بـأن جمیـع المعلومـات التـي سـنزو
  .العلمي فقط

  .عدد حروف اإلدغام الشفهي : مثال
  . خمسة أحرف-د  . أربعة أحرف-ج  .  ثالثة أحرف-ب    . حرف واحد-أ

لـــذلك فإنـــك تنقـــل إلـــى ورقـــة اإلجابـــة المرفقـــة وتبحـــث عـــن رقـــم الـــسؤال ) أ ( اإلجابــة الـــصحیحة هـــي 
  ).أ ( على اختیار )  X( وتضع عالمة 

   البدائـــــــــل
 د ج ب  أ الرقم

* X     

  
  .................اسم المدرسة .............................           ة /اسم الطالب

  .......................التاریخ .....................................           الیوم 
 :تعلیمات هامة

 .بة في المكان المخصص لذلكوضع اإلجا .4

 .عدم الكتابة على ورقة األسئلة .5

  .سؤال) 50(اإلجابة عن جمیع أسئلة االختبار وعددها  .6
 

  ًشاكرا لكم حسن تعاونكم       
  

  فتحي حماد أبو موسي: الباحث
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  ورقة إجابة االختبار التحصیلي ألحكام تجوید القرآن الكریم
    البدائـــل  البدائـــل

  د  ج  ب  أ  الرقم
  

  د  ج  ب  أ  الرقم
1         26         
2          27         
3          28         
4          29        
5          30         
6          31         

7          32         
8          33         
9          34         

10          35         
11          36         
12          37         
13          38         
14         39         

15         40         
16         41         
17         42         
18         43         

19         44         
20         45         
21         46         
22         47         
23          48         

24         49         
25         

  

50         
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  االختبار التحصیلي للكشف عن مستوى إتقان أحكام تجوید القرآن الكریم لدى طلبة 
  األساسالصف العاشر 

  :م النون الساكنة والتنوین هيأحكا .1
 .اإلخفاء الشفوي واإلدغام واإلظهار. ب.                     اإلدغام واإلظهار الشفوي. أ

  .            اإلقالب واإلدغام الشفوي واإلظهار. د.           اإلقالب واإلدغام واإلخفاء واإلظهار.        ج
﴿ : حكم التالوة في. 2      ﴾  هو:   

 .      اإلظهار الحلقي.                                   ب.اإلخفاء الشفوي.       أ

  .اإلقالب.د.                                 اإلدغام بغنة. ج
 ﴿: حكم التالوة في. 3    ﴾هو :  

.                                     حقیقيإخفاء. ب.                                    إظهار حلقي. أ
  .إدغام بغنة. د.                                إدغام بغیر غنة. ج

 ﴿ : حكم التالوة في. 4     ﴾ هو:  

  .اإلظهار. د.               اإلدغام.  ج.           اإلقالب.              ب.اإلخفاء. أ
﴿حكم التالوة في . 5   ﴾هو :  

  .اإلقالب. د.               اإلخفاء. ج.         اإلظهار.          ب.       اإلدغام. أ
  :سبب اإلدغام الشفوي هو التماثل بین. 6

  .الیاء والیاء.           د.المیم والمیم. ج.       الباء والباء. ب.           الواو والواو. أ
  ﴿حكم التالوة في . 7     ﴾ هو:  

  .إظهار حقیقي. د.       إظهار شفوي. ج.     إخفاء شفوي. ب.         إدغام شفوي. أ
 ﴿حكم التالوة في . 8      ﴾هو :     

  . إظهار شفوي. د.       إدغام شفوي. ج.      إخفاء شفوي. ب.      إظهار حقیقي  . أ
 :مقدار الغنة هو . 9

  .ست حركات. د.        خمس حركات. ج.        أربع حركات.           ب.حركتان.أ
  : حرفانالحرف المشدد هو. 10
  .متماثالن األول متحرك والثاني ساكن. ج     .                      ساكنان. أ     

  .متماثالن األول ساكن والثاني متحرك.  د                             .متحركان.         ب
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  ﴿:قال تعالى. 11              ﴾ )13:اإلنسان (   

  :هو ﴾  ﴿حكم النون في

 .إدغام متماثلین. د.         نون مدغمة. ج.        نون مشددة. ب.       نون ساكنة. أ  

  :ًمعنى الترقیق اصطالحا. 12
  .ت الحرفسمن یدخل على صو. أ      
  .نحول یدخل على صوت الحرف. ب      
  .سمن یدخل على صوت الحرف فیمتلئ الفم بصداه. ج      
  .نحول یدخل على صوت الحرف فال یمتلئ الفم بصداه. د      
    ﴿حكم لفظ الم الجاللة في . 13   ﴾ )هو )6: التغابن:  

  .إقالب. د.         جواز الوجهین.            ج.   التفخیم. ب.             الترقیق. أ
   ﴿حكم لفظ الم الجاللة. 14              ﴾ ).هو) 21:األحزاب:  

.               جواز الوجهین.  د.             الترقیق. ج.              التفخیم. ب.      إدغام بغنة.أ
 ﴿:عالى قال ت15                    ﴾ )11: الحجرات(  

  ﴿ حكم الراء في  هو﴾  

  .إظهار شفوي. د.            جواز الوجهین. ج.            الترقیق. ب.        التفخیم.       أ
  :لشمسیةواحدة من الكلمات اآلتیة  فیها الم التعریف ا. 16

  .          الملك. د.               التواب. ج.                  الواحد. ب.            الغفور.       أ
  :عالمة الوقف الالزم هي. 17

  ).صلى . ( د).                    ال . ( ج).             ج . ( ب).          ـ م. (       أ
﴿: قال تعالى. 18                     ﴾  

  )5_4: الماعون(

  ﴿ حكم الوقف على كلمة     ﴾وقف هو :  

  .انتظاري.  د         .        اختیاري. ج      .        ممنوع. ب  .      الزم. أ
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﴿: قال تعالى. . 19                  ﴾) 76: یس(  .  

 ﴿حكم الوقف على     ﴾وقف هو :  

  .  الزم.د.            اختیاري. ج        .      انتظاري. ب     .      ممنوع. أ
  :عدد مخارج الحروف الرئیسة. 20

  .سبع مخارج. د.       مخارجخمس . ج.         ثالث مخارج. ب.       مخرج واحد. أ
  :الحروف التي تخرج من الجوف هي. 21

  ).ب، ل، ن، م، ر، ف. (ب).                               خ، غ، ح، ع، هـ، ء. (أ
  ).            ب، م، و، ف. (د).                                          ي، و، ا. (ج

  :یخرج حرف الفاء من. 22
  .الجوف.                                               ب.  الحلق. أ

  .وسط اللسان. د.          بطن الشفة السفلى مع أطراف األسنان العلیا. ج
  :یخرج حرف المیم من.23

.                               الخیشوم. د.         طرف اللسان.  ج.          الشفتین. ب.            الجوف. أ
  :یخرج من أقصى الحلق مما یلي الصدر حرفان هما. 24

  .الهمزة والفاء. د.         الهمزة والباء. ج.       الهمزة والخاء.ب.       الهمزة والهاء. أ
  :یخرج حرف الحاء من. 25

أقصى الحلق . د.         أدنى الحلق. ج.      وسط الحلق. ب.        أقصى الحلق. أ
  .مما یلي الصدر

  :یخرج حرف الالم من. 26
  .طرف اللسان. د.         حافة اللسان. ج.     وسط اللسان. ب.       أقصى اللسان. أ

  :تخرج حروف الطاء والدال والتاء من. 27
  .طرف اللسان مع لثة األسنان العلیا. أ

  .طرف اللسان مع أصول األسنان العلیا. ب
  .طرف اللسان مع ما بین األسنان. ج
  . للسان مع أطراف األسنان العلیاطرف ا. د

  :یخرج حرف الجیم من. 28
  .طرف اللسان. د.      حافة اللسان. ج.         وسط اللسان. ب.     أقصى اللسان. أ
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  :حروف) مع اللهاه(یخرج من أقصى اللسان . 29
  . المدیةالجیم والشین والیاء غیر. ب.                                    القاف والكاف. أ

  . الظاء والذال والثاء. د.                                     الضاد والالم. ج
  :مجموعة الصفات التي لها ضد. 30

  .اإلذالق ، االنفتاح ، التكرار ، الرخاوة ، الهمس . أ
  .       اإلطباق ، االستعالء ، االنحراف ، الشدة ، الجهر . ب
  .االستعالء، الجهر ، اوة الرخ، اإلطباق ، اإلصمات . ج
  .الصفیر، اإلذالق ، الهمس ، االنفتاح ، االستفال .د

  : صفاتعدد الصفات التي لیس لها ضد هي. 31
  . سبع. د       .     ست. ج       .         خمس. ب         .       أربع.         أ

  :صفات حرف الصاد هي. 32
  .صفیر، مات إص، رخاوة ، همس ، إطباق ، استعالء .أ

  .استطالة، إصمات ، رخاوة ، جهر، إطباق ، استعالء . ب
  .قلقلة، إصمات ، شدة ، جهر، إطباق ، استعالء . ج
  . إصمات، رخاوة ، جهر، إطباق ، استعالء . د

  :حروف القلقلة مجموعة في. 33
  .فر من لب. د.         قطب جد. ج.      أجد قط بكت. ب.     فحثه شخص سكت. أ

  :عدد صفات حرف الراء هي.34
  .أربع صفات. د.        خمس صفات. ج.      ست صفات. ب.       سبع صفات. أ

  : من صفات حرف الشین. 35
  .تكرار، استفال . د.   صفیر،  استفال . ج.    تفشي، استفال . ب.   قلقلة،  استفال . أ

  :ینقسم المد إلى قسمین رئیسیین هما. 36
  .مخفف ومثقل. د.     متصل ومنفصل. ج.   حرفي وكلمي.  ب.   طبیعي وفرعي. أ

  : مدإذا أتي قبل حرف المد همزة فهو. 37
  .الصلة الكبرى. د         .        البدل. ج   .       اللین. ب.           العوض. أ

    ﴿: قال تعالى. 38         ﴾   )99: المؤمنون (  

 ﴿ ع المد في نو  ﴾مدهو :  

  .   لین.  د   .               متصل. ج  .      منفصل. ب      .       بدل. أ
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   ﴿: قال تعالى. 39        ﴾ )نوع المد في  )99: آل عمران﴿     ﴾مد هو :  

  .منفصل.  د     .      متصل. ج.               لین. ب.           تمكین. أ
  ﴿: قال تعالى. 40           ﴾  )نوع المد في ) 61: مریم ﴿     ﴾هو  

  :مد
  .الفرق. د.            صلة كبرى.  ج   .   صلة صغرى.  ب      .     لین.         أ

  ﴿:قال تعالى. 41       ﴾ )نوع المد في ) 21:الحجر﴿     ﴾هو  

  : مد
  .  لین. د       .         عوض. ج     .  صلة كبرى. ب.     صلة صغرى. أ

  :المد العارض للسكون یكون سببه. 42
  .الشيء مما سبق. د.       الهمز والسكون. ج.       الهمز. ب.             السكون. أ

  ﴿: قال تعالي. 43         ﴾  )7: الفاتحة(    

 ﴿ المد في  ﴾ مدهو :  

  . الزم كلمي. د    .     الزم حرفي. ج.     صلة كبرى. ب  .    صلة صغرى.  أ
 ﴿: قال تعالي. . 44            ﴾  )38: البقرة(  

 ﴿نوع المد في   ﴾مد هو :  

  .منفصل.  د    .             لین.  ج     .    متصل. ب.             تمكین. أ
 ﴿: قال تعالي. 45               ﴾ )78: النساء(  

 ﴿نوع اإلدغام في  ﴾  هو:  

  .متباعدین. د.             متجانسین.       ج. متقاربین. ب.             متماثلین. أ
﴿ نوع إدغام المتماثلین في . 46    ﴾ هو :  

  ال شيء مما سبق . د.     متماثلین مطلق. ج.   متماثلین صغیر. متماثلین كبیر   ب.  أ
  ﴿: قال تعالى . 47     ﴾) 42: هود (  

 ﴿ نوع اإلدغام في  ﴾ هو :  
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  . متماثلین. د.                 متباعدین. ج.            متقاربین. ب.           متجانسین.  أ
  

  ﴿: قال تعالى. . 48          ﴾) 24: اإلسراء (  

  ﴿نوع اإلدغام في   ﴾ .  

  . متقاربین. د.           متجانسین. ج.             متباعدین. ب.          متماثلین. أ
 ﴿: قال تعالى. 49                    

     ﴾)22: األعراف(  

 نتخلص من التقاء الساكنین في ﴿    بــ ﴾ :  

  .حذف الساكن الثاني. ب.                            حذف الساكن األول. أ  
  .  تغییر حركة الساكن الثاني. د.                     تغییر حركة الساكن األول. ج  

   ﴿ : قال تعالى. 50                  ﴾)21: قانالفر(  

  نتخلص من التقاء الساكنین في ﴿    بــ ﴾  :  

  .  حذف الساكن الثاني. ب.                            حذف الساكن األول. أ  
  .                  تحریك الساكن الثاني. د.                          تحریك الساكن األول. ج  

  

  انتهت األسئلة
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  )3(ملحق رقم 
  بسم ا الرمحن الرحيم

– 
 
 
 

 
  

  تحكیم بطاقة المالحظة/  الموضوع
  

  حفظه اهللا ،،،................................ األخ الدكتور 
  

  .السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته
  

  .باحث بإجراء دراسة لنیل درجة الماجستیر في المناهج وطرائق التدریسیقوم ال
 وعالقتــه األســاسمــستوى إتقــان مهــارات تجویــد القــرآن الكــریم لــدى طلبــة الــصف العاشــر : بعنـوان

  .باتجاهاتهم نحوها
: تتـضمن مهــارات تجویـد القـرآن الكـریم وهــي، وقـد أعـد الباحـث لهـذا الغــرض بطاقـة مالحظـة

، أحكـام الوقـف ، التفخـیم والترقیـق ، النون والمـیم المـشددتین ، المیم الساكنة ، ة والتنوینالنون الساكن
  .    والتقاء الساكنین ، المتماثلین والمتقاربین والمتجانسین ، مخارج الحروف ، أحكام المد 

وعلیه فأن الباحث یرجو من سـیادتكم اإلطـالع علـى تلـك المهـارات ومـن ثـم إبـداء رأیكـم فیهـا 
ًحذفا أو إضافة أو تعدیال   . وسیكون لرأیكم أهمیة بالغة في إنجاز هذه الدراسة، ً

  .  ویؤكد أن آراءكم ستلقى كل تقدیر، إن الباحث یشكر لكم حسن تعاونكم
  

  الباحث
  فتحي حماد أبو موسي

  غزة_ الجامعة اإلسالمیة   
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  بطاقة المالحظة
  

  حفظك اهللا ورعاك ،،،.......... ..............................عزیزي المالحظ 
  

  .السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته
  

  .یقوم الباحث بإجراء دراسة لنیل درجة الماجستیر في المناهج وطرائق التدریس
 وعالقتــه األســاسمــستوى إتقــان مهــارات تجویــد القــرآن الكــریم لــدى طلبــة الــصف العاشــر : بعنـوان

  .باتجاهاتهم نحوها
  . بغزةاألساسن مهارات تجوید القرآن الكریم لدى طلبة الصف العاشر لتقییم مستوى إتقا

تهـدف هـذه البطاقـة إلــى التعـرف علـى مــستوى إتقـان مهـارات تجویـد القــرآن الكـریم لـدى طلبــة 
األداء ( بغـــزة، وتحدیـــد مــــدى تطبیـــق الطلبـــة ألحكـــام تجویـــد القـــرآن الكــــریم األســـاسالـــصف العاشـــر 

، تجویـد كـل طالــب وطالبـة علـى حـده فــي المكـان المخـصص لــذلكوذلـك بمالحظـة تــالوة و، )الـشفهي
  .حتى یتسنى للباحث معرفة اإلجاده والتمكن لدى الطلبة لمهارات تجوید القرآن الكریم

  :لذلك علیك أن تتبع الخطوات التالیة
  .التعرف على مهارات األداء الشفوي .1
  .تدوین بیانات الطلبة ببطاقة خاصة بهم .2
أمــام كــل مهــارة فــي المكــان  ) x( لطالــب أو الطالبــة، ووضــع عالمــة االســتماع إلــى تــالوة ا .3

، ) 2(، مقبـول ) 3(، جیـد) 4(ً، جیـد جـدا) 5(ممتـاز: المخصص لذلك من األعمـدة الرأسـیة 
 ).1(ضعیف

  
  :بطاقة بیانات الطلبة

  .......................................ة/اسم الطالب
  .............................................الصف 

  : ......................................اسم المدرسة
  
  

                                                                    الباحث 
                                                                      فتحي حماد أبو موسي

  غزة_                                            الجامعة اإلسالمیة                         
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ًصحة الفقرات لغویا وعلمیا  عالقتها بالمجال ً  
  المهارات  م

لیس له   له عالقة
  عالقة

  غیر صحیحة  صحیحة

  .أحكام النون الساكنة والتنوین: ًأوال   
          .ًیدغم النون الساكنة أو التنوین إدغاما بغنة  1
          .ًدغم النون الساكنة أو التنوین إدغاما بغیر غنةی  2
ًیقلب النون الساكنة أو التنوین میما إذا أتى بعدها   3

  .حرف الباء
        

یظهر النون الساكنة أو التنوین إذا أتى بعدها حرفا من   4
  .حروف اإلظهار

        

یخفي النون الساكنة أو التنوین إذا أتى بعدها حرفا من   5
  .فاءحروب اإلخ

        

  .أحكام المیم الساكنة: ًثانیا   
یدغم المیم الساكنة بالمیم المتحركة إذا جاءت بعدها   1

ًإدغاما شفویا ً.  
        

ًیخفى المیم الساكنة إذا جاء بعدها حرف الباء اخفاءا   2
  .ًشفویا

        

یظهر الحروف المتبقیة من الحروف بعد المیم والباء   3
ًإظهارا شفویا ً.  

        

  .أحكام النون والمیم المشددتین: ًثا ثال  
          .یؤدي حكم النون المشددة  1
          .یؤدي حكم  المیم المشددة  2
  .أحكام التفخیم والترقیق: ًرابعا   
          .یفخم الحروف التي تستحق التفخیم  1
          .یرقق الحروف التي تستحق الترقیق  2
          .یقلقل حروف القلقلة  3
  . الوقفمهارات: ًخامسا   
          ).مـ(یلتزم بعالمة الوقف الالزم ویرمز له بـ   1
          ). ج(یلتزم بعالمة الوقف الجائز ویرمز له بـ   2
          ).ال(یلتزم بعالمة الوقف الممنوع ویرمز له بـ  3
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ًصحة الفقرات لغویا وعلمیا  عالقتها بالمجال ً  
  المهارات  م

لیس له   له عالقة
  عالقة

  غیر صحیحة  صحیحة

  أحكام المد: ًسادسا   
          .یؤدى المد الطبیعي بمقدار حركتین  1
          .یؤدى مد البدل بمقدار حركتین  2
          .  حركات) 5_4(یؤدى المد المتصل بمقدار   3
          .حركات ) 6_4_2(یؤدى المد المنفصل بمقدار   4
          .یؤدى مد الصلة الصغرى بمقدار حركتین  5
          .حركات) 5_2(برى بمقدار یؤدى مد الصلة الك  6
          .حركات) 6_2(یؤدي المد العارض للسكون بمقدار   7
          .یؤدى المد الالزم الكلمى بمقدار ست حركات  8
          .یؤدى المد الالزم الحرفي بمقدار ست حركات  9

          .حركات) 6_2(یؤدى مد اللین بمقدار   10
  .مخارج الحروف: ًسابعا   
          .لجوف من مخارجهایخرج أحرف ا  1
          .یخرج حروف الحلق من مخارجها  2
          .یخرج حروف الشفتان من مخارجها  3
          .یخرج الغنة من الخیشوم  4
          .یخرج حروف اللسان من مخارجها  5
  .المتماثلین والمتقاربین والمتجانسین: ًثامنا   
          .یدغم إدغام المتماثلین  1
          .ربینیدغم إدغام المتقا  2
          .یدغم إدغام المتجانسین  3
  .التقاء الساكنین: ًتاسعا   
          .یحذف الساكن األول عندما یكون حرف مد  1
          .یحرك الساكن األول عند وقوعه في كلمتین منفصلتین  2
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  )4(ملحق رقم 
  

 بطاقة المالحظة

  
  فظك اهللا ورعاك ،،،ح........................................ عزیزي المالحظ 

  .السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته
  .یقوم الباحث بإجراء دراسة لنیل درجة الماجستیر في المناهج وطرائق التدریس

 وعالقتــه األســاسمــستوى إتقــان مهــارات تجویــد القــرآن الكــریم لــدى طلبــة الــصف العاشــر : بعنـوان
  .باتجاهاتهم نحوها

  . بغزةاألساس القرآن الكریم لدى طلبة الصف العاشر لتقییم مستوى إتقان مهارات تجوید
تهــدف هــذه البطاقــة إلــى الكــشف عــن مــستوى إتقــان مهــارات تجویــد القــرآن الكــریم لــدى طلبــة 

األداء ( بغـــزة، وتحدیـــد مـــدى تطبیـــق الطلبـــة لمهـــارات تجویـــد القـــرآن الكـــریم األســـاسالـــصف العاشـــر 
، طالبـة علـى حـده فــي المكـان المخـصص لــذلكوذلـك بمالحظـة تــالوة وتجویـد كـل طالــب و، )الـشفهي

  .حتى یتسنى للباحث معرفة اإلجاده والتمكن لدى الطلبة لمهارات تجوید القرآن الكریم
  :لذلك علیك أن تتبع الخطوات التالیة

 .تدوین بیانات الطلبة ببطاقة خاصة بهم .1

 .األساسالتعرف على مهارات األداء الشفهي لدى طلبة الصف العاشر  .2

أمــام كــل مهــارة فــي المكــان  ) x( ع إلــى تــالوة الطالــب أو الطالبــة، ووضــع عالمــة االســتما .3
  %)75(إلى %) 100(عال ویكون درجته ما بین : المخصص لذلك من األعمدة الرأسیة 

  %). 25(إلى %) 50(وضعیف ما بین ،  %)50(إلى %) 75(ومقبول ما بین 

  
  :بطاقة بیانات الطلبة

  ......................................ة/اسم الطالب
  ............................................الصف 

  : ......................................اسم المدرسة
  

                                                                    الباحث 
                 فتحي حماد أبو موسي                                                     

  غزة_                                                                   الجامعة اإلسالمیة
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  بطاقة المالحظة لألداء الشفهي لمهارات تجوید القرآن الكریم
 المـــــهارة م ة  بدرجة/ظهر أداء الطالب

 ضعیفة متوسطة كبیرة
   ﴿.لیاء الساكنة المكسور ما قبلها من الجوفیخرج حرف ا 1   ﴾    

   ﴿.یظهر التنوین إذا أتى بعدها حرف الهمزة 2   ﴾     

  ﴿. یخفى المیم الساكنة إذا أتى بعدها حرف الباء 3       ﴾    

  ﴿. یظهر المیم الساكنة إذا أتى بعدها حرف الكاف 4     ﴾      

 ﴿. یخرج حرف الواو الساكنة المضموم ما قبلها من الجوف 5   ﴾    

  ﴿.حركات) 6_ 4_ 2(یؤدي المد العارض للسكون بمقدار  6   ﴾    

 ﴿. ًیدغم التنوین في حرف الالم إدغاما بال بغنة 7        ﴾     

 ﴿. حركات) 5_4(كبرى بمقدار یؤدى مد الصلة ال 8       ﴾    

 ﴿. ًیقلب النون الساكنة میما إذا أتى بعدها حرف الباء 9   ﴾    

  . یدغم الحرف األول الساكن في الحرف الثاني المتحرك في الالمین 10
 ﴿     ﴾    

   

   ﴿.لباءًیقلب التنوین میما إذا أتى بعدها حرف ا 11  ﴾     

    ﴾   ﴿.حركات) 6_4(یؤدى المد المتصل بمقدار  12

  ﴿.یظهر النون الساكنة إذا أتى بعده حرف الهاء 13    ﴾    

  ﴿. حركات ) 6_4_2(یؤدى المد المنفصل بمقدار  14   ﴾    

     ﴾  ﴿.یخرج حرف الباء من الشفتین 15

      ﴾    ﴿.یخفي التنوین إذا أتى بعدها حرف الذال  16
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  المـــــهارة م ة  بدرجة/ظهر أداء الطالب
 ضعیفة متوسطة كبیرة

   ﴿.یؤدى مد الصلة الصغرى بمقدار حركتین 17      ﴾    

   ﴿.یجید حكم المیم المشددة بمقدار حركتین 18   ﴾     

  ﴿.یفخم الراء إذا جاءت مفتوحة 19   ﴾       

     ﴾    ﴿.یخفي النون الساكنة إذا أتى بعدها حرف الشین 20

     ﴾   ﴿. یؤدى المد الطبیعي بمقدار حركتین 21

     ﴾   ﴿. یخرج حرف القاف من أقصى اللسان 22

 ﴿. بالمیم المتحركةیدغم المیم الساكنة  23      ﴾    

 ﴿. یخرج حرف الجیم من وسط اللسان 24  ﴾     

  ﴿.یظهر المیم الساكنة إذا أتى بعدها حرف الیاء 25     ﴾    

  ﴿. یخرج حرف الهاء من أقصى الحلق 26  ﴾     

 ﴿. عدها حرف الواویظهر المیم الساكنة إذا أتى ب 27    ﴾    

  ﴿. یرقق الم لفظ الجاللة 28   ﴾     

    ﴿.یخرج حرف الفاء من الشفتین 29 ﴾    

    ﴾    ﴿.یخرج حرف الالم ما بین حافتي اللسان 30

     ﴾   هو  ﴿.یفخم الم لفظ الجاللة  31

      ﴾      ﴿.كسورةیرقق الراء إذا كانت م 32

    ﴾    ﴿. یجید حكم النون المشددة بمقدار حركتین 33

﴿ ). مـ(یلتزم بعالمة الوقف الالزم ویرمز له بـ   34        ﴾       
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  م ة  بدرجة/ظهر أداء الطالب
 المـــــهارة 

 ضعیفة متوسطة كبیرة
﴿. لبدل بمقدار حركتینیؤدى مد ا 35   ﴾     

 ﴿).ال(یلتزم بعالمة الوقف الممنوع ویرمز له بـ 36         ﴾    

  ﴿. یخرج حرف الغین من أدنى الحلق 37     ﴾     

  ﴿. یخرج حرف الضاد من حافتي اللسان أو من أحدهما 38  ﴾     

  ﴿. یؤدى المد الالزم الكلمى بمقدار ست حركات 39  ﴾     

 ﴿. یخرج حرف العین من وسط الحلق 40    ﴾     

 ﴿. حركات) 6_ 4_ 2(یؤدى مد اللین بمقدار  41   ﴾    

  ﴿. یخرج حرف الطاء من طرف اللسان مع أصول الثنایا العلیا 42 ﴾    

 ﴿. یخرج حرف الظاء من طرف اللسان مع أطرف الثنایا العلیا 43  ﴾    

   ﴿.یدغم الحرف األول الساكن في الحرف الثاني في الالم والراء 44  ﴾    

  .   یدغم الحرف األول الساكن في الحرف الثاني المتحرك في الباء والمیم 45
                                  ﴿  ﴾             

   

 ﴿ . ًیدغم النون الساكنة في حرف المیم إدغاما بغنة 46        ﴾    

 ﴿یحذف الساكن األول عندما یكون حرف مد إذا جاء بعده ساكن 47      ﴾    

  .ني في كلمتین منفصلتینیحرك الساكن األول عند وقوعه بعد الساكن الثا 48
                                                          ﴿        ﴾ 

   

 ﴿. یؤدى المد الالزم الحرفي بمقدار ست حركات 49 ﴾      

 ﴿). ج(یلتزم بعالمة الوقف الجائز ویرمز له بـ  50        ﴾     
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  )5(رقم ملحق 
  

السادة المحكمین لالختبار التحصیلي ألحكام تجوید القرآن الكریم وبطاقة المالحظة لألداء الشفهي 
  .لمهارات تجوید القرآن الكریم

  مكان العمل  الدرجة العلمیة  اسم المحكم  م

  الجامعة اإلسالمیة  . دكتوراه في التفسیر وعلوم القرآن  عبد السالم حمدان اللوح. د. أ  1

  الجامعة اإلسالمیة  . دكتوراه في المناهج وطرائق التدریس  .د عبد المعطي األغا .أ  2

  جامعة القدس المفتوحة  . دكتوراه في علم النفس  .الجرجاويعلي زیاد . د. أ  3

  الجامعة اإلسالمیة  .دكتوراه في المناهج وطرائق التدریس  .إبراهیم حامد األسطل. د  4

  الجامعة اإلسالمیة  .اه في المناهج وطرائق التدریسدكتور  .محمد شحاته زقوت. د  5

  الجامعة اإلسالمیة  . دكتوراه في التفسیر وعلوم القرآن   .زكریا إبراهیم الزمیلي. د  6

  جامعة األقصى   دكتوراه في أصول التربیة  .رندة عید شریر. د  7

  جامعة األقصى   دكتوراه في النحو والصرف  .د سالم عبد اهللا عاشور  8

  وكالة الغوث  . دكتوراه في أسالیب وطرائق تدریس التربیة اإلسالمیة  .العطارسالم نایف . د  9

  مدرسة فلسطین الثانویة  . دكتوراه في التفسیر وعلوم القرآن  .محمد نجیب أبو عجوة. د  10

  جامعة األقصى  .دكتوراه في علم النفس  . النجار محمودیحیى. د  11

  جامعة األقصى  .راه في النحو والصرفدكتو  . شلطى سلیمانموس. د  12

  مشرف تربوي  .ماجستیر في أصول الفقه  .عبد الغفور خلیل أحمد. أ  13

  مشرفة تربویة   .  في التربیة اإلسالمیةبكالوریوس  .سوسن أحمد بشیر. أ  14

  مدرسة الشجاعیة  . بكالوریوس أصول دین  .عطیة حماد أبو موسي. أ  15

  مدرسة رودلف فالتر  . بكالوریوس أصول دین  .نجوى حسین أبو دیب. أ  16
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  )6(ملحق رقم 
  

اآلیات القرآنیة التي تمثل مهارات تجوید القرآن الكریم التي یجب توافرها لدى طلبة 
   األساسالصف العاشر 

  
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

 ﴿                       

  ﴾) .5_3: الفیل (                                                                                                                                                         

﴿                                  

           ﴾.)4_1: الهمزة(  

﴿             ﴾ ) .17: الفجر  ( 

﴿       ﴾) .2: البلد(  

﴿       ﴾.) 10: الضحى(  

﴿                            

            ﴾) .4_1: المسد(  

﴿                ﴾). 2_ 1: الفلق(  

﴿                       

 ﴾).5:القدر(  

﴿         ﴾) . 6:الماعون(  

﴿                                   ﴾ 

  )1: البینة(



 212

﴿                 ﴾) .8: البینة(    

﴿               ﴾. )2: رة النصرسو(  

﴿      ﴾) .1: اإلخالص(  

﴿           ﴾).5: الناس(  

﴿                            ﴾).36: األنعام(  

 ﴿                            ﴾.  

  )31: المدثر(
﴿                     ﴾).  7:الفاتحة(  

﴿                            ﴾.  

  )3: قریش( 
﴿          ﴾ ) .4: الطارق(   

﴿       ﴾) .114: طه(  

﴿               ﴾) .42: هود(  

﴿                                ﴾ .  

)                                 9: الزمر(
﴿               ﴾ ).6: الصافات(  

﴿   ﴾).1: البقرة(  

﴿                    ﴾) .26: المطففین(  

  
  صدق اهللا العظیم
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  )7(ملحق رقم 
  

  أسماء السادة المالحظین لبطاقة المالحظة
  

، ذات الطــابع غیــر الرســمي، قــام الباحــث بمقابلــة الــسادة المالحظــین بــشكل فــردي وجمــاعي
لــدیهم الخبــرة فــي هــذا المجــال وحاصــلین علــى دورات علیــا فــي تجویــد وهــم مــن فئــة المعلمــین ومــن 

وقام الباحث بتبیین الهدف من بطاقة المالحظة لما لهـا مـن أهمیـة كبیـرة للتعـرف علـى ، القرآن الكریم
 للعملیــة األســاسالواقــع الحقیقــي لمــستوى إتقــان مهــارات تجویــد القــرآن الكــریم لطلبــة الــصف العاشــر 

ًونظــرا ألن عینــة الدراســة ، ووضــع الدرجــة، كیفیــة تعبئــة البطاقــة لكــل طالــب وطالبــةوبیــان ، التعلیمیــة
  .رأى الباحث أن یكون مالحظ واحد لكل طالب أو طالبة، كبیرة وتحتاج إلي جهود كبیرة

  
  أسماء السادة المالحظین

  اسم المالحظ  م
 .أسماء محمد الجمل  1
  . إیمان أحمد أبو رحمه  2
 .حسن سلمان خطاب  3
 .حسن محیسن أبو عمرة  4
  .خالد عبدالكریم أبو عمرة  5
 .خلود أكرم الغرباوي  6
 .عطیة حماد أبو موسى  7
 .علي سالم العطار  8
  .فؤاد محمد حمدان  9
 .محمد سلیمان خطاب   10
 .مروان عبد اهللا خطاب   11
 .یاسر علي خطاب  12
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  )8(ملحق رقم 
  بسم ا الرمحن الرحيم

  

– 
 
 
 

 
  تحكیم مقیاس االتجاه/ الموضوع

  حفظه اهللا ورعاه،،،...................................  األخ الدكتور
  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته

: لتـــدریس بعنـــواني المنـــاهج وطرائـــق ایقـــوم الباحـــث بـــإجراء دراســـة لنیـــل درجـــة الماجـــستیر فـــ
 وعالقتــه باتجاهــاتهم األســاسمــستوى إتقــان مهــارات تجویــد القــرآن الكــریم لــدى طلبــة الــصف العاشــر 

  .نحوها
فقــرة موزعــة علــى ثالثــة مجــاالت وقــد ) 36(وقــد أعــد الباحــث لهــذا الغــرض مقیــاس یتــضمن 

، معــــارض ، ال أدري، موافــــق، موافــــق بــــشدة: ُاســــتخدم مقیــــاس لیكــــرت المتــــدرج علــــى النحــــو التــــالي 
وعلیه فأن الباحث یرجوا من سیادتكم اإلطـالع علـى تلـك المجـاالت والفقـرات والرجـاء ، معارض بشدة

  :إعطاء رأیكم على ما یلي
 .تحدید انتماء كل فقرة من الفقرات للبعد التي تندرج فیه .1

 .صحة الصیاغة اللغویة للفقرات .2

 . صحة الصیاغة العلمیة للفقرات .3

 .ً ما ترونه مناسباإضافة أو حذف أو تعدیل .4

  
  ًشاكرا لكم حسن تعاونكم

  
                                                                        الباحث

                                                                         فتحي حماد أبو موسي
                         الجامعة اإلسالمیة                                                                                                                                                                                                         
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  األساسمقیاس االتجاه نحو تجوید القرآن الكریم لدى طلبة الصف العاشر 

  ة /عزیزي الطالب
ــإجراء دراســة لنیــل درجــة الماجــستیر فــي المنــاهج وطرائــق التــدریس مــن كلیــة  یقــوم الباحــث ب

هـارات تجویـد القـرآن الكـریم لـدى طلبـة الـصف  مـستوى إتقـان م:التربیة بالجامعة اإلسـالمیة بعنـوان
  . وعالقته باتجاهاتهم نحوهااألساسالعاشر 
) 36(ویتكــون مــن ، وقــد أعــد الباحــث لهــذا الغــرض مقیــاس اتجــاه نحــو تجویــد القــرآن الكــریم  

االتجـــاه نحـــو ، االتجـــاه نحـــو طبیعـــة تجویـــد القـــرآن الكـــریم: موزعـــة علـــى ثالثـــة مجـــاالت وهـــي، فقـــرة
  .االتجاه نحو طریقة معلم تجوید القرآن الكریم، جوید القرآن الكریماالستمتاع بت

ي قراءة كل فقرة بشكل جید وتحدید موافقتك علیها باختیـار إجابـة واحـدة مـن /والمطلوب منك
  :في أحد األعمدة الخمسة وذلك على النحو اآلتي ) X( وذلك بوضع عالمة ، المقیاس الخماسي

  .ان رأیك یتفق بشدة مع الفقرةإذا ك، موافق بشدةأسفل كلمة  .1
  .إذا كان رأیك یتفق مع الفقرة إلى حد ما،  موافق أسفل كلمة .2
 .إذا لم تتأكد من إعطاء رأي، ال أدري أسفل كلمة  .3

 ".متردد"إذا كان رأیك یتعارض مع العبارة ، معارض أسفل كلمة  .4

  .إذا كان رأیك یتعارض بشدة مع الفقرة، معارض بشدة أسفل كلمة  .5
ٕوانمـا اإلجابـة الـصحیحة هـي التـي ،  نعلمكم بأنـه لیـست هنـاك إجابـة صـحیحة أو خطـأًوأخیرا

ًعلمــا بـأن مــا یـتم الحــصول علیـه مــن اسـتجابات سیــستخدم ألغـراض البحــث ، تعبـر عـن رأیــك بـصدق
  .العلمي فقط

  □ أنثى  □الجنس  ذكر 
  األساسالصف العاشر 

  ........................المدرسة 
  
  تعاونكم معناًشاكرا لكم حسن 
  

  فتحي حماد أبو موسي/           الباحث
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  .تجوید القرآن الكریماالتجاه نحو طبیعة : المحور األول
    أهمیة الفقرات  ًصحة الفقرات علمیا  ًصحة الفقرات لغویا  عالقتها بالمحور

  م
  

لیس له   له عالقة  الفقرات
  عالقة

غیر   صحیحة
  حةصحی

غیر   صحیحة
  صحیحة

مهم 
  للغایة

كثیر 
  األهمیة

ًنوعا 
  ما

قلیل 
  األهمیة

عدیم 
  األهمیة

                        .أحب مادة التالوة والتجوید ألنها ممتعة  1
أمیــل إلــى اســتبدال دروس الــتالوة والتجویــد بــدروس أكثــر أهمیــة فــي الحیــاة   2

  .العملیة
                      

                        .تالوة والتجویدمن أفضل الدروس بالنسبة لي دروس ال  3
                        .ُأفضل حصص المواد األخرى علي حصص التالوة والتجوید  4
                        .أشعر بعدم الفهم الدقیق لبعض أحكام التالوة والتجوید  5
                        .أرى أن دروس التالوة والتجوید تساعدني علي التفكیر بعمق  6
                        . الكریم من الموضوعات المحببة لنفسيأشعر بأن موضوع تجوید القرآن  7
                        .ًُأحب أن أصبح معلما لمادة التالوة والتجوید في المستقبل  8
أعتقـد أن مــادة الـتالوة والتجویــد مــادة صـعبة بــالرغم مـن دراســتي المتواصــلة   9

  .لها
                      

                        .دأشعر باالرتیاح أثناء أداء اختبار التالوة والتجوی  10
                        ًسأختار تخصصي الجامعي بعیدا عن مادة التالوة والتجوید  11
                        .أنتظر حصص التالوة والتجوید بشوق  12
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  .االستمتاع بتجوید القرآن الكریماالتجاه نحو : المحور الثاني
    أهمیة الفقرات  ًصحة الفقرات علمیا  ًصحة الفقرات لغویا  عالقتها بالمحور

  م
  

لیس له   له عالقة  الفقرات
  عالقة

غیر   صحیحة
  صحیحة

غیر   صحیحة
  صحیحة

مهم 
  للغایة

كثیر 
  األهمیة

ًنوعا 
  ما

قلیل 
  األهمیة

عدیم 
  األهمیة

                        .أشعر بارتیاح ومتعه بدراسة موضوعات التالوة والتجوید  1
                        .لدروس المتعلقة بالتالوة والتجویدلأشعر بعدم أهمیه حضوري   2
ًأكون سعیدا عندما أتعلم شیئا جدیدا في مادة التالوة والتجوید  3 ً ً.                        
                        .ًرف وقتا في مذاكرة موضوعات التالوة والتجوید أكثر من ذي قبلأس  4
                        .تغمرني سعادة كبیرة في الیوم الذي یكون فیه الدرس عن التالوة والتجوید  5
                        . بالضیق لعدم توجیه المعلم أسئلة لي في حصة التالوة والتجویدأشعر   6
                        .أحس بان الموضوعات المطروحة في دروس التالوة والتجوید معروفه ومكررة  7
                        .أنتظر دروس التالوة والتجوید بشوق كبیر  8
                        .أكره دراسة موضوعات التالوة والتجوید في وقت فراغي  9

                        .تجعلني دروس التالوة والتجوید أكثر روحانیة  10
                        .أشعر بعدم االهتمام حین أقوم بدراسة الموضوعات المتعلقة بالتالوة والتجوید  11
                        .أشعر بالملل في دروس التالوة والتجوید  12
                        .التالوة والتجویدب علقةفي المناقشات المتأبتعد عن مشاركة الطلبة   13
                        .أحب قراءة الكتب التي تبحث في التالوة والتجوید  14
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  . تجوید القرآن الكریممعلماالتجاه نحو طریقة تدریس : ثالثالمحور ال
    أهمیة الفقرات  ًصحة الفقرات علمیا  ًصحة الفقرات لغویا  عالقتها بالمحور

  م
  

له   الفقرات
  عالقة

یس له ل
  عالقة

غیر   صحیحة
  صحیحة

غیر   صحیحة
  صحیحة

مهم 
  للغایة

كثیر 
  األهمیة

ًنوعا 
  ما

قلیل 
  األهمیة

عدیم 
  األهمیة

ًأصبحت أكثر تقدیرا واحتراما لمعلم التربیة اإلسالمیة لتعدد أسالیبه في التدریس  1 ً.                        
                        . فیهاأشعر بأن طریقة عرض المعلم في حصص التالوة والتجوید ال جدید  2
                        .أرى أن المعلم یفوق غیره في القدرة علي إتقان تالوة القرآن الكریم لم أشهده من قبل  3
                        .تثیر تفكیري األسئلة التي یسألها المعلم في الدروس المتعلقة بالتالوة والتجوید  4
                        .التجویدأشعر بالخمول في طریقة شرح المعلم في حصة التالوة و  5
                        .أشعر بالملل عند حل األنشطة والتمارین المطروحة في حصة التالوة والتجوید  6
                        .طریقة شرح المعلم هي السبب في عدم اهتمامي بموضوع التالوة والتجوید  7
                        .لتجویدتثیر انتباهي الوسائل الجدیدة التي یستخدمها المعلم في دروس التالوة وا  8
                        .ُأشعر بأن طریقة عرض المعلم غیر كاف في مواضیع التالوة والتجوید  9

                        .تساعدني طریقة المعلم في التدریس علي فهم وتطبیق أحكام التالوة والتجوید  10
أمیـــل أن أدرس أحكـــام الـــتالوة والتجویـــد بطریقـــة المعلـــم أكثـــر مـــن الطـــرق التـــي   11

  .ًعلمت بها سابقات
                      

                        .تشجعني طریقة المعلم في المناقشة أثناء شرح أحكام التجوید علي االنتباه  12
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  )9(ملحق رقم 
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  األساسمقیاس االتجاه نحو تجوید القرآن الكریم لدى طلبة الصف العاشر 
  ة /عزیزي الطالب

ــإجراء دراســ ة لنیــل درجــة الماجــستیر فــي المنــاهج وطرائــق التــدریس مــن كلیــة یقــوم الباحــث ب
 مـستوى إتقـان مهـارات تجویـد القـرآن الكـریم لـدى طلبـة الـصف :التربیة بالجامعة اإلسـالمیة بعنـوان

  . وعالقته باتجاهاتهم نحوهااألساسالعاشر 
) 30(ن ویتكــون مــ، وقــد أعــد الباحــث لهــذا الغــرض مقیــاس اتجــاه نحــو تجویــد القــرآن الكــریم  

االتجـــاه نحـــو ، االتجـــاه نحـــو طبیعـــة تجویـــد القـــرآن الكـــریم: موزعـــة علـــى ثالثـــة مجـــاالت وهـــي، فقـــرة
  .االتجاه نحو طریقة معلم تجوید القرآن الكریم، االستمتاع بتجوید القرآن الكریم

ي قراءة كل فقرة بشكل جید وتحدید موافقتك علیها باختیـار إجابـة واحـدة مـن /والمطلوب منك
  :في أحد األعمدة الخمسة وذلك على النحو اآلتي ) X( وذلك بوضع عالمة ، س الخماسيالمقیا

  .إذا كان رأیك یتفق بشدة مع الفقرة، موافق بشدةأسفل كلمة  .1
  .إذا كان رأیك یتفق مع الفقرة إلى حد ما،  موافق أسفل كلمة .2
 .إذا لم تتأكد من إعطاء رأي، ال أدري أسفل كلمة  .3

 ".متردد"ذا كان رأیك یتعارض مع العبارة إ، معارض أسفل كلمة  .4

  .إذا كان رأیك یتعارض بشدة مع الفقرة، معارض بشدة أسفل كلمة  .5
ٕوانمـا اإلجابـة الـصحیحة هـي التـي ، ًوأخیرا نعلمكم بأنـه لیـست هنـاك إجابـة صـحیحة أو خطـأ

حــث ًعلمــا بـأن مــا یـتم الحــصول علیـه مــن اسـتجابات سیــستخدم ألغـراض الب، تعبـر عـن رأیــك بـصدق
  .العلمي فقط

  □ أنثى  □الجنس  ذكر 
  األساسالصف العاشر 

  ........................المدرسة 
  ًشاكرا لكم حسن تعاونكم معنا

  
  فتحي حماد أبو موسي/                                             الباحث
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  مقیاس االتجاه نحو مهارات تجوید القرآن الكریم
  .عة تجوید القرآن الكریمنحو طبی: المجال األول

  معارض بشدة  معارض  ال أدري  موافق  موافق بشدة  الفقرات  م
           .تجوید القرآن الكریم سهل  1
           .تجوید القرآن الكریم یبعث في النفس السعادة  2
           .یضایقني حضور دروس تجوید القرآن الكریم  3
           .تجوید القرآن الكریم یقوم اللسان  4
ني صـــعوبة فـــي فهـــم الكثیـــر مـــن موضـــوعات تجویـــد تـــواجه  5

 .القرآن الكریم
          

           .یساعدني تجوید القرآن الكریم على التفكیر  6
أجــد صــعوبة فـــي تجویــد القــرآن الكـــریم بــالرغم مــن دراســـتي   7

 .المتواصلة لها
          

           .تجوید القرآن الكریم یقربني إلى اهللا  8
           .ید القرآن الكریمأفضل المواد األخرى على تجو  9
           .یساعدني تجوید القرآن الكریم على تحسین مستوى القراءة  10

  .نحو االستمتاع بتجوید القرآن الكریم: المجال الثاني
  معارض بشدة  معارض  ال أدري  موافق  موافق بشدة  الفقرات  م

           .أتشوق لدروس تجوید القرآن الكریم  11
           .الكریمأستمتع بتجوید القرآن   12
ًأقضي وقتا ممتعا في مذاكرة تجوید القرآن الكریم  13 ً.           
           .أستمتع بالمشاركة في مسابقات تجوید القرآن الكریم  14
           .ینتابني الملل أثناء دروس تجوید القرآن الكریم  15
أتـــابع وبـــشغف البـــرامج التــــي یعرضـــها جهـــاز التلفزیـــون عــــن   16

 .متجوید القرآن الكری
          

ًتجعلني دروس تجوید القرآن الكریم عصبیا ومتضایقا  17 ً.           
           .أستمتع بحضور دورات تجوید القرآن الكریم  18
ًتغمرنـــي الـــسعادة عنـــدما أتعلـــم شـــیئا جدیـــدا فـــي تجویـــد القـــرآن   19 ً

 الكریم
          

           .تزداد ثقتي بنفسي عندما أتفوق في تجوید القرآن الكریم  20
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  .نحو طریقة تدریس معلم تجوید القرآن الكریم: جال الثالثالم

  معارض بشدة  معارض  ال أدري  موافق  موافق بشدة  الفقرات  م
ـــة بفنـــون   21 ـــم أســـئلة متعلق ـــستثار تفكیـــري عنـــدما یطـــرح المعل ی

 .تجوید القرآن الكریم
          

ینتــابني الخمــول بــسبب طریقــة المعلــم التقلیدیــة فــي تــدریس   22
 .الكریمتجوید القرآن 

          

یــــساعدني اســـــتخدام التكنولوجیــــا فـــــي إتقــــان تجویـــــد القـــــرآن   23
 . الكریم

          

تجـذبني الوســائل الجدیــدة التــي یــستخدمها المعلــم فــي تجویــد   24
 .القرآن الكریم

          

تتمیــــز طریقــــة تــــدریس المعلــــم بالفاعلیــــة عــــن الطــــرق التــــي   25
 .ًتعلمت بها سابقا

          

ـــة تـــدری  26 ـــساعدني طریق ـــد القـــرآن ت س األقـــران فـــي إتقـــان تجوی
 .الكریم

          

تجــذب انتبــاهي طریقــة المعلــم المــشوقة أثنــاء تجویــد القـــرآن   27
 .الكریم

          

           .أستاء من أداء المعلم في دروس تجوید القرآن الكریم  28
تــــشجعني طریقــــة المعلــــم فــــي المناقــــشة أثنــــاء شــــرح أحكــــام   29

 .اهتجوید القرآن الكریم على االنتب
          

یــساورني القلــق مــن أســالیب التقــویم التــي یتبعهــا المعلــم فــي   30
 .دروس تجوید القرآن الكریم
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  .أسماء السادة المحكمین لمقیاس االتجاه نحو تجوید القرآن الكریم

  مكان العمل  الدرجة العلمیة  اسم المحكم  م
  الجامعة اإلسالمیة  .دكتوراه في المناهج وطرائق التدریس   .عبد المعطي األغا. د. أ  1
  الجامعة اإلسالمیة  . دكتوراه في المناهج وطرائق التدریس  .عزو إسماعیل عفانه. د. أ  2
  جامعة القدس المفتوحة  . دكتوراه أصول تربیة  .زیاد علي الجرجاوي. د. أ  3
  جامعة األقصى  .صرف دكتوراه في النحو وال  .سالم عبد اهللا عاشور. د. أ  4
  جامعة األقصى  . دكتوراه في المناهج وطرائق التدریس  .محمود حسن األستاذ. د. أ  19
  الجامعة اإلسالمیة  . دكتوراه في أصول التربیة  .سلیمان حسین المزین. د  5
  الجامعة اإلسالمیة  . دكتوراه في المناهج وطرائق التدریس  .محمد شحاته زقوت. د  6
  وكالة الغوث  . دكتوراه في أسالیب وطرائق التربیة اإلسالمیة  .لم العطارنایف سا. د  7
  جامعة القدس المفتوحة  . دكتوراه في المناهج وطرائق التدریس  .إبراهیم المشهراوي . د  8
  الجامعة اإلسالمیة  . دكتوراه في المناهج وطرائق التدریس  .إبراهیم حامد األسطل. د  9
  جامعة األقصى  . دكتوراه في المناهج وطرائق التدریس  .انینجمال عبد ربه الزع. د  10
  الجامعة اإلسالمیة  . دكتوراه في علم النفس  .جمیل الطهراوي. د  11
  جامعة األقصى  . دكتوراه في أصول التربیة  . رندة عید شریر. د  12
  الجامعة اإلسالمیة  . دكتوراه في علم النفس  .عاطف األغا. د  13
  جامعة األقصى  . دكتوراه في التفسیر وعلوم القرآن  . أبو عمرةفایز حسان. د  16
  الجامعة اإلسالمیة  . دكتوراه في مناهج وطرائق التدریس  .فتحیة صبحي اللولو. د  17
  جامعة األقصى  . دكتوراه في أصول التربیة  .محمود إبراهیم خلف اهللا. د  18
  جامعة األقصى  .ئق التدریس دكتوراه في المناهج وطرا  .نجاح عواد السمیري. د  20
  جامعة األقصى  . دكتوراه في علم النفس  .درداح حسن الشاعر. د  21
  جامعة األقصى  . دكتوراه في المناهج وطرائق التدریس  .ماجد محمود مطر. د  22
  جامعة األقصى  .دكتوراه في المناهج وطرائق التدریس  .أشرف عمر بربخ. د  23
  جامعة األقصى  .المناهج وطرائق التدریسجستیر في  ما  .عدنان مصطفى دلول. أ  14
  جامعة األقصى  .ي اللغة العربیة ماجستیر ف  .عماد حسن أبو دیة. أ  15
  مشرف تربوي  . ماجستیر في أصول الفقه  .أحمد خلیل عبد الغفور. أ  24
   مشرفة تربویة  . بكالوریوس في التربیة اإلسالمیة  . سوسن أحمد بشیر. أ  25
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