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ممخص الدراسة 
 فاعمية برنامج تدريبي في إكساب معممي التربية اإلسالمية بعض ميارات إلىىدفت الدراسة التعرؼ 

. تجكيد القرآف الكريـ بمحافظات غزة 
:  تحددت مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس التالي 

ما فاعمية برنامج تدريبي لمعممي التربية اإلسالمية إلكسابيم بعض ميارات تجويد القرآن الكريم 
في محافظات غزة ؟ 

: كيتفرع مف السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية 
بيف متكسط درجات المعمميف  ( α ≤ 0.05)ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  -1

الكمية في االختبار القبمي كمتكسط درجاتيـ الكمية في االختبار البعدم فيما يتعمؽ في جميع الميارات 
 الخاصة بأحكاـ التجكيد ؟

بيف متكسطات درجات  ( α ≤ 0.05)ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  -2
 المعمميف في االختبار القبمي كمتكسط درجاتيـ في االختبار البعدم لميارات النكف الساكنة كالتنكيف ؟

بيف متكسطات درجات  ( α ≤ 0.05)ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  -3
 المعمميف في االختبار القبمي كمتكسط درجاتيـ في االختبار البعدم لميارات الميـ الساكنة  ؟

بيف متكسطات درجات ( α ≤ 0.05)ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  -4
المعمميف في االختبار القبمي كمتكسط درجاتيـ في االختبار البعدم لميارات تفخيـ كترقيؽ الالـ في 

 لفظ الجاللة ؟
بيف متكسطات درجات  ( α ≤ 0.05)ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  -5

 المعمميف في االختبار القبمي كمتكسط درجاتيـ في االختبار البعدم لميارات أحكاـ الكقؼ؟
بيف متكسطات درجات  ( α ≤ 0.05)ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  -6

 المعمميف في االختبار القبمي كمتكسط درجاتيـ في االختبار البعدم لميارات القمقمة ؟
بيف متكسطات درجات  ( α ≤ 0.05)ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  -7

المعمميف في االختبار القبمي كمتكسط درجاتيـ في االختبار البعدم لميارات النكف كالميـ المشددتيف؟ 
معممان مف معممي التربية اإلسالمية  (20)كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة ، تككنت عينة الدراسة مف 

 الخامس كالسادس األساسي في مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة خاف يكنس التعميمية يفلمصؼ
 اختيرت العينة بطريقة قصدية مف العدد الكمي لمجمكع الدراسة  كقد ،2012-2011لمعاـ الدراسي 

معممان في قطاع غزة ، كقاـ الباحث بإعداد أدكات الدراسة كمكادىا المتمثمة في قائمة  (120)البالغ 
 لالستخداـ في اميارات التجكيد ، كاالختبار ، كالبرنامج التدريبي المقترح ، كبعد التحقؽ مف صالحيتو
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البحث قاـ الباحث بتطبيؽ االختبار القبمي عمى عينة الدراسة ، ثـ طبؽ البرنامج التدريبي عمى العينة 
نفسيا ، كبعد انتياء فترة التدريب تـ تطبيؽ االختبار البعدم ، كبعد معالجة البيانات إحصائيان جاءت 

: نتائج الدراسة عمى النحك التالي 
  كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل(0.05 ≥ α )  بيف متكسط الدرجات في اختبار

ـ تفخيـ كترقيؽ الالـ في لفظ احؾ أميارات أحكاـ النكف الساكنة كالتنكيف ، أحكاـ الميـ الساكنة ،
ـ القمقمة ، أحكاـ الميـ كالنكف المشددتيف ، لصالح االختبار احؾأ أحكاـ الكقؼ ، ، (اهلل)الجاللة 

البعدم مما يدؿ عمى فاعمية البرنامج التدريبي في إكساب ىذه الميارات 
 :وأوصت الدراسة بما يمي 

ضركرة أف يككف معمـ التربية اإلسالمية لطالب الصؼ الخامس كالسادس معممان متخصصان  -1
 .في مادتو 

العمؿ عمى صياغة دليؿ لمعممي التربية اإلسالمية خاص بميارات التالكة كالتجكيد في جميع  -2
 .المراحؿ التعميمية 

إعداد مشاغؿ تربكية كندكات كلقاءات تتناكؿ تنمية ميارات التالكة كالتجكيد لدل معممي التربية  -3
 .اإلسالمية 

االىتماـ مف معممي التربية اإلسالمية باستخداـ الكسائؿ التعميمية المتعددة كالتقنيات الحديثة  -4
 . في تدريس أحكاـ التالكة كالتجكيد 

تزكيد المكتبات المدرسية بكسائؿ تعميمية كتقنيات حديثة متعددة يعكد إلييا الطالب في مادة  -5
 .التالكة كالتجكيد 

 معممك التربية اإلسالمية طالبيـ عمى االلتحاؽ بمراكز تحفيظ القرآف الكريـ في المساجد دعكة -6
. 
االستفادة مف البرنامج التدريبي كاألنشطة المصاحبة لو في الدراسة الحالية في تدريس أحكاـ  -7

 .التالكة كالتجكيد 
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ABSTRACT 
The study aimed at recognizing the effect of a training program for Islamic 
Education Teachers to enable them acquire some Quran Intonation skills in 
Gaza Governorates.  
The problem of the study was identified in the following major question: 
What is the effect of a training program for Islamic Education Teachers 
to enable them acquire some  Quran Intonation skills in Gaza  
Governorates? 
  * The following minor questions emanated from the above major one: 
1- Are there statistically significant differences at the level of function (0.05 

≥ α)                        between the mean sub marks average of teachers in 
the pre-test and the mean sub marks average of teachers in the post-test 
considering all intonation rules skills ?  
2- Are there any statistically significant differences at the level of function 

(0.05 ≥ α)                   between the mean average marks of teachers in 
the pre-test and the average marks of teachers in the post-test of Noon 
static and Tanween skills ? 

3- Are there statistically significant differences at the level of function (0.05 
≥ α)                          between the mean average marks of teachers in 

the pre-test and the average marks of teachers in the post-test static of 
Meme skills ? 

4-  Are there statistically significant differences at the level of function (0.05 
≥ α) )                         between the mean average marks of teachers in 

the pre-test and the average marks of teachers in the post-test of Taphkhim 
and Tarkiak Al-Lam in the majesty name skills ?  
5- Are there statistically significant differences at the level of function (0.05 

≥ α)                         between the mean average marks of teachers in the 
pre-test and the average marks of teachers in the post-test of Alwaqf rules 
skills ? 



 ج 
 

6- Are there statistically significant differences at the level of function (0.05 
≥ α)                          between the mean average marks of teachers in the 

pre-test and the average marks of teachers in the post-test of Alqalqalah 
skills ? 
7-  Are there statistically significant differences at the level of function  (0.05 

≥ α)                         between the mean average marks of teachers in the 
pre-test and the average marks of teachers in the post-test of AlAnoon and 
Almeme Almushadadatain skills ? 
To achieve the objectives of the study. The study sample consisted of (20) 
of Islamic education teachers who teach  fifth and sixth grades primary in 
KhanYounis Education Area, year / 2011 - 2012 . The sample was taken in 
deliberate way of the total number of the study consisted of (120) teachers 
in the Gaza Strip.  The researcher prepared a theory questionnaire that 
included all recitation and Intonation skills  for fifth and sixth grades primary. 
The questionnaire was introduced to a group of judges, specialists and 
experts in Islamic education and its teaching techniques. The researcher 
built a training program for teachers of Islamic education, after consulting a 
group of specialists, the researcher applied a pre-test on a study sample, 
then the researcher applied the training program on the same sample study. 
The program was applied for a month after the experiment, the researcher 
applied the post-test. 
The data were analyzed  statistically, and the study conclusions as 
follows: 
There were statistically significant differences on the level of  (0.05 ≥ α)  
between the marks average in the skills test of the Noon static and Tanween 
rules, Meme static rules, Alwaqf rules, Alqalqalah rules, the Meme and Noon 
Mushadadatian rules, Taphkhim and trkeek Alra rules of the Majesty word 
(ALLAH) for the post-test, this indicated  the efficiency of the training 
program in acquiring these skills. 
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The study recommended the following:  
1- The necessity of a specialist teacher of Islamic education for fifth and 
sixth grades primary. 
2- Working on drafting a guide for Islamic teachers especially in recitation 
and intonation skills for all levels of education. 
3- Preparation of educational flashlights and meetings dealing with the 
development  of recitation and intonation skills  for Islamic education 
teachers and the subject supervisors. 
4-  Attention of Islamic education teachers using multiple teaching aids and 
modern techniques in teaching recitation and intonation rules . 
5-  Provide school libraries in various educational aids and modern 
techniques so as to help students in recitation and intonation. 
6- Islamic education teachers encourage their students to join Quran 
memorization  centers at mosques. 
7-  Benefitting of the training content's program and its associated activities 
in this study of teaching  recitation and intonation rules. 
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 إىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء
 

  إلى روح والدي العزيز ... 
  إلى أمي الحنونة أطال اهلل بقاءىا ... 
 إلى شيداء فمسطين األبطال... 
 إلى زوجي رفيقة دربي رمز التضحية والعطاء... 
  إلى أوالدي وبناتي حفظيم اهلل من كل سوء... 
 إلى إخواني وأخواتي حفظيم اهلل من كل سوء... 
 إلى طمبة العمم في كل مكان... 
  إلى أىل القرآن وخاصتو ومعممي القرآن وحممتو... 
  ًُأىدي ىذه الرسالة ... إلييم جميعا. 
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 شكر وتقدير
الميـ عممنا بما ينفعنا ، كانفعنا بما عممتنا ، إنؾ أنت السميع العميـ ، كالصالة كالسالـ عمى مف أنزؿ 
عميو القرآف نبينا محمد ػػػػ صمى اهلل عميو كسمـ ػػػ أفضؿ صالة كأتـ سالـ كعمى آلو كصحبو ك سمـ 

 :أما بعد ... تسميما كثران 
كف ألبمغيا أ ىذه المرحمة التي لـ م الرسالة كبمكغقفممو الفضؿ كالمنة ، عمى عكنو كتكفيقو في إتماـ ىذ

 أصحاب الفضؿ الذيف أسيمكا بعمميـ الكافر كعكنيـ الصادؽ ، الذيف  إفَّن ، لكال فضؿ اهلل كتكفيقو ،
كقفكا بجانبي طكاؿ فترة دراستي ، كلـ يبخمكا عمٌي بمساعدة ، أك إرشاد ، أك تكجيو ، ليـ أسمى معاني 

. الشكر كأصدؽ مشاعر التقدير كالكفاء 
ـ االمتناف إلى الصرح العممي مالفضؿ ألصحاب الفضؿ أتقدـ بجزيؿ الشكر كعظبكمف باب االعتراؼ 

تحاؽ ؿممثمة بعمادة الدراسات العميا ، التي أتاحت لي فرصة اال/ غزة – الجامعة اإلسالمية – الشامخ 
. ببرنامج الدراسات العميا ،ممتقى األئمة كالعمماء كمقدمة العكف لخدمة طمبة الدراسات العميا 
إبراىيـ / كمف عظيـ شرفي أف قيٌدر ليذه الرسالة رعاية كريمة مف أستاذم المشرؼ الدكتكر الجميؿ 

حامد األسطؿ الذم شرفني اهلل سبحانو كتعالى أف أككف كاحدان ممف تتممذكا عمى يديو ؛ ألنيؿ مف 
 ان فيض عممو ، ككريـ خمقو كسجاياه ، فقد شمؿ ىذه الرسالة برعايتو الكريمة ، كعكنو الصادؽ ، مجسد

 التكجييات الرشيدة ، ـفي ذلؾ أنبؿ معاني اإلنسانية كالتكاضع ، فكاف سخيان في فضمو كعممو ، قد
ف يجزيو أكاآلراء السديدة فاهلل أسأؿ بأف يمتعو بمكفكر الصحة كالعافية ، كأف يرضى في الدنيا كاآلخرة ك

. عني كعف أبنائو الطالب الجزاء األكفى 
مف  مناقشان داخميان كداكد دركيش حمس /ألستاذ الدكتكرمف اكما أتقدـ بأصدؽ عبارات الشكر كالتقدير 

 ا الرسالة ، كلدكرىـ ىذه مناقشةىما بقبكؿتفضال مناقشان خارجيان المذاف عمر عمي دحالف/ الدكتكر 
 . ا كخبرتييـاالكبير في إثراء الرسالة مف عمميـ

محمكد الحمضيات ، / كما أتقدـ بالشكر الجزيؿ لرئيس برنامج التربية كالتعميـ بككالة الغكث الدكتكر 
لما قدمو مف تسييالت إلنجاح تطبيؽ الدراسة ، كال يفكتني أف أكجو شكرم كتقديرم إلى مديرٌم مدرسة 

/  كاألستاذ ناصر أبك شقير ،/ األستاذ بساـ مكسى ، ك األستاذ  (ب)خاف يكنس االبتدائية ذككر 
سيامات ق لي مف تسييالت ك لما قدـمحارب أبك نمر . الزمة إلجراء تجربة الدراسة كا 

كأتقدـ بخالص الشكر كالتقدير لمسادة المحكميف لما بذلكه مف جيد ككقت في تحكيـ أدكات الدراسة ، 
كأخص بالذكر أعضاء الييئة التدريسية في الجامعة اإلسالمية ، كفي جامعة األقصى كجامعة القدس 

. المفتكحة ، كمعممي التربية اإلسالمية بمدارس منطقة خاف يكنس التعميمية 
عماد أبك صبحة ، / محمد الزياف ، كاألستاذ / كما أتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى أخي األستاذ 

رشادات جميمة خدمة لمدراسة كأيمف حجازم لما قدـ/  كالدكتكر  . ق مف تكجييات كا 
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ألمي الحنكنة مف ليا الفضؿ عميا بعد اهلل سبحانو كتعالى، كلزكجتي ، كألكالدم كأتقدـ بخالص شكرم 
لكؿ مف شجعني ، أك بذؿ جيدان ، أك أمضى كبناتي لتشجيعي المستمر حتى إنياء ىذه الدراسة ، ك

. كقتان في سبيؿ إنجاز ىذه الدراسة ، فجزاىـ اهلل عني خير الجزاء
ف كاف ألىؿ دار الدنيا حؽ الشكر فألىؿ دار الحؽ الدعاء ، فأتكجو متضرعان إلى اهلل تعالى أف  كا 

. يغفر لكالدم ، كأف يتغمده كاسع رحمتو ، كأف يسكنو فسيح جناتو 
تحقيؽ اليدؼ المنشكد مف ىذه الدراسة ؿكأخيران أدعك اهلل العظيـ ، رب العرش الكريـ أف أككف قد كفقت 

 شأف أم جيد بشرم ، قد يككف فيو إجادة ، كقد يعتريو القصكر ، فإف كاف ا، فإف ىذه الدراسة ، شأنو
ف كاف فيو تقص ر أك قصكر فمف نفسي كمف الشيطاف ، مفيو إجادة فالفضؿ هلل سبحانو كتكفيقو ، كا 

كتمؾ سمة البشر ، فحسبي أنني اجتيدت ، كالحمد هلل الذم تفٌرد لنفسو بالكماؿ ، كجعؿ النقص سمة 
ليو أنيب  . تستكلي عمى جممة البشر ، كما تكفيقي إال باهلل عميو تككمت كا 

كآخر دعكانا أف الحمد هلل رب العالميف 
الباحث  
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 الفصل األول
 خمفية الدراسة

يتضمف ىذا الفصؿ مقدمة الدراسة التي تناكلت فضؿ القرآف الكريـ في الكتاب كالسنة ، كأىمية تعمـ 
المسمـ عمى أحكاـ تالكة القرآف الكريـ ، كما تناكؿ ىذا الفصؿ مشكمة الدراسة كالسؤاؿ الرئيس المتعمؽ 

بمدل فاعمية برنامج تدريبي لمعممي التربية اإلسالمية في بعض ميارات تجكيد القرآف الكريـ ، 
كفرضياتيا ، كأىدافيا ، كأىميتيا لمعممية التعميمية ، ككذلؾ منيج الدراسة الذم يصؿ بو إلى النتائج ، 
كحدكد الدراسة ، كأدكاتيا التي يستخدميا لمكصكؿ إلى األىداؼ المرجكة ، كما يتضمف خطكات الدراسة 

 :، كمصطمحات الدراسة ، كفي ما يمي كصفان لمعناصر السابقة 

 :  الدراسةمقدمة
 اهلل عميو كسمـ بالقرآف العظيـ ، كىك الكتاب العزيز الذم ال ل محمد صؿ نبينا أمةخص اهلل تعالى

كقد أمر اهلل عز كجؿ ، يأتيو الباطؿ مف بيف يديو كال مف خمفو ، كىك حجة بالغة ، كمعجزة خالدة
تالكة صحيحة تعبدية مبنية عمى النطؽ السميـ كبتالكة كتابو الذم ارتضاه ليذه األمة دستكرا كمنياجا ، 

  : تو قاؿ تعالى اآلم                       ( القيامة :

  :كقاؿ تعالى   ( 18 – 17        ( 4: المزمؿ)  كقاؿ تعالى :    

                               

     (  121: البقرة .)

كالقرآف الكريـ ضرب اهلل فيو األمثاؿ كنكع فيو الحجج كالبٌينات كأكثر فيو مف قصص السابقيف كأخبار 
األمـ عظةن كاعتباران ، كتعددت فيو أساليب الخطاب أمران كنييان ، ككعدان ككعيدان ، كترغيبان كتيديدان، يسر 
بو القمكب كالنفكس إلى اهلل ، يحمؽ بالنفكس في فضاء اإليماف بيف رجاء يدفع إلى الخير كيحثو عميو 

   : قاؿ تعالى : ، كخكؼه يمنع مف الشر كيزجر عنو          

       ( 98:المائدة)   .



3 
 

تو كفتح المب اكال يستفيد مف ىذا القرآف إال مف كفقو اهلل فأرىؼ الحس لداللتو ، كشنؼ األذف آلم

   : ليدايتو ، كليذا جاء الحث عمى تدبره فقاؿ تعالى            

            ( 29:ص) ،  كقاؿ تعالى:          

         (  24: محمد) " .  إف في تأمؿ القرآف الكريـ ك تدبره كؿ ما يمتع العقؿ

عجازات كتاب اهلل التي تمأل القمب خشكعا ، كخشية لمحؽ جؿ إكيركؽ الخاطر كيطمئف النفس مف 
 ( . 22 : 1997كرنبة ، )" شأنو 

فيذا الكتاب الذم أنزلو اهلل سبحانو كتعالى ليككف منياجا يقكد البشرية صالحان لكؿ زماف كمكاف ؛ كما 
المنيج اإلليي مكضكع ليعمؿ بو في كؿ بيئة كفي كؿ مرحمة مف "  ( :1/13 :1990) : يقكؿ قطب

مراحؿ النشأة اإلنسانية كفي كؿ حالة مف حاالت النفس البشرية الكاحدة ، كىك مكضكع ليذا اإلنساف 
الذم يعيش في ىذه األرض آخذان في االعتبار فطرة ىذا اإلنساف كطاقتو كاستعداداتو ، كقكتو كضعفو 

.  كحاالتو المتغيرة التي ال تعتريو 
خيركـ مف تعمـ القرآف كعممو : "  اهلل عميو كسمـ الخيرية فيمف عًممو كعمَّنمو فقاؿ لكقد جعؿ النبي صؿ

: "  اهلل عميو كسمـ لمتقف القرآف الكريـ أجران أكثر مف غيره فقاؿ لكرتب صؿ (6/108: البخارم ركاه" )
الذم يقرأ القرآف كىك ماىر بو مع السفرة الكراـ البررة ، كالذم يقرأ القرآف كيتتعتع فيو كىك عميو شاؽ لو 

 .( 6/74 :1979، مسمـ  ركاه)"أجراف 
 ىريرة رضي اهلل عنو مكما أف تالكة القرآف الكريـ تتضمف تدبر ما جاء بو مف معاًف فقد كرد عف أب

، كما اجتمع قـك في بيت مف بيكت اهلل يتمكف كتاب اهلل " قكلو قاؿ رسكؿ اهلل صؿ اهلل عميو كسمـ 
كذكرىـ اهلل فيمف ،  كحفتيـ المالئكة  ، كغشيتيـ الرحمة ،كيتدارسكنو بينيـ إال نزلت عمييـ السكينة

فينبغي عمى معمـ القرآف الكريـ أف يغرس في تالميذه أىمية  (1404 : 2006 ، مسمـ  ركاه)"عنده 
. التأمؿ في اآليات كالتعرؼ عمى معانييا مما يساعدىـ عمى فيميا ، كمف ثـ حسف تالكتيا 

مف إخراج لمحركؼ مف مخارجيا ، " كالقراءة الصحيحة لمقرآف الكريـ ال تحصؿ بمعزؿ عف تجكيده 
 كالكصؿ حيف يقتضي المعنى ذلؾ ، كالكقكؼ حيف ة في مكضع الغفةكالمد في مكضع المد ، كالغف
 .(2 : 1992 ،شحاتة  ). " ة كالترقيؽ ؿيكجب المعنى ذلؾ ، كالقمؽ

كمف خالؿ اطالع الباحث عمى دراسات سابقة كجد أف ىناؾ قمة في تمؾ الدراسات المتعمقة بأحكاـ 
  .التالكة كالتجكيد 
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:  مشكمة الدراسة
إف عمـ التجكيد لو أىمية عظيمة لتعمقو بإصالح نطؽ الكممات القرآنية كترتيميا استجابةن ألمر اهلل عز 

 كجؿ          (4:المزمؿ) " . قامة كالمسمـ متعبد بفيـ معاني القرآف ، كا 

قامة حركفو عمى الصفة المتمقاة مف أئمة القراءة المتصمة  حدكده ، كمتعبد أيضان بتصحيح ألفاظو ، كا 
  ( .26 : 1987عثماف ،  ) " السند برسكؿ اهلل 

كعمى الرغـ مما ذكر أنفان مف أىمية العناية بتالكة كتاب اهلل سبحانو كتعالى إال أف المالحظ كجكد 
ضعؼ في تالكة القرآف الكريـ لدل طالب الصفيف الخامس كالسادس األساسي ، كالذم أظير ىذا 
االنخفاض في مادة التربية اإلسالمية ىك االختبارات المكحدة لطالب الصفيف الخامس كالسادس 

األساسي في مدارس ككالة الغكث الدكلية في قطاع غزة في السنكات األربع األخيرة ، كخاصة في 
ميارات التالكة كالتجكيد ، كمف خالؿ إطالع الباحث عمى بعض الدراسات التي تناكلت ميارات التالكة 

 ( 2004: مطر ) ، كدراسة  ( 2005: فركانة ) ، كدراسة  ( 2009: الرقب  )كالتجكيد منيا دراسة 
، كمف خالؿ تخصص الباحث في تدريس مادة التربية اإلسالمية في مدارس ككالة الغكث الدكلية ، 
كمعرفتو أف معظـ معممي التربية اإلسالمية لطالب الصفيف الخامس كالسادس األساسي ليسكا مف 
المتخصصيف في مادة التربية اإلسالمية ، ككذلؾ الضعؼ الكاضع لتالكة الطالب في مادة التالكة 
كالتجكيد ، مما شجع الباحث إلى القياـ بيذه الدراسة ، آمالن أف يخرج ىذا البحث بنتائج كتكصيات 

 :تسيـ في حؿ ىذه المشكمة ، بناءن عمى ذلؾ فقد تحددت مشكمة الدراسة بالسؤاؿ الرئيس التالي 
  ما فاعمية برنامج تدريبي لمعممي التربية اإلسالمية إلكسابيـ بعض ميارات تجكيد القرآف

 الكريـ في محافظات غزة ؟
: ويتفرع من السؤال الرئيس األسئمة الفرعية التالية 

بيف متكسط درجات  ( α ≤ 0.05) ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  -8
المعمميف الكمية في االختبار القبمي كمتكسط درجاتيـ الكمية في االختبار البعدم فيما يتعمؽ 

 في جميع الميارات الخاصة بأحكاـ التجكيد ؟
بيف متكسطات درجات  ( α ≤ 0.05)ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  -9

المعمميف في االختبار القبمي كمتكسط درجاتيـ في االختبار البعدم لميارات النكف الساكنة 
 كالتنكيف ؟
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بيف متكسطات  ( α ≤ 0.05)ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  -10
درجات المعمميف في االختبار القبمي كمتكسط درجاتيـ في االختبار البعدم لميارات الميـ 

 الساكنة؟
بيف متكسطات ( α ≤ 0.05)ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  -11

درجات المعمميف في االختبار القبمي كمتكسط درجاتيـ في االختبار البعدم لميارات تفخيـ 
  ؟(اهلل  ) كترقيؽ الالـ في لفظ الجاللة

بيف متكسطات  ( α ≤ 0.05)ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  -12
 درجات المعمميف في االختبار القبمي كمتكسط درجاتيـ في االختبار البعدم لميارات الكقؼ؟

بيف متكسطات  ( α ≤ 0.05)ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  -13
 درجات المعمميف في االختبار القبمي كمتكسط درجاتيـ في االختبار البعدم لميارات القمقمة ؟

بيف متكسطات  ( α ≤ 0.05)ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  -14
درجات المعمميف في االختبار القبمي كمتكسط درجاتيـ في االختبار البعدم لميارات النكف 

كالميـ المشددتيف؟ 

: فرضيات الدراسة 
: لإلجابة عف أسئمة الدراسة كضع الباحث الفركض التالية 

بيف متكسط درجات المعمميف  ( α ≤ 0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  -1
الكمية في االختبار القبمي كمتكسط درجاتيـ الكمية في االختبار البعدم فيما يتعمؽ في جميع 

 .الميارات الخاصة بأحكاـ التجكيد 
بيف متكسطات درجات  ( α ≤ 0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  -2

المعمميف في االختبار القبمي كمتكسط درجاتيـ في االختبار البعدم لميارات النكف الساكنة 
 .كالتنكيف 

بيف متكسطات درجات  ( α ≤ 0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  -3
 .المعمميف في االختبار القبمي كمتكسط درجاتيـ في االختبار البعدم لميارات الميـ الساكنة

بيف متكسطات درجات  ( α ≤ 0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  -4
المعمميف في االختبار القبمي كمتكسط درجاتيـ في االختبار البعدم لميارات تفخيـ كترقيؽ 

 .الالـ في لفظ الجاللة 
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بيف متكسطات درجات  ( α ≤ 0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  -5
 .المعمميف في االختبار القبمي كمتكسط درجاتيـ في االختبار البعدم لميارات الكقؼ

بيف متكسطات درجات  ( α ≤ 0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  -6
 .المعمميف في االختبار القبمي كمتكسط درجاتيـ في االختبار البعدم لميارات القمقمة 

بيف متكسطات درجات  ( α ≤ 0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  -7
المعمميف في االختبار القبمي كمتكسط درجاتيـ في االختبار البعدم لميارات النكف كالميـ 

. المشددتيف

 :أىداف الدراسة 
 :يمكف تمخيص أىداؼ الدراسة فيما يمي 

 معرفة مدل إتقاف معممي التربية اإلسالمية لمصفيف الخامس كالسادس األساسي ألحكاـ  -1
 .التالكة كالتجكيد 

التعرؼ عمى أثر البرنامج التدريبي في إكساب معممي التربية اإلسالمية لمصفيف الخامس  -2
 .كالسادس كاألساسي لميارات التالكة كالتجكيد 

التعرؼ عمى مدل كجكد فرؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات أداء المعمميف في  -3
االختبار القبمي كالبعدم لميارات التالكة كالتجكيد لمعممي التربية اإلسالمية لمصؼ 

 .الخامس كالسادس األساسي 
تصميـ برنامج تدريبي لبعض ميارات التالكة كالتجكيد لدل معممي التربية اإلسالمية  -4

 .لمصؼ الخامس كالسادس األساسي 
 

:  الدراسة ميةأه
 :تتمثؿ أىمية ىذه الدراسة فيما يمي 

قد تكفر الدراسة لمعممي التربية اإلسالمية لمصفيف الخامس كالسادس األساسي ميارات التالكة  -1
 .كالتجكيد التي تساعدىـ عمى إكساب تالميذىـ لتمؾ الميارات 

قد تساىـ ىذه الدراسة في تحسيف ميارات معممي الصفيف الخامس كالسادس األساسي في  -2
 .التالكة كالتجكيد 

 .قد تكفر ىذه الدراسة برنامج تدريبي يمكف الرجكع إليو مف قبؿ المختصيف باالستعانة بو -3
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قد تكفر ىذه الدراسة لممشرفيف التربكييف برنامج تدريبي في تدريب المعمميف كالطالب عمى  -4
 .أحكاـ التالكة 

قد تكفر ىذه الدراسة لمطكرم المناىج برنامج تدريبي يمكف الرجكع إليو في أحكاـ التالكة  -5
 .كالتجكيد 

قد تفيد ىذه الدراسة المشرفيف التربكييف في مادة التربية اإلسالمية في عقد دكرات تدريبية  -6
لمعممي التربية اإلسالمية مف أجؿ تكعيتيـ بأىمية اكتساب ميارات التالكة كالتجكيد كطرائؽ 

 .تدريسيا 
قد تككف ىذه الدراسة عكف لممسئكليف كالمخططيف في كزارة التربية كالتعميـ عمى كضع الخطط  -7

المناسبة لرفع مستكل معممي التربية اإلسالمية ألحكاـ التالكة كالتجكيد ، كالتي ستسيـ في 
 . عالج المشكالت الناتجة عف ضعؼ ميارات التالكة كالتجكيد لدييـ 

قد تفيد ىذه الدراسة كاضعي المناىج عند صياغة كتطكير المناىج اإلسالمية،أك عند كضع  -8
 .خطط كبرامج مساعدة لرفع مستكل األداء في ميارات التالكة كالتجكيد لدل المعمميف

قد تككف ىذه الدراسة عكنان لممسئكليف كالمخططيف بتعييف معمـ تربية إسالمية متخصص لدل  -9
 .طالب الصفيف الخامس كالسادس األساسي 

حسب عمـ الباحث فإف ىذه الدراسة مف الدراسات الميمة كالقميمة في البيئة الفمسطينية التي  -10
تناكلت فاعمية برنامج تدريبي لمعممي الصؼ الخامس كالسادس األساسي في مادة التربية 

 .اإلسالمية إلكسابيـ بعض ميارات تجكيد القرآف الكريـ بمحافظات غزة 
 : حدود الدراسة 

 :تقتصر ىذه الدراسة عمى الحدكد التالية 
اقتصرت الدراسة الحالية عمى معممي التربية اإلسالمية لطالب الصؼ  : الحد الموضوعي .1

 .الخامس كالسادس األساسي في مدارس ككالة الغكث الدكلية في محافظة خاف يكنس 
 .محافظة خاف يكنس :  الحد المكاني .2
  استمرت الدراسة شيران كامالن خالؿ الفصؿ الدراسي األكؿ لمعاـ الدراسي :الحد الزماني .3

 .ـ  ( 2011-2012)
 . معممك التربية اإلسالمية في مدارس ككالة الغكث الدكلية بقطاع غزة  : الحد البشري .4
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 :مصطمحات الدراسة 
 : فاعمية . 1
  (477 : 2001المعجـ الكجيز ،  )مقدرة الشئ عمى التأثير  : لغة

نجاز األىداؼ أك المدخالت ، لبمكغ النتائج المرجكة كالكصكؿ إلييا  : اصطالحا القدرة عمى التأثير كا 
  (49 : 1999المقاني كالجمؿ ،  ). بأقصى حد ممكف 

كيعرؼ الباحث الفاعمية إجرائيا ىي مدل تأثير استخداـ بعض ميارات تجكيد القرآف الكريـ في تنمية 
 . لطالب الصفيف الخامس كالسادس األساسي ةمعممي التربية اإلسالمي

 :البرنامج . 2
مجمكعة المعارؼ كالمفاىيـ كالخبرات المتنكعة التي تقدميا مؤسسة ما  : يعرؼ البرنامج عمى أنو

لمجمكعة مف المتعمميف بقصد احتكاكيـ كتفاعميـ معيا ، بشكؿ يؤدم إلى تعديؿ سمككيـ كتحقيؽ 
  (.8: 2001السيقمي ،  )األىداؼ التربكية ، التي ينشدكنيا مف كراء ذلؾ بطريقة شاممة  

ىك مجمكعة مف الخبرات كالتدريبات : كما يعرؼ الباحث البرنامج إجرائيا في ىذه الدراسة بأنو 
كاألنشطة كالكسائؿ المتضمنة في ميارات التالكة كالتجكيد التي كضعيا الباحث إلكساب معممي التربية 

 .اإلسالمية بعض ميارات أحكاـ التجكيد 
 :  معممو التربية اإلسالمية . 3

معممك طالب الصفيف الخامس : يعرؼ الباحث معممك التربية اإلسالمية في ىذه الدراسة بأنيـ 
 .كالسادس األساسي مف المتخصصيف  كغير المتخصصيف في مادة التربية اإلسالمية

 : الميارة . 4
الحاذؽ في : ، كالماىر ىك ( 5/184 : 1989ابف منظكر ،)الحذؽ في الشيء : " الميارة لغةن تعني 

  ( 472: 1999الفيركز أبادم ، ). كؿ عمؿ
األداء المتقف القائـ عمى الفاىـ كاالقتصاد بالكقت كالجيد : "بأنيا  (188: 1999 )كيعرفيا  العمي 

 .المبذكؿ
أسمكب األداء المغكم لمطالب الذم يتـ في سرعة كدقة ، : " بأنيا (11 :2002 )كيعرفيا الفميت 

 " . كيمكف مالحظة كصفو مف خالؿ سمكؾ الفرد 
األداء المغكم القائـ عمى السرعة كالدقة كاإلتقاف ، : " يعرؼ الباحث الميارة في ىذه الدراسة بأنيا 

 .كيمكف مالحظة كصفو مف خالؿ قراءة المعمميف ألحكاـ التالكة كالتجكيد 
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 : التجويد . 4
كمعنى  (بضـ الجيـ كفتحيا  )مصدر جكد تجكيدان ، االسـ منو الجكدة : " يعرؼ التجكيد لغة بأنو 

: 1999الفيركز أبادم ، )، ك(3/135 : 1989ابف منظكر ،  )" .أتقف ، كالجيد ضد الردمء : جٌكد 
275) 

إخراج كؿ حرؼ مف مخرجو مع إعطائو حقو : " اصطالحان بأنو  ( 6 :1997 )كيعرفو قمحاكم 
عمـ يبحث في الكممات القرآنية مف حيث إعطاء الحركؼ حقيا : " كما يعرفو نصر بأنو ". كمستحقو 

مف الصفات الالزمة التي ال تفارقيا ، كاالستعالء ، كاالستفاؿ ، أك مستحقيا مف األحكاـ الناشئة مف 
،  (40 ،1999:نصر )". تمؾ الصفات ، كالتفخيـ ، كالترقيؽ ، كاإلدغاـ ، كاإلظيار ، كغير ذلؾ 

عمـه يبحث في ألفاظ القرآف الكريـ مف حيث إخراج كؿ حرؼ مف : بأنو  (9 ،2009: الجمؿ  )كيعرفو 
عطائو حقو ، كمستحقو مف الصفات ، كالكقؼ كاالبتداء   .مخرجو ، كا 

درجة إتقاف معممي التربية اإلسالمية لطالب الصفيف : " كيعرؼ الباحث التجكيد في ىذه الدراسة بأنو 
أحكاـ النكف الساكنة كالتنكيف ، ): الخامس كالسادس األساسي بمحافظات غزة لميارات التجكيد التالية 
،  كأحكاـ الكقؼ ، كأحكاـ (اهلل  )كأحكاـ الميـ الساكنة ، كأحكاـ تفخيـ كترقيؽ الالـ في لفظ الجاللة 

 .   (القمقمة ، كأحكاـ الميـ كالنكف المشددتيف 
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

  التربية اإلسالمية :  المحور األول 
  القرآن الكريم: المحور الثاني 
  التجويد: المحور الثالث 
  تدريب المعممين: المحور الرابع 
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 :مقدمة 
تربية نكعية ، أرادىا اهلل سبحانو كتعالى لخمقو مف بني آدـ عميو السالـ ، فقد : التربية اإلسالمية 

، فالتربية خمقيـ ككضع ليـ منياجان سكيان ليتمكنكا مف تأدية األمانة كما أرادىا اهلل سبحانو كتعالى 
ىي تنمية جميع الجكانب  " (17 ،2006: الرشيدم كصالح )اإلسالمية ىي تنمية كما ذكرىا 

الشخصية تنمية شاممة متكازنة ، كفؽ كتاب اهلل كسنة رسكلو صمى اهلل عميو كسمـ ، كىذه التنمية قد 
، كلما كاف اليدؼ مف ىذه الدراسة ىك " تتحقؽ بتدريس العمـك الشرعية ، كقد تتحقؽ بأسمكب غيره 

تنمية بعض ميارات تجكيد القرآف الكريـ لمعممي التربية اإلسالمية ، فإف ىذا الفصؿ يمثؿ الركيزة 
األساسية التي ينطمؽ منيا الباحث معتمدان في إرساء قكاعد دراستو ، ككضع أسسيا عمى األدبيات 
كالدراسات التي تحصؿ عمييا الباحث كالمتعمقة بمجاؿ الدراسة ، مما يساعد عمى تعزيز المكضكع 
ثرائو كتناكلو مف منظكر تربكم كقد تعرض الباحث في ىذا الفصؿ إلى ثالثة محاكر رئيسة ىي   :كا 

كيتناكؿ عرضان لمفيكـ التربية اإلسالمية ، كمصادرىا ، كاألىداؼ : (التربية اإلسالمية  ) -1
العامة ليا ، كأىميتيا ، كاألسس التربكية العامة في التربية اإلسالمية ، كالتربية اإلسالمية في 

 .منياج التعميـ الفمسطيني 
 كيتناكؿ عرضان لمعنى القرآف الكريـ ، كأىميتو كفضؿ تالكتو ، ثـ يتحدث  : (القرآن الكريم ) -2

 .عف األىمية التربكية لتعميـ القرآف الكريـ ، كآداب تالكتو ، كأركاف قراءتو كمراتبو 
 ثـ يتحدث عف حجـ  ،  ىذا المحكر معنى التجكيد ، كنشأتو ، كأىميتوؿ كيتناك : (التجويد ) -3

 .التجكيد ، كما يعرض ألحكاـ كميارات التجكيد 
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 :التربية اإلسالمية : المحور األول 
  تعريف التربية اإلسالمية: 

بناء " بأنيا ( : 19 :2004  ) القاضيكمنيا ما ذكره ،عيًرفت التربية اإلسالمية بعديد مف التعريفات 
اإلنساف بناءن متكامالن متكازنان كمتطكران ، مف جميع الكجكه جسميا كعاطفيان كاجتماعيان كخمقيان كجماليان 

نسانيان ، كي يككف ىذا اإلنساف بشخصيتو المنسجمة لبنة حية في بناء مجتمعو  " كا 
التربية اإلسالمية بأنيا مفيـك حديث الكالدة كالتككيف ، لـ يعيد  ( 22 : 2005)كيعرؼ الجالد 

استخدامو في التراث التربكم اإلسالمي ، كلـ يرد ضمف قامكس المصطمحات التربكية العربية 
اإلسالمية ، إال أنو نشأ ككبر كاشتد عكده حتى أدل المفيـك األكثر استعماال كانتشارا لمداللة عمى 

 " .معافو تربكية عدة 
 

 :مصادر التربية اإلسالمية 
 : إن لمتربية اإلسالمية مصادر عدة من أىميا 

  :القرآن الكريم  -1
 كىك المصدر األساسي األكؿ لمتربية اإلسالمية ، كالذم تستمد منو ، كفي ىديو أىدافيا 

فيك كالـ الحؽ تبارؾ . كمادتيا كطرقيا ككسائميا ، كالذم عمى ضكئو تقيـ تمؾ التربية كتعدؿ 
فمف أقدر مف اهلل خالؽ كؿ شئ عمى تقديـ اليداية ." كتعالى كمنيجو الشامؿ لمحياة بكامميا 

الكاممة لمبشرية ، أم منيج غير المنيج اإلليي يستطيع أف ينيض بحاجات النفكس البشرية 
كيفي بمطالبيا كيغذم عكاطفيا كمشاعرىا ، كيتابع تطكرىا كنمكىا ، كيستكعب قضاياىا ، 

كيالحؽ أزماتيا كيالئميا في تطكرىا الصاعد ، كيقكدىا عمى طريؽ الكماؿ باقتدار ، كالقرآف 
يخاطب النفس اإلنسانية مخاطبة العميـ بأسرارىا ، " الكريـ ىك كالـ الخالؽ العميـ ، كالذم فيو 

 : 2005الجالد، )" الخبير بما يفسدىا أك يزكييا ، المطمع عمى مكاطف القكة كالضعؼ فييا 
33. ) 
كمف الضركرة الحتمية أف تتضافر الجيكد لتدبر المعمميف كالمتعمميف آيات القرآف الكريـ فيك " 

ركح التربية اإلسالمية تجكيدان كتالكةن كحفظان ، كال يتأتى ذلؾ إال إذا صاحب القرآف الكريـ قراءةن 
 )". كفيمان بكرةن كعشية ، كأف يككف القرآف الكريـ حبيبان إلى قمكبيـ ، قريبان إلى عقكليـ كأفكاىيـ

  (12 : 2008عامر ، 
 :السنة النبوة  -2

 مف قكؿ أك كىي المصدر األساسي الثاني لمتربية اإلسالمية كىي  كؿ ما أثر عف النبي 
مقية أك سيرة ، كىي  مقية أك خي  الصكرة العممية التي طبؽ بيا النبي "فعؿ أك تقرير أك صفة خى
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، كالسنة النبكية ال تتعارض مع القرآف الكريـ ، كال تحيد عنو " كأصحابو أكامر القرآف كمقاصده
نما ىي إيضاح لما جاء بو كتبياف    :قاؿ تعالى . ، كا            

             . (  44: النحؿ ) . كقاؿ مؤكدان عمى

  :قاؿ تعالى. صكاب تمؾ السنة كبعدىا عف اليكل كالضالؿ          

           . ( 4- 3: النجـ ) .  إما مؤكدة لما في القرآف " فالسنة

 : 2005الجالد، )" . الكريـ ، أك مبينة لو بتفصيؿ لمجممو أك تقيد لمطمقو كتخصيص لعامو 
كأىمية التذكير بما يفيـ مف الحديث مف سمكؾ الناس ، أك مكاقؼ الحياة ، كأكجو  . " (33

الربط بيف الحديث كما أدل إليو كعٌضده مف مكضكعات دينية ، كمدل الكقكؼ عمى كيفية 
كقد أكد المكلى سبحانو كتعالى  (13 : 2008عامر ،  )" إستنباط األحكاـ مف تمؾ األحاديث
 :  ، حيث قاؿ عمى ضركرة التمسؾ بسنة رسكلو           

                   ( 7: الحشر . )  

 
 :الفكر التربوي لمسمف الصالح والتابعين  -3

 ، ككانكا عمييا أمناء ، كفي مقدمتيـ الخمفاء  السمؼ الصالح ىـ األكائؿ الذيف اتبعكا سنة الرسكؿ 
الراشديف كصحابة رسكؿ اهلل ، كفكرىـ التربكم نابع مف الديف اإلسالمي ، كمستمد مف القرآف الكريـ 

كالسنة ، كالتابعكف ىـ كؿ مف اتبع النبي محمد صمى اهلل عميو كسمـ في التمسؾ بكتاب اهلل ك سنتو ، 
 مستمدان مف المصدريف األساسييف ، – أيضان –كمف ثـ جاء فكرىـ التربكم . كأف يتربى عمى أساسيما 

كقد أعطى القرآف الكريـ لمناس مراتبيـ ، فجعؿ السابقيف مف المياجريف كاألنصار في . القرآف كالسنة 
مقدمة الذيف رضي اهلل عنيـ ك رضكا عنو ، ثـ جعؿ الباب إلى ىذا الرضا مفتكحان لمف تبعيـ بإحساف  

 : ، فقاؿ الحؽ تبارؾ كتعالى                  

                         

                   . ( 100: التكبة ) .  كمف ىؤالء التابعيف أئمة الفقو

: أحمد كالشافعي كمالؾ كأبك حنيفة ، كأمثاليـ مف األئمة اآلخريف ، كأئمة الحديث النبكم : األربعة 
ف لـ  البخارم كمسمـ كالنسائي كالترمذم ، كأشباىيـ ، كمف التابعيف أيضان عمماء التربية اإلسالمية ، كا 
يككنكا قد ركزكا اىتماميـ في أمكر التربية كحدىا ، فقد برعكا في مجاالت أخرل مختمفة مف الحياة 
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 ). ككتبكا فييا بجانب ما كتبكه في التربية ، أك كتبكا في التربية ضمف ما كتبكه في تمؾ المجاالت 
 ( .27  :2004القاضي ،

 :أي فكر تربوي ال يتعارض مع تعاليم اإلسالم  -4
، ثـ مف الفكر  ( السنة –القرآف  )بعد أف تنيؿ التربية اإلسالمية مف مصدرييا األساسييف 

 )التربكم لمسمؼ الصالح كالتابعيف ليـ بإحساف ، يحؽ ليا أف تأخذ مف أم فكر تربكم عالمي 
، شريطة أال يككف ما تأخذه ىذا متعارضان مع تعاليـ  ( قديـ أك معاصر –شرقي أك غربي 
 يأمر مف  يتعمـ لغة الييكد حتى يأمف مكرىـ عند عقد فذلؾ رسكؿ اهلل . الديف اإلسالمي 

المكاثيؽ معيـ ، كىك نفسو عميو السالـ يستعيف بخبرة أحد مشركي قريش كدليؿ عمى الطريؽ 
الذم كانت ميمتو سمكؾ طريؽ " عبد اهلل بف أريقط " في ىجرتو مف مكة إلى المدينة كىك 

غير معركؼ  تضميالن لمقكـ المشركيف ، كىك بذلؾ يؤكد عمى ضركرة االستفادة مف معارؼ 
  كالرسكؿ المربي . اآلخريف كخبراتيـ متى اقتضت الضركرة ذلؾ 

 كما حث عمى طمب العمـ كجعؿ طمبو فريضة كتعممو عبادة ، كطالب عميو الصالة كالسالـ 
الحكمة ضالة المؤمف " كقاؿ عميو الصالة كالسالـ . بالبحث عف ذلؾ العمـ ميما كاف مكطنو 

، كقد عنيت التربية اإلسالمية ، كال سيما في عصكرىا " ، أٌنا كجدىا فيك أحؽ الناس بيا 
الذىبية ، لإلطالع عمى عمـك اآلخريف ، كترجمة ما يستحؽ الترجمة منيا ، كالتربية اإلسالمية 

بؿ ىي . في الكقت المعاصرة ، ليست بتربية منغمقة ، كيجب أال تككف منغمقة عمى ذاتيا 
  (30 : 2004القاضي ،  ).تربية منفتحة كنامية ، كيجب أف تككف كذلؾ 

 
  األىداف العامة لمتربية اإلسالمية :

يمكف تقديـ أىداؼ التربية اإلسالمية مجممة في ىدؼ عاـ كاحد ، ثـ في عدة أىداؼ فرعية تتدرج 
: تحت اليدؼ العاـ عمى النحك التالي 

: اليدف العام لمتربية اإلسالمية  -1
جميا خمؽ أ، كذلؾ غاية التربية اإلسالمية ، تمؾ الغاية التي مف  (تحقيؽ العبكدية الخالصة هلل  )كىك 

   ر مف مكضع بكتابو العزيز ، فقاؿ سبحانوثاإلنساف ، كأكدىا الحؽ تبارؾ كتعالى في أؾ  

                      (  36 : الرعد .)

مفيـك العبكدية في اإلسالـ مفيـك كاسع كشامؿ ، ال يعتمد عمى أف . "(31 : 2004):كيذكر القاضي
نطاؽ العبادة بمفيكميا الكاسع ،  حيث أف اإلقرار بالربكبية هلل ، كأداء الشعائر التعبدية مف صالةو 

كصياـ كزكاة كحج كغيرىا ، بؿ العبادة كالعبكدية بالمفيـك الكاسع ، حيث إسالـ الكجو هلل كحده ، كأال 
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يشرؾ معو أم شيء مف مخمكقاتو ، كالخضكع لنظاـ اهلل كلدينو كالعمؿ في جميع المياديف خالصان 
 .لكجيو ، في الحياة الخاصة كالعامة 

ف أىداؼ التربية اإلسالمية كثيرة ال تقع تحت حصر " ألنيا ترتبط بكؿ ما ييـ المسمـ في عقيدتو . كا 
كأخالقو كعباداتو كمعامالتو كتاريخ الدعكة ، كسيرة أبطاليا ، كماضي المسمميف كحاضرىـ كمستقبميـ ، 

  (29 : 2008عامر، )". كدنياىـ كأخراىـ كحياتيـ ، كمماتيـ كبعثيـ كحسابيـ 
خضاع اإلنساف إ  كالسير المستمر في الطريؽ الذم رسمو ة اهلل كالتقيد بأكامره كنكاىيو ،دارتو إلداركا 

لعباده ، كأف يسخر اإلنساف قكاه كطاقاتو المادية كالمعنكية لألعماؿ الخيرة لكجو اهلل كلرفعة كالـ اهلل 
ذا كاف ىدؼ التربية اإلسالمية العاـ ىك تحقيؽ العبكدية كرفع شأف المسمميف إنما كاف كحيثما كجد،  كا 

 فإف ىذا جتمعكـالخالصة هلل كحده سبحانو كتعالى، كذلؾ عمى مستكل اإلنساف كفرد ، ككجماعة ك
: لعؿ مف أبرزىا  ،يتطمب تحقيؽ عدة أمكر عمى المستكييف الفردم كالجماعي 

 .كالتمسؾ بتمؾ العقيدة" عقيدة التكحيد" تعريؼ اإلنساف بربو كبالعقيدة الصحيحة  -1
أداء العبادات المفركضة مف اهلل لعباده  -2
 .التطبيؽ لشرع اهلل كااللتزاـ بتعاليمو كمنيجو تطبيقان كاقعيان في الحياة  -3
 .الدفاع عف ديف اهلل كحمايتو مف أف يناؿ منو  -4
 ( .31 :2004القاضي ، ) ." الدعكة لنشر ديف اهلل كتمكينو في األرض -5
  أىمية التربية اإلسالمية  :

 أىمية كبيرة جدا في حياتنا المعاصرة كخاصة في ظؿ االتجاىات الفكرية اليدامة ةلمتربية اإلسالمي
 ، ككذلؾ لمتربية اإلسالمية  في عصر التكنكلكجيا كالمعمكماتلمسمـالتي تسعى إلى تدمير بنية الفرد ا

أىمية بالغة سكاءن باعتبارىا مادة دراسية أـ نظامان تربكيان إسالميان متميزان ، فالتربية اإلسالمية ترتبط 
باإلسالـ كتعاليمو كتعميمو ،  كارتباطيا ىذا جعميا محكران في العممية التربكية ، كتزداد أىمية العناية 

في  (61: 2005 ): بالتربية اإلسالمية في ىذا العصر نتيجة لمجمكعة مف األسباب ذكرىا الجالد 
 :كتابو تدريس التربية اإلسالمية في عدة أسباب أىميا 

عكامؿ الفكر كاالقتصاد كالسياسة كالتربية ، كما رافؽ ذلؾ مف انفتاح حضارم كتبادؿ لمثقافات  -1
العالمية ، حيث صار العالـ الكبير قرية صغيرة أزيمت فييا الحكاجز ، كرفعت القيكد الثقافية 

 .المعرفية كالفكرية كاالقتصادية 
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دية كالفكرية كاالجتماعية كالثقافية ائ ضعؼ بناء الشخصية اإلسالمية مف النكاحي العؽ -2
 كعمى المجتمعات  خاصكانعكاسات ىذا الضعؼ عمى تككيف شخصية المسمـ المعاصر بكجو

  .عاـاإلسالمية بكجو 
طغياف الفمسفة المادية عمى نكاحي الحياة المعاصرة ، كسيطرتيا عمى األنماط السمككية  -3

األخالقية لمظاىر الحياة اإلنسانية في أبعادىا المختمفة ، كضعؼ الكازع الديني كالركحي 
ير السائدة في مم المعاقير المادة كفمسفتيا مر مف الناس ، حيث أصبحت معامكالقيمي عند كث

 .عالـ اإلنساف المعاصر 
انتشار المذاىب كاالتجاىات الفكرية المتعددة كتنكع ما تحممو مف أفكار كمبادئ ثقافية كمعرفية  -4

كفمسفية ، األمر الذم يتطمب تحقيؽ عقيدة الناشئيف الدينية ، كتزكيدىـ بالمعرفة النقمية 
كالعقمية الالزمة ، كبالمنيجية العممية اإلسالمية الراسخة التي تمكنو مف التعرؼ عمى تمؾ 

  .المذاىب 
 :األسس التربوية العامة في التربية اإلسالمية 

لمتربية اإلسالمية أسس تربكية مستمدة مف القرآف الكريـ كالسنة المطيرة ، أم مف منيج النبي صمى 
 :أبرزىا فيما يمي  (17 : 2007 ): كذكر طكيمة . اهلل عميو كسمـ في التربية 

الفطرة الدينية فطرة كامنة في نفس اإلنساف تظير كاضحة في كثير  : إثارة العاطفة الدينية -1
 .مف األحياف ، كالديف يخاطب العقؿ كالركح كالنفس معان 

لمقصة دكر فعاؿ في حياة اإلنساف ، كال سيما الصغير ،  : االعتماد عمى القصص اليادفة -2
فقد قص اهلل سبحانو عمينا في كتابو الكريـ . كقد اتخذ اإلسالـ القصة أساس لمعممية التربكية 

 .مكاقؼ األمـ المختمفة مف الرساالت 
يقاظ الفكر ك  : الحوار واالستجواب والتشبيو -3 يعتمد ىذا األسمكب عمى االستفياـ كالمناقشة كا 

 .إيضاح الغامض ، كىك يكلد في الطالب فعالية إيجابية ، كيشعره بكجكده كذاتيو 
إف بناء النفس اإلنسانية يشبو بناء البيت ، فالبيت يبنى لبنة لبنة ،  : التدرج في العمم -4

كاإلنساف ييعمـ كييقكـ شيئان فشيئان ، كقد سمؾ القرآف الكريـ ىذا األسمكب حيث نزلت تشريعاتو 
 .خالؿ ثالث كعشريف سنة 

اتخذ اإلسالـ القدكة الحسنة أساسان مف أسسو التربكية ، كقاؿ تعالى في حؽ  : القدوة الحسنة -5
ـي اٍقتىًدهٍ  : األنبياء  كقاؿ سبحانو في حؽ محمد  (90:األنعاـ) . أيٍكلىػًئؾى الَّنًذيفى ىىدىل الٌموي فىًبييدىاىي
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ك المَّنوى كىاٍليىٍكـى  : صمى اهلل عميو كسمـ  سىنىةه لِّمىف كىافى يىٍرجي ـٍ ًفي رىسيكًؿ المَّنًو أيٍسكىةه حى لىقىٍد كىافى لىكي
ذىكىرى المَّنوى كىًثيران   (21:األحزاب) . اآٍلًخرى كى

القرآف الكريـ كتابة عقيدة كعمـ كتكجيو كتنظيـ لمحياة ، كقد سمؾ  : التشويق وتنوع األساليب -6
كسائؿ كثيرة ، كاتبع أساليب تربكية متنكعة ، بعضيا نظرم ، كبعضيا عممي ، لتحقيؽ ما 

 .نيٌزؿ مف أجمو 
خمؽ اهلل سبحانو الناس معادف كقدرات متفاكتة جسمان كعقالن كنفسان  : مراعاة الفروق الفردية -7

 (113: آؿ عمراف  ) .  لىٍيسيكٍا سىكىاء   :قاؿ تعالى .كحرصان كاستعدادان 
  التربية اإلسالمية في منياج التعميم الفمسطيني: 

أرض فمسطيف ميبط الديانات كميد الرساالت ، كأرض اإلسراء كالمعراج ففييا بيت المقدس ، قبمة 
المسجد في المسمميف األكلى ، التي صمى فييا نبينا محمد صمى اهلل عميو كسمـ باألنبياء إمامان 

. األقصى المبارؾ
فإف قمب الشاـ فمسطيف كىي رأس الحرية اليكـ في مناىضة المشركع الصييكني بالمنطقة العربية ، 
كمف تمؾ المقدمة تتكلد المسؤكليات الجساـ عمى قادة األمة اإلسالمية في تحسيف التكجيو كاإلرشاد 

كمف ىنا كاجب عمى القائميف بمياـ العممية التعميمية في ... السميـ في تربية األجياؿ جيالن بعد جيؿ 
في المنياج التعميمي التربكم الفمسطيني بشكؿو عاـ ، – حينان بعد حيف . فمسطيف ضركرة إعادة النظر 

 مدل تأثيرىا في السمكؾ ، كتداخميا في بقية المباحث كاختباركمبحث التربية اإلسالمية بشكؿو خاص، 
.  سكاءن 

كعميو فإف مبحث التربية اإلسالمية الفمسطيني يجب أف يعالج كافة جكانب العممية التعميمية المتعمقة 
يتمكف مف مكاجية التحديات كالعمؿ عمى تحرير فمسطيف مع بقية ؿ الحالي كالقادـ النشءفي بناء 

:  العرب كالمسمميف، ككذلؾ بناء المستقبؿ الكاعد لمقضية الفمسطينية اإلسالمية ، كىذه الجكانب ىي 
الطالب الفمسطيني   -1
 المعمـ الفمسطيني -2
 المجتمع الفمسطيني -3
 . مستقبميا – حاضرىا : تاريخيا : القضية الفمسطينية اإلسالمية  -4

 (1999 : كزارة التربية كالتعميـ)كالناظر في الخطكط العريضة لمنياج التربية اإلسالمية في فمسطيف
ؽ الكطني المشرؼ عمى إعداد مبحث التربية اإلسالمية أىـ ما أخذه بعيف االعتبار دكر ميجد أف الفر
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 كالتربية في بناء مرجعية شرعية ةة في العممية التعميميرالتربية اإلسالمية مف بيف سائر المكاد المقر
ذلؾ ألف .  ةديد سمات كبياف مالمح الشخصية الفمسطينية اإلسالميحيؿ اليكية ، كتصطالب ، كتأؿؿ

التربية اإلسالمية تعتبر الكسيمة األساسية لربط المتعمميف بقيـ كمنطمقات الكتاب كالسنة ، كتحقيؽ 
االنفعاؿ بيما ، كككنيا تمثؿ الركيزة كالقاعدة األساس لمبناء كالتشكيؿ العقدم لدل األجياؿ ، كألف أىـ 
ما تيدؼ إليو ىك تزكيد النشء بالحصانة الكاقية مف كؿ انحراؼ أك سقكط كتبصرىـ بالحياة القائمة 
عمى العمـ كالعمؿ كالعدؿ كالحؽ كالمحبة كاإلخاء ، ككذلؾ تعمؿ عمى بناء سمككيـ ، كترسخ عندىـ 

منيج االعتداؿ ليحسنكا مكاجية التحديات ، كيستكعبكا المتغيرات ، كيدرككا خمكد اإلسالـ ك قدرتو عمى 
 . إسعاد اإلنساف في كؿ زماف كمكاف 

 كضع األىداؼ ، كالتزاـ جممة دخصائصيا عفك  متطمبات المرحمة ل راعقبو الفريؽ الكطني إلى أفكف
: مف أبرزىا ما يمي كمف المبادئ التربكية التي تكفؿ لممنياج تحقيؽ أغراضو ، 

. انسجاـ مادة التربية اإلسالمية مع عدد الحصص المقررة ليا  -
عالج مكضكعات الكتاب عمى طريقة الكحدات ، بحيث تدكر كؿ كحدة حكؿ محكر معيف ،  -

 .يرتكز عمى أصكؿ القرآف الكريـ كالسنة النبكية 
 .كامؿ كالشمكؿ بيف فركع المادة كمجاالتيا المختمفة تمراعاة مبدأ اؿ -
 .التأكيد عمى مركزية فمسطيف اإلسالمية كالقدس بشكؿ خاص  -
 .عدـ إدراج األساليب كالكسائؿ كاألنشطة ضمف المحتكل بؿ إبرازىا بشكؿ مستقؿ  -
 .مراعاة التنسيؽ كالترتيب كالترابط بيف المكضكعات بعضيا ببعض -
 ، مف ذلؾالحرص عمى ربط التربية اإلسالمية بحياة الطالب كمشكالتو ، كبحياة المجتمع كقيمو ك -

 .غير تعسؼ أك تفريط 
 

 عمى الخطكط العريضة التي تضـ المبادئ األساسية التي عمى  الباحثمف خالؿ ما سبؽ كاطالع
 بإعداد دراسة تتعمؽ بمقرر  الباحثأساسيا خطت الخطكط العامة لممنياج الفمسطيني ، ككذلؾ قياـ

 كيرل الباحث أف التالكة كالتجكيد مف منيج التربية اإلسالمية لمصفيف الخامس كالسادس األساسي ،
منياج التالكة كالتجكيد في المنياج الفمسطيني يعمؿ عمى حيسف تعمـ الطالب ألحكاـ التالكة كالتجكيد 
لمطالب في جميع المراحؿ التعميمية ، كلكف منيج التالكة كالتجكيد لطالب الصفيف الخامس كالسادس 

 .األساسي يحتاج إلى معمـ متخصص في مادة التربية اإلسالمية
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 :المران الكريم وفضل تالوته : المحور الثاوي 

 : يشتمؿ المحكر الثاني عمى المكضكعات التالية 
  معنى القرآن لغة واصطالحا: 

كمعنى القرآف الجمع، كسمى قرآنا  "( 2/3563 :1989)قاؿ ابف منظكر في مادة قرأ   : لغة (أ  )
ككؿ شيء . ،كجمعتو كضممت بعضو إلى بعض : كقرأت الشيء قرآنا .. ألنو يجمع السكر فيضميا 

جمعتو فقد قرأتو ، كسمى القرآف ألنو جمع القصص ، كاألمر كالنيي ، كالكعد كالكعيد ،اآليات كالسكر 
 ".بعضيا إلى بعض ، كىك مصدر كالغفراف كالكفراف 

كقد اختمؼ العمماء في لفظ قراف لغة مف جية االشتقاؽ أك عدمو ، كمف جية ككنو ميمكزا أك غير 
 :ميمكز ، كمف جية ككنو مصدرا أك كصفا عمى أقكاؿ ىي 

 إف القرآف لغة اسـ عمـ غير مشتؽ ، كىك خاص بكالـ اهلل المرتؿ عمى محمد : كذكر الشافعي - 1
أنو كاف ييمز قرأت ، كال ييمز القراف ، : كىك غير ميمكز كأخرج البييقي كالخطيب كغيرىا عنو 

التكراة كاإلنجيؿ : كيقكؿ القراف اسـ كليس ميمكز ، كلـ يؤخذ مف قراءة كلكنو اسـ لكتاب اهلل مثؿ 
  (.18 : 1996الصالح، )،كاستدؿ عمى رأيو بأنو لك أخذ مف قرأت لكاف كؿ قرئ قرآنا 

إنو مشتؽ مف القرائف ، جمع قرينة ألف يشبو بعضيا بعضا فكأٌف بعضيا قرينو عمى : قاؿ الفراء - 2
  (.1/278 : 1979الزركشي،  )أصمية  (قرائف  )بعض ، ككاضح أف النكف في  

إنو مصدر ميمكز بكزف الغفراف مشتؽ مف قرأ بمعنى تال ، كالرجحاف ، كالغفراف ، : قاؿ المحياني - 3
 مف باب تسمية ثـ نقؿ مف ىذا المعنى المصدرم ، كجعؿ اسمان لمكالـ المنزؿ عمى نبينا محمد 

  :المفعكؿ بالمصدر كيشيد ليذا الرأم كركد القرآف مصدران بمعنى القراءة في القرآف الكريـ قاؿ تعالى 

                        ( 18 – 17: القيامة )  أم

 ( .1/278 : 1979، الزركشي )قراءتو 
 : كىذا القكؿ ىك الراجح عند العمماء ، ألف القرآف في المغة مصدر مرادؼ لمقراءة كمنو قكلو تعالى " 

                       ( 18 – 17: القيامة ) كذلؾ

"  القراء السبعة يقرءكف لفظ القرآف باليمز ، كما أف العرب كانكا يتداكلكف لفظ قرأ بمعنى تال  
 ( .11 : 1990عبيدات، )
 (.21 :1984القطاف، )"  المتعبد بتالكتوكالـ اهلل ، المنزؿ عمى محمد"ىك  : اصطالحاً  (ب)
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ىك كالـ اهلل عز كجؿ المنزؿ بالمفظ العربي المبيف عف طريؽ أميف .(131: 1992):كيعرفو شحاتة 
 ؛المتعبد بتالكتو المتحدل بأقصر سكرة منو ، المنقكؿ الكحي جبريؿ عميو السالـ كعمى نبينا محمد 

 ".إلينا بالتكاتر في السطكر كالصدكر؛المبدكء بسكرة الفاتحة ، كالمختكـ بسكرة الناس
 ، كالمكتكب في الكالـ المعجز المنزؿ عمى النبي " أيضان بأنو  (21 :1996،):  كيعرفو الصالح 

 ، ف، كىذا التعريؼ متفؽ عميو عند األصكليي" المصاحؼ ، المنقكؿ عنو بالتكاتر ، المتعبد بتالكتو 
 . كالفقياء كعمماء العربية 

 ، المعجز بمفظو ، ىك كالـ اهلل المنزؿ عمى نبيو محمد : " كأشمؿ التعريفات التي ذكرىا العمماء
المتعبد بتالكتو ، المنقكؿ بالتكاتر ، المكتكب في المصاحؼ ، مف أكؿ سكرة الفاتحة إلى آخر سكرة 

 (19 :1987أبك شيبة ،)" . الناس 
ضافتو إلى اهلل " :كالـ اهلل"كقد قيؿ في تكضيح ىذا التعريؼ  إف الكالـ جنس شامؿ لكؿ كالـ ، كا 

 .تعالى تميزه مف كالـ مف سكاه سكاء أكاف مف اإلنس أك غيرىـ 
مخرج لمكالـ اإلليي الذم استأثر اهلل بو في نفسو أك ألقاه إلى مالئكتو ليعممكا بو ال ليرتمكه : المنزؿ 

: عمى أحد مف البشر ، إذ ليس كؿ كالمو تعالى منزالن ، بؿ الذم أنزؿ فيو قميؿ مف كثير ، قاؿ تعالى 

                            

     ( 109:انكٓف ) كقاؿ تعالى ، :            

                           

 (ٌ27: نقًا) ، 

 إلخراج ما أنزؿ عمى األنبياء مف قبمو ، كالتكراة المنزؿ عمى مكسى  كتقيد المنزؿ بككنو عمى محمد 
، كاإلنجيؿ المنزؿ عمى عيسى ، كالزبكر المنزؿ عمى داككد ف كالصحؼ المنزلة عمى إبراىيـ عمييـ 

 .السالـ جميعان 
 . أم المأمكر بتالكتو في الصالة كغيرىا عمى كجو العبادة " : المتعبد بتالكتو"

القراءات المنقكلة إلينا بطريؽ اآلحاد : فخرج بيذا القيد القرآف الذم لـ نؤمر بتالكتو ، كمثاؿ ذلؾ 
 ( .45 -44 ، 1975: زرزكر ). ككاألحاديث القدسية ، كىي المسندة إلى اهلل عز كجؿ 

خرج جميع ما سكل القرآف المتكاتر مف منسكخ التالكة ، كالقراءات غير المتكاترة ، " : المنقكؿ بالتكاتر"

    سكاء نقمت بطريؽ الشيرة كقراءة ابف مسعكد في قكلو تعالى في كفارة األيماف 
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          ( 89:انًابذة) أك بطريؽ اآلحاد مثؿ قراءة  (متتابعات  ):  بزيادة 

               (  ًٍ76:انشح)  

 :كالتعاريؼ األربعة السابقة جمعت ميزات عديدة في القرآف الكريـ ىي 
 . بكاسطة جبريؿ عميو السالـ أف القرآف الكريـ كالـ اهلل عز كجؿ المنزؿ عمى محمد  -1
 .أف القرآف الكريـ أينزؿ بمساف عربي مبيف  -2
 .التعبد بتالكتو في الصالة كفي غيرىا  -3
 .اإلعجاز في لفظو ، كالتحدم بأقصر سكرة فيو  -4
 .التكاتر في كصمو إلينا ، فيك قطعي الثبكت  -5
 .أنو يبدأ في المصحؼ بسكرة الفاتحة كينتيي بسكرة الناس  -6

كالـ اهلل المنزؿ عمى سيدنا محمد ، المتعبد بتالكتو ، يبدأ بسكرة " كيعرؼ الباحث القرآف الكريـ أنو 
 " .الفاتحة كينتيي بسكرة الناس 

 
  أىمية القرآن وفضل تالوتو: 

ليو الحكـ كالتحاكـ كمنو االستمداد كالتشريع  ركم عف عمي  بف أبي . إف القرآف الكريـ دستكر األمة كا 
أال إنيا ستككف فتنة : "  يقكؿ أما إني قد سمعت رسكؿ اهلل : " أنو قاؿ  (رضي اهلل عنو)طالب 

فيو نبأ ما قبمكـ كخبر ما بعدكـ ، كحكـ ما بينكـ : فقمت ما المخرج منيا يا رسكؿ اهلل ؟ قاؿ كتاب اهلل 
، كىك الفصؿ الذم ليس باليزؿ ، مف تركو مف جبار قسمو اهلل كمف ابتغى اليدل في غيره أضمو اهلل 
، كىك حبؿ اهلل المتيف ، كىك الذكر الحكيـ ، كىك الصراط المستقيـ ، ىك الذم  ال تزيغ بو األىكاء كال 
تمتبس بو األلسنة كال يشبع منو العمماء ، كال يخمؽ عمى كثرة الرد ، كال تنقضي عجائبو ، ىك الذم لـ 

 : تنتًو الجف إذا سمعتو حتى قالكا                    
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         (  ٍ1:انج ) مف قاؿ بو صدؽ ، كمف عمؿ بو أجر ، كمف حكـ بو عدؿ ، كمف 

 (.5/172: 2010ركاه الترمذم ،)"دعا إليو ىدم إلى صراط مستقيـ 
 ."فيذا الكتاب التي تمؾ صفاتو سبيؿ لمخركج مف الفتف كطريؽ لمنجاة في الدنيا كاآلخرة 

رشاداتو في   كتبرز أىمية القرآف الكريـ فيما احتكاه مف إعجاز في لغتو كأسمكبو كطرائؽ تكجيياتو كا 
صالح المجتمع إضافة إلى تكجيياتو في النكاحي القضائية كالمالية ، كفي تنظيـ  العبادات كاألخالؽ كا 

األسرة كالحقكؽ كالكاجبات كفي كؿ ما ييـ الفرد كالمجتمع ،  كلذا فإف االىتماـ بتعميـ القرآف في 
 "المدارس كالمعاىد كالجامعات يعد األساس الذم تستقيـ بو حياة الطالب حاضران كمستقبال

كتنبع أىمية القرآف الكريـ عند المسمميف مف اتخاذىـ لو منيجان في حياتيـ  (15 :2000كسناكم ،  )
لمحاكلة الكصكؿ إلى درجة الكماؿ في تحقيؽ تعاليـ الديف اإلسالمي إقتداء بأسالفيـ مف الصحابة 

 عمـ كؿ شئ ، فيك يتضمف – أم القرآف –فقد أكدع اهلل فيو " كالتابعيف ػػػ رضي اهلل عنيـ أجمعيف 
األحكاـ كالشرائع كالقصص كاألمثاؿ كالحكـ كالمكاعظ ، كمف نظرة صادقة إلى الككف كالحياة كاإلنساف 

  : لذلؾ يقكؿ اهلل عز كجؿ  . (12 :1989الصباغ ،  )"               

                            

        (89: النحؿ. ) 

كقد بيف لنا في ىذا القرآف كؿ عمـ ، : قاؿ ابف مسعكد : " يقكؿ ابف كثير رحمو اهلل حكؿ ىذه اآلية 
أعـ كأشمؿ فإف القرآف اشتمؿ عمى : كقاؿ ابف مسعكد . كؿ حالؿ كحراـ : كقاؿ مجاىد . ككؿ شئ 

كؿ عمـ نافع مف خبر ما سبؽ ، كعمـ ما سيأتي ، كحكـ كؿ حالؿ كحراـ ، كما الناس إليو محتاجكف 
فمف .." (كرحمة كبشرل لممسمميف )لمقمكب : أم  (ىدل ).في أمر دنياىـ كدينيـ ، كمعاشيـ كمعادىـ 

 : اتبع ىدل اهلل فال يضؿ كال يشقى في الدنيا كاآلخرة قاؿ تعالى           

                          

                             

 ( .124-123: طو)
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): يقكؿ البغكم رحمو اهلل مبينان قكلو تعالى     ) "  يعني الكتاب كالرسكؿ( . 

      )  مف قرأ القرآف كاتبع ما : ركل سعيد ابف جبير عف ابف عباس رضي اهلل عنو قاؿ

: فيو ىداه اهلل في الدنيا مف الضاللة ، ككقاه اهلل يـك القيامة سكء الحساب ، كذلؾ بأف اهلل يقكؿ 

(           )  أجار اهلل تعالى تابع : ، كقاؿ الشعبي عف ابف عباس

): القرآف مف أف يضؿ في الدنيا كيشقى في اآلخرة فقرأ ىذه اآلية         )

 )فمف لـ يؤمف بو ، كمف لـ يتبع . يعني القرآف      )  بمعنى ضيقان." 

 : كفي القرآف ىدل كنكر كشفاء لما في الصدكر ، يقكؿ اهلل تعالى         

                      

                  

                              

     ( 16 _15:المائدة)     كقاؿ تعالى ، :           

                       ( 57: يكنس )

   : ، كقاؿ تعالى                      

     (82: اإلسراء)  ، " فالقرآف الكريـ ييدم ألكضح السبؿ في العقيدة كفي العبادات

 )كالمعامالت كالفضائؿ كاألخالؽ كيبشر الذيف آمنكا بو كعممكا الصالحات عمى مقتضاه     

 ) 

                              

         ( 9: اإلسراء)  ، أما المعرضكف عنو الجاحدكف لو فميـ في اآلخرة عذاب أليـ
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 )" كما أف القرآف شاؼو ألمراض القمب التي تفسد عمى اإلنساف حياتو ، كالجيؿ كالشبيات كالشيكات 
 (.66 :1978طاحكف، 

كبالجممة ، فال شئ أنفع لمقمب مف قراءة القرآف بالتدبر كالتفكر ، فإنو : " يقكؿ ابف القيـ رحمو اهلل 
جامع لجميع منازؿ السائميف ، كأحكاؿ العامميف ، كمقامات العارفيف ، كىك الذم يكرث المحبة كالشكؽ 

كالخكؼ كالرجاء كاإلنابة كالتككؿ كالرضا كالتفكيض كالشكر كالصبر كسائر األحكاؿ التي بيا حياة 
فمك . القمب ككمالو ، ككذلؾ يزجر عف جميع الصفات كاألفعاؿ المذمكمة التي بيا فساد القمب كىالكو 

عمـ الناس ما في قراءة القرآف بالتدبر الشتغمكا بيا عف كؿ ما سكاه ، فإذا قراءه بتفكر حتى مر بآية 
ىك محتاج إلييا في شفاء قمبو كررىا كلك مئة مرة في نياره أك ليمو ، فقراءة آية بتفكر كتفيـ خير مف 

 )"  قراءة ختمو مف غير تدبر كتفيـ ، كأنفع لمقمب ، كأدعى إلى حصكؿ اإليماف كذكؽ حالكة القرآف
 ( .1/553 :1994ابف القيـ ،

فيك قانكف " فسعادة المسمميف في التمسؾ في القرآف ، كالعمؿ بما فيو كالكقكؼ عند ىديو كتعاليمو 
الشريعة اإلليية كفيو السعادة األبدية ، كعيد بيف اهلل كخمقو كالميثاؽ الصالح لمعباد لكؿ زماف كمكاف 

    ألنو الذم أنزلو             (14: الممؾ)  كمف اآليات التي

  : تبيف فضؿ تالكة القرآف الكريـ قكلو تعالى            

                       

               ( 30 – 29: فاطر)   كقاؿ تعالى :  

                            

                                

         ( 23: الزمر. ) 
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: كقد كرد بالسنة النبكية المطيرة أحاديث كثيرة تبيف فضؿ القرآف الكريـ كمنيا
 :نآثواب قارئ القر -1

مف "فتالكة القرآف الكريـ كنز اليفنى ، ففي كؿ حرؼ عشر حسنات قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ  
 ال أقكؿ الـ حرؼ كلكف ألؼ  ،قرأ حرفان مف كتاب اهلل فمو بو حسنة كالحسنة بعشر أمثاليا

(. 563 :2010الترمذم،ركاه )"  حرؼ كالـ حرؼ كميـ حرؼ 
 : نزول السكينة عمى من يتمو القران  -2

كما اجتمع قـك في بيت مف بيكت اهلل يتمكف كتاب اهلل " كرد عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ  قكلو 
"   فمف عنده  نزلت عمييـ السكينة كغشيتيـ الرحمة كحفتيـ المالئكة كذكرىـ اهللإال  ،كيتدارسكنو بينيـ

القرآف الكريـ مع الجماعة سبب في نزكؿ السكينة كالرحمة ،  فتالكة (1404  :2006، مسمـ ركاه)
فكما أف ىذا الفضؿ في حاؿ االجتماع . كجؿ بيـ عند المالئكة  كحؼ المالئكة ليـ ، كمباىاة اهلل عز

" فقد كرد في الحديث الشريؼ . ؿ فإف لقارئ القرآف منفردان ما يماثمو مف الفض، عمى تالكتو كتدارسو 
  فتغشتو ،عف البراء بف عازب قاؿ كاف رجؿ يقرأ سكرة الكيؼ الى جانبو حصاف مربكط بشطنيف

 فذكر  : فمما أصبح أتى النبي صمى اهلل عميو كسمـ ، فجعمت تدنك كتدنك كجعؿ فرسو ينفر ،سحابة
 في ىذا الحديث الشريؼ .  (624  :1986،البخارمركاه )  "ف آ تمؾ السكينة تنزلت بالقر ذلؾ لو فقاؿ

.  فضيمة قراءة القرآف، كأف المالئكة تنزؿ لقراءتو يبيف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ
 :خيرية من يعمم القرآن ويتعممو -3

فمف يقـك بتعمـ القرآف الكريـ أك تعميمو فإنو يعد مف أفضؿ الناس كأخيرىـ قاؿ الرسكؿ صمى 
 ( 626  :1980 ،البخارمركاه )" خيركـ مف تعمـ القرآف كعممو " اهلل عميو كسمـ

 : ن أىل اهلل وخاصتو آ أىل القر -4
إف هلل أىميف مف الناس قالكا يا رسكؿ اهلل مف ىـ ؟ قاؿ : " قاؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ  

  .(40 :2009 ،ابف ماجة )"  ىـ أىؿ القراف أىؿ اهلل كخاصتو "
. أكلياؤه كأحبابو الذيف يتمكف القراف كيعممكف بما جاء بو مأ

 :الماىر بو مع السفرة  -5
  .(381 :2006،مسمـركاه )" بالقرآف مع السفرة الكراـ البررة الماىر  :"   رسكؿ اهللقاؿ

 منازؿ يككف فييا رفيقا لممالئكة ، التصافو بصفتيـ مف حمؿ كتاب  اهلل اآلخرةأم أف لو في 
. تعالى 
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 :القرآن يشفع ألىمو -6
 كا الزىراكيفأألصحابو اقر  القرآف فإنو يأتي يكـ القيامة شفيعان اقرءكا:"قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ
في الحديث يحث الرسكؿ صمى اهلل  (383 : 2006 ،مسمـركاه  )"البقرة كسكرة آؿ عمراف 

عميو كسمـ عمى قراءة القرآف كتعممو مبينا آثار ذلؾ ، حيث أف القرآف يشفع ألصحابو يـك 
القيامة ، كاهلل تعالى يقبؿ شفاعتو ، كبعد ما رغبنا في قراءة القرآف عمكمان فإنو خص بالذكر 

  .ا مف خصائص التكجد في غيرىماـؿ عمراف لما فيوآسكرتي البقرة ك
 : الشفاعة ألىل بيتو  -7

كجؿ يكـر قارئو بالشفاعة لعشرة مف أىؿ بيتو ممف  مف فضؿ قراءة القرآف كحفظو أف اهلل عز
 مف قرأ القرآف كحفظو أدخمو اهلل الجنة :"استكجبت ليـ النار قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ  

( 40 :2009 ،ابف ماجة )"كشفعو في عشرة مف أىؿ بيتو كميـ قد استكجبكا النار 
 :لقرآن ارفع درجات أىل -8

 في ف كما كنت ترتؿآكرتِّؿ القر رتؽً ا يقاؿ لصاحب القرآف اقرأ ك :"قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ  
كفى ىذا الحديث  ( 563 : 2010 ،الترمذمركاه  )" ية تقرأىا آ فإف منزلتؾ عند آخر  ،الدنيا

يالـز   كاف في الدنياالذمالشريؼ يبيف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ  منزلة صاحب القرآف 
لجنة اقرأ كاصعد في درجات الجنة كما كنت ا فيقاؿ لو عند دخكلو  ،القرآف بالتالكة كالعمؿ

.  ية تقرأىا آترتؿ في الدنيا فإف منزلتؾ عند آخر 
 :القرآن الغبطة ألىل -9

 أكرد "اغتباط صاحب القرآف"كقد أكرد اإلماـ البخارم  في كتاب فضائؿ القرآف بابان بعنكاف 
يف رجؿ آتاه اهلل الكتاب كقاـ تإال عمى اثف ال حسد:"  صمى اهلل عميو كسمـ اهللفيو قكؿ رسكؿ
 ،البخارم ركاه )"  كرجؿ أعطاه اهلل ماالن فيك يتصدؽ بو آناء الميؿ كالنيار ،بو آناء الميؿ

1986 : 262) . 
 :القرآن الرفعة ألىل -10

كجؿ يرفع المؤمف العالـ بكتابو عمى المؤمف غير العالـ بو درجات ، كتمؾ الرفعة  أف اهلل عز
 بعمك المنزلة في الجنة قاؿ صمى اآلخرةتشتمؿ المعنكية في الدنيا بعمك المنزلة ، كالحسنة في 

 2006 ،مسمـركاه  )"  كيضع بو آخريف  انـ ا  إف اهلل يرفع بيذا الكتاب أقك :"اهلل عميو كسمـ  
: 388)  . 
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 :القرآن أولوية اإلمامة ألىل -11
 في القراءة سكاء فأعمميـ انكا فإف ؾ اهلل ،يـؤ القـك أقرؤىـ لكتاب"  :قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ 

 سالمان إ فإف كانكا في اليجرة سكاء فأقدميـ  ، في السنة سكاء فأقدميـ ىجرةانكا فإف ؾ ،بالسنة
.    فاألكثر كاألحسف قراءة يقدـ عمى غيره في اإلمامة . (321 ،2006مسمـ ركاه ) " 

  األىمية التربوية لتعميم القرآن الكريم: 

 غاية سامية إلىكرغب في إقامتيا لمكصكؿ  ()الحمقات القرآنية كسيمة مشركعة سنيا النبي 
كىدؼ جميؿ ىك حفظ القرآف الكريـ كنشر عمكمو في األمة ، كاهلل قد ربط األسباب بالمسببات ، 

 :  الغايات ، قاؿ تعالى إلىكأمر باألخذ بالكسائؿ المؤدية             

                        ( المائدة :

35 )
:  والحمقة القرآنية ىي وسيمة من الوسائل العممية المسنونة ، الغاية منيا 

إعداد حافظ متقف مجكد لمقرآف الكريـ ، قد تمقاه عف شيخ متقف ، كاألكلى أف يككف ىذا التمقي  .1
 .عف جبريؿ عميو السالـ جؿ ثناؤه () رسكؿ اهلل إلىبالسند المتصؿ 

إف الغاية السامية ىي ما كاف يحرص عمييا سمؼ األمة مف الصحابة كالتابعيف كتابعييـ، 
كخصكصان بعد أف تفرؽ الصحابة في األمصار كاتسع العمـ، كظير التخصص في شتى العمكـ 

فتاء كلغة كأدب  فكاف نتيجة لذلؾ ... اإلسالمية ، كانتشرت حمقات العمـ مف تزكية كفقو كحديث كا 
 كاختصت الحمقات القرآنية بالغرض  ،أف تعمقت الفكرة في أذىاف الميتميف بتحفيظ القرآف الكريـ

 .(46-47 : 1997طميمات ، ) األساسي منيا كىك إقراء القرآف الكريـ كتحفيظو
أما اليـك كقد بعدت األمة عف كتاب ربيا كاشتد ىجرانيا لو إما لجيؿ أك نسياف كفقد شبابيا 

النمكذج القدكة ، كمحاضف التزكية كالفقو في ديف اهلل ، فقد جدت ىناؾ غايات كأضيفت أىداؼ ، 
.  ما سبؽ ذكره مف اليدؼ األساسي إلقامة الحمقات القرآنيةإلىكمنيا باإلضافة 

 اإلدراؾإعادة ربط قمكب الناشئة بكتاب ربيـ ، ليصبح القرآف الكريـ مصدر التكجيو ، كمنيؿ  .2
كمنيج العمؿ ، فإنو كلألسؼ ، لقد سرقت عقكؿ كقمكب كثير مف الشباب ، كتبدلت لدل كثير 

منيـ القيـ ، كغابت عف اآلخريف القدكة الحسنة ، كأصبح األمر يتطمب جيدان أكبر كرؤية 
 .أعمؽ لتكليد القناعة كالباعث لدل الشباب المسمـ لمعكدة الى المعيف الصافي كااللتزاـ بو
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استخدمت الحمقات القرآنية كمياديف تربكية تؤازر المياديف األخرل كالبيت كالمدرسة لتيذيب  .3
صالح شأنو         النشء كتزكيتو ، كالعناية بمصالحو مف حسف تربيتو كتحسيف خمقو كا 

 .(60: ت .ابف جماعة، د ) 
 في نفكس الشباب كتحصينيـ منذ نعكمة أظفارىـ ، كصد ما يسمى اإلسالميةغرس القيـ  .4

( )ف الفكرم كاألخالقي معان كالمذيف يغذياف لصدىـ عف كتاب ربيـ كسنة نبييـ مبالغزك
 . كليا ذلؾ األثر المرجك– كما ىك مالحظ – خصكصان كقد ضعفت المياديف األخرل 

لنعالج شيئان مف قصكر المدارس النظامية كنظـ التعميـ الحديثة في االىتماـ األكؿ بما ىك 
  .كالقرآف كالعمـك الشرعية– فرض كفاية عمى األمة كالقصكر عف تعميـ ما ىك فرض عيف 
 كأصبحت العالقة بيف معمـ ةن إف المسؤكلية عظيمة اليكـ كالكاجب قد تضاعؼ أضعافان كثير

القرآف كطالبو أكثر مف مجرد عالقة بيف ميمقف كمتمؽو ، أك محفظ كطالب إنيا اليكـ  ارتباط 
كامؿ كمسؤكلية كمية يتحمميا المعمـ تجاه كلد القمب كفمذة الكبد ، كعمى المعمـ أف يدرؾ ذلؾ 

 لألمانة كاتقانان لمعمؿ ءن جيدان ، كأف  يعد نفسو كينيض بشخصيتو لتحمؿ ىذا الدكر الجديد ، أدا
–  كعميو فالخكؼ كؿ الخكؼ أف تقع فيما حذر منو ابف عمر  ، لمذمة أماـ اهلل تعالىة، كتبرئ

 قبؿ القرآف ، كسيأتي بعدكـ اإليمافأكتينا  ()كنا أصحاب رسكؿ اهلل – رضي اهلل عنيما 
 ، يقيمكف حركفو كيضعكف حدكده كحقكقو ، يقكلكف قرآنا فمف اإليمافقـك يؤتكف القرآف قبؿ 

ابف )أكلئؾ ىـ شرار األمة : كفي ركاية . أقرأ منا ؟ كعممنا فمف أعمـ منا ؟ فذلؾ حظيـ 
  .(1 /252: ت .حجر، د

كمف خالؿ تتبع الباحث لدركس الحمقات القرآنية في المساجد كمف خالؿ عممو كمعمـ لمتربية 
  العظمىكاألىمية األثر البالغ كالكبير تو فإنو كجد أف لحمقات حفظ القراف كتعمـ تالكاإلسالمية

 : التاليةنقاط اؿ  في تظيرالتي
 .فآفظة القر حاالنتماء لمديف كالكطف كالتقارب بيف -1
 .تنمية العالقات االجتماعية كتقكيتيا -2
 .الشعكر بالراحة النفسية كالكجدانية لكؿ مف يجمس الحمقات القرآنية -3
 .االلتزاـ بالمكاعيد كالقكانيف المتعمقة بالحمقات القرآنية -4
 .مراعاة شعكر اآلخريف -5
  .المنافسة الشريفة بيف طالب الحمقات القرآنية كالعمؿ بركح الفريؽ الكاحد -6
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  آداب تالوة القرآن الكريم : 
جػػػػػػػالالن  مف أراد أف يقرأ القرآف الكريـ ينبغي عميو أف يتحمى بآدابو ما استطاع إليو سبيال، تعظيمان كا 

  :  لكػػػػػػػالـ اهلل عػػػػز كجؿ                       (  

 ( .32:الحج
 : كليذا كتب كثير مف العمماء مف آداب القرآف الكريـ ، كمنيـ 

فقد أجمع آداب حممة القرآف كأكصاؼ حٌفاظو كما جاء في فضؿ . (29 - 23: 1996النككم، )
 . كآداب القراءة كنحك ذلؾ ، تالكتو كآداب المعمميف كالمتعمميف 

 .فقد ذكر جممة مف آداب تالكة القرآف باطنو كظاىره . (51 : 1998ابف قدامة ،  )كأما 
: 1992)، كغرابة. (101: 1987 )كيمكف تقسيـ آداب القرآف الكريـ عمى ما أكرده كبينو الكزاف 

 .آداب باطنة ، كآداب ظاىرة : ، إلى قسميف . (21
 : اآلداب الباطنة: القسم األول 

كيقصد بو عمك الكالـ كعظمتو كمخاطبة المخمكقيف بو تفضيالن كلفظان ، : معرفة أصؿ الكالـ  .1
 . كتيسير إفياميـ إياه ، كرحمة منو 

كيقصد بو  استحضار  عظمو اهلل سبحانو كتعالى في القمب عند قراءة القرآف ، : التعظيـ  .2
 . بذلؾ يتفكر في صفات منزلو كجاللو كأفعالو ، كأف ما يقرأه ليس مف كالـ البشر 

كيقصد بذلؾ ترؾ حديث النفس عند تالكتو نتيجة لتعظيـ اهلل سبحانو ؛ ألف : حضكر القمب  .3
 .في القرآف ما يستأنس بو القمب إف كاف التالي أىال لذلؾ 

كالتفكر فيما تدؿ عميو اآليات إذ ال خير في ، كمعناه تفيـ المعاني كاستيعابيا :  التدبر  .4

 :عبادة ال فقو فييا كال في قراءة ال تدبر فييا             

       (24:محمد .) 

كيقصد بو التفاعؿ مع كؿ آية بما يميؽ بيا ؛ إذا القرآف يشتمؿ عمى ذكر صفات اهلل : التفيـ  .5
كذكر أحكاؿ المكذبيف ليـ ، ، كذكر أفعالو ، كذكر أحكاؿ األنبياء عمييـ السالـ ، عز كجؿ 

 . ككيؼ أىمككا ، كذكر أكامره كزكاجره كالجنة النار 
كيقصد بو تحاشي مكانع الفيـ مثؿ أف يصرؼ ىمو كمو إلى تجكد حركؼ ، كتحقيؽ : التخمي  .6

 بفإف ذلؾ سب، أك أف يككف مصران عمى ذنب أك متصفان بكبر أك مبتمى بيكل ،  مخارجيا 
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ظممة القمب كصدئو كحجبو عف تفيـ معاني الكممات القرآنية ، كأيضا مثؿ اعتقاد حصر 
 . معاني آيات القرآف فيما تمقنو مف تفسير 

، أف يتبرأ القارئ مف حكلو كقكتو ، إذ ال حكؿ كال قكة إال باهلل العزيز الحكيـ: كمعناه : التبرم  .7
 . كأف يتحاشى النظر إلى نفسو بعيف الرضا كالتزكية 

كىك أف يستشعر القارئ أنو المقصكد بكؿ خطاب في القرآف الكريـ، فإف سمع : التخصيص  .8
ك أف يأخذ العبر كالعظات مف قصصو ، فما مف ، أمران أك نييان قدر أنو المأمكر كالمنيي 
 .  كأمتو قصة إال كسيقت لفائدة في حؽ النبي 

كعند : يتضاءؿ خيفة ، فعند الكعيد : كيقصد بو أف يتجاكب القارئ مع كؿ آية يتمكىا : التأثر .9
: كعند ذكر الكفار كقمة أدبيـ ، يتطأطأ خضكعان : كعند ذكر اهلل ، يستبشر فرحا . الكعد 

يستعيذ باهلل منو ، : يخفض صكتو كينكسر في باطنو حياءن مف مقالتيـ ، كعند ذكر العذاب 
يسأؿ اهلل مف فضمو ، فيككف لو بحسب كؿ فيـ حاؿ يتصؼ بو قمبو مف : كعند ذكر الرحمة 

 . الخكؼ كالرجاء كالحزف كالحياء 
كينبغي لقارئ القرآف أف يتفيـ ىذه اآلداب القمبية كيعتني بيا إذا أراد قراءة القرآف الكريـ لما لذلؾ مف 
ف كانت  أثر كبير يعكد عميو ، كال شؾ أف العناية باآلداب الباطنة أىـ مف العناية باآلداب الظاىرة كا 

 .ميمة
 اآلداب الظاىرة:القسم الثاني

كيقصد بذلؾ أف يككف قارئ القرآف عمى طيارة مف الحدثيف األصغر أك : الطيارة الكاممة -1

   : األكبر لقكلو تعالى        ( 79:الكاقعة) . ككذلؾ طيارة

النككم ،  )" ينبغي لمف أراد القراءة أف ينظؼ فاه بالسكاؾ كغيره " الثكب كالمكاف، كما 
1996 :57.) 

متخشعان بسكينة ككقار مطرقان "يستحب لقارئ القرآف الكريـ أف يستقبؿ القبمة : استقباؿ القبمة -2
رأسو، كيككف في جمكسو كحده في تحسيف أدبو كخضكعو، كجمكسو بيف يدم معممو فيذا ىك 
األكمؿ، كلك قرأ قائمان أك مضطجعان أك فرشا أك عمى غير ذلؾ مف األحكاؿ جاز، كلو أجر، 

 (. 63: 1996النككم، )كلكف دكف األكؿ 
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كيشرع لقارئ القرآف أف يستعيذ باهلل مف الشيطاف الرجيـ عند ابتداء القراءة لقكلو : االستعاذة  -3

  :تعالى                     

 ( .64: 1996: )كىذا عميو جميكر العمماء كما قاؿ النككم رحمو اهلل تعالى. (98:النحؿ)
كقد أجمع  . " (بسـ اهلل الرحمف الرحيـ)يشرع قراءة البسممة بعد االستعاذة بأف يقكؿ : البسممة  -4

" العمماء عمى مشركعية البسممة عند تالكة كؿ سكرة مف سكر القرآف الكريـ سكل   براءة 
 (.56: 1999الركمي ، )

ينبغي لقارئ القرآف عدـ قطع التالكة بالحديث مع اآلخريف، إال إذا تثاءب : عدـ قطع القراءة  -5
 .فإنو فيستحب لو أف يمسؾ عف القراءة ألنو مخاطب لربو كمناجو لو 

اجمع العمماء رضي اهلل عنيـ مف السمؼ كالخمؼ عمي استحباب : " تحسيف القراءة كترتيميا  -6
ككذلؾ ترتيؿ القرآف الكريـ لقكلو  . (87 :1996النككم، )" تحسيف الصكت بالقرآف الكريـ

  :تعالي         (4:المزمؿ.) 

الجير أفضؿ ألف العمؿ فيو أكثر كفائدة تتعمؽ بغيره ، فالخبر المتعدم : الجير بالقراءة  -7
 ، كألنو يكقظ قمب القارئ ، كيجمع ىمو إلي الفكر فيو ، كيصرؼ إليو سمعو ـأفضؿ مف الالز

 .كألنو يزيد في نشاطو لمقراءة إال إذا خاؼ عمي نفسو الرياء كالسمعة فاألسرار أفضؿ حينئذ
كىك صفة العارفيف ، كشعار  " (68 :1996): قاؿ النككم رحمو اهلل : البكاء عند القراءة  -8

 : قاؿ اهلل تعالي" . عباد اهلل الصالحيف              

      (  109: اإلسراء ) 

  : امتثاالن لقكلو عز كجؿ : اإلنصات عند سماع القراءة  -9        

           (204:األعشاف.) 

كال شؾ بأىمية اآلداب الظاىرة لينتفع القارئ بالقرآف الكريـ ، كيقتدم بو اآلخركف عند االتصاؼ بيا ، 
 .كألنيا مطمب ال بد منو عند العمماء 

 .فاألدب مع كتاب اهلل عز كجؿ أكلي مف غيره ، فيك زينة لقارئ القرآف باطنان كظاىران  : وعموماً 
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  أركان قراءة القران ومراتبيا : 
 :أركان قراءة القران الكريم :  ( أ)

، كنصر . (3: 1935) لقبكؿ صحة قراءة القرآف الكريـ ثالثة أركاف ذكرىا ابف الجزرم 
 : كىذه األركاف ىي  . ( 27 : 2000)، كالعبد اهلل . (18: 1999)
 .مكافقة القراءة لكجو مف كجكه العربية كلك ضعيفان  -1
 .مكافقة القراءة لمرسـ العثماني كلك احتماالن  -2
 .أف تككف القراءة متكاترة السند  -3

 ( .3 : 1935 )رحمو اهلل : قاؿ الجزرم 
 فكؿ ما كافؽ كجو نحكم         ككاف لمرسـ احتماالن يحكم 

 أك صح إسنادان ىك القرآف         فيذه الثالثة األركاف 
 كحيثما يختؿ ركف أثبت           شذكذه لك أنو في السبعة 

 :بقكلو . ( 28 -27 : 2000)كيشرح ىذه األركاف الثالثة ، العبد اهلل 
كلك بكجو صحيح سكاء كاف أفصح أـ فصيحان ، فجمعان عميو أـ مختمفان فيو : مكافقة المغة العربية _ 1

إذا كانت القراءة مما شاع كذاع ، كتمقاه األئمة باإلسناد الصحيح إذ ىك األصؿ كاألعظـ ، كالركف 
 ، فكـ مف قراءة أنكرىا بعض أىؿ النحك ، فمـ يعتبر إنكارىـ ، كأجمع عمييا األئمة المقتدم بيـ ـاألقك

  في  البقرة  بارئكـمف السمؼ عمي قبكليا ، كإسكاف           

                       ( 54: البقرة )

 : ، كالفصؿ بيف المضافيف في األنعاـ  قكلو تعالي               

      (  137: األنعاـ )  كخفض األرحاـ في قكلو تعالى  :      

                       (1:النساء)  قاؿ أبك عمرك ،

كاألئمة مف القراء ال تعمؿ في شيء مف حركؼ القرآف عمي األفشى في المغة ، كاألقيس في : الداني
العربية ؛ بؿ عمى األثبت في األثر كاألصح في النقؿ كالراكية فإذا ثبت عنيـ لـ يردىا قياس عربية كال 

 .فشك لغة،ألف القراءة سنة متبعة يمـز قبكليا كالمصير إلييا
 :كنعني بذلؾ ما كاف ثابتان في بعضيا دكف بعض ، كقراءة ابف عامر : مكافقة أحد المصاحؼ _ 2
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          بغير كاك ، كنحك ذلؾ فإف ذلؾ ثابت في المصحؼ الشامي ، ككقراءة 

 : ابف كثير            (  100:انتٕبت)  (مف)  الخير مف سكرة براءة بزيادة  

   : فإف ذلؾ ثابت في المصحؼ المكي ، ككذلؾ قكلو تعالى          

 :  ، ككذلؾ قكلو (ىك  )بحذؼ            (  133: آؿ عمراف  )

بحذؼ الكاك إلى غير ذلؾ مف مكاضع كثيرة في القرآف اختمفت المصاحؼ فييا ، فكردت القراءة عف 
أئمة تمؾ األمصار عمى مكافقة مصحفيـ ، فمك لـ يكف ذلؾ في مصحؼ مف المصاحؼ العثمانية 

 . لكانت القراءة شاذة لمخالفتيا الرسـ المجمع عميو 
أف يركم تمؾ القراءة العدؿ الضابط عف مثمو كذا حتى : أف يصح سند ىذه القراءة فإننا نعني . 3

كتككف مع ذلؾ مشيكرة عف أئمة ىذا الشأف الضابطيف لو غير معدكدة عندىـ مف الغمط أك ، تنتيي 
 "  .    القراءة سنة متبعة " كقد ثبت عف زيد بف ثابت رضي اهلل عنو قكلو " ما شذ بعضيـ بيا 

 ( . 1/211:ت.السيكطي، د )
 . كعمى ىذا فإف اختؿ ركف مف ىذه األركاف كانت القراءة شاذة ، كال يجكز القراءة بيا 

 
 : مراتب قراءة القرآن الكريم   (ب) 

       كذلؾ مف تتبعيـ ألحكاؿ قراءة النبي، لقد استخمص العمماء مراتب أك أنكاع لقراءة القرآف الكريـ 
 :ىذه المراتب كما يمي . ( 19 : 1999)كيكضح نصر ، كالسمؼ الصالح رضي اهلل عنيـ 

كطمأنينة مع تدبر المعاني كمراعاة أحكاـ التجكيد، ،  ىك قراءة القرآف الكريـ بتؤدة :الترتيل  -1
كىذه المرتبة ىي أفضؿ المراتب الثالث حيث نزؿ بيا القرآف الكريـ ، كاهلل سبحانو كتعالى أمر 

 :نبيو بيا قاؿ              (4:المزمؿ .) 

 ىك قراءة القرآف بحالة متكسطة بيف االطمئناف كالسرعة مع مراعاة األحكاـ ، كىي   :التدوير  -2
 . تمي الترتيؿ في األفضمية 

 ىك قراءة القرآف الكريـ بسرعة مع المحافظة عمى أحكاـ التجكيد، كقد أكرد نصر :الحدر  -3
 : أف صاحب كتاب آللئ البياف أشار إلييا بقكلو  . (20: 1999)

 .                حدر كتدكير كترتيؿ ترل       جمعييا مراتبان لـ قرا 
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 :أف صاحب تذكرة القراء في عمـ التجكيد قد نظـ ىذه المراتب  . (50:ت .د)كقد ذكر المرصفي 
 . الحدر كالترتيب كالتدكير       كاألكسط األتـ فاألخير

، عبارة عف إعطاء " مرتبة رابعة كىي التحقيؽ ، كقاؿ ىي  . (28 : 1999)كأضاؼ الجريسي 
تماـ الحركات كتكفيتو الغنات  كىك : كتفكيؾ الحركؼ ، الحركؼ حقيا مف إشباع المد كتحقيؽ اليمز كا 

خراج بعضيا مف بعض بالسكت كالترسؿ كالتؤدة كالكقؼ عمى الكقكؼ الجائزة  كاإلتياف ، بيانيا كا 
كىك الذم يستحسف كيستحب األخذ بو لممعمميف مف غير أف يتجاكز .. باإلظيار كاإلدغاـ عمى كجيو 

فيو إلى حد اإلفراط مف  تحريؾ السكاكف ، كتكليد الحركؼ ؛ مف إشباع الحركات كتكرير الراآت 
 " .كتطنيف النكنات بالمبالغة في الغنات إلى غير ذلؾ مما تنفر عنو الطباع ، كتمجو القمكب كاألسماع

 : أف الخاقاني في منظكمتو أشار إلى تفضيؿ الترتيؿ بقكلو  . (32: 1999)كنقؿ الجريسي 
        كترتيمنا القرآف أفضؿ لمذم       أمرنا بو مف لبثنا في كالفكر 

       كميما حدرنا درسنا فمرخص     لنا فيو إذ ديف العباد إلى اليسر 
 

ك كرد ما يدؿ عمى حرص كثير مف السمؼ عمي كثرة القراءة، كىذا معناه أف الحدر أفضؿ ، كمف ذلؾ 
ما ركل عف عثماف بف عفاف رضي اهلل عنو انو قرأ القرآف في ركعة كما ركاه ابف البيييقي في شعب 

ما ذكره ابف القيـ رحمو اهلل في التفاضؿ بيف  ( 75 :1993)، كنقؿ القارئ   (762/ 5 )اإليماف 
إف ثكاب قراءة الترتيؿ كالتدبر أجؿُّ كأرفع : كالصكاب في المسألة اف يقاؿ : " الترتيؿ كالحدر حيث قاؿ 

قدران ، كثكاب كثرة القراءة أكتر عددان ، فاألكؿ كمف تصدؽ بجكىرة عظيمة ، أك أعتؽ عبدان قيمتو نفيسة 
، كيرل "جدان ،كالثاني كمف تصدؽ بعدد كثير مف الدراىـ ، أك أعتؽ عددان  مف العبيد قيمتيـ رخيصة 

ـي عمى يديو  الباحث أف تعمـ القرآف الكريـ كتعمـ تالكتو كتجكيده ال بد لممسمـ مف محفظو متمكف يتعم
حفظ القرآف الكريـ كحسف تالكتو ، كبالقرآف تسمك اآلمة المسممة كيرتفع شأنيا بيف األمـ كبتركو كعدـ 

العمؿ بما جاء فيو يؤدم إلى تكالب األمـ عمينا كما ىك حاؿ أمتنا اليكـ ، فيي في ىكافو كذلةو كانكسار 
 .بسبب ترؾ منياج ربنا كسنة بينا محمد صمى اهلل عميو كسمـ  
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 التجويد : المحور الثالث 
 . معني التجكيد لغةن كاصطالحان ، كنشأتو كأىميتو كحكمو كأحكامو: كيشتمؿ عمي 

 :معنى التجويد لغًة واصطالحًا :   أوالً 
، كمعني جكد  (بضـ الجيـ كفتحيا  )مصدر مف جٌكد تجكيدان ، االسـ منو الجكدة " ىك  : تعريفو لغة

 ( . 275 كالفيركز آبادم ،3/135ابف منظكر ، )" أتقف ، كالجيد ضد الردمء : 
حمية القراءة ، كىك إعطاء الحركؼ : " بأنو   (1/102)عرفو السيكطي : تعريفو اصطالحًا 

حقكقيا كترتيبيا، كرد الحرؼ إلى مخرجو كأصمو ، كتمطيؼ النطؽ بو عمى ىيئتو دكف إسراؼ كال 
 ". تعسؼ كال إفراط كال تكمؼ 

حمية التالكة، كزينة القراءة، كىك إعطاء الحركؼ : " بأنو   (6: 1997)كما عرفو ابف الجزرم 
شباع لفظو ،  لحاقو بنظيره كشكمو، كا  حقكقيا كترتيبيا كمراتبيا ، كرد الحرؼ إلى مخرجو كأصمو، كا 
كتمطيؼ النطؽ بو، عمى حاؿ صيغتو كىيئتو، مف غير إسراؼ كال تعسؼ كال إفراط كال تكمؼ ، 

 " . ليس بيف التجكيد كتكره إال رياضو لمف تدبره بفكو : قاؿ الداني 
إخراج كؿ حرؼ مف مخرجو مع إعطائو حقو كمستحقو ، : " بأنو  (6: 1997)كيعرفو قمحاكم 
فإنيا ، كالجير كاالستعالء كاالستفاؿ كالغنة كغيرىا ، صفاتو الذاتية الالزمة لو : كحؽ الحرؼ 

 . الزمة لذات الحرؼ ال تنفؾ عنو، فإف انفكت عنو، كلك بعضيا كاف لحنان 
، صفاتو العرضية الناشئة عف الصفات الذاتية كالتفخيـ، فإنو ناشئ عف االستعالء : كمستحقو

 " . ككالترقيؽ فإنو ناشئ عف االستفاؿ 
عمـ يبحث في الكممات القرآنية مف حيث إعطاء الحركؼ : " بأنو  (9 :1999)كيعرفو نصر 

حقيا مف الصفات الالزمة التي ال تفارقيا كاالستعالء كاالستفاؿ أك مستحقيا مف األحكاـ الناشئة 
 " . عف تمؾ الصفات كالتفخيـ كالترقيؽ، كاإلظيار كغير ذلؾ

عمـ يعرؼ بو كيفية النطؽ بالكممات القرآنية ، كتجكيد : " فيعرفو بأنو   (28: 1987)أما عثماف 
  ". الحركؼ ىك اإلتياف بيا جيدة المفظ تطابؽ أك تتابع أجكد نطؽ ليا كىك نطؽ رسكؿ اهلل

ىك قراءة القرآف الكريـ : كتبيف مف التعاريؼ السابقة أف  المراد بالتجكيد في معناه االصطالحي 
 . كفؽ القكاعد التي كصفيا العمماء دكف إفراط كال تفريط 
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  : نشأة التجويد: ثانياً 
 مرتال مجكدا، بكاسطة جبريؿ عميو السالـ أنزؿ اهلل سبحانو كتعالى القرآف الكريـ عمى نبيو محمد 

 : قاؿ تعالى ،  قرأه ، كأقرأه لصحبو رضي اهلل عنيـ كذلؾ كالنبي                

             (106:اإلسراء) .  1973) يقكؿ الشنقيطي ػػػػ رحمو اهلل ػػػػ :

أم عمى ميؿ كتؤدة كتثبت ، كقد بيف جؿ كعال ىذا القرآف لنبيو ليقرأه لمناس عمى مكث  : " (3/633
 :كقد أمر تعالى بما يدؿ عمى ذلؾ في قكلو . ، كذلؾ يدؿ عمى أف القرآف ال ينبغي أف يقرأ إال كذلؾ 

               (4:المزمؿ  .) 

 : كيدؿ ذلؾ أيضان قكلو                       

               ( ٌ32:انفشقا) " ..  ،" ذا قرأ المرء القرآف كذلؾ : كا 

كراعي فييا ما يجب ليا مما اصطمح عميو مف أحكاـ قراءة القرآف فيذا ىك ، فٌصؿ حركفو كبينيا 
ذا استحضرنا أف المخاطبيف بذلؾ  في ذلؾ الكقت  ممف جمعكا بيف سالمة المخارج ،  التجكيد، ىذا كا 
كفصاحة الكالـ، كدقة النطؽ، كرقة الطبع، فمذلؾ إذا رتمكا كالميـ أك قراءتيـ القرآف لـ يحتاجكا إلى 

ألف ذلؾ مف طبيعتيـ كألسنتيـ، عربية سميمة ، زيادة اعتناء بالمخارج كبياف صحيح لصفات الحركؼ 
كبعد فشك المحف كعجمة  " (1/16 :1997الحربي ،)" لـ يفسدىا المحف، كلـ تخالطيا العجمة  

 " األلسنة احتاج الناس إلى كضع قكاعد عمـ التجكيد كما احتاجكا إلى كضع قكاعد النحك كالصرؼ 
 ( . 21: 1987عثماف ، )

كال يعرؼ بالتحديد أكؿ مدكف في " تأليفان كتحقيقان منذ القدـ، _ رحميـ اهلل _ فاىتـ بو عمماء السمؼ 
ف كانت جيكد العمماء قديمة في ىذا العمـ،  كيعتبر كتابا  العيف لمخميؿ، ككتاب سيبكيو مف : التجكيد كا 

 ( .31: 2002السندم،)" أقدـ الكتب التي تناكلت مباحث التجكيد
إلى أف أكؿ مف كضع قكاعد التجكيد العممية أئمة القراءة كالمغة  . (22 : 1999)كليذا أشار نصر 

الخميؿ بف أحمد الفراىيدم ، كقاؿ بعضيـ أبك : في ابتداء عصر التأليؼ ، كقيؿ أف الذم كضعيا ىك 
أبك عبيد القاسـ بف سالـ بعد ما كثرت الفتكحات اإلسالمية، كانضكل : األسكد الدؤلي،  كقيؿ أيضا

تحت راية اإلسالـ كثير مف األعاجـ، كاختمط المساف األعجمي بالمساف العربي، كفشى المحف عمى 
األلسنة ، فخشى كالة المسمميف أف يفضي ذلؾ إلى التحريؼ في كتاب اهلل فعممكا عمى تالفي ذلؾ ، 
زالة أسبابو ، كأحدثكا فيو النقط كالشكؿ بعد أف كاف المصحؼ العثماني خاليا منيما، ثـ كضعكا  كا 
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ثـ ذكر أف بداية النظـ .   قكاعد التجكيد حتى يمتـز كؿ قارئ بيا عندما يتمك شيئان مف كتاب اهلل تعالى 
 ق كذلؾ في أكاخر القرف الثالث 325في عمـ التجكيد قصيدة أبي المزاحـ الخاقاني الذم تكفي سنة 

 . اليجرم ، كىي تعتبر أقدـ نص نظـ في عمـ التجكيد 
ثـ تكالت بعد ذلؾ األئمة األعالـ صارفيف أعمارىـ في التسابؽ لخدمة ىذا العمـ : " كختـ كالمو بقكلو 

تصنيفا كتحقيقا، حتى قيض اهلل عز كجؿ لو إماـ المحققيف أبا الخير محمد بف محمد بف الجزرم 
فألؼ الكثير مف كتب القراءات ، كنظـ المقدمة في عمـ التجكيد كىي المعركفة بمتف الجزرية، كتكفي 

 .    ىػػ883بمدينة شيراز سنة 
 ، كأقرأه   كبيذا فإف التجكيد ىك المنيج العممي لتالكة كتاب اهلل عز كجؿ كما قرأه رسكؿ اهلل 

كمحفكفان ، ككما لقنكه ىـ إلى مف بعدىـ حتى كصؿ إلينا محفكظان ، لمصحابة الكراـ رضي اهلل عنيـ 
بالرعاية كالعناية التي تظير صكرة اإلعجاز ليذا الكتاب العظيـ لفظان كمعنى ، كقد تكفؿ اهلل عز كجؿ 

   : بحفظو، فقاؿ سبحانو كتعالى             (9:الحجر ) 

 
 : أىمية التجويد :ثالثًا 

يستمد عمـ التجكيد أىميتو مف تعمقو بإصالح نطؽ الكممات القرآنية كترتيميا استجابة ألمر اهلل عز 
 :كجؿ                (4:المزمؿ) " . إذ ىك مف أشرؼ العمـك كأفضميا؛ ألنو يتعمؽ

ليذا   " ( 10 :1990الكليدم،)" بكتاب اهلل تعالى، الذم ىك غايتنا كطريقنا المكصؿ إلى رضكاف اهلل
، قاـ عمماء السمؼ رضي اهلل عنيـ  بخدمتو كرعايتو سكاءن بالتحقيؽ كالتأليؼ  أك بالقراءة كاإلقراء 

" كبذلؾ ظؿ القرآف الكريـ محفكظان في الصدكر مرتالن مجكدان تحقيقان لكعد اهلل سبحانو بحفظو
 ( . 35: 1999نصر،)

كتظير أىمية التجكيد في أنو طريؽ لصكف المساف عف المحف كالخطأ في لفظ القرآف الكريـ حاؿ 

 التالكة، كما أف التجكيد يساعد عمى فيـ كتاب اهلل كالتدبر في معانيو        

            (24:محمد) .كقاؿ تعالى :         

                (29:ص  ) 
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كتحقيؽ ذلؾ إنما يككف بتحقيؽ األلفاظ كتحسينيا، فإف األلفاظ إذا أحيمت عمى األسماع في أحسف 
كاف تمقي القمكب ليا أبمغ ككاف إقباؿ النفكس عمييا بمقتضى زيادتيا في الحالكة ، جيات النطؽ بيا 

كالحسف فيحصؿ حينئذ االمتثاؿ ألكامره كاالنتياء عف مناىيو، كالرغبة في كعده، كالرىبة مف كعيده، 
 1ج )كالحذر مف إىمالو كمعرفة الحالؿ كالحراـ، لذلؾ قاؿ ابف الجكزم في النشر ، كالتصديؽ بخبره 

كلقد أدركنا مف شيكخنا مف لـ يكف لو حسف صكت كال معرفة باأللحاف إال أنو كاف  : " (212/2013/
فكاف إذا قرأ أطرب السامع كأخذ مف القمكب بالمجامع ككاف الخمؽ يزدحمكف ، قيما بالمفظ ، جيد األداء

يشترؾ في ذلؾ جماعات مف ذكم ، أمـه مف الخكاص كالعكاـ ، عميو، كيجتمعكف عمى االستماع إليو 
ذا كانت القراءة مجكدة فإف صاحبيا يتمذذ بيا " ..." األصكات الحساف كيتمتع باالستزادة منيا كال ، كا 

كما أف عمـ التجكيد يساعد  (43: 2001أبك الفرح،  )" تمؿ نفسو مف كثرتيا آناء الميؿ كأطراؼ النيار
تقكيـ اعكجاج المساف كتدريبو عمى النطؽ بالعربية الفصحى، كفي ىذا إحياء لمغة العربية كحث " عمى

" عمى تعمميا، فكثير مف مباحث لغكية ال يتـ فيميا كالعمؿ بيا إال بالتمرس في المغة نحكان كصرافا
 ( . 88: 1998منصكر ،)

فإف كضع قكاعد التجكيد أصبح ضركرة مف ضركرات حفظ كتاب اهلل تعالى، بعدما تفشت " كليذا 
ككاف كضع ىذا الفف مف باب المصالح ، العجمية ، كانتشر المحف، كخشي عمى كتاب اهلل عز كجؿ 

المرسمة عف النص الجزئي، ذلؾ أنو لـ يرد نص جزئي في كجكب كضع قكاعد ىذا العمـ كلكف 
النصكص العامة الدالة عمى كجكب صيانة كحفظ كتاب اهلل ىي التي استف إلييا األئمة في كضع ىذا 

إتقاف قراءة القرآف بالنطؽ : " كمعمـك أف الغرض مف التجكيد ىك  (12: 1999نصر،  )" العمـ 
حفظ المساف : بمعنى . بحركفو مكتممة األحكاـ كالصفات، كمحققة المخارج مف غير زيادة كال نقصاف 

ال اختمت ، مف الخطأ في التالكة، كلذلؾ ميزاف دقيؽ ال يحتمؿ الزيادة كال نقصاف تجب مراعاتو  كا 
نما يبمغ القارئ مرتبة اإلتقاف بالتماريف كالممارسة الدائبة كبرياضة المساف عمى  القكاعد كاألحكاـ،  كا 

" كليس بينو كبيف تركو إال رياضة امرئ بفكو : النطؽ الصحيح كما قاؿ الجزرم رضي اهلل عنو
كأشرفيا منزلة كقدران ،كأعظميا ذخران ، فإف أكلى العمكـ ذكران كفكران : كبعد . (11 : 1984اليالكم ،)

كفخران ، كالـ مف خمؽ مف الماء بشران فجعمو نسبان كصيران ، فيك العمـ الذم ال يخشى معو جيالة، كال 
ف أكلى ما قدـ مف عمكمو معرفة تجكيده  قامة ألفاظو، يغشى بو ضاللة، كا  كقد سئؿ عمي رضي اهلل ، كا 

  :عف معنى قكلو تعالى _ عنو               (4:المزمؿ) .تجكيد :  الترتيؿ:  فقاؿ

 ( 25: 1997ابف الزرم،)" الحركؼ، كمعرفة الكقكؼ 
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 :حكم التجويد: رابعًا 
،  (53 :2001):فقد ذكر األميف. تفاكتت عبارات العمماء في حكـ التجكيد كاختمفت أقكاليـ في ذلؾ

. أف العمؿ بو فرض عيف ، كالعمـ بو فرض كفاية : (22 :2000)، كالعبد اهلل  (6: 1997)كقمحاكم 
بينما ذكر الجريسي . بأنو كاجب عيني  : (35 :1999)، كنصر (1/46: 1981)كاكتفي المرصفي 

أنو يقسـ إلى كاجب شرعي ككاجب صناعي ، كأضاؼ  (41: 2001) ، كالقارئ  ( 42: 1999)
يجب عميو مراعاة شركط : انو يجب عمى كؿ مف يقرأ القرآف أف يجكده ، أم  (1109، 1993)القارئ 

 .األداء ، كقكاعد التجكيد كأحكاـ القراءة 
العمـ بأحكامو كجزيئاتو فرض كفاية بالنسبة لعامة المسمميف ، : " فيقكؿ   (30: 2002)أما السندم 

 إلى رجاؿ الديف مف العمماء كالحفاظ ، كالعمؿ بو كمحاكلة تطبيقو في التالكة ةكفرض عيف بالنسب
 ".فرض عيف عمى كؿ مف قرأ شيئان مف القرآف الكريـ لمتعبد بو، سكاء في الصالة أـ خارجيا 

 1999) بأنو الـز كيأثـ إف أخؿ باإلعراب ، كخالؼ الدكسرم   ( 56 : 1997)كأشار األنصارم 
إف التزاـ أحكاـ التجكيد الصناعي في قراءة القرآف لـ يكف مشركعان مف اهلل كال : " ذلؾ كقاؿ (19:

نما ىك مف محدثات أىؿ ىذه  الرسكؿ ، كلـ يرد بو أم نص أك إشارة مف عمـ يجب المصير إلييا ، كا 
 ".العصكر كمخترعاتيـ ، كأنو ينافي التيسير الذم انطكت عميو ىذه الشريعة اإلسالمية السمحة

 : ، التجكيد إلى قسميف ( 50 :1996) كالركمي  (17: 1996) كقسـ الحصرم 
 .تجويد عممي : األول 
 .تجويد عممي : الثاني 

 
قراءة القرآف الكريـ تالكة : بأف المراد بالتجكيد  العممي  . ( 50 :1996 )كيكضح ذلؾ الركمي  

 ، كال اعتقد أف ىناؾ مف ينكر كجكب التزاـ ىذه القراءة عمى كؿ مجكدة كما أنزلت عمى رسكؿ اهلل 
مف ال يريد أف يقرأ شيئان مف القرآف الكريـ مف مسمـ كمسممة حسب استطاعتًو، كعميو نحمؿ قكؿ 

 .القائميف بالكجكب كأدلتيـ
معرفة قكاعده كأحكامو العممية ، كال أعتقد أف ىناؾ مف يكجب : (النظرم  )كالمراد بالتجكيد العممي 

تعممو عمى كؿ مف أراد أف يقرأ القرآف الكريـ ، بؿ الصكاب أف تعممو بالنسبة لعامة الناس مستحب 
كأما بالنسبة لمذيف يتصدكف لمقراءة كاإلقراء كتعميـ الناس القراءة الصحيحة . تعميمو كليس بكاجب 

كأحكاميا فإنو كاجب كجكبان عينيان ، فال بد أف يككف ىناؾ مف يعمـ ىذه األحكاـ كيعمميا حتى يرجع 
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    :قاؿ تعالى . إليو الناس في تصكيب أخطائيـ كمعرفة الصكاب            

            ... (  122:التكبة )   بالحركؼ نطقان صحيحان كنطؽ الرسكؿ كالنطؽ

( .)
:  قسمين إلىكما قسم الجمل التجويد 

 .كىك معرفة قكاعد كأحكاـ عمـ التجكيد (نظرم)تجكيد عممي  .1
تجكيد عممي كىك تطبيؽ أحكاـ التجكيد العممية في تالكة القرآف الكريـ كقراءة القرآف الكريـ  .2

 (.)مجكدان كما نزؿ عمى محمد 

مصدر رتؿ يرتؿ ترتيالن ، كرتؿ فالف كالمو إذا أتبع : " بأنو (58: 2010 ،الجمؿ)الترتيؿ يعرفو 
. "بعضو بعضان عمى مكث كتفيـ ، كالترتيؿ يعـ المراتب الثالثة ، كقيؿ ىك مرتبة بيف التحقيؽ كالتدكير

 الترسؿ في القراءة ، كالتبييف ، كالتميؿ ، كالتأني ، كىك لفظ : "بأنو ( 69 : 1998 ،خميؿ )كيعرفو 
يعـ التحقيؽ ، كالحذر كالترتيؿ كيعـ األداة بتطبيؽ األحكاـ ، كتحسيف المفظ كالصكت بحسب 

.  "استطاعتو ، كما يعـ مراعاة الكقؼ كاالبتداء ، كتدبر المعاني
كدراسة عمـ التجكيد مف التفقو في الديف فإذا قاـ بتعممو كتعميمو جماعةه مف خاصة الناس سقط عف 

 . عامتيـ ، كعميو نحمؿ قكؿ القائميف بأنو مستحب ، كأدلتيـ تشيد القكؿ 
 : حيث يقكؿ  ( 172 :1935)كأشير مف عرؼ عنو القكؿ بالكجكب ىك ابف الجزرم 

 
 مف لـ يجكد بالقرآف آثـ  كاألخذ بالتجكيد حتـ الـز 

 كىكذا منو إلينا كصال  ألنو بو اإللو أنزال 

كقد فيـ بعض المنكريف لمكجكب ىذا القكؿ مجمالن مع أنو فصمو في كتابو النشر في القراءات العشر 
قامة حدكده متعبدكف : " بقكلو  (211- 1/210) كال شؾ أف األمة كما ىـ متعبدكف بفيـ القرآف كا 

قامة حركفو عمى الصفة المتمقاة مف أئمة القراءة المتصمة بالحضرة  بتصحيح ألفاظو كا 

 النبكية األفصحية العربية التي ال تجكز مخالفتيا ، كال العدكؿ عنيا إلى غيرىا ، كالناس في ذلؾ بيف 
فمف قدر عمى تصحيح كالـ اهلل تعالى بالمفظ الصحيح ، . محسف مأجكر ، كمسيء آثـ ، أك معذكر 

العربي الفصيح ، كعدؿ إلى المفظ الفاسد العجمي أك النبطي القبيح ، استغناءن بنفسو ، كاستبدادان برأيو 
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كحدسو ، كاتكاالن عمى ما ألؼ مف حفظو ، كاستكباران عف الرجكع إلى عالـو يكقفو عمى صحيح لفظو ، 
هلل ، : الديف النصيحة  " فإنو مقصره بال شؾ كآثـه بال ريب ، كغاشو بال مرية ، فقد قاؿ رسكؿ 

 (.1/74: مسمـ )" كلكتابو ، كلرسكلو ، كألئمة المسمميف كعامتيـ 
أما مف كاف ال يطاكعو لسانو ، أك ال يجد مف ييديو إلى الصكاب بيانو ، فإف اهلل ال يكمؼ نفسان إال 

 " . كسعيا 
 لحنان ، كيأتي المحف في المغة عمى عدة معافو – في عرؼ القراء –كقراءة القرآف بغير تجكيد تسمى 

 :أشيرىا 
 (. 56 :2000القرطبي،  )الخطأ في اإلعراب  .1
 (.13/381: 1989ابف منظكر، )، (1/6 ،1925: األزىرم )المغة  .2
(                   243-4/242: 1963ابف األثير، )الغناء أك التطريب كالتغريد كالترجيع  .3

 ( .1/5 :1997ابف حجر،  )
،                   (3/258: 1957ابف سيده، ) ،(5/62: 1925األزىرم،  )الفطنة كالفيـ  .4

 ( .1/5: 1925القالي، )،(4/242: 1963ابف األثير، )
 :  1997الرازم، ) ،(449ت ، . د: األصفياني )التعريض كالتكرية أك فحكل القكؿ كمعناه  .5

 (.26/61: 1968الطبرم، )،  (5/40 :1982الشككاني، )، (512
: 2000القرطبي،  )" خمؿ يطرأ عمى األلفاظ فيخؿ بالمعنى: "أما تعريؼ المحف اصطالحان فيك 

 ". الخطأ كالميؿ عف الصكاب عند القراءة " بأنو  ( 35: 1992)،  كعرفو غرابة  (57
 : المحف في القرآف الكريـ إلى قسميف  ( 85: 1998 ) – رحمو اهلل –كقسـ القارئ 

 كىك الخطأ الذم يخؿ بمعنى الكممة أك إعرابيا ، كإبداؿ حرؼ بحرؼ أك :المحن الجمي : األول 
 .حركة بأخرل 

 كىك الخطأ الذم يخؿ بالحرؼ ، كترؾ اإلخفاء ، كاإلدغاـ ، كاإلظيار ، :المحن الخفي : الثاني 
 . كترقيؽ المفخـ ، كتفخيـ المرقؽ ، كقصر الممدكد ، كمد المقصكر ، كنحك ذلؾ 

أف مراعاة قكاعد التجكيد كجكبان في ما يتغير بو المبنى،  كيفسد بو : ثـ ذكر رحمو اهلل كالما خالصتو 
 . المعنى ، كاستحبابان في ما يحسف بو المفظ ، كيستحسف بو النطؽ حاؿ األداء 

نما قمنا باالستحباب في ىذا النكع ألف المحف الخفي الذم ال  : " ( 90: 1998)كأضاؼ رحمو اهلل  كا 
يعرفو إال ميرة القراء مف تكرار الراآت ، كتطنيف النكنات،كتغميظ الالمات في غير محميا ، كترقيؽ 

ال يتصكر أف يككف فرض عيف يترتب العقاب عمى فاعميا لما فيو حرج .. الراآت في غير مكضعيا 
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 عظيـ ، كقد قاؿ تعالى                       ...  

كىذا ىك الحؽ الذم يعض عميو بالنكاجذ ، كال يعدؿ عنو إلى :" ثـ ختـ كالمو قائالن  . (78: انحج )
 ". غيره إال المذامذ 

 : أحكام التجويد : خامسًا 
كتاب التربية اإلسالمية لطالب الصفيف الخامس كالسادس األساسي الذم يدرس في مدارس ككالة 
الغكث الدكلية كالتي يشتمؿ عمى مقرريف منفصميف ، أحدىما كتاب التربية اإلسالمية الذم يدرس 

فيو القرآف الكريـ ، كالعقيدة اإلسالمية ، كالحديث الشريؼ ، كالسيرة النبكية ، كالفقو ، كالفكر 
كالتيذيب ، كيتضمف المقرر الثاني كتاب التالكة كالتجكيد ، كنصيب مقرر التالكة كالتجكيد لطالب 

الصفيف الخامس كالسادس األساسي حصة دراسية كاحدة في األسبكع ، كيشتمؿ أحكاـ التالكة 
 :كالتجكيد في مقرر الصفيف الخامس كالسادس األساسي كالن مف األحكاـ اآلتية 

 
 : أحكام النون الساكنة والتنوين :أواًل 

النكف الخالية مف الحركة كالثابتة لفظان كخطان ككصالن ككقفان، كتككف  : " تعّرف النون الساكنة بأنيا
،  (أنعـ ):  في األسماء كاألفعاؿ ، كتككف متكسطة كمتطرفة ، كتككف أصمية مف بنية الكممة مثؿ 

  (. 51 : 1999نصر، ) " (فانفمؽ  ): كتككف زائدة عف أصؿ الكممة كبنيتيا مثؿ 
نكف ساكنة زائدة تمحؽ آخر االسـ النكرة لفظان ككصالن ، كتفارقو خطان ككقفان  : وتعًرف التنوين بأنيا

  (.  51 : 1999نصر، )" فتحتاف أك كسرتاف أك ضٌمتاف : ، كعالمتو 
 : وىيكالفرؽ بيف النكف الساكنة كالتنكيف يكجد في خمسة أمكر تظير بالتأمؿ في تعريفييما، " 
النكف الساكنة حرؼ أصمي مف أحرؼ اليجاء ، كقد تككف مف الحركؼ الزكائد كما مثمنا آنفان  -1

 . ، أما التنكيف فال يككف إال زائدان عف بنية الكممة 
 .النكف الساكنة ثابتة في المفظ كالخط ، أما التنكيف فثابت في المفظ دكف الخط  -2
 . النكف الساكنة ثابتة في الكصؿ كالكقؼ ، أما التنكيف فثابت في الكصؿ دكف الكقؼ   -3
النكف الساكنة تكجد في األسماء كاألفعاؿ كالحركؼ ، أما التنكيف فال يكجد إال في األسماء  -4

 . النكرة فقط 
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 : ويستثنى من ذلك نون التوكيد الخفيفة التي لم تقع إال في موضعين في القرآن وىما " 

  :األول          ( 32:ٌٕسف. ) 

  :الثاني         ( 15:انعهق.) 

فإنيا نكف كليست تنكينان ، التصاليا بالفعؿ ، كاف كانت غير ثابتة خطان ككقفا كالتنكيف ، فيي إذان 
 ( 15: 1991بسة، )" نكف ساكنة شبيية بالتنكيف 

 . النكف الساكنة تككف متكسطة كمتطرفة ، أما التنكيف فال يككف إال متطرفان  -5
 

 : ولمنون الساكنة والتنوين أربعة أحكام ؛ وىي 
 . اإلخفاء - 4  باإلقال- 3اإلدغام   - 2اإلظيار    - 1

 : كقد أشار اإلماـ ابف الجزرم رحمو اهلل إلى ىذه األحكاـ بقكلو 
 إظيار إدغاـ كقمب إخفا        كحكـ  تنكيف كنكف يمفى 

 
 اإلظيار الحمقي : الحكم األول 

 ( .4/527ابف منظكر، )" البياف  : " تعريفو لغةً  -1
المرصفي  )" إخراج كؿ حرؼ مف مخرجو مف غير غنةن في الحرؼ المظير  : " اصطالحاً 

بأف تنطؽ بالنكف الساكنة أك التنكيف نطقان كاضحان مف غير غنة ، ثـ : ، كيقصد ىنا (1/159،
 . تنطؽ حرؼ اإلظيار مف غير فصؿ كال سكت بينيما 

اليمزة ، والياء ، " ( 85: 1999)لإلظيار الحمقي ستة حركؼ كما ذكرىا الطكيؿ : حروفو  -2
 :  قاؿ في التحفة "والعين ، والحاء،والغين ،والخاء 

 لمحمؽ ست رتبت فمتعرؼ  فاألكؿ اإلظيار قبؿ أحرؼ 
 ميممتاف ثـ غيف خاًء  ىمز فياء ثـ عيف حاًء 

 )"أخي ىاؾ عممان حازه غير خاسر : " غير منطكقتيف ، كيجمعيا أكائؿ قكؿ القائؿ :  كميممتاف يعني 
 (34 : 2001ابف بمباف، 
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،                         (3 : 1997)لإلظيار الحمقي ثالثة مراتب ذكرىا قمحاكم  : مراتبو -3
أعمى عند اليمزة كالياء ، كأكسط عند العيف كالحاء ، كأدنى عند  (86: 1999)كالطكيؿ 

 .الغيف كالخاء 
، أف العمة في إظيار النكف (86 : 1999)، كالطكيؿ (157: 1999)ذكر الجريسي  : سببو -4

بيعد مخرج النكف كالتنكيف عف مخرج : أم . كالتنكيف عند ىذه األحرؼ ىك بيعد المخرج 
 . حركؼ الحمؽ ، فالنكف كالتنكيف مف طرؼ المساف ، كالحركؼ الستة مف الحمؽ 

 
 :أمثمة لحكم اإلظيار الحمقي  -5

 (2:1)جدكؿ رقـ 
يوضح الجدول التالي أمثمة مع النون الساكنة من كممة ومن كممتين ، ومع التنوين ، وال يكون 

 :إال من كممتين لحكم اإلظيار الحمقي 
 

 األمثمة مع التنوين األمثمة من كممتين مع النون األمثمة من كممة مع النون حروف اإلظيار
ده  ( 5:الميؿ )فىأىمَّنا مىف أىٍعطىى  ( 26:األنعاـ ) يىٍنأىٍكفى   (ء)اليمزة   ( 4:اإلخالص ) كيفيكان أىحى
ـه ًىيى   ( 20:الممؾ  )أىمَّنٍف ىىذىا  (8:البينة ) األىٍنيىاري   (ىػ )الياء    ( 5:القدر  ) سىالى
ـٍ   (ع )العيف  ٍيفو   ( 32: عبس ) كىأًلىٍنعىاًمكي ميؽو عىًظيـو   ( 5:الغاشية  ) تيٍسقىى ًمٍف عى  (4:القمـ  )خي
ٍر   (ح)الحاء  ٍيثي الى يىٍعمىميكفى  (2: الككثر ) كىاٍنحى سىنان  (44: القمـ  ) مٍِّف حى   ( 20:المزمؿ  ) قىٍرضان حى
كفى   (غ)الغيف    ( 32:القمـ  )ألجران غير   ( 36:الحاقة  ) ًإالَّن ًمٍف ًغٍسًميفو   ( 51:االسراء  ) فىسىييٍنًغضي
ًنقىةي   (خ)الخاء  ٍكؼو  ( 3:المائدة  ) اٍلميٍنخى نىييـ مٍِّف خى ٍيران  ( 4: قريش  ) كىآمى  ( 7:الزلزلة  ) ذىرَّنةو خى

 
  اإلدغام: الحكم الثاني 

  ( . 1107الفيركز آبادم ، ) ،  (12/203ابف منظكر ،  )"اإلدخاؿ  : " تعريفو لغة -1
التقاء حرؼ الساكف بحرؼ متحرؾ ، بحيث يصير الحرفاف حرفان كاحدان مشددان ، : " اصطالحاً 

 (. 1/162المرصفي ، )" يرتفع المساف بيما ارتفاعةن كاحدة ، كىك بكزف حرفيف 
بإدخاؿ الحرؼ الساكف في الحرؼ المتحرؾ تخفيفان في النطؽ ، فيحدث امتزاجان بيف  : ويقصد ىنا

 . الحرفيف ، فال يظير الحرؼ األكؿ في النطؽ ، كينطؽ بالحرؼ الثاني مشددان 
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" : في شرحو عمى التحفة كىي  (46: 1989) لإلدغاـ ستة حركؼ ذكرىا الصباغ :حروفو  -2
 :، قاؿ في التحفة" الياء والراء والميم والالم والواو والنون 

 في يرممكف عندىـ قد ثبتت      كالثاني إدغاـ بستة أتت
 " . (يرممكف  )يعني جمعت في حركؼ : أتت في يرممكف 

فإذا كقع حرؼ مف ىذه الحركؼ الستة بعد النكف الساكنة أك التنكيف في كممتيف كاف حكميا 
في أكؿ سكرة يس : مكضعيف ال يقع اإلدغاـ فييما   ( 43 : 1998)اإلدغاـ ، كاستثنى عيتاني 

 . كأكؿ سكرة القمـ 
أف العمة في إدغاـ النكف أك التنكيف عند ىذه  (131 : 1999 )ذكر الطكيؿ : سببو  -3

 " . التماثؿ أك التقارب أك التجانس بيف الحرفيف المتجاكريف المراد إدغاميما " األحرؼ ىك 
 : اإلدغاـ إلى نكعيف  (173 : 1996)قٌسـ الحصرم  : أنواعو -4

 إدغام بغير غنة : إدغام بغنة    النوع الثاني: النوع األول 
ىي  ىك أف يقع بعد النكف الساكنة أك التنكيف حرؼ مف ىذه األحرؼ األربعة التي :فاإلدغام بغنة 

  .الياء والنون والميم والواو : 
كذكر الحصرم أيضان أف اإلدغاـ بغنة يسمى إدغامان ناقصان ، أم الذم لـ يستكمؿ التشديد ، ألف 

 كبقاء صفتو ، –كىك النكف كالتنكيف - الغنة منعت مف كمالو ، أك يسمى بذلؾ لذىاب الحرؼ
 . كىي الغنة 

الالـ :  فيك أف يقع بعد النكف الساكنة أك التنكيف أحد ىذيف الحرفيف :وأما اإلدغام بغير غنة 
 يسمى اإلدغاـ الكامؿ ، لعدـ كجكد الغنة التي ةكذكر الحصرم أيضان أف اإلدغاـ بغير غف. كالراء 

 . تمنع مف كماؿ التشديد أك لذىاب الحرؼ المدغـ كصفتو معان 
  :نوعين بقولو، ما ذكره صاحب التحفة عف تقسيـ اإلدغاـ إلى  ( 47 :  1997)كنقؿ الضباع 

مما  (ينمك)   فيو بغنةو  قسـ يدغما:          لكنيا قسماف   عي
 تال" صنكاف"ثـ " دنيا"  تدغـ كػ          إال إذا كانا بكممة فال 

 ثـ كررنو" الراء" الالـ ك "  في  إدغاـ بغير غيٌنة:       كالثاني
 إذا اجتمعت النكف الساكنة مع حرؼ مف حركؼ اإلدغاـ في كممة كاحدة فإنو يسمى :تنبيو 

 :وىي كقد كقع ىذا النكع في أربع كممات في القرآف الكريـ كال خامس ليا، "إظيارًا مطمقًا "
 ، كلـ يدغـ ىذا النكع لئال يمتبس بالمضاعؼ، كىك ما تكرر "الدنيا، وبنيان، وقنوان ، وصنوان " 

أحد أصكلو كصٌكاف ، كديٌيا ، فمك أدغـ لـ يظير الفرؽ بيف ما أصمو النكف ، كما أصمو التضعيؼ 
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، فال يعمـ ىؿ ىك مف الدني كالصنك ، أك مف الدٌُّم ، كالٌصٌك ، فأبقيت النكف مظيرة محافظة عمى 
 (. 16 : 1997قمحاكم، )" ذلؾ 

 : أمثمة لحكم اإلدغام  -5
 (2:2)جدول رقم 

 :يوضح الجدول التالي أمثمة مع النون الساكنة والتنوين لحكم اإلدغام 
 نكع اإلدغاـ األمثمة مع التنكيف األمثمة مع النكف حركؼ اإلدغاـ

ًئذو يىٍصديري  (8:البركج) أىف ييٍؤًمنيكاٍ  (م)الياء   (6:الزلزلة) يىٍكمى

 بغنة
اًممىةه نَّناًصبىةه  (9:األعمى ) ًإف نَّنفىعىتً   (ف)النكف   (3:الغاشية)عى
 (5:الفيؿ) كىعىٍصؼو مَّنٍأكيكؿو  (5:المسد ) مِّف مَّنسىدو  (ـ)الميـ
ًليٍّي  (ك)الكاك  مىا سىكَّناىىا (44:الشكرم ) ًمف كى نىٍفسو كى  (7:الشمس) كى
ـٍ  (ؿ)الالـ  ٍيؿه لٍِّمميطىفًِّفيفى  (15:العمؽ)كىالَّن لىًئف لَّن  (1:المطففيف)كى

 بغير غنة
 (7:الغاشية) ًفي ًعيشىةو رَّناًضيىةو  (36:النبأ)مِّف رَّنبِّؾى عىطىاء (ر)الراء 

 اإلقالب : الحكم الثالث 
 (. 127الفيركز آبادم،  )(1/685ابف منظكر،  )"تحكيؿ الشيء عف كجيو  " :تعريفة لغةً  -1

" جعؿ حرؼ مكاف آخر ، مع مراعاة الغنة كاإلخفاء في الحرؼ المقمكب " :اصطالحًا 
 ( .  1/167المرصفي ، )

 .  مخفاة : ىك قمب النكف الساكنة كالتنكيف ميمان مع غنة ظاىرة ، أم  : والمراد ىنا    
، كذكر ( الباء)كىك  ( 36 : 2001)لإلقالب حرؼ كاحد فقط ذكره ابف بمباف  : حرفو -2

 : ، شاىده في التحفة قكلو  (20 : 1997)قمحاكم 
  كالثالث اإلقالب عند الباء   ميمان بغنةو مع اإلخفاء

، أف العمة في إقالب النكف الساكنة أك التنكيف عند  (187 : 1999 )ذكر الطكيؿ  : سببو -3
اشتراؾ الميـ المنقمبة عف النكف مع الباء في المخرج ، كاشتراكيا مع : " ىذا الحرؼ ىك 
 " . التنكيف في الغنة 

 : أنو لكي يتحقؽ اإلقالب فال بد مف ثالثة أمكر  (63 : 1999 )ذكر نصر  : كيفيتو -4
إخفاء ىذه : الثاني .   قمب النكف الساكنة أك التنكيف ميمان خالصة لفظان ال خطان :األول" 

 " .  إظيار الغنة كىي صفة الميـ المقمكبة ال صفة النكف  كالتنكيف :الثالث . الميـ عند الباء 
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ليحترز القارئ عند النطؽ بو مف كٌز الشفتيف عمى الميـ المقمكبة في المفظ لئال يتكلد مف  " :تنبيو 
: 1997الضباع، )"كزىما غنة مف الخيشكـ ممططة ، فميسكف الميـ بتمطؼ مف غيًر ثقىؿ كال تعسُّؼ 

54 )  
 : أمثمة لحكم اإلقالب  -5

 (2:3)جدول رقم 
 :يوضح الجدول التالي أمثمة مع النون الساكنة والتنوين لحكم اإلقالب 

األمثمة مف كممتيف مع  األمثمة مف كممة مع النكف  حرؼ اإلقالب 
 النكف

 األمثمة مع التنكيف 

 ( 11:الممؾ  ) ًبذىنًبًيـٍ   (ب)الباء 
 ( 9:التككير  )ًبأىمِّ ذىنبو 

 ( 8:الحاقة ) مِّف بىاًقيىةو 
بِّوً   ( 13:الجف )فىمىف ييٍؤًمف ًبرى

  عيتيؿٍّي بىٍعدى ذىًلؾى 
 ( 13:القمـ )

 
 اإلخفاء الحقيقي : الحكم الرابع 

  (. 1280الفيركز آبادم ،) ، (14/237ابف منظكر ، )" الستر " :تعريفو لغًة  -1
النطؽ بحرؼ ساكف عار مف التشديد عمى صفة بيف اإلظيار كاإلدغاـ مع بقاء الغنة  " :اصطالحاً 

 ( .1/168المرصفي ، )"في الحرؼ األكؿ 
ىك إخفاء النكف الساكنة أك التنكيف في الحرؼ الذم بعدىا بحيث يككناف في درجة  : والمراد ىنا

 . بيف اإلظيار كاإلدغاـ مع بقاء الغنة 
مجمكعة " أنيا     ( 174 :1999) لإلخفاء الحقيقي خمسة عشر حرفان ، ذكر الطكيؿ :حروفو  -2

 : في أكائؿ كممات البيت األتي ، قاؿ في التحفة 
 مف الحركؼ كاجب لمفاضؿ  كالرابع اإلخفاء عند الفاضؿ 

 في كمـ ىذا البيت قد ضمنتيا  في خمسة مف بعد عشر رمزىا 
 دـ طيبا زد في تقى ضع ظالما  صؼ ذا ثنا كـ جاد شخص قد سما 

 ". ص ، ذ ،  ث،  ك ، ج ، ش ، ق ، س ، د ، ط ، ز ، ف ، ت ، ض ، ظ: وىي 
إف العمة في إخفاء النكف الساكنة أك التنكيف عند ىذه األحرؼ  (22: 1997)ذكر قمحاكم : سببو  -3

أنيما لـ يقربا مف ىذه األحرؼ مثؿ قربيما مف حركؼ اإلدغاـ فيدغما ، كلـ يبعدا عنيما :" ىك 
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مثؿ بعدىما مف حركؼ اإلظيار فيظيرا فأعطيا حكمان متكسطان بيف اإلظيار كاإلدغاـ ، ىك 
 ". اإلخفاء 

( 174: 1999)كالطكيؿ  (67: 1999 ) لإلخفاء الحقيقي ثالثة مراتب ذكرىا نصر :مراتبو  -4
 ( .95 : 1992)كغرابة 
  .عند الطاء كالداؿ كالتاء لقربيا في المخرج مف الحرؼ المخفي كىك النكف الساكنة كالتنكيف  :أقواىا 
 . عند القاؼ كالكاؼ ؛ لبعدىما في المخرج عف الحرؼ المخفي ، كىك النكف الساكنة كالتنكيف :وأدناىا 

 عند الحركؼ العشرة الباقية ، لتكسطيا قربا كبعدا في المخرج مف الحرؼ المخفي كىك :وأوسطيا 
 . النكف الساكنة كالتنكيف 

 : أمثمة لحكم اإلخفاء الحقيقي  -5
 (2:4)جدول رقم 

 :يوضح الجدول التالي أمثمة من النون الساكنة والتنوين لحكم اإلخفاء الحقيقي 
 األمثمة مع التنكيف  األمثمة مف كممتيف مع النكف  األمثمة مف كممة مع النكف  حروف اإلخفاء

بٍ   ص ًتًيـٍ  ( 7:الشرح ) فىانصى الى ران  (15:الماعكف) عىف صى ٍرصى  (19:القمر ) ًريحان صى
بًِّو  ( 1:نكح ) أىٍف أىنًذرً  ذ بىةو  ( 17:الجف )عىف ًذٍكًر رى  ( 15:البمد ) يىًتيمان ذىا مىٍقرى
 ( 5:المزمؿ ) قىٍكالن ثىًقيالن  ( 6:القارعة ) فىأىمَّنا مىف ثىقيمىتٍ  ( 3:الميؿ ) كىاأٍلينثىى ث
لىًكف كىذَّنبى  ( 2:التككير ) انكىدىرىتٍ  ك  ( 12:النازعات ) ًإذان كىرَّنةه  ( 23:القيامة ) كى
ًبيالن  ج نجى اءهي اأٍلىٍعمىى ( 17:اإلنساف ) زى ًميالن  ( 2:عبس ) أىف جى ٍبران جى  (5:المعارج ) صى
 ( 15:المزمؿ ) رىسيكالن شىاًىدان  (12:عبس ) فىمىف شىاء ذىكىرىهي  ( 22:عبس ) أىنشىرىهي  ش
ذىا انقىمىبيكاٍ  ق  ( 41:الحاقة ) شىاًعرو قىًميالن  ( 10:الطارؽ ) ًمف قيكَّنةو كىالى نىاًصرو  (31:المطففيف ) كىاً 
يؿو  ( 4:التيف ) اإًلنسىافي  س  ( 27:الممؾ ) ٍلفىةن ًسيئىتٍ زي  ( 4:الفيؿ ) مِّف ًسجِّ
 ( 9:الفجر ) دىٌكان دىٌكان  ( 20:الممؾ ) ًمف ديكًف الرَّنٍحمىفً  ( 20:التككير ) ًعندى  د
 ( 3:الممؾ ) سىمىاكىاتو ًطبىاقان  (19:االنشقاؽ ) عىف طىبىؽو  ( 29:المرسالت ) انطىمىقيكا ط
ٍلنىاهي  ز كَّناىىا ( 1:القدر ) ًإنَّنا أىنزى افً  ( 9:الشمس )مىف زى ٍكجى  ( 52:الرحمف ) فىاًكيىةو زى
 ( 46:القمـ )أىٍجران فىييـ  ( 3:الممؾ ) ًمف فيطيكرو  ( 1:البينة ) مينفىكِّيفى  ف
كَّنى  ( 2:االنفطار ) انتىثىرىتٍ  ت دِّثي  ( 14:األعمى )مىف تىزى ًئذو تيحى  ( 4:الزلزلة ) يىٍكمى
كدو  ض ًريعو  (29:الكاقعة ) مَّننضي الِّيفى ؽى  ( 6:الغاشية ) ًمف ضى  ( 106:المؤمنكف ) ٍكمان ضى
لىًكف ظىنىنتيـٍ  ( 5:الطارؽ ) فىٍميىنظيٍر  ظ  ( 17:الزخرؼ ) مىثىالن ظىؿَّن كىٍجييوي  ( 22:فصمت ) كى
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 :أحكام الميم الساكنة : ثانيًا 
 (. 74: 1999نصر،  )"التي ال حركة ليا :" تعٌرؼ الميـ الساكنة بأنيا 

التي سككنيا ثابت في الكقؼ :" بأنيا (1/191)، كعرفيا المرصفي ( 49 : 1998عيتاني، )
 : بقكليا  ( 99: ،1992)كتكضح ذلؾ غرابة " . كالكصؿ 

التي سككنيا ثبات ؛ خرج بو ما كاف ثابتان كزاؿ مف التقاء الساكنيف ،                   : فقولنا" 

  كذلؾ نحك            (2:المزمؿ)  ،       ( 50:النكر . ) 

خرج بو السككف العرض كسككف الميـ المتطرفة في الكقؼ كما لك :  في الكصؿ كالكقؼ :وقولنا 

 : كقؼ عمى نحك      (   36:فصمت .) 

 بأنيا تقع متكسطة كمتطرفة كتككف في االسـ نحك (99ص )كأضافت         

     ( 70:القصص)  كفي الفعؿ نحك     (  6:المائدة     )       

   كفي الحرؼ نحك  (2:المدثر)    (  36:النجـ)  كتككف الميـ لمجمع نحك ،  

         (  25:البقرة)  

 : ولمميم الساكنة ثالثة أحكام ىي 
 اإلظيار الشفوي - 3. إدغام المتماثمين الصغير- 2.اإلخفاء الشفوي  -1

"                                 تسمى ىذه األحكاـ شفكية لخركج الميـ مف بيف الشفتيف " :ممحوظة 
 (. 47 :1986االبراىيـ، )

 . اإلظيار الحمقي ، كاإلدغاـ ، كاإلخفاء الحقيقي :  سبؽ تعريؼ :تنبيو 
 اإلخفاء الشفوي : الحكم األول 

سمي إخفاء الميـ الساكنة لدل الباء ، كسمي  " (100 : 1992) تقكؿ غرابة :سبب التسمية  -1
 ". شفكيان لخركج حرفيو كىما الميـ كالباء مف الشفة 

فإذا كقعت ميـ ساكنة ككقع بعدىا حرؼ . الباء : لإلخفاء الشفكم حرؼ كاحد فقط ىك : حروفو -2
 ( .31: 1995)الباء فيككف حكميا اإلخفاء كما ذكر معبد 

 



50 

 

أنيما  " ( 27: 1997) العمة في إخفاء الميـ الساكنة عند حرؼ الباء كما ذكر قمحاكم :سببو  -3
لما اشتركا في المخرج كتجانسا في بعض الصفات ثقؿ اإلظيار كاإلدغاـ المحض ، فعدؿ إلى 

 : اإلخفاء ، كشاىده مف التحفة قكلو 
 " . فاألكؿ اإلخفاء عند الباء         كسمو الشفكم لمقراء 

التجانس في المخرج : أف سبب اإلخفاء  ( 100: 1992)، كغرابة  (1998:50)كاتفؽ عيتاني 
 .كفي أكثر الصفات 

 : أمثمة لحكم اإلخفاء الشفوي  -4
 (2:5)جدول رقم 

 "يوضح الجدول التالي أمثمة مع الميم الساكنة لحكم اإلخفاء الشفوي
 المثال المثال المثال حرف اإلخفاء

ارىةو   (ب)الباء  تىٍرًميًيـ ًبًحجى
 (4:الفيؿ )

ـٍ ًبأىفَّن المَّنوى يىرىل  ـٍ يىٍعمى أىلى
 (14:العمؽ ) 

كفى   يىٍكـى ىيـ بىاًرزي
(16:غافر)  

 
 (الشفوي  )إدغام المتماثمين الصغير :   الحكم الثاني 

إلدغاـ الميـ الساكنة في  : سمي إدغاماً ( :"101: 1992)تقكؿ غرابة  : سبب التسمية -1
 . الف المدغـ ك المدغـ فيو اتحدا اسمان كرسمان  : مثمينالمتحركة ، 

 ". الف الحرؼ األكؿ ساكف كالثاني متحرؾ  : صغير
لإلدغاـ المتماثميف الصغير حرؼ كاحد فقط ىك الميـ ، فإذا كقعت ميـ ساكنة ككقع  : حروفو -2

 (. 33 : 1995)بعدىا حرؼ الميـ فيككف حكميا اإلدغاـ كما ذكر ذلؾ معبد 
ىك  (101 :  1992)العمة في إدغاـ الميـ الساكنة عند حرؼ الميـ كما ذكرت غرابة  : سببو -3

كلككنو مؤلفا مف حرفيف متحديف في المخرج كالصفة كادغـ األكؿ في الثاني "." التماثؿ : 
كنقؿ  (69: 1989)كأكد ذلؾ الصباغ في شرحو لمتحفة . ( 50: 1998عيتاني ، )"منيما 

 : الشاىد بقكلو 
سِـّ إدغاما صغيرا يا فتى  كالثاني إدغاـ بمثميا أتى  كى
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 : أمثمة لحكم اإلدغام المتماثمين الصغير  -4
 (2:6)                  جدول رقم 

 :         يوضح الجدول التالي أمثمة مع الميم الساكنة لحكم اإلدغام المتماثمين الصغير 
 المثال من كممتين المثال من كممة حرف اإلدغام

 (ـ)الميـ 
دىةه  ( 1:البقرة )الـ  مىٍيًيـ مٍُّؤصى  ( 9:اليمزة ) عى

 ( 20:البركج ) ًمف كىرىاًئًيـ مًُّحيطه  (1:الرعد  )المر 
 
 

 اإلظيار الشفوي : الحكم الثالث 
سمي إظيارا إلظيار الميـ الساكنة عند  : " ( 102 :1992 ): تقكؿ غرابة : سبب التسمية -1

 . مالقاتيا بحرؼ مف حركؼ اإلظيار الستة كالعشريف 
 ".  لخركج الميـ الساكنة المظيرة مف الشفتيف :وسمي شفويا 

لإلظيار الشفكم ستة كعشركف حرفا ىي الباقية مف الحركؼ اليجائية بعد إسقاط  : حروفو -2
 : ، عف صاحب التحفة قكلو  ( 71: 1989)حرؼ الباء كحرؼ الميـ عمى ما نقمو الصباغ 

 كالثالث اإلظيار في البقية  مف أحرؼ كسميا شفكية 
فإذا كقع حرؼ مف ىذه الحركؼ بعد الميـ الساكنة سكاء كاف معيا في كممة كاحدة أك في 

 .كممتيف كجب إظيارىا كيسمى إظيارا شفكيا
ىك  " (77 :1999 )العمة في إظيار الميـ الساكنة عند ىذه الحركؼ ما ذكره نصر  :سببو -3

 ". بعد مخرج الميـ عف مخرج أكثر ىذه األحرؼ 
كجكب إظيار الميـ الساكنة إظياران شديدان إذا كقعت قبؿ الكاك كالفاء أك اإلخفاء لئال : " تنبيو 

لى  يسبؽ المساف إلى اإلخفاء ، كذلؾ التحاد مخرجيا مع الكاك كقرب مخرجيا مف الفاء، كا 
 : ذلؾ يحذر الشيخ الجمزكرم في التحفة بقكلو 

    كاحذر لدل كاك كفا أف تختفي     لقربيا كاالتحاد فاعرؼ 
 (. 52 :1998عيتاني، ) .  عمييـ كما  ، ىـ فييا نحك 

 : حركؼ اإلظيار الشفكم إلى قسميف  ( 78 : 1999)قسـ نصر  : ممحوظة
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قسـ يقع بعد الميـ الساكنة مف كممة كمف كممتيف ، كعدد حركفو ثمانية عشر حرفا  : األول
اليمزة ، والتاء ، والثاء ، والحاء ، والدال ، والراء ، والزاي ، والسين ، والشين ، : وىي 

  .والضاد ،  والطاء ، والعين ، والكاف ، والالم ، والنون ، والياء ، والواو ، والياء 
الجيم ، :" وىي قسـ يقع بعد الميـ الساكنة مف كممتيف فقط كعدد حركفو ثمانية ،  : الثاني

 ". والخاء ، والذال ، والصاد ، والظاء ، والغين ، والفاء ، والقاف 
 

 : أمثمة لحكم اإلظيار الشفوي  -4
 (2:7)جدول رقم 

 : يوضح الجدول التالي أمثمة مع الميم الساكنة لحكم اإلظيار الشفوي 
حركؼ 
 اإلظيار

 األمثمة مف كممتيف األمثمة مف كممة

ابي اٍلمىٍشأىمىةً  ( 39:النكر ) يىٍحسىبيوي الظَّنٍمآفي مىاء  (ء)اليمزة  ـٍ أىٍصحى  ( 19:البمد ) ىي
يىاًتي   (ت)التاء  ـٍ تر كيؼ  ( 24:الفجر )قىدَّنٍمتي ًلحى  ( 1:الفيؿ )ال
ًتٍمؾى اأٍلىٍمثىاؿي   (ث)الثاء  ـٍ ًثيىابي سينديسو  (21:الحشر ) كى اًليىيي  ( 21:اإلنساف ) عى
يىٍمحي المَّنوي اٍلبىاًطؿى   (ح)الحاء  ٍعميكـه  ( 24:الشكرل ) كى ؽٌّق مَّن ـٍ حى  ( 24:المعارج) كىالَّنًذيفى ًفي أىٍمكىاًلًي
بِّؾى  (د)الداؿ  ٍمًد رى ـٍ  ( 3:النصر ) فىسىبٍِّح ًبحى ـٍ ًدينىكي  (6:الكافركف ) لىكي
ـٍ رىسيكؿي المَّنًو  ( 4:المسد  ) كىاٍمرىأىتيوي   (ر)الراء   (  13:الشمس )فىقىاؿى لىيي
ٍمزان   (ز)الزام  اري   ( 41: آؿ عمراف  )ًإالَّن رى ٍنييـي اأٍلىٍبصى ـٍ زىاغىٍت عى   ( 63:ص ) أى
ـٍ سيبىاتان  (19:الممؾ  ) ييٍمًسكيوي   (س )السيف   ( 9:النبأ ) نىٍكمىكي
نىاًكًبيىا  (ش)الشيف  ـٍ شىفىاعىةي  ( 15:الممؾ ) فىاٍمشيكا ًفي مى ا تىنفىعييي   ( 48:المدثر  ) فىمى
ٌران كىالى نىٍفعان  ( 65:الحجر  )كاٍمضكا حيث   (ض)الضاد  ـٍ ضى  ( 21:الجف ) لىكي
ًريعو   ( 10:اإلنساف  )قٍمطريران   (ط)الطاء  ـٍ طىعىاـه ًإالَّن ًمف ضى  ( 6:الغاشية) لَّنٍيسى لىيي
ٍمعان   (ع)العيف  سىٍطفى ًبًو جى مىٍييىا قيعيكده  ( 5العاديات  )فىكى ـٍ عى  ( 6:البركج  ) ًإٍذ ىي
فىعى سىٍمكىيىا  (ؾ)الكاؼ  ـٍ كىٍيده فىًكيديكفً  ( 28:النازعات  ) رى   ( 39:المرسالت  ) لىكي
ـٍ الى ييٍؤًمنيكفى  ( 19:االنفطار  ) يىٍكـى الى تىٍمًمؾي نىٍفسه    (ؿ)الالـ  ا لىيي   ( 20: االنشقاؽ  ) فىمى
ٍمنيكفو   (ف)النكف  ٍيري مى ـٍ نىٍشرىحٍ  ( 6: التيف  ) غى  ( 1:الشرح  ) أىلى
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ٍيدان   (ق )الياء  كى ـٍ ري ًميالن  ( 17: الطارؽ  ) أىٍمًيٍميي ـٍ ىىٍجران جى ٍرىي  ( 10:المزمؿ ) كىاٍىجي
ـٍ ًكٍلدىافه  ( 12:نكح  )بأٍمكاؿو كبنيف   (ك)الكاك  مىٍيًي  ( 19:اإلنساف  ) عى
ـٍ ييكلىدٍ   ( 81: النمؿ  )بياًد العيٍمى   (م )اليام لى ـٍ يىًمٍد كى  ( 3:اإلخالص  ) لى

 
  (2:8)جدول رقم 

 يوضح الجدول التالي أمثمة مع الميم الساكنة لحكم اإلظيار الشفوي في كممتين
 

 األمثمة مف كممتيف  الحرؼ األمثمة مف كممتيف  الحرؼ
نَّناته  ج  ـٍ جى بًِّي ـٍ ظىنُّكا  ظ ( 34:القمـ  ) ًعندى رى  ( 7:الجف  )كىأىنَّنيي
ٍيري اٍلبىًريَّنةً  خ  ـٍ خى ميكًميفى  غ  ( 7:البينة  ) ىي ٍيري مى ـٍ غى  ( 30:المعارج  ) فىًإنَّنيي
ـٍ ًذلَّنةه  ذ  ا أىٍسمىٍفتيـٍ ًفي اأٍلىيَّناـً  ؼ   ( 43:القمـ  ) تىٍرىىقييي  ( 24:الحاقة  )ًبمى

افَّناتو  ص  ـٍ قىاليكا   ؽ  ( 19:الممؾ  ) فىٍكقىييـٍ صى ذىا رىأىٍكىي   ( 32:المطففيف  )كىاً 
 

 : أحكام الميم والنون المشددتين : ثالثًا 
األكؿ منيما ساكف ، : أف الحرؼ المشدد أصمو مككف مف حرفيف  ( 71 :1999 )يذكر نصر 

 . كالثاني متحرؾ فيدغـ الحرؼ الساكف في الحرؼ المتحرؾ بحيث يصيراف حرفان كاحدان كالثاني مشددان 
ما أف يككنا في :" كيضيؼ بأف  النكف كالميـ المشددتيف إما أف يككنا متكسطتيف ، أك متطرفتيف ، كا 

فإذا كقعت النكف كالميـ المشددتيف كجب إظيار الغنة فييما حاؿ النطؽ بيما . اسـ أك فعؿ أك حرؼ 
 ." 

 : عف الجمزكرم قكلو في تحفة األطفاؿ  ( 65 :1989)كنقؿ الصباغ 
ِـّ كالن حرؼ غينَّنةو بىدىا  سى  كغيفَّن مميمان ثـ نكنان شيدِّدا   كى

 . كيذكر الباحث ىنا تعريؼ الغنة كمخرجيا كمقدارىا كمراتبيا كأمثمة عمييا 
  ( 1220الفيركز آبادم ،  )"صكت يخرج مف الخيشـك  :" تعريفيا لغة -1

صكت أغف مركب في جسـ النكف ، كلك :" بأنيا  (1/177 )عرفيا المرصفي  : اصطالحاً 
 ". تنكينان ، كالميـ مطمقان 
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 كمثميا التنكيف –صكت مستقر في جكىر النكف : " بأنيا  ( 11: 1996 )كعرفيا الحصرم 
 " .  كالميـ –

صكت لذيذ مركب في جسـ النكف كالميـ ال عمؿ : " بأنيا  ( 71 : 1999 )كعرفيا نصر 
 ". لمساف فيو 

أف مخرج الغنة ىك الخيشـك ، كىك أعمي األنؼ  : ( 33: 1991)ذكر بىسَّنة  : مخرجيا -2
 . كأقصاه 

 (: 223 : 1935 )يقكؿ اإلماـ ابف برم 
 كالغنة الصكت الذم في الميـ   كالنكف يخرج مف الخيشـك 

 ( 77: 1986الصفاقي،  )"النكف أمكف مف الغنة مف الميـ لقربيا مف الخيشـك :" كنجد أف 
أف الذم يخرج مف الخيشكـ ىك صكت الغنة فقط ال  (1/185 )ذكر المرصفي  : تنبيو

حركفيا ، كأف الغنة ليست حرفا كما في إطالؽ بعضيـ أك تخصيصو ألف الحركؼ يعمؿ فييا 
المساف إلخراجيا ، كالغنة ليست كذلؾ فيي صفة تابعة لمكصكفيا المساني أك الشفكم ، أم 

 . النكف كالميـ 
أىًلؼه ، أم حركتاف ، ال يزاد :" أف مقدار الغنة  (111: 1996)يذكر الحصرم  : مقدارىا -3

 ". عمييما ، كال ينقص عنيما 
 .كتعرؼ الحركة بتحريؾ األصبع قبضان أك بسطان بحالة معتدلة دكف عجمة أك تأفو 

،  ( 36 :1998)لمغنة خمس مراتب ذكرىا جميكر العمماء ، كأكضحيا عيتاني  : مراتبيا -4
 : مرتبة حسب األكمؿ كاألقكل فيما يمي 

  . (عَّـن  )،  (إٌف  ): المشدد ، مثؿ  ( أ)
  .(مٍف يىٍعمؿ ي  ): المدغـ ، مثؿ  ( ب)
  . (كيٍنتـي ): المخفي ، مثؿ  (ج)
ـٍ ًفييىا  )،  (إٍف ىيكى  )،  (أنٍنعمتى  ): الساكف المظير ، مثؿ (د)   . (ىي
 . (ميطَّنيرىةه  )،(نىٍفسه  )المتحرؾ ، مثؿ  (ىػ)

 : بقكلو  (73: 1999)كقد أشار صاحب آللئ البياف إلى ىذه المراتب ، كما ذكر نصر 
  إف شيٌددا فأدغما فأخفيا  كغف في نكف كميـ باديا 
 بألؼ ال فييما كما ثبت  فأظيرا فحركا كقيٌدرت 
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، قكلو في  (125: 1999 )كقاؿ الشيخ عثماف سميماف مراد في السمسبيؿ الشافي كما نقمو الطكيؿ 
 : ىذه المراتب 

 في النكف كالميـ عمى مراتبا  كغينَّنة صكت لذيذ ركٌبا 
 كمخفػيػػػػػػاف ثـ مظػػػػػػػػيراف  مشدداف ثـ مدغماًف 

 ناقصة في الرابع الذم فيًضؿ  كاممة لدل الثالثة األكؿ 
 

كالمتأمؿ في ىذه المراتب يالحظ أف الظاىر منيا في المشدد كالمدغـ كالمخفي ىك كماؿ الغنة ، أما 
 .الساكف المظير المتحرؾ فالثابت أصميا فقط 

 
 (2:9)جدول رقم 

 يوضح الجدول التالي أمثمة في األسماء واألفعال والحروف لحكم النون والميم المشددتين
      
 مثال في الحروف مثال في األفعال مثال في األسماء حرف الغنة

ًمفى اٍلًجنَّنًة كىالنَّناًس  ن
 (6:الناس  ) 

مىٍيؾى    يىمينُّكفى عى
 (17:الحجرات)

  ًإفَّن اأٍلىٍبرىارى 
 (13:اإلنفطار  )

مَّنده رَّنسيكؿي المَّنًو  م مُّحى
 (29:الفتح  )

َّـن ًبيىا ثيَّـن أىٍدبىرى يىٍسعىى  (24:يكسؼ) ىىمَّنٍت ًبًو كىىى
 (22:النازعات  )

 
 :أحكام القمقمة : رابعاً 

 . االضطراب كالتحريؾ ، يقاؿ قمقؿ شيء أم تحرؾ كاضطرب :   تعريفو لغًة 
 . اضطراب المخرج عند النطؽ بالحرؼ حتى يسمع لو نبرة قكية :اصطالحاً 

  .(قطب جد  ): خمسة جمعيا ابف الجزرم بقكلو :  كحركؼ القمقمة
أف تمؾ األحرؼ جميعيا تتصؼ بصفتي الجير كالشدة ، كالقمقمة صفة ثابتة في : سبب القمقمة 

حركفيا في جميع أحكاليا أكانت ساكنة أـ متحركة ، لكنيا ال تظير في متحرؾ ، إنما يككف 
 (87 :2010 ،الجمؿ  ). ظيكرىا بالساكف 
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 : أقسام القمقمة 
 :تنقسـ القمقمة إلى ثالثة أقساـ ، كىي 

 إذا جاء أحد حركؼ القمقمة ساكنان كسط الكالـ ، سكاءن كاف في كسط الكالـ أك :قمقمة صغرى  -1
  .(مقتدرا ، يطمع ، سبحاف ، مجرمكف ، قد أفمح  )أخره ، نحك 

الفمؽ ، محيط ،  ) إذا جاء أحد حركؼ القمقمة ساكنان مخففان مكقكفان عميو ، نحك :قمقمة كبرى  -2
  .(الغيب ، البركج ، أحد 

الحٌؽ ، كتٌب ،  )إذا جاء أحد حركؼ القمقمة ساكنان مشدكدا كاقفا عميو ، نحك : قمقمة أكبر  -3
 (88 :2010الجمؿ ،  . )(الحٌج ، أشٌد 

 (2:10)جدول رقم 
 يوضح الجدول التالي أمثمة عمى القمقمة الصغرى والقمقمة الكبرى

 األمثمة عمى القمقمة الكبرل الحرؼ األمثمة عمة القمقمة الصغرل الحرؼ
ٍقتىًدران  ؽ مىى كيؿِّ شىٍيءو مُّ   (1:الفمؽ  )   قيٍؿ أىعيكذي ًبرىبِّ اٍلفىمىؽً  ؽ (45:الكيؼ ) عى
 (20:البركج) كىالمَّنوي ًمف كىرىاًئًيـ مًُّحيطه  ط (15:المدثر )     ثيَّـن يىٍطمىعي أىٍف أىًزيدى  ط
افى الَّنًذم أىٍسرىلسي  ب  (13: الفجر  )           سىٍكطى عىذىابو  ب (1:اإلسراء )   ٍبحى
لىٍك كىًرهى اٍلميٍجًرميكفى  ج كجً  ج (8:األنفاؿ  )   كى  (1:  البركج )   كىالسَّنمىاء ذىاًت اٍلبيري
 (102: ىكد )    ًإفَّن أىٍخذىهي أىًليـه شىًديده  د (1:المؤمنكف)    قىٍد أىٍفمىحى اٍلميٍؤًمنيكفى  د
 

 :أحكام الوقف : خامسًا 
 .الكؼ كالحبس : تعريفو لغةن 
قطع الصكت عمى آخر الكممة القرآنية زمنان يسيران يتنفس فيو القارئ عادة بنية استئناؼ : اصطالحان 

 (129 :2010الجمؿ ، ). القراءة ال بنية اإلعراض عنيا 
كيككف الكقؼ عمى رؤكس اآلم كأكاسطيا ، كال يككف في كسط الكممة ، كال ما اتصؿ رسمان ، كالكقؼ 

    : مف قكلو تعالى  (أف  )عمى           ( 3: انقٍايت )  ،

 : يٍ قٕنّ تعانى  (ابٍ  )ٔكانٕقف عهى                 (  ّ94: ط )

 .، ٔال بذ فٍٓا انتُفس 
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الكقؼ جائز ما لـ يكجد ما يكجبو أك يمنعو ، كليس في القرآف الكريـ كقؼ كاجب يأثـ : حكم الوقف 
القارئ بتركو كال كقؼه حراـ يأثـ القارئ بفعمو ، إنما يككف ذلؾ إلى قصد القارئ تحريؼ المعنى عف 

 ( 129 : 2010الجمؿ ،  ) .مكضعو 
 

:  رحمو اهلل _ قاؿ اإلماـ ابف الجزرم 
كليس في القرآف مف كقؼو كجب          كال حراـ ما لـ لو سبب  

: الكقؼ إلى ثالثة أقساـ  ( 138- 130: 2010 )كيقسـ الجمؿ 
 

 كىك الكقؼ عف كممة ليست محالن غالبا بسبب ضركرة ألجأت القارئ لمكقؼ :الوقف االضطراري : أواًل 
. كضيؽ النفس أك العطس أك عجزو عف القراءة لغمبة بكاء أك نسياف أغير ذلؾ مف الضركريات

 .جائز : حكمو 
 

 كىك الكقؼ عف كممة ليست محالن لمكقؼ غالبان ، كذلؾ في مقاـ االختبار أك :الوقف االختباري : ثانيًا 
. التعميـ ، لبياف حكـ الكممة المكقكؼ عمييا مف حيث الحذؼ أكؿ اإلثبات أك القطع كالكصؿ 

 .جائز : حكمو 
 كىك الكقؼ الذم يختاره القارئ بمحض إرادتو كاختياره ، كىك القسـ :الوقف االختياري : ثالثًا 

.  المقصكد كالتي تتعمؽ بو األحكاـ 
التاـ ، كالكافي ، كالحسف ، كالقبيح ، فإف أفاد : كينقسـ الكقؼ االختيارم إلى أربعة أقساـ ، كىي 

ف لـ يفد الكالـ  الكالـ المكقكؼ عميو معنى يحسف السككت عميو ، فالكقؼ تاـ أك كاؼو أك حسف كا 
المكقكؼ عميو معنى ، أك أفاد غير المعنى المراد فالكقؼ قبيح  

ـٌ معناه ، كال يتعمؽ بما بعده ال لفظان كال معنى :الوقف التام  -1  .  كىك الكقؼ عف كالـ ت
 كىك الكقؼ عف كالـ أفاد معنى في ذاتو لكنو يتعمؽ فيما بعده في المعنى :الوقف الكافي  -2

 دكف المفظ
 كىك الكقؼ عف كالـ أفاد معنى في ذاتو لكنو يتعمؽ بالكالـ الذم بعده لفظاي :الوقف الحسن  -3

 .كمعنى 
 كىك الكقؼ عمى كالـ لـ يفد معنى ؛ لشدة تعمقو بما بعده لفظان كمعنى اك ىك :الوقف القبيح  -4

. الكقؼ عف كالـ يكىـ معنى غير المعنى المراد مف اآلية 
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 :عالمات الولف في المصحف 

  :عالمات الكقؼ في المصحؼ كالتالي (141 -140 : 2010 )لقد صنؼ الجمؿ 

 ًْٔ عاليت نهٕقف انالصو  (يــ) -1                  

    ( 76:ٌس) 

 ًْٔ عاليت انٕقف انتاو غانباً  (قهى) -2                ( انبقشة

:176 ) 

    ًْٔ عاليت نهٕقف انكافً غانباً  (ج) -3                    ( انبقشة

:181. ) 

 ْٕٔ عاليت نهٕقف انححٍ  حٍاَاً  (ال)    -4             (32:انُحم) 

5- (   )  ٌعاليت نًا ٌحًى بٕقف انًشاقبت  ٔ تعاَق انٕقف ، ْٕٔ يا اجتًع فٍّ ٔقفاٌ يتجأسا ًْٔ

  ، فال ٌصح انقاسئ  ٌ ٌقف عهى انًٕضعاٌ يعاً        ( 2:انبقشة. ) 

 : (اهلل )تفخيم وترقيق الالم في لفظ الجاللة : سادسًا 
التسميف  : التفخيم لغًة 
.  سمف يدخؿ عمى صكت الحرؼ عند النطؽ بو فيمتمئ الفـ بصداه :اصطالحًا 

. التنحيؿ كالتنحيؼ : الترقيق لغًة 
.  نحكؿ يدخؿ عمى صكت الحرؼ عند النطؽ بو فال يمتمئ الفـ بصداه : اصطالحًا 

 

 ( 97 : 2010الجمؿ ،  ) . (الميـ )ك  (اهلل )أم في لفظ : تفخيـ كترقيؽ الالـ في لفظ الجاللة 

  تغمظ الالـ في لفظ الجاللة إذا سبقت بفتح أك بضـ ، كذلؾ نحك     (18:آؿ عمراف)  ،

             ( 114:المائدة)   ،          ( 32:األنفاؿ .)
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، أك كسران  (بسـ اهلل  )،  (باهلل  )كترقؽ الالـ إذا سبقت بكسر سكاءن كاف كسران أصميان ، كذلؾ نحك 

   عارضا لمتخمص مف التقاء الساكنيف كذلؾ نحك    ( ٌ26: آل عًشا )       ،   

     ( 2-1:اإلخالص. ) 

: كفي ذلؾ يقكؿ ابف الجزرم 
                   كفخـ الالـ مف اسـ اهلل                 عف فتحو أك ضـو كعبًد اهلل

 أما الالـ في غير لفظ الجاللة فحكمو الترقيؽ ، كذلؾ نحك    ( 19:الكيؼ) ،  

     ( 83:انُحاء.) 

كيرل الباحث أف كاقع تدريس التالكة كالتجكيد في مدارسنا يحتاج إلى زيادة في عدد الحصص المقررة 
لممادة ، حيث أف حصة كاحدة في األسبكع ال تكفي لإلطار النظرم ك العممي الذم يككف صعبان عمى 

الطالب تمكيف أحكاـ التالكة كالتجكيد في حصة كاحدة ، ك ىك مف األسباب الرئيسة في انخفاض 
. معدالت الطالب في مادة التالكة كالتجكيد 

 . تدريب المعممين: المحور الرابع 
التدريب ىك عممية منظمة مستمرة ، يرمي إلى تزكيد المعمميف بمعارؼ كميارات كاتجاىات إيجابية ، 

أم أنو يرمي إلى تحسيف أداء المعمميف ليككف أداءن فعاالن ، مما يؤدم إلى تحسف مستكل العممية 
 .التعميمية التي تعكد بالنفع عمى مستكل الطالب 

: المعمم 
ة األكلى لقكة الكطف كمجده ، كبقدر ما يبذؿ مف جيد كتفاف في أداء رسالتو اـالمعمـ ىك الدع

قدر ما ينيض بمجتمعو ككطنو ، كىك الذم يستطيع أف يتعيد تالميذه مف جميع النكاحي الخمقية ب
كاالجتماعية كالصحية كالعممية كيقدـ ليـ التكجيو كاإلرشاد المستمريف ، كىك الذم يعمؿ عمى 
تنمية ىذه النكاحي عف طريؽ إعداد مكاقؼ تعميمية متعددة يتعرض التمميذ فييا إلى خبرات 

     متنكعة ، كتتفاعؿ معيا شخصيتو بحيث يؤدم ذلؾ إلى تغيير مرغكب في سمككو 
كالحقيقة أف طبيعة عمؿ المعمـ تختمؼ عف طبيعة عمؿ   . (12: 2009بعات ، ضاؿ ) 

الميندس أك الطبيب ، ذلؾ ألف المعمـ يعالج الطفؿ مف حيث تغذية عقمو بالعمـ كصقؿ نفسو 
بالمعرفة كتيذيب طباعو باألدب إلى جانب تقكية جسمو بالرياضة كتربية ذكقو بمزاكلة بعض 

خالص الفنكف ، كعمؿ كيذا يحتاج بطبيعة الحاؿ إلى صبر   .كمثابرة كجيد كا 
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: المعمم والتربية اإلسالمية 
أكد اإلسالـ عمى أىمية الدكر الذم يؤديو المعمـ في العممية التربكية ، كيتضح لؾ مف خالؿ 

النصكص القرآنية كاألحاديث النبكية الشريفة التي تعاضدت عمى تبيف فضمو ، كالتنبيو عمى بالغ 
صالح المجتمع، كحمؿ رسالة اإلسالـ كتعميميا لمناس   2004الجالد ،  ). أثره في بناء الفرد ، كا 

 :32) 
:   قاؿ تعالى                     

                       

             (  11: المجادلة)  كعف أبف مسعكد قاؿ ، :

رجؿ آتاه اهلل ماال فسمكو عمى ىمكتو في الحؽ ، : ال حسد إال في اثنتيف : ()قاؿ رسكؿ اهلل 
 ،   (6772: ركاه البخارم   ) ( اهلل الحكمة فيك يقضي بيا كيعمميا قكرجؿ آتا

 :خصائص وصفات معمم التربية اإلسالمية
  الصفات القيمية والخمقية: أواًل 

يتعامؿ المعمـ مع الصغار الذيف يقمكف عنو مف الناحية الجسمية كالعقمية كالخمقية ، فيك مثميـ األعمى 
 ، لذا ففي سمككو كأخالقو ، يتأثركف بو ، بالقدكة بطريؽ غير مباشرة أكثر مف تأثرىـ بالكعظ كالتمقي

 . القيمية كالخمقيةفيك بحاجة ماسة إلى الكثير مف الصفات 
 

:    كمف أىـ ىذه الصفات ما يمي 
أف يككف معمـ التربية اإلسالمية عطكفان لينان مع التالميذ ، فال يككف قاسيان فينفرىـ منو ، كيفقد  -1

 .لجكءىـ إليو كاستفادتيـ منو 
 .تكجيييـ بنجاح ؿ التعامؿ معو كاأف يتصؼ بالصبر كاألناة كالتحمؿ ، حتى يستطيع -2
 كالكياسة ، فال يكف ضيؽ الخمؽ ، قميؿ التصرؼ ، سريع الغضب ، فيفقد فطنةأف يتحمى باؿ -3

 .بذلؾ إشرافو عمى التالميذ كيفقد احتراميـ لو
 . في عممو ، جادان فيو ، محبان لوان أف يككف مخمص -4
أف يككف طبيعيان في سمككو مع تالميذه كزمالئو ، غير متكمؼ حتى ال تنكشؼ أخالقو  -5

 .الحقيقية كيعرؼ التالميذ تكمفو فإنَّنيـ قادركف عمى معرفة حقيقة معمميـ ميما أخفاىا 
 أف يككف محترمان لدينو كتقاليد قكمو ، ألنو نائب عف المجتمع في تعميـ الصغار  -6
يتحمى بالقدكة الحسنة كىي أىـ أساليب التربية كالتنشئة عمى اإلطالؽ ، إذ المعمـ يجب أف أف  -7

 ، ليا كاقع حقيقي مممكس ، كنظران ألف القدكة تتطمب ةفييا المتعمـ تربية عممية سمككي يرل
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العمؿ ، كااللتزاـ كالتمثؿ الفعمي كىي أمر صعب كشاؽ عمى النفس ، فإنيا تتطمب اإليماف 
 (48: 2004الجالد ) .، كالمجاىدة كالمثابرة المتينةالراسخ  كاإلرادة القكية ، كالعزيمة 

 
. الصفات الشخصية : ثانيًا 
 .النظر السمع ، الممس ، التذكؽ ، الشـ : سالمة حكاسو  -1
 .سالمة جسده ، العكر ، النطؽ ، البتر  -2
ىيئتو العامة ، انسجاـ ألكاف ثيابو ، جمالو ، مشيتو ، حديثو ، نظافتو البدنية : سالمة مظيره  -3

 .كاألخالقية 
 :الصفات التي ينبغي أن تتوفر في معمم المرحمة االبتدائية 

 . الشفقة – الحناف – الدقة –العطؼ  -1
  الثقافة العامة – التفكؽ في مكضكع التخصص –سعة اإلطالع  -2
 االستعداد الطيب لمتدريس في ىذه المرحمة  -3
 .النشاط كاإلخالص في العمؿ  -4
 .سرعة البديية ككيفية التعامؿ كالتخاطب مع األطفاؿ -5
 .شخصيتو جذابة محبة لألطفاؿ  -6
 . النمك في المرحمة االبتدائية ةاإلطالع عمى سيككلكجي -7
 .تكافر الحس االجتماعي  -8
 .التمثؿ بالقدكة الحسنة لدل األطفاؿ في ىذه المرحمة  -9
 (17: 2009الضبعات،  ).يتسـ بالدعابة كاالبتسامة الجميمة عمى كجيو لدل األطفاؿ -10

 :أىداف تدريب المعممين 
أف أم عمؿ ال بد مف أىداؼ يحققيا كدكافع تدفعو لمثؿ ىذه العمؿ ،  ( 1982: عرساف  )يذكر 

 : فمف دكافع كأىداؼ التدريب 
أف مف يمتحؽ بالعمؿ ألكؿ مرة يككف مزكد بالمعمكمات النظرية لذلؾ العمؿ ، فيك يحتاج إلى  -1

كسابو معارؼ كميارات جديدة تؤىمو تأدية عممو بصكرة  تدريب خاص مف أجؿ رفع مستكاه كا 
 .أفضؿ 

إف عممية التطكر السريع في العمـك كالتكنكلكجيا كظيكر كسائؿ تكنكلكجية جديدة ، تحتاج إلى  -2
 .تدريب عمييا ، ليتسنى استخداميا بالشكؿ الصحيح مف أجؿ التكيؼ مع العمؿ 

يقافو عمى أفضؿ السبؿ كأحدث النظريات التربكية التي تساعده في تأدية  -3 زيادة فاعمية المعمـ كا 
 .ميامو 

 .عالج نكاحي القصكر بالنسبة لمذيف لـ يتمقكا إعدادان جيدان قبؿ االنخراط في مينة التعميـ  -4
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إف دائرة التربية كالتعميـ في مدارس ككالة الغكث الدكلية تيدؼ بشكؿ مستمر عمى رفع أداء معممييا 
في كافة التخصصات التعميمية ، كخاصة المعمميف الجدد حيث تعقد ليـ دكرات تدريبية عمى مدار 

العاـ الدراسي لرفع كفاياتيـ الفنية كالتربكية ،  بحيث يستطيعكا االندماج في العممية التعميمية التعميمية 
 مما يمحؽ بالفائدة عمى طالبيـ كعمى مستكل تحصيميـ 

 
 : شروط التدريب 

أنو حتى يككف التدريب مجديان كذا قيمة كفائدة ، تعكد عمى كؿ . (1982: عرساف  ) كيشير 
 :جية معينة بضركرة البد كأف يحقؽ ما يمي 

 .أف يككف منبعثان مف الكاقع المحمي كضمف البيئة التي يعيشيا المعمـ  -1
نما طرح مشكالت  -2 أف يككف مختمفان عف التعميـ األكاديمي نكعان ألنو ليس تمقينان لممعمكمات كا 

 .عامة لممناقشة ، حتى يصبح لدل الفرد القدرة عمى إيجاد الحمكؿ المناسبة 
إدخاؿ األساليب الحديثة في التدريب كتصميـ البرامج بما يتناسب كنكعية الدارسيف  -3

  .(المتدربيف)
 .إعطاء المتدرب الكقت الكافي الكتساب الميارة كالكفاية التعميمية التي تدرب عمييا  -4
تكفير المكاد التعميمية الالزمة كالمناسبة لمتدرب كي يتمكف مف اكتساب الميارة بالشكؿ  -5

 .الصحيح 
 .تكفير المدربيف المؤىميف لمتدريب  -6
أف تككف برامج التدريب نابعة مف حاجات المتدربيف أنفسيـ كما ىـ بحاجة إليو ، ذلؾ إما  -7

 أك إجراء اختبارات تشخيصية لبياف مكاطف الضعؼ في المفاىيـ تعف طريؼ إستبانا
 .األساسية كأساليب التدريس

 .كجكد إطار نظرم ليككف إطاران مرجعيان لما تدرب عميو المتدرب  -8
 .أف يككف المتدربكف متجانسيف  -9

 .أف يككف المدرب حذران عند معالجة ضعؼ كأخطاء المتدربيف خكفان مف تثبيط عزائميـ -10
 : عدة مبادئ أساسية في التدريب أىميا  ( 2004: الخطيب ، الخطيب )كقد ذكر 

 
 :اعتماد إطار أو نموذج نظري لمتدريب:  المبدأ األول

إف برنامج تدريب المعمميف األكثر فعالية ىك الذم يرتكز عمى إطار أك نمكذج نظرم لمتدريب لو 
جذكر في الحقائؽ التجريبية العتماده كإطار مرجعي لتكجيو النشاطات كالممارسات التدريبية في 

كىناؾ أدلة عممية كتجريبية تؤكد أف برنامج تدريب المعمميف الذم يعتمد إطاران أك نمكذجان .  البرنامج
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نظريان لمتدريب يككف أكثر كفاية كفعالية مف البرنامج الذم يفتقر لمثؿ ىذا اإلطار أك النمكذج النظرم 
 .لمتدريب 

 : وضوح وتحديد أىداف برنامج التدريب:  المبدأ الثاني
إف مف أىـ العكامؿ التي تمكف المعمميف المتدربيف مف االستفادة مف برنامج تدريب المعمميف أف تككف 
.  أىداؼ ىذا البرنامج كاضحة كمحددة كأف تككف مصاغة ما أمكف بمغة السمكؾ المتكقع عند المتدربيف

 . كأف تحدد األداء الذم سيتقنو المتدرب بعد االنتياء مف البرنامج
أنو يجب أف تراعي البرامج التدريبية حاجات المتدربيف أنفسيـ كأف تسيـ  "( 1990: عبيدات )كذكر 

 " .في حؿ مشكالتيـ الميدانية 
 

 : تمبية الحاجات المينية لممتدربين:  المبدأ الثالث
إف برنامج تدريب المعمميف القائـ عمى تمبية الحاجات المينية لممتدربيف يجعميـ يشعركف بأىمية ىذا 

البرنامج بالنسبة لمحياة العممية لممعمميف المتدربيف كيمكنيـ مف االضطالع بأدكارىـ المينية المقبمة في 
 . المدارس التي يعممكف فييا بكفاية كاقتدار

 
 : المرونة وتعدد االختيارات في برنامج التدريب:  المبدأ الرابع

إفَّن برنامج تدريب المعمميف األكثر فعالية ىك الذم يتصؼ بالمركنة مف حيث متطمبات القبكؿ 
كالمتطمبات الدراسية كمتطمبات التخرج كما يتصؼ أيضان بتنكع االختيارات المتاحة لممتدربيف فيما 

كيترتب عمى ىذا المبدأ أف مسؤكلية .  يتعمؽ باختيار المساقات الدراسية كالنشاطات التدريبية المتنكعة
نما يجب أف تتسع ىذه المسؤكلية  تدريب المعمميف ليست مقصكرة عمى كميات كمعاىد المعمميف كا 

 . بحيث تصبح مسؤكلية مشتركة بيف جميع الدكائر األكاديمية كالكميات الجامعية
 

 :توجو برنامج تدريب المعممين نحو الكفايات التعميمية:  المبدأ الخامس
مف أبرز التجديدات التربكية في برامج تدريب المعمميف تكجو ىذه البرامج نحك مبدأ الكفايات التعميمية 
األساسية كحرص ىذه البرامج عمى إكساب المتدربيف مجمكعة مف الميارات التعميمية المطمكبة لممعمـ 

إف ىذا المبدأ يركز عمى إكساب المتدربيف ميارات .  ليتمكف مف االضطالع بدكره التعميمي بفعالية
تعميمية سمككية أك أدائية ضركرية لممعمـ لتساعده عمى القياـ بمياـ كأدكار محددة في المكقؼ 

 . التعميمي
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أن يحقق برنامج تدريب المعممين التطابق أو التوافق ما بين األفكار لنظرية :  المبدأ السادس
 : والممارسات العممية

مف أجؿ أف تحقؽ برنامج تدريب المعمميف أىدافيا بفعالية كنجاح البد أف يراعى في تنفيذىا مبدأ 
التطابؽ أك التكافؽ ما بيف األفكار كالنظريات المتعمقة بعممية التدريس كبيف الممارسات كالتطبيقات 

ف معيار الفعالية كالنجاح لبرامج تدريب المعمميف يحدده مدل قدرة البرنامج  العممية في غرفة الصؼ كا 
 . عمى ترجمة األفكار النظرية إلى ممارسات أدائية أك إجرائية يمكف مالحظتيا في سمكؾ المتدربيف

 
 :استمرارية عممية تدريب المعممين:  المبدأ السابع

انسجامان مع االتجاه العالمي المعاصر في تدريب المعمميف القائـ عمى النظر إلى عممية تدريب 
المعمميف كعممية مستمرة فقد أصبحت عممية تدريب المعمميف عممية ال تتكقؼ بعد انتياء المتدرب مف 

إف برنامج تدريب المعمميف الحديث ينظر إلى عممية تدريب المعمميف عمى أساس .  برنامج التدريب
 .أنيا عممية مستمرة تبدأ باإلعداد قبؿ الخدمة كتستمر طكاؿ الحياة المينية لممعمـ 

 
 : أن يمكن البرنامج المتدربين من تحقيق ذواتيم:  المبدأ الثامن

كمف الخصائص التي تتميز بيا برامج تدريب المعمميف الحديثة ىك إتاحتيا الفرصة لممتدربيف لممشاركة 
 التعممي كتشجيعيا لممتدربيف لكي يشارككا في صناعة القرارات –كالتفاعؿ مع المكقؼ التعميمي 

المتعمقة ببرنامجيـ التدريبي كأف ييسر ليـ البرنامج التدريبي فرص النمك الذاتي المتالؾ الميارات 
كأف البرنامج التدريبي الذم يساعد عمى تحقيؽ ذكات .  كالكفايات المينية الضركرية لمينة التعميـ

المتدربيف يككف لو أكبر األثر في شعكرىـ بالرضا عف ذكاتيـ األمر الذم يترتب عميو الرضا عف 
 (2004:الخطيب ، الخطيب  ). كالشعكر باالكتفاء  (مينة التعميـ)المينة في المستقبؿ 

كيرل الباحث أف عممية تدريب المعمميف عممية ىادفة كمستمرة لتحقيؽ النمك الميني الذم تمـز المعمـ 
باستمرار مما يؤدم إلى جعمو متكاصالن في العممية التعميمية التعممية كمطمعان أكالن بأكؿ عمى كؿ جديد 
 .في عممية التعمـ التي تخص نمكه الميني ، مما يؤدم إلى االرتقاء بالمستكل التحصيمي لدل الطالب

 
 : أساليب تدريب المعممين  

لنجاح أم برنامج تدريبي البد كأف يخطط لو بشكؿ سميـ إداريان كتنظيميان كمنيجيان بحيث تضمف 
 .االستفادة منو أقصى ما يمكف ، كحتى يتحقؽ ذلؾ البد مف اختيار األسمكب المناسب لمتدريب 

 :عدة أساليب لمتدريب منيا  ( 1990: عبيدات )كذكر 
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 كىي أكثر األساليب شيكعان حيث يجتمع المشارككف في غرفة أك قاعة يقكـ : المحاضرة  -1
 .المدرب بإلقاء محاضرتو عمييـ كىـ يسجمكف المالحظات التي يركف الحاجة الضركرية إلييا 

 يتقمص المدرب أك أحد األشخاص شخصية معينة تكاجو مكقفان حقيقيان :طريق تمثيل األدوار  -2
 .أك افتراضيا ثـ يبدأ المشارككف بمحاكلة إيجاد الحمكؿ ليا بمساعدة المدرب 

 يقسـ المشارككف إلى مجمكعات كيعطي كؿ مجمكعة جزءان مف المشكمة :المشاغل التربوية  -3
المراد التدريب عمييا ، كيقكمكف بمناقشتيا كتحميميا كاقتراح الحمكؿ المناسبة ليا ، ثـ يستمع 

 . المشارككف مع المدرب كتحت إشرافو لكضع الحؿ األمثؿ لممشكمة 

 يتـ ذلؾ في أماكف العمؿ ، حيث يقـك المدرب بالتنسيؽ بيف مجمكعة مف :تبادل الزيارات  -4
المعمميف بزيارة معمـ في نفس التخصص كحضكر حصة صفية ، ثـ تبدأ مناقشة ىذه الحصة 
بعد انتيائيا ، كتصكيب األخطاء التي كاف قد كقع بيا المعمـ المزار كالتأكيد عمى االيجابيات 

 .كالتخمص مف السمبيات 

 يقـك أحد المعمميف المتميزيف بإعطاء حصة صفية يحضرىا :الدروس التطبيقية النموذجية  -5
 .عدد مف المعمميف مف نفس التخصص ، كبعد ذلؾ يتـ المناقشة بينيـ 

 يقـك المشارككف بعرض حصة مسجمة عمى شريط فيديك ، كيقفكف عند :الحصص المتمفزة  -6
 .كؿ نقطة بحاجة إلى نقاش كبياف االيجابيات كالسمبيات فييا مف أجؿ تالفييا مف قبميـ 

 كىي إما اقميمية عالمية تدكر حكؿ مشكمة ما كتطرح اآلراء كاألفكار، كتيقدـ أكراؽ :المؤتمرات  -7
 .العمؿ كتيناقش ثـ يتـ التكصؿ فييا إلى خطكات أك قرارات معينة يتـ إعتمادىا مستقبالن 

كبرنامج التدريب قد يقتضي استخداـ ىذه األساليب مجتمعة أك بعضيا مستقالن عف اآلخر كفقان 
 .لطبيعة البرامج كحاؿ المشاركيف فييا 

 :كيرل الباحث أف ىناؾ أساليب تدريبية أخرل قد تفيد المعمميف منيا 
كىك إحدل عمميات المناقشة الجماعية التي يشجع  (العصؼ الفكرم  )استمطار األفكار  -1

 .فييا أفراد المجمكعة ، كىي شبيية بالنقاش االستكشافي أك التفكير الخالؽ 

 .كىك يستخدـ في تعميـ المكاد العممية : التدريب المخبرم  -2

كىي تزكد المدربيف بالخبرات الثقافية المناسبة كقد تستخدـ في مجاؿ : الرحالت الميدانية  -3
 ...التعميـ بما يخدـ المنياج التعميمي كدركس الجغرافيا كالتاريخ 

كىي نمكذج مف المناقشات اليادفة لمجمكعات صغيرة كالتي يتـ فييا : الكرشة التدريبية  -4
 .العمؿ شكؿ تعاكني كجاد إلنجاز مشركع معيف 
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كيرل الباحث أف كاقع تدريب معممي التربية اإلسالمية في مدارس ككالة الغكث الدكلية ال 
يكفي لسد حاجات المعمميف ، حيث أف معظـ معممي التربية اإلسالمية لمصفيف الخامس 

كالسادس األساسي مف غير المتخصصيف ، مما يستدعي تدريب متكاصؿ عمى مدار العاـ 
الدراسي حتى يتمكف المعمميف مف إتقاف أحكاـ التالكة كالتجكيد بشكؿو متميز، ككذلؾ البد مف 

 .تدريب المعمـ عمى استخداـ الكسائط التعميمية الحديثة في تدريس مادة التالكة كالتجكيد 
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الفصل الثالث 
الدراسات السابقة 

 
 .كفايات تدريس معمـ التربية اإلسالميةدراسات تناولت : المحور األول 

 .دراسات تناولت ميارات تدريس أحكام التجويد لدى المعممين : المحور الثاني 
 .دراسات تناولت برامج التدريب لتطوير ميارات أحكام التجويد لدى المعممين : المحور الثالث 
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 الفصل الثالث
 السابقة الدراسات

 البحث تغيرات كالبحكث السابقة ذات العالقة بـ،الدراساتألىـ   ممخصان يتناكؿ ىذا الفصؿ
؛ لما ليا مف أىمية تتمثؿ فيما تقدمو مف معالجات عممية  بيدؼ معرفة اتجاىات تمؾ الدراسات؛الحالي

يمكف اإلفادة منيا في تأصيؿ اإلطار النظرم الذم يقكـ عميو البحث، كفي تصميمو، كبناء أدكاتو 
كمقارنة النتائج التي يسفر عنيا البحث بنتائج ىذه البحكث كالدراسات بما يسيـ في إثراء البحث 

 .كتدعيمو 
 كمنيجيا ، مف حيث ىدؼ كؿ دراسة، كأدكاتيا،كالبحكث كسكؼ يتـ عرض ىذه الدراسات 

كأىـ النتائج التي تكصمت إلييا، كبياف أكجو االتفاؽ، كاالختالؼ بينيا كبيف البحث الحالي، كمدل 
 الزمني ليذه الدراسات داخؿ كؿ ترتيب، مع مراعاة اؿ كاألبحاثاستفاده الباحث مف ىذه الدراسات

محكر مف الحديث إلى القديـ، كقد بذلت جيدم لمحصكؿ عمى دراسات سابقة في ميداف التالكة 
 .كالتجكيد كلـ أجد إال اليسير في ىذا المجاؿ الخصب

 
 .دراسات تناولت كفايات تدريس معمم التربية اإلسالمية : المحور األول 

  (2005) الكحالني دراسة •

 التعميـ مف اإلسالمية التربية لمعممي التدريبية االحتياجات أىـ عمى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت
 الباحث استخدميا التي الدراسة عينة ككانت ، كالمكجييف المعمميف نظر كجية مف األساسي
 ، كالتحميمي الكصفي المنيج الباحث استخدـ كقد ، مكجيان  (32)ك كمعممة معممان  (420)

 عدد ككاف رئيسية كأداةق اإلستباف الباحث كاستخدـ كأجريت الدراسة في الجميكرية اليمنية ،
 ،اإلستبانو تطبيؽ نتائج عمى بنائو عمى اعتمد تدريبيان  برنامج الباحث كأعد ، فقرة (75) فقراتيا
 بينت ككذلؾ كالمكجييف لممعمميف التدريبية االحتياجات تحديد إلى الدراسة تكصمت كقد

 ما كمنيا متكسطة بدرجة المعمميف يحتاجو ما كمنيا كبيرة بدرجة المعمميف يحتاجو ما قاإلستباف
 لالحتياجات كفقان  المقترح التدريبي البرنامج بناء ككذلؾ ، قميمة بدرجة المعمميف يحتاجو
 .  طبقت التيق اإلستباف خالؿ مف الباحث إلييا تكصؿ التي التدريبية

  ( : 2004 )العتيبي  •

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى درجة إتقاف طمبة كمية المعمميف بمحافظة الطائؼ لميارات تجكيد 
طالبان ، كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي ،  (104)كتككنت عينة الدراسة مف . القرآف الكريـ 

عبارة ، كقد تكصمت الدراسةي إلى كجكد  (17)عبارة ، كعمميان  (33)كأعد الباحث اختباران نظريان 
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فركؽ ذات داللة إحصائية بيف إجابات الطالب لميارات التجكيد ، كقد أكصى الباحث بتنظيـ 
برامج كدكرات تدريبية في ميارات التجكيد كيشرؼ عمييا مختصكف مؤىمكف ، ككذلؾ زيادة 

 .  ؽ ، كخفض عدد الطالب فييا 101عدد الساعات كالشعب المعتمدة لممقرر 

  (1999) تركي دراسة •

 ، قطر بدكلة اإلسالمية التربية لمعمـ الالزمة التعميمية الكفايات تحديد إلى الدراسة ىدفت
 ، الكفايات ىذه ضكء في  قطر بدكلة االبتدائية بالمرحمة اإلسالمية التربية معمـ أداء كتقكيـ
 الصمة ذات السابقة الدراسات استسقاء في الناقد التحميمي الكصفي المنيج الباحث استخدـ كقد
 بغية االبتدائية المرحمة تمميذ خصائص دراسة ككذا ، اإلسالمية التربية طبيعة دراسة ككذا ،

 لمعمـ كالالزمة المناسبة التعميمية بالكفايات قائمة الباحث كاستخدـ ، الكفايات بعض اشتقاؽ
 منيا ، كفاية (125) عمى احتكت حيث ، قطر بدكلة االبتدائية لممرحمة اإلسالمية التربية
 كفاية (11) ، تالكةاؿ لتدريس كفاية ( 16) ، اإلسالمية التربية لتدريس عامة كفاية (64)
 لتدريس (4) العقيدة لتدريس كفايات (8) ، الحديث لتدريس كفاية (13) ، التفسير لتدريس
 ضكء عمى المعمميف أداء يـمكتؽ لمالحظة بطاقة الباحث كاستخدـ ، النبكية السيرة (9) ، الفقو

 ، الحديث ، التفسير ، التالكة بتدريس الخاصة البنكد عمى البطاقة كاحتكت ، السابقة الكفايات
 حسب التعميمية الكفايات ترتيب الدراسة إليو تكصمت ما أىـ ككاف ، السيرة ، الفقو ، العقيدة
 تدريس ، العقيد تدريس ، الكريـ القرآف تفسير ، الكريـ القرآف تالكة تدريس : كالتالي األىمية
 . السيرة تدريس ، الفقو
 

 (1996) حمروش دراسة •

 التجكيد بأحكاـ الدراسة عينة المعمميف الطالب إلماـ مدل عف الكشؼ إلى الدراسة ىدفت
 معرفة بيف العالقة تحديد ككذا ، اإلسالمية الدراسات شعبة األزىر جامعة في التربية بكمية
 في التحميمي الكصفي المنيج الباحث استخدـ كقد ، قرائيان  تطبيقيا كبيف التجكيد أحكاـ

 ـاستخدا ، الدراسة عينة المعمميف الطالب لدل  الكريـ القرآف قراءة في المحف تشخيص
 تشمؿ تقكيـ بطاقة ككذلؾ ، كالتجكيد التالكة ألحكاـ االستيعاب لقياس تحصيميان  اختباران  الباحث
 ككاف ، التجكيد قكاعد تطبيؽ مدل عمى لمتعرؼ الساكنة كالميـ كالتنكيف الساكنة النكف أحكاـ
 الدراسة عينة المعمميف الطالب تحصيؿ مستكل انخفاض ىك الدراسة إليو تكصمت ما أىـ

 األداء أف يعني كىذا ، المعمميف الطالب لدل الشفكم األداء مستكل ارتفاع ، التجكيد ألحكاـ
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 بيف إحصائية داللة ذات إرتباطية عالقة تكجد ككذلؾ ، إليو النظرية المعرفة يٍفضيؿ العممي
 . كاألداء المعرفة

 (1995)دراسة شمبي •

ىدفت الدراسة إلى تطكير أساليب أداء معمـ التربية اإلسالمية في المرحمة اإلعدادية ، كما تـ 
عمؿ دراسة ميدانية لعينة مف معممي التربية اإلسالمية في المرحمة اإلعدادية في محافظات 
القاىرة كالمنكفية كالعريش ، كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي في تحديد األداءات 

 كأعد الباحث قائمة أداءات لتدريس التربية ،العامة كالخاصة في تدريس التربية اإلسالمية
اإلسالمية في المرحمة اإلعدادية تشتمؿ عمى كاحد كخمسيف جانباى مف جكانب األداء الذم 
ينبغي أف يتمكف منيا معممك التربية اإلسالمية كتكصمت الدراسة أف أداء معممي التربية 

 .اإلسالمية بمصر في المرحمة اإلعدادية بصفة خاصة في تدريس التالكة  منخفض 

 (1990) الغامدى دراسة •

 بالمرحمة اإلسالمية التربية معممي ضعؼ تبيف التي الكفاءات بعض تنمية إلى الدراسة ىدفت
 كلقد التدريس مينة كممارسة الخدمة أثناء في ،كذلؾ فييا السعكدية العربية المممكة في الثانكية

 خريجي مف معممان  (30) الدراسة عينة كاشتممت ، كالتجريبي الكصفي المنيجيف استخدـ تـ
 معمـ منيا يتمكف أف يجب التي التدريس بكفاءات قائمة الباحث كاستخدـ ، الشريعة كميات
 الباحث استخدـ ككذلؾ ،  السعكدية العربية بالمممكة الثانكية المرحمة في اإلسالمية التربية
 ككذلؾ ، الثانكية بالمرحمة اإلسالمية التربية معممي أداء مستكيات لتقكيـ مالحظة بطاقة
 فييا، المعمميف مستكيات ضعؼ تبيف التي الكفاءات لتنمية المقترح البرنامج الباحث  استخدـ
 ككذا ، لمتدريس العامة اتمالكفا في الدراسة عينة المعمميف ضعؼ : الدراسة نتائج مف ككاف
 البرنامج فاعمية إلى الدراسة إليو تكصمت ما أىـ ككاف الكريـ، القرآف تدريس كفاءات في

  الدراسة عينة المعمميف لدل الكفاءات ىذه تنمية في المقترح

 (1988) يوسف دراسة •

 في البحريف بدكلة اإلعدادية بالمرحمة اإلسالمية التربية معمـ أداء تقكيـ إلى الدراسة ىدفت
 المنيج الباحث استخدـ حيث ، اإلسالمية التربية معمـ يتقنيا أف ينبغي التي الميارات ضكء

 اشتممت حيث ، اإلسالمية التربية مادة لتدريس الالزمة الميارات تحميؿ في كالتحميمي الكصفي
 ، التدريسي األداء لتقكيـ مالحظة بطاقة الباحث كاستخدـ ، معممان  (32) عمى الدراسة عينة
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 يتقنيا أف يجب التي اإلسالمية التربية مادة لتدريس الالزمة بالميارات قائمة الباحث كأعد
 التربية فركع لتدريس الرئيسة الميارات تضمنت مالحظة بطاقة الباحث كأعد ، المعمـ

 إليو تكصمت ما أىـ ككاف ، كالعبادات العقائد ، الشريؼ الحديث ، الكريـ القرآف : اإلسالمية
 بمغ حيث ، دراسةاؿ عينة المعمميف أداء مستكل في ممحكظ انخفاض  ىك نتائج مف الدراسة
 . تقريبان  45.5% اإلسالمية التربية مادة لتدريس الالزمة لمميارات دراسةاؿ عينة إتقاف متكسط

: التعقيب
د ميتضح مف العرض السابؽ لممحكر األكؿ أىمية تنمية كتطكير الكفاءات النكعية كاألدائية ألحكاـ تجك
القرآف الكريـ لدل معممي التربية اإلسالمية ، كقد استفاد الباحث مف تمؾ الدراسات في التعرؼ عمى 

. نقاط الضعؼ لدل معممي التربية اإلسالمية لتحسيف مستكاىـ التحصيمي كاألدائي 
: كيالحظ مف خالؿ النظر في نتائج تمؾ الدراسات ما يمي 

اتفقت الدراسات السابقة في اليدؼ العاـ في افتقاد معممي التربية اإلسالمية لمميارات الرئيسة  -1
عداد ينبغي اإلمستكل األدائي ، مما يدؿ عمى أف ىناؾ قصكراى في برنامج اؿكالفرعية كتدني 

 .تالفيو كتحسيف مستكل المعمـ كىك ما ييدؼ إليو البحث الحالي 
 .اتفقت الدراسات السابقة في اليدؼ العاـ كىك تقكيـ مستكل معممي التربية اإلسالمية  -2
 .اتفقت الدراسات السابقة في استخداـ المنيج الكصفي التحميمي في الكصكؿ إلى اليدؼ  -3
( 1990)كدراسة الغامدم  (1996)مع دراسة حمركش  (1999)اتفقت دراسة كؿ مف تركي  -4

في إعداد كاستخداـ بطاقة المالحظة في كؿ دراسة مف ىذه  (1988)كدراسة يكسؼ 
 .الدراسات 

 كأداة رئيسة كتخصصت في تحديد ستبانةفي استخداـ اال (2005)تميزت دراسة الكحالني  -5
 .االتجاىات التدريبية لمعممي التربية اإلسالمية كالمكجييف 

بالتخصص في تطكير أداء معممي  (1988)مع دراسة يكسؼ  (1995)تميزت دراسة شمبي  -6
 .التربية اإلسالمية في المرحمة اإلعدادية 

في استخداـ برنامج تدريبي  (1990)كدراسة الغامدم  (2005)تميزت دراسة الكحالني  -7
 برنامج تدريبي لمعممي التربية اإلسالمية دراستو الحالية استخدـ الباحث في .لممعمميف 

 .لتحسيف كتطكير أدائيـ 
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كرغـ كجكد ىذه الدراسات إال أنو يمكف القكؿ إف الدراسات التي تناكلت تطكير أداء معممي  -8
التربية اإلسالمية في أحكاـ التجكيد قميمة نسبياى بما ال يتناسب مع أىمية إتقاف المعمـ ألحكاـ 

 .التجكيد ، كأف دراسات ىذا المحكر قميمة تحتاج  إلى المزيد 

 .دراسات تناولت ميارات تدريس أحكام التجويد لدى المعممين : المحور الثاني 
  (2004) الرفاعي دراسة •

 كالحفظ التالكة مساؽ تدريس في التعميمي الحاسكب استخداـ أثر استقصاء إلى الدراسة ىدفت
 مف طالبة (39) مف تككنت  ةقصدم عينة الباحث استخدـ حيث ، المباشر التحصيؿ في

 المجمكعة مجمكعتيف إلى العينة الباحث كقسـ ، اليرمكؾ بجامعة  الشريعة كمية طالبات
 تطبيؽ كبعد ، التقميدية بالطريقة درستالثانية  كالمجمكعة الحاسكب باستخداـ درست التجريبية
 الدارسة عينة لألفراد إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد إلى الدراسة تكصمت التعميمي الحاسكب

 التعميـ طريقة لصالح التدريس طريقةؿ تعزل النظرييف كالمؤجؿ المباشر التحصيؿ اختبار في
 اختبار في الدراسة عينة لألفراد إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد ككذلؾ ، بالحاسكب
  . التدريبية المجمكعة لصالح التدريس ةؽبطرم تعزل كالمؤجؿ المباشر التحصيؿ

 ( 2001)دراسة عبد اهلل  •

ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر كؿ مف المسجؿ ك المصحؼ الممكف في إتقاف التالكة كأحكاـ 
( 209)التجكيد لدل طمبة الصؼ الثامف األساسي في األردف ، كتككنت عينة الدراسة مف 

طالبان كطالبة تـ اختيارىـ عشكائيان ، كاستخدـ الباحث المنيج التجريبي في دراستو ككاف مف 
نتائج الدراسة تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل إلى استخداـ المسجؿ كالمصحؼ الممكف 

في جميع أحكاـ الدراسة باستثناء حكـ المد الالـز الكممي المخفؼ ، ك مف أبرز تكصيات 
الدراسة العمؿ عمى تكظيؼ التقنيات التعميمية كالكسائؿ الحديثة في تدريس التربية اإلسالمية 

 . بشكؿ عاـ ، كتدريس القرآف الكريـ بشكؿ خاص 

 ( 2001)دراسة محمود  •

ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ برنامج تعميمي محكسب في تحصيؿ طالب الصؼ 
طالبان كطالبة   (31)كتككنت عينة الدراسة مف . الثامف في مقرر التالكة كالتجكيد لمقرآف الكريـ 
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،  كاستخدـ الباحث المنيج التجريبي باستخداـ مجمكعة تجريبية كمجمكعة ضابطة ، ككاف 
مف أىـ نتائج الدراسة عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المجمكعتيف التجريبية 

كالضابطة في كؿ مف االختبار النظرم المباشر كالنظرم المؤجؿ تعزل إلى طريقة التدريس ، 
كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في كؿ مف 

 .االختبار العممي المباشر كالعممي المؤجؿ إلى طريقة التدريس 

 (1997) صالح دراسة •

 الخاصة النكعية كالكفايات الكريـ القرآف لتالكة الالزمة الميارات معرفة إلى الدراسة ىدفت
عداد،  التالكة بتدريس  التالكة بتدريس الخاصة النكعية لمكفايات التالكة ميارات لتنمية برنامج كا 

 الرابعة السنة طالب الدراسة ككاف مجتمع ، كالتجريبي الكصفي المنيج الباحث كاستخدـ ،
 كبرنامجان  مالحظة كبطاقة تحصيميان  اختباران  الباحث ستخدـكا ، شمس عيف جامعة التربية بكمية
 بيف إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد الباحث ليا تكصؿ التي النتائج أىـ مف ككاف ، تدريبيان 
 أثر ىناؾ كأف ، البعدم االختبار لصالح كالبعدم القبمي االختبار في الطالب نتائج متكسط
 . كالتدريس القراءة في المعد البرنامج استخداـ في الطالب ميارات تنمية في كاضح

  (1996) دويدي دراسة •

 التالكة أحكاـ تعميـ في المغة كمختبر  المسجؿ استخداـ فعالية الستقصاء الدراسة ىدفت
 عمى التجربة كطبقت ، العزيز عبد الممؾ جامعة التربية بكمية األكؿ المستكل لدل كالتجكيد
 تعممت ثانية كتجريبية ، المسجؿ استخداـ بطريقة  األكلىتعممت تجريبية مجمكعات ثالث
 الدراسة نتائج برزأ ككانت ، العادية بالطريقة تعممت ضابطة كمجمكعة  ،المغة مختبر بطريقة

 الضابطة المجمكعة كبيف األكلى التجريبية المجمكعة بيف إحصائية داللة ذات فركؽ جكدك
 عناصر في إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد كعدـ ، األكلى التجريبية المجمكعة لصالح
 أظيرت كما ، الثالث المجمكعات بيف التالكة ألحكاـ المعدة المالحظة ببطاقة المغكم التقكيـ
 كالنكف الراء ألحكاـ البعدم التطبيؽ في الثالث المجمكعات درجات متكسط بيف فركقان  النتائج
 المجمكعة درجات متكسطات بيف فركؽ كجكد النتائج أظيرت كـ ، المد كحركؼ كالميـ

 . الثانية التجريبية لصالح الثانية الضابطة

 



74 

 

 (1996) الزعاقي دراسة •

 حفظ مقرر القرآف فيبياف مدل فاعمية استخداـ بعض الكسائؿ التعميمية إلى ىدفت الدراسة 
 كقد استخدـ الباحث المنيج التجريبي ،  ،الكريـ كتالكتو لدل طالب الصؼ األكؿ المتكسط

في حفظ  (0,01)كتكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 
مقرر القرآف الكريـ كتالكتو بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة لصالح المجمكعة التجريبية ، 

ككذلؾ إمكانية تطبيؽ بعض الكسائؿ التعميمية عند تدريس القرآف الكريـ ، كىي التسجيالت 
. الصكتية ، المكحات ، األفالـ المتحركة ، الشفافيات ، أشرطة الفيديك 

 (1989) عمي دراسة •

ىدفت الدراسة إلى تحميؿ أخطاء معممي المغة العربية في قراءة القرآف الكريـ ، كتقكيـ قراءتيـ 
لو ، حيث استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ، كاستخدـ الباحث قائمة باألحكاـ الالزمة 
لقراءة القرآف الكريـ ، كتـ تطبيقيا عمى عينة البحث مف المعمميف عف طريؽ التسجيؿ في أثناء 

دركس التربية اإلسالمية ، كتكصمت الدراسة إلى كثرة أخطاء معممي المغة العربية في قراءة 
جي كميات مالقرآف الكريـ ، لـ تظير فركؽ ذات داللة إحصائية بيف أخطاء المعمميف خر

.   التربية كالكميات األخرل ، أك بيف الذككر كاإلناث أك ذكم الخبرة 

 (1988) وزَّان دراسة •

 ، الكريـ القرآف لتدريس اإلسالمية التربية لمعمـ الالزمة الميارات تحديد إلى الدراسة ىدفت
 خالؿ مف الكريـ القرآف تدريس ميارات في كالتحميمي الكصفي المنيج الباحث استخدـ حيث
 تعرؼ ككذلؾ ، الكريـ القرآف بتدريس كعالقتيا كأنكاعيا ، ككظيفتيا القراءة مفيكـ طبيعة تعرؼ
 كالقراءات السكر كفكاتح ، منيـ كالمدني كالمكي النزكؿ أسباب حيث مف  الكريـ القرآف طبيعة

 بمراحؿ الكريـ القرآف تدريس أىداؼ كدراسة ، التجكيد عمـ قكاعد طبيعة دراسة تـ : ككذا ،
 كاستخدـ ، الكريـ القرآف تدريس متطمبات كدراسة ، السعكدية العربية بالمممكة العاـ التعميـ
، كتكصمت الدراسة لقائمة بالميارات الالزمة لتدريس الكريـ  القرآف لتجكيد اختباران  الباحث

  . ميارة ، كأما قائمة الميارات كزعت عمى ست مجاالت رئيسة230القرآف الكريـ بمغت 
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 : بـيــقــتع
يتضح مف العرض السابؽ ليذا المحكر أىمية تنمية كتطكير الكفايات النكعية كاألدائية ألحكاـ 

  .تجكيد القرآف الكريـ لدل معممي التربية اإلسالمية
: كيالحظ مف خالؿ النظر إلى نتائج ىذه الدراسات ما يمي 

كدراسة الزعافي  (1996)كدراسة دكيدم  (1997)كدراسة صالح  (2004)اتفقت دراسة الرفاعي  -1
 .في استخداـ المنيج الكصفي التجريبي  (1988)كدراسة كزاف  (1996)

كدراسة دكيدم  (1997)عف دراسة صالح  (2004)عف دراسة الرفاعي  (1989)اختمفت دراسة عمي  -2
في استخداـ المنيج ، حيث أف دراسة عمي استخدمت المنيج الكصفي التحميمي ، أما دراسة  (1996)

 .الرفاعي كصالح ك دكيدم فقد استخدمكا المنيج الكصفي التجريبي
 .في استخداـ ثالث مجمكعات تجريبية  (1996)تميزت دراسة دكيدم  -3
 .عمى إظيار كثرة أخطاء معممي المغة العربية في قراءة القرآف الكريـ  (1989)تميزت دراسة عمي  -4
 .في استخداـ برنامج تدريبي في قراءة كتدريس القرآف الكريـ  (1997)تميزت دراسة صالح  -5
يمكف القكؿ بقمة الدراسات في ىذا المحكر ، حيث ينبغي القياـ بأكثر مف دراسة لتنمية الميارات  -6

 .كالكفايات كتحسيف مستكل التجكيد لدل معممي التربية اإلسالمية 
كمما يميز ىذه الدراسة استخداـ برنامج تدريبي لمعممي التربية اإلسالمية إلكسابيـ بعض ميارات التالكة 
كالتجكيد التي تعمؿ عمى تحسيف كتطكير مستكل األداء عند المعمميف ، مما يؤدم إلى رفع مستكل األداء 

 .كالتحصيؿ عند طالب الصفيف الخامس كالسادس األساسي 
 

 .دراسات تناولت برامج التدريب لتطوير ميارات أحكام التجويد لدى المعممين : المحور الثالث 
 

 (2009) الرقب دراسة •

 طالب لدل التالكة ميارات تنمية في محكسب برنامج فاعمية عف الكشؼ إلى الدراسة ىدفت
 تـ حيث ، طالبان  (60) الدراسة عينة ككانت ،  في محافظة خاف يكنسعشر الحادم الصؼ
 طالبان  (28) مف تتككف جريبيةت مجمكعة تمثؿ إحداىما شعبتيف مف تتككف قصديو عينة اختيار
 ، كالتجريبي البنائي المنيج الباحث استخدـ كقد ، طالبان  (32 ) مف كتتككف ضابطة كأخرل

 ، محكسب كبرنامج ، مالحظة كبطاقة ،(بعدم – قبمي )تحصيميان  اختباران  الباحث كاستخدـ
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 في الطالب نتائج متكسط بيف إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد إلى الدراسة نتائج كأظيرت
 . التجريبية المجمكعة لصالح البعدم االختبار لصالح كالبعدم القبمي االختبار

 
  (2006) حماد دراسة •

 أحكاـ في تعميمي ككسيط الممكف المصحؼ استخداـ فعالية عف الكشؼ إلى الدراسة ىدفت
 كاستخدـ ، إسالمية تربية تخصص ، بغزة المفتكحة القدس جامعة طمبة لدل كالتجكيد التالكة
 كاستخدـ ، ضابطة كأخرل تجريبية مجمكعة إلى قسمت كطالبة طالب (72) مف عينة الباحث
 كأظيرت ، كشفكيان  تحريريان  اختباران  الباحث كاستخدـ ، كالتجريبي الكصفي المنيج الباحث
 استخداـ في التجريبية المجمكعة لصالح إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد إلى النتائج

، كقد أكصت كالشفكم التحريرم االختبار في الضابطة بالمجمكعة مقارنةن  الممكف المصحؼ
 .الدراسة بضركرة تبني جامعة القدس المفتكحة المصحؼ الممكف ككسيط تعميمي 

 
 (2005) هنوفرا دراسة •

 بغزة الفمسطينية الجامعات طمبة لدل الكريـ القرآف تجكيد كاقع عف الكشؼ إلى الدراسة ىدفت
 الجامعات طمبة مف كطالبة طالبان  (540) الدراسة عينة ككانت ، لتحسينو المقترح كتصكر

 المنيج دراستو في الباحث كاستخدـ ، ) األقصى – األزىر – اإلسالمية( بغزة الفمسطينية
 التالكة ألحكاـ ختبارك ا ، الشفكم لألداء مالحظة بطاقة الباحث كاستخدـ ، التحميمي الكصفي
 الفمسطينية الجامعات لطمبة الشفكم كاألداء المعرفي األداء لتحسيف مقترح تصكرك ، كالتجكيد

 الجامعات طمبة لدل الكريـ القرآف تجكيد مستكل أف إلى الدراسة نتائج كأظيرت ، بغزة
 إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد ككذلؾ ، افتراضي كمعدؿ %80 عف يقؿ بغزة الفمسطينية

 ىناؾ كأف ، البعدم االختبار لصالح كالبعدم القبمي االختبار في الطالب نتائج متكسط بيف
 . المقترح التصكر تنفيذ بعد الكريـ القرآف تجكيد في الطالب ميارات تنمية في كاضح أثر
 

 (2004) مطر دراسة •

 لدل التجكيد ميارات تنمية في المتعددة بالكسائؿ برنامج أثر استقصاء إلى الدراسة ىدفت
 طالب (60) الدراسة عينة ككانت ، بغزة اإلسالمية بالجامعة الكريـ القرآف مركز طالب
 المتعددة الكسائؿ باستخداـ التجكيد اتميار إحداىا تعممت مجمكعات ثالث عمى مكزعيف
 الباحث استخدـ دكؽ ، التقميدية بالطريقة كالثالثة ، الفيديك استخداـ كالثانية ، المعمـ بمساعدة
 إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد الدراسة نتائج كأظيرت ، التجريبيالمنيج ك الكصفي المنيج
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 الكسائؿ استخداـ إلى تعزل التجكيد اتميار في الكريـ القرآف مركز طالب أداء متكسط بيف
 ككجكد ، المتعددة الكسائؿ لصالح التقميدية الطريقة باستخداـ مقارنةن  المعمـ بمساعدة المتعددة
 كجكد عدـ مع الكسائؿ لصالح الفيديك باستخداـ مقارنة المتعددة الكسائؿ الستخداـ تعزل فركؽ
 بالطريقة مقارنةالستخداـ الكسائؿ المتعددة  تعزل المركز طالب أداء متكسط بيف فركؽ

  . التقميدية
 

 (1999 )  عوض دراسة •

 ميارات بعض اإلسالمية الدينية التربية معممي إلكساب برنامج فعالية معرفة إلى الدراسة ىدفت
 في التحميمي الكصفي المنيج استخداـ تـ كلقد ليا، كأدائيـ تحصيميـ في الكريـ القراف تجكيد
 في ككذا ، اإلعدادية المرحمة في اإلسالمية التربية لمعممي الالزمة التجكيد ميارات تحديد
 استخدمت ،كما المعمميف ليؤالء الالزمة التجكيد ميارات إلكساب البرنامج بناء أسس تحديد
 التجكيد ميارات في التحصيمي كاالختبار المقترح البرنامج تطبيؽ في التجريبي المنيج الدراسة
 ميارات بعض في المعمميف أداء لتقكيـ المالحظة بطاقة ككذا ، اإلعدادية المرحمة في المقررة
 كبطاقة التحصيمي االختبار تطبيؽ تـ كقد ، ) الحجرات ) سكرة في المتضمنة التجكيد

 كقد ، البرنامج بخبرات الدراسة عينة الدارسيف مركر تـ التطبيقيف كبيف ، كبعدياى  قبميا المالحظة
 نظاـ التربية في العاـ الدبمكـ مف األكلى بالسنة الدارسيف مف معممان  (12) مف العينة تككنت
 إثبات الدراسة إليو تكصمت ما كأىـ األزىر، جامعة التربكية كالبحكث الدراسات بمعيد العاميف
 التمكف حد كصؿ حيث ، كأداءن  تحصيال التجكيد ميارات المعمميف إكساب في البرنامج فعالية
 مئكية بنسبة معمميف عشرة األداء في التمكف حد بمغ كما ، معممان  عشر احد التحصيؿ في

 .. %83.3 قدرىا
 

 (1998 ) خميل دراسة •

ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ برنامج مقترح لتعميـ أحكاـ التجكيد باستخداـ المديكالت 
عمى  مستكل األداء في التجكيد لدل طالبات شعبة الدراسات اإلسالمية لكمية التربية بسمطنة 

 كتككنت عينة الدراسة مف طالبات  ،عماف  ، كقد استخدـ الباحث المنيج التجريبي في دراستو
 كاستخدـ طالبة ، (47)الفرقة الرابعة لكمية التربية لمعممات شعبة الدراسات اإلسالمية كعددىا 

اختباره مكضكعيه لقياس مدل تطبيؽ أحكاـ التجكيد ، كبطاقة : الباحث ثالث أدكات ىي 
عداد برنامج لقكاعد أحكاـ التجكيد  مالحظة تتضمف بعضان ألحكاـ كقكاعد التجكيد ، كا 

قد تكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف ،  باستخداـ المديكالت التعميمية
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متكسط الدرجات التي حصمت عمييا الطالبات في التطبيؽ القبمي لالختبار التحصيمي ، كبيف 
متكسط الدرجات التي حصمت عمييا الطالبات في التطبيؽ البعدم لالختبار التحصيمي كذلؾ 

.  البعدم ختبارلصالح اال
 

 (1996) العبد العزيز دراسة •

ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر برنامج عالجي لبعض ميارات تجكيد القرآف الكريـ لطالبات 
التدريب الميداني بقسـ الدراسات اإلسالمية في كمية التربية بجامعة الممؾ سعكد ، ككانت عينة 
الدراسة طالبات التربية الميدانية بقسـ الدراسات اإلسالمية بكمية التربية جامعة الممؾ سعكد ، 

كقد استخدمت الباحثة برنامجاى عالجياى مف تصميميا حكل عمى األىداؼ العامة لمبرامج 
كاألىداؼ السمككية لكؿ مكضكع كالمحتكل ثـ األنشطة التعميمية في التقكيـ ، كتكصمت 

الدراسة إلى تقدـ أفراد العينية تقدماى مممكساى لو داللة إحصائية في االختبار البعدم بقسميو 
الشفكم كالتحريرم ، كتؤكد ىذه النتيجة فعالية البرنامج كأثره اإليجابي عمى أفراد العينة ، 
كأكصت الدراسة إلى ضركرة بناء برامج عالجية قائمة عمى األخطاء الشائعة لككنيا أكثر 
كاقعية ، كاالىتماـ في تعميـ ميارات التجكيد بالممارسة العممية كالتدريبات المكثفة ، كتكزيع 
مادة التالكة كالتجكيد في قسـ الدراسات اإلسالمية عمى السنكات األربع حتى يتمكف الطالب 

 .مف اإللماـ بكؿ أحكاـ التجكيد اليامة مع التطبيؽ 

 (1995 ) شحاتة دراسة •

 الطالب لدل المحف فييا يشيع التي التجكيد ميارات عمى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت حيث
 الباحث كاستخدـ ، سعكد الممؾ جامعة التربية بكمية اإلسالمية الدراسات بشعبة المعمميف
 (16) ك تجريبؿؿ (20) منيـ طالبان  (36) الدراسة عينة ككانت كالتجريبي، الكصفي المنيج
 الباحث كاستخدـكاستخدـ الباحث اختباريف أحدىما تحريرم ، كاآلخر شفكم ،  ، لمضبط
 المعمميف الطالب مف العينة نفس عمى البرنامج كطٌبؽ الميارات، تمؾ في المحف يعالج ان برنامج

 إحصائية داللة لو مممكسان  تقدمان  التجريبية العينة أفراد تقدـ الدراسة إليو تكصمت ما أىـ ككاف ،
  .كالشفكم التحريرم لالختباريف البعدم التطبيؽ في الضابطة العينة أفراد عمى
 

 (1994)دراسة موسى ،عبد اهلل  
 أحكاـ بعض لعؿ التربية بكميات العربية المغة طالب لتدريب برنامج إعداد إلي الدراسة ىدفت
 استخدـ كقد ، التجريبية البحث عينة لدم الميارات ىذه تنمية في البرنامج اثر كقياس التجكيد
 مالحظة بطاقة الباحث استخدـ كقد ، البرنامج تطبيؽ في التجريبي المنيج الكصفي الباحث
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 مف طالبا (25) الدراسة عينة كبمغت الكريـ لمقرآف تالكتيـ أثناء في المعمميف لمطالب كأداة
 المجاؿ في. المنيا جامعة التربية بكمية العربية المغة شعبة الرابعة الفرقة طالب مف الجنسيف
 التجريبي كالمنيج الدراسة مكضع البرنامج بناء في منيا االستفادة التجكيد أحكاـ تعرؼ بيدؼ
 استخدـ كقد ، الفركض صحة مف كالتحقيؽ  البرنامجفعالية مدم كقياس البرنامج تطبيؽ في

 الكريـ لمقرآف تالكتيـ أثناء في المعمميف الطالب ألداء مالحظة بطاقة التالية األدكات الباحثاف
 تحصيمي اختيارك ، الكريـ لمقرآف تالكتيـ أثناء في المعمميف الطالب أخطاء لرصد بطاقةك ،

 برنامج الباحث كأعد ، األحكاـ ليذا المعمميف الطالب تحصيمي ليقاس التالكة أحكاـ في
 كجكد الدراسة إليو تكصمت ما أىـ ككاف . التالكة أحكاـ إتقاف عمي المعمميف الطالب لتدريب
 ككانت ، 98%، 54%  بيف األخطاء نسبة تراكحت ، التجكيد أحكاـ إتقاف في كاضح ضعؼ
 داللة ذات فركؽ كجدت ، كالقمرية الشمسية الالـ في قمياأك الساكنة النكف في األخطاء أكثر

  ،التالكة أحكاـ الختبار بالنسبة التجريبية لممجمكعة البعدم كاألداء القبمي األداء بيف إحصائية
 ، ألداءا كتحسيف زيادة التحصيؿ في البرنامج فعالية يؤكد مما الكريـ القرآف لتالكة بالنسبة ككذا
 .كاألداء التحصيؿ فيات البفل عؿ فمبفاؿ تفكؽك
 
 (1987) سالم دراسة •

 ضكء في التربية كميات في اإلسالمية الدينية التربية معمـ إلعداد برنامج بناء إلى ىدفت
، كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،  المعمـ ىذا إلعداد الالزمة النكعية الكفايات
 مف التأكد بعد اإلسالمية الدينية التربية لمعمـ الالزمة بالكفايات قائمة الباحث كاستخدـ
 الباحث استخدـ كقد ، الكفايات ضكء في المقترح البرنامج الباحث استخدـ ككذلؾ سالمتيا،

 البرنامج استخدـ ككذلؾ سالمتيا مف التأكد بعد اإلسالمية التربية لمعمـ الالزمة لمكفايات قائمة
 إلييا تكصمت التي النتائج أىـ كمف اإلسالمية، التربية لمعمـ الالزمة الكفايات ضكء في المقترح
 مقرر كمنيا ، اإلسالمية التربية معمـ إعداد لبرنامج الالزمة الدراسية المقررات  :ىي الدراسة
عجاز ، فآالقر كعمكـ كالتفسير القرآنية كاأللفاظ التجكيد عمـ كيشمؿ ، الكريـ فآالقر عمـ  فآالقر كا 

  . الكريـ
 
 
 
 
 
 



80 

 

: التعقيب 
يتضح مف العرض السابؽ ليذا المحكر أىمية بناء برنامج تدريبي لتحسيف مستكل معممي التربية 

. اإلسالمية لتجكيد القرآف الكريـ 
: كيالحظ مف خالؿ النظر إلى نتائج ىذه الدراسات ما يمي 

اتفقت الدراسات عمى ضركرة بناء برنامج تدريبي لتحسيف الثقافة الدينية اإلسالمية كأحد  -1
 .فركعيا كىك تجكيد القرآف الكريـ 

كدراسة  (1999)كدراسة عكض   (2004)كدراسة مطر  (2006)اتفقت دراسة حماد  -2
في منيج الدراسة  ،ىك استخداـ  (1994)كدراسة مكسى ، عبد اهلل  (1995)شحاتة 

 .المنيج الكصفي التجريبي 
في منيج الدراسة ، كىك استخداـ  (1987)كدراسة سالـ  (2005)اتفقت دراسة فركانو  -3

 . المنيج الكصفي التحميمي 
كدراسة خميؿ  (2004)كدراسة مطر (2005)كدراسة قركانو  (2006)اتفقت دراسة حماد -4

كدراسة مكسى،عبد اهلل  (1995)كدراسة العبد العزيز (1995)كدراسة شحاتة  (1998)
 .بالتخصص بطالب الجامعات  (1994)

 .في منيج الدراسة ، كىك استخداـ المنيج البنائي التجريبي  (2009)تميزت دراسة الرقب  -5
اتفقت الدراسات عمى إثبات فعالية البرنامج التدريبي في إكساب الطالب كالمعمـ ميارات  -6

 .تجكيد القرآف الكريـ تحصيميان كأداءن 
 .بالتخصص لدل طالب الصؼ الحادم عشر  (2009)تميزت دراسة الرقب  -7
يمكف القكؿ بقمة الدراسات في ىذا المحكر ، حيث ينبغي القياـ بأكثر مف دراسة لبناء  -8

 .برامج تدريبية لتنمية كتحسيف مستكل الطالب كالمعمـ لميارات تجكيد القرآف الكريـ 
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التعقيب العام  
 . المنيج الكصفي التحميمي إتباعاتفقت الدراسة الحالية مع معظـ الدراسات السابقة في  -1
اتفقت الدراسة الحالية مع معظـ الدراسات السابقة في التأكيد عمى أثر البرنامج التدريبي لتحسيف  -2

 .لمطالب كالمعمـ األداء كالميارات كالتحصيؿ 
 .اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة بتعمقيا بإتقاف تالكة القرآف الكريـ -3
 يعممكف في ميداف التعميـ فبالتعامؿ مع المعمميف الذم تميزت الدراسة الحالية عف الدراسة السابقة -4

 .بشكؿ مباشر 
تميزت الدراسة الحالية بكضع برنامج تدريبي يخصص لمعممي التربية اإلسالمية الذيف يعممكف في  -5

 .ميداف التعميـ 
  التالكة كناكؿ كاقعت دراسات ت كاضح أف ىناؾ قمة في كجكدمف خالؿ عرض الدراسات السابقة -6

 ، مما جعؿ اتلدراسا  لممزيد مف كأف ىذا المجاؿ يحتاج ،التجكيد لمعممي التربية اإلسالمية
دة لمسنكات الخمس األخيرة حالحاجة ضركرية لمدراسة الحالية في ضكء نتائج االختبارات المك

 .لممرحمة االبتدائية العميا في مادة التربية اإلسالمية 

 الخاصة بالتجكيد ، أما الدراسات األجنبية التي تتصؿ بتعميـ ةىذا فيما يتعمؽ بالدراسات العربي
أحكاـ التجكيد فال يكجد في األدبيات األجنبية ما يسمى بعمـ التجكيد في معناه االصطالحي 

خراجيا مف  ،كالشرعي تقاف الحركؼ كا  نما يكجد بعض الدراسات في كيفية القراءة الجيرية كا   كا 
مخارجيا الصحيحة ، كتنمية ميارات القراءة الجيرية باستخداـ األساليب كالكسائؿ المعينة عمى 

ألخ ...ب ألي كأجيزة تسجيؿ كصكتيات سذلؾ مف حا
: استفادت الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة 

مف معظـ الدراسات السابقة في إعداد االختبارات ، كاإلطار النظرم ، كبناء البرنامج استفدت  -1
جراءات الدراسة ، كتحميؿ كتفسير نتائج الدراسة ، ككذلؾ االستفادة مف المصادر  التدريبي ، كا 

 .كالمراجع التي جاءت في تمؾ الدراسات 
لتجكيد   الميارات الالزمة الكفايات كاستفادت الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة في التعرؼ إلى -2

 .الكريـالقرآف 
كانطالقاى مف ىذه الدراسات ، التحميمي كخطكاتوكإتباع المنيج الكصفي استفادت مف الدراسات السابقة  -3

يماناى بنتائجيا، كتكممة ليا تبرز الدراسة الحالية عمى ساحة الكجكد محاكلة النيكض بمستكل  ، كا 
 .كتحسيف أدائيـ في أحكاـ تجكيد القرآف الكريـ لمصمحة طالبنا معممي التربية اإلسالمية،
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الفصل الرابع 
اسة رإجراءات الد

 منيج الدراسة 
 الدراسة مجتمع 
 عينة الدراسة 
 أدوات الدراسة" 

 صة بأحكام التجويدااختبار قياس الميارات الخ -
 برنامج تدريبي لميارات أحكام التجويد -

 إجراءات تنفيذ الدراسة 
 األساليب اإلحصائية 
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الفصل الرابع 
 الدراسة راءاتإج

يتناكؿ ىذا الفصؿ كصفان مفصالن لإلجراءات التي اتبعيا الباحث في تنفيذ الدراسة يتضمف ذلؾ تعريؼ 
عداد أدكات  منيج الدراسة ، كتصميـ الدراسة ، ككصؼ مجتمع الدراسة ، كتحديد عينة الدراسة ، كا 

الدراسة ، كالتأكد مف صدقيا كثباتيا ، كبياف إجراءات الدراسة ، كاألساليب اإلحصائية التي استخدمت 
  .في معالجة النتائج ، كفيما يمي كصفان ليذه اإلجراءات

: منيج الدراسة 
تدريبي في تنمية الميارات اؿبرنامج  اؿاستخدـ الباحث المنيج التجريبي كذلؾ مف أجؿ التعرؼ عمى أثر

. الخاصة بأحكاـ التجكيد لدل معممي التربية اإلسالمية في محافظة خاف يكنس
تغير عمدم كمضبكط لمشركط المحددة لحدث ما ، مع مالحظة :" ؼ المنيج التجريبي بأنو رٌ كيع

( 360 ،2000: ممحـ )". التغيرات الكاقعة في ذات الحدث كتفسيرىا 
  يدرس ظاىرة حالية مع إدخاؿ تغيرات فيالذمالمنيج : " بأنو  (83، 2002،األغا كاألستاذ )كيعٌرفو 

". أحد العكامؿ أك أكثر ، كرصد نتائج ىذا التغير 
 : تصميم الدراسة 

 ثـ نفذ البرنامج التدريبي  ،استخدـ الباحث التصميـ التجريبي لمجمكعة كاحدة كطبؽ عمييا االختبار القبمي
 كبعد ذلؾ طبؽ االختبار البعدم عمى نفس المجمكعة ، كقد استخدـ الباحث  ،عمى ىذه المجمكعة
 .  المجمكعة ألنو أكثر مناسبة مع مثؿ ىذه العينة مف الدراسةىذهالتصميـ التجريبي ؿ

 
 
 

: مجتمع الدراسة 
تككف مجتمع الدراسة مف جميع معممي التربية اإلسالمية في المدارس التابعة لككالة الغكث 

الذيف يعممكف الصفيف الخامس  معممان كمعممة (120)الدكلية في قطاع غزة ، كالبالغ عددىـ 
.  كالسادس األساسي 

: عينة الدراسة 
لغ عددىـ ا مف معممي التربية اإلسالمية بمحافظة خاف يكنس كالبقصديو كمية ةفمعتـ اختيار 

كتـ اختيارىـ عمى أساس أنيـ معمميف متخصصيف كغير متخصصيف في تدريس   ، معممان 20
.  التربية اإلسالمية 

 االختبار البعدم التدريػػػػب القبمي االختبار
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 :أدوات ومواد الدراسة 
: أدوات الدراسة : أواًل 

 كىذه األدكات ىي. ىذا الجزء األدكات المستخدمة مف حيث كيفية إعدادىا ، كضبطيا  يعرض
  . المراد دراستيا من أحكام التجويد لمياراتقائمة با: األداة األولى  

لما كاف ىدؼ ىذه الدراسة الكقكؼ عمى مدل فاعمية برنامج تدريبي لمعممي التربية اإلسالمية 
إلكسابيـ بعض ميارات تجكيد القرآف الكريـ بمحافظات غزة ، تطمب ذلؾ إعداد قائمة تضـ تمؾ 

ما فاعمية : " الميارات ، كىك ما ينص عميو السؤاؿ األكؿ الرئيس مف أسئمة ىذه الدراسة ، كنصو 
برنامج تدريبي لمعممي التربية اإلسالمية إلكسابيـ بعض ميارات تجكيد القرآف الكريـ في محافظات 

 :، كقد تـ إعداد القائمة كفقان لمخطكات اآلتية " غزة ؟ 

: اليدف من القائمة  (1
كاف اليدؼ مف إعداد القائمة تحديد الميارات المنكم دراستيا كالخاصة بأحكاـ التجكيد كالتي تيدؼ 

. إلى رفع كفاية معممي التربية اإلسالمية في أحكاـ التجكيد 
: مصادر بناء القائمة  (2

: تـ بناء قائمة الميارات الخاصة بأحكاـ التجكيد مف خالؿ المصادر التالية 
 .الدراسات كاألبحاث السابقة التي أجريت في مكضكع أحكاـ التجكيد  -
 المراجع كالكتب المختمفة في طرائؽ تدريس أحكاـ التجكيد  -
 .آراء بعض الخبراء كالمختصيف في التربية اإلسالمية -
 :الصورة األولية لمقائمة  (3

تعبر الصكرة األكلية لمقائمة عف جميع ميارات التالكة كالتجكيد الكاردة في كتابي الصفيف الخامس 
كالسادس األساسي كىي بذلؾ تعتبر الصكرة النيائية لمقائمة ، كتككنت القائمة مف ست ميارات رئيسة 

 :كعدد مف الميارات الجزئية كالتالي 
 

 :أحكاـ النكف الساكنة كالتنكيف ، كتشمؿ عمى األحكاـ الجزئية التالية  -1
 اإلظيار الحمقي 
 اإلدغاـ 
  اإلقالب 
  اإلخفاء الحقيقي. 
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 :أحكاـ الميـ الساكنة ، كتشمؿ عمى األحكاـ الجزئية التالية  -2
  اإلخفاء الشفكم 
  (الشفكم)إدغاـ المتماثميف الصغير 
 اإلظيار الشفكم. 

 :حكـ النكف كالميـ المشددتيف ، كتشمؿ عمى األحكاـ الجزئية التالية  -3
 حكـ النكف المشددة 
 حكـ الميـ المشددة. 

 :أحكاـ الكقؼ ، كتشمؿ عمى األحكاـ الجزئية التالية  -4
  حكـ الكقؼ الالـز 
 حكـ الكقؼ الجائز 
  حكـ الكقؼ الممنكع. 

 :حكـ القمقمة ، كتشمؿ عمى األحكاـ الجزئية التالية  -5
 حكـ القمقمة الصغرل 
 حكـ القمقة الكبرل. 

 :حكـ النكف كالميـ المشددتيف ، كتشمؿ عمى األحكاـ الجزئية التالية  -6
 حكـ النكف المشددة 
 حكـ الميـ المشددة. 

 :ضبط القائمة  (4
قائمة الميارات التي أعدىا الباحث ىي جميع ميارات التالكة كالتجكيد التي يحتكييا كتابي الصفيف 

الخامس كالسادس األساسي في كتاب التالكة كالتجكيد ، كقد قاـ الباحث بعرض القائمة عمى مجمكعة 
مف المحكميف المتخصصيف في التربية اإلسالمية كأحكاـ التالكة كالتجكيد ، كقد أخذ الباحث بآراء 

 ( .1)ممحؽ رقـ  المحكميف الكاردة أسماؤىـ في
 : ثبات القائمة باستخدام معادلة ىولستي  :  (5

قاـ الباحث بالتأكد مف ثبات القائمة مف خالؿ ثبات التحميؿ عبر األفراد ، حيث قاـ الباحث بإعداد  
القائمة بنفسو كباالستعانة بزميؿ آخر ، كقد قاـ بحساب معامؿ االتفاؽ بيف النتائج التي حصؿ عمييا 

 :الباحث مع زميمو ، كذلؾ بحساب معامؿ االتفاؽ كفقان لممعادلة التالية 
 =             معامل االتفاق 

  (226 : 2008طعيمة ،  )وماط االختالف                           + وماط االتفاق 
 

 نقاط االتفاق
 ×  100 
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  (4 ، 1 )جدول رقم 
 .نقاط االتفاق واالختالف في قائمة ميارات أحكام التجويد 

 معامل االتفاق نقاط االختالف+ نقاط االتفاق  نقاط االختالف نقاط االتفاق الميارة
  0.80 5 1 4 النون الساكنة والتنوين

 0.75 4 1 3 الميم الساكنة
 0.100 2 0 2 التفخيم والترقيق
  0.75 4 1 3 أحكام الوقف

  0.100 2 0 2 القمقمة
 0.100 2 0 2 النون والميم المشددتين

 0.84 19 3 16 المجموع
، كىذه معامالت  %  100إلى  % 75أف معامالت االتفاؽ تراكحت بيف   ( 4 ، 1 )يبيف جدكؿ 

جيدة كيطمؽ عمى ىذا النكع مف الثبات ، باالتساؽ عبر األفراد ، كىك اتفاؽ المحمؿ مع زميؿ لو عند 
عداد القائمة مما يؤكد ثبات القائمة   . تطبيؽ إجراءات عممية التحميؿ كا 

  اختبار ميارات التجويد: األداة الثانية 
لما كانت ىذه الدراسة تيدؼ إلى إكساب معممي التربية اإلسالمية بعض ميارات تجكيد القرآف الكريـ 

في محافظات غزة ، كالكقكؼ عمى مستكل األداء المعرفي ليـ ، تطمب ذلؾ إعداد اختبار لألداء 
 : المعرفي ليـ ، كقد تـ إعداد االختبار كفقان لمخطكات اآلتية 

 :اليدف من االختبار  (1

 : استخدـ الباحث اختباران لممفاىيـ العممية ألحكاـ التالكة كالتجكيد في ىذه الدراسة مف أجؿ 
قياس مدل اكتساب معممي التربية اإلسالمية المفاىيـ العممية ألحكاـ التالكة المنكم دراستيا في  -

 . البرنامج التدريبي 
 .الكشؼ عف فاعمية البرنامج التدريبي في تنمية المفاىيـ العممية ، كالقدرة عمى االحتفاظ بيا  -

 قاـ الباحث باالطالع عمى مجمكعة مف الدراسات التي تضمنت أدكات مشابية كلبناء أدكات الدراسة
السيما قائمة بالميارات الخاصة بأحكاـ التجكيد ، كاختبار قياس ميارات أحكاـ التجكيد ؛ بغية 

االستفادة منيا في خطكات اإلعداد ، ككاف اليدؼ مف كراء اطالع الباحث عمى القكائـ المتضمنة في 
ىك االستفادة  مف _ لى الرغـ مف تشابييا حينا كاختالفيا في بعض األحياف ع_ الدراسات السابقة 

 .ء القكائـ كطريقة عرضيااالخطكات كاإلجراءات التي سارت بيا عممية بف
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 اليدؼ مف إعدادىا ، كالمصادر التي تـ سعمى أساكباالستفادة مما سبؽ ، فقد تـ عرض كؿ أداة 
 عمييا كالصكرة المبدئية ليا ، كاإلجراءات التي اتبعت في تعديميا حتى كصمت إلى صكرتيا االعتماد
. النيائية 

 :االختبارمصادر بناء  (2

:  مجمكعة مف المصادر منيا لاالختبار عؿتـ االعتماد في بناء 
 .كتب طرائؽ تدريس التربية اإلسالمية  -
 .الدراسات كاألبحاث السابقة  -
 .آراء الخبراء كالمختصيف في مجاؿ أحكاـ التجكيد -

كقد اطمع الباحث عمى بعض االختبارات التي تقيس ميارات التجكيد مما تضمنتو األبحاث كالدراسات 
( 2005: العتيبي )كدراسة  (2005: فركانة ) كدراسة  ( 2009: الرقب )دراسة : السابقة ، كمنيا 

 ( 2004: مطر  )كدراسة 
 :جدول المواصفات  (3

قاـ الباحث بتحميؿ كتابي الصفيف الخامس كالسادس األساسي في مادة التالكة كالتجكيد لتحديد عدد 
أسئمة االختبار ، كتكزيعيا عمى المجاالت ، ككذا عدد األىداؼ كاف البد مف عمؿ جدكؿ المكاصفات 

 ( .4 : 2)، كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ 
 يكضح جدكؿ مكاصفات لالختبار التحصيمي ( 4 : 2 )جدكؿ رقـ 

الكزف  المحتكل
 النسبي

 

  مستكيات األىداؼ
مجمكع 
 األسئمة

 التطبيؽ الفيـ التذكر
0.22 0.04 0.74 

أحكاـ النكف 
 الساكنة كالتنكيف

  0.68   5 0 29 34 

أحكاـ الميـ 
 الساكنة

  0.12    0 2 4 6 

أحكاـ تفخيـ 
كترقيؽ الالـ في 

 لفظ الجاللة

  0.4   2 0 0 2 

 3 0 0 3 0.6 أحكاـ الكقؼ
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 2 2 0 0 0.4 أحكاـ القمقمة
أحكاـ الميـ 

كالنكف 
 المشددتيف

  0.6    1 0 2 3 

 50 37 2 11 0.100 المجمكع
ميارة معرفية ، مكزعة عمى  ( 50) أف عدد الميارات المعرفية  ( 4 : 2)يالحظ مف الجدكؿ رقـ 

 .محتكيات االختبار التحصيمي 
 

 .يوضح مواصفات اختبار ميارات التجويد لمصف الخامس والسادس األساسي (4:3)جدول رقم 

 م
 الميارات

عدد 
الميارات 
 المقيسة

 رقم المفردات التي تمثميا
عدد 

 األسئمة

الوزن 
النسبي 
 لؤلسئمة

الدرجة 
المخصصة 

 لو

أحكاـ النكف  1
 الساكنة كالتنكيف

 
6 

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-
12-13-14-15-16-17-18-19-
20-21-22-23-24-25-26-27-
28-29-30-31-32-33-34 

34 68% 34 

أحكاـ الميـ  2
 الساكنة

 
3 35-36-37-38-39-40 

6 12% 6 

حكـ تفخيـ كترقيؽ  3
الالـ في لفظ 

 الجاللة

2 

49-50 

2 4% 2 

 3 %6 3 43-42-41 3 أحكاـ الكقؼ 4

 2 %4 2 45-44 2 أحكاـ القمقمة 5

أحكاـ الميـ كالنكف  6
 المشددتيف

2 

46-47-48 

3 6% 3 

 50 %100 50 50 25 المجمػػػكع

 .كصفان لمفردات اختبار التالكة كالتجكيد (4:3)يالحظ مف الجدكؿ رقـ 
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 : محتوى االختبار  (4
قاـ الباحث بإعداد اختبار ميارات التالكة كالتجكيد ، كذلؾ لمعرفة ميارات التالكة كالتجكيد المراد  -

 .قياسيا في دركس التالكة لمصفيف الخامس كالسادس األساسي 
فقرة مف نكع األسئمة المكضكعية ، كىذا النكع مف األسئمة يتميز  ( 50 )يتككف االختبار مف  -

بارتفاع معدؿ الصدؽ كالثبات ليا ، باإلضافة إلى تمتعيا بدرجة عالية مف المكضكعية ، كبذلؾ 
 .(3)أصبح االختبار في صكرتو النيائية صالحان لمتطبيؽ عمى عينة الدراسة كما في ممحؽ رقـ 

: صياغة أسئمة االختبار  (5
عمد الباحث قبؿ البدء في صياغة أسئمة االختبار إلى دراسة كفحص عدد مف االختبارات في ىذا  -

، كقد اعتمدت كثير مف الدراسات عمى اء االختبار فالمجاؿ تمؾ التي سبؽ ذكرىا في مصادر ب
الرقب )نكعيف مف األسئمة ىما ، األسئمة المقالية كاألسئمة المكضكعية ، كمف ىذه الدراسات دراسة 

: مطر ) ، كدراسة  (2005: العتيبي )، كدراسة  (2005: فركانة ) ، كدراسة  ( 2009: 
2004. ) 

 كباالستفادة مما سبؽ ، فقد اعتمد الباحث األسئمة المكضكعية مف نكع االختيار مف متعدد ، كىي 
سؤاالن ، كقد قسـ االختبار إلى ستة أبعاد  (50)تتمثؿ بصدقيا كثباتيا كمكضكعيتيا ، ككاف عددىا 

فقرة ، كالبعد الثاني يشمؿ أحكاـ  (34)البعد األكؿ يشمؿ أحكاـ النكف الساكنة كالتنكيف كيتضمف : 
فقرات ،  (3)فقرات ، كالبعد الثالث يشمؿ أحكاـ الكقؼ كيتضمف  (6)الميـ الساكنة كيتضمف 

كالبعد الرابع يشمؿ أحكاـ القمقمة كأنكاعيا كيتضمف فقرتيف ، كالبعد الخامس يشمؿ النكف كالميـ 
فقرات ، كالبعد السادس يشمؿ أحكاـ تفخيـ كترقيؽ الالـ في لفظ الجاللة  (3)المشددتيف كيتضمف 

 .كيتضمف فقرتيف  (اهلل)
: كتابة تعميمات االختبار  (6

لكؿ اختبار تعميمات تساعد المفحكصيف عمى إجابة أسئمتو، كتميد الظركؼ ليـ ليككنكا مستعديف 
لممكقؼ االختبارم القائـ ، كتعد تعميمات االختبار ذات أىمية كبيرة في تحقيؽ نتائج أفضؿ إذا كانت 

مصاغة بطريقة كاضحة كبسيطة ، كتشير إلى اليدؼ  مباشرة ، حيث إف نتائج االختبارات تتأثر بمدل 
( 103 ،2000: نشكاف). الدقة التي تصاغ بيا التعميمات المصاحبة لو 

 الباحث بكتابة تعميمات االختبار عمى صفحة مستقمة ، كأكضح فييا لممفحكصيف أف ىذا ـكلقد قا
 المعرفي االختبار يقيس مدل تكافر بعض الميارات الخاصة بأحكاـ التجكيد لدييـ ، كمدل مستكاىـ

 . نكع كاحد مف األسئمة كىي أسئمة مكضكعية مف نكع االختيار المتعدد ، كأنو مككف مف  فييا
.  مف صياغة أسئمة االختبار ، ككتابة تعميماتو ، أصبح جاىزان في صكرتو األكلية االنتياءكبعد 
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 : ضبط  االختبار  (7
بعد االنتياء مف إعداد االختبار في صكرتو األكلية، كصياغة تعميماتو تـ عرضو عمى مجمكعة مف 
السادة المحكميف المتخصصيف في مجاؿ المناىج كطرؽ تدريس التربية اإلسالمية كأحكاـ التجكيد 

 : لمعرفة رأييـ فيما يمي 
 .مدل مناسبة أسئمة االختبار لمستكل معممي التربية اإلسالمية -
 .مدل كضكح صياغة أسئمة االختبار -

 .إجراء التعديالت المناسبة بالحذؼ أك اإلضافة أك التعديؿ  -

 .تمثيؿ كؿ سؤاؿ مف أسئمة االختبار لمميارة المراد قياسيا  -

 مدل مناسبة األسئمة لما كضعت لقياسو، كمدل ارتباطيا بالميارات التي تـ تحديدىا،       - 

      كقد اتفؽ أغمب المحكميف عمى مناسبة أسئمة االختبار لمستكل معممي التربية اإلسالمية ، كلما 
 .كضعت لقياسو 

  كتـ إجراء التعديالت التي أشار إلييا السادة المحكمكف، فجاء االختبار في صكرتو النيائية مشتمالن 
 ( .3) ممحؽ رقـ سؤاالن  (50)عمى
 
 :الصورة األولية لالختبار  (8

في  ضكء ما سبؽ تـ إعداد االختبار لقياس المعرفة العممية لميارات التالكة كالتجكيد في صكرتو 
فقرة ، كبعد كتابة فقرات االختبار تـ عرضيا عمى مجمكعة مف  (50)األكلية ، حيث اشتمؿ عمى 

 :المحكميف ، كذلؾ الستطالع آرائيـ حكؿ 
 .تمثيؿ فقرات االختبار لألىداؼ المراد قياسيا  -
 .تغطية فقرات االختبار لميارات التالكة كالتجكيد  -
 ..صحة فقرات االختبار لغكيان كعمميان  -
 .دقة صياغة اإلبداؿ لكؿ فقرة مف فقرات االختبار  -

كقد أبدل محكمكف بعض المالحظات كاآلراء التي تـ اآلخذ بيا مف قبؿ الباحث عند إعداد 
 (2)ممحؽ رقـ . االختبار بصكرتو النيائية 

( 50)تضمف االختبار في صكرتو األكلية قسمان كاحدان مف األسئمة كىك األسئمة المكضكعية ، كىي  
ممحؽ رقـ . سؤاالن مف نكع االختيار مف متعدد ، كالتي تقيس الميارات المتعددة التي تناكلتيا الدراسة 

(3. ) 
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 : التطبيق المبدئي لالختبار  (9
معممان  (15)بعد إعداد االختبار بصكرتو األكلية طبؽ الباحث االختبار عمى عينة استطالعية قكاميا 

لالجئيف بمحافظة خاف يكنس كذلؾ في يـك  (ب ػػ د )مف معممي مدرسة ذككر خاف يكنس االبتدائية 
 : ـ ، ككاف ىدؼ االختبار 13/10/2011الخميس المكافؽ 

 التعرؼ إلى مدل صالحية تعميمات االختبار ككضكحيا - أ
 .تحديد الزمف المناسب لإلجابة عف أسئمة االختبار  - ب
 . حساب معامؿ السيكلة كالصعكبة كتباينيا لمفردات االختبار  - ت
 . حساب معامؿ التمييز لمفردات االختبار  - ث
 .حساب صدؽ االختبار كثباتو  - ج

كبعد تطبيؽ االختبار مبدئيان كجد أف تعميمات االختبار كاضحة ، كأسئمتو كذلؾ ، فمـ تكف 
 :-ىناؾ شككل مف المعمميف حكليا ، كفيما يمي تكضيح ذلؾ 

  حساب زمن االختبار  : 

 :     تـ حساب زمف االختبار مف خالؿ المعادلة اآلتية 
 زمف إجابة المعمميف الخمسة األكاخر+ زمف إجابة المعمميف الخمسة األكائؿ = زمف االختبار 

                                                10 
 

 .دقيقة  (60)كتبيف أف الزمف الالـز لإلجابة عف االختبار ىك ستكف 
 

  حساب معامل السيولة: 
تدؿ الصعكبة عمى نسبة عدد الناجحيف في السؤاؿ إلى العدد الكمى لممتعمميف، كالذيف أجابكا 

 : عف ىذا السؤاؿ، كيمكف حساب مؤشر الصعكبة كفقان لممعادلة التالية 
                          مج ص

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ =    معامؿ السيكلة 
                             ف

 .عدد المتعمميف، الذيف أجابكا إجابة صحيحة= ص : حيث 
  ( 168ص  : 2003شحاتة كالنجار ،   )مجمكع عدد المتعمميف الذيف أجابكا عف السؤاؿ =  ف 

كيتكقؼ تحديد معامؿ السيكلة ألسئمة االختبار عمى طبيعة االختبار، كاليدؼ منو، كيبيف 
 . معامالت الصعكبة كالسيكلة ألسئمة اختبار ميارات التجكيد  (4:4)الجدكؿ رقـ 
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 .معامالت السيولة ألسئمة اختبار التجويد  (4:4)جدول 
رقم 

 السؤال
معامالت 
 السيولة

معامالت  رقم السؤال
 السيولة

معامالت  رقم السؤال
 السيولة

1 68 ,0 18 60 ,0 35 34 ,0 

2 66 ,0 19 20 ,0 36 70 ,0 

3 56 ,0 20 24 ,0 37 24 ,0 

4 25 ,0 21 28 ,0 38 50 ,0 

5 40 ,0 22 35 ,0 39 43 ,0 

6 65 ,0 23 35 ,0 40 50 ,0 

7 41 ,0 24 34 ,0 41 25 ,0 

8 25 ,0 25 30 ,0 42 40 ,0 

9 38 ,0 26 31 ,0 43 70 ,0 

10 30 ,0 27 47 ,0 44 30 ,0 

11 70 ,0 28 40 ,0 45 25 ,0 

12 55 ,0 29 25 ,0 46 40 ,0 

13 47 ,0 30 70 ,0 47 42 ,0 

14 67 ,0 31 57 ,0 48 66 ,0 

15 24 ,0 32 24 ,0 49 50 ,0 

16 50 ,0 33 22 ,0 50 24 ,0 

17 70 ,0 34 50 ,0   

 
 8-0, 2)أف معامالت السيكلة ألسئمة االختبار تنحصر ما بيف  (4:4) كيتضح مف الجدكؿ 

 .، كىي تعتبر معامالت سيكلة مقبكلة، كبيذا يصبح االختبار صالحان لمتطبيؽ دكف حذؼ أسئمة(0,
  حساب معامل التمييز: 

"    كىك مف الخصائص الميمة التي ينبغي أف تتكفر في االختبارات، كيشير معامؿ التمييز إلى 
 (. 277: 2002عالـ،  )"مدل إمكانية قياس الفركؽ الفردية بكاسطة مفردات االختبار

كيمثؿ قدرة السؤاؿ عمى التفريؽ بيف أصحاب اإلجابات الصحيحة في الفئة العميا كبيف 
أصحاب اإلجابات الصحيحة في الفئة الدنيا مف نفس العينة، كلحساب معامؿ التمييز تـ ترتيب 

مف أعمى الدرجات  (%27 )درجات المعمميف ترتيبان تنازليان، كتـ تحديد عدد التالميذ الذيف يمثمكف 
 (. الفئة الدنيا ) مف أقؿ الدرجات  ( %27 )، كعدد التالميذ الذيف يمثمكف (الفئة العميا )

كيحسب معامؿ التميز بحساب النسبة المئكية لمناجحيف مف الفئة الدنيا مف النسبة المئكية 
لمناجحيف لمفئة العميا، كالنسبة المئكية ىي عدد اإلجابات الصحيحة مف الفئة مقسكمان عمى عدد أفراد 

 . ىذه الفئة
 النسبة المئكية لمناجحيف مف الفئة الدنيا أك –النسبة المئكية لمناجحيف مف الفئة العميا = معامؿ التميز 
 = معامؿ التمييز 

 عدد اإلجابات الصحيحة مف الفئة العميا          عدد اإلجابات الصحيحة مف الفئة الدنيا
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ_     ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    

       عدد أفراد الفئة العميا                                 عدد أفراد الفئة الدنيا
 (170: 1998الزيكد كعمياف ،  )
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 معامالت التمييز ألسئمة االختبار (4:5)كيبيف الجدكؿ التالي رقـ 
 معامالت التمييز ألسئمة اختبار ميارات التجويد (4:5)جدول 

رقم  معامل التمييز رقم السؤال
 السؤال

رقم  معامل التمييز رقم السؤال معامل التمييز
 السؤال

 معامل التمييز

1 32 ,0 14 68 ,0 27 65 ,0 40 31 ,0 

2 74 ,0 15 51 ,0 28 35 ,0 41 62 ,0 

3 44 ,0 16 68 ,0 29 34 ,0 42 44 ,0 

4 73 ,0 17 65 ,0 30 32 ,0 43 46 ,0 

5 35 ,0 18 52 ,0 31 73 ,0 44 52 ,0 

6 36 ,0 19 43 ,0 32 69,0 45 78 ,0 

7 57 ,0 20 82 ,0 33 57 ,0 46 55 ,0 

8 83 ,0 21 44 ,0 34 32 ,0 47 53 ,0 

9 70 ,0 22 53 ,0 35 43 ,0 48 50 ,0 

10 34 ,0 23 40 ,0 36 54 ,0 49 63 ,0 

11 35 ,0 24 47 ,0 37 70 ,0 50 34,0 

12 61 ,0 25 35 ,0 38 49 ,0   

13 80 ,0 26 50 ,0 39 50 ,0   

، كحيث إف  (0, 83- 0, 31)أف معامالت التمييز قد تراكحت بيف  (4:5)يتضح مف الجدكؿ رقـ 
 . فإنيا تعتبر معامالت تمييز مقبكلة  (0, 3 )ىذه المعامالت أكبر مف 

: صدق االختبار (10

قطامي كآخركف  )" مختمفان  أف يقيس االختبار ما كضع لقياسو ، كليس شيئان آخر" صدؽ االختبار ىك 
مدل تحقيؽ االختبار لمغرض الذم : " بأنو  (193، 2002)، كما كيعرفو عكدة  (144  ،1995: 

 :، كقاـ الباحث بالتأكد مف صدؽ فقرات االختبار بطريقتيف " أعٌد لو 
 :صدق المحكمين  -1

ة التدريسية في كمية ئأعضاء الييمف عرض الباحث االختبار عمى مجمكعة مف المحكميف كقد تـ 
التربية في الجامعة اإلسالمية ، كجامعة األقصى ، كككالة الغكث مختصيف في طرائؽ التدريس 

: لمادة التربية اإلسالمية ، كطمب منيـ إبداء الرأم في النقاط التالية 
 .صالحية األسئمة لقياس الميارات المستيدفة  -
  .التعرؼ إلى مدل كضكح أسئمة االختبار -
 .اقتراح أم تعديالت أك إضافات ضركرية -

بإجراء ما يمـز مف حذؼ كتعديؿ في ضكء  كقد استجاب الباحث آلراء السادة المحكميف كقاـ
لنيائية ليتـ  امقترحاتيـ بعد تسجيميا في نمكذج تـ إعداده ، كبذلؾ خرج االختبار في صكرتو

  ( .3 ) ممحؽ رقـ  .عينة الدراسةتطبيقو عمى 
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                 :صدق االتساق الداخمي لبنود االختبار  -2

 ( 15 ) استطالعية مف االتساؽ الداخمي لفقرات االختبار عمى عينة جرل التحقؽ مف صدؽ 
، مف خارج عينة الدراسة  لالجئيف (ب ػػػ د ) مدرسة خاف يكنس االبتدائية مف معممي،  ان معمـ

   .كذلؾ بحساب معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة كالدرجة الكمية لالختبار
  صدق االتساق الداخمي لفقرات اختبار أحكام التجويد: 

لحساب االتساؽ الداخمي قاـ الباحث بإيجاد معامؿ ارتباط بيف كؿ فقرة كالدرجة الكمية لمجاليا لتمؾ 
يبيف معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات االختبار كالدرجة  (4: 5 )جدكؿ رقـ الفقرة ، ك

الكمية لفقراتو كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكل داللة 
( 0.05) الجدكلية عند مستكل داللة  r المحسكبة أكبر مف قيمة  rحيث أف قيمة  ( 0.05) 

، كما أف قيمة مستكل الداللة لكؿ فقرات مف   (0.273 )   كالتي تساكم " 13" كدرجة حرية 
. كبذلؾ تعٌد فقرات االختبار صادقة لما كضعت لقياسو  (0.05) 

معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات االختبار الفرعية والدرجة الكمية  (4:6 )جدول رقم 
الساكنة والتنوين   النونجاللم

 والتنوين الساكنة النون

 الداللة مستوى االرتباط معامل مسمسل

1 0.453** 0.01 

2 0.874** 0.01 

3 0.604** 0.01 

4 0.631** 0.01 

5 0.392** 0.05 

6 0.722** 0.01 

7 0.781** 0.01 

8 0.794** 0.01 

9 0.691** 0.01 

10 0.795** 0.01 

11 0.891** 0.01 

12 0.593** 0.01 

13 0.741** 0.01 

14 0.722** 0.01 
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15 0.453** 0.01 

16 0.874** 0.01 

17 0.904** 0.01 

18 0.358** 0.05 

19 0.727** 0.01 

20 0.766** 0.01 

21 0.565** 0.01 

22 0.592** 0.01 

23 0.689** 0.01 

24 0.663** 0.01 

25 0.791** 0.01 

26 0.872** 0.01 

27 0.805** 0.01 

28 0.773** 0.01 

29 0.821** 0.01 

30 0.676** 0.01 

31 0.764** 0.01 

32 0.872** 0.01 

33 0.853** 0.01 

34 0.879** 0.01 

 
 

  معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات االختبار الفرعية والدرجة الكمية  (4:7)جدول رقم
 الميم الساكنة جاللم
 الساكنة الميم ميارة

 الداللة مستوى االرتباط معامل مسمسل

1 0.746** 0.01 

2 0.563** 0.01 

3 0.861** 0.01 

4 0.794** 0.01 
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5 0.566** 0.01 

6 0.763** 0.01 

 
 

معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات االختبار الفرعية والدرجة  (4 :8 )جدول رقم 
 (اهلل  ) في لفظ الجاللة  تفخيم وترقيق الالمجالالكمية لم

 الالم وترقيق تفخيم ميارة

 الداللة مستوى االرتباط معامل مسمسل

1 0.823** 0.01 

2 0.765** 0.01 

 
 جالمعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات االختبار الفرعية والدرجة الكمية لم (4 :9)جدول رقم 

أحكام الوقف 
 الوقف أحكام ميارة

 الداللة مستوى االرتباط معامل مسمسل

1 0.583** 0.01 

2 0.441** 0.01 

3 0.860** 0.01 

 
 

( 4:10 )جدول رقم 
ة ل القمقجالمعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات االختبار الفرعية والدرجة الكمية لم

 
 القمقمة أحكام ميارة

 الداللة مستوى االرتباط معامل مسمسل

1 0.991** 0.01 

2 0.894** 0.01 
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( 4:11)جدول رقم 
 النون والميم جالمعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات االختبار الفرعية والدرجة الكمية لم

المشددتين 
 المشددتين والنون الميم ميارة

 الداللة مستوى االرتباط معامل مسمسل

1 0.421** 0.01 

2 0.352** 0.05 

3 0.422** 0.01 

 
إضافة إلى ذلؾ قاـ الباحث بإيجاد معامؿ االرتباط بيف درجة المعمميف عمى كؿ ميارة مف ميارات 

 .يكضح ذلؾ  ( 4 : 12)االختبار بالدرجة الكمية لالختبار كجدكؿ رقـ 
 

( 4 :12 )جدول رقم 
 معامل االرتباط بين كل ميارة من ميارات االختبار عن الدرجة الكمية لالختبار

 الداللة مستوى االرتباط معامل ميارةال مسمسل

 0.01 **0.972 كالتنكيف الساكنة النكف 1

 0.01 **0.923 الساكنة الميـ 2

 0.01 **0.713 الالـ كترقيؽ تفخيـ 3

 0.01 **0.593 الكقؼ أحكاـ 4

 0.01 **0.813 القمقة 5

 0.01 **0.732 المشددتيف كالنكف كالميـ 6

 
: ثبات االختبار
  ( .345 : 2002)عكدة " . ىك دقة القياس : "يعرؼ بأنو 

مدل االتساؽ في عالمة المفحكص كمما تكررت مرات التطبيؽ في نفس : " يعٌرؼ ثبات االختبار بأنو 
(. 144 ،1995:قطامي كآخركف)" . الظركؼ 
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 :تيف ىما كقد أجرل الباحث خطكات الثبات عمى العينة االستطالعية نفسيا بطريؽ
 

 طريقة التجزئة النصفية: 

 بيف معدؿ بنكد االختبار الفردية كمعدؿ بنكد االختبار الزكجية لكؿ بيرسكفتـ إيجاد معامؿ ارتباط 
بيرسكف  االختبار ، كقد تـ تصحيح معامالت االرتباط باستخداـ معامؿ ارتباط جاالت مف ـجاؿـ

:  لمتصحيح حسب المعادلة التالية 
 

                                                 .ر2    = الثباتؿ معاـ
ر                                                                       + 1                    

أف ىناؾ  (4:12)كقد بيف جدكؿ رقـ  عمى نصؼ االختبار  معامؿ االرتباط  (ر) حيث أف 
 ( .                                                            0.8417 ك 0.7950 )معامؿ ثبات كبير نسبيان لبنكد االختبار كقد تراكحت بيف 

تبيف ىذه الطريقة أٌف الباحث تمكف مف تطبيؽ االختبار كمو في كقت كاحد لتككف ظركؼ االختبار 
. مكحدة تمامان 

 
( 4 :13)جدول رقم 

 (طريقة التجزئة النصفية )معامل الثبات 
مستوى المعنوية معامل الثبات معامل االرتباط البعد مسمسل 

 0.000 0.8133 0.6854النكف الساكنة كالتنكيف  1
 0.000 0.7650 0.64982الميـ الساكنة  2
 0.000 0.8233 0.6954تفخيـ كترقيؽ الالـ  3
 0.000 0.7950 0.65982أحكاـ الكقؼ  4
 0.000 0.8233 0.6998ة ؿالقمؽ 5
 0.000 0.8282 0.7069كالميـ كالنكف المشددتيف  6
 

،كبعد تعديمو  ( 0.846 )= كبعد تطبيؽ المعادلة السابقة كاف معامؿ الثبات الكمي لالختبار ىك 
، كىذا يدؿ عمى أف االختبار يتمتع  ( 0.841 )= باستخداـ معادلة سبيرماف براكف كاف معامؿ الثبات 

 .بدرجة عالية مف الثبات 
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  طريقة ألفا كرونباخ 
استخدم الباحث طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات فقرات االختبار كطريقة ثانية لقياس الثبات ، 

 أن معامالت الثبات مرتفعة ألبعاد االختبار، وقد تراوحت بين (4:14) ويبين جدول رقم 
  ( .0.8207)وبمغت قيمة معامل الثبات الكمي لجميع الفقرات  (0.8821 و 0.7657)

( 4:14 )جدول رقم 
( ألفا كرونباخطريقة  )معامل الثبات 

ألفا كرونباخ معامل  عدد الفقراتالبعد مسمسل 
 لمثبات

 0.8045 34النكف الساكنة كالتنكيف  1
 0.8345 6الميـ الساكنة  2
 0.7657 2تفخيـ كترقيؽ الالـ  3
 0.8812 3أحكاـ الكقؼ  4
 0.8250 2ة ؿالقمؽ 5
 0.8134 3كالميـ كالنكف المشددتيف  6

 0.8207 50 جميع الفقرات
، كىذا يدؿ عمى أف االختبار  ( 0.8207 )يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معامؿ الثبات الكمي 

 .بتمتع بدرجة عالية مف الثبات تطمئف الباحث إلى تطبيقو عمى عينة الدراسة 
  تصحيح االختبار: 

 . لإلجابة الخاطئة (0)اعتمد الباحث تصحيح االختبار بحساب درجة لإلجابة الصحيحة ككضع 
 

 مواد الدراسة: ثانيًا 

 البرنامج التدريبي:  
إف مف خالؿ عممي كمعمـ لمتربية اإلسالمية لمصفيف الخامس كالسادس األساسي الحظت أف ىناؾ 

في مستكل األداء المعرفي ألحكاـ تجكيد القرآف الكريـ لدل معممي التربية اإلسالمية في انخفاضان 
 كخاصة اإلسالميةمحافظات غزة ، كالتي أكدت نتائج ىذه الدراسة االمتحانات المكحدة في مادة التربية 

 كالتي مف خالؿ نتائج األساسي الخامس كالسادس فيففي مكضكع أحكاـ التالكة كالتجكيد لطالب الص
 في مدارس ككالة الغكث الدكلية بأف يدرس اإلسالميةالتربية مشرفك تمؾ االمتحانات المكحدة أكصى 

 معمـ متخصص مف خريجي كمية ألساسي الخامس كالسادس ايف لطالب الصؼاإلسالميةمادة التربية 
. نية مف الجامعات الفمسطياإلسالميةأك مف خريجي التربية  أصكؿ الديف
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الرقب )بعد االطالع عمى العديد مف الدراسات التي اىتمت بخطكات بناء البرامج التدريبية  كدراسة 
، كغيرىا مف الدراسات ، قاـ الباحث  (2004:مطر) ، كدراسة  (2005:فركانة )، كدراسة  ( 2009:

 . اإلسالميةببناء برنامج تدريبي لتنمية بعض ميارات تجكيد القرآف الكريـ لمعممي التربية 
 

: وقد اعتمد الباحث في بناء البرنامج التدريبي عمى المصادر التالية
 لبحكث كالدراسات السابقة ا -1
 اإلسالميةاالتجاىات الحديثة في تعميـ التربية  -2
 خصائص التعميـ الذاتي  -3
 خصائص بناء البرامج التعميمية الحديثة  -4

 
  محاور البرنامج : 

 بعض ميارات أحكاـ التالكة كالتجكيد لتنميةفي ضكء كؿ ما سبؽ فقد تـ بناء البرنامج التدريبي 
( 10)ممحؽ رقـ : لمعممي التربية اإلسالمية ، كقد تضمف البرنامج التدريبي 

 تحديد األىداؼ العامة لمبرنامج  .1
 تحديد األىداؼ الخاصة لمبرنامج .2
 المحتكل  .3
 الكقت المخصص .4
 كسائؿ التنفيذ .5
 المصادر كالكسائؿ التعميمية .6
 التقكيـ .7
  تحديد األىداف العامة لمبرنامج التدريبي                                                :.                                                              

تعد األىداؼ التعميمية مف أىـ ما ترتكز عميو مككنات أم برنامج تعميمي ، بؿ كىي المككنات 
األساسية لمقياـ بأم برنامج تعميمي قائـ عمى ميارات تدريسية سكاءن كاف ذلؾ عمى مستكل التخطيط 

أـ عمى مستكل التنفيذ ، كيجب أف تككف ىذه األىداؼ كاضحة كمرنة كمعمنة لكؿ مف المعمـ 
كالمتعمـ ، لمكصكؿ إلى أعمى درجات التعمـ ككذلؾ الكصكؿ إلى مستكل اإلتقاف كالتمكف ، كبناءن 

 : عمى ذلؾ فإف أىداؼ ىذا البرنامج تحدد بالتالي 
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تنمية ميارة أحكاـ النكف الساكنة كالتنكيف لدل معممي التربية اإلسالمية لممرحمة األساسية  -1
 .العميا 

 .تحسيف قدرات معممي التربية اإلسالمية لممرحمة األساسية العميا في ميارة أحكاـ الميـ الساكنة -2
لدل معممي المرحمة األساسية  (اهلل  )تنمية ميارة أحكاـ تفخيـ كترقيؽ الالـ في لفظ الجاللة  -3

  .العميا 
 .رفع قدرات معممي التربية اإلسالمية المرحمة األساسية في ميارة أحكاـ الكقؼ  -4
زيادة مستكل معممي التربية اإلسالمية لممرحمة األساسية العميا في ميارة أحكاـ القمقمة  -5

 .كأنكاعيا
 .تمكيف معممي التربية اإلسالمية لممرحمة العميا في ميارة أحكاـ الميـ كالنكف المشددتيف  -6
  تحديد األىداف الخاصة لمبرنامج التدريبي: 

 ( 10): األىداؼ الخاصة لمبرنامج التدريبي مكضحة بشكؿ مفصؿ في ممحؽ رقـ 
  محتوى البرنامج التدريبي : 

حيث قاـ الباحث بتحميؿ محتكل كتابي التالكة كالتجكيد لمصفيف الخامس كالسادس األساسييف كمف 
 :خالؿ ىذا التحميؿ كجد الباحثي أفَّن مكضكعات التالكة كالتجكيد األساسية في الكتابيف ىي

 .أحكاـ النكف الساكنة كالتنكيف  -1
 .أحكاـ الميـ الساكنة  -2
  .(اهلل )أحكاـ تفخيـ كترقيؽ الالـ في لفظ الجاللة  -3
 .أحكاـ الكقؼ  -4
 .أحكاـ القمقمة كأنكاعيا  -5
 .أحكاـ النكف كالميـ المشددتيف  -6

 .كعميو فقد تـ تحديد ست كحدات دراسية لمبرنامج كؿ كحدة تتضمف أحد المكضكعات السابقة
 
  الوقت المخصص : 

 ساعة تدريب تقريبان ، كقد نفذ 24الكقت المخصص لتنفيذ البرنامج أربعة أسابيع دراسية ، بمعدؿ 
 ـ ، كحيث أف البرنامج التدريبي نفذ في 2012 – 2011البرنامج التدريبي في الفصؿ الدراسي األكؿ 

 : ستة عشر حمقة تدريبية ، بكاقع ساعة كنصؼ لكؿ حمقة تدريبية ، حيث كزعت كالتالي 
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 ( حمقات تدريبية 4 ). أحكاـ النكف الساكنة كالتنكيف  -1
 ( حمقات تدريبية 3 ). أحكاـ الميـ الساكنة  -2
 ( حمقة تدريبية 2 ) . (اهلل )أحكاـ تفخيـ كترقيؽ الالـ في لفظ الجاللة  -3
 ( حمقات تدريبية 3 ). أحكاـ الكقؼ  -4
 ( حمقة تدريبية 2 ). أحكاـ القمقمة كأنكاعيا  -5
 ( حمقة تدريبية 2 ). أحكاـ النكف كالميـ المشددتيف  -6

  وسائل التنفيذ: 

تجريب البرنامج كأدكات تقكيمو عمى عينة قصدية ، حيث قاـ الباحث بتجريب البرنامج التدريبي في 
إكساب بعض ميارات تجكيد القرآف الكريـ لدل معممي التربية اإلسالمية عمى عينة قصدية قكاميا 

معممان ، كقد ىدؼ الباحث مف تجريب البرنامج التدريبي إلى فحص مككنات البرنامج مف حيث  (20)
المحتكل كاألنشطة كالتدريبات كطريقة تنفيذه ، كتحديد زمف اختبار ، كحساب صدؽ االختبار كثباتو ، 

 :كقد استخدـ الباحث أداتيف في كسائؿ تنفيذ البرنامج التدريبي كىي 
: األداء النظري :   أواًل 
  شرح ما كرد في محتكل أحكاـ التالكة كالتجكيد المتضمنة في كتابي الصفيف الخامس كالسادس

األساسي ، حيث يكزع عمى كؿ معمـ مف معممي التربية اإلسالمية برنامج تدريبي تتضمف كؿ 
 .حمقة تدريبية 

  عرض الباحث لألداء النظرم ألحكاـ التالكة كالتجكيد لكؿ ميارة في الحمقة التدريبية. 

  عرض شرائح ألحكاـ التالكة كالتجكيد عمى برنامجpower pointمف إعداد الباحث . 

 االستماع إلى تسجيالت صكتية لتعميـ أحكاـ التالكة كالتجكيد لكؿ ميارة تدريبية. 

 :األداء التطبيقي العممي : ثانيًا 
تطبيؽ حكـ اإلظيار عمميان مف خالؿ تالكة المعمميف آليات مف القرآف الكريـ كتصكيب التالكة 

 .كرصد مستكل التالكة في بطاقة المالحظة 
 
 المصادر والوسائل التعميمية:  

 .المصحؼ الشريؼ -1
 أحكاـ قراءة القرآف الكريـ – الجمؿ. المغني في عمـ التجكيد د)التجكيد ك  التالكةكتب أحكاـ -2

 ( التمييد في عمـ التجكيد لإلماـ محمد الجزرم–الشيخ محمكد الحصرم 
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  ( المنشاكم المعمـ–الحصرم المعمـ ) االستماع إلى التسجيالت الصكتية لتعميـ أحكاـ التجكيد -3
 مف إعداد الباحث لكؿ ميارة power pointشرائح ألحكاـ التالكة كالتجكيد عمى برنامج  -4

 .تدريبية

  التقويم: 

بعد االنتياء مف الجانب النظرم كتنفيذه لكؿ ميارة مف ميارات التالكة كالتجكيد في البرنامج التدريبي 
مف قبؿ الباحث ، يتـ تقكيـ أداء المعمميف باإلجابة عمى أسئمة التقكيـ المتضمنة لكؿ ميارة مف 

البرنامج التدريبي بعد االنتياء مف أداء الميارة نظريان ، ككذلؾ تقكيـ أداء المعمميف شفكيان بتالكة آيات 
 .مف القرآف الكريـ يطبؽ فييا الميارة التي أخذىا المعمـ في كؿ حمقة تدريبية 

 
  مراحل إعداد البرنامج التدريبي: 
  لمبرنامج التدريبي اإلعدادمرحمة  -
 مرحمة كتابة البرنامج التدريبي -
 مرحمة تنفيذ البرنامج التدريبي -

 ، (9) ممحؽ رقـ حيث قاـ الباحث بعرض البرنامج التدريبي عمى مجمكعة مف المحكميف
اء الرأم حكؿ مناسبة البرنامج التدريبي ،بيدؼ الكصكؿ لمشكؿ النيائي لمبرنامج دكذلؾ إلب

 التعديالت المطمكبة عمى إجراءالتدريبي، كفيما أبداه محكمكف مف آراء كمقترحات تـ 
لتصميـ ككتابة البرنامج  البرنامج التدريبي ، كبيذا أمكف الحصكؿ عمى الشكؿ النيائي

 ( 10 )ممحؽ رقـ . التدريبي 
 مكونات البرنامج: 

أىداؼ البرنامج ، محتكاه ، خطكات السير فيو ، الكسائؿ : اشتمؿ البرنامج عمى عدة مككنات منيا 
أف تصميـ أم برنامج يجب أف  (165، 1995)عمي  التعميمية المساعدة ، أساليب التقكيـ ، كيذكر 

يخضع إلى أىداؼ محددة كفؽ ىذه األىداؼ تتحدد عناصر كمككنات ىذا البرنامج ، كمف الطبيعي 
أف البرامج الناجحة ىي التي تككف لدييا الفرصة لتكفير تغذية راجعة الستخداميا ، كالمركنة في 
البرامج تتيح الفرصة لتكظيؼ ىذه المعطيات الناجمة عف التغذية الراجعة في تعديؿ كتطكير ىذه 

البرامج ، كقد تككف البرامج المستخدمة في قطاع التعميـ مف اكتر البرامج احتياجان لتكفير ىذه الخاصية 
.  عاـ في كؿيطرأ مف تحديث  لمعممية التعميمية   تكاكب أكالن بأكؿ كؿ ماأفحتى يمكف 

 :إلعداد البرنامج التدريبي تمثمت ىذه الخطكات في  قد قاـ الباحث بعدد مف الخطكاتك
  العاـ لمبرنامج التدريبياإلطارتحديد  -1
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 تحميؿ محتكل البرنامج التدريبي -2
 تحديد أساليب التقكيـ -3
   لمبرنامج التدريبياإلعدادمرحمة  -4
  األساليب اإلحصائية :

 اإلحصائي ،  SPSS مف خالؿ برنامج  القبمي كالبعدماالختبار لقد قاـ الباحث بتفريغ كتحميؿ
: كتـ استخداـ االختبارات اإلحصائية التالية 

 معادلة ىكلتسي  -1
 .المتكسطات الحسابية كاالنحراؼ المعيارم  -2
 .طريقة التجزئة النصفية لثبات فقرات االختبار -3
 .معامؿ ارتباط بيرسكف لقياس دقة االختبار  -4
 .عدم لقياس الفركؽ بيف متكسط درجات المعمميف عمى االختباريف القبمي كالب tاختبار  -5
 .اختبار ألفا كركنباخ لمعرفة ثبات فقرات االختبار  -6
 " 2η"حجـ التأثير باستخداـ مربع إيتا  -7

  إجراءات تنفيذ الدراسة: 

 :اتبع الباحث مجمكعة مف اإلجراءات لتنفيذ الدراسة كتمثمت ىذه اإلجراءات في المراحؿ التالية 
 :وتم فييا ما يمي : المرحمة األولى 

إعداد اإلطار النظرم لمدراسة مف خالؿ االطالع عمى األدب التربكم المتمثؿ في كتب التجكيد،  -
 .كاألبحاث كالدراسات السابقة 

استعراض الدراسات السابقة التي أجريت في ميداف التالكة كالتجكيد ك مياراتو لإلفادة منيا في  -
 .بعض جكانب الدراسة الحالية 

استعراض الدراسات السابقة التي اعتمدت عمى البرامج التدريبية في رفع مستكل الطمبة كالمعمميف  -
 . في المكاد المختمفة ، كاإلفادة منيا في جكانب الدراسة الحالية 

إعداد اختبار يتضمف ميارات التالكة كالتجكيد لمصفيف الخامس كالسادس األساسي مف خالؿ كتب  -
طرؽ التدريس ، كالدراسات السابقة كآراء المختصيف ، كمكجيي التربية اإلسالمية ، كآراء بعض 
معممي التربية اإلسالمية مف ذكم الخبرة في تدريس التالكة كالتجكيد ، كتـ عرض االختبار عمى 

 (6)ممحؽ رقـ . المحكميف كصكالن لمصكرة النيائية لو 
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إعداد برنامج تدريبي إلكساب معممي التربية اإلسالمية بعض ميارات التجكيد مف خالؿ اإلطالع  -
عمى الدراسات السابقة ، كآراء المختصيف ، كمكجيي التربية اإلسالمية ، كتـ عرض البرنامج عمى 

 المحكميف كصكالن لمصكرة النيائية لو

 :وىي مرحمة تطبيق الدراسة: المرحمة الثانية 
 بعد حصكؿ الباحث عمى إذف مف دائرة التربية كالتعميـ مف ككالة الغكث الدكلية كمف المدرسة  -

قاـ الباحث بتطبيؽ االختبار القبمي عمى عينة  (11)ممحؽ رقـ . التي ستطبؽ فييا الدراسة 
 ـ ككانت مدة االختبار 16/10/2011معممان في يكـ السبت المكافؽ  (20)الدراسة المككنة مف 

 .ستيف دقيقة 
قاـ الباحث كىك مف نفذ البرنامج التدريبي بتكزيع المعمميف إلى أربع مجمكعات تدريبية حتى يسيؿ  -

 .التعامؿ كالتكاصؿ مع كؿ مجمكعة منيـ 
لالجئيف  (ب)تـ تطبيؽ الباحث لمبرنامج التدريبي في مختبر حاسكب مدرسة خاف يكنس االبتدائية  -

. 
 ـ، ككاف الكقت المحدد 17/10/2011بدأ الباحث بتطبيؽ البرنامج التدريبي يكـ األحد المكافؽ -

 .لتنفيذ البرنامج التدريبي ساعة كنصؼ مف كؿ يكـ عمى مدار أياـ تنفيذ البرنامج التدريبي 
تـ تكزيع البرنامج التدريبي عمى مجمكعة المعمميف ، بحيث كانت تتضمف كؿ حمقة تدريبية شرحان  -

نظريان ، ككاف ينفذ بو الباحث نفسو شرحان مفصالن لميارات البرنامج التدريبي عمى شرائح 
PowerPoint مف إعداده ، كبعد االنتياء مف الشرح النظرم لكؿ حمقة ، كاف يطبؽ المعمميف  

الميارة تطبيقان عمميا مف خالؿ تالكتيـ مف المصحؼ الشريؼ ، ثـ في نياية الحمقة التدريبية يقكـ 
 .المعممكف باإلجابة عمى األسئمة الكاردة في البرنامج التدريبي لكؿ حمقة تدريبية 

 ـ ، كبذلؾ تككف مدة تطبيؽ 14/11/2011انتيى الباحث مف تطبيؽ الدراسة يـك اإلثنيف المكافؽ  -
قاـ الباحث . الدراسة شيران بعد االنتياء مف تطبيؽ البرنامج التدريبي كفؽ الجدكؿ الزمني المحدد 

بتطبيؽ االختبار البعدم عمى عينة الدراسة حيث استمر تطبيؽ البرنامج التدريبي عشريف يكمان 
 .ساعة تدريبية  (24)بمجمكع 

جراء المعالجات اإلحصائية مف أجؿ المقارنة بيف االختبار القبمي  - تـ تصحيح االختبار البعدم ، كا 
كالبعدم ، كالحصكؿ عمى النتائج  ، كبياف فاعمية البرنامج التدريبي عمى عينة الدراسة ، ثـ تقديـ 

 . التكصيات كاالقتراحات 
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 الفصل الخامس
نتائج الدراسة ومناقشتيا 

 إجابة أسئمة الدراسة والتحقق من صحة الفروض 
 إجابة السؤاؿ األكؿ -
 إجابة السؤاؿ الثاني -
 إجابة السؤاؿ الثالث -
 إجابة السؤاؿ الرابع -
 إجابة السؤاؿ الخامس -
 إجابة السؤاؿ السادس -

 توصيات الدراسة 
 مقترحات الدراسة 
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الفصل الخامس 
 نتائج الدراسة ومناقشتيا

 أسئمة الدراسة ، كالتحقؽ مف الفركض السبعة التي كضعيا الباحث  عفجابةاإلييدؼ ىذا الفصؿ إلى 
 . دراسةلمتكصؿ إلى نتائج اؿ
: إجابة أسئمة الدراسة 

 : ولإجابة السؤال األ : أوالً 
: كينص ىذا السؤاؿ عمى ما يمي 

بيف متكسط درجات المعمميف  ( α ≤ 0.05)ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  -1
الكمية في االختبار البعدم فيما يتعمؽ بجميع  درجاتيـ الكمية في االختبار القبمي كمتكسط
؟ كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ قاـ الباحث بالتحقؽ مف صحة الميارات الخاصة بأحكاـ التجكيد 

ال تكجد كالتي تنص عمى أنو  (ت  )الفرضية األكلى ، كذلؾ عف طريؽ استخداـ اختبار 
بيف متكسط درجات المعمميف الكمية  ( α ≤ 0.05)فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 

جميع الميارات بفي االختبار القبمي كمتكسط درجاتيـ الكمية في االختبار البعدم فيما يتعمؽ 
 .الخاصة بأحكاـ التجكيد 

 
 ، كذلؾ لمتعرؼ عمى داللة الفركؽ بيف متكسط مرتبطتيفلعينتيف  (ت  )تـ استخداـ اختبار  -

في االختبار البعدم فيما يتعمؽ بجميع ىـ  القبمي كمتكسط درجاتاالختباردرجات المعمميف في 
. الميارات الخاصة بأحكاـ التجكيد 

: يكضح ذلؾ  (5:1)كالجدكؿ رقـ 
( 5:1)جدول رقم 

        داللة الفروق في جميع أحكام التجويد بين متوسط درجات المعممين في االختبار القبمي والبعدي
في االختبار البعدي ىم ومتوسط درجات

المتوسط العدد البيان مسمسل 
 (م)الحسابي

االنحراف 
 (ع)المعياري

قيمة       
 (ت)

الداللة 
اإلحصائية 

عند  داؿ 36.02 2.70 17.35 20االختبار القبمي  1
 1.32 41.55 20االختبار البعدم  2 0.05

 
( ت)بينما قيمة  (36.02)المحكسبة تساكم ( ت)أف قيمة  (5:1) جدكؿ رقـ ؿيتضح مف خال
المحكسبة أكبر مف قيمة ( ت)، كبذلؾ فإف قيمة  (0.05)عند مستكل داللة  (2.04)الجدكلية تساكم 
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تكجد فركؽ ذات داللة " نقبؿ الفرض البديؿ أم أنو كالجدكلية ؛ لذا نرفض الفرض الصفرم  (ت)
بيف متكسط درجات المعمميف في االختبار القبمي كمتكسط  ( α ≤ 0.05)إحصائية عند مستكل 

 كىذه الفركؽ لصالح  ،في االختبار البعدم في جميع الميارات الخاصة بأحكاـ التجكيدىـ درجات
. االختبار البعدم 

 (ت) اختبار باستخداـلمتأكد مف أف حجـ الفركؽ الناتجة  " η2"كقد قاـ الباحث باستخداـ مربع إيتا 
، كعف طريؽ  إلى الصدفة دكال تعكىي فركؽ حقيقية تعكد إلى فاعمية البرنامج المطبؽ عمى المعمميف 

"η2 "  أمكف إيجاد حج التأثير لمبرنامج المقترح باستخداـ المعادلة التالية: 
 2η2

 1− η2
 

  (43-42 : 2000عفانة ،  )
( 5:2)جدول 

 الجدول المرجعي المقترح لتحديد مستويات حجم التأثير لكل مقياس من مقاييس حجم التأثير
 حجـ التأثير األداة المستخدمة

 كبير متكسط صغير
η2 0.01 0.06 0.14 

كلقد قاـ الباحث بحساب حجـ التأثير باستخداـ المعادلة السابقة إليجاد حجـ التأثير لجميع الميارات 
:  يكضح ذلؾ  (5:3)كجدكؿ رقـ السابقة 

( 5:3)جدول 
لمفروق بين االختبارين القبمي والبعدي  (ت)حجم التأثير الختبار 

في جميع الميارات الخاصة بأحكام التجويد 
حجـ التأثير مربع إيتا  (ت)قيمة 

كبير  0.58 36.02
 

كىي تدؿ عمى أف حجـ التأثير كبير ،  (0.58)أف قيمة إيتا تساكم  (5:3)يتضح مف الجدكؿ رقـ 
أف حجـ التأثير يعتبر كبيران إذا كانت قيمة مربع إيتا أكبر مف  (42 ،2000:عفانة  )حيث أشار 

أك يساكييا ، إذ يعتبر حجـ التأثير الكجو المكمؿ لمداللة اإلحصائية كال يحؿ محميا ، حيث  (0.14)
لفركؽ ؿر مساىـ البرنامج في تحسيف قدرات المعمميف في أحكاـ التجكيد بشكؿ عاـ، كيؤكد حجـ التأث

خر ، بؿ كانت نتيجة لمبرنامج آ ألم متغير أكبيف االختباريف القبمي كالبعدم لـ تكف نتيجة الصدفة 
. الذم طبقو الباحث 

 :كفي ضكء ذلؾ يمكف تمخيص النتيجة عمى النحك التالي 
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  أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل األداء التحصيمي لالختبار البعدم ألحكاـ التجكيد
 .لدل معممي التربية اإلسالمية كيعزل ذلؾ لمبرنامج التدريبي 

كىذا يدؿ عمى االرتباط الكثيؽ بيف إتقاف ميارات أحكاـ التالكة كالتجكيد، كمستكل تحصيؿ المتعمـ ؛ 
لذا فعمى جميع المعمميف االىتماـ بميارات التالكة كالتجكيد لدييـ ، مما يؤثر إيجابان عمى مستكل 

طمبتيـ ، كتقكد إلى التفكؽ كالنجاح في مادة التالكة كالتجكيد ، فإتقاف المعمـ كالطالب ألحكاـ التالكة 
الرقب  )التجكيد ينعكس بشكؿ إيجابي عمى لغتو العربية ، كتتفؽ نتيجة ىذه الدراسة مع نتيجة دراسة 

 ( 2004: مطر ) كدراسة  ( 2005: كريمة عمي ) دراسة  ( 2005: فركانو )كدراسة  ( 2009:
  ( .2000: تيسير  )كدراسة 
 : الثانيإجابة السؤال  : ثانياً 

: يمي  كينص ىذا السؤاؿ عمى ما
بيف متكسط درجات المعمميف  في   (α ≤ 0.05)ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 

 ؟ في االختبار البعدم لميارات النكف الساكنة كالتنكيف ىـاالختبار القبمي كمتكسط درجات
كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ قاـ الباحث مف التحقؽ مف صحة الفرضية الثانية كالتي تنص عمى أنو  -1

بيف متكسطات درجات المعمميف  ( α ≤ 0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 
  .في االختبار القبمي كمتكسط درجاتيـ في االختبار البعدم لميارات النكف الساكنة كالتنكيف 

 ، كذلؾ لمتعرؼ عمى داللة الفركؽ بيف متكسط مرتبطتيفلعينتيف  (ت  )تـ استخداـ اختبار  -
 القبمي كمتكسط درجات المعمميف في االختبار البعدم كالتي تتعمؽ االختباردرجات المعمميف في 

 .يكضح ذلؾ  (5:4)كالجدكؿ رقـ ، بأحكاـ النكف الساكنة كالتنكيف 
( 5:4)جدول رقم 

داللة الفروق في أحكام النون الساكنة والتنوين بين متوسط درجات المعممين في 
في االختبار البعدي ىم االختبار القبمي والبعدي ومتوسط درجات

المتوسط العدد البيان مسمسل 
 (م)الحسابي

االنحراف 
 (ع)المعياري

قيمة       
 (ت)

الداللة 
اإلحصائية 

داؿ عند  33.2 2.30 9.40 20االختبار القبمي  1
 1.00 28.05 20االختبار البعدم  2 0.50

 
الجدكلية ( ت)بينما  (33.02)المحكسبة تساكم ( ت)أف قيمة  (5:4) جدكؿ رقـ ؿيتضح مف خال

( ت)المحكسبة أكبر مف قيمة ( ت)، كبذلؾ فإف قيمة  (0.05)عند مستكل داللة  (2.04)تساكم 
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية " الجدكلية ؛ لذا نرفض الفرض الصفرم كنقبؿ الفرض البديؿ أم أنو 
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في ىـ بيف متكسط درجات المعمميف  في االختبار القبمي كمتكسط درجات ( α ≤ 0.05)مستكل عند 
. االختبار البعدم لميارات النكف الساكنة كالتنكيف كىذه الفركؽ لصالح االختبار البعدم

 
ىي فركؽ  (ت) اختبار باستخداـكقد قاـ الباحث باستخداـ مربع إيتا لمتأكد مف أف حجـ الفركؽ الناتجة 

( 5:5)جدكؿ رقـ اؿ ك، إلى الصدفة دكال تعكحقيقية تعكد إلى فاعمية البرنامج المطبؽ عمى المعمميف 
: يكضح ذلؾ 
 

( 5:5)جدول 
لمفروق بين االختبارين القبمي والبعدي  (ت)حجم التأثير الختبار 

 لميارة النون الساكنة والتنوين
حجم التأثير مربع إيتا  (ت)قيمة 

كبير  0.53 33.02
 

كىي تدؿ عمى أف حجـ التأثير كبير ،  (0.53) أف قيمة إيتا تساكم (5:5)يتضح مف الجدكؿ رقـ 
يعتبر كبيران إذا كانت قيمة مربع إيتا أكبر مف التأثير أف حجـ  (42 ،2000:عفانة  )حيث أشار 

أك يساكييا ، إذ يعتبر حجـ التأثير الكجو المكمؿ لمداللة اإلحصائية كال يحؿ محميا ، حيث  (0.14)
 التأثير الساكنة كالتنكيف ، كيؤكد حجـ نكفساىـ البرنامج في تحسيف قدرات المعمميف في أحكاـ اؿ

خر ، بؿ كانت نتيجة آ ألم متغير أكلفركؽ بيف االختباريف القبمي كالبعدم لـ تكف نتيجة الصدفة ؿ
. لمبرنامج الذم طبقو الباحث 

فركانو ) ك  ( 2005: كريمة عمي ) ك  ( 2009: الرقب  )كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة 
 ( .2004:مطر )ك  ( 2005:

 : ثالثإجابة السؤال ال : ثالثاً 
: كينص ىذا السؤاؿ عمى ما يمي 

بيف متكسط درجات المعمميف  في   (α ≤ 0.05)ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 
 ؟ في االختبار البعدم لميارات أحكاـ الميـ الساكنة ىـاالختبار القبمي كمتكسط درجات

كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ قاـ الباحث مف التحقؽ مف صحة الفرضية الثالثة كالتي تنص عمى  -1
بيف متكسطات درجات  ( α ≤ 0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل أنو 

 .المعمميف في االختبار القبمي كمتكسط درجاتيـ في االختبار البعدم لميارات الميـ الساكنة
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 ، كذلؾ لمتعرؼ عمى داللة الفركؽ بيف متكسط مرتبطتيفلعينتيف  (ت  )تـ استخداـ اختبار  -
في االختبار البعدم كالتي تتعمؽ أحكاـ ىـ  القبمي كمتكسط درجاتاالختباردرجات المعمميف في 

: يكضح ذلؾ  (5:6)كالجدكؿ رقـ . الساكنة الميـ 
 (5:6)جدول رقم 

داللة الفروق في أحكام الميم الساكنة بين متوسط درجات المعممين في االختبار القبمي 
 في االختبار البعدي ىموالبعدي ومتوسط درجات

المتوسط العدد البيان مسمسل 
 (م)الحسابي

االنحراف 
 (ع)المعياري

قيمة       
 (ت)

الداللة 
اإلحصائية 

داؿ عند  15.75 0.46 3.00 20االختبار القبمي  1
 0.44 5.25 20االختبار البعدم  2 0.05

 
( ت)بينما قيمة  (15.75)المحكسبة تساكم  (ت) أف قيمة (5:6) جدكؿ رقـ ؿيتضح مف خال
المحكسبة أكبر مف قيمة ( ت)، كبذلؾ فإف قيمة  (0.05)عند مستكل داللة  (2.04)الجدكلية تساكم 

تكجد فركؽ ذات داللة " الجدكلية ؛ لذا نرفض الفرض الصفرم نقبؿ الفرض البديؿ أم أنو  (ت)
بيف متكسط درجات المعمميف  في االختبار القبمي كمتكسط  ( α ≤ 0.05)إحصائية عند مستكل 

.  في االختبار البعدم لميارات أحكاـ الميـ الساكنة كىذه الفركؽ لصالح االختبار البعدم ىـدرجات
ىي فركؽ  (ت) اختبار باستخداـكقد قاـ الباحث باستخداـ مربع إيتا لمتأكد مف أف حجـ الفركؽ الناتجة 

( 5:7)جدكؿ رقـ اؿ ك، إلى الصدفةدكال تعكحقيقية تعكد إلى فاعمية البرنامج المطبؽ عمى المعمميف 
:  يكضح ذلؾ 

 (5:7)جدول 
لمفروق بين االختبارين القبمي والبعدي  (ت)حجم التأثير الختبار 

أحكام الميم الساكنة لميارات 
حجم التأثير مربع إيتا  (ت)قيمة 

كبير  0.53 15.75
كىي تدؿ عمى أف حجـ التأثير كبير ،  (0.53) أف قيمة إيتا تساكم (5:7)يتضح مف الجدكؿ رقـ 

أف حجـ التأثير يعتبر كبيران إذا كانت قيمة مربع إيتا أكبر مف  (42 ،2000:عفانة  )حيث أشار 
أك يساكييا ، إذ يعتبر حجـ التأثير الكجو المكمؿ لمداللة اإلحصائية كال يحؿ محميا ، حيث  (0.14)

لفركؽ بيف التأثير ؿساىـ البرنامج في تحسيف قدرات المعمميف في أحكاـ الميـ الساكنة ، كيؤكد حجـ 
خر ، بؿ كانت نتيجة لمبرنامج الذم آ ألم متغير أكاالختباريف القبمي كالبعدم لـ تكف نتيجة الصدفة 

. طبقو الباحث 
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 كدراسة ( 2004:مطر ) كدراسة  ( 2009:الرقب  )كتتفؽ نتيجة ىذه الدراسة مع نتيجة دراسة 
 ( .1995: شحاتة )كدراسة  (1996:أركل ) كدراسة  ( 1999:عكض ،جاد ) 
 

 : رابعإجابة السؤال ال : رابعاً 
: كينص ىذا السؤاؿ عمى ما يمي 

بيف متكسط درجات المعمميف  في ( α ≤ 0.05)ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 
 في لفظ االختبار القبمي كمتكسط درجات المعمميف في االختبار البعدم لميارات تفخيـ كترقيؽ الالـ

 ؟ (اهلل)الجاللة 
كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ قاـ الباحث مف التحقؽ مف صحة الفرضية الرابعة كالتي تنص عمى  -1

ىـ بيف متكسطات درجات ( α ≤ 0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل أنو 
في االختبار القبمي كمتكسط درجاتيـ في االختبار البعدم لميارات تفخيـ كترقيؽ الالـ في لفظ 

 . (اهلل)الجاللة 
 ، كذلؾ لمتعرؼ عمى داللة الفركؽ بيف مرتبطتيفلعينتيف ( ت  )تـ استخداـ اختبار  -

في االختبار البعدم كالتي ىـ  القبمي كمتكسط درجاتاالختبارمتكسط درجات المعمميف في 
: يكضح ذلؾ  (5:8)كالجدكؿ رقـ  .  في لفظ الجاللةتتعمؽ تفخيـ كترقيؽ الالـ

( 5:8)جدول رقم 
 بين متوسط درجات  في لفظ الجاللةداللة الفروق في أحكام تفخيم وترقيق الالم

في االختبار البعدي ىم المعممين في االختبار القبمي والبعدي ومتوسط درجات
المتوسط العدد البيان مسمسل 

 (م)الحسابي
االنحراف 
 (ع)المعياري

قيمة       
 (ت)

الداللة 
اإلحصائية 

داؿ عند  4.98 0.37 0.85 20االختبار القبمي  1
 0.51 1.55 20االختبار البعدم  2 0.05

 
الجدكلية ( ت)بينما قيمة  (4.98)المحكسبة تساكم  (ت) أف قيمة (5:8) جدكؿ رقـ ؿيتضح مف خال

( ت)المحكسبة أكبر مف قيمة ( ت)، كبذلؾ فإف قيمة  (0.05)عند مستكل داللة  (2.04)تساكم 
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية " نقبؿ الفرض البديؿ أم أنو كالجدكلية ؛ لذا نرفض الفرض الصفرم 

 في ىـبيف متكسط درجات المعمميف  في االختبار القبمي كمتكسط درجات  (α ≤ 0.05)عند مستكل 
 كىذه الفركؽ لصالح ،(اهلل) في لفظ الجاللة االختبار البعدم لميارات أحكاـ تفخيـ كترقيؽ الالـ

. االختبار البعدم 
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ىي فركؽ  (ت) اختبار باستخداـكقد قاـ الباحث باستخداـ مربع إيتا لمتأكد مف أف حجـ الفركؽ الناتجة 
( 5:9) إلى الصدفة  كجدكؿ رقـ دكال تعكحقيقية تعكد إلى فاعمية البرنامج المطبؽ عمى المعمميف 

:  يكضح ذلؾ 
 

( 5:9)جدول 
لمفروق بين االختبارين القبمي والبعدي  (ت)حجم التأثير الختبار 

لميارات أحكام تفخيم وترقيق الالم 
حجـ التأثير مربع إيتا  (ت)قيمة 
كبير  0.37 4.98
 

كىي تدؿ عمى أف حجـ التأثير كبير ،  (0.37) أف قيمة إيتا تساكم (5:9)يتضح مف الجدكؿ رقـ 
أف حجـ التأثير يعتبر كبيران إذا كانت قيمة مربع إيتا أكبر مف  (42 ،2000:عفانة  )حيث أشار 

أك يساكييا ، إذ يعتبر حجـ التأثير الكجو المكمؿ لمداللة اإلحصائية كال يحؿ محميا ، حيث  (0.14)
  ، كيؤكد(اهلل) قي لفظ الجاللة ساىـ البرنامج في تحسيف قدرات المعمميف في أحكاـ تفخيـ كترقيؽ الالـ

خر ، بؿ آم متغير أ أككف نتيجة الصدفة ملفركؽ بيف االختباريف القبمي كالبعدم لـ ؿر م حجـ التأثأفَّن 
. كاف نتيجة لمبرنامج الذم طبقو الباحث 

) كدراسة  ( 2004:مطر ) كدراسة  ( 2009:الرقب  )كتتفؽ نتيجة ىذه الدراسة مع نتيجة دراسة 
 ( .1995: شحاتة )كدراسة  (2000:تيسير 

 
 : خامسإجابة السؤال ال : خامساً 

: كينص ىذا السؤاؿ عمى ما يمي 
بيف متكسط درجات المعمميف  في ( α ≤ 0.05)ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 

 ؟ في االختبار البعدم لميارات أحكاـ الكقؼ ىـاالختبار القبمي كمتكسط درجات
كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ قاـ الباحث مف التحقؽ مف صحة الفرضية الخامسة كالتي تنص عمى أنو  -1

بيف متكسطات درجات المعمميف  ( α ≤ 0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 
  .في االختبار القبمي كمتكسط درجاتيـ في االختبار البعدم لميارات أحكاـ الكقؼ

 ، كذلؾ لمتعرؼ عمى داللة الفركؽ بيف متكسط مرتبطتيف لعينتيف (ت  )تـ استخداـ اختبار  -
 في االختبار البعدم كالتي تتعمؽ أحكاـ ىـ القبمي كمتكسط درجاتاالختباردرجات المعمميف في 

 .الكقؼ 
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: يكضح ذلؾ  (5:10)كالجدكؿ رقـ 
( 5:10)جدول رقم 

داللة الفروق في أحكام الوقف بين متوسط درجات المعممين في االختبار القبمي 
في االختبار البعدي ىموالبعدي ومتوسط درجات

المتوسط العدد البيان مسمسل 
 (م)الحسابي

االنحراف 
 (ع)المعياري

قيمة       
 (ت)

الداللة 
اإلحصائية 

داؿ عند  5.31 0.31 0.90 20االختبار القبمي  1
 0.50 1.60 20االختبار البعدم  2 0.05

 
( ت)بينما قيمة  (5.31)المحكسبة تساكم  (ت) أف قيمة (5:10) جدكؿ رقـ ؿيتضح مف خال
المحكسبة أكبر مف قيمة ( ت)، كبذلؾ فإف قيمة  (0.05)عند مستكل داللة  (2.04)الجدكلية تساكم 

تكجد فركؽ ذات داللة " نقبؿ الفرض البديؿ أم أنو كالجدكلية ؛ لذا نرفض الفرض الصفرم  (ت)
بيف متكسط درجات المعمميف في االختبار القبمي كمتكسط ( α ≤ 0.05 )مستكلإحصائية عند 

.  في االختبار البعدم لميارات أحكاـ الكقؼ كىذه الفركؽ لصالح االختبار البعدم ىـدرجات
ىي فركؽ  (ت) اختبار باستخداـكقد قاـ الباحث باستخداـ مربع إيتا لمتأكد مف أف حجـ الفركؽ الناتجة 

( 5:11)جدكؿ رقـ اؿ ك، إلى الصدفة دكال تعكحقيقية تعكد إلى فاعمية البرنامج المطبؽ عمى المعمميف 
:  يكضح ذلؾ 

( 5:11)جدول 
لمفروق بين االختبارين القبمي والبعدي  (ت)حجم التأثير الختبار 

 لميارة أحكام الوقف
حجم التأثير مربع إيتا  (ت)قيمة 
كبير  0.37 5.31

 
كىي تدؿ عمى أف حجـ التأثير كبير ،  (0.37) أف قيمة إيتا تساكم (5:11)يتضح مف الجدكؿ رقـ 

أف حجـ التأثير يعتبر كبيران إذا كانت قيمة مربع إيتا أكبر مف  (42 ،2000:عفانة  )حيث أشار 
أك يساكييا ، إذ يعتبر حجـ التأثير الكجو المكمؿ لمداللة اإلحصائية كال يحؿ محميا ، حيث  (0.14)

فركؽ بيف لؿ التأثيرساىـ البرنامج في تحسيف قدرات المعمميف في أحكاـ الكقؼ ، كيؤكد حجـ 
خر ، بؿ كاف نتيجة لمبرنامج الذم آ أم متغير أككف نتيجة الصدفة ماالختباريف القبمي كالبعدم لـ 

. طبقو الباحث 
 كدراسة ( 2005:فركانو ) كدراسة  ( 2009:الرقب  )كتتفؽ نتيجة ىذه الدراسة مع نتيجة دراسة 
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 ( .1996:أركل ) كدراسة  ( 2004:مطر  ) 
 

 : السادسإجابة السؤال  : سادساً 
: كينص ىذا السؤاؿ عمى ما يمي 

بيف متكسط درجات المعمميف  في ( α ≤ 0.05)ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 
 ؟االختبار القبمي كمتكسط درجات المعمميف في االختبار البعدم لميارات أحكاـ القمقمة 

كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ قاـ الباحث مف التحقؽ مف صحة الفرضية السادسة كالتي تنص  -1
بيف متكسطات  ( α ≤ 0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل عمى أنو 

  درجات المعمميف في االختبار القبمي كمتكسط درجاتيـ في االختبار البعدم لميارات القمقمة
 ، كذلؾ لمتعرؼ عمى داللة الفركؽ بيف متكسط مرتبطتيفلعينتيف  (ت  )تـ استخداـ اختبار  -

 القبمي كمتكسط درجات المعمميف في االختبار البعدم كالتي تتعمؽ االختباردرجات المعمميف في 
 .أحكاـ القمقمة ب

: يكضح ذلؾ  (5:12)كالجدكؿ رقـ 
 (5:12)جدول رقم 

داللة الفروق في أحكام القمقمة بين متوسط درجات المعممين في االختبار القبمي 
 في االختبار البعدي ىموالبعدي ومتوسط درجات

المتوسط العدد البيان مسمسل 
 (م)الحسابي

االنحراف 
 (ع)المعياري

قيمة       
 (ت)

الداللة 
اإلحصائية 

داؿ عند  4.87 0.49 1.65 20االختبار القبمي  1
 0.61 2.50 20االختبار البعدم  2 0.05

 
( ت)بينما قيمة  (4.87)المحكسبة تساكم ( ت)أف قيمة  (5:12) جدكؿ رقـ ؿيتضح مف خال
المحكسبة أكبر مف قيمة ( ت)، كبذلؾ فإف قيمة  (0.05)عند مستكل داللة  (2.04)الجدكلية تساكم 

تكجد فركؽ ذات داللة " نقبؿ الفرض البديؿ أم أنو كالجدكلية ؛ لذا نرفض الفرض الصفرم  (ت)
بيف متكسط درجات المعمميف  في االختبار القبمي كمتكسط ( α ≤ 0.05 )مستكلإحصائية عند 

. في االختبار البعدم لميارات أحكاـ القمقمة كىذه الفركؽ لصالح االختبار البعدم ىـ درجات
ىي فركؽ  (ت) اختبار باستخداـكقد قاـ الباحث باستخداـ مربع إيتا لمتأكد مف أف حجـ الفركؽ الناتجة 

( 5:13)جدكؿ رقـ اؿ إلى الصدفة كدكال تعكحقيقية تعكد إلى فاعمية البرنامج المطبؽ عمى المعمميف 
:  يكضح ذلؾ 
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 (5:13)جدول 
لمفروق بين االختبارين القبمي والبعدي  (ت)حجم التأثير الختبار 

 لميارة حكم القمقمة
حجم التأثير مربع إيتا  (ت)قيمة 
كبير  0.28 4.87
 

كىي تدؿ عمى أف حجـ التأثير كبير ،  (0.28) أف قيمة إيتا تساكم (5:13)يتضح مف الجدكؿ رقـ 
أف حجـ التأثير يعتبر كبيران إذا كانت قيمة مربع إيتا أكبر مف  (42 ،2000:عفانة  )حيث أشار 

أك يساكييا ، إذ يعتبر حجـ التأثير الكجو المكمؿ لمداللة اإلحصائية كال يحؿ محميا ، حيث  (0.14)
لفركؽ بيف ؿ التأثيرساىـ البرنامج في تحسيف قدرات المعمميف في أحكاـ القمقمة ، كيؤكد حجـ 

خر ، بؿ كاف نتيجة لمبرنامج الذم آ أم متغير آككف نتيجة الصدفة ماالختباريف القبمي كالبعدم لـ 
. طبقو الباحث 

مطر ) كدراسة (2005:فركانو ) كدراسة  ( 2009:الرقب  )كتتفؽ نتيجة ىذه الدراسة مع نتيجة دراسة 
 ( .1995: شحاتة )كدراسة  (2000:تيسير ) كدراسة   ( 2004:
 

 : سابعإجابة السؤال ال: ثانيًا 
: كينص ىذا السؤاؿ عمى ما يمي 

بيف متكسط درجات المعمميف  في  ( α ≤ 0.05)ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 
 ؟ في االختبار البعدم لميارات الميـ كالنكف المشددتيف ىـاالختبار القبمي كمتكسط درجات

كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ قاـ الباحث مف التحقؽ مف صحة الفرضية السابعة كالتي تنص عمى  -1
بيف متكسطات درجات  ( α ≤ 0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل أنو 

المعمميف في االختبار القبمي كمتكسط درجاتيـ في االختبار البعدم لميارات النكف كالميـ 
. المشددتيف

 ، كذلؾ لمتعرؼ عمى داللة الفركؽ بيف متكسط مرتبطتيفلعينتيف  (ت  )تـ استخداـ اختبار  -
 في االختبار البعدم كالتي تتعمؽ بأحكاـ ىـ القبمي كمتكسط درجاتاالختباردرجات المعمميف في 

 :يكضح ذلؾ  (5:14 ) كالجدكؿ رقـ .الميـ كالنكف المشددتيف 
( 5:14)جدول رقم 

داللة الفروق في أحكام الميم والنون المشددتين بين متوسط درجات المعممين في 
 في االختبار البعدي ىماالختبار القبمي والبعدي ومتوسط درجات
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المتوسط العدد البيان مسمسل 
 (م)الحسابي

االنحراف 
 (ع)المعياري

قيمة       
 (ت)

الداللة 
اإلحصائية 

داؿ عند  6.55 0.51 1.55 20االختبار القبمي  1
 0.50 2.60 20االختبار البعدم  2 0.05

 
الجدكلية ( ت)بينما قيمة  (6.5)المحكسبة تساكم  (ت) أف قيمة (5:14) جدكؿ رقـ ؿيتضح مف خال

( ت)المحكسبة أكبر مف قيمة ( ت)، كبذلؾ فإف قيمة  (0.05)عند مستكل داللة  (2.04)تساكم 
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية " نقبؿ الفرض البديؿ أم أنو كالجدكلية ؛ لذا نرفض الفرض الصفرم 

 في ىـبيف متكسط درجات المعمميف  في االختبار القبمي كمتكسط درجات  (α ≤ 0.05 )مستكلعند 
. االختبار البعدم لميارات الميـ كالنكف المشددتيف كىذه الفركؽ لصالح االختبار البعدم 

ىي فركؽ  (ت) اختبار باستخداـكقد قاـ الباحث باستخداـ مربع إيتا لمتأكد مف أف حجـ الفركؽ الناتجة 
( 5:15) إلى الصدفة  كجدكؿ رقـ دكال تعكحقيقية تعكد إلى فاعمية البرنامج المطبؽ عمى المعمميف 

: يكضح ذلؾ 
( 5:15)جدول 

لمفروق بين االختبارين القبمي والبعدي  (ت)حجم التأثير الختبار 
 لميارة الميم والنون المشددتين

حجم التأثير مربع إيتا  (ت)قيمة 
كبير  0.39 6.55

كىي تدؿ عمى أف حجـ التأثير كبير ،  (0.39) أف قيمة إيتا تساكم (5:15)يتضح مف الجدكؿ رقـ 
أف حجـ التأثير يعتبر كبيران إذا كانت قيمة مربع إيتا أكبر مف  (42 ،2000:عفانة  )حيث أشار 

أك يساكييا ، إذ يعتبر حجـ التأثير الكجو المكمؿ لمداللة اإلحصائية كال يحؿ محميا ، حيث  (0.14)
 التأثيرساىـ البرنامج في تحسيف قدرات المعمميف في أحكاـ الميـ كالنكف المشددتيف ، كيؤكد حجـ 

خر ، بؿ كاف نتيجة آ أم متغير أككف نتيجة الصدفة ملفركؽ بيف االختباريف القبمي كالبعدم لـ ؿ
 .لمبرنامج الذم طبقو الباحث 

 
 :تعميق عام عمى النتائج 

أظيرت النتائج مف خالؿ الجداكؿ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف تحصيؿ المعمميف في االختبار 
 . البعدم بعد أخذىـ لمبرنامج التدريبي 

، كدراسة (2005فركانة ، ) ، كدراسة  ( 2009الرقب ،  )كنتيجة ىذه الدراسة تتفؽ مع نتيجة دراسة 
، حيث أكدت الدراسة  (2000:تيسير ) كدراسة  (2004مطر ،) كدراسة  ( 2005: كريمة عمي  )
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عمى أثر البرنامج التدريبي في إكساب معممي التربية اإلسالمية ألحكاـ التالكة كالتجكيد ، أم أف 
ارتفاع مستكل معممي التربية اإلسالمية في إتقاف ميارات التالكة كالتجكيد يقابمو ارتفاع في مستكل 

 .تحصيؿ طالبيـ 
 :كيمكف أف تعزل ىذه النتيجة إلى أسباب متعمقة بالبرنامج التدريبي تتمخص في النقاط التالية 

يمتاز البرنامج التدريبي بعرضو لممادة التعميمية بشكؿو مبسط كمنسؽ كمناسب لعممية التعميـ  -1
 .كالتعمـ 

 .يمتاز البرنامج التدريبي باشتمالو عمى العديد مف األنشطة المتنكعة التي يتفاعؿ معيا المتعمـ -2
 .الكقت كاف كافيان كالتكقيت كاف مناسبان عند تطبيؽ البرنامج التدريبي  -3
يمتاز البرنامج التدريبي بعرض مادة التالكة كالتجكيد بأسمكب مرتب كمنظـ ، كتقديـ مفردات  -4

 .المادة بشكؿ متدرج كمتسمسؿ مف السيؿ إلى الصعب 
يمتاز البرنامج التدريبي باشتمالو عمى الكسائؿ كالتقنيات كاألساليب المتنكعة التي تجعؿ المتعمـ  -5

 .متفاعالن مع أجزاء البرنامج التدريبي دكف تعبو أك ممؿ 
 .دقة كضكح االختبار التحصيمي المطبؽ عمى المتعمـ  -6
استخداـ الحاسكب التعميمي بعرض مادة التالكة كالتجكيد كبأسمكب مرتب كمنظـ ، كتقديـ مفردات  -7

 .المادة بشكؿ متدرج كمتسمسؿ مف السيؿ إلى الصعب 

 :توصيات الدراسة 
 في ضكء نتائج الدراسة الحالية يكصي الباحث ما يمي 

ضركرة أف يككف معمـ التربية اإلسالمية لطمبة الصفيف الخامس كالسادس األساسي معممان  -
 .متخصصان في مادتو ، ألنو األقدر كاألجدر عمى تعميـ الطمبة عمى أحكاـ التالكة كالتجكيد 

إقامة دكرات تدريبية لميارات أحكاـ التالكة كالتجكيد لمعممي التربية اإلسالمية كلغير المتخصصيف  -
 .كمعممي المغة العربية كغيرىـ ، إلتقاف ميارات التالكة كالتجكيد 

 .اىتماـ معممي التربية اإلسالمية باستخداـ الكسائؿ المتعددة في تدريس أحكاـ التالكة كالتجكيد -
إعداد مشاغؿ تربكية كندكات كلقاءات تتناكؿ تنمية ميارات التالكة كالتجكيد لدل معممي التربية  -

 .اإلسالمية كمكجيي المادة
العمؿ عمى صياغة دليؿ لمعممي التربية اإلسالمية خاص بميارات التالكة كالتجكيد في جميع  -

 .المراحؿ التعميمية 
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 االىتماـ بالمشاكؿ التي تكاجو معممي التربية اإلسالمية المتعمقة بميارات التالكة كالتجكيد ،  -
 .كالعمؿ عمى حميا

 .يقكـ معممك التربية اإلسالمية بحث طالبيـ لاللتحاؽ بمراكز تحفيظ القرآف الكريـ في المساجد  -
 .تزكيد المكتبات المدرسية بكسائؿ تعميمية متعددة يعكد إلييا الطالب في مادة التالكة كالتجكيد -
أف يقكـ معممك التربية اإلسالمية بعمؿ مسابقات ىادفة لطالبيـ في ميارات التالكة كالتجكيد عمى  -

 .مستكل الصفكؼ في المدارس 
أف يقكـ معممك التربية اإلسالمية بإعداد نشرات تربكية ترسؿ إلى أكلياء أمكر الطمبة تبيف فكائد  -

تقاف أبنائيـ لتمؾ الميارات   .كأىمية ميارات التالكة كالتجكيد كا 
 االستفادة مف محتكل البرنامج التدريبي كاألنشطة المصاحبة في تدريس أحكاـ التالكة كالتجكيد -
إجراء دراسات لمتعرؼ عمى أثر البرامج التدريبية في إكساب معممي التربية اإلسالمية لميارات  -

 .التالكة كالتجكيد في مراحؿ دراسية متعددة
تكظيؼ األلعاب التربكية في تعميـ طالب الصفيف الخامس كالسادس األساسي ألحكاـ التالكة  -

 .كالتجكيد 
 (نشيد حكؿ كؿ ميارة عمى حدة  )تدعيـ ميارات أحكاـ التالكة كالتجكيد بالنشيد  -

 :مقترحات الدراسة 
 :ختامان ليذه الدراسة ، كفي ضكء ما تكصمت إليو مف نتائج كتكصيات فإف الباحث يقترح ما يمي 

إجراء دراسات لمتعرؼ عمى أثر البرامج التدريبية لميارات التالكة كالتجكيد لدل معممي التربية  -
 اإلسالمية في المرحمة اإلعدادية 

إجراء دراسات لمتعرؼ عمى الصعكبات التي تكاجو معممي التربية اإلسالمية عند تدريس ميارات  -
 .التالكة كالتجكيد 

إجراء دراسة لمتعرؼ عمى اتجاىات معممي التربية اإلسالمية نحك االلتحاؽ بالبرامج التدريبية  -
 .ألحكاـ التالكة كالتجكيد 
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 (2)مجمة العموم التربوية  ، دراسة تجريبية ، "أحكام التالوة لتالميذ الصف الثاني اإلعدادي 
 .جامعة الممؾ سعكد 

تنمية الكفايات النوعية ، بتدريس القرآن الكريم لدى طمبة " (. 1997)صالح ، سمير يكنس  -77
، جامعة حمكاف ، رسالة ماجستير غير منشكرة ، مصر ، كمية التربية ، جامعة "كمية التربية 

 .حمكاف
فاعمية استخدام تسجيالت الفيديو في تدريس مواضيع " (. 1999)صياـ ، محمد كحيد  -78

 . ، المجمد التاسع عشر ، العدد األكؿ المجمة العربية لمتربية ، "التربية اإلسالمية 
دار :  ، الرياض 1 ، طالتجويد الواضح. ( 1999)الطكيؿ ، أحمد بف أحمد محمد عبد اهلل  -79

 .ابف خزيمة 
 .مطابع االعتماد:  ، جدة مع القرآن(. 1978)طاحكف ، أحمد محمد  -80
طبعة  : 3، طالبيان عن تأويل آي القرآن( . 1968)طبرم ، أبك جعفر محمد بف جرير  -81

 .مصطفى البابي الحمبي 
، القاىرة ، دار الفكر تحميل المحتوى في العموم اإلنسانية ( . 2008)طعمية ، رشدم  -82

  .العربي 
اآلداب لطالب حمقات وخالولي ومعاىد تحفيظ ( . 1997)طميمات ، عبد القادر محمد  -83
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، المؤتمر العممي السابع ، صعكبات تعمـ القراءة بيف الكقاية كالتشخيص " الطالب المعممين
 . جامعة عيف شمس  ، المجمد األكؿ : ، دار الضيافة 2007 يكليك 11-10كالعالج ،
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دار :  ، القاىرة التربية اإلسالمية وفن التدريس (. 2007)طكيمة ، عبد الكىاب عبد السالـ  -85
 .السالـ

برنامج عالجي لبعض ميارات تجويد القرآن الكريم لطالبات ." ( 1996)العبد العزيز ، أركل  -86
، رسالة "التدريس الميداني بقسم الدراسات اإلسالمية في كمية التربية جامعة الممك سعود 

 .ماجستير غير منشكرة ، كمية التربية ، جامعة الممؾ سعكد 
أحكاـ كقكاعد في عمـ  : 1 ، طالتمخيص( . 2000)العبد اهلل ، محمد عبد الحكيـ بف سعيد  -87

 .دار الخير: التجكيد ، دمشؽ 
درجة إتقان طالب كمية المعممين بمحافظة الطائف . "( 2004)العتيبي ، تركي بف عكض  -88

 .، رسالة ماجستير غير منشكرة ، كمية التربي ، جامعة أـ القرل "ميارات تجويد القرآن الكريم 
 .دار الكطف لمنشر:  ، الرياض 1 ، طحالنا مع القرآن(. 1999)العمي ، عبد الكريـ  -89
 ، كمية التربية كيف تكون معممًا ناجحًا لمتربية اإلسالمية(. 2008)عامر ، رزؽ عبد الحكيـ  -90

 .دار الفكر العربي : ، بكر سعيد 
" أثر استخدام المسجل في تعميم تالوة القرآن الكريم" (.1990)عبد اهلل ، عبد الرحمف صالح  -91

  . عماف:، دراسة تجريبية ، أبحاث اليرمكؾ ، المجمد السادس ، العدد الثالث 
معرفة أثر استخدام المسجل والمصحف الممون في إتقان ." ( 2001)عبد اهلل ، زاىر نمر  -92

، رسالة دكتكراة غير منشكرة كمية "التالوة وأحكام التجويد لدى طمبة الصف الثامن في مدينة إربد 
 .التربية ، جامعة بغداد 

فاعمية برنامج مقترح في أحكاـ التجكيد لمطالب المعمميف في . " (1999)عبد الحميد ، أماني  -93
 ، كمية التربية ، مجمة دراسات في المناىج وطرق التدريس، "تحصيميـ كتالكتيـ القرآف  الكريـ 

 .جامعة عيف شمس 
 .دار النيضة العربية:  ، القاىرة عمم النفس التربوي(. 1977)عبد الحميد ، جابر  -94
مفيكمو كأدكاتو كأساليبو ، عماف  : 6 ، طالبحث العممي( . 1998)عبيدات ، ذكقاف كآخركف  -95

 .دار الفكر: 
 .دار عمار:  ، عماف دراسات في عموم القرآن( . 1990)عبيدات ، محمكد سالـ  -96
دار :  ، القاىرة القاموس المبين في اصطالحات األصوليين(. 1987)عثماف ، حسني شيخ  -97

 .الحديث
أثر الدورات التدريبية الصفية عمى تحصيل معممي " ( . 1982)عرساف ، عطفة محمد  -98

 رسالة ماجستير غير ،" الرياضيات لممرحمة االبتدائية العميا واكتسابيم كفايات تحميل المناىج 
 .منشكرة ، جامعة اليرمكؾ ، إربد ، األردف 
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ميارات مدرس التربية اإلسالمية في تدريس القرآن الكريم " ( . 1990)عطا ، إبراىيـ  -99
دراسات في مناىج كطرؽ التدريس ، الجمعية المصرية  . "بالمرحمة الثانوية بالجميورية اليمنية 

 .لممناىج كطرؽ التدريس ، العدد التاسع عشر 
 في الكشف عن مصداقية هحجم التأثير و استخدامات." ( 2000)عفانة ، عزك إسماعيؿ  -100

، العدد مجمة البحوث التربوية الفمسطينية  ، "النتائج في البحوث والدراسات التربوية والنفسية 
 .الثالث 
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، رسالة ماجستير غير منشكرة ، كمية "المغة العربية في الحمقة الثانية من التعميم األساسي 

 .، مصر  التربية بدمياط ، جامعة المنصكرة
 ، اإلصدار الخامس ، كمية القياس والتقويم في العممية التدريسية(. 2002)عكدة ، أحمد  -103

 .دار األمؿ لمنشر كالتكزيع : العمكـ جامعة اليرمكؾ 
فعالية برنامج إلكساب معممي التربية الدينية اإلسالمية بعض " ( .1999)عكض ، جاد  -104

، مؤتمر تطكير نظـ إعداد المعمـ العربي "ميارات تجويد القرآن الكريم في تحصيميم وأدائيم ليا 
 مايك ، جامعة الدكؿ العربية بالقاىرة ، كمية التربية ، 27-26كتدريبو مع مطمع األلفية الثالثة ، 

 .جامعة حمكاف 
 .مؤسسة الرياف:  ، بيركت 2 ، طالمفيد في عمم التجويد( . 1998)عيتاني ، عبد الرحمف  -105
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 .دار العمـ:  ، جدة 1، طمنياج التالوة ( . 1992)غرابة ، راكية حمدم  -107
برنامج مقترح في القراءات اإلضافية لتنمية بعض ميارات " (.2002)الفميت ، جماؿ كامؿ  -108
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 .األزىر ، كمية التربية 
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واقع تجويد القرآن الكريم لدى طمبة الجامعات الفمسطينية ." ( 2005)فركانة ، محمد يحيى  -110
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مؤسسة :  ، بيركت 6 ، طقواعد التجويد(. 2001)القارئ ، عبد العزيز بف عبد الفتاح  -111
 .الرسالة
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 .دار عمار: قدكرم الحمد ، األردف 
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 .مكتبة عالـ الكتب : القاىرة 
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 .المصرية

 .بيركت:  ، دار الشركؽ 17، طفي ظالل القرآن( . 1990)قطب ، سيد  -118
  .1  ، طتصميم التدريس(. 1995)قطامي ، يكسؼ كآخركف  -119
:  ، دار الصميعي 1 ، طالبرىان في تجويد القرآن( . 1997)قمحاكم ، محمد صادؽ  -120

 .الرياض
رنامج تدريبي مقترح لمعممي التربية اإلسالمية  ب."( 2005)الكحالني ، كريمة قاسـ عمي  -121
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فضائل القرآن وحممتو وبيان األحرف السبعة والقراءة ( . 1997)كرنبة ، صالح بف محمد  -122
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أثر خطوات تدريس مقترحة في إتقان ميارات التالوة ". المطيرم ، خالد بف إبراىيـ  -125
واالحتفاظ بالتعمم لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي في مدارس التعمم العام بمدينة الرياض 

 ( .2011) ، جامعة الممؾ سعكد ، العدد األربعكف ، يناير مجمة الثقافة والتنمية، "
فاعمية أثر برنامج تعميمي محوسب في تحصيل طمبة ." ( 2001)محمكد ، أحمد عزت   -126

، رسالة ماجستير غير منشكرة ، كمية "الصف الثامن في مقرر التالوة والتجويد لمقرآن الكريم 
 .الدراسات العميا ، الجامعة األردنية ، عماف 

:  ، بيركت صحيح مسمم( . 2006)مسمـ ، أبك الحسيف بف الحجاج القشيرم ، النيسابكرم  -127
 . دار الكتب العممية
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دار :  ، القاىرة 3 ، طالممخص المفيد في عمم التجويد( . 1995)معبد ، محمد أحمد  -130
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 ، مجمة البحث في التربية كعمـ النفس ، جامعة "المعممين عمى بعض أحكام تجويد القرآن الكريم 
 .المنيا ، مصر 

محمد نجيب المطيعي :  ، تحقيؽ شرح الميذبالمجمكع  . (ت.د)النككم ، محي الديف شرؼ  -134
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مكتبة كنكز :  ، جدة 1 ، طغاية المريد في عمم التجويد( . 1999)نصر ، عطية قابؿ   -138
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ق ـــــالحـــــــالم
 قائمة بأسماء محكمي قائمة ميارات التجكيد (  1 )ممحؽ رقـ 
 استمارة إبداء رأم لتحديد درجة مناسبة لمبرنامج التدريبي  ( 2 )ممحؽ رقـ 
  تحكيـ فقرات االختبار التحصيمي (3 )ممحؽ رقـ 
  قائمة بأسماء محكمي االختبار التحصيمي (4 )ممحؽ رقـ 
  اختبار ميارات التالكة كالتجكيد( 5 )ممحؽ رقـ 
 فقرات االختبار التحصيمي لميارات التالكة كالتجكيد ( 6 )ممحؽ رقـ 
 اإلجابات الصحيحة لالختبار التحصيمي ( 7 )ممحؽ رقـ 
  استطالع آراء محكمي البرنامج التدريبي (8 )ممحؽ رقـ 
 قائمة بأسماء محكمي البرنامج التدريبي ( 9 )ممحؽ رقـ 
  البرنامػػج التدريبػػػػػػػػػي (10 )ممحؽ رقـ 
  مكافقة دائرة التربية كالتعميـ في ككالة الغكث عمى تطبيؽ الدراسة( 11 )ممحؽ رقـ 
  الصكر (12 )ممحؽ رقـ 
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  (1 )ممحق رقم 
 قائمة بأسماء السادة محكمي قائمة ميارات التجويد

 مكان العمل الدرجة العممية االسم م
 الجامعة اإلسالمية دكتكراه في قسـ التفسير كعمـك القرآف عبد الرحمف يكسؼ الجمؿ 1
أستاذ مشارؾ في مناىج كطرؽ تدريس  محمد شحادة زقكت 2

المغة العربية 
 الجامعة
 اإلسالمية

 جامعة األقصى أستاذ التفسير كعمـك القرآف عبد السميع العرابيد 3
 جامعة األقصىالمحاضر بقسـ المغة العربية  محمد بكر سممي 4
أستاذ مشارؾ في المناىج كطرؽ  شريؼ عمي حٌماد 5

 التدريس التربية اإلسالمية
جامعة القدس 

 المفتكحة
 جامعة األقصى دكتكراة في عمـ النفس التربكمدرداح حسف الشاعر  6
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  (2 )ممحق رقم 
 الرأي لتحديد درجة مناسبة البرنامج التدريبي إبداءاستمارة 

 
اقتراحات وتعديالت غير مناسب مناسب بنود البرنامج المراد معرفة أراء المحكمين بيا  

األىداف : أوالً  
   صياغة بصكرة كاضحة  

   تميزت بالتنكع  
   ارتبطت بأىداؼ تعميـ التالكة 

   ممكنة التحقؽ 
   قابمة لمقياس 

: المحتوى : ثانياً  
   يتضمف مكاد تعميمية كمالحؽ كاضحة 

   مرتبط بأىداؼ البرنامج 
    التالكةركزت عمى مفاىيـ 

     بصكرة منطقيةمنظـ
    مالئمة ان  كألكافان  كأصكاتان يتضمف صكر

    المعمميف التعمـ عند يةزيد دافعت يقدـ المعمكمات بطريقة شيقة
: األنشطة : ثالثاً  
   محتكل البرنامج كتناسب 

   تساعد عمى بمكغ األىداؼ 
   تتصؼ بالتنكع 

     لمعمميفتثير الدافعية لمتعمـ عند ا
    مف معالجة األخطاء لمعمميفتمكف ا
: التقويم : رابعًا 
   تسـ بالتنكع  م

    يراعي الجانب التطبيقي  
     بالتعزيز كالتغذية الراجعةمعمميفزكد اؿم
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   (3 )ممحق رقم 
 تحكيم فقرات االختبار التحصيمي في التالوة والتجويد لموقوف عمى مستوى المعمومات لدى المعممين

حفظو اهلل /................................................... األخ المحكـ 
:- السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو

. يقـك الباحث بإجراء دراسة لنيؿ درجة الماجستير في المناىج كطرائؽ التدريس 
 برنامج تدريبي لمعممي التربية اإلسالمية إلكسابيم بعض ميارات تجويد القرآن الكريم :-بعنكاف 

 .بمحافظات غزة 
 مف األساليب كالطرؽ الميمة لرفع كفاية  ىيتعمـ البرامج التدريبية لممعمميف ؿ األبحاث أفأثبتتلما 

 ، كىي تعمؿ عمى النمك الميني لممعمميف مما يؤدم إلى إياىاالمعمميف في الميارات المنكم إكسابيـ 
                             .          .تعزيز العممية العممية التَّنعمُّمية كالتي بدكرىا تزيد مف التحصيؿ العممي لمتالميذ 

 )كقد أعد الباحث ليذا الغرض اختباران يقيس مستكل المعمكمات لدل المعمميف في الميارات التالية 
ـ النكف احؾأ– ة ؿالقمؽ أحكاـ –ـ الكقؼ احؾأ– أحكاـ الميـ الساكنة– أحكاـ النكف الساكنة كالتنكيف 

 كستتـ اإلجابة عميو مف ،(ترقيؽ في لفظ الجاللة اؿتفخيـ ك مف حيث اؿـ الالـاحؾأ– كالميـ المشددتيف
                                                .       .قبؿ المعمميف الذيف يمثمكف عينة الدراسة قبؿ تدريسيـ المكضكعات المحددة كبعده 

بداء الرأم فييا حذفان سيادكعميو فإف الباحث يرجك مف  إضافةن  كأتكـ االطالع عمى فقرات االختبار كا 
. نجاز ىذه الدراسة كتحسيف العممية التربكية إأك تعديالن كسيككف لرأيكـ أىمية كبيرة في 

 
 :-  .................................................                                                                                                                                        المحكـ 

 :- ............................................                         الرتبة العممية 
 :-..............................................مكاف العمؿ 

 إف الباحث إذ يشكر لكـ حسف تعاكنكـ ، يؤكد أف آراءكـ ستمقى كؿ التقدير
 ماىر حسيف الزياف/ الباحث
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  (4 )ممحق رقم 
 قائمة بأسماء السادة المحكميــن الختبار التالوة والتجويد

 الوضع الوظيفي  الدرجة العممية االسم م
 جامعة األقصى  الديف دكتكراه في أصكؿ فايز حساف أبك عمرة  1
دكتكراه في المناىج كطرائؽ تدريس المغة أيمف يكسؼ حجازم  2

العربية 
مدير مدرسة بككالة 
الغكث لالجئيف 

دكتكراه مناىج كطرؽ تدريس التربية  محمد يحيى فركانو 3
 اإلسالمية

كمية العمـك 
 كالتكنكلكجيا

 مديرمدرسة حككمية  ماجستير أصكؿ تربية محمد صالح البيؾ 4
أستاذ مشارؾ في المناىج كطرؽ  شريؼ عمي حٌماد 5

 التدريس التربية اإلسالمية
جامعةالقدس 
 المفتكحة

أستاذ مشارؾ في المناىج كطريؽ  محمد شحادة زقكت 6
 التدريس المغة العربية

 الجامعة اإلسالمية
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  (5 )ممحق رقم 
 اختبار ميارات أحكام التالوة والتجويد

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
اختبار لقياس بعض ميارات التالوة والتجويد لمعممي التربية اإلسالمية لمصفين الخامس والسادس 

 األساسي 
 .السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو : عزيزم المعمـ 

 .ييدؼ ىذا االختبار إلى قياس معرفتؾ ، كمدل تمكنؾ مف بعض ميارات التالكة كالتجكيد 
 . أسئمة ىذا االختبار مف نكع االختيار مف متعدد

 .سؤاالن  ( 50 )يشمؿ ىذا االختبار عمى 
 .الرجاء اإلجابة عف ىذه األسئمة بصدؽو كبذؿ الجيد الكافي ؛ خدمةن لمبحث العممي 

 :مالحظة 
نما لغرض البحث العممي  -  .االختبار ال يقيس المستكل المعرفي، كا 
 زمف االختبار ستكف دقيقة  -
 .اإلجابة عف جميع األسئمة  -

 
 :الرجاء مؿء البيانات التالية 

 
                                  .:.............................................االسـ 

 
: ..........................................                      المدرسة 

 
 ...........................................: الصؼ 

 
شاكريف لكـ حسف تعاكنكـ معنا 

 
 ماىر حسيف الزياف/ الباحث 
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  (6 )ممحق رقم 
 االختبار التحصيمي لميارات التالوة والتجويد 

 :تعميمات االختبار
 .سؤاؿ  ( 50 )يتككف االختبار مف  -1
 .اقرأ األسئمة بعناية كحدد اإلجابة الصحيحة  -2
 .أجب عف جميع األسئمة  -3
 .دقيقة  ( 60 )الزمف الكمي لالختبار  -4
 

 اإلجابــة رقم الفقــرة اإلجابــة رقم الفقــرة
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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 االختبـــــــــــار
 :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يأتي

 .أحكام النون الساكنة والتنوين : أواًل 
 :حكـ البسممة في بداية السكرة- 1
 جائزة (د)مكركه                    (ج)مستحبة           (ب)كاجبة         (أ)
 
 :لمنكف الساكنة ك التنكيف-  2
 ثالثة أحكاـ (د)أربعة أحكاـ          (ج)خمسة أحكاـ           (ب)ستة أحكاـ           (أ)
 
 :قد يككف اإلظيار في-  3
 حرؼ  (د)كممة أك كممتيف              (ج)كممة             (ب)كممتيف           (أ)
 
سىننا): قاؿ تعالى -  4 ا حى ٍف ذىا الَّنًذم ييٍقًرضي اهللى قىٍرضن  "245:البقرة                          "(مى

ٍف ذىا): نكف في قكلو تعالى اؿحكـ   (مى
 اإلقالب  (د)اإلدغاـ بغنة              (ج)اإلظيار الحمقي         (ب)اإلخفاء الحقيقي         (أ)
 
تَّنى مىٍطمىًع اٍلفىٍجرً  ): قاؿ تعالى - 5  "5:القدر                       "( سىالـه ًىيى حى

 ( سىالـه ًىيى ):  حكـ التنكيف في قكلو تعالى 
 إدغاـ بغير غنة (د)اإلقالب                 (ج)اإلخفاء           (ب)اإلظيار الحمقي     (أ)
 
كعو ): قاؿ تعالى- 6  "7:الغاشية      "                             (ال ييٍسًمفي كىال ييٍغًني ًمٍف جي

كعو ):  في قكلو تعالى نكفحكـ اؿ  (ًمٍف جي
اإلخفاء الحقيقي  (د)اإلخفاء الشفكم         (ج)اإلظيار الحمقي      (ب)اإلدغاـ بغنة         (أ)
 
ًميمان  )قاؿ تعالى- 7 ًميـه حى  "10:المعارج                                     "  (كىال يىٍسأىؿي حى

ًميمان ): حكـ التنكيف في قكلو تعالى ًميـه حى  ( حى
 اإلظيار الحمقي (د)إدغاـ بغنة            (ج)اإلقالب             (ب)اإلخفاء             (أ)
 
 



139 

 

 
 "3:الشرح        "                                   (الَّنًذم أىنقىضى ظىٍيرىؾى ): قاؿ تعالى- 8

 (أىنقىضى ):  في قكلو تعالى نكفحكـ اؿ
اإلقالب  (د)اإلظيار الحمقي       (ج)اإلخفاء الشفكم         (ب)اإلخفاء الحقيقي         (أ)
 
 :يككف حكـ النكف الساكنة كالتنكيف إدغامان بغنة مع الحركؼ التالية - 9
 ؿ ـ (د)م ف ـ ك                 (ج)م ر ـ ؿ ك ف            (ب)ؿ ر            (أ)
 

 :يككف حكـ النكف الساكنة كالتنكيف إدغامان بغير غنة مع الحركؼ التالية - 10
 ؿ ـ (د)م ف ـ ك                 (ج)م ر ـ ؿ ك ف            (ب)ؿ ر            (أ)
 

اًطئىةو ): قاؿ تعالى- 11  "16:العمؽ     "                                      (نىاًصيىةو كىاًذبىةو خى

  (نىاًصيىةو كىاًذبىةو )): حكـ التنكيف في قكلو تعالى 
 اإلقالب (د)اإلخفاء الشفكم     (ج)اإلظيار الحمقي             (ب)اإلخفاء الحقيقي         (أ)

 
ـٍ ميًحيطه ): قاؿ تعالى - 12   "                     20: البركج                                     " (كىالمَّنوي ًمٍف كىرىاًئًي

 (ًمٍف كىرىاًئًيـٍ ): حكـ النكف في قكلو تعالى
 إدغاـ بغير غنة (د)اإلظيار           (ج)اإلخفاء              (ب)إدغاـ بغنة            (أ)

 
 "7:المزمؿ                                  "(ًإفَّن لىؾى ًفي اىلنَّنيىاًر سىٍبحان طىًكيالن ): قاؿ تعالى- 13

 (سىٍبحان طىًكيالن ): حكـ التنكيف في قكلو تعالى 

اإلظيار الحمقي  (د)اإلدغاـ بغنة       (ج)اإلخفاء الشفكم         (ب)      اإلخفاء الحقيقي  (أ)
 

دِّثي أىٍخبىارىىىا): قاؿ تعالى-  14 ًئذو تيحى  "4:الزلزلة      "                                    (يىٍكمى

دِّثي ): حكـ التنكيف في قكلو تعالى  ًئذو تيحى   (يىٍكمى

بغنة بغير اإلدغاـ  (د)اإلخفاء الحقيقي     (ج)اإلظيار الحمقي      (ب)اإلخفاء الشفكم         (أ)
 

 "9:الشمس         "                                  (قىٍد أىٍفمىحى مىٍف زىكَّناىىا): قاؿ تعالى- 15

 (مىٍف زىكَّناىىا): حكـ النكف في قكلو تعالى 

اإلخفاء الحقيقي  (د)اإلظيار الحمقي       (ج)اإلخفاء الشفكم         (ب)اإلقالب         (أ)
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ـٍ ًظالًّال ظىًميالن ): قاؿ تعالى- 16 نيٍدًخمييي  "57:نساءاؿ                      "                   (كى

 (ًظالًّال ظىًميالن ): حكـ التنكيف في قكلو تعالى 

اإلخفاء الحقيقي  (د)اإلقالب       (ج)اإلظيار الحمقي         (ب)اإلخفاء الشفكم         (أ)
 

 :اإلقالب ىك-  17
 قمب الباء إلى ميـ  (ب)قمب النكف الساكنة أك التنكيف إلى باء      (أ)  
 قمب الميـ إلى الباء   (د)قمب النكف الساكنة أك التنكيف إلى ميـ إذا جاء بعدىا حرؼ الباء   (ج) 
 

 "4:اليمزة                                   "( َك َّال  َك ُي  ْن َك َك َّال  يِف  اْن  َك َك يِف ): قاؿ تعالى- 18
 (  َك ُي  ْن َك َك َّال ): حكـ النكف في قكلو تعالى 

 اإلدغاـ بغير غنة (د)اإلظيار الحمقي         (ج)اإلقالب               (ب)اإلخفاء          (أ)
 

ًميـه ًبالميتَّنًقيفى ): قاؿ تعالى- 19 كهي كىاهللي عى ٍيرو فىمىٍف ييٍكفىري ا يىٍفعىميكا ًمٍف خى مى  "115:آؿ عمراف           "(كى
ًميـه ًبالميتَّنًقيفى ): حكـ التنكيف في قكلو تعالى   (كىاهللي عى

 اإلدغاـ بغير غنة (د)اإلخفاء           (ج)اإلظيار الحمقي             (ب)اإلقالب         (أ)
 

ـٍ سىاىيكفى ): قاؿ تعالى- 20 الًتًي ـٍ عىٍف صى  "5: الماعكف                               "(الَّنًذيفى ىي
الًتًيـٍ ): نكف في قكلو تعالى اؿحكـ   (عىٍف صى

  الشفكماإلخفاء (د)اإلخفاء الحقيقي          (ج) اإلدغاـ بغنة (ب)        اإلظيار الحمقي (أ)
 

ـي ًممَّنٍف كىتىـى شىيىادىةن ًعٍندىهي ًمفى اهللً ) :قاؿ تعالى - 21 ٍف أىٍظمى مى  "       140:البقرة               "( كى
ـي ): حكـ النكف في قكلو تعالى  ٍف أىٍظمى مى  ( كى

  بغنةإدغاـ   (د)اإلظيار الحمقي           (ج)اإلقالب             (ب)اإلخفاء          (أ)
 

ٍف ثىقيمىٍت مىكىاًزينيوي ): قاؿ تعالى- 22  "6:القارعة          "                               (فىأىمَّنا مى

ٍف ثىقيمىتٍ ):  في قكلو تعالى نكفحكـ اؿ  (مى
اإلخفاء الشفكم  (د)اإلظيار الحمقي         (ج)    اإلخفاء الحقيقي  (ب)اإلدغاـ بغنة         (أ)
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ٍيرنا يىرىهي ): قاؿ تعالى - 23 ٍف يىٍعمىٍؿ ًمٍثقىاؿى ذىرَّنةو خى   "                     7: الزلزلة                             " (فىمى
ٍف يىٍعمىؿٍ ): حكـ التنكيف في قكلو تعالى  (فىمى

 إدغاـ بغير غنة  (د)اإلقالب           (ج)إدغاـ بغنة               (ب)اإلظيار            (أ)
 

مىؽو  ): قاؿ تعالى - 24 مىؽى اإًلنسىافى ًمٍف عى  "2:العمؽ                          "( خى
مىؽو ): حكـ النكف في قكلو تعالى  (ًمٍف عى

  اإلخفاء (د)اإلقالب             (ج)اإلظيار الحمقي      (ب)إدغاـ بغير غنة     (أ)
 

ٍف يىٍعمىٍؿ ًمٍثقىاؿى ذىرَّنةو شىٌران يىرىه): قاؿ تعالى- 25 مى  "8:الزلزلة        "                          (كى

 (ذىرَّنةو شىٌران ): حكـ التنكيف في قكلو تعالى 
اإلدغاـ بغنة  (د)اإلخفاء الحقيقي       (ج)اإلظيار الحمقي         (ب)اإلخفاء الشفكم         (أ)
 

 "36:الحاقة                              "( كىال طىعىاـه ًإالَّن ًمٍف ًغٍسًميفو ): قاؿ تعالى - 26
 (ًمٍف ًغٍسًميفو ): حكـ النكنفي قكلو تعالى 

 إدغاـ بغنة  (د)اإلظيار الحمقي       (ج)اإلخفاء             (ب)إدغاـ بغير غنة          (أ)
 

انىؾى فىًقنىا عىذىابى النَّنارً ): قاؿ تعالى- 27 مىٍقتى ىىذىا بىاًطالن سيٍبحى بَّننىا مىا خى  "191:آؿ عمراف    "       (رى

انىؾى ): حكـ التنكيف في قكلو تعالى   (بىاًطالن سيٍبحى

اإلظيار الحمقي  (د)اإلدغاـ بغنة       (ج)اإلخفاء الحقيقي         (ب)اإلخفاء الشفكم         (أ)
 

 "20:التككير                                  "(ًذم قيكَّنةو ًعٍندى ًذم اٍلعىٍرًش مىًكيفو ): قاؿ تعالى- 28

 (ًعٍندى ): حكـ النكف في قكلو تعالى 

اإلدغاـ بغنة  (د)اإلخفاء الحقيقي       (ج)اإلظيار الحمقي         (ب)اإلخفاء الشفكم         (أ)
 

تىبَّن ):قاؿ تعالى - 29  "1:المسد                                     "(تىبَّنٍت يىدىا أىًبي لىيىبو كى
تىبَّن ): حكـ التنكيف في قكلو تعالى  (لىيىبو كى

 إدغاـ بغنة  (د)اإلظيار           (ج)اإلقالب              (ب)إدغاـ بغير غنة            (أ)
مىى األىٍرضً ): قاؿ تعالى - 30 قىاؿى نيكحه رىبِّ الى تىذىٍر عى  "26:نكح                          "(كى

 (نيكحه رىبِّ ): حكـ التنكيف في قكلو تعالى 
 إدغاـ بغير غنة  (د)اإلقالب               (ج)إدغاـ بغنة           (ب)اإلخفاء              (أ)
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ـٍ يىًجٍدؾى يىًتيمان فىآكىل): قاؿ تعالى- 31  "6:ضحىاؿ             "                            (أىلى

 (يىًتيمان فىآكىل): حكـ التنكيف في قكلو تعالى 

اإلظيار الحمقي  (د)اإلخفاء الشفكم       (ج)اإلخفاء الحقيقي         (ب)اإلدغاـ بغنة         (أ)
 

ًمؽى ًمٍف مىاءو دىاًفؽو  ):قاؿ تعالى - 32  "6:الطارؽ                                      "(خي
 (ًمٍف مىاءو ): حكـ النكف في قكلو تعالى

 اإلظيار  (د)إدغاـ بغنة          (ج)إدغاـ بغير غنة             (ب)اإلخفاء           (أ)
 

ًريعو ): قاؿ تعالى- 33 ـٍ طىعىاـه ًإالَّن ًمٍف ضى  "6:الغاشية            "                    (لىٍيسى لىيي

ًريعو ): حكـ التنكيف في قكلو تعالى   (ًمٍف ضى

اإلظيار الحمقي  (د)اإلخفاء الشفكم       (ج)اإلدغاـ بغنة         (ب)اإلخفاء الحقيقي         (أ)
 

ده ): قاؿ تعالى - 34 ـٍ يىكيٍف لىوي كيفيكان أىحى لى  "4:اإلخالص                                     "(كى
 (يىكيٍف لىوي ): حكـ النكف في قكلو تعالى 

 إدغاـ بغنة  (د)اإلظيار         (ج)إدغاـ بغير غنة             (ب)اإلخفاء           (أ)
 

 .أحكام الميم الساكنة : ثانيًا 
 :تدغـ الميـ إدغامان شفكيان مع - 35
 النكف (د)الكاك                      (ج)الجيـ                      (ب)الميـ          (أ)
 

ٍف أىسَّنسى بيٍنيىانىوي ): قاؿ تعالى - 36 ـٍ مى  "109: التكبة                                       " (أى
ـٍ مىفٍ ): حكـ الميـ في قكلو تعالى  ( أى

 اإلظيار الشفكم (د)اإلخفاء الشفكم     (ج)اإلدغاـ الشفكم       (ب)اإلدغاـ بغير غنة       (أ)
 

 :تخفى الميـ إخفاءن شفكيان مع -  37
 الكاك  (د)النكف             (ج)الباء                     (ب)الميـ                          (أ)
 

ـٍ ًبالغىٍيبً ): قاؿ تعالى-  38 بَّنيي  "12:الممؾ                              " (ًإفَّن الَّنًذيفى يىٍخشىٍكفى رى
ـٍ ًبالغىٍيبً ): حكـ الميـ في قكلو تعالى بَّنيي  (رى



143 

 

   اإلخفاء الحقيقي (د)اإلدغاـ الشفكم     (ج)اإلظيار الشفكم      (ب)اإلخفاء الشفكم         (أ)
ًليى ًديفً ): قاؿ تعالى - 39 ـٍ كى ـٍ ًدينيكي  "  6: الكافركف                            " (لىكي

ـٍ ): في قكلو تعالى الميـ حكـ  ـٍ ًدينيكي  (لىكي
 اإلخفاء شفكم (د)اإلدغاـ الشفكم      (ج)اإلظيار شفكم        (ب)اإلظيار حمقي           (أ)
 

ـٍ ): قاؿ تعالى - 40 ـٍ أىنفيسىكي مىٍيكي نيكا عى  "  105: مائدةاؿ                            " (يىا أىيُّيىا الَّنًذيفى آمى

ـٍ ): حكـ الميـ في قكلو تعالى  ـٍ أىنفيسىكي مىٍيكي  (عى
 اإلدغاـ الشفكم (د)      شفكماإلظيار اؿ  (ج)  اإلظيار الحمقي   (ب)اإلخفاء الشفكم       (أ)
 

  .(اهلل)أحكام تفخيم وترقيق الالم في لفظ الجاللة : ثالثًا 
 :إذا سبقت بحرؼ  (اهلل)تفخـ الالـ في لفظ الجاللة - 41
 مضمـك     (ب)مفتكح                                 (أ)
 ب+ أ   (د )مكسكر                               (ج)
 

 :إذا سبقيا (اهلل)ترقؽ الالـ  في لفظ الجاللة - 42
 فتح كضـ     (د)كسر ك فتح            (ج)كسر كضـ        (ب)كسر           (أ)
 

 .أحكام الوقف : رابعًا 
 :عالمة الكقؼ الالـز - 43
 صمى   (د)ال         (ج)مػ            (ب)ج            (أ)
 

 :عالمة الكقؼ الجائز -44
 صمى  (د)مػ         (ج)ال                (ب)ج            (أ)

 :عالمة الكقؼ الممنكع  - 45
 ج (د)ال           (ج)مػ        (ب)صمى          (أ)
 

 .أحكام القمقمة : خامسًا 
كجً ): قاؿ تعالى - 46 اًء ذىاًت البيري   "1:البركج                                  " (كىالسَّنمى

كجً  ( :حكـ القمقمة في كممة  (البيري
 قمقمة أشد  (د)قمقمة شديدة          (ج)قمقمة صغرل         (ب)قمقمة كبرل         (أ)
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ٍمعً ): قاؿ تعالى-  47 ـٍ ًليىٍكـً الجى  "                            9:التغابف                                 "(يىٍكـى يىٍجمىعيكي
ـٍ ): حكـ القمقمة في كممة   (يىٍجمىعيكي

 قمقمة صغرل  (د)إدغاـ شفكم          (ج)قمقمة كبرل           (ب)إدغاـ بغنة         (ا)
 

 .أحكام النون والميم المشددتين : سادسًا 
 :صكت يخرج مف أعمى الخيشـك بمقدار حركتيف- 48
 الغنة (د)التفشي                      (ج)الصفير                 (ب)القمقمة              (أ)
 

مىٍينىا بىيىانىوي ): قاؿ تعالى - 49   "19: القيامة                                         "(ثيَّـن ًإفَّن عى
 (                       ًإفَّن   ): مقدار الغنة في   

 أربع حركات  (د)ثالث حركات          (ج)حركتيف         (ب)حركة          (أ)
 

َّـن يىتىسىاءىليكفى ): قاؿ تعالى - 50   "1: النبأ                                               "(عى
َّـن ): مقدار الغنة في   ( عى

 ال غنة فييا  (د)ثالث حركات          (ج)حركتيف         (ب)حركة          (أ)
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 (7)ممحق رقم 
 اإلجابات الصحيحة لالختبار التحصيمي

 اإلجابــة رقم الفقــرة اإلجابــة رقم الفقــرة
 ج 26 أ 1
 ب 27 ج 2
 ج 28 ج 3
 د 29 أ 4
 ب 30 أ 5
 ب 31 د 6
 ج 32 د 7
 أ 33 أ 8
 ب 34 ج 9

 أ 35 أ 10
 ب 36 أ 11
 ب 37 أ 12
 أ 38 أ 13
 ب 39 ج 14
 ج 40 د 15
 د 41 د 16
 أ 42 ج 17
 ج 43 ب 18
 أ 44 أ 19
 ج 45 ج 20
 أ 46 ج 21
 د 47 ب 22
 د 48 ب 23
 ب 49 ب 24
 ب 50 ج 25
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 (8)ممحق 
 .استطالع آراء السادة أعضاء لجنة التحكيم حول فقرات البرنامج التدريبي 

 حفظو اهلل ،، /................................................... األخ المحكـ 
 :-السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو 

 .يقـك الباحث بإجراء دراسة لنيؿ درجة الماجستير في المناىج كطرائؽ التدريس 
برنامج تدريبي لمعممي التربية اإلسالمية إلكسابيم بعض ميارات تجويد القرآن الكريم :- بعنكاف 

 .بمحافظات غزة
تعتبر البرامج التدريبية لممعمميف مف األساليب كالطرؽ الميمة لرفع كفاية المعمميف في الميارات المنكم 
إكسابيـ ليا ، كتسيـ في النمك الميني لممعمميف مما يؤدم إلى تعزيز العممية التعميمية التعٌممية كالتي 

 .بدكرىا تزيد مف التحصيؿ العممي لمتالميذ 
كقد أعد الباحث ليذا الغرض برنامجان تدريبيان في منياج التربية اإلسالمية كحدة القرآف الكريـ لتنمية 

 .ميارات التالكة كالتجكيد لدل معممي التربية اإلسالمية لمصفيف الخامس كالسادس األساسي 
كعميو فإف الباحث يرجك مف سيادتكـ االطالع عمى فقرات البرنامج التدريبي كمف ثـ إبداء الرأم فيو 

حذفان أك إضافة أك تعديالن ، كسيككف لرأيكـ أىميةن كبيرة في انجاز ىذه الدراسة كتحسيف العممية التربكية 
. 

 :-  .................................................                                                                                                                                        المحكـ 
 :- ............................................                         الرتبة العممية 
 :-..............................................مكاف العمؿ 

 

 إف الباحث إذ يشكر لكـ حسف تعاكنكـ ، يؤكد أف آراءكـ ستمقى كؿ التقدير
 

 ماىر حسيف الزياف/ الباحث
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  (9 )ممحق رقم 
 قائمة بأسماء السادة المحكميــن لمبرنامج التدريبي

 
 الوضع الوظيفي  الدرجة العممية االسم م
 الجامعة اإلسالمية دكتكراه في قسـ التفسير كعمـك القرآف عبد الرحمف يكسؼ الجمؿ 1
أستاذ مشارؾ في مناىج كطرؽ تدريس  محمد شحادة زقكت 2

المغة العربية 
 الجامعة

 اإلسالمية
 جامعة األقصى أستاذ التفسير كعمـك القرآف عبد السميع العرابيد 3
 جامعة األقصىالمحاضر بقسـ المغة العربية   محمد بكر سممي 4
أستاذ مشارؾ في المناىج كطرؽ  شريؼ عمي حٌماد 5

 التدريس التربية اإلسالمية
جامعة القدس 

 المفتكحة
 جامعة األقصى دكتكراه في عمـ النفس التربكمدرداح حسف الشاعر  6
 جامعة األقصى  الديفدكتكراه في أصكؿفايز حساف أبك عمرة  7
دكتكراه في المناىج كطرائؽ تدريس المغة أيمف يكسؼ حجازم  8

العربية 
مدير مدرسة بككالة 

الغكث لالجئيف 
مدير مدرسة  ماجستير أصكؿ التربية محمد صالح البيؾ 9

 حككمية
دكتكراة مناىج كطرؽ تدريس التربية  محمد يحيى فركانو 10

 اإلسالمية
كمية العمـك 
 كالتكنكلكجيا
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 (10)ممحق رقم 
 البرنامج التدريبــي

. لمعممي التربية اإلسالمية إلكسابيـ بعض ميارات تجكيد القرآف الكريـ بمحافظات غزةم برنامج تدريب
:  أىمية التربية اإلسالمية

إف لمتربية اإلسالمية أىمية كبيرة في حياة المسمـ كخاصة لدل طالب المدارس ، فيي التي تغرس فييـ 
األخالؽ اإلسالمية كالقيـ النبيمة التي مف خالليا يستطيع الفرد المسمـ أف يقؼ شامخان ضد مظاىر 
الغزك الفكرم كالحضارم مثؿ التغريب كاإلستشراؽ كالعكلمة ، فيك بتمسكو بأخالقو كقيمو اإلسالمية 

 كذلؾ يقؼ في دينو كأخالقو عنيما بكؿ قكة كاقتدار ، كبتمسكو بدافعالنبيمة يقؼ معتزان بدينو كعقيدتو كم
.  كال يخشى إال اهللان كجو الفساد كالظمـ بكافة أشكاليا كأنكاعيا كأساليبيا، فيك ال يخاؼ أحد

فالتربية اإلسالمية تبني جيالن مسممان يستطيع أف يقؼ في كجو التحديات جميعيا بال تردد كال خكؼ كال 
. كجؿ مكقنان بأف الو  ناصر دينو كمعز جنده كأكلياءه 

:  البرنامج مبررات
الخامس )  العميا األساسيةرحمة الـبةلطؿكمعمـ لمتربية اإلسالمية لقد الحظ الباحث مف خالؿ عممو 

التطبيقي ألحكاـ تجكيد القرآف الكريـ لدل معممي الجانب النظرم ك في ان  أف ىناؾ تدني ،(كالسادس
 لطالب المرحمة األساسية العميا التطبيقي مستكل األداء المعرفي كأدل إلى تدنيالتربية اإلسالمية 

كالذم يعزز ىذا المبرر ىك نتائج االختبارات المكحدة لطالب الصفيف الخامس ،  (الخامس كالسادس)
كالسادس األساسي في التربية اإلسالمية كخاصة في ميارات التالكة كالتجكيد لمسنكات األربع األخيرة 

الخامس )أف معظـ معممي المرحمة األساسيةفي مدارس ككالة الغكث الدكلية ، ككذلؾ معرفة الباحث 
غير متخصصيف في التربية اإلسالمية كليس لدييـ مؤىالت في أحكاـ التالكة كالتجكيد، مما  (كالسادس

 البرنامج المقترح إلكساب معممي التربية اإلسالمية بعض ميارات تجكيد القرآف إعداددفع الباحث إلى 
. الكريـ
 أف يعطي البرنامج أيثران إيجابيان ينعكس عمى كؿ معممي التربية اإلسالمية لممرحمة األساسية آمالن 
.  كاستخالص النتائج منو ،كيعمـ البرنامج بعد تطبيقو (الخامس كالسادس)العميا
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: األىداف العامة 
ميارات التالكة  (الخامس كالسادس )ييدؼ البرنامج إلى إكساب معممي المرحمة األساسية العميا 

كالتجكيد، مما يؤدم إلى رفع المستكل التحصيمي لدل طالب تمؾ المرحمة، كمف أبرز ىذه األىداؼ 
 -: 

. (الخامس كالسادس )تنمية ميارات تجكيد القرآف الكريـ لدل معممي المرحمة األساسية العميا  -1
 . (الخامس كالسادس  )تحسيف األداء المعرفي لدل معممي المرحمة األساسية العميا  -2
 . (الخامس كالسادس  ) لدل معممي المرحمة األساسية العميا تطبيقيتحسيف األداء اؿ -3
 تجكيد القرآف لتسيؿ مف ميارات (الخامس كالسادس)تمكف معممي المرحمة األساسية العميا -4

 . تعميميا لمطالب
 حديثة في تعميـ ميارات اتجاىات (الخامس كالسادس)تبني معممي المرحمة األساسية العميا  -5

 .تجكيد القرآف الكريـ تعتمد عمى التكنكلكجيا الحديثة
:  البرنامج فيالمستيدفون 

الغكث الدكلية ككالة ؿ  التابعةفي مدارس الذككر (الخامس كالسادس)   معممك المرحمة األساسية العميا 
 ان ىا عشرة مدارس بمعدؿ عشريف معمـك خاف يكنس ، كعدد المدارس المستيدؼ معمـمحافظةفي 
. تقريبان 

:  لتنفيذ البرنامج خصصالوقت الم
 ساعة تدريب تقريبان ، بكاقع ساعة 24الكقت المخصص لتنفيذ البرنامج أربعة أسابيع دراسية ، بمعدؿ 

. . ـ 2012 – 2011كنصؼ تدريب يكميان ، كقد نفذ البرنامج التدريبي في الفصؿ الدراسي األكؿ 
 

: منفذو البرنامج
الباحث نفسو   -

: بداية البرنامج ونيايتو 
 انتيى تطبيؽ البرنامج في يـك اإلثنيفـ  ك13/10/2011  يـك الخميس المكافؽالبرنامج فيبدأ تطبيؽ 

  .ـ14/11/2011
 

:  يتككف البرنامج المقترح مف ست كحدات دراسية ككؿ كحدة دراسية مككنة مف:مكونات البرنامج 
اليدؼ العاـ  - 
األىداؼ الخاصة - 
المحتكل - 
الكقت المخصص - 
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كسائؿ التنفيذ - 
المصادر كالكسائؿ التعميمية - 
التقكيـ - 

 الخامس كالسادس يفكلتحديد كحدات البرنامج قاـ الباحث بتحميؿ محتكل كتابي التالكة كالتجكيد لمصؼ
 كمف خالؿ ىذا التحديد كجد الباحث أف مكضكعات التالكة كالتجكيد األساسية كالكاردة في األساسي

: الكتابيف ىي
 .أحكاـ النكف الساكنة كالتنكيف -1
 .أحكاـ الميـ الساكنة -2
 .(اهلل )لفظ الجاللة في الـ تفخيـ كترقيؽ اؿـ احؾأ -3
 .أحكاـ الكقؼ -4
 .ة كأنكاعياؿـ القمؽاحؾأ -5
 .ـ النكف كالميـ المشددتيفاحؾأ -6

  تتضمف أحد المكضكعات السابقة كعميو فقد تـ تحديد ست كحدات دراسية لمبرنامج كؿ كحدة دراسية
 .أحكام النون الساكنة والتنوين: الوحدة األولى 

النكف الخالية مف الحركة كالثابتة لفظان كخطان ككصالن ككقفان، كتككف  : " تعّرف النون الساكنة بأنيا
،  (أنعـ ):  في األسماء كاألفعاؿ ، كتككف متكسطة كمتطرفة ، كتككف أصمية مف بينة الكممة مثؿ 

  (. 51 : 1999نصر، ) " (فانفمؽ  ): كتككف زائدة عف أصؿ الكممة كبنيتيا مثؿ 
نكف ساكنة زائدة تمحؽ آخر االسـ لفظان ككصالن ، كتفارقو خطان ككقفان ،  : وُيعًرف التنوين بأنو

  (.  51 : 1999نصر، )" فتحتاف أك كسرتاف أك ضٌمتاف : كعالمتو 
 كالفرؽ بيف النكف الساكنة كالتنكيف يكجد في خمسة أمكر تظير بالتأمؿ في تعريفييما ،" 

 :  وىي 
النكف الساكنة حرؼ أصمي مف أحرؼ اليجاء ، كقد تككف مف الحركؼ الزكائد كما مثمنا  -1

 . آنفان ، أما التنكيف فال يككف إال زائدان عف بنية الكممة 
 .النكف الساكنة ثابتة في المفظ كالخط ، أما التنكيف فثابت في المفظ دكف الخط  -2
 . النكف الساكنة ثابتة في الكصؿ كالكقؼ ، أما التنكيف فثابت في الكصؿ دكف الكقؼ   -3
النكف الساكنة تكجد في األسماء كاألفعاؿ كالحركؼ ، أما التنكيف فال يكجد إال في  -4

 . األسماء فقط 
 : ويستثنى من ذلك نون التوكيد الخفيفة التي لم تقع إال في موضعين في القرآن وىما " 
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  :األول          ( 32:ٌٕسف. ) 

  :الثاني         ( 15:انعهق.) 

ف كانت غير ثابتة خطان ككقفا كالتنكيف ، فيي إذان  فإنيا نكف كليست تنكينان ، ال اتصاليا بالفعؿ ، كا 
 ( 15: 1991بسة، )" نكف ساكنة شبيية بالتنكيف 

 . النكف الساكنة تككف متكسطة كمتطرفة ، أما التنكيف فال يككف إال متطرفان  -5
 : ولمنون الساكنة والتنوين أربعة أحكام ىي 

 . اإلخفاء الحقيقي - 4  باإلقال- 3اإلدغام   - 2اإلظيار الحمقي    - 1
 : كقد أشار اإلماـ ابف الجزرم رحمو اهلل إلى ىذه األحكاـ بقكلو 

 إظيار إدغاـ كقمب إخفا        كحكـ  تنكيف كنكف يمفى 

 .تمكيف المعمميف مف تطبيؽ أحكاـ النكف الساكنة كالتنكيف : اليدف العام 
 :األىداف السموكية 

 :يتكقع مف المعمـ بعد نياية الكحدة األكلى أف يككف قادران عمى 
 . معرفة مفيـك النكف الساكنة كالتنكيف  -1

 .ذكر أحكاـ النكف الساكنة كالتنكيف  -2

 .تطبيؽ أحكاـ النكف الساكنة كالتنكيف  -3

 
 
 
 

 :المحتوى 
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اليمزة، ) :يككف حكـ النكف الساكنة كالتنكيف في اإلظيار إذا جاء بعدىما الحركؼ التالية  -
 حازه غير ان أخي ىاؾ عمـ) قكليـكىي مجمكعة في أكائؿ  (الياء ، العيف، الحاء، الغيف، الخاء

 ( .إف غاب عني حبيبي ىمني خبره)، أك  (خاسر
 . ىمااإلظيار كجب إظيارحركؼ  النكف الساكنة أك التنكيف حرؼ مف جاء بعدإذا  -
 جاء بعدىا حرؼ حمقي ، إذا التنكيف أكالسبب في اإلظيار الحمقي أف العمة في إظيار النكف  -

م تخرج مف النكف أك التنكيف الذم تخرج منو ىذه األحرؼ الستة ، حيث ذىي بعد المخرج اؿك

ف إ ف مخرج النكف أك التنكيف مف طرؼ المساف ، بينما مخرج األحرؼ الستة مف الحمؽ ، كا 

. الحمؽ يبتعد عف طرؼ المساف ، لذا كجب اإلظيار

 :  الحمقياإلظيار: الدرس األول 

 (. 67: 2000عثماف، ) ، (4/527ابف منظكر، )" البياف  : " تعريفو لغةً  -1
المرصفي  )"  إخراج كؿ حرؼ مف مخرجو مف غير غنةن في الحرؼ المظير  : " اصطالحاً 

بأف تنطؽ بالنكف الساكنة أك التنكيف نطقان كاضحان مف غير غنة ، ثـ : ، كيقصد ىنا (1/159،
 . تنطؽ حرؼ اإلظيار مف غير فصؿ كال سكت بينيما 

اليمزة ، والياء ، " ( 85: 1999)لإلظيار الحمقي ستة حركؼ كما ذكرىا الطكيؿ : حروفو  -2
 :  قاؿ في التحفة "والعين ، والحاء،والغين ،والخاء 

 لمحمؽ ست رتبت فمتعرؼ  فاألكؿ اإلظيار قبؿ أحرؼ 
 ميممتاف ثـ غيف خاًء  ىمز فياء ثـ عيف حاًء 

 .تمكيف المعمميف مف تطبيؽ حكـ اإلظيار الحمقي : اليدف العام
 
 

 : لسموكيةف اااألىد
 :يتكقع مف المعمـ بعد نياية الدرس أف يككف قادران عمى 

 . لغةن كاصطالحان معنى اإلظيار الحقيقيمعرفة  -1

 . أحرؼ اإلظيار الحمقي الستةتحديد -2

 . سبب اإلظيار الحمقيذكر -3
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 .اآليات القرآنيةمف خالؿ تالكة  حكـ اإلظيار الحمقي تطبيؽ  -4

 .ا حرؼ مف حركؼ اإلظيارـ بعدهجاء النكف الساكنة أك التنكيف إذا إظيار  -5

: الوقت المخصص 
 .(  كنصؼساعة)دقيقة  90 اإلظيار الحمقي حمقة تدريبية مدتيادرسالكقت المخصص ؿ

 
 : وسائل التنفيذ

:  بالخطكات التالية دركسعمى التقنيات الحديثة لذلؾ مرت مراحؿ تنفيذ اؿالدركس  قعتمد ىذت
: األداء النظري :   أواًل 
  المتضمف في الدرس األكؿ المتمثؿ في اإلظيار الحمقيشرح ما كرد في محتكل حكـ 

 . الحمقياإلرشادات الفنية لحكـ اإلظيار

 الحمقيعرض الباحث النظرم لحكـ النكف الساكنة كالتنكيف مع حركؼ اإلظيار .  

  عمى برنامج الحمقي اإلظيارعرض شرائح لحكـ power pointمف اعداد الباحث . 

  اإلظيار الحمقياالستماع إلى تسجيالت صكتية لتعميـ أحكاـ التالكة يبيف فيو حكـ. 

 :األداء التطبيقي العممي : ثانيًا 
 عمميان مف خالؿ تالكة المعمميف آليات مف القرآف الكريـ كتصكيب  الحمقيتطبيؽ حكـ اإلظيار

 .التالكة كرصد مستكل التالكة في بطاقة المالحظة 
 

 :-التقويم 
 :الجانب النظري         

 :-             أجب عف األسئمة التالية
  لغة كاصطالحا ؟ الحمقيما معنى اإلظيار -1

 .اذكر الحركؼ التي تظير النكف معيا -2

 . كطبقو بشكؿ صحيح الحمقياذكر مثاالن مف القرآف الكريـ تبيف فيو حكـ اإلظيار -3

 :- الجانب التطبيقي
 .مالحظة المعمميف أثناء التالكة كالتحقؽ مف مدل تمكنيـ لحكـ اإلظيار
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: سائل التعميمية والالمصادر و
 .المصحؼ الشريؼ -1
 أحكاـ قراءة القرآف الكريـ الشيخ – الجمؿ. المغني في عمـ التجكيد د)كتب أحكاـ التجكيد  -2

 ( التمييد في عمـ التجكيد لإلماـ محمد الجزرم–محمكد الحصرم 
  ( المنشاكم المعمـ–الحصرم المعمـ ) االستماع إلى التسجيالت الصكتية لتعميـ أحكاـ التجكيد -3
 . مف إعداد الباحثpower point عمى برنامج اإلظيار الحمقيشرائح لحكـ  -4

 اإلدغام : الدرس الثاني 
  ( . 1107الفيركز آبادم ، ) ،  (12/203ابف منظكر ،  )"اإلدخاؿ  : " تعريفو لغة -1

التقاء حرؼ الساكف بحرؼ متحرؾ ، بحيث يصيراف الحرفاف حرفان كاحدان مشددان ، : " اصطالحاً 
 (. 1/162المرصفي ، )" يرتفع المساف بيما ارتفاعةن كاحدة ، كىك بكزف حرفيف 

بإدخاؿ الحرؼ الساكف في الحرؼ المتحرؾ تخفيفان في النطؽ ، فيحدث امتزاجان بيف  : ويقصد ىنا
 . الحرفيف ، فال يظير الحرؼ األكؿ في النطؽ ، كينطؽ بالحرؼ الثاني مشددان 

" : في شرحو عمى التحفة كىي  (46: 1997) لإلدغاـ ستة حركؼ ذكرىا الضباع :حروفو  -2
 :، قاؿ في التحفة" الياء والراء والميم والالم والواو والنون 

 في يرممكف عندىـ قد ثبتت      كالثاني إدغاـ بستة أتت
 " . (يرممكف  )يعني جمعت في حركؼ : أتت في يرممكف 

 .تمكيف المعمميف مف تطبيؽ حكـ اإلدغاـ  : اليدف العام
 

 : سموكيةف الااألىد
 :يتكقع مف المعمـ بعد نياية الدرس أف يككف قادران عمى 

 .اإلدغاـ لغةن كاصطالحان معنى معرفة  -1

 . الستةاإلدغاـ أحرؼ تحديد -2

 .اإلدغاـ سبب ذكر -3

 .اآليات القرآنيةمف خالؿ تالكة  اإلدغاـ حكـ تطبيؽ  -4

 .اإلدغاـا حرؼ مف حركؼ ـ بعدهجاء النكف الساكنة أك التنكيف إذا إدغاـ  -5
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 :المحتوى 
 .{ينمك  }.يحتكم اإلدغاـ عمى حكميف األكؿ ىك اإلدغاـ بغنة كأحرفو مجمكعة في كممة  -

 .{ؿ ر  }الالـ كالراء : كالحكـ الثاني اإلدغاـ بغير غنة كلو حرفاف ىما 
 . {ينمك}حركفو أربعة مجمكعة في كممة  : حكم اإلدغام بغنة -

كالميـ تخرج مف الخيشكـ ال عمؿ لمساف فيو -  أك تنكينان –كالغنة صكت أغف مركب في جسمي النكف 
 (28: 2010الجمؿ ، ). ، كمقدار الغنة في اإلدغاـ حركتاف 

 : شروط اإلدغام  -

يشترط في اإلدغاـ أف تككف النكف في كممة كحرؼ اإلدغاـ في كممة أخرل ، فإف إختؿ الشرط فكاف 
حرؼ اإلدغاـ بعد النكف في الكممة نفسيا كجب اإلظيار ، كيسمى إظياران مطمقا ن كقد كقع منو في 

 (29 :2010الجمؿ،). {دنيا ، بنياف ، قنكاف ، صنكاف  }: القرآف الكريـ أربع كممات ىي 
كلو حرفاف ىما الالـ كالراء ، فإذا كقع أحد ىذاف الحرفيف بعد النكف  : حكم اإلدغام بغير غنة -

الساكنة يشترط أف يككنا في كممتيف أك بعد التنكيف كجب إدغاـ النكف أك التنكيف فيو بغير غنة ، 
. لما فيو مف كجكب السكت عمى النكف ، كالسكت يمنع اإلدغاـ  {مف راؽ}إال في نكف 

 {29:الجمؿ}

 : الوقت المخصص 
 .(  كنصؼساعة) دقيقة 90 حمقة تدريبية مدتيا دغاـ اإلدرسالكقت المخصص ؿ

 
 :وسائل التنفيذ 

 : األداء النظري : أوال 
  شرح ما كرد في حكـ اإلدغاـ المتضمف في محتكل البرنامج المقترح المتمثؿ في

 .اإلرشادات الفنية لحكـ اإلدغاـ 

  عرض حكـ اإلدغاـ مف خالؿ الباحث كمتخصص . 

  دغاـ عمى برنامج اإلعرض شرائح لحكـpower pointمف إعداد الباحث . 

  االستماع إلى تسجيالت صكتية لتعميـ أحكاـ التالكة يظير فييا حكـ اإلدغاـ. 

  تنفيذ أكراؽ العمؿ لحكـ اإلدغاـ يتـ تكزيعيا بعد اإلنتياء مف العرض كمتابعة ذلؾ. 
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 :األداء التطبيقي العممي : ثانيًا 
تطبيؽ حكـ اإلدغاـ بغنة كبغير غنة عمميا ن مف خالؿ تالكة المعمميف لمقرآف الكريـ كتصكيب 

 .التالكة
 :التقويم 
 :الجانب النظري : أواًل 

 : أجب عف األسئمة التالية 
 ما معنى اإلدغاـ لغة كاصطالحان ؟ -1
 .اذكر نكعي اإلدغاـ  -2
 .اذكر أحرؼ اإلدغاـ بغنة ، كاذكر مثاالن مف القرآف الكريـ عمى ذلؾ  -3
 .اذكر أحرؼ اإلدغاـ بغير غنة ، كاذكر مثاالن مف القرآف الكريـ عمى ذلؾ  -4
 .  اذكر شرط اإلدغاـ بغنة  -5

 :الجانب التطبيقي :ثانيًا 
 .مالحظة المعمميف أثناء التالكة كالتحقؽ مف مدل إتقانيـ لحكـ اإلدغاـ 

 :المصادر والوسائل التعميمية 
 .المصحؼ الشريؼ -1
 أحكاـ قراءة القرآف الكريـ الشيخ – الجمؿ. المغني في عمـ التجكيد د)كتب أحكاـ التجكيد  -2

 ( التمييد في عمـ التجكيد لإلماـ محمد الجزرم–محمكد الحصرم 
  ( المنشاكم المعمـ–الحصرم المعمـ ) االستماع إلى التسجيالت الصكتية لتعميـ أحكاـ التجكيد -3
 . مف إعداد الباحثpower pointدغاـ عمى برنامج اإلشرائح لحكـ  -4

اإلقالب : الدرس الثالث 
 127الفيركز آبادم،   )(1/685ابف منظكر ،  )" تحكيؿ الشيء عف كجية  " :تعريفة لغًة  -1

    .) 
" جعؿ حرؼ مكاف آخر ، مع مراعاة الغنة كاإلخفاء في الحرؼ المقمكب " :اصطالحًا 

 ( .  1/167المرصفي ، )
 .  مخفاة : ىك قمب النكف الساكنة كالتنكيف ميمان مع غنة ظاىرة ، أم  : والمراد ىنا    

، كذكر ( الباء)كىك  ( 36 : 2001)لإلقالب حرؼ كاحد فقط ذكره ابف بمباف  : حرفو -2
 : ، شاىده في التحفة قكلو  (20 : 1997)قمحاكم 

  كالثالث اإلقالب عند الباء   ميمان بغنةو مع اإلخفاء
 .تمكيف المعمميف مف تطبيؽ حكـ اإلقالب : اليدف العام
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 : لسموكيةف اااألىد
 :يتكقع مف المعمـ بعد نياية الدرس أف يككف قادران عمى 

 .اإلقالب لغةن كاصطالحان معنى معرفة  -1

  .اإلقالب أحرؼ تحديد -2

 .اإلقالب سبب ذكر -3

 .اآليات القرآنيةمف خالؿ تالكة  اإلقالب حكـ تطبيؽ  -4

 .اإلقالبا حرؼ ـ بعدهجاء النكف الساكنة أك التنكيف إذا إقالب  -5
 :المحتوى 
 . حرؼ اإلقالب ىك حرؼ الباء -

إذا كانت النكف الساكنة أك التنكيف كجاء بعدىا حرؼ الباء كجب إقالب النكف الساكنة أك  -
 .التنكيف إلى ميـ ساكنة مخفاة

 :-يتحقؽ اإلقالب بأمكر ثالثة  -

 تحكيؿ النكف الساكنة إلى ميـ ساكنة. 

 إخفاء النكف الساكنة ، كيككف بترؾ فرجة يسيرة بيف الشفتيف. 

 إثبات الغنة في الميـ بقدر حركتيف. 

 سيكلة النطؽ بالميـ التي بعدىا الباء، كذلؾ لمتناسب المكجكد بيف النكف :سبب اإلقالب  -
كالميـ مف جية كبيف الميـ كالباء مف جية أخرل ، فالميـ عامؿ مشترؾ بيف النكف 

 .كالباء ، فيي تشترؾ مع النكف في الصفات كمع الباء في المخرج

 :الوقت المخصص
 .(  كنصؼساعة) دقيقة 90 حمقة تدريبية مدتيا قالب اإلدرسالكقت المخصص ؿ

 :وسائل التنفيذ
 : األداء النظري : أوالً 

  شرح ما كرد في حكـ اإلقالب المتضمف في البرنامج المقترح كالمتمثؿ في اإلرشادات الفنية
 .لحكـ اإلقالب 

  عرض حكـ اإلقالب مف خالؿ الباحث لألداء النظرم كمتخصص. 
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  قالب عمى برنامج اإلعرض شرائح لحكـpower pointمف إعداد الباحث . 

 االستماع إلى تسجيالت صكتية لتعميـ أحكاـ التالكة يظير فيو حكـ اإلقالب. 

  تنفيذ ما كرد مف أكراؽ العمؿ لحكـ اإلقالب يتـ تكزيعيا بعد اإلنتياء مف العرض كمتابعة
 .ذلؾ

 
 :األداء التطبيقي العممي: ثانياً 

 .تطبيؽ حكـ اإلقالب عمميان مف خالؿ تالكة المعمميف لمقرآف الكريـ كتصكيب التالكة
 :-التقويم 
 :الجانب النظري     

 :        أجب عف األسئمة التالية
 ما معنى اإلقالب لغة كاصطالحان ؟ -

 .اذكر حرؼ اإلقالب  -

 .اذكر مثاالن مف القرآف الكريـ تبيف فيو حكـ اإلقالب كتطبيقو بشكؿ صحيح -

 :- الجانب التطبيقي
 .مالحظة المعمميف أثناء التالكة كالتحقؽ مف مدل اتقانيـ لحكـ اإلقالب

 :المصادر والوسائل التعميمية 
 .المصحؼ الشريؼ -1
 أحكاـ قراءة القرآف الكريـ الشيخ – الجمؿ. المغني في عمـ التجكيد د)كتب أحكاـ التجكيد  -2

 ( التمييد في عمـ التجكيد لإلماـ محمد الجزرم–محمكد الحصرم 
  ( المنشاكم المعمـ–الحصرم المعمـ ) االستماع إلى التسجيالت الصكتية لتعميـ أحكاـ التجكيد -3
 . مف إعداد الباحثpower pointقالب عمى برنامج اإلشرائح لحكـ  -4

 اإلخفاء الحقيقي: الدرس الرابع 
  (. 1280الفيركز آبادم ،) ، (14/237ابف منظكر ، )" الستر " :تعريفو لغًة  -6

النطؽ بحرؼ ساكف عار مف التشديد عمى صفة بيف اإلظيار كاإلدغاـ مع بقاء الغنة  " :اصطالحاً 
 ( .1/168المرصفي ، )"في الحرؼ األكؿ 

ىك إخفاء النكف الساكنة أك التنكيف في الحرؼ الذم بعدىا بحيث يككناف في درجة  : والمراد ىنا
 . بيف اإلظيار كاإلدغاـ مع بقاء الغنة 
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مجمكعة " أنيا     ( 174 :1999) لإلخفاء الحقيقي خمسة عشر حرفان ، ذكر الطكيؿ :حروفو  -7
 : في أكائؿ كممات البيت األتي ، قاؿ في التحفة 

 مف الحركؼ كاجب لمفاضؿ  كالرابع اإلخفاء عند الفاضؿ 
 في كمـ ىذا البيت قد ضمنتيا  في خمسة مف بعد عشر رمزىا 

 دـ طيبا زد في تقى ضع ظالما  صؼ ذا ثنا كـ جاد شخص قد سما 
 ". ص ، ذ ،  ث،  ك ، ج ، ش ، ق ، س ، د ، ط ، ز ، ف ، ت ، ض ، ظ: وىي 

 .الحقيقي تمكيف المعمميف مف تطبيؽ حكـ اإلخفاء :اليدف العام 
: لسموكيةف اااألىد

 :يتكقع مف المعمـ بعد نياية الدرس أف يككف قادران عمى 
 . لغةن كاصطالحان  الحقيقياإلخفاءمعنى معرفة  -1

  . الحقيقياإلخفاء أحرؼ تحديد -2

 . الحقيقياإلخفاء سبب ذكر -3

 .اآليات القرآنيةمف خالؿ تالكة   الحقيقياإلخفاء حكـ تطبيؽ  -4

 . الحقيقياإلخفاءا حرؼ مف حركؼ ـ بعدهجاء النكف الساكنة أك التنكيف إذا إخفاء  -5
 :المحتوى 

صؼ ذا ثنا كـ جاد شخص قد سما  ) ىي مجمكعة في أكائؿ لفظؾ  الحقيقيحركؼ اإلخفاء -
 .(دـ طيبا زد في تقى ضع ظالما

إذا أتى بعد النكف الساكنة أك التنكيف حرؼ مف ىذه الحرؼ الخمسة عشر كجب اإلخفاء بغنة  -
 .بمقدار حركتيف كيسمى إخفاءن حقيقيان 

 :الوقت المخصص
 .(  كنصؼساعة) دقيقة 90 حمقة تدريبية مدتيا  الحقيقيخفاء اإلدرسالكقت المخصص ؿ

 :وسائل التنفيذ 
 :األداء النظري : أواًل 

 المتضمنة لمبرنامج المقترح المتمثؿ في  الحقيقيشرح ما كرد في محتكل حكـ اإلخفاء 
 .اإلرشادات الفنية لحكـ اإلخفاء

 مف خالؿ الباحث لألداء النظرم كمتخصص  الحقيقيعرض حكـ اإلخفاء . 
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  عمى برنامج  الحقيقيخفاءاإلعرض شرائح لحكـ power pointمف إعداد الباحث . 

 الحقيقياالستماع إلى تسجيالت صكتية لتعميـ أحكاـ التالكة يبيف فيو حكـ اإلخفاء . 

 يتـ تكزيعيا بعد االنتياء مف العرض كمتابعة ذلؾ الحقيقيتنفيذ أكراؽ العمؿ لحكـ اإلخفاء . 

 :-األداء التطبيقي العممي : ثانيًا 
 . عمميان مف خالؿ تالكة المعمميف لمقرآف الكريـ كتصكيب التالكة الحقيقيتطبيؽ حكـ اإلخفاء

 :التقويم 
 :الجانب النظري

 :       أجب عف األسئمة التالية 
  لغةن كاصطالحان ؟ الحقيقيما معنى اإلخفاء -

  . الحقيقياذكر حركؼ اإلخفاء -

 . كتطبيقو بشكؿ صحيح  الحقيقياذكر أمثمة مف القرآف الكريـ تبف فيو حكـ اإلخفاء -

 :الجانب التطبيقي 
  . الحقيقيمالحظة المعمميف أثناء التالكة كالتحقؽ مف مدل اتقانيـ لحكـ اإلخفاء

: سائل التعميمية والالمصادر و
 .المصحؼ الشريؼ -1
 أحكاـ قراءة القرآف الكريـ الشيخ – الجمؿ. المغني في عمـ التجكيد د)كتب أحكاـ التجكيد  -2

 ( التمييد في عمـ التجكيد لإلماـ محمد الجزرم–محمكد الحصرم 
  ( المنشاكم المعمـ–الحصرم المعمـ ) االستماع إلى التسجيالت الصكتية لتعميـ أحكاـ التجكيد -3
 . مف إعداد الباحثpower point عمى برنامج  الحقيقيخفاءاإلشرائح لحكـ  -4

 أحكام الميم الساكنة: الوحدة الثانية 
 (. 74: 1999نصر،  )"التي ال حركة ليا :" تعٌرؼ الميـ الساكنة بأنيا 

التي سككنيا ثابت في الكقؼ :" بأنيا (1/191)، كعرفيا المرصفي ( 49 : 1998عيتاني، )
 : بقكليا  ( 99: ،1992)كتكضح ذلؾ غرابة " . كالكصؿ 

التي سككنيا ثبات ؛ خرج بو ما كاف ثابتان كزاؿ مف التقاء الساكنيف ،                   : فقولنا" 

  كذلؾ نحك            (2:المزمؿ)  ،       ( 50:النكر . ) 
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خرج بو السككف العرض كسككف الميـ المتطرفة في الكقؼ كما لك :  في الكصؿ كالكقؼ :وقولنا 

 : كقؼ عمى نحك      (   36:فصمت .) 

تنمية ميارة أحكاـ التالكة ألحكاـ الميـ الساكنة لدل المعمميف كتطبيقيا مف خالؿ تالكة  : اليدف العام
 .القرآف الكريـ بشكؿ صحيح

 : لسموكيةف اااألىد
 :يتكقع مف المعمـ بعد نياية الدرس أف يككف قادران عمى 

 .يعٌرؼ مفيكـ الميـ الساكنة -1

 .يذكر أحكاـ الميـ الساكنة  -2

 .يطبؽ أحكاـ الميـ الساكنة مف خالؿ تالكة اآليات القرآنية -3

 :المحتوى 
 .(أنعٍمت )الميـ الساكنة ىي الميـ الخالية مف الحركة كالتي سككنيا ثابت بالكصؿ كالكقؼ مثؿ -

اإلدغاـ الشفكم، )لمميـ الساكنة باعتبار ما يأتي بعدىا مف حركؼ اليجاء كىي ثالثة أحكاـ  -
 .(اإلظيار الشفكم، اإلظيار الشفكم

 :-اإلخفاء الشفوي :  الدرس األول 
سمي إخفاء الميـ الساكنة لدل الباء ، كسمي  " (100 : 1992) تقكؿ غرابة :سبب التسمية  -5

 ". شفكيان لخركج حرفيو كىما الميـ كالباء مف الشفة 
فإذا كقعت ميـ ساكنة ككقع بعدىا حرؼ . الباء : لإلخفاء الشفكم حرؼ كاحد فقط ىك : حروفو -6

 ( .31: 1995)الباء فيككف حكميا اإلخفاء كما ذكر معبد 
 .تمكيف المعمميف مف تطبيؽ أحكاـ اإلخفاء الشفكم  : اليدف العام

 : لسموكيةف اااألىد
 :يتكقع مف المعمـ بعد نياية الدرس أف يككف قادران عمى  

 .اإلخفاء الشفكم لغةن كاصطالحان معنى معرفة  -1

 .اإلخفاء الشفكم  أحرؼ تحديد -2

 .اإلخفاء الشفكم سبب ذكر -3

 .اآليات القرآنيةاإلخفاء الشفكم مف خالؿ تالكة  حكـ تطبيؽ  -4
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 .اإلخفاء الشفكما حرؼ مف حركؼ ـ بعدهجاء النكف الساكنة أك التنكيف إذا إخفاء -5
 :المحتوى 

فإذا كقع حرؼ الباء بعد الميـ الساكنة نسمي  (الباء  )حرؼ اإلخفاء الشفكم حرؼ كاحد ىك  -
 .(كىـٍ باألخرة )ذلؾ إخفاءن شفكيان  كال يككف اإلخفاء الشفكم إال في كممتيف مثؿ 

سبب اإلخفاء الشفكم ىك التجانس بيف الميـ كالباء ، متحدتاف في المخرج  كمشتركتاف في  -
 .أكثر الصفات

يتحقؽ إخفاء الميـ الساكنة بترؾ فرجة يسيرة بيف الشفتيف عند النطؽ بيا مع إثبات الغنة بقدر  -
 .حركتيف كال فرؽ بيف اإلقالب ك اإلخفاء الشفكم في النطؽ 

 :الوقت المخصص 
 .(  كنصؼساعة) دقيقة 90 حمقة تدريبية مدتيا خفاء الشفكم اإلدرسالكقت المخصص ؿ

 :وسائل التنفيذ 
  :األداء النظري: أواًل  

  شرح ما كرد في حكـ اإلخفاء الشفكم المتضمف في محتكل البرنامج المقترح كالمتمثؿ في
 .اإلرشادات الفنية لحكـ اإلدغاـ الشفكم 

  عرض حكـ اإلخفاء الشفكم مف خالؿ الباحث لألداء النظرم كمتخصص. 

  خفاء الشفكم عمى برنامج اإلعرض شرائح لحكـpower pointمف إعداد الباحث . 

 االستماع إلى تسجيالت صكتية لتعميـ أحكاـ التالكة يبيف فيو حكـ اإلخفاء الشفكم. 

 تنفيذ أكراؽ العمؿ لحكـ اإلخفاء الشفكم يتـ تكزيعيا بعد االنتياء مف العرض كمتابعة ذلؾ. 

 :األداء التطبيقي العممي : ثانيًا 
 .تطبيؽ حكـ اإلخفاء الشفكم عمميان مف خالؿ تالكة المعمميف لمقرآف الكريـ كتصكيب التالكة

 :التقويم 
 :الجانب النظري: أوالً 

 .:أجب عن األسئمة التالية        
 ما معنى اإلخفاء الشفكم لغةن كاصطالحان ؟ -

 .اذكر حرؼ اإلخفاء الشفكم مع الميـ  -

 .اذكر سبب اإلخفاء الشفكم  -
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 .اذكر مثاالن مف القرآف الكريـ تبف فيو حكـ اإلخفاء الشفكم كتطبيقو بشكؿ صحيح  -

 :الجانب التطبيقي : ثانيا 
 .مالحظة المعمميف أثناء التالكة كالتحقؽ مف مدل اتقانيـ لحكـ اإلخفاء الشفكم 

: سائل التعميمية والالمصادر و
 .المصحؼ الشريؼ -1
 أحكاـ قراءة القرآف الكريـ الشيخ – الجمؿ. المغني في عمـ التجكيد د)كتب أحكاـ التجكيد  -2

 ( التمييد في عمـ التجكيد لإلماـ محمد الجزرم–محمكد الحصرم 
  ( المنشاكم المعمـ–الحصرم المعمـ ) االستماع إلى التسجيالت الصكتية لتعميـ أحكاـ التجكيد -3
 . مف إعداد الباحثpower pointخفاء الشفكم عمى برنامج اإلشرائح لحكـ  -4

 
  :(اإلدغام الشفوي)إدغام المتماثمين الصغير : الدرس الثاني 

إلدغاـ الميـ الساكنة في  : سمي إدغاماً ( :"101: 1992)تقكؿ غرابة  : سبب التسمية -1
 .ألف المدغـ ك المدغـ فيو اتحدا اسمان كرسمان  : مثمينالمتحركة ، 

 ". الف الحرؼ األكؿ ساكف كالثاني متحرؾ  : صغير
لإلدغاـ المتماثميف الصغير حرؼ كاحد فقط ىك الميـ ، فإذا كقعت ميـ ساكنة  : حروفو -2

 : 1995)ككقع بعدىا حرؼ الميـ فيككف حكميا اإلدغاـ كما ذكر ذلؾ معبد 
33 .) 

 .تمكيف المعمميف مف تطبيؽ حكـ اإلدغاـ الشفكم  : اليدف العام
 : لسموكية ااألىداف 

 .اإلدغاـ الشفكم لغةن كاصطالحان معنى معرفة  -1

 .الشفكم اإلدغاـ أحرؼ تحديد -2

 .اإلدغاـ الشفكم  سبب ذكر -3

 .اآليات القرآنيةمف خالؿ تالكة  اإلدغاـ الشفكم حكـ تطبيؽ  -4

 .اإلدغاـ الشفكما حرؼ مف حركؼ ـ بعدهجاء النكف الساكنة أك التنكيف إذا إدغاـ -5
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 :المحتوى 
فإذا كقعت الميـ المتحركة بعد الميـ الساكنة  (الميـ)حرؼ اإلدغاـ الشفكم حرؼ كاحد كىك  -

 .كجب اإلدغاـ بغنة مقدارىا حركتاف فينطؽ بالميـ الثانية مشدكدة 

ـٍ مىف أسس  )كيسمى إدغامان شفكيان لخركج الميـ مف الشفتيف مثاؿ  -   .(أ

 .ىك التماثؿ بيف الميـ كالميـ : سبب اإلدغاـ  -

يككف اإلدغاـ أيضان في حركؼ فكاتح السكر إذا جاءت الميـ الساكنة كبعدىا متحركة  نحك  -
 .فتدغـ الميـ في الميـ بغنة ، كىك إدغاـ مثميف صغيريف  (ألؼ الـ ميـ)فمفظيا  (الـ)

 :الوقت المخصص 
 .(  كنصؼساعة) دقيقة 90 حمقة تدريبية مدتيا دغاـ الشفكم اإلدرسالكقت المخصص ؿ

 :وسائل التنفيذ 
  شرح ما كرد في حكـ اإلدغاـ الشفكم المتضمف في محتكل البرنامج المقترح كالمتمثؿ في

 .اإلرشادات الفنية لحكـ اإلدغاـ الشفكم 

  عرض حكـ اإلدغاـ الشفكم مف خالؿ الباحث لألداء النظرم كمتخصص. 

  دغاـ الشفكم عمى برنامج اإلعرض شرائح لحكـpower pointمف إعداد الباحث . 

  االستماع إلى تسجيالت صكتية لتعميـ أحكاـ التالكة يبيف فيو حكـ اإلدغاـ الشفكم. 

 تنفيذ أكراؽ العمؿ لحكـ اإلدغاـ الشفكم يتـ تكزيعيا بعد االنتياء مف العرض كمتابعة ذلؾ. 

 :األداء التطبيقي العممي : ثانيًا 
 .تطبيؽ حكـ اإلدغاـ الشفكم عمميان مف خالؿ تالكة المعمميف لمقرآف الكريـ كتصكيب التالكة

 :التقويم 
 :الجانب النظري:  أوالً 

 :.أجب عن األسئمة التالية        
 ما معنى اإلدغاـ الشفكم لغةن كاصطالحان ؟ -

 .اذكر حرؼ اإلدغاـ الشفكم مع الميـ  -

 .اذكر سبب اإلدغاـ الشفكم  -

 .اذكر مثاالن مف القرآف الكريـ تبف فيو حكـ اإلدغاـ الشفكم كتطبيقو بشكؿ صحيح  -
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 :الجانب التطبيقي : ثانيا 
 .مالحظة المعمميف أثناء التالكة كالتحقؽ مف مدل اتقانيـ لحكـ اإلدغاـ الشفكم 

: سائل التعميمية والالمصادر و
 .المصحؼ الشريؼ -1
 أحكاـ قراءة القرآف الكريـ الشيخ – الجمؿ. المغني في عمـ التجكيد د)كتب أحكاـ التجكيد  -2

 ( التمييد في عمـ التجكيد لإلماـ محمد الجزرم–محمكد الحصرم 
  ( المنشاكم المعمـ–الحصرم المعمـ ) االستماع إلى التسجيالت الصكتية لتعميـ أحكاـ التجكيد -3
 . مف إعداد الباحثpower pointدغاـ الشفكم عمى برنامج اإلشرائح لحكـ  -4

: سائل التعميمية والالمصادر و
 .المصحؼ الشريؼ -5
 أحكاـ قراءة القرآف الكريـ الشيخ – الجمؿ. المغني في عمـ التجكيد د)كتب أحكاـ التجكيد  -6

 ( التمييد في عمـ التجكيد لإلماـ محمد الجزرم–محمكد الحصرم 
  ( المنشاكم المعمـ–الحصرم المعمـ ) االستماع إلى التسجيالت الصكتية لتعميـ أحكاـ التجكيد -7
 . مف إعداد الباحث power pointخفاء الشفكم عمى برنامج اإلشرائح لحكـ  -8

 اإلظيار الشفوي: الدرس الثالث 
سمي إظيارا إلظيار الميـ الساكنة عند  : " ( 102 :1992 ): تقكؿ غرابة : سبب التسمية -1

 . مالقاتيا بحرؼ مف حركؼ اإلظيار الستة كالعشريف 
 ".  لخركج الميـ الساكنة المظيرة مف الشفتيف :وسمي شفويا 

لإلظيار الشفكم ستة كعشركف حرفا ىي الباقية مف الحركؼ اليجائية بعد إسقاط  : حروفو -2
 : ، عف صاحب التحفة قكلو  ( 71: 1997)حرؼ الباء كحرؼ الميـ عمى ما نقو الضباع 

 كالثالث اإلظيار في البقية  مف أحرؼ كسميا شفكية 
فإذا كقع حرؼ مف ىذه الحركؼ بعد الميـ الساكنة سكاء كاف معيا في كممة كاحدة أك في 

 .كممتيف كجب إظيارىا كيسمى إظيارا شفكيا
 .تمكيف المعمميف مف تطبيؽ حكـ اإلظيار الشفكم  : اليدف العام

 : لسموكيةف اااألىد
 :يتكقع مف المعمـ بعد نياية الدرس أف يككف قادران عمى  

 .اإلخفاء الشفكم لغةن كاصطالحان معنى معرفة  -1

 .اإلخفاء الشفكم  أحرؼ تحديد -2
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 .اإلخفاء الشفكم سبب ذكر -3

 .اآليات القرآنيةاإلخفاء الشفكم مف خالؿ تالكة  حكـ تطبيؽ -4

 .اإلخفاء الشفكما حرؼ مف حركؼ ـ بعدهجاء النكف الساكنة أك التنكيف إذا إخفاء -5
 

  :المحتوى 
اإلظيار الشفكم لو ستة كعشركف حرفان كىي المتبقية مف حركؼ اليجاء بعد الميـ كالباء ، فإذا كقع  -

أم حرؼ منيا بعد الميـ الساكنة في كممة أك كممتيف كجب اإلظيار شفكيان ألف الميـ تخرج مف 
الشفتيف كتسبب اإلظيار الشفكم لمخرج الميـ كلـ ينسب لمخرج حركؼ اإلظيار ألنيا لـ تنحصر في 

مخرج كاحد فبعضيا يخرج مف الحمؽ كبعضيا مف المساف كبعضيا مف الشفتيف ، أما في النكف 
 .الساكنة كالتنكيف فنسب اإلظيار ألحرؼ اإلظيار النحصار مخرجيا في الحمؽ 

 . عند أحرؼ اإلظيار الستة كالعشريف ىك بعد مخرجيا عف مخرج أكثر الحركؼالميم سبب إظيار -

 .لتحقيؽ اإلظيار البد مف إطباؽ الشفتيف عف النطؽ بالميـ ، ثـ النطؽ بالحرؼ اآلخر دكف تراخً  -

ينبغي تحقيؽ اإلظيار بصكرة أكضح إذا جاء بعد الميـ الساكنة كاك أك فاء لئال تختفي عندىا ،  -
اهلل يستيزئ بيـ كيمدىـ في طغيانيـ " كذلؾ لقرب مخرجيا مف مخرج الفاء كاتحاده مع الكاك مثاؿ

 (.15:البقرة )" يعميكف

 :الوقت المخصص 
 .(  كنصؼساعة) دقيقة 90 حمقة تدريبية مدتيا ظيار الشفكم اإلدرسالكقت المخصص ؿ

 :وسائل التنفيذ 
 :األداء النظري :  أواًل 
  شرح ما كرد في حكـ اإلظيار الشفكم المتضمف في محتكل البرنامج المقترح كالمتمثؿ في

 .اإلرشادات الفنية لحكـ اإلظيار الشفكم 

  عرض حكـ اإلظيار الشفكم مف خالؿ الباحث لألداء النظرم كمتخصص. 

  الشفكم عمى برنامج اإلظيارعرض شرائح لحكـ power pointمف إعداد الباحث . 

  االستماع إلى تسجيالت صكتية لتعميـ أحكاـ التالكة يبيف فيو حكـ اإلظيار الشفكم. 

 تنفيذ أكراؽ العمؿ لحكـ اإلظيار الشفكم يتـ تكزيعيا بعد االنتياء مف العرض كمتابعة ذلؾ. 
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 :-األداء التطبيقي العممي : ثانيًا 
 . تطبيؽ حكـ اإلظيار الشفكم عمميان مف خالؿ تالكة المعمميف لمقرآف الكريـ كتصكيب التالكة

 
 :التقويم 

 :الجانب النظري:   أوالً 
 :.أجب عن األسئمة التالية        
 ما معنى اإلظيار الشفكم لغةن كاصطالحان ؟ -

 .اذكر حركؼ اإلظيار الشفكم مع الميـ  -

 .اذكر سبب اإلظيار الشفكم  -

ظيار النكف الساكنة كالتنكيف  -  .يميز بيف اإلظيار الشفكم كا 

 . طبؽ حكـ اإلظيار الشفكم مف خالؿ تالكة آية قرآنية  -

 :الجانب التطبيقي : ثانيا 
 .مالحظة المعمميف أثناء التالكة كالتحقؽ مف مدل اتقانيـ لحكـ اإلظيار الشفكم 

: سائل التعميمية والالمصادر و
 .المصحؼ الشريؼ -1
 أحكاـ قراءة القرآف الكريـ الشيخ – الجمؿ. المغني في عمـ التجكيد د)كتب أحكاـ التجكيد  -2

 ( التمييد في عمـ التجكيد لإلماـ محمد الجزرم–محمكد الحصرم 
  ( المنشاكم المعمـ–الحصرم المعمـ ) االستماع إلى التسجيالت الصكتية لتعميـ أحكاـ التجكيد -3
 . مف إعداد الباحثpower point الشفكم عمى برنامج اإلظيارشرائح لحكـ  -4

 أحكام الوقف: الوحدة الثالثة 
 .الكؼ كالحبس : تعريفو لغةن 
قطع الصكت عمى آخر الكممة القرآنية زمنان يسيران يتنفس فيو القارئ عادة بنية استئناؼ : اصطالحان 

 (129 :2010الجمؿ ، ). القراءة ال بنية اإلعراض عنيا 
كيككف الكقؼ عمى رؤكس اآلم كأكاسطيا ، كال يككف في كسط الكممة ، كال ما اتصؿ رسمان ، كالكقؼ 

 : مف قكلو تعالى  (أف  )عمى                                
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 : يٍ قٕنّ تعانى ( ابٍ ) ، ٔكانٕقف عهى  ( 3: انقٍايت )               

  (  ّ94: ط)  ٔال بذ فٍٓا انتُفس ،. 

 يأثـالكقؼ جائز ما لـ يكجد أف يكجبو أك يمنعو ، كليس في القرآف الكريـ كقؼ كاجب  : حكم الولف
القارئ بتركو كال كقؼه حراـ يأثـ القارئ بفعمو ، إنما يككف ذلؾ إلى قصد القارئ تحريؼ المعنى عف 

  (129 : 2010الجمؿ ،  ) .مكضعو 

 : سحًّ هللا _ قال اإلياو ابٍ انجضسي 

 ٔنٍس فً انقشآٌ يٍ ٔقٍف ٔجب          ٔال حشاو يا نى نّ سبب 

 

 :عالمات الولف في المصحف 

 :عالياث انٕقف فً انًصحف كانتانً  (141 -140 : 2010 )نقذ صُف انجًم 

 ًْٔ عاليت نهٕقف انالصو  (يــ) -1                 

      ( 76:ٌس) 

 ًْٔ عاليت انٕقف انتاو غانباً  (قهى) -2                   ( انبقشة

:176 ) 

    ًْٔ عاليت نهٕقف انكافً غانباً  (ج) -3                    ( انبقشة

:181. ) 

 ْٕٔ عاليت نهٕقف انححٍ  حٍاَاً  (ال) -4              (32:انُحم) 

5- (   )  ٌعاليت نًا ٌحًى بٕقف انًشاقبت  ٔ تعاَق انٕقف ، ْٕٔ يا اجتًع فٍّ ٔقفا ًْٔ

  يتجأساٌ ، فال ٌصح انقاسئ  ٌ ٌقف عهى انًٕضعاٌ يعاً         ( انبقشة

:2. ) 
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 :الوقف الالزم : الدرس األول 
 .تمكيف المعمميف مف تطبيؽ حكـ الكقؼ الالـز  : اليدف العام

 : لسموكيةف اااألىد
 :يتكقع مف المعمـ بعد نياية الدرس أف يككف قادران عمى 

 .معرفة معنى الكقؼ الالـز لغةن كاصطالحا -1

 . التعرؼ عمى شكؿ الكقؼ الالـز بصكرة صحيحة -2

 .تطبيؽ حكـ الكقؼ الالـز مف خالؿ تالكة آيات قرآنية  -3

  :المحتوى 

الكقؼ الالـز كاجب الكقكؼ عنده ، كليس في القرآف الكريـ كقؼ كاجب يأثـ القارئ بتركو كال  -
كقؼ حراـ يأثـ القارئ بفعمو ، إنما يككف ذلؾ إذا قصد القارئ تحريؼ المعنى عف مكضعو ، 

 :كذلؾ نحك قكلو تعالى                      

   (76:يس)  

 :الوقت المخصص 
 .(  كنصؼساعة) دقيقة 90 حمقة تدريبية مدتيا الكقؼ الالـز درسالكقت المخصص ؿ

 :وسائل التنفيذ 
 :األداء النظري :  أواًل 
  شرح ما كرد في حكـ الكقؼ الالـز المتضمف في محتكل البرنامج المقترح كالمتمثؿ في

 .اإلرشادات الفنية لحكـ الكقؼ الالـز 

  عرض حكـ الكقؼ الالـز مف خالؿ الباحث لألداء النظرم كمتخصص. 

  كقؼ الالـز عمى برنامج اؿعرض شرائح لحكـpower pointمف إعداد الباحث . 

  االستماع إلى تسجيالت صكتية لتعميـ أحكاـ التالكة يبيف فيو حكـ الكقؼ الالـز. 

 تنفيذ أكراؽ العمؿ لحكـ الكقؼ الالـز يتـ تكزيعيا بعد االنتياء مف العرض كمتابعة ذلؾ. 

 :-األداء التطبيقي العممي : ثانيًا 
 .تطبيؽ حكـ الكقؼ الالـز عمميان مف خالؿ تالكة المعمميف لمقرآف الكريـ كتصكيب التالكة
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 :التقويم 
 :الجانب النظري:   أوالً 

 :.أجب عن األسئمة التالية        
 ما معنى الكقؼ الالـز لغةن كاصطالحا ؟ -

 اكتب الشكؿ الصحيح لحرؼ الكقؼ الالـز  -

 . طبؽ حكـ الكقؼ الالـز مف خالؿ تالكة آية قرآنية  -

 :الجانب التطبيقي : ثانيا 
 .مالحظة المعمميف أثناء التالكة كالتحقؽ مف مدل اتقانيـ لحكـ الكقؼ الالـز

: سائل التعميمية والالمصادر و
 .المصحؼ الشريؼ -1
 أحكاـ قراءة القرآف الكريـ الشيخ – الجمؿ. المغني في عمـ التجكيد د)كتب أحكاـ التجكيد  -2

 ( التمييد في عمـ التجكيد لإلماـ محمد الجزرم–محمكد الحصرم 
  ( المنشاكم المعمـ–الحصرم المعمـ ) االستماع إلى التسجيالت الصكتية لتعميـ أحكاـ التجكيد -3
 . مف إعداد الباحثpower pointكقؼ الالـز عمى برنامج اؿشرائح لحكـ  -4

 :الوقف الممنوع : الدرس الثاني 
 .تنمية ميارة الكقؼ الممنكع كتطبيقو بشكؿ صحيح مف خالؿ تالكة اآليات القرآنية : اليدف العام

 : لسموكيةف اااألىد
 :يتكقع مف المعمـ بعد نياية الدرس أف يككف قادران عمى 

 .معرفة معنى الكقؼ الممنكع لغةن كاصطالحان  -1

 . التعرؼ عمى شكؿ الكقؼ الممنكع بصكرة صحيحة -2

 .تطبيؽ حكـ الكقؼ الممنكع مف خالؿ تالكة آيات قرآنية  -3

  :المحتوى 
الكقؼ الممنكع كقؼ قبيح كيعني أف ال تبتدئ بعد المكقكؼ عميو إف كقفت ، ألف الكقكؼ عند  -

 : الكممة كاالبتداء بالكممة التي بعدىا تخؿ بالمعنى مثاؿ قاؿ تعالى    

                          

 (32: النحؿ )
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 :الوقت المخصص 
 .(  كنصؼساعة) دقيقة 90 حمقة تدريبية مدتيا كقؼ الممنكع اؿدرسالكقت المخصص ؿ

 
 :وسائل التنفيذ 

 :األداء النظري :  أواًل 
  شرح ما كرد في حكـ الكقؼ الممنكع المتضمف في محتكل البرنامج المقترح كالمتمثؿ في

 .اإلرشادات الفنية لحكـ الكقؼ الممنكع

  عرض حكـ الكقؼ الممنكع مف خالؿ الباحث لألداء النظرم كمتخصص. 

  كقؼ الممنكع عمى برنامج اؿعرض شرائح لحكـpower pointمف إعداد الباحث . 

  االستماع إلى تسجيالت صكتية لتعميـ أحكاـ التالكة يبيف فيو حكـ الكقؼ الممنكع. 

 تنفيذ أكراؽ العمؿ لحكـ الكقؼ الممنكع يتـ تكزيعيا بعد االنتياء مف العرض كمتابعة ذلؾ. 

 :-األداء التطبيقي العممي : ثانيًا 
 .تطبيؽ حكـ الكقؼ الممنكع عمميان مف خالؿ تالكة المعمميف لمقرآف الكريـ كتصكيب التالكة

 :التقويم 
 :.الجانب النظري:   أوالً 

 :أجب عن األسئمة التالية        
 ما معنى الكقؼ الممنكع لغةن كاصطالحا ؟ -

 اكتب الشكؿ الصحيح لحرؼ الكقؼ الممنكع  -

 . طبؽ حكـ الكقؼ الممنكع مف خالؿ تالكة آية قرآنية  -

 :الجانب التطبيقي : ثانيا 
 .مالحظة المعمميف أثناء التالكة كالتحقؽ مف مدل اتقانيـ لحكـ الكقؼ الممنكع

: سائل التعميمية والالمصادر و
 .المصحؼ الشريؼ -1
 أحكاـ قراءة القرآف الكريـ الشيخ – الجمؿ. المغني في عمـ التجكيد د)كتب أحكاـ التجكيد  -2

 ( التمييد في عمـ التجكيد لإلماـ محمد الجزرم–محمكد الحصرم 
  ( المنشاكم المعمـ–الحصرم المعمـ ) االستماع إلى التسجيالت الصكتية لتعميـ أحكاـ التجكيد -3
 . مف إعداد الباحثpower pointكقؼ الممنكع عمى برنامج اؿشرائح لحكـ  -4



172 

 

  الولف االختياري : الدرس الثالث

ْٕٔ انٕقف انزي ٌختاسِ انقاسئ بًحض إسادتّ ٔاختٍاسِ ، ْٕٔ انقحى انًقصٕد ٔانتً تتعهق بّ األحكاو 

 . 

انتاو ، ٔانكافً ، ٔانححٍ ، ٔانقبٍح ، فإٌ  فاد انكالو : ٌُٔقحى انٕقف االختٍاسي إنى  سبعت  قحاو ، ًْٔ 

انًٕقٕف عهٍّ يعُى ٌححٍ انحكٕث عهٍّ ، فانٕقف تاو  ٔ كاٍف  ٔ ححٍ  ٔ نى ٌفذ انكالو انًٕقٕف عهٍّ 

 يعُى ،  ٔ  فاد غٍش انًعُى انًشاد فانٕقف قبٍح 

تنمية ميارات الكقؼ التاـ كالكافي كالحسف كالقبيح كتطبيقيا بشكؿ صحيح مف خالؿ  : اليدف العام
 .تالكة اآليات القرآنية

 : لسموكيةف اااألىد
 :يتكقع مف المعمـ بعد نياية الدرس أف يككف قادران عمى 

 .معرفة معنى الكقؼ التاـ كالكافي كالحسف كالقبيح لغةن كاصطالحان  -1

 . التعرؼ عمى شكؿ الكقؼ التاـ كالكافي كالحسف كالقبيح بصكرة صحيحة -2

 .تطبيؽ حكـ الكقؼ التاـ كالكافي كالحسف كالقبيح مف خالؿ تالكة آيات قرآنية  -3

  :المحتوى 
 .  ْٕٔ انٕقف عٍ كالو تّى يعُاِ ، ٔال ٌتعهق بًا بعذِ ال نفظاً ٔال يعُى :الولف التام  -1

 ْٕٔ انٕقف عٍ كالو  فاد يعُى فً راتّ نكُّ ٌتعهق فًٍا بعذِ فً انًعُى دٌٔ :الولف الكافي  -2

 انهفظ

 ْٕٔ انٕقف عٍ كالو  فاد يعُى فً راتّ نكُّ ٌتعهق بانكالو انزي بعذِ نفظاُ :الولف الحسه  -3

 .ٔيعُى 

 ْٕٔ انٕقف عهى كالو نى ٌفذ يعُى ؛ نشذة تعهقّ بًا بعذِ نفظاً ٔيعُى  ٔ ْٕ :الولف المبيح  -4

 انٕقف عٍ كالو ٌْٕى يعُى غٍش انًعُى انًشاد يٍ اٌَت
 :الوقت المخصص 

 .(  كنصؼساعة) دقيقة 90 حمقة تدريبية مدتيا كقؼ االختيارم اؿدرسالكقت المخصص ؿ
 :وسائل التنفيذ 

 :األداء النظري :  أواًل 
  شرح ما كرد في حكـ الكقؼ التاـ كالكافي كالحسف كالقبيح المتضمف في محتكل البرنامج

 .المقترح كالمتمثؿ في اإلرشادات الفنية لحكـ الكقؼ التاـ كالكافي كالحسف كالقبيح 

  عرض حكـ الكقؼ التاـ كالكافي كالحسف كالقبيح مف خالؿ الباحث لألداء النظرم كمتخصص
. 

  عرض شرائح لحكـ الكقؼ التاـ كالكافي كالحسف كالقبيح عمى برنامجpower point مف 
 .إعداد الباحث
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  االستماع إلى تسجيالت صكتية لتعميـ أحكاـ التالكة يبيف فيو حكـ الكقؼ التاـ كالكافي
 .كالحسف كالقبيح

  تنفيذ أكراؽ العمؿ لحكـ الكقؼ التاـ كالكافي كالحسف كالقبيح يتـ تكزيعيا بعد االنتياء مف
 .العرض كمتابعة ذلؾ

 :-األداء التطبيقي العممي : ثانيًا 
تطبيؽ حكـ الكقؼ التاـ كالكافي كالحسف كالقبيح عمميان مف خالؿ تالكة المعمميف لمقرآف الكريـ 

 .كتصكيب التالكة
 :التقويم 

 :-الجانب النظري:   أوالً 
 :-أجب عن األسئمة التالية        
 ما معنى الكقؼ التاـ لغةن كاصطالحا ؟ -

 ما معنى  الكقؼ القبيح لغةن كاصطالحا ؟ -

 .اكتب الشكؿ الصحيح لحرؼ الكقؼ التاـ  -

 .اكتب الشكؿ الصحيح لحرؼ الكقؼ الكافي  -

 .اكتب الشكؿ الصحيح لحرؼ الكقؼ الحسف  -

 .اكتب الشكؿ الصحيح لحرؼ الكقؼ القبيح  -

 . طبؽ حكـ الكقؼ التاـ كالكافي كالحسف كالقبيح مف خالؿ تالكة آية قرآنية  -

 :الجانب التطبيقي : ثانيا 
 .مالحظة المعمميف أثناء التالكة كالتحقؽ مف مدل اتقانيـ لحكـ الكقؼ التاـ كالكافي كالحسف كالقبيح

: سائل التعميمية والالمصادر و
 .المصحؼ الشريؼ -1
 أحكاـ قراءة القرآف الكريـ الشيخ – الجمؿ. المغني في عمـ التجكيد د)كتب أحكاـ التجكيد  -2

 ( التمييد في عمـ التجكيد لإلماـ محمد الجزرم–محمكد الحصرم 
  ( المنشاكم المعمـ–الحصرم المعمـ ) االستماع إلى التسجيالت الصكتية لتعميـ أحكاـ التجكيد -3
 مف إعداد power pointشرائح لحكـ الكقؼ التاـ كالكافي كالحسف كالقبيح عمى برنامج  -4

 .الباحث
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 أحكام القمقمة: الوحدة الرابعة 
 . االضطراب كالتحريؾ ، يقاؿ قمقؿ شيء أم تحرؾ كاضطرب :تعريفو لغًة 
 . اضطراب المخرج عند النطؽ بالحرؼ حتى يسمع لو نبرة قكية :اصطالحاً 

 .خمسة جمعيا ابف الجزرم بقكلو قطب جد :  كحركؼ القمقمة
أف تمؾ األحرؼ جميعيا تتصؼ بصفتي الجير كالشدة ، كالقمقمة صفة ثابتة في : سبب القمقمة 

حركفيا في جميع أحكاليا أكانت ساكنة أـ متحركة ، لكنيا ال تظير في متحرؾ ، إنما يككف 
 (87 :2010 ،الجمؿ  ). ظيكرىا بالساكف 

 القمقمة الكبرى : األولالدرس 
 .تمكيف المعمميف مف تطبيؽ حكـ القمقمة الكبرل  : اليدف العام

 : لسموكيةف اااألىد
 :يتكقع مف المعمـ بعد نياية الدرس أف يككف قادران عمى 

 .القمقمة الكبرل لغةن كاصطالحان معنى معرفة  -1

 .القمقمة الكبرل  أحرؼ تحديد -2

 .القمقمة الكبرل سبب ذكر -3

. اآليات القرآنيةالقمقمة الكبرل مف خالؿ تالكة  حكـ تطبيؽ -4

 :المحتوى 
  .(قطب جد )حركؼ القمقمة الكبرل خمسة جمعيا ابف الجزرم بقكلو  -

 – محيط –الفمؽ  )إذا جاء أحد حركؼ القمقمة الكبرل ساكنان مخففان مكقكفان عميو ، نحك  -
 . كجب قمقمة األحرؼ قمقمة كبرل (أحد - البركج

 .(قطب جد)السبب في القمقمة الكبرل ىك سككف الحرؼ األخير مف الحركؼ الخمسة  -

 .الذم ذىب عميو أكثر أىؿ األداء لمقمقمة أنيا مائمة إلى الفتح مطمقان  -

 :الوقت المخصص
 .(  كنصؼساعة) دقيقة 90 حمقة تدريبية مدتيا قمقمة الكبرل اؿدرسالكقت المخصص ؿ

 :وسائل التنفيذ
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 :األداء النظري : أوالً 
  شرح ما كرد في حكـ القمقمة الكبرل المتضمف في البرنامج المقترح كالمتمثؿ في اإلرشادات

 .الفنية لحكـ القمقمة الكبرل 

  عرض حكـ القمقمة الكبرل مف خالؿ الباحث كمدرب متخصص. 

  لقمقمة الكبرل عمى برنامج اعرض شرائح لحكـpower pointمف إعداد الباحث . 

 االستماع إلى تسجيالت صكتية لتعميـ أحكاـ التالكة يظير فيو حكـ القمقمة الكبرل. 

  تنفيذ ما كرد مف أكراؽ العمؿ لحكـ القمقمة الكبرل يتـ تكزيعيا بعد االنتياء مف العرض كمتابعة
 .ذلؾ

 :األداء التطبيقي العممي: ثانياً 
 .تطبيؽ حكـ القمقمة الكبرل عمميان مف خالؿ تالكة المعمميف لمقرآف الكريـ كتصكيب التالكة

 :-التقويم 
 :الجانب النظري         

 :.        أجب عف األسئمة التالية
 ما معنى القمقمة الكبرل لغة كاصطالحا ؟ -1

 .اذكر حرؼ القمقمة الكبرل  -2

 .اذكر مثاالن مف القرآف الكريـ تبيف فيو حكـ القمقمة الكبرل  -3

 :- الجانب التطبيقي
 .مالحظة المعمميف أثناء التالكة كالتحقؽ مف مدل اتقانيـ لحكـ القمقمة الكبرل

: سائل التعميمية والالمصادر و
 .المصحؼ الشريؼ -1
 أحكاـ قراءة القرآف الكريـ الشيخ – الجمؿ. المغني في عمـ التجكيد د)كتب أحكاـ التجكيد  -2

 ( التمييد في عمـ التجكيد لإلماـ محمد الجزرم–محمكد الحصرم 
  ( المنشاكم المعمـ–الحصرم المعمـ ) االستماع إلى التسجيالت الصكتية لتعميـ أحكاـ التجكيد -3
 . مف إعداد الباحثpower pointقمقمة الكبرل عمى برنامج اؿشرائح لحكـ  -4

 القمقمة الصغرى : الثانيالدرس 
 .تمكيف المعمميف مف تطبيؽ حكـ القمقمة الصغرل  : اليدف العام

 : لسموكيةف اااألىد
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 :يتكقع مف المعمـ بعد نياية الدرس أف يككف قادران عمى  
. القمقمة الصغرل لغةن كاصطالحان معنى معرفة  -1

 .القمقمة الصغرل  أحرؼ تحديد -2

 .القمقمة الصغرل سبب ذكر -3

. اآليات القرآنيةالقمقمة الصغرل مف خالؿ تالكة  حكـ تطبيؽ -4

 :المحتوى 
  .(قطب جد )حركؼ القمقمة الصغرل خمسة جمعيا ابف الجزرم بقكلو  -

إذا جاء أحد حركؼ القمقمة الصغرل ساكنان كسط الكالـ ، سكاء كاف كسط الكممة أك في آخرىا  -
   (قد أفمح– مجرمكف – سبحاف – يطمع –مقتدرا  )، نحك 

 (قطب جد)السبب في القمقمة الصغرل ىك سككف الحرؼ كسط الكممة مف الحركؼ الخمسة  -

 :الوقت المخصص
 .(  كنصؼساعة) دقيقة 90 حمقة تدريبية مدتيا قمقمة الصغرل اؿدرسالكقت المخصص ؿ

 :وسائل التنفيذ
 :األداء النظري : أوالً 

  شرح ما كرد في حكـ القمقمة الصغرل المتضمف في البرنامج المقترح كالمتمثؿ في اإلرشادات
 .الفنية لحكـ القمقمة الصغرل 

  عرض حكـ القمقمة الصغرل مف خالؿ الباحث كمدرب متخصص. 

  قمقمة الصغرل عمى برنامج اؿعرض شرائح لحكـpower pointمف اعداد الباحث . 

 االستماع إلى تسجيالت صكتية لتعميـ أحكاـ التالكة يظير فيو حكـ القمقمة الصغرل. 

  تنفيذ ما كرد مف أكراؽ العمؿ لحكـ القمقمة الصغرل يتـ تكزيعيا بعد االنتياء مف العرض
 .كمتابعة ذلؾ

 :األداء التطبيقي العممي: ثانياً 
 .تطبيؽ حكـ القمقمة الصغرل عمميان مف خالؿ تالكة المعمميف لمقرآف الكريـ كتصكيب التالكة
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 :-التقويم 
 :الجانب النظري         

 :             أجب عف األسئمة التالية
 ما معنى القمقمة الصغرل لغة كاصطالحا ؟ -1

 اذكر حرؼ القمقمة الصغرل  -2

 اذكر مثاالن مف القرآف الكريـ تبيف فيو حكـ القمقمة الصغرل  -3

 :-الجانب التطبيقي
 .مالحظة المعمميف أثناء التالكة كالتحقؽ مف مدل اتقانيـ لحكـ القمقمة الصغرل

: سائل التعميمية والالمصادر و
 .المصحؼ الشريؼ -1
 أحكاـ قراءة القرآف الكريـ الشيخ – الجمؿ. المغني في عمـ التجكيد د)كتب أحكاـ التجكيد  -2

 ( التمييد في عمـ التجكيد لإلماـ محمد الجزرم–محمكد الحصرم 
  ( المنشاكم المعمـ–الحصرم المعمـ ) االستماع إلى التسجيالت الصكتية لتعميـ أحكاـ التجكيد -3
 . مف إعداد الباحثpower pointقمقمة الصغرل عمى برنامج اؿشرائح لحكـ  -4

 أحكام الميم والنون المشددتين : الوحدة الخامسة
األكؿ منيما ساكف ، : أف الحرؼ المشدد أصمو مككف مف حرفيف  ( 71 :1999 )يذكر نصر 

 . كالثاني متحرؾ فيدغـ الحرؼ الساكف في الحرؼ المتحرؾ بحيث يصيراف حرفان كاحدان كالثاني مشددان 
النكف كالميـ المشددتيف إما أف يككنا متكسطتيف ، أك متطرفيف ، كأما أف يككنا في اسـ :" كيضيؼ بأف 

 . أك فعؿ أك حرؼ 
 ". فإذا كقعت النكف كالميـ المشددتيف كجب إظيار الغنة فييما حاؿ النطؽ بيما 

 : عف الجمزكرم قكلو في تحفة األطفاؿ  ( 65 :1997)كنقؿ الضباع 
ِـّ كالن حرؼ غينَّنةو بىدىا  سى  كغيفَّن مميمان ثـ نكنان شيدِّدا   كى

 . كيذكر الباحث ىنا تعريؼ الغنة كمخرجيا كمقدارىا كمراتبيا كأمثمة عمييا 
  ( 1220الفيركز آبادم ،  )"صكت يخرج مف الخيشـك  :" تعريفيا لغة -1

صكت أغف مركب في جسـ النكف ، كلك :" بأنيا  (1/177 )عرفيا المرصفي  : اصطالحاً 
 ". تنكينان ، كالميـ مطمقان 
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 كمثميا التنكيف –صكت مستقر في جكىر النكف : " بأنيا  ( 11: 1996 )كعرفيا الحصرم 
 " .  كالميـ –

صكت لذيذ مركب في جسـ النكف كالميـ ال عمؿ : " بأنيا  ( 71 : 1999 )كعرفيا نصر 
 ". لمساف فيو 

 .تمكيف المعمميف مف تطبيؽ أحكاـ النكف كالميـ المشددتيف  : اليدف العام
 : لسموكيةف اااألىد

 :يتكقع مف المعمـ بعد نياية الدرس أف يككف قادران عمى 
. كاصطالحا لغةن الميـ كالنكف المشددتيف معنى معرفة -1

 .مخرج الميـ كالنكف المشددتيف تحديد -2

 .الغنة في الميـ كالنكف المشددتيفذكر سبب  -3

 .معرفة الغنة لغةن كاصطالحا -4

 . مف خالؿ تالكة اآليات القرآنيةأحكاـ الميـ كالنكف المشددتيفؽ حكـ مطبت -5

: المحتوى 
الميـ المشددة في األصؿ ميماف ، األكلى ساكنة كالثانية متحركة ، فأدغمت الميـ الساكنة في  -

 .الميـ المتحركة فصارتا حرفان كاحد مشددان 

إذا أتت ميـ ساكنة كأخرل متحركة كجب إدغاميما كتغف بمقدار حركتيف، كمخرج الميـ  -
ـٌ  )أمثمة . المشددة مف الخيشـك   .(محٌمد ، ىٌمت ، فأٌما ، ث

 .في الميـ المشددة حرؼ غنة مشدد ، كتغف في حالة الكصؿ كالكقؼ  -

النكف المشددة في األصؿ نكناف ، األكلى ساكنة كالثانية متحركة ، فأدغمت النكف الساكنة في  -
 .النكف المتحركة فصارتا حرفان كاحد مشددان 

إذا أتت نكف ساكنة كأخرل متحركة كجب إدغاميما كتغف بمقدار حركتيف ،كمخرج النكف  -
 .(الجٌنة ، ليٌف ، يمٌنكف ، أٌنو  )أمثمة . المشددة مف الخيشـك 

 في النكف المشددة حرؼ غنة مشدد ، كتغف في حالة الكصؿ كالكقؼ  -

 .الغنة صكت أغف مركب في جسميف النكف كالميـ يخرج مف الخيشـك كال عمؿ لمساف فيو -
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 :الوقت المخصص
 .(  كنصؼساعة) دقيقة 90 حمقة تدريبية مدتيا ميـ كالنكف المشددتيف اؿدرسالكقت المخصص ؿ

: وسائل التنفيذ
: األداء النظري : أوالً 

 المتضمف في البرنامج المقترح كالمتمثؿ في أحكاـ الميـ كالنكف المشددتيفكرد في  شرح ما 
. ألحكاـ الميـ كالنكف المشددتيفاإلرشادات الفنية 

  مف خالؿ الباحث كمدرب متخصص أحكاـ الميـ كالنكف المشددتيفعرض . 

  عرض شرائح ألحكاـ الميـ كالنكف المشددتيف عمى برنامجpower pointمف اعداد الباحث . 

 أحكاـ الميـ كالنكف المشددتيف إلى تسجيالت صكتية لتعميـ أحكاـ التالكة يظير فيو االستماع. 

  يتـ تكزيعيا بعد اإلنتياء مف ألحكاـ الميـ كالنكف المشددتيفتنفيذ ما كرد مف أكراؽ العمؿ 
 .العرض كمتابعة ذلؾ

: األداء التطبيقي العممي: ثانياً 
.  عمميان مف خالؿ تالكة المعمميف لمقرآف الكريـ كتصكيب التالكةأحكاـ الميـ كالنكف المشددتيفتطبيؽ 
:- التقويم 

: الجانب النظري    
: أجب عف األسئمة التالية    

 ؟ كاصطالحا لغة أحكاـ الميـ كالنكف المشددتيفما معنى  -1
 ة الصغرل ؿاذكر حرؼ القمؽ -2
  أحكاـ الميـ كالنكف المشددتيفاذكر مثاالن مف القرآف الكريـ تبيف فيو  -3

 
 :- الجانب التطبيقي

. ألحكاـ الميـ كالنكف المشددتيفمالحظة المعمميف أثناء التالكة كالتحقؽ مف مدل اتقانيـ 
: سائل التعميمية والالمصادر و

 .المصحؼ الشريؼ -1
 أحكاـ قراءة القرآف الكريـ الشيخ – الجمؿ. المغني في عمـ التجكيد د)كتب أحكاـ التجكيد  -2

 ( التمييد في عمـ التجكيد لإلماـ محمد الجزرم–محمكد الحصرم 
  ( المنشاكم المعمـ–الحصرم المعمـ ) االستماع إلى التسجيالت الصكتية لتعميـ أحكاـ التجكيد -3
 . مف إعداد الباحثpower pointشرائح ألحكاـ الميـ كالنكف المشددتيف عمى برنامج  -4



180 

 

 تفخيم والترقيقال: وحدة السادسةال
  . (انهٓى )ٔ  (هللا ) ي فً نفظ : تفخٍى ٔتشقٍق انالو فً نفظ انجالنت 

 تفخيم الالم في لفظ الجاللة: الدرس األول 
 انتحًٍٍ : التفخيم لغةً 

 . سًٍ ٌذخم عهى صٕث انحشف عُذ انُطق بّ فًٍتها انفى بصذاِ :اصطالحاً 

 .تمكيف المعمميف مف تطبيؽ حكـ تفخيـ الالـ في لفظ الجاللة  : اليدف العام
 : لسموكيةف اااألىد

 :يتكقع مف المعمـ بعد نياية الدرس أف يككف قادران عمى 
 .كاصطالحا لغةن تفخيـ الالـ معنى معرفة -1

 ذكر سبب تفخيـ الالـ في لفظ الجاللة -2

 .تفخـ الالـ في لفظ الجاللة إذا سبقيا فتح أك ضـ -3

 .تطبيؽ حكـ تفخيـ الالـ في لفظ الجاللة مف خالؿ تالكة اآليات القرآنية -4

 :المحتوى 
شيدى اهلل ، محمد )إذا سبقت بفتح أك ضـ ، كذلؾ نحك  (الميـ )ك (اهلل)تفخـ الالـ في لفظ الجاللة - 

ذ قالكا الميـ   (رسكؿي اهلل ، كا 
: الوقت المخصص

 ساعة) دقيقة 90 حمقة تدريبية مدتيا (اهلل)تفخيـ الالـ في لفظ الجاللة  درسالكقت المخصص ؿ
 .( كنصؼ

: وسائل التنفيذ
:  األداء النظري : أوالً 

 المتضمف في البرنامج المقترح كالمتمثؿ في حكـ تفخيـ الالـ في لفظ الجاللةكرد في  شرح ما 
. حكـ تفخيـ الالـ في لفظ الجاللةاإلرشادات الفنية ؿ

  كمتخصصمف خالؿ الباحث حكـ تفخيـ الالـ في لفظ الجاللة عرض . 

  عرض شرائح لحكـ تفخيـ الالـ في لفظ الجاللة عمى برنامجpower point مف اعداد 
 .الباحث

 حكـ تفخيـ الالـ في لفظ الجاللة إلى تسجيالت صكتية لتعميـ أحكاـ التالكة يظير فيو االستماع .

  مف االنتياءيتـ تكزيعيا بعد لحكـ تفخيـ الالـ في لفظ الجاللة تنفيذ ما كرد مف أكراؽ العمؿ 
 .العرض كمتابعة ذلؾ
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:- األداء التطبيقي العممي: ثانياً 
عمميان مف خالؿ تالكة المعمميف لمقرآف الكريـ كتصكيب حكـ تفخيـ الالـ في لفظ الجاللة تطبيؽ 
. التالكة
:- التقويم 

: الجانب النظري
:-      أجب عف األسئمة التالية

  ؟كاصطالحا لغة تفخيـ الالـ في لفظ الجاللةما معنى  -1
 .اذكر متى تفخـ الالـ في لفظ الجاللة -2
 . تفخيـ الالـ في لفظ الجاللةاذكر مثاالن مف القرآف الكريـ تبيف فيو حكـ  -3

 :الجانب التطبيقي 
 .مالحظة المعمميف أثناء التالكة كالتحقؽ مف مدل اتقانيـ لحكـ تفخيـ الالـ في لفظ الجاللة

: سائل التعميمية والالمصادر و
 .المصحؼ الشريؼ -1
 أحكاـ قراءة القرآف الكريـ الشيخ – الجمؿ. المغني في عمـ التجكيد د)كتب أحكاـ التجكيد  -2

 ( التمييد في عمـ التجكيد لإلماـ محمد الجزرم–محمكد الحصرم 
  ( المنشاكم المعمـ–الحصرم المعمـ ) االستماع إلى التسجيالت الصكتية لتعميـ أحكاـ التجكيد -3
 . مف إعداد الباحثpower pointشرائح لحكـ تفخيـ الالـ في لفظ الجاللة عمى برنامج  -4

 ترقيق الالم في لفظ الجاللة: الدرس الثاني 
 .انتُحٍم ٔانتُحٍف : الترليك لغةً 

 . َحٕل ٌذخم عهى صٕث انحشف عُذ انُطق بّ فال ًٌتها انفى بصذاِ : اصطالحاً 

 . تمكيف المعمميف مف تطبيؽ حكـ ترقيؽ الالـ في لفظ الجاللة  :اليدف العام
 : لسموكيةف اااألىد

 :يتكقع مف المعمـ بعد نياية الدرس أف يككف قادران عمى  
 .كاصطالحا لغةن ترقيؽ الالـيعٌرؼ معنى  -1
 .يذكر سبب ترقيؽ الالـ في لفظ الجاللة -2
 .ترقيؽ الالـ في لفظ الجاللة إذا سبقيا كسر -3
 .يطبؽ حكـ ترقيؽ الالـ في لفظ الجاللة مف خالؿ تالكة اآليات القرآنية -4

 :المحتوى 
،  (ًباهلل ، بسـً اهلل)إذا سبقت كسر أصميان ، كذلؾ نحك  (الميـ )ك (اهلل)ترقيؽ الالـ في لفظ الجاللة - 

 (أحدو اهلل الصمد )أك كسران عارضا لمتخمص مف التقاء الساكنيف كذلؾ نحك 
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: الوقت المخصص
 ساعة) دقيقة 90 حمقة تدريبية مدتيا (اهلل)ترقيؽ الالـ في لفظ الجاللة  درسالكقت المخصص ؿ

 .( كنصؼ
: وسائل التنفيذ

:  األداء النظري : أوالً 
 المتضمف في البرنامج المقترح كالمتمثؿ في حكـ ترقيؽ الالـ في لفظ الجاللةكرد في  شرح ما 

. حكـ ترقيؽ الالـ في لفظ الجاللةاإلرشادات الفنية ؿ

  كمتخصصمف خالؿ الباحث حكـ ترقيؽ الالـ في لفظ الجاللة عرض . 

  عرض شرائح لحكـ ترقيؽ الالـ في لفظ الجاللة عمى برنامجpower point مف إعداد 
 .الباحث

 حكـ ترقيؽ الالـ في لفظ  إلى تسجيالت صكتية لتعميـ أحكاـ التالكة يظير فيو االستماع
. الجاللة

  مف االنتياءيتـ تكزيعيا بعد لحكـ ترقيؽ الالـ في لفظ الجاللة تنفيذ ما كرد مف أكراؽ العمؿ 
 .العرض كمتابعة ذلؾ

:- األداء التطبيقي العممي: ثانياً 
عمميان مف خالؿ تالكة المعمميف لمقرآف الكريـ كتصكيب حكـ ترقيؽ الالـ في لفظ الجاللة تطبيؽ 
. التالكة

 
:- التقويم 

: الجانب النظري
:-       أجب عف األسئمة التالية

  ؟كاصطالحا لغة ترقيؽ الالـ في لفظ الجاللةما معنى  -1
 .اذكر متى ترقيؽ الالـ في لفظ الجاللة -2
 . ترقيؽ الالـ في لفظ الجاللةاذكر مثاالن مف القرآف الكريـ تبيف فيو حكـ  -3

 
 :الجانب التطبيقي 

 .مالحظة المعمميف أثناء التالكة كالتحقؽ مف مدل اتقانيـ لحكـ ترقيؽ الالـ في لفظ الجاللة
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: سائل التعميمية والالمصادر و
 .المصحؼ الشريؼ -1
 أحكاـ قراءة القرآف الكريـ الشيخ – الجمؿ. المغني في عمـ التجكيد د)كتب أحكاـ التجكيد  -2

 ( التمييد في عمـ التجكيد لإلماـ محمد الجزرم–محمكد الحصرم 
  ( المنشاكم المعمـ–الحصرم المعمـ ) االستماع إلى التسجيالت الصكتية لتعميـ أحكاـ التجكيد -3
 . مف إعداد الباحثpower point عمى برنامج اإلظيارشرائح لحكـ  -4
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 (11)ممحق رقم 
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 (12)ممحق رقم 
 بعض صور تطبيق البرنامج
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