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7سورة ابراهيم:  ٌٍََُِّّّّّّّٰٰىٱُّٱ :قال تعاىل  

رقم  ،328ص ،4ج ،: "من ال يشكر الناس ال يشكر هللا" الرتمذي وقال رسول هللا
املناهج وطرق التدريس بكلية الرتبية جبامعة املدينة العاملية   الشكر لقسم أتقدم خبالص ،1954

اإلشراف على  بولإميان قطب وفقها هللا لتفضلها بقوأخص ابلشكر وعظيم االمتنان لسعادة أ.د. 
والذي كان له أثر  ،وما أسددته يل من نصح وتوجيه وإرشاد ،معي من جهدما بذلته و  ،هذه الرسالة
.كما وجيزيها خري اجلزاء ،ان حسناهتافأدعو هللا أن جيعل ذلك يف ميز  ،ام هذه الدراسةابلغ يف إمت

وكذلك لألساتذة  ،إجراء الدراسة ة خريكم جبدة الذي قاموا بتسهيلأتوجه ابلشكر اجلزيل جلمعي
لذين قاموا بتحكيم أداة الدراسة بكل نزاهة وموضوعية و لكل من أسهم يف مساعديت األفاضل ا

.كما أتقدم خبالص الشكر والتقدير يًا من هللا هلم التوفيق والسدادله يد يف إجناز الرسالة راج وكانت
عداد هذه معي طوال فرتة إا عانوه يل لوالدي أمد هللا يف عمرمها و إىل مجيع أسريت ملواالعرتاف ابجلم

 .  الرسالة
كان من توفيق فمن   ماف ،أخريًا أعتذر عما قد يكون يف هذه الدراسة من تقصري أو قصورو 
كون وما كان من خطأ أو زلل أو نسيان من نفسي ومن الشيطان سائاًل هللا عزوجل أن أ ،هللا وحده

 .قت لتقدمي ما فيه النفع والفائدةقد وف
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 تنمية يف مساعدة كتقنية  صح اتلوها اإللكرتوين الربانمج استخدام فاعلية هدفت الدراسة إىل معرفة
 الصف تالميذ لدى (والرتتيل األساسية، التجويد أحكام ،اجللي اللحن تفادي: )التالوة مهارات

اعتمد الباحث  (.الكهف) سورة تالوة خالل من الكرمي القرآن حتفيظ حلقات يف املتوسط األول
 جمتمع يتكون للدراسة. ةرئيس كأداة(  الشفوي) لتحصيليا االختبارملنهج التجرييب منهجًا للدراسة و ا

 الدراسة عينة اختيار متو  ،الكرمي القرآن حتفيظ حبلقات متوسط األول الصف طالب مجيع من الدراسة
 (طالب 21 احللقة يف الطالب عدد) جدة مدينة يف متوسط األول الصف طالب من حلقتني وهم

 التجربة، متغريات ضبط الدراسة وثباهتا وصالحيتها ملا أعدت له وبعدبعد التأكد من صدق أداة 
 ،معاجلات إحصائية عدة لباحثالتجربة واستخدم ا من شرع الباحث يف تطبيق الدراسة وبعد االنتهاء

حزمة  مستخدماً  ،ومعادلة جالس  T-Testاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واختبار  منها:
أظهرت  ومت التوصل إىل النتائج التالية:وحتليلها للمعاجلات اإلحصائية  SPSSالربامج اإلحصائية  

خدام ريبية اليت درست ابستجملموعة التجبني حتصيل ا إحصائيةوجود فروق ذات داللة الدراسة 
ابطة واليت درست ابلطريقة التقليدية عند مستوى الربانمج اإللكرتوين اتلوها صح وحتصيل اجملوعة الض

بني  إحصائيةوجود فروق ذات داللة كذلك   ،اجللي( لصاحل اجملموع التجريبية فادي اللحنمهارة )ت
صح وحتصيل اجملوعة  تخدام الربانمج اإللكرتوين اتلوهاحتصيل اجملموعة التجريبية اليت درست ابس

وع دية عند مستوى مهارة )تطبيق أحكام التجويد( لصاحل اجملمالضابطة واليت درست ابلطريقة التقلي
بني حتصيل اجملموعة التجريبية اليت درست ابستخدام  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  أيضاً  ،التجريبية

اليت درست ابلطريقة التقليدية عند مستوى لوها صح وحتصيل اجملوعة الضابطة و الربانمج اإللكرتوين ات
نتائج الدراسة أن استخدام الربانمج اإللكرتوين  تأظهر كما   ، اجملموع التجريبية( لصاحللرتتيلمهارة )ا

 أحكام تطبيق ،اجللي اللحن تفادي)اتلوها صح كوسيلة مساعدة يف تنمية مهارات التالوة 
نتائج  تأظهر وكذلك  .ريبيةالطالب يف اجملموعة التجساهم يف االرتقاء مستوى  (رتتيللا،التجويد

م الربانمج اإللكرتوين اتلوها صح كوسيلة مساعدة يف تنمية مهارات التالوة سة أن استخداالدرا
ع يف اخلطأ يف تقليل نسبة الوقو  أثر أتثرياً إجيابياً  (الرتتيل ،التجويد أحكام تطبيق ،اجللي اللحن تفادي)

     يق يف اجملموعة التجريبية.عند التطب
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Abstract  
The study aimed to know the effectiveness of the use of the electronic program as a helpful 

technique in developing the following recitation skills: (avoidance of the melody، and the 

application of the basic Tajweed rules and recitation) among the first grade students in the 

Holy Quran memorization workshops by reciting Surah Al-Kahf. The researcher adopted the 

experimental approach as a study method and the (oral) achievement test as the main tool for 

the study. The study population is composed of all students of the first grade average in 

memorization of the Holy Quran. The sample of the study was chosen as two of the first class 

students in Jeddah (number of students in the seminar 21 students) after verifying the validity 

of the study instrument and its validity and validity for what was prepared for it after 

adjusting the variables The researcher began the study and after the completion of the 

experiment، the researcher used several statistical treatments، including: arithmetical 

averages، standard deviations، T-Test، and glass equation، using the SPSS package for 

statistical analysis and analysisThe following results were obtained: The study showed the 

following results: There were statistically significant differences between the collection of the 

experimental group which was studied by using the electronic program followed by the 

correct and the collection of the control group. There were statistically significant differences 

between the achievement of the experimental group studied by using the electronic program 

and followed by the control group، which was studied in the traditional way at the level of 

skill (applying the rules of Tajweed) for the experimental group. There were statistically 

significant differences between the achievement of the experimental group studied using the 

electronic program followed by the correct and the collection of the control group، which was 

studied in the traditional way at the level of the skill (hymn) in favor of the experimental total. 

The results of the study showed that the use of the electronic program as a means of assisting 

in the development of recitation skills (avoidance of the melody، the application of tajweed 

rules، hymns) contributed to the improvement of the level of students in the experimental 

group. The results of the study showed that the use of the electronic program as a means of 

assisting in the development of recitation skills (avoidance of the melody، application of 

sentences of tajweed، hymn) has had a positive effect in reducing the error rate when applied 

in the experimental group.   
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 الدراسةمقدمة 
الفــروض  ، وحتديــدها علــى شــكل تســاضالت و يوضــحةيهــدف هــذا الفصــل إىل عــرض مشــكلة الدراســ

أهـــداف الدراســـة،كما تضـــمن الفصـــل الـــيت ســـعت الدراســـة إىل التحقـــق مـــن صـــحتها و مـــن   بيـــان 
راءات الدراســة و التعــرف علــى اجــالدراســة و حمــدداهتا ، و املــنهج املعتمــد يف الدراســة   توضــيح أمهيــة 

جرائـــي جملموعـــة مـــن التعريـــف اللغـــوي واالصـــطالحي و اإل دوات املســـتخدمة فيهـــا ، و أخـــرياً حتديـــداأل
 . بالدراسة املصطلحات املتعلقة

الباطل أكرم اهلل هذه األمة وشرفها بأن أنزل عليها أفضل كتبه وهو القرآن الكرمي ، كتاب ال يأتيه  لقد
ينىنُّٱ: املنــري، مــن عمــل بــه هــدي قــال تعـــاىلهــو النــور والســـراج  ،مــن بــني يديــه و ال مــن خلفــة

 ٱٌٍَّّّٰىٰرٰذييىيميخيحيجييهىهمهجه

جلمكلكخكحكجكمقحقُّٱ: ومــن أعــرض عنــه هلــك قــال تعــاىل،  9اإلســراء 

ــــاه، ، 124طــــه  َّجمهلملخلحل دســــتور هــــذه األمــــة ومنهجهــــا ، املعجــــز بلفظــــه ومعن
علــى جمــرد ترديــد لفظــه ولــو مــن غــري فهــم فــ ذا ضــموا إىل يــأجر  متعبــدون بتالوتــه فــاهلل ســبحانه وتعــاىل

خفحفجفمغجغمعجعمظُّٱ:الــتالوة فهمــاً زادوا أجــراً علــى أجــر قــال تعــاىل

وعــــن ابــــن مســــعود، قــــال: قــــال ، 29: فــــاطر  َّجلمكلكخكحكجكمقحقمف
ول "امل " : )مـــن قـــرأ حرفـــاً مـــن كتـــاب اهلل فلـــه بـــه حســـنة، واحلســـنة بعشـــر أمثاهلـــا، ال أقـــ رســـول اهلل

 ، 2910، رقــم:  220، ص 5ج ألــف حــرف، والم حــرف، ومــيم حــرف( رواه الرتمــذي ولكــن حــرف
 .6469، رقم  1103، ص  2وانظر: صحيح اجلامع ، ج

بــل وجعــل اخلرييــة فــيمن تعلمــه وعلمــه قــال صــلى اهلل عليــه وســلم: "خيـــركم مـــن تعلــم القــرآن وعلمــه"  
فضــائل القــرآن، بــاب خــريكم مــن تعلــم القــرآن وعلمــه،  أخرجــه البخــاري يف اجلــامع الصــحيح، كتــاب)

اهلل  فــ ن القــرآن الكــرمي هــو أســاس اإلســالم، لــذا  فــ ن :(،   أمــا بعــد 5027، رقــم:1620، ص3ج
 9: احلجـر َّىنننمنزنرنمماميلُّٱ: جـل جاللـه قـد تكفـل حبفظـه قـال تعـاىل

ىكُّٱٱ: ر يف صـدورهم قـال تعـاىل تعاىل يصطفى من عباده من شاء ليحملوا هذا النو سبحانه و اهلل  و،
 َّزيريٰىينىنننمنزنرنمماميلىلمليك

 ،على األمة العناية حبفظ القرآن الكرمي وتالوته ومدارسته، وعدم هجرانه فكان لزاماً ،  49 :العنكبوت
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  الصــحابة  العصــور مــن زمــن النــيب  لــذلك فقــد اعتــف الســلف رمحهــم اهلل بتعلمــه وتعليمــه علــى مــر
ظــوه يف صــدورهم، وكتبــوه يف وســائلهم، واســتمر التعلــيم إىل يومنــا هــذا ينقلــه جيــل عــن وهكــذا ، فحف

عــن جربيــل عــن رب العــزة جــل وعــال دون أن يطــرأ عليــه أي  جيــل يف سلســلة تبتــدن بنبينــا حممــد 
 حتريـف أو تبديل.

ا فيه كـل العبوديـة و"الرتبية بالقرآن الكرمي غايتها القريبة إتقان تالوته وحسن فهمه وتطبيق تعاليمه وهذ
أمـر  لـذا ،م(1999ره واخلشـوع لـه" )الـنحالوي والطاعة هلل واالهتداء بكالمه واخلوف منـه وتنفيـذ أوامـ

 لــذا كــان النــيب ، 4املزمــل: َّجييهىهمهُّٱ ، قــال تعــاىل:بــأن يرتــل القــرآن اهلل نبيــه 
قـال ابـن  لمـه الصـحابة والتـابعنيوع العـزةعـن رب عليـه السـالم يقرأ القرآن الكرمي كما أقرأه إياه جربيـل 

، أي جربيـــل عليـــه الســـالم )أخرجـــه البخـــاري يف اجلـــامع الصـــحيح، كتـــاب " فقـــرأه كمـــا أقـــرأه"عبـــاس: 
، 2350، ص4ج ،19 - 16القيامـة: َّ ملخلحلجلمكلكٱُّٱالتوحيد، باب قولـه تعـاىل: 

 يكــون ذلــك إال عــن علــى كــل امــرن مســلم قــرأ القــرآن الكــرمي أن يرتلــه وجيــوده، والو  .((7524رقــم: )
طريق التلقي بالسماع واملشافهة، واملمارسة واحملاكاة ملن جييدون التالوة.

ممــا قــد يــؤدي بــه إىل التطبيــق د يــؤدي إىل فهــم خــاطا ملعــف اآليــة، والضــعف يف تــالوة القــرآن الكــرمي قــ
لـيم القـرآن الكـرمي واالهتمـام باجلانـب التطبيقـي يف تعلـم وتعا وخاصة فيما يتعلق باللحن اجللي، اخلاط

:  2013)اجلاســـر : عـــن اهلل تعـــاىل بواســـطة جربيـــل عليـــه الســـالم  هـــو مـــنهج قـــرآين تلقـــاه الرســـول 
حنجنممخمحمجمهلملخلحلجلمكلكٱُّٱ قـــــــول اهلل تعـــــــاىل: وذلـــــــك يف( 10ص

:  2000) ســــــــــــــــعدي، يقــــــــــــــــول ال 19 - 16القيامــــــــــــــــة: َّخيحيجيٰهمهجههنمنخن
 فامتثـل يكـون،  ه حبفظ لفظه وحفظ معانيـه وهـذا أعلـى مـاديف تفسريه هلذه اآليات" فوع (899ص

وتــالوة " القــرآن بعــد هــذا أنصــت لــه فــ ذا فــر  قــرأهعليــه الســالم ألدب ربــه فكــان إذا تــال عليــه جربيــل 
تســاعد يف تــدبر القــرآن الكــرمي والغــوص يف مهــارات الــتالوة  مــع تطبيــقالقــرآن الكــرمي تــالوة صــحيحة 

مليكىكمكلكاكُّٱٱٱهـــــو مطلـــــب قـــــرآين قـــــال تعـــــاىل: ووالتبحـــــر يف مقاصـــــده معانيـــــه 
يئىئنئمئزئرئُِّّّٰٱ ، وقــــــال تعــــــاىل:24حممــــــد:َّيلىل
. وذلك أن األلفاظ إذا أجليت على األمساع يف أحسـن معارضـها كـان تلقـي 29ص: َّزبرب
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:  1405النفـــوس هلـــا أكـــرب فيحصـــل االمتثـــال ألوامـــر اهلل تعـــاىل واالنتهـــاء عـــن نواهيـــه )ابـــن اجلـــزري : 
(.57ص

فقامت ب نشاء اجلامعات والكليات املتخصصة ، بالقرآن الكرمي اململكة العربية السعوديةاعتنت  وقد
يف هذا اجملال ومشلت هذه الرعاية والعناية تعليم أبناء اململكة واملقيمني هبا تالوة القرآن الكرمي وتفسريه 

 وفروعها يف تحفيظ القرآن الكرميوتدبره واحلث على حفظه وجتويده من خالل اجلمعيات اخلريية ل
، حيث مشلت حلقات حتفيظ القرآن الكرمي معظم احملافظات واملراكز واهلجر، بل مجيع مناطق اململكة

بية والثمار تعدت جهودها املباركة إىل دور املالحظة والسجون فكان هلا يف كل ذلك اآلثار اإلجيا
قد بذلت . و (1421ذكورًا وإناثًا )البدر رًا وكباراً، حيث أقبل الناس عليها صغا، املباركة وهلل احلمد

اجلهات واملؤسسات اخلريية واحلكومية جهودًا عظيمة يف تعليم كتاب اهلل، ومن ذلك ما تبذله مجعية 
غري أنه يغلـب عليها التقليدية  ،خريكم لتحفيظ القرآن الكرمي جبده من جهود مشكورة يف هذا الشأن

استخدام  يف كبرياً قطعت شوطاً  ا يف حني أهنيف احللقات تعليم القرآن الكرمي  استخدام التقنية يف وقلة
 .التقنية إلدارة احللقات

وذلك بناء على  ومبا أن أغلب طالب هذه احللقات هم يف األصل طالب يف مدارس التعليم العام
الكبري الذي يتلقاه حتفيظ القرآن الكرمي جبدة وعلى الرغم من هذا االهتمام معية جل الرمسيةالسجالت 

خمصص لتدريس مادة زمين  مقدارمن  يف مدارس التعليم العام يف الفرتة الصباحية طالب احللقات
لتعلم  وكذلك الوقت الذي يقضيه التلميذ يف احللقةبدون أن تدمج ضمن مادة أخرى، القرآن الكرمي 
ى الطالب يف تالوة القرآن ستو إال أنه ما زال هناك ضعف يف م، يف الفرتة املسائية القرآن الكرمي

كدراسة نتائج الدراسات السابقة املتعلقة بوجود ضعف يف تالوة الطالب   يتفق معف نه لذا ، الكرمي
دراسة آل هوميل و ( 2007دراسة الدوسري )و ( 2007دراسة الشهري ) و ( 2001الشمراين )

 هذه الدراسات وقد أوصت .وغريها هـ( 2012دراسة خان )و ( 2010دراسة حسن )و ( 2010)
، إىل ضرورة استخدام تقنيات تعليم متنوعة وحديثة تساعد يف التقليل من هذا الضعف املوجودوغريها 

فينبغي علينا يف هذا العصر أن جنعل من األجهزة التقنية احلديثة وسيلتنا املتميزة يف تطوير وخدمة 
أصبحت من ، فاهلواتف النقالة (2013ي ألهنا لغة العصر )الراو القرآن الكرمي و الدعوة إىل دين اهلل

وهناك اجتاه قوي  ،مل يتوقف تطويرها وحتديثها شكاًل وموضوعاً أنه كما ضروريات احلياة اليومية،  
ني حنو لتوظيف التعلم النقال يف عمليات التعليم ملا له من آثار كثرية تتمثل يف زيادة دافعية املتعلم
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ستخدمونه من أجهزة و تطبيقات تكنولوجية مما قد ينعكس وحتسني التواصل معهم عرب ما يالتعلم، 
بيئة وتعديل اجتاهاهتم إجيابيًا حنو املعرفة واملعلمني و الاستيعاهبم للمعارف اليت يدرسوهنا، على حتسني 

اعه وإمساعه لقد يسرت هذه التقنية على األمة تالوة القرآن الكرمي ومس(. 2015التعليمية )الرفاعي 
ظهر جيل من التطبيقات القرآنية الذكية تعمل من خالل بيئات اهلواتف  فلقدعلومه، وتدريسه ونشر 

" اإللكرتونية "اتلوها صح، ومن هذه التطبيقات والربامج (2015احلواسيب اللوحية )الغامني الذكية و 
هـ كربنامج إلكرتوين 1434الذي أطلقته مجعية خريكم لتحفيظ القرآن الكرمي مبحافظة جدة يف عام 

، وقد لقي هذا و أجهزة أبل درويأندعلى أجهزة  تم حتميله جماناً عليم تالوة القرآن الكرمي صوتياً، يلت
من خصائص ستخدمني قرابة نصف مليون مستفيد، و الربنامج قبواًل وانتشارًا واسعًا فبلغ عدد امل

ملعلمني املتخصصني والذين ا الربنامج أنه جيمع بني التعليم الذايت والتعليم التفاعلي ب رسال التالوة إىل
، كما ميكن الربنامج ديد موطن اخلطأ يف املصحف الشريفبتصحيح التالوة صوتيًا وحتيقومون 

كما حيتوي الربنامج على   ،املعلمني من التطوع يف تعليم القرآن الكرمي سواء لطالهبم خاصة أو للعامة 
إىل ميزة  ضافةأكثر من قارن باإلصفحات املصحف الشريف ويتيح للمستفيد مساع التالوة من 

  .التكرار لآليات ومميزات أخرى
استخدام الربنامج اإللكرتوين اتلوها صح فـي تنميـة مهارات  فاعليةستحاول الدراسة أن تقف على 

 .متوسطحلقات حتفظ القرآن الكرمي يف الصف األول  تالميذتالوة القرآن الكرمي لدى 
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 االحساس بالمشكلة
واليت تزيد عن عشر  برزت مشكلة البحث لدى الباحث من خالل خربته يف التدريسلقد 

منذ سبع على عدد من احللقات   مشرفًا يف حلقات حتفيظ القرآن الكرمي يف املساجد  سنوات
تالوة  ضعف لدى طالب حلقات حتفيظ القرآن الكرمي يف مهارات، حيث الحظ وجود سنوات

وضعف يف التدريس فقط على الطرق التقليدية ي احللقات معلمتماد اعإىل  إضافةالقرآن الكرمي 
أضف إىل ذلك ، القرآن الكرمي  تالوةيف تعليم  احلديثة كوسيلة مساعدةليم استخدام تقنيات التع

ني التالوة وذلك لقصر وقلة االهتمام جبانب حتس ،انشغال أغلب املعلمني يف برامج احلفظ واملراجعة
أظهرت التقارير الرمسية  كما يف تدين مستوى التالوة لدى التالميذ، هذا همأس ، وقدزمن احللقة

للجمعية وجود ارتفاع يف تسرب تالميذ احللقات خاصة يف املراحل املتقدمة لعدم قدرهتم على اجلمع 
بني االلتحاق باحللقات ومتطلبات الدراسة يف مدارس التعليم العام أو لعدم قدرهتم على حفظ أجزاء 

 أسهمتكمـا   ، تعليم القرآن الكرمي هلذه الفئة مما حث الباحث  إلجياد وسائل أخرى ختدم جديدة
 من حني انشائه، وكذلك( الربنامج اإللكرتوين )اتلوها صحادارة الربنامج  مشاركة الباحث يف

 ،اإلقبال الكبري عليه من شىت دول العامل وما ملسه من ه،تطوير اإلصدار الثاين مناالشراف على 
مع الباحث  اداخل اململكة وخارجهيف املدارس ومعلمي احللقات وتواصل بعض معلمي التعليم 

رأى الباحث أن هناك حاجة  ،لالستفادة من هذه التقنية يف تنمية مهارات التالوة لدى تالميذهم
 لقات.يف تنمية مهارات التالوة وتطبيق أحكام التجويد على عينة من تالميذ احل فاعليتهملحة لدراسة 

استشارة املتخصصني يف كما قام الباحث مبقابلة عدد من مشريف ومعلمي حلقات القرآن الكرمي و 
واطالع الباحث على نتائج بعض الدراسات اليت طبقتها مجعية حتفيظ القرآن الكرمي جبده  هذا اجملال

يف مستوى هناك تدين للباحث أن و الدراسات  نتائج هذه املقابالت أكدتحيث  ،على طالهبا 
كدراسة كدراسات: )السابقة  دراسات الوتوصيات  نتائجيتوافق مع ، وهذا التالوة لدى التالميذ

دراسة آل هوميل  ، و(2007دراسة الدوسري )، و (2007دراسة الشهري )، و (2001الشمراين )
إىل وجود ضعف فـي وغريها ..  هـ(  2012دراسة خان )، و (2010دراسة حسن ) ، و(2010)

مدارس حتفيظ القرآن الكرمي خاصة، كما أن يف مدارس التعليم عامة و رة التالوة لدى التالميذ مهـا
ونتائج املؤمترات  هذه الدراسات وأوصت ،هناك قلة يف التقنيـات التعليميـة اليت ختدم القرآن الكرمي

( ،  2013)مؤمتر جامعة طيبة الدويل يف توظيف تقنية املعلومات خلدمة القرآن وعلومه  :مثل
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اليت تقوم خبدمة القرآن اجلهات  (2009 املعاصرة والتقنيات الكرمي القرآن )ندوة :والندوات مثل
كوسيلة مساعدة يف تعليم تالوة القرآن   هااستخدامو بضرورة االسـتفادة من التقنيات احلديثة  الكرمي

حسب علم  –ريبية والنوعية وقلة الدراسات والبحوث التج ،ونظرًا حلداثة األجهزة اللوحية، الكرمي 
ث املتعلقة بتعليم القرآن ، خصوصًا األحبااستخدام برجميات هذه األجهزة ثراليت تثبت أ –الباحث 

، مما جعل الباحث يشعر بأمهية إجراء مثل هذه الدراسة التطبيقية؛ ليقف علـى مـدى جـدوى الكرمي
 .ن الكرميتعليم القرآتعلم و الربجميات كتقنية حديثة يف جمال هذه 
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 مشكلة الدراسة
تتسم التقنية والتكنلوجيا احلديثة بتسارعها وجتددها فأثرت على مجيع جماالت احلياة ومن 

فلقد تأثر تأثراً كبرياً هبذا التطور التقين مما أسهم يف ظهور تقنيات جديدة ميكن أن  ،ذلك جمال التعليم
فقد لوحظ يف السنوات األخرية االهتمام  .تعليم القرآن خاصة يستفاد منها يف التعليم عامة ويف

الكبري من اجلهات املعنية خبدمة القرآن الكرمي سواء كانت حكومية أو أهلية بأمهية استثمر التقنية يف 
نشر القرآن الكرمي بشىت صوره من خالل استثمار األجهزة اللوحية وأجهزة اجلوال ب نتاج وابتكار 

فظهر ما يسمى حديثًا بالتعليم النقال كشكل من  ،نوعية إضافةرآن الكرمي لتحدث برامج ختدم الق
 أشكال التعليم عن بعد .

واليت بنيت على نتائج مقابلته ، يف املبحث السابق  ومربراتذكره الباحث من دوافع وبناًء على ما 
راسات اليت أقامتها واطالعه على نتائج بعض الدلعدد من معلمي احللقات وخربة الباحث العملية 

د ضعف لدى وجو كدت مجعية حتفيظ القرآن الكرمي جبدة على عدد من طالب احللقات ، حيث أ
وظهور التطور التقين  كما وأن ،يف مهارات تالوة القرآن الكرمين الكرمي طالب حلقات حتفيظ القرآ

طرق  وتنويع الكرمي مساعدة يف تعليم تالوة القرآن كوسائلاستخدامها   من املمكنتقنيات حديثة 
وصت به وما أ -املطبقة يف احللقات حاليًا  -فقط التقليدية االعتماد على الطرق عدم  و هتدريس
من ضرورة البحث عن طرق السابقة وتوصيات املؤمترات املهتمة بالقرآن الكرمي الدراسات نتائج 

األجهزة و مع ظهور  ، البوأساليب واسرتاتيجيات وبرامج وتقنيات تنمي مهارات التالوة لدى الط
استخدامها كوسيلة تطبيقاهتا يف التعليم ، مما شجع الباحث لدراسة  موأجهزة اجلوال واستخدا اللوحية

ضعف تالميذ  يفدراسة احلالية يمكن حتديد مشكلة الف، مساعدة يف تعليم تالوة القرآن الكرمي 
ات التالوة وعالج هذه املشكلة يف الصف األول متوسط يف حلقات حتفيظ القرآن الكرمي يف مهار 

 مهارات تنميـة فـي صح اتلوها اإللكرتوين الربنامج استخدام فاعليةالسؤال الرئيس: ما  عناإلجابة 
  ؟متوسط األول الصف يف الكرمي القرآن حتفظ حلقات تالميذ لدى الكرمي القرآن تالوة
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 /فروض البحث البحث أسئلة
 : التايل رئيسال السؤال عن أجابت الدراسة

: التالية التالوة مهارات تنمية يف مساعدة كتقنية صح اتلوها اإللكرتوين الربنامج استخدام فاعلية ما
 يف املتوسط األول الصف تالميذ لدى(  والرتتيل التجويد، أحكام وتطبيق اجللي، اللحن تفادي)

 ؟الكرمي القرآن حتفيظ حلقات
 : التالية فرعيةال األسئلة الرئيس السؤال عن ويتفرع

 تفادي) :مهارات تنمية يف مساعدة كتقنية صح اتلوها اإللكرتوين الربنامج استخدام فاعلية ما -
  الكرمي ؟ القرآن حتفيظ حلقات يف املتوسط األول الصف تالميذ لدى( اجللي اللحن

 تطبيق: )اتمهار  تنمية يف مساعدة كتقنية صح اتلوها اإللكرتوين الربنامج استخدام فاعلية ما -
 الكرمي ؟ القرآن حتفيظ حلقات يف املتوسط األول الصف تالميذ لدى(  التجويد أحكام

( الرتتيل: )مهارات تنمية يف مساعدة كتقنية صح اتلوها اإللكرتوين الربنامج استخدام فاعلية ما -
 ؟ الكرمي القرآن حتفيظ حلقات يف املتوسط األول الصف تالميذ لدى

 
  البحث فرضيات

 :التالية الفرضية اختيار مت السابقة الدراسات على االطالع بعد 
 درجات ومتوسـط التجريبيـة اجملموعة تالميذ درجات متوسط بني إحصائية داللة ذات فروق توجد -

 اجملموعة لصاحل(  اجللي اللحن تفادي: )مهارات يف البعدي االختبار يف الضابطة اجملموعة تالميذ
 التجريبية .

 درجات ومتوسـط التجريبيـة اجملموعة تالميذ درجات متوسط بني إحصائية داللة ذات فروق توجد -
 اجملموعة لصاحل (التجويد أحكام تطبيق: )مهارات يف البعدي االختبار يف الضابطة اجملموعة تالميذ

 التجريبية .
 درجات ومتوسـط التجريبيـة اجملموعة تالميذ درجات متوسط بني إحصائية داللة ذات فروق توجد -

 . التجريبية اجملموعة لصاحل( الرتتيل: )مهارات يف البعدي االختبار يف الضابطة اجملموعة تالميذ
 :أهداف الدراسة الرابع المبحث

 :دراسة إىل حتقيق األهداف التاليةهتدف هذه ال
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ادي اللحن يف تنمية مهارات: )تف الربنامج اإللكرتوين اتلوها صح استخدام فاعلية التعرف على -
 حلقات حتفيظ القرآن الكرمي. دى تالميذ الصف األول املتوسط يفاجللي( ل

يف تنمية مهارات: )تطبيق أحكام   فاعلية استخدام الربنامج اإللكرتوين اتلوها صح التعرف على -
 التجويد ( لدى تالميذ الصف األول املتوسط يف حلقات حتفيظ القرآن الكرمي.

يف تنمية مهارات: )الرتتيل( لدى   استخدام الربنامج اإللكرتوين اتلوها صحفاعلية التعرف على  -
 تالميذ الصف األول املتوسط يف حلقات حتفيظ القرآن الكرمي.
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 أهمية الدراسة
 أمهية نظرية وأمهية تطبيقية: جانبني من اأمهيته تستمد الدراسة احلالية

 :األمهية النظرية للدراسة
بالنسبة لإلنسان استخدام التقنيات احلديثة وبيان مكانته بالقرآن الكرمي تعلم وتعليم  يف اماإلسه -1

 .املسلم

يف حلقات يف تدريس القرآن الكرمي  والنوعية التجريبية والدراسات البحوثبإثراء املكتبة العربية  -2 
الباحثني إلجراء املزيد من باستخدام تقنيات تعليمية حديثة وفتح اجملال أمام التحفيظ يف املساجد 

 .البحوث

 .تمع هلا داخل اململكة وخارجهاحلقات حتفيظ القرآن الكرمي وتبين اجملانتشار  -3

والدعوة واإلرشاد يف حتقيق رضية  اإلسالميةالشؤون  وزارةانــسجام هــذه الدراســة مــع توجهــات  -4
 القرآنية.احللقات والتعلم يف  التعليم عمليةيف احلديثة  التقنيات اململكة باستخدام

 
 األهمية التطبيقية للدراسة:

تنمية مهارات تالوة القرآن الكرمي ومعاجلة  تسهم يف أن املتوقع : فالدراسة منبالنسبة للطالب -
 تعلم يف الذايت التعليم مفهوم خضعف مهارات التالوة لدى تالميذ الصف األول متوسط كما سرتس

يدهم الناشئة وتعو  أيدي يف املنتشرة( املوبايل) اجلوالة اهلواتف أجهزة توظيفمن خالل  الكرمي القرآن
 يف تالوته على واحلرص بالقرآن التالميذ ارتباط كما تعزز الدراسة من ،على االستخدام اإلجيايب هلا

 .كان سبب ألي احللقة عن انقطاعه حالة
وبرجميات  األجهزة هذه استخدام فائدة بيان تسهم الدراسة يفمن املتوقع أن  :بالنسبة للمعلمني -

عدمها ،كما تساعد يف حث املعلمني على استخدام  اليت تعف بتعليم القرآن الكرمي من التعليم اجلوال
 التقنية يف تعليم القرآن الكرمي مما سينعكس على خمرجات هذه احللقات .

 الوعي تسهم نتائج الدراسة يف نشر : من املتوقع أنواخلريية الرمسية التعليمية بالنسبة للمؤسسات -
 تعليم القرآن يف املساجد. يف استخدامها قل أن بعد خاصة بتطبيق التقنيات احلديثة
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 مصطلحات الدراسة
 تعريف الفاعلية:

 ويف املعجم الوجيز ،(725ص ،2004: هي وصف يف كل ما هو فاعل )املعجم الوسيط لغة 
ويقصد هبا تقييم العملية التدريسية من خالل  .أثري( هي مقدرة الشيء على الت 485 ،1994)

 (. 2003املخرجات أو النتائج اليت ميكن مالحظتها )زيتون ، 
: يعرب عن الفاعلية يف الدراسات التجريبية عامة حبجم األثر و هو مصطلح االصطالحيالتعريف 
العلوم الرتبوية أن تستخدم يف  يدل على جمموعة من املقاييس اإلحصائية اليت ميكن إحصائي

والدراسات االجتماعية و النفسية للتعرف على األمهية العلمية للنتائج اليت أسفرت عنها البحوث و 
 (.2003 )عصر،

ويالحظ من التعريف اللغوي واالصطالحي بأن الفاعلية هي األثر لكن وفق معايري حمددة ، وعليه 
دثه الربنامج اإللكرتوين اتلوها صح لتنمية مهارات األثر الذي حي: اً بأهناإجرائيالفاعلية ميكن أن تعرف 

التالوة الثالث لتالميذ الصف األول املتوسط يف حلقات حتفيظ القرآن الكرمي بعد إجراء االختبار 
 البعدي. 
 :يةنمتتعريف ال

منظـور منا( )ابن  )مادة:زاد و كثر، ورمبا قالو ينمو منوًا  ومناًء:: من النماء وينمي منيًا ومنيًا لغة 
 (  هـ1414

 (2013. )حسن انب املعرفة أو اجلوانب احلياتية: السمو يف جانب من جو التنمية اصطالحاً 
تشمل جوانب كثرية منها مايتعلق جبانب احلياة و االقتصاد ومنها ما يتعلق جبانب وبالتايل فالتنمية 

الصف األول املتوسط  لتالميذوة رتقاء مبستوى مهارات التال: اإلًا بأهناإجرائيتعرف املعرفة فيمكن أن 
 .تلوها صحاعن طريق تعليمهم باستخدام الربنامج اإللكرتوين 

 : املهارةتعريف 
عها مهارات" )ابن منظـور ، فهو ماهر. ومجذقااح: "مهر يف الشيء مهارة: أحكمه وصار به لغة

مهر  :يقاله و منه التامة ل اإلجادةوتعرف كذلك بأهنا إتقان الشيء والرباعة فيه و  ،(هـ1414
، و يقال: مهر يف صناعته أتقنها معرفة ، ومتهر  وأجادالشخص الشيء ويف الشيء : أتقنه وبرع فيه 
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، واملهارة قدرة على أداء عمل حبذق  وأجادالشخص يف صناعته : مهر فيها ، وحذقها وبرع فيها 
 ( 2133ص  ،2008وبراعة ويقال أدى مهمته مبهارى ، أي برباعة وحبذق ") عمر ، 

هولة : قدرة توجد عند اإلنسان هبا يستطيع القيام بأعمال حركية معقدة مع ساالصطالحيالتعريف 
( وتعرف كذلك بأهنا " إشارة إىل نشاط معني 2014، أبوعالم )ودقة وتكيف مع تغري الظروف

. ريقة مالئمةيتطلب فرتة من التدريب املقصود و املمارسة املنظمة واخلربة املضبوطة حبيث يؤدي بط
وعادة ما يكون له وظيفة مفيدة مثل قيادة السيارة وعزف اآلالت املوسيقية والكتابة على جهاز 

" أداء بدين أو ذهين يؤدى على  :( وتعرف كذلك بأهنا197، ص  2009احلاسب اآليل" ) التل ، 
وقت ممكن "  مستوى عاٍل من اإلتقان عن طريق الفهم و املمارسة والدقة وبأقل جهد ويف أقل 

 (  .1997)صالح ،
األداء و ويتضح من التعريف اللغوي والتعريف االصطالحي للمهارة بأهنا تدور حول القدرة والنشاط 

 القدرات األدائية: بأهنا اً إجرائي اً تعريفتعرف املهارات فيمكن أن لذا ، يتطلب تدريب مقصود الذي
طالب الصف األول  ة حتسينها واالرتقاء هبا لدىاليت تستهدف الدراسواملمارسة و  املكتسبة بالتدريب

 تالوة القرآن الكرمي.  عنداملتوسط 
 التالوة:تعريف 

ُه مبعف تبعه متابعة ليس بينهم ما ليس منها، وذلك يكون تارة باجلسم وتارة باالقتداء يف لغة : "تالا
واة " )األصفهايناحلكم، ومصدره: تـُُلوٌّ وتـُْلٌو، وتارة بالقراءة وتدبّر املعف، ومصدره  (.2011: ِتالا

قراءة القرآن الكرمي قراءة سليمة من ناحية الضبط الدقيق ،والوقف والوصل : "االصطالحيالتعريف 
 ه(1407)احلمادي:  "يف مواطنهما ،و إخراج احلروف من خمارجها ، وتطبيق أحكام التجويد 

 القراءة ، ورغم مشولية استعمال "و التالوة مصطلح دل عند علماء القراءات و التجويد على معف
 1434مكريين ،) بات علمائنا القدامى واحملدثني "اصطالح القراءة فقد ظل املسيطر واملهيمن يف كتا

"والتالوة ختتص باتباع كتب اهلل املنزلة، تارة بالقراءة، وتارة باالرتسام ملا فيها من أمر  . ( 59ص 
ذلك، وهو أخّص من القراءة، فكل تالوة قراءة، وليس كل وهني، وترغيب وترهيب. أو ما يتوهم فيه 

 لقرآن يف شيء إذا قرأته وجب عليكيقال يف االوة، ال يقال: تلوت رقعتك، و قراءة ت
 (.2011اتباعه")األصفهاين
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والناظر للتعريف اللغوي واالصطالحي يلحظ أهنما اتفقا على أن تالوة مبعف القراءة ، وعليه فيمكن 
 الصف األول متوسط للقرآن الكرمي قراءة سليمة تالميذ: قراءة ًا بأهناإجرائيتعريفًا  التالوةتعريف 

 . وصحيحة 
 : تلوها صحاالربنامج اإللكرتوين تعريف 

)Androidمنصات ) وتصحيح تالوة القرآن الكرمي يعمل على الويب إلكرتوين لهو برنامج  ( iOS( وا
 للقرآن الكرمي لعدة قراء . يتضمن صفحات املصحف الشريف وتالوة تعليمية

تصحيح تالوة القرآن الكرمي لكافة شرائح اجملتمع وعلى نطاق العامل بطريقة التعليم غري  الربنامجيقدم 
املتزامن وذلك من خالل تسجيل التالوة مباشرة ومن   وإرساهلا إىل املعلمني املتخصصني والذين 

 مواطن اخلطأ يف املصحف وحتديد مستوى التجويد يقومون بتصحيح التالوة صوتياً وتقييمها وحتديد
هو الربنامج الذي نوع من الربجميات املصممة لتعمل على األجهزة النقالة الذكية و التعريف اإلجرائي : 

 تالميذ لدى الكرمي القرآن تالوة مهارات تنميـةتقوم عليه الدراسة يف معرفة فاعلية استخدامه يف 
 . الكرمي القرآن حتفيظ تحلقا يف املتوسط األول الصف
 :الكرمي القرآن لتحفيظ اجلمعية اخلريية تعريف
 طبقاً  املنطقة مستوى على أنشئت خريية مجعية ،كل الكرمي القرآن لتحفيظ اخلريية باجلمعية يقصد

 ، الكرمي القرآن تعليم هبدف الكرمي القرآن لتحفيظ اخلريية للجمعيات األساسية الالئحة ألحكام
 ، املنطقة عاصمة مقرها ويكون ، أغراض من عنه يتفرع أو بذلك يتصل وما وجتويدا اوحفظ تالوة

 طبقا مراكزها أو املنطقة حمافظات يف ينشأ أو أنشا للجمعية تابع فرع كل اجلمعية بفرع ويقصد
  .(3، ص2010) املزروع :   الكرمي القرآن لتحفيظ اخلريية للجمعيات األساسية الالئحة ألحكام

استخدام الربنامج  فاعلية تالميذها ملعرفة الدراسة اليت تستهدف اجلهة هي: اإلجرائي فالتعري
 يف املتوسط األول الصف تالميذ لدى الكرمي القرآن تالوة مهارات تنميـة يف اإللكرتوين "اتلوها صح"

  .الكرمي القرآن حتفيظ حلقات
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 خاتمة الفصل األول
 الربنامج استخدام فاعلية هي معرفةمشكلة الدراسة و  بعد أن مت حتديديف ختام هذا الفصل و 

 الكرمي القرآن حتفظ حلقات تالميذ لدى الكرمي القرآن تالوة مهارات تنميـة فـي صح اتلوها اإللكرتوين
، ننتقل إىل الفصل مصطلحاهتا متوسط ، و التعرف على فروض وأسئلة الدراسة و  األول الصف يف

 السابقة املتعلقة هبا . والدراسات بحثال الثاين للتعرف على أدبيات
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 الفصل الثاني 

 البرنامج اإللكتروني )اتلوها صح( و عالقته بتنمية مهارات تالوة القرآن الكريم

 الكرمي. املبحث األول :تالوة القرآن
 .ة عن مجعيات حتفيظ القرآن الكرمياملبحث الثاين: نبذ

 اجلوال. تعليموال بعد عن املبحث الثالث: التعليم

 الكرمي. القرآن تعليم يف املستخدمة التعليمية الوسائل: الرابع املبحث

 .مناذج من تطبيقات اجلوال املتعلقة بتعليم القرآن ومميزاهتا :املبحث اخلامس

 .صح اتلوها اإللكرتوين املبحث السادس: الربنامج
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 تمهيد
دراسة من خالل مخسة مباحث ، تضمن لتعرف على اإلطار النظري للليهدف هذا الفصل 
 ضلالكرمي و ف القرآن إىل تعريف الكرمي وسيتم التطرق يف هذا املبحث املبحث األول :تالوة القرآن

 تدريسه و مراتبه . وأهداف تالوته تالوته وتعلمه وتعليمه و آداب
ت حتفيظ القرآن نبذة عن مجعيا ستتطرق الدراسة إىل ذكراملبحث الثاين من اإلطار النظري و يف 

،   يف املبحث الثالث ومفهومها، أهدافها، أمهيتها، طريقة التعليم فيها الكرمي من ناحية نشأهتا
 ، دواعيمن خالل عدة جوانب وهي: التعريف اجلوال والتعليم بعد عن تناول الباحث التعليمسي

 تعليم يف احلديثة لتكنولوجياا استخدام ، أمهيةالتعليم معوقات االستخدام عمليات يف اجلوال استخدام
 .الكرمي القرآن

من ناحية  الكرمي القرآن تعليم يف املستخدمة التعليمية الوسائل ستذكر الدراسة الرابع يف املبحث
التعليمية ،   يف املبحث اخلامس سيتم ذكر  الوسيلة جناح على الدالة تعريفها ،مناذجها ، املؤشرات

سيسلط  وأخريًا يف املبحث السادستعليم القرآن الكرمي ومميزاهتا، لقة بمناذج من تطبيقات اجلوال املتع
 .لربنامج املستهدف يف الدراسةصح وهو ا اتلوها اإللكرتوين الباحث الضوء على الربنامج
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 الكريم تالوة القرآن

 أواًل: تعريف القرآن الكريم: 
 :اللغة يف
 جيمع السور ألنه قرآناا ومسي اجلمع، القرآن ومعف قروء،م فهو وقرآناً  وقراءة قرءاً  يقرضه ، قرأ" 

فقد قرأته،  مجعته شيء وكل بعض، إىل بعضه وضممت مجعته أي قرآناً  الشيء وقرأت فيضمها،
إىل  والسور بعضها واآليات والوعيد والوعود والنهي واألمر القصص مجع ألنه بذلك القرآن ويسمى
 (.ه 1414: منظور ابن) ".والكفران كالغفران مصدر وهو بعض،

 :االصطالح يف
املتعبد  النيب  على املنزل املعجز الكالم"  بتالوته املتعبد بالتواتر، املنقول املصاحف، يف املكتوب
 (.ه 1422: الزرقاين) "بتالوته

 ثانياً : فضل تالوة القرآن الكريم وتعلمه وتعليمه:
ـــه يف اهلل هبـــا أمـــر وقـــد وتعـــاىل، ســـبحانه اهلل إىل العبـــادات أفضـــل مـــن الكـــرمي القـــرآن تـــالوة :تعـــاىل قول

واملشتغلون  ه من أشرف العلوم وأعالها منزلة،وتعليم القرآن وتعلم ،20:املزمل َّيثىثنثمثزثٱُّ
، قـال  إىل اخلري، وأعظم اخلري نشر العلـم وأفضـل العلـم كـالم اهلل من الدعاة بتعليم كتاب اهلل أو تعلمه

زيريٰىينىنننمنزنرنمماميلىلمليكىكُّٱٱ: تعاىل
وذلـــك ألن نفـــع تعلـــيم القـــرآن مـــن النفـــع  وهلـــم مـــن اهلل األجـــر والثـــواب اجلزيـــل،  49 :العنكبـــوت َّ

املتعدي الدائم الذي يثاب عليه صاحبه ولو بعد مماته، عن سهل بـن معـاذ بـن أنـس عـن أبيـه أن النـيب 
  :1ج ، ابـن ماجـه املقدمـة). من علَّم علًما فله أجر من عمل به، ال يـنقص مـن أجـر العامـلقال ،
 .((240، رقم: )88ص

يف كتـبهم ومصـنفاهتم فضـل تعلـيم القـرآن الكـرمي وتعليمـه ونقلـوا ذلـك عـن رمحهـم اهلل  العلماءوقد ذكر 
 . الصاحلسلف عن و رضوان اهلل عليهم  الصحابة
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علــيكم بــالقرآن فتعلَّمــوه وعلمــوه أبنــاءكم، " :عنهمــا قــالعبــد اهلل بــن عمــرو بــن العــاص رضــي اهلل فعــن 
بـن سـالم يف فضـائل  ف نكم عنه تسألون، وبه جتزون، وكفى به واعظًا ملن عقـل" رواه أبـو عبيـد القاسـم

 .  22القرآن ص
خـــريكم مـــن تعلَّـــم : )قـــال" والغـــرض أنـــه عليـــه الصـــالة والســـالم  :(206،ص  1416)قـــال ابـــن كثـــري 

)أخرجـه البخـاري يف اجلـامع الصـحيح، كتـاب فضـائل القـرآن، بـاب خـريكم مـن تعلـم ( . القرآن وعلَّمه
ــل( 5027، رقــم:1620، ص3القــرآن وعلمــه، ج  . وهــذه صــفات املــؤمنني املتبعــني للرســل وهــم الكمَّ

لـــ ني لغـــريهم، وذلـــك مجـــع بـــني النفـــع القاصـــر واملتعـــدي، وهـــذا خبـــالف صـــفة الكفـــار يف أنفســـهم املكم 
ملخلُّٱٱ:اجلبارين الذين ال ينفعـون وال يرتكـون أحـًدا ممـن أمكـنهم أن ينتفـع، كمـا قـال تعـاىل

.وكمـــا  88: النحــل َّمنخنحنجنيمىمممخمحمجميلىل
 26: األنعــام َّهبمبهئمئهيميخيحيجيٰهمهجههنٱُّٱ:قــال تعــاىل

ا شــأن شــرار الكفــار، كمــا أن شــأن األخيــار األبــرار أن يتكمــل يف نفســه وأن يســعى يف تكميــل فهــذ،
 ".غريه

ــل تعلــيم القــرآن الكــرمي وتعلمــه وقدَّمــه علــى اجلهــاد يف ســبيل اهلل و  ــْن فاضَّ ذروة الــذي هــو مــن العلمــاء ما
همـا أفضـل؟ فـرجح الثـاين عـن اجلهـاد وإقـراء القـرآن الكـرمي أيرمحـه اهلل سنام اإلسالم، فقـد سـئل الثـوري 

 ( 77/   9فتح الباري  ) حمتًجا باحلديث السابق
 أعظــمبــل ومــن جــل وعــال الــدعوة إىل اهلل  نشــر العلــم و وتعلــيم القــرآن الكــرمي بــاب عظــيم مــن أبــواب 

مثزثرثيتىتنتمتزترتيبىبنبمبُّٱجماالهتا، قال تعـاىل 

 تعـــاىل يقـــع بـــأمور شـــىت، مـــن مجلتهـــا قـــال احلـــافظ ابـــن حجـــر " والـــدعاء إىل اهلل،  33: فصـــلت َّنث
،  تعلــيم القــرآن الكــرمي، وهــو أشــرف اجلميــع "، بــل إن معلــم القــرآن الكــرمي والعامــل بــه مــن خيــار األمــة

ميخيحيجييهىهمهجهينىنمنُّٱ:قـــال تعـــاىل
 آل َّنئمئزئرئٌٍَُِّّّّّّٰٰىٰرٰذييىي

ن وبـه تعـرف الشـرائع واألحكـام، ساس الديأألن تعلم القرآن الكرمي وتعليمه هو  وذلك, 110: عمران
 ترتىب على منهجه. و وتسري ها قطري وبنوره تستضيء األمة 
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توعـد الـذين يكتمـون القـرآن وال يُعل مونـه وال ينشـرونه وال يبينـون أحكامـه لألمـة  وقد رهب اهلل تعاىل و
خئحئجئييىينيميزيريٰىُّٱٱٱٱ:، قـال تعـاىلتـه بالطرد واإلبعـاد مـن رمح

جحمجحجمثهتمتختحتجتهبمبخبحبجبهئمئ
 . 160 - 159: البقرة َّمسخسحسجسمخجخمح

يدل  وهذاأخذ العهد وامليثاق على كل أمة أنزل عليها كتابًا أن تتعلمه وتعلمه وال تكتم منه شيًئا  و
حمجميلىلملخلُّٱٱ: على أمهية تعليم القرآن الكرمي وفضله على الفرد واجملتمع قال تعاىل

جييهىهمهجهينىنمنخنحنجنيمىمممخم
 . 187: عمران آل َّخيحي

 

 ثالثاً: آداب تالوة القرآن الكريم:
فذكروا  إهتمامًا بالغًا تعظيمًا لكتاب اهلل آداب تالوة القرآن الكرمياهتم السلف رمحهم اهلل ب

 و( ه 1410 النووي،)و( ه 1407 اآلجري،)مثل: ومنهم من أفردها بكتاب بعض هذه اآلداب، 
 :ن هذه اآلدابم ،(ه 1417 الرومي،)
 .ويكون على طهارة مستقبالً القبلةوجه اهلل  هبا أن يقرأ حبرمة وتعظيم قاصداً  -
 وسكون تؤده بصوت حسن على الرجيم و يقرأه الشيطان من باهلل مستعيذاً  التالوة القارن يبدأ أن -

 من ريخ بتدبر آيات عشر فقراءة يوم كل يف خيتمه أن نفسه على يشق وال معانيه يف ويتدبر
 .ختمات

 ويف الرمحة اهلل سأل الرمحة آية بلغ وإذا باهلل استعاذ العذاب آية إىل بلغ ف ذا آية كل حبق يقضي أن -
 .سجدة بآية مر إذا ويسجد يسبح التسبيح و التنزيه آيات

املتكلم  عظمة واستحضار اخلشوع يف مبالغة القرآن الكرمي قراءة عند التباكي أو البكاء يستحب -
 .الكرمي القرآن هبذا

أو  القرآن الكرمي عن االنصراف أو العبث وعدم القرآن الكرمي، معاين يف والتأمل االستماع حسن -
 آخر. شيء بأي عنها االنشغال

 .خمالفته من حيذر أنو بآدابه  ويلتزم استطاع، ما أحكامه يطبق أن القرآن الكرمي قارن على -
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اآلداب عند تالوته لكتاب اهلل هذه يستحضر  والطالب أنويرى الباحث أنه من املهم جدًا للمعلم 
،كما ينبغي على املعلم خاصة أن حيرص جاهدًا على أن تعظيمًا هلل ولكالمه سبحانه وتعاىل الكرمي 

وحيرص كل احلرص لغرس هذه اآلداب يف نفوس  ذه اآلداب يف نفسه فيكون قدوة لطالبهيتمثل هب
 .هتم للقرآن الكرميد تالو طالبه حىت تصبح مالزمة لسلوكهم عن

 رابعاً: مراتب تالوة القرآن الكريم:
 املرصفي) وبطئه األداء سرعة إىل بالنظر الكرمي القرآن لتالوة مراتب ثالث التجويد أهل ذكر

 وهي:( 20-19 ص،1414، نصر( )50ص،1426،
وهذه  التجويد، أحكام ومراعاة املعاين تدبر مع وطمأنينة بتؤدة القرآن الكرمي قراءة وهي: الرتتيل -1

 . 4:املزمل َّجييهىهمهُّٱتعاىل:  قوله يف هبا نبيه اهلل أمر حيث وأفضلها، املراتب أعلى
 .التجويد أحكام على احملافظة مع سريعة بصفة القرآن الكرمي قراءة وهي: احلدر -2
 واحلدر، الرتتيل بني أي والسرعة االطمئنان بني متوسطة بصفة القرآن الكرمي قراءة وهي: التدوير -3

 .األفضلية يف الرتتيل تلي وهي ذلك، يف التجويد أحكام مراعاة مع
 اليت وهي الرتتيل مرتبة من اطمئنان وأشد تؤده أكثر وهي التحقيق مرتبة( م 1989: مكي) وأضاف

 .اإلفراطمن غري أن يتجاوز فيه إىل حد  التعليم مقام يف تستحسن
 يف ينوع وأن القرآن تالوة مبراتب دراية على يكون أن الكرمي رآنالق ملعلم ينبغييرى الباحث أنه و 

ألن املعرفة هبا ومىت يستخدم كل نوع منها ، ويعلمهم الفرق بينها  طالبه يدي بني استخدمها
ستساعد الطالب على تعلم التالوة بشكل صحيح وتعينهم على معرفة التنوع املوجود يف تالوات 

 .القراء املشهورين
 

 أهمية تدريس القرآن الكريم : خامساً:
 صحيحة قراءة يقرأه جيب عليه أن القرآن تظهر أمهية تدريس القرآن الكرمي من حيث أن قارن

 أن القرآن الكرمي يقرأ من كل على بل جيب عليها، ويؤجرقراءته،  يف يأ  ال حىت خالية من اخلطأ،
 جتويد ذلك وأول القراءة، وأحكام التجويد، وقواعد األداء، مراعاة شرط عليه جيب أي جيوده،

بأن    ، ببعض بعضها يلتبس ال حىت هلا، الالزمة صفاهتا ويستويف خمارجها، من بأن حيققها: احلروف
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 ذلك وقصر، وغري ، ومد ، وإمالة وفتح ، وتفخيم وترقيق، وإدغام ، غننٍ  من أحكامها يستويف
 .كام املعرفة النظرية و التطبيقيةاألح مما يتطلب معرفة الطالب هبذه( 134، ص 1999الطويل )

واذا اهتم املعلم بتدريس التالوة وتطبيقها بصورة صحيحة وسعى إىل تنمية مهارات التالوة لطالبه 
 مع عدم األداء وسرعة باحلروف، النطق مهارة فيها تظهر اليت الرتتيل مرحلة الطالب إىل سيصل
واإلقالب،  اإلخفاء و اإلدغامبني  فرقال: يلي ما فةمعر  إىل يؤديوهذا  اخلفية األخطاء يف الوقوع
 هذه اخلشوع، ويف تذوق التكلف، وعدم املعف، تأمل مع الوقوف، ودقة والغنة، املدود مقادير وحاسة
 وال وال تصنع، تكلف دون وسجية، سليقة القرآن الكرمي، هبا يقرأ املسلم، داخل ملكة تتكون املرحلة
 إىل بل ينصرف نظر، وال فكر دون تلقائياً  ذلك يتم حيث احلروف، نطقو  التجويد، بأحكام اشتغال
 ص ، 1414،  األداء، )القارن وصنعه التجويد قواعد وينسى العمل، وحسن واخلشوع، التدبر
، لذلك علم وحرصًا واهتمامًا من الطالبجهدًا كبريًا من امليتطلب هذا يرى الباحث أن و  .(110

ظ الكلمات ونطقها نطقاً لتجويد هو التالوة ذاهتا حبيث يتقن املتعلم لففالغاية احلقيقية من علم ا
واكتساب مهارات التالوة ، جويدها الصحيحة وتطبيق أحكام التوإخراج احلروف من خمارجصحيحًا 

ام بأحكام ملإىل اإل ضافة، باإلأفواه املشايخ والقراء املتقنني يستلزم من الطالب التدرب والتلقي من
نه لنظرية دراسة ومعرفة وعدم إمهال تعليمها للطالب وقبل ذلك إجادة املعلم هلا إجادة تعيالتجويد ا

ويعد اجلانب النظري داعماً ال ينفك عن اجلانب التطبيقي ألسباب  هذه املعرفة للطالب. إيصالعلى 
 منها:
ه األداء لديإن إملام الطالب للجانب النظري وفهمه له يساعده على االرتقاء مبستوى  .1

 .والتطبيق بصورة جيدة
إتقان الطالب للجانب النظري يساعده على مالحظة أخطائه أو نقاط ضعفه يف األداء مما  .2

يساعده على جتويد تالوته للقرآن الكرمي وتفادي الوقوع يف العديد من األخطاء أثناء التالوة  
 أخطاء التجويد كما يعني املعلم على سرعة توضيح اخلطأ للطالب وتنبيه عليه عند وقوعه يف

 .هم يف ترسيخ املعلومة عند الطالبمما يس
 .همضعف اجلانب النظري لدى بعض الطالب يؤثر على جانب التلقي لدي .3
إن إتقان الطالب للجانب النظري وتعمقه فيه يؤهله لينتقل إىل مرحلة التعليم فيسهل على  .4

، والوقوف على م وتدريبهمهيل اآلخرين من زمالئهاملعلم االستعانة بطالبه يف تعليم و تأ
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نقاط الضعف لديهم يف األداء عند النطق باحلروف وإخراجها من خمرجها الصحيحة 
 وإعطائها حقها ومستحقها وتطبيق أحكام التالوة والتجويد .

بالرجوع إىل مستويات بلوم للتفكري فنجد أنه بدأ مبستوى املعرفة و الفهم الذي يستلزم تعرف و 
لتجويد وفهمه و هذا ما حيققه اجلانب النظري عند تعلم الطالب هلذه األحكام الطالب على احلكم ا

ف ذا أتقن هذان املستويان ف نه يستطيع االنتقال بكل سهولة ويسر إىل املستوى الثالث من مستويات 
 .(35،ص 2014 ،بلوم وهو مستوى التطبيق . )محاد والفقيه

الطالب على اجلانب النظري ألحكام  أنه من املهم جدًا أن يتعرف يرى الباحثلذلك 
بني اجلانب النظري وأن املعلم مىت ما فصل  التجويد حيث سيقوده إىل اتقان اجلانب التطبيقي

  .ذلك يف مستوى طالبه أثر التطبيقيواجلانب 
 :داف تدريس القرآن الكريم هأسادساً: 

ومن  ،ًا أن حيققهاأهداف تدريس القرآن الكرمي وحياول جاهد ينبغي للمعلم أن يستحضر
و العامل ) ، ( 43ص هـ1406و ياجلن ) ، ( 70، ص 2008هذه األهداف ما ذكره طويلة )

 ة أنواعثالال خترج عن ث وهي( حيث ذكر بعض األهداف اخلاصة بتدريس التالوة  22، ص  2006
 :  ( 9، ص 2014متضمنه ملا ذكره الوادعي )  من األهداف وهي

املتعلقة بتالوة القرآن الكرمي من  التعرف على األحكام : ويقصد هباعرفيةداف املهاأل :النوع األول
وتفسري  عاين، وتفهم امل التجويد والوقف واالبتداء مما جتعله يقرأ القرآن الكرمي قراءة صحيحة أحكام
،  راجعصادر واملم امله؛ مع بعض اإلشارات إىل أالتعرف على قواعد الرسم العثماين، وكذلك اآليات

 . قرر حفظهاداف اآليات املهذه األها تشمل كم
 وطلب، الكرمي كتابهالتعبد بتالوة  استشعار عظمة اهلل و ويقصد هبا  :داف الوجدانيةهاأل: النوع الثاين

، نيواليق انميزيادة اإلمما يؤدي إىل ؛ هواخلشوع هلل ، واخلضوع ل، وتعاىل سبحانه اهلل من واملثوبة األجر
، وتعميق احلب لة ومس املصحف على طهارة والسواكمثل استقبل القبوة مع مراعاة آداب التال
 . هللقرآن الكرمي وتقديس

القرآن  حيث أن والتأمل ريويقصد هبا تنمية مهارات التفك :داف النفس حركيةهاأل النوع الثالث:
كرمي يف قرآن الاآليات واملخلوقات و كذلك التخلق بأخالق الحث على التدبر والتفكر يف الكرمي 

 .مجيع شؤون احلياة
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 بالقرآن الكرمي الرتبية عند املريب يبدأ أن" اإلسالمية الرتبية علماء أوصي فقد الرتبوية، الناحية ومن
 اخلشوع عندما على الناشا قلب برتبية يبدأ   أواًل، اللحن وعدم التجويد، حبس النشء لسان بتقومي

 بكافة احلياة أثناء القرآن الكرمي بتعاليم ليعمل نشءال سلوك يريب أن كذلك القرآن الكرمي، يقرأ
 القرآن الكرمي، عليه استدل ما على باالستدالل الناشا عقل يريب أن كذلك وعلى املريب أنشطتها،

 طه" )ذلك على العقل لتمرين درس كل بعد كثرية أسئلة يضع وأن عظمة اهلل، ّعلى يدل ما وبتأمل
 (.م 2004 ،

مشتهر  يم يف نفوس الصحابة فقد كانوا شديدي التعلق به فشغلهم عن ما كانواوكان للقرآن وقع عظ
 (22:ص  2010)النحالوي : .يف زماهنم من الشعر وغريه

ما يعرف  أوال تقتصر فقط على االهتمام بالتجويد  القرآن الكرمي يتبني مما سبق أن أهداف تدريس
أهداف  إىلليم لألحرف والكلمات بل يتعدى هذا باألهداف املعرفية وأثرها تقومي اللسان والنطق الس

واليقني والتعبد هلل تعاىل و هذه األهداف  اإلميانوجدانية و أخرى متعلقة بالنفس حركية و أثرها زيادة 
 .هداف املعرفية فقط وصعوبة قياس األهداف الوجدانيةتغيب عن بعض املعلمني حبكم انشغاهلم باأل

 الوة :سابعاً: خطوات تدريس مادة الت
، ففي مرحلة التحضري أو اإلعداد على ان مرحلة التحضري ومرحلة التدريسلكل درس مرحلت

املعلم أن يعد للدرس قبل حلوله وذلك بأن يقرأ النص القرآين مرتني على األقل ويفهم معناه اإلمجايل 
وك الطالب وأسباب نزول اآليات ويستنتج الفوائد اليت تؤثر يف قلب الطالب فينعكس ذلك على سل

وعليه يف القراءة األخرية أن يعدد مواضع الوقف املناسبة وهذه ناحية هامة يغفلها   ،يف حياته العملية
(. وعلى املعلم أن يشرك طالبه يف التحضري للدرس   72: ص  2008كثري من املعلمني )طويلة : 

، ويرشدهم و العناية بهويطلب منهم قراءته  فيحدد هلم املقدار الذي سيأخذونه يف الدرس القادم
بية والعناية بالرتتيل لبعض الكتب املختصرة يف بيان املفردات واملعاين ويفرض عليهم وضع عناوين جان

ص 2005، وعدم الوقوع يف اخلطأ يف كتاب اهلل ) الزحيلي ، و التجويد، وحسن القراءة وصحتها
293 . ) 

 ( :186-183: ص  2010ن و وهدان : أما يف مرحلة الدرس فيقوم باخلطوات التالية )سبيتا
 : مرحلة التقدمي للسورة واآليات :أوالً 
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اهلدف من هذا هو هتيئة اجلو املناسب لتفاعل الطالب مع معاين اآليات فينقلهم من اجلو الذي كانوا 
عليه إىل اجلو الذي يالئم وضع حلقته وذلك من خالل ذكر بعض القصص أو سرد بعض األحداث 

 نزول وغريها ..أو ذكر سبب ال
 :ثانياً: مرحلة التالوة التوضيحية

وإخراج حيث تراعى فيها تالوة اآليات تالوة خالية من األخطاء يف احلركات وتطبيق أحكام التجويد 
أن تكون التالوة التوضيحية من مسجل أو تطبيق أو  األفضل، ومن وف من خمارجها الصحيحةر احل

 حاسب ألن تالوته متقنة.
 : ة التالوة الفردية من الطالبمرحلثالثاً 

عدد من اآليات   طالب آخر بعد انتهاء املعلم من اخلطوة السابقة يطلب من أحد الطالب تالوة 
ف ذا وقع الطالب يف خطأ أثناء التالوة يقوم املعلم بتصحيح اخلطأ وفق أساليب يستحسن  .وهكذا

 مراعاهتا وهي:
 .أ. يبحث عن سبب اخلطأ

 اخلطأ بنفسه وال يتسرع يف تصحيحهن يصحح بأب. يساعد الطالب 

 .فيطلب املعلم من زمالئه مساعدته ج. إذا مل يصحح الطالب اخلطأ بنفسه
 :: مرحلة الشرح والتفسريرابعاً 

يقوم املعلم بشرح اآليات مركزًا يف شرحه على الفكرة الرئيسية وتوضيح املعاين مستخدمًا يف ذلك 
 .ل االتصال التعليميةتعيناً بوسائأسلوب املناقشة مس

جزء املعلم خيصص يفضل أن ويرى الباحث أمهية تطبيق معلمي احللقات هلذه اخلطوات يف احللقة و 
) والذي يتم بشكل من وقت احللقة لريكز فيه على مهارات التالوة ، وأثناء تسميع الطالب حملفوظه 

ع الطالب يف اخلطأ ف ن املعلم يقوم يركز املعلم على ما تضمنته املرحلة الفردية حبيث اذا وقيومي( 
ا بتصحيح اخلطأ وال يستعجل بالفتح على الطالب بل يساعده يف اكتشاف اخلطأ بنفسه بناء على م
ال تعلمه وال يتجاهل األخطاء املتعلقة باللحن اخلفي فرتكه للطالب خيطأ فيها بدون تصحيح اخلطأ 

    ينمي مهارات تالوة القرآن عند الطالب .
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 : مهارات تالوة القرآن الكريم :ثامناً 
بعد معرفة أمهية تدريس تالوة القرآن الكرمي وأهدافها ينتقل الباحث للحديث عن مهارات 

وقبل احلديث عن مهارات تالوة سيكتفي بذكر املهارات اليت هلا عالقة بالدراسة تالوة القرآن الكرمي و 
 القرآن الكرمي سيتطرق الباحث لتعريف املهارة .

ها مهارات" : "مهر يف الشيء مهارة: أحكمه وصار به حاذقاً، فهو ماهر. ومجعلغة املهارةف وتعر 
التامة له و منه  اإلجادة وتعرف كذلك بأهنا إتقان الشيء والرباعة فيه و ،هـ (1414)ابن منظـور 

ها ، و يقال: مهر يف صناعته أتقن وأجاديقال مهر الشخص الشيء ويف الشيء : أتقنه وبرع فيه "
، واملهارة قدرة على أداء  وأجادمعرفة ، ومتهر الشخص يف صناعته : مهر فيها ، وحذقها وبرع فيها 

 (.  2133، ص2008عمل حبذق وبراعة ويقال أدى مهمته مبهارى ، أي برباعة وحبذق ") عمر ، 
ال حركية وأما التعريف االصطالحي للمهارة فهي: قدرة توجد عند اإلنسان هبا يستطيع القيام بأعم

إشارة إىل (. وتعرف كذلك بأهنا "2014سهولة ودقة وتكيف مع تغري الظروف، أبوعالم )معقدة مع 
نشاط معني يتطلب فرتة من التدريب املقصود و املمارسة املنظمة واخلربة املضبوطة حبيث يؤدي 

وسيقية والكتابة بطريقة مالئمة وعادة ما يكون له وظيفة مفيدة مثل قيادة السيارة وعزف اآلالت امل
وتعرف كذلك بأهنا " أداء بدين أو ذهين (. 197، ص  2009ب اآليل" ) التل ، على جهاز احلاس

وقت مارسة والدقة وبأقل جهد ويف أقل يؤدى على مستوى عاٍل من اإلتقان عن طريق الفهم و امل
 (  .1997ممكن " )صالح ،

 ومهارات التالوة اليت اهتمت هبا الدراسة هي:
 باللحن.يسمي علماء التجويد األخطاء اليت يقع فيها القراء عادة  اجللي: اللحن : تفاديأوالً 

واللحن هو: اخلطأ وخمالفة الصواب وبه مسي الذي يأيت بالقراءة على ضد اإلعراب حلانًا ، ومسي "
ي ، فعله اللحن ألنه كاملائل يف كالمه عن جهة الصواب والعادل عن قصد االستقامة " )ابن اجلزر 

 .(62ص  1405
خطأ يطرأ على و حلن خفي، و يعرف اللحن اجللي بأنه "، وينقسم اللحن إىل قسمني: حلن جلي

ء ترتب عليه إخالل ، سواوقوانني اللغة العربية واإلعراب األلفاظ فخل مبوازين القراءة ومقاييس التالوة
عف اللفظ فيخل بالعرف وال خيل باملخطأ يطرأ على " :وأما اللحن اخلفي فيعرف بأنه ،  "باملعف أو ال

 .(19، ص  2006( ، ) القرش ، 26، ص  2014)الشكرجي ،  "وهو اخلطأ يف أحكام التجويد
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التجويد: وعدم تطبيق قارن القرآن ألحكام التجويد يعترب حلن خفي كما مر  أحكام ثانياً: تطبيق
 ،أحكام النون الساكنة والتنوين راسة هي:معنا يف أنواع اللحن ، و أحكام التجويد اليت ستتناوهلا الد

 .، القلقةأحكام الالم ،أحكام املدود ،أحكام النون وامليم املشددتني ،أحكام امليم الساكنة
: رتل ه "لغة من رتل الشيء يرتله ويقالثالثاً: الرتتيل: وهو املرتبة األوىل من مراتب التالوة وتعريف

 ( .63 ،ص1434بالتخفيف ترتيالُ " )بنتاجة ، 
ه ، ويعرف كفن بأنمع ترسل مستحسن يف قراءة القرآن بأنه حسن األداء" :ويعرف الرتتيل القرآين

 . 15، ص  2011الكرباسي ،  .جتويد احلروف والوصل والسرتسال"
 .التالوة بتؤدة وطمأنينة مع مراعاة الوقف والوصلويعرفه الباحث إجرائياً بأنه 

هبذه املهارات وبذل جهده يف تنميتها يف طالبه ومجع يف  ويرى الباحث أن املعلم إذا اهتم
ومن تدريس القرآن الكرمي  مناملعريف هلدف حقق اعرضها بني اجلانب النظري واجلانب التطبيقي فسي

 (:29: ص2015)حممود :اليت ستتحق هذه األهداف 
اتقان تالوة القرآن الكرمي من حيث ضبط احلركات والسكتات ونطق احلروف من  .1

 ارجها.خم
 تفهم معاين كالم اهلل تعاىل والتأثر به . .2
 اظهار اإلعجاز البالغي ألسلوب كتاب اهلل تعاىل. .3
 اخلشوع القليب واالطمئنان النفسي.  .4

 
 تالوتهم للقرآن الكريم: أثناءتاسعاً: كيفية توضيح األخطاء للطالب 

الكرمي يف معرض حديثه  أثناء تالوهتم للقرآناليت يقع فيها الطالب اللحن أنواع  ذكر الباحث
توضيح ومعاجلة األخطاء اليت يقع  عن مهارات التالوة ويرى الباحث أن فهم املعلم هلا سيساعده يف

ويدية على ثالث ركائز ، حيث يعتمد تصحيح األخطاء التجقرآن الكرميلفيها الطالب أثناء تالوهتم ل
 ( .65، ص  1425. ) األلباين ،  : إلتقاط اخلطأ ، التنبيه على اخلطأ ، و معاجلة اخلطأوهي

خطوات ميكن للمعلم أن يتبعها ومعاجلة خطأ اللحن سواء اللحن اخلفي أو اللحن اجللي له عدة 
 :وهي
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: أي الكيفية اليت قام به الطالب وأدت للوقوع يف اخلطأ وذلك بطريقة عمليه أواًل: بيان سبب اخلطأ
 .جويدي املتعلق هباالب باحلكم التوكذلك بطريقة نظرية بتذكري الط

 ثانياً: تقليد املعلم أداء الطالب للخطأ ، وذلك بنطق املعلم للخطأ لتوضيح و للفت انتباه الطالب.
ملعلم لألداء : وذلك للفت انتباه الطالب مساعًا ونظرًا وتكرار اقراءة املعلم لألداء الصحيحثاً: ثال

 .الصحيح أكثر من مرة
ن مرة يردد الطالب وراء املعلم القراءة الصحيحة لكلمة القرآنية أكثر م: رابعاً: تقليد الطالب للمعلم
،ص  1، ج2005( ،) األلباين ، 74 - 73، ص  1435. ) فالته ،   يطلب منه قراءهتا لوحدة

 ( .85 – 59،  2006( ، )القرش ، 111-151
 
 
 
 

 جمعيات تحفيظ القرآن الكريم
 :ومفهومها نشأتهاأواًل: 

ن الكرمي يف اململكة يتم من خالل الكتاتيب اليت تعقد يف املساجد، وكان كان تعليم القرآ
عد انتشار الكتاتيب القرآنية دلياًل على أن تعليم يبه يف تعليم الطالب، و  بدأيالقرآن أول ما  تعلم

 كان األساس يف تعلم القراءة والكتابة .  القرآن الكرمي
، كل مجعية خريية أنشئت على مستوى املنطقة طبقا يقصد باجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي"

ألحكام الالئحة األساسية للجمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي هبدف تعليم القرآن الكرمي، تالوة 
وحفظا وجتويدا وما يتصل بذلك أو يتفرع عنه من أغراض، ويكون مقرها عاصمة املنطقة، ويقصد 

ة أنشا أو ينشأ يف حمافظات املنطقة أو مراكزها طبقا ألحكام بفرع اجلمعية كل فرع تابع للجمعي
 (3، ص2010" ) املزروع : الالئحة األساسية للجمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي

 اإلشراف على هذه اجلمعيات لألغراض التالية الشؤون اإلسالمية و الدعوة واإلرشاد توىل وزارةتو 
 :يظ القرآن الكرمي ( )موقع اإلدارة العامة جلمعيات حتف
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متابعة نشاط اجلمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي ،ومراكزه اخلاصة باململكة وتوجيهه مبا  .1
 يضمن ازدهاره وتطويره.

اإلسهام يف تطوير الدعم املايل للجمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي، واملدارس اخلريية  .2
لك يف امليزانية السنوية للوزارة، وتشجيع لتحفيظ القرآن الكرمي، عن طريق ما خيصص لذ

 احملسنني على التربع هلا ومعاونتها.
اإلسهام يف توفري الدعم العلمي واإلداري للجمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي واملدارس  .3

 اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي وإمدادها باخلطط واملناهج ، والقوى العاملة.
سالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد أمانة عامة للمجلس األعلى تكون يف وزارة الشؤون اإل .4

 للجمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي .
( أحد عشر 11000000العمل على توزيع اإلعانة السنوية على اجلمعيات ومقدارها ) .5

  .،حسب البنود اليت أقرها اجمللس األعلى للجمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن الكرميلاير  مليون
 

 : أهداف جمعيات تحفيظ القرآن الكريم بالمملكةثانياً: 
 وتضـــع اجلهــود وتبــذل لتحقيقهـــا تســعى وغايــات أهــدافاً  لتحفـــيظ للجمعيــات اخلرييــة وضــعت

 : (4ص، 2010:  املزروع) حتقيقها وهي  أجل من املتنوعة الدراسات وتقيم اخلطط
 .و مصدر عزه احلقيقي ومتكينه يف األرضعلماً وعمالً إذ ه-تعاىل  -ربط املسلم بكتاب اهلل  -

 "خريكم من تعلم القرآن وعلمه": -صلى اهلل عليه وسلم-حتقيق اخلريية املوعود هبا يف قوله  -

 .التذكرة مبنزلة القرآن الكرمي العلمية، ومرتبته السنية لكي ينزله املسلم مكانه الالئق به

وتطبيقــه يف مجيــع شــؤوهنم بتهيئــة البيئــة املناســبة  مســاعدة الــنشء يف التخلــق بــأخالق القــرآن الكــرمي -
 .واختيار املدرسني األكفاء، ورصد اجلوائز التشجيعية املادية واملعنوية

 .ربط الناشئة بكتاب اهلل، وحثهم على تعليمه لتستقيم األلسن وتقوى امللكة اللغوية -

 .إحياء دروس املسجد، وإشعار املسلمني بأمهيته يف اإلسالم -

 .قان تالوة كتاب اهلل، ونطقه نطقاً صحيحاً حسب قواعد التالوة املعروفة يف كتب التجويدإت -

العمــل علــى ختــريج جيــل حــافظ، وجمــود للقــرآن الكــرمي، يقــوم بــدوره يف إمامــة املســاجد، ويف تعلــيم   -
 .كتاب اهلل العزيز
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 . وغريهاالتعاون مع اجلهات اليت تسعى لنفس الغرض، كمدارس حتفيظ القرآن الكرمي -

إتاحــة الفرصـــة لـــذوي الثــراء وأهـــل اخلـــري باإلنفـــاق والبــذل يف خـــري ميـــدان تبــذل فيـــه األمـــوال ميـــدان  -
 .خدمة كتاب اهلل وتعليمه

 . ختريج جمموعة من الطالب املؤهلني إلمامة املساجد وتدريس القرآن الكرمي -

 
 أهمية جمعيات تحفيظ القرآن الكريم:ثالثاً: 

الكــرمي مــن أدوار ومهــام ومــا تقــوم بــه ني مــا تقــوم بــه مــدارس حتفــيظ القــرآن هنــاك تشــابه كبــري بــ
فال ختتلف أمهية حلقات حتفيظ القـرآن الكـرمي يف املسـاجد والـدور الـذي  مجعيات حتفيظ القرآن الكرمي

 :  (ه1419:املعارف وزارة)تقوم به عن مدارس حتفيظ القرآن الكرمي فتنطلق امهيتها مما يلي 
 اهلل وخاصـــته أهـــل"أهـــل القـــرآن هـــم   محلـــة القـــرآن، فهـــم كمـــا أخـــرب النـــيبعظـــم منزلـــة  -

وقال حمققو املسند: صحيح االسناد، وانظـر  305، ص19)أخرجه اإلمام أمحد يف املسند، ج
 باإلمامــــة، وهــــم خــــري النــــاس، وأوالهــــم ( 2165، رقــــم: 432، ص 1: صــــحيح اجلــــامع، ج

 للناس يف دينهم ودنياهم.
تعلــيم القــرآن الكـــرمي وجتويــده تــأٍس بالســلف الصـــاحل، وامتــداد تــارخيي لعنايـــة أن يف العنايــة ب -

  هذه األمة
 منزلة القرآن الكرمي ومكانته يف األمة، فاالعتناء به وتعليمه وتدريسه قيام جبزء من واجب األمة

 هذا الكتاب العظيم. حنو
مامــة النــاس يف املســاجد، عظــم املهمــة الــيت يعــد هلــا خــريج هــذه املــدارس، والــيت تتمثــل يف: إ -

 . -تبارك وتعاىل  -الكرمي وتدريسه، والدعوة إىل اهلل  القرآن وتعليم
أن هـــذه املـــدارس تســـهم يف تقـــدم األمـــة يف ســـائر جمـــاالت احليـــاة األخـــرى، فدراســـة القـــرآن  -

 .املنطلق حنو رقي األمة وتقدمها، وتاريخ األمة خري شاهد على ذلك  هو والعناية به

 من أمهها:( بذكر أمهية هذه احللقات يف املساجد فذكر مجلة عناصر  2007 رمي :وقد خص )ك
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 ومدارسته، وقد قال النـيب الكـرمي االجتماع يف احللقات القرآنية على تالوة القرآن الكرمي  -
) وما اجتمع قـوم يف بيـت مـن بيـوت اهلل تعـاىل ، يتلـون كتـاب اهلل ويتدارسـونه بيـنهم إال نزلـت 

 كينة ، وغشــيتهم الرمحـــة ، وحّفــتهم املالئكــة، وذكـــرهم اهلل فــيمن عنــده (( أخرجـــهعلــيهم الســ
يف صحيحه، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب فضل االجتماع على تـالوة  مسلم

  . (2699) – 38، رقم 975-974القرآن وعلى الذكر، ص 
ـــم القـــرآن الكـــرمي ومتعّلمـــه، وقـــد قـــال رســـ - ـــم  ول اهلل اللقـــاء بـــني معّل : )) خـــريكم مـــن تعّل

خــريكم  )أخرجــه البخــاري يف اجلــامع الصــحيح، كتــاب فضــائل القــرآن، بــابالقــرآن وعّلمــه (( 
فهـــو لقـــاء بـــني خـــرية عبـــاد اهلل  . ( 5027، رقـــم:1620، ص3مـــن تعلـــم القـــرآن وعلمـــه، ج

 سبحانه.
ــــــــــزود مــــــــــن  - ــــــــــب املصــــــــــطفى احللقــــــــــات حمطــــــــــات للت  :  احلســــــــــنات ، وقــــــــــد قــــــــــال احلبي
مان قرأ حرفاً ِمن كتاب اهلل فله به حسنة، واحلسنة بعشر أمثاهلـا ، ال أقـول امل حـرف، ولكـن  "

 5ج صـحيح، حسـن حـديث:  وقـالرواه الرتمـذي ألف حرف ، والم  حرف، وميم حـرف " 
  .6469، رقم  1103، ص  2، ، وانظر: صحيح اجلامع ، ج 2910، رقم:  220، ص

ة النفوس، وهتـذيب األخـالق، واكتسـاب الفضـائل، والقـرآن احللقات ميدان من ميادين تزكي -
حيجييهىهمهجهينىنُّٱالكـــرمي أســـاس اهلدايـــة. قـــال ســـبحانه وتعـــاىل 

 .9: اإلسراء سورة.ٌٍَّّّٰىٰرٰذييىيميخي
يف احللقات القرآنية أداء للواجب الشرعي الكفائي، ورفع لإل  عن املسلمني عامة ، بتعلـيم  -

ُلغون حدَّ التـواتر القرآن الكرمي للناشئ  –ة ، وهذا األمر من فروض الكفاية ، ف ذا قام به قوم يـابـْ
 .  عن الباقني، وإال أ  اجلميعسقط اإل –فال يتطرق إىل القرآن التبديل والتحريف 

 خرجـت فقـد اجملتمـع يف تؤديـه الـذي والـدور أمهيتهـا احللقـات هـذه عايش من على خيفى ال -
 املساجد . أئمة و والعلماء احلرمني أئمة

 :(109، ص 2007،  الزهراين)  مايلي ملتعلمي املدارسولعل أبرز ماتضيفه هذه اجلمعيات 
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تربية النشا تربية اسالمية هتدف لرعاية منوه خلقياً وفكريـاً واجتماعيـاً يف ضـوء العقيـدة  .1
املـتعلم يف يفتقـد حيـث  ،نشئته ومسـاعدته علـى تكـوين شخصـيتهاإلسالمية ، وتعهد ت

حبصته ويف الغالب ال يتعدى عالقتـه بطالبـه  ألن املعلم مشغولاحلسنة لرتبية دارس لامل
وجود ضعف تربوي لدى طالب املـدارس وهـذه  اً يفخارج أسوار مدرسته مما كان سبب

ا اتقــان احلفــظ فقــط بــل يتجــاوز مــا متيــزت بــه حلقــات التحفــيظ حيــث أنــه لــيس هــدفه
 .هم أدورارهاألة وهتذيب األخالق من لقيم الفاض، فالرتبية احلسنة وغرس اذلك

، فــاملتعلم يف املــدارس يفتقــد مبــا حيتــاج إليــه مــن العلــوم واآلداب الشــرعية  شــااتزويــد الن .2
هلـــذه العنايـــة حيـــث أن الطالـــب يقضـــي قرابـــة الســـبع ســـاعات منهمكـــاً يف التحصـــيل 

 ةاملدرســي وعــدد الســاعات املخصصــة للعلــوم الطبيعيــة تطغــى علــى احلصــص املخصصــ
كمــا أن مــن مســات طــالب احللقــات أهنــم يف الغالــب يقبلــون   علــوم واآلداب الشــرعيةلل

 .عليها بدافعية من أنفسهم وبرتغيباً من والديهم واليس إلزاماً كما يف املدارس
ـــرز مســـة  هوتقويـــة الصـــله بـــه، وهـــذالتـــأدب بـــآداب القـــرآن الكـــرمي والتخلـــق بأخالقـــه  .3 أب

مـن املنتظمـني يف املـدارس رمي عـن غـريهم يتصف هبا طالب حلقات حتفيظ القـرآن الكـ
 يتميزون بأخالقهم املستمدة من كتاب اهلل تعاىل.، حيث فقط

، فـــاملعلم يف املـــدارس مقيـــد مبـــنهج العمـــل علـــى اتقـــان الطـــالب لـــتالوة القـــرآن الكـــرمي   .4
تعليمي حمدد يتطلب منه اجنازه خالل فرتة حمدددة بغض النظر عن اتقان املـتعلم لكـن 

لتحفيظ فال يسـمح املعلـم للطالـب بأخـذ درس جديـد حـىت يـتقن السـابق يف حلقات ا
 مما يسهل على املعلم مراعاة الفروق الفردية بني طالبه . 

 رابعاً: طريقة التعليم في الحلقات القرآنية :
عبـداهلادي يعرف قبل معرفة طريقة التعليم يف احللقات القرآنية ماذا نقصد باحللقات القرآنية ؟ 

جلـــوس املتعلمـــني حـــول معلـــم القـــرآن الكـــرمي بأهنـــا "حلقـــة حتفـــيظ القـــرآن الكـــرمي  (76ص ، 2008) 
للتلقي منه؛ وهذه احللقات يستفيد منها الطـالب ، مـن املعلمـني باملتابعـة للقـراءة الصـحيحة مـع املعلـم 
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هـا مـع لطالبه أفراداً ومجاعات واحللقة قد تكون يف القاعة أو يف أي مكان يستطيع الطالب اجللـوس في
" اجتمــاع معلــم وتعــرف اصــطالحاً بأهنــا  ." شــيخه الــذي يعلمــه القــرآن الكــرمي تــالوة وحفظــاً وتفســرياً 

القــرآن مــع املتعلمــني يف بيئــة تربويــة صــاحلة لــتعلم تــالوة القــرآن الكــرمي وحفظــه ومدارســته يف فــرتة زمنيــة 
 .(29، ص 1420حمددة" )الزهراين، 

جمموعــة مــن الطــالب لــدى معلــم  مدينــة جــدة حيــث جيلــس وهــذا الــذي يــتم يف حلقــات التحفــيظ يف
. ويقــوم التــدريس يف الــيت وضــعها هلــم مســبقاً القــرآن ، ليقــوم بتحفــيظهم اآليــات احملــددة حســب خطتــه 

ر الطريقــة الــيت يســلكها هــذه احللقــات علــى طــرق عديــدة يــتحكم فيهــا املعلــم أو شــيخ احللقــة كمــا خيتــا
وأساليب التعليم فيتبع طريقة تـتالئم مـع طالـب لكنهـا ليسـت  للتدريس، وبعض املعلمني ينوع يف طرق

فالطريقة اليت يتبعها املعلم ترجع إىل خرباته ومساتـه الشخصـية مراعيـة نفسها اليت يتبعها مع طالب آخر 
 .الفروق الفردية بني طالبه

ه مراعيــاً يف وقــد كــان هــذا مــنهج النــيب صــلى اهلل عليــه وســلم يف تعليمــه ألصــحابه فيغــري طريقتــه وأســلوب
ذلك من أمامه وكان ينوع يف أساليبه تشويقاً وإغراًء وتنفرياً ودعاًء وحتذيراً وقسماً وتعزيزاً وتـدرجاً ) أبـو 

 .( 50، ص2001، اهليجا
 :يف حلقات حتفيظ القرآن الكرمي هيوأكثر هذه طرق تعليم القرآن الكرمي شيوعاً 

 :أواًل: الطريقة اجلماعية
وم الطـالب ؛   يقـيقرأهـا علـى الطـالب أهنا الطريقة اليت حيدد فيها الشيخ آيـاتتوصف هذه الطريقة ب

 . بتالوهتا بطريقة فردية،   يكلفون حبفظها
فالطريقة اجلماعية هي: أن يقوم املدرس بتحديد مقدار معني جلميع طالب احللقة تتم تالوته مـن قبلـه 

طالبـاً طالبــاً،   يكلفــون حبفظــه ليــتم التســميع هلــم  علـى الطــالب أوالً ،   تالوتــه مــن قــبلهم عليــه ثانيــاً 
 (.17هـ، ص 1419يظ القرآن الكرمي، من قبل املدرس( )حنو أداء بتمييز حللقات حتف

 :ثانياً: الطريقة الفردية
الشيخ يف هذه الطريقة ال يتعدى التوجيه والتصحيح  ودورهذه الطريقة تعتمد على الطلبة يف احلفظ ، 

، كـــل فس يف تـــالوة القـــرآن الكـــرمي وحفظـــهيقـــوم املـــدرس بفـــتح اجملـــال أمـــام طلبتـــه للتنـــا؛ وكيفيتهـــا بـــأن 
ملــدرس ومتابعتــه( )املصــدر حســب امكاناتــه ومــا يبذلــه مــن وقــت وجهــد لتحقيــق ذلــك حتــت إشــراف ا

 . السابق(
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ليهـا وهذه الطريقة هي املتبعة يف التدريس يف احللقات حالياً يف املساجد يف مدينة جدة واليت تشـرف ع
 (:37-36ص  2000)مميزات هذه الطريقة حسب رأي شريدح ية حتفيظ القرآن الكرمي و مجع

الكــرمي حتفـظ القـرآن مـن الطـالب ، وظهـور كفــاءات جيـدة بـني الطـالب مراعـاة الفـروق الفرديـة .1
 .يف زمن وجيز

 .من زمالئهباملهرة  ليلحقلدى الطالب األقل نبوغاً حنو احلفظ والتالوة حتريك الدوافع  .2
ســـاعدة ذوي القـــدرات املتقدمـــة يف احلفـــظ واألداء ملالنـــابغني الطـــالب االســـتفادة مـــن  يـــةإمكان .3

مدرســـيهم يف عمليـــة التحفـــيظ للطـــالب ضـــعيفي القـــدرات التحصـــيلية ك عـــانتهم علـــى حســـن 
 .األداء أو اختبار حفظهم

 وضع خطة للحفظ بوضع خطة تربوية عامة للحلقة باإلظافة إىلشهرياً ويلتزم املعلم يف هذه احللقات 
 .ويشارك الطالب معلمه يف وضعها واملراجعة لكل طالب

  (: 115، ص2012ووجود اخلطة للمعلم له أمهية كبرية ، ومن ذلك ماذكره العصيمي ) 
 وضوح الرضية أمام املعلم وحتديد دقيق خلربات الطالب. .1
 حتديد األهداف املراد حتقيقها يف سلوك الطالب. .2
 تواجه املعلم واختاذ االجراءات الالزمة ملنع حدوثها. بات اليتو عالصحتديد  .3
 اختيار وحتديد أفضل الوسائل واألساليب اليت تسهل على الطالب احلفظ واملراجعة. .4
 .ادارهتا تساعد املعلم على ضبط احللقة والتحكم هبا و جتنب االرجتالية والعشوائية يف .5
 ها.إعداد األنشة الرتبوية والتنسيق مع منفذيها إلقامت .6

   
"وال يقتصر دور احللقات القرآنية على تعليم تالوة القرآن الكرمي فحسب فلها أمهية وضروة كواحدة 
من وسائط الرتبية املهمة اليت يتم من خالهلا تربية وتعليم أبناء اجملتمع القرآن الكرمي، قراءة وجتويداً 

وقاهتم وصرفها فيما يعود عليهم وعلى وتدبراً وتنشئتهم على تعاليمه السامية وآدابه الفضيلة وحفظ أ
األمة اإلسالمية باخلري يف الدنيا واآلخرة وعمارة بيوت اهلل بتالوة القرآن الكرمي" )الزهراين ، 

.( 31ص،1420
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 الوسائل التعليمية المستخدمة في تعليم القرآن الكريم  
 : الكريم القرآن تعليم في الحديثة التكنولوجيا استخدام : أهميةأوالً 

 مشكلة حل على ملساعدته وذلك احلديثة، التعلم أساليب أهم من اإللكرتوين التعلم يعد
 والتعليم التعلم عملية سهل حيث االتصاالت، ثورة ظهور مع حدث الذي الكبري املعريف االنفجار

 التعليمية، األهداف لتحقيق املتفاعلة املتعددة الوسائط تكنولوجيا بيئة يف ُيستاخْدم أنه إىل يعود وذلك
 واملكانية الزمنية للحواجز اعتبار دون واحلركة والصورة بالصوت للمتعلمني التعليمي احملتوى وإيصال

 (2006 احللفاوي،)
 مناهج تنوّع من نابعة هي بل اإلسالمّية، لألّمة العلمي الّتاريخ مع يتعارض ال التقنية واستخدام

 وتعليمية تربوية، مثرات لتحقيق اإلسالمية، العلوم خدمة فهدفها وتطّورها، احلديث العصر يف الّتعليم
 (244 ص، 1418: الزهراين) متميزة
التقنيات  اجلهود يف هذا اجملال من ختصيص ضرورة بذلب( Menacer،  2009دراسة )  أكدفقد 

 وطرق تعليمه، أساليب يف تطوير إىل حباجة القرآن الكرمي ، وتعليم املعاصرة خلدمة القرآن الكرمي
 يظهر بدأ أسلوب اإلنرتنت هو بواسطة بُعد عن الكرمي القرآن فتعليم، املسلمني بني ونشره تدريسه

 الدول بعض يف الكرمي القرآن معلمي وجود لندرة وجتاوزاً  املاسة، للحاجة تلبية املسلمني من كثري بني
 (4 ص:  1430:  الفريح.)

عاصرة يف تعلم القرآن وتعليمه تربز من خالل عدة وعليه فاحلاجة الستخدام التقنيات والتكنولوجيا امل
 (:122-121، ص 2013أمور أمهها )الكبيسي وفرحان ، 

 جعل تعلم القرآن متمركزاً على املتعلم نفسه وليس على البيئة احمليط به . -
الرتكيز على حاجات املتعلم الفردية وذلك ب ثراء املتعلم بالدروس الصوتية ومساع تالوات القراء  -

 لرسوم التوضيحية ملخارج احلروف .وا
احلاجة إىل جعل التعلم مدى احلياة حقيقة واقعية وهذا حيدث عند ممارسة الطالب التقنية  -

 أثناء التعلم. 
نشطة اليت تعتمد على الوسائط يعترب رافدًا كبريًا للتعلم التقليدي املعتاد ب حالة الطالب لأل -

 لكرتونية.اإل
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أحد األجهزة واألدوات املساعدة وهي تطبيقات اجلوال ملستخدمة يف التعليم ا التكنولوجيا احلديثة ومن
بذكر تعريفها  ةلوسائل التعليميلالباحث  سيتطرقوقبل احلديث عنها ، القرآن الكرمي  وعلم يف تعليم

 .  ينتقل للحديث عن اجلوال واستخداماته يف تعليم القرآن الكرميوأمثلتها ومعايري اختيارها 
 

 : تعريف الوسائل التعليمية :ثانياً 
تعرف بأهنا " أجهزة وأدوات ومواد يستخدمها املعلم لتحسني عملية التعلم والتعليم وتوضيح 
املعاين وشرح األفكار وتدريب التالميذ على املهارات وغرس العادات احلسنة يف نفوسهم وتنمية 

موز واألرقام فقط وذلك للوصول االجتاهات وغرس القيم دون أن يعتمد املدرس على األلفاظ والر 
ص ، 2008)الطيطي وآخرون، . فة قليلة "باملتعليمن إىل احلقائق العلمية والرتبوية بسرعة وقوة وبكل

14) 
كما تعرف بأهنا "أدوات صناعة مثريات التعلم اليت عن طريقها يتم التعليم الفعال يف داخل أو خارج 

شر أو غري املباشر بني املعلم واملتعلم ومن خالهلا تتوفر الفصل الدراسي نتيجة حلدوث االتصال املبا
 ( 38، ص 2006)فتح اهلل :  .ملباشرة وبدائلها إلحداث التعلم"اخلربات ا

  
 : نماذج للوسائل التعليمية المستخدمة في تعليم القرآن الكريم :ثالثاً 

محاد و (،  30- 27، ص  2010، والدعيلج ) (  45 – 30، ص  2011ذكر الغامني ) 
(  عدد من الوسائل التعليمية املستخدمة يف تعليم التجويد وتالوة القرآن   34،ص  2011وزميله )

 :الكرمي مصنفة حبسب استخدامها وهي
 :املسموعة أو السمعية الوسائل -1

 .mp3من أمثلتها: املسجل ، جهاز تعليم القرآن الكرمي بتقنية 

 :الوسائل املرئية -2

حيث تكتب اآليات على لوحة )لوحات احلائط ،  Data Showوب جهاز العارض بواسطة احلاس
اذج من كتب تفسري القرآن الكرمي تعرض من (،الطالب مخاصة وبألوان خمتلفة وتعرض أما

الكتاب  ،يات ويفضل أن يكون املصحف املعلماملصحف الشريف لتالوة اآل، على الطلبة 
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حتتوي على اآليات املراد تدريسها على كل بأن توزع ورقة )أوراق اآليات التعلمية ، املدرسي 
 .O.H.P، جهاز العرض الرأسي  (طالب ليدون عليه مالحظاته

 :الوسائل املرئية املسموعة -3

الكرمي ،  للقرآن القارن الصويت (mp4) ، أشرطة الفيديو ، مشغل خمترب اللغة: و من أمثلتها
 . DPQ الدجييتال الرقمي اجلييب التجويد اللوين ، مصحف الرتميز ذو املرئي الصويت املصحف

 واجملسمة: امللموسة الوسائل -4

 الكرمي. القرآن لتعليم اإللكرتوين الكفي القارن ، اللوح اإللكرتوينالقلم  :ومن أمثلتها 
 :واملطبوعة اجملردة الوسائل -5

 التعليمية. األطفال ومن أمثلتها مصاحف -
 :اإلنرتنت ومنها شبكة على الكرمي القرآن تعليم مواقع -
 الشريف  املصحف لطباعة فهد امللك جممع الصويت بالتوجيه الكرمي القرآن تعليم موقع -
 اجلامع. املصحف موقع -
 الكرمي . القرآن لتعليم قاف موقع -
 اإللكرتوين. املصحف لنشر الكرمي القرآن موقع -
 الكرمي. القرآن تعليم برامج -
 حفص. برنامج -
 املعلم. املصحف برنامج -
 الكرمي. القرآن لتعليم الوسيلة برامج -
وهي كثرية وقد أفردها الذكية  واهلواتف اللوحية األجهزة على الكرمي القرآن تعليم تطبيقات -

 الباحث مببحث مستقل .
 

 :دالة على نجاح الوسيلة التعليميةالمؤشرات ال: رابعاً 
 ( الشروط و90-88، ص  1418( وعطار وكنسارة ) 38-10، ص  2012ذكر عبد )

 :وهيعلى جناح الوسيلة التعليمية  املؤشرات الدالة
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: من حيث الزمن الالزم والتكاليف فالوسيلة اجليدة هي اليت ميكن إعدادها بأقل سهولة اإلعداد- 1
تكلفة وأسرع وقت والتكاليف العالية حتول دون إعداد الوسائل وطول اإلعداد يثبط املعلم ومينعه من 

  يف إعدادهااإلعداد اجليد إما قلة التكلفة فتكون سببا 

: إذ إن الوسيلة النافعة هي اليت ميكن توظيفها يف املواقف الصفية بسهولة ويسر سهولة االستخدام- 2
ا فمثال ميكن استخدام املسالط )اجلهاز العارض فوق الرأس( من قبل معلمي الرتبية اإلسالمية كم

 .يستخدمه معلمو التخصصات األخرى

وجود وسيلة تعليمية ما ال يكفي لتفعيل املوقف الصفي بل ال بد  إن :مناسبة الوسيلة لبيئة التعليم- 3
من مناسبتها لبيئة التعلم فمثال ما الفائدة من استخدام املسالط املسجل دون توفري التيار الكهربائي 

 . وما الغاية من وجود جهاز احلاسوب املتطور دون توفر متخصص به

وقف الصفي غري كاف إلحداث التعليم الفعال وحتسني : إن توفر الوسيلة يف املحسن االستخدام-4
النتائج التعليمية يف ظل استخدام غري مناسب يؤدي إىل إتالف الوسيلة واىل عدم جتدد استخدامها 
يف مواقف جديدة مما يزيد من تكلفة التعليم وكذلك من حسن االستخدام توظيف الوسيلة يف املوقف 

على إن يتم إبعادها بعد استخدامها فوجود الوسيلة يف حجرات  املناسب وللفرتة الزمنية احملددة
 .الصف لفرتات طويلة قد يفقدها قيمتها الرتبوية

 :للموضوع املناسب اختيار الوسيلة املناسبة -5
 فمثالً اذا كان اهلدف من الدرس تعليم النطق السليم فالوسائل السمعية قادرة على حتقيق اهلدف . 
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 الجوال التعليمو  بعد عن التعليم
 

الباحث  املستخدمة يف التعليم ، وقد تطرق التكنولوجيا احلديثة من التعليم عن بعد والتعليم اجلوال
وسيتم الرتكيز يف هذا بذكر تعريفها وأمثلتها ومعايري اختيارها  ةلوسائل التعليمييف املبحث السابق ل

 .الكرمياملبحث للحديث عن اجلوال واستخداماته يف تعليم القرآن 
 

 أواًل: تعريف التعليم عن بعد والتعليم الجوال :
نظام للتعليم والتعلم حيث يدرس الطالب يف منازهلم أو يف يعرف التعليم عن بعد بأنه: "

مراكز حملية بعيدة مستخدمني املواد املرسلة هلم بالربيد أو مذاعة من وحدات مركزية أو على أساس 
هو اتاحة الفرص للتعلم عن طريق التغلب على العزلة اجلغرافية أو اقليمي واهلدف من هذا التعليم 

: ص 2005)ابراهيم : .خصوصًا نقص أعضاء هيئة التدريس "النقص يف عناصر العملية التعليمية 
39) 

( " بأنه نظام تعليمي حديث يعتمد على تكنولوجيا االتصاالت 132: ص 2017ويعرفه العياصرة )
ميكن املتعلم من التفاعل مع املعرفة و التفاعل معها من  واإلنرتنتسب اآليل والتقنيات احلديثة واحلا

 .لم مها املتزامن و غري املتزامن"خالل منطني من التع
فاملتعلم هو املستفيد الوحيد من التنوع يف استخدام أدوات التعليم اإللكرتوين فقد سامهت هذه 

وأمناط تعلمهم من أجل تصميم وتطوير املقررات  األدوات يف التعمق يف دراسة احتياجات املتعلمني
التعليمية اليت تناسب الغالبية العظمى منهم كما متكن املتعلم من اسرتجاع املعلومات وحفظها 

 (32: ص 2008بأشكال خمتلفة .)عبدالعزيز: 
م عرب املوبايل وأما التعليم املتنقل ويسمى أيضًا التعليم النقال والتعليم املتحرك والتعلم اجلوال والتعل

-m أو   Mobile Learning) باإلجنليزيةاحملمولة باليد ويعرف  أووالتعلم عن طريق األجهزة املتحركة 

learning   ( .171، ص 2010)اطميزي 
 بالشبكات تتصل أن ميكن واليت يدوياً  احملمولة الرقمية األجهزة "استخدام :اجلوال بأنه ويعرف التعليم

 أمني.) املكان" أو الزمان عن النظر بغض التعلم أنشطة بعض ممارسة هبدف وذلك الالسلكية
 (2008 واحللفاوي:
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 ثانياً: دواعي استخدام الجوال في عمليات التعليم :

من خالل أحد الربامج البحثية  m-learningبدأت فكرة التعليم عن طريق اجلوال 
سنة  24 – 16تمع األوريب بني سن م شرحية حمددة من اجمل2001األوربية اليت استهدفت يف عام 

غلب هذه الشرحية  اجملتمع اجتماعيًا وتعليميًا ، فأممن اعتربوا يف خطر من ناحية ضعف ارتباطهم ب
وال تتلقى تعليماً تقليدياً والقاسم املشرتك بينها أهنا متتلك جوال ، وقد رصد للمشروع  ،كان بال عمل

ألوريب واجلامعات واملراكز البحثية ، فتغريت النظرة حول مليون يورو واهتم به االحتاد ا 4.5حينها 
التعليم باهلاتف اخللوي من نشاط معزول إىل تعلم يعطي خربة تعاونية . )اجلامعة السعودية اإللكرتونية 

 ( 65-64،  ص2012: 
( عدد من األسباب اليت أدت إىل استخدام اجلوال 7- 4ص 2010و جمدي، وقد ذكر ) الدهشان

 يم وهي :يف التعل
النمو العاملي املتزايد الستخدام األجهزة النقالة عمومًا واهلواتف احملمولة على وجه اخلصوص  -1

 خاصة بني الطالب .
تعدد اخلدمات اليت ميكن أن تقدمها اهلواتف احملمولة يف خمتلف جماالت احلياة ومنها التعليم  -2

 والتعلم .
 جدواها وحاجة اجملتمعات هلا . ثباتوإشيوع وانتشار أساليب وأمناط التعليم عن بعد  -3
املسامهة يف التغلب على ما يعانيه التعليم التقليدي من مشكالت ميكن التغلب عليها هبذا  -4

 النمط من التعليم .

 ثالثاً: سمات التعليم النقال ومميزاته : 
 :بعدد من اخلصائص منهايتميز التعليم النقال 

النقال يف البحث سريعاً عرب  األجهزةكن استخدام حيث مي :االستجابة حلاجات التعلم امللحة -
 اإلنرتنت أو الرسائل القصرية أو التأكد من معلومة . 

املبادرة الكتساب املعرفة :فوجوده يف يده قد يكون له دور كبري يف مبادرته للحصول على  -
 املعارف واملعلومات .

 يف أي وقت ومن أي مكان . : فقد طورت ليسهل محلها يف كل مكان مما ميكن التعلمالتنقل -
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االتصالية: تتميز أجهزة اجلوال بعدد من تقنيات االتصال مثل: االتصال الالسلكي و  -
البلوتوث واألشعة حتت احلمراء واملكاملات اهلاتفية و الرسائل القصرية والرسائل متعددة 

يستثمرها املعلم يف الوسائط مما ميكنه من تبادل النقاشات واملعلومات مع أقرانه واليت ميكن أن 
 بيئة تفاعلية . إنشاء

النشاط التعليمي البين على املوقف: حيث يستمد املتعلم خرباته العملية والعلمية من خالل  -
 املمارسة اليومية .

تكامل احملتوى التعليمي: حيث تساعد بيئة التعلم النقال على دمج مصادر التعلم وتكاملها  -
 والتعلم بطريقة تنقله بني املوضوعات واألنشطة والتطبيقات . فيما بينها وتعينه على التفكري 

  

 : رابعاً: فوائد استخدام الجوال في التعليم
 .والوصول للمعلومات من أي مكانث رفع الواجبات و حتميل املقررات والبح إمكانية .1

(Donnelly,and other ,2010) 
واجدهم وذلك من خالل شبكة بث احملاضرات واملناقشات مباشرة إىل الطالب مهما كان ت .2

كما متكنهم من التفاعل فيما بينهم أو مع معلمهم متكن املعلمون من استعراض   اإلنرتنت
 .هلمواجبات طالهبم وباملقابل تلقي الطالب نتائج تقومي املعلمني 

متكن الطالب خاصة اجلامعيني الذي يسكنون بعيداً عن مكان درستهم من تلقي اإلعالنات  .3
 .املستعجلةت اإلدارية أو القرارا

سهم أإىل الدروس التقليدية مما  األنشطةيساعد استخدام التعليم النقال يف إضفاء املزيد من  .4
  ( 160-158ص  2016يف تعزيز جذب الطالب لبيئة التعلم . )عبدالعظيم 

 
 وكيفية التعامل معها: خمساً: معوقات استخدام الجوال في التعليم

عامة والطالب خاصة كجزء من حياهتم االجتماعية وأسلوب  متع الكثري من الناستيس
حياهتم عامة باالستخدام املتكرر ألجهزة اجلوال والتطبيقات والرسائل الفورية واملنتديات وشبكات 
التواصل االجتماعي توتيرت والفيسبوك وغريها ولكن القليل منهم نسبيًا قد يفكر يف توظيف هذه 

 (  15، ص  2016)عجينة : ستهم . التكنولوجيا من أجل دعم درا
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ما احتلته هذه اجلوالت من حضور يف حيات الناس وكيف ويرى الباحث أن ما ذكره عجينة يعود إىل 
تنافست الشركات واملؤسسات املهتمة يف برجمة تطبيقات اجلوال يف تلبية حاجة الناس وتسهيل حياهتم 

 التعليم . وهذ حفز املؤسسات التعليمية يف استثمار اجلوال يف
( إىل ذكر معوقات استخدام  2006وسامل )(  168-167ص  2016عبدالعظيم ) تطرقوقد 

 :أمجاال اجلوال يف التعليم منها

 الدراسية . القاعة أي يديةلالتق ملالتع بيئات يف اجلوالة ةهز األج حتدثه الذي التشتت .1

 .فةلاملخت يميةلالتع واملواد ملالتع ألمناط واملناسبلألجهزة  الفعال التصميم .2
 .الدرس قاعة يف الفعال لالستخدام التطبيقية دهلشواا ندرة .3
 .يميةلالتع البيئة يف اجلوالة األجهزة توظيف إبداعات نشر يف القصور .4

 . والعشرين احلادي القرن يف منيلاملتع احتياجات يالئم فيما اجلوالة تقنياتلل لالفعا التصميم .5
 .الرتبوي اجملال يف اعواإلبد للتجديد منيلاملع تقبلعدم  .6

عدة  ويقرتح أثرهامن أنه من املمكن تفاديها أو تقليل  ويرى الباحثمع وجود هذه املعوقات وغريها 
 طرق منها:
وجود لتأكد من عدم جهزة حتت اشراف املعلم حبيث مير على الطالب األاستخدام  -1

 شواغل تلهيهم عن الرتكيز يف الدرس احملدد.
ملؤسسات التعليمية املتخصصة حبيث يقوم املعلم باختيار االستفادة من منتجات ا -2

كد تم جتربته لتأومن   يية للطالب، عمر املرحلة المية و يعلتلمادة اللاحملتوى املناسب 
 من مناسبته لطالبه و فاعليته التعليمية ،   يتم حث الطالب على االستفادة منه.

اجلديدة املستخدمة يف التعليم عقد دورات للمعلمني من وقت آلخر لعرض التقنيات  -3
 وتدريبهم على استخدامها.اجلوال 

لزيارة  الرتبوي اجملال يف واإلبداع لتجديدحث املعلمني ممن لديهم مشكلة يف تقبل ا -4
 املعلمني التميزين يف هذا اجلانب.

 ، واملراجع اإلثرائية.من خالل الواجبات  يميةلالتع البيئة يف اجلوالة األجهزة توظيف -5

 قاعة يفللجوال وتطبيقاته  الفعال لالستخدام التطبيقية دهلشوااحالياً العديد من  يوجد -6

 يف خمتلف اجملاالت ومن ذلك الباركود املوجود يف الكتب املدرسية . الدرس
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 نماذج من التطبيقات الجوال المتعلقة بتعليم القرآن ومميزاتها :
مصممة برجميات وهي يم القرآن الكرمي الوسائل املساعدة يف تعلتعترب تطبيقات اجلوال أحد 
رتنت لتحميلها على هذه تتطلب شبكة اناحملمولة يدويًا واليت لتعمل على األجهزة النقالة الذكية 

وسيتطرق الباحث يف هذا املبحث لعرض مناذج من التطبيقات اجلوال املرتبطة بتعليم القرآن األجهزة، 
  .تعليق عليهاومميزاهتا ومن   يتم ال

 
 واًل: نماذج من التطبيقات الجوال المتعلقة بتعليم القرآن :أ

 تطبيق عدنان معلم القرآن :النموذج األول
وكذلك تعليم  النبأتفاعلي لألطفال لتعلم وحفظ القرآن جلزء جماين طبيق أبرز مميزات التطبيق : ت
 3لفئات العمرية من تطبيق موجه ل، الدعاء وحديث لألذكار اليومية 12من األحرف اهلجائية وأكثر 

من حيث إثارة فضول الطفل يف حب تعلم  تكمن يف فكرة التطبيق عاإلبدا  .سنة 12سنوات حىت 
ممتع صوت طفويل بالقرآن وحفظه من خالل تنوع اخللفيات وتكرار اآليات بصوت الشيخ املنشاوي و 

 ومشوق.

  .وأبل دأند رويوجوده :متوفر يف متجري 
 

 عليم جتويد القرآنت النموذج الثاين: تطبيق
و  تدريبات متنوعة لقياس مدى فهم الدارسو  يتميز بالشرح الواضح مع األمثلة : التطبيق مميزات أبرز

 أحكام الالم الساكنة، و أحكام امليم الساكنة،و ، أحكام النون الساكنة والتنوين:على توي الربنامجحي

الوقف واالبتداء وعالمات الوقف والضبط و  يقالتفخيم والرتق، و فاهتا خمارج احلروف وصو  ، أحكام املد
 .باملصحف الشريف

 .آندريتوفره : متجر 
 

 : تطبيق املعلم النموذج الثالث
التطبيق : التطبيق قائم على تقنيات التعرف الذكي على صوت القارن بدون معلم حيث  مميزات أبرز
الكرمي ن آللقر  تالوة املستخدملى بالتعرف ع الربنامجن ويقوم آللقر  ة القارنمساع تالو  هميكنأنه 
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ومتيز اخلطأ باأللوان حسب نوع اخلطأ  التالوةوتصحيح  %80بنسبة تتجاوز والتعرف على اخلطأ 
 وحسب احلكم التجويدي .

 توفره: متجر جوجل ومتجر أبل .
 

 املصحف املعلم القرآن كامالً . : تطبيقالنموذج الرابع
حيتوي على القرآن الكرمي كاماًل بصوت الكثري من القراء  هو تطبيق جماين :التطبيق مميزات أبرز

يساعد هذا التطبيق على تعلم قراءه  بالشكل الصحيحالكرمي ن آالقر  لقراءةتعليمهم  املعروفني يف
 .بكل سهوله القرآنعلى تعلم خاصة  الطفلما يساعد كوحفظه بالشكل الصحيح،   الكرمي نآالقر 

كما  التكرار للتعليموب الكرمي تالوة صحيحةن آالقر  وتالوة لقراءةاالستماع  إمكانيةيوفر التطبيق 
حيتوي على عدد   تالوة الشيخ والرتديد خلف القارن كماع ا مس أثناء السورة املستخدم قراءهستطيع ي

بشرط حتميلها  إنرتنتألي سورة بدون  إمكانية االستماع ويوفر كذلك كبري من القراء املعروفني
 .مسبقا

 ر جوجل ومتجر أبلتوفره: متج
 

 حمفظ الوحيني  : تطبيقالنموذج اخلامس
حمفظ الوحيني يتيح إمكانية حفظ القرآن الكرمي بالقراءات بالرسم تطبيق  :التطبيق مميزات أبرز

اختيار وقراءة النص ومساعه  املطلوب من املستخدم هو العثماين والسنة النبوية واملتون بطريقة سهلة.
بعد االنتهاء من التسجيل يقوم  أثناء التسجيل ، يف حني خيتفي النص هبصوتمن القارن   تسجيله 

، كما بالصواباملستخدم طابقه يلكي  الصوت املسجلالتطبيق بعرض النص مرة أخرى وتشغيل 
كما ميكن .متابعة نسبة احلفظ يف كل سورة أو كتاب حديث ومساع التسجيل يف أي وقت ميكن 

عات التدريس وذلك بعرضه على الشاشات اخلارجية بكامل مساحتها استخدام حمفظ الوحيني يف قا
قارئًا  15رواية و  16يدعم التطبيق القرآن الكرمي بـ ، وظهور اآليات مبلء الشاشة عند تالوهتا

 . إىل مصحف التجويد امللون ضافةباإل
 توفره: يف متجر أبل
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 مصحف التجويد امللون مع التفسري : تطبيقالنموذج السادس
 ملصحف متاماً  باإلنرتنت مطابق اتصال بدون كامالً  الكرمي يوفر التطبيق القرآن: التطبيق مميزات برزأ

الكرمي  القرآن ختم امليسر ودعاء الكلمات والتفسري إىل معاين ضافة، باإلالورقي امللون التجويد
 وضع إمكانية و كذلكالقرآن  قراءة فضل عن النبوية القرآن الكرمي أو األحاديث يف البحث وإمكانية
 الربنامج حيافظ، األرباع و األحزاب و األجزاء السور فهرس فهرس، هبا والتحكم متعددة عالمات

 الربنامج إغالق حال ويف، طويلة لفرتة بالقراءة االستمرار إذا أراد املستخدم مضاءة الشاشة وضع على
عندها ، كما يوفر  اإلغالق مت اليت الصفحة إىل تلقائياً  سيذهب أخرى مرة فتحه و معينة صفحة عند

 . األفقي بالوضعني القراءة التطبيق إمكانية
 . آندريتوفره: متجر 

 
 ج السابع: تطبيق القرآن آندرويد النموذ 

القراءة من خالل صور واضحة مع إمكانية االستماع إىل أكثر من التطبيق : يوفر التطبيق مميزات أبرز
إشارة مرجعية للعودة للقراءة مرة  إضافة مكانية البحث وإمكانية تالوة، كما يتميز التطبيق ب 15

إىل دعم الوضع الليلي وإمكانية تكرار مساع تالوة عدد من اآليات   ضافةأخرى من نفس املكان باإل
 .التطبيق أيضا ترمجة آليات القرآن الكرمي باللغة اإلجنليزية كما يوفر

 .آندرويدمتوفر ألجهزة :  توفره

 
 iQuran Lite الثامن: تطبيق قرآن اليت النموذج 

قراءة القرآن الكرمي من خالل واجهة مرحية للعني ووجود ترمجة التطبيق : يوفر التطبيق مميزات أبرز
كما ميكن للمستفيد مساع   لآليات باللغة اإلجنليزية، مع إمكانية التنقل بسهولة بني السور واآليات

ن حجم التطبيق بسيط مما ال يتطلب مساحة  روفني ، كما أعدد من القراء املع آيات القرآن بصوت
  .كبرية عند حتميله 

 و أبل  آندرويدمتوفر ألجهزة توفره : 
 

 MP3 Quran النموذج التاسع: تطبيق قرآن إم يب ثري  



 

46 
 

ميكن  قارن و 100لسماع القران الكرمي ألكثر من تالوات صوتيه  : يوفر التطبيقالتطبيق مميزات أبرز
مع إمكانية حتميل سور القرآن الكرمي على اهلاتف لسماعها عند عدم  سهلة ويسرية طريقةه باستخدام

 .توفر إنرتنت

 و أبل  دأند رويمتوفر ألجهزة توفره : 
 

 مصحف املدينة النموذج العاشر: تطبيق

للنسخة  طبعة املدينة املنورة نسخة مطابقةب: يوفر التطبيق قراءة القرآن الكرمي التطبيق مميزات أبرز
باإلنرتنت مع إمكانية وضع عالمة للعودة للقراءة من نفس املكان  لالتصالدون احلاجة و  الورقية متاماً 

إىل وجود فهرس للسور وفهرس لألجزاء مع خيار لالنتقال إىل سورة أو جزأ حمدد ويتيح  ضافةباإل
 .التطبيق أيضا قراءة القرآن الكرمي يف الوضع األفقي أو الرأسي للشاشة

  آندرويدمتوفر ألجهزة توفره : 
 

 آيات   النموذج احلادي عشر: تطبيق

: يعرض التطبيق صور واضحة من املصحف املطبوع من نسخة املدينة املنورة التطبيق مميزات أبرز
لقواعد التجويد ونسخة من املصحف بقراءة ورش عن نافع كما  ونسخة املصحف اجملود امللونة وفقاً 

ن الكرمي من قبل العديد من مشاهري القراء ويتيح التطبيق البحث يف آيات القرآن يوفر تالوات القرآ
سري القرآن الكرمي من ستة تفاسري خمتلفة منها تفسري السعدي فعلى ت االطالعإىل  ضافةباإل الكرمي 

ة لغ 20وتفسري الطربي وتفسري ابن كثري، كما يوفر التطبيق ترمجة ملعاين القرآن الكرمي بأكثر من 
 .الكرمي وتتوفر واجهة التطبيق باللغة العربية واإلجنليزية القرآنإىل ترمجة صوتية ملعاين  ضافةباإل

 . أبل و آندرويد ألجهزة متوفر:  توفره
 

  لقرآن المعلم لألطفالا النموذج الثاين عشر: تطبيق

يم بطريقة سهلة من القرآن الكرمن جزء النبأ طفال سور األلتعليم  تطبيق: التطبيق مميزات أبرز
وعدة ألعاب  أناشيد إسالمية لألطفاللى إباالضافة  وبواجهات رسومية تناسب األطفال وممتعة
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مصورة عن األنبياء عليهم السالم، التطبيق موجه  الذهنية كما تقدم قصصاً  لتنمية وتنشيط قدراهتم
 للفئة العمرية من ثالث إىل عشر سنوات  .

 أبل. و آندرويد ألجهزة متوفر :توفره

 
 جزء عم  – احملفظ لألطفال: عشر الثالث النموذج

 الكرمي عن طريق املصحف املعلم يظهر التطبيقالقرآن  لتحفيظ األطفال تطبيق: التطبيق مميزات أبرز
القراءة  السور منفصلة ليسهل على الطفل الرتكيز ويتفاعل التطبيق مع الطفل من خالل خاصية تتبع

السور اليت  ،كما ميكن البدء من صفحة معينة ويقوم كذلك بتسجيل على املصحف بتحديد اآليات
 انتهى الطفل من حفظها ليسهل على والوالدين متابعة طفلهم .

 . آندرويد ألجهزة متوفر :توفره
 

  تطبيق حفظ القرآن الكرمي  :عشر الرابع النموذج
، والنسخة الكاملة  من اخلواص ًا لكن جبزء قليلتطبيق جمانيتوفر نسخة من ال: التطبيق مميزات أبرز

التطبيق خدمة حتفيظ القرآن الكرمي بطريقة سهلة ومبسطة  يتضمندوالر أمريكي ،  9.99منه بسعر 
للكبار والصغار ، حيث يقوم بعرض قائمة لآليات ووضع فواصل بينهم حىت تستطيع تكرار تالوة 

يعرض هبا مرحلة احلفظ اليت وصل ، ولكل مستخدم للتطبيق ملف خاص به باألمساء والصور و  اآلية
ة اع، وباستطور احملفوظة بطريقة مرتبة ومنظمةوالس اآلياتخلاص ، كما أنه يقوم بعرض اإليها يف ملفه 

 .الكرمي بصوت الشيخ مشاري العفاسياالستماع إىل تالوة القرآن  املستخدم
 Bigitecمن قبل  2013م ، مت تطوير التطبيق يف عاآن الكرمي مكتوبة باخلط العثمايننصوص القر 

Gmbh  والرتكية واإلسبانية واألملانية والفرنسية واإلجنليزية، والتطبيق متوفر باللغات العربية. 
 أبل ألجهزة متوفر: توفره

 
 : تطبيق طرق حفظ القرآن الكرميعشر اخلامس النموذج

كنك اختيار إحدامها بالطريقة : تطبيق جماين ، يتيح طريقتني حلفظ القرآن الكرمي ميالتطبيق مميزات أبرز
اليت تناسبك وجتدها أسهل لك يف احلفظ مع شرح لكل طريقة ، ويقسم لك عدد األشهر اليت سيتم 
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شهر ، كما يقوم التطبيق فعرض  15حفظ القرآن هبا حبيث تنتهي من حفظ القرآن كامال يف غضون 
يف حفظ القرآن ، كما أنه يوفر  فوائد حفظ القرآن الكرمي ، وبعض النصائح اليت ممكن أن تتبعها

بعض األسئلة واألجوبة حلل املشاكل اليت قد تواجهك أثناء احلفظ ، مت تطوير التطبيق من قبل شركة 
 . 2013آل عبد العزيز للربجميات يف عام 

  آندرويد ألجهزة متوفر:  توفره
 

 : تطبيق احفظ القرآن عشر السادس النموذج
قراءة القرآن الكرمي وحفظه بطريقة سهلة وسريعة ومناسبة جلميع الفئات سمح بي: التطبيق مميزات أبرز

يف احلفظ وذلك  هملعرفة مستوا هخدمة المتحان نفس للمستخدمالعمرية حىت األطفال ، كما أنه يوفر 
يف  هنفساملستخدم بوضع نوعان من االمتحانات تكون كتابية مع وضع اختيارات لالمتحان لتقيم 

. يتوفر التطبيق  واإلجنليزيةمطور من قبل عبد العزيز العشي ، ومتوفر باللغتني العربية  احلفظ ، التطبيق
 .  أمريكيدوالر  4.99يف متجر ابل بنسخة جمانية ، وأخرى كاملة بسعر 

  أبل ألجهزة متوفر: توفره
 

  بيق حتفيظ القرآن الكرمي تطالنموذج السابع عشر: 
بأصوات أشهر  اآلياتيسمح حبفظ القرآن الكرمي ، وذلك بسماع : تطبيق جماين التطبيق مميزات أبرز

حىت  املستخدم حبسب اختيار من مرتني إىل عشر مرات وذلك اآلياتاملقرئني للقرآن الكرمي ، وتكرار 
 . 2014مت تطوير التطبيق من قبل شركة سيمربو يف عام ،تضمن حفظها 

 . اآلن رويدمتوفر على مجيع أجهزة توفره : 
 

 ق اسرع طرق حلفظ القرآن الكرمي : تطبيعشر الثامن ذجالنمو 
الكرمي للكبار والصغار ، ويقدم  : تطبيق جماين ، يقدم خدمة حتفيظ القرآنالتطبيق مميزات أبرز

،  اآلياتنصيحة لطرق حفظ القرآن الكرمي دون احلاجة إىل معلم دون أن تنسى  مائةللمستخدم 
 هلة ومبسطة يف أقل من سنة . حفظ القرآن بطريقة س املستخدم ويعلم

 .  اآلن رويديتوفر على أجهزة توفره :
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   لألطفال: تطبيق حتفيظ القرآن الكرمي عشر التاسع النموذج

مطور من قبل الشيخ خليفة الطنيجي ، يقدم التطبيق  لألطفال: تطبيق جماين التطبيق مميزات أبرز
مع  اآليةبسطة ، حيث يستمع الطفل إىل بطريقة سهلة وم لألطفالخدمة حتفيظ القرآن الكرمي 

لثالث مرات حىت يتمكن الطفل من حفظها ، ويتوقف صوت القارن ليتمكن  اآليةجتويدها وتكرر 
 .بصوته ومن   يكررها إىل أن ينتهي متاما من حفظها  اآليةالطفل من إعادة 

 .  اآلن رويدعلى أجهزة  توفره:
 

 آن الكرمي يف القر  احبث: تطبيق العشرون النموذج
: تطبيق جماين ، يسمح للمستخدم بالبحث يف القرآن الكرمي ألكثر من كلمة يف التطبيق مميزات أبرز
قارن مع إمكانية التكرار لتسهيل احلفظ ، وأضاف  مخسة وعشرين، ومساع القرآن ألكثر من  اآلية

 املوقع يف إصداره اجلديد خيار للحفظ بالقراءة . 
 .2014بل شركة هالل كركويت يف عام مت تطوير التطبيق من ق

 .  اآلن رويد و أجهزة iOSأجهزة  توفره : على
 

 :لألطفال الكرمي القران تعليم تطبيق: الثاين والعشرون النموذج
 إنرتنت بدون وصورة وميكن استخدامه صوت الكرمي القرآن التطبيق على حيتوي: التطبيق مميزات أبرز

اآليات  تكرار مع الكرمي القرآن املعيقلي وحبفظ بصوت الشيخ ماهر الكرمي القران كما يتميز بتعليم
 التطبيق موجه لألطفال .

 . اآلن رويد أجهزة على: توفره
 

 لألطفال احملفظ تطبيق :الثالث والعشرون النموذج
 السور بعرض يتميز املعلم املصحف طريق عن القرآن األطفال لتحفيظ تطبيق: التطبيق مميزات أبرز

بعة امت وإمكانية معينة صفحة من البدء للمستخدم ، ميكن اآليات بتحديد القرآءة و تتبع منفصلة
 . حفظها من انتهى اليت السور حفظ الطفل وتسجيل
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 . اآلن رويد أجهزة على: توفره
 

 يف القرآن الكرمي  احبث: تطبيق الرابع والعشرون النموذج
، ورش رواية التجويد األساسية برواية حفص و  مجيع قواعديتضمن : التطبيق التطبيق مميزات أبرز

مت  من خالل عرض موضوعات التجويد بصورة سهلة ومشوقة حيث النظرييهتم التطبيق باجلانب 
،كما يوفر التطبيق جانب  التجويد اتموضوع مجيع تغطيل اً درس تسعة وعشرينتقسيم التطبيق إىل 

 عملية.ال ةمارسامل
 . اآلن رويد أجهزة على: توفره 

 
 ببساطة الكرمي القرآن تعلم تطبيق: اخلامس والعشرون النموذج

 من خالل ميزة عرب التالوة بسهولة لألطفال القرآن حتفيظ من جماين ميّكن تطبيق: التطبيق مميزات أبرز
 .التطبيق  عرب كتابة السورة قراءة )التكرار ( مع

 نفس يف كتابة السورة نص قراءة مع عايل بصوت واإلعادة الكرمي القرآن كما يتوفر فيه إمكانية مساع
 (. السور قصار)  عمّ  جزء األخري اجلزء سور التطبيق الوقت يتضمن

 . اآلن رويد أجهزة على: توفره
 

  الصغري احلافظ تطبيق :السادس والعشرون النموذج
 لسه بأسلوب الكرمي القرآن حفظ على األطفال هو تطبيق جماين يساعد: التطبيق مميزات أبرز

 آية كل عرض أو كاملة السور عرض إمكانية مثل امليزات من العديد على التطبيق وحيتوي ، وبسيط
 الصوت تسجيل ميزة التطبيق يوفر كما ومتقن صحيح بشكل اآليات حفظ عملية لتسهيل لوحدها

 حفظه ومدى تالوته صحة من ليتأكد الكرمي القران يتلو وهو صوته تسجيل الطفل يستطيع حىت
 حفظهم مدى اختبار من األطفال ليمكن احلفظ اختبار التطبيق يوفر ذلك إىل ضافة، باإل رللسو 

 . اإلنرتنت استخدام إىل احلاجة عم ، ميكن استخدامه بدون جزء وسور آليات
 . اآلن رويد أجهزة على: توفره
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 تسميع: تطبيق السابع والعشرون النموذج
 عن طريق الكرمي القرآن آليات حفظه اختبار من ن املستفيدجماين ميكّ  هو تطبيق: التطبيق مميزات أبرز

 التالية الكلمة نسيت حال يف ومساعدته لتسميع املستخدم باالستماع النظام حيث يقوم التسميع،
مثالً  موقعها غري يف آية تتلو كأن اخلطأ يف وقوعه عنداملستخدم  يصوب أنه كما السكوت أطلت أو

 على التعرف تقنية يعتمد على استخدامو  للتقنية اقرأ شركة تاجإنتطبيق من ال وتزيد كلمة أو تنقصها ،
 .نفس الشركة اليت طورت تطبيق املعلم السابق ذكره– الصوت

 . اآلن رويد أجهزة على: توفره
 

 الكرمي القرآن أساسيات تعلم: الثامن والعشرون النموذج
تالوة ،  نطق قواعد على حيتوي القاعدة تطبيق جماين يستخدم أسلوب نوراين: التطبيق مميزات أبرز

يتميز بالتفاعل مع لقراءة حروف القرآن الكرمي،  الصحيح والنطق الذايت من التعلم لألطفال ميكن
 ،سهولة خطوة اجلودة، يعتمد على التعليم خطوة عالية صوتية التطبيق من خالل اللمس تأثريات

 .إلكرتوين التنقل توفر النطق
 . اآلن رويد أجهزة على: توفره

 
 العظيم  القرآن تطبيق :التاسع والعشرون النموذج

ويتضمن  ( فرنسي – إجنليزي – عريب)  تطبيق جماين يتوفر بعدة لغات وهي: التطبيق مميزات أبرز
وذلك  لإلنرتنت كما يوفر إمكانية التحفيظ احلاجه بدون مشاهري، قراء سبع بصوت اآليات تالوة

 آيات ، كما ميكن املستفيد من مشاركة االختيار حسب آية آية النطاق دبرتدي القرآن حفظ بتسهيل
 عرب مجيل تفاعلي بشكل القرآنية والفوائد بدونه أو بالتشكيل اإلمالئي أو العثماين بالرسم املصحف

 .االجتماعي التواصل وسائل
 من ميكن ن،القرآ لـآيات دقيق صريف حملل على مبين وسريع متقدم نصي حبث يوفر التطبيق حمرك

 هلا فاصلة إضافةو  آية حىت أو صفحة حتديد كما ميكن  .ةمعدود ثوان يف آية ألي الوصول خالله
 مجيع على استعراضها من للتمكن iCloud عرب تزامنها وإمكانية الحًقا إليها السريع للوصول
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 عدد أو ختمة متابعة على تساعدك سهلة تفاعلية مبتكرة يتميز التطبيق بوجود طريقة اكم  ،أجهزتك
 القرآن . قراءة على املداومة القارن وحتفز يومي بشكل اخلتمة بقراءة وتذكريك اخلتمات من

 . اآلندرويد و األبل أجهزة على: توفره
 

 القرآن تطبيق حمفظ: الثالثون النموذج
 مع جداً  وواضح مبسط بشكل اآليات متوفر باللغة العربية يعرض جماين تطبيق: التطبيق مميزات أبرز

العني ، كما  إجهاد لعدم املسائية أو الصباحية للقراءة منط وجود وأيضاً  اخلط تصغري أو تكبري إمكانية
،   اآليات بني فواصل وأخذ اآليات تكرار وإمكانية نقي بصوت لآليات ميكن املستفيد من االستماع

 القرآن أجزاء بني السريع نقلالصوتية الت القراءة سرعة يف التام التحكم كما يتميز أيضًا بالقدرة على
 رائع . بشكل وسورة جزء لكل احلفظ نسبة وعرض اجلانبية القائمة طريق عن الكرمي

 ملفه له مستخدم وكل التطبيق نفس على مستخدم من أكثر إضافة كما يتميز التطبيق ب مكانية
 اآليات عدد معرفة مستخدم وكذلك إمكانية لكل احلفظ مبراحل واالحتفاظ اعتبارية به بصورة اخلاص

 . بياين بشكل اإلحصائيات هذه وعرض حدة على مستخدم لكل حفظها مت اليت والسور واألجزاء
 . اآلن رويد أجهزة على: توفره

 
 تطبيق رتل : الواحد والثالثون النموذج

 مقراءهت تسجيل من املسلمني لتمكني خمصصة اجتماعية شبكة تطبيق جماين ميثل: التطبيق مميزات أبرز
 للقرآن تالوته تسجيل ميكن املستفيد من  مكان أو بزمان التقيد بدون التجويد تعلم و الكرمي للقرآن
إىل  إشعارالرد مع  تالوتك ويصله لتصحيح جمازين قراء من الصوتية التعليقات من االستفادة و الكرمي

يس من شيخ حسابك ، كما ميكن للمستفيد احلصول على أكثر من تقييم من اكثر من شيخ ول
دول العامل، كما  شىت من لتالوات القرآن الكرمي لقراء ويتميز التطبيق كذلك باالستماع،واحد فقط 

 يوفر إمكانية متابعة القراء .
 . اآلن رويد أجهزة على: توفره

 
  تطبيق املصحف املعلم  :االثنان والثالثون النموذج
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تالوة القرآن وحفظه وجتويده ، بطريقة سهلة  طفالاأل: تطبيق جماين خاص لتعليم التطبيق مميزات أبرز
اوي وعلي ومبسطة وممتعة ، ميكن للطفل مساع تالوة القرآن الكرمي بصوت املقرئني حممد املنش

يعمل على تعليم الطفل خمارج احلروف والقواعد األساسية للتجويد ،  كما، احلذيفي وحممد احلصري 
طفل من كتابة بعض التمارين اليت توجد بالتطبيق لتقييم ويعرض أمثلة على التشكيل ، ويستطيع ال

ويدعم  2013من قبل شركة املستقبل الرقمي يف عام التطبيق  مت تطوير الكرمي حفظه وتعلمه للقرآن
 . واإلجنليزيةاللغة العربية 

 . ديبو يفون واأليباد واألأجهزة األو  اآلن رويدتوفره: على أجهزة 
 

 ن الكرميآالتجويد امليسر للقر تطبيق  :الثالث والثالثون النموذج
يعد كوسيلة  التطبيق ، اءموجه لألطفال و الكبار على حد سو جماين : تطبيق التطبيق مميزات أبرز

ألوان جذابة صمم التطبيق ب، ميسرة ملساعدة املستخدم لتعلم أحكام التجويد و التدرب عليها
لوصول ا مما يساعد املستخدم علىحكام و على شكل دائرتني تضم كل منهما جزء من األوتفاعلية 

 . التطبيق أحكام التجويد مبوبة حتت أقسام حيتوي السريع ألي حكم من األحكام
 توفره: على أجهزة اآلندرويد .

 
 تعليم جتويد القرآن الكرميتطبيق  :الرابع والثالثون النموذج

 مع التدريب للمستخدمنيالكرمي جتويد القرآن جماين يتضمن أحكام : تطبيق التطبيق مميزات أبرز
التطبيق شرحًا مفصاًل و مبسطًا جلميع أحكام يتضمن  سهولة كمابكل سهولة و  بطريقة ذاتية

على أمثلة صوتية متعددة مع كذلك توي التطبيق  لكل حكم كما حي التجويد مع أمثلة توضيحية
 .يقة ذاتية بطر  الرتكيز على اجلانب التطبيقي و العملي يف تعلم أحكام التجويد

 توفره: على أجهزة اآلندرويد .
 

 تعلم جتويد القرآن مع التدريبتطبيق  :اخلامس والثالثون النموذج
يات بالرتتيب، تو إىل مس تطبيق جماين حيتوي على قواعد وأحكام التجويد مقسمة: التطبيق مميزات أبرز

األول املستوى  مثالً  ،لكل مستوىتدريبات  إىل ضافةباإلو كل مستوى حيتوي على عدة دروس 
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أحكام النون وامليم املشددة و تدريب عملي على النون وامليم و اإلدغام بغنة و اإلدغام بغري يتضمن 
غنة و اإلقالب. أما يف املستوى الثاين فيحتوي على اإلظهار و اإلخفاء و القلقلة و التفخيم و 

 . الرتقيق مع تدريب عملي لكل حكم من هذه األحكام
 على أجهزة اآلندرويد .توفره: 

 
 حكام التجويدتطبيق أ :السادس والثالثون النموذج

إىل ذكر فضل سور  إضافةيضم مجيع أحكام وقواعد التجويد، تطبيق جماين : التطبيق مميزات أبرز
حيث حيتوي التطبيق على العديد من  وآيات القرآن الكرمي للحث على القراءة بالطريقة الصحيحة

واملد وخمارج احلروف و غريها من القواعد  واإلظهار واإلخفاء اإلدغامعد مثل امن القو  املواضيع املهمة
تعديل  أواملهمة حيث يعمل على احملتوى جمموعة خمتصة تعمل تدقيق احملتوى باستمرار من نقص 

يكون هذا التطبيق مرجع حيتوي  أنكافة أحكام التجويد والقراءة السليمة وذلك حرصا على   ضافةإل
مثل السماح  متعددةالقراءة و كما حيتوى التطبيق على ميزات  وأحكامى دروس تعلم التجويد عل

املفضلة ضمن قائمة خاصة وميكن  إىل وإضافتهاالتسجيل  وأيضاً  األصدقاءمبشاركة املواضيع مع 
 واملواضيع املختلفة من خالل استخدام ميزة البحث داخل التطبيق. األحكامالبحث بكل سهوله عن 

 توفره: على أجهزة اآلندرويد .
 

 قراءة و صوت و تفسري، القرآن الكرمي:  والثالثون السابع النموذج
ي مكان دون احلاجة اىل الكرمي من أن آتالوة القر  لمستخدميتيح لتطبيق جماين أبرز مميزات التطبيق: 

املعروفني القراء من  خلمسة وعشرين قارنتالوة مرتلة لكبار إمكانية مساع ، مع باإلنرتنت االتصال 
نص عايل اجلودة للمصحف العثماين مطابق متاماً ، يتميز التطبيق القرآن الكرميجلميع سور و 

 وبوجود عدة تفاسري لآليات للمصحف الورقي وخبط واضح و لون خلفية الصفحات مريح للعني
خاصة للقراءة و الكتابة تغيري لون اخللفية  حيث ميكن للمستخدم القراءة الليلةالكرمي وتوفر ن آالقر 

عن القراءة لكي  عندها املستخدم ية توقفآخر صفحة و آميكن وضع عالمة عند وكذلك  ثناء الليلأ
التطبيق عند صفحة معينة، سيذهب  إغالقعند و  كملها يف وقت الحقيحتفظ مكان القراءة و 

 .دالتطبيق من جدييفتح ستأنف القراءة عندما يليها لكي إتلقائيا  املستخدمب
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 . اآلندرويد أجهزة على: توفره
 

 ن الكرمي بالتفسريآالقر  والثالثون: الثامن النموذج
ب مكانية  التطبيقيتميز لقراءة واالستماع للتالوة، ا لمستخدميتيح لتطبيق جماين أبرز مميزات التطبيق: 

ه واحدة و االستمتاع حتميل القارن مر ة وكذلك إمكانية اجملود تالوةأو ال ةاملرتل التالوةبني  االختيار
وضع ، وأيضًا إمكانية البحث، إمكانية  االتصال بالشبكة أوبالتالوة دون احلاجة للتحميل جمددًا 

كما يوفر التطبيق   من القران الكرمي مع األخرين آياتمشاركة و  عالمات ملتابعة القراءة يف املصحف
اإلستماع للتالوة املتصلة أو  ذلك إمكانيةو ك التفسري آلية واحدة أو للصفحة الكاملة إمكانية اختيار

 الكرمي . القرآن املنفصلة لكل آية يف
 . اآلندرويد أجهزة على: توفره

 
 حمفظ القرآناألربعون:  النموذج

ر من القائمة ياختمن خالل اال حفظ القرآن الكرمي لمستخدميتيح لتطبيق جماين أبرز مميزات التطبيق: 
خيتار النهاية  يفصفحة التالوة ، و  يفظها ، وستظهر اآليات حفاملستخدم ريد ي اليتالسور 

حفظها حىت لآليات املختارة تكرار مستمر مما يتيح  ريد حفظهاي اليتبداية و هناية اآليات  املستخدم 
سيتطلب . بعد تثبيت الربنامج ، www.everyayah.com من موقع mp3ملفات الربنامج يستخدم  ،

خرى أللغات  التطبيقترمجة ، كما ميكن  تنزيل التالوات من قائمة "تنزيل القراءات"من املستخدم 
  .التطبيقمطور  معتواصل ال يتطلب هذاو 

 .اآلندرويد أجهزة على: توفره
 

 القرآن الكرمي التجويد الواحد واألربعون: النموذج
يوفر التطبيق ترمجة لعدة كن املستخدم من قراءة القرآن الكرمي تطبيق جماين ميأبرز مميزات التطبيق: 

كما يوفر والرتمجة اهلندية   البقاليةالرتمجة األردية والرتمجة املاليو، والرتمجة الرتكية، ترمجة  لغات منها
 واحدةمن قراءة صفحة كاملة على شاشة للمستخدم كن التطبيق بصوت عدة من القراء املشهورين مي

http://www.everyayah.com/
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 .باإلنرتنتالعمل دون اتصال كما ميكن من   من التمرير لعرض الصفحة بالكامل بدالً 
 .توفره: على أجهزة اآلندرويد

 
 تعلم أساسيات القرآن الكرميالثاين واألربعون:  النموذج

جماين ميكن املستخدم من تعلم احلروف العربية باستخدام خاصية  تعليميتطبيق أبرز مميزات التطبيق: 
، التطبيق تأثريات صوتية عالية اجلودةبأسلوب ممتع وحمبب لألطفال وهو التعلم باللعب وب اللمس و
لفهم كيفية قراءة القرآن الكرمي  والكبارألطفال يساعد التطبيق اأيضا باسم نوراين القاعدة معروف 

على طريقة يقوم التطبيق على ما يقرب من مجيع قواعد نطق تالوة، التطبيق حيتوي  بشكل صحيح
 .بأسلوب تفاعليتعلم خطوة خطوة والتعلم الذايت ال

 .توفره: على أجهزة اآلندرويد
 

 حتفيظ وحفظ القران الكرمي كامل للكبارالثالث واألربعون:  النموذج
كما يتضمن ، إنرتنتيتضمن املصحف املعلم بالتكرار يعمل بدون  تطبيق جماينأبرز مميزات التطبيق: 

متابعة احلفظ إىل إمكانية و  ضافةباإل بدون نت و ن للكبار برواية ورش بصوتآحفظ القر التطبيق 
 يوفر التطبيق عدد من القراء برواية حفص ورواية ورش . إنرتنتبالصوت للصغار بدون 

 .توفره: على أجهزة اآلندرويد
 

 ثانياً: التعليق على التطبيقات السابقة :
 الشكل: واليت تعرف بـأهنا الرقمية فحتتوي هذه التطبيقات يف الغالب على املصاح -1

 مسموعة أو مرئية القرآنية اآليات إلخراج املختصة الربامج بواسطة املعالا  الربجمي
 األجهزة أو املختلفة احلاسوبية التشغيل نظم عرب تعمل ، الواقع حتاكي رقمية بصيغ

 إلكرتوين ( ويسميها البعض مصحف13:ص  1433)الغامني :  . املتخصصة
 الوظيفية، الوحدات جمموعة وفق يعمل إلكرتوين برنامج عن عبارة: رف بأهنا وتع

 القرآنية الكلمات معاجلة يف ويستعمل. ومنظم متناسق بأسلوب بينها فيما العاملة
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 يف عليه جاءت ما وفق والسور اآليات مرتبة طلبها، عند مكتوبة وإظهارها وحروفها،
 15: ص  1430)دفرور :  العثماين املصحف

 العربية اللغة أن يلحظ الذكية اهلواتف يف الكرمي بالقرآن املتعلقة التطبيقات يف الناظر -2
 يفاملطورون  بدا فقد أخرى لغات وجود عدم يعين ال وهذا، السائدة هي واإلجنليزية

 من عدد ألكرب والوصول االنتشار يف رغبة أخرى لغات  ضافةب األخرية الفرتة
 ( . 386: 2013:  الغامني)  املستفيدين

مجيع التطبيقات السابقة تعتمد يف تعليمها أو حتفيظها للقرآن على طريقة التعليم  -3
الذايت بدون أن يكون هناك تفاعل مع املعلم عدا تطبيق املعلم والذي متيز باستخدام 

وتطبيق رتل الذي يهتم بتصحيح التالوة تقنية التعرف على الصوت لتحديد األخطاء 
 .بصورة جمتمعية

 اإلعالناتالتطبيقات مقدمة جمانًا إما بنسخة كاملة لكن يتخللها بعض  أغلب -4
املزعجة أو بنسخة جمانية ناقصة اخلدمات وللحصول على باقي اخلدمات يتطلب دفع 

 رسوم حمددة.

 اقتصرت تطبيقات األطفال يف الغالب على جزء النبأ فقط . -5

 عدد تنزيالهتا عن مائة ألف تنزيليظهر جليًا أن التطبيقات القرآنية يف الغالب يزيد  -6
 الكبري عليها . اإلقبالوبعضها جتاوز املليون حتميل مما يدل على 

يلحظ أن بعض املؤسسات املطورة للتطبيقات القرآنية ال تتبع أو يشرف عليها  -7
جهات معتربة مهتمة بالقرآن الكرمي لتأكد من سالمة هذه التطبيقات ، وقد حذرت 

فيظ القرآن الكرمي يف بيان هلا إىل وجود تطبيقات حمرفة أو حتتوي اهليئة العاملية لتح
 (. 1436على خمالفات شرعية وعقدية )اجلزيرة ، 

كثري من التطبيقات املذكورة ختدم األطفال بصورة خاصة بتصاميم جذابة تتناسب  -8
معهم وتوفر هلم بعض األدوات احملفزة و احملببة لألطفال مثل األلعاب املسلية 

 ص اجلميلة .والقص
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 صح" "اتلوها اإللكتروني المبحث السادس :البرنامج
، ين "اتلوها صح " من حيث )تعريفهيستعرض الباحث يف هذا املبحث على الربنامج اإللكرتو 

 ) التعليمية مميزاته ه ،دئفوا هأهداف واالستخدام ، التشغيل تعليماتوفكرته وخصائصه ، 

 
 

 اتلوها صح :برنامج هو  ماأواًل: 
على املعلمني  التالوةمشروع عاملي فريد من نوعه يهتم بتعليم تالوة القرآن الكرمي صوتيًا بعرض 

الكرمي جبدة وتديره  من إنتاج مجعية خريكم لتحفيظ القرآناملاهرين باستخدام أساليب التعليم احلديثة 
 .وتشرف عليه

 :البرنامج اإللكتروني "اتلوها صح"فكرة ثانياً: 
منصات  ومتوفر علىلتصحيح تالوة القرآن الكرمي يعمل على الويب مشروع عاملي 

(Android( ( يتضمن صفحات املصحف الشريف وتالوة تعليمية للقرآن الكرمي لعدة iOS( وا
 قراء .

يقدم املشروع خدمات تصحيح تالوة القرآن الكرمي لكافة شرائح اجملتمع وعلى نطاق العامل بطريقة 
لك من خالل تسجيل التالوة مباشرة ومن   وإرساهلا إىل املعلمني املتخصصني التعليم غري املتزامن وذ

والذين يقومون بتصحيح التالوة صوتيًا وتقييمها وحتديد مواطن اخلطأ يف املصحف وحتديد مستوى 
اليت  ةحكام التجويديالتجويد وتوجيه املستفيد حسب مستواه إىل مشاهدة فيديو إثرائي يشرح له األ

 : الربنامج منوذج تصحيح التالوة يف ، والشكل التايل يبني  لمهاحيتاج تع
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 : ثالثاً: األسباب التي أدت لوجود البرنامج اإللكتروني "اتلوها صح"
 احلاجة املاسة لتصحيح تالوة القرآن الكرمي على اهلواتف الذكية. -1
حيث تعتمد علم و املتعلم بني امل بطريقة تفاعليةالتطبيقات اليت تقدم تصحيح التالوة قلة  -2

 على التعليم الذايت.أغلبها 
التقليل من القيود واحلواجز الزمانية واملكانية والنفسية اليت متنع املستفيد من تعلم تالوة  -3

 .القرآن الكرمي
 املقابل املادي للتطبيقات اليت هتتم بتعليم القرآن الكرمي يف مكتبيت أبل و أندرويد . -4
 ت كثرية يف التطبيقات اجملانية حتتوي على خمالفات شرعية .وجود اعالنا -5
 بعض التطبيقات القرآنية املوجودة جمهولة املصدر أو صادرة عن جهات غري موثوقة . -6

 
 : البرنامج اإللكتروني "اتلوها صح"أهداف رابعاً: 

 ار التقنية.استثموذلك من خالل تسهيل تصحيح تالوة القرآن الكرمي يف أي وقت وأي مكان  -1
تيسري تعلم التالوة لفئات يندر فيها وجود معلمني للقرآن مثل بعض الدول اإلسالمية وكذلك 

 األقليات املسلمة. 
توفري اخلدمة على مستوى متنوع يشمل كافة شرائح اجملتمع بكافة أطيافهم ومراكزهم  -2

 االجتماعية.
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حيث ،تعليم كتاب هلل وليس لديهم الوقت للتفر   ن الكرمي ملن يرغبون يفآحتقيق اخلريية يف تعليم القر 
 جياد بيئة تطوعية تعاونية لتعليم القرآن الكرمي إيتيح التطبيق استقطاب معلمني متطوعني و 

 خامساً: المميزات التعليمية للبرنامج اإللكتروني "اتلوها صح "  : 
 التعليم التفاعلي:  -1

ر مع املعلم فيستطيع التعرف على أبرز األخطاء اليت لديه يتيح التطبيق للمستفيد التفاعل الغري مباش
 .من خالل استماعه للتوجيه الصويت للمعلم

كما يوجد ميزة أخرى تعزز التعليم التفاعلي من خالل النقر على اآلية أو تالوهتا فيتغري خلفيتها إىل 
تها ويساعده أيضًا على اللون األخضر مما حيفز املستخدم إىل التفاعل مع اآليات القرآنية ومتابع

 الرتكيز معها.
 : التعليم عن بعد غري املتزامن -2

للمعلم يف أي وقت ومن أي مكان شريطة وجود شبكة  وإرساهلاحيث يقوم املستفيد بتسجيل التالوة 
 إلرسال وتلقي التالوات و السماح لتلقي اإلشعارات .)انظر الرسم التوضيحي آللية عمل التطبيق(

 التحفيز : التعليم ب -3

من خالل العبارات الصوتية لليت يستعملها املعلم يف الرد على التالوات وعالمات النجوم املستخدمة 
 يف تقييم التالوات .

ميكن للمستفيد أن ينشا جمموعات تنافسية مع زمالئه أو لطالبه أو ألبنائه متكنه من مساع آخر 
 . الكرمي وغريها تالواهتم املتميزة و مدى تقدمهم يف تالوة القرآن

ميكن للمستفيدين أصحاب التالوات املتميزة أن تعرض تالوهتم يف لوحة الشرف للتالوات املتميزة يف 
 . موقع املشروع

 .فيد من القرآن الكرميإظهار نسبة ما قرأه املست

 التعليم الذايت: -4

دون احلاجة إلرسال ال شك أن تعلم القرآن مشافهة أفضل لكن ميكن للمستفيد أن يتعلم ذاتيًا ب
 .مالحظة إضافةالتالوة للمعلمني من خالل ميزة تكرار اآليات وخاصية 

الثاين متكن من أراد تعليم القرآن الكرمي  اإلصداريف  إضافتهاخاصية املعلم املفضل: وهي ميزة مت 
 .  اإلعداداتالتالوة له دون غريه من املعلمني ويتم تفعيلها من  إرساللطالبه من 
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 : هيو مستويات التجويد املعتمدة تعليم من خالل ال -5
املستوى األول للمبتدئني ونعتين فيه بصيانة الكلمة القرآنية من حيث التشكيل واملخرج الصحيح 

 ( : ) االعتناء بالتشكيل ،خمارج احلروف ،املد الطبيعيللحرف من خالل املوضوعات التالية
حكام التجويدية األساسية من خالل املوضوعات التالية : ) املستوى الثاين للمتوسطني ونعتين فيه باأل

أحكام النون الساكنة والتنوين ،أحكام امليم الساكنة ،أحكام النون وامليم املشددتني ،أحكام املدود 
 . (،أحكام الالم

املستوى الثالث للمتقدمني ونعتين فيه بالكماليات التجويدية من خالل املوضوعات التالية : ) 
 ( يم والرتقيق ،الوقف واالبتداء ،صفات احلروف ، اإلدغاماتالتفخ

 : مرتبط مبستواه يف التجويد كالتايلوهذا التقييم تقييم املستفيد )بالنجوم(  -6
 .( جنوم 5إذا كانت التالوة خالية من مالحظات اللحن اجللي و اخلفي ) -
 . (جنوم 4إذا كانت التالوة حتتوي على مالحظة أو مالحظتني  ) -
 .(جنوم 3ذا كانت التالوة  حتتوي على ثالث مالحظات )إ -
 .(جنمة 2إذا كانت التالوة حتتوي على أربع مالحظات ) -

 : املستفيد هو من حيدد أسلوب التعليم -7
دد املستفيد طريقة التعليم اليت يفضلها إما تقييم مبتدن أو تقييم متقدم: )ميكن للمستفيد حيث حي

يستخدم املعلم أو املعلمة مصطلحات جتويديه مع تلقني املستفيد التالوة  أن حيدد طريقة التعليم حبيث
 الصحيحة للمتقدم ، والتلقني فقط للمبتدن (

 :متكني املستخدم من احلصول على عضوية باملميزات التالية -8
  الدخول من خالل املوقع أو أجهزة اجلوال

 . إمكانية احلفظ السحايب للتالوات
  . تالوةزيادة مدة تسجيل ال

 .إنشاء جمموعات تنافسية
 نسبة ما قرأه املستفيد من الصفحاتإظهار 

 الدافعية حنو التعلم : إثارة -9
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وتكمن أمهية الدافعية يف كوهنا تثري املتعلم حنو التعلم وحتث على النشاط واالستمرارية حيث أن 
ية حنو التعلم تزيد من فاعلية احلاجة للتعلم موجودة عند اجلميع لكن ختتلف درجتها ، واثارة الدافع

 ( .41، ص 2008التعلم )عطية ، 
الدافعية للتعلم من خالل وجود خمتلف األنشطة من  إثارةوالربنامج اإللكرتوين اتلوها صح يساهم يف 

 مساع تالوة وتكرارها وتسجيلها وغريها من األنشطة . 
 

 :اإللكتروني "اتلوها صح "  سادساً: خصائص البرنامج 
 .طأ إلكرتونياً يف مصحف املستفيداكاة التعليم يف املساجد بتحديد مواطن اخلحم -1
 تقييم املستفيد جتويدياً . -2
 .متقدم( –حيدده املستفيد )مبتدن  طريقة رد املعلم تتناسب مع املستوى الذي -3
 فيديوهات تعليمية مسجلة يف املوقع. إضافة -4
  .تقييم املستفيدين للخدمة املقدمة هلم -5

 االستخدام. اإلخراج الفين اجلذاب وسهولة -6

ابتكار نظام ذكي ميكن املستفيد من إرسال التالوة وتلقيها دون احلاجة لتسجيل بياناته للحصول  -7
 على اخلدمة.

 ختطي احلدود الزمانية واملكانية.و تقدمي اخلدمة على مدار اليوم اإلبداع ب -8
 كرمي ملن لديه األهلية وال يستطيع التفر  لتعليم القرآن الكرمي.اجملتمع يف تعليم القرآن ال إشراك -9

اخلصوصية يف التعليم حيث يساهم يف إزالة احلاجز النفسي املانع للتعلم واملتمثل يف احلياء غري  -10
 احملمود.

 متكني املستفيدين من عرض تالوهتم للقرآن الكرمي على مقرئني جمازين. -11
 .معلوماتك تسجيل إىل احلاجة دون املتخصصني املعلمني إىل إرساهلا و ةالتالو  تسجيل سهولة -12
 .لآليات الصويت التنزيل يف التحكم إمكانية -13
 الرئيسية الصفحة أسفل يف اخلدمات شريط خالل من التطبيق خلدمات الوصول سهولة -14

 .للتطبيق
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 املصحف يف البحث خاصية وفري كما باألجزاء والثاين بالسور األول فهرسني يوفر التطبيق -15
 .الشريف

 التفاعل للمستخدم يتيح مما اآلية مستوى على العثماين باخلط القرآن نص مع التفاعل إمكانية -16
 .صفحاته عن بدال املصحف آيات مع

 إمكانية لك يتيح كما نطاق معني أو اآلية مستوى على التكرار إمكانية مع لآليات االستماع -17
 . اآليات نسخ
 . التطبيق إىل العودة عند إليها للرجوع آيل بشكل فتحها مت صفحة آخر حبفظ التطبيق يقوم -18
 . املرجعيات يف جتدها و الحقاً  إليها للرجوع فاصلة من اكثر وضع ميكنك -19
 .قراءهتا اجلاري اآلية على بالتظليل التطبيق يقوم اآليات تالوة أثناء -20

 الذي الوقت يف القرآن من اليومي بوردك بتذكريك ليقوم التنبيهات ميزة على التطبيق حيتوي -21
 ( أبل نسخة.)ختتاره

  التالوة وحفظها لنفس املعلم إرسال إعادة إمكانية -22
 . إعادةبوضع عبارة  أخرىمرة  إرساهلامتييز التالوات اليت حيتاج إىل املستفيد إلعادة  -23
 .عرض تالوهتا على معلمة قسم خاص للمعلمات ملن ترغب يف إنشاء -24
  . تقدمي اخلدمة بأربع لغات: العربية ، اإلجنليزية ،الفرنسية ،األردية -25
 . استعراض املصحف برواييت ورش وحفص عرضياً وطولياً  -26
 .مركز للتحميالت للتحكم مبلفات التطبيق -27
 ( التحكم بتكرار اآليات )تالوة معلم -28

 
 ثالث بوابات :يحتوي البرنامج على سابعاً: بوابات البرنامج: 

 : بوابة المستخدم:البوابة األولى-
تطبيق ذكي يتمكن املستفيد من خالله من القراءة يف مصحف إلكرتوين ومساع اآليات بصوت عدد  

من القراء املعتربين والتحكم بتكرارها على مستوى اآليات أو حتديد نطاق معني عدد مرات التكرار 
للمعلمني   استقبال  وإرساهلالم النطق الصحيح لآليات وتسجيل املقاطع صوتيًا مما ميكنه من تع

التالوات القرآنية املصححة من خالل خانة تالوايت كما ميكن للمستفيد البحث يف املصحف 
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( iOS( وا )Androidالشريف وكذلك التحكم بالتنزيالت الصوتية للسور، يعمل على منصات نظامي)
 والويب .

 :بوابة املعلم:  ةثانية البواب-
بتنبيه والرد عليها  املستفيدينركن من أركان التطبيق يتمكن املعلمني من خالله من استالم تالوات    

 وحتديد ذلك إلكرتونيًا على صفحة املصحفصوتيًا يف تالوته وتصحيحها املستفيد ملواطن اخلطأ 
وتقييم التالوة بناء على مستوى املستفيد و حيدد مستوى التجويد الذي يتالءم مع تالوته كما ميكن 

يعمل على  للمستفيد حييله لبعض الدروس املسجلة واملرفوعة يف املوقع، إثرائيللمعلم وضع رابط 
وجلود مشكالت أثرت على جودة اخلدمة وتوفر اهلواتف الذكية اليت تعمل  (iOS) ةا صمنالويب وعلى 

منصات آنذاك، مت الحقاً تصميم تطبيق على  (iOS)أكثر من منصة  (Android) منصات نظامعلى 
 .مما ساهم يف تسهيل عمل املعلم وتقدمي اخلدمة جبودة عالية  (Androidنظام)

 :بوابة املشرف:  ثةثالالبوابة ال-
من خالل صفحة على اإلنرتنت حممية بكلمة مرور يتمكن )املشرف( من إدارة كافة عمليات    

 ت فيه.العمليا التطبيق مبا يف ذلك إدارة املعلمني ومراقبة سري
 

https://drive.google.com/file/d/0B87CI8Hz97TQRURDbVJzMDdtakpCY3YyemNfdF9tMmNDSzU4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B87CI8Hz97TQWFBwNlhtbTMxbzNCV3d2a1RDWjZJeElPR3d3/view?usp=sharing
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 ثامناً: صور من البرنامج اإللكتروني "اتلوها صح":
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 :في تنمية مهارات تالوة القرآن الكريم استخدام البرنامج اإللكتروني اتلوها صح تاسعاً: طريقة
كما   دأند رويبتحميل الربنامج اإللكرتوين "اتلوها صح" من أحد منصيت أبل و  الطالبيقوم  -1

 تتوفر نسخة للويب .
 حساب يف الربنامج ليتمكن من االستفادة من مجيع خصائص. الطالبيفضل أن ينشأ  -2
، ، طريقة التعليمنوع الرواية ،مثل: اجلنس اإلعداداتبتحديد اخليارات املطلوبة من الطالب يقوم  -3
 .علم املفضل )يفضل أن حيدد معلمه(، صوت القارن، اللغةامل
 .حملها و من   يقوم بسماع اآلياتعلمها فياآليات اليت يود تالطالب حيدد  -4
والفصل بينها بفرتة زمنية ليتمكن من املقررة أو اليت يود التدرب عليها تكرار اآليات بالطالب  يقوم-5

 .ويفضل أن يكون هذا كتحضري للدرس اجلديد قبل موعد احللقةالتكرار خلف القارن 
غري وقت احللقة فيطلب من طالبه تسجيل ميكن للمعلم تسميع الواجب اجلديد لطالبه يف  -6

 .ويتمقطع ص
يقوم ه و من   لتقييم تالوته بنفس اإلرسالاملقطع ومن   مساعه قبل بتسجيل الطالب يقوم  -7

 .اإلرسال إلمتامم ويشرتط توفر نت ب رسال التالوة للمعلالطالب 
 .ونياً على املصحفكرت يقوم املعلم بسماع التالوة وتقييمها وحتديد أماكن اخلطأ إل -8
 .لطالبليسجل املعلم الرد صوتياً ويعيد امللف  -9

 يف خانة تالويت ويستمع لرد املعلم .لطالب ليصل الرد  -10
وهذا يعين عدم متكن الطالب التسجيل إن كان تقييمه أقل من جنمتني  ب عادةالطالب يقوم  -11

التدرب بسماع التالوة وتكرارها عدة  من مهارات تفادي احلن اجللي ويتطلب من الطالب مزيد من
 .مرات
 أن الطالب أتقن وتعين) جنمات بتسجيل مقطع آخر إن كان تقييمه مخسلطالب ايقوم  -12

)وتعين أن الطالب مل يتقن بعد مهارة أحكام جنمات أو ثالث  أو أربع جنمات( مهارات التالوة
 . التجويد و الرتتيل(

رد مساع والتعرف على موطن خطأه من خالل إليها  والعودةه االحتفاظ بتالوتلطالب لميكن  -13
 املعلم أكثر من مرة .

 مشاهدة دروس يف التجويد من خالل فيديوهات موجودة يف املوقع .طالب للميكن  -14
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وهذا حيفزه وحيفز أقرانه لتنمية مهارات التالوة مشاركة تالوته مع أقرانه ومن حيب طالب للميكن  -15
 .  رتتيلوالعناية بال

 
 

 المستهدفة: عاشرًا: الشريحة
نساء  –اجملتمع )رجال  فئات عمجي همن يستفيد نأ يستطيعالربنامج اإللكرتوين "اتلوها صح" 

ومن أي مكان يف العامل ،كما ميكن للمعلمني أن يتواصلوا مع طالهبم من خالل الربنامج  أطفال( –
وهي ميزة غري متوفرة يف التطبيقات القرآنية صة بتصحيح تالوهتم وتقييمها خارج وقت احللقة أو احل

 .األخرى
 

 البرنامج اإللكتروني "اتلوها صح":التعليم الذاتي في الحادية عشر:
تعترب عملية التعلم و التعليم عملية مستمرة ومن االسـرتاتيجيات الـيت تتصـدر أسـاليب الـتعلم و التعلـيم 

يث يعترب وسيلة من وسائل التعلم اليت تلزم املتعلم طول يف العصر احلديث اسرتاتيجية التعلم الذايت، ح
حياته وتتميز الوسائل التعليمية التقنية بأهنا تعزز هذا النوع مـن الـتعلم وتعتـرب مـن أدوات اجلـذب وتزيـد 

ات مــن دافعيــة املــتعلم حنــو اســتمرار الــتعلم ، ويعــرف التعلــيم الــذايت بأنــه "عبــارة عــن جمموعــة مــن العمليــ
يقوم فيه التالميـذ مبعايشـة املواقـف التعليميـة املتنوعـة  الذيواألسلوب على حتسني التعليم، اليت تساعد 

واكتســـاب املعلومـــات واملهـــارات واالجتاهـــات نتيجـــة لـــربامج تعليميـــة موجهـــة مـــن قبـــل املعلمـــني داخـــل 
علم النفس أسوار اجلامعة وخارجها " ، لقد حاول الباحثون واملهتمون بالتعليم االستفادة من نظريات 

اليت تؤكد أن لكل فرد كيانه اخلاص الذي جيب أن يتعلم على أساسه ويف هذا االطار اقـرتح كـازروجرز 
منــط تيســري الــتعلم الــذي يركــز علــى بنــاء القــدرة علــى التطــور الــذايت للفــرد وزيــادة الــوعي الــذايت والفهــم 

 (. 13-12، ص 2013االستقاليل ومفهوم الذات )عامر واملصري ، 
التعليم الذايت املربمج منطًا من أمناط التعلم الذايت حيث يقوم املتعلم بنفسه باكتساب  ويعد

قدر من املعارف واملهارات واالجتهات والقيم اليت حيددها الربنامج الذي بني يديه من خالل وسائط 
يسري يف وتقنيات تعليمية وتتم بدون مساعدة املعلم وتتيح هذه الربامج الفرص أمام املتعلم بأن 
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دراسته وفقًا لسرعته الذاتية مع توفر تغذية راجعة مستمرة وتقدمي التعزيز املناسب لزيادة الدافعية. 
 (46، ص 2010)شاهني، 

 تعليممن صور التعليم الذايت املربمج حيث يتيح الربنامج  الربنامج اإللكرتوين "اتلوها صح" ويعترب
كبرية من خالل ما   فائدةفيد منها ستعلم أن يتكن للموحتسني مهارات تالوة القرآن الكرمي حبيث مي

 يلي:
اآليات املقررة وتكرار مساعها وتسجيل خالل اختيار  من مستمرة راجعة يةذتغالربنامج  يتيح -

 آليات ومقارنة املسجل مع صوت الشيخ . 
يسمح  مما -خارج املقرر – أي آية يف القرآن الكرميإىل يتيح الربنامج للطالب االنتقال  -

للطالب التعامل مع القرآن الكرمي كله بغض النظر عن النصوص املقررة فتتسع فرصتهم 
 .لتدرب على تالوة سور خارج املقرر

يعزز عند الطالب الدافعية لتعلم القرآن الكرمي حيث تثري املتعلم حنو التعلم وحتث على  -
 .النشاط واالستمرارية 

  لى مهارات التالوة .يتيح للطالب ممارسة وتدريب أفضل ع -
 بسهولة مع أجزاء الربنامج خارج احللقة أو الصف. للتعامليتيح للطالب إمكانية كبرية  -
 يتيح إمكانية التعامل مع الفروق الفردية املختلفة بني الطالب . -

 التنافس مع أقرانه وزمالئه. إمكانيةيتيح للطالب  -
 

 :الل الجمعيات الخيريةخ نمني "اتلوها صح" البرنامج اإللكترو كيفية توظيف الثاني عشر:
يف حلقاهتا من خالل حث  الربنامج اإللكرتوين "اتلوها صح"مبكن للجمعيات اخلريية توظيف 

 املعلمني و الطالب على استخدام الربنامج من خالل:
من خالل الربنامج قبل الشروع يف احلفظ توجيه الطالب لسماع اآليات  -1

 اجلديد.
 يات عند احلفظ.الستفادة من خاصية تكرار اآلالب لتوجيه الط -2
 .مومن   االستماع لتالوهت متوجيه الطالب لتسجيل حمفوظه -3
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خارج احللقة لتصحيح من خالل الربتامج تواصل الطالب مع معلمهم  -4
 التالوة.

حتديد مواطن اخلطأ يف د عرض الطالب لتالوته و للتطبيق عناستخدام املعلم  -5
لكلمات اليت ال حيسن بوضع دائرة على الصحيحة ضافة التالوة االتطبيق وإ

د انتهاء   اضافة تسجيل بصوت املعلم ليتسف للطالب العودة هلا بعنطقها 
 وقت احللقة.

 استخدام املعلم للتطبيق عند شرح أحكام التجويد. -6
 قامة املنافسات القرآنية بني الطالب ومتابعتها من خالل الربنامج.إ -7

 
 خاتمة الفصل الثاني

الكرمي و  القرآن الكرمي وتعريف تالوة القرآن عنيف هذا الفصل  املبحث األول يفدث الباحث حت
 تدريسه و مراتبه ومهارات تالوة القرآن الكرمي. وأهداف تالوته تالوته وتعلمه وتعليمه و آداب فضل

 نشأهتا و أما املبحث الثاين ففيه ذكر الباحث نبذة عن مجعيات حتفيظ القرآن الكرمي من ناحية
 عن ومفهومها ، أهدافها ، أمهيتها ، طريقة التعليم فيها ،   يف املبحث الثالث تناول الباحث التعليم

،  عمليات يف اجلوال استخدام من خالل عدة جوانب وهي : التعريف ، دواعي اجلوال والتعليم بعد
 ويف املبحث الكرمي. القرآن عليمت يف احلديثة التكنولوجيا استخدام التعليم معوقات االستخدام ، أمهية

من ناحية تعريفها  الكرمي القرآن تعليم يف املستخدمة التعليمية إىل الوسائل تطرقت الدراسة الرابع
التعليمية ، و يف املبحث اخلامس ذكر الباحث مناذج  الوسيلة جناح على الدالة ،مناذجها ، املؤشرات

سلط الباحث الضوء ومميزاهتا ، ويف املبحث السادس  الكرمي من تطبيقات اجلوال املتعلقة بتعليم القرآن
 صح وهو الربنامج املستهدف يف الدراسة . اتلوها اإللكرتوين على الربنامج
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 الثالثالفصل 
 الدراسات السابقة

 . الكرمي تعليم القرآن باستخدام التقنية يف متعلقة املبحث األول: دراسات
  بأسباب ضعف تالوة القرآن الكرمي وسبل عالجها. متعلقة املبحث الثاين: دراسات
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 تمهيد
 بذكر عنوان كل دراسة و يهدف هذا الفصل إىل استعراض عدد من الدراسات السابقة

 يتناول دراسات األولاملبحث ، وسيتم تقسيمها إىل مبحثني، هدفها و املنهج املتبع و أبرز النتائج 
 باستخدام متعلقة عالجها، واملبحث الثاين دراسات وسبل الكرمي القرآن تالوة ضعف بأسباب متعلقة
 .الكرمي القرآن تعليم يف التقنية

 
 بأسباب ضعف تالوة القرآن الكريم وسبل عالجها. متعلقة دراسات

 (:2001: دراسة الشمراين )األوىلالدراسة 
األول املتوسط أثناء تالوة  كانت الدراسة بعنوان األخطاء التجويدية الشائعة لدى طالب الصف

 القرآن الكرمي وأسباهبا مبحافظة جدة .
وهدفت الدراسة إىل حصر األخطاء التجويدية اليت يقع فيها طالب الصف األول متوسط أثناء 

. لطالب إىل الوقوع يف هذه األخطاءالتالوة وتصل إىل درجة الشيوع والتعرف على األسباب املؤدية با
وقد كان جمتمع الدراسة مدارس البنني املتوسطة يف مدينة جدة  الوصفي نهجامل الدراسة استخدمت

( معلمًا وقد استخدمت الدراسة أداتني األوىل 75( مشرفًا و )24(  طالبًا و )195فقد مت اختيار )
عبارة عن بطاقة مالحظة لتحديد األخطاء التجويدية اليت يقع فيها الطالب أثناء التالوة أما األداة 

( 0.95رى عبارة عن استبانة مت توجيهها إىل املشرفني و املعلمني وقد بلغ ثبات البطاقة )األخ
( ، أما األسلوب اإلحصائي  املستخدم فقد كان التكرار 0.94وبالنسبة لالستبانة فقد بلغ  )

والنسب املئوية ،وكانت نتائج الدراسة على النحو التايل: فيما يتعلق بوجود أخطاء جتويدية فقد 
، واإلدغام املثلني  واإلقالبوجودها يف األحكام التالية )اإلدغام بغنة وبغري غنة ،اإلخفاء احللقي ،

( ريف املثقل واملخفف واملد املتصلالصغري و اإلخفاء الشفوي واملد الالزم الكلمي املثقل واملد الالزم احل
احللقي واإلظهار الشفوي ومد وذلك لتجاوزها النسب احملددة يف حني األحكام التالية ) اإلظهار 

لألسباب فقد أظهرت الدراسة تعترب أخطاء شائعة .أما بالنسبة البدل و املد املنفصل والعارض ( ال 
األسباب املؤدية هلذا األخطاء منها ما يتعلق بالطالب و أخرى متعلقة باملنهج الدراسي ومنها ما 

 .م ومنها ما يتعلق بطريقة التدريسيتعلق باملعل
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 ( 2007:  دراسة الشهري ) الثانيةدراسة ال
كانت الدراسة بعنوان : أسباب ضعف طالب كلية املعلمني ببيشة يف حفظ القرآن الكرمي وتالوته 

 وسبل عالجها .
 الكرمي القرآن حفظ يف ببيشة املعلمني كلية طالب ضعف هدفت الدراسة إىل التعرف على أسباب

وصممت استبانة هلذا  الوصفي املنهج الدراسة دمتعالج ذلك الضعف ، استخ وسبل وتالوته
( ما بني مدرسي للقرآن الكرمي وطالب بقسم الدراسات القرآنية 101الغرض ومشلت عينة الدراسة )

وكان أبرز نتائج الدراسة وجود ضعف لدى   spssو مت مبعاجلتها إحصائيًا وحتليلها باستخدام برنامج
ن ضعف الطالب يف مادة التجويد واخنفاض معدل املراجعة طالب قسم الدراسات القرآنية ناتج ع

اليومية وضعف اهتمام املعلمني باملتشابه من القرآن وعدم استخدامهم للتكنولوجيا احلديثة وافتقار 
طرق التدريس احلديثة وعدم مراعاة أساليب التقومي  وإمهالطرق التدريس لعنصر التشويق واإلدارة 

 ع جوانب شخصية الطالب .الفردية وعدم مشوهلا جلمي
 

 (  2007: دراسة الدوسري )الثالثةالدراسة 
 أحكام إتقان يف الدمام مبدينة الثانوية املرحلة طالب ضعف أسباب كانت الدراسة بعنوان : أهم

 ومشرفيها الشرعية العلوم معلمي نظر وجهة من الضعف هذا عالج ومقرتحات، القرآن جتويد
 والطالب.

التعرف على أهم أسباب ضعف طالب املرحلة الثانوية مبدينة الدمام يف إتقان  هتدف الدراسة إىل
أحكام جتويد القرآن، ومقرتحات عالج هذا الضعف من وجهة نظر معلمي العلوم الشرعية ومشرفيها 
والطالب، واستخدم الدراسة املنهج الوصفي الذي يعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد يف 

هتم بوصفها وصفًا دقيقاً، وكانت أدوات الدراسة مكونه من اختبار شفهي مكون من مخس الواقع وي
وعشرين حكماً من أحكام جتويد القرآن الكرمي، اهلدف منه تعرف درجة إتقان طالب املرحلة الثانوية 

تقان إىل استبانتان حتتويان على أبرز أسباب ضعف الطالب يف إ ضافةأحكام جتويد القرآن الكرمي باإل
( 40وتكّونت كل استبانة من ) ،أحكام جتويد القرآن الكرمي، وكذلك مقرتحات لعالج هذا الضعف

( طالبًا ، وقد توصل البحث 270( مشرفاً، و)11( معلماً، و)87فقرة وبلغ عدد عينة البحث: )
 احلايل إىل نتائج من أمهها:
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ويد القرآن الكرمي حيث توصل البحث إىل نتائج متعلقة بدرجة إتقان طالب املرحلة الثانوية أحكام جت
( حكمًا من أحكام جتويد 25( أحكام من أصل )5أن أفراد العينة من الطالب متكنوا من إتقان )

إظهار  -إظهار الالم القمرية  -إدغام الالم الشمسية -املد الطبيعي  -القرآن الكرمي وهي: مد البدل 
 النون الساكنة أو التنوين.

 أبرز أسباب ضعف الطالب يف إتقان أحكام جتويد القرآن الكرمي. نتائج متعلقة ب

 

 : (2010): دراسة آل هوميل الرابعةالدراسة 
عبارة عن حبث بعنوان " تقومي تعليم حفظ القرآن الكرمي وتعليمه يف حلقات مجعيات حتفيظ القرآن 

قرآن الكرمي وعلومه ( الكرمي " لإلسهام يف أعمال ندوة )عناية اململكة العربية السعودية بال
وقد اشتمل البحث على مخسة مباحث وخلص البحث إىل  الوصفي املنهج الدراسة ،استخدمت

 النتائج التالية : 
 .تمع إىل إقامة احللقات القرآنيةحاجة اجمل-
 .الكرمي وتعليمه من أفضل القربات أن تعلم القرآن-
 .رآنيةة وهيمنتها على احللقات القغلبة األساليب التقليدي-
أن معظم مدرسي احللقات اآلنية أقل من املستوى املطلوب للتعليم يف احللقات ومع ذلك فهم -
 .اجة إىل زيادة خرباهتم ومهاراهتمحب
 ضرورة اختيار وانتقاء األساتذة األكفاء.-
 .ات واألخذ بتقنيات العلم احلديثةضرورة التطوير املستمر للتعليم يف احللق-
 

 (2010)دراسة حسن : اخلامسةالدراسة 
 اجلامعي . التعليم يف ، وعالجها الكرمي القرآن مادة يف الطالب رسوب كانت الدراسة بعنوان ظاهرة

الكشف عن جممل األسباب اليت تؤدي بطالب جامعة القرآن الكرمي إىل الرسوب  إىل الدراسة هدفت
يف التعرف على أسباب  ويتفرع من اهلدف األساس أربعة أهداف تتمثل يف مادة القرآن الكرمي

كما هتدف الدراسة إىل ، البيئة اجلامعيو  املادةو  معلمو املقرر و  الطالب الرسوب املتعلقة جبانب:



 

74 
 

من شاهنا أن تساعد على إزالة هذه الظاهرة أو التخفيف من تقدمي املقرتحات والتوصيات اليت 
  حدهتا.

 البيانات مجعت حيث ميدانية، الدراسة على معتمداً  الوصفي املنهج الدراسة هلذه الباحث اتبع
 ونوقشت وحللت رتبت   الدراسة، عينة من الرسوب لظاهرة املختلفة باجلوانب املتعلقة واملعلومات

 التوصيات ضوئها يف وضعت   للرسوب احلقيقية األسباب حتديد مت حىت الدراسة ألهداف وفقاً 
 فأجريت( املقابلة) هي واألخرى( االستبانة) ىلاألو : أداتان الدراسة هذه يف استخدم .واملقرتحات

 كان وقد الكرمي، القرآن كلية عدا اجلامعة كليات من( 102)طالباً  واثنني مائة على الدراسة
 يف العاملني من( 8) مثانية على أجريت للمقابلة وبالنسبة املنتظمة، غري العشوائية بالطريقة اختيارهم

 القصدية، خلصت العشوائية بالطريقة اختيارهم وكان مواقعهم ختلفمب باجلامعة الكرمي القرآن تعليم
 تتفاوت األسباب وهذه سبباً  أربعون فيه يشرتك الكرمي القرآن مقرر يف الرسوب أن إىل الدراسة هذه

 مقرر يف الرسوب جعل يف أمهية األكثر هي سبباً  عشر مخسة هناك وأن ومسامهتها، أمهيتها درجة يف
 الدراسة . تستحق ومشكلة الطالب نتيجة يف وواضحة ظاهرة الكرمي القرآن

 
 (2011) السمهر: دراسة السادسةالدراسة 

وتوزيعها على مراحل التعليم  وذج مقرتح لتحديد مهارات التالوة والتجويدكانت الدراسة بعنوان: من
  .)دراسة ميدانية( اجلمهورية العربية السورية العام و املهين يف
لتعلم تالوة القرآن  إىل حتديد أكرب عدد ممكن من املهارات األساسية والفرعية الالزمةهدفت الدراسة 

من الصف األول األساسي وحىت  الكرمي يف مادة الرتبية اإلسالمية املقررة للمراحل التعليمية كافة،
ج الوصفي و أداة . واعتمد الباحث يف الدراسة املنهالسورية هناية املرحلة الثانوية يف اجلمهورية العربية

  توزيعها على املراحل التعليمية املذكورة، وقد حاولت الدراسة أن جتيبالدراسة االستبانات حيث مت
الالزمة والضرورية  على السؤال الرئيس اآليت، ما أهم مهارات التالوة و التجويد األساسية والفرعية

 مننتائج عدة توصلت الدراسة إىل قد ،  ،ثا( 2ح-1للمتعلمني يف املراحل التعليمية الثالث )ح
القراءة  بلغ عدد املهارات األساسية للتالوة والتجويد ثالث مهارات هي: )االستماع،أن  أمهها

( 132بلغ عددها ) اجلهرية، القراءة الصامتة(، وقد تفرعت املهارات األساسية إىل مهارات فرعية
مهارة، (19 ) 1التعليم األساسي ح مرحلة مهارة، تتوزع على املراحل الثالث كما يأيت: بلغ نصيب
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( 72لة التعليم الثانوي فقد بلغت )مهارة، أما مرح(  41)2وبلغ نصيب مرحلة التعليم األساسي ح 
مهارة، أما مهارات القراءة  (46كاآليت: مهارات االستماع )  األساسية على املهارات زعتمهارة، وو 

 ة.مهار ( 40مهارات القراءة الصامتة ) مهارة ، وبلغ عدد( 46) عددها اجلهرية فبلغ
 

 (2011): دراسة أبو موسى السابعةالدراسة 
طلبة الصف العاشر  لـدى ميالقرآن الكر  جتويد مهاراتمستوى إتقان كانت الدراسة بعنوان :

 وعالقته باجتاهاهتم حنوها.األساسي 
طلبة الصف العاشر  دىلـ ميالقرآن الكر  جتويد مهاراتمستوى إتقان هدفت الدراسة إىل معرفة 

وتكـون جمتمـع الدراسـة  ،التحليلياتبـع الباحـث املـنهج الوصـفي  و وعالقته باجتاهاهتم حنوهااألساسي 
فـي حمافظـة الوسـطى،  والتعليم الرتبية ـةير ياملـدارس التابعـة ملد يفاألساس  العاشر طلبـة الـصف مجيعمـن 

طالبـاً (  374الدراسـة مـن ) ةنـيم، وقـد تكونـت ع 2011_ م 2010 الدراســــي واملـسجلة للعـام
 ـثيمـن عـدد أفـراد اجملتمـع األصـلي للدراسـة، ح البسيطة العشوائية بالطريقة اختيارهم وطالبـة، وتـم

مـــدارس للطالبـــات، واختـــار شــعبة واحــدة مــن كــل (  5مـــدارس للطــالب و)(  5اختـار الباحـث )
 ـديألحكـام جتو  حتصيليأهـداف الدارسـة تـم إعـداد اختبـار  ولتحقيق ،بالطريقة العشوائيةدرســة م

القـرآن  ـدياالجتـاه حنـو جتو  ـاسيومق ،ميالقـرآن الكـر  ـديملهارات جتو  مالحظة وبطاقـة ،ميالقـرآن الكـر 
 قيوثباهتا مت تطب صدقها(  Tتبـار) تـم اسـتخدام اخ ـثيالنتـائج، ح حللتو  وبعـد التحقـق مـن ،ميالكـر 

 أسفرت نتائج الدراسة عن:  وقد. سونري ارتباط ب ومعاملالدراسة،  نةياألدوات على ع
 لـدى طلبـة الـصف العاشـر األسـاس ميالقـرآن الكـر  ـديمـستوى إتقـان أحكـام ومهـارات جتو  قـلي. 1

 . 0>  05.0%عند مستوى داللة  80 عن
 لــدى طلبــة الــصف العاشــر األســاس عــن ميالقــرآن الكــر  ــديالجتــاه حنــو جتو ل مــستوى اقـي. 2
 80%  داللة مستوى عند  0.050 >   

 فـي مـستوى إتقـان أحكـام و 0>  05.0عنـد مـستوى داللـة  اً ي.توجـد فـروق دالـة إحـصائ 3
 اجلـنس لـصاحل ـريس تعـزى ملتغلدى طلبة الصف العاشر األسا ميالقرآن الكر  ديجتو  مهارات

 . الطالبات
 فـي مـستوى االجتـاه حنـو 0>  05.0عنـد مـستوى داللـة  اً ي.ال توجـد فـروق دالـة إحـصائ 4
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 اجلنس. ريلدى طلبة الصف العاشر األساس تعزى ملتغ ميالقرآن الكر  ديجتو 
 مـستوى أحكـام ومهـارات  نيبـ  0>  05.0عند مستوى داللـة  اً ي.ال توجد عالقة دالة إحصائ 5

  ا لدى طلبة الصف العاشر األساس. ومستوى االجتاه حنوه الكرميالقرآن  جتويد
   

   2011: دراسة السناين  الثامنةالدراسة 
:األخطاء الشائعة يف تالوة القرآن الكرمي لدى طالب الصف السادس  كانت الدراسة بعنوان

 االبتدائي ، أسباهبا ، وعالجها .
ت الدراسة إىل معرفة األخطاء الشائعة اليت يقع فيها طالب الصف السادس االبتدائي يف مدارس هدف

البنني داخل حمافظة ينبع البحر، أثناء تالوهتم القرآن الكرمي ومعرفة أسباهبا من وجهة نظر مشريف 
هج الوصفي استخدمت الدراسة املن الرتبية اإلسالمية ومعلميها وتقدمي بعض املقرتحات لعالجها ،

استخدمت الدراسة أداتني  عبارة عن بطاقة مالحظة لتحديد  التحليلي، ولتحقيق أهداف الدراسة
األخطاء التجويدية اليت يقع فيها الطالب أثناء تالوهتم القرآن الكرمي وقد تضمنت مخسة وعشرين 

لرتبية اإلسالمية ومعلمي حكمًا ، أما األداة الثانية فكانت عبارة عن استبانة مت توجيهها إىل مشريف ا
 القرآن الكرمي ملعرفة األسباب املؤدية بالطالب إىل األخطاء .

أظهرت الدراسة وجود عدد من األسباب املؤدية بالطالب إىل الوقوع يف أخطاء التالوة منها ما هو  
اليت متعلق بالطالب يف حتصيل أحكام التجويد وإمهال الطالب مراجعة وتطبيق األحكام التجويدية 

درسها وقلة عدد الطالب امللتحقني مبراكز حتفيظ القرآن و اما ما يتعلق باملقرر فيتمثل يف قلة 
احلصص املخصصة لتدريس القرآن الكرمي أما ما يتعلق باملعلم فريجع إىل تدرس املادة ملعلم غري متقن 

شويق واالثارة واما األسرة لتطبيق أحكام التجويد وأما ما يتعلق بطريقة التدريس فهي تفتقر لعنصر الت
 فيعود إىل إمهاهلا ملتابعة حتصيل أبنائهم .

 
 (ـ 2012) خان : دراسةالتاسعةالدراسة 

 الثالث الصف طالب لدى وجتويده الكرمي القرآن تالوة يف الشائعة األخطاء بعنوان الدراسة كانت
 . عالجها وسبل املكرمة مكة يف الثانوي
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 العام بالتعليم الثانوي الثالث الصف طالب فيها يقع اليت األخطاء عن الكشف إىل الدراسة هدفت
 املنهج الدراسة هلذه الباحث واختذ األخطاء هلذه العالج سبل وتقدمي وجتويده الكرمي القرآن تالوة يف

 ما :الرئيس بالسؤال الدراسة مشكلة حتددت وقد هلا كأداة املالحظة بطاقة على معتمداً  الوصفي
 األساليب مستخدماً  الثانوي الثالث الصف طالب من طالب( 101) من الدراسة جمتمع وتكون

 جتمان ومعامل،  براون – وسبريمان كرونباخ ألفا ومعامالت املئوية والنسب التكرار اإلحصائية
 وجود: هي ما يلي النتائج أبرز وكانت أسئلة عدة منها وتفرع. املالحظة بطاقة وصدق ثبات حلساب
 أخطاء وتنوعت،  وجتويده الكرمي القرآن تالوة يف الثانوي الثالث الصف طالب دىل شائعة أخطاء
 يف وقعت اليت وكانت احلركات يف وقعت وأخطاء احلروف يف وقعت أخطاء بني الطالب عند التالوة

 يف األخطاء نسبة كانت بينما%(  41.4) نسبتها كانت حيث الشيوع نسبة بلغت قد احلركات
 يف الشيوع حد بلغت أخطاء وهناك% ( 18.7) نسبتها بلغت حيث الشيوع نسبة دون احلروف

 أسباب بني والتجويد التالوة أخطاء يف الطالب وقوع أساليب وتنوعت،  التجويد أحكام بعض
( ،  احلديثة التقنيات نقص،  املدرسة،  التعليم مؤسسات، املقرر،  املعلم، الطالب،  األسرة)ب تتعلق
 املقرر،  املعلم، الطالب،  األسرة) األطراف مجيع بتعاون يكون طاءاألخ هذه عالج وسبل

 . عليه جيب مبا كالً ( احلديثة التقنيات نقص،  املدرسة،  التعليم مؤسسات،
 

 (ـ 2012) : دراسة الغامدي العاشرةالدراسة 
لكرمي وبقاء يف تنمية مهارات حفظ القرآن ا األقرانعنوان: فاعلية اسرتاتيجية تدريس بالدراسة كانت 

 االبتدائي مبدارس حتفيظ القرآن الكرمي . أثرها لدى تلميذات الصف اخلامس
هدفت الدراسة إىل التعرف على مدى فاعلية اسرتاتيجية تدريس األقران يف تنمية مهارات حفظ 

ات وبقاء أثرها لدى تلميذ الكرمي، التجويد( القران )االستيعاب، الرتتيل، التزام آداب تالوة القرآن
 الصف اخلامس االبتدائي مبدارس حتفيظ القران الكرمي.

املنهج شبه التجرييب ولتحقيق أهداف الدراسة مت تطبيق أداة الدراسة اليت هي  ت الدراسةاستخدم
وللوصول إىل نتائج ،  التجريبية والضابطة اجملوعتنيالباحثة على  دهتاعبارة عن بطاقة مالحظة أع

 طات احلسابية واالحنرافات املعيارية واختبار واختبار ليفيرت ومعادلة كودرالدراسة مت استخدام املتوس
 إىل النتائج التالية: توصلت الدراسةريتشاردسون ،  وقد 
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بني اجملموعة الضابطة والتجريبية يف التطبيق البعدي للمالحظة عند   إحصائيةتوجد فروق ذات داللة 
ستيعاب، الرتتيل، التزام آداب تالوة القرآن ، التجويد( مهارات حفظ القرآن الكرمي )اال كل مهارة من

 ،وكانت الفروق لصاحل اجملموعة التجريبية . وعند الدرجة الكلية هلذه املهارات
بني متوسط درجات تلميذات اجملموعة التجريبية يف التطبيق  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة 

التجريبية يف التطبيق البعدي الثاين عند كل مهارة  اجملموعةدرجات تلميذات  البعدي األول، ومتوسط
الرتتيل، التزام آداب تالوة القرآن الكرمي، التجويد(،  من مهارات حفظ القران الكرمي )االستيعاب،

 وللدرجة الكلية هلذه املهارات جمتمعة .
اتيجيات العناية باستخدام طرق التدريس احلديثة واالسرت  بعدة توصيات منهاوقد أوصت الدراسة 

التعليم العام عامة ومدارس حتفيظ  الفعالة حلفظ القرآن الكرمي من فبل املعلمات واملشرفات مبدارس
 . القرآن الكرمي خاصة

 

 (2013): دراسة الزعيب احلادية عشرالدراسة 
 املعيارية املستويات ضوء يف األساسي اخلامس الصف طالب تالوة أداء كانت الدراسة بعنوان: تقييم

 الكرمي. القرآن ويدلتج
 ضوء يف األساسي الصف اخلامس طالب تالوة أداء تقييم التعرف على إىل الدراسة هدفت

 الوصفي املنهج الدراسة املفرق، استخدمت قصبة يف تربية الكرمي القرآن لتجويد املعيارية املستويات
 قصبة تربية مديرية من القصدية اختيارهم بالطريقة مت طالبا(  63)  من الدراسة عينة تكونت وقد

 التجويد معايري ضوء يف األساسي اخلامس الصف طالب تالوة استبانة لتقييم بناء ومت باألردن، املفرق
 امليم أحكام يطبق الطالب"  و ،" والتنوين الساكنة النون أحكام الطالب يطبق" ، الثالثة للتجويد

 أن النتائج أظهرت وقد"  مؤشراته الساكنة امليم النون أحكام الطالب يطبق"و ،"املشددتني والنون
وأوصى  عام، بشكل متدن ومؤشراهتا الثالثة املعايري هذه يف اخلامس األساسي الصف طالب أداء

 وقواعد ومؤشراهتا للتجويد املستويات املعيارية ضوء يف الكرمي القرآن جتويد تعليم برامج ببناء الباحث
 . الدراساتمن  املزيد وإجراء احملددة، التقدير

 
 (2013)شاهني وشندي  : دراسةالثانية عشرالدراسة 
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 املفتوحة القدس جامعة يف اإلسالمية الرتبية تعليم ختصص طلبة ضعف أسباببعنوان :  الدراسة كانت

 . لعالجها برنامج واقرتاح والتجويد التالوة مهارات يف
 القدس يف جامعة اإلسالمية رتبيةال تعليم ختصص طلبة ضعف أسباب على الوقوف إىل الدراسة هدفت

   ومن .التدريس وأعضاء هيئة الطلبة نظر وجهة من وجتويده، الكرمي القرآن تالوة مهارات يف املفتوحة
 االستبانة الباحثون الوصفي واعتمد املنهج الدراسة هلذه الباحثون واختذ . لعالجها مقرتح برنامج وضع

 هيئة وعضو ، الطالب هي رئيسة، ثالثة حماور على موزعة فقرة ( 31 ) من تكونت وقد ، للدراسة أداة

 طالًبا ( 253 ) قوامها اجلامعة طلبة من عينة عشوائية على توزيعها مت وقد . الدراسية واملقررات ، التدريس

 أن الدراسة نتائج أظهرت وقد ، تدريس هيئة عضو 14  قوامها ، التدريسية اهليئة أعضاء من وعينة ، وطالبة

 أعضاء توجيه قلة إىل يعود الطلبة نظر وجهة من والتجويد مهارات التالوة يف الطلبة ضعف أسباب همأ

 أعضاء تعامل إىل إضافة ، املطلوبة املهارات إتقان ضرورة على وعدم تأكيدهم ، للطالب التدريس هيئة

 هبا يتمتع اليت اخلصوصية مراعاة دون ، املقررات من ما كغريه والتجويد مقرري التالوة مع التدريس هيئة

 هيئة أعضاء أن إىل إضافة املقررين، طبيعة مع تتناسب ال الطلبة تقومي إجراءات أن ،كما املقرر هذ

 أما .الواحدة الشعبة يف الطلبة عدد كثرة بسبب بأول، أوالً  الطلبة مهارات تطور يتابعون التدريس ال

 تعود والتجويد مهارات التالوة إتقان يف الطلبة عفض أسباب أن إىل أشاروا فقد التدريس، هيئة أعضاء

 هيئة أعضاء قلة توجيه و ، املهارات هذه تتطلب ال لوظائف الطلبة وتطلع ، الطلبة ممارسة لضعف

 .األخرى املقررات من والتجويد كغريمها التالوة مقرري مع التدريس هيئة أعضاء وتعامل ، للطلبة التدريس
 بضرورة كما أوصوا ، األسباب تلك لعالج مقرتح تصور ببناء الباحثون قام راسةالد نتائج إىل واستناًدا

 لتطوير كافة املتاحة واستثمار املصادر وجتويده، الكرمي القرآن تالوة جمال يف الدراسات من املزيد إجراء

 .عامال التعليم مراحل صفوف ويد يف والتج التالوة مهارات إدراج ضرورة إىل إضافة املهارات، تلك
 

 (2014) احلديثي وكامل : دراسةالثالثة عشرالدراسة 
 املادة تدريسي نظر وجهة من وحفظه الكرمي القرآن تالوة مادة تدريس مشكالت بعنوان الدراسة كانت

 هلا . الالزمة احللول والطالبات ووضع
 للبنات الرتبية كلية يف اإلسالمية والرتبية القرآن علوم قسم طالبات أسباب ضعف دراسة إىل و هدفت

 تالوة اختصاص معلمني (5 ) من وعينته البحث جمتمع واحلفظ ، و تكون التالوة مادة يف جامعة بغداد
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 املنهج الدراسة هلذه الباحثان ، واختذ األخريةاملرحلة )الرابعة(  طالبات ميثلن طالبة ( 70 و) وتفسر
 لبحثهما أداتان الباحثان اعد البحث هدف هلا ولتحقق استبانة كأداة بطاقة على معتمداً  الوصفي

 من األداتان الطالبات ،تكونت تواجه املشكالت اليت واألخرى املدرسات تواجه اليت املشكالت األوىل

 والتقنيات التعليمية وأساليبها ، والوسائل التدريس ، وطرائق املادة ، واحملتوى ستة أهداف جماالت

 اختص األخري عدا اجملال الطالبات استبانة جماالت ذاهتا لبات وهي ، والتقومي ، والطا واألنشطة الرتبوية

 .  املادة مبعلمي
 قسـم علـوم يف املقبـوالت الطالبـات وكانت النتائج من وجهـة نظـر املعلمـات علـى النحـو التـايل : معظـم

 الدراسـية القاعـة يف الكبـري الطالبـات التدريسـية و عـدد السـاعات ، قلـة ضـعيفة العلميـة مسـتوياهتن القرآن

 او التعليميـة الوسـائل نـدرة أخـرى جهـة مـن الـدمج أسـلوب والعتمـاد جهـة مـن الدراسـية القاعـات ،لقلـة

 املـادة سعة النتائج أبرز فكانت الطالبات نظر وجهة من أما هلا ، التحتية البنية توافر لعدم الرتبوية التقنيات

نـدرة و  غلـباأل يف اإللقـاء اعتمـاد كـذلك  االختبـارات جـراءإ التقليـدي يف األسـلوب اعتمـادو  العلميـة
 .التدريس أثناء الرتبوية التقنيات استعمال

 
 ( 2015) األمحري : دراسةالرابعة عشرالدراسة 

 الرتبية معلم تواجه اليت الصعوبات معاجلة يف الرتبوي املشرف إسهام درجة: بعنوان الدراسة كانت
 . الكرمي القرآن تدريس أثناء اإلسالمية

 الرتبية معلم تواجه اليت الصعوبات معاجلة يف الرتبوي املشرف إسهام على التعرف إىل لدراسةا هدفت
 . التعلم وبيئة املقرر و املعلم و بالطالب املتعلقة الكرمي القرآن تدريس أثناء اإلسالمية

 بقتط حيث الدراسة لتطبيق كأداة االستبانة و البيانات وحتليل الوصفي املنهج الدراسة استخدمت
 معلماً ( 484)  عددهم البالغ و جدة مبدينة الثانوية باملرحلة اإلسالمية الرتبية معلمي مجيع على

 الرتبية معلم تواجه اليت الصعوبات معاجلة يف الرتبوي املشرف إسهام:  هي الدراسة نتائج وكانت
)  بلغت األربعة ورللمحا الكلي املستوى على متوسطة بدرجة الكرمي القرآن تدريس أثناء اإلسالمية

( 3.33)  بلغت املعلم حمور مستوى على و( 3.33)  بلغت الطالب حمور مستوى على و( 3.31
 مستوى على(  3.17)  بلغت املقرر حمور مستوى على( 3.33)  بلغت الطالب حمور مستوى على
 (.3.44)  بلغت الطالب حمور
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 Al-Haq (2015: ): اخلامسة عشرالدراسة 
العالقة بني حتفيظ القرآن الكرمي ومهارة الكالم العريب لطالب معهد عبد ة بعنوان : كانت الدراس  

 .الرمحن بن عوف باجلامعة احملّمدية ماالنج 

ب معهد ملعرفة عناصر الذي توجد يف حتفيظ القرآن الكرمي لطال األول: هدفت الدراسة إىل هدفني
فيظ القرآن الكرمي ومهارة الكالم لطالب معهد معرفة عالقة حت، والثاين: عبد الرمحن بن عوف ماالنج
 .عبد الرمحن بن عوف ماالنج

مدرس يف الطالب مستوى الرابع، هي ومصادر البيانات هلذا البحث  ،الوصفي نهجاملاتبعت الدراسة 
 حتفيظ القرآن. وأما أدوات البحث املستخدمة هي املالحظة و املقابلة واالستبانة والوثائق. 

عهد تتكون عناصر املهارة الكالم يف حتفيظ القرآن الكرمي لطالب مأوالً : :  البحث هيوكانت نتائج 
من شأهنا نقل األفكار، واألداء  لة العبارات اليتمج: عملية التفكري، و عبد الرمحن بن عوف ماالنج من

 .عالقة بني حتفيظ القرآن ومهارة الكالم ارتباط ضعيفالأّن  ثانياً:الصويت. 

 
 (2015) يعقوب: دراسة  لسادسة عشراالدراسة 

طرائق التعلم والتعليم يف القرآن الكرمي وآراء املدرسني يف تطبيقاهتا العملية " كانت الدراسة بعنوان: 
 .دراسة حتليلية "

و  ، و املمارسة العمليةاالستقصائيةالـكشـف عـن الطرائق التعـلمية: احلوارية، و  إىل الدراسة هدفت
 قائية، و القصصية، و الوصفية يف الـقـرآن الكـرمي والكشـف عـن آراء املدرسـنيإللمية: االطرائق التعـلي

كما هدفت إىل معرفة تأثري متغري اجلنس، و املستوى التعليمي، و ،  العمـلية واملدرسـات يف تطبيـقاته
وصفي التحليلي،  املنهج ال الدراسة تاستخدم،  سنوات اخلربة يف تطبيق الطرائق التعلمية، والتعليمية

القرآنية، والثانية استبانة ملعرفة آراء  واآلياتأداتني: إحدامها استمارة حتليل للسور  تكما استخدم
 .حنو الطرائق التعلمية والطرائق التعليمية اإلسالميةمدرسي الرتبية 

حبسب إحصائية  داللةفروق ذات ال أن :  النتائج التالية الدراسةاختبار الفرضيات أظهرت بعد 
سنوات اخلربة و الطرائق التعلمية. وهناك فروق دالة إحصائيًا بني املدرسني واملدرسات يف استخدام 
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إحصائية حبسب املرحلة، واملؤهل  داللةئق التعليمية ملصلحة الذكور. ومل تظهر فروق ذات االطر 
إحصائية ملصلحة  لةدالالعلمي يف استخدام الطرائق التعلمية والطرائق التعليمية. وظهرت فروق ذات 
 . 05.0  داللةمحلة املؤهل الرتبوي يف تطبيق كل من الطرائق التعلمية، والتعليمية عند مستوى 

 

 ( : 2017) احملمادي: دراسة السابعة عشرالدراسة 
والتجويد لدى  ةالو يف تنمية مهارات الت اإلتقاينفعالية اسرتاتيجية التعليم كانت الدراسة بعنوان : 

  .مبنطقة مكة املكرمة االبتدائيف السادس طالب الص
 والتجويد التالوةيف تنمية مهارات  اإلتقاينفاعلية اسرتاتيجية التعلم على تعرف وهدفت الدراسة إىل ال

االبتدائي. ومت استخدام املنهج شبه التجرييب ، ولتحقيق أهداف الدراسة لدى طالب الصف السادس 
 اليت األدواتومتتعت  ، مالحظةوبطاقة  ختبار حتصيلي،أدوات الدراسة وهي : االباحث أعد 

طالباً من تتكون من مخسون عينة الدراسة ، وكانت  ثباتالصدق و الاستخدمت يف الدراسة خبصائص 
البخاري يف مكة ،مت توزيعهم إىل جمموعتني ؛  اإلماميف مدرسة  االبتدائي طالب الصف السادس

. طالباً مخسة وعشرين وجتريبية وعدد الطالب فيها  وأخرى طالبًا . هم مخسة وعشرين  ضابطة وعدد
 إحصائية بني درجات طالب الصف السادس يف داللةالدراسة أن هناك فروقاً ذات نتائج أظهرت 

 تعود لصاحل طالب التالوةالبعدي والقبلي يف تنمية صحة  االختباراجملموعة التجريبية يف 
إحصائية بني درجات طالب  داللةراسة أن هناك فروقًا ذات أثبتت الد، و كذلك اجملموعة التجريبية 
 تالوةعند  االنطالقالبعدي والقبلي يف تنمية مهارة  االختباراجملموعة التجريبية يف  الصف السادس يف

 فعاًل ودااًل  بينت الدراسة أن هناك أثراً ، كما الكرمي تعود لصاحل طالب اجملموعة التجريبية  القرآن
مهارة التجويد لدى طالب الصف السادس يف  تقاين على تنميةيق اسرتاتيجية التعلم اإلإحصائيًا لتطب

إحصائية بني متوسطات  داللةكشفت الدراسة عن وجود فروق ذات ، و أخريًا  البعدي  االختبار
 ين.تقااإلالتعلم  ةاالسرتاتيجيالبعدي يعزى  االختباروالضابطة يف  اجملموعة التجريبية
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 :األول املبحثدراسات التعليق على 
مجيع هذه الدراسات تناولت أسباب ضعف تالوة القرآن الكرمي وسبل عالجها مستخدمة يف  -1

( ،ودراسة خان 2007( ، دراسة الدوسري )2001كدراسة الشمراين )  ذلك األسلوب الوصفي
(2012). 
احل التعليم مبا يف أظهرت الدراسات السابقة وجود ضعف يف تالوة القرآن الكرمي لدى مجيع مر  -2

 الدوسري دراسةو ( 2007)  الشهري دراسةو ( 2001) الشمراين ذلك التعليم األكادميي كدراسة
 دراسةو ( ـ 2012) خان دراسة( و 2010) حسن دراسةو  (2010) هوميل آل دراسةو ( 2007)

 وكامل احلديثي دراسةو ( 2013) أبكر دراسةو ( 2013) وشندي شاهني دراسة( و 2013) الزعيب
(2014 )Al-Haq (2015) ، أما دراسةAl-Haq  (2015) بني  فركزت على التحقق من وجود عالقة

 بينهما . ضعيفةوأثبتت أن العالقة  اإندونيسيالكالم يف  ومهارة الكرمي القرآن حتفيظ
دعت هذه الدراسات إىل االهتمام بالتقنية يف تنمية مهارات التالوة كسبيل لعالج الضعف  -3 

 ب .لدى الطال
اتفقت الدراسات السابقة يف هذا الفصل على أن طريقة التدريس املتبعة يف العينات الضابطة هي  -4

 الطريقة التقليدية كما اتفقت مع بعضها على وجود ضعف لدى املعلمني .
حددت الدراسات السابقة مهارات التالوة و أحكام التجويد اليت حتتاج إىل عناية وجهد أكرب  -5

 .للحد منها 
أكدت الدراسات السابقة أمهية وجود تعاون بني مجيع األطراف اليت هلا عالقة بالتعليم )األسرة ، -6

 الطالب ،املعلم ،املقرر، مؤسسات التعليم ،املدرسة ،التقنيات احلديثة ( كالً مبا جيب عليه .
أمهية استخدام  تنوعت الدراسات السابقة ما بني دراسات حملية وعربية وأجنبية ، وهذا يدل على-7

 .التقنية يف التعليم 
 الدراسات السابقة بتالميذ التعليم العام و التعليم األكادميي. اهتمت-8
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 . الكريم تعليم القرآن بتقنيات متعلقة دراسات
 ( :2005: دراسة محاد )الثامنة عشرالدراسة 

 التالوة أحكام تعلم يف تعليمي كوسيط امللون املصحف استخدام : فعاليةكانت الدراسة بعنوان

 املصحف استخدام فعالية عن الكشفإىل  الدراسة ، و هدفت الرتبية بربنامج الدارسني لدى والتجويد

 تربية ختصص ، املفتوحة القدس جبامعة الدارسني لدى والتجويد التالوة أحكام يف تعليمي كوسيط امللون

 .إسالمية
 ملناسبة شفوي؛ حتصيلي اختبار عن عبارة الدراسة ةأدا كانت و التجرييب املنهج الدراسة استخدمت

 وآخر كتايب حتصيلي واختبار امللون املصحف الباحث استخدم ذلك ولتحقيق الدراسية، املادة طبيعة

 ضابطة وأخرى جتريبية جمموعة إىل قسمت ودارسة دارس ( 72) من مكونة عينة على طبقت شفوي

 امللون املصحف استخدام يف التجريبية اجملموعة لصاحل إحصائيا دالة فروق وجود إىل تشري النتائج ،وكانت

 جامعة تبين بضرورة الباحث أوصى وقد والشفوي، التحريري االختبار يف الضابطة باجملموعة مقارنة

 .تعليمي كوسيط امللون املصحف املفتوحة القدس
 

 (2006دراسة آل كنة واحليايل ) :  عشرالتاسعة الدراسة 
أثر استخدام األقراص املدجمة يف إتقان تالوة القرآن الكرمي وحفظه لدى : بعنوان الدراسة كانت

 يف املدجمة األقراص استخدام أثر على إىل التعرف الدراسة تالميذ الصف الرابع االبتدائي ،  هدفت
الرابع  الصف تالميذ على واقتصر ، االبتدائي الرابع الصف تالميذ لدى وحفظه القران الكرمي تالوة إتقان

– . م 2006الدراسي  وللعام ، للبنني االبتدائية واملهج للبنني االبتدائية الصناديد مدرسيت يف االبتدائي

2005. 
 اجملموعة ، ضابطة جمموعة مع جمموعتني جتريبيتني يضم والذي ، التجرييب املنهج الدراسة استخدمت

 ، املقروء لعرض تلفاز جهاز مع مقرتنة دجمةامل مشغل األقراص تقنييت باستخدام درست األوىل التجريبية
 اجملموعة أما ، عرض شاشة دون املدجمة األقراص مشغل باستخدام الثانية درست التجريبية واجملموعة

 يف تلميذاً   ) 23 ) بواقع ، تلميًذا (69 (اشتملت الدراسة على. التقليدية بالطريقة فقد درست الضابطة
 لقياس أداة الباحثان أعد الثالث، كما اجملموعات تدريس باحثان علىال أحد أقدم وقد . جمموعة كل

 معادالت ثالث مستخدماً  ، احلفظ التالوة وإتقان إتقان ًعلى مشتمال والدقة الصحة ببعدي اإلتقان
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 دالة فروق وجود : عدم يأيت ما النتائج اإلتقان، وأهم مدى إىل الالزمة بالبيانات بتعويضها يتوصل

 من كل بني إحصائيا دالة فرق ،ووجود احلفظ وإتقان التالوة إتقان يف التجريبيتني اجملموعتني بني إحصائيا

 . احلفظ وإتقان التالوة إتقان يف الضابطة واجملموعة التجريبيتني اجملموعتني
 

 ( :2006) لدويشا:  الدراسة العشرون
 العام التعليم مراحل يف الكرمي نالقرآ معلمي لتدريب مقرتح حاسويب برنامج:  بعنوان الدراسة كانت

 .الكرمي القرآن تدريس مهارات على
 تـدرييب برنامج بناء وإىل. الكرمي القرآن ملعلمي الالزمة التدريسية املهارات حتديد:  إىل الدراسة هدفت
 مي،الكـر  القرآن معلمي بأداء االرتقاء يف اإلسهام وإىل اآليل، احلاسب باستخدام الكرمي القرآن ملعلمي

 وإىل الكرمي، القرآن معلمي لدى التعليم يف وتوظيفها التقنية استخدام حنو اإلجيايب االجتاه تعزيـز وإىل
 .الكرمي القرآن ملعلمي التدريبية االحتياجات لتحديد منطلقات حتديد يف اإلسهام

 الدراسة وخلصت االستبانات و االختبارات هي الدراسة وأداة التجرييب املنهج الدراسة استخدمت
 : التالية نتائج إىل

 مهـارات مثـاين مشلـت العـام، التعلـيم مراحل يف الكرمي القرآن تدريس مبهارات قائمة بناء -
 جمموعها بلغ الفرعية، املهارات من عدداً  الرئيسة املهارات من مهارة كل وتتضمن رئيسة، -

 .مهارة( 113)
 مهارات على الكرمي القرآن معلمي لتدريب املالئم احلاسويب الربنامج مبواصفات قائمة بناء -

 .مواصفة(  53) عددها بلغ وقد الكرمي، القرآن تدريس
 كل تعال وحدات مثاين على مقسم الكرمي، القرآن معلمي لتدريب حاسويب برنامج تصميم -

 كل تشتمل الدراسة، إليها توصلت اليت الكرمي القرآن تدريس مهارات من رئيسة مهارة وحدة
 من احلاسب إمكانات توظيف مع للتعلم، ونشاطات وحمتوى أهداف على حداتهو  من وحدة
 .متحركة وصور األبعاد، ثالثية وصور ثابتة، وصـور صوت

 كافة من الرياض مدينة يف معلماً  أربعني مشلت عينة على للدرس التخطيط وحدة تطبيق -
 األداء قصـور إىل امليداين التطبيق نتائج وتوصلت( والثانوية واملتوسطة االبتدائية) املراحـل
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 يف املعلمني أداء تنمية يف الربنامج فاعلية وإىل للدرس، التخطيط يف الدراسة لعينـة القبلـي
 .للدرس التخطيط مهارات من الثماين الفرعية املهارات ويف بعامة، للدرس التخطيط

 
 ( 2008: دراسة السبيعي )احلادية والعشرونالدراسة 

 بالتعلم واالحتفاظ التالوة مهارات تنمية يف الكرمي القرآن معمل استخدام: انكانت الدراسة بعنو 
 الدراسة الرياض ، هدفت مبدينة الكرمي القرآن حتفيظ مبدارس االبتدائي السادس الصف لدى طالب

 لدى بالتعلم التالوة واالحتفاظ مهارات تنمية يف الكرمي القرآن معمل استخدام فاعلية معرفة إىل
 باستخدام الرياض ، مقارنة مبدينة الكرمي القرآن حتفيظ مبدارس االبتدائي السادس لصفا طالب
 بعمل الباحث قام اهلدف هذا الدراسي ، ولتحقيق الصف داخل التالوة تعليم يف التقليدية الطريقة
 السادس الصف طالب من طالباً ( 48من) مكونة عينة على التجربة طبقت حيث جتريبية، دراسة
 .طالباً (  24)  جمموعة لكل وضابطة، جتريبية جمموعتني على موزعني ائي،االبتد

 ملناسبة شفوي؛ حتصيلي اختبار عن عبارة الدراسة أداة كانت و التجرييب املنهج الدراسة استخدمت
 حتليل وثباهتا و صدقها من التحقق وبعد قبليًا وبعدياً، تطبيقاً  وقد طبقت الدراسية، املادة طبيعة
 :التالية النتائج إىل و مت التوصل حتليالً إحصائياً  تالبيانا

 اجملموعة طالب درجات متوسط بني(  0،01)  مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد. 1
 التجويد، اللحن، تفادي)األربع  التالوة مهارات يف البعدي االختبار يف الضابطة واجملموعة التجريبية
 .مجاالً وإ تفصيالً ( االنطالق الرتتيل،

 اجملموعة درجات طالب متوسط بني(  0،05)  مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال. 2
 مهارة عدا ما األربع، لالحتفاظ مبهارات التالوة املتأخر والبعدي البعدي، االختبارين يف التجريبية

 .االنطالق
 :أمهها وصياتالت من مبجموعة الباحث خرج للدراسة، السابقة النتائج وبناًء على

 .الكرمي القرآن مادة تدريس يف الكرمي القرآن معامل وتفعيل استخدام ضرورة. 1
 بصورة مفصلة التجويد أحكام لتعليم ممغنطة، وأقراص كاسيت بأشرطة الكرمي القرآن معامل تزويد. 2

 املعلم ةإىل مساعد احلاجة دون فردية بصورة منها االستفادة الطالب يستطيع حىت وميسرة؛ وواضحة
 .التعليم يف الطالب لدى الدافعية يزيد مما ذلك توضيح يف
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 معامل القرآن استخدام يف مستمرة تدريبية دورات عقد على والتعليم الرتبية ب دارة املسؤولني حث. 3
 .الكرمي القرآن ومعلمات ملعلمي الكرمي

 .كالقراءة أخرى مواد تدريس يف الكرمي القرآن معامل من االستفادة إمكانية. 4
 

 ( :  2008: دراسة فالته  ) الثانية والعشرونالدراسة 
كانت الدراسة بعنوان :فاعلية التعليم اإللكرتوين من خالل اإلنرتنت يف تعليم أحكام تالوة القرآن 

 الكرمي لدى طالبات الرتبية إلعداد معلمات املرحلة االبتدائية باملدينة املنورة .
يف تعليم تالوة القرآن  اإلنرتنتعلى فاعلية التعليم اإللكرتوين من خالل هدفت الدراسة إىل التعرف 

التجويدية  األحكامتالوة صحيحة خالية من اللحن اجللي "ضبط احلروف واحلركات " ويف تطبيق 
"تصحيح اللحن اخلفي " لدى طالبات كلية الرتبية إلعداد معلمات املرحلة االبتدائية باملدينة املنورة . 

ت الباحثة املنهج شبه التجرييب حيث اختارت عينة الدراسة من الطالبات املقيدات يف الفرقة استخدم
األوىل بقسم القرآن الكرمي والدراسات اإلسالمية بالكلية وبطريقة عمدية مت استبعاد مجيع الطالبات 

لباحثة طالبة ،قامت ا 38اخلرجيات من مدارس حتفيظ القرآن الكرمي أو درسن فيها وبلغ عددهن 
ب عداد أدوات الدراسة واملكونة من موقع تعليمي وبطاقة مالحظة أحكام تالوة القرآن الكرمي طبقت 
قبليًا وبعديًا ،واستخدمت الباحثة اختبار )ت( للمجموعة املستقلة للكشف عن الفروق بني 

ود فروق ذات متوسطات درجات اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة وكانت نتائج الدراسة عدم وج
بني متوسطي درجات اجملمعة التجريبية والضابطة يف تطبيق  0.05<داللة إحصائية عند املستوى 

التجويدية تصحيح اللحن اخلفي لبطاقة مالحظة تالوة القرآن الكرمي لصاحل اجملموعة  األحكام
 التجريبية .

 
 ( : 2008: دراسة الطوالبة واملشاعلة ) الثالثة والعشرونالدراسة 

 كانت الدراسة بعنوان : تصورات معلمي الرتبية اإلسالمية للتعّلم اإللكرتوين.
 استخدمت ،هدفت الدراسة إىل استقصاء تصورات معلمي الرتبية اإلسالمية للتعلم اإللكرتوين

املقابالت الشخصية شبه هي  وكانت أداة الدراسة املستخدمةالدراسة املنهج الوصفي التحليلي 
معلماً ومعلمة ممن يدرسون موضوعات الرتبية اإلسالمية ( 22)عددها نة من املشاركني مع عي املفتوحة
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استجابات  تصنيف نتائجا متثل الواقع احلقيقي. وبعد حتليل البيانات، مت هبدف التوصل إىل وذلك
 املعلمني حنو التعلم اإللكرتوين يف مخس فئات رئيسة انبثق منها عدد من الفئات الفرعية تضمنت كل

منها تصورات معينة متحورت حول التعلم اإللكرتوين من حيث أمهيته لكل من املعلم والطالب،  فئة
برامج التدريب اخلاصة به، ومالءمة هذا النوع من التعلم ملناهج الرتبية  وجدوى ومعوقات استخدامه،

ليت من أمهها من نتائج، مت اقرتاح بعض التوصيات ا الدراسة اإلسالمية. ويف ضوء ما توصلت إليه
 اإلسالمية. الرتبية توفري برامج تدريب على التعلم اإللكرتوين خاصة مبعلمي

 

 ( : 2009:  دراسة الرقب ) الرابعة والعشرونالدراسة 
 احلادي الصف طالب لدى مهارات التالوة تنمية يف حموسب برنامج كانت الدراسة بعنوان : فاعلية

 طـالب لـدى التالوة مهارات تنمية يف حموسب برنامج ليةفعا عن الكشف إىل الدراسة عشر، هدفت
 .عشر احلادي الصف

 حتديد مت الدراسة ولقد هذه إلمتام أدوات عدة واستخدم التجرييب و البنائي املنهج الباحث اتبع وقد
 لدى التالوة مهارات تنمية يف حموسب برنامج فعالية ما :التايل الرئيس السؤال يف الدراسة مشكلة
 الفرعية األسئلة السؤال هذا عن ؟ وتفرع اإلسالمية مـادة الرتبية فـي عشر احلادي الصف طالب

احلـادي  الـصف طالب من ( طالباً  60)  من تكونت عينة اختيار مت الدراسة هذه أخرى ولغرض
 شعبتني من تتكون قصديه عينة اختيار مت حيث ، الثانوية بغزة احلسن خالد مدرسة من عشر

 .( طالباً  32) من وتتكون الضابطة وأخرى ( طالباً  28) من وتتكون التجريبية اجملموعة متثلإحـدامها 
 علـى جمموعة الربنامج عرض ومت ومنطقية متسلسلة خطوات وفق حموسب برنامج ب عداد الباحث وقام
 صدق من ثحتقـق الباح قد و الثانوية املرحلة يف اإلسالمية الرتبية تدريس يف املختصني احملكمني من

 التـأثري . وحجم مستقلتني لعينتني( ت) اختبار الباحث واستخدم وثباته االختبار
 واجملموعـة التجريبيـة اجملموعـة بني إحصائية داللة ذات فروق وجود :التالية النتائج إىل الباحث وتوصل

 .واألدائية لتحصيليةا لالختبارات والبعدي القبلي االختبار يف التجريبية لـصاحل اجملموعة الـضابطة
 اإلسالمية الرتبية تدريس يف احملوسبة التعليمية والربامج باحلاسوب بـضرورة االهتمام وأوصى الباحث

 .احملوسبة الربامج استخدام على املعلمني وتأهيل األخرى ، وتدريب واملواد
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 ( 2009: دراسة الشنقيطي ) اخلامسة والعشرونالدراسة 
 . الّتقنية  عرب بالّتكرار الكرمي القرآن حتفيظ كان الدراسة بعنوان :

 العامة، واملكتبات األسواق يف منها املعروض بالتكرار ، وبيان التحفيظ تقنيات وهدفت إىل إبراز
 واألقراص احلاسوبية الربامج توظيف إىل سالمته ، والدعوة على والوقوف العلمية، واملؤسسات

 إضافة التحليلي، الوصفي املنهج وستخدم يف الدراسة فيظه جاءوحت القرآن تعليم جماالت يف اجلاهزة،
 ولذا البّناء، العملي األّمة تراث من الّتكرار بطريقة الّتحفيظ أنّ  نتائجوأظهرت ال االستنباطي املنهج إىل

 .وتطويرها وتبنّيها، براجمه، إعداد يف والتوسع الّتعليمية، العملية يف أساسّية وسيلة اعتماده جيب
 اإلسالمّية الّدراسات خدمة يف لدوره( اآليل احلاسب) العجيب، االخرتاع هذا مشروعية أثبتت كما

 جودة ذات للّتحفيظ، بيئة خلق ويف والبلدان، األماكن خمتلف يف احلّفاظ أعداد زيادة ويف والقرآنية،
 أفضل التكرار طريقة يرون املربني أنّ ، وكذلك أظهرت  للطالب املتابعة على وقدرة عالية، تقنية وكفاءة
 دورات وعقد الدراسية، املناهج ضمن هلا تقنية برامج توفري على العمل ينبغي لذا للّتحفيظ، وسيلة

 .استخدامها على تساعد

 
 ( : 2010:  دراسة الوائلي ) السادسة والعشرونالدراسة 

 التجويد . أحكام تعلم يف احلاسوب استخدام كانت الدراسة بعنوان : أثر
 من الدراسة عينة تكونت. التجويد أحكام تعلم يف احلاسوب استخدام أثر قياس إىل الدراسة هدفت
 وعددهم خبصب يف سلطنة عمان ؛ اإلسالمية العلوم مبعهد الثانوي الثاين الصف طالب من شعبتني

 قام ولقد مقارنة، كمجموعة طالباً ( 20) و، جتريب كمجموعة طالباً ( 18) منهم. طالباً ( 38)
 مستقلتني. لعينتني( t-test) اختبار باستخدام، الدراسة جمموعيت تكافؤ من بالتأكد حثالبا

 األول: املستخدمة عبارة عن اختبارين الدراسة التجرييب وكانت أداةاستخدمت الدراسة املنهج 
 من جمموعة على عرضه خالل من صدقه من التأكد مت متعدد من االختيار من التحصيلي االختبار

 االختبار والثاين الدراسة، عينة خارج عينة على تطبيقه طريق عن ثباته من التأكد مت كما نياحملكم
 طريق عن أداضها املطلوبة التجويد مهارات فيها حدد مالحظة بطاقة على الباحث اعتمدوقد  املهاري

 هارةمل الطالب إكساب يف احلاسوب أثر على التعرف هبدف، الروم سورة من آليات الطالب تالوة
 . السائدة بالطريقة مقارنة التجويد
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 التجريبية ، وأوصت جمموعة لصاحل إحصائية داللة ذات فروق هناك الدراسة أن نتائج بينت وقد
 تعلموها اليت األحكام تطبيق للطالب يتسف حىت، للتجويد املقررة احلصص عدد بزيادة الدراسة

 الرتبية فروع تدريس من ميكنه الذي الكايف اإلعداد وإعداده املعلم دور على التأكيد وضرورة. نظرياً 
 وسائل من لديه يتوفر مبا خالهلا يستعني فعالة طريقة باستخدام خاصة والتجويد عامة اإلسالمية
 .حديثة تربوية وتقنيات

 
 : (2011)  : الزيين السابعة والعشرونالدراسة 

 القلم واستخدام اللوين الرتميز على قائمة مقرتحة اسرتاتيجية فاعلية:  بعنوان الدراسة كانت
 . اإلعدادية املرحلة تالميذ لدى التالوة مهارات تنمية يف الناطق اإللكرتوين

 القلم واستخدام اللوين الرتميز على قائمة مقرتحة اسرتاتيجية فاعلية مدى حتديد إىل الدراسة هدفت
 املنهج الباحث واستخدم،  اإلعدادية حلةاملر  تالميذ لدى التالوة مهارات تنمية يف الناطق اإللكرتوين

 أفراد عدد وبلغ الكرمي القرآن تالوة مبهارات وقائمة مالحظة بطاقة الدراسة أداة وكانت،  التجرييب
 . وجتريبية ضابطة جمموعتني إىل توزيعهم مت و اإلعدادي الثاين الصف تالميذ من( 102) العينة

 :  هي الدراسة نتائج وكانت
بني متوسط درجات اجملموعتني  0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالة توجد فروق  -

الضابطة اليت درست بالطريقة التقليدية و اجملموعة التجريبية اليت درست باستخدام االسرتاتيجية 
 . املقرتحة لصاحل التجريبية

صصني واستماع يتأتى من ممارسة التالوة على أيدي األساتذة و املتخ ىلإأن األداء العلمي  -
 .  التسجيالت الصوتية يفضل املعرفة النظرية بأحكام التجويد

 . فاعلية اسرتاتيجيات التدريس يف تنمية مهارات التالوة -
فاعلية التقنيات السمعية و البصرية والوسائط املتعددة يف تعليم مهارات تالوة القرآن الكرمي   -

 . كاملسجل وخمترب اللغة و املصحف امللون
وقد أوصت الدراسة ب عادة النظر يف تدريس التالوة يف ضوء التقنيات احلديثة و ما تفرضه من  -

اسرتاتيجيات تدريس كما أوصت باالستعانة باملستجدات التكنولوجية يف جمال تعليم القرآن الكرمي ملا 
 ثبت من فاعليتها من خالل الدراسات السابقة .
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 ( : 2012)بد :  دراسة علدراسة الثامنة والعشرونا

اإلسالمية .و هدفت  الرتبية تدريس يف التعليمية الوسائل كانت الدراسة بعنوان : استخدامات
 من باالنتقال واملصطلحات اإلسالمية املفاهيم تبسيط يف ودورها التعليمية الوسائل دراسة الدراسة إىل

 انتباه واستقطاب شد أجل من لوكواألخالق والس باإلميان تتعلق علمية ذهنية إىل حمسوسة واقعية صورة

 التحليلي و اقتصر الوصفي املنهج الدراسة والفهم ، استخدمت بالتفكري أذهاهنم وتنشيط التالميذ
 األدبيات املطهرة وبعض النبوية والسنة الكرمي للقرآن التعليمية الوسائل دارسة على احلايل البحث

 التحصيل . ودرجة زيادة التفاعل على وأثرها وسائلال هذا علمية على بالداللة امليدانية والدارسات
 الدراسة هي : عنها أسفرت اليت النتائج وكانت

 يف وجودا وخصائصها وفلسفتها وأهدافها ومفهومها طبيعتها حيث من التعليمية للوسائل أن -1

 تربية يف فاعل وعنصر رئيس بشكل الوسائل هذه سامهت فقد وعمليا نظريا اإلسالمية الرتبية

 الكرمي. من القرآن املعرفة وعلوم اإلسالمي الدين أحكام وتقبلهم املسلمني

 قد احلديثة الرتبية يف احلديثة والربجميات والتقنيات التعليمية الوسائل وقائع عن قيل ما أن -2

 قرون. بعدة اإلسالمية الرتبية إلية سبقتها

 من التقنيات اإلسالمية العلوم استفادة أمهية وصخبص والوصفية التجريبية بالدارسات املتزايد االهتمام -3

 اإلسالمية. الرتبية أهداف حتقيق يف اإلجيايب ودورها احلديثة
 

 ( : 2012: دراسة احلساين )التاسعة والعشرونالدراسة 
امليمي  أحكاميف تدريس  الوسائط املتعددة احلاسوبية استخدام كانت الدراسة بعنوان : فاعلية

 إجادة تالوة القرآن الكرمي لدى تلميذات الصف اخلامس االبتدائي التجويد يف الساكنة يف مقرر
  بالعاصمة املقدسة .

امليمي  أحكاميف تدريس  الوسائط املتعددة احلاسوبية استخدام وهدفت الدراسة إىل معرفة فاعلية
 االبتدائي إجادة تالوة القرآن الكرمي لدى تلميذات الصف اخلامس الساكنة يف مقرر التجويد يف

بالعاصمة املقدسة ومت استخدام املنهج التجرييب ، ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة بعمل 
برجمية تعليمية وإعداد اختبار معريف حتصيلي وبطاقة مالحظة ومت التحقق من صدقها وثباهتا وقد مت 
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اإلحصائي باستخدام ( طالبة ومتت عملية التحليل 60تطبيقها على عينة الدراسة  املكونة من )
 ( .spssبرنامج احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ) 

  وكانت نتائج الدراسة هي :
بني متوسط درجات اجملموعتني  0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالة  -

االختبار  الضابطة والتجريبية يف مقرر التجويد يف التطبيق البعدي عند مستوى التذكر بعد ضبط أثر
 القبلي .

 اجملموعتني درجات متوسط بني 0.05 الدالة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد -
 االختبار أثر ضبط بعد الفهم مستوى عند البعدي التطبيق يف التجويد مقرر يف والتجريبية الضابطة

 . القبلي
 اجملموعتني درجات سطمتو  بني 0.05 الدالة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد -

التطبيق )حكم اإلخفاء  مستوى عند البعدي التطبيق يف التجويد مقرر يف والتجريبية الضابطة
 . القبلي االختبار أثر ضبط بعد (الشفوي

 اجملموعتني درجات متوسط بني 0.05 الدالة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد -
( اإلدغام الصغري حكم) التطبيق مستوى عند البعدي التطبيق يف التجويد مقرر يف والتجريبية الضابطة

 . القبلي االختبار أثر ضبط بعد
 اجملموعتني درجات متوسط بني 0.05 الدالة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد -

 اإلظهار حكم) التطبيق مستوى عند البعدي التطبيق يف التجويد مقرر يف والتجريبية الضابطة
 . القبلي االختبار أثر ضبط بعد( الشفوي

 اجملموعتني درجات متوسط بني 0.05 الدالة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد -
هم ف  -مجيع املستويات املعرفية )تذكر  عند البعدي التطبيق يف التجويد مقرر يف والتجريبية الضابطة
 . القبلي االختبار أثر ضبط بعد (وتطبيق

 
 (2013) : ابكرثونالثالالدراسة 

 الثانوية املرحلة لطالب الكرمي القرآن مقرر تدريس يف احلديثة الوسائل أثر:  بعنوان الدراسة كانت
 أمبدة . حملية اخلرطوم والية



 

93 
 

 الثانوية املرحلة لطلبة الكرمي القرآن منهج تدريس يف احلديثة الوسائل أثر معرفة الدراسة إىل هدفت
 التدريس مستوى بني إحصائية داللة ذات فروق هنالك هل- -:التايل ؤالالس طريق عن أمبدة حملية

 مبحلية الثانوية املرحلة طالب مشل البحث جمتمع إن التقليدية؟ والطريقة احلديثة الوسائل باستخدام
 .أمبدة

 اختيارالدراسة االختبارات ومشلت عينة الدراسة  أداة وكانت التجرييب املنهج الدراسة استخدمت
 فروق وجود-:  منها نتائج عدة إىل الباحث توصل. والتجريبية الضابطة اجملموعة ميثلون( طالباً  35)

 الضابطة اجملموعة لصاحل والضابطة التجريبية اجملموعة بني التحصيلي األداء يف إحصائية داللة ذات
و  احلية ورالص عرض خالل من جذابة قدرة هلا احلديثة الوسائل-.  احلاسوب باستخدام درست اليت

 التدريس وأغراض أهداف حتقيق على قدرة هلا احلديثة الوسائل-. املتعلم حواس جلذب املغرية األلوان
 وذلك ، احلديثة الوسائل باستخدام اإلسالمية الرتبية مادة تدريس ضرورة-:  التوصيات أهم من إما. 

 تدريبية دورات عقد ضرورة-. املعلمني وقلة الفصول وازدحام الطالب وزيادة التعليم لتوسع نسبة
 . احلديثة الوسائل استخدام على الكرمي القرآن ملعلمي

 
 ( 2013: دراسة الغامني )الواحدة والثالثونالدراسة 

املعامل القرآنية الذكية التكوين واألبعاد املعرفية .هدفت الدراسة إىل البحث كانت الدراسة بعنوان : 
ل ية اليت ميكن توظيفها لصناعة معاموإبراز املنتجات التقنية والربجميف مفهوم املعامل والفصول الذكية 

معلومات ، وتوضيح التكامل يف البيئة التعليمية بني  وأوعيةقرآنية ذكية من برامج وقواعد بيانات 
.استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي وخلصت الدراسة  واإلنسانيةاملعطيات املادية والربجمية 

توصيات منها :التوسع يف تأسيس معامل قرآنية ذكية يف املؤسسات واملعاهد اليت تعف بتعليم إىل عدة 
القرآن الكرمي وإنتاج برجميات متخصصة يف القرآن الكرمي ذات دعم فين دائم وتطوير مستمر يواكب 

لقرآن الكرمي تعف بتدريس وتعليم ا نتإنتاج مواقع ويب على شبكة اإلنرت التطورات التقنية واملعرفية و 
 جائزة أو مسابقة للمنتجات التقنية اليت ختدم القرآن الكرمي عن بعد . وإنشاءعن بعد 

 
 (2013: دراسة الزهراين )الثانية والثالثونالدراسة 
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كانت الدراسة بعنوان : استخدام معلمي القرآن الكرمي تقنيات التعليم يف تدريس القرآن الكرمي من 
 الرتبية اإلسالمية يف مدارس التحفيظ االبتدائية مبكة املكرمة .وجهة نظر مشريف ومعلمي 

 مبكة االبتدائية التحفيظ مدارس هدفت الدراسة إىل التعرف على مدى توفر تقنيات التعليم يف
املكرمة،  مبكة االبتدائية التحفيظ مدارس والتعرف على مدى استخدام تقنيات التعليم يف املكرمة،

 مبكة االبتدائية التحفيظ مدارس ميكن أن حتول دون استخدام تقنيات التعليم يف ومعرفة املعوقات اليت
 .املكرمة

استخدمت الدراسة املنهج الوصفي املسحي وكانت أداة الدراسة عبارة عن استبانة ومشلت الدراسة  
 وكانت النتائج على النحو التايل : إحصائيامعلماً وعوجلت البيانات  126شرفاً و  26

وجود فروق دالة إحصائية بني متوسطات استجابة جمتمع الدراسة حسب طبيعة العمل حول عدم  -
 مدى استخدام تقنيات التعليم لتدريس القرآن الكرمي . -
 حول العمل طبيعة حسب الدراسة جمتمع استجابة متوسطات بني إحصائية دالة فروق وجود عدم -

 . الكرمي القرآن لتدريس التعليم تقنيات معوقات
املؤهل العلمي حول  حسب الدراسة جمتمع استجابة متوسطات بني إحصائية دالة فروق وجود -

 وكانت الفروق لصاحل الدراسات العليا. الكرمي القرآن لتدريس التعليم تقنيات مدى توفري
 حول العلمي املؤهل حسب الدراسة جمتمع استجابات متوسطات بني إحصائية دالة فروق وجود -

 لصاحل البكالوريوس . الفروق وكانت الكرمي القرآن لتدريس التعليم تقنيات خداماست معوقات
 سنوات اخلربة حسب الدراسة جمتمع استجابات متوسطات بني إحصائية دالة فروق وجود عدم -

 . الكرمي القرآن لتدريس التعليم تقنيات استخدام مدى توفر معوقات حول
 

 ( ـ2014لفيفي ) : دراسة االثالثة والثالثونالدراسة 
الثانوية يف مدينة  باملرحلة الكرمي القرآن تدريس يف التعليم تقنيات استخدام كانت الدراسة بعنوان: واقع

 .الرياض ومعوقات استخدامها
هدفت الدراسة إىل التعرف على واقع توافر تقنيات التعليم يف املدارس الثانوية احلكومية مبدينة 

ام معلمي القرآن الكرمي باملرحلة الثانوية لتقنيات التعليم أثناء تدريسهم ، الرياض، ومعرفة واقع استخد
اليت يواجهها معلمو القرآن الكرمي عند استخدامهم لتقنيات التعليم، والتوصل  والتعرف إىل املعوقات
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ة الرتبية والتعليم زار إىل توصيات كمقرتحات مبنية على نتائج هذه الدراسة تفيد املهتمني يف و 
لقائمني على تطوير الربنامج يف توظيف هذه املقرتحات والتوصيات يف صاحل العملية التعليمية ، وا

 ، وكانت أداة الدراسة االستبانة. الدراسة املنهج الوصفي املسحي استخدمت
أهم التقنيات املتوفرة هي السبورة البيضاء العادية ومسجل وأشرطة مسجل نتائج الدراسة أن  وأظهرت

أبرز املعوقات كثرة أعداد الطالب ، وعدم وجود حوافز ملعلمي القرآن الكرمي ، مع كثرة ، وكانت 
إىل  ضافةاألعباء الرتبوية املكلف هبا معلم القرآن ، وقلة تقنيات التعليم ، وقلة الدورات التدريبية ، باإل

 عدم وجود معمل خاص مبقرر القرآن الكرمي .
 

 ( :2014) : إرشادالرابعة والثالثونالدراسة 
من  اثر استخدام الرسوم املتحركة يف القدرة على القراءة اجلهرية وقدرة تالميذ كانت الدراسة بعنوان :

 .القراءة اجلهرية يف جاكرتا على املتوسطة اإلسالمية مبعهد علوم القرآن بوجونج ساري ديفوك  املدرسة
يف هذه املدرسة  اإلبعادملتحركة ثنائية تدريس مهارة القراءة باستخدام الرسوم ات الدراسة إىل هدف 

 ، املنهج املتبع يف الدراسة املنهجفهو قدرة التالميذ على قراءة النصوص العربية قراءة سليمة وتطويرها 
 . املالحظة املباشرة، املقابلة الشخصية، االختبارات الشفوية:  هيوأداة الدراسة الوصفي. 

(، والنتيجة األدىن 95ألعلى الستخدام الرسوم املتحركة هي )إن النتيجة ا: هيالدراسة نتيجة كانت 
. 86،5استخدام الرسوم املتحركة هي  يف قدرهتم على قراءة قبل املتوسطة (. وأما النتيجة70هي )

(. وأما 75(، والنتيجة األدىن هي )98وإن النتيجة األعلى لقدرة التالميذ على مهارة القراءة هي )
 .  89،5درهتم على قراءة بعد استخدام الرسوم املتحركة هي النتيجة املتوسطة يف ق

 
 ( :2015) املسملي : دراسةاخلامسة والثالثونالدراسة 

 تالميذ لدى التالوة مهارات تنمية يف القارن اإللكرتوين القلم استخدام فاعلية :بعنوان الدراسة كانت
 تنمية يف القارن اإللكرتوين القلم اماستخد قياس إىل الدراسة هدفت وقد،  االبتدائي السادس الصف

 . االبتدائي السادس الصف تالميذ لدى التالوة مهارات
 تلميذاً ( 38) حجمها بلغ عينة على الدراسة طبقت حيث،  التجرييب شبه املنهج الباحث استخدم

( 19) من مكونة جتريبية جمموعتني على توزيعها مت،  جبازان االبتدائي السادس الصف تالميذ من
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 اختبار يف الدراسة هلذه صممت اليت األداة ومتثلت،  تلميذاً ( 19) من مكونة وضابطة،  تلميذاً 
 الدراسة أدوات طبقت وقد، بالتنمية املستهدفة التالوة مهارات قائمة ضوء يف بين الذ( أدائي) شفهي

 عدة إحصائية اجلاتومع أساليب لتحليلها واستخدم،  وثباهتا صدقها من التأكد بعد،  وبعدياً  قبلياً 
 ومعادلة، الفاكرونباخ ومعادلة  T-Test واختبار املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات: منها، 

 :التالية النتائج إىل التوصل ومت جالس
وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات اجملموعتني التجريبية والضابطة يف القياس 

ت التالوة الثالث ككل )القراءة ، االنطالق ، الرتتيل ( لصاحل اجملموع البعدي عند مستوى مهارا
 التجريبية .

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات اجملموعتني التجريبية والضابطة يف القياس -
البعدي عند مستوى مهارات التالوة الثالث ككل )القراءة ، االنطالق ، الرتتيل ( لصاحل اجملموع 

 تجريبية .ال
وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات اجملموعتني التجريبية والضابطة يف القياس -

 البعدي عند مستوى مهارة )قراءة اآليات صحيحة( لصاحل اجملموع التجريبية .
وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات اجملموعتني التجريبية والضابطة يف القياس  -
 عدي عند مستوى مهارة )االنطالق وعدم الرتدد يف القراءة ( لصاحل اجملموع التجريبية .الب
وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات اجملموعتني التجريبية والضابطة يف القياس -

تغري البعدي عند مستوى مهارة )الرتتيل ( لصاحل اجملموع التجريبية ..أظهرت النتائج أن حجم تأثري امل
( مما يدل على أنه كان له تأثري كبري يف 0.65املستقل على املتغري التابع كان بدرجة كبري بلغت )

تنمية مهارات التالوة لدى التالميذ ويرجع ذلك ملا له من أثر فاعل يف حتسني نتائج التالميذ يف 
 التطبيق البعدي .

 قد التالوة تدريس يف مساعدة كوسيلة اإللكرتوين القلم استخدام أن الدراسة نتائج كذلك أظهرت-
 التالوة مبستوى اإلرتقاء على وساعد،  انتباههم وشد التالميذ لدى التشويق و اإلثارة من نوعاً  خلق

 بالطريقة درسوا الذين التالميذ من أفضل بشكل فيها يقعوا اليت األخطاء من التقليل وبالتايل لديهم
 . التقليدية
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 ( :2015) اجلريسي وآخرون :  دراسةثونالسادسة والثالالدراسة 
 تعلم وتعليم على االجتماعي التواصل مواقع يف النقال اهلاتف تطبيقات بعنوان أثر الدراسة كانت
 حنوها. واجتاههن طيبة جامعة لطالبات الكرمي القرآن

 وتعليم لمتع على التواصل االجتماعي مواقع يف النقال اهلاتف تطبيقات أثر عن للكشف الدراسة هدفت

 عينة التجرييب ، ومتثلت شبه املنهج استخدام ومت.حنوها  واجتاههن طيبة جامعة لطالبات الكرمي القرآن

 :أدوات هي واستخدام إعداد ومت املنورة، باملدينة طيبة جبامعة الرتبية كلية من طالبات طالبة 34 يف الدراسة

 فروق وجود إىل الدراسة وقد توصلت النقال، اهلاتف تطبيقات وبعض اجتاهات، ومقياس مالحظة، بطاقة

 اجملموعة ودرجات التجريبية اجملموعة درجات متوسطي داللة بني مستوى عند إحصائية داللة ذات

 اجملموعة التجريبية، لصاحل مي الكر القرآن تعلم على املالحظة لبطاقة البعدي التطبيق يف 0.05الضابطة 

 التطبيقني درجات متوسطي بني0.05داللة  مستوى عند ائيةإحص داللة ذات فروق وجود عدم وإىل

 مواقع يف النقال اهلاتف تطبيقات استخدام حنو اجتاههن يف اجملموعة التجريبية لطالبات والبْعدي القبلي

 إقامة :منها التوصيات، من الباحثات بعدد وأوصت الكرمي. القرآن وتعليم تعلم على التواصل االجتماعي

 على لتدريبهم السعودية اجلامعات يف والطالب والطالبات التدريس هيئة ألعضاء تدريبية دورات

  .الكرمي القرآن وتعليم لتعلم االجتماعي التواصل مواقع النقال يف اهلاتف تطبيقات استخدام
 

 Mssraty (2015: ):  السابعة والثالثونالدراسة 
ائط للمساعدة يف تعليم تالوة القرآن الكرمي بعنوان : فاعلية نظام تعليمي متعدد الوس الدراسة كانت

 مع التجويد يف املرحلة االبتدائية يف ماليزيا.
فاعلية نظام تعليمي متعدد الوسائط للمساعدة يف تعليم تالوة القرآن الكرمي  الدراسة إىل معرفة هدفت

( حلل مشكلة ملنري انظام تصميم الوسائط املتعددة )مع التجويد يف املرحلة االبتدائية يف ماليزيا ب
الضعف الذي يواجهه الطالب املاليزيون يف متابعة القواعد األساسية أثناء تدريس وتالوة القرآن 

 باستبيانات.  اةدالكرمي، اعتمد الباحث على املنهج التجرييب ، ومتثلت األ
ة للفهم أظهرت النتائج أن النظام حسن بشكل كبري تعليم القرآن و تالوته باستخدام منهجية سهل

. وأكدت نتائج هذا ليت عززت دافع الطالب حنو التعلمإىل جانب امليزات االجتماعية مثل األلغاز ا
 البحث أن منوذج الوسائط املتعددة يعزز التعلم أفضل من نظام التعلم التقليدي. 
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 Al-Rikabi (2016): الثامنة والثالونالدراسة 

ية لتطبيق تعلم اللغة العربية على أساس النظرية املعرفية بعنوان : تصميم مبادن توجيه الدراسة كانت
 . لتعلم الوسائط املتعددة

،  A4Kidsالدراسة إىل تصميم وتطوير وتقييم تطبيقات الوسائط املتعددة املتنقلة. يطلق عليه  هدفت
القرآن سنوات لتعلم اللغة العربية اليت هي لغة  9و  7ويستهدف األطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني 

 على أساس نظرية املعرفية. 
 استخدم الباحث املنهج التجرييب و أداة البحث املستخدمة هي االختبارات و املقابالت .

قام الباحث ب جراء حتقيق يتضمن تقنيات متعددة لتقصي احلقائق ، وهي املقابالت ومراجعة اآلداب 
حة من املعلومات. يتضمن ذات الصلة للحصول على منوذج أويل الحتياجات أصحاب املصل

التحليل األويل مقابالت مع معلمني خرباء قاموا بتدريس مادة اللغة العربية ألكثر من عشر سنوات يف 
 املدارس االبتدائية.   مت تطوير تطبيق واختبار يشمل املستخدمني احلقيقيني. 

سهلة االستخدام ومفيدة إىل أهنا قابلة للتعلم و  A4Kidsأظهرت النتائج يف تقييم املستخدم على 
إىل ذلك ، فهي قادرة على مساعدهتم يف تعلم اللغة العربية بسهولة وبشكل  ضافةلألطفال. باإل

 مباشر وبنجاح بغض النظر عن املوقع والوقت.
 

 (2017وآخرون  ) , Khairuldin: الدراسة التاسعة والثالون

 Learning Al-Quran Based on the Mobile Learning (MLearning): A بعنوان : الدراسة كانت

Literature Review  تعليم القرآن الكرمي على أساس التعلم احملمول، هدفت هذه الدراسة إىل ،
 تسليط الضوء على الدراسات السابقة اليت ترتبط بطريقة تعلم القرآن حىت اخرتاع التقنيات احلديثة.

الضوء على الدراسات السابقة اليت تتعلق  الدراسة املنهج الوصفي املسحي. فقد سلطت استخدمت
بتعلم القرآن الكرمي وتطرقت لبعض طرق التعلم احلديثة كوسيلة لتعلم القرآن. مت تضمني الدراسة مع 
أساليب البحث يف املكتبة من أجل احلصول على البيانات املتعلقة بأساليب التعلم احلديثة من خالل 

أن استخدام أساليب التعلم احلديثة يف املقام األول ميكن أن  الدراسات السابقة. وخلص الدراسة إىل
. كما استنتجت الدراسة أن رمي كوسيط يف تعلم القرآن الكرميتستخدم التعلم يف تعلم القرآن الك
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استخدام التكنولوجيا غري معقد دون التقيد بالزمان واملكان إىل جانب كونه أداة يف التعليم والتعلم مبا 
 القرآن. يف ذلك تعليم

 
 الثاين:املبحث  التعليق على دراسات

 :املبحث الثاين: دراسات متعلقة بأسباب ضعف تالوة القرآن الكرمي وسبل عالجها
اهتمت الدراسات السابقة يف هذا القسم باستخدام التقنيات التعليمية و أثبتت فاعلية استخدام  -1

يف اإلجيايب على العينات التجريبية مستخدمة  هذه التقنيات يف تعليم القرآن الكرمي من خالل األثر
( اليت تناولت معمل القرآن الكرمي ،ودراسة 2008املنهج التجرييب، كما يف دراسة السبيعي ) معظمها

اليت تناولت Mssraty (2015 )و  Al-Rikabi (2016)و   ،(2013) و أبكر ،م(2012احلساين )
اليت تناولتا  (2011)  و الزيين(، 2015) املسملية ، ودراساملتعددة احلاسوبية استخدام الوسائط

 القلم اإللكرتوين القارن .
عدد من التقنيات والوسائل  (  2015ودراسة الفيفي)  ( 2013عرضت دراسة الزهراين )  -2

وأكدت الدراسات وجود ضعف يف استخدام التقنية لدى  ،التعليمية وواقع استخدامها من املعلمني
وبينت الدراسات معوقات استخدام التقنية مستخدمة يف ( 2009دراسة الشنقيطي) املعلمني كما يف 

 ذلك املنهج الوصفي .
أوصت غالبية الدراسات السابقة إىل ضرورة استخدام التقنيات احلديثة يف تعليم القرآن كما يف  -3

Khairuldin  ،العنزي  ةوكذلك ضرورة تدريب املعلمني على استخدامها  كدراس (2017)  وآخرون
 ودراسة( ، 2005) محاد ودراسة،( 2003، ودراسة العبداهلل ) Mssraty (2015)و  (ه1428)

، (2009) الرقب ودراسة، (2010) الوائلي ودراسة، (2008) فالته ودراسة،  (2008) السبيعي
 الغامني ودراسة، (2009) الشنقيطي ودراسة(، 2012) احلساين ودراسة، (2012) عبد ودراسة

 ودراسة (2015) املسملي ودراسة ،(1014) الفيفي ، ودراسة(2013) الزهراين ودراسة، (2013)
 .(2015) اجلريسي

بني اجملموعة الضابطة  إحصائيةاتفقت مجيع الدراسات السابقة على وجود فروق ذات داللة  -4
 رمي. واجملموعة التجريبية لصاحل اجملموعة التجريبية يف تنمية مهارات تالوة القرآن الك
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برامج حاسوبية و معامل  إنتاجتنوعت الوسائل التعليمية املستخدمة يف الدراسات السابقة ما بني  -5
 اللغة و املصحف امللون و القلم القارن .

دعت بعض الدراسات لضرورة تدريب املعلمني على استخدام التقنيات احلديثة يف تعليم القرآن  -6
 الكرمي .

فبعضها استهدفت املرحلة االبتدائية مثل دراسة  قة يف جمتمع الدراسةتنوعت الدراسات الساب -7
ودراسة املسملي  (2012( ودراسة احلساين )2008و دراسة السبيعي ) (2006آلكنة واجلبايل )

طالب املرحلة املتوسطة مثل دراسة  استهدف ومنها ما،  Mssraty (2015)( ودراسة 2015)
( ، ومنها ما استهدف طالب املرحلة الثانوية مثل دراسة 2014ودراسة ارشاد ) (2011الزيين )

( ، ومنها ما استهدف طالب 2013( ودراسة أبكر )2010( ودراسة الوائلي )2009الرقب )
( ، ومنها ما 2008( وفالته )2015( و اجلريسي وآخرون )2005اجلامعة مثل دراسة محاد )

 .(2014)الفيفي  (2013) الزهراين (2008)استهدف املعلمني مثل دراسة الطوالبة واملشاعلة 
تنوعت أدوات الدراسة املستخدمة فأغلبها اعتمد على أداة االختبار القبلي والبعدي مثل دراسة  -8

-Alو  واملسملي (2013( و أبكر )2009( والرقب )2008( و دراسة السبيعي )2005محاد )
Rikabi (2016)  (2013)ستبانة مثل الزهراين والبعض اآلخر على اداة اال (2006)والدويش 
( 2008منها اعتمد أداة املالحظة مثل دراسة فالته ) Mssraty (2015)و  (2014)و الفيفي 
( ، وقليل منها اعتمد اكثر من 2015( و اجلريسي وآخرون )2012( و احلساين )2011و الزيين )

 ( .2008( والطوالبة واملشاعلة )2014أداة مثل ارشاد )
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 الدراسة الحالية بالدراسات السابقة وما تتميز به الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:عالقة 

واالختالف بني الدراسة االتفاق ول والثاين يف معرفة أوجه دت الدراسات السابقة يف القسم األأفا
 :هيوكانت أوجه االتفاق  احلالية و الدراسات واألحباث السابقة

 أهداف الدراسة:  -1
جبانب ضعف  لدراسة احلالية يف احلقيقة امتداد لبعض الدراسات السابقة من حيث اهتمامهاتعترب ا

وطرق وأساليب ملعاجلة هذا الضعف وتنمية مهارات التالوة  تاسرتاتيجيامهارات التالوة ووضع 
راسة فاتفقت الد،  تقنيات احلديثة املستخدمة يف تعليم القرآن الكرميباستخدام الوسائل التعليمية وال

احلالية مع عدد من الدراسات السابقة فيما هدفت له وهو قياس أثر وفاعلية التقنيات املستخدمة يف 
 احلساين ودراسة اليت تناولت معمل القرآن الكرمي ،( 2008)دراسة السبيعي ك تعليم القرآن الكرمي

 خدمتواليت است  Mssraty ( 2015)و  Al-Rikabi  (2016 )(  2013)و أبكر (  2012)
اليت تناولتا القلم  (2011) و الزيين(  2015)املتعددة احلاسوبية ، ودراسة املسملي  الوسائط

 (2017وآخرون  )  Khairuldin( و  2015ومتيزت دراسة اجلريسي وآخرون ) القارن  اإللكرتوين
 .باستخدام تقنية التعليم باجلوال

 :عينة الدراسة -2
 الصف األول متوسط حبلقات حتفيظ القرآن الكرمي جبدة  طالب الدراسة احلالية يفعينة متثلت 

كما اتفقت مع معظم ( يف اختيار طالب الصف األول متوسط  2011اتفقت مع دراسة الزيين )ف
محاد دراسات القسم األول يف تقسيم العينة إىل جمموعة ضابطة وجمموعة جتريبية مثل دراسة 

 Al-Rikabi( واملسملي و 2013( و أبكر )2009( والرقب )2008( و دراسة السبيعي )2005)

فالته  وMssraty (2015  )( و 2014( و الفيفي )2013الزهراين ) و( 2006( والدويش )2016)
 إرشاد و( ، 2015( و اجلريسي وآخرون )2012( و احلساين )2011( و الزيين )2008)
 .(2008( والطوالبة واملشاعلة )2014)

 :الدراسة أدوات -3
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ت اعتمدفاحللية مع معظم دراسات القسم األول يف استخدام االختبار كأداة قياس  اتفقت الدراسة
( 2008( و دراسة السبيعي )2005دراسة محاد )فاتفقت مع االختبار القبلي والبعدي  الدراسة

 .(2006والدويش ) Al-Rikabi (2016)( واملسملي و 2013( و أبكر )2009والرقب )
 :نهجامل -4

املنهج التجرييب، كما يف باعتماد  القسم األولالدراسات السابقة يف ية مع أغلب الدراسة احلال اتفقت
دراسة السبيعي و (2008فالته )و ( 2006والدويش ) (2006)( وآل كنه واجلبايل 2005)آل محاد 

 Al-Rikabi(  و 2013م( و أبكر )2012ودراسة احلساين )( 2010والوائلي )( 2008)
اجلريسي و ( 2011( و الزيين ) 2015دراسة املسملي )، و Mssraty (2015)( و (2016
 .(2015وآخرون )
 :الربنامج -5

الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة باهتمامها بنوع جديد من التعليم وهو التعليم اجلوال ومتيزت 
ت الدراسة الربنامج اإللكرتوين من خالل استثمار الربامج والتطبيقات املخصصة للتعليم فاختار 

وآخرون    Khairuldin( و  2015اجلريسي وآخرون )وها صح "، فاتفقت مع دراسة اتل"
 تقنية التعليم باجلوال.ل هاباستخدام (2017)
 

ول والثاين يف معرفة أوجه االختالف بني الدراسة احلالية دت الدراسات السابقة يف القسم األأفاكما 
 :وكانت على النحو التايل و الدراسات واألحباث السابقة

  التعليم وهو التعليم من جديد بنوع باهتمامها السابقة الدراسات عن احلالية الدراسة اختلفت -1
 . اجلوال

  ويسهل جمانية بالدراسة املستهدفة التقنية بأن السابقة الدراسات عن احلالية الدراسة اختلفت  -2
 . استخدامها و هلا الوصول

  يف التحفيظ حلقات لتالميذ تتطرق أهنا يف السابقة الدراسات عن احلالية الدراسة اختلفت  -3
 . املساجد

 خارج املعلم مع التواصل للمستفيد تتيح أهنا يف السابقة الدراسات عن احلالية الدراسة اختلفت  -4
 .راجعة تغذية على واحلصول تالواهتم وعرض احللقة بيئة
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 قد أستفيد من الدراسات والبحوث السابقة ما يلي:إىل ما سبق ف إضافة
ساعد االطالع على الدراسات السابقة يف اختيار عينة البحث فقد الحظ الباحث أن  -

العينات اعتمدت من خمتلف املراحل العمرية واختار الباحث املرحلة املتوسطة لقلة الدراسات 
اليت استهدفت هذه املرحلة واألن الطالب يف هذا العمر حيصل على شيء من االستقاللية 

 .التقنيات احلديثة طيع التعامل معويست
ساعد االطالع على الدراسات السابقة يف حتديد أدوات البحث وهي طريقة االختبار  -

 التحصيلي الشفهي كما مت االستفادة من الدراسات السابقة يف طريقة بناء منوذج االختبار. 
 .ما اجته اليه الباحث من وجود ضعف يف تالوة القرآن الكرمي السابقة  أكدت الدراسات -
السابقة وتبني له قلة البحوث اليت  تعرف الباحث على التقنيات اليت اهتمت هبا الدراسات -

 اهتمت بالتعليم باستخدام اهلاتف النقال.
 اليت أكدت على ضرورة زيادةاستفاد الباحث من نتائج وتوصيات الدراسات السابقة  -

 .القرآن الكرمي و التجويد البحوث والدراسات يف جمال استثمار التقنية احلديثة لتعلم وتعليم
سامهت الدراسات السابقة يف ضرورة ضبط متغريات البحث والتعرف على العوامل املؤثرة  -

 على التجربه. 
 

 الثالثخاتمة الفصل 
 متعلقة استعراض الباحث عدد من الدراسات السابقة وقسمها إىل مبحثني، األول دراسات

 ضعف بأسباب متعلقة ، واملبحث الثاين يتناول دراسات الكرمي القرآن تعليم يف التقنية باستخدام
عالجها   علق الباحث على هذه الدراسات ذاكرًا جوانب االتفاق  وسبل الكرمي القرآن تالوة

 .من هذه الدراسات يف حبثه ةواالختالف مع حبثه و مدى االستفاد
الباحث نية اليت سار عليها ب ذن اهلل سيتطرق الباحث إلجراءات الدراسة امليدا الرابعويف الفصل 

 .لتحقيق أهداف هذه الدراسة
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  الرابعالفصل 

 اجراءات الدراسة

 حدود الدراسةالمبحث األول: 
  منهج الدراسة: الثانيالمبحث 
 تصميم الدراسة: الثالث المبحث

 البحث مجتمعالمبحث الرابع: 
 البحث عينةالمبحث الخامس: 
 البحث أداةالمبحث السادس: 

 التجربة تطبيق خطوات: لسابعا المبحث
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 تمهيد 
يتضمن هذا الفصل عرضًا إلجراءات الدراسة امليدانية اليت سار عليها الباحث لتحقيق أهداف هذه 

ها مالدراسة فتضمنت هذه اإلجراءات لذكر جمتمع الدراسة وحدودها وعينتها و منهج الدراسة وتصمي
ديد صدقها وثباهتا كما تطرق الباحث كذلك لذكر مجع املعلومات ومراحل بنائها و حتة وأدا

 .املستخدمة يف حتليل النتائج ةاملعاجلات اإلحصائي
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 :حدود الدراسة
  :على ما يلي الدراسةتقتصر حدود 

 .بننياألول املتوسط حتفيظ القرآن الكرمي  تالميذ حلقات: البشريةاحلدود 
 حمافظة جدة . : احلدود املكانية
من العام الدراسي  األولالفصل الدراسي  مدة التجربة ستة أسابيع خالل :ةاحلدود الزماني

 . هـ1438/1439

 كتقنية صح اتلوها اإللكرتوين الربنامج استخدام على فاعليةدراسة ال: تقتصر احلدود املوضوعية 
 ساسية ،التجويد األ أحكام وتطبيق ، اجللي اللحن تفادي: )التالية التالوة مهارات تنمية يف مساعدة
من خالل تالوة سورة الكرمي  القرآن حتفيظ حلقات يف املتوسط األول الصف تالميذ لدى( والرتتيل

 الكهف(.)
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 :منهج الدراسة 
التقنيات احلديثة يف التعليم عامة ويف تعليم  باستخدام املتعلقة السابقة الدراسات على االطالع بعد

الدراسة  لطبيعة ونظراً  الكرمي، القرآن تالوة مهارات عليمت القرآن الكرمي خاصة وفاعليتها يف حتسني
التجرييب ، وهي التسمية اليت تطلق على تصميم البحث الذي يهدف  املنهج فتم استخدام احلالية،

  .(197ص  2014الظاهرة )أبو عالم : إىل اختبار عالقات العلة و املعلول حىت يصل إىل أسباب 
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 تصميم الدراسة:
 باالعتماد على تصميم اجملموعات املتكافئة وذلك باختيار جمموعتني متماثلتني األوىلقام الباحث 

طبق عليها العامل التجرييب )املتغري  والثانية الضابطة اجملموعة الدراسة يف ومتثل التقليدية الطريقة تتبع
 يف ومتثل دةمساع كوسيلة صح اتلوها اإللكرتوين الربنامج املستقل( املتمثل يف الدراسة استخدم

 :ميم التايل الختبار فروض الدراسةالتجريبية ، لذا فقد اعتمد الباحث التص اجملموعة الدراسة

 ( : التصميم التجريبي المتبع في الدراسة 1جدول رقم ) 

 البعدي التطبيق املستخدم التدريس أسلوب القبلي التطبيق اجملموعة
 الربنامج باستخدام التدريس الشفهي االختبار التجريبية

 صح اتلوها اإللكرتوين
 الشفهي االختبار

 الشفهي االختبار التقليدية بالطريقة التدريس الشفهي االختبار الضابطة
 

 :الدراسةمتغيرات 
: ويعرف بأنه العامل الذي نريد أن نقيس مدى تأثريه على املوقف )عبيدات املتغري املستقل -
 .(الربنامج اإللكرتوين اتلوها صح تخدام )الدراسة باس ( وهو هنا :312، ص  2003:

: ويعرف بأنه العامل الذ ينتج عن تأثري العامل املستقل )املرجع السابق( و هو هنا املتغري التابع -
 والرتتيل(.  تفادي اللحن اجللي ، وتطبيق أحكام التجويد األساسية ، )إتقان مهارات التالوة

 :املتغري اخلارجي أو الدخيل -

 ، ولتكافؤمن خالل تصميم جمموعتني مكافأتنيحث بضبط متغريات الدراسة وذلك قام البا
: ضبط العمر الزمين لطالب وهي التابع، باملتغري عالقة هلا اليت املتغريات بعض ضبط مت جمموعتني

، التحصيل الدراسي، مقدار حفظ الطالب من القرآن الكرمي، العينة من واقع السجالت اخلاصة هبم
 متغري التحصيل السابق حلفظ القرآن الكرمي بني اجملموعتني   بعد ذلك قام الباحث وذلك لضبط

اجملموعتني وسيايت  تكافؤ من والتأكد السابقة، البحث متغريات لضبط اإلحصائية املعاجلات ب جراء
 .البحث إجراءاتبيان ذلك يف 



 

109 
 

 :البحث مجتمع 
الكرمي جبمعية  القرآن حتفيظ حبلقات وسطاألول مت الصف طالب مجيع من الدراسة جمتمع يتكون

 .األول الدراسي الفصل ه 1439خريكم مبحافظة جدة لعام 
 

 البحث عينة
بصورة مقصودة ويقصد بالعينة القصدية أو العمدية وهي العينة اليت يتم  الدراسة عينة اختيار مت

ات على أهنا متثل األصل اختيارها عمداً بسبب وجود دليل يف ضوء حبوث أو خربات سابقة أو مؤشر 
يف مدينة جدة  األول متوسط الصف حلقتني من طالب وهم (  ،108: ص  2013)السيد : 

 :يلي ما إىل ذلك يف طالب ( ويعود السبب 21)عدد الطالب يف احللقة 
 احتمالية متلك الطالب لألجهزة الذكية وقدرهتم على التعامل مع التطبيقات الذكية .. 1
 يف الباحث تواجه اليت العقبات بتذليل الباحث، مع احللقات املعلم وإدارة اونوتع استعداد. 2

 .بالطالب اخلاصة بالبيانات وتزويده البحث، إجراءات هذا
 .على اختيار عينة حمددة مقصودة لذاهتا يعتمد الذي احلايل البحث طبيعة. 3

(  21)  فيها الطالب جمموع عددو  التجريبية اجملموعة بالتنسيق مع حلقة ليمثلوا الباحث قام وقد
 وبذلك تكونت(  21)  فيها الطالب وجمموع عدد الضابطة اجملموعة و حلقة أخرى ليمثلوا طالباً،

كما يف   والضابطة التجريبية اجملموعتني بالتساوي على موزعني طالباً (  42) فيهما  من البحث عينة
  اجلدول التايل:

 سة :عينة الدراتصميم ( :  2جدول رقم ) 

 الطالب عدد احللقة اجملموعة
 21 املبارك بن جممع يف املتوسطة حلقة التجريبية
 21 حمفوظ بن مسجد يف متوسطة حلقة الضابطة

 42 اجملموع
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 الدراسة أداة
مادة  لطبيعة ملناسبتها وذلك للبحث؛ رئيسية كأداة( الشفوي) التحصيلي االختبار على االعتماد مت

تنميتها ، ويف هذا النوع من االختبارات يوجه الفاحص للمفحوص  املراد املهاراتو  الكرمي، القرآن
وتستخدم يف  تأسئلة شفوية ويستجيب املفحوص بالطريقة نفسها وهي من أقدم أنواع االختبارا

 ( .247، ص  2003تقومي جماالت معينة من التحصيل منها تالوة القرآن )يوسف ،الرفاعي 
 :التالية النهائية باخلطوات صورته إىل وصوله قبل اراالختب منوذج مر وقد 

 :االختبار من الهدف تحديد أواًل:
 مستوى التالوة يف والضابطة التجريبية اجملموعتني تكافؤ مدى معرفة إىل القبلي االختبار يهدف
و أما االختبار البعدي فيهدف إىل التحقق من مدى إملام  احملددة وهي سورة الكهف ، للسورة

ب الصف األول املتوسط املستهدفني بالدراسة ببعض مهارات التالوة وهي : )تفادي اللحن طال
الربنامج اإللكرتوين اتلوها  استخدام أثر اجللي ، تطبيق أحكام التجويد األساسية ، الرتتيل ( ومعرفة

 .املذكورة التالوة مهارات تنمية يف صح
 :القرآنية السورة اختيار ثانياً:

 تتميز حيث يف احللقات، الكرمي القرآن معلمي من جمموعة اقرتاح على بناء( الكهف) ورةس اختيار مت
مل  تتميز بأهنا وأيضاً  أسابيع، ستة عن عبارة وهي التجربة، تطبيق فرتة مع املناسب السورة بالطول هذه

الطالب يف  للطالب يف الفرتة الصباحية يف مدارس التعليم العام ، و أيضاً مل يسبق أن حفظها تدرس
 .احللقات املستهدفة بالدراسة

 :األولية صورته في االختبار نموذج صياغة ثالثاً:
الدراسات والبحوث السابقة املشاهبة مع الدراسة احلالية   مت االعتماد يف صياغة منوذج االختبار على

سملي ودراسة امل )2010و دراسة الوائلي ) )1429لالستفادة من أفكارها ،كدراسة السبيعي )
الرجوع للمصادر املهتمة بقواعد وأحكام ، وكذلك ب )2015ودراسة اجلريسي وآخرون ) )1429)

يف اختبار الطالب يف االطالع على النماذج املعتمدة ومهارات تالوة القرآن الكرمي ، كما مت  التجويد
 .مجعية خريكم
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 - السورة وسط - السورة ولأ) وروعي فيها التوزيع من التحصيلي االختبار أسئلة إعداد حيث مت
وروعي فيها   املقررة ) سورة الكهف( ، السورة من شفوية أسئلة ثالثة من فتكونت (السورة آخر

 كذلك التوسط يف مقدار املقطع مبا يتناسب مع القدرات الطالب والفروق الفردية بينهم وهي عبارة
تمام باملضمون فقد روعي يف ، ومت االه(تقريباً ) أسطر مخسة مقطع كل طول مقاطع، ثالثة عن

اليت تتناسب مع  واإلميانيةاالختبار كفايته لقياس املهارة املراد قياسها ومالمسته للجوانب الرتبوية 
 احتياج الطالب يف هذه املرحلة فجاءت أسئلة االختبار على النحو التايل :

 .( من سورة الكهف  12 -9السؤال األول : أن يقرأ الطالب اآليات من  ) 
 .الكهف سورة من(  54 - 52)   من اآليات الطالب يقرأ أن:  الثاين السؤال
 .الكهف سورة من( 86 -84)    من اآليات الطالب يقرأ أن:  الثالث السؤال

 حلقات معلمي مع بعض وذلك بالتعاون لوحدها مهارة كل درجة الحتساب معيار كما مت وضع
 إعداد مت وبذلك ت يف مجعية حتفيظ القرآن الكرمي جبدة.وبعض أعضاء قسم االختبارا الكرمي القرآن

 .((  1)  رقم ملحق، ) األولية صورته يف االختبار
 :االختبار صدق رابعاً:

ويعرف صدق االختبار بأنه " الدرجة اليت من خالهلا يستطيع االختبار أن حيقق أهداف معينة مبعف 
( وهناك عدة 199، ص  2002" )الصراف :  هل االختبار يقيس ما يفهم منه ظاهريًا أن يقيسه

أنواع لتحقق من صدق االختبار وملناسبة طبيعة الدراسة اليت تعتمد على االختبار الشفهي ) أدائي ( 
وبعد إعداد االختبار بصورته األولية اليت مشلت ، صفحة الغالف وتعليمات االختبار   األسئلة قام 

 هيئة أعضاء من احملكمنيالسادة من  جمموعة على هبعرض االختبار صدق من الباحث بالتأكد
املقرئني اجملازين بالقراءات العشر واملشرفني الرتبويني جبمعية  من جمموعة على و جدة جبامعة التدريس

( وذلك إلبداء  (2حتكيمه )ملحق رقم ) خريكم وبعض املشرفني الرتبويني من وزارة التعليم هبدف
 أو حذف أو تعديل. إضافة، االختبار ، مدى وضوح االختبار بةرأيهم فيما يلي : مدى مناس

 وبعد اطالع السادة احملكمني كانت أبرز مالحظاهتم وتوجيهاهتم على النحو التايل:
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 12درجة( ملهارة تفادي للحن اجللي و ) 15إعادة توزيع الدرجات لتصبح ) -1
رة درجة( ملها 10درجات( بدل من ) 3درجة( لتطبيق أحكام التجويد و )

 درجات( . 5درجة( لتطبيق أحكام التجويد و ) 10تفادي للحن اجللي و )
 درجة( . 25درجة( بدل من ) 30تعديل جمموع الدرجات لتصبح  ) -2
تفادي اللحن اجللي يف مهارة ليصبح  للمهاراتاخلطأ طريقة احتساب تعديل  -3

ما ، أ نيسم درجتحبإعادة اخلطأ:و  اخلطأ: درجة كاملةو  التنبيه: نصف درجة
سم درجة  حبإعادة اخلطأ :و  نصف درجةباخلطأ: ف أحكام التجويدمهارة تطبيق 

ثالث بأتقن بدرجة عالية ف فيكون بدرجة االتقان:لرتتيل ، وبالنسبة ل كاملة
 واحدة . درجةبأتقن بدرجة منخفضة و  نيدرجتبأتقن بدرجة متوسطة و  درجات

 بدالً من أربعة أسطر . تغيري طول املقطع يف السؤال الواحد ليصبح مخسة أسطر -4
 تقييم كل مهارة على حدة ودرجة املهارة تكون مبتوسط درجات األسئلة . -5

 النهائية للصورة االختبار والتوصل صياغة إعادة مت احملكمني وتوجيهات مالحظات وبناًء على 
 (. (3لالختبار ) ملحق رقم )

 
 :الصيغة النهائية لالختبار خامساً:

وتضمنت  لالختبار النهائية للصورة والتوصل االختبار صياغة إعادة مت ختباراالبعد التأكد من صدق 
 :ما يلي

 :تعليمات االختبار -1
 التالوة الصحيحة لآليات الكرمية اخلالية من اللحن اجللي . -أ 

األساسية من خالل املوضوعات التالية : ) أحكام النون تطبيق أحكام التجويد  -ب 
ام امليم الساكنة ،أحكام النون وامليم املشددتني ،أحكام املدود الساكنة والتنوين ،أحك

 (،أحكام الالم
 .ترتيل القرآن الكرمي -ج 

 :بنود االختبار -2
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 يتكون االختبار من ثالثة مقاطع من سورة الكهف . -أ
 طول كل مقطع مخسة أسطر تقريباً . -ب
،  تفادي اللحن اجللي التالية :يتم تقومي تالوة كل طالب على حدة يف مهارات التالوة  -ج 

 .الرتتيل،  أحكام التجويد األساسية
 .درجة  30جمموع درجات االختبار  -د

 تعريف املهارات: -3
تعريف مهارة تفادي اللحن اجللي : أن ينطق الطالب الكلمة القرآنية بوضوح ،وخيرج  -أ

 األحرف من خمرجها مع الضبط بالشكل .
ويد األساسية: االحكام املستهدفة يف الدراسة هي: أحكام تعريف مهارة أحكام التج -ب

النون الساكنة والتنوين ،أحكام امليم الساكنة ،أحكام النون وامليم املشددتني ،أحكام املدود 
 ،أحكام الالم.

 تعريف مهارة الرتتيل : وهي  التالوة بتؤدة وطمأنينة مع مراعاة الوقف والوصل -ج

 :الوةتوزيع درجات مهارات الت -4
( درجة ، مهارة 15:  مهارة تفادي اللحن اجللي ودرجتها )توزيع الدرجات على النحو التايل يتم

( درجة، ويصبح اجملموع 3( درجة ، مهارة الرتتيل ودرجتها )12تطبيق أحكام التجويد ودرجتها )
 ( درجة30الكلي للدرجات هو )

 :طريقة احتساب الدرجات للمهارات -5
 :  ت املهارات على النحو التايلدرجايتم احتساب  

مهارة تفادي اللحن اجللي فيحسم على التنبيه نصف درجة اخلطأ بدرج كاملة وإعادة  -أ
 .اخلطأ فتحسم درجتان 
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حسم  مهارة تطبيق أحكام التجويد فيحسم على اخلطأ: نصف درجة  وإعادة اخلطأ: -ب
 .درجة كاملة 

و أتقن  درجة عالية فيعطى الطالب ثالث درجاتمهارة الرتتيل فيكون احتساهبا بأتقن ب -ج
 .رجتان، و أتقن بدرجة منخفضة درجةبدرجة متوسطة د

 :وهي االختبار أسئلة -6
 الكهف سورة من(   12 -9)   من اآليات الطالب يقرأ أن:  األول السؤال
 الكهف سورة من(  54 - 52)   من اآليات الطالب يقرأ أن:  الثاين السؤال
 الكهف سورة من( 86 -84)    من اآليات الطالب يقرأ أن:  الثالث السؤال

 االختبار: درجات رصد تصحيح االختبار وبطاقة سادساً:
بعد االطالع على الدراسات السابقة اليت اعتمدت االختبار الشفهي )األدائي( كأداة تقيس مدى 

فقد قام الباحث بتصحيح  متكن الطالب من تطبيق مهارات التالوة كما هو احلال يف هذه الدراسة
استمارة احتوت على مهارات التالوة املراد قياسها  إعداداالختبار بطريقة حمددة وواضحة حيث مت 

كل مهارة جبدول مستقل هبا مبينًا فيما يلي طريقة التصحيح ) ملحق   وإفرادوهي احملددة يف الدراسة 
 ( 3رقم ) 

: ويقصد هبا أن ينطق الطالب بوضوح وخيرج كل  مهارة تفادي اللحن اجللي ) القراءة الصحيحة(
حرف من خمرجه مع الضبط بالشكل فتم تصميم جدول به ست خانات اخلانة األوىل: الدرجة 
الكلية للمهارة وشرحها واخلانة الثانية: لرقم السؤال ،  واخلانة الثالثة: للتنبيه فعند التالوة اخلاطئة ينبه 

انة الرابعة : عند عدم التنبه والوقوع يف اخلطأ خيصم ) درجة  الطالب وخيصم ) نصف درجة ( واخل
كاملة ( واخلانة اخلامسة: عند تكرار اخلطأ وعدم قدرة الطالب على القراءة الصحيحة يفتح عليه 

 وخيصم )درجتان( ، واخلانة السادسة : لتسجيل درجة كل سؤال .

 امليم أحكام، والتنوين الساكنة النون مويقصد به أن يطبق الطالب أحكام التجويد التالية: أحكا  
 جدول تصميم القلقة . فتم،  الالم أحكام، املدود أحكام، املشددتني وامليم النون أحكام، الساكنة

 واخلانة،  السؤال لرقم: الثانية واخلانة وشرحها للمهارة الكلية الدرجة: األوىل اخلانة خانات مخس به
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لنفس  اخلطأ تكرار عند:  الرابعة واخلانة(  درجة نصف)  خيصم كمعند اخلطأ يف تطبيق احل: الثالثة
 . سؤال كل درجة لتسجيل:  اخلامسة واخلانة( ، خيصم درجة كاملة ) احلكم

خانات تبني  ست به جدول تصميم والوصل فتم الوقف مراعاة مع وطمأنينة بتؤدة ويقصد به التالوة
 واخلانة،  السؤال لرقم: الثانية واخلانة وشرحها للمهارة الكلية الدرجة: األوىل اخلانة أداء الطالب،

بتقدير جيدجداً  األداء عند:  الرابعة واخلانة(  ثالث درجات)  بتقدير ممتاز يعطى األداءعند : الثالثة
:  السادسة واخلانة ( درجة) بتقدير جيد يعطى األداء عند:  اخلامسة واخلانة( ،  درجتان) يعطى

 . السؤ  كل درجة لتسجيل
 

 ثبات االختبار :سابعاً: 
يتصف االختبار اجليد بالثبات " واالختبار الثابت هو الذي يعطي نتائج متقاربة أو نفس النتائج إذا 

( مت التأكد من ثبات االختبار بطريقة ثبات 2003طبق اكثر من مرة يف ظروف مماثلة " ) عبيدات : 
مولة بالدراسة اختيارًا عشوائيًا و هم طالب الصف املالحظة فقد مت اختيار عينة استطالعية غري مش

األول يف مسجد املغريب جبدة حيث مت تدريب أحد معلمي احللقات ومن   مت إجراء االختبار على 
العينة االستطالعية حيث مت االستماع لتالوة كل طالب وأدائه لكل مهارة من مهارات التالوة يف 

كل طالب على حده يف الوقت نفسه ، ومن   مت بعد ذلك   الوقت ذاته ورصد كل معلم منهما درجة
حساب درجة الثبات باستخدام معامل االرتباط )سبريمان ( حيث بلغت نسبة الثبات لالختبار ككل 

 % ( وهي نسبة ثبات عالية .  80)
 

  



 

117 
 

 :التجربة تطبيق خطوات
 التجربة، متغريات ضبط دبعد التأكد من صدق أداة الدراسة وثباهتا وصالحيتها ملا أعدت له وبع

احللقات  إدارةمبعلمي احللقات املستهدفة بالدراسة و  شرع الباحث يف تطبيق الدراسة و مت االجتماع
 :التالية الباحث اخلطوات بالتجربة ومن   اتبع اخلاصة التعليمات بعض لتقدمي
التجربة  تطبيق خريكم إلجازةمساعد املدير العام للشؤون التعليمية املكلف جبمعية  مع التنسيقأواًل: 

 وجتنب أي معوقات إدارية مستقبالً .
 التأكد من امتالك الطالب يف العينة التجريبية لألجهزة الذكية .ثانياا: 

الباحث بتحديد جمموعيت الدراسة بالطريقة القصدية ، حيث متثلت يف اجملموعة التجريبية ثالثاً: قام 
ألول متوسط يف مسجد ) جممع ابن املبارك ( و اجملموعة ( طالبًا من طالب الصف ا21وعددهم )

 ( طالباً من طالب الصف األول متوسط يف مسجد ) بن حمفوظ ( .21الضابطة وعددهم )

قام الباحث بضبط متغريات الدراسة لتأكد من حتقق تكافؤ اجملموعة التجريبية واجملموعة رابعاً: 
 ثر على نتائج الدراسة على النحو التايل :الضابطة فتم ضبط املتغريات اليت ميكن أن تؤ 

العمر الزمي للطالب : بالرجوع لسجالت الطالب يف اجملموعتني اتضح تكافؤمها يف  -1
 ( سنة .14 -13متغري العمر الزمين حيث تراوحت أعمارهم بني )

 آخر درجات التحصيل الدراسي وعدم تعرض الطالب للسورة املقررة: قام الباحث حبصر -2
احللقات  ادارة و املعلم لدى املوجودة السجالت طريق عن وذلك الطالب فيه جنح فرع

وبرنامج الشؤون التعليمية فتم التأكد من تكافؤ حتصيل الطالب يف درجة آخر فرع كما مت 
 التأكد بأن مجيع الطالب مل يصل يف حفظه للسورة املقررة يف الدراسة.

لباحث باختيار احللقتني من مسجدين يف منطقة املستوى االقتصادي واالجتماعي: قام ا -3
واحدة ويبعد املسجدين عن بعضهما أقل من كيلو وبالتايل فمجموعة الطالب يعيشون يف 

منطقة واحدة جنوب جدة وهلا نفس الثقافة ، األمر الذي من شأنه أن يؤدي إىل تقارب 
 املستوى االقتصادي واالجتماعي بني جمموعة الدراسة .
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 بتطبيق البدء قبل اجملموعتني تكافؤ من التحصيلي و ذلك للتحقق لالختبار القبلي تطبيقالخامساً: 
 التجريبية: اجملموعتني على قبلي( شفوي) اختبار حيث قام الباحث مع معلم آخر ب جراء التجربة

 للطالب ،ومن    سيتم املعتمدة الدرجة الدرجات متوسط يكون هلما، حبيث التدريس قبل والضابطة
 لالختبار القبلي التطبيق يف البحث جمموعيت بني الفروق لداللة T" (test)"اختبار  باستخدام القيام

 التحصيلي، واجلدول التايل يبني النتائج اليت توصل هلا الباحث :

( للعينات المستقلة للداللة الفروق بين المجمعتين التجريبية  T( : نتائج اختبار )3جدول رقم ) 

 )لتحقق من تكافؤ المجموعتين( االختبار التحصيلي القبليوالضابطة في 

 املتوسط العدد اجملموعات الوصف
 احلسايب

 االحنراف
 املعياري

 مستوى ت قيمة
 الداللة

 الصحيحة التالوة مهارة
 ( اجللي اللحن تفادي)

 0.896 0.132 2.984 10.90 21 التجريبية
 2.464 10.79 21 الضابطة دالة غري

 أحكام بيقتط مهارة
 التجويد

 0.833 0.212 2.316 6.96 21 التجريبية
 2.040 6.82 21 الضابطة دالة غري

 0.610 0.514 0.523 1.39 21 التجريبية الرتتيل مهارة
 0.476 1.31 21 الضابطة دالة غري

 
راد ( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني معدل درجات أف3ويوضح اجلدول السابق رقم )  

التجويد ،  أحكام تطبيق اجللي، مهارة اللحن اجملموعتني التجريبية والضابطة يف مجيع املهارات )تفادي
الرتتيل( املستهدفة بالدراسة وهذا يدل على تكافؤ اجملموعتني من حيث مستوى أدائهما يف  مهارة

 االختبار القبلي .

 :والضابطة التجريبية اجملموعتني تدريسسادساً: 

( سورة الكهف)السورة املقررة  بتدريس البدء مت ، التحصيلي لالختبار القبلي التطبيق من نتهاءاال بعد
والذي كان يف  1439 لعام األول الدراسي الفصل بداية مع والضابطة التجريبية اجملموعتني لطالب

عة أيام أرب بواقع أسابيع وذلك ستة واستمرت التجربة ملدة 12/03/1439إىل  02/02الفرتة من : 
 :التايل النحو تطبيق التجربة على إجراءاتلكل جمموعة، وكانت  األسبوع لقاءين يف
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 : التجريبية جملموعةا تدريس -1
الربنامج اإللكرتوين اتلوها صح من  باستخدام - الكهف سورة - احملددة السورة تدريس مت

  : ( صور  ملحق)  خالل الباحث ، حيث مت تنفيذ اخلطوات التالية 
قام الباحث بالتنسيق مع ادارة احللقات لتخصيص مكان لتنفيذ التجربة حبيث يتوفر به بعض 

 التجهيزات لالزمة لتنفيذ التجربة مثل االنرتنت وشاشة العرض وغريها .
 اإللكرتوين حيضر كل طالب من طالب احللقة جهاز جوال ذكي ويقوم بتحميل الربنامج

 صح( من املتجر.  )اتلوها
التجربة من خالل الرجوع لسجالت  احث من استخدام الطالب املستهدفني بتطبيقيتأكد الب

 .املستفيدين من الربنامج بالتعاون مع ادارة الربنامج يف مجعية حتفيظ القرآن الكرمي جبدة
 (صح اتلوها) اإللكرتوين الربنامج تشغيل كيفية على التجريبية اجملموعة يدرب الباحث تالميذ

اختيار السورة ، اختيار القارن ، تنزيل قارن  على للطالب عملي عرض وأداءمعه  والتعامل ،
ذلك ،   بعد هلا واالستماع التالوة معني ، كيفية تكرار اآليات وتكرار املقطع ، كيفية تسجيل

كيفية ارسال تالوة خارج الدرس )يف حالة مل يتمكن الطالب من التالوة أثناء الدرس أو أراد 
 .كيف يستقبل التالوة املصححة ويتعرف على رد املعلم  أن يتعلم أكثر( ،

حيضر الطالب الدرس اجلديد قبل اللقاء بسماع اآليات والتكرار مع القارن من خالل 
 خاصية تالوة معلم .

التقنيات التعليمية التالية أثناء تطبيق التجربة وهي: جهاز االب التوب  الباحث باستخدام قام
 شبكة االنرتنت.  –أجهزة اجلوال  –السبورة البيضاء  – جهاز العرض الربوجوكرت –

من خالل  (صح اتلوها) اإللكرتوين يستمع الطالب لتالوة اآليات املقررة من خالل الربنامج
جواالهتم يبدأ التالميذ بالتالوة مع الربنامج والتكرار ،   تالوة اآليات بشكل فردي لكل 

 طالب حبسب ما يسمح به وقت احللقة. 
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الذين مل يسمح الوقت بسماع تالوهتم أثناء اللقـاء بتسـجيل تالوهتـم بعـد كـل  جل الطالبيس
لقــاء بــتالوة الوجــه احملــدد ويرســلها عــرب الربنــامج اإللكــرتوين اتلوهــا صــح ليقــوم الباحــث أو أحــد 

 .األخطاء وتصحيح التالوة معلمي التطبيق بتقييم
 : الضابطة جملموعةا تدريس -2
 والــيت احللقــة ، داخـل التقليديــة بالطريقــة( الباحـث) طريــق عــن نفسـها ملقــررةا الســورة تـدريس مت

 املصحف فقط . استخدام على تعتمد
 :لالختبار البعدي التطبيق

 البعــــدي بــــالتطبيق الســــابقة اللجنــــة قامــــت للتجربــــة، املقــــررة الســــورة دراســــة مــــن االنتهــــاء بعــــد
الضـابطة ملعرفـة مـدى اكتسـاب طـالب و  التجريبيـة اجملمـوعتني طالب على( الشفوي)لالختبار 

 مهـــارة، اجللـــي اللحـــن تفـــادي)الصـــف األول املتوســـط املســـتهدفني بالتجربـــة ملهـــارات الـــتالوة 
 املتغــــري املســــتقل )اســــتخدام أثــــر وكــــذلك لقيــــاس ،( الرتتيــــل مهــــارة،  التجويــــد أحكــــام تطبيــــق

 .نة التجريبيةالتالوة ( يف العي مهارات تنمية على الربنامج اإللكرتوين اتلوها صح

 
 :اإلحصائية التجربة والبدء بالمعالجة تطبيق من االنتهاء

 لطبيعة ملالءمتها نظراً  التالية اإلحصائية األساليب استخداممن التجربة قام الباحث ب ءاالنتهاوبعد 
 : الدراسة

 . االختبار أداة ثبات لقياس" سبريمان" ارتباط معامل حساب -
بني جمموعتني مستقلتني حيث مت حساب الفرق بني  الفروق داللةل " T-test ت" قيمة حساب -

 .القبلي والبعدي اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف االختبارين

: لداللة حجم األثر للمتغري املستقل على املتغري التابع  GLASS'S DELTAمعادلة مقياس جالس  -
 باستخدام مقياس جالس .

  .اإلحصائية للمعاجلات SPSS اإلحصائية الربامج حزمة استخدام -
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 :الرابعخاتمة الفصل 
عرض الباحث يف هذا الفصل عرضًا إلجراءات الدراسة امليدانية اليت سار عليها لتحقيق 
أهداف هذه الدراسة فتضمنت هذه اإلجراءات لذكر جمتمع الدراسة وحدودها وعينتها و تبع يف 

ة الدراسة واليت متثلت باختبار شفهي قبلي و اختبار بعدي ذلك املنهج التجرييب وقام بتحديد أدا
املستخدمة يف حتليل  ةوتأكد الباحث من صدقها وثباهتا   تطرق الباحث لذكر املعاجلات اإلحصائي

 . SPSSحزمة الربامج اإلحصائية النتائج وهي 
إليها بعد استخدام  لنتائج الدراسة اليت توصل تفسرياً يف الفصل الرابع ب ذن اهلل سيعرض الباحث 

الربنامج اإللكرتوين )اتلوها صح( يف تدريس اجملموعة التجريبية وتدريس اجملموعة الضابطة بالطريقة 
 التقليدية.
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 الخامس الفصل

 نتائج الدراسة

 النتائج عرض  املبحث األول:
 املبحث الثاين: مناقشة النتائج وتفسريها

 ملخص النتائج  :الثالثاملبحث 
 : التوصياتلرابعااملبحث 
 : املقرتحاتاخلامساملبحث 
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  تمهيد
الربنامج  استخدام الباحث بعد إليها توصل اليت وتفسريها الدراسة نتائج الفصل هذا يعرض

،  التقليدية بالطريقة الضابطة اجملموعة التجريبية وتدريس اجملموعة تدريس يف اإللكرتوين )اتلوها صح(
 تالوة مهارات تنميـة فـي"  صح اتلوها" اإللكرتوين الربنامج استخدام فاعلية على للتعرف هدفت واليت

 اختبار ومت تطبيق الكرمي ، القرآن حتفيظ حلقات يف املتوسط األول الصف طالب لدى الكرمي القرآن
القبلي والبعدي على اجملموعتني التجريبية والضابطة ، وتشمل نتائج الدراسة :  التحصيلي التالوة

تفسري نتائج الدراسة ، ومن    حيث ستعرض وفقًا ألسئلة الدراسة وفروضها الدراسةعرض نتائج 
ما توصلت إليه الدراسة من  التوصيات اليت من املمكن تطبيقها يف ضوء كما يعرضومناقشتها ،  

،   يلي ذلك املقرتحات اليت يراها الباحث واليت يعتقد أهنا ستسهم مع الدراسة احلالية يف نتائج
 ر تعليم القرآن الكرمي وفيما يلي تفصيل ذلك .تطوي
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 عرض نتائج الدراسة :
 النتائج املرتبطة باإلجابة عن سؤال الدراسة واختبار فروضها .

 اإللكرتوين الربنامج استخدام فاعلية والذي ينص على : "ما لإلجابة على سؤال الدراسة الرئيس
 أحكام وتطبيق ، اجللي اللحن تفادي: )التالية الوةالت مهارات تنمية يف مساعدة كتقنية صح اتلوها

 مقارنة الكرمي القرآن حتفيظ حلقات يف املتوسط األول الصف تالميذ لدى(  والرتتيل التجويد،
 " ؟ التقليدية بالطريقة
 : التالية الفرعية األسئلة عن اإلجابةوكذلك 

 تفادي: )مهارات تنمية يف مساعدة كتقنية  صح اتلوهاما فاعلية استخدام الربنامج اإللكرتوين 
  الكرمي؟ القرآن حتفيظ حلقات يف املتوسط األول الصف تالميذ لدى( اجللي اللحن

 أحكام تطبيق: )مهارات تنمية يف مساعدة صح كتقنية اتلوها اإللكرتوين الربنامج استخدام فاعلية ما
 الكرمي ؟ آنالقر  حتفيظ حلقات يف املتوسط األول الصف تالميذ لدى(  التجويد

تيل ( الرت : )مهارات تنمية يف مساعدة كتقنية  صح اتلوها اإللكرتوين الربنامج استخدام فاعلية ما
 ؟ الكرمي القرآن حتفيظ حلقات يف املتوسط األول الصف لدى تالميذ

 مت اختبار الفروض التالية :
 الفرض األول:

 اجملموعة تالميذ درجات متوسط بني ةإحصائي داللة ذات فروق ينص الفرض األول على أنه " توجد
: التالية التالوة مهارات يف البعدي االختبار يف الضابطة اجملموعة تالميذ درجات ومتوسـط التجريبيـة

 التجريبية" . اجملموعة لصاحل(  اجللي اللحن تفادي)
ية ولتحقق من صحة هذا الفرض مت حساب املتوسطات احلسابية للدرجات واالحنرافات املعيار 

حيث ظهرت كما هو  ( اجللي اللحن تفادي)لداللة على مهارات   T-testباستخدام اختبار)ت( 
 موضح يف اجلدول التايل: 

 و التجريبية المجموعتين درجات متوسطي الفروض بين ( لداللة T( : نتائج اختبار )4جدول رقم )

 الجلي( اللحن لمهارات )تفادي البعدي القياس الضابطة في

 مستوى ت قيمة االحنراف املتوسط العدد جملموعاتا الوصف
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 الداللة املعياري احلسايب
 الصحيحة التالوة مهارة

 ( اجللي اللحن تفادي)
 0.00 2.734 1.86 13.24 21 التجريبية

 2.67 11.30 21 الضابطة دالة غري
 

 يف والضابطة لتجريبيةا اجملموعة بني إحصائيا دالة فروقاً  هناك أن يتضح (4) رقم اجلدول خالل من

 فروق وجودمما يشري إىل ، (0.009) داللة مستوى عند وذلك التجريبية اجملموعة لصاحل البعدي القياس

 بلغ حيث التجريبية اجملموعة لصاحل القياس يف والضابطة التجريبية اجملموعتني درجات متوسط بني

 .(11.30) الضابطة موعةاجمل ومتوسط (13.24) التجريبية للمجموعة احلسايب املتوسط
لذلك ف ن هذه النتيجة تقود إىل قبول الفرض األول الذي نص على وجود فروق ذات داللة إحصائية 
بني اجملموعتني التجريبية والضابطة ، ورفض الفرض البديل و هو عدم وجود فروق ذات داللة 

ضابطة يف مهارة تفادي اللحن البعدي بني طالب اجملموعتني التجريبية وال األداءإحصائية يف متوسط 
 اجللي لصاحل اجملموعة التجريبية بعد ضبط األداء القبلي.

 اللحن وتأكد هذه النتيجة على أن طالب اجملموعة التجريبية قد حتسنوا حتسناً إجيابياً يف مهارة تفادي
جملموعة اجللي بصورة أفضل من طالب اجملموعة الضابطة ويدل ذلك على أن األداء البعدي لطالب ا

 يف تنمية مهارة التالوة وهي تفادي "صح اتلوها" اإللكرتوين التجريبية قد تأثروا باستخدام الربنامج
 الذي "صح اتلوها" اإللكرتوين الربنامج استخدام فعالية إىل التفوق هذا الباحث ويعزو،  اجللي اللحن

  . التقليدية الطرق يفوق تعليمًيا وسيطًا يعترب
 الفرض الثاني:

 اجملموعة تالميذ درجات متوسط بني إحصائية داللة ذات فروق نص الفرض الثاين على :" توجد
: التالية التالوة مهارات يف البعدي االختبار يف الضابطة اجملموعة تالميذ درجات ومتوسـط التجريبيـة

 التجريبية . اجملموعة لصاحل (التجويد أحكام تطبيق)
اب املتوسطات احلسابية للدرجات واالحنرافات املعيارية ولتحقق من صحة هذا الفرض مت حس

حيث ظهرت   (التجويد أحكام تطبيق)لداللة على مهارات التالوة   T-testباستخدام اختبار)ت( 
 كما هو موضح يف اجلدول التايل: 
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 و التجريبية المجموعتين درجات متوسطي الفروض بين ( لداللة T( : نتائج اختبار )5جدول رقم ) 

 التجويد( أحكام لمهارات )تطبيق البعدي القياس لضابطة فيا

 املتوسط العدد اجملموعات الوصف
 احلسايب

 االحنراف
 املعياري

 مستوى ت قيمة
 الداللة

 أحكام تطبيق مهارة
 التجويد

 0.00 3.313 1.811 10.60 21 التجريبية
 1.581 8.730 21 الضابطة دالة غري

 يف والضابطة التجريبية اجملموعة بني إحصائيا دالة فروقاً  هناك أن ضحيت (5) رقم اجلدول خالل من

 فروق وجودمما يشري إىل  (0.002) داللة مستوى عند وذلك التجريبية اجملموعة لصاحل البعدي القياس

 بلغ حيث التجريبية اجملموعة لصاحل القياس يف والضابطة التجريبية اجملموعتني درجات متوسط بني

  .(8.730) الضابطة اجملموعة ومتوسط (10.60) التجريبية للمجموعة سايباحل املتوسط
وتقودنا هذه النتيجة إىل قبول الفرض الثاين القائل بوجود فروق ذات داللة إحصائية بني اجملموعتني 
التجريبية والضابطة ، ورفض الفرض البديل و هو عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف متوسط 

دي بني طالب اجملموعتني التجريبية والضابطة يف مهارة تطبيق أحكام التجويد لصاحل البع األداء
 اجملموعة التجريبية بعد ضبط األداء القبلي.

 الفرض الثالث:
 التجريبيـة اجملموعة تالميذ درجات متوسط بني إحصائية داللة ذات فروق نص الفرض الثالث :توجد

( الرتتيل: )التالية التالوة مهارات يف البعدي االختبار يف طةالضاب اجملموعة تالميذ درجات ومتوسـط
 . التجريبية اجملموعة لصاحل

ولتحقق من صحة هذا الفرض مت حساب املتوسطات احلسابية للدرجات واالحنرافات املعيارية 
حيث ظهرت كما هو موضح يف  (الرتتيل)لداللة على مهارات التالوة   T-testباستخدام اختبار)ت( 

 دول التايل: اجل

 و التجريبية المجموعتين درجات متوسطي الفروض بين ( لداللة T( : نتائج اختبار )6جدول رقم ) 

 لمهارات )الترتيل( البعدي القياس الضابطة في

 املتوسط العدد اجملموعات الوصف
 احلسايب

 االحنراف
 املعياري

 مستوى ت قيمة
 الداللة
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 0.00 2.779 0.815 2.03 21 التجريبية الرتتيل مهارة
 0.613 1.41 21 الضابطة دالة غري

 

 يف والضابطة التجريبية اجملموعة بني إحصائيا دالة فروقاً  هناك أن يتضح (6) رقم اجلدول خالل من

 فروق وجودمما يشري إىل  (0.008) داللة مستوى عند وذلك التجريبية اجملموعة لصاحل البعدي القياس

 بلغ حيث التجريبية اجملموعة لصاحل القياس يف والضابطة التجريبية وعتنياجملم درجات متوسط بني

  .(1.41) الضابطة اجملموعة ومتوسط (2.03) التجريبية للمجموعة احلسايب املتوسط
إىل قبول الفرض الثاين الذي ينص على وجود فروق ذات داللة تقودنا لذلك ف ن هذه النتيجة 

ية والضابطة ، ورفض الفرض البديل و هو عدم وجود فروق ذات إحصائية بني اجملموعتني التجريب
 البعدي بني طالب اجملموعتني التجريبية والضابطة يف مهارة تطبيق األداءداللة إحصائية يف متوسط 

 التجويد لصاحل اجملموعة التجريبية بعد ضبط األداء القبلي. أحكام
 

 االجابة على السؤال الرئيس للدراسة:
 مساعدة كتقنية صح اتلوها اإللكرتوين الربنامج استخدام فاعلية اسة الرئيس على :مانص سؤال الدر 

 لدى(  والرتتيل التجويد، أحكام وتطبيق ، اجللي اللحن تفادي: )التالية التالوة مهارات تنمية يف
 ؟ التقليدية بالطريقة مقارنة الكرمي القرآن حتفيظ حلقات يف املتوسط األول الصف تالميذ

الفروض  ( لداللة Tلنتائج اختبار ) املعيارية واالحنرافات للدرجات احلسابية املتوسطات حساب وبعد
يف مجيع املهارات ككل وهي  البعدي القياس الضابطة يف و التجريبية اجملموعتني درجات متوسط بني

 التجويد ،الرتتيل( ويتضح ذلك يف اجلدول التايل: أحكام)تفادي اللحن اجللي ، تطبيق 

 و التجريبية المجموعتين درجات متوسط الفروض بين ( لداللة T( : نتائج اختبار )7جدول رقم ) 

 لجميع المهارات )ككل( البعدي القياس الضابطة في

 املتوسط العدد اجملموعات الوصف
 احلسايب

 االحنراف
 املعياري

 مستوى ت قيمة
 الداللة

 0.00 3.287 3.95 25.88 21 التجريبية )تفادي املهارات مجيع
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 تطبيق ، اجللي اللحن
 ،الرتتيل( التجويد ماحكا

 دالة غري 4.75 21.44 21 الضابطة

 
 يف والضابطة التجريبية اجملموعة بني إحصائيا دالة فروقاً  هناك أن يتضح (7) رقم اجلدول خالل من

 فروق وجودشري إىل مما ي (0.002) داللة مستوى عند وذلك التجريبية اجملموعة لصاحل البعدي القياس

 بلغ حيث التجريبية اجملموعة لصاحل القياس يف والضابطة التجريبية اجملموعتني درجات متوسط بني

بفارق  (21.44) الضابطة اجملموعة ومتوسط (25.88) التجريبية للمجموعة احلسايب املتوسط
 لصاحل اجملموعة التجريبية. (4.44)

الثاين القائل بوجود فروق ذات داللة إحصائية بني اجملموعتني وتقودنا هذه النتيجة إىل قبول الفرض 
الفرض البديل و هو عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف متوسط ة ورفض التجريبية والضابط

التجويد لصاحل  أحكام البعدي بني طالب اجملموعتني التجريبية والضابطة يف مهارة تطبيق األداء
 األداء القبلي.اجملموعة التجريبية بعد ضبط 
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 مناقشة النتائج وتفسيرها :
من خالل استعراض الباحث للنتائج واليت ظهرت يف اجلداول السابقة وبعد اختبار صحة الفروض مت 

 التوصل لدالالت النتائج التالية :
بني حتصيل اجملموعة  إحصائيةيتضح من اختبار الفرض األول وجود فروق ذات داللة  .1

ت باستخدام الربنامج اإللكرتوين اتلوها صح وحتصيل اجملوعة الضابطة واليت التجريبية اليت درس
ملهارة )تفادي اللحن اجللي( لصاحل  0.00درست بالطريقة التقليدية عند مستوى داللة 

 التجريبية.اجملموع 
 اجملموعة حتصيل بني إحصائية داللة ذات فروق وجود الثاين الفرض اختبار من يتضح .2

 واليت الضابطة اجملوعة وحتصيل صح اتلوها اإللكرتوين الربنامج باستخدام درست اليت التجريبية
 لصاحل( تطبيق أحكام التجويد) ملهارة 0.00 مستوى داللة عند التقليدية بالطريقة درست
 التجريبية. اجملموع

 اجملموعة حتصيل بني إحصائية داللة ذات فروق وجود الثالث الفرض اختبار من يتضح .3
 واليت الضابطة اجملوعة وحتصيل صح اتلوها اإللكرتوين الربنامج باستخدام درست اليت ةالتجريبي
 .التجريبية اجملموع لصاحل( الرتتيل) ملهارة 0.00 مستوى داللة عند التقليدية بالطريقة درست

نتائج الدراسة أن استخدام الربنامج اإللكرتوين اتلوها صح كوسيلة مساعدة يف تنمية  تأظهر  .4
ساهم يف االرتقاء  (التجويد، الرتتيل أحكام تطبيق اجللي، اللحن تفادي)ت التالوة مهارا

 التجريبية.مستوى الطالب يف اجملموعة 

نتائج الدراسة أن استخدام الربنامج اإللكرتوين اتلوها صح كوسيلة مساعدة يف تنمية  تأظهر  .5
يف  إجيابياأثر تأثريًا  (تيلالتجويد، الرت  أحكام تطبيق، اجللي اللحن تفادي)مهارات التالوة 

 تقليل نسبة الوقوع يف اخلطأ عند التطبيق يف اجملموعة التجريبية.
 

 التالوة مهارات تنمية في اتلوها صح برنامج تأثير حجم
 تأثري إىل قوة والتعرف النتائج هذه صدق من التأكد جيب ف نه وتفسريها السابقة النتائج على احلصول بعد

 على صح( اتلوها برنامج( املستقل للمتغري كان ما إذا ومعرفة ، إليها التوصل مت اليت ئيةاإلحصا املعاجلات

 مل أخرى ملتغريات نتيجة أو الصدفة يكن نتيجة مل وإنه حقيقي تأثري ( التالوة مهارات تنمية ) التابع املتغري
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 الوجه التأثري حجم يعد إذ ،وضوحاً  أكثر بصورة لنا األثر يؤكد الذي هو األثر فحجم ، احلسبان يف تأخذ

 حملها . حيل وال اإلحصائية للدالة املكمل
 ( / ح ض  2م – 1= ) م  حجم األثر باستخدام مقياس جالس حبساب البحث قام

: متوسط درجات اجملموعة الضابطة ، و ح  2: متوسط درجات اجملموعة التجريبية م 1حيث أن م
 (:8. كما يف اجلدول رقم )  ض : االحنراف املعياري للمجموعة الضابطة

 

 معادلة جالس باستخدام( : حجم التأثير 8جدول رقم ) 

  التأثري حجم ض ح 2م 1م املهارة
 كبري 0.934 4.75200 21.4444 25.8810 )ككل( املهارات مجيع
 الصحيحة التالوة مهارة

 اجللي( اللحن )تفادي
 كبري 0.728 2.67063 11.3016 13.2460

 كبري 1.011 1.85178 8.7302 10.6032 التجويد حكامأ تطبيق مهارة
 كبري 1.009 0.61377 1.4127 2.0317 الرتتيل

 

فاعلية الربنامج اإللكرتوين اتلوها صح يف رفع مستوى حتصيل  يتضح (8) رقم اجلدول خالل من
ربنامج طالب اجملموعة التجريبية فقد كان هناك فاعلية بدرجة كبرية نتيجة التدريس باستخدام ال

 ( وهذا يشري إىل أن 0.934اتلوها صح فقد بلغت قيمة حجم التأثري للمهارات ككل  ) اإللكرتوين

للمتغري املستقل ) الربنامج اإللكرتوين اتلوها صح ( على املتغري التابع ) مهارات  كبري التأثري حجم
 (.التالوة 
 :يلي ما قد يعود إىل النتيجة هذه وتفسري
لكرتوين اتلوها صح ب مكانية استعراض اآليات املراد تعلمها وحتديد عدد يتميز الربنامج اإل .1

مرات التكرار كل آية و كذلك عدد مرات التكرار لآليات واملقطع ككل وزمن السكت بني 
 مرات عدة مساعها وبالتايل التالوة تكرار يف الربنامج اآليات مما سهل على الطالب استخدام

اجللي  اللحن وتفادي التالوة يف مهارهتم عة التجريبية من حتسنياجملمو  يف الطالب ساعد مما
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خبالف اجملموعة الضابطة اليت درست بالطريقة التقليدية واليت تعتمد على املصحف واملعلم 
فقط والذي قد يعرتيه امللل والتعب من كثرة التالوة على الطالب والريب بأن إتقان التالوة 

 .للفظ ومبحاكاة تالوة القارن الصحيحة مهارة تكتسب بتكرار ا
 باستخدام الربنامج الدرس مساع خالل من للحلقة احلضور قبل الطالب للتالوة حتضري .2

حيث   التالوة حتسني حنو دافعيتهم من زاد املنزل أو املسجد يف سواء صح اتلوها اإللكرتوين
 كان يطلب من الطالب حتضري الدرس اجلديد قبل احلضور للحلقة .

صح بصوت عدد من القراء أصحاب  اتلوها اإللكرتوين التالوة يف الربنامج أسهم وجود .3
الصوت اجلميل و األداء املتميز املتقن يف تنمية مهارة الرتتيل لدى طالب اجملموعة التجريبية 
حيث كان حياكي الطالب تالوة الشيخ مما انعكس على أداءهم يف تالوة القرآن الكرمي 

يث تتأثر مبستوى املعلم وكفاءته وقد أشارت عدد من الدراسات خبالف اجملموعة الضابطة ح
 ،ودراسة (ه1428) الدوسري الشمراين السابقة إىل وجود ضعف عند املعلمني كدراسة

 . (1433) خان ،ودراسة (1420) العاصم

من خالل  فرصة كافية للتمرين على التالوة صح لطالب اتلوها اإللكرتوين الربنامج أتاح .4
اخلطأ وحتقيق عملية التحرر حيث يتحرر الطالب من مجيع صور اخلوف والقلق اليت  احملاولة و

تنتابه عند التالوة أمام زمالئه مما يزيد يف رفع املستوى األدائي وتكوين اجتاه إجيايب حنو تطبيق 
 أحكام التالوة واالهتمام هبا . 

حيث أن وقت احللقة ال يتسع على املعلم الوقت واجلهد صح  اتلوها اإللكرتوين الربنامجوفر  .5
 . لسماع تالوة مجيع الطالب وتدريبهم على التالوة الصحيحة

 صحيحة بقراءة التالوة مساع إىل الطالب حاجة صح لىب اتلوها اإللكرتوين الربنامج استخدام .6
 القرآن تالوة يف املنخفض األداء ذوي الطالب وفق أحكام التالوة خاصة األخطاء من خالية

ويزيدهم يف رفع  احللقة بيئة خارج أو املنزل يف التالوة تعلم يف يعينهم من دونجي ال ممن
 . األدائياملستوى 

صح على شكل تطبيق يف اجلواالت الذكية أداة جذب  اتلوها اإللكرتوين ميثل وجود الربنامج .7
 اهلواتف أجهزة توظيف خالل واالعتماد على أنفسهم من الذايت عززت يف الطالب التعليم

 هلا . اإلجيايب االستخدام على وتعويدهم الناشئة أيدي يف املنتشرة( املوبايل) والةاجل
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صح يف عرض اآليات بصورة  اتلوها اإللكرتوين وجود عدد من املثريات يف الربنامج أسهم .8
تفاعلية وجذابة حيث يتم مشاهدة اآليات ومساعها من القارن مع تضليل اآليات اليت يتم 

الطالب على املتابعة البصرية لآليات املقروءة باستخدام األلوان اليت متيز قراءهتا مما ساعد 
اآليات اليت يقرأها القارن  مما جيعل الطالب يركز على الكلمة املقروءة دون غريها فيزيده من 
االنتباه وعدم التشتت أضف إىل ذلك أن التنقل بني اخلدمات جعل بيئة التعلم بيئة مرحة 

 وحمفزة .

صح يف متكني الطالب يف اجملموعة التجريبية من التواصل مع  اتلوها اإللكرتوين ربنامجالأسهم  .9
املعلم خارج بيئة احللقة لتعلم تالوة القرآن وأعطى فرصة للطالب الذين مل يتمكنوا من التالوة 

للمعلم والذي قام بدوره يف مساع  وإرساهلاأثناء احللقة بتسجيل تالوهتم من خالل التطبيق 
يات وتوضيح األخطاء خبالف اجملموعة الضابطة حيث مل يتمكنوا من عرض تالوهتم بعد اآل

 انتهاء وقت احللقة . 
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 ملخص نتائج الدراسة:

 تنمية يف مساعدة كتقنية صح اتلوها اإللكرتوين الربنامج استخدام فاعلية على الدراسة اقتصرت
 لدى( والرتتيل األساسية، التجويد أحكام وتطبيق اجللي، ناللح تفادي: )التالية التالوة مهارات
 (.الكهف) سورة تالوة خالل من الكرمي القرآن حتفيظ حلقات يف املتوسط األول الصف تالميذ

 :وهو من الدراسةاهلدف  بعد أن حدد الباحث
الوة يف تنمية مهارات الت  استخدام الربنامج اإللكرتوين اتلوها صح فاعلية التعرف على -1

التالية: )تفادي اللحن اجللي( لدى تالميذ الصف األول املتوسط يف حلقات حتفيظ القرآن 
 الكرمي.

يف تنمية مهارات التالوة   فاعلية استخدام الربنامج اإللكرتوين اتلوها صح التعرف على -2
التالية: )تطبيق أحكام التجويد ( لدى تالميذ الصف األول املتوسط يف حلقات حتفيظ 

 لقرآن الكرمي.ا
يف تنمية مهارات التالوة   فاعلية استخدام الربنامج اإللكرتوين اتلوها صحالتعرف على  -3

 التالية: )الرتتيل( لدى تالميذ الصف األول املتوسط يف حلقات حتفيظ القرآن الكرمي .

 رئيسية كأداة( الشفوي) التحصيلي اعتمد الباحث املنهج التجرييب منهجًا للدراسة و االختبار
مكافأتني  جمموعتني تصميم خالل من وذلك الدراسة متغريات بضبط الباحث قامللدراسة ،   

 التجرييب العامل عليها طبق والثانية الضابطة اجملموعة الدراسة يف ومتثل التقليدية الطريقة تتبع األوىل
 ومتثل مساعدة كوسيلة صح وهااتل اإللكرتوين الربنامج استخدم الدراسة يف املتمثل( املستقل املتغري)

 الدراسة) وهو املستقل املتغري الدراسة وحدد الباحث متغريات،  التجريبية اجملموعة الدراسة يف
 تفادي التالوة مهارات إتقان) فهو  التابع و أما املتغري (صح اتلوها اإللكرتوين الربنامج باستخدام

 (. والرتتيل ، األساسية التجويد أحكام وتطبيق ، اجللي اللحن
 جبمعية الكرمي القرآن حتفيظ حبلقات متوسط األول الصف طالب مجيع من الدراسة جمتمع يتكون
هـ ،و 1438/1439 الدراسي العام من األول الدراسي الفصل ه 1439 لعام جدة مبحافظة خريكم
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 لطالبا عدد) جدة مدينة يف متوسط األول الصف طالب من حلقتني وهم الدراسة عينة اختيار مت
 ( طالب 21 احللقة يف

وبعد االنتهاء من التجربة وبناء على ما عرضته الدراسة من حتليل لنتائجها ، ميكن تلخيص النتائج مبا 
 يلي:

يتضح من اختبار الفرض األول وجود فروق ذات داللة احصائية بني حتصيل اجملموعة  -1
ها صح وحتصيل اجملوعة الضابطة واليت التجريبية اليت درست باستخدام الربنامج اإللكرتوين اتلو 

ملهارة )تفادي اللحن اجللي( لصاحل  0.00درست بالطريقة التقليدية عند مستوى داللة 
 اجملموع التجريبية .

يتضح من اختبار الفرض الثاين وجود فروق ذات داللة احصائية بني حتصيل اجملموعة  -2
وين اتلوها صح وحتصيل اجملوعة الضابطة واليت التجريبية اليت درست باستخدام الربنامج اإللكرت 

ملهارة )تطبيق أحكام التجويد( لصاحل  0.00درست بالطريقة التقليدية عند مستوى داللة 
 اجملموع التجريبية .

يتضح من اختبار الفرض الثالث وجود فروق ذات داللة احصائية بني حتصيل اجملموعة  -3
مج اإللكرتوين اتلوها صح وحتصيل اجملوعة الضابطة واليت التجريبية اليت درست باستخدام الربنا

 ملهارة )الرتتيل( لصاحل اجملموع التجريبية. 0.00درست بالطريقة التقليدية عند مستوى داللة 
أظهر نتائج الدراسة أن استخدام الربنامج اإللكرتوين اتلوها صح كوسيلة مساعدة يف  -4

ساهم يف  (الرتتيل، التجويد احكام تطبيق،  لياجل اللحن تفادي)تنمية مهارات التالوة 
 االرتقاء مستوى الطالب يف اجملموعة التجريبية .

أظهر نتائج الدراسة أن استخدام الربنامج اإللكرتوين اتلوها صح كوسيلة مساعدة يف  -5
ابياً أثر تأثرياً اجي (الرتتيل، التجويد احكام تطبيق،  اجللي اللحن تفادي)تنمية مهارات التالوة 

 يف تقليل نسبة الوقوع يف اخلطأ عند التطبيق يف اجملموعة التجريبية.
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 التوصيات:
يف ضوء النتائج اليت أسفرت عنها هذه الدراسة واليت أظهرت أن هناك أثراً اجيابياً الستخدام الربنامج 

ميكن التوصل إىل  اإللكرتوين اتلوها صح يف تنمية مهارات تالوة القرآن الكرمي ، ووفقاً لتلك النتائج
 عدة توصيات حيث يوصي الباحث مبا يلي:

تشجيع طالب احللقات على استخدام الربنامج اإللكرتوين اتلوها صح داخل احللقة  -1
 وخارجها للرقي بتالوات القرآن الكرمي .

 يف املنتشرة( املوبايل) اجلوالة اهلواتف توجيه طالب احللقات لالستخدام اإلجيايب ألجهزة -2
 الكرمي وغريها من العلوم . القرآن تعلم يف الذايت التعليم مفهوم ديهم و ترسيخأي
عقد دورات تدريبية لطالب احللقات لتدريبهم على استخدام تطبيقات اهلاتف اجلوال  -3

 لتعليم وتعلم القرآن الكرمي والعلوم النافعة.
كوسيلة تعليمية  جلوالوبرجميات التعليم ا أجهزة تشجيع معلمي احللقات على استخدام -4

 يف تدريس القرآن والتجويد مما سينعكس على خمرجات هذه احللقات .
عقد دورات تدريبية ملعلمي ومشريف احللقات على استخدام تطبيقات اهلاتف اجلوال  -5

 واستثمارها يف تعليم وتعلم القرآن الكرمي والعلوم النافعة.
ة استخدامها يف تعليم وتعلم القرآن الكرمي اعداد دليل بأبرز تطبيقات اجلوال وكيفي -6

 والعلوم النافعة جلميع املراحل العمرية لالستفادة من اجلوانب اإلجيابية هبا.
يف تعليم القرآن  واخلريية لتطبيق التقنيات احلديثة الرمسية التعليمية الدعوة للمؤسسات -7

 يف املساجد. استخدامها قل أن بعد الكرمي خاصة
لمؤسسة واجلهات التقنية إلنتاج تطبيقات برجمية لألجهزة الذكية تليب احتياجات الدعوة ل -8

 الناشئة وتسهم يف تعليم وتعلم القرآن الكرمي وغريها من العلوم النافعة . 
يوصي الباحث مبزيد من البحوث والدراسات يف جمال استثمار التقنية احلديثة لتعلم  -9

 وتعليم القرآن الكرمي و التجويد .
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 المقترحات :
بعد أن أهنى الباحث الدراسة التجريبية وبناء على ما اكتسبه من خربه من خالل االطالع عدد من 

الباحث أن هناك العديد من اجلوانب واملهارات اليت حتتاج إىل إجراء دراسات يقرتح األحباث السابقة 
 جتريبية حوهلا ومنها :

م تطبيقات اجلوال لتعلم وتعليم القرآن الكرمي يف دراسة جتريبية تتناول معرفة أثر استخدا -1
 متغريات تابعة أخرى.

دراسة وصفية للتعرف على معوقات استخدام معلمي احللقات للتقنيات احلديثة عموماً  -2
 وتطبيقات اجلوال لتعلم وتعليم القرآن الكرمي .

وتعلم القرآن الكرمي يف  دراسة جتريبية تتناول االجتاه حنو استخدام تطبيقات اجلوال لتعليم -3
 حلقات حتفيظ القرآن الكرمي للمراحل التعليمية و العمرية األخرى .

دراسة جتريبية تتناول معرفة أثر استخدام تطبيقات اجلوال يف تنمية مهارات التالوة لدى  -4
 الطالب ذوي صعوبات التعلم و ذوي االحتياجات اخلاصة .

استخدام تطبيقات اجلوال يف تنمية مهارات التالوة لدى  دراسة جتريبية تتناول معرفة أثر -5
 الطالب غري الناطقني بالعربية.
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 .، اململكة العربية السعودية ، دار احملمدي 1ط
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 اللحن الجلي والخفي في ترتيل القرآن الكريم، ( 2014وليد ابراهيم  ) ,الشكرجي  -40
 . د.ن،  املوصل، د.ط ، 

األخطاء التجويدية الشائعة لدى طالب هـ( ، 1420هاشم بن سعدي  ) ,الشمراين  -41
،رسالة  الصف األول المتوسط أثناء تالوة القرآن الكريم وأسبابها بمحافظة جدة

 .كة العربية السعودية، اململ ماجستري ،كلية الرتبية، جامعة أم القرى
 تحفيظ القرآن الكريم بالّتكرار عبر الّتقنيةهـ ( ،  1430أمني حممد أمحد ) ,الشنقيطي -42

، حبث مقدم لندوة القرآن الكرمي والتقنيات املعاصرة ، جممع امللك فهد لطباعة املصحف 
 .، اململكة العربية السعوديةالشريف باملدينة املنورة 

أسباب ضعف طالب كلية المعلمين ببيشة هـ ( ، 1428ز  )مبارك بن فاي ,الشهري  -43
،رسالة ماجستري ،كلية الرتبية ، جامعة  في حفظ القرآن الكريم وتالوته وسبل عالجها

 . ، اململكة العربية السعوديةأم القرى
، جممع امللك فهد ب.ط ،  فن الترتيل وعلومه،  ( 1999أمحد بن أمحد )  ,الطويل -44

 يف، املدينة املنورة: السعودية .لطباعة املصحف الشر 
إنتاج ( ،2008)  ، حممد عيسى و فراس العزة و عبداالله الطويقالطيطي وآخرون -45

 عامل املعرفة ، ،عمان األردند.ط ،  وتصميم الوسائل التلعيمية
طرق وأساليب تدريس القرآن الكريم, أسس ( ، 2006عثمان حممد حامد  ) ,العامل  -46

  .، مكتبة الرشيد، الرياضد.ط ، نظرية ونماذج تطبيقية
الباري شرح صحيح  فتح( ، 2000)احلافظ أمحد بن علي بن حجر ,  العسقالين -47

 . السالمالرياض، دار ،  1ط ،  البخاري
، الرياض، 1،ط زاد المعلمة بالدور النسائية،  (2012)العصيمي ، عبدالعزيز بن أمحد  -48

 مدار الوطن للنشر.
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اتجاهات معلمي القرآن الكريم نحو الوسائل ،  ( هـ1427فيصل مفرح  ) ,العنزي  -49
، رسالة ماجستري ،كلية الرتبية، جامعة  التعليمية في المرحلة المتوسطة بمدينة عرعر

 .، اململكة العربية السعوديةأم القرى 
، 1، ط تكنولوجيا التعليم والتعليم اإللكتروني،  (2017وليد رفيق ) ,العياصرة  -50

 نشر والتوزيع .األردن ، دار أسامة لل
فاعلية استراتيجية تدريس االقران في ( ،  2012آمل بنت حممد سعيد ) ,الغامدي  -51

تنمية مهارات حفظ القرآن الكريم وبقاء أثرها لدى تلميذات الصف الخامس 
،رسالة ماجستري ،كلية الرتبية ، جامعة أم االبتدائي بمدارس تحفيظ القرآن الكريم 

 القرى. 
استخدام التعليم الجوال ( ،2016أبوبكر يوسف و رمي عبداحملسن  ) ,الغنام والعبيكان -52

، اجمللة الدولية الرتبوية  في كلية التربية بجامعة الملك سعود التطبيقات والتحديات
 .82-36، 4، عد  5املتخصصة، جملد 

ندوة القرآن الكرمي تعليم القرآن الكريم عن بعد , ( ،1430أمحد بن عبداهلل ) ,الفريح  -53
 ، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف باملدينة املنورة التقنيات املعاصرةو 

واقع استخدام تقنيات التعليم في تدريس هـ( ،  1434عيسى بن أمحد  )  ,الفيفي  -54
، رسالة  القرآن الكريم بالمرحلة الثانوية في مدينة الرياض ومعوقات استخدامها

، اململكة معة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ماجستري ،كلية العلوم اإلجتماعية ، جا
 .العربية السعودية

،  1، ط سنن القراء ومناهج المجودين( ، 1414عبدالعزيز عبد الفتاح ) ,القارن  -55
 .املدينة املنورة ، مكتبة الدار 

 القرآن الكرمي . -56
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 1، ط مهارات تدريس القرآن والتجويد،  (2010مجال بن إبراهيم القرش  ) ,القرش  -57
 الدار العاملية للنشر والتوزيع. ،، مصر االسكندرية

، ، مصر االسكندرية  1، ط لحن القراء( ، 2006مجال بن إبراهيم القرش ) ,القرش  -58
 الدار العاملية للنشر والتوزيع.

التقنيات الحديثة (، 2013عبدالواحدمحيد و حممد سامي ) ,الكبيسي و فرحان  -59
مكتبة اجملتمع د.م ،، 1، طدمة القرآن الكريمواستخدامها في التعلم والتعليم وخ

 العريب 
بيت  ،، بريوت لبنان 1، طشريعة التجويد(، 2011حممد صادق حممد  ) ,الكرباسي  -60

 العلم للناهبني 
هداية القاري إلى تجويد كالم ،  (1426 ) عبدالفتاح السيد عجمي ,املرصفي  -61

 .ية دار الفجر اإلسالم، املدينة املنورة د.ط ،  ،الباري
)  الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم( ،  2010عبداهلل بن محد ، )  ,املزروع  -62

تقرير ( ، ندوة عناية اململكة العربية السعودية بالقرآن الكرمي وعلومه ، جممع امللك فهد 
 لطباعة املصحف الشريف باملدينة املنورة .

القلم اإللكتروني القارئ في  فاعلية استخدامهـ(، 1436علي بن أمحد ، ) ,املسملي  -63
، رسالة ماجستري ، تنمية مهارات التالوة لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي

 .، اململكة العربية السعودية جامعة أم القرى
، نحو أداء بتمييز لحلقات تحفيظ القرآن الكريمه(ـ ، 1419املنتدى اإلسالمي )  -64

 .للنشر املنتدى اإلسالمي ، اململكة العربية السعودية .ط ، د الرياض ،
 دار الفكر لبنان ، د.ط،،أصول التربية اإلسالمية م( ،1999)عبدالرمحن  ,النحالوي  -65
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 استراتيجيات ومقومات تعليم القرآن الكريم( ،2014عوض حسن علي  ) ,الوادعي  -66
 . ( ، مركز حبوث القرآن الكرمي جبامعة ماليا ، ماليزيا4، املؤمتر القرآين الدويل )مقدس:

أثر استخدام الحاسوب في تعلم أحكام ،  ( 2002خليفة بن عبد اهلل ) ,الوائلي  -67
 .  ، رسالة ماجستري سلطنة عمان التجويد

تكنولوجيا التعليم من التقليدية ( ،2008وليد سامل و مروة زكي ،)  ,واحللفاوي  أمني -68
 . ودية، اململكة العربية السع جامعة امللك عبدالعزيزد.ط ،  ، إلى الرقمية

أصول فن تالوة القرآن الكريم )دراسة لمفهوم التغني ، ( 1434)  حممد ، , بنتاجة -69
بريوت ، لبنان ،دار الكتب د.ط ، ، باأللحان الصوتية وتقنيات األداء القرآني(

 العلمية.
, ظاهرة رسوب الطالب في مادة القرآن ( 2010حمي الدين عبد اهلل ، ) , حسن -70

، جملة جامعة القرآن الكرمي والعلوم اإلسالمية  يم الجامعيفي التعل الكريم وعالجها
 . ، السودان العـــدد احلادي والعشرون

, إضاءات في التنمية البشرية وقياس دليل الفقر ( 2013وسن عبد الرزاق )  , حسن -71
 احلامد للنشر  .ومكتبة ،دار ، عمان 1، طيالدول

، عمان ، 1ط  ،التربية االسالمية المرشد في تدريس ،( 2011ابراهيم حممد ) , محاد -72
  .دار املأمون

أساليب تدريس التربية االسالمية الشائعة التي يستخدمها ،  (2004شريف ) , محاد -73
معلمو التربية االسالمية في المرحلة األساسية العليا بمحافظات غزة ومبررات 

 . ية ، غزة، جملة اجلامعة االسالم 12، سلسلة الدراسات االنسانية مج استخدامها
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دمج مهارات التفكير في ، ( 2014) محزة عبدالكرمي و شفاء علي  , والفقيه محاد -74
، مركز ديبونو ب.ط  تدريس أحكام التالوة و التجويد : تطبيقات و نماذج عملية

 لتعليم التفكري .
األخطاء الشائعة في تالوة القرآن الكريم هـ( ،  1433عاصم عبداهلل ) , خان -75

، رسالة الب الصف الثالث الثانوي في مكة المكرمة وسبل عالجهاوتجويده لدى ط
 .، اململكة العربية السعودية ماجستري ،كلية الرتبية ، جامعة أم القرى

 , المصحف اإللكتروني وأحكامه الفقهية المستجدة( 1430رابح بن أمحد ) , دفرور -76
 باعة املصحف الشريف.، ندوة القرآن الكرمي والتقنيات املعاصرة، جممع امللك فهد لط

. . .  Mobile Learningالتعلـم الجـوال ،  (2006)  أمحـــد حممـد , سامل -77
ورقة عمل مقدمة إىل املؤمتر  – رؤية جديدة للتعلم باستخدام التقنيات الالسلكية

 26 -25العلمي الثامن عشر للجمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس يف الفرتة من 
 يوليو.

، 1،ط فتح رب البرية في شرح المقدمة الجزرية( ،1422ت حممود )و فص , سامل -78
 .د.م ، د.ن

مفاهيم وأساليب تدريس ( ،2010فتحي ذياب و حسن حممد ) ,و وهدان  سبيتان -79
 الرياض ، اجلنادرية للنشر والتوزيع. ،1، طالتربية االسالمية 

اتيجيات ستراتيجيات التدريس المتقدمة وإستر ( ،2010شاهني ، عبداحلميد ، ) -80
 د.ط ، د.م ، د.ن .  ،  التعلم وأنماط التعلم

تقويم طرق تعليم القرآن وعلومه في مدارس تحفيظ  ( 2000)سعيد   , شريدح -81
 ،الناشر :جممع امللك فهد لطباعة املصحف.ب.ط القرآن الكريم 
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تنمية الكفايات النوعية الخاصة بتعليم القرآن ،  ( 1997 ) مسري يونس ، , صالح -82
 ، القاهرة ، مكتبة زهراء الشرق .، د.ط لدى طالب كلية التربيةالكريم 

 ،4، ط التربية االسالمية وفن التدريس(، 2008عبدالوهاب عبدالسالم ) , طويلة -83
 .مصر ، دار السالم

أسس وأساليب التعلم ( ،2013)طارق عبدالرضف و إيهاب عيسى ، عامر و املصري -84
 . العلوم، دار ا القاهرة، 1، ط الذاتي

استخدامات الوسائل التعليمية في تدريس التربية (، 2012وليد أمحد. ) , بدع -85
، كلية الرتبية ، ابن رشد للعلوم االنسانية  1اجمللد  203، جملة األستاذ العدد  االسالمية

 ، جامعة بغداد.
،األردن عمان ، دار  1، ط التعليم اإللكتروني( ، 2008محدي أمحد )   ,عبدالعزيز -86

 الفكر
استراتيجيات وطرق التدريس العامة ،  (2016)  صربي عبدالغظيم , عظيمعبدال -87

 .اجملموعة العربية للتدريب والنشر  د.ط ، د.م ،، واإللكترونية
دور اإلدارة التربوية في تخطيط وتنظيم ( ،  2008)  ,اهلادي حممد البشري حممدعبد -88

 ، اخلرطوم، مطبعة أرو.1،طوتوجيه حلقات القرآن الكريم
، د.ط ، د.م  مهارات التعلم : أدوات التكنولوجيا العصرية، ( 2016 ) هبة، عجينة -89

 ،اجملموعة العربية للتدريب والنشر 
حجم األثر : أساليب إحصائية لقياس ( ،  2003رضا مسعد السعيد )  , عصر -90

، املؤمتر العلمي اخلامس عشر للجمعية املصرية األهمية العملية لنتائج البحوث التربوية 
 ناهج وطرق التدريس : مناهج التعليم واالعداد للحياة املعاصرة .للم
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وسائل ( ، 1418عبداهلل إسحاق عطار و إحسان حممد كنسارة ) ,و كنسارة  عطار -91
 . ، د.ن ، مكة املكرمة1، طاالتصال التعليمية 

 ،األردن 1، ط  تكنولوجيا االتصال في التعليم الفعال، ( 2008)حمسن علي   , عطية -92
 . املناهج  دار ،

 عامل الكتب. د.م،، 1، طمعجم اللغة العربية المعاصرة، ( 2008)أمحد خمتار  , عمر -93
,أساسيات إنتاج واستخدام وسائل ( 2006مندور عبدالسالم  )  ,اهلل  فتح -94

 دار الصميعي للنشر  د.م ، ، 1، ط وتكنولوجيا التعليم
،  1، ط ليم القرآن وحفظةالتقنيات اإللكترونية لتع( ، 2010حممد أمحد ) , فالته -95

 املدينة ، دار الزمان .
 مكتبة الشروق. د.م، ، 4،.طالمعجم الوسيط( 2004اللغة العربية ، ) جممع -96
دليل معلم القرآن الكريم والتربية اإلسالمية :  ( ،2015) غيدان سعدون،  حممود -97

،  (2014-2013) الخطة السنوية واليومية : المرحلة اإلبتدائية للعام الدراسي
 املنهل.،  دم، 1ط

معجم المصطلح الصوتي عند علماء التجويد )قاموس ،  (1434 بلقاسم ) , مكريين -98
بريوت ،لبنان، دار الكتب  د.ط،،المصطلحات الصوتية العربية عند ابن الجزري(

 العلمية .
 ن.د.م ، د ،.4ط غاية المريد في علم التجويد( ، 1994عطية قابل ) , نصر -99

الرياض ، دار ، 1، ط أهداف التربية اإلسالمية وغاياتها،( 1406 )  مقداد , ياجلن -100
 اهلدى 

التقويم التربوي أسسه ( ، 2003ماهر إمساعيل  وحمب حممود ) ,والرفاعي  يوسف -101
 ، الرياض مكتبة الرشد .،د.ط واجراءاته
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 ه : 27/3/1439مراجع التطبيقات اليت مت الرجوع هلا ) متت الزيارة هلا مجيعاً يف 

 أبل متجر يف التطبيق رابط جوجل متجر يف التطبيق رابط التطبيق اسم م

1.  
 – لألطفال احملفظ

 عم جزء

  HYPERLINK 
"HTTPS://PLAY.GOOGLE.
COM/STORE/APPS/DETAI
LS?ID=OSA.ORA.QURAN

&HL=AR"  
.GOOGLE.PLAY://HTTPS

DETAI/APPS/STORE/COM
QURAN.ORA.OSA=ID?LS

AR =HL& 

--- 

 القرآن يف احبث  .2
 الكرمي

  HYPERLINK 
"HTTPS://PLAY.GOOGLE.
COM/STORE/APPS/DETAI
LS?ID=COM.HILAL.QUR

ANANDROID"  
.GOOGLE.PLAY://HTTPS

DETAI/APPS/STORE/COM
UR.QHILAL.COM=ID?LS

NDROID AAN 
 

 

 صح اتلوها  .3
  HYPERLINK 

"HTTPS://T.CO/8IWJUIY
JJR"  

  HYPERLINK 
"HTTPS://T.CO/BPA8PBYC13

"  
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JYUIJ/8IWCO.T://HTTPS

JR  
 

 13CYPBPA8B/CO.T://HTTPS 
 

 القرآن احفظ  .4

  HYPERLINK 
"HTTPS://PLAY.GOOGLE.
COM/STORE/APPS/DETAI
LS?ID=COM.BIGITEC.ME
MORIZEQURANANDRO

ID&HL=AR"  
.GOOGLE.PLAY://HTTPS

DETAI/APPS/STORE/COM
E.MBIGITEC.COM=ID?LS

NDROAURANQMORIZE
AR =HL&ID 

/COM.APPLE.ITUNES://HTTPS
/%D8%AD%D9%81%APP/SA

-D8%B8
4%D9%82%D8%A7%D9%8

%D8%B1%D8%A2%D9%86
-

%D8%A7%D9%84%D9%83
%D8%B1%D9%8A%D9%85/

=8MT413488743?ID 

 التجويد احكام  .5

  HYPERLINK 
"HTTPS://PLAY.GOOGLE.
COM/STORE/APPS/DETAI
LS?ID=COM.GATETEN.A7

KAMALTAJWEED"  
.GOOGLE.PLAY://HTTPS

DETAI/APPS/STORE/COM
7A.GATETEN.COM=ID?LS

 KAMALTAJWEED 
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 حلفظ  طريقة أسهل  .6
 الكرمي القرآن

  HYPERLINK 
"HTTPS://PLAY.GOOGLE.
COM/STORE/APPS/DETAI
LS?ID=COM.TADAWIFOR
YOU.AACHAB&HL=AR"  

.GOOGLE.PLAY://HTTPS
DETAI/APPS/STORE/COM

TADAWIFOR.COM=ID?LS
AR =HL&AACHAB.YOU 

-- 

 امليسر التجويد  .7

  HYPERLINK 
"HTTPS://PLAY.GOOGLE.
COM/STORE/APPS/DETAI
LS?ID=AIR.LEARNING.T
AJWEED.A4ENC&HL=AR

"  
.GOOGLE.PLAY://HTTPS

DETAI/APPS/STORE/COM
.TEARNING.LAIR=ID?LS

AR =HL&ENC.A4AJWEED 

  HYPERLINK 
"HTTPS://ITUNES.APPLE.COM
/SA/APP/%D8%A7%D9%84%
D8%AA%D8%AC%D9%88

%D9%8A%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D9%85
%D9%8A%D8%B3%D8%B1

-
%D9%84%D9%84%D9%82
%D8%B1%D8%A7%D9%86

-
%D8%A7%D9%84%D9%83
%D8%B1%D9%8A%D9%85/

ID1294156284?MT=8"  
/COM.APPLE.ITUNES://HTTPS

/%D8%A7%D9%84%APP/SA
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D8%AA%D8%AC%D9%88
-%D9%8A%D8%AF

%D8%A7%D9%84%D9%85
%D9%8A%D8%B3%D8%B1

-
%D9%84%D9%84%D9%82
%D8%B1%D8%A7%D9%86

-
D8%A7%D9%84%D9%83%

%D8%B1%D9%8A%D9%85/
 =8MT1294156284?ID 

 الصغري احلافظ  .8

  HYPERLINK 
"HTTPS://PLAY.GOOGLE.
COM/STORE/APPS/DETAI
LS?ID=COM.APPTRAINE

RS.QURAN"  
.GOOGLE.PLAY://HTTPS

DETAI/APPS/STORE/COM
APPTRAINE.COM=ID?LS

QURAN .RS 
 

 

 العظيم القرآن  .9

  HYPERLINK 
"HTTPS://PLAY.GOOGLE.
COM/STORE/APPS/DETAI
LS?ID=COM.ARABIAIT.Q

  HYPERLINK 
"HTTPS://ITUNES.APPLE.COM
/SA/APP/%D8%A7%D9%84%
D9%82%D8%B1%D8%A2%
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URAN.V2"  
.GOOGLE.PLAY://HTTPS

DETAI/APPS/STORE/COM
Q.ARABIAIT.COM=ID?LS

 2V.URAN 
 

D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%B9
%D8%B8%D9%8A%D9%85

-GREAT-
QURAN/ID792049888?MT=8" 

 
/COM.APPLE.ITUNES://HTTPS

/%D8%A7%D9%84%APP/SA
D9%82%D8%B1%D8%A2%

-D9%86
%D8%A7%D9%84%D8%B9
%D8%B8%D9%8A%D9%85

-GREAT-
 =8MT792049888?ID/QURAN 

 

10. ....................................................................................  
 - الكرمي القرآن

 و صوت و قراءة
 تفسري

  HYPERLINK 
"HTTPS://PLAY.GOOGLE.
COM/STORE/APPS/DETAI
LS?ID=SE.ANWAR.QURA

N" \T "_BLANK"  
HTTPS://PLAY.GOOGLE.

COM/STORE/APPS/DETAI
LS?ID=SE.ANWAR.QURA

N  

 

  HYPERLINK   الكرمي القرآن  .................................................................................... .11
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.HTTPS://PLAY.GOOGLE" التجويد
COM/STORE/APPS/DETAI
LS?ID=COM.AL.QURAN.
TAJWEED" \T "_BLANK"  
HTTPS://PLAY.GOOGLE.

COM/STORE/APPS/DETAI
LS?ID=COM.AL.QURAN.

TAJWEED  

12. ....................................................................................  
 الكرمي القران

 بالتفسري

  HYPERLINK 
"HTTPS://PLAY.GOOGLE.
COM/STORE/APPS/DETAI
LS?ID=COM.NANOSOFT.

HOLY.QURAN" \T 
"_BLANK"  

HTTPS://PLAY.GOOGLE.
COM/STORE/APPS/DETAI
LS?ID=COM.NANOSOFT.

HOLY.QURAN  

 

 المعلم لقرآنا  .................................................................................... .13
 لألطفال

  HYPERLINK 
"HTTPS://PLAY.GOOGLE.
COM/STORE/APPS/DETAI
LS?ID=COM.ISYNC.KORA

ANKIDSNONEFREE"  
.GOOGLE.PLAY://HTTPS

DETAI/APPS/STORE/COM
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KORA.ISYNC.COM=ID?LS
ANKIDSNONEFREE  

 

 آندرويد القرآن  .................................................................................... .14

  HYPERLINK 
"HTTPS://PLAY.GOOGLE.
COM/STORE/APPS/DETAI
LS?ID=COM.QURAN.LAB
S.ANDROIDQURAN&HL

=AR"  
.GOOGLE.PLAY://HTTPS

DETAI/APPS/STORE/COM
LAB.QURAN.COM=ID?LS
HL&ANDROIDQURAN.S

AR = 

-- 

 املعلم املصحف  .................................................................................... .15

  HYPERLINK 
"HTTPS://PLAY.GOOGLE.
COM/STORE/APPS/DETAI
LS?ID=COM.OUBAIDA.AL
MOSHAF_MO3LEM_FULL

&HL=AR"  
.GOOGLE.PLAY://HTTPS

AIDET/APPS/STORE/COM
AL.OUBAIDA.COM=ID?LS

FULL_LEM3MO_MOSHAF
AR =HL& 
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 املعلم املصحف  .................................................................................... .16
 كامالً  القرآن

  HYPERLINK 
"HTTPS://PLAY.GOOGLE.
COM/STORE/APPS/DETAI
LS?ID=COM.OUBAIDA.AL
MOSHAF_MO3LEM_FULL

&HL=AR"  
.GOOGLE.PLAY://HTTPS

DETAI/APPS/STORE/COM
AL.OUBAIDA.COM=ID?LS

LFUL_LEM3MO_MOSHAF
AR =HL& 

 

17. ....................................................................................  
 AYAT -   آيات

– AL 
QURAN 

  HYPERLINK 
"HTTPS://PLAY.GOOGLE.
COM/STORE/APPS/DETAI
LS?ID=SA.EDU.KSU.AYAT

&HL=AR"  
.GOOGLE.PLAY://HTTPS

DETAI/APPS/STORE/COM
YAT.AKSU.EDU.SA=ID?LS

AR =HL& 

  HYPERLINK 
"HTTPS://ITUNES.APPLE.COM
/SA/APP/AYAT-AL-QURAN-

%D8%A2%D9%8A%D8%A7
%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D9%82
%D8%B1%D8%A2%D9%86

-
%D8%A7%D9%84%D9%83
%D8%B1%D9%8A%D9%85/

ID634325420?MT=8"  
/COM.APPLE.ITUNES://HTTPS

-QURAN-AL-AYAT/APP/SA
%D8%A2%D9%8A%D8%A7
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-%D8%AA
%D8%A7%D9%84%D9%82
%D8%B1%D8%A2%D9%86

-
%D8%A7%D9%84%D9%83
%D8%B1%D9%8A%D9%85/

 =8MT634325420?DI 

 القرآن حتفيظ  .................................................................................... .18
 الكرمي

.GOOGLE.PLAY://HTTPS
DETAI/APPS/STORE/COM

TA.SIMPPRO.COM=ID?LS
AR=HL&HFIZ 

 

19. ....................................................................................  
 القرآن حتفيظ
 لألطفال الكرمي

 سورة سورة

.GOOGLE.PLAY://HTTPS
DETAI/APPS/STORE/COM

QURANFOR.COM=ID?LS
M.CORANENFANTS.KIDS
=HL&EMORISERQURAN

AR 

 

 القران وحفظ حتفيظ  .................................................................................... .20
 للكبار كامل الكرمي

  HYPERLINK 
"HTTPS://PLAY.GOOGLE.
COM/STORE/APPS/DETAI
LS?ID=COM.SAMAPPS.TA

HFIDH_ALQURAN" \T 
"_BLANK"  

.GOOGLE.PLAY://HTTPS
DETAI/APPS/STORE/COM
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TA.SAMAPPS.COM=ID?LS
ALQURAN _HFIDH 

 تسميع  .................................................................................... .21

  HYPERLINK 
"HTTPS://PLAY.GOOGLE.
COM/STORE/APPS/DETAI
LS?ID=COM.EQRA.ANDR

OID.TASMEE"  
.GOOGLE.PLAY://HTTPS

DETAI/APPS/STORE/COM
ANDR.EQRA.COM=ID?LS

TASMEE .OID 
 

 

 املعلم تطبيق  .................................................................................... .22

  HYPERLINK 
"HTTPS://PLAY.GOOGLE.
COM/STORE/APPS/DETAI
LS?ID=HAJIGIFT.FATIHA

&HL=AR"  
.GOOGLE.PLAY://HTTPS
IDETA/APPS/STORE/COM

FATIHA.HAJIGIFT=ID?LS
AR =HL& 

/COM.APPLE.ITUNES://HTTPS
/%D8%A7%D9%84%APP/SA

D9%85%D8%B9%D9%84%
=8MT916664488?IDD9%85/ 

 القرآن حفظ تطبيق  .................................................................................... .23
 الكرمي

  HYPERLINK 
"HTTPS://PLAY.GOOGLE.
COM/STORE/APPS/DETAI
LS?ID=COM.BIGITEC.ME

/COM.APPLE.ITUNES://HTTPS
/%D8%AD%D9%81%APP/SA

-D8%B8
%D8%A7%D9%84%D9%82
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MORIZEQURANANDRO
ID&HL=AR"  

.OOGLEG.PLAY://HTTPS
DETAI/APPS/STORE/COM

E.MBIGITEC.COM=ID?LS
NDROAURANQMORIZE

AR =HL&ID 

%D8%B1%D8%A2%D9%86
-

%D8%A7%D9%84%D9%83
%D8%B1%D9%8A%D9%85/

=8MT413488743?ID 

 رتل تطبيق  .................................................................................... .24

  HYPERLINK 
"HTTPS://PLAY.GOOGLE.
COM/STORE/APPS/DETAI

LS?ID=COM.RATTIL"  
.GOOGLE.PLAY://HTTPS

DETAI/APPS/STORE/COM
RATTIL .COM=ID?LS 

 

 

25. ....................................................................................  
 أساسيات تعلم

 الكرمي القرآن

  HYPERLINK 
"HTTPS://PLAY.GOOGLE.
COM/STORE/APPS/DETAI
LS?ID=COM.IGO.QURAN

.NORANI.QAIDA"  
.GOOGLE.PLAY://HTTPS

TAIDE/APPS/STORE/COM
QURAN.IGO.COM=ID?LS

QAIDA .NORANI. 
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 أساسيات تعلم  .................................................................................... .26
 الكرمي القرآن

  HYPERLINK 
"HTTPS://PLAY.GOOGLE.
COM/STORE/APPS/DETAI
LS?ID=COM.IGO.QURAN

.NORANI.QAIDA" \T 
"_BLANK"  

HTTPS://PLAY.GOOGLE.
COM/STORE/APPS/DETAI
LS?ID=COM.IGO.QURAN

.NORANI.QAIDA  

 

 الكرمي القرآن تعلم  .................................................................................... .27
 ببساطة

  HYPERLINK 
"HTTPS://PLAY.GOOGLE.
COM/STORE/APPS/DETAI
LS?ID=COM.ALMOSTACH
AR.ISLAM.APPS.LEARNQ

URANJUZAMMA"  
.GOOGLE.PLAY://HTTPS

DETAI/APPS/STORE/COM
ALMOSTACH.COM=ID?LS

LEARNQ.APPS.ISLAM.AR
URANJUZAMMA  

 

 

 القرآن جتويد تعلم  .................................................................................... .28
 التدريب مع

  HYPERLINK 
"HTTPS://PLAY.GOOGLE.
COM/STORE/APPS/DETAI
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LS?ID=DE.MSO14QTP"  
.GOOGLE.PLAY://HTTPS

DETAI/APPS/STORE/COM
QTP 14MSO.DE=ID?LS 

 

29. ....................................................................................  
 التجويد تعليم
 و حفص بسهولة

 ورش

  HYPERLINK 
"HTTPS://PLAY.GOOGLE.
COM/STORE/APPS/DETAI
LS?ID=NL.TAJWEED.TAJ
WEEDARABIC&HL=AR"  

.GOOGLE.PLAY/:/HTTPS
DETAI/APPS/STORE/COM

TAJ.TAJWEED.NL=ID?LS
AR =HL&WEEDARABIC 

-- 

 القرآن جتويد تعليم  .................................................................................... .30

  HYPERLINK 
"HTTPS://PLAY.GOOGLE.
COM/STORE/APPS/DETAI
LS?ID=AIR.TAGWED&HL

=AR"  
.GOOGLE.PLAY://HTTPS

DETAI/APPS/STORE/COM
HL&AGWED.TAIR=ID?LS

AR = 

 

 القرآن حفظ طرق  .................................................................................... .31
 لكرميا

  HYPERLINK 
"HTTPS://PLAY.GOOGLE.-- 
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COM/STORE/APPS/DETAI
LS?ID=COM.ALABDELAZI
Z.QURAN.TAHFEEZ&HL

=AR"  
.GOOGLE.PLAY://HTTPS

DETAI/APPS/STORE/COM
ALABDELAZI.COM=ID?LS

HL&TAHFEEZ.QURAN.Z
AR = 

 القرآن معلم عدنان  .................................................................................... .32

  HYPERLINK 
"HTTPS://PLAY.GOOGLE.
COM/STORE/APPS/DETAI
LS?ID=COM.TAGMEDIA.A

DNAN&HL=AR"  
.GOOGLE.PLAY://HTTPS

DETAI/APPS/STORE/COM
A.TAGMEDIA.COM=ID?LS

AR =HL&DNAN 
 

/COM.APPLE.ITUNES://HTTPS
/%D8%B9%D8%AF%APP/SA

-D9%86%D8%A7%D9%86
%D9%85%D8%B9%D9%84

-%D9%85
%D8%A7%D9%84%D9%82
%D8%B1%D8%A2%D9%86/

=8MT565905501?ID 

33. ....................................................................................  
   ثري يب إم قرآن

MP3 
QURAN 

  HYPERLINK 
"HTTPS://PLAY.GOOGLE.
COM/STORE/APPS/DETAI
LS?ID=COM.QURANREA
DING.QURANNOW&HL=

AR"  
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.GOOGLE.PLAY://HTTPS
DETAI/APPS/STORE/COM

EARURAN.QCOM=ID?LS
=HL&QURANNOW.DING

AR  

34. ....................................................................................  
  اليت قرآن

IQURAN 
LITE 

  HYPERLINK 
"HTTPS://PLAY.GOOGLE.
COM/STORE/APPS/DETAI
LS?ID=COM.GUIDEDWAY

S.IQURAN&HL=AR"  
.GOOGLE.PLAY://HTTPS

DETAI/APPS/STORE/COM
GUIDEDWAY.COM=ID?LS

AR =HL&URANQI.S 

 

  القرآن حمفظ  .................................................................................... .35

  HYPERLINK 
"HTTPS://ITUNES.APPLE.COM
/US/APP/%D9%85%D8%AD

%D9%81%D8%B8-
%D8%A7%D9%84%D9%82
%D8%B1%D8%A2%D9%86/

ID1017728896?MT=8"  
/COM.APPLE.ITUNES://HTTPS

/%D9%85%D8%AD%APP/US
-D9%81%D8%B8

%D8%A7%D9%84%D9%82
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%D8%B1%D8%A2%D9%86/
 =8MT1017728896?ID 

 

 القرآن حمفظ  .................................................................................... .36

  HYPERLINK 
"HTTPS://PLAY.GOOGLE.
COM/STORE/APPS/DETAI
LS?ID=COM.ENGINEERY.
MEMORIZEQURAN" \T 

"_BLANK"  
HTTPS://PLAY.GOOGLE.

COM/STORE/APPS/DETAI
LS?ID=COM.ENGINEERY.

MEMORIZEQURAN  

 

 الوحيني حمفظ  .................................................................................... .37

  HYPERLINK 
"HTTPS://PLAY.GOOGLE.
COM/STORE/APPS/DETAI
LS?ID=NET.HAMMADY.A
NDROID.MOHAFEZ&HL

=AR"  
.GOOGLE.PLAY://HTTPS

DETAI/APPS/STORE/COM
A.HAMMADY.NET=ID?LS

HL&MOHAFEZ.NDROID
AR = 

 

  HYPERLINK   التجويد مصحف  .................................................................................... .38
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.HTTPS://PLAY.GOOGLE" التفسري مع امللون
COM/STORE/APPS/DETAI
LS?ID=COM.SIMPPRO.Q

URAN.TAJWEED"  
.GOOGLE.PLAY://HTTPS

DETAI/APPS/STORE/COM
Q.SIMPPRO.COM=ID?LS

TAJWEED .URAN 
 

39. ....................................................................................  

 - املدينة مصحف
HOLY 

QURAN – 
MOSHAF AL 
MADINAH 

  HYPERLINK 
"HTTPS://PLAY.GOOGLE.
COM/STORE/APPS/DETAI
LS?ID=COM.MAHER4WE

B.QURAN"  
.GOOGLE.PLAY://HTTPS

DETAI/APPS/STORE/COM
WE4MAHER.COM=ID?LS

QURAN .B 

--- 

 - التجويد معلم  .................................................................................... .40
 عم جزء

  HYPERLINK 
"HTTPS://PLAY.GOOGLE.
COM/STORE/APPS/DETAI
LS?ID=COM.BAKKASOFT.
QURAN.TAJWEED.AMM

A&HL=AR"  
.GOOGLE.PLAY://HTTPS

  HYPERLINK 
"HTTPS://ITUNES.APPLE.COM

/SA/APP/MOALEM-AL-
TAJWEED-

%D9%85%D8%B9%D9%84
%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%AA
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DETAI/APPS/STORE/COM
.BAKKASOFT.COM=ID?LS

AMM.TAJWEED.QURAN
AR =HL&A 

%D8%AC%D9%88%D9%8A
%D8%AF/ID1114650211?MT

=8"  
/COM.APPLE.ITUNES/:/HTTPS

-AL-MOALEM/APP/SA
-TAJWEED

%D9%85%D8%B9%D9%84
-%D9%85

%D8%A7%D9%84%D8%AA
%D8%AC%D9%88%D9%8A

MT1114650211?ID%D8%AF/
 =8 
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 قائمة المالحق
 ( :1ملحق رقم )

 أداة الدراسة في صورتها األولية
 

 منوذج خطاب السادة احملكمني :

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

دة األستاذ عضو هيئة التدريس /                                                                    سعا
 وفقه اهلل

سعادة األستاذ املشرف الرتبوي يف مجعية خريكم/                                                   
 وفقه اهلل

                                                          سعادة األستاذ معلم القرآن الكرمي /          
 وفقه اهلل

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته وبعد...

يقوم الباحث ب جراء دراسة علمية بعنوان " فاعلية اتسخدام الربنامج اإللكرتوين اتلوها صح يف تنمية 
 فيظ القرآن الكرمي "مهارات التالوة لدى تالميذ الصف األول متوسط يف حلقات حت

وذلك استكماالً ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري يف املناهج وطرق التدريس من كلية الرتبية 
 جبامعة املدينة العاملية مباليزيا .

ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث ب عداد االختبار املرفق ونظراً ملكانتكم العلمية ، وحرصاً على 
ة من خربتكم يف جمال البحث العلمي عموماً ،  فأرجو التكرم باملوافقة على مشاركتكم واالستفاد
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حتكيم أداة الدراسة املتمثلة يف منوذج اختبار لتطبيقه على عينة الدراسة بعد إهناء التجربة وذلك من 
 حيث :

 مدى مناسبة االختبار 

 مدى وضوح االختبار 

 أو حذف أو تعديل ما ترونه . إضافة

  

 دراً لكم حسن تعاونكم واهتمامكم وابداء مالحظاتكم ، واهلل حيفظكم ويرعاكم ،،،شاكراً ومق

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،،

 الباحث 

 عبده نعمان أمحد

0551440147 
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 تعليمات االختبار:

 التالوة الصحيحة لآليات الكرمية اخلالية من اللحن اجللي .

) أحكام النون الساكنة والتنوين     ن خالل املوضوعات التالية : األساسية متطبيق أحكام التجويد  
 ( ،أحكام امليم الساكنة ،أحكام النون وامليم املشددتني ،أحكام املدود ،أحكام الالم

 ترتيل القرآن الكرمي .

 بنود االختبار :

 يتكون االختبار من ثالثة مقاطع من سورة الكهف .

 . طول كل مقطع أربعة أسطر تقريباً 

 يتم تقومي تالوة كل طالب على حدة يف مهارات التالوة التالية :

 درجة  25جمموع درجات االختبار 

 تعريف املهارات:

 تعريفها املهارة

أن ينطق الطالب الكلمة القرآنية بوضوح ،وخيرج األحرف من  تفادي اللحن اجللي
 خمرجها مع الضبط بالشكل .

أحكام التجويد 
 األساسية

ون الساكنة والتنوين ،أحكام امليم الساكنة ،أحكام النون أحكام الن
 وامليم املشددتني ،أحكام املدود ،أحكام الالم

 التالوة بتؤدة وطمأنينة مع مراعاة الوقف والوصل الرتتيل
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 توزيع درجات مهارات التالوة :

 اجملموع الرتتيل أحكام التجويد تفادي اللحن اجللي املهارة

 25 5 10 10 الدرجة

 

 طريقة احتساب الدرجات للمهارات :

 الرتتيل أحكام التجويد تفادي اللحن اجللي املهارة

 التنبيه: نصف درجة طريقة احتساب اخلطأ

 اخلطأ: درجة كاملة

 التنبيه: نصف درجة

 اخلطأ: درجة كاملة

 التنبيه: نصف درجة

 اخلطأ: درجة كاملة

 

 منوذج االختبار القبلي والبعدي:

 ولالسؤال األ

 اجملموع الرتتيل أحكام التجويد تفادي اللحن اجللي املهارة

 الدرجة
10 10 5 25 

    

 السؤال الثاين:
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 اجملموع الرتتيل أحكام التجويد تفادي اللحن اجللي املهارة

 الدرجة
10 10 5 25 

    

 السؤال الثالث: ............................................................................... 

 اجملموع الرتتيل أحكام التجويد تفادي اللحن اجللي املهارة

 لدرجةا
10 10 5 25 
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 ( :أسماء السادة المحكمين2ملحق رقم )
 الدرجة االسم م

 العلمية
 اجلهة التخصص

 عبدالعزيز بن أسامة أ.د. 1
 بات

 )قسم الرتبية كلية جدة جامعة قراءات مشارك أستاذ
 قرآنية( الدراسات

 سليمان بن هشام د. 2
 الزريري

 )قسم الرتبية ةكلي جدة جامعة قراءات مساعد أستاذ
 قرآنية( الدراسات

 حمفوظ بن حممد د. 3
 الشنقيطي

 الرتبية كلية جدة جامعة قراءات مساعد أستاذ
 قرآنية( الدراسات )قسم

 الشاطيب االمام معهد تفسري مساعد أستاذ واصل يوسف بن خالد د. 4
 خريكم جبمعية تربوي مشرف

 جبدة والتعليم الرتبية ادارة فقه أصول مساعد أستاذ حمسن عبداهلل حممد د. 5
 خريكم جبمعية تربوي مشرف

 أمحد بن أ.مصطفى 6
 يوسف

 وأصول الدعوة ماجستري
 الدين

 خريكم( )مجعية باحث

 الرتبية كلية جدة جامعة  قراءات ماجستري عبداجمليد سليمان أ.عثمان 7
 معلم القراءات العشر )مجعية خريكم(

 خريكم( )مجعية باحث تربية ولأص ماجستري كحيل حيىي بن أ.نبيل 8
 جبدة والتعليم الرتبية ادارة تربية أصول ماجستري احلاج يوسف بن أ.مالك 9

 خريكم جبمعية تربوي مشرف
 دراسات بكالوريوس عمر حممد بركو أ.أمحد 10

 اسالمية
 خريكم( اختبارات)مجعية عضو

 العشر القراءات معلم
 وأصول الدعوة بكالوريوس دياب خبيت أ.أمحد 11

 الدين
 جبدة والتعليم الرتبية ادارة

 خريكم( )مجعية العشر القراءات معلم
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 ( :3ملحق رقم )
 النهائيةأداة الدراسة في صورتها  

 منوذج خطاب السادة احملكمني :

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

                      سعادة األستاذ عضو هيئة التدريس /                                              
 وفقه اهلل

سعادة األستاذ املشرف الرتبوي يف مجعية خريكم/                                                   
 وفقه اهلل

سعادة األستاذ معلم القرآن الكرمي /                                                                    
 وفقه اهلل

 عليكم ورمحة اهلل وبركاته وبعد...السالم 

يقوم الباحث ب جراء دراسة علمية بعنوان " فاعلية اتسخدام الربنامج اإللكرتوين اتلوها صح يف تنمية 
 مهارات التالوة لدى تالميذ الصف األول متوسط يف حلقات حتفيظ القرآن الكرمي "

ناهج وطرق التدريس من كلية الرتبية وذلك استكماالً ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري يف امل
 جبامعة املدينة العاملية مباليزيا .

ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث ب عداد االختبار املرفق ونظراً ملكانتكم العلمية ، وحرصاً على 
مشاركتكم واالستفادة من خربتكم يف جمال البحث العلمي عموماً ،  فأرجو التكرم باملوافقة على 

أداة الدراسة املتمثلة يف منوذج اختبار لتطبيقه على عينة الدراسة بعد إهناء التجربة وذلك من  حتكيم
 حيث :
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 مدى مناسبة االختبار 

 مدى وضوح االختبار 

 أو حذف أو تعديل ما ترونه . إضافة

  

 شاكراً ومقدراً لكم حسن تعاونكم واهتمامكم وابداء مالحظاتكم ، واهلل حيفظكم ويرعاكم ،،،

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،،

 الباحث 

 عبده نعمان أمحد

0551440147 
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 تعليمات االختبار:

 التالوة الصحيحة لآليات الكرمية اخلالية من اللحن اجللي .

األساسية من خالل املوضوعات التالية : ) أحكام النون الساكنة والتنوين تطبيق أحكام التجويد 
 ، نة ،أحكام النون وامليم املشددتني ،أحكام املدود ،أحكام الالم،أحكام امليم الساك

 ترتيل القرآن الكرمي .

 بنود االختبار :

 يتكون االختبار من ثالثة مقاطع من سورة الكهف .

 أسطر تقريباً . مخسةطول كل مقطع 

 تفادي اللحن اجللي يتم تقومي تالوة كل طالب على حدة يف مهارات التالوة التالية :

 . الرتتيل، و  أحكام التجويد األساسية، تطبيق 

 درجة  30جمموع درجات االختبار 

 تعريف املهارات:

 اجراءياً  تعريفها املهارة
 خمرجها من األحرف ،وخيرج بوضوح القرآنية الكلمة الطالب ينطق أن اجللي اللحن تفادي

 . بالشكل الضبط مع
 التجويد أحكام

 األساسية
 النون ،أحكام الساكنة امليم ،أحكام والتنوين ةالساكن النون أحكام

 الالم ،أحكام املدود ،أحكام املشددتني وامليم
 والوصل الوقف مراعاة مع وطمأنينة بتؤدة التالوة الرتتيل
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 توزيع درجات مهارات التالوة :

 اجملموع الرتتيل التجويد أحكام اجللي اللحن تفادي املهارة
 30 3 12 15 الدرجة

 

 ة احتساب الدرجات للمهارات :طريق

 الرتتيل التجويد أحكام اجللي اللحن تفادي املهارة
 احتساب طريقة

 اخلطأ
 درجة نصف التنبيه:
 كاملة درجة اخلطأ:

 اخلطأ: إعادة
 درجتان حسم

  درجة نصف اخلطأ:
 :اخلطأ إعادة

 كاملة درجة حسم

 درجات ثالث عالية بدرجة أتقن
 درجتان متوسطة بدرجة أتقن

 درجة منخفضة بدرجة قنأت
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 استمارة رصد الدرجات :
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 ( :4ملحق رقم )
 خطاب مدير إدارة مراكز االشراف بشأن تطبيق الباحث للدراسة .
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 ( :5ملحق رقم )
 صور من تطبيق الدراسة
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