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 ملدص الدراسة :   

ىدفت الدراسة إلى تعرف فاعمية البرنامج المقترح القائم عمى المدخل الوظيفي في تدريس     
أحكام تالوة القران الكريم لتنمية بعض ميارات أحكام تالوة القران الكريم لتالميذ الصف األول 
اإلعدادي ، وبمغت عينة الدراسة تسعين تمميذا وتمميذة، تم تقسيميم إلى مجموعتين مجموعة 

طة ومجموعة تجريبية بواقع خمسة وأربعين تمميذا وتمميذة لكل مجموعة، وكانت عينة ضاب
الدراسة من مدرسة منقطين اإلعدادية المشتركة بإدارة سمالوط التعميمية التابعة لمديرية 

، 8181-8109التربية والتعميم بالمنيا تم تطبيق البحث عمييم في الفصل الدراسي األول 
اسة وموادىا التعميمية في اختبار أحكام التالوة لتالميذ الصف األول وتمثمت أدوات الدر 

اإلعدادي،وبطاقة مالحظة ، وبرنامج مقترح في أحكام التالوة قائم عمي المدخل الوظيفي، 
ودليل المعمم، ودليل التمميذ، وتم استخدام المنيج الوصفي التحميمي والمنيج التجريبي القائم 

بي ، وتوصمت الدراسة إلى فاعمية البرنامج المقترح في تنمية عمى التصميم شبو التجري
ميارات أحكام التالوة لتالميذ الصف األول اإلعدادي ؛ حيث تفوق تالميذ المجموعة التجريبية 
عمى تالميذ المجموعة الضابطة في االختبار البعدي لميارات أحكام التالوة ككل وكذلك تفوق 

تالميذ المجموعة الضابطة في كل ميارة من الميارات الست  تالميذ المجموعة التجريبية عمى
أحكام  –أحكام النون الساكنة والتنوين  –الختبار أحكام التالوة والمتمثمة في )حركات القران 

مخارج الحروف ، وكذلك تفوق  –أحكام الميم والنون المشددتين، أحكام المد  –الميم الساكنة 
تالميذ المجموعة الضابطة في بطاقة المالحظة لألداء تالميذ المجموعة التجربية عمى 

 الشفوي .
 :الكممات المفتاحية

ميارات أحكام تالوة القران  –المدخل الوظيفي   -) أحكام تالوة القران الكريم   
النون والميم  -الميم الساكنة  -النون الساكنة والتنوين  –المد  –حركات القران -الكريم

 .حروف (مخارج ال –المشددتين 
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A proposed program in teaching the” Holy Quran recitation rules” based on 

the functional entrance to develop some skills of Holy Quran recitation Rules 

for first prep. students   

 

By Dr / Hagag Ahmed Abdullah 

 

Abstract 

 

The study aimed to identify the effectiveness of a proposed program in 

the functional ” based on Holy Quran recitation rulesteaching the” 

first of Holy Quran recitation Rules for  skillssome  developto  entrance

includes ninety students both , and the sample of the study prep.  students

males and females who were divided into two groups, a control group and 

the experimental group by forty five students per each, and the sample of 

the study was from Mankateen preparatory school joint management 

samalout education, administration which is under Al-Minia directorate 

for Education, and the study tools and educational materials were a test in 

recitation rules for first prep. students, and a suggested programme for  

recitation rules  based on the functional  entrance, the teacher's guide, and 

the student’s guide. And the study reached  the effectiveness of the 

proposed program in developing the skills of recitation rules for first prep. 

students , where the experimental group students excelled over the control 

group students in each skill of the six skills of recitation rules which are 

(Quraan movements – The rules of silent “N” and tanween – The silent 

“M” rules – The stressed “M” and “N” rules –Legthen rules - Letters 

oulets)  

 Holy Quran recitation rules - the functional entrance - skills of 

Holy Quran - Quraan movements – The rules of silent “N” and tanween – 

The silent “M” rules – The stressed “M” and “N” rules –Legthen rules - 

Letters oulets) 
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الكريم كالم اهلل الذي ال يأتيو الباطل من بين يديو وال من خمفو تنزيل من حكيم القران  
، ومن ابتعد عنو وخاصتو  ومن أىم اهلل حميد ، من اقترب منو زاده اهلل شرًفا ومنزلة وجعمو

حصمت لو الشقاوة في الدارين الدنيا واالخرة ، ولذلك فكل مسمم يحتاج لمقرب من كتاب اهلل 
 يتحقق ىذا القرب إال بإتقان قراءتو مرتاًل عمى الوجو الذي أنزلو اهلل عمى عز وجل ، وال

 نبيو صمى اهلل عميو وسمم .
التربية اإلسالمية أىم وسيمة لبناء الشخصية المتكاممة ، والتنشئة الصالحة مادة تعد و   

القران  لمفرد التي يسعد بيا في الدنيا واالخرة ، ألنيا تربية ربانية تستمد نصوصيا من
وتساعد ، والمثل العميا  والسنة ، ومن ثم فإنيا تزود المتعمم بالقيم والتعاليم اإلسالمية ،

.  الميارات المختمفة وتييئتو ليكون عضوا نافعا في بناء مجتمعوالمعارف و  عمى إكسابو
 (8( ) 8،  8110العارف ،  عبد المطيف )

في مراحل التعميم العام غرس محبة القران الكريم  ومن أىداف تدريس التربية اإلسالميو     
كسابيم القدرةعمى التالوة الصحيحة آليات القران الكريم ، مع حسن  في نفوس الطالب ، وا 

مصطفى رسالن وعبد ) االداء وسالمة الضبط والوقف أي مراعاة أحكام التجويد وقواعده .
 (083، 0998الجميل حماد ، 

بصفة عامة أن مراحل التعميم العام في  تدريس التربية اإلسالميةىداف أ من نكما أ      
يتموا التالميذ القران الكريم تالوة مجودة ، وأن تقوى صمة التالميذ بالقران الكريم تالوة 
وحفًظا وتعبًدا هلل تعالى ، وأن يتعرف التالميذ معنى التالوة وأحكاميا وصمتيا بالقران وأن 

 جويد أثناء التالوة .يطبق التالميذ أحكام الت
ويسعى منيج التربية الدينية اإلسالمية إلى تحقيق جممة من األىداف حددىا خبراء        

 التربية اإلسالمية فيما يمي :
 إعداد اإلنسان الصالح القادرعمى عمارة األرض وفق منيج اهلل . -0
 ترسيخ حقيقة التوحيد في نفوس المتعممين . -8
 اإلنسان الذي يعبد اهلل ويخشاه. تنشئة -3
 بناء المجتمع اإلسالمي وتنمية العالقات االجتماعية لمفرد . -4
 تربيو الوجدان وتيذيب االخالق وضبط السموك . -5
 زياده اتصال المتعممين  بالقران الكريم والسنة النبوية المطيرة -6
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 بناء الشخصية المسممة  بناء شامال متكامال . -7
التثقيف العقمي واإلعداد الفكري لممسمم . ) فتحي يونس، ومحمود عبده ،  -8

  ( 8105 ، ومصطفى طنطاوي
ني يتم فيو مراعاة أحكام من خالل نص قرآ االىداف يمكن تحقيقياوكل ىذه 

ومن ثم تحقيق تالوة النص بصورة صحيحة حتى تتحقق الفائدة والفيم السميم لمنص ، 
 .ىداف السابقةاأل

وتحقيق الصمة بين المسمم وربو تكون بأمرين إما بالصاله فمن أراد أن يكمم اهلل 
ما بقراءة  القران ،بفعميو  خبر القران كما أ فمن أراد أن يكممو اهلل فعميو بقراءة الصالة ، وا 

النبي صمى اهلل عميو وسمم في معنى حديثو، ولن تتم ىذه الصمة كما سبق الذكر إال 
ن األخطاء الجمية ، أو الخفية مراعًيا فيو أحكام تالوتو كما أنزلو اهلل بتالوة نص خال م

 عز وجل .
وعمى الرغم من أىمية مادة التربية اإلسالمية لممتعممين بصفة خاصة ، 

وتحقيق  ولممجتمع بصفة عامة لتيذيب األخالق وتقويم السموك وربط اإلنسان بخالقو،
وىو عبادة اهلل وحده ال شريك لو قال تعالى  اليدف األسمى الذي من أجمو خمق االنسان

عمى الرغم من ىذه االىميو إال ،  56ية الذاريات آ "وما خمقت الجن واالنس إال ليعبدون"
أن الواقع يشير إلى عدم االىتمام بتدريسيا بصفة عامة ، وعدم العناية بالنص القراني، 

تقان أحكام تالوتو بصفة خاصة .  وا 
تربية االسالمية يجد واقًعا مؤسًفا وسمبيات واضحة في فالناظر إلى مادة ال

في المراحل التعميمية المختمفة سواء فيما يتعمق بمعمم التربية اإلسالمية أم   دريس المادةت
سماوي وجوىرة فيد في محتوى الكتب أم في طرائق التدريس أم في اتجاه الطالب نحوىا .)

 (  8100،  المحيالني
الكريم ىو المحور الذي يدور حولو منيج التربية اإلسالمية ، فيو كتاب والقران         

عقيدة التوحيد ، وأساس التكوين المغوي السميم لمتالميذ ؛ ولذلك يجب التركيز في أىداف 
تدريس التربية اإلسالمية عمى ربط الصمة بين التالميذ والقران الكريم حفظا وتالوة وتدبرا 

د ؛ ألن حسن تالوتو تؤدي إلى حسن فيمو والعمل بو . ) محم لمعانيو ومراعاة ألحكامو
 (  8100الزيني ، 
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 وحفظ القران وتالوتو لو أثاره اإليجابية عمى التالميذ في النواحي اآلتية :  
تحقق الخشوع القمبي واالطمئنان النفسي لمتمميذ ، مما يساعد عمى استقرار عواطفو  -0

  وتوجيييا الوجية السميمة .
 إكساب الطالب ميارات لغوية كثيرة . -8
شحذ الذاكرة والذىن ، حيث إن حفظ القران يجعل حافظة التمميذ أسرع بديية وأقوى  -3

 ذاكرة من غيره .
ثارة  -4 كساب السموك القويم وا  تعميم القران ينمي ميارات أساسية كتنمية القدرة المغوية وا 

  ( 0999ض ،محمد لطفي جاد، التفكير والتحميل والتامل.)فايزه السيد عو 
سواء في خشوعو أم في تدبره آليات  المستمعالمتمقي أو في ثر لو أ وحسن التالوة        

القران الكريم ؛ولذلك النبي صمى اهلل عميو وسمم طمب من عبد اهلل ابن مسعود أن يقرا عميو 
القران ، فقال لو عبد اهلل بن مسعود اقرأ عميك وعميك نزل فقال صمى اهلل عميو وسمم : إني 

صل إلى قولو تعالى "َفَكْيَف أحب أن أسمعو من غيري فقرأ ابن مسعود سورة النساء حتى و 
ُؤاَلِء َشِييًدا"  ٍة ِبَشِييٍد َوِجْئَنا ِبَك َعَمٰى ىَٰ فقال صمى اهلل  ( 40النساء آية )ِإَذا ِجْئَنا ِمن ُكلِّ ُأمَّ

 – 898 ، د.ت، )يحيى النووي.ن ، فالتفت إليو فإذا عيناه تذرفانعميو وسمم حسبك اآل
893)  
بالتجويد وأحكام التالةه واجب عمى كل مسمم يتعرض لقراءة القران الكريم  ولذلك فاالخذ     

ويتعبد بو تعبًدا صحيًحا ،كما أنو واجب عميو تجاه من يتمقى عنو القران ، حتى يتدبر آياتو 
 أو يستمع إليو حتى يتحقق الخشوع والتدبر المطموبان تجاه آيات الذكر الحكيم .

من لم  واالخذ بالتجويد حتم الز مية تعمم التالوة وأحكاميا ولذلك يقول ابن الجزري في أى
 وىكذا منو إلينا وصال .النو بو االلو أنزال  يجود القران آثم

تعطي  القران عند القراءة مراعاة أحكام تالوة إضافة إلى ىذه األىمية فإن           
خراج حكام من إلمصوت جودتو وحسنو حتى ولو لم يكن الصوت حسنا ، فمجرد مراعاه األ

عطاء الغنة حقيا ، ومراعاة أحكام المدود والتفخيم والترقيق...  الحروف من مخارجيا ، وا 
 يعطي لمقارئ جودة ونقاء في الصوت .

بناءنا أحكام تالوة القران الكريم لمحصول عمى أجر عمم أومن ىنا وجب عمينا أن ن       
القراءة الصحيحة ، فالماىر بالقران مع السفرة الكرام البررة كما أخبرنا رسول اهلل ) صمى 
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حكام تالوة القران الكريم لتحقيق أىداف بنائنا أوكذلك يجب عمينا تعميم أاهلل عميو وسمم( ، 
 ررة عمى التالميذ في مراحل التعميم العام .تدريس التربية الدينية اإلسالمية المق

فتيدف التربية اإلسالمية إلى تعويد ألسنة المتعممين ، وتمكينيم من التالوة الصحيحة 
آليات القران، ومن ىنا وجب عمى المعمم أن يعود المتعممين التزام صحة التالوة ، وجودة 

  (348 ،0099 عبد العميم ابراىيم،)اآلداء ، وتمثيل المعنى والخشوع .
تقان أحكام التالوة فرض عين عمى      من يتعرض لقراءة القران الكريم لقولو جل كل وا 

فقد أكد اهلل عز وجل الفعل رتل بالمصدر ترتيال تعظيًما لشانو  شانو : " ورتل القران ترتيال"
ن ، واىتماًما بأمره ، ومعنى اآلية أن اقرأه بتؤدة ، وطمأنينة ، وتدبر برياضة المسا

والمداومة عمى القراءة بترقيق المرقق وتفخيم المفخم ، وقصر المقصور ، ومد الممدود 
دغام المدغم و إخفاء المخفي .)عطية نصر ،  ظيار المظير وا   (05،ص  0999وا 

تقان أحكام تالوة القران الكريم               ومما سبق يتضح لنا أىميو عمم التجويد وا 
عمى النبي  و اهللنزلأقراءة القران عمى الوجو الذي عن طريق  مانيلمجانب التعبدي اإلي

 صمى اهلل عميو وسمم ، ولمجانب التعميمي ليكتسب الطالب أحكام تالوة القران الكريم
ويتجنبوا المحن بنوعيو الجمي ، والخفي ، حيث قسم العمماء المحن إلى نوعين لحن جمي ،

 يتعمق بالخطأ في أحكام تالوة القران الكريم . مراعاتيا ، ولحن خفي  الحركات وعدميتعمق ب
والقراءة الصحيحة لمقران الكريم ال تتحقق إال بمراعاة أحكام  تالوتو من إخراج الحروف      

من مخارجيا ، والمد في مواضع المد ، والغنة في موضع الغنة والوصل حين يقتضي 
حسن شحاتة ) الترقيق ...المعنى ذلك ، والوقف حين يوجب المعني ذلك ،والقمقمو و 

،0996 ،8  ) 
لمقران الكريم ال تقتصر عمى تجنب األلحان الجمية فقط أو قراءتو  فالقراءه الصحيحو      

نما لمقران أحكامو وقواعده التي البد من االلتزام بيا عند القراءة ،  كأي قراءة عادية ، وا 
وعدم مراعاتيا عند القراءة يعد مخالفة لما كانت عميو قراءة النبي صمى اهلل عميو وسمم 
 وأصحابو .

و أن أحد أصحاب رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم سمع من يقرأ قولو يؤكد ما ذكرت    
تعالى " إنما الصدقات لمفقراء والمساكين " بترك مد الفقراء فقال الصحابي ما ىكذا سمعتيا 

 (0999عطيو نصر ، )من رسول اهلل صمى اهلل عميو و سمم وعدل لو القراءة  بالمد .
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تقان أحكام تالوة القران الكريم تك سب الطالب عدًدا من الميارات الميمة، ومنيا الميارات وا 
المغوية والكتابية ، كما تساعد عمى حسن تالوة القران الكريم ، وعمى تنمية األفكار 

البناء خالد )ممكة التذكر. مواكتساب األساليب الصحيحة في التعبير، كما أنيا تنمي لديي
 (  08ه ،  0484
فحفظ القران الكريم وتالوتو بالصورة الصحيحة منذ الصغر تجعل صاحبيا أكثر     

فحافظ القران ىو األكثر إتقاًنا  يسيرة ، بصورة قدرة من غيره عمى اكتساب ميارات المغة
لمقراءه بجميع أنواعيا ، كما يكسبو القران فصاحة عند التحدث ، ويجعمو مستمعا جيدا 

ممارسة ميارات االستماع لتمقي آيات القران الكريم بالصورة  لنصوص المغة لتعوده عمى
الحاجة إلى الصحيحة ، كما أنو كاتب جيد يستطيع االستشياد بآيات القران الكريم عند 

 . ذلك
وحسن االداء وعصمو المسان من  فدراسة عمم التجويد "تمكن القارئ من جوده القراءه  

 الخطأ في القران الكريم،  فينطق بحروفو مكتممة األحكام والصفات ومحققو المخارج .
 (  38،  0999نصر ، عطيو )

تقان أحكامو يساعد في تنميو الميارات األساسيو  لتالميذ  كما أن القران الكريم وا 
المرحمة االبتدائية في مجاالت فصاحة المسان وتقوية الحافظة ، وتنمية الثروة المغوية 

ثارة التفكير والتحميل والتامل . واكتساب السموك القويم الجمعية السعودية لمعموم  ندوة) وا 
 ( 0400، والنفسيةالتربوية 
، واالىتمام بتدريس أحكام وعمى الرغم من أىميو األخذ بأحكام تالوة القران الكريم  

التجويد لطالب مراحل التعميم العام ، إال أنو من خالل مراجعة كتب التربية اإلسالمية المقررة 
ىمال أحكام تالوة  عمى طالب مراحل التعميم العام يالحظ أن الواقع يشير إلى عدم اىتمام وا 

م أو حكمين عمى األكثر في القران في مناىج التربية االسالمية ، واالقتصار عمى تدريس حك
بل يتم ، كل فصل دراسي ، وحتى ىذا الحكم أو الحكمين ال يتم إعطاؤىم االىتمام المطموب 

المساحة الكافيو  ءأو إعطا،  ماعرضيما بطريقو مختصرة ومخمة ، وال يتم التطبيق عميي
 أوالتدريب عمييما. ، لمتدريس 

ترتب عمى ىذا اإلىمال الواضح ضعف شديد لدى المتعممين في مراحل التعميم العام في      
وعدم اإلحساس بأىمية ىذه األحكام ؛ لعدم تركيز المناىج ، ميارات تجويد القران الكريم 
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عمييا ، فالطالب يدرس مادة التربية اإلسالمية مقسمة إلى حفظ آيات القران الكريم 
بعض الموضوعات المقررة فقط،  دون إدراك منو و  فو والقصة المقررةواألحاديث الشري

 لحفظ القران وقراءتو عمى الوجو الذي يرضاه الحق سبحانو وتعالى . حكام التالوةأ ىميةأل
تناسب مع بناء القران وحفظو ودراستو ال ي والوضع الحالي لتدريس أحكام تالوة     

، حيث إن اليدف من تعميمو ىو بناء الشخصية المسممة السوية  الشخصية السوية ،
والمجتمع المسمم المتكامل ، وىو أمر غير محقق في ظل مناىج التربية اإلسالمية بوضعيا 

 (050،  0991الحالي .)عمي أحمد مدكور ، 
يؤكد ىذا الضعف ما أشارت إليو نتائج إحدى الدراسات ؛ حيث لم يتمكن من  

% ، 0يد في الجانب النظري سوى طالبين فقط من مجموع عينة الدراسة بنسبةميارات التجو 
وفي الجانب التطبيقي لم يتمكن من ميارات التجويد أي طالب من طالب العينو بنسبة صفر 

 ه(  0408الشدوخي ، عبد المطيف %  .)
( إلى ضعف كثير من الطالب في قراءه القران  0483اليمزاني ) خالد وأشار       

 . الكريم وكذلك مادة التجويد
( إلى ضعف مدرسي التربية اإلسالمية في 0419المقدي ) صالح وتوصمت دراسو  

 ة .المرحمة االبتدائية في أحكام التالو 
إلى ضعف الطالب في (  8111 )فايزة السيد عوض ومحمد لطفي دراسة  أشارتو     

وحكم النون والميم المشددتين ،وحكم مبادئ عمم التجويد وأحكام النون الساكنة والتنوين ، 
 الم لفظ الجاللة ، وأحكام الراء والقمقمة والمد .

 لى ضعف الطالب في ميارات النون الساكنةإ 8119كرم محمد وأشارت دراسة أ 
أحكام المدود . )أكرم محمد حكم النون والميم المشددتين و حكام الميم الساكنة و والتنوين وأ

 ( 8119  ف ،الر 
( إلي أن كثيًرا من الدارسين يجدون كثيرا 8105يشير فتحي يونس وآخرون ) كما  

 من الصعوبات عند تدريس أحكام التجويد لمتالميذ .
فأشارت إلى ضعف الطالب في أحكام النون  8105أما دراسو محمد الشمري  

 (8105 ، محمد الشمري)الساكنو والتنوين وخاصة حكم اإلدغام .
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ولعالج ىذا الضعف أجريت عديد من الدراسات لعالج ىذا الضعف باستخدام الوسائل  
 حيث استخدام المصحف الممون كوسيط(  8116)  التعميميو مثل دراسة شريف حماد

 ميارات التالوة تعميمي في تعمم أحكام التالوة ، أو باستخدام برنامج محوسب في تنمية
في تنميو ميارات  أواستخدام القوالب التعميميو المحوسبة(  8119) أكرم الرق  دراسةك

أو استخدام الترميز الموني والقمم  (، 8119 )آالء أحمد دراسةالقران الكريم ك تالوة
أو باستخدام التقويم البديل ونموذج تدريس (  8100 ) محمد الزيني دراسةااللكتروني ك

أو (8108 )عبد اهللياسر  كدراسة ن الكريمقائم عمى التقويم البديل في تنميو ميارات القرا
( في تنمية ميارات التالوة والتجويد black boardاستخدام وتوظيف نظام إدارة التعميم )

لدى طمبة الدراسات اإلسالمية بجامعة الممك فيصل مثل دراسة محمود عثمان ومنير 
لتنمية ميارات التالوة ط ، أو استخدام برمجية تعميمية متعددة الوسائ ( 8108الزبيدي ) 

 ( 8108مثل دراسة عبد الميدي الجراح ) 
أما البحث الحالي فيسعى إلى تنمية ميارات تجويد القران من خالل استخدام المدخل      

الصف األول اإلعدادي  تالميذواختيار نصوص قرانية وظيفية تتناسب مع ، الوظيفي 
وتعالج المشاكل الحياتية التي تواجييم ،كالنصوص التي ، وتتوافق مع ميوليم ورغباتيم 

 النصوص التيحداثيا وتفاصيميا واختيار أ تتضمن قصصا قرانية ، يميل التالميذ لمعرفة
وتتناول أخالقيات وسموكيات يجب أن يتحموا بيا ، مع ، تعالج مشاكل حياتية لدى التالميذ 

ما أراده البحث النصوص الوظيفية التي التأكيد عمى شرف ووظيفية كل نصوص القران لكن 
 تناسب تالميذ المرحمة اإلعدادية . 

فالمدخل الوظيفي من المداخل التي يظير فييا المعمم والمتعمم في موقف إيجابي ،  
يتم فيو طرح مشكمة أو قضية أوموضوع ، ويتم بعده تبادل اآلراء لموصول إلى تعمم فاعل 

الدافعية عند المتعممين لمتعمم والحصول عمى المعرفة ضمن بيئة  مناسبو تعمل عمى خمق 
من خالل المشاركة الفعمية دون انتظار تقديميا جاىزة من قبل المعمم. ) السميني ومقدادي 

 ،8108 ) 
المدخل الوظيفي في التدريس تعتمد عمى جعل  المتعمم محور العمميو  ففمسفة       

ينفذ جميع التدريبات واألنشطو المخطط ليا ، و التعميميو يشارك في جميع انشطة التعمم 
 (  Johnson, 8119يتعمم ما يحتاج إليو ويرتبط بواقعو .) و 
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فالوظيفية تعني استخدام الميارات في مواقف حقيقية واقعية ، وتطبيقيا بشكل    
ومن ، وظيفي ، وأن يتم اختيار األنشطة والخبرات التعميمية من موضوعات حياتية يومية 

قضايا مجتمعيو يعيشيا المتعمم ويفكر فييا ، ويتفاعل معيا، وتكون ىذه الموضوعات مرتبطة  
)محمد قاسم ، ومحمد فضل ومنمية لشخصيتو. ، ومتفقو مع خبراتو ، و حاجاتو  ،بميولو 

 ( 8114 ، ،  ومحمد الطمخانى ، ومحمد موسيهلل
تعمم في المقام األول ، وينطمق من فبناء البرامج من خالل المدخل الوظيفي ييتم بالم 

اىتماماتو واحتياجاتو وميولو في اختيار الموضوعات والنصوص التي سيدرسيا واالىتمام 
 ثر التعمم إلى مواقف آخرى مشابية.لمميارات واتنقال أ بالجانب التطبيقي والممارسة الفعمية

مام بالمادة المقدمة لديو ، ومحاولة وظيفي ىو إيقاظ ميل المتعمم لالىتوجوىر المدخل ال    
حل المشكالت واألسئمة وليس تزويده بإجابات جاىزة ، وذلك من خالل أسموب حل 

)إبراىيم ناصر،  بأخرى .المشكالت ، واإلكثار من طرح األسئمة إلثارة دافعيتيم بطريقة أو 
8111) 
تى يحس المتعمم أن والمدخل الوظيفي يعتمد عمى مواقف تعميمية حقيقية واقعية ح     

المادة التي يتعمميا تستثير دوافعو ، وترضي اىتماماتو ، وتمبي احتياجاتو ، وتؤمن 
 (047،  0988متطمباتو ، فيقبل عمييا بشوق ورغبة . ) محمود السيد ، 

القران وظيفًيا يتطمب تحديد أىداف تدريس الحكم واختيار  حكام تالوةوفي تدريس أ     
 قصة ييتمون بمعرفة تفاصيميا .ة تثير دوافع التالميذ ، أو نص قراني مرتبط بعالج مشكم

 شار وييفر ورفانأيفي بمجموعة من المميزات فقد ويتمير التدريس في ضوء المدخل الوظ
(1996، weaver, et at) التي يتميز بيا المدخل الوظيفي في  إلى مجموعة من المميزات

 ، وىي  التدريس
يحقق التعمم فى ضوء المدخل الوظيفي مستوى تحصيمى أفضل من مداخل التعمم  -0

 األخرى .
 ييدف إلى تعميم ذي معنى ييتم بالجانب العممي التطبيقي . -8
 واالعتماد عمى النفس أثناء التعمم . تعويد التالميذ عمى االستقاللية -3
 إكساب التالميذ ميارات التفاعل مع المشكالت التي يواجيونيا . -4
 بقاء أثر التعمم وانتقالو إلى مواقف أخرى مشابية . -5
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ولذا يسعى البحث لإلفادة من خصائص ومميزات المدخل الوظيفي في تدريس أحكام التالوة 
 .بطريقة وظيفية من خالل  لتالميذ الصف األول اإلعدادي 

ين المعنى في النص ، وذلك بسؤال التمميذ عن الحكم المراد تعممو ربط بين الحكم وب -0
، ومن خالل السؤال عن إفادة الحكم من خالل معنى في القصة يستفيده ويتعممو 

لممعنى عمى سبيل المثال السؤال ىل أفاد اإلقالب في قولو تعالى " قوما بجيالة " عل 
الخبر وىكذا في اإلدغام  قمب وتحول الحقيقة نتيجة عدم التثبت والتحقق من

ىل أدى اإلدغام لبيان السرعة واالستمرار وىل أدى اإلخفاء إلى واإلظيار واإلخفاء 
خفاء األمر  . وىل أفاد اإلظيار في الوضوح والظيور لمعنى الكممة الستر وا 

 ميذ من خالل ربطو بأحداث القصة .يشرح الحكم لمتال - -8
يجد تعميال لسبب الحكم من خالل استنباطو لذلك من معنى القصة مثال ذلك المد  -3

معناه الزيادة فيل ترى في قولو تعالى يعممون لو ما يشاء زيادة المد تدل عمى 
 .التسخير المطمق الذي وىبو اهلل لنبيو داود 

 اإلحشاض باملشكلة :

 نبع اإلحساس بالمشكمة من خالل ما يمي : 
ضعف  -بحكم قيامو بتحفيظ القران الكريم بمكتب تابع لالزىر الشريف  –مالحظة الباحث   - 

ميارات تالوة القران الكريم وأحكام تجويده لدى التالميذ بصفة عامة وتالميذ الصف األول 
اإلعدادي بصفة خاصة الممتحقين بالمكتب حديثًا وعدم معرفتيم باألحكام التي من المفترض 

ا قد درسوىا في منيج التربية االسالمية ، وظير ضعف شديد لدى التالميذ في أن يكونو 
مخارج الحروف وصفاتيا ، وأحكام النون الساكنة والتنوين ، واحكام النون والميم المششددتين 

الضعف أكدتو عديد من الدراسات مثل دراسة ، واحكام الميم الساكنة ، وأحكام المدود ، وىذا 
( 8119( ودراسة أكرم محمد ) 8111( وفايزة عوض ومحمد لطفي )0999فتحي يونس ) 

 ( 8108( ودراسة منير الزبيدي )  8105ودراسة محمد الشمري )
لمتأكد من ضعف التالميذ في أحكام التجويد قام الباحث بدراسة استطالعية عمى مجموعة من  -

التابعة إلدارة سمالوط التعميمية  تالميذ الصف األول اإلعدادي بمدرسة منقطين اإلعدادية المشتركة
ة تمميذ وتمميذة ، وقام الباحث بإعداد بطاقة مالحظة لبعض أحكام التجويد المقرر  011بمغ عددىم 
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وقد  ،8109-9-85، وكان ذلك في بداية الفصل الدراسي األول وتحديدا يوم األربعاء  عمييم
 : نتج عن ىذه الدراسة النتائج اآلتية

 % من التالميذ اليطبقون أحكام النون الساكنة والتنوين في قراءاتيم .81 -0
 % من التالميذ اليطبقون أحكام النون والميم المشددتين في قراءاتيم .81 -8
 % من التالميذ اليطبقون أحكام الميم الساكنة  في قراءاتيم .81 -3
 ج الصحيح ليا .% من التالميذ ال يقومون بإخراج الحروف من المخر 71 -4
 % من التالميذ ال يطبقون أحكام المدود أثناء القراءة .61 -5
 % من التالميذ يقعون في األلحان الجمية في جميع أنواع الحركات.61 -6
فحص الباحث لمحتوى كتاب التربية اإلسالمية المقرر عمى تالميذ الصف األول اإلعدادي فوجد  -

ن ، أحكام النون يحكام النون والميم المشددتة ) المدود ، أكام التالوة المقرر أن موضوعات أح
الساكنة والتنوين ( يتم عرضيا عمى التالميذ بصورة نظرة مختصرة دون التطبيق عمييا ، وأنيا 

س في ال تدر تدرس من خالل أمثمة لكممات قرانية منفردة أو اية منعزلة عن سياقيا الوظيفي ، و 
ارة أن جميع نصوص القران ميمة لمتالميذ بصفة خاصة شمع اإل -ضوء نص قراني وظيفي 

ولممسممين بصفة عامة لكن ما أقصده بالوظيفية ىو اختيار نص وظيفي يرتبط باحتياجات 
التالميذ واىتماماتيم وما يميمون إليو من قصة قرانية أو أيات تعالج مشكمة لدييم كاالستئذان 

 ة لمقاعدة المدروسة . والطيارة عمى سبيل المثال وتكون اآليات خادم
 هوحضور بمغ عددىم خمسة مدرسين قيام الباحث بزيارة لمجموعة من معممي التربية اإلسالمية  -

مجموعة من الحصص في فصول مختمفة ولدى معممين مختمفين  فوجد الباحث عدم استخدام ل
حكام التالوة معممي التربية اإلسالمية الستراتيجيات التدريس الحديثة في أثناء تدريسيم أل

واعتمادىم عمى طريقة اإللقاء والتمقين أشبو ما يكونون خطباء عمى المنابر يمقنون دون 
 مشاركة من التالميذ في التعمم .

كل ىذا دفع الباحث لمتفكير في بناء برنامج لتدريس أحكام تالوة القران الكريم قائم عمى        
التي  المدخل الوظيفي لتالميذ الصف األول اإلعدادي يساعد عمى تنمية بعض ميارات أحكام التالوة

حكم من خالل اختيار نصوص وظيفية تخدم في المقام األول ال حدد المتخصصون احتياجيم ليا
الذي سيدرس ثم في المقام اآلخرتتصل بحياة الطالب ، واحتياجاتيم ، وما يميمون إليو وينجذبون 
الستماعو ، واستخدام استراتيجيات تدريس تجعل الطالب مشاركين نشطين أثناء درس األحكام؛ مما 
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ضوء المدخل  يؤدي إلى تنمية ميارات تالوة القران الكريم ،وقد وجد الباحث أن بناء البرنامج في
حكام التالوة، وىذا ما دفع الباحث لمقيام سبق وينمي ميارات أ يساعد عمى تحقيق كل ماقد الوظيفي 

بيذا البحث خاصة وأنو عمى حد عمم الباحث ال توجد دراسة أعدت برنامجًا متكاماًل بأىدافو، 
ىنا قام الباحث بإعداد ومحتواه وطرائقو، وأساليبو، وتقويمو مبنيًا في ضوء المدخل الوظيفي ومن 

 ىذه الدراسة .
 حتديد مشكلة البخح 

تتحدد مشكمة البحث في ضعف ميارات أحكام تالوة القران الكريم لدى تالميذ الصف     
األول اإلعدادي، وعدم بناء برامج تدريسو في ضوء المداخل الحديثة التي تيتم بواقع الطالب، 

ثارة دوافعيم والمشاركة اإليجابية ليم، ومن ىنا تبرز الحاجة إلى  تقديم برنامج واىتماماتيم، وا 
حكام التالوة في ضوء المدخل الوظيفي الذي ييتم باحتياجات المتعممين ودوافعيم أ لتدريس

 وميوليم والمشاركة اإليجابية ليم أثناء التدريس .
 ولمتصدي ليذه المشكمة تحاول الدراسة الحالية اإلجابة عن السؤال الرئيسي التالي :  

ريم في ضوء المدخل الوظيفي كيف يمكن بناء برنامج في تدريس أحكام تالوة القران الك
 لتنمية ميارات أحكام تالوة القران الكريم لتالميذ الصف األول اإلعدادي؟

 وتفرع من ىذا السؤال مجموعة من األسئمة الفرعية اآلتية :
 حكام تالوة القران الكريم المناسبة لتالميذ الصف األول اإلعدادي؟ات أـ ما ميار 

 تالميذ ؟ـ ما مستوى ىذه الميارات لدى ال
حكام تالوة القران الكريم قائم عمى المدخل الوظيفي لتنمية سس بناء برنامج في تدريس أـ ما أ

 ميارات أحكام التالوة لتالميذ الصف األول اإلعدادي ؟
تنمية  عمى أحكام التالوةفي تدريس  القائم عمى المدخل الوظيفي ـ ما فاعمية البرنامج المقترح

 لتالميذ الصف األول اإلعدادي ؟ميارات أحكام التالوة 
 ٍدف البخح 

 ييدف البحث الحالي إلى:
 . تنمية ميارات أحكام تالوة القران الكريم لتالميذ الصف األول اإلعدادي 
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 حدود البخح :

 يقتصر البحث الحالي عمى الحدود اآلتية : 
  اإلعدادي لصعوبة بعض ميارات أحكام تالوة القران الكريم المناسبة لتالميذ الصف األول

أحكام النون الساكنة  –تنمية جميع الميارات في دراسة واحدة ، وىذه الميارات ىي )المدود 
تجنب األلحان الجمية(  -أحكام الميم الساكنة –أحكام الميم والنون المشددتين  –والتنوين 

فرت عنو وذلك لوظيفية ىذه األحكام من ناحية واحتياج التالميذ لدراستيا في ضوء ما أس
 االستبانة المقدمة لمخبراء والمختصين .

  الصف األول اإلعدادي : لبداية تدريس األحكام في مناىج التربية اإلسالمية في الصف
األول اإلعدادي ، ولكون ىذا السن ىو بداية قدرة التمميذ عمى فيم الحكم بصورة نظرية 

ن كان بعض  التالميذ قبل الصف األول لتطبيقية عمميا وىو صمب المدخل الوظيفي، وا 
اإلعدادي يطبقون األحكام في قراءاتيم فيو تطبيق عن طريق التمقي دون فيم لمحكم نظرًيا 

 أو تفسير ما يقوم بتطبيقو . 
  تطبيق الدراسة مكانيًا عمى تالميذ الصف األول اإلعدادي بإدارة سمالوط التعميمية حيث

 المدرسة قريبة من سكن الباحث .
 م .8109/8181لمعام الدراسي  األولراسة زمانيًا في الفصل الدراسي تطبيق الد 

  مصطلخات الدراسة :

أحكام تالوة القران الكريم: تعرف بأنيا تالوة القران الكريم تالوة صحيحة وفق أحكام التالوة  
 (8113موسى ،  بسرعة مناسبة وطالقة دون تمعثم أو تردد . ) مصطفى إسماعيل

ميارات إعطاء كل حرف حقو ومستحقو مخرًجا وصفة ووقًفا وابتدًاء دون  وتعرف بأنيا 
 ( 08،  8116، وآخرونتكمف أو تعسف ) أحمد شكري 

أثناء تالوة آياتو راعاة ميارات تالوة القران الكريم حكام التالوة في ىذا البحث مويقصد بأ   
في ضبط كمماتو وخالية من  وقراءتو قراءة صحيحة خالية من المحن الجمي المتمثل في الخطأ

المحن الخفي المتمثل في عدم تطبيق أحكام تالوتو يقاس مدى تمكن التالميذ من األحكام 
 بتطبيق االختبار البعدي عمييم .
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 املدخل الوظيفي : -1
يقصد بو أن يتم استخدام ما يتعممو المتعمم داخل المدرسة وعبر المناىج الدراسية  

تواجيو بيدف التواصل والمعايشة مع اآلخرين ، وىو يقوم عمى  في المواقف الحياتية التي
،  0999الجمل ،  حمد المقاني ، وعميالحياة وليست اإلعداد لمحياة ) أ أن التربية ىي

877  ) 
بأنو : سمسمة من الميارات المغوية المتصمة التي يتعمميا  8119وتعرفة فايزة السيد 

،  8119المدرسة وخارجيا . ) فايزة السيد ،  الطالب بقصد استخداميا وتوظيفيا داخل
38 ) 

والمنيج القائم عمى الوظيفية يبنى عمى أمثال المواقف الحية بحيث يحس المتعمم أن 
المادة التي يتفاعل معيا تستثير دوافعو ، وترضي اىتماماتو ، وتمبي حاجاتو ، فيقبل عمييا 

 (  847،  0988بشوق ورغبة . ) محمود السيد ، 
ويعرف المدخل الوظيفي إجرائًيا بأنو : بناء برنامج في أحكام تالوة القران الكريم يتم 
اختيار نصوصو ومحتواه في ضوء احتياجات التالميذ وعالج مشكالتيم وما ينجذبون 
لدراستو واالىتمام بو ، ودراسة األحكام بصورة وظيفية يطبق فييا الحكم عمى النصوص 

ذا التعمم ليطبق عمى نصوص القران الكريم كمو ، ويتم الربط بين وينتقل أثر ىالمختارة ، 
دراسة الحكم وبين القصة أو النص الذي سيدرس من خالل أسئمة عن أحداث القصة يصل 

 . من خالليا التمميذ عمى الفيم الجيد لمحكم 
 ميَج البخح :

 سوف يستخدم البحث 
ت والبيانات التي تناولت أحكام تالوة القران المنيج الوصفي التحميمي : وذلك في جمع المعموما -

الكريم، والتوصل إلى ميارات تالوة القران الكريم المناسبة لتالميذ الصف األول اإلعدادي، 
 وكذلك في التنظير لممدخل الوظيفي .

المنيج التجريبي القائم عمى التصميم  شبو التجريبي : وذلك في تطبيق البرنامج عمى  -
والتطبيق القبمي والبعدي لمتغيرات البحث عمى طالب المجموعتين عينة الدراسة، 

 التجريبية والضابطة .
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 أدوات البخح :

 ـ قائمة ميارات أحكام تالوة القران الكريم المناسبة لتالميذ الصف األول اإلعدادي .  0
 الصف األول اإلعدادي من إعداد الباحث . لتالميذ ـ اختبار أحكام تالوة القران الكريم 8
 بطاقة المالحظة . -3

 املواد التعلينية :

برنامج البحث : يتضمن برنامج في تدريس أحكام تالوة القران الكريم قائم عمى المدخل  -0
 حكام تالوة القران الكريم لتالميذ الصف األول اإلعدادي.أالوظيفي لتنمية بعض ميارات 

كتاب الطالب: يحتوي عمى مجموعة من المقاءات تتضمن مجموعة من األحكام تدرس   -8
من خالل نصوص قرانية تم اختيارىا في ضوء المدخل الوظيفي لتالميذ المجموعة 
التجريبية، وتدور أنشطة الكتاب حول ميارات أحكام التالوة المناسبة لمتالميذ وتنميتيا 

 لدى الطالب عينة البحث . 
لمعمم : يسترشد بو المعمم في تدريس أحكام التالوة لطالب المجموعة التجريبية في دليل ا -3

استخدام طرق تدريس متعددة في أثناء تدريسو لدروس البرنامج، ومعرفة أىداف كل لقاء، 
 واألنشطة، والوسائل، وطرق التدريس، وأساليب التقويم المستخدمة .

 :  فزوض البخح

 روض اآلتية :سوف يتم التحقق من صحة الف
بين متوسطي درجات تالميذ المجموعتين  1010 يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى -

الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي الختبار أحكام التالوة ككل لصالح تالميذ 
 المجموعة التجريبية .

لمجموعتين بين متوسطي درجات تالميذ ا 1010يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى  -
حكام التالوة في كل ميارة عمى حده في التطبيق البعدي الختبار أالتجريبية والضابطة 

 لصالح تالميذ المجموعة التجريبية . 
بين متوسطات درجات أفراد المجموعتين  1010عند مستوى داللة إحصائية  يوجد فرق ذو -

 التالوة في القياس البعدي".التجريبية والضابطة في بطاقة المالحظة لميارات أحكام 
 

 



 ............................. نامج مقترح قائم على المدخل الوظيفي لتنمية بعض مهارات أحكام تالوة القران الكريم

- 854 - 

 : أٍنية البخح

 يمكن أن تفيد الدراسة الفئات اآلتية  :
حيث تقدم لواضعي مناىج التربية اإلسالمية  قائمة بميارات أحكام  مخططي المناىج ومطورييا : .0

تالوة القران الكريم الالزمة لتالميذ الصف األول اإلعدادي، وتقدم ليم أسس بناء برنامج ألحكام 
 تالوة القران الكريم  في ضوء المدخل الوظيفي .

تقويم لدروس األحكام المعممين والموجيين: حيث تقدم ليم استراتيجيات تدريس وأساليب  .8
 تساعدىم عمى تنمية ميارات أحكام التالوة لتالميذىم .

 الطالب : تنمي الدراسة ميارات أحكام تالوة القران الكريم لتالميذ الصف األول اإلعدادي . .3
الباحثين : تفتح الدراسة الطريق أمام دراسات أخرى لتنمية ميارات أحكام تالوة القران  .4

 تدريسية أخرى . الكريم في ضوء مداخل
 اخللفية اليظزية للبخح : 

 احملور األول  : أحكاو التالوة )مَارات التالوة( 

 تعزيف التجويد لغة وإصطالحا  ( 1) 

التجويد لغة ىو مصدر من جود تجويدا ، االسم منو الجودة ، ومعنى جود : أتقن والجيد ضد  
 ( 0994 ، ، والفيروز آبادي 0404الردئ .) ابن منظور ، 

ويعرف التجويد اصطالحا بأنو " حمية التالوة " وزينة القراءة ، وىو إعطاء الحروف     
شباع ورد الحرف إلحقوقيا وترتيبيا ومراتبيا ،  لحاقو بنظيره وشكمو ، وا  ى مخرجو وأصمو ، وا 

لفظو ، وتمطيف النطق بو عمى حال صيغتو وىيئتو من غير إسراف وال تعسف وال إفراط وال 
ليس بين التجويد وتركو إال رياضة لمن تدبره بفكو .) ابن الجزري ،  ، قال الدانيمف تك

0997 ) 
ويعرفو محمود فرج بأنو " أداء القران الكريم أداًء صحيًحا من نواحي الضبط الدقيق  

خراج الحروف من مخارجيا وتطبيق قواعد التجويد وتمثيل  والوقف والوصل في مواطنيا وا 
المعنى وتزيينو بحسن الصوات دون أدنى تكمف مع تطبيق األسس السابقة )محمود فرج ، 

8110  ،085  ) 
صطفى اسماعيل بأنو "تالوة اآليات القرآنية تالوة صحيحة وفق أحكام ويعرفو م 

 ( 306،  8113التالوة بسرعة مناسبة وطالقو دون تمعثم وتردد . )مصطفى اسماعيل ، 
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( عمم بقواعد وأحكام كيفية النطق بالكممات  89، 8116ويعرفو محمد بن منصور )  
 بى الكريم " القرآنية عمى الكيفية التي أنزلت بيا عمى الن

نيا إخراج كل حرف من مخرجو مع إعطائو حقو محمد صادق قمحاوى بأ وعرفيا 
 ( 5، ص 8117ومستحقو من صفاتو الذاتية الالزمة لو )محمد صادق قمحاوى ، 

نو"مراعاة أحكام تالوة القرآن الكريم وتجنب األلحان الجمية المرتبطة ويعرفو الباحث بأ 
وتجنب األلحان الخفية المرتبطة بإعطاء كل حرف حقو  بالتشكيل الصحيح لمحروف ،

خراجو من مخرجو الصحيح ومراعاة صفاتو .  ومستحقو وا 
 ىشأة عله التجويد -2

ارتبط عمم التجويد ارتباطا وثيقا بنزول القرآن الكريم عمى رسول اهلل )ص( ولذلك  
بريل لمرسول )ص( ويأمر فيو أول عموم القرآن نشأة ، فقد نزل القرآن مجودا ومرتال يعممو ج

رأه النبى )ص( مجودا ومرتال ، يال( فقبذلك فى قولو تعالى فى سورة المزمل )ورتل القرآن ترت
وعممو لمصحابة كذلك ، حتى إنيم كانوا يصححون لمن يترك حكًما من أحكام التالوة كما 

راء فقال ما حدث مع من سمع من يقول " إنما الصدقات لمفقراء والمساكين " بترك مد الفق
نما سمعتيا الفقراء ومد فييا .  ىكذا سمعتيا من رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وا 

العصر الثاني اليجري ،  رى بقواعده ومسائمو ، فقد دون فياما عمم التجويد كعمم نظ 
واستمدوا قواعده من تالوة النبى )ص( التي تمقاىا عن األمين جبريل ، وعمميا لصحابتو ، 

ى التابعين ،وقد اختمف فى من دون عمم التجويد ، فقيل الخميل بن أحمد ، وقيل أبو ونقمت إل
األسود الدؤلي ، وقيل أبو عبيد القاسم بن سالم، وقيل غيرىم ، وقد كثرت الكتب المؤلفة حول 

،  8114مل ، تصر ومنيا المطول )عبد الرحمن الجعمم التجويد في ىذا العصر منيا المخ
04 :05 ) 

التجويد كقواعد وتطبيق ارتبط بنزول الكتاب العزيز عمى رسول اهلل صمى اهلل فعمم  
عميو وسمم ، وحرص الصحابة عمى قراءتو مرتال ومجودا عمى الوجو الذي أمر اهلل بو نبيو 
)ص( ، أما عمم التجويد كعمم نظري بقواعده وأقسامو ومؤلفاتو فظير في القرن الثاني 

 اليجري . 
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 التجويد  أٍنية – 3

يستمد عمم التجويد أىميتو من ارتباطو بالقران الكريم وقراءتو عمى الوجو الذي  
يرضى اهلل عز وجل،  ويتعبد بو عمى الوجو الصحيح تنفيذا لقول اهلل عز وجل )ورتل القرآن 

( كما يستمد التجويد أىميتو من المنزلة التي يناليا في االخرة متقن 4ترتيال( )المزمل ، آية 
 التالوة والتجويد . 

فقد حث النبي صمى اهلل عميو وسمم عمى أىمية تالوة القرآن الكريم فقال ) ص(  
ه ( وقال صمى اهلل عميو وسمم "  856خيركم من تعمم القران وعممو ) محمد البخاري ، 

ران " الماىر بالقران مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القران ويتعتع فيو وىوعميو شاق لو أج
 ( 0848 ،8116) ابن ماجة ،

يتو سواء بالتحقيق والتأليف " وليذا قام عمماء السمف رضى اهلل عنيم بخدمتو ورعا 
بالقراءة واإلقراء وبذلك ظل القرآن الكريم محفوظا فى الصدور مرتال مجودا تحقيقا لوعد  ،  أم

 ( 35، 0999) عطيو نصر ،  .اهلل سبحانو وتعالى بحفظو
ساعد عمى عصمة المسان من المحن الجمي والخفي فى القرآن يكما أن عمم التجويد  

الكريم ، ويدرب المسان عمى النطق بالمغة العربية الفصحى ،وفي ىذا محافظة عمى المغة 
 (91-89، 8116العربية ودعوة عمى تعمميا . ) محمد بن منصور ، 

المسان وفصاحتو وأىمية دينية تتمثل  فمتعميم أحكام التالوة أىمية لغوية فى تقويم   
 فى حسن تالوة القرآن الكريم ومضاعفة الحسنات واألجر العظيم من الرحمن الرحيم .

 خصائص عله التجويد  – 4

يتميز عمم التجويد عن غيره من العموم بمجموعة من الخصائص وىي : ) إبراىيم  
 (089-088، 8108الزغبي ، 

بريل  عز وجل ىو الذي أنزلو عمى نبيو )ص(  عن طريق جفاهلل  : رباني المصدروالغاية - أ
 رسولو بتالوتو وتجويده . عميو السالم وأمر 

الشمول والدقة : فأحكام التالوة تشمل كل ما يتعمق بالكممات القرآنية والحروف القرآنية   - ب
بداية من مخارج الحروف وصفاتيا ، وأحكام المدود والنون الساكن والتنوين والوقف 

حكام دقيقة يستطيع الطالب األ بتداء ... إلى غيرىا من األحكام ، كما جاءت ىذهواال
 تطبيقيا دون لبس وخفاء . 
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حكام التجويد ثابتة ال تتغير وال تستبدل من زمن إلى زمن وال ثبات أحكامو وقواعده : فأ - ج
 من قارئ إلى قارئ ، وذلك ألنو رباني المصدر ، محفوظ بوعد من اهلل بحفظ القرآن

 الكريم 
الجمع بين النظرية والتطبيق : فعمم التجويد ينقسم إلى تجويد عممي نظري وتجويد  - د

 عممي تطبيقي وكالىما مكمالن لبعضيما .
 النفس البشرية ال تميل إلى سماع القرآن الكريم إال مرتال ومجودا . - ه
طريقة تعممو التمقي والمشافية الرتباط القرآن الكريم الذي نقل إلينا بالمشافية والسند  - و

 المتصل برسول اهلل )ص( .
 أٍداف تدريص التجويد  - 5

إلى تحقيق مجموعة من األىداف أجمميا عمماء  يةيسعى منيج التربية اإلسالم 
ى يونس ، ومحمود عبده ، و وخبراء التربية االسالمية فيما يأتي : )عمى مدكور، و فتح

براىيم عطا ، وطو الدليمي (  مصطفى طنطاوى ، وا 
 .إعداد االنسان الصالح القادر عمى عمارة االرض وفق منيج اهلل  -0
 غرس عقيدة التوحيد فى نفوس التالميذ . -8
 التنشئة السميمة لممسمم الذى يتقى اهلل ويخشاه . -3
 عية بين أفراده .بناء المجتمع المسمم وتنمية العالقات االجتما -4
 تربية الوجدان وتنمية األخالق وضبط السموك .  -5
 اتصال المتعممين بالقرآن والسنة . -6
 ( 87،  8108عبد الحكيم ، )مدكور  .السميم التثقيف العقمي واإلعداد الفكري -7

من دراسة أحكام التالوة ىو إكساب التالميذ القدرة عمى  أما اليدف االساسي   
وجل عن طريق قراءة القراءة الصحيحة لكتاب اهلل عز وجل ، ومن ثم اتصاليم باهلل عز 

 ، وفيم معانيو التي ال تتحقق إال بالقراءة الصحيحة .القرآن الكريم
يد بدايتيا : إجادة ( أىدافا لغوية لتدريس أحكام التجو 0989ويذكر إبراىيم الشافعى ) 

النطق بالمغة العربية وزيادة الثروة المغوية ، والتدريب عمى القراءة الصامتة ، وميارات 
 التعبير الشفوى ، وتذوق التالميذ لجمال األسموب القرآنى وبالغتو . 
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أما ماجد الجالد فقد ذكر مجموعة من األىداف التي يسعى إلييا تدريس أحكام  
 التجويد وىي :

ىداف المعرفية : وتشمل تعرف أحكام التجويد نظريا وتدبر وتفيم معانى القران الكريم اال - أ
 بصورة إجمالية وتعرف قواعد الرسم العثماني . 

جادة النطق بالحروف العربية ،  - ب األىداف الميارية : وتشمل إتقان تالوة القرآن الكريم وا 
 وعصمة المسان من الخطأ عند القراءة . 

االىداف الوجدانية : وتشمل الخشوع هلل والخضوع لو وزيادة اإليمان واليقين باهلل ومراعاة  -ج
 ( 885،  8117آداب التالوة والعبادة الصحيحة . )ماجد الجالد، 

 أما فريد الغامدى فذكر أىداف تدريس أحكام تالوة القرآن الكريم فيما يأتى :  
   .ًيا تعرف أحكام التالوة والتجويد نظر  – 0
 إتقان تالوة اآليات تالوة سميمة مراعًيا أحكام التجويد  -8
 إجادة إخراج الحروف والنطق بيا نطقا صحيحا من مخارجيا . – 3
 فيم معاني القرآن الكريم بصورة جمالية       – 4
 النطق ،و اإلنصات ، و إجادة الميارات الالزمة لمتالوة السميمة وىي : االستماع ،  – 5
تعرف الرسم العثمانى ، وكيفية كتابة بعض كمماتو ورسم بعض حروفو واإلقبال و اإلعراب ، و 

 عمى تالوة القرآن الكريم . 
ومما سبق فإن أىداف تدريس أحكام تالوة القرآن الكريم تتمثل فى تدريب التالميذ  

ل حرف من عمى األداء الصحيح لمكممات القرآنية ، وتعرف أحكامو النظرية وتطبيقيا عمى ك
 حروفو ، وربط قموب التالميذ بكتاب اهلل عز وجل .

وقد حدد الباحث مجموعة من األىداف العامة لعمم التجويد يسعى لتحقيقيا فى ىذا  
 البحث وىي كاآلتي :

 قراءة القران الكريم قراءة صحيحة خالية من المحن بنوعيو . -0
 إكساب التالميذ أحكام النون الساكنة والتنوين . -8
 ب التالميذ أحكام الميم الساكنة .إكسا -3
 إكساب التالميذ أحكام المد . -4
 إكساب التالميذ أحكام الميم والنون المشددتين . -5
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 إخراج التالميذ لمحروف من مخارجيا الصحيحة . -6
 تحديد مخرج كل حرف من حروف اليجاء . -7
 النطق الصحيح لحركات القران . -8
 تعرف حركات القران. -9
 بما يساعد عمى حبو واإلقبال عميو . االستمتاع بقراءة القران -01
 ربط دراسو احكام القران الكريم بميول التالميذ واحتياجاتيم . -00
 تدريس أحكام التالوة بصورة وظيفية عن طريق الممارسة والتطبيق . -08
 تنميو ميارات أحكام تالوة القران الكريم . -03
 مَارات التجويد : -6

تسعى مناىج التربية االسالمية إلى إكساب التالميذ مجموعة من الميارات المرتبطة  
شكالو والمتصل ميع أبتالوة النص القراني،  وكميا تدور حول البعد عن المحى الجمى بج

الخفي المرتبط بمخارج الحروف  ما تدور حول البعد عن المحنبحركات الحروف القرآنية ، ك
 وصفاتيا . 
 مال ميارات التجويد في مجموعة من الميارات وىي : ويمكن إج 

 أحكام النون الساكنة والتنوين – 3البسممة        – 8  ة      االستعاذ – 0
 مخارج الحروف وصفاتيا  – 6المدود        – 5الميم والنون المشددتين       – 4
 ( 0999وصول   )عطية نصر ، المقطوع والم – 8        الوقوف واالبتداء      – 7

وقد أجريت دراسات عديدة حول أحكام تالوة القرآن الكريم ، وقدمت ىذه الدراسات  
( حددت مجموعة من ميارات التالوة 0991مجموعة من الميارات ، ففي دراسة إبراىيم عطا )

 وىي : 
 تالوة اآليات القرآنية تالوة صحيحة . – 0
 الصحيحة .إخراج الحروف من مخارجيا  – 8
 تمثيل اآليات في أثناء القراءة . – 3
 حكام التجويد المختمفة .تطبيق أ – 4
 معرفة الوصل والوقف فى اآلية .  – 5
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فقد حددت مجموعة من الميارات وىى :  ( 0990)  أما دراسة مصطفى رسالن  
 نطق الحروف نطقا صحيحا . -
 تفخيم الحرف المفخم وترقيق الحرف المرقق.   -
 تفخيم الالم فى لفظ الجاللة موضح التفخيم وترقيقيا موضح الترفيق . -
 تفخيم الراء المفخمة وترفيق الراء المرفقة  -
 نطق حروف القمقمة نطقا صحيحا . -

 أما الدراسة الحالية فتسعى إلى تنمية مجموعة من الميارات وىي :  
 أحكام النون الساكنة والتنوين – 3مخارج الحروف            – 8        حركات القران – 0

 أحكام المدود  -6الميم والنون المشددتين  – 5أحكام الميم الساكنة            – 4
 شروط تعمم التجويد  -7
 حدد العمماء أربعة شروط يتوقف عمييا إتقان عمم التجويد وىي :  

خراج كل  -0  حرف من مخرجو المختص بو والمميزبو عن غيره .معرفة مخارج الحروف وا 
عطاء الحرف صفاتو المميزة لو عن غيره.  -8  الوقوف عمى صفات الحروف وا 
عالقة الحرف بما قبمو وبما  حكام أيمعرفة ما يتحدد لمحروف بسبب التركيب من األ -3

 بعده من الحروف. 
،  0999 وآخران، رياضة المسان وكثرة التكرار حتى يصير طبعا وسميقة )فتحى يونس -4

881 ) 
اما البحث الحالى فيضيف مجموعة من الشروط تساعد في تعمم أحكم التالوة  

 لمتالميذ وىى : 
 دراسة األحكام بصورة وظيفية مرتبطة باحتياجات الطالب وميوليم . -0
 دراسة االحكام من خالل نص قرآني مرتبط بميول التالميذ واحتياجاتيم . -8
 الحكم النظري .كثرة التطبيقات عمى  -3
 تعميل الحكم وتعريف التالميذ بسببو .  -4

وبعد ىذا العرض لممحور األول ، فقد أفاد الباحث منو فى تعرف ماىية عمم التجويد 
البناء الجيد  وأىدافو وأىميتو ومياراتو ، ونشأتو ليستطيع من خالل ذلك االنطالق فى

 لبرنامج وظيفي لتنمية ميارات التالوة لتالميذ الصف األول اإلعدادي .
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 احملور الجاىي :

 املدخل الوظيفي

 تعزيف املدخل الوظيفي -1

يشير المدخل الوظيفي إلى دراسة الميارات من خالل مواقف حقيقية مرتبطة باحتياجات       
المتعممين واىتماماتيم وممارسة الميارات المتعممة في حياة المتعممين وتطبيقيا واإلفاده منيا 

 المنفصمة عن التطبيق  .و وليس مجرد الدراسة النظرية المنفصمة عن الواقع 
دخل الوظيفي بأنو استخدام كل ما يتعممو المعمم داخل المدرسة ، ومن خالل فيعرف الم      

المناىج الدراسية في المواقف الحياتيية التي تواجيو بيدف التواصل والمعايشة مع اآلخرين 
وىو يقوم عمي أساس أن التربيو ىي الحياة وليست اإلعداد لمحياة ) احمد المقاني ، عمي 

 ( 87500999الجمل ،
فالوظيفية تعني استخدام الميارات في مواقف حقيقية واقعية ، وتطبيقيا بشكل وظيفي ،     

وأن يتم اختيار األنشطة والخبرات التعميمية من موضوعات حياتية يومية ومن قضايا مجتمعيو 
يعيشيا المتعمم ويفكر فييا ، ويتفاعل معيا، وتكون ىذه الموضوعات مرتبطة  بميولو و 

ومحمد  محمد فضل هلل ، و محمد قاسم ، مع خبراتو ومنمية لشخصيتو. ) حاجاتو  ومتفقو
 ( 8114 موسى،ومحمد  الطمخانى ،

فبناء البرامج من خالل المدخل الوظيفي ييتم بالمتعمم في المقام األول ، وينطمق من        
اىتماماتو واحتياجاتو وميولو في اختيار الموضوعات والنصوص التي سيدرسيا واالىتمام 

 ثر التعمم إلى مواقف آخرى مشابية.لمميارات واتنقال أ بالجانب التطبيقي والممارسة الفعمية
م المغة وييتم باستعمال المغة فى المواقف الطبيعيو اليومية استعماال صحيحا في ضوء فيتعم

قدرات المتعممين ، وأن إتقان آية ميارة من ميارات المغة ال يمكن أن يتم إال بالتطبيق 
 ( 8111أحمدعوض ، إلى خارجيا بعد ذلك. ) ينتقلوالممارسة والتدريب داخل المدرسة ، ثم 

مدخل الوظيفي في ىذا البحث بأن يتم بناء برنامج في أحكام تالوة القران ويقصد بال     
الكريم يتم اختيار نصوصو ومحتواه في ضوء احتياجات التالميذ وعالج مشكالتيم وما 

ييا الحكم عمى حكام بصورة وظيفيو يطبق فودراسة األ لدراستو واالىتمام بو ،ينجذبون 
 التعمم ليطبق عمى نصوص القران الكريم كمو . وينتقل أثر ىذاالنصوص المختارة  ، 
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 فلشفُ املدخل الوظيفي  -2

تعتمد فمسفو المدخل الوظيفى عمى الجمع بين دور المعمم والمتعمم فى تنفيذ  
كما يعتمد عمي  واختيار محتوى مناسب لممتعممين ، التدريبات واألنشطة المخطط ليا

 واالستقصاء بشكل يجعل من المعمم والمتعمم محورا ميما في الموقف التعميمي)  المشاركو
johnson ,2009) 

فالتعمم فى ضوء المدخل الوظيفى يعتمد عمي الفمسفو البراغماتية التى تتبنى مبدأ  
اساسيا وىو أال تعطى إجابات قاطعة بخصوص الحقيقة والواقع والقيم ، بل إن ىدفيا ىو 

متعمم لالىتمام بيذه المشاكل واألسئمة ، وليس تزويده بإجابات جاىزة ، وذلك من إيقاظ ميل ال
إبراىيم خرى . )االسئمة الستفزازىم بطريقة أو بأ خالل أسموب حل المشكالت واإلكثار من طرح

 ( 8111ناصر، 
ففمسفة التعمم فى ضوء المدخل الوظيفي القائم عميو برنامج البحث يعتمد عمي البحث      
يدرس  محاولة حميا من خالل نصوص قرانية ن مشاكل واقعية حقيقة في حياة التالميذ يتمع

الحكم القرانى في ضوئيا من خالل عرض المشكمة وتحديدىا في صورة اسئمة يتم اإلجابة 
 عنيا بمناقشة التالميد واختيار نصوص قرانية فى ضوء ميول واحتياجات التالميذ .

 التعله يف ضوء املدخل الوظيفي خصائص -3

( إلى خصائص المدخل الوظيفي في 848-847،  8105 اشار مروان السمان ) 
 ما يمي : 

 اختيار مشكالت حقيقية واقعية من حياة المتعمم وتعميمو كيفية مواجيتيا . -0
 االىتمام بالممارسو والتطبيق والتعمم من خالل العمل . -8
ضوء المدخل الوظيفي من خالل انتقال أثر التعمم إلى مواقف  يقاس فاعميو التعمم فى -3

 أخرى وتطبيقيا في مواقف أخرى وليس عمى الحفظ فقط .
 وضوح أىداف التعمم لدى التالميذ ؛ حيث يعد ذلك حافزا ليم عمى تحقيقيا. -4

والمالحظ من خالل خصائص التعمم فى ضوء المدخل الوظيفي نجد أنيا تتناسب  
دريس أحكام التالوة التى يتم االىتمام فييا بتطبيق الحكم وممارستو أكثر من بشكل كبير مع ت

حفظو ، وانتقال أثر تعممو إلى جميع نصوص القران وليس عمى النص أو الكممات التى 
يدرس من خالليا الحكم ، باالضافو إلى وضوح اليدف في تعمم األحكام لدى التمميذ وارتباطو 



 ............................. نامج مقترح قائم على المدخل الوظيفي لتنمية بعض مهارات أحكام تالوة القران الكريم

- 863 - 

بالصورة التى يرضى اهلل عنيا ويعد ذلك دافعا قويا لمتالميذ عمى بقراءه كتاب اهلل عز وجل 
 التعمم.

 املبادئ التى يكوو عليَا املدخل الوظيفي:-4

 يوسف قطامي واخرون ،مبدا محورية التعمم وكون المتعمم محورا ومركزا لمتعمم ) -0
8101 ) 

 (8118 ىتمام بالجانب التطبيقي )عبد المجيد نشوائى ،مبدا العمل واال -8
 يم ومراعاة الفروق الفردية بينيم .مبدا االىتمام باحتياجات التالميذ وميول -3
مبدا النشاط أي االىتمام بإيجابيو المتعمم فى عمميو التعمم ، وىذا المبدا مرتبط بالمبادئ  -4

يو السابقو ،حيث إن االىتمام باحتاجات المتعممين واىتماماتيم وميوليم يترتب عم
ي  مية التعمم .جابيتيم في عمنشاطيم وا 

ل الوظيفي ليقوم عمى وقد تم مراعاه ىذه المباديء فى بناء برنامج البحث القائم عمى المدخ
 تية : المباديء اآل

 .المتعمم محور العممية التعميمية  -0
 مراعاة احتياجات المتعممين ومشكالتيم وميوليم في اختيار المحتوى . -8
 والتطبيق ألحكام التالوة .  االىتمام بالممارسو -3
 الربط بين سبب الحكم وأحداث القصة كالربط بين المد والتعميم ... -4
 نصوص القران كمو .ثر تعمم الحكم عمى االىتمام بانتقال أ -5
 االىتمام بايجابيو المتعمم ونشاطو أثناء التعمم . -6
 وضوح أىداف التعمم أمام التالميذ قبل البدء في برنامج البحث . -7
 و تعالج جوانب من مشكالت المتعممين .اختيار نصوص قرآني -8
 اختيار نصوص قرآنية ترتبط باىتمامات التالميذ وخاصة ميميم إلى القصص . -9

 الربط بين الجانب النظري والجانب التطبيقي أثناء دراسة الحكم . -01
 دراسو األحكام االكثر استخداما وشيوًعا في حياة المتعممين . -00

 ضوء املدخل الوظيفى مميزات التعله فى

إلى مجموعة من المميزات التي  (weaver, et at ،1996اشار وييفر ورفان ) 
 يتميز بيا المدخل الوظيفي ، وىي :
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يمى أفضل من مداخل التعمم يحقق التعمم فى ضوء المدخل الوظيفي مستوى تحص -0
 .األخرى

 ييدف إلى تعميم ذي معنى ييتم بالجانب العممي التطبيقي . -8
 عتماد عمى النفس أثناء التعمم .الستقالليو واالتعويد التالميذ عمى ا -3
 إكساب التالميذ ميارات التفاعل مع المشكالت التي يواجيونيا . -4
 بقاء أثر التعمم وانتقالو إلى مواقف أخرى مشابية . -5

ومن خالل العرض السابق لممحور المتعمق بالمدخل الوظيفي أفاد الباحث من وضع       
 الباحث من فمسفةفاد كما أ تعريف محدد لممدخل الوظيفى المستخدم فى برنامج البحث،

في وضعو لمبادىء التعمم القائم عمييا برنامج  وتعممو ومبادىء المدخل الوظيفى،  وخصائص
 البحث .

 راسةإجزاءات الد

 لإلجابة عن أسئمة الدراسة والتأكد من صحة الفروض فقد سارت الدراسة وفقاً لمخطوات اآلتية: 
أواًل : لإلجابة عن السؤال األول وىو ما ميارات أحكام التالوة المناسبة لتالميذ الصف األول 

 اإلعدادي؟ 
المناسبة لتالميذ قام الباحث بالخطوات اآلتية إلعداد قائمة ميارات أحكام التالوة  

 الصف األول اإلعدادي :
تحديد اليدف من القائمة : ىدفت القائمة إلى تحديد ميارات أحكام التالوة المناسبة  -0

لتالميذ الصف األول اإلعدادي ؛ وذلك بيدف تنميتيا من خالل تدريس أحكام التالوة في 
 ضوء المدخل الوظيفي.

حث بحصر ميارات أحكام التالوة المناسبة لتالميذ تحديد مصادر بناء القائمة: قام البا -8
الصف األول اإلعدادي ؛ وذلك من خالل االستعانة بالعديد من المصادر الشتقاق ىذه 

 الميارات وىي :
 أ( الدراسات والبحوث السابقة المرتبطة بأحكام تالوة القران الكريم.

 قران الكريم ومياراتو .ب( األدبيات والكتب والمراجع التي تناولت أحكام تالوة ال
جـ( آراء الخبراء والمتخصصين في مناىج وطرق تدريس المغة العربية ،وكذلك الموجيين 

 والمعممين لمادة التربية اإلسالمية بالتعميم اإلعدادي .
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 د( أىداف تعميم التربية اإلسالمية في المرحمة اإلعدادية . 
 الصورة المبدئية لمقائمة. -3

السابقة تم التوصل إلى قائمة مبدئية لميارات أحكام التالوة لتالميذ من خالل المصادر 
الصف األول اإلعدادي، وقد قام الباحث بإعداد القائمة لتشمل الميارات الوظيفية المناسبة لتالميذ 
الصف األول اإلعدادي والتي يمكن ربطيا بقصة قرانية او بتفسير معين لمعنى الحكم وسببو 

أحكام الميم  –أحكام النون الساكنة والتنوين  –المدود مى الميارات اآلتية )واشتممت القائمة ع
مخارج  -خمو القراءة من األلحان الجمية -أحكام الميم الساكنة –والنون المشددتين 

 وىي ميارات فرعية إذ أن كل حكم من أحكام القران لو استقالليتو . الالمات السواكن( -الحروف
مقائمة : تم عرض القائمة في صورتيا المبدئية عمى مجموعة من الصورة النيائية ل -4

السادة المحكمين المتخصصين في المناىج وطرق التدريس بصفة عامة، ومناىج 
وطرق تدريس المغة العربية بصفة خاصة، وبعض موجيي ومعممي المرحمة اإلعدادية 

  ( إلبداء آرائيم حول النقاط اآلتية:81بمغ عددىم عشرين محكما )
 -مدى مناسبة كل ميارة من ىذه الميارات لتالميذ الصف األول اإلعدادي )مناسبة   -0

 غير مناسبة( .
 غير سميمة( . –سالمة الصياغة المغوية لمميارة )سميمة  -8
 ميمة إلى حد ما(. –ميمة  –مدى أىمية كل ميارة لتالميذ الصف األول اإلعدادي )ميمة جدا  -3
 إضافة أو حذف أو تعديل ما يرونو مناسبًا . -4

وقد تم األخذ بآراء السادة المحكمين في تحكيميم لمقائمة ؛ حيث أشار بعض   
المحكمين إلى تعديل صياغة بعض الميارات مثل خمو القراءة من األلحان الجمية لتصبح 

 تجنب األلحان الجمية .
لصعوبة فيم بعضيا نظرًياعمى التالميذ  حذف بعض الميارات وىي : الالمات السواكن -8

 الرتباطيا بقواعد نحوية لم يتعرضوا ليا من قبل.
وقد أخذ الباحث بيذه التعديالت لتصبح القائمة في صورتيا النيائية تتكون من ست  

منيا ما ىو موجود بالفعل في المنيج الحالي وىناك ثالث ميارات جديدة وىم مخارج ميارات 
 .القران ، الميم الساكنة الحروف ، وحركات
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ـ تحديد الوزن النسبي لقائمة الميارات تم حساب الوزن النسبي لميارات أحكام التالوة الختيار أىم 7
ىذه الميارات لصعوبة تنمية كل الميارات في دراسة واحدة، وقد احتكم الباحث لموزن النسبي 

الباقي ، وتم اختيار الميارات  لكل ميارة كمعيار يتم من خاللو اختيار بعض الميارات وحذف
% واستبعاد ما دون 011% إلى75التي حصمت عمى نسبة اتفاق بين المحكمين تراوحت بين 

 % وتم حساب ذلك وفقاً لممعادلة اآلتية:75الـ
 011×   مجموع استجابات المحكمينالوزن النسبي لمميارة =  

 عدد المحكمين                              
حكام التالوة التي تم اختيارىا لتنميتيا تالي يوضح الوزن النسبي لميارات أال والجدول 

 في ضوء المدخل الوظيفي لتالميذ الصف األول اإلعدادي .
 (1جذول ) 

 انىسٌ انُظبي نًهبراث احكبو انتالوة نتالييذ انصف األول اإلػذادي

يهبراث أحكبو انتالوة نتالييذ انصف األول 

 اإلػذادي

ػذد انًحكًيٍ انذي أشبروا 

 ألهًيتهب
 انُظبت انًئىيت

 %122 02 أحكبو انًذود -1

 % 122 02 أحكبو انُىٌ انظبكُت وانتُىيٍ. -0

 % 55 15 انًيى وانُىٌ انًشذدتيٍ -3

 %122 02 أحكبو انًيى انظبكُت. -4

 %122 02 يخبرج انحزوف-5

 % 11 11 تجُب األنحبٌ انجهيت .-6

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

وبيذا الجدول يكون قد تمت اإلجابة عن السؤال األول من الدراسة وتحددت ميارات 
 أحكام التالوة المناسبة لتالميذ الصف األول اإلعدادي في ست ميارات .
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ما مستوى ميارات أحكام التالوة لدى تالميذ الصف  لإلجابة عن السؤال الثاني وىو : 
 األول اإلعدادي؟

حكام التالوة لتحديد المستوى قام الباحث بإعداد اختبار أ لإلجابة عن ىذا السؤال 
عداد بطاقة مالحظة لألفي ميارات أحكام ا لمتالميذالقبمي  داء الشفوي لميارات لتالوة ، وا 

 أحكام التالوة .
 أحكاو التالوة أواًل: اختبار

 وقد صار إعداد االختبار وفقا لمخطوات اآلتية : 
تحديد اليدف من االختبار : ىدف االختبار لقياس ميارات أحكام التالوة لدى تالميذ  -أ

الصف األول اإلعدادي وتحديد مستواىم فييا، وذلك قبل تطبيق البرنامج المقترح عمييم 
 في تنمية ىذه الميارات .وبعده ؛ من أجل تعرف فاعمية البرنامج 

 مكونات االختبار : -ب
سؤااًل لقياس ست ميارات بواقع خمسة أسئمة لكل ميارة وىذه  31يتكون االختبار من 

 الميارات ىي التي تم تحديدىا في القائمة النيائية لميارات أحكام التالوة.
 محتوى االختبار : -جـ

يفي الذي ييتم باحتياجات التالميذ تم اختيار محتوى االختبار في ضوء المدخل الوظ
واىتماماتيم وميوليم،  فتم اختيار النصوص القرآنية السابقة لألسئمة مرتبطة باحتياجات 

 التالميذ وميوليم .
 صياغة ونوع مفردات االختبار : -د

تمت صياغة مفردات االختبار من نوع االختيار من متعدد؛ وذلك لموضوعيتيا وسيولة 
ل التالي يوضح مواصفات اختيار أحكام التالوة لتالميذ الصف األول تصحيحيا، والجدو

 اإلعدادي:
 (0جذول )

 يىاصفبث اختببر أحكبو انتالوة نتالييذ انصف األول اإلػذادي

 أرلبو األطئهت ػذد األطئهت يهبراث أحكبو انتالوة نتالييذ انصف األول اإلػذادي

 1:5 5 أحكبو انًذود -1

 6:12 5 أحكبو انُىٌ انظبكُت وانتُىيٍ. -0

 11:15 5 انًيى وانُىٌ انًشذدتيٍ -3

 16:02 5 أحكبو انًيى انظبكُت. -4

 01:05 5 يخبرج انحزوف-5

 06:32 5 تجُب األنحبٌ انجهيت .-6
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 ىـ( عرض االختبار عمى السادة المحكمين لمتأكد من صدقو .
إعداد االختبار في صورتو األولية ثم عرضو عمى مجموعة من المحكمين  بعد 

 المتخصصين في المناىج وطرائق التدريس إلبداء آرائيم حول المحاور اآلتية:
 الصحة المغوية لألسئمة والبدائل . -0
 مدى مناسبة السؤال لقياس الميارة التي وضع ليا . -8
 صحة البدائل االختيارية لكل سؤال . -3
 مناسبة السؤال لتالميذ الصف األول اإلعدادي في قياس الميارة الموضوع ليا.  -4
 وضوح تعميمات االختيار. -5

 وقد عبر المحكمون عن آرائيم في االختبار عمى النحو التالي:
 وضوح تعميمات االختبار. -0
 الصحة المغوية لألسئمة والبدائل . -8
 أحكام التالوة لتالميذ الصف األول اإلعدادي .مناسبة األسئمة لقياس ميارات  -3

 وبيذا أصبح االختبار صادقًا صالحًا لقياس ما وضع لو . 
و( التجربة االستطالعية لالختبار تم اختيار عينة استطالعية من تالميذ الصف األول اإلعدادي 

من وطالبة ا التعميمية بمغ عددىم ثالثين طالبً  بإدارة سمالوط بمدرسة منقطين اإلعدادية المشتركة
 غير التالميذ الذين سيطبق عمييم االختبار، وقد ىدفت التجربة االستطالعية لتحقيق اآلتي :

 حساب معامل السيولة والصعوبة . -8حساب زمن االختبار .                     -0
 بات االختبار .حساب ث -4حساب معامل التميز .                     -3

 وفيما يمي عرض ما أسفرت عنو التجربة االستطالعية :
أ( زمن االختبار: تم حساب زمن االختبار من خالل تطبيق االختبار عمى العينة االستطالعية وحساب 
الزمن الذي استغرقو أول طالب، والزمن الذي استغرقو آخر طالب انتيى من اإلجابة، وتم حساب 

 دقيقة .  أربعين( 41و عمى اثنين، وبمغ الزمن )متوسط الزمن بقسمت
ب( معامالت السيولة والصعوبة لكل مفردة من مفردات االختبار : لحساب معامالت السيولة 
والصعوبة لكل مفردة من مفردات االختبار تم تطبيق المعادلة الخاصة بذلك  ، وقد أعتبر 

ردة صعبة لمغاية والتي يقل مف 1.9الباحث المفردات التي يزيد معامل صعوبتيا عن 
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مفردة شديدة السيولة ولذا يجب حذف ما يزيد معامل صعوبتيا  1.3معامل صعوبتيا عن 
  1.3ويقل عن  1.9عن 

سيولة  معامل 1.5معامل صعوبة و 1.7وقد تراوحت معامالت السيولة والصعوبة ما بين 
 وىي نسبة مقبولة طبقاً لما أقرتو الدراسات السابقة؛ ولذلك بقي االختبار كما ىو.

 ج( حساب معامل التمييز.
إن االختبار المميز ىو الذي يستجيب األفراد المختمفون لو استجابات مختمفة، ولحساب 

ل االختبار عمى قوة تمييز االختبار قام الباحث بتطبيق معادلة حساب معامل التمييز، وقد حص
 ، وىو معامل مرتفع يدل عمى قوة االختبار التمييزية.  1.91معامل تمييز

 حساب معامل الثبات: -د
يقصد بثبات االختبار أن يعطي النتائج نفسيا إذا ما طبق عمى نفس أفراد العينة، سواء 

ادة االختبار حيث أعيد االختبار بالصورة نفسيا أم بصورة متكافئة، وقد استخدم الباحث طريقة إع
إنيا من أنسب الطرق لقياس ثبات االختبار في ىذا البحث، ولقد قام الباحث بتطبيق االختبار عمي 

منقطين اإلعدادية المشتركة التابعة  بمدرسة الصف األول اإلعدادي تالميذعينة استطالعية من 
/ 01/ 81األحد الموافق  إلدارة سمالوط التعميمية، بمغ عددىم ثالثين طالبًا وطالبة وذلك يوم

ثم قام الباحث بإعادة االختبار عمى نفس عينة التطبيق األولى وذلك بعد مرور خمسة   8109
م وتم استخراج معامل االرتباط بين  8109/ 6/00الموافق  األربعاءعشر يوما وكان ذلك يوم 

درجات الطالب في التطبيقين لمعرفة مدى ثبات االختبار، وقد استخدم الباحث  لحساب معامل 
وىو معامل ارتباط مرتفع يدل  1.88الثبات معادلة معامل االرتباط لبيرسون، حيث بمغ معامل الثبات 

 عمى ثبات االختبار .
 ( مفتاح تصحيح االختبار ه

د الباحث نموذجًا لتصحيح االختبار وجعل لكل إجابة صحيحة درجة واحدة، وأعطى أع 
 درجة. 31صفراً لإلجابة الخاطئة ليصبح مجموعة درجات االختبار 

 (تصحيح االختبار و
، ثم قام بتصحيحيا بعناية، ولقد وجد التالميذقام الباحث بجمع استمارات إجابات  

الباحث اىتمامًا من التالميذ بإجابة أسئمة االختبار كاممة، خاصة بعد أن وجييم الباحث لذلك 
وبين ليم أىمية االختبار لموقوف عمى مستواىم في ميارات أحكام تالوة القران الكريم 
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مية الميارات الالزمة من خالل القراءة الصحيحة لمقران الكريم تمييدًا لتن عمىومساعدتيم 
لمعالجتيا إحصائيًا  التالميذبرنامج البحث  ، ثم قام الباحث بعمل جدول رصد فيو درجات 

 وسوف يتم عرض ذلك في نتائج الدراسة .
 .عداد بطاقة املالحظة لألداء الشفوي ملَارات أحكاو تالوة الكزاٌ الكزيه ثاىيًا : إ

ى قياس الجانب الشفوي لبعض ميارات أحكام القران ىدف البطاقة : ىدفت البطاقة إل -0
 الكريم لمصف األول اإلعدادي .

كام التالوة المراد ة : اشتممت البطاقة عمى ميارات أحصياغة مفردات وعناصر البطاق -8
تنميتيا لدى التالميذ ، وتم صياغة الميارات في البطاقة بصورة محددة يمكن مالحظتيا 

 ارة ميارة محددة من الميارات السابق عرضيا .وقياسيا ؛ بحيث تقيس كل عب
تحديد المؤشرات السموكية الدالة عمى االستجابة : تم تحديد المؤشرات السموكية لكل  -3

جيد  –رجات  5ميارة من الميارات المحددة في ضوء مقياس ليكرت الخماسي ) ممتاز 
الميارة درجات إذا أدى  5( فيعطى الطالب 0ضعيف  -8مقبول  -3جيد  -4جدًا 

درجات إذا أدى الميارة بصورة جيدة جًدا ، ويعطى  4بصورة ممتازة ، ويعطى الطالب 
يعطى الطالب درجتين إذا أدى الميارة ت إذا أدى الميارة بصورة جيدة ، و درجا 3الطالب 

 بصورة مقبولة ، ويعطى الطالب درجة واحدة إذا أدى الميارة بصورة ضعيفة .
بطاقة في صورتيا األولية عمى مجموعة من األساتذة ضبط البطاقة : تم عرض ال -4

( محكًما وطمب منيم إبداء  05المتخصصين في المناىج وطرق التدريس بمغ عددىم ) 
 وجية نظرىم حول : 

 مدى سالمة الصياغة المغوية والعممية لمعبارات . -
 مدى صالحية البطاقة لمتطبيق . -
 فة ما يرونو مناسًبا .حذف أو إضا -

وقد أشار السادة المحكمون إلى صالحية البطاقة لمتطبيق بوضعيا الحالي في ست 
 ميارات رئيسية .

ثبات البطاقة : تم حساب ثبات البطاقة بطريقة إعادة التطبيق والمقارنة بين التطبيقين  -5
و وىو معامل مقبول 79بتطبيق المعادلة ، وقد حصمت البطاقة عمى معامل ثبات 

 إحصائًيا .
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 لتصحيحلية اآ -6
التالميذ لمنص المختار لمقيام بتحميمو بمساعدة معمم من تسجيل قراءة قام الباحث ب

لية التحميل والتصحيح في ضوء المقياس مغة العربية تم االتفاق معو عمى آمعممي ال
المعد ، ووضع بطاقة المالحظة والميارات المستيدف قياسيا  أمام الباحث 

ت والدرجات في ضوئيما ، ثم قام الباحث بعمل والمصحح المساعد لوضع التقديرا
وسوف يتم عرض ذلك في ، جدول رصد فيو درجات التالميذ لمعالجتيا إحصائيًا 

 . نتائج الدراسة 
ثالجًا : اإلجابة عً الشؤال الجالح وٍو ما أسص بياء بزىامج مكرتح يف ضوء املدخل الوظيفي لتينية 

 األول اإلعدادي ؟حكاو التالوة لتالميذ الصف أمَارات 

 لإلجابة عن ىذا السؤال تم إتباع الخطوات اآلتية :
   ( أسص بياء الربىامج .1

و األسس التي يستند عمييا المدخل الوظيفي في التعمم وكانت راعى البرنامج عند بنائ 
 أىم ىذه األسس ىي:

 مبدا محورية التعمم وكون المتعمم محورا ومركزا لمتعمم . -0
 واالىتمام بالجانب التطبيقي .مبدا العمل  -8
 مبدا االىتمام باحتياجات التالميذ وميوليم ومراعاة الفروق الفردية بينيم . -3
مبدا النشاط أي االىتمام بإيجابيو المتعمم فى عمميو التعمم ، وىذا المبدا مرتبط بالمبادئ  -4

ب عميو اجات المتعممين واىتماماتيم وميوليم يترتيالسابقو ،حيث إن االىتمام باحت
يجابيتيم في عممية التعمم .  نشاطيم وا 

وقد تم مراعاة ىذه المباديء في بناء برنامج البحث القائم عمى المدخل الوظيفي  
 ليقوم عمى المباديء االتية : 

 المتعمم محور العممية التعميمية  -0
 مراعاة احتياجات المتعممين ومشكالتيم وميوليم في اختيار المحتوى . -8
 بالممارسو والتطبيق ألحكام التالوة . االىتمام  -3
 الربط بين سبب الحكم وأحداث القصة أو النص المختار . -4
 االىتمام بانتقال أثر تعمم الحكم عمى نصوص القران كمو . -5
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 يجابيو المتعمم ونشاطو أثناء التعمم .االىتمام بإ -6
 وضوح أىداف التعمم أمام التالميذ قبل البدء في برنامج البحث . -7
 نصوص قرآنية تعالج جوانب من مشكالت المتعممين . اختيار -8
 اختيار نصوص قرآنية ترتبط باىتمامات التالميذ وخاصة ميميم إلى القصص . -9

 الربط بين الجانب النظري والجانب التطبيقي أثناء دراسة الحكم . -01
 كثر استخداما وشيوًعا في حياة المتعممين .حكام األ دراسو األ -00
 ( أٍداف الربىامج2

الخطوة األولى ألي عمل ناجح ىي تحديد اليدف من ىذا العمل، وبالتالي فإن  تعد 
الواضح منذ البداية، ومن ثم  اليدف ماتحديد أىداف البرنامج تجعل المعمم والمتعمم لديي

قد اشتمل البرنامج عمى أىداف عامة يمكن تحقيقيا من ، و والوصول إليو تحقيقو في يجتيدا
ل عام، وأىداف خاصة تتضمن الميارات بعد صياغتيا في صورة خالل تدريس البرنامج بشك

 .أىداف سموكية
 األٍداف العامة للربىامج  -أ

 قراءة القران الكريم قراءة صحيحة خالية من المحن بنوعيو . -0
 إكساب التالميذ أحكام النون الساكنة والتنوين . -8
 إكساب التالميذ أحكام الميم الساكنة . -3
 المد .إكساب التالميذ أحكام  -4
 إكساب التالميذ أحكام الميم والنون المشددتين . -5
 إخراج التالميذ لمحروف من مخارجيا الصحيحة . -6
 تحديد مخرج كل حرف من حروف اليجاء . -7
 النطق الصحيح لحركات القران . -8
 تعرف حركات القران. -9
 االستمتاع بقراءة القران بما يساعد عمى حبو واإلقبال عميو . -01
 ران الكريم بميول التالميذ واحتياجاتيم .حكام القربط دراسو أ -00
 تدريس أحكام التالوة بصورة وظيفية عن طريق الممارسة والتطبيق . -08
 تنميو ميارات أحكام تالوة القران الكريم . -03
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 االٍداف اخلاصة للربىامج -ب

 –الكسرتان  –الفتحتان  –السكون  –الضمة  –الكسرة  –تعرف حركات القران ) الفتحة  -0
 –الشدة والفتحتان  –الشدة والضمة  –الشدة والكسرة  –لشده والفتحة ا-الضمتان 

 الشدة والضمتان ( –الشدة والكسرتان 
 تعرف النون الساكنة والتنوين .  -8
 تحديد معنى النون الساكنو والتنوين . -3
 تحديد معنى اإلظيار . -4
 تحديد معنى اإلدغام . -5
 تحديد معنى االقالب .  -6
 تحديد معنى االخفاء . -7
 تحديد حروف اإلظيار واإلدغام واإلخفاء مع النون الساكنو والتنوين . -8
 يقارن بين اإلخفاء واإلدغام . -9
 يميز في النطق بين اإلدغام واإلخفاء . -01
 ينطق النون الساكنو والتنوين نطقا صحيحا حسب الحرف الواقع بعده . -00
 يحدد معنى الغنة . -08
 يتعرف النون والميم المشددتين . -03
 نة .يحدد مخرج الغ -04
 يستنتج مقدار الغنو فى النون والميم المشددتين . -05
 يتعرف أحكام الميم الساكنة . -06
 يتعرف حروف اإلظيار الشفوي . -07

 يتعرف حروف اإلخفاء الشفوي . -08
 يتعرف حروف إدغام المثمين الصغير . -09
 ينطق الميم الساكنو نطقا صحيحا مع حروف اليجاء التالية ليا . -81
 يحدد حروف المد . -80
 شروط حروف المد. يستنج -88
 يتعرف أقسام المد. -83
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 يحدد معنى المد الطبيعي . -84
 يحدد معنى المد الفرعى . -85
 يميز بين أقسام المد الفرعى. -86
 يحدد معنى المد المتصل . -87
 يحدد معنى المد المنفصل . -88
 يحدد معنى مد البدل . -89
 يحدد معنى المد العارض لمسكون. -31
 يحدد معنى المد الالزم . -30
 يتعرف أقسام المد الالزم الكممي . -38
 يتعرف أقسام المد الالزم الحرفي . -33
 يحدد مقدار المدود المختمفة . -34
 يتعرف أحكام المدود. -35
 يتعرف مخارج الحروف. -36
 يميز بين مخارج الحروف المتقاربة . -37
 ينطق الحرف من مخرجو نطقا صحيحا. -38
 يطبق أحكام التالوة في قراءتو لمقران الكريم . -39
 ام التالوة من خالل نص قراني مسموع أو مقروء.يستخرج أحك -41
 يقترح أمثمو قرانية مرتبطة بالحكم . -40
 ينصت إلى قراءة القران الكريم. -48
 يشارك فى أنشطو االذاعة المدرسية لقراءة آيات قرانية . -43
 يعمل فى فريق اإلذاعو المدرسية مطبًقا أحكام التالوة . -44

 حمتوى الربىامج     

 :تم مراعاة األسس اآلتية في اختيار محتوى البرنامج . أ( أسس اختيار المحتوى
في ضوء فمسفة المدخل الوظيفي ثم اختيار المحتوى الذي سيدرس من خاللو الحكم  -0

القراني في صورة نصوص قرانية تشتمل قصة أو نصوص تشتمل أخالقيات يكتسبيا 
فكانت نصوص  التالميذالتالميذ أو نص يعالج مشكالت أو موضوعات متصمة بواقع 
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البرنامج كميا مشكالت أو قصص أو دروس أخالقية ترتبط باحتياجات واىتمامات تالميذ 
تم اختيار قصة الرجمين أصحابا الجنة الواردة في  ، فعمى سبيل المثال المرحمة اإلعدادية
قصة من ناحية ولكونيا  الكونيليدرس من خالليا حكم حركات القران ؛ سورة الكيف 
أخالقيات ينبغي غرسيا لدى التالميذ كالتواضع وحب اآلخر وصحة العقيدة تشتمل عمى 

وسالمة الصدر ، واشتماليا عمى صفات غير محمودة ينبغي البعد عنيا كالتكبر والتفاخر 
روعي فييا ، وىكذا جميع النصوص المختارة لتدريس األحكام من خالليا  بالنفس واآلنانية

 .  الوظيفية وجذبيا لمتالميذ
 مناسبة نصوص البرنامج لألىداف الموضوعة سمفا .-8
 تحقيق المحتوى ألىداف البرنامج .-3
 اشتمال البرنامج عمى خبرات تعميمية، ومعارف، ومعمومات تنمي أحكام تالوة القران الكريم .-4
 ارتباط نصوص البرنامج بواقع التالميذ ومشكالتيم .-5
 أحكام التالوة في ضوء المدخل الوظيفي. مناسبة موضوعات البرنامج لدراسة ميارات -6
: تم اختيار األحكام المناسبة لتالميذ الصف األول اإلعدادي التي تم موضوعات البرنامج  -ب

التوصل إلييا من خالل تطبيق األدوات السابق ذكرىا ، وتم مراعاة تسمسل ىذه األحكام 
حكمو طبيعة التخصص من السيل إلى الصعب من ناحية ، والتسمسل المنطقي والتي ت

المد باعتباره يتناول فبدأ البرنامج بحركات القران وىي الحركات القصيرة ، تال ذلك 
الحركات الطويمة ، ثم النون الساكنة والتنوين ، وما يرتبط بأحكاميا من تشابو بينيا وبين 
الحكم الذي يمييا وىو الميم الساكنة ، تال ذلك النون والميم المشددتين المرتبطة ارتباطا 

تعرف سبب  وثيقا بالدرسين السابقين لو ، انتياء بمخارج الحروف ليستطيع التمميذ
األحكام السابقة نتيجة االتفاق في المخرج أو القرب أو البعد في المخارج ، فجاءت 

 الدروس عمى النحو التالي : 
 حكى األول : حزكبث انمزاٌ.اان

 . ي : انًذانهمبء انثبَي انحكى  انثبَ

 .أحكبو انُىٌ انظبكُت وانتُىيٍاانحكى انثبنث : 

 .انظبكُتأحكبو انًيى انحكى انزابغ : 

 . بو انُىٌ وانًيى انًشذدتيٍانحكى انخبيض : أحك

 انحكى انظبدص : يخبرج انحزوف
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( طرائق التدريس المستخدمة في البرنامج ثم اختيار طرائق تدريس تتناسب مع أىداف البرنامج ومع 4
مع المدخل  تتوافقطريقتين  فمسفة المدخل الوظيفي في تدريس أحكام التالوة ، ولذا فقد تم استخدام

 الوظيفي لتدريس البرنامج وىم:
 طريقة حل المشكالت  -أ

يتم من خالليا اختيار نص يعالج مشكمة من المشكالت التي تواجو تالميذ الصف 
األول اإلعدادي أو نص يتعمق بأدب من اآلداب االجتماعية التي يحتاجون إلييا ، ودراسة 

 . ة يتم التوصل لمجوانب المختمفة لمحكم ، ومن خالل أحداث القص حكم التالوة من خاللو
 وتسير خطوات التدريس فييا وفقًا لمخطوات التالية : 

  بالغيم بأن قياميم بأنشطة المقاء التمييد لممشكمة من خالل ربطيا بحاجة لدى التالميذ، وا 
 سيمبي ىذه الحاجة .

 عدة عمى ىيئة تحديد المشكمة تحديدًا دقيًقا، وذلك من خالل مجموعة من األنشطة الم
، ووضعيا بصورة الحكمأسئمة والموجودة بكتاب الطالب والتي تساعد عمى تحميل عناصر 

 أبسط تسمح باإلفادة من الخبرات السابقة لممتعمم في حميا . 
  ترك الفرصة لمطالب لمتفكير في إجابة أنشطة المشكمة، واسترجاع ما يتصل بيا في

 روض الممكنة لحميا . أذىانيم واإلفادة من ذلك عند فرض الف
  . مناقشة كل فرض من الفروض لموقوف عمى صحتو من عدمو 
 يتم التأكد فيو حتى  اختيار الفرض الصحيح الذي يصمح لحل المشكمة، ومناقشة التالميذ

 من دقتو وسالمتو وصوال لإلجابة المثمى .
 . تطبيق الفرض الذي تثبت صحتو في مواقف تعميمية أخرى تثبيتًا لو 
 طريقة التعمم التعاوني ـ( ب

تعتمد طريقة التعمم التعاوني عمى بناء المعرفة واكتساب الخبرات من خالل التفاوض   
 االجتماعي لتعميم أكثر بقاًء وتعتمد طريقة التعمم التعاوني في التعمم عمى : 

 الميارات االجتماعية . -3المسئولية الفردية .    -8 التفاعل المباشر . -0
 توزيع أو تقسيم األدوار . -5     وتحضير المجموعات. إعداد  -4
 النشاطات والوسائل التعميمية  - (5
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بطاقات ورقية تستخدم في تعريف التالميذ ميارات أحكام التالوة ، ووضع تعريفات مبسطة  -أ
 لمميارات  المتنوعة، وكذلك بعض المعاني الغامضة .

اجع عمى شبكة اإلنترنت ترتبط بموضوعات تكميف التالميذ بالرجوع إلى مصادر ومر  -بـ
 البرنامج وذلك لتعميق خبراتيم ومعموماتيم .

تكميف التالميذ بجمع مواد من مكتبة المدرسة أو توجيييم لممكتبة الشاممة عمى شبكة  -ج
 المعمومات تتصل بنصوص البرنامج وأحكامو . 

 .شرطة ممتزمين بأحكام التالوةمى أتكميف التالميذ بقراءة نصوص البرنامج ، وتسجيميا ع -د
 تسجيالت صوتية لنصوص البرنامج بأصوات كبار القراء . -ه
 فيديوىات تعميمية تشرح أحكام البرنامج . -و
 أساليب التقويم  - 6

 تنوعت أساليب التقويم في البرنامج عمى النحو اآلتي : 
التقويم القبمي: وييدف إلى معرفة مدى تمكن التالميذ من ميارات أحكام التالوة التي تم  -أ

تحديدىا في القائمة النيائية، وقياس مدى إتقانيم ليا، ويتم ذلك من خالل تطبيق 
 االختبار القبمي عمى التالميذ .

ي حريرية بأنواعيا المختمفة والتالتالتقويم البنائي )التكويني(: ويتمثل ذلك في األسئمة الشفيية و  -ب
يتم طرحيا في اكتساب كل ميارة عمى حدة من خالل القيام بإجراءات األنشطة التي يدرس من 

 خالليا موضوعات البرنامج.
التقويم النيائي ) الختامي ( : وييدف إلى معرفة مدى أثر البرنامج في تنمية بعض  -ج

 م ذلك من خالل التطبيق البعدي لالختبار  .ميارات احكام التالوة لدى التالميذ ، ويت
 ضبط البرنامج  - 7

( 81)ضو عمى مجموعة من المحكمين عددىملمتأكد من صالحية البرنامج تم عر 
محكمًا متخصصين في مناىج وطرق تدريس المغة العربية وموجيي ومعممي المغة العربية 

 وطمب منيم إبداء الرأي فيما يأتي :  والتربية اإلسالمية بالمرحمة اإلعدادية ،
 األىداف العامة لممقرر .  
 محتوى المقرر . 
 طرق التدريس. 
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 الوسائل التعميمية . 
 التقويم . 
  . الزمن 

 وقد كشفت نتائج التحكيم عن صالحية البرنامج لمتطبيق ومناسبتو لمتالميذ . 
 إعداد كتاب الطالب لمبرنامج المقترح .  -

 الكتاب وفق الخطوات اآلتية:تم إعداد ىذا 
 تحديد اليدف من كتاب الطالب  :   -

لقد كان اليدف من إعداد كتاب الطالب ىو تقديم نصوص من القران الكريم يتم من 
 خالليا تدريس بعض أحكام التالوة بصورة وظيفية . 

 وتكون ىذا الدليل من عدة مكونات ىي :
 األىداف العامة لمكتاب  -
 األىداف الخاصة لمكتاب :  -
 تحديد محتوى كتاب الطالب :   -

 وقد اشتمل كتاب الطالب عمى ما يمي : 
 . فيرس يوضح الدروس التي تضمنيا ىذا الكتاب ورقم الصفحات الخاصة بكل درس 
  كيفية إعداد ىذا الكتاب وكيف يستخدمو . لمتمميذمقدمة توضح 
  مجموعة من األنشطة -بمثابة شرح نظري لمحكم  لمدرس) مقدمة إلى  درستقسيم كل 

من خالل القيام بيذه األنشطة ، وصار  لتي تساعد الطالب عمى اإللمام بالحكما الوظيفية
 (نشاط عرض كل نشاط كالتالي : )اليدف من النشاط ـ زمن النشاط ـ إجراءات ال

 . أسئمة لمتقويم عقب كل لقاء 
 اب : ـ طرائق التدريس المستخدمة في الكت

 التقويم .  -
 زمن تدريس الكتاب  -
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، درسالكتاب ثمان عشرة ساعة، بواقع ثالث ساعات لكل  دروساستغرق تدريس  
  :الكتاب لدروسوفيما يمـي تخطيط زمني 

 انشيٍ انًىضـــىع

 حصتبٌ حكى األول : حزكبث انمزاٌ.اان

 حصتبٌ . انًذانهمبء انثبَي انحكى  انثبَي : أحكبو ا

 حصتبٌ .أحكبو انُىٌ انظبكُت وانتُىيٍاانحكى انثبنث : 

 حصتبٌ .أحكبو انًيى انظبكُتحكى انزابغ : اان

 حصتبٌ . أحكبو انُىٌ وانًيى انًشذدتيٍحكى انخبيض : اان

 حصتبٌ حكى انظبدص : يخبرج انحزوف.اان

 إعداد دليل املعله : -رابعًا 

ىدف ىذا الدليل إلى مساعدة معمم التربية اإلسالمية عمى تنمية ميارات أحكام تالوة 
القران الكريم لتالميذ الصف األول اإلعدادي باستخدام البرنامج المبني في ضوء المدخل 
الوظيفي ، ومعرفة أىداف كل لقاء واألنشطة والوسائل وطرق التدريس، وأساليب التقويم 

 المستخدمة .
   د مصادر بناء دليل المعممـ تحدي

  لبناء دليل المقرر تم الرجوع إلى: 
 ـ الدراسات السابقة التي استخدمت أدلة المعمم خاصة في مجال التربية اإلسالمية. 

ـ كتب المناىج وطرق التدريس المتخصصة في صياغة األىداف، وأساليب التقويم، وطرق 
 التدريس، واألنشطة، والوسائل .

 وتكون الدليل من مجموعة من النقاط ىي  : 
 . ـ تحديد اليدف من الدليل المعمم0
 ـ محتويات الدليل . 8 

 تضمن الدليل ما يمي : 
 ـ فيرس الموضوعات المتضمنة بالدليل .   

دليل الـ مقدمة الدليل: وىى توضح اليدف من إعداد الدليل واألسس التي تم اختيار محتوى 
 في ضوئيا .
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طرائق   -األىداف العامة لمبرنامج   -النظري لمدليل  : ويشمل )أىداف إعداد الدليل  ـ القسم
الوسائل التعميمية التي   -الزمن المناسب لتدريس البرنامج   -التدريس المستخدمة لمبرنامج 

 سبل تقويم الطالب ( .  -يمكن استخداميا 
 ـ القسم التطبيقي لدليل المعمم : 

بيقًا لمقسم النظري، ومكماًل لما جاء بكتاب الطالب من موضوعات ، ويمثل ىذا القسم تط
 كالتالي :    درسوتم تناول كل 

 ـ صياغة األىداف اإلجرائية.            ـ عرض طريقة التدريس المستخدمة .
 ـ عرض خطة السير في الدرس .       ـ اإلجابة عن أسئمة التقويم .

 إجراءات التجربة الميدانية :
 سارت إجراءات تجربة البحث وفقًا لمخطوات اآلتية : 

 .  اختيار جمنوعة البخح 

تم اختيار تسعين تمميذا وتمميذة من تالميذ الصف األول اإلعدادي بمدرسة منقطين 
التعميمية التابعة لمديرية التربية والتعميم بالمنيا العام  اإلعدادية المشتركة بإدارة سمالوط

من غير طالب المجموعة االستطالعية  األولالفصل الدراسي  8181/ 8109الدراسي 
إلى مجموعتين إحداىما تجريبية  التالميذلتطبيق البرنامج المقترح عمييم، وتم تقسيم ىؤالء 
، وأخرى ضابطة لم تدرس تمميذا وتمميذةين درست البرنامج المقترح بمغ عددىم خمس وأربع
 البرنامج بمغ عددىم خمس وأربعين طالبًا وطالبًة .

الباقين من العام الماضي؛ وذلك حتى يكون  التالميذولضبط متغيرات البحث تم استبعاد 
 ( عامًا . 03،  08العينة، حيث تراوحت أعمار الطالب بين )    تالميذىناك تكافؤ عمري بين 

   طبيل الكبلي ألدوات البخح .الت 

تم تطبيق اختبار ميارات أحكام التالوة عمى مجموعتي الدراسة في فترة المغة العربية، 
وذلك لبيان مدى تكافؤ المجموعتين قبل ،  00/8109/ 01الموافق  األحدوكان ذلك يوم 

لمفروق بين تطبيق التجربة، وقام الباحث بإيجاد قيمة )ت( وداللتيا، وقد جاءت داللة )ت( 
 لتطبيق القبمي لالختبار كاآلتي :المجموعتين الضابطة والتجريبية في ا
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 (4جذول )

 انًتىططبث انحظببيت واالَحزافبث انًؼيبريت وليًت "ث" ودالنتهب نهفزوق

 أحكبو انتالوةفي انميبص انمبهي بيٍ انًجًىػتيٍ انتجزيبيت وانضببطت الختببر 

من الجدول السابق التكافؤ بين مجموعتي الدراسة في االختبار؛ حيث ال توجد  ويتضح
فروق ذات داللة إحصائية بين أداء المجموعتين التجريبية والضابطة حيث إن قيمة )ت( غير 

 دالة إحصائيًا. 
  : التدريص للنجنوعة التجزيبية 

 إدارة المدرسةقام الباحث قبل التدريس لممجموعة التجريبية بأخذ تصريح رسمي من 
والتقى الباحث  30/08/8109إلى  8109/ 07/00لتجريب تجربة البحث في الفترة من 

حكام تالوة القران الكريم وكيفية التعامل معو ، وتعريفيم بأبالتالميذ لتعريفيم بالبرنامج، 
وقد استعان الباحث ، ومياراتو، وفكرة مبسطة عن المدخل الوظيفي  وأسسو في التدريس 

بالسادة األساتذة مدرسي التربية اإلسالمية بالمدرسة في معاونتو عمى مقابمة التالميذ لتدريس 
 في دراسة البرنامج  . لقاءت البرنامج ليم، كما قام األساتذة بتحفيز التالميذ عمى المشاركة

 التطبيل البعدي لالختبار 
أحكام تالوة القران الكريم بعد انتياء التدريس لممجموعة التجريبية تم تطبيق اختبار 

بعدًيا عمى مجموعتي الدراسة )التجريبية والضابطة( عمى نحو ما تم قبل  وبطاقة المالحظة
ونتائج بطاقة المالحظة ، وذلك  ختبار،تدريس البرنامج، وتم رصد نتائج التطبيق البعدي لال

إحصائياً ، وتحميميا، وتفسيرىا وصواًل لنتائج البحث وتقديم مقترحات  لمعالجة النتائج
 تناولو نتائج البحث. تمستقبمية، وىذا ما س

  

أحكبو 

 انتالوة

 انًجًىػت

 انتجزيبيت
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انًجًىػت 
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 انحزيت

 ليًت

 "ث"

يظتىي 
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 ع و ع و

انذرجت 

 انكهيت
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 خامشًا :ىتائج الدراسة وحتليلَا وتفشريٍا .

عن السؤال الرابع من أسئمة البحث وىو "ما فاعمية البرنامج المقترح في  لإلجابة 
تدريس أحكام تالوة القران الكريم في ضوء المدخل الوظيفي في تنمية ميارات أحكام تالوة 

 القران الكريم لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي ؟ 
 : تم صياغة الفروض اآلتية 

 الفزض األول

( بين متوسطات درجات طالب 1.10إحصائية عند مستوى  ) يوجد فرق ذو داللة   
المجموعة التجريبية وطالب المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار ميارات أحكام 

 التالوة ككل لصالح طالب المجموعة التجريبية . 
ولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم تطبيق اختبار أحكام التالوة المعد في البحث   
مى تالميذ المجموعة التجريبية، والمجموعة الضابطة، ثم حساب المتوسطات بعديًا ع

الحسابية، واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت(؛ لمعرفة اتجاه الفروق، وداللتيا اإلحصائية بين 
متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية والمجموعة الضابـطة في درجات ميارات أحكام 

( لبيان الفروق بين المجموعتين، والجدول التالي spssبرنامج )التالوة، وقد تم استخدام 
 يوضح النتائج التي تم التوصل إلييا 

 (5جذول ) 

 دالنت ) ث( نهفزوق بيٍ انًجًىػتيٍ انضببطت وانتجزيبيت

 في انتطبيك انبؼذي الختببر أحكبو انتالوة ككم:

( ارتفاع درجات طالب المجموعة التجريبية عن درجات طالب 5يتضح من جدول )
الختبار ميارات أحكام التالوة ، ووجود فرق بين المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي 

متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية وطالب المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي  
ولمتأكد من حجم أثر المتغير  1010( وىي دالة عند مستوى 870955بمغت قيمة ت ) حيث

اختببر 

أحكبو 

 انتالوة

انًجًىػت 

 انتجزيبيت

=ٌ(42) 

 انًجًىػت
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أحكام التالوة ككل ( تم حساب المستقل  ) البرنامج المقترح ( في المتغير التابع ) ميارات 
تأثير كبير جدًا يؤكد عمى التأثير الكبير وىو  10899ووجد أن حجم األثر ىو  ،حجم األثر

 . لممتغير المستقل في المتغير التابع
ومما سبق يؤكد صحة الفرض القائل " يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى  

التجريبية وتالميذ المجموعة الضابطة في التطبيق  ( بين متوسطات درجات تالميذ المجموعة1.10)
 البعدي الختبار ميارات أحكام التالوة ككل لصالح طالب المجموعة التجريبية  

وىذه النتيجة تؤكد فاعمية برنامج الدراسة القائم عمى المدخل الوظيفي في تنمية 
يبية ارتفاعًا كبيرًا بعد ميارات أحكام التالوة ككل؛ حيث ارتفعت درجات طالب المجموعة التجر 

محمود فرج تطبيق برنامج الدراسة عمييم، وقد اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة كل من : 
براىيم الزغبي ) و ( ،  8110)  ( والذين أشاروا إلى  8108مدكور عبد الحكم ) و ( ، 8108ا 

 . فاعمية استخدام المداخل الحديثة في تنمية ميارات أحكام التالوة 
رجاعيا لما يمي :   ويمكن تفسير ىذه النتيجة وا 

بناء برنامج البحث بطريقة وظيفية حيث تم اختيار النصوص واألنشطة والتدريبات  (0)
المرتبطة بالميارات مرتبطة باحتياجات التالميذ واىتماماتيم ومشكالتيم مما دفعيم 

 إلتقانيا .
 كثرة الممارسة والتكرار ألحكام التالوة في كل درس من دروس البرنامج . (8)
االىتمام بتطبيق الحكم عمى نصوص متعددة مما ساعد عمى ترسيخو في أذىان  (3)

 التالميذ .
 تفسير لسبب الحكم ولو بصورة مختصرة .المحاولة الربط بين أحكام التالوة والمعنى و  (4)
 ماجذب التالميذ وأثار دافعيتيم لتعمم الحكم .تدريس الحكم من خالل أحداث القصة م (5)
وضوح أىداف البرنامج وتعريف التالميذ بيا قبل البرنامج وقبل دراسة كل درس مما  (6)

 ساعدىم عمى تحقيقيا .
يحتاج المتعمم أن يتعممو واالنطالق منيا في اختيار نصوص (ارتكاز البرنامج عمى ما 6)

 يجابية في التعمم .البرنامج مما دفع الطالب لممشاركة اإل
( ممارسة ميارات أحكام التالوة من خالل أنشطة البرنامج بصورة وظيفية في مواقف 7)

 حقيقية مرتبطة بواقع الطالب وحياتيم .
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 ( تعدد أنشطة البرنامج ساعد التالميذ عمى الفيم الجيد ألحكام التالوة  .8)
( تناول نصوص مرتبطة باحتياجات واىتمامات تالميذ الصف األول اإلعدادي مما دفعيم 9)

تقان أحكاميا .   عمى الحرص عمى فيميا وا 
( الدافعية التي أتاحيا دراسة البرنامج  في ضوء المدخل الوظيفي واألنشطة المتعددة 01)

 التي احتوى عمييا البرنامج. 
اءات البرنامج، وعرضيا عمى التالميذ قبل كل لقاء، مما ( وضوح أىداف كل لقاء من لق00)

 جعل التالميذ يتعرفون المطموب منيم من كل لقاء ، وبالتالي السعي لتحقيق ذلك.
( تنوع طرائق التدريس وتوظيفيا بما يخدم تنمية ميارات أحكام التالوة بصورة وظيفية، 08)

من خالليا وضع التالاميذ في  وفي مقدمة ىذه الطرائق طريقة حل المشكالت التي تم
مشكالت حقيقية، أو مواقف حقيقية، وطمب اإلفادة من موضوعات البرنامج في حل 

 تواجييم . المشكالت التي
( التقويم المستمر ألداء التالميذ سواء من خالل القيام بإجراءات كل نشاط ، وتقديم تغذية 03)

ول ، أو بأسئمة التقويم عقب كل لقاء راجعة عقب كل نشاط يساعد في عالج الضعف أوال بأ
 ؛ لموقوف عمى مدى إتقان الطالب لميارات المقاء .  

( تركيز البرنامج عمى المشاركة اإليجابية لمتالميذ من خالل القيام بأنشطة البرنامج ، واإلجابة 04)
 عن أسئمة التقويم . 

ذاعة المدرسية التي شارك في ( ممارسة التالميذ لميارات األحكام بصورة عممية من خالل اإل05
 أنشطتيا معظم التالميذ .

 الفزض الجاىي : 

( بين متوسطات درجات تالميذ 1.10ذو داللة إحصائية عند مستوى ) يوجد فرق 
المجموعة التجريبية وتالميذ المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار ميارات أحكام 

 التالوة في كل ميارة عمى حدة لصالح طالب المجموعة التجريبية . 
الحسابية، واالنحرافات ولمتحقق من صحة ىذا الفرض قام الباحث بحساب المتوسطات 

المعيارية وقيمة )ت(؛ لمعرفة اتجاه الفروق ، وداللتيا اإلحصائية بين متوسطي درجات تالميذ 
المجموعة التجريبية والمجموعة الضابـطة في درجات كل ميارة عمى حدة من الميارات الست ألحكام 
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فروق بين المجموعتين ، ( لبيان ال spssوقد تم استخدام برنامج ) التالوة في االختبار، 
 والجدول التالي يوضح النتائج التي تم التوصل إلييا 

 (6جذول )

 انًتىططبث انحظببيت واالَحزافبث انًؼيبريت وليًت "ث" ودالنتهب وحجى األثز )يزبغ إيتب( نهفزوق

 وأبؼبدِ يهبراث أحكبو انتالوةفي انميبص انبؼذي بيٍ انًجًىػتيٍ انتجزيبيت وانضببطت الختببر 

( الذي يتناول الفروق بين المجموعة الضابطة والمجموعة 6يتضح من الجدول )
 التجريبية في كل ميارة من ميارات أحكام التالوة ما يأتي :

معياري   بانحراف 8048بالنسبة لميارة حركات القران بمغ متوسط المجموعة الضابطة  -أ
، وتبين وجود 10495بانحراف معياري  6061 ، وبمغ متوسط المجموعة التجريبية10753

فرق بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية ، وطالب المجموعة الضابطة في 
 (1010)( وىي دالة عند مستوي 060810غت قيمة )ت() التطبيق البعدي لالختبار حيث بم

ولمتأكد من حجم أثر المتغير المستقل ) البرنامج المقترح ( في المتغير التابع ) ميارة حركات 
وىو تأثير  10749القران( تم حساب حجم األثر بالمعادلة السابقة ، ووجد أن حجم األثر ىو 

المقترح في تنمية ميارات حركات القران ، ويرجع ذلك كبير يؤكد عمى التأثير الكبير لمبرنامج 
إلى اىتمام البرنامج بيذه الميارات ووضعيا في كل لقاء من لقاءات البرنامج المقترح ؛ ألنيا 

يهبراث 

أحكبو 

 انتالوة

انًجًىػت 

 (45انتجزيبيت )ٌ=

انًجًىػت 

 (45انضببطت)ٌ=
درجت 

 انحزيت

 

 ليًت

 "ث"

يظتىي 

 انذالنت

حجى 

انتأثيز 

(η2) ع و ع و 

حزكبث 

 انمزاٌ
6.62 2.435 0.40 2.553 11 16.021 

دانت ػُذ 

21‚2 
543‚2 

انُىٌ 

انظبكُت 

 وانتُىيٍ

5.54 2.634 12.1 2.661 

11 

11.663 
دانت ػُذ 

21‚2 
531‚2 

انًيى 

 انظبكُت
4.24 2.526 1.51 2.562 

11 
16.113 

دانت ػُذ 

21‚2 
564‚2 

انُىٌ 

وانًيى 

 انًشذدتيٍ

4.40 2.601 1.56 2.645 

11 

13.355 
دانت ػُذ 

21‚2 
113‚2 

 2.525 1.21 2.652 4.60 انًذ
11 

03.213 
دانت ػُذ 

21‚2 
151‚2 

يخبرج 

 انحزوف
4.56 2.604 1.56 2.645 

11 
02.334 

دانت ػُذ 

21‚2 
133‚2 

انذرجت 

 انكهيت

51‚

06 
512‚0 

31‚

11 
510‚0 

11 
355‚05 

دانت ػُذ 

21‚2 
133‚2 
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تعد ميارات أولية أو أساسية ال يمكن االستغناء عنيا لتنمية المستويات األخرى ألحكام 
كات أطالبو بإتقان األحكام ، كذلك حرص البرنامج التالوة فال يعقل أن تمميذا يخطأ في الحر 

عمى تدريب التالميذ عمى كيفية نطق كل حركة وتكرار ىذا النطق وتطبيقو عمى نصوص 
 . ، وربط تدريس الحكم بأحداث القصة والنصمتعددة 

 008بالنسبة لميارات أحكام النون الساكنة والتنوين بمغ متوسط المجموعة الضابطة  -ب
معياري  بانحراف 7074بمغ متوسط المجموعة التجريبية ، و  10660 معياريبانحراف 
وتبين وجود فرق بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية وطالب المجموعة 1.694

( وىي دالة عند 080669الضابطة في التطبيق البعدي لالختبار حيث بمغت قيمة )ت() 
لمستقل  )البرنامج المقترح( في المتغير التابع ولمتأكد من حجم أثر المتغير ا ،(10مستوى ) 

)مستوى أحكام النون الساكنة والتنوين( تم حساب حجم األثر، ووجد أن حجم األثر ىو 
تأثير كبير جدًا يؤكد عمى التأثير الكبير لمبرنامج المقترح في تنمية ميارات  وىو 10798

نص وظيفي مرتبط باحتياجات التالميذ أحكام النون الساكنة والتنوين؛ وذلك يرجع إلى اختيار 
واىتماماتيم ومشكالتيم قام التالميذ بدراسة الحكم من خاللو ، وتوضيح سبب اإلظيار 

انتقل أثر التعمم إلى نصوص أخرى ، واإلخفاء واإلدغام واإلقالب فارتبط ذلك في ذىن التالميذ و 
 وربط تدريس الحكم بأحداث القصة والنص

بانحراف  0078وعة الضابطة حكام الميم الساكنة بمغ متوسط المجمبالنسبة لميارات أ -ج
 10716بانحراف معياري  4014وبمغ متوسط المجموعة التجريبية  10561معياري  

وتبين وجود فرق بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية وطالب المجموعة 
( وىي دالة عند 060883الضابطة في التطبيق البعدي لالختبار حيث بمغت قيمة )ت() 

( ولمتأكد من حجم أثر المتغير المستقل )البرنامج المقترح( في المتغير 10,1مستوي )
التابع )مستوى أحكام الميم الساكنة( تم حساب حجم األثر ، ووجد أن حجم األثر ىو 

وىو تأثير كبير جدًا يؤكد عمى التأثير الكبير لمبرنامج المقترح في تنمية ميارات  10764
حكام الميم الساكنة، وذلك يرجع إلى معرفة التالميذ لمخارج الحروف من خالل البرنامج أ

وربط أحكام الميم الساكنة وسبب الحكم بقرب مخرج الحروف أو بعدىا عن الميم فسيل 
ذلك عمى التالميذ فيم وتذكر وتطبيق الحكم ، إضافة إلى اختيار نص وظيفي مرتبط 

 باحتياجاتيم ومشكالتيم . 
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 0076بالنسبة لميارات أحكام الميم والنون المشددتين  بمغ متوسط المجموعة الضابطة  -د
بانحراف معياري  4048، وبمغ متوسط المجموعة التجريبية 10645بانحراف معياري  

، وتبين وجود فروق بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية وطالب  10680
( وىي 090975المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لالختبار حيث بمغت قيمة )ت() 

( ولمتأكد من حجم أثر المتغير المستقل )البرنامج المقترح( في 10,1دالة عند مستوي )
نون المشددتين ( تم حساب حجم األثر، ووجد أن المتغير التابع )ميارة أحكام الميم وال

تأثير كبير جدًا أيضًا يؤكد عمى تأثير البرنامج المقترح في  وىو 10809حجم األثر ىو 
تنمية ميارات أحكام الميم والنون المشددتين، ولعل السبب في ىذا ىو تدريب التالميذ 

المجيدين وتكيفيم بتقميده  عمى ىذا الحكم من خالل استماعيم لنص قراني من أحد القراء
في نطقو لمنون والميم المشددتين ، وتعريفيم بمخرج الغنة وزمنيا من خالل النص 

 المسموع  .
 بانحراف 0018بمغ متوسط المجموعة الضابطة  بالنسبة لميارات أحكام المد -ىـ

 10651بانحراف معياري  4068مغ متوسط المجموعة التجريبية ، وب 10515معياري
ن وجود فروق بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية وطالب المجموعة وتبي

( وىي دالة عند 830103الضابطة في التطبيق البعدي لالختبار حيث بمغت قيمة )ت() 
( ولمتأكد من حجم أثر المتغير المستقل )البرنامج المقترح( في المتغير 10,1مستوي )

 وىو 10858جم األثر، ووجد أن حجم األثر ىو التابع )ميارة أحكام المد ( تم حساب ح
تأثير كبير جدًا أيضًا يؤكد عمى تأثير البرنامج المقترح في تنمية ميارات أحكام المد، ولعل 
السبب في ىذا برنامج الدراسة القائم عمى المدخل الوظيفي الذي يفسر لمتالميذ سبب مد 

، وربط تدريس الحكم تشير إليو الكممة وىل ىناك عالقة بين مد الكممة ومعناىا وما 
، باإلضافة إلى كثرة تدريب التالميذ عل المدود من خالل نصوص بأحداث القصة والنص

 وظيفية مرتبطة باحتياجاتيم واىتماماتيم .
 بانحراف 0076بالنسبة لميارات أحكام مخارج الحروف بمغ متوسط المجموعة الضابطة  -و

 10684معياري  بانحراف 4056التجريبية  ، وبمغ متوسط المجموعة10645معياري 
وتبين وجود فروق بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية وطالب المجموعة 

( وىي دالة عند 810934الضابطة في التطبيق البعدي لالختبار حيث بمغت قيمة )ت() 
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تغير ( ولمتأكد من حجم أثر المتغير المستقل )البرنامج المقترح( في الم10,1مستوي )
التابع )ميارة أحكام مخارج الحروف ( تم حساب حجم األثر، ووجد أن حجم األثر ىو 

تأثير كبير جدًا أيضًا يؤكد عمى تأثير البرنامج المقترح في تنمية ميارات  وىو 10833
أحكام مخارج الحروف، ولعل السبب في ىذا برنامج الدراسة القائم عمى المدخل الوظيفي 

لمتالميذ من خالل أنشطتو عمى أىمية اكتساب ميارات إخراج  الذي حاول أن يوضح
نما في تحدثيم وقراءتيم لجميع  الحروف لإلفادة بيا ليس في قراءة القران الكريم فقط وا 

ل النطق الصحيح النصوص ، وتحسين ميارات التواصل مع األخرين بشكل جيد من خال 
 . اث القصة والنصلمحروف والكممات ، إضافة إلى ربط تدريس الحكم بأحد

 ىتائج الفزض الجالح: -ج
عند مستوى داللة إحصائية  عمى أنو : " يوجد فرق ذو الثالثينص الفرض 

بين متوسطات درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في بطاقة المالحظة  1010
 لميارات أحكام التالوة في القياس البعدي".

اختبار"ت" لمعرفة داللة الفروق بين المجموعتين ولمتحقق من صحة الفرض تم استخدام 
التجريبية والضابطة في بطاقة المالحظة لميارات أحكام التالوة في القياس البعدي، ويوضح جدول 

 ( النتائج التي تم الحصول عمييا عند معالجة الفرض األول إحصائيًّا:7)
 (5جذول )

 انحظببيت واالَحزافبث انًؼيبريت وليًت "ث" ودالنتهب نهفزوق انًتىططبث

 في انميبص انبؼذي بيٍ انًجًىػتيٍ انتجزيبيت وانضببطت في بطبلت انًالحظت نًهبراث أحكبو انتالوة

( ارتفاع درجات طالب المجموعة التجريبية عن درجات طالب 7يتضح من جدول )
، ووجود المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لبطاقة المالحظة في ميارات أحكام التالوة 

جموعة الضابطة في التطبيق فرق بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية وطالب الم
( ولمتأكد من حجم أثر 1 ,10( وىي دالة عند مستوى ) 31047بمغت قيمة ت ) حيثالبعدي،

المتغير المستقل  ) البرنامج المقترح ( في المتغير التابع ) ميارات أحكام التالوة ككل ( تم 

بطبلت 

انًالحظت 

نًهبراث 

 أحكبو انتالوة

 انًجًىػت انتجزيبيت

=ٌ(45) 

 انًجًىػت انضببطت

درجت  (45)ٌ=

 انحزيت

 ليًت

 "ث"

يظتىي 

 انذالنت

حجى 

انتأثيز 

(η2) 
 ع و ع و

 32‚45 11 0‚125 11‚51 0‚5 05‚25 انذرجت انكهيت
دانت ػُذ 

21‚2 
313‚2 
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تأثير كبير جدًا يؤكد عمى التأثير وىو  10903 ووجد أن حجم األثر ىو ،حجم األثر حساب
 الكبير لممتغير المستقل في المتغير التابع

" توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات ومما سبق يؤكد صحة الفرض القائل  
 ات أحكام التالوة في القياس البعدي".أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في بطاقة المالحظة لميار 

رجاعيا لألسباب التي ذكرت في الفرضين األول والثاني .   ويمكن تفسير ىذه النتيجة وا 
 توصيات الدراسة 

 في ضوء ما توصمت إليو الدراسة من نتائج فإنيا توصي بما يمي :
 الميارات التيالوظيفي عمى ميارات أخرى غير تطبيق البرنامج القائم عمى المدخل  -0

  تناوليا البحث الحالي .
تفعيل البرامج القائمة عمى المدخل الوظيفي في تدريس جميع فروع مادة التربية  -8

 واىتماماتيم  . باحتياجات التالميذ ااإلسالمية وربط دراستي
تدريب معممي المغة العربية والتربية اإلسالمية عمي استراتيجيات التعمم القائمة عمي  -3

 مدخل الوظيفي  كالتعميم التعاوني وطريقة حل المشكالت وغيرىا .ال
االىتمام باحتياجات الطالب الفعمية في بناء مناىج التربية اإلسالمية واالنطالق منيا في  -4

 اختيار محتوي المنيج .
 االىتمام بالجانب التطبيقي في دراسة األحكام بدال من الناحية النظرية . -5
 حكام لترسيخيا وتعويد التالميذ عمى إتقانيا .بكثرة الممارسة والتكرار لألتمام االى -6

 مكرتحات الدراسة :

 يمكن اقتراح إجراء البحوث والدراسات اآلتية: وتوصياتيافي ضوء نتائج الدراسة 
 برنامج مقترح لتدريس السيرة النبوية في ضوء احتياجات التالميذ ومعالجة مشكالتيم . -0
لمدخل الوظيفي لعالج المشكالت ي مادة التربية اإلسالمية قائم عمى ابرنامج مقترح ف -8

 خالقية لدى التالميذ .األ
استراتيجيات  عمى برنامج تدريبي مقترح لتدريب الطالب المعممين بأقسام المغة العربية  3

 التدريس القائمة عمى المدخل الوظيفي .
تحميل كتب التربية الدينية اإلسالمية بمراحل التعميم العام في ضوء اىتماميا بمشكالت -4

 التالميذ واحتياجاتيم .
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 اجعاملز

 أوال : املزاجع العزبية 

م أداء تالوة طالب الصف الخامس االساسي فى ضوء ي( : تقي2112إبراىيم أحمد الزغبي ) -1
المفرق ، المجمة األردنية في العموم  جويد القرآن الكريم فى تربية قصبةالمستويات المعيارية لت

  197 – 187، ص ص  2113،  2، عدد  9التربوية ، مجمد 
 مكتبة الفالح  –الكويت  –( : التربية االسالمية وطرق تدريسيا 1989إبراىيم الشافعى ) -2
س القرآن الكريم بالمرحمة الثانوية ( ميارات مدرس التربية االسالمية فى تدري1991إبراىيم عطا )  -3

 – 113، نوفمبر ، ص ص  9بالجميورية اليمنية ، دراسات فى المناىج وطرق التدريس ، عدد 
132 

( معجم المصطمحات التربوية المعرفة في 1999أحمد حسين المقاني ، وعمي أحمد الجمل )  -4
 .2المناىج وطرق التدريس ، القاىرة ، عالم الكتب ، ط

، األردن ، عمان ، المطابع  8( : المنير في أحكام التجويد ، ط  2116خالد شكري وآخرون )  أحمد  -5
 المركزية

( : مداخل تعميم المغة العربية ، جامعة ام القرى ، معيد البحوث 2111أحمد عبده عوض ) -6
 العممية ، مركز البحوث التربوية والنفسية ، مكة المكرمة . 

تالميذ الصف  لدى ( : برنامج محوسب في تنمية ميارات التالوة 1921أكرم محمد الرف )  -7
 الحادي عشر ، رسالة ماجستير،الجامعة االسالمية،غزة ، فمسطين.

 ، بيروت ، دار صادر  3ىـ( لسان العرب ، ط1414جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور )-8
( : أثر استخدام القوالب التعميمية المحوسبة في تنمية ميارات تالوه 2119آالء أحمد صالح)  -9

القران الكريم لطالبات الصف األول الثانوي بالمدينو المنورة ، رسالة ماجستير ، كميو التربيو 
 لمبنات ، المدينة المنورة .

( : التعميم االبتدائي ودوره في تنمية 1411الجمعية السعودية لمعموم التربوية والنفسية )  -11 
الميارات األساسية لدى التالميذ ، الكتاب السنوي الثالث ، الرياض ، مكتب التربية لدول الخميج 

 العربي .
( : سنن ابن ماجو ، مطبعة دار 2116الحافظ أبي عبداهلل محمد بن يزيد القزويني بن ماجو) -11 

 1242، ص 3779لثاني ، حديث رقم إحياء الكتب العربية ، الجزء ا
الدار ، (: تعميم المغة العربية بين النظرية والتطبيق ، القاىرة  1996حسن سيد شحاتو )  -12

 المصرية المبنانية.
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ن الكريم في ضوء تقويم أداء طمبة المرحمة الثانوية في تالوة القرا ( 1424خالد البناء )  -13 
رسالة ماجستير غير منشورة،مناىج الدراسات اإلسالمية ، كمية التربية ، جامعة أحكام التجويد ،

 اليمن .،صنعاء
( : معوقات تدريس القران الكريم بالمرحمة الثانوية ، رسالة 1423خالد غنيم اليمزاني )  -14 

ماجستير غير منشورة ، قسم المناىج وطرق التدريس ، كمية التربية ، جامعة الممك سعود ، 
 الرياض . 

( : فاعميو استخدام المصحف الممون كوسيط تعميمي في تعمم أحكام  2116شريف حماد )   -15
التالوه والتجويد لدى الدارسين ببرنامج التربية ،مجمة الجامعة اإلسالمية ، غزة ، سمسمة 

 .531 -515، ص ص  1، عدد  15الدراسات اإلنسانيو ، المجمد 
( : أىم مشكالت تدريس التربية اإلسالمية في المدارس  1419صالح سميمان المقدي )  -16

االبتدائية بمنطقة الرياض التعميمية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، قسم المناىج وطرق 
 التدريس ، كمية التربية ، جامعة الممك سعود ، الرياض .

 ، مكتبة آفاق .طين، غزة،فمس 4كم التجويد ، ط ( : المغني فى ح2114عبد الرحمن الجمل ) -17
( :الموجو الفني لمدرسي المغة العربية ،القاىرة ،دار المعارف ،ط 1991عبد العميم إبراىيم )  -18

14 
( : مدى تمكن طالب الصف األول المتوسط من  1418)  عبد المطيف عبد الكريم الشدوخي -19

ميارات تجويد القران الكريم ، رسالة ماجستير غير منشورة ، قسم المناىج وطرق التدريس ، 
 كمية التربية ، جامعة سعود ، الرياض .

( : تطوير منيج التربية اإلسالمية في الصف األول   2111عبد المطيف عبد اهلل العارف )  -21
ثانوي بالمممكة العربية السعودية في ضوء المنيج المتكامل ،رسالة دكتوراه ، السودان ، ال

 الخرطوم .
( : عمم النفس التربوي ، عمان ، دار الفرقان لمنشر والتوزيع ،  2118عبد المجيد نشواني )  -21

 .4ط
 ، جدة ، مكتبة كنوز المعرفة.  1غاية المريد في عمم التجويد ، ط ( :1999عطية قابل نصر ) -22
 ( : منيج تدريس العموم الشرعية ، الكويت ،دارالشواف .1991عمي أحمد مدكور )  -23

( : مداخل واتجاىات حديثة في تدريس المغة العربية والدراسات  2119فايزة عوض السيد )  -24 
 شمس . اإلسالمية ، القاىرة ، مطبعة عين

( : فعالية برنامج الكساب معمم التربية الدينية  1999فايزه السيد عوض ،محمد لطفي جاد)  -25
اإلسالمية بعض ميارات تجويد القران الكريم في تحصيميم وآدائيم ليا ، مؤتمر تطوير نظم 
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لعربيو مايو ،  جامعة الدول ا 27 -26إعداد المعمم العربي وتدريبو مع مطمع األلفية الثالثة 
 . بالقاىره كمية التربية جامعة حموان

( : التربية الدينية اإلسالمية بين األصالة والمعاصرة ، القاىرة 1999فتحي يونس وآخران )  -26
 ، عالم الكتب .

( : التربية الدينية اإلسالمية بين  2115فتحي يونس، ومحمود عبده ، ومصطفى طنطاوي ) -27
 وىبة ، القاىرة .االصالة والمعاصرة ، مكتبة 

( : أثر برنامج تعميمي قائم عمى المدخل الوظيفي في 2112فراس السميتي وفؤاد مقدادي )  -28
تحسين ميارات القراءة الناقدة لدى طالب الصف التاسع األساسي في األردن ، مجمة جامعة 

 .2116-1981( 9)26النجاح لألبحاث ) العموم اإلنسانية ( 
التربية االسالمية فى الصفوف  ريسي لمعممي( تقويم األداء التد2111مدي : )فريد بن عمي الغا -29

التالتة األولى من المرحمة االبتدائية فى ضوء ميارات الوعي الصوتي المرتبطة بتالوة القرآن 
  193 – 145، ص ص 119الكريم ، مجمة القراءة والمعرفة ، مصر، العدد 

( : آراء موجيي التربية االسالمية في  2111حيالن ) فيد سماوي ، وجوىرة عبداهلل الم  -31
تدريس مادة التربية اإلسالمية لممرحمة االبتدائية بدولة الكويت ، مجمة القراءة والمعرفة ، الجمعية 

 113المصرية لمقراءة والمعرفة ، العدد 
 تدريس القرآن الكريم، عمان )االردن( دار المسيرة . ( ميارت2117ماجد زكي الجالد ) -31
( : فاعمية استراتيجية مقترحة قائمة عمى الترميز الموني واستخدام 2111محمد السيد الزيني)  -32

اإلعدادية ، مجمة معيد الدراسات  لدى تالميذ المرحمة القمم االلكتروني في تنميو ميارات التالوة
 . 167 -127ص ص  1،ج 4،عدد  19، مجمد التربوية ، جامعة القاىرة 

( فاعمية برنامج السويس ماكس في إكساب طالب الصف السادس 2115 )محمد الشمري -33
االبتدائي أحكام تالوة القران الكريم وتجويده بمدينة حائل ، رسالة ماجستير ،كمية التربية ، 

 جامعو اليرموك ، األردن .
، تحقيق مكتب تحقيق التراث ، بيروت ،  4القاموس المحيط ، ط( : 1994محمد الفيروزآبادي ) -34 

 .مؤسسة الرسالة 
( : صحيح البخاري ، دار اليقين لمنشر والتوزيع ،  2118محمد بن إسماعيل البخاري )  -35

 . 1مصر ، ط
، تحقيق غانم قدوري  4عمم التجويد ، ط ( : التمييد فى1997محمد بن محمد ابن الجزرى ) -36

 الحمد، بيروت ، مؤسسة الرسالة .
 دار المناىج .،عمان )األردن( 3(:الوسيط فى أحكام التجويد، ط2116محمد خالد منصور ) -37
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محمد رجب قاسم ، محمد رجب فضل اهلل ، محمد عبيد الطنحاني ، محمد محمود موسى )  -38
لعربية بالمدارس اإلعدادية والثانوية ، األمارات العربية المتحدة ، ( : طرق تدريس المغة ا 2114

 مركز تطوير المناىج والتدريس .
 ( : البرىان فى تجويد القرآن ، مكتبة الجامعة االزىرية ، مصر. 2117محمد صادق قمحاوى )  -39
مشق ، جالش ( : تعميم المغة العربية بين الواقع والطموح ، د1988محمود أحمد السيد )  -41

 لمدراسات والترجمة والنشر .
( : فاعمية التعمم التعاوني فى تنمية ميارات تالوة القرآن الكريم وفيمو 2111محمود عبده فرج ) -41

 . 12لدى تالميذ المرحمة االبتدائية األزىرية ، مجمة القراءة والمعرفة ، ع 
( : أثر توظيف نظام إدارة التعميم 2118محمود عمي عثمان ومنير أحمد حسين الزبيدي ) -42

black board  في تنمية ميارات التالوة والتجويد لدى طمبة الدراسات اإلسالمية بجامعة الممك
 .223 -219، ص ص  44فيصل ، مجمة جامعة القدس ، عدد 

يجية مقترحة قائمة عمى مدخل الوعى لتنمية ميارات ( : استرات2118مدكور عبد الحكم عمي ) -43
االزىري ، رسالة ماجيستير ، كمية الدراسات  يم لتالميذ الصف الثالث االبتدائيتالوة القرآن الكر 

 العميا لمتربية ، جامعة القاىرة .
حسن  (:المدخل الوظيفي الفصل الثاني عشر،من2115مروان أحمد محمد السمان)  -44

( ، 248 -237شحاتة)محرر (: استراتيجيات حديثة في تعميم المغة العربية وتعمميا ) ص 
 القاىرة ، الدار المصرية المبنانية .

 ، ة فى طرائق تدريس التربية االسالمية( : االتجاىات الحديث2113موسى )  مصطفى إسماعيل -45
 ، العين ، دار الكتاب الجامعي . 1ط

( : أثر تدريس ميارات التجويد فى تالوة القرآن الكريم لطالب الصف 1991)مصطفى رسالن  -46
 – 87، إبريل ، ص ص  8، السنة 17السادس من التعميم االساسى ، التربية المعاصرة ، العدد 

99 . 
( : طرق تدريس التربية الدينية اإلسالمية ، مكتبة 1992مصطفى رسالن وعبد الجميل حماد )  -47

 وطنية ، السعودية .الممك فيد ال
( : فاعميو نموذج تدريبي مقترح قائم عمى التقويم البديل في 2112ياسر عبداهلل الطويرقي )  -48

تنميو ميارات التالوة لدي طالب مدارس تحفيظ القران الكريم بالمرحمو المتوسطة ،رسالو 
 ماجستير ، كمية التربية ، جامعة الطائف ، المممكة العربية السعودية .

يحي بن شرف النووي ) د.ت ( : رياض الصالحين من كالم سيد المرسمين ، القاىرة ، دار  -49
 التراث العربي .
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يوسف قطامي ، نايفة قطامي ، رغدة شريم ، عايش غرايبة ، رفقة الزغبي ، جييان مطر ،  -51
 . ( : عمم النفس التربوي النظرية والتطبيق ، عمان ، دار األمل 2111حيدر ظاظا ) 

 ثاىيًا : املزاجع األجيبية 
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