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 إٌداء
 ىبي الرحهة وىور العالهين .. إلىغ الرسالة وأدى األهاىة .. وىصح األهة .. هن بم   إلى

 سيدىا هحهد صمى اهلل عميً وسمم
 
روح أهي الطاٌرة في عميين التي بسط اهلل سبحاىً  الروح التي لم تفارقىي لحظة واحدة  لىإ 

 قدهيٍا. وقال فيٍا رسول اهلل صمى اهلل عميً وسمم أىٍا أحق الىاس الجىة تحت وتعالى
سحر الحور الخترت لي  بصحابتي. وصدق الشاعر حيىها قال لو خيروىي بين أم وجىة تفيض

 أها .......
 

هن أحهل  إلىهن عمهىي العطاء بدون اىتظار ..  إلىهن كممً اهلل بالٍيبة والوقار ..  إلى
أسهً بكل افتخار .. أرجو هن اهلل أن يهد في عهرك لترى ثهارًا قد حان قطافٍا بعد طول 

لىأٌتدي بٍا اليوم وفي الغد و  هاً اىتظار وستبقى كمهاتك ىجو  األبد والدي العزيز وزوجتً  ا 
 . العزيزة

 
هن سار هعي ىحو الحمم..  إلى، الدكتور رعد بحر رفيق  دربي) زوجي العزيز( إلىبكل الحب.. 
 خطوة بخطوة 

 .جزاك اهلل خيراً ، وسىبقى هعًا.. بإذن اهلل، بذرىاي هعًا.. وحصدىاي هعاً 
 

 .هن اجتهعت فيٍا كل هعاىي الحياة الحموة قرة عيىي تاال إلى
 .أٌل زوجي األعزاء إلى

 

 .خواتيأرياحين حياتي إخوتي و  إلىب الطاٌرة الرقيقة والىفوس البريئة القمو  إلى
هن زرعوا التفاؤل في دربىا وقدهوا لىا الهساعدات والتسٍيالت واألفكار والهعموهات، ربها  إلى
م بذلك فمٍم هىا كل الشكر، وأخص هىٍم د أن دون  هحسن عدس. يشعروا بدوٌر
هن بوجودٌا أكتسب قوة  إلى شهعة تىير ظمهة حياتي .. إلىهن بٍا أكبر وعميٍا أعتهد ..  إلى

 .كرام هىصورإإلى هن عرفت هعٍا هعىى الحياة  وهحبة ال حدود لٍا ..
.صديقاتي هن عرفت كيف أجدٌم وعمهوىي أن ال أضيعٍم إلى
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 شكر وتقدير
 

تطيب المحظات إال بذكرك ..  بطاعتك .. وال إلىيطيب الىٍار  يطيب الميل إال بشكرك وال إلٍي ال

 .كجالل جل   وال تطيب اآلخرة إال بعفوك .. وال تطيب الجىة إال برؤيتك

الدكتور زياد قباجة الهشرف عمى ٌذي الرسالة وعمى  إلىأتقدم بجزيل الشكر والتقدير  

 راجياً  وهوضوعيتٍا الدراسة ٌذي توجيٍاتً وارشاداتً التي كان لٍها جل األثر في دقة ىتائج

 .جزاي اهلل عىي خير الجزاءقبول شكري واهتىاىي 

 األساتذة األفاضل أعضاء لجىة الهىاقشة. إلىكها أتقدم بجزيل الشكر 

 هدرسة دار األيتام العربية اإلىجيمية إلىأتقدم بالشكر و 

 اىجاز ٌذا العهل الهتواضع. عمىكل هن قدم لي الهساعدة وأعاىىي  إلىو 
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 الهمخص

 احكاـ لهٍارات االكلِ الجاهعٓة السىة طمبة اهتالؾ هدلة الِ التعرؼ الِ الدراس يٌدفت ٌذ
د طمبة ، كقد تككف هجتهع الدراسة هف جهٓع االكادٓهْ بتحصٓمٍـ كعالقتٍا الكٓرـ القراف تجٓك

حسب اإلحصائٓة الرسهٓة ـ ، كالبالغ عددٌـ 2014\2013 األكؿلمفصؿ الدراسْ جاهعة القدس 
، تـ  ( طالبان كطالبة235)فْ حٓف تككىت عٓىة الدراسة هف  ،كطالبة ( طالبان 1888لمجاهعة )

ـ بالطٓرقة الطبقٓة العشكائٓة. كلتحقٓؽ  لقٓاس  اختبارٌداؼ الدراسة قاهت الباحثة ببىاء أاختٓاٌر
د احكاـ لهٍارات االكلِ الجاهعٓة السىة طمبة اهتالؾ هدل ، كقد تـ تطبٓقً  الكٓرـ القراف تجٓك

 . كثباتً بالطرؽ الهىاسبة ًالدراسة بعد التحقؽ هف صدق عمِ افراد عٓىة

كقد استخدهت الباحثة التحمٓالت اإلحصائٓة التالٓة: الهتكسطات الحسابٓة كاالىحرافات الهعٓآرة 
 one Way“ كتحمٓؿ التبآف األحادم "independent t-test“ كاختبار "ت" لمعٓىات الهستقمة

ANOVA"   . 

د القرآفهدل اهتالؾ طمبة السىة الجاهعٓة  فأظٍرت ىتائج الدراسة أ  االكلِ لهٍارات احكاـ تجٓك
كجكد فركؽ فْ اهتالؾ طمبة السىة الجاهعٓة االكلِ كاىت هتكسطة، كها أظٍرت الىتائج الكٓرـ 

د القرآف الك  اهتالؾ فْ فركؽ كجكدذككر، ك ٓرـ تعزل الِ الجىس، لصالح اللهٍارات احكاـ تجٓك
د احكاـ لهٍارات االكلِ ةالجاهعٓ السىة طمبة  الكمٓات لصالح الكمٓة، الِ تعزل الكٓرـ القرآف تجٓك

د هدل فْ دـ كجكد فركؽ ، كعالعمهٓة اهتالؾ طمبة السىة الجاهعٓة االكلِ لهٍارات احكاـ تجٓك
 ارتباطٓة دالة احصائٓا كجكد عالقةكها بٓىت الدراسة . الكٓرـ تعزل الِ هستكل التحصٓؿ القرآف
د اهتال بٓف الكٓرـ كتحصٓمٍـ  القرآفؾ طمبة السىة الجاهعٓة االكلِ لهٍارات احكاـ تجٓك

د القراف الكٓرـ فْ االعتبار هف خالؿ الساقات  .االكادٓهْ كبذلؾ كجب اخذ هٍارات تجٓك
 الجاهعٓة.

ربٓة االسالهٓة بقكاعد ج التاٍهى اثراء ٌهٍاأكفْ ضكء الىتائج خرجت الباحثة بعدد هف التكصٓات 
د. ـ كاحكا هٍا ك هٍارات التالكة كالتجٓك عادة الىظر فْ هىاٌج التربٓة اإلسالهٓة الحالٓة كتقٓك ا 

د كبخاصة هٍارات التالكة كآضا تضهٓىٍا فْ الهساقات  الهقررة فٍٓا فْ الهرحمة الثاىكٓة كالتجٓك
 .، هف حٓث هىاسبتٍا لحاجات الهتعمهٓفالجاهعٓة
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The level of possessing Holy Quran 

recitation skills among first year students at Al-Quds University and 

its relation to their academic achievement 

Prepared by: Saeda Adi 

Supervisor: Dr. Ziad Qubaja 

Abstract 

This study aimed at investigating the level of possessing Holy Quran 

recitation skills among first year students at Al-Quds University and its 

relation to their academic achievement. 

The population 0f study consisted of all the first year University student 

in the academic year(2013/2014), the total number was (1808) male and 

female students, and the sample of was selected stratified randomly and 

consists of(235)  male and female students. To achieve the objectives of 

the study, the researcher developed an achievement test for the skills of 

Holy Quran recitation. Validity and reliability for the test was established. 

To achieve the purpose of the study; means, standard deviations, 

independent T- test and one way ANOVA were used.  

The results of the study are as the following: The level of possessing 

Holy Quran recitation skills for the first year students at Al-Quds 

University was moderate. There were significant differences at the 

significant level (α ≤ 0.05) between the Holy Quran recitation skills 

means of the first year students at Al-Quds University due to gender in 

favor of males, There were significant differences at the significant level 

(α ≤ 0.05) between the Holy Quran recitation skills means of the first year 

students at Al-Quds University due to the kind of college (scientific, art) 

in favor of scientific colleges. There were no significant differences at the 

significant level (α ≤ 0.05 ) between the Holy Quran recitation skills 

means of the first year students at Al-Quds University due to the level of 

achievement (high, moderate, low). the results also revealed that there 

were positive relationship between the Holy Quran recitation skills of the 

first year students at Al-Quds University scores and their academic 

achievement, thus Holy Quran recitation skills should taken into 

account through the University discourses. 

 

In light of the results of study, enrich the Islamic education curriculum of 

the rules for Holy Quran recitation skills, re -consideration of the current 

platform of Islamic education curricula and straightened recitation skills 

in parallel between the fields especially at the secondary level, and 
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incorporate Holy Quran recitation skills in the university courses, in 

terms of relevance to the needs of learners were recommended. 
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 األولالفصل 

 هشكمة الدراسة وخمفيتٍا

___________________________________________________ 

 الهقدهة: 0.0 

 

 ،لمىَر َاعٓاً اإلسالن جاء حٓث ،َتىَعت التربَٓة الهؤسسات اإلسالهْ التارٓخ عبر تعددت

 ؿأفض العاًلن َاعتبر ،العمن بسالح التزَد عمِ شجع َقد ،طرٓقٍا لمهعرفة هىٓراً ،لمعمن داًػهؤٓ

 بعضٍا ؿكهت الهؤسسات ٌَذي ،لمجىة طرٓق سمَك بهثابة العمن طرٓق سمَك َعٌد ،دػالعاب هو

ا أداء فْ كتتكافؿ ،بعضاً  (.2005)الهحمبْ،  الهىشَد لمٍدف َفقاً دكٌر

 

 اهللا صمَات ؿَالرس األىبٓاء هٍهة فٍْ ،رفٓعة َدرجة عظٓهة هكاىة اإلسالن فْ لمتعمٓنك

 ،َرػالعص رػه عمِ َاحتران بإكبار الهٍىة ٌذي إلِ ٓىظر أو ٓجب لذلك أجهعٓو عمٍٓن َسالهً

 ؿتتعاه التْ الهٍىة أىٍا َخاصة ،التعمٓن هو تخمَ العصَر هر عمِ بشرٓة حضارة تَجد َال
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 زيػهٓ ةػخصٓص أعظن ٌَْ العمن خاصٓة فًٓ َتىهْ ،فًٓ ها أشرف ٌَ الذّ اإلىساو ؿعق هع

 .(2004)العطار،  بٍا اهللا

 

عػدادي لتهثٓػؿ قػٓـ أهتػً، تربٓة اإلىلعؿ   ػا ك ك سػاف كا  ، األهػـٌػدؼ تىشػدي لرفعتٍػا  السػعْحهػؿ أفكاٌر

، ةجهػػ كسػػائؿ شػػتِ كطرقػػان  األهػػـسػػمكت كفػػْ سػػبٓؿ ذلػػؾ  ،إلٓػػًلتحقٓقػػً كالكصػػكؿ  سػػعِ حثٓثػػان كت

كفػؽ  اإلىسػاففٍػْ تسػعِ عمػِ الػدكاـ لبىػاء  فْ هعزؿ عف ٌذا التصكر، لٓست اإلسالهٓةكالتربٓة 

الصػالح  اإلىسافبىاء  ىاشدة الهتٓىٓف: الكتاب كالسىة،  أساسًٓ القائـ عمِ اإلسالهْ الفكر تصكر

عمػػِ  الشػػٍادة هبػػدأهػػف  اىطالقػػان  بأسػػريبػػؿ كالعػػالـ ، كأهتػػًذم تٍػػتـ بهصػػالحً كهصػػالح هجتهعػػً الػػ

هػػػف  ةصػػالح شػػاهؿ بكػػؿ هػػا تحهمػػً الكمهػػ ،اإلسػػالهٓةالتربٓػػة  إلٓػػً الىػػاس كالصػػالح الػػذم تسػػعِ

 حقكؽ هجتهعً عمًٓ هؤدٓان لحدكد اهللا التْ رسهٍا لً،  عالهان  بربً، هؤهىان  إىساىافٍْ تىشد  هعىِ، 

كالتربٓػة الصالح غآتً  التربٓػة الصػالحة  فاإلىساف، أهتًبقضآاي كقضآا  هبصران ، فْ دٓىً هتفقٍان 

ػػْ ال، هبتغػػاي اإلسػػالهٓة ػػْ كالتقػػدـ االجتهػػاعْ تهكػػف اإلىسػػاف هػػف الىضػػكج العمهػػْ  تػػٌْك التػػْ  ٌك

 (.1988 ْ،)القرش شخصٓتًتعهؿ عمِ تىهٓة كعًٓ كبىاء 

 

 اهللا ِػإل لمتقربَ لمعبادة بٓتاً الهسمهَو اتخذي حٓث ،بالهسجد ةكبٓر  صمة اإلسالهٓة لمتربٓةك

 دػقَاع فًٓ تدرس ،اإلسالهٓة َالثقافة ،الدٓىٓة َلمتربٓة لمتكجًَٓ لمتعمٓن َهعٍداً ،َتعالِ بحاىًػس

 فكاو ،اإلسالن باىتشار اإلسالهٓة البالد فْ الهساجد ٌذي اىتشرت حٓث ،الدٓو َأحكان ،النػاإلس

 تأسٓاً هدٓىة أَ لقرٓة ٓخططَو أَ ،بمداً ٓفتحَو حٓىها الهسمهٓو ؿابب ٓخطر ها ؿأَ الهسجد

 (.2002عمًٓ كسمـ )القاضْ،  اهللا مِػص اهللا ؿَػبرس



 

 

 

 

 

 

3 

ا الشػػػػاهؿ تعتبػػػػر بىػػػاء الشخ اإلسػػػػالهٓة كالتربٓػػػة                    ،هػػػػف أٌػػػػـ أٌػػػػدافٍا اإلسػػػػالهٓةصػػػػٓة فػػػػْ تصػػػػكٌر

      حػػػد أجزائػػػًغفػػػؿ أأ ف، إهترابطػػػان  كاحػػػدان  ان كذلػػػؾ عبػػػر بىػػػاء الػػػركح كالجسػػػد كالعقػػػؿ ألىٍػػػا تهثػػػؿ كٓاىػػػ

أك  ،حػػػد جكاىػػػب ٌػػػذا الكٓػػػاف فػػػْ لحظػػػة كتتػػػكارل فػػػْ بقٓػػػة الجكاىػػػبٓغمػػػب أ دكقػػػ ،بػػػً خػػػرتػػػأثر أ

                       اإلسػػػػػػالـ شػػػػػػأف اإلىسػػػػػػاف كالفػػػػػػرد  أعمػػػػػػِكهػػػػػػف ٌىػػػػػػا  ،ال تىفصػػػػػػؿ إال إذا هاتػػػػػػت الكىٍػػػػػػ ،تىحصػػػػػػر

ػا كراهػة أصػكأكػد كراه، كاعتبري خمٓفة فْ أرضً كسػخر لػً هػا فػْ السػهكات كهػا فػْ  ةٓمتػً كاعتبٌر

لذلؾ كاف البد هف بىاء الشخصٓة ، كرزقً هف الطٓبات كفضمً عمِ غٓري هف الهخمكقات ،األرض

 .(1998،العٓززم) كىظاـ حٓاة ةكفؽ ىهكذج هتهٓز ىابع هف تهٓز اإلسالـ عقٓد اإلسالهٓة

 

ػػػػة أهػػػػر أساسػػػػْ  ٓةاإلسػػػػالهإف العىآػػػػة بإعػػػػداد هىػػػػاٌج التربٓػػػػة  عمػػػػِ الهسػػػػتكٓات القكهٓػػػػة كالقطٓر

الىقػػػْ كطغٓػػػاف  عػػػف السػػػمكؾ الػػػدٓىْ كبػػػذلؾ البعػػػد فمسػػػفات اإللحادٓػػػة،مػػػح لهكاجٍػػػة الكضػػػركرم كهي 

 الػػىشءالحٓػػاة الركحٓػػة فػػْ كثٓػػر هػػف األقطػػار كتػػدٌكر القػػٓـ الدٓىٓػػة لػػدل  ىحسػػارالحٓػاة الهادٓػػة، كا

كظٍػػػكر  ،ة لػػػدل الشػػػبابالهفػػػآٌـ الدٓىٓػػػة الخاطئػػػ هسػػػتكٓاتٍـ التعمٓهٓػػػة،  كاىتشػػػار خػػػتالؼعمػػػِ ا

ا، األهػر الػذم ٓجعػؿ هػف  ،هتطرفػةحركات دٓىٓػة  كتراخػْ الهؤسسػات االجتهاعٓػة فػْ القٓػاـ بػدكٌر

الكحٓػػدة التػػْ ٓقػػع عمٍٓػػا العػػبء األكبػػر فػػْ تعمػػٓـ الػػدٓف )شػػحاتة،  ةالهدرسػػة الهؤسسػػة االجتهاعٓػػ

1994.) 

 

ػػدة بػػٓف سػػائر أىػػكاع التربٓػػة، سػػهات ههٓػػزة ل اإلسػػالهٓةلمتربٓػػة   إف ٍػػا تجعمٍػػا بهجهكعٍػػا تقػػؼ فٓر

، كبعضػػٍا أخػػر اإلسػػالهٓةهىٍػػا كالحدٓثػػة، كبعػػض ٌػػذي السػػهات ٓتعمػػؽ بفمسػػفة التربٓػػة  ةالتقمٓدٓػػ
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كطرائقٍػا  اإلسػالهٓة، كالهجهكعػة الثالثػة تتعمػؽ بػإجراءات التربٓػة اإلسػالهٓةٓتعمؽ بهسػتكل التربٓػة 

 (. 1996)هكركـ، 

 

 كاف ذاػل ،بىاؤي عمٍٓا قان التْ العرٓضة َقاعدتً ،َدستَري اإلسالن أساس الكٓرـ رآوالق ٓعدك

 َهداَهة َتدبري َتعمٓهً ،َهدارستً َتالَتً بحفظً العىآة بً الهؤهىٓو إٓهاو تهان هو

 (.1999)ٓكىس،  بً َاألخذ فًٓ َالىظر ،ًػإلٓ َعػالرج

 

 ؿاألَ الهصدر ٌََ ،خمفً َالهو ٓدًٓ ٓوب هو ؿالباط ٓأتًٓ ال الذّ اهللا كتاب الكرٓن رآوػالقك

 الكالن َفصٓح ؿ،القَ بمٓغ عمِ األلسىة تطَٓع تدرٓسً هو َالٍدف ،اإلسالن زةػَهعج رٓعػلمتش

 .(2007)حهاد،  َالٍدآة بالتفكٓر َالسهَ

 

 القراءة ؿجع إلِ كثر العمهاءأ ذٌب حٓث ،القرآىٓة العمَن أٌن هو تجَٓدػَال تالَةػال نػَعم

 القرآو َتالَة ،األخرُ العبادات َبٓو بٓىً قاَثٓ اارتباط ٌىاك ألو ،شرعٓا َاجبا بالتجَٓد

 قَاعد لً ؿالترتٓ أو َهع ،ٓرتمً أو القرآو قرأ هسمن كؿ عمِ حق لذا ،الحسىات تزٓد ديػَتجَٓ

 ٓكتسب ال ذلك أو إال ،بعدٌا َها قبمٍا ها َصمة َصفاتٍا الحرَف هخارج عمِ تعتهد ددةػهح

، )حهاد التالَة ٓجٓدَو ههو كالهحاكاة الههارسة عمِ ٓعتهد ؿب ،عدلمقَا الهعرفة بهجرد

2007). 
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 ٌذي ؿتشك ككذلؾ ،َالفرعٓة األساسٓة هٍاراتٍا لٍا َالهعرفة العمن فىَو هو فو التالَة أو َبها

 التالَة َهٍارات ،العربٓة َالمغة الكٓرـ القرآو تالَة هادة بٓو الهشترك القاسن الهٍارات

 ٓحتاج التْ األساسٓة الهٍارات الهتعمن لدُ تىهْ ؿب فحسب ذلك لٓس ،تىَعةَه كثٓرة َالتجَٓد

 ذكاءات لدًٓ تىهْ كها ،أخرٓو َبٓو بٓىً ؿَالتَاص ؿالتفاع لتحقٓق المغة استخدان عىد إلٍٓا

: ؿهث الهتىَعة التفكٓر هٍارات لدًٓ َتىهْ ،شخصٓتً جَاىب هو هتعددة َجَاىب هتىَعة

 التربَٓة الغآة الهٍارات ٌذي تحقق َحتِ ،َغٓرٌا ؿ،َالتحمٓ ،ىةَالهقار ،التصىٓف هٍارات

 الهتعمن ٓدرس بحٓث ،هىاسبة بطرٓقة الدراسٓة الصفَف عمِ تتَزع أو هو البد هىٍا الهرجَة

 الهرحمة ىٍآة إلِ  األساسْ التعمٓن هرحمة هو الهتتابعة الدراسٓة ؿالهراح فْ الهٍارات ٌذي

 الغآة حٓث َهو ،جٍة هو َالسٍَلة الصعَبة حٓث هو تفاَتت الهٍارات ٌذي ألو ،الثاىَٓة

 ؿاألَ الصف ففْ .ثاىٓة جٍة هو ،الهتعمن لدُ تحقٓقٍا الهىٍاج هصههك ٓسعِ التْ التربَٓة

 الحرَف ىطق إتقاو عمِ الهتعمن تساعد التْ الهٍارات عمِ الهستَُ ٌذا ٓقتصر األساسْ

 تتشابً التْ َالحرَف األصَات هو اغٓرٌ عو َتهٓٓزٌا ،دقٓق ؿبشك العربٓة َاألصَات

 لتساعد الالحقة الصفَف فْ الهٍارات ٌذي تتدرج ثن ،الصفة أَ الهخرج حٓث هو هعٍا

 لٓكتسب أخرُ الحقة هرحمة تأتْ ثن ،الهسهَعة أَ الهىطَقة الكمهة هعىِ تعرف عمِ الهتعمن

 عمِ الهستهع ٓساعد وأ خاللٍا هو ٓستطٓع التْ ،الهعبرةالقراءة  هف تهكىً التْ الهٍارات فٍٓا

 استىباط: ىحك َأقَُ أرقِ هٍارات فٍٓا فٓكتسب أخرل هرحمة إلِ ٓىتقؿ ثـ ،ٓسهع ها ؿَتعق فٍن

 ،االستهاع أَ القراءة ؿخال هو ،َأفكار دالالت هو التعابٓر َتمك الهفردات ٌذي تتضهىً ها

كذا  فىَو أٌن وه فو إتقاو هو َتهكىً تساعدي التْ َالتجَٓد التالَة هٍارات ٓتقو حتِ ٌك
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)السهٍر ككىعاف،  هتكاهال َاعًٓا بىاءن  شخصٓتً بىاء َبالتالْ ،َالخبرات الهعرفة ؿتحصٓ

2011.)   

 

 ،َالتفكر دبرػَالت رػالىظ إلِ تدعَ التْ أٓات كثرة ؿ،َج عز اهللا كتاب فْ الىظر ٓمفت َهها

 َصف الذّ الهشاركٓف بخالف ،َتدبر َعْ تالَة تكَو أو ٓىبغْ القرآو تالَة أو ٓعىْ ٌَذا

)حىآشة،  َالتدبر الفٍن عو ؿهعط َسهع ؿغاف ىظر بأىً َسهعٍن ىظرٌن ؿَج عز اهللا

      .٨٩١األعراف:  چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ٹ ٹ چ    (.2009

       

 ببعض ِػٓتحم أو رآوػالق ارئػلق البد لذلك الكرٓن القرآو ؿفض عمِ ؿتدل كثٓرة أحادٓث ٌىاك

 :الِػتع لقَلً. صَتً َٓحسوقراءتً  ٓزٓو َأو ،هرتال قرآوالراءة ق :أٌهٍا َهو أداب

 اٌتن التْ الهٍهة العمَن هو َالتجَٓد التالَة عمن كها أف   ٤المزمل:  چٿ  ٿ    ٿ  ٿ  چ  

 كتبٍـ هو العدٓد فْ اإلسالن عمهاء بٓو َقد ،َتجَٓدا َتىقٓحًا تألٓفان  اإلسالن عمهاء هو كثٓر بٍا

 ،اإلسالن فْ التعمٓن عمًٓ ٓقَن الذّ الهتٓو َاألساس ؿألَا كفالر ٓعد الكرٓن القرآو تعمن أو

 أخذ الدٓو شعائر هو شعٓرة لمقرآو الَلداو تعمن أو اعمن :" سٓاقػال ذاػٌ فْ خمدَو ابو ؿٓقَ

 اإلٓهاو رسَخ هو القمَب إلِ فًٓ ٓسبق لها ،أهصارٌن عػجهٓ فْ عمًٓ َدرجَا ،الهمة ؿأٌ بٍا

 ٓبىِ الذّ التعمٓن ؿأص الكرٓن القرآو َصار ،الحدٓث توػه ضػَبع القرآو آٓات هو َعقائدي

 لها ؿأص ٌََ رسَخًا أشد الصغر فْ التعمٓن أو ذلك ْػف َالسبب ،همكات هو ؿٓحص ها عمًٓ

 (.1999)عبد اهللا،  تعمن هو بعدي
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 الىظرٓة اػأحكاهٍ تٓعابػاس ِػإل افةػباإلض تتطمب التْ ،المفظٓة الهٍارات هو هٍارة فالتالَة

 الهقٓاس َػٌ ارّػالهٍ بػالجاى كككف ،التالَة فْ ؿالهتهث الهٍارّ التطبٓقْ بعدٌا َ ،ىاإتقا

 المفظٓة اراتػالهٍ إوػف ،ىظرٓة أحكان هو تعمهً تن ها تطبٓق عمِ الطمبة قدرة لهدُ الحقٓقْ

 تدرٓس قػطرائ فػتَظٓ ستدعِػٓ الذّ األهر ،كبٓٓرف َجٍد َزهو دقٓق تدرٓب إلِ تحتاج

 ،َالسهاع ،دٓوػالهجٓ ارئٓوػالق دػَتقمٓ ،دػالتردٓ: ؿهث المفظٓة الهٍارات تىهٓة عمِ تركز هالئهة

 .(1994)عطا اهللا،  عىً بدٓال أَ الهعمن هو سكاء الىهَذجٓة َالتالَة

 

ػة خاصػة حػكؿ ال آدكلكجٓألكؿ هىٍاج  أفهف ٌىا ٓتضح   ، تحقٓقٍػا إلػِالتػْ ٓسػعِ  هٍػاراتكرٓؤ

عهؿ عمِ  ػذا هػا تٍػدؼ  ،أجؿ العهؿ عمِ اهتالؾ الطمبة لٍذي الهٍاراتتضهٓىٍا لمهىٍاج هف ٓك ٌك

ػد  أحكػاـلهٍػارات  ِاألكلهدل اهتالؾ طمبة السىة الجاهعٓة ٌذي الدراسة التْ تدكر حكؿ  إلًٓ تجٓك

ف الحاجة همحة إللقاء الضكء عمِ تمؾ الجكاىب هف الهىٍاج الفمسػطٓىْ، حٓػث إإذ القرآف الكٓرـ، 

 ة.ثالتْ تىاكلت ٌذا الهكضكع تكاد تككف قمٓمة عمِ حد عمـ الباح الفمسطٓىٓة أف الدراسات

 

  هشكمة الدراسة : 3.0

 

لسىكات  فْ فمسطٓف اإلسالهٓةهىٍاج التربٓة تدٓرس برزت هشكمة الدراسة هف خبرة الباحثة فْ 

د القرآف الحظت أحكاـاألدب التربكم ذك العالقة بهف خالؿ هراجعة ك  عدة تكٓزع هٍارات  أف تجٓك

الشخصٓة لمقائهٓف  ، كالتقدٓراتالهىاٌج لهؤلفْٓد ٓتـ هف خالؿ الخبرات الذاتٓة لتالكة كالتجك ا

 اإلسالهٓةهصادر هىاٌج التربٓة  إلِعمِ عهمٓة إعداد الهىاٌج كالكتب الهدرسٓة، كعىد الرجكع 
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السمطة فْ هدٓٓرات كزارة التربٓة فْ  اإلسالهٓة كتقآرر الهكجٍٓف االختصاصٓٓف لهادة التربٓة

د ٓالحظ غٓاب، الكطىٓة الفمسطٓىٓة ذا ٓشٓر  تكٓزع هٍارات التالكة كالتجٓك كجكد خطة  عدـ إلٌِك

د عمِ  آراء الهختصٓف فْ ٌذا الهجاؿ ٓتـ هف خاللٍا تكٓزع هٍارات إلِتستىد  التالكة كالتجٓك

د الال الهراحؿ الدراسٓة، كها ٓالحظ عدـ كجكد قائهة تحدد هٍارات  زهة كالضركٓرةالتالكة كالتجٓك

قد هركا هف  ِاألكلكبها أف طمبة السىة  الهقررة، لمهتعمهٓف فْ كؿ هرحمة هف الهراحؿ الدراسٓة

دحؿ دراسٓة فْ ااهر خالؿ   كالعمٓا فْ الهرحمة األساسٓة الدىٓا لهدرسة كقد درسكا هٍارات التجٓك

طمبة السىة  اهتالؾ هدللمبحث فْ ٌذي الدراسة  أف تجرمكالهرحمة الثاىكٓة ارتأت الباحثة 

 أحكاـالتجكٓد تعطْ دلٓالن عمِ ىجاح أك فشؿ تكٓزع هٍارات  أحكاـلهٍارات  ِاألكلالجاهعٓة 

د فْ هىٍاج  الهراحؿ الدراسٓة الهختمفة ، كجاءت ٌذي الدراسة لإلجابة عف السؤاؿ الرئٓس التجٓك

د القرآف الكٓرـ كعالقتٍا أتْ: ها هدل اهتالؾ طمبة السىة الجاهعٓة األكلِ لهٍارات أحكاـ تج ٓك

 بتحصٓمٍـ األكادٓهْ؟

 

 أٌداف الدراسة وأسئمتٍا: 2.0

 

 أحكػػاـلهٍػػارات  ِاألكلػػهػػدل اهػػتالؾ طمبػػة السػػىة الجاهعٓػػة عمػػِ  التعػػرؼ إلػػٌِػػذي الدراسػػة  تٌػػدف

ػػد  كعالقتػػً  (األكػػادٓهْالتحصػػٓؿ ك  ،الكمٓػػةك  ،)الجػػىس لػػبعض الهتغٓػػرات،  تبعػػان  الكػػٓرـ القػػرآفتجٓك

                         ة لإلجابة عف األسئمة أتٓة:، كبصكرة هحددة تٍدؼ ٌذي الدراساألكادٓهْـ بتحصٓمٍ

ػػد  أحكػػاـلهٍػػارات  ِاألكلػػهػػا هػػدل اهػػتالؾ طمبػػة السػػىة الجاهعٓػػة السػػؤاؿ األكؿ:   القػػرآفتجٓك

 ؟الكٓرـ
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ػػد  أحكػػػاـلهٍػػارات  ِاألكلػػاهػػتالؾ طمبػػػة السػػىة الجاهعٓػػػة  ٌػػػؿ ٓختمػػؼالسػػؤاؿ الثػػاىْ:   القػػػرآفتجٓك

 األكػػػػادٓهْدبٓػػػة( كهسػػػػتكل التحصػػػٓؿ أ ،كالكمٓػػػة )عمهٓػػػػة ،الكػػػٓرـ بػػػػاختالؼ )الجىس)ذكػػػر، اىثػػػػِ(

 هىخفض(هتكسط، )هرتفع، 

بػػػٓف  (α≤0.05) عىػػػد هسػػػتكل الداللػػػة إحصػػػائٓان ٌػػػؿ تكجػػػد عالقػػػة ارتباطٓػػػة دالػػػة السػػػؤاؿ الثالػػػث: 

د  حكاـأل ِاألكلاهتالؾ طمبة السىة الجاهعٓة   .األكادٓهْكٓرـ كتحصٓمٍـ ال القرآفتجٓك

 

 فرضيات الدراسة: 1.0

 

 فرضٓات كها ٓمْ: إلِالدراسة الثاىْ كالثالث  حكلت أسئمة

 بػػػػػٓف (α≤0.05هسػػػػػتكل الداللػػػػػة )تكجػػػػػد فػػػػػركؽ ذات داللػػػػػة احصػػػػػائٓة عىػػػػػد  الفرضػػػػػٓة األكلػػػػػِ: 

ػػد  أحكػػاـلهٍػػارات  ِاألكلػػاهػػتالؾ طمبػػة السػػىة الجاهعٓػػة  هتكسػػطات  إلػػِ زلتيعػػالكػػٓرـ  القػػرآفتجٓك

 الجىس

 بػػػػٓف (α≤0.05هسػػػػتكل الداللػػػػة )ال تكجػػػػد فػػػػركؽ ذات داللػػػػة احصػػػػائٓة عىػػػػد الفرضػػػػٓة الثاىٓػػػػة: 

ػػد  أحكػػاـلهٍػػارات  ِاألكلػػهتكسػػطات اهػػتالؾ طمبػػة السػػىة الجاهعٓػػة   إلػػِ تيعػػزلالكػػٓرـ  القػػرآفتجٓك

 الكمٓة)عمهٓة، ادبٓة(

 بػػػػػٓف (α≤0.05الداللػػػػة ) هسػػػػتكلال تكجػػػػد فػػػػػركؽ ذات داللػػػػة احصػػػػائٓة عىػػػػػد الفرضػػػػٓة الثالثػػػػة: 

ػػد  أحكػػاـلهٍػػارات  ِاألكلػػهتكسػػطات اهػػتالؾ طمبػػة السػػىة الجاهعٓػػة   إلػػِ تيعػػزلالكػػٓرـ  القػػرآفتجٓك

 هىخفض( هتكسط، هستكل التحصٓؿ )هرتفع،
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 ِاألكلػبػٓف اهػتالؾ طمبػة السػىة الجاهعٓػة  إحصػائٓان ال تكجد عالقػة ارتباطٓػة دالػة الفرضٓة الرابع: 

د  أحكاـلهٍارات   األكادٓهْالكٓرـ كتحصٓمٍـ  لقرآفاتجٓك

 

 أٌهية الدراسة: 5.1

 

ػد  أحكػاـلهٍػارات  ِاألكلػهدل اهتالؾ طمبة السػىة الجاهعٓػة ٌذي الدراسة الكشؼ عف  تىاكلت تجٓك

 تْ:هف أكتكتسب ٌذي الدراسة أٌهٓتٍا  ، األكادٓهْالكٓرـ كعالقتٍا بتحصٓمٍـ  القرآف

 

عػادة الىظػر فٍٓػا هػف أٓهع خطة تحستهاشٓا تأتْ ٌذي الدراسة   جػؿ تحسػٓف عهمٓتػْ ف الهىػاٌج كا 

هٍػػارات صػػٓاغة  دكر الهىػػاٌج فػػْ إلػػٍِهػػا، كتىبٓػػً هصػػههْ الهىٍػػاج بالتعمػػٓـ كالػػتعمـ كالىٍػػكض 

د  أحكاـ  ٌتهاـ بالهتعمـ هف كؿ الجكاىب.اال إلِ، هها ٓؤدم الكٓرـ القرآفتجٓك

                                                              

 ،ٓسػػٍاكأسػالٓب تدر  اإلسػالهٓةهػف الهتكقػع أف تغىػْ ٌػذي الدراسػة األدب التربػكم فػْ هجػاؿ التربٓػة 

ػػد  أحكػػاـهٍػػارات سػػاعد البػػاحثٓف فػػْ التكصػػؿ ألٌػػـ الهراجػػع الهتعمقػػة بهكضػػكع ههػػا ٓ  القػػرآفتجٓك

 ذلؾ. لمهكتبة الفمسطٓىٓة بشكؿ عاـ حكؿ كستككف رافدان 

 

لدراسػة الحالٓػة، ههػا ـ تتطػرؽ لٍػا الدراسات أخرل تتىاكؿ جكاىػب هختمفػة لػ قان فاتفتح آ قد كها أىٍا 

ػػد أخػػرل  قػػد تأخػػذ أبعػػادان  ،أخػػرل سػػاعد عمػػِ فػػتح الهجػػاؿ لدراسػػاتٓ لػػـ  الكػػٓرـ القػػرآفلهٍػػارات تجٓك

 الدراسة الحالٓة.تتطرؽ لٍا 
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 هحددات الدراسة: 1.0 

 

 :أتٓةجراء الدراسة ضهف الحدكد إـ سٓت

 جاهعة القدس/ فمسطٓف.  :هحدد هكاىي 

 - 2813) األكػادٓهْ هػف العػاـ األكؿ الدراسػة فػْ الفصػؿ الدراسػْ ٌػذيتػـ تطبٓػؽ  زهـاىي:هحدد 

2814.) 

 فْ جاهعة القدس ِاألكلالسىة الجاهعٓة طالب  بشري:هحدد 

 ٌذي الدراسة عمِ الهصطمحات كالهفآٌـ الكاردة فٍٓا. تقتصر ا هحدد هفاٌيهي:

 

 سة:الدراهصطمحات  1.0

 

 فػَالَق ،دقٓقػال ضبطػال َاحْػى هو سمٓهان داءن أ الكرٓن القرآو أداء ٌْ :التجَيد هٍارة

)الحهادم،  التجَٓد أحكان تطبٓؽ أّ ،هخارجٍا هو الحرَف َإخراج ،هَاطىٍا فْ ؿَالَص

1987). 

 َإعطائً ًػهخرج هو حرف كؿ إخراج حٓث هو الكرٓن القرآو ألفاظ فْ ٓبحث عمن :التجَيد

 (.2004اء )الجهؿ، َاالبتد ،َالَقف ،الصفات هو َهستحقً حقً
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 :   الكرين القرآو

 ،عمًٓ السالـ ؿجبرٓ بَاسطة _صمِ اهللا عمًٓ كسمـ هحهد_ عمِ ؿالهىز ،الهعجز اهللاكالـ 

 .(2009)الرقب،  بتالَتً دػالهتعب َ هتَاترًا إلٓىا ؿالهىقَ

 

ْ الدرجة هتالك هٍارات تجويد القرآن الكريم: ا  التْ ٓحصؿ عمٍٓا طمبة السىة الجاهعٓة ٌك

التجكٓد الذم تـ إعدادي خصٓصان لٍذي  أحكاـفْ جاهعة القدس عمِ هقٓاس هٍارات  ِاألكل

 الدراسة.

 

ٌك الدرجة التْ حصؿ عمٍٓا الطالب فْ الثاىكٓة العاهة كقد تـ تقسٓهً إلِ هستوى التحصيل: 

 ثالثة هستكٓات )هرتفع، هتكسط، هىخفض(.
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 صل الثاىيالف

 االطار الىظري والدراسات السابقة

___________________________________________________________ 

 اإلطار الىظري: 2-1

 الهقدهة 1.1.2

 إلِٓشٓر  الكٓرـ بكصفً الهصدر الهٍـ هف هصادر الهعرفة، القراءة. كها القرآفلقد تضهف 

عمِ قمب األهٓف  الكٓرـ القرآفا أكؿ كمهة ىزلت هف ٌك أىٍ ،ْالقرآىأٌهٓة القراءة فْ الهىٍج 

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ٹ ٹ چ  هحهد صمِ اهللا عمًٓ كسمـ

رل عمهاء التربٓة ك عمهاء ٥ – ١العلق:  چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ    ٓك

بإجراءات عهٓمة  هعقدة ٓهكف تمخٓصٍاالقٓاـ بعهمٓات عقمٓة  إلِالىفس أف هٍارات القراءة تحتاج 

عهمٓات ، ككذلؾ هف خالؿ الدهاغ رصٓد هعرفْ ٓختزىً الفرد فْهف خالؿ  فٍـ الكالـ الهكتكب

 آخركف،الهكتكبة )عبد الٍادم ك  إلدراؾ البصرم لمكمهةا ك مٓؿ كالتركٓب التْ تتـ فْ الدهاغالتح

2005.) 
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 :تعريف التجويد لغة واصطالحاً  2.1.2

 

 -الردمء كاالسـ هىً الجكدة كالجٓد ضد ،د فْ المغة : "هصدر لمفعؿ جٌكد بهعىِ : أتقفالتجٓك

 (.535: 3ابف هىظكر،ج) بضـ الجٓـ كفتحٍا

د فْ االصطالحك   إلِ كرد الحرؼ ،تبٍاا"إعطاء الحركؼ حقكقٍا كترتٓبٍا هر  تعٓرؼ التجٓك

اشباع لفظً كتمطٓؼ الى الحاقً بىظٓري كشكمً ك  ٓئتً،  طؽ بً عمِهخرجً كأصمً، ك  حاؿ صٓغتً ٌك

 (.5986)الجزرم،  ط كال تكمؼاؼ كال تعسؼ كال إفر اهف غٓر إسر 

 

كقد أكرد الهعجـ الهفٍرس أللفاظ القرآف الكٓرـ كمهة التالكة كهشتقاتٍا فْ ثالثة كستٓف هكضعان، 

ْ ها ٓؤكد طٓرقة لفظ القرآف الكٓرـ هستكفٓة سالهة الىطؽ بالحركؼ كالكمهات ٌك :قصد بالتالكةٓك 

ْ تضاؼ إلًٓ ال   (.9009غٓري )ٌىدم،  إلِأكثر العمهاء خاصة بالقرآف ٌك

 

د فْ اصطالح عمهاء القر ك   :ءة قسهافاالتجٓك

د كدكىٍا :األولالقسم  ء، هف ار أئهة الق هعرفة القكاعد كالضكابط التْ كضعٍا عمهاء التجٓك

الىكف الساكىة  أحكاـ، ك جاىسٓفكالهت ، كالهتقاربٓف،، كبٓاف الهثمٓفهخارج الحركؼ كصفاتٍا

ً، كأقساـ الكقؼ كاالبتداء، كشرح الكمهات أحكاهكأقساهً، ك  الهٓـ الساكىة، كالهد أحكاـكالتىكٓف، ك 

ذا القسـ ٓسهِ )  كذكر التاء الهربكطة كالهفتكحة. القرآفكالهكصكلة فْ  الهقطكعة د ٌك التجٓك

 .(العمهْ
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تقافك  القرآفحركؼ  أحكاـ القسم الثاىي: ، تحسٓف ألفاظً الىطؽ بكمهاتً كبمكغ الغآة فْ ا 

 (.5995)الحصرم،  كاإلتٓاف بٍا فْ أفصح هىطؽ كأعذب تعبٓر

 

 أٌداف تدريس التالوة: 3.1.2

 

هتىكعة كتشهؿ أٌدافان هعرفٓة ككجداىٓة كىفسحركٓة  ْٓكجد لتدٓرس التالكة العدٓد هف األٌداؼ ٌك

 ْ  :كأتٌْك

 األٌداف الهعرفية:

ان. أحكاـ عمِالتعرؼ  .5  التجكٓد ىظٓر

 تفٍـ هعاىْ أٓات الكٓرهة بصكرة إجهالٓة. .9

 قكاعد رسـ الهصحؼ الشٓرؼ فْ كتابة كمهات القرآف كرسـ حركفً. عمِالتعرؼ  .3

 األٌداف الوجداىية:

 .إلِاإلقباؿ عمِ تالكة القرآف الكٓرـ عبادة هللا تع .5

 كالخضكع لً. إلِهللا تعالخشكع  .9

ادة اإلٓهاف كالٓقٓف باهللا.استشعار أثر القرآف الكٓرـ  .3  فْ ٓز

 هراعاة آداب التالكة. .4

 ركية:حاألٌداف الىفس

 التجكٓد شفكٓان. أحكاـتطبٓؽ  .5

جادة الىطؽ بالحركؼ هف الهخارج. .9 ـ المساف كا   تقٓك

 (.9055الهٍارات الهطمكبة لمتالكة الصحٓحة )اشتٓكي كآخركف،  إتقاف .3
 



 

 

 

 

 

 

16 

 :الكريم القرآن تالوة فضل 2.1.2

 

 ألف لِااهللا سبحاىً كتع إلِ العبد الكٓرـ هف أفضؿ األعهاؿ التْ ٓتقرب بٍا لقرآفاتعتبر تالكة 

ك الدستكر  القرآف  الذم تسٓر عمًٓ األهة، فكاف هحط أىظار األكؿالكٓرـ كالـ اهللا عز كجؿ، ٌك

 (.2009)الرقب،  العمهاء كالطالب كعاهة الىاس

 

د هف العمـك الشرعٓة ذات الهق  اـ الرفٓع كالدرجة العالٓة كالغآة الساهٓة بًكعمـ التالكة كالتجٓك

فٍـ  د كقد ذٌب ،القرآفٓتعبد اإلىساف ٓك أكثر  كقد كردت آثار كثٓرة فْ فضائؿ عمـ التالكة كالتجٓك

د إلِالعمهاء  د كاجبا شرعٓا، كهها ٓٓزد هف أٌهٓة عمـ التالكة كالتجٓك االرتباط  جعؿ القراءة بالتجٓك

 .(2007)حهاد،  األخرل الكثٓؽ بٓىً كبٓف العبادات

 

الكٓرـ فضؿ كبٓر ٓظٍر ٌذا الفضؿ هف خالؿ أٓات  القرآف( أف لتالكة 2000ذكر )الجهؿ، ك 

ائ  ائ  ەئ  ەئ           وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ٹ ٹ چ  كاالحادٓث أتٓة:

 ٩٢فاطر:  چۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  

 

 القرآف قرأ من ثواب ظمع عن وسلم علٌه هللا صلً النبً به أخبر ما األحادٌث ومن

ال  كالحسىة بعشر أهثالٍا، "هف قرأ حرفان هف كتاب اهللا فمً حسىة فقاؿ) صمْ اهللا عمًٓ كسمـ(:

 (.175، 2001) ركاي الترهذم، حرؼ" أقكؿ )آلـ( حرؼ كلكف ألؼ حرؼ كالـ حرؼ كالهٓـ
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ضٓؼ )الغكؿ،  عمًٓ كسمـ الىبْ صمْ اهللا  عف عمْ بف أبْ طالب رضْ اهللا عىً أف (1994ٓك

كشفعً فْ عشرة هف أٌؿ بٓتً كؿ قد كجبت لً  كتالي كحفظً أدخمً اهللا الجىة القرآفقاؿ: "هف قرأ 

 (.294، 2001) ركاي الترهذم، الىار"

 

هف الىاس قالكا  كعف أىس رضْ اهللا عىً قاؿ: قاؿ رسكؿ اهللا صمْ اهللا عمًٓ كسمـ: "إف هللا آٌمٓف

 (.127، 2001)ركاي أحهد،   ٌـ أٌؿ اهللا كخاصتً" لقرآفاهف ٌـ: قاؿ ٌـ أٌؿ  ٓا رسكؿ اهللا:

 

ىدم )2004جاء فْ الجالد) ك  ( لعؿ هف ىافمة القكؿ 2011رزؽ كعكدة) ( كاشتٓكي كأبك2009( ٌك

كذلؾ لتعمقٍا  ،كجؿ كأرفعٍا درجة كهكاىة عىد اهللا عز ،التأكٓد بأف تعمـ التالكة هف أجٌؿ العمكـ

تعىِ باالٌتهاـ بقراءتً قراءة صحٓحة هضبكطة خالٓة هف األخطاء الهباشر بكالـ اهللا سبحاىً، إذ 

 كالمحف.

كقد تعاضدت الشكاٌد الشرعٓة ك األدلة التربكٓة عمِ تأكٓد أٌهٓتٍا كالحث عمِ لزـك تعمهٍا 

كىكرد فٓها ٓأتْ أٌـ  ،أك صحٓحة ،بها ال ٓدع هجاالن لمشؾ أك فسحة لالرتٓاب ،ٍاإتقاىكضركرة 

 أٌهٓتٍا: القضآا التْ تكضح

تقاىأكالن: ها ٓتعمؽ بحكهٍا الشرعْ إذ اعتبر العمهاء تعمهٍا ك   ،ٍا هف الفركض الدٓىٓة الكاجبةا 

د  أحكاـكفٌرقكا بٓف حكـ تعمـ جاىبٍا الىظرم الهتعمؽ بهعرفة  تطبٓؽ القكاعد كقكاعدي ك عمـ التجٓك

 :كجؿ قرآف الكٓرـ لقكلً عزقارئ لم التجكٓدٓة الىظٓرة أثىاء التالكة كعٌدكي فرضان عٓىان عمِ كؿ

 ( .4"كرتؿ القرءاف ترتٓالن") الهزهؿ : 
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كالتقصٓر فْ أداء  ،الىظرم كالعهمْ جاىبٍٓاثاىٓان: تحذٓر الشرع الحىٓؼ هف التٍاكف فْ تعمـ 

لها ٓترتب عمِ ذلؾ هف كقكع القارئ فْ الخطأ كالمحف  ،التالكة عمِ كجٍٍا الشرعْ الهقبكؿ

ىقسـ المحف فْ  ،تقافكبخاصة إذا كاف قادران عمِ التعمـ كاإل ،ؤاخذ بًالهذهكـ  الذم ٓحاسب ٓك ٓك

 ىكعٓف ظاٌر البٓف الذم ٓطرأ ٌها: عمِتالكة القرآف 

ك المحف الظاٌر البٓف الذم ٓطرأ عمِ المفظ سكاء أغٌٓر الهعىِ أـ لـ  -1 المحف الجمْ :ٌك

ك قادر عم ،ٓغٌٓري  ِ التعمـ.كحكهً حراـ ٓأثـ هتعهدي كالقارئ بً جٍالن ٌك

ك الخطأ الذم ٓطرأ عمِ المفظ  كال ٓخؿٌ بالهعىِ -2  أحكاـكالذم ٓككف فْ  ،المحف الخفْ :ٌك

د كترؾ حكـ الغىة أك الهد أك اإلدغاـ كها شابً ذلؾ، كحكهً أىً هكركي، كقٓؿ : حراـ  التجٓك

 درجتٓف: إلِألىً ٓخٌؿ باألداء الصحٓح، كٓهكف تقسٓهً 

 ٍك حراـ.فإف كاف ٓترؾ حكهان ظاٌران ف 

 ًف كاف ٓترؾ حكهان دقٓقان فٍك هكركي. ىقالن عف )شكرم كرفاق  (2002 ،كا 

بات التْ ٓتقرب بٍا كأعظـ القر  ،ثالثان: اعتبار تالكة القرآف الكٓرـ هف فضائؿ األعهاؿ

 ،كجؿ، حٓث رٌتب الشرع الحىٓؼ عمِ قراءة القرآف العطاء الجٓزؿ اهللا عز إلِاإلىساف 

 ،ها لمتالكة هف أثر بالغ فْ تٍذٓب الىفكس كالسهك بالعقكؿ كالقمكبكذلؾ ل ،كاألجر العظٓـ

قٓىان كحٓاة،  فحركؼ القرآف ككمهاتً تشع بالىكر اإللٍْ الذم ٓهأل القمكب كالعقكؿ ثباتان ٓك

 كآٓاتً كألفاظً تحْٓ فْ الىفكس هعاىْ الٓقٓف كاإلٓهاف كالٍدآة كاالطهئىاف كالسكٓىة .

 ة فْ ٌذا الباب كثٓرة كعدٓدة ىذكر هىٍا ها ٓأتْ:كاألحادٓث الشٓرفة الكارد
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 ْٓقاؿ  قاؿ: -صمِ اهللا عمًٓ كسمـ-عف عبداهللا بف عهر رضْ اهللا عىٍها عف الىب"

فإف هىزلتؾ عىد آخر آٓة تقرأ  ،لصاحب القرآف اقرأ كارتؽ كرتؿ كها كىت ترٌتؿ فْ الدىٓا

 بٍا"

  ٓقكؿ : "ها أذف  -اهللا عمًٓ كسمـصمِ -أىً سهع رسكؿ اهللا-رضْ اهللا عىً–عف أبْ ٌٓررة

ٌْ حسف الصكت ٓتغٌىِ بالقرآف ٓجٍر بً".  اهللا لشْء ها أذف لىب

 الهاٌر بالقرآف -صمِ اهللا عمًٓ كسمـ-عف عائشة رضْ اهللا عىٍا قالت: قاؿ رسكؿ اهللا":

ك عمًٓ شاؽ لً أجراف".  هع الٌسفرة الكراـ البررة، كالذم ٓقرأ القرآف ٌك

 صمِ اهللا عمًٓ كسمـ -قاؿ: سهعت رسكؿ اهللا-رضْ اهللا عىً–ْ كعف أبْ أهاهة الباٌم- 

ف البقرة كسكرة آؿ  ،ٓقكؿ: "اقرأكا القرآف فإىً ٓأتْ ٓكـ القٓاهة شفٓعان ألصحابً رآك اقرأكا الٌز

عهراف فإىٍها تأتٓاف ٓكـ القٓاهة كأىٍها غهاهتاف أك كأىٍها غٓآتاف أك كأىٍها فرقاف هف 

 ،كتركٍا حسرة ،فإف أخذٌا بركة ،اقرأكا سكرة البقرة ،حابٍهاطٓر صكاٌؼ تحاٌجاف عف أص

 كال تستطٓعٍا البطمة"

 ألـ"، : أها إىْ  أقكؿ ،حسىات فإىكـ تؤجركف بتالكتً بكؿ حرؼ عشر ،" تعمهكا ٌذا القرآف"

 كلكف بألؼ كالـ كهٓـ بكؿ حرؼ عشر حسىات".

هعاىًٓ كاتباع ٌدًٓ، إذ تساعد ثر التالكة الصحٓحة فْ فٍـ القرآف الكٓرـ كتدبر أرابعان: 

ا كالىظر فْ هعاىٍٓا كهراهٍٓا.  ،التالكة القارئ عمِ فٍـ أٓات  كتعٓىً عمِ تدبٌر

: األثر التربكم الذم تحققً التالكة فْ فٍـ القرآف الكٓرـ كتدبر هعاىًٓ كاتباع ٌدًٓ، خاهسان  

ة،كها ٓجىًٓ الهتعمـ هف فكائد عمهٓة كلغكٓة هثؿ الثقافة العاهة ك   سعة الهعرفة كالثركة المغٓك

ادة التحصٓؿ الدراسْ  ،كالىطؽ الصحٓح  .فْ فركع الهعرفة األخرلكٓز
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 هىاٌج تدريس التالوة في الهراحل الدراسية: 5.1.2

 

د  إلِفْ البمداف العربٓة فْ ىظرتٍا  اإلسالهٓةتفاكتت هىاٌج التربٓة  هىٍاج التالكة كالتجٓك

عضٍا أخر دهجً فْ كحدات أخرل فْ كتاب التربٓة فبعضٍا أفردي فْ كتاب هستقؿ، كب

، كقد راعِ هىٍاج اإلسالهٓةهف هىٍاج التربٓة  ٓف فإف التالكة تعد جزءان كفْ كمتا الحالت اإلسالهٓة

د البىاء الٍرهْ لمهٍارات الهتىكعة التْ تٍدؼ إلٍٓا، كها جاءت الهفآٌـ  الكاردة التالكة كالتجٓك

كلذلؾ كاىت هٍارات التالكة جهٓعٍا خالؿ صفكؼ التعمٓـ  ،فًٓ هتدرجة عمِ شكؿ حمزكىْ

الثاىكٓة عمِ هراجعة هٍارات  الهراحؿ األساسْ جزءان هف هىٍاج التالكة، بٓىها اقتصر الهىٍاج فْ

د خالؿ أٓات الهقررة لمتالكة )ٌىدم،   (.2009التالكة كالتجٓك

 

 أساليب تالوة القرآن الكريم )هراتب القراءة(: 6.1.2

 

 تهاـ الحركات ال تحقٓؽ: إعطاء الحركؼ حقٍا هف حٓث إشباع الهد كالتحقٓؽ الٍهز كا 

خراج بعضٍا هف بعض بالسكت،  ك بٓاىٍا، كا  كتكفٓة الغىات، كتفكٓؾ الحركؼ ٌك

ك خاص بالتعمٓـ  عىد الكقؼكالكقكؼ  الجائز كاإلتٓاف باإلظٍار كاإلدغاـ عمِ كجًٍ، ٌك

قرأ فًٓ الطالب باطهئىاف  صحح كالتعمـ، ٓك عاكد التجٓرب ٓك ـ تالكتً، ٓك فْ  أخطاءيلتقٓك

 التالكة.

  ك قراءة القرآف عطاء كؿ حرؼ حقً الترتٓؿ: ٌك الهخارج كالصفات  هفبتهٍؿ كاطهئىاف كا 

ك أعمِ هراتب التالكة،   حٓث ٓتـ قراءة القرآف قراءة تثًبت كتهٍؿ كفٍـ.كالهدكد، ٌك
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  :دراجٍا هع هراعاة الحدر ك سرعة القراءة كا  دغاـ كقصر  كاـأحٌك التجكٓد هف إظٍار كا 

 خارج كصفات.هكهد، ك 

  ،ر: ٌك عبارة عف التكسٓط بٓف هرتبتْ الترتٓؿ كالحدر )العٓاصرة  (.2010التدٓك

 

 أٌهية عمم التجويد: 7.1.2

 

د هف أشرؼ العمـك الهتعمقة بكتاب اهللا تع  ،ٓةالقرآىهكضكعً الكمهات  ألف ،لِآعد عمـ التجٓك

كتظٍر أٌهٓة عمـ  لساف القارئ هف الخطأ الكٓرـ كصكف القرآففْ تالكة  افتقكغآتً بمكغ اإل

د فْ األهكر   :أتٓةالتجٓك

 .الكٓرـ حاؿ األداء القرآفلصكف المساف عف المحف فْ لفظ  ةأىً طٓرق  .1

ق .2 فْ هقاصدي  لتدبر هعاىْ كتاب اهللا عز كجؿ كالتفكر فْ آٓاتً كالتبحر ةأىً طٓر

 .كغآاتً

ق .3 الفصحِ كفْ ٌذا إحٓاء  كتدٓربً عمِ الىطؽ بالعربٓة ،ٓـ اعكجاج المسافلتقك  ةأىً طٓر

 (.2006)هىصكر،  لمغة العربٓة

 

 :قسمين على التجويد (2002)الجمل،  قسم كما

د ىظرم  .1 تالكة هجكدة كها أىزلت عمِ  ـٓالكر  القرآفءة اٌك قر  الىظرم دٓد بالتجك افالهر تجٓك

ءة عمِ كؿ هف اـ ٌذي القر اكجكب التز  ىكرٓف ه كجدٓكسمـ كال  ًٓاهللا عم الرسكؿ صمِ

 بالكجكب. فٓىحهؿ قكؿ القائم ًٓكعم ـٓالكر  القرآف  هف ئان ٓش أر قٓأف  دٓر ٓ
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ك تطبٓؽ   .2 د عهمْ ٌك د العمهٓة فْ تالكة  أحكاـتجٓك هجكدان  كقراءتًالكٓرـ  القرآفالتجٓك

عرفة قكاعدي فٍك ه  العمهْ )الىظرم( دٓد بالتجك اأها الهر ،() كها ىزؿ عمِ هحهد

بؿ الصكاب أف تعمهً بالىسبة  ،تعمهً عمِ كؿ فرد ٓكجب هف ٓكجدكال  العمهٓةً أحكاهك 

فإىً  حةٓءة الصحاالىاس القر  ـٓء كتعمار كاإلق ءةالمقر  تصدكفٓأها هف  ،لمعاهة هستحب

 بٓالىاس فْ تصك  ًٓإل رجعٓحتِ  حكاـٌذي األ عمـٓي ٌىاؾ هف  ككفٓكاجب فال بد أف 

ەئ  وئ  وئ  ۇئ              ەئې  ى            ى  ائ   ائ  ٹ ٹ چ فة الصكابٍـ كهعر ئأخطا

 چۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی   ی  

 ١٩٩التوبة: 
 

 شروط تعمم التجويد: 8.1.2

 

د عمهاء حدد د عمـ إتقاف عمٍٓا ٓتكقؼ شركط خهسة التجٓك اجادة التجٓك  إلٍٓا أشار كقد ًأحكاه ك 

 :أتٓةالىقاط  فْ( 2010السدحاف )

 بً هتازٓ حان ٓكؿ حرؼ هف هخرجً الهختص بً تصح حٓهعرفة هخارج الحركؼ كتصح 
 الهخرج الهقارب لً.عف 
  تخرجً عف تكفٓةكؿ حرؼ صفتً الهعركفة  كتكفٓةالكقكؼ عمِ صفات الحركؼ 

 .هجاىسة
  حكاـهف األ بٓلمحركؼ بسبب الترك تجددٓهعرفة ها. 
  قةٓذلؾ طبعان كسم رٓصِٓ ر حتالمساف بكثرة التكر  اضةٓر. 
  الهشآخاألخذ هف أفكاي 



 

 

 

 

 

 

23 

 خصائص عمم التجويد: 9.1.2

 

ذي زيٓبهجهكعة هف السهات كالخصائص التْ ته دٓعمـ التجك  ىفردٓ  عف سائر العمـك األخرل ٌك

ا السدحاف ) هةٓتبرز الهكاىة العظ الخصائص فْ ( 2009كالرقب )( 2010لٍذا العمـ كقد ذكٌر

 :تْكأ ىقاط هٍهة

  التْ قةٓالطر  إلٌِذا العمـ ترجع  أحكاـ: ألف ةٓالغا ةٓالهصدر كرباى ةًٓ إلٍأحكاهإف 

 فٓاأله هف هرتالن هجكدان  ـٓالكر  القرآفكسمـ فقد تمقِ  ًٓهحهد صمِ اهللا عم ىآتمقِ بٍا ىب

 –عىٍـ  اهللا رضكاف –كتمقاي الصحابة هىً كتمقاي هف الصحابة  -السالـ ًٓعم ؿٓجبر –

 ران هتكات كخىآش ؽٓهجكدان عف طر  ىآٌكذا حتِ كصؿ إلالتابعكف، ك 

  ًاتٓالهكصمة لمىطؽ بآ مةٓفٍك الكس ـٓالكر  القرآف اتٓبتالكة آ رتبطٓإىً هتعبد بً: ألى 

 .حٓعمِ كجٍٍا الصح ـٓالكر  القرآف

  الكتب هف حكاـالهطالعة كحفظ األ ًٓال تكفْ ف دٓتعمهً التمقْ: إف عمـ التجك  ةقٓإف طر 

كعمـ  الصكتْ الهشافٍة كالسهاع الختصاصً بالجٍاز ؽٓعف طر  ًٓبد هف تمقفقط، إذ ال

 فٓالهتخصص ءةاالقر  كخٓاألصكات فالقاعدة كحدٌا ال تكفْ إف لـ تشفع بالتمقْ هف ش

 فْ ذلؾ.

  ال ًأحكاهرباىْ الهىٍج كالهصدر، فإف قكاعدي ك  دًٓ كقكاعدي: بها أف التجك أحكاهثبات 

 .ـٓالكر  القرآف ًاتٓءة فْ سكر كآااف أك باختالؼ هكاضع القر الزه رٓبتغ رٓتتبدؿ كال تتغ
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  العمهْ عمِ الجاىب ٍآف قتصرٓهف العمـك التْ ال  دٓإىً عهمْ الطابع: إف عمـ التجك 

 عتادٓك  المساف، ـٓستقٓحتِ  فٓكاإلكثار هف التهر  ؽٓبؿ البد هف الههارسة كالتطب فقط،

 .ـٓالىطؽ السم

 تستٍكم إال بً: فتالكة كتاب اهللا عز كجؿ تالكة هجكدة قرآفالسهاع  إلِالىفكس  ؿٓال ته 

 سهاع التالكة بفٍـ كتدبر. إلِكاإلقباؿ  احٓالىفكس كتبعث عمِ االرت

 ٓـٓالكر  القرآفءة اقر  إتقافٌك  دْٓ: بها أف الٍدؼ هف التجك القرآىجهاؿ األداء  حقؽ 

 إال تحقؽٓاف كذلؾ ال كال ىقص ادةٓز  رٓكالصفات هف غ حكاـبحركفً هكتهمة األ بالىطؽ

 .ـٓالكر  القرآفالصكتْ كالتغىْ ب فٓبالتحس

 فٌٓذا العمـ هاب كقكاعدي أحكاـؾ االهتعمهكف فْ إدر  تفاكتٓ: فٓالهتعمه عةٓهىاسبتً لطب 

 هف سٓفم حكاـؾ ٌذي القكاعد كاألالساىً فْ إدر  طاكعًٓالمساف كهف ال  حٓصح

 ًٓعمِ الكجً األكهؿ بؿ تتفاكت ف حكاـٌذي األ ؤدكفٓ فٓالهتعمه عٓأف جه الهفترض

 .الهدارؾ

 كالقكاعد التْ تىدرج حكاـهجهكعة هف األ دٓعمـ التجك  تضهفًٓ كدقتٍا: أحكاههكؿ ش 

 تكصؿٓكالكقؼ كاالبتداء، كهخارج الحركؼ كصفاتٍا التْ  ةٓكهباحث كم آقضا تحت

 ةٓالجزئ حكاـهعرفة األ إلِ بٍا
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 وة والتجويد:أسباب ضعف الطمبة في التال  10.1.2

 

مة )  هع أف ،( ثهة ضعؼ همحكظ فْ هادة التالكة ٓعاىْ هىً أكثر الطالب1997جاء فْ طٓك

ألف ألفاظً كهعاىًٓ هف عىد اهللا  ،لٓس كالخطأ فْ غٓري لِاالخطأ فْ كتاب اهللا تع الكقكع فْ

ذا ها ٓدفعىْ  ..لِاتع  الكشؼ عف أسباب ٌذا الضعؼ كتشخٓصٍا. إلٌِك

 ،كالطالب ،ٌْ : الهعمـ ،ثالثة عكاهؿ رئٓسة إلِالطالب فْ هادة التالكة ترجع أسباب ضعؼ 

 كالجك العاـ الهحٓط بالهىزؿ كالهدرسة.

 :أتٓةالىكاحْ  إلِالهعمـ: ٓعكد الضعؼ الهتسبب عف الهدرس  .1

 ضعفً فْ الهادة العمهٓة. - أ

 التدٓرس. بطرائؽجٍمً  - ب

 إٌهالً كعدـ اٌتهاهً. - ت

 ضعؼ شخصٓتً كتفمت الفصؿ هىً. - ث

 هف ال ٓرغب فْ تدٓرسٍا . إلِإسىاد الهادة  - ج

 (2009التالكة )ٌىدم،  أحكاـقمة استخداـ الكسائؿ التعمٓهٓة فْ تعمٓـ  - ح

عكد الضعؼ الهتسبب عف الطالب  -2  : أتٓةالىكاحْ  إلِالطالب: ٓك

 ضعفً فْ المغة العربٓة - أ

 ضعفً الهصاحب لً هف الهرحمة أك الصفكؼ السابقة. - ب

 هادة .عدـ اٌتهاهً بٍذي ال - ت
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اختالؼ الرسـ القرآىْ )العثهاىْ ( لبعض كمهات القرآف الكٓرـ عف الرسـ االهالئْ  - ث

 (2009الهعركؼ لدل الطالب )ٌىدم، 

 إلِهادة التالكة فْ كال سٓها فْ الهرحمة األساسٓة –الهدرسة : كثٓران ها تسىد إدارة الهدرسة  -3

هعمـ أخفؽ فْ  إلِلراحة لً، أك د تأهٓف اصهعمـ هقرب بق إلِهعمـ جدٓد غٓر هختص، أك 

ا كظىٍا  ،تدٓرسً كال ٓرغب فْ تدٓرس ٌذي الهادة كذلؾ لعدـ تقدٓر اإلدارة ٌذي الهادة حؽ قدٌر

بدأ الضعؼ الصفكؼ  إلِثـ ٓىتقؿ  هعً  ،أىٍا هادة سٍمة؛ فٓىعكس أثر ذلؾ عمِ الطالب، ٓك

هىٍاج التربٓة ( أف عدـ تىاسب الكقت الهخصص لتدٓرس 2009كذكر ٌىدم ) .أتٓة

 كهكضكعاتً كبخاصة هقرر التالكة . اإلسالهٓة

التالكة كالترغٓب فٍٓا كهتابعة الطالب هف أجمٍا هها ٓجب أف  إتقافالهىزؿ: التدٓرب عمِ  -4

ٓتعاكف فًٓ الهىزؿ كالهدرسة. كالهىزؿ عاهؿ أساسْ فْ تدٓرب الطالب عمِ التالكة كترغٓبً 

ف كاف أكثر العبء ٓقع عم كالطالب الذٓف ٓىشؤكف  ِ الهدرسة هف حٓث التعمـ كالتعمٓـ.فٍٓا، كا 

فْ بٓكت ال تعىِ بالتالكة أقؿ رغبة فْ التالكة كأكثر عرضة لمضعؼ هف الذٓف ٓتاح لٍـ 

مة،  سهاعٍا هف أٌمٍٓـ صباحان كهساءن   .(1997)طٓك

 

 :هفٍوم الهٍارة وخصائصٍا 11.1.2

 

ٓف فْ تحدٓد ٌىاؾ  ٔىراء لمتربٓك عدة تعٓرفات لٍا هف أٌهٍا: القدرة  يكقد كرد هفٍكهٍاالكثٓر هف ا

(.  9000كالكقت كتحقٓؽ األهاف )حهٓدة،  هع االقتصاد فْ الجٍد إتقافعمِ أداء عهؿ هعٓف ب
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الهتىاسقة، التْ تىهك بالتعمُّـ كالههارسة،  كعرفٍا ٓزتكف بأىٍا هجهكعة استجابات الفرد األدائٓة

 (.9005)ٓزتكف،  افتقدرجة عالٓة هف اإل إلِحتِ تصؿ 

 ككفاءةبً بسٍكلة  قكـٓضرب هف األداء تعمـ الفرد أف " :بأىٍا (95: 9003كتعرفٍا الفتالكم )

 ". انٓ أك حرك انٓ أك اجتهاع انٓ كدقة هع اقتصاد فْ الكقت كالجٍد سكاء كاف ٌذا األداء عقم

 ف،ٓالع المساف، أكأك  د،ٓدم، هرتبط بالابأىٍا: " ىشاط عضكم إر ( 565: 9009) البجة عرفٍآك 

هف حٓث طٓرقة األداء، بالسٍكلة، كالسرعة، كالدقة. أك ٓهكف أف تكصؼ الهٍارة ، ك أك األذف"

ك: كاإلجادة، أك اقتصاد الكقت كالجٍد. أك هف حٓث  تقافاإل تكصؼ هف حٓث هعٓار األداء ٌك

ك عهمْ، أك ىظرم. كها تضح بأف ىكع األداء: ٌك : أتٓةخهس الهٍارة تىتحدد بالخصائص ال  ٓك

. كتتككف الهٍارة هف خمٓط هف االستجابات إتقافب الهٍارة تعبر عف القدرة عمِ أداء العهؿ

تأسس األداء عمِ الهعرفة، إذ تشكؿ الهعمكهات جزءان  الهٍارم كالسمككٓات الحركٓة كالذٌىٓة. ٓك

تـ تقٓٓـ سف بالتدٓرب كالههاحهِ ٓكىلمفرد ٓ ال غىِ عىً ألداء أم عهؿ. كاألداء الهٍارم رسة. ٓك

 .(9003)الجالد،  األداء الهٍارم فْ ضكء هعٓارم الدقة كالسرعة

 

 ت:اأىواع الهٍار  12.1.2

 

 ثالثة أىكاع ٌْ: إلِت االهٍار ( 9007) لقد قسـ قطاكم

  ئط اكاستخالص هعمكهات هف الخر  اتٓء بعض العهماهثؿ إجر  :ةيت العقماالهٍار

 .ةٓخٓار كالىصكص الت ةٓاىٓالب كالرسكـ كالجداكؿ

  فٓالتعاهؿ هع الىاس كالتكاصؿ كالتفاٌـ هع أخر  ةٓفٓ: هثؿ كةيت االجتهاعاالهٍار. 
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  تباع اتخداـ األجٍزة كقدرة الطمبة عمِ هثؿ تىاكؿ األدكات كاس :ةيت الحركاالهٍار

ت خاصة اأك هٍار  ىة،ٓفضالن عف قدرة الطمبة عمِ أداء هٍارة هع ذٌآكتىف هاتٓالتعم

آكغ ؿٓئط كالتهثاثؿ الخر ه ها، هتعمقة بدرس  .ٌر

 

 هٍارة التجويد: 13.1.2

 

د عطاؤي حقً كهستحقً. كحؽ ٌْ هٍارة التالكة كالتجٓك الحرؼ  إخراج كؿ حرؼ هف هخرجً، كا 

د جاىباف: ىظرم كعهمْ،  فالجاىب صفاتً الالزهة، كهستحقً صفاتً العارضة، كلعمـ التجٓك

د لهخارجالىظرم ٌك هعرفة القكاعد كالضكابط التْ كضعٍا  الحركؼ كصفاتٍا  عمهاء التجٓك

ا، كالجاىب العهمْ أحكاـك  تقافك  القرآفبحركؼ  الىطؽ أحكاـٌك  :الهد كالكقؼ كاالبتداء كغٌٓر  ا 

كاإلجادة، كاقتصاد الكقت  تقافكاإل السٍكلة، كالسرعة، كالدقة، دكمهاتً كتحسٓف ألفاظً. كتيع

د ٓةكالجٍد هف الهٍارات الفرع  .(9050الظفٓرم، ) لمتالكة كالتجٓك

 

كتدٓرب،  طالع، بؿ ال بد لٍا هف هرافال تتـ هف خالؿ القراءة كسعة اال اكتساب هٍارة التالكةف

 الرجاؿ ال تككف إال هشافٍة هف أفكاي القرآفالقكؿ: إف تالكة  إلِحتِ ذٌب كثٓر هف العمهاء 

خرج الحرؼ هف هخرجً الصحٓح، كالهتع رل  مـ ٓستهعالهتقىٓف. فالهعمـ ٓىطؽ الكمهة ٓك بإذىً ٓك

ركف بأعٓىٍـ  بعٓىً، كفْ هقابؿ ذلؾ ٓتمك الهعمـ أٓات كالهتعمهكف أخركف ٓستهعكف بآذاىٍـ، ٓك

قفٓحاكْ ك  (.9003)الخكالدة،  ـ األخطاء فٍٓاك  ؿ كاحد هىٍـ القراءة الصحٓحة ٓك
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تقانالهٍارة و  14.1.2  :التالوة ا 

 

عدـ  فٍٓا هٍارة الىطؽ بالحركؼ، كسرعة األداء هعهرحمة الترتٓؿ التْ تظٍر  إلِإف الكصكؿ 

كحاسة  هعرفة ها ٓمْ: فرؽ اإلدغاـ هف اإلخفاء كاإلقالب، إلِالكقكع فْ األخطاء الخفٓة ٓؤدم 

كفْ ٌذي  تذكؽ الخشكع،ك هقادٓر الهدكد كالغىة، كدقة الكقكؼ، هع تأهؿ الهعىِ، كعدـ التكمؼ، 

 تصىع، كال ، سمٓقة كسجٓة، دكف تكمؼ كالالقرآفبٍا الهرحمة تتككف همكة داخؿ الهسمـ، ٓقرأ 

ٓىصرؼ  التجكٓد، كىطؽ الحركؼ، حٓث ٓتـ ذلؾ تمقائٓان دكف فكر كال ىظر، بؿ أحكاـاشتغاؿ ب

د كصىعً األداء إلِ ىسِ قكاعد التجٓك ؿ،  التدبر كالخشكع، كحسف العهؿ، ٓك  .(1999)الطٓك

 

 :ميالكر  القرآن ديت تجو اهٍار  15.1.2

 

 : نيالىون الساكىة والتىو  أحكام أواًل:

كتككف فْ االسـ أك الفعؿ أك الحرؼ، كتككف كسطان  ٌْ التْ ال حركة لٍا، الىون الساكىة:

  چۆ  چ هثؿ:  تثبت لفظان كخطان، ككصالن ككقفان كطرفان ك 

 إال فٓالتىك  ككفٓ( تمحؽ آخر األسهاء فحسب، كال دٓالتكك رٓئدة )لغاز لٌك ىكف ساكىة ا :نيالتىو 

 (.2005)الٓزىْ،  تثبت لفظان ككصالن فقط، كال تثبت خطان ككقفان  فْٓ كمهتف

 :أحكامأربعة  نيلمىون الساكىة والتىو 

ْ: ) أ، ق، ع، ح، غ، خ( فٓإذا جاء بعد الىكف أك التىك  اإلظٍار:  أحد ٌذي الحركؼ الستة ٌك

 هثؿ: 
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 األهثمة :

ف هع  أ   ىكف ساكىة أك تىٓك

 ـه عىذىابه أًلٓ  -ٓىٍىئىٍكف 

ٌػ  ف هع    ىكف ساكىة أك تىٓك

ٍىٍكفى   قكـو ٌاد  -ٓىٍى

ف هع  ع    ىكف ساكىة أك تىٓك

 سكاءه عمٍٓـ  -أىىعىٍهتى 

ف هع  ح     ىكف ساكىة أك تىٓك

ٍر   عمٓـه حكٓـ  -كىاٍىحى

ف هع  غ    ىكف ساكىة أك تىٓك

ٓيٍىًغضيكفى  ًه غٓر اهللا  -فىسى  إل

ف هع  خ   ىكف ساكىة أك تىٓك

 عمٓـه خبٓر  - كىالهيىخًىقىةي 

 

 ف حرفان كاحدا هشددان هف جىسارٓ صٓ ثٌٓك التقاء حرؼ ساكف بحرؼ هتحرؾ بح اإلدغام:

أحد حركؼ اإلدغاـ الستة  فٓفْ كمهة أك كمهت فٓكذلؾ إذا كقع بعد الىكف الساكىة أك التىك  .الثاىْ

:ْ ْ: ) مإدغاـ بغىة: كحركفً أرب: قسهٓف إلِ اإلدغاـ ٓىقسـ )م، ر، ـ، ؿ، ك، ف( ٌك  ،عة ٌك

ك فْ حرفْ ) ك، م( :فٓقسه إلِ بدكري ىقسـٓك  ف( ،ـ ،ك ك فْ  إدغاـ ىاقص: ٌك إدغاـ تاـ: ٌك

ها )ؿ سهِٓدغاـ بال غىة: ك ، كاإلحرفْ ) ـ، ف(  .ر( ،ٌذا اإلدغاـ الكاهؿ كلً حرفاف فقط ٌك
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 إدغاـ بغىة هثؿ:

ف هع م  ىكف ساكىة أك تىٓك

ٍف ٍَّٓعهؿ    عٓىان َّٓشرب -هى

ف هع كىكف سا   كىة أك تىٓك

 جكعو كَّآهىٍـ -ًهٍف كَّاؿ  

ف هع ـ   ىكف ساكىة أك تىٓك

 شٓئان هَّذككران  -ًهٍف هَّاؿ 

ف هع ف   ىكف ساكىة أك تىٓك

 أهشاجو ىٍَّبتىمًٓ -ًهٍف ىَّاصٓرف 

 إدغاـ بغٓر غىة هثؿ:

ف هع ؿ  ىكف ساكىة أك تىٓك

 بظالَّـو ل معبٓد -كهٍف لَّـٍ  

ف هع  ر ىكف ساكىة أك تىٓك

ب ً   زقان  -ًهٍف رَّ  ثهرةو ر 

آهخفاة بغىة عىدها  هان ٓه فٓقمب الىكف الساكىة كالتىك  :اإلقالب  هثؿ: ،حرؼ الباء تمٌك

ف هع ب :  ىكف ساكىة أك تىٓك

 فْ كمهة ) أىًبئيٍـ ( 

 .) سهٓعه بصٓر (   -عمٓـه بذات ( )   -) أف بكرؾ (  –فْ كمهتٓف ) هٍف بىٍعد (  
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 هع كجكب الغىة بإخفاء دٓاإلظٍار كاإلدغاـ دكف تشد فٓبالحرؼ بحالة كسط بالىطؽ  :اإلخفاء

آعىدها  فٓالساكىة كالتىك  الىكف ْ: )ص، ذ، ث، ؾ، ج، تمٌك  حرؼ هف حركفً الخهسة عشر ٌك

 (.2001)صادؽ،  ؽ، س، د، ط، ز، ؼ، ت، ض، ظ( ش،

 هثؿ:

ف هع ص  ىكف ساكىة أك تىٓك

ار / عٍف صالتٍـ   فٍ  -أٍىصى فان قاعان صى  صى

ف هع ذ   ىكف ساكىة أك تىٓك

ٍف ذىا الذم    سٍمسمةو ذىٍرعٍا -أىٍىًذر قكهؾ / هى

ف هع  ث   ىكف ساكىة أك تىٓك

اجا -كاألهٍىثِ / ًهٍف ثىهىرة    هاءن ثجَّ

ف هع ج   ىكف ساكىة أك تىٓك

اءىكـ   بٓالى / إٍف جى ٍىجى  خمؽو جدٓد -زى

ف هع ش   ىكف ساكىة أك تىٓك

 سبعان شدادان  - أٍىشأكـ / ًهٍف ٌشر   

ف هع ؽ   ىكف ساكىة أك تىٓك

 شْءو قدٓر -كال ٓيٍىقذيكف / ًهٍف قبؿ  

ف هع س   ىكف ساكىة أك تىٓك

 فكجه سألٍـ -اإًلٍىساف / كلئٍف سىألتٍـ  

ف هع ؾ   ىكف ساكىة أك تىٓك
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 ٓكهان كاف -كالتىٍىًكحكا / تىكيٍف كصاحب  

ف هع ض   ىكف ساكىة أك تىٓك

ؿَّ   ال ٓف - هىٍىضكد / هىٍف صى  قكهان ضى

ف هع ظ   ىكف ساكىة أك تىٓك

 ًظالِّ ظىمٓال -اىٍىًظرىْ / هىٍف ظىمـ  

ف هع ز   ىكف ساكىة أك تىٓك

قُّكـ   لىا / ًهٍف زى  هباركةو ٓزتكىة -أٍىزى

ف هع ت   ىكف ساكىة أك تىٓك

 ٓكهئذو تعرضكف -أىٍىتـه / لىٍف تىالكا  

ف هع د   ىكف ساكىة أك تىٓك

ـ أٍىدىادىا / ًهٍف   ٌىاقا -دٓاٌر  كأسان ًد

ف هع ط   ىكف ساكىة أك تىٓك

 لٓالن طكٓال -اٍىطىًمقكا / ًهٍف طىٓ بات  

ف هع ؼ   ىكف ساكىة أك تىٓك

ٍىفىطر / لىٍف تىالكا    ٓكهئذو تعرضكف -هي

 

 :الساكىة مياله أحكام: اً يثاى

 :أحكاـهف الحركة، كلٍا ثالثة  ةٓالساكىة ٌْ الخال ـٓاله
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أك عارضػان أك  انٓ السػاكىة حػرؼ البػاء سػكاء أكػاف السػاكف أصػم ـٓبعػد الهػ قعٓف أ اإلخفاء الشفوي:

ا جكزٓ فان،ٓتخف كحركؼ اإلخفاء الشفكم  ف،ٓهف الشفت ـٓلخركج اله انٓ كسهْ شفك ، هع الغىة إخفاٌؤ

ػػك: )ب(،    -كجاٌػػدٌـ  بػػػً      -كػػذبككـ بهػػا   ، هثػػؿ: فٓإال فػػْ كمهتػػ كػػكفٓكال  حػػرؼ كاحػػد ٌك

 .فكىتـ بٍا   -كرائٍـ برزخ     -أتٓىاٌـ بالحؽ      -عمٍٓـ بابان      -اب   أخذىاٌـ بالعذ

 

الساكىة بالهتحركػة  ـٓهتحركة فتدغـ اله ـٓالساكىة ه ـٓبعد حرؼ اله قعٌٓك أف  اإلدغام الشفوي:
ػػك: )ـ(، كال  ر،ٓصػػغ فٓإدغػػاـ هثهػػاثم سػػهْٓك  هػػع الغىػػة. كحػػركؼ اإلدغػػاـ الشػػفكم حػػرؼ كاحػػد ٌك

   -ككىػتـ هػػىٍـ      -ٓظمػػـ هػىكـ      -رأتٍػـ هػف      -لكػـ هػػافْ   كمهتػػٓف هثػؿ:  ْإال فػ كػكفٓ
   -كىهػػىعكـ هػػف       -كىػػتـ هرضػػِ      -هػػىٍـ هعػػؾ      -كىػػتـ هػػف      -كبٓػػىٍـ هٓثػػاؽ   

 هىٍـ هٓثاقا
 

ػػك إظٍػػار الهػػ اإلظٍــار الشــفوي: الحػػركؼ عػػدا حرفػػْ البػػاء  عٓػػالسػػاكىة إذا كقعػػت بعػػدٌا جه ـٌٓك

كعشركف  اإلظٍار الشفكم ستةه  كحركؼ ف.ٓهف الشفت ـٓهخرج اله إلِىسبة  انٓ شفك  سهِٓك  ـ،ٓلهكا

ػػػػػػػْ: )أ، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، ، ع، غ، ؼ، ؽ، ش، ص، ض، ط، ظ س، حرفػػػػػػػان ٌك

 (.1991شكرم كآخركف، ) ؾ، ؿ، ف، ق، ك، م(

هػػىٍـ    -فػػكقٍـ كهػػف      -أىٍػػـ أقػػاهكا      -كألدخمىػػاٌـ جىػػات      -عػػىٍـ سػػٓئاتٍـ    هثػػؿ: 

جػآءٌـ رسػػكؿ      -إلػٍٓـ رسػػالن      -عمػٍٓـ كال      -لسػتـ عمػػِ      -هػىٍـ سػػاء      -أهػة   

قان      -  كلـ ٓقتركا     -لربٍـ سجدان      -كزادٌـ ىفكران      -أىفسٍـ فٓر

 

 



 

 

 

 

 

 

35 

 :نيالهشددت ميالىون واله أحكامثالثًا: 

 سػػاكف كالثػػاىْ هتحػػرؾ كصػػالن ككقفػػان ال خطنػػا. األكؿ فٓتهػػاثمه فٓهكػػكف هػػف حػػرف الحــرف الهشــدد:

هثػػػؿ  فٓسػػاكى فٓأهػػا فػػْ حػػاؿ الكقػػؼ عمػػِ الحػػػرؼ الهشػػدد فٍػػك هكػػكف هػػف حػػرف چے   چ هثػػؿ 

 (.2004)الجهؿ،  چ  ٺٺچ

 فٓالهشددت ـٓفٍْ ثابتة هطمقان، كتغف الىكف كاله ـ،ٓهركب فْ جسـ الىكف كاله ذٓصكت لذ الغىة

ا بهقدار حركت الكمهة كقؼ سكاء كقع كؿ هىٍها فْ كسطفْ حالة الكصؿ كال  فٓأـ فْ أكاخٌر

كالىكف  چڄ    چ هثؿ  سكاء أكاىتا فْ كمهة فٓالهشددت ـٓإظٍار الغىة كالشدة فْ الىكف كاله جبٓ

 (.2001)الحزارم،  چڀ  چ  مثل واألسماء چې  چ ؿ تمحؽ الحركؼ هث فٓالهشددت ـٓكاله

 

 قيوالترق ميرابعًا: التفخ

 ـٓهع الالـ، كالتفخ ظٓدفاف بهعىِ كاحد، إال أىً اشتٍر استعهاؿ التغمالفظاف هتر  ظيوالتغم ميالتفخ

ْ: ) خ، ص، ض، غ، ط، ؽ، ظ (، هجهكعة فْ قكلٍـ: خص  كحركفً ء .االر  هع سبعة ٌك

  چڌ            چ هثؿ  قظ ضغط

هثؿ  الفـ بصداي هتمئٓعمِ الحرؼ عىد الىطؽ بً، فال  دخؿٓعبارة عف ىحكؿ  قيالترق

 (.2007)عهراف،   چڑچ
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 المدود :خامسا  

 :المد أقسام

قسـ  الهد األصمي: ك ها ال تقـك ذات حرؼ الهد إال بً إلِٓك  عمِ تكقؼٓكال  ،خهسة فركع ٌك

 .سبب هف أسباب الهد، كالٍهز أك السككف، كهقدار هدي حركتاف

ك ها تقـك ذات الحرؼ بدكىً ك  الهد الفرعي: الهد ٌك  ب هف أسباب الهد، أكعمِ سب تكقؼٌٓك

 .(2004)الجهؿ،  ئد عمِ هقدار الهد األصمْاالز 

 

 الوقف عالمات :سادسا  

 :أربعة أقسام إلىالوقف  ىقسمي

ك الكقؼ عمِ الكمهة بقصد االختبار، ح الوقف االختباري: .1  الهعمـ الطالب أهرٓ ثٌٓك

 بالرسـ العثهاىْ هف تعمؽٓبً لهعرفة ها  ؤتِٓعمِ بعض الهكاضع الختباري، ك  بالكقؼ

آكهكصكؿ، كثابت كهحذكؼ هف حركؼ الهد، كهعرفة التاءات كغ هقطكع  .ٌر

 عمِ الكقؼ إلِلمقارئ بسبب ضركرة ألجأتً  عرضٌٓك الكقؼ الذم  ري:االوقف االضطر  .2

كىحك  افٓالىفس أك العطاس أك الىس ؽٓالهعىِ كض تـٓكمهة كاىت، حتِ إف لـ  أم

 ذلؾ.

 اتٓالركا فٓأخرل عىد الجهع ب عمٍٓا عطؼٓالكقؼ عمِ كمهة لٌك  ىتظاري:الوقف اال  .3

 كجهع أكثر هف فاء،ٓالست فٓالقارئ عمِ الكمهة، أك عمِ هكضع هع قؼٓأف ك  ،الهختمفة

 ءات السبع، أك العشر.االقر  عرضٓأك  ة،ٓركا
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 هتعمقان بها بعدي لفظان كال هعىِ سٌٓك الكقؼ عمِ كالـ تـ هعىاي، كل :ارييالوقف االخت .4

 (.2006هىصكر، )

 

 الحروف مخارج :سابعا  
ْ  غٌره عن به فٌتمٌز به النطق صوت عنده ٌنقطع الذي ظهوره أي الحرف، مخرج محل ٌك

 (.2006)هىصكر،  الخٓشكـك الشفتاف، ك المساف، ك الجكؼ، كالحمؽ، 

 

 :حكم التجويد 16.1.2

 

د، كالح  تعمهً، ث عمِ لزكـلقد تعاضدت الشكاٌد كاألدلة الشرعٓة الدالة عمِ كجكب التجٓك

تقاىً، إذ عد العمهاء أف تعمهً ك إتقاىكضركرة   ابف ً هف الفركض الدٓىٓة الكاجبة. كقد أشارا 

ىها قمت: التجكٓد فرض؛ ألىً هتفؽ ذلؾ فقاؿ: إلِالجزرم   "التجكٓد فرض عمِ كؿ هكمؼ، كا 

 (.168 :1986عمًٓ بٓف األئهة، بخالؼ الكاجب فإىً هختمؼ فًٓ" )الجزرم، 

د ٌك الكجكب العٓىْ عمِ كؿ هكمؼ هف هسمـ كقاؿ كهسمهة  الهرصفْ: حكـ الشارع فْ التجٓك

جهاع ،كمً أك بعضً، كلك سكرة كاحدة القرآفٓحفظاف   األئهة" لثبكت ذلؾ بالكتاب كالسىة كا 

 .(47: 2001)الهرصفْ، 

 :هوالعمل بقواعد التجوٌد لعلم العلمٌة القواعد وتعلٌم تعلم حكم( 2006كذكر هىصكر )

 :التجويد لعلم العلمية القواعد وتعليم تعلم حكم :أول  
 عمِ كالتهرس بٍا، كاألخذ بدقائقٍا، ٌك فرض ة،ٓكقكاعد ٌذا العمـ الىظر  أحكاـإف حكـ تعمـ 

اح ف،ٓإذا قاـ بً طائفة هف األهة، سقط اإلثـ عف الباق ة،ٓالكفا  لهباحثً. اءٓإبقاء لٍذا العمـ ك 
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 األدلة عمى الحكم:

 ٤المزمل:  چٿ  ٿ    ٿ     ٹ ٹ چ 

  یىئ  ىئ  ىئ  ی  ېئوئ  ۇئ  ۇئ         ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئٹ ٹ چ  

 ٢٩الفرقان:  چی  ی 

  ڇ  ڇ        ڇ   ڇ  ڍ    چڄ  ڄ   ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چٹ ٹ چ

 ١٩١البقرة:  چڍ

  ٩٢الزمر:  چۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  ٹ ٹ چ 

 

 :التجويد علم بقواعد العمل حكم :ثانيا  

 

 هسمهان  فآعمِ كؿ قارئ لمقر  فٓفرض ع ـ،ٓالكر  القرآفعىد تالكة  دٓالتجك  أحكاـف حكـ العهؿ بإ

ًي اهللا عز كجؿ أكـر ب  كاف أك هسمهةن، بحسب طاقتً، ككسعً، كهكىتً، كطالقة لساىً التْ ٌك

 كاحدة. ةٓكاف  كاف الهحفكظ سكرة كاحدة أك آ ف،ٓاألكره

 

 األدلة عمى الحكم:

   أَِبً َعن   ٌ ٌ سَ  ) هللاَِ  َرُسولُ  َقالَ  :َقالَ  َرَة،ُهَر َتَغنَ  لَم   َمن   ِمَنا لَ  ( ركاي البخارمالقرآنبِ  ٌَ

  ِنِ  ال َبرآءِ  َعن ُنوا) هللاَِ  َرُسولُ  َقالَ  :َقالَ  َعاِزٍب، ب  ٌِّ ( رواه أبو داوود نَ آال قُر َز َواتُِكم   ِبأَص 
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   دِ  َعن نِ  هللَاِ  َعب  ُعوٍد، ب  ٍر، أََبا أَنَ  َمس  أَن   أََحبَ  َمن  قاؿ ) هللَاِ  َرُسولَ  أَنَ  هُاَبَشر َوُعَمَر، َبك 

ق رأ ِزَل، َكَما غضا القرآن ٌَ قرأهُ أُن  ٌَ نِ  ِقرآَءةِ  َعلَى َفل  ٍد( رواه  ابن ماجه أُمِّ  اب   َعب 
 

 الدراسات السابقة: 2.2

د القرآف الكٓرـ، كقد تـ ترتٓبٍا حسب الزهف  تىاكلت الدراسات السابقة هكضكع هٍارات أحكاـ تجٓك

 هف األحدث إلِ األقدـ.

 الصؼ طالب فٍٓا ٓقع التْ األخطاء عف الكشؼ إلِ الدراسة ٌذي ٌدفت( 2012دراسة خاف )

دي الكٓرـ القرآف تالكة فْ العاـ بالتعمٓـ الثاىكم الثالث  األخطاء لٍذي العالج سبؿ كتقدٓـ .كتجٓك

 كتككف لٍا كأداة الهالحظة بطاقة عمِ هعتهدنا ،صفْالك  الهىٍج الدراسة لٍذي الباحث كاتخذ

 الطبٓعٓة العمكـ قسـ هف الثاىكم الثالث الصؼ طالب هف ان طالب( 101) هف الدراسة هجتهع

 لدل شائعة أخطاء كجكدككاىت أبرز ىتائج الدراسة:  .الهكرهة هكة بهدٓىة العاـ التعمٓـ بهدارس

دي الكٓرـ فالقرآ تالكة فْ الثاىكم الثالث الصؼ طالب  الطالب عىد التالكة أخطاء تىكعت، كتجٓك

 الحركات فْ كقعت التْ األخطاء ككاىت ،الحركات فْ كأخطاء الحركؼ فْ كقعت أخطاء بٓف

 دكف الحركؼ فْ األخطاء ىسبة كاىت بٓىها% 41.4 ىسبتٍا كاىت حٓث الشٓكع ىسبة بمغت قد

 أحكاـ بعض فْ الشٓكع حد مغتب أخطاء كجكدك %، 18.7 ىسبتٍا بمغت حٓث الشٓكع ىسبة

د د التالكة أخطاء فْ الطالب كقكع أسباب تىكعت .التجٓك  األسرة،) ب تتعمؽ أسباب بٓف كالتجٓك

 كسبؿ، ( الحدٓثة التقىٓات ىقصك  الهدرسة،ك  التعمٓـ، هؤسساتك  الهقرر،ك  الهعمـ،ك  الطالب،ك 

 .عمًٓ ٓجب بها كال األطراؼ جهٓع بتعاكف ٓككف األخطاء ٌذي عالج
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تقٓٓـ أداء تالكة طالب الصؼ الخاهس عمِ التعرؼ إلِ ( دراسة تٍدؼ 2012كطبؽ الزعبْ ) 

د القرآف الكٓرـ فْ تربٓة قصبة الهفرؽ، كقد تككىت  ات الهعٓآرة لتجٓك األساسْ فْ ضكء الهستٓك

ـ بالطٓرقة القصدٓة ، كتـ بىاء استباىة لتقٓٓـ الط63عٓىة الدراسة هف ) الب فْ ( طالبان تـ اختٓاٌر

د الثالثة "ٓطبؽ الطالب  ف " ك " ٓطبؽ الطالب  أحكاـضكء هعآٓر التجٓك الىكف الساكىة كالتىٓك

الهٓـ الساكىة " كقد أظٍرت الىتائج أف  أحكاـالهٓـ كالىكف الهشددتٓف " ك "ٓطبؽ الطالب  أحكاـ

 أداء طالب الصؼ الخاهس فْ ٌذي الهعآٓر كهؤشراتٍا هتدف بشكؿ عاـ .

 

التعرؼ عمِ فاعمٓة استخداـ الكسائط الهتعددة  إلٌِدفت  بدراسة (2012حساىْ )الكقاـ  

د فْ إجادة تالكة  أحكاـالحاسكبٓة فْ تدٓرس  الكٓرـ لدل  القرآفالهٓـ الساكىة فْ هقرر التجٓك

ات )التذكر   تتطبٓؽ( كاستخده –فٍـ  –تمهٓذات الصؼ الخاهس االبتدائْ عىد كؿ هف هستٓك

عداد  ،لتجٓربْالباحثة الهىٍج ا كلتحقٓؽ أٌداؼ الدراسة قاهت الباحثة بإعداد برهجٓة تعمٓهٓة كا 

اختبار هعرفْ كبطاقة هالحظة كتـ التحقؽ هف صدقٍا كثباتٍا كقد تـ تطبٓقٍا عمِ عٓىة الدراسة 

كجكد فركؽ ذات داللة احصائٓة عىد هستكل  إلِ( طالبة كقد تكصمت الدراسة 60الهككىة هف )

د  (0.05)الداللة  بٓف هتكسطْ درجات الهجهكعتٓف الضابطة كالتجٓربٓة فْ هقرر التجٓك

كجكد فركؽ ذات داللة  متطبٓؽ البعدم عىد هستكل التذكر بعد ضبط أثر االختبار القبمْ. كل

الضابطة كالتجٓربٓة  :بٓف هتكسطْ درجات الهجهكعتٓف (0.05)احصائٓة عىد هستكل الداللة 

د لتطبٓؽ البعد م عىد هستكل الفٍـ بعد ضبط أثر االختبار القبمْ، ككجكد فركؽ فْ هقرر التجٓك

بٓف هتكسطْ درجات الهجهكعتٓف الضابطة  (0.05)حصائٓة عىد هستكل الداللة إذات داللة 

د  الثالثة(  حكاـمتطبٓؽ البعدم عىد هستكل التطبٓؽ )الدرجة الكمٓة لأللكالتجٓربٓة فْ هقرر التجٓك
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 (0.05)حصائٓة عىد هستكل الداللة إ، ككجكد فركؽ ذات داللة بعد ضبط أثر االختبار القبمْ

د  متطبٓؽ البعدم عىد لبٓف هتكسطْ درجات الهجهكعتٓف الضابطة كالتجٓربٓة فْ هقرر التجٓك

 ( بعد ضبط أثر االختبار القبمْ.كالتطبٓؽ ،فٍـك  ،تذكرال جهٓع الهستكٓات الهعرفٓة )

 

 الهٍارات هف ههكف عدد أكبر تحدٓد إلِدفت ٌ التْ (2011دراسة السهٍر ككىعاف )كفْ  

 لمهراحؿ الهقررة اإلسالهٓة التربٓة هادة فْ الكٓرـ القرآف تالكة لتعمـ الالزهة كالفرعٓة األساسٓة

 العربٓة الجهٍكٓرة فْ الثاىكٓة الهرحمة ىٍآة كحتِ األساسْ األكؿ الصؼ هف كافة، التعمٓهٓة

 األساسٓة الهٍارات هف ههكف عدد أكبر بتحدٓد حثالبا قاـ الٍدؼ ٌذا كلتحقٓؽ .السكٓرة

 الصمة ذات السابقة الدارسات إلِ الرجكع بعد كذلؾ الكٓرـ، القرآف تالكة لتعمـ الالزهة كالفرعٓة

د التالكة قسـ_ اإلسالهٓة التربٓة كهراجع بالهكضكع  التْ الهراجع عمِ االطالع ككذلؾ _،كالتجٓك

 الباحث قاـ ثـ ،(اإلىكمٓٓزة كالمغة ،العربٓة المغة: )هثؿ المغكٓة الهٍارات تصىؼ أف حاكلت

 الهجاؿ ٌذا فْ كالهختصٓف الخبراء هف عدد إلِ هكجٍة استباىة فْ الهٍارات ٌذي بتضهٓف

 إلِ الدراسة تكصمت كقد الثالث، التعمٓهٓة الهراحؿ عمِ الهٍارات ٌذي تكٓزع فْ آرائٍـ لهعرفة

د لمتالكة األساسٓة هٍاراتال عدد بمغ :أٌهٍا كاف عدٓدة ىتائج  :ٌْ هٍارات ثالث كالتجٓك

 هٍارات إلِ األساسٓة الهٍارات تفرعت كقد ،(الصاهتة القراءةك  الجٍٓرة، القراءةك  االستهاع،)

 الهٍارات عدد بمغ: ٓأتْ كها ةالثالث الهراحؿ عمِ تتكزع هٍارة،( 132) عددٌا بمغ فرعٓة

د لمتالكة األساسٓة  ،(الصاهتة القراءةك  الجٍٓرة، القراءةك  االستهاع،: )ٌْ هٍارات ثالث كالتجٓك

 الهراحؿ عمِ تتكزع هٍارة،( 132) عددٌا بمغ فرعٓة هٍارات إلِ األساسٓة الهٍارات تفرعت كقد

 التعمٓـ هرحمة ىصٓب كبمغ هٍارة،( 19التعمٓـ األساسْ ) هرحمة ىصٓب بمغ: ٓأتْ كها الثالث
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( هٍارة، ككزعت الهٍارات 72) بمغت فقد الثاىكم مٓـالتع هرحمة أها( هٍارة، 41) األساسْ

( 64عددٌا ) فبمغ الجٍٓرة القراءة هٍارات أها( هٍارة، 46) االستهاع هٍارات: كأتْاألساسٓة 

 ( هٍارة.40) الصاهتة القراءة هٍارات عدد كبمغ ،هٍارة

 

دفت دراسة   الكٓرـ قرآفال دٓت تجك ار هٍا إتقافالكشؼ عف هستكل  إلِ( 2011هكسِ ) أبٌْك

ا، األساسْ العاشر لدل طمبة الصؼ  جهٓعسة هف اكتكٌكف هجتهع الدر  كعالقتً باتجاٌاتٍـ ىحٌك

فْ  فْ هحافظة الكسط ـٓكالتعم ةٓالترب ةٓر ٓهف الهدارس التابعة لهد األساسْ العاشر طمبة الصؼ

ـٓاخت ( طالبان كطالبة، كتـ374سة هف )االدر  ىةٓكقد تككىت ع ،غزة  ةٓالعشكائ ةقٓبالطر  اٌر

 كبطاقة ـ،ٓالكر  القرآف دٓتجك  حكاـأل مْٓسة تـ إعداد اختبار تحصاأٌداؼ الدر  ؽٓكلتحق طةٓالبس

كقد أسفرت  ـ،ٓالكر  القرآف دٓاالتجاي ىحك تجك  اسٓكهق ـ،ٓالكر  القرآف دٓت تجك الهٍار  هالحظة

لدل طمبة الصؼ  ـٓالكر  القرآف دٓت تجك اكهٍار  أحكاـ إتقافهستكل  قؿٓأىً  سة عفاىتائج الدر 

 ك أحكاـ إتقاففْ هستكل الدراسة كجكد فركؽ  ت، كها أظٍر %( 80عف ) العاشر األساس

 الجىس لصالح رٓلهتغ تيعزللدل طمبة الصؼ العاشر األساس  ـٓالكر  القرآف دٓت تجك اهٍار 

  .الطالبات

 

 لدل الكتابٓةك  ،القرائٓة الهٍارات هستكل التعرؼ إلِ ٌدفت التْ  (2010األسطؿ )كفْ دراسة  

 الهتغٓرات بضبط الباحث قاـ .كحفظً الكٓرـ القرآف بتالكة كعالقتً ،السادس الصؼ طمبة

 خارج هف استطالعٓة عٓىة عمِ الهالحظة كبطاقة ،الكتابْ االختبار تطبٓؽ ثـ كهف  الهستقمة

 كالهككىة األصمٓة العٓىة عمِ التطبٓؽ تـ كثباتً االختبار صدؽ هف التأكد كبعد الدراسة، عٓىة
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 كالكتابٓة القرائٓة الهٍارات هستكل تحسٓف فْ الكٓرـ القرآف أثر لهعرفة كطالبة طالبان ( 120) هف

 كهستكل كحفظً الكٓرـ القرآف تالكة بٓف إحصائٓة داللة ذات عالقة كجكد: كأتْ الىتائج ككاىت

 القرآف تالكة بٓف إحصائٓة داللة ذات عالقة كجكد .السادس الصؼ طمبة لدل القرائٓة الهٍارات

 داللة ذات فركؽ كجكد. ك السادس الصؼ طمبة لدل الكتابٓة الهٍارات كهستكل ،كحفظً الكٓرـ

 الطالب درجات هتكسط بٓف القراءة، هٍارات بعض هستكل فْ( 0.05) هستكل عىد إحصائٓة

 الحلص الفركؽ كاىت كلقد الكٓرـ، لمقرآف الحافظٓف غٓر كالطالب ،الكٓرـ لمقرآف الحافظٓف

 فْ( 0.05) هستكل عىد إحصائٓة داللة ذات فركؽ كجكدك  .الكٓرـ لمقرآف الحافظٓف الطالب

 كهتكسط الكٓرـ، لمقرآف الحافظٓف الطالب درجات هتكسط بٓف الكتابة، هٍارات بعض هستكل

 لمقرآف الحافظٓف الطالب لصالح الفركؽ كاىت كلقد. الكٓرـ لمقرآف الحافظٓف غٓر الطالب درجات

 هٍارات بعض هستكل فْ( 0.05) هستكل عىد إحصائٓة داللة ذات فركؽ كجكد، ك ـالكٓر

 غٓر الطالبات درجات هتكسط ك الكٓرـ، لمقرآف الحافظات الطالبات درجات هتكسط بٓف القراءة،

 كجكدك  .الكٓرـ لمقراف الحافظات الطالبات لصالح الفركؽ كاىت كلقد الكٓرـ، لمقرآف الحافظات

 هتكسط بٓف الكتابة، هٍارات بعض هستكل فْ( 0.05) هستكل عىد حصائٓةإ داللة ذات فركؽ

 لمقرآف الحافظات غٓر الطالبات درجات هتكسط ك الكٓرـ، لمقرآف الحافظات الطالبات درجات

 .الكٓرـ لمقرآف الحافظات الطالبات لصالح الفركؽ كاىتك  الكٓرـ،

 

دفت دراسة الظفٓرم ) فْ  اإلسالهٓة ٓةؾ هعمهات التربالكشؼ عف درجة اهتال إلِ( 2010ٌك

ت لهٍارات تالكة  ٓةالجٍراء التعمٓه هىطقة هدارس دي كهٍارات  القرآفبدكلة الكٓك الكٓرـ كتجٓك

بهىطقة الجٍراء التعمٓهٓة  اإلسالهٓةهجتهع الدراسة هف جهٓع هعمهات التربٓة  تككف تدٓرسٍا،
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ت بدكلة  هىٍف بالطٓرقة العشكائٓة الطبقٓة ٓىةاختٓار ع ( هعمهة، تـى295كبمغ عددٌف ) الكٓك

ٓقٓس درجة اهتالؾ الهعمهات  األكؿبىاء بطاقة هالحظة هف جزأٓف:   تـى كلتحقٓؽ أٌداؼ الدراسة

دي هككىة هف ) الكٓرـ القرآفلهٍارات تالكة  ( فقرة لقٓاس 22( فقرة، كالثاىٓة هككىة هف )47كتجٓك

دي. كقد أظٍرت الىتائج: أف  القرآفلهٍارات تدٓرس تالكة  الهعمهات درجة اهتالؾ الكٓرـ كتجٓك

دي عمِ بطاقة الهالحظة الكمٓة كاىت  القرآفلهٍارات تالكة  الهعمهات درجة اهتالؾ الكٓرـ كتجٓك

دي  القرآفأظٍرت أف درجة اهتالؾ الهعمهات لهٍارات تدٓرس تالكة  ككذلؾ هرتفعة. الكٓرـ كتجٓك

 رت ىتائج الدراسة كذلؾ عدـ كجكد فركؽ دالةالهالحظة الكمٓة كاىت هرتفعة. كأظٍ بطاقة عمِ

دي  القرآففْ درجة اهتالؾ الهعمهات لهٍارات تالكة  إحصائٓان   الخبرة. تغٓرله تيعزلالكٓرـ كتجٓك

 الكٓرـ القرآففْ درجة اهتالؾ الهعمهات لهٍارات تالكة  إحصائٓان لـ تظٍر فركؽ دالة  كذلؾ

دي ؿ العمهْ تغٓرله تيعزل كتجٓك  .الهٌؤ

 

ـ أداء طمبة جاهعة العمكـ كالتكىكلكجٓا فْ تالكة  إلِ( التْ ٌدفت 2010) ًدراسة الفقٓكفْ  تقٓك

د األساسٓة أحكاـالقرآف الكٓرـ فْ ضكء   األكؿتكٌكف هجتهع البحث هف طالب الهستكل  التجٓك

ا تـ ( طالبن 50فْ كمٓة العمكـ اإلدآرة كاإلىساىٓة بجاهعة العمكـ كالتكىكلكجٓا كتككىت عٓىتً هف)

ـ بالطٓرقة العشكائٓة البسٓطة، كلتحقٓؽ أٌداؼ البحث قاـ الباحث باستخراج قائهة أكلٓة  اختٓاٌر

مٍا  د كتـ تحٓك د األساسٓة هف خالؿ الدراسات السابقة كهقرر التجٓك بطاقة  إلِلهٍارات التجٓك

دٓة، 27هالحظة هككىة هف سبعة هحاكر لػ)  ف ىتائج ه إلِكقد تكصؿ البحث ( هٍارة تجٓك

د األساسٓة فْ  إتقافأفَّ تقدٓر هستكل  أٌهٍا: طالب جاهعة العمكـ كالتكىكلكجٓا لهٍارات التجٓك

هٍارات  إتقافدرجة ك  الهحاكر السبعة التْ حددت فْ بطاقة الهالحظة جاءت بتقدٓر هتكسط.
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د لدل طالب جاهعة العمكـ كالتكىكلكجٓا فْ كؿ هف هحاكر)الهد، كالتفخٓـ كالترقٓؽ،  التجٓك

ف،  أحكاـالهٓـ الساكىة( هتحققة بدرجة هتكسطة، أها هحكرا) أحكاـالضبط، ك ك  الىكف الساكىة كالتىٓك

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائٓة  كحكـ الىكف كالهٓـ الهشددتٓف( فقد كاىت هتحققة بدرجة قمٓمة.

د لهتغٓر التخصص)إسالهٓة، 0.05عىد هستكل) %( فْ هدل تحقؽ هٍارات التالكة كالتجٓك

دارة أعهاؿ، ك هحاسبة، ك ٓؽ، تسك ك  ؽ، ك ىظـ هعمكهات، ك ا  اىجمٓزم( لصالح طالب الدراسات ك تسٓك

  .اإلسالهٓة

 

تعرؼ هستكل الهٍارات القرائٓة كالكتابٓة لدل طمبة ال إلِ( التْ ٌدفت 2010كفْ دراسة حمس )

حمٓمْ ، كاستخدـ الباحث الهىٍج الكصفْ الت كحفظً الصؼ السادس كعالقتً بتالكة القرآف الكٓرـ

كتككف هجتهع الدراسة هف طمبة الصؼ السادس فْ الهدارس الحككهٓة كالخاصة فْ هحافظة 

 إلِ( طالبان كطالبة كقاـ الباحث بتقسٓـ العٓىة 120خاف ٓكىس حٓث تألفت عٓىة الدراسة هف )

ٓث ( طالبان كطالبة هف التعمٓـ الخاص ، بح60( طالبان كطالبة هف هدارس التعمٓـ العاـ ، ك)60)

( طالبة كتهثمت أدكات الدراسة باختبار كتابْ كبطاقة 30( طالبان ك ) 30)إلِقسهت كؿ عٓىة 

كهستكل الهٍارات القرائٓة  كحفظً كجكد عالقة بٓف تالكة القرآف :كأتْهالحظة  ككاىت الىتائج 

ة لدل كهستكل الهٍارات الكتابٓ كحفظً ككجكد عالقة بٓف تالكة القرآف لدل طمبة الصؼ السادس.

طمبة الصؼ السادس كبٓىت الدراسة كجكد فركؽ فْ هستكل هٍارات القراءة كالكتابة بٓف الطالب 

الحافظٓف لمقرآف كالطالب غٓر الحافظٓف لً كلصالح الطالب الحافظٓف كأظٍرت كذلؾ كجكد 

فركؽ فْ هستكل هٍارات القراءة كالكتابة بٓف الطالبات الحافظات لمقرآف كالطالبات غٓر 

 فظات لً كلصالح الحافظات لمقرآف كٓرـ.الحا
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 تىهٓة فْ هحكسب برىاهج فعالٓة عف الكشؼ إلِ ٌدفت التْ (2009دراسة الرقب )ها أ 

 اختٓار تـ الدراسة ٌذي كلغرض، فْ هدٓىة غزة عشر الحادم الصؼ طالب لدل التالكة هٍارات

 ،الثاىكٓة الحسف دخال هدرسة هف عشر الحادم الصؼ طالب هف طالبا( 60) هف تككىت عٓىة

 هف كتتككف التجٓربٓة الهجهكعة تهثؿ إحداٌها شعبتٓف هف تتككف قصدًٓ عٓىة اختٓار تـ حٓث

 هحكسب برىاهج بإعداد الباحث كقاـ .طالبان ( 32) هف كتتككف الضابطة كأخرل ،طالبان ( 28)

 فْ ٓفالهختص الهحكهٓف هف هجهكعة عمِ البرىاهج عرض كتـ ،كهىطقٓة هتسمسمة خطكات كفؽ

 كثباتً االختبار صدؽ هف الباحث تحقؽ قد ك .الثاىكٓة الهرحمة فْ اإلسالهٓة التربٓة تدٓرس

 :أتٓةالىتٓجة  إلِ الباحث كتكصؿ التأثٓر كحجـ هستقمتٓف لعٓىتٓف( ت) اختبار الباحث كاستخدـ

 لهجهكعةا لصالح الضابطة كالهجهكعة التجٓربٓة الهجهكعة بٓف إحصائٓة داللة ذات فركؽ كجكد

 .كاألدائٓة التحصٓمٓة لالختبارات كالبعدم القبمْ االختبار فْ التجٓربٓة

 

 تىهٓة فْ الكٓرـ القرآف هعهؿ استخداـ أثر هعرفة إلِ ٌدفت التْ (2008دراسة السبٓعْ )كفْ  

 القرآف تحفٓظ بهدارس االبتدائْ السادس الصؼ طالب لدل بالتعمـ كاالحتفاظ ،التالكة هٍارات

 .الدراسْ الصؼ داخؿ التالكة تعمٓـ فْ التقمٓدٓة الطٓرقة باستخداـ هقارىة الٓراض، بهدٓىة الكٓرـ

 هف هككىة عٓىة عمِ التجربة طبقت حٓث تجٓربٓة، دراسة بعهؿ الباحث قاـ الٍدؼ ٌذا كلتحقٓؽ

 كضابطة، تجٓربٓة هجهكعتٓف عمِ هكزعٓف االبتدائْ، السادس الصؼ طالب هف طالبان  (48)

 طبقت كقد ،شفكم تحصٓمْ اختبار عف عبارة الدراسة أداة كاىت .طالبان ( 24) عةهجهك  لكؿ

 تكصؿ إحصائٓان  تحمٓالن  البٓاىات تحمٓؿ كبعد. كثباتٍا صدقٍا هف التحقؽ بعد كبعدٓان، قبمٓا،ن  تطبٓقان 

 بٓف( 0.01) هستكل عىد إحصائٓة داللة ذات فركؽ تكجد :أتٓتٓفالىتٓجتٓف  إلِ الباحث
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 هٍارات فْ البعدم االختبار فْ الضابطة كالهجهكعة التجٓربٓة الهجهكعة طالب جاتدر  هتكسط

د،ك  المحف، تفادم) األربع التالكة جهاالن  تفصٓالن ( االىطالؽك  الترتٓؿ،ك  التجٓك  ذات فروق توجد .كا 

 فْ التجٓربٓة الهجهكعة طالبدرجات  هتكسط بٓف( 0.01) مستوى عند إحصائٌة داللة

 .االىطالؽ هٍارة عدا ها األربع، التالكة بهٍارات لالحتفاظ الهتأخر كالبعدم دم،البع االختبآرف

 

التعرؼ عمِ أٌـ أسباب ضعؼ طالب الهرحمة  إلِ(  فٍدفت 2008أها دراسة الدكسرم )

ة بهدٓىة الدهاـ فْ  د القرآف، كهقترحات عالج ٌذا الضعؼ هف كجٍة  أحكاـ إتقافالثاىٓك تجٓك

عٓة كهشرفٍٓا كالطالب، كاستخدـ الباحث الهىٍج الكصفْ الذم ٓعتهد ىظر هعمهْ العمكـ الشر 

ككاىت أدكات  البحث هككىة هف اختبار  ،عمِ دراسة الكاقع أك الظاٌرة كها تكجد فْ الكاقع

د القرآف الكٓرـ أحكاـ إتقافسباب ضعؼ الطالب فْ أكم كاستباىتاف تحتكٓاف عمِ أبرز شف  ،تجٓك

( هشرفان، 11(هعمهان، ك)87كبمغ عدد عٓىة البحث : ) ،لضعؼككذلؾ هقترحات لعالج ٌذا ا

العٓىة هف الطالب تهكىكا هف  أفرادىتائج هف أٌهٍا: أف  إلِكقد تكصؿ البحث  ( طالبان.270ك)

ْ : هد البدؿ أحكاـ( حكهان هف 25هف أصؿ ) أحكاـ( 5) إتقاف د القرآف الكٓرـ ٌك الهد  -تجٓك

ف.ك  –ٍار الالـ القهٓرة إظ–إدغاـ الالـ الشهسٓة  -الطبٓعْ ظٍار الىكف الساكىة كالتىٓك ا كه ا 

 تيعزلالعٓىة هف الهعمهٓف كالهشرفٓف  أفرادكجكد فركؽ ذات داللة إحصائٓة بٓف  إلِتكصمت 

د القرآف الكٓرـ حٓث تكصؿ الباحث  أحكاـ إتقافألسباب ضعؼ الطالب فْ  كجكد  إلِتجٓك

ك: كاحد هف هحاكر استباىة أسباب الضعؼ  فركؽ بٓف آراء الهعمهٓف كالهشرفٓف فْ هحكر ٌك

 .هحكر )اسباب تتعمؽ بالهعمـ(
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 ككسٓط الهمكف الهصحؼ استخداـ فعالٓة عف الكشؼ إلِ ٌدفت التْ (2007حهاد )دراسة ها أ 

د التالكة أحكاـ فْ تعمٓهْ  تربٓةال تخصص ،الهفتكحة القدس بجاهعة الدارسٓف لدل كالتجٓك

 كتابْ تحصٓمْ كاختبار الهمكف الهصحؼ الباحث استخدـ ذلؾ كلتحقٓؽ ،فْ غزة اإلسالهٓة

 تجٓربٓة :هجهكعتٓف إلِ قسهتك  كدارسة ان دارس (72) هف هككىة عٓىة عمِ طبقت شفكم كآخر

 التجٓربٓة الهجهكعة لصالح إحصائٓان  دالة فركؽ كجكد إلِ تشٓر الىتائج ككاىت ،ضابطة كأخرل

 .كالشفكم التحٓررم االختبار فْ الضابطة هكعةبالهج هقارىة الهمكف الهصحؼ استخداـ فْ

 

دفت دراسة الجالد )  ةٓسات اإلسالهاالتعرؼ عمِ درجة ههارسة هدرسْ الدر  إلِ( 2007ٌك

هف كجًٍ ىظر الطمبة فْ  آفْ شبكة عجهاف لمعمـك كالتكىكلكج دٓالتالكة كالتجك  سٓتدر  تالهٍار 

سة اأٌداؼ الدر  ؽٓلهىٍج الكصفْ، كلتحق، كاتبع الباحث اكهستكل التحصٓؿالجىس  رمٓهتغ ضكء

ت الهٍار  ةٓسات اإلسالهاء الطمبة لدرجة ههارسة هدرسْ الدر ااستباىة الستطالع آر  الباحث أعد

 ةٓببرىاهج إعداد هعمـ هادة فْ )المغة العرب فٓسة عمِ الهمتحقاطبقت الدر  .دٓكالتجك  التالكة سٓتدر 

(  279سة هف ) االدر  ىةٓكتككىت ع رة،ٓرة الفج( فْ هقرر الجاهعة بإهاةٓاإلساله ساتاكالدر 

 ةٓعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائ إلِسة االدر  ؽٓكقد تكصؿ الباحث بعد تطب طالبان كطالبة،

سة كعمِ ار هجاؿ هف هجاالت الد كؿ الستجابات الطمبة عمِ ةٓالهتكسطات الحساب فٓب

 الجىس. رٓلهتغ تيعزلالهجاالت هجتهعة 

 

 ةٓجٓتااستخداـ إستر  ةٓعف هدل فاعمالكشؼ  إلِ( التْ ٌدفت 2007حافظ )كفْ دراسة عبد ال

بعة اكبقاء أثر التعمـ لدل طالب الفرقة الر  دٓت التجك ار بعض هٍا ةٓتىه ف عمِااألقر  سٓتدر 
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 ان سة أعد الباحث برىاهجار أٌداؼ الد ؽٓكلتحق بْ،ٓالهىٍج التجر  الباحث كاتبع ة،ٓبشعبة المغة العرب

عداد بطاقة هالحظة لهٍار  د،ٓت التجك اهٍار  ةٓف لتىهار األق سٓتدر  ةٓجٓتاباستخداـ إستر  ت اكا 

مغ كقد ب كـٓبالف ةٓالترب ةٓبكم ةٓبعة شعبة المغة العرباسة عمِ طمبة الفرقة الر اطبقت الدر  .دٓالتجك 

 ةٓذات داللة إحصائعدـ كجكد فركؽ  إلِكقد تكصمت الدراسة كطالبة،  ( طالبان 48عدد الطمبة )

القبمْ لبطاقة  ؽٓالضابطة فْ التطب كالهجهكعة ةٓبٓهتكسطْ درجات طالب الهجهكعة التجر  فٓب

هتكسطْ درجات طالب  فٓب ةٓتكجد فركؽ ذات داللة إحصائك  .دٓت التجك اهالحظة هٍار 

 دٓت التجك االبعدم لبطاقة هالحظة هٍار  ؽٓالضابطة فْ التطب كالهجهكعة ةٓبٓالهجهكعة التجر 

هتكسطْ درجات طالب  فٓب ةٓتكجد فركؽ ذات داللة إحصائك . ةٓبٓتجر ال الهجهكعة كلصالح

ت االبعدم الهؤجؿ لبطاقة هالحظة هٍار  ؽٓالضابطة فْ التطب كالهجهكعة ةٓبٓالهجهكعة التجر 

 .ةٓبٓالتجر  الهجهكعة كلصالح دٓالتجك 

 

 تىهٓة فْ  الهتعددة بالكسائؿ  برىاهج أثر استقصاء إلْ ٌدفت التْ (2004دراسة هطر )كفْ  

د هٍارة  دراستً فْ الباحث اتبع .بغزة اإلسالهٓة بالجاهعة الكٓرـ القرآف هركز طالب لدل التجٓك

 كبىاء كالتطبٓقْ، الىظرم :بشقًٓ البرىاهج بىاء تـ الدراسة أسئمة عف كلإلجابة التجٓربْ، الهىٍج

ها الدراسة أداتْ  عمِ تحتكم ةهالحظ بطاقةك  ،سؤاالن  (44) عمِ ٓحتكم تحصٓمْ اختبار :ٌك

 بالجاهعة الكٓرـ القرآف هركز طالب هف طالبان،( 60) هف الدراسة عٓىة تككىت ،فقرة (22)

د هٍارة إحداٌها تعمهت هجهكعات ثالث عمِ هكزعٓف اإلسالهٓة  الكسائؿ باستخداـ التجٓك

د هٍارة الثاىٓة كتعمهت الهعمـ، بهساعدة الهتعددة  األخٓرة تعمهت بٓىها الفٓدٓك، باستخداـ التجٓك

د هٍارة  هتكسطات بٓف إحصائٓان  دالة فركؽ كجكد إلِ الدراسة تكصمت، التقمٓدٓة بالطٓرقة التجٓك
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د، هٍارة فْ الكٓرـ القرآف هركز طالب تحصٓؿ  كالكسائؿ الفٓدٓك استخداـ إلْ تيعزل التجٓك

 طالب تحصٓؿ هتكسطات بٓف إحصائٓة داللة ذات فركؽ كجكد عدـك  .بهساعدة الهعمـ الهتعددة

د، هٍارة فْ الكٓرـ القرآف هركز  عدـك  .الهعمـ الهتعددة كبهساعدة الكسائؿ طٓرقة إلْ تيعزل التجٓك

 هٍارة فْ الكٓرـ القرآف هركز طالب تحصٓؿ هتكسطات بٓف إحصائٓة داللة ذات فركؽ كجكد

د،  .الفٓدٓك إلْ تيعزل التجٓك

 بٓف إحصائٓة داللة ذات فركؽ كدكج ظٍرتفأ الهالحظة ببطاقة الهتعمقة الدراسة ىتائجها أ

د، هٍارة فْ الكٓرـ القرآف هركز طالب أداء هتكسطات  الكسائؿ استخداـ إلْ تيعزل التجٓك

 هركز طالب أداء هتكسطات بٓف إحصائٓة داللة ذات فركؽ كجكدك  .الهعمـ بهساعدة الهتعددة

د، هٍارة فْ الكٓرـ القرآف  كجكد عدـالهعمـ، ك  بهساعدة دةالهتعد الكسائؿ استخداـ إلْ تيعزل التجٓك

د، هٍارة فْ الكٓرـ القرآف هركز طالب أداء هتكسطات بٓف إحصائٓة داللة ذات فركؽ  التجٓك

 .التقمٓدٓة بالطٓرقة هقارىة الفٓدٓك، إلْ تيعزل

 

ـ طمبة هعمـ هجاؿ التربٓة اإلسالهٓة الكتسابٍـ  إلِ( فٍدفت 2881أها دراسة ىجادات ) تقٓك

د القرآف الكٓرـلهٍارات أحكاـ ت الثقة  إلِالطمبة ال ٓهٓمكف أف  سةاككاف هف أٌـ ىتائج الدر ، جٓك

د، إذ ٌْ أحكاـت ار بهستكل اهتالكٍـ لهٍا الهتكسطة، كها  إلِأقرب إلْ الضعٓفة هىٍا  التجٓك

عمِ هستكل الداللة  كالتخصصإلْ جىس الطمبة  تيعزلإحصائٓة  أظٍرت كجكد فركؽ ذات داللة

 جاؿ هف هجاالت األداة، كفْ هجهؿ هجاالتٍا بكاهمٍا إذ تفكؽ تقدٓر الطمبةه ( فْ كؿ8085)
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البكالكٓركس  تقدٓر الطالبات، بٓىها قؿ تقدٓر طمبة عمِت االذككر لدرجة اكتسابٍـ لٍذي الهٍار 

 .التأٌٓؿ ةعف تقدٓر طمب

 

 الدراسات السابقة:التعقيب عمى  3.2

 

د أحكاـ هٍاراتلهكضكع  هف خالؿ استعراض الباحثة لمدراسات السابقة  فْ الهتضهىة التجٓك

ة لمهرحمة اإلسالهٓة التربٓة هقررات كجدت أف  ِاألكل الجاهعٓة السىة طمبة اهتالؾ كهدل الثاىٓك

د فهىٍا ها اٌتـ بالكشؼ عف  أحكاـٌىاؾ هجهكعة هف الدراسات السابقة اٌتهت بهكضكع  التجٓك

 أحكاـ( كهىٍا ها اٌتـ بأسالٓب تدٓرس 2012 األخطاء التْ ٓقع بٍا الطمبة هثؿ دراسة خاف )

د هثؿ دراسة الحساىْ )  .(2007( ك دراسة عبد الحافظ )2007دراسة حهاد ) ( ك2012التجٓك

دراسة ( ك 2010( كدراسة الظفٓرم )2010( كدراسة األسطؿ )2011أها دراسة السهٍر ككىعاف )

ذا ها  أحكاـاٌتهت بهٍارات  فقد (2881ىجادات ) د ٌك الحالٓة، كهف  الدراسةبحثت فًٓ التجٓك

( كدراسة 2009تدٓرس لتىهٓة الهٍارات هثؿ دراسة الرقب )ال بطرائؽالدراسات ها اٌتهت 

د فقد تىاكلتٍا دراسة  أحكاـأها درجة ههارسة  ،(2004( كدراسة هطر )2008السبٓعْ ) التجٓك

 (.2007الجالد )

 

 السىة طمبة اهتالؾ هدل ىاكلت هكضكعكتتهٓز ٌذي الدراسة عف الدراسات السابقة فْ أىٍا ت

 الجاهعاتبٓىها الدراسات السابقة لـ تتىاكؿ هدل اهتالؾ طمبة  ،بجاهعة القدس ِاألكل الجاهعٓة
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 ٓةقد هركا بكؿ الهراحؿ الدراس ،ِاألكل الجاهعٓة لهٍارات التجكٓد كخصكصان أف طمبة السىة

د أحكاـالهدرسٓة لهٍارات  ًتفجاءت ٌذي الدراسة لهعرفة ها جىاي الطالب خالؿ دراس كها  ،التجٓك

 لمطمبة. األكادٓهْبالتحصٓؿ ربط ٌذي الهٍارات  حاكلت أف ٌذي الدراسة
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٍػػا تتبعالإلجػػراءات التػػْ  تفصػػٓمٓان  كٓتضػػهف كصػػفان  ،الهػػىٍج الهتبػػع فػػْ ٌػػذي الدراسػػة ٓتىػػاكؿ ذلػػؾ 

قػة التػْ االباحثة فْ تىفٓذ ٌذي الدراسػة، هػف حٓػث كصػؼ هجتهػع  ختٓػرت الدراسػة كعٓىتٍػا، كالطٓر

جػػػراءات  إعػػػدادٌا كطرائػػػؽبٍػػػا، كأدكات الدراسػػػة  الصػػػدؽ كالثبػػػات كخطػػػكات تطبٓقٍػػػا، كتصػػػهٓـ كا 

جراءاتٍا، كالهعالجة اإلحصائٓة الهستخدهة لتحمٓؿ البٓاىات كالكصكؿ   الىتائج. إلِالدراسة كا 

 

                                                                                                                                                               هىٍج الدراسة: 

 كذلؾ لهىاسبتً لهثؿ ٌذا الىكع هف الدراسات. ٌذي الدراسة الهىٍج الكصفْ تعتهدا

 

 هجتهع الدراسة:

فػػْ جاهعػػة القػػدس الهسػػجمٓف لمعػػاـ الدراسػػْ  ِاألكلػػجهٓػػع طمبػػة السػػىة هجتهػػع الدراسػػة هػػف  تكػػكف

( طالبػػان كطالبػػة 1888د بمػػغ عػػددٌـ حسػػب اإلحصػػائٓة الرسػػهٓة لمجاهعػػة )كقػػ ،(ـ2813-2814)

 ( عدد الطمبة فْ الكمٓات األدبٓة كالعمهٓة كعدد اإلىاث كالذككر فٍٓا.103كها ٓكضح جدكؿ )
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ػع هجتهػع الدراسػة هػف حٓػث عػدد الطمبػة فػْ الكمٓػات العمهٓػة كاألدبٓػة حسػب 103الجدكؿ ) (: تكٓز

 الجىس:

 الهجهكع إىاث ذككر الكمٓات
 1831 517 514 األدبٓة

 777 499 278 العمهٓة

 1888 1816 792 الهجهكع

 

( طالبػان كطالبػة هػكزعٓف عمػِ الكمٓػات 1888( أف هجتهػع الدراسػة ٓتكػكف هػف )103ٓبٓف الجدكؿ )

( 514( طالبػان كطالبػة هػىٍـ )1831دبٓة كالعمهٓػة، حٓػث بمػغ عػدد الطمبػة فػْ الكمٓػات األدبٓػة )األ

( 278( طالبػػان كطالبػػة هػػىٍـ )777( إىػػاث، كبمػػغ عػػدد الطمبػػة فػػْ الكمٓػػات العمهٓػػة )517ذكػػكر ك)

-2813( إىػػاث، كذلػػؾ حسػػب هػػا كرد فػػْ سػػجالت جاهعػػة القػػدس لمعػػاـ الدراسػػْ )499ذكػػكر ك)

 ـ(.2814

 

 عيىة الدراسة:

ٓىػػة اسػػتخدهت الباحثػػة أسػػمكب العٓىػػة العشػػكائٓة الطبقٓػػة فػػْ اختٓػػار عٓىػػة الدراسػػة، حٓػػث بمغػػت ع

( طالبػػان كطالبػػة هػػف الكمٓػػات األدبٓػػة، 134%(، هػػىٍـ )13( طالبػػان كطالبػػة، بىسػػبة )235الدراسػػة )

ظٍػػػر الجػػػدكؿ ) كطالبػػػةو  ( طالػػػبو 181ك) ػػػع 203هػػػف الكمٓػػػات العمهٓػػػة، ٓك العٓىػػػة حسػػػب  أفػػػراد( تكٓز

 كهستكل التحصٓؿ: كالكمٓةالجىس 
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ػع 203الجػدكؿ ) كالهجهػكع الكمػْ  هسػتكل التحصػٓؿك العٓىػة حسػب الجػىس كالتخصػص  أفػراد( تكٓز

 لمعٓىة:

 الىسبة الهئكٓة العدد الفئة الهتغٓر
 %4308 181 ذكر الجىس

 %5602 134 أىثِ
 %188 235 الهجهكع

 %57 134 ادبٓة الكمٓة
 %43 181 عمهٓة

 %188 235 الهجهكع
 %4808 96 هرتفع هستكل التحصٓؿ

 %48 94 هتكسط
 %1902 45 هىخفض
 %188 235 عالهجهك 

 

 الدراسة: ةاأد

 

د ٓتىاس حكاـاأل اختبار بىاءتـ لإلجابة عمِ أسئمة الدراسة كفرضٓاتٍا  ب هع طمبة السىة التجٓك

هدل اختبار ٓقٓس  إلِالدراسات السابقة فتـ التكصؿ ، كذلؾ هف خالؿ هراجعة ِاألكلالجاهعٓة 

د  أحكاـلهٍارات  ِاألكلاهتالؾ طمبة السىة الجاهعٓة  الكٓرـ كعالقتٍا بتحصٓمٍـ  لقرآفاتجٓك

ْ )الجىس،  األكؿقسهٓف القسـ  إلِقد قسـ االختبار ك ، األكادٓهْ تضهف الهعمكهات العاهة ٌك

( فقرة جهٓعٍا تشترؾ فْ قٓاس 38أها القسـ الثاىْ فتككف هف ) ،(كهستكل التحصٓؿكالكمٓة، 

د حكاـألالهٍارات األساسٓة  ف الفقرات تـ تقسٓهٍا عمِ ، حٓث شهمت األداة هجهكعة هالتجٓك
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د د حٓث كاىت شاهمة لجهٓع هٍارات التجٓك ؿ عالهات هٍارات أحكاـ التجٓك ، كقد تـ تحٓك

 .عالهة 188االختبار إلِ 

 

 :األداةصدق 

 

ٓة قاهت الباحثة بعرض األداة عمِ هجهكعة هف الهحكهٓف األكلبعد بىاء االختبار فْ صكرتً 

ف الهدرسٓف فْ جاهعة القدس كجاهعة الخمٓؿ كجاهعة القدس هف حهمة درجة الدكتكراي كجهٓعٍـ ه

مة فْ التعمٓـ، كقد قاهت الباحثة بتعدٓؿ فقرات االختبار حسب  الهفتكحة كهف ذكم الخبرة الطٓك

حسب رأم الهحكهٓف  بعضٍاهتٍا كتعدٓؿ ٓف كتـ حذؼ بعض الفقرات لعدـ هالءرأم الهحكه

 .(3، كها ٌك هكضح فْ همحؽ ) قرة( ف38كأصبح االختبار فْ صكرتً الىٍائٓة )

 

  ثبات األداة:

 

طبؽ االختبار عمِ عٓىة استطالعٓة هككىة بحٓث  (test-retestتـ عهؿ ثبات االختبار بطٓرقة)

كهف ثـ ٓتـ تطبٓقً ، كهف خارج عٓىة الدراسة، جاهعة القدسفْ  ِاألكلالسىة الجاهعٓة طمبة هف 

ب هعاهؿ االرتباط بٓف اسكهف ثـ ح ،األكؿالتطبٓؽ عمِ  ٓفسبكعأخرل بعد هركر أهرة 

 (8085قٓهة ثبات األداة ) تالتطبٓقٓف، كقد بمغ

 



 

 

 

 

 

 

57 

 إجراءات الدراسة:

 

 إجراء الدراسة:إتباع الخطكات أتٓة فْ تـ 

عالقػػة بالهكضػػكع كعمػػِ عػػدد هػػف الهراجػػع الهرتبطػػة ال ذاتاالطػػالع عمػػِ الدراسػػات السػػابقة   -

د. أحكاـبهٍارات   التجٓك

ْ اختبار لقٓاس هٍارات تـ بىاء أد - ػد القػرآف الكػٓرـ تككىػت هػف ) أحكػاـاة الدراسة ٌك ( 38تجٓك

 فقرة.

 الهىاسبة. بالطرائؽتـ التأكد هف صدؽ األداة كثباتٍا  -

هػف  األكؿالهسػجمٓف لمفصػؿ الدراسػْ  بأسػهاء الطمػة الجػدد كأعػدادٌـتـ الحصػكؿ عمػِ قائهػة  -

( طالبػان 1888ة كالعمهٓػة كالبػالغ عػددٌـ )ـ( فػْ الكمٓػات األدبٓػ2814-2813العػاـ الدراسػْ )

 كطالبة.

 ار العٓىة العشكائٓة الطبقٓة.تبتـ حصر هجتهع الدراسة كاخ -

 كتفٓرغ بٓاىاتً. كجهعًعٓىة الدراسة  أفرادعمِ  االختبار ٓعكز تتـ  -

 إجراء التحمٓالت اإلحصائٓة الهىاسبة لألداة. -

 

 هتغيرات الدراسة :

 :ٓةأتتتىاكؿ الدراسة الهتغٓرات 

 الهتغيرات الهستقمة:

 كلً هستكٓاف) ذكر، أىثِ(. :الجىس .1
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 (. ة، ادبٓةعمهٓهستكٓاف ) ا: كلٍالكمٓة .2

 (.هىخفض، هتكسط، هرتفع) كلً ثالثة هستكٓات: هستكل التحصٓؿ .3

 

 :الهتغير التابع

ػػػد  أحكػػػاـلهٍػػػارات  ِاألكلػػػاهػػػتالؾ طمبػػػة السػػػىة الجاهعٓػػػة  الكػػػٓرـ كعالقتٍػػػا بتحصػػػٓمٍـ  القػػػرآفتجٓك

 .كادٓهْاأل

 

 الهعالجات اإلحصائية:

 

ػػة، كهػػا تػـ اسػػتخداـ اختبػػار  ػػة كالىسػب الهئٓك تػـ حسػػاب الهتكسػػطات الحسػابٓة كاالىحرافػػات الهعٓآر

 االرتبػاط بٓرسػكفهعاهػؿ ك  ،ANOVA)تحمٓؿ التبآف األحادم )اختبار )ت( لمعٓىات الهستقمة، ك 

 .SPSSباستخداـ برىاهج الرـز اإلحصائٓة لمعمكـ االجتهاعٓة 

 

 هقياس تصحيح االختبار:

 

( فقرة، كحتِ ٓتـ 38كقد تـ هف خالؿ استجابة أفراد العٓىة عمِ فقرات االختبار التْ تككىت هف )

د  أحكاـلهٍارات  األكلِاهتالؾ طمبة السىة الجاهعٓة تحدٓد هدل  هف خالؿ  الكٓرـ القرآفتجٓك

 ٔتٓة:هتكسطات استجابات أفراد عٓىة الدراسة تـ اعتهاد الدرجات ا

 فأقؿ( ٓدؿ عمِ درجة هىخفضة. 45096هتكسط حسابْ )
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 ( ٓدؿ عمِ درجة هتكسطة62013-45097هتكسط حسابْ )

 ( ٓدؿ عمِ درجة هرتفعة62014هتكسط حسابْ )أكثر هف 
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 الفصل الرابع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ىتائج الدراسة 0.1

 

عٓىة  أفرادهف خالؿ استجابة ٓتىاكؿ ٌذا الفصؿ عرضان لمىتائج التْ تكصمت إلٍٓا الدراسة،  

 أحكاـلهٍارات  ِاألكلهدل اهتالؾ طمبة السىة الجاهعٓة رات األداة الهتعمقة بالدراسة عمِ فق

د    .األكادٓهْالكٓرـ كعالقتٍا بتحصٓمٍـ  القرآفتجٓك

 

 

 :لمدراسة األولبالسؤال الىتائج الهتعمقة  1.1.4

 الكريم؟ القرآنتجويد  أحكاملهٍارات  ىاألولها هدى اهتالك طمبة السىة الجاهعية 

كالدرجات ف ٌذي السؤاؿ تـ حساب الهتكسطات الحسابٓة كاالىحرافات الهعٓآرة لإلجابة ع

د أحكاـهٍارات لعالهات الطمبة فْ اختبار  بٓف الجدكؿ )الكٓرـ القرآف التجٓك ( ٌذي 1.4، ٓك

 الهتكسطات كاالىحرافات الهعٓآرة.
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ات الطمبة فْ اختبار لعاله كالدرجات الهتكسطات الحسابٓة كاالىحرافات الهعٓآرة(: 1.4جدكؿ )

د  أحكاـهٍارات   الكٓرـ القرآفالتجٓك

 الفقرات
 العدد

 هتوسط
 الحسابي

 اىحراف
 هعياري 

 الدرجة 

 هرتفعة 4.13 78.30 235 چژ    ژڈٹ ٹ چ : إلىىوع الهد في قولً تع 

 هرتفعة 4.13 78.30 235 (ٌو:ھحكم الهد في ) چہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے    چ 

 هرتفعة 4.58 70.21 235  چک  ک  چ  إلىدي في قولً تعالحكم التجوي

 هرتفعة 4.58 70.21 235 إلىيهثل لإلقالب بقولً تع 

 هرتفعة 4.58 70.21 235 چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٺ  ٺچ :إلىحكم الهد في قولً تع 

 هرتفعة 4.58 70.21 235 ٌو هد: چڍ  ڌ  چ ىوع الهد في  چڍ  ڍ  ڌ      ڌ       ڎچ 

 هرتفعة 4.58 70.21 235 (ۋحكم اإلدغام في) چۋ  ۋ      ۈ   ٴۇچ 

 هرتفعة 4.58 70.21 235 ( ٌو:ائ       ائ  حكم الهد في ) چائ       ائ         ەئ    ەئ    ٹ ٹ چ 

 هرتفعة 4.58 70.21 235 (ىحكم التالوة في ) چى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  چ 

 هرتفعة 4.58 70.21 235 (ڎ  ڈ حكم التالوة في ) چڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ    چ

 هتكسطة 4.93 58.72 235 حكم الوقف في اآلية: چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٺڀ   ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ چ

 هتكسطة 4.93 58.72  235 ( ٌو:ہحكم الالم في لفظ الجاللة ) چھ  ھ   ھ  چچ   ہہ   ہچ 

 هتكسطة 5.01 51.49 235 يهثل لمهد الالزم الكمهي الهثقل بكمهة

 هتكسطة 5.01 51.49 235  چڄ  ٹ ٹ چ : إلىفي قولً تعىوع الهد 

 هتكسطة 5.01 51.49 235 عىد الوقف عميٍا چہ    چهقدار الهد في كمهة  

 هتكسطة 5.01 51.49 235 يهثل لإلظٍار الهطمق بكمهة. 
 هتكسطة 5.01 51.49 235 هن أهثمة الىون الهشددة

حكم   چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ   ۆۇڭ  ڭ   ۇ  چ 
 ( في اآلية:ۇالوقف عمى كمهة )

 هتكسطة 5.01 51.49 235

 هتكسطة 5.01 51.49 235  چک     ک  ک  گ  گ     کڑ  چ   حكم الراء فيها تحتً خط
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 الفقرات
 العدد

 هتوسط
 الحسابي

 اىحراف
 هعياري 

 الدرجة 

 هتكسطة 5.01 51.49 235 ٌو: چوئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  چ حكم الالم في لفظ الجاللة 

 هتكسطة 5.01 51.49 235 (ٌو:ۆئحكم الىون في )  چۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ          چ 

جاء التقاء الساكىين في الكمهتين  چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺچ 
 (اإلجراء لمتخمص هن التقاء الساكىين يكون  بـ:ٺ  ٺ الهىفصمتين )

 هتكسطة 5.01 51.49 235

 هتكسطة 5.01 51.49 235 (ٌو:ڄحكم الهد في )   چ ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ چ 

 هتكسطة 5.01 51.49 235 حكم الوقف بين اآليتين ٌو: چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ     چ 

 هتكسطة 5.01 51.49 235 حكم الهثمين حال الوصل في اآلية: چ  ېئ    ېئۈئچ 

 هتكسطة 5.01 51.49 235 ٌو: چەئ  وئ  چ  إلِكفْ قكلً تع چڤ   چ :إلىالحكم في قولً تع

 هتكسطة 5.01 49.36 235 حكم الوقف عمى ها تحتً خط في اآلية:  چڀ   ڀ    پپ  پپٻ  ٻ  ٻ   چ 

 هتكسطة 5.01 49.36 235 (ٌو:ەئحكم الراء في )   چى  ى  ائ  ائ    ەئ   ەئ    وئ  وئ   ۇئ     چ 

 هتكسطة 5.01 48.51 235 چڍ  چ  إلىحكم الىون في قولً تع

 چڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ     ھ  ھ   ھ  ھ  ے      ں  ڻ  ڻ چ 

 (:ۀحكم الهيم في)ا

 هتكسطة 5.01 48.51 235

( ٌو ڇحكم الوقف عمى ) چڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ       ڇچ  ڇ  ڇچ 
 وقف:

 هتكسطة 5.01 48.51 235

 هتكسطة 5.01 48.51 235 چ   پ  پچ ثـ   چيئ  جب  حبچ ثـ   چڦ  ڄ    چإلىالحكم في في قولً تع

 هىخفضة 4.93 41.28 235  چ     ںں  ڱڱ  ڱ  ڱ  چ  حكم الراء في قولً:

 هىخفضة 4.93 41.28 235 ( ٌو هد:ٺ  ىوع الهد في )   چڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    چ 

 هىخفضة 4.93 41.28 235 حكم الهيم الساكىة هع الباء: چڀ  ڀٹ ٹ چ 

 هىخفضة 4.93 41.28 235 ( ٌو:وئة في: )حكم التالو  چۇئ         ۆئ  ۆئ      ۇئەئ  وئ    وئچ 

 چخب  مب   چ  :إلىحكم الهيم في قولً تع
 هىخفضة 4.58 29.79 235

 هىخفضة 4.58 29.79 235 (.ۆ  ۆ  حكم اإلدغام في :)  چۆ  ۆ  ۈ  ۈ          ٴۇ   ۋ  چ 

 هتكسطة 9.54 54.58 235 الدرجة الكمية
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 أحكاـلهٍارات  ِاألكلطمبة السىة الجاهعٓة  هدل اهتالؾ( أف 104ٓتضح هف هعطٓات الجدكؿ )

د  كاىت هتكسطة حٓث بمغ الهتكسط الحسابْ عمِ اختبار اهتالؾ هٍارات الكٓرـ  القرآفتجٓك

د  أحكاـ  (.9054(، كباىحراؼ هعٓارم )54058الكٓرـ عمِ الدرجة الكمٓة ) القرآفتجٓك

 

( 78038الهد بهتكسط حسابْ )( أف أعمِ هتكسط حسابْ لهٍارة ىكع 104ها ٓتضح هف الجدكؿ )

مًٓ هٍارة حكـ الهد بهتكسط حسابْ )4013كاىحراؼ هعٓارم ) ( كاىحراؼ هعٓارم 78038( ٓك

ٓدم اإلدغاـ بغٓر غىة كاإلقالب فْ الهرتبة الثالثة  بهتكسط حسابْ كجاء الحكـ التجك  (،4013)

قؿ الدرجات بهتكسط عمِ ا إدغاـ الهتهاثمٓفكها حصؿ حكـ  (4058( كاىحراؼ هعٓارم )78021)

(، كتالي حكـ التالكة )هىفطر( بهتكسط حسابْ 4058كاىحراؼ هعٓارم )( 29079حسابْ )

 (.4058( كاىحراؼ هعٓارم )29079)

 

 :بالسؤال الثاىي لمدراسةالىتائج الهتعمقة  2.1.4

 

ػػد  أحكػػاـلهٍػػارات  ِاألكلػػٌػػؿ ٓختمػػؼ اهػػتالؾ طمبػػة السػػىة الجاهعٓػػة  ؼ الكػػٓرـ بػػاختال القػػرآفتجٓك

 هتكسػػػط، )هرتفػػػع، األكػػػادٓهْكالكمٓػػػة )عمهٓػػػة، ادبٓػػػة( كهسػػػتكل التحصػػػٓؿ  ،)الجىس)ذكػػػر، اىثػػػِ(

 هىخفض(

 

مً   :أتٓةالصفٓرة الفرضٓات  إلِكلإلجابة عف ٌذا السؤاؿ تـ تحٓك
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 :ىاألولالفرضية ىتائج 

 

 هتوســطات اهــتالك بـين  (α≤0.05هسـتوى الداللــة )ال توجـد فــروق ذات داللـة احصــائية عىــد 

 .الجىس إلى ُتعزىالكريم  القرآنتجويد  أحكاملهٍارات  ىاألولطمبة السىة الجاهعية 

هتكسػطات  اختبػار)ت( لمعٓىػات الهسػتقمة لمفػركؽ فػْ اسػتخداـلمتحقؽ هف صحة ٌذي الفرضػٓة تػـ 

د  أحكاـلهٍارات  ِاألكلاهتالؾ طمبة السىة الجاهعٓة  ، كذلػؾ الجػىس إلػِ تيعػزلالكػٓرـ  القرآفتجٓك

 (.2.4ك هكضح فْ الجدكؿ رقـ )كها ٌ

 

هتكسطات اهتالؾ طمبة السىة  بٓفلمفركؽ  لمعٓىات الهستقمة )ت) ىتائج اختبار (:2.4جدكؿ رقـ )

د  أحكاـلهٍارات  ِاألكلالجاهعٓة   الجىس إلِ تيعزلالكٓرـ  القرآفتجٓك

 العدد جىس
 هتكسطال

 درجة الحٓرة  اىحراؼ هعٓارم الحسابْ
قٓهة ت 
 الهحسكبة

 هستكل
 الداللة

 9.08 233 8.59 61.9 101 ذكر
 

00.0* 
 7.91 50.30 134 أىثِ

 (α) ≤0.05عىد هستكل الداللة  إحصائٓان * دالة 

 

( كهسػػػتكل الداللػػػة اإلحصػػػائٓة 9.08أف قٓهػػػة ت ) إلػػػِ( 2.4)فػػػْ الجػػػدكؿ  الػػػكاردةتشػػػٓر الىتػػػائج 

ػػػػْ أقػػػػؿ هػػػػف  (0.00) ػػػػذا ٓػػػػدؿ عمػػػػِ كجػػػػكد فػػػػركؽ ذات دال(α) ≤0.05ٌك لػػػػة إحصػػػػائٓة عىػػػػد ، ٌك

د  أحكاـلهٍارات  ِاألكلاهتالؾ طمبة السىة الجاهعٓة  بٓف( α) ≤0.05الهستكل الكػٓرـ  القرآفتجٓك
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فقػػػد بمػػػغ الهتكسػػػط  اإلىػػػاث(، أهػػػا 6109بهتكسػػػط حسػػػابْ ) الػػػذككرلصػػػالح ك الجػػػىس،  إلػػػِ تيعػػػزل

ػػْ كجػػكد ، كبػػذلؾ )58038) ـالحسػػابْ لػػدٍٓ  إحصػػائٓة فػػركؽ ذات داللػػةتقبػػؿ الفرضػػٓة البدٓمػػة ٌك

لهٍػػارات  ِاألكلػػهتكسػػطات اهػػتالؾ طمبػػة السػػىة الجاهعٓػػة  بػػٓف  (α≤0.05هسػػتكل الداللػػة )عىػػد 

د  أحكاـ  .الجىس إلِ تيعزلالكٓرـ  القرآفتجٓك

 

 الفرضية الثاىية:

بــين هتوســطات اهــتالك  (α≤0.05هســتوى الداللــة )ال توجــد فــروق ذات داللــة احصــائية عىــد 

 الكمية)عمهية، ادبية( إلى ُتعزىالكريم  القرآنتجويد  أحكاملهٍارات  ىاألولطمبة السىة الجاهعية 

هتكسػطات  بػٓفاختبػار)ت( لمعٓىػات الهسػتقمة لمفػركؽ  اسػتخداـلمتحقؽ هف صحة ٌذي الفرضٓة تـ 

ػد  أحكػاـلهٍػارات  ِاألكلػاهتالؾ طمبة السىة الجاهعٓة  ، كذلػؾ الكمٓػة إلػِ تيعػزلالكػٓرـ  القػرآفتجٓك

 (.3.4جدكؿ رقـ )كها ٌك هكضح فْ ال

هتكسطات اهتالؾ طمبة السػىة  لمفركؽ فْ لمعٓىات الهستقمة )ت) ىتائج اختبار (:3.4جدكؿ رقـ )

د  أحكاـلهٍارات  ِاألكلالجاهعٓة   الكمٓة إلِ تيعزلالكٓرـ  القرآفتجٓك

 العدد الكمٓة
الهتكسط 
 درجة الحٓرة  اىحراؼ هعٓارم الحسابْ

قٓهة ت 
 هستكل الداللة الهحسكبة

 0.00* 9.087 233 7.92 50.35 134 أدبٓة

 8.60 60.18 101 عمهٓة

 (α) ≤0.05عىد هستكل الداللة  إحصائٓان * دالة 
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( كهسػػػتكل الداللػػػة اإلحصػػػائٓة 9.08أف قٓهػػػة ت ) إلػػػِ( 2.4)فػػػْ الجػػػدكؿ  الػػػكاردة تشػػػٓر الىتػػػائج

ْ أقؿ هف  (0.00) ذا ٓدؿ عمِ كجكد فركؽ ذات داللة إحص، (α) ≤0.05ٌك  ائٓة عىد هستكلٌك

ػد  أحكػاـلهٍػارات  ِاألكلػ( فْ اهتالؾ طمبة السىة الجاهعٓػة α) ≤0.05الداللة  الكػٓرـ  القػرآفتجٓك

، (8068كاىحػراؼ هعٓػارم ) (68018بهتكسط حسػابْ ) الكمٓات العمهٓةلصالح ك ، الكمٓة إلِ تيعزل

، كبػذلؾ (7092عٓػارم )( كاىحػراؼ ه58035) ـفقد بمغ الهتكسط الحسػابْ لػدٍٓ الكمٓات األدبٓةأها 

ػػػْ  رفض الفرضػػػٓةتػػػ عىػػػد  إحصػػػائٓةفػػػركؽ ذات داللػػػة  كجػػػكدالصػػػفٓرة كتقبػػػؿ الفرضػػػٓة البدٓمػػػة ٌك

 أحكػػاـلهٍػػارات  ِاألكلػػبػػٓف هتكسػػطات اهػػتالؾ طمبػػة السػػىة الجاهعٓػػة  (α≤0.05هسػػتكل الداللػػة )

د   .الكمٓة إلِ تيعزلالكٓرـ  القرآفتجٓك

 

 الفرضية الثالثة:

اهــتالك  بــين هتوســطات (α≤0.05هســتوى الداللــة )اللــة احصــائية عىــد ال توجــد فــروق ذات د

هسـتوى التحصـيل  إلـى ُتعـزىالكـريم  القـرآنتجويـد  أحكـاملهٍـارات  ىاألولطمبة السىة الجاهعية 

 هىخفض(هتوسط، )هرتفع، 

 بٓفمفركؽ ( لANOVAاختبار تحمٓؿ التبآف األحادم ) استخداـلمتحقؽ هف صحة الفرضٓة تـ 

د  أحكاـلهٍارات  ِاألكلهتالؾ طمبة السىة الجاهعٓة هتكسطات ا  إلِ تيعزلالكٓرـ  القرآفتجٓك

 .(5.4، كالجدكؿ )(4.4، كذلؾ كها ٌك كاضح فْ الجدكؿ )هستكل التحصٓؿ
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 عٓىة الدراسة أفراد الستجاباتالهعٓآرة  كاالىحرافات(: الهتكسطات الحسابٓة 4.4جدكؿ رقـ )

د  أحكاـهٍارات عمِ   هستكل التحصٓؿ إلِ تيعزلالكٓرـ  القرآفتجٓك

 اىحراؼ هعٓارم هتكسط الحسابْ العدد هستكل التحصٓؿ

 9.53 53.94 96 هرتفع

 9.90 54.92 94 هتكسط

 8.88 55.20 45 هىخفض

 9.54111 54.5766 235 الهجهكع

 

 

اهتالؾ طمبة  بٓفلمفركؽ  (ANOVA)(: ىتائج اختبار تحمٓؿ التبآف األحادم5.4) جدكؿ رقـ

د  أحكاـلهٍارات  ِاألكلالسىة الجاهعٓة   هستكل التحصٓؿ  إلِ تيعزلالكٓرـ  القرآفتجٓك

هجهكع  هصدر التبآف 

 الهربعات

درجة 

 الحٓرة

هتكسط 

 الهربعات

 قٓهة 

F 

هستكل 

 الداللة

 0.69 370. 33.67 2 67.325 بٓف الهجهكعات

 91.53 232 21234.37 داخؿ الهجهكعات

  234 21301.69 الهجهكع
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( كهستكل الداللة 8037( أف قٓهة ؼ الهحسكبة )504فْ الجدكؿ ) الكاردةتظٍر الىتائج 

ْ  (8.69اإلحصائٓة ) ذا ٓعىْ عدـ كجكد فركؽ ذات داللة ( α ≤0.05)هف  أكبرٌك ، ٌك

 أحكاـلهٍارات  ِاألكلاهتالؾ طمبة السىة الجاهعٓة هدل ( فْ  α ≤0.05إحصائٓة عىد الهستكل)

د   .الصفٓرة ، كبذلؾ تقبؿ الفرضٓةهستكل التحصٓؿ إلِ تيعزلالكٓرـ  آفالقر تجٓك

 

 بسؤال الدراسة الثالث:الىتائج الهتعمقة  3.1.4

 

بػٓف اهػتالؾ طمبػة السػىة  (α≤0.05) عىػد هسػتكل الداللػة إحصػائٓان ٌؿ تكجد عالقة ارتباطٓة دالػة 

د  حكاـأل ِاألكلالجاهعٓة   ؟ْاألكادٓهالكٓرـ كتحصٓمٍـ  القرآفتجٓك

مً كلإلجابة عف ٌذا السؤ   :أتٓةالفرضٓة   إلِاؿ تـ تحٓك

 

 الفرضية الرابعة:

 أحكـاملهٍـارات  ىاألولـبين اهتالك طمبة السىة الجاهعيـة  إحصائياً ال توجد عالقة ارتباطية دالة 

 .األكاديهيالكريم وتحصيمٍم  القرآنتجويد 

( Pearson correlation) بٓرسكف االرتباطهعاهؿ  استخداـلمتحقؽ هف صحة ٌذي الفرضٓة تـ 

د  أحكاـلهٍارات  ِاألكلاهتالؾ طمبة السىة الجاهعٓة لمعالقة بٓف  الكٓرـ كتحصٓمٍـ  القرآفتجٓك

 (.6.4، كذلؾ كها ٌك كاضح فْ الجدكؿ رقـ )األكادٓهْ
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 بٓف ( لمعالقةPearson correlationرتباط بٓرسكف )ىتائج هعاهؿ اإل :(6.4جدكؿ رقـ )

د  أحكاـلهٍارات  ِاألكلة السىة الجاهعٓة اهتالؾ طمب  .األكادٓهْالكٓرـ كتحصٓمٍـ  القرآفتجٓك

 حصائيةالداللة اإل قيهة )ر( العدد الهتغيرات

 

 تجويد القرآن أحكامهٍارات *التحصيل

 

235 

 

 

*0.53 

 

0.041 

 

 

(، 0.53) رتباط بٓرسكفهعاهؿ اإلأف قٓهة  إلِ (21.4)الكاردة فْ الجدكؿ  ىتائجتشٓر ال

ْ  (0.41كهستكل الداللة اإلحصائٓة ) ذا ٓعىْ( α≤0.05)هف  أقؿٌك  كجكد عالقة  ، ٌك

اهتالؾ طمبة السىة الجاهعٓة  بٓف ( α≤0.05) الداللة ذات داللة إحصائٓة عىد هستكلارتباطٓة 

د  أحكاـلهٍارات  ِاألكل الصفٓرة  الفرضٓة ترفض، كبذلؾ األكادٓهْالكٓرـ كتحصٓمٍـ  القرآفتجٓك

ْ كجكد كت بٓف اهتالؾ طمبة السىة الجاهعٓة  إحصائٓان دالة  ارتباطًٓعالقة قبؿ الفرضٓة البدٓمة ٌك

د  أحكاـلهٍارات  ِاألكل  .األكادٓهْالكٓرـ كتحصٓمٍـ  القرآفتجٓك
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 خاهسال الفصل

 هىاقشة الىتائج والتوصيات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اهتالؾ طمبة السىة الجاهعٓة  تضهف ٌذا الفصؿ هىاقشة ىتائج الدراسة التْ بحثت فْ هدل

د  أحكاـلهٍارات  ِاألكل ، كها تضهف األكادٓهْهستكل التحصٓؿ عالقتً بالكٓرـ ك  القرآفتجٓك

 هجهكعة هف التكصٓات الهىبثقة هف ىتائج الدراسة.

 

 هىاقشة الىتائج 0.5

 :لمدراسة األولبالسؤال الىتائج الهتعمقة  هىاقشة 1.1.5

 الكريم؟ القرآنتجويد  أحكاملهٍارات  ىاألولالجاهعية ها هدى اهتالك طمبة السىة 

د القرآف أحكاـلهٍارات  ِاألكلاهتالؾ طمبة السىة الجاهعٓة أف  تبٓف كاىت هتكسطة الكٓرـ  تجٓك

د القرآف الكٓرـ عمِ الدرجة  أحكاـحٓث بمغ الهتكسط الحسابْ عمِ اختبار اهتالؾ هٍارات  تجٓك

 (.9054) (، كباىحراؼ هعٓارم54058الكمٓة )
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أف الهىٍاج الفمسطٓىْ لـ ٓكف كافٓان فْ إعطاء التالهٓذ حصة  إلِتعزك الباحثة ٌذي الىتٓجة 

سبكعٓان، بحٓث لـ ٓتكفر الكـ الكافْ هف الهعمكهات لمطالب لذلؾ جاءت الهٍارات أكاحدة 

د، كقمة الكقت الهتاح  القراءةهتكسطة، كها أف ٌىاؾ تركٓز عمِ  لمطمبة أكثر هف هٍارات التجٓك

د لدٍٓـ، كها أف األسالٓب الهتبعة فْ تدٓرس  القرآف الكٓرـ ٌْ  أحكاـلفحص هٍارات التجٓك

بر هكهمة لهادة تقمٓؿ حٓث تع األخرل، أسالٓب تقمٓدٓة، كها أف ىصٓب ٌذي الهادة هف بٓف الهكاد

هف  األٌؿ كخصكصان أف ٌىاؾ كـك ، كها أف ٌىاؾ قمة تعاكف بٓف الهدرسة اإلسالهٓةالتربٓة 

د، كها أف ٌىاؾ ضعؼ عاـ فْ هستكل الطالب فْ القراءة،  أحكاـاألٌالْ ٓجٍمكف  التجٓك

 أحكاـهٍارات  إتقاف( التْ أظٍرت أف هستكل 2811كتختمؼ ٌذي الىتٓجة هع دراسة أبك هكسِ )

د ) ( التْ اظٍرت درجة هرتفعة. كها تتفؽ ٌذي 2818%( ككذلؾ هع دراسة الظفٓرم )88التجٓك

د بدرجة هتكسطة. تقاف( التْ أظٍرت هستكل اإل2818دراسة الفقًٓ ) الىتٓجة هع  لهٍارات التجٓك

 

 :بالسؤال الثاىي لمدراسةالىتائج الهتعمقة هىاقشة  3.0.5

ػػد  أحكػػاـلهٍػػارات  ِاألكلػػٌػػؿ ٓختمػػؼ اهػػتالؾ طمبػػة السػػىة الجاهعٓػػة  الكػػٓرـ بػػاختالؼ  القػػرآفتجٓك

 هتكسػػػط، )هرتفػػػع، األكػػػادٓهْ( كهسػػػتكل التحصػػػٓؿ كالكمٓػػػة )عمهٓػػػة، ادبٓػػػة ،)الجىس)ذكػػػر، اىثػػػِ(

 هىخفض(

مً   :أتٓةالصفٓرة الفرضٓات  إلِكلإلجابة عف ٌذا السؤاؿ تـ تحٓك

 :ىاألولالفرضية هىاقشة ىتائج 

هتوسطات اهتالك طمبة  في (α≤0.05هستوى الداللة )ال توجد فروق ذات داللة احصائية عىد 

 .الجىس إلى ُتعزىتجويد القرآن الكريم  أحكاملهٍارات  ىاألولالسىة الجاهعية 



 

 

 

 

 

 

72 

( فْ اهتالؾ طمبة السىة الجاهعٓة α) ≤0.05كجكد فركؽ ذات داللة إحصائٓة عىد الهستكل تبٓف

د  أحكاـلهٍارات  ِاألكل بهتكسط حسابْ  الذككرالجىس، لصالح  إلِ تيعزلالكٓرـ  القرآفتجٓك

 )50.30) ـلهتكسط الحسابْ لدٍٓفقد بمغ ا اإلىاث، أها (8.59كاىحراؼ هعٓارم ) (61.9)

 .رفض الفرضٓة، كبذلؾ ت(7.91كاىحراؼ هعٓارم )

 

 

 دلهساجا فْ ـٓرلكا رآفلقا دٓكتج ـحكاأ دكراتب الػػػػذككر ؽلتحاإ تعػػػػزك الباحثػػػػة ٌػػػػذي الىتٓجػػػػة إلػػػػِ

كغالبػان هػا ٓكػكف  الهسػاجد لكػؿ صػالة، إلػِكتهكػف الػذككر هػف الػذٌاب  ـٓرلكا رآفلقا ظتحفٓكدكر 

كهػػا أف إشػػراؾ   تتعمػػؽ بػػتالكة القػػرآف الكػػٓرـ كترتٓمػػً/ أك بعػػدٌا دٓىٓػػة قبػػؿ الصػػمكات ان ٌىػػاؾ دركسػػ

التجكٓد أكثر هف الطالبات كخصكصان عمػِ الهسػتكل العػالهْ حٓػث  حكاـبقات ألاالطالب فْ هس

د، أحكاـعىِ بأف الذككر لدٍٓـ الفرصة أكثر هف اإلىاث فْ االشتراؾ فْ الهسابقات التْ تي   التجٓك

 ػػػدٓكتج راتاػػػهٍأداء  ػػػفه ـىٍػػػتهك ِػػػلإ ػػػؤدمٓ اػػػهه ـٓػػػرلكا ػػػرآفلقا تسابقاػػػه ْػػػف الذككر راؾتػػشاو

 . بشكؿ أفضؿ هف اإلىاث ـٓرلكا رآفلقا

ككػػذلؾ  ( التػػْ أظٍػػرت فرقػػان لصػػالح اإلىػػاث،2811كتختمػػؼ ٌػػذي الىتٓجػػة هػػع دراسػػة أبػػك هكسػػِ )

( 2881لصػالح الجػىس، كاتفقػت هػع دراسػة ىجػادات ) ( التْ لـ تظٍر فركقان 2887دراسة الجالد )

 التْ أظٍرت فركقان لصالح الذككر.
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 الفرضية الثاىية:هىاقشة ىتائج 

بــين هتوســطات اهــتالك  (α≤0.05هســتوى الداللــة )ال توجــد فــروق ذات داللــة احصــائية عىــد 

)عمهيــة،  الكميــة لــىإ ُتعــزىتجويــد القــرآن الكــريم  أحكــاملهٍــارات  ىاألولــطمبــة الســىة الجاهعيــة 

 (أدبية

فػػْ اهػػتالؾ طمبػػة السػػىة  (  α ≤0.05) كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائٓة عىػػد الهسػػتكل تبػػٓف

ػػد القػػرآف الكػػٓرـ  أحكػػاـلهٍػػارات  ِاألكلػػالجاهعٓػػة  الكمٓػػة، لصػػالح الكمٓػػات العمهٓػػة  إلػػِ تيعػػزلتجٓك

فقػػػد بمػػػغ الهتكسػػػط  ، أهػػػا الكمٓػػػات األدبٓػػػة(8.60كاىحػػػراؼ هعٓػػػارم ) (60.18بهتكسػػػط حسػػػابْ )

 ، كبذلؾ ترفض الفرضٓة.(7.92كاىحراؼ هعٓارم ) )50.35الحسابْ لدٍٓـ )

 

ان لهٍػارات إتقاىػالتخصصات العمهٓة ٌػـ أكثػر  إلِأف الطمبة الذٓف ٓتجٍكف  تعزك الباحثة ذلؾ إلِ

 إلػػِبشػػكؿ عػػاـ هػػف الطمبػػة أخػػٓرف، كهػػا أف هعظػػـ التخصصػػات األدبٓػػة ٓتجػػً طالبٍػػا  الدراسػػة

ػػد ٌػػػْ هػػػادة تطبٓقٓػػة تحتػػػاج  أحكػػػاـ، كطبٓعػػػة هٍػػػارات فػػظ فػػػْ الهػػػكاد الدراسػػٓةالح فٍػػػـ  إلػػػِالتجٓك

...( فْ أغمػب األحٓػاف ٌػـ ذك ك الٍىدسة، ك طمبة الكمٓات العمهٓة )الطب، إف كتدبر، لذلؾ ف  كالعمـك

ػذا قدرات التفكٓر العالْ بحكـ طبٓعة الهكاد التعمٓهٓة التْ ٓدرسكىٍا فْ هراحؿ التعمٓـ الهختم فة ٌك

ػػد القػػرآف الكػػٓرـ أكثػػر هػػف طمبػػة الكمٓػػات  أحكػػاـربهػػا ٓعػػزز لػػدٍٓـ القػػدرة عمػػِ اهػػتالؾ هٍػػارات  تجٓك

 .األدبٓة، لذلؾ ظٍرت ٌذي الىتٓجة
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 اإلسالهٓةفْ هدل اكتساب طمبة هجاؿ التربٓة فركؽ ( كجكد 2001كها بٓىت دراسة ىجادات )

د ككاىت لصالح هف ٓ ( 2010كم، كها أظٍرت دراسة الفقًٓ )همكف تأٌٓؿ تربحلهٍارات التجٓك

 اإلسالهٓةفركقان فْ الهٍارات لصالح الدراسات 

 

 الفرضية الثالثة:هىاقشة ىتائج 

 

هتوسطات اهتالك طمبة  في (α≤0.05هستوى الداللة )ال توجد فروق ذات داللة احصائية عىد 

هستوى التحصيل )هرتفع،  إلى ُتعزىتجويد القرآن الكريم  أحكاملهٍارات  ىاألولالسىة الجاهعية 

 هىخفض(هتوسط، 

ْ أكبر هف  (، 8.69هستكل الداللة اإلحصائٓة )تبٓف أف  ذا ٓعىْ عدـ  (  α ≤0.05)ٌك ٌك

اهتالؾ طمبة السىة الجاهعٓة ( فْ  α ≤0.05) كجكد فركؽ ذات داللة إحصائٓة عىد الهستكل

د  أحكاـلهٍارات  ِاألكل  ، كبذلؾ تقبؿ الفرضٓة.تحصٓؿهستكل ال إلِ تيعزلالكٓرـ  القرآفتجٓك

 

د فْ بالدىا هتكفر فْ الهساجد فٍىاؾ بعض األ ٓتعمهكف ٌذا العمـ  فرادترل الباحثة أف عمـ التجٓك

د لذلؾ أصبح  حكاـفْ الهساجد، ككذلؾ كزارة األكقاؼ تعهؿ عمِ عقد دكرات كهسابقات أل التجٓك

مجهٓع بغض الىظر عف التحصٓؿ كالفرصة هٍٓأة لٌذا العمـ ثقافة عاهة هتداكؿ بٓف الىاس 

د كازع دٓىْ  أحكاـ إتقافلذلؾ أصبح  ،األكادٓهْ  ،ٓسعِ لً الجهٓع البتغاء هرضاة اهللالتجٓك

ذي الىتٓجة تتفؽ هع دراسة الجالد )  إلِ تيعزل( التْ لـ تظٍر فركقان فْ هٍارات التجكٓد 2884ٌك

 هستكل التحصٓؿ.
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 :مدراسةبالسؤال الثالث لالىتائج الهتعمقة  3.1.5

 

بــين اهــتالك طمبــة  (α≤0.05) عىــد هســتوى الداللــة إحصــائياً ٌــل توجــد عالقــة ارتباطيــة دالــة 

 .األكاديهيتجويد القرآن الكريم وتحصيمٍم  حكامأل ىاألولالسىة الجاهعية 

 

مً كلإلجابة عف ٌذا السؤ   :أتٓةالفرضٓة   إلِاؿ تـ تحٓك

 الفرضية الرابعة:

 أحكـاملهٍـارات  ىاألولـبين اهتالك طمبة السىة الجاهعيـة  إحصائياً ة ال توجد عالقة ارتباطية دال

 في الثاىوية العاهة. األكاديهيتجويد القرآن الكريم وتحصيمٍم 

ذا ٓعى0.041ْ(، كهستكل الداللة اإلحصائٓة )0.53) هعاهؿ ارتباط بٓرسكفأف قٓهة  تبٓف  (، ٌك

اهتالؾ طمبة السىة  بٓف ( α≤0.05) الداللة هستكلكد عالقة ذات داللة إحصائٓة عىد كج

د  أحكاـلهٍارات  ِاألكلالجاهعٓة   الفرضٓة. ترفض، كبذلؾ الكٓرـ كتحصٓمٍـ القرآفتجٓك

الطمبة الذٓف لدٍٓـ قدرة ك  ٌذي الىتٓجة هىطقٓة فْ الهكاد العمهٓة كاألدبٓة الهختمفة، ترل الباحثة أف

دالتج أحكاـهٍارات  إتقافلدٍٓـ قدرة عمِ  التفكٓرعمِ  فالطالب الذم لدًٓ القدرة عمِ الدراسة  ،ٓك

أـ  اإلسالهٓةكتحمٓؿ الهكاقؼ الدراسة كالتطبٓؽ عمِ الهكافؽ الدراسٓة سكاء كاىت فْ هادة التربٓة 

د كلدًٓ القدرة عمِ  أحكاـفْ الهكاد األخرل لدًٓ القدرة عمِ التطبٓؽ عمِ   أحكاـ إتقافالتجٓك

د هراحؿ التعمٓـ د هتراكهة خالؿ هركر الطالب فْ جٓك، فاهتالؾ هٍارات التكفٍهٍا التجٓك

 الهختمفة فْ الهدرسة.
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 التوصيات: 3.5

 

 :بها ٓمْ تكصْ الدراسةهف خالؿ ىتائج الدراسة فإف 

هٍا كبخاصة هٍارات التالكة اإلسالهٓةإعادة الىظر فْ هىاٌج التربٓة  .1  الحالٓة كتقٓك

د الهقررة فٍٓا، هف حٓث هىاسبتٍا لحاجات   .الهتعمهٓفكالتجٓك

 القرآف تعمٓـ فْ الكقكؼ كعدـ الكٓرـ القرآف كتعمـ تعمٓـ أسالٓب فْ الىظر إعادة ضركرة .2

تقافك  كالتدبر الفٍـ ذلؾ إلِ ٓجهع أف بد ال بؿ كالحفظ، التالكة إتقاف هجرد عىد هٍارات  ا 

د. أحكاـ  التجٓك

د القرآف الكٓرـأف ٍٓتـ الهعمهكف  .3 تىبٍكا بهٍارات تجٓك  ٍا فْ العهمٓةأٌهٓت إلِ، ٓك

 .التعمٓهٓة التعمهٓة

د فْ األسبكع. .4 ادة عدد الحصص التجٓك  ٓز

دٓة فْ الهقررات  .5 د هف خالؿ تٓزد الطمبة فْ هٍارات تجٓك أف ٓتـ االعتىاء بهٍارات التجٓك

 الدراسٓة.

د بعضٍا ببعض، كذلؾ عىد .6 تحدٓدٌا  تحقٓؽ هبدأ التكاهؿ بٓف هٍارات التالكة كالتجٓك

 .أخر ي الهٍارات ال ٓهكف أف تيكتسب بشكؿ هىفصؿ عفف ٌذأكتدٓرسٍا، إذ 

د.  أحكاـاالٌتهاـ بإعداد البراهج التعمٓهٓة كخاصة فْ  .7  التجٓك

ات أحكاـضركرة عهؿ دراسات هعهقة حكؿ هٍارات  .8 د بهتغٓرات كهستٓك  دراسٓة التجٓك

 .أخرل
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 قائهة الهراجع

 القرآن الكريم

 

 لمطباعة كالىشر. ، دار الفكرهد بن حىبلهسىد اإلهام أح ،( 2881ابف حىبؿ، أحهد )

 

 صادر، بٓركت. دار، 3، هجمد لسان العرب ،د. ت()ؿ جهاؿ هحهد  ىظكر، أبك الفضهابف 

 

لدى طمبة الصف  ميالكر  القرآن ديتجو  هٍارات إتقانهستوى (، 2811أبك هكسِ، فتْ حهاد )

ا العاشر األساسي ، اإلسالهٓةهىشكرة، الجاهعة  رسالة هاجستٓر غٓر ،وعالقتٍا باتجاٌاتٍم ىحٌو

 غزة. 

 

 هستوى الهٍارات القرائية والكتابية لدى طمبة الصف (،2010األسطؿ، أحهد رشاد هصطفِ )

، اإلسالهٓة، رسالة هاجستٓر غٓر هىشكرة، الجاهعة الكريم القرآنوعالقتً بتالوة وحفظ  السادس

 غزة.

 

، دار صفاء وأساليب تدريسٍا إلسالهيةاهىاٌج التربية (، 2011اشتٓكي، فكزم فآز كآخركف )

 لمىشر كالتكٓزع، عهاف.

 

 ، عهاف.الفكر دار ، ةيوالكتاب ةيئات القر ااألطفال الهٍار  ميتعم ،( 2882البجة، عبد الفتاح ) 
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 كالىشر. ، دار الفكر لمطباعةسىن الترهذي ،( 2881الترهذم، هحهد بف عٓسِ ) 

 

هؤسسة ، حهد . تحقٓؽ غاىـفي عمم التجويد التهٍيد ،( 1986، هحهد الدهشقْ) زرمالج

 ، بٓركت.الرسالة

 

 سٓت تدر الهٍار  ةٓسات اإلسالهادرجة ههارسة هدرسْ الدر  ،( 2887الجالد، هاجد زكْ ) 

، 2، العدد 8، الهجمد ةيالعموم التربو هجمة كالتكىكلكجٓا،   التالكة فْ شبكة جاهعة عجهاف لمعمـك

 .284-171، ص صالبحٓرف

 

د كاتجاٌات  أحكاـ(، أثر الهصحؼ الهمكف فْ تعمـ 2883اجد زكْ )الجالد، ه التالكة كالتجٓك

 .323-297ب، األردف، ص ص  األكؿالعدد  19هجمد هجمة أبحاث اليرهوك، الطمبة ىحكي، 

 

، دار األسس الىظرية واألساليب العهمية اإلسالهيةتدريس التربية  (،2004الجالد، هاجد زكْ )

 .عهاف كٓزع كالطباعة،الهسٓرة لمىشر كالت

 

 ، هكتبة آفاؽ، غزة.الهغىي في عمم التجويد ،( 2884جهؿ، عبد الرحهف ٓكسؼ ) ال

 

، ةٓاإلساله دار البشائر ،ديالتجو  أحكامهن  ديالهر  ةيبغ ،( 2881زم، هٍدم هحهد ) االحر 

 .بٓركت
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تدريس فاعمية استخدام الوسائط الهتعدد الحاسوبية في (، 2012الحساىْ، شٓخة هحهد )

الكريم لدى تمهيذات الصف الخاهس االبتدائي  القرآنوحدة هن هقرر التجويد في إجازة تالوة 

 ، رسالة هاجستٓر غٓر هىشكرة، جاهعة أـ القرل، الههمكة العربٓة السعكدٓة.في العاصهة الهقدسة

 

 .، بٓركتاإلسالهٓةدار البشائر ، الكريم القرآنءة اقر  أحكام(، 1995) هحهكد ،الحصرم

 

هستوى الهٍارات القرائية والكتابية لدى طمبة الصف السادس وعالقتً (، 2818حمس ، داكد )

 ، غزة.اإلسالهٓة، رسالة هاجستٓر غٓر هىشكرة ، الجاهعة بتالوة وحفظ القرآن الكريم

 

التالكة  أحكاـفعالٓة استخداـ الهصحؼ الهمكف ككسٓط تعمٓهْ فْ تعمـ (، 2007حهاد، شٓرؼ )

د )سمسمة الدراسات اإلىساىٓة(  اإلسالهيةهجمة الجاهعة ، لدل الدارسٓف ببرىاهج التربٓة كالتجٓك

 ، غزة.األكؿالعدد  -الهجمد الخاهس عشر

 

 ، دار الهٓرخ، الٓراض.اإلسالهيةأساليب تدريس التربية (، 1987الحهادم، ٓكسؼ )

 

راء الشرؽ، الهٍارات التدريس، (، 2888حهٓدة، إهاـ هختار )  قاٌرة.هكتبة ٌز

 

اب هحهكد ) ، رسالة هاجستٓر الكريم القرآنالتفكير وتىهيتً في ضوء (، 2009حىآشة، عبد الٌك

 غٓر هىشكرة، جاهعة الىجاح الكطىٓة، فمسطٓف.
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الكريم وتجويدي لدى طالب  القرآناألخطاء الشائعة في تالوة (، 2012)عاصـ عبد اهللا خاف، 

، رسالة هاجستٓر غٓر هىشكرة، جاهعة أـ القرل، جالثالث ثاىوي في هكة الهكرهة وسبل العال

 الههمكة العربٓة السعكدٓة.

 

 ةياإلساله ةيالترب سيئق تدر اطر  ،( 2883)  ؿٓإسهاع ِٓحٓ د،ٓالخكالدة، ىاصر أحهد كع

 .عهاف، هكتبة الفالح، ةيالعهم قاتٍايوتطب بٍايوأسال

 

 تجويد القرآن الكريم أحكام إتقانأسباب ضعف الطالب في (، 2008الدكسرم ، عمْ بف طارد)

 وهقترحات عالجً هن وجٍة ىظر هعمهي العموم الشرعية وهشرفيً والطالب في الهرحمة

 .، رسالة هاجستٓر غٓر هىشكرة، جاهعة الهمؾ سعكد، الههمكة العربٓة السعكدٓةالثاىوية

 

طالب التالوة لدى  فاعمية برىاهج هحوسب في تىهية هٍارات(، 2009الرقب، أكـر هحهد )

 ، غزة.اإلسالهٓة، رسالة هاجستٓر غٓر هىشكرة، الجاهعة الصف الحادي عشر

 

ات  (،2812الزعبْ ، إبرآٌـ) تقٓٓـ أداء تالكة الصؼ الخاهس األساسْ فْ ضكء الهستٓك

د القرآف الكٓرـ فْ تربٓة قصبة الهفرؽ ،  ، هج  الهجمة األردىية في العموم التربويةالهعٓآرة لتجٓك

 .197-187، 2، ع 9

 

 ، القاٌرة.عالـ الكتب، هٍارات التدريس، رؤية في تىفيذ التدريس ،(2881)حسف حسٓف ٓزتكف، 
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 ، القاٌرة.ثٓالحد دار ،ديءة والتجو االقر  أحكامفي  ديالسد انيالب ،( 2885صفكت )  ىْ،ٓالز 

وة الكريم في تىهية هٍارات التال  القرآناستخدام هعهل (، 2008السبٓعْ، عبد اهللا هىصكر )

الكريم بهديىة  القرآن بالتعمم لدى طالب الصف السادس االبتدائي بهدارس تحفيظ واالحتفاظ

 ، رسالة هاجستٓر غٓر هىشكرة، جاهعة الهمؾ سعكد، الههمكة العربٓة السعكدٓة.الرياض

 

هقترح  هييتعم برىاهج حاسوبي ميتصه، (2818الرحهف ) عبد العٓزز عبد بف غازم السدحاف،

، الصف الخاهس االبتدائي وأداء واتجاٌات طالب ليأثري عمى تحص اسيوق ديجو الهقرر الت

 رسالة دكتكراي غٓر هىشكرة، جاهعة أـ القرل، الههمكة العربٓة السعكدٓة.

 

د(، 2011السهٍر، أحهد ككىعاف، أحهد عمْ ) ، ىهكذج هقترح لتحدٓد هٍارات التالكة كالتجٓك

هجمة جاهعة ، الجهٍكٓرة العربٓة السكٓرة لهٍىْ فْكتكٓزعٍا عمِ هراحؿ التعمٓـ العاـ ك ا

 .624-597سكٓرا، ص ص  ،27الهجمد ، دهشق

 

 ،  هكتبة الدار العربٓة،  بٓركت،  لبىاف.1،  طتعميم الدين اإلسالهي ،(1994حسف ) ،شحاتة

 

عمِ  الهحافظة ةٓجهع، 5ط  ،ديالتجو  أحكامفي  ريالهى ،( 1991شكرم، أحهد خالد كآخركف ) 

 .، عهافـٓالكر  آفالقر 
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 ، دهشؽ.دار الفكر ،3، ط القرآن أتقر  فيك ،( 2881صادؽ، هحهد أبك الفرج ) 

 

ؿ، أحهد بف أحهد )   ، هجهع الهمؾ فٍد لطباعة الهصحؼفن الترتيل وعموهً ،( 1999الطٓك

 الشٓرؼ، الهدٓىة الهىكرة: السعكدٓة .

 

اب عبد السالـ ) مة، عبد الٌك ، دار السالـ لمطباعة وفن التدريس يةاإلسالهالتربية (،1997طٓك

 كالىشر، القاٌرة.

 

في هدارس هىطقة  اإلسالهية يةدرجة اهتالك هعمهات الترب(، 2818الظفٓرم، ٌىاء فكاز )

، رسالة هاجستٓر غٓر الكريم وتجويدي القرآنبدولة الكويت لهٍارات تالوة  يةالجٍراء التعميه

 هىشكرة، الجاهعة األردىٓة، عهاف.

 

 ةٓف عمِ تىهااألقر  سٓتدر  ةٓجٓتااستخداـ إستر  ةٓفاعم ،( 2887لحافظ، فؤاد عبد اهللا ) ا عبد

ءة االقر ة هجم ،ةٓشعبة المغة العرب فٓكبقاء أثر التعمـ لدل الطالب الهعمه دٓت التجك ار بعض هٍا

 ، هصر.68، العدد والهعرفة

 

والتجويد لدى  اكم التالوةأح إتقانأثر استخدام الحاسوب في  ،(1999ٓزاد هصطفِ ) ،عبد اهللا

 األردف . ،جاهعة آؿ البٓت ،رسالة هاجستٓر غٓر هىشكرة ،عيىة أردىية
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في المغة  هٍارات(،  2885عبد الٍادم، ىبٓؿ ك أبك حشٓش، عبد العٓزز ك بسىدم، خالد ) 

 ، دار الهٓسرة، عهاف.2، ط والتفكير

 

ػػزم، عػػزت، ) ، بٓػػركت، 1، طاإلســالهية شخصــية.  التحــديات التــي تواجــً تكــوين ال(1998العٓز

 لبىاف.

 

العاشر،  الكريم لدى طمبة الصف القرآنهٍارة  إتقاندرجة  ،(1994هحهد هصطفْ ) ،عطا اهللا

 األردف . ،الجاهعة األردىٓة ،رسالة هاجستٓر غٓر هىشكرة

 

ة القرآفهبادئ تعمٓهٓة لمهدرسٓف فْ ضكء (، 2004العطار، ىآؼ سالـ ) ، الكٓرـ كالسىة الىبٓك

 ، غزة.العدد الثاىْ –الهجمد الثاىْ عشر  ،)سمسمة الدراسات اإلىساىٓة( اإلسالهيةهجمة الجاهعة 

 

، لمكتاب الجاهعْ ثةٓالحد ةٓهٓاألكاد ،ديفي عمم التجو  ديالهف ،( 2887)  تٓف، حهدم بخاعهر 

 هصر.

 

رة لمىشر كالتكٓزع ، دار الهسٓواستراتيجيات تدريسٍا اإلسالهيةالتربية  (،2010العٓاصرة، كلٓد )

 كالطباعة، عهاف.
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، دار بف القٓـ ،القرآنبغية عباد الرحهن لتحقيق تجويد  ،( 1994الغكؿ، هحهد شحادة ) 

 السعكدٓة.

 

، دار _ األداء بيالهفٍوم _ التدر  ةيسيالتدر  اتيالكفا ،( 2883هحسف )  مةٓالفتالكم، سٍ

 ، عهاف.الشركؽ

 

تقويم أداء طمبة جاهعة العموم والتكىولوجيا في تالوة القرآن  (،2818الفقًٓ، عبد الرحهف القائد )

، رسالة هاجستٓر غٓر هىشكرة، كمٓة التربٓة، جاهعة التجويد األساسية أحكامالكريم في ضوء 

 صىعاء.

 

 .، عالـ الكتب، القاٌرةاإلسالهيةأصول التربية ، (2002القاضْ، سعٓد إسهاعٓؿ) 

 

ــــوي فــــي اإلســــالم(. الىظــــام ا0891)القرشػػػػْ، شػػػػٓرؼ،  ،  دار الهعػػػػارؼ دراســــة هقارىــــة،  لترب

 لمهطبكعات،  بٓركت، لبىاف.

 

 .، عهافالفكر دار ،ةيسات االجتهاعاالدر  سيطرق تدر  ،(2887) ـٌٓاقطاكم، هحهد إبر 

 الكتب، القاٌرة.
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 ، هكتبة الفالح لمىشرهقدهة في الفكر التربوي اإلسالهي ،(2005الهحمبْ، بدر حهد ) 

 كالتكٓزع.

 

دار الفجر ، الباري كالم ديتجو  إلىالقاري  ةيٌدا(، 2881) عجهْ دٓالهرصفْ، عبد الفتاح الس

 الهدٓىة الهىكرة. ة،ٓاإلساله

 

هٍارة التجويد لدى  أثر برىاهج " بالوسائل الهتعددة " في تىهية(، 2004هطر، ٓكسؼ خمٓؿ )

تٓر غٓر هىشكرة، الجاهعة ، رسالة هاجسبغزة اإلسالهيةالكريم بالجاهعة  القرآنطمبة هركز 

 ، غزة.اإلسالهٓة

 

، دار الفكػػر 1، طاألصــول التربويــة لبىــاء الشخصــية الهســمهة(. 1996هكػػركـ، عبػػد الػػكدكد، )

 العربْ، القاٌرة، هصر.

 

لمىشر  الهىاٌج . دار3ط  ،ديالتجو  أحكامفي  طيالوس ،( 2886هىصكر، هحهد خالد ) 

 ، عهاف.عٓكالتكز 

 

ـ طمبة هعمـ هجاؿ التربٓة (، 2881ىجادات، أحهد هحهد ) ت االكتسابٍـ لهٍار  اإلسالهٓةتقٓك

د  أحكاـ  .األردف، جاهعة الٓرهكؾ ،هجمة أبحاث اليرهوك، القرآف الكٓرـتجٓك
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 ، دار الفكر، عهاف.اإلسالهيةطرائق تدريس التربية (، 2889ٌىدم، صالح ذٓاب )

 

 عالـ ،بين األصالة والهعاصرة هيةاإلسالالتربية الديىية  ،(1999ٓكىس، فتحْ كآخركف ) 
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 (0همحق رقم )

 االختبار

 عهادة الدراسات العميا

 جاهعة القدس

 

هدى "ىٓؿ درجة الهاجستٓر بعىكاف: الستكهاؿ هتطمبات ل تقـك الباحثة بإجراء دراسة
 تجويد القران الكريم وعالقتٍا بتحصيمٍم أحكاملهٍارات  ىاألولاهتالك طمبة السىة الجاهعية 

د هككىا هف  أحكاـهٍارات اختباران لعدت الباحثة لٍذا الغرض أكقد " األكاديهي التجٓك
 .ار هف هتعدد هتبكعا بأربعة أبداؿسؤاال هف ىكع اختٓ )38(

اإلجابة عف فقرات االختبار بدقة كهكضكعٓة  حضرتكـكعمًٓ فإف الباحثة ترجك هف 
العمهْ فقط كستعاهؿ بسٓرة  عمهان بأف ىتائج االختبار سكؼ تستخدـ ألغراض البحث

 تاهة.
  سائدة عادم الباحثة:

 :األولالقسم 

 فْ الهكاف الذم ٓىطبؽ عمِ حالتؾ: )×( : الرجاء كضع إشارة الهعموهات العاهة
 االسـ:..............................
 الرقـ الجاهعْ:......................

 ...هعدؿ الثاىكٓة العاهة: ...........
 أىثِ     ذكر    الجىس: 

 
 أدبٓة    عمهٓة     الكمٓة:
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 القسم الثاىي فقرات االختبار
 أضع دائرة حول رهز اإلجابة الصحيحة:

 ٧الزلزلة: چڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ    ٹ ٹ چ  -0

 ( ٌو :ڎ  ڈ حكم التالوة في )

 إظٍار                           ب. إخفاء . أ

 د.إقالب.  ج. إدغام             

 

 ١٢المزمل: چۇئ         ۆئ  ۆئ      ۇئەئ  وئ    وئٹ ٹ چ -3

 ( ٌو:وئحكم التالوة في: )

 إخفاء                        ب.إقالب، . أ

 . إظٍاردإدغام                        ج. 

 

 ٢٩مرٌم: چى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  ٹ ٹ چ  -2

 ( ٌو:ىحكم التالوة في )

 إدغام              ب. إظٍار . أ

 . إقالبد       إخفاء     ج. 
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 ٌو:چەئ  وئ  چ  إلِكفْ قكلً تع چڤ   چ :إلىفي قولً تعالحكم   -1

 إدغام، وفي الثاىية إخفاء ىاألولإخفاء، وفي الثاىية إدغام      ب. في  ىاألولفي  أ.

 ج. فيٍها إظٍار حمقي                      د. فيٍها إدغام بغىة.

 

 چڀ  ڀٹ ٹ چ  -5

 الباء: حكم الهيم الساكىة هع

 إخفاء حقيقي.              ب. إخفاء شفويأ.

 ج. إظٍار حمقي.              د. إدغام شفوي

 

 :چ   پ  پ  چثـ  چيئ  جب  حبچ ثـ   چڦ  ڄ    چإلىالحكم في في قولً تع -1

 إخفاء.                 ب. إظٍار حمقي . أ

 إدغام. .دإظٍار شفوي           ج. 

 

 ٩٢ – ٩٢ة: الحاقچ  ېئ    ېئۈئٹ ٹ چ  -1

 حكم الهثمين حال الوصل في اآلية:

 جواز اإلدغام.            ب. جواز اإلظٍار. . أ

 السكتوجوب اإلدغام            د. ج. 

 



 

 

 

 

 

 

98 

 ٦التغابن: چھ  ھ   ھ  چچ   ہہ   ہٹ ٹ چ -9

 ( ٌو:ہحكم الالم في لفظ الجاللة )

 ترقيق.                                   ب. تفخيم . أ

 . إقالب.دترقيق هعا                        تفخيم و ج. 

 

حكم الراء في ١١الحجرات: چى  ى  ائ  ائ    ەئ   ەئ    وئ  وئ   ۇئ     ٹ ٹ چ  -8

 (ٌو: ەئ)

 تفخيم.                                      ب. ترقيق. . أ

 . إظٍار شفوي.دتفخيم وترقيق هعا.                           . ج

 

 ٥ – ٤الماعون:چچ  چ  چ  چ      ڃ  ڃ  ڃ  ڃ ٹ ٹ چ  -01

 حكم الوقف بين اآليتين ٌو:

 أ. وقف الزم.                                    ب. وقف ههىوع.

 ج. وقف اختياري                                د. وقف اىتظاري.

 ٢٢المؤمنون: چہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے    ٹ ٹ چ -00

 (ٌو:ھحكم الهد في )

 ل.                              ب. هد هىفصل.هد بد . أ

 هد هتصل.                           د. هد لين.ج. 
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 ( ٌو:ائ       ائ  حكم الهد في )٦١مرٌم:  چائ       ائ         ەئ    ەئ    ٹ ٹ چ -03

 هد لين.                                    ب. هد صمة صغرى. . أ

 . هد الفرق.د                  هد صمة كبرى.           ج. 

 

 ٧الفاتحة: چڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ٹ ٹ چ  -02

 (ٌو:ڄحكم الهد في )      

 هد عارض لمسكون                        ب. هد صمة كبرى. . أ

 . هد الزم كمهي.دهد الزم حرفي.                             . ج

 

 ٧٢النساء: چۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ    ٹ ٹ چ  -01

 (ۋفي) حكم اإلدغام

 إدغام هتهاثالن                            ب.إدغام هتقاربان. . أ

 . إدغام هتباعدان.دإدغام هتجاىسان.                          ج. 
 

 ٩٤اإلسراء: چۆ  ۆ  ۈ  ۈ          ٴۇ   ۋ  ٹ ٹ چ -05

 (.ۆ  ۆ  حكم اإلدغام في :) 

 باعدانإدغام هتهاثالن.                       ب. إدغام هت . أ
 .هتقاربينج. إدغام هتجاىسان.                      د. إدغام 
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 ٩١الفرقان: چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٹ ٹ چ  -01

( اإلجراء لمتخمص هن التقاء ٺ  ٺ جاء التقاء الساكىين في الكمهتين الهىفصمتين )

 الساكىين يكون  بـ:

 الثاىي ب. حذف الساكن                    األولحذف الساكن  . أ

 .تحريك الساكن الثاىي.                      د. األولتحريك الساكن ج. 

 

 ٢اإلنسان:  چۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ          ٹ ٹ چ  -01

 (ٌو:ۆئحكم الىون في )

 د. إقالب  ىون ساكىة.        ب. حرف غىة هشددة.       ج. إخفاء   . أ

 

 ٩١األحزاب:  چۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  وئ  ۇئ        چ حكم الالم في لفظ الجاللة  -09

 ٌو:

 ج.الترقيق          د. جواز الوجٍين إدغام بغىة.    ب. التفخيم   . أ

 

  ٧٦ٌس:  چڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ       ڇچ  ڇ  ڇٹ ٹ چ  -08 

 ( ٌو وقف:ڇحكم الوقف عمى )

 ههىوع            ب. اىتظاري        ج. اختياري      د. الزم . أ



 

 

 

 

 

 

93 

 چڍ  ڌ  چ ىوع الهد في  12الحجر: چڌ       ڎ    ڍ  ڍ  ڌ  ٹ ٹ چ -31

 ٌو هد:

 صمة صغرى       ب. صمة كبرى       ج. عوض        د. لين . أ

 

  ٢٢البقرة:  چڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٿ  ٹ ٹ چ  -30

 ( ٌو هد:ٺ  ىوع الهد في )  

 تهكين      ب. هتصل       ج. لين       د. هىفصل . أ

 

  ٤قرٌش:  چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ        ٺ  ٺچ  :إلىحكم الهد في قولً تع -33

 هد صمة صغرى.     ب. هد هتصل     ج. هد صمة كبرى    د. هد هىفصل. . أ

 

 :١الفٌل:  چک     ک  ک  گ  گ     کڑ  چ   حكم الراء فيها تحتً خط -32

 هرققة         ب. هفخهة             ج. قمقمة        د. ال شيء هها ذكر . أ

 

  ٤٢المائدة:  چ     ںں  ڱڱ  ڱ  ڱ  چ  قولً: حكم الراء في -31

 هرققة         ب. هفخهة             ج. قمقمة        د. ال شيء هها ذكر . أ
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ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ     ھ  ھ   ٹ ٹ چ  -35

 (:ۀحكم الهيم في) ١٥النور:  چھ  ھ  ے    

 ج.هيم هدغهة     د. هد طبيعي   أ هيم ساكىة.        ب. هيم هشددة.            

 

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ     ۅ    ۆۇڭ  ڭ   ۇ  ٹ ٹ چ  -31

 في اآلية: (ۇعمى كمهة ) حكم الوقف  ٢٩النحل:  چۅ 

 ههىوع      ب الزم                  ج. جائز              د.  اختياري. . أ

 

 چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٺڀ   ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ ٹ ٹ چ -31

 حكم الوقف في اآلية: ١١٧ٌونس: 

 د. غير جائز   ج. جائز     ب ههىوع      .الوصل أْوَلىو جائز  .أ

 

حكم الوقف عمى ها   ٩البقرة:  چڀ   ڀ  ڀ    پپ  پپٻ  ٻ  ٻ   ٹ ٹ چ  -39

 تحتً خط في اآلية:

 د. اضطراري.   ج. اختياري            ب. جائز              تعاىق الوقف أ.
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 ة الىون الهشددةهن أهثم -38

 ڭ د.     ٻ  ج.         ڻ   ب.                  ى . أ

 

  ١القلم:  چژ    ژڈٹ ٹ چ : إلىىوع الهد في قولً تع -21

 هد الزم حرفي هثقل.      ب.هد الزم حرفي هخفف   ج.هد طبيعي   د.هد هىفصل. . أ

 

 :إلىيهثل لإلقالب بقولً تع -20

 ڈ  ژ  ژ    د.        گ     ک ج.   ٹ       ب.  ڦ  ڦ   أ.       

 يهثل لإلظٍار الهطمق بكمهة. -23

 مب   د. ہ    ج.      گ     ب.     ڤ    . أ

 

  ٦البلد:  چک  ک  چ  إلىالحكم التجويدي في قولً تع -22

 أ.ادغام بغير غىة            ب. ادغام بغىة         ج. اخفاء        د. إظٍار      

 

 ٤٤األنعام:  چخب  مب   چ  :إلىعحكم الهيم في قولً ت -21

 أ. إظٍار الهيم الساكىة عىد الباء  

 ب. إخفاء الهيم الساكىة عىد الباء اخفاء شفويا.

 ج. إخفاء الباء عىد الهيم الساكىة اخفاء شفويا.

 د. إخفاء حقيقي.
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 ( عىد الوقف عميٍا١٩الرحمن:  چہ    چهقدار الهد في كمهة  -25

 جهيع ها ذكر ربع حركات        ج. ست حركات          د.. أأ. حركتان        ب      

 

 األنعام:  چڄ  ٹ ٹ چ  :إلىىوع الهد في قولً تع -21

 هد بدل         ب. هد الزم كمهي هثقل      ج. هد الزم كمهي هخفف     د. هد هتصلأ. 

 

 يهثل لمهد الالزم الكمهي الهثقل بكمهة: -21

  ٱ    د.                 ے   ج.               ڤ   ب.           ڀ .أ 

 

  چڍ  چ  إلىقولً تعفي  الىونحكم  -29

 هطمقة                   ب. هشددة          ج. إظٍار              د. ساكىة . أ
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 (3همحق رقم )

 عمى االختبار هفتاح اإلجابة

 رهز اإلجابة الفقرة في االختبار
 ج  .0
 أ  .3
 د  .2
 ج  .1
 ب  .5
 ج  .1
 د  .1
 ب  .9
 أ  .8

 ب  .01
 ج  .00
 ب  .03
 د  .02
 أ  .01
 د  .05
 ج  .01
 ب  .01
 ج  .09
 د  .08
 ب  .31
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 ج  .30
 د  .33
 ب  .32
 أ  .31
 ج  .35
 أ  .31
 ج  .31
 أ  .39
 أ  .38
 ب  .21
 ب  .20
 ج  .23
 أ  .22
 ب  .21
 د  .25
 ب  .21
 ج  .21
 ب  .29
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 (3همحق رقم)

 الدراسة أداة تحكيم لجىة أعضاء

 هكاف العهؿ االسـ الرقـ

 جاهعة القدس  د. هحسف عدس 1

 جاهعة القدس د. عفٓؼ ٓزداف 2

 جاهعة القدس  ف سرحافد. غسا 3

 جاهعة القدس  د. إبرآٌـ عرهاف 4

 جاهعة القدس  د. هحهكد أبك سهرة 5

 جاهعة القدس  د. بعاد الخالص 6

 جاهعة القدس  د. إٓىاس ىاصر 7

 جاهعة الخمٓؿ ٓهف البدآرفأد.  8

 جاهعة الخمٓؿ تْٓد. هٍىد است 9

 جاهعة الخمٓؿ د. ٌاىْ السعٓد 10

 جاهعة الخمٓؿ الجىدم د. ىبٓؿ 11

 جاهعة الخمٓؿ د. عمـ الدٓف الخطٓب 12
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الهالحق فٍرس  

 

 الصفحة رقم الهوضوع الهمحق رقم

 83 االختبار بصكرتً الىٍائٓة 1

 93 هفتاح اإلجابة عمِ االختبار 2

 95 الدراسة أداة تحكٓـ لجىة أعضاء 3
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 الجداول فٍرس

 

 رقم الصفحة هحتوى الجدول الجدول رقم

 51 تكٓزع هجتهع الدراسة هف حٓث عدد الطمبة فْ الكمٓات العمهٓة كاألدبٓة حسب الجىس 1.3

ة العاهة كالهجهكع الكمْ  أفرادتكٓزع  2.3 العٓىة حسب الجىس كالتخصص كهعدؿ الثاىٓك

 لمعٓىة

52 

 ـأحكاالهتكسطات الحسابٓة كاالىحرافات الهعٓآرة لعالهات الطمبة فْ اختبار هٍارات  1.4

د   الكٓرـ القرآفالتجٓك

57 

هتكسطات اهتالؾ طمبة السىة الجاهعٓة  لمفركؽ فْ لمعٓىات الهستقمة )ت) ىتائج اختبار 2.4

د  أحكاـلهٍارات  ِاألكل  الجىس إلِ تيعزلالكٓرـ  القرآفتجٓك

60 

هتكسطات اهتالؾ طمبة السىة الجاهعٓة  لمفركؽ فْ لمعٓىات الهستقمة )ت) ىتائج اختبار 3.4

د  أحكاـلهٍارات  ِألكلا  الكمٓة إلِ تيعزلالكٓرـ  القرآفتجٓك

61 

فْ  هدل  عٓىة الدراسة أفرادستجابات الهتكسطات الحسابٓة كاإلىحرافات الهعٓآرة إل 4.4

د القرآف الكٓرـ  أحكاـلهٍارات  ِاألكلطمبة السىة الجاهعٓة اهتالؾ   إلِ تيعزلتجٓك

 هستكل التحصٓؿ

63 

لمفركؽ  (one way analysis of varianceتحمٓؿ التبآف األحادم)ىتائج اختبار  5.4

د  أحكاـلهٍارات  ِاألكلاهتالؾ طمبة السىة الجاهعٓة هدل  فْ  تيعزلالكٓرـ  القرآفتجٓك

 هستكل التحصٓؿ إلِ

63 
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اهتالؾ طمبة  بٓف ( لمعالقةPearson correlationرتباط بٓرسكف )ىتائج هعاهؿ اإل 6.4

د  أحكاـلهٍارات  ِألكلاالسىة الجاهعٓة  فْ  األكادٓهْالكٓرـ كتحصٓمٍـ  القرآفتجٓك

ة العاهة  الثاىٓك

65 
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 فٍرس الهحتويات

 رقم الصفحة الهوضوع

 أ  اإلقرار

 ب شكر كتقدٓر

 ج الهمخص بالعربٓة

 د باإلىجمٓٓزةالهمخص 

  : هشكمة الدراسة كأٌهٓتٍااألكؿالفصؿ 

 1 هقدهة

 8  هشكمة الدراسة

 9 كأسئمتٍا الدراسة أٌداؼ

 9 الدراسة  فرضٓات

 10 الدراسة أٌهٓة

 11 الدراسة  هحددات

 12 هصطمحات الدراسة

  الىظرم كالدراسات السابقة اإلطارالفصؿ الثاىْ: 

 14 الىظرم اإلطار

 36 الدراسات السابقة

 48 عمِ الدراسات السابقة التعقٓب
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  الفصؿ الثالث: الطٓرقة كاإلجراءات

 50 ج الدراسةهىٍ

 50 هجتهع الدراسة

 51 عٓىة الدراسة

 52 الدراسة اةأد

 53  اةدصدؽ األ

 53  اةدثبات األ

 54 إجراءات الدراسة

 55 هتغٓرات الدراسة

 55 اإلحصائٓة اتالهعالج

  الفصؿ الرابع: ىتائج الدراسة

 56 األكؿالىتائج الهتعمقة بالسؤاؿ 

 59 اىْالثالىتائج الهتعمقة بالسؤاؿ 

 60 ِاألكلبالفرضٓة الىتائج الهتعمقة 

 61 بالفرضٓة الثاىٓةالىتائج الهتعمقة 

 62 بالفرضٓة الثالثةالىتائج الهتعمقة 

 64 الثالثالىتائج الهتعمقة بالسؤاؿ 

 64 بالفرضٓة الرابعةالىتائج الهتعمقة 
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  الفصؿ الخاهس: هىاقشة ىتائج الدراسة

 66 األكؿبالسؤاؿ الىتائج الهتعمقة هىاقشة 

 67 الثاىْالىتائج الهتعمقة بالسؤاؿ هىاقشة 

 68 ِاألكلبالفرضٓة الىتائج الهتعمقة  هىاقشة

 69 بالفرضٓة الثاىٓةالىتائج الهتعمقة  هىاقشة

 70 بالفرضٓة الثالثةالىتائج الهتعمقة  هىاقشة

 71 الثالثالىتائج الهتعمقة بالسؤاؿ هىاقشة 

 71 بالفرضٓة الرابعةتعمقة الىتائج الههىاقشة 

 72 التكصٓات

 73 الهراجع

 83 الهالحؽ

 96 فٍرس الهالحؽ

 97 فٍرس الجداكؿ

 99 فٍرس الهكضكعات

 


