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Abstract : 
Conclusion This displays a summary of the research problem 

and a plan of study, but the most important results that have 

been reached, and the recommendations and proposals that can 

be utilized in the field of teacher preparation Holy Quran and its 

Sciences, the following presentation of these aspects: 

I- Abstract  

The role of the teacher in the educational process is the 

important role of direct communication tool learner and 

responsible for the implementation of the curriculum and the 

achievement of its objectives, is also ideal for students, and 

its imitators in appearance and in speech and action. It has 

become an issue of teacher preparation and training of the 

most important issues of concern to the attention of 

researchers and those responsible for the educational process 

in different countries, and that the importance of the teacher 

of the faith and its active role in the educational process. 

Also a teacher of the Koran is of particular interest, as he 

knows the Book of Allah Almighty, and undertake several 

functions not performed by any other teacher, and perhaps 

the most prominent of which train students to master the 

recitation of the Koran and recite which has its rules and 

provisions which cannot be realized only through the 

pronunciation and memorization and reading  who improves 

the recitation, and fluent in applying the provisions of 

intonation. 

Has received teacher preparation Koran in the Republic of 

Yemen big interest - especially teacher phase - where 

established a special department for the preparation of this 

teacher in various colleges of education, so as to address the 

weaknesses of winning with our sons and daughters in the 

public schools who suffer from serious shortcomings in the 
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performance of their announcement, the Koran and from the 

most important factors in mitigation of this phenomenon is 

the presence of the teacher efficient masterly book of God 

Almighty who is able to teach his students the Quran verses 

we received right and proper, and in the light of the 

foregoing saw the researcher need to do this study to identify 

the extent of mastery students sections of the Koran to the 

provisions of intonation in the announcement, the Holy 

Quran has been identified Find a problem in the following 

questions: 

1 What provisions intonation that should be mastered by 

students sections of the Quran and its sciences faculties of 

education.  

2 What level of mastery of these provisions have students 

sections of the Holy Quran and its Sciences in Colleges of 

Education in Yemeni universities.  

3 Are there any statistically significant differences in the 

level of mastering the skills of intonation in terms of sex 

(male or female)?  

This study has sought to answer these questions where we 

search according to the following steps: 

The first step:  

And which has been reviewed studies and previous research that 

dealt with teaching the Koran, and review the results that have 

been reached in these studies in pursuit of benefit from them in 

determining sentences Altajoed that should be mastered teacher 

Koran, and to identify the procedures and tools that have been 

taken and used and the findings have been these studies were 

divided in three axes: 

Axis I: Studies and Research addressed the Koran teacher in terms of 

program preparation, and related service in the field of intonation.  
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The second axis: studies and research on the impact of education 

and recite the Koran and save it in academic achievement.  

Axis III: Studies and Research Altajoed  provisions dealt with in 

terms of teaching methods, and educational media, and performance 

evaluation in the application of the provisions of the rules of 

intonation.  

The second step: where was provided a theoretical framework 

to ensure the historical background to teach the Koran, and 

preferred and ethics and the provisions of learning and teaching, 

and the importance of education for the individual and the 

people and society, and the means and methods of teaching, and 

practical application in the teaching of intonation. 

The third step: the preparation was stopping the study, in order 

to answer the research questions, this tool is:  

Note 1 card performance sections of the Koran students in the 

application of the provisions of intonation, in order to answer 

the second question of the research questions and who reads 

what level of mastery of these provisions Altajoed with students 

sections of the Holy Quran and its Sciences in Colleges of 

Education in Yemeni universities? Has gone through the process 

of preparing and building card note the following phases:  

- Choose a style of note  

- Identify the target of the observation card  

- Formulating the elements of the card  

- Reliability and validity of the note card  

2. The purpose of the construction of this card is to determine 

the level of students performance teachers in the announcement, 

the Koran, and that the answer to the second question, and 

knowledge of the differences between the performance of 
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students in terms of gender (male or female) to answer the third 

question, which reads Are there statistically significant 

differences in the level of mastering the skills of intonation in 

terms of sex (male or female)? 

The third step:  

Included procedures for the field study, and where were 

identified members of the sample, were applied observation tool 

for them and tested the light, were recorded and analyzing the 

results and processed statistically to identify the extent of 

mastery students sections of the Koran to the provisions of 

intonation covered by the card observation, and knowledge of 

the differences of statistical significance between the level of 

performance sample males and females in the application of the 

provisions of intonation. 

II- Results:  

research returned the following results:  

1) to reach a list of provisions Altajoed that should be mastered 

by the student teacher Koran Department, Faculty of 

Education.  

2) that the level of teacher-student performance group Seat- in 

their application of the provisions of intonation has reached 

the desired degree of perfection which confirms that the 

programs developed in the rehabilitation of student teachers 

in the sections of the Koran faculties of education is effective 

in this area.  

3) the presence of statistically significant differences between 

the mean scores of students and teachers between the mean 

scores of student teachers for the benefit of the students. 
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 .ابتغيدائماًرضاهماأبيوأميإلىمن

أمنهوحدتهوإلىكلمحبلهذاالوطنيريد

 .واستقرارهوازدهارهواأللفةبينأبنائه

إلىكلطالبعلميبتغيبعلمهوجههللا

 .تعالى

إلىمناستقيتمنمعينهمأثراً،وارتشفت

منرحيقعقولهموعصارةتجاربهم،

أساتذتياألفاضل

ائيوبناتيوشريكةعمريإلىإخوانيوأبن

زوجتي

 .إلىكلهؤالءجميعاًأقدمجهديالمتواضع
 



ي

شكروتقدير
الحامدينوشك ليهيعوداألمركله،رالشاكرين،صاحبالفضلوالمنةوإالحمدهللحمد

أمرن تعالىالذي قال وشكره بذكره والفاذكرو)ا لي واشكروا أذكركم ني

وعلىآلهمامالشاكريندمحموالسالمعلىسيدالذاكرينوإصالةوال،(514البقرة)(تكفرون

وصحابتهأجمعينوبعد،

بإتمام علي هللا من وقد لي وأفيطيب ألهله الفضل أرد أن البحث الجميلهذا نسب

وأخيرا متكناشكرنعربأوزعنيأ)علىتوفيقهوأفضالهألصحابه،فالشكرهللأوالً

ًترضاهوأنأالتيأنعمتعليوعلىوالديو أصلحليفيذريتيإنيتبتعملصالحا

ومنتمامشكرهللا،شكرعباده،فمنلميشكر،(51:حقافاأل()نيمنالمسلمينأليكوإ

طهدمحم/ىأستاذيالجليلاألستاذالدكتورالناسلميشكرهللا،وأولىبالشكربعدهللاتعال

ا المناهجوطرقالتدريسبكلية أستاذ الذيشرفتبقبولهغانم ـ جامعةصنعاء ـ لتربية

اإلشرافعلىهذاالبحثوالذيحبانيمنعلمهالغزيروخلقهالحميدواهتمامهاألبوي،

في البحث هذا إخراج في األثر عظيم تصويباته ودقة ، المنهجية لتوجيهاته كان ولقد

سألهللاأنرالجزاءوأاالمتنانومنهللاخيصورتهالحاليةفلهمنيجزيلالشكروعظيم

.يمدهبوافرالخيروالعافية،وأنيطيلفيعمرهبعافيةوحسنعمل

دمحمحسنالجاللوالدكتور/كماأتقدمبخالصالشكروالتقديرللدكتورينالقديرينالدكتور

دمحمحسينخاقولتفضلهمابقبولالمناقشةوالحكمعلىهذهالرسالةعلىالرغممنضيق

كثرةمريديهما،والتيستكونلمالحظتهماالنورالذيأهتديبهفيإكمالبحثيوقتهماو

والتقديرهذ الشكر جزيل مني فلهما ا للدكتو، الجزيل بالشكر أتقدم القديرينكما رين

حمدصالحقطرانوالدكتورعبدهللاالكورياللذينشجعانيعلىإكمالالدكتورأ/الدكتور

كانغضةطري منذ بحثيهذا وتشجيعهما بمشورتهما يبخالعلًي فلم واليفوتنيأن،ة

 هادي مجاهد الدكتور هنا بكليةأستاذأشكر الكريم القرآن بقسم وعلومه الكريم القرآن

 البحثفلهمنيوعونهليمساندتهلالتربيةـصنعاءـ فيإكمالالدراسةالميدانيةلهذا

بصيرتيبدعائهماوالشكركلالشكرلوا.جزيلالشكروالتقدير لدتيووالدياللذينأنارا

عيننيعلىوأنيعمرهماويمتعهمابالصحةوالعافيةالمستمرليواسألهللاأنيطيلفي

والشكرموصولألخياألكبر.إنقصرتفيحقهمانياسامح،ويبرهماواإلحسانإليهما

منيومنبقيةأشقائيالذيتحملكثيرامناألعباءوالمشاق،فيسبيلنجاحمنحولهفله

وبعد،،فالأحسبأنيقدبلغتالغايةوأصبتالهدف،ولكنيقد.خالصالشكروالتقدير

،وإنكنتقدأخطأتأوقصرت،دأصبتفبفضلهللاتعالىوتوفيقهاجتهدتفإنكنتق

ربناالتؤاخذنا)قالتعالى.فذلكمننفسيوهيطبيعةالنفسالبشرية،والكمالهللوحده

ربناتقبلمناأنكأنتالسميعالعليموتبعليناإنكأنت)وقالتعالى(إننسينناأوأخطأنا

.صدقهللاالعظيم(التوابالرحيم

.األنبياءوإمامالمرسلينخاتموصلىهللاعلىدمحم
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مدىإتقانطلبةأقسامالقرآنالكريمبكلياتالتربيةفي:الدراسةعنوان -

 الجمهوريةاليمنيةألحكامالتجويد

الدرجةالعلمية - قرآنالفلسفةفيالتربيةمناهجوطرقتدريسدكتوراه:

 .كريموعلومه

.البريطانيةالتربية،جامعةسانتكلمنتكلية:المنحجهة -

الطالب التيينبغيأنيتقنها التجويدية إلىمعرفةاألحكام الدراسة تهدفهذه

تهدفإلى كما ، اليمنية بالجمهورية بكلياتالتربية القرآنالكريم بقسم المعلم

الكر القرآن بأقسام المعلمين الطلبة لدى األحكام هذه إتقان مستوى يممعرفة

إتقان،وعلومه مستوى بين الفروق معرفة وإلى ها النوع حيث من أو) ذكر

.(أنثى

:التساؤالتالتاليةنعةأجابتالدراسوقد

وعلومه -5 الكريم القرآن أقسام طلبة يتقنها أن ينبغي التي التجويد أحكام ما

؟بكلياتالتربية

4-  لدى األحكام هذه إتقان مستوى فيطلبةما وعلومه الكريم القرآن أقسام

 ؟كلياتالتربيةفيالجامعاتاليمنية
مهاراتالتجويدمنإتقانفيمستوىإحصائيةهلتوجدفروقذاتداللة -4

 ؟(أنثىذكرأو)النوعحيث

 بحيث الباحث تعليمقام تناولت التي السابقة والبحوث استعراضالدراسات

القرآنالكريم،ومراجعةالنتائجالتيتمالتوصلإليهافيهذهالدراساتسعياً

نحواالستفادةمنهافيتحديداألحكامالتجويديةالتيينبغيأنيتقنهامعلمالقرآن

اتخ تم التي واألدوات اإلجراءات على والتعرف ، واستخدامهاالكريم اذها

بغرضالحصولعلىقائمةاألحكامالتيينبغيأنوالنتائجالتيتوصلتإليها

تم خاللها من والتي التربية بكليات الكريم القرآن بقسم المعلم الطالب يتقنها

داءطلبةأقسامالقرآنالكريمألبطاقةمالحظةتصميمأداةالدراسةوهيعبارةعن

 التجوفيتطبيقأحكام الحروف)شملتالمجاالتالتاليةوالتييد وصفاتهامخارج



 ع
 

أحكام والنونالساكنةوالتنوين، الساكنة، والتفخيمالميم والوقفوالمدود والترقيق،

وقدشملت(،وإظهارغنةالميموالنونالمشددتين،وأحكامالالماتواالبتداءوالضبط

.حكمتجويدي(48)البطاقةفيصورتهاالنهائيةعلى

:وقدمرتعمليةإعدادوبناءبطاقةالمالحظةبالمراحلالتالية

سلوبالمالحظةاختيارأ -

 تحديدالهدفمنبطاقةالمالحظة -
 صياغةعناصرالبطاقة -
 صدقوثباتبطاقةالمالحظة -
وقدطبقتبطاقةالمالحظةعلىعينةمنطلبةالمستوىالرابعبقسمالقرآن -

طالباُوطالبةنصيب(11)جامعةصنعاءبلغتالكريموعلومهبكليةالتربية

 منها 41)الذكور ) اإلناث الم،ٍ(41)بينما أداة تطبيق عليهموتم الحظة

ضوئها على إحصائياًواختبارهم ومعالجتها وتحليلها النتائج تسجيل وتم ،

التي التجويد ألحكام الكريم القرآن أقسام طلبة إتقان مدى على للتعرف

المالحظة،ومعرفةالفروقذاتالداللةاإلحصائيةبينمستوىشملتهابطاقة

.أدءعينةالذكورواإلناثفيتطبيقأحكامالتجويد

:إلىنتائجأهمهاةتوصلتالدراسوقد

الطالبالمعلم (5 يتقنها أن ينبغي التي التجويدية باألحكام قائمة إلى التوصل

 .بقسمالقرآنالكريمبكليةالتربية
بتصو (4 مقترحالخروج التجويدر بتدريسمقررات للطالب قسمبالمعلم/

.األدائيةالخاصة،لتنميةالكفاياتوعلومهبكلياتالتربيةالقرآنالكريم

المعلمين (4 الطالب أداء مستوى البحث-أن ألحكام-مجموعة تطبيقهم في

التجويدقدبلغدرجةاإلتقانالمطلوبممايؤكدأنالبرامجالمعدةفيتأهيل

بكلياتالتربيةذوفاعليةفيهذا القرآنالكريم الطالبالمعلمينفيأقسام

.المجال

بينمتوسطاتدرجاتالطالبالمعلمين (3 فروقذاتداللةإحصائية وجود

 .وبينمتوسطاتدرجاتالطالباتالمعلماتلصالحالطالبات
 



1 



 













 





 



 مشكلةالدراسةوتحديدها

ل
ألو
ا
ل
ص
لف
ا



 ل
ل
ألو
ا
ل
ص
لف
ا





 

    



2 

ولاألالفصل

"تحديدهاوخطةدراستها"كلةالدراسةمش


بمقدمة الفصل هذا إلىيبدأ الحديثعنالدراسةموضوعومدخل ثم ،

 وأهميتهاسئلتهأوالدراسةمشكلة وأهدافها، وحدودها، فيها، المتبع والمنهج ،ا،

ادواتهأو األاجراءاتهوإ، وفي بأب، تعريف فيخير الواردة المصطلحات رز

.وفيمايأتيتوضيحذلك،اعنوانه

: مقدمة الدراسة: أوالً 

،والذيقدرفهدى،والذيأخرجالمرعى،والحمدهللالحمدهللخلقفسوى

والصالةوالسالمعلىسيدالذيأ ليكونللعالميننذيراً، نزلالقرآنعلىعبده

وأعظمقولوهوالقرآنالخلقوإمامالحقدمحمملسو هيلع هللا ىلص،الذيأيدهربهبأعظممعجزة

نيأتوابسورةمنبهاإلنسوالجنعلىأالكريمكالمربالعالمين،وتحدىهللا

ياموالسنين،وسيظلهذاالكتابتطيعواولنيستطيعواعلىمداراألمثلهفلميس

حيا مصدر األوإسعادة سارت ما متى أثرهمللبشرية واقتفت نهجه، على ة

وتتبعتأ تسراره هوإعجازا والهواء كالماء فهو للعلوم، وهومصدر للحياة،

ً فعجميعا وأ، نشأة، العلوم أقدم من اإلسالم في الكريم القرآن قراءة شرفهالم

أمنزلة من يستمدها ألنه ليكون، هللاعزوجل الذيأنزله الكريم القرآن همية

حفظونه،ومنفضلهللاتعالىأنقيضلهذاالقرآنرجاالًيوإرشاديةكتابهدا

إعنظه بإتقانويورثونه ويتلونه قلب، ر الصحابة من بداية –لىمنبعدهم

لينا،وذلكهممنالتابعين،وهكذاحتىوصلأإلىمنبعد–رضوانهللاعليهم

برسولهللاملسو هيلع هللا ىلصعنجبريلعليهوسلمعنهللاتعالى ،عنطريقاتصالالسند

أ الكريم القرآن ووصول قطعيلينا ، وكلماته وحروفه آياته المتكاملة بهيئته

الثبوتبالتواتروهذاالحفظالربانيلهذاالكتابالمبينيعدخاصيةمنخواصه

تعالى قال الكتبالسماوية من عنغيره )تميزه لَهُ: َوإِنَّا ْكَر الذ ِ ْلنَا نَزَّ نَْحُن إِنَّا

الحجر()لََحافُِظونَ :9 بهالعربوالعجمعلىأنيأتوافهومعجزةتحدىهللا(

ولنيستطيعوا يستطيعوا منهفلم واحدة أوبعشرسور،أوحتىبسورة بمثله،

)قالتعالى ال: اْلقُْرآَِن َهذَا بِِمثِْل يَأْتُوا َعلَىأَْن َواْلِجنُّ اإِلْنُس اْجتََمعَِت لَئِِن قُْل

(.4:الرعد()ٍضَظِهيًرايَأْتُوَنبِِمثِْلِهَولَْوَكاَنبَْعُضُهْمِلبَعْ

هوتالوةالقرآن–رضوانهللاعليهوسلم–ولقدكانأولماتعلمالصحابة

الذيأدبهربه–ملسو هيلع هللا ىلص–الكريموحفظه،وكانمعلمهمومربيهمهورسولهللا
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إتقان التربية وبتلك التعليم بذلك الصحابة فنال العزيز الكتاب هذا هدي على

.للقرآنالكريم،وحسنالفهملمعانيه،وتطبيقأوامرهوتعاليمهالتالوة

سليمة بطريقة الكريم القرآن بتالوة ً شرعا مأمور الكريم القرآن ومعلم

 تعالى قوله منها التي العزيز كتابه في هللاتعالى ألوامر امتثاالً :وصحيحة،

تاِل) وقوله(545:البقرة()َوتِِهأُولَئَِكيُْؤِمنُوَنبِهِالَِّذيَنآَتَْينَاُهُماْلِكتَاَبيَتْلُونَهَُحقَّ

،ولقدكانرسولهللاملسو هيلع هللا ىلصيحثعلى(3:المزمل()َوَرت ِِلاْلقُْرآََنتَْرتِيال:)تعالى

وذلك التالوة، في باإلجادة ويأمر ، الصحيحة بالطريقة وتعلمه القرآن تعليم

عبد:خذواالقرآنمنأربعة)،ومنذلكقولهملسو هيلع هللا ىلصبالتلقينمنالصحابةالماهرين

رواه1(بنكعبوأبيهللابنمسعود،وسالممولىابيحذيفة،ومعاذبنجبل

.البخاري

نمنجودالقرآنوأحسنقراءتهفإنهكمابينصلواتهللاوسالمهعليهأ

فعنعائشةرضيهللا المقربين، المالئكة قالتقالرسولهللايكونمع عنها

)ملسو هيلع هللا ىلص البررة الكرام السفرة مع بالقرآن عباسرضيهللا2(الماهر ابن وعن ،

إنالذيليسفيجوفهشيءمنالقرآنكالبيت:)قالرسولهللاملسو هيلع هللا ىلص:عنهماقال

3(.رواهالترمذي()الخرب

قالوعنعبدهللابنعمرورضيهللاعنهم )ا :يقاللصاحبالقرآن:

كنت آية آخر عند منزلتك فإن الدنيا في ترتل كنت كما ورتل وارتق أقرأ

وإلتقانتالوةالقرآنالكريمأهميةلدىالمتعلمحيث.4(رواهأبوداود()تقرؤها

تكسبهعدداًمنالمهاراتالمهمةالتيالغنىلهعنها،ومنهاالمهاراتاللغوية

كمايساعدحفظالقرآنالكريم،وحسنتالوتهعلىتنميةاألفكارلديه،والكتابية

.يالتعبير،كماينمىملكةالتذكرالصيحةفاألساليبوعلىكسب

فقدنقلابنالجزري وإتقانطالبالعلملتالوةالقرآنيعدمطلباًشرعياً،

 أبيعن حسن قوله هللاالشيرازي عءااألدعبد ويجب القراءة لىفرضفي

                                                           
1
 (.4)،ترقيم4818رقم7/546بابمناقبابيكعب–مناقباالنصار)دمحمبناسماعيلالبخاري،كتاب-

2
فيفضائلالصحابة،بابمنفضائلعبدهللابنمسعودوامه)دمحمفؤادعبدالباقي،دارالفكر،ومسلمبنالحجاج-

م،رواهمسلمكتابفضائل4،5996بيروتط–دارالمعرفة–تحقيقالشيخخليلمأمورهشيحا648رقم56/441

 .دارالسالم،طبعة(798)-((4335)يتتعتعفيهالقرآنومايتعلقبه،بابالماهربالقرآنوالذي
3
 .طبعةدارالسالم4953رواهالترمذيابوبفضلالقرآن،بابانالذيليسفيجوفهمنالقرآنكالبيتالخراب-

4
سننابيداود،الموسوعةالذهبيةللحديثالنبويالشريفوعلومه،االصدار:سليمانبناالشعثالسجستانياالزدي-

56134)م،مركزالتراثألبحاثالحاسباآللي،حديثرقم5997–هجري5458االول،المرحلةاالولى قال(

 .حسنصحيح:الشيخااللباني
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إليهيجداللحنوالتغيرأنالقارئانيتلوالقرآنحقتالوته،صيانةللقرآنعن

1.سبيالً

من ومستحقه حقه حرف كل إعطاء وهو ، التالوة حلية التجويد إن

و والصفات، واإلالمخارج والتفخيم، والترقيق، واإلقالب،المدود، دغام،

.،ونحوذلكواإلخفاء

لميتقيدبأحكامواليمكنللقارئمنتالوة كتابهللاتالوةصحيحة،ما

القارئبتلكاألحكام،حتى يلتزم لم إذا اليتذوقالسامعالتالوة كما التجويد،

.وإنكانحسنالصوت

وصون ، الكريم القرآن لفظ إتقان في النهاية بلوغ التجويد علم وغاية

ال العبارة بروعة يذهب اللحن ألن فيه، اللحن عن وأعجازهااللسان قرآنية

ومعناها،واللحنفيالقرآنعلىنوعين،لحنجليظاهروهوالذييكونفي

ويغيرمعنىالكالموهومنهيعنه،ولحنخفيوهوالذييكونفيالكلمةبنية

عدمتطبيقحكمالتجويدفيالكالمالقرآنيواليغيرمعنىالكالم،وتتجلىأهمية

.وةصحيحةفيالبعدعنالخطأالجليوالخفيتعليمتالوةالقرآنالكريمتال

القرآنالكريم،حيثكانتالمساجدأبنائهمولقداهتمالمسلمونقديماًبتعليم

أماكنلتعليمالناشئةالقرآنالكريموعلومه،وذلكعنطريقالحلقاتالقرآنية،

الناشئة تتعلمه أولما فيتلكالتيكانتتسمىبالكتاتيبوكانالقرآنالكريم

كان بل الكريم القرآن تعليم على تعمل التي وحدها هي تكن ولم الكتاتيب،

كتابهللاتعالى،ومنأمثالالمدارس.للمدارسالنظاميةدورفيتعليمالناشئة

المظفر ًمدرسةالقراءاتالسبعفيزبيدوالتيأنشأها النظاميةفياليمنقديما

مدرسونمتخص لها وكان الدين، دارتاج مرتباتوالحقبها لهم صونجعل

اختالف على المدارس كافة وكانت وقيم ومصلى متكامل ومضيف إطعام

تخصصاتهايلحقبهاأطفالليتعلمواالقرآنالكريم،حتىبلغعددالمدارسالتي

.441فيزبيدفقط(هـ791)تدرسسنة

كانتالكتاتيب المعالمات)وقد ) الثورة قبل اليمن أماكنم5964في ،

 والعلوم الكريم القرآن لتعليم مناألخرىاإلسالميةأهلية ذلك ويتضح ،

إلىمالتيتذكرأنعددالكتاتيبقدوصل5917التيصدرتعاماإلحصائيات

41557ًيدرسبهانحو5348 حيثكانتعليمالقرآنالكريمفيجملته.2دارسا

                                                           
1
دمحمبندمحمالجرزي،التمهيدفيعلمالتجويد،تحقيقعلىحسينالبواب،الرياض،مكتبةالمعارف،:ابنالجزري-

 .51:مص5971
2
،مستقبلة)التعليمفيالجمهوريةاليمنية،/عليهودباعباد- :دراسةشاملة،صنعاء(ماضية،حاضرة

 .11م،ص4،5981منشوراتجامعةصنعاء،ط



5 

ا قيام وبعد أهلية، جهود على معتمداً ، ً السادسأهليا ثورة المجيدة لثورة

م،عاداالهتمامالرسميبتعليمالقرآنالكريم،5964والعشرونمنسبتمبرعام

مجلس قرار بشأنها صدر والتي الكريم القرآن تحفيظ مدارس بإنشاء وذلك

 رقم 44)القيادة في( االولى56الصادرة الموافق5493جماد منيوليو7هـ

م5973 انتشرتانتشاراً. المباركةوقد اليمنية ًخاصةبعدتحققالوحدة واسعا

حيثكانتالمحافظاتالجنوبيةالشرقيةمحرومةمنهذهالمدارسقبلالوحدة

.

جيداًفيتعليمالقرآنالكريموتحفيظه،إسهاماهذهالمدارسأسهمتولقد

وتقويمالسنةالطالبالملتحقينبها،والتخفيفمنالضعفالموجودفيتالوة

علىالطالب المدارسكانمقصوراً إالأنتأثيرهذه الطالبللقرآنالكريم،

الملتحقينبهافقط،وتوجدأعدادكبيرةمنالطالبلميتمكنوامنااللتحاقبهذه

.المدارس

ويتجلى الكريم، القرآن بتعليم ً اهتماما والتعليم التربية أولتوزارة ولقد

رقم الوزاري القرار إصدار في 4111)ذلك ) بتاريخ5991لسنة م

القرآن7/6/5356 مادة أصبحت حيث الدراسية بعضالمواد فصل بشأن هـ

الكريموعلومهمادةمستقلةمثلبقيةالموادالدراسيةحيثينصالهدفالثاني

على وعلومه القرآنالكريم )منأهدافمادة كتابهللامنحيث: إتقانقراءة

الحروفمنمخارجها،والقراءةالتصويريةضبطالحركاتوالسكنات،ونطق

 تعالى قال تَْرتِيال:)للمعنى اْلقُْرآََن )َوَرت ِِل . 3:المزمل( ) تعالى الَِّذيَن:)وقال

يُْؤِمنُونَ أُولَئَِك تاَِلَوتِِه َحقَّ يَتْلُونَهُ اْلِكتَاَب 545:البقرة()آَتَْينَاُهُم علينا( ومنحقه

مجوداً 1تالوته يوجد. المعلمينكما بتخريج تهتم التربية كليات في أقسام

".مادةالقرآنالكريم"المجيدينفيتدريسهذهالمادة

منخاللعملهكموجهتربويلهذهالمادةفيالمدارسقدالحظالباحثو

 المرحلة طلبة لدى ضعف وجود تطبيقاألساسيةالعامة، في والثانوية،

هذه بعضمعلمي لدى قصور الحظ كما التجويد، ألحكام الالزمة المهارات

 فيالمرحلتين والثانويالمادة وأكد،ةاألساسية القرآنذلكتقارير موجهيمادة

التيتؤكد(صنعاء)المرفوعةإلىمكتبالتربيةبأمانةالعاصمةالكريموعلومه

وهيضعف المشكلة هذه الكريموجود القرآن معلمي وتطبيقأداء تلقين في

ذلكبعضالدراساتوالبحوثالتيأشارت اكد كما للمتعلمين، التجويد أحكام

دراسة التجويدومنأهمها المعلمينفيتلقينوتطبيقأحكام إلىضعفكفاءة

                                                           
 .م5493دارالقلم،:دمحمصالحالدينعلىمجاور،دراسةتجريبيةلتحديدالمهاراتاللغويةفيفروعاللغةالعربية،الكويت-1
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3(4114)والشهاري2(م411)والصديق1(م5991)عطا

الباح4(م4114)والعمري دفع الذي األمر ث والخروجلدراسة المشكلة هذه

.برؤىوتوصياتومقترحاتنافعةومفيدة

لمدى تقويم عملية يصاحبها لم إن والتربوية األهدافالتعليمية أن ذلك

 تصبححبيسة فيالواقعالتعليميفإنها عنالواقعوعليهاألدراجتحققها بعيدة

أو الطالبعلىإدراكسلوكمعين، مدىقدرة تحديد هو فإنغرضالتقويم

مهارةمعينة،وهذهالدراسةتأتيلتعينالقائمينعلىالعمليةالتعليميةفيتحقيق

المهاراتالالزمة-معلمالمستقبل–إكسابطالبقسمالقرآنالكريموعلومه

.هيمطلوبةمنهأنيتقنهاويلقنهالطالبهمستقبالًألحكامالتجويدوالتي

،والثانويةاألساسيةقراءةالقرآنمنقبلالمتعلمفيالمرحلةإتقانويعد

ًيكتسبالطالبمن ًوتعليميا ًتربويا منإتقانهمطلبا عدداً القرآنالكريم لتالوة

 إالاألساسيةالمهارات يتأتى ال وهذا عنها، له غنى ال معلمينالتي بوجود

 تصويب على والقادرين التجويد، ألحكام الالزمة للمهارات األخطاءمجيدين

وتأتيهذهالدراسةلتبحثعنهذاألسنتهمالتييقعفيهاطلبتهموتقويماعوجاج

 مدى وهو للمهاراتإتقانالموضوع التربية بكليات الكريم القرآن قسم طلبة

.التجويديةالالزمة

 : الدراسةكلة مش: ثانياً 

مشكلة السؤالالرئيسيالدراسةويمكنتحديد "اآلتيفيهذا مدى: ما

إتقان التجويدالقرأقسامطلبة ألحكام وعلومه الكريم ويتفرآن ع، األسئلةمنه

":ةاآلتي

5-  أحكامما ينبغي التي أالتجويد طلبة يتقنها وعلومهأن الكريم القرآن قسام

 .بكلياتالتربية
4-  هذه إتقان مستوى الكريماألحكامما القرآن أقسام وطالبات طالب لدى

 .وعلومهفيكلياتالتربيةفيالجامعاتاليمنية

                                                           
1
مهاراتمدرسالتربيةاإلسالميةفيتدريسالقرآنالكريمبالمرحلةالثانويةبالجمهوريةاليمنية،مجلةدراسات:إبراهيمدمحمعطا-

 م5991فيالمناهجوطرقالتدريس،العددالتاسع،نوفمبر
2
راستهملمادةالتربيةاإلسالمية،رسالةماجستيرغيرالمشكالتالتيتواجهطلبةالمرحلةالثانويةفيد:عبدهللااحمدالصديق-

 م4111منشورة،كليةالتربية،جامعةصنعاء،
3
إيمانعبدالوهابالشهاري،برنامجلتدريسالمهاراتالتجويديةلطلبةالدراساتاإلسالميةبكليةالتربيةـجامعةصنعاءـوفق-

 .م4114كليةالتربية،جامعةصنعاء،أسلوبالنظم،رسالةماجستيرغيرمنشورة،
-

4
تقويمأداءمعلمالقرآنالكريمفيمرحلةالتعليماألساسيفيالجمهوريةاليمنية،رسالةماجستيرغير:دمحمعبدهللاصالحالعمري

 م4114منشورة،كليةالتربية،جامعةصنعاء
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4-  ذاتداللة فروق توجد إحصائيةهل مستوى منأحكامإتقانفي التجويد

 (.أنثىذكرأو)النوعحيث

 : الدراسة  أهمية: ثالثاً 

:كالمننيفيدالبحثونتائجهأمنالمتوقع

-  أنمخططي يجب التي المهارات بأهم يمدهم حيث المعلم، إعداد مناهج

 .القرآنالكريموعلومهمعلمويكتسبها
القائمينعلىتدريبالمعلمينأثناءالخدمةوالمشرفينعلىالتربيةالعملية -

موضوعية أداة حيثيضعبينأيديهم بطاقةمالحظة) أدا( ءمعلميلتقويم

.القرآنالكريمفيتطبيقأحكامالتجويد

للطالب - لتدريسالتجويد مقترح تصور بكليات/ الكريم القرآن بقسم المعلم

.التربية

 الموجهينفيتقويمهملمعلميالقرآنالكريموعلومهالعاملينفيالميدان -
الكلياتبماإثارةاهتمامالباحثينبموضوعأداءطلبةقسمالقرآنالكريممن -

 .ستخرجبهالدراسةمننتائجوتوصيات
تتناولمجالالمشكالتالدراسيةالتيتواجهأخرىإفساحالمجاللدراسات -

 .القرآنالكريمأقسامطلبة

 :الدراسة أهداف: رابعاً 

:إلىتهدفالدراسةالحالية

بكلياتالتربيةإعدادقائمةبمهاراتالتجويدالالزمةلطلبةقسمالقرآنالكريم -5

 .فياليمن
معرفةمستوىتطبيقمهاراتالتجويدفيتالوةالقرآنالكريملدىطلبةقسم -4

 .القرآنالكريمفيكلياتالتربيةبالجامعاتاليمنية
 .تصورمقترحلتدريسأحكامالتجويدوتطبيقهابناء -4
اإلسهامفيوضعالمعالجاتللحدمنضعفالطالبإنوجدفيتطبيقهم -3

 .ألحكامالتجويد
تقديمبعضالتوصياتوالمقترحاتللقائمينعلىالعمليةالتعليميةوالتربوية -1

 .فيالجهاتالمختصةوالتييمكنأنتفيدفيتدريسأحكامالتجويد
القرآن -6 أقسام طلبة لدى التجويد مهارات إتقان مستوى في الفروق معرفة

 (.أنثى،ذكر)الكريمبكلياتالتربيةمنناحيةالجنس
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 :وحدودها الدراسةمنهج : خامساً 

المنهجالوصفيالقائمعلىالدراسةالمسحية،فيدراستهعلىاعتمدالباحث

:كانتحدودالدراسةعلىالنحوالتاليفقدوبناًءعلىذلك

سنةرابعةقسمالقرآنالكريمبكليةالتربيةةبطليقتصرالبحثالحاليعلى -

ًاً،ذكور–جامعةصنعاء طالبوطالبةعدد(11)والذييبلغعددهموإناثا

.طالبة(47)طالباًبينااإلناث(48)الذكور
 .هـالفصلاألول5341الموافق(م4154-4154)منالعامالدراسي -
 .يتناولالبحثإتقانطلبةأقسامالقرآنالكريم،ألحكامالتجويد -

 ً  :دراسةأدوات ال: سادسا

 فيتسليطالضوءعلىمدىإلىاستناداً المتمثلة أهدافالبحثالحالي،

 استلزم ، التجويد ألحكام التربية بكليات الكريم القرآن قسم طلبة األمرإتقان

االستعانةبأداةالمالحظةكأداةقياسعلميةبلوغاًلألهدافالمحددةلهذاالبحث،

:ويمكنتوضيحهذهاألداةفيمايأتي

 :بطاقة المالحظة 

البحثت في والبيانات المعلومات جمع وسائل أدق من المالحظة عد

مثل متعددة فيمجاالتسلوكية المتعلمين تقييم في بالغة أهمية ولها العلمي،

القراءة المعلوماتبين1مهارات وتبادل التفاعل يتم المالحظة طريق وعن ،

 الباحث أحدهما أكثر أو واآلخرشخصين لجمعأوالمستجيب ، المبحوث

حولموضوعمعين بطاقة2معلوماتمحددة كانالغرضمناستخدام ولما ،

 البحث–المالحظة قياسمدى–أداة البحثفيتطبيقأحكامإتقانهو عينة

التجويد،فإنذلكيتطلبتصميمبطاقةلمالحظةإتقانعينةالبحثلهذهاألحكام،

.ضيفصلفيهاآليةبنائهاوسيقومالباحثببناءبطاقةلهذاالغر

البسيطة المالحظة فهناك البحث طبيعة بتنوع المالحظة أداة تتنوع

.بالمشاركةوالمالحظةبدونالمشاركةكماأنهناكالمالحظةالمنتظمة

والمالحظةالمنتظمةأومايطلقعليهابالموجهةتخضعلدرجةعاليةمن

 والمكان الزمان لها ويحدد العلمي الميكانيكيةالضبط بالوسائل االستعانة في

                                                           
1
،ص(5987)ان،دارمجدالويللنشروالتوزيعمنهجالبحثالعلميوأساليبه،عم:ساميةعريفجوآخرون-

78. 
2
 .554ص(4111)مناهجالبحثالعلمي،األسسوالتطبيقات،صنعاء،مؤسسالميثاقللنشر:سليمانزيدان-
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،وهذاالتنوعمنالمالحظةهو1لتنفيذهاكسجالتالصورةوالتصويروغيرها

لسماع التسجيل جهاز باستخدام وذلك هذه دراسته الباحثفي استخدمه الذي

 .عينةالبحثوتقويمأدائهم

 ً  : وخطواتها إجراءات الدراسة : سابعا

:التاليةلتحقيقأهدفالدراسةاتبعالباحثاإلجراءاتوالخطوات

االطالععلىالدراساتوالبحوثالسابقةوالكتاباتالمتخصصةذاتالصلة-

 :تيلحاليلالستفادةمنهفيإعداداآلفيمجالالبحثا

 .إعدادالخلفيةالنظريةللبحث-

التيينبغي - التجويد بأحكام أولية قائمة أقسامإعداد طلبة يتقنتطبيقها أن

 .القرآنالكريموعلومهبكلياتالتربية
التالوة - علم في المختصين من المحكمين على األولية القائمة عرض

 في القائمة تعديل ثم التدريس وطرائق المناهج ومجال ضوءوالتجويد

 .،وملحوظاتهمآرائهم
النهائيةبهدفقياس - العينةمستوىأداءتجهيزبطاقةالمالحظةبصورتها

 .علىضوئها
لفقرات - ً وفقا البحث عينة على المالحظة بطاقة لتطبيق الميداني النزول

 .بطاقةالمالحظة
بطاقة - شملتها التي التجويد ألحكام تطبيقهم في البحث عينة أداء تقويم

 .المالحظة
 .جمعالبياناتوتحليلهاومعالجتهاإحصائياً -
 .ومناقشتهاوتفسيرهااستخالصنتائجالبحث -
 .تقديمالتوصياتوالمقترحات -

 : الدراسةمصطلحات : تاسعاً 

: تقان اإل اللغة في للفعل أتقن)مصدر ) )و إتقان ويسمىاأل( إحكامه، مر

2التمكن بأنه والجمل اللقاني عرفه فقد ، االصطالح في أما يحدد"، مستوى

يرجىأ وكيفية، كمية بصورة ً منموقفمسبقا االنتهاء بعد فرد كل يحققه ن

نتائج على الحكم يتم هذا ومنخالل المواقفالتدريسية، من عدد تدريسأو

                                                           
1
 .554ص(4111)مناهجالبحثالعلمي،األسسوالتطبيقات،صنعاء،مؤسسالميثاقللنشر:سلمانزيدان-

2
 .35،ص(5997)مختارالصحاح،بيروت،دارالفكرالعربي:عبدالقادرالرازيدمحمبنابيبكربن-
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له المحددة الواجبات أداء في المعلم كفاءة ومدى شحات1"التعليم هويرى

بالدقةوالسرعةالواجبةأ"والنجار نالطالبعندمستوىاإلتقانيؤديالمهارة

وألخطاءألقائياًسلساًويتصفبالجودةوالزمنوالمجهود،وتقلافيكونأداؤهت

 2"تكادتتالشى،ويزيداإلنتاج

أداء في واإلتقان الدقة مستوى إلى الطالب وصول هنا به ويقصد

في اإلتقان نسب تراوحت وحيث التجويد، أحكام وهي المقيسة المهارات

نسبةاإلتقانفيالبحثفإنالباحثيحدد%91و%61البحوثالتربويةبين

.فمافوقمنالدرجة%(81)بنسبةمتوسطةمقدارها

:القرآن الكريم  من قرأ)لغة ) ق)الشيء ً رآنا أ( القاف، يجمعهبضم

قالتعالى السورويضمها، يجمع ومنهسميالقرآنألنه )وضمه، َعلَْينَا: إِنَّ

َوقُْرآَنَهُ )َجْمعَهُ ) 57:القيامة قراءته( التنز،3أي فهو االصطالح في يلأما

إسحاقالنحوي أبو قال هللا:العظيم، لكالم اسم تعالىالذيأنزلعلىنبيههو

الجملسو هيلع هللا ىلص بمعنى وهو يجمع قرآناًألنه فيضمهمع،وسمي 4االسور مامهباإلوذ.

قد وأنه مهموزاً، وال ً ليسمشتقا القرآن لفظ أن إلى الشافعيرضيهللاعنه

 وجعل وأارتجل المنزل، للكتاب ً علىعلما المنزل الكالم فهو الكتاب حد ما

.5الرسولملسو هيلع هللا ىلصالمكتوبفيالمصاحف،المنقولإلينابالتواتر

التحسين،يقالهذاالشيءجيدأيحسن،:التجويد،لغة"أحكام التجويد

حسنته أي الشيء وجودت .ً واصطالحا م: من حرف كل معإخراج خرجه

إعطائهحقومستحقه،وحقالحرفصفاتهالذاتيةالالزمةلهكالجهروالشدة

فإنهاالزمةلذاتالحرفالتنفكعنه، واالستعالءواالستفالوالغنة،وغيرها

ومستحقه لحناً، كان بعضها ولو انفكت فإن عنا الناشئة العرضية صفاته

االستع ناشئعن فإنه كالتفخيم ناشئعنالصفاتالذاتية فإنه وكالترقيق الء،

 .االستفالوهكذا

بأنهامجموعة:دجرائيالتاليألحكامالتجويويتبنىالباحثالتعريفاإل

األ من وعددها المالحظة بطاقة تضمنتها التي التجويدية (48)حكام
 بمخارجالحروفوتنتهيبأحكام ًتبدأ يصلالطالبفيالالماتحكماًتجويديا

 .إتقانتالوةكتابهللاتعالىتطبيقهاإلى
                                                           

1
،،القاهرة4اهجوطرقالتدريس،طمعجمالمصطلحاتالتربويةالمعربةفيالمن:أحمدحسيناللقانيوعلىالجمل-

 .558،ص(4114)عالمالكتب
2
- وزينبالنجار شحاته سيد حسن المصطلحاتالتر: طمعجم ، والنفسية اللبنانية5بوية المصرية الدار ، القاهرة ،

 .417ص(4114)
3
 .مرجعسابقمختارالصحاح:دمحمبنابيبكربنعبدالقادرالرازي-

4
 (.5991)،بيروت،دارصادر1،ج5لسانالعرب،ط:جمالالديندمحمبنمكرماالنصاري،ابنمنظور-

5
 .49ص(5993)الفكرصول،لبنان،بيروت،دارفحولالىتحقيقالحقمنعلماألإرشادالدمحمبنعليالشوكاني،-
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الدراسات والبحوث 

 السابقة 
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الفصلالثاني

البحوثوالدراساتالسابقة


يهدفهذاالفصلإلىتحديدقائمةبالمهاراتالالزمةألحكامالتجويدالتي

 وعلومه الكريم القرآن بقسم المعلم الطالب يتقنها أن التربية،ينبغي بكليات

أدوات بناء كيفية من عرضالدراسةواإلفادة وسيتم تطبيقها، وإجراءات

وفقالترتيبهاالزمنيتصاعدياًحسبتاريخها،وبيانعناوينها،والهدفهاعرض

 واألدوات فيهمنها،وعيناتها، إليها،االمستخدمة توصلت التي النتائج ،وأهم

.وأخيراًالتعليقعلىماجاءفيها

:وقدصنفتتلكالدراساتوالبحوثضمنثالثةمحاورهي

 :المحور األول 

دراساتوبحثوتناولتمدرسالقرآنالكريممنحيثبرنامجإعداده،

.تجويدوتالوةالقرآنالكريمجالومايتعلقبهأثناءالخدمةفيم

 :المحور الثاني 

.الدراسيأثرتعليمالقرآنالكريموتجويدهوحفظه،فيالتحصيل

 :المحور الثالث 

 تناولت التجويديبحوثودراسات التدريس،ةاألحكام حيثطرائق من

.قواعدوأحكامالتجويدفيتطبيقالمقرراتوالوسائطالتعليمية،وتقويم

 وبيانبعدجاء السابقة، والبحوث الدراسات تلك على عام تعليق ذلك

إلى ، بينها فيمواطناالتفاقواالختالففيما الباحثمنها استفاده جانبما

:إعدادبحثه،وقدتمبيانذلكفياآلتي

.التعليقعلىالدراساتوالبحوثالسابقة:أوالً

ً ثانيا والبحوث: والدراسات الحالي البحث بين االختالف أو االتفاق مواطن

.السابقة
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.جوانباإلفادةمنالدراساتوالبحوثالسابقةبشكلعام:ثالثاً

:وفيمايأتيتفصيلذلك

مدرس القرآن الكريم من حيث برنامج إعداده،  :المحور األول 

.وما يتعلق به أثناء الخدمة في مجال التجويد، وتقويم أدائه

المحوردراساتوبحوثاًتناولتمدرسالقرآنمنحيثبرامج ضمهذا

الخدمة أثناء به يتعلق وما التجويدإعداده، مجال تلكفي توضيح ويمكن ،

:اآلتيالدراساتوالبحوثعلىالنحو

 :1(1811)دراسة يونس  -1

الخاصة النوعية الكفايات لتنمية برنامج بناء إلى الدراسة هذه هدفت

الدراساتالسابقةوطبيعةالتالوة،بتدريسالتالوة،واستندالباحثفيذلكإلى

الكريم القرآن معلم القرآنومهام وأهدافتعليم ، اإلسالمية وأهدافالتربية ،

 على المهارات لقائمة النهائية الصورة اشتملت وقد ، 544)الكريم مهارة(

هي المفاهيماألساسيةللتالوة،آدابالتالوة،:موزعةعلىأحدعشرمجاالً

ا النون أحكام ، الساكنة الميم أحكام ، المشددتين والنون الميم لساكنةأحكام

مخارجها من الحروف إخراج المد، أحكام الساكنة، الالم أحكام ، والتنوين

واالبتداء، الوقف وأحكام الصفات من حقها الحروف إعطاء الصحيحة،

واألحكامالخاصةبالرسمالعثمانيللمصحف،وأخيراًكفاياتتدريسالتالوة،

بلغت 54)وقد قا( القائمتين وفيضوء ، أدائية بطاقةكفاية الباحثبإعداد م

الجانب لقياس تحصيلي، واختبار للتالوة، التدريسي األداء لقياس مالحظة

المعرفيللكفاياتالتيأظهرتموضوعالبحث،وفيضوءنتائجالقيامالقبلي

الطالب مستوى تدني أظهرت التي الكفايات بعض لتنمية برنامج إعداد تم

طالباًمنالطالب(44)لىعينةمكونةمنوقدطبقالبرنامجع.المعلمينفيها

المعلمينبكليةالتربيةجامعةحلوان،وتمالتطبيقوفقالتصميمالتجريبيلعينة

 وتم البرنامجالمقترحإواحدة، للتعرفعلىمدىفاعلية جراءالقياسالبعدي،

مستوى تحسن النتائج أظهرت وقد الكريم، القرآن تدريس كفايات تنمية في

الطال في أداؤهم وتحسن ، للكفايات المعرفي الجانب في المعلمين حكامأب

.التالوة،ممايؤكدفاعليةالبرنامجالمقترحفيتنميةالكفاياتموضوعالبحث

                                                           
1
جامعةحلوان،–تنميةالكفاياتالنوعيةالخاصةبتدريسالقرآنالكريملدىطالبكليةالتربية:سميريونس-

 .5988رسالةماجستيرغيرمنشورة
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 1م1881دراسة عبد الرحمن عبدا هلل وحسين بني خالد  -2

أعدالباحثاندراسةتهدفإلىتقصيمدىإتقانمعلميومعلماتالتربية

لتقويمبعضأحكام(األردن)يةفيالمرحلةالثانويةفيمحافظةالمفرقاإلسالم

:التالوةوهي

واإلخفاء، بغنة، واإلدغام غنة، بغير واإلدغام والقلقة، والغنة، المد،

.واإلظهار

في اإلسالمية التربية ومعلمات معلمي من الدراسة مجتمع تكون وقد

البكالوريو درجة حملة من المفرق وممنمحافظة اإلسالمية، الشريعة سفي

امضوافيالتعليمعاماًدراسياًواحداًعلىاألقلوعددهمخمسةوثالثونمعلماً

.ومعلمة

المعلمينوالمعلماتعلى ًفيقدرة أنهناكضعفا أظهرتالدراسة وقد

إتقانأفراد عدم إلى يعود التقويم على القدرة في الضعف وهذا األداء، تقويم

:لىماتقدمأوصىالباحثانباالتيلتالوةعلىالوجهالمطلوبوبناءعالدراسةل

الثانوية - فيالمرحلة اإلسالمية لمعلميومعلماتالتربية تدريبية دورة عقد

 .فيمحافظةالمفرقبهدفتحسينقدرتهمعلىالتالوةوعلىالتقويم
-  إلى االستماع لضمان اللغة مختبر استخدام أو المسجل تالوةاستخدام

 .نموذجيةخاليةمناألخطاء

 2م1881دراسة مصطفى إسماعيل موسى وعلي حسن احمد عبد هللا  -3

الباحثانببرنامجمقترحلتدريبالطالبالمعلمينعلىبعضأحكام قام

تجويدالقرآن،وقدهدفتالدراسةإلىمعرفةأحكامالتالوةالتييتقنهاالطالب

العربية، اللغة بشعبة إوالمعلمون والضعففي القوة نواحي معرفة حكامألى

برزالنتائجوالتوصياتأومنالطالبالمعلمينللقرآنالكريم،التالوةعندتالوة

:التيخرجتبهاالدراسة

                                                           
1
معلميومعلماتالتربيةاالسالميةفيالمرحلةالثانويةفيمدىاتقان:عبدالرحمنعبدهللاوحسنبنيخالد-

محافظةالمفرقتقويماالداءفيالتالوة،ابحاثاليرموك،جامعةاليرموك،اربد،المملكةاألردنيةالهاشمية،

 .م5995،(3)،العدد7المجلد
2
ىبعضيبالطالبالمعلمينعلمصطفىاسماعيلموسىوعليحسناحمدعبدهللا،برنامجمقترحلتدر-

 .م94،كليةالتربية،جامعةالمنيااحكامتجويدالقرآنالكريم،رسالةماجستير
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تالوة - تحسين في إيجابي دور له كان التالوة أحكام على الطالب تدريب

 انخفضتأخطاؤهمفيالتالوة لذا فيالموضوعاتالطالبللقرآنالكريم،

 .التيتضمنهابرنامجأحكامالتالوة
-  التاليةمعظم المباحث في وقع التالوة الطالبفي أخطاء النون: الضبط،

والنقصان، والزيادة الساكنة، والميم الحروف، ومخارج والتنوين، الساكنة

والمد،والوقفواالبتداء،وهمزتيالوصلوالقطع،وتفخيمالراءوترقيقها،

 .االالمالشمسيةوالالمالقمريةوأخير
فيالتالوةوقعتفيضبطبنيةالكلمةمعضبطنحويةأكثرأخطاءالطالب -

 .آخرها

باالستماعإلىالمتخصصينفيمجالالتجويد،وقدقامالباحثومعهأحد

قراءةكلطالبعلىحدة،وقدلوحظانخفاضمتوسطدرجاتالطالبوتدني

نسبةتحصيلهمألحكامالتجويد،بينمالوحظارتفاعمتوسطدرجاتالطالبفي

 في دراسي مقرر وجود بضرورة الباحث أوصى وقد الشفوي حكامأاألداء

وك الجامعية، بينيديالطالبفيدراستهم بإعطاءفرصالتجويد االهتمام ذا

.كافيةلممارسةالتالوةوفقأحكامهاالصحيحةتحتإشرافمشايخهم

 (:م1881)الشرعبي  دراسة أحمد إسماعيل -4

البحثإلى الوقوفعلىواقعالبرنامجالحاليإلعدادمدرس)هدفهذا

التقويم،وقداقتصرالبحثعلى(التربيةاإلسالميةبكليةالتربيةجامعةصنعاء

.للجانباألكاديميولجانبياألهدافوالمحتوىفقط

 إلى الوصول الباحث استطاع األدب مسح خالل وست)ومن مائة

مفردةتمثلتلكالمفرداتمعاييرالتقويمالبرنامج،حيثتمتحكيمتلك(وتسعين

 في المتمثلة البحث أداة ضمن وضعها ثم وتعديلها (مغلقةاستبانه)المعايير

منعر عينة وكذلك بالكلية، التدريس هيئة أعضاء على التحكيم بعد ضها

المستوىالرابع منطلبة أيضا البرنامجوعينة المعلمينالمتخرجينوفقهذا

:بقسمالدراساتاإلسالميةكانتنتائجالبحثمايأتي

 .اليوجدأهدافمكتوبةللبرنامجالحالي -
قصورهفيمجالالقرآنالكريمأظهرالبحثضعفالمحتوىوبلغتنسبة -

أوصىالباحثوقد%(4424)األكاديميةاألخرىوعلومهمقارنةبالمجاالت

الجانب على الكريم القرآن تجويد مجال في الحالي البرنامج في بالتركيز

.التطبيقي
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 :1(1888)دراسة أماني عبد الحميد -1

أحكامالتجويدهدفتتلكالدراسةإلىمعرفةفعاليةبرنامجمقترحفي

.للطالبالمعلمينفيتحصيلهموتالوتهمالقرآنالكريم

41)وقدطبقتالباحثةدراستهاعلىعينةمكونةمن طالباًوطالبةمن(

جنوب جامعة بسوهاج، التربية بكلية العربية اللغة شعبة الثالثة طالبالفرقة

.الوادي

من مجموعة دراستها إلجراء الباحثة استخدمت ،وقد هي األدوات

يقيس تحصيلي واختبار ، الكريم القرآن تجويد ألحكام المقترح البرنامج

 التطبيق)المستوياتالمعرفية الفهم، يقيسأداء(التذكر، واختبارفيالتالوة، ،

.الطالبالقرآنيألحكامالتجويد

:برزالنتائجالتيتوصلتإليهاالباحثةمايليوكانمنأ

 ذات فروق وجود مستوى عند إحصائية 1215)داللة متوسطي( بين

القرآن تجويد ألحكام المقترح البرنامج دراسة قبل البحث مجموعة درجات

التي للمستوياتالثالثة بالنسبة البعدي التطبيق لصالح ، دراسته وبعد الكريم

 (.التذكر،الفهم،التطبيق)يقيسها

 مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق 1215)وجود متوسطي( بين

المقترح البرنامج دراسة البحثقبل للطالبمجموعة التالوة درجاتاختبار

 .ألحكامتجويدالقرآنالكريم،وبعددراسته،لصالحالتطبيقالبعدي

الئحة تغيير ضرورة ، التوصياتمنها من العديد وضعتالباحثة وقد

تدريس ضرورة تنصعلى بحيث بسوهاج التربية القرآنكلية تجويد أحكام

إلى العربية، اللغة بشعبة الرابعة األولىوحتىالفرقة ابتداءمنالفرقة الكريم

القراءة، كبار بأصوات تسجيل بشرائط العربية اللغة معلمي تزويد جانب

على وسينعكسذلكبدوره الكريم، للقرآن المجودة الصحيحة التالوة لتعليمهم

لىضرورةوجودالجانبالتطبيقيبجانبالنظريتالميذهم،وأكدتالباحثةع

 .لتعليمأحكامتجويدالقرآنالكريم

                                                           
1
فعاليةبرنامجمقترحفيأحكامالتجويدللطالبالمعلمينفيتحصيلهموتالوتهم:"مانيحلميعبدالحميدأ-

 (.5999)اج،جامعةجنوبالوادي،رسالةدكتوراه،كليةالتربيةبسوه"القرآنالكريم
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 :18881دراسة العوامي  -6

استهدفتهذهالدراسةتطويرالمنهجالحاليإلعدادمعلمالتربيةاإلسالمية

بكليةالتربيةجامعةصنعاءفيضوءالكفاياتالمرجوةله،بحيثيمكنإكساب

 المعلمين التربيةالطالب مادة بتدريس قيامهم عن لهم الالزمة الكفايات

اليمنية بالجمهورية الثانوية المدارس في قام،اإلسالمية الهدف هذا ولتحقيق

المرحلة في اإلسالمية التربية لمعلم الالزمة بالكفايات قائمة بإعداد الباحث

تحك بعد القائمة هذه اشتملت وقد عدة، مصادر من اشتقها علىالثانوية يمها

(89 هي( محاور ثالثة على موزعة كفاية المحور: التخصصي، المحور

فياستبانة،ثموزعت الثقافي،المحورالمهني،وبعدضبطالقائمةتموضعها

من تكونت التي الدراسة عينة على بتدريس: يقومون الذين الجامعة أساتذة

ةاإلسالميةفيالمرحلةأستاذا،وموجهيالتربي(51)البرنامجالحالي،وعددهم

موجهاً،ومعلميالتربيةالسالميةفيالمرحلةالثانوية(56)الثانوية،وعددهم

، صنعاء جامعة التربية بكلية اإلسالمية الدراسات قسم من تخرجوا الذين

ً(519)وعددهم وأسفرتنتائجتحليلاستجاباتأفرادالعينةعنوجود.طالبا

إكسابالطلبةالكفاياتالالزمةفيمجالالقرآنالكريمقصورفيالبرنامجفي

وفيضوء والمهنية، والثقافية وفيالمجاالتاألخرىالتخصصية، والتجويد،

معطياتاإلطارالنظري،ونتائجتقويمالمنهجالحاليوتمتقديمتصورمقترح

 .ديوالتلكفاياتالمحددةفيصورةملمنهجإعدادمعلمالتربيةاإلسالميةيخدما

 :2(1888)دراسة حسانين  -7

الدينية التربية معلمي لدى الكفايات بعض تنمية الدراسة استهدفت

.اإلسالميةبالحلقةاألولىمنالتعليماألساسيبجمهوريةمصرالعربية

التدريسية بالكفايات قائمة بإعداد الباحث قام ، الدراسة هدف ولتحقيق

اإل الدينية التربية لمعلم الالزمة األساسية بالمرحلة )سالمية االبتدائية اشتقت(

األساسي التعليم أهدافمرحلة بالحلقةمن اإلسالمية وأهدافتدريسالتربية

 التعليم وأدواراألساسياألولىمن وتحليلمهام والدراساتوالبحوثالسابقة

صورته في القائمة اشتملت وقد المذكورة، بالمرحلة اإلسالمية التربية امعلم

                                                           
1
له،معهد- التربيةاإلسالميةفيضوءالكفاياتالمرجوة تطويرمنهجإعدادمعلم أحمديحيىمحسنالعوامي،

.م5999جامعةبنيسويف,الدراساتوالبحوثالتربوية،جامعةالقاهرة،رسالةدكتوراةغيرمنشورة


2
فاعليةالتدريبباستخدامالمديوالتالتعليميةلتحسينبعضكفاياتمعلميالتربية:جمالاحمدالسيدحسانين-

جامعة ، التربية كلية ، منشورة غير ماجستير رسالة ، األساسي التعليم من االولى بالحلقة االسالمية الدينية

 .م5999المنوفية،
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 على 514)النهائية ) دينية كفايات إلى تصنيفها تم الحديث،)كفايات القرآن،

والتهذيب السيرة العبادات، العقائد، تربو( ،)يةوكفايات ،التنفيذ التخطيط

(.التقويم

بطاقة الباحث أعد إليها، التوصل تم التي الكفايات قائمة ضوء وفي

الترب معلمي أداء مستوى على للتعرف لبعضمالحظة، اإلسالمية الدينية ية

بطاقة تضمنتها التي الكفايات عدد بلغ وقد القائمة، تضمنتها التي الكفايات

 61)المالحظة ) منها 35)كفاية و( بالجانبالديني، خاصة 43)كفاية كفاية(
منمعلمياللغة البطاقةعلىعينة طبقتهذه وقد بالجانبالتربوي، خاصة

سالتربيةالدينيةاإلسالميةفيمرحلةالتعليماألساسيمنالعربيةالقائمينبتدري

 عددها بلغ ، 41)خريجيكلياتالتربية أظهرتالنتائجوجود( وقد ، ً معلما

بينمتوسطاًأداءعينةالدراسة(1211)فروقذاتداللةإحصائيةعندمستوى

الك مجموع في المالحظة لبطاقة والبعدي القبلي التطبيقين مجموع فاياتفي

الدينيةوالتربويةلصالحالتطبيقالبعدي،ممايؤكدفاعليةالبرنامجالمقترحفي

.تنميةالكفاياتموضوعالبحث

 .1(2222)دراسة دمحم السيد سعيد  -1

هدفتالدراسةإلىبناءبرنامجمقترحلتنميةبعضمهاراتتدريسمادة

متطلبات ضوء في المعلم الطالب لدى اإلسالمية فيالتربية المطور المنهج

المرحلةاإلعدادية،والتعرفعلىمدىفاعليةالبرنامجفيتنميةتلكالمهارات

.وكفاياتها

مهارات تحوي استبانة بإعداد الباحث قام ، الدراسة أهداف ولتحقيق

البحوث على مادتها واشتقاق بنائها في واعتمد اإلسالمية، التربية تدريس

وبع ، السابقة التدريس،والدراسات وطرق المناهج مجال في األدبيات ض

التربية كتب ومحتوى اإلسالمية، التربية تدريس أهداف وتحليل وغيرها،

وآراءالخبراءوالمتخصصين،وخبرة اإلسالمية،ومتطلباتالتعليماإلعدادي،

وقداشتملتاالستبانةفيصورتهاالنهائية.الباحثفيتدريسالتربيةاإلسالمية

 41)على و( ، 534)كفاية ) هي محاور ثالثة في موزعة مهارة مهارات:

خاصةبتدريسالتجويدوأحكامالتالوة،مهاراتخاصةبتدريسالقرآنالكريم

( وتفسيراً بتدريسالوحداتالتكاملية(تالوة مهاراتخاصة ، ترتيب. تم وقد

،هابالكفاياتقسام،اختصاألولمنالكفاياتوالمهاراتفيكلمحورفيثالثةأ

                                                           
1
- سعيد أحمد دمحمالسيد بعضم: تنمية مقترحفي برنامج لدىفعالية االسالمية التربية هاراتتدريسمادة

كلية ، غيرمنشورة دكتوراه رسالة الطالبالمعلمفيضوءمتطلباتالمنهجالمطورفيالمرحلةاالعدادية،

 .م4111البنات،جامعةعينشمس،
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اختصالثالثبمهارات بينما اللفظيالشفوي، واختصالثانيبمهاراتاألداء

طالبةمعلمةمنكليةالبنات(11)األداءالتدريسي،وتمتطبيقاالستبانةعلى

قام ثم والمهارات، الكفايات تلك أهمية على للتعرف ، شمس عين بجامعة

.الكفاياتوالمهاراتالتيتمالتوصلأليهاالباحثبإعدادبرنامجمقترحلتنمية

المعرفية الكفايات تنمية في البرنامج فاعلية النتائج أظهرت وقد

 .والمهاراتالشفويةوالتدريسيةالالزمةللطالبالمعلم

 1(:2222)دراسة إيمان عبد الوهاب يحيى الشهاري  -8

 الدراسات لطلبة التجويدية المهارات لتدريس بكليةةاإلسالميبرنامج

تسهمالدراسةفيمعالجةالتدنيفيأداءطلبةالدراساتاإلسالميةبكلية.التربية

تصميمبرنامجوفقإلىالتربية،للمهاراتاللفظيةألحكامالتجويد،كماتهدف

أسلوبالنظمالتدريسيلتلكالمهارات،وقدتمإعدادقائمةبالمهاراتاللفظية

حكماًتجويدياً،كماتم(44)مهارةلفظيةلـ(44)ألحكامالتجويدتضمن

تصميمبرنامجلتدريستلكالمهاراتوفقأسلوبالنظم،وإعداداختبارشفهي

:نتائجالتيخرجتبهاهذهالدراسةلقيستلكالمهارات،ومنابرزال

تحسنأداءإفرادالعينةللمهاراتاللفظيةلألحكامالتجويديةبشكلعامبعد

 .تطبيقالبرنامج

العينةللمهاراتاللفظيةلألحكامالتجويديةبشكلدأداءأفراارتفاعمستوى

 .عامبعدتطبيقالبرنامج

ارتفاعمستوىأداءإفرادالعينةللمهاراتاللفظيةلألحكامالتجويديةبنسبة

(11 )% ومن عام 41)بشكل )% 81)إلى القبلي%( االختبار إجراء بعد

 .البعدي

 :2(2222)راسة عبد هللا أحمد الصديق د -12

كلية طالب لدى وعلومه القرآن تدريس كفايات لتنمية مقترح برنامج

يهدفالبحثعلىمعرفةالكفاياتالتدريسيةالتييجب.التربيةجامعةصنعاء

أنيتمكنمنهاالطالبالمعلمبقسمالقرآنوعلومهبكليةالتربية،جامعةصنعاء

                                                           
1
.7إيمانعبدالوهابالشهاريمرجعسابقص-
2
ةكفاياتتدريسالقرآنوعلومهلدىطالبكليةالتربيةجامعةعبدهللاأحمدالصديق،برنامجمقترحلتنمي-

 .م4116صنعاء،رسالةدكتوراه،كليةالتربيةجامعةعينشمس،
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نيةوالىمستوىأداءالطالبالمعلمبقسمالقرآنالكريموعلومهبالجمهوريةاليم

لتلكالكفاياتكمايهدفالبحثعلىعملبرنامجمقترحلتنميةبعضالكفايات

(61)المتدنيةلدىالطالبالمعلمين،ولقدقامالباحثبإعدادقائمةاشتملتعلى
هي مجاالت خمسة على موزعة ال)كفاية التفسير، التجويد،التالوة، حفظ،

القرآن علوم (ومباحث القائمة هذه ضوء وفي لدىتم، لتنميتها برنامج بناء

بغرضالتعرف الباحثخمسبطاقاتمالحظة، أعدد كما الطالبالمعلمين،

علىمستوىأداءالطالبالمعلمينلتلكالكفايات،وقدتوصلالباحثإلىنتائج

:أهمها

يةالخاصةبتدريسمقرراتالقرآنوعلومه،التيتقديمقائمةبالكفاياتاألدائ -

 .المعلمبكليةالتربيةجامعةصنعاء/يجبأنيتمكنمنهاالطالب
بتدريس - الخاصة األدائية الكفايات لتنمية مقترح برنامج إلى التوصل

 .مقرراتالقرآنوعلومه

في التحصيل  ،أثر تعليم القرآن الكريم وحفظه وتجويده:المحور الثاني

 .الدراسي

دراسات وبحوث تناولت أثر تعليم القرآن الكريم  هذا المحور على وقد احتوى

 .ومن تلك الدراسات وتجويده في التحصيل الدراسي 

 :1( 1811)وزان  سراج دراسة -1

هدفتتلكالدراسةإلىتحديدمهاراتتدريسالقرآنالكريم،التييجب

يم،منأجلتقديمنماذجلتقويممهاراتتدريسأنتتوافرلدىمعلمالقرآنالكر

.القرآنالكريم،لالستفادةمنهافيمجالالتربيةالعمليةواإلشرافالتربوي

الكتب من محتوىمجموعة الباحثبتحليل قام هدفالدراسة ولتحقيق

التيتحدثتعنالقرآنالكريم،وبعضالكتبالتياستعرضتطرائقتدريس

 الالتربية ومقررات ، العربية واللغة المراحلاإلسالمية جميع في تفسير

،معاستعراضومراجعةعامةللبحوثذاتالصلة،وقدخرجالباحثالتعليمية

.منالمهاراتالتيعرضهاعلىمجموعةمنالمحكمينإلبداءالرأيفيها

وأظهرتنتائجالدراسةخروجالباحثبقائمةنهائيةمنالمهارات،

:والتيمنهامايتعلقبالمجاالتاآلتية

                                                           
1
دراسةمنشورةبدوريةسلسلةدعوةالحق(هـ5318()5988)كيفندرسالقرآنألبنائنا:سراجدمحموزان-

 .مكرمةرابطةالعالماإلسالمي،مكةال(79)العدد
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 .القدرةعلىقراءةفواتحالسوركحروفمقطعةوليستككلمة -
 .القدرةعلىاستخدامقواعدالرسمالعثمانياستخداماًسليماًأثناءالقراءة -
ينبغ - التي باألمور التالميذ تبصير على قراءةالقدرة عند بها االلتزام ي

 .القرآن
 .سورالقرآنالكريمالقدرةعلىفهم -
-  الصحيحة مخارجها من الحروف إخراج على كلالقدرة وحروف وعدد

 .مخرج
 .القدرةعلىتقويملسانالتلميذعلىالنطقالصحيحآلياتالقرآنالكريم -
وحفظاً - تالوة هللا بكتاب الدائمة الصلة على التالميذ تدريب على القدرة

ً  .وفهما

 :1(1882)دراسة سعيد فالح المغامسي  -2

دورالقرآنالكريمفيتنميةمهارةالقراءةوالكتابةلدى"عنوانالدراسة

".تالميذالمرحلةاالبتدائيةبالمدينةالمنورة

مهارات تنمية في الكريم القرآن أثر للتعرفعلى الباحثالدراسة أعد

والتشجيع الحث لهدف وذلك االبتدائية المرحلة تالميذ لدى والكتابة القراءة

التربوية آثاره وإبراز الكريم القرآن ودراسة وحفظ تالوة في والترغيب

.والتعليميةعندالناشئين

:ولتحقيقأهدافالدارسةصيغتتساؤالتالدارسةكمايلي

الصفالسادس علىتحصيلتالميذ وحفظه القرآنالكريم أثرتالوة ما

 .فيالقراءة؟

أثرتالوةالقرآنالكريموحفظهودر استهعلىتحصيلتالميذالصفما

 السادسفيالكتابة؟

ودراسته وحفظه الكريم القرآن تالوة أن الدارسة نتائج أظهرت حيث

ساهمتفيتنميةالقراءةوالكتابةلدىتالميذالصفالسادسممامكنالتالميذ

فيمدارستحفيظالقرآنالكريممنالحصولعلىدرجاتأعلىمنتوسطهم

انهمفيمدارسالتعليمالعامحيثأظهرتالدراسةانهتوجدفروقبالنسبةألقر

مدارس في السادس الصف تالميذ درجات متوسط بين إحصائية داللة ذات

تالميذ لصالح العام التعليم تالميذ درجات ومتوسط ، الكريم القرآن تحفيظ
                                                           

1
الكريمفيتنميةمهاراتالقراءةوالكتابةلدىتالميذالمرحلةاالبتدائيةالقرآندور:يامسغسعيدبنفالحالم-

 هـ5355.بالمدينةالمنورة،دراسةميدانيةمقدمةالىاللقاءالسنويالثالثللجمعيةالسعوديةللعومالتربوية
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ةالتيمدارستحفيظالقرآنالكريم،وذلكمنخاللاختباراتالقراءةوالكتاب

أعدهاالباحث،وكذلكمنواقعدرجاتالتالميذفيسجالتالمدارس،والتي

 .أعتمدعليهافينجاحهممنالصفالخامسإلىالصفالسادس

 :1(1882)دراسة ملكة صابر  -1

هدفتتلكالدراسةإلىالتعرفعلىالفروقفيالتحصيلالدراسيبنهاية

 التلميذات بين المتوسط األول القرآنالصف تحفيظ مدارس من المتخرجات

.الكريموخريجاتالمدارسالعاديةفيمادةالقواعدالنحويةفياللغةالعربية

 على الدراسة عينة اقتصرت 61)وقد األولى( المدرسة من تلميذة

 وكذلك الكريم، القرآن لتحفيظ 61)المتوسطة األولى( المدرسة من تلميذة

.،وتماختيارالعينةبصورةقصديةيةبمدينةجدةةمنالمدارسالعادالمتوسط

،شملفيمادةالقواعدمكونمنسؤالينوقدقامتالباحثةبإعداداختبار

حيثتكونالسؤالاألولمن (54)مفرداتالمقررللفصلالدراسيالثاني،
.فقرات(8)فقرة،امالسؤالالثانيفقدتكونمن

 أن الدراسة نتائج أظهرت فيولقد إحصائية داللة ذات ً فروقا هناك

الصف لدرجاتالتلميذاتفي الحسابي المتوسط حيثأن الدراسات، مستوى

 الكريم القرآن تحفيظ مدرسة في المتوسط يفوق(412174)األول وذلك ،

المدرسة المتوسطفي الصفاألول لدرجاتالتلميذاتفي الحسابي المتوسط

وهيدالةعند(8213)قدبلغت(ت)نقيمة،حيثأ(542641)العامةحيثبلغ

(.1215)مستوى

 :2( 2221)دراسة فائزة معلم  -4

هدفتتلكالدراسةإلىالتعرفعلىأثرحفظالقرآنالكريمعلىتنمية

مكة بمدينة الصفالسادساالبتدائي تلميذات لدى اللغوي االستقبال مهارات

.المكرمة

                                                           
1
دةالقواعدلتلميذاتالصفاالولالمتوسطالمتخرجاتمنلمالالدراسيمقارنةالتحصي:"ملكةحسينصابر-

5996")مدارستحفيظالقرآنالكريموالمدارسالعادية الحاديعشر،كليةالتربية( العدد المجلةالتربوية،

 .بسوهاج،جامعةجنوبالوادي
2
مهاراتاالستقبالاللغويلدىتلميذاتالصفاثرحفظالقرآنالكريمعلىتنمية"فائزةبنتجميلدمحممعلم-

 (.هـ5344()4115)السادساالبتدائيبمدينةمكةالمكرمة،المملكةالعربيةالسعودية
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تلميذةمنتلميذاتالصفالسادس(511)وقدتكونتعينةالدراسةمن

مكة بمدينة العادية والمداس ، الكريم القرآن تحفيظ مدارس من االبتدائي

.المكرمة

تتمثلفياختباراالستماعلقياسمهاراتاالستماع الدراسة وكانتأداة

لقياسمهارات لبطاقةمالحظة الباحثة إلىجانبتصميم لدىتلميذاتالعينة،

.راءةالجهريةلدىتلميذاتالعينةاألداءفيالق

ما دراستها منخالل الباحثة التيتوصلتإليها النتائج ابرز وكانمن

:يلي

 تفوقتلميذاتمدارستحفيظالقرآنالكريمعلىأقرانهنبالمدارسالعادية

المقيسة االستماع مهارات جميع أداء في ثقة بنسبة وذلك ،(98 إلى%
99)%. 

 :حثةمجموعةمنالتوصياتمنأهمهاتائجقدمتالباوفيضوءتلكالن

 ًتأسيا ، العام التعليم تلميذاتمراحل علىجميع الكريم القرآن حفظ تعميم

 .بمدارستحفيظالقرآنالكريم
 إدخالفناالستماعضمنبرنامجإعدادمعلماتالقرآنالكريمقبلالخدمة. 
 ال المراحل في التجويد موضوعاتمادة مهاراتاختيار فيضوء دراسية

 .القراءةالجهريةالالزمةلتلميذاتكلمرحلة

 :1(2221)دراسة الثبيتي  -1

هدفتتلكالدراسةإلىالتعرفعلىاثرحفظالقرآنالكريمعلىتنمية

.قدراتالتفكيراالبتكاريلدىتالميذالصفالسادساالبتدائيبمحافظةالطائف

 بلغت عينة الباحث أعتمد 513)وقد إحداهما( مدرستين من تلميذاً،

اختيرتقصداًمنمدارستحفيظالقرآنالكريمبالطائف،والذييمثلونتالميذ

الصفالسادسباالبتدائيبالمدرسة،واألخرىاختيرتبطريقةعشوائية،من

التالميذ)تلميذاً(13)المدارساالبتدائيةبالطائفكذلك،وقدقسمتالعينةإلى

 (الحافظون ويحفظون ،(54 يمثلون( ، فأكثر الكريم القرآن من جزءاً

                                                           
1
اثرحفظالقرآنالكريمعلىتنميةقدراتالتفكيراالبتكاريلدىتالميذالصف:"يوسفسعدعوضالثبيتي-

رسالةماجستير،كليةالتربية،جامعةأمالقرىبمكةالمكرمة،المملكة"السادساالبتدائيبمحافظةالطائف

 (هـ5343()4114)العربيةالسعودية،
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اليتجاوزحفظهم(التالميذغيرالحافظين)تلميذاً(11)المجموعةالتجريبية،و

.ربعالحزبمنالقرآنالكريم،يمثلونالمجموعةالضابطة

وارنسللتفكيراالبتكاريأماأدواتالدراسةفقداستخدمالباحثاختبارت

المنطقة على وقنن العربية اللغة إلى وترجم توران بول أعده والذي اللفظي

الغربيةمنالمملكةالعربيةالسعودية،وذلكلكييقيسالباحثقدراتالتفكير

(.عينةالدراسة)للتالميذ(الطالقة،المرونة،األصالة)االبتكاري

:مايليوقدأظهرتنتائجالدراسة

بينمتوسطدرجات(1211)توجدفروقذاتداللةإحصائيةعندمستوى

 التجريبية الحافظون)المجموعة المجموعة(التالميذ درجات ومتوسط ،

 )الضابطة الحافظين غير المجموعة(التالميذ لصالح الطالقة قدرة في ،

 (.التالميذالحافظون)التجريبية

بينمتوسطدرجات(1211)عندمستوىتوجدفروقذاتداللةإحصائية

 التجريبية الحافظون)المجموعة المجموعة(التالميذ درجات ومتوسط ،

فيقدرةالمرونةلصالحالمجموعةالتجريبية(التالميذغيرالحافظين)الضابطة

 (.التالميذالحافظون)

بينمتوسطدرجات(1211)توجدفروقذاتداللةإحصائيةعندمستوى

المجم التجريبية الحافظون)وعة التالميذ المجموعة( درجات ومتوسط ،

 )الضابطة الحافظين غير التالميذ المجموعة( لصالح األصالة قدرة في ،

 (.التالميذالحافظون)التجريبية

ربطالتلميذ:هاوفيضوءالنتائجوضعالباحثالعديدمنالتوصيات،من

،والمرتكزالذياألولرآنيهواألساسكونالنصالق،بحيثيبالقرآنالكريم

 في الدرس مادة عليه المراحلتبنى بمختلف الدراسية جانبمناهجنا إلى ،

توصيةالباحثبزيادةالنصابالحاليمنالحصص،والمقررالدراسيللقرآن

.الكريمفيالمدارسالعامة

 :1(2221)دراسة علي بن عبد هللا مشدود  -2

ا القرآنالكريمومستوىيهدفالبحثإلىمعرفة لعالقةبينإتقانتالوة

في األساسي الثامن الصف تالميذ لدى الجهرية القراءة مهارات أداء
                                                           

1
عليبنعبدهللابنعليمشدود،العالقةبينإتقانالقرآنالكريمومستوىأداءمهاراتالقراءةالجهريةلدى-

 .م4118يةالتربية،جامعةصنعاءتالميذالصفالثامناألساسي،رسالةماجستير،كل
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الجمهورية،وقدأقتصرالبحثعلىعينةعشوائيةمنتالميذالصفالثامنمن

تلميذوتلميذةمنتالميذالصفالثامن(511)التعليماألساسي،ويقدرعددهابـ

األساسي الحكومية األساسي التعليم مدارس الصباحية)من للفترة أمانة( في

التالوة في الشفهية االختبارات أداة الباحث استخدم وقد صنعاء، العاصمة،

التالميذ مستوى لمعرفة المالحظة بطاقة استخدم كما الجهرية، والقراءة

أنت أظهرتنتائجالدراسة الصفوالتلميذاتفيالمهاراتالمقيسةوقد الميذ

الثامنمنمرحلةالتعليماألساسييعانونمنضعفشديدفيمستوىاألداء،

سواءمايتعلقبمهاراتتالوةالقرآنالكريمأوالمتعلقبمهارةالقراءةالجهرية

فقطمن%(44)حيثأنعددالذينوصلوامستوىاإلتقانفيالقراءةالجهرية

تلميذوتلميذهبينمابلغعددالذينلميصلوا(511)مجموعالعينةالبالغعددها

 الجهرية 67)إلىمستواإلتقانفيالقراءة الذين%( بلغعدد للتالوة وبالنسبة

فقطمنمجموعالعينةبينمابلغعددالذين%(43)وصلواإلىمستوىاإلتقان

 اإلتقان مستوى إلى يصلوا 66)لم في%( لألداء الكلية النسبة وصلت كما

القر الجهرية 6925)اءة ) إلى النسبة وصلت فقد التالوة في (6823)إما
 عن يقل ال والذي اإلتقانالمطلوب مستوى دون أنهما 71)والمالحظ كما%(

التعليم من الثامن الصف تالميذ اتقان بين عالية العالقة أن النتائج أثبتت

.األساسيوبينمستوىأدائهملمهاراتالقراءةالجهرية

األحكام التجويدية طرائق تدريسيها ووسائلها، وتقويم :الثالث  المحور

 .تطبيقها وأدائها

المحورعلى التجويديةبحوثودراساتتناولتاألحكاموقداحتوىهذا

حكامأمنحيثطرائقالتدريس،والوسائطالتعليمية،وتقويماألداءفيتطبيق

:وفيمايليعرضلهذهالدراساتالتجويد،

 :1( 1811)دراسة فتحي علي يونس -1

الكريم"عنوانها القرآن تعليم في المساعدة الوسائل بعض دراسة

"للمبتدئين

وإبراز التعليم، من الكريم القرآن مكانة توضيح الدراسة استهدفت وقد

وذكر خاصة، بصفة الكريم القرآن وتعليم عامة بصيغة التعليم بعضمبادئ

استخدمه التي الوسائل وبعضبعض للمبتدئين القرآن تعليم في المسلمون ا

                                                           
1
فتحيعلييونس- قراءاتفيالتربية: للمبتدئين، القرآنالكريم فيتعليم بعضالوسائلالمساعدة دراسة

 هـ5314تونس–اإلسالميةالمنظمةالعربيةللتربيةوالثقافةوالعلوم
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كما الكريم، القرآن تعليم في تسهم أن يمكن التي البصرية السمعية الوسائل

الوسائل بعض وتوضيح والتعليم، بالتربية المسلمين عناية كذلك استهدفت

يتناسبمعهذا بما ، وتعليمه القرآنالكريم فيتعليم واألساليبالتياتبعوها

.ابالعظيمومعمستوياتالتعليمكذلكالكت

 :ومن هذه األساليب 

 تالوةالسورةواآلياتالمخصصةللحفظمنقبلالمعلمتالوةمجودة. 
 ترديدالتالميذللسورةأواآلياتوراءالمعلمحتىيتمالحفظ. 
 قراءةالتالميذفيحالةاستطاعتهمللقراءة. 

التاريخيوالوصفي،وقدأوصتهذهوقداتبعالباحثفيدراستهالمنهج

الدراسةباستخدامالتسجيالتالصوتيةللتدريبعلىتالوةالقرآنالكريم،كما

تعليم مجال في تفيد التي البصرية السمعية التعليم الوسائل باستخدام أوصت

 .المالتسجيليةوالصور،والخرائطالقرآنالكريممثلتمثيلاألدوارواألف

 :1(1818)الرحمن صالح عبد هللا دراسة عبد -2

الدراسةإلىتقصيأثراستخدامالمسجلفيتعلمالتالوةبشكلعامهدفت

في الثانوي شعبالصفاألول من شعبتين من الدراسة أفراد تكونت وقد ،

 للبناتفيعام إحدىالشعبتين5989إحدىالمدارسالثانوية اختيار وتم ، م

عةالتجريبيةثالثاًوعشرينطالبة،وعددأفرادبصورةعشوائيةلتكونالمجمو

أفرادكلمنالمجموعينالمجموعةالضابطةخمسةوعشرينطالبة،وأعطي

فياألسبوع اآلياتالستاألولىاختباراً الدراسةتضمنتالوة األولمنبدء

عند المعلم استخدم وقد مماثلة، ظروف في االختبار وتم النساء، سورة من

ال السنواتتدريس في يستخدمها كان التي ذاتها الطريقة الضابطة مجموعة

ذلك بعد يقوم ثم المقررة، اآليات الحصة بداية في يتلو كان إذ ، الماضية

النموذجية بالنسبةللمجموعةالتجريبيةفقدحلتالتالوة بالتسميعللطالبات،أما

المعلم،واستخدمفي الدراسةاختبارانالمسجلةبصوتاحدالقراءمحلتالوة

 األولمنالدراسة،واالختباراالختبارالقبليالذيأعطىفياألسبوع:هما

البعديالذيأعطىفياألسبوعالخامسعشر،واالختبارانمتطابقانمنحيث

.المحتوى،ومنابرزالنتائجالتيتمالتوصلإليها

                                                           
1
 .م،دراسةميدانية5989التالوة،عبدالرحمنصالحعبدهللا،أثراستخدامالمسجلفيتعلم-
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القرآنالكريم،ولذاينصحإنالمسجلوسيلةتعليميةمفيدةفيتعليمتالوة -

المعلمونوالمعلماتباستخدامالمسجلفيتعليمالتالوةحتىولوكانالمعلم

 .متمكناًمنمادته
-  غير المعلم بأن الباحث عليهاليوصي التالوة يجيد ال متخصصوالذي

يلبيحاجة المسجل ألن فيحصصالتالوة، المسجل استخدام بالضرورة

 .اعلتالوةنموذجيةخاليةمناألخطاءالطالبإلىاالستم

 :1(1882)دراسة عبد الرحمن صالح عبد هللا وفتحي حسن ملكاوي -1

في اللغة مختبر استخدام أثر معرفة إلى هدفت دراسة الباحثان أجرى

في التيتتم العادية حسبالطريقة بالتعليم مقارنة التالوة، أحكام الطلبة تعليم

.الصفالمدرسيالعادي

الدراسة أجريت المدرسةوقد في اإلعدادي الثاني الصف طلبة على

إلى قسموا وقد وطالبة، ً طالبا أربعون وعددهم اليرموك لجامعة النموذجية

 متكافئتين مجموعتين أسابيع: ثمانية الدراسة واستمرت ، وضابطة تجريبية

الطلبة وتعلم أسبوعيا، واحدة حصة الصبواقع سورتي الفترة هذه افاتفي

أعطىوص الدراسة نهاية وفي في، يقيساألداء اختباراً المجموعتين أفراد

، الفترة،وآياتأخرىلميتمالتدريبعليها أثناءهذه آياتتمالتدريبعليها

وقومتلجنةمختصةمكونةمنثالثةأعضاءأداءالطلبة،وتمتحليلالبيانات

اتداللةإحصائيةيعزيإلىطريقةإحصائياً،وأظهرتالدراسةوجودفروقذ

التدريس،إذتفوقتالمجموعةالتجريبيةعلىالمجموعةالضابطةعندمااختبر

اختبرأفرادالدراسةفي عندما ،أما الجميعفيآياتتمالتدريبعلىتالوتها

.آياتلميتمالتدريبعليهافإنهلمتظهرفروقذاتداللةتعزيللطريقة





:لنتائج التي خرجت بها الدراسة ومن أبرز ا

 بالتعليم مقارنة التدريبعليها اآلياتالتيتم فيتعلم أنلمختبراللغةأثرا

 .الذيتمفيظروفالصفالمدرسيالعادي

                                                           
1
عبدالرحمنصالحعبدهللاوفتحيحسنملكاوي،اثراستخداممختبراللغةفيتعليمالتالوة،دراسةتجريبية-

م5997،أساليبالتدريسوالتقويماإلسالمية،دراساتميدانية،دارالنشرللنشروالتوزيع،مؤسسةالوراق،

 س.9،ص5،ط
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 يعدمختبراللغةتقنيةتربويةمعينةللمعلمعلىأداءرسالته،واليمكنأن

يقتضيأ عنهألنإتقانالتالوة نينبهالمعلمإلىتمييزمواضعيكونبديالً

 .األحكام،وكيفيةالنطقبها
 عام،أوصىو بوجه التالوة أحكام تعلم في اللغة مختبر باستخدام الباحثان

 .واإلدغاموالقلقلةبوجهخاصاإلخفاءوفيتعلمأحكام

 :1(1881)دراسة رمضان حجازي . 4

 إلى الدراسة هذه )تهدف الطريقة استخدام أثر الشفهيةمعرفة السمعية

(.بالمقارنةمعالطريقةالتقليديةفيتدريسالتالوة

الباحثالمنهجالوصفيبغرضالتعرفإلىأسبابضعف استخدم وقد

األحكام أداء في منالتالميذ مجموعة مع المقابلة باستخدام وذلك التجويدية

 باستخدام التقليدية التعرفعلىسماتالطريقة وكذلك ، المالحظةالموجهين

المرحلة من األول الصف ومعلمات لمعلمي العام التدريس لسلوك المقننة

،بطاقةالمالحظةللسلوكالتدريسيالتمهيديةبمدارسالتحفيظ،وذلكمنخالل

ومنثمتحكيمهاوحصولهاعلىنسبةثباتعالية،وقدتمتطبيقهاعلىعينةمن

الت المرحلة من الصفاألول ومعلمات القرآنمعلمي بمدارستحفيظ مهيدية

.الكريم

كذلكاستخدمالباحثالمنهجالتجريبيلتحديدأثرتدريسكلمنالطريقة

من الصفاألول تالميذ من عينتين على الشفهية السمعية والطريقة التقليدية

تلميذاًوباستخدامالمتوسطات(34)المرحلةالتمهيديةبمدارسالتحفيظوقدرها

وبالمقار علىحدة طريقة كل أثر تحديد تم ماالحسابية نتج الطريقتين بين نة

:يأتي

.التحسنمنأداءالتالميذفيتالوةالقرآنالكريم:الطريقةالتقليدية

.تحسنمنأداءالتالميذفيالتالوةللقرآنالكريم:الطريقةالسمعيةالشفوية

:دراسة دمحم عبد هللا صالح العمري -1
2

 

تقويمأداءمعلمالقرآنالكريمفيمرحلةالتعليماألساسيفيالجمهورية

تهدفهذهالدراسةإلىالتعرفعلىالكفاياتاألدائيةلدىمعلمالقرآن"اليمنية

تهدفإلىالتعرفإلىأي كما ومدىممارستها األساسية فيالمرحلة الكريم

                                                           
1
الطريقة- مع مقارنة دراسة ، فيتدريسالتالوة الشفوية السمعية الطريقة استخدام دمحمرمضانحجازي،

 .م5998التقليدية،رسالةماجستيرغيرمنشورة،جامعةالجزيرة،السودان،
2
 .دمحمعبدهللاصالحالعمريمرجعسابق-
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مفيالصفوفالثالثةاألخيرةمدىتتوافرهذهالكفاياتلدىمعلمالقرآنالكري

فيالجمهوريةاليمنية،وقداستخدمالباحثالمنهجالوصفيمنالتعليماألساسي

وذلكمنخالل المحتوىوأسلوبالدراساتالمسحية ًأسلوبتحليل مستخدما

القرآن لمعلم الالزمة الكفايات أهمية عن المجتمع أفراد من عينة استجواب

األس بالمرحلة أداءالكريم إلىالميدانلمالحظة الباحثبالنزول قام كما اسية،

وقد ، األدائية الكفايات ضوء في أدائهم التعليميلتقويم الموقف في المعلمين

الكفاياتحيثكانتالدرجات بأهمية المعلمين باعتقاد الدراسة أظهرتنتائج

الم األهمية درجة بين محصورة ً غالبا الكفايات أهمية عن توسطةالمعبرة

أنالمعلمينالغيرمتخصصين أظهرتنتائجالدراسة كما الكبيرة، "واألهمية

 .كانمدىتوافرالكفاياتلديهماقلمنالمتخصصين(تخصصقرآن)

 :1(1887)دراسة عبد الملك عبد العزيز بن عبد هللا الهويمل -2

 الدراسة المعلمين"عنوان كلية في الكريم القرآن مقرر محتوى تقويم

".بالرياضفيضوءأهدافإعدادالمعلم

:تهدفالدراسةإلى-

 .بناءأهدافينبغيأنيحققهاالمحتوى-

معرفةماإذاكانمقررالقرآنالكريمفيكليةالمعلمينبالرياضيحقق-

 .األهدافالتيوضعمنأجله

 .تقديمبعضالتوصياتوالمقترحات-

 :اإلجراءات

 ساتالسابقةذاتالعالقةلالستفادةمنهااإلطالععلىالدرا. 
 اشتقاقمجموعةمناألهداف. 
 عرضاألهدافعلىالمحكمين. 
 إلىعامةوخاصةتقسيماألهداف. 
 تقويمالمحتوى. 
 النتائجوالتوصياتومنأهمها:

 إدراكأنالطريقالصحيحلتربيةالنشءتربيتهعلىالقرآنالكريم. 

                                                           
1
تقويممقررالقرآنالكريمفيكليةالمعلمينبالرياضفيضوء:عبدالملكبنعبدالعزيزبنعبدهللاالهويمل-

 هـ5354أهدافإعدادالمعلم،رسالةماجستير،كليةالتربية،جامعةالملكسعود
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  حفظ بضرورة أوصت جكما عشرون القرآنالمعلم من األقل على زءاً

 .الكريم
 إجراءدراسةمماثلةتعنيبتقويممحتوىمقرراتفروعالتربيةالدينية. 
 إجراءدراسةأخرىمكملةلهذهالدراسةوذلكباقتراحمنهجمتكامللمقرر

 .القرآنالكريم

 :1(م1881)دراسة عبد هللا المهنا  -7

الباحث قام عبدهللاالمهن: عن–ا محتوىمنهجدراسة"بدراسة تقويم

القرآنالكريموعلومهإلعدادمعلميالعلومالشرعيةلكليةالتربيةجامعةالملك

استهدف اإلسالميوقد التصور لذلكوفق المرجوة المعايير فيضوء سعود

":الباحثفيدراسته

وبيانمنهجالقرآنا - ، التصوراإلسالميومقوماته مفهوم فيتحديد لكريم

 .عرضحقائقالتصوراإلسالمي
اشتقاقمجموعةمنالمعاييرالتيينبغيمراعاتهافيمحتوىمنهجدراسة -

 .القرآنالكريموعلومهفيهذهالكلية
الشرعية - العلوم لمعلم وعلومه الكريم القرآن دراسة منهج محتوى تحليل

السابقةللوقوفعلىفيضوءالمعايير–بكليةالتربية،جامعةالملكسعود

 .أوجهالقوةوالضعففيها
 .تقديمبعضالتوصياتالتيتستهدفتحسينمحتوىهذاالمنهج -

ينبغي وفيسبيلتحقيقهذهاألهدافقامالباحثببناءمعاييرجديدةلما

أنيكونعليهمنهجالقرآنالكريمفيهذهالكلية،وذلكباشتقاقهامنالتصور

.جدراسةالقرآنالكريمعلىضوئهاقامبتحليلمنهاإلسالميومنثم

:نتائج هذه الدراسة  

التجويد - معنى بيان في جيد بشكل أسهم قد التالوة مجموعة محتوى أن

من القرآن لحفظ ما وبيان القرآن قراءة فضل وبيان وموضوعه وحكمه

 .ثوابومنزلةعندهللاتعالى
-  أغفل قد التالوة محتوىمجموعة تدريبالطالبالمعلمينأن اإلشارةإلى

 .علىتالوةالقرآنتالوةصحيحة

                                                           
1
لميالعلومالشرعيةبكليةالتربيةتقويممحتوىمنهجدراسةالقرآنالكريموعلومهإلعدادمع:عبدهللاالمهنا-

جامعةالملكسعود،فيضوءالمعاييرالمرجوةلذلك،وفقالتصوراإلسالمي،رسالةماجستيرغيرمنشورة،

 .هـ5354الرياض،جامعةالملكسعود،كليةالتربية،
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الخشوع - من جو تحقيق على جيد بشكل أكد قد القرآن علوم محتوى أن

الطالبالقلبي وربط علومه ودراسة ، تالوته عند هللا كتاب واحترام ،

إليه واالستماع لتالوته بالحب الوجدانية الناحية من بالقرآن المعلمين

 .فيهضرورةالتخلقبأخالقه،وآدابهوبيانخصائصهوجوانباإلعجازو

:1عبد القادر عبد ربه بدوي : دراسة  -8

اإلسالمية الدينية للتربية المدرسي الكتاب تقويم الدراسة هذه استهدفت

وتقديمبعضالتوصيات"التعليمالعام"للتعليمالثانويبجمهوريةمصرالعربية

يضوءالنتائجالتيسيسفرالبحثعنهاوالتييمكناالنتفاعوالبحوثالمقترحف

.بهافيتطويركتبهذهالمرحلة

جانب من تقويم استمارة مع المحتوى تحليل أسلوب الباحث استخدم

المتخصصين،ومنماأوصتبههذهالدراسةبمالهعالقةبموضوعالدراسة

 :الحاليةمايأتي

القدر دراسةوفهم علىأنيكونهذاضرورة التجويد منأحكام الالزم

 .القدرممايؤديفيهالتلميذاالمتحانأثناءوآخرالعامالدراسيشفهياًوتحريرياً

، وبيان مواطن االتفاق واالختالف تعليق عام على الدراسات السابقة

 :بينها وبين البحث الحالي، ومدى استفادة الباحث منها في إعداد بحثه

 :التعليق على الدراسات والبحوث السابقة: أوالً 

ع أمكن لما السابق العرض خالل والبحوثمن الدراسات من رضه

:،يتضحلنااآلتيالسابقة

اتفقتالدراساتوالبحوثالسابقةفيالمحوراألولعلىوجودضعففي -5

تطبيققواعدوأحكامالتجويدلدىطلبةمراحلالتعليمالمختلفة،كمااتفقت

راساتوالبحوثالسابقةفيالمحورالثانيعلىوجودعالقةإيجابيةبينالد

، الكريم القرآن لدىطلبةوتعلم المهاراتاللغوية وتنمية العلمي التحصيل

اتفقتالدراساتوالبحوثفيالمحورالثالثعلى كما ، المراحلالمختلفة

تدريس في الحديثة التعليمة والوسائط الطرق استخدام القرآنأهمية مادة

 .الكريمعامةوفيتدريسالتالوةوالتجويدخاصة

                                                           
1
–الثانوي،جمهوريةمصرالعربيةعليمتقويمالكتابالمدرسيللتربيةالدينيةاإلسالميةبالت:يوعبدالقادربد-

 .غيرمنشورةرسالةدكتوراة
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تنوعتالمجاالتالتيتناولتهاالدراساتوالبحوثالسابقةفيالمحوراألول -4

وما إعداده منحيثبرنامج ، وعلومه الكريم بمدرسالقرآن يتصل فيما

فيمجالالتجويد الخدمة أثناء فيتلقبه يتصلعنوجودضعف، ما منها

 كدراسة الخدمة أثناء التالوة تقويم في "المعلمين خالد وبني هللا "عبد

(5995 األهداف( األكاديميولجانبي الجانب بتقويم يتصل ما ومنها

ومنهامايتصلببناءبرنامجتدريبي،(5991)والمحتوىكدراسةالشرعبي

("5993)موسىوعبدهللا"لتعليمالتالوةولتنميةالكفاياتالنوعيةكدراسة

 .وسميريونس(م4114)،وإيمانالشهاري
تنوعتالمجاالتالتيتناولتهاالدراساتوالبحوثالسابقةفيالمحورالثاني -4

بأثرتعليمالقرآنالكريموتجويدهوحفظهفيالتحصيلالدراسي)فيمايتعلق

واللغوي وبين( الكريم القرآن تعلم بين العالقة بموضوع يتصل ما فمنها

تن المغامسي دراسة في الحال هو كما اللغوية المهارات (هـ5355)مية

ومنهامايتصلبموضوعالعالقة(م4115)وفائزةمعلم(م4114)والثبيتي

العلميكدراسةأمانيعبدالحميدلقرآنالكريموزيادةالتحصيلبينتعلما

م5999) ) صابر 5996)وملكة تالوة( إتقان بموضوع يتصل ما ومنها

كدراسة الجهرية القراءة مهارات أداء بمستوى وعالقته الكريم القرآن

 م4118)مشدود كدراسة( يتصلبمهاراتتدريسالقرآنالكريم ما ومنها

 .م(5988)الوزان
الدراساتوالبحوثالسابقةفيالمحور -3 تنوعتالمجاالتالتيتناولتها كما

يتعلق فيما حيثطر)الثالث من والوسائطباألحكامالتجويدية التدريس، ائق

فمنهامايتصلبالوسائلوالوسائطالتعليميةكدراسة(التعليمية،وتقييماألداء

5985)فتحيعلييونس الرحمنصالحعبدهللا( (م5989)ودراسةعبد
 ملكاوي وحسن صالح الرحمن عبد 5991)ودراستي يتصل( ما ومنها

 حجازي كدراسة التدريس م5989)بطرائق بتقويمومنها( يتصل ما

 .وعبدالقادربدوي(5995)والمهنا(م5997)المحتوىكدراسةالهويمل
لمتتفقالدراساتوالبحوثالسابقةفيالمحوراألولفينوعمجتمعالبحث -1

برنامجإعداده،أوأثناء)التيطبقتعليهاالدراسةللطالبالمعلممنحيث

(5995)دهللاوحسينبنيخالد،فيتضحأندراستيعبدالرحمنعب(الخدمة

5999)وحسانين كانمجتمعبحثهماهومعلمالقرآنالكريمأثناءالخدمة(

وبقيةالدراساتفيالمحوراألولتتصلبالطالبالمعلمأثناءإعدادهلمهنة

 .التدريس
تعليم -6 بأثر يتصل فيما البحث مجتمع في الثاني المحور دراسات تنوعت

ماهتمت5988ويدهفيالتحصيلالدراسيفدراسةوزانالقرآنالكريموتج

المرحلة بتالميذ اهتمت المغامسي سعيد دراسة بينما المحتوى بتحليل
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 صابر ملكة ودراسة م5996)االبتدائية مدارس( هما عينتين بين جمعت

على عينتها حددت الحميد عبد أماني ودراسة العامة والمدارس التحفيظ

التربية،ودراسةفائزالمعلموالثبيتياقتصرتعلىطالبوطالباتبكلية

 .عينةطلبةالصفالثامناألساسي
تنوعتدراساتالمحورالثالثفيمايتعلقبالدراساتوالبحوثالتيتناولت -7

فيما والتقويم التعليمية التدريسوالوسائل حيثطرائق من التجويد أحكام

ماختارت5989عبدهللايتصلبمجتمعالبحثفدراسةعبدالرحمنصالح

الرحمنصالح عبد  دراسة الثانويبينما شعبتينمنشعبالصفاألول

5991)وفتحيحسنملكاوي الصفالثاني( علىطلبة أجريتدراستهما

استخدمتدراسةرمضانحجازيعينتينمنتالميذالصف اإلعداديكما

در أما ، التحفيظ بمدارس التمهيدية المرحلة من فكاناألول العمري اسة

من األخيرة الثالثة للصفوف الكريم القرآن ومعلمات معلمي بحثه مجتمع

البحث مجتمع كان وبدوي والمهنا الهويمل دراسة بينما األساسي، التعليم

 .لديهممتعلقبتقويمتحليلالمحتوى
المنهج -8 استخدام على السابقة والبحوث الدراسات تلك معظم اعتمدت

التجريبيمثلالوصفيفيإجرا علىالمنهج اعتمدتبعضها بينما ، ءاتها

ملكاوي هللاوفتحيحسن عبد الرحمنصالح عبد أثر5991دراسة في م

استخداممختبراللغةفيتعليمالتالوة،والبعضاآلخرجمعتبينالمنهجين

 حجازي رمضان دراسة مثل والتجريبي استخدام5998الوصفي في م

 .فويةفيتدريسالتالوةالطريقةالسمعيةالش
مودراسةعلي5999مأمانيعبدالحميد5991انفردتدراسةالجالل -9

موعبدالرحمنعبدهللاوحسينبنيخالدبعينة4118بنعبدهللامشدود

ً)شملتالجنسين وإناثا علىاختيار(ذكوراً والملفتأنالباحثينمالوا

مودراسةمصطفى5988سعينةالذكوركمارأينافيدراسةسميريون

م5991مودراسةجمالحسانين5994إسماعيلوعليحسناحمدعبدهللا

وغيرهمبينماالباحثاتملنإلىاختيارعينةاإلناثكماهوالحالعندكل

لكنم،وإيمانالشهاري،4115م،وفائزةمعلم5996منملكةصابر

رعاملالجنسكمؤثرجميعالدراساتوالبحوثالسابقةلمتتطرقإلىأث

 .علىنتائجالدراسة
لمتتفقتلكالدراساتوالبحوثفيمقدارالعيناتالتيأجريتعليها -51

طالباتلتها489فنجدأكثرهاعدداًفيدراسةالجاللحيثبلغحجمالعينة

 العوامي 5999دراسة العينة حجم بلغ حيث أساتذة531م مابين

جامعةومعلمينوموجهينتلتهادراسةيوسفالثبيتيحيثبلغحجمالعينة

513 معلم فائزة دراسة تلتها ً العينة4115طالبا حجم بلغ حيث م



34 

511 مشدود وعلي 4118طالبة، العينة حجم بلغ حيث طالب511م
ملكةصابر دراسة تلتها 5996وطالبه العينة حيثبلغحجم طالبة61م

طالبةتلتها11محيثبلغحجمالعينة4111تلتهادراسةدمحمالسيدسعيد

محيثبلغ5991صالحعبدهللاوفتحيحسنملكاويدراسةعبدالرحمن

محيث5999طالبوطالبهتلتهادراستيجمالحسانين31حجمالعينة

 العينة حجم 41بلغ الحميد عبد وأماني حجم5994طالب بلغ حيث م

 .طالبة41العينة
بالنسبةللتصنيفالعاملدراساتوبحوثالمحاورالثالثةفإنمعظمها -55

حيثتميزتبعدماقتصرتعلى وتالوته، وتجويده القرآنالكريم علوم

وجودأيدراساتأجنبيةويرجعذلكإلىارتباطتلكالدراساتوالبحوث

 .بالقرآنالكريم
اتفقتجميعنتائجالدراساتوالبحوثالسابقةعلىأنأحكامالتجويد -54

للتنميةوتطبيقهاومهاراتاألداءفيتالوةالقرآنالكريم،لهاالقابلية

 .والتطوير
االهتمام -53 زيادة بضرورة ً جميعا السابقة والبحوث الدراسات أوصت

وبالذاتفي التجويد وتطبيقأحكام الكريم القرآن وحفظ بتعليم والعناية

فيمناهجمقررات النظر إلىجانبإعادة المتقدمة، الدراسية المراحل

 .كيفاًالقرآنالكريمللمراحلكافة،حفظاًوتالوةوكماًو
 

 :بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة االختالفأو  االتفاقمواطن :ثانياً 

–جهة-تتفقالدراسةالحاليةمعدراساتوبحوثالمحوراألولمن -5

فيتناولمجالمعلمالقرآنالكريموعلومهمنحيثبرامجإعداده،

 .ومايتعلقبهأثناءالخدمة،وتقويمأدائه
4-  حيثتختلف من السابقة والبحوث الدراسات عن الحالية الدراسة

يتصلبموضوعإتقانالطالبالمعلمألحكام المجالالذيتناولهفيما

عددمنتتفقالدراسةالحاليةمعبينما.التجويدمنالناحيةالتطبيقية

 .تناولمجالتقويماألداءالدراساتوالبحوثالسابقةمنحيث
حاليةمعبعضالدراساتوالبحوثالسابقةفيقياستتفقالدراسةال -4

بعضمهاراتتالوةالقرآنالكريم،ورصداألخطاءالمتعلقةبهامن

والبحوثمنالدراساتمعبعضحيثنوعتلكالمهاراتوتختلف

مجاالت(9)حيثعددالمجاالتحيثاعتمدتالدراسةالحاليةقياس

 :تلكالمجاالتفياآلتيمنمجاالتأحكامالتجويدوتمثلت
 أحكامالنونالساكنةوالتنوين -5
 .أحكامالميمالساكنة -4
 .أحكامالقلقلة -4
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 .أحكامالمدود -3
 أحكامالتفخيموالترقيق -1
 أحكامالوقفواالبتداء -6
 أحكامضبطبنيةالكلمة -7
 .أحكامإظهارغنةالنونوالميمالمشددتين -8
 .أحكامالالمات -9

بعضالدراساتوالبحوثالسابقةفياختيارتتفقالدراسةالحاليةمع -3

باعتبارهم ، رابعة سنة على اقتصاره في والمتمثل البحث مجتمع

وتطبيق الكريم القرآن تالوة إلتقان الالزمة التدريبية البرامج أكملوا

أحكامالتجويد،وتختلفهذهالدراسةمعدراساتوبحوثسابقةحيث

 .اعتمدتمجتمعاتبحثمختلفة
فيتختل -1 السابقة والبحوث الدراسات بعض مع الحالية الدراسة ف

بعضالدراساتاختيار للبحثبينما التربيةموطنا الدراسةكلية هذه

 اتخذت السابقة قرآنمدراسوالبحوث تحفيظ ومدارس حكومية،

 .كريم
تختلفالدراسةالحاليةمعمعظمالدراساتوالبحوثالسابقةفيحجم -6

اإلشارةطالبوطالبةمع(11)تفيهذاالبحثبالعينةوالتيتحدد

(11)البحثالحالييتفقفيحجمالعينةمعدراسةدمحمالسيدسعيدأن
بعض تنمية في مقترح برنامج فعالية بعنوان دارسته في طالبة

 .مهاراتالتدريسلمادةالتربيةاإلسالمية
ةفياختيارتتفقالدراسةالحاليةمعبعضالدراساتوالبحوثالسابق -7

حيثاقتصرتالدراسة(ذكور،إناث)عينةالدراسةمنحيثالنوع

 جامعةالحالية التربية كلية رابعة سنة وطالبات طالب من عينة

 .صنعاء
في -8 السابقة والبحوث الدراسات بعض مع الحالية الدراسة تتفق

اقةالمستخدمةللدراسةالحاليةفقداعتمدتالدراسةالحاليةبطاألدوات

المالحظةلرصداألخطاءالجليةوالخفيةفيقراءةالقرآنالكريمإلى

فيها يقع التي األخطاء لمعرفة الصوتية التسجيالت استخدام جانب

 .للقرآنالكريموتالوتهقراءتهمالطلبةفي
تختلفالدراسةالحاليةمعالدراساتوالبحوثالسابقةفياختيارنوع -9

والبحث الدراسة والبحوثموضوعات الدراسات اعتمدت فقد ،

النصوص آثرت الحالية الدراسة بينما ، نثرية موضوعات السابقة

 .ألدائهاالطلبةالقرآنيةومدىإتقان
في -51 السابقة والبحوث الدراسات معظم مع الحالية الدراسة تتفق

 .نتائجهاإلىاعتمادالمنهجالوصفيلدراسةالمشكلةوالتوصل
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اإلطارالنظري

الخلفيةالتاريخيةلتعليمالقرآن/ولالمبحثاأل

.تعلمهوتعليمهفضلوالكريم

أحكامتعليم:المبحثالثاني/الثانيالمبحث

:وتعلمالقرآنالكريموآدابهما

أهميةإتقانتالوةالقرآنوتجويده/المبحثالثالث

والتعليمودورهفيالتربية

أهماالستراتيجياتالالزمة/المبحثالرابع

.لتدريسالقرآنالكريموعلومه

واقعتدريسالقرآنالكريم/المبحثالخامس

وعلومهبكلياتالتربية

التجويدتصورمقترحلتدريس/المبحثالسادس

.المعلم/وتطبيقأحكامهللطالب
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الفصلالثالث

اإلطارالنظري
وذلكالدراسة،بعنوانهذهالمتعلقةلبعضالمباحثيتضمنهذاالفصلعرضا

التربيةبهد في الكريم القرآن تعليم يلعبه الذي الدور أهمية على التعرف ف

التربية،وأهم كليات في تدريسه وواقع وتعليمه، تعلمه وفضل والتعليم،

ادمعلميالقرآنالكريماالستراتيجياتالالزمةلتدريسه،والبرامجالالزمةإلعد

.فيكلياتالتربية



 الخلفية التاريخية لتعليم القرآن الكريم/ األولالمبحث 

 :نزول القرآن الكريم  -1

 هي مراحل ثالث على الكريم القرآن نزول كان اللوح: إلى نزوله

التنزيل،وفيهذالىرسولهللاملسو هيلع هللا ىلصونزولهع,المحفوظ،ونزولهإلىبيتالعزة

يبأنهاالمرحلةاألخيرةالتيشعالنور،يقولعنهالزرقانعلىقلبنبينادمحمملسو هيلع هللا ىلص

أمين بواسطة النزول هذا وكان ، الخلق إلى هللا هداية ووصلت العالم على

1.الوحي،جبريليهبطبهعلىقلبالنبيملسو هيلع هللا ىلص

وُحاألَِميُننََزَلبِهِ:)قالهللاتعالى َعلَىقَْلبَِكِلتَُكوَنِمَناْلُمْنِذِريَن(*)الرُّ

(* ُمبِينٍ( ٍ َعَربِي  )بِِلَساٍن ) الشعراء :594 ،591 ،593 لنزول( كان ولقد

ًحكمةتبينهااآلياتالكريمة فََرْقنَاهُ)القرآنعلىقلبنبينادمحمملسو هيلع هللا ىلصمنجما َوقُْرآَنًا

ُمْكثٍِلتَقْ َعلَى النَّاِس َعلَى )َرأَهُ ) اإلسراء :516 لهصلىهللا( وإعطاءفرصة

القرآن استظهار على حرصه من بلغ وقد بأول أوالً حفظه في ، وسلم عليه

وحفظهأنهكانيحركبهلسانهفياشدحاالتحرجهوشدته،وهويعانيما

فلتمنهحرف،ومازاليعانيمنالوحيوسطوته،مخافةأنتفوتهكلمة،أوي

ملسو هيلع هللا ىلصكذلكحتىطمأنهربهبأنوعدهإنيجمعهلهفيصدره،وأنييسرلهقراءة

:)،فقالهللاتعالىله2لفظه،وفهممعناه ِلَسانََكِلتَْعَجَلبِِه ْكبِِه (*)التَُحر ِ إِنَّ

َعلَْينَابَيَانَهُ(*)هُفَاتَّبِْعقُْرآَنَهُفَإِذَاقََرأْنَا(*)َعلَْينَاَجْمعَهَُوقُْرآَنَهُ إِنَّ القيامة()(*)ثُمَّ

 :56 ،57 ،58 ،59 الكريم( القرآن بتعليم دمحمملسو هيلع هللا ىلص رسولنا اهتمام كان ولقد
                                                           

1
الزرقان- العظيم بيروتدمحمعبد ، الكتبالعلمية دار ، القرآن علوم في العرفان مناهل ، ط–ي ، 4لندن

 .38م،ص5991/هـ5356
2
 .دمحمعبدالعظيمالزرقاني،مناهلالعرفانمرجعسابق-
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واالستزادةمنهوحفظهبالغاً،وقدكانجبريلعليهالسالميدارسهالقرآنفيكل

وذلكفيرمضان مرة مرتين،عام الذيقبضفيه فيالعام ودارسه ، فعن"

أقبلتفاطمةتمشيكأنمشيتهامشيالنبي:عائشةرضيهللاتعالىعنهاقالت

ملسو هيلع هللا ىلصفقالالنبيملسو هيلع هللا ىلصمرحباًبابنتي،ثمأجلسهاعنيمينهأوعنشمالهثمأسرإليها

ث تبكين، لم ًفبكتفقاللها ًفضحكتفقلتحديثا حديثا أسرإليها م رأيت: ما

 قال عما فسألتها حزن أقربمن ً فرحا كاليوم : فقالت سر: كنتألفشي ما

أن أليا أسر فقالت، ، فسألتها حتىقبضالنبيصلىهللاعليه رسولهللاملسو هيلع هللا ىلص،

الأراهجبريلكانيعارضنيالقرآنكلسنةمرةوأنهعارضنيالعاممرتين،و

ًبي،فبكيتفقال أماترضينأن:إالحضرأجلي،وأنكأولأهلبيتيلحاقا

،والمقصود1"تكونيسيدةنساءأهلالجنة،أونساءالمؤمنينفضحكتلذلك

.المدارسةوالمراجعةلكتابهللاسبحانهوتعالىبالمعارضةأي

 :تلقي النبي ملسو هيلع هللا ىلص للقرآن الكريم  -2

علمتالوةالقرآنالكريمعنطريقالتلقي،فقدتلقىالنبيصلىهللاجاء

عليهوسلمالقرآنمشافهةمنجبريلعليهالسالمعنهللاتعالىقالهللاعزوجل

،وكان(6:النمل()َوإِنََّكلَتُلَقَّىاْلقُْرآََنِمْنلَدُْنَحِكيٍمَعِليمٍ:)مخاطباًرسولهملسو هيلع هللا ىلص

فتارةيظهر:جبريلعليهالسالميهبطبالوحيعلىالنبيملسو هيلع هللا ىلصعلىأساليبشتى

يراه إنسان يظهرفيصورة وتارة ، الملكية الحقيقة للرسولملسو هيلع هللا ىلصفيصورته

الحاضرون،ويستمعونإليه،وتارةيهبطعلىالرسولملسو هيلع هللا ىلصخفيةفاليرىولكن

2.يظهراثرالتغيرواالنفعالعلىصاحبالرسالة

تعالى )قال : اْلَهَوى َعِن يَْنِطُق *)َوَما يُوَحى( َوْحٌي إاِلَّ ُهَو (إِْن

4،3:النجم) المؤمنينرضيهللا( أم عائشة عن البخاريفيصحيحه وروى

سألرسولهللاملسو هيلع هللا ىلصفقال أنالحارثبنهشام هللاكيفيأتيكرسوليا"عنها

الوحي؟قال يأتيأحياناًفيمثلصلصلةالجرسفيفصمعنيوقدوعيتما:

3"قالوهوأشدهعليويتمثلليالملكأحيانارجالًفيلكمنيفأعيمايقول

إلى السالم عليه جبريل من القرآن ملسو هيلع هللا ىلص النبي تلقي أمورونخلصمن

:أبرزها

 .هللاتعالىوحدهأنمرجعالتنزيلهو -
 .أنجبريلعليهالسالمأخذالقرآنمنهللاسماعاًبلفظهالمخصوص -

                                                           
1
 .4347الموسوعةالذهبيةللحديثالنبويالشريف،مرجعسابق،حديثرقمصححهالبخاري،-

2
 .55دمحمعبدالعظيمالزرقاني،مرجعسابق،ص-

3
 .طبعةدارالسالم(4)صحيحالبخاري،كتاببدءالوحي،بابكيفكانبدءالوحي-
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 .أننبينادمحمملسو هيلع هللا ىلصأخذالقرآنمنجبريلعليهالسالممشافهةعنطريقالتلقي -
 :اهتمام الصحابة بتعلم القرآن الكريم وتعليمه  -3

سناألداءفيتالوته،حظيالقرآنبأوفىنصيبمنعنايةالصحابةبح

دمحمملسو هيلع هللا ىلصبالصورة القرآنمننبينا تعلموا فقد وكانالمحلاألولمناهتمامهم،

منجبريلعليهالسالم التيتلقاها نفسها ًللوحي. اختارالرسولملسو هيلع هللا ىلصكتابا كما

القرآنأمرهممنخيرةالصحابةرضوانهللاعليهمأجمعين،كلمانزلشيءمن

بكتابته،وهمأبوبكروعمروعثمانومعاوية،وأيانبنسعيدوخالدبنالوليد،

وأبيبنكعب،وزيدبنثابت،وثابتبنقيس،وغيرهم،واختارالنبيصلى

يدل كتاباًللوحي ليكونوا الصحابة خيرة من لعدد وسلم عظمةهللاعليه على

،قلالصحيحوالسليمللقرآنالكريمهتمامهملسو هيلع هللا ىلصبالن،وعلىاالمهمةالتيكلفوابها

عنيالصحابةرضوانهللاعليهمبكتابهللاحتىكانفيالمحلاألولمن"ولقد

 وتسابقوا ، وحفظه استظهاره في فتنافسوا ، مدارستعنايتهم ،هإلى وتفهمه

،وربماكانتقرةعينوكانوايتفاضلونفيمابينهمعلىمقدارمايحفظونهمنه

إياها يعلمها منالقرآنالكريم سورة فيزواجها إنيكونمهرها منهم السيدة

في به القيام للذة إيثاراً ، الوجود وراحة ، النوم لذة يهجرون وكانوا زوجها،

الليل،والتالوةلهفياألسحار،والصالةبهوالناسنيام،حتىلقدكانالذييمر

".فيغسقالدجى،يسمعفيهادوياًكدوىالنحلبالقرآنببيوتالصحابة

وكانرسولهللاملسو هيلع هللا ىلصيذكيفيهمروحهذهالعنايةبالتنزيل،يبلغهمماأنزل

إليهمنربه،ويبعثإلىمنكانبعيدالدارمنهممنيعلمهمويقرئهم،كمابعث

قبلهجرته،يعلمانهماإلسالمأهلالمدينةمصعببنعمير،وابنآمكلثومإلى

للتحفيظ هجرته بعد مكة إلى جبل بن معاذ أرسل وكما ، القرآن ويقرئانهم

وفهما1ًواإلقراء حفظاً، القرآن من يعيشون عليهم هللا رضوان كانوا ولقد ،

وتطبيقاً،فكاناليتجاوزالواحدمنهمالعشراآلياتحتىيعيهاويعملبمافيها

:عشراًأخرىليحفظهاويتدبرهاثميعملبها،حتىقالقائلهمثميرجعفيأخذ

كنافيعهدرسولهللاملسو هيلع هللا ىلصالنجاوزالسورةمنالقرآنحتىنحفظهاونعملبها"

منالصحابة،وهكذاكانواحتىحفظعددكبير"،فتعلمناالعلموالعملجميعاً

إن من الرغم على الكريم الكتابأعمارالقرآن لهذا حبهم لكن ، كبيرة هم

ولبالغتهوإعجازه،جعلهميعيشونهليلهمبالقيامبهونهارهمبحفظهوالعملبما

.فيه

وقدحفظالقرآنالكريممنالصحابةأعدادكثيرة،حتىكانعددالقتلى

ًلكتابهللاتعالى،ولعلهناك ًحافظا منهمببئرمعونةأكثرمنسبعينصحابيا

                                                           
1
 .533جعسابق،صعبدالقادرعبدربهبدويشاهين،تقويممقررالقرآنالكريم،مر-
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 تلكعوامل ومن كتابهللاتعالى، لحفظ رضوانهللاعليهم شجعتالصحابة

:العواملالتيساعدتهمعلىحفظالقرآنالكريم

 .الذاكرةالقويةالتياختصهمهللابها -
والحفظ - للفهم فتفرغوا ، يلهيهم أو يشغلهم ما وجود وعدم حياتهم بساطة

 .والتالوة
-  حتىصارمحبوبهمحيثأغراهمالقرآنأعجزالجميعبفصاحتهوبالغته،

بأسلوبه،وأثرفيهمببالغته،ونتجعنذلككلهحبهملهوفهمهملهوحفظهم

 .إياه،ودعوةبعضهمالبعضاآلخرمنهمإليه
عملياً - ويطبقه به، يحدثهم الصحابة بين بوجوده الرسولملسو هيلع هللا ىلصعنربه تلقى

المقصودمنه،ثميغريهمبثوابحفظهبينهمبعدحفظهله،ثميوضحلهم

 .ونشره
والطالق، - العمليةكالظهار، معالجةالقرآنلألحداثالواقعةلهمفيحياتهم

والعدة،والميراثوالحربوالسلموغيرذلكمنالقضايامماجعلتعلمهمله

له وحفظهم ، ميسوراً ً واقعا المشكالتامرأ عنطريقحل إياه وتعليمهم

وم،وحديثهمعنهوبهالينقطع،كلهذاجعلللقرآنالكريممكانةأبقىوأد

حفظاًوفهماً:عظيمةفينفوسالصحابة،وفيحياتهم،فعوفواواجبهمنحوه

 .وتالوةوكتابةوترتيالً،كماأمرهمالرسولملسو هيلع هللا ىلص
يفني - والثوابلمن األجر بعظيم النبيملسو هيلع هللا ىلصلهم القرآنتشجيع تعلم في وقته

ويمكنأننخلصإلىأناهتمامالصحابةبتعلمالقرآنالكريم,الكريموتعليمه

:وحسناألداءفيتالوتهتجلىفيالتالي

 .التسابقفيحفظه،ومدارستهوتفهمه -5
حرصالنبيملسو هيلع هللا ىلص،علىتعليمالقرآنلكلمنكانبعيداًفكانيرسلإليهممن -4

 .يعلمهماإلسالمويقرئهمالقرآن
اختارملسو هيلع هللا ىلصخيرةالصحابةليكونواكتاباًللوحي،لمكانةالقرآنالكريم،وزيادة -4

 .فيالتوثقوالضبط

ولميقتصراهتمامالصحابةرضوانهللاعليهمبالقرآنالكريمعلىحفظه

ب أيضا اهتمامهم كان بل فقط، الصدور ونقشهفي فيمصحفكتابته وجمعه

.واحد





 :اهتمام الصحابة بجمع القرآن الكريم -4
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به والعمل حفظه عند الكريم بالقرآن الكرام الصحابة اهتمام يقف لم

وتعليمهفقط،بلتعدىاهتمامهممنجمعهفيالصدورإلىجمعهفيالسطور

جوانب كل في للمسلمين األولى المرجعية ألنه ، عليه بغرضالمحافظة ،

حياتهم،ولذافطنالصحابةرضوانهللاعليهمإلىضرورةهذاالعمل،وكان

علىرأسالمهتمينبذلكأبوبكرالصديقوعمربنالخطابوعثمانبنعفاف

كثيرمنالقراء رضيهللاعنهمأجمعين،فبعدواقعةاليمامةالتياستشهدفيها

علىأبيبكربجمعالقرآنوالحفاظلكتابهللاتعالى،أشارعمربنالخطاب

خوفاًمنأنيذهبالقرآنبموتحافظيه،فماكانمنأبيبكرإالأنأمرزيد

إنكرجلشابعاقلال:"قالأبوبكر:بنثابتبمهمةجمعالقرآن،قالزيد

لونتهمك،وقدكنتتكتبالوحيلرسولهللاملسو هيلع هللا ىلصفتتبعالقرآنفاجمعه،فوهللا

أمرنيبهمنجمعالقرآن !كلفونيبنقلجبلمنالجبالماكانعليأثقلمما

هذاوهللاخيرفلميزلأبو:قلتكيفتفعلونشيئاًلميفعلهرسولهللاملسو هيلع هللا ىلص؟قال

وعمر بكر أبي صدر له للذيشرح يراجعنيحتىشرحهللاصدري ،بكر

،فكانتالصحف1واللخافوصدورالرجال،فتتبعتالقرآنأجمعهمنالعسب

–عندأبيبكرحتىتوفاههللا،ثمعندعمرحياته،ثمعندحفصةبنتعمر

رضيهللاعنهمأجمعين،وهذهالعنايةمنالصحابةبصفةعامةبالقرآنالكريم،

وبصفةخاصةمنأبيبكروعمر،وزيدبنثابتيدلعلىاهتمامهموعنايتهم

حيثحفظوه،وعملواعلىتدوينهبصورة–القرآن–بمصدرالشريعةاألول

ًجامعة،حتىاليخشىعليهبموتحافظيهوأقنعبعضهم حتىاستجيببعضا

ً ".،فرضوانهللاعليهمأجمعينلفكرةجمعهمكتوبا

وفيعهدعثمانرضيهللاعنهتمجمعالقرآنفيمصحفواحدسمي

ونبذ ، واحدة قراءة على المسلمين جمع بهدف وذلك العثماني، بالمصحف

ف ، لهم المروية القراءات في والتنازع االخالف أن الفتوحاتتسعتبعد

الميةاإلس في المسلمون وانتشر واألقطا، فيراألمصار الناس اختلف ،

وعظم ذلك في األمر واشتد ، البلدان في الصحابة تفرق بسبب القراءات

.عراقماذكرهحذيفةرضيهللاعنهاختالفهموتشبثهم،ووقعبينأهلالشاموال

رويله بما فقرأتكلطائفة أرمينية فيغزوة اجتمعا اختلفواوذلكأنهم ، ا

وتناعوا،واظهربعضهمأكفاربعضوالبراءةمنهوتالعنوا،فأشفقحذيفةمما

دخلإلى–فيماذكرالبخاريوالترمذي–رأيمنهم،فلماقدمحذيفةالمدينة

في:قال!عثمانقبلأنيدخلإلىبيته،فقالأدركهذهاآلمةقبلأنتهلك

إنيحضرتهذهالغزوة،وجمعتناساًمنالعراقفيكتابهللا،:ماذا؟قال

تقدموقال والشاموالحجاز،فوصفلهما في: إنيأخشىعليهمأنيختلفوا

                                                           
1
 .415الزرقاني،مناهلالعرفانفيعلومالقرآن،مرجعسابق،ص-
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اختلفاليهودوالنصارى ،فماكانمنعثمانرضيهللاعنهإال1"كتابهمكما

يردهاأرسلأن بالصحفلتنسخفيالمصاحفثم إليه ترسل أن إلىحفصة

فأ ، بنعليها وسعيد الزبير بن هللا وعبد ثابت بن زيد فأمر إليه بها رسلت

العاصوعبدالرحمنبنالحارثبنهشامفنسخوهافيالمصاحف،قالعثمان

للرهطالقرشيين منالقرآنفاكتبوه: بنثابتفيشيء وزيد انتم اختلفتم إذا

ال نسخوا إذا حتى ، ففعلوا ، بلسانهم نزل فإنما ، قريش فيبلسان صحف

إلىكلأفقبمصحفممارسلاحفردعثمانالصحفإلىحفصة،وأالمص

.نسخوا،وأمربماسوىذلكمنالقرآنفيكلصحفيةأومصحفأنيحرق

:ومماتقدمنستخلصمناهتمامالصحابةبجمعالقرآنمايلي

 .فيالسطوربالكتابةفيمصحفواحدالقرآنحفظفيالصدور،ثمحفظ -
 .القرآنالكريمإليناقطعيالثبوتبالتواتروصول -
من - خاصية المتكاملة بهيئته كله القرآن في ملسو هيلع هللا ىلص هللا برسول السند اتصال

.خواصهذاالكتابالذيتميزعنسائرالكتب

إنجميع:وعالقتها التاريخية بالقرآن الكريم  اإلسالمية والكونيةالعلوم -5

فلوال ، منه ونابعة الكريم القرآن من متفرعة والعربية اإلسالمية العلوم

آالف تظم التي ، الرحبة العربية المكتبة تلك وجدت لما الكريم القرآن

بالقرآن التيتتصلكلها بمختلفاالختصاصاتالعلمية المجلداتالمختلفة

ربيةفالمجالللترددفيأنهاالكريمبوجهأوبآخر،أماالعلوماإلسالميةوالع

على األخرى الكونية العلوم وأما منه، ونابعة الكريم القرآن عن متفرعة

األرض وعلوم والرياضيات والفلك والهندسة الطب من أنواعها اختالف

فيحثالمسلمين كبير دور الكريم للقرآن كان ذلكفقد وغير واالجتماع

والتنق األرض في السير على الكونية،األوائل والسنن القوانين عن يب

وإمعانالنظرفيخلقهللا،وإطالقالعقلفياالبتكارواالختراع،ولوالذلك

وكانوا غيرهم سبقوا الذين المسلمين العلماء من العمالقة أولئك ظهر لما

الدني علىاأساتذة ومنهم والغرب، الشرق على والمعرفة العلم ووزعوا ،

 .سبيلالمثال

 الذيكانطبيبالمسلمينبغيرمنازع،(441-431)رالرازيأبوبك   هـ

 .وهوحجةالطبفيأوروباحتىالقرنالسابععشرللميالد
  أبو سيناء ابن الرئيس الحسين بن أ(348-475)علي الذي الكتبهـ لف

 الطبوأشهرها في "المتعددة القانون " سارطون عنه قال وقد من: انه

                                                           
1
،لقرآن،دارإحياءالتراثالعربيالقرطبيأبوعبدهللابناحمداألنصاريالقرطبي،تفسيرالجامعألحكاما-

 .15-39م،ص5991هـ5،5356بيروت،لبنان،ط
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العلما أشهرمشاهير النبالء ء . قوله ابنسيناء عن في: أتحير كنتكلما

فصليت الجامع إلى ترددت قياس في األوسط بالحد أظفر لم أو مسألة

،وقالعنهابنخلكان1وابتهلتإلىمبدعالكونحتىفتحليالمنغلقمنه

 في األعيان" وفيات ورد" اغتسل ثم الوفاة حضرته عندما حاله يصف

مم واعتق يومالمظالم مات ثم ، ثالث كل في القرآن يختم وجعل اليكه

 .هـ348الجمعةفيرمضانسنة
  الريحانالبيرونيالذيكانأولمنقدرالثقلالنوعيللمعادنأبيومنهم

أكبر أنه المستشرق عنه قيل حتى العلوم مختلف في وبرع دقيقاً، تقديراً

 .عقليةعرفهاالتاريخ
 أدخلالمنهجالتجريبيفيالعلومكانأولمنومنهمجابربنحيانالذي،

 .وهذاالمنهجهوالذيقامتعليهالحضارةالحديثةاليوم
 ومنهمابنالنفيسالطبيبالمصريالذياكتشفالدورةالدموية،والذيكان

من كثير وغيرهم وغيرهم الطب، عالم في الجثث بتشريح قام من أول

إلىهللاثمإليهمفيتقدمالحضارةالعلميةعلماءالمسلمينالذييرجعالفضل

 .اليومالتيشملتجميعجوانبالحياة
تعلموه علم أول أن يجد العلماء، من األعالم هؤالء سير في المتأمل إن

ال منهم فكانالواحد القرآنالكريم تعلم هو أويبلغوأتقنوه العاشرة عمره

القر حفظ وأتقن أكمل وقد إال عشرة أنالخامسة ذلك ويرجع ، الكريم آن

التي العقلية القدرات من كثير وأكسبهم مواهبهم صقل قد الكريم القرآن

األمة على تدر الزالت التي هذه بعلومهم البشرية يخدموا أن إلى أهلتهم

الكثير تهذيب.بالخير في دور الكريم للقرآن الناشئة تعليم في النفوسإن

.يههاالتوجيهاألمثللخدمةدينهاووطنهاوتزكيتها،وتنميةمواهبهاوتوج

التربية علوم دقائق من بكثير  زاخرة النبوية والسنة الكريم القرآن إن

وفروعاً، أصوالً اعتنىوالتعليم الكلياتوقد في والتعليم التربية علماء

والمعاهدومدارستكوينالمعلمينبقواعدالتربيةوعلمالنفساعتناءكبيرا،

 في فكتبوا كثيرة كتبا جمةذلك القرآنوأبحاثا هو األساسي ومصدرهم ،

 النبوية، والسنة ويدركالكريم ضالته المصدريجد إلىهذا اتجه وكلمن

 .بغيته
منالعلماءلجأإلىالقرآنفيمسألةإالحدالأ»:امالشاطبيقولاإلمولذلكي

كلىكتابهللاعلقداشتمل:الشنقيطيالشيخكماقالو«جدلهافيهأصالو

القرآنماشيءأماأنواعالعلومفليسمنهابابوالمسألةهيأصلإالوفي

منهجالنبي.يدلعليها  إنصفة وسل قدصلىهللاعليه والتعليم فيالتربية

قال.النبويةنةكبرىواستقلببيانهاوفصلتهاالسرسمالقرآنالكريممعالمهاال

                                                           
1
 .145،ص57ج،مؤسسةالرسالة،عالمالنبالءدمحمبنأحمدبنعثمانالذهبي،سيرأ-
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رسوال)تعالى فيكم أرسلنا ويعلمكمكما ويزكيكم آياتنا عليكم يتلوا منكم

تعلمون تكونوا لم ما ويعلمكم والحكمة  (515:البقرة)(الكتاب
في يتلوا)وقال أنفسهم من رسوال بعثفيهم إذا المؤمنين منهللاعلى لقد

عليهمآياتهويزكيهمويعلمهمالكتابوالحكمةوإنكانوامنقبللفيضالل

(آلعمران)(مبين التربيةفقد ألصول العام اآلياتبالمنهج صرحتهذه

والتعليمالذيالمنهجسواه،والذيالينبغيأنيتغيرأويتبدل،وهومنهج

اإلنسان الخالقلهذا هو ألنمنزله وأخراه، اإلنسانفيدنياه يسعد أصيل

ومنحنياتها نفسه بدروب الخبير تكوينه بطبيعة الطريقة،العليم وبهذه

لتربويةأنقذهللاهذهاألمةمنالضاللالمبين،والينقذهامماهيواألصولا

شأنها يرفع الذي ذكرها إلى برجوعها إال الهوان من  .فيه
:نذكرمنهاأصوالتربويةفيهذهاآلياتوقدذكرهللا

وجوبالحمدهللوالشكرلهسبحانهعلىنعمهومنأعظمالنعممبعث -5

الذيوحدهللابهاألمةعلىكلمةسواء،ونعمةإنزالنبيالرحمةدمحمملسو هيلع هللا ىلص

، والمنخلفه بينيديه الباطلمن يأتيه الذيال وهو القرآنوحفظه

 إلى فمصيرهم درجته، المسلمين بين الخالف بلغ اإلتالفومهما

والوحدةلئنبينأيديهممتىماتمسكوابهورجعواإليه،لنيضلواأبدا

 .هللاوسنةرسولهملسو هيلع هللا ىلصوهوكتاب
 .أهميةالعلموالتعلموفيجميعالمجاالتالمختلفة -4
قدأفلح)أهميةالتزكيةالتيهيثمرةمنثمارالعلمالنافعلقولهتعالى -4

إنمايخشىهللامنعبادهالعلماء)وقولهتعالى(8:الشمس()منزكاها

 (48:فاطر)(إنهللاعزيزغفور
كماتبيناآلياتأنالضاللكلالضاللهوناتجعنالجهلوالتعصب -3

.بمافيالكتابوالسنةمنهدايةورحمةااللتزامبأنواعهوعدم

 :فضل القرآن الكريم -2

إنفضلهللاعلىأمةاإلسالمكبير،حينأرسلإليهاخيررسول،وأنزل

اَليَأْتِيِهاْلبَاِطُلِمْن:)هللاعنهعليهاأفضلكتاب،وهوالقرآنالكريم،الذيقال

َحِميدٍ َحِكيٍم ِمْن تَْنِزيٌل َخْلِفِه ِمْن َواَل يَدَْيِه فصلت()بَْيِن :3 هللا( ومنرحمة ،

 بهذه أتعالى منهناألمة لها وتهتديبهداهحفظ عليه تسير الذي وتنهججها ،

وشاءهللا(9:الحجر()فظونإنانحننزلناالذكروإنالهلحا:)نهجه،قالتعالى

أنيرثهللااألرضومنأنيكونهذاالقرآنهوالمعجزةالخالدةوالباقيةإلى

فهومنهجلجميعمجاال والتربويةعليها، السياسية، ، ،تالحياة واالقتصادية ،

كبيراً كانأثره واالجتماعيةوالقرآنالكريميتميزبأسلوبتربويرائع،ولذا

رضيهللاعنها–رسولملسو هيلع هللا ىلصوالصاحبة،وقدشهدتبذلكالسيدةعائشةفينفسال
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كانخلقرسولهللاملسو هيلع هللا ىلصالقرآنثمقرأتبداية:عندماسئلتعنخلقهفقالت–

حتىبلغالعشراآلياتفقالتهكذا....(قدأفلحالمؤمنون)سورةالمؤمنينأقرأ

 هللا رسول خلق حله1ملسو هيلع هللا ىلصكان وفي ، وحربه سلمه في ملسو هيلع هللا ىلص الرسول وحياة ،

وترحاله،فيدارهوبينرجاله،كلهاتشهدبماشهدتبهالسيدةعائشةرضي

 كان أنه يشهدون ً جميعا والمسلمون عنها، "هللا القرآن أصحابه"خلقه أما

فعنأبيعبدرضوانهللاعليهم،فقدأخذواأنفسهمبتطبيقالقرآنمعتعلمه،

الرحمنالسلميحدثنيالذيكانوايقرئونناالقرآن،عثمانبنعفان،وعبدهللا

يقرؤهمعشر،أنرسولهللاملسو هيلع هللا ىلصكانبنكعبرضيهللاعنهموأبيبنمسعود،

قالوا منالعمل، فيها ما إلىعشرأخرىحتىيتعلموا فاليجاوزونها :آيات،

.2العلموالعملمعاً:،وفيرواية(والعملمعاًفتعلمناالقرآن

اخذ سبكه، وحسن عباراته، وروعة ، الفذ بأسلوبه الكريم القرآن إن

بهم وأقام حياتهم، فتغيرت وطبائعهم نفوسهم فغير الصحابة، عقول بألباب

كان"مجتمعاًحضارياًراقياًجمعكلأساليبالحضارةالراقية،ووسائلهاحيث

نوقععظيموأثرتربويبالغفينفوسالمسلمينحتىشغلهمعنالشعر،للقرآ

،وأخبارةوأخبارالفروسيوكانوامناشدالناستعلقاًبه،وعنالحكموالكهانة،

3"العربفيجاهليتهم

ف بالغة، وأهميته وكنزثمينبينهإنفضلالقرآنعلىالمسلمينعظيم

ولقدوردتأحاديثتبينفضلالقرآنالكريمأيدينافيهعالجلجميعمشكالتنا،

قالرسولهللاصلىهللاعليه:سعيدقالأبيومنذلكماخرجهالترمذيعن

 وسلم الربعز:" أعطيتهيقول مسألتي وذكريعن القرآن شغله من وجل

ما كفضلهللاعلىأفضل الكالم هللاعلىسائر كالم وفضل السائلين، أعطي

"خلقه

أعطيتالسبعالطولمكان:قالرسولهللاملسو هيلع هللا ىلص:بناألسقعقالوعنوائلة

التو مكان المثاني وأعطيت الزبور،اإلنجيلراة، مكان المئين وأعطيت ،

"وفضلتبالمفصل

                                                           
1
قالالحاكم- حديثصحيحاإلسناد،وقالالذهبي: هذا  الموسوعةالذهبيةللحديث: فيالتلخيصصحيح،

التراثألبحاثم،مركز5997هـالموافق5358النبويالشريفوعلومه،اإلصداراألول،المرحلةاألولى

(.85573)الحاسباآللي،حديثرقم
1
الحاكمدمحمبنعبدهللابندمحمبنحمدويه،المستدركعلىالصحيحين،تحقيقمصطفىعبدالقادرعطا،دار-

.م5،5991الكتبالعلمية،بيروت،ط
3
والمدرسة،- ، البيت في وأساليبها، اإلسالمية التربية أصول النحالوي، الرحمن دارعبد والمجتمع،

 .44مص4،5996الفكر،دمشق،ط
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وقدوردبيانفضلالقرآنفيالقرآن،وفيالسنةالنبويةمايحثالقارئ

.والتدبرفيهذاالقرآنالعظيمعلىاالستزادةمنالقراءةوالحفظ

 :فضل القرآن في القرآن  -7

وردوصفالقرآنالكريموبيانفضلهفيأولجملةبعدالفاتحةحيثقال

،والمتأملفي(4-5:بقرةال()ذَِلَكاْلِكتَاُباَلَرْيَبفِيِههُدًىِلْلُمتَِّقينَ.الم:)تعالى

لبقرة،بعدالثناءعلىهللاسبحانهوتعالىمعنىاالستفتاحبالثناءعلىالقرآنفيا

من للقرآن ما يوقن للمتقين هدى بأنه ووصفه الريبعنه نفي ثم الفاتحة في

أنعد وبلغمنفضله وتعالى، وفضلعندهللاسبحانه فيشهرمكانة إنزاله

الشهر لهذا اْلقُْرآَنُ)رمضانمزية فِيِه الَِّذيأُْنِزَل َرَمَضاَن قرةالب()َشْهُر :581)
()إِنَّاأَْنَزْلنَاهُفِيلَْيلٍَةُمبَاَرَكٍةإِنَّاُكنَّاُمْنِذِرينَ:)وباركهللافيالليلةالتيأنزلفيها

َوَماأَْدَراَك.أَْنَزْلنَاهُفِيلَْيلَِةاْلقَْدِرإنا)،وجعلهاخيراًمنالفشهر(4:الدخان

اْلقَْدرَِما الْ.لَْيلَةُ َشْهرٍلَْيلَةُ أَْلِف ِمْن َخْيٌر 5:القدر)(قَْدِر ،4 ،4 ومنفضل( ،

َوإِذَاقُِرَئاْلقُْرآَُنفَاْستَِمعُوالَهُ)القرآنفيالقرآننزولالرحمةعندسماعتالوته

تُْرَحُمونَ لَعَلَُّكْم آَتَْينَاَك)،ووصفههللابالعظمة(413:األعراف()َوأَْنِصتُوا َولَقَْد

اْلعَِظيمََسْبعًا َواْلقُْرآََن اْلَمثَانِي الحجر()ِمَن :87) هللابالهداية ووصفه إنهذا)،

أَْقَومُ ِهَي يَْهِديِللَّتِي )اْلقُْرآََن اإلسراء( :9 وتعالىبالقرآن( واقسمهللاسبحانه

يس) آَواْلقُر. اْلَحِكيِم 4)ِن اْلُمْرَسِلينَ( لَِمَن يس()إِنََّك :4 ،4) وأمر بتالوته،

أَفاَليَتَدَبَُّروَن)بتدبرهوأمر(.95،94:النمل()َوأُِمْرُتأَْنأَُكوَنِمَناْلُمْسِلِمينَ)

أَْقفَالَُها قُلُوٍب َعلَى أَْم دمحم)(اْلقُْرآََن :43) العوج من بالسالمة له وشهد قُْرآنًا)،

(.48:الزمر()َعَربِيًّاَغْيَرِذيِعَوجٍ

وردتفي فيبيانفضلالقرآنومكانتهوقد آياتكثيرة القرآنالكريم

.حاديثعدةفيفضلالقرآنوتالوتهالساميةومنزلتهالعالية،وكذلكوردتأ

 :فضل القرآن الكريم في السنة النبوية  -8

في أحاديثكثيرة فيالسنة ورد فضلالقرآنفيالقرآنفقد ورد وكما

:ليبنأبيطالبرضيهللاعنهقالعبيانفضلهومكانتهمنأجمعهاحديث

 يقول هللاملسو هيلع هللا ىلص سمعترسول قد إني "أما : فتنة ستكون أنها أال " فقلت ما:

،وخبرما،فيهنبأماكانقبلكمكتابهللا:"المخرجمنهايارسولهللا؟قال

قصمههللابعدكم،وحكممابينكم،وهوالفصلليسبالهزلمنتركهمنجبار

الذكر وهو ، حبلهللاالمتين وهو هللا، أضله الهدىفيغيره ابتغى ومن ،

تلتبسبه وال األهواء به تزيغ الذيال هو المستقيم، الصراط وهو ، الحكيم

عاأللسنة يخلق وال ، العلماء منه يشبع وال تنقضي، وال ، الرد كثرة لى
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عجائبه سمعته إذ الجن تنته لم الذي هو ، قالوا )حتى عجباً: قرآنا سمعنا إنا

منقالبهصدقومنعملبهأجرومن(4:سورةالجن()يهديإلىالرشد

"1حكمبهعدلومندعاإليههديالىصراطمستقيم

ووردوصفبليغآخرللقرآنالكريمفيحديثالرسولملسو هيلع هللا ىلصالذيرواهابن

إنهذاالقرآنمأدبةهللا،فتعلموامنمأدبتهما:"مسعودرضيهللاعنهأنهقال

به تمسك لمن عصمة النافع والشفاء هللاوالنور حبل القرآن هذا إن استطعتم

عتبواليعوجفيقوموالتنقضيعجائبهواليخلقونجاةلمناتبعهاليزيغفيست

عنكثرةالردفاتلوهفانهللايأجركمعلىتالوتهبكلحرفعشرحسناتأما

إني "2)الأقولالمولكنبألفوالموميم إلىمكانة( األحاديثإشارة وهذه

تأملالقرآنالعظيمةواألحاديثفيهذاالبيانكثيرةويمكنناأننكتفيبهافلوا

المتأملفيمايحويهاذينالحديثينمنفضائلومنافعوأجورلماشبعمنتالوة

.آياتهوحروفه

 :فضل تعلم القران الكريم وتعليمه  -9

لمدارسته واالجتماع وتعليمه الكريم القران تعلم فضل بيان في ورد

يومااجتمعقومف"كثيرةمنهاحديثابيهريرةرضيهللاعنهوفيهأحاديث

السكينة نزلتعليهم إال بينهم كتابهللاويتدارسونه بيوتهللايتلون بيتمن

عنده فيمن هللا وذكرهم المالئكة وحفتهم الرحمة 3)وغشيتهم " هذه( فجمع

:منالثوابأنواعأربعةاألحاديث

 .تنزلعليهمالسكينة

 .تغشاهمالرحمة

 .تحفهمالمالئكة

 .يذكرهمهللافيمنعنده

ومحفةوالمتأ الرحمة، وغشيان السكينة، تنزل األنواع هذه في مل

اذا ،ويحققها المسلم يصلإليها منازلعالية أنها المالئكة،والذكرعندهللايجد

عملعمالواحداهومننظرهيسيرلكنهعندهللاعظيمولذلكأكرمهللامنقام

.ةالجوائزالرفيعبهذاالعملبهذه
                                                           

1
.574،ص1ج:رواهالترمذي-

2
وخالفهالذهبي.وقالصحيحاإلسناد111ص5والحاكمفيمستدركهجـ143–144ص4رواهالدارميجـ-

. 
 .4173-3جـهـ5441تركيا،’مسلمبنالحجاج،صحيحمسلم،المطبعةالعامر3  -
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ندبالرسولملسو هيلع هللا ىلص وحثعلىذلكفيحديثإلىوقد القرآنالكريم تعلم

:خرجرسولهللاملسو هيلع هللا ىلصونحنفيالصفةفقال:عقبةبنعامررضيهللاعنهقال

كومايغدوكليومإلىبطحانأوإلىالعقيق،فيأتيمنهبناقتينإنأيكميحب

أفال:"رسولهللانحبذلك؟قاليا:،فيغيرإثموالقطيعةرحم،فقلنانوي

المسجدفيعلمأويقرأآيتينمنكتابهللاعزوجلخيرلهمنإلىأحدكميغدو

ناقتين،وثالثخيرلهمنثالث،وأربعخيرلهمنأربعومنأعدادهنمن

1"اإلبل

منتعلمخيركم:"وعنعثمانبنعفانرضيهللاعنهعنالنبيملسو هيلع هللا ىلصقال

3"منتعلمالقرآنوعلمهأفضلكمإن:"،وفيروايةأخرى2"القرآنوعلمه

ليستمقتصرةعلىتعلملفظهدونمعناهأوحروفهدوناألفضليةوهذه

وإعرابه وتجويده وحفظه لفظه تعلم على يشتمل عام القرآن تعلم بل حدوده

جاءفيحديثأبيعبدومعرفةأحكامهوحكمهوحاللهكماهوتفسيرهومدارست

قال الرحمنالسلميأنه النبي: يستقرؤنمن كانوا أنهم الذينيقرؤوننا حدثنا

 العمل من فيها بما حتىيعملوا يخلفوها آياتلم عشر تعلموا إذا :ملسو هيلع هللا ىلصفكانوا

جميعاً والعمل القرآن وقد4فتعلمنا السليم والطريق الصحيح المنهج هو وهذا

فقالابنحجراأللفاظمعتعلمهحمهمهللاتعالىعلىاشتراطالفقالعلماءرنص

أنيكونالمقرئأفضلمنالفقيه:فإنقيل:"رحمههللاتعالى .فيلزمعلىهذا

ال،ألنالمخاطبينبذلككانوافقهاءألنهمكانواأهلاللسانفكانوايدرون:قلنا

ايدريهامنبعدهمباالكتساب،فكانالفقهمعانيالقرآنالكريمبالسليقةأكثرمم

ًأومقرئاً لهمسجية،فمنكانفيمثلشأنهمشاركهمفيذلكالمنكانقارئا

(.5")محضاًاليفهمشيئاًمنمعانيمايقرأهأويقرؤوه

سفيان سئل وقد والقربات األعمال أفضل من أنه شك فال تعليمه أما

هادوإقراءالقرآنفرجحالثانيواحتجبحديثالثوريرحمههللاتعالىعنالج

(.6)عثمانرضيهللاعنه

كماينبغيأننعلمأناألفضليةلمنتعلمالقرآنوعلمهمعاًولهذاقالابن

(.1)حجرلنفسهولغيرهجامعبينالنفعوالقاصرالمعتديولهذاكانأفضل

                                                           
1
 .114،ص5جمرجعسابق:صحيحمسلم-

2
 .518،ص6جعبدهللابندمحمإسماعيلالبخاري،صحيحالبخاري،الطبعةالسلطانية-

3
 .518،ص6جمرجعسابق:صحيحالبخاري-

4
.693،ص8ج:ابنحجرمرجعسابق:يرفتحالباريشرحصحيحالبخا-

5
 .691ص8سابقجـمرجع:العسقالنيابنحجر:فتحالباري-
6
- الكتبالعلميةجـ دار ، الفهارسالعامة البخاري، الباريشرحصحيح فتح العسقالني، بنعليبنحجر 8أحمد
 ..691ص
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:ةوالسالمقالوالغرضأنهعليهالصال:"وقالبنكثيررحمههللاتعالى

وعلمه" القرآن تعلم من خيركم وهم" للرسل المتبعين صفاتالمؤمنين وهذه

والمعتدي، القاصر النفع بين جمع وذلك لغيرهم، المكملين أنفسهم في الكمل

ممن أحدًا يتركون وال ينفعون ال الذين الجبارين الكفار صفة بخالف وهذا

ِِزْدنَاُهْمَعذَاباً):أمكنهمأنينتفعكماقالتعالى الَِّذيَنَكفَُرواَْوَصدُّواَْعنَسبِيِلّللا 

اْلعَذَابِ فَْوَق النحل)( قالتعالى(88:سورة َعْنهُ:)وكما َويَْنأَْوَن َعْنهُ يَْنَهْوَن (َوُهْم

األنعام) 46:سورة الناسعن( ينهون أنهم هو فيهذا المفسرين قولي فيأصح

القرآنمننإتباع لتكذيأيهموبعدهمعنهأيًضافجمعوا والصد،كماقالببينا

َوَصدََفَعْنَها:)تعالى ِ ْنَكذََّببِآَيَاِتّللاَّ ِممَّ أَْظلَُم (517:األنعامسورة()فََمْن
أن. األبرار أنشأناألخيار كما الكفار شأنشرار وأنيكتملفهذا فينفسه

خيركممنتعلمالقرآن:"الصالةوالسالميسعىفيتكميلغيرهكماقالعليه

وعلمه تعالى" قال )وكما َصاِلًحا: َوَعِمَل ِ ّللاَّ إِلَى دََعا ْن ِممَّ قَْواًل أَْحَسُن َوَمْن

هللاسواءإلى،فجمعبينالدعوة(44:سورةفصلت()َوقَاَلإِنَّنِيِمَناْلُمْسِلِمينَ

عوةإلىهللاتعالىمنتعليمالقرآن،والحديث،أوبغيرهمنأنواعالدباألذانكان

هللا،والفقه وجه به يبتغي مما ذلك وقالوغير ً صالحا نفسه في هو وعمل ،

2.قوالًصالحاًأيضاًفالأحدأحسنحاالًمنهذا

ومنالمعلومأنأفضلمراحلالتعليمهيمرحلةالطفولةحيثينشأعلى

قالالسيوطيرحمههللاتعالى تعلمهكما ما الصبيانالقرآنأصلمن: تعليم

علىالفطرةويسبقإلىقلوبهمأنوارالحكمةقبلتمكنفينشئوناإلسالمأصول

.األهواءمنهاوسوادهابأكدارالمعصيةوالضالل

يبدأبتعليمهماالقرآنمنذالصغروذلكنأبغيلوليالصغيروالصغيرةفين

تعالى، كالمه وأنهذا ، ربهم أنهللاتعالىهو إلىاعتقاد ألجلأنيتوجها

،عقولهم،وأفكارهموألجلأنيسريحبالقرآنفيقلوبهم،ويشرقنورهفي

أ وألجل ، وحواسهم ، القرآنمومداركهم عقائد الصغرنيتلقنا ينشأنذ وأن ،

،واجتنابنواهيه،ألنالتعلملقبخلقالقرآن،واالئتماربأمرهويشباعلىالتخ

وأشد وأوقعفيالقلب، ، وأبقىفيالذاكرة ، فيالصغرأرسخفيالحافظة

3.انطباعاًفيالنفس

 :فضل تالوة القرآن الكريم  -11

                                                                                                                                                                      
1
 .693ص8مرجعسابقجـ:ابنحجرالعسقالني:فتحالباري-
2
،73ص:الدمشقيفضائلالقرآن،تحقيقالشيخأبوإسحقالحويني،دارابنتيميةالقاهرةابنكثيرالحافظ:-
71. 

3
 .،بتصرف514-511ص:عبدهللاسراجالدين،تالوةالقرآنالمجيد،دارالفالح،حلب-



50 

 يرتقيدرجاتعالية للقرآنالكريم، عندهللاتعالىولذلكالتاليالمجيد

اقرأوارتقيورتلكماكنتترتلفي"فيالحديثيقاللقارئالقرآنيومالقيامة

 1"الدنيافإنمنزلتكعندآخرآيةكنتتقرأها

التصحصالةإالبتالوةالفاتحةالتيهيإذوفضلالتالوةفضلعظيم،

إنالذينيتلون"عزشأنهأمالكتاب،وقدحثهللاتعالىعبادهعلىالتالوةفقال

 الصالة لنوأنفقواكتابهللاوأقاموا وعالنيةيرجونتجارة رزقناهمسراً مما

 (41-49:فاطر)ليوفيهمأجورهمويزيدهممنفضلهإنهغفورشكور(49)تبور

إلىمكانتها إشارة والزكاة علىذكرالصالة ولعلفيتقديمذكرالتالوة

.ومنزلتهاالعظيمة

حديثعائشة منها فيبيانفضلالتالوة أحاديثكثيرة فيالسنة وورد

قالت القرآنوهوماهربهمع"قالرسولهللاملسو هيلع هللا ىلص:رضيهللاعنها الذييقرأ

"السفرةالكرامالبررة،والذييقرأالقرآنويتتعتعفيهوهوعليهشاقلهأجران

.رواهالبخاريومسلم

حديث النبيومنها عن العاصرضيهللاعنهما بن هللابنعمرو عبد

"ملسو هيلع هللا ىلصقال كنتترتلفي–يقال: وأرقورتلكما يعنيلصاحبالقرآناقرأ

 فإنمنزلتكعندأخرآيةتقرؤها والتاليلكتابهللاتعالىيحوزأجور.2"الدنيا

 .مضاعفةفلهبكلحرفحسنةوالحسنةبعشرةأضعافها

 :ماالقرآن الكريم وآدابه وتعلم أحكام تعليم: الثاني المبحث 

ينبغي ً وآدابا التزامها يجب شرعية أحكام وتعليمه الكريم القرآن لتعلم

:األحكامالشرعيةتلكاألخذبهاومن

 :القرآن الكريم أخذ األجرة على تعليم -1

اتفقالعلماءعلىأنتعليمالقرآنالكريمبغيرأجرةهومنأفضلاألعمال

إلىهللا وأحبها . شيخ تيميةاإلسالمقال بغير))بن والعلم القرآن تعليم أما

إلىهللا فهوأفضلاألعمالوأحبها أجرة مما, باالضطرارمنوهذا يعلم

الصحابةوالتابعونوغيرهممنالعلماءالمشهورينبالقرآنف,اإلسالمدين

                                                           

-1
 .فيصالةالمسافرين81بابرقم798ص5جـ:تفسيرسورةعبس،ورواهمسلم144ص8البخاريجـ

2
- داود أبو الصالة:رواه 5363)كتاب القر( في الترتيب استحباب القران،اءةباب ثواب في والترمذي

114،114ص5جـ:،والحاكمفيمستدركه594ص4جـ:،واإلماماحمدفيمسنده57بابرقم(4956)
 .وصححهووافقهالذهبي
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والحديثوالفقهوإنماكانوايعل ِمونبغيرأجرةولميكنفيهممنيعل مبأجرة

.(1)(أصالً

وهناكفرقبينأخذاألجرةعلىتعليمالقرآنالكريم،وأخذاألجرةعلى

.تعليمالقرآنالكريممجردتالوتهوالذييعنيناهناهوحكمأخذاألجرةعلى

على الكريم القرآن تعليم على األجرة أخذ فيحكم اختلفالعلماء وقد

األولقولين أخذ: يجوز ال أنه الحنابلة عن الراجحة األحنافوالرواية قول

القرآن، تعليم على مذهبفقداألجرة أصل أن حاشيته في عابدين ابن ذكر

عل األجرة الحنفيةالحنفيةهوعدمجوازأخذ وأنأئمة القرآنالكريم، ىتعليم

قول هو كما الضرورة عند الجواز بعده استثنوا ثم ذلك، على اتفقتكلمتهم

(.2)مشايخبلخمنالحنفية

:وقالفيمطالبأوليالنهىبعدذكرتحريماألجرةعلىتعليمالقرآنقال

ذاأصحوجزموهذاالمذهبعليهجماهيراألصحاب،قالابنمنجاوغيره،ه"

.3"بهفيالوجيزوغيره

:واستدلوابأدلةمنها

لرحمحديث-5 قالنعبدا هللاعنه رضي شبل بن هللا: سمعترسول

اقرأواالقرآنوالتغلوافيهوالتجفواعنهوالتأكلوابهوالتستكثروا:"ملسو هيلع هللا ىلصيقول

.4....."به

خرجعلينارسولصلى:"حديثجابربنعبدهللارضيهللاعنه،قال-4

اقرءوافكل:فقال"هللاعليهوسلمونحننقرأالقرآنوفينااألعرابيواألعجمي

.(5)"يتأجلونه،وسيجىءأقواميقيمونهكمايقامالقدح،يتعجلونه،والحسن

قال-4 عنه هللا رضي الصامت بن عبادة حديث ن: أهلعلمت من اًسا

الصفةالقرآنوالكتابةفأهديإلىرجلمنهمقوساًفقلتليستبمالوأرميبها

                                                           

 .413ص41مجموعالفتاوىالبنتيميةج-1
2
 .م4،5994ينبنعمربنعبدالعزيزعابدينالدمشقي،المعروفبابنعابدين،دارالفكر،طدمحمأم-

3
- اإلسالمي، المنتهى،المكتب غاية شرح في النهى أولي مطالب الرحيباني، السيوطي ط5965مصطفى ، ،4ج5م
 .647ص

4
فيمسنده- أحمد اإلمام رواه األلبانيفيالسلسلة348،ص4جـ: ًابنأبيشيبةفيمصنفه،وصححه أيضا ،وأخرجه

 (.461)رقمالحديث5/144الصحيحة،
وأحمدفي(841)حديثرقم(5/441)يجزئاألميوألعجميمنالقراءةبابما,كتابالصالة,داودأخرجهأبو-5

 (.419)حديثرقم(5/141)وصححهاأللبانيكمافيالصحيحة(51414)ثرقمحدي(4/113)المسند
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إنسركأنتطوقبهاطوقاًمن:"فيسبيلهللافسألترسولهللاملسو هيلع هللا ىلصعنهافقال

.1"نارفاقبلها

القرآن،فأهدى:حديثأبيبنكعبرضيهللاعنه،قال-4 علمترجالً

 فقاللي ملسو هيلع هللا ىلص للنبي ذلك فذكرت "قوساً، نار: من ً قوسا أخذت أخذتها ،"إن

 (.2)فرددتها

سمعترسولصلىهللا:حديثعمرانبنحصينرضيهللاعنه،قال-3

 قال وسلم عليه هللابه)" فليسأل القرآن قرأ يقرءونمن أقوام سيجيء فإنه ،

 (.3")نيسألونبهالناسآالقر

:أجابالمجيزونعلىهذهاألدلةبمايليوقد"

 حديث لرحمأن بهنعبدا يتأكل خاصبمن عنه هللا رضي شبل بن

ويستكثرواليدلعلىمنعقبولمادفعهالمتعلمبطيبنفسمنهوالاستكثارمن

.المعلم

أنال حديثجابررضيهللاعنهففيهتذكيربالواجبعلىالمعلم وأما

حروفالقرآنوتركالعملبه،وأنينظرإلىاألجرالدنيوييكونهمهإقامة

دوناألخرويوليسفيهذاتحريملتجديدالتالوةأوأخذاألجرةولكنالتحريم

قالابن وهوالعملوالرغبةفيثوابهللاكما دونمقابلهما لالقتصارعليهما

عروضفالثوابلهمإذاكاناليقرأالقرآنإالألجلال:"تيميةرحمههللاتعالى

.4"علىذلك

فيحتمل وأماحديثعبادةوأبيرضيهللاعنهما أنالرسولصلىهللا:

فعالًخالًصاهللتعالىفكرهأخذالعرضعليهكماقالفعالعليهوسلمعلمأنهما

تأولالمجيزونحديثعبادةعلىأنهكانتبرعبهونوىاالحتساب:"الخطابي

و يكنقصده ولم النبيملسو هيلع هللا ىلصإبطالفيه إلىطلبعوضونفعفحذره قتالتعليم

أو الرجل ضالة السبيلمنرد فيهذا وكانسبيلعبادة عليه وتوعده أجره

استخرجلهمتاعاًقدغرقفيبحرتبرعاًوحسبهفليسلهأنيأخذعليهعوًضا،

،وأهلالصفةقومولوأنطلبلذلكأجرةقبلأنيفعلهحسبهكانذلكجائزاً
                                                           

1
 .4517حديث741ص4جـ:رواهابنماجةفيسننه-
وأخرجه(4518)حديثرقم(4/741)باباألجرةعلىتعليمالقرآن,التجارةكتاب"سننه"أخرجهابنماجهفي-2

وصححه(55683)حديثرقم(6/417)بابمنكرهأخذاألجرةعليه,اإلجارةكتاب"سننهالكبرى"البيهقيفي

(.5394)حديثرقماأللبانيكمافياإلرواء

)وأحمدفيمسنده(4957)حديثرقم(1/563)بابماجاءفىتعليمالقرآن,فضائلالقرآنكتاب,أخرجهالترمذي-3

.(5/557)يفيالصحيحةوصححهاأللبان(59887)حديثرقم(3/187
(

4
 العباس( أبو الدين، تقي الحراني، تيمية بن الحليم عبد بن فتاوىأحمد لطباعةمجموع الملكفهد مجمع تيمية، ابن

 .456،ص43مجـ5991المصحفالشريف،المدينةالمنورة
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إليهم ودفعه كروه منهم الرجل فأخذ الناس بصدقة يعيشون كان فقراء

.1"مستحب

تحريم إال فيه فليس عنه هللا رضي الحصين بن عمران حديث وأما

.السؤالبالقرآنوهوغيراتخاذاألجرعلىتعليمه

والحقأنفياألحاديثال بها لوصحتاألحاديثالتياستدلوا تيهذا

فالتنهضلالحتجاجبها بهامقاالً :،بلقالالنوويرحمههللاتعالى2"استدلوا

.3"ليسفيالبابحديثيجبالعملبهمنجهةالنقل"

الثاني المالكية: 4قول أحمد5والشافعية. عن الثانية بلخ6والرواية ومشايخ

:نبأدلةمنهاواستدلالمجيزو.بجوازأخذاألجرةعلىتعليمالقرآن7منالحنفية

منأصحابالنبيصلىهللا أننفراً حديثابنعباسرضيهللاعنهما

هل:عليهوسلممروابمافيهملديغأوسليمفعرضلهمرجلمنأهلالماءفقال

بفاتحة منهم رجل فانطلق سليماً، أو ً لديغا رجالً الماء في إن راٍق من فيكم

أصحابهفكرهواذلكوقالواأخذتعلىالكتابعلىشاءفبرأفجاءبالشاءإلى

رسولهللاأخذعلىكتابهللاأجًرا،يا:كتابهللاأجًراحتىقدمواالمدينةفقالوا

 .8"إنأحقماأخذتمعليهأجراًكتابهللا"فقالرسولهللاملسو هيلع هللا ىلص

ريرضيهللاعنهأنناساًمنأصحابالنبيصلىحديثأبيسعدالخد

عليهوسلمأتواعلىحيمنأحياءالعربفلميقروهم،فينماهمكذلكإذلدغهللا

أولئكفقالوا سيد فقالوا: هلمعكممندواءأوراٍق؟ والنفعل: لمتقرونا إنكم

حتىتجعلوالناجعالً،فجعلوالهمقطيعاًمنالشاء،فجعليقرأبأمالقرآنويجمع

فقا بالشاء فأتوا فبرأ ويتفل، لوابزاقه فسألوه: ملسو هيلع هللا ىلص النبي نسأل حتى نأخذه ال

 .9"وماأدراكمأنهارقية،خذوهاواضربواليبسهم:"فضحكوقال

                                                           
(

1
بالخطابي،أبوسليمان،المطبعةالعلمية،شرحسننأبيداود،حمدبندمحمبنإبراهيمبنالخطابالمعروف:معالمالسنن(

.99،511ص4جـ.م55944حلب،ط
2
 عبدهللابندمحمالطريقي،أخذاألجرةعلىأعمالالطاعاتمرجعسابق-
(

3
 .539ص:النووي:التذكارفيأفضلاألذكار(
(

4
خليل،دمحمبنأحمدعليش،ومنحالجليلشرحمختص359ص3مالكبنأنس،المدونةالكبرىروايةبنسحنونجـ،(

 .أبوعبدهللاالمالكي،دارالفكر،بيروت
(

5
الشاوش،ط( زهير تحقيق ، المفتين وعمدة الطالبين روضة زكريا، أبو الدين شرفالنوويمحيي بن جـ4يحيى ،1
 .591ص
(

6
 .531ص6جـ5968هرة،أبودمحمموفقالدينعبدهللابنأحمدبندمحمبنقدامةالمقدسي،المغني،مكتبةالقا(
(

7
،وحاشية47ص56م،جـ5994دمحمبنأحمدبنسهلشمساألمةالسرخسي،المبسوط،دارالمعرفة،بيروتبدونط(

 .16،ص6جـ:ابنعابدينمرجعسابق
(

8
 .44ص7جـ:رواهالبخاري(
(

9
 .44ص7جـ:رواهالبخاري(
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حديثخارجةبنالصلتعنعمهأنهأتىرسولهللاملسو هيلع هللا ىلصثمأقبلراجعاً

قدحدثناإنا:منعندهفمرعلىقومعندهمرجلمجنونموثقبالحديدفقالأهله

قال يداويه؟ شيء عنده فهل بخير جاء قد هذا صاحبكم أن بفتاحة: فرقيته

قالوكيع الكتاب، فأتيت: شاة، فأعطونيمائة فبرأ مرتين، كليوم أيام ثالثة

خذهافلعمريمنأكلبرقيةباطللقدأكلتبرقية:"رسولهللاملسو هيلع هللا ىلصفأخبرتهفقال

 .1"حق

كناعندالنبيملسو هيلع هللا ىلصجلوساًفجاءته:سعدرضيهللاعنهقالحديثسهلبن

يردها النظرورفعهفلم عليهفخفضفيها تعرضنفسها امرأة فقالرجلمن.

.ماعنديمنشيء:قال".أعندكشيء؟:"أصحابهزوجنيهايارسولهللاقال

"قال ًمنحديد؟: والخاتما قال". ولكنأش: فأعطيهاوالخاتًما، قبردتيهذه

اذهب:"قال.نعم:هلمعكمنالقرآنشيء؟قال:"قال.النصفوآخذالنصف

 .2"فقدزوجتكهابمامعكمنالقرآن

على أجرة أخذ فيها األولى الثالثة األدلة وجدنا أدلتهم في نظرنا وإذا

بالقرآنوليسعلىتعليمه 3الرقية قالالقرطبيرحمههللاتعالى. أنالنسلم:

الرابعفقدجعل.جوازأخذاألجرفيالرقييدلعلىجوازالتعليمباألجر أما

المهر مقام وقام القرآنعوضاً، تعليم يقال. ولكنقد إنالرجلفقيرفجازله:

.4ذلكفاليكونعاماًفيجوازأخذاألجرة

 :5الترجيح

تمختلفةالحقيقةأنألخذاألجرةعلىتعليمالقرآنالكريمصوًراوحاال

.قديختلفأجلهاالحكمفاليكونحكمهاواحد

ًوقديكونفقيراًوقديكونفيالمسلمينغيرهكثير فالمعلمقديكونغنيا

أواليوجدغيره،ودافعاألجرةقديكونالمتعلموهوأيًضاقد وقديكونقليالً

دتكونرزقاًيكونغنياًوقديكونفقيراً،وقديكوندافعهابعضالمحسنين،وق

منبيتالمال،واألجرةقدتكونمشروطةوقدتكونغيرمشروطةولهذافإن

.الحكمقداليتحدفيهذهالحاالتجميعًا

                                                           
(

1
 .4896حديث54ص3جـ:،وأبوداوودفيسننه455ص1جـ:مسنداإلمامأحمد(
(

2
البخاري( رواه 518ص6كتابالنكاحوجـ543ص6جـ: مسلم519، رواه كتابفضائلالقرآن، ، 5131ص4جـ:

 .كتابالنكاحبابالصداق
(

3
 .،مرجعسابقيعبدهللادمحمدمحمالطريق(
(

4
 عبدهللاالطريقيمرجعسابق(
(

5
 مرجعسابق.أعمالالطاعاتعبدهللابندمحمالطريقي،أخذاألجرةعلى(
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أنعدمأخذاألجرةفيتعليمالقرآنحسبةهللمنأفضلومماالشكفيه

نيشيئاًقبلهوإالطاعاتوخيرالقربات،ويليهفياألفضليةبالشرطفإنأعط

وإذانظرناإلىعصرناهذاالذيزادتبهاألعباء،واتسعتلميعطلميطلب،

لتعليم والمحتسبون المتطوعون فيه وقل األشغال به وكثرت المسؤوليات، به

علىذلك،كتابهللاتعالىفإنه القرآنويعطونأجراً يتفرغأناسلتعليم لم ما

الجزءاألكبر سيأخذ أمرمعاشهم والفإنتدبيرهم القرآنمنوقتهم يلقىتعلم

لتعليمه،واليعطىلهإال إالفضلةالوقتوبقيةالجهدوماالكريمأياهتمام

 .ينجزفيهذاالوقتوبهذاالجهداليؤديحقالقرآنومكانته

واقع إلى القرآنوالناظر أنهتعليم مراحلالكريم جميع وشمل اتسع

ةواألساسيةوالثانويةوالجامعية،وأصبحتلهرياضاألطفالواالبتدائي:التعليم

وما.مؤسساتلتعليمهممايستدعيتفرغاألعدادالكبيرةمنمعلميالقرآنلذلك

بغيرهممنموظفيالدولة أسوةً أجًرا يؤدي،لميأخذوا ومنالمعلمينفإنهذا

تعليمه،إذمنالمعتذربلقديك ونإلىالتقصيرفيحقالقرآنالكريمونشره

 .منالمستحيلوجودهذاالعددالكبيرمنالمحتسبينلتعليمالقرآن

عنحكمأجرةالمدرسينواإلفتاءوقدأفتتاللجنةالدائمةللبحوثالعلمية

حكمأجرةالمدرسينالذينيعل مونالناس"الذينيعلمونالناسكتابهللابقولها

.1"أنأحقماأخذتمعليهأجًراكتابهللاكتابهللاليسفيهاشيءلعمومقولهملسو هيلع هللا ىلص

أو المدارسالحكومية إحدى مع بعقد يعمل مدرسالقرآن كان إذا أما

واجب حقه في أصبح فإنه ذلك مقابل شهريًا راتب ويستلم كموظف األهلية

.اإليفاءبهذاالعقدوإنقصرفهوآثموهللاأعلم

:للطالب المتفوقين حكم الجوائز التشجيعية التي تدفع -4

عنطريقالتعليم القرآنالكريم تعليم انتشار فمنفضلهللاعلىبالدنا

الرسميالمتمثلةبمدارستعليمالقرآنالكريم،والجمعياتالخيريةلتعليمالقرآن

فقد العزيز الكتاب لهذا وتعليم تعلم وفيها إال منطقة تجد ال فتكاد ، الكريم

حلقاتالتعليمالتييدرسفيهاالقرآنالكريم،وهذاانتشرتالمدارسوكثرت

.منفضلهللاورحمتهعلىعباده

وأيماأمةعملتعلىتعليموتحفيظونشرهذاالكتابالمبينفإنمآلهاإلى

 تعالى لقوله ً مصداقا وهدى للمتقين)خير هدًى فيه ريب ال الكتاب ()ذلك

(4:البقرة

                                                           

(
1
 .95ص3فتاوىاللجنةالدائمةللبحوثالعلميةواإلفتاء،جمعوترتيبأحمدبنعبدالرزاقالدويش،جـ(
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سلوكال االهتمام وافقهذا سبلوقد وغيرها جمعياتوالهيئاتالخيرية

وإن للمتفوقين، والمادية العينية بالجوائز كتابهللاتعالى حفظة لتشجيع شتى

كتسليم والمناسب، الالزم التشجيع من المقبولة الدرجة إلى تصل لم كانت

مكافآتثابتةشهريةلكلطالبيدرسفيتحفيظالقرآنالكريم،وجوائزشهرية

.حفظكتابهللاتعالىلكلمنأتم

تسلم التي والجوائز الحوافز والمعاصرين السابقين العلماء أجاز ولقد

وقدوردأنعمربن.لحفظكتابهللاتعالىومنينافسفيهذاالشرفالعظيم

حمل من إليكل ارفعوا أن األجناد أمراء كتبإلى الخطابرضيهللاعنه

عطاء،وأرسلهمفياآلفاقيعلمونالناس،القرآنحتىألحقهمفيالشرفمنال

فكتبإليهاألشعريرضيهللاعنهأنهبلغمنقبليممنحملالقرآنثالثمائة

 .1وبضعرجال

وكتبهارونالرشيدرحمههللاتعالىإلىالوالةوإلىأمراءاألجناديقول

منجمعفيألفمنالعطاء،وفاكتبوهأمابعدفانظروامنالتزماألذانعندكم"

فيفاكتبوهالقرآنوأقبلعلىطلبالعلم،وعمرمجالسالعلمومقاعداألدب،

العلم في وتفقه الحديث وروى القرآن جمع ومن العطاء، من دينار ألفي

 فيأربعةآالفدينار،وليكنذلكبامتحانالرجالالسابقينفاكتبوهواستبحر،

منعلماءعصركم المعروفينبه، من األمر، فاسمعوالهذا دهركم وفضالء ،

ُسوَلَوأُوِلي:)قولهم،وأطيعواأمرهمفإنهللاتعالىيقول ََوأَِطيعُواالرَّ أَِطيعُواّللاَّ

.العلمأهلوهم(.19:النساء(":)األَْمِرِمْنُكمْ

قالابنالمباركرحمههللاتعالىبعدذلك ً،والقارئاً: رأيتعالما فما

 ً سابقا وال هللاللقرآن رسول أيام بعد أيام للحرماتفي ً حافظا وال للخيرات،

ملسو هيلع هللا ىلصوأيامالخلفاءوالصحابة،أكثرمنهمفيزمنالرشيدوأيامه،لقدكانالغالم

والعلم الفقه في يستبحر الغالم كان ولقد ، سنين ثمان ابن وهو القرآن يجمع

و ويرويالحديث، ويناظر ، الدواوين إحدىعشرةالمعلمينيجمع ابن وهو ،

2.سنة

 والصورإلىاالندفاعولعل الحوافز هذه بمثل الكريم القرآن تعلم

ًفيهدايتهم،وإصالح أثرفينفوسالمتعلمين،وقدتكونسببا لها التشجيعية،

قالالعلماءواليمتنععن:نياتهمعلىمداراأليامقالالنوويرحمههللاتعالى

طلبهمللعلمنيةوقالوا:لكونهغيرصحيحالنيةفقدقالسفيانوغيرهتعليمأحد

                                                           
1
 .449،ص4جـ.م5999،تحقيقبشارعوادمعروفحياةالصحابةدمحمبنيوسفالكندهلوي،-

2
 .517،ص4ج:اإلمامةوالسياسة،ابنقتيبة-
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،وكتبعمررضيهللاعنهإلى1طلبناالعلملغيرهللافأبىأنيكونإالهلل:

أعطأنككتبتإليأن:فكتبإليه.الناسعلىتعلمالقرآنأعطبعضعمالهأن

،فكتبإليهأنمنليستلهرغبةإالرغبةالجندالناسعلىتعلمالقرآنفتعلمه

.2أعطالناسعلىالمودةوالصحبة

ديةوقدأفتتاللجنةالدائمةللبحوثالعلميةواإلفتاءبالمملكةالعربيةالسعو

حفظالقرآنفأجابتاللجنةالحرجفيذلكوالعنحكمأخذجوائزفيمسابقة

األمر فيهذا فيإقامة.3فرقبينالرجالوالنساء عنالحكم أفتتاللجنة كما

للنساءبحضورالرجالفأجابت بالنسبة مسابقاتترتيلالقرآنالكريم ترتيل:

،وقد،لمايخشىفيذلكمنالفتنةبهنناتللقرآنبحضرةالرجالاليجوزالب

.4جائتالشريعةبسدالذرائعالمفضيةللحرام

 :  الكريم  حكم الطهارة في تعليم وتعلم القرآن-3

إنهللايحبالتوابين"إنمنجملةمنيحبهمهللاالمتطهرينقالتعالى

والطهارةنوعانحسيةومعنويةاليكتملحبهللاللعبدإال"ويحبالمتطهرين

القلبوالنفسمنأمراضهماكطهارته كانتطهارتهالمعنويةوهيطهارة اذا

والقرآنطاهرفاليمس الظاهرة، وتاليهالحسية إالطاهروهومطهرلقارئه ه

ومعلمهومتعلميهمناألغاللواألحقادوعليهفإنمنيعيشمعالقرآنالكريم

يرتشف المطلقالنظيفالطاهرألنه كالماء مطهرلغيره فهوطاهرفينفسه

 .منأطهروأعزكالموهوكالمهللاتعالى

فيموضو بحثالعلماء فقاوقد ووجوبها الطهارة ينبغيأع نفرقلوا ن

تالوةالقرآنمنغيرمس،وحكممسالمصحفلغيرالطاهر،والذييشمل:بين

 أكبر ً حدثا والنفساء،(جنابة)المحدث والحائض، أصغر، ً حدثا والمحدث ،

 .الكافرو

:فكمايليتالوة القرآن الكريم من غير مس للمصحف أما

وهومحدثالحدثاألصغريجوزللمسلمأنيقرأالقرآنمنغيرالمصحف"-5

 .5"منغيرخالفبينالعلماءلكنقراءتهعلىوضوءأفضل

                                                           
1
  .39ص:تحقيقعبدهالكوشك،النووي:التبيانفيآدابحملةالقران-

2
 ـ499ص5جـ5749فيسنناألقوالواألفعالالناشرالحسنيةمنتخبكنزالعمالعليالمتقي،-

3
 .88ص3ج:جمعالشيخاحمدبنعبدالرزاقالدويش:فتاوىاللجنةالدائمةللبحوثالعلميةواإلفتاء-

4
 .547ص3ج:المرجعالسابق-

5
 .77ص3جـمرجعسابقفتاوىاللجنةالدائمة-
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تعالى هللا رحمه النووي قال المسلمين: بإجماع جاز ً محدثا قرأ فإن

ًبل:قالإمامالحرمين.واألحاديثفيهكثيرةمعروفة واليقالارتكبمكروها

 .1هوتاركلألفضلفإنلميجدالماءتيمم

القرآنولولجنبفإنجمهورالعلماءعلىأنهاليجوزلهأنيقرأأماا-4

:،قالابنتيميةرحمههللاتعالى2نيمسالمصحفعنظهرقلبومنغيرأ

.3(أيضاًاليجوزونللجنبقراءةالقرآن–يعنياالئمة–واألربعة)

وأماقراءةالحائضوالنفساءالقرآنبالمسللمصحففالبأسبهفي-4

فيجوزذلكصحقوليالعلماءألنهلميثبتعنالنبيصلىعليهوسلممايمنعأ

الحيضالتالوةوالتجويدحالالحيضلهاأنتقرأالقرآنوهيحائضوأنتعلم

4.دونمسالمصحف

بعض-3 الفصل في يوجد قد حيث الكريم للقرآن الكافر قراءة وأما

.حكمتعليمهمومسهمللقرآنالطالبالنصارىويتساءلبعضالمعلمينعن

ًبعنوان بابا البخاريرحمههللاتعالىفيصحيحه عقد بابتقضي)فقد

وأخرجفيهحديثابنعباسرضي(الحائضالمناسككلهاإالالطوافبالبيت

:أخبرنيأبوسفيانأنهرقلدعابكتابالنبيملسو هيلع هللا ىلصفقرأفإذافيه:هللاعنهماقال

:آلعمران()سواءقُْليَاأَْهَلاْلِكتَاِبتَعَالَْواإِلَىَكِلَمةٍ*ميحرلا نمحرلا هللا بسم)

قالابنحجررحمههللاتعالى(4 ووجهالداللةمنهأنالنبيصلىهللاعليه.

جازمسالكتابإلىالروموهمكفاروالكافرجنبوسلمكتب ،كأنهيقولإذا

قالابنرشيدقراءتهعلىآيتينفكذلكيجوزلهللجنبمعكونهمشتمالً ،كذا

هفاستلزمجوازؤووتوجيهالداللةمنهإنماهيمنحيثأنهإنماكتبإليهمليقر

بأن–وهمالجمهور–وقدأجيبممنمنعذلك.القراءةبالنصالباالستنباط

فيكتابفأشبهمالوذكربعضالقرآنالكتاباشتملعلىأشياءغيراآليتين

لجمهورألنهاليقصدفيالفقهأوفيالتفسيرفإنهاليمنعقراءتهوالمسهعندا

لتبليغوقالبه،ونصأحمدأنهيجوزمثلذلكفيالمكاتبةلمصلحةامنهالتالوة

،ومنهممنخصالجوازبالقليلكاآليةواآليتين،،وعنأحمدكثيرمنالشافعية

فيغير القرآن يضع أن وإالأكره جاز الهداية رجيمنه إن وعنه موضعه

(.5")فال
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آخر فيموضع حجر ابن "وقال السلف. اختلففيه مما المسألة وهذه

فمنعمالكمنتعليمالكافرالقرآن،ورخصأبوحنيفة،واختلفقولالشافعي،

والذي يظهر أن الراجح التفصيل بين من يرجى منه الرغبة في الدين والدخول 

ألمن منه أن يتسلط بذلك إلى الطعن في الدين، وهللا أعلم ويفرق أيضاً فيه مع ا

.1"يل منه والكثيرلبين الق

كل في المكتبات وفي األيدي، بين المصاحف انتشار أن يظهر والذي

ولو ميسراً أمراً عليه الكافر يجعلحصول المسلمينوغيرها، مكانفيبالد

ابتذاله أو به االستهانة أحدهم للقرآنأراد فقراءته وسبيل، سبيل ألف لوجد

لإلسالم صدره انشراح سبباًفي يكون قد الواعين المسلمين نفرمن بوجود

.وهدايته

 بالنسبة المصحف مس أكبروأما ً حدثا والللمحدث حدثاً، محدث

 .الطفلالصغير،،والحائضوالنفساء،واصغر

ةاألربعةأناليمسمذهباالئم:"فقدقالابنتيميةرحمههللاتعالى

 طاهر إال آ2"المصحف موضع في وقال ، خر " المصحف: مس وأما

فالصحيحأنهيجبلهالوضوءكقولالجمهوروهذاهوالمعروفعنالصحابة

وقالتاللجنةالدائمةللبحوثالعلمية3"سعدابنأبيوقاصوسلمانوابنعمر

نفعليهأنيتطهرمنالحدثإنمنأرادمسالمصحفمنالمسلمي:"واإلفتاء

4"واألكبراألصغر آخر سؤال على وأجابوا ،" مس: للحائض يجوز ال

"،وقالالقرطبيرحمههللاتعالى5"المصحفعندجمهورالعلماء واختلف:

مسه من المنع على فالجمهور وضوء غير على مسالمصحف في العلماء

 وقالابنقدامةرح6"لحديثعمروبنحزام هللاتعالىمه، : مسألة :قال:

7"يعنيطاهراًمنالحدثينجميعاً"واليمسالمصحفإالطاهر"

اْلُمَطهَُّرونَ:)واستدلوابقولهتعالى (79:سورةالواقعة()اَليََمسُّهُإاِلَّ

 حزام بن كتابالنبيملسو هيلع هللا ىلصلعمرو في جاء وبما إال" يمسالقرآن ال أن

"طاهر
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وعلىهذافإنهاليجوزللمحدثحدثاًأكبر،أوأصغروالللحائض،وال

1.للنفساءمسالمصحفبدونحائلبينهوبينالمصحف

فيجوز هذا فيوعلى تقرأ أن منهن المعلمة خاصة للحائضوالنفساء

المصحفإذاجعلتبينهاوبينهحائالًمنقطعةقماشأولبستقفازينأوغير

"وأماتقليبالصفحاتفقدقالابنقدامة.يتبعالمصحفعندالبيعذلكمماال

.2"ويجوزتقليبهبعودومسهبه

فقد منهما اآليات وقراءة ، السبورة أو اللوح على اآليات كتابة وأما

الحمدهللإذاقرأفيالمصحفأواللوحولم:"أجازهماالعلماء،قالابنتيمية

ذلك،وإنكانعلىغيرطهور،ويجوزلهأنيكتبفييسمهجازالعلماء

،أماهذابالنسبةللمعلمينوالمعلمات،3"اللوحوهوعلىغيروضوءوهللاأعلم

قال فقد والطالباتالصغارفيالسنوفيالصفاألولخاصة للطلبة بالنسبة

هاالقرآنالتيفيألواحهموفيمسصبيانالكتاتيب:"ابنقدامةرحمههللاتعالى

 وجهان الجواز: اشأحدهما فلو حاجة، موضع ألنه أدىإ، الطهارة لىترطنا

والثاني عنحفظه، تنفيرهم : اآلية فيعموم لدخولهم المنع القرطبي. وقال

:علىوجهين–يعنيالمصحف–وفيمسالصبيانإياه:"رحمههللاتعالى

واز،ألنهلومنعلميحفظالقرآن،الج:يالمنع،اعتباراًبالبالغ،والثان:أحدهما

ليستأل أنها إال طهارة له كانت وإن الصبي وألن ، الصغر حال تعلمه ن

طهارةكاملةجازبكاملة،ألنالنيةالتصحمنه،فإذاجازأنيحملهعلىغير

ً .4"أنيحملهمحدثا

ويظهرجوازمسالصبيانللمصحفولوعلىغيرطهارةولكناألولى

عليهمنغيرتشديد والتطهروتعويدهم والمعلمةحثهمعلىالوضوء، بالمعلم

 .والتنفير

 : آداب تعلم القرآن الكريم وتعليمه-4

للتعلموالتعليمآدابعامةيتخلقبهاالمتعلمفيطلبهللعلم،وهناكآداب

وهم يعلمه بمن متعلقة وآدابأخرى الكريم، القرآن يتعلم بمن متعلقة خاصة

المعلمون،وسنذكرأوالًآدابيجبأنيراعيهاالمعلمأثناءتعليمهثمنذكرآداباً

.يجبمراعاتهامنقبلالمتعلمأثناءطلبهللعلم
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 :آداب معلم القرآن الكريم: أوالً 

 :وجوب اإلخالص هلل تعالى -1

قالتعالى لَهُ): ُمْخِلِصيَن َ ّللاَّ ِليَْعبُدُوا إاِلَّ أُِمُروا َويُِقيُمواَوَما ُحنَفَاء يَن الد ِ

كَ اَلةََويُْؤتُواالزَّ وفيالصحيحينعنرسول(5:البينة()اةََوذَِلَكِديُناْلقَي َِمةالصَّ

قالالنوويرحمههللا.1"إنمااألعمالبالنياتوإنمالكلامرئمانوى"هللاملسو هيلع هللا ىلص

تعالى الحديثمنأصولاإلسالم: ف2وهذا ًلوجه، ينبغيأنيكونعملهخالصا

.هللاتعالىوالينافيذلكأخذاألجرةالتييقضيبهاحوائجه

 :التواضع ولين الجانب -2

فاليتعاظمعندطالبه،بليتواضعلهمويلينجانبهمعهمفإنهمإنرأوا

.منهتعالياًوتكبًرانفروامنه،وانصرفواعنه،ونزعتالبركةمنعلمه

 علموليحذر الطالبعن يغني علمه أن اعتقاد أو بعلمه االغترار من

علىغيره طالبه يقرأ أن فيكره غيره، هللاتعالى. النوويرحمه "قال وهذه:

على منصاحبها بينة داللة وهي الجاهلين بعضالمعلمين بها يبتلى مصيبة

،فإنهسوءطويته،بلهيحجةقاطعةعلىعدمإرادتهبتعليمهوجههللاتعالى

أناأردتالطاعةبتعليمه:لوأرادهللاتعالىبتعليمهلماكرهذلكبلقاللنفسه

.3"لىغيريزيادةعلمفالعتبعليهوقدحصلت،وهوقصدبقراءتهع

 :العدالة بين الطالب -3

فالينبغيتقديمالغنيعلىالفقير،أوالقويعلىالضعيف،أومنيؤمل

حاج قضاء أو نفعًا بهمنه وتبطل األقدام، به تزل مقام هذا فإن غيره على ة

.األعمال

 :االلتزام بمحاسن األخالق -4

التيوردالشرعبهاوالخاللالحميدةالتيأرشدإليهاكالزهدفيالدنيا،

واجتنابالغرقفيملذاتها،واالستغراقفيتحصيلمكاسبها،وأنيكونسخياً

ًعندنيءاالكتساب،كريًما،طلقالوجهمنغيرابتذا لحليًماصبوراًمتنزها

والسكينة والخشوع، للورع مالزًما المكاسب، من شبهة فيه ما عن مترفعًا
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والوقار،والتواضعوالخضوع،مجتنباًكثرةالضحكوالمزاح،ملتزماًالوظائف

كقص الشرعبإزالتها؛ األوساخوالشعورالتيورد كالتنظيفبإزالة الشرعية

وإزالةالروائحالكريهة،والمالبسالشارب، وتقليماألظافر،وتسريحاللحية،،

المتسخة،وحسنالمظهر،وأنيكونسمتهسمتالعلماء،وينبغيأنيكثرمن

التسبيحوالتهليل،واإلكثارمنالدعوات،واألذكار،ومراقبةهللاتعالىفيالسر

مبتذالًوليجتنبكلاالجتنابوالحذركلالحذرأنيرىالهياًغافالً(.1)والعلن

.ساقطالقولوبذيءالعبارة

قال أنه "رويعنابنمسعودرضيهللاعنه ينبغيلحاملالقرآنأن:

الناس إذا وببكائه الناسيفطرون، إذا وبنهاره الناسنائمون إذا بليله يعرف

يضحكون،وبصمتهإذاالناسيخوضون،وبخشيتهإذاالناسيختالون،وبحزنه

زوناً،حكيماًحليماً،إذاالناسيفرحون،وينبغيلحاملالقرآنأنيكونباكياًمح

ًوالحدايداً ًوالصياحا والصخابا ًوالغافالً جافيا ًسكيتاً، وعنهأيضاً".عليما

سمعتهللايقول:"قال )إناستطعتأنتكونأنتالمحدثوإذا الذين: أيها يا

 .(2)فارعهاسمعكفإنهخيريأمربه،أوشرينهىعنه(منواآ

بتعليمه لمعرفة المستوى الذي وصل إليه  الطالب قبل البدء اختبار -1

والموضعالذييحتاجإليه،فاليبدأبتعليمهمنالبقرةمثالًقبلأنيتعلممايؤدي

إلى السهل من المتعلم مع يبدأ بحيث السور وقصار الفاتحة من صلواته به

.الصعبومنالمجردإلىالمركب

 : الرفق بالمتعلم وبذل النصيحة له والتوجيه -6

الحديث "ففي النصيحة: الدين " قلنا قال: "لمن؟ ولرسوله: ولكتابه هلل

ومنالنصيحةهلل:"قالالنوويرحمههللاتعالى(3)"وألئمةالمسلمينوعامتهم

به، والرفق مصلحته، إلى وإرشاده وطالبه، قارئه إكرام ولكتابه تعالى

نمنهممنينصرفذهنهومساعدتهعلىطلبهبماأمكن،وتألفقلبالطالب،فإ

وليحتسبالمعلم منه، النفور وعدم له، والنصح فينبغياللطفبه، التعلم عن

ًلهعلى ًبه،محرضا متلطفا ًبتعليمهفيرفق، وأنيكونسمحا ذلكعندربه،

يعتني كما طالبه بمصلحة يعتني أن وعليه ذلك بفضيلة يذكره وأن التعلم،

يحبهم،ويرحمهمفاليكلفهممااليطيقون،وأنبمصالحأوالدهفيشفقعليهم،و

ف ذلك في وليعذرهم أدبه وسوء منهم، الجافي جفاء على اإلنسانيصبر إن

السنمعرضللنقائص صغير كان إذا السيما عن. الصحيحين في ثبت فقد
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قال "رسولهللاملسو هيلع هللا ىلصأنه يحبلنفسه: ما (.1")اليؤمنأحدكمحتىيحبألخيه

قال أنه عباسرضيهللاعنهما ابن "وروى الذي: جليسي الناسعلي  أكرم

وجهه على الذباب يقع ال أن استطعت لو ، إلي  يجلس حتى الناس يتخطى

(.2")إنالذبابليقععليهفيؤذيني"وفيرواية".لفعلت

 :أن يقبل بوجهه على الطالب حين يقرأ -7

هبحديثوالغيره،وأنيفرغوأنيحسناالستماعإليه،واليشتغلعن

عن يديه ويصون كلها، الشاغلة األسباب من إلقرائهم جلوسه حال في قلبه

منه(3)العبثفيحالاإلقراء فإنهمإنرأوا االلتفاتمنغيرحاجة، ،وكثرة

.انصرافًاعنهم،قلاهتمامهم،وضعفتعزيمتهم

 :أن ال يستمع إلى أكثر من واحد في آن واحد -8

 القراءة،فإن لتصحيح كبيًرا فوتًا يسبب واحد من أكثر إلى االستماع

التلقينفالبأسأن أما جعلهللالرجلمنقلبينفيجوفه، فما وحسنالتعليم

(.4)يلقنالجماعةفيآنواحد

 : الرفق بالمخطئ  -9

،هإذاغلطأوأخطأواليجفوعليهناليعنفالقارئعليفينبغيللمعلمأ

فإنههذاقديكونسبباًللنفورمنههتهزئتلالحذرمنالسخريةمنه،أووالحذرك

5.المدرسةوقداليعودإلىالمسجدأوحلقةالعلمأو

 : الحذر من استقصاء الطالب لحوائجه  -11

يقدمونأو أوأنيطلبمنهمخدمة فيمصالحه، ،وإناستخدامهم له ها

إنهينبغيلمنكانيقرأالقرآنهللأن:جريرحمههللاتعالىقالاآل.كانتقليلة

الحوائجممنيقرأعليهالقرآن،وأناليستخدمهوالاستقصاءيصوننفسهعن

يقرأعليهيكلفهحاجةيقومبهاواختارلهإذاعرضتلهحاجةأنيكلفهالمنال

ذكربعضأقوال،ثم6"وأحبأنيصونالقرآنعنأنيقضيلهبهالحوائج

العلماءفيذلكفقدسألعبدهللابنإدريسأحدتالميذهقضاءحاجةلهثمرده
                                                           

(
1
 .67ص5جـ:،رواهمسلم9ص5جـ:رواهالبخاري(
(

2
 .34،33التبيانللنووي،مرجعسابقص(
(

3
م،4،4114للطيف،دارالكتبالعلمية،طا،أخالقأهلالقرآن،تحقيقدمحمعمرعبدبنالحسيناآلجريأبوبكردمحم(

 .11مرجعسابق،ص:والتبيانللنووي
(

4
 .559اآلجريمرجعسابق،ص:أخالقأهلالقرآن(

5
 .سابقأخالقأهلالقرآنمرجع-

6
 .544أخالقأهلالقرآن،ص-



64 

 وقال : الحديث تكتبعني فإنك تسأل منيوأناال يسمع من أسأل أن أكره

 يقول تميم خلفبن وهذا الحديثحاجة فأتيتحمزة: دين وعليه أبي مات

أنيكلمصاحبالدينأنيض الزياتفسألته ًفقالليحمزة :ععنأبيشيئا

ويحكإنهيقرأعليالقرآنوأناأكرهأنأشربمنبيتمنيقرأعليالقرآنثم

 بقوله وعقبعليها األخبار من عدداً اآلجري ذكر المعنىاإلخبار: هذا في

يبطلسعيهم نصيحةألهلالقرآنلئالً ومراديمنهذا بهإنكثيرة همطلبوا

.اشرفاآلخرةحرمواينالدشرف





 ً  :والتالي آلياته  آداب المتعلم للقرآن الكريم: ثانيا

كاإلخالص، نفسه في آداب من كثير في المعلم مع المتعلم يشترك

للمتعلم خاصة آداب وهناك وغيرها األخالق، بمحاسن وااللتزام والتواضع

:وهي

 :احترام معلمه -1

معه،وإنكانأصغرمنهفينبغيأنيعرفحقمعلمهفيحترمهويتأدب

سنًا،أوأقلشهرة،ونسباًوصالًحاوغيرذلك،ويتواضعللمعلمفبتواضعهللعلم

:يدركهوقدقالوا

كالسيلحربللمكانالعاليالعلمحربللفتىالمتعالي

وعليهأنينظرإلىمعلمهبعيناالحترام،واليجترئعليه،وأنيهابه

مااجترأتأنأشربالماء:"رحمهماهللاتعالىيقولفهذاالربيعتلميذالشافعي

له هيبة إلي ينظر والشافي بأدب". يدخل أن فينبغي معلمه على دخل وإذا

ًحسنالهنداموالمظهر،وأناليدخلبغيراستئذانوأنيسلم،واحترام متنظفا

ال المتعلم جلسة معلمه يدي بين ويجلس ويخصه، دخل إذا الحاضرين على

المعلم،واليرفعصوته،واليضحك،واليكثرالكالممنغيرحاجة،والجلسة

بليقبلعلىمعلمه واليكثرمنااللتفاتلغيرحاجة والغيرها، يعبثبيده

 ويصغي قلبإلىبوجهه انشغال معلمه في رأي وإذا كالمه، غم, أو هم أو

.ذلكفاليشغلهفيراعي

 جفباآلداومن يحتمل أن معلمه ويلتمسلهمع خلقه وسوء المعلم، وة

معلمهابتدأهوباالعتذارإلىمعلمه،وأظهرأنالذنبالعذرفيذلكوإذاجفا
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وأبقىلقلبمعلمهخرة،والطفه،فذلكأنفعلهفيالدنياواآللهوالعتبعليه

1.له

 :التفرغ للتعلم . 2

 يجتنب بان منهاألسبابوذلك بد ال ً سببا إال التحصيل عن الشاغلة

.سببالنشغالالذهنممايعوقالتحصيلاألشغالوذلكأنكثرة2للحاجة

 :الحرص على التعلم . 3

تمكنمنالكثير، وذلكبالمواظبةعلىالحضور،وأناليقنعبالقليلإذا

وينبغيأنيحافظعلىقرا ، حتىقدومه انتظره قبلمعلمه حضر ماوإذا ءة

 فإن غيره بنوبته يؤثر ال وأن بخالفاإليثاراإليثارحفظ، ، بالقربمكروه

3.بحظوظالنفسفإنهمحبوب

 الحذر من العجب والغرور -4

وهذامزلقخطيرقديذهبباألجروالثواب،فينبغيلمنأكرمههللابحفظ

ديتخذذلكالقرآنأوكثيرمنهأناليعجببماحصلويغتربه،فإنالشيطانق

مدخالًإلىقلبهفيوسوسإليهأنهقدأدىمالميؤدهغيرهوأنهمنأفضلالناس

وخيرهمويفتحلهبابالكبروالتباهي،والتقصيرفيالعبادة،اكتفاءبماحصل

وقدذمابنالجوزيرحمههللاتعالىالقارئالذيينشغلبالروايات.والعياذباهلل

أنالمقصودنفسالتالوة،واليتلمحعظمةالمتكلم،ويعكفعلىالشواذويرى

فتراهيترخص والزجرالقرآنووعده،وربماظنأنحفظالقرآنيدفععنه،

وإنوجدشيئًا(.4)فيالذنوب،ولوفهملعلمأنالحجةعليهأقوىممنلميقرأ

منذلكفينفسهأوخافذلكفعليهأنيذكرنفسهأنلميحصللهماحصل

ولهوقوته،وإنماهومنفضلهللاتعالىعليهفالينبغيأنيعجببشيءلمبح

يخترعه،بلأودعههللاسبحانهوتعالىفيه

 :الحذر من أن يحسد غيره بما حصل -5

فإذارأىزميالًلهقدتفوقعليهوأتاههللاملكهحفظفاليحسدهعليها،بل

ًلهإلىالجد يدعوهللالهبالتوفيق،ويسألأنيؤتيهمثلماآتاهوليكنهذادافعا

فيالتحصيلوزيادةالوقتالمخصصللحفظ،وطريقةعالجالحسدأنيعلمأن
                                                           

1
 .بتصرف18–14النوويص:التبيانفيآدابحملةالقرآن-

2
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(

4
 .413صعبدالرحمنبنعليبندمحمبنعليبنالجوزيأبوالفرجـدارالكتبالعلمية،(
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هذافينبغيأناليعترضعليها،وأنحكمةهللاتعالىأنجعلهذهالفضيلةفي

(.1)اليكرهحكمةأرادهاهللاتعالى

 :تالوة القرآن الكريم آداب  

عنايتهم وأولوها كبيرة، عناية اآلداب بهذه هللا رحمهم العلماء اعتنى

النوويرحمههللااإلماموفصلوهافيكتبهمبلوألفوافيهاكتباًمستقلة،فقدألف

جداً المنتشرة القرآنوهومنالكتبالقيمة التبيانفيآدابحملة تعالىكتابه

:ونكتفيهنابإيراداآلدابالعامةللتالوةومنذلك

 :الطهارة  -5

وليستالطهارةكماقديتبادرإلىبعضاألذهانمجردالوضوءبلنريد

وطهارةاللباس،وطهارةالفم،بهاماتشملطهارةالبدن،وطهارةالمكان،

طهارة كله هذا وفوق ، اللسان وطهارة ، الجهة وطهارة ، الرائحة وطهارة

.القلب

ال الجنب أن على هللاتعالى رحمهم العلماء اتفق فقد البدن طهارة أما

مس له الحدثيجوز من الطهارة أما القرآنحتىيغتسل، يقرأ المصحفأو

اشترطهاأل فقد بصغر تعالىا لقوله العلماء اْلُمَطهَُّرونَ):عض إاِل يََمسُّهُ (ال

الواقعة) سورة أن(79: على أجمعوا العلماء لكن ، آخرون يشترطها ولم ،

كانالقارئإنما وإذا ً أيضا منالحدثاألصغر الطهارة األفضلواألولىهو

فاليقر المفضول دون الفاضل والثوابفليحرصعلى األجر إرادة إاليقرأ أ

.علىطهارةكاملة

سواء النجسة، األماكن في القرآن تالوة تجوز فال المكان طهارة وأما

كانتالنجاسةحسيةكالحماماتونحوها،أونجاسةمعنويةكالمالهيوحانات

.الخمور،والفسقوالفجور

النجاسات من طاهراً لباسه يكون أن فينبغي اللباس طهارة وأما

.بساللباسالنظيف،وأنيتهيأللتالوةكمايتهيأللقاءالملوكوالقاذوراتوأنيل

فقدكانابنمسعودرضيهللاعنهتعجبهالثيابالحسنةالنظيفة،والريحالطيب

وارتدى ولبسثيابه أعتم قرأ إذا رضيهللاعنه وكان ، الصالة إلى قام إذا

2.واستقبلالقبلة
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 .518صم5،5986دارالكتبالعلمية،ط:التذكارفيأفضلاألذكار،القرطبيأحمدبنفرجدمحمبن-



67 

ليهاعندتالوةالقرآنفقدرويعنوأماطهارةالفمفقدحرصاإلسالمع

،1"فطهرواافواهكمللقرآن:"عليرضيهللاعنهحديثاًعنالرسولملسو هيلع هللا ىلصوفيه

قال هللاعنه رضي وعنه " بالسواك: فطيبوها للقرآن طرق أفواهكم ،2"إن

كماوردالنهيعن.3وكانرسولهللاملسو هيلع هللا ىلصإذاقاممنالليليشوصفاهبالسواك

أكلالثوموالبصللمنأرادأنيذهبإلىالمسجدألجلالمحافظةعلىرائحة

.الفم

وكذاطهارةرائحةالجسمكلهفالينبغيأنتكونرائحةمنيتلوالقرآن

أو القرآن أنيتلو قبل اإلنسان ولينظر غيرهما، عرقأو أو مندخان خبيثة

ع لو بالمصحففيحالة أمير،أويمسك أو ملك مقابلة هلورضعليه زير

يقابلهمعلىهذهالحالأمال؟وليعلمأنالتهيؤلتالوةالقرآنأولىبالحالالحسنة

.ةألنهيناجيربهويجالسمالئكتهوالرائحةالطيب

أثناء فينبغيأنيتجه القبلة، فإنأفضلالجهاتجهة الجهة طهارة وأما

 القبلة جهة إلى واألذانالقراءة كالصالة، الصالح عمله اإلنسان يوجه حيث

.والدعاءوالذبائح،فينبغيأنيتجهأيضاًفيقراءتهإلىالقبلة

وأماطهارةاللسانفينبغيعلىالقارئقبلتالوةالنصالقرآنيأنيطهر

لسانهباالستعادةباهللمنالشيطانالرجيم،ثميستعينببسمهللاالرحمنالرحيم،

 بالنفيأشبهوما يعبدمنواإلثباتهذا فيكلمةالتوحيدفالإلهنافيةلجميعما

هللوحده،وكأنقارئالقرآنحينيستعيذباهللاإللوهيةدونهللا،وإالهللاإثبات

منالشيطانالرجيميطردمنلسانهالخبائثوهمالشياطين،ثمبالبسملةيطهره

.بإحاللهذكرهللاالرحمنالرحيم

القرآن،وفيقلبهغيرهللاسبحانه- القلبفاليصحأنيقرأ طهارة وأما

كالتكسبأوالمباهاةأوإرادةالجاهأنيقرأهلغرضدنيويأووتعالىكالمرائة

والمنصبأوالتقربإلىالسالطين

أجمعالعلماءرضيهللا:"قالالنوويرحمههللاتعالى:تحسين الصوت  -2

األمصارعنهممنالسلفوالخلفمنالصحابةوالتابعينومنبعدهممنعلماء

بالقرآن الصوت تحسين استحباب على ، المسلمين أئمة ، عالهموأفوأقوالهم

.مشهورة
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الموضوعةإنأخرجتلفظالقرآنعننباأللحاويستثنىمنذلكالقراءة

صيغتهبإدخالحركاتفيه،أوإخراجحركاتمنه،أوقصرممدود،أومد

ولهذافإنهينبغياالعتدالحتىفيتحسينالصوتفيتالوةالقرآن"مقصور،

الكريمفاليخرجعنحدالمندوبإلىحدالمحرم،ونرىأنهالبدمنشروط

1"لتحسينالصوتمجملها

أناليؤديتحسنالصوتإلىاإلخاللباألداء،أوتحريفاللفظأوإسقاط -

 .حرفأوزيادةحرف،فإنأدىإلىذلكفهوحرام
أاليتعارضتحسينالصوتمعوقارالقرآنوجالله،ومعالخشوعواألدب، -

وانشغال الذهن انصراف إلى يؤدي وتركأو والطرب الصوت بحسن ه

لمعالتدبر والتفهم انيهوذلكأنأصواتبعضالمقرئينتدعوإلىالطرب،

 .واللهوأكثرمماتدعوإلىالتدبروالخشوع
أنيميلفيتحسينصوتهإلىالتحزينبالقرآنفهوالذييؤديإلىالخشوع -

بعض أصوات بخالف استماعه أو الكريم، القرآن قراءة عند المطلوب

 الكريم القرآن قراءة جعلوا الذي التطريبالمقرئين من ً بهذا.نوعا فيذهب

اآليات في والتدبر الخشوع وهو منها المقصد القراءة من النوع وقراءة.

آيات إليه تدعو ما وهو والبكاء، إلىالخشية يدعو ما القرآنبالتحزينهو

)القرآنالكريمكقولهتعالى ِلذِ: قُلُوبُُهْم تَْخَشَع أَْن آََمنُوا ِللَِّذيَن يَأِْن ِأَلَْم ْكِرّللاَّ

اْلَحق ِ ِمَن نََزَل )َوَما الحديدس( ورة سبحانه(56: وقوله ،( َهذَا: أَْنَزْلنَا لَْو

ِ ًعاِمْنَخْشيَِةّللاَّ ،(45:الحشرسورة()اْلقُْرآََنَعلَىَجبٍَللََرأَْيتَهَُخاِشعًاُمتََصد ِ
عز وقوله )شأنه ِكتَا: اْلَحِديِث أَْحَسَن َل نَزَّ ُ ِمْنهُّللاَّ تَْقَشِعرُّ َمثَانَِي ُمتََشابًِها بًا

ِ ّللاَّ ِذْكِر إِلَى َوقُلُوبُُهْم ُجلُودُُهْم تَِليُن ثُمَّ َربَُّهْم يَْخَشْوَن الَِّذيَن سورة()ُجلُودُ

فتجدأنهؤالءالقراءالذييقرؤونفيبعضالمناسباتيلتف(.44:الزمر

واإلنصاتلقرآنوفهمه،وتدبرهحولهمبعضالعامةالذيجاءوااللسماعا

 جاؤوا بل والخشية، والخشوع ولحنهلالستماعلتالوته، القارئ بصوت

وإبداعه القرآن. يجاوز فال قلبه من ال لسانه من يقرأ بعضالقراء وتجد

.2حناجرهم

واليهذ - هذاًيومنآدابالتالوةأنيقرأعلىتؤدهوأنيرتلالقرآنترتيالً

 (3:سورةالمزمل()َوَرت ِِلاْلقُْرآََنتَْرتِياًل:)لقولهتعالى

يتلوه لما والفهم والتمعن التدبر ذلكعلى وترتيبأعانه بتؤدة قرأ وإذا

يغفلعنهكثيرمنالناس،فهمهممنالقراءةروهوأموهذاماينبغيمنالتالي

مالقرآنكمقرؤوامنصفحةأوجزء،وكمختمفيهذاالشهر،وفيكميومخت

                                                           
1
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وكاناألولىأنيكونهمهالفهموالتدبر،ولماقالأحدهملعبدهللابنمسعود

هذيكهذيالشعر:إنيألقرأالمفصلفيركعة،فقالعبدهللا:رضيهللاعنه

إنأقواماًيقرؤونالقرآناليجاوزتراقيهم،ولكنإذاوقعفيالقلبفرسخفيه

 البخاريومسلم رواه ، نفع لمسلم عباسإني1.واللفظ البن حمزة أبو وقال

القرآنفيثالثقال البقرةفيليلةفأتدبرها:سريعالقراءةإنيأقرأ ألنأقرأ

تقول كما أقرأ أن من أحبإلي هللا2وأرتلها رحمه جبير بن مجاهد وسئل ،

واحدة قراءاتهما البقرة قرأ ورجل ، عمران وآل البقرة قرأ رجل تعالىعن

 البقرة قالالذيقرأ أفضل؟ أيهما وجلوسهما وسجودهما وركوعهما قرأ. ثم

ْلنَاهُتَْنِزياًل)  (.َوقُْرآَنًافََرْقنَاهُِلتَْقَرأَهَُعلَىالنَّاِسَعلَىُمْكٍثَونَزَّ

لذاقالاآلجريرحمههللاتعالىوالقليلمنالدروسللقرآنمعالفكرفيه

الكثيرمنالقرآنبغيرتدبروالتفكرفيه،وظاهروتدبرهأحبإليمنقراءة

3.القرآنيدلعلىذلكوالسنةوقولأئمةالمسلمين

بلقالالنوويرحمههللاتعالى قالالعلماء،والترتيلمستحبللتدبر:

 ولغيره . قالوا ذلك: ألن معناه يفهم يستحبالترتيللألعجميالذيال ولهذا

4.حترام،وأشدتأثيراًفيالقلبأقربإلىالتوقيرواال

فَإِذَاقََرأَْت:)باهللمنالشيطانالرجيمعندابتداءالقرآنلقولهتعالىاالستعاذة-4

ِجيمِ ِِمَنالشَّْيَطاِنالرَّ (.98:سورةالنحل()اْلقُْرآََنفَاْستَِعْذبِاَّللَّ

بأنيقول -3 البسملةبعداالستعاذة أجمعالعلماءبسم ميحرلا نمحرلا هللا،: وقد

.علىمشروعيةالبسملةعندتالوةكلسورةمنسورالقرآنسوىبراءة

يسألهللاتعالىمنفضله،وإذامربآيةوعيدنأرجاءإذامربآيةاستحباب -1

العافية،أوأسالكالعافيةأسألكاللهمإني:أنيستعيذباهللمنعذابهأويقول

إذامربآيةتنزيههللسبحانهوتعالىنزهبقولهمنكلمكروه،أونحوذلك،و

.5ونحوذلك(سبحانه)

ًمع -6 تأدبا الصالة فيغير أنيستويقاعداً منها وهناكآدابأخرىكثيرة

القرآنوإذاتثاءبأمسكعنالقراءةألنهمخاطبربهومناجلهوإذاشرع

للهابكالماآلدميينفيالقراءة،فينبغيأناليشتغلعنهاواليقطعهاواليخ

وال أمامه، مرتفع شيء على أو بيديه المصحف يرفع وأن لضرورة إال

                                                           
1
 .164،ص5ج:،ورواهمسلم589،ص5ج:رواهالبخاري-

2
النووي:،وانظرالتبيان569،571ص:إسنادهصحيحرجالهكلهمثقات:جريوقالمحققهأخالقأهلالقرآن،اآل-

 .559ص:
3
 569جريمرجسابقصاآل:أخالقأهلالقرآن-

4
 .541النوويمرجعسابقص:التبيان-

5
 .545ص:التبيانفيآدابتالوةالقرآنمرجعسابق-
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فيذلكمناالمتهان،وغيرذلكمناآلدابالتي يضعهعلىاألرضلما

.ينبغيعلىالمسلمااللتزامبهافإنفيذلكزيادللثوابواألجرعلىالتالوة

ن وتجويده وأهمية تعليمه أهمية إتقان تالوة القرآ/ المبحث الثالث

 .ودوره في التربية والتعليم

 :التلقين أساس تالوة القرآن وتجويده-1

،األساسيإنالهدف سبحانه التقربإليه هو كتابهللاتعالي، منتعلم

القرآن علىهللاتعالىهيتالوة المسلم يتقرببها العباداتالتي أفضل ومن

 ومشاعره القارئ بحس تأخذ وسليمة صحيحة بصورة التدبرإلىالكريم

هللا يكلمه من بمثابة بتدبروخشوعهو الكريم القرآن والذييتلو ، والخشوع

،ولذلكفيتعا القرآنالكريمبغيرالكيفيةالتيأنزلبها لى،فاليجوزقراءة

قالرسول:الحديثالذيصححهمسلممنروايةعائشةرضيهللاعنهاقالت

الماهربالقرآنمعالسفرةالكرامالبررة،والذييقرأالقرآنويتتعتعفيه:"هللاملسو هيلع هللا ىلص

أجران شاقله عليه للتالوة1"وهو المجيد الحديثيتضحأنمرتبة ومنهذا

وهوالماهربهاأعلىدرجةمنغيرهالذييتتعتعفيتالوته،كمابينالحديث

–وقدجاءعلمتالوةالقرآنالكريمعنطريقالتلقي،فقدتلقىالنبي"الشريف

ربالعزةتباركوتعالى،عن–عليهالسالم–القرآنمشافهةمنجبريل–ملسو هيلع هللا ىلص

:سورةالنمل()َوإِنََّكلَعَلىُخلٍُقَعِظيمٍ:)ملسو هيلع هللا ىلص–مخاطباًرسوله–قالهللاعزوجل

6 ) تعالى هللا قال )كما : اأْلَِميُن وُح الرُّ بِِه *)نََزَل ِمَن( ِلتَُكوَن قَْلبَِك َعلَى

إنالقارئلكتابهللاتعالىاليصل،(591-594:سورةالشعراء()اْلُمْنِذِرينَ

،إنلميتلقاهتلقياًعنطريقوالمجيدفيتالوةالقرآنالكريمدرجةالماهر،إلى

كما النبيملسو هيلع هللا ىلصالمشافهة، الصحابةرضوانهللاعليهممنرسولهمتلقاه وتلقاه ،

ولىالقرآنالكريمالمراحلالتعليميةاألىالطالبفيدمحمملسو هيلع هللا ىلصولذاينبغيأنيتلق

ً ًوسليما ًصحيحا ،عنطريقمعلمينمجيدينومتقنينلتالوةالقرآنالكريمتلقيا

،القرآنالكريمليؤديهكماتلقاهوقدبلغمنحرصالرسولملسو هيلع هللا ىلصعلىحسنتلقي

نجبريلعليهالسالمإياه،خشيةأنكانيحركلسانهبالقراءةحالتلقي–أنهملسو هيلع هللا ىلص

مطمئناً ذلك عن هللاعزوجل نهى حتى يتقنه أن دون حرفواحد يفلتمنه

له :)رسولهملسو هيلع هللا ىلصقائالً ِلتَْعَجَلبِِه ِلَسانََك ْكبِِه َوقُْرآَنَهُ(*)اَلتَُحر ِ َجْمعَهُ َعلَْينَا إِنَّ

َعلَْينَابَيَانَهُ(*)فَاتَّبِْعقُْرآَنَهُفَإِذَاقََرأْنَاهُ(*) إِنَّ فكان(59-56سورةالقيامة()ثُمَّ
رسولهللاملسو هيلع هللا ىلصبعدذلكإذاأتاهجبريلاستمع،فإذاانطلقجبريلقرأهالنبيكما

نتفلتهنينصتحتىيقضيإليهوحيه،ووعدبأنهآمنم،فأمرملسو هيلع هللا ىلصبأ2هأأقر

                                                           
1
 .طبعةدارالسالم(4798-433)به،بابالماهربالقرآنوالذييتتعتعصحيحمسلم،كتابفضائلالقرآن-

2
 .،طبعةدارالسالم1صحيحالبخاري،كتاببدءالوحي،بابكيفكانبدءالوحيالىرسولهللاملسو هيلع هللا ىلص-
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قالتعالى ، ونحوه ، بالنسيانأوغيره )منه أَْن: قَْبِل ِمْن بِاْلقُْرآَِن تَْعَجْل َواَل

إنما:"،وقالعامرالشعبي1،أيبالقراءة(553:طه()يُْقَضىإِلَْيَكَوْحيُهُ

منحبهله،وحالوتهفيلسانه،فنهىعنذلككانيعجلبذكرهإذانزلعليه

،بلكانالنبيملسو هيلع هللا ىلصيدارسجبريل2"يجتمع،النبعضهمرتبطببعضحتىال

عليهالسالمالقرآنكلسنةفيشهررمضان،فيسمعجبريلالقراءةويعرض

نقلالبرمانيوالكرمانيأن"عليهقراءته،زيادةفيالتأكيدعلىحسناألداء

تجويدلفظه،–ملسو هيلع هللا ىلص–لجبريلعليهالسالمكلسنةتعليمهفائدةمدارسةالنبيملسو هيلع هللا ىلص

مخارجها الحروفمن إخراج وتصحيح حق في سنة وليكون لتجويداألمة،

3"التالميذعلىالشيوخقراءتهم

 الرسول تلقي –وبعد على–ملسو هيلع هللا ىلص قرأه السالم عليه جبريل من القرآن

هذاالعلمجيالًبعدلوقدانتقعنهمشافهةكماتلقاهالنبيملسو هيلع هللا ىلص،الصحابة،فأخذوه

حتىكانكلقارئللقرانيعرف–أيضا–جيل،عنطريقالتلقيوالمشافهة

.ملسو هيلع هللا ىلص–إلىرسولهللا-مشايخهبسندمتصل

 أهمية يتضح تقدم مإتقانومما وأنها ، الكريم القرآن جملةتالوة ن

 عن الجزري ابن نقل فقد ، العلماء قررها التي هللاأبيالمفترضات عبد

فإنحسناألداءفرضفيالقراءة،ويجبعلىالقارئأن:"الشيرازيقوله

اللحنوالتغييرإليه عنأنيجد للقرآنالكريم صيانة القرآنحقتالوته، يتلو

 4"سبيالً تكسبالناشئعدداًمنالمهارات. التيالاألساسيةإضافةإلىأنها

.غنىلهعنها

 :للقرآن الكريم  –ملسو هيلع هللا ىلص  –كيفية تالوة الرسول -2

تلقيالنبيملسو هيلع هللا ىلصالتوجيهمنربهسبحانهوتعالىبأناليتعجلالقراءة بعد

َواَلتَْعَجْلبِاْلقُْرآَِنِمْنقَْبِلأَْنيُْقَضى)بعدانقضاءالوحي،كماقالهللاتعالىإال

ينصتلهغايةاإلنصات–ملسو هيلع هللا ىلص–،بعدذلككانالنبي(553:طه()وحيهإِلَْيكَ

ماأنزلعليه-ملسو هيلع هللا ىلص–متأمالًواعياًحتىيتمجبريلعليهالسالمقراءته،ثميقرأ

لفظاًوكيفيةوأداءثميبلغهإلىأصحابهكماتلقاه،وكانت:منالقرآنكماسمع

                                                           
1
،كتابلبخاريفتحالباريبشرحصحيحا:ابنحجرالعسقالني،أبوالفضلشهابالديناحمدبنعليبندمحمبنحجر-

 .66م،ص5987،القاهرة،مكتبةالكلياتاألزهرية،5بدءالوحي،مراجعةطهعبدالرءوفسعدوآخرين،ج
2
،القاهرة،دار8،ابوعبدهللادمحمبناحمداألنصاريالقرطبي،تفسيرالقرطبيالجامعألحكامالقران،جالقرطبي-

 .98-97الشعب،ص
3
الصفاقسي،ابوالحسنعليبندمحمالنوويالصفاقسي،تنبيهالغافلينوارشادالجاهلينعمايقعلهممنالخطأخالل-

 .59،41م،ص5987ن،بيروت،مؤسسةالكتبالثقافية،تالوتهملكتابهللاالمبي
4
التمهيدفيعلمالتجويد،تحقيقعليحسينالبواب،الرياض،مكتبةالمعارض،:ابنالجرزي،دمحمبندمحمالجرزي-

 .51م،ص5981
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ً–ملسو هيلع هللا ىلص–قراءته ًحرفا حرفا مفسرة أمسلمة1قراءة وصفتها رضيهللا–،كما

 –عنها صفاتها وتتجلىفيها الحروف، فيها فيه–تستبين حقوقهاوتعطي ،ا

سرافوالتكلففيغيرإفيهاكلماتهاترتيباًلطيفاًعلىأعلىهيئة،منوترتب

.النطقواألداء

عنقراءةرسول–رضيهللاعنها–فعنيعلىبنمالكأنهسألأمسلمة

سمعتابنأبي:قالعبدالجباربنالورد"بتحسينالصورةبالقراءة–هللاملسو هيلع هللا ىلص

فاتبعناهحتىدخلبيته:مربناأبولبابة:قالعبدهللابنأبييزيد:ملكيةيقول

ليسمناملم:"فإذارجلرثالهيئةفسمعتهيقولسمعترسولهللاملسو هيلع هللا ىلصيقول

أبادمحمفقل:قال"يتغنبالقرآن لميكنحسن:تالبنأبيملكيةيا أرأيتإذا

.2"يحسنهمااستطاع:الصوت؟قال

منأحبأنيقرأالقرآنكماأنزل:"بقوله–ملسو هيلع هللا ىلص–وإلىذلكأشارالنبي

عبد ابنأم قراءة فليقرأه قد" وكانرضيهللاعنه ، يعنيعبدهللابنمسعود

يماًفيتجويدالقرآن،وتحقيقه،وترتيله،كماأنزلهللاتعالى،أعطيحظاًعظ

كماناهيكبرجلأحبالنبيملسو هيلع هللا ىلصأنيسمعالقرآنمنه،ولماقرأأبكىالرسولملسو هيلع هللا ىلص

3.ثبتفيالصحيحين

رضيهللاعنهأنرسولهللاصلىهللاعليهاألشعريوعنأبيموسى

،رواهالبخاريومسلم4"لقدأوتيتمزماراًمنمزاميرآلداود:"وسلمقال

 له هللاملسو هيلع هللا ىلصقال رسول أن لمسلم رواية وفي لقراءتك" استمع وأنا رأيتني لو

أنيقرأالقرآنفيتؤدهوتمهل،وتبيين–،وقدأمرهللارسولهملسو هيلع هللا ىلص5"البارحة

وتدبرمعا قلبحروف، وأحكامه وتبلغعظاته القارئ، بتالوته نحتىيستفيد

تضمنمن بما ثقيلالوطأة، ذلكألنالقرآنالذيأنزلههللاعلىنبيه السامع،

شرائعوأحكام،وفروضوحدود،وحالل،وحرام،وتكاليفشاقة،فينبغيأن

.6"يقرأبأناةوبيانحتىتفقهمعانيه،وتدركمراميه

 :وة الجيدةشروط التال-3

                                                           
1
،بيروت،55لعربيالمالكي،مجاصحيحالترمذي،بشرحاإلمامابن:الترمذي،أبوعيسيدمحمبنعيسىبنسورة-

 .34دارالكتابالعربي،ص
2
دمحممحيالدينعبدالحميد،بيروت:سننأبيداود،ضبطوتعلق:أبوداود،سليمانبناألشعثالسجستانياالزدي-

 (5375)،دارإحياءالتراثالعربي،حديثرقم
3
النشرفيالقراءاتالعشر،مراجعةعليدمحمالصياغ،:الشهيربابنالجزريابنالجزري،ابوالخيربندمحمالدمشقي-

 .454،ص5دارالفكرللطباعةوالنشروالتوزيع،ج:بيروت
4
الصفاقسي،ابوالحسنعليبندمحمالنوويالصفاقسي،تنبيهالغافلينوارشادالجاهلينعمايقعلهممنالخطأخالل-

 .41-59م،ص5987المبين،بيروت،مؤسسةالكتبالثقافية،تالوتهملكتابهللا
5
 .794رواهمسلم،صحيحمسلم،كتابصالةالمسافرين،حديثرقم-

6
،5دارإحياءالتراثاإلسالمي،جدة،ط:عنايةالبيانفيتفسيرالقرآنالكريم،قطر:محموددمحمحمزةوآخرون-

 .84م،ص5984
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 المسلم يتقرببها عبادة القرآنالكريم إلىتالوة ربه هو" كما فالمسلم

،وإقامةألفاظهمتعبدبفهممعانيالقرآنوإقامةحدوده،هومتعبدذلكبتصحيح

حروفه،علىالصفةالمتلقاةمنأئمةالقراءةالمتصلةبالحضرةالنبويةالفصيحة

.1"مخالفتهاوالالعدولعنهاإلىغيرهاالعربي،التياليجوز

:والمسلمعندتالوتهللقرآنينبغيأنيلتزمبالشروطالالزمةللتالوةومنها

-  إخراجالحروفمنمخارجها واليتحققذلكإالبإخراجكلحرفمن:

أو أوجهر، لهمنهمس، وإعطائهحقهمنالصفاتالالزمة ، مخرجه

–يفتحالحاء–وإعطائهمستحقه...ستعالءأواستفالاأوشدةأورخاوة،

المستعلي تفخيم من الذاتية الصفات عن الناشئة العراضة الصفات من

 2.وترقيقالمستقل
إحكامالنطقبالحروفحالةالتركيب،ألنهينشأعنالتركيبمالميكنحالة -

يحسنها وال الحروفمفردة يحسن ممن فكم ظاهر، وذلك مركبةاإلفراد

ومرقق ومفخم وضعيف وقوي ومقارب مجانس من يجاورها ما بحسب

فيجذبالقويالضعيفويغلبالمفخمالمرقق،فيصعبعلىاللسانالنطق

بذلكعلىحقإالبالرياضةالشديدةحالةالتركيب،فمنأحكمصحةاللفظ

 3.والتدريبباإلتقانحالةالتركيبحصلحقيقةالتجويد
ي- - ما معرفة به يتوقفبدأ وما عليه الوقفواالبتداء،: معرفةصحة فعدم

يؤثرعلىالمعنىالمرادفهمهمناآليات،وقديخلبمعنىاآليةإذاكانوقفاً

 .ابتداءقبيحاًأوقبيحاً،
الترتيلوالتمهلفيالقراءةألنذلكأعونعلىالتدبر،وأقربإلىاإلجالل-

الق في تأثيراً وأشد والتوقير، تعالى قال )لب، َعلَى: ِلتَْقَرأَهُ فََرْقنَاهُ َوقُْرآَنًا

ْلنَاهُتَْنِزياًل  (.516:اإلسراء()النَّاِسَعلَىُمْكٍثَونَزَّ
من- الحروف إخراج في الشديدة كالمبالغة التالوة، في التنطع اجتناب

 .مخارجها،والذييخلبجودةالتالوة
بخشوعوتدبروحضورقلب- تعالىالقراءة لقوله )وتأثر، أَْنَزْلنَاهُ: ِكتَاٌب

 (.49:ص()إِلَْيَكُمبَاَرٌكِليَدَّبَُّرواآَيَاتِِهَوِليَتَذَكََّرأُولُواأْلَْلبَابِ
فيالنقل- يجمعبينالسالمة علىيدشيخمتقنلكتابهللاتعالى، القراءة

 .والفهمفيعلومالقرآن
 :مراتب تالوة القرآن الكريم  -4

                                                           
1
النشرفيالقراءاتالعشر،مراجعةعليدمحمالصباغ،:جزري،ابنالخيربندمحمالدمشقيالشهيربابنالجزريابنال-

 .454دارالفكرللطباعةوالنشروالتوزيع،ص:بيروت
2
م،ص5996هـ4،5357محمودخليلالحصري،أحكامقراءةالقرآنالكريم،بيروت،دارالبشائراإلسالمية،ط-

57. 
3
 .451-453ابنالجزري،مرجعسابق،ص-
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:أربعةتالوةالقرآنعلىمراتب

القراءةباطمئنانوتؤدهمعتدبرالمعاني،وإخراجكلحرف:"الترتيل

، التجويد تخلبأحكام منغيرعجلة ومستحقه، حقه إعطائه مع منمخرجه

(َوَرتَّْلنَاهُتَْرتِياًل)،قالهللاتعالى1"والترتيلأفضلالمراتبألنهنزلبهالقرآن

 (.44:ةالفرقانسور)

التدوير القراءةبحالةمتوسطةبينمرتبتيالترتيلوالحدر،وهوالذي:

 2"ممنروىمدالمنفصلولميبلغحداإلشباعاألئمةوردعنأكثر

 الحدر : الدال "بسكون : في اإلسراع أحكامهو مراعاة مع القراءة

 وغيرذلكمنالتجويد،منإظهار،وإدغام،وقصر،ومد،ووقف،ووصل،

 3"،والحدرمذهبمنقصرالمنفصلمنالقراءةأحكامالتجويد

ومرتبةالحدراليقصدبهاتضييعأحكامالتالوة،وإنماهيمرتبةيرجى

الحسناتفي يكونلتكثير والحدر التالوة، الحسناتوحوزفضيلة تكثير منها

التال وحوزفضيلة بترحروفالمالقراءة، وليحترزفيه وذهابصوتدوة، ،

،والتوصفات،وعنالتفريطإلىغايةالتصحالغنة،واختالسأكثرالحرك

4.بهاالتالوة

  :أهمية تعليم القرآن الكريم ودوره في التربية والتعليم -1

تجدر القرآنالكريم، تعليم إلىاإلشارةقبلالحديثعنموضوعأهمية

ال القرآن أهمية لألمة حياة كمنهج أمةاإلسالميةكريم خير هللا جعلها التي ،

قالتعالى )أخرجتللناس، ِللنَّاِسكُ: أُْخِرَجْت ٍة أُمَّ َخْيَر ،(55آلعمران)(ْنتُْم
فإنهومنفضلهللاعلىهذ األمةأنحفظلهادينهابحفظالقرآنالكريم،ولذا

:للقرآنأهميةرفيعةوعالية،منأبرزجوانبأهميته

أدبةهللالخلقهيتزودونمنهبمايقيأرواحهم،ويوجهأعمالهم،أنالقرآنم .5

 ويصلححالهم روىالدارميفيسننهعنعبدهللابنمسعودرضيهللا.

إنهذاالقرآنمأدبةهللافتعلموامنمأدبتهمااستطعتم،إنهذا:"عنهقال

النافعا والشفاء المبين، النور هللاوهو حبل علقرآن لم، بهصمة تمسك ن

لمناتبعه ،،والتنقضيعجائبهيزيغفيستعتب،والفيقوم،اليعوجونجاة

                                                           
1
 .44،ص3دمحمأحمدمعبد،الملخصالمفيدفيعلمالتجويد،مكتبةاإلرشاد،صنعاء،ص-

2
 .44دمحمأحمدمعبد،مرجعسابق،ص-

3
 .44دمحمأحمدمعبد،مرجعسابق،ص-

4
 .417ابنالجزري،مرجعسابق،ص-
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بكلحرف علىتالوته فإنهللايأجركم فاتلوه ، الرد واليخلقعلىكثرة

ولكنألفحرفوالمحرفوميمعشرحسناتأماإنيالأقولآلمحرف

 1"حرف
فمنتمسكبهفسوفيسيرعلى .4 هوالمخرجمنالفتن، أنالقرآنالكريم

الطريقالحق،ومنتركالتمسكبهفيسيروراءأهوائه،وشياطيناإلنس

لهوالمخرجلهمنالفتن،روىعنعليرضيهللا والجن،والعاصم

تنكقطعالليلالمظلم،ستكونف:"سمعترسولهللاملسو هيلع هللا ىلصيقول:عنهأنهقال

كتابهللاتباركوتعالىفيهنبأ:وماالمخرجمنها؟قال:يارسولهللا:قلنا

الفصلليسبالهزلمن هو بينكم ما وحكم ، وخبرمنبعدكم ، منقبلكم

تركهمنجبارقصمههللا،ومنابتغىالهدىفيغيرهأضلههللا،هوحبل

،والذكرالحكيم،وهوالصراطالمستقيم،وهوالذيهللاالمتين،ونورهالمبين

التزيغبهاألهواء،والتلتبسبهاأللسنة،والتتشعبمعهاآلراء،وال

،واليخلقمنكثرةالرد،والتنقضياألتقياءيشبعمنهالعلماء،واليمله

عجائبه،منعلمعلمهسبق،ومنقالبهصدقومنحكمبهعدل،ومن

 .2"،ومندعاإليههديإلىصراطمستقيمبهأجرعمل
يشفعالقرآنالكريملصاحبهيومالقيامة،روىأبوعبدالرحمنعبدهللابن .4

الصياموالقرآنيشفعانللعبديوم:"عمررضيهللاعنهماأنالنبيملسو هيلع هللا ىلصقال

بالنهار،فشفعنيأيرب،منعتهالطعاموالشهوات:القيامة،يقولالصيام

 3"عتهالنومفشفعنيفيه،فيشفعانمن:فيه،ويقولالقرآن
ِنُوٌرقَْدَجاَءُكْمِمَن:)وشفاءلمافيالصدور،قالتعالىالقرآنهدىونور .3 ّللاَّ

ُمبِينٌ *)َوِكتَاٌب َويُْخِرُجهُ( السَّاَلِم ُسبَُل ِرْضَوانَهُ اتَّبََع َمِن ُ ّللاَّ مِيَْهِديبِِه َنْم

 (.56-51:المائدة()إِلَىالنُّوِربِإِذْنِِهَويَْهِديِهْمإِلَىِصَراٍطُمْستَِقيمٍالظُّلَُماتِ

)وقالتعالى فِي: ِلَما َوِشفَاٌء َرب ُِكْم ِمْن َمْوِعَظةٌ َجاَءتُْكْم قَْد النَّاُس أَيَُّها يَا

دُوِرَوُهدًىَوَرْحَمةٌِلْلُمْؤِمنِينَ (.17:سيون()الصُّ

فيتصورهااإلسالميةيعدالقرآنالكريمالمصدراألولفيالتشريعلألمة .1

اْلِكتَاِبِمْن:)العقدي،واالجتماعيبجميعجوانبه،قالتعالى فِي ْطنَا فَرَّ َما

)َشْيءٍ األنعام( :48 النور(. هذا يتبوؤها التي األهمية تتضح سبق ومما

الق وهي الخالدة، المعجزة وهذه كانتتلكأهميتهالمبين، فإذا الكريم، رآن

أشارإليهالنبيصلىهللا أهميةتعليمه؟والجوابما فما لألمةكمنهجحياة

                                                           
1
 .وضعفهالشيخمقبل،وسكتعنهالذهبي5/713الحاكمأخرجه-

2
،المكتبةاأللفيةللسنةالنبوية،قالالهيثميفيمجمعالزوائدوفيهعمرو83،ص(4)الطبراني،المعجمالكبيربرقم-

 .بنواقدوهومتروك
3
 .والبيهقي،فيشعبااليمانصححهالسيوطيفيالجامعالصغير،ورواهأحمد،والطبراني،ومالك،-
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،فجعلسيدالخلقدمحم1"خيركممنتعلمالقرآنوعلمه:"عليهوسلمبقوله

منملسو هيلع هللا ىلصالخيريةفيمنيعلمالناسالقرآنالكريم،وقررعليهالصالةوالسالم

عندهللا مكانة وأشرفهم الناسوأفضلهم الحديثالشريفأنمنأخير هذا

 .تعالىهومنيعلمالناسالقرآنالكريم

 :أهمية تعليم القرآن الكريم  -6

لماللقرآنالكريممنمكانةرفيعةكمنهجحياةللبشريةجمعاءفإنأهميته

:نهشاملةوجامعة،وتتجلىأهميةتعليمالقرآنالكريمفيأ

يربياإلنسانعلىالحياةالمستقيمة،واألخالقالقويمة،لمافيهمنالعبر" .5

عليم حكيم لدن من أنه به وكفى العظيم، والتشريع والمؤمن2"والحكم ،

عندمايتربىعلىهديالقرآنالكريموتعليمه،الشكأنهيكونصالحاًفي

َهذَااْلقُْرآََنيَْهِديِللَّتِي):مجتمعهووطنه،وهذاماحكاههللاتعالىبقوله إِنَّ

ُراْلُمْؤِمنِينَ  (.9:اإلسراء()ِهَيأَْقَوُمَويُبَش ِ
فيالفهموالتعليم،القرآنالكريميربيعلىالتأنيوالتروي،وعدمالتسرع .4

تعالى ْلنَ):قال َونَزَّ ُمْكٍث َعلَى النَّاِس َعلَى ِلتَْقَرأَهُ فََرْقنَاهُ تَْنِزياًلَوقُْرآَنًا (اهُ

ْكبِِهِلَسانََكِلتَْعَجَلبِهِ:)وقالتعالى(516:اإلسراء) (56:القيامة()اَلتَُحر ِ
ًَكذَِلَك:)،وقالتعالى َواِحدَة ُجْملَةً اْلقُْرآَُن َلَعلَْيِه لَْواَلنُز ِ َوقَاَلالَِّذيَنَكفَُروا

 (.44:الفرقان()َوَرتَّْلنَاهُتَْرتِياًلِلنُثَب َِتبِِهفَُؤادََك
حاجة .4 في هم الناشئة وأبناؤنا والبيان الفصاحة على اللسان يعود القرآن

علىالفصاحةألسنتهم،فنجدالكثيرمنهملمتتعودألسنتهماستقامةإلىماسة،

والطالقةفيالتعبيروالكالم،ومردذلكإلىقصورفيإعدادالمعلموتأهيله

لعام،وعدماالهتمامفيتدريسالقرآنالكريمكمايجبمنذالحلقاتبشك

،فالقرآنيعودعلىفصاحةاللسانوبيانهاألساسياألولىمنمرحلةالتعليم

،يطبعقلبغلبالقرآن،فهوبإعجازهوفصاحتهوهذامعروفلدىكلمشت"

ومعاإلنسان ًلمراده فيصبحواضحالقصدموضحا ذلكعلىحسنالبيان،

حم)3"تشيرإلىفصاحةالقرآنوبيانهمثلقولهتعالىواضحةفهناكآيات

 المبين والكتاب الزخرف()، :5 ،4 ) )وقوله فِي: بَي ِنَاٌت آَيَاٌت ُهَو بَْل

الظَّاِلُمونَ إاِلَّ بِآَيَاتِنَا يَْجَحدُ َوَما اْلِعْلَم أُوتُوا الَِّذيَن )ُصدُوِر العنكبوت( :39)
)سبحانهوقال ُمبِينٌ: َعَربِيٌّ ِلَساٌن َوَهذَا أَْعَجِميٌّ إِلَْيِه يُْلِحدُوَن الَِّذي (ِلَساُن

 (.514:النحل)

                                                           
1
 .،طبعةدارالسالم(1147)صحيحالبخاري،كتابفضائلالقرآن،بابخيركممنتعلمالقرآنوعلمه-
2
 .95عبدالرحمنالنحالوي،مرجعسابق،ص-

3
 .94عبدالرحمنالنحالوي،أصولالتربيةاإلسالمية،مرجعسابق،ص-
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َل:)والقرآنيربيالعواطفويوقظهاويربطهاباهللتعالى،قالتعالى .3 ُنَزَّ ّللاَّ

ِمنْ تَْقَشِعرُّ َمثَانَِي ُمتََشابًِها ِكتَابًا اْلَحِديِث ثُمَّأَْحَسَن َربَُّهْم يَْخَشْوَن الَِّذيَن ُجلُودُ هُ

يََشاءُ َمْن يَْهِديبِِه ِ ُهدَىّللاَّ ذَِلَك ِ ّللاَّ إِلَىِذْكِر َوقُلُوبُُهْم ُجلُودُُهْم الزمر()تَِليُن

:44.) 
والتأملفي،التفكيروالتفكروالقرآنيربيالعقلوينميه،وذلكبالدعوةإلى .1

تعال هللا عظمة ىآثار تعالى قال َواأْلَْرِض:)، السََّماَواِت َخْلِق فِي إِنَّ

 اأْلَْلبَاِب أِلُوِلي آَلَيَاٍت َوالنََّهاِر اللَّْيِل *)َواْختاَِلِف قِيَاًما( َ ّللاَّ يَْذُكُروَن الَِّذيَن

َربَّنَاَماَخلَْقَتَوقُعُودًاَوَعلَىُجنُوبِِهْمَويَتَفَكَُّروَنفِيَخْلِقالسََّماَواِتَواأْلَْرِض

،وقالتعالى(591،595:آلعمران()َهذَابَاِطاًلُسْبَحانََكفَِقنَاَعذَاَبالنَّارِ

 ً بصيرةإلىداعيا ذي لكل المفتوح الكتاب وهو الكون في أَفاََل)التفكر

 ُخِلقَْت َكْيَف بِِل اإْلِ إِلَى *)يَْنُظُروَن ُرفِعَ( َكْيَف السََّماِء َوإِلَى *)ْت َوإِلَى(

 َكْيَفنُِصبَْت *)اْلِجبَاِل ُسِطَحتْ( اأْلَْرِضَكْيَف ()َوإِلَى الغاشية :57،41)
 تعالى قال أنفسهم، في يتفكروا بأن عبادة يأمر هللاتعالى أن َوفِي:)كما

 (.45:الذاريات()أَْنفُِسُكْمأَفاََلتُْبِصُرونَ
يربي .6 الكريم عوالقرآن البشرية السويالنفس السلوك عنلى ويبعدها ،

التوجيهاتالقرآنية، من فيكثير ً واضحا وذلكنجده السلوكياتالخاطئة،

 السالم لقمانعليه وصية النصائح،بنهالومنها من مجموعة له يقدم وهو

تعالىعلى قال السلوكياتالسيئة، له ويكره السلوكياتالحسنة، يحببله

السالم )لسانلقمانعليه تُْشِرْكَوإِ: اَل بُنَيَّ يَا يَِعُظهُ َوُهَو اِلْبنِِه لُْقَماُن قَاَل ْذ

ْرَكلَُظْلٌمَعِظيمٌ الش ِ ِإِنَّ إلىآخروصيةلقمانالتيجمعت(54:لقمان()بِاَّللَّ

عدداًمنالسلوكياتالحسنةوالمطلوبةمنكلمسلم،ألنهاوصيةلكلأبناء

ةلقمانالبنهعدداًمنالسلوكياتالرفيعةالمسلمين،وقداشتملتآياتوصي

باهللاإلشراكالتييجبعلىالمسلمأنيربينفسهوأبنائهعليه،ومنهاعدم

وطاعةالوالدين،ومراقبةهللا،وأقامالصالة،واألمربالمعروفوالنهيعن

المنكر،والصبرعلىالمصيبة،وعدمتصعيرالخدللناس،وعدمالمشيفي

هذهمرحاألرض خالل الصوتومن والغضمن المشي، في والقصد اً،

أنالسلفالصالحرضوانهللاعليهم نجد للقرآنالكريم، التربوية األهمية

ألبنائهم تربيتهم في وافراً ً حظا الكريم للقرآن كان والتابعين الصحابة من

 .وتعليمهموتحفيظهمالقرآنالكريممنذنعومةأظافرهم
7.  الكريم وقدوالقرآن والكتابية، اللغوية، المهارات من عدداً المتعلم يكسب

العلمية الدراسات من عدد منأثبتت كبيراً قدراً يحفظ الذي الطالب أن

لديه تتكون وسليمة صحيحة بصورة تالوته على القدرة ولديه القرآن،

من حظه يكون الذي غيره من أفضل بصورة والكتابة القراءة مهارات

.وضئيالًالقرآنمحدوداً

:أثر تعليم القرآن على المتعلمين والمجتمع من حولهم -7
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يهزها تأثيركبيرفيالنفسالبشريةعامة، القرآنالكريموتالوته لتعليم

صفاء أكثر المؤمنة النفس كانت وكلما أوتارها، على ويضرب ويجذبها،

القرآنالكريم وتيسيرهللاتعالىلتالوة ، وتأثيراً ليسازدادتتأثراً ، وحفظه

في بلإنحفظالقرآن، شملصغارالسنكذلك، وإنما علىالكبار، مقصوراً

وهذارحمةمنهللابأبناءالمسلمينحتىيشبوا،،أيسروسنمبكرةيكونأسرع

بعيدينعنملهياتالحياة، أوقاتهم معه وقضوا ، فيهم القرآن سرىنور وقد

القرآن تعليم إلىأهمية أشارابنخلدونفيمقدمته ولقد ومغرياتالشياطين،

أساسفي هو الكريم القرآن تعليم أن وأوضح له، وتحفيظهم لألطفال الكريم

،ألنهشعارمنشعائرالديناإلسالميةعالمناهجالدراسيةفيمختلفالبالدجمي

يؤديإلىتثبيتالعقيدةورسوخاإليمان،ولقدنصحابنسيناءفيكتابالسياسة

التعليم، لهذا ً وعقليا ً جسميا استعداده بمجرد الكريم القرآن الولد بتعليم بالبدء

األص العربية اللغة الصغر منذ اإليمان،ليرضع معالم نفسه في وترسخ لية،

،األخياروأوصىاإلمامالغزاليفيإحيائهبتعليمالطفلالقرآنالكريموأحاديث

الصالح الدينية،ولقدكاناألولونمنسلفنا ثمبعضاألحكام وحكايةاألبرار،

ويشيرون ينصحونبه، كانوا إلىالمؤدبفأولشيء الواعييدفعونأبناءهم

تع إليه تتقوم حتى أياه وتحفيظهم الكريم، القرآن أوالدهم وتسموألسنتهمليم ،

أرواحهموتخشعقلوبهم،وتدمععيونهم،ويترسخاإليمانواإلسالمفينفوسهم،

مراقبةأفعالأطفالهممع–رضوانهللاعليهم-ولقدكانمنحرصالصحابة

ذلكللنبيملسو هيلع هللا ىلصللتعرف وحكاية عنالقرآن، أخرجأحمد أطفالهم، ينفع علىما

يارسولهللاإنابنييقرأالمصحف:عبدهللابنعمرأنرجالًجاءبابنلهفقال

فقلرسولهللاملسو هيلع هللا ىلص ويبيتالليل بالنهار ويبيت_ ذاكراً ابنكيظل أن ؟ ماتنقم

ً .1"سالما

ربىأبناؤهفيهعلىمائدةوالمجتمعالذييهتمفيهبتعليمالقرآنالكريم،وي

القرآنالكريميصبحمجتمعاًمثالياراقياًمترابطاًمتراحماًمتعاوناً،كماأننسبة

الجريمةفيمثلهذاالمجتمعتصبحقليلة،عنغيرهامنالمجتمعاتالتيهي

بعيدةعنتعاليمالقرآنالكريموالسببفيذلكيعودإلىأنتعاليمالقرآنتعمل

المتصفةعلىإي المتزنة المسلمة الشخصية جاد والرحمةبجميع الخير خصال

هذا تمس التي والضرر الشر خصال كل عن وتنهى ، والوسطية والعدل

اآليات في أرضه،والمتأمل في خليفته وجعله ربه كرمه الذي اإلنسان

أحسن ما ومتى تماماً، ذلك له يتبين الكريم القرآن في الربانية والتوجيهات

وتطبيقهال القرآن مع العيش بقدرمسلمون العيش وطيب السعادة من نالهم

.امتثالهموتطبيقهملهذاالنورالمبين

                                                           
1
 574ص:4جاإلصدارالثالثالمكتبةاأللفيةللسنةالنبوية،برنامجاحمدبنحنبل،-
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والأدلعلىذلكمنمجتمعالصحابةرضوانهللاعليهم،وهوالمجتمع

ًوكانتنتيجةتلكالتربيةالتيكان الذيتربىبالقرآنومعالقرآنغضاًطريا

األولدمحمملسو هيلع هللا ىلصذلكالمجتمعالمثاليالذيلمتعرفالبشريةيشرفعليهاالمربي

في الكريم القرآن أثر عظم رضوانهللاعليهم الصحابة أدرك وقد له، مثيالً

نفوسهمممادفعهمإلىأنينشئواأبنائهمعلىحبالقرآنوتالوته،فقدذكرابن

أالأتحفكبحديث:قاللرجل-هللاعنهرضي-كثيرفيتفسيرهأنابنعباس

أقرأتباركالذيبيدهالملكوعلمهاأهلكوجميع"بلى،قال:تفرحبه؟قال

يوم وتخاصم تجادل  والمجادلة، المنجية فإنها وجيرانك بيتك وصبيان ولدك

القيامةعندربهالقارئها،وتطلبلهأنينجيهمنعذابالقبر،قالرسولهللا

1"لوددتأنهافيقلبكلإنسانمنأمتيملسو هيلع هللا ىلص

ختم إذا كان أنه رضيهللاعنه ـ مالك أنسابن عن الطبراني وروى

دليلعلىشدةحرصالص لهم،وهذا فدعا حابةعلىالقرآنجمعأهلهوولده

،وحصولالبركةلهمبه،وهذاابنعباسيتفاخرأنهقرأارتباطأبنائهمبالقرآن

وهوطفلصغير،فقدذكرابنكثيرفي–ملسو هيلع هللا ىلص–عهدرسولهللاالمحكمعلي

_توفيرسولهللا:"قال–رضيهللاعنهما–فضائلالقرآن،عنابنعباس

2."وأناابنعشرسنينوقدقرأتالمحكم–ملسو هيلع هللا ىلص

ف ، هللاعليهم رضوان الصالح السلف الصحابة بعد من نجد قدوكذلك

كتابالمعلمين فيمقدمة جاء فقد ذاته، الطريق ومشوا نفسه، المسار ساروا

..البنسحنونأنالقاضيالورععيسىبنمسكين،كانيقرئبناتهوحفيداته

 عياض قال القرآن: ليعلمهن أخيه وبنات ابنتيه دعا العصر بعد كان فإذا

ابنتهأسماءالتي–فراتأسدبن–والعلوم،وكذلككانيعلمقبلهفاتحصقلية

حفظتالقرآنوأناابن:"يقولالشافعيرحمههللا.نالتمنالعلمدرجةكبيرة

:،ويقولسهلبنعبدهللاالتستري3"سبعسنين،وحفظتالموطأوأناابنعشر

سبع" أو ، سنين ست ابن وأنا وحفظته القرآن فتعلمت الكتاب إلى فمضيت

فلمابلغعشرسنينمن:دمحمنورسويد–،أماابنسيناءفيقولعنه4"سنين

أتقنالقرآنالعزيز كانقد عمره، . فيقول–رحمههللا–النووياإلماموأما

 يوسفالمراكشيعنه بن ياسين "الشيخ سنين: ابنعشر وهو رأيتالشيخ

ويب منهم، يهرب وهو معهم، اللعب يكرهونه والصبيان إلكراههمبنوي، كي

ويقرأالقرآنفيتلكالحال،فوقعفيقلبيمحبته،وكانقدجعلهأبوهفيدكان

                                                           
1
بسندضعيف،إالانمتنالحديثصحيح،رواهاحمدوالبخاري،وأبوداودوالترمذي4/546رواهأبويعلىفيمسنده-

 .وابنماجهوالدارمي
2

 44،ص3طدمحمأحمدمعبد،الملخصالمفيدفيعلمالتجويد،مكتبةاإلرشاد،صنعاء،
3
 .نقلذلكعنهدمحمنورسويد،المرجعالسابق،منكتابهالمننالكبرى-

4
 .513نقلذلكعنهدمحمنورسويد،المرجعالسابق،منطبقاتالحفاظللسيوطي،ص-
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فجعلاليشتغلبالبيعوالشراءعنالقرآن،فأتيتمعلمهفوصيتهبهوقلتله

"إنهيرجىأنيكونأعلمأهلزمانه:"

 :في التربية والتوجيهمكانة معلم القرآن الكريم ودوره  -8

كريمة،أولتالشريع مكانة وجعلتله للمعلم، كبيرة أهمية اإلسالمية ة

خير وباألخصمهنة والسالم، الصالة عليهم الرسل مهنة هي وجعلتمهنته

ً)الرسلدمحمملسو هيلع هللا ىلصالذيقال هوالذيبعثفياألميين)قالتعالى(إنمابعثتمعلما

الكتابوالحكمةإنكانوامنقبلويزكيهمويعلمهمآياتهرسوالًمنهميتلواعليهم

والمعلملهدوركبيرفيعمليةالتعليم،إذهو(.4:الجمعة()فيضاللمبين

ليسمقصوراًعلىأنهمصدرمن حجرالزاويةفيالعمليةالتعليمية،ودوره

األب معاملة يعاملهم ومربيلطالبه ومرشد، موجه، بلإنه مصادرالمعرفة،

"ذهمباللينوالرحمةويشفقعليهم،ويستخدمالثوابقبلالعقابألبنائه،ويأخ

وليس كمربي المعلم دور أهمية على األوائل المسلمون المربون أكد ولقد

،والرفقوالشفقةبالمتعلمين،،وضرورةاقترانافعالهبأقوالهكمصدرمعرفة

العقلي المتعلم لقدرات المالئمة التربوية األساليب يستخدم واحتراموأن ة،

،وأنيبدأبالسهلثمينتقلالعزوفعناستخدامالعقابالبدنيشخصيةالمتعلمو

وموينتقلمنهإلىالمجهولوأنيكونقدوةفيسلوكهيبدأبالمعلإلىالصعبو

إنهذهالخصائصالتيأرسىقواعدهاالمربونالمسلموناألوائلأثرت1"معهم

 ، الحديثة التربية أصول ،في بها يتميز أن معلم بكل حري كبيراً، تأثيراً

وباألخصمعلمالقرآنالكريم،ألنهيعلمكتابهللاتعالىالمصدرالرئيسللفكر

،كماهوواجبلمربونالمسلمونآراؤهمالتربويةالتربوي،الذياستنبطمنها

والتجويد،والطرقالمن التالوة فياإللمامبأحكام اسبةعليهبذلقصارىجهده

في المساعدة التعليمية والوسائل والتطبيقية، النظرية الناحية من تدريسها في

تدريسه أسباب، معرفة عليه أن كما لتالميذه، يقدمه ما بمضمون واإلحاطة

ةفياآلياتالتييدرسها،والتفسيرالمناسبلمستوىدالنزول،والقراءاتالوار

ًللقرآنالكر يتيسرلهذلك،فالطالبه،وفوقذلكيكونحافظا لم فإذا يمكله،

ًللقدرالذييقومبتدريسهلتالمذته،ومالكذلك ًومتقنا أقلمنأنيكونحافظا

أرسى الذي دمحمملسو هيلع هللا ىلص ومعلمها اإلنسانية برسول التأسي بنصيب يحظى أن كله

ذينيعودأسسالتربيةومقاصدها،فأخذمنمنهلهالمربونالمسلموناألوائلال

التيتطبقفيالعصر الحديثة، النظرياتالتربوية من فيكثير الفضل إليهم

.الحديث

:كمايجبعلىمعلمالقرآنالكريمبواسطةالقرآنأن

                                                           
1
 .453يعقوبنشوانالمنهجالتربويمنمنظورإسالميمرجعسابقص-



81 

.ـيعدلاعوجاجالسنةالطالببحسنالتجويدوعدماللحن5

.ـيربيالطالبعلىالخشوععندتالوةالقرآنالكريم4

.علمين،منخاللاآلياتالتييدرسونهاـيعدلسلوكالمت4

 التعليمية، فيالعلمية مهم دور فللمعلم عندوره" يمكناالستغناء وال

يمكنلطريقةتدريسمامهماثبتتمهماتطورتأدواتالتعليمووسائله،كماال

ما ثمارها تؤتي أن وتطبيقها،فاعليتها استخدامها يحسن كفؤاً ً معلما تجد لم

 وصاحبدورالينكرفيفالمعلم التعليميةوقطبرحاها هوعصبالعملية

نجاحهاأوفشلها،ونجاحالعمليةالتعليميةمرهونتحقيقأهدافها،وعليهيتوقف

للجوانبالتعليميةوالتربويةوالمهنيةيمكنه إعداداًجيداًوشامالً بإعدادمعلميها

وترتيبه التعليمي الموقف تنظيم من اإلعداد النافعة،هذا الوجهة وتوجيهه

وتحقيقأهدافالمنهجالموضوعةوالتيالتتحققإالبوجودالمعلمالكفؤالمتسم

استخ أهمها من التي الناجحة، التربوية العقاب،بالصفات قبل الثواب دام

و أووالتحفيز المتعلم رأس ضرب وتجنب ، والتوبيخ التأنيب قبل التشجيع

 األساليب واستخدام بالعمليةوجهه، تدفع وغيرها هذه كل التربية في الحديثة

.التعليميةوالتربويةقدماًإلىاألمام

 :القرآن الكريم وعلومه أهم االستراتيجيات الالزمة لتدريس: الرابع المبحث 

أهدافعامةيسعىالمنهجإ الدراسية منالمواد أنلكلمادة به نمنالمسلم

واألساليب والوسائل التدريس وطرائق المعلم يشمل والذي الحديث بمفهومه

تل لتحقيق والبيئة الخبراءوالكتاب بوضعها يجتهد التي العامة األهداف ك

لكالموادالتيتشتملومادةالقرآنالكريمواحدةمنت.والمتخصصونلكلمادة

:يليومنأمثلةتلكاألهدافماعلىعددمناألهداف

 1العامة لتعليم القران الكريم األهداف-

:تيآنباآلالعامةلتعليمالقراألهدافتتمثل

القرانالكريمكالمهللاتعالىالمنزلعلىقلبأنأنيعتقدالتالميذجازمين.5

وبسورهرسولهللاملسو هيلع هللا ىلصوأنهاليستطيعأحدمنالخلقأنيأتيبمثلالقرآنأدمحم

.منمثله

                                                           
1
سرحانعليقاسم،طرقتدريسالقرآنالكريموالتربيةاإلسالمية،مكتبهالوسطيةللنشرواتوزيع،صنعاءدمحمعبدهللاالحاوري،ودمحم-

.
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.نويتدبروهايفهمالتالميذمعانيكلماتالقرآأن.4

4 بكتابهللاتعالى. ويتمسكوا القرانالتييدرسونها بأحكام التالميذ أنيعمل

.ويقفواعندحدوده

رعاوبالصورةالتيعلىالوجهالمطلوبشكتابهللاالميذتالوةأنيتقنالت.3

.نزلبهاالقرآن

.أنتخشعقلوبالتالميذعندتالوةكتابهللا.1

وحفظهوتعلمهوتعليمه،نالعظيمهللاتعالىبتالوةالقرآإلىأنيتقربالتالميذ.6

.للغير

7 مهوأيوتعل،لىتعلمهالقرآنالكريموإإلىأنيدعوالتالميذ. أنفسهمنيبذلوا

.المطهرةالسنةلىوإإليهنالداعينالقرآأهلفيذلكليكونوامن

ويراعىفيتنزيلمعانيالنصح،نالكريمالتالميذفيالنصحللقرآيجتهدأن.8

للتالميذ والجسدية والعقلية النفسية الحالة هللا التي،لكتاب العمرية والمرحلة

معهم فينمو بها للقيمرون آنصحهم يصلوا حتى الكريم درجاتىقصأإلىن

.بحسبقدراتهمفيكلصفومرحله،النصح

القرآنالكريمونكتفيهنا أنهناكأهدافاخاصةلكلفرعمنفروعمادة كما

.بإفرادمادةالتجويدفياستعراضاألهدافالخاصةبها

 :ق تدريسهعلم التجويد وطر-

لتعلقهبكالمهللاتعالىوهوأحدالعلوموأفضلهاشرفالعلومعلمالتجويدمنأ

نالكريمويعنىعلمالتجويدبالكلماتالقرآنيةمنحيثالمتعلقةبالقرآالشرعية

عسففيالنطقممايخرجحقهاومستحقهامنغيرتكلفوالتحروفهاإعطاء

.بهامنالقواعدالمجمععليها

 :تعريف التجويد-1

يقالجودالرجلواإلتقانمصدرجودتجويداويعنيالتحسين:التجويدفيلغة

القولوالفعلوالجودةضدالرداءةإذاأتيبهجيداويستويفيذلكءالشي

–عطاؤهحقهومستحقهإخراجكلحرفمنمخرجهوإ:وفياالصطالح
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.منالصفات-بفتحالحاء

 : هميه تدريس التجويد وفضله أ-4

:يةاآلتتنبثقأهميهتدريسالتجويدمنالنقاط

التالوة -5 بالواجبالعينيعلىكلمسلم لكتابهللاتعالىوهيالقيام الصحيحة

 .التالوةالتيتوافقتالوةالنبيوالتيتتحققمنخاللتطبيقأحكامالتجويد

اليندثرحتى,والمتعلقبمعرفةأحكامالتجويدوحفظها،القيامبالواجبالكفائي -4

 .هذاالعلمالجليل

)آنالكريمبقولهتعالىتنفيذأمرهللاتعاليفيتنزيلالقر -4 أوزدعليهورتل:

نآفالذياليرتلالقر,الوجوباألمرومقتضى,(3:المزمل)(نترتيالالقرآ

 .ثمفيذلكوهوآ,نالكريمآمجوداعلىالصفةالشرعيةمقصرفيحقالقر

:1التجويدأهداف تدريس  -4

 .الكريمدةالتالميذتالوةالقرآنإجا .5

 .تقويماللسانوحفظةمنالخطأفيأثناالتالوة .4

 .تصحيحالتالميذألخطائهملووقعوافيها .4

 .تعظيمكتابهللاتعالى .3

 .المعرفةالنظريةباألحكاماالصطالحاتالعلميةلعلمالتجويد .1

 .ناكتسابمهاراتأداءأحكامالقرآ .6

 .القرآنالكريميجابيةنحوتالوةتكويناتجاهاتالتالميذاإل .7

:طرق تدريس التجويد-3

إلىتسعى,فكلهاقواعد,للغةالعربيةتشبهطرقتدريسالتجويدطرققواعدا

 القواعد هذه يعرفالتالميذ أن , صحيحة بصورة عمليا ويطبقونها يمكنو,

:تيةإلىطرقالتدريساآلاإلشارة

 الطر القياسية يقة بذكر: البدء على الطريقة هذه أوالوتقوم الحكم ثم,

 .ضرباألمثلةعليه

                                                           
1
484-485ص,دراالثقافة,القاهرة,استراتيجياتتعليماللغةالعربيةوالتربيةالدينية(م5985)فتحيعلييونس-

الرياض,طرقتدريسالتجويدوأحكامتعلمهوتعليمة(م5996)الويبععبدالرحمنالروميودمحمالسيدالزباختصارفهد

 .17ص,مكتبةجرير,
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 حيثتبدأباألمثلة,وهيعكسالطريقةالقياسية:الطريقةاالستقرائية

 .وتستنبطاألحكاممنخاللها

   التوليفية الطريقة النصأو طريقة تدريس: على الطريقة هذه وتقوم

 أحكام القرآنيةالتجويد النصوص خالل من الطري, تطبيق قةثم

األحكام الستنتاج االستقرائية القياسية, الطريقتين تتكامل وفيها

.واالستقرائية

:خطوات تدريس التجويد بشقية النظري والعملي-1

عملياونظرياتتموفقبعضالعلماءوالباحثينأنخطواتتدريسالتجويدىير

:1تيةالخطواتاآل

 :لةالتهيئةمرح -5

خالل من تتم أن التجويدويمكن أحكام من لحكم المناقشة بين, التمييز أو

.ينمختلفينلحكممعينأدائ

 :مرحلةالتعريفبالمفاهيم -4

.وفيهايتمالشرحوالتوضيحللمفاهيمالمقررةفيالدرس

 : والمران اللفظي, مرحلة البيان العملي  -3

المع يقوم كيفيةوفيها ببيان عمليالم الحكم أداء ال, انتباه إلىويلفت تالميذ

المختلفة أدائه جوانب مرات, عدة ذلك بتكرار ويقوم بالوسائل, مستعينا

ةالنموذجيةمنقبلوفيهذهالمرحلةتتمخطوتانالقراء,التعليميةالمناسبة

.والقراءةالجماعيةأوالفرديةالتييرددالتالميذبعدالمعلم,المعلم

 : وتصويب األخطاء , لة التقويم مرح -4

ويصوبأخطاءهم,أوتالوتهملآلية,تمعالمعلمألداءالتالميذللحكموفيهايس

.ويعززاألداءالصحيح

 

 :مرحلة التالوة   -5

آياتم عشر بتالوة المعلم يقوم تدريسهوفيها تم الذى للحكم متضمنة ,ثال

.الحكمبطريقةصحيحةوأداء,بمنهمبعدذلكتالوةهذهاآلياتويطل

 ( :التلقين)تدريس التجويد العملي -6

                                                           
1
 .483-484ص,مرجعسابق:فنحييونس



85 

:تعريفالتلقين

1التلقين التفهيممش: افهة يسمع, لما وسرعهالفهم لقاءالكالمعلىالغيروإ,

ليأ به خذ , ومنه اإل: المأموم عليتلقين أغلق إذا القراءةهمام في وتلقين,

.المحتضرالشهادة

تقويمألسنةالتالميذعلىصحةالنطق:تدريسالقرانالكريمويعنيالتلقينفي

.وسالمةالتالوةباإللقاءوالتكرار

 :الفرق بين التلقين والتعليم -7

والفرقبينهما,فالتعليمأعموأشملمنالتلقين,يوجدفرقبينالتلقينوالتعليم

أنالتلقينيكونفيالكالمفقط" تقوللقنه,وغيرةيكونفيالكالموالتعليم,

 وغيره لقنه,الشعر يقال ووال التجارة والخياطة النجارة في, علمه يقال كما

الوالتلقيناليكونإ,مرةالواحدةفإنالتعليميكونفيالوأخرى,جميعذلك

وإلقاءالقولإليه,غيربالتعليمهومشافهتكال:فإنالتلقينىوأخر,فيالمرات

عنك ليأخذه , ووضعالحروفمواضعها اليقتضيذلك, والتعليم ال. ولهذا

2"يقالإنهللايلقنالعبدكمايقالأنهللايعلمه

 :أهمية التلقين وفوائده -8

:تأتيأهميةالتلقينمنأهميةالنقاطاالتية

 .تحقيقالتالوةالصحيحةلكتابهللاعزوجل -5

,نالكريمعندتالوةالقراهالحفاظعلىاللسانمناللحنالذيقديقعفي -4

 .لهومايتبعذلكمنخطأفيالمعنىأوتشويه

 .نالكريمبالصفةالعربيةالتيأنزلبهاتالوةالقرآ -4

 :أهداف التلقين -9

:هناكمجموعهمناألهدافلتلقينالقرانالكريملعلمنأهمها

ال -5 ألسن بالصفةإقامة تعالي هللا لكتاب الصحيحة التالوة على تالميذ

 .الشرعية
                                                           

1
,صادر,بيروت(ت.د),األولىالطبعة,لسانالعرب:دمحمبنمكرمبنمنظور,المعجمالوسيط:إبراهيمأنيسوآخرون-

 (.لقن)مادة
2
 .535صـ,مؤسسةالنشراإلسالميالتابعةلجماعهالمدرسينبقم,5ط,الفروقاللغوية,(هـ5354)ريأبوهاللالعسك-
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يكونلهاأمنخاللتدريبهاعلىالصوابحتىصوناللسانعنالخطـ -4

 .سجيةالتكلففيها

,علىكلمسلمفالتجويدالعمليواجبفرضعين,تحقيقالتجويدالعملي -4

 .نالمجيدوصالتهبهصحيحةلتكونقراءتهللقرآ



 

 :شروط إتقان علم التجويد-11

:1وهى,ذكرالعلماءمجموعهمنالشروطيتوقفعليهاإتقانعلمالتجويد

 الحروف مخارج معرفه به, يمتاز حرفتصحيحا نطقكل وتصحيح

 .عنمقاربة

 كلحرفصفتهبمايخرجهعنمجانسهوتوفية,معرفةصفةالحروف 

 األحكاممعرفةمايتجددللحرفبسببالتراكيبمن. 

 رياضةاللسانبالمرانوكثرةالتكرارحتييصيرذلكطبعاوسليقة.

:طريقة تدريس التلقين-11

:تيةقينفيالخطواتاآليمكنتلخيصطريقةتدريسالتل

 :القراءة النموذجية -5

من المعلم الشيخ قراءة بها فرداوالمقصود التالوة, يسمعون ,والتالميذ

مصاحفهم في ويتابعون , التعليميوتتكرر الموقف وفق التالوة ,هذه

ووفقاآلياتالمتلوة وبكلاألحوالال, تقلعنثالثوقدراتالتالميذ

عنه2مرات التالميذ يعقل حتى المعلم، تالوة بين يربطوا ولكي ،،

.واآلياتالمتلوة

ويرددالتالميذ,اتالكريمةوتعنيأنيقرأالمعلماآلي: القراءة الجماعية  -2

بعده , أنيتنبهالمعلمألخطاءالتالميذويراعىفيها ويصوباألخطاء,

 وقوعها حال أ, مخافة ينتظر فيأوال تتأصل ن بفعل ،التكرارلسنتهم

المويت بحسب كثيرة مرارا الجماعية القراءة يطمئنحاجة،حتىتكرار
                                                           

1
 .481ص,مرجعسابق,فتحييونسوآخرون-

2
رواهالبخاري,وإذاسلمسلمثالثا,تماالستنادفياختيارالعددثالثمراتإلىفعلالنبيأنهكانإذاحدثكررةثالثا-

.مرالتكرارحتيتتقدمتالوةالتالميذوعندهاتخففإلىواحدةأوأثنينفالرسولكانيسويحتيعقلعنهالصحابةويست

 رواةمسلم
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الصحيحة بالتالوة التالميذ تحقق إلى المعلم المعل. يراعي أن موينبغي

 للتالميذ المقدم المقدار حيث من القراءة هذه في الفردية الفروق بما,

 .واليرهقالضعيف,يحفزالذكي

 :القراءة الفردية  -3

وهي,حيثيقرأالتلميذعلىالمعلم,وهذهالقراءةتتمبينالمعلموالتلميذ

حسانوأنيتدربعلىاإل,تزمهاالمعلممنأهماألمورالتيينبغيأنيل

 فيها طالب, لكل التلقين جودة فيها يتحقق التالوة هذه أن وذلك وقد,

بعضاآليات أنيلقنالمعلم علىالمعلم أو,يتطلبأمرعرضالتالوة

.إذالزماألمردهيلقنهالتصويبويرددالتلميذبع

 :طريقة التقويم في التلقين -4

التقويم التلميذعليعتمد المعلمىفيالتلقينعلىقراءة واليصحغير,

والسبيل,ألنالتقويمهنايستهدفالتأكدمنجودةتالوةالتلميذ,ذلك

.تقانهاوالتأكدمنإ,تماعلهذهالتالوةلذلكإالاالس

 علىرفضالتسامحمناألخطاء التأكيد ومنالمهم القول, وليسلهذا

النصحلهألنمقتضى,هذاهوعينالرفقبهبل,منافللرفقبالمتعلم

أماغير,لهأحسنتإالإذاكانمحسنابحقواليقال,أنيحسنالتالوة

.ذلكفاليجوز





 :جراءات واألساليب والمقترحات في تدريس التلقين بعض اإل-12

منهاالمعلمونفيجراءاتواألساليبالتييمكنأنيفيدتوجدبعضاإل

:فيمايأتيلىبعضهاونشيرإ,تدريسالتلقين

 ال كتلوين التعليمية الوسائل من األحكاماالستفادة أو الجديدة حروف

كأشرطةالكاسيتالمسجلة,يةومنأحسنهابرامجالتالوةالتعليم,الجديدة

القرا من المجيدين المقرئين للشيخبأصوات المعلم كالمصحف ء

 .والشيخالحصريوغيرهم,المنشاوي

 والماديةاذا,وذلكمنخاللالمحفزاتاللفظيةالتشجيعالمستمرللطلبة

 .أمكنألنللتشجيعاثرةالكبيرفينفوسالتالميذ

 قامهالحلقاتالقرآنيةفيالمسجدإ. 
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 واستقبال,مكنللمعلموالمتعلمنمنالطهارةإنأآدابتالوةالقرالتأدببآ

 .هللاتعالىإلىباعتبارهقربة,استشعارروحانيةالدرسالقرآنيو,القبلة

 فيحلقة بعضا،,التالوة بعضهم التالميذ أمكنذلكحتىاليستدبر ما

فيكتسبالطالبتلقيناخاطئامنزميلهبسبببعدهعنالمصدرالصحيح

 .للتلقينوهوالمعلم

 ثم,أنيقرأالمعلمويرددالتالميذوراءه:ومنذلك,كثرةالترديدلآليات

 وراء تردد مجموعه المكل علىذلك المأمون منها للقدرةتمالمجيد لك

والكفاية الح, لثمتقرأ يةأيةآقةالواحدة ويردبعضهمعلىبعضمن,

الحلقة خاللتنصيبالمجيدمنهمإلدارة يتابع, والشيخالمعلم كل, ثم

دهمحرأأثميتدارسانخمسبخمسيق,يةآيةآتلميذينيتدارسانبينهما

 .وهذامعنىالتدارس,ثميعيدهاعليهاآلخرالخمساآليات

 المحافظ إينبغيللمعلم الدرسالتيسبقاإلشارة علىروحانية لة ,يها

ومظهرالتوقيرفي,وسمةالخشوع,الوقارفتعلوالمعلموالمتعلمسمة

.ةحسنةفيذلكوأنيكونالمعلمقدو,انبالتدريسكلجو

نموذجلتحضيردرسفيالتجويد

دغامأحكاماإل:الموضوعتجويد:المادةالحصةالفصلاليومالتاريخ

واألساليبأهدافالدرس الطرائق

جراءاتواإل

الواجبالتقويم

المنزلي

التالميذ -5 يذكر أن

 .دغاممعنىاإل
التالميذ -4 يعدد أن

اإل دغامحروف

 .الستة
أنيميزالتالميذبين -4

بغير)دغامالكاملاإل

دغامواإل(هغن

 (بغنة)الناقص
التال -3 يكتشف ميذأن

فيمااإل بنوعيه دغام

 يتلونهمناآليات
التالميذأ -1 يتنبه ن

أو/يقدمالمعلملوحة:التمهيد

األ السبورة على مثلةيكتب

آيات من اإلدغام حكم على

بتالوةالقرآ المعلم يقوم ثم ن

 األمثلة التالميذأويس,آيات ل

ع يالحظون ماذا تالوته ,لى

نهويناقشهمحتىيتوصلإلىأ

بالنو يتلفظ أوال الساكنة  ن

اإلدغام حروف عند ,التنوين

لىالتعرفعلىويقودهمهذاإ

.موضوعالدرس

:الوسائلالتعليمية

_ ورقصورة على مكبرة

معني أذكر

اإلدغاملغة

واصطالحا

أذكر ؟

أقسام

؟ اإلدغام

الفرق ما

بين

دغاماإل

لكليا

والناقص

؟عدد

حروفكل

المعلم يكلف

تالميذه

استخراج

أمثلة عشرة

المصحف من

حرفمن لكل

حروف

عشرةاإلدغام

للنونالساكنة

وعشرةللتنوين

في ويدونها

برسم دفاترهم

يالمصحف
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الناقصبانه لإلدغام

ويدغم الغنة يبقي

 الحرف
التالميذأ -6 يهتم ن

اإل دغامبحكم عند

للقرآ ناستماعه

الكريموعندقراءته

 له
التالميذ -7 بحرص أن

اإل تحقيق دغامعلى

قرا للقرآءتهعند نم

 الكريم
التالأ -8 يلتزم ميذن

اإل فيبحكم دغام

 قراءتهللقرانالكريم
التالميذأ -9 يالحظ ن

لحكمأداء المعلم

 اإلدغام
يكررأ -51 ن

محاكاته التالميذ

 المعلم وأداءهتالوة

 اإلدغاملحكم
يتقن -55 أن

أ حكمالتالميذ داء

بصفهاإل دغام

مر كلما مستمرة

آيات في عليه

 .المصحف
يتأدبنأ -54

مع  التالميذ

عند المصاحف

القراءة وعند فتحها

االنتهاء وحال فيها

 .منالقراءة


أمثله عليها مكتوب مقوى

.دغاممتعلقةبحكماإل

كتابه_ عند الملونة الطباشير

حي ، ثيميزالكلماتالقرآنية

بلون المستهدفة الحروف

التالميذ ليساعد ، مختلف

.للتنبهلها

خاللهالآ_ من يتم تسجيل ة

إ الشيخاالستماع تالوة لى

فيأومقرئمجيدالمنشاوي

 المصحفمختارةتالوة من

المعلملبعضاألمثلةعلىحكم

.دغاماإل

:العرض

عنوان_ بكتابه المعلم يقوم

.الدرسعلىالسبورة

لىقسمينيقسمالسبورةإ_

فيالجانب األمثلة لكتابه قسم

األيمن لكتابه وقسم

 لحروف اإلدغاماالستنباطات

.األيسرفيالجانب

على_ الدرس عناصر يكتب

السبورة

_  المعلم الدرسأمثلهيكتب

 مثالأنويحرصعلى يقدم

الساكنة بالنون حرف لكل

وبالتنوين

 _ مثال كل المعلم ويقوديتلو

نظريا الحكم لمعرفه التالميذ

.وعمليا

بعضالتالميذ_ يكلفالمعلم

حرف كل مع المثال تالوة

عدد يشتركاكبر ان ويحاول

.منالتالميذفيذلك

:االستنتاج

دغاممناإل

بغنة

واإلدغام

بغيرعنة؟

األمثلةأ تل

متقنا اآلتية

حكم

.دغاماإل

أمثله ويقدم

للنون

الساكنة

وأخرى

، للتنوين

حالتي في

اإلدغام

بغنة

واإلدغام

،بغيرغنه

.دفاترهم

 يكلفالمعلم_

بكتاب هتالميذه

اإلدغامتعريف

لغة

واصطالحا

نواعهوأ

.وحروفه













 المعلم_ يعين

سورة لتالميذه

النبأ

ليستخرجوا

حكمم نها

فيكل اإلدغام

حروفه

.ونوعيه
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 : تدريس التالوة  يقةطر

 :تعريف التالوة  .1

 التالوة واالتبالقرا: تلواءة أتلوه الشيء تلوت يقال ، إاع ، اتبعته .ذا

1والمصدرالتالوةيةآفيإثريةآإذاقرأتهكأنكاتبعت:نآوتلوتالقر

 :فضل تالوة القرآن وثمارها .2

:فيمايأتيابعضفضلالتالوةوثمارهإجماليمكن

ورتلناه:)تعالىنقالهللابلغمنعظمةشأنالتالوة،ورفعةمكانها،أ .5

 )ترتيال 44:الفرقان( عظيم(. على يدل وهذا إليه، تالوته هللا فنسب

 .منزلةالتالوةورفعةشأنها

لحرفبعشرحسناتكمانفكسبهاقارئالقرآالعظيمةالتييكالحسنات .4

األ قالصحتبه رضيهللاعنه  مسعود عبدهللابن حاديثعن قال:
                                                           

1
 .87صـ,داراالمواج:بيروت,4المعجمالوسيططـ,(م5987)أبراهيمأنيسواخرون-

إلىيتوصلالمعلممعالتالميذ

 وأنواعهاإلدغامتعريف

.وحروفه

:النشاط

بان التالميذ المعلم يكلف

ب يجربوا نطق أمثلهأنفسهم

الحروفاإلدغام من

مخارجها من المستهدفة

خالل من ، الصحيحة

صوت خروج  مالحظتهم

فيحاله ، الخيشوم من الغنة

النطقبغنةاإلدغام وانعدام

بغيرغاماإلدبالحرففيحاله

الكاملاإلدغامغنهأي

يكلفالمعلمالتالميذبالتنبه_

ويالعادهتالوةالشيخالمنشا

ال فيها التي حروفللكلمات

التالميذ ويقيم المستهدفة،

أ بمقارنه ألداءأنفسهم داءهم

الشيخ من الصحيحة التالوة

المنشاوي
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بعشرفلهبهحسنة،والحسنةحرفامنكتابهللاأمنقر:رسولهللاملسو هيلع هللا ىلص

 .1قولالمحرف،ولكنالفحرفوالمحرفوميمحرفأمثالها،الأ

دراكالجوائزالربانيةالواردةفيحديثالنبيملسو هيلع هللا ىلصمااجتمعقومفيبيتإ .4

النزلتعليهمالسكينةتدارسونهبينهمإمنبيوتهللايتلونكتابهللاوي

( والقبول والسعادة والوقار الطمأنينة أي ) الرحمة  عمتهم)وغشيتهم

 .2وذكرهمهللافيمنعنده,وحفتهمالمالئكة,(وأحاطتبهم

بالقرآ .3 الماهر هللا يرفع البررة الكرام السفرة المالئكة من فيكون ,ن

ترضيالهعنهاقالفعنأمالمؤمنينعائشة,ويعطيالمتعتعفيهأجران

الكرامالبررةنمعالسفرةالماهربالقرآ"قالرسولهللا: والذييقرأ,

 .3"وهوعليةشاقلهأجران,القرآنويتعتعفيه

,وأعظمالنعمفيها,لجنةوأرفعهالىأعالدرجاتايرقىقارئالقرآنإ .1

وأ بهاها , الدنيا في تالوته بحسب الجنة في فدرجته عبد, بنعن هللا

يقاللصاحب"قالرسولهللا:بنالعاصرضيهللاعنهماقالوعمر

وارقالقرآنإ قرأ , كنتترتلفيالدنيا ورتلكما عندتإنمنزلف, ك

 .4"يةتقــرؤهاآخـــرآ

بيهريرةأنعنأ,لماعلمههللاعزوجل,أولياءهللاالصالحونيغبطه .6

فهويتلوه,نههللاالقرآرجلعلم,فياثنتينإالحسدال:"رسولهللاقال

وتيتمثلماأوتيأفيسمعهجارلهفقالليتني,النهارءناوآ,ءالليلناآ

5......",فعملتمثلمايعمل,فالن

 :أهداف تدريس التالوة

:6لتدريسالتالوةأهدافتتمثلفي

دمحمرسولهللاالمنزلعلىنالكريموأنهكتابهللايمانبالقرآتعميقاإل -5

تنزيلمنحكيمحميد,خلفهوالمنأنهاليأتيهالباطلمنبينيديهو,ملسو هيلع هللا ىلص

. 

 .جادةالتالميذقراءةكتابهللاعلىالوجهالشرعيإ -4
                                                           

1
 .4951حديثرقم,571صـ,1ج,رواةالترمذي(صحيح)-
2
 .4699حديثرقم,4173صـ,3ج,رواةمسلم(حيحص)-

3
.798وحديثرقم,139صـ,5ج.واللفظله.ومسلم,3164حديثرقم,5884صـ,3رواةالبخاريج(صحيح)-

4
.5363حديثرقم,364صـ,5ج,وأبوداود,4953حديثرقم,577صـ,1ج,رواةالترمذي(صحيح)-

5
.3748حديثرقم,5959صـ3رواةالبخاريج(صحيح)-

6
-451دارشمسللطباعةصـ,،القاهرة4طـ,تعليماللغةلعربيةوالتربيةاإلسالمية(م4111)مصطفيرسالنشلبي-

456 
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 .وتدبرمعانيه,تفهممعانيكالمهللاتعاليوالتأثربه -4

 .الخشوعالقلبيواالطمئنانالنفسي -3

 .الطالبميةالوازعالدينيلدىتن -1

 .وترغيبهمفيها,لىنفوسالتالميذتحبيبالتالوةإ -6

 .تنميةرجاءالثوابالمترتبعلىتالوته -7

.زيادةالثروةاللغويةوالفكريةلدىالطلبة -8

:خطوات تدريس التالوة-3

:تيةتمتدريسالتالوةوفقالخطواتاآلي

 :التمهيد -5

,ائلتعليميةووس,ومحتوى,الدرسمنأهدفلجيدلخطةعدادااإل -5

 ومناشطمختلفة أ, من يتمكن حتي درسبشكلوأدواتالتقويم داء

 .جيد

التمهيد -4 للدر, التالميذ تهيئه عرضوالغرضمنه منخالل سويتم

النزول المتلوةأ,أسباب باآليات عالقة ذات قصة و في, حديث أو

 .فضلالتالوة

:العرض-4

معتحديد,اآلياتلىمقاطعوفقالمعنىالذيتتطرقإليهورةإبتقسمالس -5

 .زمنالتالوةلكلمقطع

ألحد -4 صوتي بتسجيل يستعين وقد نموذجية تالوة لآليات المعلم تالوة

 .مشايخالتالوةالمجيدينكالشيخالحصريأوالشيخالمنشاوي

 .اآلياتحولجماليامنخاللالمناقشةللتالميذشرحاإشرحاآليات -4

والمعلميستمعويصوباألخطاء,تالوةالتالميذلآلياتفيترتيلخاشع -3

 .حالوقوعها

 .الغامضةوبإيجازوذلكلفهمالنصشرحالمفرداتالصعبةوالتراكيب -1

 .منالفوائدوالتوجيهاتالربانيةومافيها,اآلياتليهدإاستنتاجماترش -6

:غالقاإل-4
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نهايتهعنطريقتلخيصوتعنيوصولالدرسإلى,قيقومالمعلمبعمليةالغل

.جماليلآلياتالكريماتومايستفادمنهاعلىالسبورةاإلالمعنى

:التقويم-3

.وفيالنهايةيقومالمعلمبالتقويمليتضحلهمقدارماتحققمنأهدافالدرس

نموذجلتحضيردرسالتالوة

تالوة:المادةالحصةالفصل:اليومالتاريخ الموضوع اآليات: تالوة

منسورةالكهف(5-54)

واألساليبأهدافالدرس الطرائق

واإلجراءات

الواجبالتقويم

المنزلي

يذكر-5 أن

أحكام التالميذ

الموجودة التجويد

.فياآليات

يتمكن-4 أن

نطق من التالميذ

ألف على السكتة

عوجا) بطريقة(

.صحيحة

يذكر-4 أن

معاني التالميذ

في المفردات

اآلياتالمقررة

يميزالتالميذأن-3

القلقة حرف نطق

فيالسورة

1 يستنتجـ_ ن

ترشد ما التالميذ

وما اآليات اليه

فيهامنالتوجيهات

.الربانية

6 يتقربأ_ ن

:التمهيد

فضل حديثفي لنا يذكر من

المعلم يستمع ؟ الكهف سورة

ويدون لإلجابات والتلميذ

األحاديث السبورة على عن.

هللاأبي رضي الخدري سعيد

قالرسولهللاصلىهللا:عنه

 وسلم سورة:"علية قرأ من

يوم نورا له كانت الكهف

مقام من القيامة مكةإلىة

خرهاومنقرأعشرآياتمنآ

 الدجال خرج يضرهثم 5"لم
 أ". عنه هللا رضي نوعنه

من قال ملسو هيلع هللا ىلص سورهالنبي قراء

الج يوم في أالكهف ضاءمعة

الجمعتين بين ما النور من له

منقرأسورة"يروايةوف"

أ الجمعة ليلة لهالكهف ضاء

البيت وبين بينه ما النور من

(4".)العتيق
:الوسائلالتعليمية

عند - الملونة الطباشير

التقويم يعتمد

على

االستماع

االختياري

والذييفترق

عن

االستماع

التوجيهي

والتعليمي

القراءة في

الفرديةحيث

خالليت قرر

في االستماع

مرحله

التقويممقدار

التلميذ تقديم

ضوئه وفي

خطه توضع

المعالجات

يتخذها التي

المعلم

بها لتجاوز

التلميذ

يكلف

المعلم

تالميذه

بحضور

حلقة

مع التجويد

إمام

في المسجد

مسجد

أو الحي

.القرية

وأن

يرجعوا

بعض الى

كتب

التفسير

طالعلإل

علىمعاني

.الكلمات
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هللا الى التالميذ

بالتزام وجل عز

.القراءةالصحيحة

7 يصغيأ_ ن

باهتمام التالميذ

لتالوة ومتابعه

.المعلم

يتأدبأ-8 ن

مع التالميذ

عند المصاحف

وعند فتحها

وحال فيها القراءة

االنتهاءمنالقراءة

.

يربطأ-9 ن

تالوة بين التالميذ

وحركات  المعلم

 منالكلمات

.المصحف

يحاكيأ-51 ن

تالوة التالميذ

.المعلمبدقة

يتقنأ-55 ن

تالوة التالميذ

المقرر ةاآليات

حقها فيعطونها

من ومستحقها

حيث من األحكام

الحروف مخارج

وصفاتها

..وحركاتهاالخ



الكلمات معاني كتابه

 .القرآنية
من -  يتم تسجيل آلة

إ االستماع لىخاللها

 الشيخ المنشاويتالوة

المعلم المصحف في

 .لآلياتالمقررة
:العرض

نيكلفالمعلمالتالميذأ -

مصاحفهم يخرجوا

توقيربص فيها ورة

ويوجههم المصحف،

المصاحفأ يفتحوا ن

، الكهف سوره على

ويتأكدالمعلممنطريقة

للمصاحف امساكهم

األ تراعى دببطريقة

هللا لكتاب والتوقير

 .تعالى
-  المعلم بقراءةيقوم

,اآلياتقراءةنموذجية

يتابعون والتالميذ

مصاحفهم من تالوته

أ) للمعلم نيمكن

بالتسجيالت يستعين

يستمع كي الصوتية

جيد لنموذج التالميذ

اآليات لقراءة وسليم

 (المتلوة
السكتة - للتالميذ يوضح

على تتم التي البسيطة

 )كلمة عوجا اوأنه(

سكتهبسيطةيحبسفيها

 يأخذ,النفس وال

 .القارئفيهانفسا

الضعيف

ضعفه لنقاط

 واألنشطة,

ترفع التي

مستواه من

ليلحق

.بزمالئه

نقطتين اذكر

من نستفيدها

اآليات

؟المتلوة
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-  المعلم بتقديميقوم

المفردات معاني

اإل جماليوالشرح

 .لآليات
لىالقراءةينتقلالمعلمإ -

 الجماعية يتلو, وفيها

السورة آيات المعلم

وراءه التالميذ ويردد

هذهويكرر المعلم

يطمئن حتي  القراءة

محاكاةإ حسن لى

بصورة لتالوة التالميذ

 كافيه
نتقلالمعلممنالقراءةي -

 الفردية بين, وتتم

 والتلميذ المعلم وبقية,

يستمعونالتال ميذ

في ويتابعون

 .مصاحفهم
تالوة - باستماع يبدأ

ثم األقوياء التالميذ

الوصول حتي يلونهم

 .الىاألضعف
:االغالق

التالوة الى االستماع بعد

يكون للتالميذ الفردية

نهاية الى وصل قد المعلم

الدرس بعملية, يقوم وهنا

االغالق منخالل, وذلك

في أخذة تم ما تلخيص

منأحكامالتجويد,الحصة

 الكلمات, ,ومعاني

والمعني الرئيسة واألفكار

اإلجمالي وبعض,

والتوجيهاتاإلرشادات
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 :طريقة تدريس التفسير :رابعا 

 :تعريف التفسير  -1

سالميةيقصدنمنالعلوماإلتفسيرالقرآ,الشرحوالبيان:1التفسيرلغة

 منه آتوضيحمعانيالقر: ن الكريم منعقائد, آياته انطوتعلية وما

.وأسراروحكموأحكام

 بأنه "ويعرفالتفسيراصطالحا يعرف: كتابهللاالمنزلعلم فهم به

2"واستخراجأحكامهوحكمه,نمعانيهوبياملسو هيلع هللا ىلص،دمحمعلىنبيه

 : هأهمية التفسير وفضل  -2

                                                           
1
 688مرجعسابق،ص,المعجمالوسيط:إبراهيمأنيسوآخرون-

2
دارالمعرفة,بيروت,5ج,دمحمأبوالفضلإبراهيم:نوتحقيقهـالبرهانفيعلومالقرا5495دمحمبنيهدربنعبدهللاالزركشي-

 .51ص,

:النشاط

بأن- التالميذ المعلم يكلف

نطق بأنفسهم يجربوا

مخارجها من الحروف

 الصحيحة خالل, من

وضع لمكان مالحظتهم

.السان
بالتنبيه- التالميذ المعلم يكلف

المنشاوي الشيخ تالوة إلعادة

الحروف فيها التي للكلمات

 المستهدفة التالميذ, ويقيم

ألداء أداهم بمقارنة أنفسهم

ال الشيخالتالوة من صحيحة

.المنشاوي

يعلنالمعلمللتالميذأنالثالثة-

سيشاركون المجيدين التالميذ

النموذجية القراءة نشاط في

إذاعة في التالميذ يقدمها التي

الصباح
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اإل العلوم أجل من التفسير إن قدراًسالمية خطر, وأرفعها,اًوأعظمها

أشرفالعلومموضعاوغرضاوحاجةإليهوهو"وأعالهامكانة,منزلة

:تييتهفياآلوتكمنأهم,

 .ومعدنكلفضيلة,نموضوعكالمهللاهوينبوعكلحكمةأ -5

والوصولإلىالسعادة,نالغرضمنههواالعتصامبالعروةالوثقيأ -4

 .ةيالحقيق

ىفضلكالمهللاعل"قالرسولهللا,بيانكتابهللاعزوجللتعلقهب -4

 ".سائرالكالمكفضلهللاعلىخلقه

 .ونهيهنايتهبتبيينمرادهتعالىفيأمرهع -3

يطلبهمناألاليتملصاحبالقر -1 موعودبهفياألحاديثجرالآنما

 .فإنذلكهوالثمرةمنقراءته,يفهممعانيهالصحيحةحتى

 :طرق التفسير أحسن  -3

:إنأصحالطرقفيذلك

القر يفسر بالقرآأن آن ن القر, فيفسر لم آفإن بالسنة فيفسر,ن لم فإن

 الصحابة بأقوال , التابعين بأقوال فيفسر لم فإن بلغة, فيفسر لم فإن

.العرب

 :تدريس التفسير  أهداف -4

.1نالكريمومنأهمهاآهناكأهدافكثيرةلتفسيرالقر

 .نالمقررةفيالتفسيرآتالوةآياتالقرإجادة -5

 .والتعبيرعنمافهموهمنها,ررةالكريمةالمقاآلياتاستيعابمعاني -4

 ,استنتاجاألحكاموالدروسالمستفادة -4

 .استشعارعظمةالقرانالكريم -3

 .عجازالقرانالكريمإإدراكجوانب -1

 .الكريمنآيمانالقلبيوالتسليمالمطلقلكلمافيالقراإل -6

سالمهوالحلقائماعلىكوناإل,ربطامباشراسالمبالواقعربطاإل -7

 .الوحيدلكلالمشكالتالبشرية

 

 :خطوات تدريس آيات التفسير  -5

                                                           
1
 .رواةالترمذيوقالحديثحسن-
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:1وأنيراعيمايلي,يتبعالمعلمخطواتدرسالتالوة

 :التمهيد -5

أو,أوقصة,ويكونمنخاللسؤال,سويتناولالمقدمةلموضوعالدر

.أوغيرذلك,سببنزول

 :العرض -4

كلواحدةتامةالمعنى,داتفكريةلىوحتقسماآلياتإ -5 وعرضها,

 .ويمكنعرضهامكتوبةفيلوحة,ميذعلىالتال

بخشو -4 جهرية قراءة لآليات المعلم بأحكامقراءة والتزام وترتيل ع

 .يسمعهمالتالوةبصوتالحصريمثالوقديستخدمالمسجلو,التجويد

4-  اللغوية المفردات مناقشة , الجديدة والتراكيب أغفله, ما وتدوين

 .التالميذعلىالسبورةأمامالتالميذ

 :كلوحدةبأسئلةمنالمعلممعمراعاةمايليمناقشةمعنى -3

.العاملآلياتأنيستنبطالتالميذأنفسهمالمعنى-

.ضرورةالربطبينكلوحدةوالتيتليها-

الكريمةفيتصحيحواقعالمسلمينوحياتهمتوظيفاآليات- ذاوه,

اإل واسع المعلم يكون أن العيتطلب غزيز االدراكطالع حسن لم

معلمإلىوهذايحتاجمنال,ومايجبأنيكونواعليه,لواقعالمسلمين

.للكتابالمدرسياوأاليقعأسيرًطالععلىتفاسيرأخرىاإل

.إثارةغيرتهمعليهو,الكريمنآمراعاةإقناعالتالميذبالقر-

إليه -1 ترشد التالميذاآلاستنباطما ياتالكريماتمنأفواه معتعديل,

وتوجيهالتالميذ,لىالسبورةوتسجليهاع.إنلزماألمر.الصياغة

 .تطبيقهافيحياتهمإلى

 :غالقاإل -4

 .السبورةثميسجلهعلى,لمبتلخيصماوردفيالدرسلفظيايقومالمع -5

نالكريمآنصاتالالئقبالقرجوالخشوعوالوقاروالسكينةواإلتوفير -4

. 

 .بدأبالمجيدفالمجيدمنالتالميذقراءةالتالميذلآلياتقراءةجهريةوي -4

:التقويم-3

                                                           
1
متعليماللغة4111مصطفيرسالنشلبي,514ص,مرجعسابق,تعليمالديناإلسالميبينالنظريةوالتطبيق:حسنشحاتة-

 .444-441ارالشمسللطباعةصالقاهرةد:العربيةوالتربيةالدينيةاإلسالمية
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 نهايته وفي الدرس أثناء في مستمرة عملية التقويم ا, النهائيويكون لتقويم

األ للدرسمنخالل سئلة التالميذلخيصالمعنىنخاللطلبتوم, قبل من

.كرمايستفادمناآلياتذو







:درسنموذجيفيالتفسير

تفسير:المادةالحصةالفصلاليومالتاريخ الموضوع من: اآليات تفسير

سورةالنور(55-41)

الواجبالتقويمواإلجراءاتالطرائقاألساليبأهدافالدرس

المنزلي

التالميذ.5 يذكر أن

 هذهسبب نزول

 .اآليات
أم.4 ببراءة يوقن أن

عائشة المؤمنين

 عنها هللا ألن.رضي

القر في نآبراءتها

.الكريم

التالميذ.4 يعرف أن

ا لمفرداتمعاني

اإلجمالي والمعنى

.لآليات

التالميذ.3 يستنتج أن

والعظات العبر

الربانية والتوجيهات

.مناآلياتالمقررة

أنيدركالتالميذما.1

هذه نزول قصة في

صدق من اآليات

:التمهيد

التي -  المرأة هي من

 وهيتزوجها الرسول

 بكر؟
والتالميذ - المعلم يستمع

على ويدون لإلجابات

 اإلجابةالسبورة

 الصحيحة
المؤمنينعائشةرضيأم -

 .رضاهاهللاعنهاوأ
حادثة - تعالي هللا ذكر

مرتبأمالمؤمنينعائشة

بماذا عنها هللا رضي

 عرفتهذهالحادثة؟
تالميذ - المعلم يناقش

 معهم أنهاإلىويتوصل

 .حادثةاالفك
ثميخبرهمأندرساليوم -

 حادثةفي يعالج التفسير

معني.5 ما

األ تيةالكلمات

(باإلفك)

تولي)و والذي

؟(بهتان)و(هكبر

ثالث.4 اذكر

من نقاط

التوجيهات

من المستفادة

.اآليات

المعلم يكلف

تالميذه

بحضورحلقة

مع التجويد

المسجد إمام

مسجد في

 أوالحي

.القرية

يرجعوا أن

بعضإلى

التفسير كتب

لالطالععلى

معاني

.الكلمات
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 تدريس الحفظ طرق :خامسا 

:تعريف الحفظ .5

انتظرالنبو حيث ة

كامال شهرا الوحي

براءتهاحتى جاءت

.منهللاعزوجل

التالميذ.6 يحذر أن

األ الهدامةمن فكار

في تطعن التي

.الصحابة

التالميذ.7 يحب أن

عائشةرضيهللا أمنا

حبيبة ألنها عنها

 هللا هللارسول صلى

.يهوسلمعل

التالميذ.8 يدرك أن

أم فضائل بعض

عائشة المؤمنين

عن ومنرضي ها

تبرئتها نزول أهمها

فيقرآنيتلىويصلى

.لىيومالدينبهإ

التالميذ.9 يطبق أن

التوجيهات عمليا

هذه في القرآنية

 الكريمات في.اآليات

قذف من الحذر

المحصنات

 .فكاإل
:الوسائلالتعليمية*

اآليات- مكتوب فيها لوحة

.للتفسيرفيالحصه

كتابة- عند الملونة الطباشير

.معانيالكلماتالقرآنية

:العرض*

مكتوب- لوحة المعلم يعرض

و,عليهااآلياتموضوعالدرس

تحت مميزا خطا وضع قد

 تحتاج التي بيانإليالكلمات

.معانيالمفردات

أن- التالميذ المعلم يكلف

سيتم التي الفوائد يسجلوا

.منخاللالدرسإليهاالتوصل

اآليات- بقراءة المعلم يقوم

 نموذجية قراءة والتالميذ,

مصاحفهم في تالوته يتابعون

يستعين) أن للمعلم يمكن

كييستمعبالتسجي التالصوتية

وسليم جيد لنموذج التالميذ

(.لقراءةاآلياتالمتلوة

معاني- بتقديم المعلم يقوم

 والشرح اإلجماليالمفردات

.لآليات

:اإلغالق

وردفي يقومالمعلمبتلخيصما

المفرداتالد معاني من رس

اإل واألفكاروالمعني جمالي

.الرئيسةفيالدرس
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بتالوةصحيحةخاليةمن,تسميعاآلياتالقرآنيةعنظهرقلب:يقصدبالحفظ

بمعنيأنيكونالحفظثابتاومستقرافيقلب,األخطاءوبصورةالتكلففيها

.أويغلطفيحتاجلكثيرتذكير,اليتلعثمفيهالتلميذ

 :ن الكريم أهمية وفضل حفظ القرآ.4

:تيتكمنأهميةوفضلحفظالقرآنالكريمفياآل

بلهوآيات)نالكريمبأنهمأهلالعلمقالتعاليآامتداحهللاحافظيالقر -5

العلم أوتو الذين الذين(39العنكبوت()بيناتفيصدور المؤمنون وهم

 .نالكريمعنظهرقلبآيحفظونالقر

سبباليجعلمنذلك,ريمنالكآأنحفظالقركانمنرحمةهللاعلىخلقه -4

 منه منضياعشيء قالمانعا وإ)تعالىكما الذكر نزلنا نحن لهإنا نا

 9:الحجر)(لحافظون تعالى( )وقال تركناها آولقد من فهل (مدكرية

القمر) :51 واألعجميواأل( الصغير الطفل منهللافيحفظه بقدرة مي

 .ورحمة

4-  تحث هللا رسول من كثيرة أحاديث القروردت حفظ الكريمعلى ,آن

تبينأ ملسو هيلع هللا ىلصمواقفنبوية الحفظوفوصدرتمنه الحفظهمية ضل ومن,

 :تيةذلكماوردفياألحاديثوالمواقفاآل

القرآ حافظ ًتقديم حيا ًن وميتا , مسعود أبي عناألنصاريعن البدري

.1"لكتابهللاتعاليأقرؤوهميؤمالقوم"النبيقال

أحدفيثوبكانيجمعبينالرجلينمنقتلىجابرأنرسولهللاوعن

أشيرإلىأحدهما,نللقرآاًأخذأكثرأيهما"واحدثميقول فيقدمهفإذا

54"اللحد

يقولالرب"وفيالحديثالقدسيعنرسولهللاصلىهللاعليةوسلمقال

عطيتيأعطيتهأفضلماأنوذكريعنمسألآالقرشغلهعزوجلمن

.2"وفضلكالمهللاعلىسائرالكالمكفضلهللاعلىخلقه,السائلين

منالقرآويحذر النبيمنخلوجوفالمسلم نالكريم عنابنعباس,

منئشجوفهإنالذيليسفي"قالرسولهللا:رضيهللاعنهماقال

.1"نكالبيتالخربآالقر
                                                           

1
.رواهمسلم-

2
نآسننالدراميفيكتابفضائلالقر,583ص-1سننالترمذيج,41رواهالترمذيفيكتابفضائلالقرانبابرقم-

 .457ص,4بابكالمهللاعلىسائرالكالمج,
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إنأصغرالبيوتبيتليسفيهشيءمن:وعنعبدهللابنمسعودقال

.2كتابهللا

:عنأنسرضيهللاعنهقال.آيةمنكتابهللاتعالىويحذرمننسيان

القذاةيخرجهاالرجلفيعرضتعليأجورأمتيحتى"قالرسولهللا

من سورة من أعظم ذنبا أر فلم أمتي ذنوب علي وعرضت المسجد

.3"يةأوتيهارجلثمنسيهاآنأوآقرال

 :أهداف حفظ القران الكريم -4

:تياآلنالكريمالقرآأهدافمنأهم

 .وااللتزامبأحكامهوالتمسكبقيمه,ربطالتالميذبكتابهللاتعالى -5

 .وفضحالكالمالمعجز,تطويعألسنتهمعلىبليغالبيانالقرآني -4

والتراكيباأللفاظبثروةعظيمةفيوإمدادهم,تنميةالجانباللغويلديهم -4

 .والعباراتوالتراكيبالساميةالبارعة

 .السمحةفيسجلهاالقرآنيالخالداإلسالمتعاليمطالععلىاإل -3

نآحفظالقرأنفقدثبت,لديالتالميذالمساعدةفيجوانبالتعليماألخرى-1

 .ارتباطدالبالتفوقالعلميفيالمجاالتالعلميةله

علوماللغةمن:مثل,نالكريملمالعلومالتيلهاارتباطبالقرآتيسيرتع -1

 الخ...نحووبالغةوصرفوالعلومالشرعيةمنتفسيروحديث

 :طريقة تدريس الحفظ 

 .حفظهالقرآنيالمرادالتالوةالنموذجيةمنقبلالمعلمللنص-5

منقبلالطالبللمعلمويراعىفيهذهالقراءةتصويبالتردديةالقراءة-4

المعلماألخطاء يحمن ال الكلماتالقرآنية،للطالبالذين نطق إتقان سنون

 .ويقعونفيالخطأالجليوالخفيبنوعيه

 .القراءةمنقبلالطالبالنابهينوالمجيدينثماللذينيلونهم-4

                                                                                                                                                                      
1
 .رواهالترمذيوالحاكموضعفهاأللباني-

2
.وقالاأللبانيحسنلغيرهموقوف,رفعهبعضهمرواهالحاكمموقوفاوقال-

3
 .رواهابنماجةوابنخزيمةفيصحيحة-
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معنىال-3 النصالقرآنيمن يتضمنه لما المعلم قبل إجماليمن شرحعام

تدللمعنىاآلياتيتجاوزسبعدقائقليساعدالطالبعلىالحفظبفهمهم ،وما

 .عليهاآلياتحتىيسهلعليهمالعملبماحفظوه

 .إعطاءالطالبجزءمنالوقتلحفظالنصالقرآني-1

 .ابهينالذينتمكنوامنحفظالنصالتسميعلعددمنالطالبالن-6

.حفظالنصالقرآنيللطلبةالذينأحسنواتقديمجوائزرمزيةمنقبلالمعلم-7

 :آن الكريم في كليات التربيةواقع تدريس القر:المبحث الخامس 

الجامعاتاليمنيةبإعدادمعلمالقرآنالكريموعلومه،اهتماماًقدصاحباهتمامل

 التربية وزارة التربيةمن مادة عن الكريم القرآن مادة بفصل وذلك والتعليم

وبذلك المواد، كبقية مستقلة مادة الكريم القرآن حيثأصبحتمادة اإلسالمية

وبخاصة-حظيمعلمالقرآنالكريموعلومهفيالجمهوريةاليمنيةباهتمامكبير

الثانوية المرحلة ع-معلم المعلم هذا خاصإلعدام لىمستوىحيثأنشئقسم

كليةالتربيةإلىجانبقسمالدراساتاإلسالمية،حيثيتولىالمتخرجفيقسم

القرآنالكريموعلومهتدريسمادةالقرآنالكريموعلومه،والتيأصبحتمادة

م،وتشملهذهالمادةالحفظ،5991لسنة(4111)مستقلةبالقرارالوزاريرقم

 .ثعلومالقرآنة،والتجويد،ومباحوالتفسير،والتالو

:ومواصفاتهمهام معلم القران الكريم   وعلومه وأدواره : أوالا  

المفتاحالرئيسيلنجاح هو المعلم المربيينوالباحثينعلىأن من يتفقكثير

والذييهيئالمناخالذينالمعلمه،ألةالتعليميةفيأيبرنامجتعليميالعملي

بداعأويقتلها،يثريالتفكيريقويروحاإل،ويدمرها،أالمتعلمبنفسهيقويثقة

واليستطيعأحد.ويغلقهنجازأواإلويفتحالمجالللتحصيلأويحبطه،الناقدأ

أهمية ينكر موجهأن فهو ، والتعليمية التربويــــة العملية في ودوره المعلم

ومديرللنشاطال نفسي  وميسرلعمليةومرشد ،التعلممدرسيوناقلللمعرفة

بويةعلىلهم،فهوعنصرمهموفاعلفيالعمليةالتروهوقدوةلطالبهومثلأ

حوالمهماتوافرأيحالمناألواالستغناءعنهبوالتعليميةاليمكنتجاهلهأ

.حديثهوامكاناتماديهمتطورةتعليميةلهذهالعمليةمنوسائل

العلمالذييحملهوهوأهميةخاصةيستمدهامنأهميةنالكريملهآومعلمالقر

أالقر ومن الكريم والتعليميةآن التربوية العملية في المتميزة ليسفه.دواره و
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نماهورائدلطالبهوقدوةحسنهلهميقتدونبهفيسبوإمعلمالمادهدراسيةفح

المعلميضطلعبموأقوالهسلوكه خرهامعديدةاليضطلعبهاأيمعلمآوهذا

أبرزها من ولعل القرتد: تالوة إتقان على الطالب الكريمآريب وتزكية1ن

وتعليم هيمنأنفوسهم المهام وهذه كتابربهم فيهم جاء فقد شرفالمهام

خيركممنتعلمالقرانوعلمه:)عثمانبنعفانالحديثالشريفالذيرواه

خبرهللاعنهاوالتيأملسو هيلع هللا ىلص،جلهاسيدالرسلدمحموهيالمهمةالتيبعثمنأ،2(

يزكيهمميينرسوالمنهميتلوعليهمآيتهوهوالذيبعثفياأل))بقولتعالى

وإ الكتابوالحكمة اونكانويعلمهم مبين قبللفيضلل ،(4:لجمعةا)(من

فتعل ، الناس بعض يتصورها قد كما سهله ليست المهمة التالوةيوهذه م

:عدةمنهاموراًيقتضيمنالمعلمأوالتجويد

 .نيلمالمعلمبأحكامالتجويدويتدربعليهاتدريباجيداأ-

 .نيهيئالجوالروحيالمناسبلدرسالتالوةأ-

تأ- يتقن تامان إتقانا القرآن اسأ،والوة في مثاال يكون الخشوعن تحضار

 .ثناءالتالوةوالسكينةوالوقارأ

الطأ- تدريب على قادرا يكون ن التالوة على إلبة حيث من خراجالسليمة

والسكنات الحركات وضبط مخارجها من الوقفالحروف بأحكام وااللتزام ،

 .حكامالتجويدوتطبيقأ

 .استماعهعلىااللتزامبآدابتالوةالقرآنوآدابنيدربالطلبةأ-

نيكونقادراعلىتصحيحهافييقظاألخطاءالطلبةفيالتالوةوأنيكونمتأ-

 .الوقتالمناسب

 .حيثيعيالطلبةماتتضمنهاآلياتنيقدمشرحاميسرالآلياتبأ-

اتالمنزليةنالكريممنخاللتكليفهمبالواجبأنيساعدالطلبةعلىحفظالقرآ-

.الخ......شرطةوتكرارالتالوةفيالحفظواالستماعإلىاأل

يرضىهللابهاأنيصلبالطلبةإلىدرجةمنالتزكيةالنفسيةوالروحيةالتي-

 (8:الشمس()قدأفلحمنزكاها)والتيهيمصدرالفالحلقولهتعالى
                                                           

 .لجامعي بدارا لكتا ،ةالعربية المتحد ،اإلمارات4واستراتيجياته،ط التدريس طرائق:   الحيلة محمود دمحم -1
2
 .حديثسبقتخريجه-
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رشادهاالحالنفوسبتوجيههاوإصالتزكيةتأتيبمعنىالتربيةواإلصالحأيإو

ضائلوتجنيبهاالرذائلحتىتكونأقربإلىالخيروأبعدعنالشروهذالىالفإ

أقوالهوأفعالهوأنيتخلقبأخالقسنةفينيكونالمعلمقدوةحاألمريقتضيأ

القرالقرآ كانخلقه فقد برسولهللاملسو هيلع هللا ىلص عائشةنكماآنتأسيا روتذلكالسيدة

كتابهالعزيزبقولهتعالىفي–سبحانهوتعالى–هللاعنهاوقدوصفههللارضي

.بةفيحقأيمعلمذاكانتالقدوةواجوإ،(3:القلم)(نكلعلىخلقعظيموإ):

هيمثلالقيمواألخالقاإلسالميةألن,نأوجبفيحقمعلمالقرآفهي ويحمل,

نهذاكماأ,تهفيسلوكهوسلوكطالبهوهومعنيبترجم,كتابهللافيصدره

ئهومجتمعهأكثرمنأيمعلمآخرزمالالمعلممحطأنظارطالبهو لذلكالبد,

.صالحأعظموأنجوسائلالتربيةواإلأنيكونالقدوةالحسنةهي

أدركالمسلموناأل الحسنةوتأثيرهوقد القدوة فيسلوكالمتعلموائلأهمية ,ا

فيقول,بأوالدهبةبنأبيسفيانيوصيمؤدفهذاعت,وأكدواعليها,فتواصوابها

 "له ما أول نفسكليكن إصالح بني إصالح من به تبدأ أ, معقودةفأن عينهم

وعلمهمكتاب,والقبيحعندهممااستقبحت,فالحسنعندهممااستحسنت,بعينيك

.1"فيهجروهتكرههمو,والتكرههمفيملوه,هللا

ك الطالب القرآوتعليم معلم مهام أبرز من ربهم اتاب لكريمن بها, ويقصد

بهابحيثتعيهاقلوبهمفيلتزمون,نوالشرائعالتيجاءبهاالقرآ,ئدتعليمهمالعقا

2:نالكريمالتاليفيسائرشؤونحياتهموهذااألمريقتضيمنمعلمالقرآ

ًيوضحويفسرماخفيمنمعانيالقرآأن-  .نالكريمتفسيرصحيحا

من- واآلدابوالدروسالمستفادة والقيم علىاستنباطاألحكام قادرا يكون أن

 .اآلياتوتوضيحهاللطلبة

 .وقواعدهوبأشهركتبهوطهأنيلمبمصادرالتفسيروشر-

المختلفة- القرآن بعلوم يلم أن أ, والعامفيعرف والمدني المكي نزول سباب

 والمقيد والخاصوالمطلق القر...... تفسير في ويوظفها آالخ الكريم ن كما,

 العربية باللغة يلم يجبأن , استخدامها ويحسن في, يتكلم أن فاليحلألحد

                                                           
1
ص,597,دارصادر,بيروت,8ج,تحقيقإحسانعباس,وفياتاألعيان:أبوالعباسشمسالديناحمدبنأبيبكر-

554.
2
 .استفادالباحثفيتحديدهذامنعبدهللادمحمالصديقمرجعسابق-



106 

ئمةالتفسيروهوأحدأ–لمابلغاتالعربكماقالمجاهدكتابهللاإذالميكنعا

 .التابعين

آنالكريممنأوامربكلماجاءفيالقرلتزاماالأنيوجهالطالبإلىضرورة-

 .نذلكفيصالحهموفالحهمويقنعهمبأ,ونواه

القر دورآومعلم يمارس ما كثيرا إن يتوجه حيث المدرسة داخل ليهالمفتي

وزم العقيدةطالبه مجال في الدينية المسائل من كثير في باالستفسار الئه

والمعامالتوال عبادات إ, يلجؤون مشكالتهمكما من كثير في ليفتيهم ليه

يوجهونهاوق التي ضاياهم آ, معقد فهو مالهم وما, مالهم بيان في ومرجعتيهم

.1:ليفتاءيقتضيمنالمعلممايممنأموردينهموالقيامبدوراإلعليه

 .أنيكونملماباألحكامالشرعية-

علياستنباطاألدلةالشرعيةالصحيحةالمقنعةالتيتؤكدصحةاأنيكونقادر-

 .مايفتيبه

 .نبينهاتعارضايتوهمأأنيستطيعالتوفيقبيناألدلةالشرعيةالتي-

 .ويعيأساليبها,أنيتقناللغةالعربية-

 .نكاملةآأنيلمبعلومالقر-

وأنتكونإجابته,بصدررحبسئلةواالستفساراتالتيتوجهإليهأنيتقبلاأل-

 .مقنعةمدعمةبالدليلالشرعيالصحيح

نيتوقفوأ,تبينلهالصوابفيهالةحتييفتاءفيأيمسأأناليتعجلفياإل-

 .يتحرجمنذلكوال,لهبهعلمسليعناإلفتاءفيما

القر كآومعلم الدوريقتضيهغيرنالكريم منالمعلمينهوناقلللمعرفةوهذا

2:منهمايلي

                                                           
1
:استفادالباحثفيتحديدهذاالدورمن-

.13ص,مرجعسابق:احمدالعوامي-
 .561-531ص,دراالفاروق,القاهرة,مرونةالفقهاإلسالمي:لحقعلىجادالحقجادا-
2
:استندالباحثبشكلأساسيفيتحديدهذاالدورإلي-

17مرجعسابقص:عبدهللااحمدالصديق-
.13ص,مرجعسابق:أحمدالعوامي-
 .41-59صص,مرجعسابق:حسنشحاتةوأبوعميرة–
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 .مادتهاإللمامالجيدبمحتوى-

بالقر- ذاتالصلة األخرى بالعلوم آاإللمام الكريم والفقه:ن النبوية السنة مثل

 .واللغةالعربيةوغيرهامنالعلومالتييحتاجهاالمفسر

- المعرفة وسالمة صحة من للدارالتأكد ستقدم التي مجالبخاصةسين في

الوضع,التفسير تطرقإليه ألنالتفسيرقد الكثيرمنالرواياتودخلتعليه,

اإلسرائيلياتوالموضوعاتوبعض البدعليالمعل, أنيعتمدعلىلذا كتبم

 لوالينقالتفسيرالصحيحة صحمنالرواياتوعليهإالللطلبة أنيتجنبما

 .فةوالموضوعيةويحذرمنهاالرواياتالضعي

 .ربطالمعرفةبحاجاتالدارسينومشكالتهم-

 .لىمصادرالمعرفةالصحيحةإنيرشدالطلبةأ-

على- واالستفاتدريبالطلبة المعرفة استخدام العلميةكيفية الحياة في منها دة

نيحسنالطالبالبدأ,ولكنهمنهجودستورحياة,نليسمعارففقطفالقرآ

 .تالوته

قدر- واستعداداتهممراعاة الدارسين الطلبة ات أ, بد الكمنفال المعلم يحدد

ومايتناسبمعوقذارتهمالمعرفيالذييقدمللدارسينبمايتناسبمعمستوياتهم

 .زمنحصتهم

 .أنيكونمتمكنامنالمادةالعلمية-

 .أنيلمبطرقتدريسها-

 .مختلففروعالمادةوموضوعاتهاأنيقررالطريقةالمناسبةلتدريس-

 .النشاطوالمشاركةفيالمناقشاتويدفعهمإلى,ذبانتباهالدارسينأنيج-

 .أنيستخدمالوسائلالتعليميةالمناسبة-

 .فيقياسوتقويممااكتسبهالدارسونمتنوعةساليبأأنيستخدم-
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نيضطلعبهايجبأهمالمستوياتالتربويةالتيأ1وقدحددتدارسةالمغامسي

االمعلمونو معلم القرآاإلسالميةلتربية فيمانومعلم الشكمعنيبها  الكريم

:يلي

 .غرسالعقيدةالصحيحةفينفوسالطالب-

 .سالميةالمجيدةتوجيهالطالبوإرشادهمإلىاألخالقالفاضلةواآلداباإل-

 .سالمفهماصحيحارشادهمإلىفهماإلتوجيهالطالبوإ_

 .رشادبالقدوةالحسنةالتوجيهواإل-

 .ربطالمادةالعلميةبواقعالحياة-

 .يةبينالطالبدمراعاةالفروقالفر-

 .رشادالتعليميوالمهنيالتوجيهواإل-

 .رشادالصحيوالنفسيواالجتماعيالتوجيهواإل-

القرآ معلم بها يضطلع التي واألدوار المهام أبرز هي وعلومتلك الكريم هن

أ يمكن المعلم هذا بها يتحلى أن يجب أساسية صفات فيوهناك نلخصها ن

:2التالي

نألنهفينظرهمهوالمثلاألعلىلهذايجبأ,بهأنيكونقدوةحسنةلطال-

ومنالقدوة.ملسو هيلع هللا ىلصفعالهكماكانرسولهللاأقوالهوأنفيجميعآيتخلقبأخالقالقر

 أالحسنة يجيد القرن آتالوة ويلتزم الكريم وتدبرتبآدابن خشوع من الوته

 .وتمثلللمعنى

ةوسعهالصدروالرفقبالمتعلمينحتىيكونمحبوبانيتصفبالحلمواألناأ-

 .بينطالبه

                                                           
1
مؤتمر,أهمالمستوياتالتربويةلمعلمالتربيةاإلسالميةفيالتعليمالعامبالوطنالعربي:بنفاتحالمغامسيسعيد-

م5961,مايو45-49,جامعهاألزهر,رابطةالجامعاتاإلسالمية,تطويرالمناهجالتربيةاإلسالميةبالوطنالعربي

 .447ص,المحورالثاني
2
استندالباحثالي-

.44-48ص,مرجعسابق:حسنسري-
.431ص,مرجعسابق:حسنشحاته-
.11-13مرجعسابقص:دمحمالسيداحمد-
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منالعيوبأ- نآنتدريسالقرأل,الخلقيةالمتعلقةبعيوبالنطقنيكونخاليا

و نمخرجةالصحيحخراجكلحرفمإيتطلبالنطقالسليم يمكنبأيفال,

آنالكريملمعلمغيرقادرعلىالنطقالسليمحوالأنيوكلتعليمالقرحالمناأل

 إ, عن عاجز الحرأو خراج الصحيحة مخارجها وفمن أ. وينبغي يكونن

 .ويجذبانتباههم,لىتالوتهإداءحيثيستميلالطالبحسنالصوتواأل

يضع,ةعلىطالبهحازماعلىالضبطوالسيطرأنيكونقويالشخصيةقادر-

واليلينحيثتجبالشدة,فاليشدحيثينبغيالتساهل,مورفيمواضعهااأل

. 

-  العلم بغزارة يتميز أن اإل, واسع يكون ثقافةوأن ذا طالع ممتازة ,علمية

 .مستمرافيالبحثواالشتغالبالعلم

بالد - مهتما يكون أن القرآنية راسات باإل, ذلك علىطالعويتحقق المستمر

القرأ آساليب في القرعنااإلقن األوخصائص في ومنهجه والتربيةآن خالق

 .ومعالجةقضاياالمجتمعومشكالته

بأنيعرفأسبابالنزولالمكيوالمدنيوالعاموالخاص,نأنيلمبعلومالقرآ -

 .أثناءالتالوةلمعنىالناسخوالمنسوخوأنيتمثلاطلقوالمحكموالمتشابهوموال

القر - تالوة يتقن إأن الكريم تاماآن تقانا القر, إألن يؤخذ ال يحسنآن ممن ال

وأنيتمثلالمعنى,اليعطيهءوفاقدالشي,ويجيدتطبيقأحكامالتجويد,وةالتال

منوعدووعيد,فيغيرمننبراتصوتهبمايتناسبمعالموقف,ثناءالتالوةأ

ترغيباو ترهيبأأو استفهام أوو إخبار يتأتىذلكإ, المعلمولن فهم الإذا

 .نفهماجيداًآمعانيالقر

للقر - حافظا يكون أن الكريم آن األ, على لآليأو يقومقل التي والسور ات

 .وتعليمتالوتهاأ,بتحفيظها

خفاءاعدالتجويدمنغنهومدوإظهاروإدغاموإقالبوإأنيكونملماًبكافةقو -

و وتفخيم ووصل ووقف ترقيق علىوأ, ذلك تطبيق علي قادرا يكون ن

 .النصوصالقرآنية

القرآني - التعليم أساليب تنويع في يتفنن أن هذه, أتقن إذا إال يتأتى لن وهذا

األ ساليب , موقف لكل يصلح ما وعرف التالوة, تدريس طرق فيعرف

وطرقوخطوات تدرها تعين التي والوسائل الحفظ، تدريسعليه،يس وطرق

مناآلياتيحفظودهفيالتطبيقالعمليعلىمايتلىالتجويدوكيفيستغلقواع
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 والسور يعرف, أن ومصادروالبد التفسير هطرق تلك, استغالل ويحسن

 .خبرهوحسنتدريبإلىاكلهيحتاجوهذ,المصادر

ال - المرحلة الطالبفي لنفسية ً دارسا يكون أن بخصائصتييدرسفيها ً ملما

طالبه النفسيةحتى, وحسباستعداداتهم علىقدرعقولهم يستطيعأنيدرسهم

قدرعلىمعاملةالطالبعلىقدرأنالتربويهوآفمعلمالقر.وقدراتهمالعقلية

 .وعلىمعرفهالفروقاتالفرديةبينهم,عقلياتهمواستعدادهم

وماتتركه,ةلثقافيةواالجتماعيأنيكونواعياًللمؤثراتواالتجاهاتالفكريةوا -

آ من الجيل نفوس تفكيرهمثافي وأساليب معتقداتهم على ر ل, مشكالتفاهما

مرناًكيساًيستمعلكلاعتراضاتالطالب,سالملهاالحياةالمعاصرةوعالجاإل

 .سبابهاويعالجهابحكمةورويةفيتتبعأ,واستفساراتهموشكوكهم

نالكريميضطلعبمهاموأدوارخاصةاليضطلعبهاآلقرمماسبقيتبينأنمعلما

 خرآأيمعلم , القرإكتدريبالطالبعلى وحفظ التالوة آياتهنآتقان وتفسير

رعيالشكثيرمنالمسائلالدينيةوبيانرأفتاءبهفيوبيانأحكامهوحكمه،واإل

بغرضأنهذاالمعلممعنيأكثرمنغيرهكما.فيكثيرمنالمشكالتالحياتية

 فينفوسالطلبة الصحيحة غرسالعقيدة و, إلىاألخالقوتوجيههم إرشادهم

 اإلسالمية واآلداب .الفاضلة باإلضافة واإلهذا التوجيه التعليميإلى رشاد

منالمعلمينوهناكوالمهنيوالصحيو االجتماعيالذييشتركفيهمعغيره

يج القرآصفاتأساسية معلم يتصفبها بأن الكريم ن ألصقمنوهي, به

غيره الحسنة كالقدوة النطق وسالمة الصدر ورحابة القرآن, بعلوم واإللمام

.نالكريمآجادةالتالوةوحفظالقروالتجويدوإ

دائيةالخاصةأننستخلصمجموعةمنالكفاياتاألماسبقيمكنوفيضوء

طالبالمعلمبقسمهوالتييجبأنيتمكنمنهاالنالكريموعلومآبتدريسالقر

:بكلياتالتربيةعلومهنالكريموالقرآ

-  الكريم القران لدرس المناسب الروحي الجو المعلم يهيئ خالل, من

التام الهدوء توفير , وقدسية القرآن بعظمة تالوتهدابوآوالتذكير

 .واستماعه

ف - يراعي مرتلة صحيحة اآلياتتالوة وتمثيليهايتلو والتدبر الخشوع

 .بالتالوةالمعنىوااللتزامبكافةآدا
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السليمة - التالوة على الطالب يدرب إ, حيث منمن الحروف خراج

وضبطالحركاتوالسكتاتمخارج حكاموالوقفوالوصلوتطبيقأ,ها

 .التجويد

 .ويصححهافيالوقتالمناسب,خطاءالطلبةفيالتالوةيصوبأ -

 .داباستماعهآنوآىااللتزامبآدابالتالوةللقريدربالطلبةعل -

ويوضحمعانيهاعلى,لفاظالغامضةفيالنصبمشاركةالطلبةيحدداأل -

 .السبورة

 .ةدرالتفسيرالصحيحايقدمشرحاميسراًوجذاباًلآلياتيلتزمفيهبمص -

فييدربالطلبةعلىاستنباطاأل - واآلدابالواردة الشرعيةوالقيم حكام

 .ويلخصهاعلىالسبورة,لنصا

 .مكنأومشكالتهاوباألحداثالجاريةمايربطاآلياتبواقعالحياة -

 .سئلةالطلبةواستفساراتهمبإجاباتمقنعهمدعمةبالدليليجيبعنأ -

إلىالطر - الطلبة ايرشد القرآنقوالوسائل تالوة علىإتقان لتيتعينهم

 .وحفظه

 :والسورالمقررةعليهممنخالليساعدالطلبةعلىحفظاآليات -

 تكليفهمبواجباتالحفظفيالمنزل. 

 تكرارالتالوةالنموذجية. 

 استخداماألشرطةالمسجلة. 

 لىوحداتمتكاملةالمعنيتقسيمالنصإ. 

القر معلم يتمكن برنامجآولكي وفق يعد أن الكفاياتالبد هذه من وعلومه ن

والبدأنيؤخذ,التخصصيةمنهاوالمهنيةوالثقافيةشامليهتمبمختلفالنواحي

االعتبا بهفي المناطة واألدوار المهام كل ر معايير, وفق اختياره يتم وأن

.خاصة

 ً مهماتوافرللعملية:ن وعلومه في كليات التربيةآإعداد معلم القرواقع  : ثانيا

نجاحه فان متطورة تعليمية ووسائل حديثة مناهج من مرهوناالتعليمية يظل ا

فهي,وفشلهانصرالحاسمفينجاحهذهالعمليةأفالمعلمهوالع,بجهودالمعلم

وتفشلبفشلهتصلحبصالحه أهملذلكفإنانتقاءوإعدادومراقبتهوتقويمه",

 1"مختلفالدولعنالتعليمفيالمسئولينأمرلدى

                                                           
1
.57ص,5993,داراقرأ,صنعاء4مناهجالدراساتاإلسالميةج,عابدتوفيقالهاشمي-
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القر الدارسةفيقسم التربيةجامعهصنعاءوفقاًنوعلومهبكليةآويسيرنظام

 الدراسي الفصل لنظام المعتمدة, الساعات ونظام بالنظامماأو) يسمى

(الموازي القسمبعداختبارهمتطلباتالتخرجبنجاح, ويتخرجالطالبمنهذا

:1وهذهالمتطلباتهي

 :متطلبات الجامعة  - أ

 مقرر مقرراتيخصصلكل ثالثة وهذه4وتتضمن معتمدة ساعات

 :لمقرراتهيا

 .اإلسالميةالثقافة -5

 (.515)نجليزيةاللغةاإل -4

 (.514)نجليزيةاللغةاإل -4

القرآويعفى قسم اللغةالطالبفي وهى متطلباتالجامعة بقية من وعلومه ن

وهماضمن(4),(5)حيثيأخذبدالعنهانحووصرف(514),(515)العربية

.موادالتخصص

 :متطلباتالكلية -ب

التيتهدفإلىإهيو الطالالمقرراتالدراسية ًفيعداد بالمعلممهنيا

التدريس مجال وتنق, لها ويخصص إجبارية متطلبات إلى 43)سم

(ساعة ومتطلباتاختيارية معتمدة عنمقررينيختارهما, وهيعبارة

منهاواليعفى,منالمقرراتالتيتحددهاالكليةالطالبمنبينمجموعه

:جباريةهيساعاتمعتمدةوالمتطلباتاإل(3)اأحدويخصصله

الساعاتالمعتمدةاسمالمقرر

4القياسوالتقويم
4التربيةوالتعليمفياليمن

4أصولالتربية
5521علمنفستربوي
4521علمنفستربوي

4المناهج
4البحثالتربويأساسيات

5521تقنياتالتعليم

                                                           
1
.54,57,17,18,19ص,م4114دليلالطالب:جامعهصنعاء-
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45521التعليمتقنيات
4إدارةالصفوف
4سالميةالتربيةاإل

54نآأساليبتدريسعلومقر

44نآأساليبتدريسعلومقر
4(نظري)التربيةالعملية
4(عملي)التربيةالعملية
ساعة43المجموع

:متطلباتالتخصص-ج

تخصصهالتيسيوكلإليهالمقرراتالتيتمكنالطالبمناإللمامبمادةوهي

هذ من تخرجه بعد تدريسها القسم ا إ, تنقسم المتطلبات متطلباوهذه تلى

رئيس تخصص , لها فرعيومتطلب,ساعة(81)ويخصص تخصص ات

متخصصسحيثيقتضيالنظامأنيكونفيكلق,ساعة(45)ويخصصلها

القسمهوقرآنوعلووالتخصصالرئيس,رئيسوتخصصفرعي ,مهفيهذا

ومقرراتالتخصصالرئيسوالفرعيجميعهايخدممادة.والفرعيلغةعربية

:ومتطلباتالتخصصالرئيسهي.لومهالقرآنالكريموع

الساعاتالمعتمدةالمقررسما

53نالكريمآالقر
3 4الكريمنآالقر
3 4الكريمنآالقر
3 3الكريمنآالقر
3 1الكريمنآالقر
3 6الكريمنآالقر
3 7الكريمنآالقر
3 8الكريمنآالقر

4 5علمالتجويد

4 4علمالتجويد
4 الكريمنآالقرعجازإ

4أصولالتفسير
4التفسيرالموضوعي

4نآالقرعلوم
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4مناهجالمفسرين
4لىعلمالقراءاتالمدخلإ

4تفسيرآياتاألحكام
54تفسير

44تفسير
44تفسير
34تفسير

4فقهالعبادات
4فقهالمعامالت
4(حديثالزواج)حديثأنكحه
4فقهعقوبات
54علمالتوحيد
44علمالتوحيد
4فقهالمواريث
4إسالميفكر

ساعة81المجموع
:أمامتطلباتالتخصصالفرعيفهي

الساعاتالمعتمدةالمقررسما

54نحووصرف
44نحووصرف
44نحووصرف
34نحووصرف
14نحووصرف
4علمالبيان
4علمالمعاني
4تدريبلغوية
ساعة45المجموع

على المقررات الجداولوتتوزع في المبين النحو على الدراسية الفصول

:1التالية

ولتوزيعمقرراتالمستوىاأل(5)جدول  

                                                           
1
.65-61ص,بقالمرجعالسا-
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ساعةالثانييالفصلالدراسمساعةولالفصلالدراسياألم

43كريمنآالقر535كريمنآالقر5
44نحووصرف544نحووصرف4
44لغةانجليزية544لغةانجليزية4

4أصولتفسير43إسالميةثقافة3
44علمالتجويد55211علمنفستربوي1
4علمالبيان546علمالتجويد6
4نآالقرإعجاز47نآالقرعلوم7
4سالميةتربيةإ48فقهالعبادات8

41مجموعالساعات4521مجموعالساعات










الثانيتوزيعمقرراتالمستوى(4)جدول  

توزيعمقرراتالمستوىالثالث(4)جدول  

الفصلالدراسيمساعةالفصلالدراسياألولم

الثاني

ساعة

43القرآنكريم435القرآنكريم5
5521تقنياتالتعليم544علمالتجويد4
44علمالتوحيد444نحووصرف4
4تفسيرموضوعي45213علمالنفسالتربوي3
34نحووصرف41التربيةوالتعليمفياليمن1
4أساليبتدريس546تفسير6
4فقهالمعامالت47المناهج7

5921مجموعالساعات4121مجموعالساعات

ساعةالثانييالدراسالفصلمسالفصلالدراسياألولم
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توزيعمقرراتالمستوىالرابع(3)جدول  

إلكسابهيالمصدراألساس–النظريةمنهاوالعملية–وتعتبرهذهالمقررات

من المعلم يتزود حيث وعلومه القران مادة لتدريس الالزمة الكفايات المعلم

يلي وفيما المادة لتدريسهذه بالمعارفوالمهاراتوالخبراتالالزمة خاللها

.وردهادليلالكليةألهدافومحتوياتتلكالمقرراتكماأعرض

ً :ن الكريم وعلومهآأهداف ومحتويات مقرر قسم القر:ثالثا

 :1متطلبات التخصص الرئيس وهي  ( أ)

 :التفسير الموضوعي :اسمالمقرر

 :األهداف 

موضوعمامنخاللدراسةموضوعيةشاملةأنيتعرفالطالبعلى -5

 .ألكثراآلياتالواردةفيالمصحف

                                                           
1
 .71-64صص,المرجعالسابق-

63القرآنكريم135القرآنكريم5

4إدارةالصفوف44تفسير4

4أصولتربية44فقهمواريث4
54مقرراختياري143نحووصرف3

44تفسير41علمالمعاني1

4حديثأنكحة446أساليبتدريس6

4تدريباتلغوية47البحثالتربويأساليب7
44مجموعالساعات41مجموعالساعات

ساعةالثانييالفصلالدراسمساعةولالفصلالدراسياألم

83كريمقرآن735كريمقرآن5
34تفسير44قياسوتقويم4

4لىعلمالقراءاتمدخلإ45214تقنياتالتعليم4
4حكامتفسيرآياتاأل543مقرراختياري3
4تربيةعملية41مناهجالمفسرين1
4فقهعقوبات6

4سالميفكرإ7

53مجموعالساعات5721مجموعالساعات
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نيتمكنمنأو,كيفيةمعالجةموضوعمنالموضوعاتأنيتعلمالطالب -4

 .التطبيقالعمليعلىأيموضوعمنالموضوعات

 :  المحتوى

:القسميتعلقبالتفسيرموضوعأوأكثريحدده

 .قرآنالفيكالهداية -5

 .القرآناإلتقانفي -4

 .القرآنالجهادفي -4

 .القرآناألسرةفي -3

 .القرآناإليمانفي-1

 .القرآنالصبرفي-6

 .القرآنالدعوةفي-7

 .القرآنالنفاقوالمنافقونفي-8

 .القرآنالنكاحوالطالقفي-9

 :تفسير أصول : اسم المقرر 

 :األهداف 

التفسيروالفرقبين-5 بعلم المراد الطالبما والشروطالتأويلوبينهأنيعلم

 .الكريمالقرآنالالزمتوفرهافيالمفسروالقواعدالتييجبتوافرهافيمفسر

 عهدالصحابةوالتابعينومنبعدهمالطالبنبذةعنالتفسيرفيأنيعرف-4

الخاصة-4 المدارس على الطالب يتعرف لكلأن الرجال وأشهر بالتفسير

 .مدرسة

 : المحتوى

 .وشروطالمفسر,يلينهوبينالتأووالفرقب,تعريفعلمالتفسير-5

 ابةوالتابعينالتفسيرفيعصرالنبيصلىهللاعليةوسلموفيعصرالصح-4

لدى-4 للتفسير والمدينةالطابع مكة مدرسة أصحاب وأنواعه, التدوين بدء

ألف التي والكتب رجالة فيهوأشهر للتو,ت العامة المعاصراالتجاهات فسير

 .خذوبيانالمزاياوالمآ
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نالكريموتطويرمناهجمختارةفياآلياترآتفسيرالقرسمالمنهجاألمثلل-3

 .القرآنية

 : 3 تفسر: اسم المقرر

 :األهداف 

 .نيتقنالطالبحفظوتالوةسورةالنساءأ-5

أنيعلمالطالباألحكامالشرعيةفيالسورةمنخاللاآلياتالتيتناولت-4

 .ذلك

 .يفهمالطالبالعقيدةوالتشريعواألخالقمنخاللتفسيراآلياتأن-4

 : المحتوى

اليتامىورعايةتفسير السورةمعالحفظوالتركيزعلىآياتاألحكامالسيما

المواريثحقوق من الشرعية واألنصبة هم والرضاعو, بالنسب ,المحرمات

.باألخالقوالتشريعاتهتمامواال,جةالخالفاتالزوجيةمعال

 : 4 تفسر: اسم المقرر 

 :األهداف 

 .أنيتعلمالطالبتفسيرسورةالمائدة-5

 .أنيتقنالطالبحفظالسورة-4

.أنيعلمالطالباألحكامالشرعيةالموجودةبالسورة-4

 : المحتوى

 المائدة حفظوتفسيرسورة آياتاألطعمةشرح, والوضوء, السرقةو, ,حد

.نبياءومواقفاليهودمناألالبراءوالوالءو,هللاورسولهطاعةو

 :القراءات لى علم المدخل إ: اسم المقرر

 :األهداف 

 .علمالقراءاتوتطورهنشأةأنيعرفالطالب-5
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وفوائداالختالفـحكامهاوضوابطهاأنواعالقراءاتوـأأنيعرفالطالبـ-4

 .فيالقراءاتالصحيحة

 .نيعلمالطالبنبذةمختصرةعنالقراءالمشهورينـأ-4

 :المحتوى 

,أنواعالقراءات,تواترالقراءات,وتطورهنشأةالعلم,مقدمةفيعلمالقراءات

,تاريخالقراءات,ئداالختالففيالقراءاتالصحيحةفوا,وأحكامهاوضوابطها

بابسأ,تاريخالقراءالعشرة,اءالسبعةالقروكثرةالقراءسبباالقتصارعلى

.اختالفالقراءومنهجكلمنهم

 : سالميالفكر اإل: اسم المقرر 

 : األهداف 

 .خرىالصحيحوتميزهعناألفكاراألسالمييعلمالطالبالفكراإلأن-5

يع-4 االتجاهاتواألأن عن الطالبنبذة المعاصرةلم فكار لإلسالم, المخالفة

 عليها الرد ووكيفية الهدامة واتجاهاتها )علىمبادئها –العلمانية –الشيوعية

 (.الماسونية–الصهيونية

 :المحتوي 

 (.التبشير-االستشراق)اإلسالميالغزوالفكريللعالم-5

4- الغربي الفكري )االتجاه اإل–العلمانية المجتمعات في سالميةوآثارها

 (.والرأسماليةوالوجودية

األسسالفكريةالشيوعية–أهدافالشيوعية)االتجاهاتالفكريةالشيوعية-4

 .(النظاماالقتصاديواالجتماعيالشيوعي–

 (الماسونية–أهدافومبادئالصهيونية)االتجاهالصهيوني-3

1- )اإلسالمياالتجاه يةاإلسالماالتجاهات  االتجاه-المعاصرة خصائص

 (.وجهاالتجاهاتالفكريةالمعاصرةفياإلسالميتجاهاال–سالميومبادئهاإل

:5علم التجويد : اسم المقرر

 : األهداف 
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الميموالنونالمشددتينحكاموأالنونالساكنةوالتنوينحكامأأنيتقنالطالب-5

 .الميمالساكنةوأحكام

 .الراءوأحوالالسواكنلالماتأنيتعرفالطالبعلىأحكاما-4

 .وأحكامها،أنيتعرفالطالبعلىأنواعالمدود-4

 :  المحتوى  

والنونالمشددت-5 الميم والتنوينوأحكام النونالساكنة الميموأحكامينأحكام

 .الساكنة

 .السواكنالالماتأحكام-4

 (.الراءالمرققةوالمفخمة)أحوالالراء-4

المدالواجبالمتصل–المدالفرعي–المدالطبيعي)أنواعالمدودوأحكمها-3

 (.المدالالزمبأنواعه–مدالبدل–مدالصلة–المدالجائزالمنفصل–

 

 

 :  4علم التجويد : اسم المقرر 

 :األهداف 

 .وصفاتهامعالتطبيقالعمليلهامخارجالحروفىأنيتعرفالطالبعل-5

 .أنيفهمالطالبأنواعالوقفواالبتداء-4

 .نواعالوقفبينمخارجالحروفوصفاتهاوبينأأنيميزالطالب-4

 (.القبيح)أنيميزالطالببينالوقفالجائزوالوقفالمنسوخ-3

 : المحتوى

 .مخارج الحروف وصفاتها 

الوقفالجائز–الوقفالالزم–الوقفالتام–الوقفالكافي)أنواعالوقف-5

 (.الوقفالقبيح–

 :5علم التوحيد : اسم المقرر



121 

 :األهداف 

 .سالميةالصافيةفينفسالطالبأنتترسخالعقيدةاإل-5

 .العقيدةأنيتعرفالطالبعلىمصدرتلقي-4

4- يتعرف باإلأن المتعلقة الشبهات على وكتيهالطالب ومالئكته باهلل يمان

.وكيفيةالردعليها

 

 : المحتوى

تعالى-5 ومعرفته باهلل التوحيداإليمان ألنواع دراسة مع وصفاته بأسمائه

 .المتعلقةبذلكواألدلة

4- الشبهاتالتي اأثارتهاالتعرفعلي عليها والرد المنحرفة ضونواقلفرق

 .التوحيد

بالمالئكةاإل-4 يمان وبوظائفهم, بهم والتعرف ال, وبين بينهم ,بشروالفرق

 .يمانبالمالئكةوبينهموبينالجنوثماراإل

بالكتباإل-3 لحق الذي التحريف معرفة مع وتفصيالً إجماالً بالكتب يمان

 .نهالمعجزةالخالدةالكريموأآنالسماويةوبيانحفظهللاللقر

 :2علم التوحيد : اسم المقرر

 :األهداف 

 .سالميةالصافيةفينفسالطالبأنترسخالعقيدةاإل-5

 .أنيتعرفالطالبعلىاإليمانبالرسلومعجزاتهموثماراإليمانبهم-4

 .أنيتعرفالطالبعلىاإليمانباليوماآلخروبالقدرخيرهوشره-4

الفريتعرفالطالبعلىأن-3 الردالشبهاتالتيأثارتها قالمنحرفةوكيفية

 .عليها

اإل-1:المحتوى صفاتهم ومعرفه والتعرفبهم بالرسل يمان بيناتهم, ومعرفة

الشبهاتالمثارةوالردعلى,وثماراإليمانبهم,يدهمهللابهاومعجزاتهمالتيأ

 .والفرقبينالمعجزةوالكرامة,حولرسالتهم
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معرفهعالماتالساعةأو,نبهآواهتمامالقر,أهميته,خريمانباليوماآلاإل-4

 شروطها ,الموت, القبر , الموت بعد البعث ,الحشر, الحساب , ,الميزان

 .النار,الجنة,الصراط

الفرقبيناإلرادةالكونيةالقدرية,مراتبالقدر,اإليمانبالقدرخيرهوشره-4

.الشبهاتالمثارةحولالقدرالردعلى,,واإلرادةالدينية

 : أنكحهحديث : اسم المقرر   

 :األهداف 

 .نيفهمالطالباألدلةالمتعلقةبأحكامالنكاحأ -5

 .نكحةلطالببينمايحلومايحرممناألنيميزاأ -4

 : المحتوى

الزوجةعلىجحواألحاديثالتيتبينحقوقالزوالخطبةوالنكاأحاديث -5

 .والزوجعلىالزوجة

 .والرجعة(والطالقالبدعي,الطالقالسني)أحاديثالطالق -4

أ -4 على الدالة وتشملاألحاديث العدة  بهاالمرأةعدةنواع ,المدخول

والمر لمأة بهاالتي يدخل زوجها, عنها والمتوفى الحامل ةوعدوعدة

 .التيالتحيضرأةالم

 .والحضانةوالرضاعةالءواإليأحاديثالخلع -3



 

 :فقه المواريث : اسم المقرر 

 :األهداف 

رثوموانعهوشروطهوالوارثينمنعلىأسباباإلأنيتعرفالطالب -5

 .نرآالرجالوالنساءوأصحابالفروضالمقدرةفيالق

يل -4 أن الطالب الم الصغرىولديناريه،والمشتركة،كدريةبمسألة

 .والكبرى

 .خوةالعصباتوالحجبوأحكامالجدواإلنيلمالطالببأصحابأ -4
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 .مالتركاتيكيفيةتقسأنيتعرفالطالبعلى -3

 :  المحتوى

 .رثوشروطهوموانعهتعريفاإلرثلغةوشرعاًاإل -5

 .الوارثونمنالرجالوالوارثاتمنالنساء -4

أصحا -4 كتاب في المقدرة الفروض ب أ)هللا الربع أصحاب–صحاب

 –السدس أصحاب –الثمن أصحاب الثلثأصحاب-الثلثين مع(

 .الشروطالالزمةتوافرهالكلصاحبفرض

العاصبمعالغير,العاصببالغير,العاصببالنفس)أنواعالعصبات -3

.) 

الحجب -1 الجد, أحكام األواإل, مسالة والديناريةخوة والمشتركة كدرية

.تقسيمالتركاتيةكيف,ىالصغروىالكبر

 

 : ن إعجاز القرآ: اسم المقرر

 : هداف األ

أنيعرفالطالبمعنىاإلعجازومراحلتحديالقرآنللعربخاصة -5

 .ولألمةعامة

 .عجازالعلميوضوابطهنيعرفالطالباإلأ -4

 .مثلةلكلنوعوأ،آنوأنواعهعجازفيالقرأنيعلمالطالبوجوهاإل -4

 .الطالبعلىأمثالالقرآنالكريموقصصهوجدلهأنيتعرف -3

 :المحتوى

آنومراحلتحديالعرببالقر,تعريفاإلعجاز -5 وقوعالتحديللعاملين,

 .عجازاللغويعجازوأنواعاإلوجوهاإلواستمراره

 .التشريعياإلعجاز,العلميوضوابطهاإلعجاز -4

 .نوتأثيرهآحياةالقر,نيآالقرسلوبمواصفاتالنظمواأل -4

 .شبهاتوالردعليها -3

 :ن آعلوم القر: اسم المقرر 



124 

 : األهداف  

 .نالكريمآأنيعلمالطالبمراحلنزولالقر -5

 .نآأنيعرفالطالبكيفيةجمعالقر -4

آنالكريموفوائدهومكيهومدنيهوأولأنيعرفالطالبأسبابنزولالقر -4

 .خرمانزلمانزلوآ

 : المحتوى

 .ولهمنجماوالحكمةفيذلكنز,والوحي,الكريمنآنزولالقر -5

 .أسبابالنزولوفوائده,نالكريمآجمعالقر -4

 .منهخرمانزلوأولمانزلوآ,معرفةالمكيمنهوالمدنيوفوائده -4

 :فقه المعامالت : المقرر أسم

 :األهداف 

 .أنيدركالطالباألحكامالمتعلقةبالبيوعوأنواعه -5

 .لبأنواعالحدودوعقوباتهاأنيعلمالطا -4

 .هميةالجهادوفضيلتهوثوابهأنيتعرفعلىأ -4

 : المحتوى

5-  البيع وأنواع والحرام منها الحالل البيوع في )المعامالت بيع–الربا

 (.بيعالحاضرللباد–الحاضرللغائب

4-  الحدود )أنواع السرقة الزنا–حد -حد القتل –حد الحرابة حد–حد

 .والشروطالتيتلزمإلقامةالحد(الخمر

.الجهادوفضيلتهوثوابهالعظيم -4

 :فقه العبادات : اسم المقرر 

 :األهداف 

 .بطهارةومايتعلقبهامنشروطوآدانيفهمالطالبأحكامالأ -5

 .حكاموالواجباتهميةالصالةومايتعلقبهامناألأنيدركالطالبأ -4

 .حكامتجبمراعاتهاالصيامومايتعلقبهمنأبأهميةنيعلمالطالأ -4

 .حكامالمتعلقةبفرضالزكاةومقدارهاأنيدركالطالباأل -3
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 :المحتوى

وال -5 الطهارة ونحوهاكتاب الجبيرة على والمسح نجاسة الحيضأ, حكام

 .والنفاس

المريض -4 صالة ونحوها ومبطالتها وسننها وفرائضها الصالة مواقيت

 .العيدينوالمسافروالجمعةو

 .وصدقةالتطوع,نصابهاومقدارها,موالالتيتجبفيهاالزكاةواأل -4

 .االعتكاف,مبطالته,واجباته,آدابه,صومرمضان,الصيام -3

الحجوشروطه -1 السعيالطوافو,ومحظوراته,حرامأنواعاإل, الوقوف,

 .عنالحجاراإلحص,ركانالحجوالعمرةبعرفهوغيرهامنأ

 (:8-1ن قرآ: )المقرر اسم 

 :هداف األ

 .نلطالبتالوةوحفظالمقررمنالقرآأنيتقنا -5

 .نالكريمقدحفظأربعهوعشرينجزءامنالقرآأنيتخرجالطالبو-4

 : المحتوى

 .الناسحفظسورةالمجادلةإلى5آنكريمقر -5

 .الحديدىإلىحفظمنسورةالشور4نآقر -4

 .خرسورةفصلتسورةاألحزابإلىآ(ومنيقنت)حفظمن4نآقر -4

ومن)سورةالفرقانإلى(يرجونلقائناالوقالالذين)حفظمن3نقرآ -3

 (.يقنت

وقالالذينال)سورةالكهفإلى...(قللكقالالمأ)حفظمن1نآقر -1

 .سورةالفرقان(يرجونلقاءنا

 .لعمرانسورةآ...(كلالطعام)حفظمنأولسورةالبقرةإلى6نآقر -6

7نآقر -7 من )حفظ الطعام كل إلى...( عمران آل أشد)سورة لتجدن

 .سورةالمائدة(...عداوةالناس

واعلموا)سورةالمائدةإلى(الناسعداوةشدلتجدنأ)حفظمن8نآقر -8

 .نفالسورةاأل(....منشيءأنماغنمتم

 : 2تفسير : اسم المقرر 
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 : ف األهدا

 .حزابألنفالوالنورواألأنيتقنالطالبتالوةوحفظسورةا -5

ويطبق,القرآنيةالموجودةفيهذهالسورحكامأنيتعرفالطالبعلىاأل -4

ذلك  حياته والزنى)في الجهاد واالستئذانكأحكام واللعان والقذف

 (.وغضالبصروالحجابومخلفاتالجاهليةكالتبني

 .الطالبمنخاللالتأملفياآلياتالكونيةنيزدادإيمانأ -4

 

 : المحتوى

األنفالوالنورواأل الموضوعاتالموجودةسورة حزابحفظوتفسيرودراسة

دراسةتحليليةمعربطهذهالدراسةبمشكالتالمسلمالمعاصر,فيهذهالسور

الحديث عصرنا ,في بالنسبةإلىباإلضافة المسلمة المرأة ووضع الحجاب

.لمجتمعل

 :حكام تفسير آيات األ: اسم المقرر 

 :ــداف هاأل

 .بعضاآلياتالمتعلقةباألحكامأنيتقنالطالبتالوةوحفظوفهم -5

فيبعضاأل -4 الشرعيةمعأنيتعرفالطالبعلىاألقوالالواردة حكام

 .للقولالراجحودليلالترجيحإدراكه

 :المحتوى 

 .البقرة(511-534)الصالةليهافيتغيرالقبلةوحكمالتوجهإ -5

 .البقرة(584-578)القصاصوالوصية -4

 .البقرة(457-456()593–591)القتالوقصاصالحرمات -4

 .البقرة(587-584)هحكامالصوموأ -3

 .البقرة(414–596)حكامهالحجوأ -1
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 :فقه عقوبات : اسم المقرر 

 : األهداف

 .فيوضعالعقوباتالزاجرةللجرائمسالمأنيدركالطالبعظمةاإل -5

الشرععقوباتأ -4 نيتعرفالطالبعلىالجرائمالتيجعللها وحدودا,

 .ومقدارعقوبةكلجريمة

فيتشريعهلألحكاممنخاللمقارنتهأنيدركالطالبشمولاإل -4 سالم

 .بالقوانينالوضعية

 :المحتوى 

وباتالشرعيةلكلجريمة،العقلجرائمالتيتعاقبعليهاالشريعةدراسةا -5

 .والحكمةمنها

وخالفاتالعلماء -4 الحدعليها فيالجريمةإلقامة توفرها الشروطالالزم

 .فيهذهالشروط

الشرعيةش -4 الحدود عليه تقام من معروط الشرعية العقوبات مقارنة ،

 .العقوباتالقانونيةالمعاصرةلجرائمالحدود

 (: 1)تفسير :اسم المقرر 

 : هدافاأل

 .ءالثامنوالعشريننيتقنالطالبتالوةوحفظالجزأ -5

 .أنيعلمالطالبأحكامالظهاروالطالقواأليمانوأهميةالجهادومكانته -4

اليهوأ -4 مواقف على الطالب يتعرف والمنافقينن أ،د يدرك هميهوأن

 .والبراءالوالء

 .فهماسليماأنيفهمالطالبمعانيكتابهللاتعالى -3

 .حكامالقرآنيةويطبقذلكفيحياتهلطالبعلىكثيرمناألأنيتعرفا -1

 

:المحتوى 

 .سورةالممتحنة-4.سورهالحشر-4.سورةالمجادلة -5

 .سورةالمنافقون-6.سورةالجمعة-1.سورةالصف -3

.سورةالتحريم-9.سورةالطالق-8.سورةالتغابن-7
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 : األهداف

أ -5 في التفسير كيفية على الطالب يتعرف والصحابةن الرسول زمن

 .شهرالمفسرينمنالصحابةوالتابعينوأ

علىأ -4 الطالب يتعرف الجائزن بالرأي والتفسير بالمأثور التفسير

 .شهرالكتبالمؤلفةمنكلنوعوالمذموممعبيانأ

هعلىفيالتفسيروخطرواإلسرائيلياتسبابالوضعأنيدركالطالبأ -4

 .مةاألعقيدة

 .نيحذرمنهاوأ،لبعلىتفاسيرالفرقالمنحرفةنيتعرفالطاأ -3

 

 

 :المحتوى 

فضلالصالةوالسالمفسيروالتأويلفيزمنالرسولعليهأالفرقبينالت -5

 .الصحابةوالتابعينشهرالمفسرينمنأوالصحابةوالتابعين،و

 .يهالمفسرينفيهذاالمجالوالكتبالمؤلفةفهمالتفسيربالمأثوروأ -4

وأ -4 بالرأيالجائز والكتبالمؤلفةالتفسير  المجال المفسرينفيهذا هم

 .فيه

موممعبيانالكتبالمؤلفةفيهوأشهرالمفسرينفييالمذأالتفسيربالر -3

 .هذاالمجالوأثرهذاالتفسيرعلىعقيدةاألمة

 .ثرهاعلىالتفسيرروأفيالتفسيواإلسرائيلياتلوضعا -1

نهاقدركزتومحتواهاأاللاستعراضأهدافهذهالمقرراتويالحظمنخ

:على

نآنيتقنتالوةالقرأنوآمنالقرجزءاً(43)المعلم/نيحفظالطالبأ -

الكريم يتخرج, أن فكرة الباحث القرآنويؤيد قسم من المعلم الطالب

 .جزءاً(41)الًوقدحفظالقرآنكامالكريموعلومه

 .تقانتطبيقهاساسيةوإتعريفالطالبالمعلمبأحكامالتجويداأل -

القر - سور بعض آتفسير سورة وهي الكريم ،المائدةن ،النساء

األاألنفال األحزاب،النور، آيات بعض سورة،وتفسير من حكام
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الثانويةالبقرة المرحلة في للتالوة المقررة اآلياتوالسور ،وهيضمن

 .لجمهوريةاليمنيةالعامةبا

-  الطالب اإل/تعريف بمعنى القرآالمعلم في وجو،نعجاز هوبعض

اإلاإلعجاز والتشريعي،وخاصة والعلمي اللغوي بالعجاز وهذا شك،

القر تفسير في المعلم وإيساعد الكريم أسلوبهآن وجمال بالغته ظهار

أوسالمة عن والكشف ،سراتشريعاته إضاره الباحث اإلعجازويحبذ فة

 .الغيبيإلىمقرراإلعجازألهميةهذاالنوعمناإلعجاز

القرا/تعريفالطالب - ببعضمباحثعلوم آلمعلم مقرر ضمن لومعن

جمالقر ،أعآن،مثل ،الالقرآن وهيمباحث,كيوالمدنيمسبابالنزول

 .آنوعلومهبالنسبةلمنيتعرضلتدريسالقرمهمة

-  الطالب ا/تعريف ببعض المعلم الفقهية العبادات)ألحكام ,أحكام

المعامالت , الحدود المواريث, الزو, يحرمجاأحكام وما يحل ما و

منه ) الطالب يساعد مما على/ النصوصالمعلم التيتفسير القرآنية

 .حكامتتضمنمثلهذهاأل

وأشهرها,وأنواعالقراءات,المعلمبنشأةعلمالقراءات/البتعريفالط -

 .االختالففيالقراءاتالصحيحةوفوائد

-  الطالب تعريف الرسول/ عهد في التفسير بكيفية ملسو هيلع هللا ىلصالمعلم وعهد,

الصحابةوالتابعين وبأشهرالمفسرين, ومناهجالتفسير, ,وبالوضع,

واإلسرائيليات فيالتفسير, دونتفيوبأشهرالكتبالتي,وخطورتها

المأثور التفسير وهيوا, المنحرفة الطرق وبتفاسير بالرأي لتفسير

 ومفيدة ثرية موضوعات يكتمل, حتى مقرر من أكثر إلى وتحتاج

 .إحاطتهامنجميعجوانبها

اإل - سالميةالصحيحةفينفسالطالبترسيخالعقيدة / المعلم وتعريفه,

ببعضالشبهاتالمتعلقةباإليمانباهلل وكتبة,ومالئكته, دوكيفيةالر,

 .وذلكمنخاللمقرراتعلمالتوحيد,عليها

كفاياتالدراسةوالتأملفيهذهالمقرراتنجدأنهاتضمنتمنخاللو

أضافالدكتورعبدهللاالصديقفيدراستهكما,عديدةومتنوعةومناسبة

:هناوألهميتهانوردها1ياتمنوجهةنظرهاإلىهذهالكفكفاياتأخرى

 .المقررةعلىالطلبةتالوةصحيحةعنظهرقلبيتلواآليات -

 (.الجائزالقبيح-الالزم–ماالت–الكافي)يبينللطلبةأنواعالوقف -
                                                           

1
 .عبدهللاالصديق،مرجعسابق-
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 .نآيوضحللطلبةمراحلنزولالقر -

 .نآخرمانزلمنالقرآيبينللطلبةأولمانزلو -

 .وسلمهنعليسيدنادمحمصليهللاعليآيبينللطلبةكيفيةنزولالقر -

 .سبابالنزولأيبينفوائدمعرفه -

 .نالمكيوالمدنيآالقرائصيعرفالطلبةبخص -

والمفصل - والمجمل والخاص والعام والمقيد بالمطلق المقصود يبين

 .والمحكموالمتشابهوالناسخوالمنسوخ

 .يعرفالطلبةبمفهومالتفسيرومفاهيمالتأويل -

النبيوعهدالصحابةوالتابعينومنديعرفالطلبةبكيفيةالتفسيرفيعه -

 .بعدهم

شهرسيرفيعهدالصحابةوالتابعينوأيعرفالطلبةبأشهرمدارسالتف -

 .رجاله

 .يعرفالطالببتفاسيرالفرقالمنحرفة -

 .بةبنشأةعلمالقراءاتوتطورهيعرفالطل -

 .وثقهايعرفالطلبةبأشهرالقراءاتوأ -

 .القراءاتيوضحللطلبةأسباباالختالففي -

.يوضحللطلبةفوائداالختالففيالقراءاتالصحيحة -

سم القرآن المعلم بق/ تصور مقترح لتدريس التجويد للطالب:المبحث السادس

 .الكريم بكليات التربية

 مقدمة 

اياتاألدائيةمقترحلتنميةالكفتصور،فيمايليالمعلم/عزيزيالطالب

، التجويد مقررات بتدريس تصميتالخاصة لكم تسمح بصورة مه

ً ،وتتوقفاستفادتكمنهعلىمدىاهتمامكبدراستهوتنفيذبدراستهذاتيا

أنشطته من مخارجعمواضأربعةويتكون للتجويد، النظري الجانب

 الحروف، الجانبالتطبيقيلتطبيقأحكامإصطالحاتالضبطوالوقف،

 .التجويد

 األهداف :

إلىتنميةالكفاءاتاألدائيةالخاصةبتدريسمقرراتالتصوريهدفهذا

 .آنالكريموعلومبكلياتالتربيةالمعلمبقسمالقر/لدىالطالبالتجويد
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 المحتوى:

بنوعيهالتصوريتضمن ً لفرععرضاًتعليميا والعملي النظري

صمم هذالتجويد،وقد بدراستهبصورةالتصورا لك تسمح حيثذاتيا

مقدمةتوضحأهميتهوتعطيكفكرةموجزةعنمحتواهوأهدافاً:يتضمن

ومعلوماتك معارفك يحدد ً قبليا المطلوبواختباراً نحو توجهك تعليمية

موضوعات في تداركها،هالسابقة ليتم والضعف القصور وجوانب

ومحتوىدراسياًيزودكبالمعلوماتوالمعارفالتيتساعدكعلىتحقيق

وتنمي،التصورهذاأهداف معلوماتك تثري األنشطة من ومجموعة

واختباراًبعدياً،معارفكومهاراتكوتعينكعلىبلوغاألهدافالمرجوة

،تهيحددمقداراستفادتكمندراس تداركها وجوانبالضعفلديكليتم

تمتحديدقائمةبالمراجعتتيحلكفرصةالتعمق،رهذاالتصووفينهاية

ال في والتوسع التي موضوعات هذا لهذاتضمنها الذاتي التعلم تصور

 .الموضوع

  التصورالتعليمات الخاصة بدراسة:

التزمالتعليماتللتصورلهذاكعنددراستالمعلم/عزيزيالطالب

 :التالية

واقرأ -5 جهودكبدقةالتصورأهدافعنوان توجه أن تستطيع لكي ؛

 .لتحقيقها

رفعلىوموضوعية،لكيتتعأجبعناالختبارالقبليبكلجدية -4

 .مستواكومدىحاجتكلدراسته

كانتإجابتكعلىاالختبارالقبليصحيحةبنسبة -4 أوأكثر%81إذا

،أماإذاكانتأقلمنذلكهذاالتصورفلستبحاجةإلىدراسةهذا

 .يعنيأنكبحاجةماسةلدراسته

وأ -3 المحتوى دراسة في المحدبدأ التعليمة األنشطة وفيدةممارسة ،

قائمة إلى ارجع ما نقطة في والتعمق التوسع إلى احتياجك حالة

يناسبك ما الختيار التيالمراجع؛ الموضوعات حول واقرأ ، منها

 .تريدالتعمقفيها

1-  دراسة من االنتهاء التصوربعد عنهذا أجب أنشطته وممارسة

؛ القبلي االختبار نفس وهو البعدي مداالختبار من تتحقق ىلكي

أوأكثرفهذا%81فإنكانتإجابتكصحيحةبنسبةبلوغكألهدافه



132 

 تعلم في المطلوب المستوى إلى وصلت قد أنك هذايعني وتطبيق

.المجالالهاممنمجاالتعلومالقرآنالكريم

 للتجويد الجانب النظري: أوالً  

 التعريف بالتجويد وأهميته واللحن وخطورته 

 :المقدمة : أوالً 

 الطالبتعلم عزيزي لتعلقه/ ، أشرفالعلوم من يعد التجويد علم أن المعلم

بكتابهللا،وألنغايتهصوناللسانمنالخطأواللحنفيتالوته،وأنلهذا

العلمقواعدوأحكامينبغيعلىكلمسلمأنيتعلمها،ويلتزمبهاأثناءالتالوة؛

الق بتالوة لسانه يستقيم تدريسنرآحتى وعند تتناول، أن وقبل العلم لهذا ك

أحكامهبالشرحوالبيانالعمليينبغيعليكأنتعرفالطلبةبمفهومالتجويد،

وفوائده،وحكمالشارعفيه،وأنتعرفهمباللحنوخطورته؛ليكونذلكحافزاً

سوفتساعدكفيالتصورمه،ودراستكلهذالهملدراسةهذاالعلموتعلمأحكا

.لمهمةالقيامبهذها

:للموضوعاألهداف النظرية : ثانياً 

 الطالب عزيزي منك يتوقع لهذا/ دراستك بعد ، هذاالمعلم في الموضوع

:وقيامكبأنشطتهأنتكونقادراًعلىأنالتصور

 .تعرفالطلبةبمفهومالتجويد -5

 .توضحفوائدعلمالتجويد -4

 .توضحللطلبةحكمالشارعفيالتجويد -4

 .اللحنالجليوالخفيفتعر -3

 .نالكريمآتوضحخطورةاللحنفيالقر -1
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 :االختبار القبلي : ثالثاً 

:ييلمماضعدائرةحولرمزاإلجابةالصحيحةأوأكثرصحة:السؤالاألول

]درجات51[ 

 :التجويدلغةهو -5

.واإلتقانالتحسين-د.الجهر-جـ.التنغيم-ب.ناإلفصاحوالتبيي–أ

 :التجويداصطالحاًهو -4

 .نمعتمثلالمعنىآإجادةالنطقبالقر -أ

 .نوتحسينالصوتأثناءالتالوةآالتغنيبالقر-ب

 .إخراجكلحرفمنمخرجهمنغيرغنة-جـ

الصفاتالذاتية -د من حقها إعطائها مع ، مخارجها الحروفمن إخراج

ومستحقهامناألحكامالناشئةعنالتيالتفارقهاكاالستعالءواالستفال،

 .تلكالصفاتكالتفخيموالترقيقواإلدغامواإلظهاروغيرذلك

 :بالنسبةلعامةالناس(معرفتها)حكمالعلمبأحكامالتجويد -4

–دمكروه-واجبوجوباًكفائياًج-بواجبوجوباًعيناً-ا

مستحب

 :التالوةبالنسبةلعامةالناسحكمالعملبأحكامالتجويدأثناء -3

–دمندوب-جواجبوجوباًعينياً-واجبوجوباًكفائياًب-ا

مستحب

 :منفوائدعلمالتجويد -1

.يساعدعلىفهمالمعنى-باللفظيةيعينعلىالطالقة-ا

نوصوناللسانعنالخطأفيتالوتهآإتقانقراءةالقر-جـــ

.جميعماذكر-د
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 :اللحنالجليهوخطأيطرأعلىاأللفاظ،فيخل -6

.بالمعنىدونالعرف-ببعرفالتالوةدونمعنى-ا

ً–د.والعرفدائماًبالمعنى-ج بمبنىالكلمةوبالمعنىأحيانا

 :اللحنالخفيهوخلليطرأعلىاأللفاظ،فيخل -7

.بالمعنىوالعرف–دبالمعنى-بعرفالتالوةجـ-ببمبنىالكلمة-ا

-زيادةالمدودأونقصانهاب-ا:يدخلضمناللحنالخفي -8

–اإلخاللبمقاديرالغنةد-جــتركاإلدغامأواإلظهار

جميعماذكر

 :منصوراللحنالذييخلبالمعنى -9

.(الحمدهللربالعالمين)لىالدالأوفتحهافيقولهتعاكسر-ا

(.أنعمتعليهمغيرالمغضوب)كسرالتاءأوضمهافيقولهتعالى-ب

(.الحمدهلل)رفعأونصبلفظالجاللةفيقولهتعالى-جـ

.جميعماذكر-د

 :منصوراللحنالذياليدركهاإالالقراءالمهرة:51

.تركالغنة-والترقيقبتركالتفخيم-ا

.جميعماذكر-الزيادةأوالنقصفيمقاديرالمدودد-جـ

السؤالالثاني العبارةالصحيحةوالعالمة(√)ضععالمة: أما (X)أمام

]درجات1[:لعبارةالخاطئةفيمايليا

5-  ومعرفتها التجويد بأحكام لعامالعلم وهوبالنسبة مستحب أمر الناس ة

فرضعينعلىكلقارئللقفرضكفاية التالوة أثناء وتطبيقها .نرآ،

 () 

 ()غةهوالخطأوالميلعنالصواباللحنفيالل -4

 ().لحنجليولحنخفي:نإلىآينقسماللحنفيالقر -4

().يخلبمبنىالكلمةاللحنالخفيهوخلليطرأعلىاللفظف -3
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 ().رهاللحنالجلييخلبالمعنىفيجميعصو -1

 :المحتوى : رابعاً 

 :مفهوم التجويد  -1

-  اللغة في التجويد أي: ، تجويداً الشيء جود يقال ، واإلتقان التحسين

 .حسنهتحسيناًوأتقنهاتقاناً

-  فياالصطالح التجويد إعطائها: مع ، إخراجالحروفمنمخارجها

ال التي الذاتية الصفات من واالحقها كاالستعالء ستفالتفارقها

والترقيق، كالتفخيم الصفات تلك عن الناشئة األحكام من ومستحقها

 .واإلدغامواإلظهار،وغيرذلك

 :يد فوائد على التجو -2

:للتجويدفوائدكثيرةمنها

 .نوصوناللسانعنالخطأفيتالوتهآإتقانلفظالقر -

 .يساعدعلىفهمالمعنىعنطريقالقراءةالصحيحة -

الصحيح - النطق إجادة على يساعد حيث ؛ اللفظية الطالقة على يعين

 .وإخراجالحروفمنمخارجها

 .تعالىاكتساباألجروالثوابوالفوزبرضوانهللا -

:التجويد حكم الشارع في  -4

العلمبأحكامالتجويد،أيمعرفةأحكامهوقواعدهالنظريةفرضكفاية

بالنسبةلعامةالناس،والعملبهاأيتطبيقهاأثناءالتالوةفرضعين

]3:المزمل[(َوَرت ِِلاْلقُْرآَنتَْرتِيالً)ن،لقولهتعالىآعلىكلقارئللقر

ن،فالعلمبأحكامالتجويدوالعملآ،أمابالنسبةلمنيتعرضلتعليمالقر

 .بهافرضعين

:ن الكريم تعريف اللحن في القرآ -3

اللحنهوالخطأوالميلعنالصواب،ويقصدبههناالخطأفيقراءة

 .نالكريمآالقر

:وينقسمإلىقسمين

 .لحنجليولحنخفي -
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اللحن الجلي هو : يطرأ علىاللفظ،فيخلبعرفالتالوةوبمبنىالكلمةخطأ

سواءأخلبالمعنىأمال،مثلتبديلحركةبحركةأوحرفبحرف،أوزيادة

.حرفعلىكلمة،ويسمىجلياً؛لظهورهلعامةالناس

 أَْنعَْمَت:)كسرالتاءأوضمهافيقولهتعالى:مثالالذييخلبالمعنى

)(.َعلَْيِهمْ للمؤنثفإذ]7:الفاتحة الضمير أصبح التاء كسرت وإذاا ،

يخلبالمعنى عليهم،مما ضمتصارالضميرللمتكلم،أيأنعمتأنا

–وأصرواواستكبروااستكباراً)وكإبدالالصادسينافيمثلقولهتعالى

فعلوا ما على يصروا أب(ولم كلمةفإذا في ً سينا الصاد دلت

يصروا)،و(أصروا) من( المعنى اإلصرار)تغير إل( ،(اإلسرار)ى

،فتصير(محذوراً)كلمة،ومثلإبدالالذالظاءفيوشتانبينالمعنيين

وم(محظوراً) الكلمة، حرففي ذلكزيادة أمثلة األلفبعدن كزيادة ،

،فإذازيدتاأللفبعد(ثملتسئلنيومئذعنالنعيم:)الالمفيقولهتعالى

ًالالمفيالكلمةاألولىتغيرال وهناكأمثلةأخرى.معنىإلىالعكستماما

إذا باإلجماع حرام القسم هذا وحكم ، لحصرها المجال يتسع ال كثيرة

 .تعمدالقارئأوتساهلفيه،وهوقادرعلىتصحيحه

 الحمد)كسرالدالأوفتحهافيقولهتعالى:مثالالذياليخلبالمعنى

هلل فتحها( أو الدال كسر حالة في كلتافالحمد في هللا إلى منصرف

وكذلكرفعأونصبلفظالجاللةفي اليغيرمن(الحمدهلل)الحالتين،

تخل لم ولو التالوة بعرف تخل شابهها وما األخطاء لكن ، المعنى

 .بالمعنى

يخل خلليطرأعلىاأللفاظ،فيخلبعرفالقراءة،وال:اللحن الخفي هو     

،مةالناس،ويختصبمعرفتهالقراءهيخفىعلىعابالمعنى،وسميخفياًألن

:ومنلهمإلمامبأحكامالتجويد،وهوقسمان

وا - واإلظهار اإلدغام كترك القراء عامة يعرفه واإلخفاءقسم لقلب

والتفخيم والترقيق األحكام من ذلك إلى وما ،.

الرا على التحريم القسم هذا فيهوحكم تساهل القارئأو تعمده إن ،جح

 .وقيلبالكراهة

وتطنين - الراءات كتكرير القراء من المهرة إال يعرفه ال الثاني القسم

 )النونات حركتين على الغنة مقدار زيادة أو(أي المدود وكزيادة ،
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وحكمهذاالنوعأنهيكره،ولكنهغير.قصانها،واإلخاللبمقاديرالغنةن

يبومهارةفائقة،وذوقمحرمعلىأرجحاألقوال؛ألنهيحتاجإلىتدر

رفيع،وحسمرهف،وهذااليتوفرعندالكثيرمنالناس،لكنينبغي

علىالقارئأنيجتهدفيتجنبهذاالنوعمناللحن،وأنيتدربعلى

 .أيديالعارفين

:خطورة اللحن  -1

تتمثلخطورةاللحنفيتغييرهللمعنىالمرادبلإنهقديحولالمعنىإلى

:فاطر[(إنمايخشىهللامنعبادهالعلماء)افيقولهتعالىضده،كم

،فإذاضملفظالجاللةفياآليةالسابقة،وفتحتالهمزةفيكلمة]48

تغيرالمعنى،وأصبحأنهللاهوالذييخشىالعلماءمعأن(العلماء)

في(وأرجلكم)المعنىعكسذلك،وكذلكفيحالةجرالالمفيكلمة

أَيَُّهاالَِّذيَنآَمنُواإِذَاقُْمتُْمإِلَىالصَّالَةِفَاْغِسلُواُوُجوَهُكْميا)َلىقولهتعا

(َوأَْيِديَُكْمإِلَىاْلَمَرافِِقَواْمَسُحوابُِرُءوِسُكْمَوأَْرُجلَُكْمإِلَىاْلَكْعبَْينِ

يصبححكمالرجلينفي(وأرجلكم)،فإذاكسرتالالمفي]6:المائدة[

،(رؤوسكم)المسح،وليسالغسلإذتعتبرمعطوفةعلىالوضوءهو

وفيهذاإخاللبالمعنى،وهناكأمثلةأخرىكثيرة،وقدسبقتاإلشارة

.إلىبعضهاعندالحديثعناللحنالجليالمخلبالمعنى

 :األنشطة : خامساً 

نشطةالتيينبغيالمعلمفيمايليمجموعةمناأل/عزيزيالطالب

بها القيام معارفكعليك تنمية أجل من تدريس؛ مجال في ومهاراتك

:وهيالتجويد

ذكرفي -5 إلىما التجويدإضافة علم جمعمعلوماتأخرىعنفوائد

 .التصورهذا

 .ذكرأمثلةأخرىللحنالجليوالخفي،وبيانخطورتها -4

الطلبة -4 بعض تالوة إلى تالوتهماالستماع في األخطاء وتحديد ،

 .هاإلىأخطاءجليةوأخطاءخفيةوتصنيف

 :قائمة القراءات المقترحة والمراجع : سادسا
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يمكنكالرجوعإلىالمراجعالتصورإلثراءمعلوماتكحولموضوعهذا

:التصورخرلهصلةبموضوعاتهذاآوالمصادرالتالية،أوأيمرجع

5-  الورجالني دمحمالناصر معقل بو أ ال: تجويد الكريمآقردروسفي ،ن

 .م4111القاهرة،مكتبةأبوبكرالصديق

،،بدوننشر4ن،طآتيسيرالرحمنفيتجويدالقر:سعادعبدالحميد -4

 .م4114

قابلنصر -4 عطية ط: ، التجويد فيعلم المريد دار7غاية ، القاهرة ،

 .هـــ5354التقوى،

3-  معبد دمحمأحمد : ، التجويد فيعلم السالمالملخصالمفيد دار القاهرة

 .م4111للطباعةوالنشروالتوزيعوالترجمة،

 :االختبار البعدي : سابعاً 

حلأسئلةاالختبارالقبلي

 مخارج الحروف: ثانيا 

 المقدمة : أوالً 

الطالب عزيزي وعد/تعلم ، الحروف أصوات نطق في الخطأ أن مالمعلم

الصحيحةيؤديإلىاللبسوالخلطللمرادمنالمعنى، إخراجهامنمخارجها

كانذلكفي إذا األمرخطورة ويزداد ،ً يؤديإلىتغييرالمعنىتماما وربما

تالوةالقرانالكريم؛حيثيأثمالفردباللحنفيتالوته،والتصحالصالةخلف

ًعلى كانلزاما لذا نطقالحروف، أنيجتهدمناليجيد إتقانفيكلمسلم

للحر،التالوة السليم الحروف،وفوالنطق مخارج معرفة العلماء اعتبر وقد

ن،وإجادةالنطقبه،ومعلمالتجويدالبدآأمراًمهماًلكلمنيريدتالوةالقر

أنيبينلطالبهمخارجأصواتالحروفبدقة،ويدربهمعلىإتقانالنطقبها،

.سوفيساعدكعلىالقيامبهذهالمهمةالتصوروهذا

 :الموضوعأهداف : ثانياً 

الطالب عزيزي منك /يتوقع لهذا دراستك بعد وقيامكالموضوعالمعلم

وهذا ، بدقة الحروف مخارج للطلبة تبين أن على قادراً تكون أن بأنشطته

:يتطلبمنكأن
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 .تذكرعددمخارجالحروف -

 .وفالهجائيةتبينمخرجكلحرفمنالحر -

 .تستخدمالرسومالتوضيحيةفيبيانمخارجالحروف -

 .تذكرالقاعدةالتيتعرفبهامخارجالحروف -

 .تقومأداءالطلبةفينطقالحروف -

 :االختبار القبلي : ثالثاً 

فيماضعدائرةحولرمزاإلجابةالصحيحةأواألكثرصحة:السؤالاألول

]درجات6[:يلي

 :هو(المخارجالعامة)عددمخارجالحروفإجماال -5

–د.سبعةعشر-ستةعشرجـ-خمسةمخارجب-ا

.تسعةمخارج



 :(مذهبالجمهور)عددمخارجالحروفتفصيالًعلىقولالمختار -4

.ثمانيةعشر-دسبعةعشر-ستةعشرجـ-بأربعةعشر-ا

 :الجوفهومخرج -4

.الغينوالخاء-الحاءوالهاءب-ا

.جميعماذكر-األلفوالواووالياءالماديةد-جـ

 :الحلقهوأحدمخارجالحروفويخرجمنه -3

.العينوالحاء-ب  .الهمزةوالهاء-ا

.جميعماذكر-الغينوالخاءد-جـ

 :اللسانمخرج -1

.والضادوالالم(غيرالمادية)تحركةالقافوالكافوالجيموالشينوالياءالم-ا

.النونالمظهرةوالراءوالطاءوالدالوالتاءوالصادوالزايوالسين-ب
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.جميعماذكر-د.الظاءوالذالوالتاء-جـ

 :الشفتانهمامخرج -6

.القافوالكاف-الواوغيرالماديةب-أ

.أ،جـ-الميمالباءوالفاءد-جـ

(X)أمامالعبارةالصحيحةوالعالمة(√)ضعالعالمة:السؤالالثاني

:أمامالعبارةالخاطئةفيمايلي

]درجات3[

 ()تارخمسةعشرمخارجالحروفالهجائيةعلىالقولالمخ -5

ثم -4 تشديده، أو بتسكينه الحروفنقوم مخرج همزةلمعرفة عليه ندخل

حركةفيأوله،ثمننطقه،فحيثماانقطعالصوتفهووصلمحركةبأية

 )(.مخرجه

 )(.القافوالكافمنوسطاللسانتخرج -4

 )(.مخرجالغنةهوالخيشوم -3

 :المحتوى  رابعاً 

 :مخارج الحروف 

:تعريفالمخارج - والمخرجفياللغة المخارججمعمخرج، موضع:

ً الخروج،واصطالحا وتميزهعن: محلخروجالحرف،أيظهوره

رف،وهيأنتسكنالحرفأوغيرهوهناكقاعدةيعرفبهامخرجالح

تدخلعليههمزةوصلمحركةبأيحركةفيأوله،وتنطقه،،ثمتشدده

 .انقطعالصوتفهومخرجهفحيثما

مذهب)سبعةعشرمخرجاًعلىالقولالمختار:عددمخارجالحروف -

 :مجموعةفيخمسةمخارجعامة،هي(الجمهور

والفم،وتخرجمنهحروفالمد،وهوالخالءالواقعداخلالحلق:الجوف -5

ا لثالثة وهي ، قبلها: ما المفتوح الساكنة الساكنةاأللف والواو ،

 .بلها،والياءالساكنةالمكسورماقبلهاالمضمومماق

4-  الحلق وهي: ، حروف ستة منها تخرج مخارج ثالثة :وفيه

الص- يلي مما أبعده ،أي الحلق هماأقصى حرفان منه ويخرج ، در
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(.والهاءالهمز)

من- ويخرج ، الحلق وسط هما حرفان والحا)ها .ءالعين )

 (.الغينوالخاء)دنىالحلق،ممايليالفمويخرجمنهأ-

انيةعشرحرفاً،منأربعةوفيهعشرةمخارجتخرجمنهاثم:اللسان -4

مواضع

أقصاهممايليالحلقمعمايحاذيهمنالحنكاألعلى،وفيههي-

(.القاف،والكاف)مخرجانلحرفينهما

الجيم،والشين،والياء)هيوفيهمخرجواحدلثالثةحروف:وسطه-

(.الماديةغير

النون،والراء،)وفيهخمسةمخارجألحدعشرحرفاًهي:طرفه-

والطاء،والدال،والتاء،والصاد،ولزاي،والسين،والطاء،والذال

 (.،والثاء

الشفتان -3 ،،والباء،والميمالفاء)وفيهمامخرجانألربعةحروفهي:

 (.والواوغيرالمادية

1-  الخيشوم األ: خرق الفموهو سقف فوق الداخل إلى المنجذب ،نف

اإلدغام حالة أوالساكنتان، الميموالنونالمشددتان، وتخرجمنهغنة

واإلقالب اإلخفاء من حكمه في وما جفو. يلي توزيعيما يوضح دول

 والخاصة العامة المخارج على وبعض(التفصيلية)الحروفالهجائية ،

 .الرسومالتوضيحيةالتيتبينمخارجالحروف
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الطالبواآل عزيزي أن/ن ينبغي الحروف مخارج عرفت أن بعد المعلم

بالقاعدةتوضح لطالبكبدقة،وتبصرهم مخارجالحروفها ،التيتعرفبها

ويمكنكاالستعانةبالرسومالتوضيحيةالسابقة،وباألشرطةالتسجيليةالتيتبين

المخار هذه فمعرفة ، الحروف النطق السليمكيفية النطق على  يعين ج

.نالكريمآ،وإتقانتالوةالقرللحروف
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األنشطة :خامسا

عليكالمعلم،فيمايليمجموعةمناألنشطةالتيينبغي/عزيزيالطالب

القيامبها،منأجلتنميةمعارفكومهاراتكفيمجالتدريسأحكامالتجويد،

:وهي

،يتضمنالموضوعإعدادملخصلماقرأتهفيهذا -5

،وبيانمخرج(التفصيلية)خاصةالتعريفبمخارجالحروفالعامةوال-ا

.كلحرف

.لحروفتخدامهاللتعرفعلىمخارجاتحديدالقاعدةالتييمكناس-ب

 .رسمتوضيحييبينمخارجالحروف-جـ

تيسيرالرحمنفي)قراءاتإضافيةحولمخارجالحروف،منكتاب -4

يدفيرغايةالم)،وكتاب68-39لسعادعبدالحميد،ص(نرآتجويدالق

 .547-556،للشيخعطيةقابلنصر،ص(علمالتجويد

سورةيونسألحدمن(14-5)ياتمناالستماعإلىتالوةنموذجيةلآل -4

 .،والتركيزعلىكيفيةنطقالحروفالقراءالمشهورين

3-  من اآليات 31-5)قراءة آ( سورة عمرانمن تطبيقل مراعاة مع ،

 .األحكامالخاصةبمخارجالحروف

 ً :قائمة القراءات المقترحة والمراجع: سادسا

والقراءاتالتصورلالموضوعاتالتيتضمنهاهذاإلثراءمعلوماتكحو

وعإلىالمراجعوالمصادراإلضافيةالتيطلبمنكالقيامبهايمكنكالرج

:وأنشطتهالتصورخرلهصلةبموضوعاتهذاالتالية،أوأيمرجعآ

،،بدوننشر4،طتيسيرالرحمنفيتجويدالقران:سعادعبدالحميد -5

 .م4114

ناصرعطيةقابل -4 ،دار7غايةالمريدفيعلمالتجويد،ط: القاهرة ،

 .هــ5354التقوى،

الملخصالمفيدفيعلمالتجويد،القاهرة،دارالسالم:دمحمأحمدمعبد -4

 .م4111للطباعةوالنشروالتوزيعوالترجمة،

،م5998،دارالقلم،،القاهرة9تيسيرالتجويد،ط:عبدالوارثسعيد -3

 .لشريطالتابعلهمعا
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:البعدي االختبار: سابعاً 

.القبلياالختبارحلأسئلة

 

 

 

 

 وعالمات الوقف في المصحف الشريف الضبطاصطالحات :ثالثاً 

 :المقدمة : أوالً 

القرآ تالوة فهناكإن ، بعضالناس يظنها قد كما سهلة عملية ليست ن

كاإلدغامواإلظهار:نالكريمتالوةالقرآدمنااللتزامبهافيقواعدوأحكامالب

وهناككلماتيختلفرسمهاعنونحوذلك،....واإلخفاءوالقلبوالمدوالقلقلة

القارئفيقهانط فيالمصحفلوقع الذيكتبعليه النحو قرئتعلى ولو ،

عندها الوقف يلزم مواضع وهناك ، والوصلاللحن الوقف يجوز ومواضع

ةشرطاًأساسياًتنعالوقفعندها،ولذاكانالتلقيوالمشافه،ومواضعيمعندها

،وقدوضعالعلماءرمو لتعلمالتالوةوإتقانها ،وعالماتفي(اصطالحات)زاً

ال تساعد إالمصحف على التالوةقارئ الوقفتقان مواضع إلى وترشده ،

والتهذهدلنالكريم،والبدلمعلمالتجويدأنيفسرلطالبهمآوالوصلفيالقر

أل ، والعالمات هذاالرموز صمم وقد ، التالوة إتقان على يساعدهم ذلك ن

.لمساعدتكعلىالقيامبهذهالمهمةالتصور

 : الموضوع أهداف: ثانياً 

الطالب عزيزي منك يتوقع / لهذا دراستك بعد وقيامكالموضوعالمعلم،

:بأنشطتهأنتكونقادراًعلىأن

 .المستخدمةفيالمصحفالشريفالضبطراصطالحاتتفس -5

 .رعالماتالوقفالمستخدمةفيالمصحفالشريفتفس -4
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 :االختبار القبلي : ثالثاً 

:يليضعدائرةحولرمزاإلجابةالصحيحةأواألكثرصحةفيما:السؤالاألول

]درجات1[

 :الوقففيعلمالتجويديقصدبه -5

خرالكلمةزمناًيسيراًيتنفسفيهالقارئعادةبنيةقطعالصوتعلىآ-ا

.القراءةاستئناف

الصوتعلىآ-ب زقطع الكلمة دونأنيتنفسالقارئخر ًيسيراً ،منا

.ويستأنفبعدهالقراءة

.عنالتالوةواالنتهاءمنهانصرافاالج

.قطعالصوتأثناءالتالوة،لمحادثةاآلخرين-د

:ةفيالمصحفهيعالماتالوقفالمحدد -4

 .ستعالمات-ب.خمسعالمات-ا

.تسععالمات-د.سبععالمات-جـ

4-  عالمة مــ)وضع ) يفيد المصحف في الكلمة :على

.مالوقفلزو-بمنعالوقف-ا -جـ اإلقالب منع-دلزوم

 .اإلقالب

3-  عالمة ج)وضع ا( في الكلمة على على يدل :لمصحف

الوقف-ا طرفين-ب.وجوب مستوى جواز والوقف الوصل .جواز

جوازالوقفمع-د.لوالوقفمعكونالوقفأولىجوازالوص-جـ

 .كونالوصلأولى

1-  العالمة ال)وضع ) إلى يشير المصحف في الكلمة :على

منع-د.لزوماإلدغام-جـ.امتناعالوقف-بلزومالوقف-أ

 .اإلدغام

6-  عالمة صلى)وضع  ) فعلى الكلمة يفيد المصحف :ي

.فوالوصلجوازاًمستوىالطرفينجوازالوق-ب.وجوبالوصل-أ

جوازالوقف-د.جوازالوقفوالوصلمعكونالوقفأولى-جـ

 .معكونالوصلأولى

:يفيد(قلي)وضعالعالمة -7

.وجوبالقلقلة-ب.وجوباإلقالب-أ
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.أولىجوازالوقفوالوصلمعكونالوقف-جـ

 .جوازالوقفوالوصلجوازاًمستوىالطرفين-د

:يفيد(:.:.)وضعالعالمة -8

.جوازالوقفعلىالموضعاألولالذيتقععليههذهالعالمةفقط-ا

.جوازالوقفعلىالموضعالثانيالذيتقععليههذهالعالمةفقط-ب

لاللىاألوجوازالوقفعلىأحدالموضعينبحيثإذاوقفع-جـ

.خريجوزأنيقفعلىاآل

 .جوازالوقفعلىالموضعينمعاً-د

قالوا)فوقحرفالعلةفيمثلقولهتعالى(°)وضعالصفرالمستدير -9

:يدلعلى(مننبإىالمرسلين–أولئك–مناآ

.عدمالنطقبهالفيالوصلوالفيحالةالوقف-أ

.النطقبهفيحالةالوقففقط-ب

.بهفيحالةالوصلفقطالنطق-جـ

 .النطقبهفيحالتيالوصلوالوقف-د

فوقألفبعدهامتحركمثل(1)موضعالصفرالمستطيلالقات -51

ِ الظُّنُونَا)قولهتعالى :يدلعلى(َوتَُظنُّوَن بِاَّلله

النطق-ب.عدمالنطقباأللففيحالتيالوقفوالوصل-أ

.ففقطباأللففيحالةالوق

النطقباأللففيحالتي-د.لنطقباأللففيحالةالوصلفقطا-جـ

 .الوقفوالوصل

 

بينالنونالساكنةأوالتنوين(م)وضعميمصغيرةعلىهذاالنحو -55

:يدلعلى(عليمبذاتالصدور–منبعد)وبينالباءفيقولهتعالى

.امتناعالوقف-بلزومالوقف-أ

ً-د.النونأوالتنوينإخفاء-جـ  .قلبالنونأوالتنوينميما

:فوقحرفمافيالمصحفيدلعلى(~)وضعالعالمة -54

ً-أ .مدهمداًعارضاًللسكون-بمدالحرفمداًطبيعا

 .عدمجوازالمد-دلزوممدهمداًزائداًعنالمدالطبيعي-جـ

يلون:)ىفيمثلقولهتعال(،ن<و،)الحروفالصغيرةمثل -54

تدلعلىأعيانالحروفالمتروكه(نجي–لفهم<إ–وكتابه–ألسنتهم
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:فيالمصحفالعثمانيمع

.جوازإخفائها-ب.وجوبالنطقبها-أ

 .حركاتمدتلكالحروفبمقدارثالث-د.هاوجوبإخفائ-جـ

بسمهللا)تحتالراءفيمثلقولهتعالى()()وضععالمة -53

:يدلعلى(مجريها

.إمالةالفتحإلىالكسرة-ب.وجوبتفخيمالراء-أ

 .ب،جـ-د.إمالةاأللفإلىالياء-جـ

وهللا)فوقحرفالصاد،فيمثلقولهتعالى(س)وضعالحرف -51

:يدلعلى(وزادهفيالخلقبصطة-يقبضويبصط

جوازالنطقبالسينأو-ب.وجوبالنطقبالسين-أ

 .ولىأنالنطقبالسينأ-جـ.الطرفينالصادجوازاًمستوى

.أنالنطقبالصادأشهرمعجوازالنطقبالسين-د

يدل(المصيطرون)وضعالسينأسفلالحروقكمافيقولهتعالى -56

:على

.كراهيةالنطقبالصاد-ب.النطقبالسينبدالًمنالصادوجوب-أ

 .بالسينأشهروأولىأنالنطق-د.أنالنطقبالصادأشهروأولى-جـ

√)ضعالعالمة:السؤالالثاني (X)أمامالعبارةالصحيحةوالعالمة(

]درجات7[:فيمايليأمامالعبارةالخاطئة

5-  العالمة مـ)وضع ) اإلقالب لزوم يفيد المصحف في الحرف .فوق

)( 

الوقفعلىالكلمةفيالمصحفيفيدمنع(ال)وضعالعالمة -4

)( 

4-  العالمة كون(قلي)وضع مع والوصل الوقف جواز يفيد الكلمة على

 )(.الوقفأولى

 

1)وضعالمستطيلالقائم -3 متحركيدلعلىزيادتها( فوقألفبعدها

ً  )(.وصالًووقفا

 )(.أثناءالتالوةيجبالوقفعلىرؤوساآليات -1

 :توى المح: رابعاً 
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 :اصطالحات الظبط المستخدمة في المصحف الشريف

اليعرفهاكثيرممنيقرؤونلكتابةلمصحفوضبطهاصطالحاتوقواعد

ومعرفةهذا،نمنالمصحفيخطئونكثيراًعندمايقرؤونالقرآ،ولذلكنالقرآ

االصطالحاتيعينعلىإ ، ،لكنيظلالتلقيوالسماعهواألساتقانالتالوة

:وهذهاالصطالحاتهي

وضعالصفرالمستديرفوقحرفعلةيدلعلىزيادةذلكالحرففال -

أولواالعلم–أولئك-ينطقبهفيالوصلوالفيالوقف،نحوقالواآمنا

 .بنيناهابأييد–مننبإىالمرسلين–

-  القائم المستطيل الصفر وضع على(1) يدل متحرك بعد ألف فوق

وتظنونباهلل:الوقفاًفتنطقفيحالةالوقففقط،نحوزيادتهاوصالً

 .كانتقواريرمنفضة–أناخيرمنه–الظنوناهنالك

-  حـ)وضعرأسحاءصغيرة دلعلىفوقأيحرففيالمصحفي(

–منخير:،وعلىأنهمظهربحيثيقرعاللسان،نحوسكونالحرف

 .بصاروإذازاغتاأل–نضجتجلودهم–ينئونعنه

-  نحو الثاني في األول إخفاء على يدل الحرفالثاني تشديد عدم من:

 .إنربهمبهم–منثمرة–تحتهااألنهار

بينالنونالساكنةأوالتنوينوبين(م)وضعميمصغيرةعلىهذاالنحو -

ً،نحو عليمبذات–منبعد:الباءيدلعلىقلبالنونأوالتنوينميما

 .الصدور

-  وضع ~)العالمة المد( عن زائداً مداً مده لزوم على فوقحرفيدل

 .سئءبهم–قروء–الطامة–الم:الطبيعينحو

-  ن)الحروفالصغيرة و، ، أ في( تدلعلىأعيانالحروفالمذكورة

 نحو ، بها النطق وجوب مع العثمانية المصاحف : –شهداً -الكتب

 ألسنتهم أنت–ويميت<يحي–يلوون  الدنيا رحلة-وليفي إلفهم

 .وكذلكننجيالمؤمنين-الشتاء

على النطق في عول األصلية الكتابة في بدل له المتروك الحرف كان وإذا

موسى–الربو–ةكمشكو–ةالزكو–ةالصلو:الحرفالملحقالعلىالبدلنحو

.موله–
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كانحرفالسينعلىالصاديكونال- إلىالإذا ،وهواألولىسيننطقمائالً

:،نحودفحينهايكونالنطقبالصادأشهرتحتالصا(س)أماإذاكتبحرف

.المصيطرون،وهواألولى

يدل(بسمهللامجريها)تحتالراءفيقولهتعالى()()وضعالعالمة -

اء،ووضعالعالمةفتحةإلىالكسرةوإمالةاأللفإلىاليسعلىإمالةال

فوق تعالىآالمذكورة منقوله قبلالنونالمشددة )خرالميم مالكال:

يدلعلىاإلشمام،وهوضمالشفتينكمنيريدالنطق(تأمناعلىيوسف

بالضمة،إشارةإلىالحركةالمحذوفةضمةمنغيرأنيظهرلذلكأثر

 .فيالنطق

تلكهياصطالحاتالظبطالمستخدمةفيالمصحفالتييجبعليكعزيزي

نمعرفتهملهاولمدلوالتهامنالعواملالمعلمأنتعرفطالبكبها،أل/الطالب

.التيتعينهمعلىالقراءةالصحيحةمنالمصحف

 :عالمات الوقف المستخدمة في المصحف الشريف 

قراءة يريد من وكل بل الطالب، يعرفها التييجبأن األساسية األمور من

التالوةرآالق أثناء يقف أن هي يلزن مواضع فهناك يقف؟ ومتى الوقف؟ م

ألنالوصلعندها الوقفعندها ومواضعيمنع المعنى، ًعلىسالمة حفاظا ،

يخلبالمعنى،ومواضعيجوزالوقفوالوصلعندها،وقدوضعالعلماءست

نالكريم،ويالحظهاالقارئآعالماتترشدالقارئإلىمواضعالوقففيالقر

:اتالتيتتضمنمواضعالوقف،وهذهالعالماتهيمكتوبةفوقالكلم

-  األفقية مـ)الميم يقف( القارئأن ،أييلزم الوقفالالزم وهيعالمة

 ، العالمة هذه عليها تقع التي الكلمة يخلعلى بعدها بما وصلها ألن

فيقولهتعالىبالمعنى والموتى)،كما يستجيباللذينيسمعونمـ إنما

لقدكفرالذينقالوا)وقولهتعالى]46األنعام[(إليهيرجعونيبعثهمهللاثم

 ]61:يونس[(إنهللاثالثثالثةمـومامنإلهإلىإلهواحدج

ال) - الوقفالممنوع( فيقولهوهيعالمة كما أيالنهيعنالوقف، ،

قل)وقولهتعالى]41:التوبة[(لقدنصركمهللافيمواطنكثيرة)تعالى

 .]16:األنعام[(بعأهوائكمالأت
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الوقفال(ج) - مستوىالطرفينوهيعالمة أيأجائزجوازاً نالوقف،

وال:)والوصلفيدرجةواحدة،منحيثالجواز،كمافيقولهتعالى

النساء[(تتمنوامافضلهللابه بالصب)وقولهتعالى]44: رواستعينوا

 .]31:البقرة[(والصالة

صلى) - فيوهيعال( كما أولى، الوصل كون مع ، الوقفالجائز مة

 .]59:األنعام[(قلأيشهادةأكبر)قولهتعالى

وقفعلىأ(:.:.) - تعانقالوقفينبحيثإذا الوضعينالوهيعالمة حد

فيقولهتعالىيصحأنيقفعلىاآل كما ...(ذلكالكتبالريب)خر،

] البقرة :4[ على وقف ريب)فإذا يصح( ال على يقف فيه)أن )،

 .والعكسصحيح

ع هي المصحفتلك في المستخدمة الوقف عزيزيالمات وينبغي ،

لهم،ألنذلكمنالعواملالتي/الطالب وتفسرها المعلمأنترشدطالبكإليها

ًبأنالوقوف علىرؤوستعينهمعلىإتقانالتالوة،وينبغيأنتعرفهمأيضا

أواآليةيسنةمستحبةعنالنبيملسو هيلع هللا ىلص،وإذاماانقطعصوتالقارئقبلأنيتماآل

،والتالوةعيدالتالوةمنحيثيكتملالمعنىيصلإلىموضعالوقف،عليهأني

 .منالمصحفهيخيروسيلةلتدريبالطلبةعلىالتقيدبعالماتالوقف

 :األنشطة: خامساً 

المعلم،فيمايليمجموعةمناألنشطةالتيينبغيعليك/الطالبعزيزي

:،وهيومهاراتكفيمجالتدريسالتجويدالقيامبها،منأجلتنميةمعارفك

،للتأكدمنمدىاستيعابكالموضوعإعدادملخصلماقرأتهفيهذا -5

:،وهذاالملخصينبغيأنيتضمنتحديدوعاتهلموض

المستخدمةفيالمصحفالتيتضمنهامحتوىالضبطاصطالحات-أ

.،وبيانمدلوالتها،معالتمثيلالموضوعهذا

عالماتالوقفالمستخدمةفيالمصحفالشريف،وبيانمدلوالتها-ب

 .معالتمثيل

:قراءاتإضافيةحول -4

.المستخدمةفيالمصحفالضبطاصطالحات-أ

 .والقطعةوالسكتقفالوقفوأقسامه،وتحديدالفرقبينالو-ب
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4-  اآلياتقراءة 511-11)من يونس( واستخراجاصطالحاتمنسورة

 .المذكورةاآلياتوالكلماتالتييختلفرسمهاعنمنطوقهافيالضبط

3-  اآلياتقراءة 543-556)من مواضع( وتحديد ، األنعام سورة من

.الوقفوبيانأحكامه

 

 :اجع قائمة القراءات المقترحة والمر: سادساً 

 هذا تضمنها التي الموضوعات حول معلوماتك الموضوعإلثراء

المراجع إلى الرجوع يمكنك بها القيام منك طلب التي اإلضافية والقراءات

:وأنشطتهبهذاالموضوعوالمصادرالتالية،أوأيمرجعأخرلهصلة

بدوننشر،،4تيسيرالرحمنفيتجويدالقران،ط:سعدعبدالحميد -5

 .م4114

قابلنصر -4 عطية ط: ، التجويد فيعلم المريد دار7غاية ، القاهرة ،

 .هـــ5354التقوى،

م،5988،القاهرة،دارالقلم،9تيسيرالتجويد،ط:عبدالوارثسعيد -4

 .معالشريطالتابعله

،دارالسالمالقاهرةالملخصالمفيدفيعلمالتجويد،:دمحمأحمدمعبد -3

 .م4111للطباعةوالنشروالتوزيعوالترجمة،

:االختبارالبعدي:سابعاً

حلأسئلةاالختبارالقبلي



 تقان تطبيق أحكام التجويدتدريب الطلبة على إ:رابعاً 

 :المقدمة : أوال

جانبنظريمعرفي:المعلمأنعلمالتجويدلهجانبان/تعلمعزيزيالطالب

معرفته يمكن الجانب وهذا ، النظرية التجويد وقواعد أحكام يختصبمعرفة

الكتبالمتخص إلى الرجوع منخالل به القواعدصواإللمام التيبينتتلك ة

تلكاألح يختصبتطبيق أدائي وجانبعملي ، ،واألحكام ً عمليا النظرية كام
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يمكن وال ، والمشافهة بالتلقي إال يؤخذ ال الجانب بالتدريبإتقانهوهذا إال

،وتدريس،ويجيدتطبيقاألحكامالتجويديةوالمرانعلىيدمنيحسنالتالوة

ع يقتصر ال العلم النظريةهذا بأحكامه التعريف ولكنهلى إلى، ذلك يتعدى

تطبيقتلكاألحكاموتمكينهممنجودةالقراءةوحسنإتقانتدريبالطلبةعلى

األداء،ومنهناالبدلمنيتعرضلتدريسهذاالعلمأنيمتلكالكفاياتالالزمة

على قادراً وتجعله العلم، لهذا النظرية والقواعد منشرحاألحكام التيتمكنه

 على الطلبة لهذاإتقانتدريب ودراستك ، بأنشطتهوقيامكالتصورتطبيقها

.سوفتساعدكفياكتسابوتنميةهذهالكفايات

 :الموضوعأهداف : ثانياً 

،وقيامكالموضوعالمعلم،بعددراستكلهذا/وقعمنكعزيزيالطالبتي

:بأنشطتهأنتكونقادراًعلىأن

 .تقانتطبيقأحكامالتجويدالمقررةتدربالطلبةعلىإ -5

 .تطبيقأحكامالتجويدتصحيحأخطاءالطلبةفي -4

 :االختبار القبلي : ثالثا

]درجات1[:ضعدائرةحولرمزاإلجابةالصحيحةفيمايلي:السؤالاألول

:التجويدبالنسبةلعامةالناسبأحكامالعلم -5

.فرضكفاية-بفرضعين-أ

 .مندوبومستحب-د.سنةمؤكدة-جـ

:العملبأحكامالتجويدأثناءالتالوة -4

.فرضكفاية-ب.فرضعينعلىكلقارئللقران-أ

 .مستحب-د.سنةمؤكدة-جـ

:تطبيقأحكامالتجويديتطلبمنالمعلمإتقانتدريبالطلبةعلى -4

المرتبطةباألحكامالتجويديةموضوعةالنظريالتعريفبالمفاهيم-أ

 .الدرس

 .ضوعالدرستحديداألمثلةالتيتتضمنهااألحكامالتجويديةمو -ب

.البيانالعمليمنقبلالمعلملكيفيةالنطقبالحكالمرادتعلمه-جـ

.جميعماذكر-د
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عندمايقومالمعلمبتصحيحأخطاءالطلبةفيتطبيقأحكامالتجويدينبغي -3

:أنيركزعلى

.جميعاألخطاءالتجويدية-أ

.األخطاءالمتعلقةباألحكامالتيدرسهاالطلبةفقط-ب

.األخطاءالتيتخلبالمعنى-ج

 .األخطاءالجليةالتيتخلبالمعنى،والتيالتخلبالمعنى-د

تصحيحجميعاألخطاءالتجويديةالتييقعفيهاالطالبغيرالمتمكن -1

:يؤديإلى

دافعيتهزيادة-ب.تحسينأدائه-أ

 .أ،ب-دهإحباط-جـ

السؤالالثاني √)ضعالعالمة: (X)أمامالعبارةالصحيحةوالعالمة(

]درجات1[:فيمايليأمامالعبارةالخاطئة

 )(ويدفرضعينعلىكلقارئللقرآالعلمبأحكامالتج -5

شر -4 التجويدية باألحكام النطق لكيفية العملي إلتقانطالبيان أساسي

 )(.تعلمها

 ().رسالتجويدغيرضروريدالتعريفبالمفاهيمالنظريةل -4

قراءة -3 مع يتزامن التجويدية األحكام تطبيق في الطلبة أخطاء تصحيح

 ().تيتتضمنتلكاألحكاماألمثلةوالنصوصال

وقعفيهالطالبفيدرسالتجويدالينبغيأنيسندتصحيحالخطأالذي -1

 )(.إلىزمالئه







 

 :المحتوى : رابعا 

 :تطبيق أحكام التجويد المقررة إتقانتدريب الطلبة على 
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على تدريبالطلبة على يحرصالمعلم أن بد ال درسالتجويد في

منإتقان الغرضاألساسي ألن ، دراستها المقرر التجويدية األحكام تطبيق

الت فقطدراسة األحكام معرفة مجرد ليس تلكجويد تطبيق وإنما كاماألح،

:،وتدريبالطلبةإتقانتطبيقأحكامالتجويديتطلبوااللتزامبهاأثناءالتالوة

الدرسالتعريفبالمفاه - موضوع المرتبطة النظرية أنيم حيثينبغي ،

اصةبالحكمالتجويديموضوعيقومالمعلمبشرحوتوضيحالمفاهيمالخ

 .،فيحددتعريفالحكموحروفهومايتعلقبهالدرس

،وعرضهاناألحكامالتجويديةموضوعالدرسديداألمثلةالتيتتضمتح -

 .علىالطلبةبأيةوسيلةمنوسائلالعرض

،باألحكامالمرادتعليمهاللطلبةالبيانالعمليمنقبلالمعلملكيفيةالنطق -

علممتمكناً،وينبغيأنيكونالملقراءةاألمثلةالتيتمتحديدهامنخال

طالبه،ألنفاقدالشيءال،حتىيكونقدوةحسنةلحكاممنأداءهذهاأل

علىيعطيه والمسجلة المعدة ببعضالنماذج المعلم أنيستعين ويمكن ،

 .شرائطالكاسيتأوالفيديو

فينط - محاكاته الطلبة من  موضوعيطلبالمعلم التجويدية قاألحكام

األمثلةالمعروضةعليه،منخالدرس نيتيحلهم،وينبغيأاللقراءة

 ،ويجيدواالنطقبهاءةاألمثلةحتىيستوعبوااألحكامفرصةتكرارقرا

،منخاللطلبثبيتهاتعزيزالمهاراتالتجويديةالتياكتسبهاالطلبةوت -

تتضم الطلبة أخرىمن الدرسأمثلة موضوع التجويدية أوناألحكام ،

المر األحكام تتضمن مختارة قرآنية نصوص بتالوة تعلمهايكلفهم اد

النطق إجادة أن الطالب يعرف أن وينبغي دراستها، لهم سبق والتي

بأحكامالتجويداليتمإالبالتدريبالعمليوالممارسةعلىيدمنيحسن

أو الكتاب ذلك في يجدي وال ، التجويد أحكام تطبيق ويجيد التالوة،

 .ناليتقنإالبالسماعوالمشافهةآالمصحف،ألنالقر

:طرقمتعددةتستخدمفيتدريسأحكامالتجويد،منأشهرهاوهناك

-  االستقرائية الطريقة فيبدأ: ، الكل إلى الجزء من المعلم ينتقل وفيها

الطريقة وهذه ، العامة إلىالتعاريفوالقواعد ينتقلمنها ثم ، باألمثلة

التجويدهيمنأفضلالطرقالتييمكنا فيتدريسأحكام ،ستخدامها
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،وتحفزهللتعلم،وتحققلهلمتعلمالفرصةللمشاركةوالتفاعللئألنهاتهي

 .التشويقوالدافعية،وتنميلديةالقدرةعلىالتفكيرواالستنباط

ويفيهايبدأالمعلمبذكرالتعاريفأوالقاعدة،ثميتبع:الطريقةالقياسية -

أيأنالم التيتوضحالقاعة، منذلكباألمثلةوالشواهد فيها يبدأ تعلم

الكلإلىالجزء،فهيعكسالطريقةاالستقرائية،وهذهالطريقةتنمي

قدرةالمتعلمعلىحلالمشكالت،حيثتزودهبالقواعدالعامةواألحكام

ثر،ممايسهمفيانتقالالكلية،وتطلبمنهتطبيقهاعلىحاالتجزئية

،هاالعاميةوفهمهافيإطارعلموتعزيزإدراكالطالبللمواقفالجزئتال

للمتعلمينوقت،وتعدمنأكثرالطرقمالئمةكماأنهذهالطريقةتوفرال

الت في يجدونصعوبة وتحديدهاالذين العامة القواعد إلى حيثوصل ،

.ملعلىتوضيحهامنخاللاألمثلةتقدملهمتلكالقواعدابتداء،ثمتع

 :التجويد  تصحيح أخطاء الطلبة في تطبيق أحكام

ًوعمليانيوضحالمعلمبعدأ ،يطلبمنالطلبةقراءةاألحكامالتجويديةنظريا

ًاألمثلةوأداء ،ويتابعأداءالطلبةفيتلكاألحكامموضوعالدرسأداءصحيحا

بالطريقة وقوعها فور بها يقعون التي األخطاء ويصحح ، باهتمام األحكام

الذيوقعفيها،ويتيحله المناسبة،فقديكتفيالمعلمبتنبيهالطالبإلىالخطأ

الفرصة،لتصحيحالخطأالذيوقعفيهبنفسه،فإنلميتمكنمنتصحيحخطئه

الطلبة،ويذكرهممامأسليماًأداءًحيحههو،حيثيؤديالحكميقومالمعلمبتص

يشرك وقد ، الخطأ فيه الذيوقع بالحكم المتعلقة النظرية التجويدية بالقاعدة

الطلبةفيتصحيحأخطاءزمالئهم،حيثيطلبمنأحدهمإعادةقراءةالمثال

،والينبغيضمنةفيهاألحكامالتجويديةالمتمعمراعاةتطبيقالقرآنيأوالنص

ا يحيل أوأن طالب على يقتصر بل طالب، من ألكثر الخطأ تصحيح لمعلم

،مهوبتصحيحه،حفاظاًعلىالوقت،فإذاماعجزعنتصحيحالخطأقاطالبين

 مع يتزامن التجويد أحكام فيتطبيق الطلبة أخطاء لألمثلةقراءتهموتصحيح

تابعالمعلمقراءةالطلبةلألمثلةوالنصوص،ولذاالبدأنيالقرآنيةوالنصوص

،باهتمامالقرآنية فوروقوعها ويصححها ، بها يقعون التي لألخطاء وينتبه ،

التي األحكام على التجويدية األخطاء تصحيح في المعلم يقتصر أن وينبغي

فقد التجويدية األخطاء جميع تصحيح على ركز إذا ألنه فقط، الطلبة درسها

 ذلك بأحكاميؤدي يلم ال والذي ، المتمكن غير للطالب بالنسبة اإلحباط إلى

.التجويد
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:النشطة: خامساً 

والتيتساعدكفيتنمية/عزيزيالطالب ، التالية باألنشطة عليكالقيام المعلم

:معارفكومهاراتكفيمجالتدريسالحفظوهي

:مبيناًالموضوعتلخيصماقرأتهفيهذا -5

الطلبةعلىأحكامالتجويد،ومايتطلبههذااألمر،كيفيةتدريب-

.وأشهرالطرقالتييمكناستخدامهافيتدريسأحكامالتجويد

 .كيفيةتصويبأخطاءالطلبةفيأحكامالتجويد-

:حولالموضوعاتالتاليةإضافيةقراءات -4

.النونالساكنةأوالتنوينحكامأ-

.الميمالساكنةحكامأ-

.النونوالميمالمشددتينأحكام-

.أحكامالمدود-

.التفخيموالترقيق-

 .القلقلة-

بهذا -4 المرفق بالحروف النطق لكيفية المسجل الشريط إلى االستماع

 .الموضوع

لعبدالوارثسعيد،واالستماعإلى(تيسيرالتجويد)الرجوعإلىكتاب -3

 .لتجويدالشريطالمرفقبه،للتعرفعلىكيفيةتطبيقأحكاما

1-  ،المسجلمنالشريطإلحدىالسورالطولاالستماعإلىتالوةمجودة

معضرورةمتابعةالقارئبالنظرفيالمصحفومالحظةكيفيةالنطق

تتضمن التي والموضع المدود ومواضع الوقف ومواضع بالحروف

من ذلك وغير واإلقالب واإلخفاء واإلدغام كاإلظهار تجويدية ً أحكاما

 .التجويديةاألحكام

:،وتحديدآلعمرانمنسورة41-5قراءةاألياتمن -6

.مواضعالوقفوأحكامه-

مواضعاإلظهارواإلدغامواإلخفاءواإلقالببالنسبةللنونالساكنة-

.المواضعالتيتغنفيهاالنونوالميمالمشددتين-.والتنوين

.الميمالساكنةمواضعاإلظهارواإلدغامواإلخفاءفي-

 .مواضعالقلقلة-.المدود،وأحكامها-
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7-  كتاب من ، التجويد تدريس خطوات بين)تحديد اإلسالمية التربية

التربية)،وكتاب489-484لفتحييونس،ص(األصالةوالمعاصرة

اإلسالمية ) ص ، شبلي رسالن وكتاب415–594لمصطفى ،

 .414–439دزكي،صلماج(تدريسالتربيةاإلسالمية)

8- ، التجويد درسنموذجيفيمجالتدريسأحكام وتقويماألداءمشاهدة

 .التصورهدافهذاالتدريسيفيضوءأ

فيمجالتدريسالتجويد،وفقالطريقةالقياسية،اإلعدادلدرسنموذجي -9

.ووفقالطريقةاالستقرائية

:قائمة القراءات المقترحة والمراجع : سادساً 

،يمكنكالتصورإلثراءمعلوماتكحولالموضوعاتالتيتضمنهاهذا

:الرجوعإلىالمراجعوالمصادرالتالية

نالكريم،آأبومعقلدمحمالناصرالورجالني،دروسفيتجويدالقر -5

 م4111القاهرة،مكتبةأبوبكرالصديق،

،بدوننشر،4ن،طآتيسيرالرحمنفيتجويدالقر:سعادعبداللحميد -4

 م4114

م،5988،القاهرة،دارالقلم،9تيسيرالتجويد،ط:عبدالوارثسعيد -4

 .معالشريطالتابعله

،القاهرة،دار7غايةالمريدفيعلمالتجويد،ط:عطيةقابلنصر -3

 .هـ5354التقوى،

نيةواإلسالمية،طرقتدريسالدراساتالقرآ:هيجاءفؤادحسنأبوال -1

 م4113عمان،دارالمسيرةللنشروالتوزيعوالطباعة،

التربيةالدينيةاإلسالميةبيناألصالة:خرونفتحيعلييونس،وآ -6

 .م5999والمعاصرة،القاهرة،عالمالكتب،

تدريسالتربيةاإلسالميةباألسسالنظريةواألساليب:ماجدزكيالجالد -7

 .م4113العلمية،عمان،دارالمسيرة،

الملخصالمفيدفيعلمالتجويد،القاهرة،دارالسالم:دمحمأحمدمعبد -8

 .م4111للطباعةوالنشروالتوزيعوالترجمة،
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أسسها،طرائقها،كفايات:التربيةاإلسالمية:مصطفىرسالنشبلي -9

 .معلمها،القاهرة،دارالثقافةللنشروالتوزيع

 االختبار البعدي: سابعاً 

.لأسئلةاالختبارالقبليح

 :الوسائل التعليمية في تدريس التجويد

يستخدمه التي التعليمية الوسائل إهي العلمية المادة لتوصيل المعلم لىا

أذهانالتالميذ،وتسهمهذهالوسائلفيتبسيطالمادةالعلمية،وهذايساعدعلى

.استيعابالتالميذلهابصورةأفضل،وبجهدأقل

 : فوائدها 

:الوسائلالتعليميةلهافوائدكثيرةنجملهافيمايلي

 المعاني إلدراك فينشطون انتباههم، وتجذب التالميذ حواس ترهف

 .والقواعدواألحكامالتييتضمنهاالدرس
 منتصورالجزئياتالتييشتملعليها وتمكنهم التالميذ، تفكير تثير

 .الدرس
 لحيويةعلىعملياتالتعلمتبعثروحالنشاطالذاتيوا. 
 تحولدونانصرافالتالميذعنموضوعالدرس. 
 عند استدعاؤها التالميذ على فيسهل المعلومات، تثبيت على تساعد

 .حاجتهملذلك
 وحصر الواعي، والتأمل والدقة المالحظة روح التالميذ في تربي

 .االنتباه
 العالقاتالتيتربطبينتسهمفيدفعالتالميذإلىالتفكيرالمستقلفي

 .جزئياتموضوعالدرس
 تعملعلىتوفيرالوقتوالجهدعلىالمعلموالطالب. 

 وسائل تتابعاإليضاحإن في المعلومات إيصال على المدرس تساعد

ووضوح،لهذاعدتمنمستلزماتالتعليمالجيدالمنتج،حيثتسهمفيتوجيه

الت فالوسيلة والمعنوي، الحسي لهااالدراك والموضوع للمادة المناسبة عليمية

.دورمهمفيعمليةالتعليمبصفةعامة،وفيالتجويدبصفةخاصة
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االبتدائية المرحلة في لدرسالتجويد الزمة ضرورة التعليمية فالوسيلة

.وغيرهامنمراحلالتعليم

يستنتج وهذا تعلمه، المراد الحكم صورة تكامل إلى بحاجة فالتلميذ

رةأنيكتبالمدرسجميعاألمثلةعلىالسبورة،وأنتكونوفقالرسمبالضرو

العثماني،وأنتكونمضبوطةبالشكلالتام،واليخفيعلىأحدانكتابةاألمثلة

تستفيد أنها كما الحصة، من ًطويالً وقتا تستقطع التجويد أحكام من أليحكم

المدرس،وتكادتخولمنعنصرالتشويق،ويتك معجميعبعضجهد ررهذا

الفصولالتييدرسها،لهذانرىأنتركاستخدامالوسائلالتعليميةفيدروس

كل مع إهداره يتكرر له وجهد والمدرسين، التلميذ لوقت مضيعة التجويد

.مجموعةإذاكانيدرسألكثرمنفصل

فإنالوسيلةالتعليميةتسهمفيتوظيفجهدالمدرسبطريقةأفضل، لذا

جميعواالستف مع يستخدمها أن للمدرس يمكن إذ وأكمل، أتم بوجه منه ادة

بذلك فهي أطول، لسنوات تستخدم عليها وبالمحافظة يدرسها، التي الفصول

والتفصيل الشرح في بها فيستفاد المدرس وجهد التلميذ وقت على تحافظ

.لمهواإلعادةلتثبيتالمعلومات،وإذكاءالمهاراتالمصاحبةللحكمالمرادتع

ومعرفته خبرته بحكم والمدرس ومتنوعة، كثيرة التعليمية والوسائل

بخصائصمادته،ومستوىتالميذهوميولهم،يمكنهأنيختارلهممنالوسائلما

من يبتكر أن أمكنه المعلم ازدادتخبرة وكلما لميولهم، ً وموافقا ً مناسبا يكون

كيرفيأهدافالوسيلةوصلتهااألدواتوالوسائلالتيتعطيللتالميذفرصةالتف

.بالدرس

 :شروط الوسائل التعليمية 

من مجموعة فيها تتوفر التي الوسيلة تلك هي الناجحة التعليمة الوسيلة

الشروطوبدونها،تكونمحدودةالنفعقليلةالفائدة،ومنتلكالشروطالتييجب

:أنتتوفرفيالوسيلةالتعليمية

 .التعليميةإلىإيضاحالمادةالعلميةالمرادتعلمهاأنتؤديالوسيلة-5

 .أنتكونجيدةاإلعداد-4

 .أنتكونهادفة-4

 .بإبرازجزئياتهتكونمتعلقةبموضوعواحد،فتعنىأن-3



161 

 .أنتعرضفيالوقتالمناسب-1

 .أنتوضعفيمكانمناسب-6

 .الوسيلةالتعليميةااللتزامبرسمالمصحفالشريفعندكتابةاآلياتفي-7

  أنواع وسائل اإليضاح التي تستخدم في درس التجويد: 

 :وسائل تقليدية  - أ

.ونعنيبهاالوسائلالعامةالمتوفرةفيالبيئةالمدرسية

 .المصحفالشريف .5
فالتلميذيرقبالمدرس .4 ترتيلالمدرسالذييجيدالتالوةفيمطلعالدرس،

 .هوطريقةإخراجهللحروفأثناءتالوتهلألمثلة،ليقلدتالوت
ترتيلالتالميذالذينيجيدونالتالوة،حيثعنطريقترتيلهمأمامزمالئهم .4

يثيرفيهمروحالمنافسة،ويدفعالمتوسطينومندونهمإلىالجدواالجتهاد

لرفعمستوىأدائهم،وواجبالمدرسأنيحسنتوجيههذهالروحبأنيؤكد

 .غيرمتعذرعلىأحدمنهملتالميذهأناألداءالجيد
 .األشرطةالمسجلةالمرتلة،ويراعىأنتكونبقراءةحفص .3
السبورة .1 ا: سبورة كانت وأسواء متحركة، إضافية سبورة أو نلفصل،

 .يستخدمالطباشيرالملونلتمييزالحروفالمتعلقةبالحكمالمرادتعلمه

 . اللوحاتبأنواعهاالمختلفة .6

للمدرس ويمكن يستغل أن ابتكار في ومواهبهم التالميذ وإعدادقدرات

نيكونذلكأثناءحصصالنشاطالمدرسي،ليكونالوسائلالتعليمية،ويجبأ

 .تحتإشرافالمدرسوتوجيهه

 : وسائل التقنية الحديثة - ب

 متعددة حديثة تعليمية وسائل الحديثة التقنية األغراضتقدم

،بعضالمدارسمتوافرفياألجهزة،وبعضهذهاإلمكانياتمتباينة

 مدرس التجويدوعلى العلمية المادة ،المناسبباألسلوبإعداد

و لدرسه المناسبة التعليمية الوسيلة منواستخدام نماذج يلي فيما

.األجهزةالتييمكناستخدامهافيتدريسمادةالتجويد

(:األوفرهيد)جهازالعرضالمعروفباسم-5

(األوفرهيد)جهازالعرضالعروفباسم

(4)شكلرقم

(5ال1
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.فيقومالمدرسبإعداداألمثلةعلىالشفافياتالخاصةبهذاالجهاز

وهو التعليمية، الشفافيات لعرض المدرس فيستخدم

لتحريكرولالشفافيات،ويعطي(كاسيت)مزودبملفجانبي

 في الشاشة على واضحة العادية،إضاءة اإلضاءة ظروف

االتجاهات جميع في ليعرض عرض، برأس ومزود

،ومصباحاحتياطيالستخدامهفيحالةاحتراق1461بزاوية

.األصلي،ومزودبنظامجيدللتهويةوالتبريد

(:جهازعرضصورةمعتمة)الفانوسالسحري-4

ة،وهوجهازخفيفالوزن،قابلللحمل،يعطيأكبرإضاءةعلىالشاش

بمساحاتكبيرة،كما(المعتمة)ومزودبسطحعرضللصوروالرسومالورقية

.يعرضاألشياءوالعينات

(:ميكرفون)ناقلةالصوت-4

 سلك، إلبدون الحساسية شديد وهو باليد، لتقاطيمسك

.األصوات،ويتحملالعملالشاق

(:LCP Panel)لوحةعرض-3

مع عرضتستخدم لوحة الضوئية (األوفرهيد)السبورة

الفيديو وكاميرا والفيديو الكمبيوتر شاشات صور لعرض

وهومايسمىبجهازالعرضفوق.باأللوانعلىشاشةالعرض

.الرأس

:المعملالصوتي-1

التسجيل بأجهزة مزودة المدرسة في مستقلة غرفة عن عبارة وهو

الطال تلقين بهدف القراء من لمجموعة بطريقةالصوتية القرآنية اآليات ب

.سليمة

  

 (4)شكلرقم

 (4)شكلرقمالفانوسالسحري
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 :إجراءات الدراسة 
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القرآن أقسام طلبة إتقان مدى معرفة هو الدراسة من الهدف كان لما

ولماإلكسابالطالبالمعلملمهاراتالكريمفيكلياتالتربيةألحكامالتجويد،

األحكام الدارسينهذه وبالتاليإكسابطالبهم منأهمية، األحكام تطبيقهذه

أثناءالخدمةوالتيالتكتسبإالعنطريقمعلمينمتمكنينماهرينفينطقها

وتلقينهاكانتهذهالدراسةالميدانيةلمعرفةمدىإتقانطلبةأقسامالقرآنالكريم

القرآنف قسم فيطلبة تمحصرالدراسة وقد التجويد يتطبيقمهاراتأحكام

 التربية بكليات صن-الكريم هو-اءعجامعة المستوى هذا باعتبار رابعة سنة

.مهذاالقسحصيلةالعلومالتيتعلموهاوتلقوهاطيلةدراستهمفي

ال لإلجراءاتوالطرق ً الفصلوصفا هذا اتبعتفيتحديدويتضمن تي

كمايتضمنإجراءاتإعدادأداةالدراسةوخطواتالتحققمنمجتمعالدراسة،

وثباتها تحليل،صدقها بواسطتها تم التي اإلحصائية وصفاألساليب وكذلك

:ذالكعلىالنحوالتاليالنتائجوسيتمالبدءبعرض

:منهج الدراسة : أوالً 

الوصا المنهج  على الباحث المسحيةعتمد الدراسة على القائم ، في

الدراسة مجتمع إتقان مدى التعرفعلى في األنسب هو المنهج هذا باعتبار

أشكالالتحليلوالتفسيرالعلميالمنظم أحد المنهجيعد وهذا ، التجويد ألحكام

.لوصفظاهرةأومشكلةمحددة



 ً  :مجتمع الدراسة وعينتها: ثانيا

:مجتمعالدراسة

تألفمج الطلبة الدراسةمنجميع القرآنالكريمالملتحقينتمع فيقسم

يبلغعددكلياتالتربيةفيوالتيوعلومهبكلياتالتربيةفيالجمهوريةاليمنية

45)الجهوريةاليمنية نسبته( منإجماليعدداألقسام%1426كليةشكلتما

تحتلالمرتبةاألولىبمختلفالجامعاتالحكومية،وهذايؤكدأنكلياتالتربية

منحيثعددأقسامهامنبينالكلياتاألخرىكماأنهاتستوعبنسبةالبأس

العامة منمخرجاتالثانوية كانلزاماًبها بأكمله المجتمع دراسة ولصعوبة ،

.علىالباحثأنيقعاختيارهعلىعينةواحدةمنهذهالكليات

 :حجم العينة
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التربية كلية الباحث صنعاءاختار جامعة الجامعات-ـ بين من عينة

جميع يمثلون فيها الدارسين أن باعتبار الميدانية دراسته لتطبيق األخرى

.محافظاتالجمهوريةاليمنية

بقية عن وعلومه الكريم القرآن قسم رابع مستوى الباحث اختار كما

قسمالقرآنالكريماألقسامباعتبارأنهذاالقسمهوحصيلةماتعلمهوتلقاهطلبة

البرامجالتيأعدتفي منالعلوموالمعارفوالمهارات،وباعتبارهمقدأكملوا

.اكتسابأحكامالتجويدخاللمرحلةالتعليمالجامعيوماقبله

 عدد بلغ الدراسيطلبةوقد للعام رابع مستوى الكريم القرآن قسم

الفصلالدراسياألولتقدمواالختباراتاوطالبةطالب(61()م4154/4154)

.طالب51طالباًوالمتغيبون11عدد

48ًعددالذكورمنهمبلغ .طالبة47عدداإلناث،بينماطالبا

 (:المعاينة: ) اختيار العينة

فيمجتمعالدارسةالدارسينجميعالطلبةالباحثباختياروعليهفقدقام

بلغ حيث الطالب 11)عدد وطالبة،( ً طالبا قام محتوىكما باختيار الباحث

التيمنخاللها اآلياتالقرآنية اسإتقانيقيمكن البحثألحكامالطلبة عينة

التجويدالتيتضمنتهابطاقةالمالحظةوهياآلياتالقرآنيةمنسورةهودمن

وقدروعيفياختيارهذهاآلياتالقرآنيةشمولها41وحتىآيةرقم5آيةرقم

يبين1نتهابطاقةالمالحظةالتىتضممحلالدراسةلتجويديةعلىجميعاألحكاما

الجدولالتالييبين،كماأناآلياتالقرآنيةالمختارتالوتهامنقبلعينةالبحث

.عددتكرارالحكمالتجويديفياآلياتالمختارةالوزنالنسبيل











                                                           
1
1يبيناآلياتالقرآنيةالمختارتالوتها(1)ملحقرقم
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فياآلياتالمختارةةالتجويديالوزنالنسبيلعدداألحكام(1)جدولرقم

(41-5)دآيةمحلالدراسةسورةهو  

 الحكمالتجويدي م
عددتكرارهفي

 اآلياتالمختارة

مخارجالحروفوصفاتها:أوال

 مكرربنسبة عالية ينطقالحرفمنمخرجهالصحيح5

 بنسبة عاليةمكرر يميزبينصفاتالحروف 4

ً   :أحكامالنونالساكنة:ثانيا

 44 نطقالنونالساكنةأوالتنوينبعدحروفاإلدغاميظهر 4

 51 يدغمنطقالنونالساكنةأوالتنوينبعدحروفاإلدغام 3

 41 يخفينطقالنونالساكنةأوالتنوينبعدحروفاإلخفاء 1
 4 يقلبنطقالنونالساكنةأوالتنوينميماًمخفاةعندالنطقبعدحرفالباء 6
ً   :الميمالساكنةأحكام:ثالثا

 4 يخفىنطقالميمالساكنةإذاجاءبعدهاحرفالباء 7

 6 يدغمنطقالميمالساكنةإذاجاءبعدهاميماًمتحركة 8
 56 يظهرنطقالميمالساكنةإذاجاءتبعدهابقيةالحروف 9
ً   :أحكامالمد:رابعا

 بنسبة عاليةمكرر يمدالمداألصليبمقدارحركتين 51

 54 يمدالمدالمتصلمنأربعحركاتإلىخمسحركات 55
 51 يمدالمدالمنفصلمنحركتينإلىستحركات 54

 41 يمدالمدالعارضللسكونمنحركتينأوأربعأوستحركات 54

53 ً  4 يمدالمدالالزمبمقدارستحركاتلزوما

 4 يمدمدالبدلبمقدارحركتين 51
ً   :والترقيقالتفخيم:خامسا

 3 يرققالالمفيمواضعالترقيق 56

 3 يفخمالالمفيمواضعالتفخيم 57

 51 يرققالراءفيمواضعالترقيق 58

 51 يفخمالراءفيمواضعالتفخيم 59
ً   :الوقفواالبتداء:سادسا

41 ً  بنسبة عاليةمكرر يقففيمواضعالوقفبحيثيكونالمعنىتماما

 51 فيموضعيحسنالسكوتعليهيبدأالتالوة 45

 بنسبة عاليةمكرر يسكنأواخرالكلماتعندوقوفهعليها 44

ً   :الضبط:سابعا

44 ً  بنسبة عاليةمكرر يضبطبنيةالكلمةضبطاًصحيحا

43 ً  بنسبة عاليةمكرر يضبطآخرالكلمةضبطاًصحيحا

  إظهارغنةالميموالنونالمشددتين:ثامناً
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 51 الميموالنونالمشددتينيظهرغنة 41
 أحكامالالمات:تاسعاً

9إظهارالالمالشمسية 46
8إدغامالالمالقمرية47

3إظهارالمالفعل48

التي التجويد أحكام جميع أن يلحظ السابق الجدول على اإلطالع خالل من

ممثلة المالحظة بطاقة يظهرمنتضمنتها كما ، المختارة فياآلياتالقرآنية

 الحروفالجدول مخارج وهي عالية بنسبة ممثلة تجويدية ً أحكاما هناك أن

الكلمة، بنية وضبط بأنواعه، الطبيعي،والوقف والمد منووصفاتها، يظهر

حكمين(4)الجدولأنأقلنسبةتمثيلظهرفيالمدالالزمحيثبلغنسبةتمثله

.مدالبدلثمإظهارالمالفعلفقطيليه

ا   :إجراءات األداة : ثانيا

دراستهباعتبارأنهااألداةاألنسبفياستخدمالباحثأداةالمالحظةفي

أحكام البحث عينة الطلبة إتقان مدى لقياس والصوتي اللغوي األداء قياس

المعلوماتوالبياناتفي منأدقوسائلجمع المالحظة بطاقة  وتعد التجويد

 العلمية، بدأالبحوث الباحثحيث األبإعداد التجويدالقائمة ألحكام ولية

تحقيق التربية،المطلوب بكليات الكريم القرآن أقسام طلبة قبل من وإتقانها ها

من الدراساتالسابقةالمراجعاألصيلةووذلكبعدرجوعالباحثإلىالعديد

.التيتناولتمثلهذهالمواضيع،مواضيعالتالوةوأحكامالتجويد

لتاليالسؤالالرئيسالإلجابةعنبطاقةالمالحظةالباحثبإعدادقاموقد

مامدىإتقانطلبةأقسامالقرآنالكريموعلومهألحكامالتجويد؟للدارسةوهو

ةإعداداألداةوحتىتصلاألداةإلىمرحلةالصدقوالثباتالمطلوبةمرتعملي

:بالمراحلاآلتية

 :خطوات إعداد أداة الدراسة

تحديدأهدافبطاقةالمالحظة-5

تحديدمحتوىبطاقةالمالحظة-4

إعدادالصورةاألوليةلبطاقةالمالحظة-4

صدقالبطاقة-3
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ثباتبطاقةالمالحظة-1

 :تحديد أهداف بطاقة المالحظة -1

هدفالبط تحديد معرفةاألحكام:اقةفيضوءأهدافالدراسةوهيتم

التجويديةالتيينبغيأنيستوعبهاالطالبالمعلمفيقسمالقرآنالكريمبكليات

.عينةالبحثلهذهاألحكامالطلبةمدىإتقانالتربية،و



 :تحديد محتوى بطاقة المالحظة -2

 بعض على الباحث اعتمد المالحظة بطاقة محتوى المراجعلتحديد

و والمتخصصةاألصيلة ذاتالصلةالمنهجية أحكام التجويد،فيميدانقواعد

بمتغيراتالدراسة ذاتالصلة اسوبعضالدراساتالعلمية كما الباحث، تعان

كلية اإلسالمية والتربية الكريم القرآن قسمي أساتذة من ببعضالمتخصصين

جامعةصنعاءـوعددمنموجهيمادةالقرآنالكريموعلومهبأمانة_التربية

المالحظة بطاقة محتوى لتحديد وذلك تسعةالعاصمة، إلى التوصل تم وقد

 وهي رئيسة مجاالت  وصفاتها) الحروف الساكنةمخارج النون أحكام ،

والتنوين،أحكامالميمالساكنة،حكمإظهارغنةالنونوالميمالمشددتين،أحكام

المد،أحكامالتفخيموالترقيق،أحكامالضبط،أحكامالوقفواالبتداء،أحكام

والتيمنخاللهايتمتالذلكصياغةالفقراتالمعبرةعنكلمجال(الالمات

يبين(5)وملحقرقمانالعينةالمختارةفيتطبيقأحكامالتجويدقياسمدىإتق
.محتوىالبطاقةفيصورتهااألولية

 :لبطاقة المالحظة النهائيةإعداد الصورة  -3

و الصورة علميةالنهائيةإلعداد نتائج إلى وللوصول المالحظة لبطاقة

الباحث قام الدراسة لهذه علىبعرضصحيحة المالحظة منمجموعةبطاقة

اإلسالمية فيمجالمناهجوطرائقتدريسالتربية المحكمينوالمتخصصين،

الكريم، وارتباطوالقرآن واللغوية العلمية الصياغة من التأكد بهدف وذلك

منهاإطالعالباحثعلىآراءالمحكمينثماألخذباألنسبدبالمجالوبعالفقرات

يوالت هومنها بالحذفوما متعلق هو الباحثما قام فقد باإلضافة، متعلق

بحذفالفقرةالثانيةالتيتنصعلىأنيميزبينالحروفالمتشابهةمثلالذال

والراءبناًءعلىرأيأحدالمحكمينالمتخصصينواستبدالهابفقرةأنيميزبين

وقدأفردلهذاالحكمالتجويديبندًامستقالًفيبطاقةالمالحظة،صفاتالحروف
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 فقرة (.4)رقم الباحثبحذففقرة قام أحكام)كما منحالة أنيمثللكلحالة

.تمثلحكمامنأحكامالتجويدباعتبارأنهذهالفقرةال(التجويد

تجويديوالذيهو الباحثبإضافةحكم قام فقد يتعلقباإلضافة ما وأما

تنصوالتيالكلمةوذلكعلىرأيأبداهأحدالمحكمينآخرمتعلقبضبطبنية

الكلمةضبطاًصحيحاً،كماتمإضافةالحكمالمتعلقآخرعلىأنيضبطالفقرة

بإظهارغنةالميموالنونالمشددتينإلىمصفوفةبطاقةالمالحظة،والتيتنص

المشددتين" والنون الميم "أنيظهرغنة إلى. التوصل تم علىذلكفقد وبناء

(4)فيالملحقرقماألداةفيصورتهاالنهائيةكماهوموضح

 :صدق البطاقة -4

 : الصدق البنائي - أ
الذييقيسمدىتحققاألهداف يعتبرالصدقالبنائيأحدمقاييساألداة

التيتريداألداةالوصولإليها،ويبينمدىارتباطكلمجالمنمجاالت

األداةالعلمية،ولتحقيقالصدقالبنائيفقدالدراسةبالدرجةالكليةلفقرات

علىمجموعة لألداة األولية الباحثبعرضالصورة المحكمينقام من

الكريم القرآن قسمي أساتذة من بكليةوعلومهالمتخصصين واإلسالمية

جالتالوةوتجويدالقرآنالكريمالتربيةوغيرهمفيم

العلميةو األخطاء من سالمتها اتضح المحكمين على عرضاألداة بعد

ًواللغويةوارتباطهاا .للغويبالمجاالتالرئيسةعداماتماإلشارةإليهسابقا

منناحيةصدقالمهاراتومناسبتهالطلبةقسمالقرآنالكريمبكليةالتربيةف -

البطاقة في المهارات جميع على بالموافقة جميعهم المحكمون عداأشار

الذيينصعلىأن الحروفوصفاتها التجويديالثانيفيمخارج الحكم

بأنيميزبين واستبدالها كالذالوالراء بينصفاتالحروفالمتشابه يميز

ومنناحيةاإلضافةتمإضافةفقرةيضبطبنيةآخرالكلمة،صفاتالحروف

ً  .وإظهارغنةالميموالنونالمشددتين,ضبطاًصحيحا
حيث - كلمن بانتماء المحكمين جميع وافق التجويد ألحكام المهارة انتماء

البطاقةلمهاراتأحكامالتجويد وحذفأنيمثللكلالمهاراتالتيشملتها

 .حكممنأحكامالتجويدلرأيأبداهأحدالمتخصصين
.منحيثسالمةصياغةالمفردةتمتالموافقةعلىجميعالمفردات -

الخروجبصيغةنهائيةلبطاقةالمالحظةوذلكبعدوبناًءعلىذلكفقدتم

عرضهاعلىاألستاذالدكتورمشرفالرسالةوتجاربمنخالصةالمحكمين
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 التربية بكلية الكريم القرآن قسم لطلبة المعدة البطاقة على ( يبين4ملحق
.(بصورتهاالنهائيةاستمارةبطاقةالمالحظةبعدالتعديل

 :حظةثبات بطاقة المال -5

حساب بهدف االستطالعية التجربة عليها طبقت التي العينة تضمنت

معامل المالحظة 51)ثباتبطاقة ) الطالبطلبة القرآنبالملتحقينمن قسم

ً اختيارهمعشوائيا تم التربية بكلية المستوىالكريم منطلبة الصدفة بطريقة

المختاالرابع العينة على المالحظة بطاقة تطبيق وتم بقيام، وحسابثباتها رة

بأداءمالحظتهم القرآنالكريم السندفيتالوة أثنينمنالحاصلينعلىإجازة

لكلحكممنأحكامالتالوةباستخدامطريقةاتفاقالمالحظينفيحسابالثبات

حساب تم ثم التسجيل جهاز من المذكورة العينة بسماع المالحظين قيام بعد

.لتقديرالثباتستخداممعادلةالفااالتفاقبينهمابامعامل

نفسالنتيجةلوتمإعادةتعطيبطاقةالمالحظةأناألداءيقصدبثباتو

كثرمنمرةتحتنفسالظروفوالشروط،أوبعبارةأخرىأنثباتأتطبيقها

وعدمتغييرهابشكلكبيرفيماالبطاقةيعنياالستقرارفينتائجبطاقةالمالحظة

.لوتمإعادةتوزيعهاعلىأفرادالعينةعدةمراتخاللفترةزمنيةمعينة

 ثبات من الباحث تحقق المالحظةوقد بطاقة استخدام خالل قياسمن

 االتفاق ألفامعامل ثبات البطاقةلقياس عدد، اآلتي الجدول ويوضح

.الفقراتومعاملألفا

 

ونباخمعاملالفاكر

Cronbach's Alpha عددالفقرات 

94  30 
 

بطاقةالمالحظةثباتحساب

=قنسبةاالتفا



عددمراتاالتفاق

×511
االتفاقعدممراتعدد+االتفاقمراتعدد
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 برنامج باستخدام ألفا معامل حساب نسبةspssوبعد بلغت اإلحصائي

تحقيقهاقامالباحثبتصميمبطاقةفيضوءاألهدافالمرادو،%81االتفاق

المالحظةفيصورتهااألوليةموزعاًعليهاالدرجةالمقترحةلكلبندمنبنود

حيثحددلكلفقرةمنالفقراتالتيشملتهابطاقةالمالحظةالعناصراألساسية

ينطق وهي األولى الفقرة عدا عليها العينة مستوى قياس يتم درجات عشر

مخرجه من الحرف والفقرة درجة عشرين لها حدد حيث ،(41)الصحيح
وهماضبطبنيةالكلمة،وإظهارغنةالنونوالميمالمشددتينحيثحدد(41)و

درجةوتمتخصيصهذهاألحكامبهذهالدرجةعنغيرها(51)لكلحكممنهما

ولتهاونالطلبةفيتطبيقها،حسبوجهةنظر األحكام مناألحكامألهميةهذه

التيالباحث الفقرات من فقرة لكل المقترحة الدرجة يوضح التالي والجدول

.شملتهابطاقةالمالحظة

الوزنالنسبيلكلفقرةمنفقراتالبطاقة(6)جدولرقم  

 الحكمالتجويدي م
الوزن

 النسبي
مخارجالحروفوصفاتها:أوأل

 41 ينطقالحرفمنمخرجهالصحيح5

 51 يميزبينصفاتالحروف 4
ً   :أحكامالنونالساكنة:ثانيا

 51 يظهرنطقالنونالساكنةأوالتنوينبعدحروفاإلدغام 4

 51 يدغمنطقالنونالساكنةأوالتنوينبعدحروفاإلدغام 3

 51 يخفينطقالنونالساكنةأوالتنوينبعدحروفاإلخفاء 1

 51 النطقبعدحرفالباءيقلبنطقالنونالساكنةأوالتنوينميماًمخفاةعند 6
ً   :أحكامالميمالساكنة:ثالثا

 51 يخفىنطقالميمالساكنةإذاجاءبعدهاحرفالباء 7

 51 يدغمنطقالميمالساكنةإذاجاءبعدهاميماًمتحركة 8

 51 يظهرنطقالميمالساكنةإذاجاءتبعدهابقيةالحروف 9
ً   :أحكامالمد:رابعا

 51 األصليبمقدارحركتينيمدالمد 51

 51 يمدالمدالمتصلمنأربعحركاتإلىخمسحركات 55

 51 يمدالمدالمنفصلمنحركتينإلىستحركات 54
 51 يمدالمدالعارضللسكونمنحركتينأوأربعأوستحركات 54

53 ً  51 يمدالمدالالزمبمقدارستحركاتلزوما

 51 حركتينيمدمدالبدلبمقدار 51
ً   :التفخيموالترقيق:خامسا
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 51 يرققالالمفيمواضعالترقيق 56

 51 يفخمالالمفيمواضعالتفخيم 57

 51 يرققالراءفيمواضعالترقيق 58
 51 يفخمالراءفيمواضعالتفخيم 59

ً   :الوقفواالبتداء:سادسا

41 ً  51 يقففيمواضعالوقفبحيثيكونالمعنىتماما

 51 يبدأالتالوةفيموضعيحسنالسكوتعليه 45
 51 يسكنأواخرالكلماتعندوقوفهعليها 44

ً   :الضبط:سابعا

44 ً  51 يضبطبنيةالكلمةضبطاًصحيحا

43 ً  51 يضبطآخرالكلمةضبطاًصحيحا
 إظهارغنةالميموالنونالمشددتين:ثامناً

 51 يظهرغنةالميموالنونالمشددتين 41

 ً أحكامالالمات:تاسعا

51يظهرالالمالشمسية 46

51يدغمالالمالقمرية 47
51يظهرالمالفعل 48
درجة411اإلجمالي

رآهامستوىمنالمستوياتالتيراتالتاليةلكلالتقديوقداعتمدالباحث

الباحث التربية بكلية الكريم القرآن بقسم المعتمدة التقديرات مع -متطابقة

:ومقبولوضعيفعلىالنحوالتاليوجيدجداوهيممتازوجيد.-صنعاء

 :إجراءات الدراسة

:وقداتخذالباحثاإلجراءاتاآلتيةأثناءنزولهالميداني

جامعة5 التربيةـ كلية في وعلومه الكريم القرآن قسم من األذن أخذ ـ

.صنعاءـبتطبيقالدراسةالميدانيةعلىطلبةقسمالقرآنالكريم

التقديرالدرجةالتييحصلعليهاالطالب

ممتاز91-511

جيدجدا81-89ً

جيد61-79

مقبول11-36

ضعيف1-39
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 .ـتجهيزجهازمسجلوعددمنأشرطةالتسجيل4

5-  قراءتها منكلالعينةالمختارة،وهيسورةتحديداآلياتالتيسيتم

من 5)هود 41)إلى( على( روعيفياختياراآلياتاشتمالها وقد

 .جميعأحكامالتجويدوالتيتتضمنهابطاقةالمالحظة
.تجهيزمكانمناسبلتسجيلالعينة -4

 :األساليب اإلحصائية لتحليل البيانات: ثالثا 

المنهج الدراسة الباحثفيهذه يتعلقبمدىإتقاناستخدم الوصفيفيما

نتائج استخالص في تطلب وقد التجويد ألحكام الكريم القرآن أقسام طلبة

المالحظةاستخدامعددمنالصيغاإلحصائيةوذلكللخروجبنتائجلهذهالدراسة

:ومناقشتهاوهي

(:م)المتوسط -

التج لتقديرمتوسطإتقانالطلبةلمجموعاألحكام استخدامههنا ويدية،تم

.وهوخارجقسمةمجموعالدرجاتالمستقلةعلىالعددالكليللدرجات

:المعيارياالنحراف-

ويعرفاالنحرافتماستخدامهلتقديرالقيمةالمتطرفةللطلبةعنالمتوسط

عدد على االنحرافات مربعات لمجموع التربيعي الجذر بأنه المعياري

.الحاالتمطروحاًمنهاواحدا

 
 :تالداللةاإلحصائيةاتاختبار -

تماستخدامهللمقارنةبينمستوىأداءالطالبوالطالباتفيتطبيقهمألحكام

منأكثراختباراتالداللةشيوعاًفياألبحاث(ت)ويعداختباراتالتجويد،

،ويستخدملقياسداللةالمتوسطاتالمرتبطةوغيرالمرتبطة،كمايستخدم

.اويةوغيرالمتساويةمعمفرداتالعيناتالمتس
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الفصلالخامس

 نتائج الدراسة ومناقشتها

حيثيتناولهذاالفصلعرضالنتائجهذهالدراسةالتيتمالتوصلإليها،

 الحزمة استخدام خالل من ً إحصائيا تحليلها االجتماعيةتم للعلوم اإلحصائية

 وتفسيرهاsass))المسماة النتائج ومناقشة من. بجملة الفصل هذا ويختتم

البحث بموضوع العالقة ذات والتوصيات النتائجاالستنتاجات أظهرت وقد

:التالية

 :النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول: أوال

رات التجويد التي ينبغي أن يتقنها ما مها: "  ونصه لإلجابة عن السؤال األول

 ؟"طلبة أقسام القرآن الكريم وعلومه بكليات التربية

:ولإلجابةعلىهذاالسؤالاتخذالباحثالخطواتالتالية

االطالععلىالبحوثوالدراساتالسابقةالتيتناولتتدريسأحكامالتجويد -

ا المالحظة بطاقة تصميم تم خاللها من والتي علىوالتالوة، حوت لتي

نهاالطالبالمعلمفيقسمالقرآنالكريمتقيأناألحكامالتجويديةالتيينبغي

بمراحلوخطواتأولهاوقدمرتعمليةإعدادوبناءبطاقة،بكلياتالتربية

بطاقة تعديل ذلك تلى وتحكيمها صياغتها ثم البطاقة من الهدف تحديد

.منصدقهاوثباتهاالمالحظةحسبآراءالمحكمين،ثمالتأكد

اشتملت حيث المالحظة لبطاقة نهائية صيغة إلى الباحث توصل وقد

ًتجويدياًحكم(48)على هياألحكامالتيينبغيأنيتقنهاالطالبالمعلمفي1ا

.آنالكريموعلومهبكلياتالتربيةقسمالقر

النتها خاللمنءوبعدا من النهائية بصورتها المالحظة بطاقة إعداد

األول السؤال عن إلىإجابة توصل الباحثقد يكون التيمرتبها مراحلها

طلبة يتقنها أن ينبغي التي التجويدية األحكام معرفة الذييهدفإلى لدراسته

.أقسامالقرآنالكريمبكلياتالتربية

ما مستوى إتقان طلبة أقسام القرآن " ونصه نياإلجابة على السؤال الثا: ثانياً 

 "الكريم ألحكام التجويد في كليات التربية 

                                                           
1
.يوضحبطاقةالمالحظةبصيغتهاالنهائية(4)ملحقرقم-
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:اآلتيةولإلجابةعلىهذاالسؤالاتخذالباحثالخطوات

تحديداآلياتالقرآنيةالمشتملةعلىجميعاألحكامالتجويدية:الخطوةاألولى

المحتوى تمثل التي و المالحظة، بطاقة حوتها عينةالتي لقياسأداء العلمي

(41_5)البحثعنمدىإتقانهمألحكامالتجويد،وقدتمتحديداآلياتمن
قدروعيفياختياراآلياتشمولهاعلىو.لقياسعينةالبحثمنسورةهود

.جميعاألحكامالتجويديةالتيحوتهابطاقةالمالحظة

الثانية الخطوة ال: البحثفيأشرطة والتنسيقتسجيلعينة اإلعداد تسجيلبعد

.المسبقلذلك

قياسأداءعينةالبحثفيتطبيقهمألحكامالتجويدالتيشملتها:لثةالخطوةالثا

4)بطاقةالمالحظةوذلكعنطريقاختيارعدد منالمتخصصينفيعلوم(

 القرآنية القراءات في سند إجازة على والحاصلين الكريم خاللالقرآن من

المختارةألسماعهم العينة لآلياتداء المختارة الكاسيتعبرالقرآنية أشرطة

جويدوتدويندرجاتكلفردمنأفرادالعينةولكلحكممنأحكامالت،المسجلة

المالحظة بطاقة علىدقةالتيشملتها ً ذالكحرصا الباحثفي رافقهم وقد ،

.النتائج

 ا:الرابعةالخطوة الحاسب إلى البيانات التكرارات،إدخال وحساب آللي

،والنسبالمئويةألداءلحسابية،واالنحرافاتالمعياريةواستخراجالمتوسطاتا

حدد وقد المالحظة بطاقة التيشملتها التجويدية علىاألحكام المختارة العينة

الباحثفئاتدرجةالتحققألحكامالتجويدفيبطاقةالمالحظةعلىالنحواآلتي

: 

 تحققبتقديرضعيفدرجة39-1ـ5

درجةتحققبتقديرمقبول63-11ـ4

درجةتحققبتقديرجيد4-61-79

درجةتحققبتقديرجيدجدا89ً-81ـ3

درجةتحققبتقديرممتاز511-91ـ1

درجةمعينة،كماراعىأنحيثحددالباحثلكلحكممنأحكامالتجويد

.تكوندرجاتكلمجالمنمجاالتالتجويدمتساوية
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التالياوالجد أحكاميبينول تطبيق في المختارة العينة أداء مستوى

.التجويدالتيشملتهابطاقةالمالحظة





والمتوسطمستوىإتقاناألحكامالتجويديةيبين(7)رقمجدول

 المعياريألداءالعينةالمختارةفيتالوةاآلياتالقرآنيةواالنحراف

االنحراف مستوياتإتقاناألحكام العبارة م

 المعياري

المتوسط

 الحسابي

درجة النسبة

 التحقق
 ممتاز جيدجداً جيد مقبول ضعيف

ينطقالحرفمنمخرجه  .5

 الصحيح

1 44 8 43 46 
1.27391 3.6400 

73% 

 جيد

 جيدجداً %84 4.2000 85714. 36 41 44 4 1 يميزبينصفاتالحروف  .4

النونوالميميظهرغنة  .4

 المشددتين

1 6 44 41 34 
.94415 4.0800 

82% 

 جيدجداً

يظهرنطقالنونالساكنةأو  .3

 اإلظهارالتنوينبعدحروف

1 41 8 54 61 
1.22291 4.1200 

82% 

 جيدجداً

يدغمنطقالنونالساكنةأو  .1

 التنوينبعدحروفاالدغام

1 6 53 8 74 
1.38048 4.1800 

84% 

 جيدجداً

نطقالنونالساكنةأويخفي  .6

إلخفاءالتنوينبعدحروفا

1 51 6 6 78 
1.35164 4.3600 

87% 

 جيدجداً

يقلبنطقالنونالساكنةأو  .7

التنوينميماًمخفاةعندالنطق

 بعدحرفالباء

1 8 1 8 83 

1.10657 4.6000 

92% 

 ممتاز

يخفينطقالميمالساكنةإذاجاء  .8

 بعدهاحرفالباء

1 51 8 54 71 
1.01197 4.4200 

88% 

 جيدجداً

يدغمنطقالميمالساكنةإذاجاء  .9

 بعدهاميماًمتحركة

8 6 4 58 66 
1.26233 4.2800 

86% 

 جيدجداً

يظهرنطقالميمالساكنةإذا  .51

 جاءتبعدهابقيةالحروف

1 3 51 44 63 
.83812 4.4600 

89% 

 جيدجداً

 جيدجداً %79 3.9400 1.21907 38 58 56 56 4 يمدالمداألصليبمقدارحركتين  .55
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يمدالمدالمتصلمنأربع  .54

 حركاتإلىخمسحركات

6 6 56 46 46 
1.14731 3.9000 

78% 

 جيد

يمدالمدالمنفصلمنحركتين  .54

 إلىستحركات

3 53 56 44 33 
1.23949 3.8800 

78% 

 جيد

يمدالمدالعارضللسكونمن  .53

 حركتينأوأربعأوستحركات

1 1 53 41 66 
.73512 4.5200 

90% 

 ممتاز

يمدالمدالالزمبمقدارست  .51

 حركاتلزوماً

1 1 53 6 81 
.71742 4.6600 

93% 

 جيدجداً

 جيدجداً %86 4.3200 89077. 61 54 48 1 1 يمدمدالبدلبمقدارحركتين  .56

 ممتاز %90 4.4800 83885. 71 8 44 1 1 يرققالالمفيمواضعالترقيق  .57

 جيدجدا %85 4.2600 1.20898 68 8 8 53 4 فيمواضعالتفخيميفخمالراء  .58

 جيدجداُ %86 4.3200 1.13281 71 6 51 53  يرققالراءفيمواضعالترقيق  .59

 ممتاز %92 4.6000 90351. 84 4 51 6  يفخمالالمفيمواضعالتفخيم  .41

يقففيمواضعالوقفبحيث  .45

 يكونالمعنىتماماً

1 1 8 44 71 
.63535 4.6200 

92% 

 ممتاز

يبدأالتالوةفيموضعيحسن  .44

 السكوتعليه

1 1 8 8 83 
.59109 4.7600 

95% 

 ممتاز

وقوفهيسكنأواخرالكلماتعند  .44

 .عليها

1 53 8 53 63 
1.10730 4.2800 

86% 

 جيدجداً

يضبطبنيةالكلمةضبطاً  .43

ً  صحيحا

1 58 31 58 43 
1.05444 3.4800 

70% 

 جيد

الكلمةضبطاًيضبطاخر  .41

ً  صحيحا

1 1 8 44 71 
.63535 4.6200 

92% 

 ممتاز

 ممتاز %93 4.6400 63116. 74 41 8 1 1 اظهارالالمالشمسية  .46

 ممتاز %94 4.7000 70711. 83 4 53 1 1 ادغامالالمالقمرية  .47

 ممتاز %91 4.5600 73290. 71 56 53 1 1.إظهارالمالفعل  .48

 

:الجوانبالتاليةمنخاللالجدولالسابقيتضح
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ينطقالحرفمنمخرجهالصحيح،يمدالمد)أناألحكامالتجويديةالتالية -

المتصلمنأربعحركاتإلىستحركات،يمدالمدالمنفصلمنحركتين

قدحققتعينةالبحثً(إلىستحركات،يضبطبنيةالكلمةضبطاًصحيحا

درجةتقديرجيدفقطوهيأقلنسبةتحققمنبينجميعأحكامالتجويدفيه

 بطاقة تضمنتها عبدهللاوهذاالمالحظةالتي الرحمن عبد دراسة أكدته ما

 خالد بني أحمد5995وحسين حسن وعلي إسماعيل مصطفى ودراسة م

الطالب5994عبدهللا مفيأنهذهاألحكاممنأكثراألخطاءالتييقعفيها

 التجويديةالمعلم األحكام علىهذه األمرالذييستدعيالتركيزواالهتمام

ًوباألخصضبطبنيةالكلمةضب ويمكنوتطبيقمخارجالحروفطاًصحيحا

في القصور على األحكامالتغلب هذه منتطبيق التالوة منهج بتكثيف

.المصحفوإفرادحصةتسمىحصةالتالوةلطلبةأقسامالقرآنالكريم

ًمخفاة)أناألحكامالتجويديةالتالية - يقلبنطقالنونالساكنةأوالتنوينميما

يمدالمدالعارضللسكونمنحركتينأوأربع،لباءعندالنطقبعدحرفا

ستحركات الترقيق،أو فيمواضع الالم فيمواضع،يرقق الالم يفخم

ً،التفخيم التالوةفي،يقففيمواضعالوقفبحيثيكونالمعنىتماما يبدأ

ًخرآيضبط،موضعيحسنالسكوتعليه ،إظهارالالمالكلمةضبطاًصحيحا

امالالمالقمرية،إظهارالمالفعلقدحققتعينةالبحثدرجةالشمسية،إدغ

تحققممتازة،ويمكنأننستنتجأنهذهاألحكامالتجويديةهيمناألحكام

.التييسهلعلىالطلبةتحقيقهاحيثالتمثلصعوبةعليهمنظراًلسهولتها

-  التالية التجويدية األحكام المشددتأن والميم النون غنة بين،ينيظهر يميز

اإلظهار،يظهرنطقالنونالساكنةأوالتنوينبعدحروف،صفاتالحروف

يخفينطقالنون،اإلدغاميدغمنطقالنونالساكنةأوالتنوينبعدحروف

حروف بعد التنوين أو جاء،اإلدغامالساكنة إذا الساكنة الميم يخفينطق

حرفالباء إذا،بعدها الساكنة الميم نطق متحركةيدغم ً ميما بعدها ،جاء

بقيةالحروف جاءتبعدها الساكنةإذا المداألصلي،يظهرنطقالميم يمد

ً،بمقدارحركتين بمقدارستحركاتلزوما الالزم المد البدل،يمد مد يمد

حركتين التفخيم،بمقدار مواضع في الراء مواضع،يفخم في الراء يرقق

فهعليهاويسكنأواخرالكلماتعندوق،الترقيق وهذهاألحكامحققتعينة.

جدا تحققجيد نسبة تطبيقها أنهاالبحثفي كما بأسبها ال وهينسبة ًً

بطاقة شملتها التي التجويد ألحكام المختارة العينة ألداء العامة النسبة

م إلعداد المجال هذا في المعدة البرامج أن على يدل وهذا علمالمالحظة

األقسام القبولفيهذه أننظام كما برامجناجحةومخدومة القرآنالكريم

القسم هذا دخول من والمتمكنين الراغبين الطلبة اختيار في كثيرا تساعد

.والذيمنمعاييرهإتقانتطبيقأحكامالتجويد
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هل توجد فروق ذات داللة إحصائية " ونصه الثالثاإلجابة على السؤال : ثالثا

 "(ذكر أو أنثى) نوع الزى إلى تع

يوضحوجودفروقذاتداللةإحصائيةتعزىالتالي(3)رقمالجدولو

.إلىالنوع

النوعجدوليبينمستوىالفروقحسب(8)جدولرقم  

 tقيمة N=25اإلناث N=25الذكور العبارة م

المتوسط

 الحسابي

االنحراف

 المعياري

المتوسط

 الحسابي

االنحراف

 المعياري

 20.204 1.24097 4.0400 1.20000 3.2400 ينطقالحرفمنمخرجهالصحيح  .5

 34.648 70000. 4.6400 77889. 3.7600 يميزبينصفاتالحروف  .4

 30.556 1.00000 4.4000 77889. 3.7600 يظهرغنةالنونوالميمالمشددتين  .4

 23.823 99499. 4.6400 1.22474 3.6000 اإلظهاريظهرنطقالنونالساكنةأوالتنوينبعدحروف  .3

 21.411 00000. 5.0000 1.57797 3.3600 يدغمنطقالنونالساكنةأوالتنوينبعدحروفاالدغام  .1

 22.809 80000. 4.8400 1.61555 3.8800 اإلخفاءيخفينطقالنونالساكنةأوالتنوينبعدحروف  .6

 29.394 20000. 4.9600 1.47986 4.2400 مخفاةعندالنطقبعدحرفالباءيقلبنطقالنونالساكنةأوالتنوينميماً  .7

 30.884 1.22474 4.4000 76811. 4.4400 يخفينطقالميمالساكنةإذاجاءبعدهاحرفالباء  .8

 23.975 1.04403 4.5600 1.41421 4.0000 يدغمنطقالميمالساكنةإذاجاءبعدهاميماًمتحركة  .9

 37.628 91287. 4.6000 74833. 4.3200 الميمالساكنةإذاجاءتبعدهابقيةالحروفيظهرنطق  .51

 22.854 1.04563 4.5200 1.11355 3.3600 يمدالمداألصليبمقدارحركتين  .55

 24.036 1.32288 3.6000 86603. 4.2000 يمدالمدالمتصلمنأربعحركاتإلىخمسحركات  .54

 22.135 1.38684 3.4400 90000. 4.3200 إلىستحركاتيمدالمدالمنفصلمنحركتين  .54

 43.477 45826. 4.7200 90000. 4.3200 يمدالمدالعارضللسكونمنحركتينأوأربعأوستحركات  .53

 45.930 00000. 5.0000 90000. 4.3200 يمدالمدالالزمبمقدارستحركاتلزوماً  .51

 34.293 00000. 5.0000 81035. 3.6400 يمدمدالبدلبمقدارحركتين  .56

 37.764 20000. 4.9600 95743. 4.0000 يرققالالمفيمواضعالترقيق  .57
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 24.916 81650. 4.8000 1.30767 3.7200 يفخمالراءفيمواضعالتفخيم  .58

 26.966 50000. 4.8000 1.37477 3.8400 يرققالراءفيمواضعالترقيق  .59

 36.001 43970. 4.8800 1.14455 4.3200 يفخمالالمفيمواضعالتفخيم  .41

 51.418 47610. 4.6800 76811. 4.5600 يقففيمواضعالوقفبحيثيكونالمعنىتماماً  .45

 56.943 20000. 4.9600 76811. 4.5600 يبدأالتالوةفيموضعيحسنالسكوتعليه  .44

 27.331 20000. 4.9600 1.22474 3.6000 .فهعليهاويسكنأواخرالكلماتعندوق  .44

43.  ً  23.337 1.20000 3.2400 84261. 3.7200 يضبطبنيةالكلمةضبطاًصحيحا

ًأخريضبط  .41  51.418 27689. 4.9200 74833. 4.3200 الكلمةضبطاًصحيحا

 51.983 20000. 4.9600 74833. 4.3200 الالمالشمسيةإظهار  .46

 47.000 20000. 4.9600 91652. 4.4400 الالمالقمريةإدغام  .47

 43.995 47610. 4.6800 91652. 4.4400 .إظهارالمالفعل  .48



والتأملفيالمتوسطالحسابيبينالذكورواإلناثمنخاللالجدولالسابق

حيثأظهرالجدول التجويد أحكام يتضحتفوقأداءاإلناثعلىالذكورفيمعظم

وذلكفيتفوقاًفيالمتوسطالحسابيلمعظماألحكامالتجويديةالتاليةلصالحاإلناث

والمهاراتالتالية بينصفات):األحكام يميز الصحيح، ينطقالحرفمنمخرجه

يظهرغنةالنونوالميمالمشد دتين،يظهرنطقالنونالساكنةأوالتنوينالحروف،

بعدحروفاإلظهار،يدغمنطقالنونالساكنةأوالتنوينبعدحروفاإلدغام،يخفي

نطقالنونالساكنةأوالتنوينبعدحروفاإلخفاء،يخفينطقالميمالساكنةإذاجاء

ركة،يظهرنطقبعدهاحرفالباء،يدغمنطقالميمالساكنةإذاجاءبعدهاميماًمتح

الميمالساكنةإذاجاءتبعدهابقيةالحروف،يمدالمداألصليبمقدارحركتين،يمد

المدالعارضللسكونمنحركتينأوأربعأوستحركات،يمدالمدالالزمبمقدار

ستحركاتلزوماً،يمدمدالبدلبمقدارحركتين،يرققالالمفيمواضعالترقيق،

مواض في الراء فييفخم الالم يفخم الترقيق، مواضع في الراء يرقق التفخيم، ع

التالوةفي يبدأ مواضعالتفخيم،يقففيمواضعالوقفبحيثيكونالمعنىتماماً،

بنية يضبط عليها، وقفه عند الكلمات أواخر يسكن عليه، السكوت يحسن موضع

ال إظهار صحيحاً، ً ضبطا الكلمة آخر يضبط صحيحاً، ً ضبطا الشمسية،الكلمة الم

الفعل الم إظهار القمرية، الالم أسبا.(إدغام إلى ذلك يعزى بيئيةبوقد

واقتصادية،واجتماعية،حيثأنمسئوليةالرجلفيظلالظروفالمعيشية،

، العلمي التحصيل عن ينصرفكثيراً تجعله مجتمعاتنا يعيشها التي الصعبة

كبربتوفيرالمعاشوالحياةالكريمةألسرتهاألمرالذييأخذمنهأويولياهتماماً
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المرأة وهي الجنساآلخر عكس على ووقته وجهده تفكيره من كبيراً جزءاً

،إضاوبالذاتالطالبةفالشي ءيشغلهاعنعلمهاوتفوقها اهاهللاحبفةإلىما

تتفوقأحيانا فطريقد الرجلمنذكاء علىأخيها التالييبينوالجد،فيه ول

.مستوىأداءالطلبةفيتطبيقأحكامالتجويدحسبنوعالجنس



 

حكمين في اإلناث عن الذكور أداء تفوق السابق الجدول خالل من يظهر كما

يمدالمدالمتصلمنأربعحركاتإلىخمسحركاتويمدالمد تجويديينفقطهما

طالحسابيألداءعينةاإلناثالمنفصلمنحركتينإلىستحركاتحيثبلغالمتوس

كما4.2000بينمابلغالمتوسطالحسابيألداءعينةالذكور3.6000فيالمدالمتصل

 المنفصل المد في اإلناث عينة ألداء الحسابي المتوسط 3.4400بلغ بلغ. بينما

ويمكنإجمالذلك،4.320المتوسطالحسابيألداءعينةالذكورفيالمدالمنفصل

:دولالتاليفيالج

يبينوجودفروقبينالذكورواإلناثفيتطبيقأحكامالتجويدلصالحاإلناث(1)جدولرقم

المتوسطالمتغير

x 
SD قيمةt مستوى

الداللة

القرار

3,51,44ذكرالجنس

2,21
رفضالفرضية 05,

الصفرية 3,64,38أنثى

حيث 05.الجنسعندمستوىداللةيتضحمنالجداولالسابقةوجودفروقباختالف

،وعليهيتمقبولالفرضيةالبديلةبوجودفرقباختالفالنتائج(t = 2,21)بلغتقمية

.باختالفالجنس
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 عرض مفصل لنتائج الدراسة

لكل ككل العينة ولمستوىأداء التالية البيانية للرسوم التأمل ومنخالل

:لناالتالييتبينحكمتجويديعلىحدة

الصحيحمخرجهمنالحرفينطق -5

 

 النسبة التكرار 

 32.0 16 مقبول 

 8.0 4 جيد 

 24.0 12 جيدجدا 

 36.0 18 ممتاز 

 100.0 50 اإلجمالي 

 

الصحيحامخرجهمنفوالحرنطقيبينمستوىالعينةفيأداء(3)شكلرقم

مخرجهأ من الحرف ينطق وهو التجويدي، الحكم لهذا العينة أداء مستوى ن

 بلغ قد و%46الصحيح ممتاز و%43درجة جداً جيد مقبول%44درجة درج

8و % إجمالي العينة حققت حيث مقبول الحكممدرجة هذا في فقط جيد توسط

حكمالتجويدييزعلىتطبيقهذاالالتجويدي،األمرالذيينبغياالهتمامفيالترك

 الحروفصفاتنييميزب-4

 النسبة التكرار 

 2.0 1 مقبول 

 22.0 11 جيد 

 30.0 15 جيدجداً 

 46.0 23 ممتاز 

 100.0 50 االجمالي 

32 

8 
24 

36 
 مقبول

 جيد

 جيد جدا  

 ممتاز
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الحروفصفاتنبيزييمالتفييبينمستوىالعينة(1)شكلرقم
يميزبينصفاتلنتيجةتطبيقالعينةلهذاالحكمالتجويديوهوكمايظهرمنخال

جيدجداً،ودرجة%41،ودرجةممتاز%36اءالعينةقدبلغالحروفأنمستوىأد

توسطمدرجةتحققمقبول،حيثحققتالعينةإجمالي%4درجةتحققجيدو44%

.جيدجداُفيتحقيقهذاالحكم



 المشددتينوالميمالنونغنةيظهر -2
 

 النسبة التكرار 

 6.0 3 مقبول 

 22.0 11 جيد 

 30.0 15 جيدجداً 

 42.0 21 ممتاز 

 100.0 50 االجمالي 

 

 المشددتينوالميمالنونغنةفيإظهاريبينمستوىأداءالعينة(6)شكلرقم



يظهرغنةالنونلنتيجةتطبيقالعينةلهذاالحكمالتجويديوهوكمايظهرمنخال

جيددرجة%41،ودرجةممتاز%34أنمستوىأداءالعينةقدبلغوالميمالمشددتين

2 

22 

30 

46 
 مقبول

 جيد

 جيد جدا  

 ممتاز

6 22 

30 

42 

 مقبول

 جيد

 جيد جدا  

 ممتاز
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درجةتحققمقبول،حيثحققتالعينةإجمالي%6درجةتحققجيدو%44جداً،و

.موتعدنسبةتحققمرتفعةتوسطجيدجداُفيتحقيقهذاالحكم


 اإلظهاربعدحروفأوالتنوينالساكنةالنونيظهرنطق-3

 النسبة التكرار 

 20.0 10 مقبول 

 8.0 4 جيد 

 12.0 6 جيدجداً 

 60.0 30 ممتاز 

 100.0 50 االجمالي 

 

اإلظهارحروفبعدالتنوينأوالساكنةالنوننطقفيإظهاريبينمستوىأداءالعينة(7)شكلرقم
النوننطقيظهروهوالتجويديلنتيجةتطبيقالعينةلهذاالحكمكمايظهرمنخال

درجة%61مستوىأداءالعينةقدبلغنأاإلظهارحروفبعدالتنوينأوالساكنة

درجةتحققمقبول،%41درجةتحققجيد%8جيدجداً،ودرجة%54ممتاز،و

.توسطجيدجداُفيتحقيقهذاالحكممحيثحققتالعينةإجمالي


 دغاماإلحروفبعدأوالتنوينالساكنةالنوننطقيدغم-1

 النسبة التكرار 

 6.0 3 ضعيف 

 14.0 7 مقبول 

 8.0 4 جيد 

 72.0 36 ممتاز 

 100.0 50 االجمالي 

20 

8 

12 60 
 مقبول

 جيد

 جيد جدا  

 ممتاز
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اإلدغامحروفبعدالتنوينأوالساكنةالنوننطقفيإدغاميبينمستوىأداءالعينة(8)شكلرقم
النوننطقيدغموهولنتيجةتطبيقالعينةلهذاالحكمالتجويديكمايظهرمنخال

درجة%74أنمستوىأداءالعينةقدبلغمدغااإلحروفبعدأوالتنوينالساكنة

،ضعيفدرجةتحقق%6مقبولودرجةتحقق%53جيد،ودرجة%8ممتاز،و

.توسطجيدجداُفيتحقيقهذاالحكممحيثحققتالعينةإجمالي


 األخفاءبعدحروفأوالتنوينالساكنةالنوننطقيخفي-6
 

 النسبة التكرار 

 10.0 5 ضعيف 

 6.0 3 مقبول 

 6.0 3 جيدجداً 

 78.0 39 ممتاز 

 100.0 50 االجمالي 

 
 

اإلخفاءحروفبعدالتنوينأوالساكنةالنوننطقفيإخفاءيبينمستوىأداءالعينة(9)شكلرقم
النوننطقييخفوهولنتيجةتطبيقالعينةلهذاالحكمالتجويديكمايظهرمنخال

 .اإلخفاءبعدحروفأوالتنوينالساكنة

6 14 
8 

72 

 ضعيف

 مقبول

 جيد

 ممتاز

10 
6 

6 

78 

 ضعيف

 مقبول

 جيد جدا  

 ممتاز
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درجة%6،وجداًجيددرجة%6درجةممتاز،و%78أنمستوىأداءالعينةقدبلغ
تحقق%51مقبولوتحقق إجماليضعيفدرجة حيثحققتالعينة توسطجيدم،

.جداُفيتحقيقهذاالحكم
ًأوالتنوينالساكنةالنوننطقيقلب-7  .الباءبعدحرفالنطقعندمخفاةميما

 

 النسبة التكرار 

 8.0 4 ضعيف 

 8.0 4 جيدجداً 

 84.0 42 ممتاز 

 100.0 50 االجمالي 

 

 



.فالباءحروبعدالتنوينأوالساكنةالنوننطقفيإقالبيبينمستوىأداءالعينة(51)شكلرقم
النوننطقيقلبوهوالتجويديلنتيجةتطبيقالعينةلهذاالحكمكمايظهرمنخال

ًأوالتنوينالساكنة أنمستوىأداءالعينةقد،لباءاحرفبعدالنطقعندمخفاةميما

حيثضعيف،درجةتحقق%8،وجداًجيددرجة%8درجةممتاز،و%83بلغ

.فيتحقيقهذاالحكمممتازوسطتمحققتالعينةإجمالي









 .الباءبعدهاحرفإذاجاءالساكنةالميمنطقيخفي-8

 النسبة التكرار 

 10.0 5 مقبول 

 8.0 4 جيد 

 12.0 6 جيدجداً 

 70.0 35 ممتاز 

 100.0 50 االجمالي 

8 8 

84 
 ضعيف

 جيد جدا  

 ممتاز
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.فالباءحروبعدالساكنةميمالنطقفيإخفاءيبينمستوىأداءالعينة(55)شكلرقم
لنتيجةتطبيقالعينةلهذاالحكمالتجويديوهوكمايظهرمنخال

،الباءبعدهاحرفإذاجاءالساكنةالميمنطقيخفي بلغ قد العينة مستوىأداء أن

71% ومقبولدرجة جداًجيددرجة54%، تحقق%8،و درجة71جيد،ودرجة

 .فيتحقيقهذاالحكمجيدجداًتوسطمحيثحققتالعينةإجماليممتازتحقق
 

 متحركةاميمبعدهاإذاجاءالساكنةالميمنطقيدغم-9

 النسبة التكرار 

 8.0 4 ضعيف 

 6.0 3 مقبول 

 2.0 1 جيد 

 18.0 9 جيدجداً 

 66.0 33 ممتاز 

 100.0 50 االجمالي 


 .فالميمحربعدالساكنةميمالنطقفيإدغاممستوىأداءالعينةيبين(54)شكلرقم

 

الحكمالتجويديكمايظهرمنخال الميمنطقميدغوهولنتيجةتطبيقالعينةلهذا

ًبعدهاإذاجاءالساكنة تحققدرجة%66أنمستوىأداءالعينةقدبلغمتحركةميما
درجةتحققمقبول6وجيد،درجةتحقق%4،وجداًجيدتحققدرجة%58،وممتاز

10 
8 

12 

70 

 مقبول

 جيد

 جيد جدا  

 ممتاز

8 
6 2 

18 

66 

 ضعيف

 مقبول

 جيد

 جيد جدا  

 ممتاز
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فيتحقيقهذاجيدجداًتوسطمحيثحققتالعينةإجماليدرجةتحققضعيف%8و

.الحكموتعدنسبةمتفوقة


 الحروفبقيةإذاجاءبعدهاالساكنةالميميظهرنطق-51

 النسبة التكرار 

 4.0 2 مقبول 

 10.0 5 جيد 

 22.0 11 جيدجداً 

 64.0 32 ممتاز 

 100.0 50 االجمالي 

 

.حروفاإلظهارالشفهيبعدالساكنةميمالنطقفيإظهاريبينمستوىأداءالعينة(54)شكلرقم
الميميظهرنطقوهولنتيجةتطبيقالعينةلهذاالحكمالتجويديكمايظهرمنخال

أنمستوىأداءالعينةقدبلغحروفاإلظهارالشفهيحيثبعدهاالساكنةإذاجاء

تحققجيد،درجة%51،وجداًجيدتحققدرجة%44ممتاز،وتحققدرجة63%

فيتحقيقهذاجيدجداًتوسطمحيثحققتالعينةإجماليدرجةتحققمقبول%3و

 .الحكم

 بمقدارحركتينيمدالمداألصلي-55

 النسبة التكرار 

 2.0 1 ضعيف 

 16.0 8 مقبول 

 16.0 8 جيد 

 18.0 9 جيدجداً 

 48.0 24 ممتاز 

 100.0 50 االجمالي 

 

4 10 

22 

64 
 مقبول

 جيد

 جيد جدا  

 ممتاز
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.فيمدالمداألصلبمقدارحركتينيبينمستوىأداءالعينة(53)شكلرقم
األصليالمديمدووهلنتيجةتطبيقالعينةلهذاالحكمالتجويديكمايظهرمنخال

درجة%58،وتحققممتازدرجة%38أنمستوىأداءالعينةقدبلغحركتينبمقدار
درجةتحقق%4درجةتحققمقبولو56تحققجيد،ودرجة%56،وجداًجيدتحقق

.فيتحقيقهذاالحكمجيدجداًحيثحققتالعينةإجماليتوسطضعيف
 حركاتخمسإلىحركاتأربعمنالمتصليمدالمد-54

 النسبة التكرار 

 6.0 3 ضعيف 

 6.0 3 مقبول 

 16.0 8 جيد 

 36.0 18 جيدجداً 

 36.0 18 ممتاز 

 100.0 50 االجمالي 

 

.فيمدالمدالمتصلمنأربعحركاتإلىخمسحركاتيبينمستوىأداءالعينة(51)شكلرقم
دالمتصلالميمدوهولنتيجةتطبيقالعينةلهذاالحكمالتجويديكمايظهرمنخال

تحققدرجة%46أنمستوىأداءالعينةقدبلغحركاتخمسإلىحركاتأربعمن
درجةتحقق6تحققجيد،ودرجة%56،وجداًجيدتحققدرجة%46،وممتاز

فيتحقيقجيدتوسطمحيثحققتالعينةإجماليدرجةتحققضعيف%6مقبولو

2 

16 

16 

18 

 ضعيف 48

 مقبول

 جيد

 جيد جدا  

 ممتاز

6 

6 

16 

36 

36 
 ضعيف

 مقبول

 جيد

 جيد جدا  

 ممتاز
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.هذاالحكم
 .حركاتىستىإلحركتينمنلالمنفصالمديمد-54

 النسبة التكرار 

 4.0 2 ضعيف 

 14.0 7 مقبول 

 16.0 8 جيد 

 22.0 11 جيدجداً 

 44.0 22 ممتاز 

 100.0 50 االجمالي 

 

.حركاتىستىإلحركتينمنلالمنفصفيتحقيقالمديبينمستوىأداءالعينة(56)شكلرقم
منالمنفصليمدالمدوهوالحكمالتجويديلنتيجةتطبيقالعينةلهذاكمايظهرمنخال

،تحققممتازدرجة%33أنمستوىأداءالعينةقدبلغحركاتستإلىحركتين

درجةتحققمقبول53تحققجيد،ودرجة%56،وجداًجيدتحققدرجة%44و

فيتحقيقهذاجيدحيثحققتالعينةإجماليتوسطدرجةتحققضعيف%3و

.العنايةواالهتمامبتطبيقهذاالحكمالتجويديالحكماألمرالذييتطلب


 حركاتأوستأوأربعحركتينمنللسكونيمدالمدالعارض-53

 النسبة التكرار 

 14.0 7 جيد 

 20.0 10 جيدجداً 

 66.0 33 ممتاز 

 100.0 50 االجمالي 

4 14 

16 

22 

 ضعيف 44

 مقبول

 جيد

 جيد جدا  

 ممتاز



192 

 

 حركاتأوستأوأربعحركتينمنللسكونلعارضفيتحقيقالمديبينمستوىأداءالعينة(57)شكلرقم

لنتيجةتطبيقالعينةلهذاالحكمالتجويديوهوكمايظهرمنخال

أنمستوىأداءالعينة،حركاتأوستأوأربعحركتينمنللسكونالمدالعارضيمد

تحققدرجة%53،وجداًجيدتحققدرجة%41،وتحققممتازدرجة%66قدبلغ

.فيتحقيقهذاالحكمممتازتوسطمحيثحققتالعينةإجماليجيد،
ًحركاتبمقدارستيمدالمدالالزم-51  لزوما

 النسبة التكرار 

 14.0 7 جيد 

 6.0 3 جيدجداً 

 80.0 40 ممتاز 

 100.0 50 االجمالي 

 

 
 
 

 لزوماً حركات بمقدارست المدالالزمفيتحقيق يبينمستوىأداءالعينة( 18)شكلرقم


يمدالمدالالزموهوالعينةلهذاالحكمالتجويديلنتيجةتطبيقكمايظهرمنخال

ًحركاتبمقدارست ،تحققممتازدرجة%81أنمستوىأداءالعينةقدبلغ،لزوما

حققتالعينةإجماليحيثتحققجيد،درجة%53،وجداًجيدتحققدرجة%6و

 .فيتحقيقهذاالحكمجيدجداُتوسطم

14 

20 

 جيد 66

 جيد جدا  

 ممتاز

14 6 

80 
 جيد

 جيد جدا  

 ممتاز
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 بمقدارحركتينيمدمدالبدل -51

 النسبة التكرار 

 28.0 14 جيد 

 12.0 6 جيدجداً 

 60.0 30 ممتاز 

 100.0 50 االجمالي 

 
 

 مدالبدلبمقدارحركتينفيتحقيق يبينمستوىأداءالعينة( 11)شكلرقم



مدالبدليمدوهولنتيجةتطبيقالعينةلهذاالحكمالتجويديكمايظهرمنخال

،تحققممتازدرجة%61أنمستوىأداءالعينةقدبلغ،بمقدارحركتين

حيثحققتالعينةإجماليتحققجيد،درجة%48،وجداًجيدتحققدرجة%54و

.فيتحقيقهذاالحكمجيدجداُتوسطم
 

 الترقيقمواضعفيالالميرقق -51

 النسبة التكرار 

 22.0 11 جيد 

 8.0 4 جيدجداً 

 70.0 35 ممتاز 

 100.0 50 االجمالي 

 

28 

 جيد 60 12

 جيد جدا  

 ممتاز
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 ترقيقالالمفيمواضعالترقيقفيتحقيق يبينمستوىأداءالعينة( 20)شكلرقم

فييرققالالموهولنتيجةتطبيقالعينةلهذاالحكمالتجويدييظهرمنخالحيث

درجة%8،وتحققممتازدرجة%71أنمستوىأداءالعينةقدبلغ،الترقيقمواضع
جيدجداُتوسطمحيثحققتالعينةإجماليتحققجيد،درجة%44،وجداًجيدتحقق

.فيتحقيقهذاالحكم
 التفخيممواضعالراءفييفخم -51

 النسبة التكرار 

 2.0 1 ضعيف 

 14.0 7 مقبول 

 8.0 4 جيد 

 8.0 4 جيدجداً 

 68.0 34 ممتاز 

 100.0 50 االجمالي 

 

الراءفيمواضعالتفخيمتفخيمفيتحقيق يبينمستوىأداءالعينة( 21)شكلرقم

فيالراءيفخموهولنتيجةتطبيقالعينةلهذاالحكمالتجويديكمايظهرمنخال

درجة%8،وتحققممتازدرجة%68أنمستوىأداءالعينةقدبلغ،التفخيممواضع
درجة%41درجةتحققمقبولو%53تحققجيد،ودرجة%8،وجداًجيدتحقق

.فيتحقيقهذاالحكمجيدجداُتوسطمحيثحققتالعينةإجماليتحققضعيف،

22 

8 

70 
 جيد

 جيد جدا  

 ممتاز

2 

14 8 

8 

68 

 ضعيف

 مقبول

 جيد

 جيد جدا  

 ممتاز
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 الترقيقمواضعلراءفيايرقق-59

 النسبة التكرار 

 14.0 7 مقبول 

 10.0 5 جيد 

 6.0 3 جيدجداً 

 70.0 35 ممتاز 

 100.0 50 االجمالي 

 
 

الترقيقترقيقالراءفيمواضعفيتحقيق يبينمستوىأداءالعينة( 22)شكلرقم

خال من يظهر وهوكما التجويدي الحكم لهذا العينة تطبيق نتيجة الراءفييرققل

درجة%6،وتحققممتازدرجة%71أنمستوىأداءالعينةقدبلغ،الترقيقمواضع
حيثحققتدرجةتحققمقبول،%53تحققجيد،ودرجة%51،وجداًجيدتحقق

.هذاالحكمفيتحقيقجيدجداُتوسطمالعينةإجمالي



 التفخيممواضعفيالالميفخم-41

 النسبة التكرار 

 6.0 3 مقبول 

 10.0 5 جيد 

 2.0 1 جيدجداً 

 82.0 41 ممتاز 

 100.0 50 االجمالي 

14 
10 

6 

70 

 مقبول

 جيد

 جيد جدا  

 ممتاز
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 .التفخيم مواضع في الالمتفخيمفيتحقيق يبينمستوىأداءالعينة( 23)شكلرقم

فيالالميفخمهوولهذاالحكمالتجويديلنتيجةتطبيقالعينةكمايظهرمنخال

درجة%4،وتحققممتازدرجة%84أنمستوىأداءالعينةقدبلغ،التفخيممواضع
حيثحققتدرجةتحققمقبول،%6تحققجيد،ودرجة%51،وجداًجيدتحقق

 .فيتحقيقهذاالحكمممتازتوسطمالعينةإجمالي
 

 .اماتالمعنىكونبحيثالوقفمواضعفييقف-45

 النسبة التكرار 

 8.0 4 جيد 

 22.0 11 جيدجداً 

 70.0 35 ممتاز 

 100.0 50 االجمالي 

 


ًفيتحقيق يبينمستوىأداءالعينة( 24)شكلرقم  الوقففيمواضعالوقفبحيثيكونالمعنىتاما



مواضعفييقفوهولنتيجةتطبيقالعينةلهذاالحكمالتجويديكمايظهرمنخال

6 10 
2 

82 

 مقبول

 جيد

 جيد جدا  

 ممتاز

8 

22 

70 

 جيد

 جيد جدا  

 ممتاز



197 

ًتالمعنىيكونبحيثالوقف تحققدرجة%71أنمستوىأداءالعينةقدبلغ،اما
حيثحققتالعينةتحققجيد،درجة%8،وجداًجيدتحققدرجة%44،وممتاز

 .فيتحقيقهذاالحكمممتازتوسطمإجمالي



 عليهالسكوتيحسنموضعفيالتالوةيبدأ-44

 النسبة التكرار 

 8.0 4 جيد 

 8.0 4 جيدجداً 

 84.0 42 ممتاز 

 100.0 50 االجمالي 

 
 




 ابتداءالتالوةمنموضعيحسنالسكوتعليهفيتحقيق يبينمستوىأداءالعينة( 22)شكلرقم

فيالتالوةيبدألنتيجةتطبيقالعينةلهذاالحكمالتجويديوهوكمايظهرمنخال

بدرجةتحقق%83أنمستوىأداءالعينةقدبلغ،عليهالسكوتيحسنموضع

بدرجةتحققجيد،حيثحققتالعينة%8بدرجةتحققجيدجداً،و%8ممتاز،و

.إجماليمتوسطممتازفيتطبيقهذاالحكم

 يسكنأواخرالكلماتعندوقوفهعليها-44

 النسبة التكرار 

 14.0 7 مقبول 

 8.0 4 جيد 

 14.0 7 جيدجداً 

 64.0 32 ممتاز 

 100.0 50 االجمالي 

 

8 8 

84 
 جيد

 جيد جدا  

 ممتاز



198 

 
 

 تسكينأواخرالكلماتعندوقوفهعليهافيتحقيق يبينمستوىأداءالعينة( 26)شكلرقم

خال من يظهر التجويديكما الحكم لهذا العينة تطبيق نتيجة أواخروهول يسكن

ممتاز،وبدرجةتحقق%63أنمستوىأداءالعينةقدبلغالكلماتعندوقوفهعليها،

بدرجةتحققمقبول%53بدرجةتحققجيد،و%8بدرجةتحققجيدجداً،و53%

.حيثحققتالعينةإجماليمتوسطجيدجداًفيتطبيقهذاالحكم


ًالكلمةبنيةيضبط-43  ضبطاًصحيحا

 النسبة التكرار 

 18.0 9 مقبول 

 40.0 20 جيد 

 18.0 9 جيدجداً 

 24.0 12 ممتاز 

 100.0 50 االجمالي 

 

 
 

ًفيتحقيق يبينمستوىأداءالعينة( 27)شكلرقم  ضبطبنيةالكلمةضبطاصحيحا

يظهرمنخال الحكمالتجويديكما الكلمةبنيةيضبط،وهولنتيجةتطبيقالعينةلهذا

ً ًضبطا بدرجة%58بدرجةتحققممتاز،و%43أنمستوىأداءالعينةقدبلغصحيحا

بدرجةتحققمقبولحيثحققت%58بدرجةتحققجيد،و%31تحققجيدجداً،و

14 8 

14 
64 

 مقبول

 جيد

 جيد جدا  

 ممتاز

18 

40 
18 

24 

 مقبول

 جيد

 جيد جدا  

 ممتاز
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.العينةإجماليمتوسطجيدًفيتطبيقهذاالحكم


ًالكلمةآخريضبط-22  ضبطاًصحيحا

 النسبة التكرار 

 8.0 4 جيد 

 22.0 11 جيدجداً 

 70.0 35 ممتاز 

 100.0 50 االجمالي 

 

 

 

ًةآخرالكلمضبطفيتحقيق يبينمستوىأداءالعينة( 28)شكلرقم  .ضبطاصحيحا

 

يظهرمنخال الحكمالتجويديكما الكلمةآخريضبط،وهولنتيجةتطبيقالعينةلهذا

ً صحيحاضبطا بلغ قد العينة أداء مستوى 71أن % ممتاز،و تحقق %44بدرجة
تحققجيد،حيثحققتالعينةإجماليمتوسطبدرجة%8بدرجةتحققجيدجداً،و

.ممتازفيتطبيقهذاالحكم


 الشمسيةمإظهارالال-46

 النسبة التكرار 

 8.0 4 جيد 

 20.0 10 جيدجداً 

 72.0 36 ممتاز 

 100.0 50 االجمالي 

 

8 
22 

70 
 جيد

 جيد جدا  

 ممتاز
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 إظهارالالمالشمسيةفيتحقيق يبينمستوىأداءالعينة( 21)شكلرقم

 

 من يظهر التجويديخالكما الحكم لهذا العينة تطبيق نتيجة الالموهول إظهار

 الشمسية بلغ قد العينة %74أنمستوىأداء تحققممتاز،و بدرجة%41بدرجة

و بدرجةتحققجيد،حيثحققتالعينةإجماليمتوسطممتاز%8تحققجيدجداً،

.فيتطبيقهذاالحكم

 القمريةالالممإدغا-47

 النسبة التكرار 

 14.0 7 جيد 

 2.0 1 جيدجداً 

 84.0 42 ممتاز 

 100.0 50 االجمالي 

 

 
 

 .إدغامالالمالقمريةفيتحقيق يبينمستوىأداءالعينة( 30)شكلرقم

أنالقمريةالالممإدغاوهولنتيجةتطبيقالعينةلهذاالحكمالتجويديكمايظهرمنخال

بدرجةتحققجيدجداً،%4بدرجةتحققممتاز،و%83مستوىأداءالعينةقدبلغ

بدرجةتحققجيد،حيثحققتالعينةإجماليمتوسطممتازفيتطبيقهذا%53و

.الحكم
 الفعلإظهارالم-48

8 
20 

72 
 جيد

 جيد جدا  

 ممتاز

14 
2 

84 
 جيد

 جيد جدا  

 ممتاز
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 النسبة التكرار 

 14.0 7 جيد 

 16.0 8 جيدجداً 

 70.0 35 ممتاز 

 100.0 50 االجمالي 

 

 

 إظهارالمالفعلفيتحقيق العينةيبينمستوىأداء( 31)شكلرقم

 

يظهرمنخال التجويديكما الحكم لهذا تطبيقالعينة نتيجة أنالفعلإظهارالموهول

بدرجةتحققجيدجداً،%56بدرجةتحققممتاز،و%71مستوىأداءالعينةقدبلغ

بدرجةتحققجيد،حيثحققتالعينةإجماليمتوسطممتازفيتطبيقهذا%53و

.الحكم

 

14 
16 

70 
 جيد

 جيد جدا  

 ممتاز
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 "اومقترحاته اوتوصياته اونتائجه الدراسة خالصة"

 التوصيات: أوالً 

الدراسةعندتقويمأداء -5 االستعانةببطاقةالمالحظةالتيتمإعدادهافيهذه

.الطالبالمعلمينفيتالوةالقرآنالكريموتجويدهأثناءالخدمة

4-  كلياتاإلمكاناتتوفير داخل التجويد أحكام إتقان على للتدريب الالزمة

التالوة في التعليمية باألشرطة المكتبات بتزويد وذلك والمدارس التربية

 .وأحكامالتجويد
القرآن -4 معلم إعداد برنامج الصوتياتضمن علم خاصفي مقرر إضافة

 .المعلمينأعددالكريموعلومهبكلياتالتربية،ومعاهد
االهتمام -3 تعليمي برنامج بإعطائهم األولى الصفوف لالرتقاءبمعلمي

الضعف لغرضمعالجة القرآنالكريم لقراءة اللغويفيإتقانهم بمستواهم

 .الشديدالذييعانيمنهطلبةالتعليماألساسيوالثانويفيهذاالمجال
 .القرآنالكريمالتوسعفيمقرراتعلمالتجويدفيبرامجإعدادمعلمي -1
الطالبالمعلمين -6 توفيرالمعاملالصوتيةبكلياتالتربية،وتيسيراستخدام

 .لها
،وعلومهومديريالمدارسوالموجهينعقدلقاءاتعلميةمعمعلميالقرآن -7

إلطالعهم وذلك تدريبماعلى مجال في وأساليب اتجاهات من يستجد

 .المعلمين
ءالخدمةتهدفإلىإتقانهمألحكامالتجويدعقددوراتمستمرةللمعلمينأثنا -8

 .والكفاياتالخاصةبتدريسمقرراتالقرآنالكريموعلومه
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 :المقترحات/ ثانياً 

التجويد -5 مجال في الكريم القرآن أقسام لطلبة الدراسي المنهج تطوير

 .والقراءاتالقرآنيةالمتواترة

امالقرآنالكريملمعالجةإفرادحصصللتالوةالعامةللطلبةالمعلمينفيأقس -4

ما وهو ً صحيحا ً ضبطا الكلمة بنية ضبط في بعضالطلبة لدى القصور

 .يسمىباللحنالجلي،ومايقعونفيهمنأخطاءفياللحنالخفيأيضاً

.تطويرالبرامجالحاليةإلعدادمعلميالقرآنوعلومهفيالجمهوريةاليمنية -4

التجويد -3 ألحكام الصفوفاألولية معلمي إتقان لمدى علمية دراسة إجراء

أثناءتالوتهموتعليمهمللقرآنالكريمباعتبارأنهذهالصفوفهياألساس

فإذاأتقنالطالبهذهاألحكاممنذالصغرتستمرمعهطولةحياته،واليتأتى

 .ألحكاملهذلكإالإذاكانمعلمهمتقنلهذهالمهاراتوهذها

عملبرامجتدريبيةيتمتنفيذهاباستخدامأسلوبالتعلمالذاتيلتنميةالكفايات -1

.الالزمةلتدريسالقرآنوعلومهلدىالمعلمأثناءالخدمة
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قبلالتعديلالمالحظةبطاقة(5)ملحقرقم  

الحكمالتجويدي
سالمة

الصياغة

اللغوية

انتماءكل

فقرةإلى

مجالها

مناسبةالعبارة

لطلبةقسم

القرآنالكريم

مالح

ظات

ينطقالحرفمنمخرجهالصحيح .5
يميزبينالحروفالمتشابهةمثلالذالوالتاء .4
ً :أحكامالنونالساكنة:ثانيا
الساكنةأوالتنوينبعدحروفاإلدغاميظهرنطقالنون .4
يدغمنطقالنونالساكنةأوالتنوينبعدحروفاإلدغام .3
يخفينطقالنونالساكنةأوالتنوينبعدحروفاإلخفاء .1
يقلبنطقالنونالساكنةأوالتنوينميماًمخفاةعندالنطقبعدحرفالباء .6
ً :الساكنةأحكامالميم:ثالثا
يخفىنطقالميمالساكنةإذاجاءبعدهاحرفالباء .7
يدغمنطقالميمالساكنةإذاجاءبعدهاميماًمتحركة .8
يظهرنطقالميمالساكنةإذاجاءتبعدهابقيةالحروف .9
ً :أحكامالمد:رابعا
يمدالمداألصليبمقدارحركتين .51
منأربعحركاتإلىخمسحركاتيمدالمدالمتصل .55
يمدالمدالمنفصلمنحركتينإلىستحركات .54
يمدالمدالعارضللسكونمنحركتينأوأربعأوستحركات .54
53. ً يمدالمدالالزمبمقدارستحركاتلزوما
يمدمدالبدلبمقدارحركتين .51
ً :التفخيموالترقيق:خامسا
الالمفيمواضعالترقيقيرقق .56
يفخمالراءفيمواضعالتفخيم .57
يرفقالراءفيمواضعالترقيق .58
يفخمالالمفيمواضعالتفخيم .59
ً :الوقفواالبتداء:سادسا
41. ً يقففيمواضعالوقفبحيثيكونالمعنىتماما
يبدأالتالوةفيموضعيحسنالسكوتعليه .45
يسكنأواخرالكلماتعندوقوفهعليها .44
44. ً :الضبط:سابعا
43. ً يضبطبنيةالكلمةضبطاًصحيحا
إظهارالالزمالشمسية .41
إدغامالالمالقمرية .46
إظهارالمالفعل .47
أنيمثلبمثاللكلحكممنأحكامالتجويد .48
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بصورتهاالنهائيةبعدالتعديليبينبطاقةالمالحظة(4)ملحقرقم  

 مالحظات مستوياتأداءالعينة العبارة م

 ممتاز جيدجداً جيد مقبول ضعيف

       ينطقالحرفمنمخرجهالصحيح 5

       يميزبينصفاتالحروف 4

       يظهرغنةالنونوالميمالمشددتين 4

يظهرنطقالنونالساكنةأوالتنوينبعدحروف 3

 اإلظهار

      

يدغمنطقالنونالساكنةأوالتنوينبعدحروف 1

 اإلدغام

      

يخفينطقالنونالساكنةأوالتنوينبعدحروف 6

 اإلخفاء

      

يقلبنطقالنونالساكنةأوالتنوينميماًمخفاةعند 7

 النطقبعدحرفالباء

      

       الباءيخفينطقالميمالساكنةإذاجاءبعدهاحرف 8

       يدغمنطقالميمالساكنةإذاجاءبعدهاميماًمتحركة 9

يظهرنطقالميمالساكنةإذاجاءتبعدهابقية 51

 الحروف

      

       يمدالمداألصليبمقدارحركتين 55

       يمدالمدالمتصلمنأربعحركاتإلىخمسحركات 54

       إلىستحركاتيمدالمدالمنفصلمنحركتين 54

يمدالمدالعارضللسكونمنحركتينأوأربعأوست 53

 حركات

      

       يمدالمدالالزمبمقدارستحركاتلزوماً 51

       يمدمدالبدلبمقدارحركتين 56

       يرققالالمفيمواضعالترقيق 57

       يفخمالراءفيمواضعالتفخيم 58
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       الراءفيمواضعالترقيقيرقق 59

       يفخمالالمفيمواضعالتفخيم 41

       يقففيمواضعالوقفبحيثيكونالمعنىتماماً 45

       يبدأالتالوةفيموضعيحسنالسكوتعليه 44

       .يسكنأواخرالكلماتعندوقفهعليها 44

43 ً        يضبطبنيةالكلمةضبطاًصحيحا

41 ً        يضبطاخرالكلمةضبطاًصحيحا

       اظهارالالمالشمسية 46

       الالمالقمريةإدغام 47

      .إظهارالمالفعل 48
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:أسماءالمحكمينلبطاقةالمالحظة(4)ملحقرقم  

الصفةاالسمم

مشاركتخصصمناهجوطرائق.أستاذدأحمداسماعيلمقبل.أ5

كليةتدريسب الدراساتاالسالمية قسم

.ـجامعةصنعاءالتربية

وطرائق.أستاذيجميلسليمانالحداب.د4 تخصصمناهج مساعد

الدراساتبتدريس كليةاإلسالميةقسم

.التربيةجامعةصنعاء

وطرائق.أستاذعبدهللااحمدالصديق.د4 تخصصمناهج مساعد

بقسم الكريمتدريس وعلومهالقرآن

.جامعةصنعاء-بكليةالتربية

تفسير.أستاذفرحانخالدمقبل.د3 تخصص بقسممساعد

 اإلسالميةالدراسات بكلية التربية،

.جامعةصنعاء

أستاذمجاهدهادي.د6 بقسم. الكريممساعد القرآن

.جامعةصنعاء-وعلومهبكليةالتربية

دمحمعبدهللاالمعلمي.أ1 لمادة مركزي الكريمموجه القرآن

التربيةوعلومه وزارة التوجيه بقطاع

.والتعليم

وعلومهأحمدالنويرة.أ6 الكريم القرآن مادة منسق

 والتعليم التربية أمانة–بمكتب

-العاصمة

موجهمتابعلمادةالقرآنالكريمبمكتبعبدهللايوسفالطليلي.أ7

-أمانةالعاصمة–التربية











210 





رسالةالمحكمين(3)ملحقرقم  



تحكيمقائمةأحكامالتجويدالالزمةلطلبةأقسامالقرآنالكريموعلومه

فيكلياتالتربية



المحترم/الدكتور

...السالمعليكمورحمةهللاوبركاته

لمعرفة الباحثبدراسة القرآنالكريمألحكاميقوم مدىإتقانطلبةأقسام

قائمةأوليةوقدتوصلالباحثإلىالتجويدأثناءتالوتهملكتابهللاتعالى،

 يتقنها أن ينبغي التي التجويد الكريمبأحكام القرآن بقسم المعلم الطالب

وعليهأدائهمفيتطبيقأحكامالتجويدلقياسبطاقةمالحظةبغرضإعداد

شا عالمةأرجو ووضح المرفقة القائمة هذه على باإلطالع تكرمكم كراً

()أمامكلعبارةوتحتاالستجابةالمعبرةعنوجهةنظركموذلكمن

:حيث

 .سالمةالطباعةاللغوية .5

 .انتماءكلفقرةإلىمجالها .4

 .وعلومهأقسامالقرآنالكريمبالنسبةلطلبةمناسبةالعبارة .4

 /الباحث

خالد داحش البناء
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 12-1يبين اآليات القرآنية من سورة هود من آية رقم (1)ملحق رقم 

 وهي األيات موضع تالوة عينة البحث

َلْت ِمْن َلُدْن َحِكيٍم َخِبيرٍ  َه (0)الر ِكَتاٌب ُأْحِكَمْت آيَاُتُه ُثمَّ ُفص ِ أَلاَّ َتْعُبُدوا إِلاَّ اللَّ

ِْعُكْم َمَتاًعا (4)إِنَّنِي َلُكْم ِمْنُه َنِذيٌر َوبَِشيرٌ  َوأَِن اْسَتْغِفُروا َربَُّكْم ُثمَّ ُتوُبوا إَِليِْه ُيَمت 

ْوا َفإِن ِي أََخاُف َحَسًنا إَِلى أََجٍل ُمسَ  مًّى َوُيْؤِت ُكلَّ ِذي َفْضٍل َفْضَلُه َوإِْن َتَولَّ

ِه َمْرِجُعُكْم َوُهَو َعَلى ُكل ِ شَْيٍء َقِديرٌ (4)َعَليُْكْم َعَذاَب يَْوٍم كَِبيرٍ  أَلاَ ( 2)إَِلى اللَّ

ُهْم يَْثُنوَن ُصُدورَُهْم ِليَْسَتْخُفوا ِمْنُه أَلاَ ِحيَن يَْسَتْغشُ  وَن ثِيَابَُهْم يَْعَلُم َما إِنَّ

ُه َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدورِ  َوَما ِمْن َدابٍَّة ِفي الأَرِْض إِلاَّ (1)ُيِسرُّوَن َوَما ُيْعِلُنوَن إِنَّ

ِه رِزُْقَها َويَْعَلُم ُمْسَتَقرََّها َوُمْسَتْوَدَعَها ُكلٌّ ِفي ِكَتاٍب ُمِبينٍ  َوُهَو (6)َعَلى اللَّ

ِذي َخَلَق ال ِة أَيَّاٍم َوكَاَن َعرُْشُه َعَلى اْلَماِء ِليَبُْلَوُكْم الَّ َماَواِت َوالأَرَْض ِفي ِستَّ سَّ

ِذيَن  ُكْم َمبُْعوُثوَن ِمْن بَْعِد اْلَمْوِت َليَُقوَلنَّ الَّ أَيُُّكْم أَْحَسُن َعَملاً َوَلئِْن ُقْلَت إِنَّ

رَْنا َعْنُهُم اْلَعَذاَب إَِلى ُأمٍَّة َمْعُدوَدٍة َوَلئِْن أَ (7)كََفُروا إِْن َهَذا إِلاَّ ِسْحٌر ُمِبينٌ  خَّ

َليَُقوُلنَّ َما يَْحِبُسُه أَلاَ يَْوَم يَأْتِيِهْم َليَْس َمْصُروًفا َعْنُهْم َوَحاَق ِبِهْم َما كَاُنوا ِبِه 

ُه َليَُئوٌس  َوَلئِْن أََذْقَنا الِإنَساَن ِمنَّا َرْحَمًة ُثمَّ َنزَْعَناَها ِمْنهُ (8)يَْسَتْهزُِئون إِنَّ

ُه (9)كَُفورٌ  َئاُت َعن ِي إِنَّ ي ِ ْتُه َليَُقوَلنَّ َذَهَب السَّ َوَلئِْن أََذْقَناُه َنْعَماَء بَْعَد َضرَّاَء َمسَّ

ِذيَن َصبَُروا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت ُأْوَلئَِك َلُهْم َمْغِفرٌَة َوأَْجٌر ( 01)َلَفِرٌح َفُخورٌ  إِلاَّ الَّ

َك َتارٌِك بَْعَض َما ُيوَحى إَِليَْك َوَضائٌِق ِبِه َصْدُرَك أَْن يَُقوُلوا َلْولاَ (00)كَِبيرٌ  َفَلَعلَّ

ُه َعَلى ُكل ِ شَْيٍء  ُأنزَِل َعَليِْه كَنٌز أَْو َجاَء َمَعُه َمَلٌك إِنََّما أَْنَت َنِذيٌر َواللَّ

ُسَوٍر ِمْثِلِه ُمْفَتَريَاٍت َواْدُعوا َمِن أَْم يَُقوُلوَن اْفَترَاُه ُقْل َفأُْتوا ِبَعشِْر (04)َوِكيلٌ 

ِه إِْن ُكنُتْم َصاِدِقينَ  ْم يَْسَتِجيُبوا َلُكْم َفاْعَلُموا (04)اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُدوِن اللَّ َفإِلَّ

ِه َوأَْن لاَ إَِلَه إِلاَّ ُهَو َفَهْل أَْنُتْم ُمْسِلُمونَ  ِريُد َمْن كَاَن يُ (02)أَنََّما ُأنزَِل ِبِعْلِم اللَّ

ِ إَِليِْهْم أَْعَماَلُهْم ِفيَها َوُهْم ِفيَها لاَ  ْنيَا َوِزيَنَتَها ُنَوف  اْلَحيَاَة الدُّ

اُر َوَحِبَط َما َصَنُعوا (01)ُيبَْخُسونَ  ِذيَن َليَْس َلُهْم ِفي الآِخرَِة إِلاَّ النَّ ُأْوَلئَِك الَّ

َنٍة ِمْن َرب ِِه َويَْتُلوُه َشاِهٌد أََفَمْن كَ (06)ِفيَها َوبَاِطٌل َما كَاُنوا يَْعَمُلونَ  اَن َعَلى بَي ِ

ِمْنُه َوِمْن َقبِْلِه ِكَتاُب ُموَسى إَِماًما َوَرْحَمًة ُأْوَلئَِك ُيْؤِمُنوَن ِبِه َوَمْن يَكُْفْر ِبِه 

ُه اْلَحقُّ ِمْن رَ  اُر َمْوِعُدُه َفلاَ َتُكْن ِفي ِمْريٍَة ِمْنُه إِنَّ ب َِك َوَلِكنَّ ِمَن الأَْحزَاِب َفالنَّ

ِه كَِذبًا ُأْوَلئَِك (07)أَكَْثَر النَّاِس لاَ ُيْؤِمُنونَ  َوَمْن أَْظَلُم ِممَِّن اْفَترَى َعَلى اللَّ

ِذيَن كََذُبوا َعَلى َرب ِِهْم أَلاَ َلْعَنُة  ُيْعرَُضوَن َعَلى َرب ِِهْم َويَُقوُل الأَْشَهاُد َهُؤلاَِء الَّ

اِلِمينَ  ِه َعَلى الظَّ ِه َويَبُْغوَنَها ِعَوًجا َوُهْم (08)اللَّ ِذيَن يَُصدُّوَن َعْن َسِبيِل اللَّ الَّ
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ُأْوَلئَِك َلْم يَُكوُنوا ُمْعِجِزيَن ِفي الأَرِْض َوَما كَاَن َلُهْم (09)ِبالآِخرَِة ُهْم كَاِفُرونَ 

ِه ِمْن أَْوِليَاَء ُيَضاَعُف َلُهُم اْلَعَذاُب َما كَاُنوا يَسْ  ْمَع ِمْن ُدوِن اللَّ َتِطيُعوَن السَّ

ِذيَن َخِسُروا أَنُفَسُهْم َوَضلَّ َعْنُهْم َما كَاُنوا (41)َوَما كَاُنوا ُيبِْصُرونَ  ُأْوَلئَِك الَّ

ُهْم ِفي الآِخرَِة ُهُم الأَْخَسُرونَ (40)يَْفَتُرونَ  ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا (44)لاَ َجرََم أَنَّ إِنَّ الَّ

ِة ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ الصَّاِلَحاِت َوأَْخبَُتوا  َمَثُل (44)إَِلى َرب ِِهْم ُأْوَلئَِك أَْصَحاُب اْلَجنَّ

ِميِع َهْل يَْسَتِويَاِن َمَثلاً أََفلاَ  اْلَفِريَقيِْن كَالأَْعَمى َوالأََصم ِ َواْلبَِصيِر َوالسَّ

أَْن لاَ َتْعُبُدوا (41)ِذيٌر ُمِبينٌ َوَلَقْد أَرَْسْلَنا ُنوًحا إَِلى َقْوِمِه إِن ِي َلُكْم نَ ( 42)َتَذكَُّرونَ 

َه إِن ِي أََخاُف َعَليُْكْم َعَذاَب يَْوٍم أَِليمٍ  ِذيَن كََفُروا ِمْن (46)إِلاَّ اللَّ ُُ الَّ َفَقاَل اْلَملاَ

ِذيَن ُهْم أَرَاِذُلَنا بَا ِدي الرَّأْيِ َقْوِمِه َما َنرَاَك إِلاَّ بَشًَرا ِمْثَلَنا َوَما َنرَاَك اتَّبََعَك إِلاَّ الَّ

ُكْم كَاِذِبينَ  َقاَل يَاَقْوِم أَرَأَيُْتْم إِْن (47)َوَما َنرَى َلُكْم َعَليَْنا ِمْن َفْضٍل بَْل َنُظنُّ

يَْت َعَليُْكْم أَُنْلزُِمُكُموَها  َنٍة ِمْن َرب ِي َوآَتانِي َرْحَمًة ِمْن ِعْنِدِه َفُعم ِ ُكنُت َعَلى بَي ِ

ِه َوَما ( 48)َوأَْنُتْم َلَها كَارُِهونَ  َويَاَقْوِم لاَ أَْسأَُلُكْم َعَليِْه َمالاً إِْن أَْجرِي إِلاَّ َعَلى اللَّ

ُهْم ُملاَُقو َرب ِِهْم َوَلِكن ِي أَرَاُكْم َقْوًما َتْجَهُلونَ  ِذيَن آَمُنوا إِنَّ َويَاَقْوِم (49)أََنا ِبَطارِِد الَّ

ِه إِْن َطرَْدُتُهْم  (41)أََفلاَ َتَذكَُّرونَ َمْن يَنُصُرنِي ِمَن اللَّ
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 .م5994مطبعةالشناوي،طنطا،,،فتحالمجيدفيعلمالتجويدسيديوسفاللبا -47
ص,5993,داراقرأ,صنعاء4مناهجالدراساتاإلسالميةج,الهاشميعابدتوفيق- -48

57. 
مؤسسة,طرائقتدريسمهاراتاللغةالعربيةللمراحلالدراسية,فيقالهاشميعابدتو -49

 .5ط,للطباعةوالنشروالتوزيعالرسالة
التالوةثراستخداممختبراللغةفيتعليم،أحسنلمكاويعبدالرحمنصالحعبدهللاو -41

دراسةتجريبية،أساليبالتدريسوالتقويمفيالتربيةاإلسالمية،دراساتميدانية،دارالبشر

 .5م،ط5997للنشروالتوزيع،مؤسسةالوراق،
والمدرسة، -45 ، البيت في وأساليبها، اإلسالمية التربية أصول النحالوي، الرحمن عبد

 .م4،5996والمجتمع،دارالفكر،دمشق،ط
املالوقتفيتعليمالتالوةفيثرعلحعبدهللاوفتحيحسنملكاوي،أدالرحمنصاعب -44

 .5م،ط5997دراسةتجريبية،أمؤسسةالوراقللنشروالتوزيع،:اللغةمختبر
مدىإتقانمعلميومعلماتالتربيةاإلسالميةفي:عبدالرحمنعبدهللاوحسنبنيخالد -44

محاف في الثانوية أبحاثالمرحلة ، التالوة في األداء تقويم المفرق جامعةظة ، اليرموك

 .م5995،(3)،العدد7ربد،المملكةاألردنيةالهاشمية،المجلداليرموك،أ
بد -43 القادر وعبد ي الد: للتربية المدرسي الكتاب الثانوي،تقويم بالتعليم اإلسالمية ينية

 .غيرمنشورةدكتوراهرسالة،جمهوريةمصرالعربية
عبدهللاأحمدالصديق،برنامجمقترحلتنميةكفاياتتدريسالقرآنوعلومهلدىطالب -41

 .م4116،التربيةجامعةعينشمسكليةالتربيةجامعةصنعاء،رسالةدكتوراه،كلية
تقويممحتوىمنهجدراسةالقرآنالكريموعلومهإلعدادمعلميالعلوم:عبدهللاالمهنا -46

شرعيةبكليةالتربيةجامعةالملكسعود،فيضوءالمعاييرالمرجوةلذلك،وفقالتصورال

اإلسالمي،رسالةماجستيرغيرمنشورة،الرياض،جامعةالملكسعود،كليةالتربية،

 .هـ5354
47-  الهويمل هللا عبد بن العزيز عبد بن الملك عبد كلية: في الكريم القرآن مقرر تقويم

ينبالرياضفيضوءأهدافإعدادالمعلم،رسالةماجستير،كليةالتربية،جامعةالمعلم

 هـ5354الملكسعود
،مكتبةالمعارف،والمعاصىعبدهللابندمحمالطريقي،أخذاألجرةعلىأعمالالطاعات -48

 هـ5،5351الرياض،ط
49-  المقدسي قدامة بندمحمبن احمد عبدهللاابن , قدامه البن المغني , التراثإحياءدار

 .م5981هـ5311,العربي
،بتصرف514-511ص:هللاسراجالدين،تالوةالقرآنالمجيد،دارالفالح،حلبعبد -31

. 
 .4جهـ454,والسياسةاإلمامة,الديموريعبدهللابنعبدالمجيدبنمسلمبنقتية -35
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 .مكتبةالجيلالجديدالتجويد،أحكامالعقدالفريدفي,القاضيالدائمعبدعبدالحق -34
 .جـ5749عليالمتقي،منتخبكنزالعمالفيسنناألقوالواألفعالالناشرالحسنية -34
عليبنعبدهللابنعليمشدود،العالقةبينإتقانالقرآنالكريمومستوىأداءمهارات -33

،جامعة،كليةالتربيةلدىتالميذالصفالثامناألساسي،رسالةماجستيرالجهريةالقراءة

 .م4118صنعاء
يقعلهممنالخطأوإرشاد،تنبيهالغافلينعليبندمحمالنوويالصفاقسي -31 الجاهلينعما

 .م5987خاللتالوتهملكتابهللاالمبين،بيروت،مؤسسةالكتبالثقافية،
 
36-  الهيثميأبيعليبن األستاركشف,بكر زوائدعن البزار , قتحقي,الرسالةمؤسسة

 .م5979عظميالرحمناألحبيبعبد
دراسة(ماضية،حاضرة،مستقبلة)التعليمفيالجمهوريةاليمنية،/عليهودباعباد -37

 .م4،5981وراتجامعةصنعاء،طمنش:شاملة،صنعاء
 

 .مكتبةالمدينة,7ط,يعلمالتجويدفغايةالمريد،عطيةقابلنصر -38
39-  ، عباسالوليدي عبده التجويد علم في المفيد ،جامعة,المجموع بجدة الكريم القرآن

 .هـ5354
ثرحفظالقرآنالكريمعلىتنميةمهاراتاالستقبالاللغويأ"دمحممعلمفائزةبنتجميل -11

السا الصف تلميذات المكرمةلدى مكة بمدينة االبتدائي السعودية،دس العربية المملكة

 (.هـ5344()4115)
فتحيعلييونس -15 القرآنال: فيتعليم بعضالوسائلالمساعدة للمبتدئيندراسة ،كريم

 هـ5314تونس–المنظمةالعربيةللتربيةوالثقافةوالعلوماإلسالميةقراءاتفيالتربية
طرقتدريسالتجويدوأحكامتعلمهفهدعبدالرحمنالرومي،ودمحمالسيدالزعبالوي، -14

 .وتعليمة،مكتبةالتوبة
األصبحي -14 مالك بن أنس بن الكبرىالمدونة,مالك , العلمية الكتب درا 3ج,5ط,
 .هــ5991هــ5351,
مسلمبنالحجاج،صحيحمسلم،كتابفضائلالقرآن،بابالماهربالقرآنوالذييتتعتع -13

 .به،طبعةدارالسالم
 .م5989,هـ5319دراالفكر,أحمدبندمحمعليشدمحمبن -11
بنعثمانالذهبي -16 أعالمسير,دمحمبناحمد النبالء , مؤسسة الرسالة تحقيقشعيب,

 .األرنئوط
,دارالكتبالعلمية,هلالقرانأخالقأ,بدهللااآلجريالبغداديدمحمبنالحسينبنع -17

 .م4114هـــ5343,بيروتلبنان
,م4114,عالمالكتب,لجامعألحكمالقرانتفسيرا,القرطبياألنصارياحمددمحمبن -18

طرقتدريسالقرآن-18دمحمعبدهللاالحاوري،ودمحمسرحانعليقاسم،.مؤسسةالرسالة

 الكريموالتربيةاإلسالمية،مكتبهالوسطيةللنشروالتوزيع،صنعاء
،داراة،اإلماراتالعربيةالمتحد4واستراتيجياته،ططرائقالتدريس:دمحممحمودالحيلة -19

 .لجامعيبلكتا
يالجزردمحمبندمحم -61 التجويد: فيعلم الرياضالتمهيد البواب، تحقيقعليحسين ،

 .م5981هـ5311,مكتبةالمعارف
دار:،بيروتراءاتالعشر،مراجعةعليدمحمالضباعالنشرفيالقيالجزردمحمبندمحم -65

 .للطباعةوالنشروالتوزيعالفكر
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 .5ط,العلميةالكتبدار,األذكارأفضلالتذكارفي,القرطبياألنصاريحمددمحمبنأ -64
 .األبرارمنكالمسيداألذكار,زكريابنشرفالنوويأبيمحيىالدين -64
أالدينمحيي -63 بنشرفالنووي القرآنبيزكريا التبيانفيآدابحملة دارالسالم,

 .والنشرللطباعة
م5994هـ5353,بيروتالمعرفةدارالمبسوط،,سهلالسرخسيأبيحمدبندمحمبنأ -61

. 
بندمحمعليشدمحمبنأ -66 حمد منحالجليلشرحمختصرخليل, دارالفكر, هـ5319,

.م5989

النيسابوريدمحمبنعبدهللا -67 الحاكم للحاكمالمستدركعلىالصحيحين, تحقيقمصطفى,

 .هــ5355,م55991ط,عطارعبدالقاد
القادرا -68 لرازيدمحمبنأبيبكربنعبد دارالفكرالعربي: بيروت، مختارالصحاح،

 .م5997
درا,حاشيةبنعابدين،بنعابدينالمعروفبانالعزيزعابديأمينبنعمربنعبددمحم -69

.م5994هـ5354,بيروت,الفكر
 .3،الملخصالمفيدفيعلمالتجويد،مكتبةاإلرشاد،صنعاء،طدمحمأحمدمعبد -71
فعاليةبرنامجمقترحفيتنميةبعضمهاراتتدريسمادةالتربيةدمحمالسيدأحمدسعيد، -75

، اإلعدادية فيالمرحلة المطور متطلباتالمنهج فيضوء لدىالطالبالمعلم اإلسالمية

 .م4111البنات،جامعةعينشمس،رسالةدكتوراهغيرمنشورة،كلية
 .بيروتالثقافية،المكتبة,البرهانفيتجويدالقران,اويمحدمحمالصادقق -74
كتاب -74 البخاري، إسماعيل البخاريدمحمبن أبيبابمناقب–مناقباألنصار)صحيح

(.7/546كعب
73-  الشوكاني علي دمحمبن : الفحول ،إلىإرشاد األصول علم من الحق ،تحقيق لبنان

 (.5993)بيروت،دارالفكر
در -71 ، فيتدريسالتالوة الشفوية السمعية الطريقة استخدام اسةدمحمرمضانحجازي،

التقليدية السودان،مقارنةمعالطريقة ، الجزيرة جامعة ، ،رسالةماجستيرغيرمنشورة

 .م5998
المهاراتاللغويةفيفروعاللغة،دراسةتجريبيةلتحديددمحمصالحالدينعلىمجاور -76

.م5493دارالقلم،:العربية،الكويت

دمحمعبدالعظيمالزرقائي،مناهلالعرفانفيعلومالقرآن،دارالكتبالعلمية،بيروت -77

 .م5991/هـ45356لندن،ط–
بدفيفضائلالصحابة،بابمنفضائلع)دارالفكر،صحيحمسلم،مسلمبنالحجاج -78

–دارالمعرفة–تحقيقالشيخخليلمأمورهشيحا648رقم56/441وأمههللابنمسعود

 .،طبعةدارالسالمم،رواهمسلمكتابفضائلالقرآنومايتعلقبه4،5996بيروتط
محمودخليلالحصري،إحكامقراءةالقرآنالكريم،بيروت،دارالبشائراإلسالمية، -79

.م5996هـ4،5357ط
وآخرون -81 محموددمحمحمزة قطر: ، البيانفيتفسيرالقرآنالكريم عناية دارإحياء:

.م5،5984،جدة،طالتراثاإلسالمي

 .مكتبةالمدينة,رحكتابالعميدفيعلمالتجويدالفتحالمجيدش,محمودعليبسه -85
معبددمحمأ -84 حمد ص, ، التجويد فيعلم 41الملخصالمفيد طيبة مكتبة ، المدينة، ،

.هـ5354،المنورة
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،القاهرة8القرطبي،تفسيرالقرطبيالجامعألحكامالقران،جاألنصاريحمددمحمبنأ -84

 .،دارالشعب
دمحمحسينآلياسين،المبادئفيطرقالتدريسالعامةوأساسياتفيطرقالتدريس -83

 .العامة
 .4جـ.م5999دمحمبنيوسفالكندهلوي،حياةالصحابة،تحقيقبشارعوادمعروف -81
م،5965،المكتباإلسالمي،فيشرحغايةالمنتهىمصطفىالسيوطيالرحيباني،مطالبأوليالنهى -86

 .5ط
 
برنامجمقترحلتدريبالطالب -87 مصطفىإسماعيلموسىوعليحسناحمدعبدهللا،

 .م94كامتجويدالقرآنالكريم،كليةالتربية،جامعةالمنياالمعلمينعلىبعضأح
 

ال4111مصطفيرسالنشلبي -88 تعليم العربيةوالتربيةالدينيةاإلسالميةلغةم القاهرة:

 .دارالشمسللطباعة
5ج:موفقالدينعبدهللاأحمدبندمحمبنقدامةالمقدسيالمغنيألبنقدامة،مكتبةالقاهرة -89

 .م5986بدونطبعة،،4141،ص
91-  واإلرشاديالدعوىاإلسالمموقع ,لشيخالعزيزآلاصالحبنعبد:الشيخإشراف,

 .رشادوزارةالشؤوناإلسالميةواألوقافوالدعوةواإل
"ملكةحسينصابر -95 لتلميذاتالصف: القواعد مدة األولمقارنةالتحصيلالدراسيلما

المجلة(5996")رآنالكريموالمدارسالعاديةالمتوسطالمتخرجاتمنمدارستحفيظالق

 .التربوية،العددالحاديعشر،كليةالتربيةبسوهاج،جامعةجنوبالوادي
هـ،مكتبة5354م،5995،نشوانالمنهجالتربويمنمنظورإسالميحسينيعقوب -94

 .دارالفرقان،إربد
الثبيتي -94 عوض سعد يوسف " التفكير: قدرات تنمية على الكريم القرآن حفظ اثر

رسالةماجستير،كلية"االبتكاريلدىتالميذالصفالسادساالبتدائيبمحافظةالطائف

 (هـ5343()4114)القرىبمكةالمكرمة،المملكةالعربيةالسعودية،أمالتربية،جامعة




:الدورياتوالنشرات

الدراسيالن -5 للعام التعليمية المراحل لجميع واإلسالمية الكريم القرآن لمادتي التوجهية شرة

والتوجيه5999-م5998 مناهج قطاع التربوي للتوجيه العامة اإلدارة التربية-م وزارة

 .5ط–والتعليم
 .54,57,17,18,19ص,م4114دليلالطالب:جامعهصنعاء -4

.حوثالعلميةواإلفتاء،جمعاحمدبنعبدالرزاقالدويشفتاوىاللجنةالدائمةللب-4

 


