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 ملخص

إلى تعرف درجة تمكن الطالب المعممين بقسم الثقافة اإلسالمية في جامعة  :ىدف البحث    
 مخارج-أحكام المدود  -حائل من أحكام التجويد المتعمقة بـ) أحكام النون الساكنة والتنوين

أحكام الميم  -أحكام الميم والنون المشددتين  -أحكام الميم الساكنة  -الحروف وصفاتيا
ولتحقيق ىدف البحث: ،أحكام ىاء الكناية ( الالزمة ليم من وجية نظرىم -والنون المشددتين
تحكيم األداة والتأكد من  وبعدأداة االستبانة.مم لذلك صو  الوصفي، المنيجاستخدم الباحث 

قسم الثقافة من طالب معممًا ( طالبًا 71) جميع مجتمع الباحث وىمثباتيا تم تطبيقيا عمى 
وقد استخدم البحث عدًدا من األساليب  .ه7441خالل الفصل الدراسي األول لعام  اإلسالمية

نسب المئوية، التكرارات، وال والمعالجات اإلحصائية وصواًل إلى نتائج البحث، ومنيا:
والرتب الستجابات أفراد عينة   معامل ألفا كرونباخ االنحراف المعياري  والمتوسطات الحسابية،

) أتمكن في المحور األول جاءت عبارة: أىميا النتائج عدد منوقد توصل البحث إلى ،البحث 
في المرتبة األولى من حيث التمكن وفي   جيدًا من التفريق بين النون الساكنة والتنوين(

) أستطيع التفريق بين المد المحور الثاني جاءت في المرتبة األولى من حيث التمكن عبارة 
) لدي وفي المحور الثالث جاءت في المرتبة األولى من حيث التمكن  األصمي والمد الفرعي(

وفي المحور  ج حرف الظاء(القدرة الكافية عمى التمييز بين مخرج حرف الضاد وبين مخر 
وفي  ) أعرف اليم الساكنة بسيولة ( الرابع جاءت في المرتبة األولى من حيث التمكن 

عبارة ) أستطيع أتطبيق الغنة في المحور الخامس جاءت في المرتبة األولى من حيث التمكن 
التمكن وفي المحور السادس جاءت في المرتبة األولى من حيث  النون والميم المشددتين(

. وأوصت الدراسة بما يمي: ) أمتمك القدرة عمى التمييز بين ىاء الكناية والياء األصمية( عبارة
ضرورة ، ضرورة اشتراك الطالب المعممين بدورات تدريبية متقدمة في أحكام التالوة والتجويد

ة في التالوة التركيز عمى األحكام األساسي، و العناية التامة بالجانب العممي في تدريس التجويد
تصميم برنامج تعميمي لمطالب المعممين أثناء دراستيم يساعدىم من التمكن وكذلك  والتجويد،

 في أحكام التالوة والتجويد.  

 .جامعة حائل، الطالب المعممين، حكام التجويديةالمفتاحية: األالكممات      
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Research title: The degree to which student teachers at the Department of 

Islamic Culture at the University of Hail are able to apply the necessary 

Tajweed rulings from their point of view 

Abstract 

Prepared by the researcher: Ziyad bin Mansour Al-Tamimi 1443 AH 

The aim of the research: To know the degree to which students teachers at 

the  Department of Islamic Culture at the University of Hail are able to master the 

intonation rulings related to (the rulings of the nun consonants and the tanween – the 

rulings of the extended – the letters’ exits and their attributes – the rulings of the 

consonant meem – the emphatic rulings on the meme and the nun – the emphatic 

rulings on the meme and the nun – the provisions of the metonymy ha necessary for 

them from their point of view, To achieve the aim of the research: the researcher used 

the descriptive approach, and designed a questionnaire tool for that. The research used 

a number of statistical methods and treatments to reach the results of the research, 

including: frequencies, percentages, arithmetic averages, standard deviation, Alpha 

Cronbach coefficient, and ranks for the responses of the research sample members. 

The research reached a number of results, the most important of which are: In the first 

axis, the phrase (I am able well to differentiate between the static nun and the 

tanween) came in the first place in terms of mastery, and in the second axis came in 

the first place in terms of mastery, the phrase (I can differentiate between the original 

and sub-tide) and in the third axis it came in the first place in terms of Empowerment 

(I have sufficient ability to distinguish between the articulation of the letter Dhaad and 

the articulation of the letter za’) and in the fourth axis, it came in first place in terms of 

mastery (I know the static sound easily) In the fifth axis, the phrase (I can apply the 

sung in the stressed n and meme) ranked first in terms of mastery, and in the sixth axis 

came the first rank in terms of mastery by the phrase (I have the ability to distinguish 

between the metonymy and the original haa). The study recommended the following: 

the need for student-teachers to participate in advanced training courses in the 

provisions of recitation and intonation, the necessity of taking full care of the practical 

aspect of teaching intonation, focusing on the basic provisions in recitation and 

intonation, as well as designing an educational program for student teachers during 

their studies to help them master the provisions of recitation and intonation. 

 Keywords: Tajweed rulings, student teachers, University of Hail.  

 



 م2222أكتوبر -2ج –( 222عدد )                                       ...            درجة متكن الطالب املعلمني

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                - 868 - 

 :كدمةم

ن عائشة رضي ، فععمى الوجو الصحيححسن تالوتو  الكريم إن من أسباب االنتفاع بالقرآن     
ْرآنِ  اْلماِىر   هللا عنيا أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: ْرآَن وَيَتَتْعَتع   بالق  َفَرِة الِكراِم الَبَرَرِة، والذي َيْقَرأ  الق  مع السَّ

، لو أْجراِن. ]وفي رواية[: والذي َيْقَرأ  وىو َيْشَتدُّ عميو لو أْجرانِ  رواه ) .ِفيِو، وىو عميو شاقٌّ
 (197 ،مسمم

رسول هللا صمى  قال: رضي هللا عنو قالىريرة  وجاء في فضل مدارسة القرآن الكريم حديث أبي
" ما اجتمع قوم في بيت من بيوت هللا يتمون كتاب هللا ويتدارسونو بينيم إال نزلت هللا عميو وسمم:
 ،رواه مسمم)كرىم هللا فيمن عنده "وذ ،وحفتيم المالئكة ،وغشيتيم الرحمة ،عمييم السكينة

9999) 
، وكذلك ما من خالل برامجيا المتنوعة تجويدهالقرآن الكريم و بتعميم اىتمت وزارة التعميم  قدو     

ىداف أالتي جعمت من  (71: ه7491،)وزارة التعميمنصت عميو وثيقة تعميم العموم الشرعية 
. ومن حكامو وصمتو بالقران الكريمأن الكريم وتجويده ىو التعرف عمى معنى التجويد و آتعميم القر 

ىنا فإنو من الضروري التأكيد عمى معممي القرآن الكريم بأىمية العناية بتعميم النشء أحكام 
ومن األمور الميمة التي  ،سالمًا من المحون الجمية والخفيةغضا طريا التجويد حتى يقرأوا القرآن 

المنوطة بو،  لتحقيق األىداف تساعد المعمم عمى ذلك ىو استخدام استراتيجيات تدريسية متنوعة
وتحقيقا ليذا الجانب فقد اىتمت كميات التربية بتأىيل الطالب المعممين بقسم الثقافة اإلسالمية 

 . التأىيل الجيد
وجود ضعف في المستوى  إلىأشارت الدراسات السابقة  وبالرغم من ذلك االىتمام فإن     

 ( ودراسة9297) عبد اليادي كما في دراسة المعرفي لمطمبة المعممين ببعض أحكام التجويد
والتي أشارت إلى أن مستوى تمكن معممي التربية اإلسالمية بأحكام  (9277) عبد الرزاق

( والتي أشارت إلى 9271) وآخريندراسة شاىين كذلك التجويد ليس بالمستوى المطموب. و 
ومن ىنا جاءت ىذه الدراسة التي يسعى  أسباب ضعف الطالب المعممين بأحكام التجويد،

الطالب المعممين بقسم الثقافة اإلسالمية في تمكن  درجةمكشف عن الباحث من خالليا ل
 زمة ليم من وجية نظرىم.جامعة حائل من األحكام التجويدية الال 
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 :البححمشكلة 

تكمن أىمية تعميم القرآن الكريم وتجويده لمنشء من خالل النصوص الواردة في الحث      
فعن أبي عبد عمى تعمم ىذا العمم العظيم ونيل الشرف الكبير في الحصول عمى الخيرية 

الرحمن السممي عن عثمان رضي هللا عنو عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: "خيركم من تعمم القرآن وعممو" 
( وىذا شرف عظيم لمن تصدى لتعميم الناس كتاب هللا سبحانو وتعالى 1291،ه البخاري )روا
وتدبرا وعمال. وليذا أقرأ أبو عبد الرحمن السممي في إمرة عثمان رضي هللا عنو حتى ة تالو 

االستشياد:  ( ووجو1291 ،البخاري  ىذا )رواهكان الحجاج. قال وذاك الذي أقعدني مقعدي 
أن أبا عبد الرحمن السممي جمس يقرئ الناس في إمرة عثمان رضي هللا عنو إلى زمن 

والذي حممو عمى ذلك الحديث الذي حدث بو عثمان  ،وىي مدة طويمة ،الحجاج بن يوسف
وعمى ىذا المنيج سار عمماء السمف وأفنوا أعمارىم في العيش مع كتاب هللا  ،رضي هللا عنو

 كل ذلك طمعًا في نيل الخيرية التي أشار إلييا النبي ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث.  ،مو وتعميمووتعم ،تعالى
تدريس القرآن الكريم، فقد أفردت لو وزارة التعميم مادة مستقمة  في جويدونظرًا ألىمية الت      

 (71ىـ: 7491،. )وزارة التعميمتعنى ببيان أحكام التجويد
االىتمام بمعرفة مدى إلمام وممارسة الطمبة عمى  السابقة أكدت كثير من الدراسات وقد    

( ودراسة 9221)( ودراسة الصقري 9221) جالدكدراسة ال المعممين ألحكام وميارات التجويد
  (9297عبد اليادي ) ( ودراسة9292( ودراسة الخاليمة؛ ومروح )9277عبد الرزاق )

 تمكنما الحع الباحث من خالل اإلشراف عمى طالب التربية العممية أن ىناك ضعفا في ك     
ة تمكن البحث في قياس درجورة مما يستدعي ضر المعممين من األحكام التجويدية الطالب 

 الطالب المعممين من تمك األحكام.
المعممين بقسم موقوف عمى درجة تمكن درجة تمكن الطالب ل بحثىذ ال ومن ىنا جاء       
زمة ليم من وجية نظرىم ومعرفة أحكام التجويد الال افة اإلسالمية في جامعة حائل من الثق

 .نقاط الضعف والعمل عمى وضع الحمول ليا
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 :البححأسئلة 

درجة تمكن الطالب المعممين بقسم  ما السؤال الرئيس التالي: عن البحث جيبيسوف     
 ؟نظرىمأحكام التجويد الالزمة ليم من وجية افة اإلسالمية في جامعة حائل من الثق

 ويتفرع منو األسئمة التالية:
درجة تمكن الطالب المعممين بقسم الثقافة اإلسالمية في جامعة حائل من أحكام النون ما .7

 ؟الساكنة والتنوين من وجية نظرىم
درجة تمكن الطالب المعممين بقسم الثقافة اإلسالمية في جامعة حائل من أحكام المدود  ما.9 

 نظرىم؟من وجية 
درجة تمكن الطالب المعممين بقسم الثقافة اإلسالمية في جامعة حائل من مخارج  ما.1

 ؟الحروف وصفاتيا
من أحكام الميم ما درجة تمكن الطالب المعممين بقسم الثقافة اإلسالمية في جامعة حائل .4

 الساكنة من وجية نظرىم؟
ما درجة تمكن الطالب المعممين بقسم الثقافة اإلسالمية في جامعة حائل من أحكام الميم . 1

 والنون المشددتين من وجية نظرىم؟
ما درجة تمكن الطالب المعممين بقسم الثقافة اإلسالمية في جامعة حائل من أحكام ىاء .9

 نظرىم؟الكناية من وجية 
 :البححأهداف 

 إلى ما يمي: ييدف البحث     
أحكام فة اإلسالمية في جامعة حائل من درجة تمكن الطالب المعممين بقسم الثقا تعرف.7

مخارج الحروف -أحكام المدود  -النون الساكنة والتنوين بـ)أحكامالمتعمقة التجويد 
أحكام الميم والنون  -أحكام الميم والنون المشددتين  -أحكام الميم الساكنة  -وصفاتيا

 الالزمة ليم من وجية نظرىم الكناية(أحكام ىاء  -المشددتين
   .أحكام التجويدتمكن من الكشف عن مستوى القصور في ال .9
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 :البححأهنية 

 يمي:فيما  البحثتتمخص أىمية       
 األىمية العممية  أواًل:

  قياس درجة تمكنيم من  المعممين فيالطالب قد يفيد  ىذا البحثيتوقع الباحث أن
 .أحكام التجويد الالزمة ليم

  يمكن اإلفادة منيا وتوظيفيا في  ميمةنتائج البحث  ىذا يقدميتوقع الباحث أن
 تقوية درجة تمكن الطالب من أحكام التجويد الالزمة ليم.

  درجة التمكن من معرفة بعد مساعدة الباحثين عمى التوسع في الدراسات البحثية
 .أحكام تجويد القرآن الكر يم
 ثانيًا: األىمية العممية

 تربية والقائمين عمى إعداد المعمم كميات ال النتائج التي يتوصل إلييا الباحث قد تفيد
 .تعميم الطالب المعممين أحكام التجويدمجال في 

   من خالل معرفة مكامن الضعف عند الطالب وبالتالي تساعد الميتمين والمختصين
 .القرآن الكريم وتجويدهلمعممي متخصصة دورات تدريبية  تقديم

  دائيم التعميمي من خالل وقوفيم عمى أطوير تفيد معممي التربية اإلسالمية في ت
 .أحكام التجويد في تطبيقمستواىم العممي 

 :البحححدود 

 .لمطالب المعممينالالزمة  يةحكام التجويداألالحدود الموضوعية:      
 .جامعة حائل بكمية التربية فيقسم الثقافة اإلسالمية الحدود المكانية:      
بقسم الثقافة اإلسالمية في الممتحقين الطالب المعممين  جميعالحدود البشرية:     

 .( طالباً 71وعددىم ) جامعة حائل
 .ىـ 7441من العام  نية: الفصل الدراسي األولاالحدود الزم    

  



 م2222أكتوبر -2ج –( 222عدد )                                       ...            درجة متكن الطالب املعلمني

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                - 868 - 

 الدراسة:مصطلحات 

 :تمكنال
عبارة عن فمسفة تستند إلى أن كل شخص  بأنو ((Black more,1992يعرفو      

 .ما يريد أن يتعممو بشرط أن يمنح المساعدة والوقت الكافييستطيع أن يتعمم 
دد درجة إلمام الطالب مستوى معين يح بأنو: ىذا البحثفي  ويعرفو الباحث إجرائياً      

، وتم تقسيم درجة التمكن إلى كبيرة جدًا، وكبيرة، ومتوسطة، أحكام التجويدالمعممين ب
 وضئيمة، وضئيمة جدًا.

 :جويدالتأحكام 
 بنظيره، والحاقوورد الحرف إلى مخرجو وأصمو  ا وترتيبياإعطاء الحروف حقي ىو       

تكمف ط وال اف وال تعسف، وال إفر امن غير إسر عمى حال صيغتو وىيئتو  وتمطيف النطق بو
 (91ىـ: 7497 ،جزري ال)

القواعد مجموعة من : ابأني ىذا البحثفي  إجرائياأحكام التجويد ويعرف الباحث        
الكريم  التجويدية التي ينبغي أن يتمكن منيا الطالب المعممين بما يساعدىم عمى تالوة القرآن

 .حسب بنود البحث المطبق عمى العينة تالوة صحيحة خالية من المحون الجمية والخفية
 :الدراسات السابقةاإلطار النظري لمدراسة و 

 تعريف التجويد: 
يعد التجويد من أكثر العموم ارتباطا بالقرآن الكريم، إذ ال يمكن أن يكون القارئ متمكنا من     

تالوة القرآن الكريم إال بعد أن يتقن أحكام التجويد. ألن موضوع عمم التجويد ىو ألفاظ 
ًا وحروف القرآن الكريم. ولذا من الضروري العناية بيذا العمم من قبل المعمم والمتعمم تعمم

ذ مشافية من أفواه القراء المتقنين، ومشافية. ألن القراءة تؤخ ونطقا، وتصحيحا، ودراسة،
( بأنو: 917ىـ: 7477)السخاوي،تجويد ومن ىذا الباب فإن التجويد كما يعرفو عمماء ال

إعطاء الحروف حقيا ومستحقيا وأن تخرج من مخارجيا الصحيحة مع اجتناب المحون 
 الخفية.
خراج الحروف من مخارجيا       وعمى ىذا فيتأكد عمى قارئ القرآن أن يعتني بإتقان التالوة وا 

 المعتبرة ومراعاة صفاتيا من الترقيق والتفخيم واليمس والشدة والرخاوة وغيرىا من الصفات.
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 أىمية التجويد:
 تظير أىمية التجويد فيما يأتي:     

 في لفع القران الكريم حال األداء.أنَّو طريق لصون المسان عن المحن  .7
 أنَّو طريق لتدبر معاني كتاب هللا عز وجل، والتفكر في آياتو، والتبحر في مقاصده. .9
أنَّو طرق لتقويم اعوجاج المسان، وتدريبو عمى النطق بالعربية الفصحى، وفي ىذا  .1

 (.91: ص 9274أحياء لمغة العربية، وحث عمى تعمميا )منصور، 
 أقسام التجويد:

لمتجويد أنواع كثيرة، وأبواب متعددة فمن ذلك األحكام المتعمقة بالنون الساكنة والتنوين       
وىي اإلظيار واإلدغام واإلقالب واإلخفاء، ولكل منيا حروفو وأحكامو من حيث النطق واألداء. 

دغام المتماثمينومن أشير أبواب التجويد أحكام المي  م الساكنة وىي اإلخفاء الشفوي وا 
الصغير واإلظيار الشفوي، ومن أبواب عمم التجويد المد والقصر وما يتعمق بيما وكذلك من 

 األبواب المشتيرة باب مخارج الحروف وصفاتيا وباب ىاء الكناية.
 تصنيف ميارات التجويد والتالوة وأركانيا:

نية، والميارة تعد الميارة المفظية، من أىم ميارات التجويد والتالوة؛ وذلك كونيا لسا      
المسانية توضح كيفيات التالوة وجودتيا. وتمييا ميارة الفيم، وىي ميارة عقمية تتمثل في 
عمميات التفسير وتوضيح المعاني والشرح. ثم ميارة الحفع، وىي تخزين اآليات المحفوظة، 

أي  وىما يتعمقان بالجانب المفظي -التميل-ولمتالوة ثالثة أركان ىي:" البيان، والتؤدة 
المخارج والمواقف، وأزمنة األداء في نطق الحروف واأللفاظ. ثم الخشوع والتدبر والتأثير 

 (.1 : ص9297والسنوسي،  )العالموالتأثر وىو يتعمق بالجانب العقمي 
 أساليب تعميم ميارات التجويد والتالوة:

من الطرق األكثر فاعمية لتدريس التجويد والتالوة طريقة العرض والبيان العممي إذ      
(.  ذلك لكونيا تعمل عمى 721: ص 9271توضح القواعد واألحكام وتطبيقاتيا )األكمبي، 

توجيو المتعممين، وتصحيح أخطائيم مباشرة، وفييا إتقان لمتعمم إذا كان المعمم متمكنا، ومن 
ساب ميارات التجويد، أسموب التدريب السمعي، والنطقي، ويطبقان عمى مرحمتين: أساليب اكت

األولى مرحمة النطق في حالة االنتباه والوعي، والثانية مرحمة الوصول بالمتدرب إلى القراءة 
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في حالة الوعي واالنتباه بطريقة آلية ال شعورية حتى تكون سميقة )العالم والسنوسي، 
 (.1: ص 9297
 ات السابكة:الدراس

السابقة،  نظرًا ألىمية تدريس مواد التربية اإلسالمية فقد تم إجراء العديد من الدراسات     
تعزز من قيمة أحكام التجويد وتدريسيا، ومن تمك  من الدراسات والبحوث جاءت كثيرو 

 الدراسات:
طالب الصف ( والتي كانت بعنوان: األخطاء التجويدية لدى 9277دراسة الكمثم )        

عن  إلى الكشفوىدفت الدراسة  .السادس في مدينة مكة المكرمة بالمممكة العربية السعودية
األخطاء التجويدية الشائعة لدى طالب الصف السادس في مدينة مكة المكرمة بالمممكة 

طالبا وأعد  (112من )وتم تطبيق الدراسة عمى عينة عشوائية تكونت  ،العربية السعودية
حكما تجويديا، حيث أظيرت نتائج الدراسة أن نسبة  (91)طاقة مالحظة تكونت من الباحث ب

 .شيوع األخطاء التجويدية متدنية وىذا يعني أنيم يمتمكون ميارات التالوة والتجويد
( بعنوان: أسباب ضعف طمبة تخصص تعميم 9274) شاىين وآخريندراسة وجاءت         

المفتوحة في ميارات التالوة والتجويد واقتراح برنامج  التربية اإلسالمية في جامعة القدس
سة إلى الوقوف عمى أسباب ضعف طمبة تخصص تعميم التربية وقد ىدفت الدرا .لعالجيا

اإلسالمية في جامعة القدس المفتوحة في ميارات التالوة والتجويد واقتراح برنامج لعالجيا 
لبا وطالبة وعينة من أعضاء ىيئة طا 911وكانت األداة عبارة عن استبانة وزعت عمى 

عضوا وجاءت أىم النتائج أن أىم أسباب الضعف يعود إلى قمة توجيو 74التدريس عددىم 
 الطالب من قبل أعضاء ىيئة التدريس.

( والتي كانت بعنوان: مستوى تمكن مدرسي ومدرسات 9277أما دراسة عبد الرزاق )     
يد ) نظريا وأدائيا( المقررة لممرحمة اإلعدادية فقد ىدفت مادة التربية اإلسالمية من أحكام التجو 

الدراسة إلى التعرف عمى مستوى تمكن مدرسي ومدرسات مادة التربية اإلسالمية من أحكام 
مدرسا ومدرسة 92التجويد ) نظريا وأدائيا( المقررة لممرحمة اإلعدادية وتكونت العينة من 

وكان من أىم نتائج   ،تباًرا تحريرًيا واختباًرا أدائًيااخلمتربية اإلسالمية وقد استخدم الباحث 
أن مستوى أداء مدرسي ومدرسات التربية اإلسالمية في كل من المعرفة النظرية الدراسة 

 داللة فروق ذات %  كما أنو ال توجد72واألدائية كان أقل من النسبة المحكية وىي 
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من أحكام التالوة) نظريا وأدائيا(  ومدرساتياتمكن مدرسي التربية اإلسالمية  بين إحصائية
 %.72  مقارنة بالمحك الفرضي

درجة إتقان معممي التربية ( بإجراء دراسة بعنوان: 9277)كما قام مروح؛ والخاليمة       
اإلسالمية ألحكام التالوة والتجويد وميارات تدريسيما من وجية نظر المعممين، حيث ىدفت 

ى درجة إتقان معممي التربية اإلسالمية ألحكام التالوة والتجويد الدراسة إلى التعرف عم
معمما  792وميارات تدريسيما من وجية نظر المعممين، وقد تكون مجتمع الدراسة من 

ومعممة لممرحمة الثانوية في محافظة الزرقاء مديرية تربية الزرقاء الثانية، وتكونت عينة 
ممي المرحمة الثانوية، تم اختيارىم بطريقة عشوائية، معمًما ومعممة من مع  972الدراسة من  

فقرة، وأظيرت الدراسة أن درجة   91من ولتحقيق أىداف الدراسة تم إعداد استبانة تكونت 
إتقان معممي التربية اإلسالمية ألحكام التالوة والتجويد وميارات تدريسيما فقد جاءت بمستوى 
متوسط من وجية نظر المعممين، كما أظيرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة 

ت تدريسيما من وجية نظر إتقان معممي التربية اإلسالمية ألحكام التالوة والتجويد وميارا
 المعممين تعزى إلى متغيري الجنس أو الخبرة

( والتي كانت بعنوان: درجة معرفة الطمبة المعممين 9297دراسة عبد اليادي )وجاءت     
ألحكام التجويد في مقررات التجويد ووجية نظر أعضا ىيئة تخصص الدراسات اإلسالمية 

معرفة درجة معرفة الطمبة المعممين حيث ىدفت إلى  ؛التدريس تجاىيا ومقترحاتيم لتحسينيا
ألحكام التجويد في مقررات التجويد بكمية التربية بجامعة الكويت تخصص الدراسات اإلسالمية 

أداتين واستخدمت الدراسة  ىيئة التدريس تجاىيا ومقترحاتيم لتحسينيا، ءووجية نظر أعضا
 مجتمع البحث فكان من الطالب المعممين وأما، عبارة عن اختبار تحصيمي واستبيان مفتوح

دراسة وجود ضعف ىم نتائج العضو ىيئة تدريس وكان من أ 79طالبا معمما و729وعددىم 
، وتختمف دراسة عبد في المستوى المعرفي لمطمبة المعممين ببعض األحكام التجويدية

وضوع حيث عن الدراسة الحالية في عدة جوانب؛ حيث تختمف عنيا في الم( 9297اليادي)
تركز الدرجة الحالية عمى قياس درجة تمكن الطالب المعممين في تخصص الثقافة اإلسالمية 
من األحكام التجويدية الالزمة ليم دون تقديم أي مقترحات لتحسينيا أو تطويرىا، بينما في 

( تركز عمى مقررات التجويد فقط وليس التخصص بشكل عام كما 9297دراسة عبداليادي)
ترحات لتحسينيا وتطويرىا من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة، كما تقدم مق
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حيث يقتصر مجتمع الدراسة الحالية تختمف الدراسة الحالية عنيا أيًضا من حيث المجتمع 
( فمجتمعيا ىم الطالب وأعضاء ىيئة 9297عمى الطالب فقط، أما دراسة عبد اليادي)

طقة الدراسة؛ حيث أجريت دراسة التدريس، كما تختمف عنيا من حيث من
(بدولة الكويت، بينما الدراسة الحالية أجريت بالمممكة العربية السعودية، 9297عبداليادي)

( 9297وتختمف عنيا أيًضا في األدوات المستخدمة؛ حث استخدمت دراسة عبداليادي)
أداة واحدة ىي  أداتين ىما اختبار تحصيمي واستبيان مفتوح، بينما الدراسة الحالية استخدمت

 استبيان مغمق .
أن بعضيا ركز عمى درجة إتقان  السابقةالدراسات من خالل استعراض  أيًضا ويتبين       

ضعف معممي التربية اإلسالمية ألحكام التالوة والتجويد، وبعض الدراسات ركزت عمى أسباب 
األخطاء التجويدية الشائعة وبعضيا ركز عمى  ،التربية اإلسالمية في التالوة والتجويدالب ط

لكنيا تختمف عنيا في أحكام التجويد وتتفق الدراسة مع الدراسات السابقة في أنيا تناولت 
 .عينتيا وىدفيا ومكانيا

 :البححوخطوات إجراءات 

 :وىي اإلجراءاتقام الباحث بعدد من 
 البحثتحديد مجتمع  .7

 ه.7441جامعة حائل لمعام الدراسي ن بقسم الثقافة اإلسالمية في والطالب المعمموىم 
 بحثعينة ال.9
في الفصل  بقسم الثقافة اإلسالمية في جامعة حائلالممتحقين جميع الطالب المعممين  

 ( طالباً 71)وعددىم  ه7441الدراسي األول من العام 
 داة البحث. أ1

األدبيات التربوية بعد الرجوع إلى  استبانة() عبارة عن وىيقام الباحث بتصميم األداة     
(، 9277(، ودراسة عبد الرزاق )9297المرتبطة بموضوع البحث كدراسة عبد اليادي )

(، وغيرىا من الدراسات التي تم عرضيا في محور الدارسات السابقة؛ 9277ودراسة الكمثم )
ور رئيسة عمى ستة محا حيث تم االستفادة منيا في بناء األداة، وقد جاءت األداة محتوية

 .من المؤشرات الفرعيةدرج تحت كل محور عدد ين
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 صدق األداة:أ.
قام الباحث بعرضيا عمى مجموعة من المحكمين من المختصين ولمتأكد من صدق األداة     

% عمى العبارات حيث أبدوا بعض المالحظات حول 722وقد اتفقوا بنسبة ذوي الخبرة 
( 44مكونة من )الصياغة المغوية فقط وقد تم تعديميا وبذلك خرجت األداة بالصورة النيائية 

 .عبارة
 ب . ثبات األداة:

   Cronbach's Alphaتم حساب معامل الثبات باستخدام معامل 
 الثبات( يبين حساب معامل 7جدول رقم ) 

 
بة سمما يدل عمى أن األداة تتمتع بن% وتعتبر نسبة عالية من الثبات 99معامل الثبات  بمغو 

 عالية من الثبات
 :ومناقشتها نتائج البححعرض 

 عرض نتائج السؤال األول ومناقشته: :أواًل

ما درجة تمكن الطالب المعممين بقسم الثقافة اإلسالمية في جامعة حائل من أحكام "
 "النون الساكنة والتنوين من وجية نظرىم؟

ولإلجابة عن السؤال تم حساب التكرارات، والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية، والرتب    
عمى عبارات كل فقرة من فقرات المحور الخاص بـأحكام النون  بحثالستجابات أفراد عينة ال

 الساكنة والتنوين
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 ( 8جذوه رقٌ ) 

عيى  ىجحثٌجٍِ حسبة اىزنراراد، واىْست اىَئىٌخ، واىَزىسطبد اىحسبثٍخ، واىررت السزجبثبد أفراد عٍْخ ا 

 عجبراد مو فقرح ٍِ فقراد اىَحىر اىخبص ثـأحنبً اىْىُ اىسبمْخ واىزْىٌِ

 اىعجبرح ً

 درجخ اىزَنِ

اىَزىسظ 

 اىحسبثً

االّحراف 

 اىَعٍبري
 اىررجخ

 اىزنرار

مجٍرح 

 جذًّا
 ضئٍيخ ٍزىسطخ مجٍرح

ضئٍيخ 

 جذًّا
 اىْسجخ

1 

أرَنِ جٍذاً 

ٍِ اىزفرٌق 

ثٍِ اىْىُ 

اىسبمْخ 

 واىزْىٌِ.

88 88 8 8 8 8 

8488 84888 8 
888

% 
68.8 8846 8846 8 8 

8- 

أسزطٍع أُ 

أٍٍس ثٍِ 

حروف 

اإلدغبً ثغْخ 

وثٍِ حروف 

اإلدغبً ثغٍر 

 غْخ

88 8 8 5 8 8 

8486 84888 5 

888

% 
8848 8848 8848 8846 8 

8- 

أسزطٍع 

اىزفرٌق ثٍِ 

رعرٌف 

اإلظهبر 

ورعرٌف 

 اإلخفبء

88 6 8 8 8 8 

8488 8486 8 
888

% 
8548 8845 8845 8848 548 

8 

أسزطٍع 

اىْطق 

ثبإلقالة ّطقبً 

 صحٍحب

88 8 8 8 8 8 

8488 8488 8 
888

% 
8848 8845 8845 8848 8 

5 

أسزطٍع أُ 

عيى أٍثو 

اإلدغبً ثغْخ 

رَثٍالً 

 صحٍحب

88 6 6 8 8 8 

8488 84866 8 
888

% 
8548 8548 88.8 548 548 

6 

أٍٍس ثٍِ 

اإلخفبء 

اىحقٍقً 

واإلخفبء 

اىشفىي 

 رٍٍَسا جٍذا

88 6 8 8 8 8 

8488 8458 8 
888

% 
8548 8846 8845 548 8846 

8 

أسزطٍع عذ 

حروف 

اإلخفبء 

 اىحقٍقً

88 5 8 8 8 8 

8486 8485 6 
888

% 
88.8 8848 8846    8 8848 
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( أن عبارة ) أتمكن جيدًا من التفريق بين النون الساكنة 9يتضح من الجدول السابق رقم )   
( 4441) متوسًطا حسابًيا قدره والتنوين( جاءت بالمرتبة األولى من حيث التمكن حيث بمغت 

بينما جاءت بالمرتبة الثانية العبارة ) أستطيع  تطبيق أحكام النون الساكنة والتنوين( حيث 
( وجاءت بالمرتبة األخيرة عبارة ) أميز بين اإلخفاء الحقيقي 4) متوسًطا حسابًيا قدره بمغت 

ويفسر الباحث  (1441) متوسًطا حسابًيا قدره ( حيث بمغت شفوي تمييزًا جيداً واإلخفاء ال
السبب في ارتفاع نسبة الطالب المعممين في العبارة األولى والثانية إلى أن الطالب المعمم لديو 

ىاتين العبارتين بينما يعزو الباحث السبب في انخفاض محتوى الخمفية العممية المسبقة عن 
ومي أحكام النون استجابات الطالب المعممين في العبارة األخيرة إلى وجود االلتباس بين مفي

الساكنة والميم الساكنة فيما يشتركان في وجود حكم اإلخفاء لكنو يختمف حكمًا وتطبيقًا 
حسب وروده في اآليات ففي أحكام النون الساكنة والتنوين يسمى اإلخفاء الحقيقي وفي 

 .ممياً أحكام الميم الساكنة يسمى اإلخفاء الشفوي وىذا يستمزم معرفة ىذين الحكمين نظريًا وع
 ثانيًا: عرض نتائج السؤال الجاني ومناقشته:

ما درجة تمكن الطالب المعممين بقسم الثقافة اإلسالمية في جامعة حائل من أحكام المدود " 
 نظرىم؟من وجية 

ولإلجابة عن السؤال تم حساب التكرارات، والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية،     
عمى عبارات كل فقرة من فقرات المحور الخاص بـأحكام بحث الوالرتب الستجابات أفراد عينة 

 .المدود
  

8 

أسزطٍع 

اىزَثٍو عيى 

اإلظهبر 

 اىحيقً

 

 

 

88 5 8 5 8 8 

8458 8488 8 

888

% 
8848 8845 8848 548 8848 

8 

أسزطٍع  

رطجٍق أحنبً 

اىْىُ 

اىسبمْخ 

 واىزْىٌِ

88 6 8 8 8 8 

8 8486 8 
888

% 
8548 8848 8 8846 8 
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 ( 8جذوه رقٌ )

ٌجٍِ حسبة اىزنراراد، واىْست اىَئىٌخ، واىَزىسطبد اىحسبثٍخ، واىررت السزجبثبد أفراد عٍْخ 

 عيى عجبراد مو فقرح ٍِ فقراد اىَحىر اىخبص ثـأحنبً اىَذود جحثاى

 اىعجبرح ً

 درجخ اىزَنِ

 اىَزىسظ

 اىحسبثً

االّحراف 

 اىَعٍبري
 اىررجخ

 اىزنرار

مجٍرح 

 جذًّا
 مجٍرح

ٍزىسط

 ح
 ضئٍيخ

ضئٍيخ 

 جذًّا
 اىْسجخ

1 

أسزطٍع  

اىزفرٌق 

ثٍِ اىَذ 

األصيً 

واىَذ 

 اىفرعً.

88 8 8 8 8 8 

8488 8488 8 
888

% 
8848 8845 8846 8 8848 

8- 

أسزطٍع 

اىزفرٌق 

ثٍِ اىَذ 

اىىاجت 

 واىَذ

اىجبئس 

واىَذ 

 اىالزً

88 6 6 8 8 8 

8488 8488 8 

888

% 
8548 8548 8846 8848 8 

8- 

أسزطٍع 

اىزٍٍَس 

ثٍِ اىَذ 

اىَزصو 

واىَذ 

 اىَْفصو

88 8 8 8 8 8 

8488 8488 8 
888

% 
5848 8846 548 8848 8848 

8 

أسزطٍع 

اىزٍٍَس 

ثٍِ اىَذ 

اىالزً 

اىنيًَ 

اىَثقو 

وثٍِ 

اىَذ 

اىالزً 

اىنيًَ 

 اىَخفف

88 6 8 8 8  8 

8488 8458 8 

888

% 
8548 8845 8848 8848 8846 

5 

أسزطٍع 

اىزٍٍَس 

ثٍِ اىَذ 

اىالزً 

اىحرفً 

اىَثقو 

88 8 6 8 8 8 

8488 8488 8 
888

% 
8845 8548 8848 88.6 8848 
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( أن عبارة ) أستطيع التفريق بين المد األصمي والمد 1يتضح من الجدول السابق رقم )    
( 1494) متوسًطا حسابًيا قدره الفرعي( جاءت بالمرتبة األولى من حيث التمكن حيث بمغت 

بينما جاءت بالمرتبة الثانية العبارة ) أستطيع التمييز بين المد المتصل والمد المنفصل( حيث 
( وجاءت بالمرتبة األخيرة عبارة ) أستطيع التمييز بين 1477) متوسًطا حسابًيا قدره بمغت 

) متوسًطا حسابًيا قدره ف( حيث المد الالزم الحرفي المثقل وبين المد الالزم الحرفي المخف
(  ويرجع الباحث السبب في ارتفاع نسبة االستجابة في العبارتين األولى والثانية إلى 1447

وضوح الحد األدنى من أحكام المد في أذىان الطالب المعممين بينما نجد االستجابة منخفضة 
أشارت إلى وجود ضعف في ( التي 9292في العبارة األخيرة وىذا يتفق مع دراسة الخزاعمة )

مستوى طالب المرحمة األساسية العميا في تطبيق أحكام المد ويرجع الباحث السبب إلى أن 
 ىذا يتطمب ميارة عالية من التمكن وحسن األداء وذلك من خالل التدريب العممي.

وثٍِ 

اىَذ 

اىالزً 

اىحرفً 

 اىَخفف

6 

أسزطٍع 

اىزٍٍَس 

ثٍِ اىَذ 

اىعبرض 

ىيسنىُ 

وٍذ 

 اىيٍِ

88 8 6 5 8 8 

8488 8488 8 

888

% 
8846 8548 8848 5.8 8848 

8 

أسزطٍع 

ٍعرفخ 

ٍقذار 

اىَذ 

اىَزصو 

عْذ 

عيَبء 

 اىزجىٌذ

88 5 6 8 8 8 

8486 8488 8 

888

% 
88.8 8548 8845 5.8 5.8 

8 

أسزطٍع 

ٍعرفخ 

 ٍذ اىجذه

88 8 6 5 8 8 

8488 8488 6 888

% 
8846 8548 8848 8848 548 

8 

أسزطٍع  

رطجٍق 

أحنبً 

اىَذ 

رطجٍقبً 

 صحٍحب 

88 6 5 8 8 8 

8488 8485 5 
888

% 
8548 8848 8846 548 8848 
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 :ثالجًا: عرض نتائج السؤال الجالح ومناقشته

الثقافة اإلسالمية في جامعة حائل من مخارج "ما درجة تمكن الطالب المعممين بقسم    
 "؟الحروف وصفاتيا

، ولإلجابة عن السؤال تم حساب التكرارات، والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية    
عمى عبارات كل فقرة من فقرات المحور الخاص بـأحكام  والرتب الستجابات أفراد عينة البحث

 مخارج الحروف وصفاتيا.
 (8جذوه رقٌ ) 

ٌجٍِ حسبة اىزنراراد، واىْست اىَئىٌخ، واىَزىسطبد اىحسبثٍخ، واىررت السزجبثبد أفراد عٍْخ  

 عيى عجبراد مو فقرح ٍِ فقراد اىَحىر اىخبص ثـــ. ٍخبرج اىحروف وصفبرهب جحثاى

 اىعجبرح ً

 درجخ اىزَنِ

اىَزىسظ 

 اىحسبثً

االّحراف 

 اىَعٍبري
 اىررجخ

 اىزنرار

مجٍرح 

 جذًّا
 مجٍرح

ٍزىسط

 ح
 ضئٍيخ

ضئٍيخ 

 جذًّا
 اىْسجخ

1 

أٍٍس ٍخبرج 

اىحروف 

 ثذقخ

88 8 6 8 8 8 

8485 8488 8 888

% 
8848 8548 8848 8848 8 

8- 

أسزطٍع ّطق 

أصىاد 

اىحروف ٍِ 

ٍخبرجهب 

 ّطقب صحٍحب

88 8 5 8 8  8 

8488 8488 8 
888

% 
8848 8848 8846 548  548 

8- 

أسزطٍع  

ٍعرفخ 

صفبد 

اىحروف 

 ثذقخ

88 8 8 8 8 8 

8488 8.8 8 
888

% 
8848 8846 8845 548 548 

8 

أسزطٍع 

اىزٍٍَس ثٍِ 

اىَخرج 

 وثٍِ اىصفخ

88 6 8 6 8 8 

8468 8488 8 
888

% 
8548 8846 8548 8 8848 

5 

ىذي اىقذرح  

اىنبفٍخ عيى 

اىزٍٍَس ثٍِ 

ٍخرج حرف 

اىضبد وثٍِ 

ٍخرج حرف 

 اىظبء 

88 88 8 5 8 8 

8488 , 88 8 

888

% 
5848 8848 8848 8 8 
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( أن عبارة ) لدي القدرة الكافية عمى التمييز بين 4يتضح من الجدول السابق رقم ) 
جاءت بالمرتبة األولى من حيث التمكن حيث  مخرج حرف الضاد وبين مخرج حرف الظاء(

( بينما جاءت بالمرتبة الثانية العبارة ) أميز مخارج 4499) متوسًطا حسابًيا قدره بمغت 
( وجاءت بالمرتبة األخيرة عبارة ) 4421) متوسًطا حسابًيا قدره الحروف بدقة( حيث بمغت 

) متوسًطا حسابًيا قدره غت أستطيع التمييز بين حروف الجير وحروف الرخاوة( حيث بم
( ويعزو الباحث السبب ارتفاع نسبة االستجابة في العبارتين إلى سيولة التمييز بين 1417

المخارج من جية والتمييز بين الحروف من جية أخرى، بينما يعزو الباحث السبب في 
لى عدم انخفاض استجابات الطالب المعممين في التمييز بين حروف الجير وحروف الرخاوة إ

يتفق مع نتائج دراسة شاىين  التمكن العممي واألدائي لتمك الصفات من الحروف وىذا
لى عدم والتي أشارت إلى ضعف تمكن الطالب من تمك األحكام يعود إ م(9271ن)وآخري
 .ن العممي وضعف الممارسة العمميةالتمك

6 

أسزطٍع 

اىزٍٍَس ثٍِ 

حروف 

اىجهر 

وحروف 

 اىرخبوح 

88 6 8 8 8 8 

8458 8488 8 

888

% 
8548 8845 8846 8848 8848 

8 

أسزطٍع 

اىزفرٌق ثٍِ 

حروف 

االسزفبه 

وحروف 

 االسزعالء

88 6 8 8   8 8 

8468 8486 8 

888

% 
8548 8845 8845  5.8 8848 

8 

أسزطٍع 

اىزٍٍَس ثٍِ 

أحىاه اىراء 

ٍِ حٍث 

اىزفخٌٍ 

 واىزرقٍق

88 8 6   8 8 8 

8488 8486 5 

888

% 
8848 8548  5.8 548 8848 

8 

أسزطٍع 

رطجٍق 

اىقيقيخ 

رطجٍقبً 

 صحٍحبً 

88 6 8 8 8   8 

8468 8488 8 
888

% 
8548 8845 8846 8846  5.8 

8

8 

  

ك أسزطٍع 

رطجٍق صفخ 

اىهَس 

رطجٍقبً 

 صحٍحب

88 8 8 8 8 8 

8486 

 
8488 6 

888

% 
8848 8845 8848 8846 5.8 
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 رابعًا: عرض نتائج السؤال الرابع ومناقشته

الطالب المعممين بقسم الثقافة اإلسالمية في جامعة حائل من أحكام الميم "ما درجة تمكن     
 الساكنة من وجية نظرىم؟"

ولإلجابة عن السؤال تم حساب التكرارات، والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية،      
والرتب الستجابات أفراد عينة البحث عمى عبارات كل فقرة من فقرات المحور الخاص بـأحكام 

 .لميم الساكنةا
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 ( 5جذوه رقٌ ) 

ٌجٍِ حسبة اىزنراراد، واىْست اىَئىٌخ، واىَزىسطبد اىحسبثٍخ، واىررت السزجبثبد أفراد عٍْخ 

 عيى عجبراد مو فقرح ٍِ فقراد اىَحىر اىخبص ثـــأحنبً اىٌٍَ اىسبمْخجحث اى

 
  

 اىعجبرح ً

 درجخ اىزَنِ

اىَزىسظ 

 اىحسبثً

االّحراف 

 اىَعٍبري
 اىررجخ

 اىزنرار

مجٍرح 

 جذًّا
 مجٍرح

ٍزىسط

 ح
 ضئٍيخ

ضئٍيخ 

 جذًّا
 اىْسجخ

1 

أعرف اىٌٍ  

اىسبمْخ 

 ثسهىىخ

88 8 5 8 8 8 

8488 8485 8 888

% 
8848 8848 8848 8848 8 

8- 

أسزطٍع  

رطجٍق حنٌ 

اإلظهبر 

اىشفىي 

رطجٍقبً 

 صحٍحب

88 8 8 8 8 8 

8488 8458 6 888

% 
8848 8846 8846 8846 548 

8- 

أسزطٍع  

اىزٍٍَس ثٍِ 

حروف 

اإلخفبء 

اىشفىي 

واإلظهبر 

 اىشفىي

88 6 8 5 8 8 

8486 84888 8 
888

% 
8548 8845 8848 548 548 

8 

أسزطٍع  

ٍعرفخ إدغبً 

اىَزَبثيٍِ 

 اىصغٍر 

88 8 6  8  8 8 

8458 8488 5 

888

% 
8845 8548 8846 8846 548 

5 

أسزطٍع  

إظهبر اىٌٍَ 

اىسبمْخ عْذ 

 اىىاو واىفبء 

88 5 8 8 8 8 

8488 8486 8 888

% 
8848 8848 548 88.6 548 

6 

أسزطٍع  

رطجٍق أحنبً 

اىٌٍَ اىسبمْخ 

رطجٍقب 

 صحٍحبً 

88 8 8 8 8 8 

8486 84888 8 888

% 
8848 88.6 8845 8848 548 
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جاءت  بسيولة(يم الساكنة مال )أعرف( أن عبارة 1)يتضح من الجدول السابق رقم     
( بينما جاءت 4477)قدره متوسًطا حسابًيا بالمرتبة األولى من حيث التمكن حيث بمغت 

بالمرتبة الثانية العبارة ) أستطيع  التمييز بين حروف اإلخفاء الشفوي واإلظيار الشفوي( 
( وجاءت بالمرتبة األخيرة عبارة ) أستطيع  تطبيق 1419) ا قدره متوسًطا حسابيً حيث بمغت 

 (1441) متوسًطا حسابًيا قدره حكم اإلظيار الشفوي تطبيقًا صحيحا( حيث بمغت 
في العبارة لى والثانية بينما ىناك انخفاض وىنا يمحع الباحث ارتفاعًا في العبارتين األو     

( في وجود ضعف في أحكام التالوة ويعزو 9292) األخيرة وىذا يتفق مع دراسة الخزاعمة
الباحث السبب إلى قمة وجود دورات تدريبية تأىيمية يستطيع الطالب المعمم من خالليا تطبيق 

 .األحكام المتعمقة بالميم الساكنة
 خامسًا: عرض نتائج السؤال اخلامس ومناقشته:

مية في جامعة حائل من أحكام الميم "ما درجة تمكن الطالب المعممين بقسم الثقافة اإلسال    
 والنون المشددتين من وجية نظرىم؟"

ولإلجابة عن السؤال تم حساب التكرارات، والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية، والرتب 
عمى عبارات كل فقرة من فقرات المحور الخاص بـأحكام اليم  بحثالستجابات أفراد عينة ال

 والنون المشددتين.
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 ( 6رقٌ ) جذوه 

ٌجٍِ حسبة اىزنراراد، واىْست اىَئىٌخ، واىَزىسطبد اىحسبثٍخ، واىررت السزجبثبد أفراد عٍْخ  

 اىجحث عيى عجبراد مو فقرح ٍِ فقراد اىَحىر اىخبص ثـأحنبً اىْىُ واىٌٍَ اىَشذدرٍِ

 اىعجبرح ً

 درجخ اىزَنِ

اىَزىس

ط 

 اىحسبثً

االّحرا

ف 

اىَعٍبر

 ي

 اىررجخ

اىزنرا

 ر
مجٍرح 

 جذًّا
 مجٍرح

ٍزىس

 طخ
 ضئٍيخ

ضئٍيخ 

اىْس جذًّا

 ثخ

1 

ىذي اىقذرح 

عيى ٍعرفخ 

حنٌ اىْىُ 

واىٌٍَ 

 اىَشذدرٍِ 

88 8 8 8 8 8 

8488 8488 8 888

% 

884

8 

884

5 
8846 8 8848 

8

- 

أسزطٍع 

أرطجٍق 

اىغْخ فً 

اىْىُ 

واىٌٍَ 

 اىَشذدرٍِ 

88 8 5 8 8 8 

8488 8488 8 888

% 

884

8 

884

8 
8846 548 548 

8

- 

أسزطٍع 

ٍعرفخ 

اىحبالد 

اىزً رغِ 

فٍهَب فً 

اىْىُ 

واىٌٍَ 

 اىَشذدرٍِ 

88 6 6 8 8 8 

8488 8488 8 888

% 

854

8 

854

8 
8848 8848 548 

8 

أسزطٍع  

ٍعرفخ 

 ٍقذار اىغْخ
88 8 8 8 8 8 

8488 8488 8 

888

% 

884

8 

884

8 
8845 8848 548 

5 

أسزطٍع  

ٍعرفخ 

ٍقذار 

حرمخ اىغْخ 

عْذ عيَبء 

 األداء

88 8 6 8 8 8 

8458 8488 5 888

% 

884

5 

854

8 
8845 548 8848 
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تطبيق الغنة في النون والميم ( أن عبارة ) أستطيع  9بق رقم ) يتضح من الجدول السا    

) متوسًطا حسابًيا قدره  المشددتين( جاءت بالمرتبة األولى من حيث التمكن حيث بمغت 
( بينما جاءت بالمرتبة الثانية العبارة ) لدي القدرة عمى معرفة حكم النون والميم 1494

( وجاءت بالمرتبة األخيرة عبارة ) 1494) متوسًطا حسابًيا قدره  المشددتين( حيث بمغت 
) متوسًطا حسابًيا قدره  أستطيع معرفة مقدار حركة الغنة عند عمماء األداء(حيث بمغت 

الباحث السبب في ارتفاع نسبة االستجابة في العبارتين األولى والثانية إلى  ( ويرجع1419
شيوع ىذا الحكم التجويدي عند كثير من المتعممين وسيولة تطبيقو بين الطالب المعممين إال 
أن نسبة االنخفاض في العبارة األخيرة يرجعيا الباحث إلى عدم التفريق في األصل بين مقدار 

نت في المدود أو الغنة وىذا يتطمب الشرح العممي الوافي لتمك األحكام من الحركات سواء كا
 .خالل المقررات المقدمة

 سادسًا: عرض نتائج السؤال السادس ومناقشته

"ما درجة تمكن الطالب المعممين بقسم الثقافة اإلسالمية في جامعة حائل من أحكام ىاء     
 الكناية من وجية نظرىم؟"

عن السؤال تم حساب التكرارات، والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية، ولإلجابة      
عمى عبارات كل فقرة من فقرات المحور الخاص بـأحكام  بحثوالرتب الستجابات أفراد عينة ال

 ىاء الكناية
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 ( 8جذوه رقٌ ) 

أفراد عٍْخ ٌجٍِ حسبة اىزنراراد، واىْست اىَئىٌخ، واىَزىسطبد اىحسبثٍخ، واىررت السزجبثبد 

 عيى عجبراد مو فقرح ٍِ فقراد اىَحىر اىخبص ثـأحنبً هبء اىنْبٌخجحث اى

القدرة عمى التمييز بين ىاء الكناية  )أمتمكأن عبارة  (1)يتضح من الجدول السابق رقم     
         متوسًطا حسابًيا قدره  والياء األصمية( جاءت بالمرتبة األولى من حيث التمكن حيث بمغت 

( بينما جاءت بالمرتبة الثانية العبارة ) أعرف حكم الياء إذا وقعت بعد حرف ساكن 1479) 
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( وجاءت بالمرتبة األخيرة 1419) متوسًطا حسابًيا قدره  وقبل حرف متحرك ( حيث بمغت 
) متوسًطا حسابًيا قدره  عبارة ) أعرف حكم الياء إذا وقعت بين حرفين متحركين(حيث بمغت 

1441) 
الباحث السبب في ارتفاع نسبة المستجيبين لمعبارتين األولى والثانية لوجود  ويعزو

، بينما يعزو من معرفة أحكام ىاء الكناية الخمفية العممية المسبقة ألن ذلك يمثل الحد األدنى
الباحث السبب في انخفاض استجابات الطالب المعممين في العبارة األخيرة إلى وجود المبس 

أعرف حكم الياء إذا وقعت بعد حرف ساكن وقبل  )  ممي لمحكم التجويديفي المفيوم الع
إال  في قولو تعالى: " فيو ىدى"  كقول هللاحرف متحرك ( فعند حفص عدم صمة ىاء الكناية 
ل المبس واالشتباه عند ومن ىنا قد يحص تعالى:" ويخمد فيو ميانا" فإن فييا الصمة لحفص،

التدريب العممي حتى يصل المعرفة بالحكم و ضرورة ، مما يعني الطالب المعممين في ىذا الحكم
 إلى درجة التمكن من تطبيق الحكم بالشكل الصحيح.

 :التوصيات

ليم،  دورات قصيرة األمد بتقديملدى الطالب  العمل عمى تطوير الجانب التجويدي األدائي. 7
 الكناية لدى الطالب.وخصوًصا فيما يتعمق في األحكام التجويدية المرتبطة بياء 

العممي في تدريس األحكام التجويدية ضمن مقررات  الجانببيعنى  تجويدي مقرراستحداث . 9
 .تخصص الثقافة اإلسالمية بجامعة حائل.

تطوير آليو تقويم مقررات القران الكريم التي تقدم ضمن مقررات تخصص الثقافة اإلسالمية .1
ام التجويدية األساسية كأحكام النون الساكنو بجامعة حائل؛ بحيث يكون إتقان األحك

 .والتنوين شرًطا أساسًيا لمنجاح فييا
 املكرتحات:

 جراء دراسة تناقش أسباب ضعف التمكن من األحكام التجويد وسبل عالجياا.7
 دىم من التمكن في أحكام التالوة والتجويد.  تطوير المقررات التعميمية لمطالب ليساع.9
وعدم االقتصار عمى القراءة  ومتابعة األساتذة لذلك التجويد أثناء التالوةتضمين أحكام .1

 المجردة.
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 مصادر ومراجع البحح

  :صادراملأواًل: 

 القرآن الكريم 
 ( صحيح 0011البخاري، دمحم بن إسماعيل )المكتبة السمفية. القاىرة .البخاري  ه 
 ،دار إحياء الكتب العربية .  :مسممصحيح  (ه0730)القشيري مسمم بن الحجاج  النيسابوري 

 :املراجعثانًيا: 

 ( التمييد في عمم التجويد. مؤسسة الرسالة. 0040الجزري، دمحم بن دمحم )ه 
 ،اإلسالمية المفاىيم التربية مقررات تدريس في الحديث المرجع (. 4103مفمح دخيل ) األكمبي 

 .الرشد والتطبيقات. مكتبة
  ممارسة مدرسي الدراسات لميارات تدريس التالوة والتجويد في  ة(. درج4113)الجالد، ماجد

 01 (،4) 4 شبكة جامعة عجمان لمعموم والتكنولوجيا. مجمة العموم التربوية والنفسية،
  م( مستوى أداء طالب المرحمة األساسية العميا ألحكام التالوة والتجويد 4141)الخزاعمة، أحمد

 لة ماجستير، جامعة آل البيت. األردنلمقرآن الكريم في قصبة المفرق. رسا
  ،م( درجة إتقان معممي التربية اإلسالمية ألحكام التالوة 4105مروح، محمود ) أنس؛الخاليمة

اإلنسانية(  العموم)النجاح والتجويد وميارات تدريسيما من وجية نظر المعممين. مجمة جامعة 
70(00 ،)07-03 

  ،وكمال اإلقراء. دار المأمون.ه( جمال القراء 0004) عمىالسخاوي 
  ،م( أسباب ضعف طمبة تخصص تعميم 4101) عمىعموش،  إسماعيل؛شندي،  دمحم؛شاىين

التربية اإلسالمية في جامعة القدس المفتوحة في ميارات التالوة والتجويد واقتراح برنامج لعالجيا. 
 00-45 ،(5)7 مجمة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية. 

 ،م( مدى تمكن معممي التربية اإلسالمية ومعمماتيا بالحمقة الثانية من 4113)إبراىيم  الصقري
 التعميم األساسي بمحافظة مسقط من تالوة القرآن وتجويده. رسالة ماجستير، كمية التربية. ُعمان.

  (. تقويم ميارات التجويد وتالوة القران الكريم 4140)يوسف. العالم، عثمان دمحم؛ السنوسي، دمحم
ببرنامج التعميم االبتدائي في تخصص الدراسات اإلسالمية بكمية التربية بجامعة بيشة. مجمة 

 .47-0، (4) 1العموم التربوية والنفسية التابعة لممركز القومي لمبحوث بغزة، 
  مادة التربية اإلسالمية من أحكام  م( مستوى تمكن مدرسي ومدرسات4104)عبد الرزاق، زياد

(، 0) 0 وأدائيا( المقررة لممرحمة اإلعدادية. مجمة أبحاث كمية التربية األساسية. )نظرياالتجويد 
741-747 



 م2222أكتوبر -2ج –( 222عدد )                                       ...            درجة متكن الطالب املعلمني

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                - 888 - 

  م( درجة معرفة الطمبة المعممين تخصص الدراسات اإلسالمية 4140)عبد اليادي، معالي
أعضاء ىيئة التدريس تجاىيا ومقترحاتيم ألحكام التجويد في مقررات التجويد ووجية نظر 

 01-71، (075)4 لتحسينيا. المجمة التربوية.
  م( األخطاء التجويدية لدى طالب الصف السادس في مدينة مكة المكرمة 4100)الكمثم، حمد

بالمممكة العربية السعودية. مجمة القراءة والمعرفة جامعة عين شمس، الجمعية المصرية لمقراءة 
 .40-37، 001، والمعرفة

  (. عمم التجويد: تعريفو وأىميتو وواضعو وأىم المصنفات فيو. صوت 4100)منصور، دمحم خالد
 .70-41، (2) 20األممة التابع لمجامعة السمفية. 

  ه( وثيقة منيج مواد العموم الشرعية لممرحمتين االبتدائية والمتوسطة في 0043)وزارة التعميم
 المممكة العربية السعودية. الرياض:التعميم العام . 

 Black .m, comparison of stuents _taugt basketball "skills using and non-

mastery learningmethodsjournal of teaching in physical" 1992. p230 

 


