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 ملخص الدراسة: 
هدفت الدراسة إلى تعرف أثر طريقة المقاطع الصوتية على رفع مستوى التالوة لدى طالبات     

الصف الثامن بسلطنة عمان. استخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي لمالئمته لطبيعة هذه 
( طالبة. قسمت إلى مجموعتين: األولى تجريبية وعدد 41دراسة، وتكونت عينة الدراسة من )ال

( طالبة من طالبات الصف الثامن األساسي 61والثانية ضابطة وعدد أفرادها ) ،(61أفرادها )
وة البسلطنة عمان تم اختيارهن بطريقة قصدية وذلك لكونهن يعانين من صعوبات في الت

عدت الباحثة اختبارا شفويا وبطاقة مالحظة  وذلك بهدف قياس أ ات متدنية. وحاصالت على درج
أثر طريقة المقاطع الصوتية في رفع مستوى مهارة التالوة أثناء تالوة سورة التغابن لدى أفراد العينة 
التجريبية. وتوصلت النتائج إلى تقدم المجموعة التجريبية في مستوى مهارات التجويد أثناء تالوة 

ة التغابن مقارنة بأداء المجموعة الضابطة، وفي ضوء نتائج الدراسة أوصت بضرورة استخدام سور 
استراتيجية المقاطع الصوتية كطريقة لتدريس التالوة  لما لها من أهمية بالغة في تأسيس الطالبات 

 الكريم.   لتالوة القرآن
 ساسي. تية، التالوة، التعليم األطريقة المقاطع الصو  الكلمات الدالة:

Abstract: 

The study aimed to know the effectiveness of the phoneme method on 

raising the level of recitation among eighth grade female students in the 

Sultanate of Oman. 

The researcher used the quasi-experimental design. The study sample 

consisted of (40) students. It was divided into two groups: the first is 

experimental and its members are (20) and the second is a Control group 

and its number of its members is (20) female students from the eighth 

grade students in the Sultanate of Oman. They were chosen 

conveniently because they had difficulty reciting and had low grades 
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The researcher used an oral test and a note card in order to measure the 

skill level of recitation while reciting Surat Al-Taghabun. The study 

reached the superiority of the experimental group in the level of 

intonation skills during recitation of Surat Al-Taghabun compared to 

the performance of the control group. The results of the study 

recommended the necessity of using the audio clips strategy as a 

method for teaching recitation as well as establishing female students 

to recite the Holy Quran 

 

Key words: syllable method, recitation, basic education 

 
  مقدمة:

القرآن الكريم هو كتاب العربية األكبر، ورمز وحدة األمة العربية، وبه اكتسبت لغة العرب بقاءها  
وحيويتها، وبه صار العرب أمًة واحدًة مؤمنًة موحدًة متآلفة القلوب متجانسة المزاج، متحدة اللسان، 

اله بلغتهم العرب وشرفهم بإنز  متشابهة البيان، ومنه استمد العرب علومهم ومعارفهم، وبه كرم الله
 .1جمعاء إلى البشرية

وال شك أن دراسة الناشئ للقرآن الكريم ينجم عنه آثار إيجابية تعينه في حياته العلمية، فضاًل     
عما يناله من األجر الجزيل والثواب العظيم، وما تتغذى به روحه من اإليمان، وقد أكد ابن خلدون 

والقرآن هو أول العلوم التي يتعلمها الصبي، ألن تعليم الولد للقرآن ”ه: هذا األمر في مقدمته بقول
شعار من شعائر الدين، أخذ به أهل الملة، ودرجوا عليه في جميع أمصارهم، لما يسبق فيه إلى 
القلوب من رسوخ اإليمان، وصار القرآن أصل التعليم الذي يبنى عليه ما يحصل بعده من الملكات، 

وقد أكد القرآن الكريم والسنة  (2)ليم الصغر أشد رسوخًا، وهو أصل لما بعده"وسبب ذلك أن تع
اَلَة النبوية على أهمية وفضل تالوة القرآن الكريم فقال تعالى: "ِإنَّ الَِّذيَن َيْتُلوَن ِكَتاَب اللَّـِه َوَأَقاُموا الصَّ 

(، وقال رسوله: "اقرأوا القرآن فإنه 61ِتَجاَرًة لَّن َتُبوَر")فاطر: َوَأنَفُقوا ِممَّا َرَزْقَناُهْم ِسرًّا َوَعاَلِنَيًة َيْرُجونَ 
. كما حث على تالوته مبينا الثواب الجزيل، والخير العميم (3)يأتي يوم القيامة شفيعا ألصحابه"

الذي " :قالت: قال رسوله الله -لله عنهارضي ا -الذي يحظى به تالي القرآن الكريم، فعن عائشة
هو عليه شاق له عتع فيه، و توهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتيقرأ القرآن 
 (4)أجران" 

                                                           

-هـ  0467الطبعة: الثانية،  القاهرة-محمد بن محمد بن سويلم أبو ُشهبة، المدخل لدراسة القرآن الكريم، مكتبه السنة  (1)
6117. 

 .220(، ص 0122إبن خلدون، مقدمة ابن خلدون، بيروت: دار الكتاب اللبناني، ) نعبد الرحم( 2)
 .606، رقم الحديث007، 0مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، صحيح مسلم، باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة، ج( 3)
 .644الحديث ، رقم 001-041، 0باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتعتع فيه، ج نفسه،( المرجع 4)
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ويكفي المؤمن دافعا للمداومة والحرص على تعليم تالوة كتاب الله تالوة صحيحة خالية من 
أن  -رضي الله عنه -األخطاء، حين يقف على قول المصطفى، الذي رواه عبدالله بن مسعود

)الـم( حرف،  أمثالها، ال أقول ةالنبي  قال: من قرأ حرفا من كتاب الله، فله به حسنه، والحسنة بعشر 
ومن المعلوم أن تالوة القرآن الكريم ال تكون صحيحة  (1)ولكن ألف حرف، والم حرف، وميم حرف"

لغن المد، وا إال إذا روعيت فيها أحكام التجويد، من إخراج للحروف من مخارجها، والمد في مواضع
ن خالف ذلك يعتبر لحنا، أي خطأ، فقد يأتي جليا حين يخل بالمعنى، فيعطي  في مواضعه، وا 

أو لحنا خفيا حين  ،(2)معنى غير المعنى المراد، كرفع الهاء أو نصبها في قوله تعالى: "الحمد لله "
 التجويد: كتركنى الكلمة، وهو ما يكون في أحكام بخطأ ما على اللفظ، دون أن يخل بميطرأ 

. لذلك يجب على القارئ أن يتلو القرآن حق تالوته صيانة للقرآن أن يجد اللحن (3)اإلدغام مثال
ليه سبيال، وذلك واجب على كل من قرأ شيئا من القرآن كيفما كان  ألنه ال رخصة في إوالتغيير 

الى:" ُقْرآًنا َعَرِبيًّا رة لقوله تعليه  إال عند الضرو إآن وتعويجه، واتخاذ اللحن سبيال تغيير اللفظ بالقر 
، وأقل ما يلزم المكلف قراءته مجودا ما فرض عليه في الصالة لمن (4)َغْيَر ِذي ِعَوٍج لََّعلَُّهْم َيتَُّقوَن" 

 اليقدر على االستزادة من قراءة القرآن الكريم. 
 جب مراعاته في القراءةأجمعت األمة على وجوب قراءة القرآن الكريم مجودا تراعي فيه ما يو     

. كما أن تالوة القرآن حق تالوته أن يشترك فيه اللسان والعقل والقلب. فحفظ (5)من أحكام وقواعد
اللسان تصحيح الحروف بالترتيل، وحفظ العقل بتفسير المعاني، وحفظ القلب باالتعاظ والتأثر 

 . (6)ظوالقلب يتع ،والعقل يترجم ،تمار، فاللسان يرتلئباالنزجار واال
فمن هذا المنطلق يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتقن تالوة كتاب الله حق تالوته مراعيا أحكام 
التالوة والتجويد، وهذا ال يتحقق بمجرد الدراسة النظرية لهذه األحكام فحسب، واإللمام بها ومعرفة 

لغ مستوى ألحكام حتى يببد من التجويد العملي والتطبيق والممارسة لهذه ا قواعدها وأحكامها، بل ال
 -الله عنهم رضي -اإلتقان. وطلبا لهذه المعاني الكبيرة، وحرصا عليها كان الصحابة، والتابعون 
. واستمر المسلمون (7)يجعلون على رأس اهتمامهم قراءة القرآن الكريم، والمداومة عليه، دون انقطاع

                                                           

، رقم الحديث 020، 0( محمد بن عيسىى الترمذي، سنن الترمذي، باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ماله من أجر، ج1)
6101.  

 0( سورة الفاتحة، اآلية: 2)
(، 6114ة، )( ماجد زكي الجالد، تدريس التربية اإلسالمية األسس النظرية واألساليب العملية، األردن، عمان، دار المسير 3)

 .662ص 
 62( سورة الزمر، اآلية: 4)
 (. 6114( علي منير الحصري  يوسف العنزي، طرق التدريس العامة، الكويت، مكتبة الفالح للنشر والتوزيع، )5)
 .60( ص 0122(  شيخ عثمان حسيني. حق التالوة. األردن: مكتبة المنار. ) 6)
 .011(،  ص6111ين، بيروت، دار صادر، )(  أبو حامد محمد الغزالي، إحياء علوم الد7)
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ت، وفي ويعلمونه ألبنائهم في البيو في جميع عصورهم، ومختلف بلدانهم يتعلمون القرآن الكريم 
وفي الجامعات، وكان القرآن هو المسيطر  وفي المعاهد الكتاتيب، وفي المساجد، ثم في المدارس

على مناهجهم الدراسية، حيث يبدأ الصبيان منذ صغرهم بتعلم تالوة القرآن الكريم، وتفسيره، وعلومه، 
صايا الخلفاء ومن أروع و  نتهاء منه.لعلوم إال بعد االوحفظه غيبا وال ينتقلون لتعلم غيره من أنواع ا

لمؤدبي أبنائهم ما نجده في وصية الخليفة هارون الرشيد مع خلف األحمر مؤدب ولده محمد 
 .األمين
ال: الرشيُد في تأديب ولده محمد األمين، فق بعث إلي  “حمر تلك الوصية فيقول: ويذكر خلف األ    

وطة، ر يدك عليه مبسقد دفع إليك مهجة نفسه وثمرة قلبه، فصي   يا أحمُر، إن أمير المؤمنين
فه األخبار، وروِ ه  وطاعته لك واجبة  فكن له بحيث وضعك أمير المؤمنين: َأْقِرْئُه القرآن، وعرِ 
ْره بمواقع الكالم وبدئه، وامنعه من الضحك إال في أوقاته، وخذه  األشعار، وعلمه السنن، وبصِ 

اشم إذا دخلوا عليه، ورفع مجالس القواد إذا حضروا مجلسه. وال َتُمرَّن بك بتعظيم مشايخ بني ه
ساعة إال وأنت مغتنم فائدة تفيده إياها من غير أن تحزنه فتميَت ذهنه. وال تمعن في مسامحته 

مه ما استطعت بالقرب والمالينة، فإْن أباهما فعليك بالشدة والغلظة  . 1"فيستحلي الفراغ ويألَفه. وقوِ 
والقرآن الكريم هو أول العلوم التي يتعلمها الصبي  ألن د ابن خلدون هذا المعنى فيقول: "ويؤك 

تعليم القرآن شعار من شعائر الدين أخذ به أهل الملة ودرجوا عليه في أمصارهم جميعا لما يسبق 
د من عفيه إلى القلوب من رسوخ اإليمان، وصار القرآن أصل التعليم الذي يبنى عليه ما يحصل ب

. ومضت األمة على هذا الحال إلى يومنا هذا، حتى أصبح القرآن الكريم جزءًا من (2)الملكات" 
المنهاج الدراسي لمادة التربية اإلسالمية حيث يقوم الطلبة عبر صفوف مراحل التعليم العام بتالوة 

دد من ى عكمقرر للتالوة، إضافة لدروس في أحكام التجويد وزعت موضوعاتها عل هئبعض أجزا
 . (3)الصفوف، هذا إلى جانب اآليات المبثوثة في بقية وحدات كتاب التربية اإلسالمية 

 أهمية تدريس تالوة القرآن الكريم  
 جعل حيث ،ولتدريس تالوة القرآن الكريم أهمية بالغة، وفوائد جلية وعظيمة على المعلم والمتعلم    
 أيًضا كتابه الناس علِ مي لمن وجعل عظيًما، وثواًبا كبيًرا فضاًل  كتابهُ  يتعلَّمون  الذين لعباده تعالى الله

                                                           

، ص 0122، مطبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت، 7( اإلمام أبي الحسن بن علي المسعودي، مروج الذهب، ج 1)
604. 

 .220(، ص 0122( عبدالرحمن بن محمد ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، بيروت، دار الكتاب اللبناني، )2)
 .62(، ص 6112ت، طرق تدريس التربية اإلسالمية وتطبيقاتها، القاهرة: دار الفضيلة، )( محمد مزعل الشباطا3)
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 سولر  إنَّ  -عنه الله رضي- عفان بن عثمان رواه الذي الحديث في جاء فقد وأكبر، أعظم أجًرا
 1"وعلمه القرآن تعلم من خيركم: "قال -وسلَّم عليه الله صلَّى- الله

اء تاب الله يجنب الطالبات الوقوع في األخطاء أثنإن تعليم الطالبات كيفية التالوة الصحيحة لك
تالوتهن لكتاب الله، وكذلك يتعرفن على أحكام التجويد نظرَيا وتطبيقيًا، وبالتالي يصلن إلى إتقان 
ذا ما أتقنت الطالبة تالوة القرآن الكريم سهل عليها تدبر آيات الله والخشوع  تالوة القرآن الكريم، وا 

لهدف وتحقيقا لهذا ا أنينة في التالوة، وهذا هو الهدف األساسي من التالوة.أثناء تالوتها، والطم
 وعلى حيحالص الوجه على تكون  أن ينبغي التي الكريم القرآن تالوة تعليم بطرق  وجب االهتمام

 الصحيحة ةالقراء استثناء بدون  جميعهن الطالبات تعليم إن حيث تعالى، الله يرضي الذي الوجه
ق المتبعة من الطر  وتعتبر الطريقة الصوتية اإلسالمية، التربية معلمة مهام أهم من الكريم للقرآن

هي بمثابة ف قديما لدى السلف الصالح في تعليم تالوة القرآن الكريم وتعليم اللغة العربية للمبتدئين 
حروف لالتجويد العملي للقرآن الكريم وهجاء اللغة العربية. والطريقة الصوتية تبدأ بتعليم نطق ا

موصولة بحروف المد ) ا / و /ي ( وأشكالها مع الحركات الثالث، وكيفية نطقها) ءا، با، تا، .../ 
ن المعلم الطالب الحروف مع حروف المد ويرددون تو.../ئي، بي، تي...(، حيث يلق   ؤو، بو،

 ينها. بلى الحروف والمدود حتى يتعلمومها ويميزوا فيما إصبع وبالقلم شارة باإله مع اإلدبع
سكنة لوصف حرفي المد )الواو والياء( عند نطقهما مع الحرف الذي يسبقهما مثل:  وتستخدم كلمة

يا بو. وأما حرف المد األلف ب، با ضمة: بو، واو سكنة أو ثم تنطق سو  با سكنة بي،با كسرة 
وبعد ذلك  ،ثم ذكر حركة الفتحة مثل با: با ألف فتحة با ،الحرف الذي يسبقة يأتي بعد نطق هفنطق

روف ن في نطق حيينطق الحرف مع جميع المدود سويا با بي بو. وقد وردت كلمة مدة عند العماني
 المد الصغيرة الواردة في الرسم القرءاني فقط. 

دم ع ي تستخدم كلمة سكون لوصف المد معوهذه الطريقة تختلف عن طريقة القاعدة النورانية الت
ة ألف سكون با، با ضمة واو سكون بو، با كسرة با با سكون الفصل بين الحرفين فيقال با فتح

ة على فيقال في نطقها في القاعدة النوراني العثمانيبي، أما حروف المد الصغيره الواردة في الرسم 
ة يا ( ه كسر هو، )هي( ه ضمة واو صغيرة )هوغرار المثال التالي: )هـ( فتحه ألف صغيرة ها، 

 .( الفرق بين الطريقتين0ويوضح الجدول ) .2صغيرة هي
 

                                                           

 0412، 0محمد ناصر الدين األلباني، ) تحقيق: زهير الشاويش(، صحيح سنن الترمذي، مكتب التربية العربي لدول، ط (1)
 .0-0، الموقع ح 6112هـ، رقم الحديث 

 

 

 تالوة راتلمها األساسي الخامس الصف طلبة إتقان في النورانية بالقاعدة التدريس فاعلية اليحيائي، ناصر بن ( أحمد2)
 .عمان سلطنة مسقط، قابوس، السلطان جامعة ،6102 منشورة، غير ماجستير رسالة الكريم، القرآن
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 النورانية وطريقة القاعدة الصوتية الطريقة بين الفر    9) جدون
 النورانية القاعدة الصوتية الطريقة

 فبحرو  موصولة الحروف نطق بتعليم تبدأ
 الحركات مع وأشكالها(  ي/ و/  ا)  المد

 و،ؤ .../  تا، با، ءا،) نطقها وكيفية الثالث،
 ..(.تي بي، ئي،.../بو،تو

 

 المد حرفي لوصف سكنة وتستخدم كلمة
 الذي الحرف مع نطقهما عند( والياء الواو)

 با ،ب سكنة با ، بي كسرة با: مثل يسبقهما
 .بو سويا تنطق ثم أو سكنة واو بو،: ضمة

 الفصل عدم مع المد لوصف سكون  كلمة تستخدم
 ضمة اب با، سكون  ألف فتحة با فيقال الحرفين بين
 بي. سكون  با با كسرة با بو، سكون  واو

 هنطق بعد يأتي فنطقة األلف المد حرف وأما
 ثلم الفتحة حركة ذكر ثم يسبقة الذي الحرف

 با  فتحة ألف با: با
 بي با سويا المدود جميع مع الحرف وينطق

 بو

 نيالعثما الرسم في الواردة الصغيره المد حروف أما
 رراغ على النورانية القاعدة في نطقها في فيقال
 ه( هو)  ها، صغيرة ألف فتحه( هـ: )التالي المثال
 صغيرة يا كسرة ه( هي) هو، صغيرة واو ضمة
 .هي

 تعريف المقطع 
 أن المقطع في اللغة: هو الوحدة الصوتية التي تتألف منها الكلمة. (1)ذكر محمود

ويتركب  يهاأما اصطالحًا، أقرب إلى قول العرب: مقطعات الكالم بمعنى أجزاؤه التي يتحلل إل
 عنها.

 مفهوم المقطع الصوتي
ح الخالدي والعيوني أن المقطع الصوتي هو كتلة صوتية يمكن أن تنطق دفعة واحدة منفصلة  (2)وضَّ

 بها.  يتميز التي وفق مجموعة من الخصائص ومستقلة عما قبلها وما بعدها.
 خصائص المقطع الصوتي

 :3يأتبها ومن هذه الخصائص ما ييتميز  للمقطع الصوتي مجموعة من الخصائص التي
 بد من وجود حرف متحرك في المقطع الصوتي. . ال0
 . الحروف المتحركة تمثل مقطعا صوتيًا واحدًا.6
 . الحرف الساكن يشكل مع الحرف المتحرك الذي قبله مقطعًا صوتًيا.7
 . حروف المد تشكل مع الحرف المتحرك الذي قبلها مقطعًا صوتيًا.4

                                                           

 (.6102( إنعام محمود، المقطع الصوتي وأهميته في الكالم العربي، مجلة القسم العربي، )1)
رحمن الخالدي، وعبد الحي العيوني، المقاربة الديداكتيكية لتعليم وتعلم القراءة والكتابة وفق الطريقة المقطعية، ( عبد ال2)

 المملكة المغربية، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، )د.ت(. 
 ( المرجع نفسه3)
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شدد يفك إدغامه إلى حرفين، األول ساكن، والثاني متحرك، الحرف األول الساكن . الحرف الم0
 يشكل مع الحرف المتحرك الذي قبله مقطًعا صوتيًا.

 تعريف القراءة بالمقاطع الصوتية
قل من الكلمة، أ هذه الطريقة تعلم المتعلمين القراءة بتقديم وحدات لغوية أكبر من الحرف، ولكنها   

ا على مقاطع الكلمات. وسميت هذه الطريقة بالمقطعية ألن المتعلمين يتعلمون بها وتنبني أصوله
  فالمقطع الصوتي حركة وكل مجموعة من المقاطع، ثم يقومون بتركيب كلمات من هذه المقاطع

 . 1حركة ال تبدأ من ذروة نشاطها بل من هامش يعقبه صعود نحو الذروة ثم تراجع إلى واقع البدء
 المقاطع الصوتية في التعليم طريقةام أهمية استخد

ــة من القضــايا اللغويا كونــه يفســر كثيــر   ن الكــريمآأهميــة دراســة المقطــع فــي القــر "ونجــد    
عنــــد -ــــةنحوي حقــه التحريــك مــن غيـــر علــة صـــرفية أو ورد فــي تســكين ما والدالليــة، وبالــذات مــا

ركـات، والتقاء الح وكــــذلك التقـــــاء السـاكنين، فــــي الحــــروف واألســـــماء واألفعــــال،  -ــــض القـــــراءبعـ
بالنسـبة -ـل ن الكـريم يمثآوبما أن القـر  وهمـزة الوصـل والقطـع، أو إبـدالها، وتسـهيل الهمـزة أوتحقيقهـا،

ـــــد أن ب كـــــان ال ـل الدارسـين والمـــــؤلفين قـــــديما وحـــــديثا،المصـدر األساسـي لك –للغـة العربيـة
 -أيضـا-كونه يعـد مين ذلـك بالشـعرمدع   وخصائصـه، نســـــتخرج منـــــه أشـــــكال المقطـــــع العربـــــي،

   .2"للغويين أثنـاء تقعيـدهم للـدرس الصرفي والنحوي  مرجعـا
جدًا  ألنها تمكن المتعلمين من النطق السليم للكلمات، والقراءة الدقيقة والصحيحة هذه الطريقة مفيدة 

والسريعة للكلمات، والربط بين المنطوق والمكتوب، وكذلك يدرك المتعلم أن الكلمة المنطوقة هي 
مجموعة من الوحدات الصوتية الصغيرة، وهي كذلك تنمي المعجم الذهني عند المتعلمين من خالل 

  كلمات جديدة، كما أنها تجعل المتعلمين قادرين على فهم معاني النص واستيعابها. معرفة
ونظرا لما تمثله طرق تعليم األصوات في اللغة العربية للمبتدئين فإن دراسة هذه الطرق والتعرف 

فادة ستن النظم التعليمية الحديثة من االعليها والوقوف على اإلجراءات التي كانت تنفذ من خاللها تمك
تدئين بمنها في تدريس التالوة. لذا فإن دراسة الطرق المتبعة في تعليم األصوات في اللغة العربية للم

سترشاد بها في النظام التعليمي الحالي ال سيما في تطوير تدريس التالوة قد تكون ذات فائدة عند اال
لعديد كما دلت عليه نتائج ا وحل المشكالت المتعلقة بها والتي من أهمها ضعف التالوة عند الطلبة

                                                           

لة الهمداني، بحث محكم، تم نشره في مج( عبد الكريم أسعد قحطان، في البنية اإليقاعية للغة الشعر، قراءة في ديوان 1)
 .012، ص 6112التواصل، جامعة عدن، يونيو، 

مصلح شداد، المقطع في بنية الكلمة العربية دراسة لغوية تطبيقية في القرآن الكريم، رسالة ماجستيرغير  هعبد الل( مناع 2)
 .00 ص( 6111كلية الدراسات العليا، جامعة أم درمان اإلسالمية، ) منشورة،



 

54 
 

التي توصلت  (1)(6112من الدراسات التي أجريت في السلطنة، منها: دراسة إبتهال بنت خلفان)
إلى وجود تدني في أداء الطالبات عينة الدراسة في الجانب المعرفي ألحكام التالوة وعزت هذا 

 التي كشفت عن وجود تدن ٍ  (2)(6112الضعف إلى قلة دروس التجويد. ودراسة إبراهيم بن سليمان)
في مستوى أداء معلمي ومعلمات التربية اإلسالمية ومعلماتها في كل من المعرفة النظرية، والتطبيق 
العملي ألحكام التجويد، وقد عزى هذا الضعف إلى قلة دروس التجويد في هذه المرحلة مما ينعكس 

التي هدفت إلى تحديد  (3)(6117علي ) نب على اهتمام المعلمين في هذا المجال. ودراسة عبدالله
كفايات تدريس التربية االسالمية لدى معلمات الحلقة األولى من التعليم األساسي بسلطنة عمان، 
حيث أكدت نتائجها وجود ضعف في أداء أحكام التجويد لدى معلمات الحلقة األولى في مدارس 

التي هدفت إلى التوصل إلى قائمة  (4)(0110التعليم األساسي. وكذلك دراسة هاشل بن سعد)
بالكفايات الالزمة لمعلمي التربية اإلسالمية بالمرحلة الثانوية، وقياس مدى توافرها لديهم، حيث دلت 

 نتائج الدراسة إلى وجود ضعف عام لدى المعلمين في ممارسة كفايات التجويد.
جويد، أحكام التالوة والت التدريس المختلفة في تدريس ائقوهناك دراسات أخرى بحثت في طر    

التي هدفت إلى الكشف عن أثر خطوات  (5)(6100ومن هذه الدراسات: دراسة خالد المطرودي )
تدريس مقترحة في إتقان مهارات التالوة واالحتفاظ بالتعلم لدى تالميذ الصف السادس في مدارس 

وعة صائيا لصالح المجمالتعليم العام في مدينة الرياض. وتوصل فيها إلى وجود فروق دالة إح
التي  (6)(0114التجريبية في كل مهارة وفي المجموع الكلي للمهارات. ودراسة مصطفى عبدالله )

لصف على تحصيل طالب ا -حتى التمكن –تقان ان أثر استخدام أسلوب التعلم باإلسعت إلى بي
( التي هدفت إلى 6100)أبانمي  العزيز عبد ودراسة فهداألول األزهري وأدائهم في مادة التجويد. 

                                                           

( ابتهال بنت خلفان الحارثية، مدى تمكن طالبات الصف العاشر من تطبيق أحكام التجويد، رسالة ماجستيرغير منشورة، 1)
 (، كلية التربية، جامعة السلطان قابوس.6112)
ساسي في ( إبراهيم بن سليمان الصقري، مدى تمكن معلمي التربية اإلسالمية ومعلماتها بالحلقة الثانية من التعليم األ2)

(، جامعة السلطان قابوس، سلطنة 6112محافظة مسقط من تالوة القرآن الكريم وتجويده، رسالة ماجستير غير منشورة، )
 عمان. 

( عبدالله بن علي بن حسن البلوشي، كفايات تدريس التربية االسالمية لدى معلمات الحلقة األولى من التعليم األساسي 3)
 (، كلية التربية، جامعة السلطان قابوس.6117ر غير منشورة، )بسلطنة عمان، رسالة ماجستي

بن سرور الغافري، الكفايات االزمة لمعلمي التربية اإلسالمية بالمرحلة الثانوية في سلطنة عمان وقياس  ( هاشل بن سعد4)
(، كلية التربية، جامعة 0110مدى توافرها لدى معلمي التربية االسالمية في منطقة الظاهرة، رسالة ماجستير غير منشورة، )

 السلطان قابوس. 
خطوات تدريس مقترحة في إتقان مهارات التالوة واالحتفاظ بالتعلم لدى تالميذ الصف السادس  المطرودي، أثر( خالد 5)

 .22-71(، 6100(، )41)00اإلبتدائي في مدارس التعليم العام بمدينة الرياض، مجلة الثقافة والتنمية،
صف األول تحصيل طالب ال على-التمكن حتى-باإلتقانله إبراهيم طنطاوي، أثر استخدام أسلوب التعلم مصطفى عبدال (6)

 (، جامعة األزهر، جمهورية مصر العربية. 0114االعدادي األزهريي وأدائهم في مادة التجويد، رسالة ماجستير غير منشورة، )
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ستخدام السبورة الذكية في اكتساب الطالب أحكام التجويد بمنطقة باتعرف أثر برنامج تعليمي 
بين متوسطي  إحصائيا عودية. وتوصلت إلى وجود فروق دالةالرياض التعليمية بالمملكة العربية الس

صالح في اختبار التجويد لدرجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي 
( التي 6104. ودراسة موفق جمعان الغامدي )1البعدي التطبيق فيو  التطبيق المجموعة التجريبية

كشفت عن وجود أثر فعال الستخدام الوسائط المتعددة التفاعلية في تنمية مهارات تالوة القرآن 
( التي هدفت إلى تعرف 6102ي )ودراسة أحمد بن ناصر اليحيائ 2الكريم لدى المجموعة التجريبية.

فاعلية تدريس التالوة بالقاعدة النورانية في إتقان طلبة الصف الخامس األساسي لمهارات تالوة 
وتوصلت إلى وجود فروق دالة إحصائيا في تحصيل التالوة لصالح  ،القرآن الكريم بمحافظة الداخلية

كشفت نتائجها عن تفوق المجموعة  ودراسة سلوى حمدان بلعوشة، التي 3المجموعة التجريبية.
التجريبية على المجموعة الضابطة لصالح االختبار البعدي للمجموعة الضابطة، في مهارتي الكتابة 

 4والقراءة.
ومن خالل ما سبق، يتبين أن هناك اهتماما واضحا من قبل الباحثين لدراسة هذا الجانب من نواحي 

 ة لدى الطلبة والمعلمين وقدمت العديد من المقترحاتمختلفة للكشف عن أسباب الضعف في التالو 
والتوصيات في ضوء النتائج التي توصلت إليها وأكدت جميعها على ضرورة توظيف الطرق الحديثة 

باحثة، القيام من هنا فقد رأت ال تناولت الطريقة الصوتيةفي تدريس التالوة. في حين ال توجد دراسة 
العالقة بين تدريس تالوة القرآن الكريم باستخدام الطريقة الصوتية بالدراسة الحالية والوقوف على 

مكانية اإلستفادة منها في التغلب على مشكلة ضعف التالوة عند الطالبات. وبذلك تتميز الدراسة  وا 
الحالية باستخدامها إحدى طرائق التدريس األصيلة المستخدمة قديما ال سيما في المجتمع العماني 

مكانية االال في تدريس تالوة عف في ستفادة منها في التغلب على مشكلة الضقرآن الكريم وتجويده وا 
 التالوة لدى عينة من طلبة الصف الثامن األساسي. 

 
 
 

                                                           

التجويد،  حكامأ طالب المرحلة اإلبتدائية اكتساب في الذكية السبورة بإستخدام تعليمي برنامج ( فهد عبد العزيز أبانمي، أثر1)
 . 602-020(، ص 6100(، )0مجلة العلوم التربوية، )

( موفق جمعان الغامدي، استخدام الوسائط المتعددة التفاعلية في تنمية مهارات تالوة القرآن الكريم لدى طالب الصف 2)
  (، كلية التربية، جامعة الباحة، المملكة العربية السعودية.6104ماجستير غير منشورة، )األول الثانوي بمنطقة الباحة، رسالة 

بالقاعدة النورانية في إتقان طلبة الصف الخامس األساسي لمهارات تالوة القرآن  فاعلية التدريس( أحمد بن ناصر اليحيائي، 3)
 امعة السلطان قابوس، سلطنة عمان.(، كلية التربية، ج6102الكريم، رسالة ماجستير غير منشورة، )

 ( سلوى حمدان بلعوشه، فاعلية توظيف القاعدة النورانية في عالج الضعف القرائي لدى طلبة الصف الثالث األساسي. 4)
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 مصطلحات الدراسة:
بأنها: "تقويم العملية التي أنتجت المخرجات أو النتائج  (1)الزكي يعرفها فاروق فلية  وأحمد: أثر

هي مقارنة قابلة للقياس بين المخرجات المتوقعة والمستهدفة والنتائج التي يمكن مالحظتها، و 
 المالحظة". 

وتعرفها الباحثة إجرائيا بأنها: مدى التغير الذي يحدث لطالبات الصف الثامن األساسي إثر التدريس 
 لبطريقة المقاطع الصوتية في رفع مستوى تالوة سورة التغابن في مادة التربية اإلسالمية، ويستد

 عدي.االختبار القبلي واالختبار الب عليه من الفرق بين متوسط درجات المجموعة التجريبية في
 الفرق بين متوسط درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار البعدي.و 

هذه الطريقة تعلم المتعلمين القراءة بتقديم وحدات لغوية أكبر من الحرف،  طريقة المقاطع الصوتية:
نها، أقل من الكلمة، وتنبني أصولها على مقاطع الكلمات. وسميت هذه الطريقة بالمقطعية ألن ولك

 المتعلمين يتعلمون بها مجموعة من المقاطع، ثم يقومون بتركيب كلمات من هذه المقاطع. 
ن م يقصد بها في الدراسة الحالية: تالوة النص القرآني المقرر على طلبة الصف الثامن التالوة:

 تعليم األساسي، مع مراعاة سالمة النطق بالحروف والكلمات وتطبيق أحكام التجويد.ال
نظام تعليمي موحد توفره الدولة لجميع أطفال السلطنة ممن هم في سن المدرسة،  التعليم األساسي:

مدته عشر سنوات، يقوم على توفير االحتياجات التعليمية األساسية من المعلومات والمعارف 
ت، وتنمية االتجاهات والقيم التي تمكن المتعلمين من االستمرار في التعليم والتدريب وفقًا والمهارا

لميولهم واستعدادهم وقدراتهم، بما يمكنهم من مواجهة تحديات الحاضر وظروفه وتطلعات المستقبل، 
م إ الصفوف من  ناألولى تتضم :لى حلقتين دراسيتينفي إطار التنمية المجتمعية الشاملة، وهو ُيَقسَّ

( )بوابة سلطنة عمان التعليمية، وزارة التربية 01-0(، و الثانية تتضمن الصفوف من )0-4)
 والتعليم(. 

 مشكلة الدراسة وسؤاليها: 
مما سبق وفي أطار الجهود التي بذلت من قبل الباحثين في مجال الكشف عن مشكالت تالوة 

إمكانية  مقترحة لتدريسه، تأتي هذه الدراسة لتبحث فيالقرآن الكريم لدى الطلبة والمعلمين، والطرق ال
الرجوع إلى الطرق األصيلة التي استخدمها السلف الصالح في تعليم وتحفيظ القرآن الكريم في 
 حلقات العلم والكتاتيب قديما. وبذلك تتحدد مشكلة الدراسة الحالية في تعرف العالقة بين استخدام

 الباتدى طتحصيل في تالوة القرآن الكريم لالالكريم وتحسن مستوى الطرق القديمة في تعليم القرآن 
 الصف الثامن األساسي بسلطنة عمان.

 

                                                           

 (.6114، وأحمدالزكي، معجم مصطلحات التربية، مصر، االسكندرية، دار الوفاء، )فليه( فاروق 1)
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 وذلك من خالل اإلجابة عن سؤالي الدراسة:  
( بين متوسطي درجات التطبيقين ≥1.10αهل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .0

دريس يبية في تالوة سورة التغابن تعزى الستخدام طريقة التالقبلي والبعدي لطالبات المجموعة التجر 
 بالمقاطع الصوتية؟

( بين متوسطي درجات طالبات ≥1.10αهل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ) .6
  المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار البعدي تعزى الستخذام طريقة المقاطع الصوتية؟

  أهداف الدراسة:
 تهدف هذه الدراسة إلى: معرفة أثر استخدام استراتيجية المقاطع الصوتية، وهي من الطرق   

مكانية االستفادة منها في تدريس مقرر التالوة  التقليدية المستخدمة في المجتع العماني قديما وا 
د عللصف الثامن ورفع مستوى تالوة الطالبات ذوات المستوى المتدني في التالوة بمدرسة أم س

 األنصارية للتعليم األساسي بمحافظة مسقط. 
 أهمية الدراسة:

 تكمن أهمية الدارسة الحالية في:
 تعليم تالوة القرآن الكريم التي ينبغي أن تكون على الوجه الصحيح المرتبط بطرق أهمية موضوعها  -

راءة قوعلى الوجه الذي يرضي الله تعالى، حيث إن تعليم الطالبات جميعهن بدون استثناء ال
الصحيحة للقرآن الكريم هي من أهم مهام معلمة التربية اإلسالمية، وهذه الطريقة من الطرق التي 
تساعد المعلمة على تعليم الطالبات ذوات المستوى المتدني في التالوة كيفية التالوة الصحيحة 

 مان. ع لسورة التغابن المقررة في منهج التربية االسالمية للصف الثامن األساسي بسلطنة
ميتها وتعريف المعلمين بها وبيان أه يهاإلقاء الضوء عل من خالل المقاطع الصوتية تأصيل طريقة -

في العملية التعليمية، وكيفية استخدامها كطريقة لتدريس القرآن الكريم ومعالجة أخطاء التالميذ في 
 تالوتهم للقرآن الكريم بهدف إتقانهم لتالوة القرآن الكريم وتجويده. 

الستفادة من جهود السلف الصالح في تطوير طرائق وأساليب تدريس القرآن الكريم والتالوة بما ا -
 يتالئم مع األهداف العامة للمنهج التربية اإلسالمية الحديث.

 حدود الدراسة:
الحد الموضوعي: اقتصرت الدراسة على تالوة سورة التغابن المقررة على طلبة الصف الثامن 

 مان.األساسي بسلطنة ع
طالبة من ذوات المستوى المتدني في تالوة القرآن الكريم،  61الحد البشري: طبقت الدراسة على 

 من طالبات الصف الثامن في مدرسة أم سعد األنصارية، في محافظة مسقط بسلطنة عمان.
 الحد المكاني: اقتصرت الدراسة الحالية على عينة من طالبات الصف الثامن بمحافظة مسقط.
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/ 6101الزماني: طبقت هذه الدراسة في نهاية الفصل الثاني من العام الدراسي الحد 
 .م6161

 منه( الدراسة: 
اتبعت هذه الدراسة المنهج شبه التجريبي، وذلك لدراسة فاعلية المتغير المستقل )استراتيجية    

ينة الدراسة عالمقاطع الصوتية( على المتغير التابع )تحصيل الطالبات في التالوة(، وقد قسمت 
إلى مجموعتين: ضابطة وتجريبية. درست المجموعة الضابطة بالطرية العادية، في حين درست 

ا من أحد االستعانة به متخصصة تمالمجموعة التجريبية بطريقة المقاطع الصوتية على يد معلمة 
 مراكز تحفيظ القرآن الكريم، حيث قامت بتدريس الطالبات وذلك على النحو اآلتي:

ات وذلك من خالل الرجوع إلى سجل درج ،آلتي ستقوم بتدريسهنلمت المعلمة بتحديد الطالبات اقا
المعلمة المتعاونة وكتابة أسماء الطالبات الحاصالت على أقل الدرجات. ثم قامت بإعالم الطالبات 

 بفكرة البحث والمكان والوقت الذي سيطبق فيه.
 في وقت حصة التالوة، حيث قامت المعلمة بكتابة آياتتم تطبيق الدراسة في ثالثة أسابيع و      

سورة التغابن بطريقة المقاطع الصوتية، وفي كل يوم يتم تنفيذ خطوات االستراتيجية بالتدريج، وتنهي 
المعلمة عملية تدريس االستراتيجية بانتهاء وقت الحصة، والخطوات مكتوبة في الكتيب الذي سيتم 

 واضح بإذن الله تعالى. إرفاقه في نهاية البحث بشكل
نما أتاحت الفرصة للطالباتيلم تكتب الباحثة جم  ع اآليات باستراتيجية المقاطع الصوتية بنفسها، وا 

اق أنشطة االستراتيجية، وتم ذلك في أور  لتقطيع اآليات بأنفسهن بعد أن رأت أنهن قد فهمن وأتقنَّ 
 خارجية، وعلى السبورة. وذلك على النحو اآلتي:

 تم فيه التدريب على تهجي كلمات وقراءتها األون:الدرس 
في عملية التهجي بالمقاطع الصوتية حيث تقدم للطالبة مجموعة من  ءيتم في هذه الخطوة البد

تهجيها منفصلة المقاطع ثم مركبة المقاطع، ثم  االكلمات القرآنية من سورة التغابن، ويطلب منه
 تقرأها. 

 راءتها، مثان:تهجي كلمات قصيرة ثم ق :9نشاط 

 تهجي مقاطع منفصلة متصلة تهجي مقاطع القراءة

 َل    ُهـ َلهُ  َلهُ 
 اْل     َحقِ   اْلَحق ِ  اْلَحق ِ 

 تهجي مقاطع منفصلة متصلة تهجي مقاطع القراءة
 : تهجي كلمات طويلة ثم قراءتها، مثان:4نشاط 

 القراءة متصلة مقاطع تهجي منفصلة مقاطع تهجي
َماَواتِ  تِ   اوَ   َما  السَّ  َماَواتِ  السَّ  السَّ
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 َتْعَمُلونَ  َتْعَمُلونَ  نَ   ُلو  مَ   َتعْ 
 

التدريب على القراءة المقطعية لسورة التغابن )تالوة اآلية األولى من سورة  الدرس الثاني:
 التغابن(

 البةطتعتبر هذه الخطوة تطبيقًا تدريبيا للقراءة المقطعية على سورة التغابن، حيث يطلب من ال
قرأ اآلية في مستوى المقطع الصوتي، ثم مستوى الكلمة، ثم مستوى أجزاء من اآلية، وصوال تأن 

  .إلى القراءة الصحيحة
 : قراءة المقاطع الصوتية لآلية3نشاط 

} ُي / َسبِ  / ُح // ِللَّه // َما // ِفي // السَّ / َما / َوا / ِت// َو / َما /  / ِفي // اْل / أْر / ِض // َل / } ُي / َسبِ  / ُح // ِللَّ
هـُ // اْل / ُمْل/ ُك // َو / َل / هـُ // اْل / َحم / ُد // َو /هـُ / َو // َع / َلى // ُكلِ  // َشْي / ٍء // َق / ِدي / 

 ٌر {

 
 : تهجي كلمات اآلية وقراءتها2نشاط 

 القراءة التهجي القراءة التهجي
 َلهُ  هُـ  َل   ُيَسبِ حُ  ُي   َسبِ    حُ 

 اْلُمْلكُ  اْل   ُمْل  كُ  ِللَّه ِللَّه
 

 : تهجي بعض أجزاء اآلية وقراءتها.5نشاط 

 
 : قراءة اآلية قراءة صحيحة.2نشاط 

َماَواِت َوَما ِفي اأْلْرِض َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَحمُد َوُهَو َعَلى ُكلِ  َشْيٍء َقِديرٌ "  "ُيَسبِ ُح ِللَّه َما ِفي السَّ

 
 الدرس الثالث: قراءة اآلية الثانية من سورة التغابن

 الصوتية لآلية: قراءة المقاطع 7نشاط 
} هـُ / َو // الَّ / ِذي // َخ / َل / َق / ُكْم // َف / ِمْن / ُكْم // َكا / ِف / ٌر // َو / ِمن / ُكم // ُمْؤ / ِم / 

 ٌن // َو / الله // ِب / َما // َتْع / َم / ُلو / َن // َب / ِصي / ٌر { 
 : تهجي كلمات اآلية وقراءتها2نشاط 

 قراءة جزء من اآلية تهجي جزء من اآلية
ُي  َسبِ   ُح / ِللَّه / َما / ِفي / السَّ  َما  َوا  ِت / َو  

 َما / ِفي / اْل   أْر  ضِ 
َماَواتِ "  "ي اأْلْرضِ َوَما فِ  ُيَسبِ ُح ِللَّه َما ِفي السَّ

 القراءة التهجي
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 : تهجي بعض أجزاء اآلية وقراءتها.1نشاط                            
 قراءة جزء من اآلية تهجي جزء من اآلية

 ُهَو الَِّذي َخَلَقُكمْ  هـُ  َو / الَّ  ِذي / َخ  َل  َق  ُكمْ 

 ٌر /  َف  ِمْن  ُكْم / َكا  فِ 
 َو  ِمن  ُكم / ُمْؤ  ِم  نٌ 

 َفِمْنُكْم َكاِفٌر َوِمنُكم مُّْؤِمنٌ 

 : قراءة اآلية قراءة صحيحة.90نشاط 

 َبِصيٌر" َتْعَمُلونَ  ِبَما َوالله مُّْؤِمنٌ  َوِمنُكم َكاِفرٌ  َفِمْنُكمْ  َخَلَقُكمْ  الَِّذي ُهوَ َفِمْنُكْم "ُهَو الَِّذي َخَلَقُكْم 

 راءة اآلية الثالثة من سورة التغابنالدرس الثالث: ق
 : قراءة المقاطع الصوتية لآلية99نشاط 

} َخ / َل / َق // السَّ / َما / َوا / ِت // َو / اْل / َأْر / َض // ِباْل / َحقِ  // َو / َصوَّ / َر / ُكْم // َف / َأْح 
 / َم / ِصي / ُر {/ َس / َن // ُص / َو / َر / ُكْم // َو / ِإ / َلي / هـِ // اْل 

 : تهجي كلمات اآلية وقراءتها94النشاط 
 القراءة التهجي

  َخ     َل   قَ 

  السَّ  َما  َوا  تِ 

  َو    اْل  َأْر  َض 
 : تهجي بعض أجزاء اآلية وقرآتها.93النشاط 

 قراءة جزء من اآلية تهجي جزء من اآلية

ْر  َض / ِباْل  َخ  َل  َق / السَّ  َما  َوا  ِت / َو اْل  أَ 
 َحق ِ 

 

  َو  َصوَّ  َر  ُكْم / َف  َأْح  َس  َن / ُص  َو  َر  ُكمْ 
 : قراءة اآلية قراءة صحيحة.92النشاط 

 
 لطريقةاوبعد انتهاء الفترة المحددة، قامت الباحثة بإجراء اختبار تالوة على اآليات التي تم تطبيق 

 درجة.   61االختبار من  تكون عليها، و 

 ُهو ـُ   وه

 الَِّذي الَّ   ِذي

 َخَلَقُكمْ  َخ   َل   َق   ُكمْ 
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 ة الدراسة ومادتها:أدا
ة شفويا وذلك لقياس مدى تمكن عينة الدراسآخر استخدم في الدراسة الحالية، اختبارا تحريريا و    

فراد أداء أ مالحظة لمتابعةبطاقة  وي كما استخدم مع االختبار الشف من تطبيق مهارات التالوة،
في حالة عدم  ق وعالمة في حالة التطبي عينة الدراسة أثناء التطبيق وذلك بوضع عالمة  

قد لكيفية التدريس بتطبيق خطوات طريقة المقاطع الصوتية و  دليلٍ التطبيق. وقامت الباحثة باعداد 
خصصين في العلوم تمال من محكمين (01) تم التأكد من صدق االختبار والدليل، بعرضهما على

ة وطرائق ريسها، ومناهج اللغة العربياإلسالمية، واللغة العربية، ومناهج التربية اإلسالمية وطرائق تد
تدريسها، من أجل تحكيمها، وتم األخذ بآرائهم ومقترحاتهم. وللتأكد من ثبات األداة، استعانت الباحثة 
بباحثة أخرى في التطبيق على نفس العينة التي قامت الباحثة بالتطبيق عليها، وبلغ معامل االرتباط 

 على عينة الدراسة.  ( مما يفيد صالحية تطبيق األداة21%)
 مجتمع الدراسة وعينتها:

/ 6101شمل مجتمع الدراسة جميع طالبات الصف الثامن األساسي بمحافظة مسقط، للعام الدراسي 
 م. 6161

( طالبة. قسمت إلى مجموعتين: األولى تجريبية وعدد أفرادها 41أما عينة الدراسة فتكونت من )
( طالبة من طالبات الصف الثامن األساسي بسلطنة 61( والثانية ضابطة وعدد أفرادها )61)

عمان. تم اختيارهن بطريقة قصدية وذلك لكونهن يعانين من صعوبات في التالوة وحاصالت على 
درجات متدنية. وقد اقتصرت الباحثة على هذا العدد نظرا لطبيعة األداة المستخدمة في الدراسة 

م االستماع لقراءتهم الجهرية، للتأكد من تطبيقهحيث تتطلب تدريبهم على التالوة الصحيحة، و 
 لمهارات القراءة وتدريبهن عمليا على طريقة تقطيع الكلمات ونطق المقاطع بالطريقة الجزئية والكلية.    

 المعالجات اإلحصائية:
عولجت البيانات التي تم  جمعها بواسطة االختبار الشفهي باستخدام الحاسوب، من خالل البرنامج 

بار رتباط بيرسون لتحديد ثبات االختاتخدم في الدراسة الحالية، معامل (، وقد اسSPSSصائي )اإلح
الشفهي. كما تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، وتحليل التباين الثنائي 

(Two-Way-ANOVA.لإلجابة عن أسئلة الدراسة ) 
 نتائ( الدراسة ومناقشتها:

 األون:  نتيجة سؤان الدراسة
لإلجابة عن سؤال الدراسة ونصه: "هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

(1.10α≤ بين متوسطي درجات التطبيقين القبلي والبعدي لطالبات المجموعة التجريبية في )الوةت 
روق بين فتعزى لطريقة التدريس بالمقاطع الصوتية؟ تم استخدام اختبار )ت( لداللة ال التغابن سورة
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مجموعتين غير مستقلتين )مترابطتين(، للتعرف على الفروق بين متوسطي درجات التطبيق القبلي 
 ( يبين النتائج التي تم التوصل إليها:6ودرجات التطبيق البعدي لعينة الدراسة، والجدول )
  4جدون )

في  ةالتجريبي المجموعة اء طالباتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت  ومستوى الداللة إلد
 الصوتية. بالمقاطع التدريس لطريقة والبعدي القبلي التطبيقين

 درجة 011من * تم تحويل الدرجة لتصبح 
(، مما يشير إلى ≥ α 1.10( أن قيمة )ت( دالة عند مستوى داللة )6يتضح من الجدول )

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات التطبيقين القبلي والبعدي لمستوى تحصيل 
 الطالبات في تالوة سورة التغابن، وكانت تلك الفروق لصالح التطبيق البعدي.

 وهي(، 1.61للدرجة الكلية قد بلغت ) Blackنسبة الكسب المعدل لبالك  أن كذلك يتضحو 
( الذي حدده بالك، مما يشير إلى وجود تأثير محدود لطريقة 0.6أصغر من الحد الفاصل )

 التدريس في رفع مستوى تحصيل الطالبات في تالوة سورة التغابن.
 مصطفى السابقة مثل دراسة أحمد رشادوبذلك تتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه بعض الدراسات 

، ودراسة محمد يوسف (2) (6112علي)علي عبدالله  ، ودراسة(1) (6101)األسطل
لى وجود عالقة إالتي توصلت  4(6100أبانمي ) العزيز عبد فهدودراسة   (3) (6117الشربجي)

ي لصالح يق البعدفي التطب إيجابية بين تالوة القرآن الكريم ومستوى مهارات القراءة والكتابة
. ويمكن تفسير ذلك بما الحظته الباحثة أن مستوى الطالبات في تالوة آيات المجموعة التجريبية

الصوتية  المقاطع طريقةالتالوة المقررة في منهج التربية اإلسالمية للصف الثامن قبل تطبيق 
ن كبير وللهطريقةمتدني، أما بعد أن أنهت تطبيق ال الوة الحمد في ت ، الحظت أن هناك تحس 

                                                           

توى المهارات القرائية والكتابية لدى طلبة الصف السادس وعالقته بتالوة وحفظ القرآن ( أحمد رشاد مصطفى األسطل، مس1)
 . غزة-اإلسالمية( كلية التربية، الجامعة 6101)منشورة، الكريم، رسالة ماجستير غير 

ماجستير  ، رسالة(علي عبدالله علي مشدود، العالقة بين إتقان تالوة القرآن الكريم ومستوى أول مهارات القراءة الجهرية2)
 (، جامعة صنعاء.6112غير منشورة، )

مجلة   –( محمد يوسف الشربجي، أثر القرآن في اللغة العربية والتحديات المعاصرة، بحث منشور في مجلة التراث العربي 3)
 (.6117، )11دمشق،السنة الثالثة والعشرون، العدد  -فصلية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب

 ( مرجع سابق4)

 االختبار
المتوسط 
 الحسابي*

االنحراف 
 المعياري 

قيمة 
 ت

مستوى 
 الداللة

نسبة 
الكسب 
 المعدل

 00.02 01.62 القبلي
6.61 1.171 1.61 

 2.72 22.22 البعدي
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اعدتها س طريقةن طالبة من الطالبات لديها مشكلة في النطق )التأتأة(، وهذه الإالطالبات، حيث 
كثيرا لتعلم التالوة والنطق بشكل أسرع للكلمة القرآنية، وبدون تأتأة كثيرة، وطالبة أخرى من غير 

ا كثيرًا في تحسين ساعدته طريقةه الالناطقين باللغة العربية وتواجه صعوبة في القراءة بالعربية وهذ
تالوتها، وكذلك باقي الطالبات فقد تحسن مستواهن في التالوة كما وضح ذلك من خالل تحليل 
البيانات، وأصبحن يقرأن اآليات بدون تقطع أثناء التالوة، وبدون أخطاء في تشكيل الكلمات 

 والحروف. 
ئجها على رفع مستوى الطالبات في التالوة كما الحظت الباحثة أن هذه الطريقة ال تقتصر نتا

نما كذلك لها تأثير على تحسن مستوى حفظ الطالبات لآليات، وهذه النتيجة طبيعية،  وحسب، وا 
ألن الطالبة إذا استطاعت قراءة اآليات بشكل صحيح وبشكل مباشر ولم تقطع في تالوتها فهذا 

الطالبات على الحفظ فقد انعكس هذا ساعدت  طريقةمما يساعدها على الحفظ. وبما أن هذه ال
على أدائهن لالختبار الذي يتضمن تسميع لآليات، مما ساهم في رفع مستواهن التحصيلي. كما 
يمكن أن تعزى هذه النتيجة لما تتميز به هذه الطريقة من حيث أن هذه الطريقة تجعل الطالبة 

لكلمة القرآنية يتم تقطيع ا طريقةمن التتعرف على الكلمة القرآنية بشكل جيد، ففي الخطوة الثالثة 
 هايإلى مقاطع )أي أجزاء أصغر( ويطلب من الطالبة قراءة المقاطع بالتشكيل، وهذا مما يسُهل عل

 قراءتها. 
في الخطوة الثالثة تمر الطالبة بأربعة مراحل )موضحة في اإلجراءات على هيئة أنشطة(، في و 

كلمات فقط، وفي المرحلة الثانية تتهجى الطالبة مقاطع المرحلة األولى تتهجى الطالبة مقاطع ال
الكلمات ثم تقرأ الكلمة بأكملها بدون تقطيع، وفي المرحلة الثالثة تتهجى الطالبة أجزاء من اآلية 
القرآنية ثم تقرأ ذلك الجزء بدون تقطيع، وفي المرحلة الرابعة واألخيرة تقرأ الطالبة اآلية القرآنية كاملة 

فنالحظ أن الطالبة قد مرت بالكلمة القرآنية أربع مرات، وتعرفت عليها بشكل جيد،  بدون تقطيع،
 لذلك يسهل عليها قراءتها وحفظها. 

ية هل توجد فروق ذات داللة احصائلإلجابة عن سؤال الدراسة ونصه:  نتيجة سؤان الدراسة الثاني:
تين التجريبية والضابطة ( بين متوسطي درجات طالبات المجموع≥1.10αعند مستوى الداللة )

ابية تم حساب المتوسطات الحس في االختبار البعدي تعزى الستخذام طريقة المقاطع الصوتية؟ 
دريس ونتائج تتبعا لطريقة ال وي واالنحرافات المعيارية ألداء مجموعتي الدراسة، على االختبار الشف

 ( تبين ذلك.6جدول )
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  3جدون )
ة تبعا لطريق وي رافات المعيارية ألداء مجموعتي الدراسة، على االختبار الشفالمتوسطات الحسابية واالنح

  20التدريس)ن= 
 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة حصاءاإل

 61 61 العدد
 22.22 01.77 المتوسط*
 0.61 0.76 االنحراف

 درجة  011* المتوسط الحسابي للدرجة النهائية بعد تحويلها لتصبح من 
( وانحراف 01.77المجموعة الضابطة هو) البات( أن متوسط األداء الكلي لط7من جدول) يالحظ

( وبانحراف معياري 22.22المجموعة التجريبية ) البات( أقل من متوسط أداء ط0,76معياري )
(. مما يشير إلى وجود فروق في أداء مجموعتي الدراسة الضابطة والتجريبية ولصالح 0.61)

الختبار تلك  Two-Way- ANOVA)ية، وقد استخدم تحليل التباين الثنائي)المجموعة التجريب
 ( يبين تلك النتائج.7النتائج ومدى داللتها اإلحصائية وجدول)

  2)جدون 
   حسب المجموعة )الضابطة والتجريبية Two-Way-ANOVAنتائ( تحليل التباين الثنائي )

 مجموع المربعات مصدر التباين
درجات 
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة)ف(
الداللة 
 االحصائية

 1.111 22.44 21.1 0 21.22 طريقة التدريس
   0.171 00 02.011 الخطأ في الخاليا

    02 042.12 المجموع
( لطريقة 1,110( أن هناك أثرًا دااًل إحصائيا عند مستوى داللة )أقل من 4) يالحظ من جدول

، 0، دح = 22,44اد عينة الدراسة إذ بلغت قيمة )ف =التدريس بالمقاطع الصوتية على أداء أفر 
(، وهذا يؤكد تقدم طريقة التدريس بالمقاطع الصوتية على الطريقة التقليدية. وأن طريقة التدريس 00

بالمقاطع الصوتية ساعد في التقليل من أخطاء الطالبات لنطق الكلمات أثناء تالوة القرآن الكريم، 
 مقاطع الصوتية هي طريقة غير مألوفة في تدريس التالوة بمدارس التعليموبما أن طريقة التدريس بال

العام وجديدة على الميدان التربوي، فقد ثبت أن استخدامها أدى إلى زيادة تفاعل الطالبات وفهمهن 
واستيعابيهن لمحتوى مادتها التعليمية وزاد من قدرتهن على التطبيق العملي والنطق الصحيح 

في اآليات المتلوة، حيث أن هذه الطريقة تجمع بين المعرفة بالحروف الهجائية  للحروف والحركات
وعالمات الضبط والتطبيق المهاري العملي مما أثار اهتمام المعلمين وتشويقهم في الجموعة 
التجريبية، وهذا أعطاهم دافعا وحماسا أكبر لتقبل هذه الطريقة في التعلم، باإلضافة إلى أن هذه 

نت الطالبات عينة الدراسة التجريبية من التفاعل والتعامل واستيعاب المعلومات مما الطريقة مك
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جعلها مالئمة لتدريس القران الكريم، وهذا ما أدى إلى نجاحها وتميزها عن الطريقة التقليدية. وترجع 
ية من لالباحثة ذلك أيضا إلى ما تتميز به طريقة المقاطع الصوتية بأنها تقدم المعلومات بدرجة عا

التنظيم، والوضوح، والترابط بين الحروف والكلمات، وهذا يجعلها أكثر فاعلية في مساعدة الطالبة 
على معالجة المعلومات، واكتسابها. وبذلك تتأكد أهمية طريقة المقاطع الصوتية في تدريس القرآن 

يل من ها والتقللنطق الكلمات وتجويد هنالكريم مع بداية دخول الطالبات للدراسة بهدف إتقان
 األخطاء في نطقها، ومعالجة الضعف القرائي لديهم بصفة عامة.

 (1)(6117وتتفق هذه النتيجة مع نتائج العديد من الدراسات كدراسة جميل أحمد الكساسبة)    
 في تقدم المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة  ودراسة (2)(6100ودراسة خالد المطرودي )

التي كشفت عن وجود عالقة بين طريقة التدريس ونوع األخطاء  (3) اليحيائي ناصر بن أحمد
  المفاهيمية لدى تالميذ الصف الخامس األساسي أثناء تعلمهم ألحكام التجويد.

 لىإ بأن استخدام طريقة المقاطع الصوتية أدى أكدت وأخيرا يمكن القول بأن نتائج هذه الدراسة
 تحصيل وى لمست والبعدي القبلي التطبيقين درجات متوسطي بين إحصائية داللة ذات فروق  وجود

 تقدم يؤكد الذي األمر .البعدي التطبيق لصالح الفروق  تلك وكانت التغابن، سورة تالوة في الطالبات
 الكريم. التقليدية وأهميتها في تدريس تالوة القرآن الطريقة على الصوتية بالمقاطع التدريس طريقة

 التوصيات
 إلى نتائج الدراسة فإن الباحثة توصي باآلتي: استناداً 

ة بالغة في لما لها من أهمي التالوة ضرورة استخدام استراتيجية المقاطع الصوتية كطريقة لتدريس  -
 تأسيس الطالبات لتالوة القرآن الكريم.   

 عتخصيص وقت في الجدول المدرسي لتدريس الطالبات ذوات المستوى المتدني في التالوة في جمي -
 المراحل الدراسية مقرر التالوة بطريقة استراتيجية المقاطع الصوتية.

تشكيل لجنة مختصة في مديريات التربية والتعليم لمتابعة سير الطالبات وتقدمهن في إتقان مهارات  -
 تالوة القرآن الكريم. 

 المقترحات
لنحو ت أخرى على امن خالل نتائج الدراسة تقدم الباحثة مقترحات تفتح المجال إلجراء دراسا

 اآلتي:

                                                           

( جميل أحمد العلي كساسبة، األخطاء اللغوية وأخطاء أحكام التجويد وعالقتها ببعض المتغيرات المتعلقة بطلبة الصف 1)
(، كلية الدراسات العليا، جامعة وادي النيل، 6117العاشر األساسي بمحافظة إربد، األردن، رسالة ماجستير غير منشورة، )

 السودان.
 ( مرجع سابق2)
 ( مرجع سابق3)
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إجراء دراسة مقارنة لفاعلية طرائق التدريس المستخدمة في عالج تدني مهارات القرآن الكريم، مثال  -
بين تلك التي تميل إلى استخدام التقانة الحديثة، وتلك التي تنحو منحى استخدام الطرق األصيلة 

 في تدريس مهارات تالوة القرآن الكريم وتجويده.
راسة مقارنة ألثر تنوع طرائق التدريس في عالج تدني مستوى إتقان مهارات تالوة القرآن إجراء د -

 الكريم.
 المراجع

إبتهال بنت خلفان الحارثية، مدى تمكن طالبات الصف العاشر من تطبيق أحكام التجويد، رسالة  .0
 (، كلية التربية، جامعة السلطان قابوس.6112ماجستير غير منشورة، )

سليمان الصقري، مدى تمكن معلمي التربية اإلسالمية ومعلماتها بالحلقة الثانية من إبراهيم بن  .6
التعليم األساسي في محافظة مسقط من تالوة القرآن الكريم وتجويده، رسالة ماجستير غير منشورة، 

 (، جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان.6112)
 (.6111ار صادر، )، إحياء علوم الدين، بيروت: دالغزالي محمد حامد أبو .7
أحمد بن ناصر اليحيائي، فاعلية التدريس بالقاعدة النورانية في إتقان طلبة الصف الخامس األساسي  .4

، جامعة السلطان قابوس، مسقط، 6102لمهارات تالوة القرآن الكريم، رسالة ماجستير غير منشورة، 
 سلطنة عمان. 

ته والكتابية لدى طلبة الصف السادس وعالق أحمد رشاد مصطفى األسطل، مستوى المهارات القرائية .0
م(، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، الجامعة 6101بتالوة وحفظ القرآن الكريم، )

 غزة.  -اإلسالمية
 العربي، التراث إحياء دار مطبعة ،7 ج الذهب، مروج المسعودي، علي بن الحسن أبي اإلمام .2

 .604 ص ،0122 بيروت،
 .6102المقطع الصوتي وأهميته في الكالم العربي، مجلة القسم العربي، إنعام محمود،  .2
جميل أحمد العلي كساسبة، األخطاء اللغوية وأخطاء أحكام التجويد وعالقتها ببعض المتغيرات  .2

المتعلقة بطلبة الصف العاشر األساسي بمحافظة إربد. األردن. رسالة ماجستير غير منشورة، 
 لعليا، جامعة وادي النيل، السودان.(، كلية الدراسات ا6117)

خالد المطرودي، أثر خطوات تدريس مقترحة في إتقان مهارات التالوة واالحتفاظ بالتعلم لدى تالميذ  .1
(، 41)00الصف السادس اإلبتدائي في مدارس التعليم العام بمدينة الرياض، مجلة الثقافة والتنمية،

 .22 -71(، ص 6100)
 6104اللوح والقلم. سلطنة عمان. خلفان بن ناصر الجابري.  .01
 .0122شيخ عثمان حسيني، حق التالوة، األردن، مكتبة المنار،  .00
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 الحي العيوني، المقاربة الديداكتيكية لتعليم وتعلم القراءة والكتابة وفق الخالدي، وعبدعبد الرحمن  .06
 (.   الطريقة المقطعية، المملكة المغربية، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، )د.ت

 محكم، حثب الهمداني، ديوان في قراءة الشعر، للغة اإليقاعية البنية في قحطان، أسعد الكريم عبد .07
 .012ص  ،6112 يونيو، عدن، جامعة التواصل، مجلة في نشره تم

 (.0122بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، بيروت، دار الكتاب اللبناني، ) نعبد الرحم .04
 .0122خلدون، بيروت، دار الكتاب اللبناني،  بن خلدون، مقدمة ابن نعبد الرحم .00
عبدالله علي حسن البلوشي، كفايات تدريس التربية االسالمية لدى معلمات الحلقة األولى من  .02

(، كلية التربية، جامعة 6117التعليم األساسي بسلطنة عمان، رسالة ماجستير غير منشورة، )
 السلطان قابوس.

ين إتقان تالوة القرآن الكريم ومستوى أول مهارات القراءة علي عبدالله علي مشدود، العالقة ب .02
 م(، جامعة صنعاء.6112الجهرية، رسالة ماجستير غير منشورة، )

علي منير الحصري  ويوسف العنزي، طرق التدريس العامة، الكويت، مكتبة الفالح للنشر  .02
  .(6114، )والتوزيع

 (.6114سكندرية، دار الوفاء، )مصر: اإل، معجم مصطلحات التربية، الزكي فاروق فلية، وأحمد .01
 المرحلة البط اكتساب في الذكية السبورة بإستخدام تعليمي برنامج أثر أبانمي، العزيز عبد فهد .61

 . 602 -020 ص ،(6100) ،(0) التربوية، العلوم مجلة التجويد، أحكام بتدائيةاال
 ألساليب العملية. األردن، عمان،ماجد زكي الجالد. تدريس التربية اإلسالمية األسس النظرية وا .60

 .662، ص 6114دار المسيرة، 
محمد بن عيسىى الترمذي، سنن الترمذي، باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ماله من أجر،  .66

 .6101، رقم الحديث 020، 0ج
محمد مزعل الشباطات، طرق تدريس التربية اإلسالمية وتطبيقاتها، القاهرة، دار الفضيلة،  .67

(6112). 
فيمن  باب ما جاء الترمذي، سنن صحيح ،(الشاويش زهير: تحقيق) األلباني، الدين ناصر محمد .64

  6101، رقم الحديث 020، 0قرأ حرفا من القرآن ماله من أجر، ج
 لتربيةا مكتب الترمذي، سنن صحيح ،(الشاويش زهير: تحقيق) األلباني، الدين ناصر محمد .60

 .0-0 ح الموقع ،6112 يثالحد رقم هـ، 0412 ،0ط لدول، العربي
محمد يوسف الشربجي، أثر القرآن في اللغة العربية والتحديات المعاصرة، بحث منشور في مجلة  .62

شرون، السنة الثالثة والع ،دمشق-العربفصلية تصدر عن اتحاد الكتاب  مجلة –التراث العربي 
 .072-061، ص (6117، )11العدد 
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يه، صحيح مسلم، باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتعتع ف، النيسابوري  القشيري  الحجاج بن مسلم .62
 644، رقم الحديث 001-041، 0ج

، 0، صحيح مسلم، باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة، جالنيسابوري  القشيري  الحجاج بن مسلم .62
 606، رقم الحديث007

على  -نكحتى التم -مصطفى عبدالله ابراهيم طنطاوي، أثر استخدام أسلوب التعلم باإلتقان .61
تحصيل طالب الصف األول االعدادي األزهريي وأدائهم في مادة التجويد، رسالة ماجستير غير 

 (، جامعة األزهر، جمهورية مصر العربية.0114منشورة، )
 الكريم رآنالق تالوة مهارات تنمية في التفاعلية المتعددة الوسائط استخدام الغامدي، جمعان موفق .71

 كلية ،(6104) منشورة، غير ماجستير رسالة الباحة، بمنطقة انوي الث األول الصف طالب لدى
 . السعودية العربية المملكة الباحة، جامعة التربية،

هاشل بن سعدبن سرور الغافري، الكفايات االزمة لمعلمي التربية اإلسالمية بالمرحلة الثانوية في  .70
في منطقة الظاهرة، رسالة سلطنة عمان وقياس مدى توافرها لدى معلمي التربية االسالمية 

 (، كلية التربية، جامعة السلطان قابوس.0110ماجستير غير منشورة، )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


