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في تنمية مهارة التّلوة لدى طّلب مركز القرمن الكريم بالكلية الجامعية للعلوم محوسب  أثر برنامج
 التطبيقية

 يوسف خليل مطر الدكتور/

 في قسم العلوم التربويةمحاضر 

 فلسطين-غزة-التطبيقيةالكلية الجامعية للعلوم 

 ملخص الدراسة:

   تنمةة مهارة التالوة لدى طالب مريز الارآ  محوســــــب ذثر برنامج  هد   الدراســــــة إلى اســــــتاصــــــاا
( 10) ينة الدراســـة   واغـــتمل اتبع الباحث    دراســـته هذه المنهج التجرلب ، ،الكرلم بالكلةة الجامعةة بلزة

ا ، م  طالب مريز الارآ  الكرلم بــالكلةــة الجــامعةــة موز ي   لى مجمو تــا  تعلمــ  إحــداهمــا مهــارة طــالبــ 
 بمسا دة المعلم، بينما تعلم  األخيرة مهارة التجولد بالطرلاة التاليدةة. و التالوة باستخدام الحاسوب 

 ها:توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتالج، كان من أبرز 

كز الارآ  الكرلم    مهارة التالوة، ا رول ذا  ديلة إحصائةة بي  متوسطا  ذداا طالب مر  ودوج -
رلاة طبالحاســــــــوب وبمســــــــا دة المعلم، ماارنة بطرلاة التاليدةة لصــــــــالا التدرلح تعزى إلى طرلاة 

 بالحاسوب ومسا دة المعلم.التدرلح 
كز الارآ  الكرلم    مهــارة االب مر وجود  رول ذا  ديلــة إحصـــــــــــــــائةــة بي  متوســــــــــــــطــا  ذداا ط -

اسوب ح، لصـالا الحاسـوببمسـا دة المعلم، ماارنة بطرلاة ال حاسـوبطرلاة ال ىالتجولد، تعزى إل
 بمسا دة المعلم.و 

 التّلوة(  مهرة-محوسبالكلمات األساسية )برنامج 

ABSTRACT 

The study aimed at investigating the effect of a computerized program in the 

development of recitation skills among students of the Holy Quran Center at the 

University College in Gaza. The researcher followed in this study the 

experimental method. The sample included (40) students from the center of the 

Holy Quran in the university faculty distributed in two groups, Using the 

computer and with the help of the teacher, while the latter learned the skill of 

Tajweed in the traditional way. 

The study reached a number of results, the most prominent of which are: 
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- There are statistically significant differences between the average performance 

of students of the Holy Quran Center in the recitation skill, attributed to the 

method of teaching computer and with the help of the teacher, compared to the 

traditional method of teaching computer and help the teacher. 

- There are statistically significant differences between the average performance 

of students of the center of the Quran in the skill of Tajweed, attributed to the 

computer method with the help of the teacher, compared to the computer, for the 

benefit of the computer and with the help of the teacher. 

Keywords (Computerized Program - Reciter) 

 مقدمة

ةاسةة واقتصادةة رئةسة، وتحوي  سةغهد العالم برمته    مطلع األلفةة الثالثة تجديدا   لمةة وتانةة 
ودةموغرا ةة واجتما ةة ستظل تتسارع    العاود الاادمة بال رلب، وتفضى إلى توثيرا  حادة، ي سةما    

ربوةة يل مما يتطلب ذ  تستثمر نظمنا الت جهة ايحتةاجا  المتزايدة،ذوسا  التعلةم، الت  سيتعي   ليها موا
 إمياناتها المادةة والبغرلة.

 التعلةمةة وا  ادة تغييلها بما ةساير التطور العلم ، والاضاةا البيئةة،  اد إصالح المناهجلذا ذصبا 
قام  يل م  الويةا  المتحدة األمرليةة، ويندا، واسترالةا، وبرلطانةا وبعض الدول النامةة بتطولر المناهج 

 (1) البيئ .ثايف التعلةمةة  ندها بما يتالام مع التادم العلم  والتكنولوج  والت

 .والبصر معا  وم  هذه اإلنجازا ، الوسائل السمعةة البصرلة، الت  تعتمد  لى حاست  السمع 

التعلةمةة دورا  يبيرا     إنجاح العملةة التعلةمةة لعدة ذسباب ذ  للوسيلة  (2)(وذبو دةة وةغير )مطر    
التغولق واإلثارة، وجذب التالميذ لموضوع الدرح وتسهيل مهمة المدرح    إةضاح المعلوما ،  ذهمها:

وتارلبها، واختصار الوق    والمسا دة  ل  ترسيخ المعلومة    ذه  التلميذ، وبعث روح التجديد وايبتكار 
جباره  ل  التفيير السلةم    درسه، وجعل المادة محببة لدى التال ادرة التلميذ ميذ وتنمةة ملدي المدرح، وا 

 ل  المالحظة والتفيير والماارنة بي  األغةاا وم  ذجل ذلك اهتم المربو  بالوسائل التعلةمةة، وطالبوا يل 
                                                           

(.  ا لةة تطولر مناهج العلوم لتنمةة المســئولةة البيئةة لدى تالميذ المرحلة األســاســةة العلةا     لســطي ، 2012 بده، ةاســي  ) (1)
 15رسالة ديتوراه، غير منغورة، يلةة التربةة جامعة الااهرة: الااهرة.  

(. طرائق تدرلح التربةة اإلســـــــــــــالمةة، ميتبة الطالب 2011دةة مطر، يوســـــــــــــف وذبو دةة، هناا)يوســـــــــــــف، مطر وهناا، ذبو  (2) 
 109الجامع : غزة  
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م  انتم  إل  مهنة التعلةم بو  ةستخدمها ما ذمي  والال   للنظر ذ  حظ مواد التربةة اإلسالمةة م  هذه 
واد ، وهو ذ  هذه الميو نر للمواد األخرى، وذلك ناتج    تصور خاطئالوسائل قليل جدا  إذا ما قةح بما 

،  المعلم الناجا ةستطةع استخدام الوسيلة    يل مواضةع التربةة  دم إدراكوسائل، ذو     ىي تحتاج إل
خدمتا تاإلسالمةة، ولةح ذدل  لى ذهميتها وحاجة المادة إليها م  ذ  الارآ  الكرلم و السنة النبوةة المطهرة اس

را  بمواقف تعلةمةة يثيرة    الارآ  الكرلم استخدم  الخب امستغهد  ( وسائل المتاحة. ولبي  ذلك ) ساولال
ا ق ال  ذ نَّى  ه  وغ  ل ى   ر  ة ةن    او  ل ى ق ًرل ٍة و ه    خ  ي م رَّ   

الَّذ  الواقعةة يوسائل تعلةمةة، ياوله  ز وجل: }ذ ًو ي 
ائ ة    اٍم ث مَّ  ات ه  َّللاَّ  م  ا   و م  ه  َّللاَّ  ب ًعد  م ًوت ه  ًم ل ب ًث   ق ال  ل ب   ة ًحي   ه ذ  ث ه  ق ال  ي  ا ذ ًو ب ًعض  ي ًوٍم ق ال  ب ًل ب ع  ًث   ي ًوم 

ل ك  آة ة  ل   ل ن ًجع  م ار ك  و  نًَّه و انظ ًر إ ل ى ح  ر اب ك  ل ًم ي ت س  غ  ام ك  و  ائ ة    اٍم   انظ ًر إ ل ى ط ع  نَّاح  و انظ ًر إ ل ى لل ب ًث   م 
ز   ًيف  ن نغ  ظ ام  ي  يرن اًلع  ً ٍا ق د  ل   غ  ل ى ي  ل مَّا ت ب يَّ   ل ه  ق ال  ذ ً ل م  ذ  َّ َّللاَّ     ا    وه ا ل ًحم   (. 257{) البارة،ه ا ث مَّ ن ًيس 

ا    المتعلم م  ذ  ةمر المتعلم نفسه بالخبرة مباغرة، إذ مر العزلر  لةه السالم  لةح هناك ذ ظم توثير        
الخبرة المباغرة، ةعلمه ب ذ -تعالى–حيى هللا هذه الارلة م  جديد،  وراد هللا  لى قرلة خربه وتساال ييف ة

  ذنه يا  ينظر إلى جسمه وهو ةحيى م : وماته مائة سنة وبعدها ذحةاه،  رذى الارلة ويونها جن ةن، وةاال
حيث  رجديد، ويان  هناك وسائل مرا اة مساهمة    تحايق الهدف التعلةم  ه  الطعام والغراب والحما

 غاهد المتعلم حماره وهو ةحيى م  جديد.

الخبرا    يها اســـــــتخدم-وســـــــلمصـــــــلى هللا  لةه -ولاد جاا  مواقف تعلةمةة يثيرة    حةاة الرســـــــول       
ض  هللا  نه    ذب  هرلرة ر  الواقعةة المباغـرة يوسـائل تعلةمةة لتحايق ذغراض تعلةمةة نذير منها ما يل :

ده غرب الخمر قال: " اضربوه قال ذبو هرلرة  منا الضارب بي برجل-وسلمصلى هللا  لةه -قال " ذتى النب  
والضـــــــارب بنعله والضـــــــارب بثوبه  لما انصـــــــرف قال بعض الاوم ذخزاك هللا. قال: ي تاولوا هيذا ي تعينوا 

 . (1) البخاري(غةطا  ")رواه  لةه ال

نظرا  ألهمةة اســتخدام الوســائل التعلةمةة    مواد التربةة اإلســالمةة  و  م  الضــروري اســتخدامها          
 لم التالوة أل   لم التالوة م  ذ ضل العلوم وذغر ها لتعلاه بيتاب هللا تعالى واللاةة منه صو  اللسا  م  

ت  ل   ر  -(، ولاد حث النب  1اًلا ًرآ   ت ًرت ةال ( )ســـورة المزمل: الخطو    الارآ  الكرلم واللح   ةه، لاوله تعالى )و 
تعلم الارآ  الكرلم وتعلةمه وجعل المغــــتللي  به تعلما  وتعلةما  خير األمة:  اال   لى-وســـلمصـــلى هللا  لةه 

 .           (2)(الجمل)البخاري. ( رواه و لمه)خيريم م  تعلم الارآ  

                                                           
 2199  6ج(. صحةا البخاري، دار الفير للطبا ة والنغر. 2001البخاري ) ،محمد ب  إسما يل  (1)
 1حف      اصم، ميتبة آ ال: غزة.  (.  مختصر الملن      لم التجولد برواةة 2000 بد الرحم  يوسف، الجمل ) (2) 
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محــل اهتمــام بعض البــاحثي ،  لاــد ذ جرلــ  بعض  الحــاســــــــــــــوباســــــــــــــتخــدام ولاــد يــا  التعلةم م  خالل     
وبالرغم م  ذ   لم التالوة م  ذهم العلوم وذغـــــر ها إي ذ  تلك  الحاســـــوبســـــا   لى التعلةم م  خالل الدرا

الدراســـا  الت  ا إذا ما قورن  بالدراســـا  الت  وظف  الوســـائل التعلةمةة    ميدا  تدرلســـه تعتبر قلةة نســـبة  
      المواد األخرى.ذجرل

( بعنوا   ا لةة برنامج محوســـــــب    تنمةة مهارا  التالوة لدى 2007)الرقب:وم  تلك الدراســـــــا ،       
ذثر اســتخدام الحاســب التعلةم     تدرلح مســال  (2001)الر ا  :طالب الصــف الحادي  غــر. ودراســة 

ُجل. ودراســـة )ملحم:  ( ذثر اســـتخدام الحاســـوب التعلةم  2001التالوة والحفظ    التحصـــيل المباغـــر والم
 .الثانةة لمارر التالوة والتجولد    تحصيل طلبة الصف السابع األساس     تدرلح مديرلة  ما 

  لى ذســــــــــــــاليب ايطالعم  خالل زلـارة الباحث لمريز الارآ  الكرلم    الكلةة الجامعةة وم  خالل       
رلح البـاحث ذ  طرل تد يحظ-ذحيـام التجولـد    المرحلـة الجـامعةـة درلح لبعض ذجزاا الارآ  الكرلم و التـ

 ملةة اإللااا والتلاي ، األمر الذي يجعل الطالب ةغعر بالملل والسوم وتبعد  ىمادة الارآ  الكرلم تاتصر  ل
  نصر اإلثارة والتغولق     ملةة التعلةم. 

ة بعض مهارا  التالوة لدى طالب مريز مما د ع الباحث إل  اســــــتاصــــــاا ذثر برنامج بالحاســــــوب    تنمة
 رلم بالكلةة الجامعةة بلزة.     الارآ  الك

  مشكلة الدراسة: 

 :    األسئلة التالةةمغيلة تتمثل 
   تنمةـة بعض مهـارا  التالوة لـدى طالب مريز الارآ  الكرلم بـالكلةة  محوســــــــــــــبذثر برنـامج مـا  -1

 لالجامعةة بلزة
 ما مهارا  التالوة الواجب تو رها لدى طالب مريز الارآ  الكرلم بالكلةة الجامعةةل    -2
 ما البرنامج الماترح لتنمةة بعض مهارا  التالوة لدى طالب مريز الاـرآ  الكرلــم بالكلةة الجامعةةل -3
 الدراسة:  اتفرضي

 ديلة ند مستوى  وجود  رول ذا  ديلة إحصائةة (005. α≤)  بي  متوسطا  ذداا طالب مريز
الارآ  الكرلم    مهـارة التالوة، تعزى إلى طرلاـة الحـاســــــــــــــوب وبمســــــــــــــا ـدة المعلم، ماـارنة بطرلاة 

 لصالا الحاسوب وبمسا دة المعلم. -التاليدةة 
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 ند مســـــــتوى الديلة  وجود  رول ذا  ديلة إحصــــــائةة (005. α≤)  بي  متوســـــــطا  ذداا طالب
لاة بمســــا دة المعلم، ماارنة بطر  حاســـوبطرلاة ال ىمهارة التجولد، تعزى إلمريز الارآ  الكرلم    

 بمسا دة المعلم.حاسوب و لصالا ال -حاسوبال
  ند مســـتوى الديلة توجد  رول ذا  ديلة إحصـــائةة ي (005. α≤)  بي  متوســـطا  ذداا طالب

                                            ، ماارنة بالطرلاة التاليدةة.   حاسوبال ى، تعزي إلالوةمريز الارآ  الكرلم    مهارة الت
 أهداف الدراسة:                                                                                        

 تهدف هذه الدراسة إل :     

 .                        الارآ  الكرلم بالكلةة الجامعةةلطالب مريز الالزمة التالوة  مهارا إلى التعرف  لى  -1

لتنمةة مهارا  التالوة لدى طالب  وضـــع تصــــور ماترح لبرنامج محوســــب قائم  لى الوســــائط المتعددة -2
               مريز الارآ  الكرلم بالكلةة الجامعةة.                                                                              

لتنمةة بعض مهارا  التالوة لدى طالب مريز الاـــــــرآ  الكرلــــــــــــــم التعرف  لى  ا لةة البرنامج الماترح  -3
 بالكلةة الجامعةةل
 ذهمةة الدراسة:  

 وتتمثل ذهمةة هذه الدراسة  ةما يل :                                                  
نها تادم لدور تحفةظ الارآ  الكرلم    محا ظا  غزة المهارا  الالزمة تتمثل ذهمةة هذه الدراسة    يو  -1

 لتنمةة مهارا  التالوة.  
تتمثل ذهمةة هذه الدراسة    يونها تادم لمريز الارآ  الكرلم بالكلةة الجامعةة المهارا  الالزمة للتالوة،  -2

 ويةفةة تنميتها بالحاسوب. 

 م  ومعلما  التربةة اإلسالمةة.   م  الممي  ذ  ةستفيد م  هذه الدراسة معل -3
 قد تخدم هذه الدراسة الطلبة    تليير نظرتهم نحو التالوة وبالتال  تليير اتجاهاتهم. -4

 حدود الدراسة:
                            اقتصر  هذه الدراسة  لى الطالب المبتدئي     مريز الارآ  الكرلم التابع للكلةة الجامعةة بلزة.                                     -
والتنول  وذحيام المةم  لحروف وذحيام النو  الســـــــــاكنةاقتصـــــــــر  هذه الدراســـــــــة  لى موضـــــــــوع مخارج ا  -

 الساكنة.   
 2019-2016الزمان   الحد -
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 مصطلحات الدراسة:
 :                       الحاسوب برنامج-1
وحدة دراسـةة مصـممة باسـتخدام البرمجة الحاسـوبةة وتتضم  مجمو ة م  األهداف، والخبرا  التربوةة،    

 .(1)لرقب()ا .وتوظيف ذحيام التالوة، واألنغطة التعلةمةة، وذساليب التاوةم، الت  تحاق األهداف التربوةة
يمــا ةعرف البــاحــث البرنــامج بــونــه هو مجمو ــة م  الخبرا     ذحيــام التالوة والتــدرلبــا  واألنغــــــــــــــطــة     

ُها إلكساب  بعض مهارا  ذحيام التالوة.  بالطال والوسائل، الت  تم وضعها وبنا
 التالوة: مهارة-2
خراج و م  النواح  الضـــــبط الدقيق، والوقف والوصـــــل    مواطنها،  اذداا الارآ  الكرلم ذداا  ســـــلةم   ه      ا 

 . (2)(ر ا  الحروف م  مخارجها، ذي تطبق ذحيام التجولد. )ال
التالوة  ذحيام ذداا  لى الطالب الجامع  ةيتســـــــبها الت  الادرة يما ةعرف الباحث مهارة التالوة بونها: ه 

 .بإتاا  والتجولد
 اإلطار النظري:

 القرمن الكريم:تعريف 
. بونه يالم هللا تعال  العرب  المعجز والمنزل بواســـطة ذمي  الوح  جبرلل  لةه الســـالم، (3) ()قابه ةعرف -

 المناول إلينا بالتواتر، والمتعبد بتالوته، والمفتتا بســــــــــورة الحمد وســــــــــلم، ل  رســــــــــول هللا صــــــــــل  هللا  لةه 
 والمختوم بسورة الناح.

. بونه يالم هللا  ز وجل وهو الذير الحيةم والنور المبي  الماروا، بالمصــاحف المناول (4) (مدوو)  هةعر   -
إلينا بالتواتر بالسـند المتصل لرسول هللا صل  هللا  لةه وسلم    جبرلل  لةه السالم    هللا  ز وجل وقد 

 واإلتاا .تلايناه بالابول    غيوخنا ذولى الفضل والعر ا     غيوخهم ذولى الصدل 

                                                           
(.  ا لةة برنامج محوســب    تنمةة مهارا  التالوة لدى طالب الصــف الحادي  غــر، رســالة ماجســتير، غير 2007ذكرم، الرقب )( 1)

 11منغورة، يلةة التربةة، الجامعة اإلسالمةة: غزة  
ُجل 2001ســميرة، الر ا   ) (2) (. ذثر اســتخدام الحاســوب التعلةم     تدرلح مســال التالوة والحفظ    التحصــيل المباغــر والم

 199   مسال التالوة والحفظ، رسالة ماجستير غير منغورة، يلةة التربةة، جامعة اليرموك: األرد   
رآنةـة تـارلخهـا وثبوتهـا وحجتها، دار العرب اإلســـــــــــــالم : بيرو . (. الارااا  الا1777 بـد الحلةم ب  محمـد الهـادي، قـابـه ) (3)

 22 
 6(. المختصر المفيد    الارآ  وذصول التجولد: غزة.  1791حمدي سعيد، مدوو ) (4)
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 . هــــــــــو يــــــــــتــــــــــب هللا، ومــــــــــعــــــــــجــــــــــزة خــــــــــاتــــــــــم األنــــــــــبــــــــــةــــــــــاا( 1) (اوي )الــــــــــعــــــــــمــــــــــ  ــــــــــهوةــــــــــعــــــــــر   -
زلل م  حيةم نذحيم  آةاته ثم  صــــــــــــل  م  لدنه حيةم خبير، ي ةوتةه الباطل م  بي  يدةه وي م  خلفه ت

ُمني .حميد، وقد جاا مو ظة م  هللا، وغفاا لما    الصدور وهدى ورحمة   للم
د صل  ومنزل  ل  محمالمعجز  ذ  الارآ  الكرلم هو يالم هللا ى ل ةالحظ ذ  هذه التعرلفا  قد اتفا     

 التعبد بالتالوة. ىهللا  لةه وسلم بواسطة جبرلل  لةه السالم ويذلك اتفا   ل

 وتعلمه:عناية المسلمين بتعلم القرمن 

ا ذي وهو وذ ضله. ذ   لم التجولد م  ذغرف العلوم وذ ضلها لتعلاه بوغرف الكتب (2) (يذير )المناوي       
يركم من تعلم خ)صـــــلى  لةه وســـــلم(:"  الارآ  الكرلم، وذ  خير ما يتعلمه المرا هو تعلم الارآ  الكرلم لاوله

 ".القرمن وعلمه

العلوم المتعار ة بي  ذهل تـه إ  هـذا األمر باولـه    ماـدم ذ  اب  خلـدو  قـد ذكـد   (3) ( )رلـا وة ضــــــــــــــيف   
 صنفي : ىالعمرا   ل

 واإللهةة. لوم ماصودة بالذا  يالعلوم الغر ةة والطبةعةة  -
  لوم آلةة وه  وسيلة للغر ةا ، يالعربةة والحساب والمنطق وغيرهما.  -

 لوم المااصـــد ذكثر م  وســـائلها، والارآ  الكرلم هو ذول العلوم الت  يتعلمها  ىولنبل  ذ  يوجه ايهتمام إل
م  غــــــــــــــعـائر الـدي ، ذخـذ به ذهل الملة، ودرجوا  لةه    جمةع  ارالولـدا  للارآ  غــــــــــــــعـ تعلةم أل ؛ المتعلم

 . صورهم

 علم التجويد:

. إ طاا يل حرف حاه ومســـــــــــتحاه مخرجا  وصـــــــــــفة وقفا  وابتداا م  غير تكلٍف وي (4) ()غوثان   هةعر   -
 .-صل  هللا  لةه وسلم-تعسٍف طباا  لما تلااه المسلمو     رسول هللا 

                                                           

 12والطبائع النفسةة، دار التحرلر للطبع والنغر: الجمهورلة العربةة المتحددة.    (. الارآ2007 لى محمد، العماوي ) (1) 

 12(.  ضائل الارآ  وذحيامه م  صحةا اإلمام األلبان ، ميتبة الصفا: الااهرة.  2002إبراهةم، المناوي ) (2) 
   9(. ذساليب    تدرلح الارآ  الكرلم تالوة وتفسيرا  وحفظا ، معهد التربةة: ايونروا.  1771محمد، رلا  ) (1)
 

 

 7ومالحظا   ملةة تطبةاةة، دار نور الميتبا : جدة.  (.  لم التجولد ذحيام نظرلة 1776ةحيى، غوثان  ) (4)



 

111 
 

واإلظهار، والل ن والمد، والترقيق، والتفخةم،  إ طاا حروف الارآ  حاها م  اإلدغام. (1) ()ملحح  هوةعر   -
 ذخر األحيام. ىإل...والالالة 

خراجهـا م  مخـارجها وترتيبها وردها إل(2) ()الفضــــــــــــــل   ـهوةعر   -  ى. هو تصــــــــــــــحةا الحروف وتاوةمهـا وا 
 ذصولها.
 الحروف م  مخــارجهــا، وقــد اتفاــ  جاخر إ ىهــذه التعرلفــا  ةالحظ ذنهــا قــد اتفاــ   ل ىنظر إلالبــ 
  لةه هللاصل  -ينطق الرسول النطق بالحروف  ىإ طاا الحروف حاها ومستحاها، ويذلك اتفا   ل  لى
 .-وسلم

 الترتيل:

. هو الترســــــــــل    الارااة، والتبيي ، والتمهل، والتون ، وهو لفظ ةعم التحايق، (3) (ل)خليه  ةعر  
بيق األحيام، وتحســــــي  اللفظ والصــــــو  بحســــــب اســــــتطا ته، يما ةعم والحدر والترتيل وةعم األداا بتط

 .مرا اة الوقف وايبتداا لتدبر المعان 

 فضل تّلوة القرمن الكريم: 

 واألحاديث الدالة  ل   ضـــل  ضـــل تالوة الارآ  الكرلم بونه تواتر  اآلةا  ىإل: (4) (ل)الجم رية غـــ    
 منها:و  تالوة الارآ  الكرلم

ة ة  ي رً تعالى: "قوله  ر ا  و   الن  ًقن اه ًم س  ز  الة  و ذ ًنف ا وا م مَّا ر  ي   ي ًتل و   ي ت اب  َّللاَّ  و ذ ق ام وا الصَّ ار ة  ل ً  إ  َّ الَّذ  و   ت ج  ج 
 (. 11) اطر: "ت ب ور  

لى هللا صـــــ-  ظم ثواب م  قرذ الارآ   اال   -وســـــلمصـــــل  هللا  لةه -وم  األحاديث ما ذخبر به النب  
ولك  ذلف  حرف (آلم)ذقول  ي م  يتاب هللا  له حسـنة والحسـنة بعغر ذمثالها، ام  قرذ حر   ": - لةه وسـلم

 .(5) (الترمذيرواه ) ."ف ويم حرف والمةم حرفر ح

                                                           
 19(. ذحيام تجولد الارآ ، ميتبة األقصى:  ما .  1797محمد، محلح ) (1) 
 129(. الارااا  الارآنةة تارلخ وتعرلف، دار الالم: بيرو .  1795 بد الهادي، الفضلى ) (2)
(. " ا لةة برنامج  الج     ذحيام التجولد باستخدام الموديوي   لى تحسي  ذداا طالبا  يلةة التربةة 1779خليل، ذبو المجد ) (3) 

 67  .1جزا  22بسلطنة  ما "، مجلة يلةة التربةة، العدد 
 1 غزة.  آ ال: (.  مختصر الملن      لم التجولد برواةة حف      اصم، ميتبة2000الجمل ) بد الرحم ،  (4) 
 195  دار الفير للطبا ة والنغر. 5ج (. سن  الترمذي، 2001الترمذي ) ،محمد ب   ةسى (5) 
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: قال-وسلم صل  هللا  لةه-النب   ذ - نهرض  هللا -     ل  ب  ذب  طالب 1(ل)اللو  وة ضيف
)رواه  ."النار له ذدخله هللا الجنة وغـــــفعه     غـــــرة م  ذهل بيته يل قد وجب م  قرذ الارآ  وتاله وحفظه "

 .(111: 1الترمزي، جـ 

قالوا ةا اح م  النآهلي  إ  هلل " :-مصــل  هللا  لةه وســل-قال رســول هللا  :قال- نهرضــ  هللا -و   ذنح 
 .(2) ذحمد(رواه ) ."ذهل الارآ  هم ذهل هللا وخاصتههللا: م  هم: قال هم  لرسو 

 مراتب التّلوة:
 ه :( 3)مراتب التالوة بالنظر إلى سر ة األداا وبطئه يما يذيرها )اللول(

 التحايق: وهو البطا، والترسل    التالوة مع مرا اة جمةع ذحيام التجولد م  غير تفرلط. -1
قامة اإل راب مع مرا اة جمةع ذحيام التجولد م    -2 الحـدر: وهو إدراج الارااة وســــــــــــــر تهـا وتخفةفها، وا 

 غير تفرلط.

 التدولر: وهو التوسط بي  التحايق والحدر، ذي الارااة بي  التون  واإلسراع مع مرا اة ذحيام التجولد.  -3

 خطوات الدراسة:

 :الدراسةذهداف تحايق تم  إتباع الخطوا  التالةة م  ذجل    

 البرنامج الماترح م  خالل: إ داد-ذوي  

إ داد البرنامج بوهدا ه، ومحتواه، واألنغـطة التعلةمةة المصاحبة، والمواد، واألجهزة الالزمة لدراسة البرنامج، 
 وذسلوب تنفيذه، وذساليب تاوةمه.  

 ذداة الدراسة: إ داد-ثانة ا

 لدى طالب مريز الارآ  الكرلم بالكلةة الجامعةة.بطاقة المالحظة لاةاح مهارا  التالوة  -1

 التوكد م  صدل وثبا  األداة.  -2
  ينة م  طلبة مريز الارآ  الكرلم بالكلةة الجامعةة بلزة، لدراسة البرنامج السابق إ داده. اختةار-ثالث ا
ا م  مســــــــــــــتوةا   طالب ا( 10ذداة التاوةم )بطـاقـة المالحظـة(  لى  ينة اســــــــــــــتطال ةة قومها ) تطبيق-رابعـ 

 مختلفة، بهدف معر ة مستوى الطلبة المريز واستعدادهم السابق  ةما يتعلق بوحيام التالوة.

                                                           
 12(. بلةة  باد الرحم  لتحايق تجولد الارآ ، دار ب  الاةم: السعودةة.  1771محمد، اللول ) (1)  
 129   لطبا ة والنغر.دار الفير ل 1ج (. مسند اإلمام ذحمد ب  حنبل، 2001ب  حنبل)ذحمد،  (2)  
 19(. بلةة  باد الرحم  لتحايق تجولد الارآ ، دار ب  الاةم: السعودةة  1771( محمد، اللول )1771محمد، اللول ) (3)
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ا   النتائج ومعالجتها إحصائةا  وتفسيرها. تسجيل-خامس 
 إجراَات الدراسة:

ـــــ  هـــــذا الجـــــزا مـــــ  الدراســـــة مـــــنهج الدراســـــة ومجتمعهـــــا و ينتهـــــا، باإلضـــــا ة  ـــــاول الباحـــــث   يتن
ســـــــة وخطـــــــوا  إ ـــــــدادها واألســـــــاليب اإلحصـــــــائةة المســـــــتخدمة  ـــــــ  الدراســـــــة، و ةمـــــــا يلـــــــ  إلـــــــى ذداة الدرا

 وصفا  للعناصر الساباة: 
 الدراسة: منهج-أواًل 

تنمةة مهارة    محوســـب اتبع الباحث    هذه الدراســـة المنهج التجرلب  لبةا  ذثر اســـتخدام برنامج 
  غزة. –التالوة لدي طالب مريز الارآ  الكرلم بالكلةة الجامعةة 

  الدراسة: مجتما-ثانًيا
الثان   للفصل الدراس  مريز الارآ  الكرلم بالكلةة الجامعةةيتكو  مجتمع الدراسة م  جمةع طالب 

 .طالب ا( 60والبالغ  ددهم ) 2019-2016لعام 
 الدراسة:  ينة-ثالث ا

 الحاســوب، حيث تم تدرلح المجمو ة األول  م  خالل ا مجمو ثالثة تكون   ينة الدراســة م  
ة. يما بالطرلاة التاليدة لثةبينما تم تدرلح المجمو ة الثا بمســــــــــا دة المعلم،و الحاســــــــــوب  والثانةة م  خالل

 (1موضا    الجدول رقم )
 (1الجدول )

 توزيا عينة الدراسة
 عدد الطّلب أسلوب الدراسة العينة

 20 الحاسوب ومسا دة المعلم المجمو ة األول 
 20 باستخدام الحاسوب المجمو ة الثانةة
 20 الطرلاة التاليدةة الثةالمجمو ة الث

 66  المجموع الكلي
 
 الدراسة: أداة-رابًعا
 لتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث أداة البحث التالية:   

 بطاقة مالحظة لاةاح مهارا  التالوة لطالب مريز الارآ  الكرلم بالكلةة الجامعةة بلزة: 
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مراقبة منطاةة منهجةة لعناصر ذو سلوك معي  تعد بطاقة المالحظة م  ذدوا  جمع البةانا ،  ه       
 .(1) ومطر(، سلفا . ) طوا يتم التدول   يها و ق نظام دقيق محدد 

 هدف بطاقة المّلحظة:

الهدف م  إ داد بطاقة المالحظة التوصل إلى ذداة صادقة وثابتة بادر اإلميا ؛ وذلك يستخدامها      
   معر ة مدى  ا لةة برنامج "بالحاسوب"    تنمةة مهارة التالوة لدى طالب مريز الارآ  الكرلم بالكلةة 

 الجامعةة بلزة. 

 مصادر إعداد بطاقة المّلحظة:

د وذحيامه التجولالتالوة و  لمالحظة    ضـــــــــــــوا الدراســـــــــــــا  والمراجع الخاصـــــــــــــة بعلمتم إ داد بطاقة ا     
، و لى بعض الدراســـا  الســـاباة واألدب التربوي    هذا المجال، يما اســـتفاد الباحث م  ســـاباا  الموضـــحة 

 توجيها  بعض الخبراا التربولي     مجال المناهج وطرل التدرلح.

 محتوي بطاقة المّلحظة:

تحتوي بطاقة المالحظة  لى ثالث مهارا   ر ةة ميونة لمهارا  التالوة وتتمثل    )مهارة ذحيام     
 مخارج الحروف، ومهارة ذحيام النو  الساكنة والتنول ، ومهارة ذحيام المةم الساكنة(.

 صدق بطاقة المّلحظة:

  :ثبات القالمة عبر الزمن 
ســــــبة ايتفال بي  نتائج  ملةا  إ داد الاائمة الت  قام بإجرائها بثبا  الاائمة  بر الزم  هنا ن وةاصــــــد    

الباحث، حيث يان  المدة الزمنةة بي  يل مرة واألخرى ه  ثالثة ذسـابةع تارلبا ، وقد ذسفر   ملةا  إ داد 
 (.2الاائمة    وجود اتفال يبير بي  النتائج    المرتي  الت  قام بها الباحث يما    الجدول )

 

 

 

 

                                                           
 99(. مناهج البحث العلم ، ميتبة الطالب الجامع : غزة   2016ذسعد،  طوا  ولوسف، مطر ) (1)
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 (2الجدول )

 يوضح نتالج عمليات التحليل الثّلثة عبر الزمن

 النسبة الملوية لّلتفاق الزيادة في عدد المعالجات عدد المعالجات عملية التحليل
 %100 - 22 األولى

 %71 1 20 الثالثة

( ذ  نسبة ايتفال يان   الةة بي  يل  مليت  تحليل متتاليتي  حيث بلل  بي  5ولتضـا م  الجدول )   
 وه  نسبة تدل  لى ثبا   ملةة التحليل. %71األولى والثانةة 

  :عرض القالمة على مجموعة من المحكمين 
 لخبراا والمختصــــــي ،بعد ذ  قام الباحث بتحديد قائمة المهارا ، قام بعرضــــــها  لى مجمو ة م  ا  

 وقد ذبدى السادة الخبراا مجمو ة م  المالحظا  تم ذخذها بعي  اي تبار.                                   

 فقرات بطاقة المّلحظة في صورتها النهالية:

 مخارج الحروف: مهارات-أواًل 

 ينطق بحرف الهاا. -
 يخرج حرف الخاا م  مخرجه. -
 ينطق حرف الضاد م  مخرجه. -
 .ز(- -)ح ةميز  بالنطق بي  حروف مخرج الواحد مثل -
 ةطبق الغفتي     المةم والباا  ند النطق بهما. -
 يتلو آةة قرآنةة  يها حرف الغي . -
 الفاا.  ذطراف الثناةا العلةا    مخرج مادرته  لى وضع الغفة السفلى تح -
 أحكام النون الساكنة والتنوين: مهارات-ثانًيا

 النو  الساكنة والتنول .ةميز  بالنطق بي   -
 يتلو آةة قرآنةة  يها إظهار. -
 يتلو آةة قرآنةة  يها إدغام بلير غنة. -
 يتلو آةة قرآنةة  يها إدغام بلنة. -
 ةميز  بالنطق بي  اإلدغام بلنة واإلدغام بلير غنة. -
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 ةميز  بالنطق بي  اإلخفاا الحاةا  وايقالب. -
 يتلو آةة قرآنةة  يها اقالب. -
 ة  يها إخفاا حاةا .يتلو آةة قرآنة -
 أحكام الميم الساكنة: مهارات-ثالًثا

 واحدة مغددة.  مةم متحرية بحيث ةصيرا  مةما  مادرته  لى إدخال المةم الساكنة   -
 يتلو آةة قرآنةة  يها مةم ساكنة. -
 يتلو آةة قرآنةة  يها إدغام غفوي. -
 ةميز  بالنطق بي  اإلدغام الغفوي واإلخفاا الغفوي. -
 قرآنةة  يها إخفاا غفوي.يتلو آةة  -
 يتلو آةة قرآنةة  يها إظهار غفوي. -
 مادرته  لى ترك  رجة ةسيرة بي  الغفتي   ند النطق بحرف اإلخفاا لغفوي. -

 العوامل )ضبط بعض المتغيرات المتوقا تأثيرها على الدراسة(. ضبط-سادًسا

 المتغيرات المضبوطة وهي:

    العمر حيث تم استبعاد الطالب اب المتساوةة تارلب   ينة الطالاختار الباحث  :ي المستوى العمر  -1
 ذوي األ مار الكبيرة، باي تماد  لى المستوى العمر.

 واتبا الباحث الخطوات التالية:

قام الباحث بوخذ مســــتوةا  الطالب، وتوكد م  تكا ُ المجمو تا  م  خالل الحصــــول  مسةةةتوى العمر: -
 (.1 لى قةمة " تحليل التباي  األحادي " يما يوضحها الجدول رقم )

 (3جدول رقم )

 من حيث المستوى العمر. ت الثّلثةحساب تحليل التباين األحادي للتأكد من تكافؤ المجموعا

مجموع  مصدر التباين البيان
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مستوى  قيمة "ف" المربعات

 الداللة
المستوى 
 العمر 

 بي  المجمو ا 
 داخل المجمو ا 

011‚2 
7‚50 

2 
59 

019‚1 
971‚0 

117‚1 
 

 غير دالة
 0‚05 ند 

    57 52‚711 المجموع 
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" غير دالة إحصــائةا ، وهذا 0‚129" ومســتوى الديلة " 1‚019تبي  ذ  قةمة " ف " المحســوبة تســاوي"     
 يدل  لى ذنه ي توجد  رول دالة إحصائةا  بي  المجمو تي  م  حيث المستوى العمر.

 .)التحصيل الدراس (المعدل التراكمي للطالب: -2
 (.1العام، يما يوضحها الجدول رقم ) تم التحاق م  تكا ُ المجمو ا  الثالث    التحصيل

 (4جدول رقم )

 في التحصيل الدراسي. ت الثّلثحساب تحليل التباين األحادي للتأكد من تكافؤ المجموعا

 مصدر التباي  البةا 
مجموع 
 المربعا 

درجا  
 الحرلة

متوسط 
 المربعا 

 قةمة "ف"
مستوى 
 الديلة

التحصيل 
 الدراس 

 بي  المجمو ا 
 المجمو ا داخل 

11‚0 
75‚16 

2 
59 

19‚0 
619‚0 

026‚0 
 

 غير دالة
 0‚05 ند 

    57 16‚791 المجموع 
" غير دالة إحصائةا ، وهذا 0‚795" ومسـتوى الديلة " 0‚026تبي  ذ  قةمة " ف " المحسـوبة تسـاوي"      

 م  حيث التحصيل الدراس . ا  رول دالة إحصائةا  بي  المجمو  يدل  لى ذنه ي توجد

 النتالج المتعلقة بالسؤالين األول والثاني:

ُال األول  لى ما يل : " ما مهارا  التالوة الواجب توا رها لدى طلبة مريز الارآ  الكرلم        ين  الســـــــــ
 بالكلةة الجامعةةل

ُال األول وال م طلبة مريز الارآ  الكرلالتالوة الواجب توا رها لدى ما مهارا   ي ين :ذولإلجابة    الســـــــــــ
 بالكلةة الجامعةة

 مهارة ذحيام مخارج الحروف. 
 ذحيام النو  الساكنة والتنول  مهارة. 
 لمةم الساكنةمهارة ذحيام ا. 

ُال الثـان   لى مـا يل : " مـا البرنامج الماترح لتنمةة مهارا  التالوة لدى طلبة مريز  ولن  الســــــــــــــ
 الاـرآ  الكرلــم بالكلةة الجامعةل

ُال اإلجابة    هذلو  الماترح لتنمةة مهارا  التالوة لدى طلبة ما البرنامج  ي ين :ذالثان  وال الســــــ
 مريز الاـرآ  الكرلــم بالكلةة الجامعةل
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طوا  و ق الخ البــاحــث ببنــاا برنــامج لتنمةــة بعض مهــارا  التالوة لــدى طالب الكلةــة الجــامعةــةقــام 
 التالةة:

 ( ودراسة2007)الرقب: بناا البرامج يدراسة  لى العديد م  الدراسا  الت  اهتم  بخطوا   ايطالع     
 .( وغيرها م  الدراسا 2001( ودراسة )ملحم: 2001)الر ا  :

 مكونات البرنامج: 

اغـــــــــــتمل البرنامج  لى  دة ميونا  منها: ذهداف البرنامج، محتواه، خطوا  الســـــــــــير  ةه، الوســـــــــــائل      
ذ  تصــــــــمةم برنامج ذي برنامج يجب ذ  يخضــــــــع : (1)(ملحمالمســــــــا دة، ذســــــــاليب التاوةم، ولذير)التعلةمةة 

ألهداف محددة، و ق هذه األهداف تتحدد  ناصـــــــــر وميونا  هذا البرنامج، وةمي  لهذا البرنامج ذ  ةيو  
ر ذ  ةيو  هذا األخمللاا  بمعنى ذ  ةصمم وة اام، ولجرى تحيةمه ولنفذ ولباى دائما  صامتا  جامدا ، والبديل 

البرنامج مفتوحا  بمعنى ذ  ةظل قابال  لإلضــــــــــــــا ة والحذف والتعديل و ق المتطلبا  وايحتةاجا  واألهداف 
الت  تتطور وتتعدل، وم  الطبةع  ذ  البرامج الناجحة ه  الت  تكو  لديها الفرصـــــــــــة لتو ير تلذةة راجعة 

ظيف هذه المعطةا  الناجمة    التلذةة الراجعة    يســــــــتخدامها، والمرونة    البرامج تتةا الفرصــــــــة لتو 
تعــديــل وتطولر هــذا البرنــامج، وقــد تكو  البرامج المســــــــــــــتخــدمــة    قطــاع التعلةم م  ذكثر البرامج احتةــاجــا  
 لتو ير هذه الخاصةة حتى ةمي  ذ  تواكب ذوي  بوول يل ما ةطرذ م  تحديث للعملةة التعلةمةة بغيل  ام.

 محاور البرنامج:

   ضـــــــوا يل ما ســـــــبق  اد تم بناا البرنامج لتنمةة بعض مهارا  التالوة لدى طالب الكلةة الجامعةة،     
 وقد تضم  البرنامج:

 تحديد األهداف العامة للبرنامج. -1
 تحديد األهداف الخاصة للبرنامج. -2
 تحديد المواد واألجهزة الالزمة لدراسة البرنامج. -1
 تحديد ذسلوب تنفيذ البرنامج. -1
 اليب تاوةم البرنامج.تحديد ذس -5
 

                                                           
 الثانةة  ما  مديرلة تدرلح    األساس  الصف السابع طلبة تحصيل    التعلةم  الحاسوب استخدام ذثر(. 2001) مملح خالد، (1)

  165  السودا  جمهورلة :الفاغر جامعة منغورة، ماجستير غير رسالة والتجولد، التالوة لمارر
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 تحديد األهداف العامة للبرنامج:

تعتبر األهــــداف التعلةمةــــة م  ذهم مــــا ترتكز  لةــــه ميونــــا  ذي برنــــامج تعلةم  بــــل وه  الميونــــا      
األســـاســـةة للاةام بوي برنامج تعلةم  قائم  لى مهارا  تدرلســـةة ســـواا ذكا  ذلك  لى مســـتوى التخطةط، ذم 

وصول علم والمتعلم، لل لى مستوى التنفيذ، ولجب ذ  تكو  هذه األهداف واضحة ومرنة ومعلنة لكل م  الم
إلى ذ لى درجا  التعلةم ويذلك الوصول إلى مستوى التمي ، وبناا  لى ذلك  إ  ذهداف هذا البرنامج ه  

 يتال :

 .تنمةة مهارة ذحيام مخارج الحروف لدى طالب مريز الكلةة الجامعةة بلزة 
 عةة بلزة.تنمةة مهارة ذحيام النو  الساكنة والتنول  لدى طالب مريز الكلةة الجام 
 .تنمةة مهارة ذحيام المةم الساكنة لدى طالب مريز الارآ  الكرلم مريز الكلةة الجامعةة بلزة 

 تحديد األهداف الخاصة للبرنامج:

 . ةعر ف المخارج للة  واصطالحا 
 .د المخارج الخاصة  ة عد 
 .ي خرج يل حرف م  مخرجه الصحةا 
  الصاد، الزاي(. ،السي )مثل ة ميز  بي  نطق حروف المخرج الواحد 
                                                                                 . ةعر ف اإلظهار للة  واصطالحا 
 .د حروف اإلظهار  ة عد 
 . يتلو آةة قرآنةة  يها إظهار حلا 
 . ةعر ف اإلدغام للة  واصطالحا 
 .ة ميز  بي  اإلدغام بلنة واإلدغام بلير غنة 
 و آةة قرآنةة بها إدغام بلنة.يتل 
 .يتلو آةة قرآنةة بها إدغام بلير غنة 
 . ةعر ف اإلقالب للة  واصطالحا 
 .يتلو آةة قرآنةة  يها إقالب 
 . ةعر ف اإلخفاا الحاةا  للة  واصطالحا 
 . يتلو آةة قرآنةة  يها إخفاا حاةا 
 .ينطق بالمةم الساكنة قبل الباا بإطبال الغفتي  مع ترك  رجة 
 .ة ف رل بي  المةم الساكنة والمةم المتحرية 
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 .ة مي ز بي  اإلظهار الحلا  واإلظهار الغفوي 
  .ةغرح  ملةة اإلخفاا الغفوي 
 .يتلو آةة قرآنةة  يها إخفاا غفوي 
 تنفيذ البرنامج: خطة-ج

مهارة  ةتجرلب البرنامج وذدوا  تاوةمه  لى  ينة استطال ةة: حيث قام الباحث بتجرلب البرنامج    تنمة  -1
م  مســـــتوةا  مختلفة، وقد هدف الباحث  طالب ا( 10التجولد وذدات  تاوةمه  لى  ينة اســـــتطال ةة قومها )

م  تجرلب البرنامج إلى  ح  ميونا  البرنامج م  حيث المحتوى واألنغــــــــــــــطة والتدرلبا  وطرل تناوله، 
داا الطالب م  حيث صــــدقها يما هد   التجربة ايســــتطال ةة إلى معر ة مدى مناســــبة بطاقة مالحظة أل

 وثباتها.
قةام المعلم بتنفيذ يل مهارة، حيث اســـــــــتلرل محاضـــــــــرتي ، مســـــــــتعينا  بالتوجيها  والماترحا  الت  قدم    -2

 مسباا .
   نهاةة البرنامج تم تطبيق بطاقة المالحظة المتضـــــــــمنة ل،داا الســـــــــلوي  لبعض مهارا  ذحيام التالوة،   -1

والت  تاةح مدى اكتســـــــــاب الطالب لبعض مهارا  ذحيام التالوة، الت  تم وضـــــــــعها    بطاقة المالحظة، 
  وذلك بهدف معر ة ذثر البرنامج  لى اكتساب الطالب لبعض مهارا  ذحيام التالوة.

 (5كما يوضحها الجدول رقم ) والتجويد عرض نتالج بطاقة المّلحظة في أحكام التّلوة

 (5جدول )

 ببين متوسطات أداَ طّل " للمقارنة One-Way NOVAيبين نتالج اختبار تحليل التباين األحادي"
ة رنة بطريقاستخدام الحاسوب وبمساعدة المعلم، مقا إلىمركز القرمن الكريم في مهارة التّلوة، تعزى 

 التقليدية في بطاقة المّلحظة

مجموع  مصدر التباين البيان
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوي  قيمة "ف"
 الداللة

طرل 
 التدرلح

 بي  المجمو ا 
 داخل المجمو ا 

1512.9 
9910.1 

2 
59 

956.15 
115.975 

دالة  5.59
 0.05 ند

    57 7251.0 المجموع 
ة " وه  قةمة ذكبر م  قةم 5.59( تبي  ذ  قةمة " ف " المحســوبة تســاوي " 5الجدول رقم )م  خالل      

وهذا يدل  لى وجود  رول دالة إحصــــــــائةا  بي  متوســــــــطا  ذداا "  1.15" " ف " الجدولةة الت  تســــــــاوي 
ة بطرلاة رن، ماابمسا دة المعلماسـتخدام الحاسوب و  ى، تعزى إلطالب مريز الارآ  الكرلم    مهارة التالوة
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 وللكغـــــف    ديلة الفرول تم اســـــتخدام اختبار غـــــةفةه "  .ة، مما ةعن  ر ض الفرضـــــةة الصـــــفرلةالتاليدة
Scheffe. ؛ وذلك إلجراا الماارنا  المتعددة ل،وسا  الحسابةة    حالة تساوي حجوم العينا   اط " 

الطالب باستخدام طرلاة الوسائل المتعددة " بلغ متوسط ذداا Scheffe "و ند استخدام اختبار غةفةه      
" وبلغ متوسـط ذداا الطلبة باستخدام 96.05" وبلغ متوسـط ذداا الطالب باسـتخدام طرلاة الفيديو " 76.6" 

 ".95.95الطرلاة التاليدةة " 

 اختبار شيفيه

 رل المتوسط بي   2الطرلاة  1الطرلاة 
1، 2 

 Sig اختبار غةفةه

بمسا دة  الحاسوب الطرلاة ايولى
 المعلم

10.55 9.176 0.000 

 0.000 7.091 10.95 التاليدةة
الحاسوب بمسا دة  الطرلاة الثانةة

 المعلم
- 10.55 9.176 0.000 

 0.925 0.00271- 0.2 بالحاسوب
 0.000 7.091 10.95- بالحاسوب الطرلاة الثالثة

 0.925 0.00271- 0.2- التاليدةة 
الطرلاة ايولى والثانةة ويذلك الطرلاة ايولى والثالثة بينما ي توجد  رول بي  الثانةة نجـد هناك  رول بي  

 والثالثة

وهذا ةعن  وجود  رول ذا  ديلة إحصائةة بي  متوسطا  ذداا طالب مريز الارآ  الكرلم    مهارة       
لصالا الحاسوب وبمسا دة -يدةة التالوة، تعزى إلى طرلاة الحاسوب وبمسا دة المعلم، ماارنة بطرلاة التال

 المعلم.

 -ويمكن تفسير هذِ النتيجة على النحو التالي:

ة مقارنوبمسةةاعدة المعلم  حاسةةوبالالمجموعة الطّلب الدين اسةةتخدموا نتالج الدراسةةة المتعلقة ب -1
  الطريقة التقليدية:بالمجموعة التي تعلمت ب
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بين  نتائج الدراســــــــة ذنه توجد  رول ذا  ديلة إحصــــــــائةة بي  متوســــــــطا  ذداا طالب مريز الارآ        
ة بالحاســـــــــوب وبمســـــــــا دة المعلم، ماارنة بطرلاة التاليدةالتدرلح الكرلم    مهارة التالوة، تعزى إلى طرلاة 

 بالحاسوب ومسا دة المعلم.طرلاة التدرلح لصالا 

  الت  تلاتها المجمو ة التجرلبةة ذثناا تنفيذ البرنامج، ويذلك ذةضـــــــــــــا  يســـــــــــــتخدام وذلك يرجع إل  التدرلبا
( الخـا  ألحيـام التالوة حيـث تم إنتـاجــه   L.C.Dوجهـاز العرض الفيـديو برجيتور )  الحـاســــــــــــــوبز اجهـ

  بطرلاة مغــــوقة، حيث را ق الكتابة ايلكترونةة حرية متزامنة مع الصــــو  تغــــد انتباه المتعلم وتســــا ده  
ل ةغـــــــعر المتعلم بغـــــــ ا م  التعلم خال تثبي  المعلوما     ذهنه،  الوة  لى ذ  البرنامج ال  تم ا داده

ُيـــد البرنـــامج  لى  الموقف التعلةم ، ولنم     المتعلم حـــب ايســــــــــــــتطالع وترغبـــه    التعلم، ويـــذلـــك ي
بها، رف الت  اكتســــــغــــــخصــــــةة المتعلم وتاضــــــى  ل  خجله، تاوى غــــــعور المتعلم بوهمةة المعلوما  والمعا

باإلضــــــــــــا ة إل  نبرة المعلم وحرياته    تعلةم ذحيام مخارج الحروف    الطرلاة التاليدةة،  الوة  لى ذ  
طبةعة الحاســـــوب التعلةم  تعد م  ذكثر الوســـــائل التعلةمةة  ا لةة، حيث ذ  إميانيتها  ديدة،  ه  تعرض 

 الصورة والحرية والصو     نفح الوق .

( ذ  ما يراه المتعلم     لةم تعلةم  يباى المعلوما  ذكثر 2001تيجـة مع ما ذيره )الر ا  : وتتفق هـذه الن
 طالب لدى مهارا  التالوة تنمةة    محوســــــــب برنامج (  ا لةة2007زمنا  وذدوم ذثرا ، ودراســــــــة )الرقب:

  غر. الحادي الصف

( ودراســــــــة )ذبو 1779)خليل:   دراســــــــة يما تتفق هذه النتيجة تتفق مع النتائج الت  توصــــــــل  إليها يل م
 ( 2001نصار:

 وبمسةةةةةةاعدة المعلم مقارنة حاسةةةةةةوبالمجموعة الطّلب الدين اسةةةةةةتخدموا بالدراسةةةةةةة المتعلقة  نتالج-1
 :حاسوبالبالمجموعة الي استخدمت 

ذظهر  نتائج الدراسة وجود  رول ذا  ديلة إحصائةة بي  متوسطا  ذداا طالب مريز الارآ  الكرلم      
حاسوب ل، لصالا احاسوببمسا دة المعلم، ماارنة بطرلاة ال حاسـوبطرلاة ال ى   مهارة التجولد، تعزى إل

 بمسا دة المعلم.و 

ك المعلوما  بتحوللها م  المســــــتوى المجرد إل  ةســــــر إدراي   حاســــــوبالبرنامج ولعل  ذلك راجع إل  ذ      
تتةا الفرصـــــــــــة الجيدة إلدراك الحاائق العلمةة م  خالل ربط الخبرا  الســـــــــــاباة بالخبرا   و، المحســـــــــــوح

 ج الحاسوببرناماوى غـعور المتعلم بوهمةة المعلوما  والمعارف الت  اكتسبها، واستخدام ةالجديدة، ويذلك 
واضــا حيث إثارة اينتباه والدا عةة والتغــولق، وهذا ما ذظهرته نتائج الدراســة م  وبمســا دة المعلم له األثرن 
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دة بمسا الحاسوب و ولتضا م  نتيجة الدراسة تادم مجمو ة ، الوةخالل مالحظة ذداا الطالب لمهارا  الت
ا دل  ملوحده الذي يبي  الصو  والنطق الغفوي  اط، وهذا  حاسوبالمعلم،    المجمو ة الت  استخدام ال

  لةه مالحظا  الباحث ألداا الطلبة    بطاقة المالحظة.

 والطريقة التقليدية: حاسوبال بالطّلب الذين استخدموا الدراسة المتعلقة نتالج-3

ذظهر  النتائج ذنه ي توجد  رول ذا  ديلة إحصائةة بي  متوسطا  ذداا طالب مريز الارآ  الكرلم       
 ، ماارنة بالطرلاة التاليدةة.حاسوبال ى، تعزي إلالوة   مهارة الت

ةعتمد  اط  لى الصــورة والصـو  المســموع، وذلك ي  حاسـوبال م  خاللذ  التعلةم  ىولرجع ذلك إل      
ار ذصـــــــبا وســـــــيلة تاليدةة    ظل انتغـــــــلوحده  حاســـــــوبيختلف    ذداا المعلم بالطرلاة التاليدةة، وأل  ال

   الحديث.الوسائل المتعددة والتطور التكنولوج

 تلك النتالج اإليجابية الستخدام البرنامج لعدة عوامل هي:  ىيرجا الباحث الوصول إل

 البرنامج  رض المادة العلمةة بغيل مبسط ومنسق ومناسب للتعلم والتعلةم.أن  -1
 ذ  البرنامج اغتمل  لى العديد م  األنغطة المتنو ة الت  يتفا ل معها المتعلم. -1

 ند تطبيق البرنامج.ذ  الوق  يا  يا ةا    -1

هـذا وتتفق نتـائج الـدراســــــــــــــة    مجملها مع ما ورد    اإلطار النظري حول ذهمةة وذثر اســــــــــــــتخدام      
 تعددة     ملةة التعلةم والتعلم.الوسائل الم

 توصيات الدراسة:

    ضوا النتائج الت  تمخض   نها هذه الدراسة،  إ  الباحث ي وص  بما يل : 

 السمعةة البصرلة الخاصة بتالوة الارآ  الكرلم وقوا ده.تو ير األجهزة  -1
تــدرلـــب معلم  ذحيـــام التالوة    الكلةــة الجــامعةـــة بلزة  لى يةفةــة التعــامـــل مع األجهزة اإللكترونةـــة  -2

 وتوظةفها    تعلةم وتعلم الارآ  الكرلم وذحيامه م  خالل  اد دورا  لهم    هذا المجال.
 لةة الجامعةة بلزة باألجهزة السمعةة البصرلة.تزولد مريز الارآ  الكرلم بالك -1
 ايهتمام باستخدام الوسائل التعلةمةة    تدرلح ذحيام التالوة. -1
 ايهتمام بإ داد البرامج التعلةمةة وخاصة    ذحيام التالوة. -5
 ايستفادة م  محتوى البرنامج الماترح واألنغطة المصاحبة له    تدرلح ذحيام التالوة. -6
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 اسة:مقترحات الدر 

 و   ضوا ما توصل  إلةه م  نتائج وتوصةا ،  إ  الباحث ةاترح التال : 

 .تدرلح التالوة الحاسوب   دراسة للتعرف  لى اتجاها  الطالب نحو استخدام   -1
 دراسة ميدانةة لمعر ة معوقا  استخدام الحاسوب    تدرلح ذحيام التالوة.  -2
الاةام بدراســـــــا  مغـــــــابهة  لى مواد دراســـــــةة مختلفة  لى المراحل الجامعةة و   المراحل التعلةمةة   -1

 األخرى.
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 :المراجا
 والمراجا: الكتب-أواًل 

 (. مسند اإلمام ذحمد ب  حنبل، دار الفير للطبا ة والنغر.2001) ب  حنبلا ،ذحمد 
 (.  ضائل الارآ  وذحيامه م  صحةا اإلمام األلبان ، ميتبة الصفا: الااهرة.2002) المناوي  ،إبراهةم 
 ( مناهج البحث العلم ، ميتبة الطالب الجامع : غزة2016ذسعد،  طوا  ولوسف، مطر .)  
  (. المختصر المفيد    الارآ  وذصول التجولد: غزة.1791)حمدي، مدوو 
  ،رآنةة تارلخها وثبوتها وحجتها، دار العرب اإلسالم : بيرو .(. الارااا  الا1777)ه قاب بد الحلةم  
  (.  مختصـــــر الملن      لم التجولد برواةة حف      اصـــــم، ميتبة 2000) الجمل ، بد الرحم

  غزة. آ ال:
 (. الارااا  الارآنةة تارلخ وتعرلف، دار الالم: بيرو .1795) الفضلى ، بد الهادي 
 ( 2007 لى، العماري.)  الارآ  والطبائع النفســـــــــــةة، دار التحرلر للطبع والنغـــــــــــر: الجمهورلة العربةة

 المتحددة.
 (. سن  الترمذي، دار الفير للطبا ة والنغر.2001) الترمذي ،محمد ب   ةسى 
 (. صحةا البخاري، دار الفير للطبا ة والنغر. 2001) البخاري  ،محمد ب  إسما يل 
  الرحم  لتحايق تجولد الارآ ، دار ب  الاةم: السعودةة.(. بلةة  باد 1771)محمد، اللول 
 (. الوســـــائل والتكنولوجةا    التعلةم بي  اإلطار الفلســـــف  واإلطار التطبةا ، 2006)  ســـــاول ،محمد

 الناغر ميتبة ذ ال: غزة.
  وا.  ر (. ذساليب    تدرلح الارآ  الكرلم تالوة وتفسيرا  وحفظا ، معهد التربةة: ايون1771) محمد، رلا 
 (. ذحيام تجولد الارآ ، ميتبة األقصى:  ما .1797) محمد، محلح 
  (.  لم التجولـد ذحيام نظرلة ومالحظا   ملةة تطبةاةة، دار نور الميتبا :1776) ةحيى، غوثـان 

  .جدة
 ( طرائق تدرلح التربةة اإلســـــــال2011يوســـــــف، مطر وهناا، ذبو دةة .) : مةة، ميتبة الطالب الجامع

 غزة.
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 العلمية: الرسالل-ثانًيا
 ( ا لةة برنامج محوســـب    تنمةة مهارا  التالوة لدى طالب الصـــف الحادي 2007ذكرم، الرقب  .)

  غر، رسالة ماجستير، غير منغورة، يلةة التربةة، الجامعة اإلسالمةة: غزة
  ،(. ذثر اســـــتخدام برنامج تعلةم  محوســـــب    تحصـــــيل طلبة الصـــــف الثام  م 2001جبر )ذحمد 

مارر التالوة والتجولد للارآ  الكرلم، رســـــــــــالة ماجســـــــــــتير غير منغـــــــــــورة، الجامعة األردنةة،  ما ، 
 األرد .

  ،(. ذثر اســــــتخدام الحاســــــوب التعلةم     تدرلح مســــــال التالوة والحفظ    2001) الر ا  ســــــميرة
ُجل    مســال التالوة والحفظ، رســالة ماجســتير غير منغــورة، يل ة التربةة، ةالتحصــيل المباغــر والم

 جامعة اليرموك: األرد 
  ،األســاســ  الصــف الســابع طلبة تحصــيل    التعلةم  الحاســوب اســتخدام ذثر(. 2001) مملحخالد 

 جامعة منغـــــورة، ماجســـــتير غير رســـــالة والتجولد، التالوة لمارر الثانةة  ما  مديرلة تدرلح   
  السودا  جمهورلة :الفاغر

  ،تطولر مناهج العلوم لتنمةة المســــــــــــــئولةة البيئةة لدى تالميذ المرحلة (.  ا لةة 2012)ةاســــــــــــــي  بده
 األساسةة العلةا     لسطي ، رسالة ديتوراه، غير منغورة، يلةة التربةة جامعة الااهرة: الااهرة.

  ،(." برنامج ماترح لعالج بعض صــــعوبا  تعلم اإل راب لدى طلبة قســــم الللة 2001) الســــةال رجاا
ة اإلســــــالمةة    غزة "، رســــــالة ماجســــــتير غير منغــــــورة، يلةة التربةة، الجامعة العربةة    الجامع
 اإلسالمةة، غزة. 

      والدوريات العلمية: المجّلت-ثالًثا
 (  ا لةة اســــــتخدام بعض الوســــــائط التعلةمةة لتدرلح وحدة " خرلطة 2000حســــــي ، حســــــام الدي " .)

واكتساب بعض مهارا   ملةا  العلم"،  مصـر الطبةعةة " بالصف األول اإل دادي  لى التحصيل
 .26 – 1،   2000، 61مجلة دراسا     المناهج وطرل التدرلح، العدد 

 ( ـا لةـة برنـامج  الج     ذحيـام التجولد باســــــــــــــتخدام الموديوي 1779خليـل، ذبو المجـد " .)  لى 
 .1جزا  22تحسي  ذداا طالبا  يلةة التربةة بسلطنة  ما "، مجلة يلةة التربةة، العدد 

 ( ا لةة اســــــــــتخدام الوســــــــــائط التعلةمةة المتعددة    تنمةة المفاهةم 2002موســــــــــى، محمد محمود  ".)
لارااة ا الـدينةـة اإلســــــــــــــالمةـة لـدى تالميـذ المرحلـة ايبتـدائةـة بـدولـة اإلمـارا  العربةة المتحدة"، مجلة

 .21والمعر ة، العدد 
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