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  إهــــــداء

  
 .إلى روح أبى الغالي ⇐

 .إلى قلب أمي الحنون ⇐

 إلى النورإلى زوجتي الغالية التي ساندتني حتى خرجت هذه الرسالة  ⇐

 .خوتي و أقاربيإلى أوالدي و بناتي و إ ⇐

 .إلى شهداء فلسطين ⇐

⇐ معي في المشوار الطويلا وكانو، الخيرإلى كل من تمنوا إلى   ، 
    الصعب سهالً ومذاق  فكان،الحب بالحب والعطاء بالعطاء            بادلوني 

  .، كحالوة الدين والوطن المر حلواً           

 .لى دينه ووطنه غيور عإلى كل ⇐

 . يعمل في وزارة التربية والتعليمإلى كل من ⇐
 

  إليكم جميعا أهدى هذا البحث المتواضعً 
  
  

  أكرم محمد الرقب/ الباحث 
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  شكر وتقدير

  
يارب لك الحمد كما ينبغي لجالل وجهك وعظيم سلطانك ، سبحانك ال علم لنـا إال مـا                  

 الضعف ومنك العلم في أوقات الجهل ، ولقـد          علمتنا وأنت عالم الغيوب ، فمنك القوه في لحظة        
، والصالة والسالم   عونك وتوفيقك إلتمام هذه الرسالة    عنت ، وأمدتني ب   أعنت فيسرت ، ويسرت ف    أ

  .عليه الصالة والسالمعلى نبي الرحمة محمد 
  ...أما بعد 

إن هذه الدراسة لم تكن لتخرج إلى حيز الوجود ، أو تصل هذه المرحلة إال بفـضل اهللا                  
، ولم يبخلوا بنصحهم،    الذين بذلوا الجهد وذللوا الصعاب    تعالى أوالً ، ثم فضل أصحاب الفضل ،         

 أن أتقـدم  ماً علىا، أجد لز  اب االعتراف بالفضل ألصحاب الفضل    حتى أثمر جهدي هذا ، ومن ب      
 ـ الجامعة اإلسالمية بغزة ، التي أتاحت لـي   التقدير إلى الصرح العلمي الشامخبخالص الشكر و

  .اللتحاق ببرنامج الدراسات العليافرصة ا
محمـد  / لـدكتور الفاضـل     ومن عظيم شرفي أن قدر لهذه الدراسة رعاية كريمة من ا          

، فله منى   رسالة، فكان نعم المشرف والمشجع    ، والذي تفضل باإلشراف على هذه ال      شحادة زقوت 
خدمة القرآن  عينه على   ن ي ، وأ ن يحفظه ويرعاه   تعالى بأ   و سبحانهاهللا   دعو والتقدير وأ  كل الشكر 

  .العلمطلبة وأهله و 
حمد الناقة   أ صالح/ الدكتور الفاضل    لجنة المناقشة     عضوي يفوتني أن أتقدم إلى      كما ال 

  . فضلهما في قبول مناقشة هذا البحثعلى عظيم نايف سالم العطار / الدكتور الفاضل و
 في تحكيم أدوات هـذه      بجهدويمتد شكري وتقديري بأصدق العبارات إلى كل من شارك          

 ، ممـا  ، والسادة الموجهين، والمدرسـين    ، من أساتذة وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة       الدراسة
  .قدموا لي من توجيهات علمية قيمة

خـص  أ أتقدم بخالص الجهد و التقدير إلى كل من ساهم وقدم يد المساعدة الكريمة و              اكم
 من جهـد    ، لما بذلوه  وعاصى و ابنتي دعاء الرقب    عادل أب بالذكر األستاذ أسامه الرقب واألستاذ      

  . كل الجزاءي، فجزاهم اهللا عنفي كتابة وتنسيق الرسالة
  . كل الشكر والتقدير والعرفانيلهم من -من غير قصد  -ن غفلتهم مأما 
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  واهللا من وراء القصد ،،،،
 قائمة الجداول

رقم 
 الجدول

رقم  اسم الجدول
 الصفحة

 71 عينة الدراسة .1

مواصفات االختبار التحصيلي لطلبة الصف الحـادي عـشر فـي التربيـة              .2
 )القرآن الكريم ( اإلسالمية لوحدة 

77 

 81 معامالت التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار .3

 82 معامالت الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار .4

 83 عدد فقرات االختبار حسب كل بعد من األبعاد .5

 االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية الفرعية لمهارة أحكام           معامالت .6
 المد

84 

معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكليـة الفرعيـة لمهـارة              .7
 التفخيم والترقيق للراء

84 

مصفوفة معامالت ارتباط كل بعد من أبعـاد االختبـار واألبعـاد األخـرى               .8
 جة الكليةلالختبار وكذلك مع الدر

85 

 86 معامالت ألفاكرونباخ لكل مهارة من المهارات وكذلك لبطاقة المالحظة ككل .9

معامالت االرتباط بين نصفى كل مهارة من المهارات وكذلك الدرجة الكليـة             .10
 قبل التعديل ومعامل الثبات بعد التعديل

86 

 87 21ونعدد الفقرات والتباين والمتوسط وعامل كودر ريتشارد س .11

 88 توزيع فقرات بطاقة المالحظة على مهاراتها .12

 89 معامالت ارتباط كل فقرة من فقرات مهارة أحكام المد مع الدرجة الكلية له .13

معامالت ارتباط كل فقرة من فقرات مهارة التفخـيم والترقيـق للـراء مـع         .14
 الدرجة الكلية له

90 

 90 ارات البطاقة بالدرجة الكليةمعامالت ارتباط كل مهارة من مه .15

 91 معامالت ألفا كرونباخ لكل مهارة من المهارات وكذلك لبطاقة المالحظة ككل .16

معامل االرتباط بين نصفي كل مهارة من المهارات وكذلك الدرجة الكلية قبل             .17
 التعديل ومعامل الثبات بعد التعديل

92 

 92 بطاقة المالحظة وفي الدرجـة الكليـة        نقاط االتفاق واالختالف في مهارات     .18
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 للبطاقة

 بين طـالب المجموعـة التجريبيـة والمجموعـة          T.test" ت"نتائج اختبار  .19
 الضابطة قبل البدء بالبرنامج

93 

 بين طـالب المجموعـة التجريبيـة والمجموعـة          T.test" ت"نتائج اختبار  .20
 الضابطة قبل البدء بالبرنامج

94 

 بين طـالب المجموعـة التجريبيـة والمجموعـة          T.test" ت"نتائج اختبار  .21
 الضابطة قبل البدء بالبرنامج

94  
 

 للمقارنـة بـين طـالب المجموعـة التجريبيـة           T.test"  ت"نتائج اختبار    .22
 ختباروالمجموعة الضابطة قبل البدء بالبرنامج في اال

95  
 

عـة التجريبيـة     للمقارنـة بـين طـالب المجمو       T.test"  ت"نتائج اختبار    .23
 والمجموعة الضابطة قبل البدء

96 

ومستوى الداللة للتعرف إلـى     " ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة      .24
الفروق بين متوسطات درجات الطالب في المجموعتين الضابطة والتجريبية         

 في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي

100 

ومستوى الداللة للتعرف على    " ت"ية وقيمة   المتوسطات واالنحرافات المعيار   .25
الفروق بين متوسطات درجات الطالب في المجموعتين الضابطة والتجريبية         

 )بطاقة المالحظة ( في التطبيق البعدي لالختبار األدائي 

101 

ومستوى الداللة للتعرف إلـى     " ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة      .26
جات الطالب في المجموعة التجريبية قبـل وبعـد         الفروق بين متوسطات در   

 تطبيق البرنامج في االختبار المعرفي

103 

الجدول المرجعي المقترح لتحديد مستويات حجم التأثير بالنسبة لكل مقيـاس            .27
 من مقاييس حجم التأثير

104 

 104 وحجم التأثير"  η 2"و " ت"قيمة  .28

ومستوى الداللة للتعرف إلـى     " ت" وقيمة   المتوسطات واالنحرافات المعيارية   .29
الفروق بين متوسطات درجات الطالب في المجموعة التجريبية قبـل وبعـد            

 تطبيق البرنامج في بطاقة المالحظة

106  
 

 107 وحجم التأثير"  η 2"و " ت"قيمة  .30

يبين معامل ارتباط بيرسون بين درجات طالب المجموعـة التجريبيـة فـي        .31
 د تطبيق البرنامج مع بطاقة المالحظة بعد تطبيق البرنامجاالختبار بع

108  
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  قائمة األشكال

رقم 
 الشكل

رقم  اسم الشكل 
 الصفحة

 18 مكونات نظام الحاسوب  1

 73 مخطط لدورة إنتاج البرنامج التعليمي 2

  
  

  قائمة المالحق
رقم 
 الملحق

رقم   اسم الملحق 
 الصفحة

 119  لجنة المحكمين حول البرنامج المحوسباستطالع أراء السادة أعضاء 1

استطالع آراء السادة أعضاء لجنة التحكيم حول فقرات االختبار  2
 التحصيلي للتالوة  

122 

  123  االختبار التحصيلي لوحدة التالوة للصف الحادي عشر  3
  126  اإلجابات الصحيحة لالختبار التحصيلي  4
  127  بطاقة مالحظة قبل التحكيم  5
  130  أسماء السادة أعضاء لجنة التحكيم للبرنامج المحوسب  6
  130  أسماء السادة أعضاء لجنة التحكيم لالختبار التحصيلي واألدائي  7
  131  بعض صور محتوى البرنامج  8
  139  بعض صور تطبيق البرنامج  9
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  ملخص الدراسة باللغة العربية
محوسب في تنمية مهارات التالوة لـدى طـالب         هدفت الدراسة إلى الكشف عن فعالية برنامج        "

  ".الصف الحادي عشر
  تمام هذه الدراسةإل أدوات استخدم عدة التجريبي و البنائي ود اتبع الباحث المنهجوق

  ـ:الدراسة في السؤال الرئيس التاليولقد تم تحديد مشكلة 
ي عشر فـي مـادة   ما فعالية برنامج محوسب في تنمية مهارات التالوة لدى طالب الصف الحاد           

  التربية اإلسالمية ؟
  : التاليةيتفرع عن هذا السؤال األسئلة الفرعية 

 ؟لتالوة لدى طالب الصف الحادي عشرما البرنامج المحوسب في تنمية مهارات ا .1

 إحصائية في مهارات التالوة بين متوسط درجات الطالب ةهل توجد فروق ذات دالل .2
  المعرفي ؟  االختبار في وعتين التجريبية و الضابطةبين المجم

هل توجد فروق ذات دالله إحصائية في مهارات التالوة بين متوسط درجات الطالب  .3
   األدائي ؟  االختباروعتين التجريبية و الضابطة في بين مجم

صائية في مستوى اكتساب مهارات التالوة بين حهل توجد عالقة ذات داللة إ .4
 الختبار المعرفي و األدائي ؟   المجموعتين التجريبية و الضابطة في ا

  طالبا من طالب الـصف الحـادي        )60(  من   تتكونتيار عينة   ولغرض هذه الدراسة تم اخ    
عشر من مدرسة خالد الحسن الثانوية ، حيث تم اختيار عينة قصديه تتكون من شعبتين إحـداهما       

  .طالباً) 32(ن من باً وأخرى الضابطة وتتكوطال) 28(تمثل المجموعة التجريبية وتتكون من 
  : منهاةوقد قسم الباحث دراسته إلى فصوٍل خمس

ثـم تنـاول فـي    ، وأهدافها ومنهج الدراسة واألهميةالفصل األول وقد تناول فيه مشكلة الدراسة   
 المحوسـب   الفصل الثاني حول اإلطار العام للدراسة حيث شملت محورين رئيسين هما البرنامج           

لفصل الثالث إلى الدراسات السابقة حيث اتبع منهجية موحدة فـي           ثم تطرق في ا   ، ومهارة التالوة 
طرح الدراسات السابقة وهي عنوان الدراسة والهدف منها وإجراءاتها ووجه االتفاق واالختالف            

اإلجـراءات  ثم كان الفصل الرابع وتنـاول الطريقـة و        ، بين الدراسة السابقة والدراسة الحالية      
  .    الخامس حيث النتائج والتوصياتصل ثم الف، المتعلقة بالدراسة

وقام الباحث بإعداد برنامج محوسب وفق خطوات متسلسلة ومنطقية وتم عرض البرنامج علـى              
مجموعة من المحكمين المختصين في تدريس التربية اإلسالمية في المرحلة الثانوية و قد تحقـق               
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  ذ 

ينتين مستقلتين وحجم التـأثير     لع) ت(الباحث من صدق االختبار وثباته واستخدم الباحث اختبار         
  :توصل الباحث إلى النتائج التاليةو

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعـة التجريبيـة والمجموعـة الـضابطة لـصالح                
  .  لالختبارات التحصيلية واألدائيةالمجموعة التجريبية في االختبار القبلي والبعدي
 للبـاحثين ، لـضرورة      تاقتراحـا ة توصيات و    في ضوء هذه النتيجة السابقة وضع الباحث عد       

  .لتربية اإلسالمية والمواد األخرىاالهتمام بالحاسوب والبرامج التعليمية المحوسبة في تدريس ا
   .ن على استخدام البرامج المحوسبةتدريب وتأهيل المعلميو
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Study Summary in English Language 
 

The purpose of this study is to find out the ability of a software program in 
developing the Telawa skills for the students of the eleventh class. 
The researcher has followed the experimental curriculum and mainly 
depended on the tools to do this study. The problem has been located in the 
following major question: 
To what extent a software program is capable for developing the Telawa 
skills in the   
course of Islamic –Education for the students class 11?  
This question is divided to the following questions:  
1) What is the software program used  in developing the Telawa skills for 
the students of class 11? 
2) Are there any  statistical implication differences in the Telawa skills 
between the students' average marks in the knowledge test in the 
experimented and the disciplined groups? 
3) Are there any statistical implication differences in the Telawa skills 
between the students' average marks in the perform  test in the 
experimented and the disciplined groups? 
4) Is there any relation with a statistical implication in the acquired level in 
the Telawa skills between the experimental and the discipline groups 
particularly in both the knowledge and the perform tests? 
For the purpose of this study, a model of (60) students from Khalid El-
Hasan Secondary School; class 11 has been chosen. This chosen model 
consists of two groups; one of them represents the experimental group with 
(28) student and the other represents the discipline group with (32) student. 
The researcher has divided his study in to five chapters as follows:-  
In the first chapter, he discussed the study problem , its objectives and the 
curriculum of the study and its importance . 
 In the second chapter , he talked about of the general frame of the study 
which includes two main axe . They are : 
A computerized programmes and telw skills .    
In the third chapter, he miationed the previous studies where he followed 

unified       in the previous studies which is the title of the study and its 
aims and measures and clearify the agree ment and differences between the 

two studies .   methodically   
In the fourth chapter , he talked about the method and measures couaruing 
the study.  
In the fifth chapter , he mentioned the results and recommendations .          
The researcher has made a software program with a gradual and logical 
steps, and  
this program has been shown  for a group of some specialists in teaching 
the Islamic Education in the secondary stage. The researcher has made sure 
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 of the test's truly and firmness by using the test (B) with two dependent 
samples and the mass effect and finally deducted the following results: 

 
Differences with statistical implications have been existed between the 
experimental and the discipline group for the purpose of the experimental 
group in the former and the latter test of the accumulated and the performed 
tests. 

 
Depending on the previous result, the researcher has put many 
recommendations and suggestions for the researchers to focus their 
interests on the educational software in teaching the course of the Islamic 
Education and the other subjects, either.  

 
Training and qualifying the teachers to use the software programs. 
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  محتويات الدراسة
     الصفحة                                                                        الموضوع    

  أ.......... ..........................................................................العنوان  
 ب ...............................................................................اآلية قرآنية 

 ت ...................................................................................  اإلهداء

 ث ...............................................................................شكر وتقدير 

 ج.. ...........................................................................قائمة الجداول  

   خ..............................................................................قائمة األشكال 
 خ............................................................................ قائمة المالحق  

 د........... ....................................................ملخص الرسالة باللغة العربية 

 ر.......... .................................................ملخص الرسالة باللغة اإلنجليزية 

  س................... .......................................................محتويات الدراسة
...........................................................................................  

 اإلطار العام للدراسة : الفصل األول
 3. ........................................................................... الدراسة  مقدمة

 7....... ......................................................................مشكلة الدراسة 

 7 ...................................... ................................... فرضيات الدراسة

 8.......... .................................................................. أهداف الدراسة 

 8 ............................................................................. أهمية الدراسة 

 9 ........................................... .................................. منهج الدراسة

 9 ..............................................................................حدود الدراسة 

 9...................................... ......................................مجتمع الدراسة 

  9...................................... ........................................عينة الدراسة 
  10... ........................................................................أدوات الدراسة 

 10..........................................................................خطوات الدراسة 

  11 ......................................................................صطلحات الدراسة م
..............................................................................................  
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  اإلطار النظري: الفصل الثاني 
 

 15 ......................................................) ..........مقدمة ( اإلطار النظري 

  17...................................... .....................................الحاسوب: أوالً 
 17..... ..............................................................نشأة الحاسوب وتطوره 

 19 .......................................................................البرنامج المحوسب 

 20 .................................................... في التعليم ةامج الحاسوب المستخدمبر

 21 ......................................................أهداف استخدام الحاسوب في التعليم 
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  الفصل األول

،  مقدمة الدراسة التي تناولت أهمية استخدام الحاسوب فـي عمليـة التعلـيم             يتضمن هذا الفصل  
وعلـى  ، وتوظيف تقنية الحاسوب في خدمة العلوم الشرعية      ، يلة التعليمية واهتمام المسلمين بالوس  

كما تناول مشكلة الدراسة وفرضيات الدراسة وأهداف الدراسة التي يسعى          ، رأسها القرآن الكريم  
وحـدود  ، ومنهج الدراسة الذي يصل به إلى النتـائج       ، وأهمية الدراسة للعملية التعليمية   ، لتحقيقها

وعينة الدراسة التـي تـشتق مـن مجتمـع     ، لدراسة التي تطبق عليها الدراسةالدراسة ومجتمع ا  
كمـا يتـضمن    ، وأدوات الدراسة التي يستخدمها للوصول إلـى األهـداف المرجـوة          ، الدراسة

  :    وفيما يلي وصفاً للعناصر السابقة، مصطلحات الدراسة
  

  مقدمة الدراسة:  

ى عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا تبيانا لكل شيء                  الحمد هللا رب العالمين، الذي أنزل عل      
تم األنبياء والمرسلين معلم الناس الخير وعلى       اوهدى ورحمة للعالمين، والصالة والسالم على خ      
  . أما بعد. ومن سار على نهجهم إلى يوم الدينآله األطهار وأصحابه األبرار والتابعين األخيار 

 والحاسـوب لـيس     ،التعلم في الدول المتقدمة    يتي التعليم و  بدأ استخدام الحاسوب في عمل            
 كونه يقوم بوظائف جديدة      ؛ مجرد وسيلة تعليمية بل هو عبارة عن عدة وسائل في وسيلة واحدة           

يعتبـر   و ،اتجـاهين  فهو يوفر بيئة تعليميـة تفاعليـة ذات          ؛خرآيعجز عن تحقيقها بأي أسلوب      
 ومـع تطـور   ،تعلم مختلف الموضوعات الدراسـية الحاسوب مدخال أو منهجا في مجال تعليم و    

دالتها ومبرراتها  ها  لتطور هذا المدخل أصبح ظاهرة      والتعلم   و أجهزة الحاسوب ونظريات التعليم   
  .التعلمووآثارها في عمليتي التعليم 

إن التقدم المتسارع في ميدان تكنولوجيا التعليم يزيد الفجوة بـين     :  "  قائال         وأشار عسقول 
 ويجعل العاملين في هذا الميدان في حالة استنفار متواصل وبالذات في الـدول              حواقع والطمو ال

  . )5:2003عسقول " ( دم التكنولوجي والحضاري من بعيدالتي الزالت تنظر إلى التق
       ولقد شهد العقد األخير من القرن العشرين ثورة كبيرة في مجال التكنولوجيا والمعلومـات              

  .نا اليوم من المفاهيم والطرق في عالمغيرت كثيرا
نـاحي حياتنـا علـى مـستوى         فـي م   ة ولقد أحدثت التكنولوجيا المعاصرة تغيرات كثير           

         فـي االتـصاالت أصـبحت      لومات وما صحبها من ثـورة     ، ومع ظهور عصر المع    االتصاالت
.                                                    
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ل توظيفهـا فـي     ه في االستفادة من ذلك التقدم الهائل في الوسائط المتعددة من خـال            ملح الحاجة
  .العملية التعليمية

وتعتبر مناهج التعليم األداة الرئيسة والفاعلة لصنع األفراد الذين تقـوم علـيهم ركـائز                     " 
ـ    ر الزاوية في التكوين االجتماعي    ن الفرد يمثل حج   إالمجتمعات حيث    لمنـاهج  ادم  ، وبقدر ما تق

كون نوعية المجتمع وفاعليته وبقدر إيمـان تلـك         ي في بناء اإلنسان     ةالدراسية عبر وسائل فاعل   
المناهج بالتغيير المفيد واالبتكار والسعي إلى التحديث تكون صورة المجتمع وما سـيكون عليـة       

متـأثر  حيث إن رقى المجتمع مرتبط برقى المناهج الدراسية المطبقة في هـذا المجتمـع فكـل                 
  )2:2002طموس ". (باآلخر
اهتم المسلمون بالوسيلة التعليمية السيما أنها تشكل في تربيتنا المعاصرة عنصراً هاماً            لقد        و

. من عناصر الموقف التعليمي وتحتل مكانة بارزة في التعليم المعاصر لمـا لهـا مـن أهميـة                 
﴿ : كقوله تعـالى   قعية كوسائل تعليمية  واستخدم القرآن الكريم الخبرات الوا               

                                                 

                                                

                                        

                                           
                                ﴾      

   ) 259:البقرة(                                                                               
، إليـه اآليـة  كما أشـارت  ، خبرة بنفسه في المواقف التعليميةوإن أفضل شيء للمتعلم أن يأخذ ال   

المعلومـات  ضـيح   استخدم الرسوم التعليمية في كثير من المواقف بهـدف تو          )(وكذلك النبي   
 في مسنده عن الشعبي عن جابر       ، فما رواه اإلمام أحمد    ا من قبل المتعلم   ؛  ليسهل إدراكه   وتقريبها

وخطين عـن   ، هذا سبيل اهللا  : "  فخط خطاً هكذا أمامه فقال     )(كنا جلوساً عند رسول اهللا      : قال
وتـال هـذه     الشيطان ثم وضع يده في الخط األوسط         سبيلهذا  : وقال. يمينه وخطين عن شماله   

﴿: اآليـــة                                          

                         ﴾)  153: سورة األنعام(                            " 

  )  3مجلد ، مسند اإلمام أحمد(                                                                 
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ملية التعليمية لعدة أسـباب      للوسيلة التعليمية دور كبير في إنجاز الع        "       وذهب الفرج إلى أن   
، وتسهيل مهمة المدرس فـي إيـضاح        ثارة وجذب التالميذ لموضوع الدرس    التشويق واإل : أهمها

ذهن التلميـذ وبـث     ت وتقريبها واختصار الوقت، والمساعدة على ترسيخ المعلومة في          المعلوما
بتكار لدى المدرس وإجباره على التفكير السليم في درسه وجعل المادة محببـة             روح التجديد واال  

لدى التالميذ، وتنمية مقدرة التلميذ على المالحظة والتفكير والمقارنة بين األشياء، ومن أجل ذلك              
 المربون بالوسائل التعليمية وطالبوا كل من انتمى إلى مهنة التعليم بأن يستخدمها ما أمكـن،                اهتم

والالفت للنظر أن حظ مواد التربية اإلسالمية من هذه الوسائل قليل جدا إذا ما قيس بمـا يـوفر                   
 للمواد األخرى وذلك ناتج عن تصور خاطئ، وهو أن هذه المواد ال تحتاج إلى وسائل، كمـا أن          
هناك من يتصور أن مادة التربية اإلسالمية ال توجد لها وسائل يمكن إعدادها وكال التـصورين                

 أن تخدم مواد التربية اإلسـالمية أو عـن          ي يمكن  الت الوسيلةناتج عن عدم االستعداد للتفكير في       
  .عدم إدراك أو عن إهمال أو عن تعمد

دل قد استي كل مواضيع التربية اإلسالمية وأن المعلم الناجح يستطيع استخدام الوسيلة ف"      
ن الكريم والسنة النبوية المطهرة استخدمتا الوسائل على أهميتها وحاجة المادة إليها من أن القرآ

  )  93:1996،الفرج( ".المتاحة
 التالوة جزء من مادة التربية اإلسالمية وقد أمرنا اهللا سبحانه وتعالى أن موضوعات     وتعتبر 

﴿ :قال تعاليابه حق تالوته فنتلو كت                            

                            ﴾                     ) 121:البقرة (  

  :)(  على أهمية القرآن  فقال الرسولواألحاديث من السنة النبوية دلت
  ). 802مسلم كتاب الصالة ج) (اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً ألصحابه (

      هناك أحاديث كثيرة تدلل على فضل القرآن الكريم لذلك البد لقـارئ القـرآن أن يتحلـى                 
 :لقوله تعـالى  .  ويحسن صوته  ببعض اآلداب ومن أهمها قراءة القرآن مرتال، وأن يزين قراءته         

﴿              ﴾)  ن يقرأ القرآن بالتجويد والترتيل، فقارئ القرآ)4: المزمل .  

         لذلك اهتم علماء األمة اإلسالمية في الوقت الحاضر بتوظيف تقنية الحاسوب في خدمـة            
، لكشف عن معانيـه وألفاظـه وتفـسيرها       ك ل ؛ وذل وعلى رأسها القرآن الكريم   ، رعيةالعلوم الش 

  .مثل علم التالوة والتجويد الصوتيووضعوا من العلوم الخادمة للقرآن الكريم فنوناً 
  سالم تأليفاً         وكان علم التالوة والتجويد من العلوم المهمة التي اهتم بها كثير من علماء اإل

                                   لعديد من كتبهم أن تعلم القرآن الكريم يعد الركنوقد بين علماء اإلسالم في ا، وتنقيحاً وتجويداً
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" :هـذا الـسياق   يقول ابن خلدون في     ، ذي يقوم عليه التعليم في اإلسالم     األول واألساس المتين ال   
 ودرجوا عليه في جميـع    ، ن شعائر الدين أخذ بها أهل الملة      اعلم أن تعلم الولدان للقرآن شعيرة م      

لما يسبق فيه إلى القلوب من رسوخ اإليمان وعقائده من آيات القرآن وبعـض مـتن              ، أمصارهم
والسبب فـي   ، الذي يبنى عليه ما يحصل من ملكات      وصار القرآن الكريم أصل التعليم      ، الحديث

                                              ) 1999:8،عبد اهللا   (" . وهو أصل لما بعده من تعلمذلك أن التعليم في الصغر أشد رسوخاً
التي تتطلب باإلضـافة إلـى اسـتيعاب أحكامهـا          ، تالوة مهارة من المهارات اللفظية            فال

، وكـون الجانـب المهـاري هـو         يقي المهاري المتمثل في التالوة    و بعدها التطب   ،االنظرية إتقان 
ت فـإن المهـارا   ، علمه من أحكام نظرية     المقياس الحقيقي لمدى قدرة الطلبة على تطبيق ما تم ت         

األمر الذي يـستدعى توظيـف طرائـق        ، كبيرين وزمن وجهد    اللفظية تحتاج إلى تدريب دقيق    
، المجيـدين وتقليـد القـارئين     ، الترديـد :  على تنمية المهارات اللفظية مثل     تدريس مالئمة تركز  

  ) 18:  1994،عطا اهللا (. والتالوة النموذجية سواء من المعلم أو بديالً عنه، والسماع
؛ وحتى يتحقـق    ن أهم آداب تالوة القرآن الكريم      م د تحسين الصوت والترتيل وتجويده          ويع

ويعد الحاسوب مـن    ، ن الطالب أن يتقن مهارة التجويد     هذا الهدف المرجو من التالوة كان البد م       
لمهارة كمـا أسـلفنا مهـارة       وهذه ا ،  التجويد أحدث الوسائل التعليمية التي تنمي مهارة التالوة و       

  .واالستماعلفظية ال يمكن تحقيقها إال عن طريق التلقي 
وندرة الدراسات التـي تناولـت فاعليـة اسـتخدام      ، ية الحاسوب في العملية التعليمية         وألهم
مدارس الثانوية بغـزة    ومن خالل ممارسة الباحث لعملية التعليم في ال       ، ي مادة التالوة  الحاسوب ف 

جويد فـي   طالع على أساليب التدريس لمادة التربية اإلسالمية وخاصة التالوة والت         ل اال ومن خال 
ق تدريس مادة القرآن الكريم تقتصر على عملية اإللقـاء   ائ؛ الحظ الباحث أن طر    المرحلة الثانوية 

ثارة والتـشويق فـي   ، األمر الذي يجعل الطالب يشعر بالملل والضيق وتبتعد عناصر اإل التلقينو
  .ة التعليمعملي

    وكون الباحث معلماً لمادة التربية اإلسالمية في مدارس الحكومة وعلى إطـالع تـام بمـادة               
التالوة والتجويد وعلى المستوى التحصيلي للطالب في هذه المادة ومدى تخوف الطـالب مـن               

 بالباحـث  وضعف الطالب في التحصيل واألداء اللفظي لمادة التالوة؛ لذا كان حرياً         ، مادة التالوة 
لذا اختار الباحث البرنـامج     ، أن يختار أسلوباً مشوقاً للطلبة لشد انتباههم في موضوعات التالوة         

لما أثبت هذا البرنامج فاعليته في تحسين مـستوى الطـالب           ، المحوسب لتحسن مستوى الطالب   
  .التحصيلي

م تتناول تحسين مستوى     أن الدراسات السابقة في التربية ل      هو     والذي دفع الباحث إلى البحث      
األهمية الالزمة لمادة التربيـة  لم تعط التالوة لدي الطالب في فلسطين، وعلى حسب علم الباحث         
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 البحث عن وسائل لإلثارة والتشويق وإعـداد بـرامج محوسـبة         ىاإلسالمية؛ مما دفع الباحث إل    
  .زة عشر في مدارس قطاع غتنمية بعض مهارات التالوة لدى طالب الصف الحاديل
  
 مشكلة الدراسة  

  : التاليسؤال الرئيسال  طرح    تتحدد مشكلة الدراسة في
 التالوة على تحصيل طلبـة الـصف      تنمية مهارات ما فاعلية استخدام الحاسوب التعليمي في       

  ؟عشر في مادة التربية اإلسالميةالحادي 

  ؟عشرلتالوة لدى طالب الصف الحادي ما البرنامج المحوسب لتنمية مهارات ا.  1

طـالب المجموعـة التجريبيـة     وجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات         هل ت . 2
  ؟لتطبيق البعدي لالختبار التحصيليوأقرانهم في المجموعة الضابطة في ا

المجموعـة التجريبيـة   طـالب   وجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات         هل ت  .3
ــي ا  ــضابطة فـ ــة الـ ــي المجموعـ ــرانهم فـ ــي                                     وأقـ ــدي فـ ــق البعـ لتطبيـ

  ؟)بطاقة المالحظة للمهارات(دائي االختبار األ

طالب المجموعة التجريبية على    وجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات         هل ت . 4
  ؟الختبار قبل وبعد تطبيق البرنامجا

طالب المجموعة التجريبية على     درجات   وجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات      هل ت . 5
  ؟ قبل وبعد تطبيق البرنامج) بطاقة المالحظة للمهارات(دائي االختبار األ

طالب المجموعة التجريبية على االختبـار      بين متوسطات درجات    عالقة ارتباطيه   وجد  هل ت . 6
  ؟)تبطاقة المالحظة للمهارا(ائي بعد تطبيق البرنامج ودرجاتهم في االختبار األد

  
  فرضيات الدراسة  

بين متوسطات درجـات   )α ≤ 0.05(وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ال ت. 1
لتطبيق البعـدي لالختبـار   طالب المجموعة التجريبية وأقرانهم في المجموعة الضابطة في ا       

  ؟التحصيلي

توسطات درجـات  بين م )α ≤ 0.05(وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ال ت .2
طالب المجموعة التجريبية وأقرانهم في المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي في االختبار            

  .)بطاقة المالحظة للمهارات(دائي األ
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 بين متوسطات درجـات   )α ≤ 0.05(وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  تال. 3
  . تطبيق البرنامجالختبار قبل وبعدطالب المجموعة التجريبية على ا

بين متوسطات درجـات   )α ≤ 0.05(وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ال ت. 4
قبـل وبعـد    ) بطاقة المالحظة للمهارات  (ائي  طالب المجموعة التجريبية على االختبار األد     

  .تطبيق البرنامج

بية علـى االختبـار    طالب المجموعة التجريبين متوسطات درجات  عالقة ارتباطية   وجد  ال ت . 5
  .)بطاقة المالحظة للمهارات(دائي بعد تطبيق البرنامج ودرجاتهم في االختبار األ

  
   أهداف الدراسة  

  : إلى تحقيق األهداف التاليةتسعى الدراسة الحالية 
  . عشرمدى توافر مهارات التالوة لدى طالب الحادي . 1
  .لحادي عشروة األدائية لدى طالب امدى  توفر مهارات التال. 2
تقديرات تحصيل طـالب   ذات داللة إحصائية بين متوسطات       مدى وجود فروق     ىالتعرف عل . 3

  .المجموعتين التجريبية والضابطة
 التعليمي لتحسين مستوى التالوة لدى    م الحاسوب   تصميم برنامج مقترح لزيادة فاعلية استخدا      . 4

  .الطالب
  
 أهمية الدراسة    

  :ط التاليةاتكمن أهمية الدراسة في النق
قد تدفع هذه الدراسة واضعي البرامج والتخطيط التربوي في العملية التعليمية في محافظات              .  1

ـ    تالوة فـي  غزة في تنمية المهارات الالزمة التي تساعد في زيادة تحصيل الطالب لمهارة ال
  .مادة التربية اإلسالمية

م مهارات الـتالوة    فية تنظيم و تعل   قد تساعد معلمي الصف الحادي عشر و المشرفين في كي          . 2
  .للطالب بفاعلية

ل و تذليل بعض    قد تسهم هذه الدراسة في زيادة الدافعية لدى الطالب في تعلم التالوة و تسهي              . 3
  .الصعوبات لديهم

قد تلفت هذه الدراسة انتباه واضعي المناهج في استخدام الحاسوب التعليمي كطريقه لتـسهيل        . 4
  . في فهم و استيعاب مهارة التالوة التي تواجه الطالبو تذليل الصعوبات

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 9 

 ضرورة إجراء دراسـات تربويـة توظـف الحاسـوب           ىقد تنبه هذه الدراسة الباحثين عل      . 5
  . في بقية فروع التربية اإلسالميةالتعليمي

ينيـة وحلقـات   قد تسهم هذه الدراسة برفع مستوى االهتمام بتدريس التالوة في المـدارس الد  . 6
  .آن في  المساجدالقر

  
   منهج الدراسة  

يستخدم الباحث المنهج التجريبي كمنهجية للسير في هذه الدراسة  للوصول إلى نتـائج، كونهـا                
  . طبيعة هذا البحثالطريقة التي تالئم

  
 حدود الدراسة  

  : ما يليتقتصر الدراسة على
  .من حيث صفوف الدراسة: أوالً

  الصف الحادي عـشر بالمـدارس      بحاسوب على طال  تجريب طريقة التدريس باستخدام ال         
  .لحكومية بغزةا

  :من حيث الكتب: ثانياً
  .م2008 - 2009 الفصل الثاني  الحادي عشر       كتاب التربية اإلسالمية للصف

  :من حيث الموضوع: ثالثاً
    . كبرى والصلة الصغرى وأحكام الراء      أحكام المد المتصل والمنفصل والصلة ال

                                                                                                                 
  مجتمع الدراسة  

 لعـام   علمـي _  من جميع الطالب المسجلين للصف الحادي عـشر          دراسةيتكون مجتمع ال  
  . اًطالب) 609(والبالغ عددهم ، في محافظة خان يونس  2009-2008

  
 عينة الدراسة 

 الحادي عشر بطريقة عـشوائية طبقيـة     تم اختيار مجموعتين من الطالب المسجلين بالصف        
  .  للبنينفي مدرسة خالد الحسن الثانوية

، طالبـاً ) 32(المجموعـة الـضابطة بهـا       ، طالباً) 60(العينة مقسمة على مجموعتين إلى      
  .ميطالباً من القسم العل) 28(والمجموعة التجريبية بها 
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 أدوات الدراسة    
  :الباحث باستخدام األدوات التالية قام   
  .)قبلي و بعدى(اختبار تحصيلي  . 1
  .بطاقة مالحظة.  2
  .ةالمجموعتين الضابطة و التجريبي.  3
  . برنامج محوسب. 4
  

  خطوات الدراسة 
  :اشتملت الدراسة الحالية على الخطوات التالية

وذلك من أجل التعرف على     ، علق بموضوع الدراسة الحالية   االطالع على األدب التربوي المت     .1
واالطالع علـى الدراسـات التـى       ، الصعوبات التي يواجهها الطلبة في تنمية مهارة التالوة       

  .اهتمت بموضوع التعليم بمساعدة الحاسوب
 الجزء الثاني   –تحديد الوحدة الدراسية وهي وحدة القرآن الكريم من كتاب التربية اإلسالمية             .2

 .لصف الحادي عشر الثانويل

:       وقد تم تحديد مكونات هذا البرنـامج بمـا يلـي          ، بناء البرنامج المحوسب المقترح وإعداده     .3
مراحل ، محتوى البرنامج ، أهداف البرنامج ، مبررات بناء البرنامج  ، الفكرة العامة للبرنامج  " 

 ".إعداد وبناء البرنامج المحوسب

رح على عينة صغيرة من أجل التحقق من فاعلية البرنـامج           تجريب البرنامج المحوسب المقت    .4
 .وإجراء التعديالت الالزمة

إعداد االختبار التحصيلي لقياس مدى تحصيل الطالب لمفاهيم التالوة ولوحدة القرآن الكـريم    .5
 .من كتاب التربية اإلسالمية الجزء الثاني للصف الحادي عشر

ديد زمن االختبار وإيجـاد درجـة الـسهولة         تطبيق االختبار على عينة صغيرة من أجل تح        .6
 .والتحقق من صدق االختبار وثباته، ومعامل التميز، والصعوبة

لقياس مدى مهارات الطالب للتالوة لوحدة القـرآن       ) بطاقة المالحظة (إعداد االختبار األدائي     .7
 .الكريم من كتاب التربية اإلسالمية الجزء الثاني للصف الحادي عشر

على عينة صغيرة من أجل تحديد زمـن االختبـار          ) بطاقة مالحظة ( األدائي   تطبيق االختبار  .8
 .والتحقق من صدق االختبار وثباته، ومعامل التميز، وإيجاد درجة السهولة والصعوبة
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بحيـث يكـون طـالب      ) بنين(اختيار عينة الدراسة قصدياً من مدرسة خالد الحسن الثانوية           .9
وطـالب  ، ة والتي تدرس بالطريقـة التقليديـة      وهي العينة الضابط  ) 1(الصف الحادي عشر  
 . وهي العينة التجريبية التي تدرس باستخدام البرنامج المحوسب) 2(الصف الحادي عشر

التأكد من تكافؤ مجموعتي الدراسة في بعض المتغيرات المتوقع تأثيرهـا علـى المتغيـر               .10
سة وجـد أن أعمـارهم   حيث إنه وبالرجوع إلى سجالت المدر  ) تنمية مهارات التالوة  (التابع  

متساوية والمستوى االقتصادي واالجتماعي متساٍو حيث جميعهم من بيئة واحدة ومـستوياتهم     
وأيضاً تم ترتيبهم في الفصول حسب مستوى التحصيل العام فـي العـام        ، متقاربة إلى حٍد ما   
 .الدراسي السابق

وذلك مـن   ،  عينة الدراسة  على أفراد ) االختبار القبلي (تطبيق االختبار قبل إجراء التجربة       .11
أجل التأكد من تكافؤ مجموعات عينة الدراسة ولدراسة مـدى فاعليـة البرنـامج المقتـرح                

 .وكفاءته

تطبيق البرنامج المحوسب المقترح والذي تم إعداده من قبـل الباحـث ودراسـة طـالب               .12
 .المجموعة الضابطة بالطريقة التقليدية

على أفراد عينـة الدراسـة وذلـك        ) ختبار البعدي اال(تطبيق االختبار بعد إجراء التجربة       .13
 .للتعرف على مدى فاعلية البرنامج المحوسب المقترح على تنمية مهارة التالوة

 .تصحيح االختبارات وتقدير العالمات وجمع العالمات .14

 .تحليل نتائج الدراسة ومناقشتها .15

 .قترحاتثم تقديم مجموعة من الم، وضع توصيات الدراسة في ضوء نتائج الدراسة .16

  
  مصطلحات الدراسة 

 -: المصطلحات اآلتية إجرائياً بتعريف الباحثقام

  :الفاعلية
  .مدى إنجاز استخدام الحاسوب لألهداف المنشودة منه و تحقيق النتائج المرغوبةهي "    

و يعبر عنه بحجم التأثير الدال إحصائيا بين نتائج التطبيق القبلي و البعدى لالختبار المصمم               
  ."  حجم التأثيرلقياس

  :البرنامج المحوسب
عة من األهـداف     وحدة دراسية مصممة باستخدام البرمجة الحاسوبية وتتضمن مجمو           "   

واألنشطة والوسـائل التعليميـة وأسـاليب       ، والتي توظف أحكام التالوة   ، والخبرات التربوية 
  ." التي تحقق األهداف التربوية ، التقويم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 12 

  : التالوة مهارات     
 تجميل الصوت في قراءة القرآن الكريم والترسل في القراءة والتمهـل            هي عبارة عن     "   

   ". تطبيق األحكام وتحسين اللفظ والصوت بقدر االستطاعةةوالتأني مع مراعا
   

   :القرآن الكريم
لينا متواتراً و المتعبـد    بواسطة جبريل المنقول إ    )(    كالم اهللا المعجز المنزل على محمد       

  .تالوتهب
  

 :الترتيل
والتبيين والتمهل والتأني وهو هو الترسل في القراءة " وقد تبنى الباحث التعريف التالي     

 ويعم األداء بتطبيق األحكام وتحسين اللفظ والصوت الترتيللفظ يعم التحقيق والحدر و
  )69:1998خليل ( ."استطاعته كما يعم مراعاة الوقف واالبتداء والتدبر للمعانيبحسب 

  .وذلك القتراب هذا المفهوم لما هو في ذهن الباحث
  

 :التجويد
 علم يبحث في ألفاظ القرآن الكريم من حيـث إخـراج   هو" وقد تبنى الباحث التعريف التالي  

   )8:2002الجمل ( ."          كل حرف من مخرجه و إعطاء حقه و مستحقه من الصفات 
  .اسةوذلك لموافقة هذا التعريف مع روح الدر
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  الفصل الثاني
  اإلطار النظري
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  الفصل الثاني
  اإلطار النظري

  
 ًالحاسوب:  أوال

 نشأة الحاسوب وتطوره

 البرنامج المحوسب

   برامج الحاسوب المستخدمة في التعليم

   أهداف استخدام الحاسوب في التعليم

   مبررات استخدام الحاسوب في التعليم

 تنا اليومية  أهمية الحاسوب في حيا

   مميزات استخدام الحاسوب في التعليم

 مزايا الحاسوب 

  أهداف تدريس الحاسوب في فلسطين

  فوائد برامج الحاسوب التعليمية 

  معايير تصميم وإنتاج البرامج التعليمية الجيدة 

  ًمهارات التالوة: ثانيا

  نشأة علم التجويد

  مراتب التالوة 

  أركان القراءة الصحيحة 

 فضائل مدارسة القرآن الكريم 

   األهمية التربوية لتعليم القرآن الكريم 

   فضل تالوة القرآن الكريم

   آداب تالوة القرآن الكريم

   علم األصوات اللغوية

  أهمية علم األصوات اللغوية

  التجويد القرآني وعلم األصوات  
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  اإلطار النظري
  

ينطلق منها الباحث حيث قام الباحث بـالرجوع إلـى          يعد اإلطار النظري األرضية الصلبة التي       
واستفاد الباحث من هذه الدراسات في مجال دراسته حيث         ، اسات السابقة المتعلقة بالموضوع   الدر

وقد استطرد ، لبرنامج المحوسب ومهارات التالوة   قسم الباحث دراسته إلى محورين رئيسين هما ا       
،  والبرامج المحوسبة المـستخدمة فـي التعلـيم   الحاسوبالباحث في هذا الفصل في الحديث عن   

اول أهميـة اسـتخدام     كما تن ، التعليموأهداف ومبررات ومميزات وفوائد استخدام الحاسوب في        
 مهارة  و، عايير إنتاج البرامج التعليمية   وم، ونشأة الحاسوب وتطوره  ،  اليومية الحاسوب في حياتنا  

ميـة  واأله، وفضائل مدارسة القـرآن ، ءة الصحيحة التالوة وأركان القرا  ويتناول مراتب ، التالوة
ونبذة عن علم األصوات اللغوية     ، ونشأة علم التجويد  ، وآداب تالوة القرآن  ، التربوية لتعليم القرآن  

   :  وفيما يلي وصفاً للعناصر السابقة. ميتها وعالقتها بالتجويد القرآنيوأه
  
   مقدمة  

علمي المتسارع والتكنولوجي في شـتى مجـاالت        ال     إن عصرنا هذا يتميز بالسرعة والتقدم       
ن التكنولوجيا قد قادت التقدم العلمي بخطوات متسارعة ومتالحقة وكان الحاسـوب  إ حيث  ،الحياة

 لما للحاسوب من فوائـد  ، لهذا يعد الحاسوب أبرز سمات هذا العصر؛أبرز الوسائل التكنولوجية    
  فـي شـتى    والمتعلمـين والتربـويين   بـاحثين   لتي تواجه ال  ومميزات كثيرة في حل المشكالت ا     

  .المجاالت
 ذاته قدرة مجال التكنولوجيـا حيـث        أن إدخال الحاسوب ميدان التعليم والتدريب يعتبر في حد        " 

من تلقاء نفسه بحيث يختار بنفسه مدى ونوع ومـادة          ، يهيئ الحاسوب للطالب جو التعلم بمفرده       
)                              1983 : 35، الكروي                               (                               . "دراسته

أن التقدم المتسارع في ميدان تكنولوجيا العلم يزيد الفجوة بـين الواقـع والطمـوح ويجعـل         " 
لـى  زالت تنظر إ  العاملين في هذا الميدان في حالة استفسار متواصل وبالذات في الدول التي ال              

  )هـ2003 : ،عسقول                               ( ."بعيددم التكنولوجي والحضاري من التق
 أنه من الضروري أن تهتم الحكومات والمؤسسات األهلية بإدخـال  ى       من خالل ما تقدم نر 

الحاسوب إلي كل مؤسسة تعليمية بل إلي كل بيت يستطيع الطالب مواكبـة التقـدم التكنولـوجي          
ثورة المعلومات واستخدام الحاسوب في مناهج الدراسة لما له مـن دور فـي تـسهيل                ومواكبة  

  .التعلم بمفردهوتيسير العملية التعليمية ويساعد الطالب على 
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 ًالحاسوب: أوال 

  نشأة الحاسوب وتطوره  
ويعتبر ، يسخر ما حوله لخدمته   منذ أن خلق اهللا البشرية واإلنسان يتطور ويرتقي بنفسه و               " 

حيث طوره واستخدمه لحـل كثيـر مـن    ، العلوم التي اهتدى إليها اإلنسانعلم الحساب من أول   
  . ت التي يواجهها في حياته اليوميةالمعضال

ـ    ،  الحسابية التي استخدمها اإلنسان           ويعتبر العداد من أول األدوات      ىحيث يعود تاريخه إل
لة في إجراء العمليـات الحـسابية والتقـدم         ورغم قدم هذه الوسي   ،  قبل الميالد   سنة 3000حوالي  

لتعليم أسس  إال أنها ما زالت باقية ومستخدمة في بعض البلدان          ، المهول في التقنيات والحواسيب     
  .رية فيكون ذلك من فترة قريبة فقطوإذا اختفت من المحال التجا، العد والجمع والطرح

إال أن أشـهر    ،  الحضارات في تعامالتها   الكثير من وظهرت الكثير من األنظمة الرقمية اعتمدتها       
ما بقي من هذه األنظمة ما ظهر في القرن الخامس الميالدي على يد الهنود فـي شـبه القـارة                    

 وفي  ، والتي عرفت باألرقام الهندية    1,2,3,4,5,6,7,8,9الهندية في أسيا حيث استخدموا األرقام       
ثوا نظام عد جديد مبني على المنـازل        القرن التاسع الميالدي استحدث المسلمون الصفر واستحد      

  والتي   9,8,7,6,5,4,3,2,1,0فأصبحت األرقام   ، الخ  .....اآلحاد والعشرات والمئات    ، العددية  
حيث اعتمد شكل األرقام المستخدمة على عدد الزاوية الموجـودة فـي            ، تعرف باألرقام العربية  

 من أعظم وأهم االختراعـات التـي   ويعتبر استحداث الرقم صفر من قبل المسلمين    ، شكل الرقم   
  . ه إثراء علم الحساب وتطويرى ساعد علثراٌ كبير على العلوم المختلفة الذيكان لها أ

       ويعتبر علم الحساب والجبر الذي استحدثه المسلمون في القرن التاسع الميالدي األسـاس             
بيـة  عشر أصبحت األرقام العروفي القرن الثالث ،  من العلوم األخرى ومنها علم الحاسوب   كثيٍرل

 ... IV,III,II,I بدالً منها األرقام الالتينيـة       نواستخدم األوربيو ،  تستخدم في معظم أنحاء العالم    
  .الخ

بتطوير علم الحاسوب ليجعل فيه القدرة على حل المسائل          ميالدي   1617في سنة    قام العالم نابر  
  .بالضرب ما يشبه جدول الضرب

، ي بليز باسكال  آلته الميكانيكية     م اخترع العالم الفرنس   1642 سنةابع عشر    وفي القرن الس       
ـ   ، واستخدمت للجمع والطرح ثم طُورت إلجراء عملية الضرب والقـسمة            الت مـستخدماً العج

  .المسننة وسميت بحاسبة باسكال
 المحتويـة   آلته الحاسبة الميكانيكية  م من نفس القرن اخترع العالم ليبنيز        1673       وفي العام   

  .على ذراع قابل للدوران
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ورد آلتـه األوتوماتكيـة                جوزيـف جـاك    م بنى 1804 وفي القرن التاسع عشر في عام              
  .أخذ تعليمات الحركة من الكروتوالتي لها القدرة على ، )النول ( 

، الفـروق م اخترع العالم اإلنجليزي شارلز بابجآلـة        1822وفي القرن التاسع عشر في             
  .لجدولة بطريقة تسمي طريقة الفروقسلوب اقادرة على إجراء عمليات حسابية بأوكانت 
              م قام العالم األمريكي هرمـان هـوليرث  1890في عام ، وفي أواخر القرن التاسع عشر           

يات المتحدة  واستخدمت من قبل دائرة اإلحصاء السكاني في الوال       ، بتطوير فكرة البطاقات المثقبة   
ـ            ة اليدويـة   األمريكية لمعالجة المعلومات اإلحصائية للسكان في وقت قصير إذا قورنت بالطريق

  .التي كانت تتبع سابقاً
استطاع فانيفار بوش اختـراع     ، م  1930     وفي ثالثينيات القرن العشرين وبالتحديد في سنة        

  . المعادالت التفصيلية المعقدة حلآلة سميت بالمحلل التفصيلي حيث أنه استطاع من خاللها
م بدأ هوارد   1937في سنة    الحاسوب اإللكتروني الرقمي  عرف        وفي بداية القرن العشرين     

 مـشروع حاسـوب إلكترونـي       IBN من جامعة هارفارد األمريكية وبالتعاون مع شركة         ايكن
  .م1944وانتهي المشروع في سنة 

 وجون موكلي مشروع بنـاء    األمريكيان برسبر إكرت   العالمان   م بدأ 1943            وفي سنة   
  .أي أجزاء ميكانيكية لزيادة سرعتهحاسوب إلكتروني من غير استخدام 

وكانت النتيجة أول حاسوب إلكتروني رقمي والذي أطلـق         ، م1946 المشروع سنة    ى  وانته    
  ، عليه اسم إنياك

نيا األمريكية مشروع تطـوير  معة بنسلفامن جانيومن        بعد ذلك بدأ العالم المجري جون فان        
أ م بتصميم أول حاسوب إلكتروني رقمـي يعمـل بمبـد          1949 المشروع سنة    ىانتهو، حاسوب

  .البرنامج المخزون داخل الحاسوب
ومنـذ  ، م أنتج أول حاسوب إلكتروني تجاري وأطُلق عليه اسم يونيفـاك          1951      وفي سنة   

ن وحتى يومنا الحاضر حدثت تطورات كبيرة في مجـال          بداية عقد الخمسينات من القرن العشري     
ـ         ، الحواسيب   العمليـات   إجـراء    ىحيث زادت سرعتها وزادت سعة ذاكرتها وزادت قدرتها عل

ور مهم حدث   وعليه فقد صنفت الحواسيب إلى أجيال يبدأ كل جيل بتط         ، المختلفة وتعددت مهامها  
     البـرامج والتعليمـات التـي تعمـل        أو علـى     ،واشتمل على معدات مرتبطة به    ، في مجال ما    

   ) 33 :2008 ،عيسى وآخرون(                                          ." عليها
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، ى حياة اإلنسان في هذا العـصر             لقد أصبح الحاسوب أداة مهمة ذات أثر كبير وشامل عل         
 بل وأصبح أداة رئيسة ال يمكـن  ،مجاالت الحياة المختلفة إال دخله   ولم يترك الحاسوب مجاالً من      

 كل مـتعلم أن يلـم بهـذا    ى؛ لذلك أصبح من الضروري علتغناء عنها في كثير من الميادين     االس
  . يعزل نفسه عن واقع الحياة الحضارة وحتى ال العلم  الجديد حتى يسير في ركب

 الحاسـوب         إن ثورة المعلومات في هذا القرن والتي نتجت عن التطور الهائل فـي علـم              
، العـادي تختلف عن الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر بأثرها الكبير على حياة اإلنـسان               

وفـي األسـواق   ، وفـي الجامعـة  فتجد الحاسوب في البيت وفي المدرسة وفي مكـان العمـل          
  . ق؛ حتى أصبح الحاسوب قلم هذا العصر بح إليهوفي كل مكان تذهب، والشركات

                                                                  
  :تعريف الحاسوب 

عبارة عن مجموعة من األجهزة االلكترونية القادرة اتوماتيكياً على حفظ كميـة             الحاسوب أن    "
  "ضخمة من المعلومات ومعالجتها والقدرة على استرجاعها بسرعة هائلة ودقة عالية 

  )2008:63،عيسى وآخرون(
وأياً كانت المعالجة فإنها توجه مجموعـةً       ،  آلة معالجة المعلومات والبيانات    اسوب هو أي ِأن الح  

  .       البرنامجى مفصلة خطوة بعد خطوة تسم من التعليمات
تنفيذ األوامـر المبرمجـة     جهاز إلكتروني قادر على تفسير و     هو  الحاسوب  جهاز   أن       كما  
  .بية والمنطقيةوالعمليات الحسا، والمخرجات، للمدخالت

الحاسـوب هـو علـم معالجـة             وبما أن الحاسوب هو آلة معالجة المعلومات فإن علـم         
وحيث أن السيطرة على الحاسوب تتم بمجموعة تعليمات فإن علم الحاسوب يخـتص      ، المعلومات

  .نفيذ مهمات معالجة معلومات معينةبدراسة الخوارزميات  التي هي مجموعة من التعليمات لت
  

ويتكـون مـن   ،  فهو النظام الذي يستخدم الحاسوب في أداة عملـه  :النظام المحوسب       أما  
كما هـو مبـين    ، والذاكرة التخزينية ، والمخرجات، والمعالجة، المدخالت: مكونات أساسية أربعة  

  :في الشكل اآلتي
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  )1(الشكل 
  مكونات نظام الحاسوب

  
 بالبرنامج المحوس:   

وحدة تعليمية مصممة بطريقة مترابطة وتتضمن مجموعة من "  بأنه عفانة        ويعرفه 
  )  75 :2005 ،عفانة(                   "الخبرات واألنشطة والوسائل وأساليب التقويم المتنوعة 

  
 مجموعة من الوحدات المتدرجة لتحقيق أهداف معينة من خالل" شبلي بأنه ال       ويعرفه 

  ) 1981 : 7، شبليال(            " وتمهد كل وحدة للتي تليها، قويم محتوى وأنشطة وأساليب وت
  

ما يقدم للفرد من موضوعات ونشاطات بها محتوى منظم ولكل " ياسطي بأنه د       ويعرفه ال
 منها معاييره الخاصة على أن يتضمن كل نشاط هدفاً محدداً ويراعي التكامل بين األنشطة في

  )  1991 : 65،لدياسطيا(                     "  اللعب مع مراعاة التنويع تجنباً للتكرار والملل
  

وحدة دراسية مصممة باستخدام البرمجة الحاسوبية وتتضمن مجموعـة         "       ويعرفه البابا بأنه    
عليميـة  من األهداف والخبرات التربوية التي توظف المدخل المنظومي واألنشطة والوسـائل الت           

  ) 2008 : 12،البابا( "                   التي تحقق األهداف التربوية، والفيديو وأساليب التقويم 
  

  
  
  
  
  
  

 التغذية الراجعة

 المخرجات  المدخالت
 المعالجة

الذاكرة 
 التخزينية
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  :فيما سبق أرى أن 
 . تصميماً منطقياً مصممةاتفق الباحثون على أن البرنامج مصمم من عدة وحدات -

 .الوحدات يجب أن تتضمن أهدافاً يسعى البرنامج لتحقيقها -

 . محتوى منظممن أنشطة بهاالبرنامج يتض -

 .البرنامج يتضمن أساليب تقويم متعددة -

  
  مج الحاسوب المستخدمة في التعليمبرا:  

 أربعة أنواع رئيسة وهي كما ىيمكن تصنيف برامج الحاسوب المستخدمة في التعليم إل     
  :                                            كاآلتييراها عفانة

  :لتعليميةالبرامج ا. أ 
وقـد صـممت خصيـصاً لتـدريس        ، ذه البرامج داخل الفـصول الدراسـية             وتستخدم ه 

ـ      ،  المختلفة تالموضوعات الدراسية والمهارا   وبـرامج  ، رانومن أمثلتها برامج التـدريب والِم
  .عليمية وبرامج المحاكاةاأللعاب الت

تغذيـة الراجعـة   واالستعانة بال ، م عملية تعزيز التعل         وتركز هذه البرامج بشكل أساسي على     
 دورها في تحـسين عمليـة       ىحيث يركز مصممو هذا النوع من البرامج عل       ، لدعم عملية التعلم  

وقد أكدت العديد من األبحاث والدراسات التي ُأجريت في هذا الشأن           ، ومؤثراًالتعلم وجعله فاعالً    
  . مهاراتهموى تحصيل الطالب وتنميةقدرةَ هذه البرامِج على زيادة مست

  
  :قاتبرامج التطبي. ب 

إال أنهـا   ، بل لألغراض العامة  ، لبرامج ال تصمم في األساس للطالب            بالرغم من أن هذه ا    
 حيـث يمكـن اسـتخدامها        ،تعد أكثر أنواع البرامج حظاً في تطبيقاتها داخل الفصول الدراسية         

  : ومن أمثلتها.عاِت الدراسيِة المختلفِةأو لتوضيِح وتفسيِر الموضو،  لحل المشكالتبفاعلية كأداٍة
  : برامج معالجة الكلمات .1

 في كثير من المجـاالت الدراسـية لكتابـة التقـارير والبحـوث              االتي يمكن استخدامه      
  .مقاالتوال
 : برامج الرسومات .2

 العمليات المختلفـة    وإجراء، علوم لتحليل البيانات  التي تستخدم في دراسة الرياضيات وال         
  .غ مختلفةا وتمثيلها بيانياً بعدة صيعليه
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 : برامج االتصاالت .3

  .وتستخدم في تبادل المعلومات والحصول عليها من أماكن متعددة في العالم    
  

  :برامج الوسائط المتعددة . ج 
ابتة والمتحركـة المـدارة             لقد حدث تطور كبير في مجال تطبيقات الصوت والصورة الث         

بل تم استخدامه فـي     ،  عملية عرض النصوص والرسوم    يقتصر الحاسوب على  ولم  ، بالحاسوب
وكمـا أمكـن التحـدث بواسـطة        ، مشاهدِة عروض الفيديو الحية المدعمة بالمؤثرات الصوتية      

وتتميـز هـذه   ، ع التوجيهات التي يصدرها الحاسـوب     وسما، المحادثاتالحاسوب وتسجيل هذه    
  . بشكل تفاعلي وجذاب جداً للمتعلمة والنصوصالبرامج بقدرتها على توظيف الصوت والصور

  
  :برامج خدمة المعلم. د

أي أن هذه البـرامج  ،  أو الخدمة للمعلم وإدارة الطالب،        تسمى هذه البرامج ببرامج الفائدة     
وإعـداد خطتـه   ، االعتيادية له وتـصحيح االختبـارات     تقوم بمساعدة المعلم في إنجاز األعمال       

  .ومراجعة األعمال اليومية، لطالبنشطة االدراسية وتنظيم أ
ـ بر(أنه استخدم من هذه البـرامج       إلى         وكان البد أن يشير الباحث       إلتمـام  )  فـالش  امجن

والتغذية ، من خصائص جيدة مثل عملية التعزيز     دراسته الحالية ؛ نظراً لما تتمتع به هذه البرامج          
 تحـصيل   ة هذه البرامج علـى زيـادة مـستوى        وأيضاً تأكيد العديد من الدراسات قدر     ، الراجعة

  .الطالب وتنمية مهاراتهم
  
 هداف استخدام الحاسوب في التعليمأ:  

  -:جموعة من األهداف       عند استخدام الحاسوب في التعليم البد من تحقيق م
  :فية الستخدام الحاسوب في التعليماألهداف المعر. أ 
ومبادئ أنظمة الحاسوب لتأمين الحد األدنـى       ، وب  التعرف إلى المفاهيم األساسية لعلم الحاس      .1

  .حو األمية المرتبطة بعلم الحاسوبمن الثقافة الحاسوبية الضرورية لم
  .تها في الحياة العمليةالتعرف إلى أدوار الحاسوب واستخداما .2
وتحليـل  ، والفهـم ، واإلبـداع ، كمهارة حل المـشكالت   (ة المهارات العقلية عند الطلبة      تنمي .3

 اسـتخدام الحاسـوب كوسـيلة       وتطوير قدراتهم على التعلم من خالل     )  وتقويمها المعلومات
 .تعليمية
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  :نية الستخدام الحاسوب في التعليماألهداف الوجدا. ب 

ي المجتمع عامة   تنمية اتجاهات الطلبة اإليجابية نحو الدور المنتج الذي يؤديه الحاسوب ف           .1
  .وفي التعليم خاصة

 .ور بالرهبة تجاه الحاسوبسي والشعتخطي الحاجز النف .2

 . التعلم الذاتيتنمية روح البحث العلمي والقدرة على .3

 .في مجموعاتتنمية العمل بروح الفريق بين الطلبة من خالل مشاركتهم بالعمل  .4
 
  :لتدريس الحاسوب) المهارية(األهداف النفسحركية . ج 

 .تنمية مهارات التعامل مع الحاسوب .1

 .حاسوب وملحقاتهعامل السليم مع التنمية الت .2

 .تنمية مهارة البرمجة .3

 .عرض الملفات، لحفظ واالسترجاع والحذف والتعديلا: تنمية مهارة تداول الملفات .4

تنمية مهارة كتابة وصيانة مشروعات ومخططات لحل مسائل أو عمل مشروعات عملية             .5
  .لبرامج من خالل التدريس بالحاسوبأو علمية حياتية عن طريق كتابة ا

  ) 3:2005،عفانة وآخرون (                                                                    
  
 ررات استخدام الحاسوب في التعليممب:  

وخاصة في ظـل    ،  كافة المستويات        إن قضايا تحديث وتطوير التعليم من أهم القضايا على        
لحاسوب وما ارتبط به من مـستحدثات  ولعل استخدام ا ، ر المعرفي والتغيرات التكنولوجية   االنفجا

  .يرتطبيقية من أهم العوامل األساسية في إحداث هذا التغي
خدامها علـى أوسـع نطـاق فـي          ضرورة نشر التقنيات الحديثة وإشاعة است      ىويشير خضر إل  

؛ ألنها تمثل مصدراً أساسياً لدفع حركة المجتمع نحو األفضل و ويمكـن تحقيـق ذلـك                 المجتمع
،  اسـتثمار ممكـن    ؛ ألن هذا يمثل أعلى     أجهزة الحاسوب في حقل التعليم     جيد لكفاءةِ  ال لباالستغال

                                )1988 : 32، خضر(       .لوسائل في الغدوذلك بتكوين جيل أكثر قابلية للتفاعل مع تلك ا
  :يأتيويمكن إيجاز المبررات التي تدعو إلى استخدام الحاسوب في المدرسة فيما 

ات التعامـل معـه ومـع بعـض         يحتاج الطالب إلى قدر مناسب من ثقافة الحاسوب ومهار         .1
وبذلك فإن الدراسة من خالل الحاسوب ال تعمل فقط على تحسين عملية التعلم بـل              ، تطبيقاته

  .عصري للمجتمع الذي يعيش فيهإنها تُِعد الفرد بأسلوب 
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 أكثر فائدة وأهمية ممـا يجـذب إليهـا          يجعل أسلوب التعلم بمصاحبة الحاسوب في المدرسة       .2
 .طالب ويحمسهم علي العمل واإلنجازال

 .صبح معه مواكبة للتطورات الحديثةيزيد من القدرة على تطوير المناهج بشكل يمكن أن ت .3

يمكن أن يكون حالً لبعض المشكالت التي استعصى حلها على المعلم باألسـاليب التقليديـة                .4
ص لدراسة بعـض الموضـوعات      الطالب وقلة الوقت المخص   كالفروق الفردية وزيادة عدد     

 .الدراسية

 الفريـق والتعـاون     يمكن أن يساعد في تحقيق العديد من األهداف التربوية كالعمل بـروح            .5
 .والعمل الجماعي

ييسر عليه له فائدة كبيرة بالنسبة للمعلم حيث يمكن أن يطور من أدائه ويزيد من خبراته و .6
  )  1997 : 18 ،صادق(                                    .أداء الكثير من أعماله

  
   :يم فيما يليمبررات استخدام الحاسوب في التعل" المشيقح " ويلخص 

) عـصر المعلومـات   (وهذه سمة العـصر الحـالي       االنفجار المعرفي وتدفق المعلومات      .1
 هـذه   خصوصاً بعد تطور وسائل االتصاالت التي تساعد على البحث عن طريقة لحفـظ            

  .لمعلومات واسترجاعها عند الضرورةا
ع كم هائـل مـن      حيث يتعامل الفرد م   ،  المعلومات الحاجة إلى السرعة في الحصول على      .2

  .؛ ساعده على تحقيق أهدافهالحصول عليها بأسرع وقت وأقل جهدوكلما كان ، المعلومات

والحاسـوب  ، لمعقـدة  والعمليات الرياضية ا   الحاجة إلى المهارة واإلتقان في أداء األعمال       .3
 .يتميز بأداء جميع األعمال الحسابية الروتينية الطويلة والمعقدة بسرعة ودقة عاليتين

؛ ممـا   األعمال اإلدارية والفنية وغيرها   توفير األيدي العاملة الماهرة التي تقوم بالكثير من          .4
 .يقلل من تكلفة إنجاز هذه األعمال

ن يجدون أو الذي، من يعانون تخلفاً عقلياً بسيطاً أو، صعوبات التعلمإيجاد حلول لمشكالت و .5
  ) 1996 : 32 ،المشيقح (                                   .مشاكل في مهارات االتصال

 
  :خدام الحاسوب في التعليم كما يليويرى الباحث أن مبررات است

وبذلك ، يقاتهعامل لكي يتعامل مع بعض تطب     يحتاج الطلبة إلى ثقافة الحاسوب ومهارات الت       .1
بل إنها تُعد الفرد    ،  تحسين عملية التعلم   فإن الدراسة من خالل الحاسوب ال تعمل فقط على        

 . للمجتمع الذي نعيش فيهبأسلوب عصري
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ـ           .2 ،  مـن ذي قبـل     ةيجعل أسلوب التعلم بمساعدة الحاسوب في المدرسة أكثر فاعلية وأهمي
 . التعلم واإلبداعىويجذب إليها الطلبة ويدفعهم إل

 .لتطورات الحديثةينمى القدرة على تطوير المناهج حتى تواكب ا .3

يمكن أن يكون حالً لبعض المشكالت التي استعصى حلها على المعلم باألساليب التقليديـة               .4
ص لدراسة بعض الموضـوعات     كالفروق الفردية وزيادة عدد الطالب وقلة الوقت المخص       

  .الدراسية
  
 أهمية الحاسوب في حياتنا اليومية:  

 من  وقد أصبح الحاسوب جزءاً   ، ن الناجح أصبح الحاسوب وإجادة مهارة استخدامه عنواناً لإلنسا      
  : أو عدم مواكبته لألسباب التاليةوال يستطيع التخلي عنه، إلنسان اليوميةحياة ا

  .السرعة.1
  .الدقة وقلة األخطاء.2
  .القدرة علي التخزين. 3
  .زيادة اإلنتاج وجودته. 4
  .صناعة القرار. 5
  .النزاهة والشفافية. 6
  .إرساء دعائم الحرية والديمقراطية. 7
  .رفتضيق الفجوة في المعا. 8
   .التقليل من التكلفة. 9
  

  :تتمثل فيويرى الباحث أن تحقيق أهمية الحاسوب في حياتنا 
  .حاجة أفراد المجتمع إلى ثقافة الحاسوب ومهاراته .1
 والتطورات الحديثة والمتـسارعة فـي مجـال         تنمية قدرة أفراد المجتمع على مواكبة التقدم       .2

 .التكنولوجيا

  .أن الحاسوب قلم هذا العصر وأحد الوسائل لترابط المجتمعات مع بعضها البعض .3
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  مميزات استخدام الحاسوب في التعليم  
  : لتعليم والتعلم ومن هذه المميزات       للحاسوب مميزات كثيرة ومهمة يمكن استخدامها في ا

حيث يمكن  إنتاج برامج     ، قدرات ومميزات فنية عالية ال تتوفر في أي جهاز آخر         للحاسوب   .1
 ة يمكن تعلمها مقارنـة مـع الوسـائل        حاسوبية لمادة تعليمية وعرضها بطريقة سهلة وممتع      

  .األخرى
فال يشعر بالحرج أو الخجل إذا أخطأ فـي إعطـاء           ، ر الحاسوب الراحة النفسية للطالب    يوف .2

  .درجات متدنية أو إذا عرف بنقاط ضعفهعلى اإلجابة أو إذا حصل 
يوفر الحاسوب في معظم الحاالت فرصاً تعليمية تعلميه متنوعة ال تتـوافر مـن خـالل أي           .3

 إجابات الطالـب   األسئلة ويتلقىإذ يطرح الحاسوب على الطالب مجموعة من    ، ىوسيلة أخر 
تفاعـل مـع المـادة    األمر الذي يجعل الطالـب ي ، ويستجيب لألوامر بشكل مباشر ويصنفها  

يجابياً وفاعالً في أثناء تقديمها بشكل أفـضل       إالتعليمية المعروضة على الشاشة ويكون دوره       
  .ىمن أي وسيلة أخر

يوفر الحاسوب للمتعلم فرص المحاولة والتكرار والتجريب مرات عديدة دون الشعور بالملل             .4
  .الرتقاء بتحصيلهادة التعليمية واأو الكلل مما يساعد على إتقان المتعلم الم

وذلك لسهولة إنتاج برامج تعليمية متنوعة      ، ة للطالب ينوع الحاسوب الفرصة التعليمية المقدم     .5
األمـر الـذي    ، فيتمكن من اختيار ما يحتاجه منهـا      ، وتوفيرها للطالب ،  خالل الحاسوب  من

  .ين مستواه وزيادة تحصيله الدراسييساعد في تحس
 إلجراء التجارب العلمية وخاصة المعقدة منهـا بطريقـة          يوفر الحاسوب إمكانات فنية عالية     .6

  . وبطريقة ال تتوفر في أي وسيلة تعليمية أخرى، وبشكل آمن يضمن سالمة الطلبة ، سهلة 
  . في المادة التعليميةيوفر الحاسوب إمكانية إظهار الحركة والصورة والرسومات المعروضة .7
  . لزماني والمكانيايعالج الحاسوب البعدين  .8
 .الج الحاسوب مشكلة االنفجار المعرفي يع .9

تحـت إشـراف   أيوفر الحاسوب فرص تعلم متنوعة للطالب داخل الفصل وخارجه سـواء       .10
 الفورية التي تساعد في معالجة      الراجعة ويزود المتعلم بالتغذية     ؟المعلم أم من دون وجوده      

   )30: 2002،ن النجار وآخرو(               . ضعف الطلبة وتحسين مستواهم الدراسي
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 مزايا الحاسوب:  
  :أن مزايا الحاسوب هي أربعة محاور

  : الحاسوب بالنسبة لعملية التدريسمميزات استخدام. أ 
در من المعلومات في أقل وقـت   الحاسوب يجعل التعليم أكثر فاعلية حيث يتعلم التلميذ أكبر ق          .1

  .ممكن
ن من خالل نفس البرنامج ويكون تعلمـه  التعلم من خالل الحاسوب يدعم التعامل بين المتعلمي   .2

 المميزات األخرى التي تؤثر فـي العمليـة التعليميـة مثـل     نأكثر مصداقية بغض النظر ع  
  .اتجاهات المعلم وقت الحصة 

  .داريين التي تسهل وظائف الجدولةيوفر الحاسوب البرامج المالئمة لكل من المعلمين واإل .3
جاهات التربوية البناءة مثـل التعلـيم عـن طريـق           استخدام الحاسوب يحقق المزيد من االت      .4

  .االستكشاف
؛ مما يدرسـه التلميـذ فـي        لنظري والتطبيق العلمي لموضوع ما    يربط الحاسوب بين العلم ا     .5

الرياضيات من قوانين يمكن أن يوظفها الحاسوب في الهندسة كأن يطلب منه بناء مـشروع               
 .تنداً لما تعلمه في القسم النظريمعين مس

  
  : استخدام الحاسوب كوسيلة تعليميةميزاتم. ب 
كذلك القـدرة   ،  معالجة المعلومات والبيانات وعرض الصورة مشوقة      ىقدرة الحاسوب عل   .1

  .والتكرار والتغيير فيهاعلى التعديل في المعلومات 
  .من أحسن الوسائل التي تتوافر فيها عوامل االنتباه من ألوان وصور وحركة وموسيقى .2
  .اة الفروق الفردية بين المتعلمينلتعليمية مراعمن أكثر الوسائل ا .3
  .م بالخطوط واأللوان ويعيد الرسمفيرس،  مختلفةيستطيع معالجة الصورة والرسوم بطرق .4
معالجة األصوات فيميز بينها من حيث النغمة والحدة ويسمح لكـل تلميـذ يـسير حـسب            .5

  .ومعدلهمستواه 
 ال تتوافر في غيره من الوسائل التعليمية        يقدم الحاسوب العديد من القدرات والخدمات التي       .6

  .الراجعة والتقويممثل تقديم الدروس والتغذية 
كمـا  ، ي معلومة في أقصر وقت ممكـن      الحاسوب كوسيلة تعليمية ييسر للتلميذ استدعاء أ       .7

مقـدار تقدمـه فـي    يمكنه من تخزين أي كم من المعلومات يريد ويحتفظ له بسجالت عن       
 .المادة التعليمية

  
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 27 

  : استخدام الحاسوب بالنسبة للمعلممميزات. ج 
استخدام المعلم الحاسوب في التدريب يوفر له الوقت الذي يمكنه من بذل مزيد من األنـشطة                 .1

  . ضالً عن الذين لديهم صعوبات تعلمالصفية األخرى ورعاية التالميذ المتفوقين ف
 ومدى تقدمهم في    ميذ وتقويمهم يساعد الحاسوب المعلم في االحتفاظ بالبيانات المهمة عن التال         .2

  .عجلة التعليم
  .يزيد الحاسوب من سيطرة المعلم على الموقف التعليمي .3
يمكِّن الحاسوب المعلم من تعديل أساليب الشرح وطرق تدريسه بما يـتالءم مـع مـستويات      .4

  .التالميذ
 كمـا ، كن من المعلومات في أقل وقـت ممكـن  يمكن الحاسوب المعلم من تقديم أكبر قدر مم    .5

 .احي القصور في العملية التعليميةيمكنه من معالجة نو

  
  :مميزات الحاسوب بالنسبة للتالميذ. د 

يثير دافعية التلميذ للتعلم ويشعره بواقعية الموقف التعليمي وذلـك مـن خـالل الرسـوم                 .1
  .موسيقى والصورة والرسوم البيانيةالمتحركة والجرافيك وال

  .ن كل تلميذ من التعلم حسب قدراتهالمتعلمين ويمكِّيراعي الحاسوب الفروق الفردية بين  .2
  .من المعلم فهو الذي يصحح أخطاءهميتعامل التالميذ مع الحاسوب بدون خوف أو رهبة  .3
يقوم الحاسوب بتعزيز المتعلم بالصوت والصورة إذا أجاب إجابة صحيحة ويقوم بتغذيـة              .4

  .راجعة سريعة إذا أخطأ التلميذ
  .المغامرةرة ومستمرة تدعم فيها روح التجريب ويقوم الحاسوب بأنشطة مثم .5
  .وذلك بإشعارهم  بتقدم في مستواهميزيد من ثقة التالميذ  .6
                 .يجعل التالميذ الضعاف يصححون أخطاءهم دون الشعور بخجل من زمالئهم .7

  )223: 2002،زيتون(                                                                
  :يما يلييري الباحث أن مزايا الحاسوب تكمن ف

  .يثير انتباه الطالب ويدفعه للتعلم .1
 .ويتعلم كل طالب على حسب قدرته، يراعي الفروق الفردية بين الطالب .2

 .يساعد المعلم على السيطرة في المواقف التعليمية .3

 .يوفر الوقت والجهد من أجل تحقيق األهداف التعليمية .4

 . استعادة المعلومات متى يشاءيساعد الطالب على .5
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 ف تدريس الحاسوب في فلسطين  أهدا  
 علم الحاسوب كمادة دراسية في المدارس الحكومية منذ السنوات األولـى            سولقد جرى تدري  

التي تولت فيها السلطة الفلسطينية المسئولية من التعليم فقد كانت تطمع وزارة التربية و التعلـيم                
            : تحقيق أهداف عدة تمثلت فيىذا المبحث إلالعالي من وراء تدريس ه

أن يتعرف الطالب على أساسيات ومبادئ أنظمة الحاسوب لتأمين الحد األدنـى مـن الثقـة                 .1
  .الضرورية لكل فرد في هذا الميدانالعامة 

مساعدة الطالب على تخطي الحاجز النفسي الذي يشعر به تجـاه عـالم التقنيـات الحديثـة                  .2
  .التحكم بهه على استخدام جهاز الحاسوب وبواسطة تدريب

  . ق العلمية لجمعها وترتيبها والتعامل معهاائتعريف الطالب على مفهوم المعلومات والطر .3
  . الحاسوب في مختلف مجاالت الحياةتطوير قدرات الطالب عن طريق دراسة موضوع علم .4
  .ام الحاسوب في النشاطات المرافقةإدخال استخد .5
  . للحاسوب في مختلف مجاالت الحياةمة على االستخدامات العديدةالتعرف وبصورة عا .6
تزويد الطالب بالمبادئ العلمية الصحيحة والسليمة لكي تكون عوناً له في استخدام التطورات              .7

  .التقنية المتعاقبة والسريعة
تطوير وتنمية كفاءة وإنتاجية الطالب عن طريق تعريضه ألساليب وطرق تعليم حديثه حيث              .8

ن خاللها استخدام جهاز الحاسوب كوسيلة تعليمية مـساعدة فـي تعلـم الموضـوعات        يتم م 
  .خرىالمهنية األ

  .اسية لجهاز الحاسوب وتاريخ تطورهتعريف الطالب على المكونات األس .9
تعريف الطالب على األساليب والخطوات العامة لوضع الحلول للمسائل والمـشاكل التـي               .10

  .تصادفه
 تتطلب العمـل      ي المشترك عن طريق إعطاء مشروعات     ل الجماع تدريب الطالب على العم     .11

  .الجماعي
  .تدريب الطالب على طرق التعامل السليم مع األجهزة واآلالت التي يستخدمها  .12
  .م الذاتيتسهيل عملية التعل  .13
 .الب والسعي للوصول إلي حلول أفضلتنمية روح المبادرة عند الط  .14

ألفـراد  جاد الطرق المناسبة للتعامل مع المجتمـع وا       تدريب الطالب علي التكيف بواسطة إي       .15
 )  أ– 1998وزارة التربية التعليم ،(                           .واآلالت التي يتعامل معها
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 فوائد برامج الحاسوب التعليمية:  
؛ لما يلعبه مـن دور رئـيس فـي اإلدارة           اسوب في خدمة العملية التعليمية          تم توظيف الح  

ولما له مـن دور فـي تفعيـل دور          ،  حد سواء  وفي تطوير دور المعلم والطالب على     ، سيةالدرا
         :ويمكن تلخيص فوائد استخدام برامج الحاسوب التعليمية بالنقاط التالية، الطالب

مناسبة الحاسوب ألساليب التدريس الحديثة التي ال تعتبر المعلم فقـط المـصدر الوحيـد                .1
  .علومات الملحصول الطالب على

عظمة إمكانات الحاسوب في تقديم مواد تعليمية مبرمجة بطريقة يسهل علي المتعلم اإلفادة              .2
 .ن ذلك داخل المختبر أم في المنزلسواء أكا،  وجود المعلممنها من دون الحاجة إلى

تغيير دور المعلم في العملية التعليمية بحيث يكون المعلم داخل مختبر الحاسـوب مـشرفاً                .3
 .لجميع الطلبةومراقباً وموجهاً 

إدخال البيانات والمعلومات الهائلة وتخزينها على أقراص الحاسوب بطريقة سهلة وبأقـل             .4
 .د وكلفة مقارنة مع القلم والورقةجه

سهولة استدعاء الملفات وإجراء التعديالت واإلضافات عليها وإعادة تخزينها بكـل يـسر              .5
 .ما يوفر الوقت والجهدم، ديد وسهولة من دون الحاجة إلى تكرار العمل من ج

 .الدقة في استخراج نتائج للبيانات بكل سهولة .6

استعمال الحاسوب في البحوث والدراسات واستخراج نتائج االختبارات اإلحـصائية مـن             .7
 المستخدم إال عمل النقر علـى       ىوما عل ، زم برامج الحاسوب اإلحصائية   خالل استعمال حِ  

 .وبأقل جهد ممكنتظهر النتائج خالل ثوان نوع االختبار اإلحصائي المطلوب و

فيسير في الدرس حسب سرعته الذاتيـة وقدراتـه   ، تحكم المتعلم بالبرمجة التعليمية  إمكانية   .8
 .التعليمية 

؛ مما ينمي روح التعـاون الجمـاعي        ال الحاسوب في المجموعات الصغيرة    إمكانية استعم  .9
د بـين الطلبـة والـسلوكيات       انية والحق واالبتعاد عن المنافسة الفردية التي تؤدي إلي األن       

 .السلبية

 .ب في تنمية قدرات الطالب العقليةالدور العظيم الذي يتمتع به الحاسو .10

 وتفاعلـه ، الحاسوبتفعيل دور الطالب من خالل مشاركته اإليجابية بجلوسه أمام شاشة            .11
 . مع هذه األداة التعليمية مباشرة

 برامج تعليميـة     إنتاج  تساعد المبرمج والمعلم على    اإلمكانية الفنية الهائلة للحاسوب التي     .12
رضـها  وع، لمختلف المـواد والمباحـث الدراسـية    متنوعة وعديدة لمختلف المراحل و    

 .بطريقة شائقة ومفيدة للطلبة
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إمكانية استعمال الحاسوب بوصفه وسيلة تعليمية إلى جانب الوسائل التعليمية األخـرى             .13
 .لومات أمام الطالبمما يزيد من مصادر الحصول على المع

فيعمـل  ،  الصحيحة أو الخطأ   تقديم تغذية راجعة فورية للطالب من خالل معرفة اإلجابة         .14
 .الحاسوب معلماً للطالب

ير مدى تحقيقـه لألهـداف    تقدىإمكانية تسجيل النقاط والعالمات للطالب مما تساعده عل  .15
 .التعليمية

ة وتكرار المحاولة والتعلم مـن      ن طريق المحاول   ع مإتاحة الحاسوب للطالب فرصة التعل     .16
وإعطاء اإلجابة من دون الشعور بالخجل من المعلم أو من زمالئه مقارنة مع             ، األخطاء

 . األخرىأساليب التدريس

.... وعظيم  ،  وأحسنت ،صح(التعزيز اللفظي الذي يقدمه الحاسوب للطالب مباشرة مثل          .17
 .)الخ

خلفية الشاشة أو الواجهة األمامية لهـا       توفير الحاسوب قدرات فنية كإمكان تغيير ألوان         .18
؛ مما يزيد من     ترتيبها وإضافة الصوت والموسيقي    والرسوم واألشكال والصور وإمكان   

 .فاعلية المادة التعليمية المروضة

 في  أوسواء داخل المختبر، م الذاتي للطالب من خالل الحاسوبإمكان توفير فرص التعل .19
 .ى وجودهالحاجة إل دون أوالمنزل  وتحت إشراف المعلم 

 .المعلمين والطلبةإمكان استعمال الحاسوب في اإلدارة المدرسية وحفظ سجالت  .20

 .الطلبة واستخراج النتائج بكل دقةإمكان رصد عالمات  .21

الطالب وسلوكياته  خصية عن    لكل طالب ويحفظ به المعلم معلومات ش       إمكان عمل سجالً   .22
ي؛ مما يسهل عمليات متابعة الطالب      وحالته الصحية ودرجاته ومستوى تحصيله الدراس     

 .   عمل التعليم والتعلموتطوير أدائهم وتحقيق الفائدة من خالل 

وسـهولة إجـراء التعـديالت      ، لمدرسـي استخدام الحاسوب في حفظ سجالت األثاث ا       .23
 . علي هذه السجالت بكل يسر وسهولةواإلضافات

 ىالتي تشجع عل  ، رنت العالمية  شبكة اإلنت  ربطها مع إمكانية حوسبة المكتبات المدرسية و     .24
  .  المواقع التعليمية والتعرف عليها واستخدامهاىالدخول إل

ة عليها وعـدم     والمحافظ ة وبذلك يسهل تدقيقها   استخدام الحاسوب في الميزانية المدرسي     .25
 .محاولة التالعب بها

دعائها وسهولة الرجوع لها واسـت ، لبةإمكانية حفظ األعمال والواجبات التي يقوم بها الط      .26
 . وإجراء التعديالت واإلضافات عليها بكل يسر وسهولة دون ملل أو كلل
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من خالل برامج المحاكـاة التـي تقـدم         ، إمكانات الحاسوب الفنية في عمليات التدريب      .27
 والتدريب على   نفرص تعلم مشابهة للمواقف العلمية كتدريب الطيران والمالحين الجويي        

ة إلي البرامج االقتصادية التي يتـدرب عليهـا رجـال       باإلضاف، الخ... دة السيارات   قيا
 .المة العامة ويقلل الكلفة والجهدمما يوفر شروط الس، األعمال 

والتي ) الفيزيائية والكيميائية(إمكانات الحاسوب الفنية في إجراء التجارب العلمية  .28
 ) 2002 :35، النجار وآخرون(           .يصعب عملها باألساليب العادية التقليدية

 
وخاصـة  ، ويرى الباحث إمكانية أن تعم هذه الفوائد على تـدريس مـواد التربيـة اإلسـالمية               

، والحاسوب يمتاز بإثارة الطالـب    ، موضوعات أحكام التالوة حيث إن التالوة تعتمد على التلقين        
  ).اللفظية(ويظهر الصورة والصوت مما يحقق المهارة المعرفية واألدائية 

  
 
 الجيدةةإنتاج البرامج التعليميمعايير تصميم و :   

وضوح الهدف وصياغته صياغة جيدة تسهل إمكانية قياسه وان يتوفر فـي بدايـة عـرض                 .1
  .البرمجية

  .مناسبة محتوى البرمجية لمستوى التعلم .2
  .التفاعل ؛ أن يكون هناك تفاعل من جهتين بين البرمجية والمتعلم .3
  .ية المادة العلمرحرية التحكم في البرمجة واختيا .4
جذب انتباه المتعلم وذلك من خالل الرسوم والخطوط والرسوم المتحركة والصوت وتنـوع              .5

  . جها من السهل إلى الصعباألمثلة وكفايتها وتدر
  .ة واالبتعاد عن الترتيب العشوائيالبعد عن الرتابة الممل .6
  .تنوع التغذية الراجعة .7
لكن بـصورة ال تجعـل المـتعلم        و ،أي توفير المساعدة حسب استجابته     :عدة المناسبة المسا .8

 .اتكالياً

في حالة تكرار الخطأ وبعد توفير المـساعدة لـه مـن قبـل              : التشخيص والعالج المناسب   .9
وهي مـن    ،يم العالج المناسب لمعرفة الصواب    يجب تشخيص نقاط الضعف وتقد    ، البرمجية

 .لمبرمجاألمور الصعبة على ا

مه وما حققه من أهداف وأن يعطى للمتعلم االختيار المناسب لكل نهاية جزء لقياس ما تعل .10
  )272 : 2004،عيادات(                            .تغذية راجعة بعد انتهائه من االختيار
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قه على ويشير الباحث أنه جرى مراعاة معظم هذه المعايير في برنامجه المحوسب الحالي لتطبي
  .لمناسبة والفعالة االتعليمية األهداف ق؛ وذلك لتحقيعينة الدراسة

  
  ًمهارات التالوة : ثانيا  

        تعتبر تالوة القرآن الكريم من أفضل األعمال التي يتقرب بها إلى اهللا سبحانه وتعالى ألن               
ظـار  فكان محط أن، ألمةسير عليه اوهو الدستور األول الذي ت  ،  عز وجل  القرآن الكريم كالم اهللا   

  . العلماء والطالب وعامة الناس
  

    نشأة علم التجويد 

،  ءة واللغة في ابتداء عصر التأليفإن أول من وضع قواعد التجويد العلمية أئمة القرا      
                        )22: 2000، نصر.                 ( الخليل بن أحمد الفراهيدين الذي وضعه هوإوقيل 

ذلك أنه نشأ منذ اللحظة األولى التي نـزل  يعد علم التجويد من أول علوم القرآن نشأة ؛ و         
القـرآن  ) (فقد أقرأ جبريل عليه الـسالم النبـي         ، )(فيها القرآن الكريم على النبي محمد       

ي وجـد قبـل     لفالتجويد العم ،  ارتضاها اهللا تعالى ليتلى عليها كتابه        يمجودا وفق الطريقة الت   
 وكان االعتماد أول األمـر علـى التلقـي    ،هو تقعيد قواعد وأحكام هذا العلمالتجويد النظري و  

وعلمـه للـصحابة   ، رآن الكريم عن جبريل عليه الـسالم تلقى الق) (فالنبي ، والمشافهة فقط  
  .ىالكرام رضي اهللا عنهم كما تلق

، فقعدت قواعده وجمعت مـسائله    ، ظري  وفي القرن الثاني الهجري دون علم التجويد الن               
للـصحابة   تلقاها عن جبريل عليه السالم وعلمها يالت) (من تالوة النبي    واستمدت هذه القواعد    

  .وعلمها الصحابة التابعين
، هـ أقدم نص نظم في علم التجويـد       325وتعد قصيدة أبي مزاحم الخاقاني المتوفى سنة               

ب  هـ كتـا   437فألف مكي بن أبي طالب القيسي المتوفى سنة         ،  علم التجويد  وتوالى التأليف في  
ابـه  هـ كت444وألَّف أبو عمرو الداني المتوفى سنة ، جويد القراءة وتحقيق لفظ التالوة   الرعاية لت 

هـ كتابه التمهيـد فـي   833وألف محمد بن الجزري المتوفى سنة  ، التجويد في اإلتقان والتجويد   
ونظـم الـشيخ سـليمان      ، ة فيما على قارئ القـرآن أن يعلمـه        ونظم متن الجزري  ، علم التجويد 

  .ي علم التجويد سماه تحفة األطفالهـ تقريباً نظماً ف1163لجمزوري المولود سنة ا
 لخدمة كل يسعى، ا المختصر ومنها المطولمنه،       وقد كثرت المؤلفات في هذا العصر 

  )14: 2001 ،الجمل (                      .الشريف علم التجويدكتاب اهللا تعالي في هذا العلم 
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رسالة اهللا إلى الناس كافة وهو كالم اهللا المنزل علي نبيه            بأنهالقرآن الكريم   لقطان       وعرف ا 
مـن أول   ، لمصاحفالمكتوب في ا  ، المنقول بالتواتر ، تعبد بتالوته الم، المعجز بلفظه ، )(محمد  

                                                      )21: هـ 1393القطان ،                           (. آخر سورة الناسسورة الفاتحة إلى
، ولقد تنزل هذا الكتاب الكريم في ِأمة عايـشت حـضارات اختلـت فيهـا المـوازين                      " 

فلما أيقن أولو األلباب صدق وصحة ما جـاء         ، واضطربت المثل وانحرفت عن المنهج المستقيم       
فكانـت  ،  والعمل بما جاء به وتبليغـه      وحفظهفي هذا الكتاب أصبح شغلهم الشاغل في مدارسته         

، ومن جهلهم علمـاً مـستنيراً     ،  استقامة مومن اعوجاجه ، ة ذلك أن جعل من اضطرابهم ثباتاً      نتيج
  )1980 :6 ، النسائي(      ."سخير أمة أخرجت للنا_ تبارك وتعالي _ وأصبحوا بشهادة اهللا 

ن حيث إخراج كل حرف من مخرجـه       هو علم يبحث في ألفاظ القرآن الكريم م       "        التجويد  
  )43 :2001 ، الجمل                           (      ".ه حقه ومستحقه من الصفات ئوإعطا

      ويعرفه نصر بأنه علم يبحث في الكلمات القرآنية من حيث إعطاء الحـروف حقهـا مـن                
الناشئة عن تلك الـصفات     أو مستحقها من األحكام     ، الصفات الالزمة التي ال تفارقها كاالستعالء     

  )40: 2000، نصر .                    ( واإلدغام واإلظهار وغير ذلك، كالتفخيم والترقيق
ومـستحقها  ، هو إعطاء الحروف حقها في النطق بها على أتم وجه         "        ويعرفه الجزري بأنه  

ن الـصوت   وأيـضاً تحـسي   ، وإخراج كل حرف من مخرجه الصحيح     ، من األحكام الناشئة عنها   
  ) 47 :2002، الجزري .                                                    (بالتالوة إن أمكن

وقد اتفقت على النطـق     ، وتوحي هذه التعريفات أنه قد اتفقت على إخراج الحروف من مخرجها          
  .)(بالحروف نطقاً صحيحاً كنطق الرسول 

  
  :ى قسمينكما قسم الجمل التجويد إل

  .  معرفة قواعد وأحكام علم التجويدوهو) نظري( علمي تجويد .1
القرآن الكريم  تجويد عملي وهو تطبيق أحكام التجويد العلمية في تالوة القرآن الكريم وقراءة              .2

 )43 :2001،الجمل                                     ().( محمد مجوداً كما نزل على

الن كالمه إذا   ورتل ف ،  فهو مصدر رتل يرتل ترتيالً     )58 :2001،الجمل   ( يعرفه       الترتيل
ل هو مرتبة بين التحقيق      وقي ،والترتيل يعم المراتب الثالثة   ،  مكث وتفهم  أتبع بعضه بعضا على   

  .والتدوير
وهـو  ، والتأني، والتمهل، نوالتبيي، هو الترسل في القراءة) 1998 :69،خليل(ويعرفه        

حسين اللفظ والصوت بحسب    وت، رتيل ويعم األداة بتطبيق األحكام    والحدر والت ، لفظ يعم التحقيق  
  .ة الوقف واالبتداء وتدبر المعانيكما يعم مراعا، استطاعته
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وبالنظر إلى هذه التعريفات يالحظ أنها قد كان محورها القرآن الكريم وكيفيـة قراءتـه مطبقـاً                 
  .لألحكام

       .وقد تبنى الباحث تعريف خليل ألنه يتفق مع الدراسة
،  من القرآن فهمه وتـدبره     ألن المقصود ، لقراءة أفضل من السرعة مع كثرتها     والتحقيق مع قلة ا   

  .تي مع البطء أكثر منه مع اإلسراعأوهذا ي
فمن الناس من إذا حدر كـان أخـف         ، ف عليه ويستحب لكل إنسان أن يقرأ ما يوافق طبعه ويخف        

 ولكن من تـساوى ، سب ما يتيسر عليهفكل ح، هن إذا قرأ بالتحقيق كان أخف علي   ومنهم م ، عليه  
  .ى واهللا أعلمعنده األمران فالتحقيق أول

  
 مراتب التالوة  

  . مراعاة أحكام التجويد دون إفراط وطمأنينة وترسل معة القرآن بسكينةالتحقيق وهو قراء. 1
 .  رة عن التوسط بين التحقيق والحدرالتدوير وهو عبا. 2

إقالب وإخفاء من إظهار وإدغام و، سرعتها مع مراعاة أحكام التجويدوالحدر إدراج القراءة . 3
     )57:2001 ، الجمل(                                        .    ومد وقصر ووقف ووصل

  
  :يلي تفاصيل لهذه المراتبوفيما 
  :ترك في التالوة بين جميع المراتبالقدر المش: ى األولةالمرتب

ومهارة ، التأني أو اإلسراع أو التوسط في التالوة بالنسبة ألحكام التجويد         : ةويقصد بمراتب القراء  
  .ورياضة اللسان، القارئ

وهناك أحكام ال تزيد وال تـنقص      ، وجميع المراتب البد فيها من مراعاة أحكام التجويد         
  .حركتان في كل حال: فمقدارهما، والمد الطبيعي، كالغنة، أم تمهل، سواء أسرع القارئ 

  .فمقداره ست حركات دائماً في جميع المراتب، كالمد الالزمو
والعـارض  ، والوقف على مد اللـين    ، كالمد المنفصل ، وهناك أحكام فيها مجال للزيادة والنقص     

  .فيقرأ بالقصر أو المد أو التوسط وفق مرتبة القراءة، للسكون
وطول المـدود   ، راءة عن غيره  يختلف بالنسبة للماهر بالق   ، واإلسراع بالتالوة وبطء اللسان فيها    

فهي مراتب للقراء عمومـاً وليـست لحفـص    ، بما فيها حفص  ، بالنسبة للقراء العشرة  ، وقصرها
  . وحده
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  :مرتبة التحقيق: ة الثانيةالمرتب
  .وبلغ به اليقين، أي أتى به على حقه، من حق الشيء تحقيقاً :  لغةالتحقيق

وهـو مـا    ، على حقه من غير زيادة عليه أو نقص منه        المبالغة في اإلتيان بالشيء     : واصطالحاً
ومراعـاة  ، مع الترسـل والتـؤدة    ، وعدها عداً ، والتلقين بضبط الحروف  ، يكون في مقام التعليم   
  .لرياضة اللسان وتقويم األلفاظ، الجائز من الوقوف

  .ويمد فيه عند حفص أقصى درجات المد
ويمد المتـصل   ، ست حركات ، لينوال، والعارض، فيمد المتصل المتطرف عند الوقف      

، وتوفيـة الغنـات   ، مع إتمام الحروف والحركات     ، وذلك عند حفص  ، والمنفصل خمس حركات  
  .دون الخروج عن أحكام التجويد، والتدبر والتأمل فيما يقرأ، وبيان الحروف، وإظهار التشديدات

  .صريومرتبة التحقيق تشبه المصحف المرتل برواية ورش للشيخ محمود خليل الح
وهذا يخص هـذه    ، ورواية ورش من مرتبة التحقيق؛ ألن مذهبهما طول المدود        ، وقراءة حمزة   

  .المرتبة التي هي أعلى درجات الترتيل
  

  :ة الترتيلمرتب: المرتبة الثالثة
  .أي أتبع بعضه بعضاً على مكث، رتل فالن كالمه: يقال في اللغة

  .ام التجويد مع تثبيت وترسل من غير عجلةمع مراعاة ألحك، القراءة بتدبر وتأمل: ومعناه
  .تجويد الحروف ومعرفة الوقوف: والترتيل هو

  :وورد األمر به في قوله تعالى، )(وهو الذي نزل به القرآن على رسول اهللا 

﴿              ﴾ ) 4: المزمل(، ﴿          ﴾) 32:الفرقان.(  

، والمنـشاوي ، الحـصري : للمـشايخ ، المصحف المرتل بتوسط المنفـصل    : المرتبة تشبه وهذه  
  .وغيرهم، والحذيفي

مـع تفـصيل   ، والعارض للسكون واللين، وتكون هذه المرتبة مع التوسط في المتصل والمنفصل  
  .وتدبر القرآن وتفهمه، مع مراعاة الوقوف، الحروف 

  .كانت مفسرة حرفاً حرفاً بأنها )(وقد وصفت أم سلمة قراءة النبي 
  .فهم يوسطون المنفصل والمتصل، ومنها قراءة ابن عامر والكسائي وغيرهم

والقلـب باالتعـاظ    ، والعقل بتدبر المعاني  ، وترتيل القرآن يشترك فيه اللسان بتصحيح الحروف      
  .والتأثر

  .والتحقيق يكون للتدريب والتمرين، وليس كل ترتيل تحقيقاً، وكل تحقيق ترتيل
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  :مرتبة الحدر: المرتبة الرابعة
  .مصدر حدر أي أسرع: الحدر
  . إدراج القراءة وسرعتها وتخفيفها: ومعناه

  .واإلسراع بالقراءة في مرتبة الحدر يكون مع مراعاة أحكام التجويد بمهارة
ومعرفة ما يترتب على قصر المنفصل من أحكـام عنـد           ، كقصر المدود التي يجوز فيها القصر     

  .لتكثر الحسنات، سة اللسان وتدبر المعانيمع سال، حفص
على قصر المنفصل من طريق     ، وكذا حفص ، ورواية السوسي ، ومن هذه المرتبة قراءة ابن كثير     

  .وغيرهم، الطيبة
أو عدم إعطـاء الحـروف حقهـا ومـستحقها كبتـر      ، ويحترز فيها من نقص المدود      
، وتقـويم األلفـاظ   ، وف والحركات فال بد من تمكين الحر    ، والغنن، أو نقص الحركات  ، الحروف

  .وعدم التفريط المخل بمبنى الكلمة
الحصري فـي  / والشيخ  ، عبداهللا خياط / للشيخ  ، ومرتبة الحدر تشبه المصحف المرتل      

، علـى قـصر المنفـصل   ، أبو سنينة/ للشيخ ، والمصحف المرتل برواية قالون  ، قصر المنفصل 
  .وهكذا

أما اإلسراع الـذي    ، وأيسر تقطيع ، كافية في أدنى ترتيل   وهي  ، وهذه المرتبة سلسة سهلة ميسرة    
  . يؤدي إلى اإلخالل بشيء من أحكام التجويد أو نقصها فهو خطأ محض

  
  :الترتيل يعم المراتب: المرتبة الخامسة

خص أحدها باالسـم لتوسـطه فـي      ، فشملها جميعاً ، ألنه الوسط ، الترتيل يشمل المراتب الثالث   
ولو كان التحقيق والحدر ليسا ترتيالً؛ لَماَ كانـت القـراءة بهمـا    .  التداول وكثرة، األداء والتالوة 

  .جائزة
﴿ :وبالترتيل أمر اهللا نبيه في قوله تعالى             ﴾)  4: المزمل(  

   .وهي ما بين مرتبة التحقيق والحدر، ومرتبة الترتيل تكون الوسط التي نزل بها القرآن
  )125 ، 1999: الطويل(                                                                   

  
  داء والتالوة والتجويد والترتيل  الفرق بين القراءة واألوبعد هذا العرض تبين

مـع اتـصال    ، يندرج تحته قراءة القرآن وتالوته مرتالً مجوداً      ، وهي لفظ عام  : القراءة: أوالً
، أو اتصفت ببعضها دون بعض    ، شمل مجرد القراءة دون أن تتصف بشيء مما ذكر        كما ي ، السند

  .والمعني به هنا؛ قراءة القرآن خاصة، ولفظ القراءة؛ يشمل قراءة القرآن وغيره
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واتصال سنده  ، عرضاً وسماعاً ، وتلقيه من أفواههم  ،  هو أخذ القرآن عن المشايخ     :األداء: ثانياً
  .والتلقي، والتلقين، فهو المشافهة، )( بهم؛ حتى يصل إلى رسول اهللا

، قراءة القرآن واإلتيان به حرفاً تلو حرف متتابعاً       : والتالوة هي ، تبع) تال(معنى  : التالوة: ثالثاً
  .كاألوراد واألحزاب

ويتحقـق ذلـك بإقامـة      ، هي القراءة المتأنية بترسل وتحقق وتبين وتمهل فـي األداء         : فالتالوة
وال ، وال تكلـف  ، والتمكن منهما في النطق من غير مبالغة      ،  وتحقيقهما الحروف وبيان الحركات  

  .تطلق التالوة إال على القرآن الكريم
  .والتجويد أعم منها، وهي مرحلة تسبق مرحلة التجويد، العجلة والنقص: وضد التالوة

  .اإلتقان والتحسين والتزيين: فالتجويد
، عن طريق إعطاء الحروف حقها؛ من المخارج      ، اويتحقق ذلك بتحسين التالوة وتزيينها وإجادته     

كاإلظهـار  : التي ال تنفك عنها ومستحقها من الـصفات المكتـسبة العارضـة          ، والصفات الذاتية 
  .واإلدغام والتفخيم والترقيق وغير ذلك
  .فالتجويد نقيض الرداءة، والشيء الجيد يناقضه الشيء الرديء

وهـو حليـة    ، وبلوغ النهاية في التحسين   ، في التصحيح انتهاء الغاية   : ومعناه: التجويد: رابعاً
  التالوة وزينة األداء والقراءة    

مع حسن الـصوت    ، كالآللئ المنظومة ، وتنضيد الكالم ، حسن البيان :  ومعناه :الترتيل: خامساً
  .وهو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، والتغني بالقراءة

، وهو يشمل التأني في التالوة وإتقانها، أي مفلّج األسنان، تشبيهاً له بالثغْر المرتل: وسمي ترتيالً
  )125 ، 1999: الطويل .                              (واالبتداء، ومعرفة الوقف

 
 أركان القراءة الصحيحة :  

  :هي) 1981 :16، عثمان(ما يذكرها أركان القراءة الصحيحة ثالثة ك
  ).(أن تكون متواترة بسند صحيح عن رسول اهللا  .1
 .)فصيح(توافق اللغة العربية بوجه أن  .2

ونسخ عنه سيدنا   ، تهمصحف الذي أمر بكتاب   الأن توافق رسم الخط في المصحف اإلمام وهو          .3
  .عثمان بن عفان
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   المهارة وإتقان التالوة 
وسرعة األداء مع   ، ي تظهر فيها مهارة النطق بالحروف     التإن الوصول إلى مرحلة الترتيل        

، ب من اإلخفـاء واإلقـال  مفرق اإلدغا:  يؤدي إلى معرفة ما يلي   ي األخطاء الخفية  عدم الوقوع ف  
، تـذوق الخـشوع   ، وعدم التكلف ، مع تأمل المعنى  ، ودقة الوقوف ، وحاسة مقادير المدود والغنة   

دون تكلـف وال    ، سـليقة وسـجية   ، يقرأ بها القرآن  ،  المرحلة تتكون ملكة داخل المسلم     وفي هذه 
بل ، رحيث يتم ذلك تلقائياً دون فكر وال نظ       ، ونطق الحروف ، ام التجويد بأحكوال اشتغال   ، تصنع

.                             ى قواعد التجويد وصنعه األداءوينس، وحسن العمل، ينصرف إلى التدبر والخشوع
 )134، 1999: الطويل(                                                                       

  :القرآن الكريمفضل مدارسة 
  : فقال تعالى،بترتيل القرآن واألمر له هو أمر لنا )(        لقد أمر اهللا تعالي رسوله

﴿          ﴾)  4: المزمل(  

        :فقـال تعـالى   ،        كما أثنى على الذين يتلونه حق تالوته وبلسان عربي فصيح ال لحن فيه            

﴿                                                 

              ﴾   )  وقال تعـالى    ، )121:البقرة: ﴿                

             ﴾ ) 28: الزمر(  

  
  :هذا الموضوع من خالل ثالثة محاوروسيتم بمشيئة اهللا تعالي تناول 

  : األهل واألقاربأثر قراءة القرآن ومدارسته على: المحور األول
       فإن قارئ القرآن يشفعه اهللا يوم القيامة في عشرة من أهله وأقاربه كل منهم قد وجبت له 

من قرأ " :  قال)(أن النبي _ رضي اهللا عنه _  عن علي بن أبي طالب ىكما رو، النار 
                       ".وشفعه في عشرة من أهل بيته كل قد وجبت له النار، دخله اهللا الجنة أ، القرآن وتاله وحفظه 

  )صحيح حديث 1/9تفسير القرطبي                                                          (
       فإذا عرف األهل واألقارب ذلك شجعوا قريبهم وأخذوا بيده وقدموا كـل مـساعدة ليقـرأ     

  .يوم القيامةالقرآن ويتلوه ويحفظه لعل اهللا تعالى يجعله شفيعاً لهم 
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  : ءة القرآن ومدارسته علي الوالدينأثر قرا: المحور الثاني 
 أحـسن  هضـوؤ ، عز وجل والديه يوم القيامة تاجاً        فإن قارئ القرآن والعامل به يلبس اهللا      

  : قال)(كما روى أبو داود عن معاذ بن أنس أن النبي ، الشمس في الحياة الدنيامن ضوء 
حسن من ضوء الشمس    من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس اهللا والديه تاجاً يوم القيامة ضوؤه أ             "  

                           ) حديث صحيح1453:  أخرجه أبو داود( .       "فما ظنكم بالذي عمل بهذا ، في بيوت الدنيا
 قراءة القرآن ودربوهم على العمل به رجـاء         ى        فإذا عرف الوالدان ذلك دفعوا أوالدهم إل      

  . الشرف العظيمالحظوة بهذا
  :على القارئ نفسهأثر قراءة القرآن الكريم ومدارسته : المحور الثالث

 كما جاء   ، أفضل مما يعطي اهللا السائلين     الذي يشتغل بالقرآن عن مسألة اهللا عز وجل يعطي         .1
من شـغله القـرآن     " ): (قال رسول اهللا    :  قال -  اهللا عنه  يرض -عن أبي سعيد الخدري     

وفضل كالم اهللا على سـائر الكـالم        ، طي السائلين وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أع      
  )وأخرجه البيهقي عن أبي هريرة، أخرجه الترمذي"                  ( خلقه ل اهللا علىكفض

 من خاصة أهله كما جاء عـن        ىالذي يجعل القرآن همه قراءةً وتدبراً وعمالً يجعله اهللا تعال          .2
أهـل  ،  من الناس  إن هللا أهلين  " ) (قال رسول اهللا    :  قال - رضي اهللا عنه   -أنس بن مالك    

 )د والنسائي والحاكم في المستدركرواه األمام أحم          ( ".هل اهللا وخاصتهالقرآن هم أ

كما جاء عـن    ، ومتعلم القرآن خير المتعلمين   ، نمعلم القرآن خير المعلمي   ) (جعل الرسول    .3
خيركم مـن تعلـم القـرآن    " :)(قال رسول اهللا  : قال _ رضي اهللا عنه  _ عثمان بن عفان    

 )  حديث صحيحرواه البخاري                                   (                 "وعلمه 

الرجل الذي آتاه اهللا القرآن فيقوم به آنـاء الليـل وآنـاء النهـار مـن                 ) (جعل الرسول    .4
ال حـسد إال  " : قـال ) (أن النبي  _ رضي اهللا عنهما    _  كما جاء عن ابن عمر     ،المغبوطين
و ورجل آتاه اهللا ماالً فه    ، يقوم به آناء الليل وآناء النهار     رجل آتاه اهللا القرآن فهو      : في اثنتين 

 ) متفق عليه                  ( "                                 ينفقه آناء الليل وآناء النهار

رضـي  _ قراءة الحرف بعشر حسنات كما جاء عن عبد اهللا بن مسعود            ) (جعل الرسول    .5
ة والحسنة بعـشر ، قرأ حرفاً من كتاب اهللا فله حسنةمن " :)(قال رسول اهللا   : قال_ هللا عنه ا

 ".ولكن ألف حرف والم حرف وميم حرف، حرف} الم { ال أقول ، أمثالها

 )ي بمعناه عن ابن مسعود وأخرجه البخار، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح   (  

 : كرماتوة القرآن وتدارسه بأربع مأكرم اهللا تعالي الذين يجتمعون على تال .6

  .ينزل عليهم السكينة. أ         
  .وتغشاهم رحمته.        ب 
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  .وتحفهم المالئكة بأجنحتها.    ج     
  .هم اهللا فيمن عنده رضا بما صنعواويذكر.         د 

ما اجتمع ": قال) ( أن النبي  _رضي اهللا عنه_ كما جاء عن أبي سعيد الخدري     
ي يتلون كتاب اهللا ويتدارسونه بينهم إال نزلت عليهم السكينة قوم في بيت من بيوت اهللا تعال

                                                      ." اهللا فيمن عندهوغشيتهم الرحمة وحفتهم المالئكة وذكرهم
  )  حديث صحيحأخرجه البيهقي عن أبي هريرة( 

والـذي  يقـرأه مـع التعتعـة        ، بررةبالقرآن مع السفرة الكرام ال    الماهر  ) (جعل الرسول    .7
 رضـي اهللا   _ كما جاء عن عائشة،أجر على المشقة وأجر على القراءة   :  أجران والمشقة له 

ماهر به مـع الـسفرة الكـرام        الذي يقرأ القرآن وهو     :" ) (قال رسول اهللا    : قالت    _عنها
   ) متفق عليه       (     . "عتع فيه وهو عليه شاق له أجرانوالذي يقرأ القرآن ويت. البررة

منزلة صاحب القرآن في الجنة بقدر ما حفظ في الدنيا كما روى النسائي             ) (جعل الرسول    .8
يقال لصاحب القرآن اقـرأ     " : قال ) (وأبو داود والترمذي عن عبد اهللا بن عمرو أن النبي         

ن  حـديث حـس    "هـا   دنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤ      وارتٍق ورتل كما كنت ترتل في ال      
 .صحيح

مثل المؤمن الذي   :" قال) (أن النبي   _ رضي اهللا عنه    _ أخرج مسلم عن عمر بن الخطاب        .9
ومثل المؤمن الذي ال يقـرأ القـرآن        ، ريحها طيب وطعمها طيب   ،  األترجة يقرأ القرآن مثل  

،  الريحانـة  ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثـل      ، لتمرة ال ريح لها وطعمها طيب حلو      مثل ا 
ليس لهـا ريـح     ، الحنظلةومثل المنافق الذي ال يقرأ القرآن مثل        ، ب وطعمها مر  ريحها طي 

 ."وطعمها مر

، ى الشقي سـعادته   وإل، ى الخائف أمنه  وإل، وإلى الملهوف سكينته  ، ى اليائس أمله  يرد إل     
 ويكفكـف   ،ويهدي الحائر فـي الظلمـات     ، خلواتيؤنس قارئه في ال   ، ؤهالمضطر هدو ى  وإل

 فهـو يثـري     ، إيمان قارئـه   تتفاوت حالوته في القلوب يتفاوت    ، زماتجيشان الهموم في األ   
، ويثري الذهن بالمعاني الكريمـة    ،  السمحة ويثري القلب باألحاسيس  ، النفس بالمشاعر الطيبة  

نسأل اهللا  . ه وما جاء في فضل القرآن ال يحصي       أينما نظرت فيه تجد الحق ساطعاً في صحف       
وأن يجعلنا ممن يتعلمـه     ،  والعمل به في إخالص النية     وتدبرهتعالي أن يرزقنا حسن تالوته      

داء  والـصديقين والـشه    نوأن يحشرنا مـع النبيـي     ،  وأن يجعله شفيعاً لنا يوم نلقاه      ،ويعلمه
  )13: 2002،الغول                   ( .والصالحين وحسن أولئك رفيقاً

وة وهـي مدارسـة     ومن خالل تناول الباحث لهذه المحاور الثالث المهمة في فضل الـتال             
وجد الباحـث أن للقـران الكـريم        ، والقارئ نفسه ، والوالدين، القران على األهل واألقارب   

 الفضل الواضح والمجدي حيث يشفع القران لألهل يوم القيامة ويدخلهم الجنـة وبفـضل اهللا              
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 تعالى يؤثر القران على الوالدين في أنه يجعلهم يحثون أبناءهم علي تعلـم القـران الكـريم                
    بعلومه وأحكامه ألنهم بفضل حفظ أبنائهم لهذا القران يلبسون تاج الوقار يوم القيامـة جـزاء

، وكذلك القارئ نفسه يؤثر فيه القرآن ويكون له نورا في وجه وضياء فـي قبـره         ابما عملو 
  . وشفيعا له يوم القيامة

  
  األهمية التربوية لتعليم القرآن الكريم  

ى غايـة   ورغب في إقامتها للوصول إل    ) (وسيلة مشروعة سنها النبي             الحلقات القرآنية   
،  واهللا قد ربط األسباب بالمـسببات      ، ونشر علومه في األمة    حفظ القرآن سامية وهدف جليل هو     

 ﴿قال تعـالى    ، توأمر باألخذ بالوسائل المؤدية إلى الغايا                        

                                       ﴾  ) 35: المائدة(  

"                                        ووسائل معنوية نظرية، وسائل مادية علمية: ى قسمينوالوسائل عموماً تنقسم إل
  )1991 :243، البيانوني                                                                 (   

  :الغاية منها، يلة من الوسائل العلمية المسنونةوالحلقة القرآنية هي وس
 واألولى أن يكون هذا التلقـي ، قد تلقاه عن شيخ متقن، ود للقرآن الكريمإعداد حافظ متقن مج   .1

  .يل عليه السالم عن اهللا جل ثناؤهعن جبر) (لى رسول اهللا بالسند المتصل إ
 والتـابعين    يحرص عليها سلف األمة من الصحابة      إن هذه الغاية السامية هي ما كان            

وظهر التخـصص   ،  في األمصار واتسع العلم      وخصوصاً بعد أن تفرق الصحابة      ،وتابعيهم
ن تزكية وفقه وحديث وإفتاء ولغـة وأدب  وانتشرت حلقات العلم م  ،  العلوم اإلسالمية  في شتى 

فكان نتيجة لذلك أن تعمقت الفكرة في أذهان المهتمين بتحفيظ القرآن الكريم واختـصت              ... 
  . الكريم وتحفيظهالحلقات القرآنية بالغرض األساسي منها وهو إقراء القرآن

   )1997 : 46-47 ، اتطليم(                                                               
 أما اليوم وقد بعدت األمة عن كتاب ربها واشتد هجرانها له إما لجهل أو نسيان وفقـد             

 هناك غايات وأضيفت    فقد جدت ، حاضن التزكية والفقه في دين اهللا     وم، النموذج القدوة شبابها  
  . القرآنيةاألساسي إلقامة الحلقاتومنها باإلضافة إلى ما سبق ذكره من الهدف ، أهداف

ومنهل اإلدراك  ، جيهليصبح القرآن الكريم مصدر التو    ،  بكتاب ربهم  إعادة ربط قلوب الناشئة    .2
 كثيـر   وتبدلت لدى ،  لقد سرقت عقول وقلوب كثير من الشباب       ،فإنه ولألسف ، ومنهج العمل 

                وأصـبح األمـر يتطلـب جهـداً أكبـر         ،  وغابت عن اآلخرين القدوة الحـسنة      ،منهم القيم 
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 المعين الصافي وااللتـزام  ورؤية أعمق لتوليد القناعة والباعث لدى الشاب المسلم للعودة إلى     
 .به

استخدمت الحلقات القرآنية كميادين تربوية تؤازر الميادين األخرى كالبيت والمدرسة لتهذيب            .3
 . تربيته وتحسين خلقه وإصالح شأنه حسنوالعناية بمصالحه من،  وتزكيتهالنشء

  ) 60 ،ت.د ابن جماعة(                                                                      

 يـسمى   د مـا  وص، سالمية في نفوس الشباب وتحصينهم منذ نعومة أظفارهم       غرس القيم اإل   .4
) ( واللذين يغذيان لصدهم عن كتاب ربهم وسـنة نبـيهم            بالغزوين الفكري واألخالقي معاً   

 .ولها ذلك األثر المرجو_ و مالحظ كما ه_ ت الميادين األخرى خصوصاً وقد ضعف

 االهتمـام األول بمـا هـو     ي   لنعالج شيئاً من قصور المدارس النظامية ونظم التعليم الحديثة ف         
_ ية كالقرآن والعلوم الـشرع _  األمة والقصور عن تعليم ما هو فرض عين ىفرض كفاية عل  

مسلم ليقضي أكثر فترة المراهقة اليوم وهو يـزداد معرفـة           إن ال : حتى أن أحد الباحثين ليقول    
  ) 1983 : 125 ،العطاس                        ( .ويقل معرفة بالدين _ المادي _ بالعالم 

إن المسؤولية عظيمة اليوم والواجب قد تضاعف أضعافاً كثيراً لو أصبحت العالقـة بـين                     
أو محفظ وطالب إنها اليوم ارتبـاط       ، ة بين ملقن ومتلقٍ   القعمعلم القرآن وطالبه أكثر من مجرد       

،  المعلم أن يدرك ذلك جيداً     وعلى ،كامل ومسؤولية كلية يتحملها المعلم تجاه ولد القلب وفلذة الكبد         
تبرئـه  و، أداة لألمانة واتقاناً للعمـل    ، شخصيته لتحمل هذا الدور الجديد    وأن يعد نفسه وينهض ب    

رضـي اهللا   _ خوف أن تقع فيما حذر منه ابن عمـر          ليه فالخوف كل ال   أمام اهللا تعالي وع   للذمة  
يؤتـون  وسيأتي بعـدكم قـوم   ، ا اإليمان قبل القرآن   ُأوتين) (كنا أصحاب رسول اهللا     : _عنهما  

يقولون قرأنا فمن أقـرأ منـا ؟        ، يقيمون حروفه ويضعون حدوده وحقوقه      ، القرآن قبل اإليمان  
  :ت. د، ابن حجر(.    أولئك هم شرار األمة: وفي رواية. موعلمنا فمن أعلم منا ؟ فذلك حظه

252\ 1  (  
ومن خالل تتبع الباحث لدروس الحلقات القرآنية في المساجد ومن خـالل عملـه كمعلـم                 

للتربية اإلسالمية فانه وجد أن لحلقات حفظ القران وتعلم التالوة لها األثر البالغ والكبير واألهمية               
  -:عدة نقاط منهالعظمي تظهر هذه في ا

   .االنتماء للدين والوطن والتقارب بين حفظة القران -1
 .ية العالقات االجتماعية وتقويتهاتنم -2

 .الشعور بالراحة النفسية والوجدانية لكل من يجلس في الحلقات القرآنية -3

 . بالمواعيد والقوانين المتعلقة بالحلقات القرآنيةمااللتزا -4

 .ن مراعاة شعور اآلخريالمحافظة على -5

 . والعمل بروح الفريق الواحدالمنافسة الشريفة بين طالب الحلقات القرآنية -6
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 فضل تالوة القرآن الكريم   
فقد أمـر   ، إن من أجل العبادات وأعظم القربات إلى اهللا سبحانه وتعالى تالوة القرآن الكريم            

 ﴿ :بها سبحانه وتعالى فـي قولـه                                         

                                                     

                                           

                                              

                                                    

                                                ﴾                                                                                                                        

  )20 :المزمل (                                                                                

حيث _، رضي اهللا عنه    _ ا النبي صلى اهللا عليه وسلم وآله وسلم فيما رواه أبو أمامة             كما أمر به  
  ".وا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً ألصحابهؤاقر " يقول )(قال سمعت رسول اهللا 

وثواب عظيم وذلـك فيمـا رواه       ،  بما أعد اهللا لقارئ القرآن الكريم من أجر كبير         )(وقد أخبر   
 بهـا حـسنة     من قرأ حرفاً من كتـاب اهللا فلـه         : ")(قال رسول اهللا    : بن مسعود قال  عبد اهللا   

                    " .حرف ولكن ألف حرف والم حرف وميم حرف ) الم ( ال أقول ، والحسنة بعشرة أمثالها
  ) رواه الترمذي  حديث صحيح                                                             (

وصار متقناً له ماهراً بـه  ، كما بين صلوات اهللا وسالمه عليه أن من جود القرآن وأحسن قراءته         
رضـي  _ وذلك فيما روته أم المؤمنين عائـشة  ، عامالً بأحكامه فإنه في مرتبة المالئكة المقربين 

والذي يقـرأ   ،  السفرة الكرام البررة     الماهر بالقرآن مع  " ): (قال رسول اهللا    : قالت  _ اهللا عنها 
  )واللفظ لمسلم، رواه الشيخان               (  " .القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران

كما أن اهللا عز وجل يوضح لنا في محكم كتابه أن الذين يداومون على تالوة القرآن آناء الليـل                   
ته أولئك يوفيهم اهللا ما يستحقونه من الثواب        ويحذرون مخالف ، وأطراف النهار ويعملون بأحكامه     

﴿: يقـول سـبحانه   ، ويضاعف لهم األجر من فضله                        

                                               

                             ﴾ )  30-29: فاطر  (                                           

  )11: 2000، نصر                                                                  ( 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 44 

  آداب تالوة القرآن الكريم  
  :يم آداب كثيرة منها لتالوة القرآن الكر

  .فإن تعظيمه من تعظيم اهللا تعالى منزل هذا الكالم ، تعظيم كالم اهللا تعالى .2

 ﴿ ىقـال تعـال   ،حضور القلب والتدبر فيه عند تالوته وفهم معانيـه           .3           

                                      ﴾                    )29 : ص(  

﴿ حيث قالالقرآن مرتالً كما أمر اهللا تعالىقراءة  .4        ﴾)4:المزمل (       

متطيبـاً مـستاكاً خاشـعاً    أن يكون القارئ على طهارة كاملة في البدن والثـوب والمكـان            .5
 .متواضعاً

 ذلـك  وإن لم يكن حسن الصوت حسنه ما استطاع إلـى ، اأن يزين قراءته ويحسن صوته به  .6
 . مع مراعاة أصول القراءة الصحيحة،سبيالً

 .ويكون مستقبالً القبلة، ما يلهيوال يعبث وال ينظر إلى ، ال يضحكَأن يتأدب عند تالوته ف .7

ك ويسأل اهللا ذل  ، فيستشعر عند آيات النعيم   ، أن يستشعر أنه مخاطب بكل آية من آيات القرآن         .8
وإذا مـر بآيـة    ، إذا مر بآية تسبيح سـبح     ،  منه خائفاً عند آيات العذاب ويستعيذ باهللا تعالى      ، 

 ).(كما كان يفعل، استغفار استغفر

  ﴿قال تعالى، القارئ يقرأ فال بد من اإلصغاء واإلنصاتإذا كان  .9          

                        ﴾          ) 204: األعراف( 

 . فليتباكفإن لم يمكنه ذلك،  ولسامعه البكاءن يستحب لقارئ القرآ .10

وعليه أن يتعلم قراءٍة معينٍة متـصلة الـسند         ، بين القراءات والروايات أو الطرق    ال يخلط   أ .11
ات الخالف الستيفاء   أما العارفون بالقراءات فيجوز لهم الوقوف عند كلم       ، ) ( برسول اهللا   

 . الشيوخما فيها من أوجه القراءات في مقام التعليم والعرض على

، وأن يبتعد عن الرياء والسمعة، ر  من الثواب واألج ما عند اهللا تعالىأن يرجو بقراءئه .12
      )              7: 2001،الجمل      ( . القبولويسأل اهللا تعالى،  يخلص في قراءته هللا رب العالمينبل

 
وبعد التعرف على بعض آداب تالوة القران الكريم فان الباحث يرى أن هناك آداباً أخرى يجـب         

  -:على القارئ االلتزام بها وهي
  .استقبال القبلة عند قراءة القرآن ما أمكن -1
 .التدبر في معاني اآليات القرآنية -2
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 . استشعار عظمة اهللا والخوف منه عند تالوة القرآن -3

يات التي تتحدث عن اإلعجاز القرآني الخارق الذي تحدى بها بني التدبر في اآل -4
 .اإلنسان

 . التأمل في عظمة المنهج القرآني بالحديث عن األقوام السابقة وكيف كانت عاقبتهم -5

  
 تعريف علم األصوات اللغوية: 

حـث  غير أن البا ،راسات اللغوية الحديثة والمعاصرة      تعددت  تعريفات علم األصوات في الد      
يدرك بسهولة أن هذه التعريفات تتفق فيما بينها في كثير مـن األمـور ومـن هـذه               نيستطيع أ 

  :تعريفاتال
  

  :  تعريف معجم الروس الفرنسي الذي يعرف علم األصوات بأنه     
هـا  درسـا مـستقالً عـن وظيفت      ،  اللغة في تحققها المادي الملموس     العلم الذي يدرس أصوات    " 

     ".اللغوية
  . ب المادي ألصوات اللغة البشرية يرى تروبتسكوي أن علم األصوات يهتم بالجانو     
،  نحـو خـاص  وعلى، علم يدرس خصائص صنع الصوت البشري ويرى كريستال أن هذا ال        

      .وكتابتها ، وتصنيفها، ويزودنا بطرق لوصفها، في الكالمتلك األصوات المستعملة 
  )             7:1996.جامعة القدس المفتوحة                          (                               

ابتداء ، يهتم بدراسة الصوت اإلنساني. أحد فروع علم اللسانيات: "بأنه     ويعرفه عبد الجليل 
                                                .  علم هيئة أصوات مميزةوإنتاجه، وحتى تشكيله، )شحنة هوائية داخل الرئتين(ية من حالته الماد

  )164: 2002، عبد الجليل(
                                                                 

بأنه العلم الذي يدرس صفات ومخارج الحروف من حيث التفخيم          " ويعرفه الباحث تعريفا إجرائيا   
  ..."والترقيق واالستعالء واالستفال

  
  األصوات اللغويةأهمية علم 

علم األصوات هو أحد علوم اللغة التي ال يستطيع أي إنسان االستغناء عنها حيث باللغة يـستطيع   
 بها كـل قـوم عـن أغراضـهم          اإلنسان التواصل مع بني جنسه وهى عبارة عن رموز يعبر         

 .وحاجاتهم
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ت هو أساس أي    كيف ال والصو  ، أهمية المستوي الصوتي الذي يدرسه     أهمية هذا العلم من      وتنبع
  :  أكده ابن جني في خصائصه حين قالوهذا ما، لغة
  )33: 1 ج 1931  :بن جنيا"    (ات يعبر كل قوم عن أغراضهم أصو) ي اللغةأ(حدها " 
  

  التجويد القرآني وعلم األصوات
وتظهر أهمية علم األصوات في عملية التجويد القرآني فهي ال تتم إال بمعرفة دقيقة لتفاصيل 

ز النطقي وأعضائه، وصفات حروفه وتأثير األصوات المتجاورة في النسق الخطي الواحد الجها
  .في بعضها بعض

 إال إذا اعتمدت على ةومجمل القول إن أية دراسة لغوية ال يمكنها أن تأتي بثمار نافعة إيجابي
  .القواعد والقوانين الصوتية الموثوق بها

  
  :هذا العلم في مجال تعليم القرآن الكريم وتعلمه  أهمية ه يمكن الحديث عنأنويرى الباحث 

الوتـه  وال شك أيضاً أن تعلم ت     ،  المسلمين الشك بأن للقرآن منزلة عظيمة ال تضاهيها منزلة لدى        

 ﴿ :أمر من اهللا حيث قال تعالي                  ﴾)   ولمـا كانـت   ، )4: المزمـل

  فإن الدراسـات الـصوتية تقـدم        النبي   قرآن كما أنزل على    صوتي لل  التالوة عبارة عن أداء   
  .    وصفاتها وكيفية النطق السليم لهاتعريفه بمخارج األصوات : لمتعلمي القرآن فوائد كثيرة مثل
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  لفصل الثالثا

  الدراسات السابقة
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  :الفصل الثالث 
  الدراسات السابقة

  
  مقدمة.  

  الدراسات العربية.  

 ًت التي تتعلق بالحاسوبالدراسا:  أوال. 

  الدراسات األجنبية.   

  تعقيب على الدراسات التي تتعلق بالمحور األول. 

 ًالدراسات التي تتعلق بمهارة التالوة والتجويد:  ثانيا. 

  التعقيب على الدراسات التي تتعلق بالمحور الثاني.  
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  الدراسات السابقة
  
 مقدمة:   

ـ             الدراسات السابقة هي نت     ىائج ما قدم من دراسات ومن خالل اطالع الباحث عليها والتعرف إل
وقربها من دراسته حيـث كانـت تـستخدم    فيها وخطواتها   موضوعاتها وأهدافها والمنهج المتبع     

البرنامج المحوسب في تسهيل المواد المختلفة والباحث يسعى من وراء هذه الدراسـة اسـتخدام               
 وقـد اتبـع     ،ة والتجويد المقررة على الطالب في المدارس        برنامج محوسب لتسهيل مادة التالو    

 – والهـدف منهـا      –بعنـوان الدراسـة     (الباحث منهجية واحدة في الدراسات السابقة حيث بدأ         
 ) ووجه االتفاق و االختالف بـين الدراسـتين      –واإلجراءات والنتائج التي توصلت لها الدراسة       

  :إلى محورين أساسين هماباحث بتقسيم الدراسات السابقة وقد قام ال
  
 ًالمختلفةستخدام الحاسوب في تدريس المباحث الدراسات التي تتعلق با: أوال:   

  :الدراسات العربية  . أ
 (2005) دراسة شتات .1

 أثر توظيف الحاسوب في تدريس النحو على تحصيل طلبة الصف الحـادي عـشر         : بعنوان
  .واتجاهاتهم نحوها واالحتفاظ بها

ـ         :ىهدفت الدراسة إل    تحـصيل طلبـة     ىمعرفة أثر توظيف الحاسوب في تدريس النحو عل
 واستخدم الباحث المـنهج التجريبـي    ، واتجاهاتهم نحوها واالحتفاظ بها    الصف الحادي عشر  

تضمن محتويات الوحدة الثانيـة مـن       بناء برنامج محوسب    : الوصفي وكذلك األدوات التالية   
ك بهدف تدريس هذا البرنامج للمجموعـة       وذل، دريبات اللغوية للصف الحادي عشر    كتاب الت 

وبنـاء اختبـار تحـصيلي      ، عن طريـق الحاسـوب    ) 32(التجريبية من الطالبات عددهن     
  .واالستعانة بمقياس االتجاه

والبـالغ  ) التجريبيـة والـضابطة   (تتكون من مجموعتين من الطالبات      وكانت عينة الدراسة    
  .ونسمن مدرسة الخنساء بمحافظة خانيطالبة ) 64(عددهن 

وجود فروق إحصائية لصالح المجموعة التجريبية الذين درسوا بطريقة       : ومن نتائج الدراسة  
  .أفراد المجموعة الضابطةمقارنة مع ، ى االحتفاظ بالنحوالحاسوب وكذلك القدرة عل
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  :وجه االتفاق و االختالف
ن ا طبقت الدارست   الدراستين وظفت الحاسوب في التدريس وكذلك      وجه االتفاق أن كلتا            

، العملية التعليمية واالرتقـاء بهـا  ن إلى تحسين اوهدفت الدراست،  الحادي عشر على طلبة   
عليميـة   توظيفه في العملية الت    ووقد استفاد الباحث من هذه الدراسة معرفة أهمية الحاسوب          

  . وكذلك إعداد برنامج محوسب
ج في أن الدراسة السابقة استخدمت البرنام     تختلف الدراسة السابقة عن الدراسة الحالية                 

أما الدراسة الحالية فقد استخدمت البرنامج المحوسـب فـي          ، المحوسب في تدريس النحو   
ـ      حيـث طبقـت   ، وكذلك الفئة المستهدفة  دراسة التالوة والتجويد     ى  الدراسـة الـسابقة عل

  .الطالبى أما الدراسة الحالية طبقت عل، الطالبات
 

 (2004) موديدراسة الع .2

ديثة فـي    إبراز دور تقنيات المعلومات واالتصاالت في تعزيز استخدام الطرق الح          : بعنوان
  .تدريس الفيزياء الجامعية

ـ إبراز دور تقنيات المعلومات واالتصاالت في تعزيز استخدام الطر      : هدفت الدراسة إلى   ق ائ
قات التربويـة التـي     وذلك من خالل العديد من التطبي     ، الحديثة في تدريس الفيزياء الجامعية      

أمكن فيها استخدام هذه التقنيـات لتحـسين العمليـة التعليميـة وتطويرهـا وفـق أنمـاط                  
  .عة منها طريقة المحاكاة بالحاسبواستراتيجيات مختلفة ومتنو

، عزيـز التعلـيم باالكتـشاف     ب في ت  كاة بالحاس كما هدفت إلى توضيح األهمية لطريقة المحا      
 المعلومات واالتصاالت في أدوات إنتاج التمـارين التعليميـة          وكذلك إبراز إمكانيات تقنيات   

واستخدم الباحث  ، بكة اإلنترنت وفق حاجة المستخدم    التي يمكن الحصول عليها مباشرة من ش      
تقنيات المعلومات واالتصاالت في تعزيز اسـتخدام الطـرق          المنهج التحليلي إلى إبراز دور    

ان من نتائج الدراسـة وجـود فـروق ذات داللـه     وك. ثة في تدريس الفيزياء الجامعية    الحدي
إحصائية بين متوسطات درجات تحصيل طلبة الجامعات في تدريس الفيزيـاء بالحاسـوب             

  . لصالح المجموعة التجريبية
  : االختالف بين الدراستينوجه االتفاق و 

ا الدراسـتين البرنـامج المحوسـب فـي     توجه االتفاق بين الدراستين واضح في استخدام كل   
  .برنامج محوسب ليستخدم في التدريسالتدريس وكذلك استفاد الباحث من كيفية عمل 

رنـامج  تختلف الدراسة السابقة عن الدراسة الحالية في أن الدراسة الـسابقة اسـتخدمت الب             
أما الدراسة الحالية فقد استخدمت البرنامج المحوسـب فـي          ، المحوسب في تدريس الفيزياء   

ـ      ، ةوكذلك الفئة المستهدف  دراسة التالوة والتجويد      طلبـة   ىحيث طبقت الدراسة الـسابقة عل
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ومن أدوات الدراسة   ،  طالب الصف الحادي عشر    ىأما الدراسة الحالية طبقت عل    ، الجامعات
  .االختبار والتمارين لتحقيق هدف الدراسة

  
  (2004)   دراسة الغامدي .3

  .ي تواجه معلمي الحاسوبالت معرفة واقع الحاسوب في التعليم الثانوي والمشكالت :بعنوان 
   :هدفت الدراسة إلى

تواجـه معلمـي    مدى معرفة وتأثير واقع الحاسوب في التعليم الثانوي والمـشكالت التـي               
  .الحاسوب في التدريس

ـ  وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في تناوله للموضوع      ىوقد توصل الباحـث إل
  :رحات ومن خالل المقترحات عدة مقتعدة نتائج وبعدها قدم الباحث

  . الحاسب اآلليضرورة االهتمام بمنهج -
 .دريبية المتخصصة في مجال الحاسوباالهتمام بالدورات الت -

 . لجذب المتخصصين في مجال الحاسوبوضع الحوافز -

 .ولياء األمور بأهمية علم الحاسوبتوعية أ -

 .لمجالت المتخصصة في مجال الحاسوبتوفير الكتب والدوريات وا -

  :بين الدراستينجه االتفاق واالختالف و
كذلك اسـتخدام   وجه االتفاق بين الدراستين واضح في الفئة المستهدفة وهي التعليم الثانوي و           

  .الحاسوب في التعليم
تختلف الدراسة السابقة عن الدراسة الحالية في أن الدراسـة الـسابقة اسـتخدمت المـنهج                

 اتبعـت المـنهج التجريبـي       الدراسة الحالية فقد  أما  ، لوصفي التحليلي في تدريس الحاسوب    ا
وكذلك اختلفت الدراسة السابقة عن الحالية فـي أن الدراسـة الحاليـة اسـتخدمت         ، التحليلي

الحاسوب في تدريس التالوة والتجويد أما الدراسة السابقة فقد اسـتخدمت الحاسـوب فـي                
  .اسوبالمشكالت التي تواجه معلمي الحتدريس جميع المواد الدراسية و
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 (2002)  دراسة خالد .4

 في تدريس الهندسة لتنمية التفكير      محوسب أثر استخدام برنامج تعليمي      على التعرف   :بعنوان
   . لدى تالميذ الصف األول اإلعدادياالبتكارى والناقد التحصيلي

التعرف على أثر استخدام برنامج تعليمي بالحاسوب فـي تـدريس      :تهدف هذه الدراسة إلى   
 وتكوين االتجاه نحو استخدام الكمبيوتر    ، كير االبتكارى والناقد والتحصيلى   سة لتنمية التف  الهند

  .لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي
حيث اختار فصلين   ، وتكونت العينة من أربع فصول من مدرستين مختلفتين بطريقة عشوائية         

  . لبرنامج المحوسبخرين التجريبية يدرس لهم ان المجموعة الضابطة والفصلين اآليمثال
  : التاليةج النتائىوبعد تطبيق البرنامج توصلت الدراسة إل

  .بتكارى بطريقة ذات داللة إحصائيةاال  تنمية مهارات تفكير التالميذ  .  أ
 .ية مهارات تفكير التالميذ الناقدتنم  .  ب

   زيادة تحصيلهم لجوانب تعلم الرياضيات المتضمنة في مقرر الهندسة من المفاهيم .  ج
 .لعالقات والمهاراتوا

 . الكمبيوتر في العملية التعليميةزيادة النمو في اتجاه التالميذ نحو استخدام  .  ت

  : الباحث على ضوء النتائج بما يليوقد أوصي
تطبيقاتـه التعليميـة    وزيادة االهتمام من جانب المسئولين في التعليم بأن يأخذ الكمبيـوتر             .  أ

  .عليميةمساحة أفضل في الخطط والبرامج الت
ضرورة دراسة برامج الكمبيوتر التعليمية المعدة بواسـطة وزارة التربيـة والتعلـيم               .  ب

  ضرورة االهتمام والتركيز بصورة أكثر وضوحاً على برامج الكمبيوتر التي           كذلك وتقويمها
  .تساهم في تعليم التفكير بأنواعه

  :االتفاق واالختالف بين الدراستينوجه 
  .لمحوسب في تدريس المواد الدراسيةستخدام البرنامج اوجه االتفاق بين الدراستين في ا

برنامج المحوسـب فـي تـدريس    تختلف الدراسة الحالية في أن الدراسة السابقة استخدمت ال   
،  في تدريس مادة التالوة والتجويد     أما الدراسة الحالية استخدمت البرنامج المحوسب     ، الهندسة

ابقة على طالب الصف األول اإلعـدادي أمـا         وكذلك الفئة المستهدفة فقد طبقت الدراسة الس      
  .الدراسة الحالية وطبقت على طالب الصف الحادي عشر
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 (2001) دراسة صبح .5

ب وتحسين اتجاهاتهم     زيادة تحصيل الطلبة في تدريس الرياضيات باستخدام الحاسو         :بعنوان 
  .نحو استخدامه

يات وتحسين اتجاهـاتهم نحـو    محاولة زيادة تحصيل الطلبة في الرياض:تهدف الدراسة إلـى   
استخدام الحاسوب في تدريس الرياضيات من خالل االهتمام ببعض العوامل المساعدة المعينـة         

  .مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين وتطبيق مبدأ التعزيز: علم مثلعلى التعليم والت
مدرسـتي دار  من الصف العاشر األساسي من  ، طالب وطالبة ) 60(وتكونت عينة الدراسة من     

وفـصل  ، طالب) 36(فصل الذكور كان عددهم     ، األرقم للبنين والبنات موزعين على فصلين       
ت األولى  وقد وزعوا بالطريقة العشوائية على أربع مجموعا      ،  طالبة )24(البنات وكان عددهم    

) 12(طالبة والرابعـة    ) 12(ضابطة   والثالثة    طالباً )18(والثانية تجريبية   طالباً  ) 18(ضابطة  
 طالبة تجريبية 

  : عدة نتائج منهاوقد توصل الباحث بعد تطبيق الدراسة إلى
م نتيجة  تغير إيجابي في اتجاهات طلبة المجموعة التجريبية نحو استخدام الحاسوب في التعلي            .  أ

  .تعلمهم باستخدام الحاسوب
اسـوب   فاعلية نمط استخدام الحاسوب في أحد أنماط تعليم وتعلم الرياضيات باستخدام الح            .  ب

 .جاهات الطالب نحو مادة الرياضياتفي تحسين ات

  : ما يليوبعد النتائج أوصت الدراسة إلى
رياضـيات لمختلـف   إجراء المزيد من الدراسات حول أثر الحاسوب المساعد في تعلـيم ال   . أ  

  .المراحل الدراسية
 .ضوعات في الرياضياتإعداد وتوفير برامج تعليمية محوسبة لمختلف المو. ب 

لموضـوعات  يع وتدريب الطالب على استخدام الحاسوب التعليمي في دراسة مختلف ا   تشج  . ج
  .الدراسية

    :االختالف بين الدراستينوجه االتفاق و
مج المحوسـب   البرنااوجه االتفاق في أن الدراستين استخدمتا المنهج التجريبي وكذلك استخدمت        

  .لسابق في كيفية عمل برنامج محوسباد الباحث من البحث افي التدريس وكذلك استف
نـامج  تختلف الدراسة السابقة عن الدراسة الحالية في أن الدراسـة الـسابقة اسـتخدمت البر              

 فـي   أما الدراسة الحالية استخدمت البرنـامج المحوسـب       ، المحوسب في تدريس الرياضيات   
  .تدريس مادة التالوة والتجويد
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  (2000) دراسة عجينة .6

 على تحصيل س حساب المثلثات بواسطة الحاسوب      دام برنامج مقترح لتدري     أثر استخ   :بعنوان
  .طالبات الصف العاشر بمحافظة غزة

معرفة اثر استخدام برنامج مقترح لتدريس حـساب المثلثـات بواسـطة             : هدفت الدراسة إلى  
  . طالبات الصف العاشر بمحافظة غزةالحاسوب على تحصيل

بي واختارت العينة من المدارس الثانوية للبنات بمحافظـة         وقد استخدمت الباحثة المنهج التجري    
) 44(والمجموعة الضابطة   ، طالبة) 40(حيث بلغ عدد طالبات المجموعة التجريبية       ، سخانيون
  .واختبار تحصيلي، ومن أدواتها برنامج محوسب، طالبة

  :توصل الباحث إلى النتائج التاليةو
  .مثلثات لطالبات الصف العاشردة الفعالية البرنامج المحوسب لتدريس وح -
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تحصيل طالبات المجموعة الضابطة             -

 .البعدي لصالح المجموعة التجريبيةفي التطبيق 

بالمراحـل  حاسوب كوسيلة مـساعدة فـي التـدريس      ت الباحثة باستخدام ال   وبعد النتائج أوص   
ل المـنخفض وذوات التحـصيل      تمام بالطالبات ذوات التحـصي    وكذلك االه ، التعليمية المختلفة 

  .المرتفع
  :االتفاق واالختالف بين الدراستين وجه 

  .دام البرنامج المحوسب في التدريس وجه االتفاق بين الدراستين فيبدو واضحاً في استخ
دمت تختلف الدراسة السابقة عن الدراسة الحالية في أن الباحثة في الدراسـة الـسابقة  اسـتخ                

أما الدراسة الحالية فقد استخدم الباحث البرنـامج        ، نامج المحوسب في تدريس الرياضيات    البر
أمـا  ، قت الباحثة الدراسة علـى الطالبـات      وكذلك طب ، محوسب في تدريس التالوة والتجويد    ال

 حيث طبقت الباحثـة الدراسـة   ة المستهدف الفئةوكذلك  ، اسة الحالية فقد طبقت على الطالب     الدر
  .لدراسة على طالب الصف الحادي عشرطالبات الصف العاشر وطبق الباحث اعلى 

  
 ( 1994 ) دراسة البسيوني .7

ـ   حو العربي لطالب المرحلة الثانوية     برنامج محوسب لتدريس قواعد الن     :بعنوان   ى  وأثره عل
  .التحصيل الدراسي

 المرحلـة   بناء برنامج محوسب لتدريس قواعد النحو العربـي لطـالب  :تهدف الدراسة إلـى  
  .للمجموعة التجريبيةالثانوية ومعرفة أثر استخدام البرنامج على التحصيل الدراسي 
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طالباً من طالب الصف الثاني الثانوي من مدرسـة الطبـري    ) 80(وتكونت عينة الدراسة من     
تتكـون  والـضابطة  ، طالباً) 40( إلى مجموعتين تجريبية تتكون من    حيث قسمت العينة  ، بنين  
 ً.لباطا) 40(من 

  : النتائج التاليةوبعد تطبيق البرنامج توصلت الدراسة إلى
ليـة باسـتخدام معادلـة            حيث بلغت قيمة الفاع   ، لوحدة الدراسية باستخدام الحاسوب    فعالية ا  .1
  ). 1.32بالك ( 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية والضابطة            . 2

  .القبلي للتحصيل النحوي والتطبيقي القبلي للتعبير الكتابيفي التطبيق 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبية ومتوسط درجت            . 3

المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي في التحصيل النحوي والتطبيق البعـدي فـي التعبيـر        
كتابي وذلك لـصالح    تحصيل النحوي والتعبير ال    لكل من ال    التجريبية الكتابي لصالح المجموعة  

  .التطبيق النحوي
  :بين الدراستينوجه االتفاق و االختالف 

، ج المحوسب وكذلك الفئـة المـستهدفة      وجه االتفاق بين الدراستين هو استخدام طريقة البرنام       
  .ب المرحلة الثانويةحيث طبقت كلتا الدراستين على طال

دراسة الحالية في طريقة استخدام البرنامج المحوسب حيث طبقت         تختلف الدراسة السابقة عن ال    
  . مادة التالوة والتجويدالدراسة السابقة على النحو العربي أما الدراسة الحالية طبقت على

  
  ( 1992 ) دراسة السيد .8

 باستخدام الحاسوب كمـساعد     و لدى طالب الصف األول الثانوي     حتنمية مهارات الن   :  بعنوان
  .تعليمي

و لـدى طـالب الـصف األول الثـانوي باسـتخدام      نح تنمية مهارات ال :هدف الدراسة إلى   ت
  . تعليميالحاسوب كمساعد

وقد استخدم الحاسوب في هذه الدراسة كأداة للتدريب والمران حيث كان يتم الشرح بواسـطة                
ـ      ، شاف الموجه المدرس مستخدماً أسلوب االكت    ب  التـدري  ىثم يتجه الطالب إلي الحاسوب ليتلق

  .عطي البرنامج تغذية راجعة للطالبعلى ما تم شرحه على أن ي
وقسمت إلى ثـالث مجموعـات المجموعـة األولـى          ، طالباً) 84 (وتكونت عينة الدراسة من   

) 22(والثانية التجريبية   ، طالبا ً ) 20(الضابطة التي تدرس بطريقة االكتشاف الموجه وعددها        
أما المجموعة الـضابطة تتكـون مـن        ، يب والمران طالباً تدرس باستخدام الحاسوب في التدر     

   . طالباً يدرسون بالطريقة التقليدية42)(
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  : النتائج التاليةوبعد تطبيق البرنامج توصلت الدراسة إلى
زادت متوسطات درجات طالب المجموعتين التجريبيتين على متوسطات درجات طـالب            .1

  .ستخدام طريقة االكتشافات الموجهةثر االمجموعة الضابطة في االختبار النهائي الذي يقيس أ
 التـي تـستخدم الحاسـوب       ىزادت متوسطات درجات طالب المجموعة التجريبية األول       .2

ستخدم الكتاب  كمساعد تعليمي على متوسطات درجات طالب المجموعة التجريبية الثانية التي ت          
 .المدرسي في التدريب

نحوية أكثـر   وجهة في تنمية المهارات ال    تأكد من البحث أثر استخدام طريقة االكتشافات الم        .3
عليمي فـي تنميـة المهـارات    كما تبين أثر استخدام الحاسوب كمساعد ت      ، من الطرائق التقليدية  

 .النحوية

  :بين الدراستينوجه االتفاق و االختالف 
 المواد الدراسية المختلفة وكـذلك      يس     وجه االتفاق في استخدام البرنامج المحوسب في تدر       

 المستهدفة حيث طبقت الدراسة السابقة على طالب الصف األول الثانوي والدراسة الحالية             الفئة
  . طالب الصف األول الثانويطبقت على

سـوب       اختلفت الدراسة السابقة عن الدراسة الحالية في أن الدراسة السابقة استخدمت الحا           
دراسة الحالية استخدمت البرنامج    في تدريس النحو العربي أما ال     ) البرنامج المحوسب (التعليمي  
  . في تدريس مادة التالوة والتجويدالمحوسب
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   : الدراسات األجنبية. ب
  ) Coll : 1999 ( دراسة. 1

 أثر استخدام الحاسوب في تدريس المفاهيم األساسية المتضمنة في ثالث وحدات مـن              :عنوان
  .الفيزياء للصف الثالث في نيويورككتاب 

 استقصاء أثر استخدام الحاسوب في تدريس المفاهيم األساسية المتـضمنة           :هدفت الدراسة إلى  
  .في ثالث وحدات من كتاب الفيزياء 

المجموعـة   ، طالباً من المرحلة المتوسطة من والية نيويورك      ) 66(وتكونت عينة الدراسة من     
طالباً وتـم   ) 33(والمجموعة الضابطة   ، طالباً وتم تدريسها باستخدام الحاسوب    ) 33(التجريبية  

  .تدريسها بالطريقة المعتادة
  : نتائج الدراسة

لـي  يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الطالب في االختبار التحـصيلي القب           
  .والبعدي لصالح التطبيق البعدي

  :االختالف بين الدراستينوجه االتفاق و 
  .يا الحاسوب التعليمقد استخدمتتا الدراستين وجه االتفاق فكل

ـ ، المفاهيم األساسية مادة الفيزياء   الدراسة السابقة استخدمت البرنامج المحوسب في تدريس          اأم
 الدراسة السابقة فكانـت     اأم ،برنامج المحوسب في تدريس التالوة    الدراسة الحالية فاستخدمت ال   

 للصف  الدراسة الدراسة الحالية فكانت عينة      اأم، عينة الدراسة للصف الثالث بوالية نيويورك       
  .الحادي عشر بفلسطين

  
   )Heid:1995 (دراسة هيد. 2

  .حاسوب في تدريس مفاهيم الجبرفاعلية استخدام ال:  الدراسة عنوان
  .وب في تدريس مفاهيم الجبراستقصاء مدى فاعلية استخدام الحاس: هدفت الدراسة إلى

  :نتائج الدراسة
وعملية التداخل مـع وسـائل      ، لمعلمينم الجبرية بطريقة تقنية ل    إعطاء الضوء إليصال المفاهي   

  .كيفية االستفادة منها في التدريسالكمبيوتر و
  وجه االتفاق و االختالف بين الدراستين  

  .سوب التعليمي الحااقد استخدمتتا الدراستين وجه االتفاق فكل 
  .ا الدراسة الحالية اهتمت بالطالبأم،  الدراسة السابقة اهتمت بالمعلمين
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  )Nishion : 1994( دراسة .3
ـ             : بعنوان  ىعالقة استخدام الحاسوب كتكنولوجيا متطورة في تدريس األحياء وأثـر ذلـك عل

  .االتجاه نحوها والميل إلى تعلمهاالتحصيل و
كنولوجيا متطورة في تدريس األحيـاء      تتحديد عالقة استخدام الحاسوب ك     :هدفت الدراسة إلى  

  .يل إلى تعلمها  التحصيل واالتجاه نحوها والمىوأثر ذلك عل
طالباً يدرسون باسـتخدام    ) 60(المجموعة التجريبية   ، طالباً  ) 120(وتكونت عينة الدراسة من     

 .طالباً يدرسون بالطريقة التقليدية) 60(والمجموعة الضابطة ، الحاسوب

  :نتائج الدراسة
وها لصالح  نحوجود فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل واالتجاه نحو مادة األحياء والميل          

  .المجموعة التجريبية
  وجه االتفاق و االختالف بين الدراستين 

  .اسوب التعليمي والبرنامج المحوسبا الدراستين فقد استخدمت الحتوجه االتفاق فكل  
وجه االختالف الدراسة السابقة فقد كانت عينة الدراسـة للـصف الثـامن بواليـة نيويـورك       

 الدراسة الحالية فكانت عينة الدراسة للصف الحـادي عـشر        اأم، بالواليات المتحدة األمريكية    
 الدراسة  اأم، ج المحوسب في تدريس مادة األحياء     الدراسة السابقة استخدمت البرنام   ، بفلسطين  

  .ج المحوسب في تدريس التالوةالحالية فاستخدمت البرنام
  
  
   ) Alvarez : 1989 ( دراسة الفارزد. 4

  .تدريس عدد من المباحث المختلفةي فاعلية الحواسيب ف: بعنوان
  .ي تدريس عدد من المباحث المختلفةاستقصاء مدى فاعلية الحواسيب ف :هدفت الدراسة إلى

  . الطلبة من مدرسة برونكس الجنوبية العليا) 343(وتكونت عينة الدراسة من 
  :صلت الدراسة إلى النتائج التاليةتو

  ). األمية الكمبيوترية(رفة استخدام الحاسوب نامج هو معأن أكثر العناصر فاعلية في البر
  وأوصت الدراسة

المستوى المتقـدم فـي مواضـيع       يق نجاح أكبر لتعليم الطالب ذوي       بتطوير تقنيات بديلة لتحق   
  .محتوى التعليم الثنائي

   :وجه االتفاق و االختالف بين الدراستين
  . والبرنامج المحوسباسوب التعليمي الحاقد استخدمتاستين ا الدرتوجه االتفاق فكل
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، وجه االختالف الدراسة السابقة طبقت على الطلبة في مدرسة برونكس الجنوبية العليا الدراسة            
  . الدراسة للصف الحادي عشر بفلسطين الدراسة الحالية فكانت عينة اأم

 الدراسة الحالية فدرست وحدة القـرآن       اأم،  تناولت تدريس عدة مباحث مختلفة     الدراسة السابقة 
  ) . وحدة التالوة والتجويد  (     الكريم

  
  )البرنامج المحوسب(اسات التي تتعلق بالمحور األول تعقيب على الدر 

  : ي هذا المحور يتضح للباحث ما يلي بعد استعراض الدراسات السابقة ف
           تحصيل    ن استخدام الحاسوب كمساعد تعليمي في تدريس المباحث المختلفة مهم في زيادة  أ- 1

  .      الطالب
 . من استخدام الحاسوب في التعليمن معظم الدراسات أثبتت جدوىأ - 2

 .الدراسية التحصيل في جميع المواد  الستخدام الحاسوب في زيادة مستوىن هناك أثرأ - 3

ى ق التقليدية فـي رفـع مـستو       ائن كثيراً من الدراسات أثبتت تفوق الحاسوب على الطر         أ - 4
 .الطالب

  ي التحصيل ومرتفعي  تحصيل الطلبة منخفض مستوىإن الحاسوب له تأثير إيجابي على - 5
 .     التحصيل

   ىابتداء من المراحل الدراسية الدنيا وصوالً إل، عينات الدراسة أخذت تقريباً مراحل التعليم  - 6
 .راحل العلياالم     
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  ًتجويد الدراسات التي تتعلق بمهارات التالوة ال: ثانيا  

  

  ( 2004 ) دراسة الرفاعي .1
دريس مساق التالوة والحفـظ فـي التحـصيل         أثر استخدام الحاسوب التعليمي في ت     :بعنوان

  .لمؤجلواالمباشر 
  استقصاء أثر استخدام الحاسوب التعليمي في تـدريس مـساق الـتالوة         :تهدف الدراسة إلى  

  .والحفظ في التحصيل المباشر
طالبة مـن طالبـات كليـة       ) 39(القصدية حيث تكونت من     وأخذت عينة الدراسة بالطريقة     

وقسمت العينة إلى مجموعتين المجموعـة التجريبيـة درسـت          ، الشريعة بجامعة اليرموك    
  . باستخدام الحاسوب والمجموعة الضابطة درست بالطريقة التقليدية

  : النتائج التاليةوبعد تطبيق الحاسوب التعليمي توصلت الدراسة إلى
 لألفراد عينة الدراسة في اختبـار التحـصيل المباشـر           وق ذات داللة إحصائية   وجود فر . أ

  .  الح طريقة التعلم بالحاسوبوالمؤجل النظريين تعزى لطريقة التدريس لص
وجود فروق ذات داللة إحصائية  لألفراد عينة الدراسة في اختبار التحصيل المباشـر                .  ب

  .  لتجريبيةتدريس لصالح المجموعة اوالمؤجل تعزى لطريقة ال
  :  بين الدراستينوجه االتفاق واالختالف 

  .ستخدام الحاسوب في تدريس التالوة والتجويدوجه االتفاق بين الدراستين هو ا
الدراسة السابقة تناولت مساق التالوة و الحفظ أما الدراسة الحالية تناولت مهـارات الـتالوة           

 في أن الدراسة طبقت على طالبات كليـة         اختلفت الدراسة السابقة عن الدراسة الحالية     .  فقط
 في   علي طالب الصف الحادي عشر      الحالية بينما طبقت الدراسة  ، الشريعة بجامعة اليرموك    

  .مدارس فلسطين
 ( 2004 )دراسة الداوود  .2

   أثر استخدام برمجيات تعليمية محوسبة في تدريس التربية اإلسـالمية لوحـدتي           :  بعنوان
  .ل في التحصيل الفوري والمؤج)قهوالف، القرآن الكريم(

التعرف على أثر استخدام برمجيات تعليمية محوسـبة فـي تـدريس             :تهدف الدراسة إلى  
  .لفي التحصيل الفوري والمؤج) قهفوال، القرآن الكريم(ية لوحدتيالتربية اإلسالم

طالباً وطالبة من طلبة الصف السابع لمدرستي أبي تمام         ) 148(وتكونت عينة الدراسة من     
، موزعين على أربع مجموعات   ، والخنساء الثانوية للبنات في لواء الرمثة       ، الثانوية للبنين 

وكانـت عينـة    ، طالباً للمجموعة الضابطة  ) 39(و، طالباً للمجموعة التجريبية ذكور   ) 37(
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وقام الباحـث   ، وعة الضابطة طالبة للمجم ) 38(و، طالبة للمجموعة التجريبية   )35(اإلناث
بينما تلقت المجموعتان الـضابطتان     ، تين التجريبيتين باستخدام الحاسوب   بتدريس المجموع 

  . المادة التعليمية بالطريقة التقليدية
  

  :وبعد تطبيق البرنامج المحوسب التعليمي توصلت الدراسة إلى النتائج التالية
يبيـة   لطريقة التدريس لصالح المجموعة التجر     ىوجود فروق ذات دالة إحصائية تعز       .  أ

  . صيل المباشر والمؤجلفي التح
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى للجنس أو التفاعل بين الطريقـة والجـنس                .  ب
  .اء في التحصيل المباشر أو المؤجلسو

  وجه االتفاق واالختالف بين الدراستين 
  .تخدام الحاسوب والبرنامج المحوسبوجه االتفاق بين الدراستين هو اس

 طبقت علـى طـالب       السابقة ن الدراسة الحالية في أن الدراسة     ختلفت الدراسة السابقة ع   ا
، الحادي عشر  على طالب الصف      الحالية بينما طبقت الدراسة  ، من الصف السابع  وطالبات  

أما الدراسة الحالية اهتمت بأثر     ، بنتائج االختبار المباشر والمؤجل   والدراسة السابقة اهتمت    
 طبقت على طـالب المملكـة        الدراسة السابقة  ،الحاسوب في تنمية مهارات التالوة    طريقة  
  .  ب في فلسطينأم الدراسة الحالية طبقت على طال، األردنية

 
  ( 2004 ) دراسة مطر .3

 في تنمية مهارة التجويد لدى طلبة مركز القـرآن " بالوسائل المتعددة"أثر برنامج    :بعنـوان   
  .الكريم بالجامعة اإلسالمية بغزة

في تنمية مهارة التجويد لدى     " بالوسائل المتعددة "صاء أثر برنامج    استق  :ىتهدف الدراسة إل   
  .طلبة مركز القرآن الكريم بالجامعة اإلسالمية بغزة

من طالب مركز القرآن الكريم بالجامعة اإلسـالمية     ، طالباً )60( وتكونت عينة الدراسة من     
 الوسائل المتعـددة    تعلمت إحداهما مهارة التجويد باستخدام    ، موزعين على ثالث مجموعات     

     . والثالثة بالطريقة التقليدية، وتعلمت الثانية مهارة التجويد باستخدام الفيديو، بمساعدة المعلم
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  :وذلك عن طريق اإلجابة عن األسئلة التالية
 ما مهارة التجويد الواجب توفرها لدى طالب مركز القرآن الكريم بالجامعة اإلسالمية ؟. 1

مقترح لتنمية مهارات التجويد لدى طالب مركز القرآن الكـريم بالجامعـة            ما البرنامج ال   .2
  اإلسالمية بغزة ؟

 فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أداء طالب مركز القـرآن الكـريم              دهل توج  .3
  ،بالجامعة اإلسالمية الذين درسوا مهارات التجويد من خالل الوسائل المتعددة بمساعدة المعلم           

وبين رفقـائهم الـذين     ، سوا مهارات التجويد بالفيديو فقط    ء رفقائهم الذين در   وبين متوسط أدا  
  .لباحث في دراسته المنهج التجريبيدرسوا مهارات التجويد بالطريقة التقليدية وقد اتبع ا

  : ما يلي  وبعد التطبيق توصل إلى
فـي   بين متوسطات تحصيل طالب مركز القرآن الكريم   اللة إحصائية  وجود فروق ذات د    .  أ

نـة بمـن    مقار، الوسائل المتعددة بمساعدة المعلم   تعزى إلى استخدام الفيديو و    ، ويدمهارة التج 
  .عددة بمساعدة المعلملصالح الوسائل المت، درسوا بالطريقة التقليدية

 القـرآن   عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تحصيل طالب مركـز             .  ب
  .مقارنة بالطريقة التقليدية، فيديو التعزى إلى، الكريم في مهارة التجويد
  :بين الدراستينوجه االتفاق واالختالف 

  .بمهارة التالوة والتجويدوجه االتفاق بين الدراستين هو االهتمام 
اختلفت الدراسة السابقة عن الدراسة الحالية في أن الدراسة الـسابقة اسـتخدمت الوسـائل               

سة الحالية استخدمت البرنـامج المحوسـب فـي         أما الدرا ، المتعددة في تنمية مهارة التجويد    
  .التالوة والتجويدتدريس مادة 

    
  ( 2003 ) دراسة ملحم .4

فـي  صيل طلبة الصف الـسابع األساسـي         أثر استخدام الحاسوب التعليمي في تح      :بعنوان 
  .مديرية عمان الثانية لمقرر التالوة والتجويد  تدريس 

يل طلبة الصف الـسابع  م الحاسوب التعليمي في تحص   قياس أثر استخدا   :تهدف الدراسة إلى       
  . الثانية لمقرر التالوة والتجويدتدريس مديرية عماناألساسي  في 

قـام  ، طالباً وطالبة من طالب الـصف الـسابع األساسـي   ) 130(     تكونت عينة الدراسة من 
) 30(لبـات  ومـن الطا  ) 35(الباحث بتوزيع العينة إلى مجموعتين ضابطة وعددها من الطالب          

وقام الباحث بتـدريس    ، طالبة) 30(ومن الطالبات   ) 35(وتجريبية وعددها من الطالب     ، طالبة  
  .أما المجموعة الضابطة فتم تدريسها بالطريقة التقليدية، المجموعة التجريبية باستخدام الحاسوب

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 63 

  : التالية النتائجىوبعد تطبيق الدراسة توصلت إل
 . ائية تعزى لطريقة التدريس بالطريقة المحوسبةوجود فروق ذات داللة إحص. 1

  . الجنس في جميع أحكام التالوة والتجويدال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى. 2
  :  بين الدراستينوجه االتفاق واالختالف 

وجه االتفاق بين الدراستين هو استخدام الحاسوب والبرنامج المحوسب فـي تـدريس مـادة       
  .ويد والتجالتالوة 

الـصف   طبقت على طلبةالسابقة ختلفت الدراسة السابقة عن الدراسة الحالية في أن الدراسة  ا
  .على طالب الصف الحادي عشرالحالية بينما طبقت الدراسة ، السابع األساسي

  
   ( 2001 ) دراسة جبر .5

  أثر استخدام برنامج تعليمي محوسب في تحصيل طلبة الصف الثامن مـن مقـرر              :بعنوان  
  .الوة والتجويد للقرآن الكريمالت
 استقصاء أثر استخدام برنامج تعليمي محوسب فـي تحـصيل طلبـة             :هدفت الدراسة إلى   

  . التالوة والتجويد للقرآن الكريمالصف الثامن من مقرر
وتم توزعيهما إلى مجموعتين    ، طالباً للصف الثامن األساسي     ) 62(تكونت عينة الدراسة من     

طالباً تعلمت  ) 31(وضابطة عددها   ، طالباً تعلمت باستخدام الحاسوب     ) 31(تجريبية وعددها   
  .  بالطريقة العادية

  : النتائج التاليةوبعد تطبيق الحاسوب التعليمي توصلت الدراسة إلى
ريبية والضابطة في كل مـن      عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التج         .1

  .  لمؤجل تعزى لطريقة التدريسالنظري المباشر والنظري االختبار 
وجود فروق ذات داللة إحصائية  بين المجموعتين التجريبية وضابطة في كل من االختبـار                .3

  . )المحوسبة (التجريبية   المجموعةالعملي المباشر والعملي المؤجل تعزى لطريقة لصالح
  

  :  وجه االتفاق واالختالف بين الدراستين 
  .حاسوب في تدريس التالوة والتجويدتين هو استخدام ال    وجه االتفاق بين الدراس

الدراسة الـسابقة  ية في الفئة المستهدفة حيث طبقت       اختلفت الدراسة السابقة عن الدراسة الحال     
  . طالب الصف الحادي عشرىبينما طبقت الدراسة عل،  طلبة الصف الثامنعلى
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 ( 1999 ) دراسة مصطفى .6

  .أحكام التالوة والتجويدن أثر الحاسوب في إتقا:  بعنوان
استقصاء أثر الحاسوب في إتقـان أحكـام الـتالوة والتجويـد للطلبـة              :  هدفت الدراسة إلى  

  .ناألردنيي
طالباً وطالبة من طالب الصف العاشر األساسي وزعت العينة علـى      ) 115(تكونت العينة من    

) 25(طالبـاً و  ) 33(وتجريبية تكونت مـن     ، طالبة) 35(طالباً و ) 32(مجموعتين ضابطة من    
  .طالبة

حيـث  ، وقام الباحث بتدريس المجموعتين أحكام النون الساكنة والتنوين مع القلقـة الـصغرى     
  .درس المجموعة الضابطة بالطريق العادية والمجموعة التجريبية باستخدام الحاسوب

  :ج التاليةوبعد تطبيق البرنامج المحوسب توصلت الدراسة إلى النتائ 
 . ذات داللة إحصائية تعزى لطريقة التدريس بالطريقة المحوسبةيوجد فروق . 1

كام الـتالوة والتجويـد      الجنس في جميع أح    ىال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى إل       . 2
بغيـر غنـة لـصالح      وفي أحكام اإلدغام      ،  حكم اإلدغام بغنة ولصالح الذكور     عدا، المذكورة
  .اإلناث

   :راستينوجه االتفاق و االختالف بين الد
  .تخدام الحاسوب والبرنامج المحوسببين الدراستين هو اسوجه االتفاق 

ب الصف العاشـر  ختلفت الدراسة السابقة عن الدراسة الحالية في أن الدراسة طبقت على طال        ا
  .سطينبينما طبقت الدراسة على طالب الصف الحادي عشر في فل، األساسي في األردن

 
  ( 1999 ) دراسة صيام .7

دراسـة  ، اإلسالميةفاعلية استخدام تسجيالت الفيديو في تدريس موضوعات التربية           :ن  بعنوا 
  .دمشقميدانية على طلبة المرحلة اإلعدادية في مدارس مدينة 

   معرفة فاعلية استخدام تسجيالت الفيديو في تدريس موضوعات التربية :تهدف الدراسة إلى 
  .ية بالمرحلة اإلعداديةاإلسالم 

أما عينة الدراسة   ، ع الدراسة من طلبة المرحلة اإلعدادية من مدراس مدينة دمشق         وتكون مجتم 
وقسمت العينة إلـى مجمـوعتين ضـابطة فـصلين     ، اشتقت من طلبة الصف الثاني اإلعدادي   

واستخدم ، دراسيين إحداهما ذكور والثاني إناث والتجريبية فصلين إحداهما ذكور والثانية إناث          
  .  فيديو والمجموعة الضابطة الطريقة التقليديةفي تدريس التجريبية ال

  : النتائج التاليةوبعد التطبيق توصلت الدراسة إلى
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أن تدريس مادة التربية اإلسالمية بواسطة تسجيالت الفيديو في الصف الثـاني اإلعـدادي               .1
 نسبة تزيـد  ىمن الطلبة إل% 75يزيد من فاعلية التدريس في هذه المادة بحيث يصل أكثر من           

 .بار التحصيلي المصمم لهذه الغايةمن عالمات االخت% 50ن ع

ريبية التـي تعلمـت بواسـطة       يوجد فروق بين نتائج المجموعتين لصالح المجموعة التج        .2
 .الفيديو

يوجد فروق بين نتائج كل من ذكور المجموعة التجريبية وذكـور المجموعـة الـضابطة                .3
 .لفيديوبية الذين تعلموا بواسطة الصالح المجموعة التجري

يوجد فرق بين نتائج كل من إناث المجموعة التجريبية وإناث المجموعة الضابطة لـصالح           .4
 .بية الالتي تعلمن بواسطة الفيديوإناث المجموعة التجري

  :  بين الدراستينوجه االتفاق واالختالف 
  .يدية اإلسالمية و التالوة والتجووجه االتفاق بين الدراستين هو االهتمام بمادة الترب

اختلفت الدراسة السابقة عن الدراسة الحالية في أن الدراسة السابقة اسـتخدمت الفيـديو فـي                
وكذلك الفئة المستهدفة حيث طبقت الدراسة الـسابقة علـى طـالب        ، ميةتدريس التربية اإلسال  

  .بينما طبقت الدراسة على طالب الصف الحادي عشر، المرحلة اإلعدادية 
  
 ( 1998 ) دراسة خليل. 8

 تحسين  ىعل  فاعلية برنامج عالجي في قواعد وأحكام التجويد باستخدام الموديوالت         :بعنوان  
  .طالبات كلية التربية بسلطنة عمانأداء 

 معرفة أثر استخدام برنامج مقترح لتعلـيم أحكـام وقواعـد التجويـد              :ى  تهدف الدراسة إل  
لبات شعبة الدراسات اإلسـالمية      طا ى األداء في التجويد لد    ى مستو ىباستخدام الموديوالت عل  

  .بية بسلطنة عمانلكلية التر
  اتبع الباحث المنهج التجريبي مستخدماً ثالث أدوات وقام بإعدادها وحساب صـدقها وثباتهـا     

 اًً تحقيق أحكام التجويد وبطاقة مالحظـة تتـضمن بعـض          ىوهى اختبار موضوعي لقياس مد    
  .د باستخدام الموديوالت التعليميةعد أحكام التجويوإعداد برنامج لقوا،  التجويدألحكام وقواعد

  تكونت عينة الدراسة من طالبات الفرقة الرابعة لكلية التربيـة لمعلمـات شـعبة الدراسـات              
 . طالبة)47(اإلسالمية وعددها 

  :ق أظهرت الدراسة النتائج التاليةوبعد التطبي
لت عليها الطالبـات فـي    بين متوسط الدرجات التي حص اللة إحصائية وجود فروق ذات د    .1

وبين متوسط الدرجات التي حصلت عليها الطالبات في        ، لتطبيق القبلي لالختبار التحصيلي   ا
  .حصيلي وذلك لصالح التطبيق البعديالتطبيق البعدي لالختبار الت
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 بين متوسط درجات الطالبات في التطبيق القبلي والبعدي         اللة إحصائية وجود فروق ذات د    .2
طالبات في اتجاه مواٍز لالختبـار  اليم األداء وقد جاءت تقديرات األساتذة       وتقبالنسبة لبطاقة   

 .التحصيلي 

  :بين الدراستينوجه االتفاق واالختالف 
  .بمهارة التالوة والتجويدوجه االتفاق في بين الدراستين هو االهتمام 

 ىت الموديوالت عل  اختلفت الدراسة السابقة عن الدراسة الحالية في أن الدراسة السابقة استخدم          
 فـي   أما الدراسة الحالية استخدمت البرنامج المحوسب     ،  أداء الطلبة في التالوة التجويد     تحسين

  .تدريس مادة التالوة والتجويد
  

 ( 1996 )  دراسة الزعاقي .9

  أثر استخدام بعض الوسائل التعليمية على حفظ مقرر القرآن الكريم وتالوته لـدى             :بعنوان  
  .ل المتوسططالب الصف األو

 بيان مدى فاعلية استخدام بعض الوسائل التعليمية علـى حفـظ مقـرر           : الدراسة إلى  تهدف
  . طالب الصف األول المتوسطالقرآن الكريم وتالوته لدى

المجموعـة الـضابطة    ، عينة الدراسة تكونت من فصلين دراسيين للصف األول متوسـط           
  . تعلمت بالوسائل التعليميةوالمجموعة التجريبية، تعلمت بالطريقة التقليدية

  
  : النحو التاليوبعض تطبيق الدراسة كانت النتائج على

في حفظ مقـرر القـرآن      ) 0.01(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي الداللة         . 1 
  .المجموعة التجريبيةالكريم وتالوته بين المجموعتين التجريبية والضابطة لصالح 

وهـى التـسجيالت    ، تعليمية عند تدريس القرآن الكـريم     ل ال إمكانية تطبيق بعض الوسائ   . 2
 أشـرطة  الصوتية واللوحات والسبورة والطباشير الملون واألقالم المتحركة و الـشفافيات و   

  .فيديو
  :    وجه االتفاق و االختالف بين الدراستين
  .لتالوة والتجويد والقرآن الكريموجه االتفاق بين الدراستين هو االهتمام با

الوسـائل   لفت الدراسة السابقة عن الدراسة الحالية في أن الدراسة الـسابقة اسـتخدمت            اخت
أما الدراسة الحاليـة اسـتخدمت البرنـامج        ، التعليمية في حفظ مقرر القرآن الكريم وتالوته      

وكذلك الفئة المستهدفة حيث طبقـت الدراسـة        ، الوة والتجويد المحوسب في تدريس مادة الت    
لصف األول المتوسط بينما طبقت الدراسة على طالب الصف الحـادي           السابقة على طالب ا   

  .عشر
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 في تدريس مادة التالوة التعقيب على الدراسات التي تناولت البرنامج المحوسب 

  :والتجويد
  

تعليمـي فـي    من خالل استعراض الدراسات السابقة لوحظ أنها تناولت أثر استخدام الحاسوب ال           
وجدت جميع الدراسات فعالية البرنـامج المحوسـب اإليجـابي فـي     وقد ، مادة التالوة والتجويد  

  .مور منهاتدريس مادة التالوة والتجويد لذلك يوصي الباحث بعدة أ
  .استخدام البرامج المحوسبة في مادة التالوة والتجويد وكذلك باقي المواد الدراسية .1
 .ي المدارس الستخدامها في التدريسفالحاسوب ضرورة توفير أجهزة  . 2

 . كيفية استخدام الحاسوب التعليميىتدريب المعلمين في جميع المراحل عل. 3

 .سبة للمعلمين ليقوموا باستخدامهاتوفير برامج محو. 4

 .قومون باستخدام البرامج المحوسبةتعزيز المعلمين الذين ي .5
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  الفصل الرابع

  الطريقة و اإلجراءات
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  الفصل الرابع

  راءاتالطريقة و اإلج
 
 مقدمة. 
 منهج الدراسة. 
 مجتمع الدراسة.  
 عينة الدراسة. 
 وات الدراسةأد. 
 المعالجة اإلحصائية.   
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  الفصل الرابع
  الطريقة و اإلجراءات

  
لدراسة ومـنهج الدراسـة     يصف هذا الفصل المنهجية التي اتبعها الباحث والتي تتضمن مجتمع ا          

التي تم وفقها تطبيق هذه الدراسة و       ، ها وثباتها وصدق، وطرق إعدادها ، وصفا ألدواتها وعينتها،  
و الوصول إلى االستنتاجات، و فيما      المعالجات اإلحصائية المستخدمة و الالزمة لتحليل البيانات        

  :يلي وصف للعناصر السابقة
  

  :منهج الدراسة .1
ج استخدم الباحث المنهجين البنائي والتجريبي، حيث استخدم المنهج البنائي لبناء البرنـام           

المقترح، والمنهج التجريبي لتجريب هذا البرنامج ويتميز البرنامج التجريبي بأنه يدرس ظـاهرة             
أدخل فيها الباحث متغيراً أو متغيرات جديدة أو أحدث تغيرات في أحد العوامـل أو أكثـر مـن                   

  .صميم المجموعة التجريبية الواحدةعامل وهو منهج قائم على ت
أسلوب يتعلق بإجراء تجارب على عينة محل "  بأنه ويمكن تعريف المنهج التجريبي
".                                                                                                                                أو أكثر يسمى مستقل على عامل آخر يسمى تابع، الدراسة ؛ لمعرفة مدى تأثير عامل واحد 

  )239:2001، عبيدات (
باستخدام تقنية  ، وذلك لدراسة فاعلية برنامج محوسب       لباحث المنهج التجريبي   ولقد اتبع ا  

 الصف الحادي عشر في مـادة التربيـة         ب تنمية مهارات التالوة لدى طال       وأثره على  )إفالش(
  .اإلسالمية

، بينما تتلقـى المجموعـة    ريبية للبرنامج الذي أعده الباحث    حيث تتعرض المجموعة التج   
التحصيلي ، و ستطبق أدوات البحث االختبار       يديةالضابطة تدريساً للوحدة الدراسية بالطريقة التقل     

  .لى كل من المجموعتيني و البعدي عالقبل) الشفوي(واالختبار األدائي 
  
  :مجتمع الدراسة  .2

 الصف الحادي عشر العلمـي بمحافظـة خـان          بيتكون مجتمع الدراسة من جميع طال     
) 2008–2009(للعام الدراسي   الدارسين لمنهاج التربية اإلسالمية في المدارس الحكومية          يونس  
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 الحادي عشر علمي    من طالب الصف  ) 60(وتمثلت العينة من الدراسة      ) 609( والبالغ عددهم   
  .بمحافظة خان يونس

  
  :عينة الدراسة .3

  :، و ذلك لألسباب التالياختار الباحث عينة الدراسة بالطريقة القصدية
  .مرحلة لهذه الاًمعلمألن الباحث يعمل  -
 . بالطالبلسهولة االتصا -

أحـدهما  ، راسة من صفين دراسيين من مدرسة خالد الحـسن بخـانيونس          وتكونت عينة الد  
) 1(كعينة تجريبية، والحادي عشر علـوم  ) 2(، هما الحادي عشر علوم      واآلخر ضابطة  تجريبية

  .يبين أعداد الطالب عينة الدراسة) 1( كعينة ضابطة، والجدول
  

  )1(الجدول 

  عينة الدراسة
  العدد  العينة  الصف

  28  التجريبية  )2(الحادي عشر علوم 
  32  الضابطة  )1(الحادي عشر علوم 

 
 :أدوات الدراسة .4

  :لتحقيق أهداف الدراسة تم بناء أدوات الدراسة وهي 
  ).1(ملحق رقم . برنامج محوسب -1
  .)3(انظر ملحق . اء اختبار  تحصيليبن -2

 .)5(نظر ملحق ا. بطاقة مالحظة -3
 
 :إعداد و بناء البرنامج المحوسب: أوالً

 وأثره على   )الش  إف( ة  لمعرفة فاعليته باستخدام تقني    الدراسة إلى بناء برنامج محوسب          هدفت
مقارنة ذلـك   بوحدة التالوة    الصف الحادي عشر في مادة التربية اإلسالمية         بالتحصيل لدى طال  

  .قليديةبالطريقة التالتالوة مع الطالب الذين يدرسون وحدة 
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  :اء البرنامج على المصادر التاليةو قد اعتمد الباحث في بن
 . البحوث و الدراسات السابقة -1

 .يثة في تعليم التربية اإلسالميةد االتجاهات الح -2

 .ب في مرحلة التعليم الثانوي خصائص الطال -3

 . خصائص التعليم الذاتي -4

 .بناء البرامج التعليمية المحوسبة خصائص  -5

  
  :ء البرنامج تمثلت هذه الخطوات فيو قد قام الباحث بعدد من الخطوات إلعداد و بنا

 .د اإلطار العام للبرنامج المحوسب تحدي -1

 .ل محتوى البرنامج المحوسب تحلي -2

 . تحديد أساليب التقويم -3
 

  :مراحل إعداد و بناء البرنامج المحوسب 

 .  مرحلة اإلعداد للبرنامج-

 .و البرنامج  مرحلة كتابة سيناري-

 .  مرحلة إنتاج البرنامج-

 .  مرحلة تطوير البرنامج-
 

  :     األهداف العامة للبرنامج المحوسب
 .راد قياسها التالوة الميعرف أحكام •

 .طبقاً ألحكام التالوةيتلو آيات سورة النور  •
 

 األهداف السلوكية 
 .يطبق أحكام النون الساكنة والتنوين •

 .ن الساكنة والتنوين أحكام النويميز بين •

 .يذكر أحكام الميم الساكنة •

 .يطبق أحكام الميم الساكنة •

 .بين المد المتصل و المد المنفصل يميز •

 .قاً أحكام المد بسبب الهمزور مطب سورة النيقرأ •

 .يعرف أحكام مد الصلة •
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 .يراعي فيها تطبيق أحكام مد الصلة آيات يقرأ •

 .يعرف أحكام الراء •

 .الراء أحكام يطبق •

  :ل إعداد و بناء البرنامج المحوسبمراح
 لمحتوى وحـدة القـرآن الكـريم       "  إفالش "  قام الباحث بتصميم و تطوير البرنامج من نوع         

 البرنامج من نمـط  ة دروس محوسبة و تم إنتاج      عشر، و الذي يحتوي على ست      الحاديللصف  
مرحلـة  : ية إلنتاج البرمجيـات و هـي      ، و ذلك طبقاً للمراحل األربع األساس      التدريس الشامل 
، و مرحلـة تطـوير       إنتاج البرنامج  ة، مرحل ج، مرحلة كتابة سيناريو البرنام    اإلعداد للبرنامج 

  )89:2000الفار،(                                                             .البرنامج

  )2(الشكل رقم 

  يوضح دورة إنتاج البرنامج التعليمي

  

  

  

  

  

  )89:2000الفار،( مخطط لدورة إنتاج البرنامج التعليمي

  

 :مرحلة اإلعداد للبرنامج - 1

  : إعداد البرنامج الخطوات التاليةوتضمنت عملية
  :داف التعليميةتحديد األه 
 الـساكنة   ج الدراسي وهي تعليم أحكـام النـون       تم تحديد األهداف التعليمية من محتوي المنه       .1

ـ      (وأحكام المد   ، م الميم الساكنة    وأحكا، والتنوين   د المتصل والمنفصل ومد الصلة الكبرى وم
ناسب مـع األهـداف العامـة       وصياغتها صياغة سلوكية تت    ،ام الراء كوأح) الصلة الصغرى 

  .لمذكورةا

 برنامجال كتابةمرحلة  نامجمرحلة اإلعداد للبر

 برنامجإنتاج المرحلة  برنامجال تطويرمرحلة 
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كتـاب التربيـة     الوحدة التعليمية المقررة وهي وحدة القرآن الكـريم فـي            ىتم تحليل محتو   .2
 سورة النور وبعد كل درس تناول حكم مـن          ىوتضمنت ستة دروس واشتملت عل    ،اإلسالمية
األحكام األكثـر  استشارة المشرفين والمختصين في التربية اإلسالمية تم تحديد  وبعد  ، األحكام

المتـصل والمنفـصل والـصلة      (ذلك تم اختيار أحكام المد        ىوبناء عل ى الطالب   أهمية لد 
  .  وأحكام الراء)الصغرىالكبرى والصلة 

  .ى نظرية التعليم و التعلم األصعب بناء علىتم ترتيب المادة العلمية من السهل إل .3
أو متحركـة    وصورة ثابتـة     اً وصوت اً أو نص  ة التعليمية المستخدمة نصاً فقط    تم تحديد الوسيل   .4

  .ومستوياتهاتصبح مالئمة للمادة العلمية ل
  .ع مخطط برمجي لسير عملية التدريستم وض .5
  .اً فورياً كل درس من الدروس فيه تعزيزىروعي توافر استجابات معينة عل .6
بالـصوت   لمـادة العلميـة    ا ي المخطط البرمجي بحيث يحتو    ىه عل ؤتم تصميم البرنامج وبنا    .7

وكذلك األمثلـة لألحكـام المـراد    ،  اآليات بالصوت والصورة لنص الوارد في  وا، والصورة
ألمثلة المـراد قراءتهـا أو      د تطبيقه مغاير للون ا    اتطبيقها بالنص والصوت ولون الحكم المر     

  .سماعها
تقـويم اسـتنتاجي     اشر للطالب وكـذلك   كل درس أسئلة تقويمية فيها التعزيز المب      تم وضع ل   .8

  .وكتابي
للصف الحادي عـشر   استطالعية من مدرسة شهداء بني سهيال  عينةىتم تطبيق البرنامج عل  .9

ـ           ، علوم  أي  ىوذلك للتأكد من صالحية البرنامج والفترة الزمنية الالزمة لتنفيذه والوقوف عل
ولوحظ فاعلية البرنـامج    ، ل الطالب مع البرنامج     ع تفا ومدى، كلة قد تنجم أثناء تطبيقه      مش

 تحتوي  CD هم مع البرنامج ووزع عليهم اسطوانة     وتفاعل،  جذب انتباه الطالب     ىوقدرته عل 
 .البرنامج القيم لتنمية مهارات التالوة على

    

 :مرحلة كتابة سيناريو البرنامج.  2

شات البرنـامج بالتفـصيل      مكونات شاشة من شا  وهي المرحلة التي يتم فيها كتابة ووضع        
 أخرى لتكون فـي   شاشة إلى  ت، و كيفية االنتقال من    ق تلك الشاشا  ائ، مع وصف طر   وبكل دقة 

 النوافـذ   مـد علـى إسـتراتيجية     تعرنامج المستهدف و إنتاجه، و الم     مجملها الهيكل الكامل للب   
  .المتشعبة
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 الباحث عرض األنشطة التعليمية في شكل أربعة عناصر وفق دراسة أعدتها وحدة            ىع قد را  و
  :يليكما ) 1994الزغبي و مطر، ( تقنية المعلومات في جامعة بيت لحم 

يتم من خاللهـا عمليـة عـرض المـادة          يرات على شاشة الحاسوب على شكل       تقديم المث  )2
 .ق، و أفكار و أمثلة، على شكل مفاهيم و معلومات و حقائيمية بأسلوب شيقالتعل

تقديم أنواع مختلفة من األمثلة من قبل البرنامج التعليمـي تكـون ذات عالقـة مباشـرة                  )3
 .ها بقصد تثبيتها، والتمكن منهايتم تقديمه و شرحي ذبالمحتوى ال

من ثم يقـوم الحاسـوب      ويقوم الطالب بإدخال إجاباته المناسبة عن األسئلة التي طرحها ،          )4
ته ، للتأكد من صحة إجابـة       بمقارنة تلك اإلجابات مع اإلجابة الصحيحة المخزنة في ذاكر        

 .الطالب

ابة الطالب بإحدى الطرق في أشكال التعزيز المختلفة المناسبة الستج) Feed back(تقديم  )5
  .التالية

 . مديح وثناء ما تعلمه الطالب -

 .ى اإلجابة الصحيحةإعطاء الطالب الفرصة للوصول إل  -

  ة الموجـودة فـي   عرض قائمة خيـارات الـدروس الرئيـس    و يتم في بداية عرض البرنامج     
 .لوحدة ، و بعد اختيار الدرس المطلوب يتم عرض األهداف المتوخاة من تعلم ا البرنامج

 الـتحكم فـي     ، ويتاح للطالب  يتم شرح مفاهيم الدرس، و توضيح األفكار و الحقائق         -
من خـالل  ، شات المعروضة حسب السرعة الذاتية، و التنقل بين الشا سرعة العرض 

، و تجميـع    ابقة يتم الوصول إلى خالصة الدرس     شرح المفاهيم السابقة بالطريقة الس    
-Post(   تؤهله إلى الدخول في االختبـار البعـدي      التي ةاألفكار و المفاهيم المطلوب   

Test( مدى استيعاب الطالب لما تم شرحهيمو، حيث يتم تق  . 

  

  :مرحلة إنتاج البرنامج . 3
و هي المرحلة التي يتم فيها تنفيذ سيناريو البرنامج الذي يتم إنجـازه بالمرحلـة الـسابقة                       

، و لغـة  Flash "8" Macromedia ، 3-D Maxقد اسـتخدم الباحـث برمجيـات     خطوة 
Visual Basic     تغذية راجعة .  
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  :مرحلة تطوير البرنامج .  4
لطـالب  ، تم اختبار البرنامج على عدد من ا     إنتاج البرنامج في صورته األولية    بعد االنتهاء من    

  مـن اً طالب18 و تم اختيار عينة عشوائية مكونة من ون متوسط مجتمع الدراسة المستهدف يمثل
سة وذلـك لتحقيـق األهـداف    عينة الدرا سهيال الثانوية و هي خارجة عن        مدرسة بني  طالب
  :التالية

 .طالب الصف الحادي عشرمة دورس البرنامج لالتأكد من مالء -

 .بتجاوب معه من قبل الطالالتفاعل و المة البرنامج المحوسب و إمكانية التأكد من مالء -

 .استخدام الحاسوبتنفيذ البرنامج بالتأكد من إمكانية  -

التأكد من أمن المعلومات و كود السري للطالب للدخول للمرحلة التاليـة مـن الـدرس                 -
 .التالي

  .و بناء على ذلك تم تحديد المشاكل التي تواجهنا من خالل المالحظة المباشرة للطالب
 مـن  مجموعـة و من ثم إجراء التعديالت الالزمة لتقوية البرنامج ، بعد ذلك تم عرضه على    

  . )1(انظر الملحق رقم . المحكمين المتخصصين
  .رة النهائية للمالحظات و التحكيمثم تم تطوير البرنامج بناء على الصو

  :اج البرنامج التعليمي المحوسب هيو قد راعى الباحث عدة نقاط أثناء إعداد و إنت
 . بالحاسوبال يطلب من الطالب المعرفة الشاملة_  

  . المعدودة للماوس و بعض المفاتيحببرنامج و استخدام الطالسهولة التعامل مع ال -
 .المادة التعليمية الموجودةيتيح للطالب أن يتحكم في مواضيع الدرس و -

 . إلى أخر في أي وقت  عرضإمكانية انتقال الطالب من -

 .ل األسئلة التي يحتويها البرنامجتنوع في أساليب و أشكا -

بة الصحيحة بعد محاولة أو أكثر ويصل إلى اإلجابـة           بمعرفة اإلجا  بيسمح التعليم للطال   -
 .، فيعزز ذلك عملية التعلمالصحيحة 

 .لى الصعبالتدرج من القليل إلى الكثير و من البسيط إلى المركب و من السهل إ -

 .مسهولة  الدخول و الخروج من البرنامج المستخد -

التدريب و المران، و    :  منها حاسوب في العملية التعليمية   اعتماد أنماط مختلفة الستخدام ال     -
  .المحاكاة
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  :اء االختبار التحصيليبن: ثانياً
قام الباحث بإعداد اختبار تحصيلي بعد الرجوع للمحكمين وقام بتغيير في بنود االختبـار وفقـا                

، ولقـد تـضمن االختبـار       إلضافة والحذف والتقديم والتـأخير    آلراء المحكمين وكان التغيير با    
تبعـاً  تحصيلي    ولقد تم بناء االختبار ال    وة والتجويد في وحدة القرآن الكريم       التالموضوعات في   
  :للخطوات التالية

     
 :أهداف االختبار التحصيلي .1

  :استخدم الباحث اختباراً للمفاهيم العلمية في هذه الدراسة وذلك من أجل
  .قياس مدى اكتساب الطلبة للمفاهيم العلمية في وحدة القرآن الكريم -
 . والقدرة على االحتفاظ بها، عن فاعلية البرنامج في تنمية المفاهيم العلمية الكشف  -

وتـم تحديـد    ، )تطبيق  ، فهم، معرفة(ويات وهي      ولقد شملت فقرات االختبار على ثالث مست      
  ).2(وهذا ما يوضحه جدول رقم ، مل مجموعة بؤرية لالتفاق على ذلكالثقل لكل مستوى بعد ع

  
  )2(جدول رقم 

  مواصفات االختبار التحصيلي لطلبة الصف الحادي عشر في التربية اإلسالمية لوحدة جدول 
  )القرآن الكريم(

  
 :محتوى االختبار  .2

 التالوة المراد قياسـها     قام الباحث بإعداد اختبار المهارات للتالوة وذلك لمعرفة مهارات         -
  ).دروس التالوة (في وحدة القرآن الكريم 

فقرة من نوع األسئلة الموضوعية وهذا النوع يتميـز بارتفـاع       ) 21(تكون االختبار من     -
معدل صدقها وثباتها باإلضافة إلى تمتعها بدرجة عالية من الموضوعية وبـذلك أصـبح              

  بنود االختبار  مستويات األهداف وثقلها النسبي
  %100المجموع   57.14التطبيق       14.28الفهم   28.57المعرفة 

  
  

  األبعاد
  

عدد 
  األسئلة

التكرار
%  

عدد 
  األسئلة

عدد   %التكرار
  سئلةاأل

التكرار
%  

عدد 
  األسئلة

  %التكرار

  %52.38  11  %28.57  6  %14.28  3  %9.52  2  البعد األول 

  %47.62  10  %28.57  6  -  -  %19.05  4  البعد الثاني

  %100  21  %57.14  12  %14.28  3  28.57  6  المجموع 
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سة األساسية كما في ملحـق  على عينة الدرااالختبار في صورته النهائية صالحاً للتطبيق       
 . )3(رقم 

 
   :خطوات بناء االختبار .3

 ، كما قام بتحديـد األهـداف         وطرائق تعلمها وتعليمها   التالوةبحصر موضوعات   قام الباحث   
 التي يتـضمنها االختبـار       ومن ثم تم تحديد المهارات     ،لتحصيلي  التعليمية المتعلقة باالختبار ا   

البعد األول يـشمل المـد      : وقد قسم االختبار إلى بعدين      ، سؤاالً  ) 21(ا   وكان عدده  لتحصيليا
، فقرة  ) 11(والصلة الصغرى وتضمن    ) المد المتصل والمنفصل والصلة الكبرى      ( بسبب الهمز   

  .فقرات ) 10(أما البعد الثاني تضمن تفخيم الراء وترقيق الراء وجواز الوجهين وتضمن 
  
  :صياغة فقرات االختبار .4

   )399:1981، كاظم وزكي : ( وع من االختبارات لألسباب اآلتيةاختار الباحث هذا النوقد 
  .دد تخلو من التأثر بذاتية المصححأسئلة االختيار من متع -
 .متعدد له معدالت صدق وثبات عاليةاختبار االختيار من  -

 .  اختبارها المادة العلمية المرادتغطي أسئلة االختيار من متعدد جزءاً كبيراً من محتوى -

وقام الباحث بعرض االختيار على مجموعة من المحكمين من ذوي االختصاص فـي تـدريس               
  :وذلك للوقوف على) 7(يس ملحق رقم المادة وأساتذة كلية التربية بقسم المناهج وطرائق التدر

 .ته لغوياً ودقة البدائل المقترحةمدى صحة بنود االختبار وفقراته علمياً وسالم -

  . وفقراته للمحتوى الدراسي المقررء بنود االختبارمدى انتما -
  . من الغموضلوهاواضحة وخ -
  . للمحتوى واألهداف المرجو قياسهاتمثيله -
 .الطالب لمستوى تهامناسب -

وظهـر  ، لفقرات وفقاً القتراحات المحكمين   وفي ضوء المعايير السابقة تم تعديل صياغة بعض ا        
  .       )3( رقم ته النهائية كما في ملحقاالختبار في صور

  
  :تمت مراعاة القواعد التالية أثناء كتابة فقرات االختبار

 البـدائل وقائمة من    المقدمة وهي تطرح المشكلة في السؤال،     : نييجزئتتكون كل فقرة من      .1
 .عددها أربعة من بينها بديل واحد صحيح فقط

 دفعة  الطالب كي يراها    في صفحة واحدة مرتبة عمودياً    ) بدائلهوالسؤال  (تقع الفقرة بأكملها     .2
 .واحدة ويتمكن من المقارنة بينها دون أن يحرك بصره بين الصفحات

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 79 

 .صحيحة بين اإلبدال بأسلوب عشوائيتم تغيير موقع اإلجابة ال .3

 . في مقدمة الفقرةاإلبدالتم وضع العناصر المشتركة في  .4

 .ات األربعة متوازنة من حيث الطول ودرجة التعقيد ونوعية اإلجابالبدائل .5

 .ترتيب فقرات االختبار من األسهل إلى األصعبتم  .6

  
، قام الباحث بمراجعتها في ضوء       االختبار وإجاباتها  فقراتبعد االنتهاء من كتابة     

  :ما يلي
 أن تكون ذات شـكل ثابـت ضـماناً          الفقرات الباحث في عرض     ىراع: الفقراتشكل   -

، )2(،  )1( باألرقـام    لفقرةقدمة ا  وبناء عليه فقد أشار الباحث إلى م       الطالبلتركيز انتباه   
 ).د(،)ج(، )ب(، )أ(أما اإلجابات المحتملة فقد أشار إليها بالحروف …  ، )4(، )3(

 الباحث عند إعداد محتوى الفقرات أن تكون صـحيحة علميـاً   ى راع:  محتوى الفقرات  -
 .ولغوياً

وضـع  بعد تحديد عدد الفقرات وصـياغتها قـام الباحـث ب      :وضع تعلیمات االختبار   -
 االختبار فـي أبـسط صـورة     نتعليمات االختبار التي تهدف إلى شرح فكرة اإلجابة ع        

 :  الباحث عند وضع تعليمات االختبار ما يليىوقد راعممكنة 

 . وعدد الصفحاتاإلبدالعدد الفقرات وعدد : تعليمات خاصة بوصف االختبار وهي.1

 . صحيح في المكان المناسبتعليمات خاصة باإلجابة عن جميع األسئلة ووضع البديل ال.2
 

  
  :الصورة األولية لالختبار  -5

، حيـث    في صورته األوليـة   تالوة   لموضوعات ال  تحصيليفي ضوء ما سبق تم إعداد اختبار        
، وبعـد كتابـة فقـرات    ة منها فقط صحيحة واحد،، لكل فقرة أربعة أبدال     فقرة) 21(اشتمل على 

وذلك الستطالع آرائهم حول مـدى      )  2 (لحق  االختبار تم عرضهما على لجنة من المحكمين م       
  : كلٍّ منصالحية

  .عدد بنود االختبار -
  .مدى تمثيل فقرات االختبار لألهداف المراد قياسها -
  . الوحدةمدى تغطية فقرات االختبار لمحتوى -
  . مدى صحة فقرات االختبار لغوياً -
  . لكل فقرة من فقرات االختباراإلبدالمدى دقة صياغة  -
 .الطالبقرات االختبار لمستوى مدى مناسبة ف -
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حيث قـام  ، تعديل بعض الفقرات وحذف البعض وإضافة البعض اآلخر    ن إلى   ووقد أشار المحكم  
  .فقرة) 21( من اليصبح االختبار بعد التحكيم مكونالباحث بتعديلها، 

  
  : تجريب االختبار  -6

 )18( استطالعية قوامهـا     بعد إعداد االختبار بصورته األولية طبق الباحث االختبار على عينة         
وقـد أجريـت التجربـة       الحادي عشر من مدرسة شهداء بنـي سـهيال         من طلبة الصف     طالباً

  : بهدفلالختباراالستطالعية 
  .التأكد من صدق االختبار وثباته -1 
  .الختبار عند تطبيقه على عينة البحث األساسيةا تحديد الزمن الذي تستغرقه إجابة -2 
  :الختبار اأسئلةتصحيح  -3 

بعد أن قام طلبة العينة االستطالعية باإلجابة عن أسئلة االختبار، قام الباحـث بتـصحيح         
، بذلك تكون الدرجة التي حـصل عليهـا الطـالب           ار حيث حددت درجة واحدة لكل فقرة      االختب

 لإلجابـات   ت، و باإلضافة إلى ذلك تم حساب عـدد تكـرارا          درجة ) 21 – 0( محصورة بين   
  .ل فقرة من فقرات االختبار كفي  أالخط

 
  : تحديد زمن االختبار التحصيلي -7
 العينـة  ب لالختبار عن طريق متوسط الحسابي لزمن تقديم طالالبتم حساب زمن تأدية الط        

االستطالعية فكان زمن متوسط المدة الزمنية التي استغرقها أفراد العينة االستطالعية يـساوي            
  :لمعادلة التالية وذلك بتطبيق ا. دقيقة ) 40(
  زمن إجابة الطالب األخير+ زمن إجابة الطالب األول  =  زمن إجابة االختبار    

                                                       2     
  :معامل التمييزمعامل الصعوبة و

نتـائج إجابـات    العينة االستطالعية تم تحليل   ب  بعد أن تم تطبيق االختبار التحصيلي على طال       
  : على أسئلة االختبار التحصيلي ، وبذلك بهدف التعرف على بلطالا

 . لكل سؤال من أسئلة االختبارزمعامل التميي -

 .صعوبة كل سؤال من أسئلة االختبارمعامل  -

%) 27(، و أخذ    ب عالماتهم في االختبار التحصيلي     تنازلياً بحس  بقد تم ترتيب درجات الطال    و
  .، و ذلك كمجموعة دنياليـاجموعة ع طالب كم5 ) = 18  ×%27. (بمن عدد الطال

  .احدة لكل فقرة من فقرات االختبارمع العلم بأنه تم اعتبار درجة و 
 :معامل التمييز 
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  " . الضعاف بطالال الممتازين و  االختبار على التمييز بين الطالبقدرة: " و يقصد به 
  )202:1992،عبد السالم ( :يةتم حساب معامل التمييز حسب المعادلة التال   
   =معامل التمييز  

   الدنيا ة  عدد اإلجابات الصحيحة في المجموع–عدد اإلجابات الصحيحة من الفقرات في المجموعة العليا        
                                         عدد أفراد إحدى المجموعتين  

  )170:1998،الزيود (
) 3 ( والجـدول  ة تم حساب معامل التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار،         وبتطبيق المعادلة السابق  

  .يوضح معامل التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار
  )3(ولجد

  التمييز لكل فقرة من فقرات االختبارت معامال
 معامالت التمييز م
1 0.63 
2 0.50 
3 0.63 
4 0.75 
5 0.38 
6 0.50 
7 0.63 
8 0.63 
9 0.63 
10 0.50 
11 0.50 
12 0.50 
13 0.75 
14 0.75 
15 0.50 
16 0.75 
17 0.63 
18 0.75 
19 0.63 
20 0.88 
21 0.38 

 0.61 معامل التمييز الكلي

 )0.75- 0.38(بين  يتضح من الجدول السابق أن معامالت التمييز لفقرات االختبار قد تراوحت            
كانت في الحد المعقـول مـن   حيث االختبار، ات  جميع فقر وعليه تم قبول   ،)0.61(بمتوسط بلغ   

  .التمييز حسبما يقرره المختصون في القياس والتقويم
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 82 

  :معامل الصعوبة 
  "ب الذين أجابوا إجابة صحيحة عن الفقرة نسبة الطال" و يقصد به 
  ". النسبة المئوية للراسبين في االختبار : "ويقصد به

  : وتحسب بالمعادلة التالية
     x  %100      مجموع الذين أجابوا على الفقرات إجابة صحيحة من المجموعتين       =  صعوبةالمعامل   

     مجموع الذين حاولوا اإلجابة عنها من المجموعتين                       
  )170:1998،الزيود (

) 4 (لجدولواوبتطبيق المعادلة السابقة تم حساب معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار،             
  .يوضح معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار

  )4(جدول
  لكل فقرة من فقرات االختبارت الصعوبة معامال

 معامالت الصعوبة م
1 0.31 
2 0.25 
3 0.31 
4 0.38 
5 0.31 
6 0.25 
7 0.31 
8 0.44 
9 0.31 
10 0.25 
11 0.38 
12 0.25 
13 0.38 
14 0.38 
15 0.25 
16 0.38 
17 0.44 
18 0.38 
19 0.44 
20 0.44 
21 0.44 

 0.35 معامل الصعوبة الكلي
  

بمتوسط كلي ) 0.44 -0.25(يتضح من الجدول السابق أن معامالت الصعوبة قد تراوحت بين 
 كانت في الحد المعقول من الصعوبة حسبما فإن جميع الفقرات مقبولة حيثوعليه ) 0.35(بلغ 

  .ي القياس والتقويميقرره المختصون ف
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  Test Validity :ختبارصدق اال -1
             :صدق المحكمين: أوالً

تبار الذي   يقيس االختبار ما وضع لقياسه إال أن االختبار الصحيح هو االخ           أن" يقصد به   
 فـي   االختبارعرض   االختبار عن طريق     و قد تحقق الباحث من صحة     ، لقياسه  يقيس ما وضع    
على مجموعة من أساتذة جامعيين من المتخصصين في المناهج وطرق التدريس           صورته األولية   

ممن يعملون في الجامعات الفلـسطينية      ومتخصصين   ،مشرفي ومدرسي مادة التربية اإلسالمية      و
، حيث قاموا بإبداء آرائهم ومالحظاتهم حول مناسبة         ومدارس التربية والتعليم     في محافظات غزة  

، وكذلك وضـوح  ختبارال لةبعد من األبعاد األربع انتماء الفقرات إلى كل     ، ومدى   االختبارفقرات  
   .صياغاتها اللغوية

وفي ضوء تلك اآلراء تم استبعاد بعض الفقـرات وتعـديل   ، ) 6(انظر على ملحق رقم   
  : )5(فقرة موزعة كما في الجدول رقم ) 21(بعضها اآلخر ليصبح عدد فقرات 

  )5(جدول 
  األبعاد من بعد حسب كل باراالختيبين عدد فقرات 

 األوزان النسبية عدد الفقرات المجال
 52.38 11  مهارة أحكام المد:أوالً 

 47.62 10  مهارة التفخيم والترقيق للراء: ثانياً

 100.00 21  المجموع

  
  Internal Consistency Validity : صدق االتساق الداخلي: ثانياً

درجات كل من مستويات األهداف ودرجة االختبار الكلي        قوة االرتباط بين    " و يقصد به           
 علـى عينـة اسـتطالعية       االختبار بتطبيق   ختبار االتساق الداخلي لال   حةمن ص  جرى التحقق " 

، من خارج أفراد عينة الدراسة، وتم حساب معامل ارتباط بيرسون بـين             طالبا) 28(مكونة من   
وذلـك باسـتخدام    ة للمجال الذي تنتمي إليه       والدرجة الكلي  ختباردرجات كل فقرة من فقرات اال     

  : التالية توضح ذلكوالجداول) SPSS ( البرنامج اإلحصائي
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  )6(جدول 

  معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة 
  والدرجة الكلية الفرعية لمهارة أحكام المد

 مستوى الداللة معامل االرتباط  م
 0.01دالة عند  0.614 1

 0.01دالة عند  0.657 2

 0.05دالة عند  0.421 3

 0.01دالة عند  0.487 4

 0.05دالة عند  0.397 5

 0.05دالة عند  0.405 6

 0.05دالة عند  0.452 7

 0.01دالة عند  0.503 8

 0.01دالة عند  0.634 9

 0.01دالة عند  0.514 10

 0.01دالة عند  0.503 11
  0.478 ) =0.01(داللة وعند مستوى ) 26( الجدولية عند درجة حرية  ر

   0.374) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 26( الجدولية عند درجة حرية  ر

  )7(جدول 
  معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة
  الكلية الفرعية لمهارة التفخيم والترقيق للراء

 مستوى الداللة معامل االرتباط م 
 0.01دالة عند  0.478 1

 0.01دالة عند  0.541 2

 0.05دالة عند  0.384 3

 0.05دالة عند  0.399 4

 0.01دالة عند  0.498 5

 0.05دالة عند  0.440 6

 0.01دالة عند  0.617 7

 0.01دالة عند  0.484 8

 0.05دالة عند  0.382 9

 0.01دالة عند  0.784 10
  0.478 ) =0.01(وعند مستوى داللة ) 26( الجدولية عند درجة حرية  ر

   0.374) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 26(الجدولية عند درجة حرية   ر
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) 0.05(،  )0.01( عند مـستوى داللـة       يتضح أن جميع فقرات االختبار داللة إحصائية      
 ، مما يطمئن الباحث إلى تطبيقـه        االتساق الداخلي جيدة من   تمتع بدرجة   ي ختباروهذا يؤكد أن اال   
  .على عينة الدراسة

    :اق الداخلي لألبعادصدق االتس: ثالثا
 لألبعاد قام الباحث بحساب معامالت االرتباط صدق االتساق الداخليللتحقق من 

بين درجة كل بعد من أبعاد االختبار واألبعاد األخرى وكذلك كل بعد بالدرجة الكليـة               
  .يوضح ذلك) 8(لالختبار والجدول 

)8(الجدول   

تبار واألبعاد األخرى لالختبار وكذلك مع الدرجة الكليةمصفوفة معامالت ارتباط كل بعد من أبعاد االخ  

 المهارات
الدرجة 
  الكلية

  مهارة:أوالً 
  أحكام المد

مهارة : ثانياً
 التفخيم

 والترقيق للراء

   1 الدرجة الكلية

  1 0.901  مهارة أحكام المد:أوالً 

 1 0.496 0.824  مهارة التفخيم والترقيق للراء: ثانياً
  0.478 ) =0.01(وعند مستوى داللة ) 26(ند درجة حرية  الجدولية ع ر

   0.374) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 26( الجدولية عند درجة حرية  ر

ترتبط ببعضها الـبعض وبالدرجـة الكليـة        األبعاد  يتضح من الجدول السابق أن جميع       
 ذا يؤكد أن االختبار    وه )0.05( ،   )0.01( داللة إحصائية عند مستوى داللة       الالختبار ارتباطاً ذ  

  .يتمتع بدرجة عالية من االتساق الداخلي
  

  : االختبار  ثبات:رابعاً
وذلك باستخدام ثالث طرق هي كمـا       أفراد العينة االستطالعية    تم تقدير ثبات االختبار على      

  : يلي
  : ألفا كرونباخمعامل -1

، حيث  ار التحصيلي االختبوذلك إليجاد معامل ثبات       ألفا كرونباخ  معامل ثاستخدم الباح 
 )9( ككـل والجـدول      للبطاقة وكذلك   فقرة من فقرات االختبار   حصل على قيمة معامل ألفا لكل       

                                     :يوضح ذلك
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  )9(جدول 
  المهاراتمن مهارة يوضح معامالت ألفا كرونباخ لكل 

   ككللالختباروكذلك 
  معامل الفا عدد الفقرات المهارة

 0.674 11  مهارة أحكام المد:الً أو

 0.541 10  مهارة التفخيم والترقيق للراء: ثانياً

 0.742 21  المجموع

وأن معامل الثبـات    ) 0.541( أن معامالت ألفا كرونباخ جميعها فوق        السابقيتضح من الجدول    
حـث إلـى    تمتع بدرجة عالية من الثبات تطمئن البا      االختبار ي وهذا يدل على أن     ) 0.742(الكلي  

  .تطبيقها على عينة الدراسة
  :التجزئة النصفية -2

 بطريقة التجزئة النـصفية     االختبارتم استخدام درجات العينة االستطالعية لحساب ثبات        
الفقـرات   وكـذلك درجـة      فقرة من فقرات االختبـار     لكل   الفقرات الفردية حيث احتسبت درجة    

ين النصفين ثـم جـرى تعـديل الطـول           من الدرجات وذلك بحساب معامل االرتباط ب       الزوجية
  : يوضح ذلك)10(باستخدام معادلة سبيرمان براون والجدول 

  
  )10(الجدول 

  المهارات من مهارةيوضح معامالت االرتباط بين نصفي كل 
   قبل التعديل ومعامل الثبات بعد التعديلالدرجة الكليةوكذلك 

 عدد الفقرات المهارة
  االرتباط

  قبل التعديل

  ثباتمعامل ال
  بعد التعديل

 0.827 0.826 11*  مهارة أحكام المد:أوالً 

 0.681 0.516 10  مهارة التفخيم والترقيق للراء: ثانياً

*21  المجموع  0.648 0.664 

  .تم استخدام معامل جتمان ألن النصفين غير متساويين* 
التعديل جميعهـا    أن معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية بعد         السابقيتضح من الجدول    

تمتع بدرجة عالية    ت االختباروهذا يدل على أن     ) 0.664(وأن معامل الثبات الكلي     ) 0.681(فوق  
  .من الثبات تطمئن الباحث إلى تطبيقها على عينة الدراسة

  Richardson and Kuder: 21 ن ريتشارد سو-كودرطريقة : ثالثاً
ت، وذلـك إليجـاد معامـل ثبـات         ق حساب الثبا  ائ من طر  ثالثةاستخدم الباحث طريقة    

 بعد مـن أبعـاد االختبـار         لكل 21كودر ريتشارد سون  ، حيث حصل على قيمة معامل       ختباراال
  : يوضح ذلك) 11(والجدول :  ختبار ككل طبقاً للمعادلة التالية كذلك لالو
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  )  م–  ك(م 
 = 1   - 21ر 

  ك2ع

  التباين :  2فقرات             ععدد ال: المتوسط             ك  :  م  :  حيث أن 
  
  )11(الجدول 

  21 نعدد الفقرات والتباين والمتوسط ومعامل كودر ريتشارد سو
21 نمعامل كودر ريتشارد شو م  2ع ك المهارة  

 0.672 6.464 6.851 11  مهارة أحكام المد:أوالً 

 0.529 6.964 4.036 10  مهارة التفخيم والترقيق للراء: ثانياً

 0.734 13.429 16.106 21  المجموع

وأن  ) 0.529( فوق   21 نيتضح من الجدول السابق أن جميع قيم معامالت كودر ريتشارد سو          
وهي قيم عالية تطمئن الباحـث       ) 0.734( لالختبار ككل كانت     21 نكودر ريتشارد شو  معامل  

  . إلى تطبيق االختبار على عينة الدراسة
، و أصبح االختبـار فـي صـورته         لتحصيليالختبار ا و بذلك تأكد الباحث من صدق و ثبات ا        

  .)2( انظر ملحق رقم . فقرة) 21(ية  النهائ
  

  :بطاقة مالحظة لتقويم مهارات التالوة لدى طالب الصف الحادي عشر: ثالثاً 
استخدم الباحث بطاقة مالحظة لتقويم مهارات التالوة لدى طالب الصف الحادي عـشر             

  :داة متبعا الخطوات الدراسية التاليةوقد قام الباحث ببناء هذه األ
بعد االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة المتعلقة بمشكلة الدراسـة واسـتطالع رأي            

 المقابالت الشخـصية     من خالل  التربية اإلسالمية المعلمين والمهتمين بتدريس     و بالالطعينة من   
  : وفق الخطوات اآلتيةالحظةبطاقة المذات الطابع غير الرسمي قام الباحث ببناء 

  .بطاقة المالحظة الرئيسية التي شملتها المهاراتتحديد  -
  .مهارةصياغة الفقرات التي تقع تحت كل  -
بطاقة يوضح  ) 5(فقرة والملحق رقم    ) 19( في صورتها األولية والتي شملت       البطاقةإعداد   -

  . في صورتها األوليةالمالحظة
حكمين التربويين أعـضاء هيئـة تـدريس فـي          من الم ) 7( على   بطاقة المالحظة عرض   -

  .يبين أعضاء لجنة التحكيم) 7( والملحق رقم المدارس والجامعات 
 بعـد صـياغتها     بطاقة المالحظة  تم تعديل وصياغة بعض الفقرات وقد بلغ عدد فقرات          

 وفق سلم متـدرج     اًدرجت م اً، حيث أعطى لكل فقرة وزن     مهارتينفقرة موزعة على    ) 19(النهائية  
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) 1،  2،  3 ،4،  5(أعطيـت األوزان التاليـة      ) ممتاز، جيد جدا، جيد، متوسط، ضعيف     ( اسيخم
  . في صورتها النهائيةبطاقة المالحظةيبين ) 5(والملحق رقم  لتقويم مهارات التالوة

  :لبطاقة المالحظةكومترية يالخصائص الس
  :صدق المحكمين -1

ـ  دد  على عبطاقة المالحظةتم عرض     التربيـة  صين فـي مجـال  من المحكمـين المخت
 وقد طلب من المحكمين إبـداء وجهـة نظـرهم إزاء            ق التدريس ،  ائواإلشراف  والمناهج وطر   

 علـى  ىع الباحـث وأجـر  تن اق  ، ، وقد أبدى المحكمون مالحظات هامة وقيمة       فقرةوضوح كل   
 ، كما طلب من المحكمين تحديد مدى صدق العبارات ومدى قياس مـا          ضوئها التعديالت الالزمة  

، هـذا وقـد      ن على صـالحيتها   و التي اتفق المحكم   الفقرات انتقاءوضعت ألجله، وعليه فقد تم      
) 19 (عدد فقرات بطاقـة المالحظـة     صبح  يلالتي أشار إليها المحكمون      الفقراتاستبعد الباحث   
  :يبين توزيع فقرات بطاقة المالحظة على مهاراتها) 12(فقرة والجدول 

  
  )12(جدول 

  ت بطاقة المالحظة على مهاراتهايبين توزيع فقرا
  األوزان النسبية  عدد الفقرات  المهارات

 63.16  12  مهارة أحكام المد:أوالً 
 36.84  7  مهارة التفخيم والترقيق للراء: ثانياً

 100.00  19  المجموع
2  
  :صدق االتساق الداخلي -2

كونة من  عينة م جرى التحقق من صدق االتساق الداخلي لبطاقة المالحظة بتطبيقها على           
  :وذلك كما يلي، ب الصف الحادي عشر  من طال طالب)18(

    : مهارة أحكام المد     :  المهارة األولى 
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  )13(جدول 

  يوضح معامالت ارتباط كل فقرة من فقرات مهارة أحكام المد مع الدرجة الكلية له

  الفقرة  م
معامل 
  االرتباط

 مستوى الداللة

  .د المتصل والمد المنفصل يذكر الفرق بين الم 1
دالة عند  0.485 

0.01 

  .يتلو آية قرآنية فيها مد متصل  2
دالة عند  0.542 

0.01 

  .يتلو آية قرآنية فيها حرف المد األلف وبعده همزة في كلمة واحدة 3
دالة عند  0.874 

0.01 

  .يتلو آية قرآنية فيها حرف المد الواو وبعده همزة في كلمة واحدة  4
دالة عند  0.863 

0.01 

  .يتلو آية قرآنية فيها حرف المد الياء وبعده همزة في كلمة واحدة  5
دالة عند  0.786 

0.01 

  .يتلو آية قرآنية فيها مد منفصل  6
دالة عند  0.725 

0.01 

  .يتلو آية قرآنية فيها حرف المد األلف وبعده همزة في كلمتين 7
دالة عند  0.754 

0.01 

  .رآنية فيها حرف المد الواو وبعده همزة في كلمتينيتلو آية ق 8
دالة عند  0.508 

0.01 

  .يتلو آية قرآنية فيها حرف المد الياء وبعده همزة في كلمتين  9
دالة عند  0.484 

0.01 

دالة عند  0.593  .يميز بين مد الصلة الكبرى ومد الصلة الصغرى  10
0.01 

   .يتلو آية قرآنية فيها مد صلة كبرى 11
دالة عند  0.699 

0.01 

  .يتلو آية قرآنية فيها مد صلة صغرى  12
دالة عند  0.614 

0.01 
  

  0.478 ) =0.01(وعند مستوى داللة ) 26( الجدولية عند درجة حرية  ر
   0.374) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 26( الجدولية عند درجة حرية  ر

 الباحث أن جميع الفقرات ذات داللة إحصائية عند وفى ضوء االتساق الداخلى لبطاقة المالحظة وجد
  . وهذايؤكد أ بطاقة المالحظة تتمتع بدرجة عالية من االتساق الداخلي 0.01مستوى دااللة
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  :مهارة التفخيم والترقيق للراء: المهارة الثانية
  )14(جدول 

  مع الدرجة الكلية لهء ت مهارة التفخيم والترقيق للرايوضح معامالت ارتباط كل فقرة من فقرا

معامل   الفقرة م
 مستوى الداللة االرتباط

  .يميز بن القلقلة والتفخيم  13
 0.01دالة عند  0.623 

  .يميز بين التفخيم والترقيق 14
 0.01دالة عند  0.701 

  .يتلو آية قرآنية فيها راء مفخمة  15
 0.01دالة عند  0.626 

  . مفتوح ما قبلها يتلو آية قرآنية فيها راء ساكنة 16
 0.01دالة عند  0.641 

17 
  .يتلو آية قرآنية فيها راء ساكنة مضموم ما قبلها 

 0.01دالة عند  0.610  

  .يتلو آية قرآنية فيها راء مرققة  18
 0.01دالة عند  0.803 

  .يتلو آية قرآنية فيها راء ساكنة مكسور ما قبلها  19
 0.01دالة عند  0.771 

  0.478 ) =0.01(وعند مستوى داللة ) 26(عند درجة حرية  الجدولية  ر

   0.374) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 26( الجدولية عند درجة حرية  ر

) 0.01( أن جميع الفقرات دالة إحصائياً عند مـستوى داللـة     ةيتضح من الجداول السابق   
ـ البطاقة توهذا يؤكد أن     االتـساق  ق مـن صـدق   تمتع بدرجة عالية من االتساق الداخلي وللتحق

مهارات بطاقة   من   مهارةقام الباحث بحساب معامالت االرتباط بين درجة كل         الداخلي للمهارات   
  .يوضح ذلك) 15( والجدول لبطاقة المالحظةبالدرجة الكلية المالحظة 

 )15(الجدول 

  الدرجة الكليةمهارات البطاقة ب من مهارةمعامالت ارتباط كل 

 الدرجة الكلية المهارات
مهارة :أوالً 

  أحكام المد
مهارة التفخيم والترقيق : ثانياً

  للراء

   1 الدرجة الكلية

  1 0.932  مهارة أحكام المد:أوالً 

مهارة التفخيم والترقيق : ثانياً
  للراء

0.872 0.635 1 

  0.478 ) =0.01(وعند مستوى داللة ) 26( الجدولية عند درجة حرية  ر

   0.374) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 26 ( الجدولية عند درجة حرية ر
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 لبطاقـة المالحظـة    ترتبط بالدرجة الكلية     المهاراتيتضح من الجدول السابق أن جميع       
تمتـع  ت بطاقـة المالحظـة    وهذا يؤكد أن     )0.01(ارتباطاً ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة        

  .التساق الداخليابدرجة عالية من 
  

 : بطاقة المالحظة ثبات

ـ وذلك باستخدام ثالث طر   أفراد العينة االستطالعية    تقدير ثبات بطاقة المالحظة على      تم   ق ائ
  : هي كما يلي

  : ألفا كرونباخ معامل-1
  ، حيث حصل على قيمة البطاقةوذلك إليجاد معامل ثبات   ألفا كرونباخمعامل ثاستخدم الباح    
  :يوضح ذلك) 16( ككل والجدول اقةللبط وكذلك مهارات البطاقة من مهارةمعامل ألفا لكل     

  )16 (جدول
  مهاراتمن مهارة يوضح معامالت ألفا كرونباخ لكل 

   ككل لبطاقة المالحظة وكذلك 

 المهارة
عدد 
 الفقرات

  معامل الفا

 0.877 12  مهارة أحكام المد:أوالً 

 0.808 7  مهارة التفخيم والترقيق للراء: ثانياً

 0.901 19  المجموع

وأن معامل الثبـات    ) 0.808( أن معامالت ألفا كرونباخ جميعها فوق        السابقدول  يتضح من الج  
 الباحث  اطمأنتمتع بدرجة عالية من الثبات      ت بطاقة المالحظة وهذا يدل على أن     ) 0.901(الكلي  

  .إلى تطبيقها على عينة الدراسة
  
  :التجزئة النصفية -2

 بطريقـة التجزئـة   طاقة المالحظةبتم استخدام درجات العينة االستطالعية لحساب ثبات      
 وكـذلك درجـة     هارات البطاقـة   من م  مهارة لكل   الفقرات الفردية النصفية حيث احتسبت درجة     

 من الدرجات وذلك بحساب معامل االرتباط بين النصفين ثم جرى تعديل الطول             الفقرات الزوجية 
  : يوضح ذلك)17(باستخدام معادلة سبيرمان براون والجدول 
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  )17 (الجدول
   المهارات من مهارةيوضح معامالت االرتباط بين نصفي كل 

   قبل التعديل ومعامل الثبات بعد التعديلالدرجة الكليةوكذلك 
  

  .تم استخدام معامل جتمان ألن النصفين غير متساويين* 
 أن معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية بعد التعديل جميعهـا           السابقيتضح من الجدول    

تمتـع  الحظـة ت بطاقـة الم وهذا يدل على أن  ) 0.807(وأن معامل الثبات الكلي     ) 0.658(فوق  
  . على عينة الدراسةاستخدامهاالباحث إلى اطمأن بدرجة عالية من الثبات 

 : ثبات البطاقة باستخدام معادلة هولستي-3

قام الباحث بالتأكد من ثبات األداة من خالل ثبات التحليل عبر االفراد ، حيث قام الباحث               
 حساب نسب االتفاق بين النتائج التـي        زميلين آخرين و قد تم    بيم الطالب بنفسه وباالستعانة     وبتق

  :توصل إليها الباحث مع زمالئه وذلك باستخدام المعادلة التالية 
                 نقاط االتفاق    

  100×   ـــــــــــــــــ  =  معامل االتفاق   
    نقاط االختالف+     نقاط االتفاق    

  
  :ذلكيوضح ) 18( معامل اتفاق عال ومرض والجدول فحصلت على

  )18(جدول رقم 
  نقاط االتفاق واالختالف في مهارات بطاقة المالحظة وفي الدرجة الكلية للبطاقة

 الباحث والمالحظ األول
الباحث والمالحظ 

 الثاني
المالحظ األول 
عدد  المهارة والمالحظ الثاني

 الفقرات

عدد مرات 
االتفاق 
 الثبات االتفاق لثباتا االتفاق الثبات االتفاق واالختالف

الثبات 
 الكلي

مهارة :أوالً 
  أحكام المد

12 108 100 0.926 101 0.935 105 0.972 0.944 

مهارة : ثانياً
التفخيم 

  والترقيق للراء
7 63 59 0.937 58 0.921 57 0.905 0.921 

 0.936 0.947 162 0.930 159 0.930 159 171 19  المجموع

  

  االرتباط  عدد الفقرات المهارة
  قبل التعديل

  معامل الثبات
  بعد التعديل

 0.732 0.578 12  مهارة أحكام المد:أوالً 

9*   للراءمهارة التفخيم والترقيق: ثانياً  0.651 0.658 

19*  الدرجة الكلية  0.806 0.807 
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ق كانت مرتفعة وهي جيدة ويطلق على هذا النوع         يبين الجدول السابق أن معامالت االتفا     
خر عنـد تطبيـق   آمن الثبات باالتساق عبر االفراد و يقصد به وصول المحلل نفسه مع شخص        

  .مما يؤكد ثبات األداة ، إجراءات عملية التحليل نفسها
  

  :ضبط المتغيرات قبل بدء التجريب  -

ثار العوامل الدخيلة التـي يتوجـب       انطالقاً من الحرص على سالمة النتائج ، وتجنباً آل        
ـ              الباحـث   ىضبطها والحد من آثارها للوصول إلى نتائج صالحة قابلة لالستعمال والتعميم، تَبن

ن التجريبية والضابطة باختبـارين قبـل التطبيـق، ويعتمـد علـى تكـافؤ           يالمجموعت" طريقة  
ة ، ومقارنـة المتوسـطات      المجموعتين من خالل االعتماد على االختيار العشوائي ألفراد العين        

  :لذا قام الباحث بضبط المتغيرات التالية  .الحسابية في بعض المتغيرات

  

  :متغير العمر : أوالً 
سـنة، وتـم     ) 17-16( تتراوح مـا بـين   الحادي عشر العلمي الصف طالب أعمار  

 متوسـطات   جاالرجوع إلى سجالت األحوال الخاصة بالمدرسة قبل بدء التجريـب، و اسـتخر            
، واالنحرافات المعيارية لمعرفة مدى التجـانس بـين         2009  لعام فبرايراألعمار ابتداء من أول     

ـ       ، المجموعة التجريبية والضابطة كمتغير للدراسة      التجريبيـة   ةقد تم التأكد من تجانس المجموع
لمعرفة داللة الفروق بين المجمـوعتين       )ت( باستخدام   البوالضابطة في العمر الزمني لدى الط     

)  19 (والجدول رقم .  ن الباحث بعدم وجود الفروق بين المجموعتين في العمر الزمني         أهذا طم و
   .يوضح ذلك

  )19 (جدول
بين طالب المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة قبل البدء . test  T" ت"نتائج اختبار 

  بالبرنامج

االنحراف  المتوسط العدد المجموعة
 المعياري

"ت "  قيمة  
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 0.251 16.479 28 تجريبية

 0.231 16.456  32 ضابطة
0.358 0.722 

غير دالة 
 إحصائياًَ
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توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  يتضح من الجدول السابق أنه ال
في متغير العمر وعليه فإن ة  التجريبية والمجموعة الضابطةبين المجموع) ∝= 0.05(

  . في العمرنا متكافئتينالمجموعت
  

  :تكافؤ المجموعة التجريبية مع المجموعة الضابطة في التحصيل العام : ثانياً 
  من خالل السجالت المدرسية ، قبل بدء التجريب واستخرجتبطالتم رصد التحصيل العام ل

 test independent)ت( ،وتم استخدام اختبار 2009 فبرايرمتوسطات الدرجات ابتداء من أول 

sample يوضح ) 20(على الفروق بين المجموعات قبل البدء في التجربة، والجدول   للتعرف
  .ذلك

  ) 20(جدول 
  ب المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة قبل البدء بالبرنامج بين طالT.test" ت"نتائج اختبار

االنحراف   المتوسط العدد المجموعة
 المعياري

قيمة 
 "ت"

 الداللةمستوى  قيمة الداللة

 113.530 1067.214 28 تجريبية

 102.768 1041.156 32 ضابطة
 غير دالة إحصائياً 0.355 0.933

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   أنه القيتضح من الجدول الساب
بين المجموعتين الضابطتين والمجموعتين التجريبيتين في متغير التحصيل ) ∝= 0.05(

  .  في التحصيل العامةام، وعليه فإن المجموعات متكافئلعالدراسي ا
  

  :مبحث التربية اإلسالميةتكافؤ المجموعة التجريبية مع المجموعة الضابطة في : ثالثاً 
 للطلبة من خالل السجالت المدرسية، قبل بدء التجريب عالمة مبحث التربية اإلسالميةتم رصد 

 test ) ت( ، وتم استخدام اختبار 2009 فبرايرل استخرجت متوسطات الدرجات ابتداء من أو

independent sample ت قبل البدء في التجربة،  للتعرف على الفروق بين المجموعا
  .يوضح ذلك) 21( والجدول

  )21(جدول 
  ب المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة قبل البدء بالبرنامج بين طالT.test" ت"نتائج اختبار

 المتوسط العدد المجموعة
االنحراف 
"ت " المعياري  

قيمة 
 مستوى الداللة الداللة

 10.060 85.357 28 تجريبية

 13.033 79.938 32 ضابطة
 غير دالة إحصائياً 0.080 1.783
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توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   أنه القيتضح من الجدول الساب
في موعتين التجريبيتين في متغير التحصيل بين المجموعتين الضابطتين والمج) ∝= 0.05(

  .مبحث التربية اإلسالمية في ة متكافئعليه فإن المجموعاتمبحث التربية اإلسالمية و
  

  
  :     الحادي عشر العلميبختبار التحصيلي لدى طالألا  التكافؤ في :رابعاً

لـدرجات   قبل بدء التجريب واستخرجت متوسطات ا      االختباروللتأكد من ذلك تم تطبيق      
 T.test independent sample)  ت( ، وتم اسـتخدام اختبـار   2009ر فبرايابتداء من أول 

  .يوضح ذلك) 22( قبل البدء في التجربة، والجدولللتعرف على الفروق بين المجموعات
  ) 22(جدول

  ختبارااللبدء بالبرنامج في ب المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة قبل ا للمقارنة بين طالT.test"  ت"نتائج اختبار 

 المتوسط العدد المجموعة  األبعاد
االنحراف 
"ت "  المعياري  

قيمة 
 الداللة

مستوى 
  الداللة

المتصل، المنفصل، (مهارة أحكام المد 2.617 6.464 28 تجريبيةقبلي
 2.602 6.063 32 ضابطة قبلي )صلة كبرى، صلة صغرى

غير دالة  0.554 0.595
 إحصائياًَ

ارة التفخيم والترقيق مه 2.009 6.964 28 تجريبيةقبلي
 2.406 6.875 32  ضابطة قبلي للراء

0.155 0.878 
غير دالة 
 إحصائياًَ

 4.013 13.429 28 تجريبيةقبلي
 الدرجة الكلية للمقياس

 4.557 12.938 32 ضابطة قبلي
0.440 0.662 

غير دالة 
 إحصائياًَ

 فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى داللـة    دال توج  يتضح من الجدول السابق أنه    
 والدرجـة   االختبارلمجموعة التجريبية في أبعاد     ا المجموعة الضابطة و   الببين ط ) ∝= 0.05(

  .االختبارن في امتكافئت، وعليه فإن المجموعتين ختبارالكلية لال

  

  :    بطاقة المالحظة  التكافؤ في :خامساً

 متوسـطات الـدرجات     جا قبل بدء التجريب واستخر    االستبانةوللتأكد من ذلك تم تطبيق      
 T.test independent sample)  ت( ، وتم اسـتخدام اختبـار   2009 فبرايرابتداء من أول 

  .يوضح ذلك) 23( قبل البدء في التجربة، والجدول للتعرف على الفروق بين المجموعات
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  )23(جدول 
   ب المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة قبل البدء طال للمقارنة بينT.test"  ت"نتائج اختبار 

االنحراف  المتوسط العدد المجموعة  البيان
"ت "  المعياري قيمة  

 الداللة
مستوى 
  الداللة

المتصل، (مهارة أحكام المد 10.208 29.286 28 تجريبيةقبلي
المنفصل، صلة كبرى، صلة 

 8.882 28.125 32 ة قبليضابط )صغرى
0.471 0.639 

غير دالة 
 إحصائياًَ

مهارة التفخيم والترقيق  7.554 17.786 28 تجريبيةقبلي
 6.791 18.594 32 ضابطة قبلي للراء

0.436 0.664 
غير دالة 
 إحصائياًَ

 16.099 47.071 28 تجريبيةقبلي
 الدرجة الكلية للمقياس

 13.274 46.719 32 ضابطة قبلي
0.093 0.926 

غير دالة 
 إحصائياًَ

 فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى داللـة           دال توج يتضح من الجدول السابق أنه             
لبطاقـة  لمجموعة التجريبية في الدرجـة الكليـة    ا المجموعة الضابطة و   الببين ط ) ∝= 0.05(

  .نا، وعليه فإن المجموعتين متكافئتالمالحظة

  : اإلحصائيةالمعالجات
  :ألساليب اإلحصائية التاليةاستخدام افي هذا البحث تم 

 .التكرارات والمتوسطات الحسابيةوالنسب المئوية  -1

 للتعرف إلى الفروق T.test independent sample""لعينتين مستقلتين " ت"اختبار  -2
 .بين المجموعتين التجريبية والضابطة للتحقق من الفرضين األول والثاني

للتعرف إلى الفروق بين " T.test paired sample"لعينتين مرتبطتين " ت"اختبار  -3
التطبيقين القبلي والبعدي ألدوات الدراسة على المجموعة التجريبية، للتحقق من 

 .الفرضين الثالث والرابع

 . إليجاد حجم التأثير في الفرضين الثالث والرابعdمعامل إيتا، و -4

 للتحقق "Pearson   "إليجاد صدق االتساق الداخلي تم استخدام معامل ارتباط بيرسون  -5
 .من الفرض الخامس

ثبات تم استخدام معامل ارتباط سبيرمان بروان للتجزئة النصفية الإليجاد معامل  -6
المتساوية، ومعادلة جتمان للتجزئة النصفية غير المتساوية، ومعامل ارتباط ألفا 

   .كرونباخ
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  الفصل اخلامس

  نتائج الدراسة ومناقشتها
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  الفصل الخامس 

  اسة وتفسيرهانتائج الدر
 
 إجابة السؤال األول للدراسة: الًأو. 
 ًإجابة السؤال الثاني للدراسة: ثانيا. 
 ًإجابة السؤال الثالث للدراسة: ثالثا. 
 إجابة السؤال الرابع للدراسة: اًرابع. 
 ًإجابة السؤال الخامس للدراسة: خامسا. 
 ًإجابة السؤال السادس للدراسة: سادسا. 
  باالختبار التحصيليائج المتعلقةالنتتفسير . 
  األدائي(تفسير النتائج المتعلقة ببطاقة المالحظة.( 
 التوصيات والمقترحات.  
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  الفصل الخامس
  نتائج الدراسة وتفسيرها

  
يتضمن هذا الفصل شرحاً وتوضيحاً لنتائج الدراسة التي تم التوصل إليها بعد استخدام البرنـامج               

وتدريس المجموعة الضابطة بالطريقة التقليدية وتـم       ،  مجموعة التجريبية المحوسب في تدريس ال   
  . فيما يلي عرض للنتائج، ي واألدائيتطبيق اختبار التالوة التحصيل

  
  :إجابة السؤال األول للدراسة: أوالً

ما البرنامج المحوسب في تنمية مهارات التالوة لدى طـالب الـصف            :" وينص السؤال على  
  "الحادي عشر؟

سؤال تم بناء برنامج محوسب لتنمية مهارات التالوة لـدى طـالب الـصف              لإلجابة على هذا ال   
مكون من جميع دروس التالوة في وحدة القرآن الكريم والتي شملت سورة النـور               الحادي عشر   

وتم عرضه على مجموعة من المحكمـين المختـصين فـي المنـاهج             مقسمة على ستة دروس     
واسطة البرنامج لمجموعة تجريبية مـن خـالل   وتم تدريس الدروس المحددة ب   ق التدريس   ائوطر

  التاليةسبع حصص و يستند البرنامج المقترح إلى األسس 
  :تعليمية بدء من الخطوات التالية األسلوب العلمي في بناء البرامج ال–ا 

  .د اإلطار العام للبرنامج المحوسبتحدي. 1
 .تحديد محتوى البرنامج. 2

 .يد أساليب التقويمتحد. 3

  .ل إعداد البرنامج المحوسب وبناءهحمرا. 4
  .لكريم في مادة التربية اإلسالمية ارتباط البرنامج بوحدة القرآن ا–ب 
  .وس المحتوى في ضوء تحقيق األهداف تقويم در–ج 
 

  : للدراسة السؤال الثانيإجابة: ثانياً
 وجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجـات        ت هل:ما يلي   وينص السؤال على  

طالب المجموعة التجريبية وأقرانهم في المجموعة الضابطة فـي التطبيـق البعـدي لالختبـار               
   ؟التحصيلي

وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى  تال (  فرضي هذا السؤالوللتحقق من صحة    -    
طالب المجموعة التجريبية وأقرانهم في المجموعـة  بين متوسطات درجات  )α ≤ 0.05(داللة 
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" لعينتـين مـستقلتين   " ت"تم استخدام اختبار )  ؟بطة في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي   الضا
T. test independent sample"  يوضح ذلك) 24(والجدول.  

  )24(الجدول 
ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق " ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 

  عتين الضابطة والتجريبية في الطالب في المجموبين متوسطات درجات 
  التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي

 المتوسط العدد المجموعة البعد
االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 "ت"

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

المتصل، المنفصل، صلة (مهارة أحكام المد 2.006 9.393 28 تجريبية بعدي
 2.662 6.594 32 ابطة بعديض )كبرى، صلة صغرى

4.54
دالة عند  0.000 6

0.01 
 2.383 7.250 32 ضابطة بعدي  مهارة التفخيم والترقيق للراء 1.184 8.929 28 تجريبية بعدي

3.37
دالة عند  0.001 8

0.01 
 4.356 13.844 32 ضابطة بعدي الدرجة الكلية للمقياس 2.894 18.321 28 تجريبية بعدي

4.61
دالة عند  0.000 8

0.01 
  α ≤ = (2.00 0.05( وعند مستوى داللة )  58(الجدولية عند درجة حرية " ت"يمة ق*
   α  ≤ = (2.66 0.01(وعند مستوى داللة )  58(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة *

  :يتضح من الجدول السابق أن 
الدرجـة الكليـة    جميـع األبعـاد و    الجدولية في   " ت"المحسوبة أكبر من قيمة     " ت"قيمة  

، وهذا يدل على وجـود فـروق ذات داللـة        )≥0.01α(عند مستوى داللة    دالة  بار البعدي   لالخت
إحصائية بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة، ولقد كانت الفروق لـصالح المجموعـة     

  .التجريبية
ن إ، حيـث    ادوا مـن البرنـامج    ويعزو الباحث ذلك إلى أن أفراد المجموعة التجريبية قد اسـتف          

  .ه التحصيلي في التالوةسس يمكن الطالب من تحسين أدائج أعد على أالبرنام
  

  : و ترجع هذه النتيجة إلى ما يلي 
يحسن من تحـصيل طـالب       استخدام البرنامج المحوسب في تدريس موضوعات التالوة       -1
  .لصف الحادي عشر في تلك الموضوعاتا

يمية في سـياق ممتـع      مرونة البرنامج المحوسب واستخدامه لوسائل وأدوات وأنشطة تعل        -2
 .ومشوق

 بره محور العملية التعليميـة ويقـضي      اعتماد البرنامج المحوسب على نشاط الطالب ويعت       -3
 .مما أثار نشاطه ودافعيته، متعلموله أثر بالغ في ال، على الملل لدى الطالب

 .شرةجابة مباأنماط التعزيز المباشرة بعد كل إتوفير  -4
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 .ابة مباشرةعل اإليجابي بين كل إجتوفير التفا -5

وجهاز الحاسوب واعتماد ) L.C.D (التنوع في استخدام األجهزة المشوقة كجهاز العرض  -6
ومما يتميز به   ) Flash(البرنامج على برامج حاسوب تعليمية مشوقة وجذابة ومثيرة مثل برنامج           

 .البرنامج من مميزات صوتية وحركيةهذا 

 . حسب قدراتهى المشاركة كالً علبوتشجيع الطال، اختفاء عنصر العقاب البدني  -7

  
ودراسـة  (، )2004،ودراسة الـداود   (،)2005 ،الرفاعي( لنتيجة مع نتيجة دراسة وتتفق هذه ا

  .)2004،رمط ( نتيجة دراسةوتختلف عن  )  1999، دراسة مصطفى ( ، )2003،ملحم 
  

   : للدراسةإجابة السؤال الثالث: ثالثاً
فـي مهـارات    وجد فروق ذات داللة إحـصائية       ت هل"  : على ما يلي   السؤال الثالث     وينص  

طالب المجموعة التجريبية وأقرانهم في المجموعة الضابطة فـي         بين متوسطات درجات     التالوة
  "  ؟ )بطاقة المالحظة( ختبار األدائي التطبيق البعدي في اال

د مـستوى  وجد فروق ذات داللة إحصائية عنتال  (فرضى هذا السؤال وللتحقق من صحة    -    
طـالب المجموعـة التجريبيـة    بين متوسطات درجات   في مهارات التالوة)α ≤ 0.05(داللة 

  )  ؟)بطاقة المالحظة(ختبار األدائي وأقرانهم في المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي في اال
) 25(والجـدول   "T. test independent sample" لعينتين مـستقلتين  " ت"تم استخدام اختبار 

  .وضح ذلكي
  )25(الجدول 

ى الفروق بين متوسطات درجات علومستوى الداللة للتعرف " ت"وقيمة  المتوسطات واالنحرافات المعيارية
  ) بطاقة المالحظة ( الطالب في المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي االختبار األدائي 

 المتوسط العدد المجموعة البعد
االنحراف 
 المعياري

 "ت"قيمة 
  قيمة

  الداللة
مستوى 
 الداللة

المتصل، (مهارة أحكام المد 11.432 46.607 28 تجريبية بعدي
المنفصل، صلة كبرى، صلة 

 8.989 31.188 32 ضابطة بعدي )صغرى
دالة عند  0.000 5.842

0.01 

  مهارة التفخيم والترقيق للراء 5.297 30.286 28 تجريبية بعدي
 5.029 19.563 32 ضابطة بعدي

عند دالة  0.000 8.038
0.01 

 الدرجة الكلية للمقياس 14.559 76.893 28 تجريبية بعدي
 11.098 50.750 32 ضابطة بعدي

دالة عند  0.000 7.877
0.01 

  α ≤ = (2.00 0.05( وعند مستوى داللة )  58(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة *
   α  ≤ = (2.66 0.01(وعند مستوى داللة )  58( حرية الجدولية عند درجة" ت"قيمة *
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  -:يتضح من الجدول السابق أن 
الدرجة الكلية جميع األبعاد والجدولية في " ت"المحسوبة أكبر من قيمة " ت"قيمة 

، وهذا يدل علـى وجـود       )≥0.01α(عند مستوى داللة    دالة   البعدي   لبطاقة المالحظة 
وعة التجريبية والمجموعة الضابطة، ولقد كانـت   فروق ذات داللة إحصائية بين المجم     
  .الفروق لصالح المجموعة التجريبية

ن إويعزو الباحث ذلك إلى أن أفراد المجموعة التجريبية قد استفادوا من البرنامج المعد، حيـث                
 وترجـع هـذه   .ه المهاري في التالوة  ئالبرنامج أعد على أسس تجعل الطالب يستطيع تحسين أدا        

  : ما يليالنتيجة إلى
استخدام الحاسوب في تدريس موضوعات التالوة يزيد من قدرتهم على اللفظ الصحيح وفق              .1

 .م التالوة لطالب الصف الحادي عشرأحكا

ـ ، ب في رفع المستوى األدائي للطالبفعالية البرنامج المحوس  .2 شاهدة وذلك ألنه يعمل على م
 .وسماع اآليات بصورة ممتعة

حيث يخلو جو الفـصل مـن       ، الب وهم في حالة نفسية سوية       المعلومات التي يكتسبها الط    .3
 .الخوف واالضطراب وقلق االمتحاناتالتوتر وتشيع روح البهجة والحركة بدال من 

  
  ،  ) 2004،ودراسة الداود ( ،)2005 ،الرفاعي ( وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة 

          نتيجـة دراسـة    لـف عـن     وتخت )  1999، دراسة مصطفى   ( ، ) 2003،ودراسة ملحم      ( 
   )2004،مطر( 
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  :إجابة السؤال الرابع للدراسة: رابعاً

في مهـارات  وجد فروق ذات داللة إحصائية ت هل" : على ما يليالسؤال الرابع    وينص  
طالب المجموعة التجريبية على االختبار المعرفـي قبـل وبعـد           بين متوسطات درجات    التالوة  

  "  ؟ تطبيق البرنامج

وجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى   تال (فرضى هذا السؤال وللتحقق من صحة  -    
طالب المجموعة التجريبية علـى  بين متوسطات درجات  في مهارات التالوة )α ≤ 0.05(داللة 

  )" ؟ االختبار المعرفي قبل وبعد تطبيق البرنامج
يوضـح  ) 26(والجدول  "T. test Paired sample " رتبطتينلعينتين م" ت"تم استخدام اختبار 

  .ذلك
  )26(الجدول 

الطالب في المجموعة التجريبية قبل ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق بين متوسطات درجات " ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 
  وبعد تطبيق البرنامج في االختبار المعرفي

  المتوسط  العدد المجموعة البعد
االنحراف 

 اريالمعي
 "ت"قيمة 

  قيمة
  الداللة

مستوى 
 الداللة

المتصل، (مهارة أحكام المد 2.617 6.464 28  قبلي
المنفصل، صلة كبرى، 

 2.006 9.393 28 بعدي )صلة صغرى
4.355 

 
0.000 

 
دالة عند 

0.01 

مهارة التفخيم والترقيق  2.009 6.964 28  قبلي
 1.184 8.929 28 بعدي  للراء

4.517 
 

0.000 
 

دالة عند 
0.01 

 4.013 13.429 28  قبلي
 الدرجة الكلية للمقياس

 2.894 18.321 28 بعدي
5.097 

 
0.000 

 
دالة عند 

0.01 
  α ≤ = (2.05 0.05( وعند مستوى داللة ) 27(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة *
   α  ≤ ( =2.77 0.01(وعند مستوى داللة ) 27(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة *

  -:يتضح من الجدول السابق أن 
الدرجـة الكليـة    جميـع األبعـاد و    الجدولية في   " ت"المحسوبة أكبر من قيمة     " ت"قيمة  

، وهذا يدل على وجـود فـروق ذات داللـة        )≥0.01α(عند مستوى داللة    دالة  لالختبار البعدي   
التطبيـق   الفروق لصالح ، ولقد كانتقبل وبعد تطبيق البرنامج  إحصائية بين المجموعة التجريبية     

  .امج أثر في تنمية مهارات التالوةبعدي، وهذا يعني أن للبرنال
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   حجم تأثير برنامج محوسب في تنمية مهارات التالوة 
بعد الحصول على النتائج السابقة وتفسيرها فإنه يجب التأكد من صدق هذه النتائج والتعرف إلى               

  مستقلاللمتغير ومعرفة إذا ما كان ل، توصل إليها تم القوة تأثير المعالجات اإلحصائية التي 
 وإنه لم يكـن     تأثير حقيقي ) مهارات التالوة   تنمية  ( على المتغير التابع    ) البرنامج المحوسب    ( 

فحجم األثر هو الذي يؤكـد لنـا   ، نتيجة الصدفة أو نتيجة  لمتغيرات أخرى لم تأخذ في الحسبان  
،  للدالة اإلحصائية وال يحل محلها     يعد حجم التأثير الوجه المكمل    إذ  ، وحاًاألثر بصورة أكثر وض   

  )43-42  2000 :،عفانة  ( :باستخدام المعادلة التالية"   η 2"بحساب مربع إيتا لقد قام البحث  
t2  

t2 + df  =  η 2  
η 2"وعن طريق 

  التي تعبر عن حجم التأثير للبرنامج dأمكن إيجاد قيمة حساب قيمة "  
  :رح باستخدام المعادلة التاليةالمقت

  
2   η 2   

   
1- η 2  
  
  )27(جدول 

 الجدول المرجعي المقترح لتحديد مستويات حجم التأثير بالنسبة لكل مقياس من مقاييس حجم التأثير

  األداة المستخدمة  حجم التأثير
  كبير  متوسط  صغير

η 2 0.01  0.06  0.14  
d  0.2  0.5  0.8  

يوضـح  ) 28(والجدول احث بحساب حجم التأثير باستخدام المعادالت السابقة ولقد قام الب 
  ."  η 2"حجم التأثير بواسطة كٍل من 

  )28(الجدول 
η 2"و " ت"قيمة 

  وحجم التأثير"  

 dقيمة  η 2قيمة  "ت"قيمة  البعد
حجم 
 التأثير

المتصل، المنفصل، صلة (مهارة أحكام المد
 )كبرى، صلة صغرى

  كبير 1.676 0.413 4.355

  كبير 1.739 0.430 4.517  مهارة التفخيم والترقيق للراء
 كبير 1.962 0.490 5.097 الدرجة الكلية للمقياس
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  .كبيروهذا يدل على أن أثر البرنامج كبير  أن حجم التأثير السابق    يتضح من الجدول 
  

تعلم أحكام التالوة مما    ويعزو الباحث ذلك إلى أن البرنامج المحوسب يعمل على تحفيز الطالب ل           
 وترجع هـذه النتيجـة      ،يحسن تحصيلهم المعرفي في هذا الجانب، وهذا ما جعل تحصيلهم يزداد          

  :  ما يليىإل
استخدام البرنامج المحوسب في تدريس موضوعات التالوة للصف الحادي عـشر أدى إلـى              . 1

  .واالهتمام بها، الوةة أحكام التتجاه ايجابي نحو دراسوتكوين إ، زيادة دافعيتهم للتعلم
، الب من كـل أشـكال الخـوف       حيث يتحرر الط  ، يقوم الحاسوب على تحقيق عملية التحرر     . 2

  . عره الداخلية تجاه أحكام التالوة مما يؤدي إلى الكشف عن مشاوالكبت ؛
، ز بقـدرة فاعلـة فـي توضـيح المفـاهيم          استخدام الحاسوب التعليمي طريقة للتدريس تتمي     . 3

 .واالتجاهات االيجابية نحو ذلك،  وتنمية المهارات،والمعلومات 

وصور النشاط مـن خـالل المواقـف        ، احتواء الحاسوب التعليمي على العديد من المثيرات      . 4
وكل ذلك خلق لـدى    ، وقيادة المعلم للطالب بطريقة واعية    ، وتقديم الفكر بطريقة جذابة   ، المختلفة  

 كـرار ممارسـة هـذا النـشاط الـدرامي          ورغبة في ت  ، وإقباال على المادة العلمية   الطالب حباً   
 .واستمراره
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  : للدراسةإجابة السؤال الخامس: خامساً

في مهارة وجد فروق ذات داللة إحصائية ت هل"  : على ما يلي   السؤال الخامس     وينص  
ل وبعد تطبيق   طالب المجموعة التجريبية على بطاقة المالحظة قب      بين متوسطات درجات    التالوة  

  "رنامج ؟ الب

وجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى         تال  (فرض هذا السؤال    وللتحقق من صحة    -    
طالب المجموعة التجريبيـة علـى   بين متوسطات درجات  في مهارة التالوة )α ≤ 0.05(داللة 

  ")ل وبعد تطبيق البرنامج ؟ بطاقة المالحظة قب
يوضـح  ) 29(والجـدول   "T. test Paired sample "رتبطتينلعينتين م" ت"تم استخدام اختبار 

  .ذلك
  )29(الجدول 

الطالب في المجموعة التجريبية قبل ى الفروق بين متوسطات درجات علومستوى الداللة للتعرف " ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 
  وبعد تطبيق البرنامج في بطاقة المالحظة

 المتوسط  العدد التطبيق البعد
االنحراف 

 لمعياريا
 "ت"قيمة 

  قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

المتصل، المنفصل، (مهارة أحكام المد 10.208 29.286 28  قبلي
 11.432 46.607 28 بعدي )صلة كبرى، صلة صغرى

5.462 
 

0.000 
 

دالة عند 
0.01 

 7.554 17.786 28  قبلي
  مهارة التفخيم والترقيق للراء

 5.297 30.286 28 بعدي

6.253 
 

0.000 
 

دالة عند 
0.01 

 16.099 47.071 28  قبلي
 الدرجة الكلية للمقياس

 14.559 76.893 28 بعدي

6.576 
 

0.000 
 

دالة عند 
0.01 

  α ≤ = (2.05 0.05( وعند مستوى داللة ) 27(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة *
   α  ≤ = (2.77 0.01(وعند مستوى داللة ) 27(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة *

  -:يتضح من الجدول السابق أن 
الدرجة الكلية جميع األبعاد والجدولية في " ت"المحسوبة أكبر من قيمة " ت"قيمة 

، وهذا يدل على وجود فروق ذات       )≥0.01α(عند مستوى داللة    دالة  لالختبار البعدي   
، ولقد كانت الفروق     جقبل وبعد تطبيق البرنام   داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية      

التطبيق البعدي وهذا يعني أن للبرنامج أثر، ولقد قام الباحث بحـساب حجـم              لصالح  
  ". η 2"يوضح حجم التأثير بواسطة كٍل من ) 30(والجدول التأثير 
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  ) 30 (الجدول 
  وحجم التأثير"   η 2"و " ت"قيمة 

 dقيمة  η 2قيمة  "ت"قيمة  األبعاد
حجم 
 التأثير

المتصل، المنفصل، (أحكام المدمهارة 
 )صلة كبرى، صلة صغرى

 كبير 2.102 0.525 5.462

 كبير 2.407 0.592 6.253  مهارة التفخيم والترقيق للراء
 كبير 2.531 0.616 6.576 الدرجة الكلية للمقياس

  .كبيروهذا يدل على أن أثر البرنامج كبير  أن حجم التأثير السابقيتضح من الجدول 
باحث ذلك إلى أن البرنامج المحوسب يعمل على تعزيز أداء الطالب حيث أنـه مـزود     ويعزو ال 

  :  وترجع هذه النتيجة إلى ما يلي.بآليات صوتية تجعل أداء الطالب مميزاً، مما يحسن األداء
حكام التالوة لطالب الصف الحادي عـشر ذوي        استخدام البرنامج المحوسب في تدريس أ      -1

  .واتجاهاتهم نحو أحكام التالوة ، دافعيتهمالمنخفض يزيد من األداء 
 األداء المنخفض في التالوة إلى االستماع إلى اآليات عبـر الحاسـوب             قيام الطالب ذوي   -2

 . حسن أدائهم مع المادة إلى تفاعلهم و؛ مما يؤديلبيتسواء في المدرسة أو ا

ـ حقق حاجات الطالب من خالياستخدام البرنامج المحوسب   -3 رآن بـصوت  ل تقديم تالوة الق
   مما حقق التفاعل واإلقبال على المادة ؛وبأحكام متقنة في إطار محبب من المتعة الروحيةجميل 
 .التعليمية       

  
: العـامودي ( ، ) 2005: الرفـاعي ( ، ) 2005: شـتات (  وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة     

  .) 1996 :الزعاقي( ، ) 2004 :الغامدي( ، ) 2004
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 108 

  :للدراسةبة السؤال السادس إجا: سادساً
بين متوسطات عالقة ارتباطية وجد هل ت"   :على ما يليالسؤال السادس     وينص 

طالب المجموعة التجريبية على االختبار المعرفي بعد تطبيق البرنامج ودرجاتهم في درجات 
  "بعد تطبيق البرنامج ؟ ) بطاقة المالحظة( الختبار األدائيا

بين متوسـطات درجـات     عالقة ارتباطية   وجد  تال  ( فرض هذا السؤال     وللتحقق من صحة      
طالب المجموعة التجريبية على االختبار المعرفي بعد تطبيق البرنامج ودرجاتهم في االختبـار             

   )"بعد تطبيق البرنامج ؟ ) قة المالحظةبطا( األدائي
  .يوضح ذلك) 31(والجدول معامل ارتباط بيرسون  تم استخدام  

  
  )31(ل الجدو

 تطبيق دطالب المجموعة التجريبية في االختبار بعبين درجات يبين معامل ارتباط بيرسون 
  البرنامج مع بطاقة المالحظة بعد تطبيق البرنامج

  البيان
  طالب المجموعةدرجات 

   التجريبية في بطاقة المالحظة
   بعد تطبيق البرنامج

 دطالب المجموعة التجريبية في االختبار بعدرجات 
 0.439*  تطبيق البرنامج

  0.374) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 26(ر الجدولية عند درجة حرية 

  0.478) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 26(ر الجدولية عند درجة حرية    

يتضح من الجدول السابق وجود عالقة ارتباطية بين التحـصيل فـي االختبـار وبـين             
  .التحصيل في بطاقة المالحظة

 ممـا   بلباحث ذلك إلى جدوى استخدام الحاسوب التعليمي في تـدريس الطـال           ويعزو ا 
وتدريبهم عليها سواء فـي البيـت أو        ، حكام التالوة ونطقها نطقا سليماً    يعطيهم الدافعية إلى تعلم أ    

وعرض ، م رفع الخجل والحياء من نفوسهم نتيجة ممارسة التعلم بمفرده          إلى المدرسة وهذا يؤدي  
  .ى رفع مستواهم التحصيلي واألدائيورة شيقة ومثيرة أدى إلالمادة العلمية بص
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  :ائج المتعلقة باالختبار التحصيلي النتتفسير
أظهرت النتائج من خالل الجداول وجود فروق ذات داللة إحصائية بـين تحـصيل المجموعـة                

ة التـي   التجريبية التي درست المادة التعليمية باستخدام الحاسوب وتحصيل المجموعة الـضابط          
بيـة التـي درسـت    وذلك لـصالح المجموعـة التجري  ، دة التعليمية بالطريقة التقليدية   درست الما 

  .بالطريقة المحوسبة
  : ص في النقاط التاليةخلاب متعلقة بالبرمجة التعليمية تت أسبويمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى

دون ، مبرمجـة مـرات عديـدة    يمتاز الحاسوب التعليمي بإعادة استعراض المادة التعليمية ال    . 1
ألن إتقـان الـتالوة     ؛م أحكام الـتالوة والتجويـد       وهذه الميزة تخدم من أراد تعل     ، لتعب أو مل  

في إتقان أحكـام الـتالوة      رة تكتسب بتكرار اللفظ فالتكرار أحد األسباب الالزمة         اوالتجويد مه 
  .والتجويد

حيث ،  بالتفاعل بين الطالب والحاسوب    ميكما يمتاز الحاسوب التعلي   : مراعاة الفروق الفردية  . 2
وعلم التجويد من العلـوم   ، مما يمكنه من اكتساب المهارة    ، بيتكيف مع المستوى التعليمي للطال    

وبالتالي ، لة دون إتقان المرحلة التي قبلها     التي يصعب على من أراد تعلمه أن يتخطى أي مرح         
وذلـك لتفـاوت    ، في الغرفة الـصفية    بفان المعلم ال يستطيع تحقيق هذا الهدف لجميع الطال        

 بعـد أن    ،الـتالوة ؛ فإذا أراد المعلم أن ينتقل من موضوع إلى آخر من مادة             بمستويات الطال 
يتقنـوا الـدرس الـذي أتقنـه      الذين لمالب   فإن ذلك يؤثر سلبياً على الط      بفهمه بعض الطال  ي

ـ      الذي بعده سي   وبالتالي فإن الدرس  ، زمالؤهم  ألن علـم    ؛ة الـصعوبة  كون بالنسبة لهم في غاي
التجويد يعد من العلوم المتسلسلة المترابطة وهذا األمر يصعب تحقيقه في الغرفـة الـصفية إال        

 .باستخدام الحاسوب التعليمي

يـداً مـن     ويشجعهم بأخـذ مز    بمما يدفع الطال  ، حاسوب التعليمي بالتعزيز المستمر   يمتاز ال . 3
 .اً لمن أراد أن يتعلم علم التجويد مهماً وضروريوهذا األمر يعتبر، التمارين واألمثلة وحلها

وتقـديم مفـردات    ،  بأسلوب مرتب ومنظم     التالوةكما يمتاز الحاسوب التعليمي بعرض مادة       . 4
 .تدرج ومتسلسل من السهل إلي الصعبالمادة بشكل م

، مالـتعل ب باالستمرار في    يمتاز التعليم بالحاسوب بالتعزيز المستمر وهذا يعطي دافعية للطال        . 5
 .مما يتيح لهم تحسين قراءتهم وتطبيق األحكام التجويدية تطبيقاً سليماً

لمادة  وذلك ألنه يسمح للطالب بالتنقل بين جزيئات ا        ؛ طريقة التعلم بالحاسوب بالمرونة    تتصف. 6
ممـا يحفـز   وهـذا  ، وفي الوقت المناسب للطالب  ، وحسب الرغبة ، التعليمية المبرمجة بسهولة  

 .  أحكام التالوةوإتقان، لتحصيلالطالب علي ا

  ،  ) 2003، ملحم( ،  ) 2001، رضوان(  و جاءت هذه النتيجة مطابقة مع دراسة كل من
  ) 1999، دراسة مصطفي( ، )  2004، دراسة داودى( 
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  :)األدائي(بطاقة المالحظة ختبار نتائج المتعلقة با التفسير
ية بين تحصيل المجموعة التجريبية التـي       أظهرت نتائج الجداول وجود فروق ذات داللة إحصائ       

وتحصيل المجموعة الضابطة التي درسـت المـادة        ،  مادة التعليمية باستخدام الحاسوب   درست ال 
  .بية التي درست بالطريقة المحوسبة وذلك لصالح المجموعة التجري؛تعليمية بالطريقة التقليديةال

  :داد البرمجية التعليمية من حيثإعويمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى األسلوب المتعلق ب
 ؛النظرية المجردة والتطبيق العملـي المـسموع       طريقة العرض بالربط بين مفردات المد والراء      

طالب يطبق  وطريقة عرض مشوقة مما يجعل ال     ، وأصوات، ك بما توفره البرمجية من ألوان     وذل
تيجة أيضاً إلى المثيرات التـي      تطبيقاً عملياً محسوساً ويمكن أن تعزى هذه الن       المعلومات النظرية   

الـصورة  ، الـصوت : ومـن أبرازهـا   ، وتغذي علم التجويـد     تتضمنها البرمجية و التي تدعم      
؛ وهذا كلـه يـساعد علـى    النتقال من شاشة إلى أخرى بسهولة   وا، والسرعة، واللون، المتحركة

  . الصف الحادي عشرىزيادة إتقان الطالب ألحكام المد والراء المقررة عل
 تقـديم   ي يمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى قدرة الحاسوب التعليمي على           األسباب األخرى الت   ومن

حيـث يـشاهد    ب، ة والتدريبات واألهداف والتمارين   عرض شيق للمادة العلمية فهو يعرض األمثل      
  . ثم يقوم بتطبيقها أمام معلمه، ويسمعها، الطالب اآليات الكريمة
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  ترحاتالتوصيات والمق
  

  التوصيات  : أوالً
، اسـة  توصيات باالعتماد على النتائج التي توصلت إليها هـذه الدر    يمكن التوصل إلى عدة          

  :حيث يوصي الباحث بما يلي
 التعليمـي فـي مواضـيع    الدعوة إلى إجراء دراسات أخرى في استخدام الحاسوب       .1

 .لخدمة كتاب اهللا عز وجل، متعددة في علم التجويد

إلى تطوير منهج علم التالوة والتجويد لتتالءم مع عملية برمجتها من خـالل      الدعوة   .2
 .الحاسوب

الدعوة إلى تشجيع مدرسي التربية اإلسالمية علـى اسـتخدام الحاسـوب كوسـيلة         .3
 .خاصة في مادة التجويد،  التدريس تعليمية في

ـ              .4 اف رالدعوة إلى عقد دورات تدريبية للمعلمين فـي وزارة التربيـة والتعلـيم بإش
 كيفيـة اسـتخدام     وذلك لتوجيه المعلمين إلـى    ، ممتخصصين في مجال تقنيات التعل    

 .تعليمية المحوسبة في علم التجويدوخاصة في إنتاج البرامج ال، مالتقنية في التعل

ومحافظات فلسطين لتوفير   ، ارات التعليمية في جميع الوزارات    الدعوة إلى حث اإلد    .5
 . وفي جميع المراحل العمرية،دارسأجهزة الحواسيب في جميع الم
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   المقترحات ً:ثانيا
  

  :في المجاالت التاليةيقترح الباحث إجراء دراسات أخرى 
  . مراحل التعليم المختلفةبدراسة مماثلة للدراسة الحالية على طال .1
 .سوب التعليمي في تدريس مواد أخرىدراسة فاعلية برنامج محوسب باستخدام الحا .2

 بية برنامج محوسب باستخدام الحاسوب التعليمي في تصحيح تصورات الطـال          دراسة فاعل  .3
 .لمادة التالوة

 دراسة فاعلية البرنامج المحوسب باستخدام الحاسوب التعليمي في تحقيـق بعـض أهـداف              .4
 .تدريس التالوة
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   المراجع المصادرقائمة
 المراجع باللغة العربية  -

 القرآن الكريم -

  الكتب : أوالً  -
 .دار الفكر للطباعة والنشر، مسند اإلمام أحمد: )2001(أحمد ، ابن حنبل .1

 .بيروت: عالم الكتب، محمد علي النجار: تحقيق، لخصائصا): 1931( عثمان ،ابن جني .2

 .دار الفكر للطباعة والنشر، ألدبا، سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد، ابن ماجه .3

 .دار إحياء التراث العربي ،  داودسنن أبي: سليمان بن األشعث ، أبو داود .4

 .  بيروت: دار الفكر، صحيح البخاري: )هـ1411( محمد بن إسماعيل ، اريالبخ .5

 .بيروت :دار الكتب العلمية، سنن الترمذي: )2001(محمد بن عيسى ، الترمذي .6

 .دار الفكر، مبادئ القياس والتقويم): 1998(الزيود وعليان  .7

: دار الكتـب العلميـة  ، ع والمتكلم في أدب العالم والمـتعلم تذكرة السام  :)ت.د.(ابن جماعة  .8
 .بيروت

دار ، الروضة الندية شـرح مـتن الجزريـة       : )2002(أبو الخير محمد بن أحمد      ، الجزري .9
 .مصر: اإلسكندرية، اإليمان

: غـزة ، مكتبـة آفـاق   ، المغني في علم التجويـد    : )2001(عبد الرحمن يوسف    ، الجمل .10
 .فلسطين

المصحف مجمع الملك فهد لطباعة     ، فن الترتيل وعلومه  : )1999(أحمد  أحمد بن   ، الطويل .11
 . السعودية : المدينة المنورة، الشريف

 :، دار ابن القيم   بغية عباد الرحمن لتحقيق تجويد القرآن     : )1994(الغول، محمد شحادة       .12
 .السعودية

:  ابن القيم  دار، بغية عباد الرحمن لتحقيق تجويد القرآن     : )2002(محمد شحادة     ، الغول .13
 .  السعودية

تربويات الحاسوب وتحديات مطلع القـرن الحـادي        ) : 2000(إبراهيم عبد الوكيل  ، الفار .14
 . القاهرة: دار الفكر،مدينة نصر، 2ط، والعشرين

أسـاليب و طـرق التـدريس مـواد التربيـة           : )1996(الفرج ،عبد الرحمن بن مبارك       .15
 .دار الحميضى: ، الرياضاإلسالمية
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                                                            منـشورات العـصر   : م .د . مباحـث فـي علـوم القـرآن       ): هـ1393( ناعم، القطان .16
 .الحديث 

  .1/9، تفسير القرطبي : محمد بن احمد ، القرطبي  .17

دور البرمجيات في تنمية ثقافـة الطفـل فـي دول الخلـيج     : ) 1997(محمد  ، المشيقح   .18
 .الرياض : مكتبة التربية العربي لدل الخليج ، العربية 

: إربـد    ، الحاسوب وتطبيقاته التربويـة   ) :2002( مصلح عبد الفتاح وآخرون     ، النجار .19
 .  مركز التجار الثقافي 

، دار الثقافة   ، تحقيق فاروق حمادة     ، فضائل القرآن ) : 1980(أحمد بن شعيب    ، النسائي   .20
 .الدار البيضاء 

: مؤسـسة الرسـالة    ، المدخل إلى علم الدعوة   ) : هـ1412( بو الفتح   محمد أ ، بيانوني   .21
  .السعودية

جامعة القدس  ، الطبعة األولى    ، علم األصوات العربية  ) : 1996(جامعة القدس المفتوحة     .22
 .المفتوحة 

إعداد برامج الكمبيوتر لألغراض التعليميـة دراسـة        ) : 1997( عالء محمود   ، صادق   .23
 .دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع  ، ت الجبريةعلى الدوال والمعادال

الحلقات القرآنيـة دراسـة منهجيـة      ) : هـ117(  عبد المعطي محمد رياض      ،طليمات   .24
 .جدة : دار نور للمكتبات . شاملة

دار صـفاء   ، الطبعة األولى    ، علم اللسانيات الحديثة  ) : 2002(عبد القادر   ، عبد الجليل    .25
 .األردن : للنشر والتوزيع 

، دار   مدخل إلى القيـاس التربـوي والنفـسي       : )1992( فاروق وأخرون   ،عبد السالم  .26
 . مكة المكرمة :البشائر اإلسالمية

تكنولوجيا التعليم في عصر المعلومات واالتصاالت      ) : 2002(كمال عبد الحميد    ، زيتون   .27
 .القاهرة: عالم الكتب ، 

  .عمان : ر الفكر للطباعة والنشر دا ، البحث العلمي): 2001(ذوقان وزميله ، عبيدات  .28

 .األردن : الزرقاء ، مكتبة المنار  ، حق التالوة ) : 1981( حسن الشيخ ، عثمان  .29

 .دار صادر : بيروت  ، تهذيب التهذيب) : ت.د(ابن حجر  ، عسقالني  .30

الوسائل والتكنولوجيا في التعلـيم بـين اإلطـار       ) : 2003( محمد عبد الفتاح    ، عسقول   .31
 .1طبعة  ، واإلطار التطبيقيالفلسفي 

شـركة   ،  أهدافـه ومقاصـده    –التعليم اإلسالمي   ) : هـ1404( محمد النقيب   ، عطاس   .32
 .جدة : مكتبات عكاظ 
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، مكتبـة آفـاق    ، 1طبعة ، أساليب تدريس الحاسوب  ) : 2005( عزو إسماعيل   ، عفانة   .33
  .فلسطين : غزة 

دار ) 1(ط  ، يقاته التربويـة    الحاسوب التعليمي وتطب  ) : 2004(يوسف احمد   ، عيادات   .34
 .عمان : المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة 

 .عمان : دار المسيرة  ، مهارات الحاسوب) : 2008( أبو الرب  وآخرون ، عيسي  .35

  .القاهرة  : دار النهضة  ، تدريس العلوم) : 1981(سعيد ، أحمد وزكي ، كاظم  .36
دار ،  باب فضل الماهر بـالقرآن      ،صحيح مسلم ): هـ1416( مسلم بن الحجاج    ، مسلم   .37

 . بيروت : ابن حزم 

، دار الحـرمين للطباعـة      ، غاية المريد في علم التجويد    ) : 2000(عطية قابل   ، نصر   .38
 .مصر : القاهرة

  الرسائل العلمية: ثانياً  -
أثر استخدام برمجيات تعليمية محوسبة في تدريس التربية         ) :2004( فراس  ، الداودي   .39

رسالة دكتـوراه  ، لطلبة الصف السابع األساسـي  لتحصيل الفوري والمؤجاإلسالمية في ال  
 .األردن  : عمان ، جامعة عمان العربية للدراسات ، غير منشورة 

وضع برامج لتنمية مفاهيم التربية العلمية والبيئية في مناهج         ) : 1981(أحمد  ، شبلي  ال .40
جامعة : كلية التربية   ، غير منشورة   رسالة دكتوراه   ، المواد االجتماعية بالمرحلة اإلعدادية     

 .   عين شمس

، رسالة دكتوراه    ، أثر التربية الوقائية في اإلسالم    ) : 2005( محمد احمد   ، ضياء الدين    .41
 .عمان: دار الفرقان للنشر والتوزيع  ، 1ط

برنامج مقترح في الدراسات الدينية واإلسالمية لطالب شـعبة         : ) 1995(عثمان جبريل    .42
غير ، رسالة الدكتوراه . بتدائي بكليات التربية وأثره في تنمية ثقافاتهم اإلسالمية  التعليم اال 
 .مصر : جامعة اإلسكندرية ، كلية التربية ، منشور 

برنامج مقترح في الثقافة اإلسـالمية لطـالب التعلـيم الفنـي            ) 1994(سامية  ، عجوة   .43
 . مصر:جامعة المنيا ، كلية التربية  ، هرسالة دكتورا. التجاري

برنامج محوسب باستخدام المدخل المنظومى لتنمية المفـاهيم        ) : 2008(سالم  ، البابا   .44
كليـة  ، رسالة ماجستير غيـر منـشورة        ، العلمية واالحتفاظ بها لدى طلبة الصف العاشر      

 .فلسطين :  غزة –الجامعة اإلسالمية ، التربية 

 في تدريس قواعد اللغة العربية      مقالية استخدام الكمبيوتر  : ) 1994( سامية  ، البسيوني   .45
 . جامعة عين شمس: كلية التربية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، لطالب المرحلة الثانوية 
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أثر برنامج لتنميـة اإلدراك الـسمعي والبـصري علـى           ) : 1991(شيماء  ، الدياسطي   .46
: شـمس جامعـة عـين     ، ية التربية   كل، رسالة ماجستير غير منشورة     ، االستعداد للقراءة   

 .  مصر

أثر استخدام الحاسوب التعليمي في تدريس مـساق    ) : 2004(سميرة عبد اهللا    ، الرفاعي   .47
 رسالة ماجستير ، التالوة والحفظ في التحصيل المباشر والمؤجل في مساق التالوة والحفظ 

 .األردن : اربد ، جامعة اليرموك ، غير منشورة      

أثر استخدام بعض الوسائل التعليمية علي حفظ : ) 1996( إبراهيم بن مسعود   ، الزعاقي   .48
رسـالة ماجـستير غيـر       ، مقرر القرآن الكريم وتالوته لدى طلبة الصف األول المتوسط        

 .جامعة الملك سعود، كلية التربية، منشورة 

تنمية مهارات النمو لدى طلبة الصف األول الثانوي باستخدام     ) : 1992( حسني  ، السيد   .49
  .جامعة عين شمس ، رسالة ماجستير غير منشورة  ، ليميالحاسوب كمساعد تع

دور تقنيات المعلومات واالتصاالت فـي تعزيـز اسـتخدام الطـرق      : )2004(العمودي   .50
، مركز الحاسب اآللـي     ، رسالة ماجستير منشورة      .الحديثة في تدريس الفيزياء الجامعية    

  .اليمن ، جامعة عدن 
 العام دراسة –واقع الحاسوب في التعليم الثانوي  : )2004( جاد اهللا بن أحمد     ، الغامدي   .51

 . رسالة ماجستير منشورة  ، تحليلية

أثر استخدام برنامج تعليمي محوسب في تحـصيل        : ) 2001( أحمد محمود عزت    ، جبر .52
رسـالة ماجـستير غيـر      ، طلبة الصف الثامن من مقرر التالوة والتجويد للقرآن الكريم          

 . األردن، عمان ، الجامعة األردنية ، منشورة 

أثر توظيف الحاسوب في تدريس النحو على تحـصيل طلبـة           ) : 2005(سمير  ، شتات   .53
رسالة ماجستير غير منشورة كلية     ، الصف الحادي عشر واتجاهاتهم نحوها واالحتفاظ بها        

 .غزة : الجامعة اإلسالمية ، التربية 

ضـيات باسـتخدام   زيادة تحصيل الطلبة فـي تـدريس الريا      ) : 2001( يوسف  ، صبح   .54
الجامعـة  ، رسالة ماجستير غير منـشورة      ، الحاسوب وتحسين اتجاهاتهم نحو استخدامه      

 .األردن : األردنية 

أثر استخدام الحاسوب في إتقـان أحـاكم الـتالوة          ) : 1999(زياد مصطفى   ، عبد اهللا    .55
: مفـرق   ال، جامعة آل البيت    ، رسالة ماجستير غير منشورة      ، والتجويد لدى عينة أردنية   

 .األردن 
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أثر استخدام برنامج مقترح لتـدريس حـساب المثلثـات          ) : 2000( أمل محمد  ، عجينة .56
، رسالة ماجـستير    ، بواسطة الحاسوب على تحصيل طالبات الصف العاشر بمحافظة غزة          

 . فلسطين :جامعة األزهر ، كلية التربية ، غير منشورة 

 مهارة القرآن الكريم لدى طلبة الصف  درجة إتقان ) : 1994(محمد مصطفي     ، عطا اهللا    .57
 .األردن : عمان ،الجامعة األردنية  ، رسالة ماجستير غير منشورة ، العاشر 

رسالة ماجستير  ، أثر الحاسوب في إتقان أحكام التالوة والتجويد        ) :  1999(  مصطفي   .58
  . األردن :غير منشورة 

تنمية مهارة التجويد لدى طلبـة      في  " بالوسائل المتعددة   " أثر برنامج   ) : 2004( مطر   .59
الجامعـة  ، رسالة ماجستير غير منشورة      ،  غزة -مركز القرآن الكريم الجامعة اإلسالمية      

 .  غزة:اإلسالمية 

أثر استخدام الحاسوب التعليمي في تحصيل طلبة الـصف   ) : 2003( خالد محمد   ، ملحم   .60
رسالة ماجستير  ، وة والتجويدالسابع األساسي في تدريس مديرية عمان الثانية لمقرر التال    

 .جمهورية السودان : جامعة الفاشر ، غير منشورة 

 المسوداتالمجالت و :ثالثاً  -

مجلـة  ،  استخدام الحاسبات اإللكترونية في التعليم الـذاتي      ) :1983( إبراهيم  ، الكروي .61
 . الكويت :المركز العربي للتقنيات التربوية ، العدد الحادي عشر ، تكنولوجيا التعليم 

استخدام برنامج تعليمي بالكمبيوتر في تدريس الهندسة لتنميـة  : ) 2002(زينب  ، خالد   .62
الجمعية المصرية   ، التفكير االبتكارى والناقد التحصيلي لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي        

 .أغسطس ، العدد الحادي والثمانين ، للمناهج وطرق التدريس 

مجلـة   ، كيف نجابـه تحـدياتها؟    ... ت اإللكترونية   الحاسبا) : 1988( محمد  ، خضر   .63
  .قطر: اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم ، العدد الخامس والثالثون ، التربية 

فاعلية برنامج عالج في أحكام التجويد باستخدام الموديالت        )  1989( خليل ،أبو المجد     .64
 .سلطنة عمان :  4جزء22ربية العدد مجلة كلية الت، على تحسين أداء الطالب كلية التربية

فاعليـة اسـتخدام تـسجيالت الفيـديو فـي تـدريس            ) : 1999( محمد وحيد   ، صيام   .65
: العدد األول   ، المجلد التاسع عشر    ، المجلة العربية للتربية    ، موضوعات التربية اإلسالمية    

  .دمشق 
قية النتائج في    في الكشف عن مصدا    هحجم التأثير واستخدامات  ) : 2000( عزو  ، عفانة   .66

، العدد الثالـث    ، مجلة البحوث والدراسات التربوية الفلسطينية       ، البحوث التربوية النفسية  
  . جمعية البحوث والدراسات التربوية الفلسطينية 
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 مشروع التعليم في مناطق السلطة الوطنية       مسودة، )  أ   -1998( وزارة التربية والتعليم     .67
 .فلسطين : غزة ، الفلسطينية 
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  المالحق
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   )1( ملحق رقم 
  استطالع أراء السادة أعضاء لجنة المحكمين حول البرنامج المحوسب 

  
  

  حفظة اهللا ،،__________________________ / األخ المحكم 
  .السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 

  
  ق التدريس ائيقوم الباحث بإجراء دراسة لنيل درجة الماجستير في المناهج وطر

 طـالب الـصف   ى فاعلية برنامج محوسب لتنمية مهارات التالوة لـد     -: بعنوان
  الحادي عشر

 زيـادة   ىم عن طريق استخدام الحاسوب يؤدي إل      حاث من أن التعل    لما أثبتته األب  
استيعاب الطالب من المعلومات واالحتفاظ بها والقدرة علي استخدامها في مواقف           

  . التقليديةبالحياة العلمية والعملية مقارنة بالطرق واألسالي
  

ية وحـدة  برنامجاً محوسباً في منهاج التربية اإلسالموقد أعد الباحث لهذا الغرض    
  .رات التالوة لدى طالب الحادي عشرالقرآن الكريم لتنمية مها

  
فقرات البرنامج ومن ثم إبـداء   فإن الباحث يرجو من سيادتكم االطالع علي      وعليه

وسيكون لـرأيكم أهميـة     . ئة االستبانة المرفقة بالبرنامج   الرأي فيه من خالل تعب    
  .تربويةالدراسة وتحسين العملية الكبيرة في إنجاز هذه 

  
  كم ستلقى كل التقدير ، يؤكد أن أراءإن الباحث إذ يشكر لكم حسن تعاونكم

الباحث                                                                                                               
  أكرم محمد الرقب
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 رنامج المحوسباستمارة إبداء الرأي لتحديد درجة مناسبة الب
   وتعديالتتاقتراحا  غير مناسب  مناسب  بنود البرنامج المراد معرفة آراء المحكمين بها

  األهداف العامة: أوالً 
        صياغة بصورة واضحة

        تميزت بالتنوع
        ارتبطت بأهداف تعليم التالوة

        ممكنة التحقق
        قابلة للقياس

  :المحتوى : ثانياً 

        عليمية ومالحق واضحةيتضمن وماد ت
        مرتبط بأهداف البرنامج

        ركزت على مفاهيم وحدة الطاقة
        مناسبة للمراحل العمرية للطلبة

        منظم منطقياً
        يتضمن صورة وأصوات وألوان مالئمة

يقدم المعلومات بطريقة شيقة يزيد من دافع الـتعلم عنـد           
  الطلبة

      

  األنشطة:  ثالثاً 
        محتوى البرنامجتناسب 

        تساعد على بلوغ األهداف
        تتصف بالتنوع

        تثير الدافعية للتعلم عند الطلبة

        تزود الطلبة بالتعزيز والتغذية الراجعة
        تمكن الطلبة من معالجة األخطاء

  :تحقيق أهداف البرنامج : رابعاً 

        تتسم بالتنوع

        متدرجة من حيث السهولة والصعوبة
        تراعى الفروق الفردية بين الطلبة

        مناسبة للتعليم التعاوني والتعلم الفردي
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  )2(ملحق رقم 

  استطالع آراء السادة أعضاء لجنة التحكيم حول فقرات االختبار التحصيلي للتالوة  
  

  حفظة اهللا ،،__________________________ / األخ المحكم 
  

  .ركاته السالم عليكم ورحمة اهللا وب
  ق التدريس ائيقوم الباحث بإجراء دراسة لنيل درجة الماجستير في المناهج وطر

 طـالب الـصف     ى فاعلية برنامج محوسب لتنمية مهارات التالوة لد        -: بعنوان  
  الحادي عشر

 زيـادة   ىم عن طريق استخدام الحاسوب يؤدي إل       لما أثبتته األبحاث من أن التعل     
ات واالحتفاظ بها والقدرة علي استخدامها في مواقف        استيعاب الطالب من المعلوم   

  . التقليديةبالحياة العلمية والعملية مقارنة بالطرق واألسالي
يقيس مـدى تحـصيل الطـالب        _ اختبارا تحصيلياً وقد أعد الباحث لهذا الغرض      

ـ  ، الصلة الكبرى ، المنفصل  ، المتصل  " لموضوعات أحكام المد     " صغرىالصلة ال
عينـة  اإلجابة عليها من قبـل الطـالب ـ    ستتم و  ـوترقيق الراءوأحكام تفخيم 

  .الموضوعات المحددة وبعدهالدراسة قبل تدريسهم 
  

ومن ثم إبـداء    فقرات االختبار    فإن الباحث يرجو من سيادتكم االطالع علي         وعليه
 وسيكون لرأيكم أهمية كبيرة في إنجاز هـذه         الرأي فيها حذفاً أو إضافة أو تعديالً      

  .لعملية التربويةسة وتحسين االدرا
  

  كم ستلقى كل التقدير ، يؤكد أن أراءإن الباحث إذ يشكر لكم حسن تعاونكم
الباحث                                                                                                   

  أكرم محمد الرقب                                                                               
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  (3)  رقم ملحق
  االختبار التحصيلي لوحدة التالوة للصف الحادي عشر

  تعليمات االختبار 
  .سؤال  )  21( يتكون االختبار من  1.
  .وحدد اإلجابة الصحيحة ،  اقرأ األسئلة بعناية 2.
  . أجب عن جميع األسئلة 3.
  .   دقيقة ) (40 الزمن الكلي لالختبار 4.
  

  اإلجابة  رقم الفقرة  اإلجابة  رقم الفقرة
1   12   
2   13   
3   14   
4   15   
5   16   
6   17   
7   18   
8   19   
9   20   

10    21   
11       
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  االختبار
  
  -:  مما يأتي اإلجابة الصحيحةاختر  *
  :  هي  الساكنةحروف المد  1.

   خص ضغط قط -د  قطب جد -ج  والواو   الباء –  ب       الواو والياء األلف  -أ    

  :كل ما يأتي مد بسبب الهمزة ما عدا  2. 
  مد منفصل_ د ى    مد صلة كبر_   ج مد متصل  _     ب     مد صلة صغري _ أ     

  :كلمة نفسها  الأن يأتي بعد حرف المد همزة في 3.
 مد منفصل_    د ى    لة كبرمد ص_    ج مد متصل  _  مد صلة صغري     ب _أ     

  :ا همزة مي هاء الكناية بين متحركين ثانيهتأتأن 4.
 مد منفصل_  د لة كبري    مد ص_ مد متصل       ج _ مد صلة صغري     ب _  أ    

  :حكم المد المتصل  5.
 ال شيء مما ذكر  -د      الزم   -ج     جائز    -ب              واجب    -أ    

  :ر المد المتصل هو مقدا 6.
 حركتان -دست حركات وجوباً   -ج حركات 6أو4أو2 –ب    حركات وجوبا5ًأو4 -أ    

  ﴾ وُء سزين لَه ﴿حكم المد في قوله  7.
  مد منفصل  _    د مد صلة كبري _ مد متصل     ج _  ب مد صلة صغري      _      أ 

  ﴾وٍع وآمنهم من خوٍف من جطْعمهمي أَالَِّذ﴿حكم في قوله  8.
 مد منفصل_  د مد صلة كبري   _   ج مد متصل     _ مد صلة صغري     ب _ أ      

  :﴾اُءيشذَِلك فَضلُ اللَِّه يؤِتيِه من ﴿  فيحكم المد 9.

  صلة صغري- د     صلة كبري -  ج جائز منفصل -ب         واجب متصل    -أ    

الحكم األول والثاني    ﴾ هم الْفَاِئزونَ  فَأُولَِئك ويتقِْه اللَّه   ورسولَه ويخش اللَّه  ومن يِطِع   ﴿10.
:  

 صـلة  -د  متصل وصلة كبـري  - منفصل وصلة صغري ج    - ب    منفصل وصلة كبري   -أ   
 ومتصل  صغري

  :﴾ىذَا ترد ِإوهوما يغِني عنه مالُ﴿ قوله تعالي حكم المد في 11.
   مد عارض للسكون -د  مد منفصل  -ج  مد صلة صغري  -ب مد صلة كبري   -أ    
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  :سمن يدخل علي صوت الحرف عند النطق به فيمتلئ الفم بصداه  12.
 اإلستيفال -  د     االستعالء -ج           الترقيق    - ب           التفخيم    -أ    

  :نطق به فال يمتأل الفم بصداه نحول يدخل علي صوت الحرف عند ال 13.
  المد- د        اإلدغام -ج            الترقيق    - ب            التفخيم    -أ   

  :الحروف التي تفخم دائماً هي  14.
  خص ضغط قط -د      قطب جد   - ج      لن عمر-ب      حثه شخص فسكت  -أ   

   : بسبب،مرققة ﴾  مِرِهنِبخولْيضِربن ﴿حكم الراء في قوله  15.
   السكون -د         الضم   -ج                الفتح     - ب              الكسر  -أ   

   :﴾ رسولَهومن يِطِع اللَّه و﴿حكم الراء في قوله 16.
 اإلدغام  _ د     هينجواز الوج_ مفخمة              ج _  ب     مرققة        _ أ     

  :﴾ وِمنهاجاًعةًِشرِلكُلٍّ جعلْنا ِمنكُم ﴿حكم الراء في قوله  17.
  مما ذكرال شيء_  د قلقلة       _  ج     مفخمة        _ ب    مرققة         _  أ    

  :مفخمة بسبب  ﴾ مرِضيةًراِضيةً ِإلَى ربِك ِجِعيار﴿حكم الراء في قوله  18.
  السكون _   د     الضم     _ ج     الفتح              _  ب    الكسر      _   أ   

  :بسبب ﴾    ﴿حكم الراء مفخمة في قوله  .19

                   ساكنة وما قبلها مفتوح _  ب         ساكنة ما قبلها مكسور              _     أ 
 ال شيء مما ذكر_   د                    ساكنة وما قبلها مضموم_    ج 

  :﴾ لَهم واستغِفر﴿حكم الراء في قوله  20.
                   ساكنة وما قبلها مفتوح _  ب         ساكنة ما قبلها مكسور              _     أ 
 ال شيء مما ذكر_   د                    ساكنة وما قبلها مضموم_    ج 

  :﴾ ٍق كالطود العظيمركل ف﴿قولة حكم الراء في  21 .
   مرققة– جواز الوجهين                                 ب –أ 

   ال شيء مما ذكر– مفخمة                                       د –ج 
 
  
  

  انتهت األسئلة
  وا ويل التوفيق
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 ( 4 )ملحق رقم 
  اإلجابات الصحیحة لالختبار التحصیلي

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   )   5(ملحق رقم 

  اإلجابة  رقم الفقرة  اإلجابة  رقم الفقرة
  أ 12  أ 1
  ب 13  أ 2
  د 14  ب 3
  أ 15  ج 4
  ب 16  أ 5
  أ 17  أ 6
  ب 18  ب 7
  ب 19  د 8
  أ 20  أ 9

  أ 21  د  10
      أ 11
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 بطاقة مالحظة قبل التحكيم
  

  حفظة اهللا ،،__________________________ / األخ المحكم 
  

  .م عليكم ورحمة اهللا وبركاته السال
  يقوم الباحث بإجراء دراسة لنيل درجة الماجستير في المناهج وطرق التدريس 

 فاعلية برنامج محوسب لتنمية مهارات التالوة لدى طـالب الـصف             -: بعنوان  
  الحادي عشر

 لقد أثبتت األبحاث أن التعليم عن طريق استخدام الحاسوب يـؤدي إلـي زيـادة               
الطالب من المعلومات واالحتفاظ بها والقدرة علي استخدامها في مواقف          استيعاب  

  .الحياة العلمية والعملية مقارنة بالطرق واألساليب التقليدية 
  

  تتضمن مهارات أحكام المد_ وقد أعد الباحث لهذا الغرض بطاقة مالحظة 
ترقيـق  وأحكام تفخيم و  " الصلة الصغرى ، الصلة الكبرى   ، المنفصل  ، المتصل   " 

  .و سيتم تطبيقها علي عينة الدراسة قبل تدريسها للطلبة وبعدها _ الراء 
  

وعليه فإن الباحث يرجو من سيادتكم االطالع علي تلك المهارات ومن ثـم إبـداء          
الرأي فيها حذفاً أو إضافة أو تعديالً وسيكون لرأيكم أهمية كبيرة في إنجاز هـذه               

  .الدراسة وتحسين العملية التربوية 
  

  إن الباحث إذ يشكر لكم حسن تعاونكم ، يؤكد أن أراءكم ستلقى كل التقدير
  

    الباحث                                                                                                
  محمد الرقبأكرم                                                                            
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  استمارة  إبداء الرأي لتحدید درجة مناسبة مھارة التالوة لالختبار األدائي
  رأي المحكم في الفقرة

ارة
مه

ال
  

رقم
ال

  

  
  غير مناسب  مناسب  مهارات التالوة

الًً 
أو

 :
د 
لم
م ا
كا
أح

ة 
ار
مه

 "
ل 
ص
مت
ال

 ،
ل 
ص
نف
لم
ا

 ،
ى 
بر
 ك
لة
ص

 ،
ى 
غر
ص

ة 
صل

"  

  

1.   
2.  
3.  
  
4.  
  
5.  
  
6.  
7.  
  
8.  
  
9.  
  

10.  
11.  
12.  

  .يذكر الفرق بين المد المتصل والمد المنفصل 
  .و آية قرآنية فيها مد متصل يتل

يتلو آية قرآنية فيها حرف المد األلف وبعده همـزة          
  .في كلمة واحدة 

يتلو آية قرآنية فيها حرف المد الواو وبعده همـزة          
  . في كلمة واحدة 

يتلو آية قرآنية فيها حرف المد الياء وبعـده همـزة    
  .في كلمة واحدة 

  . يتلو آية قرآنية فيها مد منفصل 
آية قرآنية فيها حرف المد األلف وبعده همـزة         يتلو  

  .في كلمتين
يتلو آية قرآنية فيها حرف المد الواو وبعده همـزة          

  . في كلمتين
يتلو آية قرآنية فيها حرف المد الياء وبعـده همـزة    

  . في كلمتين 
  .يميز بين مد الصلة الكبرى ومد الصلة الصغرى 

  .يتلو آية قرآنية فيها مد صلة كبرى 
  .آية قرآنية فيها مد صلة صغرى يتلو 

  

    

ياً 
ثان

 :
اء
لر
ق ل
قي
تر
وال

م 
خي
تف
 ال
رة
ها
م

  

13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  

  .يميز بن القلقلة والتفخيم 
  .يميز بين التفخيم والترقيق

  .يتلو آية قرآنية فيها راء مفخمة 
  .يتلو آية قرآنية فيها راء ساكنة مفتوح ما قبلها 

  .راء ساكنة مضموم ما قبلها يتلو آية قرآنية فيها 
  .يتلو آية قرآنية فيها راء مرققة 

  .يتلو آية قرآنية فيها راء ساكنة مكسور ما قبلها 
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   للصف الحادي عشر) بطاقة مالحظة (  االختبار األدائي
  

  درجــات اإلتقــان

ارة
لمه

ا
  

رقم
ال

  

  
  ضعيف  متوسط  جيد  جيد جداً  ممتاز   التالوةمهارات

الًً 
أو

 :
مد 

م ال
حكا

رة أ
مها

 "
صل 

لمت
ا

 ،
صل 

منف
ال

 ،
ى 

كبر
لة 

ص
 ،

ى 
غر

ص
لة 

ص
"  

1.   
  
2.  
3.  
  
4.  
  
5.  
  
6.  
7.  
  
8.  
  
9.  
  

10.   
  

11.  
12.  
  

يذكر الفرق بين المد المتصل والمـد       
  .المنفصل 

  .د متصل يتلو آية قرآنية فيها م
يتلو آية قرآنية فيها حرف المد األلف       

  .وبعده همزة في كلمة واحدة 
يتلو آية قرآنية فيها حرف المد الواو       

  . وبعده همزة في كلمة واحدة 
يتلو آية قرآنية فيها حرف المد اليـاء      

  .وبعده همزة في كلمة واحدة 
  . يتلو آية قرآنية فيها مد منفصل 

 المد األلف   يتلو آية قرآنية فيها حرف    
  .وبعده همزة في كلمتين

يتلو آية قرآنية فيها حرف المد الواو       
  . وبعده همزة في كلمتين

يتلو آية قرآنية فيها حرف المد اليـاء      
  . وبعده همزة في كلمتين 

يميز بين مد الصلة الكبرى ومد الصلة 
  .الصغرى 

  .يتلو آية قرآنية فيها مد صلة كبرى 
  .صلة صغرى يتلو آية قرآنية فيها مد 

  

      
  
  
  

    

ياً 
ثان

 :
اء
لر
ق ل
رقي
الت
 و
يم
فخ
الت

ة 
ار
مه

  

13.  
14.  
15.  
16.  
  

17.  
  

18.  
19.  

  .يميز بن القلقلة والتفخيم 
  .يميز بين التفخيم والترقيق

  .يتلو آية قرآنية فيها راء مفخمة 
يتلو آية قرآنية فيهـا راء سـاكنة        

  .مفتوح ما قبلها 
يتلو آية قرآنية فيهـا راء سـاكنة        

  .ضموم ما قبلها م
  .يتلو آية قرآنية فيها راء مرققة 

يتلو آية قرآنية فيهـا راء سـاكنة        
  .مكسور ما قبلها 
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  ) 6( ملحق رقم 
  

  أسماء السادة أعضاء لجنة التحكيم للبرنامج المحوسب
  مكان العمل  الدرجة العلمية  االسم

  مية الجامعة اإلسال  دكتوراه في تكنولوجيا التعليم    محمد شقير
  جامعة األقصى  دكتوراه في تكنولوجيا التعليم  فؤاد عياد
  الجامعة اإلسالمية  دكتوراه في المناهج وطرق التدريس  داود حلس

  الجامعة اإلسالمية  دكتوراه مناهج وطرق تدريس  عبد المعطى االغا
  جامعة األقصى  تكنولوجيا  محمد صالح شرف

  
  

   )7(ملحق رقم 
  ة التحكيم لالختبار التحصيلي واألدائيأسماء السادة أعضاء لجن

  مكان العمل  الدرجة العلمية  االسم
   وكالة الغوث-مدرس   دكتوراه تربية إسالمية  نايف العطار

  مشرف تربية إسالمية  ماجستير شريعة  تميم شبير
  مدرسة المتنبي الثانوية  ماجستير شريعة  حسن حامد األسطل

  وزارة األوقاف  يرماجستير تفس  عبد الباسط محمد األسطل
  مشرفة تربية إسالمية   بكالوريوس أصول دين  حنان نصار

  مدرسة خالد الحسن الثانوية  ماجستير تربية إسالمية   منار أبوخاطر
  مدرسة بني سهيال الثانوية  بكالوريوس أصول دين  محمود أبو سبت 

  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 131 

  
  )8(ملحق رقم     

  بعض صور محتوى البرنامج
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   )9( لحق رقم م
  بعض صور تطبيق البرنامج
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