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تقييم أداء تالوة طالب الصف الخامس األساسي في ضوء املستويات املعيارية 
  لتجويد القرآن الكريم في تربية قصبة املفرق

  

  * حمد الزعبيأإبراهيم 
  

 11/12/2012 تاريخ قبوله                   9/7/2012 تاريخ تسلم البحث
 

لصـف  يم أداء تـالوة طـالب ا  يـ تقهدفت الدراسة الحالية التعـرف إلـى    :ملخص
الخامس األساسي في ضوء  المسـتويات المعياريـة لتجويـد القـرآن الكـريم فـي       

طالبـا تـم اختيـارهم    ) 63(، وقد تكونـت عينـة الدراسـة مـن    تربية قصبة المفرق
ديرية تربية قصبة المفرق باألردن، وتم بنـاء اسـتبانة   مبالطريقة القصدية من 

ايير التجويد الثالثـة  في ضوء مع األساسييم تالوة طالب الصف الخامس يلتق
ــد  ــوين     " ،"للتجوي ــون الســاكنة والتن ــام الن ــب أحك ــق الطال ــق "  ، و"يطب يطب

يطبـق الطالـب أحكـام النـون المـيم      "و ،"الطالب أحكام الميم والنون المشددتين
ــراته  ــاكنة مؤشـ ــائج أن أداء طـــالب  " السـ ــد أظهـــرت النتـ ــامس الصـــف وقـ الخـ

ــة     ــايير الثالث ــي هــذه المع ــدن هامؤشــراتواألساســي ف ــام  مت ويوصــي  ،بشــكل ع
بنـــاء بـــرامج تعلـــيم تجويـــد القـــرآن الكـــريم فـــي ضـــوء المســـتويات   بالباحـــث 

المزيـد مـن    وإجراء  ،المعيارية للتجويد ومؤشراتها وقواعد التقدير المحددة
تجويـــد ، المســـتويات المعياريـــة تقـــويم األداء،: الكلمـــات المفتاحيـــة(. الدراســـات

  ).القرآن الكريم

هــو المصــدر األول للتشــريع    كــالم اللــه،  و   الكــريم   القــرآن  :مقدمــة
اللـه عليـه    ىصـلّ –على النبـي   ه اللهاإلسالمي وأصل العقيدة اإلسالمية ، أنزل

وهـو   ،منجمًا ، محكمـًا ، ومفصـًال ، بلسـان عربـي غيـر ذي عـوج        –وسلم 
الخالـدة ، واآليـة الكبـرى الدالـة      –صـلي اللـه عليـه وسـلم     –معجزة الرسـول  

وهو هدى للعالمين، وهو شفاء لما في الصدور، وهو المهيمن  ،على نبوته
، ويشترط لقبول الصـالة تـالوة الفاتحـة علـى األقـل      ،على كل كتاب جاء قبله

  .والقرآن شفيع يوم القيامة لمن يقرأه
 التـي ولما كـان هـذا الشـأن الكبيـر للقـرآن الكـريم فـي أمـة المسـلمين؛          

ا الـذي يعكـف علـى تعلـم هـذا      خير أمة أخرجـت للنـاس، فقـد كـان خيرهـ      هي
 هـي ، ويبـذل الجهـد فـي تعليمـه لغيـره، واألمـة اإلسـالمية كمـا         عظيمالكتاب ال

متعبدة بفهم معاني القرآن وإقامة حدوده، متعبدة بتصحيح  ألفاظـه، وإقامـة   
اللـه   ىصـلّ  –بـالنبي حروفه علـى الصـفة المتلقـاة مـن أئمـة القـراء، والمتصـلة        

ــه وســلم   ز مخالفتهــا، والنــاس فــي ذلــك بــين محســن     ال تجــو والتــي،  –علي
 -تعـالى –كالم الله النطق بمأجور، أو معذور، أو مسيء آثم، فمن قدر على 

بـــاللفظ الصـــحيح، العربـــي الفصـــيح، وعـــدل إلـــى اللفـــظ الفاســـد العجمـــي،         
اســتبدادًا برأيــه وحدســه، واتكــاًال علــى مــا ألــف مــن حفظــه، واســتكبارًا عــن    

يح لفظـه، فإنـه مقصـر بـال شـك، وآثـم بـال        الرجوع إلى عالم يوقفه علـى صـح  
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Abstract:   The present study aimed to identify the evaluation of the 
fifth graders performance level in reciting the Holy Quran in Mafraq 
in light of the standard criteria. The study sample consisted of 63 
students who were selected intentionality from the Directorate of 
Education in Mafraq, Jordan. A questionnaire was designed to 
evaluate the students reciting in light of the three standards of 
recitation, including different rules of reciting m and n sounds. The 
results of the study showed that the level of performance of fifth basic 
graders is low in general. It is recommended that an educational 
program is built to improve the Koran recitation in light of the 
standard levels to improve their indicators,  and the specific rules, 
and further studies be conducted in this field.(Keywords: performance 
evaluation , standard levels, Koran recitation). 

  
  

هذا وويتطلب حسن التالوة العلم بقواعد التجويد وتطبيقها،     
المتعلقة بالقرآن الكريم  هو الطريق األمثل لحفظ اللغة العربية 

تولد القدرة على استخدام نعمتي  التيفصيحة نقية، وهو الطاقة 
العقل واللسان معًا في نطق أشرف كالم، وتدبر أعظم معان، وليس 

ه عزوجل، وال ينضبط حسن التالوة إال هناك أعظم من كتاب الل
  .ة القرآن، واستماعه ممن يجيدهاتالوبالمداومة على 

 األمة لهذه ارتضاه  الذي كتابه بتالوة وجّل عّز ،الله أمر وقد    
 السليم النطق على مبنية تعبدية صحيحة تالوة ومنهجا، دستورا
 َفِإَذا*  َوُقْرآَنُه ُهَجْمَع َعَلْيَنا ِإّن: "  تعالى قال وحروفه، لكلماته
 وقال ،)18-17 القيامة،"(  َبَياَنُه َعَلْيَنا ِإّن ُثّم*  ُقْرآَنُه َفاّتِبْع َقَرْأَناُه
:" تعالى الله وقال ،)4: المزمل"( َتْرِتيال اْلُقْرآَن َوَرتِِّل: " تعالى الله

 َيْكُفْر َوَمْن ِبِه ُيْؤِمُنوَن ْوَلِئَكُأ ِتَلاَوِتِه َحقَّ َيْتُلوَنُه اْلِكَتاَب آَتْيَناُهْم الَِّذيَن
   ).121: البقرة"( اْلَخاِسُروَن ُهْم َفُأْوَلِئَك ِبِه
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في تعلم القرآن الكريم  -صلى الله عليه وسلم -ورغب النبي
 ،1978البخاري،(  )خيركم من تعلم القرآن وعلمه: (، فقال هوتعليم

ت من بيوت الله ما اجتمع قوم في بي: ( وقوله أيضًا ) 67،ص 2ج
يتلون كتاب الله عز وجل ، ويتدارسونه بينهم ، إّال نزلت عليهم 
السكينة ، وغشيتهم الرحمة ، وحفتهم المالئكة ، وذكرهم الله فيمن 

  .)289، ص1،ج ،1999د،ووأبو دا). (عنده

علم إ: " في أهمية تعلم القرآن وتعلمه قول ابن خلدونيو  
من شعائر الدين ، أخذ به أهل الملة، أن تعليم الولدان للقرآن شعار 

ودرجوا عليه في جميع أمصارهم ، لما يسبق فيه إلى القلوب من 
رسوخ اإليمان وعقائده من آيات القرآن وبعض متون األحاديث ، 
وصار القرآن أصل التعليم الذي ينبني عليه ما يحصل بعده من 

، وهو وسبب ذلك أن التعليم في الصغر أشّد رسوخًا   ،الملكات
السابق األول للقلوب كاألساس للملكات ،  هأصل لما بعده ، ألن

ابن (   "وعلى حسب األساس وأساليبه يكون حال من ينبني عليه
  ).334، ص1983خلدون، 

وتالوة القرآن الكريم تختلف عن قراءة غيره، ألنه كتاب الله،  
 إخراج: بحاجة إلى فنون في القراءة تعرف بأحكام التجويد، مثل

الحروف من مخارجها، والمد في مواضع المد، والغنة في مواضعها، 
( والوصل حين يتطلب المعنى ذلك، والوقف حين يوجب السياق ذلك

  ).29، ص2008الفولي، 

فإتقان أحكام التجويد يكسب الطالب عددا من المهارات 
المهارات اللغوية والكتابية، كما تساعده على حسن : المهمة،  ومنها

أي تنمية الجانب  –األفكار القرآن الكريم، وعلى تنمية تالوة 
الفصيحة في التعبير، كما  األساليبوكسب  و -المعرفي عند اإلنسان

  ).67، ص2009البناء، (أنها تنمي لديه ملكة التذكر

أحرص الناس على  -مالله عليه وسّل ىصّل -وقد كان النبي
ورتل :"تعالىل قا -عزوجل-ترتيل القرآن وتجويده كما أمره الله

،فيمد في مواضع المد، ويقف في )4: المزمل"( القرآن ترتيال
مواضع الوقف، قال أنس بن مالك عندما سأله قتادة عن قراءة 

ذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد إ  كان يمد:" نرآالرسول للق
، 6ج، 1993 ابن حنبل،("بسم الله، ويمد الرحمن، ويمد الرحيم

 ).67ص

أحكام التجويد في  -رضي الله عنهم-الكرام ةالصحابكما راعى 
 -عليه الصالة والسالم -تالوة القرآن الكريم، التزاما بمنهج النبي

نزل فليقرأه على أمن أحب أن يقرأ القرآن غضا كما :" يقول الذي
يعني سيدنا ) 345، ص2،ج 1995،مسلم"(م عبدأقراءة ابن 

ن الصوت وتجويد عبدالله بن مسعود، وذلك لما أعطي من حس
ويستنتج الباحث ان المسلمين مطالبون بتعلم تالوة القرآن الكريم،
ألن تالوة القرآن عبادة، فإن معرفة كيفية قراءة النبي القرآن الكريم، 

صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة مطلب لكل مسلم حريص على 
لله رضي ا-قراءة القرآن كما أنزل، يستوي في ذلك األمر الصحابة 

فضًال عمن جاء بعدهم، والقرآن له كيفية مخصوصة في  -عنهم
  .األداء ال يشاركه فيها غيره من وجوه الكالم

جمع العلماء على أن تجويد قراءة القرآن أومن ثم، فقد 
ن قراءة القرآن واجب شرعي، وأن تاركه يوقع صاحبه باإلثم، أل

 - لصالة والسالمعليه ا - خوذة عن النبيأالكريم مجودا هي الصفة الم
وبها أنزل القرآن الكريم، فمن خالفها فقد خالف سنة النبي، وقرأ 

  : القرآن بغير ماأنزل، قال االمام الجزري

  واألخذ بالتجويد حتم الزم            من لم يجود القرآن آثم

  .ينا وصالإل هنــزال              وهكذا منألـــه نــه بــه اإلأل 

  )42،ص 1996عبد الوهاب، (

تقانه عن طريق إوعلم التجويد له طبيعته الخاصة، واليتم 
حكامه فقط، بل البد من التلقي والسماع من أتحصيل قواعده و

فواه العارفين بالطريقة الصحيحة لألداء ، حيث يغلب على مهارات أ
التجويد المهارات الحركية إلى جانب المهارات المعرفية، وذلك 

واألخذ  ن المشافهةإى نمط خاص، ولذا فباستخدام جهاز النطق عل
عطا، ( عن الغير هي الطريق الصحيح للنطق المجود

  ).282،ص2009

ر جمال اظها أحكام التجويد، يستفيد المتعلم من تعلم و
القرآن الكريم، وغرس قيمة التحسين في العمل مهما كان، ألنه 

اللسان  في تالوة القرآن مجودا، كما أنها تقّوم عملية يصبح ممارسة
من اللحن إلى الفصحى، كما أنها تمّكن الطالب من التالوة الصحيحة 

  .للقرآن الكريم 

، 41ص  ،2004ابن منظور،(التحسين:  ويعّرف التجويد لغة
، ورد الحرف إلى قها،وفي االصطالح إعطاء الحروف حقو)مادة جود

مخرجه وأصله، وإلحاقه بنظيره وشكله، وتصحيح لفظه وتلطيف 
ه على حال صيغته وكمال هيئته من غير إسراف وال تعسف النطق ب

وهو حلية التالوة وزينة القراءة   وال إفراط وال تكلف،
  ).78، ص1999النحاس،(

 وينفرد علم التجويد عن غيره بمجموعة من الخصائص، 
  )1999الدغامين، : (منها

نزله على أن الله عزوجل هو الذي ، ألرباني المصدر والغاية  -    
عليه  - بواسطة جبريل – مالله عليه وسّل ىصّل –دنا محمدسي

  .مر رسوله بتالوته بهذه الصفةأال، وا مرّتمجوّد -السالم

ن أحكامه تشمل الوقف واالبتداء، إ، حيث الشمول والدقة -  
ومخارج الحروف وصفاتها، والتي يتوصل بها إلى معرفة 

والتنوين  األحكام الجزئية مثل أحكام المد، والنون الساكنة
ن أوغيرها، حيث جاءت هذه األحكام دقيقة يستطيع الطالب 

  .و خفاءأيؤديها دون لبس 
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جميع  ييؤدن أفليس من المفترض  مناسبته لطبيعة الطلبة،  -  
كمل، بل تتفاوت في الطلبة هذه األحكام على الوجه األ

دراك إلسانه في  هالمدارك مابين صحيح اللسان، ومن اليطاوع
  . كامهذه األح

، ألنه رباني المصدر، ولذا فأحكامه ثبات أحكامه وقواعده -
إلى  ئالتتغير والتتبدل من زمن إلى زمن، وال من قار هوقواعد

  .ئقار

ي ر، إذ اليقتصر على الجانب النظالجمع بين النظرية والتطبيق -
  .المعرفي فقط، بال البد من الممارسة والمران العملي له

  .ال بهإالتميل إلى سماع القرآن الكريم  أن النفس االنسانية -

، واليتم اتقانه من مذاكرة أن طريق تعلمه التلقي والمشافهة -
الكتب أو حفظها، والبد من أخذه من أفواه القراء المهرة 

  .لفاظهالمتقنين أل

ولكي تتحقق األهمية السابقة لتعلم أحكام التجويد من جانب، 
ها من الفروض العينية على كل وكون العلم بهذه األحكام والعمل ب

مسلم من جانب ثان، وفي ضوء طبيعة أحكام التجويد الحركية 
والعملية من جانب ثالث، فإنه يتطلب  تحديد معايير علمية واضحة 
وموضوعية، يمكن من خاللها الحكم على جودة أحكام التجويد في 
أثناء تالوة القرآن الكريم، والكشف عن مستويات األداء لهذه 

بتحديد مايتوافر في أداء الطالب وما اليتوافر وتنمية  األحكام،
األداء لديهم في ضوء ماتسفر عنه نتائج الدراسة في ضوء المعايير 

  .المحددة مسبقا

  المعايير في التعليم

وانتشرت حتى أنه يكاد  ،ظهرت حركة المعايير في أيامنا هذه
رين بعقد أن يطلق على العقد األول من القرن الحادي والعش

  ).2004زيتون، (المعايير

ة ــوفر لغــايير تــلمعأن اى ــلإ )2004(ي ــلكعبرت ااــشوأ
ر وـــألمء ااـــلين وأووـــلتربوياه ـــى تحقيقـــلإعى ـــدفاً يســـهوتركة ــمش
دة دــمحوحة ـــضواس ــسأوفير ـــي تــاعد فـــتس، ويــلمحلاع ـــلمجتموا
د ــق، وةــة بالتربيــلعالقت ذات ااــلمؤسسل وااــألطفأداء اويم ـــلتق
ت، اــلمؤسسداء الة ألءاــلمسار ــد عناصــحأاييرــلمعه اذــهن وــتك
ع ـلمتوقدة اوـلجى امستوداء أو ألى اتوــاييرعن مســلمعاتعبرو
ه ــد قيامــب عنــلطالأداء اة ـكفايى توـمسد دـتحل، ووـلمقبوا

، إن لمعاييراك ــا تلــت عليهــي نصــلترف ااــلمعاورات  اــبالمه
ل نعكسمن خالـتت للمؤسساص أو لألشخااء لعالية سوالمعايير ا
ا ــة عليهـلتامايطرته ـسوه ـتاه لذـتنظيموستقامته د والفراستقاللية ا

ة ــلمهنيان ــة مــة عاليــجدر علىفنانا ه ــكون، وهــناجدووه ــبعاطفت
)Wiggins,2005.( 

ت اــي عمليــفداء ألاة ــنراً لمقاــجذنموأبعض ــلادها ــيعو
من وايير ــه بالمعــنترمقاوي ــلفعلداء األس ااــتم قيــث يــحي، ويمــلتقا

ل الـن خـحيحها مـتصوة ـلداللرزة ذات البات افااالنحراثم تعديل 
ين ـب بـلتناساى ـعلًء نة بن ا رلمقااتتم ، وعالجيةل فعاات وأخطو

ين ــب بــلتناسس ااــي قيــايير هــلمعأن اي ــا يعنــمماف؛ دــألهداء واألا
  .)2003ه، لدالخوا(لوسيلة ف وادــلها

نحن ــف، دــجديء يــشج اــبإنتد رــلفم ااــايير قيــلمعاي ــتعنو
 هلةـسات رـمؤشوس ـسأى ـايير علـلمعاق ـفوا ـنهسيارة أعلى  مــالنحك

 نعوـم يسـنهأا ـركة مـش يـاملين فـلعاف ـنصأن ال نستطيع ر، والختباا
ق ــا تحقيــد لنجاحهــلوحيس ااــلمقين ااــكدة إذا وــلجج ااــنتإى ــلإ

ن ـماء وـا سـعليهل لحصودة والجواطلب د،  إن حد محدوا راــمعي
ل ـــبة للعمـــايير بالنســـوين معـــي تكـــاملين يعنـــلعان ـــم أوة ـلطلبا
ك ـــلل ذوـــحت اـــوين توقعـــي تكـــيعنو ،هـــنقيمو هـــبم وـــنقي ذـــلا
خيارا ليس ورة وضردة لجوا نـــل مـــا نجعـــننإل ـــلعما
  ). 2006الزعبي،(

ا ـــل طالبهـــفضل أاـــة بأعمـــسرلمددة اوـــى جـــم علـــال يحكو 
ا ـفيهة وـلفجن التي تكواجية هي ذلنمواسة رفالمد، ئهمل أدابمعد أو
ى ـــعلا أو فرـــصوي اـــا يســـطالبهأ وـــسوأا ـــل طالبهـــفضأ أداء ينـب
ن وـق يكـل فريـعمك اـهندة وـلجت افي مؤسساا، وضعيفة جد لـــألقا

ة ؤـلكفار ـغيارس لمد، واعضائهاأضعف دة أجوى بمدا جيد مـهأداؤ
ي ــفت اــا مبالغــد فيهــيوجوة ــا منخفضــتوقعاتهن وــتك يـلتاي ـه
أ دـــيبارس دـــلماي ـــايير فـــلمعاع ـــضإذن و. اـــين طلبتهــبت اــالختالفا

 ,Wiggins(داء ألت اقاوخطط عامة لتقليص فردة ودـــمحاف دـــبأه
1995  .( 

ن وـا نكـفإنن؛ اييرـمعأو حة ـضواتعلم اف هدأسسنا إذا أنحن و
ن أل؛ ة ـلطلباع ـقة لجميداـصت اـجء دراـعطإلين في دبذلك عا

ة ــقيقودة ــمهمت اــب معلومــايير يتطلــلمعاى ــي علــلمبنادير ـقلتا
ن إـف؛ ةـيل كافيـلتفاصات ـكانوإذا م ـئهب وأدالطالايل ــتحصل وــح
ف ـلوصوالتشخيص والتقييم اض اغرأفي ة مفيدن تكوـست اـلمعلوما
)Scherer, 2001.( 

لت وتعد الواليات المتحدة األمريكية من أهم الدول التى أو
 وسيلةاهتمامًا واضحًا بحركة المعايير فى التعليم ، واتخاذها 

إصالح للنظام التعليمي األمريكي وبرامج إعداد المعلم،إذ إن فكرة 
المعايير وتحديد مستويات أداء مقبولة ومقررات أكاديمية لكل 
الطالب ليست فكرة جديدة على التعليم األمريكي، فهي لها جذور 

ر التقرير الذى أعدته إحدى اللجان األمريكية قديمة ترجع إلى نش
م ، والذي دعا إلى تأسيس 1894عام  "لجنة العشرة"الهامة 

  .) 2008العلي، (مناهج أكاديمية جديدة مناسبة لكل الطالب 

المجال التربوي يرى أن  فيمن الباحثين ا إال أن هناك كثير
التقرير بداية حركة المعايير التربوية الحديثة ترجع إلى نشر 

نشر  الذي(Nation at Risk)" خطر  فيأمة " األمريكي الشهير 
خطابات اإلصالح التعليمي ،  في، وسبب تغييرًا كبيرًا 1983عام 

وكذلك القلق الشديد للمجتمع األمريكي على المستقبل ونوعية 
هذا النوع من التعليم ، إذ  فيالتعليم السائد ، ومدى المصداقية 
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 الذيسات التعليمية أضعف من مواجهة الخطر إنه يرى أن المؤس
 يواجه األمة ، وذلك بسبب اإلهمال الشديد لهذه المؤسسات

(Ravileh,1995).  
لى االهتمام العالمي نحو المعايير، حيث قدمت الكثير اثم تو  

وربية مستويات معيارية للمواد من المؤسسات التربوية في الدول األ
سسات التربوية ضرورة  أن يسير كدت هذه المؤأالدراسية، وقد 

أي تعليم في ضوء مستويات معيارية علمية يمكن تطوير البرامج 
حتى أصبح عقد التسعينيات هو  التعليمية وتقييم الطلبة في ضوئها،

كما كانت السبعينيات والثمانينات عقدي الكفاية  عقد المعايير،
 .)2008الناقة، (والفاعلية

تأسست الشبكة العربية لضمان مية لهاشانية ردألالمملكة افي و
باعتبارها منظمة غير  2007الجودة في التعليم في يونيو عام 

ن ـــاُ عـــبحثة تمرـــمسث اـــألبحات ـــلزاا ـم حكوميه ال تستهدف الربح
ءة، كفاوبكل فاعلية اف ألهداق ـــة لتحقيـــلممكنابل ـــلسال ـــفضأ

بحت ـصأكذلك التعليم  في رًا بياً كـهاجسدة الجوـبم اـالهتماصبح وأ
رًا اــمعيدة وــلجاق ــلتطبيظ وــغط ملحــت ضــيم تحـلتعلة ازـجهأ

ت عاوألية مشرنوانًا عي لتحدا اهذ، ويعد يــلتعليماتج ــللمن
ي ــــفارد وــــل للمــــألمثاق ــــلتطبيواة ـنيردألاة ـسرلمدداء اتطويرية أل

ية دالقتصاواالجتماعية اا ــــهداة بأبعــــلتنميت ااــــل موجهــــظ
  ). 2009، عمسد(لسياسية وا

وبالرغم من أهمية تجويد القرآن الكريم فإن وزراة التربية 
والتعليم األردنية قد أغفلت تحديد مستويات معيارية له ضمن 

سالمية، حيث قسمت المادة إلى أربعة معايير الجودة لمادة التربية اإل
لطفل بالله عزوجل، وعالقته بالقرآن عالقة ا: محاور أساسية، هي

الكريم، وعالقته بالرسول الكريم، وعالقته بنفسه، وعالقته بغيره 
، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى ضرورة تحديد )2006الزعبي، (

  .، وتطبيقها على الطلبة في المدراسمعايير تجويد القرآن الكريم

  :مشكلة الدراسة

اء طالب الصف مستوى أد تتحدد مشكلة الدراسة الكشف
الخامس األساسي لمعايير تجويد القرآن الكريم في تربية قصبة 

وقد جاء اهتمام الباحث بهذه المشكلة نتيجة لما الحظه  ، المفرق
من اعتماد كثير من معلمي التربية االسالمية طرائق تلقينية لتدريس 

التتعدى االهتمام بشرح األحكام   أحكام تجويد القرآن الكريم،
ية ثم إحالة ماتبقى من وقت الحصة الى تالوة فردية هشه النظر

تخلو من المتابعة والتقويم القائم على المعايير الواضحة والمحددة 
كما أن هنالك العديد من الدراسات التي ، )2009البناء، (مسبقا

نجادات، (و) 1411المفدى،(دراسة المفدى: أكدت ذلك، مثل
المطرودي، (، و)2006دويدي،(،)2001الرفاعي،(، و)1410
حساس لدى الباحث بأن هنالك مشكلة، ولّد اإلقد وهذا  ،)2011

ومحاولة تشخيص الواقع بأسلوب بحثي ميداني، لمعرفة األداء عند 
في ضوء المعايير المعدة  طالب الصف الخامس األساسي في األردن

  .مسبقا

  ومما سبق فإن مشكلة الدراسة الحالية تتحدد في حاجة
لديهم  داءاألاألساسي في األردن إلى معرفة  الخامس طالب الصف

، ة معدة مسبقايرايمعمستويات  في ضؤء  في تالوة القران الكريم 
ولللوقوف على هذه المشكلة فإن الدراسة الحالية ستجيب عن 

  : تيينالسؤالين اآل

ما معايير تجويد القرآن الكريم الالزمة للصف : السؤال االول
 تربية قصبة المفرق؟ الخامس األساسي في

ما مستوى أداء طالب الصف الخامس األساسي  :السؤال الثاني
  لمعايير تجويد القرآن الكريم في تربية قصبة المفرق؟

  :أهمية الدراسة

  :يتوقع أن تفيد الدراسة الحالية في

تزويد معلمي التربية االسالمية بأدوات قياس موضوعية  -
لتجويد  ريةايمعيات الالمستولتقدير مستوى الطلبة في ضوء 

 .القرآن الكريم

مدادهم إسالمية وكتبها بمساعدة مؤلفي مناهج التربية اإل -
بمعايير موضوعية، وقائمة تقدير تحليلية، يمكن في ضوئها 

ستراتيجيات تعليم وتقييم تجويد القرآن اوضع مناهج و
 .الكريم

مساعدة المشرفين التربويين في الحكم على أداء معلم ومتعلم  -
 .لتجويد من خالل معايير واضحة وموضوعيةا

 تقديم نموذج معايير تجويد القرآن الكريم في ضوء معايير -
بعض أحكام التجويد، مما يفتح الباب أمام مزيد من  تجويد

العمل العلمي في سبيل تضمين معايير الجودة في جميع 
  .المواد والمراحل التعليمية

  :حدود الدراسة

  :علىتقتصر الدراسة الحالية 

أحكام التجويد المقررة على طالب الصف الخامس األساسي  -    
أحكام النون الساكنة والتنوين، أحكام الميم : في األردن، وهي

  .الساكنة 

بيان مستوى أداء طالب الصف الخامس األساسي في محافظة  -    
في تجويد القرآن الكريم  2012-2011المفرق للعام الدراسي 
  .يد  القرآن الكريمفي ضوء معايير تجو

  :اإلجرائية التعريفات

 تعريُفها يمكن الدراسة بطبيعة تتعلق مصطلحاٍت عدُة ت ورد
 :التالي النحو على إجرائيًا

لمعايير  األساسيأداء طالب الصف الخامس   درجة :التقويم -     
  .نجاحهم في ذلك مدى على والحكم تجويد القرآن الكريم،
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به طالب الصف الخامس األساسي من  هو كل مايقوم:  األداء -
تالوة القرآن الكريم، بما يتفق مع معايير تجويد القرآن الكريم 

  . التي وضعت لتحقيق غاية هذه الدراسة

داءات الفعالة مجموعة من المحددات األساسية، واأل: اييرــلمعا -
التي استخدمها الباحث  للحكم على جودة  أداء طالب الصف 

  . في تطبيق معايير تجويد القرآن الكريم  الخامس األساسي

عبارات عامة تصف مايجب أن : معايير تجويد القرآن الكريم -
يعرفه طالب الصف الخامس األساسي في محافظة المفرق من 
معلومات عن تجويد القرآن الكريم، ومايمكن أن يؤديه في 
التطبيق، ويتكون كل معيار من مؤشرات األداء التي تحققه، 

س هذه المؤشرات بقائمة تقدير تحليلية معدة لهذا وتقا
:( الغرض، وتندرج هذه القواعد في مستويات أدائية ثالثة هي
ن، تاالمستوى المرتفع وله ثالث عالمات، ومتوسط وله عالم

  ).ومنخفض وله عالمة فقط

جمل تصف األداءات المتوقعة من طالب الصف  :المؤشرات -
معياري معين من الخامس األساسي لتحقيق مستوى 
  .المستويات المعيارية لتجويد القرآن الكريم

  :الدراسات السابقة

تم  إجراء العديد من الدراسات التي تناولت أحكام تجويد 
القرآن الكريم، والمستويات المعيارية، وفيمايلي أهمها حسب 

  :التسلسل التاريخي من األقدم الى األحدث

معرفة إلى سة هدفت ، درا)1991(أجرى عبدالله وبني خالد
حكام تالوة القرآن الكريم أقدرة معلمي التربية االسالمية على تقويم 

ردن، ولتحقيق هذا الهدف لدى طالب المرحلة الثانوية في األ
سجلت تالوة أحد الطالب لسورة القلم، وعرضت التالوة المسجلة 

حكام التجويد الواردة أن مع استمارة تضمنت يعلى عينة من المعلم
النون الساكنة والتنوين، والمد، والقلقلة، : التالوة، وهي أحكامب

وتوصلت  ،حكاموطلب منهم تقويم التالوة في ضوء بعض األ
التالوة لدى ء الدراسة الى عدم قدرة المعلمين على تشخيص أخطْا

  .الطالب

بدراسة استهدفت المقارنة بين فعالية ) 1996(وقام دويدي
سالمية ليم طالب شعبة الدراسات اإلالمسجل ومختبر اللغة في تع

حكام تجويد القرآن أجامعة الملك عبد العزيز في كلية التربية في 
حكام التجويد المقررة أالكريم، وتم تدريب عينة من الطالب على 

حكام الراء والنون والمد والالم والميم، وتم تقسيم أوهي  ،عليهم
ت بواسطة المسجل، إحداهما تدرب: لى مجموعتين تجربيتينإالعينة 

داء تبر اللغة، وأثبتت بطاقة تقييم األخبواسطة م تدربت خرىواأل
م المسجل داحصائية بين استخإعدم وجود فروق ذات داللة 

مما يدل على فعالية كل  ،حكام التجويدأبر اللغة في تعليم تومخ
  .منهما في تعليم تجويد القرآن الكريم

تقويم طالب  لىإدراسة هدفت ) 2001(وأجرى المعجل
سالمية في تالوة القرآن الكريم في بعض كليات التربية الدراسات اإل

المعجل  عّدأبدول مجلس الخليج العربي، ولتحقيق هذا الهدف 
حكام التجويد تحصيلي لقياس الجانب المعرفي النظري أل: اختبارين

عداد،  واختبار تحصيلي شفوي لقياس الموجود في برنامج اإل
جامعات في ق االختباران على عينة من الطالب بئي، وطدااأل بالجان

ى ضعف إلالملك سعود، واإلمارات، والكويت، وتوصلت الدراسة 
حكام التالوة دائي ألالمعرفي واأل: مستوى الطالب في الجانبين

  .والتجويد

، بمشروع هدف إلى وضع )2003(وقامت وزارة التربية بمصر
جميع المراحل الدراسية والمواد المعايير القومية للتعليم في مصر ل

سالمية، وضمت الدراسية، ومنها المستويات المعيارية للتربية اإل
معايير ومؤشرات لمجاالت العقيدة والعبادات والقيم والسير، من 

ن يتقنها كل طالب في نهاية كل مرحلة دراسية، مراعية طبيعة أأجل 
لم تضع معايير لتعلم ال أنها إالمادة الدراسية، والمتعلم، والمجتمع، 

  .أحكام تجويد القرآن الكريم

تقويم محتوى مناهج  إلى بدارسة هدفت) 2004(وقام سعد
ء المعايير القومية ومراحل التعليم العام في ضفي سالمية التربية اإل

بطاقات بإعداد التي حددتها وزارة التربية في مصر، وقام سعد 
عدادية، بتدائية، واإللتحليل محتوى الكتب المقررة بالمرحلة اإل

والثانوية، في ضوء مجاالت العقيدة والعبادات والقيم والسير، 
لى عدم وفاء محتوى الكتب المقررة بالمستويات إوتوصلت الدراسة 

  .سالميةدائية لمادة التربية اإلالمعيارية ومؤشراتها األ

بدراسة هدفت تقويم أداء طالب ) 2005(وقام الزغاط
في ضوء المستويات المعيارية لالستماع، وقام  المرحلة االعدادية

لدراسة وهي قائمة بالمستويات المعيارية اداتي أاط ببناء غالز
لى تدني مستوى إداء، وتوصلت الدراسة  واختبار استماع لقياس األ

  .داء الطالب للمستويات المعياريةأ

لى الكشف عن فعالية إدراسة هدفت ) 2007(وأجرى حماد
حكام التالوة أ لتعليم ةتعليمي واسطةالملون  استخدام المصحف

فتوحة، تخصص تربية موالتجويد لدى الدارسين بجامعة القدس ال
سالمية، واستخدم حماد المصحف الملون واختبار تحصيلي كتابي إ

طالبا وطالبة، وبينت ) 72(وآخر شفوي طبقت على عينة مكونة من 
لصالح المجموعة نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة احصائية 

التجريبية التي تعلمت بواسطة المصحف الملون باالختبار التحريري 
  .داء الشفويواأل

 جودة معايير تحديد إلى هدفت) 2008(وأجرت العلي دراسة 
 ، المرحلة المتوسطة في الشرعية العلوم لمعلمات التدريسي األداء

 معايير ضوء في الشرعية العلوم لمعلمات التدريسي األداء واقع وتقويم
 من عينة على دراسةال توطبق ،لألداء التدريسي المقترحة الجودة
 ) بلغت الخرج بمحافظة المتوسطة بالمرحلة  الشرعية العلوم معلمات
 البحث، لتطبيق كأداة مالحظة بطاقة العلي معلمة، واستخدمت  ( 33
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 الشرعية العلوم لمعلمات التدريسي األداء أن إلىوتوصلت الدراسة 
 من التمكن ، التواصل  االجتماعي على القدرة(معيار ضوء في متوسط
 لمعلمات التدريسي األداء وأن.)التدريس في الكفاءة ، العلمية المادة
القدرات  تنمية على القدرة( معيار ضوء في قليل الشرعية العلوم

 الشرعية العلوم لمعلمات التدريسي األداء أن ، و)للطالبات اإلبداعية
 ).وإدارة  الذات الشخصية السمات امتالك(معيار ضوء في كبير

لى الكشف عن أثر إبدراسة هدفت ) 2011(وقام المطرودي
تقان مهارات التالوة واالحتفاظ بالتعلم إخطوات تدريس مقترحة في 

في بتدائي في مدارس التعليم العام لدى تالميذ الصف السادس اال
ود فروق بين متوسطات وبينت نتائج الدراسة وج، مدينة الرياض

تحصيل المجموعتين التجريبية والضابطة، في كل مهارة، وفي 
المجموع الكلي للمهارات، وجاء الفرق لصالح المجموعة التجريبية 

  .التي  درست باستخدام الخطوات المقترحة في هذه الدراسة

من خالل العرض السابق للبحوث والدراسات والمشروعات 
أحكام تجويد القرآن الكريم والمستويات السابقة التي تناولت 

الدراسات السابقة، والدراسة الحالية  الفرق بينالمعيارية يتضح 
حيث ركز معظمها على تقويم أداء المعلم وتنمية مهاراته، في حين 

بيان مستوى أداء طالب الصف  إلى أن الدراسة الحالية هدفت
لى المدخل إفة ضاالخامس األساسي في تجويد القرآن الكريم، باإل

العلمي المعاصر التي تصاغ في ضوئه أحكام التجويد وهو 
المستويات المعيارية، وسيقّوم  أداء الطالب في ضوئها، وهذا مالم 

اوله الداسات السابقة في تالوة القرآن الكريم، وإنها قد أكدت نتت
ضرورة وضع مستويات معيارية للمواد الدراسية المختلفة 

م يوير تعليمها وتعلمها، كما أكدت أهمية وتقيالستخدامها في تط
  .أداء الطالب في ضوء تلك المعايير

وقد استفاد الباحث من تلك الدراسات والمشروعات في 
التخطيط لدراستة ووضع مستويات معيارية وصياغة مؤشراتها، 
وكيفية تصميم قائمة التقدير التحليلية، واختيار منهجها، والذي 

ية عن غيرها أنها الدراسة الوحيدة في األردن يميز الدراسة الحال
مستوى أداء طالب الصف  التي تناولت موضوع -حسب علم الباحث

الخامس األساسي لمعايير تجويد القرآن الكريم في تربية قصبة 
  .المفرق

  :جراءاتهاإمنهج الدراسة و

   :منهج الدراسة

سلوب اعتمد الباحث في دراسته المنهج الوصفي ألنه األ
  .نسانيةنسب الذي يمكن عن طريقه دراسة بعض الجوانب اإلاأل

  :أفراد الدراسة

طالبا، تم اختيارهم بشكل )63(تكونت عينة الدراسة من 
قصدي لقربهم من مكان العمل، وفي ثالث مدارس أساسية، تابعة 

  .لمديرية تربية قصبة المفرق

  : خطوات بناء قائمة معايير تجويد القرآن الكريم 

داة هذه الدراسة في ضوء مجموعة من الخطوات تم بناء أ
  : تتمثل فيما يأتي

بناء معايير تجويد القرآن الكريم في ضوء معايير : أوال
  : تيالجودة لطالب الصف الخامس األساسي، وتمت من خالل اآل

تهدف هذه المعايير إلى تحديد الهدف من قائمة المعايير،   .1
لطالب الصف الخامس معايير تجويد القرآن الكريم المناسبة 

دائية التي تحقق كل مستوى األساسي، وتحديد المؤشرات األ
 .معياري من معايير تجويد القرآن الكريم

: رجع الباحث إلى عدة مصادر، ومنهامصادر بناء المعايير،  .2
الدراسات السابقة التي تناولت أحكام تجويد القرآن الكريم 

لعلم التجويد،  تقويميا واكتسابا، واألدبيات األكاديمية
 .والمشروعات المحلية والعالمية لمعايير الجودة

 :   وقد اشتملت على اآلتي: الصورة األولية للمعايير  .3

( يطبق الطالب أحكام النون الساكنة والتنوين، ويندرج تحته  -    
  )مؤشرات 5

(  ويندرج تحته. يطبق الطالب أحكام الميم الساكنة -    
  )مؤشرات3

( ويندرج تحته. الب أحكام الميم والنون المشددتينيطبق الط -    
  )مؤشرات 3

المعايير ومؤشرات األداء في صورة  عدادإ، تم ضبط المعايير .4
استبانه، وتم عرضها على مجموعة من المحكمين المختصين 

سالمية، في القياس والتقويم، وطرق تدريس التربية اإل
شمولها لهدف بداء آرائهم حول مدى والمشرفين التربويين؛ إل

الدراسة، ومدى مناسبتها لطالب الصف الخامس األساسي، 
ومدى سالمة الصياغة اللغوية، وقد أخذ الباحث بآراء 
المحكمين، وتم التعديل في ضوئها، ليصل الباحث إلى قائمة 
نهائية بمعايير ومؤشرات أداء تجويد القرآن الكريم، كماهي 

 .في نتائج الدراسة

والتي هدفت إلى بيان مستوى  ة الدراسة،بناء استبان: ثانيا
أداء طالب الصف الخامس األساسي في محافظة المفرق لمعايير 
ومؤشرات أداء تجويد القرآن الكريم التي تم التوصل اليها، وتم 
اختيار السور القرآنية الكريمة المقررة على الطالب، لقياس أداء كل 

ل فردي، معيار ومؤشر تجويدي، وتطرح على كل طالب بشك
  :ويرصد أداء الطالب في ثالثة تقديرات

  . ويحصل على ثالث عالمات) مرتفع( -     

  .ويحصل على عالمتين) متوسط(-     

  .ويحصل على عالمة واحدة) ضعيف( -     
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  :داةصدق األ

قام الباحث بعرض االستبانه أداة الدراسة على مجموعة  
م حول مدى تضمن  رائهآبداء ، إل)انظر الملحق(محكمين مختصين

السور القرآنية المقررة لكل معيار ومؤشر أداء، ومدى ارتباط 
لكل معيار تجويدي، وتم تعديل األداة في  وشمولها مؤشرات األداء

  .ضوء آراء ومقترحات المحكمين

  :  داةثبات األ

طالبا من طالب ) 20(قام الباحث باختيار مجموعة مكونة من 
ضاحية الملك عبدالله الثاني  الصف الخامس األساسي بمدرسة

األساسية، وهي خارج عينة الدراسة ومن نفس المجتمع، وتم تطبيق 
االستبانه عليها، ثم تم رصد النتائج، وأعيد تطبيق االستبانة عليهم 
بعد خمسة عشر يوما، وتم رصد النتائج، ثم تم تحويل المؤشرات 

متوسط أداء إلى عالمات رقمية، ثم تم حساب معامل االرتباط بين 
، وكان معامل يدالطالب في مرتي التطبيق لقائمة معايير التجو

داة وهو معامل ثبات جيد، مما يشير إلى صالحية األ) 0.87(الثبات
للتطبيق على طالب الصف الخامس األساسي، كما تم حساب زمن 

سرع  طالب أتطبيق األداة من خالل متوسط الزمن الذي استغرقه 
وة السور القرآنية المتضمنة لكل مستوى معياري وأبطأ طالب في تال

  .دقيقة)35(ومؤشرات أدائه، وقد بلغ الزمن المناسب للتطبيق

وقد اتبع الباحث النسبة المئوية لتحليل البيانات الخام، وتم  
  .حساب مدى تطبيق معيار تجويد القرآن للطالب 

  :خطوات الدراسة

  :اسةاتبع الباحث الخطوات اآلتية في تطبيق الدر
تحديد معايير تجويد القرآن الكريم ومؤشراتها المناسبة  -1

لطالب الصف الخامس األساسي، من خالل االطالع على 
الدراسات واألدبيات السابقة المتعلقة بتجويد القرآن الكريم،  

 .ومشاريع المعايير العالمية والوطنية

بناء استبانه لقياس مؤشرات األداء لمعايير تجويد القرآن  -2
 .ريم لدى طالب الصف الخامس األساسيالك

داة الدراسة باألساليب جراء عمليتي الصدق والثبات ألإ -3
 .البحثية المناسبة

اختيار عينة من طالب الصف الخامس األساسي بشكل  -4
 .قصدي

تطبيق األداة على طالب الصف الخامس األساسي، وكل طالب  -5
 معلمبمفردة، وكان الذي يشرف على عملية التقويم الباحث، و

، وأحد "مجاز بتالوة حفص عن عاصم" سالميةالتربية األ
في التالوة والتجويد، ويتم جمع  أئمة المساجد وهو مجاز

 .مئوية ، وتقرب ألقرب نسبة)3(مها على يالعالمات وتقس

 .استخراج العالمات وتحليلها وتفسيرها   -6

  .التوصيات والمقترحات -7

  :نتائج الدراسة وتفسيرها

امس األساسي خئج أداء طالب الصف اليعرض الباحث نتا
لمؤشرات معايير تجويد القرآن الكريم، كما يعرض تفسير النتائج 

ليها باستخدام األساليب اإلحصائية، والتي تم إالتي تم التوصل 
معالجتها بناء على أداء الطالب في تجويد القرآن الكريم، وفيما يلي 

  .نتائج الدراسة حسب قائمة المعايير

داء طالب الصف الخامس األساسي في تطبيق معايير نتائج أ -1
يطبق الطالب أحكام " تجويد القرآن الكريم والذي ينص على

، بحيث تم رصد أداء الطالب، وتم "النون الساكنة والتنوين
احتساب النسبة المئوية ألداء الطالب في ضوء قواعد التقدير 
 المحددة لكل مؤشر من مؤشرات هذا المستوى المعياري،

 .ن ذلكييب) 1(والجدول

  "يطبق الطالب أحكام النون الساكنة والتنوين " يوضح النسبة المئوية ألداء طالب الصف الخامس األساسي في المستوى المعياري :1جدول 
عدد المؤشرات

  الطلبة
  النسب المئوية ألداء الطالب في ضوء قواعد التقدير

  متدن  متوسط  مرتفع
ظهار الستةذا تالهما حرف من حروف اإلإساكنة أوالتنوينيظهر الطالب النون ال

  .)أ، هـ، ع، ح، غ، خ(
63 %47.63  %28.12 23.74%  

ي،(ذا تالهما حرف من حرف االدغام بغنةإيدغم الطالب النون الساكنة أوالتنوين
  .)ون، م، 

63 %14.11  46.56%  %30.33  

حرف من حرف االدغام  بغيرذا تالهماإيدغم الطالب النون الساكنة أوالتنوين
  .)ر، ل( غنة

63 %28.57 %33.33  %38.10  

  46.23%  34.09%  19.67% 63 .تى بعدهما حرف الباءأذاإو التنوين ميماأيقلب الطالب النون الساكنة 
حروف الواقعة فيالتى بعدهما احدأذاإو التنوينأيخفي الطالب النون الساكنة 

ي فد زيبا طم دما سد قخص ش مكاد جنا ثا ذ فص" وائل هذا البيت الشعريأ
  الماظع ضقى ت

63 %17.56 %50.32  12%32.  



 المجلة األردنية في العلوم التربوية

 194

يتبين من الجدول السابق أن نسبة أداء طالب الصف الخامس 
يطبق الطالب أحكام " األساسي في مؤشرات المستوى المعياري

في المستوى المرتفع والمتوسط كانت " النون الساكنة والتنوين 
يدغم " حيث جاءت نسبة أداء الطالب في مؤشرمنخفضة جدا، 

دغام الطالب النون الساكنة أوالتنوين اذا تالهما حرف من حرف اإل
يظهر الطالب النون "، وفي مؤشر )14.11)"(ي، ن، م، و( بغنة

أ، هـ، (ظهار الستة الساكنة أوالتنوين اذا تالهما حرف من حروف اإل
أداء الطالب في ، أما نسبة )28.12(بنسبة )" ع، ح، غ، خ

المستوى المتدني فقد كانت نسبة عالية جدا، فقد جاءت  بنسبة 
ذا إيخفي الطالب النون الساكنة او التنوين "في مؤشر ) 32.12(
" وائل هذا البيت الشعريأحروف الواقعة في الحد أتى بعدهما أ

ع ضقى تي فد زيبا طم دما سد قخص شم ك اد جنا ثا ذف ص
يدغم الطالب النون الساكنة "في مؤشر) 28.57(، وبنسبة "الما ظ

، )"ر، ل( دغام  بغير غنةأوالتنوين اذا تالهما حرف من حرف اإل
و أيقلب الطالب النون الساكنة " في مؤشر ) 46.23(وبنسبة 

، وهذه النسب تشير إلى " تى بعدهما حرف الباءأذا إالتنوين ميما 
هذه المؤشرات في الكلي  أن مستوى أداء طالب الخامس األساسي

، "يطبق الطالب أحكام النون الساكنة والتنوين " متدن في معيار
  :تيةسباب اآلوقد يعزى هذا التدني إلى األ

عدم وجود أدوات قياس موضوعية يستطيع معلم التربية  -
سالمية في ضوئها تقويم مستويات أداء الطالب في أثناء اإل

  .     تالوة القرآن الكريم

لتدريس حصة التالوة والمقدرة بحصة  قلة الوقت المخصص -
دقيقة، ولذلك ربما لم يتدرب  45واحدة في األسبوع ولمدة 

  .الطالب بالشكل الكافي في أثناء التالوة

الطريقة التقليدية التي يتعلم بها الطالب تطبيق أحكام  -
التجويد، حيث يستمع الطالب خاصة في الحاالت التي اليقوم 

 .ألخطاءفيها المعلم بتصويب هذه ا

المساجد ( ضعف التحاق الطالب بحلقات تحفيظ القرآن الكريم -
، وضعفهم في مهارات اللغة العربية، وكذلك )ودور تعليم القرآن

ضعف رغبتهم في تعلم أحكام التالوة، وكثرة المقررات 
الدراسية، وازدحام قاعات التدريس بالطالب، وعدم معرفة 

 .أنزله الله تعإلى الطالب بثواب تالوة القرآن مجودا كما

عدم استخدام التقنيات الحديثة المساعدة في تدريس    -
مختبر اللغة، والمسجل الصوتي، وتقنيات : التالوة مثل

  .الحوسبة الحديثة

نتائج أداء طالب الصف الخامس األساسي في تطبيق معايير   -2  
يطبق الطالب أحكام " تجويد القرآن الكريم والذي ينص على

، بحيث تم رصد أداء الطالب، وتم احتساب "كنة الميم السا
النسبة المئوية ألداء الطالب في ضوء قواعد التقدير المحددة 
لكل مؤشر من مؤشرات هذا المستوى المعياري، 

  .ن ذلكييب) 2(والجدول

  حكام الميم الساكنة يطبق الطالب أ" يوضح النسبة المئوية ألداء طالب الصف الخامس األساسي في المستوى المعياري :2جدول 
النسب المئوية ألداء الطالب في ضوء قواعد   عدد الطلبة  المؤشرات

  التقدير
  متدن  متوسط  مرتفع

  58.14% 29.52% 12.34% 63  ذا جاء بعدها بحرف الباءإيخفي الطالب الميم الساكنة 
  58.75%  %33.34  7.91% 63  يدغم الطالب الميم الساكنة في الميم المتحركة

ذا تالها حرف من حروف الهجاء إالطالب الميم الساكنة  ريظه
  .العربية غير حرفي الباء والميم

63 %34.67 %40.45 %24.88 

أن نسبة أداء طالب الصف الخامس ) 2(يتضح من الجدول 
يطبق الطالب أحكام " األساسي في مؤشرات المستوى المعياري

ة في المستوى المرتفع كانت منخفض" الميم الساكنة
نسبة أداء الطالب في المستوى المتوسط  وأن ، %)7.91(جدا

، أما بقية مؤشرات المعيار فقد كانت في %)29.52(كانت ضعيفة
المستوى المتدني بنسبة عالية، وهذه النسب تشير إلى مستوى أداء 
طالب الصف الخامس األساسي في هذه المؤشرات متدن، ويمكن 

  :ليتفسير هذا التدني لدى الطالب بماي

سالمية للكفاءات الالزمة تدني مستوى أداء معلمي التربية اإل -
لتدريس أحكام التجويد، قد أدى إلى هذا التدني في مستوى 
أداء عينة الدراسة مستويات المعيارية للتجويد ومؤشراتها، 

ن يكون دور المعلم في تدريب الطالب على أنه من المتوقع أل
 مهماها الصحيحة عامال تمييز األحكام التجويدية في مواضع

  .في تعليم الطالب هذه األحكام وإتقان تطبيقها



  الزعبي

 195

أن المعلمين اليحتكمون عند تقويم مؤشرات التجويد لدى  -
الطالب على مؤشرات واضحة لهم ومحددة في أذهانهم 

 .تحديدا دقيقا، مما يصف عملية التقويم باالنطباعية والذاتية

النظري ألحكام التجويد، أن مقرر تالوة القرآن يهتم بالجانب   -
ي يعتمد على الحفظ دون االهتمام بالتطبيق العملي لتلك ذوال

األحكام، مما يؤدي إلى سرعة نسيان مادرسه الطالب من 
  .معلومات وأحكام خاصة عندما يباشر التالوة عمليا

نتائج أداء طالب الصف الخامس األساسي في تطبيق معايير  -2
يطبق الطالب أحكام " ص علىتجويد القرآن الكريم والذي ين

، بحيث تم رصد أداء الطالب، وتم "الميم والنون المشددتين 
احتساب النسبة المئوية ألداء الطالب في ضوء قواعد التقدير 
المحددة لكل مؤشر من مؤشرات هذا المستوى المعياري، 

  .ن ذلكييب) 3(والجدول

األساسي في  يوضح النسبة المئوية ألداء طالب الصف الخامس :3جدول 
  .الميم والنون المشددتين حكم يطبق الطالب" المستوى المعياري

طالب في يتضح من الجدول السابق أن نسبة أداء ال
المتضمن بالمستوى " يغن الطالب الميم والنون المشددتين"مؤشر

في " يطبق الطالب حكم الميم والنون المشددتين" المعياري
المستوى المرتفع كان منخفضا جدا، حيث جاءت نسبة 

، كما جاء مستوى أداء الطلبة ضعيفا في المستوى )13.67(األداء
ستوى المتدني  جاء ، وكذلك في الم)34.95(المتوسط بنسبة

  :، وقد يعود هذا التدني لالسباب االتية)51.38(عاليا

تقان أحكام إاسيا في البيت للتدريب على رعدم متابعة الطالب د -  
ن أالتجويد في اثناء تالوة القرآن الكريم، وكما هو معروف 

القرآن بحاجة إلى معاهدة ومداوامة على التالوة حتى يتقن، 
يكون إال بوجود ولي أمر أو معلم يتابع  وهذا التعاهد لن 

  . ذلك

عدم األخذ بمبدأ التدرج في تعليم أحكام الميم والنون، فقد   -
يبدأ المعلم بتدريس حكم اإلخفاء من أحكام الميم السساكنة 
والتنوين قبل أحكام اإلظهار واإلدغام، واألفضل البدء بحكام 

اء مرحلة بين اإلظهار ثم اإلدغام ثم االخفاء، االن اإلخف
االظهار واإلدغام، وهذا قد يسبب قصورا في عدم تطبيق 

  .االحكام بشكل صحيح

ربما لتنوع بعض األحكام التجويدية في ألفاظ الكلمة القرآنية  -
الكريمة، حيث إن المتعلم غير المتقن ألحكام التجويد قد 
يواجه صعوبة عند تالوة كلمة يرد فيها أكثر من حكم 

عند تالوة  ئالصعوبة تفوق مايواجهه القارتجويدي، وهذه 
كلمتين تتضمن كل منهما حكما واحدا، فتالحق األحكام يزيد 

تقان حكم اإلخفاء يحتاج إلى إمن صعوبة اتقان التالوة، فمثال 
 ئكبر من حكم اإلظهار، ألن األصل أن يظهر القارأجهد 

  .النطق  بحرف النون

  :التوصيات

  :ية يوصي الباحث بمايليفي ضوء نتائج الدراسة الحال

بناء برامج تعليم تجويد القرآن الكريم في ضوء المستويات   -  
  .المعيارية للتجويد ومؤشراتها وقواعد التقدير المحددة

في سالمية ة مكثفة لمعلمي التربية اإليعقد دورات تدريب -  
المراحل الدراسية المختلفة، لتدريبهم على التالوة، لتعريفهم 

ضع قواعد للتقدير للتأكد من تحقيق الطالب بكيفية و
  .للمستويات المعيارية للتجويد

إعادة النظر في أساليب تدريس التجويد الشائعة، وضرورة   - 
تطوير استراتيجيات تدريس لتزيد من إتقان الطالب ألحكام 

   .، وخاصة الحاسب اآللي والتقنيات الحديثةالتجويد
  المراجع

: ، بيروت26639، رقم 6، جالمسند ).1993(حمد أابن حنبل، 
 .حياء الكتب العلميةإدار 

، بيروت ،  مقدمة ابن خلدون). 1983(ابن خلدون، عبدالرحمن 
 .دار ومكتبة الهالل : لبنان

، 12-11، مجلد لسان العرب). 2004(ابن منظور، جمال الدين
  .دار صادر للطباعة والنشر: ، بيروت3ط

بي أسنن ). 1999(زديني األشعث السجستاد، بن األووأبو دا
 .دار الحديث: ، كتاب الصالة، القاهرة2ج داوود،

تحقق معايير ى مستو). 2004(لله انعيمة عبد ، لكعبيا
ل ألطفاض ايارفي ي لتمهيدل اطفاأيمي عند دألكاىالمحتوا

لجامعة ، ارةغير منشوراه كتودسالة ر، لبحرينافي مملكة 
 .ردنأل،انيةردألا

صحيح ). 1978(محمد بن اسماعيلبو عبدالله أالبخاري 
 .دار الفكر: ، كتاب فضائل القرآن، بيروت6، جالبخاري

تقويم أداء طلبة المرحلة الثانوية في تالوة ). 2009( البناء، خالد
رسالة ماجستير غير القرآن الكريم في ضوء أحكام التجويد، 

 .، جامعة صنعاء، اليمنمنشورة

المصحف الملون كوسيط فعالية استخدام  ،)2007(حماد، شريف
تعليمي في تعلم أحكام التالوة والتجويد لدى الدراسين 

عدد  المؤشرات
  الطلبة

النسب المئوية ألداء الطالب في
  ضوء قواعد التقدير

 متدن متوسط مرتفع
الطالب الميم والنون يغن

  .المشددتين
63  %13.67%34.95%51.38
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، )15(مجلد، مجلة الجامعة االسالمية، ببرنامج التربية
 .531-505، ص ص )1(عدد

بناء معايير إلدارة التجديدات في ).  2003( ،عايد  ةالخوالد
، جامعة رسالة دكتوراه غير منشورة. النظام التربوي األردني

 .عمان العربية للدراسات العليا، عمان، األردن

:  نعما  ،لتعليماتكنولوجيا ). 2009(مصطفى ، عمسد 
 .يعزلتوواللنشر اء غيددار

مجلة القرآن بين آفاق القراءة والتالوة، ). 1999(الدغامين، زياد 
، مجلس النشر )37(، عدد)13(، السنةالشريعة االسالمية

 .61 -15 العلمي في جامعة الكويت، ص ص

استخدام المسجل ومختبر اللغة في  أثر ).1996(دويدي، محمد 
المجلة  تعليم احكام تالوة القرآن الكريم، دراسة تجريبية،

المنظمة : ، تونس)2(، عدد)16(مجلدالعربية  للتربية، 
 .90-54العربية للتربية والثقافة والعلوم، ص ص 

ب التعليمي في أثر استخدام الحاسو). 2001(الرفاعي، سميرة، 
التحصيل المباشر والمؤجل في مساق التالوة والتجويد، 

 .جامعة اليرموك، االردن رسالة ماجستير غير منشورة،

عدادية داء تالميذ المرحلة اإلأ، تقويم )2005(الزغاط، سليمان، 
المؤتمر السابع  في ضوء المستويات المعيارية لالستماع،

دار : ، القاهرة)3(لدمجعشر للجمعية المصرية للمناهج، 
 .1087 -1051الضيافة، جامعة عين شمس، ص ص 

مناهج التربية االسالمية وطرق  ).2006(الزعبي، ابراهيم،
 .دار المسار: المفرقتدريسها، 

تحليل نقدي لمعايير اعداد ). 2004(زيتون، كمال عبد الحميد،  
ر المؤتمالمعلم المتضمنة في المعايير القومية للتعليم بمصر، 

، جامعة عين )1(، تكوين المعلم، مجلدالعلمي السادس عشر
 .الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس: شمس

استخدام معمل القرآن الكريم في تنمية ). ـه1429(السبيعي، عبدالله
مهارات التالوة واالحتفاظ بالتعلم لدى طالب الصف السادس 

الرياض،  االبتدائي بمدارس تحفيظ القرآن الكريم بمدينة
، كلية التربية، جامعة الملك رسالة ماجستير غير منشورة

 .سعود، الرياض

، الواقع الحالي لمحتوى مناهج التربية )2004(حمدأسعد، 
االسالمية بالتعليم العام في ضوء العايير القومية للتعليم، 

، ص )2(،جزء)126(، جامعة االزهر، عددمجلة كلية التربية
 .185-137ص

الدرر البهية في شرح المقدمة ). 1996(سامةأ، عبد الوهاب
مكتبة اإليمان : ، القاهرة)2(، طالجزرية في علم التجويد

 .للنشر والتوزيع

مدى قدرة  ).1991(عبدالله، عبد الرحمن، و بني خالد، حسين
المعلمين في محافظة المفرق باالردن على تقويم تالوة طالب 

، موكمجلىة أبحاث الير، "المرحلة الثانوية
-325، االردن، جامعة اليرموك، ص ص )4(،عدد)7(مجلد
351. 

، المرجع في التربية االسالمية). 2009(عطا ،ابراهيم محمد، 
  .مركز الكتاب للنشر: القاهرة

 المرحلة في الشرعية العلوم معلمات تقويم). 2008(العلي، ريم
التدريسي،  األداء لجودة المعاييرالمقترحة ضوء في المتوسطة

، كلية التربية، جامعة الملك الة ماجستير غير منشورةرس
  .سعود، الرياض

دليل معلم القرآن الكريم ). 1988(الفولي، محمد عبد الرحمن، 
: ، تونسفي مرحلة التعليم االساسي في الوطن العربي

 .المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

، 2، جصحيح مسلم. )1995(مسلم، أبو الحسن، مسلم الحجاج
دار : ، القاهرة252كتاب فضائل القرآن ومايتعلق به، رقم

 .إحياء الكتب العربية

أثر خطوات تدريس مقترحة في اتقان ). 2011(المطرودي، خالد 
مهارات التالوة واالحتفاظ بالتعلم لدى تالميذ الصف السادس 

مجلة االبتادائي في مدارس التعليم العام بمدينة الرياض، 
 .68-1، ص ص )40(، عدد)11(، السنة نميةالثقافة والت

تقويم مستوى طالب الدراسات االسالمية ). 2001(المعجل، طالل
في تالوة القرآن الكريم في بعض دول مجلس الخليج وعالقته 

مجلة دراسات في المناهج وطرق ببعض المتغيرات، 
 .62-45كلية التربية، جامعة عين شمس، ص ص  التدرس،

أهم مشكالت تدريس التربية ). ـه1409( انالمفدى، صالح سليم
االسالمية في المدارس االبتدائية بمنطقة الرياض التعليمية، 

، كلية التربية، جامعة الملك رسالة ماجستير غير منشورة
 .سعود، الرياض

مقدمة المؤتمر العلمي السابع ). 2005(الناقة، محمود كامل، 
، مناهج سعشر للجمعية المصرية للمناهج وطرق التدري

 .يوليو 26-25التعليم والمستويات المعيارية، بتاريخ 

أسباب ضعف طالب المرحلة المتوسطة ). ـه1410(نجادات، احمد،
في تالو القرآن الكريم من وجهة نظر مشرفي التربية االسالمية 
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رسالة ماجستير غير ومعلمي القرآن بمكة المكرمة، 
 .مكة المكرمة، جامعة ام القرى، منشورة، كلية التربية

، الوجيز في احكام تالوة الكتاب العزيز). 1999(النحاس، محمد 
 .دابمكتبة اآل: ، القاهرة5ط

المعايير القومية للتعليم في ). 2003(وزارة التربية والتعليم 
  .، القاهرة، مطابع األهرام التجاريةمصر

كتاب التالوة والتجويد للصف ). 2009( وزارة التربية والتعليم
  ).3(، طامس االساسيالخ
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