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 الملخص

دليل معلت ال رآن الكريت للصددددددد و   رفدة مددت توافر معدايير هيتدة ت ويت التعليت والتددريد  فيمعهدد  هد ا الب دل  ل  

ت ال رآن الكريت دليل معلعل  عينة الب ل  قتصددددر او، تبع البا ل فيه المنهج الوصددد ي الت ليليوا، األولية بالمر لة االبتداتية

 ليل البا ل بإعداد بطاقة ت قاتوللتوصدددددددل  ل  النتاتج ، سدددددددعوديةبالمملكة العربية ال للصددددددد و  األولية من المر لة االبتداتية

لهيتة ت ويت  األداءدليل معلت ال رآن الكريت للصدد و  األولية من المر لة االبتداتية لت ديد مدت توافر معايير الم توت و م توت

ل معلت ال رآن الكريت دلي تعليت والتدري  فيتوافر معايير هيتة ت ويت ال البا ل ومن النتاتج التي توصددددل  ليها، التعليت والتدري 

ور في معالجة أوجه ال ص :والتي من أهمها التوصيا  وفي ضوء  لك تت ت ديت،  ل   د ما للص و  األولية بالمر لة االبتداتية

ولية  ل  أهمية م توت دليل معلت ال رآن الكريت للصدددد و  األولية، وتوجيه أناار ال اتمين عل  العملية التعليمية بالصدددد و  األ

تصددميت أدلة المعلت لتدريس ال رآن الكريت في ضددوء معايير هيتة ت ويت التعليت والتدري ، وضددرورف االسددت ادف من ويي ة معايير 

وافر مدت تمسدددداعدف المشددددرفين التربويين لمعرفة ، والم توت واألداء ومواكبتها واطالع وتدري  المشددددرفين والمعلمين عليها

متابعة المعلمين  من أجل دليل معلت ال رآن الكريت للصددددد و  األولية بالمر لة االبتداتية يت التعليت والتدري  فيمعايير هيتة ت و

وقدت البا ل مجموعة من الم تر ا  والتي من  في مسدددداهمتهت لالرت اء به ا الواقع وتطبي هت له م المعايير بطري ة صدددد ي ة،

س ، وت ليل أدلة المعلت لتدريلصددد و  األولية في مدارس المملكة العربية السددددعوديةدراسدددة واقع تعليت ال رآن الكريت باأهمها: 

 .ال رآن الكريت بالص و  العليا )الرابع، الخامس، السادس( في ضوء ت  ي ها لمعايير هيتة الت ويت والتدري 

 . معايير هيتة ت ويت التعليت والتدري ، دليل معلت ال رآن الكريت الكلمات المفتاحية:
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The availability of the Education and Training Evaluation Commission standards in the 

Holy Qur’an teacher’s guide for the primary grades in the primary stage 

 

Abstract 

The objective of this research is to find out the availability of the Education and Training 

Evaluation Commission standards in the Holy Qur’an Teacher’s Guide for the primary grades in 

the primary stage. The researcher followed the descriptive analytical approach, and the research 

sample was limited to The Holy Qur’an teacher’s guide for the primary grades of the primary 

stage. To reach the results, the researcher prepared an analysis card for The Holy Qur’an teacher’s 

guide for the primary grades of the primary stage to determine the availability of content and 

performance standards for the Education and Training Evaluation Commission. Among the results 

reached by the researcher is the investigation of the Holy Qur’an teacher’s guide in the primary 

grades of the primary stage for the content and performance standards issued by the Education and 

Training Evaluation Commission to some extent. In light of this, recommendations were made, 

the most important of which are: Addressing the deficiencies in the content of the current guide 

for the teacher of The Holy Qur’an for the primary grades And directing the attention of those in 

charge of the educational process in the primary classes to the need to benefit from the document 

of content and performance standards, keep pace with them, and inform and train supervisors and 

teachers about them. And make suggestions, the most important of which are. Analyzing the 

teacher's guide for teaching The Holy Qur’an in the upper grades (fourth, fifth, sixth) in light of 

their achievement of the evaluation and training commission standards.  

Keywords: The Holy Qur’an Teacher’s Guide, Education and Training Evaluation Commission 

standards.  

 



 
 

  
 

 

 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

 المدخل إلى البحث .1

 :ةمقدم1.1. 

مكانة رفيعة في ن وس المسدلمين وج  تعلمه وفق أسدس ومبادو وقواعد يابتة وراسخة ومت ق  الما كان ال رآن الكريت  

 . عليها من قبل المعنيين بالعملية التعليمية

ية  ل  جان  كتا  الطال  ال اجة  ل  أدلة  جراتية لمعلمي العلوت الشددددرع عديدف ب ال علميةأوقد أاهر  دراسددددا  و

وأكد  تلك الدراسا   اجة مناهج العلوت ، (هـددددد1426والسلوت )، هـددددد(1425والشريدف )، هـددددد(4141كما في دراسة الما ر )

 . (ت2015، ا لتن ي  الدروس )الجهيميالشرعية  ل  التطوير و يجاد أدلة لمعلمي العلوت الشرعية تميل دليال  جراتي   

ويعمل  ،ليل في أنه يعتبر المرجع األسدداس ال ي يتل   منه المعلت مجموع التوجيها  البيداجوجيةه ا وتتلخص أهمية الد

اإلضددافة لكونه ب، يسدداعد عل  ت  يق األهدا  المرجوف من العملية التعليميةكما ، عل  ربط العملية التربوية بين المعلت والمتعلت

 . (ت2014، رونيجب) يتضمن جايا  الناات التربوي والك اءا  المنشودف

ي فدليل المعلت ليس مرجعا ف، كما تكاد تت ق العديد من الدراسدددددددا  والب ول عل  أهمية دليل المعلت بالنسدددددددبة  ل  عمل المعلت

أو توصددي  لعدد من المواق  ف سدد ،  نما هو  الدروس منة لمجموع المادف وال في طراتق تدريسددها كما أنه ليس بميابة  عداد

في كل  لك، ولكن بشدكل ال ي يد  ريته في االجتهاد واالبتكار كما أنه يمكن االسدترشاد به في جرفة ال صل وسديلة تعين المعلت 

ا الستراتيجيا  التعلت والت ويت ال ديية )الصوافي،   ت(. 2009ألنه يتضمن  َِطار 

لعملية لت ويت والتدري  في اولما كان  المملكة العربية السدعودية مهبط الو ي وبلد الرساال  كان  ري بال اتمين عل  ا

التعليمية معالجة اإلشددكاال  التي ت يط بم ررا  التعليت عامة وال رآن الكريت خاصددة، ف د تت اعتماد مشددروع الملك عبد   بن 

 عبد العزيز لتطوير التعليت العات، وال ي كان من ضمن برامجه تطوير المناهج. 

ا لت  يق تلك التوجها  الطمو ة، قام   هيتة ت ويت التعليت والتدري  ببناء معايير مناهج التعليت العات بالتنسدديق مع وسددعي 

وأهدافها، واإلطار الوطني لمعايير مناهج التعليت  4202وزارف التعليت مسدددتندف عل  مضدددامين رمية المملكة العربية السدددعودية 

ن أطر تخصدددددددصدددددددية لمجاال  التعلت، وت دت ه م ت، وما تبعه م4242مارس  4العدات، الد ي أتعتمدد من مجلس  دارف الهيتة في 

الويي ة نارف عامة  ول مجال التربية اإلسددددددالمية، من  يل طبيعة المجال، وأهدا  تعلمه، ووصدددددد  بنيته، وكي ية اشددددددت اق 

 ةالمعايير وقراءتها، ومن يت ت دت مصد وفة معايير الم توت ومعايير األداء عبر المسدتويا  والص و  الدراسية، وتعرأ أميل

من تضدددمين األبعاد المشدددتركة وأولويا  المنهج، وال يت، والمهارا ، كما ت دت الويي ة تعري ا ألبرز المصدددطل ا  الواردف فيها 

 (. 1440)هيتة ت ويت التعليت والتدري ، 

رع فويشددددتمل ه ا اإلطار عل  ويي ة خاصددددة بمعايير مجال تعل ت التربية اإلسددددالمية والتي تتكون من عدف فروع منها: )

ال رآن الكريت وعلومده(،  يدل تسدددددددع  الوزارف من خالل تطبيق هد م المعدايير  ل  تطوير م رراتهدا الدراسدددددددية وأدلتها وبناء 

 معار  الطلبة ومهاراتهت والمساهمة في  ل مشاكلهت، والنهوأ بمستوت المعلمين لمواكبة ه ا التطوير. 
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 ويمهدا وت ليدل المنداهج وأدلدة المعلمين في ضدددددددوتهدا لمعرفدة مدت لد ا فدإن اإلعدداد لمعدايير منداهج التعليت وتطبي هدا وت

توافرها يميل خطوف تنموية أسداسدية في االستجابة لتوجها  المملكة العربية السعودية وتطلعاتها الرامية  ل  رفع مستوت ك اءف 

، وت ديد ا، ومصادر التعلت المتنوعةالناات التعليمي بكل مكوناته وعناصدرم التي تشدمل: تطوير وتصميت المواد التعليمية وأدلته

أوجده التطوير المهني للمعلمين وبرامج  عددادهت، كمدا توجده اهتمات جميع ال اعلين في المجتمع وفق جهودهت ن و ت  ي ها لدت 

 المتعلمين. 

 مشكلة البحث: 2.1.

 وقد أمكن الوقو  عل  مشكلة ه ا الب ل من خالل ما يلي:

لمجموعة من معلمي تدريس ال رآن  التي قات بها البا ل والتي تضمن  م ابلة شخصية من خالل الدراسدة االسدتطالعية

كان هناك شددددددبه ات اق عل  أن الدليل ال الي لمعلت تدريس ال رآن ، دليل معلت ال رآن الكريت وسددددددمالهت عن آراتهت  ولالكريت 

  يجد فيه ضددالته من مسددت ديا  التدريس التي تعينه علكونه الموجه الم يت مع المعلت ل؛ الكريت لت تطله يد التطوير من  سددنوا 

، الخاطئ في تواي ه وقد يعود  لك  ل  ال هت، كمدا أنده من المل د  للنار  همال بعأ المعلمين السدددددددتخدات دليل المعلت. عملده

  بعأ اإلدارا ل صددددور، كما يال ا أ يانا قلة تداول األدلة لدت المعلمين وتكدسددددها في مخازن المدرسددددة، والتشددددكيك ب يمته

دليل  ول ول لك فإنه من المهت أن يت ، و السدددنة الدراسددديةأالمدرسدددية عن توفيرها و يصدددالها للمعلمين في أيناء ال صدددل الدراسدددي 

ا من عناصر المناهج المطورف وضرورف ا أساسي   ألنه يعد عنصر  ؛ كبر عند الشدروع في تييير المناهج وتطويرهاأهتمات االمعلت 

سددددالي  تسدددداعدم عل  أنه من توجيها  وتعليما  جديدف تسدددداعد المعلت عل  تعر  أفكار ومنطل ا  وطرق ولما يتضددددم ؛مل ة

وأن الكتا  الم رر لمادف ال رآن الكريت في المملكة العربية السددعودية ي تصددر عل  آيا  المصدد   الشددري  وهنا ، الجيد األداء

 . لوما  اإليراتية وجيرهاتزداد أهمية دليل المعلت ألنه ي توي عل  األنشطة والمع

ت ق تكاد توجد البا ل أن نتاتجها ، التي تناول  أدلة المعلت ومن خالل اطالع البا ل عل  العديد من الدراسددا  السدداب ة

ودراسددددة ، (ت4244، دراسددددة )صدددديات :عل  أهمية الدليل للمعلت وأهمية تطويرم في ضددددوء معايير م ددف ومن ه م الدراسددددا 

، (ت 4242، يوالسدعبر، ي)الشدكر ودراسدة، (ت4242، ودراسدة )النصدار، (ت4242، ودراسدة )الجهيمي، (ت4241، )جبروني

ودراسددددة ، (ت4242، يومرسدددد، ودراسددددة )ال را، (ت4242، وال ر، وعمر، وجاد  ، سددددبي  وأبو، وكبر، ودراسددددة ) سددددن

 .  (ت2020، مطريودراسة )آل ك الن و، (ت4242، )المناعسة

الدليل ال الي لمعلت ال رآن الكريت للصدد و  م توت ال اجة  ل  ت ليل مشددكلة ه ا الب ل في  في ضددوء ما سددبق تت ددو

 .  فيه معايير هيتة ت ويت التعليت والتدري توافر للوقو  عل  مدت  األولية بالمر لة االبتداتية

 البحث: سؤال3.1.

 يلي: فيمايت دد تسامل الب ل 

 البتداتية؟ادليل معلت ال رآن الكريت للص و  األولية بالمر لة  ت والتدري  فيمدت توافر معايير هيتة ت ويت التعلي ما
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 هدف البحث: 4.1.

 يلي: فيمايت دد هد  ه ا الب ل 

 . اتيةدليل معلت ال رآن الكريت للص و  األولية بالمر لة االبتد معرفة مدت توافر معايير هيتة ت ويت التعليت والتدري  في

 أهمية البحث:5.1. 

  يد نتاتج ه ا الب ل وما ي دمه من توصيا  وم تر ا  فيما يلي:قد ت

، بتهاومواك األداءتوجيه أناار ال اتمين عل  العملية التعليمية  ل  ضدددددددرورف االسدددددددت ادف من ويي ة معايير الم توت و .4

 . واطالع وتدري  المعلمين عليها

 . المعاييره م ت في ضوء لتصميت أدلة المعلت لتدريس ال رآن الكري المسمولينتوجيه أناار  .4

ة لمتدابع ؛بم رر ال رآن الكريت األداءعرفدة مددت ت  يق دليدل المعلت لمعدايير الم توت وعل  ممسددددددداعددف المشدددددددرفين  .0

 .  المعلمين في مساهمتهت لالرت اء به ا الواقع وتطبي هت له م المعايير بطري ة ص ي ة

 . رت ديت الم رر ب ال  متكامل وجديد ومتضمن له م المعايي .1

 . يمكن أن ت يد نتاتج ه ا الب ل في معالجة قصور أدلة معلت ال رآن الكريت .2

 مصطلحات البحث:6.1. 

 ت تصر مصطل ا  ه ا الب ل عل  ما يلي:

-لتصدددل    عليه وسددد-م مدنبيه هو كالت   تعال  المنزل عل  ": ويأخ  البا ل بتعري  الرومي، ال رآن الكريت .4

 . (ت1421، الرومي) "المتعبد بتالوته

عبارف تصددن  ما يج  ا ن يصددل ا ليه المتعلت من معار  ومهارا  وقيت نتيجة لدراسددته م توت كل مجال " معايير: .4

 ت(.2020،")فر ا فهي تعد م كا وم ياسا لل كت عل  مدت جودف المنهج و عادف ت ييمه

ا: المختصددين الم ددف من قبل  مجموعة البنود أو الشددروط أو المواصدد ا  المتعل ة بالمعار  وتعر   جراتي 

 معرفتها وال درف عل  أداتها. والواج 

، هو الكتا  ال ي ي دت للمعلت المعلوما  الالزمة عن المنهجت( و2013) يدأخد  البا ل بتعري  الل انيدليدل المعلت:  .0

، لموضددوعا ا له بعأ النما ج التطبي ية من ام دم  ، جراءا  التدريس المناسددبة ل   و الكتا  المدرسددي ويرشدددم أ

 . سالي  الت ويت المناسبةأاستخدات الوساتل وتكنولوجيا التعليت وبعأ  ةوكي ي

 حدود البحث:7.1.

 ت تصر  دود ه ا الب ل عل  ما يلي:

ت ليل م توت الدليل ال الي لمعلت ال رآن الكريت للصد و  األولية بالمر لة االبتداتية للوقو  ال دود الموضدوعية:  .4

 يير هيتة ت ويت التعليت والتدري  فيه. معا مدت توافرعل  
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، الياني ،األول)الصددد و  األولية: ال دود الزمانية: تت تطبيق ه ا الب ل عل  آخر طبعة لدليل معلت ال رآن الكريت ب .4

  ب صليه األول والياني ت2015-2016للعات بالمدارس االبتداتية  (اليالل

 ال دود المكانية: المملكة العربية السعودية.  .0

 

 أدبيات البحث 2.

 . يهامع التع ي  عل الساب ةوالدراسا  ، اإلطار الناري مبا لوالتي تشتمل عل  ، الب ل أدبيا يتناول ه ا ال صل 

 النظري اإلطار 1.2.

 . األول: حفظ وتالوة القرآن الكريمالمبحث 

 المن ول عنه، تو  في المصدددددددا  المك-صدددددددل    عليه وسدددددددلت-المعجز المنزل عل  النبي   كالتل رآن الكريت هو ا

، )الصدددددددال  "وتعري  ال رآن عل  ه ا الوجه مت ق عليه بين األصدددددددوليين وال  هاء وعلماء العربية". المتعبد بتالوته، بالتواتر

 . (21ص، ت2000

أما  ،ضددروال رآن الكريت م ل العناية والدراسددة واالهتمات من  نزوله عل  نبينا عليه الصددالف والسددالت  ل  عصددرنا ال ا

ون) :-تعال -قال،   اه ف د تك ل   به ا َلهت َلَ افِات ْكَر َو ِنَّ ا َنْ نت نـددددددددددزْلَنا ال ن وقد أشددددار ل لك األ مدي ب وله: ، (9 ال جر:) ( ِنَّ

ت مف د عني به المسدددلمون عناية لت ي ا بها أي كتا  من كت  األ ؛ن الكريت في  ياف األمت والشدددعو  اإلسدددالميةآوألهمية ال ر"

ه وأصددول ا ألل ااه وبالجتوتوضددي   ، ا ألخالقياتهوبيان  ، ا لعااته وعبرمواسددتخراج  ، ا أل كامهواسددتنباط  ، ا لمعانيهت هم  ، السدداب ة

 . (2ص، 2018، األ مدي) "وتواريوا االهتمات به وبتعلمه وتعليمه عبر األجيال والعصور، تالوته وتجويدم

اَل ): قال تعال ، بتالوف كتابه تالوف صدددد ي ة سددددليمة تعبدية-عز وجل- ألمر  اال  جاء  ه م العناية واالهتمات امتيل د و

اَنَك لَِتْعَجَل ِبِه ) ْك ِبِه لِسدددددددَ ِبْع قتْرآََنهت )42(  ِنَّ َعَلْيَنا َجْمَعهت َوقتْرآََنهت )41تتَ رن : امةال ي) ((42( يتتَّ  ِنَّ َعَلْيَنا َبَياَنهت )42( َفإَِ ا َقَرْأَنامت َفاتَّ

16-19) . 

ف عليه الصدددال -النبي لما جاء من قول ؛من أشدددر  وأجل العلوت، وتدبرم، و  اه، وتطبي ه، وفهمه، وتعلت تالوف ال رآن

ْت َمْن َتَعلََّت ال تْرآَن َوَعلََّمهت ": -والسالت كت  (919ص، ت2001، يالبخار )ص ي  "َخْيرت

ِكر  ): -تعال -قال، والعمل بهوال هت والتدبر  ول د يسدددددر   سدددددب انه كتابه لل  ا دَّ ْكِر َفَهْل ِمْن مت
ْرَنا اْل تْرآَن لِل ن  (َوَلَ ْد َيسدددددَّ

، اا  ألنه أ سن الكالت ل  (؛ومعانيه لل هت والعلتاألداء، أل ااه لل  ا و)، ال رآن الكريت أي: ول د يسرنا وسهلنا ه ا، (17: ال مر)

 كر شامل لكل وال. وسدهله عليه، ه جاية التيسديرعليه مطلوبَ  -تعال -يه يسدر  فكل من أقبل عل، اوأبينه ت سدير  ، وأصددقه معن 

والع اتد النافعة واألخبار ، وأ كات الجزاء والمواعا والعبر، وأ كدات األمر والنهي، مدا يتد كر بده العداملون من ال الل وال رات

وهو العلت النافع ال ي   ا طلبه العبد أعين ، ا عل  اإلطالقوأجله، أسهل العلوت، اا وت سير  وله ا كان علت ال رآن   ا  ، الصدادقة

 .  (442ص، ت4222، )السعدي عليه
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 فضل حفظ وتالوة القرآن الكريم:

: -تعال -الب راءف كتابه ف -جل وعال-ي ا    ا وتالوف ال رآن الكريت بأهمية كبيرف في التربية اإلسالمية؛ ف د أمرنا  

رَ   . (20المزمل: ) : )فاقرما ما تيسر منه(-تعال -ِمَن اْل تْرآَِن( وقال )َفاْقَرءتوا َما َتَيسَّ

 عن ابن عمر رضددي   عنهما: أن، باسدت كار ال رآن الكريت وتعاهدم؛ فعن نافع-صدل    عليه وسدلت-كما أوصد  النبي

و ن ،  ن عاهد عليها أمسدددكها، كميل صدددا   اإلبل المع لة، قال: " نما ميل صدددا   ال رآن-صدددل    عليه وسدددلت-رسدددول  

 . (920ص، ت2001، البخاري) "أطل ها  هب 

فيروت  ،عل    ا ال رآن الكريت عن اهر قل  ويشجعهت عل   لك، يشجع أص ابه-صل    عليه وسلت-وقد كان النبي

ألنه لت يكن معه أي أنه زوج امرأف وهب  ن سدددها له أل د أصددد ابه وجعل مهرها ما ي  اه  لك الصددد ابي من ال رآن الكريت؛ 

، وسددورف ك ا، قال: معي سددورف ك ا سددأله: "ما ا معك من ال رآن؟ -صددل    عليه وسددلت-ف ي ال ديل أن النبي، شديء من المال

، ت2001، البخاري) ا ه  ف د ملكتكها بما معك من ال رآن :قال، قال: نعت قال: أت رمهن عن اهر قلبك؟-عدها-وسدددددددورف كد ا

 . (811ص

 ن لحفظ وتالوة القرآن الكريم العديد من الفضائل منها:والحقيقة أ

 . يه وسلتصل    عل-وال رآن الكريت هو وصية النبي-صل    عليه وسلت-أن   ا ال رآن الكريت وتالوته سنة عن النبي .4

 . خيرية من تعلت ال رآن وعلمه .4

 . أنه يش ع لصا به يوت ال يامة .0

 . تاج الكرامة و لة الكرامة ارتداء .1

 .   اة ال رآن الكريت هت أهل   وخاصته أن .2

 . والديه يوت ال يامة -تعال -أن من قرأ ال رآن وتعلمه يكرت   .1

 نيل أعات المنازل يوت ال يامة: .2

 أن ال رآن يرفع درجة صا به في الجنة: .2

 . أن   ا ال رآن رفعة لصا به في الدنيا أيضا قبل اآلخرف .2

 حكم حفظ وتالوة القرآن الكريم:

ب يل ي  اه عدد كيير ييب  به التواتر و ال أيم  األمة كلها وليس ه ا لكتا  جير ،  ا ال رآن كلده واجد  عل  األمة 

 . وأما األفراد فيج  عل  كل فرد أن ي  ا من ال رآن ما ت وت به صالته، ال رآن
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أنه -صددل    عليه وسددلت- عن رسددول  -رضددي   عنها-كما في  ديل عاتشددة-صددل    عليه وسددلت-وقد   اه النبي

، روام البخاري) أجليوال أرام  ال  ضدددر ، قال: " ن جبريل كان يعارضدددني ال رآن كل سدددنة مرف و نه عارضدددني العات مرتين

 . (911ص، ت2001

)قد :وعنوا به أيما عناية  يل ن ل السيوطي قول اإلمات ال رطبي-رضوان   عليهت-"كما   اه جمع كبير من صد ابته

، هـدددد1424، الرومي) ببتر معونة ميل ه ا العدد(" -صل    عليه وسلت-ل يوت اليمامة سبعون من ال راء وقتل في عهد النبيقت

 . (67ص

وسددالت بن مع ل مول  أبي ، هت: عبد   بن مسددعود، "وقد أورد البخاري في صدد ي ه بيالل روايا  سددبعة من ال  اا

 . (442ص ، هـ1421، )ال طان وأبو الدرداء"، وأبو زيد بن السكن، زيد بن ياب و، وأبي بن كع ، ومعا  بن جبل،   ي ة

 يل عنوا ب  ا ال رآن الكريت وتالوته وضددددبطه عل  ال راءا  -عليهت ر مة  -وسددددار عل  نهج الصدددد ابة التابعون

ي وما زلنا نرت ف،  رآن الكريتول دد تاافر  جهود األمة  ل  عصدددددددرنا ال ديل في العناية ب  ا وتالوف ال، واألوجده المختل دة

د و رص ال كوما  عل   نشددداء العدي، عصدددرنا ال ديل تخريج الكيير من ال  اا وال افاا  في  ل ا  ت  يا ال رآن الكريت

 . من معاهد ومدارس ت  يا ال رآن الكريت

 شددري ين التي تتخ  كتا   لل يات به م األمانة العايمة في ه ا العصددر  كومة خادت ال رمين ال-عز وجل-وقد قيأ  

منها: ال رص عل  تالوته وتجويدم ، وعني  به عنايه فات ة واهر  لك جليا في مجاال  متعددف، أسدددداسددددا لها في ال ياف وال كت

 ،ة معانيهوترجم، وطباعته وتوزيعه، و قامه المدارس والكليا  الخاصدددددددة به، وتنايت المسددددددداب دا  الم ليدة والدولية، و  اده

 . (9ص ، هـ1421، )الخطي  ل وسيله ممكنةونشرم بك

 آداب معلم القرآن الكريم:

ولدد ا ف ددد اهتت علمدداء  -عز وجددل- ندده كتددا   ،  ن معلت ال رآن الكريت  نمددا يعلت أشدددددددر  كتددا  يمكن للمرء أن يتعلمدده

 ومن أشهرها:، المسلمين بوضع اآلدا  والضوابط التي يج  أن يلتزت بها معلت ال رآن الكريت

 :تعال -ي صد بتعليمه وجه  أن  .4

َ متْخلِِصيَن َلهت : )-تعال -قال، ف د أمرنا   بإخالص العمل له وا  َّ وا  اِلَّ لَِيْعبتدت ِمرت
 . (2البينة:) (َوَما أت

 :الصادق التدين .4

صتتتتل ات  م ع توالةمستتتتك بالكةال والستتتت ى     ، وااللةزام بأحكام الشتتتتلح ال    -تعالن-وذلك باالستتتتة الى دين ا ل ه

، رـتتتتتتتتتتتت4144، )ح در، ال دي  ، لع لا   مل لل كالم ه؛ ل كون ال لآن العظ م حجى ل ، حةن قولت  ودميت ، الظتارل  والاتاة تى

 . (41-42ص

دل يستتتاال الفستتتط ولستتت  ا   لة زرا   ضتتتاب ا   لألونا   ث ى   لكيفا    لستتتيما  داقال   قد اشتتتةلة ل الل ال لآن ين  كون احلا  و

 .  (44ص، م4222، الجزريابل ) الملوء ا
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 :بمنهج السل  في االعت اد التمسك .0

وينبيي أن تت  ق في معلت ال رآن الكريت؛  ت  يكون رجل ع يدف ب ق يعيش ، " لك أن سدددالمة االعت اد مطل  شدددرعي

 . (2ص، هـ4144،  يدر) من أجل ع يدته ويب ل جهدم وكل جال من أجلها"

 :لتجن  سيئ الخصاالت لي بمكارت األخالق و .1

  "والعج ،و ن كان دونه فعل  معلت ال رآن الكريت أن "ي  ر كل ال  ر من الرياء وال سدددد ال  د والييبة وا ت ار جيرم

 . (44ص، ت4222، ابن الجزري)

  سن الخلق مع المتعلمين: .2

 . (22ص، 4ج، الغزال ) لل خالل االشف ى دي هم وين  جل هم لجلى ب   ا

 :التعليت والتربية فيالتدرج  .1

، ال د دشتت ا بلرى لل ارلنا ين  قال: –رضتت  ه د هما -  د روي دل ابل دمل ورستتوخ ،ذ ين ذلك يادن لثاا  العيم إ

ولا  ،وآللرا وزا لرا،   ةعيم حاللها وحلالها-صين ه دي   وسيم-وت زل السور  دين ل مد، ويحدنا  ؤتن اإل مان قال ال لآن

 لي لا ب ل   ، ثم ل تد ري تا ال وم ر تاال  ؤتن يحدرم ال لآن قال اإل مان، ينةم ال وم ال لآنكمتا تعيمون ،   اغ  ين     د تد  ل هتا

 . (422ص، 4220، الا ه  )    ثل  نثل الدقلا، وال لا   اغ  ين     د د  ل  ،  ات ة  إلن خاتمة  لا  دري لا آلل  وال زا ل 

 ال رص عل  اكتسا  المهارا  والخصاتص التربوية: .2

وأداء مهمته عل  الن و السدددددليت ، "بشدددددكل يسددددداعدم عل  تطويع رسدددددالته،   يمتلك ناصدددددية التوجيه والتربيةو لك  ت

 . المرضي"

 :ال روق ال ردية بين الطال  مراعاف .2

 . "وال  ا، وال هت، والتل ي، و لك لـ "تمايز الطال  في ال درف عل  االستيعا 

 :بين الطال  العدل .2

 . ( 2222-ص، هـ4144،  يدر) ألنهت أبنامم"، يأخ  بمبدأ العدل والمساواف بين طالبهفـ "ال بد للمعلت والمربي أن 

 جمع القرآن الكريم:

د به   اه عن ي ص-صل    عليه وسلت-تتبع الروايا  نجد أن ل ا الجمع  ين يطلق في زمن النبينتدبر األمر ون ين 

لما " :أنه قال-رضدددددي   عنه-خرج البخاري عن البراء بن عاز  أف د ، اهر قل  وكتابته عل  األدوا  المتوفرف  لك الوق 

ْمِمِنينَ )) نزل  وَن ِمَن اْلمت  . (48ص، 2001، البخاري) ". . . فكتبها اوسلت زيد  -صل    عليه-دعا رسول  )) ال َيْسَتِوي اْلَ اِعدت

ل رآن الكريت في مصدد   وا د مسددلسددل ي صددد به كتابة ا-رضددي   عنه-و ين يطلق الجمع في عهد أبي بكر الصددديق

س  فتتبع ت ال رآن أجمعه من الع" :-رضي   عنهما-ي ول زيد بن ياب  في قصة أمر أبي بكر الصديق ، اآليا  مرت  السور
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 َلَ ْد َجاَءكتتْ ) لت أجدها مع أ د  جيِرم، نصددددداري ت  وجد  آخر سدددددورف التوبة مع أبي خزيمة األ، وصددددددور الرجال، واللنخا 

ْت( ْت َعِزيٌز َعَلْيِه َما َعِنتُّ وٌل ِمْن أَْن تِسكت َمَر  ، فكان  الصُّ ت ت عند أبي بكر  ت  توفام  ،  ت  خاتمة براءف. َرست يت ، ياتهيت عند عت

 . (183ص، 2001، البخاري) "رضي   عنها-عند   صة بن  عمر

   رضددي-المصدد   ال ي كت  في عهد أبي بكر ي صددد به نسدد -رضددي   عنه-و ين يطلق في عهد عيمان بن ع ان

 ، ن   ي ة بن اليمان قدت عل  عيمان: "قال أنهأخرج البخاري في ال ديل ال ي روام أنس بن مالك ف د ، بمصا   متعددف-عنه

: لعيمان ة  ي ف ال ، فأفزع   ي ة اختالفهت في ال راءف، وأ ربيجان " مع أهل العراق، وكان ييازي أهل الشات في فت  "أرمينية

فأرسددل عيمان  ل    صددة أن أرسددلي ، يا أمير المممنين أدرك ه م األمة قبل أن يختل وا في الكتا  اختال  اليهود والنصددارت

ها  ليِك فأرسددل  بها   صدة  ل  عيمان ها في المصددا   يت نردُّ خت ، ن الزبيروعبد   ب، بن ياب  افأمر زيد  .  لينا بالصد   َنْنسددَ

ل تت   ا اخت: "وقال للرهط ال رشدديين اليالية. فنسددخوها في المصددا  . وعبد الر من بن ال ارل بن هشددات، عاصوسددعيد بن ال

ف علوا  ت    ا نسدددددخوا الصددددد   في . "فإنما نزل بلسدددددانهت، أنتت وزيدت بن ياب  في شددددديء من ال رآن فاكتبوم بلسدددددان قريش

وأمر بما سدددوام من ال رآن في كل ، نسدددخوا صددد   ممافأرسدددل  ل  كل أفق بم، المصدددا   رد عيمان الصددد    ل    صدددة

 . (44-7ص ، 1421، العبيد) (183ص، 2001، البخاري) ص ي ة أو مص   أن ي رق"

 سور القرآن وآياته:

 سور ال رآن أقسات أربعة:

ل، والمياني، والمتين، الطوال  أرج  اآلراء فيها: يلي وفيما. والم صَّ

ا لعدت ، والسددابعة، واألعرا ، واألنعات، والماتدف، والنسدداء ،وآل عمران، فالطوال: سددبع: الب رف .4 قيل: هي األن ال وبراءف مع 

 .  وقيل: هي يونس. ال صل بينهما بالبسملة

 .  المتون: التي تزيد آياتها عل  ماتة أو ت اربها .4

ر أكير، والمياني: هي التي تليها في عدد اآليا  .0  . من الطوال والمتين سمي  ب لك ألنها تتينَّ  في ال راءف وتتكرَّ

ل: قيل: من أول سددددورف "ق" .1 ، وأوسدددداطه، طواله، وأقسددددامه يالية، وقيل جير  لك، وقيل: من أول "ال جرا "، والم صددددَّ

 . وقصارم

 . "البروج" فطواله: من "ق" أو "ال جرا "  ل  "عت" أو .أ

 . ج"  ل  "الض  " أو  ل  "لت يكن"وأوساطه: من "عت" أو "البرو .ب

 . عل  خال  في  لك. ض  " أو "لت يكن"  ل  آخر ال رآن"ال وقصارم: من .ت

ل لكيرف ال صل بين سورم بالبسملة  . وتسميته بالم صَّ

 . وقيل: ويالل عشرف بجعل األن ال وبراءف سورف وا دف، وتعداد السور: ماتة وأربع عشرف سورف
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ْينوأطو، واختل وا فيما زاد عن  لك، ا آيةأما تعداد اآليا  فسدددددتة آال  وماتت وأطول السدددددور سدددددورف ، ل اآليا  آية الدَّ

 .(146-145ص، هـ1421، ال طان). الب رف

 . حفظ القرآن الكريم

 الحفظ لغة:

 .  (695ص، 4141، ال يروز آبادي) وال رآن: استاهرم"، كعلمه:  رسه، ورد في ال اموس الم يط "  اه

 . (45. ص، 1422، آل نوا ) لة"وهو: التعاهد وقلة الي ، وعرفه آل نوا : "ال  ا: ن يأ النسيان

 ا:حفظ القرآن اصطالح  

 ا كان المعن  الليوي "لل  ا" ال ي رق عن المعن  االصدددطال ي ول، وهو: التعاهد وقلة الي لة، ان"ال  ا: ن يأ النسدددي

 . (45ص، 1422، قل " )آل نوا  يل االستاهار وال راءف عن اهر من 

 أهداف تدريس حفظ القرآن الكريم:

 ومن أشهرها: ، عديد من أهدا  تدريس ال  اهناك ال

 . عز وجل-ت  يز التالمي  عل    ا أكبر قدر من كتا    .4

 . عز وجل-تربية وجدان التالمي   ت  ينج بوا لكتا    .4

 . زيادف اليروف الليوية لدت التالمي  .0

 . (441ص، ت4242، وهاشت، الخلي ة) ريتومساعدتهت عل  التخلق بآدا  ال رآن الك، تنمية الروح اإلسالمية لدت التالمي  .1

 العوامل المؤثرة في حفظ القرآن الكريم:

 :  التذكر والنسيان:أوًل 

 . من األمور المتعل ة بالجان  المعرفي والتي تتعلق بتعلت ال رآن الكريت و  اه: الت كر والنسيان

و بعأ ما خزن في  اكرته عند ال اجة  ل  فالت كر عبارف عن عملية  هنية يمكن لإلنسدددان من خاللها اسدددتدعاء جميع أ

  .عل  قدرته عل  استدعاء المواق  والمعلوما  التي مر  عليه ساب ا وص  اإلنسان بأنه قوي أو ضعي  ال اكرف بناء  ويت ،  لك

ن يكون لإلنسدددددددان أوبدونه ال يمكن ، هت واات  الم أ( أن الت كر من 1997) نجداتي ( تدأكيدد2010الزهراني )ين دل و

اكر شدديننا ال نت أكما ، فن ن ال نسددتطيع ت كر شدديء لت ننتبه له، دراكويتأير الت كر باالنتبام واإل. ر  وعلوت و ضددارفمعا  ال ت 

 . ن انتبهنا له ندركه و

ه م العملية و، عملية اختيارية م صودف تمر بمعالجة معينة في الم  وبل ه عشواتي،الت كر عملية معرفية ال تتت بشكل و

 مرا ل:تمر بعدف 

 . دراك الكليا  قبل الجزتيا  ل   يميل  اإلنسانن أمر لة االكتسا : تمكد الدراسا   .4
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يت ، ابه يل يتت تخزين و  ا ما تت اكتس، اال ت اا: هي ال ترف التي تلي عملية االكتسدا  وتسبق عملية االسترجاع ةمر ل .4

 . تخزينه في ال اكرف

 ال ت داا بها بشدددددددكل جيد فهو مهيأ للت كر ما لت يتعرأ لعوامل النسددددددديانالتد كر: بعدد اكتسدددددددا  ال رد للخبرف وا ةمر لد .0

 . (367-365ص، 2010، الزهراني)

  ل  أن هناك أسبابا تكمن وراء النسيان:، ويشير الطويل

ت ل ياف الع: "وقديما قالوا، و الهمود: ال شدددك أن ما تعلمنام ونمارسددده في  ياتنا ال ننسدددام بسدددهولةأالنسددديان بسدددب  اإلهمال  .4

 . م اكرته"

 . نسيانن الكب  يسب  ال النسيان بسب  الكب : هناك خبرا  ن اول أن ننساها بسب  الخو  أو ال لق المرتبط بها  يل  .4

النسديان بسددب  التداخل أو االضددطرا :  يل يت ق معات السدديكولوجيين عل  أن معات أنواع النسدديان ت دل بسددب  تداخل  .0

 . (400ص، 1982، الطويل) ةتعلت مواد جديدف مع تعلت مواد قديم

 الحفظ بالدماغ: عالقةثاني ا: 

ل يمدي  ي، و نما فواتدم لل ل  وال اكرف والع ل أيضدددا،  ن مزايا االسدددتاهار وال  ا ليسددد  في النوا ي العصدددبية ف ط

ج عنها ية ينتمن خالل عمل وصددددال  بين الخاليا العصددددب، ال  ا  ل  تنمية خاليا الم  بطري ة ال يمكن لشدددديء آخر أن ي علها

و  ا لت يكن   ا المواد واسددتاهارها قويا أو لت يعزز ، ه م الشددبكة هي التي تبني أسدداسدديا  ال كاء، شددبكة اتصدداال  عصددبية

 . (aweuuP,5002وتبدأ الوصال  العصبية في االن سار )، بانتاات فإنه سي  د

اإلنسدددان  ليها  نموها واسدددتمرارها؛ ل اجة ن   ا المعلوما  واسدددتعادتها هي   دت طرق كسددد  المعرفة اإلنسدددانية و

 ،ن الكريت يعد من أولويا  المسددلت ال ي يسددع   ل  رضددا  آو  ا ال ر، السدديما المتعلت؛ لما يترت  عل   لك نجا ه أو فشددله

وزيادف ، ليويلوارت اع مستوت نموم ا، وطالقته الل اية، تميزم الليوي :كما أن   ا ال رآن يعود عل  ال افا ب واتد كييرف منها

 . (4241، سعيدلوتمتد فواتد ال  ا  ل  ال ل  والع ل )ا، قدرته عل  الت كر

 وقد قسددم ، وقد أكد  الدراسددا  أن لمسددتوت معالجة المعلوما  وشددكلها أيرا في اال ت اا بها وال درف عل  اسددتدعاتها

عل  ه م المسددتويا  فإن المعلوما  التي  وبناء، وأخرت أكير عم ا، ومعالجة عمي ة، عل  يالية أشددكال وهي: معالجة سددط ية

 . (4222 ،تتت معالجتها بشكل سط ي تنس  سريعا بينما المعلوما  التي تعالج بشكل أعمق تيب  في ال اكرف )الصافي

 ؛فهي تعد أخطر الاواهر الن سدددددية والعصدددددبية، وتعتبر ال اكرف واي ة ع لية عليا أع د بكيير مما يتصدددددورم أي با ل"

كما تعد من أهت العوامل التي توير في جميع . (36ص، 4222، )بركا  "ل اكرف أكير أهمية وعمومية للجهاز الن سددددددديكون ال

ي ت ا األفراد بجميع خبراتهت وتجاربهت السدداب ة التي مروا بها من خالل مرا ل  ياتهت  افمن خالله، شددكال السددلوك اإلنسددانيأ

 .واسددترجاعها وق  ال اجة، ومعالجتها واال ت اا بها، وترميزها، ار  والخبرا فهي تمكن اإلنسددان من  دخال التج، المختل ة

نشطة واأل، واالستماع، وال راءف، والكتابة، كالت اعل مع اآلخرين، ا هاما في جميع مجاال  السلوك اإلنسانيوتلع  ال اكرف دور  

 اكرف باعتبارم نوعا من العمليا  الع لية  ا  العالقة ا بموضددددددوع الأبدت علت الن س المعرفي اهتمام   ول د، والمهارا  المختل ة
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 . ت(4242، )العتوتبالعديد من األنشطة التعليمية 

طة وه م الطري ة كما أيبت  الدراسدددددددا  مرتب، فعندما يتعلت ال رد يسدددددددت بل المعلوما  يت ي وت بمعالجتها بطري ة معينة 

ا )النص ين و ما  األيسر،و ما  األيمن،بإ دت جانبي الدماغ  ما   . (Van Cleaf & Shhkade , 1989:39مع 

 اى ليةعي ما ستتةجابإن الدلاغ رو اآللى الماا ى ليةفك ل و    تةولد قدر  اإلنستتان دين الةصتتور والةعا ل و هم المعان  واالا

 (179ص، 2015، سع د)

 ويمكن توضي  آلية عمل الدماغ وفق ما يلي:

 . ل  فهت عمل الدماغأن م اييس الكهرباتية الدماجية أد    .4

 . أن الخاليا العصبية هي أساس التعلت والت كر والت كير .4

 . أن التعلت يعتمد عل  عمل مجموعا  أو شبكا  من الخاليا العصبية .0

 . (12ص، 4242، )مشاعله، أن اإلشارا  والمعلوما  المن ولة بوساطة اإلشارا  العصبية ي وت الدماغ بت ليلها .1

يعد أرضدددددية الرجبة وم ل التعلت وال اكرف والمعرفة ومعرفة األشدددددياء واألشدددددخاص والصدددددور  ن الدماغإوبناء عليه ف

وه م ال درا  الع لية جالبا ما تعود ، فهو يص  ويميز وي ارن، وهو صورف ال ا  البشرية وبنيتها فهو مركز الوعي، واأللوان

 . (22ص، 4220، د)سويبيه األيمن واأليسر  ل  عمل الواات  العليا في الدماغ ضمن جان

 الترتيل القرآني:ثالث ا: 

قال  ،ن الكريت  كمة باليةبدالترتيدل في أول ما نزل ال رآ اإللهيوأن لألمر ، ال شدددددددك أن للترتيدل ال رآني قيمدة عايمدة

ا وال ع، كان  قراءته صل    عليه وسلت ترتيال  "قال ابن ال يت: ، (4تعال :)ورتل ال ران ترتيال( )المزمل:  اءف  بل قر، جلةال ه  

 . (613ص، ال يت )ابن "فيمد الر من ويمد الر يت، وكان يمد  رو  المد، وكان ي طع قراءته آية  آية،  رف ا  رف ا م سرف  

ومن يت  ،وقرأ بها جبريل عليه السدددالت، والترتيل ال رآني اصدددطال ا: هو قراءف ال رآن الكريت وفق ال راءف التي نزل بها

 . س سيدنا م مد صل    عليه وسلتقرأ بها وعلمها للنا

 يلي: فيمان الكريت ترتيل ال رآ وتاهر أهمية

 . أنه طريق لصون اللسان عن الل ن في ل ا ال رآن الكريت  ال ال  ا والتالوف .4

 . أنه طريق لتدبر معاني ال رآن والت كر في آياته .4

 . أنه طريق لت ويت اعوجاج اللسان وتدريبه عل  النطق السليت .0

ت فاهلل تعال  عندما أمر رسدددددوله ب يا، ال ينطبق عل  جيرم من النصدددددوص، ن الكريترتيل ال رآني ناات خاص بال رآلتوا

، الصباغمعانيها )ووالت كر والتأمل في   اتق اآليا  ،  ت  يتمكن المصلي من  ضور ال ل ، الليل أتبعه باألمر بترتيل ال رآن

2011) . 
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 الصوت والنطق:رابع ا: 

 ألداءايتجل  في التن ل بين م اطع مختل ة وأسددالي  متعددف من ، كريت أداء صددوتي متميز وتأيير صددوتي عجي ن اللل رآ

وقد عد العلماء ه م الميزف الصددددددوتية لل رآن الكريت من وجوم ، مما ييير الشددددددجن أو األمل أو ال رح لدت سددددددامعه، الصددددددوتي

 . ال يمله هوقارت، فسامعه ال يمجه، اإلعجاز

افة فباإلض، تاليا   أوسواء  كان  افاا ، و  يعتبر وا دا من أهت العوامل المميرف في أداء قارو ال ران الكريتوجمال الص

، 2020، )م مد  ل  الصدو  ال سن ي تاج  ل  مجموعة من المهارا  الصوتية التي تساعد عل   اهار التالوف بصورف  أجمل

 . (4ص

 ة أقسات: ونستطيع أن ن ست أعضاء جهاز النطق  ل  خمس

 . الجو  .4

 . ال لق .4

 . اللسان .0

 . الش تان .1

 . الخيشوت .2

وهو يتطل  أوضاعا م ددف له م ، وعل  كل  ال فإن الصدو  الليوي هو: أير سمعي يصدر  راديا من أعضاء النطق"

 (17-16ص، 1998، )الموسوي "األعضاء

اارتبط  ارتباطا  وال نسددتطيع أن ني ل جهود علماء التجويد واهتمامهت بالدراسددة الصدددوتية التي لل ن بمعالجة ا أسدداسدددي 

 ،الخ ي واجتنابه: وهو الخلل ال ي يطرأ عل  األصدددوا  العربية بسدددب  عدت توفيتها   ها ومسدددت  ها من المخارج والصددد ا 

 أمور:  عدفوه ا ال ي نرام في كتبهت مرتبط ب

   :مخارج الحروف .1

وكان مت دمو علماء التجويد يعتمدون ، سددددددديبويه في كتابه " ن أقدت بيان مت ن لمخارج ال رو  العربية هو ال ي أوردم

 (152ص، 2007، ال مد) عل  بيان سيبويه لمخارج ال رو "

 وبيان سيبويه لمخارج ال رو  كما يلي:

 ) رو  ال لق،  رو  أقص  اللسان،  رو  طر  اللسان،  رو  الش تين(

 (430ص، 4224، سيبويه) 

 :صفات الحروف .2
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عنها علماء التجويد ف د كان لهت فيها اتجاهان أرساهما اينان من كبار علماء التجويد من الرواد  أما الصد ا  التي ت دل

 . وهما مكي بن أبي طال  وأبو عمرو الداني، األواتل ال ين عاشوا في ال رن الرابع والنص  األول من ال رن الخامس

ولت يخرجوا عل  ما  كرم  ال في قضدددددددايا ، يوالتزت معات علمداء التجويدد في ب دل صددددددد دا  ال رو  بمدا قررم الدان

، والمسدددددت لة، والمسدددددتعلية، والمن ت ة، والمطب ة، والرخوف، والشدددددديدف، والمجهورف، وه م الصددددد ا  هي:)المهموسدددددة، جزتية

، 2007، ال مد) الينة( و رفا، والهاوي، والمن ر ، والمتكرر، والمسدددددتطيل، والمت شدددددي، والصددددد ير، المد واللين و رو 

  (196ص

 وقات منهجهت عل  ركنين أساسيين هما: ، وقد تميز  طري ة علماء التجويد في دراسة األصوا  العربية

 . التل ي من المعلت المت ن .4

 . (2007، ال مدالنطق )السالمة من عيو  النطق مع ص ة أعضاء  .4

 تالوة القرآن الكريم: 

 . (104: ص، 1414، ن مناوراب) وعت به بعضهت كل كالت"، "تلو  ال رآن تالوف: قرأته لغة:

خ  األ األداءوال راءف أن  األداءوال رق بينها وبين . "عند ال راء قراءف ال رآن متتابعا كاألوراد واألسدددباع والدراسدددة ا:اصططط الح  

، 1996 ،يالتهاون) ك ا في الدقاتق الم كمة شرح الم دمة في بيان التجويد"، عن المشاي  وال راءف تطلق عليهما فهي أعت منهما

 . (505: ص

وبيان  ،ويت  ق  لك بإقامة ال رو األداء، وتبين وتمهل في ، وت  ق، بترسددددل، ال راءف المتأنية" بأنها: وعرفها الطويل

، الطويل) "ال عل  ال رآن الكريت وال تطلق التالوف ، والتمكن منهما في النطق من جير مبالية وال تكل ، وت  ي هما، ال ركدا 

 . (131ص، 1421

 هداف تدريس التالوة:أ

  ومن أشهرها:، هناك العديد من أهدا  تدريس تالوف ال رآن الكريت

 . تدري  التالمي  عل  ال راءف الص ي ة من المص   الشري  .4

 .  التالمي  تنمية االتجام الديني لدت .4

 .  ترقية سلوك التالمي  وته يبه .0

 . زيادف  صيلة التالمي  المعرفية .1

 .  لت وق البالجي لدت التالمي تنمية اليروف الليوية وا .2

 . (2015، وهاشت، )الخلي ة ممارسة التعبد من خالل تالوف ال رآن الكريت .1

 ضوابط التالوة:

 هناك العديد من ضوابط تالوف ال رآن الكريت، ومن أهمها:
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 .   خراج كل  ر  من مخرجه وتوفيته   ه .4

ا َفرَ  قال   تعال :)، وأن يأتي به ال ارو معربا، أو بسدددددددرعة في ال راءف فال ي رأ ال رآن ه رمةالتمهدل والتمدف  .4 ْقَنامت َوقتْرآَن 

ْلَنامت َتْنِزيال    ((421) اإلسراء:) (لَِتْ َرأَمت َعَل  النَّاِس َعَل  متْكل  َوَنزَّ

 . معرفة المدود بأنواعها والينن واإلدجات وجميع أ كات التجويد .0

وق  واالبتداء" علت عايت األهمية لكل من ي رأ ال رآن الكريت تعبدا أو تعلما  سن الوق  ومعرفة أنواعه المختل ة: فعلت" ال .1

 د  (، ابن الجزري) أو تعليما

 مراتب التالوة:

يت ، تيططلالترهو الكي يددة التي نزل بهددا ال رآن الكريت )ورتلنددام ترتيال( هو أفضددددددددل مراتدد  ال راءف األربع:  الترتيددل بمددا

يت  ،ال ي هو اإلسددراع في ال راءف مع مراعاف األ كات الحدريت ، ل ي يمخ  به في م ات التعليتال ي هو أكير اطمتنان وا التحقيق

  في الترتيل وكان ي ب،   عليه وسلت كان  قراءته ترتيال والنبي صل ، ال ي هو مرتبة متوسطة بين الترتيل وال در التدوير

 . (88ص، 1967، السعيد) ت رمها( آيةخر آن منزلتك عند فإدنيا وارق ورتل كما كن  ترتل في ال اقرأفي ول لصا   ال ران:)

 . أهداف تدريس حفظ وتالوة القرآن الكريم

ما  يفيمكن تلخيصها فالتي تجمع بين ال  ا والتالوف عندما نت دل عن األهدا  العامة لتدريس م ررا  ال رآن الكريت 

 يلي:

 . ول اها بص اتها المعروفة، رو  من مخارجها الص ي ةو خراج ال ،  ت ان التالوف بمراعاف أ كات التجويد .4

 . ومعرفة أسبا  نزولها، فهت اآليا  ال رآنية ومعاني الكلما  الواردف فيها .4

 .   ا اآليا  ال رآنية والسور بإت ان مع وجود ال درف عل  التالوف عن اهر اليي  .0

 .  كالت  الت ر   ل    العلي العايت بتالوف ال رآن الكريت باعتبارم  .1

 .والمداومة عل  العمل بتعاليمه، ال ل عل  تطبيق ال يت واآلدا  المأخو ف من ال رآن الكريت .2

 . (22ص، 2006، تعايت كالت   والتأد  عند سماع آياته أو تالوته )العالت .1

 اًلستراتيجيات وطرائق التدريس المناسبة لتدريس منهج القرآن الكريم:

 ول التربوية عن اسددتراتيجيا  وطراتق التدريس المناسددبة لمنهج ال رآن والتجويد التي أجراها كشدد   نتاتج الت ليل للب

، 2019 ،وفق الجدول التالي )الناجي، بعد     المكرر واالقتصددار عل  االسددتراتيجيا  والطراتق التي يبت  فعاليتها، الناجي

 (:85-84. ص

 و رائق التدريس المناسبة لتدريس منهج القرآن الكريم االستراتيجيات  (1):جدول

 الطري ة االست راتية -0 التعلت التعاوني -4 معمل ال رآن الكريت -4
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 برنامج تعليمي م وس  -1
اسددتراتيجية ال راءف الت سدديرية  -2

 باستخدات الوساتط المتعددف
 استراتيجية الممارسة -1

 انتدريس األقر -2 الخراتط الم اهيمية -2 "جيكو"التعلت التعاوني  -2

 استراتيجية م تر ة قاتمة عل  الترميز اللوني واستخدات ال لت اإللكتروني -42

 

 :خصائص نمو المتعلم في الصفوف األولية الثاني: المبحث

لكل منها خصداتص جسمية وع لية ون سية واجتماعية ينبيي ، مرا ل نمو مختل ةبمن  تكوينه  يمر اإلنسدان يال ا أن 

ول د سددددبق اإلسددددالت في العناية بال رد من قبل تكوينه كما عني عناية فات ة بإتا ة . وتوجيه نموم أن تراع  عند تربية اإلنسددددان

 . (258. ص، 1421، شوق) ال رصة لنموم النمو السليت

 الخصائص الجسمية:

سن من  ،تتصد  المر لة االبتداتية بأنها تصداد  مر لة "الط ولة المتأخرف كما تسدم  أ يانا في الممل ا  المتخصصة

، صددادق) أنها تشددمل مر لة المدرسددة االبتداتية ت ريبا" :أي، سددنة ت ريبا44سددنوا   ت  بداية البلوغ الجنسددي في سددن  2أو  1

 . (422ص، ت4222، وأبو  ط 

ويتسدددددت النمو في ه م المر لة بأنه بطيء   ا ما قيس ، وي ع تالمي  الصددددد و  األولية في الجزء األول من ه م المر لة

ويتت  ،تتناسددق األطرا  مع بعضددها البعأو، ويزداد النمو العضددلي وت وت العاات، لمر لة التي قبلها والتي بعدهابالنمو في ا

نمو لديهت المهارا  وت، ويستطيع الط ل الت كت بالعضال  الدقي ة لديه، في ه م المر لة استبدال األسنان اللبنية باألسنان الداتمة

 . (2-2ص، 4224، الطي ) ال ركية

ل بعأ وبالتالي تزو، ويزداد  جت الجزء األسدد ل من الوجه، تيجة لنمو معات أسددنان الط ل اليابتة؛ "يتيير شددكل ال تون

 . (422ص، ت4222، وأبو  ط ، صادق) مااهر عدت التناس  في الوجه والتي نال اها في المرا ل الساب ة"

 ومن أشهرها:، ك المر لةعددا من خصاتص النمو التي تميز التالمي  في تل زهرانوقد  كر 

 .  تعتدل النس  الجسمية بشكل أكير تناس ا .4

 . تبدأ ال روق الجسمية بين الجنسين في الاهور .4

 .  العضال نمو  .0

 . جير المطلوبةوتنخ أ ال ركا  الزاتدف ، تعتدل ال ركة .1

 . وتعلت ال ركا  الجسمية وال ركية الالزمة لأللعا ، النشاط الزاتد .2

 . والمهارا  اليدوية، نمو التوافق ال ركي .1

 . والنجاح في  دراك الزمن، تطور اإلدراك .2
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 . والتوافق البصري اليدوي، زيادف النمو البصري .2

 . (444-421ص، 2006، زهران) يستمر السمع في النضج  ال أنه مازال جير ناضج تماما .2

 الخصائص العقلية والمعرفية:

ع لي؛  يدل "يعددد النمو الع لي من مادداهر النمو البددارزف في هدد م يتسدددددددت التالميدد  في تلدك المر لددة بددالزيددادف في النمو ال

هـدددددددي و،  يل يدخل األط ال في سدن السدادسة أو السابعة المر لة اليالية من مرا ل النمو الع لي التي  ددها بياجيه، المر لة

ل ونمو عل  الترتي  المتسلسوقدرته ،  يل تنمو م درف الط ل عل  تصني  األشـدددددددياء، مر لة العمليا  العيانية أو الم سوسة

 . (422ص، ت4222، وأبو  ط ، صادق) الم اهيت المجردف"

 ومن أشهرها:، الع يلة والمعرفية التي تميز التالمي  في تلك المر لة النمو عددا من خصاتصن زهراوقد  كر 

 . في نموم السريع-بص ة عامة-يستمر النمو الع لي .4

 . وال سا ، والكتابة، هـارا  األساسية في ال راءفمن نا ية الت صيل يتعلت التلميـ  الم .4

 . يهتت التلمي  بمواد الدراسة .0

 . يزداد استعداد التلميـ  لدراسـة المناهج األكير ت دما وتع يدا .1

 . لدت التلميـ  يزداد    االستطالع .2

 . نمو ال كاء ت التلميـ يطرد لد .1

 . ينمو الت كر من الت كر اآللي  ل  الت كر وال هت .2

 . (442-441ص، 2006، زهران) د مدت االنتبام ومدته و دتهيزدا .2

ومن يت يكون الخيال "موجها ومضددددبوطا؛ ، كما يأخ  الخيال في االرتباط بالواقع بشددددكل تدريجي كلما تطور نمو الط ل

 . (02 ص، 4ج، ت4222م مد، وقناوي، عبد المعطي) ب يل ي يد في التخطيط وفي كل أشكال العمل المبدع لنشاط الط ل"

ويعد التيير الجوهري ال ي يطرأ عل  الط ل في ه م المر لة أنه يسددددددتطيع الت كير باسددددددتخدات المعلوما  التي يدركها 

 يل يسددددتطيع ت ويل انتباهه من خاصددددية  دراكية في ، كما يصددددب  أكير مرونة في اسددددتخدات ه م المعلوما ،  دراكا مباشددددرا

بل قد يتعامل مع عدف ،  ل المشددكال  عل  خاصددية وا دف في الشدديء المدرك الشدديء  ل  خاصددية أخرت بدال من االعتماد في

وبالتالي يميز ، وتجاهل ما هو جير مهت، كمدا يبدأ في االنتبام  ل  ما هو مهت، خصددددددداتص في الشددددددديء الوا دد في وقد  وا دد

 Concep Formition هيتالسدددما  والخصددداتص الجوهرية لتجميع األشدددياء تجميعا منط يا في فتا  فيما يسدددم  تكوين الم ا

 .  (422ص، ت4222، وأبو  ط ، صادق)

ممددا يزيدددم ، (والمركزيددة في اإلدراك، التمركز  ول الدد ا ) :كمددا يتميز الط ددل في هدد م المر لددة بددالت رر من كددل من

اخلة أو دوك لك الوصدددددول  ل  تصدددددني ا  متعددف من صدددددلة أو مت، "كما تزداد ال درف عل  بناء فتا  فرعية، مرونة في الت كير

 . (422ص، ت4222، وأبو  ط ، صادق) هرمية"
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 الخصائص اًلنفعالية:

ول ا تسـدددددددم  مر لـدددددددة الط ولة Stability Emotional تمتاز ه م المر لة بأن الط ل يسير ن و االست رار االن عالي

ـددة الت اقـدده نتيج، ل بالعالت الخـددارجيويرجع  لك الهدوء االن عالي  ل  اتساع داترف اتصاال  الط ، الهادتة من النا ية االن عالية

رف بعد أن كان  قاص، وتوافر فرص التعبير االن عالي من خـدددددالل اتصـدددددال الط ل بما ي يط به من أفراد وجماعا ، بالمدرسة

ت دت لباإلضافة  ل  ما يل  ه من نضج ، عل  األ  واألت؛ مما يمدي  ل  توزيع اهتماماته االن عالية وعدت تركيزها في أمر وا د

 . (22-21ص ، ت4221، فهمي) سنه

 :منها ما يلي-ر ال أنها تزداد تأصال وقوف بازدياد العم-ومما يميز أط ال المر لة االبتداتية في ه ا الجان  عدف مميزا 

 ق رجبداتدده للتدأخر في ت  يا في  اتدده وأكير ت بال  في هد م المر لدة ب يدل يصدددددددب  أكير ت كمد   ليت ددت النمو االن عدالي للط د .4

  ضدددافة الهتمامه بكسددد ، ونمو عالقاته االجتماعية، وتلبيتها؛ و لك راجع  ل  نمو  كاته وقدرته عل  االعتماد عل  ن سدده

ن أن ي رص بشددددددددف عل  بيددا-تعددال -ن الدد ي يربي الطال  بكتددا   آانتبددام الكبددار وا ترامهت؛ وبددالتددالي عل  معلت ال ر

 .  ألنهت  ريصون عل  اكتسا  ودم وت ليدم لهت؛وأن يكون قدوف ، الصوا  والخطأ لطالبه

معلت أن فعل  ال، أو االجتماعية، أو لبعأ الارو  الصدد ية، قد يتعرأ الط ل الن عاال   ادف نتيجة مواق  تأكيد ال ا  .4

مع التأكيد عل  ضدددددددرورف ، فيعدامله برأفة وعط ، يراعي  لدك وأن ي ددر أ وال كدل طدالد  ويكون لده معيندا في أزمداتده

 . فيمصل ب لك معاني ال رآن عندهت، لصبر عل  المواق  من كتا    تعال تعليمهت ا

وي دل في م يط الجماعة بشددددددكل ، وهو ما يسددددددم  بالمشدددددداركة الوجدانية، ي ترت األط ال ان عاال  وعواط  اآلخرين .0

س   تنميةن في وهنا يأتي دور معلت ال رآ. و ن  صددل منهت ما يم ي شددعور اآلخرين فهو جالبا يكون بيير قصددد، خاص

جت ما عانام فر-  عليه وسلت  صل-تأسيا برسول  ، وم اولة النهوأ بأمتهت، الطال  بالمسمولية تجام ه ا الدين ال ويت

 . وقيادف األمة  ل  ال مة-تعال - ال أنه لت يتوان عن نشر دين  

ت كما يكون لديه، تجام االنت اد والسدددخرية شدددديدف ية سددداسدددلديهت -وخصدددوصدددا في السدددنوا  اليالل األول -يكون األط ال .1

متعل ة بالتكي  مع ال شل وت بله وبالتالي البد من الصبر عل  الطال  ال ين يعانون من مشاكل في قراءف ال رآن  مشدكال 

 (79. ص، 1415،  سماعيل) أعل  منهت تو م ارنتهت بمن هأوعدت السخرية منهت ، و   اهأ

 

 . لتدريس القرآن الكريم للصفوف األولية من المرحلة اًلبتدائيةالثالث: دليل المعلم  المبحث

 :القرآن الكريم معلمدليل 

 تعريفه:

وف ا لكتا  أو كت  دراسية ، ةي  يعد لمساعدف المعلت عل  تدريس مادف دراسات( بأنه: "كت4220)والنجار، شد اتةعرفه 

 . (422)صدف"والمراجع الخاصة بتدريس الماويتضمن الوساتل المعينة ، معينة
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دليل معلت ال رآن الكريت هو: الموجه والمرشددددد والمعين للمعلت في تدريس م رر ال رآن الكريت بالطرق   نويمكن ال ول 

 . المناسبة لت  يق األهدا  التعليمية للم ررواالستراتيجيا  والوساتل 

 أهميته:

ة دليل المعلت تتميل في أنها ت دت أكبر عون في ت( أن أهمي4220شدددد اتة ) يشددددير  يل، ي ا  دليل المعلت بأهمية كبيرف

مع  ، يل ي دت له خالصدددة ما توصدددل له الخبراء والمتخصدددصدددين في مجاال  الب ل والتربية والعمل الميداني، أداء رسدددالته

 . (21توفير الوق  والجهد الل ان قد ال يتوفران مع كيرف أعباء المعلت )ص

 فدليل المعلت ليس مرجعا في المادف وال، ة دليل المعلت بالنسبة  ل  عمل المعلتوتكاد تجمع الدراسا  والب ول عل  أهمي

في طراتق تدريسدها كما أنه ليس بميابة  عداد لمجموعة من الدروس أو توصي  لعدد من المواق  ف س   نما هو وسيلة تعين 

ضمن يمكن االسترشاد به في جرفة ال صل ألنه يتولكن بشدكل ال ي يد  ريته في االجتهاد واالبتكار كما أنه   لك،المعلت في كل 

 . (2009، ال ديية )الصوافي التعلت والت ويت طارا الستراتيجيا  

 أهمية الدليل تتلخص في مجموعة من األمور وهي:  نويمكن ال ول 

 . دليل المعلت هو أداف ل هت وتن ي  النتاتج التعليمية .4

 . سالي  المستخدمة لتن ي  المنهجيساعد دليل المعلت عل  ت ديد اإلجراءا  واأل .4

 . يوفر الدليل معلوما   ول استراتيجيا  التدريس والت ويت .0

  .كما يساعد المعلمين عل  أداء واجباتهت التعليمية بأفضل طري ة، يوفر دليل المعلت معلوما   ضافية للمعلمين والطال  .1

 . الطال ي دت دليل المعلت  لوال لألستلة والنشاطا  الواردف في كتا   .2

 . عل  تص ي  األخطاء الشاتعة التي يرتكبها الطال يساعد دليل المعلت  .1

خصددددوصددددا وأن الكتا  الم رر لمادف ال رآن الكريت في المملكة العربية ، وتزداد أهمية دليل المعلت بالنسددددبة لمعلت ال رآن الكريت

لت ألنه ي توي عل  األنشددطة والمعلوما  اإليراتية السددعودية ي تصددر عل  آيا  المصدد   الشددري  وهنا تزداد أهمية دليل المع

 . وجيرها

 عناصره:

 يلي: فيما عناصرمعل  دليل معلت ال رآن الكريت للص و  األولية أمكن ت ديد أهت  االطالعمن خالل 

 :  الجانب النظري وعناصره:أوال 

 . الم دمة: وت توي عن لم ة عامة عن الدليل وما يشتمل عليه .4

 .   والمعار  للم ررالعلوت والمهارا .4

 . فهرس الموضوعا  .0
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 . للم رر العامة والخاصةاألهدا   .1

 . الخصاتص العامة لمر لة الط ولة المستهدفة .2

 . ص ا  معلت ال رآن الكريت .1

 . توجيها  عامة لمعلت ال رآن الكريت .2

ا في ت سين عملية التعليت والتعلت  ن يل ، الوساتل والت نيا  التعليمية .2  . لها دورا هام 

 . طراتق ال  ا وتص ي  وتل ين التالوف .2

 . طرق واستراتيجيا  التدريس الم تر ة .42

ا في الرفع من مستوت الطال   ن يل ، ال وافز التشجيعية .44  . لها أير 

 

ا:   وعناصره: ت بيقيالجانب الثاني 

 . أهدا  الدرس .4

 .  توزيع الدرس  س  ال صص الم ررف وفق الخطة التدريسية .4

 . فواتد تص ي  التالوف .0

 . األ كات التجويدية .1

ا في فهت اآليا  ومعرفة لها د  ن يل ، التهيتة ال افزف وال واتد اإليراتية .2 ا هام   . ال صص المرتبطة بهاور 

 . األنشطة ال ردية والجماعية .1

 . لهيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية األداءالرابع: وثيقة معايير المحتوى و بحثالم

 تقويم التعليم والتدريب:هيئة 

ة تنايميا برتيس وترتبط الهيت، 21هـددددددد وفق قرار مجلس الوزراء رقت 4102تأسددسدد  هيتة ت ويت التعليت والتدري  عات 

 . هـ4112كما صدر  المواف ة عل  تنايت هيتة ت ويت التعليت والتدري  عات ، مجلس الوزراء

ي رفع جودف التعليت والتددددريددد  وك ددداءتهمددا في المملكدددة ألعل  وتتلخص رميدددة الهيتدددة في أن تكون م  زا  ومميرا  ف

 . المستويا  العالمية

شدددددددمل وت. ومن المهدات الرتيسددددددديدة للهيتدة: وضدددددددع المعدايير الوطنيدة في ت ويت التعليت والتددريد  ومنداهج التعليت العدات

وت دييها  واعتمادها، نسيق مع وزارف التعليتمن ضمنها: بناء معايير مناهج التعليت العات بالت، اختصاصا  الهيتة جوان  متعددف

يت البرامج وت و، وت ويت أداء ممسدددددددسدددددددا  التعليت والتدري ، وبناء نات للت ويت واالعتماد في التعليت والتدري ، بشدددددددكل دوري
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ار الوطني إلطددو عددداد ا، وبندداء وتن يدد  الم دداييس واالختبددارا  التعليميددة، وبندداء أدوا  ال يدداس وتطبي هددا وتطويرهددا، التدددريبيددة

 . (هـ1440، )هيتة ت ويت التعليت والتدري  للممهال  وجيرها

 يير مجال تعلم التربية اإلسالمية:وثيقة معا

   تبنته كيير من  ،يعدد التطوير ال اتت عل  المعايير من أ دل التوجها  التربوية التي ارتبط  بها مشدددددددروعا  التعليت

 .  منشودف أداءمن خالل ت ديد مستويا  ، اءف الناات التعليميالدول المت دمة في سياق جهودها لرفع ك 

، يتهوتشددددددكيل هو، التي يمكن من خاللها صددددددياجة جيل المسددددددت بل، التعليت والتعلت م ور عمليا وتميل مناهج التعليت 

 . يتعلمه من معار  وقيت ومهارا  في مجاال  التعلت عبر المستويا  والص و  الدراسية أنوتشكيل ما يج  

يميل خطوف تنموية أسدددداسددددية في االسددددتجابة لتوجها  المملكة ، ل ا فإن اإلعداد لمعايير مناهج التعليت وتطبي ها وت ويمها

ميت المواد التي تشمل: تص، العربية السدعودية وتطلعاتها الرامية  ل  رفع مسدتوت ك اءف الناات التعليمي بكل مكوناته وعناصدرم

اعلين جميع ال  اهتماتكما توجه ، التطوير المهني للمعلمين وبرامج  عدادهت أوجهوت ديد ، وعةومصدددددادر التعلت المتن، التعليمية

 . في المجتمع وتنسق جهودهت ن و ت  ي ها لدت المعلت

عل   مسدددتندف ،قام  الهيتة ببناء معايير التعليت العات بالتنسددديق مع وزارف التعليت، وسدددعيا لت  يق تلك الجهود والتوجها 

من  االسددددددت ادفمع ، لمعايير مناهج التعليت العات واإلطار الوطني، وأهدافها 4202مية المملكة العربية السددددددعودية مضددددددامين ر

من الخبراء والمتخصدددددصدددددين من جميع الجها   وبمشددددداركة نخبة، في ه ا المجال الدوليةالممارسدددددا  والتجار  والخبرا  

 . السعودية العربية المملكةفي  التعليمية

ب رار مجلس  دارف هيتة ت ويت التعليت والتدري  في اجتماعه  اإلسدددددددالميةويي دة معدايير مجدال تعلت التربية  اعتمدد وقدد 

 . ت2019/03/26هـ الموافق 1440/07/19السادس بتاري  

وال يت التي يتوق ع أن يكتسدددددددبها المتعلت في مسدددددددتوت تأهيلي ، والمهارا ،  يل يعر  مجال التعلت بأنه: المعرفة وال هت

 . وتبن  نواتج التعلت في ضوتها،  ددم

تت وف ا لمصدددددد وفة المدت والتتابع لألفكار  اإلسددددددالميةوفي مدخل الويي ة تت اإلشددددددارف  ل  أن بناء معايير مجال التربية 

ل  ه ا ،الع يدف والتو يد، السنة وعلومها، الم ورية والرتيسدة في م توت مجال فروع التربية اإلسدالمية )ال رآن الكريت وعلومه

 . وأصوله(

أما فيما يتعلق باشددت اق المعايير فتشددتق معايير الم توت للتربية اإلسددالمية من األفكار الرتيسددة المسددتهدفة في مصدد وفة 

و  عبر صددددد  األداءوتعكس مسدددددتوت تدرج ، كما تشدددددتق معايير أداء التربية اإلسدددددالمية من معايير الم توت، المدت والتتابع

 .  ومستوت تع يدها، ونموها، د  لألفكار الرتيسةالمستوت  س  العمق المسته

  ل  ما يلي:  المعايير وتن ست

 معايير الم توت: وص  عات لما يج  أن يتعلمه المتعلت وي همه، ويستطيع أداءم في مجال التربية اإلسالمية.  .أ
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ية وفق معايير معايير األداء: وصددددد  م دد لمسدددددتوت اإلنجاز المتوقع من المتعلت في مجال التربية اإلسدددددالم .ب

 الم توت في الص و  الدراسية. 

 لمجال التربية اإلسالمية في أربعة مستويا : األداءف د جاء  معايير الم توت و، وفيما يتعلق بمستويا  المتعلمين

 :  . ويشمل الص و  األول والياني واليالل االبتداتي، التأسيسأوال 

ا:   . والسادس االبتداتي ويشمل الص و  الرابع والخامس، التعزيزياني 

ا:   . ويشمل الص و  األول والياني واليالل المتوسط، التوسعيالي 

ا:   . ويشمل الص و  األول والياني واليالل اليانوي، التركيزرابع 

ويركز مسدددددتوت التأسددددديس في مجال التربية اإلسدددددالمية عل   كسدددددا  المتعلمين المعار  والم اهيت وال يت والمهارا  

،   فةلتربيه النشء عل  معر، بما ينسدجت مع خصداتص المر لة العمرية للمتعلمين في ه ا المستوت، كل تكاملياألسداسدية بشد

راءف وتمكينهت من ق، وم بته وأزواجه وآل بيته الكرات-صل    عليه وسلت -وعبادته و دراك منزلة الرسول، وتو يدم، وم بته

والتأسدددديس لمعرفة األصددددول ، بعأ الم ردا  بما ينسددددجت مع نموهت الليوي وفهت معاني، ن الكريت في المصدددد  آآيا  ال ر

   بعأ اآلدا و التعر  عل، والتأسدددددديس في ف ه العبادا ، وأركان اإليمان وفهمها اإلسددددددالتوأركان ، اليالية وأنواع التو يد

 . واألخالق اإلسالمية

 .  الدراسات السابقة والتعقيب عليها 2.2.

 :ات التي تناولت أدلة المعلمالدراس 1.2.2.

هدف   ل  م اولة ت ديد درجة فاعلية أدلة المعلمين في ت سدين الممارسا  التعليمية  والتي (:2006، )الحو ي دراسطة

واسدددددددتخدم  المنهج  ،واتجداهداتهت ن و اسدددددددتخددامهدا في مملكة الب رين، كمدا يراهدا معلمو الليدة العربيدة في التعليت االبتدداتي

عل  م ياس االتجاها  ن و اسدددتخدات الدليل واقتصدددر  الدراسدددة  ( معلت ومعلمة،400من ) الدراسدددةن  عينة وتكو الوصددد ي،

 ،في ضوء النتاتج التي أفرزتها ه م الدراسة ال ي أعدته البا ية كأداف للدراسة، و

لية دلة الخاصة بمادف ال دارف المناهج في وزارف التربية والتعليت بمملكة الب رين بضدرورف مراجعة األوتوصدي البا ية  

العربية بال ل ة اليانية في التعليت االبتداتي من  يل الشدددددكل والمضدددددمون، وتضدددددمينها االتجاها  والناريا  ال ديية في تعليت 

 اللية وتعلمها.

لية ا  اللكت ودليل المعلتهدف   ل  ت ليل الم توت التعليمي للمنهاج والويي ة المرف ة والتي  (:2011، )صطططيام دراسطططة

 ة وتكون  عينة الب ل من المنهاج والويي ،بالجزاتر (السددددددنة اليالية االبتداتي أنمو جا) العربية في ضددددددوء الم اربة بالك اءا 

كما سدددع  لإلجابة عن أ د تسدددامالتها وهو: ما هو الدور التعليمي ال ي يمديه ، واتبع  المنهج الوصددد ي المرف ة ودليل المعلت،

 للمعلت؟ وأهميتها بالنسبة ودليل المعلتالمرف ة  كل من المنهاج والويي ة
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ال راءف  من نشددداط، وخلصددد  الدراسدددة  ل  أن المعلت يجد في دليله كي ية تطبيق النشددداطا  المختل ة لمادف اللية العربية

ن   :ال ولوخالصددة ، ع األنشددطة عل  أيات األسددبوعيمالء والمشدداريع والمطالعة باإلضددافة ال  جدول زمني لتوزإلوالتعبير وا

ال أنه ال يمكن   ،ه م الوياتق  ا  قيمة كبيرف بالنسدبة للمعلت رجت الن اتص التوضدي ية التي تشرح م هوت الك اءف وكي ية ت ويمها

 . أن يستيني عنها المعلت مهما كان مشوارم المهني

أفكار أخرت تعكس  ل   هددف   ل  معرفة مدت ت يد المعلمين بالدليل أو تجاوزهتوالتي  (:2014، )جبروني دراسطططططططة

وتت ه ا باالعتماد عل  اسددددددتبانة موجهة لمعلمي ، قدراتهت المعرفية واإلبداعية ل مل التالمي  عل  ال ركة الداتمة داخل ال سددددددت

 وكان من نتاتجها:، واتبع  المنهج الوص ي، ومعلما  بعأ المدارس االبتداتية

يددد في أن الدددليددل ليس المرجع الو   االت دداق عل، و تيدداجددا  التلميدد ايددانددا يعتبر الدددليددل من الويدداتق البيددداجوجيددة التي تلبي أ 

وك لك بعأ الكت  البيداجوجية التي ، بدل هنداك مراجع أخرت كدالكتد  الترايية ال ديمة وبعأ ال وليا ، ت ضدددددددير الددروس

روج عن الخطوا  التعليمية  عطاء المعلت  رية اإلبداع دون الخ، واإلنترن  ضدددددددافة  ل  ، وضدددددددعتها وزارف التربية الوطنية

 ألنشدددطة، وأناك اءف وتميز المعلت هي التي ت دد طري ته الميل  في تسددديير أو تييير بعأ . وأن الرتيسدددة التي وضدددعها الدليل

يمدة وبين الم داربدة الجديدف يكمن في طري ة الصدددددددياجة واألهدا  دال رق بين دليدل المعلت لمدادف الليدة العربيدة في الم داربدة ال د

 .  في العملية التعليميةا فعاال  وك لك في دور المعلت كمنشط ودور التلمي  بص ته عنصر  ،  اءا  المرجوفوالك

هدف   ل  ت ويت دليل المعلت لم رر الت سدير للص  الياني المتوسط من وجهة نار المعلمين والتي  (:2015، )الجهيمي دراسطة

ا تت اختيارهت  65، وتكون  العينة من واتبع  المنهج الوصددد ي المسددد ي، بمدينة الرياأ والمشدددرفين والخبراء التربويين معلم 

موعة وقد توصل  الدراسة ال  مج ، وقات البا ل بتصميت أداف للدراسة وهي عبارف عن معيار لت ويت الدليل،بالطري ة العشواتية

دليل المعلت مما يمكد عل  واضدددددعيه  عادف دون المسدددددتوت المأمول في م توت كتا  جاء م ور الت ويت  ومنها: أن، من النتاتج

تا  أن م ور األهدا  في ك، وللدروس التعليمية اإلجراتيالنار في تناول الت ويت وأسدددددداليبه وعرضدددددده والعناية به في الدليل 

 يه المناوملدليل المعلت يتمتع بدرجه عالية من االهتمات في وضدعه واتساقه مع السياسة العامة للمملكة العربية السعودية وتكام

موضددوعا  وأن م ور اسددتراتيجيا  التدريس في كتا  دليل المعلت ب اجة  ل  مزيد عناية بما يت ق ، مع ب ية عناصددر المنهج

 . وطبيعة المتعلمين الم رر

دف   ل  ت ويت دليل معلت اللية العربية للصد  األول االبتداتي في المشدروع الشامل والتي ه (:2017، دراسطة )النصطار

ل عددا وقد بني البا ، واتبع  المنهج الوصدددد ي، بالمملكة العربية السددددعودية وير المناهج في ضددددوء معايير علمية م تر ةلتط

ن ؛ ورجع  ل  عدد مكأداف للب ل من المعايير الالزمة لت ويت أدلة معلمي اللية العربية في المشدددددروع الشدددددامل لتطوير المناهج

ضوء ما توصل  ليه الب ل من نتاتج أوص  البا ل بضرورف  عادف النار في بناء أدلة  وفي، الوياتق والدراسدا   ا  العالقة

  .معلمي اللية العربية وعل  وجه الخصوص دليل معلت اللية العربية للص  األول االبتداتي لما له م المر لة من أهمية بالية

ة دليل معلت وفق مهارا  الت كير التأملي هدف   ل  التعر  عل  )فاعليوالتي  (:2018، والسططعبري، )الشططكري دراسططة

بار ، وكان  أداف الدراسدددددة اختواتبع  المنهج التجريبي، في ت صددددديل طال  الرابع العلمي في مادتي الرياضددددديا  وال يزياء(

عزز دليل المعلت ي ة الطال  بن سددددددده وجعله مركز العملية  وجاء في أهت نتاتجها: ت صددددددديلي لمادتي الرياضددددددديا  وال يزياء،
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ل المرونة التي وفرها دلي، وأن يارف ت كيرم واسدددددددتخدات مهاراته في  ل المشدددددددكال  في المواق  التعليمية التعليمية من خالل 

العملية التعليمية كان لها الدور الواضددد  عل  أن يكون دور المدرس  رشدددادي وتوجيهي في ت  يق األجراأ   نجازالمعلت في 

 . همية الدليل وفاعليتهالم ددف للتجربة وه ا ما يدل عل  أ

هدف   ل  تعر  مدت ت  يق كتا  والتي  (:2018، والحر، وعمر، وجاد هللا، سطططططبيب وأبو، وكبر، دراسطططططة )حسطططططن

امة ومدت التزامه بالويي ة الع، التربية اإلسددددالمية ودليل المعلت للصدددد  الياني بمر لة التعليت األسدددداسددددي للمعايير المرسددددومة

  ليل كأداف،وبطاية الت ،اتبع البا يون المنهج الوص يلت  يق هد  الدراسة  و، تلمي  في ه م المر لةومناسدبته لسن ال، للمناهج

هدا  أن كتا  التربية اإلسددالمية ودليله للصدد  الياني يسدداهت بشددكل فعال في ت  يق أ:همهاأمن ، ل  نتاتج البا يون  وتوصددل

هدا  األنشدددطة الم تر ة في الكتا  والدليل تسددداعد عل  ت  يق األن أ، وسددداسدددي وهو مناسددد  لعمر التالمي مر له التعليت األ

كتا  ودليل  ةوصدددال ي فمور وخبراء التربية  ول جودولياء األأراء آ جراء دراسدددة لمعرفة ضدددرورف وأوصددد  ب، المرسددومة

 . ساسي وتكيي  تدري  المعلمين في كل عناصر المنهجسالمية للص  الياني بمر له التعليت األالتربية اإل

هدف   ل  ت ويت أدلة معلت التربية الرياضددية للمر لة األسدداسددية العليا في م افاة والتي  (:2019، دراسططة )المناعسططة

قد و. ولت  يق أهدا  الدارسددة تت اسددتخدات المنهج الوصدد ي المسدد ي، العاصددمة عمان من وجهة نار معلمي التربية الرياضددية

لعليا جاء  ا بية الرياضدددية لت ويت أدلة معلت التربية الرياضدددية للمر لة األسددداسددديةت ديرا  معلمي التر  ل :أنأشدددار  النتاتج 

ووجود فروق  ا  داللة   صدداتية ، جد  فروق  ا  داللة   صدداتية تعزت لمتيير الجنس لصددال  المعلمينوو، بدرجة مرت عة

داللة   صدددداتية تعزت لمتيير الممهل لت تكن هنالك فروق  ا  ، ومن خمس سددددنوا ( أقلتعزت لمتيير الخبرف لصددددال  ال تة )

 .  ويتواالستمرار في عملية الت، أوص  البا ل باالهتمات بت ويت أدلة التربية الرياضية في جميع المرا ل الدراسيةو، العلمي

هدف   ل  ت ديد مهارا  التواصل التربوي الواج  توافرها في م توت دليل والتي  (:2019، ومرسطي، )الفرا دراسطة

ا  وأعد  قاتمة بمهارواتبع  المنهج الوصددد ي، ، ومعرفة مدت توافرها، لمنهاج ال تة اليالية في مر لة رياأ األط ال المعلت

وقد أشار  النتاتج  ل :أن المهارا  التي تعزز التواصل الرياضي التربوي وبطاقة ت ليل الم توت كأداتين للدراسدة، التواصدل

أاهر  نتاتج الت ليل أن أكير مهارا  التواصددددل تكرارا  في جزتي دليل ، ومسددددتهد تتوافر بشددددكل م بول في دليل المعلمة ال

تدعيت دليل المعلمة بأنشدددطة وتوجيها  السدددتخدات بوفي ضدددوء النتاتج أوصددد  البا ية ، المعلمة هي مهارف التواصدددل الشددد وي

 . مهارا  التواصل البصري ونبرف الصو 

رق واألسددالي  ال تي يسددتخدمها معل مو الصدد  و  هدفوالتي  (:2020، وم ري، )آل كحالن دراسططة    ل  اسددتكشددا  الط 

ن  ،واستخدت البا يان المنهج النوعي، الكريت في المدارس التابعة إلدارف التعليت في منط ة عسير ال رآنفي تدريس  األولية وتكو 

بتطوير دليل المعلت لتدريس ال رآن وفي ضدددددوء النتاتج التي توصدددددل   ليها الدراسدددددة أوصددددد  البا يان ( معلمين،2العينة من )

 . الكريت

 :التعقيب على الدراسات السابقة .2.2.2

 :  :من حيث الهدفأوال 
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(  ل  معرفة مدت اسدددتخدات المعلمين لألدلة 2018) والشدددكري والسدددعبري، (2014) هدف  دراسدددة كال من وجبروني

 . وفاعليتها في ت سين ممارساتهت التعليمية

 ل  ، (2019) والمناعسدددة، (2017) والنصدددار، (2015) الجهيميو، (2011صددديات )ف  دراسدددة كال من هدفي  ين 

 . ت ويت وت ليل دليل المعلت

(  ل  2019) وال را ومرسدددي، (4242(، وال ر، وعمر، وجاد  ، سدددبي  وأبو، وكبر، هدف  دراسدددة كال من  سدددنو

 . ليل لمعايير م ددفت ديد مهارا  ومعايير لدليل المعلت ومدت ت  يق الد

اسددتكشددا  الطرق واألسددالي  التي يسددتخدمها معلمو الصدد و   بم اولة( 2020) وان رد  دراسددة آل ك الن ومطري

األولية في تدريس ال رآن الكريت ويهد  ه ا الب ل  ل  ت ليل دليل معلت ال رآن الكريت للص و  األولية بالمر لة االبتداتية في 

 . التعليت والتدري ضوء معايير هيتة ت ويت 

ا:   :من حيث المنهجثاني 

 والنصار، (2014) وجبروني، (2011) وصيات تباين  الدراسدا  السداب ة من  يل المنهج فاسدتخدم  دراسدة كال من:

 وآل ك الن ومطري، (2019) وال را ومرسددددي، (4242)، وال ر، وعمر، وجاد  ، سددددبي  وأبو، وكبر، و سددددن، (1017)

 . لوص ي( المنهج ا2020)

 . ( المنهج الوص ي المس ي2019) والمناعسة، (2015) الجهيمي استخدم  دراسة كال من:في  ين 

( 1995) بينما ات    الدراسة ال الية مع دراسة جيل. ( بالمنهج التجريبي2018) وان رد  دراسدة الشدكري والسعبري

 . في استخدات المنهج الوص ي الت ليلي

ا:   . من حيث األدواتثالث 

، وال ر، وعمر، وجاد  ، سدددددددبي  وأبو، وكبر، و سدددددددن، (2014) تميل  أداف الب ل في دراسددددددة كال من: جبروني

 . االستبانةفي ( 2019) والمناعسة، (4242)

 . وقاتمة بالمعايير الواج  توافرها في الدليل، ( بتصميت معيار أولي2015) وتميل  أداف الب ل في دراسة الجهيمي

واختبار الت صيل ، ختبار الت صديل لمادف الرياضديا في ا( 2018) ب ل في دراسدة الشدكري والسدعبريوتميل  أداف ال

 . لمادف ال يزياء

وبطاقة ت ليل ، قاتمة مهارا  التواصددددل التربوي في الدليلفي ( 2019وتميل  أداف الب ل في دراسدددة ال را ومرسدددي )

 . الم توت

 .  المال اة والم ابلة وت ليل الوياتقفي ( 2020) يوتميل  أداف الب ل في دراسة آل ك الن ومطر

 . بطاقة الت ليلفي ( 2017) بينما ات    أداف الدراسة ال الية مع أداف دراسة النصار

ا:   .  من حيث العينةرابع 
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، وال ر، وعمر،   وجاد، سبي  وأبو، وكبر، و سن، (2015) والجهيمي، (2014) جبرونياختار  دراسة كال من: 

( المشرفين 2015الجهيمي )( المعلمين والمعلما  كعينة وأضا  2020) وآل ك الن ومطري (2019) والمناعسدة، (4242)

 . والخبراء التربويين

 . ( عل  الطال 2018) والسعبريي بينما اقتصر  عينة الب ل عل  في دراسة الشكر

 . ( في أدلة المعلمين2017) والنصار، (2019) وات    عينة الدراسة ال الية مع عينة دراسة ال را ومرسي

 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:

قد اسددت اد و، قات البا ل باالطالع عل  العديد من الدراسددا  العربية واألجنبية التي تناول  ت ليل ودراسددة أدلة المعلمين

 البا ل من ه م الدراسا  في الجوان  التالية:

 . ال اليدعت وتنايت اإلطار الناري للب ل  .4

 . الب ل وتصميت أدوا  االست ادف من الخطوا  اإلجراتية المتبعة في الدراسا  الساب ة الختيار .4

 .  اختيار األسالي  اإل صاتية المناسبة ومناقشة النتاتج وت سيرها .0

 . م ارنة نتاتج الب ل ال الي بنتاتج الدراسا  الساب ة .1

 

 منهج البحث وإجراءاته 3. 

ومجتمع ، وهي: منهج الب ل، واإلجابة عن سدددددماله، ج الب ل و جراءاته لت  يق هد  الب ليعرأ ه ا ال صدددددل لمنه

والمعالجا  اإل صددددددداتية ، ألداف الب دلو جراءا  التطبيق ، صددددددددقهدا ويبداتهداوبنداء أداف الب دل والت  ق من ، الب دل وعينتده

 وفيما يلي عرأ ت صيلي ل لك:، المستخدمة

 منهج البحث:1.3. 

 ا المنهج  يل ال يتوق  ه، الب ل المنهج الوصددددد ي الت ليلي لمالتمته لطبيعة المشدددددكلة وت  يق أهدافه يتبع ه ا الب ل

 ، است صاء مااهرها وعالقاتها المختل ة أجلالااهرف من أو عند جمع المعلوما  المتعل ة بالمشكلة 

وهو ، عرصدديد المعرفة عن الموضددو اسددتنتاجا ؛ ب يل يزيد بها  ل الت ليل والربط والت سددير للوصددول   ل بل يتعدام 

دليل معلت ال رآن الكريت للصددد و  األولية بالمر لة االبتداتية في ضدددوء معايير هيتة المنهج المناسددد  لت ليل م توت  يعد ب لك

 . ت ويت التعليت والتدري 

 مجتمع البحث:2.3. 

 . تكون مجتمع الب ل من أدلة معلت ال رآن الكريت بالمر لة االبتداتية

 عينة البحث: 3.3.
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، ت 2015-2016تكون  عينة الب ل من م توت دليل معلت ال رآن الكريت للصددد و  األولية من المر لة االبتداتية للعات 

 .  يل تعتبر هي آخر طبعة أصدرتها وزارف التعليت، ب صليه األول والياني

 أداة البحث:4.3. 

يل م توت دليل معلت ال رآن الكريت للصدد و  األولية من المر لة طاقة ت لقات البا ل بتصددميت وبناء أداف الب ل وهي: ب

 . االبتداتية في ضوء معايير هيتة ت ويت التعليت والتدري 

 يلي عرض لخ وات تصميم وبناء أداة البحث وإجراءات التأكد من صدقها وثباتها كما يلي: وفيما

 ب اقة التحليل: -

معلت ال رآن الكريت للصددددددد و  األولية من المر لة االبتداتية في ضدددددددوء م توت دليل قدات البدا دل بإعداد بطاقة ت ليل 

 وقد تت  عداد ه م البطاقة وف ا للخطوا  التالية:. معايير هيتة ت ويت التعليت والتدري 

 :الهدف من ب اقة التحليل .1

ل رآن وت دليددل معلت ام تمعددايير هيتددة ت ويت التعليت والتدددريدد  في  توافريهدد   عددداد بطدداقددة الت ليددل  ل  ت ددديددد مدددت 

 . الكريت للص و  األولية من المر لة االبتداتية

 :مصادر إعداد الب اقة .2

ل ة بتدريس المتع األدبيا  التربويةوك لك دراسة ، تت االطالع عل  العديد من الدراسا  الساب ة التي تناول  دليل المعلت

 . وخبرف البا ل الشخصية، طرق التدريسال رآن الكريت وآراء الخبراء والمتخصصين في مجال المناهج و

 :وصف ب اقة التحليل .3

 تضمنت ب اقة التحليل بعديين رئيسيين هما:

 :يلي فيماوالتي أمكن  صرها ، البعد األول: وهو البعد األف ي ويشتمل عل  معايير هيتة ت ويت التعليت والتدري 

 . معايير الم توت .ي

 . األداءمعايير  .ل

 :يلي فيماوالتي أمكن  صرها ، الرأسي ويشتمل عل  موضوعا  دليل المعلتالبعد الياني: وهو البعد 

 . ال ست الناري .ي

 .  التطبي ي ال ست .ل

 وحدة التحليل: -

اعتمد البا ل م توت موضدوعا  الدليل كو دف للت ليل و لك ب صدر الموضوعا  الواردف في الدليل بعد تجزتتها  ل  

 .  ال ست الناري والتطبي ي
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 فئات التحليل: -

ب صددليه ، ت 2015-2016وهي موضددوعا  دليل معلت ال رآن الكريت للصدد و  األولية بالمر لة االبتداتية الصددادر عات 

 . األول والياني

 صدق ب اقة التحليل: -

من متخصدددصدددي ( 6تت التأكد من صددددق بطاقة الت ليل و لك من خالل عرضدددها عل  مجموعة من الم كمين عددهت )

وقد ، ج وطراتق تدريس الدراسددا  اإلسددالمية؛ لمعرفة مدت مالءمة ف راتها وصددال يتها ووضددو هاالدراسددا  ال رآنية ومناه

وتت تعديلها في ضدددددوء أراء السدددددادف ، بإضدددددافة أو     بعأ العبارا ، أسددددد ر  عملية الت كيت عل   جراء بعأ التعديال 

 . الم كمين

 ثبات التحليل: -

ت يت استعان البا ل بم لل آخر من معلمي ال رآن الكري، يل م توت الدليلل سا  يبا  بطاقا  الت ليل قات البا ل بت ل

 يولستو لك من خالل تطبيق معادلة ه،  يل تت  سا  نسبة االت اق بين ت ليل البا ل وت ليل المعلت اآلخر، للصد و  األولية

 . ل سا  اليبا 

 

 معادلة هولستي =

 

 يلي ثبات الب اقات الثالثة: وفيما

حساب ثبات بطاقة تحليل محتوى دليل معلم القرآن الكريم للصف األول اًلبتدائي في ضوء معايير هيئة تقويم التعليم ( 3) جدول

 .والتدريب

 اليبا  ن اط االت اق الم لل الياني ولالم لل األ بعاداأل

 22. 2 21 14 12 معايير الم توت

 22. 2 440 444 402 األداءمعايير 

 22. 2 412 420 422 جمالي البطاقة 

 

حساب ثبات بطاقة تحليل محتوى دليل معلم القرآن الكريم للصف الثاني اًلبتدائي في ضوء معايير هيئة تقويم  (4) جدول

 .التعليم والتدريب

 اليبا  ن اط االت اق الم لل الياني ولالم لل األ بعاداأل

 22. 2 11 24 22 معايير الم توت

 عدد ال تا  المت ق عليها × 4

 

 مجموع عدد ال تا  الت ليل في مرتي الت ليل
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 22. 2 22 11 12 األداءمعايير 

 22. 2 421 442 444 جمالي البطاقة 

 

حساب ثبات بطاقة تحليل محتوى دليل معلم القرآن الكريم للصف الثالث اًلبتدائي في ضوء معايير هيئة تقويم ( 5) جدول

 .التعليم والتدريب

 اليبا  ن اط االت اق الم لل الياني األولالم لل  بعاداأل

 22. 2 12 21 20 معايير الم توت

 22. 2 21 20 22 األداء معايير

 22. 2 401 412 424 جمالي البطاقة 

 

 ف د بلغ معامل اليبا  لبطاقة الصددددد ، ايتضددددد  من خالل الجداول السددددداب ة أن معامال  اليبا  بين الت ليلين كان عالي  

ين بلغ معامل اليبا  في  ، (22. 2في  ين بلغ معدامدل اليبدا  لبطداقدة الصددددددد  الياني االبتداتي )، (22. 2األول االبتدداتي )

وم بولة يمكن من خاللها الويوق بنتاتج بطاقا  ت ليل  فوجميعها معامال  يبا  جيد، (22. 2لبطاقة الصددد  اليالل االبتداتي )

 . الم توت

 إجراءات البحث: 5.3.

 اتبع الب ل ال الي الخطوا  التالية:

 جمع المادف العلمية وكتابة اإلطار الناري الخاص بالب ل. -4

 طالع عل  مجموعة من الدراسا  الساب ة والتعليق عليها واالست ادف منها.اال -4

وء معايير هيتة في ض للص و  األولية بالمر لة االبتداتيةتصميت وبناء بطاقة ت ليل م توت دليل معلت ال رآن الكريت  -3

يت ريس ال رآن الكرت ويت التعليت والتدري ، وعرضدها عل  مجموعة من الم كمين المتخصدصين في مناهج وطرق تد

 ومجموعة من المعلمين وصوال  ل  الصورف النهاتية للبطاقة.

م توت دليل معلت ال رآن الكريت للصدد و  األولية من المر لة االبتداتية للعات تطبيق بطاقة الت ليل عل  عينة الب ل ) -1

 (.ت، ب صليه األول والياني 2016-2015

 تجميع النتاتج ومعالجتها   صاتيا. -2

 نتاتج الب ل ومناقشتها. ت سير -1

 ت ديت التوصيا  والم تر ا . -2
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 األساليب اإلحصائية المستخدمة: 6.3. 

  سا  التكرارا  والنس  المتوية. -4

 إليجاد معامل اليبا معادلة هولستي  -4

 

 عرض وتحليل بيانات الدراسة ومناقشة نتائجها4. 

بعد معالجة البيانا  باسدددتخدات األسدددالي  اإل صددداتية ، يتناول ه ا ال صدددل عرضدددا  لنتاتج الب ل التي تت التوصدددل  ليها

 . عل  تسامل الب ل اإلجابة يل تت في ال صل ال الي ، المشار  ليها في ال صل السابق

 عرض ومناقشة نتائج الدراسة:

لص و  ت لدليل معلت ال رآن الكريمعايير هيتة ت ويت التعليت والتدري  في  توافرما مدت عرأ نتاتج التسامل الرتيس: 

 االبتداتية؟األولية بالمر لة 

 :  عرض النتائج المتعلقة بالصف األول االبتدائيأوال 

 معايير المحتوى للصف األول االبتدائي .1

 .بطاقة معايير المحتوى للصف األول اًلبتدائي (6)جدول 

 معايير المحتوى للصف األول اًلبتدائي

 (1الفكرة المحورية )

 حفظها وتجويدهتالوة سور القرآن الكريم و

 (2الفكرة المحورية )

 تفسير القرآن الكريم ومعرفة علومه

 للصف لمحتوىا معايير

 األول اًلبتدائي 

 موضوعات الدليل

قلاء  السور 

ال لآن ى 

الم لر  تالو  

 وحفظ ا

ن ط الكيما  

الم لوء  

 ن  ا ص   ا

 ت ا ط

آاال 

 الةالو 

 هم لعان  

الكيما  

والمع ن 

اإل مال  

 لآل ا 

سة ةاج ا

لوضودا  

 السور

ت ا ط 

آاال 

 الةالو 

لجموح 

 الدر ا 
 ال ساى

مهارات مادة القرآن 

الكريم في الصف األول 

 اًلبتدائي

4 4 4 4 4 4 2 22 .2 

األهداف العامة لتدريس 

القرآن الكريم وتجويده 

 في المرحلة اًلبتدائية

4 4 4 0 4 4 44 14 .4 

األهداف العامة لتدريس 

في الصف  القرآن الكريم

 األول اًلبتدائي

4 4 4 4 4 4 42 22 .1 

توجيهات عامة لمعلم 

 القرآن الكريم
4 4 0 4 4 0 44 14 .4 
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 معايير المحتوى للصف األول اًلبتدائي

 (1الفكرة المحورية )

 حفظها وتجويدهتالوة سور القرآن الكريم و

 (2الفكرة المحورية )

 تفسير القرآن الكريم ومعرفة علومه

 للصف لمحتوىا معايير

 األول اًلبتدائي 

 موضوعات الدليل

قلاء  السور 

ال لآن ى 

الم لر  تالو  

 وحفظ ا

ن ط الكيما  

الم لوء  

 ن  ا ص   ا

 ت ا ط

آاال 

 الةالو 

 هم لعان  

الكيما  

والمع ن 

اإل مال  

 لآل ا 

سة ةاج ا

لوضودا  

 السور

ت ا ط 

آاال 

 الةالو 

لجموح 

 الدر ا 
 ال ساى

بعض أسباب الخطأ أثناء 

 التالوة
4 4 4 4 4 4 2 02 .2 

خطوات على طريق 

 الحفظ المتقن
4 0 4 4 4 4 44 14 .4 

من طرق تلقين القراءة 

 الصحيحة المجودة
4 0 4 0 4 4 44 14 .4 

 1. 11 2 4 4 4 4 4 4 طرق الحفظ

الخطوات المقترحة 

للتدريس بالطريقة 

 الجزئية

0 4 4 0 4 4 44 14 .4 

نموذج مقترح لتحضير 

 درس
0 4 0 4 4 0 41 22 .2 

من أسباب تلقين أحكام 

 التجويد المناسبة
4 0 4 4 4 4 44 14 .4 

مصادر ومراجع ذات 

صلة بتدريس القران 

 الكريم

0 0 0 0 0 0 42 422 .2 

 23 12 22 23 22 22 مجموع الدرجات

132 21 .1 
 4. 26 2. 22 النسبة

23 .

6 
22 .2 41 .2 23 .6 

 (.4) (، ال ي   ه4ي   ه  ل   د ما) (،0* درجا  الت ييت: ي   ه بدرجة كبيرف)

 ويت في ضددوء معايير هيتة تالجدول السددابق ت ليل م توت دليل معلت ال رآن الكريت للصدد  األول االبتداتي  يتضدد  من

وقد اتضدددد  بشددددكل عات أن هناك تركيز كبير من دليل المعلت عل  مصددددادر ومراجع  ا  ، التعليت والتدري  المتعل ة بالم توت

واألهدا  العامة لتدريس ال رآن الكريت ، أما صددددياجة نمو ج م ترح لت ضددددير درس، (%422صددددلة بتدريس ال ران الكريت )

وأما األهدا  العامة لتدريس ال رآن الكريت في الصددددددد  األول ، (%2. 22فجاء  بنسدددددددبة )، االبتداتية وتجويددم في المر لة

و دراج أسدددددبا  تل ين أ كات التجويد ، وطرق تل ين ال راءف الصددددد ي ة المجودف، وخطوا  عل  طريق ال  ا المت ن، االبتداتي

 ،(%4. 14المناسبة فجاء  بنسبة )
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. (%1. 11وبعأ أسدددبا  الخطأ ايناء التالوف الصددد ي ة( بنسدددبة )، عل  )طرق ال  ا في  ين كان هناك تركيز أقل 

 ردية بين ال روق ال لكل من االعتبارعدت األخ  في و، االستراتيجيا  ال ديية في ال  امواكبة وربما يعود سدب   لك  ل  عدت 

 . والكيافة العددية داخل ال صول، الطال 

 ن الكريم وحفظها وتجويده اتضح ما يلي:أما على مستوى تالوة سور القرآ

قدت الدليل أهت الخطوا  الم تر ة ، (%4. 24بالنسددددبة ل راءف السدددددور ال رآنية الم ررف تالوف و  اا جاء  بنسددددبة ) -

مع تدعيت  لك بمجموعة من مصدددادر ومراجع  ا  صدددلة ، وأيضدددا نمو ج م ترح لت ضدددير درس، للتدريس بالطري ة الجزتية

 . الكريت بتدريس ال ران

وقدت الدليل أهت خطوا  عل  طريق ال  ا ، (%1. 12جاء  بنسبة )، بالنسدبة لنطق الكلما  الم روءف نط ا صد ي ا -

مجموعة مع تدعيت  لك ب، مع أبرز طرق تل ين ال راءف الص ي ة المجودف، وأيضدا أسدبا  تل ين أ كات التجويد المناسدبة، المت ن

 . ال رآن الكريت من مصادر ومراجع  ا  صلة بتدريس

مع نمو ج ، قدت الدليل توجيها  عامة لمعلت ال ران، (%2. 10بالنسددددددبة لتطبيق آدا  التالوف الكريت جاء  بنسددددددبة ) -

 . مع تدعيت  لك بمجموعة من مصادر ومراجع  ا  صلة بتدريس ال رآن الكريت، م ترح لت ضير درس

 ،ت ديت أهت الخطوا  الم تر ة للتدريس بالطري ة الجزتيةوبصددددددد ة عامة كان هناك قصدددددددور من جان  دليل المعلت في 

، شعبة ا  العناصر المتعددف المت طويلةويعزت  لك ال  أن الطري ة الجزتية تصل  لتن ي  الدروس ال، وطرق متنوعة من ال  ا

ماعي يا  بشددددكل جكما يعتمد ال  ا عل  طري ة التكرار والتل ين لآل، بينما م رر الصدددد  األول ي توي عل  قصددددار السددددور

 . وفردي

 أما على مستوى تفسير القرآن الكريم ومعرفة علومه اتضح ما يلي:

وقدت الدليل مجموعة من األهدا  ، (%1. 22جاء  بنسدددبة )، بالنسدددبة ل هت معاني الكلما  والمعن  اإلجمالي لآليا  -

هت مع أ، ق تل ين ال راءف الصددددددد ي ددة المجودفمع بعأ طر، العددامددة لتدددريس ال رآن الكريت وتجويدددم في المر لددة االبتددداتيددة

مع تدعيت  لك بمجموعة من مصدددددددادر ومراجع  ا  صدددددددلة بتدريس ال ران ، الخطوا  الم تر دة للتددريس بدالطري دة الجزتية

 . الكريت

وقدت الدليل مجموعة من مصادر ومراجع  ا  صلة ، (%2. 14جاء  بنسبة )، بالنسدبة الستنتاج موضوعا  السور -

 . ال رآن الكريتبتدريس 

وقدت الدليل مجموعة من التوجيها  العامة لمعلت ال ران ، (%2. 10فجاء  بنسددددددبة )، بالنسددددددبة لتطبيق آدا  التالوف -

جع  ا  صدددددددلة مع تدعيت  لك بمجموعة من مصدددددددادر ومرا، مع أهت الخطوا  الم تر دة للتددريس بدالطري ة الجزتية، الكريت

 . بتدريس ال ران الكريت
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 للصف األول االبتدائي األداءمعايير  .2

 .للصف األول االبتدائي األداءب اقة معايير (7)  جدول

 للصف األول االبتدائي األداءمعايير 

 

 

 (1الفكرة المحورية )

 ويدهاتالوة سور القرآن الكريم وحفظها وتج

 (2الفكرة المحورية )

 تفسير القرآن الكريم ومعرفة علومه

 األداءمعايير 
األول  للصف

 االبتدائي

 

 موضوعات 
 الدليل

االستماع للقراءة 
المجودة وتتبع 
الكلمات في 

المصحف للسور 
المقررة وت بيق 
 آداب التالوة

ن ق الكلمات 
القرآنية في 

السور المقررة 
ن قا صحيحا 
وتحديد موضع 
قراءتها من 
 المصحف

قراءة 
السور 
المقررة 
حفظا 
ب القة 
دون لحن 

 جلي

التعبير 
عن آداب 
 تالوة

القرآن 
الكريم 
وفضله 
 شفويا

رب  
المعنى 
اإلجمالي 
للسور 
بمسماها 
في 

 المصحف

التعبير عن 
معاني 
الكلمات 
للسور 
المقررة 
 شفويا

مجموع 
 الدرجات

 النسبة

درس سورة 
 الفاتحة

4 4 0 4 4 0 40 24. 4 

درس سورة 
 الناس

4 4 0 4 4 0 40 24 .4 

 2. 22 41 0 4 4 0 4 4 درس سورة الفلق

درس سورة 
 اإلخالص

4 4 0 4 4 0 41 22 .2 

درس سورة 
 المسد

4 4 0 4 4 0 41 22 .2 

درس سورة 
 النصر

4 4 0 4 4 0 41 22 .2 

درس سورة 
 الكافرون

4 4 0 4 4 0 40 24 .4 

درس سورة 
 الكوثر

4 4 0 4 4 0 40 24 .4 

درس سورة 
 الماعون

4 4 0 4 4 0 40 24 .4 

درس سورة 
 قريش

4 4 0 4 4 0 40 24 .4 

 2. 22 41 0 4 4 0 4 4 درس سورة الفيل

درس سورة 
 الهمزة

4 4 0 4 4 0 40 24 .4 
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 للصف األول االبتدائي األداءمعايير 

 

 

 (1الفكرة المحورية )

 ويدهاتالوة سور القرآن الكريم وحفظها وتج

 (2الفكرة المحورية )

 تفسير القرآن الكريم ومعرفة علومه

 األداءمعايير 
األول  للصف

 االبتدائي

 

 موضوعات 
 الدليل

االستماع للقراءة 
المجودة وتتبع 
الكلمات في 

المصحف للسور 
المقررة وت بيق 
 آداب التالوة

ن ق الكلمات 
القرآنية في 

السور المقررة 
ن قا صحيحا 
وتحديد موضع 
قراءتها من 
 المصحف

قراءة 
السور 
المقررة 
حفظا 
ب القة 
دون لحن 

 جلي

التعبير 
عن آداب 
 تالوة

القرآن 
الكريم 
وفضله 
 شفويا

رب  
المعنى 
اإلجمالي 
للسور 
بمسماها 
في 

 المصحف

التعبير عن 
معاني 
الكلمات 
للسور 
المقررة 
 شفويا

مجموع 
 الدرجات

 النسبة

درس سورة 
 العصر

4 4 0 4 4 0 41 22 .2 

درس سورة 
 التكاثر

4 4 0 4 4 0 40 24 .4 

درس سورة 
 القارعة

4 4 0 4 4 0 40 24 .4 

درس سورة 
 العاديات

4 4 0 4 4 0 40 24 .4 

درس سورة 
 الزلزلة

4 4 0 4 4 0 40 24 .4 

 4. 24 40 0 4 4 0 4 4 درس سورة البينة

 4. 24 40 0 4 4 0 4 4 درس سورة القدر

 4. 24 40 0 4 4 0 4 4 درس سورة العلق

 4. 24 40 0 4 4 0 4 4 درس سورة التين

رة درس سو
 الشرح

4 4 0 4 4 0 40 24 .4 

درس سورة 
 الضحى

4 4 0 4 4 0 40 24 .4 

 26 44 31 26 42 42 مجموع الدرجات
322 23 .2 

 2. 122 8. 23 6. 44 2. 122 2. 22 2. 22 النسبة

 (.4(، ال ي   ه)4ي   ه  ل   د ما) (،0* درجا  الت ييت: ي   ه بدرجة كبيرف)

ت ويت  ةالجدول السددابق ت ليل م توت دليل معلت ال رآن الكريت للصدد  األول االبتداتي في ضددوء معايير هيت يتضدد  من

ودرس  ،وقد اتضدد  بشددكل عات أن هناك تركيز كبير من دليل المعلت عل  )درس سددورف ال لقاألداء، التعليت والتدري  المتعل ة ب

 ،ودرس سورف اإلخالص، ودرس سورف المسد، ودرس سورف ال يل، ودرس سورف الكافرون، سورف النصر



 
 

  
 

 

 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

ك  ل  أن عدد آيا  تلك السددورف قليلة ويسددهل فهمها وربما يعود سددب   ل، (%4. 24ودرس سددورف العصددر( بنسددبة ) 

 . و  اها بسرعة من جان  طال  الص  األول االبتداتي

 أما على مستوى تالوة سور القرآن الكريم وحفظها وتجويده اتضح ما يلي:

ء  بنسددبة افج، بالنسددبة االسددتماع لل راءف المجودف وتتبع الكلما  في المصدد   للسددور الم ررف وتطبيق آدا  التالوف -

 . وركز الدليل عل  جميع السور الواردف بالم رر المدرسي بن س الدرجة من االهتمات، (2%. 11)

نسبة وجاء  ب، بالنسدبة لنطق الكلما  ال رآنية في السدور الم ررف نط ا ص ي ا وت ديد موضع قراءتها من المص   -

 . ي بن س الدرجة من االهتماتوركز الدليل عل  جميع السور الواردف بالكتا  المدرس، (2. 11)

وركز الدليل عل  جميع السور ، (%422فجاء  بنسبة )، بالنسدبة ل راءف السور الم ررف   اا بطالقة دون ل ن جلي -

 . الواردف بالم رر المدرسي بن س الدرجة من االهتمات

 أما على مستوى تفسير القرآن الكريم ومعرفة علومه اتضح ما يلي:

وركز الدليل عل  )درس سورف ، (%12. 1وجاء  بنسدبة )، ن آدا  تالوف ال ران الكريت وفضدله شد ويابالنسدبة للتعبير ع -

، درس سددورف الكافرون، درس سددورف النصددر، درس سددورف المسددد، درس سددورف اإلخالص، درس سددورف ال لق، ال ات ة

 . ودرس سورف العصر(، درس سورف ال يل

وركز الدليل عل  جميع السور ، (%2. 10فجاء  بنسبة )، اها في المصد  بالنسدبة لربط المعن  اإلجمالي للسدور بمسدم -

 . الواردف بالكتا  المدرسي بن س الدرجة من االهتمات

وركز الدليل عل  جميع السور الواردف ، (%422بالنسدبة للتعبير عن معاني الكلما  للسور الم ررف ش ويا فجاء  بنسبة ) -

 . هتماتبالكتا  المدرسي بن س الدرجة من اال

ا:   عرض النتائج المتعلقة بالصف الثاني االبتدائيثاني 

 معايير المحتوى للصف الثاني االبتدائي .1

 .ب اقة معايير المحتوى للصف الثاني االبتدائي(8)  جدول
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 يمعايير المحتوى للصف الثاني اًلبتدائ

 
 (1الفكرة المحورية )

 تالوة سور القرآن الكريم وحفظها وتجويدها

 (2الفكرة المحورية )

 تفسير القرآن الكريم ومعرفة علومه

المحتوى  معايير

الثاني  للصف

 اًلبتدائي

 موضوعات

 الدليل

 

قراءة السور 

القرآنية المقررة 

 تالوة وحفظا

 

نطق الكلمات 

المقروءة نطقا 

 صحيحا

 

تطبيق 

 آداب

 التالوة

 

استنتاج 

موضوعات 

 السور

 

تطبيق 

آداب 

 التالوة

 

مجموع 

 الدرجات

 

 النسبة

األهداف العامة لتدريس 

الكريم وتجويده في ال لآن 

 المرحلة اًلبتدائية

0 4 4 4 4 42 11 .2 

األهداف العامة لتدريس 

الكريم في الصف ال لآن 

 الثاني اًلبتدائي

0 4 4 4 4 44 20 .0 

لمعلم توجيهات عامه 

 الكريمال لآن 
4 4 4 4 4 2 12 .2 

 2. 12 2 4 4 4 4 0 طرائق تصحيح التالوة

من طرق تلقين القراءة 

 الصحيحة المجودة
0 4 4 4 4 2 12 .2 

 2. 11 42 4 4 4 0 0 طرق الحفظ

 2. 12 2 4 4 4 4 0 خطوات مقترحة للتدريس

خطوات على طريق الحفظ 

 المتقن
0 4 4 4 4 2 12 .2 

مقترح لتحضير  نموذج

 درس
4 0 4 4 4 42 11 .2 

العلوم والمعارف 

 والمهارات
0 4 4 4 4 2 12 .2 

 أحكاممن أسباب تلقين 

 التجويد المناسبة
0 4 4 4 4 2 20 .0 

مصادر ومراجع ذات صلة 

 الكريمال لآن بتدريس 
0 0 0 0 0 42 422 .2 

 16 12 24 24 34 مجموع الدرجات
118 22 .2 

 8. 22 2. 42 2. 22 2. 22 4. 64 النسبة

 (.4(، ال ي   ه)4) ي   ه  ل   د ما (،0)* درجا  الت ييت: ي   ه بدرجة كبيرف
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الجدول السددابق ت ليل م توت دليل معلت ال رآن الكريت للصدد  الياني االبتداتي في ضددوء معايير هيتة ت ويت  يتضدد  من

وقد اتضددد  بشدددكل عات أن هناك تركيز كبير من دليل المعلت عل  األهدا  العامة لتدريس ، التعليت والتدري  المتعل ة بالم توت

 ،(%0. 20كريت في الص  الياني االبتداتي بنسبة )ال رآن ال

. 11وطرق ال  ا بنسدددبة )، (%2. 11واألهدا  العامة لتدريس ال رآن الكريت وتجويدم في المر لة االبتداتية بنسدددبة ) 

في . ((%2. 422ومصددددادر ومراجع  ا  صددددلة بتدريس ال رآن الكريت بنسددددبة )، وخطوا  عل  طريق ال  ا المت ن، (2%

ويعزت  لك ال  أن أ كات التجويد صدعبة ومتشددعبة . ن هناك تركيز أقل عل  )من أسدبا  تل ين أ كات التجويد المناسدبة( ين كا

كما أن الم رر الدراسددي ال ي توي عل  ال واعد التجويدية بشددكل ، ال تتناسدد  مع نضددج ع ول التالمي  بالصدد  الياني االبتداتي

 . ناري يساعد الطال  عل  فهت ه م األ كات

 أما على مستوى تالوة سور القرآن الكريم وحفظها وتجويده اتضح ما يلي:

وقدت الدليل األهدا  العامة لتدريس ، (%1. 21بالنسدددبة ل راءف السدددور ال رآنية الم ررف تالوف و  اا فجاء  بنسدددبة ) -

، يفي الصددددددد  الياني االبتدات واألهدا  العامة لتدريس ال ران الكريت، ال رآن الكريت وتجويددم في المر لدة االبتدداتية

، وخطوا  م تر ددة للتدددريس، وطرق ال  ا، وطرق تل ين ال راءف الصددددددد ي ددة المجودف، وطراتق تصددددددد ي  التالوف

 . التجويد المناسبة أ كاتوأسبا  تل ين ، والعلوت والمعار  والمهارا ، وخطوا  عل  طريق ال  ا المت ن

ونمو ج ، وقدت الدليل أهت طرق ال  ا، (%2. 11فجاء  بنسددددبة )، بالنسددددبة لنطق الكلما  الم روءف نط ا صددددد ي ا -

 . ومصادر ومراجع  ا  صلة بتدريس ال رآن الكريت، م ترح لت ضير درس

وركز الدليل عل  المعايير كلها الساب ة بنس  متساوية  ال أنه ، (%2. 11بالنسبة لتطبيق آدا  التالوف فجاء  بنسبة ) -

 . ك بمجموعة من مصادر ومراجع  ا  صلة بتدريس ال رآن الكريتركز بص ة خاصة عل  تدعيت  ل

 أما على مستوى تفسير القرآن الكريم ومعرفة علومه اتضح ما يلي:

وركز الدليل مجموعة من مصددادر ومراجع  ا  ، (%2. 12فجاء  بنسددبة )، بالنسددبة السددتنتاج موضددوعا  السددور -

واألهدا  العامة لتدريس ال رآن الكريت في الص  ، ال رآن الكريتوتوجيها  عامه لمعلت ، صلة بتدريس ال ران الكريت

 . واألهدا  العامة لتدريس ال رآن الكريت وتجويدم في المر لة االبتداتية، الياني االبتداتي

وركز الدليل عل  مجموعة من مصدادر ومراجع  ا  صلة ، (%2. 24فجاء  بنسدبة )، بالنسدبة لتطبيق آدا  التالوف -

واألهددا  العامة لتدريس ال رآن الكريت في الصددددددد  ، وتوجيهدا  عدامده لمعلت ال رآن الكريت، آن الكريتبتددريس ال ر

 . ونمو ج م ترح لت ضير درس، العلوت والمعار  والمهارا ، الياني االبتداتي

 للصف الثاني االبتدائي األداءمعايير  .2
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 .ائيللصف الثاني اًلبتد األداءبطاقة معايير (9)  جدول

 معايير األداء للصف الثاني االبتدائي

 
 (1الفكرة المحورية )

 تالوة سور القرآن الكريم وحفظها وتجويدها

 (2الفكرة المحورية )

 تفسير القرآن الكريم ومعرفة علومه

 

 

 األداءمعايير 
الثاني  للصف

 االبتدائي

 

 

 موضوعات
 الدليل

االستماع 
للقراءة 

المجودة لآليات 
المختارة 

وتمييز رسم 
المصحف 
للكلمات 

وت بيق آداب 
 التالوة

تالوة اآليات 
القرآنية في 
السور 
المقررة 
وتمييز 
الحركات 
األساسية 
للكلمات 
 وضب ها

قراءة السور 
المقررة 

حفظا ب القة 
دون لحن 

 جلي

استنتاج 
المعنى 
الي اإلجم

للسورة 
المقررة بشكل 
عام وتحديد 
 موضوعاتها

التعبير عن 
معاني الكلمات 
للسور المقررة 
شفويا وتمييز 
الكلمات 

المتشابهة في 
 المعنى

مجموع 
 الدرجات

 

 النسبة

 2. 22 44 0 4 0 4 4 درس سورة الليل

 2. 22 44 0 4 0 4 4 درس سورة الشمس

 2. 22 44 0 4 0 4 4 درس سورة البلد

 2. 22 44 0 4 0 4 4 سورة الفجر درس

 0. 20 44 0 4 0 4 4 درس سورة الغاشية

 2. 22 44 0 4 0 4 4 األعلىدرس سورة 

 2. 22 44 0 4 0 4 4 درس سورة ال ارق

 2. 22 44 0 4 0 4 4 درس سورة البروج

 2. 22 44 0 4 0 4 4 درس سورة االنشقاق

 2. 22 44 0 4 0 4 4 درس سورة الم ففين

 2. 22 44 0 4 0 4 4 سورة االنف ار درس

 2. 22 44 0 4 0 4 4 درس سورة التكوير

 2. 22 44 0 4 0 4 4 درس سورة عبس

 2. 22 44 0 4 0 4 4 درس سورة النازعات

 42 22 42 28 28 مجموع الدرجات
122 62 .2 

 2. 122 3. 24 2. 122 2. 22 2. 22 النسبة

 (.4(، ال ي   ه)4ي   ه  ل   د ما) (،0* درجا  الت ييت: ي   ه بدرجة كبيرف)
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توت دليل معلت ال رآن الكريت للصدد  الياني االبتداتي في ضددوء معايير هيتة ت ويت الجدول السددابق ت ليل م يتضدد  من 

درس  -وقد اتضددد  بشدددكل عات أن هناك تركيز كبير من دليل المعلت عل  )درس سدددورف الليلاألداء، التعليت والتدري  المتعل ة ب

درس  -درس سورف البروج -الطارق درس سورف -درس سورف األعل  -درس سورف ال جر -درس سدورف البلد -سدورف الشدمس

و دف  وربما يعود سدددب   لك  ل ، ((%22فجاء  بنسدددبة )، درس سددورف االن طار( -درس سدددورف المط  ين -سددورف االنشددد اق

أن عدد آيا  تلك السدددورف قليلة ويسدددهل فهمها و  اها بسدددرعة من جان   كما، الت سدددير الموضدددوعي لآليا  وهو)يوت ال يامة(

 . االبتداتي طال  الص  الياني

 أما على مستوى تالوة سور القرآن الكريم وحفظها وتجويده اتضح ما يلي:

اء  بنسددبة فج، بالنسددبة لالسددتماع لل راءف المجودف وتتبع الكلما  في المصدد   للسددور الم ررف وتطبيق آدا  التالوف -

 . من االهتماتوركز الدليل عل  جميع السور الواردف بالكتا  المدرسي بن س الدرجة ، (2%. 11)

بنسبة  فجاء ، بالنسدبة لنطق الكلما  ال رآنية في السدور الم ررف نط ا صد ي ا وت ديد موضع قراءتها من المص   -

 . ركز الدليل عل  جميع السور الواردف بالكتا  المدرسي بن س الدرجة من االهتمات، (2%. 11)

وركز الدليل عل  جميع السور ، (%422جاء  بنسبة )ف، بالنسدبة ل راءف السور الم ررف   اا بطالقة دون ل ن جلي -

 . الواردف بالم رر المدرسي بن س الدرجة من االهتمات

 أما على مستوى تفسير القرآن الكريم ومعرفة علومه اتضح ما يلي:

ز ورك، (%0. 11فجاء  بنسبة )، بالنسدبة الستنتاج المعن  اإلجمالي للسورف الم ررف بشكل عات وت ديد موضوعاتها -

 . الدليل عل  جميع السور الواردف بالكتا  المدرسي بن س الدرجة من االهتمات

بنسدددددبة  فجاء ، بالنسدددددبة للتعبير عن معاني الكلما  للسدددددور الم ررف شددددد ويا وتمييز الكلما  المتشدددددابهة في المعن  -

 . توركز الدليل عل  جميع السور الواردف بالم رر المدرسي بن س الدرجة من االهتما، (422%)

ا:   . عرض النتائج المتعلقة بالصف الثالث االبتدائيثالث 

 معايير المحتوى للصف الثالث االبتدائي: -1
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 .بطاقة معايير المحتوى للصف الثالث اًلبتدائي(10)  جدول

 ائيمعايير المحتوى للصف الثالث اًلبتد

 
 (1الفكرة المحورية )

 تالوة سور القرآن الكريم وحفظها وتجويدها

 (2الفكرة المحورية )

 تفسير القرآن الكريم ومعرفة علومه

 

معايير لمحتوى 

الثالث  للصف

 اًلبتدائي

 

 موضوعات

 الدليل

 

قراءة السور 

القرآنية 

المقررة تالوة 

 وحفظا

 

نطق الكلمات 

المقروءة نطقا 

 صحيحا

 

تطبيق 

داب آ

 التالوة

 

استنتاج 

موضوعات 

 السور

 

تطبيق 

آداب 

 التالوة

 

مجموع 

 الدرجات

 

 النسبة

األرداف العالى لةدر س 

ال لآن الكل م وتجو د  

    الملحيى االبةدائ ى

0 4 4 4 4 42 11 .2 

األرداف العالى لةدر س 

ال لآن الكل م    الص  

 الثالث االبةدائ 

0 4 4 4 4 42 11 .2 

ل  لمعيم تو  ها  دا

 ال لآن الكل م
4 4 4 4 4 2 12 .2 

 0. 20 2 4 4 4 4 0 ةلائط تص  ح الةالو 

لل ةلق تي  ل ال لاء  

 الص   ى المجوا 
4 4 4 4 4 2 20 .0 

 0. 20 2 4 4 4 4 0 ةلق ال فظ

 2. 11 42 4 4 4 0 4 خ وا  ل ةلحى ليةدر س

خ وا  دين ةل ط 

 ال فظ المة ل
4 0 4 4 4 2 12 .2 

وذج ل ةلح لة ض ل نم

 ارس
0 0 4 4 4 44 20 .0 

لل يساال تي  ل احكام 

 الةجو د الم اساى
0 0 4 4 4 2 12 .2 

العيوم والمعارف 

 والمهارا 
0 4 4 4 0 44 20 .0 

لصاار وللا ع ذا  

صيى بةدر س ال لآن 

 الكل م

0 0 0 0 0 42 422 .2 
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 ائيمعايير المحتوى للصف الثالث اًلبتد

 
 (1الفكرة المحورية )

 تالوة سور القرآن الكريم وحفظها وتجويدها

 (2الفكرة المحورية )

 تفسير القرآن الكريم ومعرفة علومه

 

معايير لمحتوى 

الثالث  للصف

 اًلبتدائي

 

 موضوعات

 الدليل

 

قراءة السور 

القرآنية 

المقررة تالوة 

 وحفظا

 

نطق الكلمات 

المقروءة نطقا 

 صحيحا

 

تطبيق 

داب آ

 التالوة

 

استنتاج 

موضوعات 

 السور

 

تطبيق 

آداب 

 التالوة

 

مجموع 

 الدرجات

 

 النسبة

 22 18 21 22 32 مجموع الدرجات
118 22 .2 

 2. 22 2. 22 3. 28 2. 22 6. 88 النسبة

 (.4(، ال ي   ه)4ي   ه  ل   د ما) (،0* درجا  الت ييت: ي   ه بدرجة كبيرف) 

الجدول السددابق ت ليل م توت دليل معلت ال رآن الكريت للصدد  اليالل االبتداتي في ضددوء معايير هيتة ت ويت يتضدد  من 

وقد اتضدد  بشددكل عات أن هناك تركيز كبير من دليل المعلت عل  )نمو ج م ترح لت ضددير ، التعليت والتدري  المتعل ة بالم توت

واألهدا  العامة لتدريس ال رآن الكريت ، وخطوا  م تر ة للتدريس، (%0. 20العلوت والمعار  والمهارا  بنسددبة )و، درس

في . ((%2. 11بنسدددبة )، واألهدا  العامة لتدريس ال رآن الكريت وتجويدم في المر لة االبتداتية، في الصددد  اليالل االبتداتي

وربما . ((%0. 20من طرق تل ين ال راءف الص ي ة المجودف بنسبة )، التالوف ين كان هناك تركيز أقل عل  )طراتق تص ي  

ل  ا وتيلي  جان  ا، ولية بصددد ة عامةيعود سدددب   لك ال  عدت االهتمات بالكيير من أ كات التجويد الصدددعبة في الصددد و  األ

 . عل  التالوف

 :أما على مستوى تالوة سور القرآن الكريم وحفظها وتجويده اتضح ما يلي

وركز الدليل عل  جميع المعايير ، (%2. 22فجاء  بنسددددبة )، بالنسددددبة ل راءف السددددور ال رآنية الم ررف تالوف و  اا -

 . الواردف بالكتا  المدرسي بن س الدرجة من االهتمات

، وقدت الدليل أهت خطوا  م تر ة للتدريس، (%22بالنسددددبة لنطق الكلما  الم روءف نط ا صدددد ي ا فجاء  بنسدددددبة ) -

ع تدعيت م، وأسبا  تل ين أ كات التجويد المناسبة، ونمو ج م ترح لت ضير درس، وا  عل  طريق ال  ا المت نوخط

 .  لك بمجموعة من مصادر ومراجع  ا  صلة بتدريس ال رآن الكريت

راجع ومصادر وم، وقدت الدليل العلوت والمعار  والمهارا ، (%0. 22فجاء  بنسبة )، بالنسبة لتطبيق آدا  التالوف -

 .  ا  صلة بتدريس ال رآن الكريت



 
 

  
 

 

 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

 ين وأسددبا  تل، وطرق ال  ا، وبصدد ة عامة كان هناك قصددور من جان  دليل المعلت في ت ديت طراتق تصدد ي  التالوف

جيا  لالسددددددتراتيولت يتت تضددددددمينه ، ويعزت  لك ال  أن دليل المعلت لت يتت ت دييه من  عدف سددددددنوا ، أ كات التجويد المناسددددددبة

 . لل  ا والتالوف ال ديية  والتطبي ا

 أما على مستوى تفسير القرآن الكريم ومعرفة علومه اتضح ما يلي:

وركز الدليل عل  جميع السدددور الواردف بالكتا  ، (%2. 22فجاء  بنسدددبة )، بالنسدددبة السدددتنتاج موضدددوعا  السدددور -

 . المدرسي بن س الدرجة من االهتمات

وقدت الدليل مجموعة من األهدا  العامة لتدريس ال رآن ، (%1. 22سددددددبة )فجاء  بن، بالنسددددددبة لتطبيق آدا  التالوف -

 ،وطرق تل ين ال راءف الص ي ة المجودف، وتوجيها  عامه لمعلت ال رآن الكريت، الكريت وتجويدم في المر لة االبتداتية

 . الكريتمع تدعيت  لك بمجموعة من مصادر ومراجع  ا  صلة بتدريس ال رآن ، وخطوا  م تر ة للتدريس

 للصف الثالث االبتدائي األداءمعايير  -2

 .للصف الثالث اًلبتدائي األداءبطاقة معايير  (11) جدول

 معايير األداء للصف الثالث اًلبتدائي

 
 (1الفكرة المحورية )

 فظها وتجويدهاتالوة سور القرآن الكريم وح

 (2الفكرة المحورية )

 تفسير القرآن الكريم ومعرفة علومه

معايير 

 األداء

 للصف

الثالث 

 اًلبتدائي

 

 

 

 

موضوعات 

 الدليل

 

اًلستماع للقراءة 

المجودة لآليات 

المختارة في السور 

المقررة وتمييز 

طريقة نطق اآليات 

مجودة وفق 

اصطالحات ضبط 

المصحف وتطبيق 

 آداب التالوة

تالوة اآليات 

القرآنية في 

السور المقررة 

بطالقة 

وتصحيح تالوة 

في نطق  أقرانه

الكلمات 

 القرآنية

قراءة 

السور 

المقررة 

حفظا 

بطالقة دون 

 لحن جلي

استنتاج معاني 

الكلمات في بيان 

المعنى اإلجمالي 

للسور المقررة 

وتحديد 

 موضوعاتها

التعبير عن 

معاني 

الكلمات 

للسور 

المقررة 

شفويا 

 وكتابيا

مجموع 

 الدرجات
 النسبة

 2. 22 44 4 0 0 4 4 ارس سور  ال اأ

ارس سور  

 الملسال 
4 4 0 0 4 44 22 .2 

ارس سور  

 المدثل
4 4 0 4 4 44 20 .0 
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 معايير األداء للصف الثالث اًلبتدائي

 
 (1الفكرة المحورية )

 فظها وتجويدهاتالوة سور القرآن الكريم وح

 (2الفكرة المحورية )

 تفسير القرآن الكريم ومعرفة علومه

معايير 

 األداء

 للصف

الثالث 

 اًلبتدائي

 

 

 

 

موضوعات 

 الدليل

 

اًلستماع للقراءة 

المجودة لآليات 

المختارة في السور 

المقررة وتمييز 

طريقة نطق اآليات 

مجودة وفق 

اصطالحات ضبط 

المصحف وتطبيق 

 آداب التالوة

تالوة اآليات 

القرآنية في 

السور المقررة 

بطالقة 

وتصحيح تالوة 

في نطق  أقرانه

الكلمات 

 القرآنية

قراءة 

السور 

المقررة 

حفظا 

بطالقة دون 

 لحن جلي

استنتاج معاني 

الكلمات في بيان 

المعنى اإلجمالي 

للسور المقررة 

وتحديد 

 موضوعاتها

التعبير عن 

معاني 

الكلمات 

للسور 

المقررة 

شفويا 

 وكتابيا

مجموع 

 الدرجات
 النسبة

ارس سور  

 المزلل
4 4 0 0 4 44 22 .2 

ارس سور  

 الجل
4 4 0 4 4 44 20 .0 

ارس سور  

 نوح
4 4 0 0 4 44 22 .2 

ارس سور  

 رجالمعا
4 4 0 0 4 44 22 .2 

ارس سور  

 ال اقى
4 4 0 0 4 44 22 .2 

 2. 22 44 4 0 0 4 4 ارس سور  ال يم

ارس سور  

 الميك
4 4 0 4 4 44 20 .0 

ارس سور  

 اإلنسان
4 4 0 4 4 44 20 .0 

ارس سور  

 ال  الى
4 4 0 0 4 44 22 .2 

ارس سور  

 الة ل م
4 4 0 4 4 44 20 .0 
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 معايير األداء للصف الثالث اًلبتدائي

 
 (1الفكرة المحورية )

 فظها وتجويدهاتالوة سور القرآن الكريم وح

 (2الفكرة المحورية )

 تفسير القرآن الكريم ومعرفة علومه

معايير 

 األداء

 للصف

الثالث 

 اًلبتدائي

 

 

 

 

موضوعات 

 الدليل

 

اًلستماع للقراءة 

المجودة لآليات 

المختارة في السور 

المقررة وتمييز 

طريقة نطق اآليات 

مجودة وفق 

اصطالحات ضبط 

المصحف وتطبيق 

 آداب التالوة

تالوة اآليات 

القرآنية في 

السور المقررة 

بطالقة 

وتصحيح تالوة 

في نطق  أقرانه

الكلمات 

 القرآنية

قراءة 

السور 

المقررة 

حفظا 

بطالقة دون 

 لحن جلي

استنتاج معاني 

الكلمات في بيان 

المعنى اإلجمالي 

للسور المقررة 

وتحديد 

 موضوعاتها

التعبير عن 

معاني 

الكلمات 

للسور 

المقررة 

شفويا 

 وكتابيا

مجموع 

 الدرجات
 النسبة

ارس سور  

 ال الق
4 4 0 0 4 44 22 .2 

ارس سور  

 الةغابل
4 4 0 0 4 44 22 .2 

ارس سور  

 الم ا  ون
4 4 0 0 4 44 22 .2 

ارس سور  

 الجمعى
4 4 0 4 4 44 20 .0 

ارس سور  

 الص 
4 4 0 4 4 44 20 .0 

ارس سور  

 الممة  ى
4 4 0 4 4 44 20 .0 

ارس سور  

 ال شل
4 4 0 0 4 44 22 .2 

ارس سور  

 المجاالى
4 4 0 0 4 44 22 .2 

مجموع 

 الدرجات
42 42 23 22 42 

244 22 .2 

 2. 22 3. 82 2. 122 2. 22 2. 22 النسبة

 (.4(، ال ي   ه)4ي   ه  ل   د ما) (،0* درجا  الت ييت: ي   ه بدرجة كبيرف)
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الجدول السددابق ت ليل م توت دليل معلت ال رآن الكريت للصدد  اليالل االبتداتي في ضددوء معايير هيتة ت ويت يتضدد  من 

درس  -عات أن هناك تركيز كبير من دليل المعلت عل  )درس سددددورف النبأ وقد اتضدددد  بشددددكلاألداء، التعليت والتدري  المتعل ة ب

درس  -درس سورف ال لت -درس سورف ال اقة -درس سورف المعارج -درس سورف نوح -درس سورف المزمل -سورف المرسال 

، رف المجادلة(درس سو -درس سورف ال شر -درس سورف المناف ون -درس سورف التيابن -درس سورف الطالق -سدورف ال يامة

  .وربما يعود سب   لك ال  سهولة نطق كلماتها وتالوتها بسرعة من جان  طال  الص  اليالل االبتداتي، ((%22بنسبة )

 ن الكريم وحفظها وتجويده اتضح ما يلي:آأما على مستوى تالوة سور القر

اء  بنسددبة فج، ف وتطبيق آدا  التالوفبالنسددبة لالسددتماع لل راءف المجودف وتتبع الكلما  في المصدد   للسددور الم رر -

 . وركز الدليل عل  جميع السور الواردف بالكتا  المدرسي بن س الدرجة من االهتمات، (2%. 11)

بنسبة  فجاء ، بالنسدبة لنطق الكلما  ال رآنية في السدور الم ررف نط ا صد ي ا وت ديد موضع قراءتها من المص   -

 . سور الواردف بالكتا  المدرسي بن س الدرجة من االهتماتوركز الدليل عل  جميع ال، (2%. 11)

وركز الدليل عل  جميع السور ، (%422فجاء  بنسبة )، بالنسدبة ل راءف السور الم ررف   اا بطالقة دون ل ن جلي -

 . الواردف بالكتا  المدرسي بن س الدرجة من االهتمات

 ما يلي: ن الكريم ومعرفة علومه اتضحآأما على مستوى تفسير القر

. 22بة )فجاء  بنسدد، بالنسددبة السددتنتاج معاني الكلما  في بيان المعن  اإلجمالي للسددور الم ررف وت ديد موضددوعاتها -

درس  -درس سورف نوح -درس سورف المزمل -درس سدورف المرسال  -وركز الدليل عل  )درس سدورف النبأ، (0%

درس سدددورف  -درس سدددورف الطالق -سدددورف ال يامةدرس  -درس سدددورف ال لت -درس سدددورف ال اقة -سدددورف المعارج

 . درس سورف المجادلة( -درس سورف ال شر -درس سورف المناف ون -التيابن

وركز الدليل عل  جميع ، (%2. 11فجاء  بنسبة )، بالنسدبة للتعبير عن معاني الكلما  للسور الم ررف ش ويا وكتابيا -

 . االهتماتالسور الواردف بالكتا  المدرسي بن س الدرجة من 

 

 الخاتمة 5.

 دليل معلت ال رآن الكريت للصدددددد و  معرفة مدت توافر معايير هيتة ت ويت التعليت والتدري  في  ل  ال الي الب ل هد 

تكون  عينة الب ل من م توت دليل معلت ال رآن و، واسدددددددتخدت البا ل المنهج الوصددددددد ي الت ليلي، األولية بالمر لة االبتداتية

 يل تعتبر هي آخر طبعة أصدرتها ، ب صليه األول والياني 2015-2016الكريت للصد و  األولية من المر لة االبتداتية للعات 

م توت دليل معلت ال رآن الكريت للصددددددد و  األولية من المر لة  طاقة ت ليلبوتت تطبيق أداف الب ل المتميلة في ، وزارف التعليت

التوصدديا  في  وت ديت بعأ، وفيما يلي عرضددا ملخصددا لنتاتج الب ل، االبتداتية في ضددوء معايير هيتة ت ويت التعليت والتدري 

 . واقتراح عددا من الب ول والدراسا  المست بلية، ضوء نتاتجه
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 ملخص نتائج البحث: 1.5.

 علم القرآن الكريم للصف األول االبتدائي:دليل م .1

توصل  النتاتج ال  تركيز دليل معلت ال رآن الكريت للص  األول االبتداتي في ضوء معايير هيتة ت ويت التعليت والتدري  

 ،أما صياجة نمو ج م ترح لت ضير درس، (%422ن الكريت )آالمتعل ة بالم توت عل  مصادر ومراجع  ا  صلة بتدريس ال ر

 . (%2. 22فجاء  بنسبة )، الكريت وتجويدم في المر لة االبتداتيةال رآن واألهدا  العامة لتدريس 

 . (%1. 11وبعأ أسبا  الخطأ ايناء التالوف الص ي ة( بنسبة )، كما تبين وجود تركيز أقل عل  )طرق ال  ا

دري  ي في ضوء معايير هيتة ت ويت التعليت والتكما اس ر  النتاتج عن أن دليل معلت ال رآن الكريت للص  األول االبتدات

ودرس  ،ودرس سورف ال يل، ودرس سورف الكافرون، ودرس سورف النصر، ا عل  )درس سورف ال لقيركز كيير   األداءالمتعل ة ب

 . (%4. 24ودرس سورف العصر( بنسبة )، ودرس سورف اإلخالص، سورف المسد

 بتدائي:دليل معلم القرآن الكريم للصف الثاني اال .2

توصل  النتاتج ال  تركيز دليل معلت ال رآن الكريت للص  الياني االبتداتي في ضوء معايير هيتة ت ويت التعليت والتدري  

 ين كان هناك  يف. (%0. 20الكريت في الص  الياني االبتداتي بنسبة )ال رآن المتعل ة بالم توت عل  األهدا  العامة لتدريس 

 . با  تل ين ا كات التجويد المناسبة(تركيز اقل عل  )من أس

س ر  النتاتج عن أن دليل معلت ال رآن الكريت للص  الياني االبتداتي في ضوء معايير هيتة ت ويت التعليت والتدري  أكما 

رف درس سو -درس سورف ال جر -درس سورف البلد -درس سورف الشمس -يركز كييرا عل  )درس سورف الليل األداءالمتعل ة ب

، درس سورف االن طار( -درس سورف المط  ين -درس سورف االنش اق -درس سورف البروج -درس سورف الطارق -عل اال

 . (%22فجاء  بنسبة )

 االبتدائي: الثالثدليل معلم القرآن الكريم للصف  .3

يت التعليت والتدري  وتوصل  النتاتج ال  تركيز دليل معلت ال رآن الكريت للص  اليالل االبتداتي في ضوء معايير هيتة ت 

 . ((%0. 20والعلوت والمعار  والمهارا  بنسبة )، المتعل ة بالم توت عل  )نمو ج م ترح لت ضير درس

 .ومن طرق تل ين ال راءف الص ي ة المجودف بنسبة )، في  ين كان هناك تركيز اقل عل  )طراتق تص ي  التالوف

320%)) . 

ل رآن الكريت للص  اليالل االبتداتي في ضوء معايير هيتة ت ويت التعليت والتدري  كما اس ر  النتاتج عن أن دليل معلت ا

درس  -درس سورف نوح -درس سورف المزمل -درس سورف المرسال  -يركز كييرا عل  )درس سورف النبأ األداءالمتعل ة ب

درس  -درس سورف التيابن -طالقدرس سورف ال -درس سورف ال يامة -درس سورف ال لت -درس سورف ال اقة -سورف المعارج

 . ((%22بنسبة )، درس سورف المجادلة( -درس سورف ال شر -سورف المناف ون
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    توصيات البحث: 2.5.

ليل د توافر معايير هيتة ت ويت التعليت والتدري  فيوالتي تبين من خاللهدا ، بنداء عل  النتداتج التي توصدددددددل  ليهدا الب دل

 فإن البا ل يوصي باآلتي:،  ل   د ما ولية بالمر لة االبتداتيةمعلت ال رآن الكريت للص و  األ

 . معالجة أوجه ال صور في م توت دليل معلت ال رآن الكريت للص و  األولية التي كش  عنها الب ل ال الي .4

ت ويت التعليت  ةتوجيه أناار ال اتمين عل  العملية التعليمية لتصميت أدلة المعلت لتدريس ال رآن الكريت في ضوء معايير هيت .4

 . والتدري 

 ألداءاتوجيه أناار ال اتمين عل  العملية التعليمية بالص و  األولية  ل  ضرورف االست ادف من ويي ة معايير الم توت و .0

 . ومواكبتها واطالع وتدري  المشرفين والمعلمين عليها

علت ال رآن دليل م ويت التعليت والتدري  فيمعرفة مدت توافر معايير هيتة ت مسددددددداعدف المشدددددددرفين التربويين لمعرفة مدت  .1

من أجل متابعة المعلمين في مسددددداهمتهت لالرت اء به ا الواقع وتطبي هت له م ، الكريت للصددددد و  األولية بالمر لة االبتداتية

 .  المعايير بطري ة ص ي ة

 .ألداءاعل  معايير الم توت وت وتدريبهتوجيه أناار المعلمين لجوان  ال صور في دليل معلت ال رآن الكريت واطالعهت  .2

 . ومتضمن له م المعايير، ت ديت م رر ال رآن الكريت ب ال  متكامل معرفيا .1

 مقترحات البحث: 3.5.

 . دراسة واقع تعليت ال رآن الكريت بالص و  األولية في مدارس المملكة العربية السعودية .4

تة السادس( في ضوء ت  ي ها لمعايير هي، الخامس، )الرابعت ليل أدلة المعلت لتدريس ال رآن الكريت بالص و  العليا  .4

 . الت ويت والتدري 

 . دراسة ت ويمية شاملة لم توت أدلة المعلمين لم رر ال رآن الكريت في المر لة االبتداتية .0

، التوسع، زالتعزي، لمجال التربية اإلسالمية  س  المستويا  )التأسيس األداءدراسة ت ويمية لمعايير الم توت ومعايير  .1

 . التركيز(

  .تصور م ترح لدليل معلت ال رآن الكريت بالمر لة االبتداتية في ضوء معايير هيتة ت ويت التعليت والتدري  .2

 قائمة المراجع6.  

 المراجع العربية:1.6. 

 (. بيرو : دار صادر. 3)طلسان العر (. 1994ابن مناور، م مد بن مكرت بن علي )

(. تصددددور م تددددرح لتطبيددددق االسددددتراتيجيا  التدريسددددية ال دييددددة فددددي تدددددريس 2018 م مددددد )األ مدددددي، عبددددد   عبددددد  

 بالسودان.  جامعة ال ران الكريت والعلوت اإلسالمية منشورف[. رسالة دكتورام]، ال ران الكريت بالجمهورية اليمنية
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خدمة فدددي تددددريس ال دددرآن (. الطدددرق واألسدددالي  المسدددت2020آل ك دددالن، يابددد  بدددن سدددعيد، ومطدددري،  دريدددس بدددن علدددي )

مجلدددة الجامعدددة اإلسدددالمية للدراسدددا  التربويدددة الكدددريت لددددت معلمدددي الصددد و  األوليدددة بالمملكدددة العربيدددة السدددعودية، 

 . 359-341 (،1)29 ،والن سية

(. المملكدددة العربيدددة 4)طكيددد  ت  دددا ال دددرآن الكدددريت(. 4224آل ندددوا ، عبدددد الدددر  بدددن ندددوا  الددددين بدددن جريددد  الددددين )

 دار طويق. السعودية: 

. المملكدددددة العربيدددددة السدددددعودية: مكتبدددددة المعدددددار  للنشدددددر صددددد ي  الترجيددددد (. 2000األلبددددداني، م مدددددد ناصدددددر الددددددين )

 والتوزيع. 

(. الجدددامع المسدددند الصددد ي  المختصدددر مدددن أمدددور رسدددول   صدددل    عليددده وسدددلت 2001البخددداري، م مدددد بدددن  سدددماعيل )

 . بيرو : دار طوق النجاف. وسننه وأيامه

 (. تددددأيير التنشدددديط الدددد اتي للدددد اكرف علدددد  الت صدددديل األكدددداديمي لدددددت الطالدددد  الجددددامعي: طري تددددي2005ا ، زيدددداد )بركدددد

 جامعه ال دس الم تو ة. ،44-35 ،مجلة شبكة العلوت الن سية العربية مساعدا  الت كر وقاد ا  ال اكرف.

 (. بيرو : دار الكت  العلمية. 0)ط تالسنن الكبر(. 4220البيه ي، أبو بكر أ مد بن ال سين بن علي بن موس  )

 . بيرو : مكتبة لبنان ناشرون. موسوعة كشا  اصطال ا  ال نون والعلوت(. 4221التهانوي، م مد بن علي )

معلمدددددو المدرسدددددة االبتداتيدددددة »اإلبدددددداع (. دليدددددل المعلدددددت بدددددين االسدددددتعمال المطلدددددق و ريدددددة 2014جبروندددددي، صدددددلي ة )

 ، الجزاتر.، جامعة مولود معمري.36-19، ص(30) ،مجلة الممارسا  الليوية، «نمو جا

(. ت دددويت دليددل المعلدددت لم دددرر الت سددير للصددد  اليددداني المتوسددط مدددن وجهددده نادددر 2015) عبددد الدددر منالجهيمددي، أ مدددد بدددن 

 . 184-145(، 2)23العلوت التربوية،  مجلة المعلمين والمشرفين والخبراء التربويين،

 (. األردن: دار عمار. 2)ط الصوتية عند علماء التجويدالدراسا  (. 2007ال مد، جانت قدوري)

(. فاعليدددة أدلدددة المعلمدددين فدددي ت سدددين الممارسدددا  التعليميدددة كمدددا يراهدددا معلمدددو الليدددة 2006ال دددوطي، نهددداد عيسددد  م مدددد )

ة، ، الجامعددددة األردنيدددد[رسددددالة ماجسددددتير]، العربيددددة فددددي التعلدددديت االبتددددداتي واتجاهدددداتهت ن ددددو اسددددتخدامها بمملكددددة الب ددددرين

 كلية الدراسا  العليا، األردن. 

. المديندددة المندددورف: مجمدددع الملدددك فهدددد لطباعدددة الم ومدددا  الشخصدددية لمعلدددت ال دددرآن الكدددريت(. 2001 يددددر،  دددازت سدددعيد )

 المص   الشري . 

. نددددوف (. ت دددويت طدددرق تعلددديت ال دددرآن الكدددريت فدددي مرا دددل التعلددديت العدددات والجدددامعي2001الخطيددد ، م مدددود بدددن  بدددراهيت )

 ة المملكة بال رآن الكريت، المدينة المنورف. عناي

 (، الرياأ. 44)طدراسا  في علوت ال رآن الكريت(. 2001الرومي: فهد بن عبد الر من بن سليمان الرومي )

 دار المعار ، مصر. . علت ن س النمو "الط ولة والمراه ة"(. 2006زهران،  امد عبد السالت )
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-383(، 144)1، جامعدددددة االزهدددددر، مجلدددده التربيدددددةولوجيا التددددد كر والنسددددديان، (. سدددديك2010الزهرانددددي، بنددددددر  مددددددان )

363 . 

 . المملكة العربية السعودية: ممسسة الرسالة. نتيسير الكريت الر م(. 2000السعدي، عبد الر من بن ناصر )

 عالت الكت  ال ديل.  :. األردنال كاء االن عالي وعلت الن س التربوي(. 2015سعيد، سعاد جبر )

 . ال اهرف: دار الكات  العربي للنشر والتوزيع. الجمع الصوتي األول لل رآن الكريت(. 1967السعيد، لبي  )

 اليمن: دار الكتا  الجامعي.  .مهارا  الت كير ومواجهة ال ياف(. 2003سويد، عبد المعطي )

 دار الرفاعي: الرياأ.  ،4.   عبد السالت هارون. جكتا  سيبويه(. 1982سيبويه أبي بشر عمرو بن عيمان )

 مصر: الدار العربية للكتا . . المناهج بين النارية والتطبيق(. 2003ش اتة،  سن )

 الدار المصرية اللبنانية.  :مصر. معجت المصطل ا  التربوية والن سية(. 2003ش اتة،  سن، والنجار، زين  )

(. فاعليددددة دليددددل معلددددت وفددددق مهددددارا  2018صددددا   ) عبددددد  ، والسددددعبري،  سددددنان خيددددر  الشددددكري،  امددددد شددددياع 

مجلددة كليددة التربيددة، جامعددة ، وال يزيدداءالت كيددر التددأملي فددي ت صدديل طددال  الرابددع العلمددي فددي مددادتي الرياضدديا  

 . 442-411(، 25)واسط، 

 .االتجاهددددا  ال دييدددة فددددي تخطددديط المندددداهج الدراسدددية فددددي ضدددوء التوجيهددددا  اإلسددددالمية(. 2000شدددوق، م مددددود أ مدددد )

 ال كر العربي.  دار

 :(. مصددددر4)طنمددددو اإلنسددددان مددددن مر لددددة الجنددددين  لدددد  مر لددددة المسددددنين (. 1999صددددادق، آمددددال، وأبددددو  طدددد ، فددددماد )

 مكتبة االنجلو المصرية

(. ال ددددروق فددددي اسددددتراتيجيا  معالجددددة المعلومددددا  فددددي ضددددوء متييددددري التخصددددص 2000الصددددافي، عبددددد   بددددن طدددده )

المجلدددة طدددال  الجامعدددة، أبهدددا: جامعدددة الملدددك خالدددد، كليدددة التربيدددة، والت صددديل الدراسدددي دراسدددة علددد  عيندددة مدددن 

 . 118-95(، 1)1، العلمية لجامعة الملك فيصل )العلوت اإلنسانية واإلدارية(

 (. دار العلت للماليين. 24)ط مبا ل في علوت ال رآن(. 2000الصال ، صب ي )

، جيددددر منشددددورف[ رسددددالة ماجسددددتير] أيددددرم فددددي الليددددةالترتيددددل ال رآنددددي م هومدددده و(. 2011الصددددباغ، بددددراءف نددددور الدددددين )

 جامعة الشرق االوسط، كلية اآلدا . 

مددددت تدددوافر معدددايير دليدددل المعلدددت فدددي دليلدددي معلدددت الي افدددة اإلسدددالمية (. 2009الصدددوافي، سدددعيد بدددن  مدددود بدددن سدددعيد )

التربيددددة، ، رسددددالة ماجسددددتير، جامعددددة السددددلطان قددددابوس، كليددددة ( مددددن وجهددددة ناددددر المعلمددددين12( و)11للصدددد ين )

 عمان. 
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لكتدددا  الليدددة العربيدددة فدددي  ودليدددل المعلدددت والويي دددة المرف دددة(. ت ليدددل الم تدددوت التعليمدددي للمنهددداج 2011صددديات، كريمدددة )

، المدرسددددة 156-129، ص2ع العربيددددة،مجلددددة  «.أنمو جدددداالسددددنة الياليددددة االبتددددداتي »ضددددوء الم اربددددة بالك دددداءا  

 .  العليا لألسات ف بوزريعة

. مجمددددع الملددددك فهددددد لطباعددددة المصدددد   الشددددري ، المدينددددة فددددن الترتيددددل وعلومدددده(. 2000أ مددددد )، أ مددددد بددددن الطويددددل

 الرياأ.  :المنورف، بالتعاون مع مركز الملك فيصل للب ول والدراسا  اإلسالمية

-407(، 6ع )، مجلدددة كليدددة العلدددوت االجتماعيدددة .دراسدددة ن سدددية -(. الددد اكرف والتددد كر1982الطويدددل، عدددز  عبدددد العاددديت )

396.  

 اإلسكندرية.  . منشأف المعار :التلمي  في التعليت األساسي(. 1982الطي ، م مد عبد الااهر )

 :الريدداأ. طددرق وأسددالي  تدددريس ال ددرآن الكددريت، أسددس ناريددة ونمددا ج تطبي يددة(. 2006العددالت، عيمددان م مددد  امددد )

 مكتبة الرشد. 

مصدددر: دار قبددداء للطباعدددة والنشدددر  .س النمدددوعلدددت ن ددد(. 2000عبدددد المعطدددي،  سدددن مصدددط  ، وقنددداوي، هددددت م مدددد )

 والتوزيع. 

مجمدددع الملدددك فهدددد لطباعددددة  :. المدينددددة المندددورفجمددددع ال دددرآن الكدددريت   ادددا وكتابدددة(. 2000العبيدددد، علدددي بدددن سدددليمان )

 المص   الشري . 

 (، عمان: دار المسيرف. 3.)طعلت الن س المعرفي، النارية والتطبيق(. 2010العتوت، عدنان )

 دار المعرفة.  :. بيرو   ياء علوت الدين(. 1982، أبو  امد م مد بن م مد الطوسي )اليزالي

(. ت ليدددل م تدددوت دليدددل المعلدددت لمنهددداج ال تدددة الياليدددة فدددي مر لدددة ريددداأ 2019ال دددرا، جنددد  فدددارس، ومرسدددي، مندددال )

 .109-89(، 2)2مجلة جامعة  ماف،األط ال في ضوء مهارا  التواصل التربوي، 

. جامعددددة 395-417(، 10)1، مجلددددة العلددددوت اإلنسددددانية(. معددددايير الجددددودف الشدددداملة فددددي التعلدددديت. 2020فر ددددا ، سددددعيد )

 المسيلة.-م مد بوضيا 

 . ال اهرف: مكتبة مصر. سيكولوجية الط ولة والمراه ة(. 1954فهمي، مصط   )

 مصر. مكتبة  :. ال اهرففي علت الن س )سيكولوجية الط ولة والمراه ة((. 1954فهمي، مصط   )

 (. بيرو : ممسسة الرسالة. 7.)ط ال اموس الم يط(. 2003ال يروز آبادي، مجد الدين م مد بن يع و  )

 (. مصر: مكتبة المعار  للنشر والتوزيع. 0.)ط مبا ل في علوت ال رآن(. 2000ال طان، مناع بن خليل )

 عالت الكت .  . ال اهرف:المناهج بين النارية والتطبيق(. 2013الل اني، أ مد  سين )

 . ال اهرف: عالت الكت . التدريس ال عال(. 1985الل اني، أ مد  سين، وسليمان، فارعة )
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، مجلدددة العلدددوت العربيدددة(. جمدددال األداء آلي الددد كر ال كددديت فدددي ضدددوء علدددت الصدددوتيا . 2020م مدددد، ممددددوح  بدددراهيت )

 ، جامعة اإلمات م مد بن سعود. 2(40)

 ، األردن: دار ال كر. تواي  أب ال الدماغ في   ا آيا  ال رآن الكريت (.2010مشاعله، مجدي سليمان )

ت ددددويت أدلددددة معلددددت التربيددددة الرياضددددية للمر لددددة األساسددددية العليددددا فددددي م افاددددة (. 2019المناعسددددة، سددددامر أ مددددد جيددددل )

، رسدددالة ماجسدددتير، جامعدددة الشدددرق األوسدددط، كليدددة العاصدددمة عمدددان مدددن وجهدددة نادددر معلمدددي التربيدددة الرياضدددية

 األردن.  :لعلوت التربويةا

 بيرو : دار عالت الكت .  .علت األصوا  الليوية(. 1998الموسوي، منا  )

(. اسدددتراتيجيا  وطراتدددق تددددريس العلدددوت الشدددرعية مدددن خدددالل الب دددول التربويدددة. 2019النددداجي، عبدددد السدددالت بدددن عمدددر )

 جامعة الكوي .  ،(131)33، المجلة التربوية

(. ت ددويت دليددل معلددت الليددة العربيددة للصدد  األول االبتددداتي فددي المشددروع الشددامل 2017) عبددد العزيددزالنصددار، م مددد بددن 

الجمعيدددة السدددعودية للعلدددوت التربويدددة، جامعدددة الملدددك سدددعود، لتطدددوير المنددداهج فدددي ضدددوء معدددايير علميدددة م تر دددة، 

(59) ،109-127 . 

(. لبندددان: دار ابدددن 3.)ط ملدددة ال دددرآنالتبيدددان فدددي آدا   (. 1994الندددووي، أبدددو زكريدددا م يدددي الددددين ي يددد  بدددن شدددر  )

 . زت للطباعة والنشر والتوزيع

المسدددند الصددد ي  المختصدددر بن دددل العددددل عدددن العددددل  لددد  (. 1991النيسدددابوري، مسدددلت بدددن ال جددداج أبدددو ال سدددن ال شددديري )

 . لبنان: دار   ياء الترال العربي. رسول   صل    عليه وسلت

(. ويي ددددة معددددايير مجددددال تعلددددت التربيددددة اإلسددددالمية. المملكددددة العربيددددة السددددعودية: 4242هيتددددة ت ددددويت التعلدددديت والتدددددري  )

 الرياأ. 

(. مييدددداق أخالقيددددا  مهنددددة التعلدددديت. الريدددداأ:  دارف التطددددوير 2006وزارف التربيددددة والتعلدددديت بالمملكددددة العربيددددة السددددعودية )

 التربوي، شركة المطابع األهلية لألوفس . 
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