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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

هد أن ال إله إال اهلل وحده ال احلمد هلل الذي أنزل على عبده الكتاب ومل جيعل له عوجا، وأش
 شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله معلم الناس اخلري، أما بعد ..

 ورغمحماولة أعداء الدين النيل منه حتريفاً وتصحيفاً ،  رغمفال شك أن القرآن حمفوف حبفظ اهلل، 
رب العرب ، وأعظم ، وهذا من أكوالدهور القرون تطاول ورغم ،جسام أحداث من املسلمني أصاب ما

 هي القوة وهذه ، القرآن هذا حفظ تولت قد - البشر قوة عن خارجة - خارقة قوة هناك أناألدلة على 
 . اجلهول اجلاحد إال ذلك يف مياري وال - وجل عز - اهلل قوة

، أن أعظم ما ينتفع به املنتفعون، ويتعلمه املتعلمون، وأعظم ما تنال به املقاماتومما ال ريب فيه 
 الطرقو ع به الدرجات، هو كتاب اهلل من تكلم به أجر، ومن عمل به هدي إىل صراط مستقيم، فوتر 

 نطقفقد حاز شرفًا عظيما ال يدانيه شرف، فإذا نطق  القرآن حفظ منممهدة ألهل القرآن، ف كلها
 باحلكمة.

إىل نعمة احلفظ  ، وتنضم ويشكر عليها اهلل حيمد اليت النعم أعظم من نعمةوحفظ القرآن الكرمي 
 طََلبَ  َوَمن   ،ُحر َمُتهُ  َعُظَمت   ال ُقر آنَ  َحِفظَ  َمن  :  قال الشَّاِفِعي  نعمة أخرى ، وهي تعليم القرآن الكرمي، 

رُهُ  نَ َبلَ  ال ِفق هَ  ِديثَ  َوَعى َوَمن   ،َقد  ُتهُ  َقِوَيت   احلَ  وِ  يف  َنَظرَ  َوَمن   ،ُحجَّ ُعهُ  َرقَّ  النَّح  َسهُ  َيُصن   ملَ   َوَمن   ،طَب    ملَ   نَ ف 
 .(1)ال ِعل مُ  َيُصن هُ 

وهذا التعليم له طرق ووسائل ناجعة يف تسهيل احلفظ على الكبار والصغار، ولكل من الكبري 
 –سأعرج  نسى،ي ال حىت ،لسانه يف وقراءته ،قلبه يف القرآن حفظوالصغري ما يناسبه من طرق، جتمع 

 وأبني ما يناسب كل مرحلة، وعيوب ومزايا كل طريقة.على أمهها يف هذا البحث  -إن شاء اهلل 

موضوع البحث نفسه أال وهو طرق تعلم القرآن الكرمي، أمهية البحث من  تنبع أهمية البحث :
فهذا البحث يرتبط بالتدريس الذي هو من ، القرآن الكرميوتربز من خالل ارتباطه بأشرف الكتب 

 .أشرف األعمال، والقرآن الكرمي أشرف الكتب

 أهداف البحث :

                                                           

  .(221: ص) السماع وتقييد الرواية أصول معرفة إىل ( اإلملاع1)
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 بيان أهداف تعليم القرآن الكرمي.

 .الوقوف على أيسر الطرق يف تعليم القرآن الكرمي

 جتنب سلبيات بعض الطرق.

 ذكر الو سائل املعينة على جناح معلم القرآن الكرمي.

 أسئلة البحث:

 ما أهداف تعليم القرآن الكرمي؟.

 كيف ميكن الوقوف على طرق تدريس القرآن الكرمي؟.

 ما الطريقة املثلى يف تعليم القرآن الكرمي؟.

 كيف يكون معلم القرآن الكرمي ناجحاً؟

 منهج البحث :

 يتبع الباحث يف هذا املوضوع املنهج التارخيي والوصفي التحليلي .

 خطة البحث :

 : أمهية املوضوع، وعناصره.قدمةامل

 ، وحتته مطلبان.التحفيظعيات اخلريية ودور اجلمبه تعليم أهدافاالهتمام بالقرآن، و : التمهيد

 املطلب األول: االهتمام بالقرآن الكرمي.

 علم القرآن.املطلب الثاين: أهداف ت

 املبحث األول: طرق حفظ القرآن الكرمي.

 .القرآن حتفيظ : طرقاملبحث الثاين

 : مقومات املعلم الناجحالثالثاملبحث 

 .ثبت املصادر واملراجع 
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 التمهيد

 التحفيظعيات الخيرية ودور الجمبه تعليم أهدافاالهتمام بالقرآن، و 

 المطلب األول: االهتمام بالقرآن الكريم.

من املعلوم أن األمة أخذت على عاتقها االهتمام  بالقرآن  الكرمي يف خمتلف العصور والدهور، 
 يف  بَ َعثَ  الَِّذي ُهوَ : }تعاىل قال القرآن مع بداية نزولهتعليم وكانت إرادة اهلل أن يكون  االهتمام ب

ُهم   َرُسوالً  مِّيِّنيَ األ ُ  ُلو ِمن   يِهم   آيَاتِهِ  َعَلي ِهم   يَ ت   َمةَ  ال ِكَتابَ  َويُ َعلُِّمُهمُ  َويُ زَكِّ ك   َضالل   َلِفي قَ ب لُ  ِمن   َكانُوا َوِإن   َواحلِ 
ُلونَ  الَِّذينَ  ِإنَّ : }تعاىلقوله منزلة الذين يداومون على تالوته  وقد جاء يف بيان ( .2: اجلمعة{ )ُمِبني    يَ ت  
 أُُجوَرُهم   لِيُ َوف ِّيَ ُهم   تَ ُبورَ  َلن   جِتَارَةً  يَ ر ُجونَ  َوَعالنَِيةً  ِسرّاً  َرَزق  َناُهم   ممَّا َوأَن  َفُقوا الصَّالةَ  َوأَقَاُموا اللَّهِ  بَ ِكَتا

ِلهِ  ِمن   َويَزِيَدُهم    ( .30 ،29: فاطر{ )َشُكور   َغُفور   ِإنَّهُ  َفض 

 .لقرآن، وعظيم أجره وفضلهمن خالل هاتني اآلتني نرى منزلة قارئ اف

 صلى- النَِّبِّ  َعنِ  ُعث َمانَ  َعن  تعلمًا وتعليماً، فوقد دعا صاحب الرسالة إىل االهتمام بالقرآن  هذا
رُُكم  »  قَالَ  -وسلم عليه اهلل فخري املسلمني من قام بتعليم القرآن، أو  .(2)« َوَعلََّمهُ  ال ُقر آنَ  تَ َعلَّمَ  َمن   َخي  

 تعلمه.

 اهللِ  َمأ ُدبَةُ  ال ُقر آنَ  َهَذا ِإنَّ : " َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  اللَّهُ  َصلَّى اهللِ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  ابن مسعود يف حديث و 
َتطَع ُتم ، َما َمأ ُدبَِتهِ  ِمن   فَ تَ َعلَُّموا َمةُ عِ  النَّاِفُع، َوالشَِّفاءُ  ال ُمِبنُي، َوالنُّورُ  اهلِل، َحب لُ  ُهوَ  ال ُقر آنَ  َهَذا ِإنَّ  اس   َمن   ص 
تَ ع َتُب، يَزِيغُ  َواَل  فَ يُ َقوَُّم، يَ ع َوجُّ  َواَل  تَِبَعُه، َمن   َوجَنَاةُ  بِِه، ََتَسَّكَ  َقِضي َواَل  فَ ُيس   َكث  َرةِ  ِمن   خَي َلقُ  َواَل  َعَجائُِبُه، تَ ن  
[ 1: البقرة{ ]امل: }أَُقولُ  اَل  ِإينِّ  أََما َحَسَنات   رَ َعش   َحر ف   ِبُكلِّ  ِتاَلَوتِهِ  َعَلى يَأ ُجرُُكم   اهللَ  فَِإنَّ  فَات  ُلوُه، الرَّدِّ 

، ، أَِلف   َوَلِكن   َحر ف  ، َواَلم   َحر ف   .(3)"  َحَسَنةً  َثاَلثُونَ  َحر ف   َوِميم   َحر ف 

                                                           

 (1919/ 4) وعلمه القرآن تعلم من خريكم، باب القرآن  يف كتاب فضائل  ( أخرجه: البخاري2)
  (4739ح)

(، وابن أيب 3357ح) (230/ 1)( أخرجه: الدارمي يف كتاب فضائل القرآن، باب فضل من قرأ القرآن 3)
 (، والطرباين يف املعجم30630ح) (482/ 10)شيبة يف ُمصنفه كتاب فضائل القرآن، باب يف التمسك بالقرآن 

 (741/ 1)كتاب فضائل القرآن  الصحيحني على واحلاكم يف املستدرك (،8642ح) (129 /9) الكبري
    (، واللفظ للبيهقي.1786ح ) (333/ 3) اإلميان (، وقال: صحيح اإلسناد، والبيهقي يف شعب2040ح)
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 فأنت ترى يف هذا احلديث الدعوة إىل تعلمه والتمسك به، ومنزلة قراءة كل حرف من حروفه.

 ، َعاِئَشةَ  َعن  ف تالوته، حسب درجة الكرمي لقرآنا قارئف عظيم، ثواب الكرمي القرآن تالوة يفو 
َرأُ  َوالَِّذي ، ال بَ َرَرةِ  ال ِكرَامِ  السََّفرَةِ  َمعَ  بِال ُقر آنِ  ال َماِهرُ :  َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  اللَّهُ  َصلَّى اهللِ  َرُسولُ  قَالَ :  قَاَلت    يَ ق 
رَانِ  َلهُ  ، َشاق   َعَلي هِ  َوُهوَ  ، ِفيهِ  تَ ع َتعُ َويَ تَ  ال ُقر آنَ   .(4)َأج 

 قال :قال عباس بنا عنفبالبيت اخلرب، القرآن شيئاً من وقد شبه احلديث الرجل الذي ال حيفظ 
ء من ال ُقر آن كالبيت اخلرب" رجلِإن ال" : وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول  يعىن .(5) لَي َس يف َجو فه َشي 

 ميل فان الزمان هذا هاىلأ إمهال من املشتكى اهلل واىلالبيوب اخلربة،  يشبه القرآن من اليةأن القلوب اخل
 .واهلدى القرآن اىل ال اهلوى اهل وكالم االشعار اىل أكثرهم

االهتمام استمر و  ،كتاب اهللاهتم الصحابة رضوان اهلل عليهم وهم من نقل هذه األحاديث ب وقد
مجع القرآن الكرمي يف عهد اخلليفة األول أيب بكر أمثرت عن فوبذلوا جهوداً يف تعلم القرآن وتعليمه،  ،به

ر   أَبُو ىَلَّ إِ  بَ َعثَ :  قَالَ  َعن هُ  اللَّهُ  َرِضىَ  ثَاِبت   ب نِ  َزي دِ  َعن  الصديق، ف َتلَ  َعن هُ  اللَّهُ  َرِضىَ  َبك  لِ  َمق   ال َيَماَمةِ  أَه 
طَّابِ  ب نُ  ُعَمرُ  َوِعن َدهُ  ر   أَبُو فَ َقالَ  َعن هُ  اللَّهُ  َرِضىَ  اخلَ  َتَحرَّ  َقدِ  ال َقت لَ  ِإنَّ :  فَ َقالَ  أَتَاِن  ُعَمرَ  ِإنَّ :  َبك   يَ و مَ  اس 
َشى َوِإنِّ  ، ال ُقر آنِ  بُِقرَّاءِ  ال َيَماَمةِ  َتِحرَّ  َأن   َأخ  َهبَ  ، ُكلَِّها ال َمَواِطنِ  ِف  ال ُقر آنِ  ِبُقرَّاءِ  ال َقت لُ  َيس   َكِثري   قُ ر آن   فَ َيذ 

عِ  تَأ ُمرَ  َأن   أََرى َوِإنِّ  ، َعل هُ  ملَ   َشي ًئا أَف  َعلُ  َكي فَ :  قُ ل تُ . ال ُقر آنِ  ِِبَم  -وسلم عليه اهلل صلى- اللَّهِ  َرُسولُ  يَ ف 
ر   َواللَّهِ  ُهوَ :  ُعَمرُ  فَ َقالَ  ؟ رِى اللَّهُ  َشرَحَ  َحىتَّ  َذِلكَ  ِف  يُ رَاِجُعىِن  ُعَمرُ  يَ َزل   فَ َلم  . َخي    َلهُ  َشرَحَ  لِلَِّذى َصد 

رَ  ر   أَبُو قَالَ  َزي د   قَالَ . ُعَمرُ  َرَأى الَِّذى َذِلكَ  ِف  َورَأَي تُ  ، ُعَمرُ  َصد   الَ  َعاِقل   اب  شَ  َرُجل   َوِإنَّكَ :  َبك 
ُتبُ  ُكن تَ  َقد   ، نَ تَِّهُمكَ  ىَ  َتك  :  َزي د   قَالَ . فَامج َع هُ  ال ُقر آنَ  فَ َتَتبَّعِ  -وسلم عليه اهلل صلى- اللَّهِ  ِلَرُسولِ  ال َوح 
َِبالِ  ِمنَ  َجَبل   نَ ق لَ  َكلََّفىِن  َلو   فَ َواللَّهِ   َكي فَ :  قُ ل تُ . ال ُقر آنِ  مَج عِ  ِمن   َكلََّفىِن  ممَّا َعَلىَّ  بِأَث  َقلَ  َكانَ  َما اجل 
َعاَلنِ  َعل هُ  ملَ   َشي ًئا تَ ف  ر   أَبُو قَالَ  ؟-وسلم عليه اهلل صلى- اللَّهِ  َرُسولُ  يَ ف   يَ َزل   فَ َلم  . َخي  ر   َواللَّهِ  ُهوَ :  َبك 
رِى اللَّهُ  َشرَحَ  َحىتَّ  َذِلكَ  ِف  يُ رَاِجُعىِن  رَ  َلهُ  َشرَحَ  لِلَِّذى َصد  ر   ِب أَ  َصد   رَأ يًا الَِّذى َذِلكَ  ِف  َورَأَي تُ  ، َوُعَمرَ  َبك 

                                                           

يف كتاب  (، ومسلم4653ح) (1882/ 4)( أخرجه: البخاري يف كتاب التفسري، باب سورة عبس 4)
 (.205ح) (195/ 2) .ِفيهِ  يَ َتتَ ع َتعُ  َوالَِّذي ، ل ُقر آنِ ا يِف  ال َماِهرِ  َفض لِ  بَابُ  الصالة، 

 (177/ 5)يف كتاب فضائل القرآن، باب فيمن قرأ حرفًا من القرآن ما له من األجر  ( أخرجه: الرتمذي5)
، القرآن فضائل كتاب الدارمي يف (،1947ح) (417/ 3)يف املسند  (، وقال: حسن صحيح،  وأمحد2913ح)
 (.3349ح)( 229/ 1)   القرآن قرأ من فضلباب 
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تُ  ، الرَِّجالِ  َوُصُدورِ  َواللَِّخافِ  َوالرِّقَاعِ  ال ُعُسبِ  ِمنَ  َأمج َُعهُ  ال ُقر آنَ  فَ َتَتب َّع تُ  - قَالَ  -  ُسورَةِ  آِخرَ  فَ َوَجد 
بَةِ  َةَ  َمعَ  َأَصب تُ َها السُّورَةِ  آِخرَ  ِإىَلَّ ( أَن  ُفِسُكم   ِمن   َرُسول   َجاءَُكم   َلَقد  ) الت َّو  َةَ  َأِب  َأو   ُخَزمي  تُ َها ُخَزمي  ق   ِف  فََأحلَ 
ر   َأِب  ِعن دَ  الصُُّحفُ  وََكاَنتِ  ، السُّورَةِ   بِن تِ  َحف َصةَ  ِعن دَ  ُثَّ  اللَّهُ  تَ َوفَّاهُ  َحىتَّ  َحَياَتهُ  ُعَمرَ  ِعن دَ  ُثَّ  ، َحَياَتهُ  َبك 
 .(6)ُعَمرَ 

 َأنَّ  ، َواثَِلةَ  ب نِ  َعاِمرِ  َعن  فومعلمه مكانته، قارئ القرآن لللقرآن مكانته، عرفوا ف الصحابة عر وكما 
َاِرثِ  َعب دِ  ب نَ  نَاِفعَ  َفانَ  ُعَمرَ  َلِقيَ  ، احل  تَ ع ِمُلهُ  ُعَمرُ  وََكانَ  ، ِبُعس  تَ ع َمل تَ  َمنِ :  فَ َقالَ  ، َمكَّةَ  َعَلى َيس   َعَلى اس 
لِ  َلف تَ :  قَالَ  ، َمَوالِيَنا ِمن   َمو ىًل :  قَالَ  ؟ أَب  َزى اب نُ  َوَمنِ :  قَالَ  ، أَب  َزى اب نَ  فَ َقالَ  ، ال َواِدي أَه  َتخ   فَاس 
 نَِبيَُّكم   ِإنَّ  أََما:  ُعَمرُ  قَالَ  ، بِال َفرَاِئضِ  َعامِل   َوِإنَّهُ  ، َوَجلَّ  َعزَّ  اهللِ  ِلِكَتابِ  قَارِئ   ِإنَّهُ :  قَالَ  ؟ َمو ىًل  َعَلي ِهم  
 .(7)آَخرِينَ  بِهِ  َوَيَضعُ  ، أَق  َواًما ال ِكَتابِ  ِِبََذا يَ ر َفعُ  اللَّهَ  ِإنَّ :  قَالَ  َقد   َوَسلَّمَ  هِ َعَلي   اللَّهُ  َصلَّى

 قارئ القرآن عند أمري املؤمنني. فانظر إىل مكانة

ويف شىت البقاع حىت رأينا مدارس  ،عرب العصورهذه العناية املباركة بالقرآن وأهله ث استمرت 
رت مدارس تعىن بتحفيظ حتفيظ القرآن يف كل عصر بشكل يتناسب مع العصر وظروفه، إىل أن ظه

وظهرت اجلمعيات اخلريية اليت محلت على عاتقها فعل وأطلق عليها مدارس حتفيظ القرن الكرمي، القرآن، 
وتلكم الدور ما دارس ، وهذه املاخلريات يف شىت اجملاالت، ومنها بل وأوهلا جمال تعليم القرآن للمسلمني

كتاب الّله تالوة  حيث جيتمع فيه املسلمون على  مظهر من مظاهر عناية األمة بكتاب الّله تعاىل، هي 
لقاء بني خرية عباد الّله يف األرض، بني معلم ومتعلم ، والتعاون على الرب والتقوى، فيكون الومدارسته

حمطات الكتساب األجر و ، واعتصام حببل الّله، وَتسك باجلماعة، وأمان من الفرقة ، ألقدس كتاب
 .والثواب، وتزكية النفوس، وهتذيب األخالق

اجلمعيات اليت ظهرت يف احلديث مجعية حتفيظ القرآن الكرمي، واليت امتد نفعها وعم ومن هذه 
 خريها، نسأل اهلل أن يبارك يف جهودهم.

 القرآن.وتعليم علم المطلب الثاني: أهداف ت

 :منها عامة أهداف وعلومه الكرمي القرآن لتعليم
                                                           

  (.4402ح) (1720/ 4)يف كتاب التفسري، باب ومن سورة براءة  ( أخرجه: البخاري6)

  (.1849ح) (201/ 2)أقواًما  الكتاب ِبذا يرفع اهلل إن يف كتاب الصالة، باب ( أخرجه: مسلم7)
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 .والدم باللحم َتتزج حىت وتعميقها نفوسال يف العقيدة ترسيخ: أوالً 

 .احلياة شؤون كل يف وحتكيمه به التمسك وأمهية اإلسالم حقيقة فهم: ثانياً 

 .لعلنوا السر يف له واالنقياد هلل اخلالصة العبودية حتقيق: ثالثاً 

 .القدر رفيعة لغوية ثروة واكتساب القرآين األسلوب على األلسنة تدريب: رابعاً 

 .وفهمه تالوته حسن على املستمر والتدريب اهلل بكتاب الدائمة الصلة توثيق: خامساً 

 .إسالمية أسس على بأنواعها واملعارف العلوم لدراسة السليم الفكري الضابط تكوين: سادساً 

 .اآلخرين تصرفات على احلكم يف الطالب لدى منهجية عقلية تكوين: سابعاً 

 بصرية على إليه والدعوة والربهان باحلجة اإلسالم عن الدفاع على القدرة من الطالب َتكني: ثامناً 
 .(8)احلسنة واملوعظة باحلكمة

 .تدريسه أو حفظه أو سواه كتاب أي قراءة من مثله يتحقق ال الذي النفسي السمو تاسعاً:

 .أهله ويكرمون احلق حيبون الذين والدينني العقالء عند املنزلة شرفشراً: عا

 العاملني وقرائه القرآن حبملة االقتداء طريق عن وذلك اجملتمع يف الفضيلة نشرحادي عشر: 
 .(9)به

 المبحث األول: طرق حفظ القرآن الكريم.

 . األمة على كفاية فرض القرآن حفظ أن اعلم

 قام فإن والتحريف التبديل إليه يتطرق فال فيه التواتر عدد ينقطع أال فيه عىنوامل: اجلويين قال
 .(10)الكل أث وإال الباقني عن سقط العدد هذا يبلغون قوم بذلك

 .القرب أفضل من وهو كفاية فرض أيضا وتعليمه

 : احلديث أهل عند التحمل وأوجه

  .الشيخ لفظ من السماع
                                                           

 . 78،79 مرزان حممد سراج/ للدكتور: نائناألب القرآن ندرس كيف: كتاب ( انظر8)

  .(30: ص) الكرمي القرآن حتفيظ مدارس يف وعلومه القرآن تعليم طرق ( تقومي9)

  .(7: ص) عشر األربعة القراءات يف البشر فضالء ( إحتاف10)
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 .عليه والقراءة

 .غريه بقراءة عليه والسماع 

 .واملناولة 

 .واإلجازة 

 .واملكاتبة 

 .والوصية 

 .واإلعالم 

 .(11)والوجادة 

 .هنا يأيت فال األولني غري فأما 

 أن فيحتمل ،الشيخ لفظ من السماع وأما ،وخلفا سلفا املستعملة فهي الشيخ على القراءة وأما
 يأخذ مل لكن وسلم عليه اهلل صلى النيب من القرآن أخذوا إمنا عنهم اهلل رضي الصحابة ألن هنا به يقال
 الشيخ لفظ من مسع من كل وليس ،األداء كيفية هنا املقصود ألن ظاهر فيه واملنع ،القراء من أحد به

 أداء يف املعتربة باهليئات ال اللفظ أو املعىن فيه املقصود فإن ،احلديث خبالف كهيئته األداء على يقدر
 من مسعوه كما األداء على قدرهتم تقتضي السليمة وطباعهم فصاحتهم فكانت الصحابة وأما ،القرآن
 .بلغتهم نزل ألنه وسلم عليه اهلل صلى النيب

 كل رمضان يف جربيل على القرآن وسلم عليه اهلل صلى النيب عرض الشيخ على للقراءة يدل ومما
 وقته يتسع مل اخللق هعلي وازدمحت القاهرة قدم ملا اجلزري بن الدين مشس الشيخ أن وحيكى ،(12)عام
 .بقراءته يكتف فلم ،واحدة دفعة عليه يعيدوهنا ث اآلية عليهم يقرأ فكان ،اجلميع لقراءة

                                                           

  .(418/ 1) النواوي تقريب شرح يف الراوي ( تدريب11)

(، ومسلم 3048ح) (1177/ 3)كتاب بدء اخللق، باب ذكر املالئكة  البخاري صحيح( كما ثبت يف 12)
َودَ  َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  اللَّهُ  َصلَّى النَّيبُّ  َكانَ  بَابُ يف كتاب فضائل النيب صلى اهلل عليه وسلم،      (.6075ح) (73/ 7) النَّاسِ  َأج 
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 عليه خيفى ال حبيث كان إذا احلالة تلك يف عليه يقرأ غريه كان ولو الشيخ على القراءة وجتوز
 كل على ويرد خمتلفة أماكن يف وثالثة اثنان عليه يقرأ السخاوي الدين علم الشيخ كان وقد ،حاهلم
 .ومطالعة كنسخ آخر بشغل مشتغال الشيخ كان لو وكذا منهم

 .(13)املصحف من ولو ،يكفي بل بشرط ليست أهنا فالظاهر احلفظ من القراءة وأما

 فأنت ترى مما سبق أن القراءة كانت عند السلف على هذا النحو.

ى الشيخ تكون من شخص واحد، وإن كان السماع من الشيخ، والقراءة على الشيخ، والقراءة عل
،  الشيخ متمكنًا يقظًا يستطيع أن يركز مع أكثر من شخص فيقرأ عليه أكثر من شخص يف وقت واحد

 .كما سبق بيانه 

ومق    ر  –وم    ادة تعليمي    ة  –وم    تعلم  –ت   رى أن عناص    ر الت    دريس كالت    ا :) معل   م ن خ    الل م    ا س    بق وم   
 .للتعليم(

العزة إىل مستقبلها الرسول صلى اهلل عليه رسالة يرسلها رّب يرى أنه والناظر إىل القرآن الكرمي "
وسلم بوساطة جربيل عليه السالم . والتدريس ليس هو االتصال الشفوي فقط ، وإمنا هنالك اتصال 
صامت مثل اإلشارات خاصة يف القرآن الكرمي مثل بعض أحكام التجويد مثل اإلمشام؛ وهو إطباق 

َتِعنُي()الشفتني دون صوت كما يف اآلية الكرمية : )ِإيَّ  ( يف هذه اآلية تُرى 5الفاحتة: اَك نَ ع ُبُد َوِإيَّاَك َنس 
الشفتان مطبقتني إشارة إىل الضمة يف )نستعني( . )واإلمشام هو إطباق الشفتني بعد اإلحكام وتدع 
بينهما انفراجاً ليخرج النفس بغري صوت وذلك إشارة للحركة اليت ختمت ِبا الكلمة ، وال يكون إاّل يف 

 .ضموم(املرفوع وامل

طرق تعليم القرآن نذكر طرفًا منها يف تلكم طرق التحمل واألداء للقرآن الكرمي، لكن بقيت 
 املبحث القادم.

 .القرآن تحفيظ : طرقالمبحث الثاني

إن طرق التدريس ، وكيفية توصيل املادة للطالب أصبح غنياً باآلراء والنظريات ، األمر الذي حدا 
 باملربني إىل التسابق يف الكتابة وتثبيت آرائهم وأفكارهم عن هذه املوضوعات وما يتعلق ِبا ويؤثر فيها .

                                                           

  .(344/ 1) القرآن علوم يف ( اإلتقان13)
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طرق التدريس العامة ، وهي نقاط االنطالق يف توجيه املعلم إىل  إن فن التعليم يرتكز على
عمليات تعليمية فعالة ، وذات أثر كبري ؛ وتعترب طرق التدريس نتائج جتارب كثرية وزبدهتا يف العالقة بني 
املعلم واملتعلم . )وهي من حيث األساس زبدة ما خلفه املعلمون املربون من حبث وتنقيب وجتارب 

جناحهم وأعطتهم نتائج ملموسة أثناء قيامهم بعملية التعليم من وعي وإدراك وانتباه  برهنت على
 (.14ومالحظة دقيقة ونقد ذايت( )

 وإليك أهم الطرق والوسائل يف تعليم القرآن الكرمي:

 .الجماعية أواًل: الطريقة

 فها:يتعر 

وهذا يستوجب أن يكون الطالب يف مستوى واحد ، فيقوم املدرس بتحديد مقدار معني جلميع 
ه على الطالب أوال تالوة منوذجية جمودة مرتلة ، ث خيتار الطالب طالب احل لقة ، يقوم املدرس بتالوت

املميزين ليعيد كل منهم على حدة تالوة ذلك القدر ، ث يقوم بقية الطالب منفردين بتالوة ذلك القدر 
، ليتم تسميعه من قبلهم للمدرس فيما بعد .. وهذه الطريقة ميكن تطبيقها يف املدارس النظامية ، 

لعلمية والقرآنية ، والدورات التأهيلية ، واملراكز القرآنية املغلقة . كما تطبق على الطالب واملعاهد ا
 .املبتدئني والذين ال يعرفون القراءة يف املصحف

 ظهر عن منهم واحد كل يسمعه أن على حبفظه يكلفهم للنص قراءهتم سالمة من تأكده وبعد
 .املقبلة احلصة يف قلبه

 إيجابياتها:

 بسبب قبل ذي عن أداؤه يتحسن طالب فكل الطالب، جلميع األداء مستوى سنيحت: أوالً 
 متأخرة الضعاف تالوة جعل رعاية مع التالميذ مهرة ومن املدرس، من النموذجية القراءة إىل اإلنصات

 .اجليد األداء على التمرين من أكرب قدراً  هلم يتيح مما غريهم، عن

 وبتنبيه حبفظه، طولبوا الذي للقدر القراءة إعادة لكثرة نظرا اخلفي أو اجللي اللحن ندرة: ثانياً 
 .القراءة مرات بقية يف َتاماً  ينعدم السبورة على كتابة عليه املدرس

                                                           

 1974، دار القلم ، بريوت ، لبنان الدكتور حممد حسني آل ياسني املبادئ األساسية يف طرق التدريس العامة  ( 14)
  .11، ص 
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 حفظه عليهم ييسر مما قراءته تكررت الذي النجم مجل من كثري حفظ من الطالب َتكني: ثالثاً 
 .وجيز زمن يف كله

 ضعف من يعاين من لرعاية مستوياهتم، ومعرفة الطالب، حلفظ املعلم متابعة يسر: رابعاً 
 .الطالب وظيفة يف ذلك املدرس يدون ما وغالباً  التحصيل،

 كان فإذا التسميع، إىل واملبادرة احلفظ، على وتشجع التنافس، روح تثري الطريقة هذه: خامساً 
 عن خارجة أفكار أي طردب كفيل املستمر الرتديد فإن والكتابة القراءة قبل ما مرحلة يف التحفيظ
 .تلقائياً  املشاركة حنو واالندفاع اجلماعية، الروح لسيطرة الدرس،

 :سلبياتها

 يتم حىت جديد قدر حفظ إىل تطلعاته تقيد حني بامتعاض يشعر املتفوق الطالب أن( 1)
 .السابق القدر حفظ الضعاف

 يسبقهم ملن مشاركته وتكون نفسه، تلقاء من املاهر حيفظ بأن السلبية تلك على التغلب وميكن
 .االسرتجاع باب من احلفظ يف

 السلبية وهذه مشكلة من يعاين أو يغيب الذي الطالب معها يتجاوب ال الطريقة هذه( 2)
 .اجلماعية بالطريقة خاصة ليست

 .هؤالء ملعاونة اإلضايف الوقت بعض بتخصيص عليها التغلب وميكن 

 .الزمرية الطريقةثانياً: 

 تعريفها:

 ودون ومتوسطني متفوقني ثالث أو جمموعتني إىل الدراسية احلجرة داخل الطالب يمتقس
 .املتوسطني

 املتوسطني إىل ينتقل ث يتابعونه وهم واحدة مرة منوذجية قراءة هو يقرأ أن بعد - باملتفوقني يبدأ
 من ليتأكد واحداً  واحدا بالتالوة يأمرهم ث أنفسهم يف يتابعونه وهم مرة من أكثر جمودة قراءة فيقرأ
 .خلفه يرددون وهم مجلة مجلة اآليات فيقرأ املتوسط دون اليت اجملموعة إىل ينتقل ث أدائهم حسن

 عدم عند الرتديد باستثناء الصفوف بقية يف اتباعها وميكن. األولني للصفني مناسبة الطريقة وهذه
 .إليه احلاجة
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 ها:إيجابيات

 دون ما وكذلك التفوق إىل تسعى املتوسطة فاجملموعة اتاجملموع تلك بني التنافس روح بث( 1)
 .املتوسطة

 .الفردية الفروق رعاية( 2)

 :سلبياتها

 .املتفوقني على واحلقد احلسد أمراض القاصرين نفوس يف توجد قد: أوالً 

 جمموع على للحصول الغش بعضهم حياول حني محيد غري سلوك إىل القاصرين تلجئ قد: ثانياً 
 .املتفوقني من والسخرية عال

 

 .الفردية الطريقةثالثاً: 

 تعريفها:

 .عليه املقرر املنهج حفظ يف واستعداداته استطاعته حبسب حدة على فرد كل حتفيظ

 :هاإيجابيات

 .وجيز زمن يف القرآن حتفظ جيدة كفاءات وظهور الفردية، الفروق مراعاة( 1)

 .احلفظ يف هرةبامل للحاق نبوغاً  األقل الطالب لدى الدوافع حتريك( 2)

 ضعيفي للطالب التحفيظ عملية يف مدرسيهم مساعدة يف النابغني من االستفادة إمكان( 3) 
 .حفظهم اختبار أو األداء حسن على كإعانتهم التحصيلية القدرات

 :سلبياتها

 .انتحاهلا أو األعذار وإبداء املتكررة والوعود التسويف نتيجة والتباطؤ احلفظ يف التهاون( 1)

 وخيربون الضعاف إخواهتم الناِبني بعض جيامل حني أحياناً  الواقع مطابقة عدم سلبياهتا ومن( 2)
 حقيقة على ليقف بنفسه يتابع أن املعلم على جيب ولذا. ذلك غري والواقع حفظوا بأهنم معلمهم
 .حفظهم من ويتأكد الطالب مستويات
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 عند واحملفوظة املتلوة اآليات تالفالخ الناِبني تالوة من الضعاف الطالب استفادة عدم( 3)
 .منهم كل

 .(15)بزمالئهم اللحاق يستطيعون ال من عند اإلحباط الطريقة تلك تسبب قد( 4)

 القراءة الترديدية :رابعاً: 

وهي القراءة اليت يردد فيها الطلبة خلف من يقرأ اآليات اليت يسمعوهنا منه بصوت واضح .وهي 
دون القراءة يف املصحف ، أو الطالب املبتدئني ، أو بقية الطالب يف تطبق على الطالب الذين ال جيي

  الطريقة اجلماعية يف بعض األحيان .

 إيجابياتها:

 ختليص ألسنة الطالب من عيوب النطق كحبسة اللسان ، والتأتأة ، والفأفأة ، وحنو ذلك . (1)

الوقف واملد عالمات تعريف الطالب باملصطلحات والعالمات املوجودة يف املصحف ، ك( 2)
 واألحزاب والسجدات .

 . الكلمات اليت جيدون فيها صعوبة تعود نطق (3)

 حفظ ما تيسر من القرآن الكرمي . َتكني من ال يعرف القراءة والكتابة من( 4)

تدريب الطالب على كيفية الوقف على احلرف املنون أو املتحرك أو املثقل أو املرسوم بالتاء  (5)
 ء بعد الوقف .وذلك عند الوقوف عليها وتدريبهم على كيفية االبتداأو اهلاء ، 

 . ريب الطالب على القراءة الصحيحةتد( 6)

 تعريف الطالب بأحكام التجويد األساسية وكيفية تطبيقها عند مرور أكثرها عند القراءة .( 7)

  : هاسلبيات

 رفع أصوات الطالب مما يؤثر على بقية احللقات إن وجدت . (1)
 اء أصوات بعض الطالب الضعاف خلف أصوات زمالئهم ، فال يرددون معهم .اختف (2)
 الطالب بني الفردية الفروق مراعاة عدم  (3)

 : الطريقة الجماعية الترديدية :خامساً 
                                                           

 ( 37: : ص4ص الكرمي القرآن حتفيظ مدارس يف وعلومه القرآن تعليم طرق ( تقومي15)
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ميكن اجلمع بني الطريقة اجلماعية والرتديدية عند الطالب املبتدئني والذين ال يعرفون القراءة يف 
  يف بعض األحوال باتباع الطريقة التالية :املصحف أو حىت املتقدمني 

يقوم املدرس ِبذب انتباه الطالب بذكر مقدمة عن السورة أو اآليات بقصة ، أو حديث ، أو 
ذكر املعاين اجململة ، أو ذكر أجر التالوة عامة ، وتلك السورة أو اآليات خاصة حبيث يلفت انتباههم ، 

 يلها وحفظها .ويثري رغبتهم يف االهتمام باآليات وترت

 .يقرأ املعلم اآليات قراءة منوذجية مراعيا فيها األحكام والوقوف واالبتداء ، بلهجة مؤثرة صادقة 

يبدأ املدرس والطالب خلفه برتديد اآليات ، مع مراعاة قصر املقاطع ، حبيث يراعي نفس  
 الطالب ، مع اختيار أماكن مناسبة للوقف واالبتداء .

ض الطالب املربزين إعادة قراءة اآليات بنفس الطريقة اليت بدأ فيها يطلب املدرس من بع 
 .املدرس

 يسمع املدرس لعدد آخر من الطالب ليتبني له مدى استيعاِبم وَتكنهم . 

 .يرتك للطالب فرصة للحفظ الفردي خالل احلصة 

 .يستمع املدرس إىل الطالب الذين حفظوا اآليات أو السورة خالل ما بقي من احلصة  

 .(16)االستماع إىل بقية الطالب يف بداية احلصة الثانية 

 كيفية التغلب على سلبيات الطرق

 .الدراسي الفصل يف حفظه املقرر على احلفظ يف التنافس جمال املدرس يقصر أن( 1)

 وتدريس احلفظ تدريس بني اجلمع له تيسر إن والتالوة احلفظ بني التنسيق املدرس حيسن أن
 التالوة حصص من للحفظ حتاجا فإذا التالوة

 ِبا عىن اليت التقليدية النظرية الطرق هي هذه أخذ احلفظ من للتالوة يأخذ أن احتاج وإذا أخذ
  الرتبويني من كثري

                                                           

  كيف حتفظ القرآن الكرمي للدكتور حيىي عبد الرزاق الغوثاينينظر:   (16)

 إعانة األصحاب على جتويد الكتاب للشيخ طارق حممد سعد اخلضر

  .دروس يف ترتيل القرآن الكرمي للشيخ فائز عبد القادر شيخ الزور
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 .الطالب احتياج حبسب مرة من أزيد مكث على التالوة

  .لنفسه يصحح للطالب فرصة ترك

 : مقومات المعلم الناجحالثالثالمبحث 

 ومسقطات الفسق أسباب عن متنزها ضابطا مأمونا ثقة عاقال بالغا مسلما يكون أن لماملع شرط
 أو له مصغ وهو عليه قرأه أو الشروط هذه فيه توفرت ممن مسعه مبا إال يقرىء أن له جيوز وال املروءة،
 .عليه غريه بقراءة مسعه

 أو يأخذه كمعلوم الدنيا أغراض من غرضا بذلك يقصد وال تعاىل، هلل النية خيلص أن عليه وجيب
 عليه، يقرأ من بعض من له حيصل رفق يف يطمع ال وأن عندهم، له حتصل منزلة أو الناس من يلحقه ثناء
....  إليه، أهداها ملا عليه قراءته لوال اليت اهلدية صورة على كان ولو قل، وإن خدمة أو ماال كان سواء
 ِبا املباالة وعدم منها، والتقلل الدنيا يف الزهد من ةاملرضي احلميدة باألخالق يتخلق أن له وينبغي
 اخلالعة، حد إىل خروج غري من الوجه وطالقة األخالق ومكارم والصرب واحللم والسخاء وبأهلها،
 .واخلضوع والتواضع والوقار والسكينة واخلشوع الورع ومالزمة

 وقل العجب ومن دونه، كان وإن غريه، واحتقار والغيبة واحلقد واحلسد الرياء من نفسه ينزه وأن
 .....املكاسب ودينء املزاح ومن منه، يسلم من

 إذا إال الشاغلة األسباب من القلب فارغ القرآن، معاين يف متدبرا األطراف ساكن يكون وأن
 ملا القارىء ليفطن برأسه أو بيده يشري أو خفيفا ضربا األرض بيده فيضرب للقارىء إشارة إىل احتاج
 ....ترك مبا أخربه وإال يتذكر حىت عليه ربويص فاته

 بكثرة التكثر يقصد ال وأن أموره، مجيع يف عليه ويعول وعالنيته سره يف تعاىل اهلل يراقب وأن
 .....عليه املشتغلني

 ويرشده وينصحه ويكرمه حاله حبسب إليه وحيسن به ويرحب عليه يقرأ مبن يوفق أن له وينبغي
 ويذكره التعليم، على وحبرضه به، ويتلطف قلبه ويؤلف أمكن، مبا لبهط على ويساعده مصلحته إىل

 عن ويصرفه الدنيا يف ويزهده ورغبته، نشاطه ليزداد الشرعية العلوم وسائر القرآن بقراءة االشتغال فضيلة
 جفائه على والصرب مبصاحله، واالهتمام عليه الشفقة يف ولده جمرى وجيريه ِبا، واالغرتار إليها الركون
 ما له وحيب معه، ويتواضع يلني بل عليه يتعاظم وال به ينتفع ممن غريه على قراءته يكره وال أدبه، وسوء
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 الشرعية باآلداب التدريج على ويؤدبه النقص، من لنفسه يكره ما له ويكره اخلري، من لنفسه حيب
 اهلل ومراقبة النية وحسن قوالصد اإلخالص على وحيرضه أموره، مجيع يف الصيانة ويعوده املرضية، والشيم
 .الضرورية غري الدنيوية نفسه مصاحل على ذلك مؤثرا تعليمه على حيرص وأن حاالته، مجيع يف تعاىل

 ما جنابته ظهرت إذا عليه ويثين حمفوظاته، بإعادة ويأخذه به، يليق ما ويعطيه تفهيمه على وحيرص
 ميتنع ال أن وينبغي تنفريه، خيش مل ما قصر إذا فالطي تعنيفا ويعنفه غريه، أو بإعجاب فتنة عليه خيش مل
 ليتعلم املتعلم إىل ينسب مكان إىل يذهب فال العلم يصون وأن النية، صحيح غري لكونه أحد تعليم من
 تأخري له جيوز وال عابه، ملن خالفا الطريق يف اإلقراء له وجيوز دونه، فمن خليفة املتعلم كان وإن فيه منه

 .(17)باملال يقابل مما ليست اإلجازة إذ استحقها، من كل عن وحنوه مال نظري يف ءباإلقرا اإلجازة

حىت يستطيع املعلم أن يكون ناجحًا ال بد له من االعداد اجليد ويكون اإلعداد على هذا و 
 النحو:

 مرحلة االعداد ) قبل الحصة (

 أن يكون املعلم متأدبا بآداب القرآن متخلقا بأخالقه .( 1)

ة التخطيط اجليد للحصة و يشمل التحضري الذهين    و الكتايب ولذلك فوائد كثرية أمهي (2)
 منها:

 اتقان املعلم لآليات املراد قراءهتا للطالب .-

 معرفة شرح اآليات معانيها .-

 حتديد الكلمات الصعبة .-

 حتديد الوسيلة املناسبة و جتهيزها . -

ما يرتتب على ذلك من اختيار املكان ) املسجد ، اختيار الطريقة اليت سيقوم باستخدامها و  -
 معمل احلاسوب أو االجنليزى ،  الصف ( وكيفية توزيع الطالب .

 ضرورة االستفادة من الوسائل والتقنيات املعاصرة : (3)

                                                           

  .(31: ص) رآنالق محلة آداب يف التبيان، وينظر: (5: ص) الضباع القرآن محلة آداب( ينظر: 17)
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انشاء معمل للقرآن أو االستفادة من معمل االجنليزي أ، احلاسب اذا   –الفيديو  –احلاسوب 
 ة .كان موجودا باملدرس

فهناك جتارب  -و انشاء معمل خاص بالقرآن ليس أمرا صعبا أو مستحيال كما يتصور البعض 
عمليه موجودة وناجحة يف انشاء معمل خاص للقرآن  و تصميمها ال حيتاج اىل أموال كثرية و لكن 

 حيتاج اىل عزمية صادقة ......

س حتفيظ القرآن لكثرة احلصص جتهيز كشوف متابعة للطالب و االبداع فيها و خاصة ملدار  (4)
 واحلاجة الضرورية للمتابعة من قبل البيت .

 معرفة املعلم و اطالعه على الطريقة الصحيحة للتقومي املستمر للطالب يف القرآن ..... (5)

 التقومي يف مدارس حتفيظ القرآن خيتلف عن مدارس التعليم العام .•

 الطالب . عدد مرات التقومي خيتلف تبعا لعدد احلصص و•

 املهارات ختتلف من صف آلخر و من مرحلة ألخرى .•

 مرحلة التنفيذ ) أثناء الحصة (

 ضوابط عامة لسري احلصة :

 مراعاة النظام و اهلدوء .( 1)

 حسن ادارة الصف . (2)

 اضفاء احليوية على اجلو الصفي . (3)

 استخدام التوجيه املناسب يف املواقف املختلفة . (4)

 بالصرب و احلكمة يف الظروف الطارئة .التحلي  (5)

 مراعاة الفروق الفردية بني الطالب . (6)

 ضوابط خاصة لحصة القرآن:

 أن يبذر املعلم يف قلوب طال به أن القرآن الكرمي كالم اهلل تعاىل وأنه يقرأ تعبداً وتدبراً .  (1)

 إشعار الطالب أنه يف عبادة يثاب عليها. (2)

 ج مع التلميذ يف تعليمه حسن األداء .على املعلم التدر  (3)
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وأن ال يرد عليه يف كل خطأ يقع فيه ،  تدريب التلميذ على القيام باكتشاف خطئه بنفسه، (4)
 خاصة يف درس التالوة.

 إلزام التلميذ بعدم تغيري املصحف الذي يقرأ فيه حىت هناية العام ،حىت يألفه ويتعود عليه .  (5)

بة على السبورة ث يقوم املعلم بقراءهتا  قراءة جهرية  ث يردد مجيع تدوين الكلمات الصع (6)
 الطالب الكلمة مع تكرارها. 

 تعريف التالميذ بالفرق بني الرسم العثماين، والرسم اإلمالئي ، وتدوين ذلك على السبورة . (7)

صحفه تعويدهم على آداب محل املصحف ووضعه ،واملبالغة يف إرشادهم وزجر من يهمل م (8)
 أو يقوم بالكتابة عليه . 

عدم التحدث مع شخص آخر أثناء التسميع أل حد التالميذ ، وإذا أضطررت لذلك أوقف  (9)
التلميذ حىت تنتهي من حديثك . امتثااًل لقوله تعاىل )) وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم 

 ترمحون (( 

لهم إال بإذن من األستاذ .حىت ال تسود الفوضى تعويد التالميذ بعدم الرد على خطأ زمي (10)
 وتقل الفائدة .

على املعلم االنتظار عندما خيطئ الطالب حىت يكمل اآلية ،ث يطلب منه إعادة قراءهتا  (11)
فإن صحح خطأه فحسن وإال فيطلب من أحد زمالئه تصحيح اخلطأ ،ث يقرأ مرة أخرى للتأكد من 

 صحة قراءته . 

استخدام ما ميكن من وسائل اإليضاح يف درس التالوة  واليت تضفي نوعًا من  على املعلم (12)
التشويق والبعد باحلصة عن الرتابة اململة ،وتساعد املعلم على حتقق اهلدف بكل يسر وسهولة ، وهي  

 كثرية ومتنوعة و سيأيت الكالم عنها مفصال .

 من خالل :               على املعلم تشويق التالميذ إىل درس القرآن الكرمي  (13)

 حسن التعامل مع التالميذ ،والعطف عليهم   والرفق ِبم وحمبتهم .                -

 شهادات الشكر والتقدير املميزة واليت تثري فيهم التنافس الشريف .                -

               اهلدايا العينية املناسبة . بدون إسهاب .                                 -

                                    العفو والتسامح عن هفوات التالميذ ،وإشعارهم إن ذلك من أجل إجالل القرآن الكرمي .                                                -
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 تقدمي اجمليدين منهم للقراءة يف احلفالت والنشاطات املدرسية   -

 ز   حلصة القرآن الكرمي يشعرهم بتميزها عن غريها من املواد ،ويزيدهم تشوقاً هلا. اختاذ أسلوب  ممي

 على املعلم أن يوزع األسئلة واألجوبة على مجيع الطالب وال حيصرها يف فئة معينة منهم . (14)

أن تكون أساليب التعزيز اليت يستخدمها املعلم مع طالبه هلا طابع خاص حبصة القرآن  (15)
يف الغالب مثل : بارك اهلل فيك  ، أقر اهلل بك عيين والديك  ، جعلك اهلل من محلة القرآن الكرمي  الكرمي

 اخل ……..

أمهية قراءة املعلم اآليات للطالب قراءة منوذجية حىت يتعود الطالب على  القراءة  (16)
ابعة املعلم الصحيحة و إعطاء احلروف حقها ومستحقها من أحكام التجويد وقواعده من خالل مت

 وحماكاته وترديدهم معه اآليات .

 على املعلم مراعاة النقاط التالية أثناء تالوة التلميذ :  (17)

منع   -السعي إىل ختليص لسان التلميذ من عيوب النطق ، كالفأفأة ،والنأنأة وحنو ذلك  -
 سريان اللهجات العامية إىل تال وة التلميذ .

 واعده تطبيقياً فقط .مراعاة أحكام التجويد وق  - 

 تعريف التلميذ باملصطلحات والعالمات املوجودة يف املصحف .  -

مثل:عدم الكالم أثناء قراءة القرآن الكرمي  –تعويد التالميذ على تعظيم القرآن الكرمي قواًل ،وفعاًل 
 . 

 مرحلة التقويم ) استمرار النجاح(

 ر وذلك عن طريق :االهتمام مبحاسبة النفس و تقوميها باستمرا (1) 

 التقومي الذايت .• 

 تقومي املشرف .• 

 تقومي الزمالء املعلمني .• 

 تقومي الطالب .• 
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توجيه الطالب اىل أمهية االنضمام اىل حلقات القرآن الكرمي يف املساجد و تشجيع املنتظم  (2)
 فيها.

 رسية و احلفالت .اختيار الطالب البارزين يف تالوة القرآن للقراءة يف االذاعة املد (3)

 االستفادة من االنشطة املدرسية و عمل مسابقات خاصة بالقرآن . (4)

القاء بعض الكلمات بعد صالة الظهر من قبل املعلم أو احد الطالب للتذكري بأمهية القرآن  (5)
. 

 حمافظة املعلم على منوه املعريف و الرتبوي و املهين و ذلك بأمور منها : (6)

 بادلة بني املعلمني .الزيارات املت•

 اللقاءات الرتبوية و املشاغل الرتبوية و الدورات التدريبية .•

 القراءات املوجهة من قبل املشرف .•

 القراءة العامة و التخصصية .•

 معوقات 

 وجود طالب ضعاف جدا بل قد ال يستطيع القراءة كما يف بعض املراحل االبتدائية . (1)

 بعة  الطالب .عدم اهتمام البيت مبتا (2)

 الفهم القاصر لدور املعلم . (3)

 الشعور بعدم التقدير سواء من قبل املدرسة أو و  األمر. (4)

 كثرة التكاليف .  (5)

وسائل االعالم املختلفة من فضائيات و انرتنت وغريها مما صرف كثري من الطالب عن تعلم  (6)
 و حفظ القرآن .

 األفكار : وقاتل (7)

 –ليس لدينا وقت  –رمبا العام القادم  –مستحيل  –ستأخذ وقتا طويال  –ن قبل لقد جربناها م
 ستكلف الكثري ..........

 اخلوف من الفشل . (8)
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 .(18)الفجوة الكبرية بني النظرية و التطبيق  (9)

 الخاتمة:

، وأشهد أن ال إله إال اهلل، وأشهد أن حممد رسوله اهلل، فهذه باطناً احلمد هلل أواًل وآخرًا ظاهرًا و 
 خاَتة البحث ظهرت من خالهلا أهم النتائج والتوصيات.

 أواًل: نتائج البحث:

 تبني من خالل البحث:

 أمهية تعلم القرآن وتعليمه.

 مكانة حافظ القرن الكرمي.

 أن طرق حتفيظ القرن موروثة من السلف تناقلها جيل بعد جيل.

 نب سلبياهتا.د من االستفادة من هذه الطرق وجتال ب

 ثانياً: التوصيات:

 مي.عقد دروات تدريبية خاصة بطرق تدريس معلمي القرن الكر 

 ثة.احلديتقنيات العقد دورات يف 

 أهم المراجع:

 القرآن الكرمي.

 الغين عبد بن أمحد بن حممد بن أمحد: املؤلف  عشر األربعة القراءات يف البشر فضالء إحتاف
 بالكت دار: الناشر مهرة أنس: احملقق (ه 1117: املتوف) بالبناء الشهري الدين شهاب الدمياطّي،
 .ه 1427 - م2006 الثالثة،: الطبعة لبنان – العلمية

: احملقق السيوطي بكر أيب بن الرمحن عبد الدين جالل الفضل أبو: املؤلف القرآن علوم يف اإلتقان
 األوىل: الطبعة السعودية فهد امللك جممع: النشر دار القرآنية الدراسات مركز
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 عمرون بن عياض بن موسى بن عياض: املؤلف السماع وتقييد الرواية أصول معرفة إىل اإلملاع
 املكتبة/  الرتاث دار: الناشر صقر أمحد السيد: احملقق (ه 544: املتوف) الفضل أبو السبيت، اليحصيب
 .م1970 - ه 1379 األوىل،: الطبعة تونس/  القاهرة - العتيقة

: املتوف) النووي شرف بن حيىي الدين حميي زكريا أبو: املؤلف القرآن محلة آداب يف لتبيانا
: الناشر م 1994 - ه  1414 ومنقحة، مزيدة الثالثة: الطبعة احلجار حممد: عليه وعلق حققه (ه 676
  لبنان - بريوت - والتوزيع والنشر للطباعة حزم ابن دار

 مكتبة: الناشر السيوطي بكر أيب بن الرمحن عبد: املؤلف النواوي تقريب شرح يف الراوي تدريب
 .اللطيف عبد الوهاب عبد: حتقيق الرياض – احلديثة الرياض

 حافظ أمحد سعيد: املؤلف  الكرمي القرآن حتفيظ مدارس يف وعلومه القرآن تعليم طرق تقومي
 .الشريف املصحف لطباعة فهد امللك جممع: الناشر شريدح

 البخاري عبداهلل أبو إمساعيل بن حممد: املؤلف (صحيح البخاري) املختصر الصحيح اجلامع
 مصطفى. د: حتقيق 1987 – 1407 الثالثة، الطبعة بريوت – اليمامة كثري، ابن دار: الناشر اجلعفي
 .دمشق جامعة - الشريعة كلية يف وعلومه احلديث أستاذ البغا ديب

 دار: الناشر السلمي الرتمذي عيسى أبو عيسى بن حممد: املؤلف الرتمذي سنن الصحيح اجلامع
 .وآخرون شاكر حممد أمحد: حتقيق بريوت – العريب الرتاث إحياء

 الصمد عبد بن َِبرام بن الفضل بن الرمحن عبد بن اهلل عبد حممد أبو: املؤلف الدارمي سنن
 األوىل، الطبعة بريوت – العريب الكتاب دار: الناشر (ه 255: املتوف) السمرقندي التميمي الدارمي،
 .العلمي السبع خالد،  زمر  أمحد فواز: حتقيق 1407

 بريوت – العلمية الكتب دار:  الناشر البيهقي احلسني بن أمحد بكر أبو:  املؤلف اإلميان شعب
 .زغلول بسيوين السعيد حممد:  حتقيقه  1410 ، األوىل الطبعة

 بن إبراهيم بن حسن بن حممد بن علي الدين نور: املؤلف القرآن محلة آداب يف املنان الكرمي فتح
 . (ه 1380: املتوف) بالضباع امللقب املصري اهلل عبد

دار نور  1998الطبعة الثانية  كيف حتفظ القرآن الكرمي للدكتور حيىي عبد الرزاق الغوثاين
 جدة -املكتبات 
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منشور على شبكة املعلومات حبث إعداد: حممد اخلضري  كيف جنعل حصة القرآن الكرمي ناجحة
 العاملية.

 1408 من سلسلة دعوة احلق شوال . مرزان حممد سراج/ للدكتور: نائناألب القرآن ندرس كيف
 مطابع رابطة العامل اإلسالمي مبكة املكرمة. - 10ص

، دار القلم ، بريوت الدكتور حممد حسني آل ياسني املبادئ األساسية يف طرق التدريس العامة  
  .1974، لبنان 

 بن محدويه بن حممد بن اهلل عبد بن حممد احلاكم اهلل عبد أبو: املؤلف الصحيحني على املستدرك
 عبد مصطفى: حتقيق (ه 405: املتوف) البيع بابن املعروف النيسابوري الطهماين الضيب احلكم بن نُعيم
 1990 - 1411 األوىل،: الطبعة بريوت – العلمية الكتب دار: الناشر عطا القادر

 أسد بن هالل بن حنبل بن حممد بن أمحد اهلل عبد أبو: املؤلف حنبل بن أمحد اإلمام مسند
 عبد بن اهلل عبد د: إشراف وآخرون مرشد، عادل - األرنؤوط شعيب: احملقق (ه 241: املتوف) الشيباين
 م 2001 - ه  1421 األوىل،: الطبعة الرسالة مؤسسة: الناشر الرتكي احملسن

صحيح ) وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول إىل العدل عن العدل بنقل املختصر الصحيح املسند
 جمموعة:  احملقق ه  261:  املتوف النيسابوري القشريي احلجاج بن مسلم احلسني أبو:  املؤلف (مسلم
 سنة استانبول يف املطبوعة الرتكية الطبعة من مصورة:  الطبعة بريوت – اجليل دار:  الناشر احملققني من

 ه  1334

   159) الكويف العبسي شيبة أيب بن حممد بن اهلل عبد بكر أبو:  املصنف شيبة أيب ابن ُمصنف
 ..عوامة حممد:  حتقيق .القدمية اهلندية السلفية الدار طبعة (ه  235

 بن محدي: احملقق ه  360: املتوف الطرباين أمحد بن سليمان القاسم أبو: املؤلف الكبري املعجم
 .م 1983 الثانية،: الطبعة العريب الرتاث إحياء دار: الناشر السلفي اجمليد عبد


