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تقويم برنامج املعلم الصغري يف مقرر القران 
الكريم لدى طالب املستوى الثالث يف مرحلة 

 رياض االطفال
 **عبد الرحمً صالح العامر                                    *أمل بيذ سليمان الدغيم

 

 

م لدي مسخلت طهذ الدزاطت الحالُت الى مهسفت مدي اطخفادة ألاؾفاٌ مً بسهامج امللخص_ اإلاهلم الطغحر في خفل ملسز اللسآن الىٍس

اع. وجلدًم جىضُاث وملترخاث حظهم في جدظحن ججسبت  م بالٍس اع ألاؾفاٌ في مدازض اإلاىخلى ألاَلُت لخدفُل اللسآن الىٍس ٍز

اع ألاؾفاٌ في مدازض اإلاىخلى ألاَ م لدي مسخلت ٍز اع. وكد ؾبلذ اطخسدام بسهامج اإلاهلم الطغحر في ملسز اللسآن الىٍس لُت بالٍس

م بشيل نشىاةي وإحساء الازخباز نليهم بهد إنهائهم طىزة مً 88الدزاطت نلى فطلحن مً فطٌى البىحن بىاكو )  ًخم ازخُاَز
ً

( ؾالبا

خابج طىز اإلاىهج اإلالسز نليهم، وكد جم اطخسدام الاطدباهت وؤداة كُاض )ازخباز جدطُلي( هإداة للدزاطت. وجىضلذ الباخثت الى ندة ه

ً الفئت ألاهثر مً 37.5( مً مفسداث الدزاطت ًمثلً ما وظبخه 3ؤبسشَا: ؤن ) % مً إحمالي مفسداث الدزاطت مؤَلهً الهلمي حامعي َو

ً الفئت 55.5( مً مفسداث الدزاطت ًمثلً ما وظبخه 4مفسداث الدزاطت. وؤن ) % مً إحمالي مفسداث الدزاطت لم ًبحن جسططهً َو

 )ألاهثر مً مفسداث ال
ً

% مً إحمالي مفسداث الدزاطت طىىاث زبرتهً في 55.5( مً مفسداث الدزاطت ًمثلً ما وظبخه 4دزاطت. وؤًػا

اع ألاؾفاٌ ) ً الفئت ألاهثر مً مفسداث الدزاطت. وبىاًء نلى هخابج الدزاطت فلد ؤوضذ الباخثت بهدة 4 –1جدَزع ٍز ( طىىاث َو

لطهىباث التي جدٌى دون اطخفادة اإلاهلماث في مدازض اإلاىخلى ألاَلُت مً اطخسدام جىضُاث ؤبسشَا: وغو الظبل اإلاىاطبت للحد مً ا

م. ووغو الحىافص الدشجُهُت التي جدفو اإلاهلماث إلى اطخسدام بسهامج اإلاهلم الطغحر في ملس  ز بسهامج اإلاهلم الطغحر في ملسز اللسآن الىٍس

م  .اللسآن الىٍس

اع ألاؾفاٌ، اإلاىخلى ألاَلُتبسهامج اإلاهلم الطغحر :الكلماث املفخاحيت م، اإلاظخىي الثالث، ٍز  .، اللسآن الىٍس
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 املسخوى  طالب لدى الكريم القران مقرر  في الصغير املعلم برهامج جقويم

 الاطفال رياض مرحلت في الثالث
 املقدمت. 1

حهد مسخلت الؿفىلت اإلابىسة مً ؤزطب وؤزؿس مساخل الهمس في         

خُاة ؤلاوظان، وكد خدد الهلماء مسخلت الؿفىلت اإلابىسة مً الىالدة 

ختى الظىت الثامىت مً نمس الؿفل، إن َرٍ اإلاسخلت هي مسخلت همى 

اللغت والهاؾفت والهالكاث الاحخمانُت، وجخيىن فيها بروز الشخطُت، 

هما ًخيىن فيها الػمحر والىاشم الدًني. وؤي ازخالٌ ًؿسؤ في َرٍ اإلاسخلت 

هالج في الىكذ اإلاىاطب ًللل مً كدزاث الؿفل الهاحلت  وال ًىشف َو

وآلاحلت، ومما ًجهل مسخلت الؿفىلت اإلابىسة ؤهثر ؤَمُت مً بلُت 

خل نمس ؤلاوظان هما ؤشاز )بُاحُه( بإن جلً اإلاسخلت جمحز بدماض مسا

خه ومُله هدى اهدظاب اإلاهازاث واإلاهازف، إذ إهه لِع  الؿفل وخٍُى

َىان ؤي فترة في خُاة الفسد جىاشي خماض الؿفل للخهلم هما في جلً 

 ].1اإلاسخلت ]

هد الخداق الؿفل بالسوغت زافًدا مهًما لهملُت همٍى مً        زالٌ ما  َو

ًلدم له مً ؤوشؿت وزبراث، وما ًىفس له مً إمياهاث جخالءم مو 

خاحاجه وزطابطه، والتي نادة ما ًدسم منها الؿفل خحن ال ًىػم 

ً مً بِئاث فلحرة، ؤو بِئاث غحر  للسوغت، وبساضت ألاؾفاٌ اإلاىددٍز

 ].8وانُت ألَمُت جلً اإلاسخلت وهُفُت الخفانل مهها وإشبام خاحاتها" ]

راَست. 2 ِّ
 مشكلت الد 

لت اإلاهخمد نليها          اع ألاؾفاٌ ًجد ؤن الؿٍس إن اإلاخإمل لىاكو ٍز

م هي الخللحن اإلاباشس مً اإلاهلم مو ؤن   في جدفُل اللسآن الىٍس
ً
غالبا

الؿفل بالخطىص في َرا الظً بداحت إلى وطابل لجرب اهدباَه 

له الطُما وؤن الؿفل في الىكذ الحاغس ٌهِش في نال م ٌعج وحشٍى

بالخلىُاث هما ؤهه ًجُد الخهامل مهها بمهازة كد جفىق مهازة الىباز، 

لرا فئن اطخسدام الخلىُاث الخهلُمُت و منها البرامج الخهلُمُت ًمىنها 

الخإزحر بلىة في دنم نملُت حهلم الخالمُر، ولهرا الظبب البد مً ازخُاز 

ىافم مو البرهامج الخهلُمُت بهىاًت ودزاطت ووفم ؤطع مهُىت جخ

ؤَداف اإلاىاد واإلاؤطظاث الخهلُمُت، إذ ؤن اطخسدام البرهامج 

ع إخدي اإلاىاد لِع مً الػسوزي ؤن ٌشيل زؿت  الخهلُمُت في جدَز

م لهرٍ  ت وحهلُمُت هاجحت، إذ البد مً ؤن جىحد نملُت جلٍى جسبٍى

ا، هما حهخبر  البرامج وفم مهاًحر مهُىت ختى ًدظنى الحىم نلى ؤزَس

لت اطخسدا م البرامج اإلادىطبت مخهددة الىطابـ مً الؿسق ؾٍس

د مً البدىر  الفهالت والتي ؤوضذ الىثحر مً الدزاطاث بهمل اإلاٍص

ننها، مً خُث فانلُتها ومً خُث اججاَاث الؿلبت والؿالباث 

ساوي لت، ومنها دزاطت الَص [ 3] واإلاهلمحن واإلاهلماث ججاٍ َرٍ الؿٍس

 ].4] واللدًسي 

ت ونملها في اإلاُدان، وؤًػا الدزاطاث ومً زالٌ زبرة الباخث      

م ججسبت مدازض  الظابلت ًخطح ؤن مشيلت الدزاطت جخمدىز خٌى جلٍى

اع في اطخسدام بسهامج اإلاهلم الطغحر في ملسز  اإلاىخلى ألاَلُت بالٍس

م، وجخلخظ في ألاطئلت الخالُت  :اللسآن الىٍس

راَستأ.  ِّ
 أسئلت الد 

خفسم مً الظؤاٌ السبِع لظؤالحن ال   :خالُحنٍو

ما حىاهب الػهف واللىة في بسهامج اإلاهلم الطغحر في ملسز اللسآن  -1

اع ألاؾفاٌ )اإلاظخىي الثالث( في مدازض اإلاىخلى  م لدي مسخلت ٍز الىٍس

اع مً وحهت هكس اإلاهلماث؟ م بالٍس  ألاَلُت لخدفُل اللسآن الىٍس

م لدي ؤؾفاٌ اإلاظخىي  -2 ما مظخىي إجلان خفل ملسز اللسآن الىٍس

اع ال م بالٍس ثالث في مدازض اإلاىخلى ألاَلُت لخدفُل اللسآن الىٍس

 باطخسدام بسهامج اإلاهلم الطغحر؟

راَستب.  ِّ
 أهداف الد 

 :تهدف الدزاطت الخالُت إلى جدلُم ما ًلي 

مهسفت هلاؽ اللىة والػهف في بسهامج اإلاهلم الطغحر في خفل ملسز  -1

اع ألاؾفاٌ في  م لدي مسخلت ٍز مدازض اإلاىخلى ألاَلُت اللسآن الىٍس

اع م بالٍس  .لخدفُل اللسآن الىٍس

اع  -2 م لدي مسخلت ٍز مهسفت مدي اجلان خفل ملسز اللسآن الىٍس

اع م بالٍس  .ألاؾفاٌ في مدازض اإلاىخلى ألاَلُت لخدفُل اللسآن الىٍس

راَستج.  ِّ
ت الد   أهميَّ

 :وجبرش ؤَمُت الدزاطت في الجىاهب الخالُت 

مجيبو مً ؤَمُت خفل  -1  .اللسآن الىٍس

ألاَمُت اإلاتزاًدة الطخسدام البرامج الخهلُمُت والاججاٍ هدى دمجها  -2

 .في الخهلُم

3-  
ً
زبما جىظب َرٍ الدزاطت اللابمحن نلى الهملُت الخهلُمُت جطىزا

 نً الىغو الساًَ لخجسبت اطخسدام بسهامج اإلاهلم الطغحر في 
ً
واضحا

اع ألا  م لدي مسخلت ٍز ؾفاٌ )اإلاظخىي الثالث(، في ملسز اللسآن الىٍس

اع وحشجههم هدى  م بالٍس مدازض اإلاىخلى ألاَلُت لخدفُل اللسآن الىٍس

 .الاطخفادة مً الخجسبت، وجؿبُلها في مدازض ؤزسي 

م  -4 زبما جيىن َرٍ الدزاطت مً بحن دزاطاث كلُلت خٌى جلٍى

م )في خدود  اطخسدام الخلىُاث الخهلُمُت الحدًثت في ملسز اللسآن الىٍس

 (.نلم الباخثت

راَستد.  ِّ
 مصطلحاث الد 

ف بإَم مطؿلحاث الدزاطت   :فُما ًلي حهٍس

م -1   :الخلٍى

م هرلً بإهه نملُت جلُُم مىكمت لهملُاث        ف الخلٍى ًمىً حهٍس

البرامج وهىاججه ؤو لظُاطت مهُىت ًخبىاَا البرهامج في غىء مجمىنت 

دت واإلاػمسة وىطُلت لإلطهام في جدظحن البرهامج ؤو  مً اإلادياث الطٍس

 بإهه: الهملُت 5الظُاطت التي ًخبىاَا البرهامج ]
ً
فه احسابُا مىً حهٍس [. ٍو

اإلاىكمت لجمو وجدلُل اإلاهلىماث خٌى الىغو الساًَ لخجسبت اطخسدام 

م في مدازض اإلاىخلى ألاَلُت  بسهامج اإلاهلم الطغحر في ملسز اللسآن الىٍس

اع وذلً لل م بالٍس خدلم مً مدي اطخفادة لخدفُل اللسآن الىٍس

ألاؾفاٌ مً البرامج الخهلُمُت في خفكهم للملسز ومً مدي جإزحر البرامج 
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ادة دافهُتهم هدى الحفل ومً زم اكتراح الخىضُاث  الخهلُمُت نلى ٍش

 .اإلاىاطبت لخدظحن الخجسبت

 :بسهامج اإلاهلم الطغحر -2

هسف بسهامج اإلاهلم الطغحر نلى ؤهه "جلً اإلاىاد الخهل      ُمُت التي ًخم ٌُ

رٍ  جطمُمها وبسمجتها بىاطؿت الحاطىب لخيىن ملسزاث دزاطُت، َو

البرامج حهخمد في إهخاحها نلى مبدؤ جلظُم الهمل إلى ؤؾس ؤو ؤحصاء 

ص" ] ، جلىم نلى مبدؤ اإلاثحر والاطخجابت والخهٍص
ً
[. 6ضغحرة مخخابهت مىؿلُا

 بانها: نبازة نً بسهامج مطممت
ً
فها احسابُا مىً حهٍس مً كبل مدازض  ٍو

شخمل اإلالسز نلى الظىز اإلاؿلىب  اإلاىخلى وحظمى )اإلاهلم الطغحر(، َو

 .خفكها مً كبل الؿلبت والؿالباث

م -3  :ملسز اللسآن الىٍس

م اإلالسز خفكه مً كبل إدازة مدازض       ى الجصء مً اللسآن الىٍس َو

م والري ٌشخمل نلى حمُو طىز  اإلاىخلى ألاَلُت لخدفُل اللسآن الىٍس

( طىزة مىشنت نلى فطلحن دزاطُحن إلاسخلت 37حصء نم ونددَا )

 .الخمهُدي إغافت إلى آًت الىسس ي وزىاجُم البلسة وفىاجذ الىهف

اع ألاؾفاٌ  -4  :ٍز

ت احخمانُت جلىم نلى زناًت ألاؾفاٌ في          هي مؤطظت جسبٍى

شمل  الظىىاث الثالر التي حظبم دزىلهم اإلاسخلت الابخدابُت، َو

ت وبدهُت واحخمانُت وهفظُت  م اإلاسخلفت مً لغٍى اَخمامها هىاحي همَى

ا، َادفت إلى جىفحر ؤفػل الكسوف التي جمىً  وإدزاهُت واهفهالُت وغحَر

مً الىمى الظلُم اإلاخىاشن في َرٍ الىىاحي، وذلً بخلدًم بسهامج ٌشمل 

 بانها: اإلاس 7اللهب والدظلُت والخهلُم ]
ً
فها احسابُا مىً حهٍس خلت التي [. ٍو

اث:  حظبم دزٌى اإلادزطت الابخدابُت الىكامُت، وجيىن نلى زالزت مظخٍى

( 5 –4( طىىاث، اإلاظخىي الثاوي مً )4 –3اإلاظخىي ألاٌو مً )

 .( طىىاث6 –5طىىاث، واإلاظخىي الثالث مً )

راَستٌ.  ِّ
 حدود الد 

ت َُّ  :ؤ. الحدود اإلاىغىن

م اطخسدام بسهامج جلخطس الدزاطت في مجالها اإلاىغىعي نلى ج       لٍى

اع ألاؾفاٌ  م لدي مسخلت ٍز اإلاهلم الطغحر في ملسز اللسآن الىٍس

م  )اإلاظخىي الثالث( في مدازض اإلاىخلى ألاَلُت لخدفُل اللسآن الىٍس

اع  .بمدًىت الٍس

ت َُّ  :ب. الحدود اإلاياه

اع ألاؾفاٌ )اإلاظخىي الثالث( في مدازض اإلاىخلى ألاَلُت   ؾالب ٍز

اعلخدفُل اللسآن ال م بمدًىت الٍس  .ىٍس

ت َُّ  :ج. الحدود الصماه

 .َـ 1438طخلخطس الدزاطت بئذن هللا نلى الفطل الدزاس ي الثاوي  

 إلاطار الىظري . 3

م َى الىالم اإلاعجص اإلاجٌز نلى الىبي ضلى هللا نلُه        اللسآن الىٍس

را  وطلم واإلاىخىب في اإلاطاخف اإلاىلٌى نىه بالخىاجس اإلاخهبد بخالوجه" َو

ف مخفم نلُه نىد ألاضىلُحن والفلهاء ونلماء الهسبُت ] را 8الخهٍس [. َو

رٍ اإلاحزاث هي:  ف في الحلُلت كد حمو محزاث ندًدة في اللسآن َو الخهٍس

ل مً نىد هللا نلى هبِىا مدمد ضلى هللا نلُه وطلم،  ؤلاعجاش، الخجًز

ري ًدٌ الىخابت في اإلاطاخف التي بحن ؤًدًىا، الخىاجس في وضىله إلُىا ال

 .نلى كؿُهت زبىجه، الخهبد بخالوجه

هٌص اللسآن نلى الىبي ضلى هللا نلُه وطلم فياهذ َمخه بادا ذي       

ظخكهٍس زم ًلسؤٍ نلى الىاض نلى مىث  بدء مىطسفت إلى ؤن ًدفكه َو

ظخكهسوٍ وكد بلغ مً خسضه نلى اطخكهاز اللسآن وخفكه  لُدفكٍى َو

 ؤهه وان ًدسن لظاهه به في ؤشد خاال 
 
ث خسحه وشدجه كاٌ حهالى: )ال

ُه( )اللُامت، 
 
ْسآه

ُ
ك ُه و  ْمه  ا ح  ى  ُْ ل  نَّ ن  * إِّ هِّ  بِّ

ل  ْعج  خ   لِّ
 ً  
اه ظ  هِّ لِّ ِّْن بِّ

س  د 
ُ
 (.17-16ج

وؤما الصحابت زغىان هللا نليهم فلد وان هخاب هللا في اإلادل ألاٌو        

دظابلىن إلى مدازطخ ه مً نىاًتهم ًدىافظىن في اطخكهاٍز وخفكه ٍو

خفاغلىن فُما بُنهم نلى ملداز ما ًدفكىن مىه ختى ؤن اإلااز ببُىث  ٍو

 هدوي الىدل باللسآن ووان 
ً
ا الصحابت في غظم الدجى ٌظمو فيها دٍو

ل  السطٌى ضلى هللا نلُه وطلم ًروي فيهم زوح َرٍ الهىاًت بالخجًز

بهث إلى ول طُد في كىمه لُهلمهم  ًبلغهم ما ؤهٌص إلُه مً زبه ٍو

لسئهم  كاٌ نبادة بً الطامذ زض ي هللا نىه: "وان السحل إذا َاحس ٍو

دفهه الىبي ضلى هللا نلُه وطلم إلى زحل مىا ٌهلمه اللسآن ووان ٌظمو 

م  إلاسجد زطٌى هللا ضلى هللا نلُه وطلم ضجت بخالوة اللسآن ختى ؤمَس

 ].9زطٌى هللا ؤن ًسفػىا ؤضىاتهم لئال ًخغالؿىا" ]

 ولهرا وان خفاف اللسآ      
ً
ن في خُاة السطٌى ضلى هللا نلُه وطلم حما

 منهم ألازبهت الخلفاء وؾلحت وطهد وابً مظهىد وخرًفت وطالم 
ً
غفحرا

سة وابً نمس وابً نباض ونمسو بً الهاص  مىلى ؤبي خرًفت وؤبى ٍَس

ت وابً الصبحر ونبد هللا بً الظابب وناةشت  وابىه نبد هللا ومهاٍو

ؤالء ولهم مً  ً زغىان هللا نليهم وخفطت وؤم طلمت َو اإلاهاحٍس

وخفكت اللسآن مً ألاهطاز في خُاجه ضلى هللا نلُه وطلم ؤبي بً ههب 

د  ].9] ومهاذ بً حبل وشٍد ابً زابذ وؤبى الدزداء وؤوع بً مالً وؤبى ٍش

 :اطخسدام الخلىُاث في الخهلُم

ؤضبذ مً الػسوزي الاطخفادة مً الخلىُاث الخهلُمُت في اإلاجاٌ       

مي وذلً لالطخفادة مً ؤلامياهُاث الهابلت لخلً اإلاظخددزاث، الخهلُ

والتي جخمثل في كدزتها نلى جىفحر بِئاث حهلُمُت مالبمت لدنم الهملُت 

 نما جللله مً ألانباء الخهلُمُت التي جنهً واَل 
ً
الخهلُمُت، فػال

س الهملُت  اإلاهلم، هما ؤن لها مً ؤلامياهُاث ما ًجهها كادزة نلى جؿٍى

لُمُت ونالج هثحر مً مشىالث الخهلُم، خُث ؤن اطخسدام الخه

ص اللدزة نلى  الخلىُاث اإلاخؿىزة في الهملُت الخهلُمُت ٌهمل نلى حهٍص

 .الخفىحر وجىمُت اللدزاث اإلاسخلفت لدي اإلاهلم واإلاخهلم

وفي الىكذ الري ًللى فُه مىغىم جإزحر الخلىُت اإلاهاضسة نلى        

لمُت َرا الاَخمام، فئن جإزحر قهىز الحاطب الهملُت الخهلُمُت والخه

 حدًدة ونىاًت زاضت، إلاا ٌشيل 
ً
آلالي في التربُت والخهلُم ؤزر ؤبهادا

 ].1مً حغحر حرزي في ؤطالُب واطتراجُجُاث الخهلم ]

 نً        
ً
ؤدي الحاطب آلالي وقابف وؤدواز مخهددة في الخهلُم، فػال ٍو

بإهماؽ واطتراجُجُاث مسخلفت  اإلاظاندة في إًطاٌ اإلادخىي الخهلُمي

د نملُت الخهلُم وشٍادة هفاءتها  نلى ججٍى
 
ظاند ؤًػا  .ومخىىنت، َو

 :البرامج الخهلُمُت

 :ؤضىاف البرامج الخهلُمُت اللابمت نلى الحاطب آلالي

[ ؤهه ًىحد ؤزبو مساخل مسث بها البرامج 11[ وفىدة ]15ذهس اإلاىس ى ]      

 :الخهلُمُت وهي واآلحي

ب اإلاساحهت -1  Drill and Practice  والخدٍز

 Tutorials  الدزوض الخطىضُت
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د اإلاهلم جىضُلها         خػمً جلظُم اإلادخىي واإلاهلىماث التي ًٍس ٍو

ص، وولما  ، ًدبو ول منها ميافإة ؤو حهٍص
ً
للمخهلم إلى وخداث ضغحرة حدا

ضغسث همُت اإلادخىي الهلمي في ول زؿىة، شادث الخؿىاث، فصاد 

ص وشادث   الخهٍص
ً
 مىؿلُا

ً
فهالُت الخهلم، والبد مً جىكُم اإلاادة جىكُما

بدُث ًخدزج مً الظهل إلى الطهب، وؤن جترهص اإلاهلىماث اإلاهسوغت 

نلى الهدف الخاص بخلً الىخدة، وجلغى ؤي مهلىماث إغافُت ال نالكت 

لها بالهدف، مً ؤحل ندم حشخِذ اهدباٍ اإلاخهلم، خُث ًترن الؿالب 

جب ؤال ًسغم نلى إهجاش ؤهثر مما لُخلدم خظب كدزاجه و  إمياهاجه، ٍو

ٌظخؿُو، والهدف مً جلظُم اإلادخىي َى طهىلت اطدُهاب الؿالب 

ص وشهىز الؿالب  للجصء الطغحر، وبالخالي ًصداد اخخماٌ خدور الخهٍص

د مً الىجاح، في خحن ؤن الشهىز  بالىجاح، فالىجاح ًؤدي إلى مٍص

 للخهلم ]
ً
 ].18بالفشل كد ًيىن نابلا

 Simulation  اإلاداواة -2

في َرا الىىم مً البرامج ًىغو اإلاخهلم في بِئت الخهلُمُت شبيهت      

هخبر َرا الىىم مً البرامج ؤهجح البرامج الخهلُمُت في  بالىاكو، َو

جدطُل اإلاخهلم الدزاس ي خُث ًخهلم اإلاخهلم اإلاهلىماث واإلاهازاث 

بت مً الىاكو، وسجل َر ا الىىم مً البرامج والىحداهُاث في قسوف كٍس

 في حهلُم هثحر مً الخؿبُلاث البرهامج والتي ًخم 
ً
 ملحىقا

ً
 هجاخا

ً
مؤزسا

فيها نسع اإلاهلىمت مً زالٌ شاشاث جفانلُت جلىم نلى نىطس 

اإلاداواة، ومً ألامثلت نلى َرا الىىم مً البرامج جلً البرامج التي جلحم 

الخؿبُم ؤو جلً بىثحر مً البرامج الخؿبُلُت هىخب مظاهدة لخهلُم 

بُت التي جىفس إلايظىبيها خظاب ٌظخؿُو اإلاخهلم مً زالله  اإلاهاَد الخدٍز

الدزٌى نلى شبىت الحاطب والخهلم مً زالٌ مداواة لخلً الشاشاث 

[ 15التي جىحد في هفع الخؿبُم الري ٌظعى اإلاخهلم إلى حهلمه اإلاىس ى ]

 ].11وفىدة ]

 Games  ألالهاب -4

الىىم مً البرامج نً طابلت طىي ؤهه خُىما ال ًسخلف َرا        

د اإلاخهلم ؤن ًخهلمه فيها  ًخفانل اإلاخهلم مو البِئت الخهلُمُت التي هٍس

ًصحب ذلً بسهامج جسفُهي ًلىم نلى نىطس اإلاىافظت والخددي الري 

د مً خماطه، وللد اطخسدم َرا الىىم مً البرامج في  ٍص ًدفو اإلاخهلم ٍو

ت حهلُم مساخل دزاطُت دهُا  إلاا له مً جإزحر نلى جلً اإلاساخل الهمٍس

 ].11[ وفىدة ]15اإلابىسة اإلاىس ى ]

اع ألاؾفاٌ  :ؤَمُت البرامج الخهلُمُت في ٍز

جسجىص الهملُت الخهلُمُت نلى البرامج اإلاظخسدمت فيها اللابمت نلى        

 بهد ًىم، فظهذ 
ً
 ألن الحاحت إلُه جصداد ًىما

ً
الحاطب آلالي، هكسا

اتها إلى دمج اطخسدام الحاطب آلالي اإلاؤطظاث ال خهلُمُت بيافت مظخٍى

في الهملُت الخهلُمُت، ونلى السغم مً َرا الخؿىز إال ؤهه لم ًجني زماٍز 

اإلامحزة وذلً لهدم الانخماد نلى ؤطع ومبادا جىكم الهملُت الخهلُمُت 

التي حهخمد نلى اطخسدام الحاطب آلالي، فُمازل اطخسدام الحاطب 

لهملُت الخهلُمُت جللُب ضفداث الىخاب اإلادزس ي، فاإلاخهلم آلالي في ا

الطغحر بداحت إلى مىهجُت واضحت ؤضُلت جػبـ الهملُت الخهلُمُت 

 ].11التي حظخسدم الحاطب آلالي ]

 :جيبو َرٍ ألاَمُت مً ألامىز الخالُت 

 .جىفس البرامج الخهلُمُت إمياهاث جخىافم مو ؾبُهت ؤؾفاٌ السوغت •

 .البرامج الخهلُمُت إمياهاث جسؿب خاطتي الظمو والبطسجىفس  •

د الخهلُم •  .كدزة البرامج الخهلُمُت نلى جفٍس

 .جىفس البرامج الخهلُمُت زبراث وؤوشؿت حهلُمُت وحهلمُت مخىىنت •

 .جىفحر اطتراجُجُاث حهلُم وحهلم مخىىنت •

لثلت جىفس البرامج الخهلُمُت إمياهُاث حظاند نلى إهظاب ألاؾفاٌ ا •

 ].11وفىدة ] [15بإهفظهم اإلاىس ى ]

راَساث السابقت. 4 ِّ
 الد 

م • ع اللسآن الىٍس اث ذاث الهالكت بخدَز زاط  ِّ
: الد   .اإلادىز ألاٌو

[ إلى: مهسفت مهىكاث جدَزع 13] َدفذ دزاطت دزاطت الهمصاوي      

ت )بىحن بىاث( بمدًىت خابل مً وحهت  م في اإلاسخلت الثاهٍى اللسآن الىٍس

ذ الدزاطت نلى نُىت ميىهت مً  هكس ؤفساد نُىت الدزاطت، وكد ؤحٍس

 وزمظحن )٨٤زماهُت وؤزبهحن )
ً
( ٧١( مهلمت وطبهت نشس )٠٥( مهلما

 وحظو نشسة )
ً
الباخث في دزاطخه ( مشسفت، وكد اطخسدم ٧١مشسفا

 في إحسائها ببؿاكت اطدباهت ولخدلُم َدف 
ً
اإلاىهج الىضفي، مظخهُىا

الدزاطت كام الباخث بخىشَو الاطدباهت نلى ؤفساد الهُىت، وكد جىضلذ 

الدزاطت لهدة هخابج منها غهف بهؼ الؿالب والؿالباث في اللساءة 

م زاضت، وغهفهم هرلً في م ادة الهامت وفي كساءة اللسآن الىٍس

د  .الخجٍى

[ فلد َدفذ إلى خطس ألازؿاء 14ؤما دزاطت الشمساوي ]       

دًت التي ًلو فيها ؾالب الطف ألاٌو مخىطـ ؤزىاء الخالوة والتي  الخجٍى

جطل إلى دزحت الشُىم، والىكىف نلى ؤطبابها، وكد جيىهذ نُىت 

لت نشىابُت و)195الدزاطت مً ) م بؿٍس  جم ازخُاَز
ً
 84( ؾالبا

ً
( مشسفا

م، 75مً مشسفي التربُت ؤلاطالمُت، و)  مً مهلمي اللسآن الىٍس
ً
( مهلما

وجم اطخسدام ؤداجحن َما: بؿاكت اإلاالخكت للؿالب، والاطدباهت 

للمشسفحن واإلاهلمحن، ومً ؤَم الىخابج التي جىضل لها الباخث: وحىد 

دًه شاةهت في بهؼ ألاخيام مثل )ؤلادغام، ؤلازفاء،  ؤزؿاء ججٍى

حر شاةهت في ؤخيام ؤزسي مثل )مد البدٌ واإلاد الهازع(، وؤلاكالب( وغ

وؤشازث الدزاطت إلى ؤن ألاطباب التي ؤدث بالؿالب إلى الىكىم في 

دًت منها ما ًخهلم بالؿالب ومنها ما ًخهلم باإلاهلم ومنها  ألازؿاء الخجٍى

ع هئغفاٌ الخىاشن بحن الجاهب الىكسي  لت الخدَز ما ًخهلم بؿٍس

 .والخؿبُلي

اث ذاث الهالكت باطخسدام الخلىُاث الخهلُمُت اإلاد • زاط  ِّ
ىز الثاوي: الد 

م ع اللسآن الىٍس  .في جدَز

[ دزاطت َدفذ إلى مهسفت ؤزس اطخسدام مهمل 15ؤحسي الظبُعي ]       

م في جىمُت مهازاث الخالوة والاخخفاف بالخهلم لدي ؾالب  اللسآن الىٍس

م بمدًىت  الطف الظادض الابخداةي بمدازض جدفُل اللسآن الىٍس

لت الخللُدًت في حهلُم الخالوة دازل   باطخسدام الؿٍس
ً
اع، ملازهت الٍس

بي، هما جيىهذ  الطف الدزاس ي، وكد اطخسدم الباخث اإلاىهج الخجٍس

 مً ؾالب الطف الظادض الابخداةي، 48نُىت الدزاطت مً )
ً
( ؾالبا

بُت وغابؿت،  84ليل مجمىنت ) مىشنحن نلى مجمىنخحن ججٍس
ً
، ( ؾالبا

وواهذ ؤداة الدزاطت نبازة نً ازخباز جدطُلي شفىي، وكد ؾبلذ 

 
ً
، وبهد جدلُل الىخابج إخطابُا

ً
 مخإزسا

ً
، وبهدًا

ً
، وبهدًا

ً
 كبلُا

ً
جؿبُلا
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جىضل الباخث إلى ندد مً الىخابج مً ؤَمها: جىحد فسوق ذاث داللت 

( بحن مخىطـ دزحاث ؾالب اإلاجمىنت 5.51إخطابُت نىد مظخىي )

بُت و  اإلاجمىنت الػابؿت في الازخباز البهدي في مهازاث الخالوة الخجٍس

، ال 
ً
 وإحماال

ً
د، الترجُل، الاهؿالق( جفطُال ألازبو )جفادي اللحً، الخجٍى

( بحن مخىطـ 5.55جىحد فسوق ذاث داللت إخطابُت نىد مظخىي )

ً البهدي، والبهدي  بُت في الازخباٍز دزحاث ؾالب اإلاجمىنت الخجٍس

 .بمهازاث الخالوة ألازبو، ماندا مهازة الاهؿالقاإلاخإزس لالخخفاف 

[ دزاطت َدفذ إلى الخهٍسف 4وفي هفع الاؾاز ؤحسي اللدًسي ]         

بفانلُت البرامج الحاطىبُت نلى الاهؿالق والترجُل وجفادي اللحً كُاض 

فانلُتها نلى بلاء الحفل لدي ؾالب الطف الظادض، هما َدفذ إلى 

لت حهلُم اللسآن الخللُدًت وبحن بسامج جدفُل  مهسفت الفسق بحن ؾٍس

بي، هما جيىهذ  اللسآن الحاطىبُت، وكد اطخسدم الباخث اإلاىهج الخجٍس

بُت 55نُىت الدزاطت مً )  مىشنحن نلى مجمىنخحن ججٍس
ً
( ؾالبا

وغابؿت، وجىضل الباخث إلى ندد مً الىخابج، وان مً ؤَمها: ًىحد 

اث ؾالب اإلاجمىنت فسوق ذاث داللت إخطابُت بحن مخىطـ دزح

بُت ومخىطـ دزحاث ؾالب اإلاجمىنت الػابؿت في الازخباز  الخجٍس

البهدي في مهازاث الحفل ألازبو، وندم وحىد فسوق ذاث داللت 

بُت ومخىطـ  إخطابُت بحن مخىطـ دزحاث ؾالب اإلاجمىنت الخجٍس

 .دزحاث ؾالب اإلاجمىنت الػابؿت في الازخباز البهدي اإلاؤحل

 :اطاث الظابلتالخهلُب نلى الدز 

 :مً زالٌ اطخهساع الدزاطاث الظابلت جبحن للباخثت ما ًلي 

 .ؤن حمُو الدزاطاث الظابلت واهذ مدلُت -

          واهذ الهُىت في الدزاطاث الظابلت زاضت بالؿالب البىحن  -

 [ التي اشخملذ نلى الجيظحن البىحن13فلـ باطخثىاء دزاطت الهمصاوي ]

 .والبىاث 

طُت في الدزاطاث الظابلت فاشخملذ نلى اإلاسخلت جىىنذ اإلاسخلت الدزا -

[ واإلاسخلت اإلاخىطؿت 15] [ والظبُعي4الابخدابُت هما في دزاطت اللدًسي ]

ت هما في دزاطت الهمصاوي14] هما في دزاطت الشمساوي  [ واإلاسخلت الثاهٍى

[13.[ 

اجبهذ حمُو دزاطاث اإلادىز ألاٌو اإلاىهج الىضفي، بِىما دزاطاث   -

بياإلادىز   .الثاوي اجبهذ اإلاىهج الخجٍس

 الطريقت وإلاحراءاث. 5

راَستأ.  ِّ
 مىهج الد 

اطخسدمذ الدزاطت الحالُت اإلاىهج الىضفي، الري ٌهخمد نلى       

، زم جطيُفها 
ً
 دكُلا

ً
دزاطت الىاكو ؤو الكاَسة، زم وضفها وضفا

وجىكُمها للىضٌى إلى اطخيخاحاث وحهمُماث حظاَم في فهم الىاكو 

ٍس ] اإلادزوض  ].16وجؿٍى

راَستب.  ِّ
 مجخمع الد 

جيىن مجخمو الدزاطت مً حمُو ؤؾفاٌ اإلاظخىي الثالث في مدازض       

اع خُث ًبلغ نددَم  م بالٍس اإلاىخلى ألاَلُت لخدفُل اللسآن الىٍس

 15( فطٌى بىاكو )8( ؾالب وؾالبت مىشنحن نلى )185ؤلاحمالي )
ً
( ؾالبا

ظمذ الفط
ُ
 في ول فطل، وكد ك

ً
با ( 4( فطٌى للبىاث و)4ٌى إلى )جلٍس

 .فطٌى للبىحن

راَستج.  ِّ
 عيىت الد 

 88جإلفذ نُىت الدزاطت مً فطلحن مً فطٌى البىحن بىاكو )   
ً
( ؾالبا

م بشيل نشىاةي وإحساء الازخباز نليهم بهد إنهائهم طىزة  ًخم ازخُاَز

مً طىز اإلاىهج اإلالسز نليهم، باطخسدام بسهامج اإلاهلم الطغحر والجدٌو 

 .الخالي ًىضح الخىشَهاث اإلاسخلفت إلافسداث الدزاطت نلى نُىت الدزاطت

 1حدول 

 جوزيعاث مفرداث الدراست على العيىت وفق مخغيراث املؤهل العلمي، ومخغير الخخصص، ومخغير سىواث الخبرة

 اليسبت الخكرار املسخوياث املخغير

ل الهلمي  85.5 8 دبلىم مخغحر اإلاَؤ

 37.5 3 حامعي

 37.5 3 لم ًبحن

هت مخغحر الخسطظ  18.5 1 شَس

 18.5 1 كسآن ونلىمه

 18.5 1 إدازة ؤنماٌ

 18.5 1 نلىم شسنُت

 55.5 4 لم ًبحن

اع ألاؾفاٌ  55.5 4 ( طىىاث4- 1) مخغحر طىىاث الخبرة في جدَزع ٍز

 85.5 8 ( طىىاث6- 5)

 18.5 1 ( طىىاث فإهثر15)

 18.5 1 لم جبحن

 %155 8 اإلاجمىم

ٌ  مً ًخطح       ما ًمثلً الدزاطت مفسداث مً( 3) ؤن( 7) زكم الجدو

لهً الدزاطت مفسداث إحمالي مً% 37.5 وظبخه  حامعي الهلمي مَؤ

ً  وظبخه ما ًمثلً منهً( 3) بِىما الدزاطت، مفسداث مً ألاهثر الفئت َو

لهً ًبحن لم الدزاطت مفسداث إحمالي مً% 37.5 ( 8)و الهلمي، مَؤ

ــال سداثـــمف إحمالي مً% 85.5 وظبخه ما ًمثلً منهً لهًــــم تـــــدزاطـ   َؤ

 .دبلىم الهلمي

 إحمالي مً% 55.5 وظبخه ما ًمثلً الدزاطت مفسداث مً( 4) وؤن      

ً جسططهً ًبحن لم الدزاطت مفسداث  مفسداث مً ألاهثر الفئت َو

 مفسداث إحمالي مً% 18.5 وظبخه ما جمثل منهً( 1) بِىما الدزاطت،

هت، جسططها الدزاطت  مً% 18.5 وظبخه ما جمثل منهً( 1) ملابل شَس
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 ما جمثل منهً( 1)و ونلىمه، كسآن جسططها الدزاطت مفسداث إحمالي

 ؤنماٌ، إدازة جسططها الدزاطت مفسداث إحمالي مً% 18.5 وظبخه

 الدزاطت مفسداث إحمالي مً% 18.5 وظبخه ما جمثل منهً( 1)و

  .شسنُت نلىم جسططها

 إحمالي مً% 55.5 وظبخه ما ًمثلً الدزاطت مفسداث مً( 4) وؤن       

ع في زبرتهً طىىاث الدزاطت مفسداث اع جدَز ( 4 – 1) ألاؾفاٌ ٍز

ً طىىاث  جمثالن منهً( 8) بِىما الدزاطت، مفسداث مً ألاهثر الفئت َو

 في زبرتهً طىىاث الدزاطت مفسداث إحمالي مً% 85.5 وظبخه ما

ع اع جدَز  وظبخه ما جمثل منهً( 1) ملابل، طىىاث( 6 – 5) ألاؾفاٌ ٍز

ع في زبرتها طىىاث الدزاطت مفسداث إحمالي مً% 18.5 اع جدَز  ٍز

 مً% 18.5 وظبخه ما جمثل منهً( 1)و فإهثر، طىىاث( 15) ألاؾفاٌ

ع في زبرتها طىىاث جبحن لم الدزاطت مفسداث إحمالي اع جدَز  ٍز

 .ألاؾفاٌ

راَست أدواثد.  ِّ
 الد 

 :الخالُت ألادواث اطخسدام جم الدزاطت ؤَداف لخدلُم    

  الاطدباهت بىاء جم: الاطدباهت -
ً
ٌ  وفلا  ألاداة، َرٍ بىاء في اإلاىهجُت لألضى

 جىاولذ التي الظابلت الهلمُت وألابدار الدزاطاث مساحهت ذلً ومً

 البدث في الىكسي  بالجاهب الباخثت اطترشدث هما البدث، مجاٌ

 
ً
 .واإلاُداوي الىكسي  الجاهب بحن للخيامل جدلُلا

 ازخباز بىاء الباخثت جىىي  خُث(: جدطُلي ازخباز) كُاض ؤداة -

  جدطُلي
ً
 زالله مً اإلاهلمت جلىم بدُث مىاطبت نلمُت إلاهاًحر وفلا

 .للحفل ألاؾفاٌ إجلان مدي نلى بالخهسف

ت ؤدواث جؿبُم إحساءاث زاط  ِّ
 :الد 

 

  اللُاض وؤداة لالطدباهت مىاطبت وزباث دالالث اطخسساج. 1

 جلىُاث مجاٌ في مدىمحن نلى اللُاض وؤداة الاطدباهت نسع. 2

 .الخهلُم

3 . ٌ  ؤدواث جؿبُم نلى اإلاىافلت ًخػمً زطمي زؿاب نلى الحطى

 .الدزاطت

ت وإنالمهً اإلاهلماث نلى الاطدباهت بخىشَو. 4  وؤنها البُاهاث بظٍس

 .فلـ الهلمي البدث ألغساع طدظخسدم

 اللسان مهازاث جلُُم اطخمازة جؿبُم زالٌ مً ألاؾفاٌ ؤداء كُاض. 5

م  .الثالث اإلاظخىي  مهلماث الى الىٍس

غها البُاهاث حمو. 6 ، ومهالجتها وجدلُلها وجفَس
ً
 هخابت زم ومً اخطابُا

ا الىخابج  .وجفظحَر

 :والثباث الطدق

 :لألداة الكاَسي  الطدق -

 الخبرة ذوي  مً مجمىنت نلى الدزاطت ادواث نسع جم     

 ضدق مدي نلى للخهسف بأزائهم والازر الدزاطت مجاٌ في والازخطاص

 كامذ آزائهم غىء وفي للُاطه، وغهذ ما كُاض في الدزاطت ؤداة

 .النهابُت بطىزتها الدزاطت َرٍ ؤداة بئنداد الباخثت

 :لألداة الدازلي الاحظاق ضدق –

 الباخثت كامذ الدزاطت ألداة الكاَسي  الطدق مً الخإهد بهد     

  بخؿبُلها
ً
 مهامل بدظاب الباخثت كامذ الهُىت بُاهاث ونلى مُداهُا

 خظاب جم خُث لالطدباهت الدازلي الطدق إلاهسفت بحرطىن  الازجباؽ

 بالدزحت الاطدباهت نبازاث مً نبازة ول دزحت بحن الازجباؽ مهامل

ٌ  ذلً جىضح هما الهبازة إلُه جيخمي الري للمدىز  اليلُت  .الخالُت الجدو

 2 حدول 

 للمحور  الكليت بالدرحت والثالث والثاوي ألاول  املحور  لعباراث بيرسون  ارجباط معامالث

 املحور ألاول 

 الارجباط باملحور معامل  رقم العبارة معامل الارجباط باملحور  رقم العبارة

1 5.548 5 -5.565 

8 -5.387 6 5.418 

3 5.658 7 5.539 

4 5.313 8 -5.387 

 اإلادىز الثاوي

 مهامل الازجباؽ باإلادىز  زكم الهبازة مهامل الازجباؽ باإلادىز  زكم الهبازة

1 5.793* 5 5.653 

8 5.958** 6 5.487 

3 5.681 7 5.438 

4 5.487 - - 

 فإكل 5.55فإكل * ًالخل داٌ نىد مظخىي الداللت  5.51نىد مظخىي الداللت ** ًالخل داٌ 

 اإلادىز الثالث

 مهامل الازجباؽ باإلادىز  زكم الهبازة مهامل الازجباؽ باإلادىز  زكم الهبازة

1 5.348 4 5.795* 

8 5.488 5 5.879** 

3 5.718 6 5558 

 فإكل 5.55داٌ نىد مظخىي الداللت  فإكل * ًالخل 5.51** ًالخل داٌ نىد مظخىي الداللت 
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   :زباث ؤداة الدزاطت  -

 للُاض مدي زباث ؤداة الدزاطت )الاطدباهت( اطخسدمذ الباخثت      

للخإهد مً زباث ؤداة  Cronbach's Alpha (α)) )مهادلت ؤلفا هسوهبار

 .ؤداة الدزاطت( ًىضح مهامالث زباث 3الدزاطت، والجدٌو زكم )

 3حدول 

 معامل ألفا كروهباخ لقياس ثباث أداة الدراست

 ثباث املحور  عدد العباراث محاور الاسدباهت

 5.6757- 8 مدي اطخفادة مهلماث البرانم الحافكت في مدازض اإلاىخلى ألاَلُت مً اطخسدام بسهامج اإلاهلم الطغحر في ملسز اللسآن الىٍسم

الؿسق ؤو الظبل التي حظاند مهلماث البرانم الحافكت في مدازض اإلاىخلى ألاَلُت مً اطخسدام بسهامج اإلاهلم الطغحر في ملسز 

م  اللسآن الىٍس

7 5.7433 

اللسآن الطهىباث التي جدٌى دون اطخفادة اإلاهلماث في مدازض اإلاىخلى ألاَلُت مً اطخسدام بسهامج اإلاهلم الطغحر في ملسز 

م  الىٍس

6 5.7538 

 5.8884 81 الثباث الهام

 (.5.8884( ؤن مهامل الثباث الهام ًبلغ )3ًخطح مً الجدٌو زكم )     

 :الثباث ألداة اإلاهازاث

للُاض مدي زباث ؤداة الدزاطت )الاطدباهت( اطخسدمذ الباخثت      

للخإهد مً زباث ؤداة  Cronbach's Alpha (α)) )مهادلت ؤلفا هسوهبار

الدزاطت، خُث ؾبلذ اإلاهادلت نلى الهُىت الاطخؿالنُت للُاض الطدق 

( ووان الثباث 5.6514البىاةي خُث وان الثباث الهام إلاداوز الاطدباهت )

 .( نبازاث6الهام لهدد الهبازاث )

 الىخائج. 5

 :الىخابج اإلاخهللت بإطئلت الدزاطت

: "ما   مدي اطخفادة مهلماث البرانم الحافكت في مدازض الظؤاٌ ألاٌو

اإلاىخلى ألاَلُت مً اطخسدام بسهامج اإلاهلم الطغحر في ملسز اللسآن 

م"؟  الىٍس

للخهسف نلى مدي اطخفادة مهلماث البرانم الحافكت في مدازض اإلاىخلى 

م جم  ألاَلُت مً اطخسدام بسهامج اإلاهلم الطغحر في ملسز اللسآن الىٍس

ت واإلاخىطؿاث الحظابُت والاهدسافاث خظاب الخىساز  اث واليظب اإلائٍى

ت والسجب الطخجاباث مفسداث الدزاطت نلى نبازاث مدىز مدي  اإلاهُاٍز

اطخفادة مهلماث البرانم الحافكت في مدازض اإلاىخلى ألاَلُت مً 

م وحاءث الىخابج  اطخسدام بسهامج اإلاهلم الطغحر في ملسز اللسآن الىٍس

 :خاليهما ًىضحها الجدٌو ال

 4حدول 

الصغير في مقرر اسخجاباث مفرداث الدراست على عباراث محور مدى اسخفادة معلماث البراعم الحافظت في مدارس املىخقى ألاهليت مً اسخخدام برهامج املعلم 

 حسب مخوسطاث املوافقت
ً
 القرآن الكريم مرجبت جىازليا

رقم 

 العبارة

املخوسط  درحت املوافقت الخكرار العبارة

 الحسابي

الاهحراف 

 املعياري 

 الرجبت

اليسبت 

% 

موافقت 

 بشدة

غير  محاًدة موافقت

 موافقت

غير 

موافقت 

 بشدة

ٌظاند جىقُف بسهامج اإلاهلم الطغحر  4

بشيل حُد في حشجُو ألاؾفاٌ نلى 

 اإلاشازهت والخفانل ؤزىاء التردًد

 1 5.463 4.75 - - - 8 6 ن

% 75.5 85.5 - - - 

ٌظاند اطخسدام بسهامج اإلاهلم  5

ً اججاَاث إًجابُت  الطغحر في جيٍى

 هدى الحفل لدي ألاؾفاٌ

 8 5.518 4.63 - - - 3 5 ن

% 68.5 37.5 - - - 

ًمىً ؤن ٌظاَم اطخسدام بسهامج  8

ادة حىدة الحفل  اإلاهلم الطغحر في ٍش

 لدي ألاؾفاٌ

 3 5.535 4.55 - - - 4 4 ن

% 55.5 55.5 - - - 

ؤحد طهىلت في الخهامل مو بسهامج  8

 اإلاهلم الطغحر ؤزىاء الخدَزع

 4 5.535 4.55 - - - 4 4 ن

% 55.5 55.5 - - - 

جىافس اإلاهلىماث واإلاهازاث الخلىُت  7

لدي اإلاهلمت ًؤزس اًجابُا نلى 

 اطخسدام بسهامج اإلاهلم الطغحر

 5 5.518 4.38 - - - 5 3 ن

% 37.5 68.5 - - - 

انخلد إن اطخسدام بسهامج اإلاهلم  6

ً اججاَاث اًجابُت  الطغحر في جيٍى

 هدى الحفل لدي ألاؾفاٌ

 6 5.916 3.63 - 1 8 4 1 ن

% 18.5 55.5 85.5 18.5 - 

 7 1.195 8.55 8 8 8 8 - نؤفػل اطدبداٌ بسهامج اإلاهلم الطغحر  3
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 85.5 85.5 85.5 85.5 - % ببرهامج آزس ؤهثر هفاءة

ؤفؼ اطخسدام بسهامج اإلاهلم الطغحر  1

م دون اطخسدام  في اللسآن الىٍس

لت الخللحن  ؾٍس

 8 1.569 8.55 3 3 1 1 - ن

% - 18.5 18.5 37.5 37.5 

 5.816 3.86 اإلاخىطـ الهام

 مىافلت في جفاوث َىان ؤن ًخطح ؤنالٍ اإلاىضحت الىخابج زالٌ مً     

 مدازض في الحافكت البرانم مهلماث اطخفادة نلى الدزاطت مفسداث

 اللسآن ملسز  في الطغحر اإلاهلم بسهامج اطخسدام مً ألاَلُت اإلاىخلى

م  مهلماث اطخفادة مدي نلى مىافلتهً مخىطؿاث جساوخذ خُث الىٍس

 اإلاهلم بسهامج اطخسدام مً ألاَلُت اإلاىخلى مدازض في الحافكت البرانم

م اللسآن ملسز  في الطغحر  مخىطؿاث وهي( 4.75 إلى 8.55) بحن ما الىٍس

 واللخان الخماس ي اإلالُاض فئاث مً الخامظت و الثاهُت الفئخحن في جلو

 ًىضح مما الدزاطت ؤداة نلى( بشدة مىافلت، مىافلت غحر) إلى حشحران

 مهلماث اطخفادة مدي نلى الدزاطت مفسداث مىافلت في الخفاوث

 اإلاهلم بسهامج اطخسدام مً ألاَلُت اإلاىخلى مدازض في الحافكت البرانم

م اللسآن ملسز  في الطغحر  مفسداث ؤن الىخابج مً ًخطح خُث الىٍس

 مهلماث اطخفادة مدي مً زمظت نلى بشدة مىافلاث الدزاطت

 اإلاهلم بسهامج اطخسدام مً ألاَلُت اإلاىخلى مدازض في الحافكت البرانم

م اللسآن ملسز  في الطغحر  ،8 ،8 ،5 ،4) زكم الهبازاث في جخمثل الىٍس

7.) 

 واخدة نلى مىافلاث الدزاطت مفسداث ؤن الىخابج مً ًخطح هما      

 ألاَلُت اإلاىخلى مدازض في الحافكت البرانم مهلماث اطخفادة مدي مً

م اللسآن ملسز  في الطغحر اإلاهلم بسهامج اطخسدام مً  في جخمثل الىٍس

 في الطغحر اإلاهلم بسهامج اطخسدام إن انخلد" وهي( 6) زكم الهبازة

ً  3.63) بمخىطـ" ألاؾفاٌ لدي الحفل هدى اًجابُت اججاَاث جيٍى

 (.5.55 مً

 نلى مىافلاث غحر الدزاطت مفسداث ؤن الىخابج مً ًخطح هما      

 اإلاىخلى مدازض في الحافكت البرانم مهلماث اطخفادة مدي مً ازىحن

م اللسآن ملسز  في الطغحر اإلاهلم بسهامج اطخسدام مً ألاَلُت  الىٍس

 (.3 ،1) زكم الهبازجان في جخمثالن

 مهلماث اطخفادة حىاهب ؤبسش  ؤن ًدبحن اإلاىضحت الىخابج زالٌ مً       

 اإلاهلم بسهامج اطخسدام مً ألاَلُت اإلاىخلى مدازض في الحافكت البرانم

م اللسآن ملسز  في الطغحر ادة في جخمثل الىٍس  اإلاشازهت نلى كدزتهم ٍش

 اإلاهلم بسهامج بإن الىدُجت َرٍ الباخثت وجفظس التردًد ؤزىاء والخفانل

م اللسآن ملسز  في الطغحر  دفو غمنها مً ؤطالُب ٌظخسدم الىٍس

د مما اإلاهلم مو والتردًد للمشازهت الؿالب  في البرهامج فهالُت مً ًٍص

ادة  .التردًد ؤزىاء والخفانل اإلاشازهت نلى الؿالب كدزة ٍش

 البرانم مهلماث حظاند التي الظبل ؤو الؿسق  هي ما: "الثاوي الظؤاٌ

 الطغحر اإلاهلم بسهامج اطخسدام مً ألاَلُت اإلاىخلى مدازض في الحافكت

م اللسآن ملسز  في  ؟"الىٍس

 الحافكت البرانم مهلماث حظاند التي الظبل ؤو الؿسق  نلى للخهسف       

 ملسز  في الطغحر اإلاهلم بسهامج اطخسدام مً ألاَلُت اإلاىخلى مدازض في

م اللسآن ت واليظب الخىسازاث خظاب جم الىٍس  واإلاخىطؿاث اإلائٍى

ت والاهدسافاث الحظابُت  الدزاطت مفسداث الطخجاباث والسجب اإلاهُاٍز

 البرانم مهلماث حظاند التي الظبل ؤو الؿسق  مدىز  نبازاث نلى

 الطغحر اإلاهلم بسهامج اطخسدام مً ألاَلُت اإلاىخلى مدازض في الحافكت

م اللسآن ملسز  في ٌ  ًىضحها هما الىخابج وحاءث الىٍس  :الخالي الجدو

 5 حدول 

 املعلم برهامج اسخخدام مً ألاهليت املىخقى مدارس في الحافظت البراعم معلماث حساعد التي السبل أو الطرق  محور  عباراث على الدراست مفرداث اسخجاباث

  مرجبت الكريم القرآن مقرر  في الصغير
ً
 املوافقت مخوسطاث حسب جىازليا

رقم 

 العبارة

املخوسط  درحت املوافقت الخكرار العبارة

 الحسابي

الاهحراف 

 املعياري 

 الرجبت

اليسبت 

% 

موافقت 

 بشدة

غير  محاًدة موافقت

 موافقت

غير 

موافقت 

 بشدة

ًيىن لدي اإلاهلماث مهسفت  ؤن 14

بىُفُت اطخسدام الحاطب آلالي 

 وجؿبُلاجه

 1 5.518 4.63 - - - 3 5 ن

% 68.5 37.5 - - - 

مهسفت اإلاهلماث بىُفُت اطخسدام  18

 الحاطب آلالي وجؿبُلاجه

 8 5.518 4.63 - - - 3 5 ن

% 68.5 37.5 - - - 

اَخمام ؤلادازة اإلادزطُت بػسوزة  15

اطخسدام بسهامج اإلاهلم الطغحر 

 والدشجُو نلى ذلً

 3 5.535 4.55 - - - 4 4 ن

% 55.5 55.5 - - - 

جىفس الدنم الفني الالشم الطخسدام  11

 بسهامج اإلاهلم الطغحر

 4 5.835 3.88 - 1 - 6 1 ن

% 18.5 75.5 - 18.5 - 

جىافس ألاحهصة والخجهحزاث الالشمت  15

 بسهامج اإلاهلم الطغحرالطخسدام 

 5 1.165 3.75 - - 8 4 8 ن

% 85.5 55.5 85.5 - - 
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م  9 مالبمت مهمل اللسآن الىٍس

 الطخسدام بسهامج اإلاهلم الطغحر

 6 1.188 3.63  8 1 3 8 ن

% 85.5 37.5 18.5 85.5  

جىافس ألاحهصة والخجهحزاث والدنم  13

الفني الالشم الطخسدام بسهامج 

 الطغحر اإلاهلم

 7 1.188 3.38 - 3 - 4 1 ن

% 18.5 55.5 - 37.5 - 

 5.566 4.55 اإلاخىطـ الهام

 في جفاوث َىان ؤن ًخطح ؤنالٍ اإلاىضحت الىخابج زالٌ مً      

 مهلماث حظاند التي الظبل ؤو الؿسق  نلى الدزاطت مفسداث مىافلت

 اإلاهلم بسهامج اطخسدام مً ألاَلُت اإلاىخلى مدازض في الحافكت البرانم

م اللسآن ملسز  في الطغحر  نلى مىافلتهً مخىطؿاث جساوخذ خُث الىٍس

 مدازض في الحافكت البرانم مهلماث حظاند التي الظبل ؤو الؿسق 

 اللسآن ملسز  في الطغحر اإلاهلم بسهامج اطخسدام مً ألاَلُت اإلاىخلى

م  الثالثت الفئخحن في جلو مخىطؿاث وهي( 4.63 إلى 3.38) بحن ما الىٍس

 مداًدة،) إلى حشحران واللخان الخماس ي اإلالُاض فئاث مً والخامظت

 مىافلت في الخفاوث ًىضح مما الدزاطت ؤداة نلى( بشدة مىافلت

 البرانم مهلماث حظاند التي الظبل ؤو الؿسق  نلى الدزاطت مفسداث

 الطغحر اإلاهلم بسهامج اطخسدام مً ألاَلُت اإلاىخلى مدازض في الحافكت

م اللسآن ملسز  في  الدزاطت مفسداث ؤن الىخابج مً ًخطح خُث الىٍس

 مهلماث حظاند التي الظبل ؤو الؿسق  مً زالزت نلى بشدة مىافلاث

 اإلاهلم بسهامج اطخسدام مً ألاَلُت اإلاىخلى مدازض في الحافكت البرانم

م اللسآن ملسز  في الطغحر  (.15 ،18 ،14) زكم الهبازاث في جخمثل الىٍس

 مً زالزت نلى مىافلاث الدزاطت مفسداث ؤن الىخابج مً ًخطح هما      

 مدازض في الحافكت البرانم مهلماث حظاند التي الظبل ؤو الؿسق 

 اللسآن ملسز  في الطغحر اإلاهلم بسهامج اطخسدام مً ألاَلُت اإلاىخلى

م  (.9 ،15 ،11) زكم الهبازاث في جخمثل الىٍس

 مىافلتهً في مداًداث الدزاطت مفسداث ؤن الىخابج مً ًخطح هما      

 الحافكت البرانم مهلماث حظاند التي الظبل ؤو الؿسق  مً واخدة نلى

 ملسز  في الطغحر اإلاهلم بسهامج اطخسدام مً ألاَلُت اإلاىخلى مدازض في

م اللسآن  ألاحهصة جىافس" وهي( 13) زكم الهبازة في جخمثل الىٍس

"  الطغحر اإلاهلم بسهامج الطخسدام الالشم الفني والدنم والخجهحزاث

 (.5.55 مً 3.38) بمخىطـ

 التي الظبل ؤو الؿسق  ؤبسش  ؤن ًدبحن اإلاىضحت الىخابج زالٌ مً      

 مً ألاَلُت اإلاىخلى مدازض في الحافكت البرانم مهلماث حظاند

م اللسآن ملسز  في الطغحر اإلاهلم بسهامج اطخسدام  ؤن في جخمثل الىٍس

 وجؿبُلاجه آلالي الحاطب اطخسدام بىُفُت مهسفت اإلاهلماث لدي ًيىن 

 ملسز  في الطغحر اإلاهلم بسهامج جىفُر بإن الىدُجت َرٍ الباخثت وجفظس

م اللسآن د مما الخهلُم في جلىُت ووطابل ؤطالُب ٌظخسدم الىٍس  مً ًٍص

 آلالي الحاطب اطخسدام بىُفُت مهسفت اإلاهلماث لدي ًيىن  ؤن غسوزة

 .وجؿبُلاجه

ٌ  التي الطهىباث هي ما: "الثالث الظؤاٌ  في اإلاهلماث اطخفادة دون  جدى

 ملسز  في الطغحر اإلاهلم بسهامج اطخسدام مً ألاَلُت اإلاىخلى مدازض

م اللسآن  ؟"الىٍس

ٌ  التي الطهىباث نلى للخهسف        في اإلاهلماث اطخفادة دون  جدى

 ملسز  في الطغحر اإلاهلم بسهامج اطخسدام مً ألاَلُت اإلاىخلى مدازض

م اللسآن ت واليظب الخىسازاث خظاب جم الىٍس  واإلاخىطؿاث اإلائٍى

ت والاهدسافاث الحظابُت  الدزاطت مفسداث الطخجاباث والسجب اإلاهُاٍز

ٌ  التي الطهىباث مدىز  نبازاث نلى  في اإلاهلماث اطخفادة دون  جدى

 ملسز  في الطغحر اإلاهلم بسهامج اطخسدام مً ألاَلُت اإلاىخلى مدازض

م اللسآن ٌ  ًىضحها هما الىخابج وحاءث الىٍس  :الخالي الجدو

 6 حدول 

 في الصغير املعلم برهامج اسخخدام مً ألاهليت املىخقى مدارس في املعلماث اسخفادة دون  جحول  التي الصعوباث محور  عباراث على الدراست مفرداث اسخجاباث

  مرجبت الكريم القرآن مقرر 
ً
 املوافقت مخوسطاث حسب جىازليا

رقم 

 العبارة

املخوسط  درحت املوافقت الخكرار العبارة

 الحسابي

الاهحراف 

 املعياري 

 الرجبت

اليسبت 

% 

موافقت 

 بشدة

غير  محاًدة موافقت

 موافقت

غير 

موافقت 

 بشدة

هثرة ألانؿاٌ الخلىُت في ؤحهصة مهمل  19

م وإَماٌ ضُاهتهااللسآن  الىٍس  

 1 1.854 3.71 - 1 - 5 1 ن

% 14.3 71.4 - 14.3 - 

ندم جىافس ألاحهصة الالشمت الطخسدام  18

بسهامج اإلاهلم الطغحر )مثل حهاش 

 خاطب ليل ؾالب، طماناث... الخ(

 8 5.488 3.71 - - 8 5 - ن

% - 71.4 88.6 - - 

هثرة ندد ألاؾفاٌ دازل مهمل  85

م  اللسآن الىٍس

 3 1.389 3.85 1 8 - 4 1 ن

% 18.5 55.5 - 85.5 18.5 

اطخسدام بسهامج اإلاهلم الطغحر مخهب  17

م  ومَس

 4 1.569 8.55 3 3 1 1 - ن

% - 18.5 18.5 37.5 37.5 

 5 1.569 8.55 3 3 1 1 - نًلل جسهحز ألاؾفاٌ نىد اطخسدام  81
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 37.5 37.5 18.5 18.5 - % بسهامج اإلاهلم الطغحر

ندم اكخىام اإلاهلماث بإَمُت  16

 اطخسدام بسهامج اإلاهلم الطغحر

 6 5.463 1.75 8 6 - - - ن

% - - - 75.5 85.5 

 5.639 8.69 اإلاخىطـ الهام

 في جفاوث َىان ؤن ًخطح ؤنالٍ اإلاىضحت الىخابج زالٌ مً      

ٌ  التي الطهىباث نلى الدزاطت مفسداث مىافلت  اطخفادة دون  جدى

 الطغحر اإلاهلم بسهامج اطخسدام مً ألاَلُت اإلاىخلى مدازض في اإلاهلماث

م اللسآن ملسز  في  نلى مىافلتهً مخىطؿاث جساوخذ خُث الىٍس

ٌ  التي الطهىباث  ألاَلُت اإلاىخلى مدازض في اإلاهلماث اطخفادة دون  جدى

م اللسآن ملسز  في الطغحر اإلاهلم بسهامج اطخسدام مً  بحن ما الىٍس

 مً السابهت و ألاولى الفئخحن في جلو مخىطؿاث وهي( 3.71 إلى 1.75)

،  بشدة مىافلت غحر) إلى حشحران واللخان الخماس ي اإلالُاض فئاث

 مفسداث مىافلت في الخفاوث ًىضح مما الدزاطت ؤداة نلى( مىافلت

ٌ  التي الطهىباث نلى الدزاطت  مدازض في اإلاهلماث اطخفادة دون  جدى

 اللسآن ملسز  في الطغحر اإلاهلم بسهامج اطخسدام مً ألاَلُت اإلاىخلى

م  نلى مىافلاث الدزاطت مفسداث ؤن الىخابج مً ًخطح خُث الىٍس

ٌ  التي الطهىباث مً ازىحن  مدازض في اإلاهلماث اطخفادة دون  جدى

 اللسآن ملسز  في الطغحر اإلاهلم بسهامج اطخسدام مً ألاَلُت اإلاىخلى

م  (.18 ،19) زكم الهبازجان في جخمثالن الىٍس

 مىافلتهً في مداًداث الدزاطت مفسداث ؤن الىخابج مً ًخطح هما      

ٌ  التي الطهىباث مً واخدة نلى  مدازض في اإلاهلماث اطخفادة دون  جدى

 اللسآن ملسز  في الطغحر اإلاهلم بسهامج اطخسدام مً ألاَلُت اإلاىخلى

م  مهمل دازل ألاؾفاٌ ندد هثرة" وهي( 85) زكم الهبازة في جخمثل الىٍس

م اللسآن  (.5.55 مً 3.85) بمخىطـ" الىٍس

 نلى مىافلاث غحر الدزاطت مفسداث ؤن الىخابج مً ًخطح هما      

ٌ  التي الطهىباث مً ازىحن  مدازض في اإلاهلماث اطخفادة دون  جدى

 اللسآن ملسز  في الطغحر اإلاهلم بسهامج اطخسدام مً ألاَلُت اإلاىخلى

م  (.17 ،81) زكم الهبازجان في جخمثالن الىٍس

 بشدة مىافلاث غحر الدزاطت مفسداث ؤن الىخابج مً ًخطح هما      

ٌ  التي الطهىباث مً واخدة نلى  مدازض في اإلاهلماث اطخفادة دون  جدى

 اللسآن ملسز  في الطغحر اإلاهلم بسهامج اطخسدام مً ألاَلُت اإلاىخلى

م  بإَمُت اإلاهلماث اكخىام ندم" وهي( 16) زكم الهبازة في جخمثل الىٍس

 (.5.55 مً 1.75) بمخىطـ" الطغحر اإلاهلم بسهامج اطخسدام

ٌ  التي الطهىباث ؤن ًدبحن اإلاىضحت الىخابج زالٌ مً        دون  جدى

 اإلاهلم بسهامج اطخسدام مً ألاَلُت اإلاىخلى مدازض في اإلاهلماث اطخفادة

م اللسآن ملسز  في الطغحر  ؤحهصة في الخلىُت ألانؿاٌ في جخمثل الىٍس

م اللسآن مهمل  بإن الىدُجت َرٍ الباخثت وجفظس ضُاهتها وإَماٌ الىٍس

م اللسآن ملسز  في الطغحر اإلاهلم بسهامج جىفُر  ؤطالُب ٌظخسدم الىٍس

 مهمل ؤحهصة في الخلىُت ألانؿاٌ فإن ونلُه الخهلُم في جلىُت ووطابل

م اللسآن  جؿبُم نلى اإلاهلماث كدزة مً ًدد ضُاهتها وإَماٌ الىٍس

ٌ  مما الخهلُم في مىه والاطخفادة البرهامج  مً اطخفادتهً دون  ًدى

 .البرهامج

 ىخائجال مىاقشت. 6

 :ألاولُت البُاهاث

 إحمالي مً% 37.5 وظبخه ما ًمثلً الدزاطت مفسداث مً( 3) ؤن

لهً الدزاطت مفسداث ً حامعي الهلمي مَؤ  مفسداث مً ألاهثر الفئت َو

 .الدزاطت

 إحمالي مً% 55.5 وظبخه ما ًمثلً الدزاطت مفسداث مً( 4) ؤن

ً جسططهً ًبحن لم الدزاطت مفسداث  مفسداث مً ألاهثر الفئت َو

 .الدزاطت

 إحمالي مً% 55.5 وظبخه ما ًمثلً الدزاطت مفسداث مً( 4) ؤن

ع في زبرتهً طىىاث الدزاطت مفسداث اع جدَز ( 4 – 1) ألاؾفاٌ ٍز

ً طىىاث  .الدزاطت مفسداث مً ألاهثر الفئت َو

 :الدزاطت بإطئلت اإلاخهللت الىخابج

ٌ  الظؤاٌ  مدازض في الحافكت البرانم مهلماث اطخفادة مدي ما: "ألاو

 اللسآن ملسز  في الطغحر اإلاهلم بسهامج اطخسدام مً ألاَلُت اإلاىخلى

م  ؟"الىٍس

 مهلماث اطخفادة مدي مً زمظت نلى بشدة مىافلاث الدزاطت نُىت 

 اإلاهلم بسهامج اطخسدام مً ألاَلُت اإلاىخلى مدازض في الحافكت البرانم

م اللسآن ملسز  في الطغحر  :في جخمثل الىٍس

 ألاؾفاٌ حشجُو في حُد بشيل الطغحر اإلاهلم بسهامج جىقُف ٌظاند. 1

 .التردًد ؤزىاء والخفانل اإلاشازهت نلى

ً في الطغحر اإلاهلم بسهامج اطخسدام ٌظاند. 2  إًجابُت اججاَاث جيٍى

 .ألاؾفاٌ لدي الحفل هدى

ادة في الطغحر اإلاهلم بسهامج اطخسدام ٌظاَم ؤن ًمىً. 3  حىدة ٍش

 .ألاؾفاٌ لدي الحفل

ع ؤزىاء الطغحر اإلاهلم بسهامج مو الخهامل في طهىلت ؤحد. 4  .الخدَز

  ًؤزس اإلاهلمت لدي الخلىُت واإلاهازاث اإلاهلىماث جىافس. 5
ً
 نلى اًجابا

 .الطغحر اإلاهلم بسهامج اطخسدام

 مهلماث اطخفادة مدي مً واخدة نلى مىافلاث الدزاطت نُىت        

 اإلاهلم بسهامج اطخسدام مً ألاَلُت اإلاىخلى مدازض في الحافكت البرانم

م اللسآن ملسز  في الطغحر  بسهامج اطخسدام ؤن انخلد" في جخمثل الىٍس

ً في الطغحر اإلاهلم " ألاؾفاٌ لدي الحفل هدى اًجابُت اججاَاث جيٍى

را   [14].الشمسي  دزاطت بها زسحذ التي الىخابج مو ًخفم ما َو

 مهلماث اطخفادة مدي مً ازىحن نلى مىافلاث غحر الدزاطت نُىت 

 اإلاهلم بسهامج اطخسدام مً ألاَلُت اإلاىخلى مدازض في الحافكت البرانم

م، اللسآن ملسز  في الطغحر [ 15] الظبُعي دزاطتي مو باالجفاق الىٍس

 :في وجخمثالن[ 4] واللدًسي 

م اللسآن في الطغحر اإلاهلم بسهامج اطخسدام ؤفػل. 1  دون  الىٍس

لت اطخسدام  .الخللحن ؾٍس

 .هفاءة ؤهثر آزس ببرهامج الطغحر اإلاهلم بسهامج اطدبداٌ ؤفػل. 2

  البرانم مهلماث حظاند التي الظبل ؤو سق ــالؿ يـــَ اـــم: "يـــالثاه ؤاٌـــالظ
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 الطغحر اإلاهلم بسهامج اطخسدام مً ألاَلُت اإلاىخلى مدازض في الحافكت

م اللسآن ملسز  في  ؟"الىٍس

 التي الظبل ؤو الؿسق  مً زالزت نلى بشدة مىافلاث الدزاطت نُىت       

 مً ألاَلُت اإلاىخلى مدازض في الحافكت البرانم مهلماث حظاند

م اللسآن ملسز  في الطغحر اإلاهلم بسهامج اطخسدام  :في جخمثل الىٍس

 آلالي الحاطب اطخسدام بىُفُت مهسفت اإلاهلماث لدي ًيىن  ؤن. 1

 .وجؿبُلاجه

 .وجؿبُلاجه آلالي الحاطب اطخسدام بىُفُت اإلاهلماث مهسفت. 2

 الطغحر اإلاهلم بسهامج اطخسدام بػسوزة اإلادزطُت ؤلادازة اَخمام. 3

 .ذلً نلى والدشجُو

 حظاند التي الظبل او الؿسق  مً زالزت نلى مىافلاث الدزاطت مفسداث 

 اطخسدام مً ألاَلُت اإلاىخلى مدازض في الحافكت البرانم مهلماث

م اللسآن ملسز  في الطغحر اإلاهلم بسهامج  :في جخمثل الىٍس

 .الطغحر اإلاهلم بسهامج الطخسدام الالشم الفني الدنم جىفس. 1

 .الطغحر اإلاهلم بسهامج الطخسدام الالشمت والخجهحزاث ألاحهصة جىافس. 2

م اللسآن مهمل مالبمت. 3  .الطغحر اإلاهلم بسهامج الطخسدام الىٍس

 ؤو الؿسق  مً واخدة نلى مىافلتهً في مداًداث الدزاطت مفسداث       

 ألاَلُت اإلاىخلى مدازض في الحافكت البرانم مهلماث حظاند التي الظبل

م اللسآن ملسز  في الطغحر اإلاهلم بسهامج اطخسدام مً "  في جخمثل الىٍس

 اإلاهلم بسهامج الطخسدام الالشم الفني والدنم والخجهحزاث ألاحهصة جىافس

را ،"الطغحر  التي[ 15] الظبُعي دزاطت هخابج مهها اجفلذ ما َو

بُت الػابؿت الدزاطت مجمىنتي بحن فسق  وحىد ندم ؤوضحذ  والخجٍس

 .والبهدي اللبلي الازخباز في

ٌ  التي الطهىباث هي ما: "الثالث الظؤاٌ  في اإلاهلماث اطخفادة دون  جدى

 ملسز  في الطغحر اإلاهلم بسهامج اطخسدام مً ألاَلُت اإلاىخلى مدازض

م اللسآن  ؟"الىٍس

ٌ  التي الطهىباث مً ازىحن نلى مىافلاث الدزاطت نُىت   دون  جدى

 اإلاهلم بسهامج اطخسدام مً ألاَلُت اإلاىخلى مدازض في اإلاهلماث اطخفادة

م اللسآن ملسز  في الطغحر  :في جخمثالن الىٍس

م اللسآن مهمل ؤحهصة في الخلىُت ألانؿاٌ هثرة. 1  .ضُاهتها وإَماٌ الىٍس

 مثل) الطغحر اإلاهلم بسهامج الطخسدام الالشمت ألاحهصة جىافس ندم. 2

 (.الخ... طماناث ؾالب، ليل خاطب حهاش

 التي الطهىباث مً واخدة نلى مىافلتهً في مداًداث الدزاطت نُىت

 ٌ  اطخسدام مً ألاَلُت اإلاىخلى مدازض في اإلاهلماث اطخفادة دون  جدى

م اللسآن ملسز  في الطغحر اإلاهلم بسهامج  ندد هثرة" في جخمثل الىٍس

م اللسآن مهمل دازل ألاؾفاٌ  ."الىٍس

ٌ  التي الطهىباث مً ازىحن نلى مىافلاث غحر الدزاطت نُىت   دون  جدى

 اإلاهلم بسهامج اطخسدام مً ألاَلُت اإلاىخلى مدازض في اإلاهلماث اطخفادة

م اللسآن ملسز  في الطغحر  :في جخمثالن الىٍس

 .الطغحر اإلاهلم بسهامج اطخسدام نىد ألاؾفاٌ جسهحز ًلل. 1

م مخهب الطغحر اإلاهلم بسهامج اطخسدام. 2  .ومَس

 التي الطهىباث مً واخدة نلى بشدة مىافلاث غحر الدزاطت مفسداث 

 ٌ  اطخسدام مً ألاَلُت اإلاىخلى مدازض في اإلاهلماث اطخفادة دون  جدى

م اللسآن ملسز  في الطغحر اإلاهلم بسهامج  اكخىام ندم" في جخمثل الىٍس

 ."الطغحر اإلاهلم بسهامج اطخسدام بإَمُت اإلاهلماث

 نً للبدث جىحهها في[ 13] الهمصاوي دزاطت هخابج ازخلفذ خحن في 

 ألاطاض مدىز  فيان اإلاهلمحن، ولِع الؿالب منها ٌهاوي التي اإلاهىكاث

 .الؿالب وزهحزتها لها

 خوصياثال. 7

O اإلاىخلى مدازض في اإلاهلماث اطخفادة مً ٌهصش  ما ول نلى الهمل 

م اللسآن ملسز  في الطغحر اإلاهلم بسهامج اطخسدام مً ألاَلُت  .الىٍس

O التي الطهىباث مً للحد اإلاىاطبت الظبل وغو  ٌ  اطخفادة دون  جدى

 الطغحر اإلاهلم بسهامج اطخسدام مً ألاَلُت اإلاىخلى مدازض في اإلاهلماث

م اللسآن ملسز  في  .الىٍس

O م اللسآن مهمل ؤحهصة في الخلىُت ألانؿاٌ بمهالجت الاَخمام  الىٍس

 .اإلاؿلىبت بالظسنت

O حهاش مثل) الطغحر اإلاهلم بسهامج الطخسدام الالشمت ألاحهصة جىفحر 

 (.الخ... طماناث ؾالب، ليل خاطب

O م اللسآن مهمل دازل ألاؾفاٌ ندد جللُل  مظخىي  لخدظحن الىٍس

 .البرهامج مً اطخفادتهم

O بسهامج اطخسدام إلى اإلاهلماث جدفو التي الدشجُهُت الحىافص وغو 

م اللسآن ملسز  في الطغحر اإلاهلم  .الىٍس

O د إحساء ٌ  اإلاظخلبلُت والبدىر الدزاطاث مً اإلاٍص  الظبل خى

 مً ألاَلُت اإلاىخلى مدازض في اإلاهلماث اطخفادة لخدظحن اإلاىاطبت

م اللسآن ملسز  في الطغحر اإلاهلم بسهامج اطخسدام  .الىٍس
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YOUNG TEACHER PROGRAM 

EVALUATION TO THE CONTENT OF 

HOLY QUR'AN OF THE KINDERGARTENS 
 

AMAL SULIMAN ALDUGHAIM         ABDULRAHMAN S. AL AMER 

Saudi Arabia 
 

ABSTRACT_ The current study seeks to find out how children can benefit from young teacher 

program to memorize the content of Holy Qur'an of the kindergartens in Al-Muntaqa Civil 

Schools for memorizing the Holy Qur'an in Riyadh. In addition, to make recommendations and 

proposals contribute to improving the experience of using the young teacher program in the 

Holy Qur'an content of the kindergarten in these schools. The study has been applied to two 

boys' classes by (28) students where they were selected randomly and conducted a test for them 

after they have completed Surah of their curriculum, they also used a questionnaire and 

measuring instrument (achievement test) as a tool for the study. The researcher concluded to 

several results, including there are (3) of the vocabulary of the study, representing a rate of 

37.5% of the total study vocabulary their qualification are university and they are the most 

category of the vocabulary of the study. And (4) of the vocabulary of the study, representing a 

rate of 50.0% of the total study vocabulary they did not indicate their specialization and they are 

the most category of the vocabulary of the study. Also, (4) of the vocabulary of the study, 

representing a rate of 50.0% of the total study vocabulary their experience years in teaching 

kindergarten (1-4 years) category and they are most of the vocabulary of the study. Based on the 

results of the study, the researcher has recommended a number of recommendations including: 

developing appropriate ways to minimize the difficulties that prevent teachers in Al-Muntaqa 

Civil Schools to benefit from the use of young teacher program in the Holy Qur'an content, and 

the development of promotional incentives for teachers to use the young teacher program in the 

Holy Qur'an content. 

KEYWORDS: Young teacher program, the Holy Qur'an, Third level, kindergarten, Al-Muntaqa 

civil. 

 

 

 

 

 

 


