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 شكر وتقدير

      (                                     ٧إبراهيم:) چڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  چ قال تعالى:
 (328،ص1954وقال صلى اهلل عليه وسلم: "من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل")الترمذي، رقم

 ،قلوبنا الخالي من الشوائبصميم في  غروسأيها الحب الم ،الذي يحتضننا ويرعانا الغاليالشكر الشكر لوطننا الحبيب 
 ...أيها العطاء الذي ال ينضب

 كاـال  ر مــهالد هوَأال َأرى َغيري ل              ه  ــعـــيـَأب   َأال ت  ـــيـــلَـٌن آــــــَوطَ  يــول
 كاـنال  ـاب  ه  ـبـا الشـاهـض  ـــآرب  قـم               مهـيـإل الــجر  ـال انـــب أوطَ ـ  بـــوحَ 

ر  اَن غ  ن بإٌد ــا جسهل              ه  أنـى كتـس  حَ ـفــنـَ ه  الـت  ــفَ ـــل  د أَ ـقــفَ      كاال  ه ت  ود 

ني  الذي تكرم باإلشراف على أطروحتي هذه،  لألستاذ الدكتور محمد خير الفوالإن أنس فلن أنسى الفضل الكبير وا 
رشاد، ولقد غمرني بعلمه الواسع وأخالقه اإلن في سانية الرفيعة وقدم كل ما كان بوسعه تقديمه لي من نصح وتوجيه وا 

 قدير واالحترام والعرفان بالجميل:فله مني أسمى آيات الشكر والت مما مكنني من إنجاز البحث، كل خطوة خطوتها

 .قصد  م   هيثني علي امرئ وكل      وفقٌ م   هكل امرئ يرجو نداف

الدكتور أحمد كنعان، والدكتور جمال سليمان،  :"Seminarالسيمنار"المدارسة  مخطط األطروحة مناقشةأشكر لجنة و 
 والدكتور محمد حالق، والدكتور صالح العلي.

 ، والموجهين االختصاصيين في مديرياتالشريعةو  كليتي التربية أساتذةأشكر جميع الذين حكموا أدوات البحث من و 
 .القنيطرة، وتربية محافظة ، وتربية محافظة ريف دمشقالتربية: تربية محافظة دمشق

 أشكر المدققين اللغويين: الدكتور محمد حسني طالب واألستاذ محمد وليد الحافظ.و 

  وأشكر أساتذة قسم المناهج وطرائق التدريس على ما قدموه لي من مساعدة ورعاية.

 بتقديم المشورات اإلحصائية.أشكر أساتذة قسم التقويم والقياس الذين لم يبخلوا و 

 .محمد وليد الحافظواألستاذ  عمر عثمان األستاذ :والفرنسية اللغة اإلنكليزيةأشكر المترجمين من و 

 المصادر والمراجع. تقديمالذين ساعدوني في  مكتبة األسد ومكتبة كلية التربيةأشكر جميع العاملين في و 

 أشكر زوجتي العزيزة سلمى التي هي أت لي كل وسائل الراحة في البيت.كما 

 أسهم في مساعدتي وكانت له يد في إنجاز البحث راجيًا من اهلل العلي القدير التوفيق والسداد. وأخيرًا أشكر كل من
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 فهرس اآليات القرآنية

 الصفحة الكريمة اآليات رقم اآليات السورة
126 ٻ  ٻ  ٻ   پپ  پپ  ڀ   ڀ   2  البقرة

133 ٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ 20-17 البقرة

115 ڱ  ڱ 21  البقرة

104 ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ   ەئ  ەئ   23 البقرة

65 ٻ  ٻ  ٻ   25  البقرة

87 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ    30 البقرة

46 ڦ  ڦ  ڄ  ڄ 31  البقرة

91 ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ   71-67  ةالبقر 

126 ژ   ژ  ڑ          ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ    97  البقرة

116 ڭ  ڭ  ڭ    104  البقرة

60 ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ 106  البقرة

73 چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ 108  البقرة

64 ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ   111  البقرة 

89 ڤ      ڤٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   136 البقرة

83 ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے   139 البقرة

86 ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ   143 البقرة

62 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ 164 البقرة

134 ٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ 171 البقرة

132 ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ   174 البقرة

135 ڈ  ژ  ژ  ڑ           ڑ  ک  ک  ک 178 البقرة

129 ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ 179  البقرة

135 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پپ  پ  ڀ   ڀ   187 البقرة

73 ے   ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ 189  البقرة

82 ڀ    ٺ  ٺ  ٺٺ     197 البقرة

128 ې  ې  ې ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  209 البقرة

59ۉ  ې  ې   ېې  ى  ى  ائ         ائ   219  البقرة

83ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ 258  البقرة



 م
 

139 ڱ  ڱ        ڱ       ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ   ڻ   259  البقرة

103 ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ    ڀ 260   البقرة

135 چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ    261   البقرة

93ڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ 266  البقرة

116ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   286  البقرة

77 ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    7  آل عمران 

63ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻۀ     20  آل عمران 

93 ڎ  ڈ      ڈ     ژ  ژ  ڑ     ڑ  ک  ک  ک   27-26 آل عمران

63 ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ 75  آل عمران 

76 ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ   97  آل عمران

134 ٱ  ٻ  ٻ        ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ     117-116  آل عمران

85 ٺ  ٺ        ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ 134  آل عمران

126 ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   138  عمرانآل 

158 ڤ  ڦ  ڦڦ   159  آل عمران

61ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  191-190  آل عمران

117 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ 6-1  النساء

110 ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ 9 النساء

127ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  چ  چ  چڇ  82  النساء

70گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ   83  النساء

166 ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ 87    النساء

118 ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک  ک  ک 3-1 المائدة 

141 ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ          ۆئ 31 المائدة

101 ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   94  المائدة

75 ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ 101  المائدة

105 ٿ  ٿ  ٿ     ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   79-75 األنعام

83 ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ    ٿ 83   األنعام

105 ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ 74 األنعام

78 ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ    ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ   121 األنعام 

2 ۇئ   ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ   124 األنعام



 ن
 

83 ڈ  ڈ  ژ  ژڑ 149  األنعام

93 ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې     ې   25-11  األعراف

56ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ   28  األعراف

73 ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ     163  األعراف

62پ  ڀ     ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پپ 179  األعراف

79ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ    ڇ      11  األنفال

129 ڱ  ں  ں      ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ 58  األنفال

102ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ 60  األنفال

99 ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېې   105  التوبة

104 ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ      ۆ  ۆ   38    يونس

85 مب  ىب        يب  جت  حت  خت  متىت    41  يونس

126 ک  گ    گ  گ   گ  ڳ  ڳ   ڳ   58  يونس

72 ھ  ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ          ڭ  ڭ  ۇ   94  يونس

104 ٱ   ٻ   ٻٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ 13  هود

134ی  جئ    حئ  مئ  ىئ  يئ  جب   حب  خب   24-19 هود

119 ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ  ۇ                                      3    يوسف

124 ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں                                               9   يوسف

124 ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ     ھ  ھ  ھ  ے   10   يوسف

124 ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ    ۅ   14-11  يوسف

124 ٿ   ٿ  ٹ  ٹٹ  ڤ      17-16 يوسف

125 چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ 18  يوسف

135 ىئ  ىئ    ی  ی  ی  ی      جئ  حئ     30  يوسف

129 ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى   101  يوسف

119ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ      ۈئ    ائ  ەئ ەئ  وئ  وئ  ۇئ   111  يوسف

136ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ         ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ   3-2  الرعد

132 ٻ  ٻ      ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ        ڀ  ڀ 19  الرعد

126ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ 1  إبراهيم

ج ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ 7  إبراهيم

134 ى  ائ      ې  ې  ې      ېى 18  إبراهيم



 س
 

135 ۆئ  ۆئ  ۈئ      ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ      ىئ   ىئ  ىئ 26-24  إبراهيم

أ ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ    ڇ   ڇ  ڍ  ڍ   17-10 النحل

144 ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ   18  النحل 

70 ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ          ٺ  ٺ   43  النحل

65 ې   ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ      78  النحل

52ھ  ھ  ھ    ے  ے   ۓ   116   النحل

82ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے   125  النحل

5وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ   ېئ  ېئ  ىئ   ىئ   36  اإلسراء

104 ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   88  اإلسراء

133 ڄ  ڃ  ڃ      ڃ ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  89  اإلسراء

72 ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ 101  اإلسراء

59ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   106  اإلسراء

130 ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ    ٹ   47  الكهف

109 ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ 82-60 الكهف

73گ  گ  گ  ڳ   ڳ   103  الكهف

101ۋ  ۅ   ۅ   ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې 107  الكهف 

125ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ     ڃ  چ  چ  چ   35-16  مريم

144 ىئ  ىئ   ی  ی     94  مريم

107 ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ۋ  ۅ     ۅ        24-21  األنبياء

61ۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  ې 22  األنبياء

98 ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ     67-51 األنبياء

73 چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ 63  األنبياء

134ٹ  ٹ  ڤ  ڤ          ڤ  ڤڦ  ڦ             ڦ  ڦ   104  األنبياء

85ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ     ڄ  ڄ   ڄ   ڃ  ڃ     ڃ      8  الحج

138ٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ     73  الحج

46ەئ  وئ     وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ     ۆئ 27  المؤمنون

72 گ   گ     گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں 113-112  المؤمنون

113 ٱ       ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀڀ   19-11 النور

59وئ  ۇئ  ۇئ         ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئېئ 33-32 الفرقان



 ع
 

72ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ     چ  چ  چ  ڇ  ڇ 59  الفرقان

56ک  ک   ک  گ     گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   77-69  الشعراء

79ڭ  ڭ  ۇ  ۇ          ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ   82-75  الشعراء

90 ہ  ہ  ہ  ھ    196 الشعراء

79 ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چڃ   8  القصص

104 ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ      ۉ 49  القصص

107 ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ      ڀ     ڀ       71 القصص

90 ٹ  ٹ  ٹ       ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ 17 العنكبوت

133 ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  41  العنكبوت

84 ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   46  العنكبوت

89گ  گ      گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں      49  العنكبوت

131 ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ     ژ  ڑ   7 لقمان 

116 ٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ 36  األحزاب

84 ڄ   ڃ     ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   24  سبأ

2 ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ    ھ  ھ 28  سبأ

62 ۉ  ۉ  ې  ېې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  وئ   46  سبأ

63 ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   ې  ې  ې   ى 28  فاطر

86 ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ   20 يس

77 ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ    ٿ     ٿ   ٹ    ٹ   86  ص

126 ٹ  ٹ  ڤ  ڤ 23  الزمر

87 ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې      ې  ى  ى  ائ   11 فصلت

126ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ۋ   ۅۅ   44  فصلت

83 حب    خب  مب  ىب   15  الشورى

115ىئ  ىئ          ىئ   ی  ی  ی  ی    جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ   51  الشورى

2 ڭ  ۇ    ۇ  ۆۆ   ۈ  ۈ   44 الزخرف

61 ۈئ  ېئ  ېئ    ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی   ی    13-12  الجاثية

79 چ  چ  چ  ڇ   ڇ    ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ 19-15  الذاريات

98 ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ   21-20 الذاريات

65ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ 56  الذاريات



 ف
 

95 ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ          ېئ  ېئ  ىئ     ىئ   43-29 الطور

115چ  چ   ڇ  ڇ   4-3  الرحمن

134 ڤ  ڤ    ڦ  ڦ          ڦ   23-22  الواقعة

107  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ 70-68 الواقعة

89 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ 25 الحديد

82 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ 1  المجادلة

63مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت    يتجث 11  المجادلة

78ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ    7  الحشر

162ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ  ڻ   3-2  الصف

63ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ  ٹ   2  الجمعة

73 ىت  يت   جث   مث   40  القلم

21 ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ 16  الجن

144 يث  حج           مج  جح          28  الجن

129 ڱ  ڱ  ڱ  ں 30   النازعات

129 خت  مت  ىت  جث  مث    يث        حج  مج  جح 41-38  عبس

34 ں      ں  ڻ  ڻ  ڻ       14  االنشقاق

87 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     1 اإلخالص
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فهرس األحاديث الشريفة

 الصفحة األحاديث النبوية الشريفة     
 145      اإلسالم قال: فقلنا: يا رسول اهلل أتخاف علينا ونحن أحصوا لي كم يلفظ

ذا حكم فاجتهد  69      إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وا 
 115      ألقه على بالل"، فألقاه عليه، فأذن بالل

ن ه َما  : َفَصل ى الظُّه َر ف ي األ  وَلى م  َتي ن  ن َد ال َبي ت  َمر  ب ر يل  َعَلي ه  الس اَلم ع   101      أم ن ي ج 
 47      إن أخوف ما أخاف على أ متي كل منافق عليم اللسان

 76      أن النبي صلى اهلل عليه وسلم نهى عن الغ ل وطات
 115      أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أقعده وألقى عليه األذان حرفًا 

 77      أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص
 115      إن من البيان لسحراً 

 63      تفكر ساعة خير من عبادة سنة
 75       اهلل في كتابه حرم ما في كتابه، والحرام اهلل أحل ما الحالل

 76      شئتم " فقال رجل : من أبي ؟ اسلوني عم
      136      الصدقة برهان

 68      علموا أوالدكم السباحة والرمي والفروسية
 77      فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين

 86      فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختالفًا كثيرًا فعليكم بسنتي وسنة
 116      ففرض اهلل عز وجل على أمتي خمسين صالة، َفَرَجع ت  بذلك حتى مررت 

    116      فلعلكم تقولون كما قال بنو إسرائيل لموسى: سمعنا وعصينا
 74      قتلوه قتلهم اهلل أولم يكن شفاء العي السؤال

 101      يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل  الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم كان
 74      ال أدلكم على ما يمحو اهلل به الخطايا ويرفع به الدرجات ؟أ

 100      ال حليم إال ذو عثرة وال حكيم إال ذو تجربة
 63      ال عبادة كتفكر

 ج      من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل
      33      بعد الكوراللهم إني أعوذ بك ... ومن الحور 

 57      واهلل الذي ال إله غيره ما أ نزلت سورة من كتاب اهلل
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 الجداولفهرس 

 الصفحة   الجداولعناوين  رقم ال
 80     "سأل"كلمات جذر م القرآن الكريم ااستخد 1
 81     أعداد السور واآليات المكية والمدنية المتعلقة باألسئلة ونسبها المئوية 2
 151     المحكمين وجهة نظر صدق المحتوى من 3
 152     تقديرات المحللين )البقرة وآل عمران والنساء( وفق تكرارات فئات التحليل في السور الثالث 4
 152     معامل ثبات تحليل المحتوى في السور الثالثة )البقرة وآل عمران والنساء( 5
 154     التمييزياختبار مان ويتني للصدق  6
 155     معامالت ارتباط بيرسون للعالقة بين الطرائق المستخدمة 7
 155     معامالت الثبات ألداة البحث بحسب الطريقة المستخدمة 8
 156     نسبة السور واآليات المكية والسور واآليات المدنية 9

 157     جةر وما في معناه من الجدال والمحاالحوا كلماتنتائج  10
 157     حسب قسميه المكي والمدنيبتوزع الحوار في القرآن الكريم  11
 159     نتائج االستقصاء في علم المعاني في سور وآيات القرآن الكريم 12
 159     حسب قسميه المكي والمدنيبفي القرآن الكريم  ءتوزع  االستقصا 13
 160     االبتالء واالمتحان والفتن في القرآن الكريم كلماتنتائج  14
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 مقدمة
ي تؤثر في أفكار الخطاب الديني أحد العوامل الرئيسة الت يرى الباحث كغيره من التربويين أن     

اهلل  لما للدين من مكانة مهمة في نفوس أفراد المجتمع على مر التاريخ، ولقد اختار الناشئة والكبار
قال اهلل  سماوية اتصفت بالعالمية، لحمل آخر رسالة واختار لغتهم وشرفها العرب وشرَّفهم، تعالى
ف العرب في حمل ( وقال تعالى مبينًا شر ١٢٤األنعام: ) چۇئ   ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  چتعالى:

ألنها  ،بالعالمية الرسالة صفتو ( و ٤٤الزخرف:) چۇ  ۆۆ   ۈ  ۈڭ  ۇ    چ لهية:الرسالة اإل
   أقاليمهم دون محاباة لعرق، أو لونو  ،وقومياتهم ،ونحلهم ،على اختالف مللهم توجهت إلى الناس كلهم

 ،( وقد حمل القرآن الكريم في خطابه السماحة٢٨سبأ: ) چۀ  ہ  ہ   ہ  ہ    ھ  ھچ
ه عميقًا في تحقيق ليكون أثر  عن التشدد خطابًا معتداًل وسطيًا بعيداً  فكانوالسهولة،  ،واليسر ،والرحمة

  أهداف التربية.
للعقيدة اإلسالمية  وعملية قاعدة علمية تكوين   هاموتعل م التربية اإلسالميةيإن من أهم أهداف تعل     

شباع عواطفه النبيلة، شباع حاجته إلى المعرفة، وا  وتصحيح ما قد يكون لدى المتعلم  في نفس الفرد، وا 
وأنواع السلوك  ،والمهارات ،العادات همن مفاهيم خاطئة، ودعم أنواع السلوك الطيبة لديه، وكذلك إكساب

في الجمهورية العربية السورية للدكتور محمود  ، وهو ما جاء في كتاب األهداف التربويةاالمرغوب فيه
"أن تتجه التربية إلى خلق فرد ذي شخصية متكاملة منسجمة في النواحي الخلقية السيد، والتي تتضمن 

والفكرية والنفسية، وأن يتاح لشخصيته نمو حر في أكثر الشروط غنًى، وأن يكون ذا تفكير موضوعي 
يحتكم إليه ويبتعد عن االستسالم واالرتجال، يندفع نحو العمل عن ونظرة علمية واضحة، يؤمن بالعلم و 

رادة وتصميم، ويكون متفائاًل يحب الحياة ويثق بنفسه، ويتفتح ذهنه على معطيات الوجود  قناعة وا 
اإلنساني والتراث البشري بحثًا عن الحقيقة بالطرائق العلمية الموضوعية، وأن ينمي حسه البديعي، 

. ويرى الباحث أن من أهم ما (٤٤،ص١9٨7مال فيما يقع عليه حسه وعقله")السيد،ليدرك عناصر الج
التعلمية  الباحث إلى دراسة الطرائقوهو ما دفع  .يحقق ذلك استخدام طرائق تعلمية وتعليمية فعالة

الممارسة العملية( والطرائق و االستقصائية، و ها؛ فالطرائق التعلمية: )الحوارية، واستنباطوالتعليمية 
انتشر من خاللها و التي اتبعها القرآن الكريم، الوصفية( هي من و القصصية، و التعليمية: )اإللقائية، 

  هذا االنعطاف التاريخي الكبير في حياة البشرية. اإلسالم، وأحدث
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 مـشـكلة الـبـحـث:
في نقل  التي اتبعها القرآن الكريم والتعليميةتلك الطرائق التعلمية دراسة ضرورة الباحث يرى      

علوم والفنون عند معارف الدين بكل جوانبه إلى المسلمين، والتي أحدثت هذا التطور الكبير في ال
دفع الباحث إلى هذا البحث وتحديد مشكلته  قدو  .على اختالفهاشعوب العالم عند و  ،العرب والمسلمين

أنه كلما اتُِبع ت الطرائق التعلمية نشط الفكر  لتاريخ التشريع اإلسالميوتدريسه من خالل دراسته  خبرته
 ،واالستحسان ،والقياس ،وما المصادر التبعية للتشريع كاإلجماع ،نواالجتهاد واإلبداع عند المسلمي

 ،وكلما اتُِبع ت الطرائق التعليمية شاع التقليد وندر االجتهاد .رها من المصادر إالَّ نتيجة لذلكوغي
 واإلبداع. ،والفكر

الطرائق التعلمية والتعليمية التي تحتاج إلى ب اهغنأثناء دراسته للقرآن الكريم في الباحث  والحظ     
الشخصية  من خالل خبرتهكما الحظ ذلك  دراسة وتحليل واستنباط إلبراز دورنا الحضاري واإلنساني.

شرافه دراسته وتدريسه للت أثناءفي  دبلوم التأهيل التربوي، وعمله في  بةعلى طلربية اإلسالمية، وا 
 والتعليم، واطالعه المستمر ،الدائم في أبحاث طرائق التعلمالباحث  هتمامكان الكما  .التوجيه التربوي
 .في تحديد مشكلة البحث دور كبير ذات الصلة ببحثهوالكتب والمجالت  على الدراسات

تناول الباحثين للقرآن  ( ندرة١99٢الدراسات السابقة للقرآن الكريم كدراسة )جلو، توصياتوتظهر      
ات المؤتمرات توصيتظهر  وكذلك الكريم من الناحية التربوية، وال سيما في منهجه، وأساليبه، وطرائقه.

يقول الدكتور محمد خير الفوال:  ضرورة االهتمام بالتعليم وجودته؛ في أبحاثهم التربوية والتربويين
"فيكاد ال يخلو مؤتمر تربوي، أو تعليمي له عالقة بالتعليم العالي في العالم، أو في الوطن العربي من 

راء الخبراء والموجهين آل والمتتبع .(٢٤9،ص٢005اإلشارة إلى موضوع جودة التعليم وأهميته" )الفوال،
تقديم اإلسالم بطرائق ضرورة يجدها تؤكد  اء أولياء األموروالمتخصصين في التربية اإلسالمية، وآر 

  تعلمية وتعليمية فعالة.
الباحث في تقديم الخطاب الديني بصورته الحضارية األصيلة من مصدره التشريعي  قد رغبو      

مع البشر أرقى   كريم الذي استخدم فيه اهلل تعالى، المعلم األول،األول الرفيق السمح، وهو القرآن ال
في التعلم والتعليم.  مما يساعد على استخدامها أنواع الخطاب والتواصل بطرائقه التعلمية والتعليمية،

براز ، و في رسالة الماجستير عملهفي تعميق  كما رغب والتعليم في  ،تعرف طرائق التعلمحرصه على ا 
 القرآن الكريم.

ندرة الدراسات العربية والمحلية التي تناولت موضوع  حقاً ومما دفع الباحث إلى هذا البحث      
إضافة إلى أن الكتب التي تناولت هذه الطرائق  ،الطرائق التعلمية والطرائق التعليمية في القرآن الكريم

 تحدثت عن الموضوع على نحو محدود جدًا ال يوازي دورها وأهميتها، - حسب اطالعات الباحث  –



4 
 

برزت  -إضافة إلى ما سبق كله واستنادًا إليه  – وفي ضوء ذلك اولها،مما يدل على القصور في تن
هذا المجال لتسليط الضوء على بمحاولة أولى في دراسة علمية فكرة مشكلة هذا البحث بوصفه 

: )اإللقائية، التعـليميةالطرائق و  الممارسة العملية(و االستقصائية، و : )الحوارية، الطرائق التعلمية
آراء المدرسـين والمدرسـات في تطبيـقاتها العمـلية و في الـقـرآن الكـريم  الوصفية(و القصصية، و 

 بمدارسـنا. 

 مسوغات البحث
  -في حدود علم الباحث  – عدم وجود دراسات علميةل التعلمية والتعليميةاختار الباحث الطرائق      

 ،الممارسة العملية(و االستقصائية، و )الطرائق التعلمية "الحوارية، في القرآن الكريم الطرائق هذه تتناول 
الطرائق  أبرزتسليط الضوء على كما اختارها ل الوصفية(.و القصصية، و و)الطرائق التعليمية "اإللقائية، 

 ،التي ضمَّنها اهلل تعالى في القرآن الكريم -ومطالعاته  ،حسب دراسة الباحثب -التعلمية والتعليمية 
والتعليم هو  "فيه نشاط المتعلمالتفاعل الذي يطغى "استنادًا إلى أن التعلم هو  ،آخر الرساالت السماوية

ت ع رُّف الطرائق التعلمية و  .(١0ص،١،ج١995ناصر،و )القال "فيه نشاط المعلم التفاعل الذي يطغى"
ومن المعلوم أنه ال طريقة تعلمية  مدارسنا.ب تدريس التربية اإلسالمية والتعليمية األكثر استخدامًا في

تقسيم الطرائق إلى ما من األخرى. و   منها شيءكالً  أو طريقة تعليمية محضة، بل يشوبمحضة 
 الدراسة.  طبيعة تعلمية وتعليمية إال تقسيم اعتباري تقتضيه 

ن فهي أالممارسة العملية و ستقصائية، االو ، الحوارية: مسوغات اختيار الطرائق التعلميةأما      
أو نشاط المتعلم  ،حيناً المتعلم و المعلم  تركز على نشاط التعلمية التي قائطر من ال الحوارية طريقةال

 ،ستنباطواال ،والقياس ،ستقراءطريقة تركيبية تجمع بين االوألنها  بإرشاد من المعلم أحيانًا أخرى،
يقول الدكتور محمود السيد: " وقد  ؛فرصة المشاركة الفعالة للمتعلمينوتترك  ،المحادثةو  ،المناقشةو 

تسير المناقشة بالطريقة السقراطية وفق منهج محدد يقود فيه المدرس تالميذه إلى تعرف اإلجابات 
واالختالف  الشبه حيث يميز ويوازن ويدرك أوجه المجهود الذاتي للمتعلمالصحيحة واكتشافها بطريق 

لمناقشة بصورة جماعية، أو على شكل ندوة مصغرة، وقد تكون ا الترابط حتى تنكشف القاعدة أمامه.و 
سليمان الدكتور الفوال و الدكتور عند  يةوالطريقة الحوار  (.30١ ،ص٢0١0)السيد،  "أو بصورة ثنائية

فيد من عناصر تكما أنها  ،(٤١٢،ص٢0١3تندرج تحت استراتيجيات التعلم النشط )الفوال وسليمان،
 خرى.ق األائالطر 
وألنها  ،تركز على نشاط المتعلمالتي  قائطر ألنها من ال االستقصائية طريقةالواختار الباحث       

 ،حل المشكالتتفكيرية في آن معًا، كما أنها توأم االتجاهات الحديثة في التعلم كو  تعلمية ةقيطر 
  وغيرها من الطرائق عند كثير من المربين. ،والعصف الذهني ،واالستكشاف
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 ،ألنها من الطرائق التعلمية التي تركز على عمل المتعلمطريقة الممارسة العملية  الباحث اختارو       
، وهي غاية ما تهدف إليه ، وبممارسته الحقيقيةالتي من خاللها يتعلم المتعلم بعمله، وفاعليته ونشاطه

 التربية، وغاية ما تهدف إليه طرائق التدريس األخرى.

 تعرُّف الطرائقِ الوصفية، فهي و القصصية، و ئية، اإللقا: التعليميةطرائق مسوغات اختيار الوأما       
بما يتناسب مع  تكييفهاو  ،إلفادة منهاوكيفية استخدام اهلل تعالى لها، بقصد االتعليمية في القرآن الكريم 

التربية الحديثة مهما بلغت من التطور ال  اجات التعليم المعاصر في المدارس انطالقًا من أناحتي
ألنها من الطرائق ولها.  انكل منها مكانها وزمانها المناسبيمكنها االستغناء عن الطرائق التعليمية، فل

األكثر انتشارًا في التعليم التلقيني  الطابع اللفظييغلب عليها  والتيالتي تركز على نشاط المعلم، 
سائل وو  ،والجامعات ،فهي ال تزال تستخدم في مجاالت واسعة في حياتنا اليومية، كالمدارس ،غيرهو 

 ،والفالسفة ،واألدباء ،من العلماء اً كثير بل إن  ، وغيرها من المجاالت.اإلعالم المرئية والمسموعة
 والعظماء الذين نعتد بهم اليوم تعلموا بالطرائق التعليمية.  ،والمفكرين

 رجح هذا االختيار كون دمشق مدينةفقد  :هاومدرسات مدينة دمشق سوغات اختيار مدرسيموأما      
 من بيئات مختلفة. المدرسات القادمينعدد كبير من المدرسين و  يعلم فيهاكبيرة 

 أهـمـيـة الـبـحـث:
التربوية، تنبع أهمية البحث من المشكلة التي يعرضها، ومن تركيزه على جانب مهم في العملية      
 منطرائق التعلم والتعليم، ومن استحقاق القرآن الكريم البحث في طرائقه التعلمية والتعليمية لقلة  ووه

 والنظريات التي تتطلب بذل الجهد ، وألن التربية القرآنية تحمل كثيرًا من األفكارتناول هذا الموضوع
نستلهم منها ما يرفد التربية في مجتمعنا.  الستنباط هذه األفكار وتنظيمها، ووضعها موضع التنفيذ لكي

كذلك من تعرُّف االحتياجات التدريبية الضرورية للمدرسين والمدرسات في مجال طرائق تدريس تنبع و 
تعد سورية من و لرفع مستوى المهارات التدريسية في أدائهم،  من خالل استبانة اآلراء التربية اإلسالمية

أدائه اهتمامًا ملحوظًا لرفع كفايته، والوصول به إلى الوفاء بمتطلبات الدول التي أولت المعلم وجودة 
جودة المعلم، وتحديات دوره المتغير في ضوء الغايات والمفاهيم الحديثة للتربية. وهذا يتطلب أواًل 

دعامات جودة أدائه.  إحدىالبحث في مخزون تراثنا الحضاري، عن طرائق التعلم والتعليم التي تعد 
ن  حاجة في والتعليم التي هي  ،والمعارف، ومنها طرائق التعلم ،والفنون ،مليء بالعلوم رآن الكريمالقوا 

  .منها لإلفادةإلى دراسة واستنباط، 
بما  ،الطرائق المناسبة للوصول إلى الحقيقةاستخدام الفرد لحواسه واتباعه يؤكد اإلسالم ضرورة و      

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ   ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ    ی  ی    چ  قال اهلل تعالى: ،في ذلك اإلسالم نفسه

 ،الموصلة إلى الحقائق والتعليم ،وهذا يدفعنا إلى دراسة طرائق التعلم (.3٦)اإلسراء:  چی  ی  جئ 
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إن إشباع أكثر الباحثين أن الطالب هو المستفيد األول من العملية التعليمية. لذا ف يرىو  والمعارف.
مستنبطة  إلى طرائق مناسبة وعملية انيحتاج ،واالقتناع بما يحتويه من أحكام ،في تعرف الدين هنهم

والتعليم،  ،الباحث أن البحث في طرائق التعلم ويعتقد لتأدية هذا الدور. من كتاب المشرع الحكيم نفسه
والتعليم لمادة التربية  ،وأساليب تؤدي بدورها إلى تحسين عملية التعلم ،ومعارف ،سيقود إلى حقائق

ن لطرائق التعلم والتعليم ، علمًا بأإذا ارتبطت بتراثنا العربي اإلسالمي وال سيمااإلسالمية في مدارسنا، 
في العالم خالل القرن الماضي وفي هذا  التي حدثتالكبيرة في التقدم الهائل والثورة المعرفية  اً كبير  اً أثر 

ومواطن ، مواطن القوةكٍل من ي الطرائق المتبعة عندنا، وتعرف مما استدعى إعادة النظر ف القرن،
فيد في يوالتعليمية المتبعة في القرآن الكريم  ،تعرف الطرائق التعلمية فضاًل عن أن .فيها الضعف
تتأتى أهمية هذا البحث أيضًا من كما  .وتقنياته أو تعديلها بما يناسب التعلم في هذا العصر ،تطبيقها

ت العلمية المحلية بصورة خاصة، والعربية بصورة عامة في مجال طرائق التعلم والتعليم ندرة الدراسا
اإلفادة من هذا البحث كما يمكن في القرآن الكريم، وهو ما يبرز حاجة ماسة لمعالجة هذا الموضوع. 

 .المتعددة في إجراء بحوث ودراسات أخرى ذات صلة بالموضوع بهدف اإلحاطة به من جوانبه
      

 أهـداف الـبـحـث:
 الممارسة العملية(و االستقصائية، و : )الحوارية، الـكشـف عـن الطرائق التعـلميةيهدف البحث إلى      

في الـقـرآن الكـريم والكشـف عـن آراء المدرسـين  الوصفية(و القصصية، و : )اإللقائية، التعـليميةالطرائق و 
 :من خالل والمدرسـات في تطبيـقاتها العمـلية بمدارسـنا

 واآليات والسور المكية، واآليات السور بحسب الكريم القرآن في الواردة الطرائق توزع معرفة -
 االستقصائية،و  الحوارية،: التعلمية الطرائق مجموعة: )الطرائق مجموعتي ضمن المدنية،

 (.الوصفيةو  القصصية،و  اإللقائية،: التعليمية الطرائق مجموعة)و( العملية الممارسةو 
 .والتعليمية التعلمية، الطرائق تطبيق في  الخبرة سنوات متغير تأثير معرفة -
 . والتعليمية التعلمية، الطرائق تطبيق في الجنس متغير تأثير معرفة -
 .والتعليمية التعلمية، الطرائق تطبيق في  التعليمية المرحلة متغير تأثير معرفة -
 تطبيق في"( دكتوراه، ماجستير" عليا دراسات، جامعي:)المؤهل العلمي متغير تأثير معرفة -

 . والتعليمية التعلمية الطرائق
 .والتعليمية التعلمية، الطرائق تطبيق في  التربوي المؤهل متغير تأثير معرفة -
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 أسـئـلـة الـبـحـث:
)مجموعة  في القرآن الكريم حسب مجموعتي الطرائق، التعلمية والتعليمية ما توزع الطرائق .١

: مجموعة الطرائق التعليميةو) الممارسة العملية(و االستقصائية، و  : الحوارية،التعلميةالطرائق 
 ( ؟الوصفيةو القصصية، و اإللقائية، 

المؤهل  –المؤهل العلمي  –المرحلة التعليمية  – الجنس - سنوات الخبرة) ات:متغير الما تأثير  .٢
 ؟ في تطبيق الطرائق التعلمية والتعليمية (التربوي

 فـرضـيـات الـبـحـث:
حسب سنوات ب ،أفراد العينةدرجات  اتال فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط :الفرضية األولى
 .والتعليمية الطرائق التعلميةكل من بيق الخبرة في تط

 كل من بيقفي تط ،أفراد العينةدرجات  يداللة إحصائية بين متوسط وق ذال فر  :الفرضية الثانية
 بحسب الجنس. الطرائق التعلمية والتعليمية

حسب المرحلة ب ،أفراد العينةدرجات  يداللة إحصائية بين متوسط ال فرق ذو :الفرضية الثالثة
 ق التعلمية والتعليمية.الطرائكل من في تطبيق  (عليم األساسي والتعليم الثانوي)الت التعليمية

حسب المؤهل العلمي ب ،أفراد العينةجات در  يداللة إحصائية بين متوسط ال فرق ذو :الفرضية الرابعة
 التعلمية والتعليمية.ق الطرائكل من في تطبيق  اإلجازة وحملة الدراسات العليا( )حملة

حسب المؤهل ب ،أفراد العينةدرجات  يحصائية بين متوسطداللة إ ال فرق ذو :الفرضية الخامسة
ق التعلمية الطرائكل من في تطبيق  ومن ال يحمل هذا المؤهل( ،التأهيل التربويالتربوي )حملة دبلوم 

 والتعليمية.

في استخدام  أفراد العينةدرجات  يداللة إحصائية بين متوسط فرق ذو ال :الفرضية السادسة
 .بحسب سنوات الخبرة ،)مجموعة الطرائق التعلمية( و)مجموعة الطرائق التعليمية(

في استخدام )مجموعة  أفراد العينةدرجات  يداللة إحصائية بين متوسط ال فرق ذو :الفرضية السابعة
 .بحسب الجنس ،الطرائق التعلمية( و)مجموعة الطرائق التعليمية(

في استخدام )مجموعة  أفراد العينةدرجات  يداللة إحصائية بين متوسط ال فرق ذو :الفرضية الثامنة
 .بحسب المرحلة التعليمية ،الطرائق التعلمية( و)مجموعة الطرائق التعليمية(
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في استخدام )مجموعة  أفراد العينةدرجات  يداللة إحصائية بين متوسط ال فرق ذو :الفرضية التاسعة
 .ب المؤهل العلميحسب ،الطرائق التعلمية( و)مجموعة الطرائق التعليمية(

في استخدام )مجموعة  أفراد العينةدرجات  يداللة إحصائية بين متوسط ال فرق ذو :العاشرةالفرضية 
 .بحسب المؤهل التربوي ،ق التعليمية(الطرائق التعلمية( و)مجموعة الطرائ

 

 مجتمع البحث وعينته وأدواته
 وعينته لتحليل المحتوىالمجتمع األصلي  -1
( صفحة تقريبًا مقسمة إلى ٦00الذي يشتمل على )و  بكل سوره وآياته كتاب اهلل تعالى القرآن الكريم هو
( ٢٨( سورة مكية، و)٨٦( سورة، منها )١١٤( صفحة لكل جزء، وعلى )٢0( جزءًا، أي: بمعدل )30)

 سورة مدنية. 

من مجتمع المدرسين الذين في سحب العينة  اعتمد الباحثوعينته:  للمدرسينالمجتمع األصلي  -2
ومدرسة  ( مدرساً ١١3) عددها بلغ التيو  %(.٤١.٦( بواقع )٢0١3-٢0١٢المشاركة عام )رغبوا في 
الشريعة  في اإلجازة ونيحمل ممن ( مدرسة، وكانوا١7٦( مدرسًا و)95منهم ) ،(٢7١)من أصل 

 .دراسات عليا في الشريعة والتربيةتربوي و  أو إجازة في الشريعة مع مؤهل فحسب،
 

 أدوات الـبـحـث:
والطرائق  ،تحليل للمفاهيم الدالة على الطرائق التعلمية أداة: أعد الباحث المحتوى تحليلأداة  -

 في القرآن الكريم . التعليمية

 فيبهدف تعرف آرائهم  بمحافظة دمشق هاومدرسات استبانة آراء: مقدمة إلى مدرسي التربية اإلسالمية
 مدارسنا.بطرائق التعلم والتعليم المتبعة 

 الـبـحـث:حـدود 
 الحدود العلمية: -
  .(الممارسة العملية -االستقصائية  -الحوارية ) الطرائق التعلمية في القرآن الكريم: .١
الوصفية(، والمقصود بالقصصية  -القصصية  -الطرائق التعليمية في القرآن الكريم: )اإللقائية  .٢

 التي حدثت قبل نزول القرآن الكريم.  القصص
 .  دمشق في المدارس الرسمية بمحافظة التربية اإلسالمية ومدرسات مدرسوالحدود البشرية:  -

 الحدود المكانية: محافظة دمشق. -
 .م(٢0١3/ ٢0١٢الحدود الزمانية: الفصل الدراسي الثاني لعام ) -
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 مـنـهـج الـبـحـث وخـطـوات تـنـفـيـذه:
 منهج البحث:

طبيعة المشكلة باعتباره أنسب مناهج البحث اتساقًا مع  د الباحث المنهج الوصفي التحليلياعتم     
ل إلى النتائج. وتحليلها للوصو  ،من دور في جمع البيانات والمعلومات، ومعالجتها المدروسة، ولما له
 يقصد منه تحليل ذيللنص ال ،والدقيقة ،ضرورة القراءة المتأنية (Berelson)ولقد أكد بيرلسون

 وُيستخدم المنهج الوصفي. (Berelson,1972,P135) ن القراءة العاديةمذا ما يميزها وه ،المحتوى
من خاللها تحقيق تقدم يمكن التي و  ،لدراسة أوصاف دقيقة للظاهرات (Van Dalen) حسب فان دالين

العالقات بين  وتحديد ،وذلك من خالل قيام الباحث بتصور الوضع الراهن ،كبير في حل المشكالت
 .(3١٢،ص١997)فان دالين، األحداث المتصلةبالظاهرات في محاولة لوضع تنبؤات 

 

 الـبـحـث:تنفيذ خـطـوات 
 على الطرائق التعلمية في القرآن الكريم. منها الدالة واستنباط تحليل اآليات الكريمة .١
 على الطرائق التعليمية في القرآن الكريم. منها الدالة واستنباط تحليل اآليات الكريمة .٢
 ،لمية)مجموعة الطرائق التع :حسب مجموعتي الطرائقببيان توزع الطرائق في القرآن الكريم  .3

 مجموعة الطرائق التعليمية(. 
مدى تطبيقهم  فيلمعرفة آرائهم  هاومدرسات تطبيق استبانة اآلراء على مدرسي التربية اإلسالمية .٤

 والتعليمية. ،للطرائق التعلمية
  .تحليل النتائج وتفسيرها .5
 تقديم المقترحات والتوصيات. .٦

 متغيرات البحث:
 ومتغيرات تابعة وفقًا لما يلي: ،للبحث متغيرات مستقلة     

 :ةالمستقل اتالمتغير  - أوالً 
 وله مستويان: ،الجنس .١
 الذكور. - أ

 اإلناث. - ب

 والتربوي: ،المؤهل العلمي .٢
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 إجازة جامعية. -أ 

 دبلوم التأهيل التربوي. -ب 

 دراسات عليا )دبلوم دراسات، ماجستير، دكتوراه( في الشريعة والتربية. -ج 

 (. سنوات أكثر من عشر ،إلى عشر سنوات من ست سنوات، سنوات الخبرة: )أقل من ست .3

 المتغير التابع: - ثانياً 

 والتعليم ،والمتضمنة طرائق التعلم (ستبانة)اال أداة الدراسةعلى استجابات المدرسين والمدرسات      
  التي يستخدمونها في تدريس التربية اإلسالمية.

 

  اإلجرائية التعريفات
عرَّف الباحث مفاهيم البحث لغة واصطالحًا، كاًل في مكانه، وذكر هنا التعريفات اإلجرائية  التي      

اإلجراءات أو  هو تعريف المصطلح بتحديد العمليات أو التعريف اإلجرائي. و اعتمدها في البحث
ن غيره من الموضوعات، بمعنى خضوع عناصره للمالحظة المباشرة. الخطوات المستعملة في تمييزه م

وقد يشير التعريف اإلجرائي إلى الوحدات السلوكية الدالة على وجود القدرة أو السمة المراد تعريفها، 
 .(٤٢ص ،٢009ظاهر السلوكية الدالة عليه. )الجهوية،كأن ُنعّرف االنطواء بالم

نشاط المتعلمين الذاتي، يطغى فيها الطرائق التعلمية: هي مجموعة الطرائق التدريسية التي  -
بإشراف المعلم للوصول إلى حلول للمشكالت المطروحة واتخاذ القرارات بشأنها، وهي تعني 

وتقاس درجة تحققها في القرآن  والممارسة العملية.في هذه الدراسة: الحوارية واالستقصائية 
الكريم بالنسبة المئوية لكل طريقة حسب استمارة تحليل المحتوى، وتقاس درجة تحققها في 

  المدارس بإجابات المدرسين على بنود استبانة اآلراء.
نقل نشاط المعلم في  يطغى فيهاالطرائق التعليمية: هي مجموعة الطرائق التدريسية التي  -

معوا، ويحفظوا، ويطبقوا. وهي تالمعلومات والمعارف وتلقينها للمتعلمين الذين عليهم أن يس
وتقاس درجة تحققها في القرآن الكريم تعني في هذه الدراسة: اإللقائية، والقصصية، والوصفية. 

 بالنسبة المئوية لكل طريقة حسب استمارة تحليل المحتوى، وتقاس درجة تحققها في المدارس
  بإجابات المدرسين على بنود استبانة اآلراء.

القرآن الكريم: هو كالم اهلل المنزل على نبيه محمد صلى اهلل عليه وسلم، المعجز بلفظه،  -
المتعبَّد بتالوته، المنقول بالتواتر، المكتوب في المصاحف، من أول سورة الفاتحة إلى آخر 

 (.١9،ص١9٨7سورة الناس )أبو شهبة،
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المكي: هو ما نزل من القرآن قبل هجرة الرسول صلى اهلل عليه وسلم إلى المدينة القرآن  -
 (.١٨7، ١)الزركشي، دـ ت،ج .المنورة

القرآن المدني: هو ما نزل من القرآن بعد هجرة الرسول صلى اهلل عليه وسلم إلى المدينة  -
ن كان بمكة )  (.١٨7ص،المرجع السابقالمنورة، وا 

الموجهة اآلراء الذي يتخذه المدرسون لدى إجابتهم على بنود استبانة آراء المدرسين: القرار  -
وتقاس بالدرجة التي يحصل عليها أفراد  ائق التعلمية والطرائق التعليمية.بخصوص الطر  إليهم

( بالنسب ٢0إلى  ١المؤلفة من ثالثة أقسام: القسم األول من البند ) العينة على بنود االستبانة
لموافق (  مؤلف من خمسة خيارات  تبدأ من ا35إلى  ٢١ثاني من البند )المئوية، والقسم ال

إلى غير الموافق بشدة، والقسم الثالث سؤال مفتوح يتعلق بمالحظاتهم على الطرائق  بشدة
 التعلمية والطرائق التعليمية مرتبة حسب التكرار األكثر ورودًا.  

كلية الشريعة الذي حاز إجازتها، وقد يحمل مؤهاًل  المتخرج فيمدرس التربية اإلسالمية: هو  -
 تربويًا  ودراسات عليا في الشريعة أو التربية.

التعليمية الطرائق التطبيق العملي: هو ممارسة المدرسين الواقعية والفعلية للطرائق التعلمية و  -
المدارس  ويقاس تحققها في وتنفيذها في المدارس وفقًا للشروط والقواعد التي تقوم عليها.

بالدرجة التي يحصل عليها أفراد العينة على بنود استبانة اآلراء الموجهة إليهم، والمؤلفة من 
 ٢١( بالنسب المئوية، والقسم الثاني من البند )٢0إلى  ١ثالثة أقسام: القسم األول من البند )

بشدة إلى  ( تبدأ من الموافقLikert( مؤلف من خمسة خيارات طبقًا لمقياس ليكرت )35إلى 
غير الموافق بشدة، والقسم الثالث سؤال مفتوح يتعلق بمالحظات المدرسين والمدرسات على 

 الطرائق التعلمية والطرائق التعليمية. 
 .(١0،ص١،ج١995)القال، ناصر، "التفاعل الذي يطغى فيه نشاط المتعلم"التعلم: هو  -
 .(١0،ص١،ج١995ال، ناصر،)الق "التفاعل الذي يطغى فيه نشاط المعلم"التعليم: هو  -
الذي  ،ةدييوالتول ةالتسلسلي ةالمنطقي األسئلةالطريقة الحوارية: هي النهج التعلمي القائم على  -

يصالهم بنشاطهم الذاتي إلى اكتشاف أخطائه توجيههميثيره المعلم في المتعلمين ل م بأنفسهم، وا 
وتقاس درجة تحققها في القرآن الكريم بالنسبة  والحلول للمشكالت المطروحة. إلى الحقائق

المئوية حسب استمارة تحليل المحتوى التي صممها الباحث، وتقاس درجة تحققها في المدارس 
  بإجابات المدرسين على بنود استبانة اآلراء.

الطريقة االستقصائية: هي النشاط البحثي الكشفي الذي يقوم به المتعلم بتوجيه من المعلم لدى  -
مواجهته سؤااًل، أو موقفًا مشكاًل، أو موضوعًا محيرًا، مستخدمًا أقصى ما تمكنه حواسه وتفكيره 

وتقاس درجة تحققها في القرآن الكريم  محددة للوصول إلى النتيجة. علمية التأملي وفق خطوات



12 
 

 بالنسبة المئوية حسب استمارة تحليل المحتوى التي صممها الباحث، وتقاس درجة تحققها في
 المدارس بإجابات المدرسين على بنود استبانة اآلراء.

طريقة الممارسة العملية )التجريب العملي(: هي النشاط التطبيقي الذي يتَّبعه المتعلمون في  -
المواقف التعلمية بإشراف المعلم، لدى اكتسابهم المعارف والمهارات، وممارسة ما يتعلمونه 

وتقاس درجة تحققها في القرآن الكريم بالنسبة المئوية  تكشافًا.عمليًا، تقليدًا، أو اختبارًا، أو اس
حسب استمارة تحليل المحتوى التي صممها الباحث، وتقاس درجة تحققها في المدارس بإجابات 

 المدرسين على بنود استبانة اآلراء.
إلى المتعلمين المستمعين بأقل جهد ووقت ومال  المعلوماتالطريقة اإللقائية: هي تقديم المعلم  -

وتقاس درجة تحققها في القرآن  دون مشاركتهم مشاركة فاعلة، بهدف حفظها وفهمها وتطبيقها.
الكريم بالنسبة المئوية حسب استمارة تحليل المحتوى التي صممها الباحث، وتقاس درجة تحققها 

   ة اآلراء.في المدارس بإجابات المدرسين على بنود استبان
الطريقة القصصية: هي النهج المتبع في اإلخبار عن األحداث الماضية بأسلوب فني شائق،  -

 يثير العقل والعواطف، وينمي القيم اإلنسانية والمثل العليا، ويحقق اإلفادة من عبرها وعظاتها.
وى التي وتقاس درجة تحققها في القرآن الكريم بالنسبة المئوية حسب استمارة تحليل المحت

 صممها الباحث، وتقاس درجة تحققها في المدارس بإجابات المدرسين على بنود استبانة اآلراء.
الطريقة الوصفية: هي تعبير المعلم عن األفكار المعنوية، أو الغائبة بصياغة لغوية جذابة  -

سِّد في مخيلة المتعلم صورًا ومشاهد قريبة من رؤيتها في الواقع. ققها في وتقاس درجة تح ُتج 
القرآن الكريم بالنسبة المئوية حسب استمارة تحليل المحتوى التي صممها الباحث، وتقاس درجة 

   تحققها في المدارس بإجابات المدرسين على بنود استبانة اآلراء.
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 مقدمة
لإلفادة من  مدخاًل مهمًا في تعّرف الباحث خبرات الباحثين السابقين تعدُّ الدراسات السابقة     

على الرغم من اهتمام الباحثين بالقرآن و  وتعرف مواطن القوة والضعف في أبحاثهم، ،أساليبهم وأدواتهم
الدراسات العلمية المتعلقة باستقصاء طرائقه التعلمية والتعليمية فالكريم تربويًا من نواح متعددة 

حص لبعض الدراسات التي تناولت التربية في القرآن الكريم  عرض يلي معدومة. وفيمانادرة وربما ائها وا 
 ابتداء من األحدث.                الزمني وفق تسلسلها والتربية اإلسالمية عموماً 

التفكير وتنميته في ضوء القرآن " :بعنوان في فلسطين رسالة ماجستير (2009يشة،حنا) دراسة
براز شمولبيان عالقة التفكير بالعملي هدفت الدراسة إلى. "الكريم التفكير  ات العقلية األخرى، وا 

والمناهج المنمية للتفكير في  قائليب والطر التوصل إلى مجموعة من األساو  ،لمجاالت الحياة المختلفة
 الدراسة ما يأتي:وأظهرت نتائج  استخدم الباحث المنهج االستقرائي التحليلي.و القرآن الكريم.

بصيغة الفعل مما يدل على أن هذه  بلرد بصيغة المصدر، إن التفكير في القرآن الكريم لم ي –
 العملية تعرف بوظيفتها.

 لمختلف أنواع النشاط العقلي لإلنسان. لية شاملةعملية عقفي القرآن الكريم التفكير  –
يدل على ذلك كثرة  ،وسائل التفكيروسيلة من بوصفها بالحواس اهتمامًا كبيرًا اهتم اإلسالم  –

 ذكرها في القرآن الكريم.
 المعبرة عن محصول الفكر والنظر.ألنها وسيلة التفكير  ية باللغةضرورة العنا –
 في عالم الغيب بحدود الشرع.في حين أنه محدود  ر في عالم الشهادة متاح بال حدودإن التفكي –
 التفكير.اشتمل القرآن الكريم على توجيهات لتنمية  –

أصول التربية والتعليم كما رسمها القرآن " :بعنوان في مصر بحث محكم (2003الجزائرلي،دراسة )
 ،واألخوية ،إيجاد الصالت العلميةو ،اء اإلنسان علمًا وعماًل وسلوكاً بن إلى الدراسة تهدف ."الكريم

يجاد السعة وال ،والتقليد ،التخلص من التعصبو ،والتقارب بين جميع الناس  ،تحقيق االتزانو ،مرونةوا 
 الدراسة إليه توكان أهم ما توصل استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي.و واالستقامة. ،واالعتدال
 :من نتائج

 لبناء اإلنسان من جميع جوانبه. وقواعد تربوية ،في القرآن الكريم أسس –
 المذاهب الفكرية.إمكانية تحقيق التوازن واالعتدال بين جميع  –

 القرآن في العلمي التفكير منهجية" بعنوان: في السعوديةرسالة دكتوراه  (2003الحدري،) دراسة
الدراسة إلى  تفهد ."مقترح تصور-  المعاصرة الجامعية المؤسسات في التربوية وتطبيقاتها ،الكريم

 وبيان ،بالعلم أداتها وعالقتها عرض خالل من الكريم القرآن في العلمي التفكير منهجية استنباط
 عضو خالل من الجامعية المؤسسات في تطبيقها يمكن وكيف ومعوقاتها، وأساليبها وأهدافها أبعادها
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 .االستقرائي المنهج. واستخدم الباحث التقويم وأساليب التدريس طرائق في الجامعي التدريس هيئة
 إلى النتائج اآلتية: ت الدراسة وتوصل

 واحد نوع في حصره من مراداً  وأشمل مدلوالً  أوسع الكريم القرآن في العلمي التفكير مفهوم نإ –
 .والمادية البشرية المعرفة أنواع من

 العمليات جميع توظيفأهمية  ،التفكير إلى يدعو وهو ،العلمية منهجيته في الكريم القرآن أكد –
 ،وتدبراً  ،ً حفظا موضوع، عرض أو مسألة بيان أو قضية معالجة أو فكرة مطارحة عند العقلية
 .وتقويماً  ،وربطاً  ،واستنباطاً  ،واستقراءً  ،وتصنيفاً  ،وتركيباً  ،وتحليالً  ،وتطبيقاً  ،ً وفهما
 رآن الكريم في ضوء أسباب النزول"منهج القبعنوان:  سوريةفي رسالة دكتوراه  (1992دراسة )جلو،

بطريقة األسئلة  دراستهصاغ الباحث أهداف قد و  دراسة تحليلية في التربية القرآنية في ظل األحداث".
 وفقًا لآلتي:

 ما الحكمة أو الهدف من نزول القرآن منجمًا ؟  –
 في مناسبات معينة أو حوادث خاصة ؟ الهدف من نزول الكثير من اآليات ما الحكمة أو –
 سبب ؟ وما وظيفة كل نوع ؟أنواع ما نزل من القرآن الكريم ل ما –
 من ظاهرة أسباب النزول هذه في التربية والتعليم ؟ما مدى إمكان اإلفادة  –

االستقراء لجمع اآليات موضوع م الباحث المنهج الوصفي التحليلي. كما كانت أداة الباحث استخدو 
ومتابعة اآليات فيما  البحث من المصادر التي رجع إليها، وتسجيلها في بطاقات معدة لهذا الموضوع،

وكان أهم ما  وتمت عملية الرصد في جدول خاص. تيسر له من كتب التفسير والسنة الشريفة،
 من نتائج:  الدراسة إليه تتوصل
 كثرة الدراسات وتنوعها حول القرآن الكريم إلى أهمية هذا المنبع العلمي التربوي والتشريعي.تدل  –
 منهجه وأساليبه.ال سيما في و  ،من الناحية التربويةقلة تناول الباحثين للقرآن الكريم  –
مراعاته المناسبات، وتوظيفه الفرص للتربية و  عالقة وثيقة بظاهرة أسباب النزولللمنهج القرآني  –

 وعمليًا. ،نظرياً 
مواطنًا لمجتمع بني البشر،  ،إلى تنشئة اإلنسان الصالح مطلقاً يهدف القرآن الكريم بتربيته  –

 ير والفضيلة فيه. ساعيًا لنشر الخ
 :التربية في القرآن الكريم" بعنوان:في السعودية رسالة دكتوراه  (1992العبد اللطيف،دراسة )

الكشف و ،نهاج التربية من اآليات القرآنيةاستخالص م إلى الدراسة تهدف ."مجاالتها، أسسها، أساليبها
 ت الدراسةوتوصل المنهج الوصفي. استخدم الباحثو  عن أصول التربية المعاصرة في القرآن الكريم.

 إلى النتائج اآلتية:
 اته.يع مراحل حياة المسلم وسائر سلوكإن التربية القرآنية تشمل جم –
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التربية القرآنية تسمو بالنفوس إلى معالي األخالق والشيم، وُتعين على ترك مساوئ األخالق  –
 والمنكرات.

 .افتعطي كل سن ما يناسبهالتربية القرآنية تقوم على المرونة واإلقناع،  –
منهج القرآن الكريم يرد النفوس إلى جبلتها السليمة، ويخلصها مما ران عليها من العادات  –

 .(7ص،٢0١0يئة، كالتقليد األعمى في العقيدة )كل زرين،الس
دراسة حول مبادئ وأساليب التربية " بعنوان: في السعوديةرسالة ماجستير  (1992األهدل،)دراسة 
 ،لتربية الذاتية من الكتاب والسنةتحديد أهم أساليب ا إلى الدراسة تهدف ."من الكتاب والسنةالذاتية 

توضيح مفهوم التربية الذاتية وأهميتها و  مثل: النفس والروح والفطرة. ،توضيح مفهوم الذات وما يرادفهاو
توصلت الدراسة وقد  االستنباطي.استخدم الباحث المنهج الوصفي، والمنهج التاريخي، والمنهج و  للفرد.
 .(٦٨ص،٢009)القرشي، ن من التربية الذاتية االهتمام بالغير، وخدمة اآلخرينإلى أ

 التعلم مبادئ) للطفل اإلسالمية التربية أسس" بعنوان: فلسطين في بحث محكم (1990اآلغا،دراسة )
 في وأهميتها مفهومها، حيث من الكريم، القرآن في التعلم مبادئ تعرف إلى الدراسة تهدف (".القرآن في

 القرآن في التأملي التحليلي المنهج الباحث استخدمو  .القرآن في مبدأ كل جاء وكيف الصفي، التعلم
 ال الكريم القرآن في التعلم مبادئ نتوصلت الدراسة إلى أوقد  .المسلمين علماء بآراء مستعيناً  الكريم
 بكيفية منها يستفاد ال المبادئ أن كما مجتمعة، منها يفيد أن بالمعلم ويحسن متفاعلة، بل منفردة تعمل
 (.٦0،ص٢0١0شمالة، أبو) المختلفة المواقف في واحدة

. "دور التربية في صدر اإلسالم"بعنوان:  في السعوديةرسالة ماجستير  (1985األلمعي،)دراسة 
دور التربية في و  ،التربية في العهد المدنيدور و  ،دور التريبة في العهد المكيهدفت الدراسة إلى بيان 
 ه الدراسة:يوكان أهم ما توصلت إل الباحث المنهج الوصفي. ستخدماو  عهد الخلفاء الراشدين.

 . والخلفاء الراشدين ،والمدني ،المكي :تعرف أماكن التعلم والتعليم في العهود –
 تقديم نماذج من مناهج األنبياء في تربية ُأممهم. –
 نماذج من طرائق الدعوة في تلك العهود.تقديم  –

 موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة
 

تشير الدراسات السابقة إلى أن القرآن الكريم قد حظي باهتمام كبير في دراسات الباحثين      
ذواتهم التربويين، كما انصب اهتمامهم على تطبيق قواعده التربوية على الحياة العملية في تعاملهم مع 

تتفق مع دراسة الباحث عمومًا في تأكيدها على أهمية ومع اآلخرين انطالقًا من أن الدين المعاملة. و 
هذا المنجم التربوي في القرآن الكريم، وفي استقراء آياته لمعرفة ما تشتمل عليه من مناهج وطرائق 

برازها. كما أنها تهدف إلى ت طبيق ما استنبط منها وتمثله عمليًا وأساليب تعلمية وتعليمية أو تفكيرية وا 
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وفي أن الغاية من الطرائق التعلمية والتعليمية هي تنمية التفكير لدى  في الحياة العامة والخاصة للفرد،
يصاله إلى العمليات العقلية العليا كالتطبيق والتحليل والتركيب والتقويم.  المتعلم، وا 

( ٢009ناول تعلم التفكير كما في دراسة )حنايشة،وتختلف الدراسات السابقة في أن بعضها ت     
( ٢003(، وبعضها تناول التربية والتعليم في اإلسالم كما في دراسة )الجزائرلي،٢003و)الحدري،
(. واستخدمت معظم الدراسات المنهج ١99٢(، و)األهدل،١99٢(، و)العبد اللطيف،١99٢و)جلو،

( وبعضها ٢003( و)الحدري، ٢009دراسة )حنايشة،الوصفي التحليلي، وبعضها المنهج االستقرائي ك
 (.١99٢اآلخر جمع أكثر من منهج كدراسة )األهدل،

لى وتوصلت نتائج بعض الدراسات إلى دعوة القرآن الكريم إلى التفكير في مستوياته العليا، و       أن ا 
( ٢009ة،النشاط العقلي لإلنسان كدراسة )حنايش أنواع التفكير عملية عقلية شاملة لمختلف

( كما توصلت بعض الدراسات إلى ضرورة االهتمام بطرائق ١9٨5( و)األلمعي،٢003و)الحدري،
( ١99٢( و)األهدل،١99٢( و)جلو،٢003القرآن الكريم ومنهجه وأساليبه كما في دراسة )الجزائرلي،

 (. وهذا ما دفع الباحث إلى دراسته الحالية.١9٨5و)اآلغا، 
 

 الحالية من الدراسات السابقةما تميَّزت به الدراسة 
 ،التي تناولت الطرائق التعلمية في حدود علم الباحثتعد الدراسة الحالية الدراسة العلمية األولى 

 ميزت هذه الدراسة من الدراسات السابقة بما يأتي:تقد والتعليمية في القرآن الكريم، و 
 . والمدني ،المكي :فموضوعها القرآن الكريم بقسميه :من حيث موضوعها .١
 تناولت الدراسة ست طرائق انضوت في مجموعتين:  :من حيث طرائق التدريس .٢

 .(الممارسة العملية -االستقصائية  -مجموعة الطرائق التعلمية: )الحوارية  –
 .الوصفية( -القصصية  -مجموعة الطرائق التعليمية: )اإللقائية  –

 من حيث العينة:  .3  
من خالل استمارة  القرآن الكريم بكامل سوره وآياتهاستقصاء الطرائق التعلمية والتعليمية في  –

 .التحليل
 في الطرائق التعلمية: بمحافظة مدينة دمشق ومدرساتها اإلسالميةالتربية استقصاء آراء مدرسي  –

 -القصصية  -)اإللقائية ، والطرائق التعليمية: (الممارسة العملية -االستقصائية  -)الحوارية 
 . الوصفية(

 : استخدمت الدراسة أداتين هما:من حيث األدوات  .٤
 .آليات القرآنيةلسور واا لمحتوى تحليل أداة –
 .هاومدرسات التربية اإلسالميةاستبانة آراء موجهة إلى مدرسي  –
  محافظة مدينة دمشق. ، فقد ُأجريت فيمن حيث المكان .5
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 :الدراسة الحالية من الدراسات السابقة الفوائد التي عادت على
 البحث الحالي. مشكلةهيَّأت للباحث  –
 .، والخطوات التي سارت عليهاالدراسة تي اتبعتهالا المنهجية العلمية –
ومراعاة  ،والجوانب التي لم ُتركِّز عليها الدراسات السابقة، عليها تز كَّ تعرُّف الجوانب التي ر   –

 ذلك في الدراسة الحالية.
صياغة أهداف في مما أسهم االطالع على النتائج والمقترحات والتوصيات التي قدمتها،  –

 .، وتصميم أدواتهالبحث وفرضياته
االطالع على المصادر والمراجع المختلفة التي أوردتها الدراسات السابقة لبناء اإلطار النظري  –

 للبحث.
 اختيار األساليب اإلحصائية المناسبة لتحليل النتائج. –
 والطرائق التفكيرية. ،أهمية الجمع بين الطرائق التعلمية –
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 الثالثالفصل 
 طرائق التدريس وتصنيفاتها

 محتوى الفصل

  تصنيفات طرائق التدريس –أواًل 

 :الطرائق التعلمية عند التربويين -ثانيًا 
  الممارسة العملية(و االستقصائية، و )الحوارية، 

 :التعليمية عند التربويينالطرائق  -ثالثًا 
               الوصفية(و القصصية، و )اإللقائية، 
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 مقدمة

 للمتعلمين،كسابه في إفي تشكيل ما يرغب المعلم  تؤديهأهمية طرائق التدريس من الدور الذي  تظهر
كانت نتائج التعلم أكثر كلما كان اختيار المعلم للطريقة مناسبًا ف .ومفاهيم ،ومعلومات ،من خبرات

فالمهني يستخدم  ،اآلالت التي يستخدمها المهني في عملهبمثابة وتعدُّ طرائق التدريس للمعلم  .إيجابية
وكذلك المعلم يختار  ،ويغيرها تبعًا لتغير الموقف ،حسب الموقف الذي يريد إنجازهباآللة المناسبة 

 .حسب تغير الموقف التعليميبيغير طريقته ف .لتعليميالتعلمية والتعليمية المناسبة للموقف ا الطريقة
ألنها حينئٍذ قد تؤذي  في وقت واحد – رغم تكاملها -وعلى ذلك ال يشترط استخدام جميع الطرائق 

إذا ما استخدمت استخدامًا ال يالئم الموضوع المراد تدريسه وعدد المتعلمين  العملية التعلمية التعليمية
وعلى هذا ال يمكن القول بوجود طريقة تدريس واحدة أفضل  .اإلمكانات المتوافرةوقدراتهم ومستوياتهم و 

  .من كل الطرائق ألن لكل طريقة خصائصها ومميزاتها وموضعها

 الطرائق بين قيفرِّ  لم من فمنهم ،فريقين إلى التربويون في تصنيف طرائق التدريس انقسموقد 
 ونتيجة فيهما. صنفف بينهما قفرَّ  منمنهم و  ،التدريس قائطر في  يصنف لم واالستراتيجيات ولذلك

 وتختلف تتعدد فإنه المجال هذا في صنف من كل تبناها التي والفلسفة التربوية النظر وجهات لتعدد
 قائبطر  اهتمت التي التربوية والبحوث العلمية الدراسات بعض ولقد أشارت، لذلك تبعاً  التصنيفات
 .متعددة إلى تصنيفات التدريس
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 تصنيفات طرائق التدريس –أواًل 
وعمود  ،واألخدود في األرض ،وخيار القوم ،والحال ،والسبيل ،والمذهب ،معناها السيرة الطريقة لغة:

 (١٦)الجن:چٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ   چ  قال تعالى: ه؛الخباء، وطريقة الرجل تعني مذهب
)ابن  سالمطريقة يسيرون عليها وفق طريق مستقيم وهو اإلن اهلل سبحانه وتعالى قد شرع لعباده إ :أي

 .(١5٤3،ص١7،ج١99٦منظور،
 تنظيماً  التدريس تنظيم أشكال من شكلعرفها الدكتور سام عمار بأنها " اصطالحًا: التدريس طريقةو 

 نفسية عن نحملها التي الفكرة ومع تعليمه، نريد بنية ما ومع إليها، نرمي التي الغاية مع يتفق
 بمادة خاصة أو عامة الطريقة تكون المعنى وبهذا .وكفايته التدريس فاعلية إلى ويهدف المتعلمين،

الطرائق"  من سواها من وتميزها خصوصيتها واضحة تمنحها محددة خطوات ذات تظل ولكنها معينة،
المنهاج النهج الذي يسلكه المعلم في توصيل ما جاء في وعرفتها دروزة بأنها " (.٢0١0)عمار،

ويعرفها  .(١7٦،ص٢000)دروزة، "ونشاطات للمتعلم بسهولة ويسر ،ومعلومات ،الدراسي من معرفة
 لتحقيق وصول ،ذلك األسلوب الذي يستخدمه المعلم في معالجة النشاط التعليمي"الربيعي بأنها 

ن يتضح مو  .(5،ص٢00٦)الربيعي، "بأيسر السبل وأقل الوقت والنفقات ،المعارف إلى طلبته
والمتعلم  ،من المعلم ،تضمينها معظم مكونات العملية التدريسية لطريقة التدريس التعريفات السابقة

كذلك تضمينها و (. Fawal,2005,258) اللذين يرى الدكتور الفوال أنهما قطبا العملية التعليمية
 ،والمهارات ،وتؤكد على نقل المعارف .والطرائق ،ومصادر التعلم ،والمحتوى التعليمي ،األهداف

      . واألنشطة إلحداث التغيير المرغوب فيه
النهج الذي يستخدمه المدرس في تنفيذ الخطط  بأنها التدريس عرف الباحث طريقةويُ      

إلكساب المتعلمين المحتوى التعليمي بما يحقق أهداف  ،واالستراتيجيات عمليًا داخل الصف وخارجه
 التعلم.
 جميعهم لطلبةلجميع الموضوعات العلمية  لتدريس أفضل من غيرهاطريقة واحدة  وليست هناك     

"ومن يقول الدكتور محمود السيد:  وبيئتها. ،ومتعلميها ،لكل طريقة موضوعها ألن ،في جميع البيئات
هنا كانت التربية الحديثة تمنح المعلم حرية الحركة في اختيار الطرائق المتنوعة حتى في الدرس 

د، إذ ال شيء يعمل على تحنيط المعلم وتجميده مثل إلزامه باتباع طريقة واحدة على أنها المثلى الواح
والفضلى، إذ ال يمكن الحكم على فعالية أي طريقة إال بالتجربة العلمية المنضبطة. لذا كان التعصب 

عن الموضوعية  ألي أسلوب علمي والتحيز له من غير القيام بأي تجربة تثبت فعاليته أمرًا بعيداً 
 .(٤٢،ص٢005)السيد،  واألسلوب العلمي"
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 أهمية طرائق التدريس

إذ يتوقف عليها نجاح العملية  ،العملية التربوية عناصرتعد الطريقة في التدريس من أهم      
القصور في المنهج، وتحديد صعوبات  ين المعلم من معالجة نواحواختيار الطريقة يمكِّ  .التربوية
والكشف عن نقاط  ،وهي وسيلة لتقويم المعلم .والوقوف على نقاط الضعف والقوة ،المدرسي الكتاب

"إن لطريقة التدريس األهمية في تشويق يقول الدكتور محمود السيد:  ضعفه في هذه الطريقة أو تلك.
صورة الطالب وجذبهم نحو المادة واستساغتها وميولهم لها وهضمها واستيعابها وتمثلها واستعمالها ب

صحيحة. إال أن المعلم الذي يقولب نفسه في إطار طريقة واحدة يلتزم بها في دروسه كافة، وأسلوب 
نما هو  معين ينتهجه في المواقف كافة، محكوم عليه باإلخفاق، ذلك ألن الطريقة ال تصنع المدرس، وا 

 (.٤٢،ص٢005لسيد،الذي يصنعها ويكيفها وفق المادة والوسيلة والمستويات التي يتفاعل معها" )ا

 من معلم كل يضفيه ما" وطريقة التدريس تختلف عن أسلوب التدريس. يقول الدكتور سام عمار:     
 المعلمين أساليب تختلف لهذا .تدريسه في يستعملها وهو الطريقة مكونات على وخبرته ،وتجربته ،ذاته
  (.٢0١0")عمار،وخبراتهم الشخصية خصائصهم باختالف التدريس طرائق تطبيق في

 ة،كسابه للطلبفي إفي تشكيل ما يرغب المعلم  تؤديهتنبع أهمية طرائق التدريس من الدور الذي و      
كلما كان اختيار المعلم للطريقة مناسبًا كانت نتائج التعلم أكثر ف .ومفاهيم ،ومعلومات ،من خبرات

فالمهني يستخدم  ،يستخدمها المهني في عملهاآلالت التي بمثابة وتعدُّ طرائق التدريس للمعلم  .إيجابية
وكذلك المعلم يختار  ،ويغيرها تبعًا لتغير الموقف ،حسب الموقف الذي يريد إنجازهباآللة المناسبة 

 .حسب تغير الموقف التعليميبيغير طريقته ف .التعلمية والتعليمية المناسبة للموقف التعليمي الطريقة
ألنها حينئٍذ قد تؤذي  في وقت واحد – رغم تكاملها -الطرائق  وعلى ذلك ال يشترط استخدام جميع

المتعلمين  وعدد   ،إذا ما استخدمت استخدامًا ال يالئم الموضوع المراد تدريسه العملية التعلمية والتعليمية
وعلى هذا ال يمكن القول بوجود طريقة تدريس واحدة أفضل  .فرة  المتو  واإلمكاناتِ  ،وقدراتهم ومستوياتهم

كما تستمد طرائق التدريس  ،ألن لكل طريقة خصائصها ومميزاتها وموضعها األخرى من كل الطرائق
 :   أتي( لتحقيقها ما ي5٦،ص٢003)األحمد واليوسف،عند األحمد ويوسف  أهميتها

 تحقيق األهداف التربوية العامة. .١
 التربوية الخاصة.تحقيق األهداف  .٢
 ن المعلم من رسم خططه السنوية. يتمك .3
 مترابط ومتناسق. على نحون المعلم من تنظيم الدرس يتمك .٤
 المعلم على استخدام الوسائل التعليمية المختلفة. ةساعدم .5
 تحديد االختبارات والتقويم.  .٦
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 ضرورة تربوية  وتكاملها تنوع طرائق التدريس

يجب أن تكون  التدريس قائطر  أن على فكرة تُبنى نظريةعند كوجك وآخرين  التدريس تنويعيعد      
 بمعنى ،الفصل في همومهارات همالمتعلمين وميول قدرات تنوع مع متتالءل ُتعدل هذه الطرائقو  متعددة.

يجب  فال العكس، وليس ،خصائص المتعلمين مع لتتوافق المنهج عناصر وُيعدل في ُيغير المعلم أن
، مقصودة تعليم عملية والتدريس .المنهج مع لتتوافق أنفسهم يغير المتعلمون أن المعلم يتوقع أن

المتعلمين)كوجك  لدى جيد تعلم بهدف إحداث ةتفاعلم ديناميكية عناصر مجموعة من تتكون ومخططة
: )كوجك هاوعناصر  ،التدريس عملية مكونات يوضح التالي والشكل .(٢٦،ص٢00٨ وآخرون،
 ( 9٢،ص ٢00٨وآخرون،

                      

 

 

 

  أهداف       التلميذ المعلم
 التدريسي الموقف

 المحتوى
 التعليمي

 مصادر 
 التعلم    

 

 ق ائالطر     
 واالستراتيجيات

 بنية 
 التعلم

 قائطر      
 وأدوات التقويم

 التدريس عملية مكونات (1)  شكلال

 لتحقيق الوسيلة وهي ،التفاعل هذا أشكال أهم تالميذه مع المعلم يخططها التي األنشطة تعدّ و      
 أو ،المتعلم بها يقوم تعلمية أو ،المعلم بها يقوم تعليمية األنشطة تكون وقد ي.الموقف التعليم أهداف

 .(93،ص٢00٨)كوجك وآخرون، يقوم بها كل من المعلم والمتعلم
 التلميذ          المعلم                                                              

                                              

 

 

 التلميذ        المعلم                                                                                             

 التلميذ                                                                                                 المعلم    

 التدريس عملية في البشري التفاعل (2) الشكل 

 عملية التدريس  مكونات        

عملية   

 سيالتدر
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ولكي يتحقق  .إلى مساعدة الفرد على بناء الشخصية المتكاملةعند مراد  وتهدف التربية الحديثة     
 ينبغيللتربية هدفها األسمى وهو الفرد المتكامل الذي يسعى إلى إحداث التكامل في خبراته ومعلوماته 

والخبرات التي  أن تكون الطريقة الموصلة إلى تحقيق هدفها طريقة تكاملية في أشكال المعرفة والمواد
وتكاملية في تجميع المتعلمين  ،تقدم للمتعلم تكاملية في مسؤوليات عناصر المؤسسة التربوية

وتكاملية في عمليات التقويم  ،وتكاملية في األنشطة والوسائل التعليمية وطرائق التعليم ،وتصنيفهم
  .(١٦،ص٢00٢ )مراد، المختلفة
 : تيةعلى األسس اآل (٨0،ص٢00٢)النجدي وآخرون،عند ويعتمد مبدأ التكامل      
 التربية الشمولية. .١
 املية.عمليات العلم التك .٢
 ضرورة التكامل بين طرائق التدريس. .3
  

                                  :مداخل رئيسة في تصنيف طرائق التدريس
وأخرى على  ،تدريسية تساعد على تنمية التفكير تختلف طرائق التدريس وأساليبها، فهناك طرائق     

 ،وكل الطرائق التدريسية مرتبطة بالمتعلم .اكتساب المهارات وأخرى تساعد على ،تكوين االتجاهات
ليس بين الطرائق التي ذكرها علماء . ومن المعلوم أنه أو االجتماعية ،أو الوجدانية ،وطبيعته اإلدراكية

ل ال بد من أن يشوب كل طريقة تدريسية يمكن عّدها طريقة تعلمية أو تعليمية محضة، بالتربية أيُّ 
 رائق األخرى. من الط منها شيء قليل أو كثير

 ة،تصنيفات عدُصنفت طرائق التدريس أن  (2007،الديوان)ترى لمياء الديوان وتأسيسًا على ذلك      
 : ما يأتي استعراض لها وفي

                                                   Jois & Weel (1981)  تصنيف جويس وويل -أوالً 
   إلى مداخل هي: تبعًا للنظريات المعرفية وفيه صنف طرائق التدريس وأساليبها

 : مدخل المعلومات -أ
المعلومات وفق طرائق التفكير مع مراعاة النظريات  يعتمد هذا المدخل على نظريات معالجة     

 ولهذا المدخل أنماط هي: .األخرى
 .( Hilda Taba نمط التفكير االستقرائي لهيلدا تابا ) -
                                                                  .(Brunerلبرونر )نمط اكتساب المفاهيم  -
  (. Charlemagneنمط التدريب لريتشاد شرلمان  ) -
  (. Piagetلبياجيه  ) نمط النمو المعرفي -
 (. Ausubelنمط المنظم المتقدم لديفيد أوزبل  ) -
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 : المدخل االجتماعي - ب
المعلومات للطلبة من البيئة الخارجية للمدرسة من أجل بناء عالقات  لمدخل بإعطاءيتميز هذا ا     

وأنماط هذا  .ديمقراطي بهدف الربط بين الخبرة والعمل في ضوء جوّ  ،الفرد والمجتمع إنسانية بين
  هي: المدخل

  (  كطريقة حل المشكالت.Herbertنمط التحرك االجتماعي لهربرت  ) –
  كطريقة االكتشاف.( George Shaftel)  لتيشاف لجورجنمط لعب األدوار  –
  االستقصائية. ( كالطريقةCoxنمط االستقصاء االجتماعي لكوكس  ) –
 : المدخل اإلنساني -ـج

خالل الدافع )مستوى الطموح( الذي يخلق التفكير اإلبداعي  يتميز هذا المدخل بتعليم الطالب من     
 (. Rogerومن أنصار هذا المدخل روجزر ) .الخارجي واالبتكاري بدون ضبط السلوك

( في Skinner( وسكنر )Brodusدس )و المدخل على مالحظات بر  هذا يعتمد المدخل السلوكي: -د
  اإلشراط اإلجرائي الوسيلي. 

 ين.ممكن نظام تعليمي غايته الوصول لألهداف المرسومة بأقل وقت وجهد :المدخل الشمولي -هـ

 Vinton (1982 ) فنتونتصنيف  -ثانيًا 

التدريس وأساليبها إلى استراتيجيات ثالث تضم كل واحدة منها  صنف )أدوين فنتون( طرائق     
  طرائق وأساليب تدريسية:

ويكون دور  ،االستراتيجية العرضية: وهي التي تعتمد على تقديم المثيرات من المدرس للطلبة - أ
ق وأساليب تدريسية هي: ائطر  وتشمل هذه االستراتيجية .الطالب تلقي المعلومات دون مناقشة

  .وعرض الوسائل التعليمية السمعية والبصرية ،المحاضرة
قها ائأما طر  .النشاط االستراتيجية النقاشية: وهي التي يتقاسمها المعلم والطالب بمقدار معين من - ب

 االستقراء. و  الحوارو وأساليبها فهي: االستجواب 
المعلومات  قيبية أو الكشفية: تعتمد على نشاط المتعلم ذاتيًا في الكشف عناالستراتيجية التن - ت

  .والحقائق
  (1983تصنيف بشارة ) -ثالثًا 

استراتيجيات تستخدم في التدريس يمكن  أن هناك ثالث (٢٨5،ص١9٨3، يرى بشارة )بشارة     
من  ةبين المعلم والطلبوحصول التفاعل  ،معرفتها من خالل إكساب المعلومات والمعارف من جهة

 هي:و  ،جهة أخرى
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الكلمة شفهية  وقد تكون .وتعتمد على استنباط الحقائق والوقائع أو الظواهر االستراتيجية الكالمية: -أ
 ولها أنماط هي: .أو مطبوعة

مثل  ،العرض الحي المعبر عن المعلومات للظواهر أو األحداث القصة: شكل من أشكال .١
ويمكن استخدامها  .وشد انتباه الطلبة ،إيقاظ الوعي هافوائد منو  .عرض قصة ألحد األبطال

  في مقدمة الدرس. 
استخدام الشرح في  ويلجأ المعلم إلى .الشرح: وهو شكل من اإللقاء مبني على عالقات منطقية .٢

  أو شرح ظاهرة معينة.  ،أو قاعدة ،برهنة قانون
يستخدم في وصف ظاهرة معينة قد تكون و  ،يتم عن طريق اللفظ ،شكال العرضأ الوصف: أحد .3

   بعيدة عن الحس.
يجازها ،وتفصيلها ،عرض المعلوماتفيها أشكال العرض إذ يتم  أحدالمحاضرة: وهي  .٤ بأقل  وا 

  وقت ممكن. 
بالعمليات العقلية من الكل إلى  واالنتقال ،معرفة الحقائق والمفاهيم مااالستقراء والقياس: وه .5

  . من الجزء إلى الكل أو ،الجزء
 ،والصورة ،الوسائل المادية المتمثلة باللوحة وتشمل هذه االستراتيجية االستراتيجية اإليضاحية: -ب

 .أو أشياء يراد توصيلها ،أو ظواهر ،الحسي لموضوعات واألشكال التي تمثل اإلدراك ،وعرض األفالم
والسيما  ،وهي أيضًا تنمي لدى الطلبة المفاهيم والحقائق .المعارف فهي مصادر مهمة وجيدة في تثبيت

 ة.لذلك يمكن أن تكون طريقة تدريس ناجح ،إذا ربطت باألشياء

وباالعتماد  ،كاألعمال الكتابية بةاالستراتيجية تشمل األفعال العملية للطل هذه االستراتيجية العملية: -ج
يقة يساهم بها الطلبة في شرح المعارف ويمكن استخدامها طر  .شراف المدرسإوب ،على أنفسهم

  .أو القيام بتجربة ما ،هذه الطريقة في المختبر لبحث حقائق ومفاهيم علميةتبرز و  ة.الجديد

  (1988تصنيف الوكيل ومحمود ) -رابعًا 

أن الوكيل ومحمود  (٤١-٤0صص ،٢00٤)الخرب وعبد الرحمن،ذكر الخرب وعبد الرحمن      
 ثالث مجموعات هي: فيالتدريس وفقًا لتسلسلها الزمني والفلسفة التي تكمن وراءها  صنفا طرائق

 .المحاضرة أو طريقة ،طرائق قائمة على جهد المعلم وحده: وهي تتمثل في طريقة العرض - أ
  .أو التقليديةُ  اإللقائيةُ  :وغالبًا ما يطلق على هذه الطرائق

عملية  شراك المتعلم فيإد هذه الطرائق على طرائق قائمة على جهد المعلم والمتعلم: وتعتم - ب
رشادات  أو في صورة توجيهات ،ويتم ذلك في صورة حوار بين المعلم والمتعلم .التعلم وا 

أو المفاهيم ، وتعليمات من المعلم إلى المتعلم لكي يساعده على التوصل واكتشاف المعلومات
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 .وتصحيح ما تم اكتسابه المتعلم لتعديل ثم يقوم المعلم بمناقشة ما توصل إليه .المراد اكتسابها
 ،وطريقة حل المشكالت ،التعينيات وطريقة ،أو طريقة المناقشة ،وتتمثل بالطريقة الحوارية

  االكتشاف الموجه.  وطريقة ،والطريقة االستقرائية
وفيها يقوم المتعلم بعملية  .طرائق قائمة على جهد المتعلم: ويطلق عليها )طرائق التعلم الذاتي( - ت

وتختلف  .محدود في اإلرشاد والتوجيه ويقوم المعلم بدور .واستعداداته ،التعلم بمفرده وفقًا لقدراته
وتتمثل في  ته.هذه الطرائق من طريقة ألخرى وفقًا لحجم الجهد الذي يقوم به المتعلم ونوعي

م الذاتي الكامل، حيث تقدم فقط والتعل ،وطريقة التعليم المبرمج ،طريقة االكتشاف الحر
ويتم تزويدهم ببعض المصادر العلمية التي  ،للمتعلمين عناوين الموضوعات المراد تعلمها

  .تستخدم في دراسة هذه الموضوعات
  (1989تصنيف السكران ) -خامساً 

تصنيفات رئيسة  ةطرائق التدريس في أربعوضع  السكرانأن  (2007)الديوان،ذكرت لمياء الديوان     
 هي:

يتم فيها تقديم البيانات والمعلومات من المعلم كمثيرات تعليمية  الطرائق العرضية: هي التي - أ
وتندرج ضمنها  ،على ضوء إشارات متزايدة من المعلم ة،غير ظاهرة من الطلب تتطلب استجابة

   .المحاضرة، القصص، الوصف، والعرض البصري والسمعي أساليب:
 ،التفاعلية: وهي الطرائق التي يتفاعل فيها المعلم والمتعلم بحسب الموقف التعليمي الطرائق - ب

 .واالستدالل ،والقياس ،واالستقراء ،المناقشة :وهي
 ،وحل المشكالت ،التي تعتمد على جهد المتعلم في البحث الطرائق الكشفية: هي الطرائق - ت

 ،واالستقصاء ،والمشروع ،تحل المشكال :المندرجة ضمنها واألساليب .وتوجيه المدرس
  واالكتشاف.

 التكاملية: وهذه الطرائق تسمى بهندسة سلوك المتعلم من أجل الوصول بالمتعلم إلى الطرائق - ث
 .والرزم التعليمية ،التعليم المبرمج، المجمعات التعليمية :التعلم المتقن وهي

 

  :التصنيفات السابقةو التي اعتمدها الباحث  الطرائق التعلمية والطرائق التعليمية
 الطريقة الحوارية:  -أواًل 

 تدخل ضمن االستراتيجية النقاشية في تصنيف فنتون. –
 تدخل في االستراتيجية الكالمية في تصنيف بشارة. –
 تدخل في الطرائق القائمة على جهد المعلم والمتعلم في تصنيف الوكيل ومحمود. –
 تدخل في الطرائق التفاعلية في تصنيف السكران. –
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 الطريقة االستقصائية: -ثانيًا 

 تدخل ضمن االستراتيجية التنقيبية أو الكشفية في تصنيف فنتون. –
 تدخل في االستراتيجية العملية في تصنيف بشارة. –
 تدخل في الطرائق القائمة على جهد المتعلم في تصنيف الوكيل ومحمود. –
 تدخل في الطرائق الكشفية في تصنيف السكران.  –

 

 التجريب العملي "الممارسة العملية" طريقة -ثالثًا 

 تدخل ضمن االستراتيجية التنقيبية أو الكشفية في تصنيف فنتون. –
 تدخل في االستراتيجية العملية في تصنيف بشارة. –
 تدخل في الطرائق القائمة على جهد المتعلم في تصنيف الوكيل ومحمود. –
 تدخل في الطرائق الكشفية في تصنيف السكران. –

 

 الطريقة اإللقائية: -رابعًا 

 تدخل ضمن االستراتيجية العرضية في تصنيف فنتون. –
 تدخل في االستراتيجية الكالمية في تصنيف بشارة. –
 تدخل في الطرائق القائمة على جهد المعلم وحده في تصنيف الوكيل ومحمود. –
 تدخل في الطرائق العرضية في تصنيف السكران. –

 
 الطريقة القصصية: -خامسًا 

 ضمن االستراتيجية العرضية في تصنيف فنتون.تدخل  –
 تدخل في االستراتيجية الكالمية في تصنيف بشارة. –
 تدخل في الطرائق القائمة على جهد المعلم وحده في تصنيف الوكيل ومحمود. –
 تدخل في الطرائق العرضية في تصنيف السكران. –

 
 الطريقة الوصفية: -سادسًا 

 تصنيف فنتون. تدخل ضمن االستراتيجية العرضية في –
 تدخل في االستراتيجية الكالمية في تصنيف بشارة. –
 تدخل في الطرائق القائمة على جهد المعلم وحده في تصنيف الوكيل ومحمود. –
 تدخل في الطرائق العرضية في تصنيف السكران. –
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  منها: (5ت،ص -)مفلح، دذكرها مفلح ات أخرى لطرائق التدريس تصنيفوهناك      

  على أساس عدد الطلبة، وتصّنف هنا ضمن فئتين:التصنيف  -1
 وحّل المشكالت، والتعّلم التعاونّي. طرائق التدريس الجمعّي، كالمحاضرة، والمناقشة، –
 طرائق في التدريس الفردّي، كالتعليم المبرمج، والتعليم الحاسوبّي. –

      فئتين:التصنيف على أساس طبيعة التفاعل بين المعّلم والمتعّلم، وتصنف في  -2
     والمناقشة، والعصف ،كاإللقاء ،طرائق يتّم فيها التفاعل بين المعّلم والمتعّلم مباشرة –

 الذهنّي.
 التلفازيطرائق يتّم فيها التفاعل بين المعّلم والمتعّلم بصورة غير مباشرة كالتدريس  –

 أو المفتوحة. ،عن طريق الدوائر المغلقة
 الفكرّي، وتصّنف ضمن فئتين:التصنيف على أساس النشاط  -3

كالطريقة  ،طرائق ينتقل فيها الفكر من العاّم إلى الخاّص، ومن القاعدة إلى األمثلة –
 االستنتاجّية.

 طرائق ينتقل فيها الفكر من الخاّص إلى العاّم، كالطريقة االستقرائّية. –
 فئتين:التصنيف على أساس الصالحّية للمواّد الدراسّية، وتصّنف الطرائق ضمن  -4

 تصلح لمختلف المواد، كالمحاضرة، والمناقشة. طرائق تدريس عاّمة: –
لماّدة بعينها كطرائق تدريس اللغة العربّية، أو طرائق  تصلح :طرائق تدريس خاّصة –

 أو العلوم، أو غيرها من المواّد. ،تدريس االجتماعّيات
 
 اعتمدها الباحث في تصنيف الطرائق إلى تعلمية وتعليمية تيس الاألس

في  المعلماعتماد منهج العلماء وخبراء التربية أن الطرائق التعليمية هي التي يغلب فيها جهد  -
يعرِّف الدكتور القال فالعملية التعليمية، والطرائق التعلمية هي التي يغلب فيها جهد المتعلم، 

التفاعل الذي " " والتعليم بأنهالتفاعل الذي يطغى فيه نشاط المتعلم" والدكتور ناصر التعلم بأنه
 .(١0،ص١،ج١995)القال، ناصر، "يطغى فيه نشاط المعلم

على  ،أن الطرائق اإللقائية والقصصية والوصفية من الطرائق التعليمية علماء التربية يرى كثير من -
وأن الطرائق الحوارية واالستقصائية والممارسة العملية من الطرائق التعلمية.  ،اختالف مصطلحاتهم

"وقد تسير المناقشة  الدكتور محمود السيد في كتابه "في طرائق تدريس اللغة العربية":يقول 
بالطريقة السقراطية وفق منهج محدد يقود فيه المدرس تالميذه إلى تعرف اإلجابات الصحيحة 

واالختالف والترابط  الشبه ق المجهود الذاتي للمتعلم حيث يميز ويوازن ويدرك أوجهواكتشافها بطري
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حتى تنكشف القاعدة أمامه، وقد تكون المناقشة بصورة جماعية، أو على شكل ندوة مصغرة، أو 
كما أن الطريقة الحوارية عند الدكتور الفوال والدكتور  (.30١،ص ٢0١0بصورة ثنائية" )السيد، 

  .(٤١٢،ص ٢0١3سليمان تندرج تحت استراتيجيات التعلم النشط )الفوال وسليمان، 
ُمسلَّمة عدم إمكان اعتبار أي طريقة من الطرائق التدريسية على أنها تعلمية محضة أو تعليمية  -

ر من األخرى. فسميت الطريقة بحسب غلبة محضة، ألن كاًل منها يشوبها شيء قليل أو كثي
 الطابع التعلمي أو التعليمي فيها.

فصل الطرائق التدريسية سواء أكانت تعلمية أم تعليمية هو فصل ألجل إيضاح ما تشتمل عليه كل  -
طريقة من خصائص، وكيفية تعامل المتعلم والمعلم معها كما درج على ذلك العلماء والخبراء 

 حقيقية ال يمكن اختراقها. اً ديث عنها، وليس ألن بينها حدودالتربويون عند الح
الممارسة العملية"  وللطرائق التعليمية: و االستقصائية، و اختيار الباحث للطرائق التعلمية: "الحوارية،  -

الوصفية"، ألنها الغالبة في الخطابات القرآنية حسب خبرة الباحث في و القصصية، و "اإللقائية، 
 ية واستقرائه آليات القرآن الكريم.التربية اإلسالم

  
  عند علماء المسلمين التعلم والتعليمطرائق 

طرائق التعلم والتعليم عند علماء المسلمين  (١30،ص٢0١0)العلي،ذكر الدكتور صالح العلي      
 وهي:

، التلقين، و المذاكرة، و التكرار، و التسميع والمراجعة، و الحفظو  ،االستثارة :هي الطرائق العرضية -أواًل 
 .القصة( ،)الرواية، المحاضرة، اإلمالء، الوعظ، الشرح، الوصف، ضرب األمثال اإللقاءو 

 المناظرة والمطارحة.، و الحواريةوهي:  الطرائق التفاعلية -ثانيًا 

 التصنيف.، و التعلم بالممارسة، و التعلم الذاتي، و التعلم بالتجربة: الطرائق الكشفية التنقيبية -ثالثًا 

  يير اختيار طرائق التدريسمعا

 في ضوء خبرته، ونوعية وللمعلم حرية اختيار الطريقة المناسبة .أكثر من طريقة للتدريس     
ولكي تحقق طريقة التدريس أهداف التعلم ال  .ومستوى قدرات المتعلمين ،الموضوع الذي يقوم بتدريسه

 :تي( على النحو اآل3١١،ص٢003)زيتون،حددها زيتون  مناسبة بد أن ُتختار وفق معايير

ومن السهل إلى  ،األخذ بالترتيب المنطقي في عرض المادة كالتدرج من المعلوم إلى المجهول –
ومن المألوف إلى غير  ،ومن المحسوس إلى المجرد ،ومن البسيط إلى المركب ،الصعب
 المألوف.
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 ،وقدراتهم ،ورغباتهم ،التالميذاألخذ باألساس السيكولوجي في عرض المادة بما في ذلك ميول  –
 وتشويقه. ،وكيفية جذبه ،واستعداداتهم ألن األساس السيكولوجي يتعلق بشخصية التلميذ

 اعتبار الفروق الفردية بين المتعلمين. –
 على االبتكار والسرور واالنتباه. تشجعهو  ،كون الطريقة مثيرة الهتمام المتعلم –
 .وظروفهم االجتماعية واالقتصادية ،ومراحل نموهم ،المتعلمين أعمارالطريقة  مالءمة –
 الطريقة االتجاهات اإليجابية لدى المتعلمين. ةتنمي –
 والعقلية. ،والبدنية ،صحة المتعلمين النفسية مراعاة –
 والتجربة.  ،والمالحظة ،التعلم بالعمل :وتستفيد من قوانينها مثل ،إلى نظريات التعلم االستناد –
 ف التعليمية.مدى ارتباطها باألهدا –
 مدى ارتباطها بحياة المتعلمين االجتماعية. –
 مساعدتها المتعلمين في تفسير النتائج التي يتوصلون إليها في دراستهم. –
 مساهمتها في الربط بين الجانبين النظري والعملي للمادة الدراسية. –
 استغاللها لنشاط المتعلمين نحو التعلم. –
 

  والتعليميةأسباب نجاح الطرائق التعلمية 
أن من أسباب نجاح الطرائق التعلمية والتعليمية ما  (٦٦-٦5صص ،٢003)السيد،ترى جهان السيد 

 يأتي:
 عدد المتعلمين في الصف.قلة  .١
 األسلوب المتَّبع في تصنيف المتعلمين وتوزيعهم على الفصول. .٢
 الوقت المخصص لتدريس المادة. .3
 عدد الحصص المخصصة لتدريس المادة. .٤
 المسؤوليات اإلضافية التي يكلف بها المعلم. .5
 عدد الحصص التي يكلف بها المعلم.قلة  .٦
 داخل المدرسة أو خارجها. فيوضرورته  ،مدى اإليمان بأهمية النشاط المدرسي .7
 تخصيص مكان لألنشطة كالمعارض والمسارح. .٨
 تنظيم الجدول المدرسي. .9
 التعاون بين المعلمين واإلدارة المدرسية واإلشراف. .١0
أن نجاح الطرائق التعلمية والتعليمية يتوقف على التخطيط والتنظيم والتعاون الجيد، يظهر للباحث      

كما يتوقف على الوقت المتاح لكل من المعلم والمتعلم للقيام بدوره في العملية التعلمية التعليمية، 
 وشعوره بأهمية ما يقوم به من أنشطة مما يؤدي إلى التنفيذ الجيد.



32 
 

 الكفايات الالزمة إلعداد المعلم 
 ،١999)يونس وآخرون،ذكرها يونس وآخرون  ،هناك كفايات كثيرة يجب أن يتقنها المعلم     
 وهي: (١99ص
 وتسمى الكفايات النوعية. ،كفايات في مجال تخصص المعلم –
المعلم ألداء الجانب المهني من عملية التدريس وأداء وظيفته  ال تفارقكفايات مهنية: وهي  –

 التربوية بمهنية.
واتصافه بمجموعة من الكفايات المرتبطة  ،كفايات شخصية: وهي ترتبط باإلعداد النفسي للمعلم –

 والنفس حركية. ،واالنفعالية ،والعقلية ،والجسمية ،بسمات الشخصية
كان إعداد المعلم فال يمكن أن يجلب له الحلول لكل المشكالت مهما  يرى الدكتور الفوال أنهو      

 (.Fawal,2005,255. )التي تفرضها عليه ضرورة التكيف مع االستراتيجية المختلفة للتعليم

عند  الممارسة العملية()الحوارية، واالستقصائية، و  الطرائق التعلمية -ثانياً 
 التربويين

وهو  .لدراسة علم النفس اً وأساس ،للوجود اإلنساني وللتربية اً جوهري اً التعلم أمر كورسيني يعد      
ولم يحظ أي موضوع في علم النفس بمثل ما حظي به موضوع  .لفهم حقيقة العقل البشري ضروري

ومنذ أن بدأ االهتمام بدراسة سلوك اإلنسان ظل التعلم وقضاياه  .التعلم من عمق في البحث والدراسة
ن بعض المفكرين كأرسطو والقديس أوغسطين وجون لوك إحتى  ،ثين والدارسينموضع اهتمام الباح

ذروته في أوائل القرن  وقد بلغ االهتمام بقضايا التعلم ومشكالته .كانوا يعدون التعلم قضية رئيسة
 .(١5،ص١9٨3)كورسيني، العشرين
نتج عن جهد يفة ن كل ما يحتاج إليه المتعلم من معر أ (Bruner,1972, P16)يرى برونر و      

 ،والتفاعل مع بيئته المحلية ،فهو يتعلم حل المشكالت ،ه في أبنيته العقلية بنفسهج  م  ود   ،هل  ذ  فكري ب  
 استخدام السؤال النشط الفعال.بفالبحث والكشف يتمان بدافع ذاتي و  .ومشكالته الحياتية

الذاتي كان ال بدَّ من اكتساب ولما كانت الطرائق التعلمية تركز على نشاط المتعلم، وتعلمه      
يقول الدكتور محمود السيد: "لما كان العصر يتسم بأنه عصر التفجر المعرفي،  ؛مهارات التعلم الذاتي

كان ال بد للمرء حتى يواكب ثورة المعلومات واالتصاالت من أن يكون مزودًا بمهارات التعلم الذاتي 
نى بإكساب المتعلمين مهارات التعلم الذاتي ننجح في الذي هو أساس للتعلم المستمر... وبقدر ما نع

. (٢٨،ص٢00١تربيتنا، ذلك ألن طبيعة العصر تستلزم توافر هذه المهارات لدى المواطنين" )السيد،
"على الرغم من التطور الذي حدث في مجال طرائق التدريس، واعتماد استراتيجيات  ويقول أيضًا:

التعلم الذاتي، واالقتصار على دور المدرب أن يكون موجهًا ومشرفًا ومقومًا، وعلى أن العبء كله 
ملقى على كاهل المتدرب ما تزال تالحظ أن الطريقة اإللقائية هي السائدة في برامج التدريب حتى إن 
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بعض المدربين يحولون دون المناقشة حرصًا على عدم ضياع الوقت المخصص للمحاضرة" 
 (.٢05، ص١99١)السيد،
يعد الضبط المدرسي و  .المتعلمين انضباطُ  ومما يساعد المعلم على النجاح في أي طريقة تدريسٍ      

 وحفظ النظام فيه ،باقتدارصفه  ن المعلم من إدارةِ تمكُّ عدم لذلك فإن  .من أهم عناصر اإلدارة الصفية
 واستعصاء على، ومن أكثر القضايا التربوية صعوبة ،من أهم مصادر القلق النفسي للمعلمين هما
 (.(Rosenbaum, 1990  الحل
من أن يكون لديه دافع  للشخص كي يتعلم ال بدأنه  (١3٤،ص٢00١)منسي،ذكر منسي و      

 . ويحصل على شيء ،ئاً عمل شييو  ،يالحظ شيئاً ل
يرى الباحث أنه مع كثرة تصنيفات طرائق التدريس التي قال بها علماء التربية وتصنيف بعضهم      

للطرائق إلى قسمين اثنين: تقليدية، وتشتمل على ما يقولون إنها طرائق قديمة، كاإللقائية والقصصية 
رائق متبعة عبر طإال  ة والتجريبية، فما هي في الحقيقةوالوصفية، وطرائق حديثة، كاالستقصائي

، ذلك أن الطرائق قديمها وحديثها قائمة منذ القديم يوم خلق اهلل تعالى اإلنسان، بدليل أن كثيرًا التاريخ
من المكتشفات، واالختراعات ما كانت لتظهر لوال اتباع أصحابها طرائق فعالة في التعلم، والتعليم، 

نسان وأرسل إليه الرساالت السماوية ضمنها كما أن اهلل تعالى منذ خلق اإل ومن المعلوموفي التفكير. 
ضمن القرآن الكريم من الطرائق التعليمية والتعلمية، العرضية منها والكشفية. ولكن التربويين اليوم 
قّعدوا لها قواعدها، وأسسوا لها أسسها، وبينوا مجاالت استخدام كل طريقة، وزمانها، ومكانها 

بعض في المواقف التعليمية، أو المواقف الحياتية عمومًا. لكن هذه  المالئمين، إذ ال يغني بعضها عن
ن استخدمت في المكان والزمان المناسبين لها، وبالطريقة المثلى، فهي ال تكفي؛ ألن  الطرائق، وا 
الطرائق في العملية التعلمية، والتعليمية ال تكفي وحدها للنهوض بالتربية والتعليم فهي تعتمد على 

 ، والطرائق إحداها.عناصر كثيرة
والطرائق التعلمية التي تناولها الباحث في البحث ثالث هي: )الحوارية، واالستقصائية، والممارسة      

 العملية(. 

 الطريقة الحوارية -1
وقد بين ابن فارس ثالثة أصول:  .الراء( -الواو  -كلمة )الحوار( هو: )الحاء  جذر الحوار لغة:     
وذكر ابن  .(٢٨7،ص١99٨)ابن فارس، الرجوع، والثالث أن يدور الشيء دوراً  الثانيلون، و   أحدها

ْور أن (3٨٤،ص3،ج١99٦)ابن منظور،منظور  وهو الرجوع عن الشيء  ،أصل كلمة الحوار إلى الح 
لى الشيء، ي ألنه رجوع من حال إلى حال، وفي  ،، والحْور النقصان بعد الزيادة"حار بعدما كار" قال:وا 

 (1)(5٤٤ص،١99٨،الترمذي" )رمن الحور بعد الكو و  اللهم إني أعوذ بك ... الحديث الشريف: "
 والتحاور: التجاوب، تقول: كلمته فما حار إلي جوابًا، أي: ما ردَّ  .معناه: من النقصان بعد الزيادة

 3439الترمذي: كتاب الدعوات، باب "ما يقول إذا خرج مسافرًا"، رقم  (1)
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وهم يتحاورون أي:  .، أي: لن يرجع(١٤)االنشقاق:  چں      ں  ڻ  ڻ  ڻ  چ  اهلل تعالى:  قال ؛جواباً 
                                                                                                                                                                                               .والمحاورة: مراجعة المنطق والكالم في المخاطبة .يتراجعون الكالم

حدد، لكل منهما وجهة نظر خاصة حول موضوع م أو فريقين محادثة بين شخصين هووالحوار      
بعيدًا عن  ر قدر ممكن من تطابق وجهات النظرهدفها الوصول إلى الحقيقة، أو إلى أكب ،به

يقة ولو مع استعداد كال الطرفين لقبول الحق ،والعقل بطريق يعتمد على العلم بالخصومة أو التعص
 .(٢0،ص١99٨عجك،ظهرت على يد الطرف اآلخر )

ُيعّرفها الفوال وسليمان هي أنشطة تعليمية تعلمية  كما الطريقة الحواريةو  اصطالحًا: يةالحوار الطريقة 
تقوم على المحادثة التي يتبعها المعلم مع متعلميه حول موضوع الدرس ولها عدة أشكال أو أنماط 
 كالمناقشة القصيرة بين المعلم والمتعلمين أو المناقشة الطويلة بين المتعلمين أنفسهم أو المناقشة بين

 (.٤١١،ص٢0١3)الفوال،المعلم وأحد المتعلمين 

بحيث توصل  لطلبةإلقاء مجموعة من األسئلة المتسلسلة المترابطة على ا" وعرفها فرج بأنها     
 "وتجعلهم يكتشفون نقصهم أو خطأهم بأنفسهم ،عقولهم إلى المعلومات الجديدة بعد أن توسع آفاقهم

                                                                                        (.9٦ص ،٢005)فرج،
 ،التي يقوم فيها المعلم بإثارة الشك حول نقطة ما أو موضوع معين"هي  كما عرفتها دروزة بأنها     

وهكذا تستمر  ،ثم توليد األفكار واستجرار استجابات المتعلمين عن طريق طرح السؤال وأخذ الجواب
 .(١9٢،ص٢000)دروزة، "العملية إلى أن يصل الطالب إلى مرحلة اليقين بعد الشك

من التعريفات السابقة أن الطريقة الحوارية تعلمية تعتمد على التدرج في األسئلة التي توصل يالحظ 
وتقويمها، فيكتشفون المتعلمين إلى المستويات المعرفية العليا، كالقدرة على تحليل األفكار وتفسيرها 

                                               صواب أفكارهم من خطئها.
 ةالتسلسلي ةالمنطقي األسئلةالنهج التعلمي القائم على ويعرف الباحث الطريقة الحوارية بأنها      
بنشاطهم الذاتي إلى اكتشاف أخطائهم بأنفسهم،  توجيههملذي يثيره المعلم في المتعلمين لا ةدييلوالتو 

يصالهم إلى الحقائق، والحلول للمشكالت المطروحة.  وا 
                                                                                                                                  أهمية الطريقة الحوارية

لدراسات أهمية الحوار وفوائده في التواصل الفكري سواء أكان بين المعلمين والمتعلمين، أم تؤكد ا     
(، ودراسة )يعقوب، ٢00٨(، ودراسة )الزهراني،٢0١١بين األفراد، أم بين الجماعات، كدراسة )مقبل،

ف اليوناني قديمة تنسب إلى الفيلسو  الحوارية طريقةال ( وغيرها من الدراسات. وذكر الشيباني أن١99٦
وقد أشاد كثير من  .لذلك عرفت بالطريقة السقراطية ،في تعليم التفكير للمتعلمين(Socrates) سقراط 
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بأهمية هذه الطريقة في تحفيز المتعلمين على  ( Oliver& Chaferأوليفر وشافر) :الباحثين مثل
 .(٤١5،ص١9٨٨ ووصفوها بأنها طريقة توليد األفكار)الشيباني، ،التفكير
ويؤدي إلى توليد أفكار  .ق التفكير الجماعي والمواجهة والنقدائطر  ىحدإالحوار السامرائي  يعدُّ و      

وهو نوع من  .بين المتحاورين الودو  ةويستند على الديمقراطي .جديدة تتسم بالحركة والبعد عن الجمود
والحوار عند الفوال  (.9٦،ص١99٤)السامرائي، أنواع المناقشة التي ابتدعها الفيلسوف اليوناني سقراط

يرى علي  و (، ٤١٢،ص٢0١3وسليمان يندرج تحت استراتيجيات التعلم النشط )الفوال وسليمان،
من  تشجيعل ،تختلج في صدورهم إتاحة الفرصة للمتعلمين كي يعبروا عن آرائهم وأفكارهم التيضرورة 

أن بعضًا ممن يرى  ابن خلدونين أن ذكر شمس الدو  .(١١١ص،١99١)علي، ال يشارك حياءً 
وكانت عنايتهم بالحفظ  .وبعضهم ال ينطقون وال يفاوضون ،ارتحلوا لطلب العلم عادوا حاذقين للصنعة

ويعود سبب ذلك لعدم تعلمهم بالجدل والحوار اللذين يساعدان على تفتق الذهن  .أكثر من الحاجة
  .(7٦ص ،١99١)شمس الدين، طته نقل العلمواتساع المدارك وفك عقال اللسان الذي يكون بواس

  خطوات الطريقة الحوارية
 ( أربع خطوات للحوار هي:7٤-73صص ،٢0١0)الحريري، حددت الحريري     
 اإلعداد الجيد. .١
 الترتيب. .٢
 التنفيذ. .3
 التقويم.   .٤
 

   مميزات الطريقة الحوارية
 منها ما يأتي: (١9٢،ص٢000)دورزة، للحوار مميزات كثيرة ذكرت دروزة     
 وتشد انتباهه لفترة طويلة. ،تشوق المتعلم –
 تساعد في االقتصاد من التجهيزات الخاصة بالتدريس كورش العمل والمختبرات. –
 تنمي مستويات عقلية عليا أهمها االكتشاف واالستنتاج. –
 تناسب الكبار والصغار على حد سواء للوصول إلى النتيجة التي يتوخونها. –
  (٨١،ص ٢0١0)الحريري،وأضافت الحريري      
تزيد من إيجابية المتعلمين في العملية التعليمية وتدفعهم إلى المشاركة الفعالة في الحصول  –

 على المعرفة.
 تجعل المتعلم محورًا للعملية التعليمية. –
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 وتنمي لديهم القدرة على ،وتحررهم من مشكلة الخجل ،تزرع الشجاعة األدبية لدى المتعلمين –
 الحديث بطالقة.

دارة الحوار. ،تساعد المتعلم على ممارسة أسلوب القيادة –  وا 
 تنمي لدى المتعلمين مهارات اجتماعية مع زمالئهم ومعلميهم. –
 تساهم في خلق الدافعية لدى المتعلمين مما يؤدي إلى نموهم العقلي والمعرفي. –
 

   عيوب الطريقة الحوارية

 منها: ،عددًا من العيوب (٨٢،ص٢0١0)الحريري، ذكرت الحريري     
 قد يركز المعلم والمتعلم على الطريقة واألسلوب دون الهدف من الدرس. –
 إلى جلسة مملة تهدر الوقت إذا لم يحسن المعلم إدارتها. الجلسة قد تتحول –
ويقظة شديدة لمالحظة تصرفات  ،تتطلب معلمين ذوي مهارات عالية في ضبط الصف –

  .المتعلمين
أو ترتيب مقولة  ،يمكن أال يركز المتعلمون على ما يطرحه زمالؤهم النشغالهم بتحضير سؤال –

 أو مداخلة. ،أو تعليق ،معينة
المتابعة  استخدام بعض المتعلمين مصطلحات ومفردات غير واضحة مما يضيع فرصة –

  .على اآلخرين والمشاركة
 ت زمالئهم واالستخفاف بآرائهم.تسبب أحيانًا إحراجًا لبعض المتعلمين نتيجة تعليقا –
 تسبب هدرًا للوقت عندما يكون أسلوبها غير فعال أو  عند غياب التنظيم.قد  –
 

 الطريقة االستقصائية - 2
 االستقصاء لغة واصطالحاً 

 ،١99٦وتقصى أي بلغ أقصاها )ابن منظور، ،من استقصى فالن في المسألة االستقصاء لغة:
وتقصاهم:  وكذلك تقصيت األمر واستقصيته، .الغاية :أي ،بلغ قصواها اهاوتقصّ  .(١99ص، ١١ج

                                                                                                                                         .(307،ص39ج،٢00٤الزبيدي،) طلبهم واحدًا واحدًا من أقاصيهم
وعلى  ،هي طريقة تعلم تركز على العملية أكثر من النتاجات" اصطالحًا:ئية االستقصالطريقة ا

مجموعة " وعرفها سعد بأنها.(١90،ص٢007)الحيلة، "المشاركة الفاعلة في العملية التعليمية التعلمية
ثم التوصل إلى اكتشاف المعرفة  ،من النشاطات التي يقوم بها الفرد تعينه على تنظيم معرفته السابقة

يحددون المشكلة بغية  بةطريقة تجعل الطل. وعرفها باير بأنها "(١٦٢،ص٢000)سعد، "الجديدة
يتوصلون  ثم ،وبعدها يختبرون هذه الحلول في ضوء األدلة ،ثم يقترحون الحلول الممكنة ،السعي لحلها

 "نتاجات على بيانات جديدة ويعممونهاوأخيرًا يطبقون هذه االست .إلى استنتاجات يقرها الفحص
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 ،طريقة في التدريس يكون فيها الطالب مركز الفاعلية. وعرفها سعادة بأنها "(٤٤،ص١99٤)باير،
رشاد من جانب المعلم لتحقيق األهداف  ،ويوضع في موقف تعليمي يحتم عليه التفكير مع توجيه وا 

أسلوب تعليمي يقوم على تشكيل " أنها. وعرفها جرجس ب(١١5،ص١9٨٤)سعادة، "المرسومة مسبقاً 
الذين يحددون بالتعاون مع المعلم موضوعًا معينًا أو مشكلة تتعلق  الطلبةمجموعة من التالمذة أو 

فيضعون خطة البحث واالستقصاء عنه في المراجع والمصادر تحت  ،بمحور من محاور دروسهم
ع والمصادر هم على مواقع هذه المراجإال ليرشدهم ويدل إشراف معلمهم الذي ال يتدخل في األمر

 (.                                                                        73،ص٢005)جرجس،
تدل التعريفات السابقة على أن الطريقة االستقصائية تعتمد على جهد المتعلم، وهو مركز الفاعلية      

ديدة ويفسرها بعد تعرضه لسؤال محير أو موقف مشكل، والنشاط، يفكر ويبحث ويكتشف الِفك ر الج
وتذكر بعض التعريفات أن المتعلم يسير وفق خطوات منظمة علميًا، مستخدمًا معارفه وخبراته السابقة 
للوصول إلى الحل بتوجيه من المعلم. كما نظر بعضهم إلى الطريقة االستقصائية على أنها طريقة 

                                                                           طريقة تعلمية وطريقة تفكيرية في آن واحد.تعلمية فحسب، ورأى آخرون أنها 

بتوجيه  الكشفي الذي يقوم به المتعلمو ويعرف الباحث الطريقة االستقصائية بأنها النشاط البحثي      
مستخدمًا أقصى ما تمكنه حواسه  ًا،محير  اً أو موضوع ،مشكالً  اً أو موقف ،من المعلم لدى مواجهته سؤاالً 

                                                       للوصول إلى النتيجة.    علمية محددةوفق خطوات  ،وتفكيره التأملي
لذي ارتبط بالمفكر "برونر" اقد مفهوم التعلم االستقصائي االكتشافي أن  وذكر خير اهلل والكناني     
وأظهر دور طرائق التدريس التربوية الحديثة في العملية التعلمية  ،أفكاره في مؤلفات عديدة توزعت

الطرائق  وتعد الطريقة االستقصائية من أبرز .التعليمية وأثرها اإليجابي الفعال في رقي المجتمع وتطوره
موقف ما بحثًا عن معلومات قوم على عملية فحص ت إذ ،التي تنمي التفكير العلمي لدى المتعلمين

وتقوم نظرية "برونر" في التعلم االستقصائي االكتشافي على أن هذا التعلم يحدث  .وحقائق صادقة
كمالها ،قدم المادة العلمية للمتعلمين على شكٍل ناقص غير مكتملنعندما   .ونشجعهم على تنظيمها وا 

ويقتصر دور المعلم على تقديم  .لمعلوماتوتتضمن هذه العملية اكتشاف العالقات القائمة بين هذه ا
)خير اهلل  الحد األدنى من التوجيه للمتعلم الذي يتحمل الجانب األكبر من مسؤولية ما يتعلم

علمًا من العلوم باالستقصاء االكتشافي ال تعلم المتعلم (. ويرى برونر أن 39٨ ص ،١9٨3والكناني،
علم كيف يشارك في العملية التي تجعل بناء المعرفة يعني أن يت بل ،يعني أن يضع النتائج في عقله

بل لنجعل المتعلم  ،فنحن نعلم مادة من المواد ال لنخرج مكتبات حية صغيرة عن الموضوع ،ممكناً 
التعلم االستقصائي  بمصطلحات عدة مثل: باير صف يو  . (Bruner,1966, p72)ه يفكر بنفس

فاالستقصاء  ،واالستكشاف ،والتدريس االستهاللي ،والتفكير الناقد ،وحل المشكالت ،التفكير التأملي
كما أنها تمثل نشاطًا  ،طريقة ذاتية المبادرة للتعلم الذي يمكن أن يجري فرديًا أو في مجموعات صغيرة
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 ،التدريس االستقصائي عرض موقف على المتعلمينويتطلب  .عقليًا تفكيريًا قائمًا على تجربة معينة
، Bayer)باير يعتمدون فيه على أنفسهم للوصول إلى الحقائق ،يقوموا ببذل مجهود عقلي وعليهم أن
                                                                                              (.33،ص١99٤

 أهمية الطريقة االستقصائية

 ( ودراسة )مداله،٢00٨( ودراسة )الكندري،٢009)العاتكي،تشير الدراسات التجريبية كدراسة      
( إلى تفوق الطريقة االستقصائية على الطرائق التعليمية التقليدية، ٢003( ودراسة )العبد اهلل،٢00٨

 وذلك بسبب ما تتمتع به هذه الطريقة من مميزات.

 ومن التربية، مجال هرت فيظ التي االجتماعية النظرية خالل من باالستقصاء االهتمام وقد بدا     
 نأ يرون الذين ( (Kilpatrickكيلباترك ووليم ،(Harold وهارولد ) (،Dewayديوي ) أفكار خالل
 للبحث، الفرصة همئإعطا بل يتعداه إلى للطلبة المعرفة نقل على يقتصر يجب أال التربية هدف

 تعد المجال هذا وفي .جديد أساس على بنائها إعادة أو للمعلومات وصوالً  ،والتساؤل، واالستفسار
                                                                                                   .التربوية للعملية الرئيسة األهداف من التفكير، ومهارات مهارات االستقصاء، تنمية

أما الحقيقة الكاملة فهي التي  ،نصف الحقيقة وأكد بياجيه أن الحقيقة المتعلمة أو الملقنة هي     
 يعرف(. وهذا يعني التفكير اإلبداعي. و (Piaget,1950,p 35 ويعيد بناءها ،يكتشفها المتعلم بنفسه

عادة  ،التفكير اإلبداعي بأنه التفكير المتشعب الذي يتضمن تحطيم األفكار القديمة ((Hoingهوينغ  وا 
وزيادة المسافة المفاهيمية  ،الذهني وتوليد أفكار جديدة اعتمادًا على التفاعل ،ربطها وتوسيع المعرفة

  ويرى كل من آندرسون وكنج(Hoing ,2001,pp 34-41).  بين الفرد وما يكتسبه من خبرات
(Anderson & King)  اعتمادًا  ،أن التفكير اإلبداعي عملية ذهنية تقوم على توليد األفكار وتعديلها

 & Anderson).  مما يوصل الفرد إلى أبنية وتراكيب جديدة ،ات والمعلومات السابقةعلى الخبر 
King .1993)   تطبيق الطريقة  أنه ال يمكن (١٨5،ص١999)سليمان،يرى الدكتور جمال سليمان و

فالمتعلم ال يستطيع استيعاب المعلومات  ،االستقصائية وحدها في كل فروع المادة وفي كل الدروس 
 واكتشاف الجديد بالنسبة له من قوانين ونظريات ومبادئ ألنه: ،كلها عن طريق االستقصاء

 وتعلم االستخدام فقط. ،والتذكر ،في المناهج المدرسية معلومات تحتاج إلى الحفظ .١
 ل عام محدودة.الحصة المدرسية والدراسة بشك مدةو  ،يتطلب االستقصاء وقتًا طويالً  .٢
ألنها نتائج  دائماً  بها اً موثوق النتائج البحث العلمي التي يصل إليها الطالب ليست صحيحة و  .3

 المصادفة التي ال يستطيع الطالب بمقدرته الفردية التخلص منها. على عمل فردي تحتوي 
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   خطوات الطريقة االستقصائية
  خطوات الطريقة االستقصائية بما يأتي: (٢30،ص٢009الشقيرات،)حدد الشقيرات      
 تحديد المشكلة وصياغتها بوضوح. .١
 .صياغة الفرضيات .٢
 .جمع المعلومات  .3
 .تسجيل البيانات .٤
 .فرةار الفرضيات في ضوء األدلة المتو اختب .5
  .صياغة النتائج .٦
  اتخاذ القرارات وتطبيق النتائج عمليًا. .7
  

  مميزات الطريقة االستقصائية
ن لدى المتعلمين عددًا من  (١٢١،ص٢0١٢العفون،)ذكرت العفون       أن الطريقة االستقصائية تكوِّ

 المميزات منها: 
 الثقة في قدراتهم التعليمية. –
 تعرفهم ما يناسبهم وما ال يناسبهم –
 عدم الخوف من الوقوع في الخطأ. –
 احترام الحقائق وفحص الفرضيات بصورة مستمرة. –
 والتركيب والترجمة والتفسير والتلخيص والنقد واتخاذ القرار.مهارة المقارنة  –
 القدرة على التعبير عن النتائج التي توصلوا إليها. –
 تحدي األفكار التي توصلوا إليها. –
 ( عددًا من المميزات:١٢٨،ص٢00٦وأضاف عطية )عطية،     
 تمكين الطلبة من تعرف العالقات وتحديد العلل. –
 والتفكير المنظم.تنمي القدرات العقلية  –
 تعلم الطلبة كيف يتعلمون. –
 تنمي القدرة على تحسس المشكالت. –
 ( ما يأتي: Slavinوأضاف الشقيرات وسليفن )     
  تدريب المتعلمين على مهارة طرح السؤال والبحث عن إجابات علمية مدفوعين بحب  –

 (. ٢٢7،ص٢009)الشقيرات، االستطالع
دفع المتعلمين تو  ،وتعلم مهارات حل المشكلة بطريقة مستقلة ،تساعد على تعلم التفكير المستقل –

 (Slavin,1986,P 202).   وليس حفظها وتكرارها ،إلى معالجة واستخدام المعلومات وتمثلها
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 عيوب الطريقة االستقصائية 

 أن للطريقة االستقصائية عيوبًا هي أنها: (١30-١٢٨صص ،٢00٦ذكر عطية )عطية،      
 مبنيًا وفق االستقصاء.تتطلب منهجًا  –
 تستغرق وقتًا طوياًل. –
 تعّد صعبة لبعض الطلبة. –
 تتطلب خلفية معرفية قد ال تتوفر لدى الجميع. –
 تقتضي معلمًا مؤهاًل تأهياًل جيدًا. –

 أنواع االستقصاء حسب نوع التوجيه المقدم

 ا أنواع وهي:و لكل منه ،( ثالثة أشكال لالستقصاء٢٢5،ص٢00٨حدد )عبد الهاشمي والديلمي،    
حيث  ،االستقصاء الموجه: هو الذي يقوم فيه المعلم بدور كبير في التخطيط والتنفيذ للدرس .١

كيفية جمع البيانات وتسجيلها والوصول إلى  إلىويقدم لهم التوجيه  ،يحدد المشكلة للمتعلمين
  .نتائج

ويزود ببعض اإلرشادات  ،يوضع المتعلم أمام مشكلة ما وفيهاالستقصاء شبه الموجه:  .٢
  .والتوجيهات العامة التي قد تساعده على حل المشكلة

فهو يضع  للغاية، محدوداً االستقصاء الحر: وهو الذي يكون فيه دور المعلم في التوجيه  .3
  .ثم يعطيه الحرية الكاملة في اختيار طريقة الحل ،المتعلم أمام مشكلة ما

 
  مهارات الطريقة االستقصائية

الذي يتطلب من الفرد أن يقوم بعمليات عقلية معينة من أجل  الطريقة االستقصائية تعني البحث     
ويكون  .كما أنها عملية بحث دقيقة تنطبق على جميع مجاالت المعرفة .أن يجعل الخبرة مفهومة

رف لذلك يعتمد على نفسه في الوصول إلى الحقائق والمعا .المتعلم فيها محور العملية التعليمية
 :بما يأتي (٤5،ص١99٤)باير، التي حددها باير المهاراتعددًا من مستخدمًا 

 .مهارة المالحظة: وهي القدرة على استخدام حاسة أو أكثر لرصد متغير ما أو ظاهرة علمية .١
وبقدر ما تكون راسخة تكون  .والمالحظة هي القاعدة التي تستند إليها العمليات األخرى

   .ندة إليها أكثر قوة وتأثيراً عمليات االستدالل المست
مهارة التصنيف: وهي القدرة على جمع األشياء في مجموعات وفقًا للتماثل واالختالف فيما  .٢

 بينها.
تبادل المعلومات أو األفكار أو األشياء بوصفها وسيلة للتفاهم بين  وتعنيمهارة االتصال:  .3

 وتتحقق بأنماط معينة. ،األفراد
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رة على استخدام أدوات قياس موضوعية مقننة لوصف الظواهر مهارة القياس: وهي القد .٤
 المختلفة كميًا.

ثم  ،معلومات سابقةمع مهارة االستنتاج: وهي القدرة على ربط المالحظات المتعلقة بظاهرة ما  .5
 إصدار حكم معين لتفسير هذه المالحظات.

وعة حقائق أو مهارة االستقراء: وهي القدرة على الوصول إلى التعميمات من خالل مجم .٦
 مالحظات جزئية.

ثم التعبير عن  ،والربط بين األحداث ،مهارة صياغة الفروض: وتعتمد على اكتشاف العالقات .7
 الحلول المتوقعة لمشكلة ما.

 مهارة التفسير: أي القدرة على التعامل مع المالحظات والنتائج والظواهر للوصول إلى قرارات. .٨
وتكوين  ،التمييز بين التعريفات اإلجرائية وغير اإلجرائيةمهارة التعريف اإلجرائي: وتتضمن  .9

 تعريفات إجرائية لمشاكل جديدة.
جراء اختبارات لصحة الفروض ،مهارة التجريب: وتشتمل على تصميم .١0 وتجميع األدلة التي  ،وا 

 .وتفسيرها والتي تدعم االفتراض أو تدحضه ،حصل عليها
 

 طريقة الممارسة العملية بالتجريب  - 3

 والتجريب. مقاربة لغوية واصطالحية بين الممارسة والتدريب والخبرة

وُيقال: إنه لم ِرٌس بيِّن الِمراس عن  ،والم ر ُس والِمراُس والُممارسُة ِشدَُّة الِعالج ،من م ر س   الممارسة لغة:
ب ها رَّ عليَّ رجل وفي حديث وحشي في مقتل حمزة رضي اهلل عنه: فطلع  .الشديد الذي مارس األمور وج 

ِذٌر م ِرٌس  رٌِّب للحروب )ابن منظور، ،ح  تبين مما سبق أن وي .(٤١79،ص٤7،ج١99٦أي شديٌد ُمج 
 التجريب. تعني الممارسة

بًا وُدْرب ًة: اعتاده وُأولع به باألمرب  من د ر  التدريب لغة:  فهو  ،ود ِرب  على الشيء: مرن وحذق .د ر 
د هُ  ،وفيه ،وعليه ،فالنًا بالشيءب  فالن و د رَّ  .ود ِربٌ  ،د اِربٌ  ن هُ  ،ع وَّ لَّمه  ،وم رَّ ويقال د رَّب  البعير: أي ع 

رَّب ،والدُّْرب ُة: الجرأة في كل أمر ،السير على الدُُّروب رِّب والتدريب:  ،والُمد رَّب: الُمج  والُمد رِّب الُمج 
 .(١350،ص١٦،ج١99٦)ابن منظور،والدَّاِرُب: الحاذق بصناعته  ،وهي التجربة ،أصله من الدُّْرب ة

بِ الخبرة لغة:  ْبراً  علم،أي  ر  الرجلمن خ  ِبر  الشيء خ  ِبر  الشيء:  .وامتحنه ،وم ْخب ر ًة: باله،وُخْبرًة  ،وخ  وخ 
اِبُر: الُمْخت بِ  ،عرفه على حقيقته رِّ والخ  بيٌر عالٌم بالخبر .بر الُمج  والخبير اسم من  ،ورجل خاِبٌر وخ 

 .(١090،ص١3،ج١99٦)ابن منظور، .لىأسماء اهلل تعا
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رَّب  تجريباً  :التجريب التجريب لغة: رِّب: هو الذي عرف  .أي: اختبره مرة بعد مرة ،وتجربة ،من ج  والُمج 
رَّب: هو الذي قد ُجرِّب في األمور .األمور وجرَّبها وُعرف ما عنده. وجمع تجربة تجارب )ابن  ،والُمج 

 ةوالخبرة لغ ،والتدريب ،والممارسة ،لتقارب معاني التجريبونظرًا . (٢٢9،ص3،ج١99٦منظور،
 جعلها الباحث بمعنى واحد في هذا البحث. 

تقوم على "هي ف .والتجريب العملي ،طريقة التعلم عن طريق العملتعني  اصطالحًا: والممارسة العملية
له فرص رؤيتها وممارستها عمليًا  احتأساس أن ما يدرسه المتعلم من أفكار ومبادئ ومفاهيم عملية تُ 

 وعندئذ يكون ناتج التعلم أكثر قوة وعمقًا وبقاء وقابلية لالنتقال من ،في مواقف خاصة لهذا الغرض
                                                                                                      .(١٢7،ص١99٦)اللقاني، "الموقف الحالي إلى مواقف أخرى تالية

إحدى طرائق تعلم العلوم التطبيقية "هي عند يوسف و  طريقة العمل المخبري ةالعملي الممارسةومن      
والمقررات  ،تركز على التدريس من خالل التجارب واألنشطة المعملية ذات الصلة بالمواد، و والطبيعية

                                                                                     .                             (٢73،ص٢00٦يوسف،" )أية مرحلة تعليمية بةالتي يدرسها طل
الممارسة العملية بأنها ميل المتعلم لالستجابة بطريقة  ((Koballa,1988,p116ويعرف كوباال      

وتحويلها من النظري إلى  ،لتلك الخبرة العمليةموضوع ما عن طريق المالحظة والتجريب لمفضلة 
 التطبيقي. 

يتبين من التعريفات التي اطلع عليها الباحث أن الممارسة العملية تركز على عمل المتعلم      
ونشاطه الذي يندمج مع البيئة المحيطة ويتفاعل معها بهدف حل المشكلة المطروحة بإشراف المعلم، 

إلى  ويشير بعضهم أو ألمر إبداعي بحاجة إلى اكتشافويمكن أن تكون تقليدًا ألمر مكتشف سابقًا، 
بعد  إلى أن الممارسة العملية تبدأ وبقاء وقابلية لالنتقال، وبعضهم أن أثر التعلم أكثر قوة وعمقاً 

يرى أن الطريقة التجريبية هي مصدر التعلم والتطور. كما أن  المالحظة واالستقصاء، وبعضهم
هم في مواد العلوم بعضهم تناول طريقة الممارسة العملية في مواد العلوم التطبيقية، وتناولها بعض

 اإلنسانية والتطبيقية.
بأنها النشاط التطبيقي الذي يتبعه  "التجريب العمليالممارسة العملية "ويعرف الباحث طريقة      

وممارسة ما  ،لدى اكتسابهم المعارف والمهارات المتعلمون في المواقف التعلمية بإشراف المعلم
                                                                                                                                              و استكشافًا.      تقليدًا أو اختبارًا أ ،يتعلمونه عملياً 

 التجريب و أهمية طريقة الممارسة العملية 
(، ودراسة  ٢009أكدت الدراسات التجريبية التي اطلع عليها الباحث، كدراسة )الفتينات والبشايرة،     

(، وغيرها من الدراسات تفوق طريقة الممارسة العملية ٢005(، ودراسة )موسى وعالق،٢009)خليفة،
 )عليان،عليان والتجريب العملي على الطرائق األخرى، وال سيما التقليدية منها، وتعود أهميتها عند 

 لما يأتي:   (١33-١3٢صص ،٢000
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وهنا يستخدم  .نهامقد يواجه اإلنسان مواقف جديدة في التعلم ليس في خبرته السابقة شيء  –
 ق التعلم الناجح.ائالممارسة العملية والتجربة طريقة أساسية من طر 

 تكشف األسباب التي توضح ظاهرة معينة. –
  .كي يتوصل بنفسه إلى النتيجة ،والتجربة ،والممارسة ،والبحث ،تسمح للمتعلم بالتنقيب –
 ولم يتأكد من صحتها.   ،تساعد المتعلم على التوصل إلى النتيجة التي افترضها من قبل –
ما هو جدير باالهتمام  خالصوسيلة لمعونة المتعلمين على النمو في جميع المجاالت باست هي –

 األشياء التي يعايشونها. بينالشخصي 
 النتائج بعد ذلك مما عايشوه. الصثم استخ ،متعلمين على تجربة األشياء أوالً تشجع ال –
( أول من نبذ التعليم بالتلقين وذلك عام Maria Montessoriماريا مونتيسوري ) الزاير دَّ ع  و      
ق التقليدية ائبداًل من تعليم المتعلمين بالطر  اأنهمن  تنطلق نظرتها في التدريس توكان .م١٨9٦

تعلمهم باستخدام مواد محسوسة ملحوظة الجدوى ليفهم المتعلم  ،)القراءة، الحفظ، التلقين(  :المتضمنة
ثم  .والتجربة التي من خاللها يحلل ويبتكر ،باإلدراك بل فحسب أن التعلم ليس بالحفظ والتلقين
فكرة لم تقم على فكل  .هي األفضل في التعلم ةالعملي الممارسةطريقة  توصلت إلى نتيجة مفادها أن

ذكر شمس الدين و  .(2013،)الزاير تبقى ناقصة وغير راسخة في نفوس المتعلمين والممارسة المشاهدة
 ،النتائج الحضارية المحصلة لمجتمع ما إلى صناعة التعليم ازدهارًا أو ركوداً يرجع "ابن خلدون أن 

لى القائمين عليها من حيث إدراكهم لمبادئها وقوانينها من ناحية ،فشاًل أو نجاحاً  ،إقبااًل أو إحجاماً   ،وا 
يقول  .(79،ص١99١)شمس الدين، "ومن حيث تطبيقهم لهذه القوانين والمبادئ عمليًا من ناحية أخرى

"فكل معرفة ليس لها عمل وتطبيق ليس لها صلة بالحياة وينبغي استبعادها" الدكتور محمود السيد: 
 . (٨7،ص٢00٢)السيد،

  طريقة الممارسة العمليةمراحل تنفيذ 

 مراحل تنفيذ الممارسة العملية بما يأتي: (١١9،ص٢007)علي، حدد علي     

 تحديد هدف النشاط. .١
 إعداد األدوات. .٢
 إعالم المتعلمين باحتياطات األمان. .3
واإلجراءات المتبعة للوصول إلى  ،إعداد أوراق عمل النشاط التي تتضمن الهدف من التجربة .٤

 االستنتاجات أو المعرفة العلمية الجديدة.
 ويعرَّفون باألدوات والمواد واألجهزة المستخدمة في التجربة. ،يوزع المتعلمون في مجموعات .5
عطاء توجيهات للمتعلمين. .٦  توزيع أوراق العمل وا 
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 التأكد من أن الجميع نفذ النشاط. .7
 ائج التي توصلوا إليها.مناقشة المتعلمين في النت .٨
 إعادة التجربة. .9
 إجراء تقييم نهائي للتجربة.  .١0

 
 مميزات طريقة الممارسة العملية 

  ( أن مميزات طريقة الممارسة العملية:١77،ص٢009)الشقيرات، يرى الشقيرات    
 تمكن المتعلم من تطبيق ما يتعلمه من مدركات وتجريبها عمليًا في مواقف جديدة. –
 المتعلم على التعاون أثناء التخطيط والتنفيذ والتقويم.تنمي قدرة  –
 تتيح للمتعلم فرصة االبتكار واإلبداع. –
 تتيح للمتعلم فرصة االستفادة من أخطائه. –
 ينتقل المتعلم من مستقبل إلى فاعل ومشارك عملياً  –
 ( المميزات التالية: ١٦٨،ص٢00١وذكر المقرم )المقرم،     

لتجارب العلمية المناسبة وتوضيح دور التجربة في تكوين الخبرات تتيح للمتعلم فرصة إجراء ا –
 العلمية.

تساعد على تنمية مهارات المتعلم الخاصة في استخدام األجهزة واألدوات والمواد العلمية  –
 ومهارات تدوين البيانات وفحص العينات والتعرف عليها.

 وخارجه. توفر فرص العمل الفردي والجماعي والتعاون في داخل المعمل –
 تساعد المتعلم على تنمية الصبر وضبط النفس ودقة األوقات. –

 
  عيوب طريقة الممارسة العملية

  عددًا من العيوب هي: (30-٢9صص ت ، -)الفرماوي، دذكر الفرماوي      

تتطلب إتاحة الفرصة لكل إنها  إذ ،طريقة الممارسة العملية بالتجريب باهظة التكاليف دّ تع –
 متكامل. ويتدرب على المهارة المنشودة في كلٍ  ،يؤدي العمل المطلوبمتعلم أن 

 فر المواد واألجهزة واألدوات الالزمة في الكثير من المدارس لتحقيق الممارسة العملية.عدم تو  –
ال تحقق طريقة الممارسة العملية بالتجريب األهداف المطلوبة إذا ُوزِّع العمل الُمراد تعلمه على  –

 أو مهارة معينة فقط من مجموع العمل ،بحيث يؤدي كل متعلم مرحلة واحدة ،المتعلمين
 المتكامل.
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 صعوبة التطبيق في الصفوف ذات األعداد الكبيرة. –
 سهولة الغش في كتابة التقارير واالختبارات العلمية. –
 نشأ عن العمل المخبري بعض المخاطر.تقد  –
 حتاج إلى وقت طويل في اإلعداد. ت –
إال إذا كان كل متعلم  عند حلس، بمعناه الدقيق العروض العمليةلممارسة العملية اد باوليس المر      

 (.  ٦3،ص٢0١0هو الذي يقوم بالعرض بنفسه )حّلس،

 عند التربويينالوصفية( و القصصية، و )اإللقائية،  الطرائق التعليمية -ثالثًا 
)القال،  "فيه نشاط المعلمالتفاعل الذي يطغى "يعرِّف القال وناصر التعليم بأنه      

والطرائق التعليمية التي تناولها الباحث في البحث ثالث هي: )اإللقائية،  .(١0ص ،١،ج١995ناصر،
 الوصفية(. و القصصية، و 

 الطريقة اإللقائية: -1
كان فيما مضى عند الشعوب كلها هو الطريقة الوحيدة والفاعلة في أن اإللقاء يرى عدس      

لهاب عواطفهممخاطبة  ثارة مشاعرهم وا  وامتدَّ  .واشتهر العرب بالخطابة قبل اإلسالم .الجماهير وا 
وال يزال لإللقاء دوره الكبير وأهميته حتى  .(١3،ص٢007)عدس، إلى العصور اإلسالميةاالهتمام به 

   .ق التعلم والتعليمائمهما تطورت طر  اإللقاء ال يمكن التخلي عنو  .اليوم

 واصطالحاً اإللقاء لغة 

ه اإللقاء لغة: ء  في يوأ لقى اهلل الش  .تقول: ألِقه من يدك ، وأ لِق بِه من يدك ،أْلق ى الشيء  : ط ر ح 
: أماله ،وأْلق ى المتاع  على الدابة: وضعه ،وأْلق ى القرآن: أ نزله ،القلوب : قذفه ويقال:  .وأْلق ى عليه القول 

ويقال خاطبه  .وهو كذلك بمعنى الخطاب الذي هو مراجعة الكالم .أ لقى إليه القول  وبالقول: أبلغ ه إّياه
وأ لقى فالٌن السمع ،   ،: اكترث  به واستمع لهوألقى ِإليه باالً  ،وهما يتخاطبان ،بالكالم مخاطبة وخطاباً 

غى لى فالن السَّمع : استمع  وأ ص  طنع ه عندهاً خير  وأْلق ى ِإليه ،وا  يَّاه به ،: اص  )ابن  وأْلق ى إليه السالم : ح 
 وطرحه على المتعلمين. ،إلقاء الكالم :في البحثالمراد باإللقاء و  .(١٤،ص١٤،ج١99٦منظور،

عرَّف كثير من التربويين الطريقة اإللقائية تعريفات متقاربة في محتواها،  اصطالحًا: ئيةاإللقاطريقة ال
ويبقى المعلم فيها  ة،جذب انتباه الطلبيطتها تقديم فكرة أساسية بأسلوب االتي يتم بوس هيمنها: أنها "

ويبقى المتعلم  .ويوازن بينها ،ويدققها ،ويحللها ،ويشرحها ،هذه األفكار يالفاعل الوحيد فهو الذي يستقر 
 ،١995)القال وناصر، "ومن ثم إعادة ما تكلم به معلمه ،فيها سلبيًا ال يتعدى دوره اإلصغاء لمعلمه

 تعليم عن طريق إلقاء المعارف والمعلومات على مسامع الدارسين". ومن تعريفاتها أنها (٢١3،ص١ج
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وفي هذا الموقف يقوم المعلم بالجهد األساسي وال يشارك الدارس  .من خالل أسلوب المحاضرة المعتادة
المدرس  يقوم أنفها سعادة بأنها ". وعرِّ (7٢،ص١99٦)اللقاني، "إال بالقدر الذي يسمح به المعلم

تضمنه من أفكار على المستمعين بهدف توصيل محتواها وتحقيق أهدافها تما بعرض المادة الدراسية ب
عطا ،يركز المعلم بالدرجة األولى على عرض ما عنده من معلوماتف ،في الوقت المتاح له  ئها،وا 

" أو التأكد من مدى فهمه واستيعابه لما يلقى عليه ،واالنتهاء منها دون االلتفات إلى مشاركة المستمع
 .                                                                              (١١5،ص١9٨٤)سعادة،

يتبين من التعريفات السابقة أنها تركز على قيام المعلم بالنقل الشفوي لألفكار والحقائق المتضمنة      
ى المتعلمين ليتفاعلوا على نحو سماعي دون مشاركتهم إال بالقدر الذي قد يسمح به في المحتوى إل

 المعلم.   

إلى المتعلمين المستمعين بأقل جهد  المعلوماتويعرف الباحث الطريقة اإللقائية بأنها تقديم المعلم      
                                                                        وتطبيقها.  بهدف حفظها وفهمها ،ووقت ومال دون مشاركتهم مشاركة فاعلة

 أهمية الطريقة اإللقائية
على الرغم من تأكيد الدراسات التجريبية على تفوق الطرائق التعلمية على الطريقة اإللقائية كدراسة     

الدراسات، فإن ( وغيرها من ١9٨٨( ودراسة )الحسين، ١99٤( ودراسة )المسند،٢00٢)الزعبي،
 .من أقدم الطرائق التعليمية وأبسطها وأكثرها انتشارًا بين المعلمينفهي  ،أهمية كبيرة ئيةإللقاللطريقة ا

وهي سهلة ألنها ال تتطلب أكثر من  ،وتعتمد هذه الطريقة على جهد المعلم وذاكرته وغزارة معلوماته
والتزال  ،وقد انتشر التعليم بها منذ زمن بعيد .رإرسال معلومات للمتعلمين الذين يستقبلونها بسهولة ويس

يلقي المعلم على المتعلمين المادة  إذفي مدارسنا ومعاهدنا وجامعاتنا لعدم إمكان االستغناء عنها 
وال  .فالمعلم هو المصدر األساسي للمعلومات .وقد يستعين بالرسوم ،ويشرح الغامض منها ،التعليمية

 من اإللقاء ألن المعلومات الحديثة في موضوع ما ال بدّ  في بدايتها سيماال و  تخلو أي عملية تعليمية
المعارف الفتقار المتعلم إلى ويعود ذلك   واكتشافها. هافأن تلقى على المتعلم قبل أن يطلب منه تعرّ 

 وأول تعليم للبشرية كان من اهلل .وعند تمكنه من ذلك يبدأ باالكتشاف ،االبتدائية والمصطلحات األولية
وكذلك علم اهلل تعالى نوحًا  (3١)البقرة:  چڦ  ڦ  ڄ  ڄچ قال تعالى: ؛تعالى بطريقة اإللقاء

 چۆئ ەئ  وئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ     چ قال تعالى: ؛عليه السالم صناعة السفن باإللقاء
                                                                          .(٢7)المؤمنون:

بل  ،تعدد وسائل مخاطبة الجماهير الذين ُيعدُّون بالماليين عند عدس من أهمية اإللقاءمما يزيد و      
  .(١3-١١صص ،٢007عدس،) ازبالمليارات عن طريق اإلذاعة أو التلف
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 ،المحاضرة :تشتمل على عدةطرائق كالقال وناصر الطريقة اإللقائية  يفّرع منمن التربويين من و      
ومنهم من يجعلها طريقة واحدة   ،والبصرية السمعية ،والعروض البصرية ،والقصة ،والوصف ،والشرح
                                                                   (. ٢١٦،ص١995)القال وناصر، أو مرادفة للمحاضرة ،بمسماها

ئية اإللقا الطريقة وعلى رأسهم نبينا محمد صلى اهلل عليه وسلم الرسل عليهم السالم وقد استخدم     
 .فواجاً أودخل الناس بسبب ذلك في دين اهلل  إلى اهلل،في الدعوة  بوصفها إحدى الطرائق التعليمية

الرؤساء والزعماء من  ااستفاد منه، بل خلفاء وكثير من أصحابه رضي اهلل عنهمال ا من بعدهواستخدمه
ونظرًا ألهمية الطريقة . وكانت وسيلتهم في كسب قلوب أتباعهم والتفافهم حولهم .كل جنس ولون

فقد روى عمر بن الخطاب  .متقن لها وهو فاسدال حذر الرسول صلى اهلل عليه وسلم من اإللقائية
منافق  رضي اهلل عنه عن الرسول صلى اهلل عليه وسلم أنه قال: "إن أخوف ما أخاف على ُأمتي كلُّ 

 .                                                                       (1) (٢٨9،ص١ج،٢00١سان" )ابن حنبل،عليم الل

  :يقول النبي صلى اهلل عليه وسلم ،ويتعلمها من القدرات والمهارات يكتسبها اإلنسان اً كثير ن وا       
نما الحِ ، "إنما العلم بالتعلم   (.١١٨،ص3،ج١995الطبراني،لم بالتحلم" )وا 

  خطوات الطريقة اإللقائية 

  خطوات الطريقة اإللقائية بما يأتي: (59-5٨صص ،٢0١0)الحريري،حددت الحريري      
 المقدمة أو التمهيد لموضوع الدرس. .١
 عرض المعارف والحقائق المتعلقة بموضوع الدرس. .٢
يجاد العالقات بين أجزائها ،الربط بين أجزاء الموضوع المطروح .3  والموازنة بينها. ،وا 
 والتعميمات. ،وتحديد القوانين العامة وتحديدها االستنتاج باستخالص الخصائص .٤
التطبيق عن طريق التوصل إلى االستنتاجات النهائية من خالل األسئلة التي يطرحها المعلم  .5

 ييم مدى فهمهم.وتق ،على المتعلمين للتأكد من ثبوت المعلومات في أذهانهم
 

  مميزات الطريقة اإللقائية
   منها: (5٦،ص٢00٦)الربيعي، ،ذكر الربيعي عددًا من المميزات     
 توفر الوقت للمعلم والمتعلم. –
بحيث تجعله قادرًا على  ،تثير المتعلم وتبعث على انتباهه إذا أحسن المعلم تنظيمها وعرضها –

 إثارة عواطف المتعلمين ومشاعرهم.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   143ابن حنبل: مسند عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه رقم  (1)
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بحيث تجعله قادرًا على  ،تثير المتعلم وتبعث على انتباهه إذا أحسن المعلم تنظيمها وعرضها –

 إثارة عواطف المتعلمين ومشاعرهم.
 التي يرى المعلم ضرورة إضافتها. تقدم المعلومات اإلضافية غير المذكورة في المقرر –
 ثقافة المتعلمين من خالل تزويدهم بالمعارف والعلوم وحقائق الحياة وكل جديد فيها. تغني –
 ،والربط بين موضوعها والموضوع السابق ،الجديدةق تقديم المعلومات ائتعد من أفضل طر  –

 ق أخرى.ائوالبيئية لتطبيق طر  ،وكذلك عند عدم توفر اإلمكانات المادية
 ( المميزات اآلتية:١9٢،ص١9٨٨وأضاف هوفر )هوفر،     
تسهل تحضير المحاضرات والتقارير والعروض اإليضاحية ألنها تعتمد على معرفة المعلم  –

 المتخصصة.
المعلم من استخدام العروض اإليضاحية والقيام بأنشطة يمكن أن ُتعرِّض المتعلمين تمكن  –

 للخطر إذا هم قاموا بذلك.
 

 عيوب الطريقة اإللقائية 
 عيوبًا للطريقة اإللقائية، وهي:  (٦٤،ص٢0١0)الحريري،ذكرت الحريري      
 المتعلم.المعلم هو المحور األساسي في العملية التعليمية بداًل من  –
 ،وتهمل الفهم والتطبيق ،وهو التذكر ،غالبًا ما تركز على التعلم المعرفي في أدنى مستوياته –

 والتحليل والتركيب.
 قد تؤدي إلى ملل المتعلمين إذا طال زمن اإللقاء. –
 قد ال يستطيع المتعلم تلخيص األفكار التي يطرحها المعلم. –
 .شائقأسلوب جذاب و  يتحتاج إلى معلم بارع في اإللقاء ذ –
 ويمكن أن تعدل الطريقة اإللقائية لتكون أكثر فاعلية عند الفوال وسليمان )الفوال وسليمان،     
ثالث مرات أثناء الحصة الدرسية مدة كل منها دقيقتان يسمح  التوقف( من خالل ٤١0،ص٢0١3

شراكهم ما أمكن في عملية استنبا ط النتائج من المقدمات أو البحث فيها للمتعلمين بتعزيز ما تعلموه، وا 
عن األسباب. كما يمكن تقسيم الحصة إلى جزأين يتخللهما مناقشة في مجموعات صغيرة حول 

 الموضوع المطروح. 
وأن تكون  ،أن يعد المحاضر وسائل اإليضاح المناسبة للموضوع المطروحويستحسن السويدان      

       ألنه الوسيلة ،أنه ال بدَّ من صدق الملقييرى  أرسطو وذكر أن ،جذابة وبسيطة وكبيرة الحجم وواضحة
)السويدان،                   ؤثر في قلوب اآلخرين إال إذا كان الكالم الملقى نابعًا من القلبيوال  ،الوحيدة لإلقناع

 .(١70،ص٢003
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  الطريقة اإللقائية اتماستخدا

 أن الطريقة اإللقائية تستخدم: (5١،ص٢00٦)الربيعي،يرى الربيعي      

 عند تقديم موضوع جديد للمتعلمين ليس لهم به أي علم سابق به. –
 عند شرح النظريات والمفاهيم واألفكار والمبادئ التي لها دور في فهم الموضوع. –
عند تقديم المعلم معلومات إضافية ال يتضمنها المنهج المقرر ألنه يرى فيها فائدة كبيرة في  –

 توسيع مدارك المتعلم. 
 

 الطريقة القصصية - 2
 القصة لغة واصطالحاً 

ه قصّ  .وهو القصص الخبر، القصة لغة: وقص صًا: أورده. والق صُص: الخبر  اً وقّص علّي خبره يُقصُّ
والِقصة: األمر والحديث،  ،بالتي تكت والِقص ص بكسر القاف: جمع الِقّصةبالفتح،  المقصوص،

فالِقّصة: التي تكتب، والجملة  ،يتتّبع معانيها وألفاظها والقاّص: الذي يأتي بالقّصة على وجهها كأّنه
 اروأصل القصص عند العرب تتّبع األثر، فالعالم باآلث. واألمر، والخبر، والشأن من الكالم، والحديث،

وقص عليه الخبر  .فيه يسير وراء من يريد معرفة خبره، وتتّبع أثره، حتى ينتهي إلى موضعه الذي حلّ 
 .(١9١،ص١١ج،١99٦قصًا: أعلمه به وأخبره )ابن منظور،

                                                                  

 ،ولها مقومات فنية كالفكرة الجيدة ،جمال ومتعة، فيها ائقشكل من أشكال األدب الش"القصة و      
 .(7٦ص ،١99٤)نجيب، "والشخصيات الحية ،واألسلوب اللغوي المناسب ،والبناء والحبكة السليمة

وقد كان لها حضورها في اآلداب القديمة  ،لون رفيع من ألوان األدب" عند كنعان والمطلق وهي
. (٨7ص ،٢00٨)كنعان والمطلق،" وهي تتمتع اليوم بموقع ذي أهمية في اآلداب الحديثة ،عموماً 

أو عدة  ،وتتناول حادثة واحدة ،مجموعة من األحداث يرويها الكاتب" بأنها القصةويعرف الحالق 
على مثال ما ثبت  ،وبتصرفاتها في الحياة ،أساليب عيشهاب ث تتعلق بشخصيات إنسانية تتباينحواد
 ،٢0١0)الحالق، "ويكون نصيبها متفاوتًا من حيث التأثر والتأثير ،حياة الناس على األرضمن 
  .(35٤ص
أو تعرض  شائقة،هي سرد يقدم مجموعة من الحقائق عن اإلنسان بطريقة "ة: صيطريقة القصوال     

 منها القصةفوأنواعها متعددة  .بعض المواقف واألحداث والموضوعات ذات العالقة بشخصيات متعددة
 ،وتعد أحد األساليب الهامة في عملية التعلم .ومنها القصة التمثيلية ،ومنها القصة الواقعية ،التاريخية

                         .                                                           (١٤٢،ص١99٦)اللقاني،"وتقديم المعلومة بصورة جذابة ،تساعد على جذب انتباه التالميذ إنها حيث
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بأسلوب  ،ويعرف الباحث الطريقة القصصية بأنها النهج المتبع في اإلخبار عن األحداث الماضية     
اإلفادة من عبرها يحقق و  ،القيم اإلنسانية والمثل العليا وينمي ،يثير العقل والعواطف شائق،فني 

 وعظاتها.
                                                                                       

 أهمية الطريقة القصصية
خلصت الدراسات التربوية التي تناولت الطريقة القصصية إلى أهميتها ومكانتها الكبيرة بين      

(، ٢00٨(، ودراسة )الجفري،٢0١0لة،(، ودراسة )أبو شما٢0١١الطرائق التعليمية، كدراسة )القطناني،
والكثير من الدراسات غيرها، وفي مختلف المواد الدراسية. ويعود ذلك لما فيها من متعة وتشويق. 

طريفة  شائقةولكنها  ،منذ ألفين وخمسمئة سنة مسرحية عادية في أفكارهافضل أرسطو  ذكر نوفل أنو 
 لغة تقريرية وخطابية تثير المللب ،جادةفي أحداثها على مسرحية تردد األفكار الفلسفية ال

 .                                                                               (١7ص ،١999)نوفل،
 المراحل مختلف وفي ،األعمار جميع في للمتعلمين مناسبة عند حسين القصصية تعد الطريقة     

 تعرض وحوادث أفكار من فيها ما ويجذبهم بها، ويستمتعون ،القصص إلى يميلونمن  فهم ،الدراسية
نريد  ما تقديم طريقها عن يمكن التي الوسائل أفضل من القصصي المدخل عدوي شائقة. بطريقة

 ،٢009)حسين، بالتشويق والخيال يمتاز القصصي فالمدخل معلومات،ال أو قيمفي مجال ال للمتعلمين
 ،ثقافة الطفل القصة بما فيها من اتصال باإلبداع والهوايةوسائط يذكر نوفل أن من أهم و  .(٨5ص

شباع الحاجات ،والتسلية ،واإلمتاع ،والفراغ  ،والقيم ،واللغة ،والعالقات ،والمعلومات ،وتأكيد الذات ،وا 
 وأ ،كما يمكن للطفل اليوم متابعة القصة محكية ومروية في اإلذاعة .والمهارات ،واالستقاللية ،والذوق

 ،٢0١0)الشكل، وتؤكد دراسة الشكل ،(١3،ص١999والسينما )نوفل، ،والمسرح از،التلف ممثلة في
طريقة تعليمية في بوصفها  ،بعض الباحثين والتربويين يلجؤون إلى استخدام القصةأن  (٢5-٢١ص

 دور القصة في إغناء الثروة اللغوية )البركات، على وتؤكد دراسة البركات .تنمية المفاهيم الرياضية
 (.١9٢،ص٢00٨
وتنمي القصة عند الفوال وسليمان لدى الطلبة مهارات التفكير وتتابع األفكار واالستماع، وتزودهم      

ببعض المفاهيم بطريقة غير مباشرة، فتوسع خبراتهم، وتزودهم بالعظات والعبر. كما تساعد القصة في 
 (.٤٢3،ص٢0١3ان،غرس القيم وتعديل بعض االتجاهات غير المرغوبة )الفوال وسليم

في و  ،المسرحعلى و  ،صارت تعرص مكتوبةفقد  ،وهناك اهتمام كبير بالقصة في عصرنا اليوم     
مما يدل على مدى تأثيرها  (.الكارتون) الرسوم المتحركة وأفالم ،الرسوم وعبر ،واألفالم از،التلف

 على اختالف مستوياتهم وطبقاتهم.وارتباطها بحياة الناس 
 
 
 



51 
 

  الطريقة القصصيةخطوات 
  بما يأتي: (359،ص٢0١0)الحالق،تسير الطريقة القصصية وفق خطوات حددها الحالق      

وتهيئة أذهان المتعلمين للقصة بوضع المتعلمين في حالة استعداد تثير فيهم اإلصغاء  ،التقديم .١
 ،تنشط معلوماتهم التي وقد يكون ذلك من خالل طرح مجموعة من األسئلة .واالنتباه واالهتمام

 وتوجه انتباههم إلى موضوع القصة.
 عبر ثير انتباههمت ،عرض القصة على المتعلمين بطريقة طبيعية ال تكلف فيها وال تصنع .٢

 الموقف. مع طبيعة ي المتناسبصوتالتلوين وال ئداهالواضح الصوت ال
القصة مع تقديم توجيه أسئلة تقويمية إلى المتعلمين للكشف عن مدى استيعابهم لمضمون  .3

 التغذية الراجعة.
 تمثيل القصة من المتعلمين وتشجيعهم على الحديث أمام اآلخرين دون خوف. .٤
 من القصة. العبراستخالص المتعلمين  .5

 

   مميزات الطريقة القصصية

 عددًا من المميزات منها: (90-٨9ص ص،٢000عليان،)ذكر عليان     
 جعله في تشوق دائم.تبعده عن الملل و تثير انتباه المتعلم و ت –
 هاتفسير و  ،ما يصادفه من صعوبات وتعقيدات في الحقائق العلمية تساعد المعلم على إيضاح –

  ها.وتذليل
 للقصص وُتدخل السرور إلى نفوسهم.  ةتثير اهتمام المتعلمين وترضي ميولهم الطبيعي –
 ( المميزات اآلتية:٤١،ص٢009وأضافت قدورة )قدورة،      
 التفاعل الصفي من خالل تجاوب المتعلمين مع أحداث القصة. يتثر  –
 رسخ المعلومات المقدمة في ذهن المتعلمين الرتباطها بأحداث القصة.ت –
 تنمي مهارات االتصال واالنتباه لدى المتعلمين. –
 تنمي مهارات التفكير، وتتابع األفكار، واالستماع والتركيز. –

 

  عيوب الطريقة القصصية
  أن للطريقة القصصية عيوبًا هي: (٤١ص،٢009)قدورة،ترى قدورة      
 عدم إمكانية تطبيقها في جميع الدروس. –
إعداد ب مأ ،سواء بتجهيز الصور الخاصة بالقصة ؛واسعاً و تتطلب من المعلم تحضيرًا جيدًا  –

 تدريب بعض المتعلمين لتمثيل القصة.ب مأ ،أجهزة العرض التي سيستخدمها
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وبلغة سليمة مناسبة لعمر  ،في عرض أحداث القصة شائقيجب أن يتمتع المعلم بأسلوب  –
 المتعلمين.

 
  فوائد تمثيل القصة )تمثيل األدوار(

 فوائد لتمثيل األدوار، وهي:( (Eisler,1980,p 45ذكر إيسلر     

 أو يمارسه زمالؤه. ،يتعلم المتعلم من موقف عملي يمارسه بنفسه –
 بمشاعر األفراد اآلخرين في المواقف المشكلة التي تنطوي على صراع.يشعر المتعلم  –
 الخجولين والمنعزلين أكثر اندماجًا في الجماعة. المتعلمينتجعل  –
                      تعطي المتعلم المرونة في االستجابات المشابهة في مواقف الحياة. –
عة من السلوكات المنتظرة من أشخاص هو مجمو "والدور:  .ويعطى كل ممثل دورًا لتمثيله     

 (.Weiss,1983,p12) "يشغلون وضعية اجتماعية محددة
 

 الطريقة الوصفية:                                                - 3

 الوصف في اللغة واالصطـالح: 

ْصًفا، وُوصوًفا: أ جاد  من  الوصف لغة: دَّ فيه.و ص ف  المهُر والناقُة ونحوهما ي ِصُف و      السَّير  وج 
ْصًفا: أ طاقه :  ،وو ص ف  الطبيُب الدواء : عيَّنه باسمه ومقداره ،وو ص ف  الصغيُر المشي  و  وو ص ف  الخبر 

ْصًفا، وِصفًة: نعت ه بما فيه. ،وو ص ف  الثوُب الجسم : أ ظهر  حال ُه وبّين هيئته .حكاه  وو ص ف  الشيء : و 
ه )ابن منظور،و ص ف  الشيء وصفًا وصفة و  الَّ وأصل الوصف: الكشف  .(3١5،ص١5ج،١99٦أي ح 

الحال التي عليها الشيء من حليته ونعته،  :والصفة .ذكر الشيء بحليته ونعته :والوصف ،واإلظهار
وباطاًل،  وذلك بحسب مطابقته للواقع، فإن  ،كالزنة التي هي قدر الشيء. والوصف قد يكون حقاً 

ن لم يطابقه فهو باطل، كما في قوله ھ  ھ  ھ    ے  ے   چ  تعالى: طابق الواقع فهو حق، وا 

  (5٢5،ص١99٢( )األصفهاني،١١٦)النحل:  چۓ  

ن ويرى الباحث أن الوصف من مهارات التعبير الكالمي الدقيق، والتعبير من عبَّر أي: أعرب وبيَّ      
، 3١بالكالم وعبَّر عنه غيره: ع ِيي  فأعرب عنه وتكلم. واللسان ُيع بِّر عما في الضمير)ابن منظور،ج

                      (. ٢7٨٢ص

  "والتصوير هو رسم صورة أو مشهد بوساطة الكلمات، أي نظير الرسم"الوصـف في االصطالح: 
 ،بأنه إنشاء يراد به إعطاء صورة ذهنية عن مشهد ه وهبة والمهندسوعرف .(90،ص١97٦)الشايب،
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ملتقى ) كما جاء في موقع وقوام الوصف .(١٦7،ص١979أو إحساس )وهبة والمهندس، ،أو شخص
الكلمات التي يريد بها المنشئ تجسيد مشهد من العالم الخارجي في لوحة  (٢00٨،التربية والتعليم

فّن من فنون  بأنه ف الوصفعرّ . ويُ والحياة وهو رسم لصورة األشياء بقلم الفنّ  .مصنوعة من الكلمات
 والتعبير عن المواقف والمشاعر ،لتصوير المشاهد وتقديم الشخصيات االتصال الّلغوي، ُيستخدم

  .واالنفعاالت

 ( وهي:٢00٨موقع )عالم ذكي،ثالثة أمور حسب ما جاء في  على الوصف ويقوم     
 . الثاقبالنظر  - أ
 .المالحظة الدقيقة - ب
 .والربط المهارة في التعبير - ت
األفكار المعنوية أو الغائبة بصياغة عن المعلم  تعبير ويعرف الباحث الطريقة الوصفية بأنها     

سِّد في مخيلة المتعلم صورًا ومشاهد قريبة من رؤيتها في الواقع. ،لغوية جذابة  ُتج 
الدرس أن في يفترض  إذالطريقة الوصفية تعتمد بالمقام األول على الوسيلة يرى بعضهم أن و      

 بحيث ال يشرح ،الوسيلة محور الدرس اتكون فيه الطريقة هوهذ ،يكون غنيا  بالوسائل التعليمية المعينة
 طرائقمن  طريقةالوصف هو أن  ؛ في حين يرى الباحثجزءًا من الدرس إال عبر الوسيلة المعلم

تعّذر الوسائل األخرى مثل وسائل االّتصال التربوّي، وهو ذكر صفات تاإليضاح اللفظّي تستعمل حين 
وترتيب منطقّي ال يدعو إلى  ،بطة في تسلسل محبب للنفوسار تالموصوف بأساليب جّذابة مرتّبة م

 النسيان.
يرى الباحث أن التعبير بأنواعه: الشفوي، والكتابي، والوظيفي، واإلبداعي من الوصف الذي و      

في  بدوره للمتعلم بطرائق تعلمية فعالة، والتعبير كما عّرفه عمار يكسبهينبغي أن يمتلكه المعلم الذي 
أفكاره في اعره و "ما يكون لدى الفرد من إمكانية اإلفصاح عن أحاسيسه ومش هو رسالة الماجستير
يمكنان القارئ أو السامع من الوصول في يسر إلى ما يريده الكاتب أو المتحدث"  وضوح وتسلسل

 (. ١0، ص١9٨0)عمار،

  أهمية الطريقة الوصفية

. األخرىللطريقة الوصفية أهمية كبيرة وال سيما عند عدم إمكان استخدام غيرها من الطرائق      
عند ضرب األمثلة وتقديم الفكرة المعنوية في صورة مادية لتقريب ما تأتي براعة المعلم في الوصف و 

ويحسونه  ،ضرب األمثال مما يألفه الناس"ن يرى فرج أو  .كان بعيدًا وتوضيح ما كان غامضاً 
من الوسائل الفعالة التي تسهل على الطلبة إدراك األمور يعّد وما يعرفونه من بيئتهم  ،بحواسهم

براز خفيات زالة الحجاب عن دقائق األفكار وتقريب األفكار المعنوية المقصودة وا  وتبين ما  ،المعاني وا 
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وتبين لهم  ،وتوضح لهم ما اشتبه عليهم ،وتقرب إلى أذهانهم ما غمض عليهم ،خفي على المتعلمين
ص  ،٢005 )فرج،" فيتصورون الموصوف تصورًا أقرب إلى الواقع ،والغائب بالشاهد ،الخفي بالجلي

                                                                                                       . (١٤٨-١٤7ص
ومع أهمية الطريقة الوصفية، فالطرائق التعلمية تتفوق عليها إذا ما قورنت بها بحسب نتائج      

الطرائق التقليدية أو ما  (. والطريقة الوصفية تدخل ضمن١97٢بعض الدراسات، كدراسة )لهستون،
التي تناولها الباحثون في دراساتهم التجريبية مقارنين بينها وبين بعض  التقليديةيسمى بالطرائق 

التعلمية التي كانت نتائجها تفوُّق الطرائق التعلمية على الطرائق التقليدية، كدراسة  الطرائق
 (، وغيرها من الدراسات.١99٦)يعقوب،(، ودراسة ٢003(، ودراسة )العبد اهلل،٢009)العاتكي،

  مزايا الطريقة الوصفية

 مزايا الطريقة الوصفية وهي: (١٨٨،ص٢000)دروزة،ذكرت دروزة      

 تثري فكر المتعلم وحصيلته اللغوية. –
 ومفاهيم جيدة في ذهن المتعلم. ،ترسخ مبادئ –
 تساعد على تجسيد الفكرة المجردة. –
 وتثير اهتمامه وتجذب انتباهه. ،تشوق المتعلم –
 وتوسع أفق تفكيره. ،تنمي خيال المتعلم –
 .ببعضها تربط المعلومات والحقائق المفككة –

 

  عيوب الطريقة الوصفية

 عيوبًا للطريقة الوصفية وهي: (١٨٨،ص٢000)دروزة،ذكرت دروزة      

 ال تتيح للمتعلم فرصة المشاركة الفعلية في التعلم. –
 وقت طويل لتحقيق أهداف تعليمية محددة.قد تحتاج إلى  –
 المستويات العقلية العليا.و  التطبيق منأكثر تنمي التذكر والفهم واالستيعاب  –
 ووسائل تعليمية مختلفة. ،طرائق تدريسية أخرىتنفذ معها إذا لم  غير كافيةتظل طريقة تدريس  –
 والتغذية الراجعة بطريقة جيدة. ،بوالتدر  ،ال تتيح فرصة الممارسة –
 واإلجراءات. ،المبادئ اها طابعمحتو  ىكبيرة الحجم التي يغلب علالتقل فعاليتها مع المادة  –

 

  
 



55 
 

 
 
 
 

 
 

 الرابعالفصل 
 الطرائق التعلمية والطرائق التعليمية في القرآن الكريم

 :محتوى الفصل
   في الجاهلية واإلسالم:التعلم والتعليم عن الكريم و عن القرآن لمحة  –أواًل 

  .القرآن الكريم - 1

  في الجاهليةعند العرب التعلم والتعليم  – 2

 .نشأة المدارس في القرن الخامس الهجريالتعلم والتعليم في اإلسالم حتى  – 3

 :الطرائق التعلمية والطرائق التعليمية في القرآن الكريم – ثانياً 

 .في القرآن الكريم التدريساألمور التي تقوم عليها طرائق  - 1

 .في القرآن الكريمالطرائق التعلمية  - 2

 .الطرائق التعليمية في القرآن الكريم – 3
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 مقدمة
وتقدم علمي كبير إال  أن يتحدث عن حضارة إنسانية عريقة للتربويال يمكن يرى الباحث أنه      

وكيف نقلت من اآلباء التي اعتمدها أصحاب تلك الحضارة،  والتعليمية خطر بباله الطرائق التعلميةتو 
تمثل العرب هذه الطرائق قد و  .د اتبع طرائق نموذجية في التربيةوالشك أن القرآن الكريم ق .إلى األبناء
ال  ؛تعليمهمو  في تعلمهم ابغة حتى اآلن تزال آثارها س ماكيف صنعت تلك الحضارة اإلسالمية التي فوا 

الكبير الملحوظ هذا األثر لتلك الحضارة لما كان  لو لم تكن تلك الطرائق فعالةو  ؟ والغربعلى الشرق 
"إن ما يدين إلى القول: حسب ما ذكر حمدان  ((Briffaultوهذا ما دفع بريفولت  .على مستوى العالم

ا العلم ما قدموه إلينا من كشوف مدهشة لنظريات مبتكرة، بل يدين هذ ليس في به علمنا لعلم العرب
وذكر سمارة (. ١٤5،ص١9٨٨)حمدان، إنه يدين لها بوجوده نفسه" :لى الثقافة العربية بأكثر من هذاإ

: "تحقق علماء المسلمين من أن األسلوب العقلي النظري ال يؤدي إلى التقدم، ((Drapelل قول دريب
ومن هنا كان شعارهم  وأن األمل في وجدان الحقيقة يجب أن يكون معقودًا بمشاهدة الحوادث ذاتها،

 (.١٤5،ص٢00٨)سمارة، في أبحاثهم األسلوب التجريبي والدستور العملي الحسي"
 ،ويكتشف ،ويتأمل في هذا الكون ،بأن يتفكرفي مواضع كثيرة أمر اهلل تعالى اإلنسان قد و      

ھ  ھ   چ منها قوله تعالى: غيرهم دون تفكير يتَّبعونالمقلدين الذين  في آيات كثيرة ذمف .ويتعلم

  چۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ

ک  ک   ک  گ      گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  چ     ( وقوله تعالى:٢٨)األعراف:

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ       

  چڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ       ۉ  ې      ې  
  .(٤الملحق ) الكثير من هذه اآليات في  وسيرد .(77 – ٦9الشعراء: )
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 التعلم والتعليم في الجاهلية واإلسالمعن لمحة عن القرآن الكريم و  –أواًل 
 القرآن الكريم -1

 لكريماالقرآن تعريف 
المعجز  ،كالم اهلل المنزل على نبيه محمد صلى اهلل عليه وسلم" بأنه القرآن الكريم أبو شهبة عرف     
من أول سورة الفاتحة إلى آخر  ،المكتوب في المصاحف ،المنقول بالتواتر ،د بتالوتهالمتعبَّ  ،بلفظه

 .(١9،ص١9٨7)أبو شهبة، "سورة الناس
ل القرآن على الرسول و نز بدأ وقد  .التنزيلو الذكر و الفرقان و ومن أسماء القرآن الكريم: الكتاب       

واستمر نزوله  .من عمره عاماً  وهو في األربعين المكرمة صلى اهلل عليه وسلم في غار حراء بمكة
وعشر  ،منها ثالث عشرة سنة في مكة المكرمة قبل الهجرة إلى المدينة المنورة ،وعشرين سنة اً ثالث

 هـ(.١١إلى أن توفاه اهلل تعالى سنة ) ،سنوات فيها بعد الهجرة
                                                                                الكريم القرآن علوم
يعرف الدكتور محمد الشربجي علوم القرآن بأنه مباحث كلية تتعلق بالقرآن الكريم من عدة نواح      

 (.    500،ص٢00١يمكن عّد كل منها علمًا قائمًا بذاته )الشربجي،
 عدّ  الزركشيأن  (١٦١،ص١،ج١995)الزرقاني، ذكر الزرقاني وقد ،م كثيرةللقرآن الكريم علو و      

عراب القرآنو  ،الناسخ والمنسوخو  ،منها: التفسير ،وأربعين علماً  ةمنها سبع مجاز و  ،غريب القرآنو  ،ا 
  .المحكم والمتشابه. وأول علم دوِّن هو علم التفسيرو   معاني القرآنو  ،القرآن
 واستنباط األحكام ،وفهمه حق الفهم ،ساعد على دراسة القرآن الكريمت االقرآن أنهومن فوائد علوم      

ويدل على  .سالمًا صحيحًا من التحريف والتغيير إلى الناسعطي الثقة بوصوله تكما  .واآلداب منه
هلل روي عن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه قوله: "وا فقد به. ذلك اهتمام المسلمين كل هذا االهتمام

وال ُأنزلت آية من كتاب اهلل إال  ،الذي ال إله غيره ما ُأنزلت سورة من كتاب اهلل إال وأنا أعلم أين ُأنزلت
 ،١99٨ولو أعلم أحدًا أعلم مني بكتاب اهلل تبلغه اإلبل لركبت إليه" )البخاري، .وأنا أعلم فيم ُأنزلت

 .(1) (99٤ص
 لقرآن المكي والقرآن المدنيا

 "نورةمهو ما نزل من القرآن قبل هجرة الرسول صلى اهلل عليه وسلم إلى المدينة ال"القرآن المكي:      
ن  ،هو ما نزل من القرآن بعد هجرة الرسول صلى اهلل عليه وسلم إلى المدينة المنورة"القرآن المدني: و  وا 

 .(١٨7ص،١ت،ج -)الزركشي،د" كان بمكة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 5002البخاري: كتاب فضائل القرآن، باب "القرَّاء من أصحاب النبي صلى اهلل عليه وسلم"، رقم  (1)
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 : والموضوع األسلوب حيث من المدنيالقرآن و  المكيالقرآن  ميزات

 ،١9٨7)أبو شهبة، في األسلوب والموضوع ذكر أبو شهبة المكي والقرآن المدنيلقرآن يتباين ا     
   ( منها اآلتي:٢3٢- ٢٢٨ص ص
 : األسلوب حيث من -أ

بهم  يليق وال مستكبرون معرضون المخاطبين يةغالب ألن الخطاب، شدة المكي في الغالبف –
 . والقمر ،المدثر سورتيوالمثال في  ذلك، إال

 مقبلون المخاطبين يةغالب ألن الخطاب، وسهولة ين،لال أسلوبه في فالغالب المدني: أما –
 منقادون.

 مشاقون، معادون المخاطبين يةغالب ألن المحاجة، وقوة اآليات، قصر المكي في الغالب –
  .أحوالهم بما تقتضيه فخوطبوا

 حالهم ألن محاجة الب مرسلةال األحكام وذكر اآليات، طول فيه فالغالب المدني: أما –
 ذلك. تقتضي

 : الموضوع حيث من -ب

 واإليمان ،األلوهية بتوحيد يتعلق ما وال سيما السليمة، والعقيدة ،التوحيد تقرير المكي في الغالبف     
 . ذلك ينكرون المخاطبين البيةألن غ بالبعث،
 نفوسهم في تقرر قد المخاطبين ألن والمعامالت ،العبادات تفصيل فيه فالغالب المدني: أما     

 الجهاد ذكر في إلفاضة، واوالمعامالت ،العبادات لتفصيل حاجة في فهم ؛السليمة التوحيد والعقيدة
 .المكي القسم خالفًا لما هو في ،وأحوالهم والمنافقين، وأحكامه

  معرفة المكي والمدني فوائد
 (33٦،ص١9٨7)ابن الجوزي، ذكرها ابن الجوزي فوائد كريمال القرآن في والمدني المكي معرفةل     
 :امنه

 أو وشدة، قوة من حالهم تقتضيه بما القوم يخاطب إذ مراتبها أعلى في القرآن بالغة ظهور –
  .لين وسهولة

 القرآن الكريم. فيمعرفة المتأخر من المتقدم  –
مما  ،والمحافظة عليه ،وجهودهم العظيمة في دراسته ،لقرآن الكريمبامعرفة عناية المسلمين  –

                      والتبديل. ،والتحريف ،وواقعيًا على حفظ القرآن وسالمته من الدخيل ،يدلل عملياً 
 وتوجيهاتها. ،واستنباط إشاراتها ،تفسير النصوص القرآنية –
، والموضوع األسلوب في القرآن سلكه ما اتباع إلى هوتوجيه تعالى، اهلل إلى يعاالد تربية –

  .موضعها في والسهولة ،موضعها في الشدة ستعمليو  هم،لمفا باألهم يبدأ بحيث
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 هما: (٢٢0،ص١9٨7)أبو شهبة،وأضاف أبو شهبة فائدتين      
ة حكم ظهورو  ،والوقوف على سنة اهلل تعالى في تشريعه ،ُيعين على معرفة تاريخ التشريع –

حال  تقتضيه ما على األهم بحسب فشيئاً  شيئاً  التشريع يتدرج إذ ؛غاياته أسمى في التشريع
 . والتنفيذ للقبول واستعدادهم ،المخاطبين

 المدنية ناسخةف مدنية،األخرى و  ،مكيةإحداهما  آيتان وردت إنف ؛المنسوخ من الناسخ تمييز –
 .عنها المدنية لتأخر للمكية

في كتاب اهلل تعالى" )أبو  يقول العلماء: "من لم يتقن معرفة المكي والمدني ال يحل له أن يتكلم     
   .(٢7، ص١995سنة، 

 
 الكريم مفرقاً  القرآن نزول من الحكمة التربوية

نزل جبريل عليه السالم بالقرآن الكريم دفعة واحدة في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى سماء      
النبي صلى اهلل عليه الدنيا إلى بيت العزة، وأماله جبريل على السفرة، ثم كان جبريل ينزل به على 

  . (٢7،ص3٢،ج١9٨١الرازي،) وسلم مفرقاً 

 منجمًا، وسلم عليه اهلل صلى  النبي على نزل أنه يتبين ومدني مكي إلى القرآن تقسيم منو      
( ما 5٢-٤٨صص ،١،ج١995)الزرقاني، ذكر منها الزرقاني كثيرة حكم الوجه على هذا ولنزوله
 : يأتي
وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    چ  تعالى: لقوله وسلم عليه اهلل صلى النبي قلب تثبيت .١

  .(33 – 3٢)الفرقان:  چېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی  ی  ی
ڀ  ڀ  چ  تعالى: لقوله فشيًئا شيًئا عليهم يقرأف ،به والعمل ،الناس وفهمه على حفظه ليسهت .٢

   .(١0٦)اإلسراء:  چٺ    ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   
 عند السيماو  اآلية، نزول إلى الناس إذ يتلهف وتنفيذه، القرآن من نزل ما لقبول الهمم تنشيط .3

 . واللعان اإلفك آيات في كما ،إليها الحاجة اشتداد
 نشأ لتيا الخمر آيات في ماك الكمال درجة إلى يصل حتى التشريعو  الخطاب الديني في التدرج .4

 في فنزل باتاً  منعاً  امنهمنعهم ب هواجاب  يُ  أن عليهم الصعب وكان من ،اوألفوه اعليه الناس
  ا:شأنه

ۉ  ې  ې   ېې  ى  ى  ائ         ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ   ۇئ    چ    تعالى: قوله - أوالً 

 العقل نومعلوم أ ،اتحريمه لقبول لنفوسا تهيئة على هذه اآلية فاشتملت (٢١9)البقرة:  چۇئۆئ  
 . نفعه من أكبر إثمهيء ش يمارس أالَّ  يقتضي
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 چ ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ےڻ  ۀ  چ تعالى: قوله - ثانياً  نزل ثم
ة تمرينًا لهم الصال أوقات ؛األوقات بعض في تركه إلى اآلية هذه في ت الدعوةفكان (٤3)النساء: 

 وتدريبًا.    
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  چ  تعالى: قوله  - نزل ثالثاً  ثم 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦڄ  

 چڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  

 بعد ،كلها األوقات في باتاً  اً عمن من الخمر المنععلى  اآليات هذه في النص فكان (9٢ – 90المائدة:)
 وأخذت حظها من التدرب على تركه.  النفوس، يئتهُ  أن

استجابة لحاجة المتعلم في التدرج معه لفهم  ة تعلمية تعليميةتربوي طريقةالنسخ في القرآن الكريم 
 .وتطبيق أحكام الشرع

 چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ    چقال تعالى:      

 ،اإلزالة والنقل والتحويل والتبديل :منها ذكرها الصابوني وللنسخ في اللغة معاٍن عدة .(١0٦)البقرة: 
 (.90-٨9صص ،١ج،١9٨0)الصابوني، وهذا المعنى األخير هو المراد في البحث

، ٢،ج١995" )الزرقاني،رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي"النسخ في االصطالح الشرعي: هو و      
أن  هو سبب نزول اآلية الكريمة أن (9٤ص،١ج،١9٨0)الصابوني،ذكر الصابوني و  (١3٨ص 

ويقول  ،أال تعجبون ألمر محمد ؟ يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه ويأمرهم بخالفه"اليهود قالوا: 
 "فما هذا القرآن إال كالم محمد يقوله من تلقاء نفسه يناقض بعضه بعضاً  ،اليوم قواًل ويرجع عنه غداً 

والخيرية تحتمل  .وهو اإلتيان بما هو خير للعباد ،الحكمة من النسخ الصابوني ذكر كما .زلت اآليةفن
 وجهين:
 ما هو أخف على البشر من األحكام. - األول
 ما هو أصلح للناس من أمور الدنيا والدين. - الثاني

 أقسام النسخ في القرآن الكريم 
 وضرب أمثلة لها وهي:  (١0٨،ص١9٨٨)إسماعيل،يل هناك ثالثة أقسام للنسخ عددها إسماع     
 .مثل:)عشر رضعات معلومات يحرِّمن( ،نسخ التالوة والحكم معاً  .١
مثل:)الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكااًل من اهلل واهلل  ،نسخ التالوة مع بقاء الحكم .٢

 عزيز حكيم(.
ۉ  ې  ې   ېې  ى  ى  ائ     ائ  چ كقوله تعالى:  ،نسخ الحكم وبقاء التالوة .3

 .(٢١9)البقرة:  چەئ  ەئ  وئ   وئ   ۇئ  ۇئۆئ  
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 القرآن الكريم ونظرته إلى الكون 

طلب من اإلنسان النظر  القرآن الكريمأن  (٢٦9،ص١977)البوطي،يرى الدكتور البوطي      
 لي ت ب صَّر ويتفكر في إبداعه وانتظامه وتناسقه لغرضين: ،وما أودع فيه من أسرار ،والتفكر في الكون

يتوصل من ذلك إلى و  ،وأجزائه ،وتناسق نواحيه ،ويتنبه إلى مدى دقته ،ليتأمل اإلنسان فيه - األول
ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  چ  يقول اهلل تعالى: ؛وليكتشف ما فيه ،اإليمان باهلل عز وجل

ک  ک  ک     گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  

 .(١9١ – ١90)آل عمران: چں  ڻ     ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ       ھ   

عليه أن يتفكر في كيفية ف ،وحاجاته ،ومصلحته ،تسخير ما في الكون لخدمة اإلنسان -الثاني 
يئ  جب    حب  خب  مب  ىب  يب   جت     حت  ختمت  ىت      يت  جث  مث    چ يقول اهلل تعالى: ؛واإلفادة منه ،استغالله

 .(١3 – ١٢)الجاثية:  چىث  يث  حج   

 القرآن الكريم والمنطق 

ومن  ،العقل والمنطق في تقرير الكثير من القضايا استعمل القرآن الكريم استدل الزركشي على أن     
( تقرر اآلية الكريمة استحالة وجود ٢٢)األنبياء:  چۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  ېې  چ ذلك قوله تعالى: 

 ،ألنه لو كان للكون صانعان لما جرى على النظام واإلحكام والتدبير الذي نراه ؛إلهين عقاًل ومنطقاً 
برهان بيسمى  وهو ما برهانًا على وحدانية اهلل تعالىوتقدم   ،والضعف هما العجزُ يهما أو كلول ل ِحق  أحد  

التمانع، وتقريره أنه لو وجد على جهة الفرض فردان مّتصفان بصفات األلوهّية، ألمكن التمانع بينهما، 
: إّما أن يحصل مرادهما وهو وحينئذٍ أنه لو أراد أحدهما إحياء جسم وأراد اآلخر إماتته  :ومثال ذلك

الستلزامه عجزهما مع  ،وهو محال أيضاً  محال الستلزامه اجتماع الضّدين، أو ال يقع مرادهما
الستلزامه الترجيح بال  ،وهو محال أيضاً  ،اتصافهما بصفات األلوهّية، أو يقع مراد أحدهما دون اآلخر

واإلله ال يكون  ،النعقاد المماثلة ،مرّجح، واستلزامه عجز من فرض قادرًا، ويلزم منه عجز اآلخر
  .(٢5،ص١ت،ج -د )الزركشي، لوهيةويدل كل ما تقدم على وحدة األ ،عاجزاً 

 القرآن الكريم ينهى عن التقليد األعمى 

ونهى عن اعتناق أي فكرة أو  ،يعد التفكير أصاًل من األصول التي قررها القرآن الكريم لكل فرد     
وئ  ۇئ  چ  قال تعالى: ؛تكريمًا لعقل اإلنسان ،حتى لو كان ذلك المبدأ اإلسالم نفسه ،مبدأ دون قناعة

( كما ذم اهلل تعالى 3٦)اإلسراء:  چۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ   ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ    ی  ی          ی  ی     
ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  چ  منها قوله تعالى: ،الذين يقلدون دون تفكير في آيات كثيرة

  .(٢٨)األعراف: چڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ 
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    الكريم بالعقلاهتمام القرآن 

كثرة استعمال العقل ومرادفاته في القرآن الكريم على المكانة العظيمة التي أعطاها ألصحاب تدل      
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ  مثل قوله تعالى: في ،العقول الذين حثهم على التفكير

پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  

)البقرة:  چڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  
يقول الدكتور محمود السيد: "إن التدبر في ذلك كله يكشف عن عظمة اهلل وقدرته الال متناهية،  (١٦٤

سه ضآلة اإلنسان أمام تلك العظمة، والقدرة الخارقة إال أن البحث في إدراك وبّين في الوقت نف
العالقات بين الظواهر في هذا الكون يفيد اإلنسان في حياته، فيكشف الكثير من األمور، واالختراعات 
ه أصحابه إلى البحث في أسرار هذا  التي تستفيد منها اإلنسانية، ولذلك دعا اهلل رسوله إلى أن يوجَّ

دراك العالقات بين ظواهره بروح علمية وأمانة ومسؤولية. ۉ  ۉ  ې  ېې  ې   ى    چ الكون، وا 

 چى  ائ  ائ  ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ     ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ  ی 

 (. 9٢ص،١97٨)السيد،" (46سبأ:)

التي تتناول  المتتبع لآليات القرآنية يجد كذلك اآلياتأن  (٨5،ص٢000)عبيدات،يرى عبيدات و      
  .واالستدالل بها على حقائق الغيب ،الظواهر الكونية تدعو إلى التفكر والتأمل الكتشاف أسرارها

               قال تعالى: ؛أو ال يستخدم عقله ،نزع القرآن الكريم صفة اإلنسانية عن كل ما ال عقل لهلقد و      

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ 

تبين اآلية . يقول الرازي: "(١79)األعراف:  چٹ   ٹٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
في منافع الحواس  هاكما يشارك ،شارك الحيوانات الغذاء والنمو والوالدة وغيرهايالكريمة أن اإلنسان 

 .في القوة العقلية والفكرية التي تهديه إلى معرفة الحق يكمن الحيوانعلى الخمس لكن امتياز اإلنسان 
ألن الحيوانات ال  ،عن أحوال العقل والفكر ومعرفة الحق كانوا كاألنعام بل أضل بعضهمفلما أعرض 

  .(٦٤ص ،١5ج،١9٨١)الرازي، "قدرة لها على تحصيل هذه الفضائل

وجاءت الدعوة إلى التفكير  ،في القرآن الكريم ثماني عشرة مرةً  "مادة فكرمشتقات "تكررت ولقد      
ۉ  ۉ  ې  ېې  ې   ى  ى  ائ   چقوله تعالى: :منها ،صريحة ومقصودة في كثير من آياته

 ،إنما أعظكم بواحدة إن فعلتموها أصبتم الحق"( قال الزمخشري: ٤٦)سبأ: چائ  ەئ  ەئوئ
ثم تتفكروا في أمر محمد صلى اهلل  ،وهي أن تقوموا لوجه اهلل خالصًا متفرقين اثنين اثنين وواحدًا واحداً 

 ،ويعرض كل واحد منهما محصول فكره على صاحبه ،أما االثنان فيفكران ،عليه وسلم وما جاء به
نصاف ويعرض فكره  ،وينظران فيه نظر متصادقين متناصفين... وكذلك الفرد يفكر بنفسه بعدل وا 
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 عدّ و  .(٢9٤،ص3،ج١97٢)الزمخشري، "على عقله وذهنه وما استقر عنده من عادات العقالء
الرسول صلى اهلل عليه وسلم التفكر والتفكير في الكون وما فيه من مخلوقات عبادة يتقرب بها المسلم 

"تفكر ساعة خير : وقال أيضاً  .أفضل العبادات قال: "ال عبادة كتفكر" وجعل التفكر ،إلى اهلل تعالى
: "إن وراء كل فلسفة قال دوركايموذكر الوادعي أن  .(3١٤،ص٤،ج١9٨5من عبادة سنة" )القرطبي،

 ،وأيقظ الحكماء ،فالدين هو الذي دفع إلى التأمل ،وال يمكن تصور فلسفة ال ترتكز على دين ،ديناً 
 ،يظهر اهتمام القرآن الكريم بالعقلو  .(٦5،ص١990وأشعل الرؤية الفلسفية في القلوب" )الوادعي،

فلقد ذكر العقل ومشتقاته  ،من خالل تكرار الكلمات التي تدل على ذلك ،والنظر ،والتأمل ،وبالتفكر
 ،( مرة١٢0وذكر التفكير والنظر بمعنى التفكير ) مرة، (١3٢وذكر القلب بمعنى العقل ) ،( مرة٤9)

ف  وذكر كلمة ع ر   ،( مرة٨5٤ة علم ومشتقاتها )وذكر كلم ،( مرة٢9٢وذكر التذكر ومشتقاته )
ووصف  ،( مرة٢0وذكر كلمة الِحْكم ة ) ،( مرة٢0وذكر الفقه وهو الفهم الدقيق ) ،( مرة١9ومشتقاتها )

(، إلى أن ١05،ص١995وخلصت دراسة عبد اهلل )عبد اهلل،، ( مرة١00اهلل تعالى نفسه بالحكيم )
 ،والتذكر ،واإلدراك المعنوي ،عمليات عقلية هي: اإلدراك الحسيالقرآن الكريم حدد معالم ثماني 

ويحتل األداء الحسي أدنى المراتب في حين احتل  .والتفكر ،والتقويم ،واالستنباط ،واالستقراء ،والقياس
مب  ىب  يب  چ ومكانتهم العالية بقوله تعالى: ،ولقد ذكر اهلل تعالى ميزة  العلماء التفكر أعلى المراتب.

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   ې    ۋ چ ( وقوله تعالى:١١)المجادلة:چيتجثجت   حت  خت  مت  ىت    

  .(٢٨)فاطر: چې  ې 

 

  في الجاهليةعند العرب التعلم والتعليم  – 2
تبعًا الختالف المفسرين في معنى  ،تعلم العرب قبل اإلسالم في شأناب والتربويون اختلف الكتَّ      

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ  كلمة "أميين" الواردة في قوله تعالى

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  چ  وقوله تعالى:( ٢)الجمعة:  چڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

آل ) چڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈچ  وقوله تعالى: (٢0)آل عمران:  چڻ   ڻۀ    

 ( إلى أن األمية٢9١،ص١993على ما ذكر العلي )العلي، فذهب الراغب األصفهاني (75 :عمران
وذهب  .الجهالة والغفلة أن األمية تعني وذهب غيره إلى ،من ال يعرف القراءة والكتابة تطلق على

 .كما قيل غير ذلك ،مثل الوثنيين والمجوس ،كتاب سماوي ليس لديهمآخرون إلى أنها تعني من 
إلى أن العرب قبل اإلسالم كانت لهم كتاتيب يعلمون  لهم د قول أن األميين من ال كتاب فذهب من أيَّ 
  .والحساب ،والكتابة ،فيها القراءة

وعمارة  ،هندسة إرواء األرض :مثل ،الحضر من العرب عرفوا الكثير من العلوم" يقول الدائم:و      
أما البدو فكانوا أميين ال يعرفون  .واآلداب ،والزراعة ،لبيطرةوا ،والطب ،وعلم اآلالت ،والحساب ،المدن
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يرى الخربوطلي و  .(١3١،ص١9٨١)الدائم،"متأثرين بطبيعة الجزيرة العربية وظروفها ،القراءة والكتابة
واقتضتها ظروف البيئة التي  ،عند العرب قبل اإلسالم كانت ضرورية لهم عتالعلوم التي شاأن 

 ألنهم كانوا أميين ال يقرؤون وال يكتبون ،ولم يتعلموا في المدارس وال ألفوا الكتب ،عاشوا فيها
 .(٢٤١ص ،١99٤ )الخربوطلي،

تعلموا القراءة والكتابة في  قدو  كاتبًا، أن عدد كتاب الوحي في اإلسالم بلغوا أربعينويرى طلس       
 ،وفارس ،ألن الكتاتيب كانت معروفة جدًا في بالد الشام ،بعض كتاتيب مكة والمدينة قبل اإلسالم

كما أن النصارى واليهود في  ،فال غرابة إذا نقل القرشيون ذلك عنهم في رحالتهم التجارية ،والعراق
وليس ببعيد أن يفيد  ،األديرةفي الكنائس أو في الجزيرة العربية كانوا يعلمون أبناءهم في الكتاتيب أو 

    .(١٨،ص ١957)طلس، لعربمنها جيرانهم ا
المتناعه  ،أن محمدًا بن عبد اهلل بن عبد المطلب كان أرجح الناس عقاًل قبل بعثتهيرى الباحث و      

 .ومع ذلك لم يكن يعرف القراءة والكتابة ،وأكثر الناس طلبًا لمعرفة اهلل تعالى ،عن الكثير من المفاسد
حث الناس على التعلم بعد بعثته صلى اهلل عليه  منوهو  ،ولو كانت هناك مؤسسات تعليمية لتعلم

أو  ،لم يصلنا شيء عن مناهج تعلمهم، ويؤيد ذلك أنه وجعله فريضة على كل مسلم ومسلمة ،وسلم
ومن  .المجاز يوذ ،ومجنة ،أو أسماء مؤسساتهم التعليمية إال ما كان من أمر سوق عكاظ ،طرائقهم

 والكتابة.     ،والخطباء كانوا ال يعرفون القراءة ،المعروف أن الكثير من الشعراء
العصور  إن" :فيقول الدكتور شوقي أبو خليل أما التعلم والتعليم عند غير العرب من األوربيين     

ومحاربة للمعرفة عند األوربيين الذين كانوا يخاطبون  ،عصور ظالم وتحريق للعلماءكانت الوسطى 
ۈئ ېئ  چقوله تعالى:، في حين كان يقابله عند المسلمين "أعمىأطع وأنت "اإلنسان بقولهم: 

وقب ثالثمئة ألف عالم على آرائهم في قد عُ و  (١١١)البقرة :چىئ ېئ  ېئ  ىئ
الذي قال  (Bruno)كان منهم العالم الطبيعي برونوو أحياء وهم ُأحرق منهم اثنان وثالثون ألفًا  ا،أورب

وحبس )دي  ،ألنه اعتقد بدوران األرض حول الشمس( (Galileoكما قتل غاليلو  ،بتعدد العوالم
هذا في الوقت الذي كانت فيه الجامعات  كان ثم ُأحرقت جثته وكتبه ،في رومة حتى مات( رومنس

كما كان ملوك  ،العربية اإلسالمية مفتوحة للطلبة األوربيين الذين جاؤوا إليها من بالدهم لطلب العلم
فكانت بالد العرب المسلمين مصدر إشعاع  ،لمسلمين ليعالجوا فيهاوُأمراؤها يفدون على بالد ا اأورب

لو أن العرب  (gustave le bon) حتى تمنى غوستاف لوبون ا،فكري وعلمي وحضاري إلى أورب
)أبو " مركزًا للحضارة والعلم ، المسلمين استولوا على فرنسا لتغدو باريس مثل قرطبة في إسبانيا

 .(٤50-٤٤9ص ص،١99٦خليل،
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 .نشأة المدارس في القرن الخامس الهجريحتى  اإلسالم فيالتعلم والتعليم  – 3
ال يستطيع معرفة ما وراء  اً محدود بوصفهعلى الرغم من نظرة اإلسالم إلى العقل يرى العقاد أنه      

نالطبيعة إال بالوحي اإللهي و   فهو ،العقل مكانة عظيمة ن القرآن الكريم أولىفإ، استخدم الحواس فيها ا 
 والرجوع إليه في كل أمر ونهي ،والتنبيه إلى وجوب العمل به ،ال يذكر العقل إال في مقام التعظيم

ووسيلة  ،وبين محيطه الخارجي ،وسيلة االتصال بينه البندر الحواس دّ عيو  .(3،ص ت -د )العقاد،
ې  ې  ې  ې   چ  قال تعالى: ؛وعلى نواميس الكون بطريقة يقينية ،االستدالل على الخالق

 (7٨)النحل:  چى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   
( على اهتمام القرآن الكريم بالحواس بوصفها ٢009وتؤكد دراسة )حنايشة .(٦3،ص١99٢)البندر،

: قولهم حدَّ وقد بلغ بعض العرب في تمجيد العقل من وسائل التفكير لكثرة ورودها فيه. يقول طوقان: "
في نظرية الفيض ويبين ابن سينا  .(١١،ص٢00٢)طوقان،" لجميع العقول"اهلل عقل" وهو مصدر 

 ولما كان اهلل عقاًل فالذي يصدر عنه عقل...")طوقان، إن اهلل عقل... يقول: "... إذ ،مقام العقل
والوصول  ،واالكتشاف ،وحواسه للتفكر ،كما ذم القرآن الكريم من ال يستخدم عقله .(١١،ص٢00٢

پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ  ٹ  ڤ       چ تعالى:قال ؛ إلى الحقيقة

   .(١79)األعراف:  چڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  
إن غاية ما يهدف إليه اإلسالم هو تربية اإلنسان تربية إسالمية عابدًا هلل تعالى مخلصًا له في      

 چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڄ   چ  قال تعالى: ؛ودنيوي يقوم به مهما صغر ،كل عمل ديني

ومعدًا إعدادًا نموذجيًا في جميع جوانب  ،وموازنًا بين مطالب الروح ومطالب الجسد (5٦)الذاريات: 
 ؛مجتمعه فيرابطًا مفاهيم الدين الحنيف بواقع الحياة اليومية التي يعيشها  ،والروحية ،حياته المادية
وقد وردت هذه  ،بما علموا( أي علموا وعملوا ٢5)البقرة: چٻ  ٻ  ٻ    چ قال تعالى:

تتجّلى  األداء التدريسيجودة يرى الدكتور الفوال أن  .(٢)الملحق ،العبارة خمسين مرة في القرآن الكريم
وما يحمله هذا الفن من معانٍ هادفة  ،من خالل االهتمام الواسع بفن جودة التدريس الوظيفي الشامل

عدم التوازن بين "ن أ (. ويرى الحسن٢0١3)الفوال، لربط عملية التدريس في مواقف الحياة اليومية
وضمور اآلخر فيكون التحليق إيذانًا  ،نمو أحد جناحي الطائرب وهو أشبه ،العلم والعمل مفسدة كبيرة

  .(٦٢ص،١997)الحسن،هالك ذلك الطائر" بالسقوط من مكان عال يؤدي إلى 

 وظيفة التربية اإلسالمية
وما لها من أثر  ،تقاس وظيفة أية مادة دراسية بمعيار واحد هو مدى حاجة الفرد والمجتمع إليها     

 ،١9٨0)خاطر،بّين خاطر والتربية اإلسالمية بهذا المعيار لها وظيفتها التي  .اء في حياة كل منهمابنّ 
 : أتيمن معالمها فيما يبعضًا  (٢79ص

http://kenanaonline.com/users/alssaftly/tags/173829/posts
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إنها ضرورة حيوية للفرد ألنها تنتهي به إلى الطمأنينة العقالنية والوجدانية التي تبنى عليها حياة  -
 بناءة من الناحية العملية. ،مستقرة من الناحية النفسية

توعيته  إنها عنصر أساسي في إعداد الفرد للحياة في مجتمعه اإلسالمي إعدادًا سليمًا عن طريق -
 وموقفه مما وراءها من أهداف أسمى. ،بموقف اإلسالم من حاجاته األساسية

 إبان نشوئه في أسرة إنها عنصر أساسي في بناء المجتمع بتنشئته على قيمه االجتماعية النبيلة -
بالوحدة العامة التي يدرك فيها الفرد أن  هشعور  عبرو  ،تسود في ظاللها األخوة والتعاطف والتواد

 له وأنه للكل. الكل
وثمة مشكالت عدة  .والحفاظ على سالمته ،إنها عنصر أساسي في صيانة البناء االجتماعي -

 .مشكلة الجريمة ومشكلة التيارات اإللحادية :لعل من أهمها ،تتهدد هذا البناء بتياراتها العاصفة
إسقاط القيم من  بعدمأوصوا  ينالعلماء والفالسفة اإلنساني أن (Mckibbenوذكر ماكيبين )     

أغفلوها مما أدى إلى االنفصال بين التقدم االقتصادي وغايات  ناسأهداف التربية والتنمية إال أن ال
 . (Mckibben,1993, p 182) واالنفصال بين التربية والتعليم، اإلنسان األساسية

  المؤسسات التعلمية والتعليمية عند العرب المسلمين

دار األرقم بن  كانتأول مؤسسة تعليمية أنشأها الرسول صلى اهلل عليه وسلم  ذكر العبيكان أن     
ألنه لم يكن ممكنًا في بداية الدعوة  ،تعد أول مدرسة في اإلسالمالتي  المكرمة أبي األرقم في مكة

 وكذلك كانت دار الرسول صلى اهلل عليه وسلم في مكة .اتخاذ المسجد الحرام مكانًا للتعلم والتعليم
شعاعحت  إذ ،وكذلك دور الصحابة رضي اهلل عنهم ،ى بعد هجرته إلى المدينة المنورة مركز نور وا 

  .(٨١-٦0ص ص،١99٦)العبيكان، والفهم ،والمناقشة ،كانت زيارة بعضهم لبعض للسؤال والتذاكر
 األمكنة التعليمية في اإلسالم إلى قسمين هما: ( ١٦١-١٤5صص ،١9٨١)الدائم،وقّسم الدايم 

 هـ(    ٤59 -هـ ١وهي الفترة الممتدة بين ) األمكنة التعليمية قبل انتشار المدارس -أواًل 

ناثاً  إذ ،)دروس المنازل( البيوت .١  ،تعاليم الدين ،كان كل مسلم يعلم األبناء واألحفاد ذكورًا وا 
 واألخالق الفاضلة منذ الطفولة.

والمساجد كلها بعد  .والمعارف ،العلومكان مسجد قباء أول مركز ثقافي انطلقت منه و  ،المساجد .٢
  .ذلك

وتعد من أقدم  .بالمساجد لتربية األطفال ةوهي ملحق األساسية(،تعادل المرحلة ) الكتاتيب .3
فكان  .واتسعت باتساع الفتوحات ،المراكز التعليمية عند العرب التي تعلم أبناءهم الصغار

 وعلومه. ،بعض مبادئ الدينو  ،فيها القراءة والكتابة يتلقون المتعلمون الصغار
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 ، بغرض إعدادهم الخلفاء والعظماء ألبناء األساسينوع من التعليم  التي يقدم فيها القصور .٤
 التي سينهضون بها. المستقبلية لتحمل األعباء

ثم أصبحت مكانًا للثقافة والحوار  ،ألغراض تجارية (الدكاكين)فتحت هذه  ،حوانيت الوراقين .5
كان معظمهم ُأدباء وأصحاب ثقافة  بل ،و الكتب مجرد تجار هدفهم الربحولم يكن بائع ،العلمي
 واسعة.

على الرغم من معرفة المسلمين عدم صالحية المنازل للتعليم العام الفتقارها إلى  ،منازل العلماء .٦
 إال أن الحاجة الكبيرة دفعت إلى قيام حلقات تعليمية فيها. ،السكون والراحة

ثم تطورت وازدهرت  ،ظهرت هذه الصالونات بسيطة في العصر األموي ،الصالونات األدبية .7
واتضحت فيها التقاليد والحضارات األجنبية التي اقتبسها الخلفاء  ،كثيرًا في العصر العباسي

لطبقة معينة  مخصصة وكانت هذه الصالونات ،العرب من الممالك العظيمة التي خضعت لهم
 .أحياناً  من الناس ويحضرها الخلفاء

 المفتوحة، كثر اللحن في اللغة العربية عند العرب بسبب انتشار اإلسالم وفي البالد ،البادية .٨
كما ذهب أهل المدن والقرى  ،مما دفع الناس إلى طلب البدو لتعليمهم اللغة في المدن والقرى

 إلى البادية لتلقي اللغة العربية السليمة. 
 تشجيع إعطاء ن من التجار وغيرهم على سورييدأب بعض األمراء والم ،الدروس الخاصة .9

وقد ساعدت  ،أجرًا معلوماً  بالتدريسإذ كانوا يدفعون لمن يقوم  ،دروس خاصة على حسابهم
 هذه الدروس على نشر العلم بين المسلمين. 

 هـ(.459) أمكنة التعليم بعد ظهور المدارس وهي تبدأ من - ثانياً 
المساجد إلى المدارس عندما بدأت الحلقات العلمية في م من يانتقل التعلم والتعل :المدارس .١

منذ القرن الخامس الهجري  كثرتو  ،واألذى للمصلين ،وتتسع مما سبب اإلزعاج ،المساجد تكثر
هـ( الذي أنفق مئتي ألف دينار على ٤59في بغداد في عهد الوزير السلجوقي نظام الملك سنة )

الذي ُيصرف في شؤونها خمسة عشر ألف دينار وجعل لها من الريع  ،بناء مدرسة في بغداد
وكان الذين يتعلمون فيها ستة آالف تلميذ فيهم ابن أعظم العظماء في المملكة وابن  .في السنة

ذكر و  .وابن الغني يكتفي بمال أبيه ،غير أن الفقير ينفق عليه من الريع ،أفقر الصناع فيها
وذكر حسن اقتداء الناس  ،ُينقدون رواتب وافرة ين كانواالمعلمأن  (١٤٦،ص١9٦0)عبده،عبده 

 ،ص٤،ج١99٨،فأسسوا المدارس في العراق وخراسان والشام ومصر)حسن ،بنظام الملك
5٦9).    

 المتزوجين،وهي أماكن مخصصة للسكن لعدد محدود من الفقراء غير  ألربطة:الخوانق وا .٢
ن يوكان األغنياء هم الممول ،ءمخصصة للنسا أربطةوكذلك هناك  ،المتفرغين للعبادة والعلم

 .األربطةلهذه 
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وتكون غالبًا في  .امأصغر منه هاولكن ،مفردها زاوية وهي تشبه الخانقاه والرباط :الزوايا .3
وأحيانًا ُيراد بها نواحي المساجد الكبرى التي تُقام فيها  .الصحراء والمناطق الخالية من السكان

 حلقات العلم.
وكانت تلحق بها بعض  .المستشفى :بالفارسية معناهاو  ،مفردها بيمارستان :البيمارستانات .٤

فإذا أرادوا التطبيق العملي لما درسوه نظريًا دخلوا إلى  .الطب الطلبةلتدريس  ،الغرف
 البيمارستان.

ظهرت نتيجة ازدهار الحياة الفكرية يرى الدكتور شوقي أبو خليل أن المكتبات  :المكتبات .5
كانت معامل للثقافة ومؤسسات اجتماعية وعلمية  بل ،كن مستودعات للكتبوالعلمية ولم ت

وال يقل  .وقامت بدور فعال في نشر العلم والثقافة ،وقد أقبل الناس عليها باهتمام كبير .وتربوية
لهذا  ؛دور المكتبات عن دور المساجد والمدارس في النهضة العلمية ألن الكتب لم تكن متوفرة

فيطلعون . لعلم والمعرفة يذهبون إلى المكتبات العلمية حيث الكتب والمراجعكان المهتمون با
وفي العصر العباسي ازدهرت المكتبات  .على آراء العلماء السابقين عن طريق كتبهم وآثارهم

وكثيرًا ما كان الخلفاء يرسلون البعثات العلمية  .أكثر الزدهار حركة التدوين والتأليف والترجمة
ومن أشهر المكتبات "دار الحكمة"  .لمتحضرة لشراء الكتب وتزويد المكتبات بهاإلى البالد ا

 (. ٤5٢- ٤5١صص ،١99٦)أبو خليل،م ٨30التي أنشئت في عهد الخليفة المأمون سنة 
كان الذي  الحكم العالمة األموي وال سيما ،على اهتمام العرب المسلمين بالمكتباتيؤكد ريسلر و      

لم يكن ملك فرنسا شارل الخامس قادرًا بعد  في حينيملك مكتبة تضم أكثر من أربعمئة ألف كتاب 
 يروي مظهرو  .(90،ص١993،Reseller)ريسلر ذلك بأربعة قرون على جمع أكثر من ألف كتاب

تها إمبراطور بيزنطة من كثرة شراء الفاتحين العرب المسلمين للمخطوطات اليونانية بغية ترجم ةدهش
 ،ولم يمض قرنان على ظهور العرب على مسرح التاريخ العالمي .ووضعها في متناول القراء بالمكتبات

 .(١9،ص١9٦9)مظهر، إلى لغتهم واستوعبوها السابقينفي القرن السابع الميالدي حتى ترجموا علوم 
تعلم العرب ذلك ل ،ترجمة الكتب من اللغات األخرى مثلهو  .التأليف يحتاج إلى ورقيقول ريسلر: "و 

لتوافره  بالكتان ثم استبدلوا القطن ،ليصنعوا منه عجينة الورق ،المسلمون في سمرقند فن طرق الكتان
" وكانت هذه الصناعة إحدى الهدايا المباركة التي قدمها العرب إلى أوربا أثناء فتوحاتهم .في مصر
 (.١٨7،ص١993)ريسلر،
من  ،الرياضة شمال بل ،على المواد المعرفية اقتصر يأن التعلم والتعليم لم  ،من الجدير بالذكرو      
فقد كتب عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه إلى أهل الشام أن:  ؛ورماية ،ومصارعة ،وفروسية ،سباحة

  .(1) (٤٦7،ص٤ج،١9٨٦)الهندي، والفروسية" ،والرمي ،"علموا أوالدكم السباحة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 11386الهندي: كتاب الجهاد، باب "فضل في آداب متفرقة"، رقم  (1)
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فإنهم يصيبون من يكتب  ،"علم ولدي السباحة قبل الكتابة وقال الحجاج بن يوسف الثقفي لمعلم ولده:

 .(٢٤٦،ص١99٤وال يصيبون من يسبح عنهم" )الخربوطلي، ،عنهم
  اهتمام العرب المسلمين بالتعلم والتعليم والبحث العلمي

العلماء  يؤديهذكر مرسي أن خلفاء المسلمين األوائل كانوا واعين جدًا ألهمية العلم، وللدور الذي      
في حياة األمة. فلم يدخروا وسعًا في توفير الجو العلمي المناسب لإلنتاج العلمي بكل ما يتطلبه ذلك 
من أموال تنفق على العلماء والباحثين والمترجمين، لتأمين حاجاتهم األساسية، وتوفير سبل الراحة لهم 

اإلبداع فيه، باإلضافة إلى األموال بحيث يعمل الفرد فيهم دون أن يشغله شاغل سوى العمل العلمي، و 
التي أنفقوها بسخاء عجيب على إقامة دور الحكمة، والمكتبات الخاصة، وعلى تزويدها بالكتب دوريًا 

على تزويد تلك الدور باألوراق  العاملين فيها، وعلى الخدم. وكذلك من كل مكان، وعلى الموظفين
معرفة دون أن يرهقوهم بشيء. ولما كانت هذه األعمال واألقالم واألحبار ليمدوا بها طلبة العلم وال

تتطلب االستمرار وعدم االنقطاع أوقفوا لها األراضي واألمالك والمزارع التي ينفق ريعها على هذا 
الجانب الهام. وكان طلبة العلم ينالون الكثير من هذه األوقاف على شكل جرايات وأطعمة من غير 

جنس أو اللغة. وفي العهد األيوبي كان كل طالب بمصر يجد مسكنًا تمييز بين الطلبة على أساس ال
يأوي إليه، ومدرسًا يعلمه، وراتبًا يقوم بجميع أحواله، مما أتاح الفرصة لنبوغ مئات من العلماء الذين 
أنتجوا إنتاجًا علميًا رائعًا ُخّلد على مر الزمان. وجعل بعض الخلفاء ثلث خراج الدولة للتعليم.  

الخليفة المأمون الخوارزمي، ووضع تحت أمره المال، والرجال، والعدة، والعتاد، واإلقامة،  واحتضن
واالرتحال إلى أي بلد يشاء ما دام هدفه الدراسة والبحث. وكان علماء المسلمين يطلبون من الخلفاء 

( إلى بغداد Leoو )استقدام العلماء المتميزين من الدول األخرى، مثل طلبهم استقدام العالم البيزنطي لي
ليفيدوا من علمه فاستجاب الخليفة لطلبهم ودفع للعالم مقابل ذلك مبالغ طائلة لكن امبراطور الروم 

 (.٢95-٢9٤صص ،١،ج٢000رفض إرساله )مرسي،
  

 االجتهاد الفقهي في اإلسالم ثمرة الطرائق التعلمية لدى المسلمين 
على  ،الوسع في طلب الظن بشيء من األحكام الشرعية"استفراغ  الجتهاد بأنها ف اآلمديعرّ      

"بذل المجتهد . وفي تعريف آخر (٢7،ص١99٨)الخن، وجه يحس من النفس العجز عن المزيد فيه"
وقد شجع الرسول  .(٢١،ص١99٨وسعه في طلب العلم باألحكام الشرعية بطريق االستنباط" )حسن،

ذا حكم  .حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجرانصلى اهلل عليه وسلم على االجتهاد بقوله: "إذا  وا 
 .(١) (١٤00،ص١99٨فاجتهد ثم أخطأ فله أجر" )البخاري،

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                        7352البخاري: كتاب االعتصام، باب "أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ" رقم  (1)
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آثار الطرائق التعلمية ظهور المصادر التبعية االجتهادية في التشريع  يرى الباحث أن منو      
 منها:و اإلسالمي 

مجتهدي عصر من العصور من أمة محمد صلى اهلل عليه وسلم بعد اتفاق "هو و  :اإلجماع .١
  .(١٦3،ص١99٦)الجيزاني،" وفاته على أمر ديني

تسوية واقعة لم يرد فيها نص بواقعة ورد النص بحكمها في الحكم المنصوص "هو و  :القياس .٢
"حمل فرع على أصل  أو هو .(٢٢٦،ص١99٨)حسن،" لتساوي الواقعتين في علة الحكم ،عليه

  .(١٨٦،ص١99٦في حكم بجامع بينهما" )الجيزاني،
لعلة  ،عدول المجتهد عن مقتضى قياس جلي إلى مقتضى قياس خفي"هو و  :االستحسان .3

هو العدول بحكم "أو  .(٢9،ص١99٨)حسن،" انقدحت في عقله جعلته راجحأ على األول
 .(99،ص٢000)الشنقيطي،" المسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب أو سنة

أو هو بقاء األمر على ما كان  ،أو نفي ما كان منفياً  ،إثبات ما كان ثابتاً "هو و  :الستصحابا .٤
 (. 33،ص١99٨)حسن،" عليه ما لم يوجد ما يغيره

 ،١99٦)الجيزاني، "ما لم يشهد الشرع العتباره وال إللغائه بدليل خاص"هو و  :المصالح المرسلة .5
 .(٢٤3ص

  
تلك الثروة  ،واألحاديث الشريفة االجتهاد الفقهي ،التعلم في القرآن الكريمإن من أعظم آثار طرائق      

الفكرية العظيمة التي أفاد منها المسلمون ونقلوها إلى غيرهم من األمم منذ عهد النبي صلى اهلل عليه 
 چڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ   چ ومما شجع على االجتهاد قوله تعالى: .وسلم حتى اليوم

 چگ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  چ  ( وقوله تعالى:٤3)النحل: 

فعل المجتهد في األدلة لالستفادة منها في استخراج حكم " بأنهاالستنباط يعرف حسن ( و ٨3)النساء: 
 .(3٦،ص١99٨)حسن،ي"شرع
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 الطرائق التعلمية والطرائق التعليمية في القرآن الكريم – ثانياً 
 الطرائق التعلمية والتعليمية في القرآن الكريمعليها تقوم األمور التي  - 1

  هي: ثالث أثافٍ يرى الباحث أن الطرائق التعلمية والتعليمية تقوم على      

 ستدعي التفكيرالتي تطرح األسئلة  -1-1

 لغة واصطالحاً  السؤال

 .وس أ ْلُتُه عن الشيء است ْخب ْرُتهُ  .وسأ ْلُتُه الشيء بمعنى استعطيُتُه إياه ،من س أ ل  ي ْسأ لُ  في اللغة: السؤال
سأل  وتساءلوا: .أو ما يؤدي إلى مال ،واستدعاء مال ،أو ما يؤدي إلى معرفة ،والسؤال استدعاء معرفة

البحث هو استدعاء معرفة أو ما والمراد في  (١907-١90٦صص ،٢١ابن منظور،) بعضهم بعضاً 
  يؤدي إلى معرفة. 

بر أو أو هو جملة استفهامية تخت ،هو عبارة يقصد بها إثارة إجابة من المتلقي" السؤال في االصطالح:
( واألسئلة أدوات عقلية يستخدمها المعلمون الستخراج ٢١9،ص١9٨٦،حميدة) "تنمي قدرات المتعلم

من أهم المهارات التي تسهم  وهي .أو غير مرغوب فيها ،مرغوب فيهاأنماط سلوكية أو مهارات فكرية 
إذا أتاح فرصة "إلى أن المعلم  عدسوقد أشار  .في تنمية قدرات التفكير االبتكاري لدى المتعلمين

وبيَّن ما بينها  ،للمتعلمين في اإلجابات بأسلوب يدعوهم إلى جمع البيانات المتعلقة بالسؤال لمشاركةا
 .على اإلثارة الفكرية واالبتكار همساعدو  ،على تنمية قدراتهم العقلية همساعد ،من عالقات وارتباطات

يمكن أن يدفع المتعلمين إلى استخدام مهارات العقل  ،وبحسب صياغته لألسئلة ونوعيتها ،فالمعلم
دفعهم إلى الحفظ واالستظهار عن ظهر يأو قد  ،لتوظيف ما يقرؤونه في معالجة ما لديهم من مهمات

وال شك أن أسلوب صياغة السؤال يؤثر  .للتفكير قديم منذ سقراط اً مثير بوصفه أسلوب التساؤل و  .قلب
 .   (97،ص١99٦عدس،)"ما إجابة الذي يتطلبفي أسلوب التفكير 

 ،يريد أن يثير التفكيرهي طريقة في التدريس يعتمد عليها المعلم عندما "وطريقة األسئلة الحرة:      
وكذلك عندما يرى أن مشاركة المتعلمين في مواقف  ،أو يرفع من مستوى الدافعية لدى المتعلمين

على الحوار بقصد  بل ،وهي ال تعتمد معظم الوقت على اإللقاء من جانب المعلم .التدريس ضرورية
ومن الضروري اعتماد المعلم في تعليمه  .(١٢7،ص١99٦اللقاني،) "التهيئة الستقبال معلومات جديدة

أو بين متعلم ومتعلم آخر تحت إشرافه وبتوجيهه انطالقًا  ،على السؤال والجواب بينه وبين المتعلمين
واالهتمام  ،وتحقيقًا للغاية من تعليم ما يجب أن يتعلموه ،من ميل المتعلمين إلى االستطالع والمعرفة

 والمواعظ منه. ،عبرواستخالص ال ،بمغزى موضوع السؤال
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( ودراسة ١99٨سلوم،) ي العملية التعليمية منها: دراسةتؤكد دراسات كثيرة أهمية طرح األسئلة فو      
  ( وبخاصة إذا كانت في المستويات المعرفية العليا.١99٢السويدي،) ودراسة( ١99٤طي،)

  مزايا طرح األسئلة

 وهي: طرح األسئلةمزايا  (5٦-55صص ،٢000عليان،)عليان ذكر      
 تنمي روح التفكير لدى المتعلم. –
 تساعد المتعلم في تثبيت المعلومات في الذهن. –
 وتحملهم على المشاركة واالنتباه واليقظة. ،تثير التشويق لدى المتعلمين –
لتعليم وتحصيل ا ةمتابعلضرورة تعّد و  ،تعين المعلم في إقناع المتعلمين بما يجب أن يتعلموه –

 والحقائق. ،المعلومات
تقرب المعنى إلى الذهن بتمثيل المعقول بالمحسوس ليزداد الشيء الُمتحدث عنه وضوحًا في  –

 نفس المتعلم.
  هم آلراء اآلخرين.واحترام ،وحب التنظيم ،تنمي لدى المتعلمين الروح االجتماعية –

   فوائد السؤال في القرآن الكريم

 أن للسؤال فوائد هي:  (٤3٨،ص٢00١مكانسي،)يرى مكانسي      

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پپ  ڀ  ڀ   چ  قال تعالى: ؛اكتساب المعرفة وزيادة العلم –

  .(٤3النحل:) چڀ   ڀ  ٺ        ٺ  ٺ
ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  چ  قال تعالى: ؛إزالة الشك ودفع الريبة –

   .(9٤يونس:) چۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې
ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  چ قال تعالى: ؛استشهاد على موقف وتعزيز له –

  .(١0١اإلسراء:) چڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ
ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ     چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ قال تعالى:  ؛التعظيم واإلجالل –

   .(59الفرقان:) چڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ 
گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں       گ   گچ قال تعالى:  ؛التبكيت والتوبيخ –

  .(١١3–١١٢المؤمنون:) چڻ  ڻ
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ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  چ قال تعالى:  ؛التذكير واالعتبار –

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ   ۅ  ۉۉ  ې  

   .(١٦3األعراف:) چې  ې  ې              ى   
 چڇ  ڇ  ڍ  ڍچ  چ  چ  ڇ   ڇ  چ قال تعالى:  ؛التحدي –

    .(٦3األنبياء:)
چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  چ  قال تعالى: ؛تنبيه الغافل كي ال يقع في الخطأ –

  .(١0٨البقرة:) چڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  
ىت  يت   جث   چ  :يسخر من الذين يسوون المؤمنين بالعصاة  قال تعالى ؛السخرية والتهكم –

  .(٤0القلم:) چمث  
وتظهر مهارة المعلم بصورة واضحة إذا أحسن  .الدرس يتكون من أسئلة وأجوبةويرى الكبيسي أن      

وقد قيل: "من ال يحسن االستجواب ال  .وجذب انتباههم وأجابوا عنها ،توجيه األسئلة إلى المتعلمين
 ،وقد قال علي كرم اهلل وجهه: "العلم خزائن ومفتاحه السؤال .(٤3،ص٢009الكبيسي،)سن التدريس"يح

الغزالي، ) والمجيب" ،والمستمع ،والمتعلم ،فإنه يؤجر فيه أربعة: السائل ،فاسألوا يرحمكم اهلل عز وجل
فإذا أحسن المعلم صياغة األسئلة تمكن من السيطرة على طرائق تدريس  .(١5،ص١ت، ج -د

وقد ورد عن الصحابة رضي اهلل عنهم أنهم كانوا يسألون الرسول صلى اهلل عليه وسلم أسئلة  .متنوعة
 چے   ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  چ:كقوله تعالى ،فيجيب القرآن الكريم عنها ا،ال يعرفه

 ائ  ەئ  ەئ  وئۉ  ې  ې   ېې  ى  ى  ائ          چ( وقوله تعالى:١٨9البقرة:)

( وقد وردت مادة سأل ومشتقاتها في ٢١9البقرة:) چوئ   ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ  
 ،والنبأ ،هي: اإلنسان ،( مرًة. كما ورد السؤال في أوائل خمس سور قرآنية١٢9) القرآن الكريم

 ،واألحقاف ،والعنكبوت ،هي: مريم ،وورد السؤال في أواخر سبع سور .والماعون ،والفيل ،والغاشية
وُسمِّيت هذه السور التي تبتدئ أو تنتهي باالستفهام السور  .والتين ،والمطففين ،والمرسالت ،والملك

 ،كما استخدم اهلل تعالى في القرآن الكريم طرح األسئلة على المتعلمين ليتعلموا التفكير .االستفهامية
ڱ  چ  تعالى:وقوله  (١03الكهف:)  چگ  گ  گ  ڳ   ڳ چ  كقوله تعالى: ،وليصلوا إلى الصواب

حث  إذ( بل ذهب القرآن الكريم أبعد من ذلك ٢الصف:) چڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ
( ٤3النحل:)  چڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ ٺ  ٺچ   قال تعالى: ؛المتعلمين على السؤال لطلب المعرفة

القرآن ( سؤااًل في ٨١٨) منها سؤااًل، (١07٨) وقد بلغ عدد األسئلة في القرآن الكريم بإحصاء الباحث
فقد  مرارًا. كان الرسول صلى اهلل عليه وسلم يسأل أصحابهو  .( سؤااًل في القرآن المدني٢٦0)و ،المكي

روي عن أبي هريرة أن رسول صلى اهلل عليه وسلم قال: "أال أدلكم على ما يمحو اهلل به الخطايا ويرفع 



74 
 

 ،طا إلى المساجدوكثرة الخُ  ،المكارهبه الدرجات ؟ قالوا: بلى يا رسول اهلل. قال: "إسباغ الوضوء على 
كما كان الرسول صلى اهلل  .(1) (١٢7ص،١99٨مسلم،) فذلكم الرباط" ؛وانتظار الصالة بعد الصالة

روى ابن عباس رضي اهلل عنه أن رجاًل أصابه  ؛عليه وسلم يحث أصحابه على السؤال لطلب العلم
ف ُكزَّ  ،ثم أصابه احتالم فُأِمر باالغتسال ،جرح في رأسه على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

ابن ) ل"لم يكن شفاء العي السؤا أو   ؛فقال: "قتلوه قتلهم اهلل ،فبلغ ذلك النبي صلى اهلل عليه وسلم ،فمات
 .(2) (73ص،١999ماجه،

 :( وفقًا للجدول اآلتي5الملحق )"سأل" جذر كلمات وقد استخدم القرآن الكريم      
 (1) الجدول 

 "سأل" جذر كلمات م القرآن الكريم ااستخد
 عدد السور

 السور
كلمة تكرارات 
 سأل

 عدد النسبة
 اآليات

كلمة تكرارات 
 سأل

 النسبة

 ١،٤٢ ٨9 ٤٦١3 33،3 3٨ ٨٦ السور المكية
 0،٦٤ ٤0 ١٦٢3 7،9 9 ٢٨ السور المدنية
 ٢،0٦ ١٢9 ٦٢3٦ ٤١،٢ ٤7 ١١٤ المجموع

  

 ،(٤١.٢) في سور القرآن الكريم سأل لجذر كلمةالمئوية  نسبةاليالحظ من الجدول السابق أن      
 ،(٢.0٦) كريمسأل في آيات القرآن ال جذر كلمةوبلغت نسبة  ،( مدنية7.9)و ،( مكية33.3) منها
على أهمية  القرآن الكريم في الكلمةورود هذه دل كثرة تو  ،( مدنية0.٦٤)و ،( مكية١.٤٢) منها

                                                                                          وضرورته للتعلم.  ،السؤال

وأربع  ،منها عشر سور مكية ،كما حثَّ القرآن الكريم الناس على السؤال في ست عشرة سورة     
 ،منها اثنتا عشرة مرة في اآليات المكية ،عشرة مرةبلغ عددها في القرآن الكريم ست و  .سور مدنية

أكثر  على تشجيع اهلل تعالى على السؤال في القرآن المكي ويدل هذا .وأربع مرات في اآليات المدنية
قد قام الباحث بتحليل آيات و  .وغوامضه الجديد نلتعرف حقائق الدي إليهكانوا بحاجة  القوم ألن

حصائها وفقًا للجدول  ،والمدني ،المكي :بقسميهاألسئلة في القرآن الكريم   :اآلتيوا 
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  251مسلم: كتاب الطهارة، باب "فضل إسباغ الوضوء على المكاره"، رقم  (1)

 572ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها، باب "في المجروح تصيبه الجنابة فيخاف على نفسه إن اغتسل"، رقم  (2)
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 (2)  الجدول

 باألسئلة ونسبها المئويةأعداد السور واآليات المكية والمدنية المتعلقة 

 العدد السور القرآنية
التي  سـورال

 وردت فيها
 األسئلة

 العدد اآليات القرآنية النسبة
التي  ياتاآل

 وردت فيها
 األسئلة

 النسبة

 ١7.٢0 ١07٨ ٦٢3٦ مجموع اآليات ٨٤.٢١ 9٦ ١١٤ مجموع السور
 ١3.١١ ٨١٨ ٤٦١3 اآليات المكية ٦٤.0٢ 73 ٨٦ السور المكية
 ٤.١٦ ٢٦0 ١٦٢3 اآليات المدنية ٢0.١7 ٢3 ٢٨ السور المدنية

 

 (، منها نسبة٨٤.٢١) نسبةبلغت أسئلة القرآن الكريم في سوره  أنمن النتائج السابقة  الحظي     
ن األسئلة في السور المكية أكثر من إ :( للسور المدنية، أي٢0.١7) للسور المكية، ونسبة (0٢.٦٤)

 ئلة في آيات القرآن الكريم كاملةوبلغت نسبة األس .في السور المدنية ثالثة أضعاف األسئلة
ن إ :أي .( في اآليات المدنية٤.١٦) ونسبة ( في اآليات المكية،١3.١١) (، منها نسبة٢0.١7)

كل ما سبق على  يدلو  .أضعاف األسئلة في اآليات المدنيةثالثة  اً تقريب األسئلة في اآليات المكية
في العهد المكي الذي احتوى على عقائد  ال سيما، و باألسئلة واعتبارها مفاتيح العلماهتمام القرآن الكريم 

م واالستفسار عن كل كبيرة إلى االستفها ماسة حاجةفي  يومئذٍ  التي كان الناس ئهومباد الدين الجديد
أي مبدأ أو عقيدة إال بعد  وعدم قبول األسئلةالكريم المسلمين على طرح حث القرآن و  .منها وصغيرة
 عنفيها إجابات اهلل تعالى  نزول آيات كثيرة ًا فيكان السؤال سبب ولقد .اواستقصاء وتفكير فيه تساؤل

طلب و  (189البقرة: ) چے   ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ    چ. كقوله تعالى: أسئلة الناس
پ  ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  چقال اهلل تعالى:  ،وحثهم عليه طلبًا للعلم والفائدة ،القرآن الكريم من الناس السؤال

والتي تؤدي إلى  ،كره القرآن الكريم األسئلة التي ال فائدة منها وبالمقابل (٤3النحل:) چٺ        ٺ  ٺ  
أو األسئلة التي تؤدي إلى  ،أو األسئلة غير الواقعية ،والحرج ،والضيق ،وتوقع في المشقة ،التكلف

 المائدة:) چۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ے  ےچ  قال تعالى: ؛التشدد في العبادة
 عن سلمان الفارسيما روي ( وهذا تأكيد لبعض أحاديث الرسول صلى اهلل عليه وسلم منها: ١0١

 في كتابه، اهلل أحل ما الحالل" وسلم عن أشياء، فقال: عليه اهلل : سئل النبي صلىرضي اهلل عنه قال
 .(1) (٢97ص،ت -د الترمذي،) عنه" فهو مما عفا عنه ه، وما سكتاهلل في كتاب حرم ماوالحرام 
 . بعض األسئلة مما ال يتعلق بها حكم شرعي أو فائدة وكان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1726الترمذي: كتاب اللباس، باب "ما جاء في كراهية المعصفر للرجال"، رقم  (1)
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                             مواطن يكره فيها السؤال                                                     

               منها:و  ،يكره السؤال فيها (3٢١-3١9صص ،١975)الشاطبي، طبيهناك مواضع ذكرها الشا     

 .                                                                    السؤال عما ال ينفع في الدين -أواًل 

 النبي : "سئلرضي اهلل عنه عن أبي موسى األشعريف: هأبي عنكسؤال عبد اهلل بن حذافة     
 ،شئتم" ا"سلوني عم :كرهها. فلما أكثر عليه غضب. ثم قال للناس أشياء عن وسلم صلى اهلل عليه

"أبوك سالم  :قال ؟ اهلل رسول فقام آخر فقال: من أبي يا ،"أبوك حذافة" :فقال رجل: من أبي ؟ قال
قال: يا  ،عليه وسلم من الغضب اهلل صلىوجه رسول اهلل  فلما رأى عمر ما في ،مولى شيبة"

ى عود علتلن فمثل هذه األسئلة  .(1) (٤٤ص،١99٨البخاري،) "اهلل ! إنا نتوب إلى اهلل رسول
هذا الذنب فأي  ض أن أمه قد قارفت ذنبًا في الجاهلية، وأنه كان ثمرةار تفا وعلى ،بأي فائدة السائل

لكن الرسول و ؟  وهي إنما كانت في الجاهلية ،أذية وأي عقوق يكون قد صدر منه في حق أمه
  من ذلك. برأها عليه الصالة والسالم

 .                                                                         السؤال بعد بلوغ الحاجة -ثانيًا 
ويسأل  على نفسه، دِّدقد يكون واضحًا وظاهرًا، ثم بعدما يبلغه العلم يبدأ يشفالنص الشرعي      

؟ مع أن  كالرجل الذي سأل عن الحج: أفي كل عام يا رسول اهلل ،بعدما بلغ من العلم حاجته
يكفي  (97آل عمران: )  چھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  چ  ظاهر قوله تبارك وتعالى

  .اإلنسان مرة واحدة في عمره، فظاهره أنه ليس إلى األبد أتيهفي امتثاله أن ي
 .السؤال في غير وقت الحاجة -ثالثًا  

كاألسئلة االفتراضية التي لم  ،في ذلك الوقت وهو غير محتاج إلى جوابالرجل يسأل كأن      
                                                                          تقع حوادثها بعد.

 .السؤال عن صعاب المسائل وشرارها -رابعًا 
ات في حديث معاوية عند أبي داود: النهي عن األغلوطكفأما السؤال عن صعاب المسائل      

والُغُلوطات  .(2) (٤0٤ص،١999أبو داود،) " عليه وسلم نهى عن الُغُلوطاتأن النبي صلى اهلل"
 هي المسائل التي يغالط بها العلماء ليزلوا فيها، فيهيج بذلك شر وفتنة. :واألغلوطات

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  92البخاري: كتاب العلم، باب "الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره"، رقم  (1)    

 3656أبو داود: كتاب العلم، باب "باب التوقي في الفتيا"، رقم ( 2)    
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  .السؤال عن علة الحكم التعبدي  -خامسًا 

وال فائدة من معرفة علته كتقبيل الحجر  ،يعني السؤال عن علة حكم شرعي تعبدي غير معلل
كالسؤال: لماذا عدد ركعات صالة الظهر  ،األسود، وبعض مناسك الحج، أو أي أمر تعبدي آخر

 ؟ فهذا سؤال يمكن أن يسأل أيًا كان عدد الركعات وال فائدة منه. اً أو ثالث اً أربع وليست خمس

             .                                           بلوغ السؤال حد التكلف والتعمق -سادسًا 
والتكلف هو  (٨٦ص:) چٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ    ٿ     ٿ   ٹ    ٹ  چ ويدل على ذلك قوله تعالى:      

أن عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه خرج في ركب فيهم  فقد رويالتنطع في األسئلة والتعمق، 
فقال عمرو بن العاص: يا صاحب الحوض هل ترد حوضك  ،عمرو بن العاص حتى وردوا حوضاً 

 السباع ؟ فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض ال تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا 
                                                               .(1) (٢٦ص،١99٨بن أنس،ا)

 .                                  ظهور معارضة القرآن الكريم واألحاديث الشريفة بالرأي دون دليل -سابعًا 
 ،القرآن الكريم ةعارضم ،أن يكون واضحًا من صيغة السؤال فمن المواضع المذمومة     

                                                              وبهواه.  ،وبرأيه ،واألحاديث الشريفة بعقله

 .                                                                           السؤال عن المتشابهات -ثامنًا 
ڳ   ڳ    چ ت: تال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هذه اآليةعن عائشة رضي اهلل عنها قال     

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  

ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې     

: "فإذا رأيت الذين وسلم( قالت: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه 7آل عمران: ) چىې   ى  
                   .(2) (٨٦١ص،١99٨البخاري،) فأولئك الذين سمى اهلل فاحذروهم" ،يتبعون ما تشابه منه

  .سؤال التعنت وقصد غلبة الخصم -تاسعًا 
عندما أرادوا أن يبيحوا لحوم  ،من التعنت والتلبيس واإليقاع في الشبهات ما قاله الجاهليونو      

 ،أنت وأصحابك حالل ذبحت() م أن ما قتلتللرسول صلى اهلل عليه وسلم: أتزع ،الحيوانات الميتة
 ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ    چ  وما قتله اهلل حرام ؟ فأنزل اهلل تعالى قوله:  ،وما قتل الكلب والصقر حالل

  چڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک        ک  کک  گ  گ  گ  گ   
 .(١٢7ت،ص -، دالواحدي( )١٢١األنعام: )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 4547البخاري: كتاب التفسير، باب "سورة آل عمران"، رقم  (2)              55ابن أنس: كتاب الطهارة، باب "الطهور للوضوء"، رقم  (1)
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                                                            تعليل القواعد واألحكام -1-2

 التعليل لغة واصطالحاً 

لَّ واعتّل، أي ،العلةمن  التعليل في اللغة:  .مرض، وصاحبها ُمعت ّل، فهو عليل وهي : المرض، من ع 
لَّل ُه  .وهي حدث يشغل صاحبه عن وجهه، كأنَّ تلك العلة صارت ُشغاًل ثانيًا، منعه عن شغله األول وع 

والتعليل: سقٌي بعد سقي،  .الصبيُّ بشيء من الطعام عن اللبنبالشيء تعلياًل، أي: لّهاه به، كما ُيعلَّل 
   .(30٨0،ص3١،ج١99٦ابن منظور،) لهويقال: هذا ِعلٌَّة لهذا أي س ب ٌب  .وجنُي الثمرة مرة بعد أخرى

ذا ُأِمر  الفرد بفعل شيء سواء  ،أو ُنهي عن شيء عموماً  ،والمقصود بالعلة في هذا البحث السبب. وا 
 بينها )مكانسي، فقد ينفذه دون أن يسأل عن السبب في حاالت ،أكان هذا الشيء بسيطًا أم معقداً 

 :(١١٤،ص٢00١

 إذا وثق بحكمة اآلمر أو الناهي. .١
 إذا كان األمر أو النهي ال يحتاج إلى إبداء السبب. .٢
 أو غير ذلك. ،أو احترامًا له ،إذا خاف من اآلمر أو الناهي .3
 عنيه معرفة السبب من قريب وال من بعيد. تإذا كان المخاطب ال  .٤

 التعليل في القرآن الكريم

ويدعوهم إلى اإليمان بالدين  ،لما كان القرآن الكريم يخاطب الناس كافة على اختالف مستوياتهم     
سواء أكانت اعتقادية أم  ،اإلسالمي الذي يحتوي على الكثير من القواعد واألحكام والقوانين التي شرعها
ونبه إلى النتيجة  .ونهي ،تعبدية أم جزائية أم مدنية أم غير ذلك  فقد حرص على تعليل كل أمر

 :تيةرد للدواعي اآلوترك بعد ذلك الخيار للف ،والعاقبة في كل منهما

 ليكون الفرد على بينة ووضوح. .١
 واإلعذار. ،البراءة .٢
 ويفعل. ،ليتحمل الفرد مسؤولية ما يقول .3
 والرفض.    ،ليكون الفرد صاحب القرار األخير في القبول .٤

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  چ قوله تعالى:  :مثاله

  .(7الحشر:) چ ڳ     ڳ    ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ںں
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ڍ  ڍ       ڇ       ڇ         ڇ  ڇ   چ     چ      ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ           چ   وقوله تعالى:

   .(١١األنفال:) چ  ڌ  ڎ   ڎ    ڌ

ڑ  ڑ  ک  ک    ژ     ڎ  ڎ      ڈ  ڈ  ژ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌچ وقال تعالى:

   .(١9-١5الذاريات:) چ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڳ        گ  گ  گگ    ک  ک

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ          ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ       ۉ  ې      چ وقوله تعالى: 

ۈئ  ېئ  ېئ     ۈئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئوئ      ائ  ەئ  ەئ  وئائ    ې  ې  ى  ىې  

            .(٨٢-75الشعراء:) چ      ىئ  ىئ  ی  ی    ی  ی  جئ  حئىئ  ېئ  

      .(٨القصص:) چچ   چ  چ  چڃ  ڃ  ڃ  چ وقوله تعالى: 

 الكريم                                                                          االستدالل في القرآن -1-3

وفي كل  ،هدف القرآن الكريم إلى توجيه المتعلمين نحو التفكير االستداللي في كل موضوع تناوله     
 وهذا يعطي العقل قيمة كبيرة. ،الطرائق التعلمية والتعليمية التي اتبعها

   االستدالل لغة واصطالحاً 

ليه د اللة: أرشد االستدالل في اللغة: هو  :وقيل ،وأيضًا الدال ،والدليل ما يستدل به .من دل عليه وا 
ل: تقرير الدليل واالستدال ،ُدل فالن إذا ُهدي :وُيقال ،وأدالء ،والجمع أدلة .المرشد وما به اإلرشاد

  .(50٢-50١صص ،٢٨ج،٢00٤الزبيدي،) إلثبات المدلول
إقامة دليل يقود الذهن إلى التسليم بحقيقة قضية عند التهانوي "هو ف أما االستدالل في االصطالح:

من  الدليل مطلقاً كانت في موضع شك قبل ذلك الدليل. واالستدالل عند األصوليين يطلق على إقامة 
 .(٢99،ص٢،ج١977التهانوي،) "أو إجماع العلماء أو غيرهما ،قرآن أو حديث() نص 
كس، أو من أحد انتقال الذهن من األثر إلى المؤثر، وقيل الع" بأنهاالستدالل يعرف الجرجاني و      

تسلسل عدة أحكام مترتبة بعضها على بعض،  فهو (.93ص،١93٨الجرجاني،) "األثرين إلى اآلخر
بحيث يكون األخير منها متوقفًا على األول اضطرارًا، فكل استدالل إذن انتقال من حكم إلى آخر، ال 

وهذا الحكم  ،إذا وضعت لزم عنها بذاتها حكم آخر غيرها فعل ذهني مؤلف من أحكام متتابعة بل هو
  .اال إذا كانت مقدماته صادقة اً األخير ال يكون صادق

وقد يكون  .أو من عدة قضايا ،من هنا يتضح لنا أن االستدالل استنباط قضية من قضية أخرى     
، يقال: ب ْره ن  ُيب ْرِهُن ب ْره ن ًة إذا جاء بحجة  ،االستدالل بالبرهان والبرهان في اللغة مأخوذ من ب ْره ن 
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أي  (١١١البقرة:) چىئۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   چ قال اهلل عز وجل: ؛قاطعة
ابن ) "البرهان قياس مؤلف من يقينيات إلنتاج يقيني"حجتكم. والبرهان الحجة الفاصلة البينة و

  .(١03،ص١93٨سينا،

 ،العقلي فهو يعتمد على االستنتاج ،كان االستدالل واحدًا من الوسائل التي اتبعها القرآن الكريم     
نما ُيْدر ك بالعقل وحده ،ألن اهلل تعالى ال تدركه األبصار لذا فإن مثل هذا األمر به حاجة إلى و  .وا 

ن اهلل تعالى استعمل طريقة إ :وعن طريق هذا الدليل يستدل على وجود خالق للكون، أي .دليل
                                                                                     وعلى وحدانيته . ،االستدالل بالبرهان على خلقه للكون وانتظامه

 ،أو اتخاذ قرار ،حاًل ذهنياً العملية العقلية التي تستهدف حل مشكلة " هأناالستدالل يرى راجح و      
نتيجة من لكنها تتضمن الوصول إلى و وهو عملية تفكير  .أي عن طريق الرموز والخبرات السابقة

غيره من ضروب التفكير، فنحن نبرهن على النظريات  منوهذا ما يميز االستدالل  .مقدمات معلومة
 ،كالتذكر ،الهندسية من مجموعة بدهيات ومسلمات، فاالستدالل يقتضي تدخل العمليات العقلية العليا

 "والنقد ،والتعليل ،لتمييزوا ،والتخطيط ،واالستنتاج ،والتعميم ،والتجريد ،والفهم ،والحكم ،والتخيل
 :وهياالستدالل راجح متطلبات ذكر كما  .(٢٨٨ص ،١9٦٨راجح،)

 تحليل المعطيات. .١
 تحليل المطلوب. .٢
 العالقة بين المعطيات والمطلوب. إيجاد .3

 مميزات االستدالل

 أن أهم مميزات االستدالل هي: (99،ص١99٦إبراهيم،)يرى إبراهيم      

 القوانين والتعميمات التي يتوصلون إليها في المواقف الجديدة.ساعد المتعلمين على تطبيق ي –
  ساعد المتعلمين على استخدام المعلومات التي يكتسبونها استخدامًا وظيفيًا في حياتهم العملية.ي –
 

 أعمال العقل االستنباطية واالستداللية 

 :فكرية كثيرة منهاالقيام بأعمال يستطيع العقل  أن (١3٢،ص١993حبنكة،)يرى حبنكة      

دراك الكليات من النظر في الجزئيات ،استنباط الجزئيات من الكليات .١ وتعميم األحكام عن  ،وا 
 طريق قوانينه الذاتية أو عن طريق االستقراء.

 قياس األشباه والنظائر بعضها ببعض. .٢
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 ،فيدرك النقيض وما هو داخل فيه متى عرف النقيض ،استنباط مقابالت المعاني وعكوسها .3
 ويدرك العكس متى عرف األصل.

 يجري أعمال التحليل والتركيب والجمع والتفريق فيما لديه من مدركات. .٤
 يدرك النسب بين المعاني والمدركات التي لديه. .5
ويدرك آثار  .وبين المسببات وأسبابها المنطقية ،ك الروابط بين المعلوالت وعللها العقليةدر ي .٦

 دة إلى مبدأ العلة العقلية أو السبب المنطقي.األشياء ونتائجها المنطقية المستن
يدرك من خالل مالحظته للتجارب المتكررة أحكامًا عامة ولو لم يكن بين السبب والظاهرة  .7

 ارتباط عقلي.
وهو  ،م كمال هذا الشيءمتى أدرك العقل الشيء الناقص استطاع بنفسه أن ينطلق في سلً  .٨

 درجاته درجة فدرجة ضمن قوانين التكامل. يتعرف
 بنفسه  ينطلق أن استطاعمتى أدرك العقل الشيء الكامل أو المرتقي في درجات الكمال  .9

 يتصور احتماالت نقصه دركة فدركة حتى أسفلها.ل
استطاع أن ينطلق بنفسه فيتصور االحتماالت  ،وأحس بمواطن جماله ،متى أدرك العقل الجميل .١0

 فتجعله غير جميل. ،وتقبحه ،التي تشوهه
فيزيد فيها وينقص إلى ما ال  ،يستطيع العقل بنفسه أن ينطلق في إدراك احتماالت المقادير .١١

 ،ويزيد األبعاد المكانية ،فنراه يزيد في الكميات وينقصها ،يستطيع حصره من االحتماالت
 ويزيد األبعاد الزمانية وينقصها. ،وينقصها

ويبدل إلى  ،فيغير فيها ،ينطلق في إدراك احتماالت اختالف الكيفياتيستطيع العقل بنفسه أن  .١٢
فلو أمسك عجينة من الشمع المطاوع وانطلق يطرح احتماالت تغيير  ،ماال يستطيع حصره

 كيفيتها لما وقفت تغييراته عند حد. 
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 في القرآن الكريم                                                                     الطرائق التعلمية - 2
 ،ساسي في العملية التربويةاألعنصر المهما تكن الطريقة التي يستخدمها المعلم فإنه يبقى      

  ويحتاج إلى تدريب يمكنه من خلق بيئة يكون فيها المتعلم محورًا لهذه العملية.

  في القرآن الكريم الحوار -2-1
 ة والمناظرةبة بين الحوار والمجادلة والمحاجّ مقار 

ويرى الباحث  .والمناظرة ،ةجّ والمحا ،ي القرآن الكريم المجادلةإن مما يتعلق بالطريقة الحوارية ف     
ويظهر ذلك من خالل تعريفاتها اللغوية  .مصطلحات تكاد تكون متماثلة عند العلماء المسلمينأنها 

 اآلتية: واالصطالحية

  المجادلة في القرآن الكريم     

ْدالً  ،هو اللَّد ُد في الخصومة والُقْدر ُة عليها الَجَدُل في اللغة: ْلُتُه ج  د  اد ْلُت الرجل ف ج  ل ْبُتهُ  :أي ،ويقال: ج   .غ 
ِدٌل إذا كان أقوى في الخصام د لُ  .ورجل ج  اد ل ةُ  .مقابلة الحجة بالحجة :والج  ذا كانت  .ر ةُ الُمناظ   :والُمج  وا 
( ١٢5النحل: ) چے  ے  ۓ  ۓڭ  چ لقوله تعالى:  ،المجادلة إلظهار الحق فهي محمودة

  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ ٺ  ٿ  ٿ  چ  وقوله تعالى:
  چڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  چ لقوله تعالى: ،المجادلة إلظهار الحق فهي سيئة( أما إذا لم تكن ١المجادلة:)
 :: الجدالقال الراغب األصفهانيوذكر الزبيدي أن  .(57١،ص7،ج١99٦ابن منظور،) (١97البقرة:)

فكأن  ،وأصله من جدلت الحبل إذا أحكمت فتله ،هو المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة
  .(١9٤،ص٢٨،ج٢00٤الزبيدي،) منهما اآلخر عن رأيهفتل كل واحد المتجادلين ي

هو علم باحث عن الطرق التي يقتدر بها على إبرام " عرفه القسطنطيني بقوله الجدل في االصطالح:
حوار كالمي يتفهم فيه كل طرف "بأنه  حبنكة وعرفه .(579،ص١ج،١99٢، القسطنطيني) "ونقض

ويعرض فيه كل طرف منهما أدلته التي رجحت لديه  ،من الفريقين المتجادلين وجهة نظر اآلخر
ثم يأخذ بتبصر الحقيقة من خالل االنتقادات التي يوجهها الطرف اآلخر  ،استمساكه بوجهة نظره

كما وردت مادة  ،( مرةً ٢9) وردت مادة جدل في القرآن الكريم ولقد .(٦3٦،ص١99٦حبنكة،) "ألدلته
 ( مرات. 3) بمعنى الحوار ر  و  ح  

 ة في القرآن الكريمالمحاجّ 

والوجه الذي يكون به الظفر عند  ،ما دفع به الخصم :والحجة ،البرهان والدليل الحجة في اللغة:
 ( 7٨0ص،9،ج١99٦ابن منظور،) .جاجج وحِ ج  وتجمع الحجة على حُ  .والتحاج: التخاصم .الخصومة
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 هلل الدليل القاطع الذي ال يعارضه معارض :( أي١٤9األنعام:) چڈ  ڈ  ژ  ژڑ چ  قال تعالى:
 .(٤٦7-٤٦٤صص ،5ج،٢00٤الزبيدي،)

المقصد السليم الذي يقتضي  :أي ،ةجَّ ح  برهان أهل الحق والداللة المبينة للم  " والحجة في االصطالح:
قال  ؛المناظرة تي الحجة في القرآن الكريم بمعنىوتأ (٢٦٨،ص١990المناوي،) "صحة أحد النقيضين

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  چ  وقال تعالى (٢5٨البقرة: )  چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ چ  تعالى:

( كما وردت الحجة في القرآن الكريم ١39البقرة: ) چھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  
ڀ  ٺ  ٺ    چ  وقال تعالى: (١5الشورى:) چحب    خب  مب  ىبيب چقال تعالى: ؛بمعنى البرهان

ويرى بني  .واالصطالحي ،اللغوي :( فهناك اتفاق كبير بين المعنيين٨3األنعام:) چٺ ٺ    ٿٿ
 ،قواعدها على أساس الحجة الواضحة بنت الدعوة اإلسالميةأن  (50،ص١999بني عامر،)عامر 

 .ليكون األساس هو اإلقناع ال اإلكراه ،والبرهان الساطع

 المناظرة في القرآن الكريم

أو  ،كما أن النظر يعني االنتظار ،من "نظر" التي تعني النظر: وهو حس العين المناظرة في اللغة:
 .(٤٤٦5،ص٤9ج،١99٦ابن منظور،) الفكر في الشيء تقدره وتقيسه

  "و نفي دليله مع الخصمأ ،علم ُيعرف به كيفية آداب إثبات المطلوب ونفيه" المناظرة في االصطالح:
تردد الكالم بين شخصين يقصد كل واحد " بأنها العانيوعرفها  .(١٦5٢،ص٢،ج١977التهانوي،)

بطال قول صاحبه ،منهما تصحيح قوله  ،ص٢007العاني،) "مع رغبة كل منهما في ظهور الحق ،وا 
ومارسوها في  ،علماء المسلمين بين محاورات القرآن الكريم ومناظراته وجدله الكثير منلم يفرق و  .(٤5

كما كان لها فضل  ،حياتهم وحددوا لها الشروط واألسس العلمية والمبادئ الخلقية التي ينبغي التقيد بها
والتمرين على سرعة  ،وتقوية الحجة ،وشحذ األذهان ،وتوسيع آفاقها تهاوتنمي العقول ةيقكبير على تر 

 الشيباني يرى و  .والقدرة على االرتجال ،وتعويد المتحاورين والمتناظرين الثقة بالنفس ،والتعبير ،البديهة
وفي مقدمة هذه  ،كثيرًا من العلوم اإلسالمية تدين في نموها وتطورها وازدهارها للمناظرة والمحاورة"أن 

كان  إذ ،ونوبلغ األمر أوجه في عصر المأم .وعلم أصول الفقه .وعلم الفقه ،العلوم: علم الكالم
علي   يقولو  .(٤١٦،ص١9٨٦الشيباني،) "وثقافته الواسعة ،ويشترك فيها بعلمه ،يشرف عليها بنفسه

كسبيل بل ، لمجرد االنتصار والكسب لم يكناهتمام علماء المسلمين بإرساء قواعد الحوار والمناظرة "
 .(١١٤،ص١99١)علي،"هام من سبل التعلم والتعليم
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 أن للحوار إيجابيات هي: (٢7،ص ٢00١العلواني،)يرى العلواني  الحوارإيجابيات االختالف في 

 رمى إليها بوجه من وجوه األدلة. قد جميع االحتماالت التي يمكن أن يكون الدليل يتيح تعرف –
 مجاالت التفكير للوصول إلى سائر وفتح ،وتالقح لآلراء ،االختالف رياضة لألذهان –

 المختلفة الوصول إليها.االفتراضات التي تستطيع العقول 
 تعدد الحلول أمام صاحب كل واقعة ليهتدي إلى الحل المناسب.                   –
من  كما يرى أن ،يجتهد المتعلم في الفهم عن المعلم" يرى ضرورة أن الزرنوجيأن  ذكر مال     

بعيدًا  ،على أن يكون ذلك باإلنصاف والتأني والتأمل ،والمناظرة والمطارحة المذاكرة   أساليب الدراسة
وذلك  ،والمشاورة إنما تكون باستخراج الصواب ،ألن المناظرة والمذاكرة مشاورة ،عن الشغب والغضب

ألن  ،وفائدة المطارحة والمناظرة أقوى من فائدة مجرد التكرار .إنما يحصل بالتأمل والتأني واإلنصاف
ويوصي الزرنوجي المتعلم بالتأمل  .وقد قيل: "مطارحة ساعة خير من تكرار شهر" .وزيادة اً فيها تكرار 

ولهذا قيل: "تأمْل  ،فإنما تدرك الحقائق بالتأمل ،يعتاد ذلكلي دقائق العلوم في جميع األوقات ف
        .(١٢٨،ص١9٨٢ )مال،تدرْك"

  في القرآن الكريم  لحوارلالقواعد العامة 

 باآلتي: للحوارالقواعد العامة  (٢٦ص،٢005ضمرة،)حدد ضمرة      

ويبدي استعداده التام لألخذ بالصواب عند  ،على المتحاور أن يتخلى عن التعصب لوجهة نظره .١
 .(٢٤سبأ: )چڃ     ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڄ چ لقوله تعالى: هذا تأييدفي و  ،ظهوره

تجريح أو سخرية أو احتقار لوجهة النظر التي بالقول المهذب البعيد عن كل حاور تالمأن يتقيد  .٢
 چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   چ: قال تعالى ،يدعيها أو يدافع عنها من يجادله

  .(٤٦العنكبوت:)
 ،والخرافات ،وتجنب الروايات الساقطة ،ق المنطقية السليمة وعدم المراوغةائااللتزام بالطر  .3

 واألساطير.
ال كان ساقطًا ال قيمة له. ؛عدم تناقض الكالم في الحوار .٤  وا 

لكن المشكلة الحقيقية أننا ال و  ،يقول يحيى الجمل: "كوننا ال نعرف كيف نتفق أصبح أمرًا شائعاً و      
إال أنها  ،في الرأي صحية تعرفها كل المجتمعات المتحضرة اتنعرف كيف نختلف ... فاالختالف

والخروج على مصالح  ،تنقلب إلى مأساة عندما يتحول االختالف إلى درجة العداء والتحزب الضيق
  .(١٤،ص١993الشيخلي،) األمة" 
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 طبيعة الحوار في القرآن الكريم

 أن طبيعة الحوار القرآني تقوم على: (٢9،ص١9٨5حفنى،)بّين      

 التنويع الشتماله على جميع جوانب الحياة. –
  االعتماد على العقل. –
 تحديد الغاية وتوضيحها. –
 إنصاف الخصم. –
 الرفق بالمهزوم. –

  أصول الحوار في القرآن

  هي: الكريم أصوالً  لحوار في القرآنلأن  (١٨،ص٢0١١مقبل،)مقبل في دراستها  ذكرت     

ق ائوالسير في طر  ،والبراهين الدافعة في الرجوع إلى الحق والتسليم بالخطأ ،إيراد األدلة .١
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  چ  قال تعالى: ؛االستدالل السليم للوصول إلى الحق

 ڎ  ڈ  ڈڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ     

  چژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ
   .(٢5٨البقرة:)

ولقد أنكر اهلل  .وتلمس الحق ،والتأمل ،والنظر ،واإللمام بجوانبه المختلفة ،العلم بموضوع الحوار .٢
ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ     ڄ  ڄ   ڄ   چ  قال تعالى: ؛تعالى على الذين يجادلون بغير علم

    .(٨الحج:) چڃ  ڃ           ڃ     
وتجنب التطرف والتمسك  ،ونبذ التعصب ،والغلظة في القول ،ورفع الصوت ،البعد عن اللجج .3

  چہ     ہ  ہ  ہ      ھ  ھ   ھ  ھ     ے       ے       ڻ  ڻ     ۀ   ۀچ  قال تعالى: ؛بالرأي
 .(٤٤ -٤3طه:)

وعدم مصادرة أفكار  ،واتخاذ الموقف المناسبة ،الحرية واالستقالل في التعبير عن الرأي .4
ويؤدي إلى اتساع  ،ألن التعصب للرأي من أبرز أسباب الفشل في الحوار ،اآلخرين وتجاهلها

مب  ىب يب  جت  حت  خت  متىت   يت  جث  مث  ىث  يث  حج  مج  چ  قال تعالى: ؛الخطأ

   .(41يونس:) چجح    

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  قال تعالى: ؛، وتجنب االستعجال في الحكموسعة الصدر ،الصبر .5

 .(١3٤عمران:آل ) چٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  
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  أهمية الحوار وضرورته
 أن للحوار أهمية كبيرة لألسباب اآلتية: (١0-9صص ،١99٨زمزمي،)يرى زمزمي      
أو بينهم وبين غيرهم من أهل الديانات والملل  ،بين المسلمين سواء كثرة وقوع الخالفات –

فقد روي عن العرباض بن سارية رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل  .والمذاهب األخرى
فعليكم بسنتي وسنة  ،فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختالفًا كثيراً  "... عليه وسلم قال:

  ،١999داود، أبو) "وعضوا عليها بالنواجذ... تمسكوا بها ،الخلفاء المهديين الراشدين
   .(1) (50٤،ص

 وتلبسها بالزيف والضالل. ،الشبهات واألباطيل التي تشوه الحقائقانتشار بعض  –
 رد شبهاتهم.لالتي اتبعها اإلسالم مع مخالفيه فهو طريقة اإلقناع  ،األثر اإليجابي للحوار –
وهي غالبًا ما تكون ردة فعل لكبت حرية  .انتشار ظاهرة العنف في كثير من المجتمعات –

لنظر ويضيق الهوة بين والنقاش المقنع الذي يقرب وجهات اوقفل باب الحوار الهادئ  ،التعبير
 .المختلفين

 

 سمات الحوار في القرآن الكريم
ه إليها بالخطابامة للحوار القرآني، وسمات خاصة بهناك سمات ع       .كل شريحة توجَّ
    في القرآن الكريم الخطابي السمات العامة للحوار -أواًل 
 واألحداث الوقائع يصور فهو آخر، حوار أي نم تميزه بسمات القرآن الكريميتميز الحوار في      
  (عددًا من السمات منها:٤٢-3٦صص ،٢009وذكرت المطيري )المطيري، وجه، أكمل على
عدم االهتمام باألشخاص: يهتم القرآن الكريم باألفكار التي تطرح في الحوارات بغض النظر عمن  -

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ  چ الغالب على األشخاص وال يسميهم.يقوم بها، فهو ال يركز في 

 (.20يس: ) چڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  
ن كان معارضًا لألفكار المطروحة. -                    اإلنصاف والموضوعية: ينصف القرآن الكريم المحاور وا 

 .(24سبأ: ) چڄ   ڃ     ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ    چ

سواء  يخاطب القرآن الكريم جميع الناس بالرفق واللين، ويستميلهم االستمالة والرفق في الحوار: -
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ مؤمنينأكانوا مؤمنين به أم غير 

ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ       چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  

البقرة: )چڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ    ڑ  کک  ک  ک      گ  گ  گگ  ڳ  ڳڳ   ڳ  ڱ  

143.) 
ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـ

 4607أبو داود: كتاب السنة، باب "في لزوم السنة"، رقم  (1)     
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 التنوع:  يتنوع الحوار القرآني، ويتلون بحسب مقتضى حال الُمخاط بين.  -

 اإلضمار: يختصر القرآن الكريم في الحوار الكثير من األحداث التي ال حاجة لذكرها. -

الحركة: يتسم الحوار القرآني بالحركة المادية التي يتنقل فيها أطراف الحوار من مكان آلخر، ومن  -
ات داخلية ذهنية تتصارع فيها الخواطر واألفكار، وحركات نفسية تغلي موقف آلخر، وهناك حرك

 چۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې      ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ        وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   چ فيها العواطف 

 .(11فصلت: )

ٱ  چ الحكاية: يعتمد الحوار القرآني في الغالب على حكاية القول مثل: )قال، قالوا، يقولون ...(  -

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   

، أو األمر به مثل: )قل، قولوا (30البقرة: ) چٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   
 (1اإلخالص: ) چٱ  ٻ  ٻ  ٻ    چ ...( 

طب مخاطبة العقل والعاطفة معًا: يخاطب القرآن الكريم العقل والعاطفة بتوازن دقيق، فهو حين يخا -
ڈ  ژ  ژ  ڑ           ڑ  ک  چ عقل اإلنسان ليقنعه فإنه ال يهمل مخاطبة عواطفه ومشاعره 

ۀ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻک  کک  گ    گ  گ  گ  ڳ   ڳڳ  

 .(178البقرة: ) چۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  

 

 القرآن الكريم في لحوار الخطابي الخاصة لسمات ال -ثانيًا 

 تعددة ذكرها النحالوي )النحالوي،توّجه اهلل تعالى بالحوار الخطابي إلى عدة فئات شرائح م     
 ( منها:١١٦-٦9ص ص،٢000

وهو األسئلة واألدعية أو األوامر والنواهي التي وردت في القرآن  الحوار الخطابي التعبدي: – 1
كذلك إذا ف ،فكما أن العبد يستجيب ألسئلة القرآن ؛وهذا النوع من الخطاب موصول من طرفيه .الكريم

 خاطب المؤمن ربه مناجيًا أجابه اهلل تعالى بما يناسب المقام.

  :ومن آداب هذا الحوار التعبدي    

 حسن الظن باهلل تعالى والثقة باستجابته وعنايته بعباده ورحمته بهم. -
 م ومعصية.عدم الدعاء بإث -
 عدم االستعجال في اإلجابة. -
 إخالص الخضوع هلل تعالى والشعور بالعبودية له. -
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  الحوار الخطابي من اهلل تعالى إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم – 2

  هي: ولهذا النوع من الحوار الخطابي سمات     

 (.٦7إشعاره بمسؤولية تبليغ الرسالة كما في سورة )المائدة: -
 (.٤٦-٤5النبي صلى اهلل عليه وسلم كما في سورة )األحزاب: تعظيم شأن -
 (.33تسليته عما يجابهه به أعداؤه من غلظة وجفاء كما في سورة )الفرقان: -
 (.٢-١لفت األنظار إلى تشريعات جديدة كما في سورة )األحزاب: -

 

 الحوار الخطابي الموجه من اهلل تعالى إلى الذين آمنوا  – 3

 هي: من الحوار الخطابي سماتولهذا النوع      
 (.٢5بناء المجتمع القائم على الحق والعدل كما في سورة )الحديد: -
 (.9٤بيان ُحكم اهلل أو بعض اآلداب االجتماعية كما في سورة )النساء: -
 (.١١الزجر بقصد تهذيب األخالق والتخويف من عذاب اهلل كما في سورة )الحجرات: -
 (.٢٦٤سورة )البقرة:إليمان كما في بيان بعض شروط ا -
 

 الحوار الخطابي الموجه من اهلل تعالى إلى الناس - 4

   هي: ولهذا النوع من الحوار الخطابي سمات     
 (.١النساء:)سورة لذي أنشأهم في هذه األرض كما في رّد الناس إلى خالقهم ا -
 (.١سورة)النساء:الناس سواسية أمام اهلل تعالى وشريعته وأنهم إخوة وذوو أرحام كما في  -
 (. 57كما في سورة )يونس:ومزاياه بيان لعظمة القرآن الكريم الذي هو لكافة الناس  -
 (.٢١عبادة اهلل تعالى وتوحيده كما في سورة )البقرة: -
 (.١5٨وبيان أن رسالته عالمية كما في سورة )األعراف: ،الدعوة إلى اإليمان بالرسول -
 (.١٦٨في سورة )البقرة: بيان فضل اهلل تعالى ورزقه إياهم كما -

 

 الحوار الخطابي التذكيري الموجه من اهلل تعالى إلى الناس أو إلى فئة معينة منهم - 5
 هي: ولهذا النوع من الحوار الخطابي سمات     
الحوار التذكيري الموجه إلى المؤمنين ليذكِّرهم ببعض نعمه عليهم ليزدادوا إيمانًا مع إيمانهم  -

 (.١03-١0٢عمران:كما في سورة )آل 
الحوار التذكيري الموجه إلى الناس جميعًا وهو مبدوء بقوله تعالى: )يا أيها الناس( ليذكرهم  -

 (.3كما في سورة )فاطر:  ،بوحدانيته وبنعمه الكثيرة وليشكروه
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الحوار التذكيري الموجه إلى بني إسرائيل ليذكرهم بنعمه عليهم ومطالبتهم باإليمان برسالة  -
 (.٤١-٤0ما في سورة )البقرة:ك ،اإلسالم

 

 في القرآن الكريم أنواع الحوار وآدابه
 

( أنواعًا وآدابًا للحوار يسميها )الخصومة( في ١79-١٢7صص ،١99٨ذكر القمزي )القمزي،     
 القرآن الكريم منها:

 أدب الحوار بين المسلمين  –أواًل 

 ومن آداب هذا الحوار:     
على  المسلمين إلى أن يعرضوا خالفاتهمالتحاكم إلى اهلل تعالى ورسوله: حيث دعا اهلل تعالى  -

 (.٢5القرآن الكريم والحديث الشريف ألنهما أساس العدل والحق كما في سورة )الحديد:
گ  چ    لذلك لهم دور كبير في التحكيم عند الخصومةو تحكيم أهل العلم: فالعلماء ورثة األنبياء  -

 (.49العنكبوت: ) چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻگ  ڳ  گ 
 السلوكاإلمساك عن النيل من الخصم بعد االفتراق: ألن القرآن الكريم لما وضع ضوابط  -

االجتماعي قيد به المؤمنين أفرادًا وجماعات إلقامة جسر كبير ومتين من المحبة والتالقي 
 باعتبارهم مجتمعًا واحدًا. 

 أدب الحوار مع أهل الكتاب   –ثانيًا 
ن اختلفت شرائعهمالن دين جميع األنبياء واحد و إ      ٿ  چ  يقول تعالى: ،مصدر هو اهلل تعالى وا 

ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ      ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  

إن مثل هذه النصوص ( 136البقرة: ) چڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   
تثبت أن رساالت األنبياء واحدة في مبدأ الرسالة ولهذا فإن الشرائع مكملة لبعضها بعضًا في مبدأ 

ن كان لكل منها شرعه.  الدعوة والهدف وا 

 ومن آداب الحوار مع أهل الكتاب ما يأتي:     
 چ پ ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ  الحوار بالتي هي أحسن؛ يقول تعالى: -

 . (46العنكبوت: )
اإلنصاف: ألن رساالت األنبياء جميعهم واحدة في الحقيقة والجوهر فال بد أن تقوم على  -

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ  پ  چ  العدل والقسط يقول تعالى:

 .(25الحديد: ) چڀ  ڀڀ    
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الشعراء: ) چہ  ہ  ہ  ھ   ھ  چ التحاكم إلى الكتب السماوية التي بين أيديهم قال تعالى: -

أي خالف يستدعي حوارًا يمكن الرجوع فيه إلى الكتب السماوية التي بين أيدي (. إن 196
ن اختلف األنبياء والمرسلون. ،أهل الكتاب  من مبدأ أن الدين عند اهلل واحد وا 

االعتراف بالحق واإلقرار به وفق األدلة التي يعترف بوقوعها  دعى إلىالقسوة في التعبير لمن يُ  -
 ض والمخالفة.وصدقها فيأبى إال اإلعرا

 

 أدب الحوار مع الوثنيين ومن ليس بأهل كتاب  -ثالثًا 

اهلل تعالى من حجر أو شجر أو نار أو صورة أو صنم حتى  رالوثني هو من يعبد إلهًا آخر غي     
ٹ  ٹ  ٹ       ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  چ  ولو كان مؤمنًا باهلل تعالى ألنه مشرك؛ قال تعالى:

ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ       ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ   ڍ  

ن لمحاورة الوثنيين ومن ليس بأهل كتاب آداباً  (.17العنكبوت: ) چڌ     منها: وا 
 التماس العذر لهم: يلتمس العذر لهؤالء ألن سبب ضاللهم الجهل واالتباع والتقليد. -
 إلى كتب أهل الكتاب.إحالتهم  -
 القسوة في التعبير عند تكبرهم على الحق وظلمهم وطغيانهم وتماديهم في الباطل.   -

 
 في القرآن الكريم  أنواع الحوار

 .(٢٨-١7) النمل في اآليات كقوله تعالى في سورة ،حوار اإلنسان مع الكائنات األخرى .١
 .(٢٤-٢١) كقوله تعالى في سورة ص في اآليات ،الحوار الدعوي بين األنبياء وأقوامهم .٢
 .(١٨-١١) كقوله تعالى في سورة األعراف في اآليات ،الحوار بين اهلل تعالى والشيطان .3
 .(39-35) كقوله تعالى في سورة البقرة في اآليات ،الحوار بين اهلل تعالى واألنبياء .٤
 .(7١-٦7) كقوله تعالى في سورة البقرة في اآليات ،طة الرسلاسواإلنسان بو الحوار بين اهلل  .5
 كقوله تعالى في سورة آل عمران في اآليات  ،طة المالئكةاسحوار بين اهلل تعالى واإلنسان بو ال .٦

(3٤٨-٨). 
 .(3٤-30) كقوله تعالى في سورة البقرة في اآليات ،الحوار بين اهلل تعالى والمالئكة .7
 .(39-3٨) كقوله تعالى في سورة األعراف في اآليات ،الحوار بين العصاة في يوم الحساب .٨
   .(٤5-٤٤) كقوله تعالى في سورة إبراهيم في اآليات ،الحوار في يوم الحساب إلقامة الحجة .9
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 في القرآن الكريم أمثلة الحوارمن 

 المثال األول:

 ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ   چ قال تعالى:

 ھ  ھ   ھے  

 ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  

 ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ 

ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   

 ېئ  ېئ  ىئىئ 

 ىئ  ی  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ   ٺ                 ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   

 ٹ   ٹ   ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ٿ  ٿ     ٿ  ٹ   ٹ  

 .(7١- ٦7البقرة:) ڄ   ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  

 :أتيالحظ من المحاورة السابقة ما يي     

ڄ   ڄ  ڃ  چ   واالنقياد للحق ،حاوريه عن التعصبتخلي كل من موسى عليه السالم وم –

 .     چڃڃ

ھ  ھ   ھے  ے  چ  وعدم االحتقار والسخرية ،تقيد موسى عليه السالم ومحاوريه بالجدية –

 . چۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  

ٿ     ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ   ڤ   ڤ  ڤ    چ ق المنطقيةائالطر والتزام  ،الطرفين المراوغة من تجنب –

 . چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  

 . چۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ    چ      عدم التناقض في الكالم –

 اعتماد الحوار على العقل. –
من خالل  ،إظهار قدرة اهلل تعالى على إحياء األموات) ووضوحها ،تحديد الغاية من الحوار –

 .(البقرة قصة إحياء المقتول في
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وهذا فيه ما فيه  ،والتعبير ،والتفكير ،وحرية الرأي ،إعطاء المتحاورين الفرصة نفسها في الكالم –
 من إنصاف للخصم والرفق به.

 بوصفه معلمًا في إدارة الحوار من خالل:الحظ سعي موسى عليه السالم ي –
  منهم فهو يطلب  ،عدم الخروج عن الموضوع علىمساعدة موسى عليه السالم للمتحاورين معه

وهم يسألون عن صفاتها: لونها، كبيرة، صغيرة، متوسطة،  ،ذبح بقرة أي بقرة دون تحديد
 سائمة، عاملة...

 تعلقة بموضوع الحوار.على استخدام األفكار الم هحاوريمعاونة موسى م 
  ثبات جرم القاتل وقدرة اهلل على إحياء الموتى. إلحرص موسى على سير المحاورة نحو الهدف 

 المثال الثاني:

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې     ې  ې  ې      ى   ى   ائ  ائ  چ  قال تعالى:     

 ەئ  ەئ  

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پپ 

 پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    

 ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  

 ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ    ڃ  

 ڃ  ڃ    چ  چ  چ  

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  کک  ک  گ  

 گ   گ  گ  

ہ  ھ  ھ     ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ

 ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ 

ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئ     

ۈئ   ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی   جئ  حئ  مئ  ىئ  يئجب  حب  خب  مب  ىب   

 يب  جت  حت  خت  مت      ىت      يت  جث  مث      ىث  يث  
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 ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٱ   

 ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

 .(٢5- ١١األعراف:)  چڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

 

                                                       في القرآن الكريم ءاالستقصا -2-2
 نوعين:االستقصاء في القرآن الكريم على      

 "هو نوع من أنواع أن االستقصاء عند أهل المعاني  ذكر التهانوياالستقصاء عند أهل المعاني:  -أواًل 

بجميع عوارضه ولوازمه بعد  عبر اإلتيان وهو أن يتناول المتكلم معنًى فيستقصيه ،إطناب الزيادة
ڦ  چ كقوله تعالى: مقاالً ترك لمن يتناوله بعده فيه بحيث ال ي ،أن يستقصي جميع أوصافه الذاتية

ڦ  ڦ  ڦ     ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ    چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  

ڇ     ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ    ڎ  ڈ    ڈژ  ژ   ڑ  ڑ   ک  ک  ک  

لكنه لم يقتصر حتى قال  ،لو اقتصر اهلل تعالى على كلمة "جنة" لكفىف( ٢٦٦البقرة:) چک
ثم زاد عليها "تجري من تحتها  ،ها أعظمبفإن مصاب صاحبها  ،"من نخيل وأعناب" :في تفسيرها

ثم  ،فقال: "له فيها من كل الثمرات" فأتى بكل ما يكون في الجنان ،وصفها بعد ذلكمتممًا  األنهار"
ثم استقصى المعنى في ذلك بما يوجب تعظيم المصاب  ،قال في وصف صاحبها: "أصابه الكبر"

قال: إذ  ،ثم ذكر ما أصاب الجنة من هالك ،ولم يقتصر حتى وصفها بالضعفاء ،بقوله: "وله ذرية"
 ،فقال: "فيه نار" ،ولم يقتصر على ذكره للعلم بأنه ال يحصل به سرعة الهالك ،"فأصابها إعصار"

احتراقها لما فيها بفي تالحتمال أن تكون النار ضعيفة ال  ،ثم لم يقف عند ذلك حتى أخبر باحتراقها
فهذا أحسن استقصاء  ،فاحترس عن هذا االحتمال بقوله: "فاحترقت" ،هار ورطوبة األشجارمن األن

 . (١73،ص١،ج١977ي،و نالتها" )وأتمه وقع في القرآن وأكمله

 الحاقة)(٤3-٢9الطور)(١٤-١التكوير) وقد ورد هذا النوع من االستقصاء في آيات كثيرة منها:     
ڎ  ڈ      چ قوله تعالى:مكانسي مثااًل آخر وهو  ذكرو . (35-٢٢ المعارج)(٤0-٢7الواقعة)(5١-٤٨

ڈ      ژ  ژ  ڑ     ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳڳ  ڱ     ڱڱ  ڱ       ں  ں         

ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ     ۀ  ہ    ہ  ہ   ہ  ھھ  ھ  ھ   ے  ے     ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  

كل صفات الجالل والجمال والكمال هلل  اناستقصت اآليت( ٢7-٢٦آل عمران:) چۆ     ۆ  ۈ   
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وسد كل فجوة  ،واالستئثار بها ،وبالغة االستقصاء في شموله للمعاني التي يقتضيها المقام .عز وجل
 .(٤95-٤7٨،ص ٢00١مكانسي،) فهو الكلمة األخيرة في موضوعه ،يمكن أن تدع مقااًل لالحقين

 ،(١٤-١3-١٢-١١حق المال) بين فيكما هو م ،االستقصاء في آيات كثيرةقد ورد هذا النوع من و 
 وهذا النوع من االستقصاء ليس هو المراد في البحث.

 ،أو الموقف المشكل الذي يحث على التفكر ،أو الطلب ،االستقصاء التعلمي: هو ذلك السؤال -ثانيًا 
قد عرف المسلمون منهج و  .والبحث للوصول إلى االستدالل على وجود حقيقة أو نفيها ،والمالحظة

ن المتأمل في آيات القرآن الكريم يعلم مدى  .والدنيوية ،البحث واالستقصاء في سائر العلوم الدينية وا 
 ،دعوتها إلى التعقل والتفكر والمالحظة واالستقصاء في أرجاء الكون بحثًا عن الحقيقة للوصول إليها

 وللوقوف على أسرار هذا الوجود.

 ومن أمثلة االستقصاء في القرآن الكريم

 ،للدفاع عن الرسول محمد صلى اهلل عليه وسلماستقصى اهلل تعالى شبهات الجاهليين المثال األول: 
  قال تعالى: ؛واتهاماتهم ،ونفي أباطيلهم

 ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ          ېئ  ېئ  ىئ     ىئ  ىئ چ  

 ی  ی  ی  ی   جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب   يب  

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ     پ  ڀ  

 ڀ  ڀ  ڀٺ   ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ         ٹ   ٹ  

 ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ 

 ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   

 ڄ  ڄ   ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  

 چ  چ  ڇ   ڇ

 ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    

 ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  
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 ک  ک  ک  گ  گ  گ 

 گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ     ڱ  ڱ    

 ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  

 ہ  ھ  ھ         ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ 

 .(٤3-٢9الطور:) چھ  ھ  ے  ے   ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ    

 يالحظ أن االستقصاء في اآليات الكريمة سار وفق الخطوات اآلتية:     

 وال بما جاء به. ،ال يؤمنون بنبوة محمد صلى اهلل عليه وسلملجاهليون تحديد المشكلة: ا .١
 اقتراح الحلول والفرضيات: .٢
 محمد كاهن. –
 مجنون. محمد –
 محمد شاعر. –
 وال للوحي. ،وال داعي لألنبياء ،عقولنا تهدينا إلى الصواب –
 محمد هو مؤلف القرآن. –
 البشر موجودون دون خالق. –
 البشر هم الخالقون ألنفسهم. –
 البشر هم الخالقون للسماء واألرض. –
 الرحمة.و  النبوةو  الحكمةو  المال :البشر يملكون مخازن كل شيء –
 وما فيه. ،لكونالبشر متحكمون في ا –
 البشر يستمعون إلى السماء فيعلمون أخبار الغيب أكثر من محمد . –
 واإلناث لإلله. ،الذكور لنا –
 ؟ ما المقابل لدعوة محمد –
 .ةكهنالنعلم الغيب عن طريق  –
 بالحيلة والمكر نستطيع التخلص من ادعائه النبوة. –
لهه. –  آلهتنا تحمينا وتصوننا من محمد وا 
 والفرضيات:فحص الحلول .  3

 بل بالوحي. بنفسه، إن محمدًا ليس بكاهن ألنه ال يدعي علم الغيب –
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 إن محمدًا ليس مجنونًا ألنه ليس مختاًل عقليًا.  –
 والقرآن ال يشبه الشعر. ،ألنه لم يقل شعرًا مطلقاً  بشاعرإن محمدًا ليس  –
 أو مجنون. ،أو شاعر ،يبدو أننا نجمع المتناقضات عند قولنا محمد كاهن –
والقرآن يتضمن أمورًا علمية وحقائق ومعارف  ،يستطيع اإلتيان بالقرآن من عنده ألنه أمي ال –

 ونحن ال نستطيع اإلتيان بمثل القرآن أيضًا.  ،تحتاج لعالم
د  دون ُموجِ  – ومن باب أولى أال نستطيع خلق  .وال يمكننا خلق أنفسنا ،دال يمكن أن ُنوج 

 واألرض. ،السماوات
وال منعه من شيء في هذا  ،ماوات واألرض ألننا ال نستطيع منح أحد شيئاً ال نملك خزائن الس –

 الكون.
ن و  .ال نملك علم الغيب ألن عقولنا ال تصل إليه – وال دليل  ،من يدعي ذلك يحتاج إلى دليلا 

 لدينا.
 وترك اإلناث هلل. ،ال يمكننا اصطفاء الذكور ألنفسنا –
 وال يطالبنا إال بما ُيطال ب به هو من خالقه. ،لم يطالبنا محمد بأي أجر قط –
 ألنه يريد تبديل دين آبائنا. حسد وغيظ وانتقام بل هو ،إن عداءنا لمحمد ليس لدليل عقلي –
لهه – لهه واحد.  .ليس لدينا إله آخر يحمينا من محمد وا   ولو كان لنصرنا عليه فإلهنا وا 

 الوصول إلى القرارات:.  ٤

وال يستطيع أحد أن  .الى ألنه جاء بقرآن معجز في ألفاظه وتشريعاتهمحمد نبي من عند اهلل تع –
 يأتي بمثله.

إن جميع الموجودات مخلوقة من خالق مدبر منظم حكيم دقيق في صنعه يضع األشياء في  –
 مواضعها.

أن يأتي بمثل ما  ،مع كثرتهم في التاريخ ،مجنون أو ،أو ساحر ،أو شاعر ،ال يمكن لكاهن –
 اهلل عليه وسلم. صلى جاء به محمد

 من يصطفيه نبيًا للناس.إال  عليه ال يطلع علم الغيب خاص باهلل تعالى –
 م عقولنا قبل اختيار أي فكرة نعتقدها.يجب أن نحكِّ  –
 فلو كان في الكون غير ذلك الخالق لفسد الكون.  ؛هناك إله خالق واحد فقط –
 تطبيق القرارات على مواقف جديدة: .5
 الكريم هو من عند اهلل تعالى ألنه جاء عن طريق الوحي اإللهي.أي حكم شرعي في القرآن  –
 لكل شيء في الكون سبب لخلقه وحكمة قد نعلمها وقد ال نعلمها. –
 .صلى اهلل عليه وسلم وال نبي بعد محمد .تكذيب كل من يدعي النبوة بال دليل –
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 نصدق كل ما يأتينا عن عالم الغيب من األنبياء.  –
 على الحقيقة.العقل دليلنا الوحيد  –
 اهلل واحد ال شركاء له بدليل النظام الدقيق في الكون. –

 الحظ في االستقصاء ما يلي:يو     
 انصباب العملية التعليمية على المتعلمين. –
 ،والقياس ،والتجريب ،والمالحظة ،وعلى االكتشاف ،حث المتعلمين على التفكير العلمي –

 ."بحديث مثله إن كانوا صادقينتوا فليأ"واالستدالل  ،والتفسير ،والتصنيف
 توجه اآليات الكريمة المتعلمين إلى التعلم الذاتي فرادى وجماعات. –
على إيصالهم إلى حقيقة أن القرآن  ،بعد استثارة تفكيرهم ،ساعدة اآليات الكريمة المتعلمينم –

 وليس من عند بشر. ،الكريم من عند اهلل تعالى
أم...أم...أم  )بتكرار حث عن اإلجابات الصحيحةتدريب المتعلمين على طرح السؤال والب –

 .تسألهم أجرًا فهم من مغرم مثقلون(
 (حمد كاهن، محمد شاعر، محمد مجنونم) ،كل متعلم قادر على التعبير عن رأيه دون إكراه –
النظر ) ،الحصول عليها هم على طريقةبوتدر  توجه اآليات المتعلمين إلى مصادر المعلومات –

 لكل واحد. متاحةوهي  ،النفس، في األدلة...(في الكون، في 
لقوا من غير شيء أم هم أم خُ "وبالعالم ككل  ،وباآلخرين ،جعل المتعلمين على صلة بذواتهم –

 "الخالقون
هم أم تأمر "لى الرغم من سلوكهم غير المحترم ع ،إعطاء عقول المتعلمين وتفكيرهم قيمة كبيرة –

      ."أحالمهم بهذا أم هم قوم طاغون

  المثال الثاني:

ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ      چقال تعالى:     

ے    ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ             ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  

ۉ   ې  ې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ    وئ  وئ          ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  

ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ  ی  ی  ی     ی  جئ    ېئ     ېئ  ىئ  ىئ  ىئ 

پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ        ٺ       ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ       ڤ  

ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  

ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ      ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  
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گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  

 .(٦7-5١األنبياء:) چں  ڻ       ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ   ھ  ھ  

 :يأتييحتوي عناصر االستقصاء من خالل ما  لحظ من اآليات السابقة موقفي     

  مخلوق.وكل ما عداه  ،وهو وجود إله واحد للكون ،وضوح الهدف عند إبراهيم عليه السالم –
 التخطيط السابق من إبراهيم عليه السالم للموقف االستقصائي. –
واقتراح  ،والسؤال ،نحو البحث إال كبيرهم هاعند تكسيره لألصنام جميعإثارة دافعية قومه  –

  .واالستنتاج ،واالختبار ،والتقويم ،والتحليل ،األفكار
أن صفات ليقودهم ذلك إلى استنتاج  وجه إبراهيم عليه السالم قومه إلى التفكر في صفات اإلله –

 اإلله ال تنطبق على أصنامهم.  
 إال أنهم رفضوا ،توصل قوم إبراهيم عليه السالم بعد البحث واالستقصاء إلى خطأ معتقدهم –

وتمسكوا بعبادة األصنام التي كان يعبدها آباؤهم وأجدادهم رغم قيام  ،اتباع الحقو  ،االعتراف به
مما يدعو إلى وجود  شياء عاجزة عن خلق نفسها بنفسهاولقد تبين أن األ .الدليل على بطالنها

وهذا الخالق العظيم ال يمكن أن يدرك بالحواس، إذ لو أدرك بها الستدعى أن يكون  .خالق لها
 لذا كان الدليل والبرهان على وجود الخالق العظيم. ،تعالى اهلل عن ذلك علوًا كبيراً  ،له خالق

 منها في الكون  في كثير من اآليات تهالبشر إلى استقصاء قدر دعا هلل تعالى ا"أن  يرى محمد قطبو 
فلو  .(٢١ – ٢0) ذاريات:ال چڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  چ قوله تعالى:  

استقصى اإلنسان بعقله اآليات المبثوثة في األرض وفي اإلنسان نفسه ألصابه العجب والذهول 
فلو نظر  .الخالق سبحانه وتعالى وعلى قدرته المعجزة التي ال تقف عند حد دل علىيمنها  ألن كالً 

اإلنسان إلى األرض في الكون لوجدها جرمًا صغيرًا بالنسبة لألجرام السماوية الضخمة التي يزخر 
واسعة ال يأتي البصر على صحراء  فيحبة رمل مثل ال تعدو أن تكون وهي  ،بها هذا الكون

وفيها  ،ومع ذلك ففيها من آيات اهلل المعجزة ما يعجز الخيال عن تتبعه فضاًل عن إحصائه ،آخرها
 ،فقد هيأها اهلل تعالى بخاصية الحياة ،من الخصائص التي أودعها اهلل بها ما تذهل له العقول

فكتلتها محسوبة بحساب  ،عليها ممكنة الوجود واالستمرارالحياة وجعل لها من الظروف ما يجعل 
وفي هذا الغالف األكسجين  ،رباني دقيق يجعل جاذبيتها تحتفظ حولها بغالف جوي ال يتبدد

 الزيادة والنقصان بالقدر المطلوب بال زيادة فيه وال نقصان ألن المطلوب لتنفس الكائنات الحية
 تحتمله الذي مقداروحرارتها محسوبة بذلك الحساب الرباني الدقيق بال ،بهذه األحياء ضار كليهما

األقوات فيها محسوبة بحيث تفي بحاجة تلك ف ؛ال تموت من شدتها وال من ضعفها التي الكائنات
 الكائنات من الغذاء مع توازن دقيق بين هذه الكائنات وأقواتها. 
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فالخلية الواحدة الملقحة التي يتكون فيها الجنين تشتمل  ؛أما اآليات في األنفس فإنها أعجب     
ينمو منها إنسان كامل فيه كل حتى تكاد تنمو وهي ال  ،على كل خصائص الجنس البشري

زء منها رأسًا وجزء يصبح جل ،ثم إنها تنقسم وتتخصص في أثناء نمو الجنين .خصائص اإلنسان
توي كذلك على جزئيات تحمل الخصائص الوراثية التي ثم إنها تح .وجزء ثالث قدمًا وهكذا ،آخر يداً 

وصفة من  ،فقد يحمل الجنين صفة من األب كلون الشعر .يرثها الجنين من األم واألب واألجداد
األعجب من ذلك وراثة الصفات النفسية و  .وصفة من أحد األجداد كالطول ،األم كلون العينين
والتفكر في الصفات العقلية من آيات اهلل التي تستدعي  .الغباوةالبخل والذكاء أو  وأوالعقلية كالكرم 

أين ؟ كيف يفكر العقل ؟ إن أبحاث العلم و فما هو التفكير ؟ كيف يوجد ؟  .االستقصاء والتفكير
 ؟ وكيف يتذكر ؟ كيف يفكر العقل مثل: ،سئلةاألعن  إيجاد أجوبة حتى هذه اللحظة عجزت عن

 ؟وكيف يستدعيها اإلنسان حين يريد استدعاءها ؟ تزن المعلوماتوأين تخ ؟ وأين تكون األفكار
 (٤5،ص٢00١ قطب،)" ؟وكيف تخطر بباله أحيانًا بغير استدعاء

 

 .في القرآن الكريمالممارسة العملية  -2-3
 اهتمام القرآن الكريم بالممارسة العملية

 رن الجانب النظري بالجانب العمليفهي تق ،تعد التربية القرآنية تربية عملية بالممارسة والتجريب     
وتحرص على تغيير سلوك الفرد وتنميته نحو األفضل في  ،لتكوين شخصية الفرد المتكاملة والمتوازنة

وتنقله من الجو المشحون باألفكار إلى الواقع العملي حتى يستطيع تحقيق  ،جميع أنواع مناشط الحياة
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېې  ې  ى        ى  چ ق السليمة لقوله تعالى: ائأهدافه بالطر 

رسة العملية في القرآن قد اقترن اإليمان بالمماو  (١05التوبة:) چوئ      ائ  ائ     ەئ  ەئ  وئ
وهذا ما فهمه  .( آية مدنية١9)و ،( آية مكية3١) منها ،( آية50) في بإحصاء الباحث الكريم

عن أبي عبد ف ؛الصحابة رضي اهلل عنهم باتباعهم طريقة التجريب بالممارسة العملية في حياتهم
الرحمن قال: "حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنهم كانوا يقترئون من 

وال يأخذون من العشر األخرى حتى يعلموا ما في هذه من  ،رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عشر آيات
يقول الدكتور محمود السيد:  .(٢0٨ص،١0ابن أبي شيبة،ج) فعلمنا العمل والعلم" :قال ؛العمل والعلم

"إذا كانت التربية العربية اإلسالمية تدعو إلى عزة النفس فال يمكن أن تتمثل تلك العزة إال بطريق 
 (٢١،ص٢00١نهاج هذه التربية هو معيار التفاضل بين الناس" )السيد،العمل... فالعمل في م

يقول:  إذ ،منهم الفيلسوف الكندي ،بيأهمية الممارسة والتجر علماء المسلمين  أورد البندر تأكيدو       
وال تصديقه إال بخبر  ،"فإن الشيء إذا كان خبرًا عن محسوس لم يكن نقضه إال بخبر عن محسوس

معالم البحث العلمي في ميدان التجربة فيقول: "فمن الذي يحدد جابر بن حيان ومنهم  .عن محسوس"
ن أوحسبك بالدربة في جميع الصنائع  ،عالماً  ومن لم يكن دربًا لم يكن ،كان دربًا كان عالمًا حقاً 
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يؤكد أبو بكر الرازي أهمية و  .(١٢0،ص١99٢البندر،)رب يحذق وغير الدرب يعطل"الصانع الد
 إال أن يصبح عندك أمر ،الممارسة والتجربة بقوله: "ال تلتفتن إلى األدوية الغريبة والمجهولة ما أمكنك

                                                                                       .والمشاهدة" أقوى بالتجربة
 منهم روسو ،إلى االهتمام بالتعليم العمليدعوة الكثير من التربويين  ن شمس الدينوبيَّ      

(Rousseau)  بستالوتزي وفروبل ثلمأتباعه  نعدد مو (Pestalozzi & Froebelاللذ )أن  أكدان ي
ال و  ،كما كشفت بحوث الذرائعيين عن دور النشاط في تكوين العمليات العقلية ،المدرسة مجتمع حقيقي

( مدرسة تجريبية تركز على نشاط المتعلمين ١٨9٦) وأنشأ جون ديوي عام .في تكوين الفكر سيما
 .(١٨5ت،ص -شمس الدين، د) العمرية ةمرحلالحسب بوعلى اهتماماتهم وحاجاتهم الخاصة  ،فيها

 .(١٢،ص١99٤القباني،) "والثابت بدليل ،اإلدراك المطابق للواقع"هو عند القباني والعلم التجريبي 
وال حكيم إال  ،وروى أبو سعيد الخدري قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "ال حليم إال ذو عثرة

في التجربة  حكماء العرب أقوال بعضأورد الماوردي و  .(1) (337ص،ت -د الترمذي،) ذو تجربة"
 الماوردي،) األلباب ما جربوا": "كفى بالتجارب تأديبًا" و"التجربة مرآة العقل" و"كفى عبرًا ألولي كقولهم
                                                       .(7،ص١9٨7
المناهج النظرية في الكتب المدرسية وغير المدرسية ال تستطيع بمفردها تربية "يرى الخشوغي أن و 

بوجود  ،بالتطبيق العمليالناس وتحقيق األهداف المنشودة ألن األمور النظرية ال تؤتي ثمارها إال 
ن عن اإلسالم يفنحن نرى اليوم المتحدث ،أو القدرة على التجريب والممارسة العملية ،القدوة العملية

 تضخماً والمكتبة اإلسالمية تعاني  .ن إليه بالقول والكتابة من الكثرة بحيث ال يحصيهم العادّ يوالداع
قده اليوم هو الممارسة تم والكتابة ؟ إن ما نفلكن أين ثمار الكالو  ؛بسبب كثرة الكتب المحفوظة
الحاجة ماسة إلى القدوة القادر على تحويل اإلسالم في حياته . لذا فوالتطبيق والتجريب العملي

التجريب  ففي غياب .الخاصة والعامة من منهج نظري إلى منهج عملي لنرى اإلسالم واقعًا عملياً 
 ،والتطبيق العملي يظل الكالم عن القيم والمبادئ كالمًا نظريًا لن يخرج إلى عالم التطبيق والواقع

مثله كمثل مدينة أفالطون الفاضلة وحديثه عن القيم والمبادئ التي يعيش فيها الناس آمنين نفسيًا 
اس من كل ولم يستفد الن ،حد بعدهوال على يد أ ،ال على يد أفالطون ،وبدنيًا ثم لم توجد هذه المدينة

  .(١37ص ،٢00٨)الخشوغي،" ه التي نادى بهاكالمه الذي قاله وُمثُلِ 
 ،وتقرب الصورة إلى أذهان المتعلمين ،الممارسة العملية تزيد من وضوح الموضوع المراد تعلمهو      

وهو أمر طبيعي في التربية اإلسالمية ألنها تقوم أساسًا  ،كما أنها ترفق التعلم النظري بالتعلم العملي
على اختالف مراحلهم  جميعهم وهي تناسب المتعلمين .قناعة وسلوك عملي :على االعتقاد والعمل أي

 هي عند الزنتاني فالممارسة العملية (١99٢،العبد اللطيف) وهو ما تؤكده نتائج دراسة ،العمرية
 لونأفض"

 2033الترمذي: كتاب البر والصلة، باب "ما جاء في التجارب"، رقم  (1)
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والرسول صلى اهلل عليه وسلم في  ،لذلك استخدمها القرآن الكريمو  ،تعليمًا وأكثر فائدة من مجرد اإللقاء 
 وهذا يساعد ،كثير من المواقف التعليمية ألن التربية اإلسالمية عقيدة وعمل

كما يساعد على ترسيخ القيم والمثل والمبادئ الخيرة  ،على تطبيق المعارف والمعلومات وتثبيتها     
في  اهذا إذا علمنا أن أحكام الدين كله .(٢١5-٢١٤صص ،١993الزنتاني،) "في نفس اإلنسان

وينبغي أن يظهر ذلك  ،يتمثلها المسلم في سلوكه كله ،حقيقتها هي تطبيقات عملية على أرض الواقع
ۋ  ۅ   ۅ   ۉ  ۉ  چ قال تعالى: ؛عليه في تعامله مع نفسه وربه واألشياء حوله والناس أجمعين

ثم طبقوا عمليًا ما  ،أي الذين اقتنعوا بالرسالة اإللهية (١07الكهف:)  چې   ې  ې  ې   ى  
يتمكنوا من تجريبها لوحتى يطبقوا ما اقتنعوا به ال بد من إجراء الممارسة العملية بأنفسهم  .اقتنعوا به

ما كان الصحابة رضي اهلل عنهم يحرصون أشد الحرص على تطبيق و  .وتطبيقها في حياتهم العملية
القرآن كنا ال نتجاوز عشر آيات من " :قال ،عن عبد اهلل بن مسعود روي ؛يحتويه القرآن من أحكام

الرجل منا إذا تعلم  كان" وفي رواية قال: "حتى نتعلم ما فيها من العلم والعمل فتعلمنا العلم والعمل معا
                                                                         .(1) (٨0ص،١ت،ج -د الطبري،) "والعمل بهن ،يجاوزهن حتى يعرف معانيهن عشر آيات لم

يطيعون أمر اهلل تعالى  فيما إذا كانوا وتخضعهم للتجريب ،وبعض اآليات الكريمة تختبر المؤمنين     
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ       ہ  ھ  ھ     ھ  چ منها قوله تعالى:  ،يعصونه مأ

( اختبر اهلل تعالى المؤمنين أثناء 9٤المائدة: )  چھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  
وهكذا كان  ،واقتناص كباره بالرماح ،إحرامهم بالحج بشيء من الصيد يمكن إمساك صغاره باليد

  كانوا من الصادقين.ف ،إذ امتنعوا عن الصيد وهم محرمونالمؤمنون عند حسن ظن ربهم بهم 

أن  ،فعن ابن عباس رضي اهلل عنهما ،وقد تعلم الرسول صلى اهلل عليه وسلم بالممارسة العملية      
م ِعْند  اْلب ْيِت م رَّت ْينِ  النبي صلى اهلل عليه وسلم قال: ل ْيِه السَّال  لَّى الظُّْهر  ِفي اأْلُول ى  :"أ مَِّني ِجْبِريُل ع  ف ص 

ا ِحين  ك   لَّى اْلع ْصر  ِحين  ك   .ان  اْلف ْيُء ِمْثل  الشِّر اكِ ِمْنُهم  لَّى اْلم ْغِرب   .ان  ُكلُّ ش ْيٍء ِمْثل  ِظلِّهِ ُثمَّ ص  ُثمَّ ص 
لَّى اْلِعش اء  ِحين  غ اب  الشَّ  اِئُم، ثُمَّ ص  ب ْت الشَّْمُس و أ ْفط ر  الصَّ لَّى ا .ف قُ ِحين  و ج  ْلف ْجر  ِحين  ب ر ق  ُثمَّ ص 

لَّى اْلم رَّة  الثَّاِني ة  الظُّْهر  ِحين  ك   اْلف ْجرُ  اِئِم. و ص  ل ى الصَّ ُرم  الطَّع اُم ع  ْقِت  ان  ِظلُّ ُكلِّ ش ْيٍء ِمْثل هُ و ح  ِلو 
لَّى الْ  .اْلع ْصِر ِباأْل ْمسِ  لَّى اْلع ْصر  ِحين  ك ان  ِظلُّ ُكلِّ ش ْيٍء ِمْثل ْيِه، ثُمَّ ص  لِ ثُمَّ ص  ْقِتِه اأْل وَّ ثُمَّ  .م ْغِرب  ِلو 

لَّى اْلِعش اء  اآْلِخر ة   لَّى .ِحين  ذ ه ب  ُثُلُث اللَّْيلِ  ص  ُثمَّ اْلت ف ت  ِإل يَّ ِجْبِريُل  .ْبح  ِحين  أ ْسف ر ْت اأْل ْرُض الصُّ  ثُمَّ ص 
ا ْقُت ِفيم  ، و اْلو  ْقُت اأْل ْنِبي اِء ِمْن ق ْبِلك  مَُّد ه ذ ا و  : ي ا ُمح  ْقت ْيِن" ف ق ال    .(٢)(١999،٤5الترمذي،)ب ْين  ه ذ ْيِن اْلو 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 81ومن كان يفسر من الصحابة رقم الطبري: مقدمة التفسير، باب "في الحض على العلم بتفسير القرآن  (1)
   149الترمذي: كتاب الصالة، باب "ما جاء في مواقيت الصالة"، رقم  (2)
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  وجوب طلب العلم التجريبي في القرآن الكريم

لما  (١٢،ص١99٤القباني،)عند إلى وجوب طلب العلم التجريبي ويعود ذلك القرآن الكريم  دعا     
 :يأتي

وهو وسيلة  ،أسرار الكون واإلحاطة بقوانينه ف  الصحيح يستلزم العلم التجريبي وتعرُّ اإليمان  .١
وكلما اكتشف العلم شيئًا كان دلياًل جديدًا على قدرة  .للوصول إلى اإليمان باهلل وقدرته العظيمة

 اهلل وعظمته.
 ،وقد تردد في القرآن الكريم الكثير من ذكر العقل .تكريم اهلل لإلنسان يستلزم العلم التجريبي .٢

كله ال يتحقق إال عن طريق معرفة أسرار  اوهذ ،واإلعمار ،والسيادة ،والتسخير ،واالستخالف
 الكون وسننه الثابتة.

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   چ  قال تعالى: ؛القوة تستلزم العلم التجريبي .3

ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  

رًا ليشمل كل قوة فقد جاء لفظ القوة منكَّ   (٦0األنفال:) چۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ
ال و  .عسكرية مأ ،صناعية مأ ،علمية مأ ،كانت قوة بدنيةأسواء  ؛ترفع من شأن المؤمنين

 في الحياة العامة كلها. بل هوينحصر التجريب في المعامل والمختبرات 

 في القرآن الكريم  الممارسة العمليةفوائد 

 فوائد للممارسة العملية هي:  (٢7٤ص،٢00١)مكانسي،ذكر مكانسي      

 وتأكيدها. ،تثبيت الفكرة أو األمر في النفس –
 تعويد الفرد على شيء يخافه ليطمئن قلبه. –
 كشف سريرة المدعي. –
 اختبار الفرد في أمر للحكم على مقدرته. –
  التوصل ألمر جديد لم يكن سابقًا. –

 :في القرآن الكريم أمثلة الممارسة العملية

 منها: ،الممارسة العملية والتجريب الكثير من المواقف التعليميةببين القرآن الكريم      

ڎ   ڈ  ڈ  ژ ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک     ک  گ  گ    چ قال تعالى: :المثال األول

گ  گ  ڳ  ڳ         ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  

ہ  ہ  ہ  ہ  ھ           ھ   ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  
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ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى    ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  

ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ    ىئ   ىئ  ىئ   ی  ی  ی  یجئ    وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ 

 پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ   ٺٺ  ٺ  ٿ  ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ   پ  پحئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ       ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  

ڈ  ڈ   ژ  ژ   ڑ   ڑ   ک  ک  ک      ک  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ   ڇ   ڍ           ڍڌ  ڌ   ڎ  ڎ           

 .(70 -5٦طه:)  چگ  گ  
حيث حدد ما  ،من خالل هذه اآليات يبدو التجريب العملي بين موسى عليه السالم وسحرة فرعون     
 يلي:

 وأنه رسول رب العالمين. ،الهدف: إثبات نبوة موسى عليه السالم –
 تحديد الزمان: وهو يوم الزينة. –
 .وهو الموقع الوسط ليرى الجميع المشهدتحديد المكان:  –
 وضوح الرؤية: اجتماع الناس ضحى أول النهار. –
 السحرة.و وضوح الصوت: عند تخاطب موسى عليه السالم  –
 ورمي موسى عليه السالم لعصاه ،رمي السحرة للحبال والعصي رؤية المتفاعالت في الموقف: –
 النتيجة: –
  وعلمهم أن عصا موسى أصبحت أفعى حقيقية  ،عليه السالمتصديق السحرة لنبوة موسى

 .    عٍ وا أعين الناس بها على أنها أفاوليست كعصيهم التي خدع ،بمعجزة من اهلل تعالى
 هم  ،أي السحرة ،ألنهم ،تصديق الجمهور إليمان السحرة الذين آمنوا بنبوة موسى عليه السالم

 المعجزة.من الوحيدون الذين ميزوا السحر 

     قال تعالى: ؛وهو طلب إبراهيم عليه السالم من اهلل تعالى أن يريه كيف يحيي الموتى :المثال الثاني

ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ    ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   چ 

  چڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ     ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ
   .(٢٦0البقرة:)

يرى قدرة اهلل سبحانه لبنفسه  ةإبراهيم عليه السالم أن يطمئن عمليًا عن طريق التجربة العملي أراد     
 ،فرة في البيئة المحلية كالطيورواستخدم أدوات طبيعية متو  .وقن بهام هوو  ،عياناً وتعالى على اإلحياء 

 والجبال. 

 تعالى لألشياء.الهدف: اطمئنان إبراهيم عليه السالم لكيفية خلق اهلل  –
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  .تحديد الزمان: وقت النهار –
 تحديد المكان: وضع أجزاء الطيور على الجبال المتعددة. –
 وضوح الرؤية في ضوء النهار. –
 وضوح الصوت لتنفيذ التجريب العملي. –
عادة خلقها من جديد. ،رؤية المتفاعالت: وهو كيفية اجتماع أجزاء الطيور –  وا 
 النتيجة: –
  السالم عمليًا لخلق اهلل تعالى للكون.اطمئنان إبراهيم عليه 
 لطلب نبيه إبراهيم عليه السالم الذي  ،وهو المعلم األول وهو رب البشرية ،إجابة اهلل تعالى

ولم يوبخه أو  ًا كيفية إحياء اهلل الموتى،عمليبأن جعله يمارس ويجرب اختاره لهداية الناس 
وأن يتسع  ،توجيه للمعلمين في كيفية التعامل مع المتعلمين مهما كان سؤالهم هذا وفي ،يزجره

 يخدم العملية التعليمية التي تحقق الهدف.مادام  مهما كان الطلب ،صدرهم
اإلتيان بمثل  من الناس بالممارسة العملية والتجريب العمليالقرآن الكريم  طلب ومثاله أيضاً      
 صص ،١9٨3)صبح، أو مفاهيمه العلمية ،والمستقبلية ،أو غيبياته الماضية ،أو أحكامه ،أسلوبه
١٢7- ١٢٨):  
ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  چ  قال تعالى: ؛في البداية تحدى اهلل تعالى العرب أن يأتوا بكتاب مثله .١

   .(٤9)القصص:  چۋ  ۋ     ۅ  ۅ      ۉ    ۉ    ې  ې  
ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ قال تعالى:  ؛تحدي اإلنس والجن أن يأتوا بمثل هذا القرآن .٢

  .(٨٨)اإلسراء:  چٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  
ٱ   ٻ   ٻٻ  ٻ  پ  پ    پ  چ  قال تعالى: ؛بعشر سور من القرآن تحدي القوم أن يأتوا .3

 .(١3)هود: چپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ          ٿ
ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ      ۆ  ۆ  ۈ  چ قال تعالى:  ؛بسورة واحدة تحدي القوم أن يأتوا .٤

ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  چ وقال تعالى: ،(3٨)يونس: چۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ              ۉ  

 .(٢3)البقرة:  چى   ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ                ۈئ  
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     استخدام القرآن الكريم طرائق تعلمية كثيرة 
 استخدمها اهلل تعالى في القرآن الكريم منها: أيضاً  طرائق تعلمية كثيرة هناك 
 في القرآن الكريم حل المشكالت -أ 

منها  ،ورد في القرآن الكريم آيات كثيرة تدعو إلى التفكر والتأمل واتباع طريقة حل المشكالت -

بعد تفكير وتأمل المشكلة التي اعترضت إبراهيم عليه السالم عندما أراد التعرف على ربه 

ٿ  ٿ  ٿ     ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  چ  في قوله تعالى:

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  

ڍ   ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک      ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  

 ڳ  ڳ  ڳ    ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ 

 (79 – 75األنعام: ) چھ  ھ   ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ 

عنـدما أراد تعـرف وجـود اهلل  خطوات التفكير في حل المشـكالت سار إبراهيم عليه السالم وفق -
 تعالى الذي خلق الكون وهي:

 الشعور بوجود مشكلة : -أواًل 
قوي إلى حلهـا يبدأ التفكير بشعور اإلنسان بوجود مشكلة لها أهمية بالنسبة له ، ويشعر بدافع  -

لكـي يصـل إلـى هدفـه الـذي يسـعى إلـى تحقيقـه، إن الشـعور بوجـود مشـكلة هـو الخطـوة األولــى 
 في عملية التفكير.

شعر إبراهيم عليه السالم ببطالن عبادة األصنام التي كان يعبدها قومه ألن اإلنسان هو الذي  -
عور أثار في نفسه مشكلة يصنع األصنام، فكيف يعبد اإلنسان شيئاً  يصنعه بيديه ؟ وهذا الش

وشـعر بـدافع قـوي يدفعـه إلـى  ؟أخذت تلح عليه وتسيطر على تفكيره وهي: من إله هذا الكون 
التفكيــر فيهــا بهــدف الوصــول إلــى معرفــة إلــه الكــون وخالقــه، وقــد ســاعد علــى نشــوء هــذ الــدافع 

ٻ    چ ال تعــالى:لديـه فطرتــه الســليمة، وروحــه الصــافية، وعقلـه الــراجح، وهدايــة اهلل وتوفيقــه، قــ

  (74األنعام: ) چٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ        ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
 جمع بيانات حول موضوع المشكلة : - ثانياً 

حينما يشعر اإلنسان بوجود مشكلة فإنه يقوم عادة بفحص موضوع المشكلة من جميع نواحيـه  -
ويقوم بجمع المعلومات والبيانات المتعلقـة بـه، ويقـوم بفحصـها لمعرفـة درجـة  ،لكي يفهمه جيداً 

مالءمتهــا لموضــوع المشــكلة أو عــدم مالءمتهــا، ويبقــي منهــا مــاهو مالئــم ويســتبعد مــاهو غيــر 
 مالئم 

إن جمع المعلومات والبيانات المالئمة لموضوع المشكلة يساعد على توضيح المشكلة وفهمهـا  -
 يمهد لوضع فروض لحلها. وتحديدها بدقة مما
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انتقل إبراهيم عليه السالم إلى مرحلة المالحظة وجمع المعلومات والبيانات من خالل مالحظة  -
فنظـر فـي  ،الظواهر الكونية المختلفة في السموات واألرض لعله يهتـدي منهـا إلـى معرفـة اإللـه

ـــال تعـــالى:  ٿ  ٿ          ٿ چ الكواكـــب والشـــمس والقمـــر وغيرهـــا مـــن الظـــواهر الكونيـــة، ق

  (75األنعام: ) چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   
 تطرأ على وضع الفروض: في أثناء جمع المعلومات والبيانات المتعلقة بموضوع المشكلة  -ثالثاً    
 للمشكلة.  الذهن بعض الحلول المحتملة للمشكلة أو بعض الفروض، والفرض هو حل مقترح         
 
 تقويم الفروض: -رابعاً    

لحل مشكلة ما فإنه يقوم عادة بتمحيص هذا الفرض ومناقشته  حينما يضع اإلنسان فرضاً  -
على ضوء مالديه من معلومات وبيانات للتأكد من مالءمته ومن صالحيته لحل المشكلة، 

مع مالديه من معلومات وحقائق فيقوم  سان أن الفرض الذي وضعه اليتفقوقد يجد اإلن
رض آخر ويقوم بتمحيصه ومناقشته كما فعل بالفرض األول، باستبعاده، ثم يقوم بوضع ف

العملية حتى يصل إلى فرض مقبول ومالئم لما لديه من معلومات وحقائق عن  روتتكر 
موضوع المشكلة. وفي أثناء مرحلة المالحظة وجمع المعلومات عن الظواهر الكونية المختلفة 

ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ وضع إبراهيم بعض الفروض، قال تعالى: 

ڍ  ڍ   ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   چ  چ ڃ   چ  چ  چ

گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱڱ  ڱ  ڱ  ں   چ   چ ڑ  ک  ک      ک

وكان في كل مرة يستبعد الفرض الذي يضعه لعدم مالءمته ،  چڻ  ڻں  ڻ  ڻ     
قام إبراهيم بوضع فرض مؤداه أن اإلله هو الذي وبعد استبعاد جميع الفروض لعدم مالءمتها 

ہ   ۀچ  والسماوات واألرض وجميع مافيها من مخلوقات فقال: اً ميعخلق الكواكب ج

  چ ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ
 

 التحقق من صحة الفرض: -خامساً 
يقــوم مالئمــة والوصــول إلــى فــرض مالئــم وصــالح لحــل المشــكلة، البعــد اســتبعاد الفــروض غيــر  -

جراء مالحظات جديدة أو إجراء التجارب للتأكـد مـن صـحة  المفكر عادة بجمع بيانات أخرى وا 
وجمـــع كثيـــرًا مــــن  ،هـــذ الفـــرض. والشـــك أنــــه فكـــر فـــي هـــذا الفــــرض الـــذي اهتـــدى إليـــه أخيــــراً 

ــم يجــد مــاينقض هــذ الفــرض بــل وجــد أن جميــع  المالحظــات األخــرى عــن الظــواهر الكونيــة فل
  ق اهلل وصنعه.مايشاهده من بديع خل
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 في القرآن الكريم العصف الفكري -ب 
في التعلم  وذلك ليستثير أفكار الناس ويدفعهم إلى التفكر  الفكرياستخدم القرآن الكريم العصف      

 ما يأتي: الفكريوالتأمل بعمق في الكون الكتشاف قوانينه ومن اآليات التي تدل على العصف 

 (63األنبياء: ) چچ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ  قوله تعالى:

ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ      ڀ     ڀ      ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  چ  وقوله تعالى:

ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ   ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  

ڈ    ڃ   ڃڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  

گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ                 ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک

 (75 – 71القصص: ) چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ     ۀ    

ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ          ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   چ  وقوله تعالى في سورة الواقعة:     

 (70 – 68الواقعة: ) چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  

 في القرآن الكريم   الفكريوالمثال اآلتي يوضح طريقة العصف      

ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ۋ  ۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  ېې  ې  ى  ى  چ قوله تعالى: 

ائ      ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ  ی یی  ی  جئ  

 (24 – 21األنبياء: ) چحئ  مئ   ىئ   يئ  جبحب  خب     مب   ىب  يب  جتحت  خت  مت 

 يسير وفق الخطوات التالية: الفكريإن هذا العصف      

 تحديد المشكلة وهي:
 عدد من اآللهة ؟ له للكون إله واحد أمأ

 :الفكريعند اإلجابة عن هذا السؤال حسب طريقة العصف     

 يمنع انتقاد أي فكرة تطرح. -
 الترحيب باألفكار الجريئة. -
 الترحيب بالعدد الكبير من األفكار. -
 الترحيب باألفكار المتوالدة بعضها من بعض. -
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 تحليل المشكلة

 ويتم تحليل المشكلة وفقًا للسؤالين اآلتيين:     
 ما األمور التي نستدل بها على وجود النظام في الكون ؟ -١
 تعاقب الليل والنهار. -
 حركة الشمس والقمر. -
 خضوع الكائنات الحية جميعها لقوانين واحدة كالجاذبية. -
 عمل أجهزة جسم اإلنسان كجهاز الهضم و جهاز التنفس. -
 ي ال تحصى في الكون دون تصادم.حركة النجوم الت -
 التوازن الطبيعي في اإلنسان والحيوان والنبات. -
 ما األدلة العقلية على وحدانية اهلل تعالى ؟ -٢
 النظام الدقيق في الكون. -
 لو كان للكون خالقان الختلفا فيما بينهما وألدى اختالفهما إلى فساد الكون. -
 التوازن في الكون يدل على وجود إله واحد. -
 كان في الكون أكثر من إله وال يستغني أحدهما عن اآلخر لما جاز أن يكون أحدهما إلهًا. لو -

 
 اشتقاق التعميمات

 كل ما في الكون يعمل وفق نظام يدل على وجود منظم. -
 االنسجام والتوازن في الكون يدالن على وجود إله واحد.   -

 

 .في القرآن الكريم التعلم بالرحالت -ت 

ويبين القرآن الكريم  .الرئيسة هي التبليغ مهمتهمدائمة ألن  ةاألنبياء عليهم السالم في رحلن كا     
النشاط التعلمي المخطط له باعتباره جزءًا متكاماًل من العملية التعليمية التي يقوم بها المتعلم تحت هذا 

ت واألسفار العلمية وحدة وذكر الشيباني أن مما ساعد على الرحال .إشراف المعلم في البيئة الخارجية
وأن المربين المسلمين اهتموا اهتمامًا  .البالد العربية اإلسالمية وانفتاح أجزائها بعضها على بعض

وعّدوها طريقة من أنفع الطرائق في طلب العلم واكتساب المعارف  ،شديدًا بالرحالت واألسفار العلمية
طريقة طيبة للتحقيق العلمي وهي  .ومفرداتها ورواية األحاديث واألخبار واألشعار وشوارد اللغة

وألخذ اللغة من مصادرها األصلية في  ،ولالتصال بأكبر عدد من العلماء والرواة والقّراء المشهورين
 وقد بدأ اهتمام المسلمين بالرحالت العلمية في وقت مبكر من تاريخهم )الشيباني، .البادية العربية

  :في األمثلة اآلتيةاهتمام القرآن الكريم بالرحالت ويتضح  (.٤٢٦،ص١9٨٨
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( ٤٨-٤٢( )طه3٦-٢٤رحلة موسى وهارون عليهم السالم إلى فرعون كما في سورة )طه      
 (.١7-١0-( )الشعراء٢0-١7 -)النازعات

 (.99-ورحلة إبراهيم عليه السالم في سورة )الصافات

 (٢٨-١3-في سورة )يس ةلى أنطاكيلهم عيسى عليه السالم إورحلة الثالثة الذين أرس

 (.١٤٨-١٤7 -ورحلة يونس عليه السالم )الصافات

 (.١٢٢-ورحلة طلب العلم والتعليم في سورة )التوبة

مثال  صاحبه للقاء العبد الصالح )الخضر عليه السالم(و ما ورد في رحلة موسى عليه السالم و      
  .على التخطيط للرحلة

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   چ  قال تعالى:

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ىئ  ی   ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ    ىئ  يئ   

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ         

ۈ  ۈ       ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ې     ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ      ...ڄ  ڄ  

 چەئ          ەئ  وئ  وئ    ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی     ی  ی  ی    

   .(82 – 60الكهف: )

 لها اآلتي: وأعدّ  للرحلة خطط موسى عليه السالم     

 السالم( ليتعلم موسى عليه السالم منهتحديد الهدف وهو مقابلة الرجل الصالح )الخضر عليه  -

 .چ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ چ

 .چ ۆئ  ۈئچ  اختيار المكان وهو -

 .چ ائ  ەئ  ەئ  وئچ چ  تأمين الصحبة -

 .چائ    ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  چ  اإلعالن عن الرحلة -

 .چٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   چ تأمين الطعام -

ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ   چ تعلم موسى من العبد الصالحتحقيق الهدف وهو  -

   چ گ  ڳ
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منها: )باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم  ،أفرد البخاري للرحالت العلمية أبوابًا خاصة بها وقد     
اهتمام المسلمين بالرحالت العلمية على العلوم لم يقتصر أهله( و)باب الخروج في طلب العلم( و 
 كاللغة والرياضيات والطب وغيرها.الدينية بل شمل العلوم الدنيوية والمادية 

  في القرآن الكريم تآلف األشتات -ث 

في الكثير من المواقف وضرورة استخدم القرآن الكريم طريقة تآلف األشتات لما لها من أهمية      
 ،وال سيما عندما يفهمون العمليات التي بواسطتها يبدعون ،لزيادة كفاءات المتعلمين اإلبداعية التعلمية،

 .ويجعلون الالمعقول أهم من المعقول. وطريقة تآلف األشتات عملية إبداعية يمكن تدريب الناس عليها
 مثال أو التشبيهات. ويمكن أن نجد هذه الطريقة في القرآن الكريم بكثرة في اآليات التي تحتوي على األ

 ومثال طريقة تآلف األشتات 

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ    چ  چ  ڇ  چ قوله تعالى: 

ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ        ڎ  ڈ    ڈژ  ژ   ڑ  ڑ   ک  ک  

ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ وقوله تعالى: (266البقرة: ) چک  ک  گ  

 (9النساء: ) چڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ  چ  ڇ

رثة واألموال التي تعود إليهم. حقوق الو  كانت اآليات السابقة لهذه اآلية تتحدث عن الميراث، وردِّ      
الحظ في هذه اآلية الكريمة دعوة اهلل تعالى المؤمنين إلى أن يتصوروا أنفسهم مكان أولئك الذين وي

يتمثلوا موقفهم، ويشعروا بمشاعرهم وعواطفهم، ويفكروا كيف ماتوا، وتركوا ورثة ضعفاء وراءهم، وأن 
نصاف، فكذلك عليهم أن ينصفوا ورثة أولئك الذين ماتوا قبلهم، فكأن اآلية  يتعامل الناس معهم بعدل وا 

 الكريمة تقول لهم: عاملوا الناس كما تحبون أن ُتع املوا.
لمين من التحديد الدقيق لسمات الشيء المألوف عند تحليل هذه اآلية الكريمة نجد أنها تنقل المتع     

في الجاهلية وبداية اإلسالم وهو: )الشهادة الباطلة وأكل أموال اليتامى ظلمًا(، ومقارنتها بسمات الشيء 
عطاء اليتامى أموالهم(.  غير المألوف وهو: )الشهادة بالحق وا 

 لمراحل اآلتية:الحظ أن اآلية الكريمة عرضت طريقة تآلف األشتات وفق اوي     

 وصف المشكلة: وهي هنا أكل أموال الناس، وال سيما اليتامى بشهادات الزور. -المرحلة األولى 

التمثيل المباشر: وهو أن يصف المتعلمون نقاط التشابه بينهم وبين األشخاص الذي  –المرحلة الثانية 
 يموتون ويتركون ذرياتهم الضعفاء.
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شخصي: طلب اهلل تعالى إلى المتعلمين أن يتصوروا أنفسهم مكان أولئك التمثيل ال  -المرحلة الثالثة 
الذين ماتوا وتركوا اليتامى، وذلك بأن يجعلوا أنفسهم مكان الذين ماتوا، وأن يجعلوا أوالدهم مكان 

 اليتامى الذين ُتؤك ل أموالهم وحقوقهم.

لمتعلمين كما مات أولياء اليتامى، اكتشاف نقاط التشابه بين الموقفين: وهو موت ا –المرحلة الرابعة 
وتركهم لذرياتهم ضعافًا كما ترك أولياء اليتامى بموتهم ذرياتهم ضعافًا ال يقوون على الدفاع عن 

 أنفسهم وحقوقهم.

اكتشاف نقاط االختالف: وهو رغبة المتعلمين الذين هم على قيد الحياة في الظلم،  –المرحلة الخامسة 
هم رغم ضعفهم وموت أوليائهم، وعدم وجود الناصر لهم، وفي الوقت نفسه وعدم إعطاء اليتامى حقوق

 رغبتهم بعد موتهم أن يعطى ورثتهم كامل حقوقهم دون أن يظلمهم أحد، وأن يجدوا من ينتصر لهم.

 إعادة التفكير بالمشكلة وصوغها مجددّا من قبل المتعلمين لفهمها واستيعابها. –المرحلة السادسة 

تعميم التمثيل: أي تعميم الحكم الذي توصلوا إليه في انطباقه على كافة األفراد،  –عة المرحلة الساب
 وهو حرمة الظلم والسيما ظلم اليتامى، وحرمة شهادة الزور.    

 أن اآلية الكريمة تهدف إلى: ُيالحظو      

 إحداث تغير مفهومي للتصورات المتكونة لدى الناس. -
 تسهيل فهم المفاهيم المعروضة بطريقة محسوسة.   -
ممارسة المتعلمين لعمليات ذهنية ترتبط باستثارة المشاعر واألحاسيس تجاه القضايا التي تتم  -

 معالجتها. 
يجاد عالقات متشابهة مباشرة وغير مباشرة. -  إجراء عمليات ربط، وتذكر، وا 

 
  في القرآن الكريم التعلم الذاتي - ج

اهلل سبحانه وتعالى اإلنسان في آيات كثيرة إلى التعلم الذاتي لألفراد والجماعات من خالل دعا      
وذلك بغية اإليمان  التأمل، والتفكر، والمالحظة ابتداًء من أنفسهم إلى كل ما في هذا الكون الواسع،

عمار األرض بالعلم والمعرفة.   فمن هذه اآليات: بوجوده، وعبادته، وا 

 ( ٤٦)سبأ:  چۉ  ۉ  ې  ېې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئوئ    چ قوله تعالى:

 (٢١ – ٢0)الذاريات: چڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  چ  وقوله تعالى:
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  چ وقوله تعالى:

ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  

 (١٦٤)البقرة:  چڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  

 يالحظ من اآليات السابقة ما يأتي:     

أهداف محددة  لتحقيق عدة چەئ  ەئوئ چدعوة اآليات إلى توظيف التعلم الذاتي بالتفكر  -
پ  پ  چ والتناسق في الكون    چڱ  ں  ں   ڻچ  بدقة، منها: وجود اهلل تعالى

 .چپ
تحمل المتعلم مسؤولية التعلم، ألن اهلل تعالى أعطاه حرية التفكر وحرية االختيار والحرية مسؤولية،  -

 .چڃ  چ  چ   چ لذلك قال تعالى: 
                                  تحمل المتعلم مسؤولية القرارات التي يتخذها بعد أن قدمت له اإلرشاد والتوجيه، قال تعالى:  -

 .چڃ  چ  چ   چ
 يدل على ما يأتي: چې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئوئ    چُيالحظ أن قوله تعالى:  -

 أن ينقب ويكتشف بنفسه، ويسير  مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين، حيث تسمح لكل متعلم
 وفق إمكاناته واستعداداته وقدراته وسرعته الذاتية.

 .اعتياد االعتماد على النفس، ومواجهة المشكالت، والعمل على حلها 
إتاحة الفرصة للمتعلمين لالستعانة بكل الوسائل الموجودة في الكون، للوصول إلى المعرفة التي  -

پ   چ   چ پ  پ  پ چ     چٻ  ٻ  ٻ   چ: يبحث عنها، كما في قوله تعالى

 .   چڄ  ڄ  چ     چ ڄ  ڄ  چ     چ ڀ  ڀ  ڀ  ڀ
 توثيق الصلة بين المتعلم )اإلنسان( والمعلم )اهلل عّز وجل( وهو هدف التربية القرآنية.  -
 
 التعلم باألحداث في القرآن الكريم -ح 

 

ُعني القرآن الكريم باستخدام طريقة األحداث في العملية التربوية التي يهدف إليها نظرًا ألهميتها      
التربوية الملموسة، وألنها توفر مناخًا عاطفيًا يساعد على إثارة اهتمام المتعلمين وزيادة رغبتهم في 

غناء الخبرات اإلجابة عن بعض التساؤالت التي ترتبط باألحداث، فضاًل عن ترسيخ المعلو  مات وا 
تعدُّ أسباب نزول القرآن و وتذكر األحداث، وتحقيقها أثرًا أعمق مما تحققه الكثير من الطرائق األخرى. 

( في 3٦5،ص١99٢الكريم كلها من طرائق التعلم والتعليم باألحداث، وهو ما يسميه جلو )جلو،
في التشريع، يقول جلو: "ومن السمات  دراسته بتوظيف الفرص في التربية، أو التربية بمراعاة األحداث
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سواء كان ذلك  ؛البارزة في العهد المدني مثاًل التشريع من خالل اإلجابة عن األسئلة وحل المشكالت
في مجال العبادات وبيان الحالل والحرام أو في تنظيم شؤون الحياة أو العالقات االجتماعية والعقود 

 المدنية أو سن القوانين الرادعة الزاجرة أو..." 
 

 :من القرآن الكريم األحداثب مثال على التعلم

ٺ   ٺ  ٺٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ    ٱ       ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀچ  قال تعالى:       

ٹ  ٹ   ٹٹ  ڤ  ڤ   ڤ    ڤ  ڦ     ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  

چ  چ  چ    چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  

ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ   

ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ     ڭ  ڭ  ۇ        ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ     ھ  ھ

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې      ې  ې       ې       ى  ى   ائ  ائ  ەئ  

ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی  ی   ی  جئ  

  (19 – 11النور:) چحئمئ  ىئ  يئ    جب    حب    خب

لكريمة هو اتهام المنافقين وبعض ضعاف اإليمان ألم المؤمنين يالحظ أن الحدث في اآليات ا    
 عائشة رضي اهلل عنها بالفاحشة.

 ويالحظ أن التعلم مّرت بالمراحل اآلتية:     

يحدد المعلم فيها نوع الحدث بطريقة منظمة ومخططة بقصد إثارة المشاعر التخطيط: و  -
ٱ       ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ   چ واألحاسيس نحو السلوك المرغوب فيه

 . چٺ  ٺٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹٹ  ڤ  ڤ   ڤ    ڤ  ڦ     ڦ  ڦ  
ڄ  ڄ   ڄ  ڄ   چ   التنفيذ: في هذه المرحلة يسعى المتعلمون إلى ربط المادة التعليمية بالحدث -

كيات ، وأخذ الدروس والعبر والقيم والسلو چ ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ    چ
ائ  ائ  ەئ  ەئوئ  وئ  چ   چ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې      ې  ې       ې       ى چمن هذا الحدث 

 .  چ ۇئ  ۇئ
ۓ  ۓ   چالتقويم: التعلم بالحدث ال يكتمل إال بالمتابعة والتقويم لما تم في مرحلة التنفيذ  -

ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ   چ چڭ   ڭ     ڭ  ڭ  ۇ     ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   

 .چی  ی  ی   ی  جئ  حئمئ  ىئ  يئ    جب    حب    خبېئ  ىئ  ىئ   ىئ  
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 أنها حققت األهداف اآلتية: خالل استقراء اآليات السابقة ويالحظ من     

توعية المسلمين وتدريبهم على التعامل بحكمة مع الشائعات الدائرة في المجتمع، وفي ذلك  -
 التصدع واالنهيار.صيانة لألعراض وحفظ للكرامات من أن تهان، ووقاية للمجتمع من 

اتخاذ و عن منهج اإلسالم في الوقاية من الشائعات داخل المجتمع،  الكريمة كشفت اآليات -
  تمثَّلت في: جملة من التدابير

  الحذر من المنافقين في المجتمع اإلسالمي الذين يسعون إلى أن تشيع الفاحشة في
 .چجئ  حئمئ  ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی  ی   ی   چ.المؤمنين

 ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ     ۀ  ۀ   چ  عدم التسرع في إصدار األحكام قبل تبين الدليل

 چ ہ     ھ  ھ   ھ  ھ  ے     ہ  ہ  ہ

 خضاعها ابتداًء للفحص والتدبر ۓ  ۓ   چ الكف عن تناقل األخبار المكذوبة باأللسن، وا 

 . چڭ   ڭ     ڭ  ڭ  ۇ     ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  
رشد ت يبعض التوجيهات التربوية التي يمكن أن يستفيد منها المربي، وهتضمنت اآليات  -

  :المتعلمين إلى األسلوب األمثل للتعامل مع الشائعات، ولعل من أبرزها

  چڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چٺ   چ ڀ  ٺ   ٺ  ٺ چاستخدام أسلوب الترغيب ،
                           التحذير، والنصح و چ ی  ی  ی چ    چ ڱ   ڱ  ڱ چ   چ ڦ     ڦ  ڦ چوالترهيب 

 .   چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    چ       چڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ چ      چڄ  ڄ   ڄ چ

 وأكثر  االنطالق من عقيدة اإليمان التي تجعل المؤمن أكثر ثباتًا أمام المواقف الضاغطة
 .چې       ې       ى  چ چڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ استجابة للتوجيهات
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   في القرآن الكريم الطرائق التعليمية - 3

 يفصح لغته التي ال سيماو  ،وقدراته بالدرجة األولى ،الطرائق التعليمية على مواهب المعلم تعتمد     
  چچ  چ  ڇ   ڇ  ڇچ قال اهلل تعالى: ،الشخص عما في نفسه، ويبين عما فيها هافي
 .(1)(١١٢9ص،١99٨البخاري،) البيان لسحرًا"ليه وسلم: "إن من قال صلى اهلل عو  .(٤-3الرحمن:)

 (. ١٦١،ص١999العدوي،) وللبيان أنواع منها: البيان باللسان والبيان بالقلم والبيان باإلشارة

 في القرآن الكريم ءاإللقا -3-1
 ق اإللقاء في القرآن الكريمائطر 

ق إلقائية متنوعة ذكرها ائبثالث طر ن اهلل تعالى أنه تواصل مع األنبياء والرسل وعباده المؤمنين بيّ      
ىئ   ی  ی  ی  ی    جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   خب  مب       ىئ  ىئ  چ القرآن الكريم في قوله تعالى:

 :ق اإللقاء ثالثائفاآلية الكريمة تبين أن طر  .(5١الشورى:) چىب يب  جتحت  خت مت  ىت

 الكالم الخفي الذي يدرك بسرعة. .١
 ككالم اهلل تعالى لموسى عليه السالم. ،التكليم من وراء ستار .٢
 إرسال رسول من المالئكة ليلقي ما شاء اهلل أن يلقيه إلى األنبياء. .3

الطريقة  استخدم الرسول صلى اهلل عليه وسلمأن ( ٨٨،ص٢00١العليمي،)يرى العليمي و      
 ؛سبق ألصحابه معرفتهم بهيم األمور الغيبية وكل ما لم لِّ ع  اإللقائية في الوعظ واإلرشاد عندما كان يُ 

 قد روى أبو محذورة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أقعده وألقى عليه األذان حرفًا حرفاً ف
أتى النبي صلى  عندما رأى األذان في منامه أنه وروى عبد اهلل بن زيد .(2)(5٢ص ،ت -دالترمذي،)

أنا رأيته وأنا  :فقال عبد اهلل ،فأذن بالل ،فألقاه عليه "،ألقه على بالل" :فقال ،اهلل عليه وسلم فأخبره
                                            .(3)(٨0ص،١999أبو داود،) فأقم أنت""قال:  ،كنت أريده

يركز على العقيدة وتثبيتها في النفوس بالتفكر  كان" لقرآن الذي نزل قبل الهجرةاأن  يرى القطان     
حكام متناسق للداللة على الخالق  رابوال اضط فيها ال خلل في الكون وتدبر ما فيه من قوانين دقيقة وا 

بطال ما كان عليه العرب من معتقدات ،ووحدانيته  ،والمناقشة ،بالمحاورةذلك و  ،وتقاليد فاسدة ،وا 
 چڱ  ڱچ  وكان الخطاب القرآني بقوله تعالى: ،واإلقناع قرابة ثالث عشرة سنة دون إكراه

وبدأت آيات  ،وبعد الهجرة ترسخت العقيدة .مؤمن وغير مؤمنإلى كل إنسان  اً ( موجه٢١البقرة:)
 ،من صالة :األحكام تنزل متتالية على الرسول صلى اهلل عليه وسلم في القرآن الكريم كأحكام العبادات

  :تغير الخطاب بقوله تعالىفوغيرها من األحكام  ،والحالل والحرام ،وأحكام نظام األسرة ،وحج ،وصيام

  512أبو داود: كتاب الصالة، باب "في الرجل يؤذِّن ويقيم آخر"، رقم  (3)     5767: كتاب الطب، باب "إن من البيان سحرًا"، رقم البخاري (1)
 191الترمذي: كتاب الصالة، باب "ما جاء في الترجيع في األذان"، رقم  (2)

 191الترمذي: كتاب الصالة، باب "ما جاء في الترجيع في األذان"، رقم  (2)
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  وبصيغة الوجوب ألن ،وقد نزلت هذه األحكام بطريقة إلقائية .(١0٤البقرة:) چڭ  ڭ  ڭچ 
وتهيؤوا لقبول القوانين والتشريعات  ،وآمنوا بالرسول صلى اهلل عليه وسلم ،متبعي الدين الجديد اقتنعوا به

ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ        ٱ  ٻچ قال اهلل تعالى:  ؛دون نقاش

ضى اهلل ( فال يصح لمؤمن وال مؤمنة إذا ق3٦األحزاب:) چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     ٹ  
ومن لم يفعل فقد  .تنفيذ األمر يلزمه إنما ،الرفض وأحق االختيار في القبول  ورسوله أمرًا أن يكون له

 .(٤7-٤٦صص ،١99٦)القطان،" وحاد عن طريق الحق والصواب انحرافًا واضحاً  ،انحرف

 مناقشة الصحابة رضي اهلل عنهم لما يلقى عليهم من القرآن الكريم
تقرير األحكام على الرغم من الطريقة اإللقائية التي اتبعها القرآن الكريم في يرى الباحث أنه      

بعض األحكام التي نزلت على الرسول صلى اهلل عليه  بمناقشة الصحابة رضي اهلل عنهم قام ،الشرعية
روي عن أبي هريرة رضي اهلل عنه  .مما أدى إلى نسخ اهلل تعالى لها وتبديلها تخفيفًا عن الناس ،وسلم

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ    ڌ   چ  تعالى:نزل على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قوله قال: لما أُ 

أتوا إلى الرسول صلى ف ،( اشتد ذلك على الصحابة رضي اهلل عنهم٢٨٤البقرة:)  چڎ  ڎ    ڈڈ    
 ،واهلل ما نزلت آية أشد علينا من هذه اآلية ،يا رسول اهلل :وقالوا ،فجثوا على الركب ،اهلل عليه وسلم

ن أحدنا ليحدث نفسه بما ال يحب أن و  نا لمؤاخذون بما نحدث  ،يثبت في قلبه وأن له الدنيا وما فيهاا  وا 
هلكنا وكلفنا من العمل ما  :نزلت" فقالوا"هكذا أُ  :فقال النبي صلى اهلل عليه وسلم ،هلكنا واهلل ،به أنفسنا
سمعنا وأطعنا"  :قولوا ،سمعنا وعصينا :"فلعلكم تقولون كما قال بنو إسرائيل لموسى :قال .ال نطيق

أنزل اهلل الفرج والراحة بقوله  حتى ،حوالً  على ذلكفمكثوا  ،واشتد ذلك عليهم ،سمعنا وأطعنا :لوافقا
ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   ې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائەئ  چ     :تعالى

ەئ  وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ    ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی    ی  ی  جئحئ  مئ  ىئ  يئ   

 ،( فنسخت هذه اآلية ما قبلها٢٨٦البقرة: )  چىب  يب  جت  حت  خت جب  حبخب   مب 
فسهم مالم يعملوا أو يتكلموا وقال النبي صلى اهلل عليه وسلم: "إن اهلل قد تجاوز ألمتي ما حدثوا به أن

                                                                                       .(1) (5٤ت،ص -الواحدي، د) به"
ناقش الرسول صلى اهلل عليه وسلم بعض األحكام التي كانت تنزل عليه قبل أن يبلغها ولقد      

عندما فرضت عليه الصالة ليلة اإلسراء والمعراج كانت خمسين صالة في اليوم  :ومن ذلك ،للمسلمين
                       ،٢00١الجزائري،) خمسين جعلها اهلل تعالى خمسًا بداًل منويسأله التخفيف حتى  ،فما زال يراجع ربه

ففرض اهلل ... م: "قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسل ،( روى أنس بن مالك رضي اهلل عنه9١ص
ْعُت بذلك حتى مررت على موسى ،عز وجل على أمتي خمسين صالة ما فرض اهلل لك  :فقال ،ف ر ج 

 نيفراجع ،فارجع إلى ربك فإن أمتك ال تطيق ذلك :فقال ،؟ قلت: فرض خمسين صالة على أمتك
 5269البخاري: كتاب الطالق، باب الطالق في اإلغالق والكره، رقم  (1)
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فراجعت  ،راجع ربك فإن أمتك ال تطيق :فقال .فرجعت إلى موسى قلت: وضع شطرها ،فوضع شطرها
فراجعته فقال: هي خمس  ،فرجعت إليه فقال: ارجع إلى ربك فإن أمتك ال تطيق ذلك .فوضع شطرها
 استحييت من ربي..."  :فقلت ،فقال: راجع ربك ،فرجعت إلى موسى ،ال يبدل القول لدي ،وهي خمسون

                                                                                                     .(1)(9١ص،١99٨البخاري،)

  في القرآن الكريم ءاإللقاأمثلة 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  چ  قوله تعالى:     

ڦ  ڦ  ڄڄ   ڄ   ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ   چ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ 

چ  چ  چڇ  ڇ      ڇ  ڇ  ڍ       ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  

گگ  گ  گ  ڳ   ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ  

ۅ  ۉ         ھ  ھ  ے  ے    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ   ۇ     ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ

ۉ  ې  ې   ې   ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ      ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  

ېئىئ  ىئ  ىئ              ی  یی  ی  جئ      حئ  مئ  ىئيئ  جب   حب  خب  مب  ىب  يبجت  حت  خت  

  .( 6 - 1النساء: )  چ مت

 الخطوات التالية:  علىالحظ في اآليات السابقة أنها سارت ي     
أصل بوتذكرهم  ،اآلية األولى آية االفتتاح التي تدعو الناس إلى طاعة اهلل تعالىالمقدمة في  .١

 وأنهم جميعًا أبناء آدم وحواء. ،نشأتهم
 ال سيماو  ،وحفظ أموالهن عرضت اآليات مجموعة من الحقائق والمعارف لصون حقوق النساء .٢

 اليتيمات والضعفاء.
 مثل ،وهو حفظ الحقوق المالية ،واحدربطت اآليات بين األجزاء التي تدور حول موضوع  .3

 ماليًا. اليتيماختبار و مهور النساء، و العدل المادي عند الزواج باليتيمات، و ميراث اليتامى، 
حقوق العباد مقدمة على حقوق اهلل تعالى ) :مثل والتعميمات ،والقوانين ،استنتاج القواعد العامة .٤

 .في األداء(
  .االستنتاجات النهائية لموضوع اآليات والتطبيق: وه .5
 من أعظم الظلم االعتداء على أموال اليتامى. –
ال  –  يحرم التعدد.وجوب العدل بين الزوجات وا 
 على الرجل. األداء وواجب ،المهر حق خالص للمرأة –
 اليتيم في األمور المالية قبل إعطائه ماله.ضرورة امتحان  –

 349البخاري: كتاب الصالة، باب "كيف فرضت الصالة في اإلسراء"، رقم  (1)
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ثارتها انتباه السامعين لمعالجتها قضايا  ،الحظ أيضًا غزارة المعلومات التي قدمتها اآلياتيو       وا 
 لمتعلمينلوتقديمها الحقائق والمعارف على قدٍر متساٍو  ،اجتماعية شديدة المساس بحياتهم اليومية

 .جميعهم

كما هو معروف  ،طريقة اإللقاء في القرآن الكريم ال تركز على مستوى التذكر فقطالحظ أن يكما      
وألن اإللقاء  .والتركيب ،والتحليل ،والتطبيق ،تركز باإلضافة إلى ذلك على الفهم بل ،في هذه الطريقة

 وأسلوبه أبرع أسلوب في التشويق والجاذبية. ،الجيد يتوقف على براعة المعلم فاهلل تعالى أبرع معلم

ن الصحابة رضي إ إذتحققت نتيجة التعليم من خالل التأثير الواضح لآليات في المتعلمين ولقد      
 عليهم إلى غيرها حتى يطبقوها.      المنزلةاهلل عنهم كانوا ال يتجاوزون اآليات 

ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک  ک  ک  گ    گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  چ وقوله تعالى:      

ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  

ۓ  ڭ    ڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  

ې  ې  ى    ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ     

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ی   ی  ی  ی  

ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

ڄ     ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  

                 .(3-١المائدة:)  چڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  ک  گ  گ   

 في القرآن الكريمة القص -3-2

على أن للقصة أثرًا عميقًا في التوجيه والتربية ألن خيال دلت الوقائع البشرية "أن  يرى أبو شريخ     
 ،إلى تصور ،إلى حوار ،وينتقل معها من موقف ،يتابع الحوادث ويعايشها للقصة قارئالمستمع أو ال

ويبقى أثرها في  ،وتنتهي القصة .وينفعل وجدانه كأنه جزء من القصة ،فتستيقظ عواطفه ،إلى شعور
ولعل من أشد المواقف التربوية نفاذًا إلى القلوب ما عرض في أسلوب قصصي يعمل  .النفس مستمراً 

واالنفعال بالمواقف التي تعمل على استمرارية  ،على المشاركة الوجدانية للمتعلم والتأثر باألحداث
 .(33،ص٢005أبو شريخ،)" التربية والتعليم

وفي تقويم األخالق  ،األثر في تعليم العقائد والعبادات ةالقرآن عظيم ية فيالقصص فالطريقة     
على جانب كبير من توجيهات القرآن الكريم مع بداية نزوله  ستحوذت ، فهيواكتساب الصفات الحميدة

اس لم يكونوا يعرفونها في وتقديم معلومات للن ،لتسهم في تأسيس قواعد اإلسالم وتوضيح مبادئه
 كثير من الدراسات منها: دراسةوهذا ما خلصت إليه  ."والعظات خذ العبر والدروسوسلوكهم أل حياتهم
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 ولهق مضمونيحقق  وهو ما( ٢00٨كل زرين،) ( ودراسة٢0١0عبد اهلل،) ودراسة( ٢0١١القطناني، )
ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ    ۆئ  ۈئ ائ  ەئ ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئۆئچ   تعالى:

   .(١١١يوسف:) چىئ     ی  ی  ی  ی  جئ  حئ      مئ  
ثمارًا طيبة إذا  القصة وتؤتي .جميعها وللقصة أثر طيب في تعديل سلوك المتعلمين في األعمار     

 ،وصادقة ،وقد تميزت قصص القرآن الكريم بأنها أحسن القصص ألنها واقعية .كانت ذات مغزى مفيد
ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭچقال تعالى: ؛ونبيلة الهدف

لما لها من "كثير من القصص أورد الالقرآن الكريم  أن ذكر طيارةو  .(3يوسف:) چۋ   ۋ  ۅ
ة جّ ل النفسية التي لجأ إليها في محاوألنها من أهم العوام ،أهمية تربوية في سلوك األفراد والمجتمعات

لزامهم لنفي كل العقائد الباطلة التي كان الناس يدينون بها قبل اإلسالم ،مخالفيه ولتثبيت أصول ، وا 
 .(٢٤،ص١9٨0طيارة،)" ئه في النفوسوزرع مباد ،الدين

  في القصص القرآنيةهمية التربوية األ
 أن للقصص القرآنية أهمية كبيرة لألمور اآلتية: (3٤،ص٢005)أبو شريخ،يرى أبو شريخ      
 ،وتربية العقل ،كتربية الروح ،منهج تربوي متكامل لجميع أنواع التربية والتوجيه ةالقرآني ةالقص –

 وغيرها من أنواع التربية. ،والتربية الجمالية ،والتربية الخلقية ،والتربية االجتماعية ،وتربية الجسد
 ،ولها دور فاعل في بناء الفرد والمجتمع ،القصة القرآنية وسيلة هامة للتعليم واإلرشاد والتشريع –

 ،من أهم األساليب المؤثرة في تقويم األخالق وتغذية العواطف وغرس القيم السامية دّ وتع
 والتخلص من القيم المنحرفة.

وتمثيل المعقول المجرد في صورة  ،القرآنية تعمل على إيضاح المبهم وجالء الخفيالقصة  –
  .المحسوس المشاهد

ن كان  ،القصة البشرية"هو أن  حسب ما يرى قطب ن القصة البشرية والقصة القرآنيةوالفرق بي      وا 
أما قصص  .وهي في النهاية للتسلية ،لكنها قد تكون واقعية أو خيالية ،فيها عبر في كثير من األحيان

ائ  چ تعالى: قال ؛وليست للمتعة وقضاء الوقت .ومليئة بالعبر والعظات ،واقعية في كل شيءفالقرآن 

ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  

قصة يوسف عليه  تعالى (  بهذه اآلية الكريمة ختم اهلل١١١يوسف:)  چی  ی  جئ  حئ   مئ  
التي و  ،الذهن إلى إدراك الحقيقة الكامنة من وراء القصة ةر اثا  و  ،ن المغزىيوتبي ،لتلخيص الهدفالسالم 

كه مصر وملّ  ،خرجه من السجنأوبعد ذلك  ،اأن الذي أخرج يوسف من البئر بعد إلقائه فيه تتجلى في
على إعزاز محمد صلى اهلل عليه وسلم  قادر ،وجمع شمل أفراد أسرته بعد زمن طويل ،بعد العبودية

ظهار دينه عالء شأنه وا   .(٢١،ص٢000قطب،)" وا 
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  أنواع القصص القرآنية 

 أنواع القصص في القرآن الكريم، وهي: (307،ص١،ج١9٨٢كحالة،)بّين كحالة      

 قصص األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم. .١
 ،وأهل الكهف ،مثل: قصة طالوت وجالوت ،قصص غابرة ألشخاص ليسوا برسل وال أنبياء .٢

 وأصحاب الجنة وغيرها. ،وذي القرنين
  .وغيرها ،والحشرات ،مثل: الطيور ،قصص عوالم أخرى .3
مثل: غزوات بدر  ،زمن الرسول صلى اهلل عليه وسلمفي قصص تتعلق بالحوادث التي وقعت  .٤

 حد والخندق.وأُ 
 رة.قصص غيبية تتحدث عن وقائع مستمدة من مشاهد اآلخ .5

  خصائص القصص القرآنية

  خصائص القصص القرآنية بما يأتي: (٢0،ص٢005أبو شريخ،)حدد أبو شريخ      

 .االشمول: جاءت شاملة لجميع شؤون الحياة ومتطلباته .١
 التوازن في العمل للدنيا واآلخرة. .٢
عن أحداث بدقة فائقة وأمانة تامة ومعبرة  ،منتزعة من الواقع المشاهد ةالواقعية: القصص القرآني .3

 وقعت. 
 اإليجابية: فهي تحث على العمل الدؤوب في جميع شؤون الحياة. .٤
وال الليل  ،وال من النهر بأنه القدر ،خالية من الرمزية: فليس المراد من ذكر الطائر الحرية .5

 بالظلمة. 
قصص مختارة مقتطعة هي  بل ،للبشرية كما عند علماء التاريخ اً ليست القصص القرآنية تأريخ .٦

 والنظر. ،والتأمل ،من التاريخ بالقدر الذي يخدم الدعوة إلى اهلل
 رائع في بيانه. ،دقيق في تصويره ،النظم القرآني للقصة معجز في تعبيره .7
بحسب الغرض  ،في القصص القرآنية توزيع عادل للمشاهد القصصية بين الحدث والشخصية .٨

 ،فتبرز الشخصية إذا كان في بروزها عبرة وعظة ،من عرض القصة في موطنها المناسب لها
  وتتالشى أمام الحدث عندما ال يكون للشخصية تأثير مباشر على السامع.
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   عناصر القصص القرآنية

 :عناصر هي سبعة (3١-٢٤،ص٢005أبو شريخ،) أبو شريخذكر      
ألن الشخص في القصص  ،فقد تذكر وقد ال تذكر ،بارزة ما عدا األسماءالشخصية: تأتي  .١

 القرآني يعبر به عن اإلنسان ككل.
الحدث: إن الصلة بين الحدث والشخصية في القصة أقوى من أن يدلل عليها ألنهما العنصران  .٢

 الرئيسان في القصة.
وهو يصور المواقف تصويرًا تامًا  ،فيه كيان العمل القصصي سيظهرالحوار: وهو الروح الذي  .3

ويكشف عن مدى الصراع في المواقف  ،ويؤدي الهدف ،يبعث الحياة والحركة في الحدث
 المتغايرة.

 وكل قصص القرآن آتية من األزمان الماضية. .هافيلألحداث والحركة  الحامل والزمان: فه .٤
ن جملة األحداث الهامة م علإال ما ج المكان: إن القصة القرآنية ال يعنيها من ذكر المكان .5

 كمصر في قصة يوسف عليه السالم. مسرحًا له
 فقد تكون في بدايتها أو مفاجئة في منتصفها. ،العقدة: فهي تدرك من خالل القصة .٦
 .واختيار األلفاظ ،جز من حيث النظماألسلوب: القصص القرآني أسلوب مع .7

  أهداف القصص القرآنية

  وهي: أهداف القصص القرآنيةعددًا من  (١٦9،ص٢000قطب،) قطبذكر     
 بيان أن القرآن الكريم من عند اهلل تعالى لما اشتملت عليه من قصص غيبية. –
وحثه على  ،وتخفيف ما يصيبه من أذى المشركين ،تثبيت فؤاد الرسول صلى اهلل عليه وسلم –

 االقتداء باألنبياء السابقين.
عمال العقل. ،والدعوة إلى التفكر ،واالعتبار ،االتعاظ –  وا 
 وغرس بذور اإليمان باهلل تعالى. ،تصحيح العقيدة –
 واألقوام البائدة. ،والتذكير بأحداث األمم الغابرة ،وتقويم السلوك ،تربية النفس –

 ما يأتي: (١٢٨-١١٨صص ،٢00٦، ومطاوع عطية)وأضاف عطية ومطاوع      

 إبراز وحدة الدعوة بين األنبياء. –
 باهلل تعالى. الدعوة إلى الصبر والثقة –
عمال العقل –   .الدعوة إلى التفكر وا 
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  الحكمة من تكرار القصص القرآنية

 ،ن تكرار القصص القرآنية يالئم السياق الذي وردت فيهأ (٢٤9،ص٢00٢الشين،)يرى الشين      
على دفعات بل  فحلقات القصة ال تأتي دفعة واحدة ،ويبرز لغة جديدة ومقصدًا جديداً  ،ويجدد المعنى

 ومن أهم هذه الحكم: ،ومفصلة تارة أخرى ،فهي تأتي مجملة تارة ،ترتبط بغايات دينية متجددة

 وتوجيه السامع نحو الغاية منها. ،بيان أهمية تلك القصة ألن تكرارها يدل على شدة العناية بها –
 توكيد تلك القصة لتثبت في قلوب الناس. –
 ،غالبًا اإليجاز والشدة في القصص المكية ُيرىلذلك  ،مراعاة الزمن وحال المخاطبين بها –

 والعكس في القصص المدنية.
التصرف في األسلوب وتأكيد إعجاز القرآن الكريم ألن كل قصة كررت حصل في ألفاظها  –

وفي هذا بيان ألعلى درجات البالغة في ظهور القصص على  .وتقديم وتأخير ،زيادة ونقصان
 .وفق ما يقتضيه الحال ،هذا الوجه وذاك

 هذه القصص متنوعة دون تناقض. إذ إن ؛ظهور صدق القرآن الكريم وأنه من عند اهلل تعالى –
يقاظ الهمم – ويزداد من أدرك  ،إذ بالتكرار ينتبه غير المنتبه ؛تمكين العبرة والعظة في النفوس وا 

 تعمقًا.
ويالحظ أن التكرار لم يحصل في سورة واحدة مهما  .مل في موضع سابقتقصة لم تك تكمالاس –

 .ةسور  أكثر من في جاء بلكان طولها 

 ؛تحمل معنًى جديدًا في كل مرة فهيتكرار كلمات القصص القرآني في كثير من األحيان  معو      
تتنوع  بل ،يقول مصطفى محمود: "الخاليا تتشابه في الكائن الحي ومع ذلك فهي ال تتكرر أبداً 

ثم نكتشف أنها  ،وكذلك الكلمة القرآنية فإننا نراها تتكرر في السياق القرآني ربما مئات المرات ،وتختلف
 .(٤،ص١993محمود،) ي في كل مرة تحمل مشهدًا جديدًا"إذ ه، ذلك معال تتكرر أبدًا 

  طرائق عرض القصص في القرآن الكريم

 هي: و  القرآنية،طرائق عرض القصص  (37٤ص،٢00١مكانسي،)مكانسي  بيَّن     

اختصت بها كقصة يوسف عليه السالم في سورة  طويلةعرض القصة كاملة ومفصلة في سورة  –
 يوسف.

 كقصة أصحاب األخدود في سورة البروج. ،عرض القصة كاملة ومختصرة في سورة قصيرة –
كقصص  ،حسب الهدف الذي جاءت القصة موضحة لهبعرض القصة في سور عديدة موزعة  –

 سائر األنبياء عليهم السالم.
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  رآنيةبناء القصص الق
 هي: أن بناء القصص القرآنية ينقسم إلى أربعة أقسام (37٤،ص٢00١مكانسي،)مكانسي  ذكر     
وقصة آدم عليه  ،بعض القصص جاء بطريقة سردية كقصة نوح عليه السالم في سورة نوح .١

 السالم في سورة البقرة.
 ،وقصة موسى وفرعون والسحرة ،موسى والخضر بطريقة حوارية كقصةض القصص جاء بع .٢

 .وقصة إبراهيم وقومه والنمرود
 كقصة يوسف عليه السالم. ،بعض القصص يجمع بين الطريقتين السردية والحوارية معاً  .3
 ،وشعيب ،ولوط ،وصالح ،وهود ،نوح صكقص ،بعض القصص جاء بطريقة مسرحية حوارية .٤

  .وموسى عليهم السالم

  طلب القصص القرآنية أو عدم طلبها

أن هناك الكثير من القصص نزلت بناء عل طلب من  (٢57،ص٢00٢الشين،) ذكر الشين     
 الناس ولكن أغلب القصص نزلت دون طلب:

وقصة  ،كقصة أصحاب الكهف ،بعض القصص نزلت بناء على طلب من الصحابة أو غيرهم -
 ذي القرنين.

وهذا النوع هو  ،يعلمها الحكيم الخبير مٍ ك  حِ مناسبات وظروف لِ قصص نزلت من غير طلب في  -
 الكثير الغالب في القرآن الكريم.

جميع ما قصه اهلل تعالى في القرآن الكريم حكاية عن غير أهل اللسان "أن  إلى توصل الشينو      
عندما يحكي  الكريم القرآنو  .هو معرب عن معانيهم وليس بحقيقة ألفاظهمف ،العربي من القرون الخالية

ويحكي  ،تهم يعرب عن معاني ألفاظهمومجادال ،وينقل أقوالهم ،عن الذين كانوا يتكلمون بالسريانية مثالً 
وهي ترجمة دقيقة ال تحريف  ،وال زيادة ،ترجمة كاملة النقص فيها إنها .مضامين كالمهم باللغة العربية

، ٢00٢الشين،)" م بدقائق الكون وأسرار الكائناتومن العلي ،وال اختالل ألنها من خالق اللغات ،فيها
    .(٢59ص

  التخطيط في القصص القرآنية

أن العمل في ال شك " يبّين مكانسي أهمية التخطيط في القصص ويضرب مثااًل لذلك حيث يقول:     
ومدروسًا دراسة وافية  ،ومعدًا إعدادًا جيداً  يؤتي ُأكله كما لو كان مخططًا لهاالرتجالي في أي شيء ال 

 ،راعي الهدف منهي فكل عمل أو فكرة ال بد لها من تخطيط جيد .مراحلالو  ىجدو الو  بعاداألمعروفة 
ال كان عماًل عشوائيًا قد ينجح ،سلبياتالو  اتيجابياإلو  ،ةنهايالو  ةيبداالو  واحتمال عدم  .وقد ال ينجح ،وا 
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ن نجح فنجاحه مرحلي أو غير مكتمل .نجاحه أكبر والقرآن الكريم يضع بين أيدينا نماذج من  .وا 
 .                            (٢٨0-٢79ص ص،٢00١ مكانسي،)"التخطيط التي يؤدي العمل بها إلى الهدف المنشود

 فمن أمثلة التخطيط التي أوردها القرآن الكريم      

تدارسوا  أكثر منهم أخاهم خوة يوسف بأن أباهم يعقوب يحبإحين شعر  ،في سورة يوسف –
  .وخططوا إلبعاده عن أبيهم ،بينهمفيما األمر 

  چڻ  ڻ  ڻڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    چ قال بعضهم:  –
 .(9يوسف:)

       ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ     ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭچ وقال بعضهم: –

 .(١0يوسف:) چڭ    
ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ    ۅ  ۉ  ۉ  ې  چ  أكدوا حرصهم على يوسف: –

ې  ې  ې  ى  ى      ائ  ائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ  ۇئ    ۆئ   ۆئ  ۈئ     ۈئ  ېئ   

 (  ١٤-١١يوسف:) چېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ    ی  ی  ی  ی  جئ       حئ  مئ   
ڤ  ڤ  ڤ   ڦ     ٹ  ڤٹ    ٿ   ٿ  ٹ  ٹچ  ورتبوا مكرهم: ،حبكوا قصتهم –

  .(١7-١٦يوسف:) چڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ    

 من خالل: ،وألبيه ،خوة يوسف لهإالحظ من القصة كيف خطط ي     
 وتشاورهم للخالص من أخيهم يوسف. اجتماعهم .١
 وبعضهم بإلقائه في البئر. ،بعضهم بقتله ةشار إ .٢
 رحلة ليلعب ويتنزه. طلبهم من أبيهم أن يأخذوا يوسف معهم إلى .3
عادته سالمًا. .٤  إظهار قدرتهم على حمايته وا 
 .مجيئهم إلى أبيهم عشاًء يبكون لفقدهم يوسف دون أن يظهر أثر الغدر في عيونهم .5
 لتقبل المصيبة التي سيسمعها منهم. هّيأه هميأب أمام همؤ بكا .٦
وليوهموه  ،م فال يعاقبهم"يا أبانا" ليستعطفوا قلبه ليرق له :تلطفهم عند مخاطبة أبيهم بقولهم .7

 بصدقهم في حرصهم على أخيهم.
الحجة التي سمعوها منه في اعتذاره عن إرسال يوسف معهم وهي قوله: "أخاف  تلقينهم ألبيهم .٨

 أن يأكله الذئب".
 قولهم ألبيهم: أنت ال تصدقنا مع أننا صادقون. .9
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چ  ڇ  ڇ   ڇ   چ  وهو: ،ُنقض بخطأ وقعوا فيه دون أن يشعروا الدقيقهذا التخطيط  غير أن     

قد وضعوا ف  (١٨يوسف:)  چڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژڑ   ڑ  ک    ک  ک  ک    
يعقوب نظر إلى القميص فوجده  لكن أباهمو  .وقالوا: أكله الذئب ،وأعطوه ألبيهم ،على قميصه دماً 

 ألن هذهلم يصدقهم و  ،وقال: كيف يأكله الذئب دون أن يمزق ثيابه ؟ فعلم بكذبهم عليه ،ممزق غير
  مع أنهم كانوا قد خططوا بدقة عالية لفعل الشر. ،وكشفت أمرهم ،الثغرة فضحتهم

 قوله تعالى: ة القصص في القرآن الكريممثلأومن      

ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ     ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ   ڍ      ڌ  چ 

ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ       ڑ  ڑ  ک  ک  ک           ک  گ  گ  گ   گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ         ھ  ھ  ھ    ے  ےۓ  

ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  

ې  ې      ې  ې    ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ   

پ  ڀ        ڀ   ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ   ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ           چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ         ڍ    ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ          

ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  

ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   

ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉې   ې        ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ      ۇ  ۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ            ٴۇ

 .(35-١٦مريم: ) چې  ې  ى  ى  ائ    ائ        ەئ  ەئ  

في القصة القرآنية، ويجري بين شخصيات القصة معبرًا عن المعنى  رئيساً  الحوار عنصراً  عدّ وي     
 ،والحوار يبعث الحياة في القصة القرآنية .بعض ما ترمز إليه القصة من أهدافمشيرًا إلى  ،المراد

ويجعلها أكثر تعبيرًا عن المعنى المقصود، وال يمكن ألسلوب العرض التقريري أن يغني عن الحوار في 
 ،بعض المواقف، فهو أداة التعبير المباشر عن الشخصية، والحوار يوضح مالمح الشخصية اإلنسانية

االستعدادات  من حيث ويكشف خفايا تلك الشخصية اإلنسانية ،عن أسلوبها وطبيعتها ويعبر
 ويأتي الحوار في إطار السرد التاريخي للقصة. ،واالنفعاالت
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 في القرآن الكريم الوصف -3-3
البشرية جمعاء بكتاب "خاطب اهلل تعالى إلى أن  (١،ص٢00٢األمير،)توصل األمير في دراسته      

شغل العقول  .منه عبراً  ه  ق  وأفْ  ،وأعذب منه إيقاعاً  ،عظيم لم تعرف العربية خطابًا أعمق منه بالغة
وتغذت  ،جال بعلمه غشاوة الجهل عن األبصار ،رائع النظم والبيان ،عذب اإليقاع ،أنيق اللغة .بحكمه

  ."عقولنا منه بأبلغ األفكار
 

 وصف اهلل تعالى للقرآن الكريم
 :أتيوصف اهلل تعالى القرآن الكريم بما ي     

 .(٢البقرة: ) چٻ  ٻ  ٻ   پپ  پپ  ڀ   ڀ  چ  قال تعالى: ؛نالقرآن الكريم يهدي المتقي –
ژ   ژ  چ  قال تعالى: ؛وهو الهدى والبشرى ألهل اإليمان ،المصّدق لسائر الكتب السماوية –

 چک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  
   .(97البقرة:)

آل ) چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہچ  قال تعالى ؛للمتقين عظاو وال ،المبين للناس –
 .(١3٨عمران:

ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ  قال تعالى: ؛المخرج للناس من الظلمات الى النور –

  .(١إبراهيم:) چڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ
  .(3- ١طه:) چڄ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ    چ  ڇ   ڇ      ڇ  چ  قال تعالى: ؛المذكِّر –
 .(٢3الزمر:) چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ  قال تعالى: ؛أحسن الحديث –
  چک  گ    گ  گ   گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   ڱچ قال تعالى: ؛خير من كل ثروةهو  –

 .(5٨يونس:)
ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ  قال تعالى: ؛إنه الهدى ومصدر الشفاء للذين آمنوا –

 .(٤٤فصلت:) چٴۇۋ  ۋ   ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  

 أسلوب القرآن الكريم 
والصف من  ،مختلفة منها: الطريق بين األشجار عدة األسلوب لغة: يطلق األسلوب لغة على معان

، ١99٦وطريقة المتكلم في كالمه )ابن منظور، ،والشموخ باألنف ،والمذهب ،والوجه ،والفن ،النخيل
 هو المراد في هذا البحث.المعنى األخير و  .(٢05٨،ص٢3ج
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الطريقة الكالمية التي يسلكها المتكلم في تأليف كالمه واختيار ألفاظه. فلكل  "األسلوب اصطالحًا: هوو 
وذكر الدكتور محمود السيد أن أحمد الشايب  .(٢٤0-٢39صص ،١995)الزرقاني،" متكلم أسلوبه

عرفه بأنه "بصمات تحملها صياغة الخطاب فتكون كالشهادة التي ال تمحى أو اإلمضاء الذي يميز 
األساليب مختلفة باختالف  يقول الزرقاني: " (.٦09،ص٢0١0هويته" )السيد، صاحبه ويكشف عن
والتراكيب في جملتها  ،واحدة كل منهممع أن المفردات التي يستخدمها  ،وناظمين المتكلمين من ناثرين

في أن القرآن لم يخرج عن  أيضاً  وهذا هو السر ،وقواعد صوغ المفردات وتكوين الجمل واحدة .واحدة
بل جاء كتابًا عربيًا جاريًا  ،العرب في لغتهم العربية من حيث المفردات والجمل وقوانينها العامة معهود

وعلى قواعدهم العامة في  ،فمن حروفهم وكلماتهم تألفت تراكيبه ،على مألوف العرب من هذه الناحية
أنه  ،عجب العجبولكن المعجز والمدهش والمثير أل ،صياغة المفردات وتكوين التراكيب جاء تأليفه

ومع مجيئه بهذه المفردات والتراكيب التي توافروا  ،مع دخوله على العرب من هذا الباب الذي عهدوه
نرى القرآن قد أعجز  كله، ذلك... وبرغم الشأو األعلى منها اوبلغو  ،وتنافسوا في حلبتها ،على معرفتها

من غير هذا الباب الذي يعرفونه ألمكن  ولو دخل عليهم ،العرب بأسلوبه الفذ ومذهبه الكالمي المعجز
 .(٢٤0-٢39 ص ص،١995)الزرقاني،"أن يلتمس لهم عذر أو شبه عذر

 أهمية النظم القرآني: 

والبناء المتالحم من أخّص خصائص  ،والرصف المتفرد ،النظم المحكم"ن أ يرى أبو علي     
بل هي في غاية األهمية إذ فيها ، وهذه الصفة ليست صفًة ثانويًة هامشيًة وأدق صفاته ،القرآن

فالنظم القرآني نظم شديد الترابط  ؛ودقائق المعاني كما أشار العلماء المحققون ،يكمن سّر اإلعجاز
بل  ،وليس ذلك فحسب .والتناسب واالنسجام فال اختالف فيه وال تنافر ألن القرآن أحسن الحديث

إذ إن صفة الترابط والتناسب واالنسجام  .يإن هذا النظم المنسجم من أعظم وجوه اإلعجاز القرآن
إذ لو كان  ،البشر، وهي داللة على أنه من عند اهلل من سائر نظمنظم القرآن  ي تمّيزهذه هي الت
ڍ  ڍ   ڌ  چ  چ  چڇ  ڇ    ڇ   ڇ    چ  قال تعالى: ؛ره لما سلم من االختالف والتنافرمن عند غي

فإنه لما  في اآلية الكريمة يكون المعنى: وبمفهوم المخالفة (٨٢النساء:) چڌ   ڎ  ڎ  ڈ
ه من أنواع وتماسكًا ال يكون لسوا ،وتعاضداً  ،وتناسباً  ،كان من عند اهلل فقد وجدوا فيه انسجاماً 

 ،وفصاحته ،بالغتهاإلحساس بو  ،معنى القرآن وحالوتهألن الوصول إلى الكالم على إطالقها، 
 ،اللغة العربية ال يتأتى إال لمن حذق وحسن تركيبه ،وبنيانه ،وسالمة بيانه ،بمتانة أسلوبه والشعور
صب أرفع منا حازعندها يدرك أن القرآن قد  ،وأساليب الكالم ،والفصاحة ،أسرار البالغةوعرف 
  .(٨5،ص١99٢)أبو علي،" اإلعجاز

العرب البلغاء األوائل هذه الصفة في  ةعرفم (339،ص٢،ج١9٨5)الجاحظ،ذكر الجاحظ وقد     
ل ْلُتْم ِمن ب ْعد ) بن الخطاب سمع رجاًل يقرأ خطًأ: ايروى أن أعرابيًا في زمن عمر و  الكريم. القرآن فإْن ز 



128 
 

ُفْوٌر  اء ْتُكُم الب يِّن اُت ف اْعل ُمْوا أ نَّ اهلل  غ  لجملة لعدم المناسبة بين ا "ال يكون"ر ِحْيم( فقال األعرابي: م ا ج 
 األولى والثانية؛ إذ إن الضالل بعد معرفة الهدى ال ُيقاب ل بالغفران والرحمة، والصحيح في القرآن هو:

 .(٢09 البقرة:) چۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ چ 
وعّدوه  ،نظرًا لما للنظم القرآني من األهمية اعتنى به المفسرون والبالغيون" اني:ويقول الجرج     

ال يستطيع  ،ومعانيه ،وتراكيبه ،ومناطًا للتحدي؛ لتناسب القرآن الشديد في ألفاظه ،أصاًل لإلعجاز
 ،متالئم التراكيب ،فهو نص إلهي متماسك األجزاء ،الفصحاء والبلغاء اإلتيان بمثله في النظم والتأليف

 ،أو عدمه ،الذي يحدد جمال الكالمفالنظم إذن هو خالفه في نظوم البشر وتآليفهم.  األمر الذي تجد
فالكالم الجيد المتميز هو الذي حسنت نظومه وتراكيبه، والكالم الرديء هو الذي ساءت تراكيبه 

  .(٤٨-٤٦صص ،١99٢الجرجاني،) لعبرة بالمفردات اللغوية المجردةونظومه، وليست ا
فاندفعوا  ،وأثار إعجابهم ،وروعة أسلوبه ما بهرهم ،في بالغة القرآنرأت العرب  أنذكر حسن و      

عجابهم به أن امتنع بعضهم عن قول الشعر  ،ومحاكاته ،إلى تقليده وبلغ من افتتان العرب بالقرآن وا 
واستغنى بالقرآن وقراءته عن شعره الذي  ،بن ربيعة أحد أصحاب المعلقات بعد إسالمهاكما فعل لبيد 

 في أربعين سنة قضاها في اإلسالم إال بيت واحد هو: نبغ فيه حتى إنه لم يصح عنه
 ما عاتب الحر الكريم كنفسه         والمرء يصلحه الجليس الصالح         

 وقيل:   الحمد هلل إذ لم يأتني أجلي            حتى لبست من اإلسالم سرباال 
 زائلخال اهلل باطل          وكل نعيم ال محالة أال كل شيء ما  وقيل:  
 ،١99٦ حسن،) ن وقال: "أبدلني اهلل خيرًا منه"وكان إذا سئل عن شعره تال سورة من القرآ     
ثم يقرأ  ،: "من الناس من يتعلم قلياًل من العربيةقال جان جاك روسوذكر حسن أن و  .(١57ص

وذاك  ،ولو أنه سمع محمدًا يمليه على الناس بتلك اللغة الفصحى الرقيقة .ويضحك منه ،القرآن
ورآه يؤيد أحكامه بقوة البيان لخرَّ ساجدًا على  ،الصوت المقنع المطرب المؤثر في شغاف القلوب

أو مواقع التهلكة  ،األرض وناداه: أيها النبي رسول اهلل خذ بأيدينا إلى مواقف الشرف والفخار
   .(١57ص،١99٨حسن،) من أجلك نود الموت أو االنتصار" فنحن ،واألخطار

مما يدعو إلى وجود  سهالقد بين القرآن الكريم أن األشياء بحد ذاتها عاجزة عن خلق نفسها بنفو      
وهذا الخالق العظيم ال يمكن أن يدرك بالحواس، إذ لو أدرك بها الستدعى أن يكون له  .خالق لها

االستدالل على وجود  يت غاية الوصف في القرآن الكريم هوكان .تعالى اهلل عن ذلك علوًا كبيراً  ؛خالق
والوصف االستداللي هو: "أسلوب إنشائي تعبيري قائم  .أو على تأكيد حقيقة من الحقائق ،اهلل تعالى

مقدمات  ، منأو إدراك صور عن طريق الوقوف على حقائق مادية ملموسة ،على استنباط حكم نهائي
  .(١٦،ص٢00٢،األمير) صادقة" مثل هذه النتيجة ولوال هذه المقدمات لم يكن تقرير .صادقة ثابتة
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  خصائص الصورة األدبية في القرآن الكريم
خصائص الصورة األدبية في القرآن  (١٨7-١١٦صص ،١995عبد التواب،)بين عبد التواب      

  بما يأتي: 
        ،وختامها بدعائه ،كالتناسق  في قصة يوسف بين بدايتها التي رأى فيها الرؤيا ،التناسق الفني .١

ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى     ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ    چ

  .(101يوسف:) چۇئۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  
 .كله في القرآن الكريم ذلك ويظهر ،اإلبداع في عرض المشاهد .٢
وانفعالي  ،وبما فيها من إيقاع موسيقي ،التقابل بين الصورة الكلية بما هي عليه من نسق خاص .3

 قال تعالى: ؛وبين ما يقابلها في صورة كلية أخرى هي على النقيض تمامًا من سابقتها ،نفسي

     .(٤١-3٨عبس:) چخت  مت  ىت  يت  جث  مث  ىث  يث        حج  مج  جح  مح  جخ  حخ    چ 
قوله في   .(٢٢،ص١،ج١937مصطفى،)ثلة اإليجاز ما ساقه مصطفى مومن أ ،اإليجاز .٤

( فال يستطيع بليغ 5٨األنفال :) چڱ  ں  ں      ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ چ تعالى: 
أن يعبر عن هذا المعنى بهذه األلفاظ حتى يصل مقطوعها ويبسط  ،مهما بلغ من قوة البيان

 ،وبين قوم هدنة فخفت منهم خيانة أو نقضاً  ،يقول: إن كان بينكل ظهر مستورهامجموعها ويُ 
  وهم في العلم بالنقض سواء ،وآذنهم بالحرب لتكون أنت ،فأعلمهم أنك نقضت ما اشترطت لهم

( ١79البقرة:) چڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆچ كقوله تعالى: ،ودقة اإلجمال ،قوة البيان .5
 ،لما نزلت هذه اآلية تضاءلت أمامها حكمة العرب المعروفة التي تقول: "القتل أنفى للقتل"

ب في رغِّ تُ و  ،الحظ أن اآلية الكريمة خالية من التكراريو  .وظهر ضعف المخلوق أمام الخالق
وفي اآلية إظهار العدل بذكر كلمة قصاص  .ها نتيجة لهلِ عْ القصاص بذكر الحياة المحبوبة وج  

الحظ في المثل العربي يكما  .وتنكير كلمة الحياة في اآلية للتعظيم ،وأن القتل ليس تشفياً 
 والذي ينفي القتل هو القصاص.   ،وهو أنه ليس كل قتل أنفى للقتل ألنه يشمل االعتداء ،خطأٌ 

اختالف مداركهم  معوحدة الصورة في مخاطبة العامة والخاصة على حد سواء في وقت واحد  .٦
 (١3٨،ص١977البوطي،)وضرب الدكتور البوطي  .وتطور علومهم واكتشافاتهم ،وثقافاتهم

( فعندما يقرأ العربي الذي 30النازعات) چڱ  ڱ  ڱ  ں  چ  قوله تعالى:مثااًل عليها في  
 يفهم من قوله تعالى: ،واالنبساط ،ال يعلم عن األرض وهيئتها إال الشكل الذي يراه وهو االمتداد

 ،دحاها( معنى االنبساط واالمتداد وهو معنى صحيح تدل عليه الكلمة بمعناها اللغوي القريب)
دحاها( معنى ) : ثم يقرؤها عالم الفلك أو المثقف العادي في هذا العصر فيفهم من قوله تعالى
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إذ هي تحمل في آن واحد كاًل من معنى  ،التكوير وهو أيضًا فهم صحيح للكلمةو  االستدارة
   .وهو أدق ما توصف به األرض ،واالنبساط ،االستدارة

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  چ كقوله تعالى: ،روعة االنتقال بين الصور القرآنية .7

   .(٤7الكهف:) چٹ  ٹ  ڤ 
فحاجة  ،في النفس خرا له حاجة غير اآلممنه فكل واحد ،اإلقناع العقلي واإلمتاع الوجداني .٨

بما في  اإلحساسوحاجة الوجدان تسجيل  .والخير للعمل به ،العقل البحث عن الحق لمعرفته
ۇ  چ  كقوله تعالى: ،هاتين الحاجتين معاً  لبيوالبيان التام هو الذي ي ،وألم ،األشياء من لذة

ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ۋ  ۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  ېې  ې  ى  ى  ائ             ائ  

ەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ  ی  یی  ی  جئ  

ساطة بهكذا ب .(٢٤-٢١األنبياء:)  چحئ  مئ   ىئ   يئ  جبحب  خب     مب   ىب  يب  جتحت  خت  مت  
ترى نظامًا محكمًا يوحي بأن المدبر  بل ،البداهة التي ال ترى في السماوات واألرض فساداً 

له لذهب كل أكثر من إلو كان هناك أنه وهذه الصورة التي يخيلها  .حكيمو عالم و  قادرو واحد 
نها لصورة مضحكة أن ينحاز كل فريق من المخلوقات إلى إلهه .بما خلقواحد منهم  وأن  ،وا 

ا كانت فإننا نتخيل هذه الصورة فنضحك من تعدد اآللهة إذ ،يأخذ كل إله مخلوقاته ويذهب
 نتيجتها هي هذه النتيجة. 

 التصوير البياني في القرآن الكريم:

 األديب مخيلة ترسمها التي الرائعة الفنية اللوحة هو تلكبقوله: " يالتصوير البيان التونجي عرفه     
الصورة " يقول الصغير:و  .(5١9،ص١993التونجي،) "ريشة الفنان ترسمها كما األلفاظ، باستخدام

البيانية تعتمد في تكوينها على العالقة بين اللفظ والمعنى التي تقوم بهما شخصية النص األدبي بما 
فهي مزيج من  ،وال يحققها مجرد المعنى ،يوحي بها ظاهر اللفظ تحمله من أحاسيس وانفعاالت قد ال

يحائية المعنى في تحقيق نموذج أدبي ال يقول العمار: "و  .(35ص،١9٨٢الصغير،)" داللة اللفظ وا 
وهي كذلك تكسب  .وفي أداء المعنى المنوط بها في نفوس المتلقين ،يخفى أثر الصورة في سياقها

 الصورةأن  يرى الخنينو  .(9،ص٢007العمار،) "وتأثيراً  وتجعله أقوى أثراً  ،وبهاء ،المعنى رونقاً 
 إذ ،األديب بالغة تظهر البيانية والصورة .والمعنى اللفظ بين القائمة العالقة على تكوينها في تعتمد"

 الذي مقتضى الحال حسب وعلى وأدبه، ذوقه حسبب شتى بأساليب معانيه تأدية خاللها من يستطيع
 من مظهراً  شك وال ُيعد وأغراضه مقاصده عن البياني بالتصوير القرآن وتعبير .الصورة هذه فيه ُتذكر

 ،١99٦الخنين،)" به وأعجزهم  العرب ابه اهلل تحّدى التي التحدي صور من وصورة مظاهر إعجازه،
لة هو األداة التصوير"ويرى الدكتور عبد العزيز العمار أن  .(٤٤3ص  القرآن أسلوب في المفضَّ
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 الحادث وعن النفسية، الذهني، والحالة المعنى عن المتخيلة ةوسالمحس بالصورة يعبر فهو الكريم،
 التي بالصورة يرتقي ثم .والطبيعة البشرية اإلنساني، النموذج وعن المنظور، والمشهد المحسوس،

ذا حركة، أو هيئة الذهني فإذا المعنى المتجددة، الحركة أو الشاخصة، الحياة فيمنحها يرسمها  الحالة وا 
ذا مشهد، أو لوحة النفسية ذا حّي، اإلنساني شاخص النموذج وا   فأما .مرئية مجسَّمة البشرية الطبيعة وا 
 أضاف فإذا الحركة، وفيها الحياة فيها ،حاضرة شاخصة فيردها والقصص والمناظر والمشاهد الحوادث

                                                                      .(١0،ص٢007العمار،) "التخييل عناصر لها كل استوت فقد الحوار إليها

 دون الحجاب وهتك المعنى، قناع لك كشف شيء لكل جامع اسمبأنه " البيان  عرفه الجاحظ     
 ،الدليلذلك  كان جنس أي ومن البيان، ذلك كان ما كائناً  حقيقته، إلى السامع ُيفضي الضمير، حتى

 بلغت   فبأي شيء واإلفهام، الفهم هو إنما ،والسامع القائل إليها يجري التي والغاية األمر مدار ألن
 .(7٦،ص١،ج١9٨5الجاحظ،) "الموضع ذلك في البيان هو فذلك المعنى عن وأوضحت اإلفهام،
 "وضوح الداللة عليهالعلم الذي يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في " بأنهالقزويني  هوعرف

البيان غير علم المعاني الذي يبحث في بناء الجمل يقول الفيود: "و  .(٢١5ص  ،ت -القزويني، د)
 قائطر  تنوع . ويرى العمار(١0،ص١99٨د،فيو ) "حتى تتناسق أجزاؤها تناسقًا يطابق مقتضى الحال

 من ةطريق ولكل والتعريض، ،والكناية ،والمجاز ،التشبيه بين البيان علم في المراد المعنى عن التعبير
  .(١0،ص٢007العمار،) غيرها نم يميزها ما المتعددة قائالطر  هذه
كقوله  ،(٢١7ت،ص -د القزويني، ("معنى في آلخر أمر مشاركة على الداللة: هو"التشبيه –

  چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ     ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک  گ  گ  گ چ     تعالى:
 .(7لقمان:)

 المعنى إيراد تمنع قرينة مع لعالقة له ُوضعت غير ما في اللفظة استخدام"هو  :ازلمجا –
ما " عرفه القزويني بأنه المجاز المرسل الذي ومنه ،(59٦،ص١99٦مطلوب،) ".لها الحقيقي

 -د،القزويني) "وما وضع له مالبسة غير التشبيه ،استعمل فيه كانت العالقة بين ما
ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  چ قوله تعالى:بويضرب مثااًل عليه ( ٢77،صت

              ففي قوله تعالى: (١7٤البقرة: ) چۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈۓ  

وذلك حينما  ،مجاز مرسل بعالقة السببيةيقول القزويني: "  چۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ 
نما هؤالء القوم يأكلون  ،فقد أطلق المسبب وُأريد السبب ،ُجعل المأكول ناراً  فالنار ال تؤكل وا 

 .وال يخفى ما في هذا المجاز من تفظيع لذلك العمل وتبشيع له .مااًل حرامًا تتسبب عنه النار
وال يخفى ما  .سببًا ألكل هذه النار الكريم فحسبه فظاعة وشناعة أن كان ذلك الكتمان للقرآن
لمآل الذي يؤولون إليه بذكر هذه الصورة التي تضمن هذا المجاز من التهويل والتعظيم لذلك ا

 .(٢77،صت -د،القزويني)"ينفر منها أصحاب العقول السليمة واألفئدة الصحيحة
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مع  ،اللفظ المستعمل في غير ما ُوضع له لعالقة المشابهة" عرفها القزويني بأنهااالستعارة:  –
ٿ  ٿٿچكقوله تعالى( ٢٨5،صت -د،القزويني)."قرينة مانعة من إرادة المعنى األصلي

إبراهيم: ) چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ
 المعنوية المعاني تلك إليضاح وتكررت ،اآلية هذه في جاءت االستعارة" العمار يقول. (١

 فقد وتعايشها ،ً دائما وتراها ،تألفها البشري النفس مأنوسة لدى ،ملموسة محسوسة بمعانٍ 
 المعاني فهذه لإلسالم، الصراط وكذا لإليمان، النور كما اسُتعير للكفر، الظلمات اسُتعيرت
 "اآلية هذه تضمنتها التي االستعارة هذه خالل من منها إالَّ  المراد ويتضح تظهر لم المعنوية

  .(١37،ص٢007العمار،)
أن يريد المتكلم إثبات معنى من "يعرف الجرجاني الكناية ويضرب مثااًل عليها فهي ية: الكنا –

ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه وردفه في  ،فال يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة ،المعاني
ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   چ  كقوله تعالى: ."ه ويجعله دلياًل عليهفيومئ ب ،الوجود

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ 

فحينما نتأمل قوله " . يقول العمار:(١7٤البقرة: ) چۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې
 فقد محسوسة، المعنى في صورة أبرزتكناية نجد أن هذه ال چٴۇ  ۋ  ۋ  چ تعالى:
عراضه اهلل لهم، تكليم عدم وهو جلي، واضح بأمر ومقتهم عليهم الغضب شدة عن ُكني  وا 
أن فيها إظهارًا وداللة على عظم جرم هؤالء القوم وشناعة في وتكمن بالغة هذه الكناية  .عنهم

 ."والجزاء المهول الالئق بهم وبأفعالهم المنكرة ،ما أقدموا عليه فاستحقوا بذلك العذاب العظيم
  (١١3ص ،٢007العمار،)

كما يقول المحتاج للمحتاج إليه: أن تذكر شيئًا تدل به على شيء لم تذكره "التعريض: هو  –
  ".فكأنه إمالة الكالم إلى عرض يدل على الغرض .وأنظر إلى وجهك الكريم ،جئتك أُلسلم عليك

ڀڀ  ٺ    ٻ  ٻ      ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ        ڀ  چ :( كقوله تعالى373،ص١،ج١97٢الزمخشري،)

 ذكريقول: "تعريض حيث يبين العمار ما في اآلية الكريمة من ( ١9الرعد:) چٺ   ٺ  ٺ 
قسمين:  فيه انقسموا أن الناس فذكر فيه، وانقسامهم ،الكريم القرآن مع الناس أحوال هافي سبحانه
 ويصدقونه، به، اهلل فيؤمنون عند من منزل القرآن أن يعلمون الذين نيالمؤمنيمثل  قسم

 ولم عليه، يقبلوا ولم الكتاب، يؤمنوا بهذا لم الذينفيمثل  اآلخر القسم وأما ،فيه بما ويعملون
 القرآن، مع الناس حال هو فهذا .نصيب وال حظ فيه لهم يكن ولم .فيه ما إلى ينظروا

 مبيناً  القسمين، هذين من قسم كل مكانة مبرزاً  اآلية هذه نظم جاء وقد .حوله وانقسامهم
 .(١١5،ص٢007 العمار،) "الحظ كيف عرَّض القرآن بغير المؤمنين بهيو  .حقيقته
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  أهمية الوصف بالتمثيل والتشبيه

  وهي:أهمية الوصف بالتمثيل  (١07،ص٢000عليان،) عليانذكر      
 زيده وضوحًا بذكر الشيء الذي يشبهه.يو  ،قرب المعنى إلى األفهامي –
 جعله قريبًا للفهم.يو  ،وضح حالهيف ،جسد الشيء المعنوي في صورة حسيةي –
 وضح حسنه أو قبحه.يو  ،شف عن حقيقتهكيف ،وضح المجهول في صورة المعلومي –
 أو ينفر منه. ،الشبه الواضح الذي يشجع على العمل ؤثر في النفس تأثيرًا واضحًا بذكري –
 عللها إذا اشتبهت على المتعلمين.يو  ،وضح األحكامي –
 ومعرفة ما تهدف إليه من أحكام.  ،ساعد على معرفة مسالك الشريعة ومقاصدهاي –
اعتماد القرآن الكريم طريقة التمثيل سبياًل إلى االستدالل على  (٢00٢األمير،) ولقد أكدت دراسة     

 الحقائق.

 استعماالت المثل في القرآن الكريم 

 بالمثل في القرآن الكريم ثالثة أمور:أن المراد  (١9،ص١99٢حبنكة،)ن حبنكة بيّ      

ٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  چ قال تعالى:  ؛مثل قائم على التشبيه .١

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ     ڦ  

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ      ڃ     ڃ  ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     

ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ   ک    ک  ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ  ڳ  

 .(٢0-١7البقرة ) چڳ                 ڳ  ڱ  
ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ      ڃ  چ  قال تعالى: ؛مثل بمعنى النموذج من أفراد متعددة .٢

 .(٨9:اإلسراء) چڃ  چ  چ   چ     چ   
نظرًا إلى أن األوصاف التي تذكر  ،وصف الشيء بعبارة كالمية :أي وصفالمثل بمعنى  .3

ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  ڍ  چ قال تعالى: ؛لشيء ما ترسم له مثااًل وصفيًا بدالالت تعبيرية

ڌ  ڌ  ڎ ڎ     ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کک   ک  گ  

أي وصف الذين عبدوا من دون اهلل أربابًا من دون اهلل ال  (٤١:العنكبوت) چگ
 ،فهم عراة ال يسترهم شيء ،ينفعونهم في اآلخرة كما ال ينفع بيت العنكبوت في حر وال قر

 .وقبائحهم على رؤوس األشهاد ،وتبدو فضائحهم
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  خصائص األمثال القرآنية

 خصائص األمثال القرآنية بما يأتي: (١١7-١١5صص ،١99٢حبنكة،)حدد حبنكة      

ی  جئ    حئ  چ  قال تعالى: ؛دقة التصوير مع إبراز العناصر المهمة من الصورة التمثيلية .١

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  مئ  ىئ  يئ  جب   حب  خب  مب  ىب         يب   

ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ      ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ  چ  چ  چ  

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ    

 .(٢٤-١9هود ) چک  ک  ک   گ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ 
ېى   ى  ائ   ائ     ې  ې  ېچقال تعالى: ؛تحرك الحي الناطقالتصوير الم .٢

 .(١٨ :إبراهيم) چەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئۇئ  ۆئ     ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی   
ٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  چ  قال تعالى: ؛ل لهل والممثَّ صدق المماثلة بين الممثَّ  .3

 .(١7١:البقرة) چڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ     
 ؛وأخرى بالتمثيل المركب ،وأحيانًا بالتمثيل البسيط ،فأحيانًا بالتشبيه :التنويع في عرض األمثال .٤

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ        ٱ  ٻ  ٻچ قال تعالى: 

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  

 .(١١7-١١٦عمران آل ) چڄ  ڃڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ
 البناء على المثل والحكم عليه كأنه عين الممثل له. .5

 
  أغراض ضرب األمثال

  أغراضًا لضرب األمثال في القرآن الكريم هي: (١3٤،ص١99٢،حبنكة)عدد حبنكة      

ڤ  ڤ  ڤ  چ  قال تعالى: ؛تقريب صورة الممثل له إلى ذهن المخاطب عن طريق المثل –

 .(٢3-٢٢الواقعة ) چڦ  ڦ          ڦ   
ڦ             ڦ  ڦ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ          ڤ  ڤڦ  چ  قال تعالى: ؛رلفكاإلقناع بفكرة من ا –

 .(١0٤:األنبياء) چڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ             چ     ڄ  ڄڄ
ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  چ  قال تعالى: ؛أو التنفير بكشف جوانب القبح ،الترغيب بالتزيين والتحسين –

ٱ  ٻ  ٻ      ٻ  ٻ  ېئ  ېئ  ېئ ىئ ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ   
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پپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ ٺ  ٺ  ٺ    ٺ   ٿ  ٿ  

 .(٢٦-٢٤:إبراهيم) چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    
چ  ڇ  ڇ  چ  قال تعالى: ؛أو الخوف والحذر لدى المخاطب ،إثارة الطمع والرغبة –

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑ  ڑک  ک  ک     ک  گگ  گ  

 .(٢٦١:البقرة) چگ  ڳ  ڳ  
 والتعظيم أو التحقير.  ،المدح أو الذم –
أو استرضاء ذكائه لتوجيه عنايته حتى يتأمل  ،وتحريك طاقاته الفكرية ،شحذ ذهن المخاطب –

 ويصل إلى إدراك المراد عن طريق التفكير. ،ويتفكر
 إلى عشرات الصفحات يحتاج شرحها المثل ضرب تقديم أفكار غزيرة جدًا ودقيقة عن طريق –

 .بأشد العبارات اختصاراً فيدل عليها المثل  أحيانًا،
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  قال تعالى: ؛إيثار تغطية المقصود من العبارة بالمثل تأدبًا في اللفظ –

ٻ  پ    پپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ   ٿ  ٹ  

 ،( إن الزوجين يتعانقان١٨7:البقرة) چٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ 
ڤ   چوقوله تعالى:  .ويضم كل واحد منهما اآلخر حتى يصير لصاحبه كالثوب الذي يلبسه

                                                             كناية عن الجماع.         چڤ 
اإلتيان بمثله في كل ما تضمنه بما في ذلك إعجاز  عنولقد أعجز القرآن الكريم اإلنس والجن      
يجازه،وأفكاره  ،ومعانيه ،وبالغته ،بيانه ىئ  ىئ    ی  ی  ی  ی        چ  فمن ذلك قوله تعالى: ،وا 

   .(30يوسف:) چجئ  حئ    مئ  ىئيئ  جب  حب  خبمب  ىب   يب  جت  حت  خت  

في هذه اآلية وجوهًا من  نبيّ  ابن القيم( أن ٢5٨ص،٢00٦عطية ومطاوع،)ذكر عطية ومطاوع و 
  اإلعجاز واإليجاز منها:

بالوصف الذي ينادى عليها ها نذكر  إنماها باسمها ينولم يسم ،امرأة العزيز تراود فتاها() قولهن .١
 فصدور الفاحشة منها أقبح من صدورها ممن ال زوج لها. ،لكونها ذات زوج ،بقبيح فعلها

 وذلك أقبح لوقوع الفاحشة منها. ،بل عزيز مصر وكبيرها ،ن زوجها ليس أي رجلإ .٢
 وهذا أبلغ في القبح. ،نها تراود مملوكًا ال حراً إ .3
 فحكمه حكم أهل البيت. ،وفي كنفها ،ن الذي تراوده هو في بيتهاإ .٤
 نها هي المراودة المطالبة.إ .5
 حتى وصل إلى شغاف قلبها. ،قد بلغ بها عشقها له كل مبلغل .٦
 وهو غاية الذم لها. ،إظهار عفة يوسف وحيائه .7
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  .إنا لنستقبح ذلك منها غاية االستقباح :أي ،"إنا لنراها في ضالل مبين" قوله تعالى: .٨
خصائص اللغة العربية، يقول الدكتور محمود السيد "ومن مظاهر اإليجاز في اللغة واإليجاز من      

ما هي الحال في أسلوب العربية أنك تستطيع من خالل كلمة واحدة أن تؤدي معنى جملة تامة، ك
 .(٢٢9،ص٢0١0السيد،) التحذير، وفي أسماء األفعال وبعض المصادر" اإلغراء أو

كالوصف االستداللي  ،( أنواعًا من الوصف االستداللي١3،ص٢00٢،األمير)دراسة  تولقد ذكر      
 :يأتيوالوصف االستداللي بالحدث وفقًا لما  ،والوصف االستداللي بالمثل ،بالبرهان

  أنواع الوصف االستداللي
 الوصف االستداللي بالبرهان. - أوالً 

  چېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئۈئ  ۈئ  چ  الُبرهان: الحجة الفاصلة البينة ومنه قوله تعالى:
نها حجة لطالب إ :أي .(1)(١١9،ص١99٨مسلم،) نبوي "الصدقة برهان"وفي الحديث ال (١١١البقرة:)

ٿ  ٿ  چ قوله تعالى: :ومثال الوصف االستداللي بالبرهان .(٢50ص،3٤،ج٢00٤الزبيدي،)األجر

ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ       ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ   ٿ  ٹ  ٹ

چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈژ  ژ  ڑ         ڑ  ک  ک  ک  

 فإذا تأملنا هذه يقول األمير: "  (3-٢ الرعد:) چڱ  ڱ       ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ       گ    گ  گ  گ    ک
اآليات المباركات وقفنا على عظيم قدرة اهلل تعالى في خلقه، تلك القدرة التي تتضح أمام أعيننا  

استدل "نه سبحانه أ إلى ،م االستدالل بها على وجوده تعالىث ،عن طريق ذكر بعض ما خلق
ورفعها من  ،وقد بدأ االستدالل بخلق السماء .والشمس والقمر واألرض والنبات ،اتبأحوال السمو 

غير عمد، إذ وصفها وصفًا دقيقًا مخاطبًا العقل أن يتفكر في هذه األجسام العظيمة كيف بقيت 
يرى األجرام الثقيلة تسقط  - أي العقل -وهو  .العالي من غير أن تستند على شيء واقفة في الجو
إذ  ام سماوية واقفة هكذا من غير عمدوما فيها من أجر  ،فكيف بهذه السماء الممتدة ؛على األرض

لفطرة  تنبيهاً  "بغير عمد ترونها" ألمر بقوليستحيل أن يكون بقاؤها هكذا ألعيانها ولذواتها، لذا قيد ا
يقاظها لتنزع إلى خاطب  لقدو إلى معرفة اهلل سبحانه وتعالى.  وصوالً  ،البحث عن السبب الناس وا 
هو أنه رفع السماء بغير و  ،لى أن يتفكر في هذا الخلق العجيبودفعه إ ،اهلل تعالى عقل اإلنسان

بقاؤها  ،إال أن تلك العمد هي قدرة اهلل تعالى وحفظه وتدبيره .عمد ترونها، أي لها عمد في الحقيقة وا 
ولو كانت هناك  .لك اإلمساكوال يعرفون كيفية ذ ،وأنهم ال يرون ذلك التدبير ،إياها في الجو العالي

وبهذا تكون ليست  ،أعمدة مرئية كسائر األعمدة األخرى لكانت األعمدة هي الرافعة الممسكة لها
 ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر "وفي قوله تعالى  ... بها حاجة إلى قدرة خارقة لرفعها

 223مسلم: كتاب الطهارة، باب "فضل الوضوء"، رقم  (1)
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حاطة تدبيره بكل شيء "كل يجري ألجل مسمى . ..كناية عن استيالئه تعالى على عالم الخلق، وا 
وهذا يعني أنها  "كل يجري ألجل مسمى"فيتأتى بقوله تعالى  ،أما االستدالل بأحوال الشمس والقمر

ألن األجسام  ،جعلها تبقى في هذه الحركة المستمرة وجود خالق لهابفي حركة دائمة، مما يوحي 
ثم إن هذه  .ائمة دون السكون البد له من مخصصفاختصاصها بالحركة الد ،للحركة والسكون

فهما يجريان إلى  ،وباتجاهات معلومة ثابتة ،الحركات مقدرة بمقادير مخصوصة ال تزيد وال تنقص
دالئل أخرى تدعو إلى التدبر  ... ينتقل إلى وصف أجل معين يقف عنده كل واحد منهما وال يتعداه

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چ واالستدالل بها على وجود خالق لها، فيقول عز وجل: ،في خلق اهلل تعالى

ڑ  ک  ک  ک  کگ  گ  گ      گڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ       ڎ  ڎ  ڈ   ڈژ  ژ  ڑ

إذ وصف األرض، فجعلها بمقدار عظيم ال يقع البصر على منتهاها، إذ إن  (3الرعد) چڱ  
ثم يذكر وصفًا  ،األرض في غاية الكبر بالنسبة لإلنسان مما يجعل كل قطعة منها تشاهد كالسطح

ألن الرواسي واألنهار نشأت من  ،آخر في األرض إذ جعل فيها رواسي وأنهارًا، وهو استدالل
ل الجبال في بعض فحصو  ؟ فكيف صارت هنا جبااًل وهناك أنهاراً  ؛طبيعة األرض الواحدة وفيها

بها ومن االستدالل بأحوال الجبال أنه بسب .البد أن يكون بتخليق القادر الحكيم جوانبها دون بعض
تصاعدت األبخرة من مقر  فإذا ،وذلك أن الحجر جسم صلب تتولد األنهار على وجه األرض

 .حصل تحت الجبل مياه عظيمةتاحتبست هناك فال تزال تتكامل، ف ووصلت إلى الجبال ،األرض
ي توليد األنهار فمنفعة الجبال ف .وتخرج وتسيل على وجه األرض ،تثقب وقوتها ،ثم إنها لكثرتها

لو مد األرض دون ف  أينما ذكر اهلل الجبال قرن بها ذكر األنهارفولهذا السبب  .من هذا الوجه يه
خلق  ثم ذكر بعد ذلك .كان هناك ماء وزرع ولما ،ل فيها رواسي لما كانت هناك حياةأن يجع

مع أن األرض واحدة  ،وكيف أنه خلق من هذه الثمرات زوجين اثنين ،الثمرات من األرض
يستره، وهو يصور لنا تصويرًا  :يل النهار" أيلوفي قوله تعالى" "يغشي ال .والظروف المؤثرة واحدة

 في تعاقب مستمر وانتظام عجيب ال تختلف معه دورة كيف تستر ظلمة الليل ضوء النهار دقيقاً 
 ،وتفكير في القدرة المبدعة التي تدبره ك مثار تأمل في قوانين هذا الكونهو بذاته كذلو  ،الفلك
 والنفسية ،من هنا فإن هذا األسلوب العقلي يستوي بحد ذاته معرضًا للمعاني الذهنيةو  .وترعاه

فتترك في الشعور آثارًا عميقة بأسلوبها الموازن المقارن الذي يترك النفس تستنتج  ،والعقلية المتنافرة
لذا ختم  ،وتستدل على وجود خالق منظم لهذه العملية المنتظمة لحركة الليل والنهار ،عن طريقه

 .(٢١-١9صص ،٢00٢)األمير،"إن في ذلك آليات لقوم يتفكرون: "اآلية المباركة بقوله تعالى

 الوصف االستداللي بالمثل. -ثانياً 
ل ثَّ م  هو الشيء الذي يضرب لشيء مثاًل فُيْجع ل مثله. وت م ثَّل فالن: ضرب مثاًل. وت  المثل لغة: 

  (٤١33،ص٤٦)ابن منظور، جبالشيء: ضربه مثاًل  
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طريقة التمثيل اعتمد القرآن الكريم أن  (٢٢١-٢٢0صص ،١9٨5القزويني،)ويرى القزويني      
قامة الدليل عليهاسبياًل إلى  أن في التمثيل إقامة الدليل على  هذا يعنيو  .االستدالل على الحقائق وا 

فللتمثيل وظيفة استداللية  .من أجل البرهنة على صحة هذا االدعاء وتقرير ثبوته ،ما ادعاءٍ 
ٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  چ  مثاله قوله تعالى:و  .استكشافية

  چڦ  ڦ       ڤ  ڤ        ٿ  ٿٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤٺ  ٺ  ٺ  ٺ   
  .(73:الحج)

 ...على ضعف آلهتهم التي يعبدونها من دون اهلل تعالى بمثل من الواقعاستدل " األمير:يقول      
ليدلل على أن االستدالل معروض على الجميع ليتأملوا معناه  جميع الناس بال استثناءيخاطب 
لقاء الدليل، إذ إن الفارق بعيد بين جّ والبالغي يكمن في قوة المحاواألسلوب اإلعجازي  .ويعقلوه ة وا 
لذا كان الدليل مأخوذًا من  المفروض أن تكون اآللهة في القمةو  -اآللهة والذباب  -االثنين 

لن( ) القدرة على خلق الذباب باستعمال أضعف المخلوقات وأصغرها وهو الذباب، وقد نفى عنهم
التي تفيد النفي القطعي المؤكد، ونفي المستقبل، فأثبت بهذا استحالة خلقهم الذباب، واألسلوب 
القرآني المعجز يختار الذباب الصغير الحقير ألن العجز عن خلقه يلقي في الحس ظل الضعف 

 ثم يترك مسألة الخلق ،وهو يدعوهم لذلك مجتمعين ،أكثر مما يلقيه العجز عن خلق الجمل والفيل
ن يسلبهم الذباب شيئاً "للذباب ويذهب إلى قضية أخرى هي أهون من سابقتها، وهي قوله تعالى:   وا 

نه يسلب شيئًا تافهًا أحقير من هذه اآللهة التي يزعمون لال يستنقذوه منه" وماذا يسلب الذباب ا
غير أنه ذو قيمة كبيرة، فهو على تفاهته وحقارته ينقل المواد القاتلة، ويحمل الجراثيم، فقد  صغيراً 

لذا استعمل  .الصحة ووه ،ما ال سبيل إلى استردادهعلى ضعفه وحقارته يسلب األرواح، فيسلب 
وبعد  .باإلكراهيدل على األخذ عنوة، أي ألن كال الفعلين  ،يسلب، يستنقذوه() فعلينالقرآن الكريم ال

ذلك يقرر الحقيقة التي تفيد التسوية في الضعف بين الذباب وما يدعون من دون اهلل تعالى "ضعف 
فإنهم أضعف مما يستضعفه الناس من الحشرات  ،وفي هذا تقرير لضعفهم ،الطالب والمطلوب"
ة يستدل اهلل تعالى وعن طريق هذا المثل المأخوذ من واقع الحياة اليومي والقدرة التي فيها الشعور

على ضعف هذه اآللهة ألن اإلله الذي ال يستطيع خلق أضعف مخلوق وهو الذباب، وال يستنقذ ما 
" يسلبه منه ال يمكنه بالضرورة خلق مثل هذا الكون العظيم، وهو بهذا ال يستحق العبادة

  (35-3٤صص ،٢00٢)األمير،
 ،اعتمد القرآن الكريم فيها أسلوب الوصف الدقيق لها كثيرة،لة على قدرة اهلل تعالى إن اآليات الدا     

  .ن طريق البرهان الذي يخاطب العقلثم االستدالل بذلك الوصف على وجود صانع لها ع
يقول  ؛لكنهم لم يتمكنوا من ذلكو  وقد حاول بعضهم حصر عدد األمثال في القرآن الكريم     

لما تخلفوا عن إحصائها في الوقت الذي تركوا لنا فيه  ،لهم( المثل) الفياض:" ولو اتضحت داللته
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 ،وآياته ،حصاءات بعدد سورهوا   ،إلى أعشاره ،وأرباعه ،وأثالثه ،وأنصافه ،إحصاءات بعدد أجزاء القرآن
 .(9٦،ص١993الفياض،) ..." وحروفه وكلماته
من الطرائق المهمة في العملية  عند الزنتاني تعد طريقة الوصف بضرب األمثال والتشبيهاتو      

وفي  ،ولها تأثير إيجابي في العواطف والمشاعر .عند عدم توفر غيرها من الطرائق ال سيماو  ،التعليمية
 تحريك نوازع الخير في النفس البشرية إذا ما استعملت بحكمة ووعي في الظروف المناسبة لحالة الفرد

جميع األعمار والمستويات التعليمية وفي كل  وضرب األمثال يناسب .(٢١0،ص١993الزنتاني،)
فهي تقرب األفكار  ،قدم األفكار والمعاني بصورة مثل يضرب لتجسيد تلك األفكاري وفه ،المجاالت

البعيدة وتوضح الغامض يقول إبراهيم النظام: "يجتمع في المثل أربعة ال تجتمع في غيره من الكالم: 
 ،١9٨٢كحالة،) دة الكناية، فهو نهاية البالغة"شبيه، جو إيجاز اللفظ، إصابة المعنى، حسن الت

  .(3٨١ص
وصف الشيء  يراد منه الذي من الوصف الدقيق في القرآن الكريم ضرب المثليرى حبنكة أن و      

فتقع  ،بعبارة كالمية نظرًا إلى أن األوصاف التي تذكر لشيء ما ترسم له مثااًل وصفيًا بدالالت تعبيرية
األمثال في القرآن هي يرى القطان أن و  ،(33،ص١99٢حبنكة،) كلمة" المثل" بدل كلمة "الوصف"

وال يستقيم حملها على  ،وال يشترط أن تكون مجازاً  ،إبراز المعنى في صورة حسية تكسبه روعة وجماالً 
بها بيه مضر وهي ليست أقوااًل استعملت على تش ،أصل معناها اللغوي الذي هو الشبيه والنظير

ألهمية األمثال وأثرها في نفوس المتعلمين يقول أبو ليلة: "و  .(٢7٦ص ،٢000القطان،) بموردها
في اإلصحاح الثالث عشر من إنجيل  ال سيماو  ،احتوى العهد الجديد "اإلنجيل" على كثير من األمثال

 .(3٢٦ص،٢00٢ أبو ليلة،) وفي العهد القديم "التوراة" ،"متى"
 الوصف االستداللي بالحدث  - ثالثاً 

د اثة: نقيض ق ُدم والحدوث: كون  ،نقيض القديم :والحديث ،الحدث لغة: من حدث الشيء ُحُدوثًا وح 
 وفي الصحاح استحدثت خبرًا: أي وجدُت خبرًا جديدًا  ،شيء لم يكن وأحدثه اهلل فهو محدث وحديث

 .(٢0٦،ص5،ج٢00٤الزبيدي،)
 "فعل وقع في زمن ما فرديًا كان ذلك الفعل أو جماعياً " بأنه الحدثيعرف علوش و      

ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ     ڱ  ڱ   ڱ  چ  ومثاله من القرآن الكريم قوله تعالى: ،(٦٤ص ،١9٨5علوش،)

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ  

وئ  وئ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې   ې  ې  ى  ىائ  ائ  ەئ    ەئ

ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ    ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ   ىئ  

 ( بقرية  العزير ) مرور أحد الصالحين" حدث هو ال  ذهب األمير إلى أن (٢59البقرة:) چجبيئ      
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 .متسائاًل عن الكيفية التي يحيي بها اهلل تعالى هذه القرية بعد موتها وفنائها ،خاوية على عروشها
ومن  ،جعل اهلل تعالى العزير يجرب ذلك بنفسه ويشاهده قد؛ فواالستفهام هنا توضيحي وليس إنكارياً 

فالقرآن  ،إن االستدالل كان بوصف هذا الحدث عن طريق األلفاظ المعبرة عنه أدق تعبير :هنا نقول
على  ويدل هذا ،الكريم يصف حال المار أواًل إذ يقول:" أو كالذي مر على قرية " ولم يقل مر بقرية

فقال خاوية ألن  ،ثم يصف القرية بأنها "خاوية على عروشها" ،أنها أصبحت مندرسة المعالم لقدمها
فدل ذلك على أنها  ،عن الخلوكة فضاًل ولم يقل خالية ألن في الخواء معنى الرَّ  ،الخاوية هي الخالية

 ...فكأن خلوها من أهلها أكسبها الضعف ،وقدمها ،مع كونها خالية فإنها ضعيفة لخلوها من أهلها
وخاوية على عروشها كناية  ،السقف :والعرش ،ثم قال تعالى: "على عروشها" .فخوى هنا تهدم ووقع

وبسبب هذا القول المتضمن معنى الخواء والبلى  ...نتيجة خرابها ارهاقفا  خلوها من أهلها وضعفها و  عن
فإن القائل  ،العزير() در عن المار على القرية الذي أصاب القرية كان االستفهام التعجبي الذي ص

في خاتمة اآلية المباركة: "أعلم أن اهلل على كل  والدليل قوله تعالى ،يعرف اهلل تعالى حق المعرفة
ووقعه العنيف في حسه جعله يحار كيف يحيي هذه اهلل بعد  ،والخواء ،البلى مشهد فإن ...شيء قدير"

بقا ...موتها ؟ وهذا أقصى ما يبلغه مشهد من العنف والعمق في اإليحاء  ئهفأماته اهلل بقبض روحه وا 
كناية عن  ،وفي قوله تعالى: "يومًا أو بعض يوم" .برد روحه إليه هحياأثم  ،على هذه الحال مئة عام

من أجل ذلك ساق اهلل تعالى له األدلة التي تثبت مدة و  .س بالمدة الطويلة التي لبث فيهاعدم اإلحسا
 ،منها ما هو باق لم يتغير وهو الطعام والشراب :فكانت األدلة على قسمين اثنين ،لبثه وهي مئة عام

" ومنها ما تغير وهو الحمار الذي أماته اهلل ثم أحياه أمامه ليريه كيف يحيي اهلل الموتى
 .(٤٤-٤١ص ص،٢00٢)األمير،
 وهي:تعليمية بوصفها طريقة  العروض العملية وقد استخدم القرآن الكريم  

 في القرآن الكريم ةالعملي العروض -
م يم النظري بالتعليمه كما أنها ترفق التعليالمراد تعلالعروض العملية تزيد من وضوح الموضوع      
وهي ترسخ  .وهو أمر طبيعي في التربية اإلسالمية ألن أساسها عقيدة وعمل دين ودنيا .العملي

 في العقل والوجدان. ،المعارف والقيم والمبادئ
 نها:م بطريقة العروض العملية ميعدة آيات في القرآن الكريم تدل على التعل وردت     

ەئ  وئ     وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ     چ  تعليم اهلل تعالى نوحًا عليه السالم صنع السفينة قال تعالى: -

ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئىئ  ىئ  ىئ    ی     ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  

 (.27المؤمنون: ) چجب    حبخب  مب   ىب  يب  جت   حتخت  مت  ىت  يت   
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هابيل أخاه بعد أن قتله فأرسل اهلل  تعليم اهلل تعالى قابيل بن آدم بالعرض العملي كيف يدفن -
ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ          چ  له غرابًا أمامه ليدفن غرابًا آخر قال تعالى:

ۆئ   ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی  ی  جئ  حئمئ  ىئ  يئ  

 (.31المائدة: ) چجب     

 تدريب اهلل تعالى موسى عليه السالم قبل إرساله إلى فرعون. -
جعل اهلل تعالى موسى عليه السالم يقوم بعروض عملية قبل إرساله إلى فرعون وقومه ليدربه على 

 قال اهلل تعالى: ؛سيحققهاالمعجزة التي 
ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  چ 

ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  

ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ    ڭ  ڭ     ں  ڻ   ڻ    ڻ

ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې     ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  

ی  ی  ی        جئ  حئ  مئ   ىئ       ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ    ىئ   ی    ەئ     وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ   چ   وقوله تعالى: (3٦ –١7)طه: چيئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب  جت  

ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ     ۀ   ۀ        ہ     ہ  ہ  ہ      ھ  ھ   ھ  ھ     ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  

ۇ    ۆ      ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى     ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  

ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی  ی  ی  ی  جئ  حئ     مئ  ىئ  يئ  جب   وئ    وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ     ۈئ  ېئېئ 

  .(٤٨-٤٢طه:) چحب            خب   مب  
ليدله على المعجزة التي  -يده  واهلل أعلم بما في -سؤال اهلل تعالى لموسى عما في يده  -

 ستحصل بها بعد ذلك.
 إجابة موسى عليه السالم عن استخداماته للعصا. -
ليدربه على ذلك قبل إرساله  ،العصا على األرض لتنقلب أفعى أمر اهلل تعالى لموسى بإلقاء -

 إلى فرعون وقومه حتى ال يخاف موسى من المعجزة التي ستحصل له مستقباًل.
ثم إعادتها عصًا من جديد بإذن  ،موسى أن يمسك العصا التي انقلبت إلى أفعىأمر اهلل تعالى  -

 اهلل تعالى.
يدة التوهج وهي سليمة من غير جيبه لتخرج بيضاء شدموسى بأن يضع يده في أمر اهلل تعالى  -

قبل تنفيذ التجربة أمام  يألف الموقفول ،يخاف موسى مما حصل ليده وذلك لكي ال ،مرض
 فرعون وقومه. 
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 إجرائهاوقبل  ،أمر اهلل تعالى موسى بالتوجه إلى فرعون وقومه بعد أن دربه على المعجزة -
 أمامهم. 

وأن يرسل معه أخاه  ،عقدة لسانه يشرح صدره وييسر أمره ويحلَّ طلب موسى من اهلل تعالى أن  -
 يتقوى به.هارون معينًا 

 استجابة اهلل تعالى لطلب موسى حتى يتهيأ لدعوة فرعون وقومه. -
وعدم الغلظة في الكالم لفرعون  بضرورة التكلم بكالم لينٍ  هارون تنبيه اهلل تعالى لموسى وأخيه -

 دين اهلل تعالى.ذلك أدعى لقبول فرعون ف كان مؤيدهما اهلل تعالى مع أن
 دعوته إلى دين اهلل تعالى.  قبلتعريف موسى وهارون بنفسيهما لفرعون  -
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 مقدمة

ن من أسماء اهلل تعالى أ (١99٢النابلسي،)يرى النابلسي و  ،ونتائجه القرآن الكريم باإلحصاء اهتم     
والمحصي: هو المحيط بكل شيء جملة  .من أسمائه الحسنى ونلمحصي وهو االسم السابع والثالثا

المحصي هو : وقال بعض العلماء .وال في السماء ،ال تخفى عليه خافية ال في األرض ،وتفصيالً 
 ،المحصي هو الحافظ ألعداد طاعتك :راقب حواسك، وقيليوبالباطن  ،راقب أنفاسكيالذي بالظاهر 

                                        .وال تخفى عليه من خلقه خافية أبداً  ،العالم بجميع حالتك، فأنت أمام اهلل مكشوف

وورد مفهوم  .الكريم أنه أعطى أهمية كبيرة لإلحصاء والبيانات اإلحصائيةلقرآن لالمتدبر  يرى     
عشر موضعًا،  حدحصى( في أ) احة من خالل مشتقات مختلفة للفعلاإلحصاء في القرآن الكريم صر 

عددته، أي فاإلحصاء التَّحصيل بالعدد، يقال: أحصيت الشيء:  العدُّ والحفظ؛معنى اإلحصاء لغة: و 
رى وي .(90٤،ص١٤،ج١99٦ابن منظور،) وأحصى الشي: أحاط به ،أي عدداً أكثرهم حصى: و 

هناك عالقة واضحة بين اإلحصاء والحصى، فقد كانت الحصى ماّدة أن  (2013السيد،السيد ) حبيب
 وصفهالعقل( ب) تطور االستعمال ليتواصل مع أخذت حيزًا كبيرًا من التطورويبدو أّن الماّدة  .عدّ 

 .بسيطًا في البداية ثم تطور كان والبد أن األصل .ماله عقليضبط ويوضح، فـُيقال ماله حصاة، أي: 
عنى العد، وربما بدأت بهذا المعنى المادي المعروف، أي جمع حصاة، الحصى األرضي، ثم كسبت م

ن عّد األشياء ، ثم تطور االستعمال إلى الفهم واإلحاطة، باعتبار أدِّ ة الع  بسبب أن الحصى كانت آل
                                                                             .نوع من الفهم واإلحاطة

وتلفت اآليات الكريمة االنتباه إلى أن  .اإلحصاء( مكانة مهمة في القرآن الكريم) قد احتل معنىو      
 ،اإلحصائي وحجم المجتمع ،بعدي دقة البيانات في ال سيمامهمة اإلحصاء ليست بالمهمة اليسيرة، و 

                             (9٤:مريم) چىئ  ىئ   ی  یچ  (١٨النحل: ) چڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ چ كقوله تعالى: 

   ؛كوني، وجودي، معرفي فهذا المقطع من آية كريمة هو مقطع (٢٨الجن:) چيث  حج      مج  جح      چ
 وكذلك الحزن والفرح والغضب، ،والروحانيات ،والمجردات ،ذلك الوجدانياتفكل شيء معدود، بما في 

 نص القرآن الكريم.في أشياء( )  ذلك تعدُّ ألن كل 

يدل  ،هو جزء من اإلحصاء العدّ  بل وعّدها البيانات على أن اإلحصاء ليس مجرد جمع ويدل هذا     
 ومن .ففيه إشارة واضحة الداللة على ذلك (9٤مريم:) چىئ  ىئ   ی  ی  چ عليه قوله تعالى: 

 .مقصود مختلف المعلوم أن المترادفات إذا اجتمعت في آية قرآنية فال بد أن يكون لكل منها معنى أو

النظرية اإلحصائية على  وتقوم .هاوأصعب من أدق المراحل في العملية اإلحصائية والتعدادوالعد      
ن كان عند البشر من  .مبدأ استنباط صفات المجتمع اإلحصائي من خالل عينة ممثلة لهذا المجتمع وا 
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فهذا يتم  ،والذي يسمى بالمسح اإلحصائي ،استطاعة لدراسة بعض المجتمعات اإلحصائية بشكل كامل
 أو غير ،جتمعات غير المحدودةت الموتنقطع هذه االستطاعة في حاال .للغايةفي حاالت محدودة 

 في إحصاء ما ال يعّد منفسبحان اهلل المحصي الذي يتحدى خلقه بالدقة المطلقة  ،المنتهية
 ؟ كيف ال وهو رب العالمينو  ؛والمخلوقات ،المجتمعات

لعددي الذي اكتشف ن إعجازه اإ إذ ،حديثاً  اكتشفتأوجه إعجاز القرآن الكريم التي  منواإلحصاء      
 من جوانب اإلعجاز التساويو . ما زال يتوالى ويتضاعف ويظهر فيه الجديد كل حينمنذ بضع سنين 

على التساوي في  إاّل أن هذا اإلعجاز العددي ال يقتصر بعض األلفاظ في كتاب اهلل الكريمالعددي ل
 .التناسب في األعداد يتعداه إلى إنما تكرار األلفاظ

 القرآنخمس مرات في  ذكرت (الصالة)أقم  أن عبارة (2011منتديات المصطبة،)موقع وجاء في      
وذكر  .( شهراً ١٢)( مرة، والسنة ١٢)هور وذكرت الش .وفروض الصالة اليومية خمس صلوات الكريم،
( مرة، والنسبة 3٢) القرآن( يومًا. كما ذكرت كلمة بحر في 3٦5) أيام السنة( مرة، وعدد 3٦5)اليوم 

(  ١3+ 3٢ ) ÷ 3٢ع ذكر عدد كلمتي بحر وأرض = المئوية لعدد ذكر كلمة بحر بالنسبة إلى مجمو 
( مرة، النسبة المئوية لعدد ذكر كلمة أرض ١3)  القرآنوذكرت كلمة أرض في   7١.١١١=  ١00× 

 ؛٢٨.٨٨٨=  ١00( ×  3٢+  ١3 ) ÷ ١3ع عدد ذكر كلمتي بحر وأرض = بالنسبة إلى مجمو 
فضاًل  ،ذي نعيش عليهلسطح كوكب األرض ال فهذه هي النسب التقريبية لنسبة سطح البحر واليابسة

 الرسول صلى اهلل عليه وسلم باإلحصاء كما أمر .التي ال يتسع المقام لذكرها ةالكثير  عن اإلحصاءات
قال: كنا مع رسول اهلل صلى اهلل عليه  رضي اهلل عنه عن حذيفة في كثير من المواطن، منها ما روي

الستمئة  فقلنا: يا رسول اهلل أتخاف علينا ونحن ما بين :اإلسالم" قال "أحصوا لي كم يلفظ :فقال ،وسلم
اء أن النبي عليه الصالة والحكمة من هذا اإلحص .(1) (٨3،ص١99٨مسلم،)  ...ئة ؟إلى السبعم

 المواجهة   ،احتاج إلى معرفة الطاقات واإلمكانات التي في حوزته حتى يختار في ضوء ذلك والسالم
 على المعلومات الدقيقة. ىالتخطيط السليم يبن إذ من المعلوم أن ؛ويدرس ظروفها وحدودها ،من عدمها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 67مسلم: كتاب اإليمان، باب "اإلستسرار باإليمان للخائف"، رقم  (1)

 

 

 

http://vb.almastba.com/t151553.html
http://vb.almastba.com/t151553.html
http://vb.almastba.com/t151553.html
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 إجراءات البحث -أواًل 
 مجتمع البحث وعينته وأدواته

 مجتمع البحث المتعلق بتحليل المحتوى وعينته وأدواته  – 1
  تحليل المحتوى

 أحد أساليب البحث العلمي التي تهدف إلى الوصف الموضوعي المنظم والكمي"توى: هو تحليل المح
 .(١5،ص١9٨3حسين،) "للمضمون الظاهر لمادة االتصال

يستخدم في تحليل المواد  البحث العلميأداة من أدوات " بأنهالمحتوى  وتعرف حالوة تحليل       
 ،تفيد في تعرف مضمون المواد المحللة من مفهومات ها، بقصد التوصل إلى بيانات كميةودراست
معتمدًا على  ،رها والحكم عليها وفق أسس منهجيةن الباحث من تفسيبما يمكّ  ،، واتجاهاتوقيم ،وأفكار

 .(١0١،ص٢005حالوة،) "تكراراتها الكمية ودالالتها الكيفية

 ، وتعرف الطرائق التعلميةكامالً   تعالىواستخدم الباحث تحليل المحتوى لتحليل كتاب اهلل     
  وصفية(ال -القصصية  -اإللقائية ) (، والطرائق التعليميةالممارسة العملية -االستقصائية  -الحوارية )

يرى أبو  ولتحقيق الخصائص األساسية لتحليل المحتوى .(39)الملحق  وفق معايير محددة ودقيقة
 تتضمن اآلتي:   ( ضرورة أن٢0٢،ص١99٨ طاحون )أبو طاحون،

 ،عن طريق تصنيف البيانات و المحتوى الظاهر للمادة المحللةوصف المضمون الصريح أ .١
 وتفسير العالقات بينها. ،وتبويبها

معاني المتضمنة في أو ال ،أو المصطلحات ،أو الكلمات ،االعتماد على تكرارات ورود الجمل .٢
 ووحداته. ،بناء على ما يقوم به الباحث من تحديد موضوعي لفئات التحليل ،قوائم التحليل

 وأدوات أخرى. ،إلى جانب أساليب ، أو أسلوب بحثيأداة بحثيةهو  .3
بهدف القيام بالتحليل  األسلوب الكمي في عمليات التحليليعتمد تحليل المحتوى أساسًا على  .٤

 الكيفي على أسس موضوعية.
بالمشكلة العلمية للبحث  ، واإلجرائيةوالفنية ،يرتبط تحليل المحتوى من النواحي المنهجية .5

 .واألغراض التحليلية الشاملة ،وتساؤالته، وباألهداف البحثية ،وفروضه

  تحليل المحتوى:ل (٢٢،ص١9٨3حسين،عند حسين ) الشروط اآلتيةفر وال بد من تو      
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بعيدًا عن  ،امل مستندًا إلى الدقة في خطواتهالموضوعية: وهو أن يلتزم الباحث الحياد الك .١
أم ما يتعلق  ا يتعلق بموضوعات النصوص المحللةسواء منها م ،والتأثيرات الشخصية التحيزات

 بطريقة التحليل.
عها استنادًا إلى أسس ومعايير يض حث بتحليل المواد المراد تحليلهاالتنظيم: وهو أن يقوم البا .٢

يمكن أن تأخذ صفة  ليتوصل إلى نتائج صحيحة وموضوعية مسبقًا على نصوص العينة كلها
 التعميم على دراسات مماثلة لها في الخصائص واألهداف.

صحة النتائج  ألن على قياس ما وضعت لقياسه الصدق: وهو أن تكون أداة التحليل قادرة .3
 .هاتوقف عليت وسالمتها

إذا  ى نتائج ذات درجة ارتباطية عاليةأو إل ،الثبات: وهو أن يتوصل الباحث إلى النتائج نفسها .٤
 ُحللت المادة موضوع البحث نفسها مرة أخرى، أو بعد فترة من الزمن.

  األهداف العامة لتحليل المحتوى
حددها  عامة اً إال أن ثمة أهداف .أهداف تحليل المحتوى من بحث آلخرهناك اختالفات في      

أو المواد  ،أو الكتب ،تطوير مادة االتصال تتجلى في لجميع األبحاث (٢7،ص١9٨7طعيمة،طعيمة )
 التعليمية منها:

 والمواد التعليمية. ،الكشف عن أوجه القوة والضعف في الكتب المدرسية - أ
المديرين للتعاون مع المعلمين و  أهل العلم من التخصصات المختلفة إتاحة الفرصة أمام - ب

 أو المواد التعليمية. ،لتحسين الكتب المدرسية ومسؤولي العمل التعليمي
 ،وفي إعداد المعلمين ،اسةبرامج الدر ل اعدة في عملية المراجعة والتعديلتقويم أسس ومواد مس - ت

 والمواد التعليمية. ،واختيار الكتب المدرسية

 المحتوىالخطوات المنهجية لتحليل 
 أو منهجًا علميًا متكاماًل وشاماًل يسير وفق الخطوات اآلتية: ،يعد تحليل المحتوى نظاماً      
 لتحليل المعلومات. يار تحليل المحتوى أداة وأسلوباً اخت .١
 التي سيجري عليها تحليل المحتوى. ناتاختيار المجتمع والعي .٢
 تبعًا لنوعية المحتوى وأهداف التحليل. تحديد وحدات التحليل وفئاته .3
 وتتضمن: ،اإلجابة عن أسئلة الدراسةو  ،اختبار الفرضيات .٤
 والثبات على استمارة تحليل المحتوى. ،القيام باختبارات الصدق –
 وجدولتها. ،وتبويب النتائج ،القيام بعملية التحليل –
 ،ل، والقيام بعمليات االستنتاجالتحليل اإلحصائي للنتائج، واستخراج المؤشرات الخاصة بالتحلي –

 والقياس. ،واالستدالل
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يها باستخدام التي تم التوصل إل تائج جزئية ببقية النتائج األخرىربط نتائج تحليل المحتوى كن –
الستكمال الجوانب المعرفية الخاصة بالبحث، ولوضع نتائج البحث في  أساليب وأدوات أخرى

 ضيح مدى صحة الفرضيات المطروحة أو خطئها.صورة اإلجابة عن تساؤالت البحث، أو تو 
 المجتمع األصلي لتحليل المحتوى وعينته

 قام الباحث باتباع الخطوات التالية في التحليل:     
في القرآن تحديد الهدف من التحليل: هدف التحليل في هذا البحث إلى تحديد السور واآليات  .١

سة العملية(، والطرائق الممار و االستقصائية، و الحوارية، ) التي تتضمن الطرائق التعلمية الكريم
الباحث  في ضوء المعيار الذي صممه الوصفية(و القصصية، و )اإللقائية،  التعليمية
 . (39)الملحق

ذي ال ر كتاب اهلل تعالى القرآن الكريمتحديد عينة المصادر ووصفها: تشمل عينة المصاد .٢
( صفحة لكل ٢0) : بمعدل( جزءًا، أي30) مقسمة إلى ( صفحة تقريباً ٦00) يشتمل على
فالسور المكية هي:  ( سورة مدنية.٢٨)( سورة مكية، و٨٦) ، منها( سورة١١٤) جزء، وعلى

الفاتحة، األنعام، األعراف، يونس، هود، يوسف، إبراهيم، الحجر، النحل اإلسراء، الكهف، 
النمل، القصص، العنكبوت، الروم، لقمان، مريم، طه، األنبياء، المؤمنون، الفرقان، الشعراء، 

السجدة، سبأ، فاطر، يس، الصافات، ص، الزمر، غافر، فصلت، الشورى، الزخرف، الدخان، 
الجاثية، األحقاف، ق، الذاريات، الطور، النجم، القمر، الواقعة، الملك، القلم، الحاقة، المعارج، 

نبأ، النازعات، عبس، التكوير، االنفطار، نوح، الجن، المزمل، المدثر، القيامة، المرسالت، ال
المطففين، االنشقاق، البروج، الطارق، األعلى، الغاشية، الفجر، البلد، الشمس، الليل، الضحى، 
الشرح، التين، العلق، القدر، العاديات، القارعة، التكاثر، العصر، الُهمزة، الفيل، قريش، 

   .لفلق، الناسن، المسد، اإلخالص، االماعون، الكوثر، الكافرو 
البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، األنفال، التوبة، الرعد، الحج،  :هيوالسور المدنية      

النور، األحزاب، محمد، الفتح، الحجرات، الرحمن، الحديد، المجادلة، الحشر، الممتحنة، 
 .اإلنسان البينة، الزلزلة. النصر الصف، الجمعة، المنافقون، التغابن، الطالق، التحريم،

 الكريم وآياته. كل سور القرآن شمل التحليلوقد 
وبقدر ما تكون وحداته  على وضوح وحداته.نجاح التحليل  يعتمدتحديد وحدات التحليل:  .3

ويعتمد تحديد وحدة التحليل  يحقق الهدف منه بإتقان وفاعلية. يكون التحليل ناجحاً واضحة 
 ،وقد اختار الباحث وحدة الفكرة كوحدة للتحليل يحدده الباحث من التحليل.دف الذي على اله
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ثرها فائدة في تحليل القيم واالتجاهات كوأهمها وأ ،هي أكبر وحدات التحليل ووحدة الفكرة
 ة التي يدور حولها موضوع التحليل.وقد تكون جملة أو عبارة تتضمن الفكر  .والمعتقدات

فئات  ولما كانتنجاح التحليل وتحديد وحداته على التحديد الدقيق لفئاته،  يعتمدتحديد الفئات:  .٤
 ،وتصنف على أساسها التي يتم وضع وحدات التحليل فيها،التحليل هي العناصر الرئيسة 

التي والتعليمية، وتضمن كل مجال فئات التحليل  ،اعتمد الباحث مجالي الطرائق التعلمية
  ت:شملو  ،لية( في مجال الطرائق التعلميةالممارسة العمو االستقصائية، و الحوارية، ): تشمل
 الوصفية(  في مجال الطرائق التعليمية.و القصصية، و اإللقائية، )

تحديد معايير التحليل: فالمعايير هي مجموعة المواصفات التي ينبغي أن يتم التحليل على  .5
ي تحقيق أعلى درجة وبالتال صدق.، أو اللتحقيق صفات الموضوعية ، أو في ضوئهاأساسها

  . من الموثوقية
التي على أساسها تم التحليل مستندًا في  المؤشرات() مواصفاتمجموعة من ال ولقد وضع الباحث     

 ذلك على اآلتي:
 ،الممارسة العملية(و االستقصائية، و الحوارية، ) جرائية لكل من الطرائق التعلمية:التعريفات اإل –

 الوصفية(. و القصصية، و اإللقائية، ) والطرائق التعليمية:
الممارسة و االستقصائية، و الحوارية، ) مؤشرات( خاصة للطرائق التعلمية:) تحديد مواصفات –

الوصفية( بما يتناسب مع القرآن الكريم و القصصية، و اإللقائية، ) وللطرائق التعليمية:  ،العملية(
 في كيفية تناوله لكل طريقة.

 والتعليم. ،األهداف التربوية للتعلم –
  مناهج التربية اإلسالمية للمراحل الدراسية. –
 والطرائق التعليمية. ،أدبيات البحث المتعلقة بالطرائق التعلمية –
 والدراسات المتعلقة بها. ،بعض أدبيات تحليل المضمون –
 التربية.في و  ،مناقشة المتخصصين في الشريعة –

ضح المواصفات التي التي تو  ث معيار استمارة التحليل األوليةصمم الباح واستنادًا إلى ما سبق     
 .(3٨الملحق ) القرآن الكريم لتحديد ورود كل طريقة من الطرائق التعلمية والتعليمية في فرهاينبغي تو 
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جراءات الصدق والثبات  أداة تحليل المحتوى وا 

 صدق أداة تحليل المحتوى

د المقصودة والبنو  جموعة من البنود لما وضعت لقياسه.دقة قياس م يشير الصدق بوجه عام إلى     
فمصطلح الصدق يشير عمومًا إلى ما إذا كانت األداة تقيس حقًا ما ُأعدت  هي التي تؤلف المقياس.

 .(١٤١ص،٢00٦ميخائيل،) لقياسه

كيفيًا ما لم ال يمكن للباحث تفسير نتائج تحليل المحتوى الكمية تفسيرًا  :المحتوىصدق التحقق من 
 المتخصصين والخبراءلذلك عرضت أداة التحليل على مجموعة من المحكمين و  .يكن التحليل صادقاً 

وريف  ،دمشق :في الشريعة والتربية من جامعة دمشق، وعلى الموجهين االختصاصيين في محافظات
ها، لتحليل إلبداء آرائهم في مدى صالح (٤0الملحق ) على بعض المدرسين،و  والقنيطرة، ،دمشق

ة العملية(، الممارسو االستقصائية، و الحوارية، ) وفق الطرائق التعلمية: وآياته آن الكريممحتوى سور القر 
الوصفية(، وُعدلت أداة التحليل بناء على مالحظات و  ،القصصيةو اإللقائية، ) والطرائق التعليمية:

فصارت في صيغتها النهائية كما وتحقيق صدقها،  ،تطوير األداةأدى إلى مما  ،واقتراحاتهم المحكمين
 .(39الملحق ) في

بهدف التأكد من صدق محتوى أداة التحليل في قدرتها على  أجرى الباحث تجربة استطالعيةو      
: تكونت من آيات ثالث سور من القرآن الكريم ام الباحث بتحليل عينة استطالعيةق إذتحليل المحتوى، 

سدس القرآن  وهيخمسة أجزاء من ثالثين جزءًا مئة صفحة مثَّلت )في حدود  البقرة وآل عمران والنساء
(، ثم القرآن الكريم كامالً  وهو اً جزء في ثالثين صفحةستمئة ) المجتمع األصلي المكوَّن منالكريم( من 

، وبين لهم الخطوات التي اتبعها في تحليله، وطلب *محكمين ثالثة عرض الباحث ما قام به على
بداء آرائهم إليهم ، للتأكد من قدرة أداة التحليل فيهومالحظاتهم  ،مراجعة التحليل الذي قام به الباحث، وا 

 عدت له.على تحليل محتوى ما أُ 

 

 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هلل العالن والدكتور ماجد الرفاعي والدكتورة أمل الدرزي*الدكتور عبدا
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 (3) الجدول 

 المحكمين وجهة نظر صدق المحتوى من

جال
الم

 

 المحكم الثالث المحكم الثاني المحكم األول  فئات وحدات التحليل           السورة
 النسبة االتفاق النسبة االتفاق النسبة االتفاق المجموع التكرارات الفئات 

   
   

   
   

   
مية

تعل
ق ال

طرائ
ال

 

   
 

قرة
الب

 

  71   الحوارية
  96 

 
  88 

 
94.1 

 
 84 

 
84.4 

 
 89 

 
 16   االستقصائية 91.2

 9   الممارسة العملية

  
ران

عم
آل 

 

  61   الحوارية
  78 

 
  71 

 
91.0 

 
 69 

 
92.0 

 
 66 

 86.2 
 12   االستقصائية

 5   الممارسة العملية

   
 

ساء
الن

 

  3   الحوارية
  9 

 
  8 

 
94.1 

 
 7 

 
87.5 

 
 9 

 
 3   االستقصائية 85.7

 3   الممارسة العملية

   
   

   
   

   
مية

علي
 الت

ئق
طرا

ال
 

   
  

قرة
الب

 

  165   اإللقائية
  854 

 
 834 

 
97.0 

 
824 

 
96.9 

 
 803 

 
 27   القصصية 93.8

 662   الوصفية

  
ران

عم
آل 

 

  132   اإللقائية
  805 

 
 792 

 
96.7 

 
785 

 
97.0 

 
 759 

 
 11   القصصية 93.3 

 662   الوصفية

   
 

ساء
الن

 

  158   اإللقائية
  823 

 
 794 

 
95.1 

 
774 

 
93.6 

 

 
779 

 
93.6 

 
 3   القصصية
 662   الوصفية

 93.9 2505 95.4 2543 97.0 2587 2665 المجموع                  

على قياس ما وضع  يؤكد قدرتهمما  ،تبين من الجدول السابق أن صدق المحتوى كان عالياً ي     
للتأكد من صدق التحليل  خراج معامل االتفاق بين المحكمينثم قام الباحث باست المقياس لقياسه.

 ( وهي: Holsti) باستخدام معادلة هولستي

 س ص(                 ) ٢        

 =    --------------------ر= 

                         ٢+ س١س       

  .األول في التحليل الفقرات عدد تعني  - ١س
 .الثاني التحليل في الفقرات عدد تعني - ٢س
 .التحليلين في تطابقت التي الفقرات عدد - ص س
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 ثبات تحليل المحتوى

، وهي مكملة والزمة لصدق ُيعد ثبات التحليل مرحلة أساسية للحصول على نتائج موثوق بصحتها     
قام بتحليل إذ لذلك أجرى الباحث عملية التحليل وفق المعايير المعتمدة في أداة التحليل، و  التحليل.

يومًا من التحليل األول لتعرف  ثالثينالبقرة وآل عمران والنساء( للمرة الثانية بعد ) الثالثآيات السور 
 ،وبيَّن له الهدف من التحليل ،السور الثالث نفسها لتحليل *آخر بمحللثبات التحليل كما استعان 

التحليل الذي قام به،  المحلليومًا تسلم الباحث من  ثالثينوبعد  ،وطريقة التحليل الخاصة بأداة التحليل
 وكانت النتائج كما يأتي: 

 (4) الجدول 
 البقرة وآل عمران والنساء( وفق تقديرات المحللين) تكرارات فئات التحليل في السور الثالث 

 المحلل اآلخر                تحليل  لباحث ول األول والثاني تحليلال           فئات وحدات التحليل
 تحليل المحلل اآلخر التحليل الثاني للباحث للباحثالتحليل األول 

 ١٢0       ١35        ١٢٨       الطريقة الحوارية
 ٢١       3١        ٢٨       الطريقة االستقصائية

 ١3       ١7        ١5       طريقة الممارسة العملية
 3٨7       ٤55        ٤١٦       الطريقة اإللقائية

  ٤0       ٤٨        ٤٢       القصصية الطريقة
 ٦٦٢       ٦٦٢        ٦٦٢       الطريقة الوصفية

 تحليلي) ابط بين التحليالت الثالثللتأكد من ثبات التحليل قام الباحث بحساب معامل التر و      
 الباحث وتحليل المحلل اآلخر( مستخدمًا معادلة هولستي. ويبين الجدول اآلتي معامل ثبات التحليل:

 (5) الجدول 
 البقرة وآل عمران والنساء() معامل ثبات تحليل المحتوى في السور الثالث                 

 
 فئات وحدات التحليل    

 نسب االتفاق بين تحليلي الباحث والمحلل الثاني 
   ١    ٢/    ١    /3    ٢    /3 
 النسبة التفاقا النسبة التفاقا النسبة التفاقا

 9٤.١ ١٢0 9٦.٦ ١٢0 97.3 ١٢٨ الطريقة الحوارية
 ٨0.7 ٢١ 90.١ ٢١ 9٤.9 ٢٨ الطريقة االستقصائية

 ٨3.٨ ١3 9٢.٨ ١3 93.7 ١5 طريقة الممارسة العملية
 9١.9 3٨7 9٦.3 3٨7 95.5 ٤١٦ الطريقة اإللقائية

 90.9 ٤0 97.5 ٤٢ 93.3 ٤٢ الطريقة القصصية
 ١00 ٦٦٢ ١00 ٦٦٢ ١00 ٦٦٢ الطريقة الوصفية

                                                       
 * األستاذ محمد خير يعقوب يحمل إجازة في االقتصاد
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 خالل الجدول السابق يتبين اآلتي:ومن      

 بينالطريقة الحوارية  في فقد تراوح ؛جميعها إلى ثبات عالٍ ات فئاليشير معامل ثبات التحليل في      
في فئة طريقة (، و 9٤.9 و ٨0.7) بين تراوح في فئة الطريقة االستقصائية(، و 97.3و 9٤.١)

 ،(95.5و  9١.9) فئة الطريقة اإللقائية تراوح بينفي و  ،(93،3 و ٨3،٨) بين تراوح الممارسة العملية
  .(93.3و90.9) في فئة الطريقة القصصية تراوح بينو 

عامالت الثبات تشير إلى نسب قبول من خالل النتائج السابقة في الجدول نستدل على أن نتائج م     
وتمثيلها تمثياًل  ،مما يدل على الثقة بأداة التحليل ،ةعالية في معامل االتفاق بين التحليالت الثالث
 .هوآيات، حقيقيًا للمحتوى المراد تحليله لسور القرآن الكريم

 مجتمع البحث المتعلق بآراء المدرسين والمدرسات وعينته وأدواته – 2

ن مجتمع البحث من مدرسي التربية اإلسالمية العاملين في تكوَّ : وعينته المجتمع األصلي للبحث
( مدرسًا ومدرسة، وذلك بعد أخذ ٢7١)لبالغ عددهم (، وا٢0١3-٢0١٢) دمشق، لعاممدينة محافظة 

  .(٤١الملحق) موافقة مديرية تربية مدينة دمشق
المجتمع جزئية من أفراد أي مجموعة  جزء من المجتمع اإلحصائي المدروسهي  :البحث عينة

صدار األحكام، واتخاذ القرارات.يتم اختيارها ألغراض جمع البيانات، و  .اإلحصائي وأسلوب العينة  وا 
يقوم على أخذ البيانات من جزء ممثل تمثياًل و  جأ إليه معظم الدراسات اإلحصائيةأسلوب عملي تل"هو 

  "مفردات مجتمع الدراسة كلهاا على تامًا ألفراد مجتمع الدراسة، والنتائج التي نحصل عليها نعممه
 (.                    ٢١،ص٢007الكيالني والشريفين،)

والمدرسات الذين رغبوا في المشاركة في  من مجتمع المدرسينفي سحب العينة  اعتمد الباحث     
 قام لالستبانة النهائية الصورة بعد أن توصل إلىو  %(.٤١.٦) بواقع اإلجابة عن بنود االستبانة

 -االستطالعية  غير العينة -مدرسي التربية اإلسالمية في محافظة دمشق  عينة من على بتوزيعها
 ( مدرسة، وكانوا١7٦)( مدرسًا و95) منهم ،(٢7١)ومدرسة من أصل  ( مدرساً ١٢٦) عددها بلغ التي
في  دراسات علياتربوي و  أو إجازة في الشريعة مع مؤهل فحسب،الشريعة  في اإلجازة ونيحمل ممن

 تستوفِ  لم استبانة أن ثالث عشرة الباحث وجد ودراستها االستبانات جمع وبعد .الشريعة والتربية
  للتفريغ. استبانة صالحة (١١3) وبقيت فاستبعدت ،لتفريغها الالزمة الشروط
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جراءات الصدق والثبات  أدوات البحث وا 

تفيد الدراسة االستطالعية الباحث في التحقق من إمكانية تنفيذ الدراسة الرئيسة، الدراسة االستطالعية: 
( 30) يق األداة على عينة استطالعية منلذلك قام الباحث بتطب ،وتحقق المراجعة النهائية لألداة

غ وبعد أن فر  سهولة فهمها من العينة المستهدفة.للتأكد من وضوح التعليمات والبنود و  مدرسًا ومدرسة
واستخالص  ات على الحاسوب تمهيدًا لدراستهاالبيان فرَّغ تطبيقها على العينة االستطالعية الباحث من

 (.٢١) ( النسخةspss) ائجها باستخدام الحزمة اإلحصائيةنت
ات يشير الصدق إلى الدرجة التي يمكن فيها ألداة القياس أن تقدم معلومات ذ :اآلراءاستبانة صدق 

ث في لقياسه حقًا ؟ وقد اعتمد الباح تما وضع األداة قيسأي هل ت ،سيبنى عليها صلة بالقرار الذي
 :التأكد من صدق األداة ما يأتي

 :واالختصاص من كليتي ،ذوي الخبرة األساتذة ُعرضت األداة على مجموعة من صدق المحكمين: -أ
 ،في مديريات تربية دمشق( ٤0الملحق ) ختصاصيين والمدرسينوعلى الموجهين اال، التربيةو الشريعة، 

داة، ومدى مالءمتها ألغراض والقنيطرة، لإلفادة من خبراتهم في الحكم على صحة األ ،وريف دمشق
 ،العبارات من عدد االستبانة بإضافة ُعدِّلت ومالحظاتهم المحكمين آراء على االطالع وبعد البحث.

عنصر  تحقق، وبذلك بدقة المقصود لتوضيح البنود إلى بندين من عدد ُقسِّم وكذلك. وحذف بعضها
 . (35الملحق) في صيغتها النهائية كما فيالصدق الظاهري لألداة، فأصبحت 

حصائي ،مفهوم كمي"هو  الصدق التمييزي: -ب ومدى قدرة  ،يعبر بلغة العدد عن درجة الحساسية وا 
أو المظهر من السمة التي يتصدى  ،أو التفريق بين األفراد في ذلك الجانب ،البند على التمييز

ونجاحها في قياس ما  لقياسها، وال شك في أن القدرة التمييزية للبنود تتصل مباشرة بتلك البنود،
 .(٨٦،ص٢00٦ميخائيل،) "من خالل مقارنة الفئات المتطرفة في المقياس نفسه وضعت لقياسه

وتم  ( مدرسًا ومدرسة.30) عية البالغةطالوبناء على ذلك قام الباحث بتطبيق األداة على العينة االست
لفرق بين لمعرفة ا (Mann-Whitneyمان ويتني ) باستخدام اختبار إجراء اختبار الصدق التمييزي

 والثلث األدنى، وكانت النتائج كما هو مبين في الجدول اآلتي: ،درجات الثلث األعلى
 (6) الجدول 

 اختبار مان ويتني للصدق التمييزي
 الداللة  Z Sig   (    U)قيمة مان ويتني متوسط الرتب مجموع الرتب العدد الثلث
 دال 0.00٤ 3.١37 ٢٨     ١5.5   ١55   ١0 األعلى
 5.5   55   ١0 األدنى

  Z) واألدنى وبين ،دالة إحصائيًا بين متوسط رتب الثلثين األعلى اً يظهر الجدول السابق فروق     
 ويدل هذا(، 0.0١) ( وهي أصغر من مستوى الداللة0.00٤) الداللة المحسوبة(، ومستوى ١37.3

 على وجود الصدق التمييزي لألداة المستخدمة.
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تم حساب معامل االرتباط بين كل بند واألداة بطريقة إجمالية،  البنائي(:)صدق االتساق الداخلي  -ج
 وكانت النتائج وفقًا لما يلي:

 (7) الجدول 

 ارتباط بيرسون للعالقة بين الطرائق المستخدمةمعامالت 

 إجمالي الوصفية القصصية اإللقائية االستقصائية الممارسة العملية الحوارية 
 ----   ---- ---- ---- ١   الحوارية 

 ----      0.7٦3 الممارسة العملية
 ----     0.٦١٢ 0.٦٨9 االستقصائية

 ----    0.7٢٢ 0.7٤٢ 0.73٦ اإللقائية
    0.٨١3 0.٨٢3 0.7٨7 0.7١٢ القصصية
   0.٦٦7 0.٨0٢ 0.٨35 0.٨١٦ 0.٦93 الوصفية
 ١   0.79٦ 0.7٨٦ 0.٨٤١ 0.793 0.٨53 0.7١3 إجمالي
(، وجميعها 0.٨53)( و0.٦١٢) بين تط تراوحيتبين من الجدول السابق أن معامالت االرتبا     

 لألداة المستخدمة. وهذا يشير إلى صدق االتساق الداخليمرتفعة 

 اآلراء استبانةثبات 

فيما إذا أعيد االختبار لألفراد  أو نتائج قريبة منها ،نتائج نفسهاالثبات يعني الحصول على ال     
وقد وزعت االستبانة على  ن على األقل.اأسبوع مدتهني بسيط أنفسهم وعلى األداة نفسها بفارق زم

بيرسون( بين ) ( يومًا وتم حساب معامل االرتباط30) قدره الستطالعية بفارق زمنيأفراد العينة ا
 جتمان) ( وCronbach's Alphaألفا  -كرونباخ) خالل الزمنين، كما تم حساب معاملدرجاتهم 

(Guttman :حسب الجدول اآلتي 
 (8)  الجدول

 حسب الطريقة المستخدمةبمعامالت الثبات ألداة البحث 

 الطريقة       
 الثبات

الممارسة  االستقصائية الحوارية 
 العملية

 اإلجمالي الوصفية القصصية اإللقائية

 0.٨٤ 0.٨١3 0.٨١٢ 0.٨3 0.٨٦ 0.٨٤ 0.٨١ اإلعادة
 0.٨١ 0.٨١٨ 0.٨٦5 0.79 0.77 0.٨٤ 0.79 كرونباخ
 0.7٨ 0.7٨9 0.79٨ 0.77 0.79 0.7٨ 0.7٢ جتمان

 (0.7٢) بين تراوح إذلجميع الطرائق،  مرتفعثبات يتبين من الجدول السابق أن معامل ال     
 مقبولة وتسمح بإجراء الدراسة اإلحصائية على األداة موضوع البحث.نسبة وهي    (0.٨٤)و
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 وتفسيرها نتائج البحث -ثانيًا 
 ض المحددات والمنطلقات التي تؤسسال بد من ذكر بع وتفسيرها نتائج البحثبقبل البدء      

 ( من خالل ما يأتي:١الملحق ) الستخالص النتائج

 (9) الجدول 

 نسبة السور واآليات المكية والسور واآليات المدنية

 النسبة عدد اآليات النسبة عدد السور   السور    
 7٦.٤ ٤7٦5    75.٤ ٨٦    السور المكية
 ٢3.5 ١٤7١    ٢٤.5 ٢٨    السور المدنية

 ١00 ٦٢3٦    ١00 ١١٤    المجموع
وأن  ،(٢٤.5) ونسبة السور المدنية ،(75.٤) دول السابق أن نسبة السور المكيةمن الجيتبين      

 ويدل ذلك على اآلتي: ،(٢3.5) ونسبة اآليات المدنية ،(7٦.٤) نسبة اآليات المكية

 .تقريباً  السور المكية ثالثة أضعاف السور المدنية –
 ة أضعاف اآليات المدنية تقريبًا.ثالث كيةاآليات الم –
من جهة  وأعداد السور واآليات المدنية ،من جهة بين أعداد السور واآليات المكية تناسبال –

  .ثالثة أرباع إلى ربع بمعدل ،أخرى
ب ر وتتكامل بانسجام تام من معلم البشرية  ،تتداخل طرائق التعلم والتعليم في القرآن الكريم –

  العالمين.

  النتائج المتعلقة بالسؤال األول -1

مجموعة ) في القرآن الكريم حسب مجموعتي الطرائق، التعلمية والتعليمية الطرائق ما توزع -
: مجموعة الطرائق التعليمية)والممارسة العملية( و االستقصائية، و  : الحوارية،الطرائق التعلمية

 ( ؟الوصفيةو ،  القصصيةو  اإللقائية،

 وآياته وفقًا لما يأتي: ،الكريملإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بتحليل سور القرآن      

 في القرآن الكريم وتفسيرها الحواروآيات سور تحليل نتائج  - أ

  .(7الملحق ) جةر وما في معناه من الجدال والمحاالحوا كلمات -١
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 (10) الجدول 
 الحوار وما في معناه من الجدال والمحاججة كلماتنتائج 

  كلمات العدد السور القرآنية
 الحوار

  كلمات العدد اآليات القرآنية     النسبة
 الحوار

 النسبة

 0.3٨ ٢٤     ٤7٦5 اآليات المكية ٨.77 ١0   ٨٦  السور المكية
 0.3٢ ٢0     ١٤7١ اآليات المدنية ٦.١٤ 7   ٢٨  السور المدنية

 0.70 ٤٤   ٦٢3٦ المجموع ١٤.9 ١7   ١١٤ المجموع
 ة في سور القرآن الكريمجّ وما في معناه من الجدل والمحا ،ارالحو  كلماتالحظ أن نسبة ي     

ار وما في الحو  كلماتوأن نسبة  ،( للسور المدنية٦.١٤)و ،( للسور المكية٨.77)منها  ،(9.١٤)
( 0.3٢)و ،( للسور المكية0.3٨)منها  ،(0.70) ة في آيات القرآن الكريمججمعناه من الجدل والمحا

( 5٤.٢) وأن ،( مدنية٤١.٢) وأن ،( من سور الحوار مكية5٨.٨) على أن ويدل هذا ،للسور المدنية
في السور  الكلماتاستعمال هذه ا أن على ويدل هذا ،( مدنية٤5.7) وأن ،من آيات الحوار مكية

واستعمل في اآليات المكية  ،المدنية بمقدار ثالثة أخماس إلى خمسين تقريباً السور المكية أكثر من 
 هيتطلب ماو  ،ولعل ذلك يعود إلى طبيعة القرآن المكي الذي يدعو إلى العقيدة .أكثر من اآليات المدنية

 والجدال.     التحاجّ و التحاور  من ذلك
وذم  ،وأحكام ،حث القرآن الكريم على الحوار والنقاش لتحصيل القناعة بما جاء فيه من مبادئ      

ن كان تقليده للمسلمين منها ثماني  ،وكان ذلك في عشر سور قرآنية .تقليد اإلنسان لغيره تقليدًا أعمى وا 
( 3)و ،( آية مكية٢3) منها ،( آية٢٦) وبلغ مجموع آيات التقليد األعمى ان.مدنيت انسور مكية وسورت

 ،واإليمان،  الذي يدعو إلى العقيدةهذا يتفق مع ما يدل عليه القرآن المكي و ( ٤الملحق ) ،آيات مدنية
العبد ) دراسةأكدته ما هو ، و ينبغي أال تشوبها شائبة تقليد أعمى لفرد آخر تيوالقناعة التامة ال ،والتثبت
ووضوح  ،خالفًا للقرآن المدني الذي تضمن آيات األحكام التشريعية بعد ثبات العقيدة ،(١99٢،اللطيف

عدم التقليد في القرآن لدائم مما لم يتطلب معه تأكيد  اآليات المكيةما جاء في بمبادئها في العقول 
 المدني.
  .(١0-9-٨حق المال) حسب قسميه المكي والمدنيبفي القرآن الكريم  الحوار -٢

 (11) الجدول 

 حسب قسميه المكي والمدنيبفي القرآن الكريم  الحوارتوزع 
 السور  العدد السور القرآنية

 الحوارية
 اآليات  العدد اآليات القرآنية   النسبة 

 الحوارية
 النسية 

 ٢١.3٢ ١330 ٦٢3٦ مجموع اآليات  5١.75 59    ١١٤ مجموع السور
 ١7.99 ١١٢٢ ٤7٦5 اآليات المكية  35.9٦ ٤١    ٨٦ السور المكية
 3.33 ٢0٨ ١٤7١ اآليات المدنية  ١5.7٨ ١٨    ٢٨ السور المدنية
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(، منها 5١.75) تبلغحوارات القرآن الكريم في سوره  أن نسبةمن الجدول السابق  الحظي     
ن السور الحوارية المكية أكثر من ضعفي إ :( للسور المدنية، أي١5.7٨)( للسور المكية، و35.9٦)

( ١7.99)(، منها ٢١.3٢)وبلغت نسبة الحوارات في آيات القرآن الكريم كاملة  .السور الحوارية المدنية
ن الحوارات في اآليات المكية أكثر من خمسة إ :( في اآليات المدنية، أي3.33) في اآليات المكية، و

إلى  ويدل ذلك على حاجة الناس الكبيرة في بداية اإلسالمأضعاف الحوارات في اآليات المدنية، 
 ،ويستعملوا عقولهم ،تدبرواوي ،لكي يتفكروا والمناقشة ،والحوار ،واالستفسار ،العلى السؤ  التدرب

 ،للتفاهم وعقولهم ،للتعبير عما في نفوسهم ى ذلك ألسنتهم التي يتحاورون بهاووسيلتهم إل .وحواسهم
ويدل  .يات المدنية إلى أقل من الُخْمسق لَّت الحوارات في اآل في حين واالقتناع بمعتقدات الدين الجديد

بعد أن ترسخت  حاجتهم إلى المزيد من الحواراتم ذلك على استقرار العقيدة في نفوس المسلمين، وعد
تهيأت نفوسهم وعقولهم لقبول التشريعات واألحكام و ، هومعتقدات في نفوسهم وعقولهم أفكار الدين الجديد

ثم عادت  .سالمكثير من الناس في اإلل و دخببعد ذلك في عصر النبوة،  الربانية، وقلَّت النقاشات
أغنت التراث  بوة، مما أنتج مدارس فكرية عظيمةمرة أخرى بعد عصر الن لتزداد المحاورات والمناظرات
 الفكري واإلنساني. 

 والبرهان ،والحجة ،لقائم على العقلن ابالحوار الليِّ  أوصى القرآن الكريمويدل ذلك أيضًا على أن      
ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  چ  من ذلك قول اهلل تعالى:و  ،والحكمة

آل عمران: ) چٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ    چ  ( وقوله تعالى:١٢5النحل: ) چۓڭ 
 قوله تعالى:و ( ٤٦العنكبوت: ) چٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   چ ( وقوله تعالى:١59

فلما خالف إبليس  (٤٤ – ٤3طه: ) چڻ  ڻ     ۀ   ۀ        ہ     ہ  ہ  ہ      ھ  ھ   ھ  ھ     ے       ے  چ 
أوامر اهلل تعالى ورفض االمتثال لها لم يسارع اهلل سبحانه وتعالى إلى إنزال العقاب المباشر به 

جرى حوار بين اهلل تعالى  بل ،إغواءه من بني آدم يستطيعوالقضاء عليه مع أنه توعَّد بإغواء ما 
بليس الذي طلب إمهاله إلى يوم الدين فكان له ذلك وهذا فرعون الذي ادَّعى األُلوهية في األرض،  .وا 

، وهو القادر على أن يقول بهلم يأذن اهلل بإنزال العقاب  ،إله لهم غيرهوخاطب أهل مصر بأنه ال 
أو  أرسل إليه موسى وهارون عليهما السالم ليحاوراه بالقول اللين لعله يتذكر بل ،للشيء كن فيكون

األنبياء والرسل الذين أرسلهم وكذلك األمر بالنسبة إلى مختلف  ،ويرجع عن ادعاءاته الباطلة .يخشى
 بغية هم بالحجج والبراهين واألدلة الدامغةويقارعو  ،هميحاورو لإلى أقوامهم  -سبحانه وتعالى  -اهلل 

من هنا نجد أن مبدأ الحوار نشأ و  .والتسليم بما أراده اهلل لهم أن يكون حقاً  عصيانهملرجوع عن غيهم و ا
العبد اللطيف، )و (١99٤،القاسم)( و،٢005ضمرة) مع دراسة ، وهذا ما يتفقبدأ اهلل خلق الخلقمنذ 

١99٢).  
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ها أصولها وقواعد وأنواعها وبيان وأمثلتها تدل كثرة الحوارات في القرآن الكريم وتعدد موضوعاتهاو      
ووسيلة من  ،اً حيوي اً مطلب بوصفها وآدابها على اهتمام اهلل تعالى البالغ بالطريقة الحوارية وأساليبها

ا سبيل كما أنه ،والتأثير ئق القرآنية التعلمية في اإلقناعمن أبرز الطراوأنها  ،وسائل التعامل في الحياة
استخدم القرآن الكريم الطريقة قد و  .أو معتقد ،أو مبدأ ،عند الدعوة إلى فكرة التواصل بين البشر أنفسهم

واإلدالء  ،لجميع المتحاورين التعبير عن آرائهم تيحإذ ت ،للتفاهم بين بني البشر ياً راق اً الحوارية أنموذج
مع احترام  ،ثم دحض هذه الحجج والبراهين باستخدام المنطق العقالني .بحججهم وبراهينهم كاملة

الحوارات القرآنية تخلص العقل من التبعية  ، فضاًل عن أنوجهة نظر الخصم مهما كانت متهافتة
( ٢0١١،مقبل) وهذا ما يتفق مع دراسة .لآلخرين وتجعل الفرد يتفكر ويتدبر للوصول إلى الحقيقة

 .(٢005،المغامس)( و٢00٨،الزهراني)و
 في القرآن الكريم وتفسيرها  ءاالستقصاسور وآيات تحليل نتائج  - ب

 .(١١الملحق ) سور وآيات القرآن الكريماالستقصاء في علم المعاني في  -١
 (12)  الجدول

 نتائج االستقصاء في علم المعاني في سور وآيات القرآن الكريم
 النسبة االستقصاءات العدد اآليات القرآنية   النسبة االستقصاءات العدد السورالقرآنية
 ٢.٢7 ١٤٢     ٤7٦5 اآليات المكية    ١0.5 ١٢       ٨٦  السور المكية
 ١.5٢ 95     ١٤7١ اآليات المدنية    7.0١   ٨      ٢٨ السور المدنية

 3.٨0 ٢37     ٦٢3٦ المجموع ١7.5 ٢0      ١١٤ المجموع
 ،(١7.5) ر فيها االستقصاء في علم المعانيحظ من الجدول السابق أن نسبة السور التي ذكالي     
  ونسبة اآليات التي ذكر فيها االستقصاء في علم المعاني مدنية. (7.0١)و ،( مكية١0.5) منها
مما يدل على أن االستقصاء في علم المعاني كان في  ،( مدنية١.5٢)و ،( مكية٢.٢7) ( منها٨0.3)

بمقدار ثالثة أخماس للسور المكية مقابل خمسين للسور  ،السور المكية أكثر من السور المدنية
وكذلك هناك تناسب بين هذه النسبة وبين نسبة اآليات حيث كانت ثالثة أخماس لآليات  ،المدنية

 المكية مقابل خمسين لآليات المدنية. 
 .(١٤-١3-١٢حق المال)حسب قسميه المكي والمدنيبفي القرآن الكريم  ءاالستقصا -٢

 (13)  الجدول

 والمدنيحسب قسميه المكي بفي القرآن الكريم  ءتوزع  االستقصا
 السور    العدد السور القرآنية

 االستقصائية
 اآليات    العدد اآليات القرآنية   النسبة 

 االستقصائية
 النسية 

 ١0.١٦ ٦3٤   ٦٢3٦ مجموع اآليات  ٦5.7٨    75   ١١٤ مجموع السور
 ٨.٨3 55١   ٤7٦5 اآليات المكية  55.٦٢    ٦3   ٨٦ السور المكية
 ١.33 ٨3   ١٤7١ اآليات المدنية  ١0.5٢    ١٢   ٢٨ السور المدنية
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(، منها ٦5.7٨) نسبةبلغت استقصاءات القرآن الكريم في سوره  أنمن الجدول السابق  الحظي      
ن السور االستقصائية المكية أكثر من إ :( للسور المدنية، أي١0.5٢)( للسور المكية، و٦٢.55)

 ءات في آيات القرآن الكريم كاملةوبلغت نسبة االستقصا ،خمسة أضعاف السور االستقصائية المدنية
ن االستقصاءات في إ :( في اآليات المدنية، أي١.33)( في اآليات المكية، و٨.٨3)، منها (١٦.١0)

ويدل ذلك على اهتمام القرآن  .ف االستقصاءات في اآليات المدنيةاآليات المكية أكثر من ستة أضعا
والحظ  .وأنها طريقة التفكير الكشفية التي يتوصل بها إلى الحقائق ،الكريم بالطريقة االستقصائية

الباحث أن القرآن الكريم يطلب من الفرد في االستقصاء تقديم أقصى ما يستطيعه من تفكير مراعيًا 
أو االستدالل المطلوب من  ،ل إلى حل المشكلةوظروفه االجتماعية واالقتصادية ليص ،مستوى قدراته

ابتداء من  ،خالل البحث ببذل الجهد العقلي الالزم للحصول على المعلومات من البيئة المحيطة به
 ،مما يقع عليه نظره باستخدام حواسه كلها ،إلى جميع ما في السماوات واألرض وصوالً  ،التفكير بنفسه

أو  ،أو ظواهر ،أو المعنى الجديد بعد تقصي جملة أفكار ،وتفكيره بغية الوصول إلى الفكرة الجديدة
                       .(٢009،حنايشة) وهذا ما يتفق مع دراسة .حاالت

والقرآن الكريم عند حثه األفراد على االستقصاء يعطي الوقت الكافي لكل فرد مراعيًا الفروق      
وتكون له طريقة تفكير وطريقة تعلم ذاتي ومستمر  ،في حياته كلها ويهيئه لكي يستعمله ،الفردية

وتدريبه على مهارات  ،وتوظيف المعرفة المكتشفة في المواقف الجديدة ،للوصول إلى الحقائق اآلنية
 ،التعلم بالعمل :مثل ،وتستفيد من قوانينها ،نجد أنها تستند إلى ما توصلت إليه نظريات التعلم الحديثة

 ،والتصنيف ،واالستقراء ،والقياس ،واالستنتاج ،والبحث ،وطرح األسئلة ،وبالتجربة ،وبالمالحظة
ا خلصت وهذا م .مدفوعًا بحب االستطالع ألهمية الموضوع بالنسبة له ،والتفسير ،وصياغة الفروض

الطريقة االستقصائية عند دعوة الناس إلى التفكير في  القرآن ويستخدم (.٢003الحدري،) إليه دراسة 
أما األمور التعبدية واألحكام الشرعية فال استقصاء  ،وخالق هذا الكون ،وفي النظام الكوني ،أنفسهم
 فيها.
 سور وآيات الممارسة العملية في القرآن الكريم وتفسيرها.تحليل نتائج  - ج

 .(١5الملحق ) والفتن في القرآن الكريم ،واالمتحان ،االبتالء كلمات -١
 (14)  الجدول

 والفتن في القرآن الكريم ،واالمتحان ،االبتالء كلماتنتائج 

 النسبة     التجريب كلمات العدد      اآليات القرآنية النسبة       التجريب كلمات العدد السور القرآنية
 0.٨٤ 53      ٤7٦5 اآليات المكية ٢٢.٨ ٢٦      ٨٦  السور المكية
 0.7٢ ٤5      ١٤7١ اآليات المدنية ١3.١ ١5      ٢٨  السور المدنية

 ١.57 9٨     ٦٢3٦ المجموع 35.9 ٤١      ١١٤ المجموع
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 ،واالمتحان ،االبتالءبمعنى التجريب ب كلماتفيها  تالحظ أن نسبة السور القرآنية التي ذكر ي     
وأن نسبة اآليات القرآنية التي  ،( للسور المدنية١3.١)و ،للسور المكية( ٢٢.٨)منها  ،(35.9) والفتن

 ،( لآليات المكية0.٨٤)منها  ،(١.57) والفتن ،واالمتحان ،ذكر فيها معنى التجريب باالبتالء
 الكلماتنسب أكبر من  المكية احتوت على واآليات وهذا يعني أن السور ،( لآليات المدنية0.7٢)و

واآليات المكية القائمة على  ،هذه الزيادة مع طبيعة السورتتناسب و  مقارنة بالسور واآليات المدنية.
 والمبادئ في النفوس. ،غرس العقيدة

إليمان مقرونًا ا كلمةد و رُ وُ والتجريب  ،ومما يدل على اهتمام القرآن الكريم بالممارسة العملية     
وبلغ مجموع اآليات التي ورد فيها  ،( مدنية١0)و ،( مكية٢٢) منها ،( سورة3٢) بالعمل الصالح في

على ضرورة اقتران اإليمان القلبي  ويدل هذا ،(٢الملحق )( مدنية ١9)و ،( مكية3١) منها ،( آية50)
ما لم  المرء أهمية إيمان ضعفعلى  ويدل أيضاً  .في السلوك ةغير الظاهر بالممارسة العملية الظاهر 

 بالتطبيق والممارسة.  هذا اإليمان يقترن

-١٦حق المال) حسب قسميه المكي والمدنيب في القرآن الكريم والتجريب ةالعملي الممارسة -٢
١7-١٨).  

 (15)  الجدول

 حسب قسميه المكي والمدنيب في القرآن الكريم ة والتجريبالعملي الممارسةتوزع 

 الممارسةسور  العدد السور القرآنية
 ةالعملي   

 الممارسةآيات  العدد  اآليات القرآنية   النسبة  
 ةالعملي   

 النسية

   ١.٦3  ١0٢    ٦٢3٦ مجموع اآليات    ١9.٢9    ٢٢     ١١٤ مجموع السور
 ١.٢3  77    ٤7٦5 اآليات المكية  ١5.7٨    ١٨     ٨٦ السور المكية
 0.٤0 ٢5    ١٤7١ اآليات المدنية  3.50    ٤     ٢٨ السور المدنية

 والتجريب العمليةالممارسة السور القرآنية التي احتوت على  أن نسبةمن الجدول السابق  الحظي     
وبلغت  .( للسور المدنية3.50)و كية،( للسور الم١5.7٨)منها  ،من مجموع سوره (١9.٢9)  بلغت

( في ١.٢3)(، منها ١.٦3) والتجريب العملية الممارسةنسبة آيات القرآن الكريم التي تحتوي على 
 ( في اآليات المدنية. 0.٤0)اآليات المكية، و

وأنها  ،ة والتجريبالعملي الممارسةاالهتمام الكبير للقرآن الكريم بطريقة  يظهر من النتائج السابقةو      
، وأن السور المكية تحتوي على ةالعملي الممارسةإن ُخْمس سوره تحتوي على  إذ ؛في التعلم أساسية

 في اآليات المكية ةالعملي الممارسةويظهر أيضًا أن آيات  .أضعاف السور المدنيةثر من أربعة أك
في و  الناس في زمن األنبياء السابقين ويدل كل ذلك على أن .بثالثة أضعاف من اآليات المدنية أكثر 



162 
 

كانوا بحاجة إلى اإلجابة عن تساؤالتهم عن الدين الجديد، فطلبوا  بداية اإلسالم في مكة المكرمة
 .واألنبياء الذين ُأرسلوا إليهم ليتأكدوا من صحة دعوة الرسل والتجارب البراهين العقلية واألدلة العملية

ُيجيبهم عن تساؤالتهم وطلباتهم بأن  ،وعظمته على جالله ،وكان اهلل تعالى وهو المعلم األول للبشرية
 الذين عليهم  ذا إرشاد من اهلل تعالى للمعلمينوفي ه .ارسوا بأنفسهم ما أرادوا معرفتهويم ،يجربوا

إلى الحقائق. وطلباتهم، وتركهم يمارسون ويجربون بأنفسهم، حتى يصلوا  ،احتمال تساؤالت المتعلمين
بسبب عدم  كيةفي اآليات المدنية قليلة مقارنة باآليات الم ةالعملي الممارسةعلى أن  وتدل النتائج أيضاً 

طلبها من الناس بعد رسوخ العقيدة الجديدة في النفوس عن قناعة تامة، وانشغالهم بتطبيق األحكام 
ويتبين من النتائج  .والقوانين التي بدأت تنزل تباعًا في المدينة المنورة، وانشغالهم بالدعوة إلى اهلل تعالى

 ،وطلب تطبيقها ،اإلسالمية نظرياً  أن القرآن الكريم عرض األفكار واألحكام والمعتقداتأيضًا 
وهذا يتفق  .بالجوارح والسلوك اً عملي اً وتطبيق ،باللسان لذلك كان اإليمان الحقيقي قوالً  .وممارستها عملياً 

كون قد حث القرآن الكريم على أن يو  .(١99٢جلو)و (١99٢العبد اللطيف)( و٢0١0مدني) مع دراسة
ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ    ۀ  چ  قال تعالى: ؛عمل اإلنسان مطابقًا ألقواله

ه المعلم إلى ضرورة أن يجمع في ( وهذا يوجّ 3 – ٢الصف: ) چہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  
حتى يترك التعلم  والتجريب الممارسة العمليةتربيته للمتعلم بين ما هو نظري وما هو عملي عن طريق 

مقولة: "هنالك طريقة واحدة لتتعلم كيف تعمل شيئًا ما، وهي أن تقوم  هذا ويؤكد .أثرًا ال ُيمحى بسهولة
متدينًا مقبواًل  لما أصبح والتراجم ،والسيرة ،والفقه ،بعمله". فلو اطلع المسلم على جميع كتب التفسير

ومن المهم قيام جميع المتعلمين  .ما لم يمارس ويطبق عمليًا ما اقتنع به نظرياً  ،وعند الناس ،عند اهلل
فبداًل من تعليم  .والتجريب بداًل من مراقبة المعلم أو أحد المتعلمين يقوم بذلك ،بالممارسة العملية

هذه المتعلمين الصالة نظريًا بكامل أركانها وواجباتها وسننها ينبغي أن يقوم كل طالب بتطبيق 
 مل.المهارات بنفسه ليتمكن من أدائها على الوجه األك

الحظ من خالل دراسة الطرائق التعلمية الثالث أن اهلل تعالى استخدمها في القرآن الكريم، كما وي     
التي خلصت  (٤3٦،ص٢0١0خضر،) وهذا يخالف دراسة خدمها المسلمون في بداية اإلسالم.است

  إلى أن طرائق التدريس في اإلسالم كانت تلقينية.
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 في القرآن الكريم وتفسيرها ءاإللقاسور وآيات تحليل نتائج  - د

 .(١9الملحق ) اإللقاء في القرآن الكريم كلمةات تكرار  -١

 (16)  الجدول

 اإللقاء في القرآن الكريم كلمةتكرارات 

 النسبة اإللقاء كلمة العدد  اآليات القرآنية النسبة اإللقاء كلمة العدد السور القرآنية
  ١.0٤ ٦5    ٤7٦5 اآليات المكية ٢١.0    ٢٤    ٨٦  السور المكية 
   0.٢٤ ١5    ١٤7١ اآليات المدنية 7.0١    ٨    ٢٨  السور المدنية

   ١.٢٨ ٨0    ٦٢3٦ المجموع ٢٨.0 3٢    ١١٤ المجموع
منها  ،(٢٨.0) بلغت اإللقاء في سور القرآن الكريم كلمةالحظ من الجدول السابق أن نسبة ي     

 بلغتاإللقاء في اآليات القرآنية  كلمةوأن نسبة  ،( للسور المدنية7.0١)و ،( للسور المكية0.٢١)
على أن السور المكية  هذا ويدل .( لآليات المدنية0.٢٤)و ،( لآليات المكية١.0٤)منها  ،(١.٢٨)

وأن اآليات المكية التي احتوت على  ،أضعاف السور المدنية أربعةاإللقاء  كلمةالتي احتوت على 
بين السور واآليات المكية والسور ، كما يدل على التناسب اإللقاء أربعة أضعاف اآليات المدنية كلمة

وتتناسب مع أعداد السور واآليات المكية مع أعداد السور  ،واآليات المدنية في إحصاء الباحث
  واآليات المدنية.

  .(٢٢-٢١-٢0حق المال) حسب قسميه المكي والمدنيبفي القرآن الكريم  ءاإللقا -٢

 (17) الجدول 

 حسب قسميه المكي والمدنيبفي القرآن الكريم  ءاإللقاتوزع 

 السور  العدد السور القرآنية
 اإللقائية

 اآليات  العدد اآليات القرآنية   النسبة 
 اإللقائية

 النسية 

 ٦3.79 397٨  ٦٢3٦ مجموع اآليات  9٦.٤9    ١١0   ١١٤ مجموع السور
 ٤3.٦٤ ٢7٢٢  ٤7٦5 اآليات المكية  7١.9٢    ٨٢   ٨٦ السور المكية
 ٢0.١٤ ١٢5٦  ١٤7١ اآليات المدنية  ٢٤.5٦   ٢٨   ٢٨ السور المدنية

(، منها 9٦.٤9) بلغتسور القرآن الكريم المتضمنة لإللقاء  أن نسبةمن الجدول السابق  الحظي     
 يات اإللقائية في القرآن الكريم( للسور المدنية، وبلغت نسبة اآل٢٤.5٦)( للسور المكية، و9٢.7١)
اإللقائية ن السور إ :( في اآليات المدنية، أي٢0.١٤)( في اآليات المكية، و٤3.٦٤) (، منها٦3.79)

يات واآليات اإللقائية المكية أكثر من ضعفي اآل ،المكية تقريبًا ثالثة أضعاف السور اإللقائية المدنية
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 ؛وأنها تعتمد على العلم والفن ،على أهمية الطريقة اإللقائية هذاويدل  .اإللقائية في اآليات المدنية
ْصُفها بالتقليدية ال ينتقص من أهميتها  ،ةفكيف إذا كان الملقي هو اهلل تعالى المعلم األول للبشري وو 

عند إرادة  ال سيمافلها مكانتها في كثير من مواقف العملية التعليمية ألنه ال يمكن االستغناء عنها و 
لطريقة عندما ال يكون كاستخدام القرآن الكريم هذه ا ،تقديم كمية كبيرة من المعلومات في وقت قصير

أو المتعلقة  ،والزكاة ،والصيام ،كالصالة :الشرعية المتعلقة بالعباداتعرض األحكام ك ،للرأي مجال
وكل  .والوفاء بالعهد ،واألمانة ،أو المتعلقة باألخالق كالصدق ،والسرقة ،والزنى ،بالجنايات كحد القتل

، تثير عواطف المتعلمين ومشاعرهم وهي طريقة تعليمية .بعد اقتناع المسلمين الكامل بالعقيدةذلك 
وربما تكون  .بالضرورة أن يعرفهاوتزودهم بقدر متساٍو من المعلومات الشرعية التي ينبغي لكل مسلم 

الربط بين الموضوعات السابقة حين تقديم المعلومات الجديدة و  أحيانًا الطريقة الوحيدة الفضلى عند
( ١9٨٨،الحسين) ةدراس ما جاء في  ويؤكد ذلك .الطرائق األخرى محلها صعوبة استعمالو  ،والالحقة

التي ترى ( ١9٨٤،واغنر) ودراسة  ،التي تولي أهمية للطريقة اإللقائية في التحصيل واالحتفاظ بالتعلم
ومع  والمستويات اإلدراكية العليا. ،ئيةارتباطًا بين تحصيل المتعلمين بالطريقتين االستقصائية واإللقا

وفي  ،بين بني البشر في التخاطب اً واستخدام اً انتشار األكثر  زالت الطريقةماِقد م الطريقة اإللقائية ف
ويتبع القرآن الكريم المدخل المناسب لموضوع اإللقاء ليهيئ أذهان المخاطبين  .المجاالت مختلف

ذا كان .لالستثارة والتفكير عراباً  ،سالمة اللغة التي يتكلم بها المعلم نطقاً  توا  من  ،وتراكيب ،ومفردات ،وا 
وهذا يتطلب من  .هوأبلغالكالم  فصحفإن اللغة التي تكلم بها القرآن الكريم أ الشروط المرغوب فيها
ومراعاة الفروق الفردية بين  ،والعقلية ،والعلمية ،مستويات المخاطبين اللغوية المعلم ضرورة مراعاة

  .واألضداد ،واستعمال المترادفات ،بتغير العبارات المتعلمين

 سور وآيات القصص في القرآن الكريم وتفسيرهاتحليل نتائج  - ه

 .(٢3الملحق ) القصص في القرآن الكريم كلمات -١

 (18)  الجدول

 القصص في القرآن الكريم كلماتنتائج 

 كلمة    العدد السور القرآنية
 القصص 

  كلمة    العدد اآليات القرآنية النسبة
 القصص  

 النسبة

 0.33 ٢١    ٤7٦5 اآليات المكية ٨.77 ١0     ٨٦ السور المكية
 0.0٤ 3    ١٤7١ اآليات المدنية ١.75 ٢     ٢٨ السور المدنية

 0.37 ٢٤    ٦٢3٦ المجموع ١0.5 ١٢     ١١٤ المجموع
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( ٨.77) منها ،(١0.5) القصص في سور القرآن الكريم كلمة الحظ من الجدول السابق أن نسبةي     
 القصص كلمةات القرآنية التي فيها وبلغت نسبة اآلي .( للسور المدنية١.75)و ،للسور المكية

القصص  كلمةويدل ذلك على أن  .( لآليات المدنية0.0٤)و ،( لآليات المكية0.33)منها  ،(0.37)
القصص في اآليات المكية ثمانية أضعاف  كلمةوأن  ،في السور المكية خمسة أضعاف السور المدنية

ويدل أيضًا على قلة ُوُرودها  .فق مع طبيعة القرآن المكي المليء بالقصصيت ما وهو ،اآليات المدنية
  .ُوُرود القصص الكثيرة جداً  مع ،كلفظ

  .(٢9-٢٨-٢7-٢٦-٢5-٢٤حق المال) المكي والمدنيبقسميه في القرآن  القصص -٢

 (19)  الجدول

 حسب قسميه المكي والمدنيبفي القرآن الكريم  القصصتوزع 

 العدد القرآنية السور
 السور

 العدد اآليات القرآنية النسبة القصصية
 اآليات
 النسية القصصية

 ٢9.7١ ١٨53 ٦٢3٦ مجموع اآليات %50 57 ١١٤ مجموع السور
 ٢٦.٤١ ١٦٤7 ٤7٦5 اآليات المكية ٤0.3٦ ٤٦ ٨٦ السور المكية
 3.30 ٢0٦ ١٤7١ اآليات المدنية 9.٦٤ ١١ ٢٨ السور المدنية

 %( من مجموع سوره، منها 50) بلغتقصص القرآن الكريم  نسبة أنالحظ  من الجدول السابق ي     
 الكريم( للسور المدنية، وبلغت نسبة اآليات القصصية في القرآن 9.٦٤)( للسور المكية، و٤0.3٦)
ن سور القصص إ :أي .دنية( في لآليات الم3.30)ية، و( لآليات المك٢٦.٤١)(، منها ٢9.7١)

ة أضعاف وأن القصص في اآليات المكية ثماني ،أكثر من أربعة أضعاف السور المدنية المكية
قال  ؛على أثرها الكبير في النفوس بتقرير الخالق عز وجل هذاويدل  .القصص في اآليات المدنية

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  چ  تعالى:

لتثبيت قلب الرسول صلى اهلل  ناس إليها في بداية اإلسالم بمكةحاجة ال ال سيما( و 3يوسف: )  چۅ  
المؤمنين، وإليضاح أسس الدعوة إلى اهلل تعالى، وبيان وحدة ُأصول الشرائع التي قلوب و  ،عليه وسلم

 وهي مرحلة تمهيدية هيَّأت النفوس لتقبل األحكام .ء السابقين، وأخذ المواعظ والعبربعث اهلل بها األنبيا
 التي نزلت بالمدينة بعد الهجرة. والقوانين

نظرًا لما للقصة من بالطريقة القصصية  الحظ من خالل النتائج السابقة اهتمام القرآن الكريميو      
سه يساحأواستيالئها على مشاعر اإلنسان و  ،أثر كبير في نفوس السامعين والقارئين لها منذ القديم

 مثل:من الدراسات  ما جاء في كثيرمع  هذا فقويت .وخياله، وتقديمها العبر والعظات
 المناسبة اختيار القصصالقرآن الكريم أحسن لقد و  .(٢0١0اهلل، عبد)( و٢0١١،القطناني)
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 لتحقيق أهداف بها االستعانة يمكن التي أنجح الطرائق التعليمية ألنها من ،للموضوعات المطروحة
 ركَّزت على العقيدةقد و  .واآلخرة الدنيا خيرهم في فيه ما إلى الناس وهداية ،البشر التربية من إصالح

ليحدد و  ،الفئتين بين للمقارنةوجمعت بين قصص الصالحين وغير الصالحين في وقت واحد 
 ،واإلنسان ،الكون حقيقة عن هادفاً  فنياً  تعبيراً  تعبر فهي ،المخاطبون في أي موقع هم من القصة

  چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ چ     قال تعالى: ؛وواقعية وليست خيالية ،والقصص القرآنية حقيقية .والحياة
  .(٨7النساء:)

 عرضالو  ،ادرجاته بأعلى والمعنى اللفظبالمواءمة بين وتتجلى البالغة في القصص القرآنية      
ن كان متأخرًا في وهي قد  .جميعها يتناول المشاهدالذي تصويري السلوب األب تبدأ بأغرب مشهد وا 

وقد تبدأ بذكر األسباب  .ثم تستدرك ما فات من المشاهد .سلسلة الحوادث لتشويق السامع والقارئ
وقد تبدأ بعرض  .وال تلخيص ،وقد تبدأ بذكر القصة مباشرة بال مقدمة .والنتائج والِحك م من أحداثها

وكثيرًا ما تتكرر القصص  .م على إبراز المشاهد الرئيسة والحلقات األساسية من القصةتمثيلي يقو 
وتغيير في طريقة العرض، فتارة تعرض  ،وأسلوب جديد ،القرآنية ولكنها في كل مرة تقدم بعبارات

 ،وهي ال تذكر في الغالب جميع مشاهدها في سورة واحدة ،تارة قصيرةالقصة طويلة، وتارة متوسطة، و 
 ،فهي تذكر موزعة في أكثر من سورة ليبدو القرآن الكريم وحدة واحدة ال ينفصل جزء منه عن اآلخر

وتتجلى األمانة والحيادية في صيغ الترجمة المنقولة من لغات أولئك األقوام الذين ال يتكلمون العربية 
 .إلى اللغة العربية

 سور وآيات الوصف في القرآن الكريم وتفسيرها تحليل نتائج  - و
 .(30الملحق ) الوصف في القرآن الكريم كلمات -١

 (20)  الجدول

 الوصف في القرآن الكريم كلماتنتائج 

 عدد      العدد  السور القرآنية
 الوصف كلمات

 عدد       العدد  اآليات المدنية النسبة
 الوصف كلمات

 النسبة

 0.٢٢ ١٤      ٤7٦5 اآليات المكية ٦.١٤ 7       ٨٦  السور المكية
 0   0      ١٤7١ اآليات المدنية 0   0       ٢٨  السور المدنية

 0.٢٢ ١٤      ٦٢3٦ المجموع ٦.١٤ 7       ١١٤ المجموع
وكلها  ،(٦.١٤) بلغت الوصف كلمةالحظ من الجدول السابق أن نسبة السور التي ذكر فيها ي    
في السور  الكلمةرد تولم  .(0.٢٢)بلغت  الوصف كلمةوأن نسبة اآليات المكية التي ذكر فيها  ،مكية

من  استخدام الطريقة الوصفيةفي  برع  فقدالقرآن الكريم  الوصف في كلمةقلة  ومع .واآليات المدنية
 أول آية في أول سورة منه إلى آخر آية في آخر سورة.
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 .(33-3٢-3١حق المال) قسميه المكي والمدنيبفي القرآن  بضرب األمثال الوصف -٢
تداخل مع تو كريمة،  آية ااستخدم القرآن الكريم الطريقة الوصفية في كل سوره وآياته فال تخلو منه     

من أرفع  الكريم ويعد الوصف بضرب األمثال في القرآن ،جميعها األخرى الطرائق التعلمية والتعليمية
 ووصل إلى النتائج اآلتية: ،المتضمنة لألمثال لذلك حلل الباحث السور واآليات الكريمة ؛الوصف

 

 (21) الجدول 
 حسب قسميه المكي والمدنيبفي القرآن الكريم  بضرب األمثال الوصفتوزع 

 سور   العدد السور القرآنية
 األمثال 

 آيات   العدد اآليات القرآنية   النسبة 
 األمثال 

 النسية 

 ١.0٢ ٦٤   ٦٢3٦ مجموع اآليات  ٢3.٦٨    ٢7   ١١٤ مجموع السور
 0.٦٢ 39   ٤7٦5 اآليات المكية  ١٤.03    ١٦   ٨٦ السور المكية
 0.٤0 ٢5   ١٤7١ اآليات المدنية  9.٦٤    ١١   ٢٨ السور المدنية

(، منها ٢3.٦٨) بلغت أمثال القرآن الكريم في سورهنسبة  أنمن الجدول السابق  الحظي     
 آيات القرآن الكريم كاملة( للسور المدنية، وبلغت نسبة األمثال في 9.٦٤)( للسور المكية، و03.١٤)
ن السور المتضمنة إ :( في اآليات المدنية، أي0.٤0)( في اآليات المكية، و0.٦٢)(، منها 0٢.١)

واألمثال في اآليات المكية أكثر من األمثال في السور  ،لألمثال المكية أكثر من السور المدنية
 استخدام األمثال في بداية اإلسالم لتوضيح المعاني واألفكار إلىالحاجة على المدنية، ويدل ذلك 

إلى إعمال مخيلة العربي الفصيح لعدم  الدعوةو  ،هموأفهام إلى أذهان المخاطبين باللغة العربية هاتقريبو 
  .(٢00٢األمير) منها دراسة ،وهذا ما تؤكده بعض الدراسات أخرى. إمكان استخدام وسائل إيضاح

 وباإلجمال كان ترتيب الطرائق التعلمية والطرائق التعليمية في القرآن الكريم كما يأتي:     

. (%١00) قة الوصفية المرتبة األولى بنسبةالطري حازتحسب السور القرآنية: بترتيب الطرائق  - أ
المرتبة  تلتها الطريقة االستقصائية في .(9٦.٤9) إللقائية بالمرتبة الثانية بنسبةتلتها الطريقة ا
 تلتها الطريقة .(5١.75) الحوارية بالمرتبة الرابعة بنسبةتلتها الطريقة  .(٦5.٦٨) الثالثة بنسبة

 تلتها طريقة الممارسة العملية بالمرتبة السادسة بنسبة  .(50) القصصية بالمرتبة الخامسة بنسبة
(١9.٢9.) 

 فية المرتبة األولى بنسبةالطريقة الوص بحسب اآليات القرآنية: حازتترتيب الطرائق  - ب
القصصية  تلتها الطريقة .(٦3.73) إللقائية بالمرتبة الثانية بنسبةتلتها الطريقة ا .(١00%)

تلتها  .(٢١.3٢) الحوارية بالمرتبة الرابعة بنسبةتلتها الطريقة  .(٢9.7١) بالمرتبة الثالثة بنسبة
لمرتبة تلتها طريقة الممارسة العملية با .(١0.١٦) ستقصائية بالمرتبة الخامسة بنسبةالطريقة اال

 (.١.٦3) السادسة بنسبة
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 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني - 2
سنوات  – المؤهل التربوي –المؤهل العلمي  –المرحلة التعليمية  – الجنس) ات:متغير الما تأثير  –

 ؟ في تطبيق الطرائق التعلمية والتعليمية الخبرة(

 ُقّسمتوقد  المدرسين والمدرسات، آراءلمعرفة  استخدم الباحث استبانةلإلجابة عن هذا السؤال      
 إلى ثالثة أقسام: االستبانة

 والمدرسات ينالبيانات األساسية المتعلقة بالمدرس: وتضمن ةانالقسم األول من االستب

المؤهل و المرحلة التعليمية، و جنس، الحسب ب المدرسين والمدرساتالجداول اآلتية توزع  تتضمن     
 المؤهل التربوي، وسنوات الخبرة كما يلي:و العلمي، 

 (22الجدول )
 حسب الجنسبنسبة توزيع العينة 

 النسبة            العدد              جنس المدرسين        
 %٤٢                ٤7              مدرسون         
 %5٨            ٦٦              مدرسات        
 %١00            ١١3              المجموع         

 

 
 حسب الجنس ب( توزع العينة 3) الشكل 

 %( لإلناث. 5٨)%( للذكور، و٤٢) هو أن توزع أفراد العينة بحسب الجنس الشكليالحظ من     

 مدرسون
42% 

 مدرسات
58% 

 توزع العينة بحسب الجنس
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 (23) الجدول 

 حسب المرحلة التعليميةبنسبة توزيع العينة 

 النسبة             العدد              المرحلة التعليمية      
 %٤5             5١              تعليم أساسي      
 %55             ٦٢              تعليم ثانوي      
 %١00             ١١3              المجموع        

          

 

 
 حسب المرحلة التعليميةب( توزع العينة 4) الشكل 

%( للتعليم األساسي،                 ٤5) د العينة بحسب المرحلة التعليمية هوأن توزع أفرا حظ من الشكليال     
 .للتعليم الثانوي%( 55)و

 

 

 

 تعليم أساسي
45% 

 تعليم ثانوي
55% 

 توزع العينة بحسب المرحلة التعليمية
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 (24) الجدول 

 حسب المؤهل العلميبع العينة نسبة توز 

 النسبة               العدد                المؤهل العلمي          
 %٨١                9٢                إجازة في الشريعة          
 %          ١9               ٢١                دراسات عليا          
 %١00               ١١3                المجموع           

  

 

                            

 
 المؤهل العلميحسب بع العينة ( توز 5) الشكل 

%( للدراسات العليا، ١9) بحسب المؤهل العلمي هو( أن توزع أفراد العينة 9) كليالحظ من الش     
 .%( لإلجازة٨١)و

 

 

 إجازة 
81% 

 دراسات عليا
19% 

 توزع العينة بحسب المؤهل العلمي
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 (25) الجدول 

 حسب المؤهل التربويبنسبة توزيع العينة 

 النسبة               العدد                المؤهل التربوي          
 %٦١               ٦9                 اً تربوي ال يحمل مؤهالً           
 %39               ٤٤                اً تربوي يحمل مؤهالً           
 %١00               ١١3                المجموع             

                             

 

 

 
 حسب المؤهل التربويب( توزع العينة 6) الشكل 

 ،يحمل مؤهاًل تربوياً  ،%(39) بحسب المؤهل التربوي هوأن توزع أفراد العينة  يالحظ من الشكل     
 .يحمل مؤهاًل تربوياً  %( ال٦١)و

 

 

ال يحمل مؤهالً 
 تربوياً 

61% 

 يحمل مؤهالً  تربوياً 
39% 

 توزع العينة بحسب المؤهل التربوي
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 (26) الجدول ) 

 حسب سنوات الخبرةبع العينة نسبة توز 

 النسبة            العدد               سنوات الخبرة       
 %9               ١0               ( سنوات ٦ ) أقل من     
 %33            37               (  ١0) ( سنوات إلى  ٦) من    
 %5٨             ٦٦               ( سنوات ١0 ) أكثر من     
 %١00            ١١3               المجموع      

                                

 

 

 

 حسب سنوات الخبرةب( توزع العينة 7) الشكل 

ألقل من ست سنوات، %( 9) بحسب سنوات الخبرة هوأن توزع أفراد العينة  يالحظ من الشكل     
 .%( ألكثر من عشر سنوات5٨)ست سنوات إلى عشر، و%( ل33)و

 سنوات 6أقل من 
9% 

 سنوات 10 - 6من 
 سنوات 10أكثر من  33%

58% 

 توزع العينة بحسب سنوات الخبرة
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لطرائق التعلمية والتعليمية في ل همتطبيق فيآراء المدرسين وتضمن  :ةانالقسم الثاني من االستب
 على نوعين: ووه ،المدارس

 ،المدرسين والمدرسات بالتسلسلالمتعلقة باختيار ( ٢0)لى إ (١)من الرقم  البنوديتضمن  األول:النوع 
االستقصائية، والطرائق التعلمية: الحوارية، ) ية  للطرائق التعلمية والتعليمية:حسب األولو بو 

التي يستخدمونها في  الوصفية(والقصصية، والطرائق التعليمية: اإللقائية، )و الممارسة العملية(و
 حسب عدد اإلجابات، وفقًا للجدول اآلتي: بوذلك على شكل نسب مئوية  التدريس

 (27) الجدول 

 تكرارات ونسب استجابات أفراد العينة على الطرائق التعلمية والتعليمية المتبعة

 رقم  
 البند

 المجموع   الطرائق التعلمية            الطرائق التعليمية         
 الممارسة العملية االستقصائية الحوارية الوصفية القصصية اإللقائية

٨ ٢٨.٦ ١.9 ١.٨ 5٢ ١.٨ ٦.٢.7  ١00 
٦ ٢.3  ٦  ١.٨.3  ٢7.7  ١0.7  ٤7.١  ٢00 
3 50  3.٤٢.٨  ١.٨  ٦  0.9  0.9  ١00 
٤ 3٦.٦ 5.١.٨  ٤  5١  ١.٨  ١.٨  ٢.٦00 
5 3٤.٨  5.٤  3.٤  ٦7.3  ٤  ٤.٤.5  ١00 
٨ ٦.9  ٢  ١١.٦.7  5١  5.١  ٢١.٤  ٤00 
7 7  ١5.٤  ٢.5  ٤3.٨  5.١  ٢٤.١  ٤00 
٨  ٨ ٨  3.٦  3٤.٨  7.٢  3١  ٨.٤00 
9 ٤.5  9.١  ٤١.١  ٢٨.٦  ٨  ٨  ٨00 
١0 ٨.9  ٤3.٢  ٦.7  3٢  ٨.٤.7  3.١  ٦00 
١٦.١ ١١  3.٤  ٦.5  ٦5.9  3.٦  ٦.3  ١00 
٤ ١٢.5  ٨.9  3.١٦  ٦.9  ١١.٦  5٤.5  ١00 
١3 9.٢  ٨7.7  ٤٢  ١.٨.9  0.8 ١7  ١00 
١٤ 3١.3  ٤  ٢.٦.5  53.٦  5.4  3.١  ٦00 
١5 ٨.9  3.٦  3.٦ 70.5  ٤.5  ٨.9  ١00 
١٦ 3.١  ١.٨  ٦7.7  ٦.3  ١  ٤٢  ٢٨.٦00 
١7 ٤0.9  3.٤  ١.٨  ٦3.٤  ٨.5  5.١  ٤00 
٨ ١٨.9  ١٨.٨  5.١  ٢٦.٨  ٤0.7  ٢9.١  ٤00 
١9 3٨.٤  3.١.٨  ٢٢  3٢ -----  ٤.٨.7 ١00 
٢0 ٢5.7  ٢  ٦٤.٢  ٢.٨  ٤.٦.7  ----- ١00 

 ١00  ١7.7٨ 7.03 ٤١.٤٢ ٤.٢٢ ١0.٤٦ ١9.09 اإلجمالي
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 أن نسبة اإلجابات كانت كما يأتي:من خالل قراءة الجدول السابق يالحظ 

على  ويدل هذا%(، 5٦.٢) ية بنسبةأكثر طريقة يستخدمها المدرسون هي: الطريقة الحوار  :األول البند
ال وتقبل المتعلمين لها، وألنها  ،ضرورة مشاركة المتعلمين في التعلمالعينة لفهم عاٍل لدى معظم أفراد 

ليها وت .كلها هذه الطريقة في المدارس ج إليهر ما تحتايفتشتمل على متطلبات مادية مكلفة، ويمكن تو 
        والجهد.  ،والمال ،ها إلى الوقت الطويلتجاحلسهولتها وعدم  %(٢٨.٦) الطريقة اإللقائية بنسبة

 : من الضروري التعاون مع اإلدارات التربوية التي تخطط المنهاج عند التدريس بالطريقة :الثاني البند
ى معرفة عميقة للمدرسين عل ويدل هذا%(، ٤7.٢) ة العملية بالمرتبة األولى بنسبةجاءت الممارسوقد 

ن حتى يتمك ،والتدريب ،واألجهزة ،والمواد ،لتوفير األبنية افر جهود اإلدارات التربويةبضرورة تض
( التي خلصت إلى ٢00٦أبو ردان) دراسة ما جاء في وهذا يخالف المدرس من استخدامها في التعلم.

%(، ألنها تتطلب ٢7.7) وتلتها الطريقة الحوارية بنسبة لمعلمين بأهمية الممارسة العملية.عدم قناعة ا
عطاء الوقت لها بما  لتدريب. ب معها، باإلضافة إلى احتياجها إلى ايتناس تنسيق مفردات المقررات، وا 

اإللقائية بالمرتبة األولى يمكنني وقت الحصة من التدريس بالطريقة: جاءت الطريقة  :الثالث البند
هاتين على لجوء المدرسين إلى  ويدل هذا%(، ٤٢.٨) (، تلتها الطريقة الحوارية بنسبة%50) بنسبة

عداده األكالطريقتين العتمادهما على   ووسيلته إلى ذلك غالبًا صوته والسبورة.  اديمي.المدرس وا 

الحوارية  ستخدم الطريقة االقتصادية التي توفر الوقت والجهد والمال: جاءت الطريقةأ :الرابع البند
قلة ما  على ويدل هذا %(.3٦.٦) ا الطريقة اإللقائية بنسبة%(، تلته5٢.٦) بالمرتبة األولى بنسبة

 .هافر أو عدم تو  تتطلبه الطرائق األخرى في المدارس

الحوارية بالمرتبة األولى  يمكنني المقرر الدراسي من استخدام الطريقة: جاءت الطريقة :الخامس البند
دراسية المتناسبة مع ولعل ارتفاع هذه النسبة يعود إلى التأليف الجديد للمقررات ال %(.٤7.3) بنسبة

ألن هذه   %(3٤.٨) وتلتها الطريقة اإللقائية بنسبة ة.والمناقش ،التي تدعو إلى التفكير هذه الطريقة
 تفتقد متطلبات الطرائق األخرى. عندماالطريقة تستخدم أساسًا 

الحوارية بالمرتبة األولى  ُأحقق نجاحًا أكبر عند التدريس بالطريقة: جاءت الطريقة :السادس البند
%(، ٢١.٤) ها طريقة الممارسة العملية بنسبة، وتلت، والتدرب عليهامتطلباتهافر %(، لتو 5١) بنسبة

، وألن بعض الممارسات العملية ال فر ما تحتاج إليهيها لعدم تو ة مستخدموتدل هذه النسبة على قل
 تحتاج إلى جهد ووقت طويل ومال.
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 ت الطريقة الحوارية بنسبةقة: جاءيحصل الطلبة على درجات أعلى عند تدريسهم بالطري :السابع البند
تفوق هاتين الطريقتين على  ويدل هذا %(.٢٤.١) ها طريقة الممارسة العملية بنسبة%(، تلت٨.٤3)

 التعلم. في ماتهأهمي وهو ما يثبت ،ألنهما تعلميتان تقومان على مشاركة المتعلمين على غيرهما

ة العملية طريقة التدريس التي تفوق أهميتها الطرائق األخرى: جاءت طريقة الممارس :الثامن البند
بأهمية  نعلى قناعة عالية لدى نسبة كبيرة من المدرسي ويدل هذا %(.3٨.٤) بالمرتبة األولى بنسبة

قية، التعلم بالعمل والتجريب، ولما لها من أثر في ترسيخ المعلومات في عقل المتعلم بالممارسة الحقي
 وتلتها الطريقة الحوارية بنسبة  .دريس لدى نسبة كبيرة من المدرسينفي الت ال تستخدم مع أنها

   فرة والتي يمكن استخدامها لدى جميع المدرسين دون تكاليف.%(، ألنها الطريقة المتو 3٤.٨)

العملية بالمرتبة األولى ة تنقصني الكثير من المهارات للتدريس بالطريقة: جاءت الممارس :التاسع البند
 طريقة االستقصائية بنسبة تلتها الو  (.١99٨سيدمان) وهذا يتفق مع دراسة %(،٤١.١) بنسبة

 والحوارية بنسبة  ،الوصفية ثم تلتها الطريقتان: %(.9.٨) بنسبةثم الطريقة القصصية  %(.٢٨.٦)
سهل يعني أن الطريقة اإللقائية هي أ%(، وهذا ٤.5) وأخيرًا الطريقة اإللقائية بنسبة%( لكل منهما، ٨)

على نسب  ثم جاءت الطرائق الثالث القصصية والوصفية والحوارية الطرائق وال تحتاج إلى تدريب.
أكثر من اعتمادها وصوته  ،واعتمادها أساسًا على علم المدرس ،لرخصها متقاربة من حيث السهولة

 إلى تدريب أكبر انستقصائية فتحتاجريقة االوالط ،أما طريقة الممارسة العملية على أي شيء آخر.
افر جهود اإلدارات التربوية على الكثيرة التي تحتاج إلى تض املقلة خبرة المدرسين بها، ولمتطلباته

 تهيئتها. 

يساعدني على شد انتباه المتعلمين استخدام الطريقة: جاءت الطريقة القصصية بالمرتبة  :العاشر البند
لتمتعها بتشويق وجاذبية  قبل المتعلمين لها أكثر من غيرهاعلى ت ويدل هذا%(، ٤3.٦) بنسبةاألولى 
 وتلتها الطريقة الحوارية بنسبة وعدم مشاركتهم فيها غالبًا. هامن موقفهم السلبيب مع التذكيرعالية، 

بداء رأي، ورغبة3٨.٤)  الطلبة في إظهار أفكارهم. من %(، لما تحققه من مشاركة وا 

الحوارية بالمرتبة  اطلعت بالتفصيل على كيفية التدريس بالطريقة: جاءت الطريقة :الحادي عشر البند
لمشاركة  الطريقة ورغبتهم في التدريس بها على حاجتهم إلى هذه ويدل هذا%(، ٦5.9) األولى بنسبة

لطريقة وتلتها ا ي من أرخص الطرائق التعلمية كلفة.المتعلمين فيها، ولما تحققه من نتائج جيدة، فه
ألنها ستكون و تعلم فنونها وقواعدها، إلى حاجة الدهم بويعود ذلك العتقا%(، ١٦.١) اإللقائية بنسبة

 وقت.الأو  ،جهدالأو  ،مالال الكثير من فرة بين أيديهم أكثر من غيرها، وال تحتاج إلىمتو 



176 
 

ة الطريقة التي تساير فيها الخبرات النظرية الخبرات العملية: جاءت طريقة الممارس :الثاني عشر البند
%(، وهذا منطقي ألن هذه الطريقة تقوم على تطبيق ما يتعلمه 5٤.5) العملية بالمرتبة األولى بنسبة

ولعل ذلك يعود إلى أنها تحقق الممارسة  %(.١٦.9) وتلتها الطريقة الحوارية بنسبة .المتعلم بعمله
 العملية العقلية.

 يفضل الطلبة تدريسهم بالطريقة: جاءت الطريقة الحوارية بالمرتبة األولى بنسبة  :الثالث عشر البند
عرفتهم العملية التعليمية، وربما أيضًا لعدم مب المشاركةفي  %(، ويدل ذلك على رغبة المتعلمين9.٤٢)

وُيعزى ذلك  %(.٢7.7) وتلتها الطريقة القصصية بنسبة ا.لعدم التعلم به التعلمية األخرىبالطرائق 
 لتشويقها وجاذبيتها.

تساعد المؤسسات التربوية بما تقدمه من مواد وخدمات ووسائل وأجهزة على  :الرابع عشر البند
تلتها الطريقة اإللقائية  %(.53.٦) ة بالمرتبة األولى بنسبةالتدريس بالطريقة: جاءت الطريقة الحواري

التي  يتالءم مع الطرائق اللفظية دماتعلى أن ما يقدم من موارد وخ ويدل هذا %(.3١.3) بنسبة
 يمكن أن تتناسب مع كافة موضوعات المقررات الدراسية.

الحوارية  تشجعني اإلدارات التربوية على استخدام الطريقة: جاءت الطريقة :الخامس عشر البند
وتلتها  مكانات المتاحة.%(، ألنها تحقق مشاركة المتعلمين ضمن اإل70.5) بالمرتبة األولى بنسبة

م اإلدارات على قلة اهتما ويدل هذا ا.م%( لكل منه٨.9) ة العملية بنسبةوالممارس ،اإللقائية الطريقتان
أما اإللقائية فألنها تعتمد كليًا على المدرس وال تحقق مشاركة المتعلمين، وأما الممارسة  التربوية بهما؛

دارية ال تتو لحاجتها في معظم األوقات إفالعملية   فر غالبًا.لى إمكانات مادية وا 

ة لتعرف كيفية التدريس بالطريقة: جاءت الممارسأحتاج إلى دورات تدريبية  :السادس عشر البند
التي ترى قلة خبرة  (٢00٦،أبو ردان) وهذا يتفق مع دراسة%(، ٤٢) بالمرتبة األولى بنسبةالعملية 

وهاتان  %(.٢٨.٦) الستقصائية بنسبةتلتها الطريقة او  .علمين في تنفيذ طريقة الممارسة العمليةمال
التي تؤكد نقصان مهارات المدرسين للتدريس بهاتين  من نسب السؤال التاسع للغاية بتانير قالنسبتان 

نقصان مهارات التدريس كلما زاد متوسط شعورهم بقوامه أنه  الطريقين، فهناك تناسب عكسي
كما يدل على  همالتعرفزاد احتياجهم إلى دورات تدريبية  واالستقصاء ،الممارسة العملية بالطريقتين:

 إجابات المدرسين.  صدق

الحوارية بالمرتبة تمكنني البيئة المدرسية من تطبيق الطريقة: جاءت الطريقة  :السابع عشر البند
تتوافقان مع بنود  وهاتان النسبتان %(.٤0.9) اإللقائية بنسبة %(، تلتها الطريقة٤3.٨) بنسبة األولى

تتطلبه  (، لقلة ما١5-١٤-١١-5-٤-3 -١) األولوية لهاتين الطريقتين، وهي األسئلة التي تعطي
 ن من موارد. هاتان الطريقتا
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الممارسة العملية علمين أكثر من غيرها: جاءت طريقة الطريقة التي تثير تفكير المت :الثامن عشر البند
ن  الحسية ومعاينة المواقف التعلمية%(، ويدل هذا على اعتقاد هؤالء بأهمية الممارسة ٢9.٤) بنسبة وا 

%( أهمية الطريقة الحوارية ٢٦.٨) ترى نسبة في حين ،مستلزماتهافر ي التدريس لعدم تو لم يطبقوها ف
 العتقاد هؤالء بأن الممارسة العقلية والتطبيقات العقلية هي التي تحرض على التفكير.

دارته استخدام الطريقة: جاءت الطريقة  :التاسع عشر البند اإللقائية يساعد على ضبط الصف وا 
بحفظ المعارف  مستمعون سلبيون مهتمون%(، ألن المتعلمين غالبًا 3٨.٤) بالمرتبة األولى بنسبة

يعتقد الكثير من المعلمين أن  إذ والخطابة إذا تمتع المدرس بمهارات فن اإللقاء ال سيماالملقاة عليهم، و 
)حاج ولعل هذه األسباب هي التي أوصلت دراسة  .دورهم يقتصر على الوعظ واإلرشاد والتوجيه

توصلت دراسة . كما أن الطريقة اإللقائية أفضل طريقة لتدريس التربية اإلسالمية ( إلى٢00٤علي،
 .( إلى أن الطريقة اإللقائية أكثر طرائق التدريس استخدامًا في مادة التربية اإلسالمية٢000)القطبي،

ند أن بعض المعلمين يخشون من فقدان السيطرة داخل الغرفة الصفية ع إلىوربما يعود السبب أيضًا 
من أنشطة ومهارات يقوم بها الطلبة قد تحول دون قدرة  ااستخدامهم للطرائق التعلمية، لما تحتوي عليه

المعلمين على ضبط األمور داخل الغرفة الصفية، وبخاصة إذا خشي المعلمون من فقدان الروتين 
 نمن خالله أن دورهم في العملية التعليمية هو نقل المعرفة لطلبتهم الذي يرونالذي اعتادوه، والذي 

 (.7٢،ص٢0١٤وهذا ما تؤكده دراسة )المقدادي والشرفات، .االنتباه واالستماع علىدورهم  يقتصر
بداء  احة%(، ألنها الطريقة المت3٤.٨) سبةوتلتها الطريقة الحوارية بن التي تحقق مشاركة المتعلمين وا 

لتعلمية التي تعتمد وهو من متطلبات الطرائق ا ض الفوضى التي يمكن أن تنشأ عنهابع مع، آرائهم
المرتبة  حيازتها%(، رغم ٢٢.3) القصصية بالمرتبة الثالثة بنسبة وجاءت الطريقة على المشاركة.

وال في كل  ،الحصة على مدىألن المدرس ال يستطيع استخدامها  العاشر األولى في السؤال
 بعض الحصص فحسب.، فهي تشد االنتباه لفترة قصيرة في الحصص

 أستخدم الطرائق التعلمية والتعليمية في التدريس وفقًا للترتيب التالي: جاءت الطريقة :العشرون البند
%(، ثم الطريقة ٢5.7) تلتها الطريقة اإللقائية بنسبة %(٦٤.٢) الحوارية بالمرتبة األولى بنسبة

 ا.م%( لكل منه٢.7) ستقصائية بنسبةواال ،الوصفية :وتساوت الطريقتان %(٤.٦) ة بنسبةالقصصي
واإللقائية  ،الحوارية :التي تتقدم فيهما الطريقتان ابقةأفراد العينة على األسئلة الس أجوبةهذا مع  وينسجم

 على غيرهما من الطرائق.
%(، تلتها الطريقة اإللقائية ٤١.٤٢) ة الحوارية المرتبة األولى بنسبةالطريق حازتوباإلجمال:      
 وهذا يتفق مع دراسة  (، وهذا التقدم لهاتين الطريقتين ظاهر في معظم بنود االستبانة،١9.09) بنسبة 

 وجاءت الطريقة %(.١7.7٨) ثم طريقة الممارسة العملية بنسبة (9٤ص،٢00١،دإبراهيم وداو )
%(، ثم الطريقة 3.7) االستقصائية بنسبة (، ثم الطريقة%١0.٤٦) القصصية بالمرتبة الرابعة بنسبة

 %(.٤.٢٢) الوصفية بنسبة
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الذين تأهلوا تربويًا  نسبة %(، وهي قريبة من33.77) يةوقد بلغت نسبة استخدام الطرائق التعلم     
أن  ( ذكر١99،ص٢00٨الرفوع،) ربوي للمدرسين، ففي دراسة للرفوعمما يدل على أهمية التأهيل الت

 ائق التعلمتؤكد وجود عالقة عالية بين معالجة المعلومات المتمثلة بطر  (١9٨٨مجدي،) دراسة مجدي
%(، ٦٦.٦3) طرائق التعليمية فقد بلغت نسبتهاأما ال .من جهة أخرى والتحصيل الدراسي من جهة

تدريبهم  ضعف أو ،وقد يعزى ذلك لعدم معرفتهم يحملون دبلوم التأهيل التربوي وهي قريبة من الذين ال
بما يخدم معلومات المقرر عمليًا على هذه الطرائق، أو عدم قدرتهم على توظيف الطرائق التعلمية 

باإلضافة إلى مناسبة الطرائق التعليمية للصفوف الجمعية  خلفية نظرية عنها مامتالكه مع الدراسي
( ٨١ص،٢0١١الجبوري والحديثي،) لف نتائج دراسة الجبوري والحديثيوتخت واألعداد الكبيرة للطلبة.

جاءت النتائج مقارنة بالطرائق الست التي تناولها  إذالتي تناولت ست عشرة طريقة تعليمية وتعلمية 
ثم  ،ثم الطريقة القصصية ،ثم تلتها الطريقة الحوارية ،الباحث كاآلتي: الطريقة اإللقائية بالمرتبة األولى

 ثم الطريقة االستقصائية.   ،الطريقة الوصفية بضرب األمثال ثم ،الممارسة العملية() طريقة المشروع 

اه مناسبًا ( والمتعلقة باختيار المدرس للبند الذي ير 35) ( إلى٢١) من البنودويتضمن  :الثانيالنوع 
ونه يحتوي لك ،على المتوسطات هذا النوعاعتمد /  ( في الخانة المناسبة، و   ) بوضع إشارة واحدة فقط

 بين الموافق بشدة وغير الموافق بشدة وفقًا لما يأتي: ،(5) إلى (١) لإلجابة منعلى خيارات 

 غير موافق بشدة  غير موافق    ال أدري     موافق        موافق بشدة   
 درجة (١)     ( درجة٢)     ( درجات3)    ( درجات٤)     ( درجات5)   
 

ستويات كما وتكون الم0،٨= 5(÷٤-5) المستوى العام كما يأتي: سبحبولتحديد مستوى اإلجابة      
 يأتي:

 المستوى          المتوسط       
 منخفض جداً     ١،٨0 -١من   
 منخفض    ٢.٦0 -١.٨١من   
 متوسط    3.٤0 -٢.٦١من   
 مرتفع     ٤.٢0 -3.٤١من   
 مرتفع جداً     5 -٤.٢١من   

 

 الحسابية لألسئلة كانت النتائج اآلتية: وبعد حساب المتوسطات     
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 (28) الجدول 
 متوسطات درجات استجابة أفراد العينة ومستويات اإلجابة

 المستوى المتوسط                              بنود االسـتبانة                            م
أستخدم الطرائق التعلمية الثالث " الحوارية، االستقصائية،   ٢١

 الممارسة العملية " في التدريس
 

3.٨٦ 
 

 مرتفع
 مرتفع 3.٨١ أستطيع التمييز بين الطرائق التعلمية . ٢٢
يستغرق التدريس بالطرائق التعلمية وقتًا أطول من التدريس  ٢3

 بالطرائق التعليمية
 

١.7٨ 
منخفض 

 جداً 
 متوسط ٢.٨١ تثير الطرائق التعلمية الفوضى داخل الحصة الدرسية  ٢٤
 متوسط ٢.53 توفر المدرسة المناخ المادي والنفسي للتدريس بالطرائق التعلمية ٢5
 متوسط 3.٢٢ ُأتابع الدراسات واألبحاث المتعلقة بطرائق التعلم والتعليم        ٢٦
ل التدريس بالطرائق التعلمية أكثر من الطرائق التعليمية ٢7  مرتفع 3.٦5 ُأف ضِّ
 متوسط 3.07 أحتاج إلى دورات تدريبية تؤهلني للتدريس بالطرائق التعليمية  ٢٨
 مرتفع ٤.١3 تجعل الطرائق التعلمية المتعلم محورًا للعملية التعليمية ٢9
أستخدم الطرائق التعليمية في التدريس ألنها أسهل تنفيذًا من  30

 الطرائق التعلمية 
 

3.٦٦ 
 

 مرتفع
التطبيق، ) أتمكن من التركيز على المستويات المعرفية العليا  3١

 التحليل، التركيب، التقويم( عند التدريس بالطرائق التعلمية
 

3.9٦ 
 

 مرتفع
ُأدرِّس بالطرائق التعليمية لقلة اإلمكانات المادية والبيئية المناسبة  3٢

 للتدريس بالطرائق التعلمية 
 

3.9٢ 
 

 مرتفع
المقرر الدراسي مع الطرائق التعليمية وال يتناسب مع يتناسب  33

 الطرائق التعلمية
 

3.3١ 
 

 متوسط
 مرتفع 3.٦5 استخدم جميع الطرائق التعلمية والتعليمية  كٌل حسب وقته ومكانه 3٤
 مرتفع ٤.١0 تتيح الطرائق التعلمية تواصاًل كبيرًا بين المعلم والمتعلم  35

 مرتفع 3.٤٢ إجمالي المتوسط والمستوى         
البنود  والمدرسات في معظم ،يالحظ من الجدول السابق ارتفاع مستوى إيجابية إجابات المدرسين     

(، والتي تراوحت 35 - 3٤ - 3٢ – 3١ - 30 – ٢9 – ٢7 - ٢٢ - ٢١) ، وهي:ةوعددها تسع
( فهي تدل على استخدام المعلمين لهذه الطرائق التعلمية بنسب متفاوتة، ٤.١3)و (3.٦5) بين
وهو يدل أيضًا على  القسم األول.حسب ما تسمح به الموارد المتاحة كما أظهرته بنود االستبانة في وب

معرفتهم بهذه الطرائق وقدرتهم على التمييز بينها، ورغبتهم في استخدامها وتنفيذها في التدريس، 
در  التي توصل  ، والتقويموالتركيب ،اكهم ألهميتها في التركيز على المستويات المعرفية العليا كالتحليلوا 

بمشاركته المتعلمين في التعلم،  تواصاًل كبيرًا بين المعلم والمتعلمإلى التفكير المبدع، وكذلك بإتاحتها 
رشاد من المعلم أو عدم قلة غير أن  .التعلم بطرائقهابة المتعلمين في مع رغ أو التعلم بعملهم بتوجيه وا 
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للتدريس يقف عائقًا دون  وأجهزة ،ووسائل ،وخدمات ،من مواد ،اإلمكانات الماديةو ة المناسبة البيئفر تو 
وهذا ما يدفعهم إلى التدريس بالطرائق التعليمية التي تركز على دور  .تنفيذها على الوجه المقبول

 ،ص٢0١٢عيسى،) تهدراس ما دفع عيسى فيولعل هذا  (.3٢) وح البندكما أظهره بوض المعلم،
تدني مستوى األداء التدريسي لمعلمي التربية نتيجة مؤداها ( التي أجريت في السعودية إلى 3٦٤

في تدريس  التعلمية ائقالطر غياب إلى أن  (٢009)السرطاوي،كذلك توصلت دراسة و  .اإلسالمية
كما  إلى تدني مستوى التحصيل عند المتعلمين. أديا والتركيز على الطرائق التقليدية التربية اإلسالمية

 لى تطوير أنفسهم تربويًا ومهنياً حرص المعلمين ععلى يدل ارتفاع المستوى في البنود التسعة السابقة 
غير أن  على تلبية متطلبات مهنة التدريس. ليكونوا قادرين لتدريسواكبة التغيرات المعاصرة في الم

ستخدم جميع الطرائق التعلمية والتعليمية  كٌل حسب وقته أ( الذي يتضمن "3٤) البند المشكل هو رقم
لكثير من البنود السابقة، ولعل ذلك يعود إلى أن في الطرائق التعلمية ومعارضتها  " واإلشكالومكانه

تتطلبه تلك الطرائق، وهو يدل فر ما أو أنهم يقومون بذلك عند تو  ،ُمرادهم هو قيامهم بالحد األدنى
 على تنويعهم في طرائق التدريس. 

 – ٢5 – ٢٤) لمدرسات متوسطة في خمسة بنود هي:كما يالحظ أن درجة إجابات المدرسين وا     
قد تكون مهيأة في الحد  أن بعض البيئات المدرسية على(، وتدل إجاباتهم المتوسطة 33 – ٢٨ – ٢٦

على  حظيت فقد لذلك ونتيجة ذلك. فر فيهوبعضها اآلخر ال يتو  الطرائق التعلمية، األدنى الستخدام
 تثير الفوضى داخل الحصة الدرسية. يرى بعضهم أن الطرائق التعلميةو  المدرسين. من متوسطة درجة

ال  إذوالتعلم بعملهم ونشاطهم ال يتحقق في جو هادئ،  ى أن مشاركة المتعلمين في التعلمعل ويدل هذا
إال أنه يصبح خطرًا إذا  ؛أمر  مقبول ضمن الحدود الطبيعية بد من بعض األصوات والفوضى، وهذا

يرون أن المدرسة توفر للمدرسين المناخ المادي و  .إلى حد التشويش على موضوع الدرس وصل
 ويتفق م عن أداء المدرسة وما تقدمه لهم.على رضاه ويدل هذا لنفسي للتدريس بالطرائق التعلمية.وا
( التي ترى أن أهم دور لمديري المدارس هو رفع كفاية ١5٤5،ص٢0١0نحيلي،) مع دراسة هذا

 يتابعونكما أظهرت عينة البحث أنهم  واستخدام الوسائل المعينة. ،المعلمين في طرائق التدريس
للتدريس  همإلى دورات تدريبية تؤهل هماجيحتوا ،والتعليم ،الدراسات واألبحاث المتعلقة بطرائق التعلم

أن المقرر ويرون  ر أنفسهم تربويًا ومهنيًا.وفي هذا داللة على رغبتهم في تطوي .بالطرائق التعليمية
حاجة في  ن تطوير، إال أنه غير كاف ألنهما طرأ عليه م مع اسي يتناسب مع الطرائق التعليميةالدر 

 التعليمية.إلى تطوير متناسق لسائر مكونات العملية 

(، وربما يعود ذلك ٢3) والمدرسات منخفضة جدًا في البند أن درجة إجابات المدرسينيالحظ كما       
لعدم معرفتهم بالوقت الالزم لتنفيذ األنشطة التي تتضمنها الطرائق التعلمية، أو بسبب عدم استخدامها 

 من عدد كبير منهم.                                                                                              
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المدرسون والمدرسات في تطبيق  أبداهاالمالحظات التي تضمن : ويةانالقسم الثالث من االستب
 الطرائق التعلمية والطرائق التعليمية بغية تحسينها وتطويرها.

بة وبلغت نس ،مدرسة (٢7)( مدرسًا و٢١) ( منهم٤٢.٤7) نسبة الذين أجابوا عن هذا القسم بلغت     
 البالغة  العينةمن مجموع  ( مدرسة٤٤)مدرسًا و( ٢١) ( منهم57.5٢) الذين لم يجيبوا عن هذا القسم

 جاءت نتائج هذا القسم مرتبة حسب التكرار األكثر ورودًا كما يأتي:و  مدرسًا ومدرسة، (١١3)

 مالحظات المدرسين والمدرسات على الطرائق التعلمية

 والتقنيات الالزمة. ،والوسائل التعليمية ،ندرة األجهزة .١
 مناسبة لتطبيق الطرائق التعلمية.عدم وجود بيئة مدرسية  .٢
 تحتاج إلى وقت أطول مما هو مخصص للحصة الدرسية. .3
 ض عدد المتعلمين في الصف للتمكن من تدريسها.خف .٤
 تحتاج إلى جهد كبير من المعلم في اإلعداد والتحضير. .5
 احتياج المدرسين إلى دورات تدريبية على الطرائق التعلمية. .٦
 لطرائق التعلمية.لعدم مناسبة المقرر الدراسي  .7
 والمتعلمين في مكتبة المدرسة والبيت. ،لمعلمينلجع فر الكتب والمراعدم تو  .٨

 مالحظات المدرسين والمدرسات على الطرائق التعليمية

 ،كبيرة العددلة تطبيقها وتالؤمها مع الصفوف ضرورة التدريس بها في كثير من األحيان لسهو  .١
 ومع اإلمكانات والموارد المتاحة للمدرسة.

 فر األجهزة والوسائل المعينة المناسبة.ال تتو  .٢
 لدى المتعلم. عن الدرس تدخل الملل والشرود .3
 يحتاج المدرسون والمدرسات إلى دورات تدريبية للتدريس بالطرائق التعليمية. .٤
 للمعلمين والمتعلمين يقلل من أهميتها. ةعدم استخدام التعزيزات المادية والمعنوي .5
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 النتائج المتعلقة باختبار الفرضيات - 3
 لمعرفة االختبار المناسب لطبيعة البيانات ُحِسبت معامالت اإللتواء والتفلطح فكانت كما يأتي:     

 (29) الجدول 
 حساب معامل اإللتواء والتفلطح

 معامل التفلطح         معامل اإللتواء           الطرائق           
 0.٤5            0.١٨              التعلمية           
 0.٤5            0.١١              التعليمية           

 الصفر(، ومعامل التفلطح أقل من ) واء قريب منمن خالل المعامالت أعاله نجد أن معامل اإللت     
ستودنت وتحليل التباين(، ) يسمح بإجراء االختبارات المعلمية، وهذا يشير إلى أن التوزع طبيعي (١)

 ألنه شرط أساسي الستخدام هذين االختبارين.

حسب سنوات ب، أفراد العينةدرجات  اتال فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط :الفرضية األولى
  .والتعليمية ،الطرائق التعلميةكل من الخبرة في تطبيق 

 (30) الجدول 

      أفراد العينة درجات ات( للفروق بين متوسط  ANOVA) نتائج اختبار تحليل التباين 

 سنوات الخبرةو  (التعلمية والتعليمية) الطرائق  حسبب

االنحراف  المتوسط العدد المتغير 
 المعياري

مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات 

df  متوسط
 المربعات

F     Sig    القرار 

   
   

  
مية

تعل
ق ال

طرائ
ال

 
 أقل من

 سنوات 6
 التباين بين 3.49 27.20 10

 المجموعات
18.983 2 9.941  

 
0.738 

 
 

0.480 

 
 

 6من  غير دال
 10إلى

 التباين داخل 3.83 25.65 37
 المجموعات

1415.17 110 12.864 

 أكثر من
 سنوات10

66 26.02 3.46 

 113 26 3.58 Total 1434 112 

 
مية

علي
 الت

ئق
طرا

ال
 

 أقل من
 سنوات 6

 التباين بين  2.73 24.90 10
 المجموعات

8.920 2 4.460  
 

0.559 

 
 

0.574 

 
 

  6من  غير دال
 10إلى 

التباين داخل  2.78 24.92 37
 المجموعات

878.142 110 7.983 

 أكثر من
 تسنوا10

66 25.48 2.86 

 113 25.25 2.81 Total 887.062 112 

حسب ب ة بين متوسطات استجابات المدرسينذات داللة إحصائي اً يظهر الجدول السابق فروقلم      
، وهي  sig( =0.٤٨0) (، وقيمة مستوى الداللة0.73٨) ( المحسوبةF) بلغت قيمة إذسنوات الخبرة، 

عني قبول فيما يتعلق بالطرائق التعليمية، وهو ي، مستوى الداللة المعتمد في البحث (0.05)أصغر من 
أو  ز بينهمولعل ذلك يعود إلى أن سنوات الخبرة وحدها غير كافية للتميي الفرضية الصفرية األولى.
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ولعل ذلك يعود  سنوات الخبرة من التمييز بينهم.  بسبب خضوعهم لظروف تدريسية متشابهة ال تمكن
ولكن يالحظ أن متوسط  عشر سنوات.تزيد على ممن يمتلكون خبرة أيضًا إلى أن غالبية المدرسين هم 

(، وربما يعود ٢7.٢0) حصلوا على أعلى متوسط حسابي رجات ذوي الخبرة أقل من ست سنواتد
أكثر  من لديه متاله عهد فيها. بوصفهم حديثي ذلك إلى أنهم يريدون إثبات ذواتهم في مهنة التدريس

الحظ بوجه عام أن متوسطات درجات الفئات الثالث في سنوات وي (.٢٦.0٢) من عشر سنوات بقيمة
ن كان هذا الفارق غير ذي  ،الخبرة هي أعلى في الطرائق التعلمية منها في الطرائق التعليمية وهو وا 

فرت متطلباتها إذا تو  –داللة إحصائية إال أنه يشير إلى رغبة المدرسين في التدريس بالطرائق التعلمية 
 والشكل اآلتي يظهر قيم المتوسطات:أكثر من الطرائق التعليمية.  -

 
 سنوات الخبرةو  التعلمية والتعليمية() الطرائق حسبأفراد العينة ب درجات اتمتوسط( 8) الشكل 

كل من في تطبيق  ،أفراد العينةدرجات  يداللة إحصائية بين متوسط فرق ذو ال :الفرضية الثانية
  .مية والتعليمية بحسب الجنسالطرائق التعل

 (31)  الجدول
           (التعلمية والتعليمية) رائقالط حسببأفراد العينة  درجات يمتوسط( للفرق بين T test) نتائج اختبار

 اإلناث( –الذكور )  الجنسو 
 اختبار ستودنت للفرق بين متوسطي درجات المدرسين والمدرسات على استخدام الطرائق التعلمية       
االنحراف  المتوسط الحسابي العدد الجنس

 المعياري
 ت() قيمة 
    t 

 درجات الحرية
      (df) 

 الداللة
 (sig) 

 القرار 

 غير دال 0.٤5٨ ١١١     0.7٤5 3.٢5 ٢٦.٢9 ٤7 مدرسون
 3.٨0 ٢5.7٨ ٦٦ مدرسات
 اختبار ستودنت للفرق بين متوسطي درجات المدرسين والمدرسات على استخدام الطرائق التعليمية         
االنحراف  المتوسط الحسابي العدد الجنس

 المعياري
 ت() قيمة 
    t 

 درجات الحرية
      (df) 

 الداللة
  (sig) 

 القرار 

 لمصلحةدال  0.0٤١ ١١١ ٢.0١٨ ٢.5٤ ٢5.٨7 ٤7 مدرسون
 ٢.93 ٢٤.٨0 ٦٦ مدرسات المدرسين

 سنوات 10أكثر من  سنوات 10 - 6من  سنوات 6أقل من 

27.2 

25.65 26.02 
24.9 24.92 

25.42 

 طرائق تعليمية طرائق تعلمية
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سات في فروق ذات داللة إحصائية بين المدرسين والمدر  ظهوريبين الجدول السابق عدم      
، أكبر من sig( = 0.٤5٨) مستوى الداللة المحسوبة البالغة ألن قيمة استخدام الطرائق التعلمية

ة الثانية بالنسبة للطرائق المعتمد في البحث، وهو يعني قبول الفرضية الصفري( مستوى الداللة 0.05)
 ،واإلدارة ،ويعزى ذلك إلى تشابه الظروف التدريسية التي يخضعون لها من حيث التوجيه مية.التعل

فروق دالة إحصائيًا بين المدرسين والمدرسات في استخدام الطرائق  هناكو  .يزاتوالتجه ،واألبنية
 وهي أصغر من sig( = 0.0٤١) لغت قيمة مستوى الداللة المحسوبةوقد ب .الذكور لمصلحةالتعليمية 

 لثانية بالنسبة للطرائق التعلمية.وهو يعني رفض الفرضية الصفرية ا مستوى الداللة المعتمد في البحث.
على ميل المدرسين إلى الطرائق التي توفر الجهد والوقت والمال، وعدم اهتمامهم بإعداد ما  ويدل هذا

باألدوار التقليدية التي اعتادوا عليها  ويبدو أن المدرسين متأثرون ليمية.يلزم للتدريس بغير الطرائق التع
فحسب،  وتوجيه ،رشادوا   ،أكثر من المدرسات، واعتقادهم بأن مادة التربية اإلسالمية هي مادة وعظ

من ممارسة الطرائق  ونفاخقد يكما أنه ليس من السهل تغيير عادات التدريس التي يمارسونها، أو 
 والتي تتطلب منهم القيام بمهمات كثيرة ربما ال يتقنونها. التعلمية الحديثة وغير المألوفة بالنسبة لهم
إلى اهتمامهن  –ة الباحث في التربية العملية حسب خبر  –ولعل استخدام اإلناث للطرائق التعلمية يعود 

وتوطين أنفسهن منذ دراستهن الجامعية على مهنة التدريس، العتقادهن بمناسبتها لهن خالفًا للذكور 
والشكل اآلتي الذين غالبًا ما يتوجهون إلى التدريس عندما يفقدون خياراتهم في العمل بمهن أخرى. 

 يظهر قيم المتوسطات: 

 
 اإلناث( –الذكور ) الجنسو  التعلمية والتعليمية() الطرائق حسبدرجات أفراد العينة ب امتوسط( 9) الشكل

حسب المرحلة ب، أفراد العينةدرجات  يداللة إحصائية بين متوسط ال فرق ذو :الفرضية الثالثة
  .والتعليميةالطرائق التعلمية كل من في تطبيق  تعليم األساسي والتعليم الثانوي(ال)التعليمية 

 

 طرائق تعليمية طرائق تعلمية

26.29 
25.87 

25.78 

24.8 

 مدرسات مدرسون
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 (32) الجدول                                                   
المرحلة و  (التعليميةو التعلمية ) الطرائق بحسبأفراد العينة درجات  ي( للفرق بين متوسطT test) نتائج اختبار

 ثانوي( - أساسي) التعليمية
 المحور

 
 المتوسط  العدد المرحلة   

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري

 قيمة 
 ت()

    (t) 

 درجة 
 الحرية

 مستوى
 الداللة

 داللة الفروق

 الطرائق 
 التعلمية

 غير دال 0.٢٢٦ ١١١ ١.٢١٨ 3.٢٦ ٢٦.٤5 5١ تعليم أساسي
 3.٨١ ٢5.٦3 ٦٢ تعليم ثانوي

 الطرائق 
 التعليمية

 غير دال 0.٤٨9 ١١١ 0.٦9٤ ٢.٨٤ ٢5.٤5 5١ تعليم أساسي
 ٢.٨0 ٢5.0٨ ٦٢ تعليم ثانوي

النتائج السابقة في الجدول أعاله إلى عدم ظهور فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط  تشير     
سواء في استخدام الطرائق التعلمية أم في  ؛درجات مدرسي التعليم األساسي، ومدرسي التعليم الثانوي

(، 0.٢٢٦استخدام الطرائق التعليمية. وقد بلغت قيمة مستوى الداللة المحسوبة على التوالي )
مستوى الداللة المعتمد في البحث، وهو يعني قبول الفرضية  (0.05)(، فكانت أكبر من 0.٤٨9و)

لطرائق التعلمية والطرائق التعليمية متساو ل مينالمعل الصفرية الثالثة، ويدل هذا على أن استخدام
للمتعلمين في جميع المراحل التعليمية على السواء، وعلى قدرة المتعلمين على التجاوب معها، سواء 

سواء أكانت المرحلة  ،لمهمات التي يقوم بها المدرسون والمدرسات واحدةأكانوا صغارًا أم كبارًا، فا
كما يمكن أن يعود السبب داللة إحصائية.  اتالذي جعل من الفروق غير ذمر أساسية أم ثانوية؛ األ

إلى وحدة مصادر تدريبهم وتأهيلهم وتوجيههم واإلشراف عليهم من وزارة التربية عبر برامج التدريب 
الحظ ارتفاع متوسط درجات مدرسي التعليم األساسي على مدرسي التعليم الثانوي في يالمستمر. و 

ية، وربما يعود ذلك لقدرة هؤالء على ضبط المتعلمين في غرفة الدراسة لصغر سنهم، الطرائق التعلم
 وكثرة تساؤالتهم، وزيادة نشاطهم في هذه المرحلة. والشكل اآلتي يظهر قيم المتوسطات:

 
 ثانوي( -أساسي) المرحلة التعليميةو  (التعليميةو التعلمية ) الطرائق درجات أفراد العينة بحسب امتوسط( 10)الشكل

 طرائق تعليمية طرائق تعلمية

26.45 

25.45 25.63 

25.08 

 تعليم ثانوي تعليم أساسي
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 حسب المؤهل العلميب، أفراد العينةدرجات  يداللة إحصائية بين متوسط ال فرق ذو :الفرضية الرابعة
  .والتعليمية ،الطرائق التعلميةكل من في تطبيق  اإلجازة وحملة الدراسات العليا( حملة)

 (33) الجدول 

         (التعلمية والتعليمية) الطرائق حسبب أفراد العينةدرجات  يق بين متوسط( للفرT test) نتائج اختبار
 دراسات عليا( - إجازة) المؤهل العلميو 

 المحور
 

 المتوسط  العدد المؤهل العلمي
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 قيمة 
 (t) ت()

 درجة 
 الحرية

 مستوى
 الداللة

داللة 
 الفروق

 الطرائق 
 التعلمية

 غير دال 0.١57 ١١١ ١.٤٢٦ 3.5٨ ٢5.77 9٢ إجازة شريعة
 3.٤9 ٢7.00 ٢١ أعلى من إجازة

 الطرائق 
 التعليمية

 غير دال 0.٢05 ١١١ ١.٢75 ٢.٨9 ٢5.09 9٢ إجازة شريعة
 ٢.3٨ ٢5.95 ٢١ أعلى من إجازة

بين حملة اإلجازة في  فروق دالة إحصائياً  ظهورت( في الجدول السابق عدم ) تبين نتائج اختبار     
مستوى  ألن قيمة والطرائق التعليمية في استخدام الطرائق التعلمية وحملة الدراسات العليا الشريعة

اللة المعتمد في مستوى الد (0.05) أكبر من sig( = 0.٢05)( و0.١57) الداللة المحسوبة البالغة
على أنه ال عبرة لإلعداد األكاديمي في  ويدل هذا ني قبول الفرضية الصفرية الرابعة.وهو يع البحث.

 .ازةسواء أكانوا في مرحلة اإلج ،وألن طلبة كلية الشريعة م يرافقه إعداد تربوي يؤهله لذلكالتدريس ما ل
 هذا وال يعني واد تربوية تؤهلهم لمهنة التدريس.أو م ،مقررات م يدرسوال أم في مرحلة الدراسات العليا

عدادًا من خريجي دبلوم التأهيل ولكنهم أقل تأهيالً  ة الكثيرين منهمواهم المهني لخبر تدني مست  .وا 
ولعل  طرائق التعلمية على حملة اإلجازة.في الالحظ ارتفاع متوسط درجات حملة الدراسات العليا وي

كما تثبت ذلك يعود إلى أنهم أكثر اطالعًا ومعرفة ورغبة في تطبيق االتجاهات الحديثة في التعلم 
 والشكل اآلتي يظهر قيم المتوسطات: التالية.الفرضية 

  
 دراسات عليا( ،إجازة) لمية والتعليمية( والمؤهل العلميالتع)الطرائق حسبب أفراد العينةدرجات  امتوسط( 11)لالشك

 طرائق تعليمية طرائق تعلمية

25.77 

25.09 

27 

25.95 

 أعلى من إجازة إجازة شريعة
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حسب المؤهل ب ،أفراد العينةدرجات  متوسطي داللة إحصائية بين ال فرق ذو :الفرضية الخامسة
 ،الطرائق التعلميةكل من في تطبيق  التربوي ومن ال يحمل هذا المؤهل(حملة دبلوم التأهيل ) التربوي

  .والتعليمية
 (34) الجدول 

          (التعلمية والتعليمية) حسب الطرائقبأفراد العينة درجات  ي( للفرق بين متوسطT test) نتائج اختبار
 ( تربوياً يحمل مؤهالً ال   -مؤهاًل تربويًا  يحمل) والمؤهل التربوي

 المحور
 

 المتوسط  العدد المؤهل التربوي     
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 ت() قيمة
    (t) 

 درجة 
 الحرية

 مستوى
 الداللة

 داللة   
 الفروق  

 الطرائق 
 التعلمية

 لمصلحةدال  0.046 111 2.23 3.69 25.36 69 اً تربوي  ال يحمل مؤهالً 
 2.64 26.66 44 اً تربوي مؤهاًل يحمل  حملة الدبلوم 

 الطرائق 
 التعليمية

 لمصلحةدال  0.022 111 2.32 3.05 25.30 69 اً تربوي  ال يحمل مؤهالً 
 2.56 26.60 44 اً تربوي مؤهاًل يحمل  حملة الدبلوم

دبلوم ين حملة درجات المدرس فروق دالة إحصائيًا بين متوسط ظهوريتبين من الجدول السابق      
 .الطرائق التعليميةفي تعلمية، وكذلك في تطبيق الطرائق ال ومن ال يحملون هذا المؤهل التأهيل التربوي

(، وهما أصغر من مستوى 0.0٢٢)و (0.0٤٦) وى الداللة المحسوبة على التواليبلغت قيمة مست إذ
 وهو يعني رفض ملة الدبلوم، وانحراف معياري أقل.، وبمتوسط حسابي أعلى لح(0.05)الداللة 

بوي والمهني في على األهمية الكبيرة إلعداد المدرسين التر  ويدل هذا .الفرضية الصفرية الخامسة
ما يتعلمه نظريًا، وأن على من  ية التي يطبق فيها الطالب المعلمالتربية العمل كليات التربية، وال سيما
دام الطرائق التعلمية على استخ ،الخدمةأثناء في  ،دورات تدريبية اتباع وياً ال يحمل مؤهاًل ترب

كما يشير تفوق حملة  .األخرى في المواد الدراساتوهذه النتيجة تتفق مع نتائج كثير من  .والتعليمية
أن الطرائق قديمها وحديثها تحتاج  تعلمية والطرائق التعليمية إلىال دبلوم التأهيل التربوي في الطرائق
لكل منها شروطها وقواعدها ال يعلمها إال من درسها ألن  ،دريسإلى إتقان قبل ممارسة مهنة الت
 قيم المتوسطات:يظهر الشكل اآلتي و   وطبقها في دبلوم التأهيل التربوي.

 
                  والمؤهل التربوي  التعلمية والتعليمية() أفراد العينة بحسب الطرائقدرجات  امتوسط( 12) الشكل

 ( تربوياً ال يحمل مؤهالً   -مؤهاًل تربويًا  يحمل)

 طرائق تعليمية طرائق تعلمية

25.36 25.3 

26.66 26.6 

 يحمل مؤهالً تربوياً  ال يحمل مؤهالً تربوياً 
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 في استخدام أفراد العينةدرجات  يمتوسط داللة إحصائية بين ال فرق ذو :الفرضية السادسة
  .حسب سنوات الخبرةب ،مجموعة الطرائق التعليمية()مجموعة الطرائق التعلمية( و)

 (35) الجدول 

 (التعلمية والتعليمية) حسب سنوات الخبرة والطرائقب أفراد العينةدرجات  ي( للفرق بين متوسطT test)نتائج اختبار

 الخبرة    
 

 المتوسط  العدد الطرائق 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 قيمة 
 (t) ت()

 درجة 
 الحرية

 مستوى
 الداللة

 داللة  
 الفروق 

 ٦أقل من 
 سنوات

 غير دال 0.١٦5 9 ١.5١3 3.٤9 ٢7.٢0 ١0 التعلمية
 ٢.73 ٢٤.90 ١0 التعليمية

 إلى ٦من 
 سنوات١0

 غير دال  0.3٤3 3٦ 0.9٦١ 3.٨3 ٢5.٦5 37 التعلمية
 ٢.7٨ ٢٤.9٢ 37 التعليمية

أكثر من 
 سنوات١0

 غير دال 0.3٢3 ٦5 0.997 3.٤٦ ٢٦.0٢ ٦٦ التعلمية
 ٢.٨٦ ٢5.٤٨ ٦٦ التعليمية

إحصائية بين استخدام مجموعة الطرائق يبين الجدول السابق عدم ظهور فروق ذات داللة      
التعلمية، ومجموعة الطرائق التعليمية بحسب كل مستوى من مستويات سنوات الخبرة ألن قيمة مستوى 

 (0.05)أكبر من  sig( = 0.3٢3(، و)0.3٤3(، و)0.١٦5الداللة المحسوبة البالغة على التوالي: )
الفرضية الصفرية السادسة. ويالحظ ميل متوسط  مستوى الداللة المعتمد في البحث. وهو يعني قبول

الطرائق التعلمية لالرتفاع عند جميع فئات سنوات الخبرة، وميل االنحراف المعياري لالنخفاض. ويدل 
ولكن يالحظ أن متوسط درجات ذوي الخبرة أقل من ست سنوات  .ذا على تفضيلهم للطرائق التعلميةه

وربما يعود ذلك إلى أنهم يريدون إثبات ذواتهم في مهنة  .(٢7.٢0وا على أعلى متوسط حسابي )حصل
إضافة إلى أن المعلم قليل الخبرة يتلقى تدريبًا مكثفًا منذ دخوله التدريس بوصفهم حديثي عهد فيها، 

إلى مهنة التعليم مما يساعد على اكتساب المهارات الالزمة للمعلم وزوال الفروق بينه وبين أصحاب 
(، ألن الخبرات الطويلة تعني ٢٦.0٢تاله من لديه أكثر من عشر سنوات بقيمة ) ،الخبرة الطويلة

اكتسابهم المهارات، والمعارف خالل عملهم، والتحاقهم بدورات تدريبية متنوعة مما كان لها دور في 
تأهيلهم شيئًا فشيئًا. وكان من المتوقع أن يكون متوسط درجات أصحاب الخبرة )أكثر من عشر 

لى ممن هم أقل خبرة بسبب مرورهم بالمخرطة التعليمية التي تجعلهم يمتلكون ما يحتاجونه سنوات( أع
ن زادت سنوات خبرتهم،  ،من الكفايات التعليمية في أعلى درجاتها، ولكن الكثير من المعلمين وا 

ن ممارساتهم من سنة إلى أخرى دون تراكم نوعي، ويمكن أن يعود السبب إلى غياب برامج و يكرر 
 والشكل اآلتي يظهر قيم المتوسطات:مو المهني الحقيقي. الن
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  (التعلمية والتعليمية) سنوات الخبرة والطرائق حسبب أفراد العينةدرجات  امتوسط( 13) الشكل

مجموعة ) في استخدام أفراد العينةدرجات  يمتوسط داللة إحصائية بين فرق ذو ال :الفرضية السابعة
  .حسب الجنسب ،التعليمية(مجموعة الطرائق )الطرائق التعلمية( و

 (36) الجدول 

              اإلناث( -الذكور ) بحسب الجنس أفراد العينةدرجات  ي( للفرق بين متوسطT test) نتائج اختبار
 (التعلمية والتعليمية) والطرائق

 الجنس
 

 المتوسط  العدد  الطرائق 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 قيمة 
 (t)  ت()

 درجة  
 الحرية 

 مستوى
 الداللة

 داللة الفروق

 غير دال 0.5٤7 ٤٦ 0.٦07 3.3٢ ٢٦.٢3 ٤7  تعلمية مدرسون
 ٢.5٤ ٢5.٨7 ٤7  تعليمية

 غير دال 0.073 ٦5 ١.٨٢٤ 3.٨0 ٢5.7٨ ٦٦  تعلمية مدرسات
 ٢.93 ٢٤.٨0 ٦٦  تعليمية

بين استخدام مجموعة الطرائق  إحصائيةعدم ظهور فروق ذات داللة الجدول السابق  يبين     
ألن قيمة مستوى الداللة المحسوبة  والمدرسات الطرائق التعليمية عند المدرسين التعلمية ومجموعة

وهو يعني  مستوى الداللة المعتمد في البحث. (0.05)أكبر من  sig( = 0.073)( و0.5٤7) البالغة 
أن متغير الجنس ليس هامًا في استخدام الطرائق على  ويدل هذاقبول الفرضية الصفرية السابعة، 

وربما يعود ذلك إلى تشابه مصادر إعدادهم وبرامج تأهيلهم  والطرائق التعليمية في التدريس. التعلمية
ولعل الفرص  وتدريبهم في كليات التربية، وتدريبهم ومتابعة اإلشراف التربوي عليهم في وزارة التربية.

الفروق بين الجنسين في هذا الجانب.   أزالتي أتيحت لإلناث في العصر الحديث التعلمية والتعليمية الت
 والشكل اآلتي يظهر قيم المتوسطات:

 سنوات 10أكثر من  سنوات 10 - 6من  سنوات 6أقل من 

27.2 

25.65 
26.02 

24.9 24.92 
25.48 

 طرائق تعليمية طرائق تعلمية
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  التعلمية والتعليمية() والطرائق اإلناث( -الذكور ) أفراد العينة بحسب الجنسدرجات  امتوسط( 14) الشكل

مجموعة ) تخدام في اس أفراد العينةدرجات  يوسطداللة إحصائية بين مت ال فرق ذو :الفرضية الثامنة
  حسب المرحلة التعليمية.ب ،مجموعة الطرائق التعليمية()والطرائق التعلمية( 

 (37) الجدول ) 

 ثانوي(  –أساسي ) حسب المرحلة التعليميةب أفراد العينةدرجات  ي( للفرق بين متوسطT test) نتائج اختبار
 (التعلمية والتعليمية) الطرائقو 

المرحلة 
 التعليمية               

 مجموعتي 
 الطرائق                                 

 المتوسط  العدد 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 قيمة 
 (t)  ت()

 درجة 
 الحرية

 مستوى
 الداللة

 داللة الفروق

 التعليم 
 األساسي

 غير دال 0.0٦7 50 ١.٨١3 3.٢٦ ٢٦.٤5 5١ التعلمية
 ٢.٨٤ ٢5.٤5 5١ التعليمية

 التعليم 
 الثانوي

 غير دال 0.377 ٦١ 0.٨90 3.٨١ ٢5.٦3 ٦٢ التعلمية
 ٢.٨0 ٢5.0٨ ٦٢ التعليمية

من مجموعتي  سي التعليم األساسي باستخدام أيفروق عند مدر  ظهوريبين الجدول السابق عدم      
لغت قيمة ب إذالطرائق التعلمية والطرائق التعليمية، وكذلك األمر بالنسبة لمدرسي التعليم الثانوي، 

مستوى الداللة المعتمد في  ، وهما أكبر منsig( = 0.377)( و0.0٦7) مستوى الداللة المحسوبة
يدل على أن استخدام الطرائق  مما ني قبول الفرضية الصفرية الثامنة،يع هذا، و (0.05) البحث

قدرة على للمتعلمين في المرحلتين التعليميتين على السواء، و  متساوالتعلمية والطرائق التعليمية 
ا، كما يمكن أن يعود إلى وحدة مصادر تدريبهم وتأهيلهم وتوجيههم مالمتعلمين على التجاوب معه

  والشكل اآلتي يظهر قيم المتوسطات:المستمر. عبر برامج التدريب  شراف عليهم من وزارة التربيةواإل

 طرائق تعليمية طرائق تعلمية

26.23 

25.87 
25.78 

24.8 

 مدرسات مدرسون
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  (التعلمية والتعليمية) الطرائقو  ثانوي(  –أساسي) حسب المرحلة التعليميةب أفراد العينةدرجات  امتوسط( 15) الشكل

مجموعة ) في استخدام أفراد العينةدرجات  يمتوسط داللة إحصائية بين ال فرق ذو :الفرضية التاسعة
  العلمي.حسب المؤهل ب ،مجموعة الطرائق التعليمية()التعلمية( والطرائق 

 (38)  الجدول

 دراسات عليا( –إجازة ) المؤهل العلميحسب ب أفراد العينةدرجات  يق بين متوسط( للفرT test) نتائج اختبار
 (التعلمية والتعليمية) والطرائق

المؤهل 
 العلمي

 المتوسط  العدد الطرائق
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 قيمة 
 (t)  ت()

 درجة 
 الحرية

 مستوى
 الداللة

 داللة الفروق

 إجازة في
 الشريعة

 غير دال 0.١5١ 9١ ١.٤٤7 3.5٨ ٢5.77 9٢ التعلمية
 ٢.٨9 ٢5.09 9٢ التعليمية

دراسات 
 عليا

 غير دال 0.٢57 ٢0 ١.١٦٦ 3.٤9 ٢7.00 ٢١ التعلمية
 ٢.3٨ ٢5.95 ٢١ التعليمية

بين متوسط استخدام الطرائق  فروق ذات داللة إحصائية ظهورعدم يتبين من الجدول السابق      
مستوى  ألن قيمة ك بالنسبة لحملة الدراسات العلياوكذل الطرائق التعليمية لحملة اإلجازة،التعلمية و 

، (0.05) مستوى الداللة المعتمد في البحث ( أكبر من0.٢57)(، و0.١5١) الداللة المحسوبة البالغة
 ية وهو يدل على أن تساوي الحاصلين على الشهادة العلم ني قبول الفرضية الصفرية التاسعة،وهو يع

وهم غالبًا ما يسعون إلثبات ذواتهم عند التحاقهم  في التدريس. إجازة( يؤدي إلى تقارب أداءاتهم)
غالبًا ما يكونون  الذين العليا(الدراسات )شهادة العلمية بأعمالهم، وكذلك األمر بالنسبة لمن يحمل ال

 اتمهار الفي أداء  اتكفاءالأو  اتنجاز اإل ألنهم من ذوي التحصيل العالي، أي من ذوي أكثر اجتهاداً 
، وربما لرغبتهم الدائمة في التفوق لتربوية المتعلقة بطرائق التدريسويتابعون الموضوعات ا ،رفامعالو 

والشكل اآلتي يظهر قيم  .ق التعلمية مقارنة بحملة اإلجازةئارتفاع متوسط درجاتهم في الطرا هذا يفسر
 المتوسطات:

 طرائق تعليمية طرائق تعلمية

26.45 

25.45 25.62 

25.08 

 تعليم ثانوي تعليم أساسي
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  (والتعليميةالتعلمية )والطرائق دراسات عليا( –إجازة ) المؤهل العلميحسب ب أفراد العينةدرجات  امتوسط( 16)الشكل

مجموعة ) في استخدام أفراد العينةدرجات  يمتوسط داللة إحصائية بين ال فرق ذو :الفرضية العاشرة
  .حسب المؤهل التربويب ،مجموعة الطرائق التعليمية()الطرائق التعلمية( و

 (39) الجدول 
                         حسب المؤهل التربويب أفراد العينةدرجات  يق بين متوسط( للفرT test) نتائج اختبار

 (التعلمية والتعليمية) والطرائق ال يحمل مؤهاًل تربويًا( –يحمل مؤهاًل تربويًا )
المؤهل 
 التربوي

 المتوسط  العدد الطرائق
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 قيمة 
 ت()

 درجة 
 الحرية

 مستوى
 الداللة

 داللة الفروق

 ال يحمل
 اً تربوي مؤهالً 

 غير دال  0.٨50 ٤7 0.١90 3.٦٦ ٢٤.٨5 ٤٨ التعلمية
 3.٢٤ ٢٤.75 ٤٨ التعليمية

 مؤهالً يحمل 
 اً تربوي

 غير دال 0.9٤9 ٦٤ 0.0٦٤ ٢.95 ٢٦.٦٢ ٦5 التعلمية
 ٢.٤٢ ٢٦.5٨ ٦5 التعليمية

فروق ذات داللة إحصائية، بين استخدام أي من مجموعتي  ظهوريتبين من الجدول السابق عدم       
 بلغت قيمة مستوى الداللة  إذ عند من ال يحملون مؤهاًل تربوياً التعليمية الطرائق و  ،الطرائق التعلمية

ني قبول وهو يع .(0.05) مستوى الداللة المعتمد في البحث (، وهما أكبر من0.9٤9)( و٨50.0)
تربويًا على تقارب فروق عند من ال يحملون مؤهاًل  ظهوريدل عدم و  الفرضية الصفرية العاشرة.

في التدريس، وربما يعود ذلك لتقارب مؤهالتهم وخبراتهم والبرامج التدريبية التي  مستويات أداءاتهم
ويالحظ  ميل متوسط درجات من  لون مؤهاًل تربويًا.يخضعون لها، وكذلك األمر بالنسبة لمن يحم

من ال يحملون مقارنة مع  فاع واالنحراف المعياري لالنخفاضالرتلوم التأهيل التربوي إلى ايحملون دب
في التدريس، كما يدل على أنه ال عبرة  وأثره على أهمية التأهيل التربوي ويدل هذا هذا المؤهل.

سواء  ؛لإلعداد األكاديمي في التدريس ما لم يرافقه إعداد تربوي يؤهله لذلك، وألن طلبة كلية الشريعة
واد تربوية تؤهلهم لمهنة مقررات أو م لم يدرسوا ازة أم في مرحلة الدراسات العلياأكانوا في مرحلة اإلج

عدادًا من خريجي دبلوم التأهيل. ،وهذا ال يعني تدني مستواهم المهني ، ولكنهم أقل تأهيالً  التدريس.  وا 
 والشكل اآلتي يظهر قيم المتوسطات: 

 طرائق تعليمية طرائق تعلمية

25.77 
25.09 

27 

25.95 

 دراسات عليا إجازة في الشريعة
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 ال يحمل مؤهاًل تربويًا( –يحمل مؤهاًل تربويًا ) حسب المؤهل التربويب أفراد العينةدرجات  امتوسط( 17) الشكل
  (التعلمية والتعليمية) والطرائق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 طرائق تعليمية طرائق تعلمية

24.85 24.75 

26.62 26.58 

 يحمل مؤهالً تربوياً  ال يحمل مؤهالً تربوياً 
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 مقترحاتهالبحث و  توصيات -ثالثًا 
 

  * توصيات البحث
 مباحث علوم القرآن. من حدٌ واطرائق التعلم والتعليم في القرآن الكريم التربويين تصنيف  –
الخطاب الديني بما يحمله من عقالنية وروحانية وسماحة إلى  المدرسين والدعاة ضرورة إعادة –

ما في القرآن الكريم، واألحاديث النبوية الشريفة. وهذا يستلزم العمل بالطرائق التعلمية والتعليمية 
  المستخدمة فيهما ُمطعَّمة بأحدث ما توصل إليه التربويون والمربون.    

لتعلم والتعليم التي يستخدمها مدرسو التربية اإلسالمية بما النظر في طرائق اوزارة التربية إعادة  –
وحل  ،والبحث ،والعملي ،يتناسب مع طبيعة التربية اإلسالمية التي تنمي التفكير الناقد

 المشكالت.
 مناهج التربية اإلسالمية بما يتناسب مع الطرائق التعلمية والتعليمية. وزارة التربية صياغة –
مدرسي التربية اإلسالمية على الدراسات واألبحاث التي أجريت بكلية وزارة التربية إطالع  –

 التي تناولت التربية اإلسالمية خصوصًا.و  ،التربية عموماً 
 اعتماد نتائج هذه الدراسة من وزارة التربية وكليات التربية لتطوير إعداد المدرسين. –
التي  التربوية والمجالت، والكتببالمصادر، والمراجع، المكتبات المدرسية وزارة التربية إغناء  –

 تعين المعلم، والمتعلم على استخدام الطرائق التعلمية والتعليمية.
 عدد الطلبة في الصف ليتمكن المعلم من تدريسهم بالطرائق التعلمية. اإلقالل من –
تبين كيفية تطبيق موضوعات المقرر أدلة لمدرسي التربية اإلسالمية وزارة التربية إعداد  –

 وفق استراتيجيات الطرائق التعلمية والتعليمية. الدراسي
واألدوات  ،والوسائل ،واألجهزة ،توفير المختبرات التعلميةضرورة تعاون اإلدارات التربوية في  –

 نجاح التدريس بالطرائق التعلمية والتعليمية.والمواد الالزمة إل
تدريس في كلية الشريعة والمعاهد تدريس مقرر طرائق الإصدار وزارة التعليم العالي قرارًا ب –

حتى يتسنى ألولئك الذين ال يستطيعون االنتساب إلى كلية في كل السنوات الدراسية الدينية 
 ويطبقوها في المستقبل.   ،التربية أن يتعرفوا االتجاهات الحديثة في طرائق التدريس

مفاهيم ومهارات التفكير على وأسئلة التقويم  ،في بناء االختباراتاإلدارات التربوية تركيز  –
 العلمي ألنها قاعدة التعلم ومفاتحه.

اهم التربوي رفع مستو في طرائق التعلم والتعليم ل للمعلمين دورات تدريبيةوزارة التربية إجراء  –
 .المهنيو 

 



195 
 

  * مقترحات البحث
 

والتعليمية األخرى في القرآن الكريم  ،إجراء دراسات علمية الستقصاء واستنباط الطرائق التعلمية –
 .يهاتشجيعهم علالباحثين و  توجيه من خالل جوانبه جميعلإلحاطة بالموضوع من 

إجراء دراسات علمية لمعرفة أثر الطرائق التعلمية، والتعليمية على تحصيل المتعلمين، وآرائهم  –
 نحوها.

الحالية من وجهة نظر الموجهين، إجراء دراسات تقويمية لطرائق تدريس التربية اإلسالمية  –
 والطلبة. ،والمدرسين

 إجراء دراسات علمية تتناول طرائق التعلم والتعليم في األحاديث النبوية الشريفة. –
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 ملخص البحث 

الممارسة العملية( و االستقصائية، و استقراء الطرائق التعلمية: )الحوارية،  هدفت الدراسة إلى     
بيان و الوصفية( المتبعة في القرآن الكريم، واستنباطها.  و القصصية، و الطرائق التعليمية: )اإللقائية، و 

كما هدفت  .توزع الطرائق في القرآن الكريم بحسب السور، واآليات المكية، والسور، واآليات المدنية
يق الطرائق التعلمية، سنوات الخبرة في تطب، و المستوى التعليميو  ،معرفة تأثير متغير الجنسإلى 

. واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، كما استخدم أداتين: إحداهما استمارة تحليل والتعليمية
للسور واآليات القرآنية، والثانية استبانة لمعرفة آراء مدرسي التربية اإلسالمية نحو الطرائق التعلمية 

  : والطرائق التعليمية، وتوصل إلى النتائج التالية
  ( ١5.7٨( مكية، و)35.9٦(، منها )5١.75) في سوره نسبة حوارات القرآن الكريمبلغت

  .( مدنية3.33)و( مكية، ١7.99(، منها )٢١.3٢يات )اآلنسبة في الوبلغت  .مدنية
  ( ١0.5٢( مكية، و)55.٦٢ها )(، من٦5.7٨نسبة استقصاءات القرآن الكريم في سوره )بلغت

( ١.33( مكية، و)٨.٨3(، منها )١0.١٦يات )اآلوبلغت نسبة االستقصاءات في  .مدنية
  .مدنية

  ( 3.50( مكية، و)١5.7٨(، منها )١9.٢9الممارسة العملية ) فينسبة السور القرآنية بلغت
( 0.٤0( مكية، و)١.٢3(، منها نسبة )١.٦3مدنية. وبلغت نسبة آيات الممارسة العملية )

 مدنية. 
  ( مدنية٢٤.5٦( مكية، و)7١.9٢ها )(، من9٦.٤9) ئيةإللقاانسبة سور القرآن الكريم بلغت. 

  .( مدنية٢0.١٤( مكية، و)٤3.٦٤(، منها )٦3.79اآليات ) في نسبةالوبلغت 
  ( مدنية. وبلغت 9.٦٤( مكية، و)٤0.3٦%(، منها )50) في سورهنسبة قصص القرآن بلغت

  .( مدنية3.30( مكية، و)٢٦.٤١)(، منها ٢9.7١نسبة اآليات القصصية )
  ( مدنية. 9.٦٤( مكية، و )١٤.03(، منها )٢3.٦٨نسبة أمثال القرآن الكريم في سوره )بلغت

  .( مدنية0.٤0( مكية، و)0.٦٢(، منها )١.0٢يات )اآلوبلغت نسبة األمثال في 
 اإللقائية بنسبة ثم %(، ٤١.٤٢بنسبة ) في استبانة اآلراء احتلت الطريقة الحوارية المرتبة األولى

القصصية بالمرتبة الرابعة بنسبة  ثم%(، ١7.7٨(، ثم الممارسة العملية بنسبة )١9.09%)
 %(.٤.٢٢%(. ثم الوصفية بنسبة )7.03%(. ثم االستقصائية بنسبة )٤٦.١0)
 هي: مالحظات المدرسين والمدرسات على الطرائق التعلميةكانت      
 تطبيق الطرائق التعلمية.عدم وجود بيئة مدرسية مناسبة ل 
 .تحتاج إلى وقت أطول مما هو مخصص للحصة الدرسية 
 .تخفيض عدد المتعلمين في الصف للتمكن من تدريسها 
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 .احتياج المدرسين إلى دورات تدريبية على الطرائق التعلمية 
 .عدم مناسبة المقرر الدراسي للطرائق التعلمية 
  والمتعلمين في مكتبة المدرسة والبيت.فر الكتب والمراجع للمعلمين، عدم تو 
 هي: مالحظات المدرسين والمدرسات على الطرائق التعليميةوكانت      
  المزدحمةضرورة التدريس بها في كثير من األحيان لسهولة تطبيقها وتالؤمها مع الصفوف ،

 ومع اإلمكانات والموارد المتاحة للمدرسة.
  المناسبة.فر األجهزة والوسائل المعينة ال تتو 
 .يحتاج المدرسون والمدرسات إلى دورات تدريبية للتدريس بالطرائق التعليمية 
   .عدم استخدام التعزيزات المادية والمعنوية للمعلمين والمتعلمين يقلل من أهميتها 
الطرائق و ال فروق ذات داللة إحصائية بحسب سنوات الخبرة أن نتائج اختبار الفرضيات وأظهرت      

 لمصلحةالتعلمية. وهناك فروق دالة إحصائيًا بين المدرسين والمدرسات في استخدام الطرائق التعليمية 
في استخدام الطرائق  بحسب المرحلة، والمؤهل العلميلم تظهر فروق ذات داللة إحصائية والذكور. 

المؤهل التربوي في  ملةح مصلحةلفروق ذات داللة إحصائية  وظهرتالتعلمية والطرائق التعليمية. 
 مقترحاتوتوصل البحث إلى ال .(0.05)تطبيق كل من الطرائق التعلمية، والتعليمية عند مستوى داللة 

 اآلتية: التوصيات
  مباحث علوم القرآن. ًا منحدواالكريم تصنيف طرائق التعلم والتعليم في القرآن 
  والكتب التربوية التي تعين المعلم إغناء المكتبات المدرسية بالمصادر والمراجع والمجالت

 والمتعلم على استخدام الطرائق التعلمية والتعليمية.
  توفير المختبرات التعلمية واألجهزة والوسائل واألدوات ضرورة تعاون اإلدارات التربوية في

 والمواد الالزمة إلنجاح التدريس بالطرائق التعلمية والتعليمية.
 كلية الشريعة والمعاهد الدينية حتى يتسنى ألولئك الذين ال  تدريس مقرر طرائق التدريس في

 ويطبقوها في المستقبل.  ها يستطيعون االنتساب إلى كلية التربية أن يتعرفو 
 .إجراء دورات تدريبية للمعلمين في طرائق التعلم، والتعليم لرفع مستواهم التربوي والمهني 
  التعلمية والتعليمية على تحصيل المتعلمين وآرائهم إجراء دراسات علمية لمعرفة أثر الطرائق

 نحوها.
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    المراجع
     المراجع العربية -أ

 الكتب  –أواًل 

 * القرآن الكريم
    ار القاهرة  القاهرة  حصر.التربية في اإلسالم ت(. -ربراي,  حمح  طيي  د األ* 

   حكترب  األنجلو الحصري   القاهرة  حصر.2  ياألصول التربوية لعملية التدريس (.1996* إربراهيم  حج ي د
    ار الحسيرة  طحان  األر ن.1  يموسوعة التدريس(. 2004* إربراهيم  حج ي طزيز د

  تمقيق مسن العتر    ار الربيائر 1  يفنون األفنان في علوم القرآن (.1987* اربن الجوزي  طرب  الرمحن د
 اإلسالحي   ربيروت  لربنان.  

حمحو  حمح  خليل  حؤسس  الرسال   ربيروت    تمقيق ربيار طحا  حعروف؛3  يالموطأ (.1998* اربن أنس  حالك د
 لربنان.

   حؤسس  الرسال   ربيروت  لربنان.1  يمسند أحمد بن حنبل (.2001* اربن منربل  أمح  د
   حيربع  السعا ات  القاهرة  حصر.2  يالنجاة في الحكمة المنطقية والطبيعة اإللهية (.1938* اربن سينا  المسين د

    ار الفكر  ربيروت  لربنان.معجم المقاييس في اللغة (.2008د اربن فارس  أربو المسين أمح * 
  اطتنى ربه فريق ربيت األفكار ال ولي   ربيت األفكار ال ولي   سنن ابن ماجه (.1999* اربن حاجه  حمح  ربن يزي  د

 الرياض  السعو ي .
 ربيروت  لربنان.    ار إمياء التراث العررب, 1  يلسان العرب (.1996* اربن حنظور  جحال ال ين حمح  د

    ار الفكر  القاهرة  حصر.2  يالحضارة العربية اإلسالمية (.1996* أربو خليل  يوق, د
   ربيت األفكار ال ولي   الرياض  السعو ي .سنن أبي داود (.1999* أربو  او  السجستان,  سليحان ربن األيعث د

    ار الفكر  طحان  األر ن.الواحد والعشرين استراتيجية التدريس في القرن (.2007* أربو سحي   سهيل  وآخرون د
    ار اليروق  القاهرة  حصر.1  يعلوم القرآن (.1995طرب  الفتاح د  * أربو سن 

 طحان  األر ن.    ار جرير المبادئ التربوية واألسس النفسية في القصص القرآني (.2005* أربو يريخ  ياهر د
    ار اللواء  الرياض  السعو ي .3  يالقرآن الكريمالمدخل لدراسة  (.1987* أربو يهرب   حمح  د

  جاحع  الحنوفي   الحكتب الجاحع, الم يث  مناهج إجراءات البحث االجتماعي (.1998* أربو يامون  ط ل, د
 اإلسكن ري   حصر.

 ر ن.   ار الربير  طحان  األ1  يالبالغة العربية في ضوء منهج متكامل (.1992* أربو طل,  حمح  ربركات مح ي د
   ار النير للجاحعات  1. ي"القرآن الكريم من منظور استشراقي "دراسة نقدية تحليلية (.2002* أربو ليل   حمح  د

 القاهرة  حصر.
   ار 2  يطرائق التدريس منهج وأسلوب ووسيلة (.2003اليوسف  مذام طمحان دو مح   ر ين  طمحان؛ األ* 

 الحناهج  طحان  األر ن.  
   حؤسس  الرسال   ربيروت  لربنان.1  يالتعلم الذاتي في عصر المعلومات(. 2002مح   أحل د* األ
    ار السالم  القاهرة  حصر. 1  ينظرية النسخ في الشرائع السماوية (.1988إسحاطيل  يعربان حمح  د* 

، مديرية الكتب األنشطة المدرسية(. 2005* إسماعيل، محمد علي؛ إبراهيم، منال صبري )
 والمطبوعات، جامعة البعث.
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  تمقيق صفوان ط نان  او ي   ار 2  يمفردات ألفاظ القرآن (.1992صفهان,  المسين ربن حمح  الرابب داأل* 
 القلم   حيق  سوري . 

   ار الكتاب العررب,  1  تمقيق سي  الجحيل,  ياإلحكام في أصول األحكام  (.1984ح ي  طل, ربن حمح  داآل* 
 ربيروت  لربنان.

  حكترب  العربيكان  1  ترجح  سلحان ربن حمح  الجربر  ياالستقصاء في الدراسات االجتماعية (.1994رباير  رباري د *
 الرياض  السعو ي .

  اطتنى ربه أربو صهيب الكرح,  ربيت األفكار ال ولي   صحيح البخاري (.1998ربخاري  حمح  ربن إسحاطيل دال* 
 الرياض  السعو ي .
    ار الرائ  العررب,  ربيروت  لربنان.1  يالمنهج التعليمي .(1983* ربيارة  جربرائيل د

    ار الحعرف   ربيروت  لربنان.معالم التنزيل (.1993ربغوي  حمح  المسين ربن حسعو  الفراء دال* 
   ار المكح   لن ن  1  ي"منهج االستقراء في الفكر اإلسالمي "أصوله وتطوره (.1992ربن ر  طرب  الزهرة دال* 

 الحتم ة.الححلك  
   جاحع  اليرحوك  إررب   األر ن.أساليب الدعوة واإلرشاد (.1999* ربن, طاحر  حمح  أحين مسن د

    ار الفكر   حيق  سوري .8  يفقه السيرة (.1980ربوي,  حمح  سعي  رحضان دال* 
   حكترب  الفارارب,   حيق  سوري .5  يمن روائع القرآن (.1977ربوي,  حمح  سعي  رحضان دال* 
   حؤسس  يعربان  ربيروت  لربنان.أنوار التنزيل وأسرار التأويل ت(. -ربيضاوي  طرب  اهلل ربن طحر ربن حمح  د ال* 
  اطتنى ربه فريق ربيت األفكار ال ولي   ربيت األفكار جامع الترمذي ت(. -ترحذي  حمح  ربن طيسى ربن سورة د ال* 

 ال ولي   الرياض السعو ي .
  تمقيق ليف, طرب  الرب يع  الهيئ  الحصري  للكتاب  كشاف اصطالحات الفنون (.1977دتهانون,  حمح  الفاروق, ال* 

 القاهرة  حصر.
    ار الكتب العلحي   ربيروت  لربنان.1  يالمعجم المفصل في األدب (.1993تونج,  حمح  دال* 
 الخانج,  القاهرة  حصر.  حكترب  5  تمقيق طرب  السالم هارون  يالبيان والتبيين(.1985جامظ  طحرو ربن ربمر دال* 
   حكترب  القاهرة  القاهرة  حصر.2  تمقيق حمحو  حمح  ياكر  يدالئل اإلعجاز (.1992جرجان,  طرب  القاهر دال* 
   حيربع  حصيفى الرباربا  القاهرة  حصر.التعريفات (.1938جرجان,  طل, ربن حمح  ربن طل, زين العارب ين دال* 

    ار النهض  العرربي   ربيروت  لربنان.1  يمصطلحات التربية والتعليممعجم  (.2005* جرجس  حييال جرجس د
   ار 1  يأصول التربية والتعليم كما رسمها القرآن الكريم (.2003,  أمح  ربن أمح  ربن يريال دلجزائر ال* 

 المرحين  القاهرة  حصر.
  حكترب  العلوم والِمَكم  2  يعليه وسلمهذا الحبيب محمد رسول اهلل صلى اهلل  (.2001جزائري  أربو ربكر جاربر دال* 

 الح ين  الحنورة  السعو ي .
   الحركز الوين, للومائق الترربوي   وزارة الترربي   الجزائر.المعجم التربوي(. 2009* الجهوي   حلمق  سعي ة د

الجوزي     ار اربن 1  يمعالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (.1996جيزان,  حجح  ربن مسين دال* 
 الرياض  السعو ي .

    ار القلم   حيق  سوري .2  يأمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع (.1992* مربنك   طرب  الرمحن د
    ار القلم   حيق  سوري .1  يفقه الدعوة إلى اهلل وفقه النصح واإلرشاد (.1996* مربنك   طرب  الرمحن د
    ار القلم   حيق  سوري .4  يوأصول االستدالل والمناظرةضوابط المعرفة  (.1993* مربنك   طرب  الرمحن د
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    ار الفكر  طحان  األر ن.1  يطرائق التدريس بين التقليد والتجديد (.2010مريري  راف ة دال* 
  حكترب  النهض  14  يتاريخ اإلسالم السياسي والديني والثقافي واالجتماع (.1998* مسن  إربراهيم مسن د

   حصر. الحصري   القاهرة
    ار اليراربيي,  القاهرة  حصر.1  يمعجم أصول الفقه (.1998* مسن  خال  رحضان د

    ار الربير للمقاف  والعلوم  ينيا  حصر.3  يربانية التعليم (.1997مسن  طرب  اهلل يوسف دال* 
 القاهرة  حصر.   طالم الكتب "محدداته -مفاهيمه  -تحليل المضمون "تعريفاته  (.1983* مسين  سحير حمح  د

  جاحع  الحلك سعو   الرياض  2  يقراءات في استراتيجيات التدريس الفعال(. 2009* مسين  هيام ربركات ربير د
 السعو ي .

   الهيئ  الحصري  العاح  للكتاب  القاهرة  حصر.2 يأسلوب المحاورة في القرآن الكريم(.1985* مفنى  طرب  المليم د
  الحؤسس  الم يم  للكتاب  المرجع في تدريس مهارات اللغة العربية وعلومها (.2010مالق  طل, ساح, دال* 

 طحان  األر ن.
   حؤسس  مورس ال ولي   اإلسكن ري   حصر. األدب القصصي للطفل (.2000* مالوة  حمح  السي  د

اإلسالحي     الجاحع  3  يمحاضرات في طرائق تدريس التربية اإلسالمية (.2010* ملِّس   او  ربن  رويش د
 الرياض  السعو ي .

   ار الترربي  الم يم   طحان  "التدريس المعاصر "تطوراته وأصوله وعناصره وطرقه (.1988* مح ان  حمح  زيا  د
 األر ن.

    ار الحسيرة  طحان  األر ن.2  يمهارات التدريس (.2007ميل   حمح  حمحو  دال* 
   ار ة العربية والتربية الدينية في ضوء االتجاهات الحديثةطرق تدريس اللغ (.1980* خاير  حمحو  ري ي د
 الحعرف   القاهرة  حصر.

  طرق التدريس العامة بين التقليد والتجديد (.2004طرب  الرمحن  طرب  الفتاح سع  دو خرب  مح  طرب  العزيز؛ ال* 
   حكترب  الري   الرياض  السعو ي .1ي
   حكترب  الخانج,  القاهرة  حصر.2  يالعربية اإلسالميةالحضارة  (.1994خرربويل,  طل, مسن, دال* 
  اليرك  الحتم ة  1  يادراسة تاريخية للفقه وأصوله واالتجاهات التي ظهرت فيه (.1984خن  حصيفى دال* 

  حيق  سوري .
 لربنان.  حؤسس  الرسال   ربيروت  أثر االختالف في القواعد األصولية في اختالف الفقهاء(.1998حصيفى د  خنال* 
 التورب   الرياض  السعو ي . حكترب   1  يالجهاد آيات في القرآني النظم (.1996د  طرب الرمحن ربن خنين  ناصرال* 

   ار النهض  سيكولوجيا التعلم بين النظرية والتطبيق (.1983حح وح طرب  الحنعم د  الكنان,و * خير اهلل  سي  حمح ؛ 
 العرربي   ربيروت  لربنان.

   حؤسس  الرسال   ربيروت  لربنان.1  تمقيق يعيب األرنؤوي  يسنن الدارقطني (.2004ربن طحر د  ارقين,  طل,ال* 
    ار اليروق  طحان  األر ن.النظريات في التدريس وترجمتها عملياً  (.2000*  ورزة  أفنان د

    ار الكتاب العررب,  القاهرة  حصر.7  يأصول علم النفس (.1968* راجح  أمح  طزت د
   ار الفكر  ربيروت  1  يالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب (.1981رازي  حمح  ربن طحر ربن المسين فخر ال ين د ال* 

 لربنان.
   طالم الكتب الم يم   إررب   طحان  األر ن.طرق وأساليب التدريس المعاصر (.2006رربيع,  حمحو   او  دال* 
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  حيربع  النجاح الج ي ة  ال ار 1  يفي اختالف الفقهاءنظرية التقعيد الفقهي وأثرها  (.1994روك,  حمح  دال* 
 الربيضاء  الحغرب.
   ترجح  خليل أمح  خليل  حنيورات طوي ات  ربيروت  لربنان.الحضارة العربية (.1993* ريسلر  جاك د

  تمقيق طل, هالل,  حيربع  2  يتاج العروس من جواهر القاموس (.2004زربي ي  حمح  حرتضى المسين, دال* 
 مكوح  الكويت  الكويت.

  تمقيق فواز أمح  زحرل,   ار الكتاب 1  يمناهل العرفان في علوم القرآن (.1995زرقان,  حمح  طرب  العظيم دال* 
 العررب,  ربيروت  لربنان.

  تمقيق حمح  أربو الفضل إربراهيم   ار التراث  البرهان في علوم القرآن ت(. -زركي,  حمح  ربن طرب  اهلل د ال* 
 القاهرة  حصر.

  تمقيق حصيفى الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل (.1972زحخيري  جار اهلل حمحو  ربن طحر دال* 
 الملرب,   ار الحعرف   ربيروت  لربنان.

   جاحع  أم القرى  حك  الحكرح   السعو ي . الحوار القرآني في سورة نوح (.1998* زحزح,  يميى حمح  د
  ال ار العرربي  للكتاب  تونس  2  يأسس التربية اإلسالمية في السنة النبوية (.1993المحي  دزنتان,  طرب  ال* 

 تونس.
   طالم الكتب  القاهرة  حصر. 1  ي"التدريس "نماذجه ومهاراته (.2003* زيتون  كحال طرب  المحي  د

 السليان قاربوس  سلين  طحان.  جاحع  . كلي  الترربي طريقة االستقصاء (.2006سالح,  حمسن ربن ناصر دال* 
    ار األحل  إررب   األر ن.ق التدريس العامة وتنمية التفكيرائطر  (.1994ساحرائ,  هايم. وآخرون دال* 
   حجحع الربموث اإلسالحي   القاهرة  حصر.نشأة الفقه االجتهادي وأطواره (.2001سايس  حمح  طل, دال* 

    ار الفكر  طحان  األر ن.1  يالعملية بين النظرية والتطبيقالتربية  (.2000* سع   حمحو  مسان د
 . ح يري  الكتب الجاحعي    حيق  سوري .طرائق تدريس التاريخ (.1999* سليحان  جحال د
    ار الحسيرة  طحان  األر ن.مفاهيم ومصطلحات في العلوم التربوية(.2008الع يل,  طرب  السالم دو * سحارة  نواف؛ 

   يرك  اإلرب اع الفكري  الكويت  الكويت.1  يفن اإللقاء الرائع (.2003يارق حمح  د سوي ان ال *
   حكترب  الري   الرياض  السعو ي .2  يتدريس الدراسات االجتماعية (.2003سي   جيهان كحال حمح  دال *
 الكويت.   ار الربموث العلحي   1. يمعجزة اإلسالم التربوية(. 1978سي   حمحو  أمح  دال *
  الحنظح  العرربي  للترربي  والمقاف  األهداف التربوية في الجمهورية العربية السورية(. 1987سي   حمحو  أمح  دال *

 والعلوم  تونس.
 .  ار الربذرة لل راسات والنير   حيق  سوري .في قضايا التربية المعاصرة(. 1991سي   حمحو  أمح  دال *
  حيربع  العجلون,   حيق  1  يبعض السمات البارزة للتربية العربية اإلسالمية(. 2001سي   حمحو  أمح  دال* 

 سوري .
    حيربع  العجلون,   حيق  سوري .  1. يفي اإلعالم التربوي(. 2001سي   حمحو  أمح  دال *
   حيربع  العجلون,   حيق  سوري .من مشكالت النظام التربوي العربي(. 2002سي   حمحو  أمح  دال *
 .. وزارة المقاف    حيق  سوري في األداء اللغوي(. 2005سي   حمحو  أمح  دال *
   حنيورات جاحع   حيق   حيق  سوري . في طرائق تدريس اللغة العربية(. 2010سي   حمحو  أمح  دال *
    ار الفكر العررب,  ربيروت  لربنان. 2  يالموافقات في أصول الشريعة(. 1975يايرب,  إربراهيم ربن حوسى دال* 
   حكترب  النهض  الحصري   القاهرة  حصر. 7  ياألسلوب (.1976يايب  أمح  دال* 
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    حيق  سوري .1   ار الحكترب,  ياإلمام السيوطي وجهوده في علوم القرآن(. 2001يرربج,  حمح  يوسف دال* 
    ار الفرقان  طحان  األر ن.1  يالتدريس والتقويماستراتيجيات  (.2009يقيرات  حمحو  يافش دال* 

   اليرك  العالحي  للكتاب  ربيروت  لربنان.1  يالفكر التربوي عند ابن جماعة(. 1990* يحس ال ين  طرب  األحير د
  اليرك  العالحي  للكتاب  1  يالفكر التربوي عند ابن خلدون وابن األزرق (.1991* يحس ال ين  طرب  األحير د

 ربيروت  لربنان.
  اليرك  العالحي  1  يالفكر التربوي عند ابن طفيل في كتابه حي بن يقظان ت(. -* يحس ال ين  طرب  األحير د  

 للكتاب  ربيروت  لربنان.
   حكترب  العلوم والمكم  الح ين  الحنورة  السعو ي .5  يمذكرة في أصول الفقه (.2000ينقيي,  حمح  أحين دال* 
   ال ار العرربي  للكتاب  يراربلس الغرب  ليربيا.فلسفة التربية اإلسالمية (.1988التوح, د ييربان,  طحرال* 
   الحنيأة العاح  للنير  يراربلس الغرب  ليربيا.ديمقراطية التعلم في الوطن العربي (.1986ييربان,  حمح  التوح, دال* 
 طحان  األر ن.   ار اليروق  1  يأخالقيات الحوار (.1993ييخل,  طرب  القا ر دال* 
   حكترب  الغزال,   حيق  سوري .روائع البيان "تفسير آيات األحكام من القرآن(. 1980صاربون,  حمح  طل, دال* 

    ار اليروق  ربيروت  لربنان.3  يبحث جديد عن القرآن الكريم(. 1983* صربح  حمح  د
    ار الها ي  ربيروت  لربنان.1ي  الصورة الفنية في المثل القرآني (.1982صغير  حمح  مسين طل, دال* 
. تمقيق يارق ربن طوض اهلل ربن حمح  وطرب  الحمسن اربن المعجم األوسط(. 1995يربران,  سليحان ربن أمح  دال* 

 إربراهيم المسين,   ار المرحين  القاهرة  حصر.
ياكر  حكترب  اربن   تمقيق حمحو  حمح  2 يجامع البيان عن تأويل آي القرآن ت(. -يربري  حمح  ربن جرير د  ال* 

 تيحي   القاهرة  حصر.
    ار الفكر الترربوي  القاهرة  حصر.تحليل المحتوى في معرفة العلوم اإلنسانية..(1987* يعيح   ري ي أمح  د
    ار العلم للحاليين  ربيروت  لربنان.التربية والتعليم في اإلسالم (.1957* يلس  حمح  أسع  د
    ار الق س  ربيروت  لربنان.مقام العقل عند العرب (.2002* يوقان  ق ري مافظ د

    ار العلم للحاليين  ربيروت  لربنان. مع األنبياء في القرآن (.1980* ييارة  طفيف د
    ار الحسيرة  طحان  األر ن.1  يمدخل إلى التربية (.2002ييي,  حمح  مح  دال* 
    ار السالم   حيق  سوري .السنة النبويةأساليب الدعوة والتربية في  (.2007عان,  زيا  دال* 

   اليرك  الحصري  العالحي   القاهرة  حصر. الصورة األدبية في القرآن الكريم (.1995* طرب  التواب  صالح ال ين د
. الدالالت العقلية في القرآن ومكانتها في تقرير مسائل العقيدة اإلسالمية (.2000* طربي ات  طرب  الكريم نوفان د

 ار النفائس  ربيروت  لربنان .   1ي
  الحياة العلمية واالجتماعية في مكة في القرنين السابع والثامن للهجرة (.1996عربيكان  يرف  طرب  العزيز دال* 

 حكترب  الحلك فه  الويني   الرياض  السعو ي .
    ار قتيرب    حيق  سوري .الحوار اإلسالمي المسيحي (.1998* طجك  ربسام د
    ار الفكر  طحان  األر ن. المدرسة وتعليم التفكير (.1996طرب  الرميم د* ط س  حمح  

    ار الفكر  طحان  األر ن.1  ينهج جديد في التعلم والتعليم (.1997* ط س  حمح  طرب  الرميم د
    ار الفكر  طحان  األر ن. 1  يفن اإللقاء (.2007* ط س  حمح  طرب  الرميم د

    ار األن لس الخضراء  ج ة  السعو ي .1  يأدب التخاطب (.1999د ع وي  طرب  اهلل حصيفى ال* 
    ار اآلفاق العرربي   القاهرة  حصر.1  ياإلعجاز القصصي في القرآن (.2006* طيي   سعي ؛ حياوع  طل, د
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طحان     ار صفاء  1  ياالتجاهات الحديثة في التدريس وتنمية التفكير (.2012عفون  نا يا مسين يونس دال* 
 األر ن.

    ار نهض   القاهرة  حصر.التفكير فريضة إسالمية ت(. -عقا   طرباس حمحو  د ال *
    ار الكتاب اللربنان,  ربيروت  لربنان. معجم المصطلحات األدبية المعاصرة (.1985* طلوش  سعي  د

 ربغ ا   العراق.  جاحع  ربغ ا   2  يالمفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم (.1993عل,  جوا  دال* 
    ار الفكر العررب,  القاهرة  حصر.اتجاهات الفكر التربوي اإلسالمي (.1991* طل,  سعي  إسحاطيل د

    ار الحسيرة  طحان  األر ن.التربية العلمية وتدريس العلوم (.2007* طل,  حمح  السي  د
  ار الحسلم  الرياض  السعو ي .  1  يطرائق التعلم التربوية في السنة النبوية (.2000* طليان  أمح  د

    ار اربن مزم  ربيروت  لربنان.1  يطرائق النبي صلى اهلل عليه وسلم في تعليم أصحابه (.2001عليح,  أمح  دال* 
   ربيروت  لربنان.1. حؤسس  الرسال   ياتجاهات حديثة في تدريس اللغة العربية(. 2002طحار  سام د *
  1  ي"التصوير البياني في حديث القرآن عن القرآن "دراسة تحليلية (.2007دعحار  طرب  العزيز ربن صالح ال* 

 الحجلس الوين, لإلطالم   رب,  اإلحارات العرربي .
  جائزة 1  ي"التصوير البياني في حديث القرآن عن القرآن "دراسة تحليلية (.2007عحار  طرب  العزيز ربن صالح دال* 

 https://archive.org/details/TBYANI حن  6/3/2013 ربتاريخ استرجعت  رب, ال ولي    رب,  اإلحارات.
    ار اليعب  القاهرة  حصر.1  جإحياء علوم الدينت(.  -غزال,  أربو ماح  حمح  ربن حمح  د ال* 

  7  ترجح  حمح  نربيل نوفل وآخرون  يالنفسمناهج البحث في التربية وعلم  (.1997* فان  الين   يويول ب د
 حكترب  األنجلو الحصري   القاهرة  حصر. 

  جاحع  قناة السويس  االتجاهات الحديثة في طرق وأساليب التدريس ت(. -فرحاوي  حمحو  رزق حمحو  د ال* 
 العريش  حصر.  

حنيورات جاحع   حيق  كلي  الترربي    حيق  . طرائق التدريس العامة(. 2013فوال  حمح  خير؛ سليحان  جحال دال*
 سوري .

   هيرن ن  أحريكا.األمثال في القرآن الكريم، المعهد العالي للفكر اإلسالمي (.1993فياض  حمح  جاربر دال* 
  الحختار للنير والتوزيع  2  ي"علم البيان "دراسة تحليلية لمسائل علم البيان (.1998* فيو   ربسيون, طرب  الفتاح د

 القاهرة  حصر.
  الرئاس  العاح  لرطاي  اليرباب  الرياض  دور العلماء المسلمين في تطوير العلوم (.1994قربان,  إربراهيم حمح  دال* 

 السعو ي .
    ار  جل   طحان  األر ن.طرق التدريس العامة (.2009* ق ورة   الل د

  جاحع  أم القرى  حك  الحكرح   ي اإلسالمالتربية الجماعية ف (.2009قري,  نايف ربن حمح  ربن ط يان دال* 
   http://dorar.net/art/1100 حن  24/6/2013استرجعت ربتاريخ  السعو ي .

    ار إمياء التراث العررب,  ربيروت  لربنان.الجامع ألحكام القرآن (.1985قريرب,  أربو طرب  اهلل دال* 
    ار الكتب العلحي   ربيروت  لربنان. اإليضاح في علوم البالغة ت(. -الخييب د قزوين,  ال* 
    ار الكتب العرربي   ربيروت  لربنان.كشف الظنون (.1992قسينيين,  حصيفى ربن طرب  اهلل دال* 
    ار اليروق  طحان  األر ن.1  يسيكولوجيا التدريس (.2001قياح,  يوسف دال *
 .االر ن طحان   ار اليروق   2ي  الصفي التدريس نماذج(. 1998د نايف  يوسف؛ قياح,  قياح, ال* 
   حكترب  الحعارف  الرياض  السعو ي .2  يتاريخ التشريع اإلسالمي (.1996قيان  حناع دال* 

https://archive.org/details/TBYANI
http://dorar.net/art/1100
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   حكترب  وهرب   القاهرة  حصر.7  يمباحث في علوم القرآن (.2000قيان  حناع دال* 
    ار قرباء  القاهرة  حصر.القرآنالقصة في  (.2000* قيب  حمح  د
    ار اليروق  القاهرة  حصر.1  يركائز اإليمان (.2001* قيب  حمح  د

   ح يري  الكتب الجاحعي    حيق  سوري .أصول التدريس (.1995ناصر  يونس دو قال  فخر ال ين؛ ال* 
 ربيروت  لربنان.   ار الوسام  1  يأدب الخصومة في اإلسالم(. 1998قحزي  سالم راي  دال* 
   ار 1  يأساليب التعليم ومهاراته في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة (.2009كربيس,  طرب  الوام  دال* 

 جرير  طحان  األر ن.
    ار جرير  طحان  األر ن.1  ي"القرآن الكريم "رؤية تربوية (.1982* كمال   زهير د
  حركز التعليم الحفتوح  حنيورات جاحع  الخبرات اللغوية في رياض األطفال (.2008الحيلق  فرح دو * كنعان  أمح ؛ 

  حيق   حيق  سوري .
خضر  صالح ال ين؛ و أمح   طلي  ماح ؛ و فرحاوي  حمح  فرحاوي؛ و السي   حاج ة حصيفى؛ و كوجك  كومر مسين؛ * 
التعليم  صل "دليل المعلم لتحسين طرقتنويع التدريس في الف (.2008فاي   ربيرى أنور. دو طيا   أمح  طرب  العزيز؛ و 

   حكتب اليونسكو اإلقليح, للترربي  ف, ال ول العرربي   ربيروت  لربنان."والتعلم في مدارس الوطن العربي
   ار الحسيرة، . مدخل إلى البحث في العلوم التربوية واالجتماعية(2007 ) نضال، واليريفين ؛طرب اهلل، كيالن,ال* 

   األر ن.طحان
    ار اليروق  القاهرة  حصر.1  يالآللئ الحسان في علوم القرآن (.2002اليين  حوسى ياهين د* 
  طالم 1  يمعجم المصطلحات التربوية المعرفية في المناهج وطرق التدريس (.1996لقان,  أمح  مسين د ال* 

 الكتب  القاهرة  حصر.
    ار الكتب العلحي   ربيروت  لربنان.1  يوالدنياأدب الدين  (.1987حاور ي  طل, ربن حمح  ربن مربيب دال* 

    ار الحعارف  القاهرة  حصر.القرآن كائن حي (.1993* حمحو   حصيفى د
    ار األحل  إررب   األر ن.التكاملية في تعليم اللغة العربية (.2002* حرا   سعي  د

 كترب  الجاحعي   اإلسكن ري   حصر.  الحيةفي األصول اإلسالمية للترب(. 2000* حرس,  حمح  طرب  العليم د
   تمقيق صربم, الساحرائ,  طالم الكتب  ربيروت  لربنان. 1  ياختالف العلماء(.1985حروزي  حمح  ربن نصر دال* 
  اطتنى ربه أربو صهيب الكرح,  ربيت األفكار صحيح مسلم(. 1998د النيساربوري المجاج القييري حسلم اربن  حسلم* 

 ال ولي   الرياض  السعو ي . 
  حيربع  2  ياألدب العربي وتاريخه في عصري صدر اإلسالم والدولة األموية (.1937* حصيفى  حمحو  د

 حصيفى الربارب, الملرب, وأوال ه  القاهرة  حصر.
 لربنان  ربيروت  لربنان.   حكترب 2ي  وتطورها البالغية المصطلحات معجم (.1996حيلوب  أمح  د *

   حيربع  حخيحر  القاهرة  حصر.الحضارة اإلسالمية أساس التقدم العلمي الحديث (.1969* حظهر  جالل د
 . جاحع  أم القرى  حك  الحكرح   السعو ي .طرائق التدريست(.  -* حفلح  بازي د 

  ار اليروق  طحان  األر ن.  طرق تدريس العلوم المبادئ واألهداف( 2001حقرم  سع  دال* 
    ار اربن مزم  ربيروت  لربنان. 1  يمن أساليب التربية في القرآن الكريم (.2001* حكانس,  طمحان ق ري د

    ار الفكر   حيق  سوري .1  تمقيق حمح  رضوان ال اي   يالتعاريف (.1990حناوي  حمح  طرب  الرؤوف دال* 
المدخل إلى    (.2001حكاري  نربيل  دو هايم  حها؛ و قاسم  ناج,؛ و الصالح  أمح ؛ و اليوب  سي ؛ و * حنس,  حمحو  ؛ 

    حكترب  حهارات النجاح اإللكتروني   حك  الحكرح   السعو ي .النفس التربويعلم 
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 سوري .      جاحع   حيق  كلي  الترربي    حيق1  جالقياس النفسي (.2006* حيخائيل  أحيانيوس د
   ار الفكر العررب,  القاهرة  المدخل في تدريس العلوم (.2002راي   طل, دو طرب  الها ي  حنى؛ و نج ي  أمح ؛ ال* 

 حصر.
   الفكر العررب,  القاهرة  حصر.2  يأدب األطفال (.1994* نجيب  أمح  د

    ار الفكر   حيق  سوري .من أساليب التربية اإلسالمية(. 2000نمالوي  طرب  الرمحن دال* 
  اطتنى ربه فريق ربيت المجتبى من السنن المشهور بسنن النسائي ت(. -أمح  ربن يعيب ربن طل, د نسائ,  ال* 

 األفكار ال ولي   ربيت األفكار ال ولي   الرياض  السعو ي . 
   الهيئ  العاح  الحصري  للكتاب  القاهرة  حصر.االجتهاد (.1987نحر  طرب  الحنعم دال* 

   الهيئ  الحصري  العاح  للكتاب  القاهرة  حصر.ثقافة الطفلالقصة و  (.1999* نوفل  يوسف مسن د
  حؤسس  2  يكنز العمال في سنن األقوال واألفعال (.1986هن ي  طالء ال ين طل, الحتق, ربن مسام ال ين دال* 

 الرسال   ربيروت  لربنان.
  ار السالم   حيق  سوري .  ترجح  أ يب ييش  دليل طرائق التدريس في المدارس الثانوية(.1988* هوفر  كينث د

   حكترب  الحتنرب,  القاهرة  حصر.  أسباب النزول ت(. وام ي  طل, ربن أمح  د  ال* 
    ار الوفاء  الحنصورة  حصر.1  ياإلسالم في العقل العالمي (.1990وا ط,  توفيق دال* 

   وزارة األوقاف  الكويت  الكويت.                        2  يالموسوعة الفقهية (.1983* وزارة األوقاف واليؤون اإلسالحي  د
   حكترب  اليرباب  القاهرة  حصر."التدريس "مبادئه ومهاراته (.2006* يوسف  حمح  د

 الرسائل العلمية  -ثانيًا 
مدينة مشكالت الجانب العملي في مادة علم األحياء في مدارس المتفوقين في  (.2006* أربو ر ان  أساح  مسن د

                                                                رسال  حاجستير  جاحع  وا ي النيل. السو ان.حمص
  االستنتاجي التفكير تنمية على القرآنية للقصة التحليلي السرد استخدام أثر (.2010* أربو يحال   أحان, صالح د

 حن 19/3/2013استرجعت ربتاريخ  الترربي   بزة  فلسيين. رسال  حاجستير  الجاحع  اإلسالحي   كلي 
http://library.iugaza.edu.ps/thesis/91748.pdf  

 رسال  حاجستير   دور التربية في صدر اإلسالم على ضوء السنة النبوية (.1985لحع,  طرب  اهلل ربن طواض داأل* 
  ار األن لس الخضراء  ج ة  السعو ي .

. أيروم   كتوراه  الجاحع  الحستنصري   الوصف في القرآن، دراسة بالغية (.2002حير  حوسى سلوم طرباس داأل* 
حن   18/1/2014استرجعت ربتاريخ  ربغ ا   العراق.

http://www.almaktabah.net/vb/showthread.php?t=250  
  رسال  التربية بالقصة في اإلسالم وتطبيقاتها في رياض األطفال (.2008هناء ربنت هايم ربن طحر د جفري ال* 

  حن 11/8/2013استرجعت ربتاريخ  حاجستير  جاحع  أم القرى  حك  الحكرح   السعو ي .
/tarbeah_Hanaa.pdfhttp://www.gulfkids.com/pdf  

منهج القرآن الكريم في ضوء أسباب النزول "دراسة تحليلية في التربية  (.1992* جلو  المسين جرنو حمحو  د
   رسال   كتوراه  جاحع   حيق   حيق  سوري .القرآنية في ظل األحداث"

وعلومه والدراسات اإلسالمية للصف تحليل وتقويم مقرر القرآن الكريم (. 2004* ماج طل,  حنى حمح  أربو قاسم د
 15/11/2013استرجعت ربتاريخ    رسال   كتوراه  جاحع  أفريقيا العالحي   الخريوم  السو ان.األول الثانوي بالسودان

 

http://library.iugaza.edu.ps/thesis/91748.pdf
http://www.gulfkids.com/pdf/tarbeah_Hanaa.pdf
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 http://islam4africa.net/ar/more.php?cat_id=53&art_id=315 حن 
أثر أسلوب االستقصاء واإللقاء في تحصيل طلبة الصف الثاني  (.1988مسين  إربراهيم ربن حمح  ربن طرب  اهلل  دال* 

استرجعت ربتاريخ    رسال  حاجستير  كلي  الترربي   الرياض  السعو ي .الثانوي األدبي بنين في الجغرافيا بدولة البحرين
 http://kenanaonline.com/users/kadwany/posts/239413  حن 10/3/2013

السعودية  -القيم البيئية في كتب الجغرافيا للمرحلة االبتدائية في البالد العربية  )سورية  (.2005* مالوة  رباسح  د
    رسال   كتوراه  جاحع   حيق  سوري . تونس( دراسة تحليلية مقارنة -السودان  -

  رسال   كتوراه  مهارات وأساليب إلقاء األسئلة في تدريس المواد االجتماعية (.1986* محي ة  فايح  إربراهيم د
 جاحع  طين يحس  حكترب  النهض  الحصري   القاهرة  حصر.

جاحع   رسال  حاجستير   التفكير وتنميته في ضوء القرآن الكريم (.2009هاب حمحو  إربراهيم د* منايي   طرب  الو 
  http://www.google.com/url?حن  19/3/2014استرجعت ربتاريخ النجاح الويني   ناربلس  فلسيين.

استخدام استراتيجية االستقصاء في تدريس التربية اإلسالمية على تنمية أثر (. 2009نسيرب  حولو  حرا  دراوي  ال *
   رسال  حاجستير  جاحع  صنعاء  صنعاء  اليحن.التفكير اإلبداعي لدى طالبات الصف األول الثانوي بأمانة العاصمة

 nic.info/db/studies/detail.php?ID=61570-http://www.yemen  حن 18/1/2014
دور االستقصاء فى تنمية التحصيل بمادة التربية الدينية اإلسالمية وبعض مهارات (. 2009* رجب  سحاح يوق, د

استرجعت  حعه  ال راسات الترربوي   القاهرة  حصر.   رسال  حاجستير ني اإلعداديالتفكير لدى تالميذ الصف الثا
     http://www.alnodom.com.sa/index.php حن  18/3/2013 ربتاريخ

   جاحع  أم القرى  حك  الحكرح   السعو ي . الحوار القرآني في سورة نوح (.1998* زحزح,  يميى حمح  د
  رسال  للشباب األخالقية المشكالت معالجة في الحوار إسهام(. 2008طل, د ربن طرب اهلل ربن زهران,  فيصلال* 

 حن  14/1/2014استرجعت ربتاريخ  حاجستير  جاحع  أم القرى  كلي  الترربي   حك  الحكرح   السعو ي .
u.sa/hipres/ABS/ind8701.pdfhttp://libback.uqu.ed 

تأثير طريقتي االستقصاء والمناقشة في التحصيل الفوري والتحصيل المؤجل (. 1995سالح,  حمسن ربن ناصر دال* 
  رسال  لمادة التربية االسالمية لدى طالب الصف األول الثانوي في إحدى مدارس محافظة مسقط) دراسة تجريبية(

 حن               24/2/2014استرجعت ربتاريخ  قاربوس  حسقي  ُطحان.حاجستير  جاحع  السليان 
kawkab.com/thesis/656-http://thesis.al 

  رسال   كتوراه  طرق تدريس التربية اإلسالمية تؤدي لتدني التحصيل(  2008سرياوي  طرب  المكيم اسحاطيل دال* 
حن  3/4/2013استرجعت ربتاريخ الفجيرة  اإلحارات العرربي . 

http://www.uaes.ae/vb/showthread.php?t=31598 
المدرسين بصددها عن طريق واقع األسئلة الصفية لمادة الجغرافيا في تحسين كفاية  (. 1998سلوم  ياهر د *

 سوري . . رسال  حاجستير   جاحع   حيق   حيق التعلم الذاتي
القيم المتضمنة في أسئلة كتاب التربية اإلسالمية للصف السادس االبتدائي  (.1992سوي ي  وضمى طل, دال *

 .حصر . رسال   كتوراه  جاحع  طين يحس  حكترب  النهض  الحصري   القاهرة بدولة قطر
فاعلية القصة كأسلوب تعليمي في تنمية المفاهيم الرياضية ألطفال الرياض  (.2010يكل  نضال إربراهيم دال* 

  رسال  حاجستير  "( سنوات6-5"الفئة الثالثة "دراسة تجريبية على أطفال الرياض في محافظة الالذقية من عمر  )
 كلي  الترربي   جاحع   حيق   حيق  سوري .

جاحع  النجاح الويني   ناربلس  رسال  حاجستير    الحوار في القرآن الكريم (.2005طمحان د* ضحرة  حعن حمحو  

http://islam4africa.net/ar/more.php?cat_id=53&art_id=315
http://kenanaonline.com/users/kadwany/posts/239413
http://www.google.com/url
http://www.yemen-nic.info/db/studies/detail.php?ID=61570
http://libback.uqu.edu.sa/hipres/ABS/ind8701.pdf
http://thesis.al-kawkab.com/thesis/656
http://thesis.al-kawkab.com/thesis/656
http://www.uaes.ae/vb/showthread.php?t=31598
http://www.uaes.ae/vb/showthread.php?t=31598
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    efault/files/allhttp://scholar.najah.edu/sites/d-حن   7/12/2014استرجعت ربتاريخ  فلسيين.
فاعلية الطريقة االستقصائية في إكساب التالميذ المفاهيم االجتماعية "دراسة  (.2009عاتك,  سن س حاج  دال* 

تجريبية على تالمذة الصف الرابع في مقرر التربية االجتماعية في الحلقة األولى من مرحلة التعليم األساسي في 
   رسال  حاجستير  كلي  الترربي   جاحع   حيق  سوري .  "محافظة الالذقية

   رسال   كتوراه   ار األن لس الخضراء  ج ة  السعو ي .الحوار في القرآن (.2005* طرب  اهلل  سناء ربنت حمحو  د
  html-http://www.ejtemay.com/archive/index.php/t.17934حن  9/8/2013استرجعت ربتاريخ

  رسال  حاجستير  جاحع  منهج القصة القرآنية في ترسيخ األخالق (.2010* طرب  اهلل  طرب  الرمحن  او  جحيل د
 http://www.al.eman.com حن 12/2/2012استرجعت ربتاريخ  النجاح الويني   ناربلس  فلسيين.

فاعلية طريقتي حل المشكالت واالستقصاء في تدريس مادة التربية اإلسالمية  (.2003عرب  اهلل  حمح  اليه دال* 
  رسال  حاجستير  كلي  الترربي   جاحع  ""دراسة تجريبية على طلبة الصف الثاني اإلعدادي في محافظة دير الزور

                                                                                              حيق   حيق  سوري .
أصول التدريس عند علماء المسلمين في العصور الوسطى بين القرنين الخامس  (.2010عل,  صالح دال* 

     رسال   كتوراه  كلي  الترربي   جاحع   حيق   حيق  سوري . "والخامس عشر الميالديين "دراسة تحليلية
دراسة تتناول المدارس اإلعدادية الرسمية  –مشكالت تدريس التعبير في المرحلة اإلعدادية (. 1980*طحار  سام د

 رسال  حاجستير  كلي  الترربي   جاحع   حيق  سوري . –في مدينة دمشق ومحافظاتها 
  رسال  حاجستير الحوار مع أهل الكتاب "أسسه ومناهجه في الكتاب والسنة" (.1994طرب  اهلل دقاسم  خال  ربن ال* 

  http://turkmani.com/com_articles/detaحن  2/5/2013استرجعت ربتاريخ   ار الحسلم  الرياض  السعو ي .
  طرق تدريس القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية واللغة العربية في الصومال(. 2000قيرب,  أمح  ييخ مسن دال* 

 حن  9/8/2013استرجعت ربتاريخ  رسال   كتوراه  جاحع  أم  رحان اإلسالحي   الخريوم  السو ان.
ttp://196.29.166.241/fgs/en/show_page.php?page_id=1763h 

  رسال  حاجستير  جاحع  منهج القصة القرآنية في تهذيب الشهوات (.2011قينان,  أمح  طرب  القا ر مسن دال* 
حن   3/4/2013استرجعت ربتاريخ  النجاح الويني   ناربلس  فلسيين.

-http://scholar.najah.edu/sites/default/files/all  
أساليب التربية الخلقية الواردة في قصص األنبياء عليهم السالم في القرآن  (.2010* كل زرين  طرب  المكيم د

 حن 17/1/2014استرجعت ربتاريخ   الحنورة  السعو ي .  الجاحع  اإلسالحي   الح ين  الكريم
http://libback.uqu.edu.sa/hipres/ABS/ind10381.pdf                                                 

طريقة االستقصاء الموجه على تحصيل المعرفة العلمية  أثر استخدام (.2008* ح اله  نجيب سالم مسين  د
  حن 6/1/2013 استرجعت ربتاريخ   رسال  حاجستير  كلي  الترربي   ط ن  اليحن.واالحتفاظ بها في مادة الكيمياء

o/db/studies/studies/detail.nic.inf-http://www.yemen    
المقارنة بين أثر استخدام طريقة المناقشة والطريقة اإللقائية على تحصيل تالميذ  (.1994حسن   إربراهيم دال* 

   رسال  حاجستير  كلي  الترربي   جاحع  الحلك سعو   الرياض  السعو ي .الصف السادس االبتدائي في مادة التاريخ
  التربوية وتطبيقاته الكريم القرآن في األبناء مع اآلباء حوار (.2009اهلل  د  خيل ربن هليل ربنت حييري  سارةال* 

 حن   8/1/2013استرجعت ربتاريخ  رسال  حاجستير  جاحع  أم القرى  حك  الحكرح   السعو ي .
http://libback.uqu.edu.sa/hipres/FUTXT/4904.pdf  

http://scholar.najah.edu/sites/default/files/all-thesis/dialogue_in_the_holy_quran.pdf
http://www.ejtemay.com/archive/index.php/t-17934.html
http://www.al.eman.com/
http://turkmani.com/com_articles/details/9
http://196.29.166.241/fgs/en/show_page.php?page_id=1763
http://196.29.166.241/fgs/en/show_page.php?page_id=1763
http://scholar.najah.edu/sites/default/files/all-
http://scholar.najah.edu/sites/default/files/all-
http://libback.uqu.edu.sa/hipres/ABS/ind10381.pdf
http://www.yemen-nic.info/db/studies/studies/detail.php?ID=20976
http://libback.uqu.edu.sa/hipres/FUTXT/4904.pdf
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  رسال  حاجستير  "الحوار "آدابه وتطبيقاته التربوية في التربية اإلسالمية (.2005حغاحس  خال  ربن حمح  دال* 
 حن  11/1/2013استرجعت ربتاريخ  جاحع  أم القرى  حك  الحكرح   السعو ي .

17934.html-http://www.ejtemay.com/archive/index.php/t  
  رسال  حاجستير  "الحوار في مشاهد القيامة في القرآن الكريم "دراسة داللية (.2011* حقربل  هاال سعي  حمح  د

  حن 25/10/2012 استرجعت ربتاريخ األر ن.طحان  جاحع  اليرق األوسي  
http://www.mohamedrabeea.com/books/book1_18191.pdf 

معايير األسلوب القصصي في القرآن الكريم وتطبيقاته  (.2007وا ط,  حسفر ربن أمح  ربن حسفر آل طايف دال* 
  جاحع  أم القرى  حك  التربوية في تدريس التربية اإلسالمية في الصفوف العليا بالمرحلة االبتدائية بمدينة أبها

   http://www.mediafire.com/file/ijmnnmzjzzkحن  18/1/2014استرجعت ربتاريخ الحكرح   السعو ي .
    حكترب  لربنان  ربيروت  لربنان.معجم المصطلحات العربية في اللغة واألدب(.1979الحهن س  كاحل دو * وهرب   حج ي؛ 

فاعلية الطرائق التفاعلية في تدريس التربية اإلسالمية "دراسة تجريبية في الصف  (.1996* يعقوب  ينال فاروق د
 الترربي   جاحع   حيق   حيق  سوري .   رسال  حاجستير  كلي "الثاني اإلعدادي بمدينة دمشق

 المجالت - ثالثاً 

اليرائق والوسائل التعلحي  والتعليحي  اليائع  االستخ ام ل ى (. 2001   فائز حمح  دو  او إربراهيم  فاضل خليل؛  *
( الع    2د  الحجل   مجلة العلوم التربوية والنفسية  ح رس, التاريخ ف, الحرمل  اإلط ا ي  ربحمافظ  نينوى ربالعراق

 pdf-http://www.uob.edu.bh/uob__files/434/2.2 حن 15/11/2012استرجعت ربتاريخ  .94( ص2د
اللغوي  توظيف استراتيجي  الت ريس ربالقص  ف, توفير ربيئ  صفي   اطح  لتنحي  الحهارات  (.2008ربركات  طل, دال* 

 (  األر ن. 3( الع   د4  الحجل  دالمجلة األردنية في العلوم التربوية  ل ى األيفال
  الترربي  ربالخربرة وحوقعها ف, الترربي  اإلسالحي (. 2014* ربن, يونس  أسحاء طرب  الحيلب؛ اليريفين  طحا  طرب  اهلل د

 .836(   الجاحع  األر ني   األر ن. ص2د( الحلمق 41  الحجل  دمجلة دراسات في علوم الشريعة والقانون
 journals.ju.edu.jo/DirasatLaw/article/view/6716/3872 حن  8/12/2012استرجعت ربتاريخ  

اليرائق واألساليب اليائع  ف, ت ريس (. 2011الم يم,  إمسان طحر حمح  سعي  دو جربوري  فرق  طرب  الها ي؛ ال *
الحتوسي  حن وجه  نظر ح رس, حا ة الترربي  اإلسالحي  وح رساتها والحيرفين حا ة الترربي  اإلسالحي  ف, الحرمل  

 حن 23/4/2013استرجعت ربتاريخ  .81(  ص28  الع    دمجلة البحوث التربوية والنفسية  االختصاص
http://www.iasj.net/iasj?func=issueTOC&isId=93&uiLanguage=ar 

 الترربوي  وتيربيقاتها الكريم القرآن ف, العلح, التفكير حنهجي (. 2003الرمحن  د طرب  ربن اهلل طرب  ربن م ري  خليلال *
  واإلنسانية واالجتماعية التربوية للعلوم القرى أم جامعة مجلة .حقترح تصور – الحعاصرة الجاحعي  الحؤسسات ف,

 حن 4/4/2013استرجعت ربتاريخ  (  حك  الحكرح .1الع    د (15الحجل   د
https://uqu.edu.sa/majalat/humanities/1vol15/mail011.pdf 

  مجلة التبيان  النرب, صلى اهلل طليه وسلم ف, ترربي  أصماربه وتعليحهمحنهج  (.2008خيوب,  الخيوب, حمح  دال* 
 (  حصر.51الع    د

مجلة كلية التربية بجامعة    ور يرائق الت ريس الجاحعي  ف, تيوير العحلي  الترربوي (. 2010خضر  جاسم د *
  حن 22/4/2013 استرجعت ربتاريخ (.4( الع    د2  الحجل   دالمستنصرية

http://www.iasj.net/iasj?func=issueTOC&isId=3237&uiLanguage=ar 

http://www.ejtemay.com/archive/index.php/t-17934.html
http://www.ejtemay.com/archive/index.php/t-17934.html
http://www.mohamedrabeea.com/books/book1_18191.pdf
http://www.mohamedrabeea.com/books/book1_18191.pdf
http://www.mediafire.com/file/ijmnnmzjzzk
http://www.uob.edu.bh/uob__files/434/2-2.pdf
http://www.iasj.net/iasj?func=issueTOC&isId=93&uiLanguage=ar
http://www.iasj.net/iasj?func=issueTOC&isId=93&uiLanguage=ar
https://uqu.edu.sa/majalat/humanities/1vol15/mail011.pdf
https://uqu.edu.sa/majalat/humanities/1vol15/mail011.pdf
http://www.iasj.net/iasj?func=issueTOC&isId=3237&uiLanguage=ar
http://www.iasj.net/iasj?func=issueTOC&isId=3237&uiLanguage=ar
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 ال راس, التمصيل الحختربر طلى ف, الحوجه االكتياف ربيريق  العلوم ت ريس أمر (.2009مسن د * خليف   أمح 
  الحجل   مجلة جامعة دمشق  "تربوك ح ين  ح ارس االربت ائ, ف, السا س الصف تالحيذ حن طين  طلى تجريربي  " راس 

 (  سوري . 4+3( الع    د27د
أساليب حعالج  الحعلوحات ل ى يلرب  الحرمل  المانوي  األكا يحي  ف, األر ن وطالقتها (. 2008رفوع  حمح  أمح  دال* 

   سوري .(2( الع    د24الحجل   د  مجلة جامعة دمشق  ربالجنس والتخصص
حقارن  ربين استراتيجي  التعربير الحفاهيح, ويريق  الحماضرة ف, ت ريس حقرر "حق ح  ف, (. 2002زطرب,  يالل دال* 

( الع    2  الحجل   دمجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس  القياس والتقويم" ليلرب  ال ربلوم العام ف, الترربي 
 سوري .(  1د

  مجلة كلية العلوم اإلسالمية  "الوصف ف, قصص سورة الكهف " راس  تمليلي (. 2013يمان  يوسف سليحان دال* 
 حن  17/1/2014استرجعت ربتاريخ  (  العراق.14الع    د (7د الحجل  

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=74087  
أمر استخ ام أسئل  ذات حستويات حعرفي  طليا طلى التمصيل والتفكير الناق  ف,  (.1994ي,  طرب  الرمحن حمح  د *

وطرق مجلة الجمعية المصرية للمناهج . حقرر الترربي  ويرق الت ريس ربكلي  اللغ  العرربي  والعلوم االجتحاطي  ربأربها
 (  حصر.25د   الع   التدريس

  مجلة جامعة الملك سعود  العحليات العقلي  ف, القرآن الكريم و الالتها الترربوي (. 1995طرب  اهلل  طرب  اهلل صالح د*
 حن 29/8/2013استرجعت ربتاريخ (  الرياض. 1(  العلوم الترربوي  وال راسات اإلسالحي   الع    د7الحجل   د

screen.pdf-http://jis.ksu.edu.sa/sites/jis.ksu.edu.sa/files/22  
ربرناحج ت ريرب, حقترح لتيوير األ اء الت ريس, لحعلح, الترربي  اإلسالحي  ربالحرمل  (. 2012طيسى حمح  أمح   د *

استرجعت  .(4( الع    د13  الحجل   دمجلة العلوم التربوية والنفسية  المانوي  ف, ضوء الحعايير الحهني  لجو ة األ اء
 SID=434http://www.uob.edu.bh/pages.aspx?module=pages&id&2810= حن 5/1/2014ربتاريخ 

 التجارب إجراء ف, حموسب تعليح, ربرناحج استخ ام أمر (.2009( طل,. الربيايرة  زي و  إربراهيم؛ نضال فتينات ال* 
الحجل     دمشق جامعة مجلة  األرض وطلوم الكيحياء حربمث ف, األساس, التاسع الصف يلرب  تمصيل ف, الكيحيائي 

 (  سوري . 25الع    د (2+1د
استراتيجي  حقترم  لتمسين جو ة ربرناحج الترربي  العحلي  ف, جاحع  الفرات ف, ضوء (. 2013فوال  حمح  خير دال* 

( الع    29  الحجل   دمجلة جامعة دمشق  "" راس  حي اني  ف, كلي  الترربي  ربالمسك  TQMحفهوم إ ارة الجو ة الياحل  
 (  سوري . 2د

ترربوي  ج ي ة لمحاي  اليفل ف, الجحهوري  العرربي  السوري  والجحهوري  الفرنسي  سياس  (. 2010فوال  حمح  خير دال* 
 (.4( الع   د26  الحجل  دمجلة جامعة دمشق  "حنظور ج ي  للحسؤولي "

آراء يالب التعلم الحفتوح اختصاص رياض أيفال طن  حستوى جو ة التعليم ف, حركز (. 2007فوال  حمح  خير دال* 
 (.2( الع   د23  الحجل  دمجلة جامعة دمشق  ف, جاحع   حيقالتعليم الحفتوح 

تقرير طن أطحال الحؤتحر الخاحس لكلي  الترربي  ربجاحع  الربمرين مول جو ة التعليم (. 2005فوال  حمح  خير دال* 
  (.2( الع   د21  الحجل  دمجلة جامعة دمشق  2005نيسان  13-11الجاحع, الذي طق  ف, الفترة 

  ترجح  طل, مسين مجاج وطيي  "نظريات التعلم " راس  حقارن (. 1983باز ا  جورج دو ريحون ج,؛ * كورسين,  
   الحجلس الوين, للمقاف  والفنون واآل اب  الكويت.مجلة عالم المعرفةحمحو  هنا  

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=74087
http://jis.ksu.edu.sa/sites/jis.ksu.edu.sa/files/22-screen.pdf%2015/5/2014
http://www.uob.edu.bh/pages.aspx?module=pages&id=2810&SID=434
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  الفئات الحسته ف استخ ام تكنلوجيا التعليم ف, الترربي  القرآني  وأمر ذلك طلى تعلم  (.2010* ح ن,  حمح  طيا د
 (  سوري .3( الع   د26حجل  دال  مجلة جامعة دمشق

حقاوح  الحعلحين للتغيير أسرباربها ويرق التقليل حنها حن (. 2014حق ا ي  حمحو  ماح ؛ اليرفات  صالح سويلم دال* 
األكاديمية للدراسات مجلة   وجه  نظر حعلح, وحعلحات ح يري  الترربي  والتعليم لحنيق  قصرب  الحفرق ف, األر ن

 حن 18/11/2014استرجعت ربتاريخ  (.12ج/ قسم العلوم االجتحاطي   الع   د االجتماعية واإلنسانية
chlef.dz/ratsh/RATSH_AR/la...N.../article_07.pdf-www.univ 

أمر أسلوب الححارسة  العحلية  فة, تمصةيل تالحةذة الحرملة  االربت ائية  (. 2005اربتسام؛ وطالق  جيهان ضياء د* حوسى  
  حن 9/1/2013استرجعت ربتاريخ (  ربغ ا . 45  الع    دمجلة كلية التربية األساسية  ف, حا ة الترربي  اإلسالحي 
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 المراجع اإللكترونية -ج
حن  28/3/2014. استرجعت ربتاريخ طرائق التدريسمداخل رئيسة في تصنيف (. 2007ال يوان  لحياء د *

http://vb.g111g.com/showthread.php?t=106713 

حن  28/3/2014. استرجعت ربتاريخ تعلم الطفل القائم على التجريب(. 2013الزاير  نذير د *
http://kids.tatweer.edu.sa/node/52 

 حن 7/11/2013 . استرجعت ربتاريخ اإلحصاء في اإلسالم(. 2013السي   مربيب د *
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. استرجعت ربتاريخ بين النظرية والتطبيق ... التعليم العاليفي  األداء التدريسيجودة (. 2013*الفوال  حمح  خير د
    http://kenanaonline.com/users/alssaftly/posts/505828حن   21/4/2013

حن  28/3/2014. استرجعت ربتاريخ اسم اهلل المحصي (.1992الناربلس,  حمح  راتب. د *
http://nabulsi.com/blue/ar/art.php? 

 كلي   ( حنيورة بير حذكراتد  العربية اللغة تدريس وطرائق المناهج نظريات في محاضرة(. 2010د  .سام طّحار *
 حن 23/12/2013استرجعت ربتاريخ  .قاربوس السليان جاحع  الترربي  
976-http://www.alarabiah.org/uploads/pdf. 

حن   28/3/2014استرجعت ربتاريخ  ".أنواعه –خصائصه  –الوصف "تعريفه (.  2008د حلتقى الترربي  والتعليم *
http://www.moudir.com/vb/showthread.php?t=233776 

حن   2013/ 8/11. استرجعت ربتاريخ اإلعجاز في عجائب األرقام في القرآن الكريم(. 2011حنت يات الحصيرب  د *
http://vb.almastba.com/t151553.html  
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  (  1الملحق ) 

 الكرايمة ايت اآلسور و ال عدد

 مكي/مدني عدد اآليات السورة الرقم
 مكي 7      الفاتحة 1
 مدني      286     البقرة 2
 مدني      200     آل عمران 3
 مدني      176     النساء 4
 مدني      120     المائدة  5
 مكي 165     األنعام  6
 مكي 206     األعراف 7
 مدني      75     األنفال  8
 مدني      129     التوبة 9
 مكي 109     يونس  10
 مكي 123     هود  11
 مكي 111     يوسف 12
 مدني      43     الرعد  13
 مكي 52     إبراهيم 14
 مكي 99     الحجر 15
 مكي 128     النحل 16
 مكي 111     اإلسراء 17
 مكي 110     الكهف 18
 مكي 98     مريم  19
 مكي 135     طه 20
 مكي 112     األنبياء 21
 مدني      78     الحج  22
 مكي 118     المؤمنون 23
 مدني      64     النور 24
 مكي 77     الفرقان 25
 مكي 227     الشعراء 26
 مكي 93     النمل 27
 مكي 88     القصص 28
 مكي  69     العنكبوت 29
 مكي 60     الروم 30
 مكي 34     لقمان 31

 مكي 30     السجدة 32
 مدني      73     األحزاب 33
 مكي 54     سبأ 34
 مكي 45     فاطر 35
 مكي 83     يس 36
 مكي 182     الصافات 37
 مكي 88     ص 38
 مكي 75     الزمر 39
 مكي 85     غافر 40
 مكي 54     فصلت 41
 مكي 53     الشورى 42
 مكي 89     الزخرف  43
 مكي 59     الدخان 44
 مكي 37     الجاثية 45
 مكي 35     األحقاف 46
 مدني      38     محمد 47
 مدني      29     الفتح 48
 مدني      18     الحجرات 49
 مكي 45     ق 50
 مكي 60     الذاريات 51
 مكي 49     الطور 52
 مكي 62     النجم 53
 مكي 55     القمر 54
 مدني      78     الرحمن 55
 مكي 96     الواقعة 56
 مدني      29     الحديد 57
 مدني      22     المجادلة 58
 مدني      24     الحشر 59
 مدني      13     الممتحنة 60
 مدني      14     الصف 61
 مدني      11     الجمعة 62
 مدني      11     المنافقون 63
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 مدني      18     التغابن  64
 مدني      12     الطالق 65
 مدني      12     التحريم 66
 مكي 30     الملك 67
 مكي 52     القلم 68
 مكي 52     الحاقة 69
 مكي 44     المعارج 70
 مكي 28     نوح 71
 مكي 28     الجن 72
 مكي 20    المزمل 73
 مكي 56    المدثر 74
 مكي 40    القيامة 75
 مدني      31    اإلنسان 76
 مكي 50    المرسالت 77
 مكي 40    النبأ 78
 مكي 46    النازعات 79
 مكي 42     عبس 80
 مكي 29     التكوير 81
 مكي 19     االنفطار 82
 مكي 36     المطففين 83
 مكي 25     االنشقاق 84
 مكي 22     البروج 85
 مكي 17     الطارق 86
 مكي 19     األعلى 87
 مكي 26     الغاشية 88
 مكي 30     الفجر 89
 مكي 20     البلد 90
 مكي    15     الشمس 91
 مكي 21     الليل 92
 مكي 11     الضحى 93
 مكي 8     الشرح 94
 مكي 8     التين 95
 مكي 19     العلق 96
 مكي 5     القدر 97
 مدني      8     البينة 98
 مدني      8     الزلزلة 99

 مكي 11    العاديات 100

 مكي 11    القارعة 101
 مكي 8    التكاثر 102
 مكي 3    العصر 103
 مكي 9    الهمزة 104
 مكي 5    الفيل 105
 مكي 4    قريش 106
 مكي 7    الماعون 107
 مكي 3    الكوثر 108
 مكي 6    الكافرون 109
 مدني      3    النصر 110
 مكي 5    المسد 111
 مكي 4    اإلخالص 112
 مكي 5    الفلق 113
 مكي 6    الناس 114
 (28( )86) 6236   المجموع    
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 (  2الملحق )                                                          
 السور"آمنوا وعملوا الصتلحت " في  عبترةتكرارا   

 مكي/مدني العدد مجموع السور اإليمان مع الممارسة العملية      السورة الرقم
 مدني      3 1 (277()82()25) البقرة 2
 مدني      1 1 (57) آل عمران 3
 مدني      3 1 (173()122()57) النساء 4
 مدني      2 1 (93()9) المائدة  5
 مكي 1 1 (42) األعراف 7

 مكي 2 1 (9()4) يونس  10
 مكي 1 1 (23) هود  11
 مدني      1 1 (29) الرعد  13
 مكي 1 1 (23) إبراهيم 14
 مكي 2 1 (107()30) الكهف 18
 مكي 1 1 (96) مريم  19
 مدني        4 1 (56()50()23()14) الحج  22
 مكي 1 1 (227) الشعراء 26
 مكي 3 1 (58()9()7) العنكبوت 29
 مكي 2 1 (45()15) الروم 30
 مكي 1 1 (8) لقمان 31
 مكي 1 1 (19) السجدة 32
 مكي 1 1 (4) سبأ 34
 مكي 1 1 (7) فاطر 35
 مكي 2 1 (28()24) ص 38
 مكي 1 1 (58) غافر 40
 مكي 1 1 (8) فصلت 41
 مكي 3 1 (26()23()22) الشورى 42
 مكي 2 1 (30()21) الجاثية 45
 مدني      2 1 (12()2) محمد 47
 مدني      1 1 (29) الفتح 48
 مدني       1 1 (11) الطالق 65
 مكي 1 1 (25) االنشقاق 84
 مكي 1 1 (11) البروج 85
 مكي 1 1 (6) التين 95
 مدني      1 1 (7) البينة 98
 مكي 1 1 (3) العصر 103

 32    50 32      المجموع العام                             
    22    المكي  32مجموع السور التي وردت فيها العبارة                   

      10    المدني
  31    المكي 50مجموع اآليات التي وردت فيها العبارة                  

   19    المدني
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 ( 3الملحق ) 

 السورالخمس في  تكرارا  الحواس

 العدد     الحواس         الرقم
 476=   328+148 بصر + رأى    1
 185 سمع    2
 63 ذوق    3
 5 لمس    4
 0 شمم    5

                       

 

 

 

 (  4الملحق ) 

 سور الفي  تكرارا  ذم التقلايد األعمى

 المدني   المكي    العدد       آيات ذم التقليد األعمى        السورة الرقم
 مدني    1      ( 170)  البقرة 1
 مدني  2      ( 104ـ103)  المائدة 2
  مكي 2      ( 71ـ 70)  األعراف 3
  مكي 3      ( 78ـ76)  يونس 4
  مكي 3      ( 87( )  62ـ61)  هود 5
  مكي 4      ( 54ـ51)  األنبياء 6
  مكي 2      ( 21ـ20)  لقمان 7
  مكي 1      ( 43)  سبأ 8
  مكي 4      ( 72ـ69)  الصافات 9
  مكي 4      ( 25ـ22)  الزخرف 10
 2    8     26      10                  المجموع 
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 ( 5الملحق )                                                          

 سور السأل في  جذر كلمةتكرارا  

 مكي/مدني العدد سأل جذر كلمة            السورة الرقم
 (141()134()119()108()108()61) البقرة 2

(186()177()189()211()215()217) 
(219()219()220()222()273) 

 مدني      17

 مدني      4 (153()153()32()1) النساء 4
 مدني      4 (102()101()101()4) المائدة  5
 مكي 1 (90) األنعام  6
 مكي 5 (187()187()163()6()6) األعراف 7
 مدني      1 (1) األنفال  8
 مدني      1 (65) التوبة 9
 مكي 2 (94()72) يونس  10
 مكي 4 (51()47()46()29) هود  11
 مكي 4 (104()82()50()7) يوسف 12
 مكي 1 (34) إبراهيم 14
 مكي 1 (92) الحجر 15
 مكي 3 (93()56()43) النحل 16
 مكي 4 (101()85()36()34) اإلسراء 17
 مكي 4 (83()76()70()19) الكهف 18
 مكي 3 (132()105()36) طه 20
 مكي 5 (63()23()23()13()7) األنبياء 21
 مكي 3 (113()101()72) المؤمنون 23
 مكي 3 (59()57()16) الفرقان 25
 مكي 5 (180()164()145()127()109) الشعراء 26
 مكي 2 (78()66) القصص 28
 مكي 3 (63()61()13) العنكبوت 29
 مكي 1 (25) لقمان 31
 مدني      7 (63()53()53()20()15()14()8) األحزاب 33
 مكي 3 (47()25()25) سبأ 34
 مكي 1 (21) يس 36
 مكي 3 (50()27()24) الصافات 37
 مكي 2 (86()24) ص 38
 مكي 1 (38) الزمر 39
 مكي 1 (10) فصلت 41
 مكي 1 (23) الشورى 42



- 218 - 
 

 مكي 5 (87()45()44()19()9) الزخرف  43
 مدني      2 (37()36) محمد 47
 مكي 2 ( 19()12) الذاريات 51
 مكي 2 (40()25) الطور 52
 مدني      2 (39()29) الرحمن 55
 مدني      2 (10()10) الممتحنة 60
 مكي 1 (8) الملك 67
 مكي 2 (46()40) القلم 68
 مكي 4 (25()10()1()1) المعارج 70
 مكي 1 (40) المدثر 74
 مكي 1 (6) القيامة 75
 مكي 1 (1) النبأ 78
 مكي 1 (42) النازعات 79
 مكي 1 (8) التكوير 81
 مكي 1 (10) الضحى 93

 مكي 1 (8) التكاثر 102
   47السور المكاية والمدناية   المجموع 

 40اآلايت  المدناية   
  89اآلايت  المكاية    

السورالمدناية      129
9 

السور المكاية 
38   
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 (  6الملحق ) 

 سور الآايت  الحث على السؤال في  

 مكي/مدني العدد آيات الحث على السؤال           السورة الرقم
 مدني       1 (221) البقرة 2
 مدني       1 (32) النساء 4
 مكي 1 (163) األعراف 7
 مكي 1 (94) يونس  10
 مكي 2 (82()50) يوسف 12
 مكي 1 (43) النحل 16
 مكي 1 (101) اإلسراء 17
 مكي 2 (63()7) األنبياء 21
 مكي 1 (113) المؤمنون 23
 مكي 1 (59) الفرقان 25
 مدني       1 (53) األحزاب 33
 مكي 1 (45) الزخرف  43
 مدني       1 (10) الممتحنة 60
 مكي 1 (40) القلم 68
 14مجموع السور المكية والمدنية      المجموع 

 10مجموع السور المكية      
 4مجموع السور المدنية     

اآليات المدنية    16
4 

اآليات المكية   
12 
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 ( 7الملحق ) 

 سور الجة( بمعنى الحوار في )الحوار والجدل والمحت ألفتظتكرارا   

 مكي/مدني العدد اآليات   جة         الحوار والجدل والمحا     السورة الرقم
 مدني      4   4        (258()197()139()76) البقرة 2
 مدني      6   5        (73()66()66()65()61()20) آل عمران 3
 مدني      3   2        (109()109()107) النساء 4
 مكي 3   3        (121()80()25) األنعام  6
 مكي 1   1        (71) األعراف 7
 مدني      1   1        (6) األنفال  8
 مكي 3   3       (74()32()31) هود  11
 مدني      1   1       (13) الرعد  13
 مكي 2   2       (125()111) النحل 16
 مكي 4   4       (56()54()37()34) الكهف 18
 مدني      3   3       (68()8()3) الحج  22
 مكي 1   1       (46) العنكبوت 29
 مكي 1   1       (20) لقمان 31
 مكي 6   6       (69()56()40()35()5()4) غافر 40
 مكي 2   2       (35()16) الشورى 42
 مكي  1   1       (58) الزخرف  43
 مدني      2   1       (1()1) المجادلة 58

 17    44     41اآليات    17السور    المجموع الكلي
 10    24   24اآليات    10السور    مجموع المكي
 7    20   17   اآليات 7السور    مجموع المدني
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  ( 8الملحق ) 
 ةوالمدناي ةسور المكايالآايت  الحوار في 

 مكي/مدني العدد آيات الحوارات                  السورة الرقم
()141ـ135()126ـ124()112ـ80()71ـ67()55ـ54()34ـ30) البقرة 2

 (260()258()251ـ246()222()220ـ215()189
 مدني        71

 مدني      61 (168ـ165()154()99ـ98()94ـ93()82ـ81()71ـ64()61ـ20) آل عمران 3
 مدني      3 (97()78ـ77) النساء 4
 مدني      30 (119ـ109()77ـ76()68( )30ـ17()5ـ4) المائدة  5
(145ـ143()140ـ138()130()91()81ـ75()41ـ37()30ـ27) األنعام  6

 (153ـ148)
 مكي 30

ـ104()93ـ85()82ـ59()53ـ44()39ـ37()33ـ28()25ـ11) األعراف 7
 (188ـ187()151ـ150()145ـ143()140

 مكي 111

 مدني      1 (1) األنفال  8
 مدني      9 (94()81()66ـ65()53ـ49) التوبة 9
ـ68()53ـ48()39ـ38()35ـ34()32ـ31()29ـ28()20()18ـ15) يونس  10

 (89ـ84()81ـ75()70
 مكي 35

 (65ـ61()57ـ42()35ـ25()14ـ13) هود  11
 (93ـ84()81ـ78()74ـ69)

 مكي 54

 مكي     100 (100ـ58()55ـ23()18ـ8()6ـ4) يوسف 12
 مدني      4 (28ـ27()17ـ16) الرعد  13
 مكي 9 (45ـ44()22ـ21()13ـ9) إبراهيم 14
 مكي 38 (71ـ51()44ـ28) الحجر 15
 مكي 9 (111()103ـ101()32ـ27) النحل 16
 مكي 20 (96ـ89()85()65ـ61()53ـ49()47) اإلسراء 17
 مكي 51 (98ـ94()88ـ60()54()43ـ32()22ـ19) الكهف 18
 مكي 34 (47ـ41()33ـ16()10ـ2) مريم  19
 مكي  92 (126ـ117()107ـ103()97ـ92()87ـ83()76ـ11) طه 20
 مكي 23 (70ـ52()24()5ـ3) األنبياء 21
 مدني      2 (8()3) الحج  22
 مكي 26 (115ـ105()91ـ81()26ـ23) المؤمنون 23
 مدني      2 (54ـ53) النور 24
 مكي 5 (8ـ4) الفرقان 25
ـ161()157ـ142()139ـ124()118ـ106()82ـ69()51ـ10) الشعراء 26

 (188ـ177()168
 مكي 121

 مكي 42 (72ـ71()56ـ54()47ـ17()12ـ7) النمل 27
 مكي 39 (82ـ76()66ـ62()50ـ48()38ـ15) القصص 28
 مكي 13 (63ـ61()52ـ50()34ـ28) العنكبوت 29
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 مكي 2 (25()21) لقمان 31
 مكي 4 (29ـ28()11ـ10) السجدة 32
 مدني      4 (68ـ66()63) األحزاب 33
 مكي 25 (50ـ31()27ـ23) سبأ 34
 مكي 1 (37) فاطر 35
 مكي 18 (81ـ78()48ـ47()25ـ14) يس 36
 مكي 29 (102ـ85()57ـ51()18ـ15) الصافات 37
 مكي  25 (85ـ71( )64ـ59( )24ـ21) ص 38
 مكي 9 (74ـ71()44ـ43()40ـ38) الزمر 39
 مكي 33 (76ـ73()56()50ـ47()44ـ24()12ـ10) غافر 40
 مكي 11 (48ـ47()24ـ21()9ـ5) فصلت 41
 مكي 3 (51()45ـ44) الشورى 42
 مكي 10 (88ـ87()78ـ77()24ـ20()9) الزخرف  43
 مكي 3 (26ـ24) الجاثية 45
 مكي 9 (34()23ـ21()17()10ـ7) األحقاف 46
 مدني      4 (16ـ15()12ـ11) الفتح 48
 مدني      3 (16ـ14) الحجرات 49
 مكي 7 (29ـ23) ق 50
 مكي 7 (34ـ24) الذاريات 51
 مكي 19 (43ـ25) الطور 52
 مكي 27 (73ـ47) الواقعة 56
 مدني      2 (14ـ13) الحديد 57
 مدني      6 (12()10ـ7()1) المجادلة 58
 مدني      1 (1) الممتحنة 60
 مدني      1 (14) الصف 61
 مدني      2 (8ـ7) التغابن  64
 مدني      2 (4ـ3) التحريم 66
 مكي 4 (11ـ8) الملك 67
 مكي 2 (32ـ21) القلم 68
 مكي 9 (47ـ39) المدثر 74
 مكي 13 (46ـ42()19ـ15()12ـ10) النازعات 79
 (  59مجموع سور الحوار  ) المجموع 

 (                                55مجموع السور الختلاية )
 (                               41مجموع السور المكاية  )
 (18مجموع السور المدناية )
 (1330والمدناية )مجموع اآلايت  المكاية 
 (1122مجموع اآلايت  المكاية )
 (208مجموع اآلايت  المدناية )

1330   
 اآلايت  المكاية

1122                
 اآلايت  المدناية

208 

  41المكي/ 
 18المدني/ 
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 ( 9الملحق ) 

 ةسور المكايالآايت  الحوار في 

 مكي/مدني العدد آيات الحوارات                  السورة الرقم
(145ـ143()140ـ138()130()91()81ـ75()41ـ37()30ـ27) األنعام  6

 (153ـ148)
 مكي 30

ـ104()93ـ85()82ـ59()53ـ44()39ـ37()33ـ28()25ـ11) األعراف 7
 (188ـ187()151ـ150()145ـ143()140

 مكي 111

ـ68()53ـ48()39ـ38()35ـ34()32ـ31()29ـ28()20()18ـ15) يونس  10
 (89ـ84()81ـ75()70

 مكي 35

 (65ـ61()57ـ42()35ـ25()14ـ13) هود  11
 (93ـ84()81ـ78()74ـ69)

 مكي 54

 مكي     100 (100ـ58()55ـ23()18ـ8()6ـ4) يوسف 12
 مكي 9 (45ـ44()22ـ21()13ـ9) إبراهيم 14
 مكي 38 (71ـ51()44ـ28) الحجر 15
 مكي 9 (111()103ـ101()32ـ27) النحل 16
 مكي 20 (96ـ89()85()65ـ61()53ـ49()47) اإلسراء 17
 مكي 51 (98ـ94()88ـ60()54()43ـ32()22ـ19) الكهف 18
 مكي 34 (47ـ41()33ـ16()10ـ2) مريم  19
 مكي  92 (126ـ117()107ـ103()97ـ92()87ـ83()76ـ11) طه 20
 مكي 23 (70ـ52()24()5ـ3) األنبياء 21
 مكي 26 (115ـ105()91ـ81()26ـ23) المؤمنون 23
 مكي 5 (8ـ4) الفرقان 25
 (139ـ124()118ـ106()82ـ69()51ـ10) الشعراء 26

 (188ـ177()168ـ161()157ـ142)
 مكي 121

 مكي 42 (72ـ71()56ـ54()47ـ17()12ـ7) النمل 27
 مكي 39 (82ـ76()66ـ62()50ـ48()38ـ15) القصص 28
 مكي 13 (63ـ61()52ـ50()34ـ28) العنكبوت 29
 مكي 2 (25()21) لقمان 31
 مكي 4 (29ـ28()11ـ10) السجدة 32
 مكي 25 (50ـ31()27ـ23) سبأ 34
 مكي 1 (37) فاطر 35
 مكي 18 (81ـ78()48ـ47()25ـ14) يس 36
 مكي 29 (102ـ85()57ـ51()18ـ15) الصافات 37
 مكي  25 (85ـ71( )64ـ59( )24ـ21) ص 38
 مكي 9 (74ـ71()44ـ43()40ـ38) الزمر 39
 مكي 33 (76ـ73()56()50ـ47()44ـ24()12ـ10) غافر 40
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 مكي 11 (48ـ47()24ـ21()9ـ5) فصلت 41
 مكي 3 (51()45ـ44) الشورى 42
 مكي 10 (88ـ87()78ـ77()24ـ20()9) الزخرف  43
 مكي 3 (26ـ24) الجاثية 45
 مكي 9 (34()23ـ21()17()10ـ7) األحقاف 46
 مكي 7 (29ـ23) ق 50
 مكي 7 (34ـ24) الذاريات 51
 مكي 19 (43ـ25) الطور 52
 مكي 27 (73ـ47) الواقعة 56
 مكي 4 (11ـ8) الملك 67
 مكي 2 (32ـ21) القلم 68
 مكي 9 (47ـ39) المدثر 74
 مكي 13 (46ـ42()19ـ15()12ـ10) النازعات 79
  41مجموع سور الحوار المكية     
 1122مجموع آيات الحوار المكية     

 1122  41 
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 ( 10الملحق ) 

 ةسور المدنايالآايت  الحوار في   

 مكي/مدني العدد آيات الحوارات                  السورة الرقم
()141ـ135()126ـ124()112ـ80()71ـ67()55ـ54()34ـ30) البقرة 2

 (260()258()251ـ246()222()220ـ215()189
 مدني        71

 مدني      61 (168ـ165()154()99ـ98()94ـ93()82ـ81()71ـ64()61ـ20) آل عمران 3
 مدني      3 (97()78ـ77) النساء 4
 مدني      30 (119ـ109()77ـ76()68( )30ـ17()5ـ4) المائدة  5
 مدني      1 (1) األنفال  8
 مدني      9 (94()81()66ـ65()53ـ49) التوبة 9
 مدني      4 (28ـ27()17ـ16) الرعد  13
 مدني      2 (8()3) الحج  22
 مدني      2 (54ـ53) النور 24
 مدني      4 (68ـ66()63) األحزاب 33
 مدني      4 (16ـ15()12ـ11) الفتح 48
 مدني      3 (16ـ14) الحجرات 49
 مدني      2 (14ـ13) الحديد 57
 مدني      6 (12()10ـ7()1) المجادلة 58
 مدني      1 (1) الممتحنة 60
 مدني      1 (14) الصف 61
 مدني      2 (8ـ7) التغابن  64
 مدني      2 (4ـ3) التحريم 66
  18مجموع سور الحوار المدنية         
 208مجموع آيات الحوار المدنية         

208      18 
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 (  11الملحق ) 

 السوراالستقصتء في علم المعتني في 

 مكي/مدني عدد اآليات االستقصاء في علم المعاني       السورة الرقم
 مدني      2      (183ـ282) البقرة 2
 مدني      4      (120ـ118()14) آل عمران 3
 مدني      31      (161ـ153()93ـ88()24ـ23()14ـ7()6ـ1) النساء 4
 مكي 11      (59ـ56()50()47ـ46()163ـ160) األنعام  6
 مكي 3      (157ـ156()33) األعراف 7
 مدني      6      (47ـ45()4ـ2) األنفال  8
 مدني      92      (129ـ38()18ـ16) التوبة 9
 مكي 4      (93ـ90) اإلسراء 17
 مدني      3      (44ـ42) الحج  22
 مكي 11      (11ـ1) المؤمنون 23
 مكي 1      (40) العنكبوت 29
 مدني      1      (35) األحزاب 33
 مكي 15      (43ـ29) الطور 52
 مكي 11      (40ـ10) الواقعة 56
 مدني      3      (13ـ11) الحشر 59
 مكي 4      (51ـ48) الحاقة 69
 مكي 14      (35ـ22) المعارج 70
 مكي 1      (28) نوح 71
 مكي 14      (14ـ1) التكوير 81
 مكي 6      (6ـ1) المطففين 83

 (20مجموع سور االستقصاء في علم المعاني  )
 (12مجموع سور االستقصاء المكية في علم المعاني  )
 (8مجموع سور االستقصاء المدنية في علم المعاني  )

 (237)مجموع آيات االستقصاء في علم المعاني 
 (95مجموع آيات االستقصاء المكية في علم المعاني )
 (142مجموع آيات االستقصاء المدنية في علم المعاني )

    237 
 95المكي  
  142المدني 

  12المكي 
 8المدني  
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 ( 12الملحق ) 

 سور الآايت  االستقصتء في 

 مكي/مدني العدد اآليات االستقصائية              السورة الرقم
 (107()76()73()44()22()21) البقرة 2

(118()163()164()170()197) 
(219()221()242()266()269) 

 مدني      16 

 (65()64()59()49()27()13()7) آل عمران 3
(103()118()137()190()191) 

 مدني      12 

 مدني      3  (171()82()50) النساء 4
 مدني      10  (104()100()89()76ـ72()50()17) المائدة  5
 (65()50()46()32()19()11()6) األنعام  6

 (122()105()102ـ95()81()80)
 (153ـ151()148()144()143()126)

 مكي 26 

 (103()65()58()57()32()26()3) األعراف 7
(130()158()169()176()184()185) 
(194()195) 

 مكي 15 

 (59()39()35ـ31()24()16()6()5()3) يونس  10
(67()68()73()77()94()101) 

 مكي 18 

 مكي 5  (63()61()51()30()24) هود  11
 مكي 6  (111()109()105()40()39()2) يوسف 12
 مدني      9  (41()33()32()28()19()16()4ـ2) الرعد  13
 مكي 7  (52()34ـ32()20()19()5) إبراهيم 14
 (72ـ64()52()51()48()44()36()22ـ1) النحل 16

 (90()81ـ79()76()75)
 مكي 42 

 مكي 5  (99()42()41()21()12) اإلسراء 17
 مكي 5  (98()67()36ـ34) مريم  19
 مكي 1  (128) طه 20
 (67()66()44()35ـ30()26ـ21()10()7) األنبياء 21

(108) 
 مكي 18 

 مدني      12  (71()65ـ61()46()18()8ـ5) الحج  22
 (89ـ84()80ـ78()70ـ68()32()23ـ21) المؤمنون 23

 (117ـ115()92()91)
 مكي 21 

 مدني      7  (61()45ـ43()41()34()1) النور 24
 مكي 13  (62()61()55ـ53()50ـ45()3()2) الفرقان 25
 مكي 2  (8()7) الشعراء 26
 مكي 10  (86()69()64ـ59()52()51) النمل 27
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 مكي 7  (88()73ـ71()60()43()40) القصص 28
 (63()61()51()44()43()35()20()19) العنكبوت 29

(67) 
 مكي 9 

 (46()42()40()37()28()24ـ19()9()8) الروم 30
(50) 

 مكي 14 

 مكي 7  (31ـ29()25()20()11()10) لقمان 31
 مكي 5  (27()26()18()9()4) السجدة 32
 مكي 4  (46()24()19()9) سبأ 34
 مكي 10  (44()41()40()28ـ26()13ـ11()3) فاطر 35
 مكي 29  (81ـ71()68()62()46ـ31) يس 36
 ـ136()126()125()87ـ85()73()11) الصافات 37

138()149()150()154()155) 
 مكي 14 

 مكي 5  (43()29()28()10()9) ص 38
 مكي 7  (52()29()21()9()6ـ4) الزمر 39
 مكي 14  (82()69ـ62()58()54()53()21()13) غافر 40
 مكي 6  (53()52()40(39()37()15) فصلت 41
 مكي 8  (34ـ32()29()12ـ9) الشورى 42
 مكي 10  (87()81()45()25()13ـ9()3) الزخرف  43
 مكي 2  (39()38) الدخان 44
 مكي 10  (23ـ20()13()12()6ـ3) الجاثية 45
 مكي 2  (33()4) األحقاف 46
 مدني      2  (24()10) محمد 47
 مكي 8  (37()36()11ـ6) ق 50
 مكي 3  (49()21()20) الذاريات 51
 مكي 14  (43ـ30) الطور 52
 مكي 20  (55ـ43()36ـ33()21ـ19) النجم 53
 مكي 9  (51()44()43()40()32()22()17ـ15) القمر 54
 مكي 10  (72()70ـ68()64ـ62()59ـ57) الواقعة 56
 مدني      3  (6ـ4) الحديد 57
 مدني      4  (24ـ21) الحشر 59
 مدني      1  (5) التغابن  64
 مدني      4  (12()10ـ8) الطالق 65
 مكي 12  (30()23ـ19()15()5ـ1) الملك 67
 مكي 7  (41ـ35) القلم 68
 مكي 6  (42ـ40()3ـ1) الحاقة 69
 مكي 8  (20ـ13) نوح 71
 مكي 5  (40ـ36) القيامة 75
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 مكي 9  (27ـ20()14) المرسالت 77
 مكي 11  (16ـ6) النبأ 78
 مكي 7  (33ـ27) النازعات 79
 مكي 16  (32ـ17) عبس 80
 مكي 2  (18()17) االنفطار 82
 مكي 2  (19()8) المطففين 83
 مكي 5  (7ـ5()2()1) الطارق 86
 مكي 4  (20ـ17) الغاشية 88
 مكي 5  (10ـ6) الفجر 89
 مكي 2  (12()11) البلد 90
 مكي 3  (8ـ6) الضحى 93
 مكي 4  (4ـ1) الشرح 94
 مكي 2  (8()7) التين 95
 مكي 6  (14ـ9) العلق 96
 مكي 2  (2()1) القدر 97

 مكي 3  (3ـ1) القارعة 101
 مكي 1  (5) الهمزة 104
 مكي 2  (2()1) الفيل 105
 مكي 4  (4ـ1) اإلخالص 112
 (75مجموع سور االستقصاء المكية والمدنية  )    
 (39مجموع السور الخالية من االستقصاء  )    
 (63مجموع سور االستقصاء المكية  )    
 (12مجموع سور االستقصاء المدنية )    
 (634مجموع آيات االستقصاء المكية والمدنية  )    
 (551مجموع آيات االستقصاء المكية  )    
 (83موع آيات االستقصاء المدنية )مج    

 مكي مدني 634
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 ( 13الملحق ) 
 ةسور المكايالآايت  االستقصتء في  

 مكي العدد اآليات االستقصائية              السورة الرقم
ـ (102ـ95)(81()80)(65()50()46()32()19()11)(6) األنعام  6

 (153ـ151()148()144()143()126)(122()105)
 مكي 26 

 (158()130)(103()65()58()57()32()26()3) األعراف 7
(169()176()184()185)(194()195) 

 مكي 15 

 (59()39()35ـ31()24()16()6()5()3) يونس  10
(67()68()73()77()94()101) 

 مكي 18 

 مكي 5  (63()61()51()30()24) هود  11
 مكي 6  (111()109()105()40()39()2) يوسف 12
 مكي 7  (52()34ـ32()20()19()5) إبراهيم 14
 (72ـ64()52()51()48()44()36()22ـ1) النحل 16

 (90()81ـ79()76()75)
 مكي 42 

 مكي 5  (99()42()41()21()12) اإلسراء 17
 مكي 5  (98()67()36ـ34) مريم  19
 مكي 1  (128) طه 20
 مكي 18  (108)(67()66()44()35ـ30()26ـ21()10()7) األنبياء 21
 (89ـ84()80ـ78()70ـ68()32()23ـ21) المؤمنون 23

 (117ـ115()92()91)
 مكي 21 

 مكي 13  (62()61()55ـ53()50ـ45()3()2) الفرقان 25
 مكي 2  (8()7) الشعراء 26
 مكي 10  (86()69()64ـ59()52()51) النمل 27
 مكي 7  (88()73ـ71()60()43()40) القصص 28
 مكي 9  (67)(63()61()51()44()43()35()20()19) العنكبوت 29
 مكي 14  (50)(46()42()40()37()28()24ـ19()9()8) الروم 30
 مكي 7  (31ـ29()25()20()11()10) لقمان 31
 مكي 5  (27()26()18()9()4) السجدة 32
 مكي 4  (46()24()19()9) سبأ 34
 مكي 10  (44()41()40()28ـ26()13ـ11()3) فاطر 35
 مكي 29  (81ـ71()68()62()46ـ31) يس 36
 (149)(138ـ136()126()125()87ـ85()73()11) الصافات 37

(150()154()155) 
 مكي 14 

 مكي 5  (43()29()28()10()9) ص 38
 مكي 7  (52()29()21()9()6ـ4) الزمر 39
 مكي 14  (82()69ـ62()58()54()53()21()13) غافر 40
 مكي 6  (53()52()40(39()37()15) فصلت 41
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 مكي 8  (34ـ32()29()12ـ9) الشورى 42
 مكي 10  (87()81()45()25()13ـ9()3) الزخرف  43
 مكي 2  (39()38) الدخان 44
 مكي 10  (23ـ20()13()12()6ـ3) الجاثية 45
 مكي 2  (33()4) األحقاف 46
 مكي 8  (37()36()11ـ6) ق 50
 مكي 3  (49()21()20) الذاريات 51
 مكي 14  (43ـ30) الطور 52
 مكي 20  (55ـ43()36ـ33()21ـ19) النجم 53
 مكي 9  (51()44()43()40()32()22()17ـ15) القمر 54
 مكي 10  (72()70ـ68()64ـ62()59ـ57) الواقعة 56
 مكي 12  (30()23ـ19()15()5ـ1) الملك 67
 مكي 7  (41ـ35) القلم 68
 مكي 6  (42ـ40()3ـ1) الحاقة 69
 مكي 8  (20ـ13) نوح 71
 مكي 5  (40ـ36) القيامة 75
 مكي 9  (27ـ20()14) المرسالت 77
 مكي 11  (16ـ6) النبأ 78
 مكي 7  (33ـ27) النازعات 79
 مكي 16  (32ـ17) عبس 80
 مكي 2  (18()17) االنفطار 82
 مكي 2  (19()8) المطففين 83
 مكي 5  (7ـ5()2()1) الطارق 86
 مكي 4  (20ـ17) الغاشية 88
 مكي 5  (10ـ6) الفجر 89
 مكي 2  (12()11) البلد 90
 مكي 3  (8ـ6) الضحى 93
 مكي 4  (4ـ1) الشرح 94
 مكي 2  (8()7) التين 95
 مكي 6  (14ـ9) العلق 96
 مكي 2  (2()1) القدر 97

 مكي 3  (3ـ1) القارعة 101
 مكي 1  (5) الهمزة 104
 مكي 2  (2()1) الفيل 105
 مكي 4  (4ـ1) اإلخالص 112

 (        63مجموع السور المكية )        
 (551مجموع اآليات المكية  )        

 مكي 551
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 (  14الملحق )                                                 

 ةسور المدنايالآايت  االستقصتء في 

 مدني      العدد اآليات االستقصائية           السورة الرقم
 (107()76()73()44()22()21) البقرة 2

(118()163()164()170()197) 
(219()221()242()266()269) 

 مدني      16 

 (65()64()59()49()27()13()7) آل عمران 3
(103()118()137()190()191) 

 مدني      12 

 مدني      3  (171()82()50) النساء 4
 مدني      10  (104()100()89()76ـ72()50()17) المائدة  5
 مدني      9  (41()33()32()28()19()16()4ـ2) الرعد  13
 مدني      12  (71()65ـ61()46()18()8ـ5) الحج  22
 مدني      7  (61()45ـ43()41()34()1) النور 24
 مدني      2  (24()10) محمد 47
 مدني      3  (6ـ4) الحديد 57
 مدني      4  (24ـ21) الحشر 59
 مدني      1  (5) التغابن  64
 مدني      4  (12()10ـ8) الطالق 65
 (   12مجموع السور المدنية )    
 (83مجموع اآليات المدنية  )    

 مدني      83 
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 (15)الملحق رقم 

 السورتكرارا  ألفتظ التجرايب بتالبتالء واالمتحتن والفتن في  

 مكي/مدني العدد اآليات   تكرارات االبتالء واالمتحان والفتن           السورة الرقم
 (191()155()124()102()49) البقرة 2

(193()217()249) 
 مدني      8   8      

 مدني      4   4       (186()154()152()7) آل عمران 3
 مدني      3   3       (101()91()6) النساء 4
 مدني      5   5       (94()71()49()48()41) المائدة  5
 مكي 3   3       (165()53()23) األنعام  6
 مكي 5   5       (168()163()155()141()27) األعراف 7
 مدني      6   5       (72()29()28()25()17()17) األنفال  8
 مدني      5   5       (126()49()48()47()9) التوبة 9
 مكي 3   3       (85()83()30) يونس  10
 مكي 1   1       (7) هود  11
 مكي 1   1       (6) إبراهيم 14
 مكي 2   2       (110()92) النحل 16
 مكي 2   2       (73()60) اإلسراء 17
 مكي 5   4       (131()90()85()40()40) طه 20
 مكي 3   2       (111()35()35) األنبياء 21
 مدني      2   2       (53()11) الحج  22
 مكي 1   1       (30) المؤمنون 23
 مدني      1   1       (63) النور 24
 مكي 1   1       (20) الفرقان 25
 مكي 2   2       (47()40) النمل 27
 مكي 3   3       (10()3()2) العنكبوت 29
 مدني      2   2       (14()11) األحزاب 33
 مكي 3   3       (162()106()63) الصافات 37
 مكي 2   2       (34()24) ص 38
 مكي 1   1        (49) الزمر 39
 مكي 2   2        (33()17) الدخان 44
 مدني      3   2        (31()31()4) محمد 47
 مدني      1   1        (3) الحجرات 49
 مكي 2   2        (14()13) الذاريات 51
 مكي 1   1         (27) القمر 54
 مدني      1   1        (14) الحديد 57
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 مدني      2   2        (10()5) الممتحنة 60
 مدني      1   1        (15) التغابن  64
 مكي 1   1        (2) الملك 67
 مكي 3   2        (17()17()6) القلم 68
 مكي 1   1        (17) الجن 72
 مكي 1   1        (31) المدثر 74
 مدني      1   1        (2) اإلنسان 76
 مكي 1   1        (10) البروج 85
 مكي 1   1        (9) الطارق 86
 مكي 2   2        (16()15) الفجر 89
 41     98  93اآليات   41السور    المجموع العام   
 26     53  50اآليات   26السور    مجموع المكي   
 15     45  43اآليات   15السور    مجموع المدني   
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  ( 16الملحق ) 

 سور الوالتجرايب في  العملاية الممترسةآايت  

 مكي/مدني العدد اآليات الممارسة العملية والتجريب السورة الرقم
 ـ معجزة القرآن الكريم البقرة 2

 ـ فرق البحر بموسى
 ـ تفجير الينابيع

 ـ إحياء المقتول في سورة البقرة 
 ـاأللوف الذين أماتهم اهلل ثم أحياهم  

حياؤه عزيرـ إماتة   وا 
 إحياء طيور إبراهيم ـ

 24ـ23
50 
60 
 73ـ72

243 
259 
260 

2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

 مدني      
 مدني      
 مدني      
 مدني      
 مدني      
 مدني      
 مدني      

 ـ والدة عيسى آل عمران 3
 ـ تكلم عيسى في المهد

 ـ خلق عيسى الطير من الطين بإذن اهلل
 ـ إبراء األكمه واألبرص بإذن اهلل

 ـ إحياء الموتى

45 
46 
49 
49 
49 

1 
1 
1 
1 
1 

 مدني      
 مدني      
 مدني      
 مدني      
 مدني      

 ـ معجزة القرآن الكريم النساء 4
 ـ رفع اهلل لعيسى

82 
 158ـ157

1 
2 

 مدني      
 مدني      

 ـ الغراب ودفن هابيل المائدة  5
 ـ خلق عيسى الطير من الطين بإذن اهلل

 األكمه واألبرص بإذن اهلل ـ إبراء
 ـ إحياء الموتى

 ـ مائدة عيسى عليه السالم 

31 
110 
110 
110 
 115ـ112

1 
1 
1 
1 
4 

 مدني      
 مدني      
 مدني      
 مدني      
 مدني      

 ـ ناقة صالح األعراف 7
 ـ عصا ويد موسى

 ـ عصا موسى
 ـ الجراد 

 ـ الطوفان 
 ـ القمل 

 ـ الضفادع
 ـ الدم

 نجاة موسى وقومه من فرعونـ 
 ـ موسى ورؤية اهلل تعالى

 ـ رفع الجبل فوق قوم موسى

73 
 108ـ107
117 
133 
133 
133 
133 
133 
138 
143 
160 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 مكية
 مكية
 مكية
 مكية
 مكية
 مكية
 مكية 
 مكية
 مكية
 مكية
 مكية 

 ـ إعجاز القرآن الكريم يونس  10
 ـ نجاة قوم موسى من فرعون

38 
 92ـ90

1 
3 

 مكية
 مكية

 مكية 1 1 ـ إعجاز القرآن الكريم هود  11
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 ـ إعجاز القرآن الكريم
 ـ طوفان نوح
 ـ ناقة صالح

 14ـ13
40 
64 

2  
1 
1 

 مكية
 مكية
 مكية

 ـ اإلسراء  اإلسراء 17
 ـ ناقة صالح

 ـ إعجاز القرآن الكريم
 ـ آيات موسى التسع

1 
59 
88 

101 

1 
1 
1 
1 

 مكية
 مكية
 مكية
 مكية

 مكية 2 23ـ22 ـ والدة عيسى مريم  19
 ـ اليد والعصا لموسى طه 20

 ـ اليد والعصا لموسى
 ـ انفالق البحر لموسى

  22ـ20
69  
 78ـ77

3 
1 
2 

 مكية
 مكية
 مكية

 مكية 2 69ـ68 ـ النار برد وسالم على إبراهيم األنبياء 21
 مكية 1 27 ـ طوفان نوح المؤمنون 23
 مكية 3  6ـ4 إعجاز القرآن الكريمـ  الفرقان 25
 ـ العصا واليد لموسى الشعراء 26

 ـ العصا لموسى
 ـ انفالق البحر لموسى

 ـ ناقة صالح

  33ـ32
45  
63 

155 

2 
1 
1 
1 

 مكية
 مكية
 مكية
 مكية

 ـ عصا موسى النمل 27
 ـ يد موسى

 ـ إحضار عرش ملكة سبأ

10 
12 
40 

1 
1 
1 

 مكية
 مكية
 مكية

 واليد ـ العصا القصص 28
 ـ إعجاز القرآن الكريم

 32ـ31
 50ـ48

2 
3 

 مكية
 مكية

 ـ طوفان نوح العنكبوت 29
 ـ النار برد وسالم على إبراهيم

 ـ إنزال القرآن الكريم 

14 
24 
 51ـ50

1 
1 
2 

 مكية
 مكية
 مكية

 مكية 2 98ـ97 ـ النار برد وسالم على إبراهيم الصافات 37
 مكية 2  34ـ33 ـ إعجاز القرآن الكريم الطور 52
 مكية 14 18ـ5 ـ المعراج النجم 53
 مكية 2 2ـ1 ـ انشقاق القمر القمر 54
 مكية 1 13 ـ ناقة صالح الشمس 91
 19/ 45   102 102  64                       المجموع   
 (22مجموع سور التجريب العملي المكية والمدنية  )   
 ( 18مجموع سور التجريب العملي المكية )   
 ( 4مجموع سور التجريب العملي المدنية )   
 (102مجموع آيات التجريب العملي المكية والمدنية )   
 ( 77مجموع آيات  التجريب العملي المكية )   
 (  25مجموع آيات التجريب العملي المدنية )   
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 ( 17الملحق )                                                   

 ةالمكايسور الآايت  الممترسة العملاية والتجرايب في  

 مكي/مدني العدد اآليات   الممارسة العملية والتجريب        السورة الرقم
 ـ ناقة صالح األعراف 7

 ـ عصا ويد موسى
 ـ عصا موسى

 ـ الجراد 
 ـ الطوفان 
 ـ القمل 

 ـ الضفادع
 ـ الدم

 ـ نجاة موسى وقومه من فرعون
 ـ موسى ورؤية اهلل تعالى

 ـ رفع الجبل فوق قوم موسى

73 
 108ـ107
117 
133 
133 
133 
133 
133 
138 
143 
160 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 مكية
 مكية
 مكية
 مكية
 مكية
 مكية
 مكية 
 مكية
 مكية
 مكية
 مكية 

 الكريمـ إعجاز القرآن  يونس  10
 ـ نجاة قوم موسى من فرعون

38 
 92ـ90

1 
3 

 مكية
 مكية

 ـ إعجاز القرآن الكريم هود  11
 ـ إعجاز القرآن الكريم

 ـ طوفان نوح
 ـ ناقة صالح

1 
 14ـ13
40 
64 

1 
2  
1 
1 

 مكية
 مكية
 مكية
 مكية

 ـ اإلسراء  اإلسراء 17
 ـ ناقة صالح

 ـ إعجاز القرآن الكريم
 ـ آيات موسى التسع

1 
59 
88 

101 

1 
1 
1 
1 

 مكية
 مكية
 مكية
 مكية

 مكية 2 23ـ22 ـ والدة عيسى مريم  19
 ـ اليد والعصا لموسى طه 20

 ـ اليد والعصا لموسى
 ـ انفالق البحر لموسى

  22ـ20
69  
 78ـ77

3 
1 
2 

 مكية
 مكية
 مكية

 مكية 2 69ـ68 ـ النار برد وسالم على إبراهيم األنبياء 21
 مكية 1 27 نوحـ طوفان  المؤمنون 23
 مكية 3  6ـ4 ـ إعجاز القرآن الكريم الفرقان 25
 ـ العصا واليد لموسى الشعراء 26

 ـ العصا لموسى
 ـ انفالق البحر لموسى

 ـ ناقة صالح

  33ـ32
45  
63 

155 

2 
1 
1 
1 

 مكية
 مكية
 مكية
 مكية

 مكية 1 10 ـ عصا موسى النمل 27
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 ـ يد موسى
 ـ إحضار عرش ملكة سبأ

12 
40 

1 
1 

 مكية
 مكية

 ـ العصا واليد القصص 28
 ـ إعجاز القرآن الكريم

 32ـ31
 50ـ48

2 
3 

 مكية
 مكية

 ـ طوفان نوح العنكبوت 29
 ـ النار برد وسالم على إبراهيم

 ـ إنزال القرآن الكريم 

14 
24 
 51ـ50

1 
1 
2 

 مكية
 مكية
 مكية

 مكية 2 98ـ97 ـ النار برد وسالم على إبراهيم الصافات 37
 مكية 2  34ـ33 ـ إعجاز القرآن الكريم الطور 52
 مكية 14 18ـ5 ـ المعراج النجم 53
 مكية 2 2ـ1 ـ انشقاق القمر القمر 54
 مكية 1 13 ـ ناقة صالح الشمس 91

    45 77  77   45                          18       المجموع
 ( 18مجموع سور التجريب العملي المكية ) 
 ( 77مجموع آيات التجريب العملي المكية ) 
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 ( 18الملحق ) 

 ةالمدنايسور الالممترسة العملاية والتجرايب في آايت  

 مكي/مدني العدد اآليات   الممارسة العملية والتجريب       السورة الرقم
 ـ معجزة القرآن الكريم البقرة 2

 ـ فرق البحر بموسى
 ـ تفجير الينابيع

 ـ إحياء المقتول في سورة البقرة 
 ـاأللوف الذين أماتهم اهلل ثم أحياهم  

حياؤه عزيرـ إماتة   وا 
 ـ إحياء طيور إبراهيم

 24ـ23
50 
60 
 73ـ72

243 
259 
260 

2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

 مدني      
 مدني      
 مدني      
 مدني      
 مدني      
 مدني      
 مدني      

 عيسىـ والدة  آل عمران 3
 ـ تكلم عيسى في المهد

 ـ خلق عيسى الطير من الطين بإذن اهلل
 ـ إبراء األكمه واألبرص بإذن اهلل

 ـ إحياء الموتى

45 
46 
49 
49 
49 

1 
1 
1 
1 
1 

 مدني      
 مدني      
 مدني      
 مدني      
 مدني             

 ـ معجزة القرآن الكريم النساء 4
 ـ رفع اهلل لعيسى

82 
 158ـ157

1 
2 

 مدني      
 مدني      

 ـ الغراب ودفن هابيل المائدة  5
 ـ خلق عيسى الطير من الطين بإذن اهلل

 ـ إبراء األكمه واألبرص بإذن اهلل
 ـ إحياء الموتى

 ـ مائدة عيسى عليه السالم 

31 
110 
110 
110 
 115ـ112

1 
1 
1 
1 
4 

 مدني      
 مدني      
 مدني      
 مدني      
 مدني      

            25  25    19                       4     المجموع
 ( 4مجموع سور التجريب العملي المدنية )
 ( 25مجموع آيات التجريب العملي المدنية )
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 ( 19الملحق ) 
 سور التكرارا  لفظ ألقى بمعنى اإللقتء التعلايمي في  

 مكي/مدني العدد اآليات   تكرارات اإللقاء           السورة الرقم
 مدني      2   2       (195()37) البقرة 2
 مدني      2   2       (151()44) آل عمران 3
 مدني      4   4       (171()94()91()90) النساء 4
 مدني      1   1       (64) المائدة  5
 (116()116()115()115()107) األعراف 7

(117()120()150) 
 مكي 8   6      

 مدني      1   1       (12) األنفال  8
 مكي 3   2       (81()80()80) يونس  10
 مكي 3   3       (96()93()10) يوسف 12
 مكي 1   1       (19) الحجر 15
 مكي 4   4       (87()86()28()15) النحل 16
 مكي 1   1       (39) اإلسراء 17
 (65()65()39()39()20()19) طه 20

(66()69()70()87) 
 مكي 10  8      

 مدني      3   2       (53()52()52) الحج  22
 مدني      1   1       (15) النور 24
 مكي 2   2       (13()8) الفرقان 25
 مكي 7   7       (223)(53()46()45()44()43()32) الشعراء 26
 مكي 4   4       (38()29()10()6) النمل 27
 مكي 3   3       (86()31()7) القصص 28
 مكي 1   1       (10) لقمان 31
 مكي 1   1       (97) الصافات 37
 مكي 1   1       (34) ص 38
 مكي 1   1       (15) غافر 40
 مكي 1   1       (40) فصلت 41
 مكي 1   1       (53) الزخرف  43
 مكي 6   5       (37()26()24()17()17()7) ق 50
 مكي 1   1       (25) القمر 54
 مدني      1   1       (1) الممتحنة 60
 مكي 2   2       (8()7) الملك 67
 مكي 1   1       (5) المزمل 73
 مكي 1   1       (15) القيامة 75
 مكي 1   1       (5) المرسالت 77
 مكي 1   1       (4) االنشقاق 84

 32     80  73اآليات   32السور   المجموع الكلي
 24     65  59اآليات   24السور   مجموع المكي
 8     15  14اآليات   8السور   مجموع المدني
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 ( 20الملحق ) 

 سور الآايت  اإللقتء في 

 مكي/مدني العدد   آيات اإللقاء              السورة الرقم
 مكي 7   (7ـ1) الفاتحة 1
 (123ـ114()79ـ75()29ـ16()10ـ1) البقرة 2

 (242ـ221()214ـ190()188ـ142)
 (286ـ261()257ـ254()245ـ244)

 
 165 

 مدني     

 (153ـ100()92ـ85()80ـ72()19ـ1) آل عمران 3
 (200ـ169()164ـ155)

 مدني      132 

 (170ـ166()152ـ98()96ـ79()76ـ1) النساء 4
 (176ـ173)

 مدني      158 

 (67ـ48()43ـ33()16ـ15()11ـ6()3ـ1) المائدة  5
 (108ـ79)

 مدني      72 

 (129ـ92()73ـ42()36ـ31()26ـ1) األنعام  6
 (165ـ155()142ـ141()137ـ131)

 مكي 122 

 (43ـ40()36ـ34()28ـ26()10ـ1) األعراف 7
 (206ـ193()186ـ179()58ـ54)

 مكي 47 

 مدني      74  (75ـ2) األنفال  8
 (80ـ67()64ـ54()48ـ32()29ـ1) التوبة 9

 (129ـ94()63ـ82)
 مدني      83 

 (27ـ36()33()30()27ـ21()19()14ـ1) يونس  10
 (109ـ94()67ـ54()47ـ40)

 مكي 48 

 مكي 42  (123ـ111()109ـ103()24ـ15()12ـ1) هود  11
 مكي 9  (111ـ103) يوسف 12
 مدني      39  (43ـ29()26ـ18()15ـ1) الرعد  13
 مكي 23  (52ـ46()34ـ23()4ـ1) إبراهيم 14
 مكي 42  (99ـ85()27ـ1) الحجر 15
 مكي 122  (128ـ125()119ـ113()111ـ1) النحل 16
 (88ـ66()60ـ56()46ـ18()16ـ9()1) اإلسراء 17

 (111ـ105()100ـ97)
 مكي 76 

 (59ـ51()49ـ45()31ـ27()8ـ1) الكهف 18
 (110ـ102)

 مكي 36 

 مكي 36  (98ـ66()40ـ38) مريم  19
 مكي 24  (135ـ128()114ـ107()8ـ1) طه 20
 مكي 60  (112ـ98()50ـ49()47ـ25()23ـ6()2ـ1) األنبياء 21
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 مدني      65  (77ـ46()41ـ30()25ـ9()7ـ6()2ـ1) الحج  22
 مكي 67  (118ـ116()104ـ92()80ـ52()22ـ1) المؤمنون 23
 مدني      62  (64ـ55()52ـ1) النور 24
 مكي 62  (77ـ41()34ـ20()16ـ10()3ـ1) الفرقان 25
 مكي 46  (227ـ191()9ـ1) الشعراء 26
 مكي 138  (193ـ73()70ـ60()6ـ1) النمل 27
 مكي 29  (88ـ85()75ـ51) القصص 28
 مكي 36  (69ـ64()60ـ53()49ـ41()13ـ1) العنكبوت 29
 مكي 60  (60ـ1) الروم 30
 مكي 24  (34ـ22()11ـ1) لقمان 31
 مكي 20  (30()27ـ26()22ـ15()9ـ1) السجدة 32
 مدني      67  (73ـ69()65ـ64()62ـ9()6ـ1) األحزاب 33
 مكي 9  (9ـ1) سبأ 34
 مكي 44  (45ـ38()36ـ1) فاطر 35
 مكي 58  (83ـ82()77ـ49()46ـ30()12ـ1) يس 36
 مكي 75  (182ـ149()74ـ62()49ـ36()14ـ1) الصافات 37
 مكي 20  (88ـ86()70ـ65()11ـ1) ص 38
 مكي 66  (75()70ـ45()42ـ41()37ـ1) الزمر 39
 مكي  44  (85ـ77()72ـ57()22ـ13()9ـ1) غافر 40
 مكي 33  (54ـ49()44ـ25()12ـ10()4ـ1) فصلت 41
 مكي 42  (43ـ14()12ـ1) الشورى 42
 مكي 41  (76ـ66()45ـ33()18ـ10()8ـ1) الزخرف  43
 مكي 38  (59ـ38()16ـ1) الدخان 44
 مكي 32  (37ـ27()23ـ18()15ـ1) الجاثية 45
 مكي 18  (33ـ31()28ـ27()20ـ18()16ـ13()6ـ1) األحقاف 46
 مدني      38  (38ـ1) محمد 47
 مدني      25  (29ـ17()14ـ13()10ـ1) الفتح 48
 مدني      15  (18ـ17()13ـ1) الحجرات 49
 مكي 35  (45ـ30()23ـ16()11ـ1) ق 50
 مكي 28  (60ـ56()23ـ1) الذاريات 51
 مكي 30  (49ـ44()24ـ1) الطور 52
 مكي 48  (62ـ50()35ـ1) النجم 53
 مكي 20  (55ـ44()8ـ1) القمر 54
 مدني      78  (78ـ1) الرحمن 55
 مكي 69  (96ـ74()46ـ1) الواقعة 56
 مدني      24  (29ـ28()25ـ16()12ـ1) الحديد 57
 مدني      5  (6ـ2) المجادلة 58
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 مدني      24  (24ـ1) الحشر 59
 مدني      12  (13ـ5()3ـ1) الممتحنة 60
 مدني      11  (13ـ7()4ـ1) الصف 61
 مدني      11  (11ـ1) الجمعة 62
 مدني      11  (11ـ1) المنافقون 63
 مدني      16  (18ـ9()6ـ1) التغابن  64
 مدني      12  (12ـ1) الطالق 65
 مدني      7  (9ـ5()2ـ1) التحريم 66
 مكي 27  (30ـ11()7ـ1) الملك 67
 مكي 32  (52ـ51()47ـ34()16ـ1) القلم 68
 مكي 40  (52ـ13) الحاقة 69
 مكي 44  (44ـ1) المعارج 70
 مكي 28  (28ـ1) الجن 72
 مكي 14  (14ـ1) المزمل 73
 مكي 47  (56ـ48()38ـ1) المدثر 74
 مكي 40  (40ـ1) القيامة 75
 مدني      31  (31ـ1) اإلنسان 76
 مكي 50  (50ـ1) المرسالت 77
 مكي 40  (40ـ1) النبأ 78
 مكي 26  (41ـ27()14ـ13()9ـ1) النازعات 79
 مكي 42  (42ـ1) عبس 80
 مكي 29  (29ـ1) التكوير 81
 مكي 19  (19ـ1) االنفطار 82
 مكي 36  (36ـ1) المطففين 83
 مكي 25  (25ـ1) االنشقاق 84
 مكي 17  (17ـ1) الطارق 86
 مكي 13  (13ـ1) األعلى 87
 مكي 26  (26ـ1) الغاشية 88
 مكي 21  (30ـ15()5ـ1) الفجر 89
 مكي 20  (20ـ1) البلد 90
 مكي 10  (10ـ1) الشمس 91
 مكي 21  (21ـ1) الليل 92
 مكي 11  (11ـ1) الضحى 93
 مكي 8  (8ـ1) الشرح 94
 مكي 8  (8ـ1) التين 95
 مكي 19  (19ـ1) العلق 96
 مكي 5  (5ـ1) القدر 97
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 مدني      8  (8ـ1) البينة 98
 مدني      8  (8ـ1) الزلزلة 99

 مكي 11  (11ـ1) العاديات 100
 مكي 11  (11ـ1) القارعة 101
 مكي 8  (8ـ1) التكاثر 102
 مكي 3  (3ـ1) العصر 103
 مكي 9  (9ـ1) الهمزة 104
 مكي 7  (7ـ1) الماعون 107
 مكي 3  (3ـ1) الكوثر 108
 مكي 6  (6ـ1) الكافرون 109
 مدني      3  (3ـ1) النصر 110
 مكي 5  (5ـ1) المسد 111
 مكي 4  (4ـ1) اإلخالص 112
 مكي 5  (5ـ1) الفلق 113
 مكي 6  (6ـ1) الناس 114
  110مجموع السور المكية والمدنية المتضمنة لإللقاء    
  82مجموع السور المكية المتضمنة لإللقاء    
 28مجموع السور المدنية المتضمنة لإللقاء    

3978   110 

  3978مجموع اآليات المكية والمدنية المتضمنة لإللقاء     
  2722مجموع اآليات المكية المتضمنة لإللقاء              
 1256مجموع اآليات المدنية المتضمنة لإللقاء             
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 (  21الملحق ) 

 ةالمكايسور الآايت  اإللقتء في 

 مكي/مدني العدد   آيات اإللقاء              السورة الرقم
 مكي 7   (7ـ1) الفاتحة 1
 (129ـ92()73ـ42()36ـ31()26ـ1) األنعام  6

 (165ـ155()142ـ141()137ـ131)
 مكي 122 

 (43ـ40()36ـ34()28ـ26()10ـ1) األعراف 7
 (206ـ193()186ـ179()58ـ54)

 مكي 47 

 (27ـ36()33()30()27ـ21()19()14ـ1) يونس  10
 (109ـ94()67ـ54()47ـ40)

 مكي 48 

 مكي 42  (123ـ111()109ـ103()24ـ15()12ـ1) هود  11
 مكي 9  (111ـ103) يوسف 12
 مكي 23  (52ـ46()34ـ23()4ـ1) إبراهيم 14
 مكي 42  (99ـ85()27ـ1) الحجر 15
 مكي 122  (128ـ125()119ـ113()111ـ1) النحل 16
 (88ـ66()60ـ56()46ـ18()16ـ9()1) اإلسراء 17

 (111ـ105()100ـ97)
 مكي 76 

 (59ـ51()49ـ45()31ـ27()8ـ1) الكهف 18
 (110ـ102)

 مكي 36 

 مكي 36  (98ـ66()40ـ38) مريم  19
 مكي 24  (135ـ128()114ـ107()8ـ1) طه 20
 مكي 60  (112ـ98()50ـ49()47ـ25()23ـ6()2ـ1) األنبياء 21
 مكي 67  (118ـ116()104ـ92()80ـ52()22ـ1) المؤمنون 23
 مكي 62  (77ـ41()34ـ20()16ـ10()3ـ1) الفرقان 25
 مكي 46  (227ـ191()9ـ1) الشعراء 26
 مكي 138  (193ـ73()70ـ60()6ـ1) النمل 27
 مكي 29  (88ـ85()75ـ51) القصص 28
 مكي 36  (69ـ64()60ـ53()49ـ41()13ـ1) العنكبوت 29
 مكي 60  (60ـ1) الروم 30
 مكي 24  (34ـ22()11ـ1) لقمان 31
 مكي 20  (30()27ـ26()22ـ15()9ـ1) السجدة 32
 مكي 9  (9ـ1) سبأ 34
 مكي 44  (45ـ38()36ـ1) فاطر 35
 مكي 58  (83ـ82()77ـ49()46ـ30()12ـ1) يس 36
 مكي 75  (182ـ149()74ـ62()49ـ36()14ـ1) الصافات 37
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 مكي 20  (88ـ86()70ـ65()11ـ1) ص 38
 مكي 66  (75()70ـ45()42ـ41()37ـ1) الزمر 39
 مكي  44  (85ـ77()72ـ57()22ـ13()9ـ1) غافر 40
 مكي 33  (54ـ49()44ـ25()12ـ10()4ـ1) فصلت 41
 مكي 42  (43ـ14()12ـ1) الشورى 42
 مكي 41  (76ـ66()45ـ33()18ـ10()8ـ1) الزخرف  43
 مكي 38  (59ـ38()16ـ1) الدخان 44
 مكي 32  (37ـ27()23ـ18()15ـ1) الجاثية 45
 مكي 18  (33ـ31()28ـ27()20ـ18()16ـ13()6ـ1) األحقاف 46
 مكي 35  (45ـ30()23ـ16()11ـ1) ق 50
 مكي 28  (60ـ56()23ـ1) الذاريات 51
 مكي 30  (49ـ44()24ـ1) الطور 52
 مكي 48  (62ـ50()35ـ1) النجم 53
 مكي 20  (55ـ44()8ـ1) القمر 54
 مكي 69  (96ـ74()46ـ1) الواقعة 56
 مكي 27  (30ـ11()7ـ1) الملك 67
 مكي 32  (52ـ51()47ـ34()16ـ1) القلم 68
 مكي 40  (52ـ13) الحاقة 69
 مكي 44  (44ـ1) المعارج 70
 مكي 28  (28ـ1) الجن 72
 مكي 14  (14ـ1) المزمل 73
 مكي 47  (56ـ48()38ـ1) المدثر 74
 مكي 40  (40ـ1) القيامة 75
 مكي 50  (50ـ1) المرسالت 77
 مكي 40  (40ـ1) النبأ 78
 مكي 26  (41ـ27()14ـ13()9ـ1) النازعات 79
 مكي 42  (42ـ1) عبس 80
 مكي 29  (29ـ1) التكوير 81
 مكي 19  (19ـ1) االنفطار 82
 مكي 36  (36ـ1) المطففين 83
 مكي 25  (25ـ1) االنشقاق 84
 مكي 17  (17ـ1) الطارق 86
 مكي 13  (13ـ1) األعلى 87
 مكي 26  (26ـ1) الغاشية 88
 مكي 21  (30ـ15()5ـ1) الفجر 89
 مكي 20  (20ـ1) البلد 90
 مكي 10  (10ـ1) الشمس 91
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 مكي 21  (21ـ1) الليل 92
 مكي 11  (11ـ1) الضحى 93
 مكي 8  (8ـ1) الشرح 94
 مكي 8  (8ـ1) التين 95
 مكي 19  (19ـ1) العلق 96
 مكي 5  (5ـ1) القدر 97

 مكي 11  (11ـ1) العاديات 100
 مكي 11  (11ـ1) القارعة 101
 مكي 8  (8ـ1) التكاثر 102
 مكي 3  (3ـ1) العصر 103
 مكي 9  (9ـ1) الهمزة 104
 مكي 7  (7ـ1) الماعون 107
 مكي 3  (3ـ1) الكوثر 108
 مكي 6  (6ـ1) الكافرون 109
 مكي 5  (5ـ1) المسد 111
 مكي 4  (4ـ1) اإلخالص 112
 مكي 5  (5ـ1) الفلق 113
 مكي 6  (6ـ1) الناس 114
 82   2722  86مجموع السور المكية الكامل      
 82مجموع السور المكية المتضمنة لإللقاء      
 2722مجموع اآليات المكية المتضمنة لإللقاء      
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 ( 22الملحق ) 
 ةالمدنايسور الآايت  اإللقتء في  

 مكي/مدني العدد   آيات اإللقاء              السورة الرقم
 (188. 142)(123ـ114()79ـ75()29ـ16()10ـ1) البقرة 2

 (245ـ244)(242ـ221()214ـ190)
 (286ـ261()257ـ254)

 
 165 

 مدني     

 (153ـ100()92ـ85()80ـ72()19ـ1) آل عمران 3
 (200ـ169()164ـ155)

 مدني      132 

 مدني      158  (176. 173)(170ـ166()152ـ98()96ـ79()76ـ1) النساء 4
 مدني      72  (108. 79)(67ـ48()43ـ33()16ـ15()11ـ6()3ـ1) المائدة  5
 مدني      74  (75ـ2) األنفال  8
 مدني      83  (129ـ94()63ـ82)(80ـ67()64ـ54()48ـ32()29ـ1) التوبة 9
 مدني      39  (43ـ29()26ـ18()15ـ1) الرعد  13
 مدني      65  (77ـ46()41ـ30()25ـ9()7ـ6()2ـ1) الحج  22
 مدني      62  (64ـ55()52ـ1) النور 24
 مدني      67  (73ـ69()65ـ64()62ـ9()6ـ1) األحزاب 33
 مدني      38  (38ـ1) محمد 47
 مدني      25  (29ـ17()14ـ13()10ـ1) الفتح 48
 مدني      15  (18ـ17()13ـ1) الحجرات 49
 مدني      78  (78ـ1) الرحمن 55
 مدني      24  (29ـ28()25ـ16()12ـ1) الحديد 57
 مدني      5  (6ـ2) المجادلة 58
 مدني      24  (24ـ1) الحشر 59
 مدني      12  (13ـ5()3ـ1) الممتحنة 60
 مدني      11  (13ـ7()4ـ1) الصف 61
 مدني      11  (11ـ1) الجمعة 62
 مدني      11  (11ـ1) المنافقون 63
 مدني      16  (18ـ9()6ـ1) التغابن  64
 مدني      12  (12ـ1) الطالق 65
 مدني      7  (9ـ5()2ـ1) التحريم 66
 مدني      31  (31ـ1) اإلنسان 76
 مدني      8  (8ـ1) البينة 98
 مدني      8  (8ـ1) الزلزلة 99

 مدني      3  (3ـ1) النصر 110
   28مجموع السور المدنية المتضمن لإللقاء     
 1256مجموع اآليات المدنية المتضمنة لإللقاء    

 1256    28 
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 (  23الملحق )                                                         

 سور التكرارا  لفظ قصص بمعنى القصة في 

 مكي/مدني العدد اآليات   تكرارات القصص           السورة الرقم
 مدني      1   1       (62) آل عمران 3
 مدني      2   1       (164()164) النساء 4
 مكي 2   2       (130()57) األنعام  6
 مكي 5   4       (176()176()101()35()7) األعراف 7
 مكي 2   2       (120()100) هود  11
 مكي 4   3       (111()5()3()3) يوسف 12
 مكي 1   1       (118) النحل 16
 مكي 1   1       (13) الكهف 18
 مكي 1   1       (99) طه 20
 مكي 1   1       (76) النمل 27
 مكي 2   1       (25()25) القصص 28
 مكي 2   1       (78()78) غافر 40

 12المجموع 24  19اآليات   12السور    المجموع الكلي
 10المكي    21  17اآليات   10السور    مجموع المكي
 2المدني    3   2اآليات   2السور    مجموع المدني
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 ( 24الملحق ) 

 سور الآايت  قصص األنبايتء وأقوامهم  في  

 إبراهيم عليه السالم                                        
 مدني مكي العدد  أرقام اآليات                      السور م
 مدني    23  (260()258()140()136ـ124()73ـ67) البقرة 1
 مدني  8   (97ـ95()84()68ـ67()65()33) آل عمران 2
 مدني  3   (163()125()54) النساء 3
  مكي 18   (161()90ـ74) األنعام 4
 مدني  1    (114) التوبة 5
  مكي 8    (76ـ69) هود 6
  مكي 3    (38ـ37()6) يوسف 7
  مكي 7    (41ـ35) إبراهيم 8
  مكي 10    (60ـ51) الحجر  9
  مكي 4    (123ـ120) النحل 10
  مكي 11    (58()50ـ41) مريم  11
  مكي 23    (73ـ51) األنبياء 12
 مدني  3    (78()27ـ26) الحج 13
  مكي 21    (89ـ69) الشعراء 14
  مكي 8     (32ـ31()27ـ24()17ـ16) العنكبوت 15
 مدني  1     (7) األحزاب 16
  مكي 31    (113ـ83) الصافات 17
  مكي 3     (47ـ45) ص  18
  مكي 1    (13) الشورى  19
  مكي 3    (28ـ26) الزخرف 20
  مكي 14    (37ـ24) الذاريات 21
  مكي 14    (49ـ36) النجم 22
 مدني  1    (26) الحديد 23
 مدني  1    (4) الممتحنة  24
  مكي 6    (19ـ14) األعلى 25

 آدم عليه السالم                                         
 مدني مكي العدد أرقام اآليات                     السور م
 مدني  9 (38ـ30) البقرة 1
 مدني  2 (59()33) آل عمران 2
 مدني  5 (31ـ27) المائدة 3
  مكي 19 (190ـ189()27ـ11) األعراف 4
  مكي 6 (33ـ28) الحجر 5



- 251 - 
 

  مكي 1 (61) اإلسراء 6
  مكي 1 (50) الكهف 7
  مكي 1 (58) مريم 8
  مكي 10 (124ـ115) طه 9
  مكي 6 (76ـ71) ص  10

 إدريس عليه السالم                                     
 مدني مكي العدد أرقام اآليات                      السور م
  مكي 2 (57ـ56) مريم 1
  مكي 2 (86ـ85) األنبياء 2

 إسحاق عليه السالم                                      
 مدني مكي العدد أرقام اآليات                      السور م
 مدني  3 (140()136()133) البقرة 1
 مدني  1 (84) آل عمران 2
 مدني  1 (163) النساء 3
  مكي 4 (89ـ87()84) األنعام 4
  مكي 3 (71ـ69) هود 5
  مكي 2 (38()6) يوسف 6
  مكي 1 (39) إبراهيم 7
  مكي 2 (50ـ49) مريم 8
  مكي 2 (73ـ72) األنبياء 9
  مكي 1 (27) العنكبوت 10
  مكي 2 (113ـ112) الصافات 11
  مكي 3 (47ـ45) ص 12

 إسماعيل عليه السالم                                 
 مدني مكي العدد أرقام اآليات                   السور م
 مدني  7 (140()136()133()129ـ127()125) البقرة 1
 مدني  1 (84) آل عمران 2
 مدني  1 (163) النساء 3
  مكي 4 (89ـ86) األنعام 4
  مكي 3 (39()37()35) إبراهيم 5
  مكي 2 (55ـ54) مريم 6
  مكي 2 (86ـ85) األنبياء 7
  مكي 1 (48) ص  8

 إلياس عليه السالم                                      
 مدني مكي العدد أرقام اآليات                     السور م
  مكي 5 (90ـ87()85) األنعام 1
  مكي 10 (132ـ123) الصافات 2
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 اليسع عليه السالم                                     
 مدني مكي العدد أرقام اآليات                    السور م
  مكي 5 (90ـ86) األنعام 1
  مكي 1 (48) ص  2

 أيوب عليه السالم                                        
 مدني مكي العدد أرقام اآليات                    السور م
 مدني  1 (163) النساء 1
  مكي 5 (90ـ87()84) األنعام 2
  مكي 2 (84ـ83) األنبياء 3
  مكي 4 (44ـ41) ص  4

 داود عليه السالم                                       
 مدني مكي العدد أرقام اآليات                    السور م
 مدني  6 (251ـ246) البقرة 1
 مدني  1 (163) النساء 2
 مدني  1 (78) المائدة 3
  مكي 6 (90ـ87()84ـ83) األنعام 4
  مكي 1 (55) اإلسراء  5
  مكي 3 (80ـ78) األنبياء 6
  مكي 2 (16ـ15) النمل 7
  مكي 3 (13()11ـ10) سبأ 8
  مكي 11 (30()26ـ17) ص  9

 ذو الكفل عليه السالم                                    
 مدني مكي العدد أرقام اآليات                     السور م
  مكي 2 (86ـ85) األنبياء  1
  مكي 1 (48) ص  2

 زكريا ويحيى عليهما السالم                                
 مدني مكي العدد أرقام اآليات                    السور م
 مدني  5 (41ـ37) آل عمران 1
  مكي 5 (90ـ87()85) األنعام 2
  مكي 15 (15ـ1) مريم 3
  مكي 2 (90ـ89) األنبياء 4

 سليمان عليه السالم                                      
 مدني مكي العدد أرقام اآليات                     السور م
 مدني  1 (102) البقرة 1
 مدني  1 (163) النساء 2
  مكي 6 (90ـ87()84ـ83) األنعام 3
  مكي 4 (82ـ81()79ـ78) األنبياء 4
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  مكي 29 (44ـ15) النمل 5
  مكي 3 (14ـ12) سبأ 6
  مكي 11 (40ـ30) ص  7

 شعيب عليه السالم                                      
 مدني مكي العدد أرقام اآليات                     السور م
  مكي 9 (93ـ85) األعراف 1
  مكي 12 (95ـ84) هود  2
  مكي 2 (79ـ78) الحجر 3
  مكي 17 (191ـ176) الشعراء  4
  مكي 9 (28ـ20) القصص 5
  مكي 2 (37ـ36) العنكبوت 6

 صالح عليه السالم                                     
 مدني مكي العدد أرقام اآليات                     السور م
  مكي 7 (79ـ73) األعراف  1
  مكي 8 (68ـ61) هود  2
  مكي 5 (84ـ80) الحجر 3
  مكي 2 (39ـ38) الفرقان  4
  مكي 18 (158ـ141) الشعراء  5
  مكي 9 (53ـ45) النمل 6
  مكي 2 (40()38) العنكبوت  7
  مكي 4 (18ـ17()14ـ13) فصلت  8
  مكي 3 (45ـ43) الذاريات 9
  مكي 9 (31ـ23) القمر  10
  مكي 2 (5ـ4) الحاقة 11
  مكي 5 (13ـ11()9()6) الفجر  12
  مكي 5 (15ـ11) الشمس 13

 عيسى ومريم عليهما السالم                                
 مدني مكي العدد أرقام اآليات                     السور م
 مدني  3 (253()136()87) البقرة 1
 مدني  25 (84()60ـ42()37ـ33) آل عمران 2
 مدني  7 (172ـ171()163()159ـ156) النساء  3
  مكي 22 (120ـ109()78ـ72()47ـ46()17) المائدة 4
  مكي 5 (90ـ87()85) األنعام  5
 مدني  2 (31ـ30) التوبة 6
  مكي 22 (37ـ16) مريم 7
  مكي 1 (91) األنبياء  8
  مكي 1 (50) المؤمنون 9
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 مدني  2 (8ـ7) األحزاب 10
  مكي 1 (13) الشورى  11
  مكي 6 (65ـ63()59ـ57) الزخرف 12
 مدني  1 (27) الحديد 13
 مدني  2 (14()6) الصف 14
 مدني  1 (12) التحريم 15

 لوط عليه السالم                                       
 مدني مكي العدد أرقام اآليات                     السور م
  مكي 5 (90ـ86) األنعام 1
  مكي 5 (84ـ80) األعراف 2
  مكي 16 (89()83ـ69) هود 3
  مكي 24 (79ـ57()51) الحجر  4
  مكي 7 (75ـ69) األنبياء 5
  مكي 1 (40) الفرقان 6
  مكي 16 (175ـ160) الشعراء  7
  مكي 10 (35ـ28()26()16) العنكبوت 8
  مكي 6 (138ـ133) الصافات 9
  مكي 9 (37ـ31()25ـ24) الذاريات 10
  مكي 7 (39ـ33) القمر 11
 مدني  1 (10) التحريم 12
  مكي 2 (10ـ9) الحاقة 13

 موسى وهارون عليهما السالم                               
 مدني مكي العدد أرقام اآليات                      السور م
 مدني  32 (253)(248()246()136()108()92()87()71ـ47) البقرة 1
 مدني  1 (84) آل عمران 2
 مدني  4 (164ـ163()154ـ153) النساء  3
 مدني  7 (26ـ20) المائدة 4
  مكي 8 (154()91ـ87()84ـ83) األنعام 5
  مكي 59 (162ـ103) األعراف 6
  مكي 19 (93ـ75) يونس 7
  مكي 5 (110()99ـ96) هود 8
  مكي 4 (8ـ5) إبراهيم 9
  مكي 5 (104ـ101()2) اإلسراء 10
  مكي 23 (82ـ60) الكهف 11
  مكي 3 (53ـ51) مريم 12
  مكي 89 (98ـ9) طه 13
  مكي 1 (48) األنبياء 14
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 مدني  3 (44ـ42) الحج 15
  مكي 5 (49ـ45) المؤمنون 16
  مكي 2 (36ـ35) الفرقان 17
  مكي 59 (68ـ10) الشعراء  18
  مكي 8 (14ـ7) النمل 19
  مكي 46 (48ـ3) القصص 20
  مكي 2 (40ـ39) العنكبوت 21
  مكي 1 (23) السجدة 22
 مدني  1 (7) األحزاب 23
  مكي 9 (122ـ114) الصافات 24
  مكي 25 (54ـ53()45ـ23) غافر 25
  مكي 1 (45) فصلت 26
  مكي 1 (13) الشورى 27
  مكي 11 (56ـ46) الزخرف 28
  مكي 8 (24ـ17) الدخان 29
  مكي 1 (12) األحقاف 30
  مكي 3 (40ـ38) الذاريات 31
  مكي 14 (49ـ36) النجم 32
 مدني  1 (5) الصف 33
  مكي 2 (10ـ9) الحاقة 34
  مكي 2 (16ـ15) المزمل 35
  مكي 12 (26ـ15) النازعات 36
  مكي 6 (19ـ14) األعلى 37

 نوح عليه السالم                                        
 مدني مكي العدد أرقام اآليات                     السورة م
 مدني  1 (33) آل عمران 1
 مدني  1 (163) النساء 2
  مكي 5 (90ـ87()84) األنعام 3
  مكي 6 (64ـ59) األعراف 4
  مكي 3 (73ـ71) يونس 5
  مكي 24 (48ـ25) هود 6
  مكي 2 (17()3) اإلسراء 7
  مكي 2 (77ـ76) األنبياء  8
  مكي 8 (30ـ23) المؤمنون 9
  مكي 1 (37) الفرقان 10
  مكي 18 (122ـ105) الشعراء 11
  مكي 2 (15ـ14) العنكبوت 12
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 مدني  1 (7) األحزاب 13
  مكي 8 (82ـ75) الصافات 14
  مكي 1 (13) الشورى 15
  مكي 9 (17ـ9) القمر 16
 مدني  1 (26) الحديد 17
 مدني  1 (10) التحريم 18
  مكي 2 (12ـ11) الحاقة 19
  مكي 28 (28ـ1) نوح 20

 هود عليه السالم                                        
 مدني مكي العدد أرقام اآليات                       السور م
  مكي 8 (72ـ65) األعراف 1
  مكي 11 (60ـ50) هود 2
  مكي 11 (41ـ31) المؤمنون 3
  مكي 2 (39ـ38) الفرقان 4
  مكي 18 (140ـ123) الشعراء 5
  مكي 2 (40()38) العنكبوت 6
  مكي 4 (16ـ13) فصلت 7
  مكي 6 (26ـ21) األحقاف 8
  مكي 2 (42ـ41) الذاريات 9
  مكي 5 (22ـ18) القمر 10
  مكي 5 (8ـ4) الحاقة 11
  مكي 3 (8ـ6) الفجر 12

 يعقوب عليه السالم                                    
 مدني مكي العدد أرقام اآليات                     السور م
 مدني  4 (140()136()133ـ132) البقرة 1
 مدني  3 (94ـ93()84) آل عمران 2
  مكي 5 (90ـ87()84) األنعام 3
  مكي 3 (71ـ69) هود 4
  مكي 51 (100ـ58()18ـ16()9ـ8()6ـ4) يوسف 5
  مكي 2 (50ـ49) مريم 6
  مكي 2 (73ـ72) األنبياء  7
  مكي 1 (27) العنكبوت 8
  مكي 3 (47ـ45) ص  9

 يوسف عليه السالم                                      
 مدني مكي العدد أرقام اآليات                      السور م
  مكي 5 (90ـ87()84) األنعام 1
  مكي 99 (102ـ4) يوسف 2
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  مكي 1 (34) غافر 3
 يونس عليه السالم                                       

 مدني مكي العدد أرقام اآليات                      السور م
 مدني  1 (163) النساء 1
  مكي 5 (90ـ86) األنعام 2
  مكي 1 (98) يوسف 3
  مكي 2 (88ـ87) األنبياء 4
  مكي 10 (148ـ139) الصافات 5
  مكي 3 (50ـ48) القلم 6

 ( 59مجموع السور المكية والمدنية في قصص األنبياء وغير األنبياء)
 (48مجموع السور المكية في قصص األنبياء وغير األنبياء )
 (11مجموع السور المدنية في قصص األنبياء وغير األنبياء)

 (1836مجموع اآليات المكية والمدنية في قصص األنبياء وغير األنبياء )
 (1647اآليات المكية في قصص األنبياء وغير األنبياء )مجموع 

 (189مجموع اآليات المدنية في قصص األنبياء وغير األنبياء)
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 ( 25الملحق) 

 ةالمكايسور الآايت  قصص األنبايتء وأقوامهم في  

 إبراهيم عليه السالم                                      
 مكي العدد  أرقام اآليات                      السور م

 مكي
 مكي
 مكي
 مكي
 مكي
 مكي
 مكي
 مكي
 مكي
 مكي
 مكي
 مكي
 مكي
 مكي
 مكي
 مكي
 مكي

 18   (161()90ـ74) األنعام 4
 8    (76ـ69) هود 6
 3    (38ـ37()6) يوسف 7
 7    (41ـ35) إبراهيم 8
 10   (60ـ51) الحجر  9
 4    (123ـ120) النحل 10
   11  (58()50ـ41) مريم  11
   23  (73ـ51) األنبياء 12
   21  (89ـ69) الشعراء 14
 8   (32ـ31()27ـ24()17ـ16) العنكبوت 15
    31  (113ـ83) الصافات 17
    3   (47ـ45) ص  18
 1    (13) الشورى  19
 3    (28ـ26) الزخرف 20
   14   (37ـ24) الذاريات 21
    14   (49ـ36) النجم 22
 6    (19ـ14) األعلى 25

 آدم عليه السالم                                         
 مكي العدد أرقام اآليات                     السور م

 مكي
 مكي
 مكي
 مكي
 مكي
 مكي
 مكي

 19 (190ـ189()27ـ11) األعراف 4
 6 (33ـ28) الحجر 5
 1 (61) اإلسراء 6
 1 (50) الكهف 7
 1 (58) مريم 8
 10 (124ـ115) طه 9
 6 (76ـ71) ص  10

 إدريس عليه السالم                                     
 مكي العدد أرقام اآليات                      السور م

 مكي
 مكي

 2 (57ـ56) مريم 1
 2 (86ـ85) األنبياء 2

 إسحاق عليه السالم                                      
 مكي العدد أرقام اآليات                      السور م
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 مكي 4 (89ـ87()84) األنعام 4
 مكي
 مكي
 مكي
 مكي
 مكي

 3 (71ـ69) هود 5
 2 (38()6) يوسف 6
 1 (39) إبراهيم 7
 2 (50ـ49) مريم 8
 2 (73ـ72) األنبياء 9
 مكي 1 (27) العنكبوت 10

 مكي
 مكي

 2 (113ـ112) الصافات 11
 3 (47ـ45) ص 12

 إسماعيل عليه السالم                                 
 مكي العدد أرقام اآليات                   السور م

 مكي
 مكي
 مكي
 مكي
 مكي

 4 (89ـ86) األنعام 4
 3 (39()37()35) إبراهيم 5
 2 (55ـ54) مريم 6
 2 (86ـ85) األنبياء 7
 1 (48) ص  8

 إلياس عليه السالم                                      
 مكي العدد أرقام اآليات                     السور م

 مكي
 مكي

 5 (90ـ87()85) األنعام 1
 10 (132ـ123) الصافات 2

 اليسع عليه السالم                                     
 مكي العدد أرقام اآليات                    السور م

 مكي
 مكي

 5 (90ـ86) األنعام 1
 1 (48) ص  2

 أيوب عليه السالم                                        
 مكي العدد أرقام اآليات                    السور م

 مكي
 مكي
 مكي

 5 (90ـ87()84) األنعام 2
 2 (84ـ83) األنبياء 3
 4 (44ـ41) ص  4

 داود عليه السالم                                       
 مكي العدد أرقام اآليات                    السور م

 مكي
 مكي
 مكي
 مكي
 مكي
 مكي

 6 (90ـ87()84ـ83) األنعام 4
 1 (55) اإلسراء  5
 3 (80ـ78) األنبياء 6
 2 (16ـ15) النمل 7
 3 (13()11ـ10) سبأ 8
 11 (30()26ـ17) ص  9



- 260 - 
 

 ذو الكفل عليه السالم                                    
 مكي العدد أرقام اآليات                     السور م

 مكي
 مكي

 2 (86ـ85) األنبياء  1
 1 (48) ص  2

 زكريا ويحيى عليهما السالم                                
 مكي العدد أرقام اآليات                    السور م

 مكي
 مكي
 مكي

 5 (90ـ87()85) األنعام 2
 15 (15ـ1) مريم 3
 2 (90ـ89) األنبياء 4

 سليمان عليه السالم                                      
 مكي العدد أرقام اآليات                     السور م

 مكي
 مكي
 مكي
 مكي
 مكي

 6 (90ـ87()84ـ83) األنعام 3
 4 (82ـ81()79ـ78) األنبياء 4
 29 (44ـ15) النمل 5
 3 (14ـ12) سبأ 6
 11 (40ـ30) ص  7

 شعيب عليه السالم                                      
 مكي العدد أرقام اآليات                     السور م

 مكي
 مكي
 مكي
 مكي
 مكي
 مكي

 9 (93ـ85) األعراف 1
 12 (95ـ84) هود  2
 2 (79ـ78) الحجر 3
 17 (191ـ176) الشعراء  4
 9 (28ـ20) القصص 5
 2 (37ـ36) العنكبوت 6

 صالح عليه السالم                                     
 مكي العدد أرقام اآليات                     السور م

 مكي
 مكي
 مكي
 مكي
 مكي
 مكي
 مكي
 مكي
 مكي
 مكي
 مكي

 7 (79ـ73) األعراف  1
 8 (68ـ61) هود  2
 5 (84ـ80) الحجر 3
 2 (39ـ38) الفرقان  4
 18 (158ـ141) الشعراء  5
 9 (53ـ45) النمل 6
 2 (40()38) العنكبوت  7
 4 (18ـ17()14ـ13) فصلت  8
 3 (45ـ43) الذاريات 9
 9 (31ـ23) القمر  10
 2 (5ـ4) الحاقة 11
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 مكي 5 (13ـ11()9()6) الفجر  12
 5 (15ـ11) الشمس 13 مكي

 عيسى ومريم عليهما السالم                                
 مكي العدد أرقام اآليات                     السور م

 مكي
 مكي
 مكي
 مكي
 مكي
 مكي
 مكي

 22 (120ـ109()78ـ72()47ـ46()17) المائدة 4
 5 (90ـ87()85) األنعام  5
 22 (37ـ16) مريم 7
 1 (91) األنبياء  8
 1 (50) المؤمنون 9
 1 (13) الشورى  11
 6 (65ـ63()59ـ57) الزخرف 12

 لوط عليه السالم                                       
 مكي العدد أرقام اآليات                     السور م

 مكي
 مكي
 مكي
 مكي
 مكي
 مكي
 مكي
 مكي
 مكي
 مكي
 مكي
 مكي

 5 (90ـ86) األنعام 1
 5 (84ـ80) األعراف 2
 16 (89()83ـ69) هود 3
 24 (79ـ57()51) الحجر  4
 7 (75ـ69) األنبياء 5
 1 (40) الفرقان 6
 16 (175ـ160) الشعراء  7
 10 (35ـ28()26()16) العنكبوت 8
 6 (138ـ133) الصافات 9
 9 (37ـ31()25ـ24) الذاريات 10
 7 (39ـ33) القمر 11
 2 (10ـ9) الحاقة 13

 موسى وهارون عليهما السالم                               
 مكي العدد أرقام اآليات                      السور م

 مكي
 مكي
 مكي
 مكي
 مكي
 مكي
 مكي
 مكي
 مكي
 مكي

 8 (154()91ـ87()84ـ83) األنعام 5
 59 (162ـ103) األعراف 6
 19 (93ـ75) يونس 7
 5 (110()99ـ96) هود 8
 4 (8ـ5) إبراهيم 9
 5 (104ـ101()2) اإلسراء 10
 23 (82ـ60) الكهف 11
 3 (53ـ51) مريم 12
 89 (98ـ9) طه 13
 1 (48) األنبياء 14
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 مكي 5 (49ـ45) المؤمنون 16
 مكي
 مكي
 مكي
 مكي
 مكي
 مكي
 مكي
 مكي
 مكي
 مكي
 مكي
 مكي
 مكي
 مكي
 مكي
 مكي
 مكي
 مكي
 مكي

 2 (36ـ35) الفرقان 17
 59 (68ـ10) الشعراء  18
 8 (14ـ7) النمل 19
 46 (48ـ3) القصص 20
 2 (40ـ39) العنكبوت 21
 1 (23) السجدة 22
 9 (122ـ114) الصافات 24
 25 (54ـ53()45ـ23) غافر 25
 1 (45) فصلت 26
 1 (13) الشورى 27
 11 (56ـ46) الزخرف 28
 8 (24ـ17) الدخان 29
 1 (12) األحقاف 30
 3 (40ـ38) الذاريات 31
 14 (49ـ36) النجم 32
 2 (10ـ9) الحاقة 34
 2 (16ـ15) المزمل 35
 12 (26ـ15) النازعات 36
 6 (19ـ14) األعلى 37

 نوح عليه السالم                                        
 مكي العدد أرقام اآليات                     السورة م

 مكي
 مكي
 مكي
 مكي
 مكي
 مكي
 مكي
 مكي
 مكي
 مكي
 مكي
 مكي
 مكي
 مكي
 مكي

 5 (90ـ87()84) األنعام 3
 6 (64ـ59) األعراف 4
 3 (73ـ71) يونس 5
 24 (48ـ25) هود 6
 2 (17()3) اإلسراء 7
 2 (77ـ76) األنبياء  8
 8 (30ـ23) المؤمنون 9
 1 (37) الفرقان 10
 18 (122ـ105) الشعراء 11
 2 (15ـ14) العنكبوت 12
 8 (82ـ75) الصافات 14
 1 (13) الشورى 15
 9 (17ـ9) القمر 16
 2 (12ـ11) الحاقة 19
 28 (28ـ1) نوح 20
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 هود عليه السالم                                        
 مكي العدد أرقام اآليات                       السور م

 مكي
 مكي
 مكي
 مكي
 مكي
 مكي
 مكي
 مكي
 مكي
 مكي
 مكي
 مكي

 8 (72ـ65) األعراف 1
 11 (60ـ50) هود 2
 11 (41ـ31) المؤمنون 3
 2 (39ـ38) الفرقان 4
 18 (140ـ123) الشعراء 5
 2 (40()38) العنكبوت 6
 4 (16ـ13) فصلت 7
 6 (26ـ21) األحقاف 8
 2 (42ـ41) الذاريات 9
 5 (22ـ18) القمر 10
 5 (8ـ4) الحاقة 11
 3 (8ـ6) الفجر 12

 يعقوب عليه السالم                                    
 مكي العدد أرقام اآليات                     السور م

 مكي
 مكي
 مكي
 مكي
 مكي
 مكي
 مكي

 5 (90ـ87()84) األنعام 3
 3 (71ـ69) هود 4
 51 (100ـ58()18ـ16()9ـ8()6ـ4) يوسف 5
 2 (50ـ49) مريم 6
 2 (73ـ72) األنبياء  7
 1 (27) العنكبوت 8
 3 (47ـ45) ص  9

 يوسف عليه السالم                                      
 مكي العدد أرقام اآليات                      السور م

 5 (90ـ87()84) األنعام 1 مكي
 مكي 99 (102ـ4) يوسف 2

 1 (34) غافر 3 مكي
 يونس عليه السالم                                       

 مكي العدد أرقام اآليات                      السور م
 مكي
 مكي
 مكي
 مكي
 مكي

 5 (90ـ86) األنعام 2
 1 (98) يوسف 3
 2 (88ـ87) األنبياء 4
 10 (148ـ139) الصافات 5
 3 (50ـ48) القلم 6

 ( 42مجموع السور المكية   )     
 ( 1520مجموع اآليات المكية  )     
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 (  26الملحق)                                                    

 ةالمدنايسور الآايت  قصص األنبايتء وأقوامهم في 

 إبراهيم عليه السالم                                      
 مدني العدد  أرقام اآليات                      السور م

 مدني
 مدني
 مدني
 مدني
 مدني
 مدني
 مدني
 مدني

   23  (260()258()140()136ـ124()73ـ67) البقرة 1
 8   (97ـ95()84()68ـ67()65()33) آل عمران 2
 3   (163()125()54) النساء 3
 1    (114) التوبة 5
 3    (78()27ـ26) الحج 13
 1    (7) األحزاب 16
 1    (26) الحديد 23
 1    (4) الممتحنة  24

 آدم عليه السالم                                         
 مدني العدد أرقام اآليات                     السور م

 مدني
 مدني
 مدني

 9 (38ـ30) البقرة 1
 2 (59()33) آل عمران 2
 5 (31ـ27) المائدة 3

 إسحاق عليه السالم                                      
 مدني العدد أرقام اآليات                      السور م

 مدني
 مدني
 مدني

 3 (140()136()133) البقرة 1
 1 (84) آل عمران 2
 1 (163) النساء 3

 إسماعيل عليه السالم                                 
 مدني العدد أرقام اآليات                   السور م

 مدني
 مدني
 مدني

 7 (140()136()133()129ـ127()125) البقرة 1
 1 (84) آل عمران 2
 1 (163) النساء 3

 أيوب عليه السالم                                        
 مدني العدد أرقام اآليات                    السور م

 1 (163) النساء 1 مدني
 داود عليه السالم                                       

 مدني العدد أرقام اآليات                    السور م
 مدني
 مدني
 مدني

 6 (251ـ246) البقرة 1
 1 (163) النساء 2
 1 (78) المائدة 3

 زكريا ويحيى عليهما السالم                                
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 مدني العدد أرقام اآليات                    السور م
 5 (41ـ37) آل عمران 1 مدني

 سليمان عليه السالم                                      
 مدني العدد أرقام اآليات                     السور م

 مدني
 مدني

 1 (102) البقرة 1
 1 (163) النساء 2

 عيسى ومريم عليهما السالم                                
 مدني العدد أرقام اآليات                     السور م

 مدني
 مدني
 مدني
 مدني
 مدني
 مدني
 مدني
 مدني

 3 (253()136()87) البقرة 1
 25 (84()60ـ42()37ـ33) آل عمران 2
 7 (172ـ171()163()159ـ156) النساء  3
 2 (31ـ30) التوبة 6
 2 (8ـ7) األحزاب 10
 1 (27) الحديد 13
 2 (14()6) الصف 14
 1 (12) التحريم 15

 لوط عليه السالم                                       
 مدني العدد أرقام اآليات                     السور م

 1 (10) التحريم 12 مدني
 موسى وهارون عليهما السالم                               

 مدني العدد أرقام اآليات                      السور م
 (248()246()136()108()92()87()71ـ47) البقرة 1 مدني

(253) 
32 

 مدني 1 (84) آل عمران 2
 مدني
 مدني
 مدني
 مدني
 مدني

 4 (164ـ163()154ـ153) النساء  3
 7 (26ـ20) المائدة 4
 3 (44ـ42) الحج 15
 1 (7) األحزاب 23
 1 (5) الصف 33

 نوح عليه السالم                                        
 مدني العدد أرقام اآليات                     السورة م

 مدني
 مدني
 مدني
 مدني
 مدني

 1 (33) آل عمران 1
 1 (163) النساء 2
 1 (7) األحزاب 13
 1 (26) الحديد 17
 1 (10) التحريم 18

 يعقوب عليه السالم                                    
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 مدني العدد أرقام اآليات                     السور م
 مدني
 مدني

 4 (140()136()133ـ132) البقرة 1
 3 (94ـ93()84) آل عمران 2

 يونس عليه السالم                                       
 مدني العدد أرقام اآليات                      السور م

 1 (163) النساء 1 مدني
 ( 11مجموع السور المدنية  )     
 ( 186مجموع اآليات المدنية  )      
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 ( 27الملحق ) 

 قصص غاير المتعلقة بتألنبايتءالآايت   

 المدني المكي العدد اآليات    قصص القرآن غير المتعلقة باألنبياء  السور  م
 ـ الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف البقرة 2

 عزيرـ 
243  
259 

1 
1 

 مدني  
 مدني

 ـ نبأ الذي آتاه اهلل اآليات فانسلخ منها األعراف 7
 "بلعم بن باعوراء"

  مكي  2  176ـ175

  مكي  1  112 مطمئنة القرية التي كانت آمنة النحل 16
  مكي 5 65ـ61 ـ إبليس وعصيانه هلل تعالى اإلسراء 17
 ـ أصحاب الكهف الكهف 18

 ـ صاحب الجنتين
 ـ ذو القرنين

   26ـ9
   43ـ32
   98ـ83

18  
12  
16 

 مكي 
 مكي 
 مكي

 

  مكي  7   82ـ76 ـ قارون القصص 28
  مكي 8   19ـ12 ـ لقمان وابنه لقمان 31
  مكي  7   21ـ15 ـ مملكة سبأ  سبأ 32
  مكي  17   29ـ13 ـ أصحاب القرية يس 36
  مكي  1  37 ـ قوم تبع الدخان 44
  مكي 1  12 ـ أصحاب الرس   ق 50
 مدني   1   11 ـ امرأة فرعون التحريم 66
  مكي  16  32ـ17 ـ أصحاب الجنة  القلم 68
  مكي  6  9ـ4 ـ أصحاب األخدود البروج 85

  مكي  5  5ـ1 ـ أصحاب الفيل الفيل  105
  مكي  5 5ـ1 ـ رحلة الشتاء والصيف قريش 106
 ( 16مجموع السور المكية والمدنية   )     
 (    14مجموع السور المكية   )    
 ( 2مجموع السور المدنية  )     
 (130مجموع اآليات المكية والمدنية )    
 (127مجموع اآليات المكية  )    
 ( 3مجموع اآليات المدنية )     
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 ( 28الملحق ) 

 غاير المتعلقة بتألنبايتء ةقصص المكايالآايت   

 المكي العدد اآليات    قصص القرآن غير المتعلقة باألنبياء  السور  م
 ـ نبأ الذي آتاه اهلل اآليات فانسلخ منها األعراف 7

 "بلعم بن باعوراء"
 مكي  2  176ـ175

 مكي  1  112 القرية التي كانت آمنة مطمئنة النحل 16
 مكي 5 65ـ61 ـ إبليس وعصيانه هلل تعالى اإلسراء 17
 ـ أصحاب الكهف الكهف 18

 ـ صاحب الجنتين
 ـ ذو القرنين

   26ـ9
   43ـ32
   98ـ83

18  
12  
16 

 مكي 
 مكي 
 مكي

 مكي  7   82ـ76 ـ قارون القصص 28
 مكي 8   19ـ12 ـ لقمان وابنه لقمان 31
 مكي  7   21ـ15 ـ مملكة سبأ  سبأ 34
 مكي  17   29ـ13 ـ أصحاب القرية يس 36
 مكي  1  37 ـ قوم تبع الدخان 44
 مكي 1  12 ـ أصحاب الرس   ق 50
 مكي  16  32ـ17 ـ أصحاب الجنة  القلم 68
 مكي  6  9ـ4 ـ أصحاب األخدود البروج 85

 مكي  5  5ـ1 ـ أصحاب الفيل الفيل  105
 مكي  5 5ـ1 ـ رحلة الشتاء والصيف قريش 106
 (127(                  مجموع اآليات المكية  ) 14مجموع السور المكية   )     

        

 

 ( 29الملحق ) 

 غاير المتعلقة بتألنبايتء ةقصص المدنايالآايت   

 المدني العدد اآليات    قصص القرآن غير المتعلقة باألنبياء  السور  م
 ـ الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف البقرة 2

 عزيرـ 
243  
259  

1 
1 

 مدني 
 مدني

 مدني  1   11 ـ امرأة فرعون التحريم 66
 ( 2مجموع السور المدنية  )     
 ( 3مجموع اآليات المدنية  )     
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 (  30الملحق ) 

 السورتكرارا  لفظ وصف في 

 مكي/مدني العدد اآليات   تكرارات الوصف           السورة الرقم
 مكي 2   2        (139()100) األنعام  6
 مكي 2   2       (77()18) يوسف 12
 مكي 2   2       (116()62) النحل 16
 مكي 3   3       (112()22()18) األنبياء 21
 مكي 2   2       (96()91) المؤمنون 23
 مكي 2   2       (180()159) الصافات 37
 مكي 1   1       (82) الزخرف  43

 7      14  14اآليات   7السور    المجموع الكلي
 7      14  14اآليات   7السور    مجموع المكي
 0      0  0اآليات   0السور    مجموع المدني
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 ( 31الملحق ) 
 السورآايت  الوصف بضرب األمثتل في  

 مكي/مدني اآليات الوصف بضرب األمثال           السورة الرقم
 (214()171()171()26()26()17()17) البقرة 2

(261()261()264()264()265()265) 
 مدني      7  

 مدني      2   (117()117()59()59) آل عمران 3
 مكي 1   (122) األنعام  6
 مكي 2   (177()176()176()176) األعراف 7
 مكي 1   (24) يونس  10
 مكي 1   (24()24) هود  11
 مدني      3   (35()17()6) الرعد  13
 مكي 5   (45()26()25()24()18) إبراهيم 14
 مكي 5   (112()76()75()74()60()60) النحل 16
 مكي 2   (89()48) اإلسراء 17
 مكي 3   (54()45()32) الكهف 18
 مدني      1   (73) الحج  22
 مدني      2   (35()35()34) النور 24
 مكي 3   (39()33()9) الفرقان 25
 مكي 2   (43()41()41) العنكبوت 29
 مكي 3   (58()28()27) الروم 30
 مكي 2   (78()13) يس 36
 مكي 2   (29()29()27) الزمر 39
 مكي 5   (59()57()56()17()8) الزخرف  43
 مدني      2   (15()3) محمد 47
 مدني      1   (29()29) الفتح 48
 مكي 1   (23) الواقعة 56
 مدني      1   (20) الحديد 57
 مدني      3   (21()16()15) الحشر 59
 مدني      1   (5()5()5) الجمعة 62
 مدني      2   (11()10) التحريم 66
 مكي 1   (31) المدثر 74
 (   27مجموع سور الوصف بضرب األمثال المكية والمدنية )    
 ( 16مجموع سور الوصف بضرب األمثال المكية           )    
 ( 11مجموع سور الوصف بصرب األمثال المدنية          )    
 ( 64مجموع آيات الوصف بضرب األمثال المكية والمدنية )    
 ( 39مجموع آيات الوصف بضرب األمثال المكية           )    
 ( 25مجموع آيات الوصف بضرب األمثال المدنية          )    

 64  
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 ( 32الملحق ) 

 ةالمكايسور الآايت  الوصف بضرب األمثتل في 

 مكي/مدني العدد اآليات الوصف بضرب األمثال             السورة الرقم
 مكي 1  1   (122) األنعام  6
 مكي 4  2   (177()176()176()176) األعراف 7
 مكي 1  1   (24) يونس  10
 مكي 2  1   (24()24) هود  11
 مكي 5  5   (45()26()25()24()18) إبراهيم 14
 مكي 6  5   (112()76()75()74()60()60) النحل 16
 مكي 2  2   (89()48) اإلسراء 17
 مكي 3  3   (54()45()32) الكهف 18
 مكي 3  3   (39()33()9) الفرقان 25
 مكي 3  2   (43()41()41) العنكبوت 29
 مكي 3  3   (58()28()27) الروم 30
 مكي 2  2   (78()13) يس 36
 مكي 3  2   (29()29()27) الزمر 39
 مكي 5  5   (59()57()56()17()8) الزخرف  43
 مكي 1  1   (23) الواقعة 56
 مكي 1  1   (31) المدثر 74

 ( 16مجموع سور الوصف بضرب األمثال المكية )          
 ( 39مجموع آيات الوصف بضرب األمثال المكية )          
 ( 45مجموع عدد األمثال في اآليات المكية         )          

 39  45  
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 (  33الملحق ) 

 ةالمدنايسور الآايت  الوصف بضرب األمثتل في  

 مكي/مدني العدد اآليات الوصف بضرب األمثال              السورة الرقم
 (214()171()171()26()26()17()17) البقرة 2

(261()261()264()264()265()265) 
 مدني      13  7  

 مدني      4  2   (117()117()59()59) آل عمران 3
 مدني      3  3   (35()17()6) الرعد  13
 مدني      1  1   (73) الحج  22
 مدني      3  2   (35()35()34) النور 24
 مدني      2  2   (15()3) محمد 47
 مدني      2  1   (29()29) الفتح 48
 مدني      1  1   (20) الحديد 57
 مدني      3  3   (21()16()15) الحشر 59
 مدني      3  1   (5()5()5) الجمعة 62
 مدني      2  2   (11()10) التحريم 66

      
 (      11مجموع سور الوصف بضرب األمثال المدنية    )      
 ( 25مجموع آيات الوصف بضرب األمثال المدنية    )      
 ( 37مجموع عدد األمثال في اآليات المدنية            )      

 25  37  
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 (  34الملحق ) 

 استبتنة آراء المدرساين بصايغتهت األولاية

 بسم هللا الرحمن الرحيم                                               

 األستاذ الفاضل.........................................................

 وبعد:السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

يقووووووم الباحوووووو ييوووووال دووووواروة يعقووووووع باعوووووداد  اروحوووووة دكتوووووورا  بعيووووووان :  ارا وووووة الوووووتعلم والتعلووووويم       

 دراسة تحليلية  . -دي القرآن الكريم وآراء المدرسين دي تابيقاتها العملية 

وتهووووودر الدراسوووووة فلوووووط:  الكلووووور عووووون الارا وووووة التعليميوووووة والتعلميوووووة دوووووي القووووورآن الكوووووريم والكلووووور       

عووووووون آراء المدرسوووووووين والمدرسووووووواة دوووووووي تابيقاتهوووووووا العمليوووووووة بمدارسووووووويا  . ولتحقيوووووووة  وووووووذا الهووووووودر   عووووووود 

الباحوووووووو  اسوووووووتباية آراء  لتعووووووورر آراء المدرسوووووووين والمدرسووووووواة دوووووووي مووووووود  تابووووووويقهم للارا وووووووة التعلميوووووووة 

ثالو: )الحواريووووووووة  اةستقلووووووووا ية  التطريووووووووع العملوووووووويق وللارا ووووووووة التعليميووووووووة الووووووووثالو: )ا لقا يووووووووة  الوووووووو

 القللية  الولفيةق.

 ويظراً لخبرتكم الواسعة دي التربية والبحو العلمي   رطو فدادتي بمالحظاتكم ومقترحاتكم.  

 وطزاكم هللا كل خير                                                                            

 

 الباحو                                                                                    

                                                                                                                                         ييال داروة يعقوع                                                                                                                       
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 جتمعة دمشق

 كلاية الترباية                                         

 قسم المنتهج وطرائق التدرايس 

 عزيزتي المدرسة:عزيزي المدرس ؛ 

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد: يقوم الباحث ينال فاروق يعقوب بإعداد أطروحة دكتوراه بعنوان: " طرائق       
 دراسة تحليلية ". -التعلم والتعليم في القرآن الكريم وآراء المدرسين في تطبيقاتها العملية 

التعليمية والتعلمية في القرآن الكريم, والكشف عن آراء المدرسين  تهدف الدراسة إلى: "الكشف عن الطرائق      
 والمدرسات في تطبيقاتها العملية بمدارسنا". ولتحقيق هذا الهدف أعد الباحث ) استبانة آراء ( في ثالثة أقسام:

 يتضمن البيانات األساسية المتعلقة بالمدرس. -القسم األول 

 )إجابات المدرسين عن االستبانة ( وهي على نوعين:آراء المدرسين  -القسم الثاني 

( فقط في الخانة المناسبة إذا كان خيارك واحدًا, وبوضع  1تختار البند الذي يتوافق مع رأيك, بوضع رقم )  -األول 
 , ...( بالتسلسل حسب ما تراه إذا كان لديك أكثر من خيار.3, 2, 1)

د لتعرف آراء المدرسين في تطبيق الطرائق التعلمية: )االستقصائية, الحوارية, تحتوي االستبانة عددًا من البنو  -الثاني 
التجريب العملي( والطرائق التعليمية: )اإللقائية, القصصية, الوصفية( ووضع الباحث عند كل بند عدة خيارات وهي: 

ند بعناية, ثم وضع إشارة واحدة )موافق بشدة, موافق, ال أدري, غير موافق, غير موافق بشدة (. وأرجو منك قراءة كل ب
 فقط ) / ( في الخانة المناسبة التي تعبر عن رأيك. 

 مالحظات المدرسين حول الطرائق التعلمية والطرائق التعليمية, بهدف تحسينهما وتطويرهما.  -القسم الثالث 

ث, وال يسعني إال أن أشكر لك علمًا بأن إجاباتك ستكون سرية, ولن يطلع عليها إال الباحث ضمن إجراءات البح      
سهامك في إنجاز هذا البحث.  تعاونك وا 

 الباحث: ينال فاروق يعقوب                                                        
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 البايتنت  األستساية المتعلقة بتلمدرس  -القسم األول 

 

 ................................. ....................................... اسم الُمَدرِّسـ

 .........................................................................اسم الَمْدَرَسة

 ) أقل من خمس (  ) أقل من عشر (  )عشر فما فوق( - عدد سنوا  الخبرة

 ) ذكر (   ) أنثى ( الجنس:

 )الحلقة األولى(        )الحلقة الثانية(            )الثانوي(  المرحلة:

 

 المؤهال  العلماية:

 ـ إجازة في الشريعة.            )          (    1

 ـ دبلوم )دراسات عليا في الشريعة(     )          ( 2

 ماجستير في الشريعة       )          (  - 3

 دكتوراه في الشريعة         )          (       - 4

 

 المؤهال  التربواية:

 ـ دبلوم تأهيل تربوي.         )          (  1

 )          (   )دراسات عليا في التربية ـ دبلوم 2

 ماجستير في التربية         )          (  -3

 دكتوراه في التربية          )          (  -4
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 استبانة آراء المدرسين نحو تطبيق الطرائق التعلمية والتعليمية في المدارس وهي على نوعين: -القسم الثاني 

ق دقا دي الخاية المياسبة  فذا كان خيارك واحداً  وبوضع )  1اختر البيد الذي يتوادة مع ر يك  بوضع رقم )  -أوالً 

)الطرائق التعليمية: اإللقائية, القصصية, لديك  كثر من خيار.   ...ق بالتسلسل حسع ما ترا   فذا كان 3  2  1

     الوصفية( )الطرائق التعلمية: الحوارية, االستقصائية, التجريبية(

ل
س
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ية بيود اةستباية                                                

قا 
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        كثر اريقة  ستخدمها دي التدريس  1
 ر  ضرورة التعاون مع ا داراة التربوية التي تخاا الميهاج  2

 عيد التدريس باريقة 
      

ييي من التدريس باريقة  3        وقة الحلة ة ُيَمكِّ
الاريقة اةقتلادية التي تودر الوقة والمال والطهد والتي  4

س بها   تمرسة عليها و ُدرِّ
      

ييي من استخدام اريقة  5        المقرر الدراسي ُيَمكِّ

       بامكايي ُتحقية يطاح  كبر عيد التدريس باريقة  6
       تحليل الاالع يكون  علط عيد تعلمهم باريقة 7
       اريقة التدريس التي تفوة   ميتها الارا ة األخر   8

       تيقليي الكثير من المهاراة للتدريس باريقة  9
الذي يساعديي علط ضبا اللر ولد ايتبا  المتعلمين  و  10

 استخدام اريقة
      

       فييي لسة مالعاً مالقاً علط كيفية التدريس باريقة  11
       تساير ديها الخبراة اليظرية  الخبراة العمليةالاريقة التي  12

       الاالع يفضلون التعلم باريقة   13
فن ما تقدمه المؤسساة التربوية من موارد وخدماة ة تساعد  14

 علط التدريس فةا باريقة
      

       ة  حد يحثيي  و يرغبيي دي استخدام اريقة  15

تدريبية للتعرر علط كيفية التدريس فييي بحاطة فلط دوراة  16
 باريقة

      

       البي ة المدرسية ة تسمح بتابية اريقة 17

        ر  بأن الاريقة التي تثير تفكير المتعلمين  كثر من غير ا 18
       ة تسمح ابيعة المقرر باستخدام اريقة   19
فن  دضلية استخدام  ذ  الارا ة دي التدريس باليسية لي ودقاً  20

 للترتيع التالي: 
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)الارا ة اختر البند الذي تراه مناسباً بوضع إشارة واحدة فقط )  /  ( في الخانة المناسبة فيما يلي:  -ثانياً 

   القللية  الولفيةق )الارا ة التعلمية: الحوارية  اةستقلا ية  التطريبيةق التعليمية: ا لقا ية

ل
س
سل
الت

 

 
 بيود اةسـتباية                                                          
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اةستقلا ية  الحوارية  التطريع  ستخدم الارا ة التعلمية الثالو    21
 العملي   دي التدريس

     

       ستايع التمييز بين الارا ة التعلمية طيداً . 22
ة  ستايع التدريس بالارا ة التعلمية أليها تستغرة ميي وقتاً  اول من  23

 التدريس بالارا ة التعليمية
     

       ر  القرآن الكريم ة يحتوي فة علط الارا ة التعليمية  24
      البي ة اللفية ة تساعديي علط التدريس بالارا ة التعلمية 25
              ُتابع الدراساة واألبحاو المتعلقة بارا ة التعلم والتعليم 26

      التعليميةفن التدريس بالارا ة التعلمية ة يفضل التدريس الارا ة  27

       فييي بحاطة فلط دوراة تدريبية تؤ ليي للتدريس بالارا ة التعلمية 28
      تساعديي الكتع المدرسية كثيراً علط التدريس بالارا ة التعلمية  29
 رغع بالتدريس بالارا ة التعليمية أليها  سهل من التدريس بالارا ة  30

 التعلمية 
     

التركيز علط المستوياة المعردية العليا )التابية التحليل   بامكايي  31
 التركيع  التقويمق عيد التدريس بالارا ة التعلمية

     

ل الارا ة التعليمية لعدم تودر ا مكاياة المادية والبي ية المياسبة  32  ُدضِّ
 لتابية ارا ة  خر  

     

مية وة تتياسع مع المقرراة الدراسية تتياسع مع الارا ة التعلي 33
 الارا ة التعلمية

     

 ستايع استخدم طميع الارا ة التعليمية والتعلمية  كٌل بحسع وقته  34
 ومكايه

     

يرغع الاالع دي الدراسة بالارا ة التعلمية  كثر من الارا ة  35
 التعليمية 
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المالحظات التي يبديها المدرسون والمدرسات في تطبيق الطرائق التعلمية والطرائق التعليمية بغية  -القسم الثالث 

 تحسينها وتطويرها. 

 المالحظاة علط الارا ة التعلمية. -أوالً 

...................................................................................................................................
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 (  35الملحق ) 

 استبتنة آراء المدرساين بصايغتهت النهتئاية

 جامعة دمشق                                                      

  كليـة التربيـة

 قسم المناهج وطرائق التدريس 

 عزيزي المدرس ؛ عزيزتي المدرسة:

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد: يقوم الباحو ييال داروة يعقوع باعداد  اروحة دكتورا  بعيوان:         

 .دراسة تحليلية   -ارا ة التعلم والتعليم دي القرآن الكريم وآراء المدرسين دي تابيقاتها العملية 

تهدر الدراسة فلط:  الكلر عن الارا ة التعلمية والتعليمية دي القرآن الكريم  والكلر عن آراء المدرسين       

 والمدرساة دي تابيقاتها العملية بمدارسيا . ولتحقية  ذا الهدر  عد الباحو ) استباية آراء ق دي ثالثة  قسام:

 بالمدرس. يتضمن البياياة األساسية المتعلقة -القسم األول 

 آراء المدرسين )فطاباة المدرسين عن اةستباية ق و ي علط يوعين: -القسم الثايي 

ق دقا دي الخاية المياسبة فذا كان خيارك واحداً  وبوضع )  1تختار البيد الذي يتوادة مع ر يك  بوضع رقم )  -األول 

   ...ق بالتسلسل حسع ما ترا  فذا كان لديك  كثر من خيار.3  2  1

تحتوي اةستباية عدداً من البيود لتعرر آراء المدرسين دي تابية الارا ة التعلمية: )الحوارية  اةستقلا ية   -الثايي 

الممارسة العملية  التطريع العملي ق والارا ة التعليمية: )ا لقا ية  القللية  الولفيةق ووضع الباحو عيد كل بيد 

ة  دري  غير موادة  غير موادة بلدة ق. و رطو ميك قراءة كل بيد  عدة خياراة و ي: )موادة بلدة  موادة 

 بعياية  ثم وضع فلارة واحدة دقا ) / ق دي الخاية المياسبة التي تعبر عن ر يك. 

 مالحظاة المدرسين حول الارا ة التعلمية والارا ة التعليمية  بهدر تحسييهما وتاوير ما  -القسم الثالو 

اتك ستكون سرية  ولن يالع عليها فة الباحو ضمن فطراءاة البحو  وة يسعيي فة  ن  لكر لك علماً بأن فطاب      

 تعاويك وفسهامك دي فيطاز  ذا البحو.                      

 الباحو                                                                                        

 ييال داروة يعقوع                                                                                  
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 البيانات األساسية المتعلقة بالمدرس  -القسم األول 

 

سـ1  ........................................................................  ـ اسم الُمَدرِّ

 .........................................................................ـ اسم الَمْدَرَسة2

 )  قل من سة ق  ) من سة فلط علر ق  )  كثر من علرق - ـ عدد سنوات الخبرة3

 ) ذكر ق   )  يثط ق ـ الجنس:4

 )الحلقة األولطق        )الحلقة الثاييةق        )الثايويق  ـ المرحلة:5

 

 العلمية: ـ المؤهالت6

   ـ فطازة دي اللريعة.        )          ق   

 ع ـ دراساة عليا دي اللريعة   دبلوم دراساة عليا  ماطستير  و دكتورا  . )          ق      

 

 ـ المؤهالت التربوية:7

   ـ دبلوم تأ يل تربوي.      )          ق 

 اطستير و دكتورا  .    )          ق ع ـ دراساة عليا دي التربية  دبلوم دراساة عليا  م
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 تطبيق الطرائق التعلمية والتعليمية في المدارس وهي على نوعين: فياستبانة آراء المدرسين  -القسم الثاني 

ق دقا دي الخاية المياسبة  فذا كان خيارك واحداً  وبوضع  1اختر البيد الذي يتوادة مع ر يك  بوضع رقم )  -أوالً 

)الارا ة التعليمية: ا لقا ية  القللية    ...ق بالتسلسل حسع ما ترا   فذا كان لديك  كثر من خيار. 3  2  1)

     الولفيةق )الارا ة التعلمية: الحوارية  اةستقلا ية  الممارسة العمليةق

ل
س
سل
الت

 

 
 ي بيود اةستباية                                                

قا
 ل
ا

ة
ية 
ل
ل
لق
ا

 

ية
لف

لو
ا

ية 
ر
وا
ح
ال

 

ية
لا 

تق
س
ة
ا

 

ة 
سـ

ار
مم

ال

ية
مل

لع
ا

 

        كثر اريقة  ستخدمها دي التدريس  1

من الضروري التعاون مع ا داراة التربوية التي تخاا  2
 الميهاج عيد التدريس بالاريقة 

      

ييي وقة الحلة من التدريس بالاريقة  3        ُيَمكِّ
        ستخدم الاريقة اةقتلادية التي تودر الوقة والمال والطهد   4

ييي المقرر الدراسي من استخدام الاريقة 5        ُيَمكِّ
        ُحقة يطاحاً  كبر عيد التدريس بالاريقة  6
       يحلل الاالع علط درطاة  علط عيد تدريسهم بالاريقة 7

       اريقة التدريس التي تفوة   ميتها الارا ة األخر   8
       تيقليي الكثير من المهاراة للتدريس بالاريقة  9

       يساعديي علط لد ايتبا  المتعلمين استخدام الاريقة 10
       االعة بالتفليل علط كيفية التدريس بالاريقة  11
       اليظرية  الخبراة العمليةالاريقة التي تساير ديها الخبراة  12

ل الاالع تدريسهم بالاريقة   13        ُيفضِّ
تساعد المؤسساة التربوية بما تقدمه من موارد وخدماة  14

 ووسا ل و طهزة علط التدريس بالاريقة
      

       تلطعيي ا داراة التربوية علط استخدام الاريقة  15
       للتعرر علط كيفية التدريس بالاريقة حتاج فلط دوراة تدريبية  16

ييي البي ة المدرسية من تابية الاريقة 17        ُتَمكِّ

       الاريقة التي تثير تفكير المتعلمين  كثر من غير ا 18
       يساعديي علط ضبا  اللر وفدارته استخدام الاريقة   19

 ستخدم الارا ة التعلمية والتعليمية دي التدريس ودقاً للترتيع  20
 التالي: 
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)الارا ة اختر البند الذي تراه مناسباً بوضع إشارة واحدة فقط )  /  ( في الخانة المناسبة فيما يلي:  -ثانياً 

   القللية  الولفيةق )الارا ة التعلمية: الحوارية  اةستقلا ية  الممارسة العمليةق التعليمية: ا لقا ية

ل
س
سل
الت

 

 
 بيود اةسـتباية                                                          
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 م
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ر
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الممارسة  الحوارية  اةستقلا ية الثالو    ستخدم الارا ة التعلمية  21
 العملية   دي التدريس

     

       ستايع التمييز بين الارا ة التعلمية . 22
يستغرة التدريس بالارا ة التعلمية وقتاً  اول من التدريس بالارا ة  23

 التعليمية
     

      تثير الارا ة التعلمية الفوضط داخل الحلة الدرسية  24
      المدرسة المياخ المادي واليفسي للتدريس بالارا ة التعلميةتودر  25
              ُتابع الدراساة واألبحاو المتعلقة بارا ة التعلم والتعليم 26

ل التدريس بالارا ة التعلمية  كثر من الارا ة التعليمية 27        َُدضِّ

       التعليمية حتاج فلط دوراة تدريبية تؤ ليي للتدريس بالارا ة  28
      تطعل الارا ة التعلمية المتعلم محوراً للعملية التعليمية 29
 ستخدم الارا ة التعليمية دي التدريس أليها  سهل تيفيذاً من الارا ة  30

 التعلمية 
     

 تمكن من التركيز علط المستوياة المعردية العليا )التابية  التحليل   31
 التدريس بالارا ة التعلمية التركيع  التقويمق عيد

     

س بالارا ة التعليمية لقلة ا مكاياة المادية والبي ية المياسبة  32  ُدرِّ
 للتدريس بالارا ة التعلمية 

     

يتياسع المقرر الدراسي مع الارا ة التعليمية وة يتياسع مع الارا ة  33
 التعلمية

     

      والتعليمية  كٌل حسع وقته ومكايهاستخدم طميع الارا ة التعلمية  34
      تتيح الارا ة التعلمية توالالً كبيراً بين المعلم والمتعلم  35
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المالحظات التي يبديها المدرسون والمدرسات في تطبيق الطرائق التعلمية والطرائق التعليمية بغية  -القسم الثالث 

 تحسينها وتطويرها. 

 المالحظاة علط الارا ة التعلمية. -أوالً 
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 (  36الملحق ) 

 جداول تحلايل الطرائق التعلماية والتعلايماية

 الحواريةجداول الطريقة  -أوالً 

 التحليل األول للباحث للطريقة الحوارية  -1

 مكي/مديي العدد آياة الحواراة                  السورة الرقم

141ـ135)ق126ـ124)ق112ـ80ق)71ـ67ق)55ـ54ق)34ـ30) البقرة 2
 ق258ق)251ـ246)ق222)ق220ـ215)ق189)ق
 ق260)

 مديي          66

 ق154)ق99ـ98)ق94ـ93ق)82ـ81ق)71ـ64ق)61ـ20) آل عمران 3
 ق168ـ165)

 مديي        59

 مديي        3 ق97ق)78ـ77) اليساء 4

  128  المطموع  

 التحليل الثاني للباحث نفسه للطريقة الحوارية  -2

 مكي/مديي العدد آياة الحواراة                  السورة الرقم

141ـ135ق)126ـ124ق)112ـ80ق)71ـ67ق)55ـ54ق)34ـ30) البقرة 2
 ق258ق)251ـ246ق)222ق)220ـ215ق)189ق)
 ق260)

 مديي          71

 ق154ق)99ـ98ق)94ـ93ق)82ـ81ق)71ـ64ق)61ـ20) آل عمران 3
 ق168ـ165)

 مديي        61

 مديي        3 ق97ق)78ـ77) اليساء 4

  135  المطموع  

 اآلخر للطريقة الحواريةتحليل الباحث  -3

 مكي/مديي العدد آياة الحواراة                  السورة الرقم

189)ق126ـ124ق)112ـ80)ق71ـ67)ق55ـ54ق)34ـ30) البقرة 2
 ق260ق)258ق)251ـ246)ق222)ق220ـ215)ق

 مديي          62

 ق99ـ98ق)94ـ93ق)82ـ81)ق71ـ64)ق61ـ20) آل عمران 3
 ق168ـ165)

 مديي        56

 مديي        2 ق97)ق78ـ77) اليساء 4

  120  المطموع  

 جدول الطريقة االستقصائية -ثانياً 

 التحليل األول للباحث للطريقة االستقصائية  -1

 مكي/مديي العدد الاريقة اةستقلا ية         السورة الرقم

 ق107ق)76ق)73)ق44)ق22ق)21) البقرة 2
 ق197ق)170ق)164ق)163ق)118)
 ق269ق)266ق)242ق)221)ق219)

 مديي      14 

 ق65ق)64ق)59ق)49ق)27ق)13ق)7) آل عمران 3
 ق191ق)190)ق137)ق118ق)103)

 مديي      11 

 مديي      3  ق171ق)82ق)50) اليساء 4

   28  المطموع  
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 التحليل الثاني للباحث للطريقة االستقصائية  -2

 مكي/مديي العدد الاريقة اةستقلا ية         السورة الرقم

 ق107ق)76ق)73ق)44ق)22ق)21) البقرة 2
 ق197ق)170ق)164ق)163ق)118)
 ق269ق)266ق)242ق)221ق)219)

 مديي      16 

 ق65ق)64ق)59ق)49ق)27ق)13ق)7) آل عمران 3
 ق191ق)190ق)137ق)118ق)103)

 مديي      12 

 مديي      3  ق171ق)82ق)50) اليساء 4

  31  المطموع  

 

 تحليل الباحث اآلخر للطريقة االستقصائية -3

 مكي/مديي العدد الاريقة اةستقلا ية         السورة الرقم

 ق107)ق76)ق73ق)44ق)22ق)21) البقرة 2
 ق197)ق170)ق164)ق163)ق118)
 ق269)ق266ق)242ق)221)ق219)

 مديي      10 

 ق65ق)64)ق59)ق49)ق27)ق13ق)7) آل عمران 3
 ق191)ق190)ق137ق)118)ق103)

 مديي      8 

 مديي      3  ق171ق)82ق)50) اليساء 4

  21  المطموع  

 

 جداول طريقة الممارسة العملية -ثالثاً 

 التحليل األول للباحث لطريقة الممارسة العملية  -1

 مكي/مديي العدد اآلياة   التطريع العملي           السورة الرقم

 ـ معطزة القرآن الكريم البقرة 2
 ـ درة البحر بموسط

 ـ تفطير الييابيع
 ـ فحياء المقتول دي سورة البقرة 

 ـاأللور الذين  ماتهم هللا ثم  حيا م  
 وفحياؤ  عزيرـ فماتة 

 ـ فحياء ايور فبرا يم

 24ـ23
50 
60 
 73ـ72
243 
259 
260 

2 
0 
1 
2 
1 
1 
1 

 مديي         
 مديي         
 مديي         
 مديي         
 مديي         
 مديي         
 مديي         

 ـ وةدة عيسط آل عمران 3
 ـ تكلم عيسط دي المهد

 ـ خلة عيسط الاير من الاين باذن هللا
 ـ فبراء األكمه واألبرص باذن هللا

 ـ فحياء الموتط

45 
46 
49 
49 
49 

1 
1 
1 
1 
0 

 مديي         
 مديي         
 مديي         
 مديي         
 مديي         

 ـ معطزة القرآن الكريم اليساء 4
 ـ ردع هللا لعيسط

82 
 158ـ157

1 
2 

 مديي         
 مديي         

  15   المطموع    
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 التحليل الثاني للباحث نفسه لطريقة الممارسة العملية -2

 مكي/مديي العدد اآلياة   التطريع العملي           السورة الرقم

 ـ معطزة القرآن الكريم البقرة 2
 ـ درة البحر بموسط

 ـ تفطير الييابيع
 ـ فحياء المقتول دي سورة البقرة 

 ـاأللور الذين  ماتهم هللا ثم  حيا م  
 وفحياؤ  عزيرـ فماتة 

 ـ فحياء ايور فبرا يم

 24ـ23
50 
60 
 73ـ72
243 
259 
260 

2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

 مديي         
 مديي         
 مديي         
 مديي         
 مديي         
 مديي         
 مديي         

 ـ وةدة عيسط آل عمران 3
 ـ تكلم عيسط دي المهد

 ـ خلة عيسط الاير من الاين باذن هللا
 ـ فبراء األكمه واألبرص باذن هللا

 ـ فحياء الموتط

45 
46 
49 
49 
49 

1 
1 
1 
1 
1 

 مديي         
 مديي         
 مديي         
 مديي         
 مديي         

 ـ معطزة القرآن الكريم اليساء 4
 ـ ردع هللا لعيسط

82 
 158ـ157

1 
2 

 مديي         
 مديي         

  17   المطموع   

 

 

 تحليل الباحث اآلخر لطريقة الممارسة العملية  -3

 مكي/مديي العدد اآلياة   البيان العملي           السورة الرقم

 ـ معطزة القرآن الكريم البقرة 2
 ـ درة البحر بموسط

 ـ تفطير الييابيع
 ـ فحياء المقتول دي سورة البقرة 

 ـاأللور الذين  ماتهم هللا ثم  حيا م  
 وفحياؤ  عزيرـ فماتة 

 ـ فحياء ايور فبرا يم

 24ـ23
50 
60 
 73ـ72
243 
259 
260 

2 
0 
1 
2 
0 
1 
1 

 مديي         
 مديي         
 مديي         
 مديي         
 مديي         
 مديي         
 مديي         

 ـ وةدة عيسط آل عمران 3
 ـ تكلم عيسط دي المهد

 ـ خلة عيسط الاير من الاين باذن هللا
 ـ فبراء األكمه واألبرص باذن هللا

 ـ فحياء الموتط

45 
46 
49 
49 
49 

0 
1 
1 
0 
1 

 مديي         
 مديي         
 مديي         
 مديي         
 مديي         

 ـ معطزة القرآن الكريم اليساء 4
 ـ ردع هللا لعيسط

82 
 158ـ157

1 
2 

 مديي         
 مديي         

  13   المطموع  
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 جداول الطريقة اإللقائية -رابعاً 

 التحليل األول للباحث للطريقة اإللقائية  -1

 مكي/مديي العدد   آياة ا لقاء              السورة الرقم

 ق123ـ114ق)79ـ75ق)29ـ16ق)10ـ1) البقرة 2
 ق242ـ221)ق214ـ190ق)188ـ142)
 ق286ـ261)ق257ـ254)ق245ـ244)

 
 139 

 مديي     

 ق153ـ100ق)92ـ85ق)80ـ72ق)19ـ1) آل عمران 3
 ق200ـ169)ق164ـ155)

 مديي      122 

 ق170ـ166ق)152ـ98ق)96ـ79ق)76ـ1) اليساء 4
 ق176ـ173)

 مديي      155 

  416  المطموع  

 

 التحليل الثاني للطريقة اإللقائية  -2

 مكي/مديي العدد   آياة ا لقاء              السورة الرقم

 ق123ـ114ق)79ـ75ق)29ـ16ق)10ـ1) البقرة 2
 ق242ـ221ق)214ـ190ق)188ـ142)
 ق286ـ261ق)257ـ254ق)245ـ244)

 
 165 

 مديي     

 ق153ـ100ق)92ـ85ق)80ـ72ق)19ـ1) آل عمران 3
 ق200ـ169ق)164ـ155)

 مديي      132 

 ق170ـ166ق)152ـ98ق)96ـ79ق)76ـ1) اليساء 4
 ق176ـ173)

 مديي      158 

  455  المطموع  

 

 تحليل الباحث اآلخر للطريقة اإللقائية  -3

 مكي/مديي العدد   آياة ا لقاء              السورة الرقم

 ق123ـ114)ق79ـ75ق)29ـ16)ق10ـ1) البقرة 2
 ق242ـ221ق)214ـ190ق)188ـ142)
 ق286ـ261ق)257ـ254)ق245ـ244)

 
 143 

 مديي     

 ق153ـ100)ق92ـ85ق)80ـ72)ق19ـ1) آل عمران 3
 ق200ـ169)ق164ـ155)

 مديي      95 

 ق170ـ166)ق152ـ98ق)96ـ79ق)76ـ1) اليساء 4
 ق176ـ173)

 مديي      149 

  387  المطموع  

 جدول الطريقة القصصية -خامساً 

 التحليل األول للباحث للطريقة القصصية  -1

 قصص المتعلقة باألنبياء وأقوامهم ال -

 فبرا يم عليه السالم                                        

 مديي العدد   رقام اآلياة                      السور م
 مديي
 مديي
 مديي

   23  ق260ق)258)ق140)ق136ـ124ق)73ـ67) البقرة 1

 6   ق97ـ95ق )68ـ67)ق65)ق33) آل عمران 2

 2   ق163)ق125ق)54) اليساء 3

 31  المطموع  
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 قصص غير المتعلقة باألنبياءال -

 المديي المكي العدد اآلياة    قلص القرآن غير المتعلقة باأليبياء  السور  م
 ـ قلة  لحاع السبة البقرة 

 ـ  اروة وماروة
 ـ الذين خرطوا من ديار م و م  لور

 ـ االوة وطالوة
 عزيرـ 

  66ـ65
 102   

243  
  251ـ246
259 

2  
0  
0  
6   
0 

 مديي  
 مديي 
 مديي 
 مديي 
 مديي

 مديي  3  37ـ35 ـ امر ة عمران آل عمران 

   11   المطموع 
 التحليل الثاني للباحث للطريقة القصصية  -2

                      قصص المتعلقة باألنبياء وأقوامهمال -  

 مديي العدد   رقام اآلياة                      السور م

 مديي   23 ق260ق)258ق)140ق)136ـ124ق)73ـ67) البقرة 1

 مديي 8   ق97ـ95ق)84ق)68ـ67ق)65ق)33) آل عمران 2

 مديي 3   ق163ق)125ق)54) اليساء 3

  34  المطموع  

                                قصص غير المتعلقة باألنبياءال - 

 المديي المكي العدد اآلياة    قلص القرآن غير المتعلقة باأليبياء  السور  م
 ـ قلة  لحاع السبة البقرة 

 ـ  اروة وماروة
 ـ الذين خرطوا من ديار م و م  لور

 ـ االوة وطالوة
 عزيرـ 

  66ـ65
 102   

243  
  251ـ246
259 

2  
1  
1  
6   
1 

 مديي  
 مديي 
 مديي 
 مديي 
 مديي

 مديي   3  37ـ35 ـ امر ة عمران آل عمران 

   14   المطموع 
 

 تحليل الباحث اآلخر للطريقة القصصية -3

 قصص المتعلقة باألنبياء وأقوامهمال -

 مديي العدد   رقام اآلياة                      السور م

 مديي   23  ق260)ق258ق)140)ق136ـ124ق)73ـ67) البقرة 1

 مديي 4   ق97ـ95)ق84ق)68ـ67)ق65)ق33) آل عمران 2

 مديي 2   ق163ق)125)ق54) اليساء 3

  29  المطموع  

                                 قصص غير المتعلقة باألنبياءال -

 المديي المكي العدد اآلياة    قلص القرآن غير المتعلقة باأليبياء  السور  م
 قلة  لحاع السبة ـ البقرة 

 ـ  اروة وماروة
 ـ الذين خرطوا من ديار م و م  لور

 ـ االوة وطالوة
 عزيرـ 

  66ـ65
 102   

243  
  251ـ246
259 

0  
1  
0  
6   
1 

 مديي  
 مديي 
 مديي 
 مديي 
 مديي

 مديي   3  37ـ35 ـ امر ة عمران آل عمران 

   11   المطموع 
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 ( 37الملحق ) 

 ثبات تحليل اآليات الكريمة 

   
 

جتل
الم

 

   
 

ور 
لس
ا

 

 المحكم الثتلث      المحكم الثتني               المحكم األول                فئت  وحدا  التحلايل             

   
   

  
 

  
ت 
الفئ

را  
تكرا

ال
موع 

مج
ال

را  
تكرا

ال
موع 

مج
ال

 

تق
التف

ا
سبة 

الن
را  

تكرا
ال

موع 
مج

ال
 

تق
التف

ا
سبة 

الن
را  

تكرا
ال

موع 
مج

ال
 

تق
التف

ا
سبة 

الن
 

   
   

   
   

   
ماية

تعل
ق ال

طرائ
ال

 

   
  

قرة
الب

 

  71   الحواراية
  96 

  69  
  91 

 
  88 

 
94،1 

 77  
103 

 
 84 

 
84،4 

 73  
 99 

 
 89 

 
 19  18  13   16   االستقصتئاية 91،2

الممترسة 
 العملاية

  9   9  8  7 

  
ران

عم
آل 

 

  61   الحواراية
  78 

  64  
  78 

 
  71 

 
91،0 

 53  
72 

 
 69 

 
92،0 

 58  
 75 

 
 66 

 
 11  14  10   12   االستقصتئاية 86،2 

الممترسة 
 العملاية

  5   4  5  6 

   
 

ستء
الن

 

  3   الحواراية
  9 

  3  
   8  

 
  8 

 
94،1 

 2  
 7 

 
 7 

 
87،5 

 3  
 12 

 
 9 

 
 5  2  2   3   االستقصتئاية 85،7

الممترسة 
 العملاية

  3   3  3  4 

   
   

   
   

   
ماية

علاي
 الت

ئق
طرا

ال
 

   
  

قرة
الب

 

   اإللقتئاية
165 

 
  854 

179  
  864   

 
 834 

 
97،0 

 152  
845 

 
824 

 
96،9 

 167  
 858 

 
 803 

 
93،8 

 29  31  23 27   القصصاية
 662 662   662   622 الوصفاية

  
ران

عم
آل 

 

   اإللقتئاية
132 

 
  805 

155  
 833  

 
 792 

 
96،7 

 137  
812 

 
785 

 
97،0 

149  
 821 

 
 759 

 
 93،3 

 10 13  16 11   القصصاية
 662 662 662   622 الوصفاية

   
 

ستء
الن

 

   اإللقتئاية
158 

 
  823 

 179  
 846 

 
 794 

 
95،1 

165  
830 

 
774 

 
93،6 

 

175  
 841 

 
779 

 
93،6 

 4  3  5   3   القصصاية 
 662 662 662  622  الوصفاية
 93،9 2505   95،4 2543   97،0 2587   2665 المجموع                      
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 (  38)الملحق رقم  

 التي عرض  على المحكماين  في صورتهت األولايةاآلايت  الكرايمة استمترة تحلايل  

 بسم هللا الرحمن الرحيم                                          

 الفاضل.........................................................األستاذ 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد:

يقووووووم الباحوووووو ييوووووال دووووواروة يعقووووووع باعوووووداد  اروحوووووة دكتوووووورا  بعيووووووان :  ارا وووووة الوووووتعلم والتعلووووويم       

 لية  .دراسة تحلي -دي القرآن الكريم وآراء المدرسين دي تابيقاتها العملية 

وتهووووودر الدراسوووووة فلوووووط:  الكلووووور عووووون الارا وووووة التعلميوووووة والتعليميوووووة دوووووي القووووورآن الكوووووريم والكلووووور       

عووووووون آراء المدرسوووووووين والمدرسووووووواة دوووووووي تابيقاتهوووووووا العمليوووووووة بمدارسووووووويا  . ولتحقيوووووووة  وووووووذا الهووووووودر   عووووووود 

تلووووووك الباحووووووو معيوووووواراً لتحليوووووول سووووووور القوووووورآن الكووووووريم وآياتووووووه بمووووووا يياسووووووع ابيعووووووة البحووووووو  ةسووووووتقراء 

وووووووم المعيوووووووار فلوووووووط  الارا وووووووة وتحديووووووود ا وتلوووووووييفها وفحلوووووووا ها  بغيوووووووة تحليووووووول يتا طهوووووووا وتفسوووووووير ا  وقُسِّ

 مطالين اثيين:

الارا ووووووووة التعلميووووووووة التووووووووي تتضوووووووومن ثووووووووالو ارا ووووووووة: )الحواريووووووووة  اةستقلووووووووا ية  الممارسووووووووة  -األول 

 العملية  التطريع العملي ق. 

 را ة: )ا لقا ية  القللية  الولفيةق. الارا ة التعليمية التي تتضمن ثالو ا -الثايي 

وكوووول اريقوووووة مووووون الارا وووووة تتضوووومن عووووودداً مووووون المؤلوووووراة الدالوووووة عليهووووا  ويظوووووراً لخبووووورتكم الواسوووووعة دوووووي 

 التربية والبحو العلمي   رطو فدادتي بمالحظاتكم ومقترحاتكم.  

 وطزاكم هللا تعالط كل خير                                                                         

 

 الباحو                                                                                    

                                                                                                                                     ييال داروة يعقوع                                                                                                                           
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ال 
مجت

ال
 

ئق
طرا

ال
 

 
 المؤشرا              

 التعدايال  المقترحة الصايتغة اللغواية  االنتمتء للمجتل وضوح الفقرة  
غاير   واضحة

 واضحة
ال     تنتمي

 تنتمي
غاير   منتسبة

 منتسبة  
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
ماية

تعل
ق ال

طرائ
ال

 

   
   

   
   

   
   

 
   

   
   

   
   

ة  
واراي

الح
 

توضح للمتعلم عدم كفتاية معرفته 
 للمفهوم

       

 االستمتع والتفكايرتدرب على مهترة 
 والتحدث مع احترام آراء اآلخراين 

       

تطرح أسئلة مرتبطة بواقع المتعلماين 
 ومشكالتهم

       

تعطي المتحتوراين كتمل الحراية في 
 التعباير عن الرأي

       

        تطرح أسئلة منطقاية ومتسلسلة
        

   
   

   
   

 
   

   
   

   
   

اية 
صتئ

ستق
اال

 

        تثاير التفكاير للبحث عن حل للمشكلة
        تدرب على مهترا  المالحظة واالكتشتف 

        تدفع إلى التعلم الذاتي
 تستعد على البحث عن مصتدر 

 المعرفة من البايئة المحايطة
       

التعلماية: تجعل المتعلم محور العملاية 
 ايفكر، اينتقش، ايفسر، ايستنتج

       

        

   
   

   
 

   
   

   
   

ي 
عمل

ب ال
جراي

الت
 

        تخطط للموقف التعلايمي
 توفر المنتخ المتدي والنفسي قبل 

 البدء بتلتجربة
       

        تربط الخبرة النظراية بتلخبرة العملاية
        توفر أدوا  التجربة وموادهت

تساير بخطوا  واضحة ومنطقاية إلى 
 النتايجة
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ال 
مجت

ال
 

ئق
طرا

ال
 

 
 المؤشرا                

 التعدايال  المقترحة الصايتغة اللغواية االنتمتء للمجتل وضوح الفقرة  
غاير   واضحة

 واضحة
ال     تنتمي

 تنتمي
غاير   منتسبة

 منتسبة  
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
اية 

لايم
لتع
ق ا

طرائ
ال

 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

اية 
لقتئ

اإل
 

تقدم معترف وحقتئق وأحكتم كثايرة مبتشرة 
 بأقل وق 

       

        الموضوع إلى فقرا  وأجزاء مترابطةتقسم 
 تراعي مستوى المتعلماين ومت لدايهم 

 من خبرا 
       

 تزود جمايع المتعلماين بقدر متستو 
 من المعلومت 

       

تهدف إلى استنتتج تعمايمت  وقواناين 
 عتمة 

       

        

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

صاية
قص

ال
 

تسرد مجموعة من الحقتئق المتعلقة 
 بأحداث متتتبعة

       

تشوق المتعلماين وتثاير أذهتنهم 
 لالستمتع

       

توفر عنتصرهت: الشخصاية، الحدث، 
 الحوار، الزمتن، المكتن...

       

        تحتوي على الفوائد والعبر والمواعظ
عمتل العقل بمتعة  تدعو إلى التفكر وا 

  واشتايتق
       

        

   
   

   
   

   
   

   
   

  
   

   
   

   
   

   
فاية

وص
ال

 

 تقدم أفكترًا دقايقة بعبترا  بلايغة 
 ووجايزة

       

تستعد على تجسايد الفكرة المجردة 
ر المجهول بصورة المعلوم والغتئب  وتصوِّ

 بصورة الحتضر

       

إلى تستخدم األمثتل لتقرايب المعتني 
 األفهتم

       

ترسخ المبتدئ والمفتهايم والمعترف بمهترة 
وبأسلوب لغوي شايق ايثاير االهتمتم 

 واالنتبته 

       

        توسع خايتل المتعلم وأفق تفكايره  وتعبايره 
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 مثال على استمارة التحليل من سورة البقرة:  -

الت
مجا

ال
 

  
رائق

الط
 

                    
 تعريف فئات التحليل  وصفات فئات التحليل                

ورة
الس

 

التكرافـي    
 اآليات    

دد 
ع

ات
اآلي

موع 
مج
ال

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
مية
تعل
ق ال

طرائ
ال

 
   

   
   
   
   
   
   
   
   

ئية
صا

ستق
اال

 

هو الجهد الذي يبذله المتعلم في الحصول على المعلومات تفسر االستقصاء: 
حيث أن المتعلم حين يواجه سؤااًل محيرًا أو موقفًا  له المشكلة التي يواجهها

غامضًا أو مشكلة تحتاج حاًل فإنه يشعر بعدم المعرفة فيلجأ إلى خبراته السابقة 
والبحث عن الحلول ومحاولة اكتشاف اإلجابة إنه يستخدم حواسه وتفكيره إلزالة 

الموقف ثم الغموض أو الحيرة أو عدم الوضوح حيث يضع فروضًا أولية لتفسير 
يجمع معلومات لفحص هذه الفروض والتأكد من صحتها إلى أن يتوصل إلى 

 الحل المناسب.

   
   
   
   
   
   
  

بقرة
ال

 

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........ 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 

 

 المشكلة.تثير التفكير للبحث عن حل 
تدرب على السؤال والبحث واالكتشاف والمالحظة والتجريب 

 واالستدالل.
 تدفع إلى التعلم الذاتي.

 توفر المصادر من البيئة المحيطة.
 المتعلم هو محور العملية التعليمية يفكر, يناقش, يستنتج.

   
   
   
   
   

رية
حوا
ال

 

هي من األسئلة المتسلسلة إلقاء مجموعة المترابطة على الطريقة الحوارية: 
الطالب بحيث نوصل عقولهم إلى المعلومات الجديدة بعد أن نوسع آفاقهم 

  ونجعلهم يكتشفون نقصهم و أخطأهم بأنفسهم.

   
   
   

بقرة
ال

 

........

........

........

........

........

........

........

........ 

-
-
-
-
-
-
-
- 

 

 تشكك المتعلم في كفاية معرفته للمفهوم.
 تدرب على مهارة االستماع والتفكير والتحدث واحترام آراء اآلخرين.

 يسأل أسئلة مرتبطة بواقع المتعلمين ومشكالتهم.
 تعطي المتحاورين الفرصة نفسها في الكالم.

 تطرح أسئلة منطقية ومتسلسلة.

   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
ملية

 الع
رسة

مما
ال

 

التجريب: هو عملية تعلم المبادئ  والقوانين عمليًا بعد التفكير 
والتخطيط لها بحيث يتمكن كل متعلم من اإلجراء الفعلي لبعض 

 مراحل التجربة.

   
   
 

بقرة
ال

 

........

........

........

........

........

........

........
....... 

-
-
-
-
-
-
- 

 

 تخطط للموقف التعليمي. 
 توفر المناخ المادي والنفسي قبل البدء بالتجربة.

 تربط الخبرة النظرية بالخبرة العملية.
 توفر أدوات التجربة وموادها.

  ومنطقية إلى النتيجة. تسير بخطوات واضحة
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الت
مجا

ال
 

  
رائق

الط
 

                    
 تعريف فئات التحليل  وصفات فئات التحليل              

 

ورة
الس

 

 التكرار
فـي      

 اآليات    
ات
اآلي
دد 
ع

 
موع

مج
ال

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

مية
علي
 الت
رائق

الط
 

   
   
   
   
   
   
 

ئية
إللقا

ا
 

هو تعليم عن طريق إلقاء المعارف والمعلومات, على التعليم اإللقائي: 
الدارسين من خالل أسلوب المحاضرة المعتادة, وفي هذا الموقف يقوم المعلم 

 األساسي, وال يشارك الدارس إال بالقدر الذي يسمح به المعلم.بالجهد 

   
   
   
   
   
   
 

بقرة
ال

 

........

........

........

........

........

........

........ 

-
-
-
-
-
-
- 

 

 تقدم معارف وحقائق كثيرة مباشرة بأقل وقت.
 تقسم الموضوع إلى فقرات وأجزاء مترابطة.

 مستوى المتعلمين وما لديهم من خبرات.تراعي 
 تزود جميع المتعلمين بقدر متساو من المعلومات.

 تهدف إلى استنتاج قوانين عامة وتعميمات.

   
   
   
   
   
   
   
  

صية
ص
الق

 

الطريقة القصصية: هو سرد يقدم مجموعة من الحقائق عن اإلنسان 
بطريقة مشوقة أو تعرض بعض المواقف واألحداث والموضوعات 

األساليب الهامة في  أحدذات العالقة بشخصيات متعددة وتعد 
عملية التعلم حيث تساعد على جذب انتباه المتعلمين وتقديم 

    المعلومة بصورة مشوقة وجذابة.
   
   
   
   
   
   
 

بقرة
ال

 

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........ 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 

 

 تسرد مجموعة من الحقائق بأحداث متتابعة.
 تشوق المتعلمين باألحداث وتثير أذهانهم لالستماع.

 الحوار, الزمان, المكان...توفر عناصرها: الشخصية, الحدث, 
 تحتوي على الفوائد والعبر والمواعظ.

عمال العقل.  تدعو إلى التفكر وا 
   
   
   
   
   
   
   
   
  

فية
وص

ال
 

هي وسيلة من وسائل اإليضاح اللفظي التي تستعمل حين الطريقة الوصفية: 
دروس التقويم وطبائع الحيوان يتعذر وجود الوسائل األخرى ويستعمل الوصف في 

ووصف األقاليم ونحو ذلك وهو ذكر صفات الموصوف بأساليب جذابة مرتبة 
 بعضها مرتبطة

   
   
   
   
   
   
   
   
  

بقرة
ال

 

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........ 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 

 

  غزيرة ودقيقة بعبارات بليغة ووجيزة.تقدم أفكار 
تساعد على تجسيد الفكرة المجردة وتصور المجهول بصورة    

 المعلوم والغائب بصورة الحاضر.
 يستخدم األمثال لتقريب المعاني إلى األفهام.

يرسخ المبادئ والمفاهيم والمعارف بمهارة وبأسلوب لغوي شيق يثير 
 االهتمام واالنتباه. 

 تنمي خيال المتعلم وتوسع أفق تفكيره.
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 (  39الملحق ) 

 استمارة تحليل اآليات الكريمة بعد التحكيم في صورتها النهائية

ا   
الت

مجا
ل

 

ا    
رائق

لط
 

                    
 تعريفات الطرائق ومؤشراتها                     

 

 السورة
 المراد 
 تحليلها

 التكرار فـي
 اآليات  

 من.......إلى  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
مية
تعل
ق ال

طرائ
ال

 

   
   
 

) 
شرا

مؤ
 )ال

   
   

   
  )

ايف
تعر

)ال
 

   
   
   
   
   
 

رية
حوا
ة ال

طريق
ال

 

الذي  ؤل المنطقي التسلسلي والتوالديساالنهج التعلمي القائم على الت
يثيره المعلم في المتعلمين, الستدراجهم بنشاطهم الذاتي إلى اكتشاف 

 الحلول للمشكالت المطروحةالحقائق و إلى  هملايصا  أخطائهم بأنفسهم, و 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
  

   
   
   
   
   
   
   
رة 
البق

 
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
............ 

 

 ( واإلجابة عنها  القول مثل: )قال, قالوا, يقولون ما تضمن معنى
 ما تضمن معنى الحوار مثل: )يحاور, تحاور( واإلجابة عنها

 ما تضمن معنى التساؤل مثل: )يسألونك, اسألهم( واإلجابة عنها 
 ما تضمن االستفهام بأدواته مثل: )كم, ما, هل( واإلجابة عنها

كم( واإلجابة عنها , حاجَّك, يحاجُّ  ما تضمن المحاججة مثل:)حاجَّ
 

   
   

   
  

   
   

   
   

 ) 
شرا

مؤ
 )ال

   
   

   
  )

ايف
تعر

)ال
 

   
   
   
   
   
   
 

ئية
صا

ستق
 اال

ريقة
الط

 

بتوجيه من أو  ,بنفسه الكشفي الذي يقوم به المتعلمو حثي النشاط الب
 اً محير  اً موضوعأو  ,مشكالً  اً موقفأو  ,سؤاالً لدى مواجهته  المعلم

مستخدمًا أقصى ما تمكنه حواسه وتفكيره التأملي, وفق خطوات محددة 
 للوصول إلى النتيجة.

 
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
بقرة
ال

 

...............

...............

...............

...............

...............

...............

...............

...............
......... 

 ما تضمن طلبًا للتأمل والتفكر والبحث في الخلق 
 ما تضمن موقفًا مشكاًل يحتاج إلى حل. 

  ما تضمن موضوعًا محيرًا يتطلب تأماًل ونظرًا.
 ما تضمن استدعاء مهارات االستقراء. 
  ما تضمن استدعاء مهارات االستنتاج.

 

   
) 

شرا
مؤ
 )ال

   
   

   
   

ف(
عراي

)الت
 

   
   
   

ية 
عمل
ة ال

رس
مما
ة ال

طريق
 

بإشراف  لتعلميةالتطبيقي الذي يتبعه المتعلمون في المواقف االنشاط 
لدى اكتسابهم المعارف والمهارات, وممارسة ما يتعلمونه  دونهالمعلم أو 

 عمليًا, تقليدًا أو اختبارًا أو استكشافًا.

 
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
بقرة
ال

 

...............

...............

...............

...............

...............

...............

...............

...............

............... 

 ما تضمن تجريب شيء ما من قبل نبي أو أي شخص آخر.
 ما تضمن الممارسة العملية من قبل نبي أو أي شخص آخر.

 معنى ربط الخبرة العملية بالخبرة النظرية.ما تضمن 
 ما تضمن معنى التدريب لنبي أو أي شخص آخر.

 ما تضمن معنى االختبار العملي لنبي أو أي شخص آخر.
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مية
علي
 الت
رائق

الط
   
   
   
  

 

  
) 

شرا
مؤ
 )ال

   
   

   
   

ف( 
عراي

)الت
 

   
   
   
   

ئية
إللقا

ة ا
طريق

ال
 

مشافهة إلى المتعلمين  تقديم المعلم المبادئ واألحكام والمعارف
دون مشاركتهم مشاركة فاعلة, بهدف  المستمعين بأقل جهد ووقت ومال

 حفظها وفهمها وتطبيقها.

 
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
بقرة
ال

 
  ...............

...............

...............

...............

...............

...............

...............

...............
............. 

 ما تضمن أحكامًا تعبدية مثل: )الصالة, الصوم, الزكاة(.
 ما تضمن أحكامًا أخالقية مثل: )الصدق, األمانة, الوفاء(.

 ما تضمن أحكامًا جزائية مثل: )حد القتل, حد الرمي, حد السرقة(.
 ما تضمن أحكامًا تتعلق بما وراء الطبيعة مثل: )القيامة, الجنة, النار(.

ما تضمن أحكامًا تتعلق بقوانين األحوال الشخصية مثل: )الزواج, 
 الطالق, الميراث(.   

 

   
 

   
   

   
   

ف(
عراي

)الت
  

) 
شرا

مؤ
)ال

 
   
   
   
   
  

صية
ص
 الق
ريقة

الط
 

يثير  شائقالنهج المتبع في اإلخبار عن األحداث الماضية بأسلوب فني 
اإلفادة من يحقق القيم اإلنسانية والمثل العليا, و  وينميالعقل والعواطف, 
 عبرها وعظاتها.

 
   
   
   
   
   
   
   
   
 

   
   
   
   
   
   
   
   
رة  

البق
 

...............

...............

...............

...............

...............

...............

...............

...............
............. 

 ما تضمن ذكر نبي من األنبياء في أي آية من اآليات. 
 ما تضمن ذكر قصة شخص صالح من غير األنبياء

 عاص أو سيئ.ما تضمن قصة شخص 
 ما تضمن قصة لم تتوافر كامل عناصرها )الشخصية, الزمان, المكان(.

 ما تضمن قصة تتعلق بالحيوانات
 

  
) 

شرا
مؤ
 )ال

   
   

   
   

ف( 
عراي

)الت
 

   
   
   
  

فية
وص

ة ال
طريق

ال
 

األفكار المعنوية أو الغائبة بصياغة لغوية جذابة, عن المعلم  تعبير
 ُتَجسِّد في مخيلة المتعلم صورًا ومشاهد قريبة من رؤيتها في الواقع.

 
   
   
   
   
   
   
   
   
 

   
   
   
   
   
   
   
   
رة 
البق

 

...............

...............

...............

...............

...............

...............

...............

............... 

  تقديم أفكار دقيقة بعبارات بليغة ووجيزة.ما تضمن 
 ما تضمن تجسيد الفكرة المجردة وتصور المجهول بصورة المعلوم 

 والغائب بصورة الحاضر.
 ما تضمن استخدام األمثال لتقريب المعاني إلى األفهام.

 ما تضمن اتباع أسلوب لغوي شيق يثير االهتمام واالنتباه.
 توضيحًا للمفاهيم واألحكام وتعليلها.ما تضمن 
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 مثال على استمارة التحليل من سورة البقرة:  -

"ت
جاال

الم
 

 
ات
الفئ

 

                    
 تعريفات الطرائق التعلمية والتعليمية "الفئات" ومؤشراتها            

 

 السورة
 المراد 
 تحليلها

 التكرار فـي
 اآليات 

 من....إلى  

ت 
اآلاي

دد 
ع

 
موع

مج
ال

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
مية
تعل
ق ال

طرائ
ال

 

 
) 

شرا
مؤ
 )ال

   
   

   
   

  )
ايف

تعر
)ال

 
   
   
   
   

رية
حوا
ة ال

طريق
ال

 

القائم على التساؤل المنطقي التسلسلي والتوالدي, الذي يثيره  النهج التعلمي
تي إلى اكتشاف أخطائهم المعلم في المتعلمين, الستدراجهم بنشاطهم الذا

 .الحلول للمشكالت المطروحةو  الحقائق إلى هملايصوا  بأنفسهم, 

   
   
   
   
   
   
  

   
   
   
   
   
   
   
رة 
البق

 
...........
...........
...........
...........
...........
......... 
...........
.......... 

---
---
---
---
---

---
---
--- 

 

 

 ما تضمن معنى القول مثل: )قال, قالوا, يقولون, قولهم( واإلجابة عنها  
 ما تضمن معنى الحوار مثل: )يحاور, تحاور( واإلجابة عنها

 تضمن معنى التساؤل مثل: )يسألونك, اسألهم, فاسأل( واإلجابة عنهاما 
 ما تضمن االستفهام بأدواته مثل: )كم, ما, هل( واإلجابة عنها

كم( واإلجابة عنها , حاجَّك, يحاجُّ  ما تضمن المحاججة مثل: )حاجَّ
 

  
   

   
   

   
 ) 

شرا
مؤ
 )ال

   
   

   
   

ف( 
عراي

)الت
 

   
   
   
 

ئية
صا

ستق
 اال

ريقة
الط

 

بتوجيه من المعلم, لدى  بنفسه أو الكشفي الذي يقوم به المتعلمو النشاط البحثي 
, مستخدمًا أقصى ما اً محير  اً موضوعأو  ,مشكالً  اً موقفأو  ,سؤاالً مواجهته 

 خطوات محددة للوصول إلى النتيجة.تمكنه حواسه وتفكيره التأملي, وفق 

   
   
   
   
   
   
  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
بقرة
ال

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

........... 

---
---
---
---
---
---
---

---
--- 

 

 ما تضمن طلبًا للتأمل والتفكر والبحث في الخلق
 ما تضمن موقفًا مشكاًل يحتاج إلى حل.

  ما تضمن موضوعًا محيرًا يتطلب تأماًل ونظرًا.
 ما تضمن استدعاء مهارات االستقراء.
  ما تضمن استدعاء مهارات االستنتاج.

 
   

 
  )

را 
ؤش

الم
(  

   
   

   
ف( 

عراي
)الت

 
   
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
ي" 

عمل
ب ال

جري
"الت
ية 
عمل
ة ال

رس
مما
ال

 
بإشراف المعلم أو  ه المتعلمون في المواقف التعلميةالنشاط التطبيقي الذي يتبع

لدى اكتسابهم المعارف والمهارات, وممارسة ما يتعلمونه عمليًا, تقليدًا أو  دونه
 تبارًا أو استكشافًا.اخ

   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
بقرة
ال

 

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........
.......... 

---
---
---
---
---

---
---
--- 

 

 ما تضمن معنى تجريب شيء ما من قبل نبي أو أي شخص آخر.
 الممارسة العملية من قبل نبي أو أي شخص آخر.ما تضمن معنى 

 ما تضمن معنى ربط الخبرة العملية بالخبرة النظرية.
 ما تضمن معنى التدريب لنبي أو أي شخص آخر.

 ما تضمن معنى االختبار العملي لنبي أو أي شخص آخر.
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الت
مجا

ال
 

ات
الفئ

 

 
 تعريفات الطرائق التعلمية والتعليمية "الفئات" ومؤشراتها         

 السورة
 المراد
 تحليلها

 التكرار في
 اآليات 

 من....إلى

ات
اآلي
دد 
ع

 
موع

مج
ال

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
مية
علي
 الت
رائق

الط
   
   
   
  

 

   
 

   
   

   
   

   
   

   
   

  )
را 

ؤش
الم
(  

   
   

   
ف( 

عراي
)الت

 
   
   
   
   
 

ئية
إللقا

ة ا
طريق

ال
 

ن المستمعين بأقل تقديم المعلم المبادئ واألحكام والمعارف مشافهة إلى المتعلمي
دون مشاركتهم مشاركة فاعلة, بهدف حفظها وفهمها  جهد ووقت ومال

 وتطبيقها.
   
   
   
   
   
   
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
بقرة
ال

 
  ...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........
........... 
 

---
---
---
---
---
---
---
---
--- 

 

 ما تضمن أحكامًا تعبدية مثل: )الصالة, الصوم, الزكاة(.
 تضمن أحكامًا أخالقية مثل: )الصدق, األمانة, الوفاء(.ما 

 ما تضمن أحكامًا جزائية مثل: )حد القتل, حد الرمي, حد السرقة(.
 ما تضمن أحكامًا تتعلق بما وراء الطبيعة مثل: )القيامة, الجنة, النار(.

)الزواج, الطالق, ما تضمن أحكامًا تتعلق بقوانين األحوال الشخصية مثل: 
 الميراث(

 

   
  

) 
شرا

مؤ
 )ال

   
   

   
  )

ايف
تعر

)ال
 

   
   
   
   
 

صية
ص
 الق
ريقة

الط
 

عقل يثير ال شائقبأسلوب فني  ع في اإلخبار عن األحداث الماضيةالنهج المتب
اإلفادة من عبرها يحقق القيم اإلنسانية والمثل العليا, و  وينمي ,والعواطف
 وعظاتها.

   
   
   
   
   
   
 

   
   
   
   
   
   
   
   
رة  

البق
 

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........
.......... 

---
---
---
---
---
---
---
---
--- 

 

 ما تضمن ذكر نبي من األنبياء في أي آية من اآليات.
 شخص صالح من غير األنبياءما تضمن ذكر قصة 

 ما تضمن قصة شخص عاص أو سيئ.
 ما تضمن قصة لم تتوافر كامل عناصرها )الشخصية, الزمان, المكان(.

 ما تضمن قصة تتعلق بالحيوانات
 

   
  

) 
شرا

مؤ
 )ال

   
   

   
  )

ايف
تعر

)ال
 

   
   
   
   
 

فية
وص

ة ال
طريق

ال
 

األفكار المعنوية أو الغائبة بصياغة لغوية جذابة, ُتَجسِّد في عن المعلم  تعبير
 مخيلة المتعلم صورًا ومشاهد قريبة من رؤيتها في الواقع.

   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
رة 
البق

 

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........
...........
........... 

---
---
---
---
---
---
---
---
--- 

 

  ما تضمن تقديم أفكار دقيقة بعبارات بليغة ووجيزة.
 ما تضمن تجسيد الفكرة المجردة وتصور المجهول بصورة المعلوم 

 والغائب بصورة الحاضر.
 ما تضمن استخدام األمثال لتقريب المعاني إلى األفهام.

 تضمن اتباع أسلوب لغوي شيق يثير االهتمام واالنتباه.ما 
 توضيحًا للمفاهيم واألحكام وتعليلها.ما تضمن 
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 (  40الملحق ) 

 الترباية والشرايعة ومدايرايت  الترباية تيأسمتء الستدة المحكماين من كلاي

سل
تسل
ال

 

 الوضع الحالي العلميةالمرتبة  القسم مكان العمل اسم المحكم

 على رأس عمله أستاذ المناهج كلية التربية أ.د. محمد خير الفوال  1
 إجازة أستاذ المناهج كلية التربية أ.د. أحمد كنعان 2
 على رأس عمله أستاذ أصول الفقه كلية الشريعة أ.د. صالح العلي 3
 عمله على رأس أستاذ مساعد المناهج كلية التربية د. محمد حالق 4
 على رأس عمله أستاذ مساعد علم النفس كلية التربية د. غسان الزحيلي 5
 على رأس عملها مدرسة القياس والتقويم كلية التربية د. اعتدال عبد اهلل 6
 على رأس عملها مدرسة المناهج كلية التربية د. أمل كحيل 7
 رأس عملهعلى  عضو هيئة فنية المناهج كلية التربية د. عارف جمعة 8
 على رأس عمله عضو هيئة فنية المناهج كلية التربية د. عبد اهلل العالن 9
 على رأس عمله عضو هيئة فنية المناهج كلية التربية د. ماجد الرفاعي 10
 على رأس عملها عضو هيئة فنية أصول التربية كلية التربية د. أمل الدرزي 11
 على رأس عمله موجه تربوي ------ تربية ريف دمشق أ . حسين حمادة 12
 على رأس عمله موجه تربوي ------ تربية القنيطرة أ . وزير حسن 13
 على رأس عمله موجه تربوي ------ تربية القنيطرة أ . غازي الجسيم 14
 على رأس عمله موجه تربوي ------ تربية دمشق أ . حسن جمعة 15
 على رأس عمله مدرس ------ القنيطرةتربية  محمد عيسط الحسينأ . 16
 على رأس عملها مدرسة ------ تربية القنيطرة أ . خديجة الحسين 17
 على رأس عمله مدرس ------ تربية القنيطرة أ . حمزة الطحاوي 18
 على رأس عمله مدرس ------ تربية القنيطرة أ . مصطفى سليمان 19
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Summary of research in English 
The study aimed to extrapolate learning methods: (interactive, surveys, practice 
 and educational methods): (Recitation, narrative, descriptive) followed in the 
Koran, and extrapolated. The statement distributed methods in the Koran, 
according to the Surah, and the Mecca verses, railings, Medina and verses. It 
also aimed to find out the effect Of variable sex, and educational level, and 
years of experience in the application of the methods of learning and teaching.  
The researcher used descriptive analytical method, also used two tools: One 
form analysis of the Surah and Koran verses, and the second questionnaire, to 
find out the views of teachers of Islamic education about methods of learning   
and Teaching methods, and reached to the following conclusions:                    
• The percentage of dialogues Surahs in Koran reached to (51.75), which         
(35.96) Makiya, and (15.78) Madania, and ratio in the verses (21.32), which 
(17.99) Makiya and (3.33) Medina.                                                           
• The percentage of surveys of Surahs in the Koran in reached to (65.78), which  
(55.62) Makiya and Makiya (10.52), and the percentage of total surveys in the 
verses (10.16), of which (8.83) Makiya and (1.33) Madania.                          
• The percentage Surahs of Koran in practice reached to (19.29), which (15.78) 
Makiya and (3.50) Madania . The percentage verses of practice in the Koran 
reached to (1.63), including percentage (1.23) Makiya and (0.40) Madania.       
• The percentage of recite Surahs in the Holy Koran reached to (96.49) which 
(71.92) Makiya and Madania (24.56), and the percentage in the verses (63.79), 
which (43.64) Makiya and (20.14) Madania.                                               
• The percentage of stories in the Koran reached to (50%), of which (40.36)      
Makiya, and (9.64) Madania. The verses were anecdotal percentage (29.71), 
which (26.41) Makiya and (3.30) Madania.                                                 
• The percentage of proverbs percentage of the Koran in its Surahs reached to   
(23.68), which (14.3) Makiya, and (9.64) Madania The percentage of Proverbs 
in its verses reached to (1.02), of which (0.62) Makiya and (0.40) Madania.      
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• The interactive method ranked first in the identification of consensus by          
  (41.42), then delivering by (19.9), then practice by (17.78) and anecdotal      
 ranked fourth by (10.46), then survey by (7.03), then descriptive by (4.22).      

The teachers’ notes on methods of learning are:  
• Lack of suitable methods for the application of the learning school  
environment. 
• You need a longer time than is dedicated to share Studying. 
• Reduce the number of learners in the class to be able to teach. 
•teachers need to training courses on methods of learning. 
• Not appropriate curriculum for the learning modalities  
• Lack of books and references for teachers and learners in the school library 
and the house. 
The reviews teachers in educational methods are: 
• The need for teaching in many of the cases for easy to apply it more             
 Efficient and compatible with a large number of classes with the capabilities and  
resources available to the school.                                                             
• Hardware and appropriate aids are not available.                                        
• Teachers and teachers need training courses to teach educational                  
methodologies.                                                                                    

• Not use the material and moral reinforcements for teachers and learners          
reduces its importance, and hypothesis testing results showed that there is no 
statistically significant difference according to years of experience and learning 
methods. There are significant differences between male and female teachers in 
the use of educational methods for males. Statistically significant differences did 
not appear according to stage, and qualified in the use of scientific methods of 
learning and teaching methods. There were statistically significant differences in 
favor of educational qualification in the application of each of the methods of 
learning and education at the level of significance (0.05).                               
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The research found the proposals following recommendations: 
• Classification of learning and teaching methods in the Koran as one search of  
  Koran Sciences.                                                                                 
• Enrich the school library sources and references, magazines and educational    
  books that the teacher and the learner had to use methods of learning and       
 teaching.                                                                                            
• The need for educational departments cooperate in the provision of learning     
  laboratories, equipment and methods, tools and materials necessary for the      
 success of the teaching methods of learning and education.                          
• Teaching methods’ courses in the Faculty of Sharia and religious institutes so  
 that those who can not belong to the College of Education and they learn them 
 and apply them in the future.                                                                  
• Conduct training courses for teachers in methods of learning, and education to 
 raise the educational and professional advancement.                                   

• conduct scientific studies to determine the impact of learning and teaching      
 methods to attainment of learners and the like.                                        
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