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 مستخلص الدراسة
فهذه رسالة مقدمة إىل قسـم املنـاهج وطـرق التـدريس : أما بعد .  احلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم عىل رسول اهللا 

أثـر حفـظ القـرآن " :العنود بنت صبيح بن دايش الرشاري لنيل درجة املاجستري بعنوان : لطالبة بكلية الرتبية جامعة أم القرى من ا
 " .الكريم عىل تنمية مهارات التفكري الناقد لدى طالبات الصف الثالث املتوسط بمنطقة اجلوف

ات التفكري الناقـد هدفت هذه الدراسة إىل  التعرف عىل أثر حفظ القرآن الكريم يف تنمية مهار:  أهداف الدراسة
 . لدى تلميذات الصف الثالث املتوسط بمنطقة اجلوف 

ما أثر حفظ القرآن الكـريم يف تنميـة مهـارات : وحتددت مشكلة الدراسة يف اإلجابة عن  السؤال الرئيس التايل 
ئية  نـد ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـا:التفكري الناقد؟ ولإلجابة عن هذا السؤال تـم اختبـار الفـروض اآلتيـة

)٠.٠٥ =α ( بني متوسطات درجات املجموعة التجريبية)غـري (ومتوسط درجات املجموعـة الضـابطة ) احلافظات
مهـارة البحـث عـن  -مهـارة االسـتنتاج -مهـارة االسـتدالل بـالنص -مهـارة االسـتنباط( يف ك ل م ن) احلافظات
 .اجلوفلدى طالبات الصف الثالث املتوسط بمنطقة ) مهارة التفسري -العالقات
 .اتبعت الدراسة املنهج شبه التجريبي : الدراسة منهج

طال ـة مـن )١٢٠(طالبة من مدارس حتفيظ القرآن الكـريم ، و)١٠٠(تم التطبيق عىل عينة بلغت: عينة الدراسة
 .مدارس التعليم العام  
ً يقيس مهارات التفكري الناقد باالعتامد عىل آي: أدوات الدراسة ت الباحثة اختبارا  .ات خمتارة من القرآن أعدّ

 .حلساب ثبات االختبار  » Cronbach's Alpha (α(معامل ألفا كرونباخ )١:األساليب اإلحصائية
 .حلساب الصدق الداخيل لالختبار) بريسون ( معامل االرتباط )٢

ب ة يف املتوسط احلسايب واالنحراف املعياري إلجياد املتوسط احلسايب لدرجات املجموعـة التجريبيـة والضـا)٣
 .اختبارات مهارات التفكري الناقد

بـني ) α=  ٠.٠٥(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند ) ١:أسفرت نتائج هذه الدراسة عن أنه: نتائج الدراسة
( يف ) غـري احلافظـات(ومتوسط درجات املجموعـة الضـابطة ) احلافظات(متوسطات درجات املجموعة التجريبية 

 ) .تدالل بالنص، مهارة االستنتاج، مهارة البحث عن العالقات، مهارة التفسري مهارة االستنباط، مهارة االس
اختيار املعلـم الكـفء لتـدريس مقـرر القـرآن الكـريم ، و ) ١:خرجت الدراسة بتوصيات أبرزها :التوصيات

 .رضورة توظيف مهارات التفكري الناقد ؛ خاصة أثناء حفظ وتدريس القرآن الكريم
ء األمور بحاجة األبناء حلفظ القرآن الكـريم ومـا يـرتبط هبـذا احلفـظ مـن تنميـة ملهـارات التأكيد عىل أوليا)٢

 .التفكري الناقد لدهيم 
 املفرتحات

إجراء دراسة عن أثر حفظ القرآن الكريم يف تنمية مهارات التفكري الناقد للطالب يف مدارس حتفيظ القـرآن -١
 .الكريم 
الناقد املختلفة باالسـتناد إىل النصـوص القرآنيـة واألحاديـث الرشـيفة تقنني اختبار يقيس مهارات التفكري -٢

 .املطهرة وبناء معايري للمرحلة الدراسية 



 

In the Name of Allah  the most  Merciful, the most Compassionate 
 

Summary of the study 
 

  Praise be to Allah, Lord of the Worlds, peace and blessings be 
upon the Messenger of Allah  but after this letter submitted to 
the Department of curricula and teaching methods,College of 
Education, University of villages or from the requesting Al-Anood 
Sobeih Asharari  Master's degree, title "The impact of keeping 
the Qur'an on the development of critical thinking skills among 
students third grade average Al-Jouf region" 
Objectives of the study: 
  This study aimed to identify the impact of keeping the Qur'an 
in the development of critical thinking skills in the third grade 
student, the intermediate Jawf region, and study the problem 
identified in the answer to the main question: What is the effect 
of keeping the Qur'an in the development of critical thinking 
skills?, And the answer to this question has been tested 
The following assumptions: 

No statistically significant differences in (٠.٠٥ = α) between 
the pilot group averages degrees (portfolio) and the control 
group average grades (non-portfolio) in the skill 
Extrapolating the inferred skill the conclusion skill and 
interpretation skill to the third grade students intermediate 
Al-Jouf region. 

Curriculum study: the study was done almost a curriculum for a 
pilot  
Sample study: sample application has been reached (١٠٠) students 
from Qur'anic schools (١٢٠) students from general education 
schools  
Tools study:the researcher aprepared test to measure critical 
thinking skills based on the selected states of the Qur'an 
Statistical methods:  
١) Kronbach factor alpha (Cronbach's Alpha (α)) to calculate 
stability test  
٢) Pearson correlation coefficients to calculate the truthfulness 
of the test procedure.  
٣)arithmetic mean and standard deviation to find the mathematical 
average of degrees experimental and the control group in tests 
critical thinking skills. 
Results of the study: results of this study indicated that: 

١. There are statistically significant differences when (٠.٠٥ = 
α) between the pilot group averages degrees (portfolio) and 
the control group average grades (non-portfolio) in the 
skill of extraction for the benefit of the pilot group. 

Recommendations: the most important recommendations,were: 
 

١. Selection of an efficient teacher to teach Qur'an and the 
need to employ critical thinking skills especially during 
the conservation and teaching the Qur'an.  

٢. stress to parents the need for children to keeping the 
Qur'an  and the associated development of this conservation 
of critical thinking skills  

suggestions: 
 ١.peforming a study about the inpact of memorizing Qur'an on 
the devclopment of critical thought skill for the students at 
the schools  of memorizing Qur'an. 
 ٢.prepaning atest measuring the different critical thought 
skills depending on the Qur'anic texts and holy hadiths and 
building up measures for the study grade.   



 

 اإلھداء
 

 -تحقیق أمنیاتي إلى روح والدي بویبتھج ، نجاحي بإلى من كان یسعد 
وعاش معي ، لو شاركني ھذا اإلنجاز   أن منیتتالذي كم  -یرحمھ اهللا 

 .ھذه اللحظات
 

والذي ، والحضن الدافئ الذي أعطى دون حساب  ،إلى القلب الحاني و
 .احتضنني ودفعني ألسیر قدمًا  وال أتوانى 

 
 وھانت كل  ،ى من إذا  تذكرتھا ذابت كل الصعاب إلو

 .أمـــي الحبیبة عز الناسأإلى ، مشقة 
إلى من ضحى وعانى  .. إلى صاحب القلب الكبیر المملوء بالحنان و

إلى ، الیوم  إلى ھذاجل أن أصل أفراق عائلتھ ثالث سنوات خلت من 
 . عبد الرحمن يزوجـي المخلص أب

 نياوشاطر ،والمساعدة المادیة والمعنویة  إلى من قدما لي ید العون
 أخي: فرحي وترحي 

 . و أختي أم عبدا هللا،  أحمد 
 . "حفظـھم الـلـھ"وإلى جمیع إخواني وأخواتي 

 
إلى ..وتغرید حیاتي .. أزھــار عمري  اإلى زینـة  حیـا تي وجنتھا وشذ
 ، عبدا هللاو ،عبد الرحمن  :إلى أبنائي ،  من بھم ولھم یحلو اإلنجاز

 . حنینو ،نور ، وشوق ، وحمزة و
 

 الباحثة



 

 شكر وتقدیر
 ِّ ً ترضـاه أو، أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عيل وعىل والدي  رب ، ن أعمل صـاحلا

 . وأدخلني برمحتك يف عبادك الصاحلني
ً كام           ً كثريا  ل  األوزان ـــــرب لك احلمد العظيم ولك الثناء                محدا

ويرسـته يل  جليلة ،يلهج لساين باحلمد والشكر ملا أسبغته عيل من نعم  لك ريب وإليك إهلي
ما أنا فيه اليـوم  إىلمن سبل مـهدت أمامي الطريق وذللت يل كل الصعاب ألمتكن من الوصول 

 .فلك احلمد كام ينبغي جلالل وجهك ولعظيم سلطانك
وملا خرج هبـذه ، نجاز هذا البحث إا  م بعد اهللا مل متد شكري وتقديري لكثريين لوالهميو

 . –املرشفة  بإذن اهللا  -الصورة 
عبـدا هللا  اجلنـدي عـىل تفضـلها مشـكورة بنـت علياء / شكري األول للدكتورة الفاضلة 

ً لكـل مـن   د . اإلرشاف عىل الرسالة أثاهبا اهللا  بقبول سـليامن . ود ،رساج وزان .والشكر أيضا
وكلامت شـكر .فلهام مني كل الشكر واالمتنان ، تحكيمهام خطة البحث ن رشفاين بيالوابيل اللذ

فريـد الغامـدي الـذي . للسادة  املحكمني ألداة الدراسة والذين أخص منهم  دأجزهيا وعرفان 
 .  اجتهد يف دعمي ورفع روحي املعنوية للسري قدماً 

الرسالة بصورهتا  ن يل  ر تهتوالشكر الوافر واالمتنان اجلم ملن أخذن بيدي وبمساند[ 
 ال بوقت وال جهد املناقشة كـل مـن  عيل شكر ي وامتناين ملن مل يبخلكذلك ] وشكلها النهائي 

  .عزيزة عبدا لرمحن العيدروس.وسعادة  د،  خدجية  حممد جان. د
وكلامت شكر وعرفان وعبارات حب وامتنان لكل من مـديرة مكتـب اإلرشاف الرتبـوي 

ومسـاعدهتا ، وي الرشاري  إلتاحتها الفرصة يل إلكـامل دراسـتي طفلة عاشق اللحا.بطربجل أ
نسوبات مكتب اإلرشاف عىل ما قدمنـه مل ، وكذلك شكري موصوليف هذا البحث  ألسري قدماً 

 . يل من العون واملساعدة 
ً عداد الوابل حتمله باقات شكر هلم تشدو بشادهيا ملن احتضنني طيلـة فـرتة .. والشكر دوما

وأخص بالشكر أختي الفاضـلة ، مريع احلريب بن عايد  / ة املكرمة  عائلة الشيخدراستي  يف مك
  .عايد الرويثي مرشفة اللغة العربية بمحافظة القنفذة بنت مجيلة 
 



 

يمتد شكري عىل حسن التعاون وطيب االستقبال ألخوايت الفاضالت مديرات مـدارس و
 .ت مدارسهن تم التطبيق يف مدارسهن وملنسوبا الاليتمنطقة اجلوف 

أتوجه بالشكر اجلزيل ملن ساهم بأي شكل من األشكال يف إنجاز هذا البحث مـن   وأخرياً 
 . إنه سميع جميب الدعاء، سأل اهللا أن يعظم هلم األجر واجلزاء أو، قريب أو بعيد 

 .ربنا تقبل منا إنك أنت العزيز احلكيم 
 "واحلـمد هللا رب العـاملـني "

 الباحثة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 فهرسة ا تويات
                             


 د-ج .................................................................... ملخص الدراسـة 

 هـ .......................................................................... ـداء اإلهـــــ
 ز-و ...................................................................... شكر وتقـــدير 

 ك-ح ................................................................. فهرسة املحتــويات 
 م-ل ....................................................................... فهرسة اآليات 

 ن ....................................................................... فهرسة األحاديث 
 ف-ع ..................................................................... فهرسة اجلداول 

 ص ...................................................................... فهرسة األشكال 
 


 ٢ ...............................................................................املقدمة -١
 ٦ ..................................................................... مشكلة الدراسة  -٢
 ٧ .....................................................................فروض الدراسة  -٣
 ٨ ..................................................................... أهداف الدراسة -٤
 ٨ ........................................................................ أمهية الدراسة -٥
 ٩ ...................................................................... حدود الدراسة -٦
 ٩ ................................................................ مصطلحات الدراسة -٧


 ً  ١٢ .................................................................. اإلطار النظري:  أوال



 




 ١٤ ..................................................................... مفهوم القرآن  -١
 ١٤ ......................................................... التعريف  اللغوي للقرآن         
 ١٥ .................................................... التعريف االصطالحي للقرآن         
 ١٦ ..................................................................... احلفظ يف اللغة -٢

 ١٦ ....................................................... احلفظ يف االصطالح النفيس        
 ١٧ ..................................................... احلفظ يف االصطالح الرشعي         
 ١٨ ........................................................... القرآن والتفكر فيه تدبر - ٣
 ٢٣ .................................... املقصود احلقيقي حلفظ القران وعالقته بالتفكري -٤



 ٢٩ ..................................................................... مفهوم التفكري       
 ٣٠ ...................................................................... التفكري الناقد       
 ٣٥ .................................................... التفكري الناقد  يف القران الكريم       
 ٤٠ .......................................................... أمهية تعليم التفكري الناقد       
 ٤٣ ............................................................ري الناقدخصائص التفك       
 ٤٥ ............................................................... معايري التفكري الناقد       
 ٤٨ .................................................. مهارات ومكونات التفكري الناقد       
 ٥٢ ....................................................... معوقات  تنمية التفكري الناقد-٨
 ٥٦ ................................. دور معلمة الرتبية اإلسالمية يف تنمية التفكري الناقد-٩



 ٨٠ ...................................................... مدارس حتفيظ القران الكريم -١



 


 ٦٠ ................................. مفهوم مدارس حتفيظ القران ونظامها يف اململكة-أ       
 ٦٢ ......................................... ران الكريمأهداف مدارس حتفيظ الق -ب       
 ٦٢ ............................................ أمهية مدارس حتفيظ القران الكريم -ج       
 ٦٣ ............................................. مزايا مدارس حتفيظ القرآن الكريم -د       
 ٦٤ .................................. أهداف تدريس القران الكريم يف املرحلة املتوسطة-٢
 ٦٥ ..................................... مقرر التالوة واحلفظ يف الصف الثالث متوسط -٣

 ً  ٦٧ ............................................................... الدراسات السابقة: ثانيا
 ٧٧ ......................................................... بقةالتعليق عىل الدراسات السا


 ٨٠ ..................................................................... منهج الدراسة -١
 ٨٠ .............................................................جمتمع و  عينة  الدراسة -٢
 ٨١ ....................................................................... أداة الدراسة -٣
 ٨٣ ................................................................ صدق أداة الدراسة -٤
 ٨٨ ................................................................. ثبات أداة الدراسة -٥
 ٨٩ ................................ األساليب اإلحصائية املستخدمة يف معاجلة البيانات -٦


 ٩١ .................................................................. نتائج الدراسةعرض 

 ٩١ ............................................................... السؤال الرئييس  -١       
 ٩٦ ................................................................. الفرض األول -٢       
 ٩٨ .................................................................. الفرض الثاين -٣       
 ١٠٠ .............................................................. الفرض الثالث -٤       



 


 ١٠٢ ............................................................... الفرض الرابع -٥       
 ١٠٤ ............................................................. الفرض اخلامس -٦       


 ١٠٨ ................................................................. ملخص الدراسة -١
 ١٠٩ ........................................................ نتائج الدراسة بشكل عام -٢
 ١١١ ............................................................... توصيات الدراسة -٣
 ١١٤ ............................................................... مقرتحات الدراسة -٤
 ١١٥ ................................................................... عقائمة املـــــراج 

 ١٢٨ ............................................................. قائمة املـــــــــــالحق
 

                                                                       
 
 

 



 

 فهرسة اآليات
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 فهرسة ا حاديث
   

 ٢ "ان هذا القران مأدبة اهللا فتعلموا من مأدبته" ملسو هيلع هللا ىلصقال الرسول   ١
ـــه  ٢ ـــة رىض اهللا عن ـــن حذيف ـــي أع ـــه صـــىل النب ـــه  ملسو هيلع هللا ىلص ن ذات ليل

 "...............فكان
٢٠ 

من كان يقرئنا من اصـحاب النبـي  يب عبد الرمحن حدثناأعن عطاء عن  ٣
 "...........هنم كانواأ

٢١ 

 ٢٥ ....إن من جالل اهللا إكرام" ملسو هيلع هللا ىلصقال الرسول  ٤
 ٢٥ "....من قراء القران وعمل ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول اهللا :عن معاذ بن جبل  ٥
إن اهللا عـز  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرة ريض اهللا عنة انه قـال حـدثني رسـول اهللا  ٦

 "....ل إىل العبادوجل إذا كان يوم القيامة نز
٢٦ 

 ٣٥ "...نه قال ويل ملن يقرؤهاأ ملسو هيلع هللا ىلص ثبت عن الرسول  ٧
 ٣٩ "..........التكونوا امعة ان احسن الناس "ملسو هيلع هللا ىلص قال الرسول  ٨
 ٣٩ لتتبعن سنن من كان" ملسو هيلع هللا ىلص قال الرسول  ٩

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 فهرسة  جلداول
   
املتوســط بمـدارس التعلــيم العــام  مـنهج القــرآن الكــريم للصـف الثالــث ١

 ومدارس حتفيظ القرآن
٦٦ 

ً للعدد واملنطقة    ٢  ٨١ توزيع أفراد املجموعة التجريبية والضابطة وفقا
معامالت ارتباط بريسون بني درجات كـل متـرين والدرجـة الكليـة ملهـارة  ٣

 االستنباط
٨٤ 

كليـة ملهـارة معامالت ارتباط بريسون بني درجات كـل متـرين والدرجـة ال ٤
 االستدالل بالنص

٨٥ 

معامالت ارتباط بريسون بني درجات كـل متـرين والدرجـة الكليـة ملهـارة  ٥
 االستقراء

٨٥ 

معامالت ارتباط بريسون بني درجات كـل متـرين والدرجـة الكليـة ملهـارة  ٦
 البحث عن العالقات

٨٦ 

ملهـارة معامالت ارتباط بريسون بني درجات كـل متـرين والدرجـة الكليـة  ٧
 التفسري

٨٦ 

 ٨٧ معامالت ارتباط بريسون بني درجات االختبارات الفرعية واملقياس ككل  ٨
معامل كرونباخ ألفا للتأكد من ثبات االتساق الداخيل  لالختبارات  الفرعية   ٩

 . واالختبار ككل
٨٨ 

 معامل االرتباط بني مريت التطبيق للتأكد من الثبات بطريقـة إعـادة التطبيـق ١٠
 لالختبارات الفرعية واالختبار ككل 

٨٩ 

املتوسطات احلسابية والنسب املئوية واالنحرافات املعيارية لتنميـة مهـارات  ١١
 التفكري الناقد لكل من جمموعتي الدراسة التجريبية والضابطة

٩٢ 

ــار  ١٢ ــائج اختب ــروق بــني املتوســطات احلســابية )  ت(نت ــة الف ــار دالل الختب
 والضابطة يف اختبار االستنباط للمجموعة التجريبية

٩٧ 



 

   
الختبار داللة الفروق بني املتوسطات حلسابية ملجموعـة )  ت(نتائج اختبار  ١٣

 التجريبية والضابطة يف اختبار االستدالل بالنص 
٩٨ 

الختبار داللة الفروق بني املتوسطات حلسابية ملجموعـة )  ت(نتائج اختبار  ١٤
 االستنتاج  التجريبية والضابطة يف اختبار

١٠٠ 

الختبار داللة الفروق بني املتوسطات حلسابية ملجموعـة )  ت(نتائج اختبار  ١٥
 التجريبية والضابطة يف اختبار البحث عن العالقات 

١٠٢ 

الختبار داللة الفروق بني املتوسطات حلسابية ملجموعـة )  ت(نتائج اختبار  ١٦
 التجريبية والضابطة يف اختبار التفسري

١٠٤ 

 



 

 فهرسة  ألشكال
   

ً للمجموعـة التجريبيـة  ١ رسم بياين ملتوسطات مهارات التفكـري الناقـد وفقـا
              والضابطة

٩٣ 

ــاين ملتوســطات تنميــة مهــارة االســتنباط للمجمــوعتني الضــابطة  ٢ رســم بي
 والتجريبية

٩٧ 

النص للمجمـوعتني الضـابطة رسم بياين ملتوسطات مهارات االسـتدالل بـ ٣
 والتجريبية

٩٩ 

رسم بياين ملتوسطات درجات الطالبات يف مهـارة االسـتنتاج للمجمـوعتني  ٤
 الضابطة والتجريبية

١٠١ 

رسم بياين ملتوسطات درجات الطالبات يف تنمية مهارة البحث عن العالقات  ٥
 للمجموعتني الضابطة والتجريبية

١٠٣ 

جـات الطالبـات يف مهـارة التفسـري للمجمـوعتني رسم بياين ملتوسطات در ٦
 الضابطة والتجريبية

١٠٥ 

 



 

 

 
 

 
 
 

 الفص  األول

 مشكلة ال راسة وأ عادها
 

 .املقدمة -١
 . مشكلة الدراسة -٢
 .فروض الدراسة  -٣
 . أهداف الدراسة -٤
 . أمهية الدراسة -٥
 . حدود الدراسة -٦
 .مصطلحات الدراسة  -٧










 

 


ر الرتبية يف تاريخ البرشية بحاجة اإلنسان إليها ، وقد كانت هذه احلاجة مبكـرة ارتبط ظهو

إىل حد بعيد ، وكانت اجلهود األوىل مميزة؛ ولكنها يف احلقيقـة مل تكـن شـاملة، فكانـت البرشـية 
بحاجة إىل أساليب تربوية تتميز بالشمول والكامل ، وتتصـف باالسـتمرارية ومواكبـة التطـور 

ُ خالل انتقاهلا بني العصـور والفـرتات الزمنيـة املختلفـة، مـع رضورة الذي تنتقل إ ليه األجيال
وهنـا اسـتطاعت . وفائها بحاجات اإلنسان ومتطلباته ، وأن جتمع بني حاجات الروح واجلسد

 ً الرشائع الساموية أن تسد الكثري من الثغرات يف اجلدار الرتبوي ؛ غري أن أتباعها انشغلوا تدرجييا
جلانب املهم وانتقلوا هبا إىل طور من اجلمـود والتحريـف واجلـدل الكبـري الـذي أدى عن هذا ا

ً ويف صحة ما هو منسوب فيها هللا تعاىل، ففقدت مصداقيتها الرتبوية ضـمن مـا  للطعن فيها كلية
 . فقدته من أسسها 

حتى إذا جاء اإلسالم بكتاب مضمون احلفظ ، وتعـاليم معجـزة يف جوهرهـا ومظهرهـا ، 
م محل أمانة الرتبية والتوجيه لألمة وأسس علِّ ُ ٍ حدث التغـري الكبـري .. متفق عليها، ونبي م عندئذ

يف اإلطار الرتبوي للبرشية، وبدأ التأثري احلقيقي للدين والترشيع يف تربية فكر األمـة ، وهتـذيب 
سن توجيهها، من خالل تلك املعطيـات املهمـة التـي ميـزت الرتبيـة اإلسـالمي ُ ة أخالقها ، وح

 . وأعطتها املصداقية والعملية 

عترب القرآن يف احلقيقة أهم تلـك املعطيـات الكـربى التـي ضـمنت للرتبيـة اإلسـالمية  ُ وي
نجاحها يف أداء رسالتها ، واملحافظة عـىل توازهنـا وتوسـطها ومناسـبتها لكـل زمـان ومكـان، 

 .مسريهتا التارخييةووفائها بحاجات اإلنسان بصورة كاملة وشاملة مل تعهدها الرتبية خالل 

فقد كانت مصداقية القرآن الكريم، وضامنه من التحريف، وأنـه كتـاب اهللا الـذي ال يأتيـه 
ً مهـامً يف اعـتامده كمصـدر رئييسـ للرتبيـة اإلسـالمية  الباطل من بني يديه وال من خلفه ، سـببا

 ومكـان ،  وتوجيه حياة الناس وهدايتهم وإرشادهم إىل طريق السـعادة والنجـاة يف كـل زمـان
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فالقرآن الكريم مأدبة اهللا يف األرض التي ال علم أفضل مما فيه، وال خري أعظـم ممـا حيويـه،  
إن هذا القـرآن . القرآن مأدبة اهللا ؛ فتعلموا من مأدبته ما استطعتمإن هذا  «:  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا 



 

 

حبل اهللا والنور والشفاء النافع، عصمة ملن متسك به، ونجاة ملن اتبعـه، ال يزيـع فيسـتعتب، وال 
يعوج فيقوم، وال تنقيض عجائبه، وال خيلق عن كثرة الرد، فاتلوه، فإن اهللا يأجركم عـىل تالوتـه 

رواه الـدارمي (  » ولكـن بـألف والم ومـيم "أمل": ت، أما إين ال أقـول بكل حرف عرش حسنا
٢/٥٢٣.( 

وقد وعى املسلمون األولون هذه األمهية الكربى للقرآن الكـريم ، ونظـروا فيـه فوجـدوه 
ً عـن اخلطـأ،  ً لكل زمان ومكـان ، منزهـا شامالً واسع األفق ، كثري العلم ،رباين املصدر، صاحلا

ً لكل املطالب، قاعدة الرتبية والتوجيه لألمـة، ووجهـوا  -عىل مر عصورهم  -فاعتربوه  جامعا
األجيال نحو تالوته وحفظه ، وجعلوه األساس الذي يتعلمه الصغار والكبار، ومنـه ينطلقـون 
جلمع املعارف والعلوم عىل اختالفها، فريتقي مستوى إدراكهم، وتتحسن معـارفهم، وتنضـبط 

 . اراهتم، ويتطور فكرهم والنظر يف الكون من حوهلم سلوكياهتم وأخالقهم ، وتنمو مه
ً  -ولقد كان للقرآن  دوره املهم يف بلورة النظام الرتبـوي ووضـع أسسـه وقواعـده،  -حقا

وبناء املفاهيم األساسية القائمة عىل املزج بني الدين والـدنيا والعلـم والعقيـدة، والتـوازن بـني 
بحاجات البرشـ ومنـافعهم ، واحـرتام اإلنسـان حاجات الروح والعقل واجلسد ،وربط العلم 

، وتنظيم عالقاته  -الفروق الفردية  –وشمولية النظر إليه ، واإلقرار باختالف الطاقات البرشية 
، وتوجيه ثقافته، وتنميـة فكـره، بربه وأرسته ونفسه وجمتمعه والناس من حوله، واحرتام ميوله

تنباط اآليات واألحكام ، واالجتهاد فيام يعـرض وتوسيع آفاقه للنظر يف الكون من حوله ، واس
له من أمور، والقدرة عىل حل مشكالته، ومتييز الصواب مـن اخلطـأ يف اتـزان كامـل ، ومسـرية 

 ) .٢٩١-٢٨٦:هـ١٤٢٠اآلنيس وباقارش،.(حياتية سامية ، وأهداف واضحة
 األجيـالواليوم ليس هناك شـك يف أن القـرآن الكـريم قـد أدى هـذه األدوار مجيعهـا يف 

السابقة ، وأنه ساهم يف رقي البرشية وتقدمها ، وتنمية تفكريها وقوة النظر يف الكون من حوهلا  
واكتشاف أرساره ، ومن ينظر يف تاريخ العلم خالل فرتة ازدهار احلضـارة اإلسـالمية ؛ جيـد أن 

ً وتعلـامً ، وأهنـم مجعـو ا بـني القـرآن سرية وتراجم علامئها قد انطلقت من القرآن الكريم حفظا
وعلوم الدنيا ؛ فسادوا وارتقوا بحضارة اإلنسان ، وكانت أيادهيم بيضاء عىل البرشية بتأثري هـذا 

 ).٢٠٤:م١٩٨٣أمحد ، (القرآن وعامليته وعلميته 
د عىل أمهية  ّ ؤك وال تزال الدراسات إىل اليوم تثبت أثر القرآن وحفظه يف الرتبية والتعليم، وتُ

تنمية كافة املهـارات الرتبويـة والتعليميـة والذهنيـة املختلفـة ؛ كدراسـة  دور القرآن الكريم يف



 

 

أن حفظ القرآن الكريم يؤدي إىل تنمية مهارات التحصيل التي أشارت إىل ) هـ١٤١١(العريفي 
التي ذكـرت أن ) هـ١٤١٤(اللغوي يف جمال القواعد النحوية لدى التالميذ ، ودراسة السويدي

م يؤدي إىل تنمية مهـارات القـراءة اجلهريـة والكتابـة، و توصـلت حفظ الطالب للقرآن الكري
إىل أن حفـظ التلميـذات للقـرآن الكـريم يـؤدي إىل تنميـة مهـارات ) هـ١٤٢١(دراسة  معلم 

 .االستقبال اللغوي 
وباإلضافة إىل أثر القرآن وحفظه يف تنمية مهارات اللغة وقواعدها وأصوهلا ، والكثري مـن 

واملعرفية والرتبوية ، ونمو األخالق وهتذيبها ، وضبط السـلوك وتوجيهـه ،  املهارات التعليمية
ً قـد سـاهم يف تنميـة التفكـري وتطـويره وحتريـره وضـبطه وتوجيهـه بطريقـة علميـة  فهو أيضا
موضوعية عىل أسس منهجية من التدبر والنظر ، واستخالص اآليات والعـرب واحلكـم ، ونقـد 

 . ول حلل اإلشكاالت العارضة األوضاع ، ووضع األهداف ، والوص
ً تضم الفعـل )  ١٨( وهناك يف القرآن  أو أحـد مشـتقاته ، ومجيعهـا وردت ) فكـر(موضعا

ملكة التفكر ، وتأسيس منهج النظر لصـناعة اإلنسـان وصـياغة تفكـريه وتأهيلـه لغرض إثارة 
 )  . ١٦: هـ١٤٢٧الدغامني ، (للحياة املنهجية العلمية 

 آيـة تـدعو إىل التبرصـ، )  ١٤٨( آية يدعو فيها القـرآن إىل النظـر ، و)  ١٢٩( كام أن هناك 
 آيـة تـدعو إىل التفقـه ، )  ٢٠( آيات تدعو إىل االعتبـار ، و)  ٧( آيات تدعو إىل التدبر، و)  ٤( و
 لتي ورد فيها مشتقات العقـل بالصـيغة الفعليـة هـي اآية تدعو إىل التذكر ، واآليات )  ٢٦٩( و
 ) .٢٤: هـ١٤٢٦رضاء ، اخل(آية )  ٤٩( 

وكل هذا يشري إىل أمهية ودور القرآن الكريم يف توجيه الفكر اإلنسـاين وتنميتـه وصـياغته 
ما أكدته الدراسـات احلديثـة ؛ كدراسـة الثبيتـي بموضوعية قائمة عىل املنهجية العلمية ، وهذا 

فكـري االبتكـاري التي خلصت إىل أمهية حفظ القرآن الكريم يف تنميـة مهـارات الت) هـ١٤٢٤(
التي أشارت إىل أن معلم العلوم الرشعية يستطيع أن ) هـ١٤٢٥(لدى الطالب ، ودراسة البكر 

 . ينمي مهارات التفكري الناقد لدى طالبه 
ً يف تربية املوهوبني واملبـدعني،  –عىل اختالفها  –إن تنمية مهارات التفكري  عد اليوم مطلبا تُ

عد القرآن الك ُ  . در يف تأسيس ملكة الفكر يف الرتبية اإلسالميةريم أهم املصاوي
وبالرغم من وجود عدد من الدراسات التي أثبتت أمهية القرآن يف تنمية مهـارات التفكـري 
ة إىل وجود دراسات متخصصة تربط بني حفظ القرآن ومهـارات  ّ وتطويرها ؛ إال أن احلاجة ماس



 

 

ات التفكري ومراحل التعليم كـل مرحلـة التفكري كل مهارة عىل حدة ، وبني حفظ القرآن ومهار
 ً  . عىل حدة أيضا

ً ألمهية مهـارة التفكـري الناقـد كإحـدى مهـارات التفكـري التـي تسـعى املؤسسـات  ونظرا
، التي حتوي العمليات املتضمنة يف أنامط ) ١٣٣:هـ١٤٢٠املؤمتر العلمي، (التعليمية إىل حتقيقها 

،( العلمي ، والتفكري اإلبداعي التفكري األخرى ؛ كحل املشكالت ، والتفكري : هــ ١٤٢٠كفايف
، فقد تبلورت الفكرة لدى الباحثة بدراسـة أثـر حفـظ القـرآن الكـريم عـىل تنميـة )٤٨ – ٤٧

 ) .اجلوف ( مهارات التفكري الناقد لدى طالبات الصف الثالث املتوسط بمنطقة 
سمت الدراسة إىل قسمني   : وقد قُ

للقرآن الكريم والتفكري الناقـد ، واملرحلـة املتوسـطة التـي يتناول اإلطار النظري : األول 
 . جيري تطبيق الدراسة عليها 

بقت عىل املدارس املتوسطة للبنات بمنطقة : الثاين  يتناول إجراءات الدراسة امليدانية التي طُ
، ويتم من خالله عرض ومناقشة وحتليـل نتـائج الدراسـة، واسـتخالص النتـائج ، ) اجلوف ( 

 .التوصيات واملقرتحات  وتقديم




 

 


ً من نوعه يف العـامل ؛  ً فريدا ينفرد التعليم يف اململكة العربية السعودية بميزات جتعله نموذجا
ِ الذي تدين  ذلك ألن السياسة التعليمية يف اململكة العربية السعودية تنبثق من اإلسالم وقواعده

ً ورشيعة  ً وخلقا ً وعبادة ً متكامالً للحياة، وهـي جـزء أسـايس مـن به األمة عقيدة وحكامً ونظاما
 ) .هـ١٤٢٣احلقيل ، ( السياسة العامة للدولة  

هو املنهج العظيم الذي  -) ٢٦:هـ ١٣٩٩(كام يشري النحالوي -فمنهج الرتبية اإلسالمية 
ً شامالً يتناول الروح والعقل واجلسد بقصد حتقيق أهداف اإلسال  .م يسعى إلعداد الفرد إعدادا

ً أساسـية يف مجيـع سـنوات التعلـيم  وجتلت أمهية العلوم الرشعية يف اململكة بجعلهـا مـادة
االبتدائي واملتوسط والثانوي بفروعه املختلفة، وجعل الثقافة اإلسالمية مادة أساسـية يف مجيـع 
ــك  كــام ورد يف وثيقــة التعلــيم يف اململكــة العربيــة الســعودية . ســنوات التعلــيم العــايل، وذل

،ا( ،١٤٢٦لعقيل  ) .١٨هـ
وبالرغم من أمهية الرتبية اإلسالمية ووضعها البـارز بـني منـاهج التعلـيم وفـق السياسـة 
التعليمية يف اململكة العربية السعودية، واحتالهلا مكانة متميزة بني عنارص منظومة التعلـيم ؛ إال 

فظ واالستظهار وتلقـني أن الواقع الفعيل يوضح أن تدريس مواد الرتبية اإلسالمية قائم عىل احل
الطالب ثم اسرتجاع ما تعلموه يف االختبارات، فهي ال تقيس إال املستويات الدنيا من التفكري، 

ً ( بينام أكدت وزارة املعارف  باململكة العربية السعودية من خـالل ) وزارة الرتبية والتعليم حاليا
بتلقني املعلومات ؛ وإنـام العمـل عـىل إعـداد  وثيقة مناهج املرحلة االبتدائية عىل أمهية عدم االكتفاء

املتعلمني ليكونوا ناجحني فاعلني يف جمتمعاهتم عن طريق الرتبية التي يكون التلميذ فيها إجيابياً يعتمد 
 ).٦: هـ١٤٠٨وزارة املعارف،( عىل البحث واملناقشة والدراسة واالطالع وأعامل الفكر

لعمـيل ـ خـالل التـدريس واإلرشاف عـىل مـواد وقد ملست الباحثة من معايشتها للواقع ا
الرتبية اإلسالمية ملدة اثنتي عرشة سـنة يف وزارة الرتبيـة و التعلـيم  ـ عـدم ممارسـة التلميـذات 
ملهارات التفكـري الناقـد أثنـاء حضـورها إىل حصـص الرتبيـة اإلسـالمية بفروعهـا املختلفـة ، 

 .واعتامدهن عىل احلفظ واالستظهار
هتامم الكثري من التلميذات بحصص الرتبية اإلسالمية ، وعدم االكرتاث كام الحظت عدم ا

طرح يف املسابقات الثقافية  هبا، باإلضافة إىل عدم قدرة التلميذات عىل اإلجابة عن األسئلة التي تُ
 . والدينية التي تقيس مهارات التفكري العليا



 

 

 بعــض الدراســات  وبعـد اطــالع الباحثــة عــىل األدبيــات الرتبويــة ذات الصــلة وجــدت
اهلادفة إىل استقصاء دور معلمة الرتبية اإلسـالمية يف تنميـة  -) هـ١٤٢٥(كدراسة حبه أكرم  -

أنامط التفكري لدى تلميذات الصف الثالث املتوسط يف العاصمة املقدسة، فتبني ضعف مهارات 
 .لتفكري الناقد التفكري الناقد لدى املعلامت، مما دفع الباحثة إىل البحث عام ينمي مهارات ا

ومـن خــالل مراجعـة الدراســات املتعلقـة بأمهيــة التفكـري يف القــرآن ؛ كدراسـة امليمنــى 
اللتني أشارتا إىل أن القرآن الكريم يدعو بوضوح إىل ) هـ١٤٢٤(، ودراسة الزهراين) هـ١٤٠٦(

ة مهـارات التدبر والتفكر والتأمل، رأت الباحثة أمهية استقصاء أثر حفظ القرآن الكريم يف تنميـ
 .التفكري الناقد


مـا أثـر  ":لذلك فإن مشكلة الدراسة احلالية  تتحدد يف اإلجابة عن  السؤال الرئييس التـايل

حفظ القرآن الكريم عىل تنمية مهارات التفكري الناقد لدى تلميذات الصـف الثالـث املتوسـط 
 :ر الفرضيات التاليةولإلجابة عن هذا السؤال تم اختبا  "؟)اجلوف ( بمنطقة 
بـني متوسـطات درجـات ) α= ٠.٠٥(ال توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد  -١

يف ) غـري احلافظـات(ومتوسط درجـات املجموعـة الضـابطة ) احلافظات(املجموعة التجريبية 
 ) .اجلوف ( مهارة االستنباط لدى طالبات الصف الثالث املتوسط بمنطقة 

بـني متوسـطات درجـات ) α=  ٠.٠٥(ة عن د ال توجد فـروق ذات داللـة إحصـائي -٢
يف ) غـري احلافظـات(ومتوسط درجـات املجموعـة الضـابطة ) احلافظات(املجموعة التجريبية 

 ).اجلوف ( مهارة االستدالل بالنص لدى طالبات الصف الثالث املتوسط بمنطقة 
بـني متوسـطات درجـات ) α=  ٠.٠٥(ال توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد  -٣

يف ) غـري احلافظـات(ومتوسط درجـات املجموعـة الضـابطة ) احلافظات(التجريبية  املجموعة
 ).اجلوف ( مهارة االستنتاج لدى طالبات الصف الثالث املتوسط بمنطقة 

بـني متوسـطات درجـات ) α=  ٠.٠٥(ال توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد  -٤
يف ) غـري احلافظـات(طة ومتوسط درجـات املجموعـة الضـاب) احلافظات(املجموعة التجريبية 

 ).اجلوف ( مهارة البحث عن العالقات لدى طالبات الصف الثالث املتوسط بمنطقة 
بـني  متوسـطات درجـات ) α=  ٠.٠٥(ال توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد  -٥

يف ) غـري احلافظـات(ومتوسط درجـات املجموعـة الضـابطة ) احلافظات(املجموعة التجريبية 
 ).اجلوف ( البات الصف الثالث املتوسط بمنطقة مهارة التفسري لدى ط



 

 


 :هتدف هذه الدراسة إىل 

معرفة أثر حفظ القرآن الكريم عىل تنميـة مهـارة االسـتنباط لـدى طالبـات الصـف  -١
 ) . اجلوف ( الثالث املتوسط بمنطقة 

 معرفة أثر حفظ القرآن الكريم عىل تنميـة مهـارة االسـتدالل بـالنص لـدى طالبـات -٢
 ) .  اجلوف ( الصف الثالث املتوسط بمنطقة 

معرفة أثر حفظ القرآن الكريم عىل تنميـة مهـارة االسـتنتاج لـدى طالبـات الصـف  -٣
 ) . اجلوف ( الثالث املتوسط بمنطقة 

معرفة أثر حفظ القرآن الكريم عىل تنمية مهارة البحث عن العالقات لـدى طالبـات  -٤
 .   )اجلوف ( الصف الثالث املتوسط بمنطقة 

معرفة أثر حفظ القرآن الكريم عىل تنمية مهارة التفسري لدى طالبات الصـف الثالـث  -٥
 ) .اجلوف ( املتوسط بمنطقة 


 :تتوقع الباحثة أن نتائج هذه الدراسة ستفيد اجلهات التالية

 :واملعلامتاملعلمني . ١

، و توضـح نتـائج هـذه الدراسـة يعترب املعلم العمود الفقري للعملية التعليمية والرتبويـة 
العالقة بني حفظ القرآن الكريم وتنمية مهارات التفكري الناقـد مـن خـالل االهـتامم بتوظيـف 
مهارات التفكري عامة والتفكري الناقد خاصة أثناء حفظ القرآن الكـريم، ويمكـن ملعلـم الرتبيـة 

 . د لدى طالبهاإلسالمية  االستفادة من إجراءات البحث يف تنمية التفكري الناق
 :أولياء األمور. ٢

إن اآلباء هم الذين تقع عىل عاتقهم املسؤولية املبـارشة لرتبيـة أبنـائهم الرتبيـة اإلسـالمية 
الصحيحة، وهم املسؤولون أيضا عن متابعة مسرية أبنـائهم التعليميـة، ونتـائج هـذه الدراسـة 

ح حاجة األبناء إىل حفظ القرآن الكريم وما يرتبط هبذا  ّ احلفظ من تنميـة ملهـارات التفكـري توض
 .الناقد لدهيم



 

 

 :الباحثني. ٣
فسح هذه الدراسة املجال أمام الباحثني إلجراء بحوث ودراسـات مسـتقبلية حـول أثـر تُ 

 .حفظ القرآن الكريم عىل مهارات التفكري األخرى يف مراحل تعليمية خمتلفة
 :القائمني عىل ختطيط و تطوير املناهج. ٤

تكشف للمهتمني بتخطيط وتطويراملناهج أمهيـة حفـظ القـرآن الكـريم،  إن هذه الدراسة
و تـزود . ورضورة االهتامم بمهارات التفكري الناقد ليتم تضمينها يف حمتوى املقررات الدراسية 

نتائج هذه الدراسة القائمني عىل برامج رعاية املوهوبات بوزارة الرتبية والتعلـيم بأمهيـة حفـظ 
 .يف تنمية مهارات التفكري الناقد لدى التلميذات القرآن الكريم وأثره


 :تتحدد نتائج هذه الدراسة باحلدود التالية  
اقترصت هذه الدراسة عىل طالبات الصف الثالث املتوسط ؛ ملـا امتـازت بـه طالبـات  -١

 .هذه املرحلة من خصائص تساعدهن عىل تنمية مهارات التفكري الناقد

التعليمية ؛ لكوهنا مكان عمـل الباحثـة ، ) اجلوف ( لدراسة عىل منطقة اقترصت هذه ا -٢
 .وإلمكانية تطبيق دراستها فيها بيرس وبشكل أفضل

 -االستدالل بالنص –االستنباط (اقترصت الدراسة عىل قياس مهارات التفكري الناقد  -٣
 .الناقد دون غريها من مهارات التفكري) التفسري -البحث عن العالقات -االستنتاج

اقترصت مدة  تطبيق هذه الدراسة عىل فصل درايس واحـد ؛ وهـو الفصـل الـدرايس  -٤
 ) .حتفيظ–عام (هـ ، وعىل عينة من طالبات الصف الثالث املتوسط١٤٢٧الثاين لعام 

 

 :استخدمت الدراسة احلالية املصطلحات العلمية واإلجرائية التالية 
ر فيه تأثريا بقية اليش : األثر -١ ّ ً  : ء ، وأث  ) .٥:هـ١٤٢٤املعجم الوسيط،(ترك فيه أثرا

 :حفظ القرآن الكريم -٢
املعجـم (أي ضبطه ووعاه: أي صانه وحرسه ، ومنه حفظ العلم : من حفظ اليشء : احلفظ
 ) .١٨٥:هـ١٤٢٤الوسيط،



 

 

ً بأنه  ً مـن حفظ التلميذة للمنهج املقرر عليه: وتعرف الباحثة حفظ القرآن إجرائيا ا دراسـيا
ً بالشكل وفق قواعد الـتالوة والتجويـد املتضـمنة يف املـنهج  القرآن الكريم يف ذاكرهتا مضبوطا

 . الدرايس
 ) . ٩٥٦: هـ  ١٤٢٤املعجم الوسيط، ( نام اليشء أي زاد وكثر  :التنمية  - ٣

 هي عملية شـاملة هتـدف إىل إحـداث زيـادة يف قـدرة تلميـذات : وتعرف الباحثة التنمية 
الصف الثالث متوسط عىل التفكري إلشباع حاجاهتن املادية واملعنوية ملواجهة مشكالهتن وحلها 

 ً  .ذاتيا
 :التفكري الناقد -٤

 ) . ٦٩٨:  ١٤٢٤املعجم الوسيط، ( التفكري هو إعامل العقل يف مشكلة للتوصل إىل حلها 
هبـا الـدماغ عنـدما سلسلة من النشـاطات العقليـة التـي يقـوم " : يعرف بأنه :  التفكري*

.  "يتعــرض ملثــري يــتم اســتقباله عــن طريــق واحــدة أو أكثــر مــن احلــواس اخلمــس 
 )٣٣:هـ١٤٢٠جروان،(

املعجـم (أظهر ما فيهام من عيب أو حسـن: ورد الفعل نقد الشعر أو النثر بمعنى :  الناقد*
 ) .٩٤٤:هـ١٤٢٤الوسيط،

هـارات التفكـري التـي يمكـن أن معم ية عق ية  ضم جمم عة من " :  هو: التفكري الناقد*
تستخدم بصورة مفردة أو جمموعة دون التزام برتتيب معني ؛ للتحقـق مـن اليشـء أو املوضـوع 
وتقييمه باالستناد إىل معايري معينة من أجل إصدار حكـم حـول قيمـة اليشـء ، أو التوصـل إىل 

 .)٧:هـ١٤٢١، انجرو(. "استنتاج ، أو تعميم ، أو قرار ، أو حل مشكلة موضوع االهتامم 
إحدى املهارات التـي تسـعى العمليـة " : بأنه ) ١٣٣:هـ١٤٢٤(كام عرفه اللقاين واجلمل 

التعليمية لتحقيقها، تتسم بالدقة يف املالحظة للوقائع واألحداث واملوضوعات التي يتعرض هلا 
 ."املتعلم خالل عملية التدريس يستخلص من خالهلا النتائج بطريقة منطقية 

تلك العملية العقلية التي يامرسها الفرد حينام يطلب : لباحثة التفكري الناقد إجرائياوتعرف ا
و احلكـم عـىل قضـية ، أو تقـويم رأي منه الوصول إىل استنتاج معني ، أو مناقشة موضوع ما ، أ

 .باستخدام القرائن 
 



 

 

ً هي  :مهارات التفكري الناقد إجرائيا
فكري الناقد ، وأخذ آراء معلامت الرتبية اإلسالمية من خالل اطالع الباحثة عىل مهارات الت

، تـم اختيـار قائمـة مـن  يف أهم املهارات التي يمكن قياسها من خـالل حفـظ القـرآن الكـريم
 :املهارات وهي

 .تبة عىل مقدماترتوهي قدرة الفرد عىل حتديد بعض النتائج امل: مهارة االستنباط  -١

التـي تسـتخدم حتديـد الـنص القـرآين الـذي  هـي املهـارة:مهارة االسـتدالل بـالنص-٢
 .نستخلص منه النتيجة املعطاة

 . هي مهارة التوصل إىل نتيجة معينة عىل أساس نصوص قرآنية معطاة:مهارة االستنتاج -٣
هي تلك املهارة التـي تسـتخدم لتحديـد العالقـات بـني : مهارة البحث عن العالقات-٤

 .النصوص القرآنية املختلفة
وهي التمكن من تقدير األدلة ، والتمييز بني البيانات والتعليامت املربرة : تفسريمهارة ال -٥
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 القرآن الكريمحفظ 
 :متهيد

والروحية لألمة اإلسالمية ، وهو الكتاب املعرب عن  يمثل القرآن الكريم القاعدة الترشيعية
كيان األمة ووجودها، وهو رمزها ومصدر إعجازهـا وإهلامهـا، ومـن خاللـه انطلقـت جهـود 
ً ، وأضاء الدنيا ، ونرشـ العلـم والنـور  األولني نحو هنضة األمة وصناعة جمدها الذي امتد قرونا

رشـ بـني  عىل الكون ، حتى إن الدنيا يف تلك األوقات مل ً سوى هـذا القـرآن الـذي نُ تعرف خريا
ً من اخلـري ، وسـبب ذلـك هـو اهـتامم األولـني  ً رقراقا الناس وانعكس عىل حياهتم علامً وفيضا
بالقرآن الكريم ، وحرصهم البالغ عىل أن يكون القرآن هو أساس حياهتم ، فقاموا بـذلك خـري 

ً وتعلامً ، حتـى صـار القـ ً وتدبرا ً وإتقانا رآن قاعـدة انطالقهـم نحـو حتصـيل العلـوم قيام حفظا
 .واملعارف عىل اختالف وجهاهتا 

وتتعرض الدراسة يف هذا الفصل للقـرآن الكـريم مـن حيـث تعريفـه ، وفضـائل تالوتـه 
 . واالستامع إليه وتدبره ، وأمهيته لألمة ، ودوره يف نجاهتا وصالح أمرها ورفعة شأهنا وعزها 


 ف اللغوي للقرآنالتعري

أنه مصدر قرأ عىل قول القـائلني : األول : اختلف علامء اللغة يف تعريف القرآن عىل قولني 
ءانـا "):هـ١٤١٥(باهلمز ، وهو يكون بمعنى تال ومجع وضم، قال الرازي  ُ ر ً قُ ة َ راء ِ َ الكتاب ق رأ قَ

 ً ً بالضم أيضا آنا ْ ر َ قُ أ َ ر نـه جيمـع السـور ويضـمها، مجعه وضمه، ومنه سمي القرآن أل: بالضم و قَ
وهـو قـول ). ٥٦٠ص ( "أي قراءتـه] ١٧:القيامـة[}   Ô   Ó  Ò  Ñ {:وقولـه تعـاىل 

الزجاج واللحياين ، فالزجاج يرى أنه وصف عىل فعالن مشتق من القـرء بمعنـى اجلمـع ، وأن 
، ١٤٢١عيل ، ( ترك اهلمز فيه من باب التخفيف ، وإىل ذلك ذهب أبو عيل الفاريس   ).١٠٣هــ

ىل بعــض ") :هــ١٤١٤(وقـال ابــن منظــور ِ ــه إ َ ُ بعض ت ْ م َ ــم َ ـه وض تُ ْ ع َ َ ً مج آنــا ْ ر َ قُ ُ اليشــء ت ْ أ َ ــر  "قَ
،١٤٢١عيل ، ( هو مصدر قرأ بمعنى تال : وقال بعض الباحثني ).  ١/١٢٨(  ).١٠٣هـ

القرآن اسم مثـل الشـكران  ") : هـ١٤٠٧(ويف القول الثاين هو اسم للقرآن، قال الفيومي
أطلق انرصف رشعا إىل املعنى القائم بالنفس، و لغة إىل احلروف املقطعة ؛ ألهنا والكفران، و إذا 

آنَ  : هي التي تقـرأ ؛ نحـو  ْ ـر ُ  قـرأت عـىل  ": وعليـه الشـافعي قـال ) .  ٥٠٢ص("كتبـت  الق
القرآن اسم وليس بمهموز ، ومل يؤخذ من قرأت ، ولو أخذ : إسامعيل بن قسطنطني وكان يقول 



 

 

ً؛ ولكنه اسم للقرآن مثل التوراة واإلنجيـل ، هيمـز قـرأت وال من قرأت لكان كل م ا قرئ قرآنا
 ) ٢/٦٢ت ، .اخلطيب البغدادي ، د( "هيمز القرآن

ً فعلامء اللغة قد اختلفوا يف لفظة  من حيث االشـتقاق ومـن حيـث كونـه ) قرآن ( وعموما
ً وغري مهموز ، وقد رجح العلامء قول مـن رأى أنـه مهمـوز ومشـتق ؛  ألهنـم يـرون أن  مهموزا

 يف اللغة مصدر مرادف للقـراءة ، كـذلك فـإن معظـم القـراء السـبعة يقـرؤون لفـظ ) القرآن ( 
العقيـدي ، (بمع ـى تـال ) القـرآن ( باهلمز ، كـام أن العـرب كـانوا يتـداولون لفـظ ) القرآن ( 

١٤٢٢ ،  ).٥٢هـ
  التعريف االصطالحي للقرآن

عل علام ع ُ طلق  rىل الوحي املنزل عىل حممد اسم القرآن هو االسم الذي ج ُ ، ومل يسبق أن أ
عىل غريه قبله، وهو أشهر أسامئه وأكثرها ورودا يف آياته ، وأشهرها دورانا عـىل ألسـنة السـلف 

 ). ٣٩ت،.ابن عاشور، د(
 "األلفـاظ الدالـة عـىل املعنـى القـائم بذاتـه تعـاىل ": بأنـه )  هــ١٤١٥(عرفه األلـويس 

)١٩/١٢٤. ( 
إىل  عربيـاً  الكالم الـذي أوحـاه اهللا تعـاىل كالمـاً  ":بأنه ) ت.د(ر ابن عاشور وعرفه الطاه

بواسطة جربيل، عىل أن يبلغه الرسول إىل األمة باللفظ الذي أوحي به إليه للعمل بـه،  ملسو هيلع هللا ىلصحممد 
 ).  ١/٣٨( "ولقراءة ما يتيرس هلم أن يقرؤوه منه يف صلواهتم ، وجعل قراءته عبادة

اللفظ املنزل عـىل : القرآن عند أهل أصول الفقه ": يف التعاريف  )هـ١٤١٠(وقال املناوي
والقـرآن . حممد لإلعجاز بسورة منه، املكتوب يف املصاحف ، املنقول عنه نقال متواترا بال شـبهة

 ).٥٧٨ص ("العلم اللدين اإلمجايل اجلامع للحقائق كلها : عند أهل احلق 
ـــه الزركيشـــ ـــ ":بأـنــه ) هــــ١٣٩١(وعرف ـــوحي املن ـــان  ملسو هيلع هللا ىلصزل عـــىل حممـــد ال للبي

 ) .١/٣١٨("واإلعجاز
، املعجـز بلفظـه ، املتعبـد  rكالم اهللا املنزل عىل نبيه  ":بأنه ) هـ١٤١٢( ويعرفه أبو شهبة

 "بتالوته ، املنقول بالتواتر ، املكتوب يف املصاحف من أول سورة الفاحتة إىل آخر سـورة النـاس 
 .والً  للقرآن الكريموهذا التعريف من أكثر التعاريف شم) . ١٩ص( 

 



 

 

ً يعرف القرآن الكريم بأنه  كالم اهللا العظيم املحفوظ من التحريف، الذي حيويه  ": وإجرائيا
ً دون حتريـف فيـه أو تأويـل  قل إلينـا متـواترا املصحف بني دفتيه برتتيبه وعدد آياته وسوره كام نُ

ض ، والتكذيب به أو بجزء منـه خيرجه عن معانيه، معجز بالتحدي، متعبد به كله ، اإليامن به فر
 . "كفر ، وهو مصدر الترشيع األول لألمة ، وحبلها املتني ، ورصاطها املستقيم 

 :الكريمحفظ القرآن 
 :الحفظ في اللغة  )أ (

ـيان نقـيض  ": نقالً عن ابن سـيدة بأنـه  ظاحلف) هـ١٤١٤(عرف ابن منظور  ْ س  وهـو،  النِّ
د ُ ة التعاه ٌ  ومق: وعن األزهري.  الغفلة وقلَّ اظ فّ ُ قوا الذين هم:  ح ِ ز ُ ـظَ  ر فْ ِ عوا مـا ح ِ ـم َ  وقلـام،  س
نَ  ْ و َ س نْ َ ه شيئاً  ي ونَ ُ ع َ تو.  ي ظْ ِ ف َ َ  ح ظاً  اليشء فْ ِ ي:  ح َ ـته أ ْ س َ ر َ ـه،  ح ظتُ ِ ف َ يضـاً  وح َ   "اسـتظهرته بمعنـى أ

 )٧/٤٤٠. ( 
ظَ ") : هـ١٤١٥( قال الرازي  ِ ف َ  أيضـاً ، و وحفظـه حرسـه:  حفظـا - بالكرسـ - اليشء ح

ظْ  : قالوي، استظهره ِ ف تَ ْ ظَ  ،احفظه أي:  اليشء هبذا اح فَّ َ َ  ،يشء بعـد شـيئا استظهره:  الكتاب وحت
هُ  ظَ فَّ َ  ) .١٦٧:ص("حفظه عىل محله:  حتفيظا الكتاب وح

ظَ  ") : هـ١٤٠٧(وقال الفيومي  ِ ف َ آنَ  ح ْ ر ُ هُ  و، قلبه ظهر عىل وعاه إذا : الق تُ ظْ فَ حْ تَ ْ :  اليشء  اس
ــل،  حيفظــه أن ســألته ــتود:  وقي ــاه عتهاس َ (  فرســ و ،إي ــام ِ وا ب ظُ ِ ف حْ ــتُ ْ ــنْ  اس ِ ِ  م ــاب تَ ِ )  اهللاِ ك
 ) .١٤٣ص("بالقولني

 املعقــول تأكــد هــو أو ،املدركــة الصــور ضــبط:  احلفــظ ") : هـــ١٤١٠(وقــال املنــاوي 
ُ  ،العقل يف واستحكامه  لضـبط وتارة،  التفهم إليه يؤدي ما يثبت هبا التي النفس هليئة تارة قالوي

ُ و النفس يف اليشء  ثـم ،حفظـا كـذا حفظـت:  فيقال القوة تلك الستعامل وتارة ،النسيان ضادهي
 ) . ٢٨٥ص ( "ورعاية وتعهد تفقد كل يف استعمل

 :الحفظ في االصطالح  النفسي  )ب (

عمليــة خـزن واسـتبقاء االنطباعــات يف الـذاكرة بتكــوين ":احلفـظ يف علـم الــنفس هـو 
،١٤٠٣ور وآخرون ،منص( "االرتباطات بينها لتشكل وحدات من املعاين   ) .٢١٧هـ

الوعي الذي حيتفظ فيـه اإلنسـان بـام حصـل لـه مـن  ":بأنه ) هـ١٤٠٧( وعرفه اهلاشمي 
 ) .٢١٢ص( "خربات ، وما ناله من معلومات ،وما اكتسبه من عادات ومهارات 



 

 

ٍ معينة من املعارف ": فاحلفظ  عملية عقلية بالدرجة األوىل تنتج عن االنتباه والرتكيز لنواح
ً و ً أو صورة ً أو معنى راد االحتفاظ هبا نصا ُ  . "املهارات التي ي

 :الحفظ في االصطالح الشرعي  )ج (

حفظ ساموي من اهللا تعاىل ، وحفظ برشـي مـن املسـلمني ، : حفظ القرآن الكريم حفظان 
: احلجر[ }   m   l  k      j  i  h  g{فحفظ اهللا تعاىل هو الذي جاء به النص رصحياً 

،  حقـا منـه تـنقص أو ، باطالً  الشياطني فيه تزيد أن من اهللا حفظه: البناين وثابت ةقتاد قال،  ]٩
، ١٤١٤القرطبـي ، (حمفوظـاً  يـزل فلـم حفظـه سـبحانه فتوىل وقـال الشـوكاين ) .  ١٠/٨هــ
 "ذلـك ونحو ونقص وزيادة وحتريف تصحيف من به يليق ال ما كل عنحفظه  ") : هـ١٤١٥(
)٣/١٧٥. ( 

نس ُ ب إىل اهللا تعاىل يراد بـه صـيانة القـرآن وحفظـه مـن التبـديل والتغيـري فاحلفظ عندما ي
راد به االستظهار مـع التـدبر والتـأثر والـتعلم  ُ والزيادة والنقص،وإذا نسب إىل املخلوقني فإنام ي

 .  واالنتفاع بام فيه من املعاين واألحكام واملقاصد والغايات
سب  ") : هـ١٤٢٢(قال نواب الدين  قصـد بـه احلفظ إذا نُ ُ االسـتظهار ، : إىل املخلـوقني ي

ً وتعليامً وتعلامً  ً واستنباطا  ) .٤٨ص( "والعمل بمقتضاه ، واالشتغال به تدبرا
عرفه العريفي  ُ احتفـاظ املسـلم بآيـات القـرآن الكـريم كاملـة يف  ": بأنه ) هـ١٤١١( كام ي

حف ؛ بح ـث يس ت يع ذاكرته بعد استدخاهلا عىل ضوء قواعد التالوة والتجويد وترتيب املصـ
 ) .١٠٤ص (  "استدعاءها متى شاء 
ً ؛ فـإن حفـظ القـرآن ): هـ١٤٠١(كام يقسمه اخلويل  -وإذا كان احلفظ  ً ومرنـا يف  -مقيـدا

تقيد فيه بالنص من غـري تعـديل أو تبـديل أو تقـديم أو  -احلقيقة  ُ هو ضمن النوع املقيد الذي ي
ً مـن تأخري ؛ ذلك أن كل حتوير مهام صغر خيرج القر ً وتبديالً خمرجا آن عن قدسيته ويكون حتريفا

Î  Í  ÌË   Ê   É  È  {ملة اإلسالم ، ويستحق فاعله وعيد اهللا تعاىل بالعذاب واخلزي
Ñ  Ð  Ï    {]٤١:املائدة[ . 

طلق إالّ عـىل مـن حفـظ القـرآن ) حامل القرآن ( أو ) حافظ القرآن ( ومصطلح  ُ  ال يكاد ي
ً ي كله ،  ؤهله ألدائه إىل غريه عىل قواعد التالوة وأسـس التجويـد املعروفـة وضبط احلفظ ضبطا

 ) .٨١هـ ، ١٤٢١معلم ، ( 



 

 

عرف حفظ القرآن بأنه  ُ ً ي قصد هبا االحتفاظ بـنص القـرآن رسـامً ": وإجرائيا ُ عملية عقلية ي
ً وفق قواعد التجويد وعالماته دون تقديم بعضه عىل بعض ، أو تأخري بعضه عن بعض ،  وترتيبا

إضافة أو نقصان ، أو تغيري أو تبديل ، أو وضـع لفـظ موضـع آخـر ، أو إدماجـه بغـريه مـن أو 
ً وفهـامً عنـد  هاملحفوظات واملقروءات وكالم البرش أو الكتب ؛ وذلك بغـرض اسـرتجاع نصـا

 . "احلاجة إليه 
تدبر القرآن الكريم والتفكر فيه

قال : التدبر  ُ ، ١٤١٠املناوي ، ( ته أي تدبر: تعقلت اليشء : هو التعقل ، ي  ) .١٨٨هـ
وهو قريب مـن . عبارة عن النظر يف عواقب األمور : التدبر  ") : هـ١٤٠٥(قال اجلرجاين 

  "التفكر ؛ إال أن التفكر ترصف القلب بالنظر يف الدليل ، والتـدبر ترصـفه بـالنظر يف العواقـب
ألمـور ، حتـى جعـل علـامء وبينهام ارتباط ال ينقطع من حيث توجههام للنظـر يف ا) .  ٧٦ص( 

َ والتفكر بنفس املعنى، قال الفيومي  هو تردد القلب بـالنظر : الفكر  ") : هـ١٤٠٧(اللغة التدبر
ُ  ") : هــ١٤١٥( وقـال الــرازي ) . ٤٧٩ص( "والتـدبر لطلـب املعـاين ر ُّ ب ـدَ  "هـو التفكــر: التَّ

 ).٢١٨ص(
األمور وعواقبها، ثم استعمل  التأمل يف أدبار: وأصل التدبر  ") : هـ١٤١٥(قال األلويس 

يف كل تأمل ؛ سـواء كـان نظـرا يف حقيقـة اليشـء وأجزائـه ، أو سـوابقه وأسـبابه ، أو لواحقـه 
 ).٥/٩٢("وأعقابه

 :عالمات وصفات تصف حقيقة التدبر وهي) ١٤٢٥(وقد ذكر الالحم 
ً وتعظيامً -١  .اجتامع القلب والفكر حني القراءة ، ودليله التوقف تعجبا

 .كاء من خشية اهللالب-٢
 .زيادة اخلشوع-٣
 .زيادة اإليامن ، ودليله التكرار العفوي لآليات-٤
 .الفرح واالستبشار-٥
 .القشعريرة خوفا من اهللا تعاىل ، ثم غلبة الرجاء والسكينة -٦
 )١٥ص.                ( السجود تعظيام هللا عز وجل -٧



 

 

ً هو فريضة العقل التي توجب عىل ال عـد النظـر يف فالتدبر إذا ُ قـارئ التأمـل يف القـرآن ، وب
املعاين،واالهتامم بام وراء الكلامت من أهـداف وترشـيعات وأحكـام ؛ فـرتبط العقـل بالقلـب، 
وتوجه العمل نحو اخلري، وترفع قارئ القرآن وحافظه وسامعه إىل مرتبة عالية من الفهم ، فتنمو 

 .ظر بموضوعية يف كل األمورلديه احلواس ، وتتجدد أدوات الفكر، ويتعلم كيف ين
إن الغرض من حفظ القرآن وقراءته واستامعه ليس فقط جمرد احلفظ والقـراءة واالسـتامع؛ 
وإنام الغرض هو ما وراء هذه العمليات مـن تـدبر وتأمـل ونظـر يف املعـاين، وفهـم للمقاصـد 

 E  D  C  B  {:واألهداف ، وعمل باألحكام والتوجيهات والترشيعات، قال تعاىل
J   I   H  G   F  {] ٢٩: ص.[ 

 وأولو األلباب يتفكرون ويستخدمون قواهم العقلية يف تدبر آيـات اهللا يف الكـون وتأملهـا 
}   e  d  c  b     a  `  _  ^  ]  \  [      Z  Y

  t  s  r  q     p  o  n   m  l  k  j      i  h  g  f
y  x  w  v  u       {  ]١٩١-١٩٠آل عمران. [ 

): يقولـون ( ويالحظ هنا أن اآلية مل تفصل بني التفكري ونتيجة التفكـري وال حتـى بكلمـة 
فـالتفكري ونتيجـة التفكـري ) ويتفكرون يف خلق السموات واألرض ربنا ما خلقت هذا بـاطال(

يشء واحد متصل متالحق ، ثم إن أويل األلباب ال يقفون عند النتيجة العقلية التي انتهـوا إليهـا 
ال املعرفة إذا مل تؤد إىل نتيجة مهمـة يف حيـاة اإلنسـان . ا ، فاملعرفة ليست غاية يف ذاهتا وعرفوه

فوجودها وعدمها سيان ، وإال فكم من حقيقة موجـودة يف الكـون ؛ ولكنهـا ليسـت موجـودة 
 بالنسبة لإلنسان حتى يتفاعل معهـا ، وينـتج عـن هـذا التفاعـل يشء مهـم يف حياتـه الواقعيـة 

ت .مد كور، د(ن املنهج الكامل للتأمل يف ملكوت اهللا يبدأ بالتفكري ، وينتهي بالعملوهكذا ؛ فإ
 ).٢٢٥ص

فهو حتـديق نـاظر القلـب إىل معانيـه ، : أما التأمل يف القرآن ") : هـ١٤١٢(قال ابن القيم 
ــال فهــم وال  ــه ب ــه ؛ ال جمــرد تالوت ــه، وهــو املقصــود بإنزال ــدبره وتعقل ومجــع الفكــر عــىل ت

 ) .١/٤٥١("تدبر
وإن اإلسالم يوجه الطاقة العقلية أول ما يوجهها إىل التأمل يف حكمة اهللا وتدبريه ؛ ولكـن 

 .التأمل ليس غاية يف حد ذاته ؛ بل غايته إصالح القلب البرشى 
 



 

 

والقرآن تضمن دعوة رصحية متكررة إىل اسـتخدام الفكـر ، وإىل احـرتام العقـل والتنويـه 
د أو التكرار لذكر إعامل العقل بمعنى واحد مـن معانيـه ؛ وإنـام أتـت بشأنه ، وإنه مل يأت  التأكي

اإلشارة إىل كل أسامء العقل املوحية بفعالياته املختلفة ووظائفه املتعددة ، مع تعمد التفرقـة بـني 
 تلك اخلصائص أو الفعاليات والوظائف عند خطاب العقل ؛ 

) ذي يمنع صاحبه من إتيان املنكروهو العقل ال(فهناك العقل بمعنى الوازع األخالقي   -
¾   ﴿: فقـال تعـاىل ) باستيحاء املعنى املادي للفظ العقل ، وهو املنع من االنطالق مـع اهلـوى

  Ð  ÏÎ      Í  Ì  Ë     Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á    À  ¿
Ô  Ó  Ò  Ñ  { ]وقــال ] ١٥٥: األنعــام ، :﴿   x  w   v  u  t

~  }  |{  z  y   ﴾ ]٤٤:رة البق. [ 
وهناك العقل بمعنى اإلدراك والوعي ، وعندئذ يصبح خطـاب اللـب أو خطـاب ذوي  -

n  m   ﴿: األلباب بمعنى خطاب العقل ؛ أي خطاب العقل املدرك بعمق ونفاذ ، فيقـول تعـاىل 
z  y  x  w  vu     t  s  r   q  p  o   ﴾ ]١٠٠: املائدة [ ،

¾   ¿    º¹  ¸  ¶  µ    Ã  ÂÁ  À  «  ¼  ½ ﴿: ويقــول تعـــاىل 
Ç  Æ      Å  Ä   ﴾ ]١٣: البقرة. [ 

وهنــاك خطــاب العقــل بمعنــى الفكــر املســتنبط الــذي يــنهض باملالحظــة واملوازنــة  -
ـــى بلفـــظ  ـــل هبـــذا املعن ـــاب للعق ـــأيت اخلط  )البرصـــ ( و) التفكـــر ( واالســـتدالل ، وي

ــه ( و  ــار ( و) الفق ــم ( و) االعتب A  @  ?  >  =<  ;  :  9    C   B ﴿) العل
F  E  D     ﴾ ]٣٨٠ت، ص.الكتاين،د]     ( ٨: الروم. ( 

وقد أنكر اهللا تعاىل عىل الذين ال يتدبرون القرآن ، وال يتفكرون يف معانيه ، وال ينظـرون يف 
T   S  R    Q      P    O  NM  L  K  {: مقاصده وأحكامه وآياته وإعجازه ، قـال تعـاىل 

X  W  V   U   ﴾ ] ــاء ــال ] ٨٢ :النس f  e   d   c  b  a   {:، وق
g    ﴾ ] ٢٤: حممد. [ 

ذات ليلة فكان يقرأ مرتسالً إذا مـر  ملسو هيلع هللا ىلصأنه صىل مع النبي :  -ريض اهللا عنه  -روى حذيفة 
: وقوله) .  ١/٥٣٦رواه مسلم (بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ 

قال ) مرتسالً أو متمهالً (  ُ  : ترسـل الرجـل يف كالمـه ومشـيه إذا مل يعجـل، قـال اليزيـدي: ، ي
، ١٤١٠املناوي ، ( » التحقيق بال عجلة : الرتسل والرتسيل يف القراءة  «  ).١٧١هـ



 

 

ً يف  ملسو هيلع هللا ىلصولقد كان تدبر رسول اهللا  صيل فيه الليلـة باآليـة ال يزيـد عليهـا تفكـرا ُ ً ي يصل حدا
ً يف عواقـب مـا يمـر عليـه مـن    -ريض اهللا عنـه  -تلـك املعـاين ، فعـن أيب ذر معانيها ، وتدبرا

Ë  Ê  É  È      Ç  Æ   ÅÄ  Ã  Â  Á   {حتـى إذا أصـبح بآيـة  ملسو هيلع هللا ىلصقام النبي : قال 
Ì  {]أي قـام الليـل كلـه ) . ١/٤٢٩، وابن ماجة ٢/١٧٧رواه النسائي ] ( ١١٨:املائدة

 . ه فيام جاء فيها يصيل بآية واحدة يقرؤها ويتدبرها ، وال يتعداها إىل غريها من تفكر
الـذين  -رضوان اهللا علـيهم  -وانعكس هذا املنهج الرشيف يف تدبر القرآن عىل الصحابة 

ً ، ويرسـ هلـم اسـتنباط  ً كبريا ً ، فنفعهم اهللا به نفعا ً بالغا أولوا التدبر والتفكر ملعاين القرآن اهتامما
ريض  -ري القرون ، قال ابن مسعود املعاين واألحكام ، فكانوا فقهاء القرآن ، وعلامء األمة ، وخ

 كان الرجل منا إذا تعلم عرش آيـات مل جيـاوزهن حتـى يعـرف معـانيهن والعمـل  ":  -اهللا عنه 
، ١٤١١ابن تيمية ، (  » هبن   ) .١٣/٣٦٥هـ

أهنـم  ملسو هيلع هللا ىلصحدثنا من كان يقرئنا من أصـحاب النبـي  «: وعن عطاء عن أيب عبد الرمحن قال 
عرش آيات ، فال يأخذون يف العرش األخرى حتى يعلمـوا مـا يف  r كانوا يقرتئون من رسول اهللا
 ) .٥/٤١٠رواه أمحد (  » فعلمنا العلم والعمل :هذه من العلم والعمل،قالوا

ليس يشء أنفـع للعبـد يف معاشـه  ":يف أمهية تدبر القرآن الكريم ) م١٤١٢( قال ابن القيم
ته؛ فإهنا تطلع العبـد عـىل معـامل اخلـري والرشـ ومعاده من تدبر القرآن ومجع الفكر عىل معاين آيا

بحذافريها ، وعىل طرقاهتام وأسباهبام وثمراهتام ومآل أهلهام، وتتل يف يده مفاتيح كنوز السـعادة 
والعلوم النافعة، وتثبت قواعد اإليامن يف قلبه، وتريه صورة الـدنيا واآلخـرة واجلنـة والنـار يف 

م اهللا فيهم، وتبرصه مواقع العرب، وتشهده عدل اهللا وفضـله ، قلبه، وحترضه بني األمم، وتريه أيا
وتعرفه ذاته وأسامءه وصفاته وأفعاله ، وما حيبه وما يبغضه ، ورصاطه املوصل إليـه ، وقواطيـع 
الطريق وآفاته، وتعرفه النفس وصفاهتا ، ومفسدات األعامل ومصححاهتا ، وتعرفه طريق أهـل 

فتشـهده .. اهلم وسيامهم ، ومراتب أهل السعادة وأهل الشقاوةاجلنة وأهل النار وأعامهلم وأحو
اآلخرة حتى كأنه فيها، وتغيبه عن الدنيا حتى كأنه ليس فيها، ومتيز له بني احلق والباطل يف كـل 
ً يفرق به بني اهلـدى والضـالل، وتعطيـه قـوة يف قلبـه  ً ونورا ما خيتلف فيه العامل، وتعطيه فرقانا

ً ، فيصري يف شأن والناس يف شأن آخر ، فال تزال معانيـه  وحياة واسعة وانرشاحاً  وهبجة ورسورا
تنهض العبد إىل ربه بالوعد اجلميل، وحتذره وختوفه بوعيده من العذاب الوبيل، وهتديه يف ظلـم 
اآلراء واملذاهب إىل سواء السبيل، وتصده عن اقتحام طرق البدع واألضاليل، وتبرصه بحـدود 

 ) . ١/٤٥١(  "ه عليها؛ لئال يتعداها فيقع يف العناء الطويلاحلالل واحلرام وتوقف



 

 

مفتاح حياة القلوب تدبر القرآن ، والرضاعة باألسحار ، وترك  ") : هـ١٣٥٦(قال املناوي 
 ) .٥/٥٢٦( "الذنوب

، قراءة القرآن بالتدبر: دواء القلب مخسة أشياء: اخلواص  قال ": )هـ١٤٠٧(وقال النووي 
ع عند السحر ، وجمالسة الصاحلنيوخالء البطن ، وقي ّ  ) .٦٧ص(  "ام الليل ، والترض
ال يشء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر ؛ فإنـه  ") : هـ ١٤١٢(قال ابن القيم 

جامع جلميع منازل السائرين ، وأحوال العاملني ، ومقامات العارفني ، وهو الذي يورث املحبة 
نابـة والتوكـل والرضـا والتفـويض والشـكر والصـرب وسـائر والشوق واخلوف والرجـاء واإل

األحوال التي هبا حياة القلب وكامله، وكذلك يزجر عن مجيع الصفات واألفعال املذمومة والتي 
هبا فساد القلب وهالكه، فلو علم الناس ما يف قراءة القرآن بالتدبر الشـتغلوا هبـا عـن كـل مـا 

 ) .١/١٨٧( "سواها
ً ومقاصد ؛ هي إن للتفكري يف القر  : آن أهدافا

االهتداء إىل وحدانية اخلالق سبحانه،وترسيخ أسس التصوراحلق حول االعتقاد به جل  .١
 . شأنه 
الوقوف عىل مقاصد احلياة ، والتفكر يف حكمة اخللق وغايته باعتباره أهم ركيزة تسـتند  .٢

 . إليها احلياة اإلنسانية 
،١٤٢٧الدغامني، ( إصالح النفس ، وإعامر الكون بام رشع اهللا  .٣  ) .١٩هـ

ع اهليشان وملكاوي  ّ ً فرعية للتفكـري يف ) هـ١٤٢٣(ويفر عن هذه األهداف الرئيسية أهدافا
 : القرآن 

االستدالل عىل وجود اخلالق سبحانه ، وتعميق اإليامن باهللا وتوحيده ،وإفـراده بجميـع  .١
 . صور العبادات القلبية والقولية والبدنية واملالية 

متييز احلق عن الباطل ؛ من أجل االلتزام بمقتىض احلـق الـذي اهتـدى إليـه العمل عىل  .٢
 . اإلنسان بفكره وصدقه بقلبه 

ً ؛  .٣ ً صحيحا الكشف عن السنن اإلهلية يف بناء الكون ، وتفسري احلوادث والظواهر تفسريا
 . لتسخريها يف خدمة اإلنسان ، وإعانته عىل القيام بواجب اخلالفة يف األرض 

 



 

 

عىل طبيعة اإلنسان وأطوار خلقه وخصائصه ، وما فيه من احلكمـة واإلبـداع ، التعرف  .٤
ثم دراسة النفس اإلنسانية وصفاهتا واألنامط السلوكية املرتبطة هبا ، فالنشاط الفكـري الـداخيل 

 . يف اإلنسان هو الذي يوجه سلوكه وترصفاته اخلارجية 

ة ؛ ملعرفة أسباب قيام احلضـارات الكشف عن السنن اإلهلية يف حياة املجتمعات البرشي .٥
 . واندثارها ، وأن ذلك حمكوم بسنن ونواميس ال ختتلف 

التأكد من صدق املبادئ والشعارات والعقائد ومجيع األمور الدينية والدنيويـة ؛ ملعرفـة  .٦
 ).١٩٣-١٩٢ص ( مدى صالحيتها إلسعاد اإلنسان يف الدارين 

الذهن ، وهو فريضة إسالمية عـىل كـل مسـلم ؛ إن التفكري يف القرآن حيرر العقل ، ويفتح 
ً دون غريهم ، ففيه خالص النفس من أوهامهـا ،  ألن نتائجه هتم الفرد واملجتمع ، وليس أفرادا
وفيه يقوم العقل بوظيفة إدراك احلقائق ، والتمييز بني األمور ، واملوازنة بني األضداد ، والتـدبر 

ختلفة التي متر به ، وهو ما يرشده إىل ما فيه صـالحه ، وإحسان اإلدراك والرؤية حول األمور امل
 . وبالتايل صالح املجتمع وتقدمه 

 املقصود احلقيقي حلفظ القرآن وعالقته بالتفكري
ً يف ذاتـه ؛ وإنـام املقصـود هـو املـادة  ككل العمليات العقلية فـإن احلفـظ ال يكـون غرضـا

ٍ وقـيم املحفوظة ، كام أن املقصود يف املادة ذاهتا ليس جم رد رسـمها ؛ وإنـام مـا حتملـه مـن معـان
فاحلفظ وسيلة ملعرفـة أحكـام . ذات فائدة ومعنى  توأحكام وترشيعات ومفاهيم واصطالحا

القرآن وترشيعاته وأنظمته ، والوقوف عىل إعجازه وأساليب إدارته للحيـاة وتنظيمـه للكـون ، 
ّ بط به ، ويزداد إيامننا ويقيننـا بـه جـوبذلك نتعرف عىل اهللا تعاىل ، ونتقرب إليه سبحانه ، ونرت  ل

 .شأنه 
ال يتجاوزن اآلية أو بعض آيات حتى يستوعبوها حكـامً   rولقد كان أصحاب رسول اهللا 

أن يصـحبه العمـل بـام يف اآليـات  ظوعمالً ، فإذا فعلوا ذلك انتقلوا إىل غريهـا ، فأصـل احلفـ
قـيم والعبـادات ؛ ولـيس جمـرد والسور مـن األحكـام واملعـاين والتوجيهـات واألخـالق وال

 . االستظهار للكلامت واحلروف 
 حفظ القرآن وسيلة لتيسري االنتفاع بـه ؛ ولـيس غايـة يف حـد") :هـ١٤٢٧( يقول اهلاليل 

العظيمة يف القيام بالقرآن يف الصالة ،  هذاته ؛ وإالّ الندفع الصحابة للحفظ ،ومع ذلك فله أمهيت 
ً ويف اإلمامة يف الناس ،ومن اخل ّ احلفاظ منصبا طورة بمكان أن تصبح الوسيلة غاية ، ويكون هم



 

 

عىل كيفية املحافظة عىل حفظه ، مع األخذ يف االعتبار بأن الذي يزيد اإليامن ، ويرفع الـدرجات 
والتأثر به ؛ سواء كانت القراءة من املصحف أو   نعند اهللا ، ويغري يف سلوك الفرد ، هو تدبر القرآ

مل يصاحب القراءة ذلك ؛ كانت اخلطورة بأن يصبح القرآن حجـة علينـا ال  عن ظهر قلب ، فإن
 ). ١٤٩ص(" لنا 

إن أهم غايات القرآن وأهدافه هو تدبر معانيه ، ومعرفة مقاصده ، والتفكر فيام جاء فيه من 
اآليات واملعجزات واألوصاف التـي تـدعو إىل إعـامل العقـل يف األمـور ، واتبـاع احلكمـة يف 

وتنمية القدرة عىل حل املشـاكل مـن خـالل فهمهـا ، واكتشـاف أسـباهبا ، ووضـع  ترصيفها ،
 .اخلطوات الالزمة لعالجها 

ومن يقرأ القرآن جيد أن هذه اخلاصية وارتباطها بتنمية فكر اإلنسان وتوجيهه نحو التفكري 
ً ما تظهر يف آيات هذا الكتاب العظيم يف صورة مميزة الحرتام العقل وإعامل  املنطقي السليم كثريا
 .الفكر يف احلياة والكون وتنميته وتطويره من خالل نامذج وأمثلة وتطبيقات عملية 

h  g  f  e  {: وانظر إىل ربط القرآن والذكر بالتفكري والتدبر ، يقول سبحانه 
  v  u  t  s  r  q     p  o  n   m  l  k  j      i

y  x  w       { ] ط قراءة القرآن وحفظه بالتفكر يف آياته ، فليس ، وقد رب ]١٩١: آل عمران
الغرض من القراءة أو احلفظ جمرد االستظهار أو املرور عىل الكلامت ؛ وإنام التفكر والتـدبر ومـا 

5   6     7   {ينتج عن ذلك من نتائج مفادها اإلرشاد إىل الصواب واكتشاف احلقائق 
 .  ]٤٤: النحل [ }   8  9  :  ;  >   =  <

غرضه هو االسرتجاع ؛ أي أن احلفظ غري مقصود  -كعملية  قلية  رتبط  التذكر -حلفظ فا
أو -يف ذاته ؛ وإنام املقصود منه اسرتجاع املحتويات التي تم حفظهـا يف الـذاكرة ، واالسـرتجاع 

هو عملية استعادة الشخص للامدة املحفوظة حتت ظروف االسـتثارة املالئمـة يف :  -االستدعاء
الالحقة ؛ حيث حيدث إحياء للروابط العصبية املتكونـة يف عمليـة التـذكر يف املواقـف املواقف 

ً ملبـدأ االنعكـاس الرشـطي  السابقة ، وتتمثل القوة املحركة هلذه العملية يف وجود مثري معني يرتبط وفقـا
،١٤٠٣منصور وآخرون، ( بالعمليات التي تكمن وراء نشاط الذاكرة   ) .٢١٧-٢١٦هـ

احلفظ تدخل يف إطار تسلسيل ملجموعة عمليات ترتبط بالـذاكرة ، ويسـتلزم  أي أن عملية
من خالهلا أن يتم اسرتجاع املادة املحفوظة وفق عوامل ناجتـة عـن اسـتثارهتا ، واالسـتثارة قـد 
تكون ناجتة عن موقف عارض ، أو فكرة طارئة ، أو طلب مدعوم باستحضار آية مـن اآليـات ، 



 

 

 .يف احلياة والكون أو عملية تفكر حر وتدبر 
Z  ]  \   {:وحيث إن القرآن ال ينفع صاحبه الذي ال يعمل بام فيه ؛ لقوله تعاىل 

  n  ml  k               j  i         h  g   f  ed  c     b               a  `     _   ̂ ]
r    q  p    o   { ] ولقوله سبحانه  ]٥: اجلمعة ، :} p  o     n  m  l  k 

r  q  { ] ــز شــأنه  ]٢: الصــف ــه ع K  J  I  H    {:، ولقول
   ̂  ]  \  [  Z  YX  W  V   U      T  S  R  Q  P  O  N  ML

e  d    c  b  a   `_  { ] ؛ فإن العمل بام فيـه يسـتدعي التفكـر فـيام  ]٨٥: البقرة
: ح ، قـال تعـاىل حيمل من املعاين ، وإعطاء ذلك حقه من التـدبر والتفكـري والقيـاس والرتجـي

}S  R  Q   P        O  N  ML  K  J  I  H    G  F   E  D  { 
 سـأل اجلنـة بذكر مر إذا حق تالوته : -ريض اهللا عنه  - اخلطاب بن قال عمر،  ]١٢١: البقرة [
 إذا كـان أنه ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن املعنى هذا روي وقد .النار من باهللا تعوذ النار بذكر مر وإذا،  اجلنة اهللا
 نفيسـ والـذي:  مسعود ابن قال:  العالية أبو وقال .تعوذ عذاب بآية مر وإذا،  سأل رمحة بآية مر

 عـن الكلم حيرف وال،  اهللا أنزله كام ويقرأه،  حرامه وحيرم،  حالله حيل أن تالوته حق إن،  بيده
،  مـهبمحك يعملـون:  البرصـي احلسـن وقـال.  تأويلـه غري عىل شيئا منه يتأول وال،  مواضعه
 حـق يتبعونـه:  قـال عبـاس ابـن عنو .عامله إىل عليهم أشكل ما ويكلون،  بمتشاهبه ويؤمنون
ابـن كثـري ، . (  اجلنـة ريـاض عـىل به هيبط القرآن يتبع من:  األشعري موسى أبو وقال.  اتباعه
 ) .١/٢٥٥هـن ١٤١٤

عن حـدوده أو وقد ربط رسول اهللا محل القرآن وحفظه بفهمه والعمل بام فيه دون اخلروج 
املغاالة يف توجيهاته وإرشاداته أو إقصائه عن حياته ، وجعل ذلـك مـن دواعـي إكرامـه ، قـال 

 فيـه الغـايل غـري القـرآن وحامـل،  املسـلم الشـيبة ذي إكرام اهللا إجالل من إن«:  rرسول اهللا 
 أبعـده:  فـاهوج،  والـرب الصـلة تـرك:  اجلفـاء أصل( عنه واجلايف)  حده املجاوز:  فيه الغايل(  

 ).٢/٦٧٧أبوداود ( » املقسط السلطان ذي وإكرام، )  وأقصاه
 يف ومـات،  فيـه بـام وعمـل،  القـرآن قرأ من«: قال   r اهللا رسول عن جبل بن معاذ عنو
 اهللا آتـاه؛  منـه يتفلـت هـو و القـرآن قرأ من و ،املهرة و السفرة مع القيامة يوم اهللا بعثه؛  اجلامعة
 أرشاف مـع القيامـة يوم اهللا بعثه؛  يدعه ال و يستطيعه ال و عليه حريصا كان من و ،مرتني أجره
البيهقـي يف شـعب (  » ..الطيـور سـائر عـىل النسـور فضـلت كـام اخلالئق عىل وفضلوا،  أهله

 ) .٢/٥٣٧، والدارمي ٢/٣٤٥اإليامن



 

 

سـقطه فحامل القرآن وحافظه الذي يستحق اإلجالل واإلكرام هو الذي يعمل بام فيـه ، في
ً عىل حياته ، يأخذ من آياته ما يتوافق مع وضعه ومعيشته ، ويطبق األخالق التي فيه  ً عمليا واقعا
عىل ذاته ، وينتهي عن نواهيه ، ويتدبر فيام يدعو للتدبر ، ويتفكـر يف اآليـات الداعيـة للتفكـر ، 

عمل العقل واجلوارح ، ويريب األحاسيس واملشاعر  ُ  . في
ال يطبقه عىل حياته ، وال يستخدم حفظـه يف تنميـة قدراتـه وتفتـيح  إن حامل القرآن الذي

أبواب آفاقه ، يتجاوز بذلك مفهوم احلفظ احلقيقي ، وفائـدة القـرآن العمليـة ، ويكـون حفظـه 
لحق بحفظـه العمـل والتفكـر  ُ كعدمه، ليس له فضل إالّ فضل محله يف جوفه ، فإن مل يتعاهده وي

اع ما يف جوفه فانتهى منه كل الفضل ، وإن هـو أمهـل هـذا كلـه والتدبر ؛ تفلت منه القرآن وض
قال عنه  ُ سـعر هبـم : وحفظ القرآن ومل يستوعبه ، واكتفى بأن ي حافظ للقرآن ؛ كان من أول من تُ

 و عليه اهللا صىل اهللا رسول حدثني«: أنه قال  -ريض اهللا عنه  -النار يوم القيامة ، فعن أيب هريرة 
 من فأول،  جاثية أمة كل و بينهم ليقيض العباد إىل نزل القيامة يوم كان إذا جل و عز اهللا أن سلم
 أمل :للقـارئ اهللا فيقـول ،املال كثري ورجل،  اهللا سبيل يف يقتل ورجل،  القرآن مجع رجل به يدعو

 كنـت:  قـال ؟ علمـت فيام عملت فامذا:  قال ،رب يا بىل:  قال ؟ رسويل عىل أنزلت ما أعلمك
 عـز اهللا فيقول ،كذبت :له املالئكة تقول و ،كذبت :له اهللا فيقول ،النهار آناء و الليل اءآن به أقوم
 يـا:  فقـال ركبتي عىل ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول رضب ثم... قيل فقد قارئ فالن:  يقال أن أردت:  جل و
، ٤/٥٩١الرتمـذي ( » القيامـة يـوم النـار هبـم تسـعر اهللا خلـق أول الثالثـة أولئك،  هريرة أبا

 ).١/٥٧٩كم واحلا
والذي ينظر يف تاريخ اإلسالم وتراجم القراء من حفاظ القرآن الكريم جيد أهنم كانوا مـن 
علامء األمة وأفاضلها الذين فتح اهللا عليهم بحفظ القرآن ومحله ، فنظروا يف العلوم وتفكـروا يف 

العباد إىل خري ما  اآليات ؛ فأهلمهم اهللا تعاىل استخراج األحكام ، وحسن تفسري املعاين ، وتوجيه
جاء يف القرآن الكريم مـن التوجيهـات واإلرشـادات ، وأثمـرت جهـودهم ، فعلمـوا القـرآن 
ً وعمالً بام فيـه ، حتـى وصـل إلينـا ثـروة  وعلومه ، وخترج عىل أيدهيم علامء محلوا القرآن حفظا

نيـه ، ونتفكـر يف كاملة غنية بام أنتجه األولون حوله ، ويكفينا منـه أن ننظـر فيـه ونتـدبر يف معا
 .أحكامه وتوجيهاته وعظيم آياته 

 : واخلالصة هاهنا أن حفظ القرآن يراد به معنيان 
االستظهار املجرد ،وهو احلفظ الذي ال يصحبه فهم وال عمل ، وهذا هو الـذي : أوهلام  •



 

 

شى عىل هذا مـن أن يطولـه عـذاب اهللا تعـاىل ، وأن  ُ يكون حجة عىل العبد وليس حجة له ، وخي
 . خل الرياء قلبه ، و يكون حفظه للقرآن للتكسب والظهور به بني الناس يد

هو االستظهار الواعي الذي يفهم به املسلم املعاين واملخارج واألحكام ، ويتدبر : الثاين  •
يف اآليات والترشيعات ، ويقف عىل الدقائق واملعارف ، ويستنبط املفـاهيم ، ويفرسـ اآليـات ، 

ً ، و يقتبس منه أصول حياته ، ومعاين وجـوده ، وأرسار ذاك الكـون الواسـع ، فيجعله له منهجا
 . وحكمة اهللا يف كل خملوق خلقه تعاىل وأوجده 

وهذا املعنى للحفظ هو الذي يـرتبط بتنميـة مهـارات التفكـري وأنـواع اإلبـداع ، وصـقل 
نـا ، املواهب ، وضبط توجه العقل ، وهـو الـذي يصـاحبه اإلخـالص ويكـون فـاعالً يف حيات

ً لنا يف مسريتنا   . ومنهجا
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 التفكري الناقد
ـية تـربز يف يعترب التفكري أحد امللكات التي أثارها القرآن الكريم  ّ يف املسلمني ، وهـو خاص

عد التفكري الناقد من أبرزها ؛ حيـث أكـد  ُ عت بني أنامط التفكري والتي ي ّ كثري من اآليات التي نو
عليه القرآن ، وأرسى أسسه ، ورسخ مهاراته يف تفكري املسلم من خـالل آياتـه ، واحلـض عـىل 

 . يز ، والكشف عن حقائقه إعامل العقل فيه ، والنظر يف الكون واالستدالل والتمي

، ومهاراته ، عريفه ، وبيان أمهيته ، ومعايريهت: ويتناول هذا الفصل التفكري الناقد من خالل 
 . ومعوقاته، ودور معلمة الرتبية اإلسالمية يف تنميته، ودور القرآن يف تأصيله

تعريف التفكري الناقد
 التفكري

تـردد القلـب بـالنظر و التـدبر لطلـب :  -لكرسـ با -من فكر ، والفكر : التفكري يف اللغة 
، ١٤٠٧الفيومي،(املعاين ر ) . ٤٧٩هـ كُّ فَ ،١٤١٥الرازي،(التأمل : والتَّ وعـرف ابـن ) . ٥١٧هـ
: قال العكـربي)  .  ٥/٦٥( "إعامل اخلاطر يف يشء ": التفكري والتفكر بأنه ) هـ١٤١٤( منظور

قـوة مطرقـة للعلـم إىل املعلـوم ، : الفكـر  :وقال الراغـب. جوالن اخلاطر يف النفس : الفكر " 
جريان تلك القوة بحسب نظر العقل ، وذلك لإلنسان ال للحيوان، وال يقـال إال فـيام : والتفكر 

 ).٥٦٣هـ، ص١٤١٠املناوي،( "يمكن أن حيصل له صورة يف القلب 
  "ترتيـب أمـور معلومـة لتـؤدي إىل جمهـول "هـو : أن الفكر ) هـ١٤٠٥(ويرى اجلرجاين 

 ). ٢١٧ص (
وأمــا التعريــف االصــطالحي للتفكــري فقــد  اهــتم بــه الكثــري مــن العلــامء يف عــدد مــن 
التخصصات، مما نتج عنـه العديـد مـن التعريفـات وفـق الـرؤى املختلفـة لعلـامء البيولوجيـا 

عبارة " : والفسيولوجيا وعلامء النفس والرتبية ، فقد نظر املنحى البيولوجي إىل التفكري عىل أنه 
بذل مـن قبـل الكـائن احلـي يف سـبيل حـل املشـكالت ، والتغلـب عـىل عن  املحاوالت التي تُ

 . " الصعوبات والعقبات التي حتول دون تكيفه مع البيئة 
بينام أبرز املنحى الفسيولوجي دور املخيخ باعتبـاره يعمـل عـىل تـآزر احلركـات العقليـة، 

تفكري ويعمـالن كوحـدة مـع الطـرف واعتبار كل من النصفني الكرويني واللحاء رضوريني لل
 . األمامي جلذع املخ، وهذه الوحدات هي الرشط الرضوري حلدوث التفكري 



 

 

وأما أصحاب املنحى النفيس فإن بعضهم يرى أن التفكري يؤدي إىل الوصول إىل النتائج من 
وإنـام خالل املقدمات املعطاة، ويرى البعض اآلخر أن التفكري ليس جمرد القيام بنشـاط عقـيل ؛ 

ً مـن  ينبغي أن حيتوي هذا النشاط عىل درجة من االبتكارية ، أو أن يبحث يف موقف يقـدم شـيئا
، ١٤٠٥إسامعيل، ( االبتكار  ، .٢٤-٢٢هـ ، ١٤٢٥حسن  ) .٢٨-٢٦هـ

املعاجلة العقلية للوارد احليس هبدف تكوين  "ويرى علم النفس املعريف أن التفكري يشري إىل 
 ) .٤ت، .يونس،د( "،أو احلكم عليها  األفكار،واالستدالل حوهلا

ٍّ مدروس للخربة من أجل حتقيـق هـدف ، أو : ويرى الرتبويون أن التفكري  عبارة عن تقص
 هو جمادلة مقصودة الكتشاف الروابط املحددة بني يشء نصنعه وبني العواقـب التـي تنـتج عنـه 

، ١٤٢٥حسن ، (   ).٢٦هـ
ً أن التعريف الرتبوي يدخل ضم ن املنحى النفيس ؛ ولذلك تعترب التعريفات ويبدو واضحا

ً ، وهي املستخدمة يف املجال الرتبوي والتعليمي   . النفسية للتفكري من أكثر التعريفات شيوعا
الذي يرون فيه ) هـ١٤٠٣(ومن التعريفات اجلامعة يف هذا اإلطار تعريف منصور وزمالئه 

ٍ يعكس فيه اإلنسان ال ": أن التفكري  واقع املوضوعي بطريقة خمتلفة عـام حيـدث نشاط عقيل راق
والتفكري كعملية عقلية معرفية هو انعكاس العالقات والـروابط بـني . يف اإلحساس واإلدراك 

 ). ١٨٩ص ( "الظاهرات أو األشياء أو األحداث يف وعي اإلنسان
 : وينطوي مفهوم التفكري عىل مجلة من اخلصائص ؛ أمهها 

 . قر يف عقل اإلنسان من خربات وجتارب يعتمد التفكري عىل كل ما است -
 . التفكري نشاط عقيل غري مبارش -
،١٤٢٥حبه أكرم ، (للتفكري عالقة بالنشاط اإلنساين العميل  -  ).٣٦هـ

ً يمكن تعريف التفكري بأنه  عملية عقلية مرتبطة بالقدرة عـىل الرتكيـز والفهـم  ": وإجرائيا
بمعنـى إمكانيـة تنميتهـا وتطويرهـا مـن خـالل واالستنباط ، وهو عملية تنموية يف اإلنسان ؛ 

 ."التدريب عىل متغرياهتا يف وجود بيئة حمفزة

 التفكري الناقد 
 :في اللغة 

ا من باب قتل ، والفاعل  دً ْ ق دٌ ( نقدت نَ ِ اق ادٌ ( ، واجلمع) نَ َّ ق ُ كـذلك إذا نظرهتـا ) نُ ت دْ َ ق تَ ، وانْ



 

 

دها و زيفها ّ ، ١٤٠٧الفيومي، (لتعرف جي  ) .٦٢٠هـ
ً ") : هـ١٤١٤( بن منظور قال ا ُ فالنا ت مر: ناقدْ َ ذا ناقشته يف األ ِ  ) .٣/٤٢٥(  "إ

ُ العمل "هو الذي : والناقد  م ِّ قو ُ يف اإلنجليزية مشتقة مـن  Critical) الناقد ( ، وكلمة  "ي
والتي تعني القدرة عىل التمييـز ، أو إصـدار  Kritikosأو اليوناين  Criticusاألصل الالتيني 

، ١٤٢٤الصاوي، ( أو التحليل ، أو اإلدراك ، أو طرح األسئلة األحكام ،   ) .٧٣هـ
 :وفي االصطالح 

مـدى أمهيـة  -عىل كثر ـا  -حظي مفهوم التفكري الناقد بالعديد من التعريفات التي تفيد 
التفكري الناقد كعملية عقلية ذات أهداف مهمة وكبرية ، كام أهنا توحي بأمهية الرتكيز عليه كنمط 

 .  من أنامط التفكري يف العملية الرتبوية مهم 
ا مـن سـقراط وأفالطـون  -كمفهوم تارخيي  -والتفكري الناقد  ً قد مر بأطوار متعـددة بـدء

ً بكوينس يف العصور الوسطى، ومور وفراسـموس وكولـت يف عرصـ النهضـة ،  قديامً، ومرورا
القـرن التاسـع عرشـ،  السـابع والثـامن عرشـ، وفرويـد يف: ونيوتن وروبرت بول يف القـرنني 

وتبلورت حركة التفكري الناقد عىل يد جون ديوي خالل الثلث األول من القرن العرشين ، ثـم 
، هـذا ) م١٩٩٢-١٩٨٠(اتسع مفهوم التفكري الناقد عىل يد إنيس وزمالئه خالل الفرتة ما بني 

ــد  ــاير وغــريهم يف تنظــري التفكــري الناق ــول وب ــبامن وب ــود لي ــازمي ، ا( باإلضــافة إىل جه لع
١٤٢٥، ،١٤٢٦الكندري ، ( و) ١٣هـ  ).١٨-١٧هـ

والتفكري الناقد اصطالح حديث ، وهو فن من فنون الرقابة الذاتية والتصحيح واالنضباط 
، ١٤١٣خمتار ، ( الذايت   ). ٤٨هـ

عد التفكري الناقد أحد أنامط التفكري اإلنتاجي التقاريب الـذي يقـع يف املسـتويات العليـا  ُ وي
يث اعترب جون ديوي أن مكانه يف العمليات العقلية  العليا ، ووضعه راسل يف موقع ل ت كري ؛ ح

بعد التفكري االبتكاري ، ووصفه لفت بأنه ذو صفة رمزية عالية ، ونظر إليه كل من إنز ودريسل 
، ١٤٠٥إسامعيل ، ( ومهيو وآخرون عىل  أنه ذو قيمة عظيمة يف التفكري   ). ٢٩هـ

 : إىل أن تعريف التفكري الناقد يسري يف ثالثة اجتاهات ) ـه١٤٢٧(ويشري املشيقح 
ً : االجتاه األول  - يرى أن التفكري الناقد يقابل مستويات األهداف املعرفيـة العليـا وفقـا

عد أعىل مراتب املجال املعريف ُ  .لتصنيف بلوم هلذه األهداف ؛ إذ أشار بلوم إىل أن التفكري الناقد ي



 

 

ً حلل املشكالت ؛ مثل يرى أن ا: االجتاه الثاين - عد أسلوبا ُ تعريف رايت : لتفكري الناقد ي
األسلوب الذي يستخدمه الفرد يف حـل املشـكالت التـي تواجهـه ،ويفيـد : للتفكري الناقد بأنه

 . بمدى قدرة الفرد عىل التواصل ألكثر من حل مناسب للمشكلة 
يتمثـل فيهـا اجلانـب  يرى أن التفكري الناقـد عمليـة تقويميـة منطقيـة: االجتاه الثالث -

عـد خامتـة لعمليـات الـذاكرة واملعرفـة والفهـم  ُ احلاسم واخلتامي يف عمليـة التفكـري ؛ وهلـذا ي
 ) .٦٤- ٦٣ص (واالستنتاج، وبالتايل هو عملية تقويمية و معيارية تتم يف ضوء حمكات 

جمموعة كبرية من التعريفات التي تناولت التفكـري ) هـ١٤٢٣(وقد حشدت دراسة راجح 
ذلك النوع من التفكري الذي يقدر العقل واملنطـق ، ولـيس غرضـه  ": الناقد، وخلصت إىل أنه 

متحيص أعامل اآلخرين لنقدها ، واكتشاف األخطاء وإظهار عيوهبا من أجـل حتقيـق مكاسـب 
 ) .١٤ص( " شخصية

ً ؛ وإنام يتناول املوضوع املحدد بـالتفكري  تنـاوالً أي أن النقد ال يعني تناول األخطاء حتديدا
ً بغرض اختبار حقائقه دون النظر إىل ما وراء ذلك من األمـور واملصـالح والتتبـع  ً منطقيا علميا

فقد التفكري الناقد موضوعيته يف الغالب  ُ  . لألشخاص والذي ي
عرف التفكري الناقد بأنه  ُ أحد صور التفكري التي تقوم عـىل تقيصـ الدقـة يف  ": وعىل ذلك ي

تتصل باملوضوعات املناقشة ، وتقويمها ، والتقيد بإطار العالقة الصحيحة  مالحظة الوقائع التي
التي تنتمي إليها هذه الوقائع ، واستخالص النتائج بطرق سليمة، ومراعاة موضـوعية العمليـة 

اليف ، ("كلها ، وبعدها عن العوامل الذاتيـة ؛ كالتـأثر بـالنواحي العاطفيـة واألفكـار الشـائعة
١٤٢١ ،  ).١٦٣هـ
 ُ من أوائل الذين اهتموا بتعريـف التفكـري الناقـد ؛ حيـث ) م١٩٤٥(   Goodعد جود وي

نوع من التفكري يقوم عىل أساس التقويم الدقيق للمقدمات والرباهني حتى نصـل ": عرفه بأنه 
، ١٤٢٤الصاوي ، (  "إىل النتائج ، مع العلم بأن كل هذه العوامل هلا عالقة باملوقف   ).٧٤هـ

 : للتفكـري الناقـد والـذي يـرى أنـه ) م١٩٩٨(إىل تعريف أولد ) هـ١٤٢٥(ويشري حسن 
بحث واكتشاف حالة أو موقف أو ظاهرة أو مشكلة هبدف الوصول إىل فرضية أو اسـتنتاج ؛  "

 ). ٤٢ص( "بحيث يدمج مجيع املعلومات املتوفرة بأسلوب مقنع 
ري املتأمـل املعقـول الـذي التفك ": تعريف أنامر للتفكري الناقد بأنه ) هـ١٤٢٥(ونقل البكر

ً عىل حتديـد  ً بناء حيوي حكامً واستدالالً ، ويعتمد عىل قاعدة معلوماتية تزن وتقدر وتنتج سلوكا



 

 

املشكلة ، واختيار املعلومات ، وتشكيل الفرضـيات ، والتـي تبنـى عـىل فحصـها اسـتنتاجات 
 ) .١٢٢ص ( "وأحكام 

رات التفكري األساسية لتحليل القضايا استخدام مها "بأنه عبارة عن ) ت.د(ويعرفه يونس
ٍ وتفسريات معينة، والتوصـل إىل أنـامط مـن ) احلجج(  ، والوصول إىل استبصارات حول معان

االستدالل املنطقي واملتامسك ، وفهم االفرتاضات والتحيـزات القائمـة وراء مواقـف معينـة ، 
يـة ويتوافر لدى املرء هنا أسلوب مقنع وخمترص وذو وجاهة للعـرض و ) تبـادل احلجـج (احلجّ

ً يمكنـه مـن املقارنـة ). ١١ص ( أي أنه تفكري قائم عىل فهم املوضوع الذي يتناوله فهامً صحيحا
 . واالستنتاج الرسيع وبطريقة منصفة 

اسـتخدام قواعـد االسـتدالل  "هـو : ويتفق العديد من الباحثني عـىل أن التفكـري الناقـد 
ً . تعميامت احلكـم عـىل األشـياء  املنطقي ، وجتنب األخطاء الشائعة عن املحاولـة : وهـو أيضـا

املستمرة الختبار احلقائق واآلراء يف ضوء األدلة التي تستند عليها لتقييم الفرد ، وبالتايل معرفـة 
طرق االستدالل املنطقي التي تساعد عىل حتديد خمتلف األدلة ، والوصـول إىل نتـائج سـليمة ، 

، ١٤٢١العتيبي ،( "املناقشات بطريقة موضوعية واختبار صحة النتائج ، وتقدم   ) .١٤هـ
نشاط عقيل مركـب وهـادف حمكـوم بقواعـد املنطـق  ": بأنه ) هـ١٤٢٠(ويعرفه جروان 

واالستدالل ، ويقود إىل نواتج يمكن التنبؤ هبا ، غايته التحقق من اليشء وتقييمـه باالسـتناد إىل 
من مهارات االستقراء ، ومهـارات االسـتنباط ، معايري أو حمكات مقبولة ، ويتألف من جمموعة 

 ).٤٢٦ص(  "ومهارات التقييم 
التفكري الذي خيضـع املعلومـات التـي لـدى الفـرد  "هو : ويرى البعض أن التفكري الناقد 

لعملية حتليل وفرز ومتحيص ملعرفة مدى مالءمتها ملا لديه من معلومات أخـرى ثبـت صـدقها 
إسـامعيل ، (  "التمييز بني األفكار السليمة واألفكـار اخلاطئـة وثباهتا ، وذلك بغض النظر عن 

١٤٠٥ ،  ) .٢٩هـ
ً، وهو ) هـ١٤٢٤(ونقل حبيب عن ليبامن  أن التفكري الناقد هو طريقة جلعل التعليم مناسبا

التقويم الذايت ، والشـعور باملسـؤولية ، : وسيلة لتفعيل دور التعليم يف ظل معايري مناسبة ؛ مثل 
 ). ٢٤٠ص( اختاذ القرارات املناسبة والقدرة عىل

 هـو العوامـل البنائيـة أو : األول : مـن خـالل منظـورين ) هــ١٤٢١(وينظر إليه كفـايف 
اإلجيابية ، وهي القدرة عىل االستدالل املنطقي ، والقدرة عىل تقييم احلجج واألدلـة ، والقـدرة 



 

 

أما املنظور الثاين فهو العوامل . قدعىل التعرف عىل االفرتاضات ، وهي متثل معينات التفكري النا
السلبية التي تتمثل يف الترسع يف إصدار األحكـام ، والتعصـب والتحيـز ، وامليـل مـع اهلـوى أو امليـول 
الشخصية ، واالعتقاد يف اخلرافات، واالنقيـاد املتـواتر مـن اآلراء ، ومسـايرة االجتاهـات الشـائعة دون 

عد معوقات التفكري الناقد  تدبر، والتفكري الروتيني أو اجلامد ،  ).٤٩ص(وهذه تُ
عبـارة عـن  ": هـو ) هــ١٤٢٣(عن هبجـات) م١٩٩١(والتفكري الناقد كام عرفه جلسرب 

مهارة من مهارات احلياة التي متكن الفرد من العـيش والعمـل بفاعليـة مـن داخـل هـذا العـامل 
ويصـدر قـرارات تـرتبط  التكنولوجي املعقد واملتغري ؛ حيث يستطيع التلميذ أن يعمل خيارات

 "بـاملعلومات التي حيصل عليها ويعتنقها ، واخلطط التي يرسمها ، والسلوكيات التي يامرسـها 
 ) .٢٠ص(

الكثري من تعريفات  التفكري الناقد والتي ترى ) هـ١٤٢٣(وبعدما عرضت دراسة التميمي 
ذي يـرى أنـه التعريـف تعريفه ال) م١٩٦٢(أن الكثري منها يعرتيه النقص ، فقد نقلت عن إنيس

جهد فكري مثابر لتفحص الدليل الذي يـدعم أيـة ": األشمل للتفكري الناقد ؛ حيث عرفه بأنه 
حلول صحيحة ، أو تأكيد استنتاج مسبق ، والقدرة عـىل التفكـري بوضـوح ومنطقيـة، والـذي 

 : تتمثل فيه جمموعة من املظاهر ؛ أمهها ما يأيت
 . أو موضوع إدراك املعنى املقصود من عبارة  -
 . الكشف عن التناقضات املوجودة يف مضمون ما  -
 . التحقق من صحة وتتابع االستنتاجات  -
 . التأكد من اتصال املوضوع أو العبارة باألساس أو املبدأ الذي تقوم عليه -

 . التحقق من صحة أي نتيجة مرتتبة عىل االستقراء من شواهد معينة ، وتربيرها  -

 . ات يف أي مفهوم أو مشكلة التأكد من كفاية املحدد -

 ).١٧ص(التأكد من معقولية أي نتيجة مستخلصة  -

ً بأنه  نمط من أنـامط  ": ومن خالل التعريفات السابقة يمكن تعريف التفكري الناقد إجرائيا
ً قواعـد  التفكري يركز عىل التأمل يف األدلـة وفحصـها للوصـول إىل حقيقـة حوهلـا، مسـتخدما

أحكام يطمئن إليها دون حتيز جلانـب معـني ، ويقـوم عـىل اسـتخدام ومعايري متكنه من إصدار 
 . "التحليل ، والرتكيب ، والتقويم : مهارات التفكري العليا 



 

 

 التفكري ا ناقد يف القرآن 
ً ، منهـا مخسـة ) فكر ( وردت مشتقات الفعل  يف القـرآن الكـريم يف ثامنيـة عرشـ  موضـعا

ً يف اآليات املكية ، ولعل هذه الكثرة من اآليـات مواضع يف اآليات املدنية ، وثالثة عرش  موضعا
يف الفرتة املكية باملقارنة مع الفرتة املدنية تتناسب مـع منهجيـة القـرآن يف إثـارة ملكـة التفكـر ، 
وتأسيس منهج النظر لصناعة اإلنسان ، وصياغة تفكريه وتأهيله ملا سيكلف به مـن محـل أمانـة 

وجـدنا اآليـات املكيـة تصـدرت باالسـتفهام االسـتنكاري الرشع ورسالة التكليف ؛ ولـذلك 
}m  l{  ،]ـــ] ١٨٤:األعــراف ــض فواصــلها ب  }  ¬  ®{واختتمــت بع

، ومل يرد يشء من هذا االستفهام يف اآليـات املدنيـة ، وهـذا يتناسـب مـع تلـك ] ٥٠:األنعام[
، ١٤٢٧الدغامني ، (املنهجية   ). ١٦هـ

يف موضـع واحـد بصـيغة املـايض، ويف بـاقي ) فكر ( ومن حيث نوع الفعل فقد وردت مشتقات 
املواضع بصيغة املضارع الدال عىل االستمرار يف املستقبل ؛ وذلك ألن التفكـري هـو الـذي حيـرك مجيـع 
نشاطات اإلنسان املعرفية ، وهييئ له االستفادة من اخلربات السابقة ، ثم يدفعه لالنطالق من التفكـري يف 

خالقها عز وجل، فيتولد لدى اإلنسان االعتبـار واالتعـاظ املـؤدي إىل توحيـد املخلوقات إىل التفكري يف 
p  o  n   m  l     {:اهللا تعاىل وخشيته، ثم إىل سلوك إيامين صادق ، قـال تعـاىل 

y  x  w  v  u  t  s  r  q         {]اهليشان وملكـاوي ، ] ( ١٩١:آل عمران
١٤٢٣ ،  ).١٩٢هـ

ابـن (   » ويل ملن يقرؤها ومل يتفكـر هبـا  «: اآلية أنه قال يف هذه  ملسو هيلع هللا ىلصوقد ثبت عن الرسول 
 ) .حبان        

التفكـر : أكثر ؟ قالـت  ءأي عبادة أيب الدردا ءقلت ألم الدردا: وعن عون بن عبد اهللا قال 
،(واالعتبار      ) .٢٨،ص١٤٢٥ياسني

إن القـرآن قـد  وليس هذا كل ما حواه القرآن يف احلث عىل التفكري وتنميته وتوجيهه ؛ بـل
 آيـة يـدعو فيهـا القـرآن إىل )  ١٢٩( حوى الكثري مما يدخل يف باب التفكري وعملياتـه ، فهنـاك 

آيـات تـدعو إىل )  ٧( آيات تدعو إىل التـدبر، و)  ٤( آية تدعو إىل التبرص ، و)  ١٤٨( النظر ، و
ر ، واآليات التي ورد فيهـا آية تدعو إىل التذك)  ٢٦٩( آية تدعو إىل التفقه ، و)  ٢٠( االعتبار، و

، ١٤٢٦اخلرضاء ، ( آية )  ٤٩( مشتقات العقل بالصيغة الفعلية هي   ) .٢٤هـ
وكل هذا يؤكد عىل اهتامم القرآن بعملية التفكـري ، وأهنـا يف احلقيقـة مـن أهـم العمليـات 



 

 

احلقـائق  املؤدية إىل اكتشاف حقيقة التوحيد ووجود اهللا تعاىل وقدرته ، فالعقل املفكر يصـل إىل
ويسهل عليه اكتشافها ، والتوحيد ووجود اخلالق سبحانه وتفرده إحدى احلقـائق التـي يسـهل 

 . اكتشافها من خالل التفكر يف الكون والوجود وحقائقه ونظامه وتنسيقه
ً ؛ بل كان ذلـك  نتيجـة منتظـرة  "فالتنويه بالعقل والدعوة للتفكري مل تأت يف القرآن عرضا

ين وجوهره ، فكثري من أمور الدين تتطلب التفكـري والتأمـل والتـدبر ليـتم يستلزمها لباب الد
، ١٤٢٥حسن ، ( "فهمها، وإدراك أرسارها ليتحقق اليقني يف النفوس   ). ٢٥هـ

رضورة ملحة لإلنسان ليشعر بوجوده ، وحيصل عـىل  -كام يراه القرآن الكريم  -والتفكري 
ري واالستنتاج بالعقل ملـا يـدور يف هـذا الكـون ويف أمنه النفيس من خالل النظر والتدبر والتفك

النفس اإلنسانية من اآليات العظام التي ال يدركها إال املفكرون ، فتهـدأ نفوسـهم وتسـكن إىل 
u  ts  r  q  p   o  n  m  {احلقائق التي تكتشفها من خالل تفكرها ونظرها 

v  { ]٢١-٢٠:الذاريات.[ 
ذم  ُ ً ي فيه صاحب الفكـر ؛ بـل جتـده هيجـو الـذين ال يتفكـرون ، وال جتد يف القرآن موضعا

ويعجزون عن التدبر ، وحيرمون أنفسهم من النظر يف آيات الكون وحقائق الوجود ، ويف نفـس 
الوقت فهو يشجع صـاحب الفكـر ويثنـي عـىل الـذين حيصـلون العلـم واملعرفـة ويتفكـرون 

v   u  t  s  r   q  p  o  n   z  y    x  w {ويستخدمون ملكات العقول 
®  ¬   «ª  ©  ¨  §  ¦  ¥¤  £  ¢  ¡  �  ~   }|  {  { ] ٥٠: األنعام[ ،

: الزمر [ }  Ñ  Ð       Ï    Î  ÍÌ   Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å{: ويقول سبحانه 
٩.[ 

كام أن القرآن ال يذكر العقل إالّ يف مقام التعظيم والتنبيه إىل وجـوب العمـل بـه والرجـوع 
يت اإلشارة إليه عارضة وال مقتضبة يف سياق اآلية ؛ بل هي تأيت يف كـل موضـع مـن إليه، وال تأ

مواضعها مؤكدة جازمة باللفظ والداللة ، وتتكرر يف كل معرض مـن معـارض األمـر والنهـي 
 التي حيث فيها املؤمن عىل حتكيم عقله ، أو يالم فيها املنكر عىل إمهال عقله وقبول احلجـر عليـه

،١٣٩١العقاد ، (   ).١٧هـ
ويرفض اإلسالم طريقتي التفكري السطحي والسلبي ، ويدعو إىل التعمق يف النظر والفكـر 
للوصول إىل احلقيقة دون التقليد الذي يؤدي إىل إمهال العقـل وتغييـب الفكـر ووضـع املـنهج 
 الصحيح للنظر العقيل ، فهو يبدأ أوال بتفريغ العقل من كل املقررات السابقة التـي مل تقـم عـىل



 

 

-  .   /   ﴿: يقني ؛ وإنام قامت عىل جمرد التقليد والظن ، فينعى املقلدين الـذين يقولـون 
)  (  *  +  ,  -   ./  0   ﴿، ] ٢٣: الزخـرف[ ﴾   0  1  2  3  4  5

 ] .١٧٠: البقرة[ ﴾   1    2  3  4  5  6     7
 ، ] ٢٣: الـنجم[ ﴾ Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À ﴿وينعى الذين يتبعـون الظـن 

 ] .٢٨: النجم[ ﴾   1  2  3  54  6  7  8  9  :   ;  > ﴿
ـاد بـه واقتفائـه Ê  É   ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á   ﴿ ثم هو يأمر بالتثبت يف كل أمر قبـل االعتق

Ñ  Ð          Ï  Î    Í  Ì   Ë   ﴾ ]٢٢٤ت، ص.،درمد كو] (٣٦: اإلرساء. ( 
قومه حـول عبـادة األصـنام الـدعوة إىل ولعلك تستنتج من قصة إبراهيم عليه السالم مع  

h  g  f  e  d  {: عدم تغييب العقل والنظر ، وإعامل الفكـر يف األمـور ، يقـول تعـاىل 
  z  y  x  w  v    u  t  s  r  q  p  o  n  m  l   k  j  i

   «  ª  ©          ¨  §  ¦  ¥  ¤  £       ¢   ¡  �  ~  }  |    {
  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬       ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶      µ  ´

  Î  Í  Ì  Ë  Ê     É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á    À  ¿
Ó  Ò  Ñ  Ð    Ï      { ] ٨٢-٧٠: الشعراء. [ 

إن اخلليل إبراهيم عليه السالم يكتشف احلقائق بـاحلوار العقـيل املنطقـي واملوجـه وجهـة 
هنا كام يشـاهدها ؛ غـري أهنـم اكتفـوا بتقليـد صحيحة من خالل الشواهد واألدلة التي يشاهدو

ً بام كان عليه السابقون ،  آبائهم ، فانترص التقليد وغاب العقل عن التجديد، وأصبح الفكر مقيدا
وانتهى اإلبداع واالبتكار واالستدالل واالكتشاف والتحليل، وهذا ما مل يرضـه إبـراهيم عليـه 

لعبادة من خالل الشـواهد واألدلـة، وأبطـل مـا السالم لنفسه ؛ فاكتشف خالقه الذي يستحق ا
يعبدون من خالل احلقائق الثابتة ، فكان له أن يتوجه إىل من بيده نفعه ورضه إن شاء ؛ وهـو اهللا 

 . سبحانه 
وهكذا يعمق القرآن فكر اإلنسان وحيرتمه ، وهكـذا يضـع أصـول التفكـري الناقـد الـذي 

طلق فيه القرآن الكريم للعقل البرشي احل" ُ رية ليصل بنفسه إىل احلقيقة، حيـث يقـوم بالبحـث ي
، ١٤٢٧الكبييس ، ( "والتنقيب واالستنتاج والتحقق من صحة ما يستنتجه  ). ٢٠هـ

وها هو إبراهيم عليه السالم يكتشف احلقيقة يف موقف آخر مـن مواقـف التفكـري الناقـد 
ــه الشــواهد واألدلــة ، وخــرج إىل حقيقــة كــان يعرفهــا ؛ ول ــه أراد إثبــات الــذي قــارن في كن



 

 

>  =  <  ?  @  N  M  L  K  J   I  H  G  FE  D  C  BA  {صــحتها
  b  a  ̀       _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  UT   S  R  Q  P  O

s  r     q  p  o  n  m  l  kj    i  h  g  f  e  d  c  {  
 ].٧٨-٨٦األنعام [ 

احلقيقة ، ثـم بـدأ بمناقشـتها وجتربتهـا مـن لقد وضع املقدمات التي توصله إىل النتيجة أو 
خالل فكرة أو إطار أو معيار هو معيار احلضور الدائم ، فاإلله حارض ال يغيب، موجود يف كـل 
زمان ومكان، فلام أفلت الكواكـب ، وغـاب القمـر ، وغربـت الشـمس ؛ توصـل إىل احلقيقـة 

ريء من هذه اآلهلة الكاذبة، وأنـه الساطعة والنتيجة احلتمية بعد الفحص واالختبار ؛ وهي أنه ب
y  x  w  v  u   {متوجه إىل اهللا تعاىل الذي له مـا يف السـموات ومـا يف األرض
¢  ¡  �  ~  }|   {  z  {  ] ٧٩: األنعام . [ 

وإن القرآن الكريم حرر العقل البرشي ودعاه إىل استثامر الطاقة العقلية يف سبل التقـدم إىل 
 . امل حيث يستطيع أن يبلغ الك

ومل يكتف القرآن بذلك ؛ وإنام نظر يف املوانع التي تعطل وظائف العقل ؛ فندد هبا ، وتشـدد 
يف انتقادها وإنكارها ، وطالب اإلنسان بأال يضعف بعقله أمام تأثريهـا ؛ وهـي موانـع رئيسـية 

 ) :ت.د(أربعة كام ذكرها الكتاين
 .التقليد األعمى  -١
 .تقديس السلف  -٢

 .لسلطة اجلائرة اخلوف أو اخلنوع ل -٣

 ) .٣٨٢ص(الكربياء ، وشهوة النفس ، والغرور ، واملصالح اآلنية   -٤
ال  -إن املعرفة ال حتصل إالّ بالنظر واالستدالل ، فمن تـرك النظـر وريض بالتقليـد ؛ فإنـه 

بعا هلواه، معتمدا يف أحكامه  -شك  يكون مشوش اخلاطر، قليل اإلنصاف، كثري االعتساف، متّ
وهم دون التثبت واليقني ، متكربا مائال عن احلق، فاسد العقل ، وقد تـتمكن منـه عىل الظن وال

اخلرافات حتى متنعه من الوصول إىل احلقائق الدينية واملعارف الدنيوية ؛ بل يكون أبعـد النـاس 
،١٤٢٣اهليشان وملكاوي ، (عن احلق ، وأقرهبم إىل الباطل   ) .١٩٩-١٩٤هـ

رسـون هـذا الـنمط مـن التفكـري الناقـد بجـالء يف مؤلفـاهتم هلذا جتد العلامء املسلمني يام



 

 

ومناقشاهتم وردودهم ، وقد تبلور هذا الـنمط بجـالء عـىل يـد أيب حامـد الغـزايل مـن خـالل 
إجلـام  "، و  "املنقـذ مـن الضـالل  "، و  "فضائح الباطنيـة  "، و "هتافت الفالسفة ": مؤلفاته 

، كام اتبع  "املعترب "جاء كتاب أيب الربكات املسمى بـ  ، وعىل هذا النحو "العوام عن علم الكالم
منهاج  "، و "درء تعارض العقل والنقل  "، و "نقض املنطق  ": هذا املنهج ابن تيمية يف مؤلفاته 

تلبيس  "، وكذلك اتبع ابن اجلوزي هذا النمط يف كتابه  "الرد عىل املنطقيني  "، و "السنة النبوية 
 ) .١١٩ـ،ه١٤٢٥البكر،( "إبليس

ً مهامً مـن مصـادر الترشـيع اإلسـالمي ، وفيـه يقـوم العقـل  من هنا كان االجتهاد مصدرا
إالّ من اإليـامن واملحافظـة عـىل املصـلحة ( البرشي بنشاط كبري يشعر فيه الفرد بحرية دون قيد 

ً من مصـاد) االستنباط(، ومبدأ القياس ) العامة ر والذي هو واحد من مهارات التفكري هو أيضا
الترشيع اإلسالمي، ففيه جمال كبري للتفكري ؛ حيث يرتك الفـرد يقـارن ويـوازن ويـدرك أوجـه 
 التشابه واالختالف بني املوقف املنصوص عليه واملواقف اجلديدة التـي يمكـن القيـاس عليهـا 

، ١٤١٣الشافعي ، (   ) .٣٨هـ
/  0  1  2     3  4  5  6   7  8  9  :     ;   ﴿: وقال تعـاىل 

 ] . ٦: احلجرات[  ﴾   =  <  ? > 
واملتتبع للسنة النبوية املطهرة جيد أهنا حتفل بأحاديث كثرية حتث عىل استعامل التفكري الناقد 

إمعـة إن أحسـن  اال تكو و":  ملسو هيلع هللا ىلصوالبعد عن التقليد األعمى ، وصدق هذا القول  صوالتمحي
النـاس أن حتسـنوا ، وإن  الناس أحسنا ، وإن ظلموا ظلمنا ؛ ولكن وطنـوا أنفسـكم إن أحسـن

 ) .٢/١٧٧الرتمذي) (أساؤوا فال تظلموا
ً يقـول  فهنا حيذرنا رسول اهللا من أن يكون الفرد منا عديم الفكرة مسلوب اإلرادة ، وأيضـا

ً بذراع ، حتى لو دخلوا يف جحر ضـب  «:  ملسو هيلع هللا ىلص ً بشرب ، وذراعا لتتبعن سنن الذين من قبلكم شربا
 ) .٨/١٨٩مسلم (   » ! فمن؟«: هللا ، اليهود والنصارى؟ قالا ليا رسو: قالوا  » لتبعتموهم 

وعند دراستنا لنصوص التفكري الناقد يف القرآن الكريم نجد أن القرآن قـد حـدد القواعـد 
ً إىل  ً للحيـاة، داعيـا ً ، بنـاء األساسية التي يقوم عليها التفكري الناقـد لكـي يكـون النقـد إنسـانيا

التجديد والتنويع يف مادة التفكري ، وعـدم التقليـد : د تتمثل يف جتديدها وتنميتها ، وهذه القواع
أو التسليم لفكر السابقني، واكتشاف احلقائق من خالل احلوار العقيل املنطقي باحلكمة واملوعظة 
واجلدال احلسن، واحرتام فكر اخلصوم وإن خالفونا الرأي ، ومجع األدلة، واختبـار الشـواهد ، 

 .واحرتام النتائج



 

 

 ة تعلي  التفك  النا د أهمي
التفكري الناقد نمط مميز من أنامط التفكري ، والرتبية النقدية عملية هتدف إىل تكـوين العقـل 
بام يمكنه من إصدار احلكم عىل األفكار والتصورات واألحكام األخرى ملعرفة مدى انسجامها 

ً قبل اعتامدها   . واتساقها عقليا
تح نافذة العقل عىل آفاق جديـدة متكنـه مـن تطـوير نفسـه ومعنى هذا أن التفكري الناقد يف

 . واملجتمع من حوله ، واكتشاف حقائق جديدة تسهم يف هذا التطور وتدفعه 
وال تنحرص أمهية التفكري الناقد يف املواقف التي يعمل هبا ؛ بل هو رضوري لصور التفكـري 

لناقـد، وهـي ذات أمهيـة كبـرية األخرى من حيث إن هناك عوامل أساسية يقوم عليها التفكري ا
االلتزام بأقىص حد من املوضـوعية ، والبعـد عـن : لصور التفكري األخرى ؛ ومن تلك العوامل

االنقيـاد : التأثر بالنواحي الذاتية، وهذا يؤدي إىل الوقوف أمام خمتلف العوامـل اهلدامـة ؛ مثـل 
 عدم انحراف التفكري السليم للعاطفة ، والتطرف والتعصب يف الرأي ، والتي بدورها تؤدي إىل

، ١٤٠٥إسامعيل، (عن طر قه   ).٤١هـ
من خالل هذه األمهية بدأ اإلحساس يتنـامى لـدى املـربني بأمهيـة تـدريب الطـالب عـىل 
ً يف أغلـب األنظمـة التعليميـة يف الـدول  ً رئيسـيا ً تعليميـا مهارات التفكري الناقد ، فأصبح هدفا

، ١٤٢٥البكر، (املتقدمة اليوم   ) .١١٩هـ
ً من الرتبويني اليوم يرون أن تعليم وتدريب ) هـ١٤٢٧(ويشري العتوم وزمياله  إىل أن كثريا

ً من أكرب التحديات التي تواجه أي نظام تربوي  الطالب عىل مهارات التفكري الناقد يعترب واحدا
تعدادهم يف العامل ؛ وذلك من أجل بناء شخصية ناقدة ، وحتقيق االنتامء واملواطنـة، وتأكيـد اسـ

 ). ٨١ص(للنجاح يف جماالت احلياة املختلفة ؛ كالتجارة والصناعة وإدارة األعامل وغريها 
إىل أن التفكري الناقد ) م١٩٩٧(وليبامن ) م١٩٩٠(وقد أشارت نتائج دراسة كل من هارت

 مهارة مكتسبة وقابلة للتعليم ، وأن تعلـيم التفكـري الناقـد يعتـرب -كغريه من أشكال التفكري  -
ً جيب السعي لتحقيقه يف الوقت احلارض  ً أساسيا ، ١٤٢٤حبيب ، (هدفا  ) . ٢٤٢-٢٣٩هـ

ويعترب تعليم التفكري الناقد مالئامً ألي طالب قد طور القابلية وليس املهـارة عـىل التفكـري 
ويوضح بعض األبحاث أن الطفل ال يطور القدرة عىل التفكري الناقد حتى يصل عمـره . الناقد 

 سنة ، وأن هذه القدرة تبقى غري مستقرة حتى يصـبح الطفـل يف عمـر )  ١٢( أو )  ١١( إىل سن 
 )١٥  ( ً ً تقريبا هذا ويشري البعض اآلخر إىل أن القدرة عىل التفكري الناقـد تتطـور يف عمـر . عاما



 

 

مبكر ؛ إالّ أن مجيع األبحاث تؤكد أن الطالب يمكن أن نعلمه التفكري الناقد متى كانت القـدرة 
، ١٤٢٥الرسور ، (التفكري الناقد قد تطورت أصالً  عىل  ) . ٣٥٠هـ

ومن األسباب التي تدعو إىل االهتامم بتعليم التفكري الناقد يف املدارس وتـدريب الطـالب 
 : والطالبات عليه 

التفكري الناقد حيول عملية اكتساب املعرفة من عملية خاملة إىل نشـاط عقـيل يـؤدي إىل  .١
 .ملعريف ، وفهم أعمق له عىل اعتبار أن التعليم يف األساس عملية تفكريإتقان أفضل للمحتوى ا

التفكري الناقد يكسب الطلبة تعليالت صحيحة وقبوله للمواضـيع املطروحـة يف مـدى  .٢
 .واسع من مشكالت احلياة اليومية ، ويعمل عىل تقليل التعليالت اخلاطئة

بطه ، وبالتايل تكون أفكارهم أكثـر التفكري الناقد يؤدي إىل مراقبة الطلبة لتفكريهم وض .٣
دقة وأكثر صحة ، مما يساعدهم عىل وضع القرارات يف حياهتم اليومية ، ويبعدهم عـن االنقيـاد 

 .العاطفي والتطرف يف الرأي

التفكري الناقد من املقومات األساسية للمواطنة الفعالة يف عرص اتسعت فيه املعلومات ،  .٤
ً وانترشت وسائل اإلعالن، وشاعت ف يه الدعايات واإلشاعات ، والبد للفـرد أن يكـون قـادرا

عىل التفكري الناقد ؛ لكي يستطيع احلكم عىل مصداقية هذه املعلومات وتصنيفها ومعرفة الغـث 
،١٤٢٦اخلرضاء ، ( منها والسمني  ) .١١٥هـ

ً من الفوائد التـي ) هـ١٤٢٤(ويستخلص الرشيدة  من خالل جمموعة من الدراسات عددا
 : تعليم التفكري الناقد ؛ ومنها  تت قق من

ً مع أنفسنا ، وأكثر استقاللية  .١  . أن التفكري الناقد جيعلنا أكثر صدقا

 . أنه يسهم يف فهم وجهات نظر اآلخرين ، وتطوير القدرة عىل االستامع والفهم الواعي  .٢
 . حيسن القدرة عىل استخدام العقل بدل العاطفة  .٣

عد مدخالً  .٤ ُ ً للتقليل من اجلنوح األخالقي وفرص اجلريمة  تعليم التفكري الناقد ي  . مبكرا

أنه يكسب الطالب منهجية يف دراسة الكثري من املواد ؛ بحيث يستطيع تقييم هذه املـواد  .٥
 ً  . ودراستها موضوعيا

يساعد تعليم التفكري الناقد عىل صنع القـرار احلكـيم يف احليـاة اليوميـة ، والبعـد عـن  .٦
 . التطرف 



 

 

ستفادة القصوى من التكنولوجيا احلديثة واألدوات واآلالت ووسائل يسهل حتصيل اال .٧
 . االتصال 

 . حيسن حتصيل الطالب يف خمتلف املواد  .٨

حـل املشـكلة ، والتفكـري : يشجع عىل ممارسة العديد من مهارات التفكري ؛ كمهـارات  .٩
 . املتشعب ، والتفكري اإلبداعي 

ة عىل التواصل والتفاوض بني املعلمـني يشجع املناقشة واحلوار وسعة األفق ، والقدر .١٠
 . والطالب 

سن وعي الطالب ، ويسهم يف إجياد بيئة صفية واعية  .١١ ُ  . حي

سن القدرة عىل التعلم الذايت ، ويساعد عىل البحث اجلاد يف كثري من األمور  .١٢ ُ  . حي

سن قدرة الفرد عىل فهم الفروق الثقافية بني احلضارات  .١٣ ُ  . حي

 

ً ولكي يتم تعليم التفكري يـرى أن ) هــ١٤٢٤( الناقد بطريقة سليمة وفاعلة ، فـإن طافشـا
 : ذلك يستلزم توفر الرشوط التالية 

 . توفري بيئة تعليمية جاذبة للمتعلمني  •

توفري مناهج دراسية تعتمد عىل األنشطة املحفزة للتفكري ، واملالئمة لتدريس مهاراتـه ،  •
 .عليم الذايت وحب االستطالع وحتسني ميول وتوجهات املتعلمني نحو القيم والت

 . توفري معلمني مؤهلني ملامرسة أساليب التدريب عىل مهارات التفكري الناقد •

توفري التقنيات احلديثة وغريها من الوسـائل املعينـة املتطـورة التـي تسـاعد عـىل تنفيـذ  •
 . األنشطة املصاحبة 

 . التفكري توفري نظام تقويم قادر عىل قياس التغري يف السلوك ويف طرائق  •

 ) .٢٥ص( توفري اسرتاتيجيات تالئم متطلبات تعليم التفكري  •

  

ً  -وتشري الدراسات إىل أن الطالب ال يمكنهم تعلم التفكري الناقد إالّ إذا ختلـوا  عـن -ولـو مؤقتـا
 تصوراهتم حول احلقيقة، واالنتقال إىل التفاعل مع البدائل املتعددة، ونبذ األحكام املسـبقة عـىل األمـور،

، ١٤٢٤حبيب ، (والتعامل بعقلية متفتحة هلا درجة معتدلة من النضج   ) .٢٤٢هـ



 

 

 خصائص  لتفكري  لناقد 
ً مــن ) م١٩٩٥(والســيد ) م١٩٩٠( واحلسـني) م١٩٨٧(أورد كـل مـن بروكفيلــد  عـددا

 : اخلصائص التي يتميز هبا التفكري الناقد ، وهي 

 . التفكري الناقد نشاط إجيايب خالق .١
ً فقط التفكري الناق .٢  . د عملية وليس نتاجا
ً أو خارجياً  .٣  .يتغري التعبري عنه بتغري السياق الذي يظهر فيه داخليا

ستثار باألحداث السلبية واإلجيابية  .٤ ُ  . ي

٥.  ً ً معا ً وعقالنيا ً انفعاليا عترب نشاطا ُ ، ١٤٢٥حسن ، ( ي  ) .٤٥هـ

 : خصائص التفكري الناقد يف التايل ) هـ١٤١٣(وحدد خمتار 

 . الذاتية  •

 . االستنتاج واالستنباط  •
 . الرتكيز عىل الفضيلة  •

 ) . ٤٩ص. (احلوار •

ً من اخلصائص التي متيزه ؛ وأمهها )  هـ١٤٢٠(ويرى جروان  : أن للتفكري الناقد عددا

 .منفتح عىل األفكار اجلديدة  •

 ."ال بد أن تكون صحيحة"و نتيجة  "ربام تكون صحيحة"يعرف الفرق بني نتيجة  •
 .ملنظمة يف التعامل مع املشكالت يعتمد الطريقة ا •

 .يأخذ مجيع جوانب املوقف بنفس القدر من األمهية  •

 .يتساءل عن أي يشء غري مقبول  •

ً و يغريه عند توفر األدلة   •  .يتخذ موقفا

 .يتأنى يف إصدار األحكام   •

 .حياول فصل التفكري العاطفي عن التفكري املنطقي   •



 

 

 .يفرق بني الرأي و احلقيقة  •

 .حيتاج إىل معلومات جديدة حول يشء ما  يعرف متى •

 .ويشري إليها  يستخدم مصادر علمية موثوقة •

 .يعرف بأن لدى الناس أفكارا خمتلفة حول معاين املفردات  •

 .حب االستطالع و املرونة  •

 .يبحث عن األسباب و األدلة و البدائل  •

 .يعرف املشكلة بوضوح  •

 ) .٦٤-٦٣ص(املوضوعية و البعد عن العوامل الذاتية •

 :إىل أهنا تتميز بالتايل ) هـ١٤٢٧(وأما عن خصائص  التفكري الناقد ، فيشري العتوم وزميليه 
 .الوضوح يف طرح األسئلة والعبارات-١
 .القدرة عىل املالحظة وتقدير أوجه الشبه واالختالف غري الظاهرة-٢
 .استخدام األدلة بمهارة عالية-٣
 )٧٤ص .(ميز بالصعوبة والتحديامليل إىل إجابة األسئلة التي تت -٤



 

 

 معايري  لتفكري  لناقد  

هي املحكات التي يتم االعتامد عليها يف احلكم عىل مسار اهلدف املقصود تعيريه  «: املعايري 
 ) .هـ١٤١٧األسمري ، (  » أو توجيهه أو تقويمه 

ثني يف جمـال ويقصد بمعايري التفكري الناقد تلك املواصفات العامة املتفق عليها لدى البـاح
ً يف احلكم عىل نوعية التفكري االستداليل أو التقويمي الـذي يامرسـه  التفكري، والتي تتخذ أساسا

 . الفرد يف معاجلة املوضوع 
) هــ١٤٢٦(والقحطـاين) هــ١٤٢٤(وعبـدالكريم) هـ١٤٢٠(ويلخص كل من جروان

 : معايري التفكري الناقد كالتايل 
ري الناقد باعتباره املـدخل الـرئيس لبـاقي املعـايري وهو من أهم معايري التفك: الوضوح  •

  األخرى ، فإذا مل تكن العبارة واضـحة فلـن نسـتطيع فهمهـا ، ولـن نسـتطيع معرفـة مقاصـد
بـه عـىل االلتـزام و لكي يـدرب املعلـم طال. املتكلم ، وعليه فلن يكون بمقدورنا احلكم عليه  

هلم أسئلة تشري إىل أن العبارات غري واضحة بوضوح العبارات يف استجاباهتم ؛ يمكنه أن يوجه 
ً ؛ مثل  :   أو تزيدها وضوحا

 هل تستطيع أن تفصل هذه النقطة بصورة أوسع؟ .١

 هل يمكن أن تعرب عن الفكرة بطريقة أخرى ؟ .٢
 هل يمكن أن تعطيني مثاالً عىل ما تقول ؟  .٣

 ؟....ما تق د بق لك  .٤

وثقـة ، وقـد تكـون العبـارة وهـي أن تكـون العبـارة صـحيحة وم: الصحة واملوثوقية  •
إن معظم آيات القرآن مكية دون أن يسـتند ذلـك : واضحة ولكنها ليست صحيحة ؛ كأن نقول 

ولكي يدرب املعلم طالبه عىل مراعاة هذا املعيار ؛ يمكنـه . إىل مصادر موثقة أو مراجع معتمدة 
 : أن يستخدم األسئلة التي تشعر بأمهية االهتامم بتوثيق املعلومات  

 هل هذه املعلومة صحيحة بالفعل ؟  .١

 ما مصدر هذه املعلومة ؟  .٢

 كيف يمكنك التأكد من صحة هذه املعلومة ؟  .٣



 

 

الدقة يف التفكري تعني استيفاء املوضوع حقه من املعاجلة ، والتعبري عنه بال زيـادة : الدقة •
 :آلتينيو يستطيع املعلم أن يوجه طالبه إىل هذا املعيار عن طريق السؤالني ا.أو نقصان 

ً ؟  .١  ) .يف حالة اإلطناب ( هل يمكن أن تكون أكثر حتديدا
 ) .يف حالة اإلجياز الشديد ( هل يمكن أن تعطي تفصيالت أكثر ؟  .٢

ومـن . ويقصد به مدى العالقـة بـني السـؤال أو املداخلـة بموضـوع النقـاش : الربط  •
 : األسئلة املساعدة عىل ذلك 

 .ت أو إيضاحات للمشكلة ؟ هل تعطي هذه األفكار أواألسئلة تفصيال .١

 .هل تتضمن هذه األفكار أواألسئلة أدلة مؤيدة أو داحضة للموقف ؟  .٢

ويقصد به أن ال تكون املعاجلة الفكرية للموضوع أو املشكلة مفتقرة إىل العمـق : العمق  •
 .املطلوب الذي يتناسب مع تعقيدات املشكلة ، وأن ال يلجأ يف حلها إىل السطحية 

و من األسئلة التي يمكـن إثارهتـا يف . عني األخذ بجميع جوانب املوضوع وي: االتساع  •
 :  هذا املعيار 

 .هل هناك حاجة ألخذ وجهة نظر أخرى يف االعتبار ؟  .١

 .هل هناك جهة أو جهات ال ينطبق عليها هذا الوضع ؟  .٢

 .هل هناك طريقة أخرى ملعاجلة املشكلة أو السؤال ؟  .٣

ً ؛ ألنه املعيار الـذي اسـتند ويعني أن يكون االست: املنطق  • دالل عىل حل املشكلة منطقيا
هو تنظيم األفكار وتسلسلها وترابطها بطريقة : إليه احلكم عىل نوعية التفكري ، والتفكري املنطقي 

ويمكن إثارة األسئلة اآلتية للحكم .تؤدي إىل معنى واضح ، أو نتيجة مرتتبة عىل حجج معقولة 
  :عىل منطقية التفكري 

 .ذلك معقول ؟  هل .١
 .هل يوجد تناقض بني األفكار أو العبارات ؟  .٢

 .هل املربرات أو املقدمات تؤدي إىل هذه النتيجة بالرضورة ؟  .٣

 :وتضيف الدراسة احلالية ثالثة معايري كالتايل
( فاملهـارة التـي تتناسـب مـع مـادة :مناسبة املهارة لطبيعة املوضوع واملادة الدراسـية  -



 

 

 ) .احلديث ( أو ) الفقه ( اسب مع مادة قد    تن) العلوم 
فاملهـارة التـي تتناسـب مـع إلقـاء املحـارضة قـد ال : مناسبة املهارة لطريقة التدريس -

 .تتناسب مع أسلوب احلوار واملناقشة

فاملهارة التـي تناسـب طالبـة يف املرحلـة : مناسبة املهارة للمرحلة العمرية للمتعلمني -
 .املرحلة االبتدائية  املتوسطة قد ال تناسب طالبة يف

علام بأنه يمكن تنمية مجيع املهارات يف خمتلـف املـواد الدراسـية وطـرق التـدريس ومجيـع 
 .املراحل التعليمية إذا توفرت كل املعايري ؛ ولكن بنسب خمتلفة



 

 

 مهارات ومكونا  التفكري الناقد  

لتـدرب عليهـا ينطوي التفكري الناقد عىل جمموعـة مـن املهـارات التـي يمكـن تعلمهـا وا
وإجادهتا، وقد كانـت هنـاك حمـاوالت عـدة لتحديـد هـذه املهـارات ، فقـد حـددها كـل مـن 

 : يف مخس مهارات أو مكونات ؛ هي  "جليرس "و "واطسن"
 . القدرة عىل معرفة االفرتاضات وفحص الوقائع والبيانات التي يتضمنها موضوع ما  .١
 .حة بدرجة معقولة من اليقنيأي استخالص نتيجة معينة من حقائق مقرت: التفسري .٢
 . بتمييز نواحي القوة والضعف : تقويم النتائج .٣

 . ويتمثل يف القدرة عىل معرفة العالقات بني وقائع معينة تعطى له : االستنباط .٤

ً لدرجـة : االستنتاج  .٥ ٍ ما تبعا من خالل التمييز بني درجات احتامل صحة أو خطأ نتيجة
عطى له  ، ١٤٠٥إسامعيل، (ارتباطها بوقائع معينة تُ  ) . ٣٤-٣٣هـ

أنه حدد عرش مهارات للتفكري الناقـد ؛ ) ١٩٨٥ ,Beyer(عن  ) هـ١٤٢٠(ونقل جروان
 : هي 

 . التمييز بني االدعاءات واملزاعم وبني احلقائق املثبتة  .١

 . التمييز بني األسباب احلقيقية املرتبطة باملوضوع واملقحمة عليه  .٢
 .ت  التحقق من مصداقية مصدر املعلوما .٣
 .حتديد الدقة احلقيقية للخرب أو الرواية  .٤
 . التعرف عىل االفرتاضات املتضمنة يف النص  .٥

 . املوضوعية والبعد عن التحيز واملحاباة  .٦
 .حتري التدرج واملنطقية يف االستدالل  .٧
 .التعرف عىل الرباهني واحلجج الغامضة وحتديد درجة قوهتا  .٨
ق يف مسار عملية االستدالل من ناحية التعرف عىل أوجه التناقض أو عدم االتسا .٩

 . املقدمات أو الوقائع 
 .حتديد درجة قوة الربهان أو االدعاء  .١٠



 

 

 "روبـرت إنـيس"عـن ) هــ٠١٤١٧( واألسـمري) هــ١٤٢٤(كام نقل كل من الصاوي
أنه حدد مهارات التفكري الناقد باثنتي عرشة مهارة تنبثـق مجيعهـا مـع فروعهـا عـن ) م١٩٦٢(

 : النزعات ، والقدرات ، وهذه املهارات هي : ؛  ا  قاعدتني أساسيتني

 . استيعاب معنى العبارة  .١
 .احلكم بوجود غموض يف االستدالل  .٢
 .احلكم فيام إذا كانت العبارات متناقضة  .٣
 .احلكم فيام إذا كانت النتيجة تتبع بالرضورة  .٤
 . احلكم فيام إذا كانت العبارة حمددة بوضوح  .٥
ً احلكم فيام إذا كانت العب .٦  . ارة تطبق مبدأ
 ) .الدقة( احلكم فيام إذا كانت املشاهدة موثوقة  .٧
 .احلكم فيام إذا كانت النتيجة مربرة بقدر كاف  .٨
 .احلكم فيام إذا كانت املشكلة معرفة  .٩
 . احلكم فيام إذا كان اليشء عبارة عن افرتاض .١٠
 .احلكم فيام إذا كان التعريف حمددا بدقة  .١١
 .نصا م بوال  احلكم فيام إذا كانت العبارة .١٢

 

اقرتح أيضا اثنتـي عرشـة مهـارة )  Kneeldre( إىل أن كنيدلر ) هـ١٤١٠(وأشار قطامي 
 :للتفكري الناقد ؛ هي

 . القدرة عىل حتدي املشكالت واملسائل املركزية  .١
 .متييز أوجه الشبه وأوجه االختالف .٢
نـات بـني األمـور حتديد املعلومات املتعلقة باملوضوع والتي هلا القدرة عىل إجـراء مقار .٣

التي يمكن إثباهتا أو التحقق منها ، ومتييز املعلومات األساسية عن املعلومـات اهلامشـية األقـل 
 .ارتباطا



 

 

 .صياغة األسئلة التي تسهم يف فهم أعمق للمشكلة  .٤

 . القدرة عىل تقديم معيار للحكم عىل نوعية املالحظات واالستنتاجات .٥

ارات أو الرموز املوجودة مرتبطة معـا ومـع السـياق القدرة عىل حتديد ما إذا كانت العب .٦
 .العام 

 .القدرة عىل حتقيق القضايا البدهيية والتي تظهر برصاحة يف الربهان والدليل  .٧

 .متييز الصيغ املتكررة  .٨

 . القدرة عىل حتدي موثوقية املصادر  .٩

 .متييز االجتاهات والتصورات املختلفة لوضع معني  .١٠

 . يتها ونوعيتها يف معاجلة املوضوع حتديد قدرة البيانات وكفا .١١

 ) .٧٠٧ص  (توقع النتائج املمكنة أو املحتملة من حدث أو من جمموعات أحداث  .١٢

ملهارات التفكري الناقـد  ) م١٩٩١(تصنيف أدوال ودانليز) هـ١٤٢٤(ونقل الصاوي  
 : والتي حددها يف ثالث مهارات رئيسية 

 . مهارات التفكري االستقرائي  .١

 . كري االستنباطي مهارات التف .٢
 ) . ٨٥ص (مهارات التفكري التقويمي  .٣

 

 : مهارات التفكري الناقد فيام ييل ) ١٤٢٠(وحددت دراسة القطامي
 . صياغة الفكرة التي طورها املتعلم بعد مروره يف اخلطوات التمهيدية .١
 . مالحظة العنارص املختلفة يف النص  .٢
 . ري مصو ة حتديد العنارص الالزمة وغري الالزمة وفق معاي .٣

 . طرح أسئلة حتاكم العنارص الالزمة  .٤

 . ربط العنارص بروابط وعالقات  .٥

 . وضع األفكار املتضمنة عىل صورة تعميامت يف مجل خربية  .٦

 ).١٨٨ص( مقدمة وفرضية : وضع األفكار يف وحدات تضم  .٧



 

 

عدين ؛ مها ) ت.د(وأما جابر       ُ  : فقد صنّف مهارات التفكري الناقد يف ب

o ملعلومات األساسية دعم ا : 

 .حتديد دقة املالحظات .١
 .حتديد موثوقية املصادر الثانوية  .٢

o  االستنباط: 

 :استخدام الدليل أو الشاهد  .١

 .تفسري عىل أساس متني  .أ 
 . تنبؤ عىل أساس جيد  .ب 

 . تعميم عىل أساس راسخ  .ج 
 . استدالل باملامثلة حسن األساس  .د 

 : االستدالل  .٢

 ).فإن .. إذا كان ( جدل رشطي صادق  . أ

 ) .بعض/ كل ( جدل مقويل  . ب

ــل  ــويم ) م٢٠٠٣(وحرصــها مقب ــل والتق ــاريت التحلي ــل ) ١ص(يف مه ــمها خلي ّ ، وقس
 ) .٣١٣ص(إىل مهارات معرفية ووجدانية ) م٢٠٠٢(

،ويف ضوء طبيعة البحث وطبيعـة املتعلمـني فـإن ومن خالل عرض املهارات السابقة
 :الدراسة سوف ختتار املهارات اآلتية

 .قدرة الفرد عىل حتديد بعض النتائج املرتبة عىل مقدمات: تنباط مهارة االس -
هي املهارة التـي تسـتخدم حتديـد الـنص القـرآين الـذي :مهارة االستدالل بالنص-٢

 .نستخلص منه النتيجة املعطاة
 . هي مهارة التوصل إىل نتيجة معينة عىل أساس نصوص قرآنية معطاة:مهارة االستنتاج -٣
هي تلك املهارة التي تستخدم لتحديد العالقات بـني :العالقات مهارة البحث عن-٤

 . النصوص القرآنية املختلفة
وهو التمكن من تقدير األدلة والتمييـز بـني البيانـات والتعلـيامت :مهارة التفسري -٥

 .املربرة وغري املربرة والوصول إىل تفسري صحيح أو غري صحيح



 

 

 معوقات تنمية  لتفكري الناقد 
الدراسات أن هناك معوقات تقف يف وجه الفرد متنعه من التفكري الناقد وقـد أكدت بعض 

! " # $ % & ' ) (  ﴿: أكد القرآن الكريم عـىل بعضـها يف قولـه تعـاىل 
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 ).١٠٤(املائدة 
كـن أن إىل أهم املعوقات املتعلقة بـاملعلم واملدرسـة والتـي يم) هـ١٤٢٣(وقد أشار بكار 

 : نسميها املعوقات التعليمية العامة ؛ وهي 
اعتقاد املعلم بأنه صاحب الكلمة األوىل واألخرية داخل احلجرة أو القاعـة ، ممـا جيعـل  •

 .معظم التفاعل اللفظي يأيت من ناحيته
االلتزام بحرفية الكتاب املقرر وعدم اخلروج عنه قيد أنملة ، وأنه اعتبار املرجع الوحيـد  •

 .املعلم للطالب و
 .عدم التنويع يف استخدام الوسائل والتقنيات التعليمية احلديثة  •

عدم حتضري املعلم لألسئلة بشكل جيد ، واالقتصار عىل طرحها عـىل الطلبـة املتميـزين  •
 .لإلجابة عنها وإمهال باقي الطالب 

و دكتاتورية املعلم يف عدم قبـول آراء الطـالب املخالفـة لـه ، وتعريضـهم للسـخرية ، أ •
 .التهديد ، أو اإلهانة

 .تركيز املعلم عىل األسئلة التي تقيس مدى حفظ الطالب الكربوين للمنهج •

قيام العديد من املعلمني عىل مكافأة الطالب الذين يتصفون بالصمت واهلدوء والتقيـد  •
 .والطاعة ملا يقوله املعلم

 .  والتأملجتنب العديد من املعلمني طرح األسئلة الرتبوية التي تثري التفكري •

تفضيل املعلمني الطالب الذكي عىل الطالب املبتكر ؛ حيث إن تعريفهم للطالب الـذكي  •
 .هو الذي حيفظ اإلجابات كاملة

 .اعتامد العديد من املعلمني عىل طريقة اإللقاء •

 .كثرة احلصص واملواد التي يدرسها املعلم واملهام التي يقوم هبا فرتهقه •



 

 

 .املراجع واملصادر ، وعدم تفعليها إن وجدتعدم وجود مكتبة كتب غنية ب •

 .توقف العديد من املعلمني عن القراءة واالطالع يف جمال ختصصهم العلمي والرتبوي  •

عدم تفعيل النشاط الطاليب بالشكل الصحيح الذي يـؤدي إىل تنميـة املهـارات وإثـراء  •
 .خربات الطالب

 .عىل حساب الكيف حتويل دور املدرسة إىل مؤسسة بريوقراطية هتتم بالكم •

ال ملنسويب املدرسة  • ّ  .إمهال التدريب الفع

 : بعض معوقات التفكري الناقد يف الصف الدرايس) هـ١٤٠٢( وذكر جابر   

اإلخفاق أو العجز عن فهم املبادئ األساسـية اهلاديـة للحـل الصـحيح للمشـكلة أو  .١
 . املسألة 

 .عدم قدرة الطالب عىل فهم ما يقرؤه  .٢
عىل التمييز بني ما يتعلق باملشكلة من اعتبارات مـن حيـث درجـة  عدم قدرة الطالب .٣

 .أمهيتها يف موقف معقد 

 .التفسري املنفرد ملعنى السؤال أو املجادلة  .٤

 .العجز عن االلتزام بام يرد من تعليامت متعلقة بالتفكري الناقد .٥

 . التأثر بالذاتية  وعدم اختاذ احلياد أثناء تفسري البيانات أو التقويم .٦

مليل إىل التعميامت الشاملة عىل أساس خربة شخصـية حمـددة مـع أهنـا غـري مسـوغة ا .٧
 . منطقيا

 .التكاسل واالتكال وعدم بذل اجلهد يف البحث عن احلل الصحيح  .٨

 ) .١٤١-١٤٠ص(القلق والعصبية الزائدة  .٩

 : املعوقات التالية ) هـ١٤٢٣(وأضاف اهليشان وملكاوي 

 . طروحة دون مناقشتها التسليم بصحة أو خطأ األفكار امل .١

 .التقليد  .٢
 . اتباع اهلوى  .٣

 . اإلعجاب بالنفس  .٤



 

 

 . الوهم والظن  .٥

اخلرافات واألفكار الباطلة التـي يتوارثهـا النـاس ، ومتـنعهم مـن التفكـري يف بطالهنـا  .٦
 ).١٩٩-١٩٣ص(

 :أن من معوقات تعليم التفكري الناقد يف البيئة املدرسية) هـ١٤٢٢(وترى دراسة الرسور 

ر املعلم إىل اسرتاتيجيات التدريس التي تؤهله وتساعده عىل تنمية التفكـري لـدى افتقا .١
 .تالميذه
 .افتقار املناهج الدراسية إىل األنشطة التي تساعد عىل تنمية التفكري  .٢
 .عدم تفعيل األهداف املضمنة باملناهج واملتعلقة بتنمية التفكري يف حال وجودها  .٣

 .ق التقليديةمعظم طرق التدريس تركز عىل الطر .٤

 .االمتحانات بصورهتا التقليدية تعد أكرب حمبط أمام تنمية التفكري .٥

 . اعتبار الكتاب املدريس هو املرجع والفيصل بني املعلم والطالب .٦

إمهال املعلم النمو االنفعايل واألخالقـي واإلبـداعي لطالبـه وتركيـزه عـىل اجلانـب  .٧
 . املعريف

للتفكري ؛ لكون املعلم جمربا عىل إهناء مقرره قبل  عدم كفاية الوقت املتاح أمام الطالب .٨
 .هناية العام الدرايس

 
إىل عدد من املشـكالت التـي ) م٢٠٠١(نقالً عن إيغر ) هـ١٤٢٧(ويشري العتوم وزمياله 

 : تعرتض املعلمني خالل حماوالهتم تعليم التفكري الناقد يف الغرفة الصفية ؛ ومن أمهها

جابات حمـددة مـن املعلـم بـدالً مـن الوصـول إىل هـذه يتوقع الطلبة  احلصول عىل إ .١
 . اإلجابات من خالل التحليل والنقد والتفكري اجلاد 

يتصف بعض الطلبة بقلة الصرب ، فتجدهم يسارعون إىل مناقشة البدائل والفرضـيات  .٢
 . قبل دراسة املوقف والتفكري فيه بشكل فعال 

آلخرين أو األفكار املطروحة للنقاش يبدي بعض الطلبة عدم الرغبة يف مناقشة أفكار ا .٣
 . الصفي 



 

 

يفشل بعض الطلبة يف التفكري بعمق كبري عند احلاجة إىل تطوير أو الوصول إىل بـدائل  .٤
 . أو فرضيات حول املوقف 

يدخل بعض الطلبة يف مناقشات مع اآلخرين رغم عدم تـوفر املعلومـات النظريـة أو  .٥
 ) .٩٣ص( األساسية للدخول يف املناقشة 

 : أن معوقات التفكري الناقد ) هـ١٤٢١( رى كفايف وي

 . الترسع يف فهم واستيعاب املواد املقروءة أو املسموعة أو املرئية  .١

 . الترسع يف إصدار األحكام وإبداء اآلراء  .٢
 . البعد عن املوضوعية عند تقويم األفكار أو النصوص  .٣

 . يول الشخصية والتحيز التعصب لرأي معني أو فكرة ما ، أو امليل مع اهلوى أو امل .٤

 . البعد عن التفكري املنطقي ، واالقرتاب من التفكري اخلرايف  .٥

 . مسايرة االجتاهات الشائعة دون حتكيم العقل  .٦

 ) .٥٠ص ( التفكري اجلامد املحدود  .٧

 
ومن خالل استعراض معوقات التفكري الناقد تبني أن اخلطـوة األوىل عـن تنميـة التفكـري 

م هي إعادة تأهيل وتدريب املعلم عىل السلوكيات واألساليب الداعمة للتفكري الناقد لدى املتعل
 .الناقد 

  



 

 

الناقد دور مع م أو  ع مة الرتب ة اإلسال ية يف  نم ة ال فكري   

ً عىل تعليم وتنمية مهارات التفكري الناقد ؛ فإنـه ينبغـي أن يتصـف   لكي يكون املعلم قادرا
 : بالصفات التالية 

ن ؛ بحيث يشجع الطلبة عىل تبني أفكارهم اخلاصة و أن ال يتقيدوا بام يقوله منفتح الذه •
 .املعلمون فقط

غري متشدد باملواقف ؛ وخاصة عندما تكون األدلـة واضـحة و متناقضـة مـع مواقفـه ،  •
 .واالعرتاف باخلطأ عند الرضورة 

 .إبداء االهتامم و االلتزام بالتعلم  •

 .لتحقيق أهداف التعلم  البدء بالتنظيم و التحضري الالزم •

ً ملشاعر اآلخرين ، ومستوى معرفتهم ، ودرجة ثقافتهم  •  .أن يكون حساسا

السامح للطلبة باملشاركة يف وضع القوانني و اختاذ القرارات املتعلقة بكل جوانب التعلم  •
ً االختبارات و التقويم   .و الذي يشمل أيضا

املعلم التعليمـي واالجتامعـي  إىل خصائص سلوك) هـ١٤٢٠(ويشري عصفور وطرخان   
 :التي تشجع وتنمي التفكري الناقد عند الطالب ؛ وهي 

 .طلب حتري األفكار املطروحة ، و السري وفق إسرتاتيجيات استقرائية  •

 .طرح األسئلة املفتوحة     •
 .وضع الطالب يف موقف التحكيم ملا جيري من مناقشات صفية •

 .باين و البحث عن العمل الرتكيز يف املناقشات الصفية عىل الت •

 .احرتام قيمة الرأي الفردي مع عدم إغفال أمهية األغلبية  •

 . توضيح أن معارضة الفكرة ليس دليالً عىل عدم أو ضعف أمهيتها  •

 .اإلصغاء لوجهة نظر اآلخرين حتى يفهم ما يرمون إليه و حياكم أفكارهم  •

 . إتاحة الفرصة للجميع للتعبري عن أفكارهم  •

 .أسلوب اإلقناع و االقتناع باعتبارمها أسلوبني يف التعامل االجتامعي الراقياستخدام  •



 

 

 .توفري فرص للطلبة الكتشاف التنوع يف وجهات النظر يف ظل بيئة مدعمة     •

تشجيع الطالب عىل متابعة تفكريهم ، وسرب جوانب القضية املطروحة ، وأن ال يقبلوا    •
 .شته وفحصه وعرضه عىل العقل ومعايري النقدبسهولة ما يقوله املعلم هلم دون مناق

 .مراعاة مشاعر اآلخرين ، و السامح بحصول بعض األخطاء اليسرية  •

املعلم الذي ينمي التفكري الناقد يتصف بأنه صاحب عقـل منفـتح ، ويسـتخدم معـايري  •
 ).٣٢ص(نوعية ، وحيرتم الرأي و الرأي اآلخر ، وينمي االستقاللية الفكرية عند طالبه

إىل األمور التي جيب أن يراعيها معلم الرتبية اإلسـالمية والتـي ) هـ١٤٢٤(شري ط فش وي
 : متكنه من األخذ بناصية التفكري الناقد ؛ وهي

مجع سلسلة من الدراسات واألبحاث واملعلومات والوقائع املتصـلة بموضـوع املقـرر . ١
 .الدرايس 
 .استعراض اآلراء املختلفة املتصلة باملوضوع  .٢
 .شة اآلراء املختلفة لتحديد الصحيح منها وغري الصحيح مناق .٣

 . متييز نواحي القوة ونواحي الضعف يف اآلراء املتعارضة  .٤

 .تقييم اآلراء بطريقة موضوعية بعيدة عن التحيز والذاتية  .٥

 . الربهنة وتقديم احلجة عىل صحة الرأي واحلكم الذي تتم املوافقة عليه  .٦

 .مات إذا ما استدعى الربهان ذلك الرجوع إىل املزيد من املعلو .٧

 ) .٨٢ص(استخدام تقنيات مثرية لالنتباه وحب االستطالع .٨

ً ملعطيات تنميـة التفكـري  رتبية اإلسالمية من أكثر املعلامتوترى الباحثة أن معلم ال امتالكا
الناقد ؛ وذلك أن منهجيته التي يقوم بتدريسها ككل تستقي مجيع مصادرها من القـرآن الكـريم 

لسنة النبوية الرشيفة ؛ حيث تتبلور فيهام أدوات التفكري الناقد ومهاراته ، فـإذا مـا كـان لديـه وا
التدريب الكايف عىل استخدام أساليب التفكري الناقد ، وتنمية املواهب واإلبداع ؛ فسيتمكن من 

درة عىل استخالص واكتشاف مواقف التفكري الناقد يف القرآن والسنة ، وبالتايل سيكون لديه الق
عليها وتنميتها من خالل حتليل هذه املواقـف ،  ت التفكري الناقد ، وتدريب الطالباتبث مهارا

 . واستنباط الدروس واملواقف ، واحلكم عليها ، واستخالص النتائج النهائية حوهلا 



 

 

إن النظـر يف القــرآن والســنة ، والتفكــر يف اآليــات الكريمــة ويف القصــص واحلــوارات ، 
ثال يف القرآن ، وأساليب اخلطـاب ، وخطـوات تعـديل السـلوك، وطـرق عـالج ورضب األم

متكن من إجياد إطار عـام .. األمراض االجتامعية واالقتصادية، ونظم الترشيع وتقرير األحكام 
ثري وغني للعمل عىل تعليم التفكري الناقد ، وتنميـة مهاراتـه ، وحتسـني األداء الفكـري العـام 

ل النامذج التي يكتشفها املعلم ويدرسها ، ويقـف عـىل خصائصـها ، واخلاص للطالب من خال
ويربزها بأسلوب مبارش أو غري مبارش لطالبـه ، بـام يمكـنهم مـن تـذوق القـرآن والتفكـر فيـه  
ودراسته ، ويشاركهم يف اكتشاف هذه النامذج وحتليلها واستخالص الفوائـد حوهلـا ، وبالتـايل 

مـن تـدريس التفكـري الناقـد والتـدريب عليـه مـن خـالل الرتبيـة اإلسـالمية  تتمكن معلامت
 .  ملسو هيلع هللا ىلصاستحضار القرآن ومواقفه وأحداثه وآياته ، وأحاديث املصطفى 


ً تستطيع معلمة الرتبيـة اإلسـالمية اسـتثامره وت نميتـه لـدى يعد التفكري الناقد جماالً خصبا

التلميذات من خالل مواقف ونامذج عدة تعرضها مواد الرتبية اإلسالمية فتزداد كفـاءة وقـدرة 
 :التلميذات عىل التفكري وتوضيح تلك النامذج عىل النحو التايل 

 :األحداث  - ١
تعترب األحداث من أهم املواقف احليوية التي تستطيع معلمة الرتبية اإلسـالمية اسـتثامرها 

تثـري الـنفس بكاملهـا  «ه أنظار التلميذات إليها لتدريبهن عىل التفكـري الناقـد فاحلادثـة وتوجي
ً والوصـول هبـا إىل  ً من حرارة التفاعل واالنفعال يكفي لصهرها أحيانا قـرب وترسل فيها قدرا

ـدى  ُ االنصهار لذا ينبغي عىل معلمة الرتبية اإلسالمية البارعة أن ال تـرتك األحـداث تـذهب س
ربة وبغري توجيه وإنام استغالهلا لرتبية النفوس وصقلها وهتـذيبها ، وجتـد معلمـة الرتبيـة ب ري ع

اإلسالمية كامً هائالً من األحداث يف تاريخ الدين اإلسالمي يمكن استثامرها يف تسمية التفكـري 
 :الناقد وهي عىل النحو التايل 

 .حادثة الظهار * 
 .حادثة اإلفك * 
 . غزوة تبوك حادثة الذين خلفوا يف* 
 .حادثة من غشنا فليس منا * 



 

 

 :السلوكيات القائمة يف املجتمع  - ٢
تعترب السلوكيات القائمة يف املجتمع جوانب هامة لتنمية التفكري الناقـد لـدى التلميـذات 
ويمكن توضيح بعض السلوكيات التي تأيت هبا معلمة الرتبية اإلسالمية وتعرفها أمام تلميـذاهتا 

 :التفكري الناقد وتوضيح ذلك عىل النحو التايل  لتنم  لدهين
 .عرض بعض النامذج عن البيوع املنهي عنها  -
 .عرض بعض حاالت الظلم املتفيش يف املجتمع  -
 .عرض بعض اخلصال احلميدة التي دعا إليها اإلسالم  -
 .عرض بعض اخلصال السيئة التي نفر منها اإلسالم  -

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

                                                                      لثاملبح  الثا
 املرحلة  ملتوسطة

 :مدارس حتفيظ القران الكريم -١
 .مفهوم مدارس حتفيظ القرآن ونظامها يف اململكة -أ             
 .أهداف مدارس حتفيظ القرآن الكريم  -ب            
 .حتفيظ القرآن الكريم  أمهية مدارس -ج            
 .مزايا مدارس حتفيظ القرآن الكريم  -د             

 .أهداف تدريس القرآن الكريم يف املرحلة املتوسطة -٢
 .مقرر التالوة واحلفظ يف الصف الثالث املتوسط  -٣
 
 
 
 
 



 

 

 مدارس  فيظ ال رآن  لكريم 


لقرآن الكـريم أسـاس الـدين اإلسـالمي الـذي يسـتند إليـه يف عقائـده وعباداتـه، يعترب ا
وأحكامه، وآدابه وأخالقه، وقصصه ومواعظه ، وعلومه ومعارفه ، وهـو دسـتور اهللا إلصـالح 
خلقه، أهنى إليه ربنا كل ترشيع، وأودعه كل هنضة ،وأناط به كل سـعادة ؛ ألجـل ذلـك وغـريه 

عناية الكربى يف السياسة التعليمية للمملكة العربية السعودية ، وقد كان القرآن الكريم موضع ال
 إنشـاء املـدارس اخلاصـة بتحفـيظ القـرآن الكـريم: اختذت هذه العناية أشكاالً خمتلفـة ؛ منهـا 

، ١٤٢٣احلقيل ، (   ). ١٩٥هـ
ً يف إنشاء مدارس حتفـيظ القـرآن الكـريم ؛ فأنشـأت أول مدرسـة  وقد بدأت الدولة مبكرا

هـ، و يف املرحلة املتوسطة أنشأت ١٣٦٧يظ القرآن يف املرحلة االبتدائية باملدينة املنورة سنة لتحف
هــ بالريـاض، وأنشـأت أول مدرسـة ثانويـة لتحفـيظ ١٣٨٣أول مدرسة لتحفيظ القرآن سنة 

، ١٤٢١الدويش، ( هـ  ٩٦/١٣٩٧القرآن بمكة املكرمة سنة   ). ١٧هـ
يف الفصل اخلامس منهـا ) هـ١٤١٦(التعليم باململكة  وقد جاء يف الوثيقة الرسمية لسياسة

ً بالواجـب اإلسـالمي يف "أن الدولة  تعمل عىل إشاعة حفظ القرآن الكريم ودراسة علومه قياما
فتح هلذا الغرض نوعان من املدارس  ُ  : احلفاظ عىل الوحي ، وصيانة تراثه ،وي

ريهم ، وختصـص هلـم للراغبني يف حفظ القرآن مـن السـعوديني وغـ: مدارس مسائية  .١
 . جوائز تشجيعية وفق الئحة تنظم ذلك 

إلعداد حفظة للقرآن الكريم ومدرسني له وللعلوم الدينية، وإعداد أئمـة : معاهد هنارية .٢
مساجد ، وتوضح الئحتها املـنهج ، واخلطـة التفصـيلية، والسـنوات الدراسـية ، والطاقـات ، 

 ). ٣٢ص( "واجلوائز ، واملميزات التشجيعية 
 : دراسة بنود وثيقة التعليم املتعلقة بمدارس حتفيظ القرآن تتضح عدة حقائق ؛ منها وب
ً من أجل املحافظة عـىل  نرشأن الدولة تعترب  .١ ً إسالميا حفظ القرآن ودراسة علومه واجبا

 . الوحي 

املدارس واملعاهد لتحفيظ القرآن الكريم ؛ بل خصصت جـوائز  بفتحمل تكتف الدولة  .٢
 . دارسيه سنوية حلفظته و



 

 

التشجيع عىل حفظ القرآن الكريم ودراسة علومه ليس للسعوديني فحسب ؛ بل لكل  .٣
 . مسلم يعيش يف اململكة 

من أجل إتاحة الفرصة للراغبني يف حفـظ القـرآن الكـريم ودراسـة علومـه املختلفـة  .٤
 . أنشئت مدارس مسائية ملن ال تساعدهم ظروف العمل عىل االنتظام يف املعاهد النهاية 

وجود أهداف خاصة ؛ كإعداد معلمي القرآن الكـريم ، والعلـوم الدينيـة األخـرى ،  .٥
، ١٤٢٣احلقيل ، ( وأئمة للمساجد   ). ١٩٧-١٩٦هـ

وتتطابق مدة الدراسة يف مدارس حتفيظ القـرآن بمراحلهـا الـثالث مـع مـدة الدراسـة يف 
وختضع يف . للثانويست سنوات لالبتدائي، وثالث للمتوسط ، وثالث : مدارس التعليم العام

 .تنظيمها اإلداري لنفس األنظمة اإلدارية يف مدارس التعليم العام


أهـداف هـذه املـدارس يف ) هــ١٤١٩(حددت الالئحة الداخلية ملدارس حتفـيظ القـرآن 

 : النقاط التالية 
ً ملقاصـد النصيحة لكتاب اهللا تعاىل بصيانته ، ورعايـة حفظـه ، وتع .١ هـد علومـه ؛ حتقيقـا

 .السياسة التعليمية يف هذا املجال وأهدافها 
ً يف ضـوء العقيـدة  .٢ ً واجتامعيـا تربية الناشئ تربية إسالمية هتدف إىل نموه خلقيا وفكريـا

 . اإلسالمية ، وتعهد تنشئته ، ومساعدته عىل تكوين شخصيته
ون والتـدريبات العلميـة ؛ حتـى تزويد الناشئ بام حيتاج إليه من العلوم واآلداب والفنـ .٣

يكون أفراد اجليل مواطنني صاحلني مـؤمنني بـاهللا ، مـدركني لواجبـاهتم وحقـوقهم ، معتـزين 
 .بإسالمهم 

إعداد الطالب للحياة العامة ، وإكسابه املهارات العملية ، وإعداده للدراسـات العلميـة  .٤
 ). ١ص(يف املراحل التعليمية املختلفة


إن ملدارس حتفيظ القرآن أمهية دينية واجتامعية وتراثية ، فأمهيتها الدينيـة تنبـع مـن خـالل 
اهتاممها بدستور األمة اإلسالمية ، ومصـدر ترشـيعها ، ونـرباس حياهتـا األول ؛ وهـو القـرآن 

 . الكريم 



 

 

ه مـن هتـذ ب وأما أمهيتها االجتامعية فتبدو يف آثـار القـرآن يف املجتمـع ، ومـا يـؤدي إليـ
 . األخالق ، وضبط السلوك وتوجيهه ، وتربية الضمري ، ورقي األمة وهنضتها 

وأما األمهية الرتاثية فتتمثل يف حفظ هوية األمة اإلسالمية من خـالل حفـظ كتاهبـا املميـز 
 .هلويتها وتراثها اإلسالمي 

ً وزارة الرتبيـة و( نقالً عن وزارة املعارف ) هـ١٤٢١(وقد أشار الدويش  ) التعلـيم حاليـا
 : أن ملدارس حتفيظ القرآن أمهية بالغة تتضح يف عدد من األمور ؛ أمهها) هـ١٤١٩(

عظم منزلة محلة القرآن الكريم ؛ فهم أهل اهللا وخاصته ، وهم خـري النـاس وأوالهـم  .١
 . باإلمامة للناس 

ً تارخييـاً  .٢ ً بالسلف الصالح ، وامتـدادا العتنـاء هـذه  أن يف االعتناء بتعليم القرآن تأسيا
 . األمة بالقرآن الكريم 

فاالعتناء به وتعليمه وتدريسه قيام بجـزء مـن : منزلة القرآن الكريم ومكانته يف األمة  .٣
 . واجب األمة نحو هذا الكتاب العظيم 

عد هلـا خـريج هـذه املـدارس والتـي تتمثـل يف  .٤ ُ  إمامـة النـاس يف : عظم املهمة التي ي
 . ريم وتدريسه ، والدعوة إىل اهللا تبارك وتعاىلاملساجد ، وتعليم القرآن الك

فدراسة القرآن : أن هذه املدارس تسهم يف تقدم األمة يف سائر جماالت احلياة األخرى  .٥
 .واالعتناء به هو املنطلق نحو رقي األمة وتقدمها ،وتاريخ األمة خري شاهد عىل ذلك 

 

 تي متيز مدارس حتفيظ القـرآن عـن غريهـا مـن املـدارس ؛ ومـن هناك العديد من املزايا ال
 : أمهها 

أن هذه املدارس هتتم بتحفيظ القرآن الكريم وإجادته ، واإلملام بعلومه، ومع هـذا فـإن  .١
الدارس فيها ال يقل مستواه يف املواد األخرى عن زمالئه يف مدارس التعليم العام ، فهـو جيمـع 

 . بني خريي الدنيا واآلخرة 
أشارت نتائج الدراسات إىل أن حلفظ القرآن أثره يف تنمية الكثري من املهارات األساسية  .٢

 .إلخ ..لدى التالميذ ؛ كالقراءة الصامتة واجلهرية ، والكتابة ، واإلمالء 
ً عـىل سـلوكهم  .٣ ً طويالً مع التالميـذ ، وهـو مـا يـنعكس إجيابـا يقيض معلم القرآن وقتا

 .وأخالقهم وخرباهتم



 

 

ً عن ترتك در .٤ اسة القرآن الكريم أثرها عىل أخالق التالميذ وسلوكهم ، ومتيزهم اجتامعيا
 . غريهم ، وحتتم عليهم أن يكونوا يف موضع القدوة 

ال تقبل هذه املدارس كل من يتقدم هلا ؛ بل ختتار مـن بيـنهم مـن تتناسـب سـامهتم مـع  .٥
ً من غريهم  ، و بالتايل تكـون البيئـة املدرسـية خصائصها ومكانتها ، مما جيعل تالميذها أكثر متيزا

، ١٤٢١الدويش، (أفضل من غريها   ).١٨-١٧هـ

 

) هـ١٤١١(حيقق تدريس القرآن الكريم العديد من األهداف املهمة والتي حددها العريفي 
 : في  ييل 

 . إكساب التالميذ مهارة التالوة اجليدة  .١
التالميذ بالفهم امليرس الصـحيح لآليـات التـي يدرسـوهنا مـن أجـل التـأثر هبـا تزويد  .٢

ً يف حياهتم   . وتطبيقها عمليا
 .تعويد التالميذ عىل قواعد احلفظ املساعدة التي تسهم يف نمو احلفظ لدهيم  .٣

 . تدريب التالميذ عىل القراءة يف املصحف وفق قواعد الرسم العثامين  .٤

لميـة ومعرفيـة مـن األحكـام الرشـعية والعقائـد والقصـص تزويد التالميـذ بثـروة ع .٥
 . واملعارف املختلفة املتضمنة يف كتاب اهللا 

) القـرآن ( إطالع التالميـذ عـىل تعـاليم اإلسـالم ومبادئـه اخلالـدة يف مصـدره األول  .٦
 .وتربيتهم عليه

 . ملء نفوس التالميذ باحرتام القرآن وحمبته وقدسيته  .٧

 .قدوة وعربة  -ريض اهللا عنهم  -حابته وص ملسو هيلع هللا ىلصاختاذ مواقف الرسول  .٨

 . تنمية الثروة اللغوية والفكرية  .٩

 ).٧٢-٧١ص(هتيئتهم لتطبيق ما حتمله اآليات يف سلوكهم العميل وحياهتم اليومية  .١٠

 : تدريس القرآن الكريم إىل حتقيق األهداف التاليةوأما يف املرحلة املتوسطة فيسعى 

ذ يف النطق الصحيح وفق قواعد التجويد والقدرة عىل جودة التالوة تقويم لسان التالمي .١
 . برسم املصاحف وإن خالفت قواعد اإلمالء



 

 

 . تربية الشعور الديني يف نفوس التالميذ  .٢
. تــدريب التالميــذ عــىل الصــلة الدائمــة بكتــاب اهللا ، وبيــان آثارهــا الرتبويــة  .٣

،١٤٢٠الشمراين،(  ).١٣٢هـ

 املجـال : هـذه األهـداف تصـب يف ثالثـة جمـاالت ؛ هـي أن) هــ١٤١٠(ويرى نجادات 
وهــذه املجـاالت الثالثـة تنمــي املهـارات الرتبويــة . املعـريف ، والوجـداين ، والــنفس حركـي 

والتعليمية لدى التالميذ ، ففي املجال املعريف تتجه أهداف تدريس القرآن نحو إكساب اخلربات 
دراك وتذكر وفهم وربط وحتليل وتطبيق وتقويم ، ويف الفعلية للتالميذ ،وما تتضمنه من انتباه وإ

املجال الوجداين حيقق القرآن التوازن االنفعايل لدى التالميذ بشكل يساعد عىل متكـني العقيـدة 
اإلسالمية يف نفوسهم ،وجيعلها ضابطة لسلوكهم وترصفاهتم ، ويؤكد عىل االجتاهـات والقـيم 

فع اخلـري واإلبـداع ، وإزالـة عوائـق التعلـيم ؛ كـاخلوف واملثل العليا لدهيم ، وحياول إثارة دوا
 ً واحلرية وعدم الثقة ، ويف املجال النفس حركي هيتم القرآن بتدريب التالميذ وهتيئـتهم جسـميا

ً هبدف االرتقاء بمستوى مهاراهتم العلمية والعملية   ) .١١٥ص(وحركيا


لف معدالت حصص القرآن يف الصف الثالث املتوسط بمدارس التعلـيم العـام عنهـا ختت

حصة واحدة ) احلفظ والتالوة( بمدارس حتفيظ القرآن ؛ ففي حني يكون نصيب القرآن الكريم 
ً يف مدارس التعليم العام ؛ فإن هذا النصيب يتضاعف ليصبح عرش حصص يف مدارس  أسبوعيا

إىل ) ١(ثامن حصص للحفظ وحصـتني للـتالوة ، ويشـري اجلـدول حتفيظ القرآن موزعة بواقع 
ٍّ من مدارس التعليم العام ومدارس حتفيظ  حمتويات منهج القرآن للصف الثالث املتوسط يف كل

 .القرآن 
 



 

 







 

 
  

    

 األنبياء –طه  سورة اجلمعة مريم -الكهف  سورة الصف 

  آل عمران  –النساء
 )١٦٨(حتى 

آل عمــران مــن 
 –) ١٦٩(آيـــة 

ـــى  ـــرة حت البق
)١٥٧( 

آل عمــران مــن 
 البقرة -)١٦٩(

البقــرة مــن آيــة 
إىل ) ١٥٨(
 هنايتها

 .اجلدول من إعداد الباحثة باالعتامد عىل بيانات اإلدارة العامة للمناهج: املصدر 
 



 

 

 

طالع عىل عدد من الدراسـات السـابقة ذات الصـلة بمشـكلة دراسـتها قامت الباحثة باال
يم عىل تنمية بعض املهـارات حيث تناولت بعض هذه الدراسات أثر حفظ القرآن الكر؛ احلالية 

العالقة بني بعـض طرائـق التـدريس  توالقدرات العقلية لدى التالميذ، والبعض اآلخر تناول
والتفكري الناقد، وقد اقترصت الباحثة يف الدراسات السابقة عـىل الدراسـات املتعلقـة بالرتبيـة 

والتفكري الناقـد ، اإلسالمية ن الكريم فرع من فروع الرتبية آن القرإحيث  ؛ اإلسالمية والتفكري
 :عىل النحو اآليت  وع من أنواع التفكري، ويمكن عرض هذه الدراساتن

  ."ن الكريمآالرتبية العقلية يف القر"بعنوان ) م١٩٨٦/هـ١٤٠٦(دراسة هدى ميمني-١
والتي هدفت إىل بيان اهتامم اإلسالم بالعقل ، وطريقة القرآن الكريم ومنهجه يف تربية هذا 

نب يف اإلنسان ، وحماولة تطبيق هذا املنهج يف تربية العقل يف احلياة العامة ،واالستفادة منه يف اجلا
  .تربية النشء عىل منهج اإلسالم املتكامل 

 ورود بعـض العمليـات العقليـة : منهـا ؛ وبعد الدراسة النظرية للباحثة توصلت إىل نتائج 
ً  ؛التي تبني جمال عمل العقل يف القرآن الكريم  كالتفكري ، والتدبر ، والتذكر ، والنسيان ، وأيضـا

كـل مـا هـو عن البحث  ك خمتلف العلوم ، ودعوة القرآن إىلبيان قدرة العقل اإلنساين عىل إدرا
حث القرآن العقل عىل التأمـل يف ملكـوت الكـون ،  نسان ، كام أظهرت نتائج الدراسةمف د لإل

 .جزة وتدبر آيات اهللا للتعرف عىل قدرته املع

ن الكـريم يف آاستقصاء أمهية القرة اتفقت مع الدراسة احلالية يف ويتضح أن الدراسة السابق
التـذكر،  التـدبر، التفكـري،( إال أن الدراسة السابقة اهتمت هبذه العمليـات  ؛ العمليات العقلية

 مـــن أنـــواع التفكـــري اً خصصـــ  نوعـــفبصـــفة عامـــة،أما الدراســـة احلاليـــة ) النســـيان
االستفادة من هذه الدراسة يف اجلانب النظري للدراسـة احلاليـة عنـد  ت، ومت)  الناقد التفكري (

 .ن الكريم والرتبية العقليةآاحلديث عن أمهية القر
  ):م١٩٩١/هـ١٤١١(دراسة يوسف العريفي-٢

هدفت إىل معرفة أثر حفظ القرآن الكريم يف التحصـيل اللغـوي للقواعـد النحويـة لـدى 
ث املتوسط يف مدينة مكة املكرمـة ، وطبقـت الدراسـة عـىل عينـة اختـريت تالميذ الصف الثال

ً قسمت إىل جمموعتني  ) ٥٨( وعددهم )نوتالمي  حافظ(املجموعة التجريبية : األوىل : عشوائيا
ً ، والثانية  ً ، وقـد )  ٣٧٠( وعـددهم ) تالميذ غري حافظني (املجموعة الضابطة : تلميذا تلميـذا



 

 

ً يف القواعد النحوية قام استخدم الباحث اختبار ببنائه يف موضـوعات مقـرر قواعـد اللغـة  هوا
جانب خيص القواعد النحوية ، واجلانب :  مها  العربية يف الفصل الدرايس الثاين، وحيوي جانبني

) افظـة احلاحلافظة ، غـري (ار عىل مجيع أفراد العينة ب، وبعد تطبيق االخت) تعبريي(اآلخر إنشائي 
ً ذات داللـة إحصـائية عنـد  :منهـا ؛ عن العديد مـن النتـائج  أسفرت الدراسة أن هنـاك فروقـا

)٠.٠١=α (لصـالح التالميـذ  افظني يف مادة القواعـد النحويـةبني درجات احلافظني وغري احل
 .احلافظني 
آن أثر حفظ القر"يتضح أن الدراسة السابقة اتفقت مع الدراسة احلالية يف البحث يف جمال و
بيـنام الدراسـة احلاليـة ، أن الدراسة السابقة تناولت األثر عىل القواعـد النحويـة  إال؛  "الكريم

 توسـطاملتتناول األثر عىل مهارات التفكري الناقد، واتفقتا يف كوهنام طبقتا عـىل الصـف الثالـث 
ولقد استفادت الدراسة احلالية من اإلطار النظري للدراسة السابقة مـن حيـث ،  )عام وحتفيظ(

 .واملراجع التنظيم
 ):م١٩٩٤/هـ١٤١٤(دراسة وضحى السويدى-٣

والتي هدفت إىل الكشف عن العالقة بني مدى حفظ القرآن الكـريم وتالوتـه مـن جهـة ، 
ومستوى األداء ملهارات القراءة اجلهرية والكتابـة مـن جهـة أخـرى ، لـدى عينـة مـن تالميـذ 

سة عىل عينة عشوائية من تالميـذ وتلميذات الصف الرابع االبتدائي بدولة قطر ، وطبقت الدرا
تلميــذ وتلميــذة، وقــد  )٢٠٠(عــددهم ووتلميــذات الصــف الرابــع االبتــدائي بدولــة قطــر 

مهـارة حفـظ وتـالوة القـرآن استخدمت الباحثة لقياس مستوى التحصـيل لـدى التالميـذ يف 
آن الكريم  حتريرية تشمل حفظ القراختبارات شفهية و هاريت القراءة اجلهرية والكتابةوم الكريم
ية قو ـة وقد توصلت الباحثة إىل وجود عالقة إجياب . ومهاريت القراءة اجلهرية والكتابة  وتالوته

ً وجود عالقة إجيابيـبني حفظ القرآن الكريم  ة والقراءة اجلهرية لدى أفراد عينة الدراسة ، وأيضا
اسـة ، كـام أظهـرت وجـود والقراءة اجلهرية لدى أفراد عينة الدر قوية بني تالوة القرآن الكريم
وقدرهتم عىل الكتابـة ، وكـذلك  راد عينة الدراسة للقرآن الكريمعالقة إجيابية قوية بني حفظ أف

 .  وقـدرهتم عـىل الكتابـة راد عينة الدراسة للقرآن الكريموجود عالقة إجيابية قوية بني تالوة أف
زيـادة  :منهـا ؛ وصـيات وضـعت العديـد مـن الت ما توصلت إليه الباحثة من نتـائجويف ضوء 

والنشاط للصف الرابع االبتدائي ، والعمل عىل ربط املـنهج  لنصوص القرآنية يف كتاب القراءةا
وذلك بتقديم احلـوافز  ،املقرر بعلوم القرآن الكريم ، وتشجيع املتفوقني يف حفظ وتالوة القرآن 

 . املادية  واملعنوية هلم 



 

 

ن آحفـظ القـر ليـة يف استقصـاءت مـع الدراسـة احلايتضح من الدراسة السابقة أهنا اتفقو
إال أن الدراسة السابقة اهتمت بمهارات القراءة اجلهرية كمتغـري تـابع، كـام اختلفـت ؛ الكريم 

 .عنها يف املرحلة التعليمية
دور معلـم الرتبيـة اإلسـالمية يف "بعنـوان ) م١٩٩٤/هــ ١٤١٤(دراسة رساج وزان  -٤

  ."لتالميذ يف مراحل الدراسة املختلفةتنمية العادات الفكرية لدى ا
فقد هدفت إىل التعرف عـىل دور معلـم الرتبيـة اإلسـالمية يف تنميـة أنـامط التفكـري لـدى 
التالميذ يف مراحل الدراسة املختلفة، وقد خلص الباحث إىل افتقار طرق تدريس القرآن الكريم 

اسـية يف العمـل الرتبـوي يف ميـدان مهارة التفكري، وتبني أن العادات الفكرية هي ركيزة أسإىل 
وقد أوىص الباحث برضورة الرتكيز يف إعداد معلم الرتبيـة اإلسـالمية عـىل  . الرتبية اإلسالمية

التدريب اإلجرائي لكيفية تنمية كل نمـط مـن أنـامط التفكـري لـدى التالميـذ، وإقامـة دورات 
رشـفني الرتبـويني معلـم الرتبيـة ولة عن إعداد املعلم، وتوجيـه املؤتدريبية من قبل اجلهات املس

 اإلسالمية إىل رضورة االهتامم بتنمية العادات الفكرية لـدى التالميـذ والعمـل عـىل تـدعيمها،
واالهتامم ببناء برامج تشخيصية عالجية ألداء معلم الرتبية اإلسالمية، وأن يعتمد تقويم املعلـم 

 .عىل قدرته يف تنمية العادات الفكرية لدى التالميذ 
اتفقت هذه الدراسة مع الدراسة احلاليـة يف معرفـة مـاينمي مهـارات التفكـري يف الرتبيـة و

طـار ، واسـتفادت منهـا يف اإل قـرراملولكنها اختلفت يف معرفة دور املعلـم ولـيس ؛ سالمية اإل
 . النظري واملراجع

 ):م١٩٩٨/هـ١٤١٩(دراسة حممد العصيمي -٥
الرتبية اإلسالمية  يوظف مجيع مهارات التفكـري  ام إذا كان مقررعوالتى هدفت اىل التحقق 

 الفهم ، التطبيـق ، التحليـل ، ، املعرفة (  :وهي، للمهارات املعرفية  ) بلوم (التي يتضمنها سلم 
ً ع، وكذلك التحقق )الرتكيب ، التقييم ن مدى اختالف الطلبة يف اكتساب هـذه املهـارات وفقـا

من إعداده ، ويضم هذا االختبار  اً حتصيلي اً اختبار ستخدم الباحثاو. الختالف مستوى تفوقهم
للمهارات املعرفيـة،  ) بلوم( عرشة بنود لكل مهارة من مهارات التفكري الستة املتضمنة يف سلم 

ً موزعني عىل جمموعات الدراسة األربعة) ١٤٠(وتكونت العينة النهائية من  املتفـوقني ( :  طالبا
ً التجريبية والضابطة، وامل ً التجريبية والضابطةعقليا  ) .تفوقني حتصيليا

 



 

 

كـان فـوق املتوسـط  يف مهـاريت  - بشكلٍ عام -وخلصت الدراسة إىل أن مستوى الطلبة  
 ً ً  فيام عدامها من املهارات، وظهرت هناك فروق دالة إحصـائيا املعرفة والفهم، بينام كان متوسطا

ً والطلبـة املتفوقـون إال أن ا؛ بني طلبة جمموعات التفوق يف مجيع املهارات  لطلبة املتفوقون عقليا
ً يمثلون جمموعة واحدة  إذ ال توجد بينهم فروق دالة يف أي مهارة من مهارات التفكري، ؛ حتصيليا

يف مجي ع  ) بلـوم( وكان تسلسل املهارات الناجتة يف هذه الدراسة يوافق التسلسل اهلرمي لسـلم 
ٌ منهام حمل اآلاملهارات عدا مهاريت التحليل والرتكيب،  ف ن أوأوىص الباحث ب . خرقد حلت كل

) التقيـيم، الرتكيـب ، التحليـل ( ستثارة مهارات التفكري العليا االرتبية اإلسالمية ب وهيتم  علم
 . مجيع الطلبة يف الفصل الدرايس من خالل العملية التعليمية املدرسيةدى ل

مهـارات  عـىل اإلسالمية ةمقرر الرتبي ثرأالدراسة احلالية يف معرفة  عاتفقت هذه الدراسة م
ً،تطبيق عىل املتفوقني الواختلفت يف ، عىل املنهج التجريبي  تواعتمد، التفكري  ً وعقليـا  حتصيليا
 . طار النظري والدراسات السابقةفادت الدراسة احلالية منها يف اإلواست
 ):م٢٠٠١/هـ١٤٢١(دراسة فائزة معلم  -٦

ن الكريم عـىل تنميـة مهـارات االسـتقبال اللغـوي لـدى آثر حفظ القرأهدفت إىل معرفة 
بقـت هـذه الدراسـة عـىل عينـة  .تلميذات الصف السادس االبتدائي بمدينـة مكـة املكرمـة  طُ

وجمموعـة ، تلميذة من الصف السـادس ) ٥٠(جمموعة  ريبية : عشوائية قسمت إىل جمموعتني 
ة ، وقد استخدمت اختبار االستامع تلميذة من الصف السادس من املدارس العادي) ٥٠(ضابطة 

كام استخدمت بطاقة املالحظة لقياس بعض مهارات ، ملعرفة مهارات االستامع لدى التلميذات 
وقد أسفرت النتائج عن تفوق تلميذات مدارس  . األداء يف القراءة اجلهرية لدى تلميذات العينة

اء مجيع املهارات املقيسـة وذلـك بنسـبة ن الكريم عىل أقراهنن باملدارس العادية يف أدآحتفيظ القر
قن عىل أقراهنن يف مهارات القـراءة )%٩٩و%٩٨( ترتاوح بني ّ ، كام أن التلميذات احلافظات تفو

 :منها ؛ وقد أوصت الباحثة بعدد من التوصيات  . اجلهرية
 ن الكريم عىلآولني القائمني بتطوير مناهج الرتبية اإلسالمية تعميم حفظ القرؤعىل املس -

 .ن الكريم آمجيع التلميذات يف مراحل التعليم العام تأسيا بمدارس حتفيظ القر
ن أو، ن الكريم وعلومه آن الكريم يف كليات متخصصة لتدريس القرآإعداد معلامت القر -

 .من متطلبات الدراسة  أساسياً  يكون احلفظ متطلباً 
ن الكريم آثر حفظ القرأيف معر ة يتضح من الدراسة السابقة أهنا اتفقت مع الدراسة احلالية 



 

 

إال أهنا اختلفت يف معرفة األثر عىل مهارات االستقبال اللغوي ،  ويف تصميم البحث التجريبي ؛
ولقد استفادت الدراسة احلالية من الدراسة السابقة يف اإلطار  . كام اختلفت يف املرحلة التعليمية

الدراسات السابقة املتضـمنة  إىلمن الرجوع كام استفادت ، النظري من حيث التنظيم واملراجع 
 .هذه الدراسةيف 

 ):م٢٠٠١/هـ ١٤٢٢(دراسة خليل احلدرى  -٧
والتي هدفت إىل استنباط منهجية التفكري العلمي يف القرآن الكريم من خالل عرض أداهتا 

 وبيان أبعادهـا وأهـدافها وأسـاليبها ومعوقاهتـا، وكيـف يمكـن تطبيقهـا يف، وعالقتها بالعلم 
املؤسسات اجلامعية من خالل عضو هيئـة التـدريس اجلـامعي يف طرائـق التـدريس وأسـاليب 

وقد استخدم الباحـث املـنهج االسـتقرائي واملـنهج االسـتنباطي ، وأسـفرت نتـائج  .التقويم 
ً من حرصه  عنالدراسة  أن مفهوم التفكري العلمي يف القرآن الكريم أوسع مدلوالً وأشمل مرادا

من أنواع املعرفة البرشية املاديـة ، وأن القـرآن الكـريم أكـد يف منهجيتـه العلميـة يف نوع واحد 
أو ، أو معاجلـة قضـية  ، ودعوته للتفكري عىل توظيف مجيع العمليات العقلية عند مطارحة فكرة

ً واستقراء  ً وتصنيفا ً وحتليالً وتركيبا ً وفهامً وتطبيقا ً وتدبرا بيان مسألة ، أو عرض موضوع ، حفظا
ً وتقويامً و ً وربطا رضورة  إعادة صياغة السياسـات : وكان من توصيات هذه الدراسة . استنباطا

التعليمية والرتبوية بكل أبعادها ويف مجيع مراحلها لتنطلق يف منهجيتها العلمية مـن توجيهـات 
ث مادة يدرسها طالب املرحلـة اوكذلك رضورة استحد،  القرآن الكريم والسنة النبوية املطهرة

يتدرب فيها طالب اجلامعـة  التفكري العلمي يف القرآن الكريمجلامعية  مكن تسم تها  منهجية ا
لوهنـا يف حيـاهتم العلميـة  ّ فع ُ عىل أبعاد هذه املنهجية وأهدافها وأسـاليبها ومعوقاهتـا، وكيـف ي

 .والعملية 
،  التفكـريمنهجيـة  عـىل ن الكريم يؤكدآن القرأاتفقت هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف 

واسـتفادت الدراسـة ، واختلفت عنها يف كوهنا اعتمدت عىل املنهج االستقرائى واالسـتنباطي 
 . طار النظرى واملراجعسابقة يف اإلاحلالية من الدراسة ال

 ):م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣(دراسة مخيس وزة -٨
بقاء أثر فاعلية استخدام أسلوب التعلم ذي املعنى يف تعليم الفقه عىل التحصيل و « بعنوان 

  . »  التعلم وتنمية التفكري الناقد لدى طالب الصف األول ثانوي األزهري
 



 

 

وقد هدفت الدراسة إىل الكشف عن فاعلية استخدام أسلوب التعلم ذي املعنـى يف تعلـيم 
الفقه عىل التحصيل وبقاء أثر التعلم وتنمية التفكري الناقد لـدى طـالب الصـف األول ثـانوي 

ً ) ٦٠(م الباحث املنهج التجريبـي عىل العينة الكلية بلغتاألزهري،  و استخد حيث بلغ ؛ طالبا
ً ) ٣٠(عدد أفراد املجموعة التجريبية   . طالباً ) ٣٠(والضابطة ، طالبا

لقياس التحصيل الفوري و بقاء أثر الـتعلم، ) احلج ( وقام بإعداد اختبار حتصييل يف وحدة 
وأسفرت النتائج عن  وجود فـروق ذات داللـة إحصـائية يف  .واختبار التفكري الناقد ملادة الفقه 

 متوسط درجات االختبار التحصييل الفوري بني املجموعة التجريبية و الضـابطة التـي تـدرس 
باستخدام األسلوب العادي لصالح املجموعة التجريبية، كام ظهرت فروق ذات داللة  ) احلج( 

ريبية ومتوسط درجات املجموعة الضابطة إحصائية بني متوسط درجات طالب املجموعة التج
وقـد أوصـت الدراسـة بإعـادة النظـر يف  . يف اختيار التفكري الناقد لصالح املجموعة التجريبية

فكري ب يث  ثري ت؛ تنظيم هذه املناهج وحذف التفاصيل غري الرضورية لمناهج العلوم الرشعية 
وتقـويم ، من االستنباط ؛ األدلة الرشعية  لية املرتبطة بالبحث يفقعالطالب بام ينمي القدرات ال

 . واملقارنة بني النصوص، والبحث عن العلل ، احلجج 
واعتمدت عىل ، ينمي مهارات التفكري الناقد  امالدراسة مع احلالية يف البحث ع اتفقت هذه
دت واسـتفا، حد فروع الرتبيـة اإلسـالمية أ هواختلفت يف كوهنا يف مقرر الفق، املنهج التجريبي 

 . داةة مشكلة الدراسة وتصميم وبناء األمن هذه الدراسة يف صياغ
 ):م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣(دراسة اهليشان وملكاوي  -٩

وذلك باستقراء أهداف التفكري ، ن الكريم يف تنمية التفكري آبيان منهج القر فقد هدفت إىل 
حتد نشاطه يف التفكـري  ن،  ثم بيان منهجه يف حترير العقل من العوائق التيآحسبام وردت يف القر

وبخاصـة أن مجيـع املؤسسـات ؛ ثم اسـتخالص قواعـد منهجيـة يف التفكـري السـليم ، السليم 
ً يمكن تنميته بالتـدريب عليـه  وقـد .  التعليمية وبرامج التطوير الرتبوي تعد التفكري مهارة وفنا

بمجـرد إتقـان  كتفـاءاستخدم الباحثان املنهج االستقرائي التحلييل، وأوىص الباحثان بعـدم اال
هم عـىل التفكـري السـليم يف مجيـع ؛ بل البـد مـن تـدريبن الكريم وحفظه الطالب لتالوة القرآ

 . وتنمية االجتاه العلمي التجريبي لدهيم، املراحل الدراسية 
، ن يف تنميـة التفكـري آبيـان مـنهج القـر اتفقت الدراسة السـابقة مـع الدراسـة احلاليـة يف

 . واستفادت منها يف اإلطار النظري، دها املنهج االستقرائي التحلييل تاماع واختلفت عنها يف



 

 

 ):م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤(دراسة يوسف الثبيتي -١٠
هدفت إىل معرفة أثر حفظ القرآن الكريم يف تنمية قدرات التفكري االبتكاري لدى تالميـذ  

ملـنهج التجريبـي تبع الباحث يف هذه الدراسـة اا . الصف السادس االبتدائي بمحافظة الطائف
مت عينة الدراسة إىل جممـوعتني ؛ بأسلوب املجموعات املتكافئة ّ س املجموعـة : األوىل : حيث قُ

التالميـذ غـري (املجموعـة الضـابطة : ، والثانية  )٥٤(وعددهم ) نوالتالميذ احلافظ(التجريبية 
يف العمـر ) بيـةالضـابطة والتجري(، ثم التأكد من تكافؤ املجموعتني  )٥٠(وعددهم ) افظنياحل
 ،)  تـورانس( إجراء االختبار القبيل ، قام الباحث بقياس قدرات التفكري االبتكـاري باختبـار و

أن عـن أسـفرت الدراسـة ) افظـةاحلغري احلافظة و( مجيع أنواع العينة وبعد تطبيق االختبار عىل
 تني لصـ لحيف قـدرة الطالقـة بـني املجمـوع) α=٠.٠٥(ذات داللة إحصائية عند  اً هناك فروق

ذات داللة إحصائية يف قـدرة املرونـة عنـد  اً كام أن هناك فروق، ) احلافظني(املجموعة التجريبية 
، وظهـرت فـروق ذات داللـة ) احلـافظني( لصالح املجموعة التجريبيـة ) α=٠.٠٥(مستوى 

 بني املجموعتني لصالح املجموعة التجريبية) α=٠.٠٥(إحصائية يف قدرة األصالة عند مستوى 
، ن الكـريم آربط التلميـذ بـالقر: منها ؛ وقد وضع الباحث العديد من التوصيات . )احلافظني(

كام أوىص باختيـار املعلـم ، واحلرص عىل حتفيظ التالميذ سور القرآن بتدبر وتفكر وفهم ملعانيه 
بحيـث ؛ والعمـل عـىل تطـوير بـرامج إعـداد املعلمـني ، القرآن الكريم  قررالكفء لتدريس م

واخلروج من الطرق التقليديـة يف ، ن التدريس عىل مهارات وأساليب التفكري االبتكاري تتضم
 . تدريس القرآن 

ن آثـر حفـظ القـرأيتضح من هذه الدراسة أهنا تشاهبت مع الدراسـة احلاليـة يف استقصـاء 
الوحيـدة  هـي الكريم عىل تنمية مهارات التفكري، ويف املنهج التجريبي، وتعتـرب هـذه الدراسـة

فالدراسة السابقة اهتمـت بـالتفكري ؛ ا يف نوع التفكري تإال أهنام اختلف؛  الشبيهة بالدراسة احلالية
أما الدراسة احلالية فاهتمت بالتفكري الناقد، كام اختلفتا يف نوع املرحلة التعليمية، و ؛ االبتكاري 

طـار النظـري استفادت الدراسة احلالية مـن هـذه الدراسـة  يف صـياغة مشـكلة الدراسـة واإل
 .واملراجع
الرتبيـة العقليـة يف اإلسـالم "بعنـوان ) م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤( سة حسن الزهرانى درا-١١

 . "وتطبيقاهتا الرتبوية
ومعرفة منهج اإلسالم يف الرتبية ، القرآن والسنة  يفوالتي هدفت إىل توضيح مفهوم العقل 



 

 

، التأمـل ، والتـذكر ، وريبــي ومـنهج االسـتقراء التج، كمـنهج االسـتدالل العقـيل ؛ العقلية 
واسـتخدام ، معرفة أساليب الرتبيـة العقليـة ومعوقاهتـا إىل واالستنباط،  كام هدفت ، البحث و

وكـان مـن  . املنهج األصويل الذي يعتمد عىل الكتاب والسنة إلبراز نظـرة اإلسـالم إىل العقـل
وأن ممارسة ، لة ومتكاملة ومتوازنة أن الرتبية العقلية يف اإلسالم تعترب شام: نتائج هذه الدراسة 

ولية حتمية ؤفريضة إهلية ومس) التذكر  -االعتبار  -التفكر  -التدبر  -النظر ( الوظائف العقلية 
، والتفكري الثاقب  ، تربية العقل وتدريبه عىل االجتهاد كذلكال يستطيع اإلنسان التخيل عنها، و

نباطها وتطبيقهـا عـىل الوقـائع واألحـداث والرأي الصـائب ملعرفـة األحكـام الرشـعية واسـت
ّ الباحث برضورة االهتامم بموضوع األهداف املعرفية  . املستجدة يف احلياة ً ؛ وقد وىص خصوصا

كالتحليل والرتكيب والتطبيق والتقويم،  وأن هيتم مصممو املناهج ؛ ما يتعلق باملستويات العليا 
عقـوهلم وتوظيفهـا يف اسـتنتاج احلقـائق الدراسية بوضع تدريبات متنوعـة للطـالب لتـدريب 

 .العلمية والوصول إليها عن طريق التفكر والتدبر والتأمل 
ويتضح أن الدراسة السابقة اتفقت مع الدراسة احلالية يف البحث عن أمهية الرتبية العقليـة  

 ،العتبـارالتفكري،التدبر،التـذكر، ا(إال أن الدراسة السابقة اهتمت هبذه العمليات  ؛ يف اإلسالم
،) النظر ، )التفكـري الناقـد (مـن أنـواع التفكـري اً خصص  نوعفأما الدراسة احلالية  بصفة عامة
االستفادة من هذه الدراسة يف اجلانب النظري للدراسة احلالية عنـد احلـديث عـن أمهيـة  تومت

 .ن الكريم والسنة النبويةآالقر التفكري يف
 :)م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤(دراسة معيوف السبيعي  -١٢

وذج ضـمن والكشف عن فعالية استخدام هذا النم ،التي هدفت إىل إعداد نموذج تعليمي
وتنميـة  ، ورفـع مسـتوى التحصـيل، يف تنميـة القـدرات اإلبداعيـة  منهج الرتبيـة اإلسـالمية

تكونت عينة الدراسـة قد استخدم املنهج شبه التجريبي ، وول. االجتاهات اإلجيابية لدى الطلبة 
حـد الفصـلني كمجموعـة أوتم اختيـار ، توسط املسيني من طلبة الصف األول من فصلني درا

ً ) ٢٥(حيث اشتملت املجموعـه التجريبيـة عـىل ؛ واآلخر كمجموعة جتريبية ، ضابطة  ، طالبـا
وقبل البدء بتطبيق النموذج التعليمي قام الباحث بتطبيق كلٍ ،  طالباً َ) ٢٥(واملجموعة الضابطة 

، ومقيـاس االجتـاه نحـو املـادة )ا(لقدرات اإلبداعيـة اللفظـي نمـوذج ل) تورنس(اختبار:  من
، ثـم درسـت )التجريبيـة والضـابطة(ختبار قبيل للتأكـد مـن التكـافؤ القـبيل للمجمـوعتني اك

ريقـة املتبعـة وبقيت تدرس املجموعـة الضـابطة بالط، املجموعة التجريبية بالنموذج التعليمي 
ً يف التدريس  ، حصة دراسية يف الفصل الـدرايس )٤٦(بواقع  مر وعرشة أياملدة ثالثة أشه سابقا



 

 

حصص لكل جمموعة باألسبوع، وبعد االنتهاء من تدريس النموذج التعليمي تـم تطبيـق  )٣(و
للقـدرات اإلبداعيـة، واالختبـار ) ا(اللفظـي ) ستور نـ( اختبار  :االختبارات البعدية الثالثة 

 . جمموعتي الدراسةالتحصييل ومقياس االجتاه نحو املادة عىل

وقد كشفت نتائج الدراسـة عـن  وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية بـني املجمـوعتني  
) الطالقة ، املرونـة ، األصـالة(للقدرات اإلبداعية ككل وألبعاده الثالثة  )الضابطة ، التجريبية(

تحصـيل جيابيـة نحـو املـادة وزيـادة كفـاءة ال، وكذلك ظهرت االجتاهات اإللصالح التجريبية 
ذات داللـة إحصـائية بالنسـبة  اً الدرايس لصالح املجموعة التجريبية، بينام مل تظهر النتائج فروقـ
 القـدرات اإلبداعيـة واالجتـاه لقدرة األصالة،  وكشفت النتائج أيضا عـن وجـود عالقـة بـني

م مهـارات جممل النتائج عىل أن النموذج التعليمي لتعلي  نحو املادة الدراسية،  ولقد دلجيايباإل
 .التفكري ضمن منهج الرتبية اإلسالمية كان فعاالً يف مجيع متغريات الدراسة 

ام ينمي مهارات التفكري ضمن مقـرر مع الدراسة احلالية يف الكشف ع اتفقت هذه الدراسة
واستفادت مـن ، يف نوع التفكري  تواختلف، واعتمدت عىل املنهج التجريبي ، الرتبية اإلسالمية 

 .املناسبة للدراسة احلالية  ةسة يف اختيار األساليب اإلحصائيهذه الدرا
 ):م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥(دراسة رشيد البكر-١٣

هدفت إىل التعرف عىل مدى حتقيق معلم العلوم الرشـعية ملهـارات التفكـري الناقـد لـدى 
لـامً مع)  ١٣٨( وتكونت عينة الدراسة من ، طالب املرحلة الثانوية يف اململكة العربية السعودية 

ممن يدرسون العلوم الرشعية يف املرحلة الثانوية بمدينة الرياض، وقد قام الباحث بإعداد قائمـة 
. مهارات التفكري الناقد للتعرف عىل مدى حتقيق معلم العلوم الرشعية ملهارات التفكـري الناقـد 

د أعـىل مـن وخلصت نتائج الدراسة إىل أن حتقيق معلم العلوم الرشعية ملهارات التفكـري الناقـ
ـت النتـائج عـىل  املتوسط، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى للمؤهل العلمي، ّ ودل

وجود فـروق ذات داللـة إحصـائية يف حتقيـق التفكـري الناقـد تعـزى لصـالح اخلـربة املرتفعـة 
ت الدراسة برضورة تدريس مقرر تنمية مهـارات التفكـري الناقـد ضـمن . واملتوسطة  ّ وقد وص
وعقد دورات تدريبية ملعلمـي العلـوم ، الرتبوية للمرحلة اجلامعية والدراسات العليا  املقررات

 .الرشعية تتناول طرق وأساليب تنمية مهارات التفكري الناقد 
ن الدراسة السابقة اتفقت مع الدراسة احلالية يف معرفة مهارات التفكـري الناقـد يف أيتضح 

ويف كوهنـا يف املرحلـة الثانويـة ، حتقيـق املعلـم هلـا  ولكنها اختلفت يف مـدى؛ العلوم الرشعية 



 

 

 . واستفادت منها يف الدراسات السابقة واإلطار النظري
 ):م ٢٠٠٥/هـ ١٤٢٥(دراسة حبة أكرم -١٤

فقد هدفت التعرف إىل دور معلمة الرتبية اإلسالمية يف تنمية أنامط التفكري لدى تلميـذات  
بقت هذه الدراسة عىل عينة  . ةتوسط بالعاصمة املقدساملالصف الثالث  معلمـة تربيـة )  ٥٠( طُ

وقد استخدمت الباحثة بطاقة مالحظة ملعرفة دور معلمة الرتبيـة ، إسالمية يف املرحلة املتوسطة 
أن مهـارات التفكـري العلمـي : وكـان مـن أهـم نتائجهـا .  اإلسالمية يف تنمية أنـامط التفكـري 

٢( تراوحت بني ,١ - ٤٠ فكانت أما مهارات التفكري الناقد ، هارات غري متوفرة وأغلب امل)  ٠٢,
١( بني ً ، أما مهارات التفكري االبتكاري )  ١ - ١٦,  بنيفكانت ومهارات هذا املحور متدنية جدا

 )٢ ً مل تتوفر بالشكل املطلوب )  ١ - ٣٠, ٢( ومهارات التفكري التأميل بني ، وأيضا ,١.٠٢ - ٣٠  (
ً مهارات متدنية أيض ً وهي أيضا االهـتامم : منهـا ؛ وقد أوصت الباحثة بعدد مـن التوصـيات . ا

ولني بتصميم مقررات ومناهج هتتم بتنميـة ؤواهتامم املس، بربامج اإلعداد يف تنمية التفكري لدى املعلامت 
 .قدرات ومهارات املعلمة والتلميذة ، وعقد دورات تدريبية لتنمية مهارات التفكري 

أنـواع التفكـري  يام ين ـية يف البحث عـاتفقت مع الدراسة احلال ةيتضح أن الدراسة السابق
واختلفـت يف كوهنـا تبحـث عـن دور معلمـة الرتبيـة ، توسـط املطالبات الصف الثالـث  ىلد

وقد استفادت منها يف اإلطار النظـري والدراسـات السـابقة ، اإلسالمية يف تنمية أنامط التفكري 
 . واملراجع
 ):م ٢٠٠٥/هـ ١٤٢٦ (دراسة حممد الشنقيطى  -١٥

هدفت إىل توظيف أساليب تنمية التفكري اإلبداعي يف تدريس مقررات الرتبية اإلسـالمية  
وخلصت الدراسة إىل أن  . واملنهج االستنباطي وية من خالل  املنهج االستقرائييف املرحلة الثان

التفكري اإلبداعي، : نها وم ؛الرتبية اإلسالمية اهتمت بالعقل والتفكري بجوانبه وأنواعه املختلفة 
التنويه بالعقل واعتباره مـن أعظـم نعـم اهللا علينـا، : من أبرزها ؛ وذلك باستخدام عدة وسائل 

ودعوته إىل التدبر يف آيات اهللا تعاىل القرآنية ، والتفكر يف آياته الكونية ، واستقطاب املتميـزين ، 
مـع العمـل ، م يف خمتلـف القضـايا والتنويه بأصحاب القدرات العقليـة املبدعـة ، واستشـارهت

وأوصت الدراسة برضورة صـياغة مقـررات الرتبيـة اإلسـالمية  .بمشورهتم إذا ثبتت صحتها 
بحيث تساعد عىل تنمية التفكري اإلبداعي، وتسمح باستثامر كل جانب مـن جانبــي ؛ وحتديثها 

ملقـررات تـدريبات الدماغ األيمن واأليرس، وتقويـة الطاقـة الكامنـة فيـه، مـع تضـمني هـذه ا
ً يساعد عىل ذلك  ً إبداعيا  .وتطبيقات يتطلب حلها أسلوبا



 

 

ن الدراسة السابقة اتفقت مع الدراسة احلالية يف دراسة التفكري يف مقررات الرتبيـة أيتضح 
، والتفكر يف آياته الكونية ، التدبر يف آيات اهللا القرآنية : منها ؛ اإلسالمية باستخدام عدة وسائل 

، عنها يف كون الدراسـة احلاليـة دراسـة جتريبيـة يف نـوع واحـد مـن أنـواع التفكـري  واختلفت
 . طار النظري واملراجعاإلالدراسة احلالية من الدراسة السابقة يف  تواستفاد


 تمن خالل العرض السابق للدراسات والبحوث التي سـبقت هـذه الدراسـة والتـي متـ

 :الباحثة أنه يتضح ما ييل االستفادة منها ترى
ن الكـريم آيف جمال حفظ القـر –يف حدود علم الباحثة  –أن أكثر الدراسات املوجودة  -١

ماعـدا ، اللغة العربية ومهاراهتا األساسية بشـكل عـام عىل ن الكريم آثر حفظ القرأأشارت إىل 
 .قليةيف املهارات الع ابحثت )هـ١٤٢٤(ودراسة الثبيتي) هـ١٤٠٦(دراسة ميمني 

يف  -م وتنمية مهارات التفكـري الناقـد عدم وجود دراسة تربط بني حفظ القرآن الكري -٢
ً هلا إلجراء دراستها - حدود علم الباحثة  .مما كان دافعا

ن الكريم وأثره عـىل تنميـة املهـارات آأثبتت معظم الدراسات التي تناولت حفظ القر -٣
ودراسـة ، ) هــ١٤٠٦(دراسـة ميمنـي: مثـل  ي ـه ؛هارات العقلية والتحصيل فاعلاللغوية وامل
ودراسـة ، ) هــ١٤٢١(ودراسـة معلـم، ) هــ١٤١٤(ودراسة السويدي، ) هـ١٤١١(العريفي
 .تنمية مهارات التفكري الناقد لبحث أثره عىل فكان ذلك دافعاً ، ) هـ١٤٢٤(الثبيتي
 ؛ت التفكـري ن الكريم عىل تنميـة مهـاراآثر حفظ القرأقلة الدراسات التي بحثت عن  -٤

ٍ واحدةإىل حيث مل تتوصل الباحثة إال  وتعترب الدراسـة ، ) هـ١٤٢٤(الثبيتي وهي دراسة دراسة
 .إال أهنا اختلفت يف نوع التفكري؛ الوحيدة الشبيهة بالدراسة احلالية 

 لسـابقة مـن املرحلـة االبتدائيـة إىلتنوعت املراحل التعليمية التي تناولتها الدراسات ا -٥
يف كوهنا يف الصف ) هـ١٤١١(واتفقت الدراسة احلالية مع دراسة العريفي، والثانوية  املتوسطة

 . )عام وحتفيظ(توسطاملالثالث 
تنوعت األدوات املستخدمة يف إجراءات الدراسـة يف كيفيـة قيـاس مهـارات التفكـري  -٦

 .الناقد املناسبة للمرحلة التي تتم فيها الدراسة

كدراسة ؛ معلم الرتبية اإلسالمية يف تنمية أنامط التفكري بعض الدراسات اهتمت بدور  -٧



 

 

فهي عن دور معلـم الرتبيـة ) هـ١٤٢٥(أما دراسة البكر ،) هـ١٤٢٥(وحبة، ) هـ١٤١٤(وزان
 .اإلسالمية يف تفعيل مهارات التفكري الناقد 

 عـىليف أثر مقـرر الرتبيـة اإلسـالمية  -حد علم الباحثة  عىل -ن الدراسات املوجودة أ-٨
أو بشـكل ، ) هــ١٤٢٤(والسـبيعي، ) هــ١٤١٩(دراسـة العصـيمي: هي التفكري بشكل عام 

يف التفكري اإلبداعي، ومل توجد دراسـة يف فـروع الرتبيـة ) هـ١٤٢٦(خاص كدراسة الشنقيطى
 . يف الفقه والتفكري الناقد) هـ١٤٢٣(اإلسالمية والتفكري الناقد إال دراسة وزه

ــي مجعــت بــنيأ -٩ دراســة اهليشــان : هــي ن الكــريم والتفكــري آالقــر ن الدراســات الت
دراسـات نظريـة، وقـد اختلفـت عـن ) هــ١٤٢٢(ودراسـة احلـدري، ) هـ١٤٢٣(وملكاوى

 .كوهنا تط يقيةيف الدراسة احلالية 
، يتضح أن الدراسة احلالية تتفق مع بعض الدراسات السابقة يف كوهنا شـبه جتريبيـة  -١٠

 ، صـياغة مشـكلة الدراسـة: منها ؛ اسات يف جوانب عديدة كام استفادت الباحثة من تلك الدر
 .  األساليب اإلحصائية لتحليل البياناتر واختيا، وحتديد أسئلتها 

 

 
 

 



 

 

 
 
 
 

 الفصل  لثالث
 إجراء ت البحث

  متهيد. 
  منهج البحث. 
  جمتمع البحث. 
  عينة البحث. 
  ثبات األداة –صدق األداة  -بناء األداة(أداة البحث. ( 

 ليب اإلحصائية املستخدمة يف معاجلة البيانات األسا. 
 

 

 

 



 

 

 :متهيد 
تتناول الباحثة يف هذا الفصل إجراءات البحث ؛ حيـث توضـح مـنهج البحـث ،  وحتـدد 
جمتمع وحجم عينة البحث،  وأداة البحث، وكيفية بنائهـا وتطبيقاهتـا، واألسـاليب اإلحصـائية 

 .املستخدمة يف معاجلة البيانات 


وذل ك لك ون ھ ذا الم نھج      استخدمت الباحثة يف هذه الدراسة املنهج شـبه التجريبـي ؛      
ــلوب ھ  و أكث  ر من  اھج البح  ث مالءم  ة لطبیع  ة ھ  ذه الدراس  ة    ــك عــىل أس ، معتمــدة يف ذل

املجموعات املتكافئة ، وهو أحد التصـميامت التجريبيـة املناسـبة مـن حيـث عوامـل الصـدق 
،١٤٢٤عبيدات،(للتجربة كام ذكرالداخيل واخلارجي  مت عينة الدراسـة ).  ٢٤٨هـ ّ س وبالتايل قُ

 ) . غري حافظات( ، واألخرى ضابطة ) التلميذات احلافظات ( جتريبية : إحدامها : إىل جمموعتني


)  اجلـوف ( تكون جمتمع الدراسـة مـن مجيـع طالبـات الصـف الثالـث املتوسـط بمنطقـة 
هــ  يف املـدارس التابعـة لـإلدارة العامـة للرتبيـة ١٤٢٨/هـ ١٤٢٧للعام الدرايس املسجالت 

 ) .اجلوف ( والتعليم بمنطقة 
العينـة التجريبيـة عينـة : طالبة ، وتم تقسيمها إىل جمموعتني )  ٢٢٠( أما العينة فقد بلغت 

ُ ال توجـد سـ وى ثـالث مـدارس قصدية من مدارس حتفيظ القرآن الكريم باجلوف ؛ حيث إنـه
مدرسة حتفيظ القرآن بمدينة سكاكا ، ومدرسة : متوسطة لتحفيظ القرآن الكريم باملنطقة ؛ وهي 

طالبـة، ومتـت )٥٥(حتفيظ القرآن بدومة اجلندل ، ومدرسة حتفيظ القرآن بطربجـل ، وعـددها 
تيـار طالبـات إضافة حمافظة القريات ؛ وذلك لقلة أعداد الطالبات يف العينة التجريبية ، فـتم اخ

) ٤٥(مدرسة حتفيظ القران الكريم األوىل وطالبـات مدرسـة حتفـيظ القـرآن الثانيـة ، وعـددها
طالبة، وبالتايل تم  اختيار مجيع تلميذات الصف الثالث املتوسـط بمـدارس التحفـيظ  ليمـثلن 

 ) . ١٠٠(املجموعة التجريبية التي بلغت 
العينة العشـوائية البسـيطة، وقـد تكونـت مـن أما العينة الضابطة فقد تم اختيارها بطريقة 

طالبة من مخس  مدارس متوسطة من نفس املناطق املناظرة للمجموعـة التجريبيـة كـام ) ١٢٠(
 ).  ٢(يتبني يف اجلدول 



 

 





  

 عددالطالبات اسم املدرسة عددالطالبات رسةاسم املد

 ٢٨ املتوسطة األوىل بسكاكا ١٢ متوسطة حتفيظ القرآن بسكاكا

ــة  ــرآن بدوم ــيظ الق ــطة حتف متوس
 اجلندل

 ٢٢ متوس ة هديب ١٣

 ٢٥ املتوسطة الثانية بطربجل ٣٠ متوسطة حتفيظ القرآن بطربجل 

متوســـطة حتفـــيظ القـــرآن األوىل 
 بالقريات 

 ٢٢ ة الرابعة بطربجلاملتوسط ٣٤

ــة  ــرآن الثاني ــيظ الق ــطة حتف متوس
 بالقريات

املتوســـــطة العـــــارشة  ١١
 بالقريات

٢٣ 

 ١٢٠ جمموع العينة الضابطة ١٠٠ جمموع العينة التجريبية

 
وتم التأكد من تكافؤ املجموعتني التجريبية والضابطة يف مسـتوى العمـر بـإجراء اختبـار 

 .للمجموعتني) ت(
 


 -بالرغم من وجود العديد من األدوات التي تقيس مهارات التفكري الناقد لدى الطـالب 

اختبار واطسون جليرس ؛  إال أن الباحثة قامت بإعداد اختبار خاص  لإلجابة عن سـؤال : مثل 
الدراسة واختبار فرضياهتا لقياس مهارات التفكري الناقد باالعتامد عىل النص القـرآين ؛ بحيـث 

الئم االختبار غـرض الدراسـة وأهـدافها ، فتكـون االختبـار يف صـورته النهائيـة مـن مخسـة ي
ٌ منها مهارة من مهارات التفكري الناقد باالعتامد عىل آيات خمتارة مـن  اختبارات فرعية يقيس كل

 :وقد سارت الباحثة في إعداد االختبار وفق الخطوات التالیة القرآن الكريم، 



 

 

ــائج ا -١ ــة نت ــة بموضــوع مراجع ــة الوثيق ــات ذات العالق ــابقة واألدبي ــات الس  لدراس
 .الدراسة والتي تناولت مهارات التفكري الناقد بشكلٍ عام 

االطالع عىل العديد من األدوات التي تقيس مهارات التفكري الناقد حسب التصنيفات  -٢
من الدراسات السـابقة املختلفة ملهارات التفكري الناقد والتي متكنت الباحثة من احلصول عليها 

 . واملراجع 
دراسة آراء األساتذة واخلرباء املتخصصني يف التفكري الناقد واملهتمـني بحفـظ القـرآن  -٣

 .واالستفادة من بناء وتصميم األداء ) هـ ١٤٢٣(الكريم، واالطالع عىل دراسة الثبيتي 
عية املتضمنة يف كل منها إعداد قائمة أولية تشمل مهارات التفكري الناقد واملهارات الفر -٤

 .   باالستفادة من الدراسات السابقة واألدبيات ذات الصلة
بإعـداد اسـتبانة  قامت الباحثة بإجراء دراسة استطالعیة لتحدید مھارات التفكی ر الناق د   -٥

معلمة من معلامت ) ٤٥(تشمل املهارات التي تم اختيارها من القائمة األولية، وتم توزيعها عىل 
لب منهن إبداء الرأي يف مهارات التفكري الناقد من حيـث مـدى مناسـبة الرتبي ة اإلسالمية، وطُ

 . كل مهارة  للتطبيق يف الرتبية اإلسالمية ، ومدى توافر املهارة يف النصوص القرآنية
تم بناء االختبار بصورته األولية بعد مجع نتائج الدراسة االسـتطالعية ، وتـم حتديـد مهـارات  -٦
 . الناقد باالعتامد عىل مدى توافر املهارة يف النص القرآين من وجهة نظر املعلامت التفكري 
تم  التحقق من صدق املحتوى لقائمة مهارات التفكري الناقـد ؛ حيـث تـم عـرض مـا  -٧

توصلت إليه الباحثة من مهارات عىل جمموعة املحكمـني مـن أعضـاء هيئـة التـدريس يف كليـة 
السعودية وجامعة األزهر واجلامعات األردنية، وقد متـت االسـتفادة  الرتبية لعدد من اجلامعات

وذلك بعد التعـديل واحلـذف  -من مالحظات املحكمني للوصول إىل أفضل صياغة للفقرات 
 .من حيث الصياغة اللغوية ومناسبة املهارة ملوضوع الدراسة -واإلضافة 

تفكري الناقد باالعتامد عىل املهارات تم بناء االختبار بصورته النهائية لقياس مهارات ال  -٨
التي تم حتديدها والنصوص القرآنية التي تتمثل فيها هذه املهارات،  وذلـك مـن خـالل مخسـة 

 :اختبارات فرعية كل منها يقيس مهارة حمددة وفق الرتتيب التايل
 :ويتكون من جزأين يقيس مهارة االستنباط، : االختبار األول. أ

 .  قرآينمق م  يف نص : األول



 

 

ويشتمل عىل مخسة بدائل ، بعضها يف صورة أحكام فقهية، أو مبادئ : بدائل اإلجابة: الثاين
ً فيـه، رشعية، أو قيم دينية؛ بحيث يكـون يف بعضـها االسـتنباط أس ً يف الـنص أو متضـمنا اسـيا

 . البعض اآلخر من البدائل غري متضمن فيه وال يستنبط منهو
بحيـث يتكـون كـل متـرين مـن :  االسـتدالل بـالنص يقيس مهارة: االختبار الثاين . ب

 : جزأين؛ مها 
 .يتمثل يف حكم رشعي، أو قاعدة فقهية: األول
 .بدائل اإلجابة ، ويتمثل يف بعض النصوص القرآنية : الثاين
يشمل عدة  متارين ، كـل منهـا يتكـون مـن و: يقيس مهارة االستنتاج: االختبار الثالث. ج

ً، أو قاعـدة فقهيـة، أو قيمـة جمموعة من النصوص القرآن ية ؛ بحيث  تستنتج الطالبة حكامً فقهيا
 . دينية تشرتك مجيع النصوص يف إثباهتا 

يشمل عدة متارين ، كل مترين عبارة : يقيس مهارة البحث عن العالقات: االختبار الرابع. د
طلب مـن ُ الطالبـة أن   عن نصني قرآنيني أو نص واحد يثبت عالقة بني أمرين أو أكثر ؛ بحيث ي

 .حتدد هذه العالقة
 :ويتكون من جزأين : يقيس مهارة التفسري: االختبار اخلامس. هـ
 .نص قرآين : األول 

ً يف ضوء البيانات املتوفرة يف النص: الثاين  .جمموعة من البدائل تعطي تفسريا
 


 :قامت الباحثة بالتأكد من صدق أداة الدراسة من خالل

 :الصدق الظاهري لألداة  –أ 
قامت الباحثة بالتأكد من صدق املحكمني ألداة الدراسة  عن طريـق أخـذ آراء املحكمـني 

مستوى األهداف حسب تصنيف بلوم، : حول بنود االختبار كافة يف استبانة  التحكيم من حيث
نـد ومدى الشمولية، ومدى وضوح الصـياغة اللغويـة ، ومـدى مراعاهتـا للفـروق الفرديـة ع

الطالبات، ومدى مناسبتها للمهارات املوضوعة، ومدى انتامء كل بند إىل املهارة املقيسة ؛ حيـث 
وزعت استبانة التحكيم عىل عدد من املحكمني من أعضاء هيئة التدريس يف كليـات الرتبيـة يف 
اجلامعات السعودية لتخصصات يف مناهج وأساليب التدريس، كام تم عرضها عىل جمموعة من 



 

 

 .علامت املتخصصات يف تدريس الرتبية اإلسالميةامل
وقد متت االستفادة من مالحظات هؤالء املحكمني للوصول إىل أفضل صياغة للفقرات،  

وذلك بعد التعديل واحلذف واإلضافة ، حتى ظهرت األداة يف شكلها النهائي ، وبذلك تأكدت 
 وتعـديالهتم فـيام يتصـل  الباحثة مـن صـدق املحتـوى لالختبـار  مـن خـالل آراء املحكمـني

ً لغرض تطبيق الدراسة  . بالفقرات ، واعترب مؤرش الصدق كافيا
 :صدق االتساق الداخيل لألداة  –ب 

بعد التأكد من الصدق الظاهري ألداة الدراسة قامت الباحثة بتطبيقها عىل عينة مكونة مـن 
ية ؛ وذلـك مـن أجـل طالبة تم اختيارهن بشكل عشوائي من خارج عينة الدراسة األصل) ٣٠(

التعرف عىل مدى صدق االتساق الداخيل ألداة الدراسة ، وباالعتامد عىل بيانات العينـة قامـت 
) فقـرة(بني درجـات الطالبـات عـىل كـل متـرين ) بريسون ( الباحثة بحساب معامل االرتباط 

كد مـن صـدق والدرجة الكلية للمهارة الفرعية  التي ينتمي إليها التمرين ؛ وذلك من أجل التأ
الذي يبني معامل ارتباط بني درجات كل متـرين ) ٣(االتساق الداخيل لالختبار ؛ كام يف جدول 

ملهارة ) ٥(ملهارة االستدالل بالنص، واجلدول ) ٤(والدرجة الكلية ملهارة االستنباط ، واجلدول 
 .سري ملهارة التف) ٧(ملهارة البحث عن العالقات، واجلدول ) ٦(االستنتاج، واجلدول 




  

 **٠.٨٣ األول
 **٠.٨٢ الثاين
 **٠.٨٧ الثالث
 **٠.٨٣ الرابع

 **٠.٨٢ اخلامس
 **٠.٨٦ السادس

 فأقل ٠.٠١دال عند مستوى الداللة ** یالحظ 

 فأقل٠.٠٥دال عند مستوى الداللة * الحظ ی



 

 





  

 **٠.٨٥ األول
 **٠.٨٤ الثاين
 **٠.٨٥ الثالث
 **٠.٧٨ الرابع

 **٠.٩٢ اخلامس
 **٠.٨٩ السادس

 فأقل ٠.٠١دال عند مستوى الداللة ** حظ یال

 فأقل٠.٠٥دال عند مستوى الداللة * یالحظ 

 





  

 **٠.٨٣ األول
 **٠.٨٠ الثاين
 **٠.٨١ الثالث
 **٠.٨٠ الرابع

 **٠.٨٩ اخلامس
 **٠.٨٧ السادس



 

 

 فأقل ٠.٠١دال عند مستوى الداللة ** یالحظ 

 فأقل٠.٠٥دال عند مستوى الداللة * یالحظ 





  

 **٠.٨٩ األول
 **٠.٨٨ الثاين
 **٠.٨٧ الثالث
 **٠.٨٦ الرابع

 **٠.٨٩ اخلامس
 **٠.٨٧ السادس

 فأقل ٠.٠١دال عند مستوى الداللة ** یالحظ 

 فأقل٠.٠٥دال عند مستوى الداللة * یالحظ 





  

 **٠.٨٤ األول
 **٠.٧٩ الثاين
 **٠.٨٠ الثالث
 **٠.٧٨ الرابع

 **٠.٧٥ اخلامس



 

 

 فأقل ٠.٠١دال عند مستوى الداللة ** یالحظ 

 فأقل٠.٠٥دال عند مستوى الداللة * یالحظ 

أن قيم معامل ارتباط درجـات  كـل متـرين  مـع الدرجـة ) ٧ – ٣(يتضح من اجلداول      
ً عنـد مسـتوى الداللـة  الكلية للمهارة الفرعية التي ينتمي إليها التمرين موجبة ودالـة إحصـائيا

االختبـار  تتمتـع بدرجـة صـدق ) فقـرات(، مما يشري إىل أن مجيـع متـارين ) ٠.٠٥(و  )٠.٠١(
 . مرتفعة جداً 

قوة االتساق الداخيل بني االختبارات الفرعية  والدرجة الكلية ملقيـاس ) ٨(ويبني اجلدول 
 الناقد يف القرآن الكريم ؛ حيث إن قيم معامالت ارتباط درجات االختبـارات الفرعيـة التفكري

ً عنـد مسـتوى الداللـة  ممـا  ،)  ٠.٠٥(و ) ٠.٠١(بالدرجة الكلية للمقياس ككل موجبة ودالة إحصـائيا
يشري إىل أن االختبار بفروعه اخلمسة وككل يتمتـع بدرجـة صـدق مرتفعـة ويقـرر صـالحيتها 

 .يداينللتطبيق امل



  

 **٠.٨٦ االستنباط 
 **٠.٨٥ االستدالل بالنص

 **٠.٨٤ االستنتاج
 **٠.٨٨ البحث عن العالقات 

 **٠.٨٣ التفسري 
 فأقل ٠.٠١لداللة دال عند مستوى ا** یالحظ 

 فأقل٠.٠٥دال عند مستوى الداللة * یالحظ 

 
 



 

 

 


ــة  ــة بطريق ــداخيل للدراس ــاق ال ــات االتس ــة ثب ــتخرجت الباحث ــاخ(اس ــا كرونب ) ألف
)Cronbach's Alpha (α «  عىل  ينـة م ونـة  ـن)طالبـة تـم اختيـارهن بشـكل ) ٣٠

يبـني معامـل الثبـات لكـل ) ٩(دول ذو الرقم عشوائي من خارج عينة الدراسة األصلية ، واجل
 .  اختبار فرعي من اختبار مهارات التفكري الناقد 





 
 
 
 
 
 
 
 

أن معامالت الثبات جلميع املهارات التي تناولتها الدراسـة كانـت )  ٩(يتضح من اجلدول
ألغراض التأكد مـن  ، وبذلك اعتربت هذه املعامالت مؤرشات مناسبة) ٠.٦٠أعىل من (عالية 

 .ثبات أداة الدراسة 
باإلضافة إىل التأكد من ثبات االتساق الداخيل، فقد تم التأكد مـن الثبـات بطريقـة إعـادة 

طالبة تم اختيارهن بشكل عشوائي من خـارج عينـة ) ٣٠(تطبيق االختبار عىل عينة مكونة من 
، وتـم حسـاب مـؤرش الثبـات الدراسة األصلية بعد مرور أسبوعني عـىل فـرتة التطبيـق األوىل

 ) .١٠(بحساب معامل االرتباط بني مريت التطبيق كام يتبني يف اجلدول 

  

 ٠.٨٧ االستنباط 

 ٠.٨٥  بالنص داللاالست

 ٠.٨٣ االستنتاج 

 ٠.٨٨ البحث يف العالقات

 ٠.٧٩ التفسري 

 ٠.٨٥ مهارات التفكري الناقد ككل



 

 





 
 
 
 
 
 
 
 

الثبات بطريقة اإلعادة  جلميع املهـارات التـي تناولتهـا  أن معامل) ١٠(يتضح من اجلدول
مؤرشات مناسبة ألغراض  هذه النتائج، وبذلك اعتربت ) ٠.٦٠أعىل من (الدراسة كانت عالية 

 .التأكد من ثبات أداة الدراسة بطريقة اإلعادة


لإلجابة عن سـؤال الدراسـة واختبـار فرضـياته تـم إدخـال بيانـات الدراسـة إىل جهـاز 
ملعاجلة ) SPSS(جتامعية احلاسوب باستخدام برنامج إحصائي هو الرزم اإلحصائية للعلوم اال

البيانات، وقد استخدمت الباحثة األساليب اإلحصائية املناسبة لطبيعة هذه الدراسة وذلك عىل 
 :النحو التايل

 .حلساب ثبات االختبار  » Cronbach's Alpha (α(معامل ألفا كرونباخ )١

 .معامل االرتباط بريسون حلساب الصدق الداخيل لالختبار)٢

سايب واالنحراف املعياري إلجيـاد املتوسـط احلسـايب لـدرجات املجموعـة املتوسط احل)٣
 .التجريبية والضابطة يف اختبارات مهارات التفكري الناقد

الختبـار )   Independent Samples T Test (للعينات املستقلة  Tاختبار). ٤
 . لناقدوالضابطة يف مهارات التفكري ا: الفروق بني متوسط  املجموعتني التجريبية 

  

 ٠.٨٥ االستنباط 

 ٠.٨٤ االستدالل بالنص

 ٠.٨٠ االستنتاج 

 ٠.٩٠ البحث يف العالقات

 ٠.٩٣ التفسري 

 ٠.٨٦ مهارات التفكري الناقد ككل



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل  لرابع
 نتائج الد اسة ومن قشتها



 

 

 متهيد
؛ حيـث كـان عـدد ) ٢٢٠(قد تم تطبيق أداة الدراسة عىل عينـة الدراسـة التـي بلغـت لو

، وبعد تطبيق أداة الدراسة عىل عينـة الدراسـة ) ١٢٠(، والضابطة ) ١٠٠(املجموعة التجريبية 
لإلجابة ) SPSS(وذلك باستخدام الربنامج اإلحصائي تم  تفريغ البيانات يف ذاكرة احلاسوب 

ً لرتتيب الفرضيات  . عن سؤال الدراسة واختبار فرضياهتا ، وقد تم عرض هذه النتائج وفقا
 


ما أثر حفظ القـرآن  ":تتحدد مشكلة الدراسة احلالية يف اإلجابة عن  السؤال الرئييس التايل

 تنميـة مهـارات التفكـري الناقـد لـدى تلميـذات الصـف الثالـث املتوسـط بمنطقـة  يف الكريم
 . "؟)اجلوف ( 

يتضمن هذا السؤال مجيع االختبارات الفرعية لقياس مهارات التفكري الناقد لدى طالبات 
، وتم حساب املتوسطات احلسـابية واالنحرافـات ) اجلوف ( الصف الثالث املتوسط يف منطقة 

التجريبيـة : للدرجات الكلية لالختبارات الفرعية واالختبار ككل لكلتـا املجمـوعتني  املعيارية
ح ) ١١(والضابطة ، ويبني اجلدول  ّ الرسم البياين متوسطات مهارات هذه النتائج، وكذلك يوض

ً للمجموعة التجريبيـة والضـابطة ؛ حيـث يتبـني  أن  التفكري الناقد يف االختبارات الفرعية وفقا
ت احلسابية للدرجات اخلام جلميع  مهارات التفكري الناقد كانت أعىل  لدى املجموعـة املتوسطا

، وقـد ) غـري احلافظـات(مقارنة بمتوسط درجات املجموعة الضـابطة )  احلافظات(التجريبية 
االسـتنباط ، االسـتدالل (بلغت املتوسـطات للمجموعـة التجريبيـة ملهـارات التفكـري الناقـد 

، ٧٦.٥،  ٧٣.٣٣، ٧٩.٢٣(عـىل التـوايل ) لبحث عن العالقات، التفسـريبالنص،االستنتاج، ا
، ٦٨.٣٣، ٦٢.٥، ٤٧.٧٦(، بينام بلغت للمجموعـة الضـابطة عـىل التـوايل ) ٧٧.٥، ٧٠.١٦
ً حلفظ القرآن الكريم عىل مهارات التفكـري الناقـد لـدى ) ٦٤.٣، ٦٣.٥ ، مما يعني أن هناك أثرا

نسبة اإلجابات الصحيحة لالختبـارات الفرعيـة ملهـارات الطالبات احلافظات ، كام نالحظ أن 
ً فقد تراوحت بني  بيـنام  %) ٧٠-%٧٩(التفكري الناقد للمجموعة التجريبية كانت مرتفعة نسبيا  ،

-%٦٢.٥(نسبة اإلجابات الصحيحة  للمجموعة الضابطة كانت متوسطة وقد تراوحـت بـني 
 % ) .٤٧.٧٦( باط كانت متدنية بنسبة ، ما عدا  مهارات التفكري الناقد لالستن%)  ٦٨.٣



 

 






   


 

 


 

 ١٠٠ املجموعة التجريبية  االستنباط 
٢٣.٧٧ 

٣.٣٦ 
 

٧٩.٢٣% 

 ١٢٠ املجموعة الضابطة 
١٤.٣٣ 

٣.٨٧ 
 

٤٧.٧٦% 

 ١٠٠ املجموعة التجريبية  االستدالل بالنص
٨.٨٠ 

١.٧٩ 
 

٧٣.٣٣% 

 ١٢٠ املجموعة الضابطة 
٧.٥٠ 

١.٩٩ 
 

٦٢.٥% 

 %٧٦.٥ ١.٩٠ ٩.١٨ ١٠٠ املجموعة التجريبية  االستنتاج
 %٦٨.٣٣ ١.٨٢ ٨.٢٠ ١٢٠ املجموعة الضابطة 

 ١٠٠ املجموعة التجريبية  البحث عن العالقات
٨.٤٢ 

١.٩٤ 
 

٧٠.١٦% 

 ١٢٠ املجموعة الضابطة 
٧.٦٢ 

١.٩٦ 
 

٦٣.٥% 

 %٧٧.٥ ٢.٨٥ ٢٦.٣٥ ١٠٠ املجموعة التجريبية  التفسري
 %٦٤.٣ ٣.٤٣ ٢١.٨٧ ١٢٠ املجموعة الضابطة 

 %٧٧ ١١.٨٣ ٧٦.٥٢ ١٠٠ جموعة التجريبية امل املهارات ككل 
 %٦٠ ١٢.١٣ ٥٩.٥٠ ١٢٠ املجموعة الضابطة 



 

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دلت نتائج الدراسة أن أعىل نسب اإلجابات الصـحيحة كانـت مهـارة االسـتنباط ، وقـد 
لك إىل أن حفظ القرآن الكريم ينمي مهارة االسـتنباط ؛ حيـث إن الفقـه هـو اسـتنباط يعزى ذ

األحكام العملية الترشيعية من أدلتها التفصيلية وهي القرآن الكريم ومن خالل النص القـرآين، 
ً فيه، فحفظ  ً يف النص أو متضمنا كذلك يكون االستنباط للمبادئ الرشعية والقيم الدينية أساسيا

ن القرآن الكريم ينمي هذه املهارة من خـالل تـدريب ملكـة االسـتنباط لفهـم القاعـدة آيات م
 . الرشعية املبنية عىل النص القرآين

يف املرتبـة الثانيـة مـن %) ٧٧.٥(وكذلك كانت نسبة اإلجابات الصحيحة ملهارة التفسـري 
رآن الكريم ؛ حيث إن مهارات التفكري الناقد ، وقد يعزى ذلك إىل ارتباط هذه املهارة بحفظ الق

 . تفسري اآليات يساعد عىل احلفظ 
، وقـد جـاءت يف %) ٧٦.٥(أما مهارة االستنتاج فقد كانت نسـبة اإلجابـات الصـحيحة 

كم فقهـي، أو  ُ املرتبة الثالثة من مهارات التفكري الناقد ، وقد يعزى ذلك إىل أن مهارة استنتاج ح
ك يف إثباهتا مجيع النصوص ؛ حيث إن هناك آيات من قاعدة فقهية أصولية ، أو قيمة دينية ، تشرت
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٥
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١٥
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بنى االستنتاج من النص، وقواعد أصول الفقـه يـدلل عـىل  ُ فرس آيات أخرى وي القرآن الكريم تُ
 . ذلك من خالل املشكل واملجمل يف القرآن الكريم 

وجــاءت مهــارة االســتدالل بــالنص يف املرتبــة الرابعــة ؛ حيــث بلغــت نســبة اإلجابــات 
، ويعزى سبب ذلك إىل أنّ الوصول إىل حكـم رشعـي أو قاعـدة %) ٧٣.٣٣(ة علي ا الصحيح

نمـي  ُ فقهية يف القرآن الكريم يكون من خالل الدليل الرشعي النقيل، وحفـظ  القـرآن الكـريم ي
 . مهارة االستدالل من خالل ربط النص القرآين باألحكام الرشعية العملية 

، وهـي %) ٧٠.١٦(البحث عن العالقات فقد كانت  أما نسبة اإلجابات الصحيحة ملهارة 
عزى ذلك إىل أن طبيعة هذه املهارة تتطلب مستويات  ُ أقل نسبة يف مهارات التفكري الناقد ، وقد ي
عقلية علية وقدرات إضافية إىل مهارات اللغة العربية من خالل علم األمثال يف القرآن الكريم ، 

 . ون اللغة والبالغة ، وفن اإلعجاز البالغي للقرآن الكريم  واجلناس ، والتورية ، والتشبيه ، وفن
هـدى واتفقت نتائج الدراسة احلالية مع العديد من نتـائج الدراسـات السـابقة ؛ كدراسـة 

التي أشارت إىل  ورود بعض العمليات العقلية تبـني جمـال عمـل العقـل يف ) هـ١٤٠٦(ميمني 
ً بيان قدرة العقل اإلنسـاين عـىل القرآن الكريم ؛ كالتفكري، والتدبر، والتذ كر، والنسيان ، وأيضا

إدراك خمتلف العلوم ، ودعوة القرآن يف البحث عن كل ما هو مفيـد لإلنسـان ، وحـث القـرآن 
 .العقل عىل التأمل يف ملكوت الكون  وتدبر آيات اهللا للتعرف عىل قدرته املعجزة 

التي أشارت ) هـ  ١٤٢٦(الشنقيطي  وكذلك اتفقت نتائج الدراسة احلالية مع نتائج دراسة
إىل رضورة توظيف أساليب تنمية التفكري اإلبداعي يف تدريس مقـررات الرتبيـة اإلسـالمية يف 

وخلصـت دراسـته إىل أن . املرحلة الثانوية من خالل  املنهج االستقرائي واملـنهج االسـتنباطي 
التفكري اإلبداعي، : املختلفة ؛ ومنها الرتبية اإلسالمية اهتمت بالعقل والتفكري بجوانبه وأنواعه 

التنويه بالعقل واعتباره مـن أعظـم نعـم اهللا علينـا، :  وذلك باستخدام عدة وسائل ؛ من أبرزها
ودعوته إىل التدبر يف آيات اهللا تعاىل القرآنية ، والتفكر يف آياته الكونية ، واسـتقطاب املتميـزين، 

ة ، واستشـارهتم يف خمتلـف القضـايا مـع العمـل والتنويه بأصـحاب القـدرات العقليـة املبدعـ
 . بمشورهتم إذا ثبتت صحتها

يف بيـان ) هــ١٤٢٣(اهليشـان وملكـاوي  واتفقت نتائج الدراسة احلالية مع ما توصل إليه
منهج القرآن الكريم لتنمية التفكري و حترير العقل من العوائق التي حتد نشاطه يف التفكري السليم 

جية يف التفكري السليم ؛ وبخاصة أن مجيع املؤسسات التعليمية وبرامج و استخالص قواعد منه



 

 

ً يمكن تنميته بالتدرب عليـه ، وقـد اسـتخدم الباحثـان  التطوير الرتبوي تعد التفكري مهارة وفنا
 .املنهج االستقرائي التحلييل

ً جاءت نتائج دراسة الزهراين  ي مطابقـة لنتـائج الدراسـة احلاليـة والتـ) هـ١٤٢٤(وأيضا
حت مفهوم العقل من القرآن والسنة ، ومعرفة منهج اإلسالم يف الرتبيـة العقليـة ؛ كمـنهج  ّ وض
االستدالل العقيل ، ومنهج االستقراء التجريبـي ، والتذكر ، والتأمل ، والبحث ، واالستنباط ، 

سـة وتوصلت إىل أن الرتبية العقليـة يف اإلسـالم تعتـرب شـاملة ومتكاملـة ومتوازنـة ، وأن ممار
فريضة إهلية ومسؤولية حتمية ) التذكر -االعتبار  -التفكر  -التدبر  -النظر ( الوظائف العقلية 

ال يستطيع اإلنسان التخيل عنها، وأن تربيـة العقـل وتدريبـه عـىل االجتهـاد والتفكـري الثاقـب 
والرأي الصـائب ملعرفـة األحكـام الرشـعية واسـتنباطها وتطبيقهـا عـىل الوقـائع واألحـداث 

ً ا  .ملستجدة يف احلياة من األمور املندوب إليها رشعا
وعىل ضوء هذه النتائج يمكن ملعلم الرتبية اإلسالمية أن ينمي مهارات التفكري الناقـد مـن 
ً مـن الدراسـات  خالل تكليف الطلبة بحفظ آيات القرآن من الكـريم ؛ حيـث  إنّ هنـاك عـددا

يس الرتبيـة اإلسـالمية ؛ كدراسـة حبـة أكـرم أشارت إىل رضورة تنمية التفكري الناقد عند تـدر
؛ فكري يف تدريس الرتبية اإلسالميةحيث أشارت  إىل تدين مستوى ممارسة أنامط الت) هـ  ١٤٢٥(

ً ، وأنـامط التفكـري  ة  مهارات التفكري العلمي والتفكري الناقـد التـي كانـت متدنيـة جـدا ّ وخاص
ك مهارات التفكري التأميل التي كانت متدنية االبتكاري الذي مل يتوافر بالشكل املطلوب ، وكذل

ً، مما يؤكد رضورة العمل عىل تنمية التفكري الناقـد مـن خـالل تعلـم تنميـة مهاراتـه أثنـاء  أيضا
 .تدريس نصوص الرتبية اإلسالمية 

ــابقة   ــات الس ــائج الدراس ــض نت ــة وبع ــذه الدراس ــائج ه ــالل نت ــن خ ــة  -وم كدراس
حتقيق مهارات التفكري الناقد يف العلـوم الرشـعية ؛ حيـث نستنتج  إمكانية  -) هـ١٤٢٥(البكر

أشارت إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى للمؤهل العلمي يف مسـتوى حتقيقهـا ، 
بينام ظهرت فروق ذات داللة إحصائية يف حتقيق التفكري الناقد تعـزى لصـالح اخلـربة املرتفعـة 

 .  واملتوسطة 
د توصلت الدراسة احلالية إىل فعاليـة حفـظ القـرآن الكـريم يف وبالنسبة للواقع العميل فق

 كدراســة رساج وزان  -تنميــة مهــارات التفكــري الناقــد، بيــنام نجــد العديــد مــن الدراســات 
قد أشارت إىل افتقار طرق تدريس القرآن الكريم إىل املامرسة من قبـل املعلمـني  -) هـ ١٤١٤(



 

 

كرية هي ركيزة أساسية يف العمل الرتبوي يف ميدان الرتبية ملهارة التفكري ، وبينت أن العادات الف
إىل  أن مفهـوم التفكـري العلمـي يف القـرآن ) هــ ١٤٢٢(وأشارت دراسة احلدري . اإلسالمية 

ً من حرصه يف نوع واحد من أنواع املعرفة البرشـية املاديـة ،  الكريم أوسع مدلوالً وأشمل مرادا
العلمية ودعوته للتفكري عىل توظيف مجيع العمليات العقلية  وأن القرآن الكريم أكد يف منهجيته

ً وفهـامً  ً وتدبرا عند مطارحة فكرة ، أو معاجلة قضية ، أو بيان مسألة ، أو عرض موضوع ، حفظا
ً وتقـويامً، وهـذا مـا توصـلت إليـه  ً وربطا ً واستقراء واستنباطا ً وتصنيفا ً وحتليالً وتركيبا وتطبيقا

 . الدراسة احلالية 
) هــ١٤١٤(تفقت نتائج الدراسة احلالية مع ما توصلت إليه دراسة وضحى السـويدي وا

من وجود عالقة إجيابية قوية بني حفظ القرآن الكريم والقراءة اجلهرية لدى أفراد عينة الدراسة، 
وكذلك ظهرت عالقة إجيابية قوية بني حفظ أفراد عينة الدراسة للقرآن الكـريم وقـدرهتم عـىل 

يف دراستها اهلادفة ) هـ١٤٢١(كذلك اتفقت الدراسة مع ما توصلت إليه فائزة معلم و. الكتابة 
إىل معرفة أثر حفظ القرآن الكـريم عـىل تنميـة مهـارات االسـتقبال اللغـوي ؛ حيـث تفوقـت 
تلميذات مدارس حتفيظ القرآن الكريم عىل أقـراهنن باملـدارس العاديـة يف أداء مجيـع املهـارات 

قن عـىل % ) ٩٩و%٩٨( ترتاوح بـني  املقيسة وذلك بنسبة ّ ، كـام أن التلميـذات احلافظـات تفـو
 .  أقراهنن يف مهارات القراءة اجلهرية

وللكشف عن داللة الفروق اإلحصائية بـني املتوسـطات احلسـابية لالختبـارات الفرعيـة 
 Independent (للعينات املستقلة           Tاختبارملهارات التفكري الناقد، فقد تم استخدام 

Samples T Test ( وكـذلك الختبـار الفـروق بـني املتوسـطات  احلسـابية للمجموعـة
فرعية من مهارات التفكـري الناقـد ، وتتضـح النتـائج ) اختبار(التجريبية والضابطة لكل مهارة 

 : باختبار الفرضيات التالية 
 

بني متوسطات درجات املجموعة ) α= ٠.٠٥(عند  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية "
يف مهــارة ) غـري احلافظـات(ومتوسـط درجـات املجموعـة الضـابطة ) احلافظـات(التجريبيـة 

) ١٢(ويبـني اجلـدول .  ")اجلـوف ( االستنباط لدى طالبات الصف الثالث املتوسـط بمنطقـة 
هارة االسـتنباط بـني املجموعـة الختبار داللة الفروق يف املتوسطات احلسابية مل Tنتائج اختبار 

؛ حيـث  يتبـني وجـود فـروق ذات داللـة ) غـري احلافظـات(والضابطة ) احلافظات(التجريبية 



 

 

بـانحراف ) ٢٣.٧٧(إحصائية بني املتوسطات لصالح التجريبية التي  بلـغ متوسـطها احلسـايب 
 ).٣.٨٧(بانحراف معياري ) ١٤.٣٣(، بينام بلغ متوسط الضابطة ) ٣.٣٦(معياري 






 


 


 


 

 


 

 ٠.٠٠٥ ١٩.٠٧ ٩.٤٤ ٣.٣٦ ٢٣.٧٧ التجريبية

    ٣.٨٧ ١٤.٣٣ لضابطةا

ــواردة يف اجلــدول  ــائج ال ــد ) ١٢(تشــري النت ــة إحصــائية عن  إىل وجــود فــروق ذات دالل
)٠.٠٥ =α ( بني متوسط أداء املجموعة التجريبية يف مهارة االستنباط وبني املجموعة الضابطة ؛

رآن الكريم  ، وهذا يعني أنه يوجد أثر حلفظ الق) ٠.٠٠٥( حيث كانت قيمة الداللة اإلحصائية 
يف تنمية مهارة االستنباط ، وكانت لصالح املجموعة التجريبية كام هو موضح يف الرسم البيـاين 

 :التايل 
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م، وإذا بحثنا يف طبيعة العمليـة وهذا يدل عىل أمهية مهارة االستنباط يف حفظ القرآن الكري
املعرفية التي تتم يف دماغ اإلنسان واستنفاذ العمليات العقلية العليا ؛ نجـد أن عمليـة احلفـظ يف 
الذاكرة تتطلب عملية االستنباط والفهم واالستيعاب ، وكأن العالقة بـني االسـتنباط واحلفـظ 

التجريبية وشبه التجريبية التي حاولت  عالقة وظيفية ، وهذا يتفق مع كثري من نتائج الدراسات
مقارنة أثر حفظ القرآن الكريم عىل متغريات معرفية أخرى ؛ كالتحصيل اللغوي لقواعد اللغـة 
العربية ، ومهارات القـراءة اجلهريـة ، واملهـارات الكتابيـة ، واالسـتقبال اللغـوي ، والتفكـري 

، ) هــ١٤١١(كدراسـة العريفـي االبتكاري، وأسـلوب الـتعلم ذي معنـى يف حتصـيل الفقـه ؛
 ) . هـ١٤٢٣(، ومخيس وزة) هـ١٤٢٤(، والثبيتي) هـ١٤٢١(، ومعلم) هـ١٤١٤(والسويدي


بـني متوسـطات درجـات ) α=  ٠.٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية عنـد  " 

يف ) غري احلافظـات(عة الضابطة ومتوسط درجات املجمو) احلافظات(املجموعة التجريبية 
ويبـني ) . اجلـوف ( مهارة االستدالل بالنص لدى طالبات الصف الثالث املتوسط بمنطقة 

الختبــار داللــة الفــروق يف املتوســطات احلســابية ملهــارة  Tنتــائج اختبــار  )١٣(اجلــدول 
؛ ح ث  ) غري احلافظات(والضابطة ) احلافظات(االستدالل بالنص بني املجموعة التجريبية 

يتبني وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املتوسطات لصالح التجريبية التي بلغ متوسطها 
بانحراف ) ٧.٥٠(، بينام بلغ متوسط الضابطة ) ١.٧٩(بانحراف معياري ) ٨.٨٠(احلسايب 
 ). ١.٩٩(معياري 






 


 


 


 

 


 

 ٠.٠٠٠ ١.٣ ٢.١ ١.٧٩ ٨.٨٠ التجريبية

    ١.٩٩ ٧.٥٠ الضابطة

 



 

 

ذات داللـة إحصـائية عنـد إىل وجـود فـروق ) ١٣(تشري النتائج الـواردة يف اجلـدول 
بني متوسـط أداء املجموعـة التجريبيـة والضـابطة يف مهـارة االسـتدالل ) ٠.٠٥(مستوى 

، وهذا يعني أنـه يوجـد أثـر حلفـظ  ) ٠.٠٠( بالنص ؛ حيث كانت قيمة الداللة اإلحصائية 
 القرآن الكـريم وكانـت لصـالح املجموعـة التجريبيـة كـام هـو موضـح يف الرسـم البيـاين 

 : التايل





إنه  باإلضافة إىل أثـر القـرآن وحفظـه يف تنميـة : ومن خالل هذه النتيجة يمكن القول 
مهارات اللغة وقواعدها وأصوهلا وكثري من املهارات التعليمية واملعرفيـة والرتبويـة  ونمـو 

ً قد ساهم يف تنمية التفكري وتطويره األ خالق وهتذيبها وضبط السلوك وتوجيهه ، فهو أيضا
وحتريره وضبطه وتوجيهه بطريقة علمية موضوعية عىل أسس منهجية من التدبر والنظـر  ، 
واستخالص اآليات والعرب واحلكم،ونقد األوضاع،ووضع األهداف،والوصـول إىل حـل 

 .اإلشكاالت العارضة
ريعالقة حفظ القرآن الكريم بتنمية مهارة االستدالل  بالنص بـأن احلفـظ ويمكن تفس

بدون املعنى قابل للنسيان ، وتتالشى املعلومـات التـي تنتقـل إىل الـذاكرة الطويلـة املـدى، 

٦.٥

٧

٧.٥

٨

٨.٥

٩

١

مھارات التفكیر (المناقشات او االستدالل )

تجریبیة
ضابطة 



 

 

كم الرشعي تساعد عـىل حفـظ الـنص ، ويتفـق هـذا  ُ فمعرفة وفهم القاعدة الرشعية أو احل
املتعلقة بفاعلية استخدام ) هـ ١٤٢٣(شار إليها مخيس وزة التفسري مع نتائج الدراسة التي أ

أسلوب التعلم ذي املعنى يف تعليم الفقه عىل التحصيل وبقـاء أثـر الـتعلم وتنميـة التفكـري 
الناقد ؛ حيث أشارت إىل وجود فروق ذات داللة إحصـائية يف متوسـط درجـات االختبـار 

طة التي تدرس احلج باستخدام األسلوب التحصييل الفوري بني املجموعة التجريبية والضاب
العادي لصالح املجموعة التجريبية، كام ظهرت فـروق ذات داللـة إحصـائية بـني متوسـط 
درجات طالب املجموعة التجريبية ومتوسط درجات املجموعة الضابطة يف اختيار التفكري 

 . الناقد لصالح املجموعة التجريبية


بــني متوســطات درجــات ) α=  ٠.٠٥(ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد 
يف ) غري احلافظـات(ومتوسط درجات املجموعة الضابطة ) احلافظات(املجموعة التجريبية 

 ) .اجلوف ( مهارة االستنتاج لدى طالبات الصف الثالث املتوسط بمنطقة 
لـة الفـروق يف املتوسـطات احلسـابية الختبار دال Tنتائج اختبار  )١٤(ويبني اجلدول  

؛ حي ث  ) غري احلافظـات(والضابطة ) احلافظات(ملهارة االستنتاج بني املجموعة التجريبية 
يتبني وجود فـروق ذات داللـة إحصـائية بـني املتوسـطات ولصـالح التجريبيـة التـي بلـغ 

) ٨.٢٠(بطة ، بينام بلغ متوسط الضا) ١.٩٠(بانحراف معياري ) ٩.١٨(متوسطها احلسايب 
 ). ١.٨٢(بانحراف معياري 






 


 


 


 

 


 

 ٠.٠٣٨ ٣.٨٨ ٠.٩٨ ١.٩٠ ٩.١٨ ةالتجريبي

    ١.٨٢ ٨.٢٠ الضابطة

 



 

 

إىل وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد ) ١٤(تشري النتائج الـواردة يف اجلـدول 
بني متوسـط أداء املجموعـة التجريبيـة يف تنميـة مهـارة االسـتنتاج وبـني ) ٠.٠٥(مستوى 

، وهذا يعني أنه يوجد ) ٠.٠٣٨( املجموعة الضابطة ؛ حيث كانت قيمة الداللة اإلحصائية 
أثر حلفظ القرآن الكريم وكانت لصالح املجموعة التجريبية كام هو موضح يف الرسم البياين 

 :التايل 





الناقد التي صنّفها عدد كبـري مـن البـاحثني تعترب مهارة االستنتاج من مهارات التفكري 
كإحــدى مهــارات التفكــري الناقــد، وتتطلــب هــذه املهــارة اســتنتاج عــدد مــن املقــدمات 

النصوص القرآنية واآليات املختارة مـن القـرآن الكـريم، إىل القاعـدة : ؛ وهي ) اجلزئيات(
يف القرآن الكـريم  ، والربط بني موضوعات السور واآليات) العموميات(واملقدمة الكربى 

التي )  هـ١٤١١(العريفي  يساعد عىل احلفظ ، وقد اتفقت نتائج الدراسة احلالية مع دراسة 
هدفت إىل معرفة أثر حفظ القرآن الكريم يف التحصيل اللغوي للقواعد النحوية لدى تالميذ 

ً ذا) مكة املكرمة ( الصف الثالث املتوسط يف مدينة  ت داللـة ؛ حيـث تبـني أن هنـاك فروقـا

 

٥

٥.٥ 

٦

٦.٥ 

٧

٧.٥ 

٨

٨.٥ 

٩

٩.٥ 

١

( ( االستنتاج  مھارات التفكیر

 تجریبیة
ضابطة



 

 

بني درجات احلافظني وغري احلافظني يف مـادة القواعـد النحويـة  ) α=٠.٠١(إحصائية عند 
 .لصالح التالميذ احلافظني


بــني متوســطات درجــات ) α=  ٠.٠٥(ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد 

يف ) غري احلافظـات(وعة الضابطة ومتوسط درجات املجم) احلافظات(املجموعة التجريبية 
 ) .اجلوف ( مهارة البحث عن العالقات لدى طالبات الصف الثالث املتوسط بمنطقة 

الختبار داللـة الفـروق يف املتوسـطات احلسـابية  Tنتائج اختبار  )١٥(ويبني اجلدول  
غــري (والضــابطة ) احلافظــات(ملهــارة البحــث عــن العالقــات بــني املجموعــة التجريبيــة 

؛ حيـث  يتبـني وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية بـني املتوسـطات لصـالح ) افظاتاحل
بينام  لغ  توسط ) ١.٩٤(بانحراف معياري ) ٨.٤٢(التجريبية التي بلغ متوسطها احلسايب   ،

 ). ١.٩٦(بانحراف معياري ) ٧.٦٢(الضابطة 





 


 


 


 

 


 

 ٠.٠٠٨ ٢.٦٦ ٠.٨٠ ١.٩٤ ٨.٤٢ التجريبية

    ١.٩٦ ٧.٦٢ الضابطة

 
جـود فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد إىل و) ١٥(تشري النتائج الـواردة يف اجلـدول 

بني متوسط أداء املجموعـة التجريبيـة والضـابطة يف مهـارة البحـث عـن ) ٠.٠٥(مستوى 
، وهذا يعني أنه يوجد أثر حلفـظ  ) ٠.٠٨( العالقات ؛ حيث كانت قيمة الداللة اإلحصائية 

 :ياين التايل القرآن الكريم وكانت لصالح املجموعة التجريبية كام هو موضح يف الرسم الب
 

 



 

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 

تعترب مهارة البحث عن العالقات كإحدى مهارات التفكري الناقد متمثلة بشكل واضح 
لقرآن الكريم واألمثال والتشبيه والتوريـة، يف القرآن الكريم، فمن خالل األسلوب البياين ل

يمكن تفسري أمهية هذه املهارة يف تنميتها للتفكري الناقد، وتعترب مهارة البحث عن العالقات 
ً لفهم معانيه وإيضاح إشكاله ؛ حيث نجد أن القرآن الكريم  ً بيانيا منهجية يف القرآن وأسلوبا

ت يف كتاب تفسري القرآن للعالمة أيب القاسم قد تم تفسريه كامال حسب العالقات، فإذا قرأ
بنى عىل أساس البحـث  ُ الزخمرشي املوسوم بالكشاف ؛ جتد أن أسلوب العرض يف التفسري ي
يف العالقات، وجيب أن ال ننسى أن هناك منهجية يف تفسري القرآن الكريم تعتمد عىل تفسـري 

 .القرآن بالقرآن ؛ كتفسري القرآن العظيم البن كثري 
 

٩ 

٧ 
٥ 

٢ 

  
 التجريبية 
 الضابطة



 

 


بـني  متوسـطات درجـات ) α=  ٠.٠٥(ال توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد 

يف ) غري احلافظـات(ومتوسط درجات املجموعة الضابطة ) احلافظات(املجموعة التجريبية 
  ) .اجلوف ( مهارة التفسري لدى طالبات الصف الثالث املتوسط بمنطقة 

الختبار داللـة الفـروق يف املتوسـطات احلسـابية  Tنتائج اختبار  )١٦(ويبني اجلدول 
؛ حي  يت ني ) غري احلافظات(والضابطة ) احلافظات(ملهارة التفسري بني املجموعة التجريبية 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املتوسـطات لصـالح التجريبيـة التـي بلـغ متوسـطها 
) ٢١.٨٧(، بيـنام بلـغ متوسـط الضـابطة ) ٢.٨٥(بـانحراف معيـاري ) ٢٦.٣٥(احلسايب 

 ). ٣.٤٣(بانحراف معياري 





 


 


 


 

 


 

 ٠.٠٠ ١٠.٥٥ ٤.٤٧٥ ٢.٨٥ ٢٦.٣٥ التجريبية

    ٣.٤٣ ٢١.٨٧ الضابطة

إىل وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد ) ١٦(تشري النتائج الـواردة يف اجلـدول 
بني متوسط أداء املجموعة التجريبية والضابطة يف مهارة التفسـري ؛ حيـث ) ٠.٠٥(مستوى 

، وهذا يعني أنه يوجد أثـر حلفـظ  القـرآن الكـريم ) ٠.٠٠( ية كانت قيمة الداللة اإلحصائ
 :وكانت لصالح املجموعة التجريبية كام هو موضح يف الرسم البياين التايل 

 
 
 
 



 

 

 





 
 
 
 
 
 
 
 

ً من الدراسات السابقة قد اتفقـت مـع نتـائج الدراسـة احلاليـة ؛ كدراسـة  ونجد عددا
التي اهتمت بام إذا كان مقرر الرتبية اإلسالمية  يوظف مجيع مهارات ) هـ١٤١٩(العصيمي

املعرفة ، الفهم ، التطبيـق ، :( للمهارات املعرفية ؛ وهي) بلوم ( التفكري التي يتضمنها سلم 
إىل التحقق من مـدى اخـتالف الطلبـة يف اكتسـاب ، وهدفت )التحليل ، الرتكيب ، التقييم

صت إىل أن مستوى الطلبة  ً الختالف مستوى تفوقهم، فخلُ بشكلٍ عام  -هذه املهارات وفقا
ً  فيام عدامها من املهارات ،  - كان فوق املتوسط  يف مهاريت املعرفة والفهم، بينام كان متوسطا

يف ) بلـوم ( وافق التسلسـل اهلرمـي لسـلم وكان تسلسل املهارات الناجتة يف هذه الدراسة ي
ٌ منهام حمل اآلخر  . مجيع املهارات عدا مهاريت التحليل والرتكيب،  فقد حلت كل

أن مهارات التفكري الناقد تعترب إحدى مهارات التفكري التي ) هـ١٤٢١(ويذكر كفايف 
 أنـامط التفكـري تسعى املؤسسات التعليمية إىل حتقيقها ، والتي حتوي العمليات املتضـمنة يف

ً مـن  األخرى ؛ كحل املشـكالت ، والتفكـري العلمـي ، والتفكـري اإلبـداعي، ونجـد كثـريا
يف ) هــ١٤٢٤(الدراسات قد اتفقت مع نتيجـة الدراسـة احلاليـة ؛ حيـث توصـل الثبيتـي 

دراسته التي  هدفت إىل معرفة أثر حفظ القرآن الكريم يف تنمية قدرات التفكـري االبتكـاري 

٠

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٥

٣٠

١

مھارات التفكیر (التفسیر )

تجریبیة
ضابطة 



 

 

ً ذات داللة إحصائية عند  إىل  أن يف قدرة الطالقة واملرونة واألصالة  ) α=٠.٠٥(هناك فروقا
 ) .احلافظني(بني املجموعتني لصالح املجموعة التجريبية 

 التـي  كشـفت ) هــ١٤٢٤(وكذلك اتفقت نتيجة الدراسة احلالية مع دراسة السبيعي 
جريبيـة والضـابطة للقـدرات الت: عن  وجود فروق ذات داللة إحصائية بـني املجمـوعتني 

لصالح التجريبية ، وكـذلك ) الطالقة ، املرونة ، األصالة(اإلبداعية ككل وألبعادها الثالثة 
ظهرت االجتاهات اإلجيابية نحو املادة وزيادة كفاءة التحصيل الـدرايس لصـالح املجموعـة 

 .التجريبية
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل اخلامس
 رتحاتملخص ا نتائج ، و ل وصيات ، واملق

 



 

 

 متهيد
هدفت الدراسة احلالية إىل معرفة أثر حفظ القرآن الكريم عىل تنميـة مهـارات التفكـري 

، وقـد تطلـب ذلـك إعـداد  ) اجلوف ( الناقد لدى طالبات الصف الثالث املتوسط بمنطقة 
مهـارة : (الذي يتضمن املهارات التاليـة ) من إعداد الباحثة(مقياس ملهارات  التفكري الناقد

مهارة االستدالل بالنص، مهـارة االسـتنتاج، مهـارة البحـث عـن العالقـات، ، ستنباط اال
 ). مهارة التفسري 

ولتحديد فاعلية ذلك تم استخدام التصميم شبه التجريبي الذي يقـوم عـىل اسـتخدام 
جمموعة جتريبية تدرس يف مدارس حتفيظ القرآن الكريم بـاجلوف ، بيـنام تـدرس املجموعـة 

 . ملدارس احلكومية العادية باجلوفالضابطة يف ا
الفـروض التـي طرحـت إىل ضوء سؤال البحـث الرئييسـ ووقد خلصت الدراسة يف 

نتائج لصالح طالبات مدارس حتفيظ القرآن الكريم ؛ إذ أشارت النتـائج إىل وجـود فـروق 
 التجريبية والضابطة يف اختبار مهارات التفكـري: ذات داللة إحصائية بني جمموعتي البحث 

وذلـك يف مجيـع املهـارات التـي تضـمنها ) احلافظـات(الناقد لصالح املجموعة التجريبيـة 
ً للتوصيات واملقرتحات  ً للنتائج وعرضا  .االختبار، ويتضمن هذا الفصل ملخصا


ً حلفظ القرآن الكريم  عىل مهـارات التفكـري الناقـد ؛ خلصت الدراسة إىل أن هناك أثرا

، وكانـت املتوسـطات ) احلافظـات( حيث تم إجراء االختبار عىل طالبات العينة التجريبية 
ً حسب نسبة اإلجابات الصـحيحة عـن األسـئلة التـي  احلسابية لتلك املهارات مرتبة تنازليا

لنص، البحث عـن االستنباط ، التفسري ، االستنتاج، االستدالل با: (شملتها تلك املهارات 
، وكانـت ) ٨.٤٢، ٨.٨٠، ٩.١٨، ٢٦.٣٥، ٢٣.٧٧(حيث كانت عىل التوايل ) العالقات 

، %) ٧٠.١٦، %٧٣.٣٣، %٧٦.٥، %٧٧.٥، %٧٩(نسبة اإلجابات الصحيحة عـىل التـوايل
 .ويالحظ أن مجيع تلك املتوسطات والنسب املئوية مرتفعه نسبياً 

هارات التفكري الناقد لطالبات العينة الضابطة ويف املقابل كانت املتوسطات احلسابية مل 
ً حسب نسبة اإلجابات الصحيحة عن األسئلة التـي شـملتها )  غري احلافظات( مرتبة تنازليا

) االستنتاج، التفسري، البحث عن العالقات، االستدالل بالنص، االستنباط: (تلك املهارات
ــوايل  ــىل الت ــت ع ــث كان ــبة ) ٢١.٨٧، ٧.٦٢، ٨.٢٠، ٧.٥٠، ١٤.٣٣(حي ــت نس ، وكان



 

 

، %) ٦٤.٣، %٦٣.٥، %٦٨.٣٣، %٦٢.٥، %٤٧.٧٦(اإلجابــات الصــحيحة عــىل التــوايل
ويالحظ أن مجيع تلك املتوسطات والنسب املئوية متوسـطة ، ممـا يؤكـد أثـر حفـظ القـرآن 

 . الكريم عىل تنمية مهارات التفكري الناقد 
سبة اإلجابات الصـحيحة ملهـارة ومما يمكن اإلشارة إليه باستقراء النتائج السابقة أن ن

احتلـت املرتبـة ) احلافظـات(االستنباط والتي احتلت املرتبة األوىل يف املجموعة التجريبية 
، مما يؤكد أثر حفظ القرآن الكريم ) غري احلافظات(اخلامسة واألخرية يف املجموعة الضابطة 

لثانيـة يف ك ل م ن جممـوعتي عىل تنمية هذه املهارة ، وكذلك احتلت مهارة التفسري املرتبـة ا
الدراسة ، بينام جاءت مهارة االستنتاج باملرتبة الثالثة يف املجموعة التجريبية واملرتبـة األوىل 
يف املجموعة الضابطة ، وكذلك جاءت مهارة االستدالل بالنص يف املرتبة الرابعة يف كل من 

رتبة األخرية يف املجموعة جمموعتي الدراسة، أما مهارة البحث عن العالقات فقد جاءت بامل
التجريبية والثالثـة يف الضـابطة ، ويالحـظ  تقـارب نسـب اإلجابـات الصـحيحة ألسـئلة 
مهارات التفكري الناقد يف املجموعة الضابطة ، مما يفرس ظهورها هبذا الرتتيب املختلف عـن 

موعـة املجموعة التجريبيـة ، فدرجـة االنحـراف املعيـاري ملهـارات التفكـري الناقـد للمج
ً يف درجات املجموعة التجريبية ، بيـنام يقـل  التجريبية أعىل من الضابطة ؛ أي أن هناك تباينا

 . هذا التباين يف املجموعة الضابطة


) ت(باسـتخدام اختبـار ) α= ٠.٠٥(تبني وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد 
ومتوسـط ) احلافظـات(املجموعـة التجريبيـة  للعينات املستقلة  بـني متوسـطات درجـات

يف مهـارة االسـتنباط لـدى طالبـات الصـف ) غري احلافظات(درجات املجموعة الضابطة 
، وقـد بلـغ ) احلافظـات(لصـالح املجموعـة التجريبيـة ) اجلوف ( الثالث املتوسط بمنطقة 

) ١٤.٣٣(، بيـنام بلـغ متوسـط الضـابطة ) ٣.٣٦(بانحراف معياري ) ٢٣.٧٧(متوسطها 
 ).٣.٨٧(بانحراف معياري 


) ت(باسـتخدام اختبـار ) α= ٠.٠٥(تبني وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد 

ومتوسـط ) احلافظـات(للعينات املستقلة  بـني متوسـطات درجـات املجموعـة التجريبيـة 
دى طالبـات لـ االسـتدالل بـالنصيف مهـارة ) غري احلافظات(درجات املجموعة الضابطة 



 

 

، لصالح املجموعة التجريبية ، وقد بلغ متوسطها ) اجلوف ( الصف الثالث املتوسط بمنطقة 
بانحراف معياري ) ٧.٥٠(، بينام بلغ متوسط الضابطة ) ١.٧٩(بانحراف معياري ) ٨.٨٠(
)١.٩٩ .( 


) ت(م اختبـار باسـتخدا) α= ٠.٠٥(تبني وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد 

ومتوسـط ) احلافظـات(للعينات املستقلة  بـني متوسـطات درجـات املجموعـة التجريبيـة 
لـدى طالبـات الصـف  االسـتنتاجيف مهـارة ) غري احلافظات(درجات املجموعة الضابطة 

 ، لصـالح املجموعـة التجريبيـة ، وقـد بلـغ متوسـطها) اجلـوف ( الثالث املتوسط بمنطقة 
بانحراف معياري ) ٨.٢٠(، بينام بلغ متوسط الضابطة ) ١.٩٠(ي بانحراف معيار) ٩.١٨(
)١.٨٢( . 


) ت(باسـتخدام اختبـار ) α= ٠.٠٥(تبني وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد 

ومتوسـط ) احلافظـات(للعينات املستقلة  بـني متوسـطات درجـات املجموعـة التجريبيـة 
لدى طالبـات  البحث عن العالقاتيف مهارة )  احلافظاتغري(درجات املجموعة الضابطة 

 ، لصالح املجموعة التجريبية ، وقد بلغ متوسطها) اجلوف ( الصف الثالث املتوسط بمنطقة 
بانحراف معياري ) ٧.٦٢(، بينام بلغ متوسط الضابطة ) ١.٩٤(بانحراف معياري ) ٨.٤٢(
)١.٩٦ .( 


) ت(باسـتخدام اختبـار ) α= ٠.٠٥(ذات داللـة إحصـائية عنـد  تبني وجـود فـروق

للعينات املستقلة  بني متوسطات درجات املجموعة التجريبية ومتوسط درجات املجموعـة 
لصالح ) اجلوف ( لدى طالبات الصف الثالث املتوسط بمنطقة  التفسريالضابطة يف مهارة   ،

بيـن  بلـغ ) ٢.٨٥(بانحراف معيـاري ) ٢٦.٣٥( املجموعة التجريبية ، وقد بلغ متوسطها  ،
 ). ٣.٤٣(بانحراف معياري ) ٢١.٨٧(متوسط الضابطة 



 

 

 التوصيات 
 :  ييل يف ضوء النتائج التي تم التوصل إليها تويص الباحثة بام      


الناقد خاصـة التأكيد عىل رضورة االهتامم بتوظيف مهارات التفكري عامة والتفكري  .أ 
 .أثناء حتفيظ وتدريس القرآن الكريم 

االطالع واالستفادة من إجراءات الدراسة احلالية  يف تنمية التفكـري الناقـد لـدى  .ب 
 . الطالب

االستنباط واالسـتدالل واالسـتنتاج والبحـث عـن : رضورة االهتامم بمهارات  .ج 
 لطلبـة عليهـا أثنـاءالعالقات والتفسري عنـد تـدريس مـواد العلـوم الرشـعية ، وتـدريب ا

 .التدريس  
رضورة االهتامم بأساليب واسرتاتيجيات التقويم ، وتضمني االختبارات املدرسـية  .د 

مـن األسـئلة التـي تقـيس املسـتويات  -ما أمكن  -فقرات لتنمية التفكري الناقد ، والتقليل 
 ) . املعرفة واالستيعاب(الدنيا من مستويات بلوم 

حفظ وتالوة القرآن ، وذلك بتقديم احلوافز املادية  واملعنوية تشجيع املتفوقني عىل . هـ 
 . هلم لتنمية التفكري الناقد لدهيم 

ربط التالميذ بالقرآن الكريم ، واحلرص عىل حتفيظهم سـور القـرآن بتـدبر وتفكـر . و
عدم االكتفاء بمجرد إتقان الطالب لتالوة القرآن الكريم وحفظه ؛  وفهم ملعانيه ، ورضورة

 .بد من تدريبيهم عىل التفكري الناقد ب  ال
التحليـل ، ( أن هيتم معلمو الرتبيـة اإلسـالمية باسـتثارة مهـارات التفكـري العليـا . ز

لدى مجيع الطلبة يف الفصل الدرايس من خالل العملية التعليمية ؛ ملا هلـا ) الرتكيب ، التقييم
 . من أثر عىل تنمية مهارات التفكري 

املعلمــني واملعلـامت وأســاتذة اجلامعــات بتوظيـف بعــض مــن رضورة اهـتامم مجيــع 
األهداف الوجدانية يف املواد القائمني عـىل تعليمهـا بحفـظ املتعلمـني واملـتعلامت لـبعض 

 .اآليات القرآنية ومعرفة تفسريها وتكون متعلقة بامدة التعلم 




 

 

 

د إىل حفظ القرآن الكريم وما يرتبط هبذا احلفظ من تنمية حاجة األوالالتأكی د عل ى    .أ 
 .ملهارات التفكري الناقد لدهيم

ض رورة تش جیع األوالد عل ى حف ظ الق  رآن الك ریم وتوض یح أھمی ة الحف  ظ         .ب 
 .   بالنسبة لھم في تنمیة مھارات التفكیر الناقد

 

زيادة النصوص القرآنيـة يف منـاهج اللغـة العربيـة  س العاديةتضمني مناهج املدار   .أ 
 .والرتبية اإلسالمية ، والعمل عىل ربط املناهج بعلوم القرآن الكريم

االهتامم بالتوسع يف حتفيظ سور القرآن ؛ ملـا يف ذلـك مـن أثـر فعـال عـىل تنميـة  .ب 
يتم تضمينها يف حمتـوى ورضورة االهتامم بمهارات التفكري الناقد ل مهارات التفكري الناقد ،
 .  املقررات الدراسية عامة

عىل املسؤولني القائمني بتطوير منـاهج الرتبيـة اإلسـالمية تعمـيم حفـظ القـرآن  .ج 
 .الكريم عىل مجيع التلميذات يف مراحل التعليم العام تأسيا بمدارس حتفيظ القرآن الكريم

 الناقـد ، وأن تضمني مناهج مدارس التحفيظ بعض برامج تنمية مهـارات التفكـري .د 
 .تكون التطبيقات من خالل آيات الذكر احلكيم 

وحتديثها بحيث تسـاعد  -وخاصة مقررات الرتبية اإلسالمية  -صياغة املقررات . هـ 
عىل تنمية التفكري الناقد ، مع تضمني هـذه املقـررات تـدريبات وتطبيقـات يتطلـب حلهـا 

ً يف التفكري ، كل ذلك يساعد عىل ت ً ناقدا دريب عقول الطالب وتوظيفها يف اسـتنتاج أسلوبا
 . احلقائق العلمية والوصول إليها عن طريق التفكر والتدبر والتأمل

إعادة النظر يف مناهج الرتبية اإلسالمية ، وتنظيم هذه املناهج ، وحـذف التفاصـيل . و
ب ـث يف غري الرضورية ؛ بحيث تستثري تفكري الطالب بام ينمي القدرات الفعلية املرتبطة بال

األدلة الرشعية ؛ من االستنباط ، وتقـويم احلجـج ، والبحـث عـن العلـل ، واملقارنـة بـني 
 . النصوص


رضورة إجراء بحوث ودراسات مسـتقبلية حـول أثـر حفـظ القـرآن الكـريم عـىل  .أ 
 .مهارات التفكري األخرى 



 

 

ول أثر حفـظ القـرآن الكـريم عـىل  رضورة إجراء بحوث ودراسات مستقبلية ح  .ب 
 .مهارات التفكري الناقد يف املراحل التعليمية املختلفة


رضورة التوسع يف مدارس حتفيظ القرآن الكـريم ؛ ملـا هلـا مـن أثـر فعـال يف تنميـة  . أ

 . لطالبات مهارات التفكري الناقد لدى الطالب وا

إعداد دورات تدريبية ملعلمي مدارس التحفيظ لتدريبهم عـىل أحـدث الـربامج   . ب
التي تزيد من عملية احلفظ لدى الطالب من خالل طرق وأساليب تنمية مهـارات التفكـري 

 .الناقد 

الرتكيز عىل إعـداد االهتامم بربامج اإلعداد املتعلقة بتنمية التفكري لدى املعلامت ، و .ج
الرتبية اإلسالمية للتدريب اإلجرائي عىل كيفية تنمية كـل نمـط مـن أنـامط التفكـري معلمة 

 . بشكل عام والتفكري الناقد بشكل خاص لدى الطالبات
ضرورة اإلس ھام  ف ي تط ویر وتنفی ذ الب رامج الت ي ت ؤدي إل ى زی ادة اإلقب ال           . د

 .على مدارس تحفیظ القرآن الكریم في المملكة العربیة السعودیة 

رعايـة املوهوبـات بـوزارة الرتبيـة  تزود نتائج هذه الدراسة القائمني عىل بـرامج.  ھ ـ 
والتعليم بأمهيـة حفـظ القـرآن الكـريم وأثـره عـىل تنميـة مهـارات التفكـري الناقـد لـدى 

 .التلميذات
اختيار املعلم الكفء لتدريس مقرر القرآن الكـريم ، والعمـل عـىل تطـوير بـرامج . و

يث حتتوي عىل مهارات وأساليب التفكري الناقد ، واخلروج من الطـرق إعداد املعلمني ؛ بح
 .التقليدية يف تدريس القرآن 

رضورة تـدريس مقـرر تنميـة مهـارات التفكـري الناقـد ضـمن املقـررات الرتبويـة . ز
 .للمرحلة اجلامعية والدراسات العليا  

 . لدى التالميذ  أن يعتمد تقويم املعلم عىل قدرته عىل تنمية التفكري الناقد. ح
 



 

 

 مقرتحا  البحث 
عىل ضوء النتائج التي أسفرت عنها هذه الدراسـة تقـرتح الباحثـة بعـض الدراسـات 

 :إلكامل اجلهد املبذول فيام ييل
إجراء دراسة عن أثر حفظ القرآن الكريم عىل تنمية مهارات التفكري الناقد للطالب  .١

 .يف مدارس حتفيظ القرآن الكريم
دف إىل مقارنة حفظ القـرآن الكـريم بـبعض الطـرق التدريسـية إجراء دراسات هت .٢

 . األخرى لبحث أثرها عىل تنمية التفكري الناقد لدي الطالبات
زيادة الدراسات املتعلقة بالتفكري الناقد واملبـدع ، والعمـل عـىل تصـميم مقـاييس  .٣

 .وبرامج لتنميته ؛ خاصة يف البيئة السعودية التعليمية املتعددة املراحل 

الستفادة من املنهج اإلسالمي الرتبوي املتمثل يف القـرآن الكـريم والسـنة النبويـة ا .٤
 .املطهرة يف تنمية التفكري لدى املتعلمني 

تقنني اختبار يقيس مهارات التفكري الناقد املختلفة باالستناد إىل النصوص القرآنيـة  .٥
  . واألحاديث الرشيفة املطهرة ، وبناء معايري للمرحلة الدراسية 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 قائمة  ملراجع
 



 

 

 املراجع
                    

املصنف يف األحاديث واآلثار )  هـ١٤٠٩(ابن أيب شيبة، أبو بكر عبد اهللا بن حممد الكويف -
حتقيق   .مكتبة الرشد: كامل يوسف احلوت ، الطبعة األوىل،الرياض: ، 

النهاية يف غريب احلـديث )  م١٩٧٩(ري ابن األثري ، أبو السعادات املبارك بن حممد اجلز -
 . املكتبة العلمية : حممود حممد الطناحي ، بريوت  -طاهر أمحد الزاوي : واألثر ، حتقيق 

 .دار الكتب العلمية:مفتاح دار السعادة، بريوت) م١٩٩٢(ابن القيم  -
ع الفتـاوى ، جممو) م١٩٩١(ابن تيمية ، أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين أبو العباس  -

 . مكتبة السنة : القاهرة 

حممـود : حتقيـقصفة الصـفوة ، ) م١٩٧٩(ابن اجلوزي ، عبد الرمحن بن عيل بن حممد أبو الفرج  -
 .دار املعرفة: بريوت حممد رواس قلعه جي،.د -فاخوري

صحيح ابن حبان ) م١٩٩٤(ابن حبان ، حممد بن حبان بن أمحد أبو حاتم التميمي البستي -
 . مؤسسة الرسالة : شعيب األرنؤوط ، بريوت : ابن بلبان ، حتقيق  برتتيب

جـامع العلـوم واحلكـم ، ) م ١٩٨٨(ابن رجب احلنبيل ، أبو الفرج عبد الرمحن بن أمحـد -
 . دار املعرفة : الطبعة األوىل ، بريوت

 ة الـدار التونسـي: تـونس تفسـري التحريـر والتنـوير ،) ت.د ( ابن عاشور ، حممد الطاهر  -
 . للنرش 

دار : تفسـري القـرآن العظـيم ، بـريوت ) م١٩٩٤(ابن كثري ، إسامعيل بن عمر أبو الفداء  -
 . الكتب العلمية 

حممـد : سنن ابن ماجه، حتقيـق ) م١٩٨٢( يابن ماجة ، حممد بن يزيد أبو عبداهللا القز وين -
 . دار الفكر : فؤاد عبد الباقي ، بريوت 

 .دار صادر: لسان العرب ، بريوت ) م١٩٩٤(رم ابن منظور ، حممد بن مك -
إرشـاد العقـل السـليم إىل مزايـا القـرآن ) ت . د ( أبو السعود ، حممد بن حممد العـامدي  -

 . دار إحياء الرتاث العريب : الكريم ، بريوت



 

 

 حممـد حميـي الـدين : سـنن أيب داود ، حتقيـق ) ت . د ( أبو داود ، سليامن بـن األشـعث  -
 . دار الفكر : دمشق . د عبد احلمي

 .مكتبة السنة:املدخل لدراسة القرآن، القاهرة ) م١٩٩٢(حممد أبو شهبة، -
 .دار عامل الكتب:القاهرة،تطور الفكر الرتبوي)م١٩٨٣(سعد مريس ،أمحد  -
: مسـند اإلمـام أمحـد بـن حنبـل ، القـاهرة ) ت. د ( أمحد بن حنبل أبو عبداهللا الشـيباين  -

 مؤسسة قرطبة

دور التخصص ومستوى الذكاء يف تنمية ) هـ١٤٠٥( سامعيل ، صالح صالح عبد احلي إ -
،  "دراسة مقارنـة"التفكري الناقد لدى طالب القسمني العلمي واألديب يف املرحلة الثانوية

 . رسالة ماجستري غري منشورة،كلية الرتبية، جامعة أم القرى 
بة أمحد  - ُ بية اإلسالمية يف تنمية أنـامط التفكـري لـدى دور  معلمة الرت) هـ١٤٢٥( أكرم ، ح

تالميذ الصف الثالث املتوسط بالعاصمة املقدسة ، رسالة ماجستري ، كلية الرتبية ، جامعة 
 . أم القرى 

حتليل كتب التاريخ للمرحلـة الثانويـة ) هـ١٤١٧( األسمري ، سعد فهر بن عبدالرمحن  -
مهارات التفكري الناقد ، رسالة ماجستري غـري يف اململكة العربية السعودية يف ضوء ) بنني(

 .لية الرتبية ، جامعة امللك سعود، الرياضمنشورة ، ك

روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم ) م١٩٩٥=هـ١٤١٥( ، حممود أبو الفضل  األلو يس -
 . دار إحياء الرتاث العريب: والسبع املثاين ، بريوت 

مكـة  ،الفكر الرتبوي عرب التـاريخ )هـ١٤٢٠(ح س ملصال،عبداهللا عىل و باقارش،اآلنيس -
 .دار إحياء الرتاث:املكرمة

دار احلضارة للنرشـ : أرسار حفظ القرآن ، الرياض) هـ١٤٢٦( ، أمحد بن سامل  نباد ويال -
 .والتوزيع

أصـول الرتبيـة العامـة ) هــ١٤١٧( باقارش ، صالح سامل و السـبحي ،عبـداهللا حممـود  -
 . دار األندلس :  واإلسالمية ، حائل

ـ ، حتقيــق ) م١٩٨٧(البخـاري ، حممـد بـن إســامعيل أبـو عبـداهللا  -  : اجلــامع الصـحيح املخترص
 . دار ابن كثري : مصطفى ديب البغا ، بريوت . د



 

 

ثالثـون ملمحـا يف أخطـاء ( خطوة نحو التفكري القـويم ) هـ١٤٢٣( مبكار ، عبد الكري -
 .م دار اإلعال: الرياض ،)التفكري وعيوبه

مدى تنمية معلـم العلـوم الرشـعية ملهـارات التفكـري ) هـ١٤٢٥( البكر، رشيد النوري  -
الناقد لدى طالب املرحلة الثانوية يف اململكة العربية السعودية ، جملة رسالة اخلليج العريب 

 .رشون، الرياض، العدد احلادي والتسعون ، السنة اخلامسة والع

دراسة جتريبية عـىل التالميـذ  –اإلثراء والتفكري الناقد ) م٢٠٠٢(هبجات ، رفعت حممود  -
 .دار عامل الكتب : املتفوقني بالتعليم االبتدائي ، القاهرة 

مكتبـة : مـنهج تربـوي فريـد يف القـرآن ، دمشـق ) ت.د ( البوطي ، حممد سعيد رمضان  -
 . الفارايب 

حممد  بـد : لكربى ، حتقيق سنن البيهقي ا) هـ١٤١٤( البيهقي ،أبو بكر أمحد بن احلسني  -
 . مكتبة دار الباز : القادر عطا ، مكة املكرمة 

حممد السعيد بسيوين : شعب اإليامن،  حتقيق )  م١٩٩٠(البيهقي ،أبو بكر أمحد بن احلسني  -
 .دار الكتب العلمية :زغلول، بريوت

أمحد حممـد :  اجلامع الصحيح سنن الرتمذي ، حتقيق) ت . د ( الرتمذي ، حممد بن عيسى  -
 . دار إحياء الرتاث العريب : شاكر وآخرين ، بريوت 

تنمية التفكري الناقد دراسة جتريبيـة عـىل عينـة مـن ) م٢٠٠٢(التميمي ، مريم عيل حسن  -
ــت ، رســالة ماجســتري ، جامعــة اخللــيج  ــات املرحلــة الثانويــة بدولــة الكوي  طالب

 .العريب ، مملكة البحرين 

أثر حفظ القـرآن الكـريم عـىل تنميـة قـدرات التفكـري )هـ١٤٢٤(يوس  سعد، الثبيتي -
 ماجسـتريرسـالة ، االبتدائي بمحافظـة الطـائفاالبتكاري لدى تالميذ الصف السادس 

 .جامعة أم القرى،كلية الرتبية،قسم مناهج وطرق تدريس:مكة املكرمة). غري منشورة(

 . مكتبة النهضة: علم النفس الرتبوي،القاهرة ) م١٩٨٢(دجابر، عبد احلمي -
 . دار النهضة العربية: قراءات يف تعليم التفكري واملنهج،القاهرة) ت. د ( دجابر،عبد احلمي -
إبـراهيم األبيـاري ، : التعريفـات ، حتقيـق ) م١٩٨٥(اجلرجاين ، عيل بن حممد بـن عـيل  -

 . دار الكتاب العريب : بريوت



 

 

دار : مفـاهيم و تطبيقـات ، العـني  تعليم التفكـري) م١٩٩٩(جروان ، فتحي عبدالرمحن  -
 الكتاب اجلامعي

احللقة التدريبية الثانية .تنمية مهارات التفكري الناقد)هـ١٤٢١(جروان؛فتحي عبد الرمحن -
،مرشوع التدريب عىل مهارات التفكري العليا والقدرات القيادية بمدارس امللـك فيصـل 

 .النافع للبحوث واالستشارات التعليمية:،الرياض

تنمية مهارات التفكري اإلبداعي من خالل املناهج الدراسية ، ) ٢٠٠٥(ل ،حممد جهاد مج -
 . دار الكتاب اجلامعي : العني

املستدرك عىل الصـحيحني ، ) م١٩٩١(احلاكم ، حممد بن عبداهللا أبو عبداهللا النيسابوري  -
 .دار الكتب العلمية : مصطفى عبد القادر عطا ، بريوت : حتقيق 

اجتاهات حديثة يف تعلـيم التفكـري ، الطبعـة األوىل ، ) ٢٠٠٣(دي عبد الكريم حبيب،جم -
 . دار الفكر العريب: القاهرة

منهجيـة التفكـري العلمـي يف القـران الكـريم  )هــ١٤٢٢(احلدرى، خليـل بـن عبـد اهللا -
مكة ) رسالة دكتوراه( "تصور مقرتح"ةيف املؤسسات اجلامعية املعارص ةوتطبيقاهتا الرتبوي

 جامعة أم القرى،كلية الرتبية،قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة:ملكرمة ا
فعاليـة برنـامج  تـدريبي لتنميـة ) هــ١٤٢٥( حسن ، فريدة بنت عبد امللك حممد رادين  -

مهارات التفكري الناقد لدى عينة من طالبات جامعة امللك سعود ، رسالة ماجسـتري غـري 
  .لك سعود، الرياض لية الرتبية ، جامعة املمنشورة ، ك

 . دار املطبوعات : بحوث ودراسات يف املراهقة، القاهرة ) م١٩٨٤(حسنني،رشدي عبده  -

نظـام وسياسـة التعلـيم يف اململكـة العربيـة ) هــ١٤٢٣(احلقيل ، سليامن بن عبدالرمحن  -
 . مؤسسة املمتاز : السعودية ، الرياض

دار ديبونـو : ري االبتكـاري والناقـد ، عـامنتعليم التفك) م٢٠٠٥(اخلرضاء ، فادية عادل  -
 . للنرش 

 دار الكتـب :تـاريخ بغـداد،بريوت) ت. د ( اخلطيب البغدادي،أمحد بـن عـيل أبـو بكـر  -
 . العلمية 



 

 

أثر استخدام مهـامت التقيـيم عـىل تنميـة التحصـيل ")م٢٠٠٢(حممد أبو الفتوح، خليل -
اجلمعية املرصية  "الصف األول اإلعداديواملهارات العملية والتفكري الناقد لدى تالميذ 

املجلـد األول ،مؤمتر العلمي السادس للرتبيـة العلميـة و ثقافـة املجتمـع،للرتبية العلمية
 .٣٣٩-٢٩١االسامعلييةص:

رشكة مكتبات : املهارات التدريسية ، الرياض ) هـ١٩٨١=هـ١٤٠١( اخلويل ، حممد عيل  -
 . عكاظ للنرش والتوزيع 

عب يالدارم - ، الطبعـة األوىل،  يسـنن الـدارم) م١٩٨٧(داهللا بن عبدالرمحن أبـو حممـد ، 
 .دار الكتاب العريب: خالد السبع العلمي ، بريوت ،  فواز أمحد زمر يل: حتقيق

مـنهج القـرآن يف صـياغة تفكـري اإلنسـان ، جملـة ) م٢٠٠٦=هـ١٤٢٧( الدغامني ،زياد -
 )  ١٩ – ١٦ص ( م ٢٠٠٦شباط  -)هـ١٤٢٧حمرم (،  ٤٩الفرقان األردنية ، العدد 

تقويم أداء معلم القرآن الكريم يف مدارس حتفـيظ ) هـ١٤٢١(الدويش، حممد بن عبداهللا  -
القرآن الكريم االبتدائية بمنطقة الرياض يف ضوء الكفايات التدريسـيه الالزمـة ، رسـالة 

عود اإلسالمية، ة اإلمام حممد بن سماجستري غري منشورة ، كلية العلوم االجتامعية ، جامع
 .الرياض 

فاعليـة برنـامج مقـرتح يف احلاسـب ) هـ١٤٢٣(راجح ، نوال بنت حممد بن عبدالرمحن  -
اآليل لتنمية التفكري الناقد والتحصيل يف الرياضيات لدى طالبات الصف الثاين الثانوي ، 

 . رسالة دكتوراه ، كلية الرتبية للبنات ، الرياض

حممـود / خمتـار الصـحاح ، حتقيـق ) م١٩٩٥( ربن عبد القـادالرازي ، حممد بن أيب بكر  -
 . مكتبة لبنان : خاطر ، بريوت 

 .دراسات يف علوم القرآن ) م١٩٩٥=هـ١٤١٥( الرومي ، فهد بن عبدالرمحن  -

دار : مناهل العرفـان يف علـوم القـرآن ، بـريوت) م١٩٩٦( م، حممد عبد العظي الزر قاين -
 .الفكر

حممـد : الربهان يف علوم القرآن ، حتقيق ) م١٩٧١(هبادر بن عبد اهللا الزركيش ، حممد بن  -
 . دار املعرفة : أبو الفضل إبراهيم ، بريوت 



 

 

ــاين  - ــد الكن ــن حمم ــراين، حس ــة يف ) م٢٠٠٣(الزه ــة العقلي ــالمالرتبي وتطبيقاهتــا  اإلس
 .مية كلية الرتبية، قسم أصول الرتبية اإلسال:،جامعة األزهر)رسالة دكتوراه(الرتبوية

 . مؤسسة الرسالة ،: الوجيز يف أصول الفقه، بريوت) م١٩٩٥(زيدان،عبد الكريم  -

فاعلية اسـتخدام نمـوذج تعليمـي ملهـارات التفكـري ) م٢٠٠٣(طلق  فالسبيعي،معيو  -
ضمن منهج الرتبية اإلسالمية يف تنمية القدرات اإلبداعية والتحصيل واالجتاهات نحـو 

 .يج العريب،برنامج التفوق العقيل واملوهبة جامعة اخلل:املادة،البحرين

 . دار الفكر: مدخل إىل تربية املتميزين واملوهوبني ، عامن) م٢٠٠٢(الرسور ، ناديا هايل  -
 . دار وائل : تعليم التفكري يف املنهج املدريس ، األردن ) م٢٠٠٥(الرسور ، ناديا هايل  -
القرآن الكـريم وتالوتـه ومسـتوى العالقة بني حفظ ).م١٩٩٤(وضحى عيل، السويدي -

األداء ملهارات القراءة اجلهرية والكتابة لدى عينة من تالميذ وتلميـذات الصـف الرابـع 
 .كلية الرتبية: قطر، ١١١عدد ، جملة مركز البحوث الرتبوية، االبتدائي بدولة قطر

رآن ، اإلتقـان يف علـوم القـ) م١٩٩١(السيوطي ، عبد الرمحن بن الكـامل جـالل الـدين  -
 . دار الكتب العلمية ،: بريوت

الرتبيـة اإلسـالمية وطرائـق تدريسـها ، ) م١٩٩٣= هـ١٤١٣(الشافعي ، إبراهيم حممد  -
 . مكتبة الفالح: الطبعة الثالثة ، الكويت

أثر برنامج تدريبي ما وراء معريف عىل التفكري الناقد لدى طلبـة ) م٢٠٠٣(الرشيدة،حممد -
 .ري منشورة،جامعة عامن العربية،األردن رسالة دكتوراه غ.اجلامعة

األخطـاء التجويديـة  الشـائعة لـدى طـالب ) هــ١٤٢٠( الشمراين ، هاشم بن سعدي  -
الصف األول املتوسط أثنـاء تـالوة القـرآن الكـريم وأسـباهبا بمحافظـة جـدة ، رسـالة 

 . كلية الرتبية:ماجستري غري منشورة ،جامعة أم القرى

تصـور مقـرتح لتنميـة التفكـري اإلبـداعي لـدى )هـ١٤٢٦(اهللا الشنقيطى، حممد حبيب  -
ــالمية، ــة اإلس ــور الرتبي ــن منظ ــة م ــة الثانوي ــالب املرحل ــتري(ط ــالة ماجس مـكـة ) رس

 .قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة  جامعة أم القرى ،كلية الرتبية ،:املكرمة

واية والدراية من علـم فتح القدير اجلامع بني فني الر)  م١٩٩٥(الشوكاين ، حممد بن عيل -
 . دار الرتاث : التفسري ، بريوت



 

 

أثر برنامج تعليمي مقرتح عـىل بعـض مكونـات التفكـري ) م٢٠٠٣(الصاوي ، إسامعيل  -
الناقد لدى عينة مـن تالميـذ املدرسـة االبتدائيـة ذوي صـعوبات الفهـم القرآين،رسـالة 

 . . فس التعليميجامعة األزهر،كلية الرتبية ،قسم علم الن:دكتوراه،القاهرة
 مطابع االعتامد:مع القران الكريم،جدة) هـ١٤١٠(طاحون ، أمحد حممد -
 جهينة:تعليم التفكري ، عامن)م٢٠٠٤(طافش ،حممود طافش -

 : املعجـم الكبـري ، حتقيـق ) م١٩٨٤(الطرباين ، سليامن بن أمحد بـن أيـوب أبـو القاسـم  -
 .لعلوم واحلكممكتبة ا: السلفي ، املوصل  دمحدي بن عبد املجي

 . دار الرتاث:جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، بريوت ) ت.د( الطربي ، حممد بن جرير  -

أثر برنامج تعلـيم التفكـري الناقـد عـىل أنـامط ) م٢٠٠٤(العازمي ، حممد أرشيد اهلميش  -
 التفكري والتعلم لدى الطلبة املتميزين يف مـادة الرياضـيات ، رسـالة ماجسـتري ، جامعـة

 . اخلليج العريب ، مملكة البحرين 

 : حتقيـق مصـنف عبـد الـرزاق ،) م١٩٨٣(، أبـو بكـر بـن مهـام الصـنعاين  قعبد الرزا -
 .املكتب اإلسالمي :حبيب الرمحن األعظمي، بريوت

كتيب اختبار التفكري الناقد كليـة ).هـ١٤٠٢(حممد سليامن، فاروق وممدوح، عبد السالم -
 .مركز البحوث الرتبوية والنفسية: جامعة أم القرى، الرتبية

: اتيجيات ، القـاهرة األسس النظرية واالسـرت –التفكري ) م٢٠٠٣(، جمدي  معبد الكري -
 .مكتبة النهضة املرصية 

 ،)م٢٠٠٤(عبيدات وآخرون،ذوقان عبيدات وكايد عبـد احلـق وعبـد الـرحيم عـدس  -
 .لفكردار ا:، عامن ٨البحث العلمي،مفهومه وأدواته وأساليبه،ط

تنميـة مهـارات  ،) م٢٠٠٧(العتوم وآخرون،عدنان العتوم وعبد النارص اجلراح وبشارة موفـق  -
 .دار املسرية:عامن التفكري نامذج نظرية وتطبيقات عملية،

فاعليـة برنـامج مقـرتح لتنميـة مهـارات التفكـري ) هـ١٤٢١( العتيبي ، خالد بن ناهس  -
الثانوية بمدينة الرياض ، رسـالة ماجسـتري غـري االستداليل لدى عينة من طالب املرحلة 

 .ية الرتبية ، جامعة امللك سعود ، الرياض منشورة ، كل



 

 

أثـر حفـظ القـرآن الكـريم يف التحصـيل ) هـ١٤١١(العريفي ، يوسف عبداهللا بن حممد  -
اللغوي يف جمال القواعد النحوية  لدى تالميذ الصف الثالث املتوسط ، رسـالة ماجسـتري 

 .ية الرتبية ، جامعة أم القرى ، مكة املكرمة ورة ، كلغري  نش
فكــري الناقــد و التعلــيم املــدريس الت) م١٩٩٩(حمـمـد  ،نعصــفور ، وصــفي و طــر خــا -

الصفي،املعلم والطالب،جملة تربوية حمكمة نصف سنوية يصدرها معهـد الرتبيـة التـابع و
 عــددان الثالــث والرابــعاليونســكو، دائــرة الرتبيــة والتعلــيم،عامن،األردن، ال/لألنــروا

 . ٩٨-١ص)كانون-حزيران(
يف توظيف مهارات  ٣٠فاعلية مقرر الرتبية اإلسالمية )م١٩٩٨(حممد  ربين العصيمي، -

غـري املتفـوقني بدولـة الكويت،رسـالة –التفكري لدى طلبـة املرحلـة الثانويـة املتفـوقني 
  واملوهبةيب ،برنامج التفوق العقيلجامعة اخلليج العر: ماجستري، البحرين

منشـورات املكتبـة :بـريوت، التفكري فريضة إسـالمية ،)م١٩٧١ (،عباس حممود،العقاد  -
 .العرصية

واقع حفظ القرآن لدى طالب املرحلـة ) هـ١٤٢٢(العقيدي ، سعود بن عيل بن مليحان  -
كليـة : الثانوية بمدارس حتفيظ القرآن الكريم ، رسالة ماجستري غـري منشـورة ، الريـاض

 . ة ، جامعة امللك سعود ،الرتبي

ــل - ــد اهللا عقي ــة  ،)هـــ١٤٢٦(العقيل،عب ــة العربي ــه يف اململك ــيم ونظام ــة التعل سياس
 .مكتبة الرشد:السعودية،الرياض

 . دار الفكر العريب : القرآن الكريم رؤية تربوية ، القاهرة ) م٢٠٠٠(عيل ، سعيد إسامعيل  -

املصباح املنري يف غريب الرشح الكبـري ) م١٩٨٧(الفيومي ، أمحد بن حممد بن عيل املقري  -
 . مكتبة لبنان :للرافعي، بريوت 

فاعلية برنامج مقرتح يف اجلغرافيا قائم عـىل األحـداث )هـ١٤٢٦(القحطاين، أمل سعيد -
اجلارية والقضايا املعارصة يف تنمية التفكري الناقد واالجتاه نحو اجلغرافيـا لـدى طالبـات 

 كلية الرتبية للبنات بالرياض) غري منشورة(ة دكتوراهالصف الثاين ثانوي ،رسال
 . دار الرشوق :كيف تتعامل مع القرآن العظيم ، القاهرة) م٢٠٠٦(القرضاوي، يوسف  -



 

 

: اجلامع ألحكام القرآن ، القاهرة ) م١٩٩٤(القرطبي ، حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح  -
 . مكتبة السنة 

نايفةيمالقطا -  . دار الفكر : التفكري للمرحلة األساسية ، األردن تعليم ) م٢٠٠١(، 
األهليـة : تفكري األطفال وتصوره وطريقـة تعليمـه ، عـامن ) م١٩٩٠(قطام    يوسف  -

 . للنرش 

دار : دعوة للتفكري من خالل القران الكريم، عامن)هـ٢٠٠٦(محيد دالكبييس، عبد الواح -
 . ديبونو

 .نقل يف مناهج التفكري اإلسالمي القديم،دار الثقافةجدل العقل وال)ت.د(  الكتاين،حممد -

ملـاذا وكيـف نعلـم أبناءنـا التفكـري "، ورقة عمـل بعنـوان )م٢٠٠٠(كفايف، عالء الدين -
مقدمة إيل املؤمتر العلمي الثاين عرش حول مناهج التعليم وتنمية التفكري اجلمعية  "النقدي

 م٢٠٠٠يوليو٢٦-٢٥:جام ة  ني شمس:املرصية للمناهج وطرق التدريس 

أثر استخدام برنامج إثرائي يف مـادة العلـوم يف تنميـة ) م٢٠٠٥(الكندري ، عيسى حممد  -
مهارات التفكري الناقد والتحصيل الدرايس لدى طلبة الصف السابع ، رسالة ماجسـتري ، 

 . جامعة اخلليج العريب ، مملكة البحرين 
ــري - ــد الك ــد عب ــاة، مفــات ح تــدبر)هـــ١٤٢٥(مالالحم،خال ــاح يف احلي ــران والنج  الق

 .مطب ة سفري:الرياض
برنامج مقرتح يف القراءة يف ضوء القضايا املعـارصة وأثـره ) م٢٠٠٠(اليف،سعيد عبداهللا  -

يف تنمية التفكري الناقد لدى طالب املرحلة الثانوية ، ورقة عمل مقدمة للمـؤمتر العلمـي 
 . عني شمس بالقاهرة م بجامعة ٢٠٠٦يوليو  ٢٦ – ٢٥الثاين عرش  الفرتة 

،معجـم املصـطلحات الرتبويـة يف )م٢٠٠٣(اللقاين واجلمل،أمحد اللقاين وعـىل اجلمـل -
 عامل الكتب:القاهرة املناهج وطرق التدريس ،

املؤمتر العلمي الثاين عرش حول مناهج التعليم وتنمية التفكري اجلمعية املرصـية للمنـاهج  -
 هـ١٤٢٠=م٢٠٠٠وليو ي٢٦-٢٥:جام ة  ني شمس: وطرق التدريس

دار : فهـم القـرآن ومعانيـه ، بـريوت) م١٩٧٨(املحاسبي ، احلارث بن أسد بن عبـداهللا  -
 . الفكر 



 

 

دور املعلم يف تنمية قدرة التفكري الناقد لدى الطـالب ، ) هـ١٤١٣( خمتار،حسن بن عيل  -
 هـ ،١٤١٣ال شو ٢٣-٢١بحث حتلييل مقدم إىل املؤمتر الثاين إلعداد معلم التعليم العام 

 .كلية الرتبية ، جامعة أم القرى ، مكة املكرمة 
 مكتبة الفالح:منهج الرتبية اإلسالمية وأصوله وتطبيقاته الكويت)ت.د(محدأمدكور،عىل  -
 . دار الفجر:القاهرة كيف حتفظ القران،)م٢٠٠٤(مراد، مصطفى مراد صبحي -

حممـد : صحيح مسلم، حتقيق ) ت.د(مسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوري -
 . دار إحياء الرتاث : فؤاد عبد الباقي ، بريوت

فاعليـة مـدخل التحليـل اإلحصـائي يف ) هـ١٤٢٧(املشيقح، لطيفة بنت حممد بن رشيد  -
تدريس وحدة مطورة يف األحياء متضـمنة بعـض القضـايا اجلدليـة يف تنميـة فهـم هـذه 

لدى طالبات الصـف الثـاين الثـانوي العلمـي ،  القضايا والتفكري الناقد واالجتاه نحوها
 .رسالة دكتوراه ، كلية الرتبية للبنات بالرياض

 :الريـاض ،نظام وسياسة التعليم يف اململكـة العربيـة السـعودية)ت.د(أمحد منري،مصلح -
 .مطبوعات جامعة الرياض

 .مكتبة الرشوق الدولية :مرص جممع اللغة العربية، ،)م٢٠٠٤(املعجم الوسيط -

أثر حفظ القرآن الكريم عـىل تنميـة مهـارات االسـتقبال ، ) هـ١٤٢١(فايزة مجيل، معلم  -
رسـالة ماجسـتري ، اللغوي لدى تلميذات الصف السادس االبتدائي بمدينة مكة املكرمة 

 .  جامعة أم القرى، كلية الرتبية ،قسم مناهج وطرق تدريس:مكة املكرمة ، غري منشورة 

جملة ترب يـة  :املعلم ،كيف تكتب أنشطة منمية للتفكري الناقد) م٢٠٠٣(حممد أمحد، مقبل - 
 .  ٥-١ثقافية جامعة،غزة،ص

حممد . د: التوقيف عىل مهامت التعاريف ، حتقيق ) م١٩٩٠(املناوي ، حممد عبد الرؤوف  -
 . دار الفكر : رضوان الداية ، الطبعة األوىل ، بريوت 

لقـدير رشح اجلـامع الصـغري، تعليقـات يسـرية فيض ا) م١٩٣٦( فاملناوي، عبد الرؤو -
 . املكتبة التجارية الكربى  :ملاجد احلموي ، الطبعة األوىل ، مرص 

مكتبـة األنجلـو :أسس علم النفس العام، القاهرة) م ١٩٨٣(وآخرون  منصور،طلعت ، -
 . املرصية 



 

 

ســالة ر، الرتبيــة العقليــة يف القــرآن الكــريم، )هـــ١٤٠٦(هــدى عبــد الــرحيم، ميمنــي -
 .جامعة أم القرى، كلية الرتبية ، مكة املكرمة : مكة املكرمة،)غري منشورة(ماجستري

أسباب ضـعف طـالب املرحلـة املتوسـطة يف تـالوة القـرآن ) هـ١٤١٠( نجادات،أمحد  -
الكريم من وجهة نظر مرشفة الرتبية اإلسـالمية ومعلمـي القـرآن الكـريم بمدينـة مكـة 

 . املكرمة 
دار : دمشـق، أصـول الرتبيـة اإلسـالمية وأسـاليبها).م١٩٧٩(الـرمحن عبد، النحالوي -

 . الفكر
 : املجتبـى مـن السـنن ، حتقيـق) م١٩٨٦(النسائي ، أمحد بـن شـعيب أبـو عبـد الـرمحن  -

 . مكتب املطبوعات اإلسالمية: عبد الفتاح أبو غدة ، حلب 

 دار الرمحة:نة، القاهرةغاية املريد يف علم التجويد،الطبعة الثام)ت.د(نرص،  طية  ابل -

كيـف حتفـظ القـرآن الكـريم ، الطبعـة الرابعـة ، ) هــ١٤٢٢(  بنواب الدين ، عبد الر -
 . دار طويق: الرياض

ـــى رشف الـــدين - ـــووي، حيي ـــة القران،الطبعـــة )م١٩٨٧(الن ـــان يف آداب محل التبي
 دار النفائس:،بريوتنعبد العزيز السري وا:الثانية،حتقيق

 دار الرشوق:أصول علم النفس العام،جدة)هـ١٤٠٧(يد اهلاشمياهلاشمي، عبد احلم -

 . مؤسسة اقرأ : إنه القرآن رس هنضتنا ، القاهرة ) م ٢٠٠٦(اهلاليل ، جمدي  -
منهج القرآن الكريم يف تنمية التفكـري ،جملـة ) م٢٠٠٢(اهليشان حممود وملكاوي ، حممد  -

 .م ٢٠٠٢ان أ ، حزير٢، العدد ١٨أبحاث جامعة الريموك ، املجلد 
 .التطوير الرتبوي: الرياض ،منهج التعليم االبتدائي،)هـ١٤٠٨(،وزارة املعارف  -

 . الرياضسياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية ، ) هـ١٤١٦(،وزارة املعارف  -
 .الالئحة الداخلية املنظمة ملدارس حتفيظ القران الكريم) هـ١٤١٩(،وزارة املعارف  -
دور معلم الرتبية اإلسالمية يف تنمية العادات الفكرية لدى )هـ١٤١٤(حممدوزان،رساج  -

 .مكتبة الفكر:التالميذ يف مراحل الدراسة املختلفة،مكة املكرمة



 

 

فاعلية استخدام أسـلوب الـتعلم ذي املعنـى يف ) م٢٠٠٢(وزه، مخيس حامد عبد احلميد -
 الناقد لدى طالب الصـف األول تعليم الفقه عىل حتصيل وبقاء اثر التعلم وتنمية التفكري

كليـة الرتبية،قسـم املنـاهج وطـرق :،جامعة األزهر)رسالة ماجستري(الثانوي األزهري،
 . التدريس

 . دار احلضارة:منهج تدبر القران الكريم، الرياض)هـ١٤٢٥(ياس ،حكمت بشري -
التفكـري قراءات يف مهـارات التفكـري وتعلـيم التفكـري الناقـد و) ت. د ( يونس ، فيصل  -

 .دار النهضة العربية : اإلبداعي ، القاهرة 
 .دار عامل الكتب : ، توجيه املتعلم إىل منهاج التعلم ، الرياض  )هـ ١٤١٩( ياجلن ، مقداد  -

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قائمة املالحق



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 



 

 

 
 
 

 المملكة العربیة السعودیة
 وزارة التعلیم العالي

 جامعة أم القرى
 مكة المكرمة–كلیة التربیة 

 قسم المناھج و طرق التدریس
 تخصص تربیة إسالمیة

 
 
 
 
 

 استبانه استطالعية لتحديد
 دمهارات التفكير الناق

 
 

 ةإشراف الدكتور
 علياء الجندي

 
 العنود الشراري: إعداد الطالبة 

 شرفة بمكتب إشراف طبرجلم
 
 
 

 الفصل الدراسي االول
 هـ١٤٢٨ - ١٤٢٧

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 الرحيم نبسم اهللا الرحم
 
 
 

 الموقرة/                                                      األستاذة الفاضلة  
 

 :تحیة طیبة وبعد ،السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ
 
 

فأنھ یسرني أن أضع بین ، حرص على إجادة طرق البحث العلمي  نظرا لما عرف عنكن من      
لتحدید مھارات التفكیر الناقد المناسبة لطالبات الصف  حأیدیكن ھذا االستبیان االستطالعي المفتو

لیكون بمثابة الدلیل الذي أسیر علیھ في وضع فقرات االختبار الخاص بالدراسة ، الثالث متوسط 
 : التي أقوم بأعدادھا عن 

  
 فأثر حفظ القران الكريم على تنمية مهارات التفكير الناقد لدى طالبات الص

 الجوف ةثالث متوسط بمنطق
 

 .وھي جزء من متطلبات نیل درجة الماجستیر في المناھج وطرق تدریس التربیة اإلسالمیة 
 .وعرض مقترحاتك ، راجیة أن تنال اھتمامكن باإلجابة عن فقراتھا بدقة وموضوعیة 

 
 
 

 ....شاكرة لكم حسن تعاونكم                                                               
                                                                                   

 
 العنود الشراري:الباحثة                                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

بیان بمھارات التفكیر الناقد المقترحة من خالل تحلیل النصوص القرآنیة المقررة 
 على الصف الثالث متوسط 

 
 

 غیر متوفرة متوفرة المھارات
   االستنباط-١

   االستدالل بالنص-٢
   االستقراء-٣

   البحث عن العالقات-٤ 
   تفسیرال -٥

  
 :مھارات أخري مقترحة
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 اسم المدرسة اسم المدرسة م

 ١٢ متوسطة تحفيظ القران بسكاكا ١

 ٢٨ المتوسطة األولي بسكاكا ٢

 ٢٢ متوسطة هديب ٣

 ١٣ متوسطة تحفيظ القران بدومة الجندل ٤

 ٣٠ متوسطة تحفيظ القران بطبرجل ٥

 ٢٥ المتوسطة الثانية بطبرجل ٦

 ٢٢ المتوسطة الرابعة بطبرجل ٧

 ٣٤ متوسطة تحفيظ القران األولي بالقريات ٨

 ١١ لقرياتمتوسطة تحفيظ القران الثانية با ٩

 ٢٣ المتوسطة العاشرة بالقريات ١٠

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 











 
 
 



 

 



 
 


 


 


 


 

 معة أم القرىجا أستاذ التربیة اإلسالمیة والمقارنة رجاء السید علي المحضار -١
 جامعة طیبة أستاذ مناھج طرق التدریس أحمد الضوي سعد -٢
 جامعة طیبة مناھج وطرق تدریس لغة عربیة مصطفى سالمة رسالن -٣
مناھج وطرق تدریس تربیة  فرید على الغامدي -٤

 إسالمیة
 جامعة أم القرى

 الملك سعودجامعة  مناھج وطرق تدریس علوم شرعیة عبد المحسن بن سیف السیف -٥
 جامعة أم القرى أستاذ دكتور مناھج طرق تدریس نوال حامد یاسین -٦
 جامعة طیبة مناھج وطرق تدریس لغة عربیة إبراھیم محمد عطا -٧
 جامعة الجوف علم نفس اجتماعي الطاھرة محمود محمد  -٨
 جامعة الجوف اصول تربیة ست الجیل ابراھیم -٩
 جامعة الجوف وطرق تدریسمناھج  ثریا عبد اللطیف -١٠
 جامعة أم القرى مناھج وطرق تدریس سلیمان محمد الو ابلي -١١
 جامعة أم القرى مناھج وطرق تدریس حفیظ محمد المز روعي -١٢
 جامعة أم القرى مناھج وطرق تدریس…أستاذ  محمد صالح جان -١٣
 جامعة طیبة علم نفس تعلیمي سناء سلیمان -١٤
مناھج وطرق تدریس تربیة  علمفایزة جمیل م -١٥

 إسالمیة
 جامعة أم القرى

 مدارس اإلبداع بمكة المكرمة مناھج وطرق تدریس ریاضیات محمد عبد القادر النمر -١٦

مناھج وطرق تدریس تربیة   إبراھیم محمد القاعود -١٧
 إسالمیة

 جامعة الیرموك 

 سعودجامعة الملك  مناھج وطرق تدریس السید سالمة الخمیسي -١٨
 جامعة األزھر مناھج وطرق تدریس علوم شرعیة خمیس عبد الحمید وزه -١٩
 جامعة األزھر مناھج وطرق تدریس علوم شرعیة عبد المجید سلیمان حجر ش -٢٠

 جامعة األزھر مناھج وطرق تدریس علوم شرعیة عبد الرحمن أحمد عبد الخالق -٢١
 جامعة األزھر س تاریخمناھج وطرق تدری صبري إبراھیم الجیزاوي -٢٢
 جامعة األزھر علم نفس تعلیمي ولید خلیفة -٢٣
جامعة جرش سابقا ومدیر المعھد  مناھج وطرق تدریس عبد المجید على الروابدة -٢٤

 اإلقلیمي في السعودیة حالیا



 

 

 
 
 
 
 
 

 









 
 



 

 

 

 







 
 

 اختبار ألثر حفظ القران الكریم 
 على تنمیة مھارات  التفكیر الناقد  
 لدى طالبات الصف الثالث متوسط 

 بمنطقة الجوف
 




 
 




 
 ھـ١٤٢٨ - ـھ١٤٢٧

 
 : بیانات الطالبة

 /الفصل /                                      االسـم 

 /تاریخ االختبار /                                     المدرسة 

 







 



 

 

=========================================
======= 


 :أختي الطالبة 

رتك على التفكیر الناقد فى القرآن الكریم ، و یتكون من ھذا االختبار یقیس قد
االستنباط ، االستدالل بالنص ، االستنتاج ، البحث : خمسة اختبارات فرعیة 
 .عن العالقات ، التفسیر 

 :و المطلوب منك لإلجابة عن ھذا االختبار
قراءة تعلیمات كل اختبار فرعى جیدًا لتعرفى المطلوب منھ ثم تجیبى عنھ * 
 .ما ھو مطلوب ك

 .أجیبى عن جمیع أسئلة االختبار * 
 .إذا رغبت فى تغییر إجابتك فتأكدى أنك محوتى إجابتك القدیمة جیدًا * 
 .ال تبدئى اإلجابة حتى یؤذن لك * 
 )ساعة ونصف. (أجیبى عن االختبار فى الزمن المحدد لھ * 

 :درجات االختبار
 درجة لكل بدیل درجة ٣٠:االختبار األول

 درجة لكل اختیار درجتین١٢:ختبار الثانياال
 درجة لكل تمرین درجتین١٢:االختبار الثالث
 درجة لكل تمرین درجتین١٢:االختبار الرابع

 درجة لكل بدیل درجة ٣٤:االختبار الخامس
 درجة١٠٠:الدرجة الكلیة لالختبار



 

 


 

مقدم ة یتمث  ل ف  ى ن  ص قرآن  ى ،                                    : األول : ویتك ون ك  ل تم  رین م  ن ج  زئین  
بدائل فى ص ورة أحك ام فقھی ة أو     خمسةبدائل اإلجابة و یشتمل على : و الثانى 

مب  ادئ ش  رعیة أو ق  یم دینی  ة بعض  ھا ق  د یك  ون االس  تنباط األساس  ى لل  نص ، و     
ط منھ ، و اآلخر متضمن فى النص و البعض اآلخر لیس متضمنًا فیھ وال یستنب

خصصة لالستنباط الرئیس ى  م: البدائل جدول مكون من ثالث خالیا األولى أمام ھذه 
لما ھو خارج ع ن ال نص و ل یس متض منًا     : للمتضمن فیھ، و الثالثة : الثانیة للنص ، و

 .فیھ 
)  ü( أن تفكرى فى النص وب دائل اإلجاب ة ث م تض عى عالم ة      : والمطلوب منك 
 .ھا تناسب كل منھا و المثال التالى یوضح لك كیفیة اإلجابة فى الخلیة التى ترین أن

 :المثال
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   ü تجب السكنى للمطلقة  ١

 ü   ال یجوز طالق المرأة و ھي حامل  ٢

  ü  على رضاعتھا ابنھا  ةیجوز دفع أجرة لألم المرضع ٣

 ü   مدة الرضاعة حولین كاملین  ٤
 ü   عدة الحامل وضع الحمل ٥
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    اإلیمان باهللا أساس للعمل الصالح  ١

    اإلیمان یحتاج إلى العمل الصالح لدخول الجنة  ٢

    مان باهللا وحدهجمیع الرساالت السماویة تدعوا إلى اإلی ٣

    أن الذین آمنوا والیھود والنصارى والصابئین سوف یدخلون الجنة  ٤

الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیدخلون الجنة وحدھم دون  ٥
    الیھود والنصارى 
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    و الذین أمنوا معھ × ینصر اهللا سبحانھ و تعالى رسولھ  ١

    البد أن یتحمل المسلمون الصعاب و الشدائـد مـن جل الدعوة  ٢

    في سبیل اهللا ثمن لدخول الجنة  المجاھدة و تحمل الصعاب ٣

    البد أن یتزلزل المسلمون و یتعذبوا حتى ینصرھم اهللا  ٤

من لم یجاھد في سبیل اهللا و  تمسھ البأساء والضراء لن یدخل  ٥
    الجنة 
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    المیت یتحلل بعد مائة عام  ١

    قدرة اهللا على حفظ الطعام و الشراب مائة عام دون تغیر  ٢

    قدرة اهللا على إحیاء الموتى  ٣

    یبدأ خلق اإلنسان بتكوین العظام ثم كسوتھا لحمًا  ٤

    یمكن لإلنسان أن ینام مائة سنة ثم یستیقظ مرة ثانیة  ٥
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    حث المؤمنین على اإلنفاق في سبیل اهللا من الطیبات ١

    للفقیر أن یقبل الصدقة مـن الرديء مـن الطعام  ال ینبغي ٢

    زرعا أو ماًال نتجوز الصدقة من جمیع ما تیسر لإلنسا ٣

    النھى عن اختیار الرديء من الطعام و التصدق بھ ٤

    اهللا سبحانھ یضاعف لصدقة أضعاف أمثالھا  ٥
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    یباح للمؤمن أن یستمتع بما أحلھ اهللا لھ  ١

یحب على المؤمن أن یتـرك متعـة الحیاة الـدنیــا في سبیل  ٢
    الفوز بالجنة 

    یحرم على الرجال أن یلبسوا الذھب  ٣

طاعــة اهللا سبحانـھ وتعالى أكـثر متعـة مـن النساء و البنین  ٤
    والذھب والفضة 

عـن االنغماس في الشھوات و تـرك طلب ثواب اآلخرة   الحث ٥
    بطاعة اهللا عز وجل 
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    كل الرسل علیھم الصالة و السالم بشر ١



 

 

    ني إسرائیل بعبادتھ لم یأمر عیسى علیھ السالم ب ٢
    یجب على النبي أن یأمر الناس بعبادة اهللا وحده ٣

    ضالل بني إسرائیل في اتخاذھم عیسى علیھ السالم إلھًا  ٤

    البد أن ینزل اهللا مع الرسول كتابًا یؤیده  ٥
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 
یتمثل فى حكم شرعى ، أو قاعدة فقھیة : األول : یتكون كل تمرین من جزئین 

بدائل اإلجابة و یتمثل فى بعض النصوص : ،                       و الثانى 
 .القرآنیة 

و المطلوب منك أن تفكرى فى المقدمة ، و بدائل اإلجابة ، و تحددى أیًا من 
ة ، و النصوص یستدل بھ على ھذا الحكم مباشرة ، و تضعى حول رقمھ دائر

 .المثال التالى یوضح لك كیفیة اإلجابة 
 :المثال

 
 .تنتھى عدة الحامل بوضع الحمل  * 
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 .تحدید مواقیت الصالة * 
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 .الماء أساس الحیاة فى الكون *  
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 .وجوب االعتدال وعدم اإلسراف *  
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 .تناسق القران الكریم وتألفھ دلیل على انھ كالم اهللا *
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 .تحریم الربا * 
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 .تحریم الخمر*  
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یتكون كل تمرین من مجموعة من النصوص القرآنیة و المطلوب منك أن 

قیمة تفكرى فى ھذه النصوص و تستنتجى حكمًا فقھیًا ، أو قاعدة فقھیة ، أو 
 .دینیة تشترك جمیع النصوص فى إثباتھا ، و تكتبینھ فى المكان المخصص 

 
 .و المثال التالى یوضح لك كیفیة اإلجابة 
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 وجوب إقامة الشھادة و الصدق فیھا
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رین أو یثبت عالقة بین أم یتكون كل تمرین من نصین قرآنیین أو نص واحد

 .المطلوب منك أن تفكرى فى النصین و تحددى ھذه العالقة أكثر و
 .و المثال التالى یوضح لك كیفیة اإلجابة 
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اآلیة تشبھ من یتبع صدقتھ باألذى و المن و ینفق مالھ ریاء الناس فى ضیاع 
ثوابھ  بالحجر األملس الذى ینزل علیھ المطر بشدة فال یترك أثرًا من التراب 
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مجموع  ة م  ن : ن  ص قرآن  ى و الث  انى : األول : یتك  ون ك  ل تم  رین م  ن ج  زئین 

الب  دائل تعط  ى تفس  یرًا ف  ى ض  وء البیان  ات المت  وفرة ف  ى ال  نص ق  د تك  ون كلھ  ا     
ص  حیحة و ق  د تك  ون كلھ  ا خط  أ و ق  د یك  ون بعض  ھا ص  حیح و بعض  ھا خط  أ ،  

 .مامھا جدول مكون من خلیتین وأ
و المطلوب منك أن تفكرى فى  النص جیدًا و ما تحتھ من تفسیرات و تض عى   

 .فى الخلیة المناسبة  ) ü( عالمة 
 .و المثال التالى یوضح لك كیفیة اإلجابة 
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  ü لم یستأذن الھدھد سلیمان في غیابھ ١

  ü ن سلیمان یتفقد جنده في كل صباح كا ٢

 ü  غاب الھدھد لخوفھ من تھدید سلیمان ٣

 ü  اھتم سلیمان بما جاء بھ الھدھد من أخبار ٤

  ü بخبر مھم من مملكة سبأ جاء الھدھد  ٥

تیقن سلیمان من صدق الھدھد بمجرد إخباره بسبب  ٦
 غیابھ

 ü 
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   نھ على ظلم الناس یعیكان لقارون جیش عظیم  ١

   رون ینفق من ثروتھ على بني قومھ كان قا ٢
   نسان أن یكون من أغنیاء العالم بالعلم یمكن لإل ٣

ت عونًا لھ على الفساد في كنوز قارون و ثروتھ كان ٤
   األرض 

ألنھ أغنى و أقوى رجل على ظن قارون أنھ لن یھلك  ٥
   األرض 

ى بھا على بني عظیمة لیتعال أعطى اهللا قارون كنوزًا ٦
   إسرائیل قوم موسى 

ألرض ینجى من تسخیر العلم و الثروة في إصالح ا ٧
   عذاب اهللا و عقابھ 

   وتھ إلصالح الدنیا و نسى اآلخرة قارون وجھ ثر ٨
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أھل القریة رفضوا أن یعطوا موسى و العبد الصالح أجر  ١
   بناء الجدار 

عاون أھل القریة الخضر في بناء الجدار حفاظًا على  ٢
   الكنز الذي تحتھ

   كان أھل القریة على علم بالكنز الذي تحت الجدار ٣

عاون موسى علیھ السالم الخضر في بناء الجدار حفاظًا  ٤
   یمینعلى مال الیت

   سببًا في حفظ اهللا لثروة أبنائھ صالح األب كان  ٥

الغالم الصغیر ال یستطیع أن یحمى نفسھ في مجتمع  ٦
   ظالم

علم اهللا الخضر علیھ السالم علمًا لم یعلمھ لموسى علیھ  ٧
   السالم
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   إبلیس أفضل من أصل خلق المالئكة أصل خلق  ١

   یل على أنھ أفضل منھم سجود المالئكة آلدم دل ٢

   مالئكة مخلقون من نار ال ٣

   عنصر النار أفضل من عنصر الطین  ٤

   دم طاعة هللا و لیس تعظیمًا آلدم سجد المالئكة آل ٥

   المالئكة بالسجود إلبلیس لسجدوا لو أمر اهللا  ٦

    یعیش فى الجنة من كان متكبرًا ال ٧
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   لسحرة بما جاء بھ موسى من سحر أعجب ا ١

   الساحر یعلم أنھ ال یفعل شیئًا  ٢

   ابتلعت عصا موسى ما ألقى السحرة ألنھا كانت أكبر مما صنعوا  ٣

   ما جاء بھ موسى لیس سحرًا  ٤

   لم یجرب موسى العصا لولى ھاربًا لو  ٥



 

 

   ھارون شارك موسى علیھ السالم في إلقاء العصا  ٦
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   كان قوم إبراھیم یعبدون الكواكب و النجوم  ١

   اإللھ الذي یستحق العبادة ال یغیب أبدًا  ٢

   الكواكب ال تظھر إال لیًال  ٣

   تستحق الشمس التعظیم ألنھا أكبر من القمر  ٤

   تیقن قوم إبراھیم أنھ على حق  ٥

   نھا ال تخلق شیئًا رفض إبراھیم عبادة الكواكب أل ٦
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٢   ü  ١ 
٣ ü    ١ 
٤   ü  ١ 
٥   ü  ١ 

 ٥ وعــــــــــــجـــمـــــــــالم

انــالث  ي
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 ٥ وعــــــــــــجـــمـــــــــالم
١  ü   ١ 
٢ ü    ١ 
٣  ü   ١ 
٤   ü  ١ 
٥   ü  ١ 

 ٥ وعــــــــــــجـــمـــــــــالم 
 ٣٠ 



 

 

 االستدالل بالنص :االختبار الثاني 
 الدرجة رقم النص الحكم الشرعي التمرین

 ٢ ١ تحدید مواقیت الصالة األول
 ٢ ٣ الماء أساس الحیاة الثاني
 ٢ ٣ وجوب االعتدال وعدم اإلسراف الثالث
 ٢ ١ دلیل على انھ كالم اهللا تناسق القران الكریم وتألفھ الرابع
 ٢ ٢ تحریم الربا الخامس
 ٢ ٢ خمرتحریم ال السادس

 ١٢ المجموع

 
 االستنتاج: االختبار الثالث 

 الدرجة االستنتاج التمرین

 ٢ وجوب اإلیمان بأن اإلسالم دعوة جمیع األنبیاء  األول
 ٢ التكالیف الشرعیة قائمة على التیسیر  الثاني
 ٢ أن الجزاء في اإلسالم قائم على مضاعفة الثواب الثالث
 ٢ والنھي عن المنكر وجوب األمر بالمعروف الرابع
 ٢ ألضرر وال ضرار  الخامس
 ٢ تحریم أكل مال الیتیم السادس

 ١٢ المجموع

 البحث عن العالقات : رابع االختبار ال

 الدرجة االرتباط والعالقة التمرین

اآلیتان تثبتان أن كل من یكفر باهللا ویكذب بآیاتھ فمصیره إلى النار مھما كانت  األول
 مكانتھ 

٢ 

أدراك زكریا لقدرة اهللا عز وجل في اآلیھ األولى دفعھ ألن یدعوه تعالى بأمر صعب  انيالث
 التحقق في الثانیة  

٢ 

 ٢ اآلیة الثانیة ترد على من تعجب من خلق عیسى بغیر أب فقد خلق آدم بغیر أب وأم  الثالث
بأن الرسول  اآلیة األولى تثبت أن اهللا یھدي من یشاء والثانیة تبرھن على ذلك الرابع

 لیس بمقدوره أن یھدى من یرید مھما اتخذ من أسباب 
٢ 

وھي حولین كاملین والثانیة جمعت مدة  ةاآلیة األولى تثبت تمام مدة الرضاع الخامس
 ثالثون شھرا فثبت أقل مدة الحمل وھي ستة أشھر   ةالحمل والرضاع

٢ 

 ٢ انیة تستثنى منھا الشرك باهللا اآلیة الثانیة في عموم مغفرة الذنوب جمیعا والث السادس
 
 المجموع 

١٢ 
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١ ü   ١ 
٢ ü   ١ 
٣ ü   ١ 
٤  ü  ١ 
٥ ü   ١ 
٦ ü   ١ 

 ٦ وعــــــــــــجـــمـــــــــالم
 ٣٤ الدرجة الكلیة الختبار التفسیر    

 

 التفسري/ اخلامساالختبار 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


