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 اهلل عبد بو حممد األمٕ، َمسبْ البػسِٕ معلم اخللق ضّد إىل... 

 َاآلفاق األنفظ يف اهلل آِات عو الباحجني إىل... 

 علًّا فػلسٍَ بالعقل علًّم اهلل نعمٕ عسفُا الرِو إىل... 

 األبساز غًدا٘نا ...الُطو ثسٗ بدماًٙم زََا الرِو إىل... 

 البُاضل أضسانا.. .الُطو ضسِبٕ فعُالّد القضباى خلف ِقبعُى الرِو إىل... 

 حُاضْ مللُا الرِو إىل حّاتْ َعطس ضعادتْ، ضس َجُدٓ، يف أملم ما أمثو إىل 

َّ...َأنفاضْ عقلْ َاحتَُا َإحطاضْ،  ...َالرب احلب كل مين للم.. .َالد

 لو َجُدٓ يف يدِٕ أمجل إىل َاألمل، األمل فػاطسنْ زَحْ ضلهت اليت السَح إىل 

 ...احلبّب شَجْ.... .علًّا اهلل غلس يف أمل وَل أكل

 إخُتْ...اهلل بعد ضهدٓ إىل فؤادٓ َِلًج بركسيم عسَقْ يف جيسٓ حبًم مو إىل... 

 أخيت العبقٕ َشيستْ الجمّهٕ، جُيستْ حدَد، بال َالعطا٘ تهضب ال اليت احملبٕ إىل 

 ...لّهدا الُحّدٔ

 و مجّعً العلم دزب يف صدِقاتْ...احملبَٕ الُفا٘ زمص بالعلم، حّاتًم أنازَا الرِو إىل

 ...اَلقبً ابامسً كل

 اهلل بعد عُنا فلانُا اللخظات أغد يف جبانيب ََقفُا األعماق، مو أحببتًم مو إىل 

 "...جعسَز َزغا قػطٕ مسرئ" اللجري َقدمُا

 دعا٘ أم" املتصل َالعطا٘ العلم علٖ الصرب يف املجالْ األمنُذج لها جطدت مو إىل.." 

 ِصالُا َال فلانُا فانتًجٍُ احلق طسِق عسفُا تعاىل اهلل اختازيا اليت القلّلٕ الجلٕ إىل 

 مقادمٕ امحد أم مهري، أمالُالدٔ  " مبخلمٌ َالعمل اهلل كتاب تدازع يف المعا جنما

 ".الطّب َيّام

 فٌّ َأحبُنْ اهلل يف أحببتًم مو إىل. 

 

 إليهـم جميعـاً خالـص تقديـري وامتنانـي
 ثـةالباح

 ياسمـين محمـود الهسـي
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 [51: األحقاؼ]

 تيسر وبيدايتو ،الخطوات تسدد وبتوفيقو الصالحات، تتـ بفضمو الذي  الحمد
 وتوفيقو، إحسانو ووافر فضمو، بجزيؿ فاً اعترا وتعالى سبحانو  ابتداء والثناء فالشكر الطاعات،
 وصحبو آلو وعمى واآلخريف األوليف سيد ونذيرًا، وىادياً  معمماً  ا بعثو مف عمى والسبلـ والصبلة
  وبعد، الديف، يوـ إلى بإحساف ليـ والتابعيف

 واالمتناف بالجميؿ أعترؼ أف ويشرفني يسعدني الفضؿ، ألىؿ بالفضؿ مني اعترافاً 
 بؿ النجاح، خطى عمى قدمي ورسخت أجمي، مف والنفيس الغالي وبذلت ،ضحت يئةمض لقموب
 الذيف ىؤالء ا، رسوؿ نيج المنتيجة المثالية تربيتيـ خبلؿ مف اإلسبلـ قواعد نفسي في وأصّموا

 .مستقبمي ألبمغ لمحظة ولو يتوانوا لـ

 مف الدعاء، ومصدر ،العطاء نبع إلى ،ةمظمّ  وسماء ةمقمّ  أرضاً  لي كانت مف.. .ةـالغالي أمي
 عطرت التي الريحانة فأنت الطيب، بكبلميا اليأس عواصؼ بي عصفت إذا األمؿ منحتني
  .لو حد ال شكراً  أشكرؾ واإليماف، والعمـ والحناف، الحب أسقيت فمنؾ حياتي،

 ؿأج مف الدؤوب والعمؿ والثبات، ةوالقوّ  والحب، الحؽ، معاني عممتني مف يا.. .ـيالغال أبي
 المواقؼ مف الكثير نحت   مف يا المثقؼ، والعقؿ الحنوف القمب صاحب النجاح، إلى الوصوؿ
 ثقة وكمي والدي يا إليؾ العمر، طاؿ ميما ينطفئ لف حباً  قمبي في ونحت   ،ذاكرتي في الجميمة

 ،أذني في يتردد صوتؾ فصدى عندي، حقؾ تفيؾ لف بالجميؿ والعرفاف الشكر كممات كؿ أف
 أف أجؿ مف جاىدة وسعيت ظنؾ حسف عند كنت أنا ىا .بأستاذة تناديني وأنت أبدا اهأنس ولف
 .أعماقي مف أشكرؾ حممؾ أحقؽ

 لنجاحي وسنداً  لطموحي، عوناً  كاف الذي الحبيب زوجي إلى الجزيؿ بالشكر أتقدـ كما
 الحب دوجسّ  ،ىمتي شحذ في هِ دِ يْ جَ  قصارى وبذؿ ،والدراسة البحث عناء معي فعاش ،ا بعد
 قوؿأ لف وعطاء..وأمؿ..صبر مف صور في الكثير لي قدـ .والعطاء السند فكاف ،معانيو بكؿ
 .دائماً  معؾ الشكر سأعيش بؿ شكراً 

 لي أتاحت التي التربية كمية في ممثمة ؛والعمماء العمـ منارة اإلسبلمية الجامعة أشكر كما
 ولؤلساتذة فييا، التعميـ صادرم مف واستفادتي ،الشامخ صرحيا في دراستي مواصمة فرصة
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 محمود الدكتور األستاذ واالمتناف التقدير وعظيـ الشكر بموفور وأخص التربية، كمية في األفاضؿ
 العممية شخصيتي صقؿ في البداية منذ الفضؿ لو كاف الذي التربية، أصوؿ أستاذ دؼ أبو خميؿ

 ولـ دراستي، عمى باإلشراؼ تفضؿ ثـّ  ،مياراتو أمتمؾ أف عمى وحرص البحث، أصوؿ فعممني
 الدراسة ىذه خروج في البالغ األثر ليا كاف التي البناءة وتوجيياتو ومتابعتو ووقتو، بعممو يبخؿ
 .وأىمو وصحتو عممو في لو وبارؾ ،الجزاء خير عني ا فجزاه ،النور إلى

  المناقشة لجنة أعضاء األساتذة إلى والتقدير الشكر بموفور أتقدـ كما

  ... حفظو اهلل.  حمدي معمر /ورالدكت
 ... حفظو اهلل. فايز شمدان /والدكتور

ثرائيا الرسالة مناقشة بقبوؿ تفضبل المذيف  ترشدني التي القيمة والتوجييات بالمبلحظات وا 
 .تسديدىا ليتـ والخطأ النقص مواطف إلى

 مف منحوني الذيف والمشرفيف الثانوية المدارس مديري إلى والتقدير بالشكر أتقدـ كما
 بذلتو ما عمى بخيت سمية الفاضمة األستاذة بالذكر وأخص ،العمؿ ورشة عقد عند ووقتيـ خبرتيـ

 .المحدد الوقت في حضورىـ عمى والعمؿ ،والمشرفيف المدارس بمديري لبلتصاؿ جيد مف

 .الدراسة أداة بتحكيـ قاموا الذيف األفاضؿ لؤلساتذة أيضا والشكر

 الوجود حيز إلى الرسالة ىذه إخراج في ساىـ مف إلى بالشكر ـأتقد أف يفوتني ال كما
 . التشجيع أو بالنصيحة أو بالكممة سواء

 

 َتقدِسٓ غلسٓ خالص مجّعا إلًّم
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  ــالدراس صــملخ

 من العقمية التربية في الكونية لآليات غزة بمحافظات الثانوية المرحمة معممي مدى توظيف"
 "تطويره وسبل نظرىم وجية

 اليسي محمود ياسمين الباحثة:د إعدا

 لآليػات غػزة بمحافظػات الثانويػة المرحمػة معممػي مػدى توظيػؼ معرفػة إلػى الدراسػة ىدفت
مػدى  حػوؿ الدراسػة عينػة أفػراد تقػدير درجػة عػف والكشػؼ طمبػتيـ، لػدى العقميػة التربيػة في الكونية
 نظػػر وجيػػة مػػف طمبػػتيـ لػػدى العقميػػة التربيػػة فػػي الكونيػػة لآليػػات الثانويػػة المرحمػػة معممػػي توظيػػؼ
 تقػػديـ ثػػـ ومػػف الخدمػػة ، سػػنوات التخصػػص، ،الجػػنس) الدراسػػة لمتغيػػرات تبعػػاً  أنفسػػيـ المعممػػيف
 .آليات الكونية في التربية العقميةلممي المرحمة الثانوية مع توظيؼ لتطوير مقترحة صيغة

 كػأداة اسػتبانة مسػتخدمةً  التحميمي الوصفي المنيج الباحثة اتبعت الدراسة أىداؼ ولتحقيؽ
معممػػي المرحمػػة الثانويػة لآليػػات الكونيػػة فػػي التربيػػة  مػدى توظيػػؼ لقيػػاس المعمومػػات لجمػػع رئيسػة
 عينػػة عمػػى طبقػػت ،فقػػرة  28) مػػف االسػػتبانة تكونػػت ، أنفسػػيـ المعممػػيف نظػػر وجيػػة مػػف العقميػػة
 ،الحكوميػػة رسالمػػدا فػػي الثانويػػة المرحمػػة معممػػي مػػف ومعممػػة معممػػاً   145) مػػف المكونػػة الدراسػػة

  3554-3552) الدراسػي لمعػاـ األوؿ الدراسػي الفصػؿ فػي ،غزة  غرب ،شرؽ ،شماؿ) مديرياتب
 كمػػػا، معممػػػًا ومعممػػػة  3551والبػػػالغ ) األصػػػمي لممجتمػػػع الكمػػػي المجمػػػوع مػػػف  %37.62) بواقػػػع
 الثانويػة المرحمػة معممػي توظيػؼ تطػوير سػبؿ إلى خبلليا مف لموصوؿ عمؿ ورشة الباحثة عقدت

 .العقمية التربية في الكونية آلياتل غزة بمحافظات

 : الدراسة نتائج أىم ومن

 العينػػة أفػػراد نظػػر وجيػػة مػػف االسػػتبانة فػػي المقترحػػة الفقػػرات عمػػى الموافقػػة درجػػة متوسػػط أف -
 المرحمػػػة معممػػي مػػدى توظيػػػؼ عمػػػى تػػدؿ متوسػػطة نسػػػبة وىػػي  %77) نسػػػبي بػػوزف جػػاءت
 .العقمية التربية في نيةالكو  لآليات غزة بمحافظات الثانوية

 عمػػى  الخدمػػة سػػنوات التخصػػص، الجػػنس،) فػػي المتمثمػػة الدراسػػة متغيػػرات ألثػػر بالنسػػبة أمػػا
 : يمي كما فروقاً  الدراسة أظيرت فقد الدراسة، عينة استجابات

 المرحمػة معممػي لتوظيؼ العينة أفراد تقديرات متوسطات بيف إحصائية داللة ذات فروؽ توجد -
 لصػػػػال  الفػػػػروؽ وكانػػػت الجػػػػنس لمتغيػػػر تعػػػػزى العقميػػػػة التربيػػػة فػػػػي الكونيػػػة اتلآليػػػػ الثانويػػػة
  .المعمميف
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 معممػي مدى توظيػؼل العينة أفراد تقديرات متوسطات بيف إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال -
 .الخدمة سنوات لمتغير تعزى العقمية التربية في الكونية لآليات الثانوية المرحمة

 معممػػي مػػدى توظيػػؼل العينػػة أفػػراد تقػػديرات متوسػػطات بػػيف إحصػػائية داللػػة ذات فػػروؽ توجػػد -
 الفػػروؽ وكانػػت ،التخصػػص لمتغيػر تعػػزى العقميػػة التربيػػة فػي الكونيػػة لآليػػات الثانويػػة المرحمػة
  .الشرعي التخصص أصحاب لصال 

 : بالتالي لباحثةأوصت ا الدراسة نتائج ضوء وفي

 والتعمػػػيـ التربيػػة ووزارة االجتماعيػػة تنشػػػئةال ومؤسسػػات القػػوى كافػػػة وتكػػاتؼ مسػػاىمة ضػػرورة -
الكونيػة كافػة  القرآنيػة اآليػات توظيػؼ خػبلؿ مػف الطمبػة لػدى العقمية التربية غرس عمى لمعمؿ
   ذلؾ.في 

 .لممعمميف العقمية التربية في الكونية اآليات توظيؼ بضرورة لمتوعية متكاممة برامج اعتماد -

 المػػػنيج مػػػف الُمسػػػتقاة الفاعمػػػة التربويػػػة واألسػػػاليب لمسػػػبؿ والمعممػػػات المعممػػػيف إلمػػػاـ ضػػػرورة -
 .الطمبة لدى العقمية التربية تنمي والتي الرباني
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Abstract  

Extent of utilizing Cosmic Verses in Mental Education by Gaza 

Governorates Secondary School Teachers from their Point of view 

and Methods of developing them 

This study aims at identifying the extent of utilizing cosmic verses in mental 

education by secondary school teachers in Gaza governorates. It also tries to tackle 

the sample members' estimation of such utilization from the teachers' viewpoints 

according to study variables (gender – major – service years), and then present a 

suggested mode to develop the performance of secondary teachers in using cosmic 

verses in mental education.  

To fulfil study aim, the researcher adopted the descriptive analytical and the 

constructive methods, and she used the questionnaire to collect primary data to 

measure the extent of utilizing cosmic verses by teachers. The questionnaire consisted 

of 28 items and it was distributed on 540 secondary teachers, which represented 

26.79% of the total of study group. Teachers were from north, west and east 

governorates of Gaza Strip and the questionnaire conducted in the first school year 

2013-2014. Furthermore, the researcher held a workshop to reach for the best methods 

to develop teacher's performance in terms of utilizing cosmic verses in mental 

education.  

Study results: 

1. Agree average on the suggested items of the questionnaire by study sample was 

with relative weight of 66%, which is an average percentage indicates the extent 

of utilizing cosmic verses by secondary teachers.  

2. Concerning the impact of study variables on the sample responses, the study 

showed considerable dissimilarities as the following: 

 There are statistical dissimilarities among estimation averages of sample 

members related to utilizing cosmic verses in mental education, these 

differences are attributed to gender and they were in favour of male 

teachers.  
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 There are no statistical dissimilarities among estimation averages of sample 

members related to utilizing cosmic verses in mental education attributed to 

service years. 

 There are statistical dissimilarities among estimation averages of sample 

members attributed to major, and they were in favour of legal (Sharia) 

major. 

 

Study recommendations: 

 Social education institutions and Ministry of Education should contribute and 

support inculcating concepts of mental education through utilizing cosmic 

verses and all other Quranic verses. 

 Adopt comprehensive programs for teachers that urge them to apply cosmic 

verses in mental education. 

Teachers should be aware and knowledgeable of effective educational methods 

derived from Allah (divine method), which developmental education for students. 
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 اتـــة المحتويــــقائم
 

 الصفحة الموضـــوع
 أ اآلية

 ب اإلىداء
 ج الشكر والتقدير

 ىػ الممخص بالمغة العربية 
Abstract ز 

 ط قائمة المحتويات 
 ي قائمة الجداوؿ 
 ؾ قائمة المبلحؽ 

 5 الفصل األول: اإلطار العام لمدراسة
 3 المقدمة 

 1 أسئمة الدراسة
 7 فروض الدراسة 

 7 ؼ الدراسةاأىد
 6 أىمية الدراسة
 6 حدود الدراسة 

 6 مصطمحات الدراسة 
 8  الدراسات السابقة

 8 الكونية باآليات المتعمقة الدراسات أواًل:
 55  العقمية بالتربية المتعمقة الدراساتثانيًا: 
 57 التعقيب عمى الدراسات السابقةثالثًا: 

 58 لمدراسةالفصل الثاني: اإلطار النظري 
 52 المرحمة الثانوية )طبيعتيا وأىميتيا . أوال:
 35 )أىميتو ودوره . معمـ الثانوية ثانيا:
 31 .)مكانتيا وأىميتيا اآليات الكونية  ثالثا:
 32 .القرآنية الكونية بطة مف اآلياتالمستن العقميةميارات ال رابعا:

 85 الفصل الثالث: الطريقة واإلجراءات

 85 دراسة منيج ال
 83 مجتمع الدراسة 
 82 عينة الدراسة 
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 الصفحة الموضـــوع
 84 أداة الدراسة 

 81 صدؽ االستبانة 
 88 ثبات االستبانة

 25 الفصل الرابع: نتائج الدراسة الميدانية وتفسيراتيا
 25 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ وتفسيرىا 
 26 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني وتفسيرىا 

 555 المتعمقة بالسؤاؿ الثالث وتفسيرىا النتائج 
 556 توصيات الدراسة 
 558 مقترحات الدراسة

 552 قائمة المصادر والمراجع 
 556 قائمة المبلحؽ

 

 فيـرس الجـداول
 

 الصفحة موضوع الجدول رقم الجدول
 83 سيوض  مجتمع الدراسة   5جػدوؿ )
 82 ر النوعمتغي توزيع أفراد عينة الدراسة حسب  3جػدوؿ )
 84 متغير سنوات الخدمة توزيع أفراد عينة الدراسة حسب  2جػدوؿ )
 84 متغير التخصص توزيع أفراد عينة الدراسة حسب  4جػدوؿ )
يوضػػػ  معامػػػؿ االرتبػػػاط بػػػيف كػػػؿ فقػػػرة مػػػف فقػػػرات المجػػػاؿ والدرجػػػة الكميػػػة   1جػدوؿ )

 لممجاؿ 
86 

 88 بلستبانةلصفية  معامؿ الثبات )طريقة التجزئة الن  7جػدوؿ )
 82 بلستبانةلألفا كرونباخ   )طريقةمعامؿ الثبات   6جػدوؿ )
يوض  أطواؿ الفترات والػوزف النسػبي المقابػؿ لكػؿ صػنؼ )المحػؾ المعتمػد   8جػدوؿ )

 في الدراسة 
25 

 23 فقرات االستبانةتحميؿ   2جػدوؿ )
أفػراد العينػة لمػدى إجابػات  لمفػروؽ بػيف متوسػطات تقػديرات tنتػائج اختبػار   55جػدوؿ )

يعػػزى  العقميػػة توظيػػؼ معممػػي المرحمػػة الثانويػػة لآليػػات الكونيػػة فػػي التربيػػة
 أنثى ، ذكر) لمتغير الجنس

26 

متوسػػطات  بػػيف (One Way ANOVA)نتػػائج تحميػػؿ التبػػايف األحػػادي   55جػدوؿ )
ات إجابات أفراد العينة لمدى توظيؼ معممػي المرحمػة الثانويػة لآليػتقديرات 

 لمتغير سنوات الخدمة تعزى التربية العقميةالكونية في 
 

28 



 ( ك ) 
 

 الصفحة موضوع الجدول رقم الجدول
متوسػػطات بػػيف  (One Way ANOVA)نتػػائج تحميػػؿ التبػػايف األحػػادي   53جػدوؿ )

إجابات أفراد العينة لمدى توظيؼ معممػي المرحمػة الثانويػة لآليػات تقديرات 
 لمتغير التخصص تعزىالكونية في التربية العقمية 

22 

 555 يوض  نتائج اختبار شفيو  52جػدوؿ )
 

 قائمة المالحق 
 

 رقم الصفحة موضوع الجدول رقم الممحق
 558 االستبانة في صورتيا األولية.  5ممحؽ )
 535 قائمة بأسماء المحكميف.  3ممحؽ )
 533 االستبانة في صورتيا النيائية.   2ممحؽ )
 537 يةخطاب تسييؿ ميمة باحثة مف الجامعة اإلسبلم  4ممحؽ )
 536 خطاب تسييؿ ميمة مف وزارة التربية والتعميـ العالي.  1ممحؽ )
 538 خطاب تسييؿ ميمة مف مديرية شرؽ غزة.  7ممحؽ )
 532 خطاب تسييؿ ميمة مف مديرية غرب غزة.  6ممحؽ )
 525 خطاب تسييؿ ميمة مف مديرية شماؿ غزة.  8ممحؽ )
 525 ورشة العمؿ معيـ. أسماء المشرفيف الذيف تـ عقد  2ممحؽ )
 523 أسماء المديريف الذيف تـ عقد ورشة العمؿ معيـ.  55ممحؽ )

 



 (5) 
 

 

 

 

 الفصل األول

 اإلطار العام للدراسة
 

 ة ـــــممكد 

 ة ـة الدراصـأصئل 

 فزوض الدراصة 

 أهداف الدراصة 

 ةـأهنية الدراص 

 ةــحدود الدراص 

 ةـمصطلحات الدراص 
 ةــالدراصات الضابك:  

 راسات المتعمقة باآليات الكونيةأوًل: الد
 ثانيًا: الدراسات المتعمقة بالتربية العقمية

 ةـالتعقيب عمى الدراسات السابقثالثًا: 

 



 (3) 
 

 : مقدمــة

 ميزّ  ما وأعظـ أجؿ   ولكف ،ليا حصر ال عديدة نعماً  األزؿ منذ اإلنساف وتعالى سبحانو ا من 
 وأعطاه بؿ، يوعم اإلسبلـ حرص كما ،العقؿ ىو وتكريماً  ريفاً تش بو زاده بؿ خمقو سائر عف اإلنساف بو ا

 ،والتثقيؼ التعميـ خبلؿ مف وئإنما إلى ودعا ،عدة مواطف لذكره فيتعرض  الكريـ فآفالقر  ،بالغة أىمية
 وقدّس  كما ،والنسؿ ،والماؿ ،والعقؿ ،والنفس ،الديف حفظ :وىي ،اإلسبلمية الشريعة مقاصد أحد وجعمو
 اإلنساف وجو كما. الحر العاقؿ لئلنساف يتجو ياإلسبلم الخطاب إف بؿ ،والتفكير االعتقاد ةحري اإلسبلـ

 .الصواب ومعرفة خالقو إلى لموصوؿ العقؿ خبلؿ مفالتفكُّر و التأمُّؿ  إلى

 العقؿ ليمجد اإلسبلـ فجاء ،سميـ وعقؿ ،موجو تفكير خبلؿ مف إال الخالؽ إلى الوصوؿ يتأتى وال
 ہ ۀ ۀ چ قاؿ تعالى:  ويفيميا ا آيات يدرؾ وبو ،التكميؼ مناط فيو ،ممحوظ بشكؿ بو وييتـ

 .[12: ،النحؿ] چہ ہ ہ

 رسـ في قوية لبنة ليصب  ؛حياتو مراحؿ جميع في بو واالرتقاء اإلنساف بناء في كبيراً  دوراً  التربية وتؤدي
 أف حيث ،الثانوية مرحمة وىي وخطورة أىمية المراحؿ ىذه أكثر عمى التركيز فكاف ،فاضؿ مجتمع نحو الطريؽ
  .والثانوية واإلعدادية االبتدائية المرحمة ىي تعميمية مراحؿ ثبلث تضـ المدرسة

 وأىـ أخطر مف الثانوية والمرحمة ،وتربوياً  تعميمياً  البعض لبعضيا مكممة المراحؿ ىذه وُتعد
 المرحمة ليذه لما وذلؾ ،النمو احؿمر  أخطر مف مرحمة تصاحب ألنيا اإلطبلؽ؛ عمى التعميمية المراحؿ

 في تمعبو الذي الميـ ولمدور ،الثانوي التعميـ تقابؿ التي المراىقة فترة في الشباب تشكؿ في ميـ أثر مف
عداده الصال  المواطف تكويف  . 2: 1971 ،صبي ) "المنتجة لمحياة وا 

 عمييا يغمب بحيث ،ةالمراىق طور في أصبحوا قد العمرية المرحمة ىذه في الشباب كاف ولما
 أشد في فيـ ،المرحمة ىذه بطبيعة تتعمؽ وموضوعية ذاتية وأسباب لعوامؿ نتيجة االستقرار وعدـ التوتر
 مف وتمكينيـ العقبات تخطي عمى ليـ واقياً  درعاً  تكوف بحيث وتنميتيا أصيمة قيـ غرس إلى الحاجة
 . 72: 2001 ،اليندي) وسبلـ بأمف المرحمة ىذه اجتياز

 لشتى خاص بشكؿ الثانوية وطمبة ،عاـ بشكؿ الطمبة فييا يتعرض التي األوقات ىذه في صةوخا
 مف مجموعة خبلؿ مف الطمبة عمى واض  بشكؿ أثره يبلحظ الذي ،الفكري والمسخ ،التجييؿ صنوؼ



 (2) 
 

 عمؿوال المجتمع مف اليامة الشريحة ىذه تجاه بدورىـ يقوموا أف الجميع عمى الواجب مف فكاف ،سموكياتيـ
  . 4: 2010 ،حسيف) تحصينيا عمى

 بلبو  وعي ببل لممعمومات واالستظيار الحفظ ىو الطبلب لدى األوؿ االىتماـ أف المبلحظ ومف
 بالعمـ منيـ الكثير عبلقة وتنتيي ،االمتحاف في اإلجابة كراسة في إفراغيا ثـ ،بالحقائؽ العقوؿ وحشو ،فيـ
 . 4: 1991 ،الخولي) والجمود لتخمؼا مف فيو نحف ما سبب وىذا ،الحد ىذا عند

التأمُّؿ  إلى أرشده اإلنساف العظيـ، وخمؽ الكوف ىذا خمؽ حيف وتعالى سبحانو ا أف ونبلحظ
عماؿ والنظرالتفكُّر و  نما عبثاً  ليس وذلؾ ،فيو ما إلدراؾ العقؿ وا   .سامية وأىداؼ عظيمة لغايات وا 

 لو فسخر ،الكونية والمظاىر اآليات مف الكثير لئلنساف سخر قد وتعالى سبحانو أنو نجد ولذلؾ
 كؿ تسخير فأو  الكوف في الموجودة اإلمكانات كؿ إلى انتباىو ولفت ،والبحار والنيار والميؿ والقمر الشمس

 وىو آخر غرض ىناؾ بؿ ،فحسب المادي االنتفاع حدود عند يتوقؼ ال والمخموقات الكونية المظاىر تمؾ
ر إلى المسخرة والنجـو األفبلؾ عف ورجاءىـ الخمؽ خوؼ تعالى ليصرؼ التسخير ذلؾ كؿ أفّ   المسخِّ

 . 352: 1995 ،البقاعي) عباده فوؽ القاىر

 في أسرار مف ا أودعو فيما الت دبُّرو التفكُّر ب العقؿ إعماؿ مجاالت مف كبيراً  مجاالً  الكونية اآليات وتعد
: تعالى ا يقوؿ حيث ذلؾ في الصريحة الواضحة الكريـ القرآف دعوة نجد وليذا، المتقف البديع الكوف ىذا
 وىذا ،[190 :عمراف آؿ] چگ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈچ

 حيث لمتعقؿ مجاؿ ىي التي اآليات ذكر في تعالى اهلل يفصؿ آخر موضع وفي، اإلجماؿ وجو عمى الموضع
 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ : تعالى يقوؿ

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

" : تفسيره في البغوي قاؿ ،[164: البقرة] چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

 . 33: 1997 ،البغوي) "العقوؿ ذوي ﴾گ گ ک﴿

 ۋچ: تعالى قولو اإلنساف عقؿ لعمؿ مجاؿ الكونية اآليات أف عمى الدالة اآليات ومف 

 ۇئ ۇئ وئ ەئوئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

 .[24: الرـو] چۈئ ۆئ ۆئ



 (4) 
 

 العقؿ إلعماؿ القرآف دعا العظيمة اآليات مف فيو وما الكوف أف عمى الدالة اآليات مف وغيرىا
 الحقيقة.والنظر بتفحص وتأمؿ لموصوؿ إلى  فييا

 العقؿ إلعماؿ مجاالً  تعد والخبلئؽ، النفوس في المبثوثة والمعنوية المادية، الكونية اآليات أف كما
 قولو ذلؾ ومف العقؿ، إلعماؿ وميداناً  الت دبُّرو  لمتفكُّر آخر مجاالً  تعد التنزيمية اآليات فكذلؾ فييا، الت دبُّرب

 چی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ چ: تعالى
 الذي واليدى الخير إلى الخمؽ تدؿ التي والدالئؿ اآليات فيالتفكُّر  إلى القرآف دعوة ذلؾ ومف [219:البقرة]

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ چ: سبحانو قوؿي الرسؿ، أجمو مف وأرسؿ الكتب، أجمو مف ا أنزؿ

 .[44: النحؿ] چڦ  ڤ ڤ ڤ

 وألف ،وتعالى تبارؾ الحؽ إلى لموصوؿ الكونية اآليات في العقؿ إعماؿ أىمية يتض  سبؽ مما
 أساسية بصفة يعتمد ،تمقينياً  نظاماً  صب وأ بؿ ،تقمص قد العشريف القرف نياية مع لممدرسة التربوي الدور
 دورىا المدرسة افتقدت وبالتالي نقد؛ أو تحميؿ ودوف لمعقؿ إعماؿ دوف ،اتبمعموم الطالب ذىف حشو عمى

 أفضؿ لتحقيؽ ،والسموؾ والنفس العقؿ تنمية خبلؿ مف لمطالب عقميال النضج تحقيؽ في ،المأموؿ التربوي
 مبة الط بيف السموكية االنحرافات مف كثير ظيور إلى أدى مما الواقع؛ مع بفعالية التكيؼ مف مستوى

 . 455: 2009 ،والديب دؼ بوأ) المدرسة اخؿد

 اآليات، بيذه العبلقة ذات الدروس تدريس في المعمميف قبؿ مف الكونية اآليات توظيؼ فإف لذلؾ
 سوؼ ىذا كؿ العمماء، أقواؿ ومف التفسير كتب مف المستسقى الكريمة، اآليات تفسير طارإ في وشرحيا
 مما اإلليية القدرة ودالئؿ الخمؽ أسرار في لمتأمُّؿ توجو التي سميمةال اإلسبلمية والبيئة المناسب الجو يوفر

 . 5: 1993، الغامدي) ا الطمبة بإذف تنمية عقؿ عمى بدوره ينعكس

 اآليات تدبُّر خبلؿ مف وذلؾ ،وجؿ عز الخالؽ عظمة الستشعار ناخالمُ  تييئة عمى يساعد نوأ كما
 مف ويتبيف ،أحداث مف الكوف في يحدث ما أو غيره أو ،سافاإلن خمؽ إلى تشير التي الكونية القرآنية
 اآليات مف بكثير يزخر الكريـ والقرآف قاىر، قادر خبير عميـ لدف مف الكريـ القرآف أف الت دبُّر ىذا خبلؿ
 .الكونية والظواىر الدالئؿ مف كثير عف تنبئ التي القرآنية

 في دوره خاصة المختمفة بأدواره قيامو أثناء طمبتو عمى مباشرال هتأثير  في المعمـ،ويبرز دور 
 التعميـ رجاؿ ميمة ألف األخرى دوارهأ إلى إضافة الطالب شخصية تشكيؿ في ودوره العقمي يـئبنا

  . 83: 2009 ،برىـو) وخمقياً  فكرياً  إنشاءً  جديد جيؿ إنشاء العموـ تعميـ إلى باإلضافة



 (1) 
 

 المتعمميف إكساب عمى يقتصر ال دوره إف إذ ،التربوية العممية عناصر أىـ مف المعمـ ويعد
 ومعالجة ،الطمبة نفوس في الفاضمة واألخبلؽ النبيمة القيـ غرس إلى يتعداه بؿ والعممية؛ المعرفية الخبرات

 األولى والقدوة الحقيقي الموجو يعد المعمـ أف كما ،ومادية حسية شوائب مف األنفس بيذه يمحؽ قد ما
 ،لدييـ الحسنة السموكيات وتعزيز الطمبة وتوجيو إرشاد ميمة عاتقو عمى وتقع ،المدرسة في لمطمبة

 .واالنحراؼ الخمؿ مظاىر ومعالجة

 ونقدىا المعرفة نقؿ في خبلليا مف يسيـ تربوية رسالة تحمؿ اإلسبلـ في المعمـ مينة أف" كما
رشا وتوجيييـ والبنات لؤلبناء اإلسبلمية االتجاىات وتشكيؿ ،الحضارة وبناء  حؿ عمى وتدريبيـ دىـوا 

 . 269: 2001 ،بنجر) "مشكبلتيـ

 : حيث والدراسات الجيود مف الكثير عمى الموضوع ىذا حظي لقد

 إلى وصموا الثانوية المرحمة طبلب خاصة اليوـ طبلبنا فأ دراستو في  2010) خوصة أبو أكد
 لموصوؿ تعمؿ ال التيمناىج ال طبيعة إلى يعزى برزىاأ لكف مجتمعة سبابأ عدة لوجود وذلؾ ممحوظ تردٍ 

طبلؽ ،التفكير مف المطموب لمحد بالطبلب  الصحيحة المعمومات إلى لموصوؿ والنظر ،التأمُّؿب عقوليـ وا 
 .الصائبة والقرارات

 ألف وذلؾ ،أبداً  تنتيي ال اإلنسانية النفس وفي الكوف في ا آيات أف  2007) النجار وأشار
  .المجاؿ ىذا في التقدـ مع باستمرار تتوسع فيي يةتراكم طبيعة ليا الكونية العموـ

التدريس التي تستثمر  ؽ  إلى أف بعض المعمميف ال يحسنوف توظيؼ طر 1990وزاف ) أك دكما 
وتكسبو القدرة عمى مواجية المشكبلت المتنوعة، فيناؾ ميؿ لطريقة التمقيف  ،طاقات المتعمـ العقمية

 .تمتص كؿ شيء دوف تدقيؽ أو تمحيص إسفنجية ؛ مما ولد جيبًل ذا شخصيةواالسترجاع

 غزة،محافظات  مدارس في المعمميف سموؾ عمى اطبلعيا خبلؿ مف الباحثة الحظت وقد ىذا
 فيـ دوف بالمعموماتبة طمال أذىاف حشو عمى وتركيزىـ ،الميني أداؤىـ إليو وصؿ الذي القصور مدى

عماؿ ،وتأمؿ وتحميؿ  .العقمية ربيةلمت معاكس اتجاه وىذا ،لمعقؿ وا 

 التربية في الكونية لآليات الثانوية المرحمة معممي لتوظيؼ مستقمة دراسة عمى الباحثة تعثر لـ كما
 .بالبحث الموضوع ىذا لتناوؿ الماسة الحاجة دتتولّ  ىنا ومف ،العقمية

 : الدراسة أسئمة
 مف العقمية لتربيةا في الكونية لآليات غزة بمحافظات الثانوية المرحمة معممي مدى توظيؼ ما -1

 نظرىـ؟ وجية



 (7) 
 

 غزة بمحافظات الثانوية المرحمة معممي قياـ درجة حوؿ العينة أفراد تقديرات درجات تختمؼ ىؿ -2
 سنوات ،التخصص ،الجنس) الدراسة لمتغيرات تبعاً  العقمية التربية في الكونية اآليات بتوظيؼ
  ؟الخدمة

 العقمية؟ التربية في الكونية لآليات الثانوية المرحمة معممي توظيؼ لتطوير المقترحة السبؿ ما -3

 :الدراسة فروض

 العينة أفراد تقديرات متوسطات بيف  α≤0.05) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال -1
 الجنس لمتغير تعزى العقمية التربية في الكونية اآليات بتوظيؼ الثانوية المرحمة معممي قياـ لدرجة

 . معممة ،معمـ)

 العينة أفراد تقديرات متوسطات بيف  α≤0.05) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال -2
 سنوات لمتغير تعزى العقمية التربية في الكونية اآليات بتوظيؼ الثانوية المرحمة معممي قياـ لدرجة
   سنوات عشرمف  سنوات، أكثر عشر إلى خمس مف ،سنوات خمس مف أقؿ) الخدمة

 العينة أفراد تقديرات متوسطات   بيفα≤0.05) مستوى عند إحصائية لةدال ذات فروؽ توجد ال -3
 لمتغير تعزى العقمية التربية في الكونية اآليات بتوظيؼ الثانوية المرحمة معممي قياـ لدرجة

 . شرعية عموـ ،إنسانية عموـ ،طبيعية عموـ) التخصص

 : الدراسة أىداف

 : تاليةال األىداف تحقيق إلى الحالية الدراسة تسعى

 مف العقمية التربية في الكونية اآليات بتوظيؼ الثانوية المرحمة معممي قياـ درجة إلى التعرؼ -1
 .نظرىـ وجية

 الثانوية المرحمة معممي قياـ درجة حوؿ الدراسة عينة أفراد تقديرات في الفروؽ داللة عف الكشؼ -2
 ،الخدمة سنوات ،الجنس) اسةالدر  لمتغيرات تبعا العقمية التربية في الكونية اآليات بتوظيؼ

 . التخصص
 .العقمية التربية في الكونية لآليات الثانوية المرحمة معممي توظيؼ لتطوير مقترحة صيغة تقديـ -3
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 :ةـالدراس أىمية

 : التالي خالل من أىميتيا الدراسة تكتسب

 .الطالب شخصية بناءتساىـ في  -1
 .العقمي البناء في الكونية اآليات توظيؼ عمى تساعد -2
 يـ العقمي.الطمبة في بنائتساعد  -3
 : التالية الجيات الدراسة ىذه نتائج مف يستفيد أف المتوقع مف -4

 .العقمية التربية في الكونية لآليات بتوظيفيـ المعمموف -
 .المعمميف وتأىيؿ العممية المناىج تخطيط عمى القائموف -
 .قدراتيـ لتطوير الطمبة -

 .الدراسات مف النوع ىذا مثؿ إلى وصالخص وجو عمى الفمسطينية البيئة افتقار -5

 :الدراسة حدود

 : التالي في الدراسة حدود تمثمت

 بتوظيؼ الثانوية المرحمة معممي قياـ درجة إلى التعرؼ عمى الدراسة تقتصر ا :الموضوع حد -1
 .التوظيؼ ىذا لتطوير المقترحة السبؿ وبياف العقمية التربية في الكونية اآليات

  .عشر والثاني عشر الحادي) لمصؼ الثانوية المرحمة ومعممات معممو: ريـالبش الحد -2
 .الحكومية الثانوية المدارس: المؤسسي الحد -3
 .غزة  غرب – شماؿ– شرؽ) مديريات: يـالمكان الحد -4
 ـ2014-ـ2013 الثاني الفصؿ في الدراسة ىذه تطبيؽ ـت: يـالزمان الحد -5

 : الدراسة مصطمحات

 وأصبحت ،عشر والثاني عشر والحادي العاشر الصفوؼ تضـ تيال المرحمة ىي: الثانوية المرحمة 
 الثانوية المرحمة عمى مقصورة  عشر الثاني) الثانوي والثاني ، عشر الحادي) الثانوي األوؿ الصفوؼ

 . 1996 ،والتعميـ التربية وزارة) العميا األساسية لممرحمة تابع العاشر الصؼ أف اعتبار عمى

 أو المنظور ا كتاب) المادية الكوف عناصر عف إشارات تتضمف التي القرآنية تاآليا ىي: الكونية اآليات 
  . 84: 1994 ،البله عبد) المجردة بحواسنا نممسيا التي العممية  ، وظواىره، وحقائقوالشيادة عالـ
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 ونح توجييو خبلؿ مف وذلؾ ،الطالب لدى العقمية والقدرات الفكرية المدارؾ تنمية: العقمية التربية 
 المدعـ الفكري نضجو تحقيؽ في تسيـ التي والحضارية والثقافية والعممية الشرعية المعارؼ اكتساب
 . 27: 2007 ،حسيف) الرأي في والسداد والمنطؽ بالحكمة

: بأنياإجرائيًا  العقمية التربية في الكونية لآليات الثانوية المرحمة معممي توظيف الباحثة تعرؼ  
 اآليات القرآنية بتوظيؼ غزة بمحافظات الثانوية المرحمة معممو بيا يقوـ التي تواإلجراءا الممارسات

 اكتساب نحو توجيييـ خبلؿ مف وذلؾ ،طمبتيـ لدى العقمية والقدرات الفكرية المدارؾ تنمية في الكونية
 مف قياسيا تـّ  والتي الفكري، نضجيـ تحقيؽ في تسيـ التي والحضارية والثقافية والعممية الشرعية المعارؼ
 .الغرض ىذا لتحقيؽ أعدت استبانة خبلؿ

 :السابقة الدراسات

 المباشرة العبلقة ذات السابقة الدراسات بعض عمى تعثر فأ اطبلعيا حدود في الباحثة استطاعت
مف األحدث إلى األقدـ  ريخياً اقامت الباحثة بترتيب الدراسات السابقة تو  الدراسة بموضوع المباشرة وغير

 ف كالتالي:في مجالي

 : الكونية ياتباآل المتعمقة الدراسات أول:

 .دمشق ،"باآليات التربية بالقرآن التربية أساليب من": بعنوان (م2010) النحالوي دراسة -1

 ،والتاريخية الكونية لآليات عرضو في الكريـ القرآف ألسموب تربوية رؤية طرح إلى الدراسة ىدفت
 وذلؾ ،األفياـ إلى التقريب بقصد ،القائمة التربوية األساليب مف شبيوي أو ذلؾ يقابؿ ما إلى االشارة مع
 .المنيجية والرصانة اإلسبلمية األصالة بيف لمجمع محاولة في

 .دراستو في االستنباطي المنيج الباحث استخدـ وقد

 : النتائج أبرز

 وعمى ،إلدراؾا حسف عمى ومشاعره وبصره وسمعو اإلنساف عقؿ يربي باآليات التربية أسموب أف -
رىافيا ،الحواس واستخداـ ،االستبصار  عندما الحؽ ومعرفة األسباب مسبب معرفة إلى لتوصمو وا 

 .باألسباب النتائج يربط

 : التوصيات أبرز

 .عمييا والقيوـ موجدىا وعف الكونية والنظـ القوانيف سر عف والتساؤؿالتفكُّر  إلى الدعوة -
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 ومدركات خبرات لتكويف التفت  إلى ويدعوه ،والكماؿ والتناسؽ بالجماؿ حسو إيقاظ إلى المتعمـ دعوة -
 قوانينو أو نظمو أو مظاىره بعض يتأمؿ الكوف مشاىد لئلنساف يعرض بأف وذلؾ ،الكوف عف جديدة
 .وسننو

 دراسة ،"الكريم القرآن في الكونية اهلل آليات التربوية األبعاد": بعنوان( 1994) اإللو عبد دراسة -2
 .مصر ،اإلسالمية التربية نظورم من تحميمية

 اإلسبلـ نظرة في يتمثؿ الذي اإلسبلمية التربية أبعاد مف فمسفياً  بعداً  معالجة إلى الدراسة ىدفت    
 .العزيز الكتاب في وردت التي الكونية ا آيات خبلؿ مف الكوف إلى

 .التحميمي الوصفي المنيج عمى الباحث اعتمد

 : النتائج أبرز

 النابع لمكوف ياإلسبلم فالمنظور ،المسمـ لئلنساف العقائدي الجانب لتربية وسيمة لكونيةا العموـ أف -
 .العقائدي البناء منطمقات ىي فكرية معطيات فيو تتجمى نبيو وسنة ا كتاب مف

 وجوده عمى واالستدالؿ ،ا معرفة إلى المؤدية المسالؾ مف مسمؾ الكونية الحقائؽ معرفة أف -
 .ووحدانيتو

 .با يمانوإ وازداد يقينو قوي الكوف عموـ في اإلنساف قدـ ترسخت ماكم -

 : التوصيات أبرز

 .وظواىره بالكوف اإلنساف لعبلقة اإلسبلـ لمعطيات التربوي التطبيؽ مراعاة التربية رجاؿ أوصى -

 كانت سواء المختمفة لمعموـ ياإلسبلم التأصيؿ تحقيؽ وتنظيمو المحتوى تخطيط عند يراعى أف -
 .المعرفة تبرز بحيث الكونية ا بآيات وربطيا تطبيقية أو ريةنظ

 يحقؽ الذي الكونية لممعرفة المناسب التدريس أسموب استخداـ التعميمية العممية تنفيذ يراعى أف -
 .الكوف عناصر وبيف المتعمـ بيف المثمر االيجابي التفاعؿ

 الدراسي التحصيل عمى الكونية رآنيةالق باآليات التدريس أثر": بعنوان( 1993) الغامدي دراسة -3
 .السعودية ."المتوسط الثاني لمصف العموم بمادة وحدة لتدريس

 تدريس في الكونية القرآنية اآليات خبلؿ مف التدريس فاعمية إلى التعرؼ الدراسة ىدفت
 المتوسط الثاني لمصؼ العموـ مقرر مف األرض وسط  الكوف في ومكانيا األرض فصميْ  مف موضوعات
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 ،فيـ ،تحميؿ) التالية المعرفية المستويات في البعدي التحصيؿ عمى يتركو الذي األثر حيث مف وذلؾ
 أو اإلنساف خمؽ إلى تشير والتي العموـ مناىج في الكونية القرآنية اآليات تضميف مف واالستفادة ، اإلدراؾ
 .حساساإل يجدد المؤثرات تجدد أف حيث ،أحداث مف الكوف في يحدث ما أو غيره

 .دراستو في التجريبي المنيج الباحث اعتمد

 الكريمة، القرآنية باآليات تدريسيا تـ تجريبية مجموعة :مجموعتيف إلى الدراسة عينة قسـ حيث
 .المدرسة في المتبعة التقميدية بالطرؽ تدريسيا تـ ضابطة ومجموعة

 في االختبار طبؽو  ،متعدد فم اختيار نوع مف الغرض ليذا تحصيمي اختبار ببناء الباحث قاـ وقد
 .الدراسة تجربة بتنفيذ القياـ وبعد قبؿ والضابطة التجريبية المجموعتيف عمى تحكيمو بعد النيائية صورتو

 : الدراسة نتائج برزأ من كان وقد

-  .  فاعمية التدريس باآليات القرآنية الكونية في تدريس موضوعات )البيئة واألرض  بمادة العمـو

في التأمُّؿ القرآنية الكونية سوؼ يوفر الجو والبيئة اإلسبلمية السميمة التي توجد لميارة  قراءة اآليات -
 دالئؿ القدرة اإلليية، مما يرفع مستوى التحصيؿ الدراسي لدى الطمبة. 

 : التوصيات أبرز

 مع العبلقة ذات الكونية القرآنية اآليات مف جممة المتوسطة بالمرحمة العموـ مقررات تضميف ضرورة -
  تفسيرىا إلى اإلشارة

 .الثانوية المرحمة في مشابية دراسة إجراء -

 بالمممكة العام التعميم بمراحل العموم كتب في الكونية اآليات": بعنوان( 1988) زيتون دراسة -4
 ."السعودية العربية

 المدلوؿ مف والتحقؽ الكتب ىذه في وردت التي الكونية اآليات عمى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت
 .اآليات بيذه فييا واستشيد الموضوعات بمحتوى ارتباطو ومدى اآليات ليذه العممي

 .المحتوى تحميؿ منيج الغرض ليذا الباحث استخدـ وقد
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 : النتائج أبرز

 القرآف في بعددىا بالمقارنة محدودة كانت تحميميا تـ التي الكتب في وردت التي الكونية اآليات أف -
 .الكريـ

 .صريحة بصورة الكونية لآليات العممي المدلوؿ ذكر عمى ـالعمو  كتب افتقرت -

 : التوصيات

 .خاصة العموـ وكتب عامة المقررات تضمنتيا التي الكونية اآليات تفسير إلى اإلشارة ضرورة -

 .العموـ كتب في صريحة بصورة الكونية لآليات العممي المدلوؿ توضي  -

 : العقمية بالتربية المتعمقة الدراسات ثانيا:

 ،الكريم القرآن في العقالن آيات من المستفادة العقمية الوظائف": بعنوان( 2011) الصوفي راسةد -1
 .غزة ،"تربوية رؤية

 وىي الكريـ القرآف في العقبلف آيات مف العقمية الوظائؼ استخبلص إلى الدراسة ىذه ىدفت
 العقمية الوظائؼ تمؾ رتيبت ثـ ومف ،آية وأربعوف تسع وعددىا" عقؿ" مادة لمشتقات المتضمنة اآليات

 لمتطوير قابمة تأصيمية محاولة عف يعبر ىرمي سمـ في ونظميا ،بينيا تربط التي لمعبلقات وفقا تصاعديا
 .واإلثراء

 في العقبلف آيات خبلؿ مف العقمية الوظائؼ الستخراج االستنباطي المنيج عمى الباحث اعتمد
 تضمنتو ما وتوضي  العقبلف آيات محتوى تحميؿ أجؿ فم المحتوى تحميؿ أسموب وكذلؾ ،الكريـ القرآف
 .وآيات معافٍ  مف

  : النتائج أبرز

 مف آية وأربعيف تسع في" العقؿ" مشتقات وردت حيث ،عناية أيما العقؿ بوظائؼ الكريـ القرآف عني -
 تبدأ التي المتنوعة العقؿ وظائؼ إلى توجو الكريـ القرآف أف يبيف وىذا ،األفعاؿ صيغة عمى القرآف

 .العميا العقمية بالوظائؼ وتنتيي العامة بالوظائؼ

 فيـ عمى بناءً  وذلؾ الكريـ القرآف إلييا أشار التي العقمية الوظائؼ ترتيب إلى الدراسة ىذه خمصت -
 والمعاصريف القدامى المفسريف أقواؿ خبلؿ مف الكريـ القرآف في العقبلف آيات مف المستفادة المعاني
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 بيف العبلقة الدراسة بينت كما ،العقمية بالوظائؼ اىتمت التي السابقة دراساتال ببعض واالستيداء
 .العقمية الوظائؼ تمؾ

 : التوصيات

إفراد كؿ وظيفة عقمية مف الوظائؼ التي خمصت إلييا الدراسة ببحث خاص يستقصي ىذه الوظيفة  -
 العقمية مف خبلؿ اآليات القرآنية. 

ؽ مف القرآف والسنة مف أجؿ تأصيؿ المفاىيـ التربوية استجابة تعزيز الدراسات التربوية التي تنطم -
 لحاجة المؤسسات التربوية ليذا األمر. 

 العالي التعميـ مؤسسات عميو تشرؼ متكامؿ مشروع خبلؿ مف التربوية المفاىيـ تأصيؿ ضرورة -
 .رضاأل في الخبلفة بميمة المسممة األمة قياـ تعيؽ التي الفيـ أزمة معالجة في لممساىمة

 الكريم القرآن من المستنبطة التفكير وميارات العمم عمميات": بعنوان( 2011) جحجوح أبو دراسة -2
 .غزة ،"العموم تدريس في وتطبيقاتيا

 .الكريـ القرآف آيات بعض مف األساسية العمـ عمميات استنباط إلى الدراسة ىدفت

 موجود عاـ حكـ مف فرعياً  كماً ح ويستخمص يشتؽ الذي االستنباطي المنيج الدراسة اتبعت وقد
 استقرائيا إلى المجوء دوف األمثمة، ببعض عمييا بالتدليؿ ىويكتف الكريـ، القرآف آيات مف أكثر أو آية في

 .جميعاً 

 : النتائج أبرز

 عف لمعمـ اإلجرائي الجانب تعد التي التفكير وميارات األساسية العمـ بعمميات زاخر الكريـ القرآف أف -
 .لمعمـ المعرفي لمجانب التوصؿ يتـ طريقيا

 التفكير وميارات االبتكاري التفكير ميارات ومنيا المتنوعة التفكير بميارات زاخر الكريـ القراف أف -
 .التخيؿ التمثيؿ، المقارنة، التذكر، ،التفكير ميارات إلى باإلضافة التأممي

 : التوصيات أبرز

 تساعد قرآنية بآيات المعمميف وأدلة المدرسية الكتب بإثراء المناىج مركز في وليفؤ المس قياـ ضرورة -
 .المتعمميف لدى التفكير ميارات تنمية عمى
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 التفكير وميارات عمميات تنمية متطمبات ضوء في التربية كميات في الدراسية الخطط تطوير -
 .الكريـ القرآف مف المستنبطة

 العموـ، بتدريس تفكير راتوميا عمـ عمميات مف الكريـ القرآف في جاء ما ربط الضروري مف -
 ،تقويمياو  ىاوتطوير  تنفيذىا عمى والحرص ،ذلؾ تحقيؽ عمى المساعدة المختمفة لؤلنشطة وتخطيط
 .العميا الميارات إلى ترتقي بحيث

 .غزة ،"الكريم القرآن ضوء في وتنميتو التفكير": بعنوان( 2009) حنايشة دراسة -3

براز األخرى العقمية ممياتبالع التفكير عبلقة بياف إلى الدراسة ىدفت  لمجاالت التفكير شمولية وا 
 الدراسة وىدفت كما التفكير، تعترض التي العقبات معالجة في الكريـ القرآف شمولية وبياف المختمفة، الحياة
برازىا القرآف في لمتفكير المنمية والمناىج والطرؽ األساليب مف لمجموعة التوصؿ إلى  صورة في وا 

 .تأصيمية

 مفردات منو ليستقي الكريـ القرآف إلى رجع حيث الموضوعي، التفسير طريقة الباحث تخدـاس وقد
 .االستقرائي المنيج متبعاً  وفرعية رئيسية عناويف في ووضعيا بالتفكير المتعمقة الدراسة

 : النتائج أبرز

 ىذه يصنؼ لـ الكريـ والقرآف والنظر الت دبُّر مف العقمية العمميات مف عدد ذكر الكريـ القرآف في ورد -
 القرآف في التفكير فإف لذا ىادفة، متكاممة مترابطة عمميات وىي درجاتيا، يبيف ولـ العقمية العمميات
 .لئلنساف العقمي النشاط أنواع لمختمؼ شاممة عقمية عممية الكريـ

 في ذكرىا كثرة عمى ذلؾ يدؿ اً كبير  اىتماماً  التفكير وسائؿ مف كوسيمة بالحواس الكريـ القرآف اـاىتم -
 كثير في العقؿ وبيف بينيا والربط والفيـ، لئلدراؾ مقصوداً  توجيياً  توجيييا إلى والدعوة الكريـ، القرآف
 .الكريـ القرآف آيات مف

 : التوصيات أبرز

 مناىج في أكبر اىتماماً  الكريـ القرآف في والنظر الت دبُّر مف ومياراتو بالتفكير المتعمقة القضايا يبلءإ -
يراد تعميـ،ال  .الدراسية المناىج جميع في العقؿ استخداـ إلى الداعية اآليات وا 

 .مياراتو وتنمية التفكير توظيؼ في النبوية السنة أثر حوؿ دراسات إجراء -
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 التربية مجال في وتطبيقاتيا الكريم القرآن في التَّدبُّر منيجية" : بعنوان( 2009) أسره دراسة -4
 ."لثانويةا المرحمة لطالبات العقمية

 منيجية خبلؿ مف تنميتيا يمكف التي العقمية العمميات توض  منيجية استنباط إلى الدراسة ىدفت
 ،الثانوية المرحمة طالبات لدى العقمية التربية مجاؿ في تطبيقاتيا وبياف الكريـ القرآف مف القرآني الت دبُّر
 تقديـ خبلؿ مف الثانوية المرحمة لطالبات يةالعقم التربية مجاؿ في الكريـ القرآف تدبر منيجية وتفعيؿ
 .القرآف تدبر منيجية خبلؿ مف العقمية القدرات الستثمار وعممية نظرية عممية خطوات

 .االستنباطي والمنيج االستقرائي المنيج دراستيا في الباحثة اعتمدت

 : النتائج أبرز

 .اإلنساني العقؿ أداء لتطوير اإلسبلمية يةالترب مناىج حدىإ العزيز ا لكتاب الت دبُّر منيجية تمثؿ -

 ،السميـ العقؿ تكويف في أىمية ليا التي العقمية القدرات مف كبير عدد تنمية في الت دبُّر عممية إسياـ -
 .العقمي بداعواإل نتاجاإل ألطوار اإلنساني الفكر وتوجيو

 : التوصيات أبرز

 لكونيا والعممي األدبي بفرعييا الثانوية المرحمة الباتلط الكريـ القرآف في الت دبُّر منيج تدريس يعتمد -
 .الت دبُّر منيجية تنمييا التي العقمية استعداداتيا وطبيعة خصائصيا في المتناسبة العمرية المرحمة

 منيج في المنيجية ىذه تفعيؿ الكريـ لمقرآف الت دبُّر منيجية خبلؿ مف العقمية القدرات تنمية تتطمب -
 .لمطالبات يدرس مستقؿ تعميمي

 بمـو تصنيؼ عمى القائمة التربوية باألىداؼ الكريـ القرآف في الت دبُّر لمنيجية التربوي المنيج دعـ -
 عمى تطرأ التي المتغيرات وفؽ تتدرج مستويات ست يتناوؿ الذي العقمي المجاؿ في التربوية لؤلىداؼ
 .الفرد معارؼ

 المرحمة في التربوية وتطبيقاتيا اإلسالم في لمطفل عقميةال التربية": بعنوان( 2005) الزىراني دراسة -5
 .السعودية ،"البتدائية

 في لمطفؿ العقمية التربية جوانب وبياف ،وظائفو وأىـ بالعقؿ اإلسبلـ عناية بياف إلى الدراسة ىدفت
 .اإلسبلـ

 .االستنباطي والمنيج الوصفي المنيج الباحثة اعتمدت
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 : النتائج أبرز

 .التشريع مصادر مف األوؿ المصدر كونو الكريـ القراف مف لعقؿا مفيوـ تأصيؿ -

 : التوصيات أبرز

 العقؿ مياـ تفعيؿ عمى تدريبيـ خبلؿ مف التبلميذ لدى العقمي الجانب بناء في الجيود مف المزيد بذؿ -
 .ليـ حياة منيج يصب  حتى ومياراتو بأنواعو التفكير أىميا ومف ووظائفو

 ى التربية المتكاممة لمطالب في جميع جوانبيا. العمؿ مف أجؿ الوصوؿ إل -

 .غزة ،تربوية تحميمية دراسة ،"النبوية السنة في العقل": بعنوان( 2005) والحولي رضوان دراسة -6

 والوصوؿ النبوية السنة في بالعقؿ المتعمقة األحاديث مف عينة وتحميؿ جمع إلى الدراسة ىدفت
 وتنميتو بالعقؿ تتعمؽ توصيات إلى

 المحتوى وتحميؿ التحميمي الوصفي المنيج افالباحث اعتمد

 : النتائج أبرز

 .التكميؼ مناط واعتباره العقؿ أىمية عمى السنة تأكيد -
 .والخمر والخوؼ األعمى التقميد مف العقؿ اإلسبلـ حمى -
 .الديف إلى العقؿ حاجة وبياف تجاوزىا عدـ ينبغي لمعقؿ حدودا النبوية السنة حددت -

  :التوصيات أبرز

 الفكر في العقؿ حوؿ المحددة العممية الدراسات مف المزيد جراءإ بضرورة افالباحث أوصى
 ،السياسية) المعاصرة الحياة مجاالت في تطبيقو ومحاولة اإلسبلـ فيـ في دوره ألىمية ياإلسبلم

 . االجتماعية ،االقتصادية

 .ةم "السعوديالكري القرآن في العقمية التربية" : بعنوان( 1995) ميمني دراسة -7

 كـر الذي العقؿ وأىمية لئلنساف العقمي الجانب تربية في القرآف طريقة يضاحإ إلى الدراسة ىدفت
 المنيج ىذا تطبيؽ محاولة ثـ ،األرض في لو ا خبلفة لتحقيؽ مخموقاتو سائر عمى اإلنساف بو ا

 .الصحي  ياإلسبلم المنيج عمى النشء تربية في منيا واالستفادة ،الواقعية حياتنا في الرباني

 .الدراسة ىذه تنفيذ في االستداللي والمنيج الوصفي المنيج الباحثة اعتمدت
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 : النتائج أبرز

 وتصحي  المسمـ عقيدة بناء في أىميتو عمى والتركيز المسؤولية مناط واعتباره لمعقؿ اإلسبلـ تقدير -
 .ا آيات في والتفكير ا إال إلو ال مفيوـ

 قدرتو عمى لمتعرؼ ا آيات وتدبر ،الكوف ممكوت في لمتأمؿ العقؿ استخداـ عمى الكريـ القرآف حث -
 .أحكامو وتدبر المعجزة

 :السابقة الدراسات عمى التعقيبثالثا: 
 واالختبلؼ االتفاؽ أوجو مف عدد وجود تبيف السابقة لمدراسات الباحثة استعراض خبلؿ مف

  .والتميز

 : التفاق أوجو - أ

 .تعالى ا يرتضيو الذي اإلنساني الكماؿ إلى بو لموصوؿ ضرورة العقؿ تربية أف عمى أكدت -1

 ،تعالى ا معرفة إلى المؤدية المسالؾ مف مسمؾ الكونية الحقائؽ معرفة أف عف الدراسات كشفت -2
 .ووحدانيتو وجوده عمى واالستدالؿ

 .التحميمي الوصفي المنيج استخداـ عمى الدراسات معظـ اتفقت المستخدـ المنيج حيث مف -3

 : الختالف أوجو - ب

 فقد ،الجانب ىذا في السابقة الدراسات بيف واض  اختبلؼ ظير الدراسة وعينة مجتمع حيث مف -1
  ـ2010) أسرة ودراسة ،المتوسط الثاني بالصؼ العموـ طبلب  ـ1993) الغامدي دراسة استيدفت
 .ريةتنظي كانت الدراسات وباقي ،الثانوية المرحمة طبلب استيدفت

 المنيج استخدمت دراسات بيف المستخدـ المنيج في السابقة الدراسات تنوعت الدراسة منيج حيث مف -2
 ودراسات االستنباطي المنيج استخدمت التي الصوفي ودراسة الغامدي، دراسة مثؿ التجريبي
 والصوفي، رضواف دراسة مثؿ المحتوى وتحميؿ ميمني، دراسة مثؿ الوصفي المنيج استخدمت

 .حنايشة دراسة مثؿ االستقرائي منيجوال

 : الستفادة أوجو -ج

 : في الدراسات ىذه من الباحثة استفادت

 .المقدمة كتابة -1
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 .الدراسة موضوع عف أعمؽ فكرة تكويف -2
 .الدراسة متغيرات تحديد -3
 .المستخدـ واألسموب المنيج عمى التعرؼ في -4
 .المناسبة اإلحصائية األساليب عمى التعرؼ في -5

 : تميزال أوجو -د

 مدى توظيؼ لقياس رئيسة كأداة االستبانة ىما أداتيف الباحثة ستخدمتا حيث األداة في التميز -
 مع عقدت والتي ،ثانية كأداة عمؿ وورشة العقمية، التربية في الكونية ياتلآل الثانوية المرحمة معممي
 المرحمة معممي توظيؼ تطوير سبؿ إلى لموصوؿ التربوييف والمشرفيف المدارس مديري مف عدد

 .العقمية التربية في الكونيةلآليات  الثانوية

 .البنائي والمنيج ،التحميمي الوصفي المنيج منيجيف الدراسة استخدمت حيث المنيج في التميز  -
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 الفصل الثاني

 ريــار النظــاإلط

  :الثانوية المرحمة: أولً 

 خبلليا يمر أنو حيث ،الطالب حياة في وخطورة حساسية المراحؿ أكثر مف الثانوية المرحمة تعد
 ،والخمقية والنفسية الجسمية التغيرات عميو وتظير ،والنضج الرشد إلى الطفولة مف ينقمو حاد بمنعطؼ

 بيـ العناية أجؿ مف واتحادىا الجيود تضافر إلى ماسة بحاجة العمرية الفئة ىذه طبلب فإف لذلؾ
 .الجميع عمى بالنفع ديعو  الذي السميـ التوجيو طاقاتيـ وتوجيو السميمة الرعاية ورعايتيـ

 حياة في حرجة مرحمة تغطي سنواتيا أف أىميا مف ،متعددة نواح في الثانوية المرحمة أىمية وتبرز
 مف يتبعيا وبما ةونفسي وجسمية عقميو ،أساسية تغيرات مف يصاحبيا بما ،المراىقة مرحمة وىي الشباب
 ،واتجاىاتو ،سموكو وتحدد ،المراىؽ شخصية فتكوِّ  والتي ،النواحي ىذه مف ناحية لكؿ أساسية متطمبات
 . 1: 1971 ،صبي ) وعبلقاتو

 خبلؿ مف ويحقؽ ،ومواىبو وميولو قدراتو الفرد فيو يكتشؼ جديد عالـ" المراىقة مرحمة أف كما
 فيو يخمع ،لمفرد جديدة نفس ميبلد المراىقة أف كما ،ذاتو والجنسية ،نفعاليةواال والحسية ،الجسمية مظاىرىا

  . 277: 1986 ،الرحيـ عبد) والرجولة والنماء ،والنضج الرشد ثوب ويرتدي ،الطفولة ثوب

 فما بي تصؿ ،وسطى مكانة تمثؿ فيي التعميمية العممية في الفقري العمود الثانوية مرحمة وتعد
  . 2: 1982 ،القذافي) أخري جية مف العالي والتعميـ جية مف األساسي التعميـ

 القدرات تييأ مرحمة ىي الشباب فمرحمة ،الشباب لفئة كبيراً  اىتماماً  أولى قد اإلسبلـ أف ونبلحظ
 الديف شرائع عمى المحافظ الشاب عمى أثنى وتعالى سبحانو ا أف نجد لذلؾ ،قوتيا أوج وبموغيا
 ظؿّ  ال يوـ بظمو سيظمو وتعالى سبحانو وأن ثوابو وجعؿ ،الصالحة باألعماؿ إلى  التقرب دائـ ياإلسبلم

ثارة قوة فييا يكوف ما أشد مرحمة في ا طاعة في صبر ما عمى لو ثواباً  ؛ظمو إال  ىريرة أبي فعف ،وا 
 وشاب ،عادل إمام ،ظمو إل ظل ل يوم ظمو في اهلل يظميم سبعة"  ا رسوؿ قاؿ: قاؿ عنو ا رضي
 ورجالن ،المسجد في مقمع قمبو ورجل ،عيناه ففاضت خالء في اهلل ذكر ورجل ،اهلل عبادة في نشأ
 تصدق ورجل ،اهلل أخاف إني: قال نفسيا إلى وجمال منصب ذات امرأة دعتو ورجل ،اهلل في تحابا

 . 2496 :1987 ،البخاري) ."يمينو صنعت ما شمالو تعمم ل حتى فأخفاىا بصدقة
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عدادى شخصيتيـ وبناء الشباب تكويف عمى الحرص أشد حرص  ا رسوؿ أف نمحظ وكذلؾ  ـوا 
 .السميـ اإلعداد

 ألف تعده التي فيي الدراسية الطمبة حياة في المتميزة المراحؿ مف الثانوية المرحمة أف شؾ وال
نساناً  ،مجتمعو في صالحاً  فرداً  يكوف  بأنو يعني بسبلـ المرحمة ليذه األبناء واجتياز ،سموكو في مستقيماً  وا 
 ىذه في الشاب تعثر إذا أما ،سوية شخصية ذا ،وانفعاالتو تصرفاتو في متزناً  حياتو في يمضي سوؼ

: 2004 ،مرتجى) .بعد فيما االجتماعي وسموكو النفسي تكوينو عمى سينعكس ذلؾ فإف الحرجة المرحمة
37 . 

 مراحؿ فييا تتمايز كما ،قدرتيـ وتمايز ،التبلميذ ميوؿ نضج نيايتيا تشيد التي المرحمة أنيا كما
 ،وآخروف جابر) واستعدادات وقدرات ،ميوؿ مف لديو ما لحقيقة التمميذ إلدراؾ تبعاً  الميني المستقبؿ
3:1982 .  

 ،بمعمومات الفرد تزود فيي وحيوية أساسية تبعات عمييا تقع الثانوية المرحمة أف ونبلحظ
   1: 1982 ،الخطيب) ايجابية واتجاىات ،وقيـ ،واقتصادية وظيفية وعادات ،وميارات

 أوجو النمو ذلؾ يصؿ أف إلى متدرجاً  عقمياً  نمواً  ينمو حياتو مراحؿ ؿخبل إف الطالب القوؿ ويمكف
 . الثانويةٍ  مرحمة في

 ،والتذكر واإلدراؾ المستقؿ التفكير عمى وقدرتو العقؿ نضوج أف  85: 1994 ،الزعببلوي) ويؤكد
 .الثانوية مرحمة بو تمتاز ما أىـالتخيُّؿ و 

 المقارنة إجراء عمى قادر فيو الكثير الشيء العقمية اتوالقدر  الميارات مف يمتمؾ الثانوية فطالب
طبلؽ ،واالستنتاج  يتعرض التي الفكرية القضايا بعض مناقشة عمى قادر أنو كما ،األشياء عمى الحكـ وا 

 مف تحتاج أنيا إال والقدرات الميارات ليذه الثانوية طالب امتبلؾ مف بالرغـ ولكف ،النظر تمفت بصورة ليا
 الثانوية طالب أف كما ،السميمة الوجية وتوجيييا وتطويرىا وتوظيفيا ،لتنميتيا الدؤوب ؿالعم المربيف
 .النتائج أفضؿ إلى ومواىبو بقدراتو لموصوؿ ميولو ورعاية ،مواىبو صقؿ إلى بحاجة

 ،ألوطانيـ الرافعة اليد كونيا اإلطبلؽ عمى المجتمع فئات أىـ الثانوية طبلب إف فئة القوؿ ويمكف
 .األوطاف عف األوؿ الدفاع خط وىي ،والحضارة لممجد ةالباني

  .الوطف شباب ىـ الذيف طبلبيا عاتؽ عمى يمقى الذي بالدور الثانوية المرحمة أىمية وتكمف 
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 ،والبذؿ والمقاومة التضحية إلى األسبؽ ىـ التاريخ مر عمى الشباب فأ عميو المتعارؼ مف أف كما
 استيعاب عمى السياسية والقيادات األحزاب حرص يبلحظ كما والتحديات لؤلوطاف الواقي الدرع بمثابة وىـ
 . 66: 2001 ،االغا ،ابودؼ) أىدافيا وتحقيؽ لخدمتيا وتجنيدىـ الشباب مف الفئة ىذه

 بدورىـ القياـ تؤىميـ التي التربية الشباب بتربية تيتـ األمـ جميع أف  181: 1987 ،القاضي) ويؤكد
 فالتربويو  المفكروف يصيغيا التي لممفاىيـ طبقا فيو األمة ماؿآ تحقؽ بحيث ،اشأني ورفع األمة رقي في

 امتصاص وفترة والنشاط والحيوية القوة فترة فيي ذلؾ إلى وما والدفاع والمجتمع واالقتصاد السياسة ورجاؿ
 . المبادئ واعتناؽ األفكار

ثالي في الدفاع عف الديف والثبات وىناؾ أمثمة رائعة مف الشباب المسمـ الذيف جسدوا األنموذج الم
 افرحات، فكانو ومحمد الفات  ومحمد  العفراء،والشجاعة في الحؽ، ومنيـ معاذ ومعوذ ابني  المحف،وقت 
 عسير.لكنيـ قاموا بأعماؿ ال يمكف أف يقوـ بيا إال األبطاؿ، ولكّف إيمانيـ ويقينيـ ىوف عمييـ كؿ  شباباً 

 من كبير بقدر إلييا ينظر التي المراحل أىم من الثانوية المرحمة أن الباحثة تخمص سبق مما
 واجب ومف ،الجامعي تعميميـ ومواصمة واإلنتاج لمعمؿ أبناءىا وتعد ،لممجتمع قادة تخرج حيث ،األىمية
 .جيداً  إعداداً  وتعده ،الثانوية المرحمة بطالب العناية أىمية تدرؾ أف المدرسة

 واحداً  ىدفاً  المدارس تتبنى أف لزاماً  أضحى أنو  15: 2001 ،الباري عبد) أكد الصدد ىذا وفي
 وتمكينيـ الثانوية المرحمة بطمبة العناية وىو ،الثانوية خاصة التعميـ مراحؿ في ،واألعماؽ األبعاد مختمؼ

 ومتطمبات التبلميذ نضج لمستويات ووفقاً  التعميـ عممية خبلؿ مف وأنماطو ،وعممياتو التفكير ميارات مف
 العبلقات ضوء وفي ،والتربية التدريس فييا يدور التي المجتمعات لخصائص ووفقاً  ،المختارة ةالمعرف

 .المعاصرة اإلنسانية المجتمعات مف وغيره ،الواحد التربية مجتمع بيف المتبادلة

 (ودوره أىميتو) الثانوية معمم: ثانياً 

 الموجو وأن ىوة التربوي عمميةال في معمـ المرحمة الثانوية  دور عف يقاؿ أف يمكف ما أقؿ إف
 .التربوي الحقؿ في العامميف جيود تظافر ثـ ،وجؿ عز ا توفيؽ بعد التربوية العممية لنجاح والضامف

 أف التربوية لمعممية يمكف ال إذ ،التربوية العممية مكونات أىـ أحد معمـ المرحمة الثانوية  ويعد
 .عاتقو عمى الممقاة وليةؤ المس قدر عمى يكف لـ إذا النجاح ليا يكتب

 ونقدىا المعرفة نقؿ في خبلليا مف يسيـ ،تربوية رسالة تحمؿ اإلسبلـ في المعمـ مينة أف" كما
رشادىـ وتوجيييـ والبنات لؤلبناء اإلسبلمية االتجاىات وتشكيؿ ،الحضارة وبناء  حؿ عمى وتدريبيـ وا 

 . 269: 2001 ،بنجر) "مشكبلتيـ
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 و "إن حيث ،التربوي النظاـ في ومتقدمة راقية مكانة ثانوية بشكؿ خاصبشكؿ عاـ ومعمـ ال معمـول
 األىداؼ تحقيؽ في األكبر العبء عاتقو عمى يقع حيث ،التربوي النظاـ في األساس المحور يعتبر

 اكتشفت ميما دوره عف االستغناء يمكف ال ولذلؾ ،والطمبة التربوي النظاـ بيف الوصؿ حمقة فيو ،التربوية
 . 32: 2009 ،برىـو) "تعميمية ووسائؿ وطرؽ اتنظري مف

 التي منزلتو نزالوا  و  ،واحترامو المعمـ تقدير في الطولى اليد لو كانت ياإلسبلم تراثنا أف كما
 مف يستحقيا التي منزلتو المعمـ إنزاؿ ضرورة عمى الزرنوجي ومنيـ المسمموف المربوف أكد فقد ،يستحؽ
 بو ينتفع وال العمـ يناؿ ال العمـ طالب أف اعمـ": يقوؿ حيث ،العمـ بطبل مف خصوصاً  ،والتقدير االحتراـ

 ،مكانو يجمس وال ،أمامو يمشي ال أف المعمـ توقير ومف ،وتوقيره األستاذ وتعظيـ ،وأىمو العمـ بتعظيـ إال
 يدؽ وال لوقتا ويراعي ،مبلقاتو عند شيئاً  يسأؿ وال عنده الكبلـ يكثر وال ،بإذف إال عنده بالكبلـ يبتدئ وال

 غير في أمره ويمتثؿ ،سخطو ويجتنب رضاه يطمب أف فالحاصؿ ،األستاذ يخرج حتى يصبر بؿ ،الباب
 . 108 -106: 1986 ،الزرنوجي) "الخالؽ معصية في لمخموؽ طاعة ال فإنو تعالى ا معصية

 ،بحؽ سيداً  مويجع ما التربوي الموقؼ في التأثير مف لو المعمـ أف ننكر أف نستطيع ال" أنو كما
 التربوية والحقائؽ التعميمية بالفرص لبلنتفاع السبؿ يييئ الذي وىو ،لتبلميذه نفسو مف يعطي الذي فيو
 ،الناقصة شخصيتو ويكمؿ ،زؿ إذا ويقومو ،ضؿ إذا المتعمـ ييدي الذي وىو ،المنيج يتضمنيا التي

 . 112: 1990 ،قورة) "خمقو وييذب معارفو ويصقؿ

 والدور ،المعرفي الدور أبرزىا ومف ،بيا يقـو أف يمكف التي معمـ المرحمة الثانوية  أدوار تتعدد"و 
 القيـ بغرس الخاص والدور ،الميني والدور ،االجتماعي والدور ،الثقافي والدور ،اإلرشادي التوجييي
 ،برىـو) "لممتعمميف المتكاممة الشخصية بناء في إلييا والحاجة أىميتيا في األدوار وتختمؼ ،وتنميتيا
2009 :32 . 

، ودور المعمـ في المدرسة الثانوية دور عظيـ، ال يقتصر عمى عرض الدرس والحصة المدرسية
وىو الشخص الذي يبحث فيو الطمبة عف ، فيو القيـ عمى نقؿ المعمومات وتوظيؼ الميارات لدى الطمبة

  33: 1983، و )باىيكثير مف المعاني التي تساعدىـ عمى فيـ العالـ الخارجي والتوافؽ مع

 ميمتو لتصب  تطورت بؿ ،المتعمميف إلى المعمومات نقؿ مجرد المعمـ ميمة تعد لـ " أنو كما
 التشكيؿ وكذلؾ ،والفكري والثقافي العممي وتكوينو ،شخصيتو تشكيؿ حيث مف لممتعمـ الشامؿ النمو رعاية

 . 54 ،2006 ،حنوف) "المتعمـ لشخصية السموكي األخبلقي
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 وخمقاً  ديناً  المعمـ حاؿ صم  إذا إال التعميمي والموقؼ التعميـ حاؿ يصم  أف يمكف ال " كذلؾ
عداد ،عامةً  وثقافةً  ،وعمماً   بكؿ يستطيع ذكرناىا التي النواحي في صالحاً  كاف إذا والمعمـ ،وتربوياً  فنياً  هوا 
: 1993 ،الشيباني) " ويةالترب العممية مف األخرى العناصر في النقص جوانب مف كثيراً  يعوض أف تأكيد
57 . 

 بو المنوط الكبير والدور، معمـ المرحمة الثانوية عاتؽ عمى الممقاة المسئولية عظـ يتبيف سبؽ مما
 المنوطة األدوار أىـ مف لمطمبة العقمي البناء إعداد في المعمـ دور أف الباحثة وترى ،النشء إعداد في

 .لدييـ ومياراتو السميـ التفكير وتنمية ،الطمبة شخصية في تأثير ليا والتي ،بالمعمـ

 وقدراتو ،العقمي الجانب وىو ،بو تيتـ الذي المجاؿ أىمية مف انطبلقا" العقمية التربية أىمية وتبرز
 المنيج عف سينحرؼ قواه وتستثمر توجيو منيجية ووفؽ ،سميـ بشكؿ يربى لـ إف العقؿ لكوف ،الكامنة
ذا ،السميـ    22: 2009 ،أسرة) ."المثمر األداء عمى القدرة فقد ،سميـال المنيج العقؿ فقد وا 

 ،بإخبلص واجبو أداء عف تخاذؿ وعندما ،عاتقو عمى الممقاة المسؤولية أىمؿ عندما فالمعمـ
  .مباشر بشكؿ الطمبة أبنائنا عمى ىذا انعكس

 في خاص بشكؿ الثانوية المرحمة وطبلب ،عاـ بشكؿ الطبلب لو وصؿ الذي التراجع ىذا والحظنا
 الطمبة قدرات في التراجع ىذا وبرز ،عميؽ سبات في دخمت منيـ البعض عقوؿ إف بؿ ،العقمية قدراتيـ
 توحي بطريقة الدراسية موادىـ يدرسوا أصبحوا المعمميف معظـ أف لدرجة وصؿ األمر إف حتى ،العقمية
  .ذىني استعداد أي لىإ تحتاج وال التفكير مف قدر أدنى إلى تحتاج ال المواد تمؾ بأف لمطبلب

 تستطيع ال والتي ،طمبتو مع المدرس يتبعيا التي الخاطئة التدريس طرائؽ إلى السبب يرجع كذلؾ
 .التعميمية العممية لسير المطموب الحد إلى الوصوؿ وال ،التفكير ميارات لدييـ تنمي أف

 في ـ المرحمة الثانوية معم يستخدميا التي التدريس طرائؽ أف" عمى  3 ،4: 2006 ،الجبوري) وأكد
عطاء ،التمقيف تعتمد الدراسية المواد تدريسو  التي عقوليـ استعماؿ الطمبة تعود ال وىي ،جاىزة أفكار وا 
 عند اإلبداعية القدرات إظيار تعيؽ التدريسية األساليب في النمطية وأف ،إّياىا وتعالى سبحانو ا وىبيـ
 إلى يرجع واألخير األوؿ والسبب ،اإلنتاج عمى قادريف بالفكر يمتازوف أفراد إعداد مف وتمنع الطمبة
 ".المعمـ

 الطمبة عقوؿ في واالنحدار التراجع ليذا الحقيقي العبلج أف عمى المقاـ ىذا في الباحثة وتؤكد
 لدراسة متصؿ لجيد وتكريسيـ ،المعمميف قبؿ مف الدؤوب العمؿ ،منيـ الثانوية المرحمة طمبة خاصة
 سيجبروف المعرفة مف صمبة أرضية المعمميف كوف فإف ،مياراتو تنمية سبؿ في والبحث ،ذاتو التفكير
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 مف المثمر الصحي  التفكير طرائؽ ـوسيعمموني بؿ ،لمدرس عرضيـ أثناء عقوليـ استخداـ عمى الطمبة
 ،االستدالؿ مثؿ لدييـ التفكير ميارات لتنمية المستخدمة التدريس أساليب وتنويع ،ىمميـ شحذ خبلؿ

  .وغيرىاالتفكُّر و  ،والمبلحظة

 وتربوية عممية أىداؼ مف تحققو لما وتعمميا؛ التفكير ميارات تعميـ أىمية تتجمى سبؽ ومما
 في األىمية ىذه  98-95: 1999 ،حاجي) لخصت وقد .والمجتمع الفرد عمى بالنفع تعود واجتماعية ونفسية
 : التالية النقاط

صػبلح ،الىتعػ ا معرفػة عمػى العبػد مسػاعدة .1  فيػو ،الكػريـ القػرآف تػبلوة خػبلؿ مػف قمبػو وا 
 .اإليماف حصوؿ في وسبب ،طاعة كؿ أصؿ

 خاممة عممية مف التعمـ تحوؿ أف ذلؾ ،يتعممو الذي المعرفي لممحتوى أعمؽ فيـ في الطالب مساعدة .2
لى ،المعرفي لممحتوى أفضؿ إتقاف إلى يفضي عقمي نشاط إلى   .ببعض بعضيا عناصره ربط وا 

 مما ،أوسع فكرية مجاالت في ينطمؽ وجعمو ،الفكرية آفاقو وتوسيع ،المتعمـ لشخصية أفضؿ ونم .3
 الخبرات بتعميـ وذلؾ ،الذات حوؿ التمحور عف بدالً  ،بطبيعتيا المحدودة الحياتية تجاربو ينمني

 .والمبلحظةالتأمُّؿ و  ،المكتسبة

 بالوعي المتميزة المستقمة لشخصيةا وتكويف ،والزائؼ الصحي  بيف التمييز عمى النشء مساعدة .4
 .اليوـ مجتمعاتنا تشيده الذي العالمي واالنفتاح العولمة لمواجية اإليجابي؛

 عف لو ومعوؽ ،االنطبلؽ مف لمعقؿ مانع فالتقميد .اآلخريف وتقميد ،التبعية مف المجتمع تخميص .5
 .التفكير

 في ومياراتو التفكير عمى ثانوية معمـ المرحمة ال تركيز أىمية عمى  186: 1998 ،األحمد) وأكد
 مادة أي لدراسة فورياً  ناتجاً  أو ،الخبرة نواتج مف عرضياً  ناتجاً  ليس التفكير إف": قاؿ حيث التدريس
 ."لتدريسيا مباشر مجيود يبذؿ لـ ما تطويرىا يمكف ال التفكير فميارات بالذات

 بيـ لموصوؿ الفعاؿ التفكير اراتمي الطمبة تعميـ المعمـ عمى الواجب مف سبؽ ما خبلؿ مف إذف
عماؿ ،تفكيرىـ إثارة إلى  حد أقصى إلى واستثمارىا ،العقمية طاقاتيـ وتفجير بؿ ،جيد بشكؿ عقوليـ وا 

طبلؽ ،ممكف  أو رىبة بدوف تراودىـ التي يـئوآرا أفكارىـ عف بالتعبير ليـ والسماح ،الكامنة طاقاتيـ وا 
  .خوؼ
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 الطمبة عند التفكير لتنمية التربوية الممارسات يمخصاف اتجاىيف ؾىنا أف  23: 1996 ،النيار) وأكد
 : ىما

 لتدريس خاصة برامج تطوير خبلؿ مف يتـ الطمبة تفكير لتنمية وسيمة أفضؿ أف يفترض : األول التجاه
 .الدراسية المواد محتوى عف بمعزؿ التفكير ميارات

 تنميتيا عمى العمؿ ثـ العادية الدراسية المناىج في التفكير ميارات تضميف عمى يركز : الثاني التجاه
 .التدريس خبلؿ مف

 ثـ الدراسية المناىج في التفكير ميارات تضميف عمى يركز والذي ،الثاني لبلتجاه تميؿ والباحثة
 فيـ عمى الطمبة سيساعد الدراسية المناىج في التفكير ميارات تضميف الف ،التدريس خبلؿ مف تنميتيا
 بسيولو الميارات تمؾ توظيؼ المعمـ عمى سيسيؿ المنيج خبلؿ مف نوأ كما ،بعمؽ راسيةالد المناىج
يصاليا  .المنشود اليدؼ يحقؽ مما بعمؽ لمطبلب وا 

 (وأىميتيا مكانتيا) :الكونية اآليات :ثالثاً 
 ىئ مئ حئ جئ یچ  :تعالى قاؿ جميؿ ساـٍ  ليدؼ الكوف وتعالى سبحانو ا خمؽ

 خمؽ ثـّ  ،[39 ،38 :الدخاف] چمت خت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ
 ويعيش ،الكوف ىذا ليعمر األرض في استخمفو بؿ الضياع لمتاىات يتركو ولـ ،اإلنساف وتعالى سبحانو

 ﮳ ﮲ ۓ ۓ ےچ : تعالى قاؿ .كريمة عيشة ليعيش لو مطموب ىو ما كؿ وسخر ،فيو

 [.10: األعراؼ] چ﮺ ﮹ ﮸ ﮶﮷ ﮵ ﮴

 ا أودعو لما التسخير بإشارات حفمت الكونية ا ياتآ مف العديد أف  87: 1994 ،البله عبد) وأكد
 وئ ەئ ەئچ: تعالى فقاؿ واآلخرة الدنيا في اإلنساف لصال  العديدة النعـ ألواف مف وتعالى سبحانو

 [.29: البقرة] چ ی ی ی ی ىئىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ

شارة  والنفع االستفادة نحو توجيوال إلى تشير الكونية ا آيات مف العديد حممتيا التي التسخير وا 
 شرع حدود في لئلنسانية الخير يحقؽ الذي االتجاه في االستفادة تكوف أف عمى ،وكنوزىا األرض لثروات

 .ا

 القادر العقؿ ذلؾ ،خمقو سائر عف بيا ميزه التي العقؿ بنعمة اإلنساف وتعالى سبحانو ا زود كما
دراؾ فيـ عمى  .حولو مف األمور وا 
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 وكرر ،اآليات مف كبير قدر في إعمالو إلى ودعا ،بالعقؿ بالغاً  اىتماماً  اىتـ الكريـ فآلقر ا إف بؿ
  11 :2005 ،الزىراني) متنوعة مناسبات في آياتو مف كثير في ذلؾ

 مخموقات في الت دبُّرو  ،الحقائؽ إلى الوصوؿ في عقوليـ يستخدموف ال الذيفالكريـ  فآالقر  ذـ كما
 ڀڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ : تعالى قاؿ األنعاـ مف أضؿ بأنيـ ،ا

 [.44: الفرقاف] چٺ  ٺ ٺ ٺ

 فيالتفكُّر ب يطالبو أف قبؿ أنو حيث ،اإلنساف عمى تجمى قد وتعالى سبحانو ا عدؿ أف ونرى
 يطيؽ ماال تحميمو باب مف ذلؾ يكوف ال حتى ،التفكر لذلؾ يحتاج ما بكؿ زوده ،ودالئمو الكوف آيات

 بيا يطؿ التي نوافذه ىي التي بالحواس وتعالى سبحانو فزوده ،القيامة يوـ لئلنساف حجة يكوف ال حتىو 
 .صحي  بشكؿ األمور خبلليا مف ويدرؾ حولو مف العالـ عمى

 الكريـ فآالقر  في الكونية اآليات تتبعنا فمو ،الكونية اآليات في بالغاً  اىتماماً  الكريـ فآالقر  واىتـ
 ،فييا نتفكر أف مكمفيف يجعمنا اآليات مف العدد وىذا ،صريحة آية وألؼ ثبلثمائة ليحوا مف تقترب نجدىا
 سبحانو ا عظمة أماـ تضعنا ألنيا ،العبادات أرقى مف عبادة فيي ،ا إلى لنصؿ عقولنا ونعمؿ بؿ

  30-29: 2005 ،النابمسي) .وتعالى

 العمـ عمى إيمانيـ يقوـ مف بيف فرؽ دق وتعالى سبحانو ا أف نجد عندما االىتماـ ىذا ويتجمى
   144: 1987 ،شعباف) فقط التسميـ عمى إيمانيـ يقوـ ومف ،التأمُّؿو التفكُّر  طريؽ عف

 مف سورة تخؿ فمـ ذلؾ ومع ،الكريـ فآالقر  سور بيف متناثرة جاءت الكونية اآليات أف ونبلحظ
 نظامو فيالتأمُّؿ و  ،الكوف في لمنظر كامؿ عرض أو تصري  أو إشارة مف المكية السور وخاصة ،سوره

بداعو  . 30: دت ،شحادة) تعالى ا خمؽ في لمتفكير والعقؿ والحواس والبصر السمع لتحريؾ ؛وا 

 عمى والحث ،العقؿ إعماؿ إلى تدعو التي الكونية القرآنية اآليات مف جداً  كبير قدر وىناؾ
 [.4: الرعد] چۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ چ: تعالى قاؿ .التفكير

 مطالع في الكونية اآليات ىذه ببعض قسـأ قد وتعالى سبحانو نوأ يبلحظ ا لكتاب القارئو  
: 1987 ،شعباف) أمرىا استطبلع ومحاولة ،فييا الت دبُّر إلى المسمـ فكر لتحفيز وذلؾ ؛القرآنية السور بعض
144 . 

 خمقو حيف وتعالى سبحانو أنو يجد ،لمكوف وتعالى سبحانو ا خمؽ في ناقدة بعيف والمتفحص
 .سبحانو إليو لموصوؿ يكفي ما الجميمة واآليات ،العظيمة الدالئؿ مف فيو أودع



 (36) 
 

 ووقائعو آفاقو في جعؿ ،الكوف خمؽ حيف وتعالى سبحانو ا أف  42: 1989 ،النحبلوي) وأكد
 ،الوحي مسألة في الحؽ إلى لتوصؿ الكريـ فآالقر  عممو كما اإلنساف تأمميا لو دالئؿ أي  آيات) الكبرى
 .الوجود ذلؾ مف والغاية ،اإلنساف ووجود ،والكوف

 ،ومتزناً  ماً محكّ  ،تعالى ا خمقو مما صغر وما كبر فيما فكره يقمب كي المسمـ اإلسبلـ دعا كما
 أف يمكف ،مفتوح كتاب الطبيعة إف :يقوؿ وكأنو ،حولنا فيما لمتأمؿ الدعوة فييا بقصص ذلؾ عمى ويدلؿ
 استقر ،وجماد وحيواف ونبات إنساف مف خمقيا أبدع الذي ا قدرة تحكي كميا ،متعددة ممالؾ فيو ترى

 . 146 ،145: 1987 ،شعباف) .السماء في بعضيا ويوجد ،األرض عمى بعضيا

 چ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ : تعالى قاؿ

  [.4-1: الشمس]

 ،األعمى ربو إلى تيديو رئيسية أدلة ةعأرب فيو يجد الكوف في المتأمؿ أفّ  إلى القرضاوي ويشير
 دليؿ الكوف ىذا في المبثوثة األشياء خمؽ إف :فيقوؿ ،واليداية ،والتقدير ،والتسوية ،الخمؽ ىي األدلة وىذه
حساف ،ا عمى  ىذه وخمؽ ،وتعالى سبحانو ا عمى آخر دليؿ لو خمقت ما لتؤدي وتسويتيا خمقيا وا 

 سبحانو ا عمى ثالث دليؿ غيرىا وبيف بينيا والتناسؽ التوازف يحقؽ يبوترت بمقدار المسواة األشياء
 والمعرفة العمـ بو ويقصد ،اليداية دليؿ وىذا ،وجوده غاية وأليـ ،ألجمو خمؽ ما إلى ىدى ا وأف ،وتعالى

 . 25: 1997 ،القرضاوي)

 الكونية اآليات في والمدقؽ مؿفالمتأ ،الكونية والظواىر باآليات الكريـ فآالقر  عناية لنا يؤكد وىذا
 مف فييا الكونية فاآليات ،خمقو وعظمة ،ووحدانيتو ا وجود إدراؾ: أوليا عظمى غايات يستشعر
 ،إلييا والدعوة اإلسبلمية العقيدة وترسيخ ،إيمانو وتدعيـ ،الخالؽ توحيد عمى والحجة والبرىاف االستدالؿ
 وىذه ،األرض في والخبلفة العمارة متطمبات مف ىي لتيا والتسخير المنفعة خاصية إدراؾ: وثانييما
 . 1994: 79 ،البله عبد) .واإلرادة العمـ ذلؾ في وسبيميا ،والمعرفة بالعمـ إال تتحقؽ لف الخاصية

 ،الوجود ىذا في الكبرى الحقيقة عمى كاف الكريـ فآالقر  في االستدالؿ أف  86: ت.د ،زرزور) وأكد
 الطبيعة ومظاىر الكوف مشاىد الكريـ فآالقر  عرض فقد ،والشيادة الحس عالـ ومف ،تعالى ا وجود وىي

 وشموسيا ،وخضرائيا وصحرائيا ،وبحرىا وبرىا ،وسمائيا بأرضيا الطبيعة فعرض ،شامبلً  عرضاً 
 ا وجود عمى جازمة دالالت مف تحممو ما عمى والتعرؼ ،الخالؽ إلى منيا باالنتقاؿ وذلؾ ،وأفبلكيا
 المشاىد كانت وأّيا ،اإلنساف فييا يعيش التي البيئة كانت وأّياً  ،الكماؿ صفات مف بو يتصؼ اوم ،تعالى



 (38) 
 

 وجود عمى القاطعة الداللة فييا ويجد ،الكريـ فآالقر  في يجدىا فإنو ،حسو تحت تقع التي الكونية ياتواآل
 .ا

ذا   خاتمتيا في تكراًرا ،الحسنى ا أسماء أكثر وجدنا ،اإلنسانيةو  الكونية اآليات استعرضنا وا 
 [45: النور] چڇ چ چ چ چ ڃ چ: اآلتي النحو عمى الخاتمة جممة كانت ما وغالًبا ، القدير)

چ           چ [50: الرـو] چ           أف في غرو وال [39: فصمت] چ 
 اآليات ألف ،غيره دوف يتكرر أف الطبيعي ومف ،ذاتو في داللتو يحمؿ فيو ،بالذات االسـ ىذا يتكرر
 اآلية ختـ أف نرى وفيما ،اإلنساف خمؽو  الكوف خمؽ في ،تعالى ا قدرة جوانب تضمنت اإلنسانيةو  الكونية
 رّ م الذي القارئ أييا وأنت ،الكبلـ آخر عادة الذىف في يعمؽ ما أكثر ألفّ  ،وتنبيو إيقاظ لذاتاب االسـ بيذا
نسانية كونية آيات عف  خاتمة تيزؾ ربما ،جفف لؾ ييتز أف دوف تعالى ا قدرة عمى قاطعة داللة تدؿ وا 
: 2009 ،سمحاف) معناىا ويمفتؾ مجدًدا اآلية في النظر فتعيد ،تضمنتو ما وعيؾ في يتشبثو  ،اآلية ىذه
28 .  

 اآليات في المفظ ىذا جاء إنما" رالقدي" لفظ عمى فقط تقتصر لـ الكونية القرآنية اآليات وخواتيـ
حياء ،واألرض واتاالسم خمؽ مثؿ إعجازاً  األكثر الكونية  في تنوعاً  أيضاً  وجاء ،موتيا بعد األرض وا 
 .معيا وينسجـ اآلية معنى مع يتفؽ بما الكونية اآليات خواتيـ مع الحسنى ا أسماء

 ويسير ،ويتفكر لينظر ،الكوف في ا بعجائ إلى اإلنساف انتباه استقطاب مف البدّ  كاف ىنا ومف
 ،وتعالى سبحانو ا عظمة ويستشعر ،الصنع البديع العالـ ىذا مياديف في ويصوؿ ويجوؿ ،األرض في
 وتقوده ،وجموده ىموده مف فتوقظو ،لو عبرة لتكوف الكوف ىذا سطور ويقرأ ،حولو مف يراه ما كؿ في

 يجعؿ مما ،صنعو ما كؿ وأتقف ،خمقو شيء كؿ أحسف ذيال ،المكوف الخالؽ تعالى ا إلى ببصيرة
 تمؾ بعبثية يقيناً  المرء لدى يشكؿ ذلؾ وكؿ ،آف في ومسبحاً  دىشاً  الكوف ىذا أماـ يقؼ الواعي المتبصر
 مجموعة لوال ليقوـ كاف ما الكوف ىذا وأف ،بنفسيا نفسيا أوجدت الطبيعة أف ترى التي والدعوات اآلراء
 .  8: 2009 ،سمحاف) معاً  تضافرت التي ةالطبيعي الظروؼ مف

 التقدير بيذا وقدره المتقف الكوف ىذا خمؽ عندما وتعالى سبحانو ا أف تبيف سبؽ ما خبلؿ مف
 في جؿ طالبناو  بؿ ،الحد ىذا عند األمر ينتو لـ ،وحواس عقؿ مف والمعرفة الفيـ بوسائؿ وزودنا ،المعجز
 حقيقة ىي اإلنسافو  الكوف خمؽ خمؼ الكامنة الحقيقة تكوف أف ستدعيي ىذا كؿ ،التأمُّؿو التفكُّر ب عبله

 الكماؿ صفات جميع يمتمؾ عظيـ خالؽ ،الخبلئؽ ىذه وراء أف معرفة مف وأعظـ أجؿ ىناؾ وىؿ ،عظيمة
 .ومميكو الكوف ىذا رب وىو ،والحكمة



 (32) 
 

 .الكونية القرآنية اآليات من المستنبطة العقمية ترابعًا: الميارا

 المستمر التسارع مع خاصة لمطمبة ممحة حاجة الحاضر وقتنا في أصبحت التفكير تميارا إف
 تجعميـ ألنيا ،بأنفسيـ ثقة أكثر الطمبة تجعؿ أنيا في التفكير ميارات أىمية وتتض  ،فيو نعيش الذي

 ميارات أف"  26: 2003 ،طافش) أكد الصدد ىذا وفي ،مقصوداً  تحكما تفكيرىـ بطريقة التحكـ يمتمكوف
 التفكير عمى أقدر اإلنساف كاف وكمما ،النجاح مسارب لئلنساف ينير الذي الساطع الضوء ىي التفكير
 ؛التفكير ميارات عمى المتعمميف بتدريب التربية اىتمت ولذلؾ ،أعظـ نجاحو كاف ،مياراتو مف ومتمكناً 
 عمى قادراً  ويجعمو ،وإلي يصبو الذي النجاح تحقيؽ في المعمومات توظيؼ عمى قادراً  المتعمـ ليصب 
 ." الحياة مياديف في تحصؿ التي التطورات مواكبة

 ميارات عمى سوره مف كبير عدد في احتوى الكريـ فآالقر  أف المقاـ ىذا في ذكره الجدير ومف
 : يمي ما الميارات تمؾ ومف ،ضمنية أو ،صريحة بصورة سواء ،التفكير

 : الستدلل عمى القدرة تنمية -1

 : االستدالؿ ميارة عمى جالنماذ ومف

 .اهلل وجود عمى الستدلل -أ 

 معرفة إلى بصدقيا ومسمـ معروفة معمومات مف اإلنساف فييا يتوصؿ عقمية عممية االستدالؿ
   77: 2009 ،عمراف) التجريب إلى المجوء دوف المعمومات ليذه ضرورية نتائج في يتمثؿ الذي المجيوؿ

 عمى واضحة بصورة عممت التي الكونية القرآنية اآليات مف بيرك كـ عمى الكريـ فآالقر  احتوىو 
 الميؿ وتعاقب واألرض السموات خمؽ إلى لمنظر اإلنساف توجيو خبلؿ مف وذلؾ ،االستدالؿ ميارة تنمية

: تعالى قاؿ حيث ،والدواب والسحاب والرياح المطر آيات مف وكؿ ،البحر في الجارية والفمؾ ،والنيار
 چ                                           

                                              

                            [.164:البقرة] چ  

 ،والغفمة األلفة ببلدة عقمو عف اإلنساف ألقى لو نعـ" اآلية عمى  153: 1ج ،1991 ،قطب) عمؽ
 أوؿ إليو ييبط الذي كالرائد الكوف ىذا في سار ولو ،مستطمعة ونظرة ،متجدد بحس الكوف مشاىد فاستقبؿ



 (25) 
 

 األعاجيب تمؾ كيانو وتيز ،ركةح كؿ حسو وتمفت ،نأمة كؿ سمعو وتمفت ،ومضة كؿ عينو تمفت ،مرة
 ".العميـ الخالؽ ىو وأنو ،ا وجود إلى لوصؿ ؛والمشاعر والقموب األبصار عمى تتوالى تني ما التي

 الميؿ وتقمب ،والنجوـ والقمر الشمس حركة أف عمى واضحة داللة الكريمة اآلية أف حسيف وأشار
 وكيفية ،المتبلطمة البحر أمواج في والدسر أللواحا ذات السفف وتنقؿ حركة وكيفية ،وتعاقبيما والنيار
 الدقة مف النحو ىذا عمى يجرييا حقيقي مسبب مف البد وأسباب ظواىر كميا ،نموه ومراحؿ النبات إنبات

  . 7: 2010 ،حسيف)

چ قولو وفي       األشياء بيذه فيستدلوف ويعتبروف عقوليـ بعيوف ينظروف" چ 
 . 147: 1ج ،1998 ،النسفي) "منشئيا ووحدانية ،مبدعيا وحكمة ،موجدىا قدرة عمى

 لمتفكُّر اإلنساف توجيو ،االستدالؿ ميارة تنمية عمى الكريـ فآالقر  حرص عمى الدالة األمثمة ومف
 قاؿ ،ا وجود عمى االستدالؿ إلى خبللو مف لموصوؿ والنيار الميؿ وتعاقب ،واألرض السموات خمؽ في
 : الىتع

 چ                                   

                                           

             [190 ،191 ،عمراف ؿآ] چ.  

 استدلوا تفكرىـ خبلؿ فمف ،المتفكريف المؤمنيف عباده عمى وتعالى سبحانو يثني الكريمة اآلية في
   25: 2009 ،حنايشة) عبثاً  يخمؽ لـ الكوف وأف ،خالؽ لمكوف أف

 جميع في  ا يذكروف) بأنيـ" األلباب أولي" الكريمة اآلية في ىوتعال سبحانو ا وصؼ وقد
: 2000 ،السعدي) منيا المقصود عمى بيا ليستدلوا أي  واألرض السموات خمؽ في يتفكروف) وأنيـ ،أحواليـ
161 . 

 ،وقدرتو وجوده عمى الدالة آياتو مف بعضاً  وتعالى سبحانو الحؽ يستعرض التالية اآليات وفي
خراج الميت مف الحي، وخمؽ الشمس والقمر والنجوـ، والفوائد العائدة منيـ، كإخراج ا لحي مف الميت، وا 

 وجود عمى عظمتيا خبلؿ مف يستدؿ أف اإلنساف لعقؿ المجاؿ تفت  والتي واإلبداع في خمؽ اإلنساف،
 : تعالى فقاؿ ،خالقيا



 (25) 
 

 چ                                         

                                       

                                               

                                      

                                        

                                     

                                           األنعاـ] چ، 

95- 99.]  

 ِإف  ": فقاؿ ،رحمتو وسعة ،اقتداره وقوة ،سمطانو وعظمة ،كمالو عف السابقة اآليات في تعالى يخبر
 يبثيا التي كالحبوب ،يباشرونيا ال والتي ،زرعيا الناس يباشر التي ،الحبوب لسائر شامؿ" اْلَحبِّ  َفاِلؽُ  الم وَ 
 ،ومنافعيا ،وأشكاليا ،أنواعيا اختبلؼ عمى ،والنوابت الزروع عف حبوبال فيفمؽ ،والقفار البراري في ا

. والدواب ،واألنعاـ اآلدمييف مف ،الخمؽ فينتفع. ذلؾ وغير ،والفواكو النخيؿ مف ،األشجار عف النوى ويفمؽ
حسانو بره مف ا ويرييـ  ما ،حكمتو وكماؿ ،صنعتو بدائع مف ويرييـ ،الفحوؿ ويذىؿ ،العقوؿ يبير ما وا 

  . 225: 2000 ،السعدي) باطمة سواه ما عبادة وأف ،الحؽ ىو أنو ويعمموف ،ويوحدونو يعرفونو بو

 چ :قولو عند أيضا وقاؿ   الصانع وجود دالئؿ مف ثاني نوع ىذا أف اعمـ: چ، 
 بنور الميؿ ظممة فمؽ فأل وذلؾ ،الفمكية األحواؿ مف مأخوذاً  كاف المتقدـ فالنوع ،وحكمتو ،وقدرتو وعممو
 األحواؿ أف بالضرورة المعموـ وألفّ  ،والشجر بالنبات والنوى الحب خمؽ في القدرة كماؿ مف أعظـ الصب 
  . 93: 7ج ،1999 ،الرازي) األرضية األحواؿ مف وقعاً  وأكثر ،القموب في أعظـ ،الفمكية

چ: تعالى قولو عند وقاؿ                  مف الثالث النوع وىذا چ 
 تعالى نوأ ثـ ،العباد لمنافع النجوـ ىذه خمؽ تعالى أنو وىو ،والحكمة والرحمة القدرة كماؿ عمى الدالئؿ

چ: تعالى قولو ذكر لما               چ. 

 فكذلؾ ،والبحر البر ظممات في الطرقات عمى بيا يستدؿ أف يمكف كما النجوـ ىذه أف المراد
 .وعممو قدرتو وكماؿ ،الحكيـ الصانع معرفة عمى بيا يستدؿ أف يمكف



 (23) 
 

چ: تعالى قولو عند وقاؿ             وجود دالئؿ مف رابع نوع ىذا چ 
  .نسافاإل بأحواؿ االستدالؿ وىو ،وعممو قدرتو وكماؿ ،اإللو

چ: تعالى قولو عند وقاؿ               مف مف الخامس النوع ىذا أف اعمـ چ 
حسانو ورحمتو وحكمتو وعممو وقدرتو وتعالى سبحانو ا وجود عمى الدالة الدالئؿ  ،الرازي) .خمقو إلى وا 
   100: 7ج ،1999

 األشجار أي"  ثمره إلى" فكر نظر أي "اانظرو " تعالى وقول عمى  267: 2000 ،السعدي) وعمؽ
يناعو نضجو وقت إليو انظروا أي" وأثمر" "وينع إذا" النخؿ خصوصا ،كميا  يستدؿ آيات ذلؾ في فإف ،وا 
حسانو ا وجود عمى بيا  .اقتداره وكماؿ وا 

 چ :تعالى قولو وفي              القادر وجود عمى دالة آليات أي چ 
 يكوف ال حاؿ إلى حاؿ مف ونقميا ،واحد أصؿ مف المفننة واألنواع المختمفة األجناس حدوث فإف ،الحكيـ

 . 175: 2ج ،1997 ،البيضاوي) تفاصيميا يعمـ قادر بإحداث إال

 ا آليات يـيتؤ ر  رغـ ،با كفرىـ المشركيف عمى وتعالى سبحانو الحؽ يستنكر التالية اآلية وفي
 : تعالى فقاؿ وجوده عمى الدالة العظيمة وآالءه

چ                                         

                                            

                                          

                       [.33-30 ،األنبياء] چ   

 تستحث والتي ،لمعياف الظاىرة الكونية األدلة مف جممة وتعالى سبحانو يعرض السابقة اآليات في
  .ومبدعيا وخالقيا موجدىا مف لمعرفة اإلنساف فكر

 فييا ليس ىذه ،رتقاً  فيجدىما واألرض السماء يشاىد حيف العبد أف" اآلية ىذه تفسير في وجاء
 أليس ،بالنبات واألرض ،بالمطر السماء: ففتقناىما ،فييا نبات ال ،ميتة ىامدة وىذه ،مطر وال سحاب
 ساقو ثـ ،الغزير الماء فيو وأودع ،فيو قزعة ال صافيا الجو كاف أف بعد ،السحاب السماء في أوجد الذي
 كؿ مف أنبتتو  ،وربت ،وتحركت ،فاىتزت ،فييا فأمطره ،ماؤه عنو وقحط ،أرجاؤه اغبرت قد؛ ميت بمد إلى
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 محيي وأنو ،باطؿ سواه وما ،الحؽ أنو عمى دليبلً  ذلؾ أليس ،المنافع متعدد ،األنواع مختمؼ ،بييج زوج
 . 522ص: 2000 ،السعدي) "الرحيـ الرحمف وأنو ،الموتى

چ :تعالى قولو وفي             چ 

 عمى تََقعَ  َأف السماء َوُيْمِسؾُ  :قاؿ كما السقوط عف وموضع في  402: 2ج ،1998 ،النسفي) رفسّ 
 عف وىـ" رجيـ شيطاف كؿ مف وحفظناىا :قاؿ كما ،الشياطيف عف بالشيب محفوظاً  أو ،بإذنو األرض
 وجود إلى فيتوصموا فييا متفكريف غير "مُّْعِرُضوفَ " والنجـو والقمر كالشمس فييا التي دلةاأل عف "آياتيا
 .خالقيا

 َلْيِمَيا ِمفْ  ،َوآَياِتَيا تالسماوا في النظر عف َغَفُموا حيف العباد أف  285: 11ج ،1964 ،قرطبيال) أكد
 َواْعَتَبُروا َنَظُروا َلوْ  ِإذْ  ،َتَعاَلى الم وِ  ُقْدَرةِ  ِمفْ  ِفيَيا َوَما ،َوَسَحاِبَيا َوِرَياِحَيا َوَأْفبَلِكَيا ،َوَقَمِرَىا َوَشْمِسَيا ،َوَنَياِرَىا

 . شريؾ لو يكوف أف فيستحيؿ واحدا قادرا صانعا ليا َأف   َعِمُموالَ 

 خبلؿ مف االستدالؿ ميارة بتنمية الكريـ فآالقر  اىتماـ يتض  ا كتاب مف آخر موضع وفي
 عمى والثمرات والجباؿ واألنيار ،المميدة كاألرض ،ا وجود عمى الدالة الظاىرة اآليات ببعض النظر

 : تعالى قاؿ الخصائص في المختمفة المكاف في المتجاورة ألرضا وقطع ،اختبلفيا

چ                                           

                                     

                                          

            [.4 ،3 الرعد] چ 

چ: تعالى بقولو ختمت الكريمة اآلية أف نبلحظ            يعمموف چ 
 ،الصنائع ىذه أبدع مف بأف الجـز في يتمعثـ ال ،العجيبة األحواؿ ىذه عقؿ مف فإف ،عقوليـ قضية عمى
 ،المتجاورة المتباينة القطع تمؾ في والروائ  عوـوالط واأللواف األشكاؿ في المختمفة الثمار تمؾ وخمؽ
 . 199: 9ج ،2001 ،السعود أبو) القدير الخالؽ ىو بيجة ذات حدائؽ وجعميا

چ: تعالى قولو في الصوفي وأشار             ىذه في المقصود أف چ 
 . 58: 2011 ،الصوفي) .القادر الحكيـ الخالؽ يةوحدان عمى الظاىرة باآليات االستدالؿ ىو اآلية



 (24) 
 

 النظر خبلؿ مف عقولنا بإعماؿ وتعالى سبحانو ا يطالبنا العزيز ا كتاب مف آخر موضع وفي
 ،والقمر الشمس ووجود ،والنيار الميؿ كاختبلؼ ،عظاـ آيات مف لئلنساف وتعالى سبحانو سخره ما إلى

 : وعبل جؿ   فقاؿ حيث ،وخالقيا اآليات ىذه مبدع دوجو  عمى واالستدالؿ لموصوؿ وغيرىا

چ                                     

                                       

   [12 ،13 ،النحؿ] چ. 

 اآلثار ىذه في عقوليـ يعمموف لمذيف دالالت يافي المذكورة اآليات أف اتاآلي ىذه تفسير في جاء
 . 152: 3ج ،2000 ،الشوكاني) .لو شريؾ وجود وعدـ ،وتفرده ،الصانع وجود عمى الدالة

چ اآلية ىذه          الصانع عمى بالصنعة االستدالؿ بمعنى جاءت چ، 
 . 56: 2011 ،الصوفي) .الحكيـ عمى وبالحكمة ،المبدع عمى وباإلبداع

چ اآلية وفي                            

  چ. 

 ،ونبات وأشجار حيواف مف ،األرض وجو في ما كؿ مف لمعباد ونشر ،ا ذرأ فيما ىنا والمراد
 ال وأنو ،هبرّ  وسعة ،إحسانو وعميـ ،ا قدرة كماؿ عمى آية ،منافعو وتختمؼ ،ألوانو تختمؼ مما ذلؾ وغير
 ،فيوالتأمُّؿ  إلى ا دعاىـ ما وفيتأمم أي" يذكروف لقوـ" قولو وفي. لو شريؾ ال وحده لو إال العبادة تنبغي
 . 437: 2000 ،السعدي) .عميو دليؿ ىو ما بذلؾ يتذكروا حتى

 اإلنساف تطالب التي اآليات ا وجود عمى االستدالؿ ميارة تنمية عمى تحث التي الدالئؿ ومف
 قاؿ ،رضاأل عمى يقع أف دوف السماء جو في لمطير إمساكو مشيد في تعالى ا إبداع إلى بالنظر
  :تعالى

چ                                          

   [79: النحؿ] چ.  
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 وخفيفة يقيورق عظاـ عمى المحتوي الييكؿ وىذا ،األماـ مف اً ومدبب مسحوباً  نراه الذي الطائر فشكؿ
 وعبر وعبلمات دالالت ىذه كؿ ،المطيؼ اليواء وىذا ،الطيراف مف تمكنو التي الخمقة وىذه ،القوة بيذه
 .خمقيا وأحسف أوجدىا خالؽ وجود عمى

 ،سخرىا مسخر وجود عمى دليؿ" مسخرات" تعالى قولو في  152 ص: 10ج ،1964 ،القرطبي) وأكد
 . التصرؼ مف مكنيا ومدبر

 وتعالى سبحانو ا توجيو خبلؿ مف االستدالؿ ميارة تتض  ا كتاب مف خرآ موضع وفي
 ،بالنباتات األرض إلحياء السماء مف النازؿ والمطر ،المميدة فاألرض ،المحكمة آياتو في لمنظر لئلنساف
 ياإلي نظر إذا المتقنة المشاىد ىذه كؿ ،والحيواف لئلنساف غذاء لتكوف خواصيا في المختمفة والزروع
 : تعالى قاؿ ا وجود عمى االستدالؿ ميارة لديو تنمي سوؼ فاحصة بعيف اإلنساف

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺچ 

 .[54 ،53 طو ] چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 مف تتمكنوف بحالة فراشاً  أي چ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺچ جاء في تفسير قولو تعالى: 
ثارتيا شوالفرا والبناء ،والقرار ،فييا السكوف  عف ممتنعة يجعميا ولـ لذلؾ وذلميا وذلؾ وغيره زدراعلبل وا 
 قطر ومف ،أرض إلى أرض مف الموصمة الطرؽ لكـ نفذ أي ،سببلً  فييا وسمؾ ،مصالحكـ مف مصمحة

 بأسفارىـ وينتفعوف ،يكوف ما بأي األرض جميع إلى الوصوؿ مف يتمكنوف اآلدميوف كاف حتى ،قطر إلى
 . 507: 2000 ،السعدي) .إقامتيـب ينتفعوف مما أكثر

 النازؿ والماء ،الممتدة والطرؽ ،المميدة فاألرض آيات مف فيو بما الكوف ىذا أف يدلؿ سبؽ ما كؿ
 .ومتقف مبدع خمقوالذي  أف البد واإلتقاف اإلبداع وىذا ،والطعوـ األشكاؿ المختمفة والنباتات ،السماء مف

 تالسماوا خمؽ مف عمييـ الظاىرة نعمو ويعدد ،عباده عمى سبحانو ا يمف التالية اآليات في
 : تعالى يقوؿ حيث ،وقدرتو ا وجود عمى االستدالؿ خبلليا مف لينمي ،والنيار الميؿ وتعاقب ،واألرض

ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ    ۀ  ہ  چ 

  [.62 ،61 ،الفرقاف] چہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے    ے  ۓ  

 عمى والقمر الشمس وخمؽ ،البروج خمؽ في داللة السابقة اآليات في أف إلى المفسروف وأشار
 وال يختؿ ال بحيث ،ونظامو الصنع دقيؽ عمى داللة وكذلؾ ،لمعاقؿ بينة داللة وىي ،ا قدرة عظيـ
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ناطة ،أحواليا رصد لمناس يتسنى حتى يختمؼ  البد أنو يعمـ والنيار الميؿ واختبلؼ.. .بيا حسابيـ وا 
 ووجوب القدرة صاحب الخالؽ وجود عمى بذلؾ فيستدؿ ،حكيـ مؤثر وجود ،حاؿ إلى حاؿ مف النتقاليما
   9: 2010 ،حسيف) توحيده

 عمى وقدرتو العظاـ بآياتو عباده يذكر حيف وتعالى سبحانو ا أف المقاـ ىذا في ذكره الجدير ومف
 إلى اإلنساف بفكر الوصوؿ وىي ،عظيمة حكمة وراءه إف ؿب ،عبثاً  ذلؾ يتأتى ال تراب مف اإلنساف خمؽ
 : تعالى قاؿ ا وجود عمى االستدالؿ وىو ،المتقف الخمؽ ىذا وراء ما

 چ                                          

                                       [.11: فاطر ] چ  

 أوؿ إلى اإلشارة وكذلؾ ،الكريـ القرآف في كثيراً  تتردد التراب مف األولى النشأة إلى اإلشارة إفّ "
 ىي األولى والمعجزة ،الحياة فيو عنصر والنطفة ،فيو حياة ال عنصر والتراب ،..النطفة: الحمؿ مراحؿ
 ،مواجيتيا مف مفر ال مشيورة قائمة حقيقة وىي ،جاءت كيؼ أحد يعمـ ال التي الحياة ىذه معجزة

 ،قطب) "فييا المماحكة وال ،دفعيا يمكف ال داللة القدير المحيي الخالؽ عمى وداللتيا ،بيا واالعتراؼ
1991 :2931 . 

 ثـ ،معينة وطبيعة ،معينة وظيفة لو ،اً خاص اً عضو  فلتكوّ  وتتوالد تنقسـ وىي ،الخمية ىذه تتبع إف
 ،األخرى المخموقات سائر عمى بتميزه العجيب النحو ىذا عمى واحداً  مخموقاً  لتكوف األعضاء ىذه تعاوف
: 1991 ،بقط) إدراكو يمكف فييا تميز ال ،نطفة مف وكميـ ،اثناف يتماثؿ ال بحيث ،جنسو مف حتى
2932 .  

 وىو ،وأشرفيا األمور أسمى إلى لموصوؿ العميؽالتفكُّر  اإلنساف مف يستدعي سبؽ ما كؿ
  .العبادة حؽ وعبادتو ا إلى الوصوؿ

 چ تفسير في عاشور ابف قاؿ               جعمكـ وقد نطفة مف ثـ: المعنى چ 
 الصانع وحدانية عمى الدالئؿ أعظـ مف اإلنساني النوع صنع بدقة فاالستدالؿ. نطفةال تمؾ لتركيب أزواجاً 
  . 133: 22ج ،1984 ،عاشور ابف) الحكيـ

 :البعث عمى الستدلل - ب

 مف البعث عمى االستدالؿ ميارة عمى تحث التي القرآنية اآليات مف كبير بعدد الكريـ فآالقر  زخر
 : تعالى قاؿ حاؿ إلى حاؿ مف نتقالووا النبات حياة دورة في النظر خبلؿ
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چ                                          

                                          

                                 [99: األنعاـ] چ.  

 يخرجو كيؼ ثمره أخرج إذا ..."وينعو أثمر إذا ثمره إلى انظروا" السابقة اآليات تفسير في وجاء
 استدالؿ نظر لمنافع جامعاً  شيئاً  يعود كيؼ نضجو إلى انظروا أي ونضجو{ َوَيْنِعوِ } بو ينتفع ال ضعيفاً 
  . 525: 1ج ،1998 ،النسفي) حاؿ إلى حاؿ مف وناقمو ،ومدبره مقدره قدرة عمى

 البعث عمى االستدالؿ ميارة لدييـ ميلين لعباده الجمية األدلة بعض وتعالى سبحانو ا يسوؽو 
حياء ،اإلنساف خمؽ مراحؿ إلى النظر خبلؿ مف  : تعالى قاؿ موتيا بعد األرض وا 

چ                                           

                                               

                                           

                                             

  [.5: الحج] چ  

 خمؽ ابتداء: األوؿ: دليؿ مف بأكثر موتو بعد اإلنساف بعث عمى استدالؿ السابقة اآلية ففي
 . سيعيده ابتدأه الذي وأف ،اإلنساف

 نبات ال مغبرة خاشعة: أي{ َىاِمَدةً  األْرَض  َوَتَرى}: فيو ا فقاؿ ،موتيا بعد األرض إحياء: الثاني
 ،خشوعيا بعد ارتفعت: أي{ َوَرَبتْ } بالنبات تحركت: أي{ اْىَتز تْ  اْلَماءَ  َعَمْيَيا نزْلَناأَ  َفِإَذا} ،خضر وال ،فييا
 ،الناظريف يبيج: أي{ َبِييجٍ } النبات أصناؼ مف صنؼ: أي{ َزْوجٍ  ُكؿِّ  ِمفْ  َوَأْنَبَتتْ } ،نباتيا لزيادة وذلؾ
عادة ،الموت عدب البعث عمى يدالف ،القاطعاف الدليبلف فيذاف ،المتأمميف ويسر : 2000 ،السعدي) الحياة وا 
533 . 

: أي ،وطمعاً  خوفاً  البرؽ يريكـ أنو ،عظمتو عمى الدالة آياتو ومف: اآلية معنى في كثير ابف دوأك  
 مف يأتي وما ،وميضو ترجوف وتارة ،متمفة وصواعؽ ،مزعجة أمطار مف بعده مف يحدث مما تخافوف تارة
 نبات ال ىامدة كانت بعدما األرض ا بو فيحيي ،السماء مف ينزؿ لذيا إليو المحتاج المطر مف بعده
  . 431: 3ج ،1999 ،كثير ابف) الساعة وقياـ ،والبعث المعاد، عمى واضحة وداللة عبرة ذلؾ وفي... فييا
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 ما بيا يعقموف عقوالً  ليـ أف تعني اآلية بيا ُختمت التي" يعقموف" كممة أف ،اآلية تفسير في وجاء
 ،السعدي) .اآلخر واليوـ البعث وىو ،عميو دليبلً  جعؿ ما عمى بو ويستدلوف ويحفظونو ،ويرونو ونويسمع
2000 :640 .  

 األرض إحياء مشيد خبلؿ مف البعث عمى لبلستدالؿ عباده وتعالى سبحانو حث ،أخرى آية وفي
 : تعالى قاؿ الخضراء بالنباتات الميتة

چ                                            

     [27: ةالسجد] چ. 

." ِباْلَماءِ  َأيْ " ِبوِ  فَيْخِرجُ " الجرز األرض إلى الماء يرسؿ وتعالى سبحانو ا أف عمى اآلية تدؿ 
 َىَذا" ُيْبِصُروفَ  َأَفبل." َواْلَفَواِكوِ  َواْلُخَضرِ  اْلَحبِّ  ِمفَ " َوَأْنُفُسُيـْ ." َواْلَحِشيشِ  اْلَكؤَلِ  ِمفَ " َأْنعاُمُيـْ  ِمْنوُ  ؿُ َتْأكُ  َزْرعاً 

  . 111: 14ج ،1964 ،القرطبي) ."ِإَعاَدِتِيـْ  َعَمى َنْقِدرُ  َأن ا َفَيْعَمُموفَ 

 ،تراب مف اإلنساف خمؽ ابتداء في النظر البعث عمى االستدالؿ ميارة تنمي التي الشواىد ومف
 : تعالى قاؿ ،بعثو إعادة عمى قادر التراب مف خمقو عمى فالقادر

چ                         [.20: الرـو] چ 

 مشيئتو ونفوذ ،عظمتو وكماؿ ،باأللوىية وانفراده وجوده عمى الدالة ا آيات تعداد في شروع ىذا
حسانو رحمتو وسعة ،صنعو وجميؿ ،اقتداره وقوة  بخمؽ وذلؾ ،{ُتَرابٍ  ِمفْ  َخَمَقُكـْ  َأفْ  آَياِتوِ  َوِمفْ }: فقاؿ وا 
ـ  } السبلـ عميو آدـ النسؿ أصؿ  ،واحدة ادةوم ،واحد أصؿ مف خمقكـ الذي: أي{ تَْنَتِشُروفَ  َبَشرٌ  َأْنُتـْ  ِإَذا ُث
 في وبثكـ األصؿ ىذا مف أنشأكـ الذي أف عمى واض  دليؿ فذلؾ ،وأرجائيا األرض أقطار في وبثكـ
 .الموت بعد بالبعث سيعيدكـ الذي ،الودود والرحيـ ،المحمود الممؾ ،المعبود الرب ىو األرض أقطار

 . 639: 1ج ،2000 ،السعدي)

 عمى لبلستدالؿ إلييا النظر خبلؿ مف ليصؿ ؛دالشواى بعض لئلنساف وتعالى سبحانو الحؽ يسوؽ
 : تعالى قاؿ الخضراء بالزروع الميتة األرض إحياء ،الشواىد ىذه ومف ،البعث

چ                                    چ 

 [.63:الحج]



 (22) 
 

 اأْلَْرُض  َفُتْصِب ُ  َماءً  الس ماءِ  ِمفَ  َأْنَزؿَ  الم وَ  َأف   َترَ  َأَلـْ } :تعالى قولو  91: 12ج ،1964 ،القرطبي) فسر
 .اْلَمْوتِ  َبْعدَ  اْلَحَياةِ  ِإَعاَدةِ  َعَمى َقَدرَ  َىَذا َعَمى َقَدرَ  َمفْ  َأيْ  ،ُقْدَرِتوِ  َكَماؿِ  َعَمى َدِليؿٌ  {ُمْخَضر ةً 

 لخمؽ إتقانو في النظر خبلؿ مف البعث عمى االستدالؿ عمى عباده وتعالى سبحانو المولى يحث
 : تعالى قاؿ البعث إعادة عمى قادر اإلتقاف ىذا عمى القادر فإف ،تالسماوا

چ                                     [.6: ؽ] چ  

 َقاِدرٌ  ِإيَجاِدَىا َعَمى اْلَقاِدرَ  َوَأف   ،َوَتَفكُّرٍ  استدالؿ َنَظر {َفْوَقُيـْ  الس ماءِ  إلى َيْنُظُروا َأَفَمـْ } :َتَعاَلى وُ َقْولُ 
َعاَدةِ  َعَمى  الش ؽُّ  َوُىوَ  َفْرجٍ  ْمعُ جَ  {ُفُروجٍ  ِمفْ  َليا َوما} ِبالنُُّجوـِ  {َوَزي ن اىا} َعَمدٍ  ِببَل  َفَرَفْعَناَىا {َبَنْيناىا َكْيؼَ } .اإْلِ

 . 6: 17ج ،1964 ،القرطبي)

 اإلنساف بفكر ليصؿ ،البعث حدوث لعممية المشابية الشواىد بعض وتعالى سبحانو المولى يسوؽ
 ينبت الذي بالماء الميتة األرض إحياء ،الشواىد ىذه ومف ،النظر خبلؿ مف البعث وجود عمى لبلستدالؿ

 : تعالى لوقو  خبلؿ مف ذلؾ ويتض  الزرع

چ                                           

                     [39: فصمت] چ. 

 فإف" اآلية عمى  142: 2009 ،أسرة) عمقت حيث ،البعث عمى ؿلبلستدال جاءت السابقة اآليات 
 التي الميتة األرض إلى فانظروا ،وبعثكـ موتكـ بعد إحيائكـ عمى ا لقدرة مدركيف غير ا عباد يا كنتـ
حياؤىا ،كؤل وال ،فييا زرع ال ف ،السماء مف تعالى ا ينزلو بماء يكوف وا   ىي قبوركـ مف إخراجكـ صفة وا 

 .األرض نبات بيا يخرج التي اإلليية القدرة وبنفس ،الصفة ذات

 ابتداء في النظر خبلؿ مف البعث عمى االستدالؿ ميارة تتض  ا كتاب مف آخر موضع وفي
ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  چ  :تعالى قاؿ بيا يمر التي والمراحؿ النبات خمؽ

 [.٤٢ – ٤٢عبس: ] چۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  

 اأْلَْجَساـِ  ِإْحَياءِ  َعَمى اْلَياِمَدةِ  اأْلَْرضِ  ِمفَ  الن َباتِ  ِبِإْحَياءِ  اْسِتْداَلؿٌ  ِفيوِ  ،{َطَعاِموِ  إلى اإلنساف َفْمَيْنُظرِ }
ًقا َوُتَراًبا َباِلَيةً  َعَظاما َكاَنتْ  َبْعَدَما ـ  } ،اأْلَْرضِ  َعَمى الس َماءِ  ِمفَ  َأْنَزْلَناهُ : َأيْ  {َصبًّا اْلَماءَ  َصَبْبَنا َأن ا} ،ُمَتَمزِّ  ُث
 َواْرتََفعَ  َفَنَبتَ  ِفيَيا المودعَ  اْلَحبِّ  َأْجَزاءِ  ِفي وَتَخم ؿ ُتُخوميا ِفي َفَدَخؿَ  ِفيَيا َأْسَكَناهُ : َأيْ  {َشقًّا األْرَض  َشَقْقَنا
   324: 8ج ،1999 ،كثير ابف) اأَلْرضِ  َوْجوِ  َعَمى َوَظَيرَ 
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 لدى االستدالؿ ميارة بتنمية التعميمية االىتماـ العممية عمى لقائميفاوعمميف وينبغي عمى الم
 .عمييا المتعمميف وتشجع ،ميارةال تحفز عمى تنمية ىذه قرآنية آيات واستخداـ ،الطمبة

 استثمار إلى فيو يحتاج المعمـ فإف معقد نظاـ التدريس أف عمى  202: 2010 إسماعيؿ،) وأكد
 مع يتسؽ بما ،والتقويـ والتنفيذ التخطيط أثناء االستدالؿ بعمميات وقيامو ،العقمية توقدرا وتوظيؼ ،ذكائو
 .لتحقيقو تسعى الذي اليدؼ وطبيعة ،الدراسية المناىج طبيعة

 :التفكُّر عمى القدرة تنمية -5

 ىي ،العقمية العمميات ىـر قمة في ويضعيا ،قدرىا مف الكريـ فآالقر  يعمي التي العقمية العممية إف
 خالؽ إلى المحسوس العالـ مف العبور الفرد تمكف التي العقمية العممية بأنوالتفكُّر  تعريؼ ويمكف ،التفكر
 مف المرحمة ىذه عمى المحاسبي الحارث ويطمؽ ،سواه رب وال ،ا إال إلو ال بأف فيؤمف ،العالـ ىذا

 ،واألرض السماء خمؽ فيالتفكُّر  عمى ةبالقدر  يمتازوف الذيف ىـ األلباب وأولو "،ا عف العقؿ" التفكير
دراكاتيـ ،السابقة خبراتيـ مفالتفكُّر  عممية في يستفيدوف الذيف وىـ  يتفكروف التي لممخموقات الحسية وا 
 خشية تصب  وعندئذ ،وتعالى سبحانو  صادقة وخشية ،جياشة عاطفة ذلؾ عمى يضيفوف ولكنيـ ،فييا
 شيء كؿ يرى إذ ،الشيود مرحمة إلى فيصؿ ،لمتأمؿ محركا يراه ما كؿ برويعت ،اإلنساف حياة مف جزءاً  ا
   32: 1991 ،بدري) .إلرادتو خاضعا ا بيد

 في إال لو صوت ال وحواراً  ومشاىد رؤى يصور ،اإلنساني العقؿ في مستمر تفاعؿ والتفكُّر ىو
 دوف لديو ممكو تتوقد ،لئلنساف ا وىبو الذي العقؿ ىو الرئيس التفكير ومرجع ،لمفرد الداخمي الوجود
 . 18: 1999 ،القاضي) .الموت وحتى الحياة في واحدة لحظة انقطاع

 إلى التوجو عمى المرء وتستحث ،القموب مغاليؽ وتفت  ،األفاؽ توسع التي األمور مفالتفكُّر يعد و 
 عميو ا صمى ا رسوؿ لنا ضرب وقد ،أيقف تدبر ومف ،تدبر تفكر فمف ،قوة مف أوتي ما بكؿ تعالى ا

 غار في يعتكؼ والسبلـ الصبلة عميو كاف حيث ،الكوف مظاىر وتأمؿ ،التفكر في األمثمة أروع وسمـ
 خالقاً  الكوف ليذا أف يوقف الذي المتبصر عيف في ويتفحصو حولو مف كؿ في ينظر متأمبلً  ،حراء

 ىو قديراً  حكيماً  واحدة لثانية ولو يخطئ أف لو يتسنى ال الذي المتقف البديع النظاـ ذلؾ وراء وأف ،عظيماً 
 . 20: 2009 ،سمحاف) جبللو جؿ ا

 اكتشاؼ بيدؼ والسموؾ الظواىر تأمؿ في والخياؿ والخبرة الفيـ توظيؼالتفكُّر  عممية تعني كما
   57: 2003 ،والزعانيف ،األغا) مكوناتيا في واالتساؽ وجودىا مف الحكمة
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 تالسماوا خمؽ في النظر خبلؿ مفالتفكُّر  ميارة تنمية عمى تحث بآيات الكريـ القراف زخر وقد
 : تعالى قاؿ واألرض

چ                                   

                                           

             [.190 ،191 عمراف ؿآ] چ 

 كؿ عمى وىو ،فييما المتصرؼ وحده فيو واألرض لمسموات ا ممؾ عف الكريمة اآلية تحدثت
 وما واألرض السماوات خمؽ في األلباب أللواالتفكُّر  ضرورة عف تمييا التي اآلية ثتتحد ثـ ،قدير شيء
 يعمموف الذيف ىـ األلباب أولي لكف ،واقعة مشاىدة أمور فيي ،والنيار الميؿ اختبلؼ مف عنيما ينتج
 وفالك ىذا في متصرؼ ال أف يعمموف وعندىا ،الخالؽ عظمة إلى يصموا كي جوارحيـ ويسّخروف فكرىـ
  . 49: 2005 ،المجالي) القيامة وخزي ،النار عذاب ويقييـ ،يرحميـ أف بالدعاء إليو فيتوجيوف ا إال

 ألنيـ العقوؿ أىؿ وىـ ،األلباب أولي باآليات خص وتعالى سبحانو ا إف  2000) السعدي وأشار
 .بأبصارىـ ال بعقوليـ إلييا الناظروف ،بيا المنتفعوف ىـ

 إما فيو ،اآلية ىذه فيالتفكُّر  مع ا ذكر اجتماع إلى النظر إف ،السابقة آليةا تفسير في وجاء
ما ،بالمساف ذكر  عمى ومخموقاتو تعالى ا قدرة فيالتفكُّر  عبادة تعالى فعطؼ ،ونفميا فرضيا: الصبلة وا 
  . 310: 4ج ،1964 ،القرطبي) بصائرىـ في أزيد ذلؾ ليكوف بثيا التي والعبر ،الذكر عبادة

 اإلنسافو  تبصر أف العيف وظيفة إف كما يفكر أف العقؿ وظيفة إف  53: 1999 ،الغزالي) وأشار
 لؤلشياء رد وذلؾ ،مقيدة وقدـ ،مشمولة ويد ،مغمضة بعيف يعيش كانساف التفكير معطؿ بعقؿ يعيش الذي
 .الطبيعي مجراىا عف

 والفكرة ،لبصائرىـ أزيد ذلؾ ليكوف بث التي والعبر ومخموقاتو تعالى ا قدرة فيالتفكُّر  أف كما 
  . 313: 1964 ،القرطبي) الفكر كثير فكير ورجؿ ،تفكر: يقاؿ الشيء في القمب تردد

 .العقؿ وظائؼ أرقى ىو الذي االستدالؿ مقدمة ىوالتفكُّر و 

 ئؿالدال في النظر خبلؿ مفالتفكُّر  ميارة تنمي التي اآليات مف العديد عمى الكريـ فآالقر  احتوى
 مف بالرغـ الخصائص المختمفة األرض وقطع ،والثمرات واألنيار والجباؿ ،الممتدة فاألرض ،المحكمة
 .التفكُّر عمى اإلنساف قدرة تنمي الدالئؿ ىذه كؿ ،المكاف في تجاورىا



 (43) 
 

چ                                        

                                       

                                         

            [.4 ،3 :الرعد] چ 

 في ممتدة متسعة جعميا أي" األرض مد الذي وىو" فقاؿ ،قدرتو كماؿ عف وتعالى سبحانو تحدث
 جعؿ ما ليسقي ،والعيوف والجداوؿ األنيار فييا وأجرى ،شامخات راسيات بجباؿ وأرساىا والعرض الطوؿ
 شكؿ كؿ مف أي ،اثنيف زوجيف كؿ مف والروائ  والطعوـ واألشكاؿ األلواف المختمفة الثمرات مف فييا

ذا ،ىذا غشيو ىذا ذىب فإذا ،حثيثاً  طمباً  اآلخر يطمب منيما كؿ جعؿ أي ،النيار الميؿ يغشى ،صنفاف  وا 
 ،كثير ابف) .ودالئمو وحكمو ،ا آالء في أي ،يتفكروف لقـو آليات ذلؾ في إف ،اآلخر جاء ىذا انقضى
 . 369: 4ج ،1998

 مف مجموعة وتعالى سبحانو ذكر ذلؾ وبعد ،يتفكروف لقوـ ودالالت آيات فييا أف اآلية وتشير
 لكف ،واحد بماء يسقى كيؼ ،والنخيؿ والزرع األعناب وجنات ،المتجاورات القطع حيث ،األخرى اآليات
 العقؿ ذكر اجتمع حيث ،بسيطة وقفة مف البد أنو وأشار ،يعقموف لقوـ آيات ىذا وفي ،مختمؼ الطعـ
 العقؿ إعماؿ مجرد فالمطموب ،وذوقيا رؤيتيا تمكف أمور عف الحديث سياؽ في كرذ فالعقؿ ،والفكر
 إلى لموصوؿ الفكر عمؽ مف البد ولكف ،أيضاً  ُمشاىد أمر فيوالتفكُّر ب يتعمؽ ما أما ،حقيقتيا إلدراؾ

 يقود ،كرف مف العقؿ بعد البد بؿ ،فقط بالعقؿ مغزاه إدراؾ أو ،تحسسو يمكف فبل ،فيو اإليمانية الدالالت
 . 52 ،51: 2005 ،المجالي) .المذكورة األمور بيف العبلقة فيـ إلى

 ،الكوف في تعالى ا يبثيا التي اآليات أف ،وتعالى سبحانو بيف ا كتاب مف آخر موضع وفي
 .وقدرتو ا وجود إلى يتوصؿ خبللو مف الذيالتفكُّر  إلى اإلنسافب الوصوؿ أجؿ مف ىي إنما

 مف اإلنساف عندالتفكُّر  ميارة بتنمية الكريـ فآالقر  اىتماـ يتض  ا كتاب مف آخر موضع وفي
 ىي التي الزروع تنمو وبسببو ،ىاأظم وتروي ،الحية الكائنات تشرب فمنو ،المطر فوائد إلى النظر خبلؿ
 :تعالى قاؿ الحية لمكائنات غذاء

چ                                        

                                 

   [.11 ،10 ،النحؿ] چ 
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 حيث ،ورحمتو الرقيؽ السحاب مف الماء ىذا أنزؿ الذي الىوتع سبحانو ا ةقدر  عمى اآلية تدؿ
 ،الكثيرة الثمرات ليـ فتخرج ،حروثيـ منو ويسقوف ،مواشييـ وتشرب ،يشربوف منو غزيراً  ماء فييا جعؿ
 . 436: 2000 ،السعدي) .الغزيرة والنعـ

 بعيف يتفكر أف اإلنساف مف يتطمب اآلية في وآالءه وتعالى سبحانو ا آيات مف سبؽ ما وكؿ
 .واع وعقؿ فاحصة

 منو ويخرج أعبلىا فينشؽ ،فييا تنفذ نداوة إلييا وتصؿ ،األرض في تقع الحبة أف تفكر مف إف
 ،والثمار واألكماـ واألزىار األوراؽ منو ويخرج ينمو ثـ ،عروقيا منو فيخرج أسفميا وينشؽ ،الشجرة ساؽ

 ،السفمية الطبائع ونسبة ،المواد اتحاد مع ،والطباع األشكاؿ مختمفة أجساـ عمى منيا كؿ ويشتمؿ
 . 221: 4ج ،1997 ،البيضاوي) .مختار فاعؿ بفعؿ إال ليس أنو عمـ الكؿ إلى الفمكية والتأثيرات

 ،الظواىر بيف يربطوف الذيف وىـ ،التدبير حكمة يدركوف الذيف ىـ يتفكروف الذيف أف وجد حيث
 في اآلية ىذه مثؿ عمى فيمروف ،الغافموف أما ،وحدانيتو وعمى الخالؽ عمى وداللتيا العميا النواميس وبيف

 ضمائرىـ تستجيش وال ،استطبلعيـ تثير وال ،تطمعيـ توقظ فبل ،والشتاء الصيؼ وفي ،والمساء الصباح
  . 2162: 4ج ،1991 ،قطب) الغريب النظاـ ىذا صاحب عف البحث إلى

 النظر تناولت التي اآليات الكريـ فآالقر  فير التفكُّ  ميارة تنمية عمى تعمؿ التي اآليات أمثمة ومف
 : تعالى قاؿ النحؿ خمؽ إتقاف في

چ                                      

                                         

           [.69 ،68 ،النحؿ] چ 

 مف كمي ثـّ " تعالى قولو ففي ،التفكر عمى الكريمة آياتو مف كثير في يحثنا وتعالى سبحانو فا
 ا أليـ كيؼ ،عجيب أمر عف حديث اآلية في  53: 2005 ،المجالي) أشار" ربؾ سبؿ فاسمؾ الثمرات كؿ

 مختمؼ شراب بطونيا مف يخرج وكيؼ ،الثمرات كؿ مف تأكؿ وأف ،والشجر الجباؿ تسكف أف النحؿ
 ،حؿالن بطوف مف يخرج العسؿ رؤية حدود عند فيو نقؼ ال ،حقاً  عجيب أمر فيو ،لمناس شفاء فيو ،ألوانو
 العجيبة بيوتيا بناء وكيفية ،خبلياىـ في معاً  النحؿ مجموعات تكاثؼ وكيفية ،العسؿ تكوف كيفيو فيو بؿ

 أمور فيذه ،تعالى ا بإذف لمناس شفاء العسؿ كوف كيفية في التفكير وأيضاً  ،اليندسية الدقة بيذه الصنع
 . لمفكر أعماؿ دوف والنظر ،العقؿ بمجرد إدراكيا يمكف ال
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 ،الدقيقة العموـ بتمؾ النحؿ اختصاص في تفكر مف إف"  128: 14ج ،1993 ،األلوسي) ؽوعم
 .الشفاء وتضمنو ،األلواف المختمؼ الحمو الشراب ىذا وخروج ،إلييا اإلشارة مرت التي العجيبة واألفعاؿ

 عجيباً  ذلؾ في نياشأ كاف ولما ،أودع ما فييا وأودع ،ليـأ ما أليميا قادراً  حكيماً  رباً  ليا أف قطعاً  جـز
 .بالتفكر اآلية وتعالى سبحانو ختـ ،العقؿ أعماؿ مف مزيد إلى يحتاج

لطاؼ ،النظر إنصاؼ يجب" أنو السابقة اآلية تفسير في وجاء  ،النحؿ أمر عجيب في الفكر وا 
 انوسبح ا ىو ،أحواليا تفاوت في وحذقيا الضعيفة البنية مع المطيفة الصفة مميميا بأف اليقيف فيشيد
 والحشائش والمال  والحمو والمر الحامض تأكؿ أنيا ثـ" النحؿ إلى ربؾ وأوحى": تعالى قاؿ كما وتعالى
 . 126: 10ج ،1964 القرطبي) .وشفاء حمواً  عسبلً  تعالى ا فيجعمو ،الضارة

 قاؿ ،اإلنسانية النفس خمؽ دقة في النظر خبلؿ مفالتفكُّر  ميارة عف الكريـ فآالقر  عبر كما
 : عالىت

چ                                      

                                         

    [.20 ،21 ،الرـو] چ  

 ،لو يكوف ما أقرب ىي التي نفسو في لمتفكر اإلنساف الكريـ فآالقر  دعوة إلى األولى اآلية تشير
 التي الحياة ىذه معجزة وىذه ،فيو حياة ال عنصر والتراب ،التراب مف األولى النشأة إلى إشارة فييا اآليةف
 ،بيا واالعتراؼ ،مواجيتيا مف مفر ال مشيورة حقيقة وىي ،بشراً  أصب  وكيؼ ،ءتجا كيؼ أحد يعمـ ال

  . 2931: 5ج ،1991 ،قطب) فييا المماحكة وال ،دفعيا يمكف ال داللة القدير المحيي الخالؽ عمى وداللتيا

 مف يتكوف أنو وجد وبالتحميؿ ،التراب عناصر مف يتكوف اإلنساف جسـ أف الحديث العمـ ثبتأ وقد
  . 56: ت.د ،الفنجري) الخصبة األرضية القشرة أو التراب عناصر وىي ،عنصراً  عشر ستة

 والرحمة والمودة بالسكينة والشعور واألنثى الذكر بيف الزواج فيالتفكُّر  إلى الثانية اآلية تشير
  . 2011: 312 ،جحجوح)

 مسألة في يتفكروف قوـل بديعة عظيمة آيات ذلؾ في بأف الفاصمة في وتعالى سبحانو يقوؿ ثـ
 ،شأنو في جؿ عمينا ا فضؿ لعرفنا ،وآثاره طبيعتو في النظر دققنا لو عظيـ أمر مف لو ويا ،الزواج
 مطموب عنو ينتج وما الزواج مسألة فيالتفكُّر  إف بؿ ،األمور ىذه سف وراء مف العظيمة حكمتو وعرفنا
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ف ،والتعارؼ والتعاوف العفة مجتمع بنيفن ،عمينا فضمو قدر ندرؾ وكي ،تعالى ا نشكر كي  غير وا 
  . 79: 2005 ،المجالي) ذلؾ في نفعا يجدي لفالتفكُّر 

 چ إلى السابقة اآلية تشير            األفاعيؿ تمؾ تضاعيؼ في چ 
 كما فذة آية ليست ذكر ما أف التنبيو مع قبمو ما لمضموف مقرر تذييؿ والجممة ،البالغة الحكـ عمى المتينة
  . 56: 7ج ،ت.د ،السعود أبو) شتى آيات عمى مشتممة ىي بؿ" آياتو ومف" تعالى قولو عنو ينبئ

 لمخموقاتو وتعالى سبحانو ا إتقاف في النظر خبلؿ مفالتفكُّر  أىمية إلى تشير الكريمة اآلية
  :تعالى قاؿالتفكُّر  ميارة إلى تحتاج آيات كميا واألرض والجباؿ والسماء اإلبؿ فخمؽ

چ                                       

                  [.20-17 ،الغاشية] چ 

 عمى الدالة ا مخموقات في يتفك روا أف البشر عمى يجب أنوب ،اآلية ىذه تفسير في يتض 
 ا سخرىا وكيؼ ،البديع خمقيا إلى ينظروف[ أال]: أي{ ُخِمَقتْ  َكْيؼَ  اإلِبؿِ  إلى َيْنُظُروفَ  َأَفبل}: توحيده
 .إلييا يضطروف التي الكثيرة لمنافعيـ وذلميا ،لمعباد

َلى}  ،االضطراب عف وثباتيا األرض استقرار بيا حصؿ ،باىرة يئةبي{ ُنِصَبتْ  َكْيؼَ  اْلِجَباؿِ  َواِ 
 .أودع ما[ الجميمة] المنافع مف فييا وأودع

َلى}  عمى الخبلئؽ ليستقر ،التسييؿ غاية وسيمت ،واسًعا مًدا مدت: أي{ ُسِطَحتْ  َكْيؼَ  األْرضِ  َواِ 
 .فييا المقاصد أنواع إلى ةالموصم الطرؽ وسموؾ ،فييا والبنياف ،وغراسيا حرثيا مف ويتمكنوا ،ظيرىا

 دؿ كما ،جوانبيا جميع مف فييا األفبلؾ أحاطت قد ،مستديرة كرة أنيا ينافي ال تسطيحيا أف واعمـ
 . 922: ،2000 ،السعدي) والمشاىدة والحس والعقؿ النقؿ ذلؾ عمى

 وفي نسانيةاإل النفس خمؽ فيالتفكُّر  إلى اإلنساف وتعالى سبحانو ا توجيو توض  التالية اآليةو 
 : تعالى قاؿ واألرض تالسماوا خمؽ دقة

چ                                           

                [.8: رـوال] چ 
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 قدرة عمى واضحة دالالت النفس ففي ،أنفسيـ في يتفكروف ال فمـ ،إنكاري االستفياـ اآلية ىذه في
ف ،قبؿ مف شيئاً  يكونوا لـ إنيـ ثـ ،تعالى ا  كؿ خمؽ بؿ ،عبثاً  الكوف وال اإلنساف يخمؽ لـ تعالى ا وا 

 أجؿ نفس فمكؿ ،الموت بعد اإلنساف نتظري الذي المصير وفي ،النفس فيالتفكُّر  فالمطموب .بالحؽ شيء
ف ،مسمى  بؿ ،عبثاً  تخمؽ لـ والكواكب كالنجـو ،تعالى خمقو عجائب مف بينيما وما واألرض السماوات وا 
 النفس أف أولى باب ومف ،القيامة يـو تنتيي واألرض فالسماوات ،مسمى أجؿ وليا ،حؽ ألمر خمقيا
 ىي ىنا "أنفسيـ في" أف إلى العمماء بعض ذىب وقد آلياتا ىذه في يتفكروف ال فمماذا ،تموت أيضاً 
 .بينيما وما واألرض السماوات فيالتفكُّر  المقصود إذ ،لو مفعوالً  وليس لمتفكر ظرؼ

 لو ،أنفسيـ وىي ،ليـ حاصمةالتفكُّر  أسباب أف والمعنى"  208: 4ج ،1993 ،الشوكاني) وأشار
 .أنبيائو وصدؽ ا وحدانية لعمموا ينبغي كما فييا تفكروا

 المربيف عمى لزاماً  ويصب  تجاىمو، تستطيع ال التربية فإف ،العقمية العمميات التفكُّر ذروة داـ فما 
التفكُّر  بأف يزعـ أف أحد يستطيع وال الطمبة، التفكُّر عند عممية لنمو المبلئمة التربوية الجيود أقصى بذؿ
 تسخر وأف ،جميعيا الدراسية المقررات التربية توظؼ أف يمكف كما غيره، دوف دراسي محتوى عمى حكر

 تحقيقو في يسيـ أساسي تربوي التفكُّر ىدؼ ألف ،الطمبة التفكُّر عند عممية لتنمية ؛كميا المنياج عناصر
: 1995 ا، عبد) التربوية المؤسسات في تدرس التي المعرفة فروع مف فرع كؿ في المقرر المنياج محتوى
126   

 بالحفظ إال ييتـ ال الذي فالمدرس التفكر، عممية في عنو غنى ال دور التربوية يقةلمطر  أيضا
 القدرة مف يزيد النفسي، االطمئناف يسوده اً جو  لمطمبة يييأ الذي والمعمـ قاتمة، التفكُّر إصابة يصيب األصـ
 ،العممية هىذ يضعؼ والضيؽ الحزف مف بجو الطمبة يحبط الذي المعمـ فإف وبالمقابؿ التفكر، عمى

 .  88 ،89: 1991 بدري،) ويدمرىا

 :التأمل عمى القدرة تنمية -6

 .المبلحظة طريؽ عف بدقة األشياء تفحص عمى تعمؿ عقمية عمميةالتأمُّؿ  ومعنى

 التفكير عمى اإلنساف يدرب حيث ،واسعة آفاقاً  لمتفكير يفت القرآف الكريـ  إليو يدعو الذيالتأمُّؿ و 
  . 64: 2000 ،النحوي) "لمصواب األقرب والمفيـو األعمؽ

 ا أف بؿ ،الكريـ فآالقر  في المواضع مف كثير فيالتأمُّؿ  ضرورة القرآنية اآليات بعض بينت وقد
 ىذا يزيدىـ ولف ،السبع السموات خمؽ فيالتأمُّؿ  في المبالغة في بمطالبتيـ البشر تحدى وتعالى سبحانو
 : تعالى قاؿ العظيمة وآياتو ا مخموقات أماـ غارِ بالص   ازدياداً  إالالتأمُّؿ 
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چ                                         

                                    [.3 ،4 :الممؾ] چ 

 في والسبب ،تناسب عدـ أو عيباً  ترى وال ،واضطراب اختبلؼ مف ترى ما طبقة بعد طبقة أي
 ما عندؾ يصب  حتى السماء إلى البصر ورد ،تعالى الرحمف خمؽ مف أنيف ؛التفاوت مف سبلمتيف
 ،صاغراً  ذليبلً  البصر إليؾ فيرجع وتأمؿ بكثرة النظر وكرر ،فيو شبية معؾ تبقى فبل ،بالمعاينة بو أخبرت

: 1989 ،حوى) نقص أي يرى وال ،التكرر كثرة مف اإلعياء مف انقطع وقد ،عيباً  يرى أف عف بعيداً  أو
6025 .  

 فيالتأمُّؿ و  ،إلييا النظر بتكرار تعالى[ ا] أمر ،معموًما كماليا كاف ولما" اآليات تفسير في جاء
چ: قاؿ ،أرجائيا        چ متأمبل ناظًرا ،إلييا أعده: أي چ      نقص: أي چ 

 چ .واختبلؿ          875: 2000 ،السعدي) التكرار كثرة: بذلؾ المراد چ .  

 فاألرض ،تعالى ا قدرة دالئؿ في النظر خبلؿ مفالتأمُّؿ  ميارة تنمية عمى الكريمة اآليات حثت
التأمُّؿ  ميارة تنمي دالئؿ كميا ،المختمفة النباتات خروج في والمتسبب السماء مف النازؿ والمطر ،المميدة

 : تعالى قاؿ

                چ

                                     [54 ،53 طو] چ. 

 ،بيا المنتفعوف ألنيـ بذلؾ ىالني أولى خص الكريمة اآلية ىذه في وتعالى سبحانو ا أف فنجد 
 ينظروف وال يتأمموف ال السائمة واألنعاـ البيائـ بمنزلو فإنيـ عداىـ ما وأما اعتبار تأمؿ إلييا المتأمموف

 وقموبيـ ويشربوف يأكموف البيائـ حظ حظيـ بؿ منيا المقصود إلى بصائرىـ تنفذ وال ،اعتبار تأمؿ إلييا
 . 507: 2000 ،السعدي) معرضة وأجساميـ الىية

 تالسماوا تسخير آيات في النظر الكريـ فآالقر  فيالتأمُّؿ  عمى تحث التي الدالة األمثمة ومف
 : تعالى قاؿ لئلنساف لخدمة واألرض

چ                                         چ 
 [.13: الجاثية]
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 المخموقات في اإلنساف بتأمؿ تحظى أف البد مةيعظ نعمة ريالتسخ نعمة أف عمى داللة ىذا وفي
طالة ،المسخرة  ،فياكش مف لئلنساف البد التي ىار يتسخ وأسرار ياحقائق جموي فاحص بتمعف يياف النظر وا 

  . 187: 2009 ،أسرة) ؿثاألم الوجو عمى منيا االستفادة لو تسنىي كي

 الميؿ تسخير في النظر خبلؿ مفؿ التأمُّ  عمى القدرة تنمية تظير ا كتاب مف آخر موضع وفي
 : تعالى قاؿ ،والنجوـ والقمر والشمس ،والنيار

 چ                                    

        [.12: النحؿ] چ 

 عمى السماوية الظواىر ىذه لو سخر كيؼ يتأمؿ أف اإلنساف اآلية ىذه في وتعالى سبحانو طالب
 في خمقيا ةقصدي عمى وتعالى سبحانو ودلؿ ،لؤلرض االستعمارية ستخبلفيةاال ميمتو في يساعده نحو
 . 9: 2010 ،حسيف) .ظمىعُ  ـٌ عَ نِ  وكونيا الحياة ىذه

 مف فييا ما بكؿ اإلبؿ إلى النظر خبلؿ مف ـالكري فآالقر  فيالتأمُّؿ  ميارة عمى الحث ويتض 
 قاؿ .التأمُّؿ ميارة في واسعاً  حيزاً  تشغؿ اآليات فيذه ،والجباؿ واألرض السماء إلى والنظر ،معجزات آيات
چ :تعالى                                         

                  [.20-17 :الغاشية] چ  

 والجباؿ والسماء اإلبؿ فيالتأمُّؿ ب األمر مجيء مناسبة مف أف  158: 31ج ،1999 ،الرازي) وأشار
 يرى ال ىو ولذلؾ ،الغالب في اإلبؿ عمى سفرىـ وكاف ،كثيراً  يسافروف كانوا العرب أف ،مجتمعة واألرض

 .خمقيا في ويتفكر ليتأمميا دعاه ولذلؾ ،األربع ىذه إال سفره حاؿ

 مراحؿ إلى فاحصة بعيف النظر خبلؿ مفالتأمُّؿ  ميارة عمى تشجع التي القرآنية الشواىد ومف
 : تعالى قاؿ النبات خمؽ

چ                                           

                                        

   [32-24 ،عبس] چ.  
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 صببنا أنا" :تعالى قولو اآليات ىذه ومف ا آيات فيالتأمُّؿ  ضرورة إلى تشير الكريمة اآليات
ـ   ،اْلَغْيثُ  ِمْنوُ  اْلُمَرادُ  َصَبْبَنا" صبا الماء  ،اْلَعِظيَمةِ  اْلِمَياهِ  َىِذهِ  َعَمى اْلُمْشَتِمؿُ  اْلَغْيثُ  َحَدوثَ  َكْيَفية ِفي تأمؿْ  ُث
 ِمفْ  َشْيءٌ  َلؾَ  َيُموحَ  َحت ى ،َواْلَبِعيَدةِ  اْلَقِريَبةِ  َأْسَباِبوِ  ِفي َوتََأم ؿْ  ،ِثَقِموِ  َغاَيةِ  َمعَ  اءِ الس مَ  َجوِّ  ِفي ُمَعم ًقا َبِقيَ  َوَكْيؼَ 
  . 59: 31ج ،1420 ،الرازي) .اْلَعاَلـِ  َىَذا ِخْمَقةِ  َتْدِبيرِ  َوِفي ،َوِحْكَمِتوِ  َوَعْدِلوِ  الم وِ  ُنورِ  آثَارِ 

ـ    وتأمؿ اإلنساف فكر إلعماؿ تحتاج الصورة وىذه ،ِبالن َباتِ  اأْلَْرضِ  َشؽُّ  َواْلُمَرادُ  َشقًّا اأْلَْرَض  َشَقْقَنا ث
 .تعالى ا قدرة إلى لموصوؿ أجزائيا

 لتكوف وخصائصيا وطعوميا وألوانيا إشكاليا اختبلؼ عمى األرض مف الخارجة النباتات تأّمؿ ثـ
 .موجدىا إلى اإلنساف بفكر تعبر حتى لمتأمؿ تحتاج اآليات ىذه كؿ ،الحية الكائنات لجميع غذاء

 المعمميف عمى ينبغي إنو بؿ تجاىمو، يمكف ال ولذلؾ العقمية العمميات سناـ ذروة والتأمُّؿ يعتبر
 عمى التأكيد خبلؿ مف يتـ وىذا الطمبة التأمُّؿ عند ميارة لتنمية المبلئمة التربوية الجيود أقصى بذؿ

 ا خمؽ التأمُّؿ في حسف عمى القائـ اإليماف ىو الكريـ، فآالقر  يمتدحو الذي ماففاإلي اإليماني، الجانب
 التي العقمية الميارات بسائر المعمموف اعتنى إذا إال عمييا الحصوؿ يمكف ال الثمرة وىذه ،وتعالى سبحانو
 دوف معيف دراسي محتوى عمى كرالتأمُّؿ حِ  أفّ  القوؿ يمكف وال واإلدراؾ، المبلحظة التأمُّؿ وىي تسبؽ
 ا، عبد) الطمبة التأمُّؿ عند عممية لتنمية كميا المنياج عناصر تسخير فيستطيعو  المعمميف إف بؿ ،غيره

1999 :126  

 :التَّدبُّر عمى القدرة تنمية -7

 جاء وليذا ،مرة بعد مرة نظره يعيد ثـّ  ،وآخره أولو في ينظر أف الكبلـ تدبُّر" الت دبُّر تعريؼ في جاء
  . 223: 1ج ،2004 ،القيـ ابف) كالتفيـ التفعؿ وزف ىعم

 في الواقعة المفظي البناء زيادة ذلؾ عمى ويدؿ ،مرة بعد مرة النظر لتكرار تحتاج عممية الت دبُّرو 
 وأن يفيد فيما ،العيف مشدد ؿالتفعّ  وزف عمى الت دبُّر جاء فمقد ،المعنى في زيادة تقتضي والتي ،الت دبُّر كممة
 اآليات معاني في العميؽالتأمُّؿ و  ،الدقيؽ النظر وحموؿ ،العقمي الجيد مف مزيد لبذؿ تحتاج ةعممي

 ذلؾ ليكف ،مرة بعد مرة عمييا بالوقوؼ بمقتضاىا بالعمؿ النفس مجاىدة ثـ ومف ،وألفاظيا ومضامينيا
  . 36 ،35: 2009 ،أسرة) العظمى وغايتو الت دبُّر لعممية ىدفا

 خمؽ في النظر خبلؿ مف الت دبُّر إلى تدعوا التي اآليات مف كبيرٍ  كـّ  عمى كريـال فآالقر  واشتمؿ
 ىذه كؿ والدواب ،والرياح والمطر ،البحر في الجارية والسفف ،والنيار الميؿ وتعاقب ،واألرض تالسماوا
 : تعالى قاؿ الت دبُّر لعممية واسع مجاؿ الدالئؿ
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 چ                                          

                                         

                          [.164: البقرة] چ 

 وعمؽ ،صنعو وبديع ا وجود عمى الدالة الكونية اآليات في الت دبُّر عمى تحث السابقة اآلياتو 
 بدائع في فكره وتغمغؿ ،المخموقات ىذه في العاقؿ تدب ر كمما أنو" الكريمة اآلية عمى  78: 2000 ،السعدي)

 لمحؽ خمقت أنيا ،بذلؾ عمـ والحكمة البر لطائؼ مف فييا أودع وما ،لمصنعة تأممو وازداد ،المبتدعات
نيا ،وبالحؽ  بو أخبرتو وما ،ووحدانيتو نفسو عف ا بو أخبر ما عمى دالالت وكتب ،آيات صحائؼ وا 
نيا ،اآلخر اليوـ مف الرسؿ  ."ومصرفيا مدبِّرىا عمى استعصاء وال تدبير ليا ليس ،مسخرات وا 

 خبلؿ مف الت دبُّر عمى المسمـ فكر الكريـ فآالقر  في يدةعد آيات في وتعالى سبحانو يستحث أيضا
 : تعالى قاؿ الكوف نظاـ الختؿّ  التعاقب آية فقدت لو إذ والنيار الميؿ تعاقب في النظر

چ                                              

                                                

                      [.71 ،72 ،القصص] چ 

 ويقيسيا ،فييا ويستبصر ،عميو ا نعـ يتدبر أف لو ينبغي العبد أف إلى تنبيو ،اتاآلي ىذه في
 مف بخبلؼ ،المنة لموضع عقمو تنبو ،عدميا حالة وبيف ،وجودىا حالة بيف وازف إذا فإنو ،عدميا بحاؿ
 ،بنعمو ،ا عمى الثناء عف قمبو وعمي. يزاؿ وال ،مستمراً  يزؿ لـ أمر ىذا أف ورأى ،العوائد مع جرى
  . 623: 2000 ،السعدي) ذكر وال شكر فكرة لو يحدث ال ىذا فإف ،وقت كؿ في إلييا افتقاره ورؤية

چ: تعالى قولو اآليتيف خواتيـ في أيضا     چ ،چ     چ. 

 لـ فمما دبُّرالت   جية مف ويبصروف يسمعوف بما االنتفاع ذلؾ مف الغرض أف" اآلية تفسير في جاء
  . 12: 25ج ،1999 ،الرازي) "يبصر وال يسمع ال مف منزلة نزلوا ينتفعوا

 في الت دبُّر عمى عباده وتعالى سبحانو ا حث يظير وجؿ عز ا كتاب مف آخر موضع وفي
 : تعالى قاؿ واألرض تالسماوا وخمؽ اإلنساف خمؽ إتقاف
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چ                                           

                 [.8: الرـو] چ 

 ،يتدب رىا أف ،افاإلنس لعقؿ والمستفزة ،المثيرة الكريمة اآلية في الموجودة الدالئؿ ىذه مف فالمفصؿ
 . 8: 2010 ،حسيف) فيو التصور وتصحي  ،بالخالؽ اإليماف حقيقة مف إليو أشارت ما ويتدّبر

 : تعالى قاؿ اإلنساف خمؽ عمى الدالة اآليات الكريـ فآالقر  في الت دبُّر عمى الدالة الشواىد ومف

چ                      [.5 ،6 ،الطارؽ] چ 

 الت دبُّر إلى تدعوه وخصائصو سموكو وأنماط اإلنساف خمؽ عف تتحدث وىي مجمميا في واآليات
 مبتغاه إلى ليصؿ الحياة في بواجبو اإلنساف قياـ إلى يؤدي الذي المتأني المتفحص والنظر ذلؾ كؿ في
  . 27: 2009 ،حنايشة) اآلخرة في

 معجزات آيات مف فييا ا أودع وما ،نفسو في الت دبُّر إلى اإلنساف وتعالى سبحانو الحؽ ويدعو
 : تعالى قولو في ذلؾ ويبرز

چ          [.21: الذاريات] چ 

 ،الحي الكائف منيا يتكوف التي األساسية الوحدة ىي والخمية ،خبليا مف يتكوف البشري الجسـ إف
 واحد ووزنياوتوجد الكريات الحمراء  ،خمية  مميوف ألؼ مئة) أي  ترليوف مئة) البالغ اإلنساف جسـ وفي
 والخبليا ،خمية مميوف وعشريف وخمس مائة ثانية كؿ في يستيمؾ البشري والجسـ ،الغراـ مف مميار مف

 مركز ،نواة فييا الخمية ىذه ،األمشاج نطفة خمية ىي الخبليا ىذه كؿ وأصؿ ،أسبوع كؿ شبابيا تجدد
 وبيا الحياة مادة وىذه ،الصبغيات مف زوجاً  وعشروف ثبلثة النواة ىذه وعمى واإلشراؼ والقيادة اإلدارة
 . 52: 2009 ،حنايشة) معمومة مميوف آالؼ خمسة عمى تزيد معمومات وعمييا ،الوجود أسرار

 الترتيب وىذا ،ؽالخم في واإلبداع ،المتناىية الدقة ىذه يتدبر أف اإلنساف مف يتطمب سبؽ ما كؿ
 . الخالقيف أحسف ا تبارؾ" ويقيف بصدؽ نقوؿ أف إلى سيوصمنا الت دبُّر وىذا ،الخمؽ مراحؿ في العجيب

 لمسموات وعمى جؿ ا خمؽ إحكاـ مشاىدة خبلؿ مف الكريـ فآالقر  في الت دبُّر ميارة وتتض 
 : تعالى قاؿ والنباتات والجباؿ واألرض
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چ                                              

                      [.6 ،7 :ؽ] چ 

 مف ووما حوت ،السماء في العقمي لمتدبُّر يحةالصر  وتعالى سبحانو ا دعوة تظير اآليات ىذه في
 . 8: 2010 ،حسيف) .أيضاً  األرض وفي ،ومتقنة مبدعة ياتآ

 ميارة وتتض  ا مراد معرفة عمى األقدر ألنيـ الت دبُّرب األبصار أولي وتعالى سبحانو ا ويطالب
 : تعالى قاؿ والنيار الميؿ تعاقب في النظر خبلؿ مف الت دبُّر

چ                          [.44: النور] چ 

 .والنيار الميؿ تقمب في الت دبُّرب وذلؾ فكره إعماؿ اإلنساف وتعالى سبحانو ا يطالب

 ومف ،برد إلى حر مف{ َوالن َيارَ  ؿَ الم يْ  الم وُ  ُيَقمِّبُ } ،اآلية ىذه تفسير في  571: 2000 ،السعدي) أشار
 ألوِلي َلِعْبَرةً  َذِلؾَ  ِفي ِإف  } ،عباده بيف األياـ ويديؿ ،ليؿ إلى نيار ومف ،نيار إلى ليؿ مف ،حر إلى برد

 األمور إلى األبصار تنفذ كما ،منيا المطموبة لؤلمور النافذة والعقوؿ ،البصائر لذوي: أي{ األْبَصارِ 
 الجاىؿ والمعرض ،ومنيا بيا أريد لما تدبر نظر المخموقات ىذه إلى ينظر فالبصير. الحسية المشاىدة

 .البيائـ نظر بمنزلة ،غفمة نظر إلييا نظره

يفت  لمطمبة افاقيـ  الثانوية، ألنو المرحمة طمبة خاصة لمطمبة األىمية غاية في الت دبُّر ميارة وألف
 ألنو طمبتو لدى الت دبُّر ميارة تنمية المعمـ عمى يجب فعميو، العقمية ويعينيـ عمى التفكير المنطقي السميـ

 بؿ منيا، الكونية اآليات وخاصة القرآنية اآليات مف وتعالى سبحانو ا مراد فيـ عمى يعينيـ بذلؾ
 ويوصميـ قدراتيـ وينمي مداركيـ توسيع عمى يعينيـ أيضا منيا، والحكمة أسرارىا كشؼ عمى ويساعده

 .والعميؽ السميـ الفيـ عمى القدرة لدييـ ينمي بذلؾ وىو والضبلؿ، الزيغ مف السالـ اليقيني ـالعم إلى بذلؾ

 : التخيُّل عمى القدرة تنمية -8

 يتصور لكي كبير عقمي مجيود بذؿ اإلنساف مف تحتاج التي التفكير ميارات مفالتخيُّؿ  ويعد
  . 318: 2011 ،جحجوح) الواقع خارج أشياء حدوث بعقمو

عداد اإلبداع لتنمية والحديثة الميمة المداخؿ أحد العممي الخياؿ أف كما  بالدوؿ العمماء وا 
ف ،المتقدمة  الخياؿ إعطاء عدـ في تكمف العربي العالـ في التعميـ نظـ منيا تعاني التي الثغرات أخطر وا 

  . 183: 2010 ،إسماعيؿ) االىتماـ مف حقو
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 ال الثانوية المرحمة لطبلب ثمينة فرصة المناىج ريستد في العممي الخياؿ مدخؿ استخداـ يعد كما
 الموىوبيف إلعداد والميمة الضرورية المداخؿ مف يعتبر بؿ ،فحسب المتعمميف نفوس في العمـ حب لغرس

 تعمـ يجعؿ نحو عمى الخياؿ بتنمية االىتماـ الضروري مف أصب  فقد ،المجاالت شتى في والمبدعيف
 . 186: 2010 ،إسماعيؿ) إلبداعا لدرجة يصؿ الدراسية المواد

 مف اإلنساف عندالتخيُّؿ  ميارة تنمية عمى وعممت ،الكريـ فآالقر  عرضيا التي القرآنية واآليات
عماؿ ،النظر خبلؿ  ،معيا الجباؿ دوراف مف عنيا ينتج وما ،نفسيا حوؿ األرض دوراف ظاىرة في العقؿ وا 
 : تعالى قاؿ إلدراكيا التخيُّؿ ميارة إلى بالضرورة تحتاج الصورة فيذه

چ                                          

        [.88: النمؿ] چ 

 مثؿ تتحرؾ وىي ،مكانيا ثابتة اإلنساف يظنيا الراسخة الثابتة الجباؿ منظر إلى تشير السابقة اآلية
 عمى القدرة وجود ظؿ في إال الجباؿ تحرؾ يدرؾ أف لئلنساف يمكف وال .بيا نشعر أف دوف ولكف ،السحب
 .التخيؿ

 ميارة تنمية عمى تعمؿ التي اآليات بعض وتعالى سبحانو يعرض ا كتاب مف آخر موضع وفي
 نيار وجود مف عنيا ينتج وما ،والنيار الميؿ تعاقب ظاىرة تعطيؿ تصور خبلؿ مف اإلنساف لدىالتخيُّؿ 
 : تعالى قاؿالتخيُّؿ  ميارة خبلؿ مف إال اإلنساف يدركو اف يمكف ال المشيد فيذا أبدي ليؿ أو ،أبدي

چ                                              

                                                

                       [.71 ،72 ،القصص] چ  

 أف بمجرد ذلؾ ومع ،ليؿ ببل نيار أو نيار ببل ليؿ وجود لتجربة يتعرض لـ اإلنساف أف ؾال ش
 اإلنساف عندالتخيُّؿ  وجود فموال ،يعايشيا لـ أنو مع وجودىا يتخيؿ ،الكريمة اآليات ىذه اإلنساف يسمع
 ا جسده كما الموقؼ تخيؿ يستطيع لف ألنو ؛اآليات ىذه معنى اإلنساف يستشعر أف المستحيؿ مف لكاف

 .وتعالى سبحانو

 "واسعة فكرية بقفزات القياـ يستطيع الذي الشخص ىو العبقري الرجؿ "أف إلى جيمس أشار وقد
  . 163: 1963 ،سميث)
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 ىو التصوير"  32: ت.د ،قطب) يعمؽ محسوسة مشاىدة ىي كأنما المواقؼ يصور الكريـ فآوالقر 
 والحالة ،الذىني المعنى عف المتخيمة المحسة بالصورة يعبر فيو الكريـ، فآالقر  أسموب في المفضمة األداة
 المعنى فإذا ،البشرية والطبيعة اإلنساني النموذج وعف ،المنظور والمشيد المحسوس الحادث وعف ،النفسية
ذا ،حركة أو ىيئة الذىني ذا ،مشيد أو لوحة النفسية الحالة وا  ذا ،حي شاخص اإلنساني األنموذج وا   وا 
 الخبرة أف إال التخيُّؿ والتصور عمى قدرتيـ في يختمفوف الناس أفّ  شؾ وال .مرئية مجسمة لبشريةا الطبيعة
 تطبيؽ أو الخيالية األفراد تحميقات انطبلؽ في كبير تأثير ذات والتخيُّؿ أمور التصور عمى والتدريب
ف التحميقات، ىذه نطاؽ  حنايشة،)التخيُّؿ  عمى وبقدرت كبيرة بدرجة تتأثر التفكير عمى اإلنساف قدرة وا 
2009 :86.  

 ،تشكيلها تـ التي الذىنية بالصور االحتفاظ عمى القدرة تغذية عمى العقمي التصور عممية وتعمؿ
 إلى والمعمومات المعارؼ فيب القائمة والعبلقة ،المشترؾ الموضوعي المحور وفؽ ترميزىا عمى والعمؿ
دراكو عالواق فيـ في منيا لبلستفادة استرجاعيا حيف  . 141: 2009 أسرة،) وا 

 المطموبة الصورة تقرب أنيا إذ ،عنيا غنى وال ،التعميمية العممية في جداً  التخيُّؿ ميمة ميارة وألف
 التخيُّؿ العقمي ميارة لتنمية طاقات أقصى بذؿ المعمميف عمى يجب فمذلؾ عقمو، في وترسخيا ،لمطالب
 .الطمبة عند

 واألنشطة المعرفة عمى جميعيا الدراسية المناىج تدريس في لمعمـا يركز أف الضروري مف أنو كما
 ىذا وفي ذلؾ عمى تشجع كونية قرآنية آليات وتضمينيا المتعمميف، لدى الخياؿ تنمية في تساعد التي

 قرآنية بآيات الدروس إثراء في عاتقيـ عمى يقع الذيف لممعمميف الكبير الدور إغفاؿ عدـ ينبغي الصدد،
 قدرات مع كذلؾ وموضوعيا، الدراسية المادة مع يتناسب بما اآليات تمؾ لتفسير ضافةباإل كونية،

  . 319: 2011 جحجوح،) المناسبة التدريس أنشطة بواسطة الطمبة لدى الخياؿ تنمية عمى ويعمموا المتعمميف

 :الوصف دقة عمى القدرة تنمية -9

 الحصوؿ القارئ يستطيع حتى فكرةال أو ،الموضوع مبلم  أو ميزات تحديد الوصؼ بميارة يقصد
 . 83: 2003 ،سعادة) بوصفو يقوـ الذي لمشيء جيدة فكرة عمى

 ،تنميتيا عمى وعمؿ ،الوصؼ ميارة عمى سوره مف عديدة مواضع في الكريـ فآالقر  احتوى لقد
 : تعالى قاؿ اإلنساف خمؽ لمراحؿ الدقيؽ وصفو خبلؿ مف وذلؾ
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چ                                           

                                               

                                        

                                               

   [.5: الحج] چ 

 قولو نيايتو وحتى عمره بداية منذ بدقة اإلنساف خمؽ وصؼ ميارة تناولت التي اآليات ومف
 : تعالى

چ                                    

                                        چ 
 [.67:غافر]

 : تعالى قولو ففي ،متناىية بدقة فااإلنس خمؽ أطوارالسابقة  اآلية وصفت

ـ  ) . ُترابٍ  ِمفْ ) الس بَلـُ  َعَمْيوِ  آَدـَ  َيْعِني ،اْلَبَشرِ  َأْصؿُ  ُىوَ  ِذيال   َأَباُكـُ  َخَمْقَنا َأيْ   َخَمْقناُكـْ  َفِإن ا)    ُث
ي َتوُ  َخَمْقَنا  . 9: 12ج ،1964 ،القرطبي) ،ِلِقم ِتوِ  ُنْطَفةً  ُسمِّيَ  ،اْلَمِنيُّ  َوُىوَ   ُنْطَفةٍ  ِمفْ ) .ُذرِّ

 ىذه بداللة الكريـ القرآف فارتقى ،كثيروال القميؿ الماء عمى لمداللة تستعمؿ كانت لفظة والنُّطفة 
   13: 2011 ،الحيحي) .الولد يكوف منو الذي ،القميؿ الّرجؿ ماء عمى تدؿّ  فأصبحت اّلمفظة

ـ  }  ـُ  َوُىوَ  {َعَمَقةٍ  ِمفْ  ُث ـُ  َواْلَعَمؽُ . اْلَجاِمدُ  الد   ِمفْ  ـ  ثُ } .اْلُحْمَرةِ  الش ِديدُ : َوِقيؿَ . الط ِريُّ  َأيِ  ،اْلَعِبيطُ  الد 
ف   َأاَل " اْلَحِديثُ  َوِمْنوُ  ،ُيْمَضغُ  َما َقْدرَ  َقِميَمةٌ  َلْحَمةٌ  َوِىيَ  {ُمْضَغةٍ   َأْرَبَعةُ  اأْلَْطَوارُ  َوَىِذهِ ". ُمْضَغةً  اْلَجَسدِ  ِفي َواِ 
وحُ ال ِفيوِ  ُيْنَفخُ  اأَلْرَبَعةِ  اأَلْشُيرِ  َبْعدَ  اْلَعْشرِ  َوِفي: َعب اسٍ  اْبفُ  َقاؿَ . َأْشُيرٍ   . 9: 12ج ،1964 ،القرطبي) ،رُّ

 .المخمقة وغير المخمقة منيا أف ذكر عندما جداً  دقيقاً  وصفاً  المضغة وصؼ ثـ

 أو وساقطة تامة أو مسواة وغير عيب وال فييا نقص ال مسواة ُمَخم َقةٍ  َوَغْيرِ  ُمَخم َقةٍ  البيضاوي وفسر
   65: 4ج ،1997 ،البيضاوي) .مصورة وغير مصورة

 أي عمييـ األطوار وتوارد خمقيـ تماـ بعد حاليـ نبيف أي"  نشاء ما األرحاـ في ونقر" ولوق وفي
ـ   ،الوضع وقت ىو ُمَسمًّى َأَجؿٍ  ِإلى» فييا نقره أف نشاء ما ذلؾ بعد األرحاـ في ونقر  مف أي ُنْخِرُجُكـْ  ُث
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ـ   ،ِطْفبل المسمى األجؿ تماـ عند فييا إقراركـ بعد األرحاـ  والعقؿ القوة في كمالكـ أي َأُشد ُكـْ  ُمُغواِلَتبْ  ُث
 األشد بموغ قبؿ يموت مف منكـ أي: العمر أرذؿ إلى يرد مف ومنكـ يتوفى مف ومنكـ" قولو وفي ،والتمييز
 ِعْمـٍ  َبْعدِ  فْ مِ  َيْعَمـَ  ِلَكْيبل الطفولة زمف مثؿ إلى يرد والمراد ،وأدناه أرداه أي اْلُعُمرِ  َأْرَذؿِ  إلى ُيَردُّ  َمفْ  َوِمْنُكـْ 
 . 114 ،113: 9ج ،1993 ،األلوسي) العمـ مف شيئا أو األشياء مف شيئا أي َشْيئاً  كثير عمـ أي

 أطوار الكريـ فآالقر  وصؼ حيث الكريمة اآلية ىذه في ظير الوصؼ معنى أف الباحثة حظتبل
 بالوصؼ تناولو إال إلنسافا خمؽ أجزاء مف جزء أي يترؾ فمـ ،كامبلً  شامبلً  دقيقاً  وصفاً  اإلنساف خمؽ

 .المفصؿ

 : تعالى قولو والقمر الشمس حركة وصؼ خبلؿ مف الوصؼ دقة عمى الدالة الشواىد ومف

چ                                         

                                               

  [.42-38 ،يس] چ 

 لو والقمر الشمس مف فكؿ ،دقيقاً  وصفاً  واألرض والشمس القمر سير حركة الكريـ فآالقر  وصؼ
چ فيو رييس الذي الخاص مساره           چ :قاؿ ثـ چ         

       ؟ال أـ الشمس قبؿ القمر يكوف ىؿ" اآلية عمى تعميقو في ، 28: 2010 ،الشربيني) ،أشار چ 
 كيمو 15 واألرض ،كيمومتراً  18 القمر سرعة ألف ،تدركو وال وتجري ،تدركو وال تجري وىي ،قبميا القمر
 يحافظ القمر يجعؿ الذي ما ولكف ،القمر تدرؾ ال فإنيا ،الشمس جرت فميما ،كيمومتراً  12 والشمس متراً 
 في يجري وال يمؼ ،تعرج في يجري القمر أف وجدوا ويتركيا؟ يمشي أف الممكف مف وكاف منازلو؟ عمى
 ىذه في فقط تأمموا ،ومواقعو منازلو عمى محافظاً  يبقى حتى الشكؿ بيذا جرى ولكنو ،ىكذا مستقيـ خط

 ىناؾ وأصب  العالـ نظاـ الختؿ .سرعاتيا تقدير اختمؼ لو تجري النجـو ،األرض ،الشمس ،القمر الحركة
 عمى ويحافظ مداره عمى ويحافظ يسب  {َيْسَبُحونَ  َفَمك   ِفي َوُكل  } :تعالى قولو وفي !..قاتمة. كوارث
 .موقعو عمى ويحافظ ،وسرعت

 قاؿ األرض مف النبات خروج لمرحمة وصفو خبلؿ مف الوصؼ دقة عمى أيضاً  األمثمة ومف
 : تعالى
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چ                                           

                     [.39: فصمت] چ 

 ،اآلية ىذه تفسير في جاء ،األرض مف النبات خروج لمرحمة دقيقاً  اً وصف تناولت الكريمة اآلية
 َحاؿَ  اأْلَْرضِ  ِلَحاؿِ  الم ْفظُ  َىَذا َواْسُتِعيرَ  ،َوالت َصاُغرُ  الت َذلُّؿُ  َواْلُخُشوعُ  خاِشَعةً  اأْلَْرَض  َتَرى َأن ؾَ  آياِتوِ  َوِمفْ 
 أَلف   اْنتََفَختْ : َوَرَبتْ  ،ِبالن َباتِ  َتَحر َكتْ  َأيْ  َوَرَبتْ  اْىَتز تْ  اْلماءَ  َعَمْيَيا َأْنَزْلنا َفِإذا َوالن َباتِ  اْلَمَطرِ  َعفِ  ُخُموَِّىا
ـ   ،َواْنَتَفَختْ  اأَلْرُض  َلوُ  اْرَتَفَعتْ  َيْظَيرَ  َأفْ  َقُربَ  ِإَذا الن ْبتَ  : 27ج ،1999 ،الرازي) الن َباتِ  َعفِ  َتَصد َعتْ  ُث
567 . 

 ،مفصبلً  وصفاً  والحيواف اإلنساف لغذاء خمقيا التي األطعمة أصناؼ وتعالى سبحانو وصؼ
 : تعالى قولو خبلؿ مف ذلؾ ويتض 

چ                                       

 [.31-27:عبس] چ 

 فيو يدع لـ شامبل وصفا جمعاء لمخبلئؽ خمقيا التي األطعمة أصناؼ وتعالى سبحانو ا وصؼ
 .الخبلئؽ مف لغيره أـ لئلنساف غذاء كاف سواء اآليات شممتو إال األطعمة أنواع مف نوع أي

ـ  } السابقة اآليات تفسير يف وجاء  مف مصنفة أصنافا{ ِفيَيا َفَأْنَبْتَنا َشقًّا} لمنبات{ األْرَض  َشَقْقَنا ُث
 َوِعَنًبا} ،أصنافيا اختبلؼ عمى الحبوب لسائر شامؿ وىذا{ حبًّا} الشيية واألقوات ،المذيذة األطعمة أنواع
 .ومنافعيا فوائدىا لكثرة األربعة ىذه وخص{ َوَنْخبل َوَزْيُتوًنا} ،القت وىو{ َوَقْضًبا

 فيو يتفكو ما: الفاكية{ َوَأبًّا َوَفاِكَيةً } ،الممتفة الكثيرة األشجار فييا بساتيف: أي{ ُغْمًبا َوَحَداِئؽَ }
 َمتَاًعا}: قاؿ وليذا ،واألنعاـ البيائـ تأكمو ما: واألب ،ذلؾ وغير ،ورماف وخوخ وعنب تيف مف ،اإلنساف

 الجيد وبذؿ ،ربو شكر ذلؾ لو أوجب النعـ ىذه في نظر فمف ،لكـ وسخرىا ا خمقيا التي{ ُكـْ َوألْنَعامِ  َلُكْـ 
   911: 2001 ،السعدي) إليو اإلنابة في

 مف ا قدرة عمى الظواىر لبعض وصفو الكريـ القراف في الدقيؽ الوصؼ عمى أيضا األمثمة ومف
تقافو  والجباؿ المميدة لؤلرض خمقو خبلؿ  والمطر والشمس والسماء والنيار الميؿ وآيتي نسافاإل خمؽ ا 
حياء النباتات إلنبات السماء مف النازؿ  : تعالى قوؿ األرض وا 
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چ                                         

                                              

                                        

  [.15-6:النبأ] چ 

 عمى بيا انعـ التي العظيمة وآياتو الجميمة نعمو وتعالى سبحانو ا يصؼ السابقة اآليات في
 : اآلتي النحو عمى السابقة اآليات  906: 2000 ،السعدي) رعباده. وفس

 .ولمصالحكـ لكـ مييأة مميدة: أي{ ِمَياًدا األْرَض } لكـ فجعمنا 

ناثاً  ذكوراً : أي{ َأْزَواًجا َوَخَمْقَناُكـْ } ،وتميد بكـ تضطرب لئبل األرض تمسؾ{ اًداَأْوتَ  َواْلِجَباؿَ }  ،وا 
 ،القوة غاية في ،سموات سبع: أي{ ِشَداًدا َسْبًعا َفْوَقُكـْ  َوَبَنْيَنا} ،لكـ راحة: أي{ ُسَباًتا َنْوَمُكـْ  َوَجَعْمَنا}

 نبو{ َوى اًجا ِسَراًجا َوَجَعْمَنا}: فقاؿ الشمس منافعيا فم ذكر وليذا ،ليـ منافع عدة فييا ،والشدة والصبلبة
 وما حرارتيا عمى الحرارة فيو الذي وبالوىاج ،لمخمؽ كالضرورة صار الذي ،بنورىا النعمة عمى بالسراج

اًجا َماءً } السحاب: أي{ اْلُمْعِصَراتِ  ِمفَ  َوَأنزْلَنا} ،المصال  مف فييا  مف{ َحبًّا ِبوِ  جَ ِلُنْخرِ .}جدا كثيرا: أي{ َثج 
 قوتاً  ا جعمو الذي ،النبات سائر يشمؿ{ َوَنَباتًا} .اآلدميوف يأكمو مما ذلؾ وغير ،وأرز وذرة وشعير بر

 .ممتفة بساتيف: أي{ َأْلَفاًفا َوَجن اتٍ }لمواشييـ. 

 :المقارنة عمى القدرة تنمية -10

 ،الظواىر أو األحداث أو ،األشياء بيف واالختبلؼ التشابو أوجو إبراز إلى المقارنة عممية تشير 
  . 316: 2011 ،جحجوح) .المقارنة مجاالت ضوء في وذلؾ ،األفكار أو

 الكبير التشابو إلى النظر خبلؿ مف المقارنة بميارة منيا الكونية خاصة القرآنية اآليات وزخرت
 : تعالى قاؿ والخصائص الشكؿ في والرماف الزيتوف بيف

چ                                          

                                           

                                 [.99: األنعاـ] چ 
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 يقاؿ فقاؿ"  متشابو وغير متشابيا والرماف والزيتوف"تعالى قولو في السابقة اآلية تفسير في جاء
 متشابيا والزيتوف تقديره أو كثيرا يشتركاف والتفاعؿ فتعاؿواال وتساويا استويا نحو وتشابيا الشيئاف اشتبو
   525: 1ج1998 ،النسفي) والطعـ والموف القدر في متشابو وغير

 حجـ وفي ،الغصف جميع اشتماؿ في الرماف ورؽ يشبو الزيتوف ورؽ أي األوراؽ في متشابيا أي
 لونيما الرمانتيف مثؿ الطعـ في متشابو وغير النظر في متشابيا وكذلؾ ،الذواؽ في متشابو وغير ،الورؽ
   49: 7ج ،1964 ،القرطبي) مختمؼ وطعميما واحد

 الصنواف النخيؿ مثؿ النباتات أنواع في النظر خبلؿ مف المقارنة ميارة تنمي التي اآليات ومف
 : تعالى قاؿ بينيا الفروؽ ومعرفة صنواف وغير

چ                                        

                                       

                                          

            [.3 ،4 ،الرعد] چ 

 اآلية ففي ،اآلخر البعض مع بعضيا ومقارنة األشياء في النظر عمى اإلنساف يحث الكريـ فالقرآف
 .يعقموف لقوـ.... متجاورات قطعاً  األرض وفي"

 في جعؿ أف ا قدرة كماؿ عمى دليؿ اآليات مف إف" بقولو اآلية  412: 2000 ،السعدي) أشار
 التي والنخيؿ ذلؾ وغير" ونخيؿ وزروع أعناب مف" األشجار أنواع فييا ،"وجنات متجاورات األرض
 ،حدتيا عمى شجرة كؿ كاف بأف" صنواف وغير" ،واحد أصؿ في أشجار عدة :أي" صنواف" بعضيا
 ،ولذة ونفعاً  وطعماً  لوناً  األكؿ في بعض عمى بعضيا وفضؿ" واحدة وأرضو" واحد بماء تسعى والجميع
 وال كؤل تنبت ال تبلصقيا أرض وىذه ،والزروع واألشجار الكثير والعشب الكؤل تنبت طيبة أرض فيذه
 الثمرة وىذه ،الكؤل تنبت وال واألشجار الزرع تنبت وىذه ،الكؤل تنبت وال الماء تمسؾ ىذهو  ،ماء تمسؾ
 . ذلؾ بيف وىذه مرة وىذه ،حموة

 باألصناؼ النباتات صنؼ مف يراه ما يقارف أف عمى المرء تحث اآلية ىذه أف ا عبد وأكد
 بخصائص خمقيا التي األشياء منير لىوتعا سبحانو فا ،واالختبلؼ الشبو أوجو عمى يتعرؼ كي األخرى
 المقارنة عممية تقود أف والبد ،والمقارنة المبلحظة طريؽ عف التبايف ىذا بمعرفة مطالبوف والبشر ،خاصة
 . 122: 1995 ،ا عبد) جديدة حقائؽ إدراؾ إلى
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 يجاتالم اختبلؼ في النظر خبلؿ مف واضحة بصورة الكريـ القراف في المقارنة ميارة ظيرت كما
 : تعالى قاؿ الناس بيف واأللواف

چ                                         چ 
  [.22: الرـو]

 وأشكالو النطؽ أجناس أو غاتالم أي{ َأْلِسَنِتُكـْ  واختبلؼ واألرض السماوات َخْمؽُ  آياتو ومف}
ال التعارؼ وقع ذلؾ والختبلؼ وغيرىما والبياض كالسواد{ وألوانكـ}  التجاىؿ لوقع واتفقت تشكمت فمو وا 

 يعمميا ال التي الكثرة عمى وىـ واحد أب مف ولدوا حيث بينة آية ذلؾ وفي المصال  ولتعطمت وااللتباس
  . 696: 2ج ،1998 ،النسفي) متفاوتوف ا إال

 ِإَذا َأَخَوافِ  ُىَما َعَرِبي ْيفِ  َفِإف   َكبَلِمِيـْ  اْخِتبَلؼُ  ،وألوانكـ ألسنتكـ اختبلؼ أف اآلية ىذه تفسير في جاء
 َىَذا َيُقوؿُ  ُيْبِصُرُىَما ال َعْنُيَما َمْحُجوًبا َيُكوفُ  َمفْ  َأف   َحت ى اآلَخرِ  ِمفَ  َأَحُدُىَما ُيْعَرؼُ  َواِحَدةٍ  ِبُمَغةٍ  َتَكم َما
 َبْيفَ  الت ْمِييزِ  إلى َيْحَتاجُ  اإلنساف أِلَف   َوَذِلؾَ  َباِلَغةٌ  ِحْكَمةٌ  َوِفيوِ  َخرِ اآل فٍ ُفبل َصْوتُ  َوَىَذا ُفبَلفٍ  َصْوتُ 

ِديؽِ  ِمفَ  َواْلَعُدو   َغْيِرهِ  ِمفْ  اْلَحؽِّ  َصاِحبَ  ِلَيْعِرؼَ  اأَلْشَخاصِ   َوِلُيْقِبؿَ  ،ِإَلْيوِ  وِّ اْلَعدُ  ُوُصوؿِ  َقْبؿَ  ِلَيْحَتِرزَ  الص 
ِديؽِ  َعَمى ْقَباؿُ  َيُفوَتوُ  َأفْ  َقْبؿَ  الص  َورِ  اْخِتبَلؼَ  َفَخَمؽَ  ِباْلَبَصرِ  َيُكوفُ  َقدْ  َوَذِلؾَ  ،َعَمْيوِ  اإْلِ  ِبالس ْمعِ  َيُكوفُ  َوَقدْ  الصُّ
ُـّ  الم ْمُس  َوَأم ا ،اأَلْصَواتِ  اْخِتبَلؼَ  َفَخَمؽَ  ِديؽِ  اْلَعُدوِّ  َمْعِرَفةِ  ِفي َفاِئَدةً  ُيِفيدُ  َفبَل  َوالذ ْوؽُ  َوالش   ِبَيا َيَقعُ  َفبَل  َوالص 
وِمي ةِ  َواْلَفاِرِسي ةِ  َكاْلَعَرِبي ةِ  المَُّغةِ  اْخِتبَلؼُ  اْلُمَرادُ  َقاؿَ  َمفْ  الن اسِ  َوِمفَ  ،الت ْمِييزُ  ؿُ  َوَغْيِرَىا َوالرُّ  ،الرازي) َأَص ُّ  َواأَلو 
  . 92: 25ج ،1999

 وطبيعتيا ألوانيا في الجباؿ بيف مقارنة التالية اآلية في جاء المقارنة ميارة عمى آخر وكمثاؿ
 : تعالى قولو في ذلؾ ويظير لعباده تعالى ا انزليا التي الثمرات بيف اختبلؼ وجود وكذلؾ

چ                                             

                                    

                             [.27 ،28 :فاطر] چ 

 وىو ،الواحد الشيء مف المختمفة المتنوعة األشياء خمقو في قدرتو كماؿ عمى منبياً  تعالى ويقوؿ
 غير إلى وأبيض وأخضر وأحمر أصفر مف ألوانيا مختمفا ثمرات بو ويخرج ،السماء مف ينزلو الذي الماء
 وكذلؾ ،وحمر بيض مف األلواف مختمفة كذلؾ الجباؿ وخمؽ ،وروائحيا ومياوطع ألوانيا وتنوع ،ذلؾ
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 مختمؼ منيـ الواحد النوع بؿ الواحد الجنس في حتى أيضا مختمفة ىي والدواب الناس مف الحيوانات
   278: 2011 ،جحجوح) .الواحد الحيواف بؿ األلواف

 : تعالى قاؿ حيث اإلنساف خمؽ مراحؿ يفب التفريؽ في المقارنة ميارة تبرز ا كتاب مف أخرى آية

چ                                    

                                        چ 
 [.67:غافر]

 ىذه أوؿ األخرى عف مرحمة كؿ تختمؼ اإلنساف عمر مف مراحؿ ثبلث وجود اآلية أظيرت
 والعمـ العقؿ مف وخمو الجسد في ضعؼ الوالدة منذ المرحمة ىذه في الطفؿ ويمتمؾ الطفولة مرحمة المراحؿ

 چ: تعالى قاؿ                             

         [.78: النحؿ] چ 

 القوة كماؿ" ومعناىا" أشدكـ"ب الكريمة اآلية عنيا عبرت والتي الشباب مرحمة المراحؿ ىذه وثاني
  . 145: 3ج ،1987 ،يالزمخشر ) "والتمييز والعقؿ

 العمر أرذؿ وتسمى "بشيوخا" اآلية عنيا عبرت والتي الشيخوخة مرحمة المراحؿ ىذه وثالث
 .ضعفو كماؿ وفييا اإلنساف عمر مف األخيرة المرحمة وىي المراحؿ ىذه" أدوف" بو والمقصود

 اإلنساف مؽخ مراحؿ بيف الفروؽ إبراز خبلؿ مف المقارنة ميارة تنمية يتض  أخرى آية وفي 
 : تعالى قاؿ حيث والمراىقة والشباب الطفولة المختمفة

چ                                           

                                               

                                        

                                               

   [.5: الحج] چ 

 ذات ،المعالـ واضحة مّخمقة مضغة" مخمقة وغير مخمقة مضغة" السابقة اآلية تفسير في وجاء
  . 20: 2011 ،الحيحي) المعالـ واضحة يرغ – المّخمقة وغير ،منيا كؿ تمييز يسيؿ أطراؼ
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چ: تعالى قولو في الكريمة اآلية أظيرت أيضا          جوىرياً  فرقاً  چ 
 ،1984 ،عاشور ابف) الصيرورة معنى في مستعممة  كي) عمى الداخمة التعميؿ الـ فإف ،واليـر الطفؿ بيف
   212: 14ج

 االستقبلؿ إلى سعًيا واالكتساب بالتعمـ يتقدـ الطفؿ أف وىو بوضوح الفرؽ ىذا ظيرأ الذي وىذا
 إلى بو يرتد حياتو رصيد إلى يضاؼ يـو كؿ أف حقو في تعني الصيرورة فإف اليـر أما والرشد والقدرة
 عف امؿك عجز مع  عمـ بعد مف) ب عنو المعبر  الذاكرة) وىو قبؿ مف واختزف تعمـ لما الفقداف مف مزيد

ذا  591: 1995 ،حطب وأبو صادؽ)  يعمـ) ب عنو المعبر  اإلدراؾ) وىو جديد أي اكتساب  مقارنة عقدنا وا 
 تسـ   لـ الطفولة أف إال ،بالرد معو يعبر أف يتناسب الذي التشابو ىذا لوجدنا اليـر وحاؿ الطفولة حاؿ بيف

 فيي الطفولة أما بعدىا رجاء ال األخيرة ألف  :عطية ابف) قاؿ ،الشيخوخة في الحاؿ ىو كما العمر بأرذؿ
 . 208: 11ج ،1995 ،عطية ابف) النمو مع متمكف معيا والرجاء بداية

 ففي المخموقات لدى المشي طريقة بيف التمييز خبلؿ مف التالية اآلية في المقارنة تظير أيضا
چ :تعالى قولو                                        

                               [.45: النور] چ 

 .أوصافيا في ددةمتع أشكاليا في مختمفة المخموقات مف أنواع خمؽ وتعالى سبحانو ا أف

 َفِمْنُيـْ } ففي ،كثيرة وجوه مف وفسر الخمقة في اختبلفا ىو االختبلؼ ىذا أف بينت واآلية الكريمة
 ،الطيور مف وكثير ،كاآلدمييف{ ِرْجَمْيفِ  َعَمى َيْمِشي َمفْ  َوِمْنُيـْ } ،ونحوىا كالحية{ َبْطِنوِ  َعَمى َيْمِشي َمفْ 
 نفوذ عمى يدؿ-واحد األصؿ أف مع- فاختبلفيا. ونحوىا األنعاـ كبييمة{ ْرَبعٍ أَ  َعَمى َيْمِشي َمفْ  َوِمْنُيـْ }

 . 571ص: 2000 ،السعدي) قدرتو وعموـ ،ا مشيئة

 الدراسية، المواد جميع تدريس في الطمبة لدى المقارنة ميارة بتنمية االىتماـ المعمميف عمى ويجب 
 الخارجية، النشاطات أو المنيج في الموجودة لمعموماتا بيف مقارنات عقد إلى المتعمميف توجيو خبلؿ مف

 الجدوؿ يحتوي بحيث منظمة جداوؿ في إجرائيا عمى وتدريبيـ المقارنة، ميارة عمى التبلميذ قدرة لتنمية
 المعمومة وحفظ الدراسي التحصيؿ عمى الطمبة تعيف فالمقارنة واالختبلؼ، الشبو، وأوجو المقارنة أوجو

 .ورسوخ بسيولة
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 :النتباه عمى القدرة ميةتن -11

 عف نفسو الوقت في واالنصراؼ واحد موضوع في كافية ولمدة الوعي استغراؽ بأنو االنتباه يعرؼ
 لو واالستجابة واستيعابو فيو التمعف بقصد خارجية أـ كانت داخمية األخرى الموضوعات مف عداه ما كؿ
  . 340-339: 2005 ،جديد)

 بيف الشخص فيو ينتقؿ إرادي ال استسبلمي انتباه: االنتباه مف نوعيف بيف الباحثيف بعض ويفرؽ
 كؿ عف بانحرافو ويتصؼ ،سواه دوف معيف شيء في يتركز ،فعاؿ نشط وانتباه ،غرض دوف كثيرة أشياء
 . 146: 1977 ،نوري) فيو يتركز الذي بالشيء لو عبلقة ال ما

 الجياز خصائص إلى تعود ،باهاالنت عمى قدرتيـ في الناس بيف اختبلفات ىناؾ أف شؾ وال
 العصبية اإلشارات مف الشبكي التكويف يضخـ الناس مف فريؽ فيناؾ ،لئلنساف ا وىبو الذي العصبي

 تقـو بينما ،والتركيز االنتباه عمى كبيرة بقدرة الفرد فيتمتع ،الدماغ إلى الحسية األعضاء ترسميا التي
 ،منيا والتخفيؼ الدماغ إلى المرسمة العصبية والنبضات تاإلشارا بكؼ آخر فريؽ لدى العصبية األلياؼ
 الفريقيف بيف متوسطيف الناس غالبية أف إال ،األوؿ الفريؽ مف التركيز االنتباه عمى قدرة أقؿ وىؤالء

 والسماء اإلبؿ خمؽ إلى النظر إلى الحث الكريـ القراف في االنتباه ميارة عمى الدالة الشواىد ومف
 : تعالى اؿق والجباؿ واألرض

چ                                       

                   [.20-17 ،الغاشية] چ 

 توجيو ضرورة عمى تأكيد ،المشاىدة مألوفةال األمور فيالتفكُّر و التأمُّؿ  إلى القرآف دعوة وفي
 إف إذ ،ألفوه ما إلى الناس أنظار لفت عمى القرآف حرص وقد ،حولنا ما إلى بوعي االنتباه إلى المتدرب
 ،إليو االلتفات إلى يدفعو أو يثيره ما لو مشاىدتو وتكررت ألفو فيما يجد ال األحياف مف كثير في اإلنساف

  . 85: 2009 ،حنايشة) والنظر التفكير عمى يبعث ما أعظـ اإلنساف فع تحجب غشاوة األلفة ألف

 : تعالى قاؿ االنتباه لجذب وذلؾ بمؤكديف المؤكدة اآليات مف كبير عدد عمى الكريـ القراف احتوى

چ                                     

                                    

  [.12 ،13 ،النحؿ] چ 
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 : السابقة الكونية اآليات بعض خواتيـ تتبعنا فمو

چ             [12: النحؿ] چ  

چ             [13: النحؿ] چ  

 جاء ما اإلنكاري الخبر فإف معموـ ىو وكما ،والبلـ إف ىما بمؤكديف مؤكدة جاءت أنيا سنجد
 األصمية داللتو عمى يقتصر ـل الكونية القرآنية اآليات في التوكيد ىذا أف إال توكيد أداة مف بأكثر مؤكداً 
نما  اآليات ليذه القارئ فإف وبالتالي ،لبلنتباه جذباً  أكثر يكوف المؤكد الخبر ألف وذلؾ ،التنبيو ليفيد خرج وا 

 . 56: 2009 ،سمحاف) بالضرورة إلييا سينتبو الكونية

 استخدمت التي ياتاآل ومنيا االنتباه ميارة لتنمية األساليب مف عدد عمى القرآنية اآليات واشتممت
 : تعالى قاؿ سواء حد عمى ا لكتاب والقارئ السامع انتباه لشد القسـ أسموب

چ                         [.3-1 :الذاريات] چ 

 چ                        [.34-32 :المدثر] چ 

 چ                            [.18-16 :االنشقاؽ] چ 

چ         [.1: البروج] چ  

چ                                      

                                 [.7-1:الشمس] چ 

 ثارةإل إال لشيء ليس كثيرة سور في وذلؾ ،السور فوات  في القسـ أسموب القرآف استخدـ وقد
: 1984 ،نجاتي) .يتمى فيما والتركيز ،لمقرآف لبلستماع الذىنية طاقاتو يوجو كي لمسامع وتوجيو ،االنتباه
184 . 

 القارئ لينبو جاء القرآنية اآليات مف غيرىا وفي السابقة اآليات في جاء الذي القسـ وأسموب
 .العظيمة وأىميتو بو المقسـ لشرؼ والسامع

 عمى المحافظة بكيفية يتمثؿ لو كبيرا تحديا يواجو أنو التدريس مينة وؿيزا مف لكؿ الواض  ومف
 مف فكـ الدرس، في والضجر والخموؿ الممؿ إلييـ يتسرب ال بحيث لمدرس إلقاءه مدة طوؿ طمبتو انتباه
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 ائؿوس يستخدـ لبلنتباه والمثير المتمكف فالمعمـ سمبيا، أو إيجابيا المعمـ بتأثير كرىو أو الدرس أحب طالب
   .9: 2006 الكبيسي،) الدراسة نحو ميميـ ويزداد لمتعمـ طمبتو إقباؿ إلى شؾ ببل يؤدي مما متنوعة،

ينفذ  أف ويمكف لدييـ التفكير لتنمية وذلؾ والتركيز االنتباه عمى المعمـ تدريب طمبتو وينبغي عمى
 أمر وذلؾ بسيطة، األمور ىذه تكان ميما انتباه بكؿ األمور جميع تنفيذ عمىيعود طمبتو  بأف ذلؾ المعمـ
 جعفر،) الظروؼ جميع في الصحيحة الوجية وتوجييو الذىني نشاطو عمى اإلنساف بسيطرة يتـ إرادي
1977 :143.   

 :التعميل عمى القدرة تنمية -12

 عف يعني ال األمور لفيـ سبب أو عمة وجود أف ويبلحظ. “القياس” طريؽ عمى خطوة يعد التعميؿ
  .  1: ت.د ،الغناـ) األشياء واستيعاب فيـ لتسييؿ يأتي وىو مقبوؿ أو وجيو السبب أف

 واستخراج النصوص فيـ عمى األقدر ألنيـ يعمموف لمذيف اآليات في خطابو وجؿ عز المولى وجو
 مف التعميؿ عمى القدرة ميارة تنمية عمى المواضع مف كثير في الكريـ القراف وحث المنطقية التعميبلت

 : تعالى قاؿ النجوـ خمؽ مف ةالعمّ  ذكر خبلؿ

چ                                       

  [.97: األنعاـ] چ  

 : كالتالي وىي يقةودق منطقية بتعميبلت السماء في النجوـ وجود سبب الكريمة اآلية عممت

 : األول التعميل - أ

 َيَرْوفَ  ال َحْيثُ  َواْلَبْحرِ  اْلَبرِّ  ُظُمَماتِ  ِفي َواْلَمَساِلؾِ  الطُُّرؽِ  إلى ِبَيا اْلَخْمؽُ  ِلَتْيَتِديَ  َخَمَقَيا َتَعاَلى َأن وُ 
 .ِفيَيا اْلُمُرورَ  ُيِريُدوفَ  ال ِتي ُرؽِ َوالطُّ  اْلَمَساِلؾِ  إلى ِبَيا َيْيَتُدوفَ  َذِلؾَ  ِعْندَ  أِلَف   َقَمًرا َوال َشْمًسا

 : الثاني التعميل - ب

بَلةِ  َأْوَقاتِ  َمْعِرَفةِ  َعَمى الش ْمسِ  َحَرَكةِ  ِبَأْحَواؿِ  َيْسَتِدلُّوفَ  حتى ن َما ،الص   ِفي الش ْمسِ  ِبَحَرَكةِ  َيْسَتِدلُّوفَ  َواِ 
 .اْلِقْبَمةِ  َمْعِرَفةِ  َعَمى الم َياِلي ِفي اْلَكَواِكبِ  اؿِ ِبَأْحوَ  َوَيْسَتِدلُّوفَ  ،اْلِقْبَمةِ  َعَمى الن َيارِ 

 : الثالث التعميل - ت

اِنعِ  َمْعِرَفةِ  َعَمى ِبَيا لُيْسَتَدؿ      80 ،79: 13ج ،1999 ،الرازي) .َوِعْمِموِ  ُقْدَرِتوِ  َوَكَماؿِ  ،اْلَحِكيـِ  الص 
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 قاؿ البحر تسخير مف العّمة كرذ خبلؿ مف التعميؿ ميارة ظيرت ا كتاب مف آخر موضع وفي
  :تعالى

چ                                        

                       [.14: النحؿ] چ 

 : كالتالي فكانت البحر وتعالى سبحانو ا تسخير مف العمة الكريمة اآلية بينت

 .منو يصطادونو الذي والحوت السمؾ وىو{ َطِريًّا َلْحًما ِمْنوُ  ِلَتْأُكُموا}: أولً 

  .حسنكـ إلى وحسنا جماال فتزيدكـ{ َتْمَبُسوَنَيا ِحْمَيةً  ِمْنوُ  َوَتْسَتْخِرُجوا} :ثانياً 

 والمراكب السفف: أي{ اْلُفْمؾَ  َوَتَرى} فقولو لمسفف رؤيتكـ خبلؿ مف الخالؽ وجود عمى لتستدلوا :لثاً ثا
 تحمؿ ،آخر إلى قطر مف فيو تسمؾ حتى بمقدميا اليائؿ العجاج البحر في تمخر: أي{ ِفيوِ  َمَواِخرَ }

 .عمييـ ا وفضؿ األرزاؽ بيا يطمبوف التي وتجاراتيـ وأمتعتيـ وأرزاقيـ المسافريف

: 2000 ،السعدي) بيا مف   الذي ا عمى وتثنوف وىيأىا األشياء ىذه لكـ يسر الذي{ َتْشُكُروفَ  َوَلَعم ُكـْ } :رابعاً 
437 . 

 : تعالى قاؿ البحر تسخير مف العّمة أيضا تناولت التي اآليات ومف

چ                                          چ 
 [.12: الجاثية]

 وسعو اإلنساف يبذؿ أف يقتضي لئلنساف األرض في وما السماوات في وما البحر ا فتسخير 
 فإىماؿ". فضمو مف لتبتغوا" ،"فيو الفمؾ لتجري": معمبل التسخير أف والسيما ،المسخرات ىذه مف لبلستفادة
 تنمية ألفّ  . 60: 1989 ويالنحبل] بالمسمـ يميؽ ال وعجز تقصير بيا انتفاعو وعدـ المسخرات ليذه اإلنساف
 بعمؽ، الفيـ عمى قدرة أكثر وتجعميـ مداركيـ وتنمي الفكر في آفاقا الطمبة عند تفت  التعميؿ عمى القدرة
تدريبيـ عمى التعميؿ المنطقي  مف خبلؿ طمبتيـ لدى ارةالمي ىذه بتنمية االىتماـ المعمميف عمى يجب لذلؾ

ومعرفة العمؿ وراء األمور مف خبلؿ طرح األمثمة والمواقؼ التي تحتاج إلى التعميؿ ومطالبة الطمبة 
 .بتعميميا
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 :اإلدراك عمى القدرة تنمية -13

 إلى ترد لتيا المعمومات بتنظيـ الخاصة األساسية المعرفية العممية بأنو اإلدراؾ البعض ويعرؼ
 .معيف وقت في الخارجية البيئة مف العقؿ

 عقمية اتجاىات إلى اإلدراؾ عممية خبلؿ مف لديو تتحوؿ وخبرات عموـ يدرؾ ا لكتاب والقارئ
 ويدرؾ المثيرات مختمؼ بيف فيميز بدقائقيا الوعي لو وتحقؽ المختمفة لممثيرات دقيقة معاني العقؿ تكسب

 التوائـ لو يحقؽ ما إلى يستجيب يجعمو مما العممية خبراتو ضوء في ذلؾ كؿ بينيا القائمة العبلقات
 . 131: 2009 ،أسرة) حولو مف والكوف ذاتو عف النفسي

 في فنبلحظ اإلدراؾ ميارة تنمية عمى تعمؿ التي اآليات مف كبير بكـ الكريـ القراف آيات زخرت
 ا آيات مف الكثير إلدراؾ حواسيـ استخداـ عمى عباده وتعالى سبحانو حث ا كتاب مف عديدة مواضع

 : تعالى قاؿ والنيار الميؿ آيتي إدراؾ عمى تحث اآليةو 

چ                                 

  [67: يونس] چ.  

 سبحانو ا مخموقات مف والنيار الميؿ حقيقة يدركوف الذيف ىـ يسمعوف ذيفال أف تبيف اآليةف
 ينظر الفعؿ مف بدؿ يسمع الفعؿ واستخدـ ،والظممة النور تشاىد التي ىي العيف أف المعروؼ ومف وتعالى

 ،ا عبد) لؤلحاسيس نقؿ مجرد ال إدراكية عممية السمع أف عمى بوضوح يدؿ اآلية ىذه في يشاىد أو
1995 :109 .  

 آيات مف واألرض السموات في ما إلدراؾ حواسيـ باستخداـ عباده وتعالى سبحانو ا أمر كما 
 : تعالى قاؿ العبادة حؽ وعبادتو وجوده إلى لموصوؿ معجزة

چ                                    چ 
 [.101:يونس]

 يمكف ىنا مف ،واألرض السماء في ا آيات مع التعامؿ عمى لمداللة انظر الفعؿ تستخدـ اآلية
 السمع أف وبما ،العقؿ عمى لمداللة البصر ومصطم  السمع مصطم  استخدـ قد الكريـ القراف أف القوؿ

 فإف الدماغ إلى خبلليا مف اإلنسانية المعرفة ؿتدخ التي النافذة بمثابة األخرى الحواس وسائر والبصر
 أوؿ ىو فاإلدراؾ ،اإلدراكية العممية ىي يونس سورة مف السابقتاف اآليتاف إلييا تشير التي العقمية العممية
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 العمميات بأولى وثيؽ ارتباط ليا الحواس وسائر والبصر فالسمع ،اإلنساف بيا يقوـ التي العقمية العمميات
 تنقؿ وحواس محسوس واقع ىناؾ كاف إف إال الحسي اإلدراؾ عممية تتـ وال اإلدراكية العممية وىي العقمية
 . 110: 1995 ،ا عبد) الدماغ إلى المحسوس الواقع

 الكونية الظواىر إدراؾ إلى توجييو خبلؿ مف اإلنساف عند اإلدراؾ ميارة تنمي التي اآليات ومف 
حياء ومطر برؽ مف  : ىتعال قاؿ النبات وا 

چ                                     

                چ. 

 السماء مف ينزؿ الذي غيثوال البرؽ في يفكر أف عمى اإلنساف تحث السابقة الكريمة اآلية ىذه
 المرء يدرؾ أف يتطمب التفكير وىذا ،األرض بيا تكتسي التي النباتات في الحياة بث إلى نزولو فيؤدي
 القراف يعجب لذلؾ ،المياه إلى نبات كؿ حاجة ومدى والنبات الماء خصائص فيعرؼ األشياء ىذه حقيقة
 الموت إلى مالو اإلنساف أف عمى داللة قواىـ تراجع أف يدركوف وال السف بيـ تتقدـ الذيف أولئؾ مف الكريـ

 . 110: 1995 ،ا عبد) .محالة ال

 خمؽ إلى النظر خبلؿ مف واضحة بصورة اإلدراؾ ميارة تظير ا كتاب مف آخر موضع وفي
 : تعالى قاؿ اإلبؿ

چ               [17: الغاشية] چ. 

 المشاىد الخمؽ ىذا في والبحث لمنظر بالتوجو اإلدراكية ووسائمو اإلنساف لحواس إثارة ةاآلي في
 وعندما الحيوانات مف غيرىا دوف اإلبؿ خمؽ تعالى ا ذكر الختصاص الداعي لمسبب ليصؿ لئلبؿ

 مف يايمكن ما خمقيا طبيعة ففي اإلبؿ خمؽ في ا قدرة عجيب ليـ اتض  المثير ليذا العمماء استجاب
 قادرة يجعميا ما رأسيا وفي مئوية درجة خمسيف حرارة درجة في كامميف أسبوعيف لمدة ماء دوف العيش
 مع التكيؼ مف يمكنيا مما الدموية األوعية يبرد ىواء بمكيؼ األنؼ مف الداخؿ الساخف اليواء تبريد عمى
  . 2: 2014 ،شحرور) بيئتيا حرارة شدة

 :بالمسببات األسباب ربط خالل من منطقيال التفكير عمى القدرة تنمية -14

 نتائج معرفة ومحاولة األشياء وراء تكمف التي والعمؿ األسباب لمعرفة تمارس التي الميارة ىي
 . 28: 2009 ،غانـ) األعماؿ
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 األسباب ربط خبلؿ مف المنطقي التفكير عمى عديدة مواضع في احتوى الكريـ القراف أف نبلحظ
 : تعالى قاؿ المطر حدوث في سبب ىي التي الرياح إلى رالنظ طريؽ عف بالمسببات

چ                                         الحجر] چ :

22.] 

 بإذف الماء ذلؾ عف فينشأ ،نثىاأل الذكر يمق  كما ،السحاب تمق  الرحمة رياح ،الرياح سخرنا أي
 مقتضى ىو ما وضروراتيـ لحاجاتيـ مدخرا األرض في ويبقى ،وأرضيـ ومواشييـ العباد ا فيسقيو ،ا

  . 430: 2000 ،السعدي) ورحمتو قدرتو

 في سببا ىنا فالرياح بمسبباتيا األسباب ربط خبلؿ مف المنظـ المنطقي التفكير معنى يتض  وىنا
 استمرار سبب ىو والذي خبلئقو بو ا يسقي الذي الماء ينشأ التمقي  ىذا حدوث وعند ابالسح تمقي 
 .ا مشيئة بعد الحياة

 بمسبباتيا األسباب ربط خبلؿ مف المنطقي التفكير ميارة ظيرت ا كتاب مف آخر موضع وفي
 : تعالى قاؿ المختمفة باتاتوالن الزروع إنبات في ا مشيئة بعد السبب ىو السماء مف النازؿ فالماء

چ                                        

                                  

   [.10 ،11 ،النحؿ] چ  

 التجدد عمى لمداللة االستقباؿ صيغة واستخدـ والزيتوف. والزرع السماء مف أنزؿ بما لكـ ينبت أي
 . 243: 3ج ،السعود ابو) الدىور مر عمى الجارية سنتو وأنيا ،واالستمرار

 أف النحاة أورد كما ألسببي االرتباط إلى يريش "بو لكـ ينبت": تعالى قولو في الباء حرؼ واستخداـ
  . 52: 1978 ،المبارؾ) المطرؼ االقتراف أي اإللصاؽ إلى كميا معانيو وأرجعوا ،السببية الباء معاني مف

 .تعالى ا نعـ مف وغيرىا والزيتوف والزرع النباتات إنبات في السبب ىو السماء مف الماء فنزوؿ

 : تعالى قولو النباتات إنبات في السبب ىو المطر أف عمى الدالة الشواىد ومف

چ                                 چ 
 [.63:الحج]
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 َأَثر ِمفْ  َوَىَذا ِبالن َباتِ { ُمْخَضر ة اأْلَْرض  َفُتْصبِ } َمَطًرا{ َماء الس َماء ِمفْ  َأْنَزؿَ  الم و َأف  } َتْعَمـ{ َترَ  َأَلـْ }
 . 442: 1ج ،ت.د ،الجبلليف) ِباْلَماءِ  الن َبات إْخَراج ِفي ِبِعَباِدهِ { َلِطيؼ الم و إف  } ُقْدَرتو

 في ا مشيئة بعد رئيسي سبب ىو فالمطر بالمسببات األسباب ربط عمى واض  الدليؿ وىنا
 . المسبب ىو الذي النبات خروج

 نزوؿ بمسبباتيا األسباب ربط خبلؿ مف المنطقي التفكير عمى واضحة داللة تدؿ التالية واآليات
 ىذا وفي الحيوانات غذاء في سبب ىي الزروع كذلؾ الزروع خروج في سبب ىو السماء مف المطر
 : تعالى قاؿ الصدد

چ                                         

                                     [.53 ،54 ،طو] چ 

 سبحانو ينزلو الذي بالغيث لكـ ا أخرجو ما طيب مف الناس أييا كموا" اآليات تفسير في جاء
 أرزاؽ ىو فيما وأرعوا وغذائكـ أقواتكـ مف ىو وما وطعامو ذلؾ ثمار مف ،رضوأ إلى سمائو مف وتعالى
 .أنعامكـ وأقواتيا منو بيائمكـ

 ينزؿ بما تعالى فأخرج ،أرضو إلى سمائو مف وتعالى سبحانو ا ينزلو الذي الغيث إف" قولو ويتابع
 كموا" تعالى وقولو ،والمنظر الطعـ مختمؼ يعني شتى نبات مف ألواناً  يعني أزواجاً  ،ماء مف السماء مف

 األرض إلى السماء مف أنزلناه الذي بالغيث لكـ أخرجنا ما طيب مف الناس أييا كموا يعني" أنعامكـ وارعوا
 أنعاما وأقواتيا منو ـبيائمك أرزاؽ ىو فيما وارعوا وغذائكـ أقواتكـ مف ىو وما وطعامو ذلؾ ثمار مف
 . 321: 18ج ،2000 ،الطبري)

 األسباب ربط خبلؿ مف المنطقي لمتفكير الكريـ القرآف استخداـ لمقارئ جمية بصورة يبرز ىنا ومف
 المختمفة النباتات بإنبات ا مشيئة بعد السبب ىو السماء مف تعالى ا أنزلو الذي فالمطر ،بالمسببات

 بؿ واألنعاـ لئلنساف غذاء ىي النباتات ىذه أف ثـ ،رطبة كبد وكؿ بؿ الحيوافو  اإلنساف مطعومات مف
 .الخبلئؽ لكؿ

 الميارة فيذه بالمسببات، األسباب ربط خبلؿ مف طبلبو لدى المنطقي التفكير تنمية المعمـ عمىو 
 في وتوسع عقمي، نضوج مرحمة في ألنيـ الثانوية، المرحمة طمبة خاصة لمطمبة قصوى أىمية تحمؿ

 بيف الربط عمى تعودىـ كذلؾ وىادؼ عميؽ تفكير إلى الوصوؿ عمى الطمبة تساعد الميارة وىذه المدارؾ،
 .سميمة لنتائج يوصؿ منطقي تفكير خبلؿ مف أماميـ المطروحة واألمور الموضوعات
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 :الستنتاج عمى القدرة تنمية -15

 أو صحة درجات بيف وميارات معارؼ مف نممكو ما فييا نستخدـ التي العقمية القدرة تمؾ ىو" 
  . 9: 2011 ،ميادي) معطاة بمعمومات ارتباطيا لدرجة تبعا ما نتيجة خطأ

 مف عمييا يستدؿ خبرة فالمبلحظة ،المبلحظة وتوضي  تفسير فييا يتـ عقمية عممية واالستنتاج
 . 37: 2007 ،عيطة) المبلحظة ىذه لتفسير االستنتاج يأتي ثـ الحواس

 أو الكؿ يوضع أي والقوانيف النظريات أو الكميات مف الخاصة الحقائؽ ستخبلصا ىو واالستنتاج
 وىذه حياتو في وأجزاء أمثمة عمى ويطبقيا الخاصة الحقائؽ ليستنتج ويتركو المتعمـ أماـ العامة القاعدة
  . 114: 1994 ،ا عبد) السميـ والتفكير االستدالؿ عمى المتعمـ تساعد العممية

 خبلؿ مف والجيد الدقيؽ الفيـ تطمبوي ما وكؿ مباشرة تكوف الكريـ فآالقر  في تنتاجيةاالس والقدرة
: 2011 ،اسرة) داللتو وتظير اإلليي المراد تفسر الوضوح شديدة معرفية مرجعية عمى العقمي االعتماد

186 .  

 خبلؿ مف عمييا يحصؿ التي المبلحظات تفسير في يساعده االستنتاج عمى الطالب وتدريب
  . 28: 1997 ،المولو) المبلحظات ىذه حدوث أسباب إلى والتوصؿ العممية التجارب

 بيف برزخ وجود إلى الوصوؿ خبلؿ مف وذلؾ االستنتاج ميارة لتنمية واسع حقؿ الكونية واآليات
  :تعالى قاؿ اآلخر عمى أحدىما يبغي ال بحيث البحريف

چ                           [.19 ،20 :الرحمف] چ 

 والبحر العذبة بمياىو النيؿ نير بيف حائؿ وجود استنتجنا {يبغياف ال برزخ بينيما} تعالى قولو في 
 .أسماكيما اختبلط حتى وال مياىيما مف أي امتزاج دوف يحوؿ المالحة بمياىو المتوسط األبيض

 الخبلفة أمر لتحقؽ الحياة استقامة وىي خاصة حقيقة السابقة آلياتا مف نستنتج أف يمكف أيضا
  . 114: 1994 ،ا عبد)

 في ذلؾ وبرز بسيولو يستنتجيا أف لئلنساف يمكف أمور عمى الكريـ القراف آيات بعض واشتممت
 : تعالى قولو ففي الواقعة سورة آيات مف عدد
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چ -         [58: الواقعة] چ  

چ -             [68: الواقعة] چ  

چ -         [71: الواقعة] چ  

 المألوفة القضايا مف يجعؿ وبأسموبو منيجيتو في ـالقرآف الكري  أف ظير السابقة اآليات في
 الفرد لدى ينمي بحيث ،الوجود في اإلليية القوانيف نيام ويستنتج ،يكتشؼ كبرى كونية قضايا والمتكررة
 . 423 ،422: 1971 ،قطب) الوجود ليذا كامؿ تصور عمى ويساعد التفكير

 فعمى وظواىره بالكوف لمعرفة تعرض كمما الطمبة لدى وتنميتيا االستنتاج ميارة استخداـ المعمـ وعمى 
 يبرز بأمره، منيا الحياة لتستقيـ تعالى ا أراده الذي البيئي التوازف لمقومات التعرض عند المثاؿ سبيؿ
 عامة قاعدة أو نتيجة إلى خبلليا مف ليصموا الكونية الظاىرة جزيئات يتفحصوا أف طمبتو يحث بأف دوره
 وراء السامية الحكمة منيا ليستنتج المتعمـ أماـ العامة القاعدة ىذه يصنع ثـ الكونية، الظاىرة ىذه تحكـ
 . 114: 1994 ،عبد ا) الفسي  الكوف ىذا مف أخرى ظواىر عمى ذلؾ يطبؽ ثـ رةالظاى ىذه

  :التحميل عمى القدرة تنمية -16

 نتقاؿاال خبلؿ مف األساسية عناصرىا إلى وتفكيكيا الظاىرة تحميؿ بأنيا التحميؿ عمى القدرة تعرؼ
  . 191: 2005 ،الجبلد) الجزء إلى الكؿ مف

 وفرعية ثانوية عناصر إلى العممية المادة تجزئة عمى التحميؿ عمى قدرتو خبلؿ مف العقؿ يعتمد
دراؾ المعرفة دقائؽ دراسة ليتـ  والفيـ العميقة الرؤية لمعقؿ يعكس مما أجزائيا بيف القائمة العبلقات وا 

  . 182: 2009 ،أسرة) الرؤية سطحية عف الناتج والخمؿ التناقض مف السالـ الصحي 

 عمى لموقوؼ وذلؾ الظاىرة بيا تمر التي المراحؿ تحميؿ أىمية إلى أشار الكريـ القرآف أف كما
 أيضا المرحمة بيذه ترتبط كما ،جوانبيا جميع مف صحيحة عممية معرفة معرفتيا ومحاولة دراستيا
 اإلنساني التفكير يخرج بحيث ،األخرى عمى ظاىرة كؿ وتأثير الظاىرات بيف ياالضطراد الترابط مبلحظة

 . 125: 1993 ،اسماعيؿ) "بينيا العبلقة لمعرفة الظواىر بيف لربطبا ذلؾ بعد

 لو الفيـ قوة عمى تساعد فيي الموضوع لمحاور ةيالموضوع والتجزئة التحميمية النظرة وألىمية
  . 146: 2009 ،أسرة) الحقائؽ تجمو التي لمدقائؽ والوصوؿ
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 النظر خبلؿ مف التحميؿ ميارة تنمي يالت الكونية اآليات مف كبير عدد عمى الكريـ القراف ويحتوي
 والمطر البحر في الجارية والفمؾ والنيار الميؿ وتعاقب واألرض تالسماوا خمؽ مف الكونية الظواىر إلى

 : تعالى قاؿ والسحاب والرياح والزرع

 چ                                          

                                         

                          [164 ،البقرة] چ. 

 في إف قولو عمى فييا يقتصر لـ وتعالى سبحانو ا أف في الكريمة اآلية ىذه في التحميؿ يتض 
  ،وفصميا قدرتو عمى الدالة اآليات حمؿ بؿ يعقموف لقوـ آليات واألرض تالسماوا خمؽ

حكاميا ،واتساعيا ارتفاعيا في" َماَواتِ الس   َخْمؽِ  في إف" اآليات ىذه تفسير في وجاء تقانيا ،وا   ،وا 
" َوالن َيارِ  الم ْيؿِ  اْخِتبلؼِ " في{ و} ،عمييا بما واالنتفاع عمييا القرار يمكنيـ ،لمخمؽ ميادا{ األْرضِ } خمؽ وفي
 ىذا ليا سخر ثـ ،نحوىاو  والمراكب السفف وىي" اْلَبْحرِ  ِفي َتْجِري ال ِتي َواْلُفْمؾِ " ،الدواـ عمى تعاقبيما وىو
 .السحاب مف النازؿ المطر وىو" َماءٍ  ِمفْ  الس َماءِ  ِمفَ  الم وُ  َأنزؿَ  َوَما. "تحمميا التي ،والرياح العظيـ البحر

 ،الخبلئؽ ضرورات مف ىو ما ،النبات وأصناؼ ،األقوات أنواع مف فأظيرت{ َمْوِتَيا َبْعدَ  األْرَض  ِبوِ  َفَأْحَيا}
 مف األرض أقطار في نشر: أي{ َداب ةٍ  ُكؿِّ  ِمفْ } األرض في: أي{ ِفيَيا َوَبث  } ،بدونيا يعيشوف ال التي

َياحِ  َتْصِريؼِ }و ،المتنوعة الدواب  تسخير وفي ذلؾ وبيف ودبورا وشرقا وشماال وجنوبا ،وحارة باردة{ الرِّ
 فيحيي ،شاء حيث إلى ا فيسوقو ،الكثير الماء يحمؿ ولطافتو خفتو عمى واألرض السماء بيف السحاب

  . 78: 2000 ،السعدي) إليو حاجتيـ وقت الخمؽ عمى وينزلو ،والوىاد التموؿ ويروي ،والعباد الببلد بو

 أنواع إلى النظر خبلؿ مف التحميؿ ميارة تنمية عمى الحث جاء ا كتاب مف خرآ موضع وفي
 : تعالى قاؿ الذكر

چ                                      

                     [191: عمراف ؿآ] چ. 

 مف بنوع كرالذ أنواع بيف قد وتعالى سبحانو ا أف حيث التحميؿ ميارة برزت السابقة اآلية وفي
 جنوبيـ عمى والذيف القاعديف يشمؿ بؿ فقط قائما اإلنساف يكوف أف يقتصر ال فالذكر والتفصيؿ التحميؿ
 .بالعباد اإلسبلـ يسر ليبيف التفصيؿ وىذا
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 حاالتال عمى دائماً  يذكرونو أي {ُجُنوِبِيـْ  َوَعَمى َوُقُعوًدا ِقَياًما الم وَ  َيْذُكُروفَ  ال ِذيفَ } تعالى قولو ففي
 ،البيضاوي) طاقتيـ حسب الثبلث الييئات عمى يصموف معناه وقيؿ ،ومضطجعيف وقاعديف قائميف كميا

  . 54: 2ج ،1997

 األرض قطع إلى النظر خبلؿ مف القراف في التحميؿ ميارة تنمية عمى الدالة الشواىد ومف
 النباتات أصناؼ جميع عمى تحتوي التي المختمفة والجنات الخصائص المختمفة ،المكاف في المتجاورة
 : تعالى قاؿ مأكمو في بعض عف بعضيا يفضؿ اإلنساف أف وكيؼ والفواكو

چ                                     

                               چ 

  .[4:الرعد]

-مزروعات-حشائش-بساتيف) األصناؼ شتى مف األرض في لما تحميؿ السابقة اآلية في 
 آية األرض في ما أف بقوؿ يكتؼ ولـ بعض عف األكؿ في مفضؿ ىو ما منيا أف وبياف  نخيؿ-أشجار
 ففي وتعالى سبحانو ا قدرة لبياف وذلؾ اآليات ىذه تحميؿ إلى السعدي وأشار تحميؿ وفبد عامة بصورة
 چ :تعالى قولو           َوَنِخيؿٌ  َوَزْرعٌ  َأْعَنابٍ  ِمفْ " األشجار أنواع فييا چ" 
 كؿ كاف بأف "ِصْنَوافٍ  َوَغْيرُ " ،واحد أصؿ في أشجار عدة: أي "ِصْنَوافٌ " بعضيا التي والنخيؿ ،ذلؾ وغير
ؿُ " واحدة وأرضو "َواِحدٍ  ِبَماءٍ  ُيْسَقى" والجميع ،حدتيا عمى شجرة  لونا "األُكؿِ  ِفي َبْعضٍ  َعَمى َبْعَضَيا َوُنَفضِّ
 تبلصقيا أرض وىذه ،والزروع واألشجار الكثير والعشب الكؤل تنبت طيبة أرض فيذه ولذة؛ ونفعا وطعما

 الكؤل تنبت وال واألشجار الزرع تنبت وىذه الكؤل تنبت وال الماء تمسؾ وىذه ،ماء تمسؾ وال كؤل بتتن ال
  . 412: 2000 ،السعدي) ذلؾ بيف وىذه مرة وىذه حموة الثمرة وىذه

 .المدبر الخالؽ وتعالى سبحانو ا قدرة يبيف التحميؿ فيذا

 : تعالى قاؿ النحؿ حياة لىإ النظر خبلؿ مف وضوحا أكثر التحميؿ ميارة وتبدو

چ                                      

                                           

           [68 ،79 ،النحؿ] چ.  

 ( وأىميتو منتجيا-عمميا-مأكميا-سكنيا) النحؿ لحياة تحميؿ السابقة اآلية ىذه في
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ْلَياـُ  َوُىوَ  ،َوَأْوَحى ْلَياـِ  ِمفَ  َواْلُمَرادُ  ،اإْلِ رَ  َتَعاَلى وُ َأن   اإْلِ  َوَبَياُنوُ  ،اْلَعِجيَبةَ  اأْلَْعَماؿَ  َىِذهِ  َأْنُفِسَيا ِفي َقر 
ؿُ : ُوُجوهٍ  ِمفْ   ِبُمَجر دِ  َبْعضٍ  َعَمى َبْعُضَيا َيِزيدُ  اَل  ،ُمَتَساِوَيةٍ  َأْضبَلعٍ  ِمفْ  اْلُمَسد َسةَ  اْلُبُيوتَ  تَْبِني َأن َيا: اأْلَو 

ِئيسِ  َيُكوفُ  َواِحدٌ  َبْيَنَيا ِفيَما َيْحُصؿُ  الن ْحؿَ  َأف  : َوالثاني ِطَباِعَيا،  ِتْمؾَ  َعَمى الحكـ َناِفذَ  َوَيُكوفُ  ،ِلْمَبِقي ةِ  َكالر 
 َوْكِرَىا ِمفْ  َنَفَرتْ  ِإَذا َأن َيا والثالث. اأْلََعاِجيبِ  ِمفَ  َأْيًضا َوَذِلؾَ  ،الط َيَرافِ  ِعْندَ  َوَيْحِمُموَنوُ  َيْخِدُموَنوُ  َوُىـْ  ،اْلَبِقي ةِ 
 َوآاَلتِ  َواْلَمبَلِىي الطُّْنُبورَ  َضَرُبوا َوْكِرَىا إلى َعْوَدَىا َأَراُدوا َفِإَذا ،آَخرَ  َمْوِضعٍ  إلى اْلَجْمِعي ةِ  َمعَ  َذَىَبتْ 

 اْلِجباؿِ  ِمفَ  ات ِخِذي َأفِ " ىتعال قولو وفي ،َوْكِرَىا إلى َردَِّىا َعَمى َيْقِدُروفَ  اأْلَْلَحافِ  ِتْمؾَ  َوِبَواِسَطةِ  ،اْلُموِسيَقى
 وىو: التحميؿ مف بشيء النحؿ أنواع ذكرت الكريمة اآلية أف نبلحظ ،"َيْعِرُشوفَ  َوِمم ا الش َجرِ  َوِمفَ  ُبُيوتاً 
ؿُ : نوعاف  الن اسِ  ُبُيوتَ  َتْسُكفُ  ال ِتي: يالن اِس. الث انِ  ِمفَ  َأَحدٌ  َيَتَعي ُدَىا َوال َواْلِغَياضِ  اْلِجَباؿِ  ِفي َيْسُكفُ  َما: اأْلَو 
ؿُ  ،الن اسِ  َتَعيَُّداتِ  ِفي َوَتُكوفُ   ُىوَ : َوالث اِني. الش َجرِ  َوِمفَ  ُبُيوتاً  اْلِجباؿِ  ِمفَ  ات ِخِذي َأفِ : ِبَقْوِلوِ  اْلُمَرادُ  ُىوَ  َفاأْلَو 
 . 236 ،237: 20ج ،1999 ،الرازي) الن ْحؿِ  َخبَلَيا َوُىوَ  َيْعِرُشوفَ  َوِمم ا: ِبَقْوِلوِ  اْلُمَرادُ 

 :المنظم التفكير عمى القدرة تنمية -17

 ،سمطاف) تباعا الميـ إلى األىـ مف التفكير في المنطقي والتسمسؿ التتابع تتطمب عقمية عممية
2012 :65 .  

 بالتتابع تزخر خاصة بصورة منيا والكونية عامة بصورة القرآنية اآليات أف يجد ا لكتاب القارئ
 مف الزرع خروج ثـّ  المطر نزوؿ ثـ أوال البرؽ رؤية خبلؿ مف اآلية في وظير المنطقي التسمسؿ وأ

 .عميو ويحث المنظـ المنطقي التفكير اإلنساف يعمـ أف شانو مف والذي األرض

چ                                     

                [24: الرـو] چ  

 الببلد بو تحيى الذي المطر عميكـ ينزؿ أف آياتو مف إف اآلية عمى  639: 2000 ،السعدي) وعمؽ
 .والبرؽ الرعد مف مقدمات نزولو قبؿ يريكـ ولكنو ،والعباد

 فمف ،المطر نزوؿ عمى البرؽ قدـ الكريمة اآلية ففي المنظـ المنطقي التفكير معنى يتجمى فينا
 .المطر نزوؿ ثـّ  والرعد البرؽ حدوث والتنظيـ المنطؽ

 قاؿ العقؿ ّّ  ثـ أوال لمحواس ذكره خبلؿ مف اآلية في المنظـ التفكير إلى الحكيـ الشرع وأشار
 : تعالى
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چ                                 

      [78 النحؿ] چ. 

 لـ وىذا ،العقؿ ثـ أوالً  الحواس ذكر إلى اآلية ىذه في الكريـ القرآف أشار عندما جمياً  ذلؾ ظير
 .القرآنية اآليات مف كثير في تعدد بؿ ،فحسب اآلية ىذه عمى يقتصر

 :1985 ،الزنداني) يكبر عندما يعقؿ ثـ ،أياـ بعد ،يبصر ثـ ،أوالً  يسمع فإنو يولد عندما فالطفؿ 
17 . 

 حسب ونظميا اإلنساف حواس رتب الكريـ القرآف أف حيث المنظـ التفكير معنى تجمي وىنا
 .فيو ووجودىا فاعميتيا

خروج ثـ أوال المطر نزوؿ المنظـ التفكير عمى األمثمة ومف  : تعالى قاؿ األرض مف الزرع ّّ

چ                                            

     [27: السجدة] چ.  

 نبات ال التي{ اْلُجُرزِ  األْرضِ  إلى ْلَماءَ  ا َنُسوؽُ  َأن ا} حكمتنا وكماؿ ،نعمتنا رىـبأبصا{ َيَرْوا َأَوَلـْ } 
. األنيار مف أو ،السحاب مف ،فييا فيفرغو ،فييا موجوًدا قبؿ يكف لـ الذي ،المطر ا فيسوؽ ،فييا
 طعاـ وىو{ َوَأْنُفسيـْ } البيائـ نبات وىو{ ُمُيـْ َأْنَعا ِمْنوُ  تَْأُكؿُ } األنواع مختمؼ ،نباًتا: أي{ َزْرًعا ِبوِ  َفُنْخِرجُ }

  . 657: 2000 ،السعدي) اآلدمييف

 مترتب الدواب وأكؿ المطر سقوط عمى مترتب فالزرع المنظـ التفكير عمى واضحة داللة فينا 
 .والمعمومات لمظواىر سرده في الدقيؽ التنظيـ يتبع الكريـ فالقراف وبذلؾ الزرع إنبات عمى

 ترتيب في الطالب يساعد ألنو الثانوية المرحمة لطمبة خاصة قصوى أىمية يحمؿ المنظـ فالتفكير
 ويبعده سميمة بطريقة المعمومات بيف الربط عمى قادر ويجعمو بسيولة إلييا حاجتو وقت واسترجاعيا أفكاره
 .األفكار تيدـ التي والعشوائية التخبط عف

 لدييـ ليولدوا التفكير مف النوع ىذا وتنمية طمبتيـ بيد األخذ المعمميف عمى لزاما كاف ىنا ومف
 .السميـ التفكير طرؽ
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 :والتنظيم الترتيب عمى القدرة تنمية -18

 بناء متتابع سياؽ في األفكار أو الظواىر أو األحداث أو األشياء وضع إلى الترتيب عممية تشير
  . 316: 2011 ،جحجوح) معيف تسمسؿ عمى

 الفمؾ وجود ترتيب ومنيا المواضع مف كثير في الكونية القرآنية اتاآلي في الترتيب ميارة ظيرت
 : تعالى قاؿ والنيار الميؿ آيتي ذكر بعد

 چ                                          

                                         

                          [.164 ،البقرة] چ  

ِـّ - اْلُفْمؾُ   اْلَبْحرِ  ِفي َتْجِري ال ِتي َواْلُفْمؾِ ) ياتاآل تفسير في جاء  َكافَ  ،َوِلَجْمِعَيا ِلمس ِفيَنةِ  اْسـٌ  - ِبالض 
 ُصْنعٌ  ِفيوِ  َلوُ  َلْيَس  َوَما ِحَدةٍ  َعَمى ُصْنعٌ  ِفيوِ  ِلئْلِْنَسافِ  َما ِلَيُكوفَ  اآليات آِخرِ  ِفي اآلية َىِذهِ  َتْأِتيَ  َأفْ  الظ اِىرُ 

 الن اسِ  َأَشدُّ  ُىـْ  َواْلَبْحرِ  اْلَبرِّ  ِفي اْلُمَساِفِريفَ  َأف   ِىيَ  َوالن َيارِ  الم ْيؿِ  آية ُعَقْيبَ  ِذْكِرَىا ِفي َوالنُّْكَتةُ . ِحَدةٍ  ىَعمَ 
 َأْحَوجُ  اْلَبْحرِ  ِفي َواْلُمَساِفُروفَ  ،ِبوِ  ُيْنَتَفعُ  ال ِذي اْلَوْجوِ  َعَمى َوُمَراَقَبِتوِ  َوالن َيارِ  الم ْيؿِ  اْخِتبَلؼِ  َتْحِديدِ  إلى َحاَجةً 
 َوِلَذِلؾَ  ،َأْعَظـُ  َلُيـْ  اْلَمْعِرَفةِ  َوَفاِئَدةُ  ،َأَشدُّ  َعَمْيِيـْ  اْلَجْيؿِ  َخَطرَ  أِلَف  ؛  اْلِجَياتِ  َوَتْحِديدِ  ،اأْلَْوَقاتِ  َمْعِرَفةِ  إلى
 اْلِعْمـِ  َىَذا ُفُروعِ  ِمفْ  َوالن َيارِ  الم ْيؿِ  َوِعْمـُ   اْلَفَمِكي ةِ  اْلَيْيَئةِ ) النُُّجوـِ  ِعْمـِ  َمْعِرَفةُ  السُُّففِ  َرب اِنيِّ  َضُروِري اتِ  ِمفْ  َكافَ 
 . 48: 2ج ،1990 ،المنار)

 ما عمى الزروع مف يساـ ما قدـ عندما التالية اآلية في واضحة والتنظيـ الترتيب ميارة وتظير
 : تعالى قاؿ يؤكؿ

چ                                   

      [11: النحؿ] چ.  

 ".الثمرات كؿ ومف واألعناب والنخيؿ والزيتوف الزرع بو لكـ ينبت" وتعالى سبحانو قاؿ عندما . أ

 ومف األغذية أشرؼ ىو حيوانياً  غذاء سيصير ألنو منو يؤكؿ ما عمى يوف يساـ ما قدـ أنو نبلحظ
  . 321: 3ج ،1997 ،البيضاوي) وترتيبيا الثبلثة باألجناس والتصري  الزرع تقديـ ىنا

 ."واألعناب والزيتوف الزرع بو لكـ ينبت": تعالي قاؿ عندما أيضاً  . ب
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 ."يتفكروف لقوـ  آلية) ذلؾ في إف": بقولو اآلية ىذه ختـ

 ،يعقموف لقوـ  آليات) بقولو اآلية ختـ {والقمر والشمس والنيار الميؿ لكـ وسخر} اآلية وفي
 بصيغة فيو جاءت ما أما ،واحدة آية وىو باإلنبات متعمقة فيي مفردة الصيغة فييا جاءت ما إلى فبالنظر
  . 484: 9ج ،1420 ،الرازي) والقمر الشمس أحواؿ فاختبلؼ الجمع

 إلى البداية منذ اإلنساف خمؽ في والتنظيـ الترتيب معنى تجمى التالية اآلية في يتعمؽ ما أما
 : تعالى قاؿ متناىية بدقة النياية

چ                                          

                                                 

                                       

  [16-12 ،المؤمنوف] چ. 

 ما آخر إلى خمقو ابتداء مف ،وتنقبلتو اآلدمي أطوار اآليات أظيرت" السابقة اآلية تفسير في جاء
 " ِطيفٍ  ِمفْ  ُسبلَلةٍ  ِمفْ " وأنو ،السبلـ عميو آدـ البشري النوع أبي خمؽ ابتداء فذكر ،إليو يصير

ـ  " {" َمِكيفٍ  َقَرارٍ  ِفي" فتستقر ،والترائب الصمب بيف مف تخرج" ُنْطَفةً " اآلدمييف جنس: أي" َجَعْمَناهُ  ُث
 .ذلؾ وغير والري  الفساد مف محفوظة ،الرحـ وىو

ـ  "  ،النطفة مف يوما أربعيف مضي بعد ،أحمر دما: أي" َعَمَقةً " قبؿ استقرت قد التي" النُّْطَفةَ  َخَمْقَنا ُث
 .صغرىا مف يمضغ ما بقدر ،صغيرة لحـ قطعة: أي" ُمْضَغةً " يوما أربعيف بعد" اْلَعَمَقةَ  فَخَمْقَنا"

 اْلِعَظاـَ  َفَكَسْوَنا" ،إلييا البدف حاجة بحسب ،المحـ تخممت قد ،صمبة" ِعَظاًما" المينة" اْلُمْضَغةَ  َفَخَمْقَنا"
ـ  " ،الثالثة األربعيف في وذلؾ ،لمحـ عمادا ،العظاـ جعمنا كما ،لمعظاـ كسوة ،المحـ جعمنا: أي" َلْحًما  ُث

 تعالى: أي" الم وُ  َفتََباَرؾَ " ،حيوانا صار أف إلى ،جمادا كونو مف فانتقؿ ،الروح فيو نفخ" آَخرَ  َخْمًقا َأْنَشْأَناهُ 
  ."اْلَخاِلِقيفَ  َأْحَسفُ " خيره وكثر وتعاظـ

ـ  " ـ  " وتنقبلتكـ أطواركـ حدأ في" َلَميُِّتوفَ " الروح ونفخ ،الخمؽ" َذِلؾَ  َبْعدَ  ِإن ُكـْ  ُث  اْلِقَياَمةِ  َيْوـَ  ِإن ُكـْ  ُث
  . 548: 2000 ،السعدي) وسيئيا حسنيا ،بأعمالكـ فتجازوف" تُْبَعُثوفَ 

 منيا حار دقيقيف وتنظيـ بترتيب اإلنساف خمؽ مراحؿ ذكرت الكريمة اآلية أف الحظنا وىكذا
 .األفذاذ العمماء
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 في المطمؽ والترتيب التنظيـ خبلؿ مف والتنظيـ ترتيبال ظير ا كتاب مف خرآ موضع وفي
 : تعالى قاؿ ،الكوف حوادث

 چ                                    چ 
  [40:يس]

 الشمس توجد أف يمكف فبل ،الميؿ ىو الذي سمطانو في: أي {رَ اْلَقمَ  ُتْدِرؾَ  َأفْ  َلَيا َيْنَبِغي الش ْمُس  ال}
 والنجـو والقمر الشمس مف{ َوُكؿ  } ،سمطانو انقضاء قبؿ عميو فيدخؿ {الن َيارِ  َساِبؽُ  الم ْيؿُ  َوال} ،الميؿ في
  . 695: 2000 ،السعدي) ،الدواـ عمى يترددوف: أي {َيْسَبُحوفَ  َفَمؾٍ  ِفي}

 فمؾ في كؿ": تعالى قولو في وذلؾ الكوف حوادث في االنتظاـ إلى تشير آليةا أف المبارؾ وأكد 
  . 52: 1978 ،المبارؾ) فوضى وال اضطراب فبل فيو يجري الذي مداره لكؿ أف أي " يسبحوف

 .الكوف صفحة في والتنظيـ الترتيب درجات أقصى عمى واضحة داللة تدؿ األدلة ىذه فكؿ

 : تعالى قاؿ اآليات مضموف مع وتناسبيا اآليات خواتيـ في والتنظيـ الترتيب ميارة وبرزت

  چ                              

                                           

            [5-3 ،الجاثية] چ. 

 كاف فمما السابقة اآليات مف آية كؿ ختـ في وتنظيمو ترتيبو في العظيـ القراف روعة تظير فينا
 .المؤمنوف إال بشأنيا يعتبر فبل ،لممؤمنيف آيات فييا إف سبحانو قاؿ رضواأل السماوات عمـو عف الحديث
نزاؿ والنيار الميؿ اختبلؼ عف تحدث ولما  آليات ذلؾ في إف": قاؿ الرياح وتصريؼ السماء مف الماء وا 
 مواضع فيذه ،تعالى ا سخرىا أمور إلى جاء ولما .العقؿ إلعماؿ إال بحاجة ليس فاألمر ،"يعقموف لقـو
 ،تشكروف لعمكـ" ب البحر تسخير عف الحديث بعد الفاصمة ت فجاء ،الشكر ذكر فوجب ،خالصة نعـ
 أمر وىو ،مباشرة مشاىد غير واألرض السماوات في الوارد التسخير إف حيث ،بالتفكر ختمت اآلية وىذه
 أدرؾ فييا فكرت فمف ،أوجب فييا الشكر ومسألة ،التعقؿ مف أبعد ىو الذيالتفكُّر  ذكر فناسب ،عظيـ
 . 57: 2005 ،المجالي) الشكر حؽ وأدى ،تعالى ا وشكر ،وقدرتو ا عظمة
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 الثالث الفصل

 واإلجراءات الطريقة

 ذلػػؾ ومػػف الدراسػػة، تنفيػػذ فػػي الباحثػػة اتبعتيػػا التػػي لئلجػػراءات مفصػػبلً  وصػػفاً  الفصػػؿ اىػػذ يتنػػاوؿ
 إعػػػدادىا، وطػػػرؽ المسػػػتخدمة الدراسػػػة أداة وكػػػذلؾ وعينتيػػػا، الدراسػػػة مجتمػػػع ألفػػػراد الدراسػػػة، لمػػػنيج وصػػفاً 

 واتأد تقنػػػيف فػػػي الباحثػػػة بيػػػا قامػػػت التػػػي لئلجػػػراءات وصػػػفا الفصػػػؿ ىػػػذا يتضػػػمف كمػػػا وثباتيػػػا، وصػػػدقيا
 . اإلجراءات ليذه وصؼ يمي وفيما وتطبيقيا، الدراسة

 : الدراسة منيج

 تمكنيػا معمومػات عمػى الحصػوؿ فػي لتسػاعدىا الباحثػة تختارىػا التي البحثية الطريقة وىي 
 .  2003:82 واألستاذ، األغا) مصادرىا مف البحث أسئمة إجابة مف

 عمػػى اطبلعيػػا خػػبلؿ مػػف الدراسػػة موضػػع الظػػاىرة وأبعػػاد جوانػػب مسػػبقاً  تعػػرؼ الباحثػػة أف وحيػػث
 توظيـف مـدى عمـى لمتعـرف الباحثـة وتسـعى البحػث، بموضػوع المتعمقػة السػابقة والدراسػات النظري األدب
 أجػؿ ومػف، تطـويره وسـبل نظـرىم وجيـة مـن العقميـة التربيـة فـي الكونية لآليات الثانوية المرحمة معممي
 والتفسػير التحميػؿ أشػكاؿ أحػد وىو التحميمي الوصفي المنيج باستخداـ الباحثة قامت الدراسة أىداؼ تحقيؽ
 مقننػة ومعمومػات بيانػات جمع طريؽ عف كمياً  وتصويرىا محددة، مشكمة أو ظاىرة لوصؼ المنظـ العممي
خضاعيا وتحميميا وتصنيفيا المشكمة، أو الظاىرة عف  .  2000:324، ممحـ) الدقيقة لمدراسات وا 

 مشػػكمة حػػوؿ والتفصػػيمية الدقيقػػة المعرفػػة إلػػى لموصػػوؿ المػػنيج ىػػذا ىعمػػ اعتمػػدت الباحثػػة فػػإف لػػذا
 وىػػو البنػػائي المػػنيج اسػػتخدمت أنيػػا كمػػا الدراسػػة، موضػػع لمظػػاىرة وأدؽ أفضػػؿ تصػػور ولتحقيػػؽ البحػػث،
 نفسػيا بالكيفيػة قبػؿ مػف معروفػا يكػف لػـ جديػد معرفػي ىيكػؿ أو برنػامج تطػوير أو إنشػاء فػي المتبع المنيج

 لعينػػة اختيارىػػا فػػي البسػػيطة العشػػوائية العينػػة أسػػموب الباحثػػة اسػػتخدمت كػػذلؾ  83: 2000اذ،واألسػػت األغػػا)
 .األولية البيانات جمع في االستبانة واستخدمت الدراسة،

 :البيانات جمع طرق

 : البيانات مف نوعيف عمى الباحثة اعتمدت
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 :األولية البيانات. 1

 وتجميػع وحصر البحث مفردات بعض لدراسة ياناتاستب بتوزيع الميداني الجانب في بالبحث وذلؾ
 SPSS (Statistical برنػامج باسػتخداـ وتحميميػا تفريغيػا ثػـ ومف البحث، موضوع في البلزمة المعمومات

Package for Social Science) الوصوؿ بيدؼ المناسبة اإلحصائية االختبارات واستخداـ اإلحصائي 
 .الدراسة عموضو  تدعـ ومؤشرات قيمة ذات لدالالت

 :الثانوية البيانات 2.

 والتػػي الدراسػػة، قيػػد بالموضػػوع المتعمقػػة أو الخاصػػة والمنشػػورات والػػدوريات الكتػػب مراجعػػة وتمػػت
 نظـرىم وجيـة مـن العقمية التربية في الكونية لآليات الثانوية المرحمة معممي توظيف مدى بدراسػة تتعمؽ
 مػف الباحثػة وتنػوي عممػي، بشػكؿ الدراسػة إثػراء فػي تسػيـ أنيػا الباحثػة تػرى قػد مراجػع وأيػة ،تطـويره وسبل
 كتابػػػة فػػػي السػػػميمة العمميػػػة والطػػػرؽ األسػػػس عمػػػى التعػػػرؼ الدراسػػػة، فػػػي الثانويػػػة لممصػػػادر المجػػػوء خػػػبلؿ

 .الدراسة مجاؿ في تحدثو  حدثت التي المستجدات آخر عف عاـ تصور أخذ وكذلؾ الدراسة،

 :الدراسة مجتمع

مديريات التربيػة والتعمػيـ التابعػة لػوزارة  في الثانوية المرحمة معممي جميع مف الدراسة مجتمع يتكوف
  2015) عػػددىـ والبػػالغ ،التربيػػة والتعمػػيـ العػػالي فػػي محافظػػات قطػػاع غػػزة وذلػػؾ فػػي المػػدارس الحكوميػػة

  .ومعممة اً معمم

مة لممرحمة ( معمًما ومعم2015يوضح توزيع المجتمع الكمي لمدراسة البالغ عدده ) :(5جدول رقم )
 .محافظات غزةالثانوية في 

 

 المحافظة
 الجنس

 المجموع
 نسبة

 المعممين
 نسبة

 المعممات
 النسبة الكمية

 معممات معممين
%17.24 %15.53 660.5 347.5 313 شمال غزة  32.77% 
 %28.48 %17 %11.46 574 343 231 شرق غزة
 %38.73 %21.09 %17.64 780.5 425 355.5 غرب غزة

 %100 %55.35 %44.64 2015 1115.5 899.5 لمجموعا
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 :الدراسة عينة

 :الستطالعية العينة. 1

 ليػػتـ وذلػػؾ عشػػوائية، بطريقػػة اختيػػارىـ تػػـ ومعممػػة،معممػػا   30) مػػف االسػػتطبلعية العينػػة تكونػػت
 مػػف اسػػتبعادىـ تػػـ وقػػد المناسػػبة، بػػالطرؽ والثبػػات الصػػدؽ حسػػاب خػػبلؿ مػػف عمػػييـ الدراسػػة أدوات تقنػػيف
 .عمييا التطبيؽ تـ التي الدراسة عينة

 : لمدراسة الميدانية العينة. 2

 عػػددىـ والبػػالغ الحكوميػػة، المػػدارس فػػي الثانويػػة المرحمػػة معممػػي جميػػع مػػف الدراسػػة مجتمػػع يتكػػوف
 العةالي والتعلةيم التربيةة لوزارة التابعة والتعليم التربية مديريات في المػوظفيف وفؤ ش دائرة سجبلت حسب

معممػػًا   540) حجميػػا، بسػػيطة عشػػوائية عينػػة اختيػػار وتػػـ ومعممػػة، امعممػػ  2015) غةةزة حافظةةاتم فةةي
 تفحػػص وبعػػد العينػػة اختيػػار لقػػانوف وفقػػا الدراسػػة مجتمػػع مػػف%  26.79) نسػػبتو مػػا تعػػادؿ وىػػي ومعممػػة 

 وسػمات ائصخصػ تبػيف التالية والجداوؿ ,لئلجابة المطموبة الشروط مع مطابقتيا مف التأكد تـ االستبانات
 :يمي كما الدراسة عينة

 : المينية والبيانات الخصائص وصف

    الجنس:. 1

 النوع متغير حسب الدراسة عينة توزيع :(2) رقم جدول

 المئوية النسبة التكرار جنسال
 %46.5 251  معمـ

 %53.5 289 معممة 
 %100.0 540 المجموع

 مف ىـ الثانوية المرحمة معممي مف%  46.5) الدراسة عينة مف نسبتو ما أف  1) رقـ جدوؿ يبيف
 .اإلناث مف فى%  53.5) نسبتو وما الذكور،
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  سنوات الخدمة:. 2
 الخدمة سنوات متغير حسب الدراسة عينة توزيع :(3) رقم جدول
 المئوية النسبة التكرار الخدمة سنوات

 22.8 123 سنوات 5 مف أقؿ

 43.5 235 سنوات 10 إلى سنة 5 مف

 33.7 182 سنوات 10 مف أكثر

 100.0 540 المجموع
 

 فعػ خػدمتيـ سػنواتتقؿ  الذيف مف الدراسة عينة مف%  22.8) نسبتو ما أف  2) رقـ جدوؿ يبيف
 نسبتو وما سنوات 10 إلى 5 مف تتراوح خدمتيـ سنوات الذيف مف%  43.5) نسبتو تشكؿ وما سنوات، 5
 .نواتس 10 مف أكثر خدمتيـ سنوات الذيف مف%  33.7)

  التخصص:. 3

 التخصص متغير حسب الدراسة عينة توزيع :(4) رقم جدول

 المئوية النسبة التكرار التخصص
 53.7 290 إنسانية عموـ

 43.3 185 تطبيقية عموـ

 12.0 65 شرعية عموـ

 100.0 540 المجموع

 ،اإلنسانية التخصصات معممي مف الدراسة عينة مف%  53.7) نسبتو ما أف  3) رقـ جدوؿ يبيف
 معممػػػػػػي مػػػػػػف%   12.0) نسػػػػػػبتو ومػػػػػػا، التطبيقيػػػػػػة التخصصػػػػػػات معممػػػػػػي مػػػػػػف % 43.3) نسػػػػػػبتو ومػػػػػػا

 .الشرعية التخصصات

 :الدراسة أداة

 :قسميف مف تتكوف الدراسة ىذه في استبانة باستخداـ الباحثة تقام

  التخصص ،الخدمة سنوات ،الجنس) مف الخاصة، ويتكوف البيانات :األول القسم. 1
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 مػف فػرد كػؿ ليػا يسػتجيب بحيػث صػممتيا وقػد ،الباحثػة إعػداد مػف فقرة-28 مف ويتكوف :الثاني لقسما 2.
 :كالتالي وىما، متزامف وبشكؿ الوقت ذات في العينة أفراد

 :الستبانة بناء خطوات

 آراء واستطبلع الدراسة، بمشكمة المتعمقة السابقة والدراسات التربوي األدب عمى الباحثة اطبلع بعد
 التوجييػات عمػى وبنػاء الرسػمي، غير الطابع ذات الشخصية المقاببلت طريؽ عف المتخصصيف مف خبةن

 :التالية الخطوات وفؽ االستبانة ببناء الباحثة قامت األكاديمي، المشرؼ قبؿ مف المستمرة

 .االستبانة شممتيا التي الرئيسية الفقرات تحديد -
 .الدراسة موضوع مع يتناسب بما فقرات صياغة -
 فػي االسػتبانة يوضػ   1) رقػـ والممحػؽ فقػرة،  25) شػممت والتي األولية صورتيا في االستبانة إعداد -

 .األولية صورتيا
 .مناسب غير يراه ما وتعديؿ مناسبًا، يراه ما العتماد المشرؼ عمى االستبانة عرض -
 .المشرؼ توجييات عمى بناءً  االستبانة تعديؿ -
 الديف، وأصوؿ التربية أصوؿ في صيفالمتخص التربوييف، ميفالمحك مف  11) عمى االستبانة عرض -

 يبػيف  2) رقػـ والممحػؽ بغػزة، اإلسػبلمية الجامعػة مف وجميعيـ التدريس وطرؽ والمناىج النفس، وعمـ
 .عمميـ وأماكف التحكيـ لجنة أعضاء

 عػػػديؿت تػػػـو  لبلسػػػتبانة، فقػػػرات  3) زيػػػادة تػػػـ المحكمػػػوف، بيػػػا أوصػػػى التػػػي التعػػػديبلت إجػػػراء بعػػػد
 النيائية صورتيا في االستبانة فقرات عدد بمغ وبذلؾ المشرؼ، توجييات عمى بناءً  الفقرات، بعض صياغة

 عاليػة، جػدا، عاليػة) خماسػي ليكػرت سػمـ وفػؽ مػدرج وزف فقػرة لكؿ ُأعطي وقد واحد، مجاؿ في فقرة  28)
 يبػػػػيف  3) رقػػػػـ لممحػػػػؽوا  1 ،2 ،3 ،4 ،5) التاليػػػػة األوزاف أعطيػػػػت  جػػػػدا ضػػػػعيفة ضػػػػعيفة، متوسػػػػطة،
 .النيائية صورتيا في االستبانة

 :الستبانة وثبات صدق

 كما ، 429: 1995 العساؼ،) لقياسو أعدت ما تقيس سوؼ أنيا مف التأكد يعني االستبانة صدؽ
 ووضوح ناحية، مف التحميؿ في تدخؿ أف يجب التي العناصر لكؿ االستبانة شموؿ"  بالصدؽ يقصد
 ، 179 ،2001 وآخروف عبيدات) يستخدميا مف لكؿ مفيومة تكوف بحيث ثانية، ناحية مف ومفرداتيا فقراتيا
 صدؽ مف التأكد تـ وقد الدراسة، أداة صدؽ مف لمتأكد وذلؾ االستبانة فقرات بتقنيف الباحثة قامت وقد

 :بطريقتيف االستبياف فقرات
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 (:المحكمين صدق) لؤلداة الظاىري الصدق: أولً 

 مػػف تألفػػت المحكمػػيف مػػف مجموعػػة عمػػى األوليػػة صػػورتيا فػػي الدراسػػة أداة ضبعػػر  الباحثػػة قامػػت
 التربيػة أصػوؿ عمػـ فػي والمتخصصػيف ،اإلسػبلمية الجامعػة فػي التدريسػية الييئػة أعضاء مف عضو  11)

 أسػػػػماء  1) رقػػػػـ الممحػػػػؽ ويوضػػػػ . غػػػػزة محافظػػػػات فػػػػي اإلسػػػػبلمية عػػػػةبالجام التػػػػدريس والمنػػػػاىج وطػػػػرؽ
 فػػي آرائيػػـ إبػػداء المحكمػػيف مػػف الباحثػػة طمبػػت وقػػد. الدراسػػة أداة بتحكػػيـ مشػػكوريف اقػػامو  الػػذيف المحكمػػيف

 اقتػراح إلػى باإلضافة ىذا العبارات، صياغة وضوح ومدى ألجمو، وضعت ما لقياس العبارات مبلئمة مدى
 كػذلؾو  الدراسػة، ألداة جديػدة عبػارات إضػافة أو حػذفيا، أو العبػارات صػياغة تعػديؿ مػف ضػرورياً  يرونو ما

 إلػػى المبحػػوثيف، مػػف المطموبػػة  والوظيفيػػة المينيػػة الخصػػائص) األوليػػة بالبيانػػات يتعمػػؽ فيمػػا آرائيػػـ إبػػداء
 الفقػرات فػي التكػرار انتقػاد عمى المحكميف توجييات وتركزت. االستبانة في المستخدـ ليكرت مقياس جانب
 بعػض زيػادة بضػرورة نصػحوا فالمحكمػي بعػض أف كمػا المتكػررة، العبػارات بعػض عمى تحتوي كانت حيث

 .الفقرات

 التػي التعػديبلت بػإجراء الباحثػة قامػت المحكمػوف أبػداىا التػي والتوجييػات المبلحظات إلى واستنادا
. منيػػا اآلخػػر الػػبعض إضػػافة أو وحػػذؼ ،العبػػارات صػػياغة تعػػديؿ تػػـ حيػػث المحكمػػيف، معظػػـ عمييػػا اتفػػؽ
 ككػؿ االسػتبانة فقػرات عدد ليصب  اآلخر بعضيا عديؿوت الفقرات بعض استبعاد تـ اآلراء تمؾ ضوء وعمى

  . 25)  مفبدالً   28)

 :لالستبانة الداخمي التساق صدق: ثانياً 

  30) حجميػا البػالغ االسػتطبلعية الدراسػة عينة عمى االستبياف لفقرات الداخمي االتساؽ حساب تـ
 . إليو تنتمي الذي لممجاؿ الكمية والدرجة فقرة كؿ بيف االرتباط معامبلت بحساب وذلؾ مفردة،

 لػػو تنتمػػي الػػذي المجػػاؿ فقػػرات مػػف فقػػرة كػػؿ بػػيف االرتبػػاط معػػامبلت يبػػيف  4) رقػػـ جػػدوؿ يوضػػ 
 أو 0.05) داللػة مسػتوى عنػد دالػة المبينػة االرتبػاط معػامبلت أف يبػيف والذي نفسو، لممجاؿ الكمية والدرجة
 لمػػا صػػادقة االسػػتبانة فقػػرات تعتبػػر وبػػذلؾ ، 0.05) مػػف اقػػؿ فقػػرة لكػػؿ الداللػػة مسػػتوى إف حيػػث ، 0.01
 .لقياسو وضعت
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 لممجال الكمية والدرجة المجال فقرات من فقرة كل بين الرتباط معامل يوضح :(5) رقم جدول

 الفقـــرة م
  معامل
 الرتباط

 القيمة
 الحتمالية

(Sig). 
 0.000* 0.788 .والنيار الميؿ اختبلؼ فيالتفكُّر  عمى الطمبة ثأح 1.

 0.000* 0.844 .اإلنساف نشأة عف تتحدث التي القرآنية اآليات فيالتفكُّر  عمى أدربيـ .2

 0.000* 0.600 .لئلنساف ا سخرىا التي األنعاـ منافع في الت دبُّر عمى أشجعيـ 3.

 0.000* 0.776 .وفائدتيا الجباؿ عف تتحدث التي القرآنية اآليات معاني تدبر إلى أوجييـ .4

 0.000* 0.615 . اإلنساف خمؽ أطوار تصؼ التي اآليات خبلؿ مف المنظـ التفكير لدييـ نميأ .5

 0.000* 0.637 .والموت كالنـو المتشابو الكونية الظواىر بيف الشبو أوجو استنتاج إلى أرشدىـ .6

7. 
 مف ورد ما عمى بناءً  والقمر الشمس بيف االختبلؼ نقاط عف البحث عمى أحثيـ

 0.000* 0.739 .الكريـ لقرآفا أوصافيا

 0.000* 0.830 .والحياة كالموت المتقابمة الكونية الظواىر بيف المقارنة إلى أوجييـ .8

 0.000* 0.502 .التخيؿ تنمية تتطمب مواقؼ في أضعيـ .9

10. 
 أرأيتـ"  تعالى قوؿ مثؿالتخيُّؿ  تثير الكونية القرآنية اآليات مف نماذج ليـ أقدميـ

 ".سرمدا الميؿ عميكـ ا ؿعج إف
0.741 *0.000 

 0.000* 0.856 . والجزر المد مثؿ القرآف في الموجودة الكونية الظواىر بعض وصؼ عمى أدربيـ .11

 0.000* 0.887 .القرآنية اآليات في السماء في الجماؿ مظاىر تحديد عمى أحثيـ .12

 0.000* 0.802 .والنمؿ النحؿ حياة في التنظيـ تحميؿ عمى أشجعيـ 13.

 0.000* 0.663 .ا وجود عمى االستدالؿ مفيـو لدييـ أرسخ 14.

 0.000* 0.770 .واألرض السموات في النظر خبلؿ مف االستدالؿ ميارة لدييـ أنمى 15.

 0.000* 0.684 .الكونية القرآنية اآليات في االستداللي التفكير مف نماذج ليـ أعرض 16.

 0.000* 0.629 .الكريـ القرآف في العممي اإلعجاز مف جوانب توض  ديوفي أشرطة ليـ أعرض .17

18. 

 التي الكونية القرآنية اآليات بعض تقديـ خبلؿ مف التعميؿ عمى القدرة لدييـ أنمي
 منيا لتسمكوا بساطاً  األرض لكـ جعؿ وا"  مثؿ المواقؼ بعض تعميؿ تضمنت

 ".فجاجاً  سببلً 
0.801 *0.000 

 0.000* 0.848 .االستنتاجات ببعض بالقياـ واطالبيـ الكونية القرآنية اآليات بعض ييـعم أعرض .19

 0.000* 0.771 .بالمسببات األسباب ربط عمى القائـ المنطقي التفكير لدييـ أرسخ .20

21. 
 ظاىرة مثؿ الكونية الظواىر بعض عرض خبلؿ مف التحميؿ عمى قدرتيـ أنمي
 . المطر تكوف

0.883 *0.000 

 0.000* 0.665 .والقمر كالشمس الكونية القرآنية اآليات ببعض القرآني القسـ حكـ إلى أنبييـ .22

 0.000* 0.677 .المبلحظة دقة لتنمية المتشابية المواقؼ بعض عمييـ أعرض .23
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 0.000* 0.472 .الػتأمؿ ميارة لتنمية الطبيعية لممناطؽ ميدانية زيارات أنظـ .24

 0.000* 0.801 .والنشور البعث عمى النبات حياة دورة داللة دراؾإ عمى أحضيـ .25

 0.000* 0.877 .الكونية المشاىدات بعض لعرض االستنباط ميارة لدييـ أنمي .26

 0.000* 0.746 .الكونية باآليات المتعمقة الدروس في الموجودة األفكار أىـ استنباط عمى أدربيـ .27

 0.018* 0.429 .خمقيا وطبيعة األبؿ حياة في التميز جوانب ؿتتناو  بحوث بإعداد أكمفيـ .28

  5.51 داللة مستوي عند إحصائياً  داؿ االرتباط *

 :الستبانة فقرات ثبات: ثالثا

 عمػى تطبيقيػا تكػرر لو تقريباً  واحدة ستكوف اإلجابة أف مف التأكد فيعني األولى االستبانة ثبات أما
 العينػة عمى الثبات خطوات الباحثة أجرت وقد.  430: 1995 العساؼ،) مختمفة أوقات في ذاتيـ األشخاص

 .كرونباخ ألفا ومعامؿ النصفية التجزئة طريقة: ىما بطريقتيف نفسيا االستطبلعية

 : Split-Half Coefficient النصفية التجزئة طريقة 1.

 لكؿ الرتبة الزوجية سئمةاأل ومعدؿ الرتبة الفردية األسئمة معدؿ بيف بيرسوف ارتباط معامؿ إيجاد تـ
-Spearman) لمتصػحي  بػراوف سػبيرماف ارتبػاط معامػؿ باسػتخداـ االرتباط معامبلت تصحي  تـ وقد بعد

Brown Coefficient  التالية المعادلة حسب : 

=  الثبػػات معامػؿ
1

2

ر

 معامػػؿ ىنػػاؾ أف يبػػيف  5) رقػـ جػػدوؿ بػػيف وقػػد االرتبػاط معامػػؿ ر حيػػث ر

 .المحور لفقرات نسبيا كبير تثبا

 .لالستبانة( النصفية التجزئة طريقة) الثبات معامل :(6) رقم جدول

  الستبانة

 النصفية التجزئة

 عدد
 الفقرات

 معامل
 الرتباط

 معامل
 الرتباط
 المصحح

 مستوى
 المعنوية

 التربية في الكونية لآليات الثانوية المرحمة معممي توظيف مدى
  العقمية

28 0.694 0.819 *0.000 

 

  0.05 داللة مستوى عند دالة االرتباط معامؿ قيمة* 
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 :Cronbach's Alpha كرونباخ ألفا طريقة 2.

 بيف وقد الثبات لقياس ثانية كطريقة االستبانة ثبات لقياس كرونباخ ألفا طريقة الباحثة استخدمت
 .مرتفعة الثبات معامبلت أف  6) رقـ جدوؿ

 الستبانةل( كرونباخ ألفا طريقة) الثبات ملمعا: (7) رقم جدول

 عدد  الستبانة
 الفقرات

 ألفا معامل
 كرونباخ

 0.965 28 . العقمية التربية في الكونية لآليات الثانوية المرحمة معممي توظيؼ مدى

 أف عمػػػى يػػػدؿ وىػػػذا  0.965) تسػػػاوي الكمػػػي الثبػػػات معامػػػؿ قيمػػػة أف السػػػابؽ الجػػػدوؿ مػػػف يتضػػػ 
 مػػف عاليػػة بدرجػػة تتمتػػع العقميػػة التربيػػة فػػي الكونيػػة لآليػػات الثانويػػة المرحمػػة معممػػي ظيػػؼتو  مػػدى اسػػتبانة
 .الدراسة عينة عمى تطبيقيا إلى الباحثة تطمئف الثبات
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 الرابع الفصل

 وتفسيراتيا الدراسة نتائج

 تطبيؽ خبلؿ مف إلييا التوصؿ تـ التي لمنتائج تفصيمي بعرض فصؿال ىذا في الباحثة قامت
 عمى اإلجابة خبلؿ مف نتائج مف إليو التوصؿ تـّ  ما ومناقشة تفسير إلى باإلضافة الدراسة، أدوات

 : الدراسة تساؤالت

 : الدراسة في تمدالمع المحك

دخاؿ ترميز تـ  2 ،عالية جدا 1) الخماسي ليكرت مقياس حسب اآللي، الحاسب إلى البيانات وا 
 الدنيا الحدود) الخماسي ليكرت مقياس فترة طوؿ ولتحديد ، ضعيفة جدا 5 ضعيفة، 4 متوسطة، 3 عالية،
 المقياس فتات عدد عمى سيموتق ثـ ، 4=1-5) المدى حساب تـ الدراسة، محاور في المستخدـ  والعميا
 في قيمة اقؿ إلى القيمة ىذه إضافة تـ ذلؾ بعد ، 0.8=4/5) أي الفقرة طوؿ عمى لمحصوؿ الخمسة
 يوض   7) رقـ وجدوؿ وىكذا األولى لمفترة األعمى الحد لتحديد وذلؾ  الصحي  الواحد وىي) المقياس
 :يمي كما صنؼ، لكؿ المقابؿ النسبي والوزف الفترات أطواؿ

 (الدراسة في المعتمد المحك) صنف لكل المقابل النسبي والوزن الفترات أطوال يوضح :(8) رقم جدول

 فأعمى% 84 %84-%68 %68-%52 %52-%36 %36 من اقل النسبي الوزن

 5.0-4.20 4.20-3.40  3.40-2.60  2.60-1.80 1.80-1 الفترة

 جداً  عالي عالي متوسط ضعيؼ جداً  ضعيؼ التصنيف

 
 :  الستبانة فقرات يلتحم

 التربية في الكونية ياتلآل الثانوية المرحمة معممي توظيف مدى ما: "األول السؤال إجابة
 "؟من وجية نظرىم العقمية

 الثانوية المرحمة معممي توظيف مدى"  االستبانة فقرات تحميؿ تـ عف ىذا السؤاؿ ولئلجابة
  2) رقـ جدوؿ في مبينة والنتائج الواحدة لمعينة t اختبار ـاستخدا تـ"  العقمية التربية في الكونية لآليات
 مجاؿ لكؿ النسبي الوزف حسب تنازلياً  ترتيباً  الفقرات ترتيب تـ حيث الدراسة عينة أفراد آراء يبيف والذي
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%  66.00) يساوي النسبي الوزفو  ، 3.30) يساوي لبلستبانة الحسابي المتوسط أف تبيفو  المجاالت مف
 t قيمة مف أكبر وىي  (8.01 تساوي المحسوبة t وقيمة%  60) المحايد النسبي الوزف فم أكبر وىي

 عمى يدؿ مما  0.05) مف اقؿ وىي (0.000) تساوي االحتمالية والقيمة (1.96) تساوي والتي الجدولية
 بدرجة جاءت التربية في الكونية لآليات الثانوية المرحمة معممي توظيف مدى عمى الموافقة أف
 .الدراسة عينة أفراد قبؿ مف  متوسطة)

 : أبرزىا كان األسباب من مجموعة إلى ذلك الباحثة وتعزو

 مع لمطمبة العقمية التربية في الكونية اآليات لتوظيؼ الكافي الوقت يجدوف ال المدرسيف معظـ أف .1
 .الدراسية الحصة وقت ضيؽ

 عمى قادر غير يجعمو الصفية الغرؼ جخار  إدارية مياـ مف المدرس عاتؽ عمى الممقى الكبير العبء .2
 .وسيمة يأب الدرس إنياء اىتمامو جؿ ويكوف العقمية، التربية في الكونية اآليات توظيؼ

 مف وىذا ،الرواتب وتمقي ،المعيشي المستوى رفع ألجؿ فقط التدريس عمى فو مجبر  المعمميف معظـ .3
 .وجو أكمؿ عمى وتأديتيا ،يوعم الممقاة األمانة أداء في مخمص غير المدرس يجعؿأف  شأنو

 أثر لو ولةؤ المس الجيات قبؿ مف المعنوي وأ المادي سواء التعزيز إلى المعمميف وافتقار ،الرواتب ةقمّ  .4
 .لمعطاء المعمميف دافعية مف التثبيط في

  (9) رقم جدول

 رة من فقرات والقيمة الحتمالية لكل فق t(: المتوسطات الحسابية، والوزن النسبي وقيمة 9جدول رقم )
 .العقمية التربية في الكونية لآليات الثانوية المرحمة معممي توظيف مدىالستبانة ل

  المتوسط الفقرات م
 الحسابي

  الوزن
 النسبي

 t قيمة
 القيمة

 الحتمالية
 مدى الترتيب

 التوظيف

.1 
 الميؿ اختبلؼ فيالتفكُّر  عمى الطمبة أحث

 .والنيار
 كبيرة 4 0.000 13.25 72.80 3.64

2. 
 التي القرآنية اآليات فيالتفكُّر  عمى أدربيـ
 .اإلنساف نشأة عف تتحدث

 كبيرة 5 0.000 13.43 72.60 3.63

.3 
 التي األنعاـ منافع في الت دبُّر عمى أشجعيـ
 .لئلنساف ا سخرىا

 كبيرة 6 0.000 13.71 72.40 3.62

4. 
 التي القرآنية اآليات معاني تدبر إلى أوجييـ

 .وفائدتيا الجباؿ عف حدثتت
 كبيرة 12 0.000 8.08 68.00 3.40
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  المتوسط الفقرات م
 الحسابي

  الوزن
 النسبي

 t قيمة
 القيمة

 الحتمالية
 مدى الترتيب

 التوظيف

5. 
 اآليات خبلؿ مف المنظـ التفكير لدييـ أنمي
 . اإلنساف خمؽ أطوار تصؼ التي

 كبيرة 8 0.000 9.50 69.40 3.47

6. 
 بيف الشبو أوجو استنتاج إلى أرشدىـ
 .والموت كالنـو المتشابو الكونية الظواىر

 متوسطة 19 0.000 5.06 65.00 3.25

7. 

 بيف االختبلؼ نقاط عف البحث عمى أحثيـ
 مف ورد ما عمى بناءً  والقمر الشمس
 .الكريـ القرآف أوصافيا

 متوسطة 24 0.139 1.48 61.40 3.07

8. 
 الكونية الظواىر بيف المقارنة إلى أوجييـ
 .والحياة كالموت المتقابمة

 كبيرة 7 0.000 9.51 69.80 3.49

 كبيرة 3 0.000 15.39 73.00 3.65 .التخيؿ تنمية تتطمب واقؼم في أضعيـ .9

10. 
 الكونية القرآنية اآليات مف نماذج ليـ أقدميـ
 ا ؿعج إف أرأيتـ" تعالى قوؿ مثؿالتخيُّؿ  تثير
 ".سرمدا الميؿ عميكـ

 كبيرة 9 0.000 9.05 69.00 3.45

11. 
 الكونية الظواىر بعض وصؼ عمى أدربيـ

 . والجزر المد مثؿ لقرآفا في الموجودة
 متوسطة 20 0.000 4.09 64.00 3.20

12. 
 السماء في الجماؿ مظاىر تحديد عمى أحثيـ
 .القرآنية اآليات في

 كبيرة 13 0.000 7.90 68.00 3.40

.13 
 النحؿ حياة في التنظيـ تحميؿ عمى أشجعيـ
 .والنمؿ

 متوسطة 16 0.000 5.68 65.80 3.29

 كبيرة 1 0.000 15.13 75.20 3.76 .ا وجود عمى االستدالؿ مفيـو لدييـ أرسخ 14.

.15 
 النظر خبلؿ مف االستدالؿ ميارة لدييـ أنمى
 .واألرض السموات في

 كبيرة 2 0.000 13.62 74.20 3.71

.16 
 في االستداللي التفكير مف نماذج ليـ أعرض
 .الكونية القرآنية اآليات

 كبيرة 10 0.000 8.05 68.20 3.41

17. 
 مف جوانب توض  فيديو أشرطة ليـ أعرض
 .الكريـ القرآف في العممي اإلعجاز

 متوسطة 26 0.000 5.68- 53.60 2.68

18. 

 خبلؿ مف التعميؿ عمى القدرة لدييـ أنمي
 التي الكونية القرآنية اآليات بعض تقديـ

 وا"  مثؿ المواقؼ بعض تعميؿ تضمنت
 سببلً  منيا لتسمكوا بساطاً  األرض لكـ جعؿ
 ".فجاجاً 

 متوسطة 22 0.002 3.10 63.20 3.16
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  المتوسط الفقرات م
 الحسابي

  الوزن
 النسبي

 t قيمة
 القيمة

 الحتمالية
 مدى الترتيب

 التوظيف

19. 
 الكونية القرآنية اآليات بعض عمييـ أعرض

 .االستنتاجات ببعض بالقياـ طالبيـأو
 متوسطة 21 0.001 3.36 63.40 3.17

20. 
 ربط عمى القائـ المنطقي التفكير لدييـ أرسخ

 .بالمسببات األسباب
 متوسطة 14 0.000 7.64 67.80 3.39

21. 

 عرض خبلؿ مف التحميؿ عمى قدرتيـ أنمي
 تكوف ظاىرة مثؿ الكونية الظواىر بعض
 . المطر

 متوسطة 17 0.000 5.64 65.60 3.28

22. 
 اآليات ببعض القرآني القسـ حكـ إلى أنبييـ
 .والقمر كالشمس الكونية القرآنية

 متوسطة 15 0.000 7.31 67.60 3.38

23. 
 متشابيةال المواقؼ بعض عمييـ أعرض
 .المبلحظة دقة لتنمية

 كبيرة 11 0.000 8.69 68.00 3.40

24. 
 لتنمية الطبيعية لممناطؽ ميدانية زيارات أنظـ
 .الػتأمؿ ميارة

 قليلة 28 0.000 9.54- 49.80 2.49

25. 
 النبات حياة دورة داللة إدراؾ عمى أحضيـ
 .والنشور البعث عمى

 متوسطة 25 0.499 0.67 60.60 3.03

26. 
 بعض لعرض االستنباط ميارة ـلديي أنمي

 .الكونية المشاىدات
 متوسطة 23 0.014 2.45 62.40 3.12

27. 
 الموجودة األفكار أىـ استنباط عمى أدربيـ
 .الكونية باآليات المتعمقة الدروس في

 متوسطة 18 0.000 4.89 65.20 3.26

28. 
 التميز جوانب تتناوؿ بحوث بإعداد أكمفيـ
 .خمقيا وطبيعة ؿبإاؿ حياة في

 متوسطة 27 0.000 5.92- 53.40 2.67

 متوسطة  0.000 8.01 66.00 3.30  لالستبانة الكمية الدرجة
 .1.96 تساوي" 539" حرية ودرجة 0.05 داللة مستوى عند الجدولية t قيمة* 

 :التالي يتضح السابق الجدول خالل من 

 األولى المرتبة "ا وجود عمى االستدالؿ مفيـو لدييـ أرسخ"  عمى نصت والتي  14) رقـ الفقرة أفّ  (5
 .عالية بدرجة  75.20%) قدره نسبي بوزف

 في النظر خبلؿ مف االستدالؿ ميارة لدييـ ُأنمي" عمى نصت والتي  15) رقـ الفقرة حازت بينما (3
 .عالية بدرجة%  74.20) قدره نسبي بوزف الثانية المرتبة عمى" واألرض تالسماوا
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 :إلى ذلك حثةالبا وتعزو

 واإليماف ا معرفة وىي القضايا ألعظـ الموصؿ وأنو االستدالؿ بأىمية الثانوية المرحمة معممي وعي .1
 .الطمبة لدى تعزيزه عمى قدرتيـ في يزيد مما ،بو

 الوصػوؿ فػي المعمػـ عمػى المفػرط االعتمػاد مػف التقميػؿ تضػمف الطمبة لدى االستدالؿ ميارة تنمية ألف .2
 .والحموؿ اتاالستنتاج إلى

 االسػػػتدالؿ ميػػارة بػػػيف عبلقػػة توجػػػد حيػػث تواجيػػو، التػػػي المشػػكبلت حػػػؿ عمػػى اً قػػػادر  الطالػػب تجعػػؿ .3
 . كؿ مف جزء عبلقة المشكبلت حؿ عمى والقدرة

 المرتبة" التخيل تنمية تتطمب مواقف في أضعيم" عمى نصت والتي( 9) رقم الفقرة حصمت وقد (3
 . ليةعا بدرجة%( 73) قدره نسبي بوزن الثالثة

 :إلى ذلك الباحثة وتعزو

 .المختمفة ومياراتو بالتفكير وثيقاً  ارتبطاً  ترتبط ألنياالتخيُّؿ  ميارة أىمية فيدركو  المعمميف ألف .1

 يسػػترجعيا أف يمكػػف وال الحػس عػػف صػػورتيا تغيػب الحػػواس خػػبلؿ مػف الطالػػب يكتسػػبيا خبػرة أي ألف .2
 .التخيؿ خبلؿ مف إال

 :يمي كما ىي النسبي الوزن حسب فقرات ثالث أدنى أن الجدول خالل من النتائج وتبين

التأمُّل  ميارة لتنمية الطبيعية لممناطق ميدانية زيارات أنظم"  عمى نصت والتي( 24) الفقرة جاءت (1
 .ضعيفة بدرجة %(.49.80) نسبي بوزن األخيرة المرتبة في"

 :إلى ذلك الباحثة وتعزو

 لدى الميارات تنمية في بأىميتيا المعمميف وعي وقمة ،الفائدة عديمة أنيا الزيارات لتمؾ المعمميف نظرة .5
 .ليا نظره وجية مف المعمـ عمى إضافياً  بئاع تشكؿ أنيا. الطمبة

 .الميدانية الزيارات ىذه في المبدعيف لممدرسيف تشجيعية حوافز المدرسية اإلدارة تقديـ عدـ .3

 .ليا نظره وجية مف المعمـ عمى إضافياً  بئاً ع تشكؿ أنيا .2

 .الميدانية الزيارة مدة خبلؿ لمطمبة ونفقات مواصبلت مف المادية اإلمكانات توفر عدـ .4
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 اإلبل حياة في التميز جوانب تتناول بحوث عدادبإ أكمفيم" عمى نصت والتي( 28) رقم الفقرة وأما (2
 . ضعيفة بدرجة%( 53.40) نسبي بوزن األخيرة قبل المرتبة عمى حصمت" خمقيا وطبيعة

 :إلى ذلك حثةالبا وتعزو

ف بؿ البحوث، كإعداد خارجي نشاط أي إلعداد الكافي الوقت لديو ليس الثانوية المرحمة طالب أف .5  وا 
 حياة في مصيرية المرحمة ىذه ألف التوجييي طالب خاصة الدراسي التحصيؿ ىو اىتمامو جؿّ 

 .الطالب

 قراءة عمى قادر غير فيو يوعم الممقى العبء لثقؿ البحوث ىذه مثؿ مف الطالب إعفاء يحاوؿ المعمـ .3
 .المعمـ قبؿ مف المكمفيف الطمبة مف جداً  كبير عدد وجود مع خاصة وتقييميا، البحوث ىذه

 التي والطريقة بالميارات بعد مزود غير وىو البحوث بإعداد عيد حديث الثانوية المرحمة طالب إفّ  .2
 .البحث فييا يعد

 اإلعجاز من جوانب توضح فيديو أشرطة يمل أعرض" عمى نصت والتي( 17) رقم الفقرة وأما (3
 حصمت قد أنيا عمى يدل مما ،(%53.60) ليا النسبي الوزن بمغ حيث" الكريم نآالقر  في العممي
 .ضعيفة درجة عمى

 :إلى ذلك الباحثة وتعزو

 الطريقة عف البعد أو التدريس في المفظي األسموب استعماؿ مف التخمص عمى المعمـ قدرة عدـ .5
 .التقميدية

 عمى فيديو أشرطة لعرض الفرصة لممعمـ يتي  ال مما وثقيؿ كبير المدرس عاتؽ عمى الممقى العبء .3
 .الطمبة

 .لموقت مضيعة الفيديو أشرطة عرض أف المعمميف اعتقاد .2

 .بوضوح الفيديو مشاىدة لمجميع تتي  ال المدرسية الصفوؼ في الطبلب عدد كثافة .4

 .الدراسية الحصة وقت قصر .1

 .التعميمي الفيديو استخداـ عمى المعمـ يساعد ال الكيربي لمتيار والمفاجئ المتكرر القطع .7



 (26) 
 

 :الثاني بالسؤال المتعمقة النتائج

ــــــروق توجــــــد ىــــــل"  الثػػػػػػاني السػػػػػػؤاؿ عػػػػػػف لئلجابػػػػػػة ــــــة ذات ف ــــــد إحصــــــائية دلل  مســــــتوى عن
)05.0(الدللــة لآليــات الثانويــة المرحمــة معممــي توظيــف لمــدى العينــة أفــراد تقــدير متوســطات بــين 
 الباحثػة تحققػت "(الخدمة سنوات، التخصص الجنس،) التالية لممتغيرات تعزى العقمية التربية في الكونية

 :يمي كما وىي فرضيات ثبلث مف

 :عمى ينص الذي الدراسة فروض من األول الفرض

 تقــديرات متوســطات ينبــ ((05.0 دللــة مســتوى عنــد إحصــائية دللــة ذات فــروق توجــد ل"
 ".الجنس لمتغير يعزى التربية في الكونية لآليات الثانوية المرحمة معممي توظيف لمدى العينة أفراد

 إجابات تقدير متوسطات بيف الفروؽ الختبار t. test"" اختبار استخداـ تـ الفرضية ىذه الختبار
 ،معمـ) الجنس لمتغير يعزى التربية في كونيةال لآليات الثانوية المرحمة معممي توظيؼ لمدى العينة أفراد
  . 10) رقـ جدوؿ في مبينة والنتائج  معممة

  توظيف لمدى العينة أفراد إجابات تقديرات متوسطات بين لمفروق t اختبار نتائج :(10) رقم جدول
 (أنثى ذكر،) الجنس لمتغير يعزى التربية في الكونية لآليات الثانوية المرحمة معممي

 الوسط العدد الجنس  يةالفرض
 الحسابي

 النحراف
 القيمة t قيمة المعياري

 الحتمالية

 لآليات الثانوية المرحمة معممي توظيف مدى
 الجنس لمتغير يعزى التربية في الكونية

 0.806 3.48 251 معمـ

4.156 0.000 

 0.950 3.16 289 معممة

 1.96 تساوي" 538" ريةح ودرجة 0.05 داللة مستوى عند الجدولية t قيمة * 
 

 t وقيمة  0.05) مف أقؿ وىي  0.000) تساوي لبلستبانة االحتمالية القيمة أف الجدوؿ مف ويتبيف
 وجود عمى يدؿ مما  1.96) تساوي والتي الجدولية t قيمة مف أكبر وىي  4.156) تساوي المحسوبة

 توظيؼ لمدى العينة أفراد قديراتت متوسطات بيف  0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ
 خبلؿ ومف ،أنثى   ذكر،) الجنس لمتغير يعزى التربية العقمية في الكونية لآليات الثانوية المرحمة معممي

 .الذكور المعمميف لصال  كانت الفروؽ أف تبيف فقد المتوسطات
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 :التالية األسباب إلى ذلك الباحثة وتعزو

 عمى يركزف فاإلناث ،اإلناث مف العممي أكثر الجانب عمى يزىـوترك الذكور اىتماـ لطبيعة يرجع .1
 .الذكور بخبلؼ والقيمية والعاطفية الوجدانية الجوانب

 وىذا مثبل، والنوادي المساجد في المدرسة وخارج الصفوؼ خارج الطمبة مع احتكاكاً  أكثر المعمموف .2
 .الطمبة عمى تأثيراً  أكثر يجعميـ

 ما بتقبؿ الطمبة نفوس في يؤثر مما ،الطمبة مع صداقة عبلقات يفتكو  عمى قدرة أكثر المعمموف .3
 المدرسة في ىفؤ أعبا كثرت البلتي المعممات مف أكثر نفوسيـ في يرسخونو أو إليو يوجيونيـ

 اىتماـ معظـ أف غير الطالبات، في لمتأثير الوقت عمييفّ  يضيؽ مما واألبناء البيت ومسؤوليات
 واإلناث الذكور بيف التساوي لتحقيؽ لمطالبات األكاديمي والتفوؽ المنياج عمى منصب المعممات

 الجوانب في المعممات قصور إلى أدى مما اإلناث مف القطاع أوائؿ معظـ أف في نممسو وىذا
 .األخرى

 :عمى ينص الذي الدراسة فروض من الثاني الفرض

 أفراد تقدير متوسطات بين (05.0) دللة مستوى عند إحصائية دللة ذات فروق توجد ل"
 سنوات لمتغير يعزىالعقمية  التربية في الكونية لآليات الثانوية المرحمة معممي توظيف لمدى العينة
 ".الخدمة

 آراء في الفروؽ الختبار األحادي التبايف تحميؿ اختبار استخداـ تـ الفرض ىذا صحة مف ولمتحقؽ
 لآليات الثانوية المرحمة معممي توظيؼ لمدى العينة أفراد إجابات تقدير متوسطات بيف الدراسة عينة

 . 10) رقـ جدوؿ في مبينة والنتائج الخدمة، سنوات لمتغير تعزى التربية العقمية في الكونية

 تقديرات متوسطات بين (One Way ANOVA) األحادي التباين تحميل ج(: نتائ11) رقم جدول
  تعزى العقمية التربية في الكونية لآليات الثانوية المرحمة معممي توظيف لمدى العينة أفراد إجابات

 الخدمة سنوات لمتغير

 التباين مصدر  الفرضية
 مجموع
 المربعات

 درجة
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
" F " 

 القيمة
 الحتمالية

  الثانوية المرحمة معممي توظيف مدى
 العقمية  التربية في الكونية لآليات

 1.186 2 2.372 وعاتالمجم بين

 0.809 537 434.294 المجموعات داخل 0.232 1.466

  539 436.665 المجموع

 3.76 تساوي" 2, 537" حرية ودرجة 0.05 داللة مستوى عند الجدولية f قيمة*  
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 وقيمة  0.05) مف أكبر وىي  0.232) تساوي لبلستبانة االحتمالية القيمة أف الجدوؿ مف يتبيف

f قيمة مف أقؿ وىي  1.466) تساوي محسوبةال f عدـ عمى يدؿ مما  3.76) تساوي والتي الجدولية 
 العينة أفراد إجابات تقديرات متوسطات بيف  0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ وجود
 .الخدمة واتسن لمتغير تعزى العقمية التربية في الكونية لآليات الثانوية المرحمة معممي توظيؼ لمدى

 :التالية لؤلسباب ذلك الباحثة وتعزو

 تبادؿ خبلؿ مف العمؿ في مباشر احتكاؾ عمى بينيـ الخدمة سنوات اختبلؼ مع المعمميف جميع ألف .1
 .بينيـ العبلقات تبادؿ خبلؿ مف الخبرة يتناقموف وبالتالي والخبرات الزيارات

 ال وىذا المعمـ قبؿ مف عقمي تحميؿ إلى تحتاج العقمية التربية في الكونية اآليات توظيؼ قضية فوأل .2
 في والمبلحظة والتفكير التحميؿ عمى المدرس قدرة عمى يتوقؼ ما بقدر الخدمة سنوات عمى يتوقؼ
 . المناسب بمكانيا آية كؿ توظيؼ

 :عمى ينص الذي الدراسة فروض من الثالث الفرض

 أفراد تقدير متوسطات بين ((05.0دللة مستوى عند إحصائية دللة ذات فروق توجد ل"
 ".التخصص لمتغير يعزى التربية في الكونية لآليات الثانوية المرحمة معممي توظيف لمدى العينة

 آراء في الفروؽ الختبار األحادي التبايف تحميؿ اختبار استخداـ تـ الفرض ىذا صحة مف ولمتحقؽ
 لآليات الثانوية المرحمة معممي توظيؼ لمدى العينة أفراد اباتإج تقديرات متوسطات بيف الدراسة عينة

 . 11) رقـ جدوؿ في مبينة والنتائج التخصص، لمتغير تعزى التربية في الكونية

 تقدير متوسطات بين (One Way ANOVA) األحادي التباين تحميل نتائج: (12) رقم جدول
  تعزى العقمية التربية في الكونية لآليات انويةالث المرحمة معممي توظيف لمدى العينة أفراد إجابات

 التخصص لمتغير

 التباين مصدر  الفرضية
 مجموع
 المربعات

 درجة
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
" F " 

 القيمة
 الحتمالية

  الثانوية المرحمة معممي توظيف مدى
 التربية في الكونية لآليات

 14.408 2 28.817 المجموعات بين

 0.759 537 407.849 المجموعات داخل 0.000 18.971

  539 436.665 المجموع

 3.76 تساوي" 2, 537" حرية ودرجة 0.05 داللة مستوى عند الجدولية f قيمة*  
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 وقيمة  0.05) مف أقؿ وىي  0.000) تساوي لبلستبانة االحتمالية القيمة أف الجدوؿ مف ويتبيف

f قيمة مف أكبر وىي  18.971) تساوي المحسوبة f وجود عمى يدؿ مما  3.76) تساوي والتي الجدولية 
 لمدى العينة أفراد إجابات تقدير متوسطات بيف  0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ

 مف تبيف حيث التخصص لمتغير تعزى العقمية التربية في الكونية لآليات الثانوية المرحمة معممي توظيؼ
 بكؿٍ  مقارنة الشرعي التخصص أصحاب لصال  كانت الفروؽ أف المتوسطات لمقارنة شفيو اختبار خبلؿ
  12) رقـ الجدوؿ حسب والنتيجة اإلنسانيةو  التطبيقية التخصصات أصحاب مف

 شفيو اختبار نتائج ح(: يوض31) جدول
 

  j) المتوسط  i) المتوسط
 في الفروؽ

 المتوسطات
 القيمة

 االحتمالية

 تطبيقية عمـو
 0.047 0.203-  نسانيةإ عمـو

 0.000 0.774-  شرعية عمـو

 0.000 -0.570 شرعية عمـو إنسانية عمـو

 

 :التالية لؤلسباب ذلك الباحثة وتعزو

 مف وذلؾ تعالى ا كتاب عمى اطبلعا أكثر الشرعي التخصص في الثانوية المرحمة معممي ألف .1
 .ات الكونيةباآلي دراية أكثر يجعميـ مما والتفسير القراءة خبلؿ

 لتطوير الشرعي التخصص لمعممي تدريبية دورات عقد تكثيؼ والتعميـ التربية وزارة أولويات مف .2
 .ئيـداأ

 القرآنية لآليات أكبر بشكؿ تتطرؽ والتي يدرسونيا التي لممناىج نتيجة الشرعية العموـ معممي أف .3
 التربية في الكونية اآليات توظيؼ يف لدورىـ ممارسة أكثر فيـ العقمية بالتربية ترتبط التي الكونية
 .غيرىـ عف العقمية
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  الثالث بالسؤال تتعمق التي النتائج
 :عمى الثالث السؤاؿ نص

 من العقمية التربية في الكونية لآليات الثانوية المرحمة معممي توظيف لتطوير المقترحة صيغةال ما"
 نظرىم؟ وجية

 عمى الباحثة واطبلع المتدنية الفقرات مف نطبلؽاال خبلؿ مف الثالث السؤاؿ عف اإلجابة تمت
 التي النتائج خبلؿ ومف التربوي، األدب وكتب ،التربوية واألبحاث ،لجامعيةا والرسائؿ ،السابقة الدراسات
 في فعالية أكثر ليصب  تطوير إلى يحتاج المعمـ دور أف يتض  الدراسة، ىذه في الباحثة إلييا توصمت
 لتطوير ةمقترح عمؿ صيغة ب الباحثة قامت فقد ،عميو وبناءً  ،العقمية التربية في الكونية اآليات توظيؼ
 ثـومف  البنائي المنيج ذلؾ في مستخدمة العقمية التربية في الكونية اآليات توظيؼ في المعمميفدور 
 المدارس ومديرات ومديريوالمشرفات  مشرفيفال مف مجموعة عمى المقترح التصور ت الباحثةعرض
أداء المعمميف  تطوير سبؿ إلى الوصوؿ ثـ منيـ الراجعة التغذية أخذبو مف خبلؿ عقد ورشة عمؿ  نويةالثا

 في توظيؼ اآليات الكونية في التربية العقمية والتي قامت الباحثة بتصنيفيا إلى أربعة محاور كما يمي: 

  لممعمم الثقافي البناء تطوير: أول

 :خبلؿ مف وذلؾ اتياذ أنفسيـ تطوير عمى المعمميف تدريب .1

 اآليات توظيؼ موضوع يخص فيما المختصيف والتربوييف االختصاص أىؿ سؤاؿ إلى المبادرة . أ
ۀ  ۀ   ہ      ہ    ...چ :تعالى قولو منطمؽ مف وذلؾ لمطمبة العقمية التربية في الكونية

 .[٢األنبياء: ] چہ             ہ    ھ  ھ  

 والمراسمة المحموؿ كالياتؼ الغرض ىذا لتحقيؽ الحديثة االتصاؿ وسائؿ مف االستفادة ويمكف
 .االلكتروني البريد عبر

 إلى الرجوع وكذلؾ المعموماتية، الثورة ومواكبة المعرفي التدفؽ متابعة لو يتسنى كي الحرة القراءة . ب
 العقمية.التي تتناوؿ اآليات الكونية والتربية  والمراجع المصادر

 الكونية والتربية العقمية  باآلياتفيما يتعمؽ  المعمـ وخاصة ثقافة مف فعلمر  دورية تثقيفية دورات عقد .2

عف التربية  لو توصؿ ما آخر لمعرفة العنكبوتية الشبكة مواقع عمى االطبلع عمى المعمميف حث .3
  لمطمبة.العقمية 

 .الكونية اآليات عف عمؿ أوراؽ بعمؿ المعمميف تكميؼ .4
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 المعمـ. ثقافة رفع إلى تيدؼ مدرسية برامج وضع .5

 لو يتعرض ما خبلؿ مف المستمر وذلؾ النمو عمى المعمـ يساعد والندوات المؤتمرات في االشتراؾ .6
 .لمطبلب العقمية التربية في ودورىا الكونية اآليات قضايا تتناوؿ موضوعات مف

 :خبلؿ مف وذلؾ لو الثقافي البناء عمى تركز المعمـ إلعداد برنامج وضع .7

 القومية المغة مثؿ العامة ثقافتو لزيادة معمـ طالب كؿ يتعمميا أف توجبي دراسية مساقات طرح   . أ
 .األخرى بالمجتمعات وعبلقتو العربي المجتمع وثقافة

 أف يتوجب التي المساقات وضـ المعمـ الطالب لدى التخصصية بالثقافة تتعمؽ مساقات طرح . ب
 الثقافة ىذه تساير بحيث دبيةواأل واالجتماعية اإلنسانيةو  العممية المعرفة حقوؿ في يتعمميا
 العممية الحقوؿ في المستجدات وتواكب التكنولوجية والثورة واالتصاؿ المعمومات ثورة العممية
 األخرى

 :خالل من وذلك المعمم أساليب ترقية: ثانياً 

 جديدة أساليب استخداـ عمى الروتينية، وتدريبو بالطريقة التدريس مف التخمص عمى المعمـ تشجيع .1
 .اليدؼ تخدـ

 .الفاعمة التدريس بأساليب المعمميف لتعريؼ عمؿ ورش عقد .2

 .تقميدية غير بطرؽ التدريب يمارسوف متميزيف لمعمميف توضيحية دروس عقد .3

 ليتأسى دراسية أياـ خبلؿ مف المثاؿ سبيؿ عمى التقميدية غير بالطرؽ التدريس عمى المعمميف تدريب .4
 .بيـ زمبلئيـ

 أساليب في التنويع عمى لمعمؿ األخرى والمدارس الواحدة المدرسة في ميفالمعم بيف الزيارات تبادؿ .5
 .التدريس

 .أسموبو في الترقية عمى تعينو لمتدريس وسائؿ مف المعمـ احتياجات توفير .6

 .المختمفة المؤسسات في التدريس أساليب في دورات لحضور المعمـ توجيو .7

 .الزمبلء لخدمة توضيحية دروس عمؿ عمى المعمـ تشجيع .8

 .العصر مع تتناسب مناىج واستحداث لمطمبة التدريس أساليب تنويع التربية كمية عمى يجب .9

 .التعميـ في المعمـ بأساليب لبلرتقاء الدراسية المناىج بحوسبة القياـ .10
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 .العمؿ في اإلخبلص روح بزرع والجامعات والتعميـ التربية وزارة قياـ .11

 .المعمميف لدى والمبادأة المبادرة روح تنمية .12

 :ومنيا األخرى المجتمعية المؤسسات ومساندة دعم: ثالثاً 

 :الجامعة - أ

 الغرض ليذا يفرد أف ويمكف المعمميف أداء تطوير مجاؿ في والتوعوية التثقيفية المحاضرات عقد .1
 حتى وتدريبيـ الطمبة تربية مسؤولية حمؿ وقبؿ معمميف يصبحوا أف قبؿ الطمبة يدرسو خاص مساؽ

 .كامميف وتثقيؼ توعية دوف يـالتعم في ينخرطوا ال

 ومناقشات أبحاث طمب تشمؿ أف يجب بؿ المحاضرات عمى المعمـ إعداد في الجامعة اقتصار عدـ .2
 .عممي وتدريب وسمنارات

 .المعمـ أداء لترقية والعالمي المحمي المستوى عمى عممية وحمقات مؤتمرات عقد .3

 ودورات ،عمؿ وورش العناويف محددة تمحاضرا خبلؿ مف ذلؾ بعد المعمميف تدريب في االستمرار .4
 تقديـ مجرد عمى تقتصر وال ،العممية والتطبيقات ،والمناقشة التفاعؿ أساس عمى تقوـ تدريبية

 .نظري طابع ذات معمومات

 وتعزيزىا القوة جوانب معرفة عمى يقوـ المعمـ إلعداد اً برنامج التربية كمية في متمثمة الجامعة توفر .5
 .جتياومعال الضعؼ وجوانب

 .والمعارؼ العموـ في السريع التغير ومواكبة مواجية مف لتمكنيـ المعمميف إعداد برامج تطوير .6

 كمعمميف المدارس في لمعمؿ يؤىموا الذيف المعمميف الطمبة إف حيث األكاديمية البرامج تطوير .7
 التبلميذ لمساعدة الضرورية واالتجاىات والميارات المينية والمعرفة المعرفي لممحتوى فيميـ ويظيروا

 .التعمـ عمى
 :اإلعالم - ب

 مف وذلؾ العقمية التربية في الكونية اآليات توظيؼ في المعمـ أداء تطوير في حيوي دور لئلعبلـ  
 :خبلؿ

 بجدية المسؤولية ويتحمؿ ينيض أف البد وصحفو ومجبلتو اإللكترونية، ومواقعو العديدة، فضائياتو .1
 دعـ أجؿ مف وتأىيميـ؛ لطمبتيـ، العقمية التربية في الكونية لآليات المعمميف توظيؼ تطوير تجاه
ثراء  .لمطمبة التوظيؼ ىذا ممارسة في دورىـ وترقية وا 
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 الطمبة أسئمة عمى لئلجابة مفتوحة تربوية إذاعة وتخصيص المجاؿ ىذا في خبرة لو أوؿ معمـ اختيار .2
 .المجاؿ ىذا في الخبراء دور وتفعيؿ والمعمميف

 اإلذاعات عمى والمناسب الجيد اإللماـ لدييـ الذيف االختصاص ذوي المعمميف ؿقب مف المشاركة .3
 .والنقاش الحوار باب وفت  والتمفاز

 .المختمفة بالمغات العالمية القنوات في وبثيا العظيـ اليدؼ ىذا تخدـ عممية فيديو أفبلـ إنتاج .4

 .الكونية اآليات في العممي اإلعجاز توض  يةقوثائ أفبلـ عرض .5

 .وتحميميا الكونية اآليات حوؿ اإلعبلـ وسائؿ في المدارس بيف مسابقات عمؿ .6

 .عمييا لمتشجيع الكونية اآليات حوؿ عينية أو مادية جوائز ليا الكترونية مسابقات عمؿ .7

 .المعمميف بيف الكونية اآليات تتناوؿ التي الخاصة المواقع أسماء نشر .8

 .والجرائد المجبلت خبلؿ مف وكذلؾ ومرئية مسموعة الكونية لآليات متتابعة حمقات إعداد .9

 .الكونية اآليات عمى تعرفيـ خبلؿ مف اإلسبلـ اعتنقوا عمماء قصص نشر .10

 .الكونية لآليات اكتشاؼ مف استجد ما تبيف المعمميف بيف تثقيفية نشرات توزيع .11
 :المسجد -ج

 عمى منيا مشتممةال خاصة اإلسبلمية والقصص الدعوية الكتيبات عمى تشتمؿ ثقافية مكتبة عمؿ .1
 .الكونية اآليات

جراء الكونية اآليات موضوع طرح ويتـ والتآخي، الروابط لتبادؿ شيري أو أسبوعي لقاء عمؿ .2  وا 
 . حولو المنظمة المناقشات

 : التالية بالطرؽ وذلؾ وأشرطة، وكتيبات كتب مكتبة تكويف .3

 العبلقة ذات والمجبلت واألشرطة والكتيبات الكتب ببعض التبرع. 

 خبلؿ مف الخير نشر عمى بتشجيعيـ وذلؾ أنفسيـ المدرسيف قبؿ مف المكتبة جمع عمى لتعاوفا 
 مكتبة إلى الكونية باآليات المتعمقة والمجبلت الكتب مف قرأوه ما جمع ويمكنيـ المكتبة،
 .المدرسيف

 الخير أصحاب ومف والمكتبات واإلرشاد الدعوة مكتب مف خارجي دعـ طمب. 
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نمائو العقؿ تربية في الكونية اآليات لدور ةإرشادي لوحات وضع .4  ركف) و  ،األسبوع حديث) ،مثؿ وا 
  . الخيرية اإلعبلنات

ف المدرسة، خارج المعمميف لقاء عند آلخر وقت مف الدعاة أحد استضافة .5  خارج لقاء يكف لـ وا 
 .المدرسية االجتماعات بعض في فيستضاؼ المدرسة

 .المعمميف نفوس يف الدعوي العمؿ ومحبة الدعوة ىـ غرس .6

لقاء والسنة لمقرآف التحفيظ كمسابقات لممعمميف دعوية برامج إعداد  .7  والقصص والمواعظ الكممات وا 
 .الصال  السمؼ سيرة مف شيء وتبييف والنبوي القرآني

 المدارس عمى وتوزع التربوية، األخطاء بعض تعالج والتي التربية في المناسبة الكتب بعض طباعة .8
 مف االستفادة ويمكف السموؾ، تقويـ عمى القائمة والمجنة التعميـ إدارة شعار عمييا مناسبة بنسب
 ".أبت يا" كتاب مثؿ. المشروع ىذا لدعـ األخيار التجار بعض

 .المدرسيف عمى وتوزيعيا المناسبة  المطويات) النشرات بعض طباعة .9

 أو المختصيف بعض وتفريغ المساجد في الكونية باآليات المرتبطة التربوية المحاضرات تكثيؼ .10
 .المجاؿ ىذا في المعمميف لدى المعرفي الجانب ترسيخ في البالغة ألىميتيا إللقائيا الجامعات أساتذة

 عمى وتوزيعيا العقمية بالتربية الكونية اآليات ارتباط مدى تبيف والتي المناسبة األشرطة بعض اختيار .11
 بعض مع التنسيؽ وكذلؾ المشروع ليذا بلميةاإلس التسجيبلت بعض مع التنسيؽ ويمكف المعمميف

 .الفكرة ىذه لدعـ الخير أىؿ

  تربوية ناحية مف الكريـ القراف بتفسير خاصة حمقات إقامة .12

 :الدراسية المقررات إثراء: رابعاً 

ثراءه المنيج وتطوير لبناء والخبراء والمشرفيف المعمميف قبؿ مف الفاعمة المشاركة .1  .الكونية باآليات وا 

 لبلستفادة الجامعات وأساتذة والتعميـ التربية وزارة في المناىج عمى القائميف بيف المشترؾ اوفالتع .2
 .المناىج إثراء في منيـ

 المعرفة أسممو إلى تسعى جديدة دراسية مناىج وتصميـ وأىدافو العاـ التعميـ سياسة في النظر إعادة .3
 والدراسات الخطط ووضع اإللكتروني مـوالتع التعميـ في التقنيات واستخداـ المعمومات عصر في

 .تنفيذىا ومتابعة البلزمة

 .الكريـ بالقراف الدراسية المقررات ربط  .4
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 التعمـ أساليب كأحد الثانوية لممرحمة المختمفة المناىج تدريس في الكونية اآليات استخداـ ضرورة .5
 .منيج كؿ تدريس أىداؼ تحقيؽ في تسيـ التي الفعالة

 الوحدات تدريس في الدروس تحضير محتوى مف لبلستفادة والمعممات لممعمميف تدريبية دورات عقد .6
 الكونية اآليات باستخداـ الدراسية

 معمـ كؿ الكونية اآليات تتناوؿ التي والدراسات األبحاث بنتائج والمعممات المعمميف تبصر ضرورة .7
 الطمبة لدى المفاىيـ ةتنمي في وتوظيفيا منيا لبلستفادة البناءة واالستراتيجيات تخصصو بحسب
عادة ثرائيا الحالية المناىج في النظر وا   بخطى السير يدعـ مما المفاىيـ لتنمية الكونية باآليات وا 
 .المناىج أسممو مفيوـ في واسعة

 باآليات التعميمية لممناىج المتضمنة لممفاىيـ التدريس طرؽ إليضاح الدراسات مف المزيد إجراء .8
 .منيا لبلستفادة بويةالتر  وتطبيقاتيا الكونية

 الدروس لتحضير خارجية مصادر إلى المعمميف إرشاد .9

 .الكونية اآليات مف المستنبطة العقمي التفكير ميارات تتناوؿ توضيحية دروس عقد .10

 .المتميزوف المعمموف يصدرىا التي المناىج عمى ثرائيةاإل المواد نشر .11
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 : الدراسة توصيات
 :التالية التوصيات إلى التوصل تم الدراسة نتائج ضوء في

 عمى لمعمؿ والتعميـ التربية ووزارة االجتماعية التنشئة ومؤسسات القوى كافة وتكاتؼ مساىمة ضرورة -
 .ذلؾ في كافة الكريـ القرآف وآيات الكونية اآليات توظيؼ خبلؿ مف الطمبة لدى العقمية التربية غرس

 .والمعممات لممعمميف اإلسبلمي الثقافي البناء بتنمية االىتماـ -

 .العقمية التربية في الكونية اآليات توظيؼ بضرورة المعمميف لتوعية متكاممة برامج اعتماد -

 والتي قراف الكريـال مف الُمستقاة الفاعمة التربوية واألساليب لمسبؿ والمعممات المعمميف إلماـ ضرورة -
 .الطمبة لدى العقمية التربية تنمي

 التربية كميات خبلؿ مف اإلسبلمية بالثقافة وتزويدىـ متكامبلً  تربوياً  داً إعدا المعمميف بإعداد االىتماـ -
 .الذاتي التثقيؼ عمى تشجيعيـ وكذلؾ

 الحاسوب مثؿ التعميـ في الحديثة التقنية الوسائؿ استخداـ عمى لتدريبيـ بدورات المعمميف إلحاؽ -
 .العقمية التربية في ةالكوني اآليات توظيؼ في منيا لبلستفادة االنترنت شبكة، التعميمي

 تنظيمو وطريقة العممي المحتوى حيث مف الدراسية المقررات بتطوير والتعميـ التربية وزارة تقوـ أف -
 .العقمية وقدراتو الطالب بميارات ترتقي التي باألنشطة وتزويده

ة خاصة ضرورة إعطاء مزيد مف االىتماـ لمدراسات اإلسبلمية في المجاالت المعاصرة والقضايا الحي -
عجازىا لربط الناس بمنابع دينيـ.   ما يتعمؽ باآليات الكونية وا 

 ضرورة توعية األفراد توعية مرتكزة عمى مسممات وثوابت إسبلمية في مجاؿ وجود اآليات الكونية.  -

تعزيز التربية العقمية والوعي فييا لجميع فئات المجتمع وفي مستويات التعميـ النظامي وغير  -
 النظامي. 
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 :الدراسة قترحاتم

 :التالية الدراسات إجراء الباحثة تقترح

 .الكونية لآليات الثانوية المرحمة في اإلسبلمية التربية مقررات تضمف مدى -

 .الكريـ القراف في جاءت كما الكونية اآليات خبلؿ مف المسمـ لمفرد التربوي التوجيو -
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 .جامعة األزىر غزة، ماجستير
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 نظر مف وجية التعميـ مينة بأخبلقيات الثانوية المرحمة معممي التزاـ "مدى: (2006) حنوف، تغريد -36
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 المؤتمر العالمي الخامس لمتربية : التربية اإلسبلمية بالتأمؿ في الكوف، 1987) شعباف، سعد -59
 .5مارس، ج 13-8، اف المسمميف العالمية القاىرة، المركز العاـ لجمعيات الشباإلسالمية
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 املالحــــق
 

 ( 1ملحل رقه :)يف صورتها األولية  االصتبانة. 

 ( 2ملحل رقه:) قائنة بأمساء احملكنني. 

 ( 3ملحل رقه :).االصتبانة يف صورتها النهائية 

 ( خطاب تضهيل مهنة باحثة من اجلامعة اإلصالمي4ملحل رقه :).ة 

 ( 5ملحل رقه :).خطاب تضهيل مهنة من وسارة الرتبية والتعليه العالي 

 ( 6ملحل رقه :) .خطاب تضهيل مهنة من مديزية شزم غشة 

 ( 7ملحل رقه :).خطاب تضهيل مهنة من مديزية غزب غشة 

 ( 8ملحل رقه :).خطاب تضهيل مهنة من مديزية مشال غشة 

 ( 9ملحل رقه :)د ورشة العنل معهه.أمساء املشزفني الذين مت عك 

 ( 11ملحل رقه :).أمساء املديزين الذين مت عكد ورشة العنل معهه 
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(5) رقم ممحق  
 ةـا األوليـي صورتيـف ةـستبانال

 اهلل الرمحن الرحيم بسم
 

 اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمية الجامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 الدراســـــــــــــات العميــــــــــــــاشـــــــــــــئون البحـــــــــــــث و 

 كميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة التربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 / التربيــــــــــــة اإلســــــــــــالميةأصــــــــــــول التربيــــــــــــة

 
 .حفظو اهلل  ...........................................  /الدكتور السيد

 عليكن ورمحة اهلل وبركاته،  السالم 

التربيػة  –تقـو الباحثة/ ياسميف محمود اليسي بإعداد دراسة لنيؿ درجػة الماجسػتير فػي أصػوؿ التربيػة 
فػي التربيػة العقميػة فػي محافظػة )مػدى توظيػؼ معمػـ المرحمػة الثانويػة لآليػات الكونيػة  تحمؿ عنواف: اإلسبلمية

 غزة مف وجية نظرىـ .

واستمـز ذلؾ إعداد استبانة لقياس توظيؼ معمـ المرحمة الثانوية لآليػات الكونيػة فػي التربيػة العقميػة فػي 
 محافظات غزة .

   فقرة.25ستبانة مف )حيث تتكوف ىذه اال

 وذلؾ مف حيث: االستبانةلذا نرجو مف سيادتكـ التفضؿ لتحكيـ 

 دى وضوح الفقرة ومبلءمتيا لميدؼ الذي أعدت مف اجمو.م -
 .االستبانةمدى الدقة المغوية في صياغة فقرات  -
 إضافة أو حذؼ أو تعديؿ ما ترونو مناسًبا. -

 ----------------------------:  اسـ المحكـ
 ---------------------------- : الدرجة العممية
 ---------------------------- : مكاف العمؿ

 وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير

 الباحثة/ يامسني اهلسي
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 راتـــــــالفق الرقم

 صحة انتماء
 الفقرة

 صحة الصياغة
 والمغة

التعديل المطموب 
 عمى الفقرة

غير  صحيحة تنتمي ال تنتمي
غير  معدلة صحيحة

 معدلة
فػػي اآليػػات أحػػث الطمبػػة عمػػى التفكُّػػر  -5

 ة في الكوف.الكونية الموجود
      

أعػػػػرض ليػػػػػـ أشػػػػرطة فيػػػػػديو توضػػػػػ   -4
جوانػػػػػب مػػػػػف اإلعجػػػػػػاز العممػػػػػي فػػػػػػي 

 القراف الكريـ

      

مػػف خػػبلؿ بعػػض أدربيػـ عمػػى التفكُّػػر  -4
اآليػػػػػات القرآنيػػػػػة التػػػػػي تتحػػػػػدث عػػػػػف 

 الكوف.

      

آيػػػػات ا أشػػػػجعيـ عمػػػػى الت ػػػػدبُّر فػػػػي  -3
 ومخموقاتو. 

      

لقػػػػػػراف ا أوجييػػػػػػـ إلػػػػػػى تػػػػػػدبر معػػػػػػاني -1
 الكريـ.

      

أدربيػػـ عمػػى التػػأني فػػي قػػراءة بعػػض  -6
 اآليات القرآنية الكونية.

      

أنمي لدييـ التفكير المنظـ مػف خػبلؿ  -7
عػػػػرض بعػػػػض اآليػػػػات الكونيػػػػة التػػػػي 

 تحتوي عمى التنظيـ.

      

أرشػػػػػػدىـ إلػػػػػػى إجػػػػػػراء المقارنػػػػػػة بػػػػػػيف  -8
 بعض المظاىر الكونية.

      

بحػث عػف نقػاط االتفػاؽ أحثيـ عمػى ال -9
ونقػػػاط االخػػػتبلؼ بػػػيف ظػػػواىر كونيػػػة 

 معينة.

      

ضػػػػػعيـ فػػػػػي مواقػػػػػؼ تتطمػػػػػب تنميػػػػػة أ -51
 .التخيؿ

      

      أطرح أسئمة تثير التخيُّؿ لدييـ. 55
 

 

بعػػػػػػض الظػػػػػػواىر صػػػػػػؼ أطػػػػػػالبيـ بو   54
 الكونية بدقة.

      

أحػػػثيـ عمػػػى التخطػػػيط والتنظػػػيـ فػػػي   54
 جمع المعمومات.
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 راتـــــــالفق الرقم

 صحة انتماء
 الفقرة

 صحة الصياغة
 والمغة

التعديل المطموب 
 عمى الفقرة

غير  صحيحة تنتمي ال تنتمي
غير  معدلة صحيحة

 معدلة
أكمفيػػػػػػػـ بػػػػػػػإجراء بعػػػػػػػض العمميػػػػػػػات  -53

 الحسابية لتنمية الذكاء لدييـ.
      

       .االستدالؿأرسخ لدييـ مفيـو  -51

عمػػى  االسػػتدالؿي لػػدييـ ميػػارة أنمػػ -56
وجػػػػػود ا مػػػػػف خػػػػػبلؿ النظػػػػػر فػػػػػي 

 الشواىد الكونية.

      

أعػػػػػرض ليػػػػػـ أشػػػػػرطة فيػػػػػديو عمػػػػػى  -57
 اإلعجاز العممي في الكوف.

      

أعرض لمطبلب نمػاذج مػف التفكيػر  -58
 االستداللي في القراف الكريـ.

      

أطػػرح لػػدييـ قضػػايا ومواقػػؼ تحتػػاج  -59
 إلى التعميؿ.

      

أصػػمـ أنشػػطة صػػفية تحفػػزىـ عمػػى  -41
 االستنتاج.

      

أحػػػػػػػػػػػثيـ عمػػػػػػػػػػػػى ربػػػػػػػػػػػط األسػػػػػػػػػػػػباب  -45
 بالمسببات.

      

أنمػػػػػي قػػػػػدرتيـ عمػػػػػى التحميػػػػػؿ مػػػػػف  -44
 المواقؼ. خبلؿ عرض بعض

      

أعػػػرض ليػػػػـ نمػػػػاذج لتعميػػػػؿ القػػػػراف  -44
 الكريـ. 

      

أعػػػػػػػرض عمػػػػػػػييـ بعػػػػػػػض المواقػػػػػػػؼ  -43
 المبلحظة. المتشابية لتنمية دقة

      

أنظػػػػػػػـ زيػػػػػػػارات ميدانيػػػػػػػة لممنػػػػػػػاطؽ  -41
 الطبيعية لتنمية ميارة التأمؿ.

      

أحضػػػػػػيـ عمػػػػػػى إدراؾ داللػػػػػػة دورة   -46
 حياة النبات عمى البعث والنشور.
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 (2م )ـرق قـممح

 

 المحكمين قائمة بأسماء
 

 العمل مكان المحكمين أسماء م

 غزة -إلسبلمية الجامعة ا د. حمدان الصوفي  5

 غزة -الجامعة اإلسبلمية  د. إياد الجدني  4

 غزة -الجامعة اإلسبلمية  د. سميمان المزين  4

 غزة -الجامعة اإلسبلمية  د. فايز شمدان  3

 غزة -الجامعة اإلسبلمية  د. عصام زىد  1

 غزة -الجامعة اإلسبلمية  د. زكريا الزميمي  6

 غزة -جامعة اإلسبلمية ال د. عبد السالم الموح  7

 غزة -الجامعة اإلسبلمية  د. جميل الطيراوي  8

 غزة -الجامعة اإلسبلمية  د. نبيل دخان  9

 غزة -الجامعة اإلسبلمية  د. عبد المعطي األغا 51

 غزة -الجامعة اإلسبلمية  د. محمد زقوت  55
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 (3م )ـرق قـممح

 النيائيةا ـي صورتيـف ةـستبانال
  الرمحن الرحيماهلل بسم

 

 اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمية الجامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 الدراســـــــــــــات العميــــــــــــــاشـــــــــــــئون البحـــــــــــــث و 

 كميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة التربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 / التربيــــــــــــة اإلســــــــــــالميةأصــــــــــــول التربيــــــــــــة

 

 .اهلل  /ـاحفظو ...........................................ة:/المعمم

 عليكن ورمحة اهلل وبركاته،  السالم 

التربيػة  –سة لنيؿ درجػة الماجسػتير فػي أصػوؿ التربيػة تقـو الباحثة/ ياسميف محمود اليسي بإعداد درا
)مدى توظيف معمم المرحمة الثانوية لآليات الكونية في التربية العقمية في محافظة  تحمؿ عنواف: اإلسبلمية

 .غزة من وجية نظرىم(

ة توظيػػؼ معمػػـ المرحمػػة الثانويػػة لآليػػات الكونيػػة فػػي التربيػػ لمعرفػػة مػػدىاسػػتبانة  تطبيػػؽذلػػؾ  ويتطمػػب
 .مف وجية نظر معممي المرحمة الثانوية بمحافظات غزة وسبؿ تطويره العقمية

ـّ اختيػػار إحػػدى المسػػتويات الخمسػػة رجػػو مػػف سػػيادتكـ والم قػػراءة كػػؿ بنػػد مػػف بنػػود االسػػتبانة بعنايػػة ثػػ
 بدرجة ضعيفة جدا  ، بدرجة ضعيفة، بدرجة متوسطة، )بدرجة عالية جدا، بدرجة عالية

 االحرتام والتقديروتفضلوا بقبول فائق 

 الباحثة/ يامسني  حممود اهلسي

 : ( أمام اإلجابة المناسبةxيرجى وضع إشارة )

 أنثى )   (     ذكر )    (   -. الجنس:5

 أكثر من عشر سنوات )    ( سنوات )    (   51-1من  أقل من خمس سنوات )    (  -: . سنوات الخدمة4

 )    ( عموم شرعية )    (  عموم إنسانية   ة )    ( عموم تطبيقي -: . التخصص الذي تدرسو4
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بدرجة  الفقرات الرقم
 عالية جدا

بدرجة 
 عالية

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 ضعيفة

بدرجة 
 ضعيفة جدا

ختبلؼ في االتفكُّر أحث الطمبة عمى  -5
 الميؿ والنيار.

     

ػػر أدربيػػـ عمػػى  -4 القرآنيػػة  اآليػػات فػػي التفكُّ
 اإلنساف. تي تتحدث عف نشأةال

     

منػػػػػػػافع فػػػػػػػي  الت ػػػػػػدبُّرأشػػػػػػجعيـ عمػػػػػػػى  -4
 األنعاـ التي سخرىا ا لئلنساف. 

     

اآليػػػػػػات أوجييػػػػػـ إلػػػػػى تػػػػػدبر معػػػػػاني  -3
القرآنيػػػػػة التػػػػػي تتحػػػػػدث عػػػػػف الجبػػػػػاؿ 

 وفائدتيا.

     

أنمي لدييـ التفكير المنظـ مػف خػبلؿ  -1
اآليػػػػػػات التػػػػػػي تصػػػػػػؼ أطػػػػػػوار خمػػػػػػؽ 

 اإلنساف.

     

استنتاج أوجػو الشػبو بػيف إلى أرشدىـ  -6
الظػػػػػػواىر الكونيػػػػػػة المتشػػػػػػابو كػػػػػػالنـو 

 والموت.

     

أحثيـ عمى البحػث عػف نقػاط االتفػاؽ  -7
الشػػمس والقمػػر ونقػػاط االخػػتبلؼ بػػيف 

بناءا عمػى مػا ورد مػف أوصػافيما فػي 
 القراف الكريـ.

     

أوجييػػػػـ إلػػػػى المقارنػػػػة بػػػػيف الظػػػػواىر  -8
 حياة.الكونية المتقابمة كالموت وال

     

ضػػػػػعيـ فػػػػػي مواقػػػػػؼ تتطمػػػػػب تنميػػػػػة أ -9
 التخيؿ

     

ليػػػـ نمػػػاذج مػػػف اآليػػػات القرآنيػػػة  قػػػدـأ -51
مثػػػػؿ قػػػػوؿ ا  التخيُّػػػػؿ الكونيػػػة تثيػػػػر 

تعالى"أرأيتـ إف جعػؿ ا عمػيكـ الميػؿ 
 سرمدا".

     

بعػض الظػػواىر أدربيػـ عمػى وصػػؼ   55
الكونية الموجودة في القػراف مثػؿ المػد 

 والجزر.
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بدرجة  الفقرات الرقم
 عالية جدا

بدرجة 
 عالية

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 ضعيفة

بدرجة 
 ضعيفة جدا

أحػػػثيـ عمػػػى تحديػػػػد مظػػػاىر الجمػػػػاؿ  54
 في السماء في ضوء اآليات القرآنية.

     

أشػػجعيـ عمػػى تحميػػؿ جوانػػب التنظػػيـ  54
 في حياة النحؿ والنمؿ.

     

ى االسػػػتدالؿ عمػػػأرسػػػخ لػػػدييـ مفيػػػـو  -53
 .وجود ا

     

عمػػػػى  االسػػػػتدالؿأنمػػػػي لػػػػدييـ ميػػػػارة  -51
خمػػؽ وجػػود ا مػػف خػػبلؿ النظػػر فػػي 

 السموات واألرض.

     

نمػػػػػاذج مػػػػػف التفكيػػػػػر  يػػػػػـ أعػػػػػرض  ل -56
اآليػػػػػػػػػات القرآنيػػػػػػػػػة االسػػػػػػػػػتداللي فػػػػػػػػػي 

 الكونية.

     

أعػػػرض ليػػػػـ أشػػػرطة فيػػػػديو توضػػػػ    -57
جوانػػػػػب مػػػػػف اإلعجػػػػػاز العممػػػػػي فػػػػػي 

 القراف الكريـ.

     

أنمػػػي لػػػدييـ القػػػدرة عمػػػى التعميػػػؿ مػػػف  -58
خػػػػبلؿ تقػػػػديـ بعػػػػض اآليػػػػات القرآنيػػػػة 
الكونيػػػة التػػػي تضػػػمنت تعميػػػؿ بعػػػض 

مثػػؿ "وا جعػػؿ لكػػـ األرض  المواقػػؼ
 بساطا لتسمكوا منيا سببل فجاجا"

     

أعػػرض عمػػييـ بعػػض اآليػػات القرآنيػػة  -59
الكونيػػػػػػػػة وأطػػػػػػػػالبيـ بالقيػػػػػػػػاـ بػػػػػػػػبعض 

 االستنتاجات.

     

أرسػػػخ لػػػدييـ التفكيػػػر المنطقػػػي القػػػائـ  -41
 عمى ربط األسباب بالمسببات.

     

أنمي قدرتيـ عمػى التحميػؿ مػف خػبلؿ  -45
الظػػػواىر الكونيػػػة مثػػػؿ عػػرض بعػػػض 

 .ظاىرة تكوف المطر

     

أنبييـ إلى ِحَكـ القسـ القرآني بػبعض  -44
اآليػػػػػػػات القرآنيػػػػػػػة الكونيػػػػػػػة كالشػػػػػػػمس 

 والقمر.

     



 (531) 
 

بدرجة  راتالفق الرقم
 عالية جدا

بدرجة 
 عالية

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 ضعيفة

بدرجة 
 ضعيفة جدا

أعػػػػػػػػػرض عمػػػػػػػػػييـ بعػػػػػػػػػض المواقػػػػػػػػػؼ  -44
 المتشابية لتنمية دقة المبلحظة.

     

أنظػػػػػػػػػـ زيػػػػػػػػػارات ميدانيػػػػػػػػػة لممنػػػػػػػػػػاطؽ  -43
 الطبيعية لتنمية ميارة التأمؿ.

     

أحضػػػػػػػيـ عمػػػػػػػى إدراؾ داللػػػػػػػة دورة    -41
 لبعث والنشور.حياة النبات عمى ا

     

أنمػػي لػػدييـ ميػػارة االسػػتنباط لعػػرض  -46
 بعض المشاىدات الكونية.

     

أدربيػػػػـ عمػػػػى اسػػػػتنباط  أىػػػػـ األفكػػػػار  -47
الموجػػػػػػػػودة فػػػػػػػػي الػػػػػػػػدروس المتعمقػػػػػػػػة 

 باآليات الكونية.

     

أكمفيػػـ بإعػػداد بحػػوث تتنػػاوؿ جوانػػب  - 48
 التمّيز في حياة اإلبؿ وطبيعة خمقيا.

     



 (537) 
 

 

 (3ق رقم )ممح
 تسييل ميمة طالبة ماجستير
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 (1ممحق رقم )
 خطاب تسييل ميمة من وزارة التربية والتعميم العالي
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 (6ممحق رقم )
 خطاب تسييل ميمة من مديرية شرق غزة
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 (7ممحق رقم )
 خطاب تسييل ميمة من مديرية غرب غزة
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 (8ممحق رقم )
 خطاب تسييل ميمة من مديرية شمال غزة
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 (9ممحق رقم )
 

 أسماء المشرفين الذين تم عقد ورشة العمل معيم
 

 مجال اإلشراف  الســم م

 مشرفة تربية إسبلمية أ. أمال الفالح  .5

 مشرؼ تربية إسبلمية أ. خضر أبو حمدان  .3

 مشرفة لغة انجميزية أ. يسرى الكحموت  .2

 مشرؼ عمـو  أ. محمد أبو ندى  .4

 ة عربية مشرفة لغ أ. دنيا المولو  .1

 مشرؼ رياضيات أ. سامي بدر  .7
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 (51ممحق رقم )
 

 أسماء المديرين الذين تم عقد ورشة العمل معيم
 

 اسم المدرسة  الســم م

 مدرسة شادية أبو غزالة أ. نبيية المدىون  .6

 تؿ الربيع الثانوية  أ. نظية الموقة   .8

 تؿ الزعتر الثانوية  أ. بثينة المقيد  .2

 الفالوجة الثانوية  حروج أ. عطاف أبو د  .55

 فيصؿ بف فيد الثانوية  الفرع  فلايرأ.   .55

 القسطينة الثانوية  أ. إسماعيل رمضان  .53

 
 

 


