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 إعداد
 الدكتور / طالل بن عبداهلادي الغبيوي

 أستاذ املناهج وطرق تدريس الرتبية اإلسالمية املساعد 

 شقراء جامعة بعفيف الرتبية كلية

  
 

 

 :املستخلص

استيدؼ البحث التحقؽ مف امتبلؾ طبلب المرحمة الثانكية بالمممكة العربية  
السعكدية لميارات فيـ النص القرآني؛ كفي سبيؿ تحقيؽ اليدؼ السابؽ أعد الباحث قائمة 
بميارات فيـ النص القرآني البلزمة لطبلب المرحمة الثانكية, كاختبارنا لقياس ىذه الميارات, 

( 011عمى )ثباتو, كتـ تطبيؽ اختبار ميارات فيـ النص القرآني كتـ التحقؽ مف صدقو ك 
طالب مف طبلب الصؼ األكؿ الثانكم بمدرسة ثانكية عفيؼ؛ كأظيرت النتائج كجكد ضعؼ 
كاضح في اختبار ميارات فيـ النص القرآني ككؿ, ككجكد ضعؼ في كؿ ميارة مف مياراتو 

ات الفيـ االستنتاجي, ميارات الفيـ الفيـ القرآني كىي: ميارات الفيـ المباشر, ميار 
ا لتنمية ىذه الميارات  التطبيقي, كفي ضكء النتيجة السابقة كضع الباحث تصكرنا مقترحن

ستراتيجيات تدريسو, كأنشطتو التعميمية, طرائؽ التقكيـ محددنا أ ىداؼ التصكر, كمحتكاه, كا 
 المتبعة.

 المرحمة الثانكية, تقكيـ.: ميارات فيـ النص القرآني, طبلب الكممات المفتاحية
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 املقدمة: 

... اهلل عبد بف محمد نبينا عمى كالسبلـ كالصبلة البياف كعمَّمو اإلنساف خمؽ الذم هلل الحمد
 حب  جب هئ مئ خئ ُّٱ: تعالى قاؿ المعجز اهلل كتاب ىك الكريـ فالقرآف, كبعد
 كسمـ عميو اهلل صمى– محمد نبيو عمى -تعالى -اهلل أنزلو الذم, 2: يكسؼ  َّ مب خب

 عبادة كتدبره كتبلكتو مسمـ, كؿ عمى شرعي كاجب كتعممو, جميعا لمبشر ىداية ليككف –
   َّ ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن ُّٱ: تعالى قاؿ لمذكر  القرآف اهلل يسر كلقد كطاعة,

ا فيمنا كفيميا آياتو, تدبر عمى الناس كحض ,03: القمر  لك اك ُّٱ:تعالى قاؿ صحيحن
 كمعرفة لتنفيذىا,-تعالى– اهلل أكامر لمعرفة ؛2٢: محمد  َّ يل ىل مل يك ىك  مك
 كيرتكب اإلليي, الشرع يخالؼ ثـ كمف الفعؿ, يخطئ الفيـ يخطئ كمف الجتنابيا, نكاىيو؛

 . صنعنا يحسف أنو يحسب ,كىك اآلثاـ فيكتسب المعاصي,
 , بتبلكتو المتعبد المعجز تعالى اهلل كبلـ بأنوكلقد أكضح العمماء القرآف الكريـ 

 أف ألحد يمكف ال الكريـ كالقرآف , اإلسبلمية التربية لقكاعد المتضمف البشر, لحياة المنظـ
:  قالكا , معناه يقرب الكريـ لمقرآف تعريفنا يضعكا أف العمماء أراد كعندما , بدقة ماىيتو يحدد
 المتعبد , كالمعنى بالمفظ كسمـ عميو اهلل صمى محمد عمى المنزؿ األزلي القديـ اهلل كبلـ

 (.4, 2112, قمحاكم) بتبلكتو
فالقرآف الكريـ معجزة اهلل الخالدة, أنزليا اهلل عز كجؿ عمى خاتـ األنبياء كالمرسميف  

محمد صمى اهلل عميو كسمـ؛ لييدم الناس إلى الحؽ, كيخرجيـ مف الظممات إلى النكر كىك 
التشريعات كاألنظمة التي تصمح حاؿ مصدر التشريع اإلسبلمي األكؿ تستنبط منو األحكاـ ك 

البشرية في الداريف, كىك معيف لمحكمة ال ينضب, كمنبع صاؼ يركم النفكس عمى اختبلؼ 
مشاربيا كاذكاقيا كاجناسيا كىك عصمة لئلنساف مف الكىف كالضعؼ, كحصف يقيو مف رياح 

 (.  224, 0٢42الشيكات العاتية, كضبلؿ األفكار كالشبيات )الجبلد, 
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 حػد فػي قيػؿ: يمػي كمػا الكػريـ لمقػرآف متعددة تعريفات( 42, 0٢21, طاىرم) ركيذك
 نقػػػبلن  المشػػػيكرة السػػػبعة الحػػػرؼ عمػػػى المصػػػحؼ دفتػػػي بػػػيف إلينػػػا نقػػػؿ مػػػا القػػػرآف كىػػػك الكتػػػاب
, النػػاس بػػرب أعػػكذ قػػؿ كآخػػره هلل الحمػػد أكلػػو الػػذم المصػػحؼ فػػي المكتػػكب: كالقػػرآف, متػػكاترنا
 معػركؼ مذىبػو قدامػة كابػف, متػكاترنا نقػبلن  المصحؼ دفتي بيف إلينا نقؿ ما ىك قدامة ابف كقاؿ
:  خمػػدكف ابػػف كقػػاؿ, معركفنػػا لككنػػو التعريػػؼ ذلػػؾ أغفػػؿ لعمػػو كلكنػػو, اهلل كػػبلـ كأنػػو القػػرآف فػػي

 بػيف متػكاتر كىػك  المصػحؼ دفتػي بػيف المكتػكب نبيػو عمػى المنػزؿ اهلل كػبلـ ىػك الكػريـ القرآف
 .األمة

 جبريػػؿ بكاسػطة المنػػزؿ المعجػز تعػػالى اهلل كػبلـ بأنػػو( 422, 0٢4٢, ىنػدم) كعرفػو
 المكتػكب الصػدكر فػي المحفػكظ العربػي بػالمفظ كسػمـ عميػو اهلل صػمى محمػد عمػى السبلـ عميو
 بسػػػػكرة كالمختػػػػـك الفاتحػػػػة بسػػػػكرة المبػػػػدكء, بتبلكتػػػػو المتعبػػػػد بػػػػالتكاتر المنقػػػػكؿ المصػػػػاحؼ فػػػػي

 اهلل صػمى محمػد نبينا عمى المنزؿ اهلل, كبلـ ىك الكريـ قرآفال بأف القكؿ يمكننا كعميو(, الناس
 تفصػػيمنا أمػػا, بتبلكتػػو المتعبػػد بػػالتكاتر, إلينػػا المنقػػكؿ كمعنػػاه, لفظػػو فػػي المعجػػز كسػػمـ, عميػػو
 تعػػالى هلل الكػػبلـ جميػػع يشػػمؿ جػػنس اسػػـ فيػػك كػػبلـ كممػػة معنػػى أف فػػي فتتمثػػؿ التعريػػؼ ليػػذا

 كالجػػػػف اإلنػػػػس مػػػػف غيػػػره كػػػػبلـ يخػػػػرج( اهلل كػػػػبلـ) الجبللػػػة لفػػػػظ إلػػػػى كبإضػػػػافتو كلممخمكقػػػات
 مدادان  البحر كاف لك قؿ)  سبحانو بو استأثر الذم اهلل كبلـ يخرج( المنزؿ)ك, كالمبلئكة
 بككنو المنزؿ كتقييد(,  مددان  بمثمو جئنا كلك ربي كممات تنفد أف قبؿ البحر لنفد ربي لكممات

 كاإلنجيؿ كالتكراة قبمو األنبياء عمى أنزؿ ما يخرج( كسمـ عميو اهلل صمى محمد عمى)
 الخالدة المعجزة ىك الكريـ القرآف ألف التعريؼ؛ في قيده ( كمعناه بمفظو المعجز)ك, كغيرىما
 قاؿ القيامة, يـك إلى التحدم بو كقع كقد كمكاف, زماف لكؿ   الصالحة المتجددة كالرسالة
 يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن  ُّٱ: تعالى

 بو خرج قيد( بالتكاتر إلينا المنقكؿ)ك ,٨٨: اإلسراء َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ
 المتعبد)ك, كالشكاذ اآلحاد قراءات بو كخرج متكاترا, يرد لـ مما كالنبكم القدسي الحديث
 بقراءتو األمر معناه بتبلكتو التعبد ألف القدسية؛ كاألحاديث اآلحاد, قراءات ييخرج( بتبلكتو
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 كما كذلؾ, القدسية كاألحاديث اآلحاد قراءة كليست العبادة, كجو عمى كغيرىا الصبلة في
 .بتبلكتيما يتعبد ال ألنو كالقدسي النبكم الحديث سائر بو خرج

 الصحيحة, العقائد إلى ىداية مف عميو اشتمؿ فيما الكبرل القرآف أىمية كتبرز
 بناء تعاليـ مف عميو اشتمؿ كما العادلة, كالتشريعات الكريمة, كاألخبلؽ الحقة, كالعبادات
 .القكية الدكلة كتنظيـ الفاضؿ, المجتمع
 الذم المستقيـ الطريؽ فيك اعكجاج كال فيو عكج ال الذم المستقيـ الطريؽ ىك اليدل فطريؽ

 ُّٱٱ:عبله في كجؿ عز اهلل كيقكؿ كخسر خاب فقد عنو اعرض كمف نجا فقد بو تمسؾ مف

 مث زثرث يت ىت نت  مت زت رت يبىب نب مب زب رب

 رب إلي السائريف ىؤالء إف ثـ, 014: األنعاـ     َّ يف ىف  يث ىث نث
 فيزدادكف تكىجا أيدييـ في التي المشاعؿ يزيد زاد إلى الطكيؿ سفرىـ في يحتاجكف العالميف
 ينجك كي فيتخطكنيا كالعقبات فيحذركنيا المنعطفات كيعرفكف طريقيـ في كيقينا بصيرة
 .النار عذاب مف كأىمييـ بأنفسيـ

 كالطاعة االلتزاـ في جاٌديف ككانكا الكريـ, الكتاب ىذا بأىمية إيمانيـ جٌددكا لك المسمميف إفٌ 
 ركحية حياة مف إليو يحتاجكف ما يجدكف فإنيـ حكيمة, إليية كتكجييات أكامر مف فيو لما

 جم يل ىل مل خل ُّٱ :تعالى قاؿ تحصى؛ كال تعدٌ  ال كنعـ كحضارة, كثركة , طاىرة
  جه ين ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم

ذا, 52: األعراؼ َّ ىه مه  ألنفسيـ كالعٌزة كالصبلح الخير المسممكف أراد كا 
 في عنيـ اهلل رضي الكراـ كصحابتو كسٌمـ عميو اهلل صٌمى نبٌييـ ىدم اتٌباع فعمييـ كأمتيـ,
 .أٌكليا بو صمح بما إال األمة ىذه آخر يصمح لف ألنو فيو؛ بما كالعمؿ كفيمو القرآف حفظ

 تاريخينا الثابت كمف كالقمكب, النفكس عمى تأثيره القرآف ليذا أف المعمـك مف أنو كما
 بعد كاآلف عامة, الناس أنفس كفي خاٌصة, المؤمنيف أنفس في فعمو لو كاف التأثير ىذا أف

 قكة قٌكتو زادت بؿ تأثيره, لو يزاؿ كال جٌدتو, لمقرآف تزاؿ ال كالقركف كالسنيف الشيكر تعاقب
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 كمف اختيارم بشكؿ أكامره كيطيعكف القرآف أحكاـ يطبقكف المسمميف فمبلييف حجة, كحٌجتو
 .مساء صباح تتمكه األلسنة كمبلييف إكراه, أك إجبار أم غير
 الكتب سائر دكف بيا اختص التي المميزة خصائصو خبلؿ مف الكريـ القرآف أىمية كتنبع

 ني ُّٱ: تعالى قاؿ الصدكر, في لما كشفاء لمعالميف ىدل ألنو الكثير؛ كغيرىا السماكية,
, 42:اإلسراء  َّ جت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي
 كسمـ عميو اهلل صمى النبي أف - عنو اهلل رضي – مالؾ بف أنس لنا يركم القرآف فضؿ كفي
 , بالقرآف استخؼ كمف , اهلل كقَّر فقد القرآف كقَّر فمف , شيء كؿ مف أفضؿ القرآف: »  قاؿ

 , اهلل كبلـ المعظمكف , اهلل برحمة المحفكفكف ىـ القرآف حممة , تعالى اهلل بحؽ استخؼ
 تعالى اهلل بحؽ استخؼ فقد عاداىـ كمف اهلل, كالى فقد كاالىـ فمف , اهلل نكر الممبسكف

 (.3٢, 0544, القرطبي)
كالقرآف الكريـ بكصفو المصدر األكؿ لمتشريع قد حكل نصكصان ليا داللتيا عمى  

الشرعية, فباستقراء معانييا تتضح داللتيا, كىي بذلؾ تحتاج إلى نكع مف بعض األحكاـ 
التدريب عمييا, كما أف سكر القرآف الكريـ كآياتو بينيا مف الكشائج كالركابط ما يحتاج إلى 
بانتيا, "فقد بمغ القرآف مف ترابط أجزائو كتماسؾ كمماتو كجممو كآياتو كسكرة  الكشؼ عنيا كا 

فيو أم كبلـ آخر مع طكؿ نفسو كتنكع مقاصده كافتنانو كتمكينو في المكضكع مبمغان ال يدانيو 
 (.403الكاحد" )الزرقاني, د.ت, ص

كمف ثـ فمـ يعد مفيـك القراءة مقصكرنا عمى تعرؼ الرمكز, أك نطقيا, بؿ تشمؿ ترجمة ىذه 
يذا الرمكز إلى ما تدؿ عميو مف معاف, سكاء أكانت ىذه المعاني منفردة أـ متصمة, كب

أصبحت قراءة القرآف الكريـ عممية عقمية يتفاعؿ القارئ مف خبلليا مع ما يقرأ, فيتعرؼ عمى 
الرمكز, كينطقيا , كيفيميا, كيستخدـ ما تعممو في حؿ ما يكاجيو مف مشكبلت, كاالنتفاع 

 اك ُّٱبو في الحياة, بؿ إنو حض عمى تأمؿ آياتو كتدبرىا مصداقنا لقكلو جؿ كعبل: 
 ليذا المتخصصكف ذكر كلقد .2٢محمد:   َّ يل ىل مل يك ىك  مك لك
(:  010-011, 0٢42, كالشيخ, الحميد عبد) منيا الخصائص مف مجمكعة الخالد الكتاب  
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 الػكحي أمػيف طريػؽ عػف كسػمـ عميػو اهلل صػمى محمػد نبيػو إلى بو أكحى الذم اهلل كبلـ (0
 مم ام يل ىل مل يك ىك ُّٱ :كتعػػالى تبػػارؾ اهلل يقػػكؿ السػػبلـ عميػػو جبريػػؿ
الشعراء:   َّ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن  رن
٢٩١ – ٢٩١. 

 الكتػػب مػػع فعػػؿ كمػػا أحػػد إلػػى يكمػػو كلػػـ, بنفسػػو حفظػػو تعػػالى اهلل تػػكلى محفػػكظ كتػػاب (2
 قػػاؿ حفظػػو أسػػباب كتعػػالى سػػبحانو ىيػػأ كقػػد, أىميػػا اسػػتحفظيا التػػي األخػػرل المقدسػػة
 .٩الحجر:    َّ  ىن نن من زن رن مم ام يل ُّٱ  تعالى

 عميػػو اهلل صػػمى محمػػد سػػيدنا عمػػى نزلػػت التػػي المعجػػزة ىػػك الكػػريـ فػػالقرآف,  معجػػز كتػػاب (4
 بػػأف تحػػداىـ كقػػد, كبيػػاف فصػػاحة أىػػؿ كىػـػ, العػػرب بػػو كتحػػدل يقػػرأ ال الػػذم األمػػي, كسػػمـ
 متخت حت جت ُّٱ: تعػالى قػاؿ اسػتطاعكا فمػا كاحػدة بسػكرة أك,  سكر بعشر أك بمثمو يأتكا

 .٨٨يونس:  َّ  خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت

, ككجدانػػو حسػػو, كقمبػػو عقمػػو, كمػػو اإلنسػػاني الكيػػاف ليخاطػػب جػػاء, ميسػػر مبػػيف كتػػاب (٢
 .العمؿ إلى كيدفع الكجداف كيمتع, القمب كييز العقؿ فيضيء

, خالػد كتػاب فيػك, الػدىر أبػد بػاؽو  األزمػاف لكػؿ كتػاب الكػريـ فػالقرآف, كمو الزمف كتاب (1
 كبقػي الحيػاة دامػت مػا باقيػة تعاليمػو أف كمػا, معػيف بكقت مؤقتة ليست كنكاىيو فأكامره

 .المكمفكف

 فيػػػك, جػػػنس دكف لجػػنس تمييػػػز دكف البشػػػر لجميػػع كتػػػاب فيػػػك, كميػػا اإلنسػػػانية كتػػاب (2
 .كالمكاف الزماف حدكد مف مجرد كميا لئلنسانية خطاب

ػا نزوله  (3  سػنة كعشػريف اثنتػيف نحػك فػي الحػكادث حسػب مفرقنػا الكػريـ القػرآف نػزؿ, منجمن
ػػػا كعشػػػريف كاثنػػػيف ػػػا نزكلػػػو ككػػػاف, األقػػػكاؿ أرجػػػح عمػػػى يكمن  مػػػف االعتػػػراض مثػػػار منجمن

 جه ين ىن من خن حن ُّٱ: قكلػػو فػػي العػػزة رب ذلػػؾ ذكػػر كقػػد, المشػػركيف
 .٢٠١اإلسراء:   َّ  جي يه ىه مه
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مضامينو بكؿ لقد حث اهلل تبارؾ كتعالى عمى ضركرة تدبر القرآف الكريـ كفيـ معانيو, كاإلحاطة 
, كقاؿ جؿ 2٢محمد:  َّ يل ىل مل يك ىك  مك لك اك ُّٱ يقكؿ جؿ شأنو:

 .25ص: َّ زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ كعبل
إف  المتأمؿ في القرآف الكريـ يجـز بأف الفيـ الصحيح آلياتو ضركرة دينية,كدنيكية؛  

فقد تضمف القرآف الكريـ صيغا كثيرة تدعك إلى التعقؿ ,كالتفكر, كالتدبر, كالفيـ...كىكذا 
بأساليب متعددة تمفت نظر اإلنساف إلى الككف كما يحث القرآف الكريـ الناس عمى التفكير 

لى فيـ الحياة كما فييا  لى اإلنساف كما فيو مف معجزات, كا  فيو مف جماؿ كمتاع كانتفاع , كا 
 مف أسرار.

(: عدـ انشغاؿ ٢5ىػ,  0٢42كألىمية فيـ القرآف كتدبره فائدتاف جميتاف ىما )الركيشد, 
ؼ لو الذىف عادة عند التبلكة, كجمع القمب عمى الباؿ بفكت الثكاب المرتب, الذم يتصر 

االنتفاع بما يتمكه المساف فيتكاطآف معنا عمى التبلكة, فكأف المساف يجمع الثكاب المرتب عمى 
 عدد األحرؼ, كالقمب يجمع الثكاب غير المرتب بالتدبر. 

تحكالت التي كتبرز أىمية الفيـ الصحيح كالشامؿ لمقرآف الكريـ كفيؿ بمكاجية التحديات كال
يشيدىا العالـ أجمع مف جية, ككفيؿ بفيـ القضايا التي يشيدىا عالمنا اإلسبلمي عمى كجو 
 الخصكص؛ ألف ىذا القرآف صالح لكؿ زماف كمكاف عمى مر التاريخ يقكؿ اهلل تبارؾ كتعالى

 ىت نت مت زت رت  يبىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ  ُّٱ

.38األنعام:   َّ  يث ىث نث مث زث رثيت  
كلقد ظيرت الحاجة الماسة إلى فيـ النص القرآني في ضكء ميمة المسمميف في 
إببلغ الرسالة الدينية اإلسبلمية, ذلؾ المفيـك الذم يتمخص في بعديف أساسييف ىما)عباس, 

 (: 41: 2112, النجار, 51, 2111
 ما فيـ الرسالة الدينية كما أنزلت عمى النبي الكريـ محمد صمى اهلل عميو كسمـ؛ كك

اقتضت حكمة اهلل عمى أف تككف؛ كذلؾ أف القرآف كالسنة القكلية ىما: بيانات نصية 
حممت فييما المعاني المعبرة عف المراد اإلليي في دعاء المغة عمى المساف العربي, 

 كليست  المغة إال رمكزنا تحمؿ المعػاني مػف القائؿ إلى السامع أك القارئ.  
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 خريف بالكسائؿ البشرية المقتصرة عمى الكبلـ, ذلؾ أف تبميغ الرسالة أك إفياميا لآل
النص الديني نفسو يحمؿ مف المعنى ما يناسب البشر جميعنا في كؿ مكاف كزماف 
باعتبار خاتميو الكحي فيو, كىك ما يجعؿ المجمكع النصي يحمؿ مف كنكز المعاني 

ما لـ يكتشفو ما ال يستنفذه فيما جيؿ كاحد مف المسمميف, بؿ يكتشؼ فيو كؿ جيؿ 
  الجيؿ الذم قبمو, كذلؾ مف كجكه إعجازه. 

كلما كاف التدبر تريثنا في الفيـ يقترف بالكشؼ عما خفي كبىعيد؛ باإلضافة إلى ما 
ظير كقىريبى مف المعاني, أمكننا أف نعتبر الفيـ المأمكر بو في القرآف الكريـ ىك الكشؼ عف 

تدادات المعاني التي تعطينا نصكص القرآف المضاميف المباشرة, كغير المباشرة, ككؿ ام
الكريـ, كليس مجرد الفيـ السطحي, كالنظر العابر الذم ال  يتجاكز المعاني المباشرة)الزيني, 

2112  :٢2.) 
   الػػنص مػػع لمتفاعػػؿ القػػارئ بيػػا يقػػـك عقميػػة عمميػػة بأنػػو عامػػة القرائػػي الفيػػـ كيعػػرؼ  

 الفيػػـ, مسػػتكيات  جميػػع عمػػى كفقػرة, كجممػػة, كممػػة, مػػف الػنص؛ ىػػذا مككنػػات لفيػػـ المكتػكب,
بػداعيِّا, كتػذكقيِّا, كنقػديِّا, كاستنتاجيِّا, حرفيِّا  مسػتكل عمػى كيسػتدؿ السػابقة,  خبراتػو مسػتخدما كا 
 كالطنػاخي,ي العيسػك)الغرض ليذا أعد الذم االختبار أسئمة عف اإلجابة خبلؿ مف القارئ فيـ

 بيػا يقػـك كتفاعميػة بنائيػة عمميػة بأنػو( Thompson, 2000, 3-4) كعرفتػو(, 002: 2112
 أك , كالسػياؽ , القرائػي كالػنص , القػارئ:  ىػي عناصػر ثبلثػة العمميػة ىػذه كتتضػمف , القارئ
 إنيػػا بػػؿ , آلخػػر شػػخص مػػف تختمػػؼ التػػي الشخصػػية, الداخميػػة العمميػػات مػػف مجمكعػػة ىػػك

 ,Snow, 2002 عرفتػػو كمػػا, لمرحمػػة مرحمػػة كمػػف , ألخػػرل فتػػرة مػػف الفػػرد عنػػد تختمػػؼ

11)،(Catherineمػف كبنائػو المعنػى اسػتخبلص خبلليػا مػف القارئ يستطيع التي العممية أنو 
 ثبلثػػػة مػػػف نظرىػػػا كجيػػػة مػػػف القرائػػػي الفيػػػـ كيتضػػػمف , المكتكبػػػة الصػػػفحة مػػػع تفاعمػػػو خػػػبلؿ

 .  كالسياؽ , القرائي كالنص القارئ, ىي مككنات أك عناصر
 أم , لممبلحظػة قابمػة غيػر عقمية عممية بأنو (٢4١, ١٠٠٨, الحيمواني) يرل بينما

 نطػػاؽ ضػػمف أم) لممعنػػى الػػداخمي البنػػاء خػػبلؿ مػػف الػػنص يفيػػـ فالقػػارئ تفكيػػر, عمميػػة أنيػػا
 مػف تتطمػب عمميػة فيػك , يقػرؤه الػذم الػنص مػع التفاعػؿ طريػؽ عػف( لمقػارئ المعرفػي الجياز
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 أف إلػى( 3, 0555, عصرر) كيشػير, معػيف ىػدؼ لتحقيػؽ المطمػكب؛ المعنػى اكتشاؼ القارئ
 القػراء إف حيػث,  يقػرؤكف بمػا الػكعي القػراء مػف تتطمػب كحيكية نشطة طبيعة ذك القرائي الفيـ
نمػػػا,  ذاتيػػػا بالطريقػػػة المرئػػػي يػػػركف ال قرائينػػػا المتػػػأخريف النػػػاس أك  مختمفػػػة بأنحػػػاء يركنيػػػا كا 

 ىػػك الجيػػد فالقػػارئ, القػػراء اختبلفػػات عػػف الناجمػػة القػػراءة اختبلفػػات تكػػكف ىنػػا كمػػف,  متباينػػة
 األساسػية ترابطاتيػا كفػي,  المعنػى فػي الميمػة العناصػر عمػى التعرؼ عمى القدرة يمتمؾ الذم

 يتضػػػمف التعػػرؼ كىػػذا,  الػػػنص مػػف المعنػػي كاسػػػتخبلص الفيػػـ فػػي كالشػػػمكؿ الدقػػة متضػػمنة
(, 041, 2111, شػػمبي) معػػاني مػػف تتضػػمنو كمػػا الكممػػات عمػػى التعػػرؼ عمػػى كاممػػة سػػيطرة
 كالتػػػدبر( التأمػػػؿ) النظػػػر مثػػػؿ بػػػالفيـ؛ الصػػػمة ذات كممػػػات الكػػػريـ القػػػرآف فػػػي اسػػػتعممت كلقػػػد

 كاحػد داللػي حقػؿ مػف أنيا برغـ منيا؛ كؿ مضمكف لتحديد محاكلة يمي كفيما كالتفقو, كالتفكير
 .جدنا دقيقة بينيا كالفركؽ

كلقد حث اهلل تبارؾ كتعالى عمى ضركرة تدبر القرآف الكريـ, فالتدبر ىك النظر في 
عكاقب األمكر كما تؤكؿ إليو كمف ىنا نستطيع أف نفيـ التدبر ىك التفكر الشامؿ الكاصؿ 
إلى أكاخر دالالت الكمـ كمراميو البعيدة, كاعتمادا عمى ىذا التعريؼ يككف التدبر ىك التفكر 

ئؿ التفكير كالتساؤؿ المنطقي لمكصكؿ إلى معاف جديدة يحتمميا النص القرآني باستخداـ كسا
ضفاء  كفؽ قكاعد المغة العربية , كربط الجمؿ القرآنية ببعضيا كربط السكر القرآنية ببعضيا كا 
تساؤالت مختمفة حكؿ ىذا الربط أك ذاؾ, كتبدك أىمية فيـ النص القرآني كتدبر معانيو في 

 ب نجمميا فيما يمي: العديد مف الجكان

 ىبنب مب زب ُّٱ: فقاؿ بذلؾ أمرنا فمقد كتعالى سبحانو اهلل ألمر االمتثاؿ 

, 42: النساء َّ نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب
ف ف عظيـ خير فيو التدبر ىذا أف عمـ اهلل كا   إدراكا ندركو ال المسمميف نحف كنا كا 

ا  .صحيحن

 بد ال الخيرات مف الفائض البحر كىذا,  الخيرات مف فائض بحر الكريـ القرآف 
 الحمكؿ كاستخراج الستخراجيا كتدبر غكص مف فيو المكنكنة الدرر الستخراج
 اإلسبلـ بصبلحية يسمى ما كىك العصكر كؿ كفي عصرنا في المستجدة لممشاكؿ
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 حل جل مك لك  خك حك جك مق حق مف خف ُّٱ , قاؿ تعالى: كمكاف زماف لكؿ
 015: الكيؼٱٱٱَّ جن مم خم حم جم هل مل خل

 اآلية يكرر السبلـ عميو النبي كاف فقد الشر كضد الخير نحك النفس لشحف سبب 
 حف جف ُّٱ :تعالى قكلو يكرر كىك الميؿ قاـ أنو ككرد المرات عشرات الكاحدة
 004: المائدة َّ حل جل مك لك خك حك جك مق  حقمف خف

 األمة حياة في األىـ النقطة كىي كالممارسة التطبيؽ كبالتالي االىتماـ يعني التدبر  
 .السمكؾ مياديف إلى أك األقؿ عمى الممارسة حقكؿ إلى نقمناه القرآف تدبرنا فإذا

 الذيف الصحابة كأكليـ الناس مف كثير حياة تغيير في سببا كاف القرآف في التدبر 
 تفكر لحظات إال ىي كما البشر بقكؿ ليس إنو كاهلل فيقكلكف القرآف يسمعكف كانكا
 .  الكراـ الصحابة مف كيصبح اإلسبلـ في الرجؿ ذلؾ يدخؿ حتى قميمة كتدبر

 الػػنص فيػػـ لميػػارات التصػػنيفات مػػف العديػػد ذكػػرت فقػػد القرآنػػي الػػنص فيػػـ ميػػارات عػػف أمػػا
, جػػػابر, 0٢٢ – 0٢4, 2113, المنيػػػاكم غػػػادة) طرحتػػػو مػػػا التصػػػنيفات ىػػػذه كمػػػف, القرآنػػػي
 :  يمي كما( 0٢0, 0٢40,السميرم, 015 -041, 0٢44, الثبيتي,  020, 2114

 أوال: ميارة فيم المفردات والتراكيب المغوية, وتتضمن ما يمي: 

 اآليات في الغامضة المفردات مناقشة . 
 السياؽ خبلؿ مف القرآنية المفردات معاني استنتاج . 
 الغامضة الكممات مرادؼ بياف. 
 الغامضة الكممات مضاد بياف. 
 الطبلب بأسمكب القرآني النص خارج جمؿ في القرآنية الكممات بعض استخداـ. 
 المفردات معاني لفيـ المعاجـ استخداـ                 . 

 ثانًيا: ميارة الفيم العام لمنص وتشمل ما يمي: 
 اآليات حكلو تدكر الذم العاـ المكضكع تحديد. 
 العاـ بالمكضكع كعبلقتيا لآليات الجزئية األفكار تكضيح. 
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 (.كجد إف) اآليات نزكؿ سبب بياف 
 عمييا السابقة باآليات اآليات ربط. 
 كنيايتيا اآليات بدايات بيف العبلقة. 
 الكريـ القرآف في ليا المشابية باآليات النص آيات ربط  
 ليا المفصمة باآليات المجممة النص آيات ربط. 
 ليا المكضحة النبكية باألحاديث النص آيات ربط. 
 (.كجدت إف) تبلكة ال حكمان  المنسكخة اآليات تكضيح 
 اآليات لبعض المؤكؿ كالمعنى الظاىر المعنى تكضيح. 
 كاحدة قرآنية آلية أكثر أك تفسير بيف المكازنة. 
 كالمجتمع الطبلب يعيشو الذم المعاصر الكاقع عمى باآليات االسترشاد. 
 كمكاف زماف لكؿ القرآف صبلحية بياف. 
 النص في كالمدنية المكية اآليات تحديد. 
 المكية اآليات عمى الغالبة الصفات بياف 
 المدنية اآليات عمى الغالبة الصفات بياف  

 ثالثًا: ميارة  فيم الخصائص المغوية والبالغية, وتحوي ما يمي: 
 كالتعبير المعنى في(  فعمية– اسمية) الجممة خصائص أثر بياف . 
 لمجمؿ األساسية األركاف تحديد. 
 االستفياـ-الشرط: مثؿ المعاني كحركؼ أدكات مف القرآني النص في ما تحديد-

 ...النكاسخ-الجر
 كالتعبير المعنى في الحركؼ ك األدكات ىذه أثر بياف. 
 صحيحان  إعرابان  الكممات بعض إعراب. 
 بالمعنى اإلعراب عبلقة بياف. 
 اإلطناب ك اإليجاز: مثؿ المعاني عمـ خصائص مف القرآني النص في ما بياف 

 . كاإلنشائي الخبرم األسمكب -كالتأخير التقديـ
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 االستعارة ك التشبيو: مثؿ البياف عمـ خصائص مف القرآني النص في ما بياف 
 .المرسؿ كالمجاز كالكناية

 كالطباؽ كالجناس السجع: مثؿ البديع عمـ خصائص مف القرآني النص في ما بياف 
 ...كالتكرية كالمقابمة

 كالتعبير المعنى  في الببلغية الخصائص قيمة بياف. 
 النص كمضمكف اآليات فكاصؿ بيف الربط . 

 رابًعا: ميارة ادراك مظاىر اإلعجاز في اآليات.
 النص في العممي اإلعجاز أكجو إبراز. 
 النص في المغكم اإلعجاز أكجو إبراز. 
 النص في الببلغي اإلعجاز أكجو إبراز. 
 القرآف في أصكؿ ليا المجاالت جميع في الحديثة العممية االكتشافات أف بياف 

 .الكريـ
 بعد يكتشؼ لـ ما فيو مازاؿ الكريـ القرآف أف بياف. 

 خامًسا: ميارة استنباط األحكام والقيم التي يرشد إلييا النص القرآني
 بالعقيدة تتعمؽ التي األساسية المبادئ استنباط. 
 النص مف بالعبادات تتعمؽ التي الشرعية األحكاـ استنباط. 
 النص مف بالمعامبلت تتعمؽ التي الشرعية األحكاـ استنباط. 
 عمييا السير ينبغي التي كالسمككيات كالمبادئ القيـ استنتاج. 
 األحكاـ بعض في الفقياء اختبلؼ سبب بياف . 

 نبكية بأحاديث أك أخرل بآيات األحكاـ ىذه عمى االستدالؿ. 

 الناس بحياة المتصمة المعاصرة بالقضايا األحكاـ بعض ربط. 
 األفضؿ إلى الناس حياة تغيير في القرآف أحكاـ تطبيؽ أثر بياف. 

 السعكدية العربية بالمممكة التعميـ كزارة لو خصصت فقد الكريـ القرآف ألىمية كنظرنا
ا  فيـ عمى الطبلب تدريب المنيج ىذا كيستيدؼ كالتفسير القرآف منيج أسمتو مستقبلن  منيجن
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 كأف, ليا كالببلغية المغكية العامة المعاني يستنبطكا كأف, عمييـ المقررة كالسكر اآليات
, ق 0٢24, كالتعميـ التربية كزارة) منيا المستفادة كالدركس كالعبر المعاني كذلؾ يستنبطكا
010  .) 

 حيث الباحثيف قبؿ مف باالىتماـ حظي فقد القرآني النص فيـ أىمية مف كانطبلقنا
 بناء إلى ىدفت التي( 2111, عباس) دراسة كمنيا البحكث مف العديد بدراساتو اىتمت
 الصؼ طبلب لدل القرآنية النصكص فيـ في فاعميتو كقياس التحميمية لمقراءة مقترح برنامج
 القرآني النص فيـ لميارات قائمة ببناء الباحث قاـ الغرض ىذا كلتحقيؽ الثانكم؛ األكؿ

 كدليبلن  التحميمية القراءة عمى القائـ المقترح البرنامج بناء ثـ, الميارات ىذه لقياس كاختبارنا
 تـ طالب( 011) عددىا بمغ عينة عمى البرنامج تطبيؽ كتـ, البرنامج ىذا لتدريس لممعمـ

 في الدراسة برنامج فاعمية النتائج كأظيرت, كضابطة تجريبية: مجمكعتيف إلى تقسيميما
 .     الثانكية المرحمة طبلب لدل القرآني النص فيـ ميارات تنمية

 الكريـ لمقرآف القرائي الفيـ ميارات تنمية استيدفت التي دراستو( 2112, الزيني) كأجرل
 كالدراسات العربية المغة شعبة التربية بكمية المعمميف الطبلب لدل تدريسو كميارات
, الكريـ لمقرآف القرائي الفيـ بميارات قائمة الباحث أعد السابؽ اليدؼ كلتحقيؽ, اإلسبلمية
 لمقرآف القرائي الفيـ ميارات لتنمية كبرنامج التدريس أداء لمبلحظة بطاقة ثـ, لقياسيا كاختبارنا
 كطالبات طبلب مف( 41) بمغت عينة عمى البحيث ىذا كاقىتصر, تدريسو كميارات الكريـ
 كتكصؿ, المنصكرة جامعة التربية بكمية اإلسبلمية كالدراسات العربية المغة شعبة الثالثة الفرقة
 قبميا المعمميف الطبلب أداء بيف إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد أىميا مف نتائج إلى البحث
, البعدم التطبيؽ لصالح الكريـ لمقرآف القرائي الفيـ اختبار عمى( 1.10) مستكل عند كبعديا
 المعمميف الطبلب لدل الكريـ لمقرآف القرائي الفيـ تنمية في لمبرنامج عالية فعالية أثبتت كما
 الكمي التأثير حجـ قيمة بمغت حيث اإلسبلمية, كالدراسات العربية المغة شعبة التربية بكمية

 (.1.42) لمبرنامج
 لمنصػػػكص القرائػػػي الفيػػػـ ميػػػارات تنميػػػة إلػػػى ىػػػدفت دراسػػػة( 2114, جػػػابر) كأعػػػد

 اليػػػدؼ كلتحقيػػؽ الثػػػانكم؛ األكؿ الصػػؼ لطػػبلب المكجيػػػة المناقشػػة طريقػػػة باسػػتخداـ القرآنيػػة
 الفيػػػـ لميػػارات تحصػػيمي كاختبػػار , القرائػػي الفيػػـ ميػػػارات قائمػػة بإعػػداد الباحػػث قػػاـ السػػابؽ
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 مػا كتعػديؿ , ضبطو كتـ الثانكم, األكؿ الصؼ طبلب عمى المقررة القرآنية لمنصكص القرائي
 إلػى تقسػيميا كتػـ طالبػة تسػعكف( 51) كعػددىف الطالبات عمى التطبيؽ كتـ , التعديؿ يقتضي

 طريقػة باسػتخداـ كدرسػت طالبػة أربعػكف خمسػة( ٢1)كعػددىا:  تجريبيػة مجمكعػة: مجمكعتيف
 بالطريقػة كدرسػت طالبػة أربعػكف خمسػة( ٢1) كعػددىا: ضابطة كمجمكعة, المكجية المناقشة
 كالتػي القرائػي الفيػـ ميػارات قائمػة إلػى التكصؿ: التالية النتائج إلى الدراسة كخمصت, المعتادة
 كالتػػػذكقي التطبيقػػػي الفيػػػـ مسػػػتكيات إلػػػى باإلضػػػافة ,(التفسػػػيرم كالفيػػػـ الحرفػػػي الفيػػػـ) شػػػممت

 الفيػػػـ ميػػارات تنميػػػة فػػي المكجيػػػة المناقشػػة طريقػػػة فاعميػػة عػػػف الدراسػػة ككشػػػفت, كاإلبػػداعي
 بضػػػػركرة الدراسػػػػة كأكصػػػػت, الثػػػػانكم األكؿ الصػػػػؼ طػػػػبلب لػػػػدل القرآنيػػػػة لمنصػػػػكص القرائػػػػي
 التعميميػػة المكاقػػؼ أثنػػاء الطػػبلب فاعميػػة تنمػػي جديػػدة طرائػػؽ تكظيػػؼ عمػػى المعممػػيف مسػػاعدة
 .التعمـ إلى التمقي مرحمة مف كتنقميـ

( دراسة ىدفت إلى تنمية ميارات فيـ ما كراء النصكص 2115كمنيا دراسة )فرج, 
القرآنية لدل طبلب شعبة التربية اإلسبلمية بكمية التربية, باستخداـ مدخؿ المقاصد الشرعية؛ 

التربكية لمدخؿ المقاصد الشرعية, كتـ بناء كلتحقيؽ اليدؼ السابؽ تـ إعداد استبانة باألبعاد 
تصكر مقترح لبرنامج اإلعداد األكاديمي لطبلب شعبة التربية اإلسبلمية بكمية التربية, كما 
قاـ الباحث ببناء اختبار لفيـ ما كراء النصكص الدينية, كتـ تطبيؽ الدراسة عمى طبلب 

أسفرت نتائج الدراسة عف فاعمية التصكر الفرقة الثالثة بكمية التربية بصبللة بسمطنة عماف, ك 
 المقترح في تنمية ميارات فيـ ما كراء النصكص الدينية لدل طبلب شعبة التربية اإلسبلمية.

ىػ( دراسة ىدفت إلػى التحقػؽ  0٢40كفي المممكة العربية السعكدية أعد )السميرم,  
نص القرآنػػي لػػدل طػػبلب مػػف فاعميػػة إسػػتراتيجية التػػدريس التبػػادلي فػػي تنميػػة ميػػارات فيػػـ الػػ

الصؼ األكؿ المتكسط؛ كلتحقيؽ ىذا اليػدؼ أعػد الباحػث قائمػة بميػارات فيػـ الػنص القرآنػي, 
كاختبارنا لقيػاس ىػذه الميػارات, كأعػد دلػيبلن لممعمػـ فػي ضػكء إسػتراتيجية التػدريس التبػادلي, كتػـ 

طالبنػػا تػػـ  تطبيػػؽ الدراسػػة عمػػى مجمكعػػة مػػف طػػبلب الصػػؼ األكؿ المتكسػػط بمػػغ عػػددىا سػػتيف
اختيارىـ بطريقة قصػدية, ككشػفت نتػائج الدراسػة عػف فاعميػة إسػتراتيجية التػدريس التبػادلي فػي 
تنمية ميارات فيـ النص القرآني عامة كتفكقت المجمكعة التجريبيػة عمػى المجمكعػة الضػابطة 
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, كتكظيػؼ في ميارة فيـ الكممات القرآنية, كفيـ اآليات القرآنيػة, كتػذكؽ جمػاؿ التعبيػر القرآنػي
اآليػػػات القرآنيػػػة, فػػػي حػػػيف تسػػػاكت المجمكعػػػة التجريبيػػػة كالضػػػابطة فػػػي ميػػػارة التعامػػػؿ مػػػع 

 مصادر التفسير, كأكصت بضركرة تكظيؼ ىذه اإلستراتيجية عند تدريس القرآف كالتفسير
 ميارات بعض لتنمية برنامج بناء إلى ىدفت دراسة( 2102, اهلل عبد مديحة) كأجرت

 السابؽ اليدؼ كلتحقيؽ األزىرية؛ الثانكية المرحمة لطالبات البلزمة القرآني النص تحميؿ
 بناء ثـ, الميارات ىذه لقياس كاختبارنا, القرآني النص تحميؿ بميارات قائمة الباحثة أعدت
 بمغ األزىرم طنطا فتيات معيد الباحثة كاختارت, القرآني النص فيـ ميارات لقياس اختبار
 أيضان  الضابطة كالمجمكعة طالبة ٢1 التجريبيتيف المجمكعتيف مف مجمكعة كؿ طالبات عدد
 النص تحميؿ ميارات بعض عف الدراسة نتائج كأسفرت, العشكائية بالطريقة طالبة ٢1

, باألسمكب تتعمؽ ميارات كأخرل, القرآنية بالمعاني ترتبط ميارات: كمنيا كفيمو القرآني
 تنمية في منو المراد كحقؽ فاعميتو مجالبرنا أثبت كما, الشرعي بالجانب تتصؿ كثالثة

 .تدريسو بعد األزىرية الثانكية المرحمة لطالبات البلزمة القرآني النص تحميؿ ميارات
 , ( دراستيا التي استيدفت التحقؽ مف فاعمية تكظيؼ 2102كأعدت )حبة أكـر

المكاقع اإلسبلمية عمى شبكة اإلنترنت في إتقاف ميارات فيـ النص القرآني كتنمية التفكير 
الناقد لدل طالبات الدبمـك العاـ بكمية التربية بجدة؛ كلتحقيؽ اليدؼ السابؽ أعدت الباحثة 

النص القرآني )أسمتو إتقاف المحتكل(, كآخر لمتفكير الناقد, كما أعدت  اختبار إتقاف ميارات
( طالبة مف 41دليبلن بالمكاقع اإلسبلمية عمى شبكة اإلنترنت, كطبقت ىذه التجربة عمى )

طالبات الدبمـك بجدة قسمت إلى مجمكعتيف: تجريبية كضابطة, كأظيرت النتائج فاعمية 
ف ميارات فيـ النص القرآني كتنمية ميارات التفكير الناقد تكظيؼ المكاقع اإلسبلمية في إتقا

 لدل طالبات الدبمـك العاـ بكمية التربية بجدة.   
( دراسة ىدفت إلى التحقؽ مف استخداـ طبلب المرحمة 2104كأجرل )خميفة, 

الثانكية إلستراتيجيات فيـ النص القرآني كالكعي بيا, كمدل تحقيؽ معممي العمـك الشرعية 
كلتحقيؽ ىذا اليدؼ أعد الباحث قائمة بإستراتيجيات فيـ النص القرآني لطبلب المرحمة  ليا؛

الثانكية, كتـ بناء اختبار لفيـ النص القرآني لدل ىؤالء الطبلب, كبناء استبانو الكعي 
بإستراتيجيات فيـ النص القرآني, كاستبانة التقييـ الذاتي لممعمميف, كقد خمصت الدراسة إلى 
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كل طبلب المرحمة الثانكية في فيـ النص القرآني, كقد عزل الباحث ىذه النتيجة تدني مست
إلى طبيعة منيج القرآف كالتفسير, حيث إنو يقدـ ليـ بطريقة أكاديمية دكف استخداـ مداخؿ 
تربكية حديثة, كخمك المنيج مف األنشطة التعميمية الصحيحة التي تدرب الطبلب عمى الفيـ 

ي, كعدـ تكظيؼ معممي العمـك الشرعية لئلستراتيجيات التي مف شأنيا الصحيح لمنص القرآن
 تنمية ميارات فيـ النص القرآني.   

( دراسة استيدفت التحقؽ مف فاعمية استخداـ إستراتيجية 2104كأعد )قاسـ, 
في تنمية ميارات فيـ النص القرآني لدل  (KWL)المعرفة السابقة كالمكتسبة في التدريس 

ألكؿ الثانكم في مقرر التفسير؛ كلتحقيؽ اليدؼ السابؽ أعد الباحث قائمة طبلب الصؼ ا
بميارات فيـ النص القرآني, كاختبارنا تحصيمينا في مقرر التفسير, ثـ أعد دليبلن لممعمـ مصاغنا 

( طالبنا مف 21في ضكء إستراتيجية المعرفة السابقة كالمكتسبة, كتـ تطبيؽ البحث عمى )
ثانكم قسمت إلى مجمكعتيف: تجريبية كضابطة, كقد كشفت النتائج طبلب الصؼ األكؿ ال

عف بعض ميارات فيـ النص القرآني كمنيا: تحديد الفكرة الرئيسة التي يدكر حكليا النص 
القرآني, كتحديد األفكار الفرعية الكاردة في النص, كاستنتاج عبلقات السبب كالنتيجة الكاردة 

اسة عف فاعمية إستراتيجية المعرفة السابقة كالمكتسبة في في النص القرآني, كما كشفت الدر 
تنمية ميارات فيـ النص القرآني, كأكصت الدراسة بضركرة حصر ميارات فيـ النص القرآني 
تكزيعيا عمى الصفكؼ بمراحؿ التعميـ العاـ, كضركرة تدريب المعمميف عمى استخداـ 

 ت فيـ النص القرآني.اإلستراتيجيات الحديثة التي مف شأنيا تنمية ميارا
( التي استيدفت معرفة أثر أسمكب فيرنالد 2104كمنيا دراسة )الحسني كتكفيؽ, 

في فيـ المقركء مف النصكص القرآنية لدل تمميذات الصؼ الخامس االبتدائي؛  كلتحقيؽ 
اليدؼ السابؽ أعد الباحثاف اختبارنا لفيـ المقركء مف النصكص القرآنية, كتـ إعداد الخطة 

دريسية باستخداـ أسمكب فيرنالد, كطبؽ البحث عمى مجمكعة مف تمميذات الصؼ الت
( تمميذة, ككشفت نتائج الدراسة عف فاعمية أسمكب فيرنالد في 22الخامس, كبمغ عددىف )

 تنمية فيـ المقركء لمنصكص القرآنية لدل تمميذات الصؼ الخامس االبتدائي.



1107( 0ج) يناير( 019العدد )  مجلة كلية التربية ببنها  

 
 

 411 

استيدفت بناء برنامج لتدريس مادة ىػ( دراسة  0٢42كأعدت )إيماف السحيباني, 
الحديث قائـ عمى التعمـ المنظـ ذاتينا كقياس فاعميتو في تنمية ميارات فيـ النص المقركء 
لدل طالبات الصؼ الثالث المتكسط؛ كلتحقيؽ اليدؼ السابؽ تـ بناء قائمة بميارات فيـ 

ختبار لقياس ىذه النص المقركء في الحديث النبكم لطالبات الصؼ الثالث المتكسط, كا
الميارات في مادة الحديث, كتـ بناء البرنامج كتضمف ىذا البرنامج دليميف: أحدىما لممعممة 
كاآلخر لمطالبة, كتـ تطبيؽ البحث عمى ستيف طالبة بالصؼ الثالث المتكسط, كأظيرت 

في نتائج الدراسة بفاعمية البرنامج في تنمية ميارات فيـ النص المقركء في مادة الحديث 
كافة مستكياتو )الحرفي, التفسيرم, االستنتاجي, االستداللي, الناقد, التذكقي اإلبداعي(, 
كأكصت الدراسة بضركرة تكظيؼ إستراتيجيات حديثة لتنمية ىذه الميارات لدل الطبلب 

 بمراحؿ التعميـ. 
 

 مشللة الدراسة:

تعميـ القرآف مكزعة لقد عالجت كتب تعميـ التربية اإلسبلمية كالعمـك الشرعية أىداؼ 
عمى العمـك المرتبطة بالقرآف مف تفسير كتجكيد كالقرآف تبلكة كالقرآف لمحفظ , كؿ عمى حدة 
عند الحديث عف كؿ عمـ مف ىذه العمـك إال أف ىناؾ أىدافنا عامة تشتمؿ فييا كؿ ىذه 

: »  العمـك , كمما ال شؾ فيو أف المدرسة كجدت لتربية األبناء تربية إسبلمية صحيحة
كالمدرسة التي تغفؿ عف أداء دكرىا كتقصر فيو , فإنيا ال تؤدم كظيفتيا عمى خير كجو , 

كلتدريس القرآف بكؿ عمكمو (« 22, 0540بؿ ال تكاد ال تؤدييا عمى اإلطبلؽ )قكرة, 
, خاطر 4٢1, 0552أىداؼ متنكعة نذكر منيا عمى كجو اإلجماؿ ما يمي: )عبد اهلل, 

 ,(:٢4, 0550, الياشمي, 223 -222, 2111كرسبلف, 
 مخارجيػا مػف الحػركؼ كنطػؽ كالسػكنات الحركػات ضػبط حيػث مػف اهلل كتاب قراءة إتقاف 

 .   القمبي الخشكع إلى يؤدم مما لممعنى, التصكيرية كالقراءة الصحيحة
  القرآنية كالتراكيب المفردات معاني معرفة يتطمب كىذا معانييا, كتدبر آياتو فيـ . 
 بخشكع القرآف تبلكة المتعمـ يتعكد أف. 
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 كقػػػكة جمالػػػو كيتػػػذكؽ آخػػػر, أسػػػمكب كأم القرآنػػػي األسػػػمكب بػػػيف الفػػػرؽ التبلميػػػذ يػػػدرؾ أف 
 .كببلغتو تأثيره
 الرغـ كعمى, العاـ التعميـ بمراحؿ لمطبلب القرآني النص فيـ ميارات أىمية مف بالرغـ

 أف إال السعكدية العربية بالمممكة التعميـ كزارة قبؿ مف كالتفسير لمقرآف منيج تخصيص مف
 التعميـ بمراحؿ الطبلب لدل شديد تدفو  كجكد يؤكداف الميداف ىذا في العممية كالدراسات الكاقع
 (.0٢44, الثبيتي(,) 055٢, مرزكؽ(,) 0544,  سعد)سكاء حد عمى كالجامعي العاـ

 جكانب مف جممة عف( 051 – 05٢, 2101, رزؽ) دراسة نتائج أشارت كما
 الضعؼ جكانب كتمثمت, القرآني لمنص المتكسط الثالث الصؼ طبلب فيـ في القصكر
 : يمي فيما كالقصكر

 : يمي ما وتتضمن, الكريم القرآن فيم في المغوية األخطاء:   أوالً 
 .المفردات مستكل في  األخطاء -
 . اآليات في الحقيقي  الكممة  معنى استنتاج في الخطأ -
 . اآليات في  المجازم  الكممة معنى  استنتاج في الخطأ -
 األلفاظ مف كاف إذا  اآلية سياؽ في المناسب المفظ معنى  استنتاج في الخطأ -

 .الداللة متعددة
 : يمي فيما وتتمثل, التركيب مستوى في األخطاء: ثانًيا

 . اآليات في  المحذكؼ استنتاج في الخطأ -
 .الصرفي  لمضبط كفقا  اآلية معنى  استنتاج في الخطأ -
 .بيا النحكم لمضبط كفقا اآلية معنى استنتاج في الخطأ -
 . بيا الكصؿ أك لمكقؼ كفقنا اآلية معنى استنتاج في الخطأ -
 . اآليات في الجمؿ بيف  العبلقات استنتاج في الخطأ -
 . اآليات في الضمير مرجع استنتاج في الخطأ -
 . اآليات في  اإلشارة اسـ  مرجع  استنتاج في الخطأ -
 .اآليات في  المكصكؿ  االسـ مرجع استنتاج في الخطأ -
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 : يمي فيما وتتمثل, الكريم القرآن بعموم المتصمة الشائعة الفيم أخطاء: ثالثًا
 . القرآنية اآليات في الخاص المعنى أك العاـ  المعنى استنتاج في الخطأ -
 . القرآنية اآليات في المبيـ أك المجمؿ معنى استنتاج في الخطأ -
 .القرآنية اآليات في المقيد أك  المطمؽ استنتاج في الخطأ -
 . اآليات في  المنسكخ أك الناسخ استنتاج في الخطأ -
 .  النزكؿ ألسباب كفقان  اآليات معنى استنتاج في الخطأ -
 . اآليات معنى يخالؼ ما أك يكافؽ ما استنتاج في الخطأ -
 . اآليات بيف المكىـك التعارض بيف التكفيؽ في الخطأ -
 .الزمنى كالتسمسؿ التاريخي, السياؽ ضكء في اآليات معنى استنتاج في الخطأ -

 يمتد إنو بؿ, فحسب العاـ التعميـ مراحؿ في بالطبلب فقط يتصؿ ال الضعؼ كىذا
, سعد) دراسة نتائج أشارت حيث, الشرعية العمـك دراسة في المتخصصيف الطبلب ليشمؿ
, العاـ التعميـ بمراحؿ الطبلب عند فقط يكجد ال الضعؼ ىذا أف إلى( 35 – 34, 2113

 شعبة طبلب مستكل أف النتائج أظيرت حيث, المعمميف الطبلب عند يستشرم إنو بؿ
: كىك لئلتقاف, األدنى الحد إلى يصؿ لـ – طيبة جامعة التربية بكمية اإلسبلمية الدراسات

 – التفسير – االرتباطية العبلقات – االستدالؿ) األربعة لمميارات الكمية الدرجة مف% 31
 المتكسط بينما ,10 الفعمي المتكسط جاء فقد القرآني, النص لفيـ ميارات بكصفيا( االستقراء
 عف يعبر الذم المتكقع المتكسط لصالح 2٢.11 بينيما الفرؽ ككاف ,31 لمدرجات المتكقع
 إحصائيان  دالة كىي ,05 حرية  بدرجة 5.311" ت" قيمة جاءت كذلؾ لئلتقاف, األدنى الحد
 في مستكاىـ أف عمى عبلكة, الطبلب لدرجات المتكقع المتكسط لصالح 1.11 مستكل عند

 : كالتالي كانت الفرعية القرآني النص فيـ ميارات
 مف 04.31 االستدالؿ ميارة إلتقاف األدنى الحد إلى الطبلب مستكل يصؿ لـ 

 مف أقؿ لمدرجات الفعمي المتكسط جاء فقد ,21 كىي لمميارة, الكمية الدرجة
 دالة غير كىي ,1.٢33" ت" اختبار كقيمة ,1.٢1 بفرؽ المتكقع المتكسط
 .إحصائيان 
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 جاء حيث االرتباطية, العبلقات ميارة إلتقاف األدنى الحد إلى الطبلب يصؿ لـ 
 لصالح 01.11 بفرؽ 4.21 لمدرجات الفعمي كالمتكسط 04.31 المتكقع المتكسط
 مستكل عند إحصائيان  دالة كىي ,5.2٢1" ت" اختبار كقيمة المتكقع, المتكسط
 .الطبلب لدرجات المتكقع المتكسط لصالح 1.11

 كاف حيث لئلتقاف, األدنى الحد بمغ قد التفسير ميارة في الطبلب مستكل أف 
 لصالح 1.41 بفرؽ 04.31 لمدرجات المتكقع كالمتكسط 05.21 الفعمي المتكسط
 .إحصائيان  دالة غير كىي 1.٢14" ت" قيمة كأف الفعمي, المتكسط

 ٢.41 الفعمي المتكسط جاء حيث لئلتقاف, األدنى الحد إلى الطبلب يصؿ لـ 
 اختبار كقيمة المتكقع, المتكسط لصالح 04.51 بفرؽ 04.31 المتكقع كالمتكسط

 .1.11 مستكل عند إحصائيان  دالة كىي 00.22٢" ت"

ذا  دراسة نتائج فإف المعمميف الطبلب لدل ضعفنا أظيرت قد الدراسات كانت كا 
 إذ, الشرعية العمـك معممي لدل الضعؼ ىذا كشفت قد( 014, 2113, المنياكم غادة)

 نسبة كانت حيث القرآني النص فيـ ميارات في كاضح ضعؼ مف يعانكف أنيـ أشارت
 مستكاىـ بمغ بينما,  2.21 ىي القرآني النص فيـ لميارات الشرعية العمـك معممي امتبلؾ

في حيف كاف مستكاىـ في   2.12ميارة فيـ الخصائص المغكية كالببلغية في النص  في
ككؿ ىذه النسب تؤكد بما ال يدع مجاالن  0.4٢ميارة إدراؾ مظاىر اإلعجاز في النص 

 ىذا فكرة نبعت ىنا كمفلمشؾ تدني امتبلؾ الطبلب المعمميف لميارات فيـ النص القرآني, 
 . البحث

 :دراسةال أسئلة

 مف الثانكية المرحمة طبلب امتبلؾ مف الباحث تحقؽ مف الحالية الدراسة مشكمة تتمثؿ      
 : اآلتية التساؤالت الباحث يطرح المشكمة ىذه كلحؿ, ليـ البلـز القرآني النص فيـ ميارات

 العربية بالمممكة الثانوية المرحمة لطالب الالزمة القرآني النص فيم ميارات ما (1
 السعودية؟

 ليم؟ الالزمة القرآني النص فيم لميارات الثانوي األول الصف طالب امتالك مستوى ما (2
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 األول الصف طالب لدى القرآني النص فيم ميارات لتنمية المقترح التصور ما (3
 الثانوي؟

 

 أهنية الدراسة: 

في  تبرز أىمية الدراسة الحالية فيما يمكف أف تسيـ بو في إفادة الميداف التربكم 
 النكاحي اآلتية:

 كتتمثؿ في تشخيص ميارات فيـ النص القرآني لدل طبلب الصؼ األكؿ الطالب :
الثانكم؛ ككضع تصكر مقترح لكيفية تنميتيا تنمية حقيقية , كذلؾ مف خبلؿ تكظيؼ 

 بعض إستراتيجيات التدريس كالتعمـ.
 لمراعاتيا في أثناء : كتتمثؿ في إمدادىـ بقائمة ميارات فيـ النص القرآني؛ المعممين

أداءىـ التدريسي, كتزكيدىـ باختبار لتشخيص ىذه الميارات؛ فضبلن عف إمدادىـ 
 بتصكر عممي يمكف االعتماد عميو لتنمية ميارات فيـ النص القرآني.

 كذلؾ مف خبلؿ تزكيدىـ بقائمة ميارات فيـ النص القرآني؛ مخططي المناىج :
بلكة عمى تزكيدىـ بتصكر مقترح لكيفية لتضمينيا في منيج القرآف كالتفسير, ع

 تنمية ىذه الميارات باتباع الكسائؿ كاإلستراتيجيات النافعة.
 كذلؾ مف خبلؿ االستعانة بميارات فيـ النص القرآني كاستخداميا كأداة المشرفين :

عممية مضبكطة لتقكيـ األداء التدريس لمعممي العمـك الشرعية عامة, كمعممي القرآف 
 اصة.كالتفسير خ

 فتح المجاؿ إلجراء مزيد مف الدراسات كالبحكث لتنمية ميارات فيـ النص الباحثين :
 القرآني.  

 :الدراسة حمددات

 : يمي فيما الحالية الدراسة حدكد تتمثؿ 
 : الموضوعية الحدود: أوال

 العربية بالمممكة الثانكية المرحمة لطبلب البلزمة القرآني النص فيـ ميارات بعض 
 .كالمحكميف الخبراء آراء عمى بناء اختيارىا سيتـ كالتي السعكدية
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 : البشرية الحدود: ثانًيا
 تفرض ثـ كمف الثانكية المرحمة بداية يمثؿ كىك, الثانكم األكؿ الصؼ طبلب 

 فيـ لميارات الطبلب ىؤالء إتقاف ضركرة الشرعية العمـك مناىج عمى الضركرة
 .القرآني النص

 : المكانية الحدود: ثالثا
 الباحث عمؿ نطاؽ حيث, عفيؼ بمدينة الثانكية المدارس بعض عمى االقتصار. 
 : الزمنية الحدود: رابًعا

 العاـ مف الثاني الدراسي الفصؿ في القرآني النص فيـ ميارات قياس سيتـ 
 .ىػ 0٢43 -0٢42الدراسي

 
 أهداف الدراسة: 

 تستيدؼ الدراسة الحالية تحقيؽ مجمكعة مف األىداؼ كىي:  
  تحديد ميارات فيـ النص القرآني البلزمة لطبلب المرحمة الثانكية بالمممكة العربية

 السعكدية.
 .تشخيص مستكل امتبلؾ طبلب الصؼ األكؿ الثانكم لميارات فيـ النص القرآني 
  بناء تصكر نظرم لتنمية ميارات فيـ النص القرآني لدل طبلب الصؼ األكؿ

 بالمرحمة الثانكية.
 مبصطلحات الدراسة:التعريف 

 القرآن الكريم: (1
 السكر يجمع ألنو ؛ قرآننا كسمي الجمع معنى القرآف معنى: لغةن  الكريـ القرآف

 كقرآننا قراءة قرأ: يقاؿ( قرأ) مصدر األصؿ في كالقرآف, العزيز التنزيؿ ىك كالقرآف فيضميا,
ا الكريـ القرآف تعريؼ عف أما(,  024:  ىػ0٢01 منظكر, ابف)  اهلل كبلـ فيك: اصطبلحن

 كسمـ عميو اهلل صمى محمد سيدنا كالمرسميف, األنبياء خاتـ عمى المنزؿ المعجز تعالى
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 المتعبد بالتكاتر, إلينا المنقكؿ المصاحؼ, في المكتكب السبلـ عميو جبريؿ األميف بكاسطة
 (.٢:  2111 , النككم) الناس بسكرة المختـك , الفاتحة بسكرة المبدكء , بتبلكتو

 األكؿ الصؼ طبلب عمى المقررة كالسكر اآليات مجمكع بأنو إجرائينا الباحث كيعرفو
 .الحالية لمدراسة المقترح التصكر في كتضمينيا, السعكدية العربية بالمممكة الثانكم

 

 فيم النص القرآني:  (2
 تتضمف عقمية عممية بأنو عامة بصفة القرائي الفيـ Taylor, 1990, 53)) يعرؼ

 بيف المعمكمات ىذه تكامؿ مع المقركء المكضكع في الكاردة المعمكمات لجميع القارئ إدراؾ
 القرائي الفيـ كيتضمف, كالضمنية الصريحة المعمكمات كبيف كالرسكمية المغكية الجكانب
 . الفرعية الميارات مف العديد

معرفة  بأنو( 05, 2101, رزؽ) عرفيا فقد القرآني النص فيـ ميارات عف أما
دراؾ  المعنى العاـ, كالمعاني التفصيمية لمنصكص القرآنية, كمعرفة معانى اآليات كالكممات, كا 
العبلقات, كيتـ قياسو بيذه الدراسة مف خبلؿ اختبار قياس األخطاء الشائعة في فيـ القرآف 

 الكريـ.
 بطبل تصكر حسف عمى تقـك تأممية عقمية عممية بأنيا إجرائينا الباحث كيعرفيا

 لممعنى كاستنتاجاتيـ, القرآني النص لمضمكف كالبعيدة القريبة لممعاني الثانكم األكؿ الصؼ
لمنص القرآني, كتطبيقيـ لو كفيـ ما ترشد إليو اآليات كالسكر كتقاس ميارات فيـ  اإلجمالي

 النص القرآني مف خبلؿ االختبار الذم سيعد لذلؾ.
 

 منهجية الدراسة: 

يحظى المنيج الكصفي بمكانة خاصة في مجاؿ البحكث التربكية, حيث إف نسبة 
كبيرة مف الدراسات التربكية المنشكرة ىي كصفية في طبيعتيا, كيبلئـ المنيج الكصفي العديد 
مف المشكبلت التربكية أكثر مف غيره, فالدراسات التي تعنى بتقييـ االتجاىات, أك تسعى 

, أك تيدؼ إلى جمع البيانات الديمغرافية عف األفراد, أك ترمي لمكقكؼ عمى كجيات النظر
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إلى التعرؼ عمى ظركؼ العمؿ ككسائمو, كميا أمكر يحسف معالجتيا مف خبلؿ المنيج 
 الكصفي.

كلذا فقد اعتمدت الدراسة الحالية عمى المنيج الكصفي, كىك منيج يقـك عمى عدد 
مشكمتيـ ككضع فركضيـ, كتسجيؿ مف المراحؿ كىي: فحص المكقؼ المشكؿ, كتحديد 

جراءاتيـ, كاختيار المفحكصيف المناسبيف كالمكاد  االفتراضات التي بنيت عمييا فركضيـ كا 
المصدرية المبلئمة, كاختيار أساليب جمع البيانات أك أعدادىا, ككضع قكاعد لتصنيؼ 

ز أكجو التشابو البيانات تتسـ بعدـ الغمكض, كمبلءمة الغرض مف الدراسة, كالقدرة عمى إبرا
أك االختبلؼ أك العبلقات ذات المغزل, كتقنيف أساليب جمع البيانات, كالقياـ بمبلحظات 
مكضكعية منتقاة بطريقة منظمة كمميزة بشكؿ دقيؽ, ككصؼ نتائجيـ كتحميميا كتفسيرىا في 

 عبارات كاضحة محددة.
 -أال يككنكا أك ينبغي  -كيسعى الباحثكف إلى أكثر مف مجرد الكصؼ فيـ ليسكا  

مجرد مبكبيف أك مجدكليف. يجمع الباحثكف األكفاء األدلة عمى أساس فرض أك نظرية ما, 
كيقكمكف بتبكيب البيانات كتمخيصيا بعناية, ثـ يحممكنيا بعمؽ, في محاكلة الستخبلص 

 (.254 – 2520, 055٢تعميمات ذات مغزل تؤدم إلى تقدـ المعرفة.)فاف داليف, 
 جمتنع الدراسة: 

تمثؿ مجتمع الدراسة الحالية مف جميع طبلب الصؼ األكؿ الثانكم بمحافظة  
 طالبنا .  544ىػ, كقد بمغ عددىـ  0٢43 -0٢42عفيؼ, المقيديف في العاـ الدراسي 

 عينة الدراسة: 

( طالب مف طبلب الصؼ األكؿ الثانكم بمدرسة ثانكية عفيؼ, 011تـ اختيار )
 ىػ. 0٢43 – 0٢42اني مف العاـ الدراسي كالمقيديف في الفصؿ الدراسي الث

 رابًعا: أدوات الدراسة: 

استعانت الدراسة الحالية بأداتيف: ىما قائمة ميارات فيـ النص القرآني البلزمة 
لطبلب المرحمة الثانكية, كاختبار لقياس ىذه الميارات, ثـ بناء تصكر مقترح لتنمية ميارات 
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األكؿ الثانكم؛ كلتحقيؽ ىذا الغرض سيعرض الباحث فيـ النص القرآني لدل طبلب الصؼ 
 لخطكات بناء كضبط ىذه األدكات بشيء مف التفصيؿ:

 قائمة ميارات فيم النص القرآني لطالب المرحمة الثانوية:  (1
استيدفت ىذه القائمة تحديد ميارات فيـ النص القرآني البلزمة لطبلب المرحمة 

لقد استعاف الباحث بالعديد مف المصادر البحثية؛ الثانكية بالمممكة العربية السعكدية, ك 
 النص فيـ بميارات المرتبطة السابقة كالبحكث الدراساتالشتقاؽ ىذه الميارات كىي: 

 التفسير منيج تعميـ كأىداؼ, كقياسو القرآني النص فيـ بميارات المرتبطة كاألدبيات, القرآني
 في المتخصصيف آراء كاستطبلع, السعكدية العربية بالمممكة الثانكم األكؿ الصؼ لطبلب
كلقد تككنت القائمة في صكرتيا المبدئية مف ثبلثة مستكيات مف , الشرعية العمـك تعميـ مجاؿ

مستكيات فيـ النص القرآني كىي: ميارات الفيـ المباشر لمنص القرآني, كميارات الفيـ 
د إليو اآليات, كضمت ىذه االستنتاجي لمنص القرآني, كميارات الفيـ التطبيقي كما ترش

المستكيات الثبلثة خمسة كعشريف ميارة فرعية, كتـ عرضيا عمى خمسة عشر محكمنا مف 
المتخصصيف في طرائؽ تدريس العمـك الشرعية كالمغة العربية بالجامعات السعكدية كالعربية, 

 مع لفرعيةا الميارات اتساؽ مدلكقد طمب منيـ الباحث إبداء آراءىـ حكؿ األمكر اآلتية: 
 المرحمة لطبلب الميارات ىذه مف ميارة كؿ مناسبة كمدل, إلييا تنتمي التي الرئيسة الميارة
, الثانكم األكؿ الصؼ لطبلب ميارة كؿ أىمية كمدل, السعكدية العربية بالمممكة الثانكية
ضافة, الميارات ليذه المغكية الصياغة كسبلمة  لمزيد مناسبنا تركنو ما تعديؿ أك حذؼ أك كا 

 . القائمة ىذه ضبط مف

اختبار لقياس ميارات فيم النص القرآني لدى طالب الصف األول من المرحمة  (2
 الثانوية:

استيدؼ ىذا االختبار قياس ميارات فيـ النص القرآني لطبلب الصؼ األكؿ 
الثانكم بمحافظة عفيؼ بالمممكة العربية السعكدية, كقد تككف ىذا االختبار مف اثنتيف 
كأربعيف مفردة اختبارية كضعت لقياس إحدل كعشريف ميارة مف ميارات فيـ النص القرآني 

م بكاقع مفردتيف اختباريتيف لكؿ ميارة, كلقد اعتمد البلزمة لطبلب الصؼ األكؿ الثانك 
 الباحث عمى العديد مف المصادر لبنائو كمف ىذه المصادر ما يمي: 
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 الثانكية المرحمة لطبلب البلزمة القرآني النص فيـ ميارات قائمة. 

 كقياسو القرآني النص فيـ بميارات المرتبطة األدبيات. 

 السعكدية العربية بالمممكة الثانكم األكؿ صؼال لطبلب التفسير منيج تعميـ أىداؼ. 

 الثانكم األكؿ الصؼ طبلب طبيعة. 

كقد تـ بناء اختبار ميارات فيـ النص القرآني في ضكء جدكؿ مكاصفات االختبار , 
 كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ: 

 (٢جدول رقم )
 جدول مواصفات اختبار ميارات فيم النص القرآني لطالب الصف األول الثانوي

 األسئمة أرقام األسئمة عدد الثانوية المرحمة لطالب القرآني النص فيم ميارات

 : وتتضمن, القرآني لمنص المباشر الفيم ميارات: أوالً 
 تعرؼ المعنى المعجمي لممفردة القرآنية. (1

١١, ٢ ١ 

 ١٨, ١ ١ تعرؼ مرادؼ الكممة القرآنية. (2
 ١4, ٨ ١ تحديد مضاد المفردة القرآنية. (3
 ١١, 4 ١ المعاني المشتركة لممفردة القرآنية. تعرؼ (4
 ١١, ١ ١ تعرؼ المعنى المجازم لممفردة القرآنية. (5
ذكر بعض الحقائؽ الكاردة في سياؽ اآلية  (6

 القرآنية.
١, ١ ١2 

 ١٨, 2 ١ تحديد الكممة المحكرية في السكرة أك اآلية.  (7
 ٨٨.٨٨نسبة  ٢4 المجمكع
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 األسئمة أرقام األسئمة عدد الثانوية المرحمة لطالب القرآني النص فيم ميارات

 :القرآني لمنص االستنتاجي الفيم ميارات: ثانًيا

 .القرآنية اآليات بيف القائمة العبلقات استنتاج (8

 
١ 

 
١٩, ٨ 

 ٨٠, ٩ ١ استنتاج عناصر الكصؼ القرآني. (9
استنتاج أىـ األحداث الكاردة في النص  (11

 القرآني.
٨٢, ٢٠ ١ 

 ٨١, ٢٢ ١ بياف سبب نزكؿ اآليات. (11
 بالعبادات تتعمؽ التي الشرعية األحكاـ استنتاج (12

 .النص مف
٨٨, ٢١ ١ 

 بالمعامبلت تتعمؽ التي الشرعية األحكاـ استنتاج (13
 .النص مف

٨, ٢٨ ١4 

 ١٨.١2بنسبة  ٢١ المجمكع
 اآليات إليو ترشد وما التطبيقي الفيم ميارات: ثالثًا

 : والسور
 تحديد المعنى العاـ لمسكرة أك اآلية. (14

 
١ 

 
٢4 ,٨١ 

 ٨١, ٢١ ١ تحديد ما ترشد إليو السكرة أك اآلية. (15
 ٨2, ٢١ ١ السكرة بالكاقع الحياتي المعاش. ربط مضمكف (16
تبياف الحكمة اإلليية مف السكرة أك اآلية  (17

 القرآنية.
٢ ١2 ,٨٨ 

 ٨٩, ٢٨ ١ المشابية باآليات القرآني النص آيات ربط (18
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 األسئمة أرقام األسئمة عدد الثانوية المرحمة لطالب القرآني النص فيم ميارات

 .الكريـ القرآف في ليا

 4٠, ٢٩ ١ . اآلية أك السكرة في العقدم تحديدالجانب (19
 المتصمة المعاصرة بالقضايا األحكاـ بعض ربط (21

 .الناس بحياة

١٠ ١ ,4٢ 

 ينبغي التي كالسمككيات كالمبادئ القيـ استنتاج (21
 .عمييا السير

١٢ ١ ,4١ 

 ٨٨.٠٩بنسبة   ٢١ المجمكع
كقد التـز الباحث عند بناء اختبار ميارات فيـ النص القرآني بمجمكعة مف المعايير 

 ألف الثانكم؛ األكؿ الصؼ طبلب عمى المقرر القرآف منيج محتكل مف التحررأبرزىا 
 يسمى ما أك, المحتكل عف متحرر اختبار ىك خاصة القرآني النص كفيـ عامة الفيـ اختبار
 العثماني بالرسـ كااللتزاـ, الدراسة مكضع الظاىرة قياس عمى فقط لئلشارة إشارة؛ اختبار
 .القرآنية اآليات عرض في التنكع مع, القرآنية لآليات

 

 الدراسة:صدق أداتي 

 أواًل: صدق قائمة ميارات فيم النص القرآني لطالب المرحمة الثانوية:  
قاـ الباحث بالتحقؽ مف صدؽ قائمة ميارات فيـ النص القرآني كذلؾ بعرضيا عمى  

المتخصصيف في مجاؿ طرائؽ تدريس, كقد قاـ الباحث بحساب الكزف النسبي آلراء 
المحكميف عمى قائمة ميارات فيـ النص القرآني, كلقد حدد معيارنا لؤلخذ كالترؾ كىك نسبة 

% كالجدكؿ التالي يكضح الكزف  011إلى  41بة مف اتفاؽ المحكميف حكؿ الميارة بنس
 النسبي لميارات فيـ النص القرآني: 
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 (١جدول رقم )
 الوزن النسبي لميارات فيم النص القرآني لطالب المرحمة الثانوية

 المرحمة لطالب القرآني النص فيم ميارات
 الثانوية

 أىميتيا مدى
 القيمة
 العظمى

 الوزن
 النسبي

 ميمة
 جًدا

 ميمة
 حد إلي
 ما

 لمنص المباشر الفيم ميارات: أوالً 
 : وتتضمن, القرآني

تعرؼ المعنى المعجمي لممفردة  (1
 القرآنية.

 
٢١ 

 
4 

 
٢ 

 
4١ 

 
٨٨.١٨ 

 ٩4.٢٢ 4٨ ٢ ٢ ٢١ تعرؼ مرادؼ الكممة القرآنية. (2
 ٩١.٢١ 42 ٨ ٢ ٢4 تحديد مضاد المفردة القرآنية. (3
تعرؼ المعاني المشتركة لممفردة  (4

 القرآنية.

٢ ٨ ٢٨ 4٩٠.٢٩ ١ 

 ٨٨.١٨ 4١ ٢ 4 ٢١ تعرؼ المعنى المجازم لممفردة القرآنية. (5

ذكر بعض الحقائؽ الكاردة في سياؽ  (6
 اآلية القرآنية.

٢ ٢ ٢١ 4٩ ٨4.٢٢ 

تحديد الكممة المحكرية في السكرة أك  (7
 اآلية. 

٢2 ٢٠٠ ١٢ ٠ ٠ 

 لمنص االستنتاجي الفيم ميارات: ثانًيا
 :القرآني

 اآليات بيف القائمة العبلقات استنتاج (8
 .القرآنية

 
 
٢١ 

 
 
١ 

 
 
٠ 

 
 
4٩ 

 
 

٩١.٠2 

 النص في اإلبياـ مكاطف استنتاج (9
 .القرآني

2 ١ ٨٨ ٨ ١4.2٠ 



  بن عبداهلادي الغبيويطالل د/       
 

 

 

 424 

 المرحمة لطالب القرآني النص فيم ميارات
 الثانوية

 أىميتيا مدى
 القيمة
 العظمى

 الوزن
 النسبي

 ميمة
 جًدا

 ميمة
 حد إلي
 ما

 ٨4.٨٢ 4٨ ٨ ١ ٢١ استنتاج عناصر الكصؼ القرآني. (11

استنتاج أىـ األحداث الكاردة في النص  (11
 القرآني.

٢4 ٢ ١ 42 ٩١.٢١ 

استنتاج نكع األسمكب في اآلية أك  (12
 السكرة. 

١ ١ 2 ١١ ٨١.24 

 ٩٠.٢٩ 4١ ٢ ٨ ٢٨ بياف سبب نزكؿ اآليات. (13

استنتاج العبلقة بيف بداية السكرة  (14
 كنيايتيا.

١ 4 2 ١ ٨٨4.2٠ 

 تتعمؽ التي الشرعية األحكاـ استنتاج (15
 .النص مف بالعبادات

٢4 ٢ ١ 42 ٩١.٢١ 

 تتعمؽ التي الشرعية األحكاـ استنتاج (16
 .النص مف بالمعامبلت

٢4 ٢ ١ 42 ٩١.٢١ 

 ترشد وما التطبيقي الفيم ميارات: ثالثًا
 : والسور اآليات إليو

 تحديد المعنى العاـ لمسكرة أك اآلية. (17

 
٢2 

 
٠ 

 
٠ 

 
١٢ 

 
٢٠٠ 

 ٩٨.٠٨ ١٠ ٠ ٢ ٢١ تحديد ما ترشد إليو السكرة أك اآلية. (18

تحديد ما تتضمنو السكرة القرآنية كما ال  (19
 تتضمنو.

١ ١ 2 ١١ ٨١.24 

ربط مضمكف السكرة بالكاقع الحياتي  (21
 المعاش.

١ ١ ٢٨ 4٨٨.١٨ ١ 

 ٩٠.٢٩ 4١ ١ ٢ ٢4تبياف الحكمة اإلليية مف السكرة أك  (21



1107( 0ج) يناير( 019العدد )  مجلة كلية التربية ببنها  

 
 

 425 

 المرحمة لطالب القرآني النص فيم ميارات
 الثانوية

 أىميتيا مدى
 القيمة
 العظمى

 الوزن
 النسبي

 ميمة
 جًدا

 ميمة
 حد إلي
 ما

 اآلية القرآنية.
 باآليات القرآني النص آيات ربط (22

 .الكريـ القرآف في ليا المشابية

١ ١ ٢٨ 4٨٨.١٨ ١ 

 أك السكرة في العقدم الجانب تحديد (23
 . اآلية

٢ ٢ ٢١ 4٩ ٨4.٢٢ 

 المعاصرة بالقضايا األحكـا بعض ربط (24
 .الناس بحياة المتصمة

٢ ٨ ٢٨ 4٩٠.٢٩ ١ 

 التي كالسمككيات كالمبادئ القيـ استنتاج (25
 .عمييا السير ينبغي

٩٨.٠٨ ١٠ ٠ ٢ ٢١ 

مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أف جميع الميارات حظيت بنسب اتفاؽ بيف 
المحكميف فيما عدا أربع ميارات كىي: الميارة التاسعة, كالثانية عشرة, كالرابعة عشرة, 
كالتاسعة عشرة, كقد تـ حذؼ ىذه الميارات؛ ألنيا لـ تصؿ بعد إلى المحؾ أك المعيار الذم 

 حدده الباحث. 
 : الثانوية المرحمة لطالب القرآني النص فيم ميارات ختبارا صدق: ثانًيا

يشير صدؽ االختبار إلى الدرجة التي تككف فييا المقاييس ذات فائدة في اتخاذ 
فإنيما  (Allen & Yen)القرارات المتعمقة بيدؼ أك غرض مف األغراض. أما ألف كيف 

 (Cronbach)يعٌرفاف الصدؽ بأنو قدرة االختبار عمى أف يقيس ما كضع لقياسو. كركنباؾ
يصؼ الصدؽ بأنو العممية التي يبحث مف خبلليا مطكر االختبار عف دليؿ يدعـ بو 

, 0553االستنتاجات التي مف الممكف أف يصؿ إلييا مف خبلؿ درجات االختبار )الطريرم, 
204 ,205 .) 

 العمـك تدريس طرائؽ في المتخصصيف عمى قؽ مف صدؽ االختبار تـ عرضوكلمتح 
 : اآلتية النكاحي مف االختبار حكؿ مرئياتيـ إلبداء العربية؛ كالمغة الشرعية
 القرآني النص فيـ ميارات مف ميارة لكؿ المكضكعة األسئمة مناسبة مدل. 
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 سؤاؿ لكؿ المكضكعة البدائؿ صحة  . 

 سؤاؿ لكؿ المخصصة الدرجة مناسبة. 

 المكضكعة كلمبدائؿ لمسؤاؿ المغكية الصياغة سبلمة. 

 االختبار ىذا ضبط مف لمزيد مناسبنا تركنو ما تعديؿ أك حذؼ أك إضافة . 

ا المحكميف بعض أبدل كقد  العشر تجاكز إنو حيث االختبار, طكؿ عمى اعترضن
 مف اليدؼ إف حيث ذلؾ؛ يرل ال الباحث أف بيد, الطبلب عمى تطكيؿ ىذا كفي كرقات
 يجب ثـ كمف, القرآني النص فيـ ميارات في الطبلب مستكل تشخيص ىك الحالية الدراسة

 كضع قد الباحث فإف كلذا, حقيقنا كشفنا المستكل ىذا عف تكشؼ التي الميارات تتعدد أف
 .الغرض ليذا كافية كاعتبرىا, ميارة لكؿ مفردتيف

ثالثًا: التجربة االستطالعية الختبار ميارات فيم النص القرآني لطالب الصف 
 األول الثانوي: 

لضبط اختبار ميارات فيـ النص القرآني قاـ الباحث بتطبيقو عمى مجمكعة 
 استطبلعية مف طبلب الصؼ األكؿ الثانكم بمدرسة ثانكية عفيؼ, كذلؾ لحساب ما يمي: 

 حساب زمن االختبار:  (1
حساب زمف اختبار ميارات فيـ النص القرآني كذلؾ مف خبلؿ أسرع الطبلب تـ 

انتياء مف أداء االختبار كأبطأ الطبلب أداء ليذا االختبار, كحساب متكسط الزمف لكؿ 
دقيقة, أم ما يعادؿ حصة دراسية  11منيما, كتكصؿ الباحث إلى أف متكسط الزمف ىك 

 كاممة.
 حساب معامل السيولة والصعوبة:  (2

يفيد معامؿ الصعكبة في إيضاح مدل سيكلة أك صعكبة سؤاؿ ما في االختبار, 
كىك عبارة عف النسبة المئكية مف الطبلب الذيف أجابكا عف السؤاؿ إجابة صحيحة, كتـ 

 ( كما يمي: 21148٢٢5حساب السيكلة كالصعكبة مف خبلؿ المعادلة التي أكردىا )السيد, 
 جابات الخاطئة=           عدد اإلمعامل الصعوبة
 عدد اإلجابات الخاطئة –عدد اإلجابات الصحيحة                 
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كقد تراكحت معامؿ السيكلة كالصعكبة الختبار ميارات فيـ النص القرآني لطبلب 
كىك معامؿ مقبكؿ, يؤكد أف جميع مفردات االختبار  1.4إلى  1.4المرحمة الثانكية بيف 

 لسيكلة كالصعكبة بيف مفردات االختبار.كقعت في المستكل المتكازف في ا
 حساب ثبات االختبار:  (3

االختبار الثابت ىك الذم يعطي النتائج نفسيا لممجمكعة نفسيا إذا ما طبؽ مرة 
أخرل في الظركؼ نفسيا بشرط عدـ حدكث تعمـ أك تدريب بيف فترات االختبار, أم أف 

تطبيؽ االختبار عميو مرة أخرل, كضع الطالب أك ترتيبو في مجمكعتو ال يتغير إذا أعيد 
كثبات االختبار مرتبط بصدقو, فإف كاف االختبار صداقان البد أف يككف ثابتان, كليس الثبات 
دليؿ عمى الصدؽ. كلذلؾ البد مف البدء بتحديد الصدؽ ثـ نحدد الثبات لمتأكد مف صدؽ 

 االختبار.
مضي عشريف يكمنا مف كلقد تـ حساب ثبات اختبار ميارات فيـ النص القرآني بعد 

التطبيؽ األكؿ, كقد تـ حساب ثبات االختبار مف خبلؿ إيجاد معامؿ االرتباط لبيرسكف, 
, كىك معامؿ ثبات مرتفع يدؿ عمى اف االختبار قادره عمى أف يحقؽ  1.42كالذم بمغ قيمتو 

 دائما النتائج نفسيا في حالة تطبيقو مرتيف عمى المجمكعة نفسيا.
 

 ائية المستخدمة في الدراسة الحالية: األساليب اإلحص
 تـ االستعانة بمجمكعة مف األساليب اإلحصائية منيا:  

 .النسب المئكية كذلؾ لحساب الكزف النسبي لقائمة ميارات فيـ النص القرآني 
 .معامؿ السيكلة كالصعكبة الختبار ميارات فيـ النص القرآني 
  القرآني.معامؿ القكة التميزية لميارات فيـ النص 
 . معامؿ االرتباط لبيرسكف لحساب ثبات االختبار 
  المتكسطات كاالنحرافات المعيارية لمكشؼ عف مستكل امتبلؾ طبلب الصؼ األكؿ

 الثانكم لميارات فيـ النص القرآني.
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 نتائج الدراسة: 

تستيدؼ الدراسة الحالية الكشؼ عف مستكل امتبلؾ طبلب الصؼ األكؿ الثانكم  
في محافظة عفيؼ لميارات فيـ النص القرآني؛ كلتحقيؽ الغرض السابؽ تـ تطبيؽ اختبار 
ميارات فيـ النص القرآني عمى طبلب الصؼ األكؿ الثانكم بمدرسة ثانكية القدس كثانكية 

ـ , حيث اختار 2102/مايك/01 -ىػ 4/4/0٢43مكافؽ الجزيرة, كذلؾ يـك الثبلثاء ال
 الباحث خمسيف طالبنا مف كؿ مدرسة, كلقد كشفت نتائج الدراسة عف اآلتي: 

مسرررتوى امرررتالك طرررالب الصرررف األول الثرررانوي لميرررارات فيرررم الرررنص القرآنررري عمرررى  (1
 مستوى االختبار بشكل إجمالي: 

 الباحث كقاـتـ رصد درجات الطبلب في درجات اختبار ميارات فيـ النص القرآني, 
 األكؿ الصؼ طبلب تمكف مستكل يكضح التالي كالجدكؿ, لبلختبار المتكسط داللة بحساب
 :عفيؼ بمحافظة الثانكم

 (٨) رقم الجدول
  عام بشكل القرآني النص فيم ميارات من الثانوي األول الصف طالب تمكن مستوى
أقل  العينة

 درجة

أعمى 
 درجة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الدرجة 
الكمية 
 لالختبار

النسبة 
 المئوية %

011 1 20 01.3 4.13 ٢2 21.٢3 

 عفيؼ بمحافظة الثانكم األكؿ الصؼ طبلب مستكل تدني السابؽ الجدكؿ مف يتضح
 درجات خمس ىي الطبلب لدل الدرجات أقؿ كانت حيث, القرآني النص فيـ ميارات مف

 درجة( ٢2) ىي لبلختبار العظمى الدرجة كانت حيف في, درجة كعشركف كاحد ىي كأعبلىا
 يدؿ مما, جدنا ضعيفة نسبة كىي%, 21.٢3 تقدر مئكية كبنسبة, 01.3 قدره بمغ بمتكسط
 اإلجمالي النص فيـ لميارات الثانكم األكؿ الصؼ طبلب امتبلؾ مستكل تدني عمى

, 055٢كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج بعض الدراسات مثؿ: دراسة مرزكؽ سنة , مجتمعة
 ميبلدية.   2102, كدراسة مديحة عبد اهلل سنة 2112كدراسة الزيني سنة 
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 مستوى امتالك طالب الصف األول الثانوي لميارات الفيم المباشر لمنص القرآني: (2
 المباشر الفيـ لميارات الثانكم األكؿ الصؼ طبلب تمكف درجة عف الكشؼ مف لمزيد

 : ذلؾ يكضح التالي كالجدكؿ, الجانب ىذا درجات بحساب الباحث قاـ, القرآني لمنص
 (4) رقم الجدول

 القرآني لمنص المباشر الفيم ميارات من الثانوي األول الصف طالب تمكن مستوى
أقل  العينة

 درجة

أعمى 
 درجة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الدرجة الكمية 
لمستوى الفيم 

 المباشر

النسبة 
المئوية 

% 

011 0 5 ٢.10 0.5٢ 0٢ 24.2٢ 

 درجة كانت المحكر ىذا في حصكالن  الدرجات أقؿ أف يتضح السابؽ الجدكؿ خبلؿ مف
,  ٢.10 حكالي بمغ بمتكسط درجات( 5) الدرجات أعمى كاف درجة أعمى حيف في, كاحدة
 الدرجة عمى المتكسط كبقسمة, درجة( 0٢) المحكر ليذا اإلجمالية أك الكمية الدرجة ككانت
ا كىي% ,  24.2٢ التمكف مستكل بمغ الكمية  كاضح ضعؼ عمى تدؿ جدنا متدنية نسبة أيضن
, القرآني النص في كالصريحة المباشرة المعاني فيـ في الثانكم األكؿ الصؼ طبلب لدل

 كدراسة, 2113 سنة كسعد, 2112 سنة الزيني مف كؿ دراسة نتيجة مع النتيجة ىذه كتتسؽ
 .   ميبلدية 2101 سنة رزؽ

 

 مستوى امتالك طالب الصف األول الثانوي لميارات الفيم االستنتاجي لمنص القرآني:  (3
 الثانكم األكؿ الصؼ طبلب لدل القرآني لمنص االستنتاجي الفيـ ميارات عف لمكشؼ

 :  ذلؾ يكضح اآلتي كالجدكؿ, الجانب ىذا درجات بحساب الباحث قاـ
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 (١) رقم الجدول
 القرآني لمنص االستنتاجي الفيم ميارات من الثانوي األول الصف طالب تمكن مستوى
أقل  العينة

 درجة

أعمى 
 درجة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الدرجة الكمية 
لمستوى الفيم 

 المباشر

النسبة 
المئوية 

% 

011 0 3 4.11 0.٢3 02 25.14 

 الفيـ ميارات درجات في دجة أقؿ أف يتضح السابؽ الجدكؿ خبلؿ مف يتضح
, درجات( 3) ىي درجة أعمى كانت حيف في, كاحدة درجة كانت القرآني لمنص االستنتاجي

 ىذا درجات متكسط بمغ كقد, درجة( 02) ىي المحكر ىذا لدرجات العظمى الدرجة أف مع
ا متدنية نسبة كىي% ,  25.14 ب تقدر مئكية بنسبة, 4.11 المحكر  تصؿ لـ حيث أيضن

 ىذه كتتسؽ, محكر كؿ درجات مف%  41 نسبة كىي المأمكؿ التمكف مستكل إلى بعد
 .ميبلدية 2101 كرزؽ, 2113 كسعد, 2112 سنة الزيني مف كؿ دراسة نتائج مع النتيجة
 

 القرآني:  مستوى امتالك طالب الصف األول الثانوي لميارات الفيم التطبيقي لمنص (4
 لمنص التطبيقي الفيـ ميارات في الثانكم األكؿ الصؼ طبلب درجات رصد تـ
 :  يمي عما الدراسة نتائج كشفت كقد, القرآني

 (١) رقم الجدول
 القرآني لمنص التطبيقي الفيم ميارات من الثانوي األول الصف طالب تمكن مستوى
أقل  العينة

 درجة

أعمى 
 درجة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الدرجة الكمية 
لمستوى الفيم 

 المباشر

النسبة 
المئوية 

% 

011 0 5 4.0٢ 2.12 02 05.22 
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 الصؼ طبلب لدل القرآني لمنص التطبيقي الفيـ ميارات تدني السابؽ الجدكؿ يكضح
 ىي كأعبلىا, كاحدة درجة ىي الدرجات أقؿ كانت حيث, عفيؼ بمحافظة الثانكم األكؿ
 بمغ بمتكسط, درجة( 02) ىي المحكر ىذا لدرجات الكمية الدرجة كانت حيف في, تسعة
 بيف ضعؼ كجكد عمى تدؿ كذلؾ متدنية نسبة كىي%  05.24 تقدر مئكية كبنسبة, 4.0٢
 دراسة تؤكدىا النتيجة كىذه, القرآني لمنص التطبيقي الفيـ ميارات في الطبلب ىؤالء لدل
 : ميبلدية 2102 سنة اهلل عبد مديحة كدراسة, ميبلدية 2101 سنة رزؽ

 :إلى فترجع السابقة لمنتائج الباحث تفسير عف أما 
تقاف, التبلكة كميارات الكريـ القرآف حفظ عمى التركيز (1  عمى التجكيد أحكاـ كا 

 .القرآني النص فيـ ميارات مف أكثر كاألدائي المعرفي المستكل

 .كالتفسير القرآف منيج عف القرآني النص فيـ ميارات غياب (2

 تكظيؼ كعدـ(, المعتادة الطريقة) تقميدية طرائؽ عمى القرآف معممي اعتماد (3
 .القرآني النص فيـ ميارات تنمية شأنيا مف التي الحديثة اإلستراتيجيات

 مما, الصؼ ىذا في التفسير لمنيج الثانكم األكؿ الصؼ طبلب دراسة عدـ (4
 .الطبلب ىؤالء لدل القرآني النص فيـ ميارات أضعؼ

 . التدريسية أداءاتيـ في مراعاتيا كعدـ القرآني النص فيـ ميارات غياب (5

 . العاـ التعميـ مراحؿ في القرآني النص فيـ ميارات لقياس أدكات تتكافر ال (6
 التصور المقترح: 

ا لكيفية   انطبلقنا مف نتائج الدراسة الحالية فإف الباحث سكؼ يقدـ تصكرنا مقترحن
القرآني لدل طبلب الصؼ األكؿ الثانكم, كتتمثؿ عناصر ىذا تنمية ميارات فيـ النص 

 التصكر فيما يمي:
 أىداف التصور:  (1

 بعد تحقيقو المعمـ يريد الذم السمككي التغير بداللة عادة التعميمي اليدؼ يعرؼ 
 سمكؾ في يحدث تغير أم أف كبما دراسية, لحصة أك دراسية لكحدة التعمـ عممية مف اإلنتياء
 السمكؾ مجمكعيا في تشكؿ تعميمية نتاجات إطار في يدخؿ الصفي التعمـ نتيجة الطالب
 النتاجات مف مجمكعو مف يتشكؿ التعميمي اليدؼ فإف لذا الطالب عند ظيكره المتكقع
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 حصة خبلؿ الطالب عند تحقيقيا يتـ( السمككية) التعميمية النتاجات ىذه كأف التعميمية
 يتكقع محددة سمككية تغيرات:  بأنيا السمككية النتاجات تعريؼ يمكف ذلؾ عمى كبناء. دراسية
 كتظير جديدة تعميمية خبرات يتضمف صفي تعميمي لمكقؼ تعرضو بعد الطالب عند ظيكرىا
 كعادات تفكير كطرؽ كمعارؼ معمكمات:  شكؿ عمى الطالب عند السمككية النتاجات
 (. 12, 2111)قنديؿ,  الطالب سمكؾ في تبلحظ جديدة كميارات

كيسعى التصكر الحالي لتحقيؽ مجمكعة مف نكاتج التعمـ المرغكب إحداثيا في  
 سمككيات طبلب الصؼ األكؿ الثانكم بمحافظة عفيؼ بعد دراستيـ لمنيج التفسير كما يمي: 

 .تحدد المعنى المعجمي لممفردة القرآنية 
 .تتعرؼ مرادؼ الكممة القرآنية 
 القرآنية. تحدد مضاد المفردة 
 .تذكر المعاني المشتركة لممفردة القرآنية 
 .تميز المعنى المجازم لممفردة القرآنية 
 .تذكر بعض الحقائؽ الكاردة في سياؽ اآلية القرآنية 
  .تبيف الكممة المحكرية في السكرة أك اآلية 
 .تستنتج العبلقات القائمة بيف اآليات القرآنية 
 .تستنتج عناصر الكصؼ القرآني 
 .تستنتج أىـ األحداث الكاردة في النص القرآني 
 .تبيف سبب نزكؿ اآليات 
 .تستنتج األحكاـ الشرعية التي تتعمؽ بالعبادات مف النص 
 تستنتج األحكاـ الشرعية التي تتعمؽ بالمعامبلت مف النص 
 .تحددالمعنى العاـ لمسكرة أك اآلية 
 .تكضح ما ترشد إليو السكرة أك اآلية 
  السكرة بالكاقع الحياتي المعاش.تربط مضمكف 
 .تبيف الحكمة اإلليية مف السكرة أك اآلية القرآنية 
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  .تربط آيات النص القرآني باآليات المشابية ليا في القرآف الكريـ 
  .تكضح الجانب العقدم في السكرة أك اآلية 
 .تربط بعض األحكاـ بالقضايا المعاصرة المتصمة بحياة الناس 
 بادئ كالسمككيات التي ينبغي السير عمييا.تستنتج القيـ كالم 
 محتوى التصور:  (2

 مف كالمدركات كالبيانات كالمبلحظات الحقائؽ مجمكع بأنو مطمقنا بالمحتكل يقصد 
 تنظيميا كيعاد استنتاجيا أك, استخبلصيا يتـ التي كالحمكؿ كالتعميمات كاألحاسيس المشاعر
 تعديؿ إلى تؤدم بحيث لمطبلب تقدـ التي الحياتية لمخبرة نتاجات تككف بحيث كترتيبيا
 الطالب عند يحدث كتغيير, قيـ كاكتساب, ميارات اكتساب يعني السمكؾ كتعديؿ, السمكؾ
 تزكيد يرجى التي كالمعمكمات كالحقائؽ التربكية الخبرات مجمكع أنو أك,  المحتكل ىذا نتيجة

 التي الحركية الميارات كأخيرا عندىـ تنميتيا يراد التي كالقيـ االتجاىات ككذلؾ بيا الطبلب
 في المقررة األىداؼ ضكء في ليـ المتكامؿ الشامؿ النمك تحقيؽ بيدؼ إياىـ إكسابيا يراد

 (.014, 0552, المقاني) المنيج
 عمى المقررة القرآنية كاآليات السكر مجمكع الحالي التصكر في بالمحتكل كيقصد 

 : يمي فيما تتمثؿ السعكديةكالتي العربية بالمممكة عفيؼ بمحافظة الثانكم األكؿ الصؼ طبلب
 : األولى الوحدة: أوالً 

 .الدرس األكؿ: سكرة البقرة: مف اآلية األكلى إلى اآلية العاشرة 
 .الدرس الثاني: سكرة البقرة مف اآلية الحادية عشرة إلى اآلية العشريف 
 اآلية الثبلثيف. الدرس الثالث: سكرة البقرة: مف اآلية الحادية كالعشريف إلى 
 .الدرس الرابع: سكرة البقرة: مف اآلية الحادية كالثبلثيف إلى اآلية األربعيف 
 .الدرس الخامس: سكرة البقرة: مف اآلية الحادية كاألربعيف إلى اآلية الخمسيف 
 : عمران آل سورة: الثانية الوحدة: ثانًيا

  اآلية العاشرة.الدرس األكؿ: سكرة آؿ عمراف: مف اآلية األكلى إلى 
 .الدرس الثاني: سكرة آؿ عمراف مف اآلية الحادية عشرة إلى اآلية العشريف 
 .الدرس الثالث: سكرة آؿ عمراف: مف اآلية الحادية كالعشريف إلى اآلية الثبلثيف 
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 .الدرس الرابع: سكرة آؿ عمراف: مف اآلية الحادية كالثبلثيف إلى اآلية األربعيف 
 عمراف: مف اآلية الحادية كاألربعيف إلى اآلية الخمسيف. الدرس الخامس: سكرة آؿ 

 :النور سورة: الثالثة الوحدة: ثالثًا
 .الدرس األكؿ: سكرة النكر: مف اآلية األكلى إلى اآلية العاشرة 
 .الدرس الثاني: سكرة النكر مف اآلية الحادية عشرة إلى اآلية العشريف 
 ية كالعشريف إلى اآلية الثبلثيف.الدرس الثالث: سكرة النكر: مف اآلية الحاد 
 .الدرس الرابع: سكرة النكر: مف اآلية الحادية كالثبلثيف إلى اآلية األربعيف 
 .الدرس الخامس: سكرة النكر: مف اآلية الحادية كاألربعيف إلى اآلية الخمسيف 
 : المؤمنون سورة: الرابعة الوحدة: رابًعا

 كلى إلى اآلية العاشرة.الدرس األكؿ: سكرة المؤمنكف: مف اآلية األ 
 .الدرس الثاني: سكرة المؤمنكف مف اآلية الحادية عشرة إلى اآلية العشريف 
 .الدرس الثالث: سكرة المؤمنكف: مف اآلية الحادية كالعشريف إلى اآلية الثبلثيف 
 .الدرس الرابع: سكرة المؤمنكف: مف اآلية الحادية كالثبلثيف إلى اآلية األربعيف 
 سكرة المؤمنكف: مف اآلية الحادية كاألربعيف إلى اآلية الخمسيف.الدرس الخامس : 

 
 إستراتيجيات تنمية ميارات فيم النص القرآني لطالب المرحمة الثانوية:  (3

 التي الممارسات أك اإلجراءات مف مجمكعة عف عبارة ىي التدريس إستراتيجية 
 التي األىداؼ ضكء في مخرجات إلى لمكصكؿ خارجو أك الفصؿ داخؿ المعمـ يتبعيا
 تحقيؽ عمى تساعد التي التقييـ كأساليب, كالكسائط األنشطة مف مجمكعة كتتضمف, كضعيا
 بيا يقـك التي المنظمة كاإلجراءات الخطكات ىي التدريس إستراتيجية أف أم, محددة أىداؼ
ا كىي, التعميمي المكقؼ لتنفيذ كالطبلب المعمـ  أك تطكيرىا لممعمـ يمكف مقترحة خطكات أيضن
مكانات الطمبة كظركؼ يتبلءـ بما تغييرىا  تكنكلكجيا تكظيؼ مراعاة مع المدرسة كا 

 (.  241, 0٢42, العظيـ كعبد, محمد) الحاجة عند  كاالتصاالت المعمكمات
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, القرآني النص فيـ ميارات تنمية في تسيـ أف يمكف التي اإلستراتيجيات كتتعدد
 : يمي ما كمنيا
 : التبادلي التدريس إستراتيجية: أوالً 

 عمى ركزت حيث الحديثة, اإلستراتيجيات مف التبادلي التدريس إستراتيجية تعد 
 الطالب فيو بذؿ الذم التعمُّـ أف مف انطبلقان  التعمُّـ, ىذا في الرئيسة كمسئكليتو المتعم ـ دكر
 .بقاءن  كأكثر أثران  أبقى يعد جيدان 

 كبراكف بمنسر تعريؼ منيا عديدة تعريفات التبادلي التدريس كإلستراتيجية 
Palinscar and Brown تقـك المعرفية, فكؽ إستراتيجيات مف إستراتيجية بأنيا ـ054٢ سنة 

 طريؽ عف بتعميميا المعمـ يقـك حيث كالمعمـ؛ الطالب بيف كالحكار المتبادؿ التعميـ عمى
 النشاطات بيذه كالقياـ المعمـ دكر أخذ المتعمـ مف يطمب ثـ أكالن, بنشاطاتيا المتعمـ إدماج
 كلكف أخرل, مرة بالتعميـ القياـ منو يطمب ثـ العرض, أثناء المعمـ راقب قد يككف أف بعد

 اآلخريف الطبلب مع مناقشتيا منو يطمب ثـ الممارسة بيدؼ جديدة, دراسية مادة باستخداـ
 (.013 ,211٢ دركزة,) الصؼ نفس في

 حددىا التي اإلجراءات مف مجمكعة في اإلستراتيجية ىذه خطكات كتتمثؿ 
 :اآلتي في إجراءاتيا حدد الذم (Richards,2006, 15-16)ريتشاردز

 :وتتضمن ,strategyPredicting التنبؤ إستراتيجية: أوالً 
 المقركء المكضكع عف السابقة الخمفية تنشيط. 

 المقركء النص حكؿ تخمينات عمؿ. 

 القراءة مف الغرض تحديد. 

 المقركء حكؿ الفركض مف مجمكعة فرض. 
 :وتتضمن ,strategy Questioning التساؤل إستراتيجية: ثانياً 

 التحميمية ثـ كالمباشرة, الحرفية, صكرتيا في طرحيا ثـ المقركء, حكؿ أسئمة تكليد. 
 التساؤالت ىذه عف لئلجابة كمعارؼ معمكمات مف الطالب يعرفو ما تطبيؽ. 
 :وتتضمن ,strategy Clarifying  التوضيح إستراتيجية: ثالثاً 

 تفكيره لعممية مراقبتو ثـ المقركء, في لمتفكير الطالب تكقؼ. 
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 بكامميا الفقرة تكضيح النياية كفي كالفقرات, كالجمؿ, الكممات, بعض تكضيح. 

 :وتتضمن ,strategy  Summarizingالتمخيص إستراتيجية: رابعاً 
 عناصره كتعرؼ المقركء, في الميمة اإلجراءات استدعاء. 

 المقركء النص في العامة الفكرة تحديد. 

 المقركء في الفرعية األفكار تحديد. 

 : المعنى بناء إستراتيجية: ثانًيا
مػػػف اإلسػػػتراتيجيات التػػػي اسػػػتخدمت فػػػي تنميػػػة ميػػػارات الفيػػػـ  KWLتعػػػد إسػػػتراتيجية

القرائػػي , كمػػا أننػػا يمكػػف اسػػتخدميا فػػي تػػدريس المفػػردات المغكيػػة , كىػػي تقػػـك عمػػي مراحػػؿ 
في ثبلث مراحؿ ىي : مػاذا أعػرؼ م مػاذا تريػد أف تعػرؼم  Teal, 2003,8)ثبلث حددىا )
 ماذا تعممتم

برات السابقة التي يمتمكيا الطبلب عػف مضػمكف كتقـك ىذه اإلستراتيجية في تقييـ الخ
تسػػتند ىػػذه اإلسػػتراتيجية عمػػى نظريػػة المخططػػات العقميػػة , أك والػػنص القرآنػػي المػػراد دراسػػتو, 

, تمػػؾ النظريػػة التػػي تسػػتند فػػي بعػػض جكانبيػػا عمػػى  Schemata Theoryاألطػػر المعرفيػػة 
تمػػؾ معمكمػػات كمعػػارؼ سػػػابقة أفكػػار بياجيػػو فػػي النمػػك العقمػػي المعرفػػي , كعمػػى أف الفػػرد يم

Prior Knowledge  ىذه المعارؼ تساعد في اكتساب المعمكمات الجديػدة , التػي سػرعاف ,
مػػػا تنػػػدمج فػػػي البنيػػػة المعرفيػػػة لمفػػػرد فػػػي شػػػكؿ مخططػػػات عقميػػػة مصػػػنفة حسػػػب المجػػػاالت 

 المعرفية المختمفة .    
كىػػػي  , 0542سػػػنة  Donna Ogleكقػػػد كضػػػعت ىػػػذه اإلسػػػتراتيجية دكنػػػا أكجػػػؿ 

إستراتيجية أك طريقة مؤثرة تساعد التبلميذ عمى بناء المعنى كتككينو , كقبػؿ أف ينػدمج التمميػذ 
فػػي محاكػػاة كقػػراءة فصػػؿ أك اإلنصػػات لمحاضػػرة , أك مشػػاىدة فػػيمـ , أك عػػرض تقتػػرح أكجػػؿ 
أف يحػػػػدد التمميػػػػذ مػػػػا الػػػػذم يعتقػػػػد أف يعرفػػػػو عػػػػف المكضػػػػكع م , كمػػػػاذا يريػػػػد أف يعػػػػرؼ عػػػػف 

كيقػػػكؿ لنفسػػػو , كبعػػػد القػػػراءة أك االسػػػتماع أك المبلحظػػػة يحػػػدد التمميػػػذ مػػػا الػػػذم  المكضػػػكع م
 (.٢0, 0554تعممو م )مارزانك كآخركف, 
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بػػػػأف ىػػػػذه  ((Carr & Ogle, 1987,626-631كررررار وأوجررررل  كلقػػػػد أشػػػػار 
 اإلستراتيجية تسير في عدة مراحؿ ىي : 

 لعصرررف الررراىني )اسرررتمطار األفكرررارا(Brainstorming  حيػػػث يسػػػتثير المعمػػػـ :
طبلبو لمتفكير في المكضكع , كقياميـ بعممية قدح ذىنػي حكلػو , كمػف ثػـ يستحضػر 

,  Prior Knowledgeكػػؿ طالػػب معمكماتػػو كمعارفػػو السػػابقة عػػف ىػػذا المكضػػكع 
 , أم ماذا أعرؼ م Kكىذه المرحمة ىي التي يعبر بيا عف الحرؼ 

  تصررررنيف المعمومرررراتClassification  :ه المرحمػػػػة يبػػػػدأ الطػػػػبلب فػػػػي كفػػػػي ىػػػػذ
تصػػنيؼ معمكمػػاتيـ فػػي فئػػات , كيسػػمح لمطػػبلب فػػي ىػػذه المرحمػػة بػػالتفكير بصػػكت 

 . Thinking Aloudمرتفع 

  توقرررل التالميررراAnticipation  : كفييػػػا يقػػػـك المعمػػػـ باسػػػتثارة طبلبػػػو لمتنبػػػؤ عمػػػا
 . سيتضمنو المكضكع مف معمكمات كمعارؼ جديدة

  كتابرررة األسرررئمةWriting The Questions  : حيػػػث يكمػػػؼ الطػػػبلب بكتابػػػة
مجمكعػػػة مػػػف األسػػػئمة تػػػرتبط بالمكضػػػكع المػػػراد شػػػرحو , كىػػػذه األسػػػئمة يعبػػػر عنيػػػا 

 أم ماذا أريد أف أعرؼ م Wبالحرؼ 

  القررراءة النشررطةActive Reading  : كىػػي المرحمػػة الختاميػػة فػػي اإلسػػتراتيجية
مناقشػػة جماعيػػة عمػػا تعممػػكه حيػػث يقػػرأ فييػػا الطػػبلب المكضػػكع , ثػػـ يقكمػػكف بػػإجراء 

بالفعػػؿ مػػف المكضػػكع , ثػػـ يطرحػػكف عػػدة تسػػاؤالت حػػكؿ المكضػػكع , كيقػػـك المعمػػـ 
 بدكره باإلجابة عنيا .

 ثالثًا: إستراتيجية التفكير بصوت مرتفل: 
 مػػف تطػكيره تػـ كقػػد,  كالتربكيػة النفسػية البحػػكث فػي جػذكره لػػو مرتفػع بصػكت التفكيػر

 ىػػػذا فجػػػكىر فييػػػا, يػػػدكر مػػػا ليحػػػدد ؛ داخمػػػو اإلنسػػػاف ينظػػػر أف يعنػػػى كىػػػك االسػػػتبطاف مػػنيج
 إلػػى الكقػػت ذات فػػي كينقسػػـ ذاتػػو, بمبلحظػػة الفػػرد يقػػـك حيػػث الذاتيػػة, المبلحظػػة ىػػك المػػنيج
ظ, ميبلًحظ  الػذم كىػك كانفعػاالت, كمشػاعر أفكػار مػف بداخمو يدكر ما يرصد الذم فيك كميبلحى
 بيػػذا المرتبطػػة المحػػاذير مػػف الكثيػػر ىنػػاؾ كانػػت لػػذلؾ صػػدؽ, بػػدكف أك بصػػدؽ عنيػػا يحػػدثنا
 .المنيج
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 Cognitive العقميػة القػدرة لقيػاس الميمػة األدكات مػف أداة مرتفػع بصػكت فػالتفكير

Ability وسريمون إيركسرون مػف كؿ أعماؿ عمى قائمة Ericsson & Simon  ,كتعػرؼ 
 التػي المعرفيػة العمميػات فػي التفكيػر حػكؿ Verbal Reports لفظيػة تقػارير بأنيػا عػاـ بشكؿ

 فيػو العقػؿ يفكػر ما الستخراج فعالة أداة ىي كسيمكف إيركسكف تكصؿ حيث,  القارئ يمارسيا
 يعػد التفكيػر مػف الػنمط ىػذا أف كمػا,  المعنػى الستيعاب يمارسيا التي التفكير عمميات كفيـ, 

 لعممياتػو لفظينػا تقريػرنا المػتعمـ تقػديـ تتضػمف ألنيػا ؛ المعرفػي كراء مػا التفكير أشكاؿ مف شكبلن 
 إليػو ترشػد مػا كاسػتخراج, كآياتػو الكػريـ القرآف لسكر قراءتو عند يمارسيا التي كالعقمية المعرفية
 .    ( (Israel , Susan E. 2007, 71-72اآليات

 الػػنص فيػػـ مػػف عاليػػة درجػػات يحقػػؽ القػػراءة فػػي الجيػػرم التفكيػػر اسػػتخداـ أف الشػػؾ
 الكاتػػػػب ىػػػدؼ تحديػػػد فػػػي يسػػػيـ أنػػػو كمػػػػا,  كالخفيػػػة الظػػػاىرة بمضػػػامينو كاإلحاطػػػة المقػػػركء
 يمكػػف األداة ىػػذه كلتفعيػؿ,  القػػراءة أثنػاء فػػي تكاجيػػو أف يمكػف التػػي الصػعكبات عمػػى كالتغمػب

 : (Robb, Laura, 2000, 70) التالية اإلجراءات تنفذ أف
 بعقمػو يػدكر مػا يقػكؿ الطالب أف معناه مرتفع بصكت التفكير أف لطبلبو المعمـ يشرح (1

 . المقركء المكضكع يفيـ أف كيحاكؿ يقرأ عندما

 مرتفػع بصػكت يفكركف عندما Self-Monitoring ذكاتيـ مراقبة عمى الطبلب حث (2
 :   قبيؿ مف أنفسيـ عمى األسئمة مف مجمكعة الطبلب طرح خبلؿ مف كذلؾ, 

 م المكضكع حكؿ نظرم كجية عف أعبر أف الممكف مف ىؿ   

 م القرآني النص في الصعبة األجزاء أك الجزء تحديد يمكنني ىؿ 

 مػػػػف يكاجيػػػػو مػػػػا لحػػػػؿ كذلػػػػؾ,  مرتفػػػػع بصػػػػكت لتفكيػػػػره القػػػػارئ أك المػػػػتعمـ إدارة 
 كجػكد القػارئ خبلليػا مػف يسػتنتج التػي األسػئمة كمػف,  القراءة أثناء في مشكبلت
 لمػاذا م الكممػة ىػذه معنػى مػا م الكممػة ىػذه أنطػؽ كيػؼ:  يمي ما لديو مشكبلت

 فػػي الػكاردة القصػػة ىػذه عمػى الحصػػكؿ مػف أتمكػػف لػـ لمػاذا م أقػػرؤه مػا أتػذكر ال
 أقػػرأ كيػػؼ القرآنػػيم الػػنص مضػػمكف الرئيسػػة الفكػػرة أفيػػـ كيػػؼ م القرآنيػػة السػػكرة
 م لممقركء الضمني المعنى فيـ لي يتسنى كيؼ م سريعة قراءة الصفحة ىذه
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عادة الشفافيات عرض جياز خبلؿ مف المكضكع عرض يتـ (3  . جديد مف قراءتيا كا 

 فػي عقػكليـ عمػى يػرد سؤاؿ أم طرح أك معمكمة أية تدكيف عمى الطبلب تشجيع 
 عػف سػابقة معرفػة لػديؾ لػيس م بالفعػؿ عاكنػؾ الػذم مػا:  قبيػؿ مػف القػراءة أثناء

 . كافية بدرجة المقركء المكضكع

 مػع التفكيػر مػف النكع ىذا كممارسة,  مرتفع بصكت لمتفكير طالبيف كؿ المعمـ يكمؼ (4
 قػػػراءة,  الجرائػػػد  المجػػػبلت,  الكتػػػب,  القصػػػص قػػػراءة:  مثػػػؿ متنكعػػػة قرائيػػػة مػػػكاد

 مجمكعػة طػرح أك التعميقػات مػف مجمكعػة كتابة عمى المشاركيف كتشجيع,  المقاالت
 .   األسئمة مف

 بصػػػكت التفكيػػػر ممارسػػػة عمػػػى الطػػػبلب لتشػػػجيع الكقػػػت بػػػبعض المعمػػػـ احتفػػػاظ 
, كالتأكيػد, كالتػدعيـ, التنبػؤات مػف مجمكعة عمؿ:  التالية بالمياـ كالقياـ,  مرتفع
 .   األسئمة مف مجمكعة كطرح

 الوسائل التعميمية: (4
 لػدرس تمقػيف مجػرد الغػابرة العصػكر فػي كانت كما الحديث العصر في التربية تعد لـ 

 الطالػب عمػى عبئػا تعػد لػـ كمػا , آليػة بطريقػة المعمـ يمارسيا حرفة تعد كلـ , لنص تسميع أك
 . كتسميعيا النصكص بحفظ فييا يقـك

 كنتػػائج أىػػداؼ لػػو نشػػاط إلػػى كخارجػػو الصػػؼ داخػػؿ التعميميػػة العمميػػة تحكلػػت فقػػد 
 النشػػػاط ىػػػذا مػػػدخبلت بػػػيف فاعػػػؿ دكر التعميميػػػة لمتقنيػػػات كأصػػػبح , كالتقنػػػيف لمقيػػػاس تخضػػػع

 عناصػر تطػكير فػي ىامػا دكرا تمعب  التقنيات تمؾ صارت فقد ذلؾ عف فضبل ك.  كمخرجاتو
 فاعميػة أكثػر كجعميػا , الخصػكص كجػو عمػى المػنيج كعناصػر عاـ بكجو كافة التربكم النظاـ
 كتقكيميػا كتنفيػذىا المنػاىج ليػذه التخطػيط عمميػة فػي منيػا االسػتفادة خبلؿ مف كذلؾ , ككفاية

 . المنشكدة أىدافيا تحقيؽ في كبير بشكؿ يسيـ بما كتطكيرىا كمتابعتيا
كيمكف تكظيؼ العديد مف الكسائؿ في أثناء عرض السكر كاآليات القرائية مف  

 قبيؿ: 
  تقديـ بعض اإلسطكانات المدمجة تتضمف تبلكات متعددة لسكر كآيات القرآف

 الكريـ.
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  عرض بعض األفبلـ التعميمية التي ترتبط ببعض القصص الكاردة في السكر
 كاآليات.

 ألنكاع المختمفة مف اإلعجاز العممي عرض بعض المطبكعات لمتدليؿ عمى ا
 كالمغكم كالتشريعي كاإلحصائي لمقرآف الكريـ.

 .االستفادة بأجيزة العركض الضكئية 
 .االستماع إلى بعض الندكات كالمقاءات حكؿ القرآف الكريـ 
 .االستعانة ببعض العركض التقديمية 
 : اإلثرائية األنشطة (5

 القػػرف بدايػػة قبػػؿ التربػػكم الميػػداف فػػي معركفػػا التعميميػػة األنشػػطة  مصػػطمح يكػػف لػػـ 
 كالتمػػػاريف المحفكظػػػات"  مثػػػؿ المسػػػتخدمة المصػػػطمحات مػػػف عػػػدد ىنػػػاؾ كػػػاف بػػػؿ العشػػػريف,
 أف عمػػػييـ الػػػذيف المتعممػػػيف ميػػػاـ إلػػػى يشػػػير ممػػػا ذلػػػؾ كغيػػػر"  كالمسػػػائؿ كاألمثمػػػة كالكاجبػػػات

 يحتػػاج لمكضػػكعات عنػػاكيف تحتػػكم بالمنػػاىج المتعمقػػة الكثػػائؽ معظػػـ كانػػت كقػػد, بيػػا يقكمػػكا
 عمػػػييـ ينبغػػػي الػػػذيف المتعممػػػيف إلػػػى المػػػادة محتػػػكل المعمػػػـ يقػػػدـ إذ , إتقانيػػػا إلػػػى المتعممػػػكف

 . كاالمتحانات التسميع خبلؿ مف ذلؾ إظيار

 المتعممػػػيف لنشػػػاطات أصػػػبح جديػػػدة تربكيػػػة آراء كظيػػػكر الػػػنفس عمػػػـ تقػػػدـ مػػػع كلكػػػف
 تظيػػر بػػدأت العشػػريف القػػرف مػػف الثػػاني العقػػد حمػػكؿ كمػػع.  التعميميػػة العمميػػة فػػي كبيػػرة أىميػػة

 النشػاطات كتحػدد , دقيػؽ بشػكؿ التعميمػي المكقػؼ عناصػر تصػؼ المػنيج في جديدة عناصر
 السػػكر محتػػكل مػػع إيجابيػػا يتفػػاعمكا لكػػي بيػػا يقكمػػكا أف المتعممػػيف عمػػى ينبغػػي التػػي التعميميػػة
 .القرآنية كاآليات

 :  يمي فيما فتتمثؿ المقترح التصكر يتضمنيا أف يمكف التي األنشطة أنكاع عف أما
 معنػػػى تحديػػػد مػػػف, الكػػػريـ لمقػػػرآف المباشػػػر الفيػػػـ ميػػػارات اسػػػتثارة عمػػػى تقػػػـك أنشػػػطة 

 .كاآليات السكر لبعض المناسبات أك الحكادث بعض كذكر, القرآنية المفردة

 عمػػى الطػبلب تشػػجيع: مثػؿ, الكػريـ لمقػػرآف االسػتنتاجي الفيػـ ميػػارات تسػتثير أنشػطة 
 بػػػيف أك اآليػػػات بػػػيف الكائنػػػة العبلقػػػات اسػػػتنتاج أك, اآليػػػات إليػػػو ترشػػػد مػػػا اسػػػتنتاج
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 .بينيا الرابطة العبلقات كتحديد, السكر

 مضمكف ربط: في كتتمثؿ, الكريـ لمقرآف التطبيقي الفيـ لميارات تعميمية أنشطة 
, القرآنية اآلية أك السكرة مف اإلليية الحكمة كتبياف, المعاش الحياتي بالكاقع السكرة
 .الكريـ القرآف في ليا المشابية باآليات القرآني النص آيات كربط

 :التقويم أساليب (6

 : يمي فيما التقكيـ أساليب تتمثؿ 
 الدراسة في المحددة المتضمنة القرآني النص فيـ ميارات عمى التركيز 

 .الحالية

 القرآني النص فيـ ميارات مف ميارة كؿ حكؿ االختبارات مف نماذج بناء. 

 القرآني النص حكؿ األسئمة مف مزيد إلعداد الطبلب أماـ الفرصة إتاحة. 

 توصيات الدراسة ومقترحاتيا: 
 في ضكء نتائج الدراسة الحالية يكصي الباحث بما يمي:  

 .ضركرة تدريس منيج التفسير في الصؼ األكؿ الثانكم 
  الذم سيعد لتفعيؿ ىذا ضركرة تضميف ميارات فيـ النص القرآني في منيج التفسير

 الجانب.
  ,ضركرة االستعانة باختبار ميارات فيـ النص القرآني المضمف في الدراسة الحالية

 مع السعي المستمر لتطكير ىذه االختبارات بشكؿ مستمر.
  عقد كرش عمؿ لتبصير معممي المكاد الشرعية بميارات فيـ النص القرآني كضركرة

 التدريسية.مراعاتيا في أداءاتيـ 
 .عقد كرش عمؿ لتدريب معممي المكاد الشرعية عمى إستراتيجيات فيـ النص القرآني 

 وفي ضوء نتائج الدراسة وتوصياتيا سالفة الاكر يقترح الباحث ما يمي:  
  تقكيـ ميارات فيـ النص القرآني لدل طبلب المرحمة المتكسطة بمدارس تحفيظ

 القرآف.
  القرآني لدل طبلب المرحمة الثانكية النظاـ الفصمي كنظاـ تقكيـ ميارات فيـ النص

 المقررات دراسة مقارنة.
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  دراسة تحميمية لميارات فيـ النص القرآني بمنيج التفسير في المراحؿ التعميمية
 المختمفة.

  تقكيـ ميارات فيـ النص القرآني لدل معممي العمـك الشرعية بالمممكة العربية
 السعكدية.

 يجية التدريس التبادلي في تنمية بعض مستكيات فيـ النص القرآني فاعمية إسترات
 لدل طبلب المرحمة المتكسطة.

  فاعمية بعض إستراتيجيات ما كراء المعرفة لتنمية ميارات فيـ النص القرآني لدل
 طبلب المرحمة الثانكية.

  فاعمية إستراتيجية التفكير بصكت مرتفع لتنمية ميارات فيـ النص القرآني لدل
 تبلميذ المرحمة االبتدائية.

  فاعمية إستراتيجية بناء المعنى في تنمية ميارات فيـ النص القرآني لدل طبلب
 المرحمة المتكسطة.
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 قائمة المراجل
 القرآن الكريم: 

 , القاىرة: دار المعارؼ.لسان العرب. الجزء الخامسىػ(. 0٢01) ابن منظور, جمال الدين
(. فاعمية تكظيؼ المكاقع اإلسبلمية عمى شبكة اإلنترنت في 2102) أكرم, حبة بنت أحمد

إتقاف ميارات فيـ النص القرآني كتنمية التفكير الناقد لدل طالبات الدبمـك العاـ 
الجزء  (,٢4٩مجمة كمية التربية جامعة األزىر, العدد )بكمية التربية بجدة. 

 . 452-420األكؿ, ص ص 
ىػ(. فاعمية تدريس التفسير باستخداـ 0٢44) ضيف اهلل إبراىيم الثبيتي, أميرة بنت ربيح بن

المدخؿ المنظكمي كقكاعد التفسير في تنمية مستكيات فيـ النص القرآني لدل 
طالبات مدارس تحفيظ القرآف الكريـ بالطائؼ. رسالة ماجستير)غير منشكرة(, 

 كمية التربية, جامعة األميرة نكرة بنت عبدالرحمف.
(: فعالية طريقة المناقشة المكجية في تنمية ميارات الفيـ 2114) ابر محمدجابر, محمد ج

القرائي لمنصكص القرآنية لطبلب الصؼ األكؿ الثانكم. رسالة ماجستير )غير 
منشكرة(, معيد الدراسات كالبحكث التربكية, جامعة القاىرة, جميكرية مصر 

 العربية.
. سالمية: األسس النظرية واألساليب العمميةتدريس التربية اإل(. 0٢42) الجالد, ماجد زكي

 األردف: دار المسيرة لمطباعة كالنشر كالتكزيع. –الطبعة الثالثة, عماف 
(. أثر أسمكب فيرنالد في فيـ 2104) الحسني, يوسف حسن محمد, وتوفيق, مروان حكم

مجمة المقركء مف النصكص القرآنية لدل تمميذات الصؼ الخامس االبتدائي. 
 .115 – ٢42ص ص  (,٢2الفراىيدي, العدد )آداب 

.الككيت: مكتبة الفبلح لمنشر تدريس وتقييم ميارات القراءة (. 2114) الحيمواني, ياسر
 كالتكزيع. 

. تعميم المغة العربية والتربية الدينية(: 2111)خاطر, محمود رشدي, رسالن, مصطفى
 القاىرة: دار الثقافة لمنشر كالتكزيع.
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(. إستراتيجيات فيـ النص القرآني كالكعي بيا لدل 2104) كم سعد محمدخميفة, عبد الح
مجمة طبلب المرحمة الثانكية األزىرية كمدل تحقيؽ معممي العمـك الشرعية ليا. 
الجزء  دراسات عربية في التربية وعمم النفس, العدد الحادي واألربعون,

 .0٢4 – 54األكؿ, ص ص 
ت في عمم النفس التربوي: إستراتيجيات اإلدراك أساسيا(. 211٢) دروزة, أفنان نظير

األردف: دار الشركؽ لمنشر  -. عمافونشاطاتيا كأساس لتصميم التعميم
 كالتكزيع.

(. برنامج مقترح لعبلج األخطاء الشائعة في 2101) رزق, خميس عبد الباقي عمي نجم
اسي. تبلكة القرآف الكريـ كفيمو لدل تبلميذ الصؼ التاسع مف التعميـ األس

رسالة دكتكراه )غير منشكرة(, كمية التربية, جامعة كفر الشيخ, جميكرية مصر 
 العربية.

. الرياض: ىكاا عاشوا مل القرآن: قصص ومواقف(. 0٢42) الرويشد, أسماء بنت راشد
 مركز تدبر لمدراسات كاالستشارات. 

القاىرة : دار إحياء . مناىل العرفان في عموم القرآن)د. ت(. الزرقاني, محمد عبد العظيم
 الكتب العربية.
(. فعالية برنامج قائـ عمى نظرية المخططات العقمية 2112) الزيني, محمد السيد متولي

باستخداـ الحاسكب في تنمية ميارات الفيـ القرائي لمقرآف الكريـ كميارات 
تدريسو لدل الطبلب المعمميف. رسالة دكتكراه )غير منشكرة(, كمية التربية, 

 عة المنصكرة, جميكرية مصر العربية.جام
برنامج مقترح لتدريس مادة الحديث ىر(.  ٢4٨١السحيباني, إيمان عبد العزيز عبد اهلل )

قائـ عمى التعمـ المنظـ ذاتينا كفاعميتو في تنمية ميارات فيـ النص المقركء لدل 
ة(, رسالة دكتكراه )غير منشكر طالبات الصؼ الثالث المتكسط بمدينة الرياض. 

 كمية العمـك االجتماعية, جامعة اإلماـ محمد بف سعكد.
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(. دراسة تقكيمية ألداء معممي العمـك الدينية في ضكء الميارات 0544) سعد, أحمد الضوي
التدريسية البلزمة لتدريسيا. رسالة ماجستير )غير منشكرة(, كمية التربية, 

 جامعة األزىر, جميكرية مصر العربية.
(. ميارات فيـ النص القرآني كعبلقتيا ببعض ميارات التفكير 2113) سعد, أحمد الضوي

مجمة كمية لدل الطبلب المعمميف بكمية التربية جامعة طيبة بالمدينة المنكرة. 
 .44 – 10الجزء الرابع, ص ص  (,٢٨٢التربية, جامعة األزىر, العدد )

التبادلي في تنمية ميارات  ىػ(: فاعمية إستراتيجية التدريس 0٢40) السميري, عمر عبد اهلل
فيـ النص القرآني لدل طبلب الصؼ األكؿ المتكسط. رسالة ماجستير )غير 

 منشكرة(, كمية التربية, جامعة طيبة.
. القاىرة: دار عمم النفس اإلحصائي وقياس العقل البشري(. 2114) السيد, فؤاد البيي

 الفكر العربي.
. الطبعة  لعربية والتربية الدينية اإلسالميةتعميم المغة ا(.2111) شمبي, مصطفي رسالن

 الثالثة, القاىرة : دار الشمس لمطباعة.
القرآن الكريم ومنزلتو بين السمف ومخالفييم: (. 0٢21) طاىري, محمد بن ىشام بن لعل

 الرياض: دار التكحيد لمنشر كالتكزيع. دراسة عقدية.
, النفسي والتربوي: نظريتو, أسسوالقياس (. 0553) الطريري, عبد الواحد بن سميمان

 . الرياض: مكتبة الرشد.تطبيقاتو
(. فاعمية برنامج مقترح لمقراءة التحميمية في 2111) عباس, محمد بياء حنفي محمود محمد

فيـ النصكص القرآنية لدل طبلب الصؼ األكؿ الثانكم. رسالة ماجستير )غير 
 جميكرية مصر العربية منشكرة(, كمية التربية بكفر الشيخ, جامعة طنطا,

مناىج وطرائق تدريس (. 0٢42) عبدالحميد, خضرة سالم, والشيخ, بسيوني إسماعيل
المممكة العربية السعكدية : مكتبة  –الطبعة الثانية, الدماـ  التربية اإلسالمية.

 المتنبي لمطباعة كالنشر كالتكزيع.
. الرياض : دار  م الشريعةالمرجل في تدريس عمو (: 0552) عبد اهلل, عبد الرحمن صالح

 الفيصؿ الثقافية .
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(. تنمية ميارات تحميؿ النص القرآني بأسمكبي 2102) عبد اهلل, مديحة جابر فرج محمد
المناقشة كالتقصي كعبلقة ذلؾ بفيـ القضايا المتضمنة في النص لدل طالبات 

ة, جامعة المرحمة الثانكية األزىرية. رسالة ماجستير )غير منشكرة(, كمية التربي
 كفر الشيخ, جميكرية مصر العربية .

.  الفيم عن القراءة : طبيعة عممياتو وتاليل مصاعبو(.0555) عصر, حسني عبد الباري
 اإلسكندرية : مركز اإلسكندرية لمكتاب.
(. تنمية مستكيات الفيـ القرائي 2112) العيسوي, جمال مصطفى, والظنحاني, محمد عبيد

مجمة دراسات ع األساسي بدكلة اإلمارات العربية. لدل تمميذات الصؼ الساب
الجمعية المصرية لممناىج كطرؽ  (,٢٢4في المناىج وطرق التدريس, العدد )

 .  014 -013التدريس, ص ص 
. الطبعة الخامسة, مناىج البحث في التربية وعمم النفس(: 055٢) فان دالين, ديبولد

 بة األنجمك المصرية.ترجمة محمد نبيؿ نكفؿ كآخركف. القاىرة: مكت
(. فاعمية مدخؿ المقاصد الشرعية في تنمية فيـ ما كراء 2115) فرج, محمود عبده أحمد

النصكص القرآنية كاألحاديث النبكية لدل طبلب شعبة التربية اإلسبلمية 
الجمعية المصرية لمقراءة  (,٩٨مجمة القراءة والمعرفة, العدد )بكميات التربية. 

 .222 – 034كالمعرفة, ص ص 
(. فاعمية استخداـ إستراتيجية المعرفة السابقة 2104) قاسم, ياسين بن محمد قاسم بن عالم
( في تنمية ميارات فيـ النص القرآني لدل KWLكالمكتسبة في التدريس )

طبلب الصؼ األكؿ الثانكم في مقرر التفسير. رسالة ماجستير )غير 
 منشكرة(, كمية التربية, جامعة طيبة.

تفسيرر القرطبري الجامرل ألحكرام (: 0544) ي, محمد بن أحمد بن أبي بكر بن َفْرحالقرطب
 , القاىػرة : دار الغػد العػربي.القرآن. المجمد األول, الجزء األول

 . القاىرة, دار العقيدة .اإليجاز والبيان في عموم القرآن(: 2112) قمحاوي, محمد الصادق
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 –. الطبعة الثالثة, الرياض التدريس وا عداد المعمم(. 2111) قنديل, يس عبد الرحمن
 المممكة العربية السعكدية, دار النشر الدكلي.

ات تحميمية ومواقف تطبيقية في تعميم المغة  العربية (. دراس0540) قورة, حسين سميمان
 . القاىرة: دار المعارؼ.والدين اإلسالمي

. الطبعة الثالثة, القاىر: والتطبيق المناىج: بين النظرية(.0552)المقاني, أحمد حسين
 عالؾ الكتب.
. تعريب جابر عبد الحميد,  أبعاد التعمم : دليل المعمم(: 0554) مارزانو, روبرت وآخرون

 كصفاء األعسر, كنادية شريؼ, القاىرة : دار قباء لمطباعة كالنشر كالتكزيع
 –. عماف المنيج المدرسيتصميم (. 0٢42) محمد, وائل عبد اهلل, وعبد العظيم, ريم أحمد

 األردف: دار المسيرة لمطباعة كالنشر.
(. منيج مقترح لتدريس التفسير بالمرحمة الثانكية. رسالة 055٢) مرزوق, محمد السيد

ماجستير )غير منشكرة(, كمية التربية, جامعة المنكفية, جميكرية مصر 
 العربية.   

(. دراسة تقكيمية لميارات تحميؿ النص 2113) المنياوي, غادة زين العابدين أبو شعيشل
القرآني لدل معممي العمـك الشرعية بالمرحمة الثانكية األزىرية كعبلقتيا بتحصيؿ 
طبلبيـ. رسالة ماجستير )غير منشكرة(, كمية الدراسات اإلنسانية )شعبة 

 فرع البنات, جميكرية مصر العربية. -التربية(, جامعة األزىر
. قضية اإلعجاز العممي لمقرآن الكريم وضوابط التعامل معيا(. 2112) النجار, زغمول

 الطبعة الثانية, القاىرة:  نيضة مصر لمطباعة كالنشر كالتكزيع.
. القاىرة: مؤسسة اقرأ التبيان في آداب حممة القرآن(. 2111) النووي, يحيى بن شرف

 لمطباعة كالنشر كالتكزيع.
. الطبعة الثالثة عشرة,  دريس التربية اإلسالميةطرق ت(. 0550)الياشمي, عابد توفيق

 بيركت: مؤسسة الرسالة.



  بن عبداهلادي الغبيويطالل د/       
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تدريس التربية اإلسالمية: أصول نظرية نمااج (. طرائؽ 0٢4٢) ىندي, صالح اياب
األردف: دار الفكر لمطباعة كالنشر  –. الطبعة الثانية, عماف وتطبيقات عممية

 كالتكزيع.
وثيقة منيج مواد العموم الشرعية االبتدائية والمتوسطة ىػ(.  0٢24) وزارة التربية والتعميم

 لرياض: مركز التطكير التربكم, اإلدارة العامة لممناىج. في التعميم العام. ا
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Abstract 

Evaluating the Quranic text comprehension skills for The 

secondary school students in Kingdom Saudi Arabia 

Prepared by 

Dr. Talal Bin Abdul HadiG. Alghobaiwi 
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 Targeted search verification of owning a secondary school 

students in Kingdom Saudi Arabiathe Quranic text  

comprehension skills; In order to achieve the former goal, a 

researcher List the skills to comprehension of the Quranic text 

required for secondary  school students , and a test to measure 

these skills , were verified sincerity and persistence , was applied 

test the skills of understanding of the Quranic text (100) students 

from the first grade secondary high school students Afif. 

 The results showed a weakness evident in the test the 

skills of comprehension of the Quranic text as a whole , and the 

presence of weakness in all the skill of his skills to comprehend 

the Qur'an, namely: direct comprehension skills , comprehension 

skills deductive , Applied comprehension skills , and in the light 

of the previous result researcher envisioned a proposal for the 

development of these skills specific objectives of perception , 

and its content , and teaching strategies , and educational 

activities ,and methods of evaluation. 

 
 Key Words: the Quranic text comprehension skills, 

Evaluation, The secondary school students. 


