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 فصل تقدٌمً

  مقدمةمقدمة

 
 عملكم هللا فسٌرى اعملوا وقل) عاله فً جل القابل واألعمال، األقوال ألحسن الهادي هلل الحمد 

المرشد للحكمة  ،المستقٌم الصراط إلى الداعً محمد سٌدنا على والسالم والصالة ..( .والمومنون ورسوله

 ،الطاهرٌن الطٌبٌن وأصحابه آله عن هللا ورضً. "بها أحق فهو وجدها أٌنما المإمن ضالة الحكمة"من قال 

 واألخالق العلٌة، الهمم ذوي ،الدٌن ٌوم إلى سبٌلهم ونهجوا اتبعوا الذٌن نوع. فؤبدعوا وعلموا تعلموا الذٌن

 .المرضٌة والمقامات السنٌة

 :بعد أما

 la والكوكبٌة  la mondialisationالتقدم العلمً وثورة االتصاالت، وسٌادة العولمة فإن  

globalisationالعصر وما ٌتطلبه قتنا الراهن التً نعٌشها فً و العلمٌة والتكنولوجٌةالمنجزات ثورة ، و

، نظم التعلٌمإعادة النظر فً ٌدعونا إلى من مواكبة،   -بما ٌحمله من مستجدات وتحدٌات إقلٌمٌة وعالمٌة -

الم تسود فٌه المعرفة وتتاح سبل اكتسابها وتجتاحه الصورة مساٌرة عحتى ٌستطٌع وتطوٌر مناهجه، 

 والرمز.

المتعلم على التعلم وتطور  تنمً قدراتعلى تسطٌر أهداؾ ادة المعمل منهاج وتماشٌا مع ذلك،   

التؽٌٌرات التً عرفها منهاج المادة من إٌالء اهتمام كبٌر لممارسة لذلك حاولت  .مهارات التواصل لدٌه

األنشطة التعلمٌة وتوظٌؾ تكنولوجٌا اإلعالم والتواصل داخل الفصل وخارجه بهدؾ تمكٌن المتعلمٌن من 

 . القٌم اإلسالمٌة فً نفس المتعلم واستثمار الوسابل الحدٌثة من أجل ترسٌخ وسابل التعلم

  موضوع البحث:
وتوظٌؾ المبادئ والتصورات والطرابق ، فً إطار التمركز حول حاجات المتعلمٌن ٌؤتً موضوع هذا البحث

من ؛ العلٌا لدى المتعلم اٌات الذهنٌةالمٌسرة الستٌعاب وترسٌخ التعلمات. وتشجٌعا لتطوٌر الكفالدٌداكتٌكٌة 

وتماشٌا مع هذا التوجه وانطالقا من االستثمار الوظٌفً ألبرز ما توصلت إلٌه مختلؾ الدراسات فً  أجل ذلك

مساٌرة هذه التوجهات عن طرٌق اعتماد طرق بٌداؼوجٌة تحقق الؽاٌات . وتوخٌا لالحقل التربٌة خاصة

الخرٌطة أسلوب ستعمال بوي التدخلً الذي ٌقترح االكبرى من التدرٌس. ٌؤتً موضوع هذا البحث التر

 الذهنٌة، وتوظٌفها فً تدرٌس دعامة القرآن الكرٌم بالسلك الثانوي اإلعدادي.

 "وأثرها التربوي  فً سلك اإلعدادي الخرٌطة الذهنٌة لدعامات القرآن الكرٌم" بعنوان:
                                          

 إشكالٌة البحث: 
واالنؽماس فً   la monotonie عانً التدرٌس فً جملة ما ٌعانٌه فً منظومتنا التربوٌة من الرتابة ٌ

؛ مما ٌوثر سلبا على ة طرق التدرٌس لحاجٌات المتعلمٌننا عدم مالبماوطول المقرر الدراسً وأحٌ التكرار

 الفبة المستهدفة والتحصٌل المعرفً لدٌها وتحقٌق المكتسبات المسطرة. 
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ٌمكن استدماج أسلوب تدرٌس دعامة القرآن الكرٌم بالخرٌطة الذهنٌة كؤسلوب تجدٌدي مبتكر ٌساٌر  فهل

؟ وإلى أي حد ٌساهم لتشوٌق واالهتمام بالدرس القرآنًالبحوث التربوٌة فً هذا السلك؟ وما مدى استثارته ل

 ؟تهدفة فً هذا السلكدى الفبة المسفً ترسٌخ المعارؾ والقٌم األخالقٌة والوجدانٌة والسلوكٌة ل

  أسبلة البحث:

  هل مناك صعوبات فً تحصٌل دعامة القرآن الكرٌم لدى تالمٌذ اإلعدادي؟ 

  ما نوع هذه الصعوبات؟ هل ٌمكن قبول اسلوب الخرٌطة الذهنٌة كبدٌل لألسالٌب المتبعة؟ 

 توظٌؾ؟هل ٌمكن توظٌؾ الخرٌطة الذهنٌة بالسلك الثانوي اإلعدادي؟ وما مدى نجاعة هذا ال 

  البحث: فرضٌات

 الفرضٌة األولى: وجود صعوبة فً تحصٌل دعامة القرآن الكرٌم عند تالمٌذ االعدادي 

 الفرضٌة الثانٌة: تقبل التالمٌذ لهذه الطرٌقة وتجاوبهم معها 

 الفرضٌة الثالثة: فعالٌة تقدٌم الدعامة باسلوب الخرٌطة الذهنٌة 

  أهمٌة البحث

م، وهً تقنٌة " لتقنٌة تهدؾ إلى تنمٌة الخبرات وتنظٌم المعرفة لدى المتعل تكمن أهمٌة البحث فً تناوله

". هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى ٌكتسب ى وأسلوب " التعلم ذي المعنى، وهً بذلك تتماشالخرٌطة الذهنٌة"

أهمٌته من تنزٌله على مكون ربٌسً من مكونات الدرس التعلٌمً فً الثانوي اإلعدادي أال وهو مكون 

امة القرآن الكرٌم. وتتجلى اهمٌة استعمال الخرابط الذهنٌة لدعامات القرآن عملٌا فً إبرازها للهٌكل دع

البنابً للسورة والوقوؾ على مكوناتها الربٌسٌة وربط عالقات مفاهٌمٌة بٌنها والوقوؾ على التوفٌق 

 التكاملً.

 أهداؾ البحث ومنهجٌته

ٌطة الذهنٌة لدعامة القرآن الكرٌم على التحصٌل الدراسً، ومدى ٌهدؾ البحث إلى معرفة أثر التدرٌس بالخر

تحقٌق األهداؾ التربوٌة لدى المتعلمٌن فً سلك الثانوي اإلعدادي باعتماد هذه التقنٌة. وٌعتمد فً ذلك 

 .التجرٌبً االستقرابً الوصفً والمنهج 
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 الفصل األول: اإلطار النظري والمفاهٌمً

  ٌطة الذهنٌة واإلطار المفاهٌمً:ٌطة الذهنٌة واإلطار المفاهٌمً:المبحث األول: الخرالمبحث األول: الخر

  الذهنٌةالذهنٌة  الخرٌطةالخرٌطة  مفهوممفهوم: : األولاألول  المطلبالمطلب

  المفهوم اللؽويالمفهوم اللؽوي

  . تعرؾ بؤنها وعاء من جلد أو نحوه ٌشد على ما فٌه فً اللؽة ف ،الخرٌطةهناك استخدامات كثٌرة لمفهوم 

 لك المعانً مادٌتها. لى توالؽالب عوفً االصطالح المعاصر ما ٌرسم علٌه سطح الكرة األرضٌة أو جزء منه. 

والذهن فً اللؽة فمعناه الفهم والعقل. وفً االصطالح العلمً ما به الشعور بالظواهر النفسٌة المختلفة، 

 وٌطلق أٌضا على التفكٌر وقوانٌنه، واالستعداد لإلدراك. 

سم خرٌطة حٌث تنبنً فكرته على ر مادٌا،مفهوم حدٌث، ٌستعمل معنوٌا ولٌس  هوالخرابط الذهنٌة  ومركب

 داخل الذهن تعمل عمل الخرٌطة المادٌة فً اختصار المعلومات من خالل الرموز واألشكال والصور.

مصطلح الخرٌطة الذهنٌة مصطلح محدث وؼرٌب إلى حد ما فً اللؽة العربٌة، وهو ترجمة حرفٌة للعبارة  و

والكلمة  carte heuristique. وفً الفرنسٌة تعددت تسمٌاته فقد ٌسمى Mind mapاالنجلٌزٌة 

 carte desأجد، وتسمى أٌضا خرٌطة األفكار : والتً تعنً  ,εὑρίσκωمستقاة من الٌونانٌة القدٌمة 

idées ومخطط األفكار ،schéma de pensée والخرٌطة الذهنٌة ،carte mentale وشجرة ،

 .  topogrammeأو   arbre à idéesاألفكار 

  المفهوم االصطالحًالمفهوم االصطالحً

دٌدة لمفهوم الخرابط الذهنٌة من الناحٌة االصطالحٌة ومن أبرز من عّرؾ الخرابط الذهنٌة وردت تعرٌفات ع

أداة متمٌزة للذاكرة تسمح بتنظٌم م( حٌث عّرفها بؤنها "2009بوزان )  ها تونًتعرٌفا اصطالحٌا هو مكتشف

واستحضار المعلومات فً  الحقابق واألفكار بنفس الطرٌقة الفطرٌة التً ٌعمل بها العقل، وهذا ٌعنً أن تذكر

وقت الحق سٌصٌر أمرا أسهل، وأكثر فاعلٌة مقارنة باستخدام األسالٌب التقلٌدٌة لتدوٌن المالحظات"، كما 

، حٌث تستخدم األلوان فً كل الخرابط، وجمٌعها تتكون من ل الخرابط الذهنٌة بها شًء مشتركذكر بؤن ك

طبقا لمجموعة من القواعد ز وكلمات وصور موضوعة فروع تتشعب من المركز، وبها خطوط متعرجة ورمو

إنها رسم بٌانً تبٌن الصالت السمٌابٌة بٌن مختلؾ األفكار، والروابط التراتبٌة بٌن المفاهٌم ، البسٌطة

 مبنٌة على التقدم فً مجال علم األعصاب. . وهً فً الؽالب تجسٌد تشجٌري للمعطٌات. الفكرٌة
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 التً ٌنشط فٌها كل فص من فصً الدماغلمجاالت خرٌطة توضٌحٌة ل

للمساعدة على  فً السبعٌنات Tony Buzanالخرٌطة الذهنٌة طرٌقة وضعها المحلل النفسانً االنجلٌزي 

بتحقٌقها عمل متناؼم وأفضل لكال نصفً  واإلبداعًتسهل التفكٌر المنطقً التحصٌل الدراسً الجٌد؛ وهً 

 1. الدماغ

فكر(، باستعمال نطالقا من نقطة مركزٌة؛ أنها تساعد على هٌكلة المعلومات ) الانها تقدٌم مشجر للمعطٌات ا

 ، ...وٌكمن أن تكون منطلق إلثراء العمل البٌداؼوجً.علم، للتالذاكرة البصرٌة. فهً وسٌلة تبسٌطٌة: للفهم

 2الخرٌطة الذهنٌة هً مجموعة من العقد والروابط حول مفهوم مركزي.

، ٌعنً النطالق من التلمٌذ، من كفاٌاته، ومن تعثراته. تلمٌذ ٌنجز خرٌطته الذهنٌةتمكن من افهذه الوسٌلة 

أنه حلل ونّظم وقام بتخزٌن ذاكروي لتقدٌم المعارؾ التً اكتسبها فؤصبحت ملكا له، مع استهداؾ أن ٌصبح 

 1971فً سنة  » « Mind Mappingظهر مصطلح الخرٌطة الذهنٌة" وقد  3قادرا على استثمارها. 

التمثٌل الصوري لفكرة ما ٌسهم فً فهو ٌرى أن ، Tony Buzanبواسطة المحلل النفسً تونً بوزان 

الشكل البصري والجانب الفنً فً الخرٌطة ٌجعل النظر إلٌها ممتعا كما أن  تخزٌنها وحفظها فً الذاكرة .

 4بالمقارنة مع البحة من المفاهٌم تحتاج للحفظ بطرٌقة بابسة. 

 

                                                                 
1
 _   Apprendre à apprendre avec les cartes mentales 

 http://www.cndp.fr/crdp-besancon/index.php?id=cartes-heuristiques 
2
  _http://fr.slideshare.net/cddp46/carte-mentalecollege2013 

3
  _http://www.cndp.fr/crdp-lille/catalogue/spip.php?article680 

4
 _ http://lewebpedagogique.com/blog/la-carte-mentale/ 
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  المراهقالمراهق  عندعند  التعلمالتعلم  طبٌعةطبٌعة  ::نًنًالثاالثا  المطلبالمطلب

مرحلة انتقالٌة  اإلعداديٌتؤثر االكتساب عند المتعلم بالمرحلة العمرٌة التً ٌمر بها، وتعد مرحلة الثانوي 

ٌتسم بقدرته على مرحلة ه فً هذه التفكٌرور مرحلة الطفولة وبداٌة المراهقة، حٌث ٌكون التلمٌذ فً آخ

تتجه و .حلٌل والتركٌب، كما تزداد قدرته على الفهم ونمو تفكٌر االبتكار التجرٌد واالستدالل واالستنتاج والت

 وتحلٌل األشٌاء وتعلٌل الظواهر، وإدراك العالقات بٌن األشٌاء، نحو التعمٌم وفهم األفكار العامة،قدراته 

وتتناسب  ومن ثم فإن تعلٌم المراهق ٌشمل تزوٌده بقوة عقلٌة تساعده فً نموه المتكامل ،زداد التحصٌلٌو

؛ إذ ٌنمو التذكر وتزداد ات وتطورات على العملٌات العقلٌةوفً النمو العقلً ٌطرأ  تؽٌٌر .مع نموه المتسارع

، وتزٌد قدرته بالحكم على األشٌاء وحل المشكالت ومٌله إلى تخٌل المجرد والمبنً على األلفاظالقدرة على ال

النمو العقلً فً فالتجرٌد وفهم رموز أكثر من قبل. حب الحوار وطرح وجهات النظر، وتزداد القدرة على 

أن المراهق ٌصبح أكثر ت الكمٌة فً "؛ إذ تتضح التؽٌراٌتمٌز بحدوث تؽٌرات كمٌة وكٌفٌةمرحلة اإلعدادي، 

قدرة على القٌام بمهام عقلٌة بسرعة وسهولة أكثر من المراحل السابقة نتٌجة لما تحققه من نضج فً 

ا التؽٌرات الكمٌة فتتضح فً ظهور ونماء عدد من القدرات العقلٌة كالقدرة اللؽوٌة العملٌات العقلٌة، أم

 والمٌكانٌكٌة وؼٌرها.

 مظاهر العملٌات العقلٌة: ومن 

بالؽنى والتنوع والؽموض، فالمراهق ٌقفز بتخٌالته فوق حواجز الزمان والمكان عند المراهق ٌتسم  التخٌل:

وؼه فً واقع األشٌاء، كما أنه ٌتجه خٌال المراهق نحو الخٌال المجرد وٌمد قبضته لٌتناول ما ٌعجز عن بل

هً ق للؽة قد وصل لمراحله النهابٌة. واللؽة المبنً على األلفاظ، أي الصور اللفظٌة، ذلك أن اكتساب المراه

  .وعاء المعانً

التذكر، وهذه الزٌادة فً من المظاهر المالحظة أثناء التعامل مع المراهق زٌادة قدرته على الحفظ و التذكر:

التذكر لدى المراهق فً هذه الفترة تعمل على زٌادة وسرعة التحصٌل وإمكانٌاته، فتنمو لدٌه القدرة على 

 التعلم واكتساب المهارات والمعلومات. 

ٌد التفكٌر: ٌمتاز تفكٌر المراهق بتحرره من القٌود واتساع أفقه ومداركه، إضافة إلى أن العملٌات العقلٌة تز

 فً مرونتها والتحكم فٌها، إذ إن تفكٌر المراهق فً هذه المرحلة ٌختلؾ عن سابق لتمٌزه بعدة صفات منها: 

 قدرة المراهق على حل المشكالت المعقدةزٌادة  - أ

 نمو التفكٌر المجرد، والتفكٌر االبتكاري - ب

 ستدالل واالستنتاج، وقدرته على التحلٌل والتركٌب.االقدرة المراهق على  - ت

، فالمراهق ٌتطور إدراكه من المستوى الحسً المباشر إلى شبه تخٌلاالدراك والنمو القدرة على : اكاإلدر

إدراك المراهق فإن إدراك الطفل ٌنحصر فً وقته الراهن، فإذا كان الحسً ثم المدركات المجردة والمعنوٌة، 

   5 ٌمتد إلى الماضً والمستقبل البعٌدٌن.

                                                                 
5
 _ http://www.cairn.info/zen.php?ID_ARTICLE=RSI_102_0035 
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  سس النظرٌة:سس النظرٌة:هنٌة واألهنٌة واألالمبحث الثانً: الخرٌطة الذالمبحث الثانً: الخرٌطة الذ

وهً بذلك ٌفترض   linéairesإن تنظٌم الخرٌطة الذهنٌة ٌقطع مع التراتبٌات الخطٌة )المستقٌمة(  

، وهذه Tony Buzan6أن تتبع عن قرب طرٌقة اشتؽال دماؼنا، على األقل من وجهة نظر تونً بوزان 

ٌمٌة التعلمٌة والتً تبناها معظم  التربوٌٌن األمور تجعلها منسجمة مع النظرٌات التً اهتمت بالعملٌة التعل

طة ؤسلوب الخرٌف. المعاصرٌن. وأهمها: النظرٌة البنابٌة لجون بٌاجٌه، وونظرٌة أوزبل للتعلم ذي المعنى

، وكل تجربة عملٌة البد لها من خلفٌة نظرٌة تإسس لها وتضع ركابزها. الذهنٌة هو أسلوب إجرابً عملً

تستمد أسسها الذهنٌة فً التدرٌس له امتدادات نظرٌة متعددة؛ أبرزها أنها أسلوب الخرٌطة وٌالحظ أن 

التً مٌز بها بٌن التعلم للفهم  David Ausubelنظرٌة التعلم ذي المعنى لدافٌد أوزوبل النفسٌة من 

ٌإدي إلى  والتعلم للحفظ؛ فالعملٌة األولى تعتمد على التحلٌل المفاهٌم العملٌة والربط فٌما بٌنها، األمر الذي

تذوٌب المفاهٌم ورسوخها فً ذهن المتعلم لفترة زمنٌة طوٌلة، فً حٌن أن العملٌة الثانٌة تعتمد على التكرار 

 والحفظ والمعرفة المتعلمة تبقى لفترة زمنٌة قصٌرة نسبٌا. 

  الذهنٌة و"النظرٌة البنابٌة" لبٌاجٌهالذهنٌة و"النظرٌة البنابٌة" لبٌاجٌه  الخرٌطةالخرٌطة: : األولاألول  المطلبالمطلب

رٌات األكثر تؤثٌرا فً العملٌة التعلٌمٌة وهً تجعل المتعلم ركنا أساس تعتبر النظرٌة البنابٌة من النظ 

 . ل والركن األساس فً عملٌة التعلمالعنصر الفعا هتهدؾ لجعلو. فً العملٌة التعلٌمٌة

، تم من خالل التكٌؾ العقلً للطالبوترتكز الفلسفة البنابٌة على نظرٌة لبٌاجٌه التً ترى أن التعلم المعرفً ٌ

، ومن ذلك فإن التعلم البنابً ٌقوم على ع والتؤقلم مع الظروؾ المحٌطة بهوث توازن فً الفهم للواقأي بحد

أساس تركٌب الذاتٌة للفرد بقصد مساعدته للوصول إلى التكٌؾ المطلوب، ومن هذا ٌإكد البنابٌون على 

على بناء معارفهم وإعادة  ، لذلك من المهم أن ٌشجع المتعلمونتعلم القابم على الفهم أو المعنىأهمٌة ال

ن طبٌعة التعلم لموقؾ التعلٌمٌة وفهمها وتفسٌرها. إتنظٌم وتركٌب تلك المعارؾ بطرٌقة تسهل علٌهم إدراك ا

البنابً تهتم وتعزز التعلم أكثر من التعلٌم وتحفز التالمٌذ نحو اكتساب المعارؾ، وتتجنب التعلٌم النظري أو 

كز فً الجانب اآلخر على الخبرة المٌدانٌة كمصدر من مصادر التعلم حٌث المطلق الذي لٌس له قرٌنة، وترت

إن الخبرة السابقة بالنسبة إلى البٌبة التعلم البنابً تعد مصدرا مهما للنشاط التعلٌمً وتلعب دورا فعاال فً 

متفاعل فهو المتعلم ٌقوم بدور المناقش والباحث والمكتشؾ ال بجعلمتاز التعلم البنابً وٌ 7.عملٌة التعلم

 8.صاحب رؼبة فً التعلم لٌس من أجل النجاح بل من أجل االستفادة مما ٌتعلمه فً حٌاته العلمٌة والعملٌة

والخرابط الذهنٌة منسجمة وتسٌر باتساق مع فكرة النظرٌة البنابٌة، ذلك أن التلمٌذ ٌقوم بتصمٌم الخرٌطة 

 .المخزنة فً بنٌته المعرفٌةالذهنٌة معتمدا على مخزونه المعرفً وأفكاره السابقة 

                                                                 
6
 - Tony and Barry Buzan ; The mind map book: How to use radiant thinking to maximize your brain’s untapped 

potential” 1996. 
7
 _jean piaget psychologie et pédagogie ; pp 7- 13. 

8
 _ les courants théoriques des appretissages ; pp 6 et 7 
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    ألوزبلألوزبل  mmeeaanniinnggffuull  lleeaarrnniinnggالذهنٌة ونظرٌة " التعلم ذي المعنى" الذهنٌة ونظرٌة " التعلم ذي المعنى"   الخرٌطةالخرٌطة: : الثانًالثانً  المطلبالمطلب

( الحاصل على 1918- 2008)   David Eusubelٌعد عالم النفس األمرٌكً دٌفٌد أوزوبل  

لمعرفٌة التً اهتم منظروها بالتعلم من أقطاب المدرسة ادكتوراه فً سٌكولوجٌا النمو من جامعة كولومبٌا ، 

. من أجل االسهام فً إٌجاد حلول من القرن الماضً تالمعرفً. وقد قدم اوزبل نظرٌته فً التعلم فً الستٌنٌا

 . األربعةعن مراحل النمو العقلً  Piagetعلٌمٌة، وقد أفاد فً لنظرٌته من أبحاث بٌاجٌه تللمشكالت ال

التعلم المعرفً هو عبارة عن نمو وتعدٌل فً التراكٌب المعرفٌة، عن طرٌق  وٌتفق أوزبل مع بٌاجٌه على أن

 تنظٌمها وموازنتها. 

ان التعلم ٌحدث نتٌجة لدمج ،  9"المعنى والتعلم ذ" تسمى فً نظرٌته التعلٌمٌة التً أوزبل وٌرى  

تالً ٌحدث التؽٌٌر فً وربط للمعلومات الجدٌدة مع ما ٌمتلكه من معلومات مختزنة فً بنابه المعرفً؛ وبال

وٌإكد أوزبل على أن التعلم الفعال ٌنبؽً أن ٌعتمد أكثر على المعنى من خالل إٌجاد شكل المعرفة الجدٌدة. 

قة وحاول ربط فمثال إذا أراد شخص أن ٌحفظ رقم بطاقة السٌا عالقة بٌن التعلم الجدٌد والبناء المعرفً القابم.

 ى. علم ذو المعن، أنه ٌمارس التأرقامها بشًء ٌعرفه

 10 .اوزبلمنظر معرفً مثل  خاصٌة هامة من خصابص التعلم عندكما أن الممارسة تعتبر  

 : لكً ٌكون التعلم ذو معنى البد أن تنطبق علٌه شروط حددها اوزبل

أن ٌكون المتعلم متهٌبا لذلك وٌبدي رؼبة للتعلم، وذلك ألن عدم رؼبته تجعل ما ٌتعلمه مجرد ألفاظ لٌس  -

 .معنىلها 

 .أن تتاح الفرصة للمتعلم من أجل ربط معلومات الجدٌدة بما ٌالبمها من معلومات فً البنٌة المعرفٌة -

 .أن تكون المادة التعلٌمٌة ذات معنى كامن ؛ حتى ٌتم ربطها بالبناء المعرفً بعالقة منطقٌة بٌسر وسهولة -

  المبحث الثالث: الخرٌطة الذهنٌة والتطبٌقات التربوٌة:المبحث الثالث: الخرٌطة الذهنٌة والتطبٌقات التربوٌة:

وظؾ الرسول صلى هللا ففً تراثنا الخرٌطة الذهنٌة فً العملٌة التعلٌمٌة لٌس ولٌد عصرنا؛  استعمال

وخط .عندما رسم لهم خطاً مستقٌماً وقال هذا سبٌل هللا علٌه وسلم الخرٌطة الذهنٌة فً تعلٌم صحابته الكرام؛

 ."..وقال هذه سبل الشٌطان وخطاً عن شماله، خطاً عن ٌمٌنه،

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                 
9
 _ http://ww2.coastal.edu/dsmith/edet720/ausubelref.htm 

10
 _http://theoryfundamentals.com/ausubel.htm 

                                  الشٌطان سبل              

 

المستقٌم الصراط  
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وهذا ما ٌجعل اإلنسان ٌستطٌع تفسٌر التعقٌدات العالبقٌة  ،فً خطوط متداخلةإن دماغ االنسان ٌعمل 

من ثم نجد .وال تكون فً خط واحد ،(associatively Linearly) ألشٌاء تتداخل فٌها شبكٌة ارتباطاتها

 ٌقة فً تبادل ُمعقد من الترابط أن الدماغ ٌمكنه تحدٌد تداخل العالقات بٌن عناصر موضوع بكافة تفاصٌله الدق

 .بٌن مكوناته

وهذا ما ٌدعونا إلى التؤكٌد على أهمٌة استخدام الخرٌطة الذهنٌة كعامل مهم فً التوظٌؾ التربوي الفاعل 

للتعلٌم والتعلم الذي ٌنشد القابمون علٌه توظٌؾ كافة عناصره ومكوناته المتوافرة لتحقٌق أهدافه وؼاٌاته 

 .بؤفضل صورة ممكنة

 الذهنٌة واألهمٌة التربوٌة الخرٌطة: األول المطلب

ة وإبداعٌة. كما أن للخرابط المادٌة فوابدها فً االختصار والتبسٌط، كذلك للخرابط الذهنٌة فوابد كثٌر 

  تساعد المعلم والمتعلم على: من بٌنها أنها 

 تنظٌم البناء المعرفً والمهاري لدى كل منهما. -1

 فترسخ المعلومات الجدٌدة فً مناطق تعرفاتها الذهنٌة.  ،ابقةالمراجعة للمعلومات الس -2

 إضافة بٌانات ومعلومات جدٌدة . وتمكن من إذ أنها توسع الفهم  ؛المراجعة المتكررة للموضوع -3

إذ أن كال منهم ٌرسم صورة للموضوع حسب قدراته ؛ مراعات الفروق الفردٌة عند التالمٌذ -4

 ومهاراته.

جدٌدة عن بٌانات ومعلومات قد حصلوا علٌها عن طرٌق الخرٌطة، والتً  ألسبلةتطوٌر المتعلمٌن  -5

 تطور أٌضا العمق المعرفً والمهاري للمتعلم فً موضوع ما. 

 لفروض واالختبارات، وذلك من خالل وضوح الجزبٌات التفصٌلٌة للموضوعات. اإعداد تسهٌل  -6

 .تلخٌص الموضوع عند عرضه ) الملخص السبوري( -7
عة للموضوعات من قبل المتعلمٌن؛ عندما ال ٌجدون متسعاً من الوقت لمراجعة المراجعة السرٌ -8

 .تفصٌلٌة
 .الذهنسهولة تذكر البٌانات والمعلومات الواردة فً الموضوع من خالل تذكر األشكال المرتسمة فً  -9
 .رسم صورة كلٌة لجزبٌات الموضوع التفصٌلً   -10
 .ح البٌانات والمعلومات المكونة للموضوعتنمً مهارات المتعلمٌن فً اإلبداع الفنً لتوضٌ  -11
والشرابح، والتسجٌالت  ،وجهاز العرض توظٌؾ التقنٌات الحدٌثة فً التعلٌم والتعلم كالحاسوب،  -12

 .األخرى وؼٌرها
وتسهل فهمه بوضوح من  فتساعد فً شدة التركٌز، تقلل من الكلمات المستخدمة فً عرض الدرس؛  -13

 .قبل المتعلمٌن
إلنجاز خرابط فردٌة  المتعلم ، من خالل تحفٌزق أهداؾ الدرس عبر استعمال خ ذقٌٌمكن زٌادة تح  -15

 11فً البٌت. 

 ركان هذه العملٌة فً التخطٌط التالً:أٌمكن اختزال 

                                                                 
11

 _ CONTRIBUTION A L'ACQUISITION DES COMPETENCES TERMINALES ; Maryse HONOREZ, François REMY, René 
CAHAY, Brigitte MONFORT et Jean THERER ; Laboratoire d'Enseignement Multimédia (LEM) de l'Université de Liège 
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  الذهنٌة والخطوات المنهجٌةالذهنٌة والخطوات المنهجٌة  الخرٌطةالخرٌطة: : الثانًالثانً  المطلبالمطلب

  خطوات التصمٌم خطوات التصمٌم 
 : الخرٌطة بالطرٌقة التالٌةتنجز 

فحة بٌضاء مطوٌة الجوانب. وذلك ألن البدء من المنتصؾ ٌعطً المخ البداٌة تكون من المنتصؾ ص -1

 الحرٌة لالنتشار فً جمٌع االتجاهات، والتعبٌر عن النفس بشكل طبٌعً وبمزٌد من الحرٌة. 

وتساعد على  ،ة، آلن الصورة تؽنً عن ألؾ كلمةاستخدام شكل أو صورة تعبر عن الفكرة المركزٌ -2

 ركزٌة أكثر أهمٌة، ألنها تساعد على التركٌز، وتعمل على تصفٌة الذهن. استخدام الخٌال. والصورة الم

استخدام األلوان أثناء الرسم ؛ ألن األلوان تثٌر المخ مثل الصور. واأللوان تضفً قدرا أكبر من الحٌاة  -3

 على الخرٌطة الذهنٌة، وتضٌؾ طاقة هابلة إلى التفكٌر اإلبداعً. 

لمركزٌة، وهذا مهم جدا، وذلك ألن المخ ٌعمل بالربط  بٌن شٌبٌن ) توصٌل الفروع الربٌسٌة بالصورة ا -4

أو ثالثة أو أربعة أشٌاء( . فإذا تم التوصٌل بٌن الفروع ، فسوؾ ٌزٌد ذلك من الفهم والتذكر بسهولة 

شدٌدة، والربط بٌن الفروع الربٌسٌة ٌصنع هٌكال أساسٌا لألفكار. وهذا ٌشبه الطرٌقة التً تنبثق بها 

 لشجرة من الجذع، وتنبثق من الفروع الربٌسٌة فروع أخرى ثانوٌة. فروع ا

، ولٌست على شكل خطوط مستقٌمة. وألن الخطوط المستقٌمة تصٌب المخ طرق متعرجةرسم الفروع ب -5

 ، فإنها تضفً جاذبٌة وإبهار للعٌن. جة بشكل طبٌعً، مثل فروع األشجاربالملل أما الفروع المتعر

ردة فً كل سطر؛ ألن استخدام كلمات ربٌسٌة مفردة تمنح الخرٌطة القوة استخدم كلمة ربٌسة ومف -6

والمرونة. وكل كلمة أو صورة مفردة تمثل مضاعفا ٌولد سلسلة من الروابط والعالقات الذهنٌة. 

، ومن ثم أكثر قدرة ل واحدة منها سوؾ تكون أكثر حرٌة، فإن كوعندما تستخدم كلمات ربٌسة مفردة

خرٌطة فخواطر جدٌدة، ألما العبارات أو الجمل فإنها تعوق هذا التؤثٌر المحفز. على تولٌد أفكار و

 تً تعمل بها جمٌع مفاصل األصابع.بها عدد أكبر من الكلمات الربٌسة تشبه الٌد الالتً الذهن 

، شؤنها شؤن الصورة المركزٌة، تؽنً أٌضا عن ألؾ استخدام الصور عند رسم الفروع، آلن كل صورة -7

لك إذا كان هناك عشر صور على الخرٌطة العقل، فهذا ٌعنً تدوٌن مالحظات تتكون من عشرة كلمة. لذ

 آالؾ كلمة.   
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 مجاالت استخدام الخرابط فً التعلٌم والتعلم

  لتصمٌملتصمٌمطرق اطرق ا
 وقبل االنجاز العملً ال بد ان ٌسبقه اإلعداد والتصمٌم، وٌكون بــ:

 ، تحضٌر الكلمات المفاتٌح -

  نحت المصطلحات، -

 استعمال األلوان،  -

 استؽالل الفضاء،  -

  12بشكل فردي أو جماعً  هاروابط بٌناألفكار وإٌجاد هٌكلة  -

 وٌمكن إنجازها إما ٌدوٌا أو رقمٌا.

 

 

                                                                 
12 _   Apprendre à apprendre avec les cartes mentales 

 http://www.cndp.fr/crdp-besancon/index.php?id=cartes-heuristiques 
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 الخطوات المنهجٌة لرسم خرٌطة ذهنٌة 

    الطرٌقة الٌدوٌةالطرٌقة الٌدوٌة

من عل ورق أبٌض  والخرٌطة الذهنٌة ترسم بالٌد وفق الخطوات التً حددها بوزان . وتنجز بشكل مصؽر

كما ٌمكن إنجازها على الدفتر باستعمال أقالم الحبر . feutres أقالم ملونة أو أقالم شعر  A3أو   A4فبة 

 . الجافة

 A1أو   A2ٌمكن استعمال الورق من فبة : إلنجاز الورقً الكبٌركما أن هنا ك إمكانٌة ل

من السبورة البٌضاء أو السوداء أٌضا للتمكن  وٌمكن استعمالإلنجاز الجماعً داخل الفصل.  عند االشتؽال

 13االشتؽال الجماعً على نفس الخرٌطة. 

  الحاسوبٌةالحاسوبٌةمج مج اابربرالال  عن طرٌقعن طرٌق

وقد استحدثت بعض البرامج . ٌمكن إنجاز الخرٌطة أٌضا على جهاز الحاسوب باستعمال معظم برنامات الرسم

 وهً أكثر نجاعةم بكل مرونة وسهولة ، التً تهتم برسم الخرابط الذهنٌة وتشكٌلها وفق ما ٌرٌد المصم

 منها :و

QQuueellqquueess  llooggiicciieellss  lliibbrreess  ddee  ccaarrttooggrraapphhiiee  mmeennttaallee    

 Framindmap, un logiciel en ligne développé par Framasoft. 
 FreeMind pour la prise de note et les cartes conceptuelles 

arborescentes, multiplateformes et multilingue. 
 Freeplane, un dérivé de FreeMind. Toutes plateformes. 

                                                                 
13 _   Apprendre à apprendre avec les cartes mentales 

 http://www.cndp.fr/crdp-besancon/index.php?id=cartes-heuristiques 

 

http://framindmap.org/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Framasoft
http://fr.wikipedia.org/wiki/FreeMind
http://fr.wikipedia.org/wiki/Freeplane
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 KMI Compendium pour réaliser des cartes conceptuelles, 
organiser une documentation complexe, établir des transclusions 
Toutes plateformes. 

 Mindnode, un logiciel pour Mac. 
 Sémantik (anciennement Kdissert) pour agencer et organiser sous 

un ensemble d’idées, sur Linux. 
 VUE (Visual Understanding Environment) notamment pour établir 

un schéma conceptuel. Toutes plateformes. 
 XMind, application multiplateformes et en plusieurs langues qui 

permet de faire, entre autres, un diagramme de causes et effets. 
Compatible FreeMind, une version Pro, payante, permet de 
nombreux exports. 14 .   

 

 

 خرٌطة ذهنٌة توضح كٌفٌة تصمٌم الخرابط الذهنٌة

  

 

 
                                                                 

14
 _ انظر البيبلوغرافيا، ص  

http://compendium.open.ac.uk/institute/
http://fr.wiktionary.org/wiki/transclusion
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mindnode&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9mantik
http://fr.wikipedia.org/wiki/Linux
http://fr.wikipedia.org/wiki/VUE_%28Visual_Understanding_Environment%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%A9ma_conceptuel
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=XMind&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diagramme_de_causes_et_effets
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 اإلطار العملً والتطبٌقً: الفصل الثانً
  

تحلٌل واالستنباط والتحوٌل)التدبر والتمثل( أهم األهداؾ والمهارات التعلٌمٌةة ٌشكل الحفظ والفهم وال

، وذلةةك مةةن خةةالل (15)المسةةتهدفة مةةن وراء تةةدرٌس وحةةدة القةةرآن الكةةرٌم بشةةكل متةةدرج حسةةب المسةةتوٌات

، والكفاٌةات ساسةٌة المسةطرة لمنهةاج المةادة ككةلمجموعة من األنشطة المإدٌة إلى تحقٌق جملة الكفاٌات األ

لؽةالؾ ، وذلةك عبةر تجةزيء السةورة بمةا ٌسةمح بةه اببرنامج كل مستوى دراسةً علةى حةدة لنوعٌة الخاصةا

 .الزمنً لكل حصة من أنشطة

 16:السلك الدراسً من السور التالٌة وتتؤلؾ وحدة القرآن الكرٌم ضمن منهاج هذا

 الؽالؾ الزمنً عدد اآلٌات السور المستوٌات

 حصص 6 32 سورة لقمان السنة األولى

 حصص 6 18 سورة الحجرات السنة الثانٌة

 حصص 5 29 سورة الفتح السنة الثالثة

 حصة 17 آٌة 79 سور كرٌمات 3 مجامٌع

 

مبةةدأ تكامةةل المعرفةةة بةةٌن  مةةن ممٌةةزات دعامةةة القةةرآن الكةةرٌم فةةً سةةلك االعةةدادي، أنةةه ٌحةةافظ علةةى 

اسةتمرارٌة عنصةر حفةظ  ؛ً هةذه البرمجةةفة ةالمحققة ةسةب اإلٌجابٌةاالمك ، ومةن ة فً السلكالوحدات المقرر

، إن علةةى السةةلك بخصةةوص وحةةدة القةةرآن الكةةرٌم ج هةةذاوٌتمٌةةز منهةةا .سةةور بكاملهةةا فةةً هةةذا السةةلك برمتةةه

فةً ظةل تعةدد  منهجٌةة إشةكاالتال تطةرح حٌةث أنةه المستوى التطبٌقً المٌدانً ، أوعلةى المسةتوى المعرفةً 

 . ً والتجوٌد المرتبطة بالسور المقررة ضمن المنهاج الدراسًالكتاب المدرسً باستثناء أنشطة الرسم القرآن

 فً سلك االعدادي: القدرات المستهدفة فً دعامات القرآن الكرٌممن أهم 

 . ـب المقررة سورةال فهم معانً/  1

 . تحدٌد موضوع السورة 
 . تحدٌد معانٌها الجزبٌة 
 . تركٌب معانً مقاطعها 
 . استخراج مفاهٌمها 

 : من خالل .لتوجٌه سورة من أجل تعدٌل سلوكً االستجابة/  2

                                                                 
فكي ذووكوإ داك ا  ذواوكي  ااذت كا   2006ذكار   31ربيك  اوو  الذوافك   1بتكاري   47أنظر في ذلك  الذكذةرا الوراريكق ر ك   _  15

 .  9الذو   اإل ليذي لني  شها ا السل  اإلا ا ي . الذل   الخاص بذا ا التربيق اإلسالذيق . ص : 
16

 بالذغرب، ذ/ توفي  التوذي  النظاذيق ال راسيق الذرا   ذختلف تعليذيق، في ةذا ا الةري  القرآ _  
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 . استخراج أحكام السورة وإرشاداتها 
 االجتماعٌة على ضوء أحكام السورةتقوٌم سلوكاتً الفردٌة و. 
  سلوكً وفق اآلداب المستخلصة منهاتعدٌل. 

 :كاملة المقررة سورةالاستظهار /  3

 استظهار مقاطعها الستة. 
 (17). تظهار الجزء الذي قبله فً كل حصةستثبٌت المحفوظ منها ودعمه با 

إضةافة الفهةم مةع ، مةود الفقةري ألنشةطة القةرآن الكةرٌمٌتبةٌن أن الحفةظ ٌشةكل العمةا سةبق من خةالل 

، إضةةافة إلةةى اكةةً للمتعلمةةٌن، تمشةةٌا مةةع النمةةو المعرفةةً واإلدردٌل السةةلوكات الفرٌةةة واالجتماعٌةةةبهةةدؾ تعةة

اط األحكةام ، واسةتنباعدة لهم على معالجة النص المقدسلٌة المستمكٌنهم وتدرٌبهم على بعض المهارات األو

 .والقضاٌا الواردة فٌه

 

                                                                 
. الذصا   اليه ذ  طرف ورارا التربيق الوطنيق  107سالذيق . السنق اوول  . ةتاب التلذيذ . ص: _ الةتاب الذ رسي . وا ق التربيق اإل 17

. 
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  المبحث األول: سورة لقمانالمبحث األول: سورة لقمان

  السورةالسورة  لمقاطعلمقاطع  تربوٌةتربوٌة  دراسةدراسة: : األولاألول  المطلبالمطلب

 لمقطع األول سورة لقمانا

 الرحٌم الرحمن هللا بسم

ٌ اتُ  تِْلك  ( 1) الم"  ِكٌمِ  اْلِكت ابِ  آ  ةً و   ُهًدى( 2) اْلح  ْحم  ة   ٌُقٌُِمون   الَِّذٌن  ( 3) لِْلُمْحِسنٌِن   ر  ال  ٌُْإُتون   الصَّ اة   و  ك  ُهمْ  الزَّ  و 

ةِ  ل ى أُول بِك  ( 4) ٌُوقُِنون   ُهمْ  بِاآْل ِخر  ِهمْ  ِمنْ  ُهًدى ع  بِّ أُول بِك   ر  ِمن  ( 5) اْلُمْفلُِحون   ُهمُ  و  نْ  النَّاسِ  و  ْشت ِري م   ل ْهو   ٌ 

ِدٌثِ  ٌُِضلَّ  اْلح  نْ  لِ بٌِلِ  ع  ِ  س  رِ  هللاَّ ٌْ ا ِعْلم   بِؽ  ه  ِخذ  تَّ  ٌ اب   ل ُهمْ  أُول بِك   ُهُزًوا و  ذ  ا( 6) ُمِهٌن   ع  إِذ  هِ  ُتْتل ى و  ٌْ ل  ا ع  اُتن   ٌ لَّى آ   و 

ْكبًِرا ؤ نْ  ُمْست  ْعه ا ل مْ  ك  ْسم  ؤ نَّ  ٌ  هِ  فًِ ك  ٌْ ْقًرا أُُذن  ْرهُ  و  اب   ف ب شِّ ذ  لٌِم   بِع 
ُنوا ٌن  الَّذِ  إِنَّ ( 7) أ  ِملُوا آ م  ع  اتِ  و  الِح   ل ُهمْ  الصَّ

نَّاتُ  ِعٌمِ  ج  الِِدٌن  ( 8) النَّ ْعد   فٌِه ا خ  ِ  و  ّقًا هللاَّ ُهو   ح  ِزٌزُ  و  ِكٌمُ  اْلع  ل ق  ( 9) اْلح  اتِ  خ  او  م  رِ  السَّ ٌْ د   بِؽ  م  ه ا ع  ْون  ر  أ ْلق ى ت   و 

ً   اأْل ْرِض  فًِ اِس و  ِمٌد   أ نْ  ر  ب ثَّ  بُِكمْ  ت  افِ  و  ة   ُكلِّ  ِمنْ  ٌه  ابَّ ا د  ْلن  أ ْنز  اءِ  ِمن   و  م  اءً  السَّ ا م  ْتن  ا ف ؤ ْنب  ْوج   ُكلِّ  ِمنْ  فٌِه  ِرٌم   ز   ك 

ا( 10) ذ  ْلقُ  ه  ِ  خ  ا ف ؤ ُرونًِ هللاَّ اذ  ل ق   م  الُِمون   ب لِ  ُدونِهِ  ِمنْ  الَِّذٌن   خ  ل   فًِ الظَّ ال   .سورة لقمان"  (11) ُمبٌِن   ض 

  : : توثٌق سورة لقمانتوثٌق سورة لقمان

 سورة لقمان : إسم السورة -

 مكٌة النزول : نوعها -

 آٌة  34: عدد آٌاتها -

 .بعد سورة الروم وقبل السجدة 31رقم : ترتٌبها فً المصحؾ -

المحاور الكبرى لسورة لقمان
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سمٌت كذلك ألنها تحكً قصة العبد الصالح لقمان الحكٌم مع ابنه حٌث أعطاه نصابح : تسمٌتها  -

 .قٌمة

 .أمور العقٌدة واألخالق اإلسالمٌة: موضوعها -

  ::معانً والمضامٌنمعانً والمضامٌنالال

 .القرآن الكرٌم ٌرشد وٌهدي المإمنٌن إلى طرٌق الحق والفالح والفوز -

 : قسم هللا الناس فً اآلٌة إلى صنفٌن ٌختلفان فً الصفات والجزاء -

 جزاإهم صفاتهم  الصنؾ 

صنؾ الضالٌن الذٌن أعرضوا عن سماع 

 القرآن واستمعوا إلى ما ٌلهً عنه

 عذاب مهٌن منحرفون

 الجنة مستقٌمون مإمنٌن العاملٌن للصالحاتصنؾ ال

 التؤمل فً مخلوقات هللا تعالى ٌزٌد اإلٌمان  -

  ::امتدادت سلوكٌةامتدادت سلوكٌة

 ما الصنؾ الذي أختاره فً حٌاتً، وكٌؾ ٌمكننً أن أكون منهم؟ -

 األعمال التً تجعلنً منهم  الصنؾ

 المإمنون المستقٌمون
 أحفظ القرآن الكرٌم وأقراه بتدبر  -
 وال أخالفها أعمل بؤحكامه  -
 .  ال أستمع إلى ما ٌؽضب هللا وأعوضه باالستماع إلى القرآن الكرٌم -

  المقطع الثانً: سورة لقمانالمقطع الثانً: سورة لقمان

ل ق دْ  ا و  ن  ٌْ ان   آ ت  ة   لُْقم  ِ  اْشُكرْ  أ نِ  اْلِحْكم  نْ  هلِلَّ م  ْشُكرْ  و  ا ٌ  م  ْشُكرُ  ف إِنَّ ْفِسهِ  ٌ  نْ  لِن  م  ف ر   و     ف إِنَّ  ك 
ً   هللاَّ نِ ِمٌ ؼ  إِذْ ( 12) د  ح   و 

انُ  ق ال   ُهو   اِلْبنِهِ  لُْقم  ِعُظهُ  و  ا ٌ   ٌ  ًَّ ِ  ُتْشِركْ  ال   ُبن  ْرك   إِنَّ  بِاهللَّ ِظٌم   ل ُظْلم   الشِّ ا( 13) ع  ن  ٌْ صَّ و  ان   و  هِ  اإْلِْنس  ٌْ الِد  ل ْتهُ  بِو  م   ح 

هُ  ْهًنا أُمُّ ل ى و  ْهن   ع  الُهُ  و  فِص  نِ  فًِ و  ٌْ ام  لِ  لًِ اْشُكرْ  أ نِ  ع  ك  و  ٌْ الِد  ًَّ  و  ِصٌرُ  إِل  إِنْ ( 14) اْلم  اك   و  د  اه  ل ى ج   ُتْشِرك   أ نْ  ع 

ا بًِ ٌْس   م  ا ف ال   ِعْلم   بِهِ  ل ك   ل  ا ُتِطْعُهم  اِحْبُهم  ص  ا فًِ و   ٌ ْن ْعُروًفا الدُّ بِعْ  م  اتَّ بٌِل   و  نْ  س  ًَّ  أ ن اب   م  ًَّ  ُثمَّ  إِل  ْرِجُعُكمْ  إِل   م 

ُبُكمْ  بِّ ا ف ؤُن  لُون   ْنُتمْ كُ  بِم  ْعم   .سورة لقمان( 15) ت 

 "  ...وإن جاهداك "  سبب نزول اآلٌة

 أراك الذي هذا ما: نزلت فً سعد بن مالك لما أسلم وشرع فً الصالة أمام أمه وكانت كافرة، فقالت له 

نّ  تفعله؟ ع  د  فعلً فإنً ال أدع أموت فٌقال لك ٌا قاتل أمه، فقال لها ال ت حتى أشرب وال آكل ال أو هذا دٌنك ل ت 

ٌا أماه لو كانت لك مابة نفس فخرجت واحدة : " دٌنً هذا لشًء، ففعلت ذلك ثالثة أٌام حتى جهدت، فقال لها

 " تلو األخرى ما تركت دٌنً، فؤكلت وشربت

  ::المعانً والمضامٌنالمعانً والمضامٌن

 : تنقسم وصاٌا لقمان البنه إلى قسمٌن

 وصاٌا تنهى عن الشر  وصاٌا تؤمر بالخٌر 

 عدم الشرك باهلل  - لدٌن وطاعتهمابر الوا -
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 شكر هللا وشكر الوالدٌن  -
 مصاحبة الوالدٌن بالخٌر  -
 اتباع طرٌق التاببٌن إلى ربهم  -

 عدم طاعة الوالدٌن فً المعصٌة  -

  ::امتدادت سلوكٌةامتدادت سلوكٌة

 : السلوكات التً استفدتها من وصاٌا لقمان

 ...سؤتجنب كل مظاهر الشرك كزٌارة األضرحة والحلؾ بؽٌر هللا  -
 ٌع والدي وال أؼضبهما أو أرفع صوتً علٌهما أط -
 أساعدهما إذا طلبا منً ذلك وأدعوا لهما بالخٌر  -
 أتبع طرٌق الخٌر وأتجنب طرٌق الشر  -

  المقطع الثالث:المقطع الثالث:

ا  ٌ  ًَّ ا ُبن  ه  ة   ِمْثق ال   ت كُ  إِنْ  إِنَّ بَّ ل   ِمنْ  ح  ْرد  ُكنْ  خ  ة   فًِ ف ت  ْخر  اتِ  فًِ أ وْ  ص  او  م  ؤْتِ  ْرِض اأْل   فًِ أ وْ  السَّ ا ٌ  ُ  بِه 
   إِنَّ  هللاَّ

 هللاَّ

بٌِر   ل ِطٌؾ   ا( 16) خ   ٌ  ًَّ ة   أ قِمِ  ُبن  ال  ْأُمرْ  الصَّ ْعُروؾِ  و  اْنه   بِاْلم  نِ  و  رِ  ع  اْصبِرْ  اْلُمْنك  ل ى و  ا ع  اب ك   م  لِك   إِنَّ  أ ص  ْزمِ  ِمنْ  ذ   ع 

ال  ( 17) اأْلُُمورِ  رْ  و  عِّ ك   ُتص  دَّ ال   لِلنَّاسِ  خ  ًحا اأْل ْرِض  فًِ ْمشِ ت   و  ر     إِنَّ  م 
ال   ُكلَّ  ٌُِحبُّ  ال   هللاَّ اْقِصدْ ( 18) ف ُخور   ُمْخت   و 

ْشٌِك   فًِ اْؼُضضْ  م  ْوتِك   ِمنْ  و  ر   إِنَّ  ص  اتِ  أ ْنك  ْوتُ  اأْل ْصو  ِمٌرِ  ل ص   .سورة لقمان (19) اْلح 

  ::المعانً والمضامٌنالمعانً والمضامٌن

 : السلوكقدم لقمان البنه نصابح قٌمة تتعلق بالعقٌدة و

 وصاٌا تتعلق بالسلوك  وصاٌا تتعلق بالعقٌدة 

 الشعور بمراقبة هللا تعالى الذي ٌطلع على كل شًء   -
عدم االستخفاؾ بالمعصٌة وتحقٌرها مهما كانت   -

 صؽٌرة

 إقامة الصالة   -
 األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر   -
 الصبر على كل المصابب   -
 عدم التكبر على الناس  -
 دم االفتخار فً المشٌة  التواضع وع  -
 عدم رفع الصوت على الناس   -

  ::امتدادت سلوكٌةامتدادت سلوكٌة

 أتجنب الوقوع فً أي معصٌة ألن هللا تعالى ٌراقبنً فً كل أحوالً  -
 أحافظ على الصالة وأداوم علٌها  -
 أتواضع مع زمالبً وأساتذتً والناس جمٌعا  وال أتكبر على أحد  -
 أقدم هذه النصابح لصدٌقٌن أعرفهما  -

  قطع الرابعقطع الرابعالمالم

ْوا أ ل مْ  ر     أ نَّ  ت 
ر   هللاَّ خَّ ا ل ُكمْ  س  اتِ  فًِ م  او  م  ا السَّ م  أ ْسب ػ   اأْل ْرِض  فًِ و  ُكمْ  و  ٌْ ل  هُ  ع  م  ةً  نِع  اِهر  اِطن ةً  ظ  ب  ِمن   و  نْ  النَّاسِ  و   م 

اِدلُ  ِ  فًِ ٌُج  رِ  هللاَّ ٌْ ال   ِعْلم   بِؽ  ال   ُهًدى و  اب   و  ا( 20) ُمنٌِر   ِكت  إِذ  بُِعوا ل ُهمُ  قٌِل   و  ا اتَّ ل   م  ُ  أ ْنز 
لْ  ق الُوا هللاَّ بِعُ  ب  تَّ ا ن  ا م  ْدن  ج   و 

هِ  ٌْ ل  ا ع  ن  اء  ل وْ  آ ب  ان   أ و  انُ  ك  ط  ٌْ ْدُعوُهمْ  الشَّ ابِ  إِل ى ٌ  ذ  ِعٌرِ  ع  نْ ( 21) السَّ م  ْجه هُ  ٌُْسلِمْ  و  ِ  إِل ى و  ُهو   هللاَّ  ف ق دِ  ُمْحِسن   و 

ك   ْمس  إِل ى اْلُوْثق ى ةِ بِاْلُعْرو   اْست  ِ  و  اقِب ةُ  هللاَّ نْ ( 22) اأْلُُمورِ  ع  م  ف ر   و  ْحُزْنك   ف ال   ك  ا ُكْفُرهُ  ٌ  ن  ٌْ ْرِجُعُهمْ  إِل  ُبُهمْ  م  بِّ ا ف ُنن   بِم 

ِملُوا    إِنَّ  ع 
لٌِم   هللاَّ اتِ  ع  ُدورِ  بِذ  ُعُهمْ ( 23) الصُّ تِّ ُهمْ  ُثمَّ  ق لٌِاًل  ُنم  رُّ اب   إِل ى ن ْضط  ذ  ل بِنْ ( 24) لٌِظ  ؼ   ع  ُهمْ  و  ؤ ْلت  نْ  س   م 

ل ق   اتِ  خ  او  م  اأْل ْرض   السَّ قُولُنَّ  و   ٌ ُ  ل 
ْمدُ  قُلِ  هللاَّ ِ  اْلح  لْ  هلِلَّ ُرُهمْ  ب  ْعل ُمون   ال   أ ْكث   ٌ (25 ) ِ ا هلِلَّ اتِ  فًِ م  او  م  اأْل ْرِض  السَّ  إِنَّ  و 

  
ًُّ  ُهو   هللاَّ نِ ِمٌدُ  اْلؽ   .سورة لقمان (26) اْلح 

  ::معانً والمضامٌنمعانً والمضامٌنالال
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 مإمن شاكر وكافر جاحد، فما صفات كل منهما؟ : خالل المقطع ٌنقسم الناس إلى قسمٌن

 صفات الكافرٌن الجاحدٌن صفات المإمنٌن الشاكرٌن 

 التؤمل فً نعم هللا الجلٌلة  -
 إخالص العبادة وإسالم الوجه هلل تعالى   -
 التمسك بحبل هللا المتٌن   -

  دون حدة أو دلٌلالجدال والخصام فً هللا  -
اإلعراض عن الحق واتباع دٌن اآلباء واألجداد على   -

 ضاللتهم 
 الكفر والجحود رؼم اعترافهم بوجود هللا   -

 : عاقبة الفرٌقٌن

 الهداٌة والسعادة فً الدارٌن = = = المإمن الشاكر  -
 عذاب ؼلٌظ  –عذاب السعٌر = = = الكافر الجاحد  -

  ::امتدادت سلوكٌةامتدادت سلوكٌة

 .أستمسك بدٌن هللا القوٌم وأسخر النعم التً أعطانً هللا تعالى فٌما ٌنفع: ٌق اإلٌمان علً أنلكً أختار طر

  المقطع الخامس:المقطع الخامس:

ل وْ  ا و  م  ة   ِمنْ  اأْل ْرِض  فًِ أ نَّ ر  م   ش ج  ْحرُ  أ ْقال  اْلب  هُ  و  ُمدُّ ْعِدهِ  ِمنْ  ٌ  ةُ  ب  ْبع  ْبُحر   س 
ا أ  تْ  م  فِد  اتُ  ن  لِم  ِ  ك     إِنَّ  هللاَّ

ِزٌز   هللاَّ ِكٌم   ع   ح 

ا( 27) ْلقُُكمْ  م  ال   خ  ْعُثُكمْ  و  ْفس   إاِلَّ  ب  ن  ة   ك  اِحد     إِنَّ  و 
ِمٌع   هللاَّ ر   أ ل مْ  (28) ب ِصٌر   س     أ نَّ  ت 

ل   ٌُولِجُ  هللاَّ ٌْ ه ارِ  فًِ اللَّ  النَّ

ٌُولِجُ  ار   و  ه  لِ  فًِ النَّ ٌْ ر   اللَّ خَّ س  ْمس   و  ر   الشَّ اْلق م  ل   ل ىإِ  ٌ ْجِري ُكل   و  ى أ ج  ّمً أ نَّ  ُمس     و 
ا هللاَّ لُون   بِم  ْعم  بٌِر   ت  لِك  ( 29) خ   ذ 

   بِؤ نَّ 
قُّ  ُهو   هللاَّ أ نَّ  اْلح  ا و  ْدُعون   م  اِطلُ  ُدونِهِ  ِمنْ  ٌ  أ نَّ  اْلب     و 

ًُّ  ُهو   هللاَّ لِ بٌِرُ  اْلع  ر   أ ل مْ ( 30) اْلك  ْجِري اْلفُْلك   أ نَّ  ت   فًِ ت 

ْحرِ  ِ  ةِ بِنِْعم   اْلب  ُكمْ  هللاَّ  ٌ ٌُِر اتِهِ  ِمنْ  لِ  ٌ لِك   فًِ إِنَّ  آ  ات   ذ   ٌ ار   لُِكلِّ  آل   بَّ ُكور   ص  ا( 31) ش  إِذ  ُهمْ  و   ٌ ِش ْوج   ؼ  ل لِ  م  الظُّ ُوا ك  ع     د 
 هللاَّ

ٌن   ل هُ  ُمْخلِِصٌن   ا الدِّ اُهمْ  ف ل مَّ جَّ رِّ  إِل ى ن  ِصد   ف ِمْنُهمْ  اْلب  ا ُمْقت  م  دُ  و  ْجح  ا ٌ   ٌ ابِآ  ار   ُكلُّ  إاِلَّ  تِن  تَّ فُور   خ   .سورة لقمان (32) ك 

  ::المعانً والمضامٌنالمعانً والمضامٌن

 : تضمنت اآلٌات حقابق طثٌرة دالة على عظمة هللا وقدرته

لو كان البحر وسبعة من أمثاله مدادا وأشجار األرض أقالما، ما استطاعت أن تكتب كلمات هللا تعالى  -1

 الدالة على عظمته

 .لى هللا كخلق نفس واحدة وبعثهاخلق الناس وبعثهم هٌن ع -2

 .تعاقب اللٌل والنهار دون تؤخر أو اختالل داللة على عظمة هللا وتدبٌره الحكٌم -3

 .بقدرة هللا دون أن تؽرق من معجزات هللا الخالدة جرٌان السفن واألفالك فً البحر -4

 .من التجؤ إلى هللا فً وقت الشدة نجاه -5

  ::امتدادت سلوكٌةامتدادت سلوكٌة

ات هللا تعالى أتوجه بالشكر الخالص له ألنه هو المستحق للعبادة، وألتجًء إلٌه وقت عندما أنظر إلى مخلوق

 .الشدة والرخاء

  المقطع السادس:المقطع السادس:

ا ا ٌ  ه  ٌُّ قُوا النَّاسُ  أ  ُكمْ  اتَّ بَّ ْوا ر  اْخش  ْوًما و  الِد   ٌ ْجِزي ال   ٌ  نْ  و  ل ِدهِ  ع  ال   و  ْولُود   و  از   ُهو   م  نْ  ج  الِِدهِ  ع  ًبا و  ٌْ ْعد   إِنَّ  ش  ِ  و   هللاَّ

ق   ُكمُ  ف ال   ح  نَّ ُؽرَّ اةُ  ت   ٌ ا اْلح   ٌ ْن ال   الدُّ ُكمْ  و  نَّ ُؽرَّ  ٌ  ِ ُرورُ  بِاهللَّ    إِنَّ ( 33) اْلؽ 
هُ  هللاَّ ةِ  ِعْلمُ  ِعْند  اع  لُ  السَّ زِّ ٌُن  ث   و  ٌْ ْعل مُ  اْلؽ   ٌ ا و   فًِ م 
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امِ  ا اأْل ْرح  م  ْدِري و  ا ن ْفس   ت  اذ  ْكِسبُ  م  ًدا ت  م   ؼ  ْدِري او     إِنَّ  ت ُموتُ  أ ْرض   بِؤ يِّ  ن ْفس   ت 
لٌِم   هللاَّ بٌِر   ع  سورة  (34) خ 

 .لقمان

  ::المعانً والمضامٌنالمعانً والمضامٌن

 ٌوم القٌامة ال ٌنفع أحد أحدا ولو كان أبوه أو ابنه أو أقرب الناس إلٌه  -

 .التحذٌر من االنخداع بالدنٌا والشٌطان فهما عدوا اإلنسان -

 : ها أحد إال هللا تعالى وهًمفاتح الؽٌب خمسة ال ٌعلم -

 العلم بوقت قٌام الساعة  .1

 إنزال األمطار .2

 معرفة ما بؤرحام األمهات  .3

 معرفة ؼٌب المستقبل  .4

 مكان وفاة كل مخلوق .5

  الحجراتالحجراتسورةسورة  المبحث الثانً: دراسة تربوٌة لمقاطعالمبحث الثانً: دراسة تربوٌة لمقاطع
  [[  55  ––  11المقطع األول ] المقطع األول ] 

  ٌ ن   ٌْ ُموا ب  ُنوا ال  ُتق دِّ ا الَِّذٌن  آ م  ه  ٌُّ ا أ  لٌِم  ٌ  ِمٌع  ع    س 
  إِنَّ هللاَّ

اتَّقُوا هللاَّ ُسولِِه و  ر  ِ و  يِ هللاَّ ُنوا ال  ( 1) د  ا الَِّذٌن  آ م  ٌُّه  ا أ   ٌ
ط   ْحب  ْعِضُكْم لِب ْعض  أ ْن ت  ْهِر ب  ج  ال  ت ْجه ُروا ل ُه بِاْلق ْوِل ك  ًِّ و  بِ ْوِت النَّ ُكْم ف ْوق  ص  ات  ْرف ُعوا أ ْصو  الُُكْم ت  أ ْنُتْم ال   أ ْعم  و 

ْشُعُرون   ى( 2) ت  ْقو  ُهْم لِلتَّ ُ قُلُوب  ن  هللاَّ ِ أُول بِك  الَِّذٌن  اْمت ح  ُسوِل هللاَّ ُهْم ِعْند  ر  ات  ون  أ ْصو  ُؽضُّ  ٌ ة   إِنَّ الَِّذٌن   ْؽفِر  ل ُهْم م 
ِظٌم   أ ْجر  ع  اِت أ ْكث  ( 3) و  اِء اْلُحُجر  ر  اُدون ك  ِمْن و  ٌُن  ْعقِلُون  إِنَّ الَِّذٌن    ٌ تَّى ت ْخُرج  ( 4) ُرُهْم ال   ُروا ح  ب  ُهْم ص  ل ْو أ نَّ و 

ِحٌم   فُور  ر  ُ ؼ  هللاَّ ًرا ل ُهْم و  ٌْ ان  خ  ِهْم ل ك  ٌْ  [  5 – 1]  سورة الحجرات( 5) إِل 

  :  :  تعربؾ سورة الحجراتتعربؾ سورة الحجرات

 سورة األخالق   –سورة الحجرات  اسم السورة 
 مكٌة  نوعها 

 تً "الفتح" و"ق" بٌن سور 49 ترتٌبها 

 ألن هللا تعالى ذكر فٌها اسم "الحجرات" وهً بٌوتات أزواج النبً  سبب تسمٌتها

 وسمٌت كذلك سورة األخالق لورود أمهات األخالق فٌها 

 األخالق اإلسالمٌة خصوصا المتعلقة باللسان  موضوعها 

  ::44سبب نزول اآلٌة سبب نزول اآلٌة 
بالمدٌنة فً وقت الظهٌرة، فلم ٌستؤذنوا ونادوا بؤعلى  قدم وفد من أعراب بنً تمٌم على رسول هللا 

إن الذٌن ٌنادونك من وراء " فؤنزل هللا " ٌا محمد اخرج إلٌنا: "وقالوا أصواتهم من خارج بٌوت النبً 

 " الحجرات أكثرهم ال ٌعقلون

  ::السلوكات الخاطبة عند األعرابالسلوكات الخاطبة عند األعراب
 عدم االستبذان -

 الوقت لٌس وقت زٌارة  -

 وأزواجه سولقلة حٌاءهم من الر -

 " رسول هللا"باسمه المجرد دون قول  مخاطبة رسول هللا  -
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  : : من خالل المقطعمن خالل المقطع

 : نهانا هللا عن :أمرنا هللا ب

 التقوى  -
 خفض الصوت -
 الصبر والتؤنً  -

التقدم على القرآن والسنة  -
 ومخالفتهما

 رفع الصوت والجهر به  -
 النداء من خارج البٌوت  -

 

  ا ا القٌم السلوكٌة التً اكتسبتهالقٌم السلوكٌة التً اكتسبته

 بالصالة علٌه واتباع سنته ومعرفة سٌرته  أتؤدب مع رسول هللا  -

 أخفض صوتً أمام كل من ٌستحق منً االحترام كوالدي وأساتذتً وكبار السن -

 أزور صدٌقً فً وقت مناسب بعدما أستؤذنه وأخبره بالزٌارة -

 .أحرص على الصبر والتؤنً قبل اتخاذ أي قرار -

  [[  88  ––  66المقطع الثانً ] المقطع الثانً ] 

ا أ   ل ىٌ  ال ة  ف ُتْصبُِحوا ع  ه  ُنوا أ ْن ُتِصٌُبوا ق ْوًما بِج  ٌَّ ب  إ  ف ت  ب  ُكْم ف اِسق  بِن  اء  ُنوا إِْن ج  ا الَِّذٌن  آ م  ه  اِدِمٌن   ٌُّ ْلُتْم ن  ا ف ع  ( 6) م 
نِتُّْم و   ثٌِر  ِمن  اأْل ْمِر ل ع  ٌُِطٌُعُكْم فًِ ك  ِ ل ْو 

ُسول  هللاَّ اْعل ُموا أ نَّ فٌُِكْم ر  ُه فًِ قُلُوبُِكْم و  ن  ٌَّ ز  ان  و  ُكُم اإْلٌِم  ٌْ بَّب  إِل    ح 
ل ِكنَّ هللاَّ

اِشُدون   ان  أُول بِك  ُهُم الرَّ  ٌ اْلِعْص اْلفُُسوق  و  ُكُم اْلُكْفر  و  ٌْ ه  إِل  رَّ ك  ِكٌم  ( 7) و  لٌِم  ح  ُ ع  هللاَّ ًة و  نِْعم  ِ و   (8) ف ْضاًل ِمن  هللاَّ

  ::66سبب نزول اآلٌة سبب نزول اآلٌة 

لٌجمع الزكاة، فخرجوا " بنً المصطلق"إلى قبٌلة  حٌث بعثه الرسول  " الولٌد بن عقبة " نزلت فً

بؤنهم امتنعوا عن أداء الزكاة وارتدوا عن  مرحبٌن به، ففر منهم ظانا أنهم سٌقتلونه، وأخبر الرسول 

 .أنزل هللا هذه اآلٌة اإلسالم وٌرٌدون الحرب، وقبل أن ٌتؤكد الرسول 

  المضامٌن األساسالمضامٌن األساس

 الدعوة إلى التثبت من صحة الخبر  -

 التحذٌر من عواقب الخبر الكاذب  -

 فً التؤكد والتثبت االقتداء بالرسول  -

  القٌم السلوكٌةالقٌم السلوكٌة

 : ألتزم بالقٌم التالٌة

ال أنقل الخبر  –أنقل الخبر الصحٌح إذا كان ذا أهمٌة  –أكون صادقا وأمٌنا  -: إذا كنت ناقـال للخبر -

 .فٌه مفسدة إذا كان

 ال أقول كلما سمعته –ال أتسرع فً اإلخبار به  –أتحقق من صحته  -: إذا كنت متلقٌا للخبر -
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  [[  1010  ––  99المقطع الثالث ] المقطع الثالث ] 

ى ف ق   ل ى اأْلُْخر  ا ع  اُهم  ْت إِْحد  ؽ  ا ف إِْن ب  ُهم  ن  ٌْ لُوا ف ؤ ْصلُِحوا ب  ت  اِن ِمن  اْلُمْإِمنٌِن  اْقت  ابِف ت  إِْن ط  تَّى  اتِلُواو  ْبِؽً ح  الَّتًِ ت 
ٌُِحبُّ اْلُمْقسِ    

أ ْقِسُطوا إِنَّ هللاَّ ْدِل و  ا بِاْلع  ُهم  ن  ٌْ ْت ف ؤ ْصلُِحوا ب  ِ ف إِْن ف اء  فًِء  إِل ى أ ْمِر هللاَّ ة  ( 9) ِطٌن  ت  ا اْلُمْإِمُنون  إِْخو  م  إِنَّ
لَُّكْم    ل ع 

قُوا هللاَّ اتَّ ُكْم و  ٌْ و  ن  أ خ  ٌْ ُمون  ف ؤ ْصلُِحوا ب   (10) ُتْرح 

  ::سبب نزول اآلٌةسبب نزول اآلٌة

وهو رأس المنافقٌن، فقال "  عبد هللا بن أبً"على حماره ومعه جماعة من المسلمٌن إلى  ذهب رسول هللا 

" أطٌب رٌحا منك وهللا لحمار رسول هللا : "فقال أحدا األنصار" لقد آذانً رٌح حمارك"له هذا األخٌر 

لألنصاري آخرون من قومه، فكان بٌنهم ضرب بالجرٌد واألٌدي  فؽضب لعبد هللا رجل من قومه، وؼضب

 ..."وإن طابفتان من المونٌن اقتتلوا فؤصلحوا بٌنهما "والنعال، فؤنزل هللا 

  المضامٌن األساسالمضامٌن األساس

 الدعوة إلى اإلصالح بٌن المتنازعٌن  -

 الدعوة إلى إرؼام الظالم على قبول الصلح  -

 ٌن المتنازعٌن الدعوة إلى التزام العدل عند اإلصالح ب -

 الحفاظ على األخوة اإلسالمٌة -

  ::امتدادات سلوكٌةامتدادات سلوكٌة

 أتجنب إثارة النزاع بٌن األصدقاء  -

 أبادر إلى إصالح النزاع بٌن التالمٌذ المتخاصمٌن  -

 أتجنب التحالؾ مع البعض على حساب اآلخرٌن  -

 أنشر داخل المإسسة ثقافة السلم والتسامح مع إخوانً التالمٌذ -

  [[  1111المقطع الرابع] المقطع الرابع] 

اء  ِمْن نِس   ال  نِس  ًرا ِمْنُهْم و  ٌْ ُكوُنوا خ   ٌ ى أ ْن  س  ْوم  ع 
ْر ق ْوم  ِمْن ق  ْسخ   ٌ ُنوا ال   ا الَِّذٌن  آ م  ه  ٌُّ ا أ  ًرا ٌ  ٌْ ُكنَّ خ   ٌ ى أ ْن  س  اء  ع 

ُزوا بِاأْل ْلق اِب بِْبس  ااِلْسُم اْلفُسُ  اب  ن  ال  ت  ُكْم و  ْلِمُزوا أ ْنفُس  ال  ت  ُتْب ف ؤُول بِك  ُهُم ِمْنُهنَّ و   ٌ ْن ل ْم  م  اِن و  ْعد  اإْلٌِم  وُق ب 
الُِمون    (11) الظَّ

  المضامٌن األساسالمضامٌن األساس

 القٌم السلوكٌة األحكام الشرعٌة المعانً والمضامٌن

 االحترام والمساواة بٌن الناس تحرٌم السخرٌة النهً عن االستهزاء باآلخرٌن

النهً عن التعٌب على اآلخرٌن ونعتهم 

 ءبالسو

 الحترام والتقدٌر تحرٌم اللمز

 حسن التواصل تحرٌم التنابز باأللقاب النهً عن مناداة اآلخرٌن بؤلفاظ قبٌحة
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 المراقبة وجوب التوبة إلى هللا الدعوة إلى التوبة من هذه األخالق السٌبة

التؤكد والتحقق وحسن الظن  تحرٌم سوء الظن  النهً عن إساءة الظن بالناس 

 دم اتهامهم باآلخرٌن وع

تجنب الفضول واحترام حرمات  تحرٌم التجسس  النهً عن التجسس على عورات الناس 

 اآلخرٌن 

 –احترام الكراهة  –المصارحة  تحرٌم الؽٌبة  النهً عن الؽٌبة 

 تقدٌم النصٌحة للمؽتاب 

 –ً الحوار اإلٌجاب –التواصل  استحباب التعارؾ والتآلؾ  الدعوة إلى التعارؾ والتآلؾ 

 التعاون 

  [[    1313  ––  1212المقطع الخامس] المقطع الخامس] 

ْؽت    ٌ ال   ُسوا و  سَّ ال  ت ج  نِّ إِْثم  و  نِّ إِنَّ ب ْعض  الظَّ ثًٌِرا ِمن  الظَّ نُِبوا ك  ُنوا اْجت  ا الَِّذٌن  آ م  ه  ٌُّ ا أ  ٌُِحبُّ ٌ  ْعًضا أ  ْعُضُكْم ب  ْب ب 
ِرْهتُ  ًتا ف ك  ٌْ ؤُْكل  ل ْحم  أ ِخٌِه م   ٌ ُدُكْم أ ْن  ِحٌم  أ ح  اب  ر  وَّ   ت 

  إِنَّ هللاَّ
قُوا هللاَّ اتَّ ر  ( 12) ُموهُ و  ك  اُكْم ِمْن ذ  ل ْقن  ا خ  اُس إِنَّ ٌُّه ا النَّ ا أ   ٌ

لِ    ع 
ِ أ ْتق اُكْم إِنَّ هللاَّ ُكْم ِعْند  هللاَّ م  فُوا إِنَّ أ ْكر  ار  ع  ابِل  لِت  ق ب  اُكْم ُشُعوًبا و  ْلن  ع  ج  أُْنث ى و  بٌِر  و   (13) ٌم  خ 

  المضامٌن األساسالمضامٌن األساس

 القٌم السلوكٌة األحكام الشرعٌة المعانً والمضامٌن

النهً عن إساءة الظن 

 بالناس 

التؤكد والتحقق وحسن الظن باآلخرٌن وعدم  تحرٌم سوء الظن 

 اتهامهم 

النهً عن التجسس على 

 عورات الناس 

 تجنب الفضول واحترام حرمات اآلخرٌن  تحرٌم التجسس 

تقدٌم  –احترام الكراهة  –المصارحة  تحرٌم الؽٌبة  ٌبة النهً عن الؽ

 النصٌحة للمؽتاب 

 التعاون  –الحوار اإلٌجابً  –التواصل  استحباب التعارؾ والتآلؾ  الدعوة إلى التعارؾ والتآلؾ 

  [[    1818  ––  1414المقطع السادس] المقطع السادس] 

ل ِكْن قُولُوا  ا قُلْ ل ْم ُتْإِمُنوا و  نَّ اُب آ م  ُسول ُه ال  ق ال ِت اأْل ْعر  ر    و 
إِْن ُتِطٌُعوا هللاَّ اُن فًِ قُلُوبُِكْم و  ْدُخِل اإْلٌِم   ٌ ا  ل مَّ ا و  أ ْسل ْمن 

ِحٌم   فُور  ر    ؼ 
ًبا إِنَّ هللاَّ ٌْ الُِكْم ش  لِْتُكْم ِمْن أ ْعم  ابُ ( 14) ٌ  ْرت   ٌ ُسولِِه ُثمَّ ل ْم  ر  ِ و  ُنوا بِاهللَّ ا اْلُمْإِمُنون  الَِّذٌن  آ م  م  وا إِنَّ

اِدقُون   ِ أُول بِك  ُهُم الصَّ بٌِِل هللاَّ أ ْنفُِسِهْم فًِ س  الِِهْم و  ُدوا بِؤ ْمو  اه  ج  ا فًِ ( 15) و  ْعل ُم م   ٌ  ُ هللاَّ   بِِدٌنُِكْم و 
لُِّمون  هللاَّ قُلْ أ ُتع 

لٌِم   ء  ع  ًْ ُ بُِكلِّ ش  هللاَّ ا فًِ اأْل ْرِض و  م  اِت و  او  م  ل ٌْ ( 16) السَّ ُمنُّون  ع  ِل ٌ  ُكْم ب  م  ًَّ إِْسال  ل  ُمنُّوا ع  ك  أ ْن أ ْسل ُموا قُلْ ال  ت 
اِدقٌِن   اِن إِْن ُكْنُتْم ص  ٌم  اُكْم لإِْلِ د  ْن ه 

ُكْم أ  ٌْ ل  ُمنُّ ع   ٌ  ُ ا ( 17) هللاَّ ُ ب ِصٌر  بِم  هللاَّ اأْل ْرِض و  اِت و  او  م  ب  السَّ ٌْ ْعل ُم ؼ   ٌ   
إِنَّ هللاَّ

لُون   ْعم   (  18) ت 

    1717ول اآلٌة ول اآلٌة سبب نزسبب نز

لقد أتٌنا باألنفال والعٌال : "وأدلوا بالشهادة وقالوا له نزلت فً أعراب بنً أسد حٌث قدموا على الرسول 

 ..." ٌمنون علٌك أن اسلموا" فؤنزل هللا " ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فالن، فؤعطٌنا الصدقة
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  المضامٌن األساسالمضامٌن األساس

 سالم نفً صفة اإلٌمان عن األعراب، وإثبات صفة اإل 

  [ الجهاد بالمال والنفس + اإلٌمان دون شك ] تبٌان صفات اإلٌمان الصادق 

   توبٌخ األعراب على افتخارهم بدٌنهم وعدم شكر هللا على هداٌتهم 

  تطبٌق: تطبٌق: 
 تصدٌق بالقلب                                                                     

 إقرار باللسان                            :             اإلٌمان 

 عمل بالجوارح                                   

 ...[نشر العلم  –التطوع بالمال : ] بذل الجهد فً خدمة اإلسالم والدفاع عنه: الجهاد

 .أقوم بالعمل لوجه هللا وال أمن على أحد: اإلخالص

  الفتحالفتح  ةةسورسور  راسة تربوٌة لمقاطعراسة تربوٌة لمقاطعددالمبحث الثالث: المبحث الثالث: 
  

  

  [[  55  ––  11األول ] األول ] المقطع المقطع 

  دالالت الفتحدالالت الفتح

ا ل ك  ف ْتًحا ُمبًٌِنا. بسم اله الرحمن الرحٌم ْحن  ا ف ت  ت ُه ( 1) إِنَّ ٌُتِمَّ نِْعم  ر  و  ؤ خَّ ا ت  م  ْنبِك  و  م  ِمْن ذ  ق دَّ ا ت  ُ م  ْؽفِر  ل ك  هللاَّ  ٌ لِ

اًطا ٌ ك  ِصر  ْهِد  ٌ ك  و  ٌْ ل  نْ ( 2) ُمْست قًٌِما ع   ٌ ِزًٌزاو  ْصًرا ع  ُ ن  ك  هللاَّ ة  فًِ قُلُوِب اْلُمْإِمنٌِن  ( 3) ُصر  ِكٌن  ل  السَّ ُهو  الَِّذي أ ْنز 

ِكًٌما لًٌِما ح  ُ ع  ان  هللاَّ ك  اأْل ْرِض و  اِت و  او  م  ِ ُجُنوُد السَّ هلِلَّ انِِهْم و  ع  إٌِم  اًنا م  اُدوا إٌِم  ْزد   ٌ ٌُْدِخل  اْلُمْإِمنٌِن  ( 4) لِ لِ

اْلُمإْ  لِك  ِعنْ و  ان  ذ  ك  اتِِهْم و  ب  ٌِّ ْنُهْم س  فِّر  ع  ٌُك  الِِدٌن  فٌِه ا و  ا اأْل ْنه اُر خ  ْحتِه  ات  ت ْجِري ِمْن ت  نَّ اِت ج  ِظًٌماِمن  ِ ف ْوًزا ع   د  هللاَّ

(5 ) ِ ٌن  بِاهللَّ انِّ اِت الظَّ اْلُمْشِرك  اْلُمْشِرِكٌن  و  افِق اِت و  اْلُمن  افِقٌِن  و  ب  اْلُمن  ذِّ ٌُع  ْوِء و  ةُ السَّ ابِر  ِهْم د  ٌْ ل  ْوِء ع  نَّ السَّ  ظ 

 باطن

 ظاهر
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ِصًٌرا ْت م  اء  س  م  و  نَّ ه  دَّ ل ُهْم ج  أ ع  ُهْم و  ن  ل ع  ِهْم و  ٌْ ل  ُ ع  ِضب  هللاَّ ؼ  ِزًٌزا ( 6) و  ُ ع  ان  هللاَّ ك  اأْل ْرِض و  اِت و  او  م  ِ ُجُنوُد السَّ هلِلَّ و 

ِكًٌما  [.7 – 1]سورة الفتح  (7) ح 

  الفتح  الفتح    تعربؾ سورةتعربؾ سورة

 سورة الفتح   اسم السورة 

 تشرٌعٌة األحكام  –مدنٌة النزول  نوعها 

 بعد سورة محمد وقبل سورة الحجرات 48 ترتٌبها 

 ألنها نزلت إٌذانا بفتح مكة وصلح الحدٌبٌة سبب تسمٌتها

 األخالق اإلسالمٌة وأحداث فتح مكة موضوعها 

 [[  77  ––  11األول ] األول ]     المقطعالمقطع                                                                 

 1500رأى رسول هللا فً منامه أنه دخل مكة فاتحا لها، فؤخبر بذلك صحابته فتجهزوا، وخرج ومعه حوالً  

صحابً قاصدا مكة ألداء العمرة فلما علمت قرٌش بخروجهم تجهزوا لٌمنعوهم من دخول مكة، فوقع صلح 

 : واتفقوا على البنود التالٌة "صلح الحدٌبٌة " بٌنهم 

 .سنوات 10وقؾ القتال بٌنهم لمدة  -

 .من أتى محمدا من قرٌش رده إلٌهم، ومن أتى قرٌشا من محمد لم ٌردوه إلٌه -

 .وعهده دخل ومن أراد الدخول فً حلؾ قرٌش وعهدها دخل( ص)من أراد الدخول فً حلؾ رسوا هللا  -

 .السنة القادمةرجوع المسلمٌن عن مكة هذا العام وقدومهم  -

  
 القٌم السلوكٌة المعانً المقاطع

التوبة من الذنوب واالستقامة على  بٌان فضابل صلح الحدٌبٌة ونتابجها "نصرا عزٌزا......إنا فتحنا "

 طرٌق الحق

تثبٌت هللا تعالى للمومنٌن على طاعته  "عظٌما....هو الذي أنزل"

 ومجازاتهم على أعمالهم

ان لٌطمبن الحرص على زٌادة اإلٌم

 الطمع فً رحمة هللا  –القلب 

بٌان صفات المنافقٌن وجزاإهم فً الدنٌا  "عزٌزاحكٌما......وٌعذب "

 واآلخرة 

تجنب صفات المنافقٌن ومنها إساءة 

 الظن
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 تحرٌم إساءة الظن باآلخرٌن*تحرٌم النفاق                             *         األحكام الشرعٌةاألحكام الشرعٌة 

                                          [[  1212  ––  88ثانً ] ثانً ] المقطع الالمقطع ال

 الؽاٌة من بعثة الرسول الؽاٌة من بعثة الرسول                                  

ِذًٌرا ن  ًرا و  ُمب شِّ اِهًدا و  اك  ش  ْلن  ا أ ْرس  ُحوهُ ُبكْ ( 8) إِنَّ بِّ ُتس  قُِّروهُ و  ُتو  ُروهُ و  زِّ ُتع  ُسولِِه و  ر  ِ و  أ ِصٌاًل لُِتْإِمُنوا بِاهللَّ ًة و  (  9) ر 

ْنُكثُ   ٌ ا  م  ث  ف إِنَّ ك  ْن ن  ِدٌِهْم ف م  ٌْ ِ ف ْوق  أ  ُد هللاَّ  ٌ   
اٌُِعون  هللاَّ ٌُب  ا  م  اٌُِعون ك  إِنَّ ٌُب  د  إِنَّ الَِّذٌن   اه  ا ع  ْن أ ْوف ى بِم  م  ْفِسِه و  ل ى ن   ع 

ِظًٌما ٌُْإتٌِِه أ ْجًرا ع    ف س 
ُه هللاَّ ٌْ ل   (10) ع 

  تتمعانً اآلٌامعانً اآلٌا

 اإلنذار[  –التبشٌر  –وهً: ] الشهادة  بٌان وظٌفة الرسول  -

 التعظٌم[ –] النصرة  بٌان واجب المومن نحو الرسول  -

 التنوٌه بؤصحاب بٌعة الرضوان بسبب وفابهم وصدقهم. -

 التحذٌر من خٌانة العهد  -

  ::القٌم السلوكٌةالقٌم السلوكٌة

 ع عنها .ونصرته وذلك بنصرة سنته وااللتزام بها والدفا  احترام الرسول -

 .الوفاء بالعهد -

 .الصدق وتجنب الكذب -

  األحكام التكلٌفبةاألحكام التكلٌفبة

 تحرٌم الخٌانة.  -وجوب الوفاء بالعهد  -وتعظٌمه  وجوب نصرة الرسول  -

    [[  1717  ––  1111المقطع الثالث ] المقطع الثالث ] 

  أسباب تخلؾ المخلفٌن عن الواجبات اإلٌمانٌةأسباب تخلؾ المخلفٌن عن الواجبات اإلٌمانٌة

ا ل ْتن  ؽ  اِب ش  لَّفُون  ِمن  اأْل ْعر  قُولُ ل ك  اْلُمخ   ٌ ٌْس  فًِ قُلُوبِِهْم قُلْ  س  ا ل  تِِهْم م  قُولُون  بِؤ ْلِسن   ٌ ا  ْؽفِْر ل ن  ا ف اْست  أ ْهلُون  ا و  الُن  أ ْمو 

ا ت   ُ بِم  ان  هللاَّ ْفًعا ب لْ ك  اد  بُِكْم ن  ا أ ْو أ ر  ّرً اد  بُِكْم ض  ًبا إِْن أ ر  ٌْ ِ ش  ْملُِك ل ُكْم ِمن  هللاَّ  ٌ ْن  بًٌِراف م  لُون  خ  ْنُتْم أ ْن  (11) ْعم  ن  ب لْ ظ 

نَّ السَّ  ْنُتْم ظ  ن  ظ  لِك  فًِ قُلُوبُِكْم و  ٌِّن  ذ  ُز ًدا و  اْلُمْإِمُنون  إِل ى أ ْهلٌِِهْم أ ب  ُسولُ و  ْنق لِب  الرَّ  ٌ ُكْنُتْم ق ْوًما ُبوًرال ْن  ( 12) ْوِء و 

ا ا لِْلك  ْدن  ا أ ْعت  ُسولِِه ف إِنَّ ر  ِ و  ٌُْإِمْن بِاهللَّ ْن ل ْم  م  ِعًٌراو  اُء ( 13) فِِرٌن  س  ٌ ش  ْن  ْؽفُِر لِم   ٌ اأْل ْرِض  اِت و  او  م  ِ ُمْلُك السَّ هلِلَّ و 

ِحًٌما فُوًرا ر  ُ ؼ  ان  هللاَّ ك  اُء و  ٌ ش  ْن  ُب م  ذِّ ٌُع  بِْعُكْم ( 14) و  تَّ ا ن  ُرون  ا ذ  ؤُْخُذوه  انِم  لِت  ؽ  ل ْقُتْم إِل ى م  ا اْنط  لَّفُون  إِذ  ٌ قُولُ اْلُمخ  س 

قُولُون  ب لْ ت حْ ٌُرِ   ٌ ُ ِمْن ق ْبلُ ف س  لُِكْم ق ال  هللاَّ ذ  ا ك  بُِعون  تَّ ِ قُلْ ل ْن ت  م  هللاَّ ال  لُوا ك  دِّ ٌُب  ْفق ُهون  إاِلَّ ٌُدون  أ ْن   ٌ اُنوا ال   ا ب لْ ك  ن  ُسُدون 

ْوم  أُو (15) ق لٌِاًل 
ْون  إِل ى ق  ُتْدع  اِب س  لَّفٌِن  ِمن  اأْل ْعر  ٌُْسلُِمون  ف إِْن ُتِطٌُعوا قُلْ لِْلُمخ  ُهْم أ ْو  ِدٌد  ُتق اتِلُون  ؤْس  ش  لًِ ب 

اًبا أ لًٌِما ذ  ْبُكْم ع  ذِّ ٌُع  ُتْم ِمْن ق ْبلُ  ٌْ لَّ و  ا ت  م  لَّْوا ك  و  ت  إِْن ت  ًنا و  س  ُ أ ْجًرا ح  ل ى ( 16) ٌُْإتُِكُم هللاَّ ال  ع  ج  و  ر  ى ح  ل ى اأْل ْعم  ٌْس  ع  ل 

ج   ر  ِج ح  نْ اأْل ْعر  م  اُر و  ْحتِه ا اأْل ْنه  ات  ت ْجِري ِمْن ت  نَّ ٌُْدِخْلُه ج  ُسول ُه  ر    و 
ٌُِطِع هللاَّ ْن  م  ج  و  ر  ِرٌِض ح  ل ى اْلم  ال  ع  لَّ و  ت و   ٌ  

اًبا أ لًٌِما ذ  ْبُه ع  ذِّ  (17) ٌُع 

  معانً اآلٌاتمعانً اآلٌات

 بؤعذار كاذبة  [ اعتذار المتخلفٌن عن بٌعة الرسول  11]  -

 تعالى للمخلفٌن وبٌان أعذارهم الحقٌقٌة وهً جبنهم وخوفهم من الموت [ فضح هللا  12]  -



28 
 

 [  طمع المخلفٌن فً مؽانم خٌبر وقد امتنعوا  عن الجهاد أول مرة  15]  -

 [ امتحان هللا تعالى للمخلفٌن بمنازلة قوم أشداء  16]  -

 [ رفع الحرج عن أصحاب األعذار  17]  -

 

  : : القٌم السلوكٌةالقٌم السلوكٌة  

  والتوكل الحق عن الدفاع -المراوؼة وعدم والوضوح الصراحة-  الرسول ألوامر واالنضباط الطاعة

 هللا على

      [[  2222  ––  1818المقطع الرابع ] المقطع الرابع ] 

  ثمار بٌعة الرضوان ثمار بٌعة الرضوان 

ل  السَّ  ا فًِ قُلُوبِِهْم ف ؤ ْنز  لِم  م  ِة ف ع  ر  ج  ْحت  الشَّ اٌُِعون ك  ت  ٌُب  ِن اْلُمْإِمنٌِن  إِْذ  ُ ع  ً  هللاَّ ِض ُهْم ف ْتًحا كِ ل ق ْد ر  اب  أ ث  ِهْم و  ٌْ ل  ة  ع  ٌن 

ِكًٌما( 18) ق ِرًٌبا ِزًٌزا ح  ُ ع  ان  هللاَّ ك  ا و  ه  ؤُْخُذون   ٌ ًة  ثٌِر  انِم  ك  ؽ  م  ل  ل ُكْم ( 19) و  جَّ ا ف ع  ه  ؤُْخُذون  ًة ت  ثٌِر  انِم  ك  ؽ  ُ م  ُكُم هللاَّ د  ع  و 

ُكون  آ   لِت  ْنُكْم و  اِس ع  ِدي  النَّ ٌْ ؾَّ أ  ك  ِذِه و  قًٌِماه  اًطا ُمْست  ُكْم ِصر   ٌ ْهِد  ٌ ًة لِْلُمْإِمنٌِن  و  ا ق ْد ( 20) ٌ  ه  ٌْ ل  ْقِدُروا ع  ى ل ْم ت  أُْخر  و 

ء  ق ِدًٌرا ًْ ل ى ُكلِّ ش  ُ ع  ان  هللاَّ ك  ا و  ُ بِه  اط  هللاَّ ِجُدون  ( 21) أ ح   ٌ ار  ُثمَّ ال   لَُّوا اأْل ْدب  ف ُروا ل و  ل ُكُم الَِّذٌن  ك  ل ْو ق ات  ال   و  ا و  ًٌّ لِ و 

ِصًٌرا  (22) ن 

  ::معانً اآلٌاتمعانً اآلٌات

 ثناء هللا على أصحاب بٌعة الرضوان لطاعتهم وصدقهم  -

 مكافؤة هللا ألصحاب بٌعة الرضوان بفتح خٌبر وأخذ ؼنابمها  -

 الوعد بفتح مكة  -

 بٌان سنة النصر  -

  ::القٌم السلوكٌةالقٌم السلوكٌة

 األخذ بسنن هللا تعالى- الطمؤنٌنة -الصبر واإلٌمان-الطاعة والوفاء  -اإلخالص فً العمل -

  [[  2626  ––  2323المقطع الخامس] المقطع الخامس] 

  نفاذ مشٌبة هللا فً خلقهنفاذ مشٌبة هللا فً خلقه

ْبِدٌاًل  ِ ت  ِة هللاَّ ِجد  لُِسنَّ ل ْن ت  ل ْت ِمْن ق ْبلُ و  ِ الَّتًِ ق ْد خ  ة  هللاَّ ْطِن  (23) ُسنَّ ْنُهْم بِب  ُكْم ع   ٌ ِد ٌْ أ  ْنُكْم و  ُهْم ع   ٌ ِد ٌْ ؾَّ أ  ُهو  الَِّذي ك  و 

ة  ِمنْ  كَّ لُون  ب ِصًٌرا م  ْعم  ا ت  ُ بِم 
ان  هللاَّ ك  ِهْم و  ٌْ ل  ُكْم ع  ْعِد أ ْن أ ْظف ر  ْسِجِد ( 24) ب  ِن اْلم  وُكْم ع  دُّ ص  ف ُروا و  ُهُم الَِّذٌن  ك 

ات  ل ْم ت   اء  ُمْإِمن  نِس  ال  ُمْإِمُنون  و  ل ْوال  ِرج  ِحلَُّه و  ْبلُػ  م   ٌ ْعُكوًفا أ ْن  اْله ْدي  م  اِم و  ر  ُكْم اْلح  ُبوُهْم ف ُتِصٌب  ط  ْعل ُموُهْم أ ْن ت 

ف   ا الَِّذٌن  ك  ْبن  ذَّ لُوا ل ع  ٌَّ ز  اُء ل ْو ت  ٌ ش  ْن  تِِه م  ْحم  ُ فًِ ر  ٌُْدِخل  هللاَّ ِر ِعْلم  لِ ٌْ ة  بِؽ  رَّ ع  اًبا أ لًٌِماِمْنُهْم م  ذ  إِْذ ( 25) ُروا ِمْنُهْم ع 

ف ُروا فًِ قُلُوبِِهُم الْ  ل  الَِّذٌن  ك  ع  ُهْم ج  م  أ ْلز  ل ى اْلُمْإِمنٌِن  و  ع  ُسولِِه و  ل ى ر  ُه ع  ت  ِكٌن  ُ س  ل  هللاَّ ِة ف ؤ ْنز  ٌَّ اِهلِ ة  اْلج  ٌَّ ِم ة  ح  ٌَّ ِم ح 

لًٌِما ء  ع  ًْ ُ بُِكلِّ ش  ان  هللاَّ ك  ا و  أ ْهل ه  قَّ بِه ا و  اُنوا أ ح  ك  ى و  ْقو  ة  التَّ لِم   (26) ك 

  ::معانً اآلٌاتمعانً اآلٌات

 ٌة إلى ٌوم القٌامة وهً نصرة المإمنٌن الصادقٌنبٌان سنة هللا الماض -

 منع األذى والقتال بٌن المسلمٌن والكفار  -

 بٌان الحكمة من منع القتال وهً الحفاظ على أرواح المسلمٌن بمكة  -
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 بٌان عصبٌة المشركٌن بالحدٌبٌة مقابل سكٌنة وثبات المومنٌٌن  -

  ::القٌم السلوكٌةالقٌم السلوكٌة

األخذ بالسنن  –السلم  –الصبر على أذى الؽٌر  –بات والسكٌنة الث –عدم الؽضب  –العفو  –التسامح  -
 الصلح. –اإللهٌة 

    [[  2929  ––  2727المقطع السادس] المقطع السادس] 

  ظهور الدٌن اإلسالمً وانتصارهظهور الدٌن اإلسالمً وانتصاره

لِّ  ُ آ ِمنٌِن  ُمح  اء  هللاَّ ام  إِْن ش  ر  ْسِجد  اْلح  ْدُخلُنَّ اْلم  قِّ ل ت  ا بِاْلح   ٌ ْإ ُسول ُه الرُّ ُ ر  ق  هللاَّ د  ِرٌن  ال  ل ق ْد ص  ُمق صِّ ُكْم و  قٌِن  ُرُءوس 

لِك  ف ْتًحا ق ِرًٌبا ل  ِمْن ُدوِن ذ  ع  ْعل ُموا ف ج  ا ل ْم ت  لِم  م  افُون  ف ع  خ  قِّ ( 27) ت  ِدٌِن اْلح  ى و  ُسول ُه بِاْلُهد  ل  ر  ُهو  الَِّذي أ ْرس 

ِهًٌدا ِ ش  ف ى بِاهللَّ ك  ٌِن ُكلِِّه و  ل ى الدِّ هُ ع  ٌُْظِهر  ُهْم مُ ( 28) لِ ن  ٌْ اُء ب  م  ل ى اْلُكفَّاِر ُرح  اُء ع  ُه أ ِشدَّ ع  الَِّذٌن  م  ِ و  ُسولُ هللاَّ د  ر  مَّ ح 

ُجوِد ذ   ِر السُّ اُهْم فًِ ُوُجوِهِهْم ِمْن أ ث  اًنا ِسٌم  ِرْضو  ِ و  ْبت ُؽون  ف ْضاًل ِمن  هللاَّ  ٌ ًدا  ًعا ُسجَّ اُهْم ُركَّ ر  اِة ت  ْور  لُُهْم فًِ التَّ ث  لِك  م 

م   اع  لِ و  رَّ ٌُْعِجُب الزُّ ل ى ُسوقِِه  ى ع  و  ْؽل ظ  ف اْست  هُ ف اْست  ر  ْطؤ هُ ف آ ز  ج  ش  ْرع  أ ْخر  ز  لُُهْم فًِ اإْلِْنِجٌِل ك 
ِؽٌظ  بِِهُم اْلُكفَّار  ث   ٌ

ِظًٌما أ ْجًرا ع  ًة و  ْؽفِر  اِت ِمْنُهْم م  الِح  ِملُوا الصَّ ع  ُنوا و  ُ الَِّذٌن  آ م  د  هللاَّ ع   29) و 

  ::معانً اآلٌاتمعانً اآلٌات

 التبشٌر بالدخول إلى مكة  -

 الصادقة   تحقٌق رإٌا رسول هللا  -

 وانتصار دٌنه ودعوته بٌان قوة رسالة الرسول  -

 وأصحابه  بٌان الصفات الحمٌدة للرسول  -

  ::القٌم السلوكٌةالقٌم السلوكٌة

 التالحم  - التطوع بالعبادة –الرحمة  –لقوة ا -

  األحكام التكلٌفٌةاألحكام التكلٌفٌة

 وجوب معاملة الكفار بقوة  -

 وجوب التراحم بٌن المإمنٌن -

  ( ( 2424  ––  1818اآلٌات:)اآلٌات:)    44سورة الفتح، المقطع سورة الفتح، المقطع 

  ::المعانً والقٌمالمعانً والقٌم

 :القــٌم السلــوكٌـة :المعانــً األســاس

 المكافـؤة .أنهم هللا على أهل الحدٌبٌة بالرضوان والسكٌنة والفتح والمؽانم

 صاراالنت .نصر المومنٌن على الكافرٌن سنة ماضٌة إلى ٌوم القٌامة

 الرعاٌـة .رعاٌة هللا لنبٌه وأصحابه بمنع القتال وانتصار المسلمٌن على الكفار
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  كٌؾ أستنبط حكما تكلٌفٌا؟ كٌؾ أستنبط حكما تكلٌفٌا؟ 

 األحكام التكلٌفٌة خمسة  

 المباح -المكروه  -المستحب  - الحرام -الواجب                 

 أمثلــة كٌؾ نســتنبطه؟ الحكــم

 الواجب

 "... آتوا الزكاة" -"  أقٌموا الصالة" -: قال تعالى األمر  

خمس صلوات " قال -..." كتب علٌكم الصٌام" -: قال تعالى كتب هللا –فرض هللا 

 " فرضهن هللا

ومن لم ٌومن باهلل ورسوله فإنا أعتدنا للكافرٌن : "قال تعالى الوعٌد على الترك

 " سعٌرا

 الحرام

  "وال تقربوا الزنا: "قال تعالى النهً 

 ..." حرمت علٌكم المٌتة: "قال تعالى حرم هللا 

الوعٌد على الفعل أو 

 .العقوبة علٌه أو اللعنة

 ..."لعن هللا الراشً والمرتشً والرابش" قال

 

 المستحب
 "خٌركم من تعلم القرآن وعلمه" قال الترؼٌب فً الفعل 

 "ً الجنةمن بنى مسجدا بنى هللا له بٌتا ف" قال الثواب على الفعل

 المكروه

أولبك هم ...واللذٌن هم عن اللؽو معرضون: "تعالى قال الترؼٌب فً ترك الفعل 

 ..."الوارثون

 "من ترك شٌبا هلل عوضه هللا خٌرا منه" قال الثواب على ترك الفعل  

 المباح

 .أكله وشربه وكل أمور الحٌاة إقراره  - فعل النبً

سكوت الشرع عن  

 الفعل   

 لم ٌوجد دلٌل للتحرٌم أو التحلٌلما 

  ( ( 2929  ––  2525:):)اآلٌاتاآلٌات  66  --  55سورة الفتح، المقطع سورة الفتح، المقطع 

  ::معـانً اآلٌـاتمعـانً اآلٌـات

 :األمور الداعٌة إلى قتال المشركٌن

 كفرهم باهلل ورسوله 

 صدهم لرسول هللا وللمومنٌن عن البٌت الحرام 

 حبسهم للهدي أن ٌبلػ مكان نحره بمنى ظلما وعدوانا 
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 :الحكمة من منع القتال

 خشٌة إصابة مإمنٌن رجاال ونساء باألذى لوجودهم بٌن الكفار -بتدبٌره الحكٌم -منع هللا القتال بٌنهم 

 :طمؤنة المإمنٌن

 أنزل هللا سكٌنته على المإمنٌن لٌطمبنهم وجعل فً قلوب الكافرٌن الحقد والعصبٌة الجاهلٌة 

 :تصدٌقه تعالى لرإٌا رسول هللا

 ول هللا تؤكٌده تعالى على صدق رإٌا رس  رؼم تؤخرها، فال بد من دخول مكة العام القادم وأداء

 .المناسك

 أرسل هللا رسوله بدٌن اإلسالم إلعالبه على كل األدٌان 

 :وصفه تعالى لرسوله وللمإمنٌن

 ن فٌما بٌنهم ٌؼالظ شداد على أعدابهم، متحابون متراحم 

 ى استنارت باإلٌمان عالمتهم الممٌزة لهم كثرة صالتهم التً أثرت فً وجوههم حت 

  مثلهم كمثل المإمنٌن من قبلهم فً التوراة واإلنجٌل 

 وعدهم هللا بالمؽفرة واألجر العظٌم فً الدنٌا واآلخرة. 

  ::هـداٌـات اآلٌـاتهـداٌـات اآلٌـات

 .نسوة مإمنٌن كانوا بٌن الكفار 6رجال و 3حرمة المسلم عند هللا عظٌمة حٌث منع القتال بسبب  -

ناتجة عن الحقد والعصبٌة الذمٌمة وهذا واضح فً عصرنا فً االستهزاء إذاٌة المشركٌن للمإمنٌن  -

 باإلسالم 

 . إعالن الحرب علٌهموالمسلمٌن و

 .رإٌا األنبٌاء حق و هً جزء من الوحً، ورإٌا المإمنٌن بشارة الٌنبنً علٌها عمل -

 .اإلسالم هو الدٌن الحق القادر على قٌادة البشرٌة -

 .الشدة على أعداء هللااحم فٌما بٌنهم، والمإمنٌن التر من صفات -

 .الثباتلخاشعة معٌن للعبد تمده بالقوة والصالة ا -

 .   وجوب االعتصام بحبل هللا المتٌن -
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 اإلجرابًالدراسة المٌدانٌة والجانب  :الفصل الثالث

    المبحث األول: إجراءات البحثالمبحث األول: إجراءات البحث

، واإلجراءات العٌنة التً تم اختٌارها، وتناول هذا الفصل إجراءات منهج البحث، ومجتمع البحثٌ 

التً اتبعتها الباحثة للتوصل إلى تحقٌق أهداؾ البحث، وكٌفٌة بناء األداة. كما ٌصؾ ما قامت به من 

 .النتابج اإلحصابٌة للبحثإجراءات من أجل تطبٌق التجربة، و

  منهج البحث منهج البحث : : المطلب األول المطلب األول 

 لتجرٌبً المنهج الوصفً المنهج التحلٌلً تبنت فً الدراسة عدة مناهج وهً : المنهج ا 

المتؽٌر الذي ٌمثل طرٌقة التدرٌس )الخرٌطة/ التقلٌدي( أي أثر على المتؽٌر الثانً التابع وٌمثل تحصٌل 

 التالمٌذ لدعامة القرآن الكرٌم واحتفاظهم بالمعلومات، وقدرتهم على االبداع واالبتكار. 

متؽٌرات ثم المنهج التجرٌبً والتحلٌلً لإلجابة عن تساإالتها، استعملت ابتداء المنهج الوصفً لضبط ال

مت بجمع المعلومات وتنظٌمها وتقٌٌمها، وقد قومعالجة محاورها العلمٌة وتفسٌر الظواهر قٌد الدراسة. 

وأٌضا بتحلٌلها والربط بٌن مدلوالتها حتى ٌمكن الوصول إلى استنتاجات أو تعمٌمات تساعد فى وضع تصور 

 فعٌل استعمال الخرٌطة الذهنٌة فً تدرٌس الدعامة. مقترح لت

كما اعتمدت الدراسة على تحلٌل المحتوى حٌث تم تحلٌل المحتوى التربوي لدعامات القرآن الكرٌم 

 بالمستوٌات الثالثة لسلك اإلعدادي.

  مجتمع وعٌنة البحثمجتمع وعٌنة البحث: : المطلب الثانًالمطلب الثانً  

شكلة البحث" وٌشمل مجتمع هذا البحث جمٌع ٌمثل مجتمع البحث: "جمٌع األفراد الذٌن ٌكونون موضوع م

 ؛ األولى والثانٌة والثالثة ثانوي إعدادي. فً تراب المملكة.  ه الثالثتالمٌذ السلك الثانوي اإلعدادي بمستوٌات

، والتً ع فً البحث. وكان االختٌار قصدٌالقد تم اختٌار عٌنة للبحث من مجتمع الدراسة لتمثل هذا المجتم

 ، لى أساس أنها تحقق أؼراض الدراسةاختٌارها اختٌار حرا عكان من مبررات 

 3 الدراسة شملت وقد الرباط، بنٌابة السعدٌة وحلٌمة البسام ابن مإسستً تالمٌذ من البحث عٌنة وتكونت

 وأربع إعدادي الثانٌة مستوى من دراسٌٌن باالضافة فصلٌن إعدادي األولى مستوى من دراسٌة فصول

 . 213 العٌنة عدد مجموع فكان إعدادي؛ الثالثة وىمست من دراسٌة فصول

 وقد قررت الباحثة أن تختار تالمٌذ األستاذة بن الوفً فاطمة الزهراء بالثانوٌة اإلعدادٌة حلٌمة السعدٌة. 

 لألسباب اآلتٌة: 

سبق أن قامت الباحثة بتقرٌر تقنً عن المإسسة التطبٌقٌة، سواء من حٌث البناء  -1

 .  تربوي واإلداريالمادي أو الجسم ال

أن البٌبة االجتماعٌة لتالمٌذ المإسسة، هً البٌبة الفقٌرة والمتوسطة الدنٌا؛ مما  -2

 . ٌجعلها تقارب بٌبة لمعظم المإسسات التعلٌمٌة

 .تناسب نوع المبنى وتجهٌزات المإسسة مع معظم المإسسات فً المؽرب -3
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 .سسةوجود استاذتٌن ٌستعمالن احٌانا الخرٌطة الذهنٌة فً المإ -4

 التعاون الذي أبداه الطاقم اإلداري واألساتذة بالمإسستٌن. -5

على عٌنة كما تم اختٌار مإسسة ابن البسام من نٌابة الرباط كذلك حتى ٌجرى االختبار 

 . لٌس لها سابق معرفة بهذا األسلوب فً التدرٌس

 

 أعمدة بٌانٌة لعدد التالمٌذ ذكورا وأناثا فً عٌنة البحث

 

 

 بٌن نسبة الذكور واالناث فً عٌنة البحثرسم مبٌانً ٌ
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 أعمدة بٌانٌة للفبات العمرٌة فً عٌنة البحث 

 

 

 النسب المابوٌة للفبات العمرٌة

تكونت عٌنة البحث بمستوٌاتها الثالت من فصول مختلطة بٌن الذكور واإلناث، وتمٌزت هذه الفصول  

لتحلٌل المبٌانً لجنس عٌنة البحث. كما تراوحت ، وهو ما تجلى فً البة عنصر الذكور على عنصر االناثبؽ

فً المابة  74سنة حٌث ٌشكلون  15و 13سنة ؼالبٌة التالمٌذ هم ما بٌن  18سنة و 12الفبات العمرٌة بٌن 

وٌنتج عنه اٌضا تكافا وتقارب فً القدرات . ٌشكل تكافبا فً متؽٌر الزمن العمريوهو ما من عٌنة البحث. 

 العقلٌة. 
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  لثانً: أدوات البحث وطرٌقة إعدادهلثانً: أدوات البحث وطرٌقة إعدادهلمبحث المبحث ااا

  أدوات البحث أدوات البحث : : األولاألول  المطلبالمطلب

  المادة التعلٌمٌة المادة التعلٌمٌة 
 المصدر هو الكرٌم فالقرآن اإلسالمٌة، التربٌة مادة عناصر من مهما ومكونا عنصرا القرآن دعامة وتعد

 بربط االهتمام هو اإلعدادي مقرر فً به واالهتمام الشرعٌة، العلوم جمٌع تبنى وعلٌه الدٌنٌة للمعرفة األول

 تنمٌة ثم ومن منه، تستقى الذي والمصدر الشرعٌة األحكام بٌن العالقة التلمٌذ ٌدرك حتى بمصادرها األحكام

 قد الكرٌم القرآن دعامة كانت ولما. األصلٌة مصادرها من لألحكام المتعلم لدي(  مهارة)  االستنباط ملكة

 وهذا والعمودي، األفقً للتصنٌؾ قابلة مفاهٌمها فإن عدادياإل سلك فً العمرٌة الفبة ٌناسب بشكل اختٌرت

 أن القول إلى ٌدعو مما. استٌعابها وٌسهل وضوحها على ٌساعد مما التعلٌمٌة، المادة تنظٌم على ٌساعد مما

 قدرة من وتزٌد. االستٌعاب وبالتالً المعنى ذي والتعلم الفهم على المساعدة العوامل من المعارؾ تصنٌؾ

 التفاعل وزٌادة اإلجابة، فً التفكٌر على تشجع كما. والمعلومات للمفاهٌم والتعممٌم التمٌٌز على ٌنالمتعلم

 . أخرى جهة من األساتذة وبٌن وبٌنهم جهة من المتعلمٌن بٌن

  التجربة واالختبارالتجربة واالختبار
ّرسة، معرفة إلى للتدرٌس، المعدة المعرفة بنقل مطالب المدرس إن وهو  تعلم،الم عمل مع بموازاة وذلك ُمد 

، والحرص على مشاركة التالمٌذ فً إعداد الخرٌطة ٌدفعهم وانتباههم ودافعٌتهم نحو التعلم التالمٌذبذلك ٌزٌد 

إلى اإلعداد القبلً بشكل جٌد لٌتسنى لهم المشاركة الفاعلة مما ٌسهم على تقبل المعلومات الجدٌدة بشكل 

مت الباحثة بدراسة تربوٌة لدعامة القرآن الكرٌم فً أفضل، وٌساعدهم على رفع مستوٌاتهم التحصٌلٌة. وقا

المستوٌات الثالثة تم وفق األهداؾ المسطرة لكل مقطع من مقاطع السورة الست. وبعد توثٌق السور 

استخرجت المضامٌن والمعانً األساس فً كل مقطع، مع االمتدادت السلوكٌة المناسبة وبعد تحلٌل محتوى 

 الطرٌقة مع تجاوبها مدى ورصد البحث لعٌنة الطرٌقة شرح تم تبعا لذلك. الدعامة،  تم بناء الخرابط

 . والحافزٌة الفعالٌة المشاركة ورصد المباشر والسإال االستمارة عبر آرابها واستقصاء

  خطوات التطبٌق االجرابًخطوات التطبٌق االجرابً: : المطلب الثانًالمطلب الثانً

 مجموعة واقتراح إعداد عدهاب ثم للدعامات، التربوي المحتوى وتحلٌل بدراسة الباحثة قامت أولى خطوة فً

 . سورة لكل مقاطع ست وهً المدرسً، الكتاب تضمنها التً التقسٌمات حسب الخرابط من

 للتالمٌذ موجهة فقرة 15 من تكونت وقد اختبارٌه، أسبلة اعداد ثم االختباري، بالفحص القٌام اجل ومن

أسبلة ، ( 7جابات القصٌرة  ) عددها: أسبلة اإل، ( 4أسبلة االختٌار من متعدد ) عددها: : كاآلتً وزعت

: كاآلتً االسبلة وزعت وقدسإاال،  17 من تكونت فقد لألساتذة الموجهة األسبلة أما. ( 4اإلكمال ) عددها: 

18( 3أسبلة اإلكمال )عددها:، (10أسبلة اإلجابات القصٌرة )عددها: ، (4لة االختٌار من متعدد )عددها: أسب  
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رضها على األستاذة المشرفة من اجل مراجعتها وإبداء الرأي فٌها ثم التصدٌق بعد بناء االستمارة تم ع

 علٌها.

ات  من طرؾ وكانت الزٌارة المٌدانٌة للمإسسات حٌث تم شرح الطرٌقة للتالمٌذ وبعدها تقدٌم دروس الدعام

وأٌضا استقصاء ، وتكلٌفهم بإنجاز خاربطهم الشخصٌة، ثم توزٌع االستمارات علٌهم، األستاذة لفبة العٌنة

. ة واالنتاجحول الطرٌقة ومالحظة حافزٌتهم للمشارك آرابهم  

  المبحث الثالث: عرض وتحلٌل النتابجالمبحث الثالث: عرض وتحلٌل النتابج

  تقدٌم النتابجتقدٌم النتابج: : األولاألول  المطلبالمطلب

 تالمٌذ:  العٌنة وشملت المعلومات، لجمع المباشر السإال وكذا والتطبٌق االستمارة الباحثة اعتمدت 

 البسام. وابن السعدٌة حلٌمة: بإعدادٌتً. إعدادي والثالثة إعدادي والثانٌة إعدادي، األولى

قراءتها معالجة البٌانات ومن اجل  اإلحصابٌةجمع االستمارات وتفرٌؽها ثم االستعانة باألسالٌب بعد 

. وتحلٌلها  

 تقدٌم فاعلٌة مدى تعرؾ إلى القرآن دعامة تدرٌس فً الذهنٌة الخرابط طرٌقة توظٌؾ من البحث ٌهدؾ

 الدعامة بتدرٌس االرتقاء فً وأثره األسلوب لهذا والمتعلمٌن المدرسٌن قبول ومدى األسلوب بهذا الدعامة

  محتواها وتخفٌؾ

 : محاور أربعة من االستقصاء تكون وقد 

 الوقوؾ على الصعوبات تدرٌس دعامة القرآن الكرٌم: المحور األول

 رصد تقنٌات تقدٌم دعامة القرآن الكرٌم: المحور الثانً

 لمحور الثالث: فعالٌة تقدٌم دعامة القرآن الكرٌم بؤسلوب الخرٌطة الذهنٌةا

 الذهنٌة الخرٌطة بؤسلوب الكرٌم القرآن دعامة تقدٌم آفاق :الرابع المحور
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  تحلٌل ومناقشة النتابجتحلٌل ومناقشة النتابج: : المطلب الثانًالمطلب الثانً

  تحلٌل النتابجتحلٌل النتابج
مما . القرآن دعامة واستٌعاب تحصٌل فً العٌنة  ذتالمٌ معظم عند صعوبة وجود االستقصاء اظهر قد      

 ومتداخلة متعددة ٌعود ألسباب وبالنظر إلى نتابج االستمارة نجد أن ذلك للدعامة التحصٌل ٌنتج عنه ضعؾ

 كثرة إلى باإلضافة الدعامة تقدٌم طرٌقة إلى اآلخر وبعضها الدراسً المقرر طول إلى ٌعود بعضها أحٌانا

وكان . مختلفة أخرى أسباب إلى باإلضافة. التحصٌل وقت وضٌق األخرى، المواد لٌهإ أضٌؾ إذا المحتوى

  أسلوب تقدٌم الدعامة وطول المقرر الدراسً أحد أهم الصعوبات. 

 االستمارة عبر آرابها واستقصاء تجاوبها مدى ورصد البحث لعٌنة الطرٌقة شرح تم للتجربة وتطبٌقا      

 الذهنٌة، الخرٌطةأسلوب  مع إٌجابٌة بطرٌقة العٌنة معظم وتجاوب استجابةتٌجة فكانت الن. المباشر والسإال

 ...المستجٌبة العٌنة إنجازات بعض الملحقات بٌن من وبذلك تحققت جمٌع فروض البحث، ونجد

، الذي ٌجعل التفكٌر ضمن دابرة تقنٌة التفكٌر البصري أن استعمال األشكال والرموز والصور واأللوان ٌقع

، ٌفضل د كبٌر من المعلومات، فصورة واحدة " تعدل ألؾ كلمة"، وٌمكن أن نالحظ أنه فً مقابل عد أوضح

حسب العلوم السٌكولوجٌة الحدٌثة  ن الجنوح للتمثٌالت البصرٌة تفسرإلاالنسان عادة عروضا بصرٌة؛ 
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من أجل  المعرفٌة لدٌهستفٌد من خصابص جهاز المعالجة التً تجعله ٌبالقدرات البصرٌة الطبٌعٌة لإلنسان. 

 19.دعم التعلم البصري

 باعتبارها القرآن دعامة تقدٌم فً الخرٌطة السلوب التالمٌذ جمٌع تقبل ٌالحظ المبٌانً التحلٌل باستقراء

 فً االبداع أمكانٌة والتاحتها المفاتٌح المعانً على والتركٌز المحتوى وتخفٌؾ التلخٌص على تساعد وسٌلة

  المتعلم ذهن فً المحتوى تركز معبرة رموز مالاستع مع الدرس تلخٌص

 الخرابط ببناء ٌقومون كونهم وتفوقهم التالمٌذ، تحصٌل رفع فً ٌسهم الذهنٌة بالخرابط التدرٌس إن

 فعالٌة فً ٌساهم مما إبداعهم من خرابط انتاج إلى الطرٌقة هذه مع التالمٌذ تجاوب ادى وقد بؤنفسهم،

 البحث ومهارات المشكالت، وحل التفكٌر، تنمٌة وكذلك( أوزبل) نظرٌة على ابمالق المعنى ذي التعلم اكتساب

 ... العلمً

  مناقشة النتابج مناقشة النتابج 
 هذا على اعتراض وجود عدم تفسٌر وٌمكن الدعامة، تقدٌم فً األسلوب لهذا التالمٌذ تقبل النتابج أوضحت

 جانب لمس قد أنه التجربة؛ تطبٌق بلق كافٌا تدرٌبا ٌتلقوا لم وأنهم لهم بالنسبة جدته رؼم أنه األسلوب

 إلى تإدي التً العادٌة بالطرٌقة واستٌعابها الدعامة تلقى صعوبة تخطً فً ورؼتبهم عندهم الحاجات

 بشكل الخرٌطة تبرزه ما وهو والعالقات الروابط وإٌجاد المعانً إدراك بدل واالستظهار الحفظ تستدعً

 تعلماته المتعلم ٌبنً حٌث المعنى ذي التعلم فً رؼبهم تحقق بشكل المقطع مفردات بٌن تجمع حٌث واضح،

 المعلومات تنظٌم إلى ٌإدي الخرٌطة استعمال أن كما تفكٌره اسلوب مع وٌتناسب حاجٌاته ٌلبً الذي بالشكل

 البحث بطرق أٌضا  تموأسلوب الخرٌطة ٌه تنظٌمه، وإعادة المعرفً التراكم معالجة تتم وبذلك. وتلخٌصها

 كونها. والتالمٌذ بٌن الفردٌة الفروقات مراعاةمع  باإلضافة إلى تركٌز المعانً والمفاهٌم الربٌسٌة والتفكٌر

 اكتساب نحو والتشوٌق التعلم فاعلٌة من تزٌدفإنها  الذهنٌة، العملٌات فً الدماغ شقً استخدام على تعتمد

 كبٌبة الدراسً الصؾ على تقتصر ال. تهموقدرا إلمكاناتهم وفقا التعلٌمٌة حاجٌاتهم وتلبً .وحفظها المعلومة

 التً والنظرٌات فهو بذلك ٌتناسب. المراجعة وكذا القبلً واإلعداد المنزلً العمل لتشمل تتسع لكنها تعلٌمٌة،

 التعلمٌة.  العلملٌة محور المتعلم تجعل
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 خاتمة
  

لتدرٌس، وأٌضا جدته من حٌث دراسته لتدرٌس، وأٌضا جدته من حٌث دراسته كتطبٌق لطرٌقة اكتطبٌق لطرٌقة ا  وحداثتهوحداثتهدلت نتابج البحث على جدة الموضوع دلت نتابج البحث على جدة الموضوع             

، وكان من نتابجه حصول وعً عند المدرسٌن بؤهمٌة تؽٌٌر اسلوب تقدٌم الدعامة وفاعلٌة ، وكان من نتابجه حصول وعً عند المدرسٌن بؤهمٌة تؽٌٌر اسلوب تقدٌم الدعامة وفاعلٌة كمشروع بحثًكمشروع بحثً

آٌات سور آٌات سور فف  ..قدرات المتعلمٌن وحاجاتهمقدرات المتعلمٌن وحاجاتهم  ٌراعًٌراعًتقدٌمها بؤسلوب الخرٌطة الذهنٌة باعتباره أسلوبا تحفٌزٌا تقدٌمها بؤسلوب الخرٌطة الذهنٌة باعتباره أسلوبا تحفٌزٌا 

كة فً عالقات متداخلة بٌن موضوعاتها،أو داخل الموضوع كة فً عالقات متداخلة بٌن موضوعاتها،أو داخل الموضوع دعامات القرآن ترتبط بارتباطات متشابدعامات القرآن ترتبط بارتباطات متشاب

  ..تعتمد على التفسٌر والتحلٌل للجزبٌات المكونة للموضوع المراد عرضه أمام المتعلمٌنتعتمد على التفسٌر والتحلٌل للجزبٌات المكونة للموضوع المراد عرضه أمام المتعلمٌنوبذلك وبذلك ..الواحدالواحد

إن تقنٌة التصمٌم والتوظٌؾ التربوي الفاعل للخرٌطة الذهنٌة؛ لها أثر إٌجابً فً تسهٌل عملٌة التعلٌم إن تقنٌة التصمٌم والتوظٌؾ التربوي الفاعل للخرٌطة الذهنٌة؛ لها أثر إٌجابً فً تسهٌل عملٌة التعلٌم             

لذا ٌمكن لذا ٌمكن ..والمعلم من خالل التوصل إلى المعلومات بسهولة وٌسر،وتوفٌر الوقت والجهدوالمعلم من خالل التوصل إلى المعلومات بسهولة وٌسر،وتوفٌر الوقت والجهد  تلمٌذتلمٌذمن المن ال  التعلم لكلالتعلم لكل

لألساتذة التربٌة اإلسالمٌة عموما وفً دعامة القرآن خاصة اإلفادة من هذه التقنٌة بتوظٌفها فً عرض لألساتذة التربٌة اإلسالمٌة عموما وفً دعامة القرآن خاصة اإلفادة من هذه التقنٌة بتوظٌفها فً عرض 

  ..دروسهمدروسهم

المتعلم بالكفاٌة الالزمة والقدرة لجعل المتعلم بالكفاٌة الالزمة والقدرة لجعل   ٌمتاز تقدٌم دعامة القرآن بؤسلوب الخرٌطة الذهنٌة بكونها تمدٌمتاز تقدٌم دعامة القرآن بؤسلوب الخرٌطة الذهنٌة بكونها تمد            

  التعلٌم ذا معنى بالنسبة له، كما ٌسهم فً جعله ذاتٌا.التعلٌم ذا معنى بالنسبة له، كما ٌسهم فً جعله ذاتٌا.

 توصٌات البحث
 

 : توصً الباحثة بـــ -

 تكوٌن المدرسٌن على استعمال الخرٌطة الذهنٌة فً التدرٌس. -

  .التدرٌس دعامات القرآن الكرٌم بسلك اإلعدادي طرٌقة الخرٌطة الذهنٌة  اتباع -

 . الٌدوٌة الطرٌقة أو االلكترونٌة البرامج باستخدام سواء وإعدادها الخرابط تصمٌم كٌفٌة ضاحاٌ -

 والمراجعة وتركٌز دعامة القرآن الكرٌم خصوصا،  التعلم فً ذ خ من االستفادة أهمٌة إلى التلمٌذ ارشاد -

 المقررات فً وحداتال بنهاٌة الملحقة الداعمة األنشطة بٌن من الذهنٌة الخرابط رسم أنشطة إدراج -

 (. صفٌة)  جماعٌة وأنشطة(أكثر أو فردٌن من)  مجموعات وأنشطة فردٌة  أنشطة بٌن وتنوٌعها. الدراسٌة

 .جعل التحفٌز على االبداع من بٌن األهداؾ التعلٌمٌة باإلضافة إلى األهداؾ األخرى المسطرة فً المنهاج -

 الذهنٌة، الخرٌطة باستخدام لمتع على التلمٌذ ٌساعد ملحق مع التلمٌذ كتاب إعداد -

 .لتطبٌق هذه الطرٌقة  األساتذة لتحفٌز ٌهدؾ مشروعا الوطنٌة التربٌة وزارة تفعٌل -

 وإرشادات ،وشروح التربوٌة فوابدها إلى اإلشارة مع. ذ.الخ عن تعرٌفٌة نبذة بإضافة األستاذ دلٌل إعداد -

 .وتنفٌذها  الخرابط تصمٌم على المدرس تساعد

 حثالب مقترحات
 :مستقبال التالٌة الدراسات إجراء الباحثة تقترح

 التحصٌل الدراسً.  فً الذهنٌة الخرابط أثر إجراء دراسة عن -
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 . المستوى هذا فً لإلبداع تحفٌزه ومدى(  المدرسً الكتاب)  المقرر عن دراسة -

 .مٌذللتال الذهنٌة للقدرات تفعٌلها ومدى اإلسالمٌة التربٌة مادة تدرٌس طرق بٌن العالقة -

 . الدروس وتقدٌم تخطٌط فً الخرٌطة الستعمال اإلسالمٌة التربٌة أساتذة وقابلٌة استجابة مدى -

  ملحقات

  ملحق الصور التوثٌقٌة ألجراءات البحثملحق الصور التوثٌقٌة ألجراءات البحث  ..11

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قام التالمٌذ بإنجاز مجموعة من الخرابط الذهنٌة من إبداعاتهم حٌث  تعددت واختلفت شكال ومضمونا.
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    الذهنٌةالذهنٌة  بطبطملحق الخراملحق الخرا  ..22

 توثٌق سورة لقمان:
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  الشطر األول من سورة لقمان:
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 توثٌق سورة الحجرات
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  اللفظًاللفظً  ملحق المتشابهملحق المتشابه  ..33

 متشابه سورة الحجرات
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 متشابه سورة الفتح
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    التالمٌذالتالمٌذ  إنجازإنجاز  خرابط ذهنٌة منخرابط ذهنٌة من  ..44

أثناء الحصة من طرؾ تالمٌذ الثانٌة إعداديتم انجاز هذه الخرابط   
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 3 ذوووإ الب ث:
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 4 أسئلق الب ث:

 4 فرويات الب ث:

 4 أهذيق الب ث

 4 أه اف الب ث وذنهجيته

 الفص  اوو :

 5 الذفاهيذي: الذب ث اوو : الخريطق الذهنيق واإلطار

 5 الذهنٌة الخرٌطة مفهوم :األول المطلب

 7 الذراه  ان  التعل  طبيعق :الثاني االذطلب

 8 الذب ث الثاني: الخريطق الذهنيق واوس  النظريق:

 8 لبٌاجٌه "البنابٌة النظرٌة"و الذهنٌة الخرٌطة :األول المطلب

 MEANINGFUL "المعنى ذي التعلم " ونظرٌة الذهنٌة الخرٌطة :الثانً المطلب
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 9 الذب ث الثالث: الخريطق الذهنيق والتطبيقات التربويق:

 10 التربوٌة واألهمٌة الذهنٌة الخرٌطة :األول المطلب
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 21 الذب ث الثاني:  راسق تربويق لذقاط  سوراال جرات

 25 الذب ث الثالث:  راسق تربويق لذقاط  سورا الفتح

 77 او ةا  الشرايق

 الفص  الثالث

 32 الذب ث اوو : دجراءات الب ث

 32 ثالبح منهج : األول المطلب

 32 البحث وعٌنة مجتمع :الثانً المطلب
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 35 الذب ث الثاني: أ وات الب ث وطريقق دا ا ه

 35 البحث أدوات :األول المطلب

 35 خطوات التطبي  ااجرائي: طلب الثانيالذ

 36 الذب ث الثالث: ارض وت لي  النتائج

 36 النتابج تقدٌم :األول المطلب

 38 ابجالنت ومناقشة تحلٌل :الثانً المطلب

 40 خاتمة

 41 ملحقات

 

 


