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 ملخص البحث
ل لي ميددم اسنسددان ماا مددا يددرجم ادداا اسنسددان ندد   يعددد الآددرلن ال ددرلم أاددمم ويددا  سددما   أ  

  ق اًل  اايدى بهد  أالد    سدبم النجدا  ،  قرلدا و ا  حدد الداين أمرندا و، مآاصد الآرلن فعاًل 
ََل ا  ، ما قال ع  من قائم  بالرج ع  اليسليم مليهم ي م َلْيه ْم َفاْسد ْن َقْبل َك م الا ر َجااًل ن  ح  َ َما َأْرَسْلَنا م 

دددد نَ  ْنددددي ْم ال َيْعَلم  ْور  م ْن و  ، فآددددد أيحددددي اسنسددددانية جمعدددداي 7سدددد ر  ا نبيايةاايددددة ال رلمددددة أَْاددددَم الدددداِ 
عدداليم الجليلددة ،  وددان  لددم يدد ل معجدد ًا للمسددي ى اسنسدداني لددئال يددَيي بالمعددارو  العلدد م  الفندد ن  الي

على انبثاق ن ره الألالي أ ثر من نصي قرن حيى ملك رقا  اسنسدانية ،  يبمثل  ، فلم يود يمض
الآصددد  ي الآدددرلن ال دددرلم فصدددار م ضدددا اايمدددام العلمددداي فدددي مخيلدددي العصددد ر  الددددا ر .  ِ ددد

بما  يدرلسص  قرائا الآ ااا نجلها ،  ضمِ أن ل من ة اليي أ  نسجم  أاداو الرساليبما  الآرلني
اارات ينسجم ما السنن االجيماعية  اليارلخية سثار  اليفوير البار   يحرلدك  ح ي  من دالالت  ا 

ملدى ي صدم الباحد  المااعر اسنسانية بما يح ي  من عبر  در س  ثيآة الصلة بحيا  اسنسان . 
( سدد ر  64عاددر  قرلآددة يدددرلس فددي الآصدد  الآرلنددي ي  عددت فددي   الثنيدديي  يددي الآددرلن ال ددرلم 

 الآصددد  الآرلندددي واندددت نسدددبة اايدددات اليدددي  رد فيهدددا ،  % 53,64مدددن سددد ره المبارودددة بنسدددبة 
ِن الآددرلن ال ددرلم يحدد   العلدد م  الفندد ن ولهددا ، سدد اي باليصددرل  أ  أالباحدد   اسدديني   ،  % 64,61

ال ينضددد  ينهدددم منددد  العلمددداي  البددداحث ن س نددداي اسنسدددانية اليلمدددي  أ  باسادددار  ،  سددديبآى معيندددًا 
،  أ صددى  علدديهم السددالمبالرحمددة اسلهيددة ، السدديما ماا مددا عضددد بعدلدد  الثآددم ا  بددر أاددم البيددت 

م ضددر ر  يضددمين المندداا  الدراسددية للآصدد  الآرلنددي لمددا يح يدد  مددن أثددرع فعددالع فددي يحآيددا الدديعلِ ب
  اليعليم .
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Research Summery 

        The Holy Quran is the most comprehensive heavenly book which 

was revealed  to complement the human if this person translated the 

purposes of the Quran word and deed by the guidance of his people, and  

it considers the ways of survival and the only way of God, which ordered 

us to return and admit to them, so the Great and Almighty says (And We 

sent not before you, [O Muhammad], except men to whom We revealed 

[the message], so ask the people of the message if you do not know.) 

Prophets surah / verse 7. The whole humanity was exposed to knowledge, 

sciences, arts and teachings through Holy Quran. It was and still as a 

miracle of the human level so as it not being came in the same way. It did 

not last long before the emergence of the light of God more than half a 

century until it captured the human necks and became the subject of 

interest of scientists in different ages and times. The Quran used Quranic 

narratives in accordance with the objectives of the message that was 

revealed for it. These included teaching methods, with signs and signals, 

in harmony with the social and historical meanings of human thought and 

stirring of human feelings and the lessons of human life. The researcher 

finds that the Holy Quran contains twelve methods of teaching in the 

Quranic narratives of the blessed Surah by 35% to 40%. The percentage 

of verses in which the Quranic narratives were favorable was 16% to19%. 

The researcher concludes that the Holy Quran contains all the sciences 

and arts, either in declaration or sign and it will remain as an endless 

assistance to  a number of scholars and researchers to enrich humanity 

with divine mercy, especially when it honestly supported toward the 

greatest weight of Ahl Al-Bayt (peace be upon them). Thus the researcher 

recommends to the necessity  of including the Quranic narratives in 

curricula due to the its effective impact in the learning and education 

achievements. 

 

 الفصل األول

 The Problem Of the research مشكلة البحثأواًل : 
مِن اليقدد ر العلمددي الهائددم الددا  ياددهده العددالم فددي مخيلددي العلدد م  الفندد ن ،  السدديما فددي 
اليعلديم أِدى الددى اسدديفاد  العدداملين فدي مجددال اليرييددة  اليعلدديم مدن ايبدداع االسددالي  العلميددة السددليم ، 

مدن اجدم يحآيدا ا ادداو اليدي يسدع ن اليهدا .  علدى الدر م ممدا جدايت   قرائا اليددرلس الحديثدة
بدد  الدراسددات  البحدد   الم لددر  مددن نيددائ  أِ دددت أاميددة اسدديخدام القرائددا  ا سددالي  الحديثددة فددي 
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 لنا نيلِمس الضعي فدي الميعلمدين علدى اخديالو مراحدم يعِلمهدم فدي  مااليدرلس  اليعِلم ، ماِل أِننا 
  السيما النح   اسمالي  اسنااي . الم اد الدراسية ،

مِن اليعدد في قرائا اليدرلس ،  يند ع أسدالي  اليعلديم أدى ملدى قيدام البداحثين  العداملين فدي      
مجددال اليعلدديم بدراسددات  بحدد   حدد ل يلددك ا سددالي   القرائددا ل ددي يدديم اليعددرو علددى ا سددالي  

د  اليددي يموددن ي  يفهددا فددي عملييددي اليعلدديم  القرائددا اليعليميددة ا  ثددر اقيصددادًا فددي ال قددت  الجهدد
 الدديعِلم لييناسدد  مددا قدددرات الميعِلمددين مددن اليالمددا  ،  القلبددة .  قددد الحدد  الباحدد  أِن اسدديخدام 
قرلآة  احد  من قبم المدرسين سدينعوس علدى أداي الميعِلمدين ،  يود ن  يدر ميسدا ع فدي ا يسدا  

 المعل مات ،  المهارات. 
 المدرسين يهيم ن بحف   يلآين المعل مات ا ثر من اايمامهم  مِن أ ل  المعِلمين ،

باسييعا  المعل مات الآائم على اليحليم،  اليروي ،  اليفسير  لاد  على الك قلة اايمامهم 
بينمية أنماط اليفوير  االيجااات العلمية  ا يسا  المهارات للميعلمين.  أن مع م القرائا 

س يآيس قدر  الميعِلمين على ياور المعل مات  اسيدعائها  ال اليدرلسية المسيخدمة في اليدرل
 يعمم على ينمية الآدرات العآلية  المهارات  االيجااات العلمية لدى القلبة.

يرى الباح  ان عملية اليعليم  اليدرلس يحياج الى اليق لر  اليحسين فما ي ال  اقا ااه  
 االيجااات المعاصر  اليي نحت ص   يموين  العملية  اقعًا يآليديًا قياسًا الى المسيجدات

الميعلمين من ا يسا  المعل مات  المفاايم  المهارات  االيجااات الفورلة  العملية  ينمية 
اليفوير العلمي المبني على المالح ة  الين يم  ي  لن المفاايم  ادراك العالقات  ممارسة 

 الي مية اليي ي اجههم في المجيما.أسالي  اليفوير العلمي في حم الماوالت المدرسية   
أصع  الماوالت اليي ي اجهها الخبراي اليريي ن المعاصر ن ويفية يقبيا القرائا  " منِ 

ن اليعليم الصحي  ،  يعرو ااه  المسيحدثة في المرحلة ا ساسية ، ليحآيا اليَثير الا  يو ِ 
م ،   8442مار ن   " قرق فنية  ال يفية بقرائا اليعليم  أساليب  ،  ما ييبعها من منه  علمي

: 73 ) 
 Research Importance أهمية البحثثانيًا : 

الآددرلن ويددا  جدداما ل ددم العلدد م  المعددارو ، جدداي ليخاقدد  العددر   الندداس جميعددًا بلسددان 
َ ةٌ يفهم ن   ليعااد ن صيا ي  في يسر  سه لة  ل ْلم ياآ ينَ  َاَاا َبَياٌن ل لنااس  َ ا دًى َ َمْ ع 

ر  لل س   
و رع 652اايددة ال رلمددة نةعمرا دددا ددْن م  ْور  َفَهددْم م  ددْرَنا اْلآ ددْرلَن ل لدداِ  اايددة ال رلمددة سدد ر  الآمرة َ َلَآددْد َيسا
ادداا ال يددا  الع دديم الخددالي مددن اليعآيددد  المجسددد لعناصددر اليددَثير مددن حيدد  عا بددة ألفا دد   " 67

ر يبددًا  يرايبددًا ،  قبيعددة قصصدد   جاابييهددا ،  حي يددة عبارايدد   صددراحيها فددي عددر  المقالدد  ي
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قدد   دالئلدد   أحوامهددا  منقآدد  الميددين ،  احي ائدد  علددى وددم مددا ...   ال اقعيددة اات المحيدد ى الم لددر 
 .(524،   :  65ج ،م 8444 الايرا    " يل م من عناصر اليَثير

ومعرفددة لمددة العددر  المعاصددر  لندد  ل  بيددد أن لفهددم الآددرلن اددرائ  قبيعيددة ال يموددن م فالهددا
لآددرلن ،  أسددبا  الندد  ل ، فضدداًل عددن اسحاقددة بددَق ال السددلي  مددا حآآدد  الخلددي ،  منددا الصدددر ا

ا  ل لإلسددالم بددال وبددار الصددحابة المنيجبددين  فضددالي اليددابعين عندداييهم الفائآددة فددي البحدد  عددن 
ادديى ج انبدد  ،  اايمدد ا بالبحدد  عددن ناسددخ   منسدد خ  ،  محومدد   مياددابه  ،  ين للدد   يَ للدد  ، 

قالق   يآييده ،  يرييل   يج لده ، فضداًل عدن وافدة اد  ن  الميراميدة ا قدراو   عاِم   خاِص  ،  ا 
،  مددا  الددت دائددر  الدراسددات الآرلنيددة يِقددرد  يي سددا عبددر الآددر ن  ا عصددار ،  علددى الددر م مددن أِن 

 يل م البح    الدراسات قفحت بج اما الحدي   اليفسير .
ينسددجم مددا أاددداو  مآاصددد المايددة اليددي مددن أجلهددا من للآصدد  الآرلنددي أ راضددًا مين عددة 

وان ااا ال يا  المبين ، فوم قصة قرلنية يعد يجرية يارلخية مرت بها اسنسانية اي بحاجدة ملدى 
اا مددددا عضدددددت بمآاصددددد الآ صدددد  ا خددددرى سدددديني  لنددددا معددددين مددددن الدددددالالت  يفسددددير  يبيددددان ،  ا 

اا مدددا اسددديآت معينهدددا مدددن يرجمدددان الآدددرلن ،  اسادددارات  السدددنن اليارلخيدددة  االجيماعيدددة ، السددديما م
.  لددم يخددرج قرائددا اليدددرلس خاليددة ال فددا  مددن ادداا المعددين ،  علدديهم السددالم مبيندد  و  لل و 

 فآد اسيآت من  أس القرائا في عملية اليعليم  اليعلم .
أعقددى الآددرلن ال ددرلم مسدداحة  اسددعة لآضددايا يارلخيددة اامددة  مين عددة أصددبحت يدد  د  "لآددد 

آارئ ال اعي بف ائد جديدد  لدم يودن اسنسدان العريدي يددروها مدن قبدم ، ما لدم يودن للعدر  قبدم اداا ال
عنايددة يدداور باليددارلع  ال معرفددة بآيميدد  العلميددة ، فلددم يوددن لددديهم مددن ا ثددر اليددارلخي مال مددا وددان 

يمددا (  اددي ال ي لددد عددن و نهددا أحاديدد  اددفهية عددن الحددر    البقدد الت ،  ر د  أيددام العددر يعددرو بدد
ن مها اعرا ام في قصائد أ  أراجي  نالت ح ها من الاهر  ،  ير أنها في جميا ا ح ال وانت 
يخلددد  مدددن أ   حدددد  م ضددد عية ، أ  قدددابا اليسلسدددم اليدددارلخي ، أ  أنهدددا لدددم ي دددن يادددوم نددد اً  أ  

  أمام في الآارئ الا   جد نفس النص   الآرلنية قد أثرت  نِ م ...بدايات للمعرفة بآيمة اليارلع  
مساحات مهمة من العر  اليارلخي المن م  الهادو ، ما ما ي اجه  من وثافة فدي اليَ يدد علدى 

عبددد الحميددد   "أاميددة دراسددة اليددارلع  الن ددر فيدد  ليحآيددا المسددي ى ا فضددم مددن المعرفددة اليارلخيددة 
 صدد  اليددارلخي عنايددة مندد  فدديمن الآددرلن ال ددرلم اخيددار أحسددن الآ.  (634دددد  661،  م8447

عر  النمااج المثير   المعبر  من ا حدا   ال قائا لما يحمل  مدن أسدرار  أادداو عامدة  خاصدة 
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، فضاًل عن يَييده ب مضات مدن اسعجدا  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يحآا مآاصد الآرلن ال رلم  ييسر دع   النبي و 
صد  فدي وادي أبعداد ا الآلمسلمين   يرام لي  يدي ادايث لر عآ ل ا  الميبي لألحدا  المابر  ، 

( يبين الس ر اليدي  رد 6حروة اليارلع  أثراا في ينمية  يق لر المجيمعات اسنسانية ،  الجد ل  
 . الآص  الآرلنيفيها أام 
 ا عراو ا نعام المائد  النساي لل عمران البآر 
 الحجر مبراايم ي سي ا د ي نس الي بة
 الح  ا نبياي ق  مرلم ال هي اسسراي
 العنوب ت النمم الاعراي الفرقان الن ر الم من ن 
  افر   الصافات سبَ ا ح ا  الآ ص 
 ن ح الحديد الآمر النجم ق ال خرو
 النا عات الآلم اليحرلم المنافآ ن  الصي المجادلة

 الفيم الامس البر ج
 الآص  الآرلني( الس ر اليي  رد فيها أام 6جد ل  
ي جيدد  المسددلم صدد   اليددارلع ،  أمددره بالي  ددم فيدد  ،  ا يادداو ب "لددم يويددي الآددرلن ال ددرلم 

السنن النا مة للحروة االجيماعية ،  يسخيراا ،  ال قاية الحضارلة من مصابيها ،  يرود  يمدارس 
نمدا   ده بهددايات الد حي ، ومدا   ده بَدلدة ،  نمدااج يارلخيدة فدي  الآصد  اال يااو بنفسد  ،  ا 

م ل  الآدر الا  يادوم ا نمد اج ،  سدراج الهدايدة ،  دليدم العمدم ، ، يفي  بصيري  ،  يآد الآرلني
 . (62م ،   : 6116حسنة  " ي صلة الي ج  

صدد  فيدد  الآدددح المعلددى مددن حيدد  السددعة  يندد ع آددرلن ال ددرلم أ راضددًا ادديى نددال الآمن لل 
 صدد  ، فضدداًل عددن السدد ر ا خددرى اليددير  الآالمآاصددد ،  يسددمية سدد ر  مددن سدد ره المباروددة بسدد  

( الددا  يبددين لنددا أن النسددبة المئ يددة 8، ومددا فددي الجددد ل   الآصدد  الآرلندديسددميت بَسددماي بعدد  
 % . 45,66اي  الآص  الآرلنيللس ر اليي سميت على  فا أسماي بع  

 النسبة المئ ية الس ر  الآ صة ت الس ر  الآ صة ت
  ا ح ا  ا ح ا  1 البآر  البآر  6

 بَس سبَ 64 ي نس ي نس 8 % 45,66
 المجادلة المجادلة 66 ا د ا د 5
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 المنافآ ن  المنافآ ن  68 ي سي ي سي 6
 اليحرلم اليحرلم 65 مبراايم مبراايم 3
 ن ح ن ح 66 اسسراي اسسراي 4
 البر ج البر ج 63 ال هي ال هي 7
 الفيم الفيم 64 مرلم مرلم 2

  نسبيها المئ ية الآرلنيالآص  سميت على  فا أسماي بع  ( الس ر اليي 8جد ل  
فيهددا ،  السدد ر اليددي لددم يي ددرر  الآصدد  الآرلندديللسدد ر اليددي ي ددرر  ر د ( بيددان 5 فددي الجددد ل  

 المئ ية. ي نسبفضاًل عن  ر ده فيها ،  عدد اايات اليي يضِمني  ، 
 عدد
 ص الآ

اليي  عدد الس ر
يها اور ي رر ف
 ص الآ

اليي  عدد الس ر
لم يورر فيها 

 ص اور الآ

نسبة ال
 المئ ية

 اايات عدد
اليي  رد فيها 

 ص اور الآ

 النسبة المئ ية

43 92 71 43,34 % 7769 76,72 % 
 ص  ال ارد  في س ر الآرلن ال رلم( النسبة المئ ية للآ5جد ل  

صد  مثبيدًا النسد  المئ يدة لهدا فيهدا الآ أجرى الباح  مسحًا للسد ر  اايدات اليدي  ردت 
 ( .6وما ا  م ض  في الملحا  

لآرلن ال رلم بما ح اه من مفاايم  مضامين  أسل   بارع ، فضاًل عدن الدد ر الميدَلا مِن ل
الا  وان مابعًا باللمسات الهاادمية العابآدة بالسدحر ا ِخداا  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصللمصقفى ا مين و بن عبدو 

الآصدد  رلس اليددي اددحن بهددا لعآدد ل  قلدد   أ لدد  العددر   العجددم ،  ا ثددر ال اضدد  لقرائددا اليددد
 أثرًا بالمًا في بر   أفااا صنع ا حضارً  اميدت من الصين ارقًا حيى مفرلآيا  ريًا. الآرلني

القرلآددة فددي مفه مهددا العددام اددي ال سدديلة اليددي يحآددا بهددا اسنسددان أادافدد    ايايدد  ،   رد 
، قال ا : الفرق بدين  ((رلآة أفعالي  الحآيآة أح الي الارلعة أق الي  الق   عن النبي ا  رم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص : "

الثالثددددة أِن الاددددرلعة جسددددم  القرلآددددة نفددددس  الحآيآددددة ر ح ،  بعبددددار  أخددددرى : مِن الاددددرلعة أسددددماي 
   (.54م،  8464جمال الدين "  القرلآة صفات  الحآيآة اات 

ساعد  الميعلمين علدى يع د بدايات قرائا اليدرلس ملى بدايات  ه ر الحضار  اليي سعت لم    
ا يسا  الحآائا المخيلفة ،  قرائا اليدرلس ييَثر بالفلسفة  العادات  اليآاليد اليي يس د المجيمدا 
   نهددددا ال سدددديلة الرئيسددددة فددددي يحآيددددا ا اددددداو ،  فددددي ال قددددت الددددا  فصددددلت الفلسددددفات اليري يددددة 

الن دددر   اليعلددديم العملدددي للمجيمعدددات ا  رييدددة العآدددم عدددن الجسدددم فصدددلت يبعدددًا لدددالك بدددين اليعلددديم 
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 اابت في أادافها ملى يريية العآم  ا عداد ا حرار الاين يسيند ملديهم المناصد  العاليدة فدي الد لدة 
،  جنحددت بعيدددًا عددن المالبيددة الع مددى لاددع يها مددن القبآددات ال سددقى  الفآيددر  الدداين حرمدد ا مددن 

 (.56م ،  8442الحالق  النصرا     اليعليم
مسا ا  في حا الديعلم  اليعلديم موفد اًل ل دم النداس فدي المفهد م الآرلندي مننا نلح  ب ض ح ال

دًا َ َقائ مددًا َيْحددَار    يفضدديم المدديعلم علددى  يددر المدديعلم قددال يعددالى ددٌت لَندداَي اللاْيددم  َسدداج  ددْن ا ددَ  َقان  َأما
يَن َيْعَلم  َن  َ  َرَ  َ َلْرج   َرْحَمَة َريِ    ق ْم َاْم َيْسَي    الاا  ر  أ  ل   اْ َْلَبا   اْاخ  يَن ال َيْعَلم  َن م ناَما َيَيَاوا   الاا 

، ال بم  صم ا مر ملى  ج   الديعلم مدن المهدد ملدى اللحدد ومدا  رد  1ةااية ال رلمة س ر  ال مر
 في المَث ر النب   الارلي.

ما ي  ن اداه  يعد قرائا اليدرلس رونًا مهمًا من أروان العملية اليعلمية اليعليمية ،  بآدر
القرائددا قائمددة علددى لحددام المدديعلم  المدداد  اليعليميددة  ا اددداو اليددي يددراد لهددا أن يحآددا علددى  فددا 
ااه القرائدا ي د ن بودم يَ يدد قرائدا فعالدة  منيجدة فدي ميآدان الديعلم  انيادار العلدم النداي  للعمليدة 

سحاقددددة بهدددداه القرائددددا اليعلميددددة اليعليميددددة ،  ال مند حددددة لمددددن ييصدددددى للعمليددددة اليعليميددددة مددددن ا
  يق لراا لم ا بة اليق ر الا  يرافا المجيمعات اسنسانية عبر سيراا الي املي ومًا  ويفًا . 

 يمون أن نحدد ثالثة أقسام للقرائا ر م ين عها  ام لييها  على النح  اايي : 

 القسم األول 
ملدى المعآدد ، أ  مدن يصد لر  :  نعندي بهدا اليَسديس مدن اليسدير  االنقدالق بد  الطرائق التركيبية

ملدى   ع(لياويم المعاني ،  قد أاار اسمام علدي بدن أبدي قالد   مجيمعةً الحر و أ اًل ثم يرويبها 
بلحام الآيمدة  (665،    5م، ج6136النراقي   (( من علمني حرفًا صيرني عبداً    الك بآ ل :

 االقيصادية للعبد في يلك المد  .
 القسم الثاني
:  يآ م على مبددأ أ ل يدة الفودر  ، ما يمودن يحصديم ال فداي  فدي الديعلم انقالقدًا  ماليةالطرائق اإلج

ل َآددْت يعددالى مددن اساددار  ملددى حآددائا يحمددم معنددى ، قددال  ب ددم  َوْيددَي خ  َأَفددال َيْن  ددر  َن م َلددى اْس 
سدد ر   

 م8441بر  " ور لي  يري  القرلآة اسجمالية اليري ية دائمًا باسم د "،  67ااية ال رلمة الماايةة
 ، مال أِن الآرلن ال رلم قد أاار لهاه القرائا في أ ثر من ن  من نص ص  الارلفة . (77،  
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 القسم الثالث
:  اددي اليددي يجمددا بددين قرائددا الآسددم ا  ل  الثدداني فددي ين دديم يريدد   مناسدد   الطرائــق التوفيقيــة

ْنَسداَن َمدا َلدْم َيْعَلدمْ قدال يعدالى مجيمعدةً يجا   عي   يلك القرائا  لجمدا محاسدنها  سد ر   َعلادَم اْس 
ن د نَ   3العلا ةااية ال رلمة  ْلدمع ا ددًى َ َرْحَمدًة ل َآدْ مع ي ْ م  ْلَناه  َعَلى ع  ْئَناا ْم ب و َيا ع َفصا سد ر   َ َلَآْد ج 
 .(71د  74م ،  8441بر   38ا عراوةااية ال رلمة

  يميددددرات مر  بددددة فددددي سددددل ك المدددديعلم ،  ا  سدددداب  مِن قرائددددا اليدددددرلس يهدددددو ملددددى محدددددا      
المعل مات  المعارو  المهارات  االيجااات  الآيم المر  بة ، من أجدم يحآيدا ا ادداو اليعليميدة 

مددا يآدد م بدد  اا ددر   اليددي خقدد  لهددا علددى  فددا ا سددس اليددي يحآددا العمليددة اليعلميددة اليعليميددة. ،  
بصر  الر يا  من ثم االسيرجاع  الياور  من أمثلة اداه الفهم  الي "الميعلم من عمليات ي د  ملى 

العمليات اليفسير  اليحليم  اليلخي   االسينياج  الريد   اليآ يم   يراا  اي بمجم عها يعبر عن 
 ِمما سبا ييجلى أاميدة البحد  الحدالي .  (88،  م8466 الحيلة  مرعي "حد   عملية اليعلم 
 في النآاط اايية :

ال دددرلم علدددى قرائدددا يعلددديم مين عدددة مراعددداً  للفدددر ق الفرديدددة بدددين النددداس يحآيآدددًا  اعيمددداد الآدددرلن .6
صالح البنية االجيماعية .   اداف  في يرسيع الآيم اليري ية  ا 

 ص  المعبر   ي  يفها في اليعليم  اليعِلم .ات  الس ر الآرلنية الحافلة بالآاسفاد  من ااي .8

صددد  فيدددد  الآددددح المعلدددى مددددن حيددد  السدددعة  يندددد ع من للآدددرلن ال دددرلم أ راضدددًا ادددديى ندددال الآ   .5
 المآاصد.

يحآيدددا المسدددا ا  فدددي الددديعِلم مدددن لددددن أبنددداي المجيمدددا علدددى حدددد سددد اي د ن اليمييددد  بدددين قبآدددة  .6
   أخرى وما  رد في الآرلن ال رلم.

 يعد قرائا اليدرلس رونًا مهمًا من أروان العملية اليعلمية اليعليمية.  .3

 Aim of the Study  ثالثًا : مرمى البحث
 . الآص  الآرلنييرمي البح  ملى يعِرو بع  قرائا اليدرلس في 

 Limtis of the study  رابعًا : حدود البحث
 ص  ال ارد  في س ر الآرلن ال رلم .ييحدد البح  الحالي بالآ

 Definitions of the Terms  خامسًا : تحديد المصطلحات
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 ااا البح   اي : يعر  الباح  بع  المصقلحات اليي  ردت في
 الطريقة
 لغةً 
: السير  .  قرلآة الرجم : مااب  . يآال : ما  ال فالن على  ه766تعرفها ابن من  ر دد 

: ا  على قرلآة حسنة ،  قرلآة قرلآة  احد  أ  على حالة  احد  ...  القرلآة الحال . يآال 
ابن رائا : الفرق  سيئة ...  القرلآة  جمعها قرائا : نسيجة ينس  من ص و ...  الق

 .(134،  3م، ج8443من  ر
ه : عم د الم لة  الخباي ،  القرلآة ارلي الآ م  أمثلهم ، لل احد 6843عرفها ال اييد  تدد 

 الجما . يآال : ااا رجم قرلآة ق م  ،  ا الي قرلآة ق مهم ،  قد يجما قرائا ، فيآال ا الي 
 (66،  84م ، دج8468قرائا ق مهم للرجال ا اراو  ال اييد 

 اصطالحاً 
آة اليدرلس مجم عة من ا ناقة  اسجرايات اليي يآ م بهدا المعِلدم لعرفها سمار   العديني : قر دد 

 (. 641م،  8442،  ي هر لثاراا على نياج اليعِلم الا  يحآآ  القلبة  سمار   العديني 
لمددرس أن يفجدر قاقدات اسبدداع القرلآدة الجيدد  ادي اليدي مدن خاللهدا يسديقيا اعرفها مبراايم : دد 

 االبي دددار عندددد اليالميدددا ،  أن يثيدددر د افعهدددم للددديعِلم ،  يخاصدددة دافدددا حددد  االسددديقالع  اليآصدددي 
 (.412م،  8441لمعرفة الجديد في مجال ما ييعلم ن   مبراايم 

رايات دددد عرفهددا السدديد علددي : ويفيددة ريدد  المدديعِلم بددالخبر  اليعليميددة ، مِنهددا مجم عددة ا ناددقة  اسجدد
اليدددي يآددد م بهدددا المعلدددم ،  ي هدددر لثارادددا علدددى مندددي  الددديعِلم الدددا  يحآآددد  الميعلمددد ن  السددديد علدددي 

 (.24م ،  8466
 موازنة التعريفات

ايفدددا سدددمار   العدددديني مدددا السددديد علدددي فدددي أن قرلآدددة اليددددرلس مجم عدددة مدددن ا نادددقة  .6
يحآآد  الميعلمد ن ، أ    اسجرايات اليي يآ م بها المعلم ،  ي هر لثاراا على مني  اليعِلم

 القلبة .

يفددِرد مبددراايم فددي أن قرلآددة اليدددرلس يمِوددن المدددرس مددن يفجيددر قاقددات اسبددداع  االبي ددار  .8
عنددددد اليالميددددا ،  أن يثيددددر د افعهددددم للدددديعِلم ،  يخاصددددة دافددددا حدددد  االسدددديقالع  اليآصددددي 

 لمعرفة الجديد في مجال ما ييعلم ن .
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بَِنها : المسار الا  يعيمده المعِلم ، أ  المدرس في يحآيدا  يعِرو الباح  قرلآة اليدرلس ن رلًا 
 ا اداو المرس مة اليي ييناس  ما الماد  اليعليمية  المرحلة الدراسية  العمرلة .

أِمددا اليعرلددي اسجرائددي لقرلآددة اليدددرلس فهدد  : أحددد ا روددان المهمددة اليددي يخياراددا المعِلددم ،  ليبددا 
 مين يحآيآًا لألاداو العامة  الخاصة  السل وية . خق ايها في أثناي يعليم  للميعلِ 

 اليعرلي اسجرائي : 
  STORY القصة

 لغةً 
 رده.  الآص : جما أ:  قصصاً  يآص  قصاً  الخبر، فآ  علي خبراً  عِرفها ابن من  ر : 

، 3ج م،8443ابن من  ر   اقيصصت الحدي : ر لي  على  جه . الآصة اليي ي ي ، 
 648). 

، بالفي    اليي ي ي  ، ج: ق ص  ،  الآص ا مر  الحدي  ، الخبر ،وييد  : دد عرفها ال ا 
ن ( . يآال : ل  ق ِصٌة عجيبٌة ،  قد رفعت ق صيي ملى فالن .  ا قاصي  جما   وع 

 (.36، 62م، ج8447الجما الِ ييد 
 اً اصطالح

جم عة من الح اد  عرفها بروة  ايخاني : فٌن من الفن ن ا دبية يآ م على سرد حادثة أ  مدد 
مسيمد  من ال اقا أ  من الخيال أ  منهما معًا ،  يبنى على ق اعد معينة من الفن ال يابي ، 

 (.567م،  6127 الآ اعد الجمالية  بروة  ايخاني 
أسل   يري   يحبها الصمار  ال بار ،  يآبم عليها اليالميا في وم مرحلة من :  السيدها يعرفدد 

 ( 653م،  6128 السيد مراحم العمر 
.   ال اقا  الخيال معاً أ  ال اقا، أ: حواية نثرلة اادفة مسيمد  من الخيال،  عرفها عبد ودد 

ثار السلبية في المجاالت ساقير اات اا،  قد يخل ا من الخرافات  ا  الخيال قد يو ن خرافياً 
 (668م،  6116خر ن ل اليري ية  االجيماعية  عبد و   ، النفسية 

 وازنة التعريفاتم
يبنى على ق اعد معينة  ، بروة  ايخاني بَنها سرد لحادثة أ  مجم عة من الح اد  انفرد .6

 .من الفن ال يابي ،  الآ اعد الجمالية

الخيدال، أ  ال اقدا، أ  ال اقدا ايفا برودة  اديخاني مدا عبددو فدي أِن الآصدة مسديمد  مدن  .8
 .  الخيال معا
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سل   يري   يحبها الصمار  ال بار ،  يآبدم عليهدا اليالميدا أ السيد في أِن الآ صة تانفرد .5
 .في وم مرحلة من مراحم العمر

قددددد يودددد ن خرافيددددًا،  قددددد يخلدددد  مددددن الخرافددددات انفددددرد عبدددددو فددددي أِن الخيددددال فددددي الآصددددة  .6
 . ا ساقير اات ااثار السلبية في المجاالت النفسية ،  اليري ية  االجيماعية

ًا بَِنها : أسل   أدبي ينهج  الآا  ليرجمدة مدا يدد ر فدي ال اقدا ، أ   يعِرو الباح  الآصة ن رل
 خيال  الخص  على  فا محددات بنية الآصة .

معبر  عن م ض ع ما ال حدا  فٌن يعر  في  الآا  اأِما اليعرلي اسجرائي للآصة فه  : 
ت  البنية ال منية ، أ  وليهما ،  ييَلي من الاخصيا  اقع ، أ   خيال بحبوة اادفة مسيمد  من 

 . الموانية
 دراسات سابقةخلفية نظرية و الفصل الثاني : 

 الخلفية النظرية
 ()القصص القرآنيأواًل : 

عنددددما نن دددر ملدددى المعندددى اللف دددي لمفدددرد  الآ صدددة ، نجدددد أِن أصدددم ااددديآاقها ييالقدددى مدددا 
آددِ  ،  ادد  ييبددا صدد  الآرلنددي ، فالآصددة مادديآة مددن الاليددي قددام عليهددا أصددم اليسددمية للآ الداللددة

سدد ر   چ  ۓھ   ے  ےچ  ا ثددر ومددا  رد فددي معجمددات اللمددة ،  ومددا جدداي فددي ق لدد  يعددالى
، أ  ييبعدددي أثدددره .  الآ صددد  فدددي الآدددرلن ال دددرلم اددد  " ييبدددا أحددددا   66الآصددد ةااية ال رلمدددة

ماضدددية  اقعدددة لعدددر  مدددا يدددرى عرضددد  عنهدددا ،  مدددن اندددا جدددايت ا خبدددار اليدددي جددداي بهدددا الآدددرلن 
 قددددددددد اسدددددددديعمم الآددددددددرلن ال ددددددددرلم الخبددددددددر  النبددددددددَ ، بمعنددددددددى اليحددددددددد  عددددددددن الماضددددددددي قصصددددددددًا ، 
 (.67م ،  6146" الخقي 

صدد  الآددرلن ال ددرلم بسددم   ايايددد  ،  اددرلي مآاصددده ،  علدد  مراميدد    ااددديمم اميددا  ق
 على فص ل في ا خالق ِمما يها  النف س ،  لجِمم القباع ،  لنادر الحومدة  اادا  ،  قدرقع 

يهاي  ايى ، يساق أحيانًا مسداق الحد ار ،  قد رًا مسدلك الحومدة  االعيبدار ،  يدارً  في اليريية  ال
ماا  اليخ لي  اسنداار ، ومدا حد ى وثيدرًا مدن يدارلع الرسدم مدا أقد امهم ،  الادع    حودامهم ، 
 ارح أخبار ق م ا د ا فمِون و لهم في ا ر  ،  أق ام ضل ا ، فسدايت حدالهم ،  خريدت ديدارام 

                                                 

   على قرائا اليدرلس ن رًا لموانة الآرلن ال رلم  قداسي  . الآص  الآرلني( قِدم الباح  
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 عليهم العاا   النوال ، يضدر  بسديرام المثدم ،  لددع  النداس ملدى الع مدة  اليددبر  جداد ،   قا
 . (5،   الم لى  لخر ن 

مِن الآصة الآرلنيدة ال رلمدة  داار  لدم يَلفهدا العدر  حينئدا مدن جاند  ،  لدم يَلفهدا البال دة 
ري  لي ودد الم ر ثة من جان  لخر   فإِن الحدي  عنها  نحن نيحدد  عدن اسعجدا  يفدر  ضدر  

أِن ال اار  اسعجا لة البال ية في الآرلن ال رلم ال ينحصر معجا اا في جيدم د ن لخدر بدم ي دم 
وسائر الق ابا اسعجا لة اليي ييسم بهدا الآدرلن ال درلم الدا   جدد ل دي يصدب  معجا لدًا للبادر مندا 

لدددى قيدددام السددداعة ... مِن الآصدددة الآرلنيدددة ال رلمدددة يخيلدددي عدددن الآصدددة ا لحديثدددة أ  مقلدددا ن  لددد   ا 
الآصة في ااا الجان   نها ييحد  عن  اقا يدارلخي بينمدا ييحدد  الآصد  ا رضدية عدن  اقدا 

يعنددى "  الآصدد  الآرلنددي( . مِن 855م ، 8447مصددقنا ال أسدداس لدد  مددن الصددحة  البسددياني
( اادو للعناصر اليي يضيي  ا فوار( المسيهدفة  بنآم ا حدا  الحآيآية :  ل ن  فا  اصقفايع

 (.7م،  8465في الن  الآرلني ال رلم  البسياني
جاي اخييدار الآدرلن ال درلم ،  حسدن الآ صد  اليدارلخي ، عنايدة مند  فدي عدر  النمدااج 

ن ا حدددا   ال قددائا المددابر  ،  مددا يحملدد  مددن أسددرار  ابددت عددن عآدد ل الباددر عددالمثيددر   المعبددر  
وة اليارلع بما يخدم مصدلحة المجيمعدات  اسينياجايهم لي د    يفيها الحي ية في واي أبعاد حر 

 (. 656م،  8445البارلة في الحيا   ال فياي
 سدددد ااا  عندددددما  عليدددد  السددددالم مِن الددددن  الآرلنددددي ال ددددرلم عندددددما ييحددددد  عددددن قصددددة لدم

ييعددر  ملددى الاخصدديات المنيسددبة ملددى المالئوددة نجددد أِندد  يسددم  للاخصدديات المالئويددة ييحددد  
جابايهم ل ي يدلم لنا بَِن عنصر اسقناع س و يي فر لدى الميلآدي أيضًا عن جان  يجاريهم  اسي

 (.866م ، 8447أ ثر  باوم أعما حينما ييرك للاخصية بَن ييحد   فا لميها  البسياني
نِ  الآرلن ال رلم على أامية الآصة ،  د راا في  رس الآديم ا خالقيدة ... لداا اسديخدم 

 الآصددة الآرلنيددة يموددن أن ي دد ن عمدداًل يري يددًا اامددًا فددي  الآددرلن ال ددرلم الآصددة وَسددل   يريدد   ...
نار االيجااات  الآيم المر    فيها ،  الدع   ملى اسصالح ،  اليحلي بورلم ا خدالق ، بمدا لهدا 
مددن أثددر عميددا  ع دديم فددي نفدد س الميعلمددين ،  لمددا لهددا مددن قدددر  علددى اليددَثير  اليمييددر  الي جيدد  

 (.76دد  74م ، 6114 قهقا   
مثددم " عنصددرًا بال يددًا يي افددا مددا العناصددر اليددي ينددي م مددا الآصددة ي ة  الآرلنيددالآصدد منِ 

ا رضية فدي ي فرادا علدى  جد د اخصدية  حدد   ييئدة  م قدي ،   جد د حد ار  سدرد  مدن  جد د 
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حددد ار داخلددددي  خددددارجي ،   جدددد د لل مددددان  يآقيددددا لهددداا ال مددددان بحسدددد  ال مددددان النفسددددي  ال مددددان 
عناصدددر مجسدددد  لقدددابا ماددديرك بدددين الآصدددة الآرلنيدددة ال رلمدددة  يدددين ... ي دددم اددداه الالم ضددد عي 

الآصة ا رضية ، ماِل أِن  في ال قت ااي  ي م الصيا ة الآرلنيدة ال رلمدة للآصدة ميميد    ميفدرد  ، 
 .(568م ، 8447 لها معاييراا في القابا الجمالي  القابا الداللي البسياني

 طرائق التدريسثانيًا : 
اليري يدددة ،  حدددديثهم عدددن اددداه  ( مًا  حدددديثًا بمددد اال  البحددد  فدددي القدددرق ادددمم المريددد ن قددددي

القرق يسي ع  الج ي ا  بر من وي  اليريية ،  من يييبا يارلع اليفويدر اليريد   يجدده محدا الت 
ميصلة في سبيم ال ص ل ملى القرلآة الصالحة ،  لعِم مرجدا اداا الناداط ملدى أِن القرلآدة رودن 

لس ، فدإاا يصد رنا أن العمليدة اليعليميدة ييقلد  مدرسدًا يلآدي الددرس ،  يلميداًا ااِم من أروان اليدر 
ييلآى الدرس ،  ماد  يعالجها المدرس ما اليلميا ، فإِن اناك رونًا رابعًا ل  أاميي  ،  اد  القرلآدة 

  (.56م،  6142اليي يسل ها المدرس في عالج ااا الدرس  مبراايم
امم نجاح المدِرس في يحآيا ا اداو ،  السديما أادافد  ع  يعِد قرائا اليدرلس من أبر  

السدددل وية ،  ال يمودددن للددددرس أن يوددد ن مي ددداماًل  فِعدددااًل  ناجحدددًا مدددن  يدددر قرلآدددة اليددددرلس ، أ  
قرائددا اليدددرلس اليددي يسدديعملها المدددرس فددي يدرلسدد  للمدداد  الدراسددية ،  نآلدد  لليددرا  الفوددر  الددا  

نهدا أن ينددم  وم ،  جعدم اخصديي  مي املدة النمد   النمداي ،  يمينعم ب  المجيما ملى عآدم المديعلِ 
 ال يمودددن " أن ي جدددد قرلآدددة د ن أن يسدددانداا فلسدددفة ي ضددد  ، فدددي المجيمدددا  يادددارك فدددي يقددد ره 

أسسددها  يرسددم أادددافها ،  ايبدداع العلددم قرلآددة مددا د ن الدد عي با سددس اليددي يآدد م عليهددا  ا اددداو 
م، 6125خدددب  فدددي ا داي  ضدددعي المرد د لبيددد   لخدددر ن اليدددي يرجدددى يحآيآهدددا يددد د  بددد  ملدددى الي

مِن القرلآددددة ، اددددي نمدددد اج مددددن نمددددااج سددددل ك المعِلددددم يدددددخم فددددي نقاقهددددا ال فايددددات ،  (.34 
داريهددددددا ،  أسدددددالي  يعليمهددددددا ،   ا نادددددقة ،  المهدددددارات ،  ا عمددددددال  يخقيقهدددددا ،  ينسددددديآها ،  ا 

لمبددادئ  ا سددالي  اليعليميددة اليددي يدديِم ، مددن ا ا د ات المسدديعملة فددي ينفيددااا ،  ييددَلي القرلآددة 
 ييحآدددا فدددي عدددد  أ جددد  منهدددا : مدار  الصدددي  ضدددبق  ،  عدددر  المددد اد أ  ال سدددائم اليعليميدددة ، 
 ينفيدددا اليقبيدددا أ  اليآيددديم الي ددد لني ،  يصدددحي  االسددديجابات الخقدددَ ،  ين ددديم مجدددرايات اليآددد يم 

  (.666دد  664م،  8442 اسيعمالها  مار ن 

                                                 

() اللم ية . جماتوما ا  ثابت في المع اً رقجما قرلآة قرائا  ليس ق 
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اا  Disciplinesيددددرلس " يعيمدددد علددى ا ن مدددة أ  المجددداالت المعرفيدددة مِن قرائددا ال ،  ا 
 Olfactionنجحت قرلآة اليدرلس فإِنها يخلدا ال سدائم لليفويدر  اسحسداس ،  الادع ر  اليفاعدم 

أيضددددًا فددددي اليرييددددة عدددداد  لليعبيددددر عددددن مجم عددددة ا ناددددقة  Method،  يسدددديخدم لف ددددة قرلآددددة 
رس  اليددي يبددد  لثاراددا علددى مددا ييعِلمدد  اليالميددا .  يضددم القرلآددة  اسجددرايات اليددي يآدد م بهددا المددد

عاد  ععد من ا ناقة  اسجرايات مثم ، الآراي  ،  المناقاة ،  اليسميا ،  المالح ة ،  الي جي  
،  الي ضددي  ،  الي ددرار ،  اليفسددير ،  الآددراي  الصددامية  الجهرلددة ،  اسدديخدام السددب رات  ال سددائم 

ا ،  حينمددا يادديمم قرلآددة مددا علددى بعدد  ادداه ا ناددقة  اسجددرايات فإِنهددا ليسددت اليعليميددة   يرادد
جددرايات  قاصدر  عليهدا بدم ريمددا يَخدا المددرس خددالل اسديخدام  لقرلآدة أ  لقرائددا أخدرى أنادقة  ا 

م، 8466أخددددرى لددددم يَخددددا بهددددا فددددي أثندددداي اسدددديخدام  للقرلآددددة ا  لددددى  اودددداا"  الخ اعلددددة  لخددددر ن 
 671.)  

س ييحدددد بن ددر  المعِلددم ملددى عمليددة اليعلدديم ،  ندد ع الفلسددفة اليري يددة اليددي مِن قرلآددة اليدددرل
يسدديخدمها ، فددإاا وددان المعِلددم يددرى بددَِن اليعلدديم عمليددة ااييددة يآدد م بهددا المدديعِلم ، فددإِن قرلآيدد  فددي 
اا اددعر بددَِن اليعلدديم عمليددة يلآددين فإِندد  سدديخيار قرلآددة  اليدددرلس سدد و ينسددجم مددا ادداه الن ددر  .  ا 

عقددي ي. فددالمعِلم الددا  ياددعر بَِندد  م جدد   باحدد   مراددد  معددد للمدد اد اليعليميددة  الددك امدد ناسدد يي
القالدد  فرصددًا لليآدددم بالنادداط اليعليمددي بقرلآددة ااييددة ،  لدداا فددإِن القرلآددة يعنددي يرييدد  ال ددر و 
 الخارجيددة للدديعِلم  ين يمهددا  اسدديخدام ا سددالي  اليعليميددة المالئمددة لهدداا اليرييدد   الين دديم . بحيدد 

  (.82م،  8446ي د  الك ملى االيصال الجيد ما الميعِلمين ليموينهم من اليعِلم  ال ائلي
 ال يموددن أن يلددَ م المعِلددم فددي يدرلسدد  بايبدداع قرلآددة معينددة مددن ادداه القرائددا  مددن الخقددَ 
اليحِي  لقرلآة ما على أِنها أصل  القرائا يحآيآًا لألاداو فآد ي  ن القرلآة اسلآائية فدي م قدي 
مدددا أصدددل  مدددن القرلآدددة االسدددينياجية  القرلآدددة اليدددي يناسددد  صدددمار اليالميدددا ال يناسددد  وبدددارام ، 
 القرلآة اليي يصدل  لفصدم ي جدد فيد  عادر ن يلميداًا ال يصدل  للفصدم الدا  يود ن عددد يالميداه 
خمسددين يلميدداًا .  القرلآددة اليددي يصددل  ليدددرلس اليعبيددر ليسددت اددي المالئمددة ليدددرلس النصدد   

 (.626م،  8466خ اعلة  لخر ن  اواا  ال
 دراسات سابقة

من المجاالت المهِمة في البح   اليري ية ،  ِنها يسهم في "  يعِد الدراسات السابآة
يحسين العملية اليري ية  يق لراا ،  الك من خالل االقالع على ما أنج ه السابآ ن  ما ي ِصل ا 
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لياًل ،  ي  يي الك في الدراسات الجديد  ملي  من نيائ  ،  من ثِم ال ق و عليها دراسًة  يح
 (.52م ،  8445ليي اصم البناي اليري    لي اصم اسبداع  اسنجا  العلمي "  القائي

 أ  ي يمم أنْ  يمون ال الباحث ن  يجرلها اليي للدراسات المي املة الااملة الر ية منِ  
 بر ية الباحثين ي ِ د  ِنها سابآة،ال الدراسات نيائ  ملى الرج ع د ن  من الرئيسة معالمها ييبل ر

 الا  المنقآي اسقار ليق لر الال م الفهم  يحآيا الي رار، يجِن  على يساعدام صحيحة
 الجديد  بالدراسة الآيام يسِ غ ل ي عمل  يحياج لما بم ِارات الباح   ي  لد الم ض ع، يناس 

دراسة ينا لت قرائا اليدرلس لم يجد الباح  في حد د بحث  أية  (.861  م،8444الرايد ، 
في الآرلن ال رلم ،  لاا سيينا ل بع  الدراسات السابآة اليي لها صلة بالح  ، فضاًل عِما 

 سيينا ل  من خلفية ن رلة للبح .

 م7217دراسة التهامي 
 . ((سيو ل جية الآصة في الآرلن ال رلم   أجرلت ااه الدراسة في جامعة الج ائر،  اي بعن ان  

ملى معرفة يَثير الآص  الآرلنية في نفسية الساما  الميعلم، في أثناي أثراا  لباح   ادو ا
اليري   في الي جي   اسرااد،  اليآ يم  اسقناع،  والك رو ت الدراسة على اليَثير ال جداني الا  

ي المنه  اليحليلي  االسيآرائي ف ،  اعيمد الباح    يما  المااعر،  يسم  بالنف س ملى العال
 :اما  سم دراسي  على قسمين قَ ،  الدراسة أثناي  

 يحليلي. قسمٌ . 8.            ن ر   قسمٌ  .6

رلم،  الي رار ينا ل في الآسم الن ر  مصدر الآصة الآرلنية،  المنه  الآصصي للآرلن ال 
  في الآسم اليحليلي ينا ل يحليم الآصة الآرلنية  عناصراا  ع امم اليَثير . في الآص   أن اع 

 قد ي صلت الدراسة   ا  هار الجان  اليري   فيها. علي  السالمفيها،  ن رات في قصة ي سي 
 ملى ال ثير من االسينياجات، منها:

أاد الم اع  الدينية،  الدر س اليري ية نفااًا ملى الآل   ما  دلت اليجرية اليري ية على أنا  -6
خا ،  اليَثر با حدا  عر  بَسل   قصصي رائا، يحمم المااروة ال جدانية لألا

  االنفعال بالم اقي.
 اليري   ما منه  الآرلن ال رلم. افي منهجه ةمنا قص  الآرلن ميناسآ -8
على المنه  اليري   الميمثم بالعآيد ، فجعم منها منقلآًا ملى عالم  الآص  الآرلنيرو   -5

 حية.الحس،  نا االيجاه اليجرلبي مرحلة ال  نى عنها في حيا  اسنسان الر  
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على  عليهم السالم هيصة، وما ريى و سبحان  أنبيايريية المسلم يريية مسيآيمة بَسل   الآ -6
م، 6176ن قرلا الآص  الآرلني.  اليهاميمها حمم الرسالة اسنسانية  الصبر على أعبائ  

 (321دد386 
 م7296دراسة المظفر 

اليريية ا خالقية    ،  اي بعن انولية العل م اسسالمية أجرلت ااه الدراسة في جامعة بمدادة
صة الآرلنية،  يحليم عناصراا من ح ار ادفت الدراسة ملى معرفة الآ   .(( في الآصة الآرلنية

 أاخا ،  أحدا   ال ق و على ما فيها من مبداع فني يواي عن أسرار معجا اا البياني، 
ص  الآرلني، اداو الرئيسة للآ   قد ينا لت الدراسة ا   د راا في اليريية  الي جي   ا خالق.

فضاًل عن ينا لها الخصائ  الفنية في الآصة الآرلنية اليي ييجلى فيها اسعجا  البياني بوم 
،  م اقن ،  أ راض ،  قرلآي ،  أن اع الآص  الآص  الآرلنيم ااره،  أسبا  الي رار في 

  اما: الآص  اليارلخي، صنا  ليس في الآرلن ال رلم مال ن عان من الآ  أالآرلني، م ود  
،  ما يايمم علي  من ا روان الآص  الآرلنيها ينا لت عناصر  الآص  اليمثيلي، وما أنا 

أما أام النيائ  اليي  المعر فة في الآص  ا دبي الفني، وا اخا   الح ار  ا حدا .
 ي صلت مليها الدراسة فهي:

، ي د  ملى الآصة الآرلنية من قرائا اليعبير في الآرلن  منِ  .6 ال رلم،   راياا دالالت  معانع
 أاداو جمة،  يساق للعبر   الع ة، أ  ليثبت الع لمة أ  لليعليم  الهداية.

اايمال الآص  الآرلني على الحآائا من د ن المبالمات ما عدم الخر ج عن دائر  ال اقا  .8
ال رلم في الجدل  أبدًا،  الآص  الآرلني من أام الع امم النفسية اليي لجَ مليها الآرلن

  الح ار،  في اليباير  اسناار،  في ارح مبادئ الدع   اسسالمية.
 فيا سل   البليغ للآص  الآرلني  مال  من أثر في النفس  اميالك الآل  ،  اليَثير  .5

الح ار في الآص   ،  أنِ النف س، فضاًل عن ايصاف  بالصدق  ال اقعية  االيساق  الام ل
 ون، ما يصب  الآصة من د ن  ميية ال حراَك فيها.الآرلني، دعامة  ر 

الي جي   اليهاي  في الآص  الآرلني، فالآص  الآرلني ملئ بالي جي   اليهاي ، ففي  .6
راادام  وثير من الآص  نسما فيها  صايا ا نبياي  ي جيهايهم  ق امهم  نصحهم  ا 

 (621دد6م،  6124 الم فر
 م7226دراسة طهطاوي 

اليري ية في    الآيم ،  اي بعن اناليرييةولية  ةعين امسة في جامعة أجرلت ااه الدراس
 .(( الآص  الآرلني
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، ب صي  الآص  الآرلنياسيخراج الآيم اليري ية وما ي هر من خالل ادفت الدراسة ملى 
ااه الآيم اي قيم وم ا نبياي  الرسم السابآين ،  اي قيم منِ لة عليهم من و سبحان  ،  ييماى 

مما يعِد ب  مساامة في يعديم وم ج ان  الحيا  الدني ية ، الفقر  اسنسانية ،  اي قيم ين م ما 
الحيا  البارلة ، اليي اخيلت مسيريها ،  اليعِرو على الد ر الا  يلعب  الآ صة الآرلنية في  رس 

ال رلم  ص  الآرلنِرو على أام الآيم اليري ية في قالآيم اسسالمية في نف س النايي ،  اليع
اليي يمون أن يسهم في خلا  ينمية الاخصية المي املة الج ان  لإلنسان المسلم ،  دراسة 
 سائم اليريية اسسالمية  أساليبها ، اليي يلع  د رًا اامًا في  رس  ينمية الآيم السامية في 

 . الآص  الآرلنيمن خالل  ييالنانف س 
 فيما بينها وموازنتها بالدراسة الحالية الدراسات السابقةموازنة 

في   اليريية ا خالقية ، سيو ل جية الآصة  ينا لت اليي السابآة الدراسات عر  بعد
 الحالية الدراسة  يين بينها الباح  ي ا ن  ،  الآيم اليري ية في الآص  الآرلني  الآرلن ال رلم

 الدراسات م ا نة  سي  ن  الحالية، الدراسة  يين بينها فيما  االخيالو ،  االيفاق أ ج  لمعرفة
 :   على النح  اايي، بع  الج ان  اليامًا بآي د النار   من السابآة

 :الدراسة  إجراء مكان .7
 دراسة الم فر  ،الج ائر في أجرلتأِن دراسة اليهامي  السابآة الدراسات عر  خالل من ييبين

 .في ديالى الحالية الدراسة   في بمداد ،  دراسة القهقا   في مصر ،
 :السابقة  الدراسات تناولتها التي المادة .9

  ييفا .اسنسانية العل م ملى رجاأ لبها   ل ن ينا ليها اليي الماد  في السابآة الدراسات يباينت
 . نفس  اسنسانية العل م مجال في دراسة  نها   السابآة الدراسات ما الحالية الدراسة
 :الدراسات  أهداف .4

يَثير  معرفة ملى ادفت( م6176اليهامي  فدراسة أادافها، في السابآة الدراسات يباينت
م( ملى معرفة الآصة 6124ادفت دراسة  الم فر   .آص  الآرلنية في نفسية الساما  الميعلم ال

م( ملى 6114الآرلنية ،  يحليم عناصراا من ح ار  أاخا   أحدا  ،  ادفت دراسة  قهقا   
بينما ادفت الدراسة الحالية ملى . وما ي هر من خالل الآص  الآرلني ليري ية الآيم ا اسيخراج
 قرائا اليدرلس في الآص  الآرلني. يعِرو
 الدراساتمنهجية  .3

 الدراسة  ييفا ، في مجرايايها (المحي ى  يحليم قرلآة   ال صفي المنه جميا الدراسات  اعيمدت
 .نفس  في مجرايايها( المحي ى  يحليم   ال صفي المنه  في اعيماد هامع الحالية
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 نتائجال .3
يصنيي الآيم ملى سية ميادين دد أ  أن اع دد أ  مجاالت دد قيمية ، اي : قيم  جدانية ،  قيم  .6

أخالقية ،  قيم عآلية ،  قيم اجيماعية ،  قيم جسمانية ،  قيم جمالية ،  أِن ااا اليآسيم 
 يحآا دد من للآيم ال يدل على أِنها منفصلة عن بعضها البع  ،  ن بينها يرابقًا  ي امالً 

 خالل  دد أاداو الفرد  المجيما .
مِن اليريية المثالية يرو  على االايمام بالآيم العآلية ، بينما يرو  البراجماسية على الآيم  .8

العملية النفعية ،  يمرسها عن قرلا مناا  النااط . أِما اليريية اسسالمية   فإِنها يريية 
ن ولها ،  ي رع قيمها يلك من خالل المناا   أل ان ااملة  مي املة ، يامم ج ان  اسنسا

 النااط ولها .
مِن الآيم اسسالمية السامية يسيمد من قبيعة اسسالم  ج اره ،  أِن ااه الآيم م ج د  في  .5

 الآرلن ، بص ر عديد  ،  أسالي  مخيلفة ، منها أسل   الآِ  .
قار ،  الك بسب  اقيباسنا لها مِن الآيم المسي رد  من المر  يسب  لنا الماا م  ا خ .6

اقيباسًا بحي  ال نعدل فيها ، حيى نجعلها ينسجم انسجامًا واماًل ، يياليم ب  ما حاجينا 
 (.  614دد  87م ، 6114 يآاليدنا اسسالمية  قهقا   

  اإلفادة من الدراسات السابقة .4
 :منها عد  أم ر في السابآة الدراسات من الباح  أفاد

 البح  بم ض ع عالقة  لها ، السابآة الدراسات اعيمديها اليي المصادر على االقالعأ. 
 . الحالي
 المنه  ايبعت اليي الدراسات  السيما السابآة الدراسات ايبعي  الا  المنه  على االقالع   .

 (. المحي ى  يحليم قرلآة   ال صفي
جراءاته  الفصل الثالث : منهج البحث وا 

جراءاته  منهج البحث وا 
 أواًل : منهج البحث 

الس ر ، اخيار الباح   الآص  الآرلنيقرائا اليدرلس في و البح  مبرا  لما وان اد       
،  صص آرلن ال رلم لقرائا اليدرلس في قاسيعمال المثم يل الآص  الآرلنياليي يحي   على 

 لرى الباح  أن المنه  المناس  سجراي ااه الدراسة ا  المنه  ال صفي باعيماد  قرلآة يحليم 
برا   الس ر الماو ر حليم محي ى المحي ى( ،  عمد ملى ي من قرلآة  " قرائا اليدرلس فيها،  ا 

يحليم المحي ى يسيعمم في البح   ل صي المحي ى ال اار  صفًا م ض عيًا  منقآيًا من مًا 
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 وميًا في ض ي  حد  اليحليم المسيعملة ، بمعنى من يحليم المحي ى يعيمد أساسًا على الي ميم ، 
اليحليم  الرصد الي رار  ل حد  اليحليم المخيار  ،  ليضمن يحليم أ  ا سل   ال مي في 

 (673م، 6114  دا د  عبدالرحمن ،"المحي ى يحلياًل لنياجات ا فراد اللف ية  الموي بة
 اإلجراءات ثانيًا :
 يسير ما البح ، ادو ليحآيا الميبعة اسجرايات المبح  ااا في الباح  يعر    
 : لآليي  فآاً  اسجرايات
 مجتمع البحث  .7
المجيما يآصد ب  جميا مفردات أ   حدات ال اار  يحت البح  فآد يو ن المجيما        

سوان مدينة ا  مجم عة من القلبة ، أ  ويابًا معينًا ، أ  مجم عة وي  ، فمفه م المفرد  
نما قد يو ن  اار  يري ية يي ال حد  ال أ  سل وية  يراد في ااا المجال ال يعني بارًا فآ  ،  ا 

(.  ليحآيا ادو البح  الحالي، وان مجيما البح  44م، 6114 دا د  عبدالرحمن ، 
 (. الآرلن ال رلم  

  عينة البحث  .9
ها ج ي من المجيما الا  يدرس ، يخياراا الباح  سجراي دراسي  عليها ََنِ بيعرو العينة         

اسة على جميا أفراد المجيما   دا د ،  للجَ الباحث ن ملى العينات بسب  صع بة مجراي الدر 
(. لاا يعمد بع  الباحثين عند اعيماد قرلآة يحليم المحي ى 47م،  6114 عبدالرحمن ، 

ملى اخييار عينة ممثلة لمجيما البح  عندما يو ن المحي ى المراد يحليل  مجيمعًا  ثائآيًا وبيرًا ، 
أخا عينة من المجيما سجراي الدراسة  يصع  يقبيا البح  علي  ، لاا يلجَ بع  الباحثين الى

الس ر الآرلنية ( ، لالك اخيار الباح  في دراسي  الحالية  852م،  6121علي    العساو ، 
  ن عينة بحث  ، ما ييَلي يل س ر الآرلن ال رلم( من بين الآص  الآرلنياليي يحي   على 
  ملى اعيماد قرلآة يحليم ما ( صفحة ، عمد الباح 342بد    ( س ر 666الآرلن ال رلم من  

 . قرائا اليدرلس فيها، السيخراج  آرلن ال رلميناس  البح  من محي ى ال
 . أداة البحث4

يعد االسيبانة من أ ثر  سائم جما المعل مات البحثية اي عًا، لما فيها من مي ات جيد         
  لاا جعم الميخصص ن في  يمي اا من  يراا، فمن خالل االسيبانة يجما المعل مات الضر رلة
( ، اعيمد 566م،  6121مناا  البح  ي ود ن على االايمام بيصميم االسيبانة .  العساو، 

، ما يح    قرائا يدرلسالباح  االسيبانة أداً  لبحث  لمعرفة مدى صالحية النص   ب صفها 
 ( . 8ملحا الل م ن   ةالمناسب قرلآة اليدرلس أمامها  الآرلن ال رلمااه االسيبانة نص صًا من 

 صدق األداة.  3



 21 

يآصد بصدق ا دا  أن يآيس ما ا  مفر   أن يآيس  ب ض ح قياسًا دقيآًا ،  يعِد        
الصدق من أام الار ط ال اج  ي افراا في ا دا  ،  من الخصائ  المهمة اليي يج  مراعايها 

لصدق ال اار  في ا دا  اليي اعداا  ليحآيا ا عند بناي ا دا  في البح   اليري ية  النفسية .
لمعرفة مدى صالحية ااه  الآرلن ال رلمالباح   االسيبانة( اليي يضم نص صًا مخيار  من 

( ، يم عر  االسيبانة على الخبراي من ا   6ملحا ال قرائا يدرلسالنص   ب صفها 
غ عدد الخبراي الاين ما بل عل م الآرلن ال رلم ، االخيصا  في قرائا يدرلس اللمة العريية ، 

 القرائا( ،  بعد ا خا بآراي الخبراي عدت يلك 5ملحا  ال خبيراً ( 84عرضت عليهم االسيبانة  
 . ما من صادقة

"
الصدق ال اار  ا  قب ل عدد من الخبراي  أفضم  سيلة لليحآا من 

م ، 6128   أحمد ، "الميخصصين لها بيآدير صالحية يلك ا دا  لآياس الصفة المراد قياسها 
% فما ف ق على وم ن  من 24( . ااا  قد اعيمد الباح  ، ايفاق الخبراي بنسبة 622 

نص   االسيبانة لليثبت من صالحييها ،  سالمة صيا يها .، فوانت نسبة ايفاق الخبراي 
14. % 
  وحدات التحليل .3

عند يحليم  يعد  حدات اليحليم من الخق ات اليي يج  على الباح  االحاقة بها        
محي ى معين ، ااه ال حدات يمون يآسيمها على خمس  حدات أساسية معيمد  في اليحليم 
اي :  حد  ال لمة ،   حد  الفور  ،   حد  الم ض ع ،   حد  الاخصية ،   حد  مآاييس 

 (77م،  8444المساحة  ال من .   السعد  ، 
  حد  ال لمة :  - أ

ات يحليم المحي ى وَن يعمد الباح  الى حصر ومي يعد ال لمة أصمر  حد  من  حد       
 للف  معين ل  داللي  الفورلة ، أ  السياسية ، أ  اليري ية .

 :  حد  الفور  -  

 ثراا اسيعمااًل ،  اي أيمثم ااه ال حد  أ بر ال حدات  أامها في يحليم المحي ى ،          
 ليي يبح  عنها يحليم المحي ى . عبار  عن جملة ميسر  ،أ  عبار  ييضمن فور  من ا فوار ا

  حد  الم ض ع : - ت
 . ن  ال امم الا  يآ م المحلم بيحليم محي اه وَن يو ن قصة أ  مآالة ،أ  قصيد الاي        
  حد  الاخصية :  -  

 انت يلك أيآصد ب  الحصر ال مي لخصائ   سمات محدد  يرسم اخصية معينة س اي        
 من المجيمعات . اً مجيمع مأ ، من الناسفئة  مأ، الاخصية اخصًا بعين  

  حد  مآاييس المساحة  ال من : - ج
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وَن يعمد الباح  الى حصر ومي لق ل المآال ، أ  عدد صفحاي  ، أ  مآاقع  ، أ         
حصر ومي لمد  النآاش في  عبر  سائم اسعالم المسم عة  المرئية.  ليحآيا ادو البح  

س ر الآرلن ال رلم اليي   يحليم  الم ض ع( ليحليم محي ى  حد على الحالي فآد اعيمد الباح 
مة ااه ال حد  لقبيعة المحي ى المحلم ،  والك   ي   الك لمال الآص  الآرلنييحي   على 

 الآرلن ال رلم .ما اي مال م ض عات ضمها  قرائا اليدرلس ن 
  وحدة التعداد:  6

   الك  الآرلن ال رلم الم ض ع( في  لقرلآةااعيمد الباح   الي رار(  حد  يعداد  ر د      
 . الآرلن ال رلمفي  ت م ض ع( اور  قرلآةلمعرفة ق    ه ر وم 

  خطوات التحليل .1
 : الآرلن ال رلمايبا الباح  الخق ات اايية عند يحليم محي ى      

،  الآص  الآرلني  بمية يحديد  س ر  من س ر الآرلن ال رلم قراي  جيد قراي  وم  .7
 . من ثم يحديد قرائا اليدرلس فيها  
  .الآص  الآرلنيا اليي  ردت في ائالقر  م ض ع( من  قرلآةاعقاي ي رار ل م  .9

 بآًا لهاا المر  .سايفرلغ نيائ  اليحليم في قائمة أعداا الباح   .4

  ثبات التحليل .9
عنى أن بم (54م ،  6126 ال  بعي  لخرلن يعرو الثبات بَن  االيساق في النيائ         

يعقي ا دا  النيائ  نفسها في حالة معاد  يقبيا ا دا  أ ثر من مر  ،  في  م ال ر و نفسها 
،  ليحآيا الثبات يج  أن ي  ن ا دا  على درجة عالية من الدقة  اسيآان ،  االيساق ،  االقراد 

ا  ال يو ن ( ، فاالخيبار ال77م،  6174، فيما ي  دنا ب  من بيانات .  أب  حق ،  سيد ،
 (.53م،  6123ثابيًا ال يمون أن يو ن صادقًا فيما يآيس   جالل ، 

يعيمد الثبات في دراسة يحليم المحي ى على جملة أم ر منها : قبيعة الماد  المحللة ،        
( 26م، 8444 قبيعة   ض ح أدا  البح  ،  خبر  المحلم  مهاري  في اليحليم .  السعد  ، 

ارط الم ض عية اليي يهدو الى الحد من اايية المحلم الى اقصى حد ، من أجم يحآيا 
( 56( ،  ليحآيا ثبات اليحليم عمد الباح  الى يحليم   47م، 8448ممون . الارلفي ،

السيخراج ثبات اليحليم من  ،  وان الثبات المسيخرج بقرلآيين  الآرلن ال رلموعينة من  س ر 
 اما :
( أيام باسيعمال المحي ى نفس  64عبر فارق  مني قدره   ايفاق أحد الباحثين ما نفس  .6

  ايباع خق ات اليحليم نفسها .
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االيفاق ما الباح  الثاني الا  يعمم منفردًا باسيعمال المحي ى نفس   ايباع خق ات  .8
 اليحليم نفسها . 

في  ( سيجاد ثبات اليحليم  وانت النيائ  وماcooper لآد اسيعمم الباح  معادلة          
 ( اايي :6الجد ل  

 معامم الثبات ن ع االيفاق   ت
 4,23 ( أيام 64االيفاق عبر ال من بين الباحثين  نفسيهما ، بفاصم  مني قدره   6
 4,93 (6 االيفاق بين الباحثين  مصح  لخر  8

.( ،73( ملى أن الثبات يو ن جيدًا ماا حصم على نسبة ال يآم عن  oberما ياير ا  يير       
  p85 . 1971  .ober          .) 
  الوسائل اإلحصائية  .2

 : الباح  لمعالجة البيانات ال سائم اسحصائية اايية اسيعمم    
 ( سيجاد ثبات اليحليم .cooperمعادلة  ـ 7

 عدد مرات االيفاق                                          

   دد مرات االيفاق + عدد مرات االخيالو ع                                
 (48م ، 6126 المفيي ،       

النسبة المئ ية: لبيان نسبة ايفاق الخبراي على صالحية نص   االسيبانة ،  ليح لم  -9
 وم فآر  من فآرات االسيبانة الى نسبة مئ ية . عناسيجابات الخبراي 

 الج ئي  العدد                                      
     المجم ع ال لي                                 

 (13م،  6126  لي ن ،               

 

 الفصل الرابع

 نتائج البحث وتفسيرها واالستنتاجات والتوصيات والمقترحات
 أواًل : نتائج البحث وتفسيرها

ِن الباح  عمد الى يحليم ، فإ الآص  الآرلنييحآيآًا لهدو البح  في مبرا  قرائا اليدرلس في 
 الآص  الآرلنيق ص  الآرلن ال رلم ، ، السيخراج ما فيها من قرائا اليدرلس ،  يبين أِن 

                                                 

 .  ط . ت  اللمة العريية ( جامعة ديالىيدرلسي في عمر بهل ل م.م  (6 

 النسبة المئوية  =

 744× =  االيفاقمعامم 

×744 
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،  قد بلمت  الآص  الآرلني ِ ي قرائا اليدرلس و سيلة من  سائم ي ضي  دالالت  معاني 
  ( .6عار   قرلآًة الملحا   ياثني الآص  الآرلنيقرائا اليدرلس المسيعملة في 

 قرلآة الآصة(   24 بي رار قرلآة الح ارقد   ي  الآص  الآرلني( أِن 6 الملحايبد  من 
  القرلآة االسيآرائية( 34 بي رارالمناقاة   قرلآة( 51بي رار    قرلآة المحاضر ( 642بي رار  
 تقرلآة حم الماوال  (86 بي رار  قرلآة االسي ااو(61 بي رار  القرلآة الآياسية( 62 بي رار
 قرلآة العصي ( 64بي رار    القرلآة االسينباقية( 43 بي راراالسيج ا    قرلآة( 64 بي رار
ية ئ  اسيني  الباح  أِن النس  الم. (83 اليعليم المصمر بي رار قرلآة(   86 بي رار الااني

%( ، أ  اات داللددددة محصددددددائية عند 64,61 اي  الآص  الآرلنيلقرائا اليدرلس في 
، %( 16,81، ما وانت   قرائا اليدرلسأعلى نسبة من نس   صةقرلآة الآ ت،  نال (43,4 

 . الآص  الآرلنيلقرائا اليدرلس في  ااا ما الح   الباح  في الآ   اليميي لة 
 : Statistical Analysis of Scale itemsالتحليل اإلحصائي للفقرات 

الآص   في القرائا اليدرلسيةق   ا  يقبيا : مِن الهدو ا ساس من ااه الخ الطرائقتمييز 
الآرلن( لمر  ميجاد درجة االنسجام في االسيجابة السيبعاد  ص قال رلم على عينة   الآرلني
القرائا باسيخراج الآ   اليمي لة .  لآد يِم يقبيا  القرائا ير الممي   ،  لمر  يحليم  القرائا
 بالقرلآة العا ائية ،  قد لجَ الباح  ملى  ( س ر 666على   الآص  الآرلني في اليدرلسية

 باعيماد قرلآيين اما : للقرائاحسا  الآ   اليميي لة 
 أواًل : أسلوب المجموعتين المتطرفتين 

يآصد بها اسيخراج الآ   اليميي لة ،  مدى قدريها على اليميي  بين ا   المسي يات العليا 
،  قد القرلآةآيسها يبالنسبة للخاصية اليي  لنيالآص  الآر القرائا المسيعملة في  الدنيا من 

 ايبا الباح  الخق ات اايية :
 . قرلآةيحديد الي رار ال لي ل م  .6
 من أعلى ي رار ملى أدنى ي رار . الآص  الآرلنيالقرائا المسيعملة في يريي   .8
 االقرائ%( من 87الحاصلة على الي رارات العليا ،  الد   القرائا%( من 87يعيين الد   .5

 ائاقر ( 5،   قرلآة( 5بين   قرائا المجم عة العلياالحاصلة على الي رارات الدنيا،  يرا حت 
.  ائاقر ( 4الخاضعة لليحليم اسحصائي   القرائاللمجم عة الدنيا،  يالك بلغ عدد 

( عند درجة 14,6( لعينيين مسيآليين ، ما بلمت الآيمة اليائية الجد لية  T.test باسيعمال  
م جبة  ممي   على  فا ااا  القرائا( . لاا عدت جميا 43,4( ،  مسي ى داللة  58حرلة  

( ، 14,6ا سل      ن الآيمة اليائية المحس بة وانت أعلى من الآيمة الجد لية البالمة  
 ( اايي ي ض  الك .3( ،  الجد ل  58 درجة حرلة  

 



 24 

الآيمة  المجم عة الدنيا  المجم عة العليا ت
اليائية 

 لمحس بةا

الآيمة 
 الجد لية

الداللة اسحصائية 
ال س   (43,4عند  

 الحسابي
االنحراو 
 المعيار  

ال س  
 الحسابي

االنحراو 
 المعيار  

 دالة محصائياً  14,6 627,5 348,4 74,4 653,6 81,6 6
 دالة محصائياً  14,6 275,3 165,4 67,6 161,6 43,2 8
 لة محصائياً دا 14,6 741,5 67,4 21,4 257,6 8 5

 دالة محصائياً  14,6 516,5 366,4 77,4 573,8 67,8 6

 دالة محصائياً  14,6 543,8 558,4 48,4 653,6 16,6 3

 دالة محصائياً  14,6 47,8 657,4 46,4 354,6 22,6 4

 دالة محصائياً  14,6 314,8 515,4 72,4 563,6 24,6 7

 ئياً دالة محصا 14,6 737,8 657,4 76,4 726,8 68,8 2

 دالة محصائياً  14,6 725,5 462,4 11,4 262,8 86,5 1

 دالة محصائياً  14,6 144,8 657,4 86,4 18,4 76,6 64

 دالة محصائياً  14,6 634,5 515,4 72,4 8,6 86,6 66

 دالة محصائياً  14,6 73,8 67,4 41,4 336,6 12,6 68

 (3الجد ل  
ل   المجم عيين الميقرفيين عند مآارنيها بالآيمة باسيخدام أس الآرلني ص للآالآ   اليميي لة 

 (58بدرجة حرلة   (14,6الجد لية  
 صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة :

 : الآص  الآرلنيفي  للقرائابالدرجة ال لية  القرلآةعالقة درجة 
ا اسيعمااًل في اليحليم اسحصائي ، ن رًا لما ييصي ب  ااه ائ اي من أ ثر القر  

في قياس ال اار  السل وية .  قد يبين أِن معامم  القرائاقرلآة من يحديد لمدى يجانس ال
 الدرجة ال لية جميعها اات داللة محصائية عند مسي ى داللة  القرلآةاالريباط بين درجة 

( 4( ،  الجد ل  412,4الجد لية  الآيمة (    ِن جميا معامالت االريباط أعلى من 43,4 
 لك . اايي ي ض  ا

ت 
 الفآر 

الداللة المعن ية  معامم االريباط
 43,4عند

الداللة المعن ية  معامم االريباط ت الفآر 
 43,4عند

 دالة إحصائيا   414,4 7 دالة إحصائيا   166,4 6

 دالة إحصائيا   265,4 2 دالة إحصائيا   415,4 8

 دالة إحصائيا   158,4 1 دالة إحصائيا   247,4 5

 دالة إحصائيا   468,4 64 ائيا  دالة إحص 238,4 6
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 دالة إحصائيا   742,4 66 دالة إحصائيا   281,4 3

 دالة إحصائيا   335,4 68 دالة إحصائيا   456,4 4

 (4الجد ل  
عند  للقرائا اليدرلسية الدرجة ال لية  القرلآة اليدرلسيةمعامالت االريباط بين درجة 

 (43,4ى داللة  ( عند مسي  412,4مآارنيها بالآيمة الجد لية  
،  يالك  الآص  الآرلني في قرائا اليدرلس يالك يو ن الباح  قد يَِ د من صدق  ثبات 

 . الآص  الآرلني صالحة لليقبيا في قرائا اليدرلسأصبحت 
 ثانيًا : معامل ثبات الفا كرونباخ 

م ،   جد الباح  أِن معام SPSSيم حسا  معامم ثبات الفا ور نباخ باسيخدام برنام  
 (  علي  ، فإِن المآياس ييميا بثبات عالع .224,4الثبات يسا    

 ًا : االستنتاجات والتوصيات والمقترحاتلثثا

  االستنتاجات 

يمون الآ ل مِن الآدرلن ال درلم يحد   العلد م  الفند ن ولهدا ، سد اي باليصدرل  أ  اليلمدي  أ  
احث ن س نداي اسنسدانية بالرحمدة اسلهيدة باساار  ،  سيبآى معينًا ال ينض  ينهم من  العلماي  الب
 . عليهم السالم، السيما ماا ما عضد بعدل  الثآم ا  بر أام البيت 

  التوصيات 

ضر ر  يضمين المناا  الدراسدية للآصد  الآرلندي لمدا يح يد  مدن أثدرع فعدالع فدي  .6
 م  اليعليم .يحآيا اليعلِ 

يعملها الآدددرلن ال دددرلم فددددي أن ييبندددى الآدددائم ن بددداليعليم قرائددددا اليددددرلس اليدددي اسدددد .8
 صص  .ق  

 المقترحات 

 المثم الآرلني . في يآيرح الباح  مجراي دراسة مماثلة للدراسة الحالية ، يينا ل قرائا اليدرلس
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 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم 

مبدددراايم ، عبددددالعليم : الم جدددد  الفندددي لمدرسدددي اللمددددة العرييدددة ، دار المعدددارو ، مصددددر ،  .6
 م.6142

عدالم ال يد  للنادر ،  معجم مصطلحات ومفاهيم التعلـيم والـتعل م، مجد  ع ل  :  مبراايم .8
 م .8441ه دد 6654 الي  لا  القباعة ، الآاار  ، 

، منا رات و علي  لسان العربالفضم و بن مورم :   ابن من  ر ، جمال الدين أب .5
 م .8443ه دد 6684بيض ن ، دار ال ي  العلمية ، بير ت ، 

، الآدداار  ، مويبددة 8ط،  ، التقــويم النفســي أحمددد عثمددان، ســيد  ، فدد اد  أبدد  حقدد .6
 م.6174اد ، 6514ا نجل  المصرلة ، 

مويبدددة النهضدددة  الآددداار  ،،  القيـــاس النفســـي والتر ـــوي ،  و عبدددد السدددالم،  أحمدددد .3
 م .6128المصرلة ، 

لعلددددم ، دار ا قــــاموس المصــــطلحات اللغويــــة واألدبيــــةبروددددة  ادددديخاني ، بسددددام  مددددي :  .4
 م.6127للماليين ، بير ت ، 

، دار  مويبددة الهددالل للقباعددة  الناددر ،  طرائــق التعلــيم فــي علــم التر يــة بددر  ، مددارك : .7
 م .8441بير ت ،

ه ددد 6687، مقبعدة البآيدا ، قدم ، دراسـات فـي علـوم القـرآن الكـريمالبسياني ، محم د :  .2
 م.8447

، لبنددددان ، دار البال ددددة  8، ط دراســــات فنيــــة فــــي ق صــــص القــــرآندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد .1
 م. 8465ه دد 6656للقباعة  النار  الي  لا ، 

،   أقر حددة دويدد راه منادد ر  ( ســيكولوجية القصــة فــي القــرآناليهددامي، نآددر  و.  .64
 م.6176جامعة الج ائرة ولية اليريية، 

، دار اليرييدة للقباعدة  النادر  الي  لدا  قصص القـرآن لخر ن ، و أحمد:  جاد الم لى .66
 ، بمداد ، د ت . 

مويبددددة المعددددارو ،  القيــــاس النفســــي ، المقــــاييس واإلختبــــارات.  ، سددددعيد جدددالل .68
 م.  6123الحديثة ، االسوندرلة ، 
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الحكمـة فلـ  المعـارف الجـاري مجـرك الكشـكول فـي جمال الدين ، السيد مير ا مبراايم :  .65
ــه الســالم، يحآيددا السدديد مريضددى جمددال الدددين ، منادد رات دار الحسددين  والمعــارف ،  علي
 م.8464ه دد 6657العراق ، 

، المويد  اسسدالمي ،  فـي النهـوا الحرـاري ، بصـائر وبشـائرحسنة ، عمر عبيد ،  .66
 م .6116اد د 6667بير ت ، 

ســاليب التـدريس أكثــر كيـ  نجعـل أالحدالق  النصدرا   ، اادام سدعيد  م لددد منصد ر :  .63
منا رات الهيئة العامة الس رلة لل يدا  ،   ار  الثآافدة ، مويبدة ا سدد ،  ، تشويقًا للمتعلم

 م .8442دماا ، 

، دار صدددفا للقباعدددة  طرائـــق التـــدريس الفع ـــالالخ اعلدددة  لخدددر ن ، و سدددلمان فيدددا :  .64
 م .8466اد د 6658 النار  الي  لا ، عمان ، 

ــة ومفهومــه. الخقيدد ، عبددد ال ددرلم .67 ــي فــي منطوق ، مقبعددة 6، طةالقصــص القرآن
نة الوية، الآاار    م. 6146 -اد 6526مصر،  –السُّ

،  د.ط( ، دار مناهج البحث التر ـوي دا د، ع ل  حنا،  أن ر حسين عبد الرحمن.  .62
 م.6114الحومة للقباعة  النار، بمداد،

، دار 6، طةمبســـطة منـــاهج البحـــث التر ـــوي رييـــة تطبيقيـــةالراددديد ، بادددير صدددال .  .61
 م.8444لبنان،  -ال يا  الحدي ، بير ت 

،  8، ط تاج العروس من جواهر القاموسال اييد  ، و مريضى بن و الحسيني :  .84
 م .8468ه دد 6655منا رات و علي بيض ن ، دار ال ي  العلمية ، بير ت ، 

  ار  ، اييس النفسـية . اإلختبـارات والمقـ، وآخـران  عبد الجليدم مبدراايم،  ل  بعيا .86
 م.6126اليعليم  البح  العلمي ، جامعة الم صم ، 

، عمدان ، ا ردن ،  6ط،  أساسيات اإلحصـاء الوصـفي.  عايش محم د،   لي ن  .88
 م .6126دار عمار للنار  القباعة ، 

تقـــويم الكتـــب المقـــررة للنقـــد األدبـــي فـــي رـــوء .   فددداي ادددا   حسدددن،  السدددعد  .85
جامعدة بمدداد ة وليدة ، االقطار العر ية " دراسة مقارنة " األهداف التعليمية لبعا 

 .  رسالة دوي راه  ير منا ر  (م ، 8444 اليريية د ابن راد ،
مفـــاهيم ومصـــطلحات فـــي العلـــوم سدددمار   العدددديني ، نددد او أحمدددد  عبدالسدددالم م سدددى :  .86

 م .8442ه دد 6682، دار المسير  للنار  الي  لا  القباعة ، عمان ،  التر وية
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، دار المسددددير  للناددددر  الي  لددددا  موســــوعة المصــــطلحات التر ويــــةالسدددديد علددددي ، و :  .83
 م .8466ه دد 6658 القباعة ، عمان ، 

، جامعة قنقا ة ولية اليريية  فلسفة المنهج في التر ية اإلسالميةالسيد ، ادى سعد :  .84
 م .6128 رسالة ماجسيير  ير منا ر  ( 

تقويم كتاب البالغة والتطبيق لطلبة الصـ  .  يحيى خليفة حسن محم،  الارلفي .87
الجامعة المسينصدرلة .  الخامس األدبي في روء أهداف تدريسه )دراسة تحليلية(

  رسالة ماجسيير  ير منا ر  ( ة ولية اليريية د قرائا يدرلس اللمة العريية .
اد  ، ، مقبعدة سدليمان    األمثل في تفسـير كتـاب ا المنـزلالايرا   ، ناصر موارم :  .82

 اد .6684قم ، 

ــر اســتخدام التغالقددائي، حسددين عليدد   حسددين.  .81 ــي ذأث ــة ف ــة والميجل ــة الراجعــة الفوري ي
تحصـــيل ط ـــالب الصـــ  الخـــامس اإلعـــدادي فـــي مـــادة علـــم التجويـــد فـــي اإلعـــداديات 

ابدددن رادددد،  –امعدددة بمددددادة وليدددة اليرييدددة ج،  رسدددالة ماجسددديير  يدددر مناددد ر ( اإلســـالمية
 م.8445 -اد 6686

، دار الفوددر العريدددي ،  القصــص القرآنـــيالقـــيم التر ويــة فـــي   ، سدديد أحمددد : قهقددا   .54
 م.6114ه دد 6664الآاار  ، 

فلســفة التــاري  فــي الفكــر اإلســالمي ،دراســة مقارنــة بالمــدارس عبددد الحميددد ، صددائ :  .56
 م . 8447اد د 6682، ، دار الهاد  للقباعة  النار، بير ت الغر ية الحديثة والمعاصرة

عبددد الددرحمن صددال ،  ناصددر أحمددد الخ الددد ،  و عبددد و الصددماد .  ،عبددد و .58
، دار الفرقدان للنادر  القباعدة 6، طةمدخل إلى التر ية اإلسالمية وطـرق تدريسـها

 م.6116 -اد 6664ا ردن،  - الي  لا، عمان 
ــــوم الســــلوكية صددددال  بددددن حمددددد،  العسدددداو .55 ــــي العل ــــى البحــــث ف ،  . المــــدخل إل

 م .6121اد ، 6541لعبيوان للقباعة  النار ، ،الرلا  مقبعة ا6ط
، مجلة قضايا مسالمية  حركة التاري  في القرآن الكريمال فياي ، عامر :  .56

 م .8445ه د 6686معاصر  ، دار الهاد  ، بير ت ، 

ــدريسراددد  :  لبيدد   لخددر ن ، .53 ، دار النهضددة العرييددة ، بيددر ت ،  األســس العامــة للت
 م. 6125
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ق التعليم بين النظرية والتطبيق والممارسة في روء االتجاهات طرائ مار ن ، ي سي : .54
،  الم سسدددة الحديثدددة  التر ويـــة الحديثـــة وتـــدريس اللغـــة العر يـــة فـــي التعلـــيم األساســـي

 م .8442لل يا  ، قرابلس ، لبنان ، 

ــدريس العامــةمرعددي  الحيلددة ، ي فيددا أحمددد ،  و محمدد د :  .57 ــق الت ، دار المسددير   طرائ
 م .8466اد د 6658،  3 لا  القباعة ، عمان ، طللنار  الي  
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  (  الآص  الآرلنيالنس  المئ ية لس ر  ل   (6ملحا ال
مجمددددددددد ع  الس ر   الآصة ت

ليددددددددددددددددددات 
 الس ر

مجمددددددددد ع 
ليددددددددددددددددددات 
الآ ص  
فددددددددددددددددددددددددددي 
 الس ر

 النسبة المئ ية

العنوب ت،  ي،الاعرا ا نبياي، مرلم، الي بة، ا نعام، البآر ، مبراايم 6
 ، النجم ، الحديد ال خرو، ا ح ا  ، 

6551 14 78,4 % 

لدم  حددددددددددددددددددددددددددددددددددددد اي  8
 اماا ابن

 % 12,4 75 6463 ،   ، ق  ، الحجر، اسسراي ، ا عراو ، المائد  البآر 

 % 83,5 66 552 مبراايم ، البآر  مسماعيم 5
 % 36,36 68 88 البر ج أصحا  البر ج 6
 % 74,54 64 38 الآلم أصحا  الجنة 3
 % 63,6 5 844 ا عراو أصحا  السبت 4
 % 644 3 3 الفيم أصحا  الفيم 7
 % 54,64 62 664 ال هي أصحا  ال هي 2
 % 36,36 64 46 الن ر اسفك 1
 % 48,63 1 543   ا نبياي، ا نعام، أي   64
 % 51,6 6 824 البآر  البآر  66
 % 46,67 63 22   دا د 68
 % 36,66 64 664 ال هي ينا  الآرن 65
 % 54,63 63 12 مرلم  ورلا  يحيى 66
 % 32,1 7 75  ا ح ا  النبي   أ  اج 63
 % 47,86 65 36 سبَ سبَ  سيم العرم 64
 % 46,7 34 712   سبَ، النمم، ا نبياي، ا نعام، البآر ، سليمان  يلآيس 67
 % 74,3 54 483 العنوب ت الاعراي، ا د، ا عراو، اعي  62
 % 41,7 36 761 الامس الآمر، النمم، الاعراي، ا د، ا عراو، صال  61

                                                 

 )  لم ياور مجم ع اايات اليي جاي فيها  الآص  الآرلنيللس ر اليي  رد فيها اور الباح  النسبة المئ ية  ،
 لي راره أحيانًا في بع  اايات .  الآص  الآرلني
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 % 76,6 3 824 البآر  قال ت 84
الم من ن،  مرلم، الي بة، المائد ، النساي، لل عمران، البآر ، عيسى 86

 الحديد، الصي ال خرو،
6831 27 16,4 % 

 % 13,7 7 22 الآ ص  قار ن  88
 النمم، الاعراي، الح ، ا د، الحجر، عراو،ا  ا نعام، ل ط 85

 الآمر ق، العنوب ت، الصافات،
6568 72 26,3 % 

 % 34,7 63 844 لل عمران المباالة 86
 % 41,31 65 88 المجادلة المجادلة 83
 % 28,8 83 226 اليحرلم ا نبياي، مرلم، لل عمران، النساي، البآر ، مرلم 84
 % 64,5 6 681 الي بة مسجد ضرار 87
 % 78,78 2 66 المنافآ ن  المنافآ ن  82
 الم من ن، ق ، اسسراي، مبراايم، ا د، ي نس، ا عراو، م سى 81

 الآ ص ، النا عات الاعراي، النمم،
6542 846 13,61 % 

ا د،  ي نس، ا عراو، ا نعام، النساي، لل عمران، ن ح 54
 العنوب ت، الاعراي، الفرقان، ا نبياي، الم من ن،

 ن ح  الآمر،  افر، الصافات،

6158 642 31,3 % 

 % 66,4 56 334 الاعراي ا د، ا عراو، ا د 56
 % 36,6 65 824 البآر  يعآ   58
 % 48,36 644 614  افر ي سي، ي سي 55
 % 73,6 87 342 الصافات ا نبياي، ي نس، ا نعام، ي نس 56

م ع
مج
ال

 
 % 76,72 الآص  الآرلنيي  رد فيها % نسبة الس ر الي67,51=    س ر  33 56
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 (8ملحا رقم  
 جامعة ديالى         

   
 اسيبانةة الم ض ع 

 المحيرم  …………………………………………ا سياا الفاضم                    
 السالم عليوم  رحمة و  يرواي 
ددددد دراسدددة  لنددديالآصددد  الآر قرائدددا اليددددرلس فدددي   م سددد مة بدددد  دراسدددةيدددر م الباحددد  مجدددراي 

الآصد  فدي  المسديعملةقرائدا اليددرلس البحد  مبدرا  مجدرايات  من ميقلبدات  ، يحليلية مسحية(
 منها . ،  اسفاد  الآرلني

بعددد  يضدددا  ،  الادددهر  . درايدددةال  ، علميدددة الخبر  بدددال يدددراه الباحددد  مدددن يمددديعوم ن دددرًا لمدددا 
 يآرلددر مدددى صددالحييها  ماليميهددابددين أيددديوم لالنصدد   الدد ارد  فددي الآددرلن ال ددرلم نمددااج مددن ال

 ب صفها قرائا يدرلس راجيًا بيان رأيوم السديد بعِداا قرائا يدرلس .
 الدارسين ،  ج ا م خير ج اي المحسنين بعلمومو نفا 

 
                                          

 
 
 
 
 

  الباح                                                                
 عبدالحسين أحمد الخفاجي                                                      
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 اليعديم ال يصل  يصل  الن  القرلآة ت
 المناقاة  6

 

يَم ف دي َريِ د   َأْن ق ل  يعالى َأَلْم َيَر م َلى الاا   َحاجا م ْبَراا 
يدت  لَياه  َّللاا  اْلم ْلَك م ْا َقاَل م ْبرَ  يم  َريِ َي الادا   ي ْحي دي َ ي م  اا 

َْي ي  يم  َفدددددإ نا َّللااَ َيددددد يدددددت  َقددددداَل م ْبدددددَراا  َقددددداَل َأَندددددا أ ْحي دددددي َ أ م 
دددَت  دددَن اْلَمْمدددر    َفب ه  دددَن اْلَمْادددر ق  َفدددَْت  ب َهدددا م  دددْمس  م  ب الاا

يَن  سددددد ر   الادددددا   َوَفدددددَر َ َّللاا  ال َيْهدددددد   اْلَآدددددْ َم ال ادددددال م 
   .832، ااية ال رلمة :  البآر 

   

اليعليم  8
 المصمر 

َلد   ق ل  يعالى  َفَبَعَ  َّللاا    َرابًا َيْبَح   ف ي اْ َْر   ل ي ر 
يددد   َقددداَل َيدددا َ ْلَليَدددى أََعَجدددْ ت  َأْن  َوْيدددَي ي دددَ ار   َسدددْ َيَ  َأخ 

ي َفََْصبَ  ْثَم َاَاا اْلم َرا   َفَ َ ار َ  َسْ َيَ  َأخ  دَن َأ   َن م  َ  م 
ينَ  م   . 56س ر  المائد  ، ااية ال رلمة :  النااد 

   

ْم َأْن قددال يعددالى الآصة  5 َْم ر و  دد   م نا َّللااَ َيددد َ ا  ْا َقددداَل م  َسددى ل َآْ م 
ا َنا ا    ًا َقاَل أَع  ا  ب اَّللا  َأْن َأ   َن  َيْاَبح  ا َبَآَرً  َقال  ا َأَيياخ 

ل ينَ  ددَن اْلَجدداا  ددَي َقددا م  ل  ا اْدع  َلَنددا َرياددَك ي َبدديِ ْن َلَنددا َمددا ا 
َقداَل م ناد   َيآ د ل  م ناَهدا َبَآددَرٌ  ال َفدار ٌ  َ ال ب ْودٌر َعدَ اٌن َبددْيَن 

َقدال  ا اْدع  َلَندا َريادَك ي َبديِ ْن َلَندا َال َك َفداْفَعل  ا َمدا ي دْ َمر  نَ 
َرٌ  َصددْفَراي  َفدداق ٌا َلْ ن َهددا َمددا َلْ ن َهددا َقدداَل م نادد   َيآ دد ل  م ناَهددا َبَآدد

ر لنَ  رُّ الناا   َي م نا َيس  َقال  ا اْدع  َلَنا َرياَك ي َبيِ ْن َلَنا َما ا 
َقاَل م ناد   اْلَبَآَر َيَااَبَ  َعَلْيَنا َ ا  ناا م ْن َااَي َّللاا  َلم ْهَيد  نَ 

ال َيْسآ ي اْلَحْرَ  َيآ  ل  م ناَها َبَآَرٌ  ال َال  ٌل ي ث ير  اْ َْرَ   َ 
ْئددَت ب دداْلَحاِ  َفددَاَبح  َاا  ددَيَة ف يَهددا َقددال  ا اْاَن ج  م َسددلاَمٌة ال ا 

سد ر  البآدر  ، اايدات ال رلمدات :  َ َما َوداد  ا َيْفَعل د نَ 
 .  76دد  47

   

َيدددٌة ق لددد  يعدددالى  االسي ااو 6 دددَي َخا   َأْ  َوالادددا   َمدددرا َعَلدددى َقْرَلدددةع َ ا 
ه  َّللاا  َبْعدددَد َمْ ي َهدددا َعَلدددى ع   دددَها َقددداَل َأنادددى ي ْحي دددي َادددا  ر  ا 

اَئَة َعدامع ث دما َبَعثَد   َقداَل َودْم َلب ْثدَت َقداَل َلب ْثدت   َفَََماَي   َّللاا  م 
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اَئَة َعامع َفاْن  ْر م َلى  َيْ مًا َأْ  َبْعَ  َيْ مع َقاَل َبْم َلب ْثَت م 
ددددددَك َ َاددددددَراب َك َلددددددْم َيَيَسدددددد َمددددددار َك َقَعام  ناْ  َ اْن  ددددددْر م َلددددددى ح 

د  َاا  َ دام  َوْيدَي ن ْنا  َ ل َنْجَعَلَك لَيدًة ل لناداس  َ اْن  دْر م َلدى اْلع 
ددا َيَبددياَن َلدد   َقدداَل أَْعَلددم  َأنا َّللااَ َعَلددى  دد َاا َلْحمددًا َفَلما ث ددما َنْوس 

يرٌ  دددمِ  َادددْييع َقدددد  دددي  و  يم  َر ِ  َأر ن  َوْيدددَي َ ا  ْا َقددداَل م ْبدددَراا 
ْن َقداَل َبَلدى َ َل  دْن ل َيْقَمدئ نا  ي ْحي ي اْلَمْ َيى َقاَل َأَ َلدْم ي دْ م 
دددْرا نا م َلْيدددَك ث دددما  دددَن القاْيدددر  َفص  دددْا َأْرَيَعدددًة م  َقْلب دددي َقددداَل َفخ 
َْي يَنددَك  ددنا َي ددْ يًا ث ددما اْدع ه  ددْنه نا ج  ددمِ  َجَبددمع م  اْجَعددْم َعَلددى و 

َّللااَ َع  لٌ  َحو يمٌ  َسْعيًا َ اْعَلْم َأنا 
س ر  البآر  ، ااييدان  

 . 844،  831ال رلميان : 

   ئيةاالسيآرا 3

 

دا  َأْصدَنامًا ق ل  يعالى  َب ي   لَ َر َأَيياخ  يم     َ ا  ْا َقاَل م ْبَراا 
َ َوَال َك ن در   لل َهًة م نِ ي َأَراَك َ َقْ َمَك ف ي َضاللع م ب ينع 

يَم َملَ  دددددددَن م ْبدددددددَراا  ددددددد َن م  دددددددَماَ ات  َ اْ َْر   َ ل َيو    ددددددد َت السا
دد ق ن ينَ  ددا َجددنا َعَلْيدد   اللاْيددم  َرأى َوْ َوبددًا َقدداَل َاددَاا اْلم  َفَلما

دد ُّ اْاف ل ددينَ  ددا َأَفددَم َقدداَل ال أ ح  ددا َرأى اْلَآَمددَر َريِ ددي َفَلما َفَلما
دا َأَفدَم َقداَل َلدئ نْ  ن ي َريِ دي  َبا   ًا َقاَل َادَاا َريِ دي َفَلما َلدْم َيْهدد 

دالِ ينَ  َن اْلَآدْ م  الضا دْمَس َبا  َ دًة َ َو  َننا م  دا َرأى الاا َفَلما
ددي  ددا َأَفَلددْت َقدداَل َيددا َقددْ م  م نِ  َقدداَل َاددَاا َريِ ددي َاددَاا َأْ َبددر  َفَلما

ددا ي ْاددر و  نَ  ما ددَي ل لاددا   َفَقددَر َبددر  ٌي م  ْهددت  َ ْجه  ددي َ جا م نِ 
ددددَماَ ات   ْاددددر و ينَ  السا ددددَن اْلم  يفددددًا َ َمددددا َأَنددددا م   َ اْ َْرَ  َحن 

  . 71دد  76س ر  ا نعام ، اايات ال رلمات : 

   

العصي  4
    الااني

ََْيل   ق لددد  يعددددالى ََل َنَك َعدددْن ا   اْلَآددددْرَنْين  ق ددددْم َسدددد َ َيْسدددد
ْوراً  ْن   ا  ْم م  نادا َلد   ف دي اْ َْر   َ لَييْ َعَلْيو  دْن م نادا َموا َنداه  م 
ددمِ  َاددْييع َسددَبباً  ََْيَبَا َسددَبباً و  َحياددى م َاا َبَلددَغ َمْمدددر َ  َفددد

ْنددَدَاا  َئددةع َ َ َجددَد ع  ددْمس  َ َجددَدَاا َيْمددر    ف ددي َعددْينع َحم  الاا
دددَا  دددا َأْن َيياخ  َ  َ ا  ما دددا َأْن ي َعددداِ  ْلَندددا َيدددا َاا اْلَآدددْرَنْين  م ما َقْ مددًا ق 
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ْسددناً  ب دد   ث ددما ي ددَردُّ َقدداَل أَ ف دديه ْم ح  ددا َمددْن َ َلددَم َفَسددْ َو ن َعاِ  ما
ب ددد   َعدددَاابًا ن ْودددراً  دددَم م َلدددى َريِ ددد   َفي َعاِ  دددا َمدددْن لَمدددَن َ َعم  َ َأما

َنددددا  ددددْن َأْمر  ْسددددَنى َ َسددددَنآ  ل  َلدددد   م  َصددددال حًا َفَلدددد   َجددددَ اًي اْلح 
دددث دددما َأْيَبدددَا َسدددَبباً ي ْسدددراً  ْمس  َحيادددى م َاا َبَلدددَغ َمْقل دددَا الاا

َهددددا  ددددْن د  ن  ددددْم م  َ َجددددَدَاا َيْقل ددددا  َعَلددددى َقددددْ مع َلددددْم َنْجَعددددْم َله 
دددْيراً  ْبدددراً س  ث دددما َأْيَبدددَا َودددَال َك َ َقدددْد َأَحْقَندددا ب َمدددا َلَدْيددد   خ 
دددْن د  ن ه َمدددا َسدددَبباً  ْين  َ َجدددَد م  ددددا َحيادددى م َاا َبَلدددَغ َبدددْيَن السا

دد َن َقددْ الً  َقددال  ا َيددا َاا اْلَآددْرَنْين  م نا َقْ مددًا ال َيَودداد  َن َيْفَآه 
ددد  َن ف ددي اْ َْر   َفَهددْم َنْجَعددم  َلددَك  َْج  َج م ْفس  َْج  َج َ َمدد َيدد

ْم َسددددِداً  َقدددداَل َمددددا َخْرجددددًا َعَلددددى َأْن َيْجَعددددَم َبْيَنَنددددا َ َيْيددددَنه 
دددد ا ع َأْجَعددددْم َبْيددددَنوْم  ين  ن ي ب آ  ددددي ف يدددد   َريِ ددددي َخْيددددٌر َفددددََع  نِ  َموا

ْم َرْدماً َ َيْينَ  يدد  َحيادى م َاا َسداَ ى َبدْيَن ه  َيدَر اْلَحد  لي  ن ي   
دد ا َحياددى م َاا َجَعَلدد   َنددارًا َقدداَل لي دد ن ي  ددَدَفْين  َقدداَل اْنف خ  الصا

َفَمدددددا اْسدددددَقاع  ا َأْن َيْ َهدددددر  ه  َ َمدددددا أ ْفدددددر ْغ َعَلْيددددد   ق ْقدددددراً 
دنْ اْسَيَقاع  ا َل   َنْآباً  َريِ دي َفدإ َاا َجداَي  َقاَل َاَاا َرْحَمٌة م 

ددداَي َ َوددداَن َ ْعدددد  َريِ دددي َحِآددداً  سددد ر   َ ْعدددد  َريِ دددي َجَعَلددد   َدوا
  . 12دد  25ال هي ، اايات ال رلمات : 
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                                                                            (5الملحا                                                                        
،  بهم الباح  في مجرايات البح  مريبة بحس  اللآ  العلمي اسيعانالخبراي الاين أسماي 

  ،  الحر و الهجائية الاهاد  
 م قا العمم اليخص  اسم الخبير اللآ   ت

 يريية ا ساسيةةالجامعة المسينصرلةولية ال اللمة العريية قرائا يدرلس  حايم ق  السامرائي أ. د 6

 كلية التر ية ــ ابن رشد/جامعة بغداد اللمة العريية قرائا يدرلس حسن علي فرحان  أ. د 8

 كلية التر ية ــ ابن رشد/جامعة بغداد اللمة العريية قرائا يدرلس  دا د عبدالسالم أ. د 5

 ية التر ية المقداد/جامعة ديالىكل اللمة العريية قرائا يدرلس رلا  حسين علي  د أ. 6
 كلية التر ية ــ ابن رشد/جامعة بغداد اللمة العريية قرائا يدرلس سعد علي  اير  د أ. 3
 كلية التر ية ــ ابن رشد/جامعة بغداد اللمة العريية قرائا يدرلس ضياي عبدو أحمد أ. د 4

 كلية التر ية األساسية/جامعة ديالى اللمة العريية قرائا يدرلس نصييعادل عبدالرحمن  د أ. 7
 كلية التر ية األساسية/جامعة ديالى اللمة العريية قرائا يدرلس مثنى عل ان و أ. د 2

 كلية التر ية األساسية/جامعة ديالى اللمة العريية قرائا يدرلس و عبدال اا  عبدالجبار  أ. د 1
 ية التر ية األساسية/جامعة ديالىكل عل م الآرلن محم د عبدالر اق جاسم أ.د 64

 كلية التر ية األساسية/جامعة ديالى اللمة العريية قرائا يدرلس ايفاي حميد حسن  د أ. 66
 كلية التر ية للعلوم اإلنسانية/جامعة ديالى اللمة العريية قرائا يدرلس أمير  محم د خضير  أ.م.د 68
 كلية التر ية ــ ابن رشد/جامعة بغداد العريية اللمة قرائا يدرلس حسن خلبا  حماد  أ.م.د 65

 كلية التر ية ــ ابن رشد/جامعة بغداد اللمة العريية قرائا يدرلس رائد رسم ي نس أ.م.د 73

 كلية التر ية ــ ابن رشد/جامعة بغداد اللمة العريية قرائا يدرلس رحيم علي صال  أ.م.د 73

 ديالى /جامعةكلية التر ية األساسية فلسفة يريية فاضم جاسم العنبوي أ.م.د 64

 ولية اليريية ا ساسيةةالجامعة المسينصرلة اللمة العريية قرائا يدرلس قصي عبدالعباس حسين أ.م.د 67

 ولية اليريية ا ساسيةةالجامعة المسينصرلة اللمة العريية قرائا يدرلس معد س اد  يعبان أ.م.د 62
 كلية التر ية األساسية/جامعة ديالى اللمة العريية سقرائا يدرل م لد سعيد خلي أ.م 72

 كلية التر ية للعلوم اإلنسانية/جامعة ديالى اللمة العريية قرائا يدرلس ااى مثنى عل ان أ.م 94
 


