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ترحة في التفسير قائمة على مدخل المقاصد فاعلية وحدة مق
القرآنية في تنمية مهارات فهم النص القرآني لدي الطالب الوافدين 

 بالمرحلة الثانوية األزهرية
عبدالواحـد عبدالــسالم عبدالواحــد فــرج ،1 حـسام أحمـد عبــده عبــدالرحمن، محمــود

الق عبدا أحمد   . أحمد
  . جامعة األزهر،يةبكلية التر، المناهج وطرق التدريسقسم 

ي1 و لك يد   HosamAbdelwahed1929.el@azhar.edu.eg :ال

:المستخلص  
املقاصــد   مــدخل ــ ع قائمــة التفــس ــ حــة مق وحــدة فاعليــة عــرف البحــث دف اســ

ــة، ر ــة الثانو باملرحلــة الوافــدين الطـالب لــدي ــي القرآ الــنص ـم ف ات ــا م تنميــة ــ زالقرآنيـة ر

ــ الوافــدينولتحقيــق للطــالب املناســبة ــي القرآ الــنص ــم ف ات ــا بم قائمــة إعــداد تــم ــدف؛ ال رذا

القائمـة حـة املق الوحـدة ـ املتمثلـة يـة التجر ـة املعا مـواد وإعـداد ـة، ر ـة الثانو زباملرحلة

تـــصميم ـــ التجر املـــن الباحـــث واتبـــع ا، ـــس لتد املعلـــم ودليـــل القرآنيـــة، املقاصـــد مـــدخل ـــ رع

مــنا العينــة ونــت وت الواحــدة، يــة التجر حــة،) 25(ملجموعــة املق للوحــدة م اســ د عــد و رطالبــا، ً

ـــ القب ن التطبيقـــ ن بـــ إحـــصائيا دال فـــر وجـــود ـــ إ التوصـــل تـــم عـــديا، البحـــث أدوات ًوتطبيـــق ق ً

حـــرص النتـــائج ـــرت أظ كمـــا البعـــدي، التطبيـــق لـــصا ـــي القرآ الـــنص ـــم ف ات ـــا م ـــ روالبعـــدي

مالطــالب وتمكــ ، املحتــو تنظــيم ــا ف ــ يرا حــة املق الوحــدة مثــل اســية د وحــدات اســة د ــ ىع ر ر

فاعليـــــة ـــــ إ ـــــش ممـــــا ـــــة؛ اللغو م ا ومـــــستو م طبيعـــــ وتناســـــب القرآنيـــــة، النـــــصوص ـــــم ف مـــــن

لـدى ـي القرآ الـنص ـم ف ات ـا م تنميـة القرآنية املقاصد مدخل ع القائمة حة املق رالوحدة

البحث، مـعمجموعة ناسـب ي بمـا الوافدين للطالب التفس منا بناء ة بضر البحث وروأو

وقـــــضايا بمـــــشكالت ـــــان م قـــــدر ـــــا ط و ـــــة، اللغو م ا ومـــــستو م، نمـــــو وخـــــصائص م، رطبيعـــــ

ر وتطــو بنــاء عنــد ــا إل التوصــل تــم ــ ال ــي القرآ الــنص ــم ف ات ــا بم خــذ وكــذلك م، رمجتمعــا

الطال ؤالء ل التفس   .بمنا

املفتاحيــة لمـات الوافــدين :ال التفــس،الطــالب ــ حــة املق القرآنيــة،الوحــدة املقاصــد ،مــدخل

ي القرآ النص م ف ات ا  .رم

  

 



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2021 لسنة أبریل، )5 (، الجزء )190: (العدد

 

 

215 

The Effectiveness of a Proposed Unit in Interpretation Based 
on the Quranic Objectives Approach in Developing the 

Qur’anic Text Comprehension Skills among the Foreign 
Students at Al-Azhar Secondary Stage 

Hossam Abdel-Wahed Abdel-Salam Abdel-Wahed 1, Mahmoud Abdo Ahmed Farag, 
Abdel-Rahman Ahmed Ahmed Abdel-Khaleq. 

Curriculum and Instruction Department - Faculty of Education - Al-Azhar University. 

1Email: HosamAbdelwahed1929.el@azhar.edu.eg 

ABSTRACT 
The present study aimed at identifying the effectiveness of a proposed unit in 
interpretation based on the Qur’anic objectives approach in developing the 
Qur’anic text comprehension skills among the foreign students at Al-Azhar 
secondary stage. The study adopted the mixed approach. For achieving the 
aims of the study, the researcher developed a list of the Qur’anic text 
comprehension skills suitable for the foreign students at Al-Azhar secondary 
stage, a proposed unit based on the Qur’anic objectives approach, and a 
teacher's guide for teaching them. The researcher utilized the experimental 
design (Pretest- Posttest One Group design). Participants of the study were 
(25) students from the Islamic Resurrection Institute. Results of the study 
revealed that there was statistically significant difference between the mean 
scores among students on the pre and post administration for the Qur’anic 
text comprehension skills test in favor of the post-administration. Also, the 
results also showed that the students willingness to study the proposed unit, 
taking into account the organization of the content, enabling them to 
understand the Qur’anic texts, and matching their standards and language 
levels that indicated to the effectiveness of the proposed unit in interpretation 
which is based on the Qur’anic objectives approach in developing the 
Qur’anic text comprehension skills among the participants of the study. The 
study recommended taking into account the necessity of preparing 
interpretation curricula for foreign students in proportion to their levels, 
characteristics of their growth, and their linguistic levels, and linking them as 
much as possible to the problems and issues of their societies, as well as 
adopting the Qur’anic text comprehension skills when developing the 
interpretation curricula for such students.   
Keywords: A Proposed Unit in Interpretation, The Qur’anic Objectives 
Approach, and the Qur’anic Text Comprehension Skills. 
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 :مقدمة

الــــشر ــــر ــــتم ــــشائھزا إ منـــــذ يــــزال-ف للطـــــالب-وال يــــة والعر الــــشرعية العلـــــوم بتعلــــيم
وفـق تـھ وتر ، الصا سان بناء ذلك اء و من دفا مس ا؛ غ ن والناطق ية بالعر ن رالناطق

ً

ســـــولھ وســــــنة عــــــا هللا عات) (رمـــــن ــــــشر ب والــــــو يحة، الــــــ العقيـــــدة غــــــرس خــــــالل مــــــن
ن و السمحة، امھ وأح الفاضلةسالم والسلوكيات خالق ع   .طباع

ر بــــاأل التعليميــــة باملراحــــل اســــة للد الوافــــدين الطــــالب إقبــــال مــــن ــــ سا ــــدف ال عــــد زو ر
مـــــن ـــــل اســـــة د ت أشـــــا فقـــــد الـــــشرعية، العلـــــوم علـــــم ـــــو ف رالـــــشر وطعيمـــــھ،1985الناقـــــة،(:ر ،

وغزالـــــة،1986 يم،1987، وإبــــــرا وفــــــرج،؛ وعثمــــــان،2001، ــــــ )1()2012؛ يــــــةإ الدي الــــــدوافع أن
تفـس م ف م س حيث ية؛ العر اللغة لتعليم ية العر غ ن الناطق ن س الدا ات محر رأقو ى

الرســـــو ة وســــــ ف الــــــشر ـــــديث وا م الكــــــر يم)(لالقـــــرآن مفــــــا ــــــساب اك ـــــ م ــــــس وكــــــذلك ،
الثق موضـــوعات اســـة د ـــ إ يميلـــو الطـــالب ـــؤالء أن كمـــا ســـالمية، يـــة العر رالثقافـــة ذاتن افـــة

ا غ من أك العام سالمي   .ناملضمو

ـــــ ســـــالمية البعـــــوث ـــــد بمع الوافـــــدين الطـــــالب ا ســـــ يد ـــــ ال الـــــشرعية العلـــــوم رومنـــــا
من كال اسة د ت أشا وقد ن، املصر الطالب ع ة املقر ا نفس ة والثانو عدادية املرحلة

ً
ر ر : ر

والنجــران،2008عبــدهللا،( مـــل،2012؛ وا بـــالطالب) 2013؛ خاصــة منـــا إعــداد ة ضـــر ــ ورإ
ــــــة، اللغو م ا ومــــــستو م، واحتياجــــــا ــــــم، ودوافع م، وطبيعــــــ م، خصائــــــص تناســــــب الوافــــــدين،

ُ

م مجتمعا بقضايا   .وترتبط

؛ التفـــس مـــادة الوافـــد، للطالـــب حاجـــة ا وأمـــس ميـــة، أ الـــشرعية العلـــوم مـــواد أبـــر زومـــن
ا عا هللا كتاب و و ناولھ ت ما ـقلشرف الطر ـا و ب ـ تتم ـ ف خلقھ، إ هللا سالة يمثل رلذي

يــــتم ــــا خالل ومــــن ا، ومقاصــــد ــــا ام وأح ــــا حكم باط واســــت القرآنيــــة، يــــات ي معــــا ـــم لف ِو ل
خـــالق و العقيـــدة آيـــات ـــ ع ا اشـــتمال خـــالل مـــن الطـــالب نفـــوس ـــ ي الوجـــدا ســـاس عميـــق

   .واملواعظ

للطــــ التفــــس مــــادة اســــة د ــــتم البعـــــوثرو ــــد بمع ــــة ر ــــة الثانو باملرحلــــة الوافــــدين زالب
بــــ املــــس ـــسفي ال مــــام تفـــس س تــــد خـــالل مــــن ن العـــادي م ومــــثل يــــل" رســـالمية الت ك رمــــدا

ل التأو اسـة"وحقائق د ت أشـا وقـد ر، و(ر قمـر التفـس) 182 -1994،179،ز ـذا م تقـو خـالل مـن
  :إ

مو - ترا ال لآليات تناولھ ومشكالتھقلة املعاصر سالمي املجتمع واقع ا   .ضوعا

وحاضـــــره - ومـــــشكالتھ ـــــسان وقـــــضايا الطـــــالب، بحيـــــاة تبـــــاط ا ـــــا ل ـــــ ال لآليـــــات تناولـــــھ رقلـــــة
  .ومستقبلھ

                                                
 American Psychologicalفس األمریكیـةاتبـع الباحـث فـي توثیـق المراجـع قواعـد اإلصـدار الـسادس لجمعیـة علـم الـن(1) 

Association (APA- V, 0.6)  االسم األخیر أو اسم العائلة، السنة، الصفحة أو الصفحات(وهي.(  
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مـــضمو - يعاب واســـ ـــ املع ـــم ف ـــ ـــا مي أ مـــن الـــرغم ـــ ع يـــات ل نـــز ألســـباب ذكـــرة نقلـــة و
ي القرآ  .النص

مــ - ــ الكث ــ ع املحتــو الىاشــتمال بمــا ــة النحو ب واملــذا والبالغــة عــراب و القــراءات أوجــھ ن
ـ اسـتھ لد الطـالب يتعـرض لـم ـا م ـ الكث وأن خصوصا للطالب، العق املستو مع ريتالءم ً ى

والبالغة والصرف النحو خر اسية الد ىاملواد  . ر

الت مـادة سـو يد ـة ر ة الثانو باملرحلة الوافدين الطالب ان نوملا ر از نفـس ـ ـ ال فـس
م، طبيعــ ــ يرا ــم، خــاص مــن إعــداد مــن البــد ــان ن، العــادي ن املــصر الطــالب ا ســ يد ــ رال
ا، ومـــــــشكال م مجتمعـــــــا بقـــــــضايا ـــــــرتبط و ـــــــة، اللغو م ا مـــــــستو وكـــــــذلك م، نمـــــــو وخـــــــصائص

ـ ن املفـسر ـا اتبع ـ ال التجديـد ات مـسا واكـب و القرآنيـة، يـات ـم ف ع م ساعد وو تفـسر
ومشكالتھ العصر بقضايا تباطا ا أك و لي عا هللا كتاب

ً
ر   .ن

ذكــــر وآخــــران،(وقــــد س ـــــا)2015،425يــــو م أ ، التفــــس س بتــــد تتعلــــق مــــشكالت رعـــــدة
قـة بالطر تناولـھ دو تحليليـة قـة بطر التفـس تقـديم ـ و واحدة، ة صو ع التفس ك نال ر

شــامل بتقــديم ــتم ــ ال موضــعاملوضــوعية مــن ــ أك ــ ناولــھ ت ــ ال يــات خــالل مــن للموضــوع
ة الثانو املرحلة   .ًخصوصا

اســة د دعــت ن(روقــد القــرآن)حــسن تفــس بــھ يــتم الــذي ســلوب ــ النظــر إعــادة ة وربــضر
التفــس ــ هللا كتــاب مــع ن املفــسر ــا يتعامــل ــ ال التحليليــة قــة الطر مــن نتقــال مــن م والكـر

التفس جعـلإ مـر ـذا و م، الكـر القـرآن ملوضـوعات املـة املت املعرفـة يحقـق الذي املوضو
الوضــع، ــذا عــن عيــدا التفــس اســة د مــن ــدف ال تحديــد ــ إ يتجــھ ن واملــر ن املفكــر مــن ــ ًكث

ر
نحــو املجتمـع حركــة توجيـھ ــ ـادة الر لـھ ــو وت ومـشكالتھ، العــصر بقـضايا التفــس يلـتحم ـ نح

ا السمحاءسلوب الرسالة حددتھ الذي يح ن،(.ل   )2014،88حسن

املقاصـدي التفـس املجـددين والعلمـاء ن املفـسر عـض ـا إل اتجـھ ال التفاس أنواع ومن
الــــنص ـــ ع يــــضفي ممـــا م، الكـــر القــــرآن وآيـــات لـــسو القرآنيــــة املقاصـــد إبـــراز ــــ ع عتمـــد رالـــذي

أح باط واســت معانيــھ، ــم وف تــھ، حيو ـي مــودالقرآ ا ه تفــس عــن نفــي و ه، وأســرا وحكمـھ رامــھ ِ
املــسلم، الفـرد حاجـات تمـس عامـة، وموضـوعات قـضايا تحـت يـات عـرض ـرتبط و غـالق، و

ومشكالتھ املجتمع بواقع   . وتتعلق

اسةأكدتوقد ن،( رد ملـا)1992،121حس اسـية الد املنـا ـ املقاصد إبراز مية أ رع
ســـامية معـــان مـــن الـــذيتحملــھ ســـاس ـــ ف للمفاســـد، ودرء للمنـــافع وجلــب واعتـــدال وتوســـط

قاطبة سانية و واملجتمع الفرد ع حفاظا سالمي الدين عليھ يقوم
ً

.  

ن واملفسر العلماء من ن واملتأخر ن املتقدم عض عنھ نوه قد القرآنية املقاصد ومصط
بــ العــز مـــام عنــد اللفــظ ــذا جــاء فقــد م، مؤلفــا كتابـــھــ مــن عــدة مواضــع ــ عبدالــسالم : ن

كقولھ)القواعد( ـساب: "، اك عن والزجر ا، وأسبا املصا ساب باك مر القرآن مقاصد معظم
ا وأسبا د (".املفاسد ج. عبدالسالم،   .)1،7ت،



فاعلیة وحدة مقترحة في التفسیر قائمة على مدخل المقاصد 
ص القرآني لدي الطالب القرآنیة في تنمیة مھارات فھم الن

 الوافدین بالمرحلة الثانویة األزھریة

  حسام عبدالواحد عبدالسالم عبدالواحد
 محمود عبده أحمد فرج/ د.م.أ
 عبدالرحمن أحمد أحمد عبدالخالق/ د.أ
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كتابـــھ مقـــدمات ـــ عاشـــو ابـــن مـــام أيـــضا املـــصط ـــذا ذكـــر ركمـــا ر:( ً والتنـــو ـــر -)التحر
ا عةاملقدمة قـال-لرا حيـث املفـسر، غـرض عليـھ ـو ي إليـھ:" نفيمـا يـصل مـا بيـان املفـسر فغـرض

مــا ــل مــن اللفــظ يأبــاه وال ، ــ املع يحتملــھ بيــان بــأتم كتابــھ ــ عــا هللا مــراد مــن يقــصده مــا ِأو
ّ

القرآن مقاصد من املراد ،( ".يو عاشو ج1984رابن ،1،41 (  

الــشاط مــام ــش مإ) 2004،702(و الكــر القــرآن تفــس ــ نحــراف أســباب مــن أن ــ
كالمــــھ مـــــن عــــا هللا مــــراد ــــم ف مــــن أن ن بـــــ فقــــد بمقاصــــده؛ ــــل ا لــــھ؛ عليـــــھ، ِوتأو يتجــــرأ لــــم

ـو ي فإنـھ املقاصـد، ـ إ ملتفـت ـ غ ر الظـا مجـرد مـع وقف من ن ح ا، غي و تبديال نبالتحايل ٍ ً ً

ا مـا وكذا هللا، مراد م ف قصر يجـةَّقد ن عـد فإنـھ الـصفات، آيـات ـ واملعطلـة ة املـش بتدعـھ
ً ّ َ ُ

ِ
ّ

ِ
ّ

خطابھ من عا هللا ومراد القرآن مقاصد م ف لل   .ل

معانيــــــھ ومعرفــــــة وتــــــدبره، مــــــھ ف ــــــ م ــــــس ــــــي القرآ الــــــنص مقاصــــــد معرفــــــة فــــــإن التــــــا و
واســتخراج ه، وأســرا وحكمــھ امــھ أح باط واســت وغاياتــھ، ألفاظــھ، رومــدلوالت املــستجدةِ ــام ح

لقـــصد املخاطـــب بمعرفـــة وأنــھ ـــان، وم مـــان ــل ل م الكـــر القـــرآن صـــالحية ــ ع ن ـــ ي ممـــا زمنــھ،
فاأللفـــاظ الزلـــل، ـــ يقـــع ذلـــك ـــدو و قلبـــھ، ــ ـــ ر و إيمانـــھ، ينمـــو ـــي القرآ الـــنص مـــن نالــشارع

امل املع لتحديد املقاصد ي فتأ ا مدلوال وتختلف ا معان تتعدد قد ات اروالعبا م   .قصود

ــــم ف ـــ ـــم م دو القرآنيـــة للمقاصـــد أن ـــ إ والبحــــوث اســـات الد مـــن العديـــد ت أشـــا ركمـــا ر ر
اســـــــــة د مثــــــــــل معانيـــــــــھ، اك وإد وتـــــــــدبره ـــــــــي القرآ رالـــــــــنص كنانـــــــــة،(:ر ـــــــــ واملنتــــــــــار،2011ب ؛2013؛

، ض ومحمد،2014يوا وحديد،2014، والـسوسرة،2015؛ ن)2016؛ تبـ مـا ضـوء ـ و ـ-،
ال علم ضـوء-باحـثحدود ـ ـي القرآ الـنص ـم ف تنميـة تناولـت سـابقة اسـات د توجـد ال أنـھ رمـن

فكـــرة نبعـــت خاصـــة، بـــصفة الوافـــدين وللطـــالب عامـــة بـــصفة للطـــالب القرآنيـــة املقاصـــد مـــدخل
البحث   .ذا

البحث لة   :مش

ـة الثانو باملرحلـة الوافـدين الطـالب سـھ يد الـذي التفـس من أن البحث لة مش رتتمثل
كتاب خالل من سھ تد يتم والذي ة رر ل" ز التأو وحقائق يل الت ك ـو" رمدا ـسفي، ال لإلمام

م ومــستوا م وطبيعـ م خصائــص يناسـب والـذي ن، املــصر الطـالب سـھ يد الــذي الكتـاب رنفـسھ
اســة د دعـت وقــد الوافـدين، الطــالب دو راللغـو ن والنجــران،2008عبـدهللا،(ي مــل،2012؛ وا ؛

ـــــ) 2013 املنــــــاإ عـــــن تختلـــــف يـــــة العر ـــــ غ ن النـــــاطق بـــــالطالب خاصـــــة منـــــا بنـــــاء ة ورضـــــر
ن، العـــــادي ن املــــــصر الطـــــالب ـــــ ع ة املقـــــر اســـــية رالد م ر خصائـــــص ـــــ مترا ا وقــــــد م ا رومـــــستو

م، باحتياجـــــــا وتـــــــرتبط املجتمعيـــــــة م ومـــــــشكال ـــــــة اللغو
ُ

نفـــــــس ســـــــوا يد أن العـــــــدل مـــــــن س رفلـــــــ
ا الطــــالب ا ســـ يد ــــ ال ات راملقـــر مر تمــــام ا ــــ ع أثـــر مــــن لــــذلك ملـــا ف، الــــشر ــــر ـــ و زملــــصر ن

عـــــراب بوجـــــوه اعتنـــــاؤه ـــــ يك ـــــسفي ال مـــــام تفـــــس كتـــــاب أن كمـــــا م، تحـــــصيل ـــــادة و زبــــاملن
ــ ف ـي، القرآ الـنص ـم ف ـ وانـب ا تلـك ميــة أ مـن الـرغم ـ وع البالغيـة، والنـوا والقـراءات

ب ــــ وإنمــــا ــــا، ذا ــــ مقــــصودة ــــست الــــنصل آيــــات مــــن املقــــصود ــــم ف ــــ ع ن عــــ وســــائل مثابــــة
بالـــشرح القرآنيـــة النـــصوص تنـــاو عنـــد م الكـــر القــرآن ملقاصـــد تناولـــھ قلـــة يالحـــظ كمـــا ــي، لالقرآ
املكنونـة سـرار و كـم ا باط واسـت وتـدبره ـي القرآ الـنص ـم ف إ الطالب تدفع وال ِوالتحليل،

ت أشــــــا مـــــا ضــــــوء ـــــ و مـــــنرفيـــــھ، العديــــــد اســـــاتإليـــــھ مــــــداخلرالد ـــــ تب ة ضــــــر مـــــن وروالبحــــــوث
اســـــة د مثـــــل القرآنيـــــة، للنـــــصوص الطـــــالب ـــــم ف ـــــ م ـــــس حديثـــــة اتيجيات ،:( رواســـــ قعبـــــدالراز



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2021 لسنة أبریل، )5 (، الجزء )190: (العدد
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ـــــــــي،2017 را والز ـــــــــادة،2018؛ و عـــــــــيم،2018ز؛ و و)2019؛ املـــــــــؤتمرات، لتوصـــــــــيات اســـــــــتجابة
ال القرآنية املقاصد توظيف ة بضر أوصت ال العلمية كتـابوروالندوات ـم ف أجـل مـن تفس

ذلـــك ومـــن وتـــدبره، عـــا يـــة: هللا والعر ســـالمية اســـات الد ليـــة ل ـــع الرا الـــدو ـــ العل راملـــؤتمر
رة بالقــا عنــوان)2018(للبنــات جــاء يــة:" والــذي والعر ســالمية العلــوم ــ املقاصــدي ،"الفكــر

ســالمي للفكــر العــال ــد املع نظمــھ الــذي الــدو ةواملــؤتمر ــضا ل العــا ــد املع مــع ربالتعــاو ن
عنوان)2017 (سالمية والعمران:" والذي ة ضا ا بناء م الكر القرآن   ".رمقاصد

املقاصــد مــدخل ــ ع قائمــة التفــس ــ حــة مق وحــدة إعــداد ــ إ اجــة ا بــدت نــا ومـن
باملرحل الوافدين الطالب لدي ي القرآ النص م ف ات ا م لتنمية ةرالقرآنية ر ة الثانو    .زة

التالية سئلة عن جابة محاولة إ البحث س   :وقد

ا )1 ـس تد ح ـ املق التفـس وحدة ا عل تقوم ال املتطلب م الكر للقرآن العامة املقاصد رما
ن؟ واملتخصص اء ا نظر ة وج من ة ر ة الثانو باملرحلة الوافدين  زللطالب

النص )2 م ف ات ا م ة؟رما ر ة الثانو باملرحلة الوافدين للطالب املناسبة ي  زالقرآ
الــــنص )3 ـــم ف ات ــــا م مـــن ــــة ر ـــة الثانو باملرحلــــة الوافـــدين الطــــالب تمكـــن مــــستو رمـــا ز ى

ي؟  القرآ
ات )4 ـا م تنميـة ـ القرآنيـة املقاصد مدخل ع قائمة التفس حة مق وحدة فاعلية رما

الواف للطالب ي القرآ النص م ة؟ف ر ة الثانو باملرحلة  زدين

البحث ض   :وفر

التالية ض الفر ة من التحقق تم البحث أسئلة عن   :ولإلجابة

ــــــ - القب ن التطبيقـــــ ـــــ البحـــــث عينـــــة جــــــات د متوســـــطي ن بـــــ إحـــــصائيا دال فـــــر يوجـــــد رال ً ق
حةوالبعدي املق للوحدة م اس د عد ل ك ي القرآ النص م ف  .رالختبار

إ - دال فـــــر يوجـــــد ــــــقال القب ن التطبيقـــــ ـــــ البحـــــث عينـــــة جــــــات د متوســـــطي ن بـــــ رحـــــصائيا ً

املباشر م الف ات ا م مستو ي القرآ النص م ف الختبار روالبعدي  .ى

ــــــ - القب ن التطبيقـــــ ـــــ البحـــــث عينـــــة جــــــات د متوســـــطي ن بـــــ إحـــــصائيا دال فـــــر يوجـــــد رال ً ق
تا ست م الف ات ا م مستو ي القرآ النص م ف الختبار روالبعدي  .ى

ــــــ - القب ن التطبيقـــــ ـــــ البحـــــث عينـــــة جــــــات د متوســـــطي ن بـــــ إحـــــصائيا دال فـــــر يوجـــــد رال ً ق
التذو م الف ات ا م مستو ي القرآ النص م ف الختبار روالبعدي  .ى

البحث   :حدود

ي فيما البحث حدود  :تتمثل

موضوعية - ائي: حدود ال ات ا امل قائمة ا ع أسفرت ال ي القرآ النص م ف ات ا رم ةر
 .للبحث
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ةحدود - م:شر وعدد ة، ر ة الثانو باملرحلة الوافدين الطالب من مقصودة زعينة
  .ًطالبا) 25(

انيةحدود - رة:م بالقا اسة الد ب سالمية البعوث د  .رمع

البحث داف   :أ

باملرحلــــة الوافـــدين الطـــالب لــــدي ـــي القرآ الـــنص ــــم ف ات ـــا م تنميـــة البحــــث ـــذا دف راســـ
القرآنيةالثا املقاصد مدخل ع قائمة التفس حة مق وحدة خالل من ة ر ة   . زنو

البحث مية   :أ

ي فيما ا ا البحث مية أ   :تت

الوافدين .1 للطالب سبة تناسـب: بال القرآنيـة، املقاصد وفق التفس حة مق وحدة تقديم
م لد ي القرآ النص م ف تنمية م س و م،  .خصائص

ن .2 واملــــــوج ن للمعلمــــــ ــــــسبة املقاصــــــد: بال ضــــــوء ــــــ التفــــــس ــــــ حــــــة مق بوحــــــدة م إمــــــداد
املقاصد تلك ضوء ا س تد بكيفية م عرف شادي إ بدليل وكذلك رالقرآنية،  .ر

ـا .3 ومطو الــشرعية املنـا ملخططــي ـسبة ــ: ربال ـ تب أن ــ ب ي ـ ال ســس م بـأ م ف ُعــر

للطـــــالب التفـــــس منـــــا ا بتـــــصوضـــــو م ـــــد وتز ـــــة، ر ـــــة الثانو باملرحلـــــة رالوافـــــدين و ز
ضـوء ـ الوافـدين للطـالب التفس منا إعداد لكيفية ح اختبـاراملقاصـدمق و القرآنيـة،

الـنص ـم ف ات ـا مل ـة ر ـة الثانو املرحلـة ـ الوافـدين الطـالب ات مـستو ع م رساعد ز
ي  .القرآ

ال .4 دب ــــــ ن للبـــــاحث ـــــسبة ــــــة: يبـــــوبال النظر طـــــر مــــــن ســـــتفادة ــــــ إ م أنظـــــا رتوجيــــــھ
منــــا بنـــاء ة ضــــر ـــ وإ البحـــث، ــــا عل يحتـــو ـــ ال يــــة التجر ـــة املعا وأدوات ـــة وروالفكر ى

ضــــــوء ـــــ الوافــــــدين للطـــــالب الــــــشرعية مالعلـــــوم مجتمعــــــا بقـــــضايا ــــــا ط و م، رخصائـــــص
ا   .ومشكال

البحث ات   :مصط

القرآنية   :املقاصد

أســـعد - طــــاب) 2010،463(حـــدد ا ات مـــستو بيـــان خـــالل مـــن القرآنيـــة باملقاصـــد املـــراد
ات مستو ثالثة ا حصر وال ي،  :القرآ

 و لاملــــستو ـــــشاء،:ى إ أم ا ــــ خ انــــت أ ســـــواء ن مــــضام مــــن م الكـــــر القــــرآن بــــھ جـــــاء ًمــــا ً

ـــي الـــسؤال عـــن جوابـــا ـــو ت أن مكـــن ًو ــــوا: ن ا ـــو في القرآنيـــة؟ يـــة نزلـــت : بنملـــاذا
لتن أو لتأمر، نزلت أو ، لتخ  .نزلت

 ي الثـا جوابـا:ىاملستو ـو ت أن مكـن و طـاب، ا مـن بطة املـست ي واملعـا كـم وا ًالعلـل ن
ـــي ـــواب: للـــسؤال ا ـــو في بكـــذا؟ ـــ ا أو كـــذا، عـــن ـــ الن أو بكـــذا، مـــر نـــز نملـــاذا ل

ة الع أو املع أو كمة ا أو العلة يان  .ب



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2021 لسنة أبریل، )5 (، الجزء )190: (العدد
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 الثا مجمــوع:لــثىاملــستو مــن ا تحــصيل يمكــن ــ ال والغايــات والعامــة العليــا املقاصــد ــ
العلـــل أو كــــم وا ي املعـــا مجمــــوع أو ـــي، القرآ طــــاب ا شــــاملة. أدلـــة القرآنيـــة فاملقاصــــد

الثالثة ات  .للمستو

قائد - ا ا) 2012،14( وعرف ا:" بأ تحقيق ألجل القرآن نز ال والغايات كم وا لسرار
لل معظمھًجلبا أو القرآن جميع ة وا و للمفاسد، ودفعا ،  ". ًمصا

عبدالرحيم - ا ا) 2016،11( وعرف أجل:" بأ من القرآن نز ال واملحاو لالغايات ر
باطا است أو تنصيصا إما فيھ مبثوثة و ا، تحقيق
ً ً." 

ـــــا بأ إجرائيــــا عــــرف ّو ً ّ َ ُ
تناول:  ــــ ال للموضـــــوعات والقــــيم ســـــرار و كــــم والـــــسوا يــــات رـــــا

تحقيقـــا وذلــك مــا؛ م بطة مــست أم ه وســو القــرآن آيــات ــ ــا عل منــصوص ــان أ ســواء ًالقرآنيــة ر ً

ن الدا العباد ة   . َرْملص

ي القرآ النص م   :ف

فــرج بأنــھ )2001،126(عــرف ــي القرآ الــنص ــم ــي: ف القرآ الــنص بمــضمو ن املتعلمــ نإملــام
وتوضـــــــي مفرداتـــــــھ، ي ملعـــــــا ترجمـــــــة اماتھ،مـــــــن واســـــــتف وحقائقـــــــھ وتراكيبـــــــھ يمـــــــھ ومفا ه ـــــــا ألف رح

اك د يحقـــــق ــــسط م بأســــلوب اتـــــھ اتجا ــــ ع والوقــــوف منـــــھ، املــــستفادة س للــــدر باط رواســــت و
النص ذا ل   .الوا

وعبـــــدهللا واد؛ عبـــــدا الـــــنص: بأنـــــھ )2009،17(وعرفـــــھ ـــــ مع تـــــصو حـــــسن ـــــ ع ة رالقـــــد ر
مفـ مـن جوانبـھ ـل ـستوعب يح ـ ل ش ي وتراكيـبالقرآ نردات بـ العالقـات اك وإد ـة، رلغو

ُ

ـا ط مـع بـالنص، املتضمنة والقيم ام ح باط واست از، و مال ا مواطن يان و ريات،
ديھ ام ل ستوجب و   .بالواقع،

ـــادة ـــم: بأنـــھ)2018،70(زوعرفـــھ ف ـــ إ تقـــود ـــي، القرآ والـــنص القـــار ن بـــ تفاعـــل ئعمليـــة
ودال مفرداتــھ ي للــنص،معـا ــ الك ــ املع اك إد ــ إ يــؤدي ممـا آياتــھ، ن بــ والعالقــات تراكيبــھ رالت

وقيم ام أح من ھ يحو وما إليھ، يرشد ما تاج واست منھ، الع واستخالص جمالياتھ،   .قوتذو

بأنــــھ إجرائيــــا عــــرف ّو ّ ّ َ وتفــــس: ُ شــــرح ــــ ع ــــة ر ــــة الثانو باملرحلــــة الوافــــد الطالــــب ة زقــــد ر
القرآنيــ وتــذويــات ا، ومقاصــد ا وأســرا ــا حكم وإبــراز ح، ــ املق التفــس مــن ا يتــضم ــ ال قة ر

يـــات ـــذه ـــط ـــ ع ة والقـــد وقـــيم، ـــام أح مـــن ـــا ف مـــا تاج واســـت ـــا، ف املتـــضمنة ماليـــات را ر
ا ل املفسرة ة النبو باألحاديث وكذلك املوضوع نفس د و مما ا   .رغ

الوافد   :الطالب

جــود بأنــھGood)  562 ,1973, (وعـرف الوافـد وعــن:" الطالــب ــ س يـد معينــة ثقافــة مـن ْطالــب َ َ ر
أخر   ".ىثقافة

ف،(وعرف الشر ر الثانية2014ز املادة و-، بأنھ) -لالباب الوافد مـن: الطالب ـل و
ية العر مصر ة و جم سية ج يحمل   .رال
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بھ قصد ان: ُو سواء ارج ا من مصر إ قدم الذي يـةًالطالب عر ـ غ أو يـة عر بـالد مـن
يــــة والعر الــــشرعية املنــــا ليــــتعلم ف الــــشر ــــر لأل عــــة التا ســــالمية البعــــوث ــــد معا ــــ زوقيـــد َّ

ِ
ُ َ

  .والثقافية

بھ الصلة ذات اسات والد للبحث النظر رطار   :ي

حة -1 املق الوحدة بناء   :أسس

تمثلت أسس عدة وفق حة املق الوحدة بناء   :تم

امل )1  :عرساس

ة؛ ـ كب ميــة أ ـة ر ــة الثانو باملرحلــة الوافـدين للطــالب التفـس اســة د زتمثـل مــار لــشرف
و ـــق الطر ـــا و ب ـــ تتم ـــ ف خلقـــھ، ـــ إ هللا ســـالة يمثـــل الـــذي عـــا هللا كتـــاب ـــو و ناولـــھ لت ر

ا أســـرا اك وإد ا، ومقاصـــد ـــا ام وأح ـــا حكم باط واســــت القرآنيـــة، يـــات ي معـــا ـــم رلف ر وأوجــــھِ
ا ومــر ــد، التجو ــام وأح الــتالوة بكيفيــة ابتــداء ف، واملعــا العلــوم مــن ــ للكث ــا مع و ــا، ا ًرإ ر وز ً

وأخـالق، ومـواعظ حكم من تحملھ بما اء وان ة، والنحو البالغية والنوا ة اللغو ي املعا يان ًب

ومعرفــ عاتھ، ــشر و م الكــر القــرآن ــام أح ــ ع الوقــوف يــتم ــا خالل مــن أن القــرآنةكمــا موقــف
م الكر القرآن آيات ضوء ومشكالتھ العصر قضايا ة معا من م   . الكر

النف )2   :ساس

اتة،(ــــــــش أن) 2003،39ــــــــ ــــــــ تماماتــــــــھبخــــــــصائصالطالــــــــبإ وا واحتياجاتــــــــھ نمــــــــوه
ديثة ا النظر ھ وج من املن بناء ساسية املعاي أحد واستعداداتھ اتھ وقد اتھ    .رواتجا

مــــة الال حتياجــــات مــــن مــــھ وف تــــدبره ــــ ع ــــرص وا م الكــــر القــــرآن ــــم ف عــــد للطــــالبزو
ــة ر ــة الثانو باملرحلــة اســةزالوافــدين د ــت بي فقــد يم،(ر، وإبــرا ــ) 2001،94فــرج؛ أو مــن أن

أجمعــت كمـا مــھ، وف وحفظـھ م الكـر القــرآن تـالوة ــو يـة العر ـ غ ن النــاطق الطـالب احتياجـات
مـــن للغـــةالعديــد يـــة العر ـــ غ ن النـــاطق الطـــالب علـــم مـــن ـــدف ال أن ـــ ع والبحـــوث اســـات رالد

الشرعية بالعلوم واملعرفة م الكر القرآن علم و ية   .العر

ال ساليب و اكيب وال املفردات من ة كب كمية ع يحتو ي القرآ النص أن يكما
الوافد للطالب ة اللغو صيلة ا تنمية يتم ا خالل ة،من ج من ا ل ماسة حاجة م وال ين

أخر ة ج من ومراميھ مقاصده معرفة من م   .ىوتمك

اســـــة د ــــا وم والبحـــــوث، اســـــات الد مـــــن العديـــــد ت أشـــــا رفقــــد ر اســـــة)Awad, 2011(ر ود ر،
)Abdel-Hafez, 2012(اســــــة ود ن،(ر، ن)2014،552حــــــسان بــــــ وثيقــــــة عالقــــــة نــــــاك أن ــــــ إ ،

يمتلك ـــ ال ـــة اللغو ااملفـــردات قـــد يمتلـــك الـــذي فالطالـــب ء، املقـــر للـــنص مـــھ ف ن ـــ و القـــار ًرـــا و ئ
يمتلـــك ال الـــذي الطالـــب مـــن ء املقـــر للـــنص مـــا ف ـــ أك ـــو ي ـــة اللغو وة ـــ ال مفـــردات مـــن ا ـــ وكب ً ن ً

املفردات من افية   . كمية

جتما )3  :ساس

ــــا م حــــوث و اســــات د عــــدة ت رأشــــا يم،173 -2001،171حــــران،:(ر وإبـــــرا وفــــرج؛ ،2001؛
والــــــــــسلفي،93 -91 ــــــــــي،2003،27، والقر ات،366 -2012،364، وخــــــــــض ؛139 -2015،137،
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ـوأنإ) 289 -2015،268وسيد، يواج املختلفـة الـدو ـ سـالمية املجتمعـات ـ ن ناملسلم ل
املــشكالت مــن قتــصادية: العديــد و يــة، جتماعيـــة، الدي ـــ، و ع ة خطــو تمثــل ــ ال روالثقافيــة،

كمـــــلالـــــ الوجـــــھ ـــــ ع م حقـــــوق بتأديـــــة أفـــــراده تمتـــــع عـــــو و عاليمـــــھ، وتخـــــالف ســـــالمي قدين
وتحـــــاو ، خـــــر الـــــديانات مـــــن بالعديـــــد تـــــدين ودو مجتمعـــــات ـــــ ـــــشو ع الـــــذين لخـــــصوصا ى ل ُن ً

يتعرضـــو املـــسلمو أصـــبح كمـــا م، ديـــ عـــن م دو ـــ ل ـــم بالد ـــ ن املـــسلم ـــ ع نـــاق ا يق نتـــض ن
ال املخاطر من الواحـد،للعديد البلـد ـ املختلفـة الـديانات اب ـ أ مـع الـسل ش التعـا ـدد

املشكالت تلك أمثلة   :ومن

ن - املسلم عض لدى سالمية العقيدة  .ضعف

ساسية - الدين عاليم عض  .الشك

سالم - بتعاليم ل   .ا

ية - الدي مية شار  .ان

سالمي - بالدين الرس اف ع  .عدم

ا - شار مرتفعةان سب ب والبطالة  .لفقر

ختالف - و  .الفرقة

والتطرف - الغلو جماعات ز  .وبر

سالمية - املرجعية  .غياب

الدي - التوجيھ لقي، غياب ا شاد  .رو

تھ - واستمرا التنص   :ركثافة

مية - و ل والثقافة، ا بالعلم عتناء  .وعدم

اتف - والت والتعاضد التعاو  .نعدم

و - تحاد  .نضمامفقدان

الرذيلة - خالق شار ن، ان املسلم صفوف ن ب القبيحة  .والعادات

الواحد - املجتمع وامللل الفر عدد
َ
ِ ق َ ِ. 

بو )4 ال  :يساس

ي فيما حة املق الوحدة ا عل تقوم ال ة بو ال سس  :تتمثل

صـــــياغة - الوحـــــدة س در مـــــن س د ـــــل ب خاصــــة ـــــداف وأ للوحـــــدة عامـــــة ـــــداف أ وصــــياغة ر
يإجر القرآ النص م ف ات ا بم وترتبط والقياس للتحقيق قابلة سلوكية  .رائية

م - ا ومـستو الوافـدين الطـالب خـصائص مـع ناسـب ي بما حة املق الوحدة محتو ىعرض
ة  .اللغو



فاعلیة وحدة مقترحة في التفسیر قائمة على مدخل المقاصد 
ص القرآني لدي الطالب القرآنیة في تنمیة مھارات فھم الن

 الوافدین بالمرحلة الثانویة األزھریة

  حسام عبدالواحد عبدالسالم عبدالواحد
 محمود عبده أحمد فرج/ د.م.أ
 عبدالرحمن أحمد أحمد عبدالخالق/ د.أ
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مثــــل - حــــة، املق الوحــــدة بنـــاء عنــــد املختلفــــة املــــن تنظيمــــات مــــن املــــواد: ســـتفادة مــــن
ـــتم الــــذي املنفـــصلة اســـية ــــتمرالد الـــذي ــــشاط ال ومـــن اديميـــة، املعرفــــة بطبيعـــة

اقعھ و املجتمع بمشكالت تم الذي ي املحو واملن وخصائصھ، وباملتعلم  .ر

مثـــــــل - ديثـــــــة ا اتيجيات ســـــــ عـــــــض والعــــــــصف:( لتنـــــــاو واملناقـــــــشة، ي، التعـــــــاو الـــــــتعلم
حة) الذ املق الوحدة محتو علم  .ىعند

التعليمية - الوسائل حةتوظيف املق الوحدة س تد عند ديثة ا  .روالتقنيات

يـــات - ـــم ف ـــ ع الوافـــدين الطـــالب ع ـــ ـــ ال ات ـــا امل عـــض الوحـــدة محتـــو ن رتـــضم ى
يص والت ط والر ستدالل و تاج ست ات ا م مثل  .رالقرآنية،

عاونيـة - و فرديـة ـشطة أ ن بـ مـا حة املق الوحدة س در محتو املقدمة شطة وتنوع ى
صفية وغ صفية شطة وأ ونية، إلك وأخر تقليدية شطة وأ  .  ىشاركية،

مـــا - حـــة املق الوحــدة س در مـــن س د ـــل ايــة املقدمـــة م التقـــو أســئلة عـــرض ـــ والتنــوع ر
مقاليھ وأخر موضوعية أسئلة ن   .ىب

عـــرف و ـــي، القرآ الـــنص بآيـــات الطـــالب ـــط ـــ ع حـــة املق الوحـــدة عمـــدت فقـــد نـــا رومـــن
هللاملقاصد توحيد من كمة ا ن ب ي ا خال من ال وكذلك-عا-القرآنية بھ، الشرك وحرمة

مـــــع ناســـــب ي بمـــــا ا وعرضـــــ ـــــا، أدا جـــــوب و ســـــالمية العبـــــادات ع ـــــشر مـــــن واملقـــــصد كمـــــة وا
الــــدين عظمـــة ـــ ع ـــا خالل مـــن التأكيـــد وكــــذلك ـــة، اللغو م ا ومـــستو الطـــالب ـــؤالء خـــصائص

بھ جاء وما ناسـبسالمي ي بما ا وتقديم واملجتمع، الفرد إصالح عمل عات شر و عبادات من
ا وتنظيم املنا بناء ديثة ا ة بو ال سس   .مع

ي -2 القرآ النص م   :ف

ـا الن ـ ع أنـز الـد، ا هللا كتـاب م الكـر للقـرآن
ُ

 ـإلخـراج إ الـشرك ظلمـات مـن النـاس
القرآ ذا جمع وقد ن، واليق يمان تأديةرنو أجل من ة شر ال تحتاجھ ما دفتيھ ن ب م الكر ن

سـبحانھ قولھ املتمثلة ا ل عا هللا ا حدد ال ات[َّيئ ىئ نئ مئ زئ رئُّٱ ّٰ : الوظيفة ،]رالـذا
إذ ا، وتـدبر امـھ وأح معانيـھ ـم وف م الكـر القـرآن قـراءة علينـا تحـتم الوظيفيـة ـذه فإن التا و

خــــرة و والــــدنيا الــــدين صــــالح ــــبــــھ الغزا يقــــو حيــــث القــــرآن):" 1997،31(ل، ي معــــا ــــ لــــم إذا
ــستطيع فلــن ــذا و ه، مــصد وعــن نــا دي عــن لــو معز فــنحن معانيــھ، ــشرب ون امــھ أح ك رونــد نر و

مس ا ات للقا داياتھ ننقل   ".رأن

ا يف تـــص ـــ واختلفـــت ـــي، القرآ الـــنص ـــم ف تناولـــت ـــ ال والبحـــوث اســـات الد عـــدت روقـــد
ـا وللم اتھ الباحـثملستو اطـالع عـد و ـي، القرآ الـنص وآيـات وتتوافـق ات املـستو تلـك تناسـب رات

ي ما إ ا يف تص أمكن اسات والد البحوث تلك   : رع

ـو - و ء، املقـر النص لوحدات وفقا ي القرآ النص م ف ات مستو يف بتص تمت ا اسات ود ً
ر

ـو و فقـي يف بالتــص ـس ا(مـا ثـم اكيـب وال ملــة ا ثـم لمــة بــالنصال ـاء وان ،)ًلفقــرة
اســة كد تمثلــت) 2005محمــود،(روذلــك ــي القرآ الــنص ــم لف ات مــستو ثالثــة حــددت فقــد

اكيب-املفردات( للنص-ال لية ال  ).الداللة
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ومــــدى - ، ـــ التفك لعمليـــات وفقـــا ـــي القرآ الــــنص ـــم ف ات مـــستو يف بتـــص تمـــت ا اســـات ًد
ر

، ــــ الرأ يف بالتـــص ــــس مــــا ـــو و ــــا، م ــــل اتعمـــق مــــستو ــــ ع ـــشتمل ــــم(والــــذي الف
ـــ ر ا أو التفـــس-املباشـــر أو تا ســـت ـــم الناقـــد-يالف ـــم التـــذو-الف ـــم ـــم-الف الف

التــــــــأم-بــــــــدا ــــــــم التطبيقــــــــي-الف ــــــــم ي-الف يعا ســــــــ ــــــــم اســــــــات) الف الد تلــــــــك رومــــــــن
اســــــة ،:(رد ـــــــ وســـــــعد،2006الز وجــــــابر،2007؛ و2008؛ وعبـــــــدا وعبـــــــدهللا، ؛2009اد،؛

ـــــــــشع، ح،2012وأبوشع وفــــــــــر وفايــــــــــد،2012و؛ ،2013؛ وعبــــــــــدالراز ،2017ق؛ والغبيــــــــــو ي؛
عيم،2017 و  ).2019؛

ـــــي - القرآ الـــــنص خـــــصوصيات مـــــع يتفـــــق بمـــــا ـــــم الف ات مـــــستو يف بتـــــص تمـــــت ا اســـــات رد
يف تـــــص جـــــاء ولـــــذا دبيـــــة، النـــــصوص بـــــا عـــــن يختلـــــف ـــــزا م مقدســـــا نـــــصا ه ًباعتبـــــا ً ً ر

ــــــ وامل ات ــــــاملـــــستو ي ملــــــا وفقــــــا ات ًا
للــــــنص:( ر العــــــام ــــــم الف ات ـــــا ر-رم مظــــــا اك إد ات ــــــا رم ر
يــات ــ الــنص-ــاز ــا إل يرشــد ــ ال والقــيم ــام ح باط اســت ات ــا ــم-رم ف ات ــا رم

ا وتوظيف القرآنية ـي-يات القرآ التعب جمال تذو ات ا قم مـصادر-ر مـع التعامـل ات ـا رم
تباطــــــات-التفــــــس رمــــــستو ـــــــة-ى اللغو الــــــدالالت ــــــم ف ات ـــــــا الـــــــدالالت-رم ــــــم ف ات ــــــا رم

التحليليــة-البالغيـة الـدالالت ــم ف ات ـا املوضــوعية-رم الـدالالت ــم ف ات ـا ــم-رم ف ات ـا رم
جتماعيـــة ي-الـــدالالت املعـــا بجانـــب تخـــتص ات ـــا ســـلوب-رم بجانـــب تخـــتص ات ـــا -رم

للــنص الــشر انــب با تخــتص ات ــا الد)رم ــم أ ومــن اســةر، د بــذلك ــت اعت ــ ال :( راســات
ــــــــــشع، شع ،2007أبــــــــــو والــــــــــسم ،2010ي؛ ــــــــــ ي والث وأكــــــــــرم،2011؛ وعبــــــــــدهللا،2012، ؛

وخليفة،2012 ي،2013؛ را والز  ).2018؛

بـــل - معينـــة، ات بمـــستو التقييـــد دو ـــي القرآ الــنص ـــم ف ات ـــا م بتحديـــد تمـــت ا اســات ند ر ر
اسة كد عامة، ات ا كم رجاءت وخض2009فرج،: (ر ادة،2016ر،؛ و  ).2018ز؛

قائمـــــة اشـــــتقاق تـــــم الـــــسابقة، والبحـــــوث اســـــات الد مـــــن الباحـــــث اســـــتفاده مـــــا ضـــــوء ـــــ رو
الوافــــدين للطــــالب التفــــس ــــ حــــة املق الوحــــدة وطبيعــــة تتوافــــق ــــي القرآ الــــنص ــــم ف ات ــــا ربم

إجراءا تناو عند ا عرض وتم القرآنية، املقاصد وطبيعة ة، ر ة الثانو لباملرحلة البحثز   .ت

القرآنية -3 املقاصد   :مدخل
م )1 الكر للقرآن املقاصدي م الف مية   :أ

ي،(ــش ــسو اليوميــة) 2013،27الر حياتنــا ــ ة ــ كب ميــة أ لــھ القرآنيــة املقاصــد معرفــة أن ــ إ
إن   :حيث

ـ - ع سـالمية القرآنيـة الرسـالة ـم ف ـ إ الـسليم املـدخل ـ م الكـر القرآن مقاصد معرفة
الــ ــا إنمــاوج م الكــر القــرآن فمقاصــد ط؛ تفــر وال إفــراط وال نقــصان، وال ــادة بــال زيح

جملــھ مــن اســتخلص ومــا م، الكــر القــرآن ألجلــھ نــز ومــا م، الكــر القــرآن عليــھ نــص مــا ُــ ل
امھ وأح  .ومعانيھ

ئـھ - قا تمكـن وتـدبره، م الكر القرآن قراءة عند ا واستحضا م الكر القرآن مقاصد رمعرفة ر
ا ـــــــم الف التفـــــــصيليةمــــــن ي للمعـــــــا عـــــــده، لـــــــسليم و وقصـــــــصھ ألمثالـــــــھ اصـــــــة ا وواملقاصـــــــد

فيھ د و حكم ل و لفظ ل و آية ل ول عيده، رو  .َو
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ومـن - وتفـصيال، جملـة ـة النبو الـسنة ملقاصـد منـا ف ـسدد ي م الكـر القـرآن مقاصد بمعرفة
ً ُ

الفق اد ج و الفق النظر سدد ي ذلك  .خالل

امل - ـــــــ م الكـــــــر القـــــــرآن الفرديـــــــةمقاصـــــــد أعمالنـــــــا بـــــــھ نـــــــز أن يجـــــــب الـــــــذي واملعيـــــــار ان نـــــــ
أو ـ سيا أو اقتـصادي أو ـ أخال أو قل عمل ل ف والعامة، اصة ا وحياتنا ماعية، وا

م الكــر القــرآن بمقاصــد تــدي ال حــضار أو يعــسكر م، ي الكــر القــرآن ــ مقاصــده ــو، و ف
م الكر القرآن دي عن  .حائد

ـــــــ - م الكـــــــر القـــــــرآن ممقاصـــــــد منـــــــا ـــــــ ن للمفـــــــسر منـــــــھ البـــــــد الـــــــذي واملعيـــــــار ان ـــــــ امل
ــــــــو ت أن ه ولتفــــــــس لنفــــــــسھ املفــــــــسر يــــــــضمن ــــــــا ومراعا ــــــــا فبمعرف كــــــــذلك؛ م ا نوتفــــــــس ِ

ّ

ومقاصــده تماماتــھ نقـــصان، ا وال ــادة بــال م الكــر القــرآن مقاصــد نطــاق ــ باطاتھ . زواســت
مـــن ضـــرب ــذا م" ٌو الكـــر بــالقرآن م الكـــر القـــرآن ـــسميتھ"تفـــس مكـــن و القـــرآن" ، تفـــس

مقاصده ضوء م  ".الكر

القرآنية )2 املقاصد عن الكشف   :قطر

م، الكــر القــرآن مقاصــد عــن للكــشف ن واملفــسر العلمــاء ا ســلك ــ ال ــق الطر مــن العديــد ونـاك
ذكر يعة،(وقد ا،) 224: 2019،222الر وكـشف املقاصـد تلـك ـ ع للتعـرف طـر عدة استھ قد ر

إجما تم يو فيما ا   :ل

العامة - املقاصد ذكر حة الصر يات  .استحضار

رة - ظا حكم من تتضمنھ وما النصوص ر ظا  .النظر

النص - ول ل نة املقا سات واملال ف الظر رالنظر  .و

ن - واملخاطب طاب ا وجوه  .النظر

السياق -  .النظر

ا - مع يتوافق فيما وغاياتھ كم وا مر مآالت ليةالنظر ال  .ملقاصد

النصوص - علل  .النظر

 .ستقراء -
ن )3 والباحث والعلماء ن املفسر كتابات القرآنية   :املقاصد

ا؛ وتوضــيح م الكــر القــرآن مقاصــد عــن الكــشف ــ ة ــ كب ــودا ج والعلمــاء ن املفــسر ًبــذل و
ـي العر ابـن حـدد فـق كالمـھ، مـن عـا هللا مـراد ومعرفـة دقيقـا، ما ف ا م ف ًدف ً)1986،541 (

ــ أساســية أقــسام ثالثــة ــ م الكــر القــرآن ــام:" مقاصــد ح و ، والتــذك ا"التوحيــد، وحــصر ،
ج1981(يالــــراز عــــا:" ــــ) 1،179، والقــــدر القــــضاء وإثبــــات والنبــــوات، واملعــــاد، يــــات، ،"ل

البيـــضاو ج1418( يوأشـــار بيـــان) 5،347، ـــ تنحـــصر ـــا أ ـــ ـــام" إ ح و والقـــصصالعقائـــد، ،"،
ي ــسابو الن ا ج1416(روحــصر ــر) 3،176، تقر القـــضاء" ــ وإثبــات واملعــاد، والنبــوة، التوحيـــد،

شـــــقياء و الـــــسعداء أحـــــوال وشـــــرح شـــــلتوت"والقــــدر، قـــــسم نمــــا ب القـــــرآن) 1983،5(، مقاصـــــد
أنواع ثالثة إ م   : الكر
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العقيدة:لو و: ناحية الشرك بذو من القلب ر تط حيةرفالعقائد الر بمبدأ طھ وتر ية والوث
  .الصافية

ي خالق:الثا و: ناحية ماعة وا الفرد شأن من وترفع ا وتزك النفس ذب   ....و

ام:الثالث ح ا: ناحية اتباع يجب ال النظم من أصولھ ن ب أو كتابھ هللا نھ ب ما و
سان بأخيھ وعالقتھ ھ بر سان عالقة   .تنظيم

عاشــــو ابــــن ــــص ج1984(رو ه) 41 -1،39، تفــــس مقدمــــة ر" ــــ والتنــــو ــــر مقاصــــد" التحر
فقـــال ثمانيـــة: القـــرآن اســـتقراؤنا إليـــھ بلـــغ مـــا بحـــسب ـــا يا لت القـــرآن جـــاء ـــ ال صـــلية املقاصـــد

يح:(رأمـــو الــــ العقـــد علــــيم و عتقــــاد خــــالق-إصــــالح خاصــــة-ــــذيب ــــام ح ــــو و ع ـــشر ال
ــاسياســ-وعامــة نظام وحفــظ مــة م-ة أحــوال بــصا ــ للتأ الــسالفة مــم وأخبــار -القــصص

علـــم وذلـــك ا ـــشر و عة الـــشر تلقـــي ـــ إ م ل يـــؤ ومـــا ن، املخـــاطب عـــصر حالـــة يناســـب بمـــا التعلــيم
الكتـــاب ـــل أ مــن العـــرب مخـــالطي علـــم مبلـــغ ذلــك ـــان و خبـــار، وعلـــم ع القـــرآن. الــشرا اد زوقـــد

م حكمة عليم ذلك دعوتـھع ـ و ن للـضال مجادالتھ ن أفان ستدالل ة و العقو لان
النظـــر ـــ يـــب-إ وتر وترغيـــب عيــــد، و وعـــد مـــن ، ــــش والت والتحـــذير نـــذار و ــــاز-واملــــواعظ

الرسو صدق ع دالة آية و لي لبالقرآن  ).ن

الــشاط أشــار نمــا ا) 2004،718(ب أصــل معــان، لثالثــة مقــر ــي امل القــرآن واحــدرأن ــ مع
ـــو ــــ املع ـــذا و ، عــــا هللا عبـــادة ــــ إ الـــدعوة ــــر:" ـــو وتقر ـــق، ا الواحــــد الوحدانيـــة ــــر تقر

محمــــــــد ــــــــ للن فيــــــــھالنبــــــــوة ــــــــب ال حــــــــق وأنــــــــھ خــــــــرة والــــــــدار البعــــــــث أمــــــــر وإثبــــــــات وحــــــــدد". ر،
كـــ ـــ) 2006،217(رالز م الكــــر القـــرآن إنـــزال مـــن عر:" القـــصد و ـــرام، وا ـــالل ا ــــفعلـــيم

يمــــان وقواعـــــد ســـــالم ع ي". شــــرا ا ـــــو ال ثالثـــــة) 2007،459(روصـــــرح ـــــ ع ـــــشتمل القــــرآن أن
وقـصص:" مقاصـد ــام، وأح ــ"عقائــد، الغزا حــصر نمــا ب ــ) 2000،11(، م الكــر القــرآن مقاصـد

ـــ ي فيمــا ـــا إجمال مكــن و ليــة، ال القـــرآن محــاو ا وســـما ، محــاو رخمــسة ـــو:" ر وال الواحــد، نهللا
عالـــــدال ـــــشر وال بيـــــة ال وميـــــدان ـــــزاء، وا والبعـــــث ـــــي، القرآ والقـــــصص خالقـــــھ، ـــــ جـــــع"ع وأ ر،

ي،( ـــــــ) 2001،135العلـــــــوا حاكمـــــــة عليـــــــا قرآنيـــــــة مقاصـــــــد ـــــــ إ عة الـــــــشر التوحيـــــــد،:" مقاصـــــــد
والعمـــران كيـــة، حامـــدي"وال وانطلـــق ن )2008(، بـــ املـــزج خـــالل مـــن القـــرآن ملقاصـــد تقـــسيمھ ـــ

وتقــــس عاشــــو ابــــن مقاصــــدرتقــــسيم ثالثــــة ــــ ا وحــــصر ضــــا شــــيد ريم الــــصالح:" ر تحقيــــق مقــــصد
مقاصـــــد وضـــــمنھ تحقيـــــق: الفـــــردي ومقـــــصد ـــــسم، ا وإصـــــالح الـــــنفس، وإصـــــالح العقـــــل، إصـــــالح

جتما مقاصد الصالح ومقـصد: وضمنھ ي، العقـا صـالح و ، املـا صـالح و ، العـائ صالح
مقاصد وضمنھ العال الصالح السياصالح: تحقيق صالح و ، شر   ".ال

القرآنية )4 املقاصد مدخل س تد   :رإجراءات

املقـصد باط واسـت تحديـد يمكـن ـا خالل مـن ال سية التد جراءات من مجموعة رتوجد
ي وتتمثل قرآنية، آيات مجموعة أو آية د الوا ي   :رالقرآ

وتتمثل ي، القرآ املقصد باط باست تتعلق   :إجراءات

معانيھ - التفكر دف مرة من أك ي القرآ النص  .قراءة
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يات - مجموعة أو ية دة الوا الغامضة لفاظ ي معا  .رعرف

ا - بي العالقات اك وإد ا، ببعض وأساليبھ ي القرآ النص مفردات رط  .ر

يات - مجموعة أو لآلية العام املع  .معرفة

ومجموعة - يات أو ية ن ب ط ةالر املشا خر  .ىيات

يات - مجموعة أو ية د الوا ول ال ب س  .رعرف

ما - بي ط والر يات، مجموعة أو ية ا ف د الوا ة للسو العام املوضوع رتحديد  .ر

بھ - املقصود وتحديد يات، مجموعة أو ية د الوا طاب ا نوع  .رتحديد

ي - د الوا العام السياق ياترمعرفة مجموعة أو  .ة

يات - مجموعة أو ية دة الوا والضمنية حة الصر والنوا وامر دالالت  .رتحديد

يات - مجموعة أو ية دة الوا ام ح علل  .رتحديد

القيـام املعلـم ـ ع ـ ب ي ـي، القرآ املقـصد وتحديـد تاج اسـت عنـد الـسابقة جراءات تحقق ي ُول

ي   :بما

آياتھالتم - مقاصد ملعرفة م وجاذبي الطالب ق شو دف ي القرآ النص ملوضوع  .يد

د - التجو ام أح مراعاة مع ي القرآ النص آليات النموذجية   .التالوة

لفعاليــــة - وإعمــــاال والتحليــــل واملناقــــشة للــــشرح يــــدا تم الطــــالب قبــــل مــــن الــــصامتة القــــراءة
ً ً

ِ
  .الطالب

ي - القرآ النص آليات جما  .الشرح

ا - واشتقاق ا وأضداد لمات ال مرادفات بيان مع ي القرآ النص مفردات  .شرح

يات - ا ف دة الوا للسو العام املوضوع رتحديد  . ر

ــي - القرآ املقــصد تحديــد ــ الطــالب ــساعد ــ ال ــة اللغو واملعــاجم ية التفــس املراجــع تــوف
يات  .من

وأسر - مقاصد من إليھ توصلوا فيما الطالب  .ارمناقشة

ا - مقاصد يان و ي القرآ النص آليات التفصي   .الشرح

ي - القرآ النص من العام تاج  .ست
ي )5 القرآ النص م بف القرآنية املقاصد   :عالقة

مــــھ وف م الكـــر القـــرآن تــــدبر يـــتم فـــال ــــي، القرآ الـــنص ـــم ف ــــ ـــ كب دو القرآنيـــة رللمقاصـــد
النظـ يـتم ا خالل فمن وغاياتھ، مقاصده م ف عن عللـھ،لبمعز وإبـراز ـي، القرآ الـنص ي معـا ـ إ ر

ــي القرآ الــنص ــم ف ضــبط يــتم ــا خالل ومــن فحــسب، ره ظــوا عنــد الوقــوف دو حكمــھ نومعرفـة
َ

ِ
تنـــــاو خــــالل مــــن ــــا ل لـــــو ا ضــــع و املتجــــددة ا ومــــشكال مـــــة قــــضايا عــــا مــــستقيما مــــا لف ل و ً ً

املر ــــــ ــــــ عت و ، املوضـــــو التفــــــس أبــــــواب مــــــن بــــــاب تحــــــت ياملقاصـــــد معــــــا ن بــــــ املوفــــــق أو جــــــع
اشـــتمل ـــ ال والقـــيم ســـرار و ي واملعـــا كـــم ا اســـتخراج يـــتم ـــا خالل ومـــن ضـــة، املتعا رالنـــصوص
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قلــوب ــ يمانيــة العقيــدة ــ ير ممــا ــان، وم مــان ــل ل صــالحيتھ يــان و ــي، القرآ الــنص ــا زعل
والتنازع ختالف عن م بعد و ن   .املسلم

وإجراءاتھ البحث   :من

  :البحثمن - 1

املختلطـة البحـوث مـن اسـتخدام تـم دافـھ وأ البحـث طبيعـة ضـوء  Mixed Methods ـ
Researchع املتتـا التوضـي أو التفـس التـصميم اختيـار وتم  The Exploratory Sequentialي؛

Designثــم أوال، الكميــة البيانــات جمــع تــم حيـث املختلطــة؛ البحــوث مــن تــصميمات أنــواع مـن
ً

ال اجمع نتائج عميق و الكمية البيانات تفس ع ساعد بما الكيفية   .بيانات

للبحث - 2 التجر   :التصميم

الواحــدةعتمــد املجموعــة تــصميم ــو و ، ــ التجر شــبھ التــصميم ــ ع القيــاسالبحــث ذو
بـــ؛ ف املعـر التـصميم ـو و والبعـدي، ـ والــذي)One- Group Pretest- Posttest Design(والقب ،

ھ التايو ل   :الش

Pretest Measure            Treatment     Pretest Measure        

O2      XT     O1       

  

Compare  

ية     2O= البعديالتطبيق التجر ة القب     XT= املعا   1O= التطبيق

  

ل للبحث)1(ش التجر   التصميم

)Johnson & Christensen, 2017, 333(                        

الب - 3 ات   :حثمتغ

املستقل - القرآنية: املتغ املقاصد مدخل ع القائمة حة املق  .الوحدة

ع - التا ات: املتغ ا ي رم القرآ النص م  .ف

ومواده - 4 البحث أدوات  :إعداد

م  - أ  الكر للقرآن العامة باملقاصد قائمة  :إعداد

ت مـــصادر عـــدة خـــالل مـــن م الكـــر للقـــرآن العامـــة باملقاصـــد قائمـــة بنـــاء ـــ إ التوصـــل ـــتـــم مثلـــت
  :ي
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تمثل - وقد القائمة، من دف ال للقرآنتحديد العامة املقاصد تحديد
التفس حة املق الوحدة بناء يتم وال م، ةالكر الثانو باملرحلة الوافدين للطالب

ة ر از  .ضو

- ، بالتفس املرتبطة السابقة اسات والد والبحوث دبيات ع رطالع
املقاص خاصةو بصفة القرآنية  .د

م - عدد بلغ ن املحكم من مجموعة ع ولية ا صو القائمة رعرض
مناسبة) 15( مدى حو م ا آ ألخذ وعلومھ، التفس مجال ن املتخصص من لمحكما ر ً

ا عل اشتملت ال القرآنية للمقاصد  .القائمة

وصــــوال - ن املحكمــــ اء آل وفقــــا مــــة الال التعــــديالت إجــــراء
ً َّ

ر از صـــــو ــــ ربالقائمــــة
ائية ال ا صو م الكر للقرآن العامة املقاصد قائمة التا دو ا ن ب و ائية، رال  .ل

  )1(لجدو

ائية ال ا صو ي القرآ النص م ف ات ا م رقائمة   ر

م  م  املجال  م الكر للقرآن العامة   املقاصد

هللا  1 وحدانية ر بھتقر يمان و   .عا

الرسل  2 نبوة ر السالم-تقر م م-عل يمان   1  .و
أوال

ً
مجــــال: 

  العقــــيدة
زاء  3 وا والبعث بالغيب يمان ر   .تقر

عا  4 با ا صل وتوثيق النفس   . تط

ؤذيھ  5 و يضره عما وصونھ سد ا   .حفظ

ذال  6 و تحصيال ه وتط املال حفظ
ً ً

.  

ي  7 سا السلوك  .ذيب

2  
ثانيا
ً

مجال: 
كــــية   ال

خالقية  8 بالقيم  .التح

ا   وصيان ة الصا سرة ن و   .ت

وأمنھ  9 املجتمع نظام   .حفظ

متعاو  10 ي سا إ لعالم   .نالدعوة
3  

ثالثا
ً

مجـــال: 
  العمران

سان  11 لإل ي و ال   .ال

ي  -ب  القرآ النص م ف ات ا بم قائمة   :رإعداد

إ تمثلتمر طوات ا من بمجموعة ي القرآ النص م ف ات ا م قائمة   :رعداد

ي - القرآ النص م ف ات ا م تحديد تمثل وقد القائمة، من دف ال رتحديد
ة ر ة الثانو باملرحلة الوافدين للطالب  .زاملناسبة
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م - عدد بلغ ن املحكم من مجموعة ع ولية ا صو القائمة رعرض
يةًمحكم) 15( الدي بية وال الشرعية العلوم س تد مجال ن املتخصص من را

البحث ملجموعة ات ا امل قائمة مناسبة مدى حو م ا آ ألخذ رسالمية،  .لر

ن - املحكمــ اســتجابات ــغ تفر و ن، املحكمــ اء آل وفقــا مــة الال التعــديالت إجــراء
َّ َّ

ر ز
واعت م؛ حـــا ومق ـــم ا آ اســة ود املبدئيـــة، القائمـــة ــ رع ـــسبةر ب حظيـــت ـــ ال ات ــا امل رمـــاد

مـــن% 80موافقـــة أقـــل موافقـــة ـــسبة ب حظيـــت ـــ ال ات ـــا امل بعاد واســـ ، ومـــن% 80رفـــأك
القائمـــة ات ـــا م عـــدد أصـــبح ذلـــك ـــم)12(رخـــالل ف ات ـــا م قائمـــة التـــا ـــدو ا ن بـــ و ر، ل

ائية ال ا صو ي القرآ  .رالنص
  

  )2(لجدو

ي القرآ النص م ف ات ا م ائيةرقائمة ال ا   رصو

ي  م  ىاملستو  م القرآ النص م ف ات ا   رم

ي  1 القرآ ا سياق خالل من لمة لل املناسب املع   .يحدد

ا  2 سياق خالل من القرآنية لمات ال عض مرادف   1  .ستخرج
م الف

  املباشر
ا  3 سياق خالل من القرآنية لمات ال عض مضاد   .يحدد

يس  4 القرآ النص آيات دة الوا القرآنية املقاصد تج   .رت

ا  5 ل املفسرة ة النبو باألحاديث ي القرآ النص آيات ط   .ير

املقصود  6 املع ع تدل ال القرآنية ية   .يحدد
2  

م الف
تا   ست

ي  7 القرآ النص آيات من املستفادة س الدر تج   .وست

قر  8 لفظة تقديم سر أخرعلل ع   .ىآنية

القرآنية  9 ية الضم مرجع   .يحدد

أخر  10 دو قرآنية لفظة اختيار سر ىعلل   .ن

ضمار  11 تقت قرآنية لفظة ار إظ أثر   .يحدد

3  
م الف
  التذو

ي  12 القرآ النص دة الوا مل وا لفاظ ن ب العالقات   .ريحدد

ي  - ج  القرآ النص م ف ات ا م اختبار   :رإعداد

إعد تمثلتمر طوات ا من بمجموعة ي القرآ النص م ف اختبار   :اد

باملرحلــة - الوافــدين الطـالب تمكــن مــستو تحديـد ــ تمثـل وقــد ختبــار، مـن ــدف ال ىتحديـد
ة ر ة البحث(زالثانو تـم) عينة ـ ال ات ـا امل لقائمـة وفقـا ـي القرآ الـنص ـم ف ات ا م رمن ر

ً

مل وذلك السابقة؛ طوة ا ا حة،تحديد املق الوحدة داف أل م تحقيق مستو  .ىعرفة
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م - عــدد بلــغ ن املحكمــ مــن مجموعــة ــ ع وليــة تھ صــو ــ ختبــار مــن) 7(رعــرض ن محكمــ
ــــم ا آ ألخــــذ ســــالمية، يــــة الدي بيــــة وال الــــشرعية العلــــوم س تــــد مجــــال ــــ ن راملتخصــــص ر

حيــث مـن أجلـھ:(حولـھ مــن وضـع الــذي ـدف لل تھ عليما-مناسـ لعينــةوضـوح ا ومناسـبا تــھ
ا-البحــث ــس يق ـــ ال ة ـــا للم الــسؤال وللبـــدائل -رمناســـبة للـــسؤال ــة اللغو الـــصياغة ســـالمة

العينـــة ســؤال -وألفــراد ـــل ل ـــة ختيا البــدائل ة نـــھ -رـــ تر مـــا عــديل أو حـــذف أو وإضـــافة
ختبار من دف ال  ).يحقق

عــد - ن، املحكمـــ اء آل وفقـــا مـــة الال التعـــديالت إجــراء
َّ

ر نز املحكمـــ مجموعـــة ـــ ع ختبـــار عـــرض
التاليـــة النتــائج عـــن م مالحظـــا لـــھ:( أســفرت وضــع الـــذي ـــدف لل ختبــار صـــالحية-مناســـبة

ـــا-للتطبيـــق ودق عليماتـــھ ة-وضـــوح ـــا م ـــل س تقـــ ـــ ال ســـئلة اللغــــو-ركفايـــة يالـــضبط
العينــــة طبيعــــة ليناســــب ــــة؛ ختيا ومفرداتــــھ ختبــــار عــــضوإجــــراء-رألســــئلة ــــ عــــديالت

ـــا ومفردا ســـئلة وس لـــر ـــة اللغو التعـــديالت)ؤالـــصياغات ـــذه بـــإجراء الباحـــث قـــام وقـــد ،
ختبـــــار مفـــــردات عـــــدد بلـــــغ وقـــــد ســـــتطالعية، ـــــة للتجر ا صـــــا ختبـــــار ـــــو ي ـــــ ًح ) 36(ن

ة ا م ل لقياس مفردات ثالث بواقع  .رمفردة،

اســتطالعية - عينــة ــ ع ختبــار ــب عــدد إجــراءتــم: تجر ــ ع لالختبــار اســتطالعية ــة ) 25(تجر
اسـة، الد ـ ب سالمية البعوث د بمع الثانو و بالصف الوافدين الطالب من رطالبا ي ل ً-

ية التجر البحث عينة ي-غ ما ة التجر ذه دفت   :واس
 ختبــــارحــــساب جـــــات د ـــــم: رثبــــات ف ات ــــا م اختبـــــار جــــات د ثبـــــات معامــــل حــــساب رتـــــم ر

القرآ دسوالـنص ــشا كيــودر معادلـة باســتخدام نــي ر مــنKR21) الــصيغة(ر ذلــك تــ و
التا دو ا  : لخالل

  ) 3(لجدو

كيــــــــــــــودر معادلـــــــــــــة باســــــــــــــتخدام ـــــــــــــي القرآ الــــــــــــــنص ـــــــــــــم ف ات ــــــــــــــا م اختبـــــــــــــار جــــــــــــــات د ثبـــــــــــــات رمعامـــــــــــــل ر
دسو نشا ر   )KR21(الصيغة(ر

املفردات  التباين  املتوسط  البعد الثبات  عدد   معامل

لية ال جة   0.713 36  29.29 16.96  رالد

للمقياس الثبات معامل بلغ النتائج) 0.713(وقد ة للثقة يدعو إحصائيا دال معامل و   . ًو

 ختبارتحديد أسئلة ع لإلجابة املناسب اختبـارحـسابتـم: الزمن ألداء م الـال زالـزمن
ـــــ طالـــــب أو اســـــتغرقھ الـــــذي الـــــزمن يل ـــــ خـــــالل مـــــن ـــــي القرآ الـــــنص ـــــم ف ات ـــــا لم ر

ختبار، عن جابة طالب آخر استغرقھ الذي والزمن ختبار، مفردات عن جابة
ـــــو ختبـــــار لتطبيـــــق م الـــــال أن واتـــــ مـــــا، ل ي ـــــسا ا املتوســـــط إيجـــــاد ثـــــم ) 65(زومـــــن

 .دقيقة

حة  -د  املق الوحدة   :إعداد

تمثلت طوات ا من بمجموعة حة املق الوحدة إعداد   :مر

 امل الوحدة بناء حةأسس لـدى: ق ـي القرآ الـنص ـم ف ات ـا م لتنمية الوحدة ذه بناء رتم
مـن عـدد ـ إ ند ـس أن ـا بنا عنـد ر وقد ة، ر ة الثانو باملرحلة الوافدين والطالب ز
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سـس و النفـسية، سـس و املعرفيـة، سـس مثـل ، ا الد املن ناء ب املتعلقة رسس
و ة، بو ال سس و للبحثجتماعية، النظر طار ا بيا  .يتم

 حــة املق الوحــدة ــداف أ ــم: تحديــد ف ات ــا م تنميــة ــ حــة املق الوحــدة ــداف أ رتمثلــت
م بـالف تتعلـق ـداف أ ـ إ ـداف قـسمت وقد القرآنية؛ املقاصد ضوء ي القرآ النص

ُ

الــــن آليــــات تا ســــت م بــــالف تتعلـــــق ــــداف وأ ــــي، القرآ الــــنص آليــــات ـــــي،العــــام القرآ ص
املقاصـــد مـــدخل أســـس وفـــق وذلـــك ـــي، القرآ الـــنص آليـــات التـــذو م بـــالف تتعلـــق ىوأخـــر

 .القرآنية

 وتنظيمــھ املناســب املحتــو جــاءت: ىاختيــار س، در ثمانيــة ــ ع حــة املق الوحــدة واشــتملت
العقيـــــــدة مجـــــــال ـــــــ م الكـــــــر للقـــــــرآن العامـــــــة املقاصـــــــد يحقـــــــق بمـــــــا مرتبطـــــــة ا موضـــــــوعا

ســـــ عنـــــوانوالعبـــــادات الوحــــــدة تلـــــك ـــــسمية وتــــــم مجــــــال:(المية، ـــــ القرآنيــــــة املقاصـــــد
سـالمية والعبـادات ـ)العقيـدة ا سـ در وتمثلــت عــا:( و، هللا الــشرك-توحيـد عـن ـ الن

عـــا عـــا-بـــا هللا آيـــات ـــ والقـــدر-التفكـــر بالقـــضاء الـــصالة-يمـــان ع ع-ـــشر ـــشر
ــــاة الــــصيام-الز ع ا-ــــشر ع الوحــــدة)ــــــــشر س لــــدر ــــ التعلي املحتــــو عــــرض وتــــم و، ى

ـــ املع ـــ ع الدالـــة لفـــاظ واختيـــار الطـــالب، ن بـــ الفرديـــة ق الفـــر ـــ ا ـــسيط وبأســـلوب ر
ـــ تو ـــ ال ـــسيطة ال لـــوان و والرســـوم والـــصو ال شـــ عـــض تـــضمن كمـــا راملطلـــوب،

لقراءتھ م وتجذ الطالب ان أذ إ ھ وتقر  .ىاملحتو

 اتي اس املناسبةتحديد س التد ات: رجيات ـا م وتنميـة حة، املق الوحدة داف أ رلتحقيق
ـــــسية تد اتيجيات اســـــ عـــــدة اســـــتخدام تـــــم ـــــي، القرآ الـــــنص ـــــم ف ـــــ الوافـــــدين رالطـــــالب
وذلـــك ــي، القرآ الـــنص ــم ف تنميـــة ــ ع عمـــل و القرآنيــة، املقاصـــد تحديــد وأســـس تتوافــق

اتيجية: مثل ي-املناقشة( اس التعاو الذ-التعلم باط-العصف  ).ستقراء-ست
 املناســـبة التعليميـــة الوســـائل تحقيـــق: تحديـــد ـــ ع عمـــل عليميـــة وســـائل عـــدة اختيـــار تـــم

ــا اختيا عنــد ــا ف ــ ر قــد و حــة، املق الوحــدة اســة د ــداف رأ ور الطــالب: و دافعيــة ــ تث أن
م وخصائــــص م ا ملــــستو مناســــبة ــــو ت وان س، الــــد علــــم نحــــو نالوافــــدين ــــر ع عمــــل و ،

س، الــد ــداف بأ وتـرتبط ا، اســتخدام ــ ع املعلـم ة وقــد م، بيــ الفرديـة ق الفــر ـة رمواج ر و
ن املتعلم ن ب يجابية املشاركة  .وتحقق

 املناســـبة التعليميـــة ـــشطة تـــضع: تحديــد التعليميـــة ـــشطة مـــن مجموعـــة تحديـــد تـــم
ـم ف ات ـا م تنميـة ـ ع م ـساعد وظيفيـة مواقـف ـ مرالطـالب ع ــ و ـي، القرآ الـنص

ط والـــر البحـــث ات ــا م تنميـــة ــ إ م وتـــدفع يجابيــة، واملـــشاركة والتفاعــل التعـــاو ــ رع ن
تقليديـــة ــشطة أ ن بــ مــا ــا تنوع وتـــم باط، ســت و ســتدالل و املعلومــات وجمــع نــة رواملقا

شاركية عاونية و وفردية صفية، وغ وصفية ونية،  .والك

 م التقو أدوات التالية: املناسبةتحديد م التقو أنواع ضوء الوحدة م تقو  :تم

ــ - القب م ات: التقـو ــا امل مــن الطــالب تمكـن مــستو لتحديــد الوحــدة؛ اسـة د قبــل روتــم ىر
ا عل شتمل  .ال

و - الت م دف: التقو الوحدة؛ اسة د أثناء  :روتم
 لدية ا تنمي املطلوب ات ا للم الطالب ساب اك مدى من   .رالتأكد



فاعلیة وحدة مقترحة في التفسیر قائمة على مدخل المقاصد 
ص القرآني لدي الطالب القرآنیة في تنمیة مھارات فھم الن

 الوافدین بالمرحلة الثانویة األزھریة

  حسام عبدالواحد عبدالسالم عبدالواحد
 محمود عبده أحمد فرج/ د.م.أ
 عبدالرحمن أحمد أحمد عبدالخالق/ د.أ
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 التغذيـة ـق طر عـن ـا لعالج الـضعف؛ ونقـاط ا، لتـدعيم القـوة؛ نقـاط تحديـد
 .الراجعة

البعـــدي - م ــــداف: التقـــو تحقيـــق مـــن للتأكـــد س د ــــل اســـة د مـــن ـــاء ن عــــد روتـــم ر
الوحدة اسة د اية وكذلك الطالب، إ ا إكسا  .راملطلوب

الطــال  -ه  ــ ع يــة التجر ــة املعا ومــادة البحــث أدوات البحــثالتطبيــق عينــة تطبيــق: ب تــم
يـــة تجر عينـــة ــ ع يـــة التجر ـــة املعا مــادة تطبيـــق ثــم قبليـــا، ـــي القرآ الــنص ـــم ف ًاختبــار

بلغـــــت الثـــــانو و بالــــصف الوافـــــدين الطـــــالب يمــــن للوحـــــدة) 25(ل م اســـــ د عـــــد و رطالبــــا، ً

الــــن ــــم ف ات ــــا م اختبــــار تطبيــــق تــــم القرآنيــــة، املقاصــــد ضــــوء ــــ التفــــس ــــ حــــة صراملق
عديا م عل صية ال املقابلة ة واستما ي ًالقرآ  .ر

البحث   :نتائج

أنــــھ  - أ  ـــ ع نــــص والــــذي و بــــالفرض املتعلقــــة ن:(لالنتـــائج بــــ إحــــصائيا دال فــــر يوجــــد ًال ق
ـي القرآ الـنص ـم ف الختبـار والبعدي القب ن التطبيق البحث عينة جات د رمتوسطي

حة املق للوحدة م اس د عد ل   ).رك

ـ ذا ة من للتحققو البحـث عينـة الطـالب جـات د ن بـ ق الفر حساب تم رالفرض، و
والبعــــــدي ـــــ القب ن اختبــــــار-التطبيقـــــ املرتبطــــــة) t-test(باســـــتخدام ا-للمتوســـــطات ــــــ يو كمـــــا

التا دو   :لا

  )4(لجـدو

ثر م وقيمة والبعدي القب ن التطبيق البحث عينة جات د متوسطي ن ب رالفر الختبارق
ي القرآ النص م   ف

  العدد  القياس
  املتوسط

ي سا   ا

  نحراف

  ياملعيار

متوسط
ن ب قالفر
ن   التطبيق

طأ ا
ياملعيار
  قللفر

قيمة
  )1("ت"

ىمستو
  الداللة

ع مر قيمة

 )2 (إيتا

ثر   م
)d (لـCohen

  3.16 12.92 25  القب

  3.38 26.04 25  البعدي
10.12  0.401  25.23  0.01  0.98 10.30 

الداللة   مستو عند دولية ا ة) 0.01(ىالقيمة حر جة د وعند2.79= 24رو ،)0.05 = (2.06  

أن السابق دو ا من مـستو) ت(قيمة: ليت عند إحصائيا ىدالة متوسـط)0.01(ً وأن ،
الـن ـم ف الختبـار ليـة ال جـة الد ـ بلـغ ـ القب التطبيـق ـ يـة التجر املجموعة جات رد ـير القرآ ص

البعـــــدي)12.92( التطبيـــــق ـــــ بلـــــغ نمـــــا ب التائيـــــة)26.04(، ـــــسبة ال قيمـــــة وأن ة، بلغـــــتاملحـــــسو
مــــستو) 25.23( عنــــد دوليــــة ا مــــن ــــ أك ــــ و لالختبــــار، ليــــة ال جــــة الد ىــــ تبلــــغ)0.01(ر حيــــث ،
الختبــار)2.79( والبعــدي ــ القب ن التطبيقـــ ن بــ إحــصائيا دال فــر وجـــود ــ إ ــش ممــا ً؛ اتق ـــا رم

                                                
  .2.06 ) = 0.05( ، وعند 2.79 = 29وبدرجات حریة  ) 0.01(القیمة الجدولیة عند مستوى 1) (

  .  كبیر) 1 – 0.16(، )سط متو0.15- 0.10(، ) صغیر0.09-0( داللة مربع إیتا 2)(
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الــنص ــم ف ات ــا م تنميــة ــ حــة املق الوحــدة فاعليــة ــ ع يــدل ــذا و ــل؛ ك ــي القرآ الــنص ـم رف
البحث عينة لدى ي   .القرآ

قيمـــــة حـــــساب تـــــم ع؛ التـــــا ـــــ املتغ ـــــ املـــــستقل ـــــ املتغ أثـــــر ـــــم ـــــ ع إيتـــــاوللتعـــــرف ـــــع مر

)(2ساو أنھ فوجد قيمة،)0.98(ي، معادلـةاملحس)d(وأن وفق ة ؛)10.30(يـساوCohen و
ـي القرآ الـنص ـم ف ات ـا م تنميـة ـ حـة املق للوحـدة ـ كب تـأث ـ ع تـدل مرتفعـة قـيم ـ لـدى رو

ة ر ة الثانو باملرحلة الوافدين   )1(.زالطالب

تقدم ما ع سا ـ: ًوتأس ع يـنص الـذي البديل الفرض وقبو ، الصفر الفرض فض لتم ي ر
فـر: (أنھ والبعـدييوجد ـ القب ن التطبيقـ ـ البحـث عينـة جـات د متوسـطي ن بـ إحـصائيا ردال ً ق

البعدي التطبيق لصا ل ك ي القرآ النص م ف حةالختبار املق للوحدة م اس د   )رعد

أنــھ  -ب  ــ ع نــص والـذي ي الثــا بــالفرض املتعلقــة ن:(النتـائج بــ إحــصائيا دال فــر يوجـد ًال ق
ا البحث عينة جات د ـيرمتوسطي القرآ الـنص ـم ف الختبـار والبعدي القب ن لتطبيق

العام م الف ات ا م رمستو   ).ى

ة مـن وللتحقـق ـ ـذا ـ البحـث عينـة الطـالب جـات د ن بـ ق الفـر حـساب تـم رالفـرض، و
والبعــــــدي ـــــ القب ن اختبــــــار-التطبيقـــــ املرتبطــــــة) t-test(باســـــتخدام ا-للمتوســـــطات ــــــ يو كمـــــا

التا دو   :لا

  )5(لجـدو

الختبار ثر م وقيمة والبعدي القب ن التطبيق البحث عينة جات د متوسطي ن ب رالفر ق
املباشر م الف ات ا م مستو ي القرآ النص م رف   ى

  العدد  القياس
  املتوسط

ي سا   ا

  نحراف

  ياملعيار

متوسط
ن ب قالفر
ن   التطبيق

طأ ا
ياملعيار
  قللفر

قيمة
  )2("ت"

ىمستو
  الداللة

عق مر يمة

 )3 (إيتا

ثر   م
)d (لـ

Cohen  

  1.17 3.96 25  القب

 1.44 6.52 25  البعدي
2.56  0.238  10.75  0.01  0.91  4.38  

الداللة   مستو عند دولية ا ة) 0.01(ىالقيمة حر جة د وعند2.79= 24رو ،)0.05 = (2.06  

أن السابق دو ا من إحصائيا) ت(قيمة: ليت مـستوًدالة متوسـط)0.01(ىعند وأن ،
الـــــنص آليـــــات املباشـــــر ـــــم الف مـــــستو ات ــــا مل ـــــ القب التطبيـــــق ـــــ يـــــة التجر املجموعـــــة جــــات ىد ر ر

بلـــغ ـــي البعـــدي) 3.96(القرآ التطبيـــق ـــ املتوســـط ـــذا بلـــغ نمـــا ب ليـــة، ال جـــة الد وأن)6.52(رـــ ،

                                                
 علـــى مـــستقل متغیـــر ألي الكلـــي التبــاین مـــن) فـــأكثر٪ 15 مـــن (یفــسر الـــذي التـــأثیر أن) Cohen، 1977(كـــوهین یــري) 1(

 ) 443 - 438: 1991وصادق، حطب؛ أبو.( ًكبیرا ًتأثیرا یعد التابعة المتغیرات

  .2.06 ) = 0.05( ، وعند 2.79 = 29وبدرجات حریة  ) 0.01(القیمة الجدولیة عند مستوى 2) (

  .  كبیر) 1 – 0.16(، ) متوسط0.15- 0.10(، ) صغیر0.09-0( داللة مربع إیتا 3)(
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بلغت ة املحسو التائية سبة ال دو)10.57(قيمة ا من أك و مـستو، عنـد حيـث) 0.01(ىلية
الختبــــار)2.79(تبلــــغ والبعــــدي ــــ القب ن التطبيقــــ ن بــــ إحــــصائيا دال فــــر وجــــود ــــ إ ــــش ممــــا ً؛ ق

ــ حـة املق الوحــدة فاعليـة ـ ع يــدل ـذا و العــام؛ ـم الف مـستو ــ ـي القرآ الــنص ـم ف ات ـا ىم ر
البحث عينة لدى ي القرآ للنص املباشر م الف ات ا م   .رتنمية

قيمـــــةوللتعـــــ حـــــساب تـــــم ع؛ التـــــا ـــــ املتغ ـــــ املـــــستقل ـــــ املتغ أثـــــر ـــــم ـــــ ع إيتـــــارف ـــــع مر

)(2ــساو أنـھ فوجـد قيمـة،)0.91(ي، معادلـة)d(وأن وفــق ة ؛)4.38(يــساوCohen املحـسو
للـــنص املباشـــر ـــم الف ات ـــا م تنميـــة ـــ حـــة املق للوحـــدة ـــ كب تـــأث ـــ ع تـــدل مرتفعـــة قـــيم ـــ رو

يا البحث لقرآ عينة الطالب   .لدى

أنـھ ــ ع يـنص الـذي البــديل الفـرض وقبـو ، الــصفر الفـرض فـض تــم عليـھ نـاء لو ي ر يوجــد: (ً
ـم ف الختبـار والبعـدي ـ القب ن التطبيق البحث عينة جات د متوسطي ن ب إحصائيا دال رفر ً ق

البعدي التطبيق لصا املباشر م الف ات ا م مستو ي القرآ رالنص   ).ى

أنـھ  - ج  ع نص والذي الثالث بالفرض املتعلقة ن: (النتائج بـ إحـصائيا دال فـر يوجـد ًال ق
ـي القرآ الـنص ـم ف الختبـار والبعدي القب ن التطبيق البحث عينة جات د رمتوسطي

تا ست م الف ات ا م رمستو   ).ى

ة مـن وللتحقـق ا ـذا ـ عينـة الطـالب جـات د ن بـ ق الفـر حـساب تـم رالفـرض، ـو لبحـث
والبعــــــدي ـــــ القب ن اختبــــــار-التطبيقـــــ املرتبطــــــة) t-test(باســـــتخدام ا-للمتوســـــطات ــــــ يو كمـــــا

التا دو   :لا

  ) 6(لجـدو

الختبار ثر م وقيمة والبعدي القب ن التطبيق البحث عينة جات د متوسطي ن ب رالفر ق
تا ست م الف ات ا م مستو ي القرآ النص م رف   ى

  العدد  سالقيا
  املتوسط

ي سا   ا

  نحراف

  ياملعيار

متوسط
ن ب قالفر
ن   التطبيق

طأ ا
ياملعيار
  قللفر

قيمة
  )1("ت"

ىمستو
  الداللة

ع مر قيمة

 )2 (إيتا

ثر   م
)d (لـ

Cohen  

  1.86  5.64 25  القب

  1.63  9.20 25  البعدي
3.56  0.252  14.13  0.01  0.94  5.76  

دولية   ا الداللةالقيمة مستو ة) 0.01(ىعند حر جة د وعند2.79= 24رو ،)0.05 = (2.06  

أن الـــــــسابق ـــــــدو ا مـــــــن مــــــــستو) ت(قيمـــــــة: ليتـــــــ عنـــــــد إحـــــــصائيا ىدالـــــــة وأن)0.01(ً ،
للـــــنص تا ســــت ـــــم الف مــــستو ات ـــــا مل ــــ القب التطبيــــق ـــــ البحــــث عينـــــة جــــات د ىمتوســــط ر ر

ليــة ال جــة الد ــ بلــغ ــي ب)5.64(رالقرآ البعــدي، التطبيــق ــ املتوســط ــذا بلــغ وأن)9.20(نمــا ،
بلغـت ة املحـسو التائية سبة ال مـستو)14.13(قيمة عنـد دوليـة ا مـن ـ أك ـ و حيـث) 0.01(ى،

                                                
  .2.06 ) = 0.05( ، وعند 2.79 = 29وبدرجات حریة  ) 0.01(القیمة الجدولیة عند مستوى 1) (

  .  كبیر) 1 – 0.16(، ) متوسط0.15- 0.10(، ) صغیر0.09-0( داللة مربع إیتا 2)(
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الختبــــار)2.79(تبلــــغ والبعــــدي ــــ القب ن التطبيقــــ ن بــــ إحــــصائيا دال فــــر وجــــود ــــ إ ــــش ممــــا ً؛ ق
ـــــم الف مـــــستو ـــــ ـــــي القرآ الـــــنص ـــــم ف ات ـــــا ىم الوحـــــدةر فاعليـــــة ـــــ ع يـــــدل ـــــذا و ؛ تا ســـــت

البحث عينة لدى ي القرآ للنص تا ست م الف ات ا م تنمية حة   .راملق

قيمـــــة حـــــساب تـــــم ع؛ التـــــا ـــــ املتغ ـــــ املـــــستقل ـــــ املتغ أثـــــر ـــــم ـــــ ع إيتـــــاوللتعـــــرف ـــــع مر
)(2ــساو أنـھ فوجـد قيمـة،)0.94(ي، ة)d(وأن معادلـةاملحـسو ؛)5.76(يــساوCohen وفــق

للـنص تا سـت ـم الف ات ـا م تنميـة ـ حـة املق للوحـدة ـ كب تـأث ـ ع تـدل مرتفعة قيم رو
ي البحث القرآ عينة الطالب   .لدى

أنـھ ـ ع يـنص الـذي البـديل الفـرض وقبـو ، الـصفر الفـرض فض تم عليھ ناء لو ي ر يوجـد: (ً
جا د متوسطي ن ب إحصائيا دال رفر ً ـمق ف الختبـار والبعـدي ـ القب ن التطبيق البحث عينة ت

تا ست م الف ات ا م مستو ي القرآ رالنص البعديى التطبيق   ).لصا

أنــھ  - د  ــ ع نــص والــذي ــع الرا بــالفرض املتعلقــة ن:(النتـائج بــ إحــصائيا دال فــر يوجــد ًال ق
الخت والبعدي القب ن التطبيق البحث عينة جات د ـيرمتوسطي القرآ الـنص ـم ف بـار

التذو م الف ات ا م رمستو   ).ى
ة مـن وللتحقـق ـ ـذا ـ البحـث عينـة الطـالب جـات د ن بـ ق الفـر حـساب تـم رالفـرض، و

والبعــــــدي ـــــ القب ن اختبــــــار-التطبيقـــــ املرتبطــــــة) t-test(باســـــتخدام ا-للمتوســـــطات ــــــ يو كمـــــا
التا دو   :لا

  ) 7(لجـدو
ع جات د متوسطي ن ب رالفر الختبارق ثر م وقيمة والبعدي القب ن التطبيق البحث ينة

التذو م الف ات ا م مستو ي القرآ النص م رف   ى

  العدد  القياس
  املتوسط

ي سا   ا

  نحراف

  ياملعيار

متوسط
ن ب قالفر
ن   التطبيق

طأ ا
ياملعيار
  قللفر

قيمة
  )1("ت"

ىمستو
  الداللة

ع مر   قيمة

 )2 (إيتا

  ثرم
)d (لـ

Cohen  

  1.81  6.32 25  القب

  1.88  10.32 25  البعدي
4.00  0.305  13.11  0.01  0.93  5.35  

الداللة   مستو عند دولية ا ة) 0.01(ىالقيمة حر جة د وعند2.79= 24رو ،)0.05 = (2.06  

أن الـــــــسابق ـــــــدو ا مـــــــن مــــــــستو) ت(قيمـــــــة: ليتـــــــ عنـــــــد إحـــــــصائيا ىدالـــــــة وأن،)0.01(ً
الـــنصم آليـــات التـــذو ـــم الف مـــستو ات ـــا مل ـــ القب التطبيـــق ـــ البحـــث عينـــة جـــات د ىتوســـط ر ر

بلــغ ــي ليــة؛) 6.32(القرآ ال جــة الد ــرــ املتوســط ــذا بلــغ نمــا البعــديب وأن،)10.32(التطبيــق
بلغت ة املحسو التائية سبة ال مـستو)13.11(قيمة عنـد دولية ا من أك و حيـث) 0.01(ى،

الختبــــار)2.79(تبلــــغ والبعــــدي ــــ القب ن التطبيقــــ ن بــــ إحــــصائيا دال فــــر وجــــود ــــ إ ــــش ممــــا ً؛ ق

                                                
  .2.06 ) = 0.05( ، وعند 2.79 = 29وبدرجات حریة  ) 0.01(القیمة الجدولیة عند مستوى 1) (

  .  كبیر) 1 – 0.16(، ) متوسط0.15- 0.10(، ) صغیر0.09-0( داللة مربع إیتا 2)(



فاعلیة وحدة مقترحة في التفسیر قائمة على مدخل المقاصد 
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 الوافدین بالمرحلة الثانویة األزھریة

  حسام عبدالواحد عبدالسالم عبدالواحد
 محمود عبده أحمد فرج/ د.م.أ
 عبدالرحمن أحمد أحمد عبدالخالق/ د.أ

 

 

238 

حــة املق الوحــدة فاعليــة ــ ع يــدل ــذا و ؛ التــذو ــم الف مــستو ــ ــي القرآ الــنص ــم ف ات ــا ىم ر
البحث عينة لدى ي القرآ للنص التذو م الف ات ا م   .رتنمية

املـــــست ـــــ املتغ أثـــــر ـــــم ـــــ ع قيمـــــةوللتعـــــرف حـــــساب تـــــم ع؛ التـــــا ـــــ املتغ ـــــ إيتـــــاقل ـــــع مر

)(2ــساو أنـھ فوجـد قيمـة،)0.93(ي، معادلـة)d(وأن وفــق ة ؛)5.35(يــساوCohen املحـسو
للـــنص التـــذو ـــم الف ات ـــا م تنميـــة ـــ حـــة املق للوحـــدة ـــ كب تـــأث ـــ ع تـــدل مرتفعـــة قـــيم ــ رو

ي البحث القرآ عينة الطالب   .لدى
أنـھ ـ ع يـنص الـذي البـديل الفـرض وقبـو ، الـصفر الفـرض فض تم عليھ ناء لو ي ر يوجـد: (ً

ـم ف الختبـار والبعـدي ـ القب ن التطبيق البحث عينة جات د متوسطي ن ب إحصائيا دال رفر ً ق
التذو م الف ات ا م مستو ي القرآ رالنص البعديى التطبيق   ).لصا

البحث - نتائج   :تفس
خالل نمن تبـ ض، الفـر ة ـ مـن والتحقـق إحـصائيا، ـا وتحليل نتـائج، مـن عرضھ تم وما ً

التطبيـــق عـــن البعـــدي التطبيـــق ـــ ـــة ر ـــة الثانو باملرحلـــة الوافـــدين الطـــالب مـــستو تفـــاع زا ىر
ــ القرآنيــة املقاصــد مــدخل ــ ع القائمــة التفــس ــ حــة املق الوحــدة فاعليــة ــت يث ممــا ــ القب

ف ات ا م يرتنمية ما خالل من ذلك تفس مكن و البحث، عينة لدى ي القرآ النص   :م

الطـالب - وخـصائص تتوافـق ة، ـ وا فلـسفية أسـس ـ ع حة املق الوحدة بناء عتماد
ســــــــــس ــــــــــذه ــــــــــط و م، مجتمعــــــــــا ومــــــــــشكالت ــــــــــة، ر ــــــــــة الثانو باملرحلــــــــــة رالوافــــــــــدين ز

ا وتنظيم املنا بناء ديثة ا ات  .باالتجا

الــــنصصـــ - ــــم ف ات ـــا م عكــــس ومحــــددة، ة ـــ وا صــــياغة حــــة املق الوحـــدة ــــداف أ رياغة
والقيـــــاس، للتحقيـــــق قابلــــة إجرائيـــــة ســـــلوكية ــــداف أ ـــــ إ ات ـــــا امل ــــذه وترجمـــــة ــــي، رالقرآ

ي القرآ النص آيات م ف إ للوصل ا نفيذ ب الطالب يقوم شطة أ إ ا ل  .وتحو

سلـــــ - وم مرتبـــــة خطـــــوات ل شـــــ ـــــ املحتـــــو يىتنظـــــيم املعـــــا متـــــضمنة آيـــــة ـــــل وتنـــــاو لسلة،
املحتـو كتابـة عـن فضال بھ، املرتبطة شطة باأل ا عقي و ا، ل املقاصدي والتفس ة ىاللغو

ً

ــــ املع ــــ ع الدالــــة لفــــاظ واختيــــار الطــــالب، ن بــــ الفرديــــة ق الفــــر ــــ ا ــــسيط وبأســــلوب ر
ــــــسيط ال لــــــوان و والرســـــوم والــــــصو ال شــــــ عــــــض وتــــــضمينھ ــــــراملطلـــــوب، تو ــــــ ال ة

ــــا نحو ضــــبطا مــــضبوطا وتقديمــــھ لقراءتــــھ، م وتجــــذ الطــــالب ــــان أذ ــــ إ ــــھ وتقر ًاملحتــــو ً ً
ى

الطالب لطبيعة مراعاة شكيل  .بال

ـــــ - تتمثـــــل الطـــــالب، لـــــدى حقيقيـــــة احتياجـــــات تلبيـــــة ـــــ ع ح ـــــ املق التفـــــس مـــــن اشــــتمال
مـــن ســـ ـــدف ال يمثـــل والـــذي ـــي، القرآ الـــنص آيـــات ـــم ف ـــ ع م للعلـــومحرصـــ ـــم علم

ية والعر  . الشرعية

ات - ـــا م ميـــع ا وشـــمول حـــة املق الوحـــدة ـــ ا تـــضمي تـــم ـــ ال التعليميـــة ـــشطة رعـــدد
صــــفية، ــــ وغ وصـــفية ونيــــة، والك تقليديــــة ـــشطة أ ن بــــ مــــا ـــا وتنوع ــــي، القرآ الــــنص ـــم ف

شاركية عاونية و  .وفردية

ال - جرائيــة طــوات ا يحــدد للمعلــم دليــل حــة،تقـديم املق الوحــدة س تــد عنــد ــا بع ي رــ
ا ف املتضمنة شطة تنفيذ  .وكيفية

ــــ - ع الطـــالب ســـاعدت ـــ ال م التقـــو وأســــاليب التعليميـــة والوســـائل س التـــد طرائـــق رتنـــوع
فيھ دة الوا ي القرآ النص م ف ات ا م وتنفيذ القرآنية، مقاصده عرف و ، املحتو م رف ر  .ى
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ـرة - داخـل الفعال املعلم مـعردو التواصـل ـ سـليمة يـة عر للغـة واسـتخدامھ اسـة، رالد
اتــھ، ا م وتنفيـذ حـة، املق للوحــدة ـ املعر املحتـو قـراءة ــ ع للطـالب يعھ ـ و رالطـالب، ى

مـــــن علـــــم نحـــــو م حماســـــ مـــــن اد الطـــــالب، ن بـــــ ـــــاد ا والتفاعـــــل التنـــــافس ح ر زوغـــــرس و
ح املق  .التفس

الب عينـة الطـالب تفو سباب ذه الـنصقول ـم ف ات ـا م الختبـار البعـدي التطبيـق ـ رحـث
ـــم ف ات ـــا م تنميـــة يمكـــن أنـــھ ـــ ع أكـــدت اســـات ود لنتـــائج ـــزا عز عـــد يجـــة الن ـــذه و ـــي، رالقرآ ر ً

ــــ وع ــــا، عل للتعــــرف افيــــة فــــرص ــــم ل أتيحــــت إذا عامــــة، بــــصفة الطــــالب لــــدى ــــي القرآ الــــنص
ُ

م حديثة وسائل ا تنمي واستخدم ا، تنفيذ م،ُكيفية وخصائـص الطـالب طبيعـة ـ ترا تنوعـة
اســــــــــــة د مثــــــــــــل ــــــــــــشع)2009(فـــــــــــرج: روذلـــــــــــك وأبوشع وفايــــــــــــد)2012(؛ وعبــــــــــــدهللا)2013(؛ ؛)2016(؛

ادة)2017(قوعبدالراز و عيم)2018(ز؛ و   ). 2019(؛

  :التوصيات

ي بما يو فإنھ نتائج، من البحث ذا إليھ توصل ما   : ُضوء

ي - بمـــــا الـــــشرعية العلـــــوم منـــــا وخـــــصائصبنـــــاء الوافـــــدين، الطـــــالب طبيعـــــة مـــــع ناســـــب
م مجتمعا وقضايا بمشكالت ان م قدر ا ط و ة، اللغو م ا ومستو م وخلفيا م،  .رنمو

الــــــنص - ــــــم ف ات ــــــا م توظيــــــف كيفيــــــة دف ــــــس الوافــــــدين للطــــــالب بــــــة تد ات دو رعقــــــد ر ر
الـشرعية العلـوم منـا ـ املتـضمنة القرآنية النصوص قراءة عند ي ـالقرآ و عامـة بـصفة

خاصة بصفة  .التفس

ات - ـــا م م لـــد ـــ تن مختلفـــة، عليميـــة ـــشطة أ الوافـــدين للطـــالب التفـــس كتـــب ن رتـــضم
ســــوم و ال وأشــــ صــــو كــــذلك ا وتــــضمي املعلومــــات، وجمــــع ــــيص والت نــــة واملقا تاج رســــت ر ر

م ل املقدم التعلي املحتو م ف سر وت ، املن اسة د نحو م تجذ ىتوضيحية  . ر

للطـالب - الـشرعية العلـوم منـا إعـداد عنـد واللغـو الـدي املحتـو ن بـ امـل الت يمراعـاة ى
ا ف ي املفردا اء ال وإبراز عامة، بصفة  .الوافدين

التفـس - منـا ر وتطـو بنـاء عنـد ـا إل التوصـل تـم ـ ال ـي القرآ الـنص ـم ف ات ا بم رخذ
الطالب ؤالء  .ل

عنـد - البحث أدوات من ـةستفادة ر ـة الثانو باملرحلـة الوافـدين الطـالب أداء م زتقـو
القرآنية النصوص م ف ات ا  .رمل

ـــ - الوافـــدين بـــالطالب ـــتم اســـات ود بحـــوث بـــإجراء تمـــام ـــ إ ن البـــاحث أنظـــار رتوجيـــھ
التعليمية م مشكال ة ومعا الشرعية، العلوم ع فر  .وافة
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البحث حات   :مق

مــــست ــــة ر البحــــث ــــذا ــــشرف منــــھ،ؤس ثــــق تن ــــ ال والبحــــوث اســــات الد مــــن لعــــدد رقبلية
التا النحو ع وذلك لھ، امتدادا و ًوت   :ن

ـــ - ـــة ر ـــة الثانو باملرحلـــة الوافـــدين للطـــالب ف الـــشر ـــديث ا ـــ حـــة مق وحـــدة زبنـــاء
ف الشر ديث ا م ف ات ا م تنمية أثره وقياس ة، النبو ن الس مقاصد  .رضوء

حـــــة - مق وحـــــدة ضـــــوءبنـــــاء ـــــ ـــــة ر ـــــة الثانو باملرحلـــــة الوافـــــدين للطـــــالب التوحيـــــد زـــــ
العقدية ام ح م ف ات ا م تنمية أثره وقياس العقدية،  .راملقاصد

تنميــة - ـ ـا أثر وقيـاس الــشرعية، املقاصـد ضـوء ـ الوافــدين للطـالب الفقـھ منـا ر تطـو
ا وعلل ية الفق ام ح م  .ف

لل - التفـــــس منـــــا م املقاصــــــدتقـــــو ضـــــوء ـــــ ــــــة ر ـــــة الثانو باملرحلـــــة الوافـــــدين زطــــــالب
م واحتياجا  . القرآنية
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