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ملخص: 
اإىل ا�شتنباط طرائق التدري�س املوجودة يف �شورة النمل، وبيان  هدف البحث احلايل 
تطبيقاتها يف التدري�س، وقد اتبع الباحث املنهج اال�شتنباطي الذي ي�شتخل�س حكمًا فرعيًا 
كاأحد  الكيفي  املحتوى  اأ�شلوب حتليل  اأي�شًا  واتبع  النمل،  �شورة  من حكم عام موجود يف 
اأ�شاليب املنهج الو�شفي، و�شمل البحث جميع اآيات �شورة النمل املكونة من ثالث وت�شعني 
اآية كرمية، وركز الباحث على تف�شري �شورة النمل من خم�شة تفا�شري هي: تف�شري ابن كثري، 

وتف�شري الظالل، وتف�شري ال�شابوين، واالأ�شا�س يف التف�شري، والتف�شري املنري .
الطرائق  وهذه  النمل،  �شورة  يف  تدري�س  طريقة  ع�رضة  ثالث  عن  البحث  ك�شف  وقد 
الت�شبيهات، وطريقة تاآلف  التعلم، وطريقة  هي: طريقة املنظمات املتقدمة، وطريقة دورة 
حل  وطريقة  العملية،  والعرو�س  الذهني،  الع�شف  وطريقة  املناق�شة،  وطريقة  االأ�شتات، 
القرار،  اتخاذ  اال�شتقراء، وطريقة  االإميانية، وطريقة  والطريقة  الق�شة،  امل�شكالت، وطريقة 
ا�شرتاتيجيات  كتب  يف  املتداولة  التدري�س  طرائق  عن  مييزها  ما  .واأهم  التخيل  وطريقة 
ووجدانية  ومعرفية  عقلية  بني  ومتنوعة  متكاملة،  اأنها  يف  التدري�س  واأ�شاليب  وطرائق 

واجتماعية وروحية، واأن غايتها توحيد اهلل تعاىل وعبادته .
الكلمات املفتاحية: طرائق التدري�س، �شورة النمل، تطبيقات التدري�س 
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Teaching methods deduced 
from Surt Al Namel and their application in teaching

Abstract: 

The current research aimed at deducing teaching methods found in Surt 
Al Namel and their applications in teaching .

The researcher followed the deductive and qualitative content analysis 
approach that are applied in Surt Al Namel .All the verses in Surt Al Namel are 
under consideration in this research paper .Five resources of interpretation of 
Surt Al Namel are utilized: Ibn Kathir, Sayid Qutb interpretation, Al- Saboni, 
The Basis of Interpretation and Almunir .

The research revealed the presence of thirteen teaching method in Surt Al 
Namel: advanced organizations method, learning cycle, analogies, Syncretic, 
discussion, brain storming, demonstration, problem solving, storytelling, faith 
method, induction, decision- making and imagination .These distinct from 
the methods and strategies found in books specialized in teaching methods 
because the method in the Sura integrates methods such as mental, cognitive, 
social, emotional, and spiritual that lead to one main purpose, the unification 
and worship of Allah (God) .

Key words: Teaching methods, Surt Al Namel, Application in teaching .
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مقدمة: 	
اأنزل اهلل تعاىل القراآن الكرمي هدى للمتقني، وبث فيه من التوجيهات ما ي�شلح للب�رض 
يف اأي زمان ومكان {ُهًدى َوُب�رْشَى ِلْلُموؤِْمِننَي} )النمل: 2( .وجعل العلم طريقًا اإىل اجلنة، 
�شلك طريقًا  اأن ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم قال: »من  اأبي هريرة ر�شي اهلل عنه  فعن 
يلتم�س فيه علمًا �شهل اهلل له طريقًا اإىل اجلنة« رواه م�شلم )النووي، ح1383، 278( .وجعل 
َا َيْخ�َصى  العلم �شببًا خل�شية اهلل تعاىل؛ حيث ربط بني العلم واالإميان، يقول اهلل تعاىل: {اإِمنَّ

َ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماء} )فاطر: 28( . اللَّ
ولقد �شميت �شورة النمل بهذا اال�شم الإيراد ق�شة وادي النمل فيها، ون�شيحة منلة لبقية 
ال�شالم وجنوده  �شليمان عليه  للتحطيم من قبل  النمل بدخول جحورها، حتى ال تتعر�س 
وتب�شم  والدواب- كالمها،  الطري  منطق  تعاىل  اهلل  علمه  الذي  �شليمان-  ففهم  ق�شد،  دون 

�شاحكًا من قولها، ودعا ربه اأن يلهمه �شكره على ما اأنعم به عليه )الزحيلي، 1991( .
ال�شعراء، وهي مت�شي  الكرمي املكية، نزلت بعد �شورة  القراآن  النمل من �شور  و�شورة 
ال�شورة،  تعاجله  الذي  املو�شوع  فيهما  يتمثل  وتعقيب  مقدمة  االأداء:  يف  ن�شقها  على 
موقف  بني  ويوازن  املو�شوع،  هذا  ت�شوير  على  يعني  والتعقيب  املقدمة  بني  وق�ش�س 
اهلل  �شنن  والتدبر يف  للعربة  االأمم؛  �شتى  قبلهم من  الغابرين  امل�رضكني يف مكة ومواقف 
تعاىل، و�شنن الدعوات .ومو�شوع ال�شورة الرئي�س هو االإميان باهلل تعاىل وعبادته وحده، 
واالإميان باالآخرة وما فيها من ثواب وعقاب، واالإميان بالوحي، واأن الغيب كله هلل تعاىل 

 . ال يعلمه �شواه )قطب، 1996( 
ومناق�شة  تعليمية  ق�ش�س  بني  متنوعة  تدري�س  طرائق  لت�شم  النمل  �شورة  وجاءت 
وحوار وت�شبيهات ب�شكٍل وا�شٍح و�شامٍل، ومتقدم ملا اكت�شفه املتخ�ش�شون بعد ذلك ب�شنوات 
وعقود وقرون .وتربط بني االإن�شان من دالئل قدرة اهلل تعاىل بالكون الذي هو اأعظم خلقًا 

من خلق االإن�شان، وتدعو االإن�شان اإىل التفكر يف كليهما؛ ليهتدي بهدى اهلل تعاىل .
وي�شتدل اأي�شًا من �شورة النمل على التعلم التعاوين من ا�شمها: )النمل( وما ي�شري اإليه 
املاء،  لتوريد  تعاونية منظمة، فمجموعة  تتكون من جمموعات عمل  التي  النمل،  اأمة  من 
وجمموعة  الطرق،  الكت�شاف  وجمموعة  للحرا�شة،  وجمموعة  الطعام،  عن  للبحث  واأخرى 
لبناء البيوت، وجمموعة لدفن املوتى، وجمموعة للتوا�شل والتفاهم فيما بني املجموعات، 
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اأي قمة االإبداع يف النظام والتكامل واالإح�شا�س بامل�شئولية الفردية واجلماعية والتعاون 
و�شواًل لتحقيق االأهداف امل�شرتكة . 

وهنا تاأتي وظيفة الباحث امل�شلم يف البحث يف القراآن الكرمي، ال�شتنباط ما فيه من 
الرَّ�ُصوِل  اإِىَل  وُه  َردُّ َوَلْو   .  .  .} اأفكار ومبادئ تربوية �شاملة، وموجهة للتدري�س وطرائقه 

ِذيَن َي�ْصَتنِبُطوَنُه ِمْنُهْم . . .} )الن�شاء، 83( .  َواإِىَل اأُْويِل الأَْمِر ِمْنُهْم َلَعِلَمُه الَّ
الواجبات؛  اأوجب  من  بها  واالهتمام  وتعلمها  وتعليمها  التدري�س  طرائق  اأهمية  واإن 
لتحقيق االأهداف املرغوبة، والتغيري االإيجابي يف قناعات املتعلمني بعد توفيق اهلل تعاىل؛ 
ولتنمية حت�شيلهم، وزيادة علمهم، فما ال يتم الواجب اإال به فهو واجب )احلدري، 2002( .

وتختلف ت�شنيفات طرائق التدري�س ح�شب االأ�شا�س الذي ت�شتند اإليه عملية الت�شنيف، 
فبع�شها ي�شنفها اإىل طرائق تركز على املتعلم، وطرائق تركز على املعلم، وطرائق تركز على 
التفاعل بني املتعلم واملعلم )زيتون، 1996( و )عبد ال�شالم، 2001( .وت�شنف اإىل طرائق 
جمعية وطرائق مفردة، وطرائق مبا�رضة وطرائق غري مبا�رضة، وطرائق لفظية وطرائق عملية 
)اأحمد والهادي، 2003( .وت�شنف اإىل طرائق تعتمد على املعلم كليًة، وطرائق تعتمد على 
املعلم واملتعلم معًا، وطرائق تعتمد على التعاون بني املتعلمني اأنف�شهم حتت اإ�رضاف املعلم، 
وطرائق تعتمد على املتعلم ذاته )علي، 2002( .وت�شنف اإىل طرائق �شلوكية، وطرائق معاجلة 
املعلومات، وطرائق معرفية، وطرائق اجتماعية، وطرائق اإن�شانية )علي، 2008( .وت�شنف 
للمعرفة  املتعلم  بناء  جوهرها  البنائية  التدري�س  فطرائق  التدري�س،  طريقة  جوهر  ح�شب 
بنف�شه، واالعتماد على التعلم ذي املعنى، وطرائق التدري�س اجلماعية جوهرها املجموعات 
العملية  التدري�س  اإىل املعرفة، وطرائق  اأ�شكاله بني املتعلمني للو�شول  والتعاون مبختلف 
جوهرها العمل يف التعلم، وطرائق التدري�س اللفظية تعتمد على االألفاظ �شواء من املعلم اأم 
اأمناط التفكري  اأم من كليهما، وطرائق التدري�س التفكريية تعتمد على منط من  من املتعلم 
ُل حدوداً منف�شلة لطرائق التدري�س،  .وعلى الرغم من ذلك، فهذا الت�شنيف لي�س مقيداً وال ي�شكِّ
مبعنى اأن طريقة تدري�س ميكن ت�شنيفها يف اأكرث من جمموعة نظراً لطبيعة بع�س طرائق 
جمموعة  كل  فاإن  .وبالتايل   )2010 جحجوح،  )اأبو  امل�شرتكة  اخل�شائ�س  ذات  التدري�س 

متجان�شة من تلك الطرائق ميكن اأن تكوِّن ا�شرتاتيجية تدري�س .
وقد قام الباحث مبراجعة االأدب الرتبوي للو�شول اإىل درا�شات تتعلق بطرائق التدري�س 
امل�شتنبطة من �شور القراآن الكرمي، وعرث على كثري من الدرا�شات التي تناولت بع�س اأجزائه، 
امل�شامني  عن  الك�شف  هدفت  التي  )1423هـ(  العمريطي  درا�شة  الدرا�شات:  هذه  ومن 
واملدر�شة  واالأ�رضة  الفرد  يف  الرتبوية  وتطبيقاتها  ال�رضح  �شورة  من  امل�شتنبطة  الرتبوية 
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واملجتمع .ودرا�شة العمري )2004( التي هدفت اإىل حتديد مفهوم العلم واأق�شامه واأهدافه 
االآيات املت�شمنة  الرتبوية يف  له، وا�شتعرا�س امل�شامني  الكرمي  القراآن  وم�شادره ونظرة 
لفظة العلم، ودرا�شة حوامدة )2006( التي ا�شتطلعت منهج القراآن الكرمي يف تربية االإن�شان 
اأ�شاليب كتنوع اخلطاب  الكرمي  القراآن  ا�شتخدام  وبناء �شخ�شيته ب�شكل منظومي، واأظهرت 
درا�شة  وبينت  والق�شة،  والعقاب  والتعزيز  واملواعظ  احل�شنة  والقدوة  احلدث  وا�شتغالل 
القادري )2007( املواقف اال�شتق�شائية الواردة يف القراآن الكرمي على ل�شان اإبراهيم عليه 
اأن القراآن الكرمي حث على التفكر بالرتغيب  ال�شالم، واأ�شارت درا�شة متزغني )2008( اإىل 
فيه، وبيان االآيات، وتف�شيلها، وق�س الق�ش�س، و�رضب االأمثال، وقام بالتوبيخ لقلة التفكر، 
والعظة بالتفكر، وتوفري اجلو ال�شايف للتفكر، واأبرزت درا�شة ر�شيد )2009( �شمات القائد 
القوي احلازم والداعية يف �شخ�شية �شيدنا �شليمان عليه ال�شالم من خالل حواره مع الهدهد 
اأبو جحجوح )2010( اثنتني وع�رضين طريقة تدري�س  النمل، وا�شتنبطت درا�شة  يف �شورة 
التعليمية،  والرحالت  والت�شبيهات،  التعلم،  دورة  اأمثلتها:  ومن  الكهف،  �شورة  من  متنوعة 
والق�شة،  امل�شكالت،  وحل  والتجريب،  العملية،  والعرو�س  واملناق�شة،  التعاوين،  والتعلم 
وتو�شلت  كثرياً،  منها  احلالية  الدرا�شة  ا�شتفادت  وقد  العلمية،  والطرائف  واالإميانية، 
الرتبوية  واجلوانب  واالأ�شاليب  املبادئ  من  عدد  حتديد  اإىل   )2010( املحيميد  درا�شة 
التي ت�شمنتها �شورة حممد، وبينت درا�شة الدبي�شي )1431هـ( بع�س االأ�شاليب الرتبوية 
التي تت�شمنها �شورة القلم كاأ�شلوب القدوة احل�شنة والق�شة والرتغيب والرتهيب واحلوار، 
وا�شتنبطت درا�شة اأبو جحجوح )2011( من �شورة الرعد طرائق واأ�شاليب تدري�س متنوعة: 
والت�شاوؤل،  واملناق�شة،  واملتناق�شات،  والت�شبيهات،  والتجريب،  والتاأمل،  االأمثال،  �رضب 
واملنظمات  امل�شكالت،  وحل  العلمية،  والتدريبات  العملية،  والعرو�س  والو�شف، 
املتقدمة، وتنويع اخلطاب، ودورة التعلم، وتعرفت درا�شة ال�شالحني )2011( االأ�شاليب 
من  املدر�شي  املنهج  اإفادة  وكيفية  ال�شالم،  عليه  يو�شف  �شورة  تت�شمنها  التي  الرتبوية 
ت�شميناتها، وك�شفت عن اأ�شاليب الق�شة واحلوار وحل امل�شكالت والرحلة، وهدفت درا�شة 
يو�شف  �شورة  من  اآية  ع�رضة  �شت  من  الرتبوية  امل�شامني  ا�شتنباط  اإىل   )2013( حممود 
الق�شة  اأ�شاليب  اإىل  وتو�شلت  العلم،  وعمليات  الرتبوية  واالأ�شاليب  االأهداف  جماالت  يف 

واحلوار والقدوة والتعلم باللعب .
مما �شبق من عر�س الدرا�شات ال�شابقة، يتبني اأن البحث احلايل يلتقي معها يف تدبر 
اآيات اهلل تعاىل ال�شتنباط م�شامني تربوية وتعليمية، وربطها بالق�شايا املعا�رضة، والتوجه 
نحو تف�شري االآيات الكرمية من تفا�شري عدة، واتباع املنهج اال�شتنباطي .ومتيز عنها بال�شعي 



2015 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية - اجمللد الثالث - ع )12( - تشرين 

369

اإىل تو�شيح  اإميانيًا، باالإ�شافة  التدري�س وربطها  اأكرب عدد ممكن من طرائق  ا�شتنباط  اإىل 
اثنتني  ا�شتنبطت  التي   )2010( اأبو جحجوح  درا�شة  با�شتثناء  بينها،  واالن�شجام  التكامل 
وع�رضين طريقة تدري�س من �شورة الكهف، اإال اأن البحث احلايل يتميز عنها با�شتنباط طريقة 

الع�شف الذهني .

مربرات اختيار سورة النمل للبحث: 
وقع اختيار الباحث على �صورة النمل للبحث لالأ�صباب الآتية: 

وحده . 1 وعبادته  تعاىل  باهلل  االإميان  هو  رئي�س  مو�شوع  على  النمل  �شورة  تركيز 
واالإميان باالآخرة واالإميان بالوحي، واأن الغيب كله هلل تعاىل ال يعلمه �شواه، واالإميان باأن 

اهلل هو اخلالق الرازق، ووجوب �شكره تعاىل على اأنعمه .
اأن . 2 وتدليلها على  نهايتها،  اآياتها وحتى  بداية  العلم من  النمل على  �شورة  تركيز 

نعمة العلم من اأجّل النعم واأ�رضفها واأرفعها رتبة، واأن من اأُوتي العلم فقد اأُوتي ف�شاًل على 
ف�شله  املنعم وحمده على  �شكر  العلم وغريه  نعمة  وتقت�شي  املوؤمنني،  اهلل  عباد  كثري من 

واإح�شانه )الزحيلي، 1991( .
ُه . 3 اخت�شا�س �شورة النمل باالحتواء على الب�شملة يف داخلها يف االآية الكرمية: {اإِنَّ

ِ الرَّْحَمِن الرَِّحيِم} )النمل: 30( . والتي تعد االآية االأوىل التي  ُه ِب�ْصِم اللَّ نَّ ِمن �ُصَلْيَماَن َواإِ
تفتتح بها �شورة الفاحتة كاأول �شورة يف القراآن الكرمي . 

احتواء ال�شورة على العديد من املو�شوعات املرتبطة بالواقع، والغنية بامل�شامني . 4
التدري�س  يف  توظيفها  وميكن  مهمة،  تدري�س  طرائق  نف�شه  الوقت  يف  تعد  والتي  الرتبوية، 

ب�شكٍل منا�شب .
ا�شتفادة . 5 اإمكانية  اإىل  فيها،  النمل  وق�شة  ا�شمها،  من  بدءاً  ال�شورة  اإليه  تر�شد  ما 

النمل، مبا حتتويه من نظم متنا�شقة  االإن�شان ب�شكٍل عام واملعلم ب�شكٍل خا�س من مملكة 
وتعاون وتوزيع مهمات وحتمل م�شئولية املتعلمني اإىل جانب حتميلهم اإياها .

حتديد مشكلة البحث: 
التي ميكن  التدري�س  ما طرائق  ال�شوؤال االآتي:  تتحدد م�شكلة البحث احلايل يف 

ا�صتنباطها من �صورة النمل وما تطبيقاتها يف التدري�س؟ 
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أهداف البحث: 
يهدف البحث احلايل اإىل ا�شتنباط طرائق التدري�س من �شورة النمل، وبيان تطبيقاتها 

يف التدري�س .

أهمية البحث: 

تنبع اأهمية البحث احلايل من الأمور الآتية: 
تظهر اأهمية هذا البحث بالدرجة االأوىل من اأهمية جمال بحثها الرئي�س، اأال وهو . 1

َلْت اآَياُتُه ُقْراآًنا َعَرِبيًّا  كتاب اهلل املجيد، الذي اأحكم اهلل تعاىل اآياته ثم ف�شلها: {ِكَتاٌب ُف�صِّ
وتوظيفها يف  مكنوناته  وا�شتخال�س  وفهمه  فيه  والبحث   .  )3 )ف�شلت:  َيْعَلُموَن}  َقْوٍم  لِّ

حياتنا .
يتناول مو�شوعًا مهمًا من الناحية الرتبوية، وبالتحديد يف طرائق التدري�س ل�شورة . 2

من كتاب اهلل عز وجل .
وا�شٍح . 3 ب�شكٍل  تت�شمن  التي  الكرمية  االآيات  من  العديد  على  النمل  �شورة  ا�شتمال 

واملنظمات  والرحلة،  امل�شكالت،  وحل  واحلوار،  كالق�شة،  التدري�س  طرائق  من  جمموعة 
املتقدمة، ودورة التعلم .

الكرمي وال�شنة . 4 الباحثني املهتمني بالقراآن  اأمام  واآفاقًا  البحث روؤى  قد يفتح هذا 
اأخرى من  اإىل درا�شة التفا�شري وحتليلها كيفيًا؛ ال�شتنباط طرائق تدري�س  النبوية ال�رضيفة 

�شور قراآنية اأخرى واأحاديث �رضيفة .

مصطلحات البحث: 

التي يخطط لها  ◄ التدري�س املختارة واإجراءاته املنظمة،  اأن�شطة  التدري�س:  طرائق 
املدر�س، وينفذها مع املتعلمني يف ح�شة درا�شية اأو جزء منها، وفق قواعد حمددة، من اأجل 

حتقيق االأهداف اخلا�شة مبو�شوع درا�شي .
التطبيقات يف التدري�س: تو�شيح كيفية توظيف طرائق التدري�س التي يتم التو�شل  ◄

اإليها يف البحث احلايل يف التدري�س ال�شفي، وربطها مع بع�س مو�شوعات الدرو�س الواردة 
يف املنهاج املدر�شي، وتو�شيح ال�شلة بني املعلومات واالأن�شطة املت�شمنة فيها وجذورها 

من طرائق التدري�س امل�شتنبطة من �شورة النمل .
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منهجية البحث: 

منهج البحث: 
فرعيًا  حكمًا  ي�شتخل�س  الذي  اال�شتنباطي  املنهج  احلايل  البحث  يف  الباحث  اتبع 
الكرمي،  القراآن  �شور  من  كغريها  النمل  �شورة  يف  موجود  عاٍم  حكٍم  من  فرعية  اأحكامًا  اأو 

باالإ�شافة اإىل املنهج الو�شفي باأ�شلوبه حتليل املحتوى الكيفي . 
جمتمع البحث وعينته: 

اآيات �شورة النمل جميعها،  تكونت عينة البحث من جمتمع البحث نف�شه، الذي �شمل 
اْلُقْراآِن  اآَياُت  ِتْلَك  {ط�س  االأوىل:  االآية  وتبداأ من  اآية كرمية،  واملكونة من ثالث وت�شعني 
اآَياِتِه  �َصرُيِيُكْم   ِ لِلَّ ْمُد  احْلَ {َوُقِل  والت�شعني:  الثالثة  باالآية  وتنتهي  ِبنٍي}،  مُّ َوِكَتاٍب 

ا َتْعَملُوَن} . َك ِبَغاِفٍل َعمَّ َفَتْعِرُفوَنَها َوَما َربُّ

خطوات البحث: 
تالوة �شورة النمل ع�رضات املرات بتدبر .. 1
قراءة تف�شري �شورة النمل من كتب تفا�شري متنوعة هي: تف�شري ابن كثري، وتف�شري . 2

ال�شعراوي، وتف�شري ال�شابوين، وتف�شري حوى، وتف�شري الزحيلي .
االطالع على االأدب الرتبوي املتعلق بطرائق التدري�س من حيث اأنواعها وماهيتها . 3

وخ�شائ�شها واأهميتها وخطوات تنفيذها .
حتديد مقاطع االآيات القراآنية الكرمية يف �شورة النمل التي ترتبط برتبية االإن�شان . 4

فرديًا واجتماعيًا، وكيفية تعامله يف املواقف املختلفة، ال �شيما التدري�شية منها .
حتليل تف�شري االآيات القراآنية الكرمية وا�شتنباط طرائق التدري�س منها .. 5
اإيجاد تطبيقات لطرائق التدري�س التي مت اُ�شتنبطت يف التدري�س .. 6
تلخي�س نتائج البحث، و�شياغة التو�شيات يف �شوئها .. 7

نتائج البحث: 
طرائق  من  ومتكاملة  منتظمة  جمموعة  على  الكرمية  النمل  �صورة  ا�صتملت 

التدري�س الآتية: 
طريقة املنظمات املتقدمة: . 1

الدر�س  بداية  يف  املتعلم  على  تعر�س  اأ�شا�شية  معلومات  عن  عبارة  املتقدم  املنظم 
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اأن  قبل  و�شاملة،  عامة  املنظمات  وتكون  كاملة،  درا�شية  وحدة  تدري�س  بداية  اأو  اليومي، 
يعتمد  عامة  معرفية  بركيزة  املتعلم  تزويد  اإىل  وتهدف  بالتف�شيل،  املو�شوع  �رضح  يتم 
عليها يف تكوين املفاهيم واملبادئ .وتنق�شم اإىل: منظم متقدم �شارح، الذي ي�شتخدم عندما 
تكون املادة التعليمية غري ماألوفة للمتعلم، وال يوجد لديه خلفية �شابقة عنها، وميكن اأن 
يكون على �شكل تعريف .ومنظم متقدم مقارن، الذي ي�شتخدم عندما تكون املادة التعليمية 
بالبنية  لربطها  املتعلمة  املادة  بني  والت�شابهات  االختالفات  فيه  وُت�شتخدم  ماألوفة، 
املعرفية للمتعلمني )عبد ال�شالم، 2001( .وتعزى اأهميتها اإىل زيادة قدرة املتعلمني على 
تنظيم مادة التعلم، وربط اأجزائها بعالقات منطقية ذات معنى، وتقوية البناء املعريف لديهم 

وم�شاعدتهم يف تطوير بنى معرفية جديدة )احليا�شات، 2007( .
ويعر�شها املعلم على املتعلم يف بداية املو�شوع الدرا�شي؛ لتي�شري عملية تعلم املفاهيم 
املت�شمنة فيه، وذلك بالربط بني ما يعرفه املتعلم من قبل، وما يحتاج اإىل معرفته .ويعمل 
املنظم املتقدم على جت�شري الفجوة بني املعلومات اجلديدة املراد تعلمها، وتلك املوجودة 
يف البنية املعرفية للمتعلم، ويزيد من فهم ما يتعلمه املتعلمون وتقليل اأمناط الفهم اخلطاأ 
املو�شوعات  اأجزاء  بني  العالقات  تذكر  على  وي�شاعدهم  عندهم،  االهتمام  ويثري  لديهم، 

الدرا�شية املتعلمة )علي، 2008( . 
وبتالوة �شورة النمل يتبني اأن طريقة املنظمات املتقدمة تظهر يف بدايتها .يقول تعاىل: 
ُيِقيُموَن  ِذيَن  ِمِننَي۞الَّ ِلْلُموؤْ َوُب�رْشَى  ِبنٍي۞ُهًدى  مُّ َوِكَتاٍب  اْلُقْراآِن  اآَياُت  ِتْلَك  {ط�س 
ِباْلآِخَرِة  ُيوؤِْمُنوَن  َل  ِذيَن  الَّ ُيوِقُنوَن۞اإِنَّ  ُهْم  ِباْلآِخَرِة  َوُهم  َكاَة  الزَّ َوُيوؤُْتوَن  اَلَة  ال�صَّ
ِذيَن َلُهْم �ُصوُء اْلَعَذاِب َوُهْم يِف اْلآِخَرِة ُهُم  ا َلُهْم اأَْعَماَلُهْم َفُهْم َيْعَمُهوَن۞اأُْوَلِئَك الَّ نَّ َزيَّ

ُدْن َحِكيٍم َعِليٍم} )النمل: 6-1( . َك َلُتَلقَّى اْلُقْراآَن ِمن لَّ اْلأَْخ�رَشُوَن% َواإِنَّ
اآية من  ال�شالم، وفيها  اإذ تاأتي ق�شة مو�شى عليه  ال�شورة،  فهذه املقدمة حتدد م�شار 
اآيات هذا القراآن التي تتحدث عن مظاهر حكمة اهلل وعلمه، ثم تاأتي ق�شة داود و�شليمان 
عليهما ال�شالم وهي تعر�س اآية من اآيات هذا القراآن .ثم تاأتي ق�شة �شالح عليه ال�شالم وهي 
تعر�س اآية من اآيات هذا القراآن، ثم تاأتي ق�شة لوط عليه ال�شالم وهي تعر�س اآية من اآيات 
اهلل تعاىل، ثم تاأتي جمموعة تتحدث عن اهلل عز وجل هي يف بابها اآية من اآيات هذا القراآن، 
ثم تاأتي جمموعة تتحدث عن علم اهلل الذي اأنزل هذا القراآن، ثم انتقل ال�شياق اإىل الكالم عن 
اليوم االآخر .ثم جاء حديث عما ينبغي اأن يكون عليه ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم الذي 
اأنزل عليه القراآن، ثم جاء كالم عن حال الفارين من الهداية، وعن حال الذين يهتدون بهذا 
القراآن، وكما اأنه يف املقدمة تكرر الكالم عن اليوم االآخر، وحال الكافرين به يوم القيامة، 
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ثم تنتهي ال�شورة بعر�س ما اأُمر به ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم الذي اأنزلت عليه االآيات: 
العبادة، واالإ�شالم، واالإنذار بالقراآن، فتكون اآخر االآيات اأمراً لر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم 
بال�شكر واالإنذار )حوى، 1989( .اأي اأن ال�شورة الكرمية يف بداية اآياتها تعر�س ب�شكٍل عام 
ما �شياأتي من تف�شيالت يف بقية اآياتها، من اآيات القراآن الكرمي، وق�ش�س بع�س االأنبياء، 
مظاهر حكمة اهلل وعلمه، واليوم االآخر، ور�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم، ووجوب �شكر اهلل 
ال�شعراء  النمل مع �شورة  اإىل تو�شيح تنا�شب �شورة  .باالإ�شافة  تعاىل وحمده على نعمائه 

التي ت�شبقها مبا�رضة يف القراآن الكرمي .
وميكن تطبيق طريقة املنظمات املتقدمة يف التدري�س بجعل املهمات التعليمية ذات 
معنى، وم�شاعدة املتعلم على ربط اخلربات اجلديدة باخلربات ال�شابقة عنده، وتقدمي املنظم 
ال�شبه  اأوجه  بدايته، وكذلك عقد مقارنة بتو�شيح  الدر�س يف  املتقدم على فكرة مهمة من 
الدر�س  مو�شوع  عن  وعامة  و�شاملة  كلية  �شورة  واإعطاء  املو�شوعني،  بني  واالختالف 

اجلديد، وم�شاعدة املتعلم على ا�شتدخالها وتنظيمها يف عقله .
طريقة دورة التعلم: . 2

العقود  خالل  العلمية  الرتبية  يف  اإبداعًا  التدري�س  طرائق  اأكرث  من  التعلم  دورة  تعد 
للمعرفة  التو�شل  يف  وابتكاريًا،  اجتماعيًا  للمتعلم  الن�شط  الدور  توؤكد  اإنها  اإذ  املا�شية، 
وبنائها بنف�شه وفهمها واالحتفاظ بها، وهي تبحث عن كيفية الو�شول اإىل املعرفة، وربطها 

وتنظيمها لالإفادة منها )زيتون، 2007( . 
فمن اأهم اأ�ش�شها، اأنها تعتمد على املعرفة ال�شابقة لدى املتعلم، وُتطوَّع من اأجل و�شع 
املتعلم يف مرحلة عدم االتزان املعريف، وجعل التعلم عملية بنائية ن�شطة وم�شتمرة حتى 
ي�شل اإىل مرحلة االتزان املعريف بنف�شه، وي�شمم املعلم الدرو�س بطريقة غري تقليدية تتحدى 

اأفكار املتعلمني وت�شتثريها، ويحر�س املعلم على تقومي تعلمهم با�شتمرار .
وتظهر اأهميتها يف تكوين املفاهيم العلمية، وتنمية التفكري العلمي، وعالج الت�شورات 
البديلة، وزيادة التح�شيل الدرا�شي، ورفع كفاءة التدري�س، وتنمية امليول العلمية واالجتاهات 

االإيجابية، والقدرة على حل امل�شكالت، وبقاء اأثر التعلم .
وتقدمي  اال�شتك�شاف،  متكاملة هي:  مراحل  ثالث  من  االأ�شا�شية  التعلم  دورة  وتتكون 

املفهوم، وتطبيق املفهوم )زيتون، 2007( .
ا  َْح َفَلمَّ وميكن ا�شتنباط طريقة دورة التعلم من �شورة النمل، {ِقيَل َلَها اْدُخِلي ال�رشَّ
ن َقَواِريَر َقاَلْت َربِّ اإِينِّ  رٌَّد مِّ َ ُه �رَشٌْح ممُّ نَّ ًة َوَك�َصَفْت َعن �َصاَقْيَها َقاَل اإِ َراأَْتُه َح�ِصَبْتُه جُلَّ

ِ َربِّ اْلَعامَلِنَي} )النمل: 44( . �ْصَلْمُت َمَع �ُصَلْيَماَن لِلَّ َظَلْمُت َنْف�ِصي َواأَ
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حيث جاءت مرحلة اال�شتك�شاف يف اعتقاد ملكة �شباأ اأن الذي اأمامها، و�شت�شري عليه 
هو ماء ذو اأمواج متحركة، وو�شولها اإىل ذروة مرحلة عدم االتزان املعريف باأن ك�شفت عن 

�شاقيها .
وجاءت مرحلة تقدمي املفهوم يف اإخبار �شيدنا �شليمان عليه ال�شالم ملكة �شباأ باأن ما 
ت�شري عليه هو �شطح من الزجاج واملاء اأ�شفله، وميكنها ال�شري عليه ب�شهولة، ودون خوف، 
ما  ويك�شف  للغاية،  �شفاف  الزجاج  الأن  البلل؛  من  واخل�شية  ال�شاقني،  تك�شف  اأن  ومن غري 

حتته من ماء .
واأما مرحلة تطبيق املفهوم اأو توظيفه اأو اال�شتفادة منه: فتظهر مبا تر�شد اإليه االآيات 
الكرمية من اعرتاف ملكة �شباأ باأنها ظلمت نف�شها، واإعالنها الدخول يف دين االإ�شالم مع 

�شيدنا �شليمان عليه ال�شالم، واالإميان باهلل تعاىل رب العاملني .
اإليه، ويف  فقد تكون اال�شتفادة من املفهوم امتداداً للمفهوم نف�شه الذي يتم التو�شل 
هذه احلالة تكون اال�شتفادة تو�شع يف املفهوم وتطبيقاته ب�شكٍل مبا�رض اأي ا�شتفادة خطية، 
اإىل جمال  واالنتقال  وتطبيقاته  املفهوم  التو�شع يف  مدارية، مبعنى  اال�شتفادة  تكون  وقد 
اأو�شع، وهذا ما ميكن ا�شتنباطه من االآيات الكرمية، حيث ا�شتفادت ملكة �شباأ من اخلربة التي 
با�شت�شالمها  وذلك  راٍق،  ب�شكٍل  واجهتها  التي  املعرفية  ال�شدمة  لها ومن مرحلة  تعر�شت 

الأمر اهلل تعاىل . 
كل  تناولت  قد  النمل  �شورة  من  امل�شتنبطة  التعلم  دورة  طريقة  اأن  يتبني  �شبق  مما 
مرحلة من مراحل دورة التعلم التي عرفت فيما بعد يف العقد ال�شاد�س من القرن املا�شي، 
واأخذت بالتطور يف اأ�شكال ومراحل متعددة، وبالتايل ميكن اال�شتفادة من هذه الناحية يف 
الدرا�شي  باملو�شوع  يتعلق  فيما  املعريف  االتزان  عدم  املتعلم يف حالة  بو�شع  التدري�س، 
املراد تدري�شه، ومن ثّم تقدمي الفكرة املركزية للدر�س، ومراعاة جميع اأفكاره الفرعية .مع 
التنويع يف مرحلة اال�شتفادة من املفهوم، بعدم االقت�شار على اجلوانب احل�شية للمو�شوع، 
التدري�س  اإىل اجلوانب املجردة كذلك، وذلك مبا يتنا�شب مع طبيعة موقف  االنتقال  واإمنا 

ومع خ�شائ�س املتعلمني .
طريقة الت�صبيهات: . 3

لتقريب  املحلية؛  البيئة  يف  احل�شية  اخلربات  توظيف  الت�شبيهات  بطريقة  يق�شد 
الدرا�شي  املو�شوع  وربط  املتعلمني،  قدرات  ح�شب  ال�شعبة  واملفاهيم  املجردة  املفاهيم 
بواقعهم، وعالج الت�شورات البديلة لديهم .ويتكون الت�شبيه من: امل�شبه وهو املفهوم املجرد 
)مو�شوع  املح�شو�س  املفهوم  وهو  به  وامل�شبه   ، تدري�شه(  املراد  اجلديد  الدر�س  )مو�شوع 



2015 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية - اجمللد الثالث - ع )12( - تشرين 

375

عنا�رض  اإبراز  �رضورة  .مع  املفهومني  بني  ال�شبه  وعنا�رض   ، املاألوف(  اأو  القدمي  الدر�س 
بينهما يف جميع  التامة  املتعلمون يف خطاأ املطابقة  االثنني؛ كي ال يقع  االختالف بني 

العنا�رض وال�شفات، وذلك باإغفال الفروق واالختالفات بينهما .
اجلديدة،  واخلربات  للمتعلمني  ال�شابقة  اخلربات  بني  للربط  الطريقة  هذه  وت�شتخدم 
وتثبيت املعلومات القدمية، واإعطاء املتعلمني الفر�شة ملراجعتها، واختبار مدى �شالحيتها، 
عن  للبحث  املتعلمني  اإثارة  خالل  من  ممتعًا  التدري�س  وجعل  عنها،  معلوماتهم  وتطوير 

الت�شبيهات واإيجاد عالقات جديدة، وتنمية التفكري الناقد )عبيدات واأبو ال�شميد، 2007( .
الإيجاد  للمتعلمني  احلرية  الإتاحة  جهده  ق�شارى  املعلم  يبذل  اأن  ال�رضوري  ومن 
الدر�س  مو�شوع  بني  ت�شابه  وجود  اأن  لهم  ي�رضح  واأن  قدراتهم،  تنا�شب  التي  الت�شبيهات 
اجلديد واملو�شوع القدمي ال يعني التطابق بينهما، ويوجههم للبحث عن اختالفات بينهما . 
تعاىل:  قوله  يف  وذلك  جلي،  ب�شكٍل  النمل  �شورة  يف  الت�شبيهات  طريقة  ظهرت  ولقد 
ُه  ِذي اأَْتَقَن ُكلَّ �َصْيٍء اإِنَّ ِ الَّ َحاِب �ُصْنَع اللَّ �َصُبَها َجاِمَدًة َوِهَي مَتُرُّ َمرَّ ال�صَّ َباَل حَتْ َ{َتَرى اجْلِ
َتْفَعلُوَن} )النمل: 88( .حيث تربط االآية الكرمية اأوجه ال�شبه بني اجلبال التي  مِبَا  َخِبريٌ 
يظنها االإن�شان واقفة ثابتة غري متحركة، وال�شحب التي يالحظها متنقلة ومتحركة، ووجه 

ال�شبه بينهما احلركة .
{اأََلْ  الكرمية،  االآية  الت�شبيهات مبثاٍل ثاٍن من تف�شري  وميكن اال�شتدالل على طريقة 
َقْوٍم ُيوؤِْمُنوَن}  َهاَر ُمْب�رِشًا اإِنَّ يِف َذِلَك َلآَياٍت لِّ ْيَل ِلَي�ْصُكُنوا ِفيِه َوالنَّ ا َجَعْلَنا اللَّ َيَرْوا اأَنَّ
والراحة  والنوم  لل�شكن  الليل  اأنا خلقنا  باآياتنا  املكذبون  يعلم هوؤالء  اأمل  .اأي   )86 )النمل: 
املعاي�س  للت�رضف يف  م�رضقًا  النهار منرياً  ، وخلقنا  النهار؟!  التعب يف  بعد عناء  والقرار 
واملكا�شب واالأ�شفار والتجارات وغريها من �شوؤونهم التي يحتاجونها؟! ، اإن يف ذلك اخللق 
وعلى  واحل�شاب،  للجزاء  املوت،  بعد  البعث  على  تعاىل  اهلل  قدرة  على  لدالالت  واالإيجاد 
توحيده، لقوم ي�شدقون باهلل ور�شله .فمن تاأمل يف تعاقب الليل والنهار واالنتقال من حال 
�شبيهة باملوت اإىل حال احلركة واحلياة، اأدرك اأن القيامة كائنة ال حمالة، واأن اهلل �شيبعث 
من  بال�شكن،  الليل  ت�شبيه  االأول  ت�شبيهان:  يوجد  .وهنا   )1991 )الزحيلي،  القبور  يف  من 
املب�رض من حيث كونهما  بالفرد  النهار  ت�شبيه  والثاين  للفرد،  راحة  اأو  �شرت  حيث كونهما 

ميكنان الفرد من الروؤية الوا�شحة لالأمور . 
وميكن اال�شتدالل على طريقة الت�شبيهات مبثاٍل ثالث من تف�شري االآيتني الكرميتني، 
ِبَهاِدي  اأَنَت  ُمْدِبِريَن۞َوَما  ْوا  َولَّ اإَِذا  الدَُّعاء  مَّ  ُت�ْصِمُع ال�صُّ َوَل  امْلَْوَتى  ُت�ْصِمُع  َك َل  {اإِنَّ
�ْصِلُموَن} )النمل: 81-80(  ِمُن ِباآَياِتَنا َفُهم مُّ لَّ َمن ُيوؤْ اَلَلِتِهْم اإِن ُت�ْصِمُع اإِ اْلُعْمِي َعن �صَ



د .يحيى محمد أبو جحجوح طرائق التدريس املستنبطة من سورة النمل وتطبيقاتها في التدريس

376

.اأي ما ت�شمع �شماع تدبر واإفهام اإال املوؤمنني، وال ي�شتجيب لدعوتك اإال اأهل االإميان، وهم 
باملوتى،  يعقل  وال  ي�شمع  ال  من  تعاىل  �شبه  اإذ  للرحمن،  وجوههم  واأ�شلموا  انقادوا  الذين 
يف اأنهم ال ي�شمعون واإن كانوا اأحياء، ثم �شبههم ثانيًا بال�شم وبالعمى واإن كانوا �شليمي 
ال  وكالعمي،  وكال�شم،  كاملوتى،  الكفار  هوؤالء  اأن  الكرمية  االآية  من  والغر�س  احلوا�س، 
اأو االآيات  اإىل �شيء من الدالئل الكونية،  يفهمون وال ي�شمعون، وال يب�رضون، وال يلتفتون 

القراآنية )ال�شابوين، 1993( .
وميكن اال�شتفادة من ذلك يف التدري�س، حيث يبداأ املعلم باملفهوم اجلديد كما بداأت 
املاألوف  املفهوم  املتعلمني  مع  ي�شتح�رض  ثم  باجلبال،  االأول  املثال  يف  الكرمية  االآية 
املعلم  يوجه  ثم  وحركتها،  ال�شحب  يف  بالتف�شيل  الكرمية  االآية  فعلت  كما  بتف�شيالته 
اأوجه  ال�شبه وكذلك  اأوجه  اأوجه املقارنة بني املفهومني من حيث  ا�شتنتاج  اإىل  املتعلمني 
لزيادة  املعينة  والر�شومات  التو�شيحية  االأ�شكال  املعلم  ا�شتخدم  لو  حبذا  ويا  االختالف، 

املقارنة بني املفهومني . 
طريقة تاآلف الأ�صتات: . 4

ت�شتخدم طريقة تاآلف االأ�شتات باالأ�شا�س لتي�شري عمليتني هما: جعل الغريب ماألوفًا، 
وجعل املاألوف غريبًا، اأي تت�شمن ربط العنا�رض املختلفة وغري املنا�شبة بع�شها مع بع�س 
.ولهذا يكرث فيها ا�شتخدام اأ�شكال اال�شتعارة واملجاز وامل�شابهة ب�شورة منظمة للو�شول اإىل 
اأ�شلوب: »افرت�س  احلل املبتكر للم�شكالت املختلفة .ولقد اأدى ا�شتخدامها اإىل الو�شول اإىل 

اأن« لتنمية التفكري االبتكاري لدى املتعلمني )زيتون، 1987( .
التي  االأن�شطة  خمتلف  يف  �رضورية  قدرة  االبتكار  اأن  من  الطريقة  هذه  وتنطلق 
ميار�شها االإن�شان يوميًا، واالبتكار لي�شت عملية غام�شة، بل عملية ميكن و�شفها وحتديد 
�شماتها وتدريب االأفراد على ممار�شتها ب�شكل مبا�رض؛ لزيادة قدراتهم االبتكارية، وتت�شابه 
بع�س  على  قا�رضة  فردية  �شخ�شية  �شمة  لي�س  واالبتكار  امليادين،  جميع  يف  املبتكرات 
.وتت�شف   )2008 )علي،  االأفراد  خمتلف  لدى  تنميتها  ميكن  ولكن  �شواهم،  دون  االأفراد 
بع�شًا،  بع�شها  مع  املنا�شبة  وغري  املختلفة  العنا�رض  بني  بالربط  االأ�شتات  تاآلف  طريقة 
وجنا�س  وتورية  وت�شبيه  وجماز  وت�رضيحية  مكانية  ا�شتعارة  من  البالغية  ال�شور  وكرثة 
العقلي  التفكري  بني  والدمج  املختلفة،  للم�شكالت  املبتكرة  باحللول  واالهتمام  وطباق، 

واالندماج العاطفي يف امل�شكلة )اأبو جحجوح، 2010( .
التفكري يف حلول واأفكار جديدة لتنمية مهارة  وبالتايل فهي ت�شجع املتعلمني على 
االأ�شالة لديهم، التي تعد جوهر عملية االبتكار، واأي�شًا تدفعهم اإىل االنطالق والت�شعب يف 
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عملية التفكري من خالل االعتماد على التفكري التباعدي .
ولقد ورد يف �شورة النمل اآيات كرمية عدة ت�شري اإىل تاآلف االأ�شتات، ومن االأمثلة على 
اْلأَْر�ِس  َن  مِّ ًة  َدابَّ َلُهْم  اأَْخَرْجَنا  َعَلْيِهْم  اْلَقْوُل  َوَقَع  {َواإَِذا  تعاىل:  قوله  ما جاء يف  ذلك 
اآخر  الدابة تخرج يف  .هذه   )82 )النمل:  ُيوِقُنوَن}  َل  ِباآَياِتَنا  َكاُنوا  ا�َس  النَّ اأَنَّ  ُتَكلُِّمُهْم 
الزمان عند ف�شاد النا�س وتركهم اأوامر اهلل وتبديلهم الدين احلق، فُيخِرج اهلل عز وجل لهم 
عبا�س  ابن  قال  ذلك،  على  النا�س  فتكلم  وقيل من غريها،  مكة  قيل من  االأر�س،  من  دابة 
واحل�شن وقتادة وعلي تخاطبهم خماطبة، وقد ورد يف ذكر الدابة اأحاديث واآثار كثرية، قال 
ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم: ثم بينما النا�س يف امل�شجد احلرام مل يرعهم اإال وهي ترغو 
بني الركن واملقام تنف�س عن راأ�شها الرتاب، فانف�س النا�س عنها �شتى، وبقيت ع�شابة من 
املوؤمنني وعرفوا اأنهم مل يعجزوا اهلل فبداأت بهم فجلت وجوههم حتى جعلتها كاأنها الكوكب 
الدري، وولت يف االأر�س ال يدركها طالب وال ينجو منها هارب، حتى اإن الرجل ليتعوذ منها 
بال�شالة فتاأتيه من خلفه، فتقول: يا فالن االآن ت�شلي، فيقبل عليها فت�شمه يف وجهه، ثم 
الكافر،  املوؤمن من  االأم�شار، يعرف  االأموال، وي�شطحبون يف  النا�س يف  تنطلق، وي�شرتك 
حتى اإن النا�س يتبايعون يف االأ�شواق بكم ذا يا موؤمن، بكم ذا يا كافر، وحتى اإن اأهل البيت 
يجل�شون على مائدتهم فيعرفون موؤمنهم من كافرهم، ثم تقول لهم الدابة: يا فالن اأب�رض اأنت 
من اأهل اجلنة، ويا فالن اأنت من اأهل النار )ابن كثري، 2002( .وال�شاهد يف االآية الكرمية 

َن ااْلأَْر�ِس ُتَكلُِّمُهْم« فقد اآلفت االآية الكرمية بني الدابة وبني االإن�شان . ًة مِّ قوله تعاىل: »َدابَّ
دابة  اأن  افرت�س  �شكل:  امل�شكلة على  اإىل حتديد  املتعلمني،  وهنا ميكن توجيه تفكري 
ت�شري و�شط النا�س، وفجاأة تبادرهم باحلديث بلغتهم اخلا�شة، وت�شاألهم عدة اأ�شئلة وا�شحة 

متامًا، ومن ثمرّ ت�صجيع املتعلمني على اإجابة الأ�صئلة الآتية: 
ماذا تتوقع اأن ت�شاأل الدابة النا�س؟  -
ملاذا قد تتمكن الدابة من �شوؤال النا�س؟  -
ما النتائج املتوقعة عن ذلك؟  -
مباذا تن�شح االإن�شان اأن يفعل حيال ذلك؟  -
مباذا ميكن اأن جتيبها اأنت؟  -
كيف ت�شعر نحو ذلك؟  -
متى ميكن اأن يحدث ذلك على اأر�س الواقع؟  -

وذلك املثال لكيفية جعل الغريب ماألوفًا .ومثال اآخر جلعل املاألوف غريبًا، ما ورد يف 
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امْلُنَذِريَن} )النمل: 58( .ففي اختيار  َطًرا َف�َصاء َمَطرُ  االآية الكرمية: {َواأَْمَطْرَنا َعَلْيِهم مَّ
هالك قوم لوط باملطر، وهو املاء املحيي املنبت، اأنه مماثل ال�شتخدامهم ماء احلياة، ماء 
النطف، يف غري ما جعل له، وهو اأن يكون مادة حياة وخ�شب، بحيث ي�شبح ماء املطر اأ�شل 

احلياة، مادة للعذاب )قطب، 1996( . 
ماء  اأن  افرت�س  �شكل:  على  امل�شكلة  حتديد  اإىل  املتعلمني،  تفكري  توجيه  ميكن  وهنا 
اإىل  املطر الذي ننتظره بفارغ ال�شرب لل�رضب وري املزروعات و�شقاية احليوانات، يتحول 

عذاب، فماذا نفعل؟ 
ب�شورة  وامل�شابهة  واملجاز  اال�شتعارة  اأ�شكال  ا�شتخدام  خالل  من  فيها  واال�شتغراق 
اأن كل قطرة من قطرات ماء املطر حتولت اإىل حجارة تت�شاقط  منتظمة، من خالل اعتبار 
والنا�س يهرعون هاربني منها، ولكنهم عاجزون، فهم  النا�س،  روؤو�س  االأر�س وعلى  على 
كانوا يتوقعون اخلريات من ماء املطر، فاإذا به يتحول اإىل عذاب، ويحاولون االحتماء منه، 

واالختباء عنه، لكنه اأكرث �رضعة منهم!!! 
املنظمة وامل�شاغة جيداً؛  االأ�شئلة  �شل�شلة من  اإجابة  املتعلمني على  ت�شجيع  ثّم  ومن 
وذلك القرتاح حلول لتفادي ذلك، وعدم الوقوع فيه، مب�شاركة املتعلمني كافة، مع الربط 

بني االأ�شباب املادية واالأ�شباب االإميانية .
طريقة املناق�صة: . 5

الطرف  اأكان  �شواء  طرفني،  بني  االأ�شئلة  وقوامها  احلوار  املناق�شة  طريقة  جوهر  اإن 
اأم كان الطرف االأول  االأول فرداً كاملعلم واملتعلم، والطرف الثاين فرداً كاملتعلم واملعلم، 
فرداً كاملعلم واملتعلم والطرف الثاين جمموعة اأو جمموعات من املتعلمني، اأم كان الطرف 
االأول جمموعة من املتعلمني والطرف الثاين جمموعة اأو جمموعات من املتعلمني .فهي لها 
اأ�شاليب متنوعة ميكن توظيفها يف التدري�س، ويختار املعلم منها ما ينا�شب حتقيق اأهداف 
املو�شوع ويتنا�شب مع املتعلمني، بل ويبتكر منها اأ�شاليب جديدة، وهي تعتمد على االألفاظ 
وتعتمد  املناق�شة،  جناح  يكون  وتوظيفها  اختيارها  يف  العناية  وبقدر  ودالالتها،  اللغوية 
على  القائم  االإقناع  على  اأي�شًا  وتعتمد  وحتفيزه،  التفكري  وا�شتثارة  العقلية،  القدرات  على 

تقدمي االأدلة والرباهني .
وهي تفرت�س اإيجابية املتعلمني وم�شاركتهم يف املناق�شة، وت�شاعدهم على اكت�شاب 
االإيجابي،  واملناخ  املتبادل،  واالحرتام  احلرية  من  جو  يف  والتفاعل  التوا�شل  مهارات 
اهتمامهم  وتثري  للمتعلمني،  والثقافية  املعرفية  اخللفية  عن  الك�شف  على  املعلم  وت�شاعد 

باملو�شوعات الدرا�شية املراد مناق�شتها )زيتون، 1996( . 
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ال�شابقة،  اإىل معلومات املتعلمني  التعرف  اأمور عدة:  التدري�س يف  وي�شتفاد منها يف 
اأخطاء فهمهم،  للدر�س، وت�شحيح  تتبعهم  والوقوف على مدى  بالدر�س،  اهتمامهم  واإثارة 
وتوجيههم اإىل تطبيق املفاهيم واملبادئ التي تعلموها يف مواقف جديدة، واإبداء اآرائهم، 
واإثارة تفكريهم، وتقوميهم .وتكاد ال توجد طريقة تدري�س تخلو من االأ�شئلة، فهي تزيد من 

اإيجابية املتعلمني، وتك�شبهم مهارات التوا�شل )�شالمة واآخرون، 2009( .
ويعد احلوار من مظاهر العالقة الراقية بني طرفني، فهو االأ�شلوب االأكرث فاعلية؛ لكي 
يوؤثر اأحد الطرفني يف االآخر، ولذلك جاءت كثري من االآيات القراآنية يف �شورة حوار، وجعله 
منهجًا ينتهجه االإن�شان لتطوير �شبل احلياة واالرتقاء بنف�شه اإىل بلوغ درجة اخلالفة، ومتيز 

القراآن الكرمي باأن جعل احلوار اأ�شلوب االأنبياء وال�شاحلني )باعثمان، 2012( .
وميكن اال�شتدالل على طريقة املناق�شة يف �شورة النمل ب�شهولة بالغة يف مواطن عدة، 
قوله  الطري، يف  مع  ال�شالم  عليه  �شليمان  �شيدنا  ما جاء من حوار  ذلك  على  االأمثلة  ومن 
ُه  اْلَغاِئِبنَي۞َلأَُعذَِّبنَّ ِمَن  َكاَن  اأَْم  اْلُهْدُهَد  اأََرى  َل  يِلَ  َما  َفَقاَل  رْيَ  الطَّ َد  {َوَتَفقَّ تعاىل: 
اأََحطُت  َبِعيٍد َفَقاَل  ِبنٍي۞َفَمَكَث َغرْيَ  َلَياأِْتَينِّي ِب�ُصْلَطاٍن مُّ اأَْو  ُه  َلأَْذَبَحنَّ اأَْو  َعَذاًبا �َصِديًدا 
ِلُكُهْم َواأُوِتَيْت ِمن ُكلِّ  ْط ِبِه َوِجْئُتَك ِمن �َصَباإٍ ِبَنَباإٍ َيِقنٍي۞اإِينِّ َوَجدتُّ اْمَراأًَة مَتْ مِبَا َلْ حُتِ
َن َلُهُم  ِ َوَزيَّ ْم�ِس ِمن ُدوِن اللَّ َها َوَقْوَمَها َي�ْصُجُدوَن ِلل�صَّ �َصْيٍء َوَلَها َعْر�ٌس َعِظيٌم۞َوَجدتُّ
ِذي ُيْخِرُج  ِ الَّ ِبيِل َفُهْم َل َيْهَتُدوَن۞اأَلَّ َي�ْصُجُدوا لِلَّ ُهْم َعِن ال�صَّ ْيَطاُن اأَْعَماَلُهْم َف�َصدَّ ال�صَّ
ُ َل اإَِلَه اإِلَّ ُهَو َربُّ  َماَواِت َواْلأَْر�ِس َوَيْعَلُم َما ُتْخُفوَن َوَما ُتْعِلُنوَن۞اللَّ ْبَء يِف ال�صَّ اخْلَ
َهَذا  ِكَتاِبي  بِّ اْلَكاِذِبنَي۞اْذَهب  ِمَن  ُكنَت  ْم  اأَ َدْقَت  اأَ�صَ �َصَننُظرُ  اْلَعِظيِم۞َقاَل  اْلَعْر�ِس 

َفاأَْلِقْه اإَِلْيِهْم ُثمَّ َتَولَّ َعْنُهْم َفانُظْر َماَذا َيْرِجُعوَن} )النمل: 28-20( .
�شليمان عليه ال�شالم: اأين الهدهد؟ 

�شليمان عليه ال�شالم: الأعذبنه ب�شدة، اأو الأقتلنه، اأو لياأتيني بعذر بني وا�شح . 
الهدهد: ذهبت اإىل �شباأ، واأتيت بخرٍب مهم .

الهدهد: وجدت ملكة متتلك، ولها �رضير مزخرف بالذهب يف ق�رض عظيم .
واإمنا  تعاىل،  هلل  العبادة  اإخال�س  هي  التي  احلق  �شبيل  يعرفون  ال  وجدتهم  الهدهد: 

ي�شجدون لل�شم�س .
تعلنه  وما  القلوب  تخفي  ما  ويعلم  املطر  يخرج  الذي  تعاىل  هلل  فلي�شجدوا  الهدهد: 

االأل�شنة .
الهدهد: اهلل ال اإله اإال هو رب العر�س العظيم .
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�شليمان عليه ال�شالم: �شننظر اأ�شدقت يف اإخبارك هذا اأم كنت من الكاذبني يف حجتك 
لتنجو من العقاب .

�شليمان عليه ال�شالم: اذهب بكتابي هذا فاألقه اإىل بلقي�س وقومها، ثم قف قريبا منهم 
فانظر ما جوابهم .

التدري�س:  يف  تفيد  التي  املهمة  اال�شتنتاجات  من  العديد  املثال  هذا  من  وي�شتنتج 
رقي احلوار، واإتاحة الوقت االأكرب من احلوار للمتعلم )الهدهد(، واالأدب يف احلوار، وح�شن 
ال�شرب والرتيث على املتعلم،  العقل وقوة احلجة، و�رضورة  اال�شتماع واالإن�شات، واحرتام 

والتوازن بني التهديد بالعقاب واإعطاء الفر�شة للدفاع عن النف�س . 
رعيته،  مع  وتلطفه  ال�شالم،  عليه  �شليمان  اأدب  مظاهر  من  مظهر  الكرمية  االآية  ويف 
من  كنت  اأم  »اأ�شدقت  للهدهد  يقول  ذلك  ومع  ا�شتئذان،  دون  الهدهد  غياب  من  فبالرغم 

الكاذبني« ومل يقل اأكذبت؟ ، فلم يتهم اأحد جنوده بالكذب )ال�شعراوي، د .ت( . 
قومها، يف  واأ�رضاف  �شباأ  ملكة  رائع بني  دار حوار  النمل  �شورة  من  ثاٍن  مقطع  ويف 
االآيات من االآية التا�شعة والع�رضين اإىل االآية اخلام�شة والثالثني .ويف مقطع ثالث حوار بني 
�شيدنا �شليمان عليه ال�شالم وجنوده من االإن�س واجلن والطري يف االآيات من االآية الثامنة 
ال�شالم  عليه  �شالح  �شيدنا  رابع حوار  مقطع  .ويف  واالأربعني  الواحدة  االآية  اإىل  والثالثني 
مع قومه يف االآيات بني االآية اخلام�شة واالأربعني اإىل االآية ال�شابعة واالأربعني .ويف مقطع 
خام�س حوار �شيدنا لوط عليه ال�شالم مع قومه يف االآيات بني االآية الرابعة واخلم�شني اإىل 

االآية ال�شاد�شة واخلم�شني . 
التي  التفكري  املناق�شة، وعمليات  االأهداف من  بتحديد  التدري�س  تطبيقها يف  وميكن 
التفكري،  م�شتويات  ح�شب  ومتنوعة  الدر�س،  ملو�شوع  �شاملة  اأ�شئلة  و�شياغة  �شتعاجلها، 
االإجابات، و�شحيحة  ومفتوحة  االإجابات  تتطلبها بني حمدودة  التي  االإجابات  ومتنوعة 
علميًا، ومنتقاة االألفاظ بعناية، ومنا�شبة لقدرات املتعلمني، وحمددة ووا�شحة يف املطلوب 
واالنتظار  عنها،  لالإجابة  جلميعهم  الفر�س  واإتاحة  كافة،  املتعلمني  على  وطرحها  منها، 
لوقت منا�شب الكتمال االإجابات ون�شجها، وت�شجيع معظم املتعلمني على امل�شاركة، مع 

االلتزام باآداب احلوار .
طريقة الع�صف الذهني: . 6

ينظر اإىل الع�شف الذهني كنوع من التفكري اجلماعي يهدف اإىل تعدد االأفكار وتنوعها 
واأ�شالتها اإذا ما تاأجل اإ�شدار االأحكام على االأفكار مبجرد ظهورها، وبخا�شة عندما تعر�س 
اأمام املتعلمني ي�شعب حلها فرديًا .وين�شح املعلم بتق�شيم املتعلمني اإىل  م�شكالت علمية 
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جمموعات من حوايل )5-10( متعلمني، ويطرح م�شكالت اأو اأ�شئلة عليهم، ومن ثّم التن�شيق 
املطروح  لل�شوؤال  اإجابة  اأف�شل  اأو  للم�شكلة  حل  اأح�شن  اإىل  للو�شول  املجموعات  هذه  بني 

)زيتون، 1987( . 
حل  يف  للم�شاركني  االأفكار  من  عدد  اأكرب  توليد  اأجل  من  الذهني  الع�شف  وي�شتخدم 
م�شكلة مفتوحة خالل فرتة زمنية حمددة يف جو ت�شوده احلرية واالأمان يف طرح االأفكار 

بعيداً عن امل�شادرة اأو النقد )العليمات، 2008( .
وتفيد هذه الطريقة يف تطوير اأ�شاليب التحول الذهني ال�رضيع لدى املتعلم، مبا يعك�س 
من  وتزيد  �رضيعة،  تكيفية  تنظيمية  عمليات  اإىل  يوؤدي  وهذا  الذهنية،  معاجلته  م�شتويات 
ثقته بنف�شه .وجلل�شات الع�شف الذهني �رضوط �رضورية: جتنب اأي نوع من احلكم اأو النقد، 
وت�شجيع التداعي احلر الطليق، وتقبل جميع اال�شتجابات، وتاأكيد كم اال�شتجابات ال كيفها 
من  االإقالل  على  الذهني  الع�شف  جل�شات  .وت�شاعد   )2005 ورا�شد،  و�شعودي  )النجدي 
اخلمول الفكري للمتعلمني، وت�شجع اأكرب عدد من املتعلمني على اإيجاد اأفكار جديدة، وتنمية 
التفكري االبتكاري لديهم، وا�شتخدام القدرات العقلية العليا، وتزيد من فاعلية دور املتعلمني 
)�شالمة، واآخرون، 2009( .وتتكون جل�شة الع�شف الذهني من اأربع مراحل: مرحلة �شياغة 
امل�شكلة، ومرحلة اإعادة �شياغة امل�شكلة، ومرحلة الع�شف الذهني للم�شكلة، ومرحلة تقدمي 

االأفكار )�شاهني، 2009( .
 والع�شف الذهني يف جوهره عبارة عن ا�شتمطار لالأفكار، حيث اإن كم االأفكار املنتجة 
اأثناء جل�شة الع�شف الذهني ميكن اأن يتخلله عدد من االأفكار النوعية؛ لذلك ينبغي ت�شجيع 
املتعلمني على اإطالق اأفكارهم بغزارة، وتاأجيل تقييمها اإىل حني االنتهاء من تقدمي االأفكار؛ 
فالكم يف االأفكار يتولد عنه الكيف واجلودة فيها، ومن ثّم تتاح لهم الفر�س بانتقاء اأف�شل 

االأفكار وتقييمها .
ومن االأمثلة التي ميكن ا�شتنباطها من �شورة النمل على طريقة الع�شف الذهني، ما 
َل ُح�ْصًنا َبْعَد �ُصوٍء َفاإِينِّ َغُفوٌر رَِّحيٌم} )النمل:  جاء يف قوله تعاىل: {اإِلَّ َمن َظَلَم ُثمَّ َبدَّ
وذلك اأن من عمل �شيئًا ثم اأقلع عنه  للب�رض  عظيمة  ب�شارة  وفيه  منقطع  ا�شتثناء  .هذا   )11
َواآَمَن  َتاَب  َن  اٌر ملِّ َلَغفَّ {َواإِينِّ  ورجع وتاب واأناب؛ فاإن اهلل يتوب عليه، كما قال تعاىل: 
اأَْو َيْظِلْم َنْف�َصُه  ا ُثمَّ اْهَتَدى} )طه: 82( .وقال تعاىل: {َوَمن َيْعَمْل �ُصوًءا  احِلً َوَعِمَل �صَ
ِحيًما} )الن�شاء: 110( .واالآيات يف هذا كثرية جداً )ابن  َ َغُفوًرا رَّ َ َيِجِد اللرّ ُثمَّ َي�ْصَتْغِفِر اللرّ

كثري، 2002( . 
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مرحلة �صياغة امل�صكلة:  ♦
ما اأنواع الظلم التي يقع فيها االإن�شان؟  -
ملاذا يقع االإن�شان يف الظلم؟  -
اأي النا�س اأظلم؟  -
ما االأمثلة على احل�شن الذي ميكن اأن يبدله االإن�شان بعد ال�شوء؟  -
ما االآيات االأخرى يف هذا ال�شياق؟  -
مرحلة اإعادة �صياغة امل�صكلة:  ♦
ُتقبل  - لكي  الظلم  يقع يف  بعدما  االإن�شان  يتبعها  التي  ال�شاحلة  االأعمال  اأنواع  ما 

توبته؟ 
مرحلة الع�صف الذهني للم�صكلة )ا�صتمطار الأفكار( :  ♦
الظلم خطري جداً . -
الذي يرتكب املعا�شي ظامل . -
الذي يتجنب عن اآيات اهلل تعاىل ظامل . -
االإن�شان الذي يعّق والديه ظامل . -
مرحلة تقدمي الأفكار:  ♦
اهلل �شبحانه وتعاىل حّرم الظلم على نف�شه . -
اهلل �شبحانه وتعاىل حّرم الظلم بني عباده . -
عواقب الظلم �شديدة يف الدنيا واالآخرة . -
دعوة املظلوم ال ترّد . -
اهلل �شبحانه وتعاىل غفور رحيم . -
من عمل عماًل �شيئًا، ثم اأقلع عنه؛ فاإن اهلل تعاىل يتوب عليه . -

وميكن اال�شتفادة من طريقة الع�شف الذهني يف التدري�س عن طريق اخلطوات االآتية: 
التمهيد جلل�شة الع�شف الذهني ملناق�شة امل�شكلة وحتديدها، واإعادة �شياغة امل�شكلة، حيث 
يعيد رئي�س اجلل�شة يف جل�شة الع�شف الذهني �شياغة امل�شكلة، ويطرحها من خالل عدد من 
الذهني، وتعيني  الع�شف  العمل وقواعد  االبتكار، حيث ي�رضح طريقة  االأ�شئلة، وتهيئة جو 
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مقرر للجل�شة لتدوين االأفكار، ويطلب من امل�شاركني البدء بطرح اأفكارهم اإجابة عن االأ�شئلة، 
وذلك خالل مدة زمنية حمددة، ثم يدون مقرر اجلل�شة االأفكار مت�شل�شلة على ال�شبورة اأمام 
امل�شاركني، ثم يقوم رئي�س اجلل�شة بتحفيز امل�شاركني لطرح االأفكار، ثم يقوم رئي�س اجلل�شة 
اإىل  وت�شنيفها  تقييمها  اأجل  من  حمددة  ملدة  املطروحة  االأفكار  يف  امل�شاركني  مبناق�شة 
اأ�شيلة ومفيدة وقابلة للتطبيق، واأخرى مفيدة، ولكنها غري قابلة للتطبيق املبا�رض،  اأفكار 
االأفكار  اجلل�شة  رئي�س  يلخ�س  ثم  للتطبيق،  قابلة  وغري  عملية  الأنها غري  م�شتثناة  واأفكار 

القابلة للتطبيق ويعر�شها على امل�شاركني ملدة حمددة )العليمات، 2008( . 
العرو�س العملية: . 7

مفهومًا  اأو  علمية  حقيقة  املعلم  فيها  يعر�س  تدري�س  طريقة  العملية  العرو�س 
مزاياها:  اأهم  ومن  معينة،  تعلمية  تعليمية  اأهداف  لتحقيق  علميًا  قانونًا  اأو  تعميمًا  اأو 
وتوفري  والتكلفة،  النفقات  يف  واالقت�شاد  املتعلمني،  لدى  املالحظة  عملية  تنمية 
وجتنيب  العلمية،  املادة  من  كبرية  كمية  تدري�س  واإمكانية  املبذول،  واجلهد  الوقت 
اإجراء بع�س االأن�شطة العملية، وتوفري خربات م�شرتكة جلميع املتعلمني  املتعلمني خطر 
الدر�س،  مبو�شوع  املتعلمني  اهتمام  واإثارة  العلمية  املادة  لتقدمي  كمدخل  .وت�شتخدم 
بع�س  لها  اأن  .اإال  العملية  واملهارات  العلمية  املعرفة  اأنواع  بع�س  لتو�شيح  وكو�شيلة 
و�شعوبة  بينهم،  الفردية  للفروق  مراعاتها  وعدم  املتعلمني،  ك�شلبية  الق�شور:  جوانب 

 .  )1996 )زيتون،  اليدوية  للمهارات  اكت�شابهم 
العملية ككيفية نفاذية  العرو�س  القيام بالعديد من  اإمكانية  اإىل  النمل  وت�شري �شورة 
خمتلفني،  و�شطني  بني  االنك�شار  معامل  باختالف  املاء  اإىل  الهواء  من  باالنتقال  ال�شوء 
َراأَْتُه  ا  َفَلمَّ َْح  ال�رشَّ اْدُخِلي  َلَها  {ِقيَل  ال�شفافة كال�شوء، يقول تعاىل:  وخ�شائ�س املواد 
ن َقَواِريَر َقاَلْت َربِّ اإِينِّ َظَلْمُت  رٌَّد مِّ َ ُه �رَشٌْح ممُّ ًة َوَك�َصَفْت َعن �َصاَقْيَها َقاَل اإِنَّ َح�ِصَبْتُه جُلَّ
.ومالحظة عر�س عملي   )44 )النمل:  اْلَعامَلِنَي}  َربِّ   ِ لِلَّ �ُصَلْيَماَن  َمَع  �ْصَلْمُت  َواأَ َنْف�ِصي 
َواِدي  َعَلى  اأََتْوا  اإَِذا  {َحتَّى  تعاىل:  يقول  اأجزائه ومكوناته،  اإىل  والتعرف  النمل  لت�رضيح 
ُكْم �ُصَلْيَماُن َوُجُنوُدُه َوُهْم َل  ْمُل اْدُخلُوا َم�َصاِكَنُكْم َل َيْحِطَمنَّ َها النَّ َلٌة َيا اأَيُّ ْمِل َقاَلْت مَنْ النَّ
َي�ْصُعرُوَن} )النمل: 18( .ومالحظة عرو�س عملية عن خ�شائ�س ال�شوء واأنواع العد�شات 
َهاَر ُمْب�رِشًا اإِنَّ يِف  ْيَل ِلَي�ْصُكُنوا ِفيِه َوالنَّ ا َجَعْلَنا اللَّ واملرايا، يقول تعاىل: {اأََلْ َيَرْوا اأَنَّ

َقْوٍم ُيوؤِْمُنوَن} )النمل: 86( . َذِلَك َلآَياٍت لِّ
َع�َصاَك  {َواأَْلِق  اأفعى،  اإىل  الع�شا  حتول  لكيفية  عملي  بعر�س  القيام  اإىل  باالإ�شافة 
ْب َيا ُمو�َصى َل َتَخْف اإِينِّ َل َيَخاُف َلَديَّ  َها َجانٌّ َوىلَّ ُمْدِبًرا َوَلْ ُيَعقِّ ا َراآَها َتْهَتزُّ َكاأَنَّ َفَلمَّ
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10( .وكيفية حتول لون اليد من اللون الطبيعي اإىل اللون االأبي�س،  امْلُْر�َصلُوَن} )النمل: 
{َواأَْدِخْل َيَدَك يِف َجْيِبَك َتْخرُْج َبْي�َصاء ِمْن َغرْيِ �ُصوٍء . .} )النمل: 12( .

العملي  العر�س  اأهداف  بتحديد  املعلم  قيام  خالل  من  التدري�س  يف  تطبيقها  وميكن 
االإتقان؛ وذلك  اإىل حد  العملي عدة مرات  العر�س  والتدرب على كيفية تنفيذ  ب�شكٍل دقيق، 
تفاديًا الأي اإحراج قد يقع فيه فيما بعد اأمام املتعلمني، وحت�شري املواد واالأدوات واالأجهزة 
�شاحة  اأم  املخترب  اأم  ال�شفية  الغرفة  �شواء يف  للعر�س  املنا�شب  املكان  واختيار  الالزمة، 
املدر�شة، واإعداد جدول زمني للتنفيذ، ثم تهيئة املتعلمني للعر�س العملي، وتو�شيح اأهدافه 
لهم، وتوظيف االأ�شئلة ال�شفية املنا�شبة الأجزائه، ومتابعة انتباه املتعلمني خلطوات العر�س 
العملي، ثم بعد االنتهاء من تنفيذ العر�س العملي يقوم املعلم بتقومي مدى فهم املتعلمني 
مل�شمون العر�س العملي وخطواته ومادته العلمية، ومدى حتقيقه الأهداف الدر�س ومنا�شبته 

للمتعلمني، باالإ�شافة اإىل تقومي املعلم الأدائه ذاتيًا .
طريقة حل امل�صكالت: . 8

تعّرف امل�شكلة بوجه عام بحالة ي�شعر فيها املتعلم باأنه اأمام موقف غام�س، اأو �شوؤال 
ال�شحيحة  االإجابة  اأو معرفة  االإجابة عنه، ويرغب يف تو�شيح ذلك املوقف،  حمري يجهل 

لل�شوؤال املحري )زيتون، 2007( .اأو �شعوبة يحتاج اإىل التغلب عليها .
وينظمها،  لها  املدر�س  يخطط  التي  االأن�شطة  جميع  امل�شكالت  حل  بطريقة  ويق�شد 
اإىل  ويحتاج  عدة،  م�شارات  يف  العلمي  التفكري  يتطلب  حمري  موقف  يف  املتعلمني  وي�شع 
احلل  اإىل  املتعلمون  ي�شل  اأن  اإىل  التحقق من �شحتها؛  ثّم  ومن  متعددة،  اإجابات  �شياغة 

ال�شحيح، واأخرياً اإر�شادهم وتوجيههم اإىل تعميمه على مواقف م�شابهة .
وتت�شمن طريقة حل امل�شكالت قيام املتعلم بخطوات منظمة للو�شول اإىل حلول مقبولة 
للم�شكلة، ولي�س بال�رضورة اأن تكون هذه اخلطوات مرتبة، فاملتعلم يغري ويبدل وفق ما يراه 
منا�شبًا يف �شعيه حلل املوقف امل�شكل، كما اأنه ال يوجد اتفاق مطلق على عدد حمدد خلطوات 
حل امل�شكلة، فمثاًل ميكن حل امل�شكلة باأربع خطوات هي: حتديد امل�شكلة، وجمع املعلومات، 
وو�شع الفرو�س، واختيار اأف�شل احللول .ولكن االأقرب اإىل االتفاق هو اخلطوات ال�شت االآتية: 
الفرو�س كحلول  ال�شلة بها، وو�شع  ال�شعور بامل�شكلة، وحتديدها، وجمع املعلومات ذات 

للم�شكلة، والو�شول اإىل حل للم�شكلة، وتعميمه )�شالمة واآخرون، 2009( . 
امل�شكالت:  حل  طريقة  تت�شمن  التي  النمل  �شورة  يف  الكرمية  االآيات  اأمثلة  ومن 
ِمَن  َكاَن  اأَْم  اْلُهْدُهَد  اأََرى  َل  يِلَ  َما  َفَقاَل  رْيَ  الطَّ َد  {َوَتَفقَّ تعاىل:  قوله  يف  جاء  ما 

.  )20 )النمل:  اْلَغاِئِبنَي} 
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ال�صعور بامل�صكلة: تفقد �شيدنا �شليمان عليه ال�شالم للطري . ♦
حتديد امل�صكلة: اأين الهدهد؟  ♦
�صياغة الفرو�س:  ♦
ال اأرى الهدهد . -
�شرت الهدهد �شاتر عني . -
الهدهد غائب . -
اختبار �صحة الفرو�س:  ♦
تدقيق النظر مع قوة املالحظة لتفح�س املوجودين . -
اال�شتف�شار وال�شوؤال ممن يعرف الهدهد عن مكان وجوده . -
ال�شرب حلظات على الهدهد اإىل حني ظهوره . -
النتيجة: خطاأ الفر�س االأول، وكذلك خطاأ الفر�س الثاين، وثبوت �شواب الفر�س  ♦

الثالث .
ْط ِبِه َوِجْئُتَك ِمن �َصَباإٍ  يقول اهلل تعاىل: {َفَمَكَث َغرْيَ َبِعيٍد َفَقاَل اأََحطُت مِبَا َلْ حُتِ

ِبَنَباإٍ َيِقنٍي} )النمل: 22( .
التعميم: ميكن ا�شتنتاجه من �شلوك �شيدنا �شليمان عليه ال�شالم مع الهدهد يف االآيات 
الكرمية بعد ذلك، واإر�شاله اإىل ملكة �شباأ، واال�شتنتاج هو: �رضورة �شرب املعلم على املتعلمني 
القا�شية  االأحكام  واإ�شدار  الت�رضع يف عقابهم  لتربير ت�رضفاتهم، وعدم  فر�شة  واإعطائهم 

عليهم، واإثارة نوازع اخلري يف داخلهم .
وعلى املعلم اأن يراعي يف امل�شكالت املختارة اأموراً عدة، من اأهمها: االرتباط بحاجات 
اأو حاجات جمتمعهم، واملنا�شبة مل�شتويات تفكريهم، واالرتباط  املتعلمني واهتماماتهم 

باأهداف الدر�س، وحمتواه )زيتون، 2007( .
وميكن للمعلم اأال يكتفي بالبحث عن وجود م�شكالت يف الواقع ليعتربها حموراً لطريقة 
حل امل�شكالت، بل من ال�رضوري اأن ي�شطنعها، ولكن دون اأن ي�شعر املتعلمني اأو يخربهم 
بها، ويجعلها فجائية لتثري لديهم الده�شة واال�شتغراب، وتظل حمتفظة بربيقها وجاذبيتها 

املعرفية والعقلية .
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وهذا ما ي�شتدل من فعل �شيدنا �شليمان عليه ال�شالم مع ملكة �شباأ، فيما جاء يف قوله 
ِذيَن َل َيْهَتُدوَن} )النمل،  رُوا َلَها َعْر�َصَها َننُظْر اأََتْهَتِدي اأَْم َتُكوُن ِمَن الَّ تعاىل: {َقاَل َنكِّ
بالعر�س على هيئته كما كان عندها يف �شباأ، ولو راأته على حالته االأوىل  جاء  .الأنه   )41
لقالت هو هو، ومل يظهر له ذكاوؤها، لذلك قال غرّيوا بع�س معامله، ومت �شوؤالها اأهذا عر�شك؟ 
، ليعمي عليها اأمر العر�س، ويخترب دقة مالحظتها، فلو قال لها: ما فيه من تغيري وتنكري 

لظنت اأنه غريه، فراأت جوابًا دبلوما�شيًا يحتمل احتماالت عدة )ال�شعراوي، د .ت( . 
الواقع  من  مل�شكالت  املدر�س  با�شتغالل  التدري�س،  يف  ذلك  من  اال�شتفادة  وميكن 
والبيئة املحلية، وت�شليط ال�شوء عليها اأمام املتعلمني، وحتويرها و�شياغتها يف قالب مثري 
لتفكريهم، بحيث تكون هذه امل�شكالت اأو املواقف اأو االأفكار غري ماألوفة، وتوجيههم للتفكري 
فيها وحتليلها، وتدريبهم على جمع املعلومات وتنظيمها، والبحث عن امل�شادر واملراجع 
الدقيقة، واالعتماد على املعلومات ال�شحيحة من م�شادرها االأ�شلية، وتدريبهم على كيفية 
بيئة  وتوفري  املفتوح،  التفكري  على  وت�شجيعهم  امل�شكلة،  حلل  املنا�شبة  الفرو�س  �شياغة 
اأُجنزت مهمة ب�شيطة ذات �شلة بحل  اإن  تعليمية منا�شبة للتفكري، وتعزيز املتعلمني، حتى 

امل�شكلة، وا�شت�شعار عظمة اهلل تعاىل وعلمه وقدرته، وذكره با�شتمرار .
طريقة الق�صة: . 9

اأفكار ثانوية، ويعرب عنها ب�شل�شلة منظمة من  اأ�شا�شية، ومن  تتكون الق�شة من فكرة 
االأحداث املتتابعة واملتكاملة مع بع�شها، ومن �شخ�شيات اأ�شا�شية وثانوية، ومن جغرافيا 
تتمثل يف مكان احلدوث، ومن تاريخ يتمثل يف زمن االأحداث واالأحداث نف�شها، وعقدة تكون 
اإىل متابعة قراءتها، وحل قد يكون حمدداً، وقد  القارئ  على �شكل م�شكلة لالإثارة وجلذب 

يرتك مفتوحًا للقارئ وتفكريه .
اأحداثها،  ثنايا  يف  تبثها  واأخالقيات  قيم  من  تت�شمنه  فيما  التدري�س  يف  واأهميتها 
وتوجه �شلوكيات املتعلمني ميكن متثلها يف حياتهم اليومية، وت�شهيل تو�شيل املعلومات 
اإىل املتعلمني، وزيادة ت�شويقهم لها، واحلفاظ على تركيزهم، والتنظيم املنا�شب يف البنيات 
العقلية للمتعلمني، واالحتفاظ بها لفرتات طويلة، كما اأنها اقت�شادية، ومنا�شبة للمتعلمني 

يف جميع املراحل الدرا�شية وجلميع املباحث الدرا�شية . 
ولقد حتدثت �شورة النمل عن ق�شة مركزية، اأال وهي ق�شة �شيدنا �شليمان عليه ال�شالم 
واالأربعني،  الرابعة  االآية  االآية اخلام�شة ع�رضة، وحتى  �شباأ، من  والهدهد وملكة  النملة  مع 
باالإ�شافة اإىل جمموعة من الق�ش�س املهمة يف حياة بع�س الر�شل واالأنبياء عليهم ال�شالم 
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مع اأقوامهم، التي تعد كل منها طريقة فاعلة يف التدري�س، ومبا احتوته من معارف علمية 
ومهارات تفكري وقيم عليا .

فقد حتدثت االآيات الكرمية من االآية ال�شابعة وحتى االآية الرابعة ع�رضة عن جزء مهم 
اإِينِّ  ِلأَْهِلِه  ُمو�َصى  َقاَل  {اإِْذ  تعاىل:  فقال  وال�شالم،  ال�شالة  �شيدنا مو�شى عليه  من ق�شة 
ا َجاءَها  ُكْم َت�ْصَطلُوَن۞َفَلمَّ َعلَّ ْو اآِتيُكم ِب�ِصَهاٍب َقَب�ٍس لَّ ْنَها ِبَخرَبٍ اأَ اآَن�ْصُت َناًرا �َصاآِتيُكم مِّ
ُه  نَي۞َيا ُمو�َصى اإِنَّ ِ َربِّ اْلَعامَلِ اِر َوَمْن َحْوَلَها َو�ُصْبَحاَن اللَّ ُنوِدَي اأَن ُبوِرَك َمن يِف النَّ
ْب  َها َجانٌّ َوىلَّ ُمْدِبًرا َوَلْ ُيَعقِّ ا َراآَها َتْهَتزُّ َكاأَنَّ ِكيُم۞َواأَْلِق َع�َصاَك َفَلمَّ ُ اْلَعِزيزُ احْلَ اأََنا اللَّ
َل ُح�ْصًنا َبْعَد �ُصوٍء  َيا ُمو�َصى َل َتَخْف اإِينِّ َل َيَخاُف َلَديَّ امْلُْر�َصلُوَن۞اإِلَّ َمن َظَلَم ُثمَّ َبدَّ
ِحيٌم۞َواأَْدِخْل َيَدَك يِف َجْيِبَك َتْخرُْج َبْي�َصاء ِمْن َغرْيِ �ُصوٍء يِف ِت�ْصِع اآَياٍت  َفاإِينِّ َغُفوٌر رَّ
ا َجاءْتُهْم اآَياُتَنا ُمْب�رِشًَة َقاُلوا َهَذا  ُهْم َكاُنوا َقْوًما َفا�ِصِقنَي۞َفَلمَّ اإِىَل ِفْرَعْوَن َوَقْوِمِه اإِنَّ
ِبنٌي۞َوَجَحُدوا ِبَها َوا�ْصَتْيَقَنْتَها اأَنُف�ُصُهْم ُظْلًما َوُعلُوًّا َفانُظْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة  �ِصْحرٌ مُّ

امْلُْف�ِصِديَن} )النمل: -7 14( .
الكرمي يف �شور عديدة، ملا ت�شمنت من  القراآن  ال�شالم يف  تكررت ق�شة مو�شى عليه 
العظة والعربة التي تتجلى يف قهر اهلل تعاىل اأكرب قوة عاتية ب�رضية وحتطيم جربوت �شلطة 
اأنهما  اإال  اأعزل من ال�شالح هو واأخوه هارون عليهما ال�شالم،  ظاملة غا�شمة، على يد رجل 
قويان بقوة اهلل تعاىل .وهي اأول ق�شة حكاها القراآن يف �شورة النمل .حيث م�شى مو�شى عليه 
ال�شالم هو وزوجته اأثناء قدومهما من مدين اإىل م�رض، ف�شّل الطريق، واأح�س هو وزوجته 
باحلاجة اإىل الدفء، وا�شتدرجه ربه �شبحانه، فراأى ناراً من بعيد، فب�رض اأهله مبا راأى، واأنه 
�شياأتي ب�شعلة نار منها، اأو ي�شتعني مبن اأ�شعلوا النار ليدلوه على الطريق، اإذ النار ال توقد 
هو نور، يخرج من فرع  ناراً  باأن ما ظنه  .ولكنه فوجئ  وحدها من دون �شخ�س يوقدها 
اأن يقتطع منها غ�شنًا ملتهبًا، فلم يتمكن ويتبني  �شجرة خ�رضاء �شديدة االخ�رضار، واأراد 
النار ومن حولها يف حتية من اهلل تعاىل  اأنها مباركة، ثم ناداه اهلل تعاىل مباركًا مكان 
ملو�شى عليه ال�شالم وتكرمة له .وكانت فاحتة خطاب اهلل ملو�شى اإظهار عظمة اهلل وعزته 
وحكمته البالغة، الغالب القاهر الذي لي�س كمثله �شيء، احلكيم يف اأمره وفعله، ثم جعل له 
ت�شع اآيات دلياًل وبرهانًا على نبوته، واأهمها الع�شا واليد، ثم اأوجز اهلل تعاىل العربة من هذه 
الق�شة، فانظر يا حممد كيف كان م�شري الكافرين الظاملني؟! ، انظر ذلك بعني قلبك وتدبر 

فيه، ولينظر اأي�شًا كل عاقل وليعترب بالنتائج احلادثة )الزحيلي، 1991( .
وحكمته  وعزته  اهلل  عظمة  اإظهار  وهي  اإميانية  حقيقة  و�شحت  الق�شة  هذه  اأن  اأي 
نبوته  على  دلياًل  وال�شالم،  ال�شالة  عليه  ملو�شى  وهبها  التي  املعجزات  وبع�س  البالغة، 
و�شدق ر�شالته، وتقرر يف الوقت نف�شه اأن م�شري جميع املف�شدين يف االأر�س عاقبته عربة 
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للمعتربين كافة .
وميكن تطبيقها يف التدري�س بتو�شيح قدرة اهلل تعاىل ح�شب املو�شوع املراد تدري�شه، 
وبيان احلكمة من اتباع اأمر الر�شل وال�شري على هداهم واالقتداء باأفعالهم وجتنب الفا�شدين 
واملف�شدين واالبتعاد عن الظاملني وامل�شتبدين، فالقرب منهم وال�شري يف طريقهم عاقبته 

وخيمة يف الدنيا واالآخرة .
.وق�شة   )53-45( االآيات  يف  جاءت  التي  ال�شالم،  عليه  �شالح  �شيدنا  ق�شة  وكذلك 

�شيدنا لوط عليه ال�شالم، التي وردت يف االآيات )58-54( .
واإن كانت الق�شة ب�شكٍل عام تخاطب الوجدان، فاإن ا�شتنباط طريقة الق�شة من القراآن 
الكرمي ير�شد اإىل �رضورة اأن تخاطب الق�شة العقل والوجدان والروح معًا يف جٍو اجتماعي 
و�شواًل اإىل االإميان باهلل عز وجل .باالإ�شافة اإىل اأن الق�شة يف القراآن الكرمي تت�شمن جمموعة 
من التوجيهات، وكذلك تنتهي مبجموعة من التوجيهات، وهذا ما تو�شحه االآيات الكرمية 

من االآية التا�شعة واخلم�شني وحتى االآية ال�شاد�شة وال�شتني من �شورة النمل . 
اإىل  وت�شويقهم  املتعلمني  انتباه  جلذب  الدر�س  بداية  يف  الق�شة  ت�شتخدم  اأن  وميكن 
مو�شوعه، اأو كمنظم متقدم بحيث تعطي فكرة عامة عنه اأو �رضحًا اإجماليًا له، وميكن اأن 
ت�شتخدم خالل تنفيذ الدر�س لتو�شيل معلومة معينة مرتبطة مبو�شوع الدر�س، كما ميكن اأن 
ت�شتخدم يف تقومي الدر�س، وذلك باإجراء مناق�شة جماعية حول م�شمون الق�شة، وميكن اأن 

ت�شتخدم اأي�شًا بع�س اأنواع الق�ش�س الق�شرية يف نهاية الدر�س لغلقه ب�شكٍل منا�شب .
الطريقة الإميانية: . 10

طغت املاديات يف هذا الع�رض ومل يكتف االإن�شان بالتاأثر بها، بل انتقل اإىل احلر�س 
َخاِوَيًة  ُبُيوُتُهْم  {َفِتْلَك  التاأثري على غريه، واأخذ االإن�شان بظلم نف�شه، يقول تعاىل:  على 
َقْوٍم َيْعَلُموَن} )النمل: 52( ؛ وهذا يدعو اإىل تالوة اآيات اهلل  مِبَا َظَلُموا اإِنَّ يِف َذِلَك َلآَيًة لِّ
تعاىل الكرمية وتدبرها، واللجوء دومًا اإىل اهلل تعاىل، وحمد اهلل تعاىل واإخال�س العبادة 
 ُ اآللَّ َطَفى  ا�صْ ِذيَن  الَّ ِعَباِدِه  َعَلى  َو�َصاَلٌم   ِ لِلَّ ْمُد  احْلَ {ُقِل  �شبحانه، يقول تعاىل:  لوحده 
اإىل اهلل تعاىل واالإحلاح عليه بالدعاء، يقول  .واللجوء   )59 ُي�رْشُِكوَن} )النمل:  ا  اأَمَّ َخرْيٌ 
اأَاإَِلٌه  اْلأَْر�ِس  وَء َوَيْجَعلُُكْم ُخَلَفاء  اإَِذا َدَعاُه َوَيْك�ِصُف ال�صُّ ن ُيِجيُب امْلُ�ْصَطرَّ  {اأَمَّ تعاىل: 

رُوَن} )النمل: 62( . ا َتَذكَّ ِ َقِلياًل مَّ َع اللَّ مَّ
ويق�شد بالطريقة االإميانية جمموعة االأن�شطة ال�شفية والال�شفية املنظمة التي ينفذها 
املدر�س مع تالميذه لتو�شيح االرتباط بني العلم واالإميان باهلل �شبحانه وتعاىل، من خالل 
بيان اأوجه االإعجاز العلمي، وذكر اآيات قراآنية واأحاديث نبوية �رضيفة، واملواظبة على ذكر 

اهلل �شبحانه خالل الدر�س، وفق قواعد حمددة م�شبقًا .
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وفيما يلي خطوات تنفيذ الطريقة الإميانية: 
Ú . حتديد اأهداف الدر�س املراد حتقيقها لدى املتعلمني
Ú . حتليل حمتوى املو�شوع الدرا�شي اإىل عنا�رضه االأ�شا�شية
Ú . اختيار االأجزاء املنا�شبة للنواحي االإميانية
Ú . اإثراء االأجزاء املنا�شبة من الدر�س باآيات قراآنية كرمية واأحاديث نبوية �رضيفة
Ú  ال�رضيفة مبا ينا�شب حمتوى الكرمية و�رضح لالأحاديث  البحث عن تف�شري لالآيات 

الدر�س واملتعلمني .
Ú . اإعداد قائمة باأن�شطة اإميانية متنوعة وخمتارة بدقة
Ú  تهيئة التالميذ بكتابة اآية قراآنية كرمية اأو حديث �رضيف على ال�شبورة، اأو عر�شها

بو�شاطة جهاز عار�س ال�شفافيات اأو احلا�شوب، اأو قراءة ق�شة نبي اأو �شحابي اأو عامل جليل.
Ú . تالوة االآية القراآنية، وتف�شريها، اأو قراءة احلديث النبوي ال�رضيف و�رضحه
Ú . تنفيذ الن�شاط االأول من الدر�س
Ú . اإثارة نقا�س فيما مت تناوله يف احل�شة، مع احلر�س على توفري اجلو االإمياين
Ú  ت�شويب الت�شورات اخلطاأ يف اجلوانب االإميانية والعلمية واللغوية التي قد تظهر

لدى املتعلمني �شواء يف االألفاظ اأم االأفكار اأم ال�شلوك، وذلك ح�شب حمتوى الدر�س .
Ú  خال�شة اإىل  والتو�شل  الدر�س،  اأجزاء  من  التايل  اجلزء  مع  ولكن  �شبق  ما  اإعادة 

وتعميم للمعارف واخلربات التي مت تناولها .
Ú . تقومي اجلوانب املهمة ملحتوى الدر�س
Ú  يف تناولها  مت  التي  االإميانية  للجوانب  معززة  بيتية  باأن�شطة  املتعلمني  تكليف 

احل�شة .
Ú  شياغة� واإعادة  الرئي�شة  االأفكار  وعر�س  املناق�شات  طريق  عن  الدر�س  تلخي�س 

بع�س االأفكار، والتاأكيد على بع�شها االآخر، وتبيان اأوجه اال�شتفادة من الدر�س .
وتوظيف الطريقة االإميانية يف التدري�س يتوافق مع غايات املجتمع امل�شلم، وتعزيز ثقة 
املتعلمني واعتزازهم بدين االإ�شالم، واإي�شاح �شموليته للحياة من خالل ربط املو�شوعات 
لدى  �شبحانه  باهلل  االإميان  زيادة  على  والعمل  النبوية،  وال�شنة  الكرمي  بالقراآن  الدرا�شية 
االأحداث مب�شبباتها احلقيقية  كٍل من املعلم واملتعلم على حٍد �شواء، وامل�شاعدة على ربط 

االإميانية واملادية .
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وميكن تعميق االإميان باهلل تعاىل يف التدري�س باتباع اأ�شاليب متنوعة كتالوة االآيات 
ال�رضيفة  النبوية  االأحاديث  وقراءة  وخ�شوع،  بتدبر  الدر�س  يف  املوجودة  الكرمية  القراآنية 
نبوية  واأحاديث  قراآنية كرمية  باآيات  الدر�س  واإثراء  الدر�س قراءة �شحيحة،  املوجودة يف 
�رضيفة منا�شبة مل�شمونه، وتف�شري االآيات القراآنية الكرمية، و�رضح االأحاديث ال�رضيفة مبا 
اأجزاء  يف  با�شتمرار  �شبحانه  اهلل  وذكر  املتعلمني،  وم�شتوى  الدر�س  م�شمون  مع  يتنا�شب 
الدر�س وب�شكل وظيفي، وتكليف املتعلمني باأن�شطة خمتارة وتوجيههم للتفكر والتاأمل يف 

اآيات اهلل تعاىل .
االإميان،  طريق  عن  التعلم  من  نوع  فهي  عديدة،  مبميزات  االإميانية  الطريقة  ومتتاز 
اإنها تتنا�شب مع فطرهم ال�شليمة، وتوؤكد الدور الرتبوي  وهي حمببة لدى املتعلمني حيث 
ال�شامل للمدر�س الذي ال يقت�رض على اإي�شال املعرفة اإىل عقول املتعلمني، واإمنا يركز على 
جوانبهم الروحية التي ت�شمو بهم، واالإفادة من القراآن الكرمي ب�شموله وال�شنة النبوية بغناها 
يف التعليم والتعلم، وتدريب املتعلمني على القيم الروحية، وتوفري مناخ اإمياين قوامه جو 
من الطماأنينة واال�شتقرار والت�شامح، وزيادة اهتمام املتعلمني مبو�شوعات الدرو�س املراد 
لدى  التح�شيل  وزيادة  املتعلمني،  لدى  والتاأمل  التفكر  اأ�شاليب  على  والتدرب  �رضحها، 

املتعلمني من خالل متثلهم باأن التعلم عبادة يتقرب بها االإن�شان اإىل اهلل تعاىل دومًا .
وبالرغم من مميزات الطريقة االإميانية، فاإن هناك بع�س املعوقات التي قد حتد من 
اأو كفاءتها، ومن هذه املعوقات: اعتقاد بع�س املعلمني باأن املدر�شة خم�ش�شة  توظيفها 
على  ي�شغط  مما  للدر�س؛  املخ�ش�س  الوقت  و�شيق  امل�شجد،  فمكانه  االإميان  اأما  للمعرفة، 
املعلم للرتكيز على املعرفة فقط، وعدم قدرته اأحيانًا على تنفيذ الدر�س بهذه الطريقة؛ نظراً 
ل�شعف ثقافته االإ�شالمية، وندرة االأمثلة التطبيقية عن هذه الطريقة يف الكتب املتخ�ش�شة 

بطرائق التدري�س واأ�شاليبه يف املواد الدرا�شية املختلفة .
وهناك اعتبارات مهمة ينبغي مراعاتها عند توظيف الطريقة االإميانية: ميكن تنفيذها 
يف احل�شة بكاملها اأو يف جزء ي�شري منها، وت�شجيع املتعلمني على التعبري عن م�شاعرهم 
بحرية وطرح اأفكارهم، من خالل ا�شتخدام جمموعة من االأ�شئلة ال�شل�شلية، واإتاحة الفر�شة 
الطماأنينة  من  مناخ  توفري  على  واحلر�س  االأن�شطة،  للم�شاركة يف  منهم  عدد ممكن  الأكرب 
ال�شفي،  املوقف  طبيعة  مع  يتالءم  مبا  االأن�شطة  تنفيذ  عند  باملرونة  وال�شماح  بينهم، 
ب�شكٍل  املتعلمني  نفو�س  يف  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  ور�شوله  وجل  عز  اهلل  حتبيب  و�رضورة 
خمطط ومق�شود، ويختلف تنفيذها من مبحث ملبحث ومن در�س لدر�س ومن �شف ل�شف، 

والتاأكيد با�شتمرار على االرتباط الوثيق بني العلم واالإ�شالم )اأبو جحجوح، 2010( . 
وفيما ياأتي منوذج لتوظيف الطريقة االإميانية يف التدري�س: ففي بداية در�س: »دورة 
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النبات يف الطبيعة« يوجه املعلم الدر�س وجهة اإميانية، وذلك بعر�س اآية كرمية اأو حديث 
نبوي �رضيف مما له ارتباط بالدر�س اأو �رضحهما .

َماء َماء َفاأَنَبْتَنا ِبِه  َن ال�صَّ َماَواِت َواْلأَْر�َس َواأَنَزَل َلُكم مِّ ْن َخَلَق ال�صَّ يقول تعاىل: {اأَمَّ
ِ َبْل ُهْم َقْوٌم َيْعِدُلوَن}  َع اللَّ ا َكاَن َلُكْم اأَن ُتنِبُتوا �َصَجَرَها اأَاإَِلٌه مَّ َحَداِئَق َذاَت َبْهَجٍة مَّ
الكواكب  من  فيها  وما جعل  و�شفائها،  ارتفاعها  ال�شموات يف  تلك  .اأي خلق   )60 )النمل: 
من  فيها  جعل  وما  كثافتها،  يف  االأر�س  وخلق  الدائرة  واالأفالك  الزاهرة  والنجوم  النرية 
اجلبال وال�شهول واالأوعار والفيايف والقفار والزروع واالأ�شجار والثمار والبحار واحليوان 
على اختالف االأ�شناف واالأ�شكال واالألوان وغري ذلك، وجعل املاء رزقا للعباد، فاأنبت به 
ب�شاتني ذات منظر ح�شن و�شكل ح�شن و�شكل بهي، مل تكونوا تقدرون على اإنبات اأ�شجارها، 
االأ�شنام  من  �شواه  ما  دون  به  املتفرد  بذلك  امل�شتقل  الرازق  اخلالق  ذلك  على  يقدر  واإمنا 
واالأنداد كما اعرتف به هوؤالء امل�رضكون، فهل اإله مع اهلل يعبد، وقد تبني لكم ولكل ذي لب 

مما يعرتفون به اأي�شا اأنه اخلالق الرازق )ابن كثري، 2002( .
ويف مرحلة تنفيذ الدر�س تو�شيح ف�شل قدرة اهلل تعاىل ورحمته باالإن�شان، واأن االإ�شالم 
مل ياأمر ب�شيء اإال وفيه �شاحله، ومل ينهه عن �شيء اإال وفيه �رضر عليه، ويو�شح املعلم دورة 

النبات باأنواعه املختلفة، وكيف يبداأ وينمو بالرعاية، وكيفية غذائه ومنوه وتكاثره .
من  املتعلمني  قلوب  االإميان يف  تعميق  على  يعمل  اأن  املعلم  ي�شتطيع  التقومي  وعند 
خالل التقومي اليومي، كاأن يطلب من التالميذ ذكر بع�س االآيات اأو االأحاديث التي وردت يف 
املو�شوع، اأو ذكر بع�س ال�شواهد واالأدلة على قدرة اهلل �شبحانه وتعاىل يف هذا الكون من 
النباتات كالتني والنخيل والرمان، اأو يطلب من املتعلمني البحث عن تف�شري لبع�س االآيات 

التي ترتبط مبو�شوع الدر�س من �شوٍر اأخرى وتف�شريها .
وكمثاٍل اآخر من �شورة النمل، ففي مو�شوع در�س اجلبال، ميكن اأن يطرح املعلم يف 
.وي�شتمع  اجلبال  تكونت  كيف  تبني  كرمية  اآية  اذكر  املتعلمني،  على  �شوؤااًل  الدر�س  مقدمة 
اإىل اإجابات املتعلمني، ويدونها على ال�شبورة، ويف اأثناء �رضح الدر�س، عندما يذكر املعلم 
ن َجَعَل اْلأَْر�َس َقَراًرا َوَجَعَل  ا�شتقرار االأر�س من خالل وجود اجلبال، يتلو قوله تعاىل: {اأَمَّ
ِ َبْل اأَْكرَثُُهْم  َع اللَّ ِخاَلَلَها اأَْنَهاًرا َوَجَعَل َلَها َرَوا�ِصَي َوَجَعَل َبنْيَ اْلَبْحَرْيِن َحاِجًزا اأَاإَِلٌه مَّ
َل َيْعَلُموَن} )النمل: 61( .ي�شت�شهد من القراآن الكرمي باآيات اأخرى تو�شح اجلبال واالأر�س 
والعالقة بينهما .وعند عر�س املعلم للجبال على �شكل جم�شمات اأو مقطع فيديو اأو زيارة 
ميدانية، يبني فوائدها اإذ تعد العامل الرئي�س يف تخزين املياه العذبة، وتثبيت الرتبة، مع 
َمرَّ  مَتُرُّ  َوِهَي  َجاِمَدًة  �َصُبَها  حَتْ َباَل  اجْلِ {َوَتَرى  وتعاىل:  �شبحانه  اهلل  قول  اإىل  االإ�شارة 
.وعند   )88 )النمل:  َتْفَعلُوَن}  مِبَا  َخِبريٌ  ُه  اإِنَّ �َصْيٍء  ُكلَّ  اأَْتَقَن  ِذي  الَّ  ِ اللَّ �ُصْنَع  َحاِب  ال�صَّ
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بكتابة  ويكلفهم  اجلبال،  عن  �رضيف  وحديث  كرمية  اآيٍة  ذكر  املتعلمني  من  يطلب  التقومي 
تقرير علمي يعدونه يف البيت عن اجلبال من حيث اأنواعها واأهميتها وتوزيع وجودها . 

طريقة ال�صتقراء: . 11
اال�شتقراء هي عملية التفكري التي ينتقل فيها الفرد من اخلا�س اإىل العام، وي�شتخل�س 
فيها مبادئ وقواعد عامة من اجلزئيات واحلاالت الفردية، واال�شتقراء كطريقة تدري�س هي 
االأن�شطة املنظمة التي تدر�ُس فيها اجلزئيات للو�شول اإىل حكم كلي ي�شملها، اأي الو�شول من 

االأمثلة اإىل املفهوم اأو املبداأ )علي، 2002( .
املواقف  بعر�س  املعلم  يبداأ  هي:  عدة  منظمة  بخطوات  القيام  طريق  عن  وتنفذ 
املتعلمني  ومعرفة  احلقائق،  لتلك  املتعلمني  اإدراك  من  والتاأكد  احلقائق،  اأو  اجلزئية 
بينها،  امل�شرتكة  للخ�شائ�س  املتعلمني  وا�شتقاق  احلقائق،  هذه  بني  تربط  التي  للعالقة 
وم�شاعدة املعلم للمتعلمني يف التو�شل اإىل املفهوم العام املراد تعلمه، ويوجههم للقيام 
للمفهوم  تنتمي  ال  �شالبة  اأخرى  واأمثلة  للمفهوم  تنتمي  اأمثلة موجبة  فيه  يطرح  بتدريب 

. )�شالمة واآخرون، 2009( 
التداخل  من  وبالرغم  تدري�س،  وكطريقة  تفكري،  كعملية  اال�شتقراء  مع  التعامل  ويتم 
الكبري بني عمليتي التفكري والتدري�س، اإال اأنه ميكن التمييز بينهما ح�شب طبيعة املوقف اأو 

املو�شوع واخلطوات املتبعة واالأهداف املراد حتقيقها )اأبو جحجوح، 2010( .
العلمي،  التفكري  وتنمية  للعلم،  اال�شتق�شائية  الطبيعة  اال�شتقراء  طريقة  وتنا�شب 
والتو�شل اإىل املعرفة العلمية بعنا�رضها، وت�شاعد يف تكّونها وتنظيمها يف البنيات العقلية 
اإيجابيتهم يف عمليتي  اأطول، وتن�شيط املتعلمني وزيادة  للمتعلمني، واالحتفاظ بها فرتة 
اأثر التعلم،  التعليم والتعلم، وحتفيز قدراتهم الذاتية، وزيادة الدافعية نحو التعلم، وانتقال 

واإدارة املتعلمني لذواتهم، وتكيفهم مع جمتمع املعرفة .
وميكن اال�شتدالل على طريقة اال�شتقراء من �شورة النمل بتدبر اآياتها من االآية التا�شعة 
َعَلى  َو�َصاَلٌم   ِ لِلَّ ْمُد  احْلَ {ُقِل  اإذ يقول اهلل تعاىل:  ال�شاد�شة وال�شتني،  االآية  اإىل  واخلم�شني 
َماَواِت َواْلأَْر�َس َواأَنَزَل َلُكم  ْن َخَلَق ال�صَّ ا ُي�رْشُِكوَن۞اأَمَّ ُ َخرْيٌ اأَمَّ َطَفى اآللَّ ِذيَن ا�صْ ِعَباِدِه الَّ
 ِ َع اللَّ ا َكاَن َلُكْم اأَن ُتنِبُتوا �َصَجَرَها اأَاإَِلٌه مَّ َماء َماء َفاأَنَبْتَنا ِبِه َحَداِئَق َذاَت َبْهَجٍة مَّ َن ال�صَّ مِّ
ن َجَعَل اْلأَْر�َس َقَراًرا َوَجَعَل ِخاَلَلَها اأَْنَهاًرا َوَجَعَل َلَها َرَوا�ِصَي  َبْل ُهْم َقْوٌم َيْعِدُلوَن۞اأَمَّ
ن ُيِجيُب امْلُ�ْصَطرَّ  ِ َبْل اأَْكرَثُُهْم َل َيْعَلُموَن۞اأَمَّ َع اللَّ َوَجَعَل َبنْيَ اْلَبْحَرْيِن َحاِجًزا اأَاإَِلٌه مَّ
ن  رُوَن۞اأَمَّ ا َتَذكَّ ِ َقِلياًل مَّ َع اللَّ وَء َوَيْجَعلُُكْم ُخَلَفاء اْلأَْر�ِس اأَاإَِلٌه مَّ اإَِذا َدَعاُه َوَيْك�ِصُف ال�صُّ
 ِ َع اللَّ َيْهِديُكْم يِف ُظلَُماِت اْلرَبِّ َواْلَبْحِر َوَمن ُيْر�ِصُل الرَِّياَح ُب�رْشًا َبنْيَ َيَدْي َرْحَمِتِه اأَاإَِلٌه مَّ
َماء َواْلأَْر�ِس  َن ال�صَّ ْلَق ُثمَّ ُيِعيُدُه َوَمن َيْرُزُقُكم مِّ ن َيْبَداأُ اخْلَ ا ُي�رْشُِكوَن۞اأَمَّ ُ َعمَّ َتَعاىَل اللَّ
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َماَواِت  ال�صَّ يِف  َمن  َيْعَلُم  لَّ  اِدِقنَي۞ُقل  �صَ ُكنُتْم  اإِن  ُبْرَهاَنُكْم  َهاُتوا  ُقْل   ِ اللَّ َع  مَّ اأَاإَِلٌه 
اَرَك ِعْلُمُهْم يِف اْلآِخَرِة َبْل  اَن ُيْبَعُثوَن۞َبِل ادَّ ُ َوَما َي�ْصُعرُوَن اأَيَّ َواْلأَْر�ِس اْلَغْيَب اإِلَّ اللَّ

ْنَها َعِموَن} )النمل: 66-59( . ْنَها َبْل ُهم مِّ ُهْم يِف �َصكٍّ مِّ
فاالآيات الكرمية بداأت باحلمد هلل تعاىل وبال�شالم على من ا�شطفاهم من عباده من 
االأنبياء والر�شل، يف هذه اجلولة يوقفهم اأمام م�شاهدات يف �شفحة الكون ويف اأطواء النف�س، 
ويتواىل عر�س هذه  القدير،  املدبر  الواحد  اخلالق  بوجود  الت�شليم  بغري  تعليلها  ال ميلكون 
امل�شاهدات يف اإيقاعات موؤثرة، تاأخذ عليها اأقطار احلجة واأقطار امل�شاعر وهو ي�شاألهم اأ�شئلة 
متالحقة: من خلق ال�شماوات واالأر�س؟ من اأنزل من ال�شماء ماء؟ من جعل االأر�س قرارا؟ من 
يجيب امل�شطر اإذا دعاه ويك�شف ال�شوء؟ من يجعلكم خلفاء االأر�س؟ من يهديكم يف ظلمات 
الرب والبحر؟ من ير�شل الرياح ب�رضا بني يدي رحمته؟ من يبداأ اخللق ثم يعيده؟ من يرزقكم 
من ال�شماء واالأر�س؟ ويف كل مرة يقرعهم: اأاإله مع اهلل؟ . . .ولقد وقف االإن�شان منذ بدء اخللق 
اأمام �شرت الغيب املحجوب، ال ينفذ اإليه علمه وال يعرف مما وراء ال�شرت امل�شدل، اإال بقدر ما 
يك�شف له من عالم الغيوب، حتى يوؤدي دوره كاماًل يف عمارة هذه االأر�س، ويحقق وعد اهلل 
بخالفة هذا املخلوق االإن�شاين فيها .ولي�س االإن�شان وحده هو املحجوب عن غيب اهلل تعاىل، 

ولكن كل من يف ال�شماوات واالأر�س من خلق اهلل تعاىل )قطب، 1996( .
انتقلت من احلديث عن جمموعة من  اأنها  الكرمية يتبني  االآيات  وبتحليل تف�شري تلك 
االأمثلة واحلاالت اجلزئية، املتعلقة باملفا�شلة بني اهلل عز وجل الواحد االأحد الفرد ال�شمد، 
وبني االآلهة املتعددين الذين ي�رضكون من دونه، وحالة خلق ال�شموات واالأر�س واإنزال املاء 
م�شتقراً،  االأر�س  جعل  وحالة  احل�شن،  املنظر  ذات  واالأ�شجار  النباتات  واإنبات  ال�شماء  من 
العذبة،  واالأنهار  املاحلة  البحار  بني  والف�شل  فوقها  واجلبال  خاللها  االأنهار  وجريان 
واالعتبار من اإجابة اهلل تعاىل لدعاء املكروب، وك�شف ال�شوء النازل باالإن�شان، وجعل النا�س 
والبحر،  الرب  لالإن�شان يف ظلمات  تعاىل  اهلل  اإر�شاد  ونعمة  االأر�س،  �شبقهم يف  خلفاء ملن 
واإر�شال الرياح مب�رضات بالغيث اإىل االأر�س، ونعمة اهلل تعاىل يف اإن�شاء اخللق ثم يفنيه اإذا 
�شاء ثم يعيده والرزق من ال�شماء واالأر�س، و�شواًل اإىل التعميم املتعلق باأن جميع النعم هي 
من ف�شل اهلل تعاىل على االإن�شان امل�شتحق للتفرد باحلمد وال�شكر والت�شليم بعلمه املطلق 

بالغيب .
واالأمثلة  واالأحداث  املواقف  بكاملها، من خالل  ال�شورة  اال�شتقراء يف  اإىل  باالإ�شافة 
املتنوعة التي اأ�شارت اإليها، و�شواًل اإىل التعميم املوجود يف ال�شق االأول من االآية االأخرية 
التي يقول اهلل تعاىل  الكرمية من وجوب حمد اهلل تعاىل و�شكره على نعمائه،  ال�شورة  يف 
ا َتْعَملُوَن} )النمل:  َك ِبَغاِفٍل َعمَّ ِ �َصرُيِيُكْم اآَياِتِه َفَتْعِرُفوَنَها َوَما َربُّ ْمُد لِلَّ فيها: {َوُقِل احْلَ
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اإىل تعميم احلمد على جميع نعم اهلل تعاىل، وت�شمنت التعميم  اأ�شارت  93( .فاالآية الكرمية 
حاالت  ومن  تباعًا  تعاىل  اهلل  مب�شيئة  روؤيتها  �شتتم  التي  »اآَياِتِه«  االآيات  جميع  يف  اأي�شًا 

يُكْم« .  فردية وهذا ما ت�شري اإليه »�َشرُيِ
املنا�شب،  الدرا�شي  للمو�شوع  املعلم  اختيار  التدري�س من خالل  تطبيقها يف  وميكن 
و�شياغة االأهداف ال�شلوكية املنا�شبة لتوظيف طريقة اال�شتقراء، واختيار االأن�شطة التعليمية 
والتعلمية الرثية، ومن ثمَّ عر�س اأمثلة متنوعة على املتعلمني يف بداية احل�شة، ثم يطلب 
منهم قراءتها جيداً، وتوظيف تقنيات التدري�س املالئمة، وا�شتخال�س خ�شائ�شها، وا�شتقراء 
مفهوم علمي اأو تعميم علمي اأو الفكرة العامة منها، ويبدل املعلم من اأدواره التقليدية اإىل 
االإر�شاد والتوجيه والتحفيز التعليمي، واإثارة الدافعية، وتهيئة البيئة ال�شفية املنا�شبة الذي 

ي�شودها املناخ االإيجابي .
طريقة اتخاذ القرار: . 12

يعرف اتخاذ القرار باأنه االختيار لبديل واحد من بديلني اأو اأكرث بناًء على معايري عدة 
القرار ب�شاأنها،  الق�شية املراد اتخاذ  .ويتم تنفيذ هذه الطريقة بخم�س خطوات هي: حتديد 
وحتليل  احلل،  بدائل  اأو  االختيارات  وحتديد  بها،  املرتبطة  والبيانات  املعلومات  وجمع 
اأف�شل البدائل .وبالرغم من الت�شابه بني هذه  البدائل وتقوميها و�شواًل الأف�شلها، واختيار 
الطريقة وطريقة حل امل�شكالت فاإنها تختلف عنها يف اأن البدائل املقرتحة حلل الق�شية اأو 
امل�شكلة كلها �شحيحة، ويختار اأف�شلها )علي، 2002( .وعلى متخذ القرار حتديد االأهمية 
واأقواها  املتاحة  البدائل  اأف�شل  النتقاء  متهيداً  املتاحة،  البدائل  من  بديل  بكل  املرتبطة 
وترتيبها )زيتون، 2002( .وتتميز طريقة اتخاذ القرار باأن طرح الق�شية هي االأداة الرئي�شة 
التي يعتمد عليها يف قيادة التعلم )اخلالدي، 2006( .ولكن طرح الق�شية لوحدها ال يكفي 
لتوجيه التعلم وتنفيذه وحتقيق اأهدافه، واإمنا جوهر هذه الطريقة هو املفا�شلة بني بدائل 

عدة، واختيار اأف�شل تلك البدائل ب�شكٍل مو�شوعي ومربر .
ِكَتاِبي َهَذا  َدْقَت اأَْم ُكنَت ِمَن اْلَكاِذِبنَي۞اْذَهب بِّ يقول اهلل تعاىل: {َقاَل �َصَننُظرُ اأَ�صَ
َفاأَْلِقْه اإَِلْيِهْم ُثمَّ َتَولَّ َعْنُهْم َفانُظْر َماَذا َيْرِجُعوَن} )النمل: 27-28( .اأي قال �شليمان عليه 
ال�شالم: �شننظر يف قولك ونتثبت منه، هل اأنت �شادق اأو كاذب فيه؟ قال ابن اجلوزي: واإمنا 
�شك يف خربه الأن �شليمان عليه ال�شالم اأنكر اأن يكون لغريه �شلطان، ثم كتب كتابًا وختمه 
بخامته، ودفعه اإىل الهدهد، وقال: اذهب بهذا الكتاب، واأو�شله اإىل ملكة �شباأ وجندها، وتنح 
اإىل مكان قريب م�شترتاً عنهم، فانظر ماذا يردون من اجلواب؟ فاأخذ الهدهد الكتاب، وذهب 

اإىل بلقي�س وقومها، فرفرف فوق راأ�شها، ثم األقى الكتاب يف حجرها )ال�شابوين، 1993( .
فعند حتليل تف�صري الآية الكرمية يتبني اأنها ت�صمنت طريقة اتخاذ القرار مبراحلها 



2015 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية - اجمللد الثالث - ع )12( - تشرين 

395

على النحو الآتي: 
Ú  :حتديد الق�شية املراد اتخاذ القرار ب�شاأنها

كيف ميكن التثبت من �شدق الهدهد اأو كذبه؟ 
Ú  :جمع املعلومات املرتبطة بالق�شية

وكيفية  جنودها،  وعدد  واأحوالها،  اململكة،  تلك  مكان  عن  اال�شتي�شاح  خالل  من 
ت�رضفها معهم، وتق�شي الوقت املنا�شب للذهاب واالإياب . 

Ú  :حتديد االختيارات
حما�شبة الهدهد وعقابه اإىل حد اعرتافه بخطاأ �شلوكه . -
اإر�شال اأحد اجلنود اإىل مملكة �شباأ للتحقق من �شدق كالم الهدهد . -
اإر�شال الهدهد نف�شه بكتاب خمتوم اإىل ملكة �شباأ وانتظار الرد . -
Ú  :حتليل البدائل وتقوميها و�شواًل الأف�شلها

الك�شف عن وجود  االأهم، وهي  الغاية  الهدهد وعقابه، يفوت فر�شة حتقيق  حما�شبة 
مملكة غري مملكة �شيدنا �شليمان عليه ال�شالم ودعوتهم هلل تعاىل .يف حني اأن اإر�شال جندي 
اآخر غري الهدهد اإىل مملكة �شباأ للتحقق من �شدق كالم الهدهد، �شيهدر الوقت يف البحث عن 
مكان مملكة �شباأ، ورمبا ي�شلك هذا ال�شخ�س طريقًا اأخرى غري التي �شلكها الهدهد، وبالتايل 
تكون احتمالية جناح جهوده حمدودة .اأما اإر�شال الهدهد نف�شه ففيه اخت�شار الوقت، كون 
الهدهد يعرف مكان مملكة �شباأ جيداً، ًولديه خربة مبا�رضة يف الو�شول اإىل مكان اجتماع 
ب�شبب  للهدهد  التاأديب  اأ�شكال  من  �شكاًل  يعد  نف�شه  الوقت  ويف  حكمها،  اأركان  مع  امللكة 
ذهابه دون ا�شتئذان من �شيدنا �شليمان عليه ال�شالم، باالإ�شافة اإىل منحه فر�شة للتكفري 
عن ذنبه، ور�شالة جلميع اجلند ب�رضورة طلب االإذن امل�شبق قبل االن�رضاف، واأن يتحمل كل 

عن�رض م�شئولية ت�رضفاته . 
Ú . اختيار اأف�صل البدائل

اإر�شال الهدهد نف�شه بكتاب �شيدنا  متثل اتخاذ القرار يف اختيار البديل الثالث، وهو 
�شليمان عليه ال�شالم، اإىل ملكة �شباأ وعدم العودة اإال بالرد منهم . 

ومثال اآخر من �شورة النمل على طريقة اتخاذ القرار )ما جاء يف ق�شة ملكة �شباأ( : 
اأَْمًرا  َقاِطَعًة  ُكنُت  َما  اأَْمِري  يِف  اأَْفُتويِن  امَلاَلأُ  َها  اأَيُّ َيا  {َقاَلْت  تعاىل:  اهلل  يقول 
َماَذا  َلْيِك َفانُظِري  اإِ ْمرُ  َواْلأَ َباأْ�ٍس �َصِديٍد  َواأُوُلوا  ٍة  ُقوَّ اأُْوُلوا  َنْحُن  َت�ْصَهُدوِن۞َقاُلوا  َحتَّى 
ًة َوَكَذِلَك  َة اأَْهِلَها اأَِذلَّ َتاأُْمِريَن۞َقاَلْت اإِنَّ امْلُلُوَك اإَِذا َدَخلُوا َقْرَيًة اأَْف�َصُدوَها َوَجَعلُوا اأَِعزَّ
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َجاء  ا  امْلُْر�َصلُوَن۞َفَلمَّ َيْرِجُع  ِبَ  َفَناِظَرٌة  ٍة  ِبَهِديَّ اإَِلْيِهم  ُمْر�ِصَلٌة  َيْفَعلُوَن۞َواإِينِّ 
ِتُكْم َتْفَرُحوَن}  ا اآَتاُكم َبْل اأَنُتم ِبَهِديَّ َّ ُ َخرْيٌ ممِّ وَنِن مِبَاٍل َفَما اآَتايِنَ اللَّ دُّ �ُصَلْيَماَن َقاَل اأَمُتِ

. )النمل: 36-32( 
اأمرها  يف  ا�شت�شارتهم  قومها،  على  ال�شالم  عليه  �شليمان  كتاب  �شباأ  ملكة  قراأت  ملا 
وما قد نزل بها، فمنوا اإليها بعددهم وعدتهم وقوتهم ثم فو�شوا االأمر اإليها، فاإن �شئت اأن 
تق�شديه وحتاربيه فما لنا عاقة عنه، وبعد هذا فاالأمر اإليك، ونحن ما علينا اإال اأن منتثل 
راأيك ونطيعه، قال احل�شن الب�رضي رحمه اهلل كانت هي اأحزم راأيا منهم واأعلم باأمر �شليمان، 
اإىل  عدلت  ثم  ويهلكنا،  بجنوده  فيق�شدنا  عليه  ومنتنع  نحاربه  اأن  اأخ�شى  اإين  لهم  فقالت 
امل�شاحلة واملهادنة .اأي �شاأبعث اإليه بهدية تليق مبثله، واأنظر ماذا يكون جوابه بعد ذلك، 
فلعله يقبل ذلك منا ويكف عنا، اأو ي�رضب علينا خراجا نحمله اإليه يف كل عام، ونلتزم له 
بذلك؛ فيرتك قتالنا وحماربتنا .قال قتادة رحمه اهلل: ما كان اأعقلها يف اإ�شالمها و�رضكها 
علمت اأن الهدية تقع موقعا من النا�س .وقال ابن عبا�س وغري واحد: قالت لقومها اإن قبل 
الهدية فهو ملك فقاتلوه، واإن مل يقبلها فهو نبي فاتبعوه .فقال منكرا عليهم اأت�شانعونني 
مبال الأترككم على �رضككم وملككم؟ فالذي اأعطاين اهلل من امللك واملال واجلنود خري مما 
اأنتم فيه، بل اأنتم الذين تنقادون للهدايا والتحف، واأما اأنا فال اأقبل منكم اإال االإ�شالم )ابن 

كثري، 2002( .
Ú  :حتديد الق�صية املراد اتخاذ القرار ب�صاأنها

ما اأف�شل رد على كتاب �شليمان؟ 
Ú  :جمع املعلومات املرتبطة بالق�صية

من خالل ا�شرتجاع املعلومات عن امللوك، واأ�شاليبهم يف احلروب، وغزوهم للبلدان 
املختلفة، واإف�شادهم فيها بالهالك والقتل واالأ�رض، واال�شتف�شار عن االأنبياء، واأن يف قلوبهم 

الرحمة ب�رضط مطاوعتهم والدخول يف دينهم .
Ú  :حتديد الختيارات
ت�شن هجومًا عليهم . -
ت�شت�شلم . -
تر�شل اإليه بهدية عظيمة . -
Ú  :حتليل البدائل وتقييمها و�صولً لأف�صلها
اإعالن احلرب على �شليمان وجنوده فيه خماطرة كبرية، ويكون له عواقب وخيمة،  -

ال �شيما بعد اال�شتدالل االأويل عن قوة جنوده، من خالل طريقة اإر�شاله للر�شالة مع الهدهد .
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اال�شت�شالم مبا�رضة دون ج�س نب�س الطرف االآخر، و�شرب اأغواره، ومعرفة دوافعه،  -
واآلية تفكريه، فيه ذل وهوان، وخ�شوع وا�شتكانة بدون مقابل، ودون اأخذ �شمانات، ومن 

غري تاليف عواقب االأمور .
اإر�شال الهدية العظيمة اإىل �شليمان لها فوائد عديدة حيث ميكن ا�شتك�شاف طبيعة  -

الهدايا  اأن ت�شحي باملزيد من  تاأثره باالأموال، ويف حال قبوله لها ميكن  �شليمان ومدى 
وتر�شلها له ب�شورة دورية، مما ي�شمن لها من متابعة �شوؤون احلكم يف مملكتها، وهذا ممكن 
نظراً لتوفر االأموال الكثرية لديها، وهو كفيل بتوفري االأمن واال�شتقرار يف مملكة �شباأ اأطول 

فرتة ممكنة، وعواقبه ال�شلبية اأقل . 
Ú . اختيار اأف�صل البدائل

متثل اتخاذ القرار يف اختيار البديل الثالث، وهو اإر�شال الهدايا ل�شيدنا �شليمان عليه 
على  واحلفاظ  االإ�شالم،  دين  يف  بدخولها  انتهى  والذي  االأ�شوب  القرار  هو  وكان  ال�شالم، 

مملكتها .
طريقة التخيل: . 13

التخيل الذي ميكن اأن ميار�شه املتعلمون عبارة عن نوعني: التخيل امل�شتت الذي يف�شي 
مهم  هدف  لتحقيق  املعلم  اإليه  ير�شدهم  الذي  االبتكاري  والتخيل  اليقظة،  اأحالم  اإىل  بهم 
.وتظهر اأهميتها يف التدري�س يف اأنها تزيد من فاعلية املتعلم، وما يتعلمه عرب التخيل يبقى 
ا�شتخدام  التعلم .ويتطلب  اإتقان  اإىل  التفكري االبتكاري، وتوؤدي  يف ذاكرته، وتعلم مهارات 
كاٍف  وقت  وتوفري  وهادئ،  مريح  مكان  يف  التخيل  ممار�شة  عدة:  �رضوطًا  التخيل  طريقة 
اأخرى،  اإىل  لالنتقال من مرحلة  املعلم  التوجيه من  وتتطلب  التخيل،  يتالءم مع مو�شوع 
وحتتاج اإىل تدريب املتعلمني عليها، وحتتاج اإىل الرتكيز يف مو�شوع التخيل )عبيدات واأبو 

ال�شميد، 2007( .
حينما  اجلنة،  نعيم  ت�شف  التي  القراآنية  االآيات  يتلو  فيمن  التخيل  عملية  تظهر  كما 
اأن يدركه االإن�شان  اأنه نعيم جمرد اأي ال ميكن  تتكون لديه �شورة حية عن هذا النعيم مع 
1995( .وفيمن يتلو االآيات القراآنية التي ت�شف عذاب النار،  عن طريق حوا�شه )عبد اهلل، 

ويتخيل اأهوالها واأحوال اأهلها ويفزع من ماآلها وعاقبة اأمرها .
ن َفَزٍع َيْوَمِئٍذ اآِمُنوَن۞  ْنَها َوُهم مِّ �َصَنِة َفَلُه َخرْيٌ مِّ يقول اهلل تعاىل: {َمن َجاء ِباحْلَ
َزْوَن اإِلَّ َما ُكنُتْم َتْعَملُوَن} )النمل:  اِر َهْل جُتْ ْت ُوُجوُهُهْم يِف النَّ َئِة َفُكبَّ يِّ َوَمن َجاء ِبال�صَّ
الفزع،  مثل:  االإن�شان  لدى  اخليال  تثري  األفاٍظ  على  الكرمية  االآية  احتوت  .فلقد   )90-89

والكب يف النار، وكب الوجوه .
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ْب  ُيَعقِّ َوَلْ  ُمْدِبًرا  َوىلَّ  َجانٌّ  َها  َكاأَنَّ َتْهَتزُّ  َراآَها  ا  َفَلمَّ َع�َصاَك  {َواأَْلِق  ويقول تعاىل: 
َيا ُمو�َصى َل َتَخْف اإِينِّ َل َيَخاُف َلَديَّ امْلُْر�َصلُوَن} )النمل: 10( .فاالآية الكرمية تت�شمن 
اآفاقًا وا�شعة للتخيل، فيت�شور االإن�شان اأن ع�شا تتحول فجاأة اإىل حية ت�شعى وتتلوى مينة 
وي�شارا، وتتحرك حركات �رضيعة جداً، ثم تعود اإىل حالتها االأوىل وهكذا، وي�شف �شعوره مع 

تلك التغريات الفجائية . 
املنظمة  واالأن�شطة  املعرفة  على  الدرا�شية  املناهج  تركز  اأن  ال�رضوري  فمن  وعليه 
االآيات  واال�شتفادة من  املتعلمني،  لدى  العلمي  اخليال  تنمية  على  ت�شاعد  التي  واملتنوعة 
القراآنية وتف�شريها التي ت�شجع على اخليال العلمي، ويف هذا ال�شدد ينبغي عدم اإغفال الدور 
الكبري للمعلم الذي يقع على كاهله اإثراء املو�شوعات الدرا�شية باآيات قراآنية كرمية واأحاديث 
نبوية �رضيفة باالإ�شافة اإىل البحث عن تف�شري مي�رض لتلك االآيات و�رضح تلك االأحاديث مبا 
املنا�شبة  الق�شايا  واختيار  املتعلمني،  قدرات  مع  ويتالءم  املو�شوعات،  تلك  مع  يتنا�شب 

كمو�شوعات للخيال العلمي، واإدارة اأن�شطة التدري�س التي تنمي اخليال العلمي لديهم .
توصيات البحث: 

يو�صي مبا  الباحث  فاإن  احلايل،  البحث  اإليها  تو�صل  التي  النتائج  على  بناًء 
ياأتي: 
اال�شتناد يف بناء املناهج الدرا�شية على اأ�ش�س م�شتقة من القراآن الكرمي واالأحاديث . 1

النبوية ال�رضيفة، وبلورة عنا�رض منها .
الع�رض . 2 مع  يتنا�شب  مبا  وتف�شريها  كرمية  قراآنية  باآيات  الدرا�شية  املناهج  اإثراء 

احلديث .
زيادة االهتمام بالطريقة االإميانية التي تقوم على اأ�شا�س الربط بني العلم واالإميان . 3

يف التدري�س .
العلمي . 4 االإعجاز  اأوجه  وتبيان  وتدري�شيًا،  ونف�شيًا  تربويًا  النمل  �شورة  تف�شري 

اأخرى وجديدة  تدري�س  واأ�شاليب  وا�شتنباط طرائق  الكرمية،  اآياتها  والنف�شي يف  والرتبوي 
منها .

تطوير م�شاقات ا�شرتاجتيات التدري�س واأ�شاليبه املقررة على طلبة كليات الرتبية . 5
مبا تو�شل اإليه البحث احلايل .

املختلفة . 6 الدرا�شية  املباحث  ومعلمي  الرتبويني  للم�رضفني  تدريبية  دورات  عقد 
لتطبيق البحث احلايل . 
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