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 دور المعمم  في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي المستنبطة من القرآن الكريم

 الجزائر –جامعة محمد بوضياف  – بوبعاية يمينةأ. 

 الجزائر –جامعة محمد بوضياف  – معتوقخولة أ.  

الكريم دعا إلى النظر العقمي والتدبير والتأمل والفحص والتقميب في األمر  إن القرآن  ممخص :
لتدرك حقيقتو  دعوة مباشرة وصريحة  تمزم اإلنسان تحمل المسؤولية ، حيث أن العقل ىو شرط 

 التكميف في اإلسالم.
تى ، حواستخداماتو لقد ورد ذلك في عدد كبير من اآليات تبين فييا مشتقات العقل ووظائفو ،

إن التفكير كخاصية إنسانية ذات أىمية عظيمة  نتوصل إلى أىمية التفكير في حياة اإلنسان .
تعتبر الضوء الساطع الذي ينير لإلنسان منافذ النجاح ،لذلك اىتمت التربية الجادة والمقصودة 

ات بتدريس عمميات التفكير وبصقل ميارتو ليصبح المتعمم قادرا عمى توظيف المعمومات والميار 
المكتسبة لتحقيق النجاح ،فتعميم التفكير أصبح ضرورة يفرضيا العصر لمجابية تحديات فرضتيا 
العولمة .إن تنمية ميارات التفكير مرىونة بعدة عوامل أىميا المعمم  ألن  النتائج التي قد تحقق من 

ىذا المنطمق تطبيق أي برنامج تتوقف بدرجة كبيرة عمى نوعية التعميم داخل الغرفة الصفية من 
 التساؤالت التالية :نطرح 

 ما طبيعة ومكانة التفكير في القرآن الكريم ؟ 
 ما ىي ميارات التفكير اإلبداعي  ؟ 
 ما مفيوم االستنباط من القرآن الكريم وماىية الميارات التفكيرية المتعمقة بذلك؟ 
  القرآن الكريم ؟ما دور المعمم  في تنمية ميارات التفكير االبداعي  المستنبطة من 

: ميارات التفكير االبداعي  ، االستنباط من القرآن الكريم ،أساليب تنمية التفكير  الكممات المفتاحية
 االبداعي 

Abstract: The Koran called a directly and explicitly invitation for mental 

consideration and meditation, examination and flipping to realize it, 

commit human responsibility, since the mind is the commissioning 

requirement in Islam. It stated in many verses of Koran which show the 

mind’s derivatives and its functions, its uses, until we reach the importance 

of thinking in human life. The thinking as a humanity property has great 

importance that is considered the bright light that illuminates the human 

success outlets, so the focused and serious education intended to teach 

thought processes and refining its skills to make the learner able to employ 

the knowledge and skills acquired to succeed, Educating thinking has 
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become a necessity imposed by time  to meet the challenges imposed by 

globalization. The development of thinking skills depends on several 

factors, the most important is the teacher because the results that have been 

achieved from the application of any program depends largely on the 

quality of education within the classroom. from this standpoint we ask the 

following questions: 

• What is the nature and status of thinking in the Koran? 

• What is the creative thinking skills? 

• What is the concept of elicitation from the Koran and what the thinking 

skills related to that? 

• What is the role of the teacher in the development of creative thinking 

skills elicited from the Koran? 

Key words: creative thinking skills, elicitation of the Koran, the 

development of creative thinking, 
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 : تمييد
إن القرآن الكريم دعا إلى النظر العقمي والتدبير والتأمل والفحص والتقميب في األمر  لتدرك حقيقتو  

المسؤولية ، حيث أن العقل ىو شرط التكميف في دعوة مباشرة وصريحة  تمزم اإلنسان تحمل 
 اإلسالم.

، حتى لقد ورد ذلك في عدد كبير من اآليات تبين فييا مشتقات العقل ووظائفو ،واستخداماتو
نتوصل إلى أىمية التفكير في حياة اإلنسان .و التفكير كخاصية إنسانية ذات أىمية عظيمة تعتبر 

افذ النجاح ،لذلك اىتمت التربية الجادة والمقصودة بتدريس الضوء الساطع الذي ينير لإلنسان من
عمميات التفكير وبصقل ميارتو ليصبح المتعمم قادرا عمى توظيف المعمومات والميارات المكتسبة 
لتحقيق النجاح ،فتعميم التفكير أصبح ضرورة يفرضيا العصر لمجابية تحديات فرضتيا العولمة 

ة بعدة عوامل أىميا المعمم  ألن  النتائج التي قد تحقق من تطبيق .إن تنمية ميارات التفكير مرىون
 أي برنامج تتوقف بدرجة كبيرة عمى نوعية التعميم داخل المدرسة.

 طبيعة ومكانة التفكير في القرآن الكريم :أوال :
مة يعد التفكير إحدى عمميات النشاط العقمي التي يقوم بيا اإلنسان بيدف إيجاد حمول مؤقتة أو دائ

لمشكمة ما ،إذ أن معظم اإلنجازات البشرية مبنية عمى عممية التفكير ، لذلك نمت فكرة تعمم التفكير 
 .فمن بين التعريفات التي تناولت التفكير ما يمي

 مفيوم التفكير : -1
 : التفكير لغة 

فكر ، الفكر والفكر بكسر الفاء : إعمال الخاطر » جاء في المغة العربية في لسان العرب ما يمي : 
ابن «)كرة :أي كثير الفكر ِـاسم التفكير ، ويعني التأمل ، وقال الرجل ف فكرّـفي الشيء، والت

 (77، 0222منظور ،
 : التفكير اصطالحا 

 :من بين التعارف التي وردت حول التفكير ما يمي 
  عرف بأنو : كل ما حدث داخل نظام معرفي وستدل عميو من خالل سموك معين ، فالتفكير

شمل مجموعة من عمميات المعرفة ضمن النظام المعرفي ، وىو موجو نحو حل مشكمة )خميل 
،0222 ،02.) 

  عرف بأنو : عممية ذىنية تطور فييا المتعمم من خالل عمميات التفاعل الذىني بين الفرد وما
تسبو من خبرات بيدف تطور األبنية المعرفية والوصول إلى افتراضات وتوقعات جديدة اك

 (. 097،  0222)العتوم ،
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  وعرف بأنو : القدرة عمى استخدام العمميات العقمية الراقية مثل ، التحميل والتركيب ، الحكم
تخداما ناجحا في والمحاكمة ، التجريد والتعميم ، الفرز ، التصنيف ،والتجميع والتبويب ، اس

 (.021، 0220موقف محدد إزاء مشكمة تتطمب الحل )األحمد ، 
وعميو فالتفكير وظيفة عقمية و عممية معرفية في أرفع المستويات العقمية ، ينتج عنو معرفة مترابطة 
ومنسقة ، تستخدم فيو قوى االستدالل والذاكرة والتخيل والتصور وما يميز التفكير عن غيره من 

 (2، 0222ات العقمة العميا ، انو ال يتقيد بقوى المكان والزمان )مجدي ، العممي
 مكانة التفكير في القرآن الكريم : -2

إن القرآن الكريم منيج حياة ،فقد وجو اإلنسان نحو التفكير في الدارين ، والتأمل في النفس و 
العقل ، الذي ىو مناط  ، خاصة منو تبوأىااآلفاق ، ألنو من أحد أسباب نزولو ، ولممكانة التي 

التفكير ، و بو نال األفضمية عن سائر المخموقات ، وألن التفكير  وسيمة فيم التكاليف السماوية 
،فيو أصل العمل ، فبرزت أىميتو ، فجعل القرآن الكريم التفكير من أفضل العبادات ، وحذر من 

.ويمكن إبراز أىمية التفكير ومكانتو تغييبو وتعطيمو، بإتباع اليوى ، واالنقياد األعمى دون تفكير 
 في القرآن الكريم في النقاط التالية :

ُقْل ِإنََّما ﴿ ومن ذلك قولوالقرآن الكريم يحث عمى التفكير بأساليب صريحة ومقصودة : - أ
ن ِجنٍَّة ِإْن ُىَو ِإالَّ َأِعُظُكم ِبَواِحَدٍة َأن َتُقوُموا ِلمَِّو َمْثَنى َوُفرَاَدى ُثمَّ َتَتَفكَُّروا َما ِبَصاِحِبُكم م  

، وفي ذلك موعظة النبي صمى ا 27اآلية سورة سبأ ،َنِذيٌر لَُّكم َبْيَن َيَدْي َعَذاٍب َشِديٍد﴾
( ، إنما أعظمكم بوحدة ا إن 0222يقول الزمخشري ) عمية وسمم لقومو بالتفكير.

فعمتموىا أصبتم الحق وىي : أن تقوموا لوجو ا خالصا، متفرقين اثنين أثنين ، وواحد 
أما االثنان : ﴿ ُثمَّ َتَتَفكَُّروا﴾ في أم محمد صمى ا عميو وسمم وما جاء بو ، واحدا 

عمى صاحبو ، وينظران فيو متناصفين ، فيتفكرون ويعرض كل واحد منيما محصول فكره 
 وكذلك يفكر الفرد في نفسو بعدل من غير أن يكابرىا ويعرض فكره عمى عقمو وذىنو .

َأَفاَل َيَتَدبَُّروَن :﴿ يدعو القرآن لمتفكير بأساليب غير مباشرة : ومن ذلك قول ا تعالى  - ب
، 10سورة النساء ، اآلية  ُدوْا ِفيِو اْخِتالًفا َكِثيرًا﴾اْلُقْرآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغْيِر المَِّو َلَوجَ 

("أي ال يتفيمونو وال يتأممون معانيو  و إنيم لو تدبر حق التدبر 0992يقول األشقر )
(، وىذا التدبر والتذكر الذي نطالب 272،  0992لوجدوه مؤتمفا غير مختمف .)األشقر ، 

 (. 022،  0992 بو آنا  بعد آنا كما ىي سنة القرآن )رضا ،
لقد رصد معمار  لقد ورد ذلك بصيغ مختمفة،وفرة اآليات القرآنية في مجال التفكير : - ت

 اآليات القرآنية التي تدعو لمتفكير والميارات ذات العالقة بو عمى النحو التالي :
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 : جدول يوضح اآليات القرآنية التي تدعو إلى التفكير والميارات ذات العالقة بالصيغ العقمية
 السورعدد  عدد اآليات تكرار الكممة الصيغة
 12 17 18 التفكير
 35 55 49 التعقل
 81 279 292 التذكر

 8 9 9 االعتبار
 15 16 16 مخاطبة أولي األلباب

 ------ 655 721 المجموع
 

 %  من القرآن الكريم ، وىو المنيج الذي احتوى  الحياة بأكمميا02.2تمثل ىذه اآليات 
 (0222،07)معمار،

فالتفكير والتأمل والتدبر التفكير بصيغة متعددة عبادة شرعية حث عمييا ا القرآن الكريم : -د
ُقِل انُظُروْا َماَذا ِفي في ممكوت ا عبادة حث عمييا ا تعالى ويتضح ذلك من خمل قولو:﴿ 

،يقول 020سورة يونس ، اآلية  َعن َقْوٍم الَّ ُيْؤِمُنوَن﴾السََّماَواِت َواأَلْرِض َوَما ُتْغِني اآلَياُت َوالنُُّذُر 
بذلك نظر ( :" يدعو تعالى عباده إلى النظر لما في السموات واألرض و المراد  0222السعدي )

الفكر واالعتبار والتأمل لما فييا و ما تحتوي عميو ، واالستبصار ، فإنو في ذلك آلية لقوم يؤمنون 
عمى أن ا وحده المعبود المحمود ذو الجالل و اإلكرام  و األسماء وعبر لقوم يوقنون، تدل 

 (.209،  0222والصفات العظام .)السعدي ، 
 : وفي ذلك يقول ا تعالى :إن التفكير أحد أسباب نزول الذكر و الكتاب الحكيم   -ه
ُبِر َوَأنَزْلَنا ِإَلْيَك الذ ْكَر ِلُتَبي َن ِلمنَّا﴿ َل ِإَلْيِيْم َوَلَعمَُّيْم َيَتَفكَُّروَن﴾سورة النحل ، باليبنات َوالزُّ ِس َما ُنز 

( "فالحض عمى التفكر أمر متكرر في القرآن الكريم 0202وفي بيان ذلك يقول العمر )،  44اآلية 
،تتنوع سور عرضو وتنوع ألفاضو ، لكنيا كميا بيذا المعنى ، و تكاد الغاية أن تكون واحدة  وىي 

نسان بتفكره وتأممو و النظر في حجج ا الباىرة إلى اليقين القرآن من أفضل األعمال أن ييتدي اإل
 (.122-209، 0202إلى ا )العمر ،

ا  مدح:"يقول ابن القيم الجوزية : امتدح ا العمماء والمفكرين والعقالء و أعمى منزلتيم -و
ذم من ال عقل لو و أخير أنيم أىل النار سبحانو وتعالى العقل وأىمو في كتابو في مواضع كثيرة و 

الذين ال سمع ليم والعقل ، فيو آلة كل عمم وميزانو الذي بو يعرف صحيحة من سيقيمو ، وراجحو 
من مرجوحو  ،وقد قبل العقل ممك  والبدن روحو وحواسو وحركاتو كميا رعية لو ، فإذا ضعف عمى 
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يدل  (.وما007،  0بن القيم الجوزية ، دت ، ج القيام عمييا وتعيدىا وصل الخمل إلييا كميا .)ا
 َوِتْمَك اأَلْمثَاُل َنْضِرُبَيا ِلمنَّاِس َوَما َيْعِقُمَيا ِإالَّ اْلَعاِلُموَن﴾ :﴿عمى ذلك في القرآن الكريم قولو تعالى 

أن أىل العمم الحقيقي ، الذين وصل العمم ( 2555،ويبين السعدي ) 43سورة العنكبوت ، اآلية 
قموبيم ، وىذا مدح لألمثال التي يضربيا ،وحث عمى تدبرىا وتعقميا ،و أنو عنوان عمى أنو من إلى 

 .(122، 0222أىل العمم )السعدي ،
لقد أثنى ا تعمى في القرآن الكريم عمى صاحب العمم أساس التفكير والتفكير أصل العمل :  -و

آَناَء المَّْيِل َساِجًدا َوَقاِئًما َيْحَذُر اآلِخَرَة َوَيْرُجو َرْحَمَة َربِِّو َأمَّْن ُىَو َقاِنٌت  التفكير والعمم بقولو تعالى :﴿
، وقولو 9 ُقْل َىْل َيْسَتِوي الَِّذيَن َيْعَمُموَن َوالَِّذيَن ال َيْعَمُموَن ِإنََّما َيَتَذكَُّر ُأْوُلوا األَْلَباِب﴾ الزمر ، اآلية

َواأَلْنَعاِم ُمْخَتِمٌف َأْلَواُنُو َكَذِلَك ِإنََّما َيْخَشى المََّو ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَمَماء ِإنَّ  تعالى :﴿ َوِمَن النَّاِس َوالدََّوابِّ 
،ويعد العمم منطمق و أساسو التفكير ،إذ يفول ا تعالى :﴿ 01المََّو َعِزيٌز َغُفوٌر﴾ فاطر ، اآلية 

(، ِباْلَبيَِّناِت 22ِإَلْيِيْم َفاْسَأُلوْا َأْىَل الذِّْكِر ِإن ُكنُتْم اَل َتْعَمُموَن) َوَما َأْرَسْمَنا ِمن َقْبِمَك ِإالَّ ِرَجااًل نُّوِحي
َل ِإَلْيِيْم َوَلَعمَُّيْم َيَتَفكَُّروَن) ُبِر َوَأنَزْلَنا ِإَلْيَك الذِّْكَر ِلتَُبيَِّن ِلمنَّاِس َما ُنزِّ (﴾ النحل ،لقد ذكر جالل 22َوالزُّ

متين في حكم إنزال القرآن الكريم  ، عمى النبي محمد صمى ا عميو وعالء إن في اآليتين حك
وسمم ،إحداىما أن يبين لمناس ما انزل عميو من أوامر ونواىي ،والحكمة الثانية ىي التفكير في 

 .آيات ا لالتعاظ
 أنوع التفكير في القرآن الكريم : -3

ددت مصطمحاتو وتصنيفاتو  ومستوياتو ، يعد التفكير أحد الفنون الذي لقيت اىتماما كبيرا لذا تع
( بأنو قد شيد حقل التعميم التفكير مصطمحات متعددة مثل :) تنمية التفكير، 0229يرى الحارثي )

 (.0229،22تحسين التفكير  ،تعميم التفكير وميارتو وتصنيفاتو () الحارثي،
 لقد ميز الباحثون في مجاالت التفكير بين نوعين من التفكير ىما :

 لتفكير األساسي :ا 
ىو الذي يبنى عميو غيره  ويمكن تسميتو بالتفكير أو المرتبة الدنيا ، والمتأمل في الخطاب القرآني 
يجده وجيو لمرقي بالتفكير متدرجا وفق حالة المخاطب ومستوى تفكيره ، كالتدرج في األحكام من 

،  0201المركب )األشوح ،  المرحمة المكية إلى المدنية ، من المستوى األساسي إلى المستوى
(، إن العقل الذي يخاطب العقل اإلسالم عقل مدرك لمحقائق ،مميز بين األشياء وىذا الخطاب 97

 ( .0222،012يعمل عمى تنمية التفكير بأنواعو ومستوياتو ليكون منيج شامل وعميق )العقاد ،
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 يمي : ومن ميارات التفكير األساسية ما
الكثير من الباحثين أن ىذا النوع من التفكير نشأ عن طريق  اعتقدالتفكير الناقد :  - أ

التربية الحديثة ،لكن المتأمل في القرآن الكريم يجد العدد من اآليات تدل عمى ذلك ، 
َذا ِقيَل َلُيُم اتَِّبُعوا َما َأنَزَل المَُّو َقاُلوْا َبْل َنتَِّبُع َما أَْلَفْيَنا َعَمْيِو  :﴿نجد منيا ما يمي  َواِ 

، يقول الزحيمي  175آَباَءَنا َأَوَلْو َكاَن آَباُؤُىْم اَل َيْعِقُموَن َشْيًئا َواَل َيْيَتُدون﴾.البقرة 
( "أيتبعون ما ألفوا عميو آبائيم في تقاليدىم وعادتيم ولو كان أبائيم ال 1418)

-74،  1418يعقمون شيئا من الحق في أمور العقائد و  العبادات )الزجمي ، 
القرآن لمتفكير الناقد من خالل التبصر في األمور وعدم التسرع في نقل (.دعوة 75

 األخبار وقبوليا في قول ا تعالى :
ِبيٌن﴾النور ﴿ ، وقولو  00 َلْوال ِإْذ َسِمْعُتُموُه َظنَّ اْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت ِبَأنُفِسِيْم َخْيًرا َوَقاُلوا َىَذا ِإْفٌك مُّ

النور  ِعنَد المَِّو َعِظيٌم﴾﴿ِإْذ َتَمقَّْوَنُو ِبَأْلِسَنِتُكْم َوتَُقوُلوَن ِبَأْفَواِىُكم مَّا َلْيَس َلُكم ِبِو ِعْمٌم َوَتْحَسُبوَنُو َىيًِّنا َوُىوَ 
( :"لماذا ال يضن المؤمنون الخير ببعضيم ، مع أن األصل في المؤمن 0221،يقول القرني )02

 .(458، 2558)القرني ،ة والواجب البراء
 التفكير اإلبداعي : - ب

يعرف التفكير اإلبداعي عمى أنو عممية ينتج  عنيا عمل جديد يرضي جماعة ما أو تقبمو عمى انو 
(.والمتأمل في القرآن الكريم يجد  الكثير من المواقف والقصص 12،  0221عمل مفيد )فتح ا ،

 اإلبداعي ، كأفكار جديدة وأصيمة ، من تمك المواقف مايمي : التي تحكي ممارسة أصحابيا لمتفكير
الحل اإلبداعي الذي توصل إليو ذو القرنين في بناء السد إذ لم يسبقو أحد في ذلك  -

َقاُلوا َيا َذا اْلَقْرَنْيِن ِإنَّ َيْأُجوَج َوَمْأُجوَج ُمْفِسُدوَن ِفي اأَلْرِض َفَيْل َنْجَعُل ويقول تعالى :﴿
َقاَل َما َمكَّنِّي ِفيِو َربِّي َخْيٌر َفَأِعيُنوِني ِبُقوٍَّة 92ا َعَمى َأن َتْجَعَل َبْيَنَنا َوَبْيَنُيْم َسدِّاَلَك َخْرجً 

َدَفْيِن َقاَل انُفُخوا 92َأْجَعْل َبْيَنُكْم َوَبْيَنُيْم َرْدًما آُتوِني ُزَبَر اْلَحِديِد َحتَّى ِإَذا َساَوى َبْيَن الصَّ
َفَما اْسَطاُعوا َأن َيْظَيُروُه َوَما اْسَتَطاُعوا 92َعَمُو َناًرا َقاَل آُتوِني ُأْفِرْغ َعَمْيِو ِقْطًراَحتَّى ِإَذا جَ 

 ﴾ الكيف .97َلُو َنْقًبا
يعرف بأنو القدرة عمى الفيم ، ومراقبة األفكار الخاصة بالفرد التفكير فوق المعرفي :  -د

 (.021، 0200)العتوم وآخرون ،  والفرضيات ، والمضامين التي تتضمن النشاطات
 ولقد ورد في القرآن الكريم بعض التطبيقات عمى ىذا النوع من التفكير وذلك في قولو تعالى ﴿

ُقُموُبُيْم َوِجَمٌة َأنَُّيْم ِإَلى َربِِّيْم َراِجُعوَن﴾ المؤمنون   . 22َوالَِّذيَن ُيْؤُتوَن َما آَتوا وَّ
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 ثانيا :ميارات التفكير :
 ميارات التفكير :مفيوم  -1

تعتبر ميارات التفكير عممية معرفية إدراكية ،فيي بمثابة المبنة األساسية في بناء التفكير ، فيي 
مفيوم افتراضيا  ، ال يمكن رؤيتيا بالعين المجردة و ال يمكن التحقق منيا إال عن طريق 

 (.020،  0221نتائجيا)فتح ا ، 
 ميارات التفكير لغة :

ميارة أحكمو وصار بو حاذقا، فيو َّ: م الوسيط في مادة )مير( "مير الشيء ميارةجاء في المعج
ماىر ويقال مير العمم والصناعة وغيرىما ، وجمعيا ميارات .الميارة ىي القدرة عمى الفعالية التي 

، 0222تمكن من أداء العمل بدرجة متقنة وفي وقت قصير وبجيد قميل )مصطفى وآخرون ، 
119.) 

 التفكير اصطالحا :ميارات 
 من بين التعارف التي تناولت  ميارات التفكير مايمي :

  عرفت بأنيا: عممية عقمية نقوم بيا من أجل جمع المعمومات وحفظيا أو تخزينيا ، وذلك من
 خالل إجراءات التحميل والتخطيط والتقييم و الوصول إلى استنتاجات وصنع .

 يمارسيا الفرد  عن قصد في معالجة المعمومات ، مثل  وعرفت بأنيا  : العمميات المحددة التي
 (00،  0227اتخاذ القرار والمقارنة والتحميل والتصنيف )القاسم و آخرون ، 

 خصائص ميارات التفكير : -2
إنيا عمميات عقمية محددة ومقصودة ، تمارس بفعالية لموصول الستنتاجات أو  -0

 قرارات أو معرفة من خالل معالجة المعمومات .
 يا سمسمة من اإلجراءات المباشرة والغير مباشرة  بيدف أداء ميمة ما.إن -0
إنيا قابمة لمتوظيف في مواقف مختمفة وجديدة ، ويمكن تنميتيا ونقميا عن طريق  -2

 الممارسة .
 إنيا مستويات  وتصنيفات وفق فئات مستيدفة لمستويات التفكير. -2

 يم :ميارات التفكير  االبداعي المستنبطة من القرآن الكر  -3
 مفيوم االستنباط من القرآن الكريم : -3-1

إن عمم االستنباط من العموم الجميمة التي اختص بيا ا تعالى ، أولي العمم والفضل ، القترانيا 
بكالم ا ، وقد ترك ا فيو مساحة إلعمال العقل البشري السميم لتعمق في معاني آيات القرآن 

(   029،  0201رر الجمان من الحكم والمعاني )الطيار ، الكريم و استخراج اآللي الحسان والد
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.االستنباط ىو استخراج المعاني من النصوص القرآنية ، بفرط الذىن وقوة القريحة)الجرجاني 
 ( ، ويعرف أيضا بأنو ربط كالم لو معنى بمدلول اآلية ،أي نوع من أنواع الربط .00، 0229،
 ة من القرآن الكريم :ميارات التفكير اإلبداعي المستنبط-3-2
 ميارة الطالقة : -3-2-1

لقد أورد القرآن الكريم الطالقة في عدة مواضع منيا  ما جاء عمى لسان األنبياء والمرسمين ، قال 
اِلَحاِت ُأوَلِئَك َلُيْم َمْغِفَرٌة َوَأْجٌر َكِبيٌر ) ا تعالى :﴿ مََّك تَاِرٌك ( َفَمعَ 11ِإالَّ الَِّذيَن َصَبُروا َوَعِمُموا الصَّ

نََّما َأْنَت َبْعَض َما ُيوَحى ِإَلْيَك َوَضاِئٌق ِبِو َصْدُرَك َأْن َيُقوُلوا َلْواَل ُأْنِزَل َعَمْيِو َكْنٌز َأْو َجاَء َمَعُو َمَمٌك إِ 
َوٍر ِمْثِمِو ُمْفَتَرَياٍت َواْدُعوا ( َأْم َيُقوُلوَن اْفَترَاُه ُقْل َفْأُتوا ِبَعْشِر سُ 12َنِذيٌر َوالمَُّو َعَمى ُكل  َشْيٍء َوِكيٌل )

( َفِإْن َلْم َيْسَتِجيُبوا َلُكْم َفاْعَمُموا َأنََّما ُأْنِزَل ِبِعْمِم 13َمِن اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُدوِن المَِّو ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقيَن )
اَن ُيِريُد اْلَحَياَة الدُّْنَيا َوِزيَنَتَيا ُنَوف  ِإَلْيِيْم ( َمْن كَ 14المَِّو َوَأْن اَل ِإَلَو ِإالَّ ُىَو َفَيْل َأْنُتْم ُمْسِمُموَن )

( ُأوَلِئَك الَِّذيَن َلْيَس َلُيْم ِفي اآْلَِخَرِة ِإالَّ النَّاُر َوَحِبَط َما 15َأْعَماَلُيْم ِفيَيا َوُىْم ِفيَيا اَل ُيْبَخُسوَن )
، تبين اآلية الكريمة إجابة الرسول  02-00إبراىيم ﴾ (16َصَنُعوا ِفيَيا َوَباِطٌل َما َكاُنوا َيْعَمُموَن )

ألقواميم باسترسال  في الحاجة و عدد كبير من المبررات و في ذلك داللة عل الطالقة والتعبيرية 
، و في قصة موسى عميو السالم و إيجاده عدد من األعذار طالقة تعبيرية حيث يقول ا تعالى: 

ْذ َناَدى َربَُّك ُموَسى  ﴿ ( َقاَل َرب  ِإن ي 11( َقْوَم ِفْرَعْوَن َأاَل َيتَُّقوَن )15َأِن اْئِت اْلَقْوَم الظَّاِلِميَن ) َواِ 
( َوَلُيْم َعَميَّ 13( َوَيِضيُق َصْدِري َواَل َيْنَطِمُق ِلَساِني َفَأْرِسْل ِإَلى َىاُروَن )12َأَخاُف َأْن ُيَكذ ُبوِن )

.كما جاءت الطالقة عمى لسان مؤمن آلى 02-02﴾ الشعراء  ( 14) َذْنٌب َفَأَخاُف َأْن َيْقُتُمونِ 
ال يَن فرعون و دعوتو لقومو باتباع الرجل وذلك في قول ا تعالى :﴿ َقاَل َفَعْمُتَيا ِإًذا َوَأَنا ِمَن الضَّ

( َوِتْمَك ِنْعَمٌة َتُمنَُّيا 21( َفَفَرْرُت ِمْنُكْم َلمَّا ِخْفُتُكْم َفَوَىَب ِلي َرب ي ُحْكًما َوَجَعَمِني ِمَن اْلُمْرَسِميَن )25)
( َقاَل َربُّ السََّماَواِت َواأْلَْرِض 23َربُّ اْلَعاَلِميَن ) ( َقاَل ِفْرَعْوُن َوَما22َعَميَّ َأْن َعبَّْدَت َبِني ِإْسرَاِئيَل )
 .02-02﴾ يس ( 25( َقاَل ِلَمْن َحْوَلُو َأاَل َتْسَتِمُعوَن )24َوَما َبْيَنُيَما ِإْن ُكْنُتْم ُموِقِنيَن )

 ميارة المرونة :  -3-2-2
قريش بعد ما جاءتيم الرسالة أورد القرآن الكريم التنقل بين األفكار التعجبية عمى لسان كفار 

َوَقاَل الَِّذيَن َكَفُروا ِإْن َىَذا ِإالَّ ِإْفٌك اْفَترَاُه َوَأَعاَنُو َعَمْيِو َقْوٌم َآَخُروَن  المحمدية ، قال ا تعالى : ﴿
ِليَن اْكَتَتَبَيا َفِيَي ُتْمَمى4َفَقْد َجاُءوا ُظْمًما َوُزورًا ) ( ُقْل 5َعَمْيِو ُبْكَرًة َوَأِصياًل ) ( َوَقاُلوا َأَساِطيُر اأْلَوَّ

( َوَقاُلوا َماِل َىَذا الرَُّسوِل 6َأْنَزَلُو الَِّذي َيْعَمُم الس رَّ ِفي السََّماَواِت َواأْلَْرِض ِإنَُّو َكاَن َغُفورًا َرِحيًما )
.و في 7-2الفرقان ﴾( 7َيُكوَن َمَعُو َنِذيرًا )َيْأُكُل الطََّعاَم َوَيْمِشي ِفي اأْلَْسَواِق َلْواَل ُأْنِزَل ِإَلْيِو َمَمٌك فَ 

 1424)الجزائري ،  اآلية الكريمة  بيان ما قابل بيو المشركون دعوة التوحيد ليصدو عن سبيل ا 
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(.و أقحم القرآن الكريم ببيانو و بالغتو و ذىبوا  يتممسون معجزات أخرى و ذلك بالتفنن 24، 
َوَقاُلوا َلْن ُنْؤِمَن َلَك َحتَّى َتْفُجَر َلَنا ِمَن اأْلَْرِض ﴿  تعالى :في تنوع وطالقة المطالب  يقول ا

َر اأْلَْنَياَر ِخاَلَلَيا َتْفِجيرًا )95َيْنُبوًعا ) ( َأْو ُتْسِقَط 91( َأْو َتُكوَن َلَك َجنٌَّة ِمْن َنِخيٍل َوِعَنٍب َفتَُفج 
( َأْو َيُكوَن َلَك َبْيٌت ِمْن ُزْخُرٍف 92تَْأِتَي ِبالمَِّو َواْلَماَلِئَكِة َقِبياًل )السََّماَء َكَما َزَعْمَت َعَمْيَنا ِكَسًفا َأْو 

َل َعَمْيَنا ِكتَاًبا َنْقَرُؤُه ُقْل ُسْبَحاَن َرب ي  َىْل ُكْنُت ِإالَّ َأْو َتْرَقى ِفي السََّماِء َوَلْن ُنْؤِمَن ِلُرِقي َك َحتَّى ُتَنز 
.أي كالم ا فيو نوع من المواعظ و األمثال و فيو معاني 92-92االسراء ﴾ (93َبَشرًا َرُسواًل )

 .(349،  1424)السعدي ، التي يضطر إلييا العباد لكي يتذكروا ويتقوا 
 ميارة األصالة: - 4 -3-2

َقاَل لقد أورد القرآن الكريم  ميارة األصالة في عدة مواضع في القرآن الكريم منيا قول ا تعالى : ﴿
، لقد تفرد 35﴾ ص اآلية َرب  اْغِفْر ِلي َوَىْب ِلي ُمْمًكا اَل َيْنَبِغي أِلََحٍد ِمْن َبْعِدي ِإنََّك َأْنَت اْلَوىَّاُب 

نبي ا سميمان عميو السالم بدعوتو و طمبو من ا تعالى بأن يكون ممك لم يسبقو بو أحد ، 
يأتي ألحد من بعده ، حيث منح سيدنا سميمان خير كما تفرد بالممك الذي وىب ا إياه و لن 

الدنيا واآلخرة ، وجمع ا لو بين الممك والنبوة كأبيو داود عميو السالم ، وسخر ا لو ممكا 
عظيما و سمطنة شاممة عمى األنس والجن و الشياطين ، وىذا لم يؤتى ألحد قبمو )الزجيمي ، 

ُكْنُتْم ُشَيَداَء ِإْذ َحَضَر َيْعُقوَب اْلَمْوُت ِإْذ َقاَل ِلَبِنيِو َما  َأمْ  ﴿(.و قال ا تعالى : 255،  1418
ْسَحاَق ِإَلًيا َواِحدً  ْسَماِعيَل َواِ  َلَو َآَباِئَك ِإْبرَاِىيَم َواِ  ا َوَنْحُن َلُو َتْعُبُدوَن ِمْن َبْعِدي َقاُلوا َنْعُبُد ِإَلَيَك َواِ 

ن اآلية أن الوصية ىنا كانت لتثبيت و تعزيز العقيدة و .يتبين م022﴾ البقرة  (133ُمْسِمُموَن )
التمسك بيا خالف العادة ، تكون الوصية عند الموت عمى التركة و الميراث ، أي أن مقدمات 
الموت وأسبابو ، فقال لبنيو عمى وجو االختبار و لتقر عينو في حياتو بأمثاليم ما وصآىم  بيم ، 

لتوحيد و من المعموم أن الييود لم يحضروا يعقوب ، ألنيم لم فأجابوه مما قرت بو عينو ، وىو ا
. ومن  (62، 1425)السعدي، يوجدوا بعد ،فأخبر ا عنو أنو وصي بنية بالحنفية ال الييودية

َوَضَرَب  ذلك طمب زوجة آسيا بنت مزاحم الذي لم يسبقيا بو أحد في العالمين قال ا تعالى : ﴿
ِني ِمْن ِفْرَعْوَن المَُّو َمَثاًل ِلمَِّذي َن َآَمُنوا ِاْمرََأَة ِفْرَعْوَن ِإْذ َقاَلْت َرب  اْبِن ِلي ِعْنَدَك َبْيتًا ِفي اْلَجنَِّة َوَنج 

ِني ِمَن اْلَقْوِم الظَّاِلِميَن ) .حيث رفعت بصرىا إلى السماء فرأت 00﴾ التحريم اآلية  (11َوَعَمِمِو َوَنج 
 .(395، 1424)الجزائري، وقا إلى ا و إلى بيتيا  في الجنةبيتيا في الجنة ففاضت روحيا ش

 : ميارة التوسع و التفاصيل في القرآن الكريم 
أن من يتأمل في بديع صنع ا تعالى يدرك دقة التفاصيل في مخموقاتو ،  لقد بين القرآن الكريم

فيعد أن أثنى القرآن الكريم عمى ا تعالى و أن بيده الممك  و عمى كل شيء قدير ، شرع في 
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تفصيل بعض أحكام الممك و آثار القدرة وبيان ابتنائيما عمى قوانين الحكم و استتباعيما لغايات  
الَِّذي َخَمَق اْلَمْوَت َواْلَحَياَة ِلَيْبُمَوُكْم َأيُُّكْم َأْحَسُن َعَماًل َوُىَو اْلَعِزيُز  ﴿ا تعالى :   جالليو ،فقال

( الَِّذي َخَمَق َسْبَع َسَماَواٍت ِطَباًقا َما َتَرى ِفي َخْمِق الرَّْحَمِن ِمْن َتَفاُوٍت َفاْرِجِع اْلَبَصَر َىْل 2اْلَغُفوُر )
( َوَلَقْد َزيَّنَّا 4( ثُمَّ اْرِجِع اْلَبَصَر َكرََّتْيِن َيْنَقِمْب ِإَلْيَك اْلَبَصُر َخاِسًئا َوُىَو َحِسيٌر )3ُفُطوٍر )َتَرى ِمْن 

-0﴾ الممك  (5السََّماَء الدُّْنَيا ِبَمَصاِبيَح َوَجَعْمَناَىا ُرُجوًما ِلمشََّياِطيِن َوَأْعَتْدَنا َلُيْم َعَذاَب السَِّعيِر )
ي أنو تعالى الذي أوجد و أبدع السموات السبع المتطابقة بعضيا فوق بعض ، كل سماء .أ2

منفصمة عن األخرى كما جاء في حديث األسراء وغيرة ، يجمع بينيا نظام الجاذبية .و يا أييا 
 الناظر المتأمل في مخموقات الرحمان من تناقض و تباين .وغيرىا من األدلة في قولو تعالى : ﴿

ْدِل َواَل َيْأَب َيا الَِّذيَن َآَمُنوا ِإَذا َتَداَيْنُتْم ِبَدْيٍن ِإَلى َأَجٍل ُمَسمِّى َفاْكُتُبوُه َوْلَيْكُتْب َبْيَنُكْم َكاِتٌب ِباْلعَ َيا َأيُّ 
المََّو َربَُّو َواَل َيْبَخْس ِمْنُو َكاِتٌب َأْن َيْكُتَب َكَما َعمََّمُو المَُّو َفْمَيْكُتْب َوْلُيْمِمِل الَِّذي َعَمْيِو اْلَحقُّ َوْلَيتَِّق 

يُُّو ِباْلَعْدِل َشْيًئا َفِإْن َكاَن الَِّذي َعَمْيِو اْلَحقُّ َسِفيًيا َأْو َضِعيًفا َأْو اَل َيْسَتِطيُع َأْن ُيِملَّ ُىَو َفْمُيْمِمْل َولِ 
ِن َفَرُجٌل َواْمرََأتَاِن ِممَّْن َتْرَضْوَن ِمَن الشَُّيَداِء َأْن َواْسَتْشِيُدوا َشِييَدْيِن ِمْن ِرَجاِلُكْم َفِإْن َلْم َيُكوَنا َرُجَميْ 

تُُبوُه َصِغيرًا َتِضلَّ ِإْحَداُىَما َفُتَذك َر ِإْحَداُىَما اأْلُْخَرى َواَل َيْأَب الشَُّيَداُء ِإَذا َما ُدُعوا َواَل َتْسَأُموا َأْن َتكْ 
ُط ِعْنَد المَِّو َوَأْقَوُم ِلمشََّياَدِة َوَأْدَنى َأالَّ َتْرتَاُبوا ِإالَّ َأْن َتُكوَن ِتَجاَرًة َحاِضرًَة َأْو َكِبيرًا ِإَلى َأَجِمِو َذِلُكْم َأْقسَ 

ْن ٌب َواَل َشِييٌد وَ ُتِديُروَنَيا َبْيَنُكْم َفَمْيَس َعَمْيُكْم ُجَناٌح َأالَّ َتْكتُُبوَىا َوَأْشِيُدوا ِإَذا َتَباَيْعُتْم َواَل ُيَضارَّ َكاتِ  اِ 
ففي اآلية الكريمة ﴾ (282َتْفَعُموا َفِإنَُّو ُفُسوٌق ِبُكْم َواتَُّقوا المََّو َوُيَعم ُمُكُم المَُّو َوالمَُّو ِبُكل  َشْيٍء َعِميٌم )

دقة في سرد التفاصيل وااللمام بجزئيات وعناصر كتابة سند الدين ، لقد اشتممت ىذه األحكام 
إلييا عمى حكم عظيم عميمو دلت عمى أن الخمق لو اىتدوا بإرشاد ا الحسنة التي أرشد ا عباده 

 لتصمح دنياىم بالعدل و المصمحة و حفظ الحقوق.
 ثانيا :دور المعمم في تنمية ميارات التفكير المستنبطة من القرآن الكريم :

السنة ، يحتل المعمم أىمية ومكانة في التراث اإلسالمي ، ويستمد أصولو وثورتو من الكتاب و 
ومصادر التشريع األخرى ، التي تزخر بالنصوص والشواىد الكثيرة التي تؤكد بوضوح ،أىمية 
العمماء ورفع شأنيم ومكانتيم ،ومن أدوارىم حمل رسالة الدين وفيميا وبيانيا لمناس بالحكمة 

بيل ا ، ألنو والموعظة الحسنة ،فيم ورثة األنبياء ، ويقوم المعمم برسالة سامية توازي الجياد في س
 يرفع الجيل عن األمة ويبصر

 التمميذ ويعزز معتقداتو ، إن المعمم ىو الذي يتولى عممية أناس آخرين .
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 مفيوم دور المعمم : -1
الدور ىو المستويات و الواجبات التي يجب أن يقوم بيا المعمم سوء داخل القسم أو خارجة ، والتي 

، 0222بمستوى العممية التعميمية ككل .)عبد السالم ، تؤدي تحسين مستوى أدائو و االرتقاء 
(، وىو مجموعة من النشاطات المترابطة أو السموكيات التي يتوقع المعمم أن يقوم بيا نحو 092

 المتعممين ، بغض النظر عن األداء المتوقع منو.
 أدوار المعمم الحديثة : -2
 األدوار الحديثة لممعمم في عدة أدوار منيا : تتمثل

 ل لممعرفة ألن األىداف التربوية تسعى إلى النمو الشامل لمتمميذ.ناق 
 . كخبير في مينتو ومسايرا لمتطورات ومستحدثات التكنولوجيا في مجال التعميم 
 .القيادة في حفظ النظام والضبط و ذلك من خالل توفير الجو الديمقراطي اليادف لتربية التمميذ 
 تو و إكسابيم ميارات شتى يمارسونيا في حياتيم ، تنمية قدرات التمميذ وتطوير إمكانيا

 ويتفاعمون بيا مع متغيرات العصر ومستحدثاتو والتغمب عمى مشكالتيم .
  يعتبر عضو فعال في المجتمع المحمي وذلك من خالل المشاركات الدينية واالجتماعية

 والتربوية
 لتطبيق ىذه األدوار يجب تطبيق ما يمي:

 الميارة لممتعمم . تطوير األطر المعرفية و -0
 توظيف المخزون المعرفي و المياري لممتعمم في عممية التفكير . -0
 و طرق وأساليب التعميم . استراتيجياتاستخدام مختمف  -2

 من بين أىم ميارات التي لممعمم دور في تنميتيا مايمي :
 دور المعمم في تنمية ميارات التفكير االبداعي : -3

باإلضافة إلى يتمثل ذلك في توفير البيئة الصفية المواتية لإلبداع ، واستخدام طرق تدريس مرنة 
مجموعة من التطبيقات التعميمية  لتنمية ميارات ) الطالقة ، المرونة ، األصالة ، التوسع و 

 يمي : التفاصيل ( نذكر مننيا ما
 : تنمية ميارة الطالقة 

يارة الطالقة ، فإنيا تساعده عمى االنتقال السيل من الذاكرة طويمة تكمن أىمية ممارسة التمميذ لم
المدى إلى األفكار ذات العالقة بالمواضيع  الدراسية أو مناقشتيا بيسر  ، وبتمي يساعد ذلك عمى 
تسييل حل المشكالت و طرح الدالئل التخاذ القرار، والتفكير بطريقة إبداعية و التعامل مع مختمف 

 (.0200،072)سعادة ، اتية بشكل إجابي المواقف الحي
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 يمي : يتمخص دور تطبيق ميارة الطالقة من طرف المعمم في ما
 اختيار الموضع المناسب . -0
 طرح أسئمة مفتوحة ليا عدة إجابات . -0
 تشجيع التمميذ عمى ذكر أكثر عدد ممكن من األفكار . -2
 حث التمميذ عمى سرعة طرح األفكار أو خصائص الموضوع . -2
 تقبل جميع األفكار و البناء عمييا  -2
 تقييم تطبيق الميارة . -2

ومن األساليب  واالستراتيجيات المناسبة لتنمية ىذه الميارة : التفاكر ، العصف الذىني ، و أسموب 
 القصة .

 : تنمية ميارة المرونة 
تساعدىم عمى زيادة تكمن أىمية ممارسة التمميذ لميارة المرونة في التنقل بين األفكار بسيولة و 

الخيارات عن طريق التحرك إلى ما ىو أبعد  من األساليب التقميدية المعتاد عمييا ، و دفعيم 
لالطالع عمى وجية نظر اآلخرين .مما يساىم في ممارستيم لمتفكير اإلبداعي ، وتسمح ىذه 

ارة المرونة عمى الميارة بزيادة عدد أنماط االستجابة  المطروحة لموضوع النقاش .و تعتمد  مي
 .(0200،097)  سعادة، الكيف و تنوع األفكار و البدائل

 يمي : يتمخص دور تطبيق ميارة الطالقة من طرف المعمم في ما
 تنبيو المتعممين عمى توجيو تفكيرىم ألكثر من اتجاه. -0
 إثارة فكر المتعمم إلنتاج أكثر عدد ممكن من األفكار . -0
 البدائل المتنوعة .تشجيع المتعمم لطرح أثر عدد من  -2

ومن األساليب  واالستراتيجيات المناسبة لتنمية ىذه الميارة : التفاكر ، العصف الذىني ، و أسموب 
 القصة .

 : تنمية ميارة األصالة 
تكمن أىمية ممارسة المتعمم  لميارة األصمة و الجدة في مساعدتو عمى أن يكون نادرا ،أي يفكر 

لوف و تساعده عمى  توليد أفكار جديدة ، وال يتم ذلك إال إذا كان بطريقة مختمفة تماما عمى المأ
 .(0200،222)سعادة ، قادرا عمى الفيم و االستيعاب األمور بعمق و أصالة 

 يمي : يتمخص دور تطبيق ميارة الطالقة من طرف المعمم في ما
 يل.تحديد المفيوم أو المشكمة أو الموقف ، ثم اإلشارة  إليو بالتوضيح و التفص -0
 تدريب المتعمم عمى عدم االكتفاء باألفكار والحمول العادية  و التقميدية . -0
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 التدريب عمى رؤية العالقات بطريقة مختمفة . -2
 التركيز عمى جدة األفكار وأصالة التأليف . -2
 تقيم تطبيق الميارة باالعتماد عمى مجموعة من األسئمة . -2
، الميارة :   أسموب حل المشكالت ىذهومن األساليب  واالستراتيجيات المناسبة لتنمية  -2

 العصف الذىني ، و أسموب القصة .
  التفاصيل :تنمية ميارة التوسع و 

تكمن أىمية ممارسة المتعمم  لميارة التوسع والتفاصيل في تحسين وتطوير أفكاره من خالل اضافة 
ميارة قدرتو عمى المزيد من المعمومات و التفصيالت  ، ليكون فكره أكثر تشعبا ، وتنمي ىذه ال

 التوضيح و تفصيل االستجابات بطرق أكثر إبداعا .
 يمي : يتمخص دور تطبيق ميارة التوسع و التفاصيل من طرف المعمم في ما

 تحديد عناصر الفكرة المطروحة . -0
 تحفيز المتعمم عمى النظر إلى الفكرة من زوايا مختمفة .  -0
 العمل عمى مد الفكرة إلى مجاالت أكثر تفصيال. -2
تحفيز المتعمم عمى التفكير بأكثر عدد ممكن من اإلضافات التي تكون أكثر فائدة  لمفكرة  -2

 المطروحة .
ومن األساليب  واالستراتيجيات المناسبة لتنمية ىذه الميارة : التفاكر ، العصف الذىني ،  -2

 و أسموب القصة  الحوار ، المناقشة ، التطبيق العممي، الوقائع و األحداث .
 اقتراحات :توصيات و 

 من خمل ما سبق تحميمو نظريا نقترح التوصيات التالية :
 توعية المعممين بأىمية تنمية ميارات التفكير لدى التمميذ عن طريق أيام تكوينية . -0
 منيج شامل لمحياة. باعتبارهتأكيد أىمية استنباط ميارات التفكير من القرآن الكريم  -0
 ف الجيات المختصة في بناء المناىج .ضرورة تفعيل أىمية ىذه الميارات من طر  -2
ضرورة االىتمام بأساليب وطرق تطوير مستوى أداء المعممين لمساعدتيم عمى تنمية ىذه  -2

 الميارات لدى المتعمم 
 توسيع البحث في مجال ميارات التفكير المستنبطة من كتاب ا وسنتو. -2
 المتعمم .إقامة ممتقيات وندوات عممية حول تنمية ميارات التفكير لدى  -2
 التعمم والتعميم .مجال االىتمام الجدي بالدراسات القرآنية المتعمقة ب -7
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 خالصة :
التفكير ذو أىمية عالية في الحياة ،فيو الضوء الساطع الذي ينير لإلنسان مشارب النجاح ، فكمما 

التفكير  كان قادرا عمى ذلك ،كان نجاحو أعظم ،لذلك يقع عمى عاتق التربية الجادة تدريب عمميات
وصقل ميارتو و ال يتأتى ذلك إال بتكثيف جيود كل أطراف العممية التعميمية ،من أىميا المعمم 
صاحب الكفاءة ، المتشبع بأصول التربية اإلسالمية و أصوليا و أحكاميا و مصادرىا الشرعية من 

 الكتاب والسنة .
 قائمة المصادر والمراجع :

 .القرآن الكريم -0
 ( ،لسان العرب ،دار الكتب العممية ، بيروت .0992الفضل) ابن منظور أبو -0
(،تعميم التفكير النظرية والتطبيق  ، جيينة 0221أبو جادو صالح محمد ونوفل محمد ) -2

 لمنشر، األردن.
(،أحكام القرآن راجع أصولو وخرج أحاديثو 0202ابن القيم الجوزية ، محمد بن عبد ا ) -2

 ،دار ميسرة ،عمان .
 ،بيروت . 0(،بحوث ودراسات في عمم النفس ، مؤسسة الرسالة ،ط0220)األحمد أمل  -2
 ( ، دليل ميارات التفكير ،جيينة لمنشر، األردن.0222حسين ثائر و آخرون ) -2
 2( ، أيسر التفاسير لكالم العمي الكبير، مكتبة العموم واألحكام ، ط0222الجزائري جابر) -7

 ،المدينة المنورة .
،  0وجية الفكر ،برامج تدريبية واستراتجيات ، دار المناىج ،ط(، سيكول0222خميل كمال ) -1

 عمان .
 ، عمان . 2( ، تنمية ميارات التفكير ، دار الميسرة ،ط0200العتوم عدنان وآخرون ) -9

 .( ، تدريس ميارات التفكير ،دار الشروق ، األردن0200سعادة جودة ) -02
ل ،دار الكتاب (، الكاشف عن حقائق غوامض التنزي0221الزمخشري محمود ) -00

 ، بيروت. 2العربي ، ط
( ، التربية العقمية لمطفل في اإلسالم وتطبيقاتيا التربوية 0200الزىراني غرم ا ) -00

 في المرحمة االبتدائية ، رسالة ماجستير، أم القرى ،مكة المكرمة.
( ،تيسير الكريم الرحمان في تفسير القرآن الكريم ، 0222السعدي عبد الرحمان ) -02

 ن جوزي ، الرياض .دار اب
 




