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ملخص البحث

وإتقانتعلمفياإلبداعيالتفكیرمھاراتدورعلىالتعرفالىالدراسةھدفت
تحقیقاجلمنالتحلیلياالستقرائيالبحثمنھجاستخداموتمالسبعة،القراءات

النتائجمنععدالىالدراسةتوصلتوقدأسئلتھا.علىواالجابةالدراسةأھداف
منتعتبرالسبعةالقراءاتوإتقانتعلمفياإلبداعيالتفكیرمھاراتأنأھمھا

التقلید،بعدماإلبداعيالتفكیریتسموالقرآنیة،القراءاتعلمفياألساسیةالمواضیع
إلیھاینتسبالتيوالثقافةالمفكرالشخصمنكللدىوالقیمةبالجدةنواتجھوتتسم

فھمفياالبداعيالتفكیریسھموعالیة،ومثابرةقویةدافعیةإلیھالمفكروتدفع،
تّعلمعلىالتركیزأنالىتوصلتكمامعانیھا،فيوالتعمقالمقروءةالنصوص

منوالعقليواللغويالروحيالنموتحقیقفياإلیجابیةآثارهلھوحفظھالقرآن،
منبھایحیطوماالبشریة،النفسفيوالتفكرّالنظرمناآلیاتتوجھھماخالل

كبیرةبأھمیةتتمتعأداةالقرآنيالنصمعالتعاملیعدالواسع،الكونھذامكونات
اكتسابویؤثراالبداعي،والتفكیراالبداعمستوىوتحسیناإلنسانتطویرفي

وتوصلتایجابي.بشكلالقرآنیةالقراءاتواتقانتعلمفياالبداعيالتفكیرمھارات
االبداعيالتفكیربمھاراتاالھتمامضرورةأھمھاالتوصیاتمنعددالىالدراسة

تحسیناستراتیجیاتاتباعوضرورةقراءاتھ،وتعلمالكریمالقرآنتدریسعند
مھارات قراءة القرآن الكریم من أجل تسھیل فھم معانیھ واتقان القراءات السبعة.

Abstract

The study aimed to identify the role of creative thinking skills in learning

and mastering the seven readings, and the inductive analytical research

method was used in order to achieve the objectives of the study and

answer its questions. The study has reached a number of results, the
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most important of which is that creative thinking skills in learning and

mastering the seven readings are considered one of the basic topics in

the science of Qur’anic readings. Strong and high perseverance, and

creative thinking contributes to understanding the texts read and delving

into their meanings, and I have also concluded that focusing on learning

the Qur’an and memorizing it has positive effects in achieving spiritual,

linguistic and mental growth through what the verses direct from looking

and contemplating the human soul and its surroundings One of the

components of this vast universe, dealing with the Qur’anic text is a tool

of great importance in developing the human being and improving the

level of creativity and creative thinking, and the acquisition of creative

thinking skills affects the learning and mastery of Qur’anic readings in a

positive way. The study reached a number of recommendations, the

most important of which is the need to pay attention to creative thinking

skills when teaching the Noble Qur’an and learning its readings, and the

need to follow strategies to improve the skills of reading the Noble

Qur’an in order to facilitate understanding of its meanings and mastering

the seven readings.

المقدمة
ومحكمةمضبوطةقواعدوفقوالترتیلبالتالوةالكریمالقرآنمنھجیعتني

روایاتعدةإلىتفرعھالعلمھذاعنوالمعروفالقراءات،علمعلیھایطلق
معھیئاتھاونطقالحروفمخارجحیثمنالبعضبعضھاعنتختلفومذاھب

هللاصلىالنبيإلىالمتواتراإلسنادویعتبرعنھا.المأخوذةوالطرقالروایاتاتفاق
أنالمتمكنالمقرئفيیشترطلذلكوجوھرھا،القراءاتھذهأصلوسلمعلیھ
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یبلغأنإلىأھلھاعنیتلقاھاوأنمشافھةُرِویتالتيالقراءاتبقواعدعالماًیكون
النبي الكریم صلى هللا علیھ وسلم.

وضععلىالعلماءاتفقلھا،أصلالجدیدةقراءاتاستحداثیتمالوحتى
القراءةفيوالضوابطاألحكامھذهاشترطتوقدالھدف،لھذاوأحكامضوابط

فیھمختَلٌفالنحووجوهمنواحدبوجھولوالعربیةاللغةمعتتوافقأنالصحیحة
رسمألناحتماالولوالمصاحفأحدرسمتوافقوأنمثلھ،یضرالاختالفا

سندھایتواتروأنوجھ،منأكثرعلىبقراءتھتسمحخاصًةأصوالًلھالمصحف
.)(بمعنى معرفة جھة راویھا وجھة غیره ممن یبلغ عددھم التواتر في كل طبقة 1

وتعالىسبحانھهللاكرمھالذياإلنسانبھایتسمسمةأرقىالتفكیرویعد
علىالبشروتعالىسبحانھهللاحثولقدالحیة،الكائناتسائرمن غیرهعلىومیزه
األدیانأنكما،)(والعلماءوالعلمالعقلوكرمالقرآنیةاآلیاتمنالكثیرفيالتفكیر 2

فریضةالتفكیرعدالذي-األدیانھذهأحدواإلسالم-التفكیرعلىحثتالسماویة
مناحتواهمابكاملاإلنسانيالعقلتشملالقرآنفيالتفكیروفریضةإسالمیة،
أَْعَلُمَوالّهللاَِخَزآِئُنِعنِديَلُكْمأَقُوُلالَّتعالى {قُلقالجمیعا،بخصائصھاالوظائف

ِبُعإِْنَمَلٌكإِنِّيَلُكْمأَقُوُلَوالاْلَغْیَب األَْعَمىَیْسَتِويَھْلقُْلإَِليَُّیوَحىَماإِالَّأَتَّ
ُروَن} .)(َواْلَبِصیُر أََفالَ َتَتَفكَّ 3

أھمیة الموضوع وأسباب اختیاره

تتجلى أھمیة الموضوع في األمور اآلتیة:

المواضیعمنالسبعةالقراءاتوإتقانتعلمفياإلبداعيالتفكیرمھاراتتعد.1
األساسیة والھامة في علم القراءات القرآنیة.

تبرز أھمیة ھذا الموضوع في فھم معاني آیات القرآن الكریم..2

50اآلیةاألنعام:سورة((3

المشكالتبحلوعالقتھالجامعیةالمكتباتمدیريلدىاإلبداعيالتفكیر)،2016(فتحي،محمد((القالب،2
المؤتمرللنشر.خلیفةبنحمدجامعةدارالمنیا.جامعةكلیاتمكتباتفيالعاملینعليمیدانیةدراسةاالداریة
8المجلد،2016مارس،العربيالخلیج-الخاصةالمكتباتلجمعیةوالعشرونالثانيالسنوي

9ص،1العشر، جالقراءاتفيالنشرالجزري،((ابن1
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ودراستھاالقرآنیةاآلیاتتفسیرفيلإلسھامھامانموذًجاالبحثھذاُیعد.3
ومناقشتھا.

أھداف البحث

یھدف ھذا البحث الى التعرف على ما یلي:

مھارات التفكیر اإلبداعي..1
ماھیة تعلم واتقان القراءات السبعة..2
دور مھارات التفكیر اإلبداعي في تعلم وإتقان القراءات السبعة..3

أسئلة البحث

تتمثل أسئلة البحث فیما یلي:

ما مھارات التفكیر اإلبداعي؟.1
ما طرق وآلیات تعلم واتقان القراءات السبعة؟.2
ما دور مھارات التفكیر اإلبداعي في تعلم وإتقان القراءات السبعة؟.3

منھج البحث

الدراسةأھدافتحقیقاجلمنالتحلیلياالستقرائيالبحثمنھجاستخدامتم
واالجابة على أسئلتھا.

مصطلحات البحث

مختلفةبطریقةماشيءإلىالّنظربأنھاإلبداعيالّتفكیریعرفاإلبداعي:التفكیر
الجانبّيالّتفكیرعلىیشتملحیثالّصندوق،خارجبالّتفكیرُیعرفماوھووجدیدة،

األشخاصیمتلككماما،أمرفيالواضحةغیراألنماطإدراكعلىالقدرةأو
.)(المبدعون القدرة على ابتكار وسائل جدیدة لحّل المشكالت ومواجھة الّتحدیات 4

ھھوھادفمركَّبعقلينشاطبأنھاإلبداعيالتفكیریعرفكما رغبةتوجِّ
سابًقا،معروفةتكنلمأصیلةنواتجإلىالتوصلأوحلولعنالبحثفيقویة

4(). ALISON DOYLE, (2018), "Creative Thinking Definition, Skills, and
Examples", P44, www.thebalance.com
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معرفیةعناصَرعلىینطويألنھوالتعقید؛بالشمولیةاإلبداعيالتفكیرویتمیَّز
.)(وانفعالیة وأخالقیة متداخلة، تشكل حالة ذھنیة فریدة 5

وھيالكریم،القرآنونقلأداءفيالثابتةالمتواترةالطرقھيالسبعة:القراءات
منالقراءاتعلمویعّدبناقلھا،مقرونةالكریمالقرآنكلماتأداءبكیفّیةمختّصٌة

إّنإذالكریم،القرآنوھوالعلوم،بأشرفمتعلٌّقعلٌمإّنھبلالشریعة،علوم
التغییرعنالقرآنكلماتصیانةإلىیھدفعلٌموھوالقرآن،كلماتموضوعھ
وقّدالشرعیة،األحكامبعضعلیھاتبنىجّمٍةفوائدمنیحتویھعّمافضالًوالتحریف

تواترعلىالمحافظةحیثمنالكفایةفروضمنالعلمھذاتعلّمالعلمأھلعّد
.)(روایتھ؛ فال یتطّرق إلیھ تبدیٌل أو تحریٌف 6

الدراسات السابقة:

منكلاستخدامأثرتقصيإلىھدفتوالتي)()2007(جغلیفدراسة 7

منبمھاراتھواالحتفاظاإلبداعيالتفكیرتنمیةفيالذھنيوالعصفالتعاونيالتعلم
وتماألردن،فياألساسیةالمرحلةلطلبةالنبویةالسیرةمفاھیمتدریسخالل

ذاتفروقوجودالدراسةنتائجأھموكانتالتجریبي.شبھالمنھجالباحثاستخدام
مھاراتعلىالثالثالدراسةلمجموعاتالحسابیةالمتوسطاتبینإحصائیةداللة

المتوسطاتبینإحصائیةداللةذاتفروقووجود)،واألصالةالطالقة(المرونة،
مھاراتعلى)تقلیدیةتعاوني،،(عصفالثالثالدراسةلمجموعاتالحسابیة

مجموعةلصالحبمھاراتھاإلبداعيالتفكیراختبارفيوالمرونة)األصالة(الطالقة،
العصف الذھني والتعلم التعاوني مقارنة بالطریقة االعتیادیة.

علىالتدریبأثرمعرفةإلىھدفتدراسة)2006()(بكرأبووأجرى 8

األساسي،العاشرالصفطلبةلدىالقرائياالستیعابفياإلبداعیةالقراءةمھارات

الصفطلبةلدىالقرائياالستیعابفياإلبداعیةالقراءةمھاراتعلىالتدریبأثر)،2006(ع.بكر،()أبو8
العاشر. رسالة ماجستیر غیر منشورة. الجامعة الھاشمیة، األردن.

تنمیةفيالذھنيوالعصفالتعاونيالتعلممنكلاستخدامأثر).2007(أحمد،إبراھیممحمود()جغلیف،7
فياألساسیةالمرحلةلطلبةالنبویةالسیرةمفاھیمتدریسخاللمنبمھاراتھواالحتفاظاإلبداعيالتفكیر

األردن. جامعة عمان العربیة. عمان: األردن.

.2020-1-8بتاریخعلیھاّطلع،www.islamqa.infoالسبع.القراءاتتعلمفضل)،2015(()المنجد،6
بتصّرف.

23صااللوكة.اإلبداعي،التفكیر)،2013(موسى،نجیبموسى()معوض،5
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درستالإلناث)واألخرىللذكور،(إحداھماتجریبیتینشعبتینالباحثواختار
لالختباروالضابطةاالتجریبیةالمجموعتانوخضعتالمقترح.التعلیميالمحتوى

أداةالدراسةفيالباحثواستخدموبعده،البرنامجتنفیذقبلالباحثقبلمنالمعد
نتائجوأظھرتالطلبة،تحصیللقیاسبعدي)(قبلي-تحصیلياختباروھيواحدة،
والضابطة)(التجریبیةالمجموعتینبینإحصائیةداللةذاتفروقوجودالدراسة

داللةذاتفروقوجودوعدمالتجریبیة،المجموعةلصالحالقرائياالستیعابفي
إحصائیة تعزى للجنس.

لكنھامعینمنظورمناالبداعيالتفكیرناقشتالسابقةالدراساتاننالحظ
تعلمفياالبداعيالتفكیرمھاراتدورتناقشلمانھافيالدراسةھذهعنتختلف
ھذهانحینفيالتجریبيشبھالمنھجاستخدمتوجمیعھاالسبعة،القراءاتواتقان

الدراساتمنالباحثاستفادوقدالتحلیلي.الوصفيالمنھجاستخدمتالدراسة
السابقة في بناء االطار النظري وتعریف مفاھیم البحث.

وإتقانتعلمفياإلبداعيالتفكیرمھاراتدورفيالبحثحدودتتمثلالبحث:مجال
القراءات السبعة.

خطة البحث
 تشتمل خطة البحث على مقدمة، وأربعة مباحث، وخاتمة، وفھارس.

النتائجلتحقیقالمتبعوالمنھجواسئلتھاالدراسةواھدافاھمیةعلىوتشتملالمقدمة
المتوخاة من البحث.

التفكیرماھیةاألول:المطلبمطلبان،وفیھاالبداعيالتفكیراألول:المبحث
اإلبداعي، والمطلب الثاني: المطلب الثاني: مھارات التفكیر اإلبداعي

القراءاتماھیةاألول:المطلبمطلبان،وفیھالسبعةالقراءاتتعلمالثاني:المبحث
السبعة، والمطلب الثاني: تعلم واتقان القراءات السبعة

واتقان القراءات السبعةدور مھارات التفكیر اإلبداعي في تعلمالمبحث الثالث:
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تطبیقات عملیة من واقع القراءة واالقراءالمبحث الرابع:

وفیھا نتائج وتوصیات الدراسةالخاتمة

وفیما یلي سنستعرض مباحث الدراسة:

المبحث األول: التفكیر االبداعي وفیھ مطلبان:
المطلب األول: ماھیة التفكیر اإلبداعي

باًعقلیاًنشاطاًاإلبداعيالتفكیریعتبر ھھوھادفاًمركَّ فيقویةرغبةتوجِّ
ویتمیَّزقبل،منمعلومةتكنلمجدیدةنتائجإلىالتوصلأوحلولعنالبحث
وانفعالیةمعرفیةعناصَرعلىینطويألنھوالتعقید؛بالشمولیةاإلبداعيالتفكیر

تستخدمالتيالتعابیرمنعددویوجدفریدة،ذھنیةحالةتشكلمتداخلة،وأخالقیة
التفكیر"مثلاإلجرائیة؛الناحیةمنوتحدده)اإلبداعيالتفكیر(مفھومالىلتشیر
.)("التفكیر الجانبي"، و"التفكیر المتباعد، و"المنتج 9

بھدفالدماغفیھاینشطمعرفیة"عملیةبأنھاإلبداعيالتفكیرویعرف
إلىالنظرمنھا:المنطویاتمنجملةیتضمنوھذاجدید"،شيءإلىالوصول
القضایاومعالجةوأصیلة،جدیدةأفكاروإنتاجمألوفة،غیربطریقةالمألوفةاألشیاء

اإلبداعیة.العملیةومراحلتدریبھقیاسھ،نظریاتھ،معیاره،مفھومھ،االبداع،).2002(فتحي،جروان،()9
157صاألولى.الطبعةاألردن،عمان،الفكر،دار
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ورفدھاتفصیلھاثمتحتملھاالتياألوجھجمیعإلىالفكرةتقلیبخاللمنبمرونة
.)(بمعلومات إضافیة واسعة، فضال عن إطالق األفكار المتعلقة بالفكرة الواحدة 10

المطلب الثاني: مھارات التفكیر اإلبداعي
التفكیراختباراتمراجعةخاللمناإلبداعيالتفكیرعناصرتحدیدیمكننا

التفكیرعناصرأھمومنتورنس،أوجیلفورداختبارمثلالمشھورةاإلبداعي
:)(اإلبداعي التي استطاع العلماء تحدیدھا وقیاسھا ما یأتي 11

أوواألفكاروالحلولالبدائلمنكبیرعددإیجادعلىالقدرةوتعنيالطالقة:.1
إیجادعلىقادًراالفردویكونمعین،موضوعفيالبحثعنداالستعماالت

التذكرعملیةعلىالطالقةوتعتمدوسھل،سریعبشكلاالقتراحاتھذه
أنواعوھناكبالسابق،الفردتعلمھاومفاھیموخبراتمعلوماتواسترجاع

من الطالقة مثل الطالقة اللفظیة، والطالقة الفكریة وطالقة األشكال.
حلولعنھاینتجوفریدةومبتكرةجدیدةأفكارإیجادعلىالقدرةھيالمرونة:.2

ماحسبالتفكیرطریقةوتغییرابتكارعلىوالقدرةللمشكلة،متوقعةغیر
علىیعتمدالذيالذھنيالجمودمصطلحعكسوالمرونةالموقف،یستدعي

وھناكالحاجة،تقتضيماحسببتغییرهیسمحوالسابًقا،محددذھنينمط
.)(عدة أشكال للمرونة منھا المرونة التلقائیة، والمرونة التكیفیة 12

اإلبداعي،التفكیرتعریفاتبینالمشتركالعاملھياألصالةتعتبر:األصالة.3
علىالحكمخاللھمنیمكنكمحكاإلبداعيالناتجعلىاھتمامھاوینصب

الزمان.جلیسدارعمان،االجتماعیة.الدراساتفياالبداعيالتفكیر)،2009(مرسال.غازيطاشمان،()12
62ص

86صسابق،مرجع).2005(نایفة،قطامي،()11

85صوالنشر.للطباعةالفكردارعمان،لألطفال.التفكیرتعلیم).2005(نایفة،قطامي،()10
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یتمواضحةأسسأومرجعوجودعدماألصالةمعوقاتومناإلبداع،درجة
مشكالتحلأوفكرةعلىالحكمأواإلبداعیة،النواتجعلىالحكمخاللھامن

.)(معینة أّنھا حققت شرط األصالة 13

تساعدمسبًقا،موجودةلفكرةجدیدةوتفاصیلأفكارإضافةوتعنياإلفاضة:.4
منفعالیةأكثروجعلھاالسابقة،اللوحةأوالفكرةھذهتطویرفيالعملیةھذه

التفكیرعناصرإحدىفھيولھذاوتنفیذھا،إثرائھافيوالمساھمةالسابق،
اإلبداعي التي یجب معرفتھا.

عناصراكتشافأوالمشكلة،بوجوداإلحساسوتعنيللمشكالت:الحساسیة.5
اإلحساسیستطیعوناألفرادبعضأنإلىیشیرماوھوالبیئة،فيالضعف
ویعدغیرھم،تفوقبسرعةوجودھامنوالتحققومالحظتھابالمشكلة
ثّمللمشكلة،حٍلعنوالبحثالتفكیرفياألولىالخطوةھوالمشكلةاكتشاف
واألفكارالمعارفعلىتعدیالتإجراءأوتبدیلأوجدیدةأفكارإضافة

الموجودة.

علىتؤثرومتعددةكثیرةمعوقاتلوجودواألبحاثالدراساتأشارتوقد
تطبیقعندبفاعلیةعلیھاالتغلبمنبدوالاإلبداعي،التفكیرمھاراتتنمیة

وقداإلبداعي،التفكیرمھاراتتنمیةیستھدفالذيالتدریبيأوالتعلیميالبرنامج
رئیستینمجموعتینفياإلبداعيالتفكیرمعوقاتوترفنجرإساكسنالباحثانصنَّف

:)(ھما 14

أوالً: العقبات الشخصیة:

14 ()Isaksen, S. G. & Treffinger, D. J. )1985). Creative problem solving: the
basic course. Buffalo, NY: Bearly, Ltd.

12صسابق.مرجعاإلبداعي،التفكیر)،2013(موسى،نجیبموسىمعوض،()13
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ألناإلبداعي،التفكیرفيمھمٌّعاملبالنفس الثقةبالنفس:الثقةضعف.1
المخاطرةوتجنُّباإلخفاق،منالخوفإلىیقودبالنفسالثقةضعف

والمواقف غیر المأمونة عواقبھا.
استخدامُتِعیقالسائدةالمعاییرإلىلالمتثالالنزعة: إنللمجاراةالمیل.2

وبالتاليوالتوقع،التخیلاحتماالتمنوتحدُّالحسیة،المدخالتجمیع
تضع حدوًدا للتفكیر اإلبداعي.

لتحقیقالزائدوالحماسالنجاحفيالقویةالرغبة: تؤديالمفرطالحماس.3
مرحلةإلىالقفزوربماالحالة،نضوجقبلالنتائجاستعجالإلىاإلنجازات

رة تحتاجقدالتيالمسبقةالمتطلباتاستنفاذدوناإلبداعیةالعملیةفيمتأخِّ
إلى وقت أطول.

إلىیؤديقدالذيالزائداالستغراقمنحالةإلىالوصولیعني:التشبع.4
والتشبُعالمشاھدات،دقةوعدمالراھن،الوضعبحیثیاتالوعيإنقاص

حالة مضادة لالحتضان أو االختزان المرحلي للفكرة أو المشكلة.
بالعادةالمقیدالتفكیرمنالنوعذلكالنمطيبالتفكیریقصدالنمطي:التفكیر.5

ه الباحثان إساكسن وترفنجر من أبرز عقبات التفكیر اإلبداعي. وقد عدَّ
لعملیةالضروریةالخصائصمنبالعجز:الشعورأوالحساسیةعدم.6

تضعفوعندماللمشكالت،المرھفةوالحساسیةالیقظةاإلبداعيالتفكیر
ي،قلةأواإلثارةعدمنتیجةالحساسیة میالًأكثریصبحالشخصفإنالتحدِّ

فيالمبادأةعنویتخلَّىحولھ،یدورلماالفعلردوِددائرةفيللبقاء
استشراِق أبعاد المشكلة واالنشغال في إیجاد حلول لھا مجرد اإلحساس بھا.

التوصلفيبالرغبةالصفةھذهترتبطالغموض:احتمالوعدمالتسرع.7
استیعابدونسانحة،فرصةأولانتھازخاللمنللمشكلةجوابإلى

ومنلھا،عدةحلولأوبدائلتطویرعلىوالعملالمشكلة،جوانبجمیع
احتمالعدمالصفةلھذهالمرافقةالمشكالتومنأفضلھا،اختیارَثمَّ

المواقف المعقدة أو الغامضة والتھرب من مواجھتھا.
الةكانتمعینةذھنیةوأبنیةأنماطالفردلدىتترسخعندماالعادة:نقل.8 فعَّ

تجاھلیتمماغالًبافإنھومتنوعة،جدیدةمواقفمعالتعاملفي
استراتیجیات أخرى أكثر فاعلیة.
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ثانًیا: العقبات الظرفیة:

ذاتھ،بالموقفالمتعلِّقةالعقباتتلكاإلبداعيللتفكیرالظرفیةبالعقباتیقصد
:)(أو بالجوانب االجتماعیة أو الثقافیة السائدة، ومن أھم ھذه العقبات 15

علىوالحفاظالجدیدة،األفكارلمقاومةعامةنزعةھناكالتغیر:مقاومة.1
الفردأمنعلىانعكاساتھامنخوًفاعدیدة؛بوسائلالراھنالوضع

لمكتسباتھتھدیًداتشكلالحدیثةالخبرةبأنیعتقدَمنوھناكواستقراره،
جدیدة،فكرةأليالقاتلةالعباراتباستخدامیستجیبتجدهولذلكوأوضاعھ؛

ومن ھذه العبارات ما یلي:
لن تنجح ھذه الطریقة في حل المشكلة.•
ا.• ھذه الفكرة سوف تكلف كثیًرا جّدً
لم یسبق أن فعلنا ذلك من قبل.•

تفكیراإلبداعيالتفكیرأنالبعضیعتقدوالفكاھة:الجدِّبینالتوازنعدم.2
ي،وعملي،وعقالني،منطقي، والتخیلوالتأمل،للحدسفیھمكانوالوجدِّ
فھماوالتأمل،التخیلأمالألطفال،مالئًمایكونقداللعبوأنوالمرح،
الدقیقالتوازنمننوًعاتتطلباإلبداعيالتفكیرتنمیةإنللوقت،مضیعة

بین كل ھذه العناصر.
التنافسروحبینللمزجحاجةھناك:والتعاونالتنافسبینالتوازنعدم.3

یكونوقدقدیمة،إنجازاتلتحقیقوالجماعةالفردمنلكلٍّالتعاونوروح
أوالحقیقیةبالمشكلةاالتصالفقدانفيسبًبامنھماأليٍّالمفرطاالعتبار

م أوالمنتجالتفكیرشروطمنشرٌطبینھماالتوازنفإنولذلكحلھا؛فيالتقدُّ
التفكیر اإلبداعي.

الممكنغیرمنكانربما:الناقدوالتفكیراإلبداعيالتفكیربینمقارنة.4
تفكیرأيأنھوبسیط،لسببالناقد؛والتفكیراإلبداعيالتفكیربینالتمییز

ومنبالجدة،وصفھیمكنماوإنتاجالنوعیةأوللجودةتقییًمایتضمنجید
تفكیرعملیةمندعمدونمركبتفكیربعملیةالدماغینشغلأنالصعب

مركبة أخرى.

15 () Isaksen & Treffinger, )1985)  previous reference. P34
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المبحث الثاني: تعلم القراءات السبعة وفیھ مطلبان:
المطلب األول: ماھیة القراءات السبعة

اإلعجازمظاھرأھممنالمتعددةالمعانيذاتالقرآنیةالقراءاتتعتبر
كلمات القرآنألداءمخصوصةكیفیاتھيوالقراءاتالكریم،القرآنفيالبیاني
القراءاتوعلممردودة.أومقبولةإماوھيناقلھا،إلىقراءةكلعزومعالكریم،

.)(ھو علم بكیفیة أداء كلمات القرآن واختالفھا معزواً لناقلھ 16

وطرقالقرآنیة،بالكلماتالنطقكیفیةبھیعرف"علم)(ھوالقراءاتوعلم 17

نافع"قراءةفھيالسبعالقراءاتأمالناقلھ".وجھكلعزومعواختالفااتفاقاأدائھا
:)(. قال الشاطبي)(وابن كثیر وأبي عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي" 1819

ا أَئمة َلَنا           َنَقلُوا القَُرآَن َعْذًبا َوَسلَسالً جزى هللا بالخیراِت َعنَّ

َفِمْنُھْم ُبُدور َسْبَعُھ َقد َتَوّســــطت         َسَماء اْلَعَلى َواْلَعذِل ُزْھًرا َوُكّمال

ْبِع،الِقَراءاِتفيالتَّھانيووْجُھاألمانيحرُزالشاطبي،()19 .21-20البیتینالسَّ

السالمداربھ،یتعلقوماالقرآنیةالقراءاتعلممصطلحاتمعجم)،2007(العلي،عبدالمسئول،()18
268ص،1الطبعةوالترجمة،والتوزیعللنشرللطباعة

.11صوالتوزیع.للنشرالنافعالجدیدمؤسسةالقراءات،علمفيمقدمةمحمد،صالحهللاعبدالعبید،()17
.3صالمقرئین،منجدأیضا:وانظر،1/318القرآن،علومفيالبرھان()16
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وھذا،)(وعلمھ)القرآنتعلممن(خیركموسلمعلیھهللاصلىالنبيقال 20

واألسلوبالنھجنفسعلىالكریمالقرآنقراءةھوالواجبأنعلىصریحنص
بھا.یقرأونھبیتھوأھلوأصحابھوسلم)علیھهللا(صلىالنبيكانالتيوالطریقة

أنالمقلدینمنوغیرھمالمتأخرینالمقرئینمنجماعةألسنةعلىشاعوقد 
.)(القراءات السبع كلھا متواترة، أي فرد فرد ما روي عن ھؤالء األئمة السبعة 21

الكریم،القرآننقلفيثابتة،متواترةطرقالىالسبعالقراءاتوتشیر
علىالھجري،الرابعالقرنفيواشُتھرتُعرفتإنماالسبعالقراءاتوھذهوأدائھ.

بعضقراءاتفیھیجمعكتابتألیففياجتھدالذيمجاھدابنالمقرئاإلمامید
لعددموافقةسبعةالقراءاتھذهجاءتأنلھفاتفقالقراءة،فيالمبرزیناألئمة

یكونأنذلكمعنىلكانالسبع،القراءاتھيالسبعةاألحرفكانتفلواألحرف،
مجاھدابنیأتيحتىمتوقفاًأیضاًبھاالعملبلالسبعة،األحرفأحادیثفھم

ویخرجھا للناس.

المطلب الثاني: تعلم واتقان القراءات السبعة

ذكرا،وأرفعھاقدرا،العلومأشرفمنوھوجلیل،علمالقراءاتعلم
وكانخلفھ.منوالیدیھبینمنالباطلمنهللامنعھالذيالكریم،بالقرآنالتصالھ

اآلثارورویتاألحكام،فيكاختالفھمالقراءاتفياختلفواالناسأنهللامشیئةمن
الكتابولھذاالدینلھذاھیأتعالىهللاأناالوالتابعین،الصحابةعنباالختالف

بینبھامّیزواوموازینوضوابطقوانینوضعواضابطین،وأئمةصالحینعلماء
فكلالقراءة.لقبولشروطاووضعوابصحیح،لیسماوبینالقراءاتمنالصحیح

كذلكلیستقراءةوكلصحیحة،فھيوالضوابطالشروطلھذهمطابقةكانتقراءة
.)(فھي لیست صحیحة، ولو فقدت شرطا واحدا 22

،بوجھولوالعربیةوافقتقراءة"كلھيالعلماءذكرھاالتيوالشروط
القراءةفھي،سندھاوصح،احتماالولوالعثمانیةالمصاحفأحدووافقت

-(األنعامسورتيخاللمنالعشرالقرآنیةبالقراءاتالقرآنتفسیر)،2006(توفیق.فاتنةالسكني،()22
–اإلسالمیةالجامعةالقرآن.وعلومالتفسیرقسمالدین،اصولكلیةمنشورة.غیرماجستیررسالةواألعراف).

غزة.

13صالعشر،القراءاتفيالنشرالجرزي،ابن()21
5027الحدیثرقمالبخاري،()20
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التيالسبعةاألحرفمنھيبل،إنكارھایحلوالردھایجوزالالتيالصحیحة
عنأمالسبعةاألئمةعنكانتسواءقبولھاالناسعلىووجب،القرآنبھانزل

.)(العشرة أم عن غیرھم من األئمة المقبولین" 23

بعلمباالھتمامملزمونالشرعيالعلمطالبجمیعأننرىتقدممما
لتفسیریتعرضالذيالمفسرفيتشترطالتيالعلوممنألنھبھ،والعنایةالقراءات

بمنزلةالمختلفتینالقراءتینألنللفقیھ،المساعدةالعلوممنأیضاوھوهللا،كتاب
أنالمجتھدفللفقیھمستقال،حكما-بینھماالجمعیمكنلمإذا-منھماكلتعتبرآیتین
كانسواءلألدیب،المكملةالعلوممنأیضاوھيلرأیھ،دلیالالقراءتیناحدىیلتزم

وھيوالنحو،اللغةفيالحجةھيالقراءاتألنكاتباأمشاعرا،أمنحویا،أملغویا،
أیضا مرجع ھام موثوق بھ للھجات العربیة القدیمة.

أوضعیفةأو)(شاذةعلیھاأطلقالثالثةاألركانھذهمنركناختلومتى 24

أئمةعندالصحیحھووھذامنھم،أكبرھوعمنأوالسبعةعنكانتسواءباطلة
.)(التحقیق من السلف والخلف 25

والالسبع،القراءاتمنواحدةبكلوغیرھاالصالةفيالقراءةوتجوز
القرآنفإنقرآنا؛لیستألنھاالشاذة،بالقراءةغیرھاوالالصالةفيالقراءةتجوز

یعدلالالذيالصوابھوھذامتواترة،السبعمنواحدةوكلبالتواتر،إالیثبتال
.)(عنھ، ومن قال غیره فمخطئ أو جاھل" 26

وغیرھماألربعةاألئمةعندمتواترةالسبع"القراءاتأنالنجارابنویرى
الصومكتابفيالشافعيأصحابمنالسرخسينقلھالسنة،علماءمناألئمةمن

.)(من" الغایة "، وقال: قالت المعتزلة: آحاد" 27

) 2/127(المنیر"الكوكبشرحالفتوحيالنجارابن()27

.)3/392(المجموع"النووي،()26

.1/53سابق،مرجعالجرزي،ابن()25
)3/392(المجموع،النووي)٤(

.1/307المنیر،المصباح()24
.8صسابق،مرجعالعشر،القراءاتفيالنشرالجزري،ابن()23
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بینھم،علیھامتفقمشھورةبقاعدةالمقبولةالقراءةالقراءاتعلماءضبطوقد
ولوالمصاحفأحدرسمووافقتبوجھ،ولوالعربیةوافقتقراءة"كلأنوھي

ثالثةالضابطھذامنویتبینالصحیحة".القراءةفھيسندھا،وتواتراحتماال،
:)(شروط ھي 28

القراءةتكونأنالشرطھذاومعنىبوجھ:ولوالعربیةموافقة:األولالشرط●
فالمثلھ،یضرالاختالفاًفیھمختلفاًكانولوالنحو،وجوهمنلوجھموافقة
قُواحمزة.قراءةعلىاإلعتراضمثالیصح َ{َواتَّ ِبِھَتَساَءلُوَنالَِّذيهللاَّ

.)(َواألَْرَحاِم} 29

النطقأنوذلكاحتماال:ولوالمصاحفأحدخطموافقة:الثانيالشرط●
یوافقھوقدللمكتوب،مطابقاًكانإذاتحقیقاالمصحفرسمیوافققدبالكلمة
خاصةأصوللھالمصحفرسمأنعرفناماباعتبارتقدیراًأواحتماالً
{ملك}رسمتالدین}یوم{ملكذلك:مثالوجھ.منأكثرعلىبقراءتھتسمح
فھوألفبدونالدین)یوم(ملكقرأ:فمنالمصاحف،جمیعفيألفبدون

األلفھذهلحذفتقدیراً،موافقفھو{مالك}قرأ:ومنتحقیقیاً،للرسمموافق
من الخط اختصاراً.

جھةومنراویھاجھةمنالقراءةتعلمأنوھوالسند:تواتر:الثالثالشرط●
غیره ممن یبلغ عددھم التواتر في كل طبقة.

.1اآلیةالنساء:سورة()29
1/9سابق،مرجعالعشر،القراءاتفيالنشرالجزري،ابن()28
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واتقانتعلمفياإلبداعيالتفكیرمھاراتدور:الثالثالمبحث
القراءات السبعة

وحفظھالكریم،القرآنوقراءةتعلمإلىوتدعوتحثالتيالمواضعتعددت
تّعلمعلىالتركیزأنفیھشكالومماالنبویة،السنةأوالكریمالقرآنفيسواء

منوالعقليواللغويالروحيالنموتحقیقفياإلیجابیةآثارهلھوحفظھالقرآن،
منبھایحیطوماالبشریة،النفسفيوالتفكرالنظرمناآلیاتتوجھھماخالل

.)(مكونات ھذا الكون الرحیب 30

العقلبنتاجواالتصالوالثقافةالمعرفةاكتسابأدواتأھممنالقراءةتعتبر
الرموزتفسیرتشملدافعةانفعالیةعقلیة"عملیةبأنھاتعرفوالتيالبشري،
الخبرةبینوالربطالمعانيوفھمعینیھ،طریقعنالقارئیتلقاھاالتيوالرسوم

االستدالليالتفكیرمھاراتتنمیةفيالكریمالقرآنحفظأثر)،2019(حباب،وضحىالعتیبي،()30
مجلةالریاض.مدینةفياالبتدائیةالمرحلةطالباتلدىتعلمھانحوواالتجاهالعلوممادةفيالدراسيوالتحصیل
499ص.1الملحق،1العدداألردنیة،الجامعةدراسات،
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وكما".)(المشكالتوحلوالتذوقوالحكموالنقدواالستنتاجالمعاني،وھذهالسابقة 31

وتوسیعونقده،المقروءوفھمبھا،والنطقالكلماتتعرفبأنھا"القراءةتعریفتم
.)(الخبرات واإلفادة منھا في الحیاة الیومیة وحل المشكالت وتحقیق المتعة" 32

ماوراءمننستھدفأن"ینبغياذوالقراءةالتفكیربینواضحةوالعالقة
المحاكمةومستوىاإلدراكمستوىوتحسینالفھم،قاعدةتوسیعونتعلمھنقرأه

بنیةالقراءةتتمأنعلىالعزمخاللمنإالیتمالالھدفھذابلوغأنكماالعقلیة،
فالتفكیر،)(فحسب"واالستھالكاالستفادةبنیةولیسوتنمیتھاللمعرفةاإلضافة 33

إلىھداهومستقیماًسلیماًتفكیرهكانفإناإلنـســـــان،بھاهللاختصربانیةنعمة
معرفة هللا وعبادتھ على بصیرة.

فحسبوالمھاراتالمعارفالطلبةاكتسابإلىتشیرالتعلمعملیةتعدولم
أكثرلیصبحواالمتعلمینلسلوكوعمیقشاملوتغییرتعدیلعملیةإلىتشیروإنما
وخالقاً.وإبداعیاًابتكاریاًاستثماراًالذاتیةواإلمكاناتالطاقاتاستثمارعلىقدرة

.)(وال یتحقق ھذا إالّ إذا تطورت طرق تفكیرھم تطویراً خالقاً وإبداعیاً 34

التفكیرأّنندركأنوعلینامقدمات،دونفجأةیأتيالاإلبداعيالتفكیرإّن
التيوالعاداتالمعارفالمتعلمالفرداكتسابمنوالبدوُیعلّم،وُیربى،وینمىیزرع
العلمیةالخلفیةلدیھتشكلبحیثوأعمق،أبعدأخرىمعلوماتعنللبحثتقوده
فيمستخدماًالبیئة،وظاھراتتغیراتمعیتفاعلوأنذاتھ،معفیھایتفاعلالتي
عنتعبِّرمتنوعةبأشكالتظھرجدیدةمعرفةمنھامولداًومھاراتھخبراتھذلك

.والطباعةوالتوزیعللنشرالمسیرةداراالبداعي،التفكیرقدراتتنمیة)،2001(حمد،محمد،الطیطي()34
االردن:عمان،1ط

38صاالردن،،1الطبعةاالعالم،دارمعاصرة،اسالمیةعقلیةتشكیلھــ)،1423(البكار،()33

الریاض.،2الطبعةالرشد،مكتبةالعربیة،اللغةتدریسفيفصولھـــ)،1424(جعفر،حسنالخلیفة،()32
120ص

القاھرة.اللبنانیة،المصریةالداروالتطبیق،النظریةبینالعربیةاللغةتعلیمھـــ)،1417(شحاتة،()31
105ص
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منكبیرعددتولیدأونص،كتابةأوخطةرسمأوالمشكالت،حلمثل:اإلبداعیة
األفكار، أو تكوین أفكار جدیدة.

عنالبحثفيقویةرغبةتوجھھھادفاًعقلیاًنشاطاًاإلبداعيالتفكیرویعتبر
اإلبداعيالتفكیرویتمیزمسبقاً،معروفةتكنلمأصیلةنواتجإلىالتوصلأوحلول

ذھنیةوأخالقیةوانفعالیةمعرفیةعناصرعلىینطويألنھوالتعقید؛بالشمولیة
وتلخصھاإلبداعيالتفكیرمفھومتقابلمتنوعةتعبیراتالباحثونویستخدممتداخلة

.)(من الناحیة اإلجرائیة كالتفكیر المنتج والتفكیر المتباعد والتفكیر الجانبي 35

األمریتعلقفالاتجاه؛منأكثرفيمفیداالقرآنيالنصمعالتعاملیعد
منوعظاتوعبرالخاتمة،وشریعتھتعالىهللاتعالیمتضمبصحائف-فحسب-
واآلخرةمنھا،تبقىوماالدنیاعلىمستقبلیةاستشرافیةنظرةأوالسابقین،قصص

كبیرةبأھمیةتتمتعأداةُیعتبرأیًضاولكنھاألمر،بطبیعةذلكأھمیةعلىوأحداثھا،
في تطویر اإلنسان وتحسین مستوى االبداع والتفكیر االبداعي.

یجبالتياألھمیةشدیدةاالمورمنالكریمللقرآنالمعرفیةالطبیعةوتعتبر
الحقولمنبالكثیرحفلحیثوالعلم،للمعرفةمصدراالقرآنيالنصأيلھا،التنبھ

اإلدارةفيوحتىواالجتماع،العمرانمجالوفيوالعلمیة،التاریخیة،المعرفیة،
والسیاسة بالمفاھیم المعاصرة.

تتناولالتيالمعرفیةالنماذجمنوالكثیرالكثیرنجدالكریم،القرآنفيكذلك
تخرجأموًراكتابھ-فيتعالىهللامعجزةأوجھمنكبیروجھ–وھناالعقليبالدلیل

دالماديالعلمنطاقعن بالحواسالظواھرمعفیھالتعاملیتمالذيالمجرَّ
عمیقةدقائقیحددلكيالكریمفالقرآنالحدیثة.الرصدأدواتمثلومعضداتھا،

ویثبتھاالدنیا،ھذهفيلإلنسانبالنسبةأھمیةاألشیاءأكثرفيللغایةوتفصیلیة
معإالالماديالعلمعلماءوفقیتعاملالأنھالمفترضمنھوالذيالعقليبالدلیل

كل ما ھو ملموس ومحسوس.

الجامعي،الكتابدارالعین،وتطبیقاتمفاھیمالتفكیرتعلیمھـــ)،1419(الرحمن،عبدفتحي()جروان،35
49صالمتحدة.العربیةاالمارات
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المبحث الرابع: تطبیقات عملیة من واقع القراءة واالقراء
أوالمتقدمینسواءاإلسالمي،والفكرالتفسیرعلماءبیناتفاقشبھیوجد
والالكریم،القرآنأحكاممعرفةیمكنالأنھعلىمنھم،المعاصرینأوالمتأخرین،

الداللةقطعیةاآلیاتحیثفیھ،اجتھاددونمنالتطبیق،آفاقإلىبمعانیھاالنطالق
قلیلة العدد مقارنة مع إجمالي آیات القرآن العظیم.

المفتوحة،اإلجابةذاتاألنشطةأناإلبداعيالتفكیرتعلیمخبراءویؤكد
یستطیعمناخاوتوفراإلبداعیة،القدراتتطویرفيتسھمالالمحدودةواالستجابات

.)(المصنوعةوالضوابطالقیودعنبعیداایجابيتفكیرتطویرخاللھمنالطلبة 36

أھمھاواالستراتیجیاتالوسائلمنبكثیراإلبداعیةالقراءةمھاراتتحسینویمكن
.)(استخدام مھارات التفكیر االبداعي في فھم المادة المقرؤة 37

والتفكیرالقراءةمھاراتتنمیةفيالوسائلأنجعمنالقرائیةاألنشطةوتعد
یؤديبدورهوھذامالئماً،نفسیاًجواًوتوفرذھنیاً،وتھیئھمالطلبة،تثیرألنھامعاً،
معلیتفاعلالمتعلمأمامفرصمنتتیحھلما،)(المعنىذيالفعالالتعلمتحقیقإلى 38

لیتمعمقاً.أكثرجدیدامزیجاًالناتجویكونفیھا،وفكرهعقلھوإعمالالقرائیة،المادة
وھذاالشخصي،واالستمتاعوالحریةبالمرحمفعممشجعتعلیميمناخفيكلھھذا

ما ال یجب أن یتعارض مع الجدیة والمثابرة.

والتفكیراالبداعیةالقراءةلتحسیناستخدامھایمكنالتيالتطبیقاتومن
لتحسینالمعرفيالمجالفيتستخدموالتيالتفسیریة،القراءةاستراتیجیةاالبداعي

استراتیجیتيباستخدامالثانویةالمرحلةطالبلدىاالبتكاریةالقراءةمھاراتتنمیة)،2008(ع.عیسى،()38
القراءة التبادلیة والقراءة التفاعلیة رسالة دكتوراه غیر منشورة، جامعة عین شمس، مصر

لدىاالبتكاریةالقراءةمھاراتبعضتنمیةفيمقترحةتدریسیةاستراتیجیاتفعالیة)2004(خ.محمد،()37
3٣ص)،15-44.والمعرفةالقراءةمجلةاإلعدادیة.المرحلةتالمیذ

المشاعرتنمیةفيإبداعیة)بطرقالمشكالتلحلمستقبلیة(حواراتبرنامجفعالیة)2010(ز.الالال،()36
فيالخاصةالمدارسفياألساسیةالمرحلةصفوفطلبةلدىاللفظیةاإلبداعیةوالمھاراتالمتشعبةاالنفعالیة

األردن. رسالة دكتوراه غیر منشورة. الجامعة األردنیة، عمان، األردن.
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واتقانتعلممجالفياستخدامھاویمكنواالدراك،والفھمالعلميالتحصیلمستوى
بناءالىتؤديالقراءةعملیةالىاالستراتیجیةھذهتسعىحیثالسبعةالقراءات

وبینالسابقة،والخبراتالمعرفةبینالجمعخاللمنالمتعلمینلدىابداعيتفكیر
النصفيالمتضمنةالفكریةوالقیمالمعانياستیعاباجلمنالمكتوبالنص

.)(القرآني 39

التيوالتطبیقاتالبرامجمنالعدیدایجادفيساھمتالحدیثةالتقنیاتأنكما
مخارجومعرفةالتجویدأحكامأھمووفرتالكریم،القرآنتجویدتعلمخدمةتقدم

والتفخیمالمدوقواعدالكریمالقرآنآلیاتالصحیحةوالتالوةوالنطقالحروف
والترقیق وغیرھا الكثیر من أحكام التجوید.

الخاتمة
وفیھا اھم النتائج والتوصیات

النتائج

توصلت الدراسة الى النتائج التالیة:

المواضیعمنالسبعةالقراءاتوإتقانتعلمفياإلبداعيالتفكیرمھاراتتعد.1
األساسیة في علم القراءات القرآنیة.

الكویت,والتوزیعللنشرالفالح,مكتبةالقراءةمھاراتوتقییم,تدریس)2003(یاسر,,الحلواني()39
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منكللدىوالقیمةبالجدةنواتجھوتتسمالتقلید،بعدماإلبداعيالتفكیریتسم.2
قویةدافعیةإلیھالمفكروتدفع،إلیھاینتسبالتيوالثقافةالمفكرالشخص

ومثابرة عالیة.
تقدیمفيكبیردورلھاالتيالتفكیرأنواعأفضلمناإلبداعيالتفكیریعتبر.3

حلول مبتكرة وفعالة للمشكالت.
یسھم التفكیر االبداعي في فھم النصوص المقروءة والتعمق في معانیھا..4
النموتحقیقفياإلیجابیةآثارهلھوحفظھالقرآن،تّعلمعلىالتركیزأن.5

فيوالتفكرّالنظرمناآلیاتتوجھھماخاللمنوالعقليواللغويالروحي
النفس البشریة، وما یحیط بھا من مكونات ھذا الكون الواسع.

اإلنسانتطویرفيكبیرةبأھمیةتتمتعأداةالقرآنيالنصمعالتعاملیعد.6
وتحسین مستوى االبداع والتفكیر االبداعي.

واالستراتیجیاتالوسائلمنبكثیراإلبداعیةالقراءةمھاراتتحسینویمكن.7
أھمھا استخدام مھارات التفكیر االبداعي في فھم المادة المقرؤة.

القرآنیةالقراءاتواتقانتعلمفياالبداعيالتفكیرمھاراتاكتسابیؤثر.8
بشكل ایجابي.

التوصیات

توصلت الدراسة الى عدد من التوصیات والتي تتمثل بما یلي:

وتعلمالكریمالقرآنتدریسعنداالبداعيالتفكیربمھاراتاالھتمامضرورة.1
قراءاتھ.

ضرورة االھتمام بالتفكیر االبداعي في مختلف المراحل التعلیمیة..2
أجلمنالكریمالقرآنقراءةمھاراتتحسیناستراتیجیاتاتباعضرورة.3

تسھیل فھم معانیھ واتقان القراءات السبعة.
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المراجع ومصادر الدراسة
المراجع العربیة :

القرآن الكریم▪
ابن الجرزي، النشر في القراءات العشر..1
) 2/127(المنیر”الكوكبشرحالفتوحيالنجارابن.2

القراءةمھاراتعلىالتدریبأثر).2006(محمود.زیادعليبكر،أبو.3
ماجستیررسالةالعاشر.الصفطلبةلدىالقرائياالستیعابفياإلبداعیة

غیر منشورة. الجامعة الھاشمیة، األردن.
1/318القرآن،علومفيالبرھان.4
الطبعةاالعالم،دارمعاصرة،اسالمیةعقلیةتشكیلھــ)،1423(البكار،.5

االردن.،1

وتطبیقاتمفاھیمالتفكیرتعلیمھـــ)،1419(الرحمن،عبدفتحيجروان،.6
العین، دار الكتاب الجامعي، االمارات العربیة المتحدة.

قیاسھ،نظریاتھ،معیاره،مفھومھ،االبداع،).2002(فتحي،جروان،.7
تدریبھ ومراحل العملیة اإلبداعیة. دار الفكر، عمان، األردن، الطبعة األولى.
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التعلممنكلاستخدامأثر).2007(أحمد،إبراھیممحمودجغلیف،.8
منبمھاراتھواالحتفاظاإلبداعيالتفكیرتنمیةفيالذھنيوالعصفالتعاوني

األردن.فياألساسیةالمرحلةلطلبةالنبویةالسیرةمفاھیمتدریسخالل
جامعة عمان العربیة. عمان: األردن.

تنمیةفيمقترحةتدریسیةاستراتیجیاتفعالیة).2004(خلف.حسن،.9
مجلةاإلعدادیة.المرحلةتالمیذلدىاالبتكاریةالقراءةمھاراتبعض

.44-15صوالمعرفة.القراءة

,مكتبةالقراءةمھاراتوتقییم,تدریس)2003(یاسر,,الحیلواني.10
الفالح للنشر والتوزیع , الكویت

العربیة،اللغةتدریسفيفصولھـــ)،1424(جعفر،حسنالخلیفة،.11
الریاض.،2الطبعةالرشد،مكتبة

العشرالقرآنیةبالقراءاتالقرآنتفسیر)،2006(توفیق.فاتنةالسكني،.12
منشورة.غیرماجستیررسالةواألعراف).–(األنعامسورتيخاللمن

كلیة اصول الدین، قسم التفسیر وعلوم القرآن. الجامعة اإلسالمیة – غزة.
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