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   َربِّ َأْوِزْعنِي َأْن َأْشُكَر ىِْعَمَتَك الَّتِي َأْىَعْمَت َعََلَّ َوَعَذ

ا َتْرَضاُه َوَأْدِخْلنِي  َوالَِديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصاِِلً

نَي  اِِلِ  بَِرْْحَتَِك ِِف ِعَباِدَك الصَّ
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 اإلهـــــــداء  
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػـالعم ػػػػػػػػػػػػػػػ كمنب ػػػػػػػػػػػػػػةكأّ ل األمان ػػرسالػػػػػػػػػػػػػػةال ػػػػػػػػػػػػػػ بم ػػػػػػػػػػػػػػذمال ػػػػػػػػػػػػػػؽالخم ػ س ػػػػػػػػػػػػ إلػػػػػػػػػػػػ 
 

 حمًد  نبُنا
 

 رضاىا ما تق مت   فمكالإال مف ع ن يا   األمؿالتي ال أرل  الغال ةمف رك  العطاء أماـ ق م يا .. ك   إل 
 احلبُبت أيٍ
 

 بح ػػػػػاتي  فقػػػػػترضػػػػػاه مػػػػػا ك   كلػػػػػكالالكممػػػػػات كالشػػػػػكر كالعرفػػػػػاف بالجم ػػػػػؿ ...... ف ػػػػػوالػػػػػذم ال ت إلػػػػػ 
 

 احلبُب أبً
 

 الػػػػػػركح التػػػػػػي سػػػػػػكنت ركحػػػػػػي ......إلػػػػػػ  مػػػػػػف كػػػػػػاف سػػػػػػن ان لطمػػػػػػكحي كعكنػػػػػػان لنجػػػػػػاحي  إلػػػػػػ 
 

 سانعسَ زوجٍ
 

 سػػػػػػن م كمػػػػػػ ذم إلػػػػػػ مػػػػػػف حػػػػػػبيـ  جػػػػػػرل فػػػػػػي عركقػػػػػػي... ك ميػػػػػػط بػػػػػػذكرىـ فػػػػػػؤا م....  إلػػػػػػ 
 

 األعساء وأخىاتٍ  اخىتً
 

 البار ف رآىـ قمبي قبؿ ع نام حفظيما اهلل كجعميما مف األبناء كمف.. ليأجمؿ ى  ت ف كىبيما اهلل  إل 
 غسل وابنتٍانص ..  ابنٍ

 

 كل باحث يف حقل الرتبية والتعليم إىل

 ..أهدي هذا العمل املتىاضع راجيةً مه اهلل العلً القديز التىفيق والسداد مجيعاً إليهم
 



 ج  

 دَـــرشــكـــر وتقــ
ِالبوو ٍ لموو  محمووهلل  لووا  ِالحوو ة  الحمووهلل ا اليموولٍ الوو ْ فووٌا السانوورَ  مبوورَ لا ووو م وولَ 

ِلموو    تٍ األف لوور راليوورلملَ  وو لملووً  لووو ِحووح و ينميوولَ بوو حرفً ا وو  ء يححوو   فوور آ ِالمابووملَ 
 .يفت كمر ي فلت لم  فسبً

ِءٓ  ِكاموو  رفنورا لو   الهلل ِي لاآ  الحمهلل ا ي ِلهومو  ِموَ مفلموي نوٌِ اا , اابو لمو  فيمتوو 
ِنٌِ ابوٌِ 152]ال قاة: َفاْذُكُروِِن َأْذُكْرُكْم َواْشُكُروا ِِل َوَٓ َتْكُفُرونِ  تيرل  لو كتر و اليالا  ]

هلل[ لوولففو يتقووهللٍ  نالووٌ الاووكا  اا  ِا  ي ووِ هللا :))مووَ لووٍ لاووكا الفوورر لووٍ لاووكا ااهه ]حووحلد:ا
ِللئورت التوهللالر للاور لمور تقهللموو موَ للور  ِاليالرَ مَ النرمي  اإلب مل  مم مو   هللااتاور  ِاد  ائلبوار 

 ِناهلل متنهللهلللَ أل فرئار اللم  .
ِا ِالتقووهلللا ألبوتر ْ السرهووٌ الووهللكت ِنووو  ىبووم   لوورت الاووكا  إ ووااللٍ حرمووهلل األبوولٌ  /كمور يت

ِالووو ْ كرفوووت  ِالمااووهلل  ِنوووو  ٍٙ الم لتسهوومو  رإلاوووااى لموو  لووو   الهللاابووو   كووٌ احر ووو  حوووهللا, لكوورَ فيووو
ِنلارتو ِ اائووو القلمو  لووو كوٌ ماحموو  موَ مااحووٌ الهللاابو  األ ووا ال ورلس لووو افنرالور, لىبووىٌ لت و البوهلللهللة 

ِاٍ. ِة لاٍ لم  الهلل ِنهلل ِلنيمو مفرآة لملم    ِاآل اة,   اا يَ لمفحو بيرهللٓة لو الهللفلر 
ِا ِالتقوهلللا ألبوتر ْ السرهوٌ األبوتر  الوهللكت لوِا إبومرللٌ لسرفو  /كمر يتقهللٍ   رلص الاوكا 

ِكوو لً لموو  تسهوومو  ووىَ لكووَِ مفرناووٓر الوو ْ لووٍ ل ِفحوورئحو القلموو ,  ِلوولن لممووو  ِنتووو    ووٌ لموو   
ِلممو. ِلممو  ِ رًا اا لو لما    هللا ملٓر لا   الابرل  ,لناا  اا  لا الناا , 

ِا ِ لوً  تسهومو يَ لكوَِ مفرناوٓر  /ِالاكا مِحٌِ إل  الوهللكت السرهوٌ ل وهلل الكوالٍ لواج اا 
ِنلارتو البوهلللهللة نف وٓر  رانلٓر لا   الابرل  , مٙ  ِت ِالت رآا  ىَ يبتمع م حمرتو القٙلم   مر ااهللفو االٓر 

ِا لِا لسرف .  إل  نفب مع الهللكت
ِات الهللااب  مَ يلهر  للئ   ِالتقهلللا لكٌ مَ برلٍ لو تحكلٍ يهلل كمر يتقهللٍ   رلص الاكا 

ِاة  ِي وووص  رلووو كا الوووهللكت ِميممووورت,  ِللَ  ِماووواللَ تا ووو هللة لمووو  مووور /توووهللالر  ي وووهللت موووَ  احمووو  لووو
 م حمرت نٙلم  يبامت لو إ اا  ل   الهللااب .

ِانتاوهللت لوولَ كفووت نوهلل ي لووىت لمووَ فسبووو      ِلووت  ِلكففووو حر ِي لوآا ء يهلللوو  الكموورٌ لاو ا اليمووٌ 
ِالمبتيرَ. ِلي  ِلت لرا الم َ كفت يح ت ل مر حر ِاد  ِحب و يف  إفبرَ, 

 

 أنّ احلمد هلل رب العاملني عىاواد وآخز

 
                                                

 أبو سلطان  كميليا /الباحثة                                                           



    

 بانهغت انعربُت يهخص اندراضت
 

تفملو  المسورللٍ  لوو  K.W.Lابوت هللاٍ ابوتااتلنل    اي اٌزعسف عٍٝ  ٘دفذ ٘رٖ اٌدزاظخ إٌٝ         
ِلتحقلوووي لووو ا الاوووهللى   بربووووألاو الالرهووولرت لوووهللّ لرل ووورت الحوووى التربوووع ِالتسكلوووا المفلقوووو لووو  .

 -بيت الهللااب  إل  اإلنر   لَ األبئم  الترلل :
تنم ػة المفػاى ـ كالتفك ػر  فػي  K.W.Lاستخ اـ استرات ج ة  ثرأ ماالرئ س :  السؤاؿ

 ؟ األساسي التاس الصؼ  طالباتالمنطقي في الر اض ات ل ل 
 

 -ل ا البؤاٌ الائلر األبئم  السالل  اآلتل :مَ  ِلف  ي      
التا لوو    موهللاار بربوووألاالمسورللٍ الالرهوول  الموااهلل تفملتاوور لوهللّ لرل ورت الحووى التربوع  مور -1

 ؟ِالتيملٍ  مهلللال  غاب غاة 
 مووهللاار  بربوووألاماووراات التسكلووا المفلقووو المووااهلل تفملتاوور لووهللّ لرل وورت الحووى التربووع  موور -2

ِالتيملٍ  مهلللال    ؟غاب غاة التا ل  
ي  ات هللءلوووو   لووووٌ -3 ِنووووهلل لووووِا ِّ) إححوووورئل ت هللانوووورت  ه   وووولَ متِبوووولوٙ α≤0.05لفووووهلل مبووووت

ِل  الهر ل  لو ا ت را المسرللٍ الالرهل ؟ ِالمنم ِل  التنال ل    المنم
ي  ات هللءلووو   لوووٌ -4 ِنوووهلل لوووِا ِّ إححووورئل ت هللانووورت  متِبووولوٙ   ووولَ هα≤0.05)لفوووهلل مبوووت

ِل  الهر ل  لو ا ت ر ِالمنم ِل  التنال ل    ا التسكلا المفلقو؟ المنم

ٍٙ ا تلورا مهللابو  الاولج لنمولَ           ابت هللمت ال رح   لو ل   الهللااب  المفاج التنال ٙو, حلٗث ت
ِإة نحوهللل   ِمو    حو  فووتِتكِٙ لتكوَِ ملوهللافٓر لمهللاابو ,  ِ لوً  اإللهللاهلللو  لم فورت التر يو  لموهللاار الحك

يحوهلل لورتلَ الاوي تلَ  ا تلورا توٍٙ  حلوثٗ , ه لرل و 76مَ اي تلَ هللاابولتلَ  موس لوهللهلللمر) للف  الهللااب 
ِلوو  التنال لوو  التووو  ِائلٓر لتكووَِ المنم ه 38لووهللهلللر)  مووسِ   K.W.L ربووت هللاٍ ابووتااتلنل  هللابووتلاوو

ِنهلل تىكهللت ال رح   موَ لرل  ه 38لهللهلللر )  مسهللابت  رللالق  التقملهللل  ِ  هر ل   ّاِاأللرل  ,   ,
ِلتلَ مَ حلٗث:  اليما الامفوو,  ِاء ت ورا   ححولٌِالتتكرلؤ المنم البور ي لوو مورهللة الالرهولرت,  

ِا ت را التسكلا  ِل )ا ت را المسرللٍ الالرهل   ِات الهللااب    ه.المفلقوالق مو ألهلل

ِالتووو تمٙ مووت لووو:           ِات الهللاابوو   ِحووهللة الووهللائاةه  يهللاةنرمووت ال رح وو   للووهللاهلل يهلل ( ِّ تحملووٌ محتوو
ا ت وووورا المسوووورللٍ  إلوووو   رإلهوووورل ,  بربوووووألا مووووَ كتوووورب الالرهوووولرت النووووا  األٌِ لمحووووى التربووووع

ِا ت را التسكلا المفلقو,  ِات الهللااب   ياهار لم  لنف  تحكولٍ  ِتٍٙ الالرهل ,  التىكهلل مَ حهللي يهلل
ِفوو  مووَ) ِات الهللاابوو  لموو  للفوو  ابووتل لل  مك ِنووهلل ل قووت ال رح وو  يهلل ِّ اء تحوورص,   ه 38مووَ  

ِالتمللا,     ِ  اء ت را .   رتمَ حهللي ِ  ِلمتىكهلللرل    إللنرهلل ميرم ت الحي



 ق  

ي  لَ متِبلٙو هللانرت دِنهلل نرمت ال رح    ربت هللاٍ ا ت را)       ه ليلفتلَ مبتقمتلَ لقلرر السِا
ِما ع التر لقلرر حنٍ تى لا ابتااتلنل  لتلَلرل رت المنمِ   ,K.W.L تفمل  المسرللٍ الالرهل   لو

 ِالتسكلا المفلقو.
 -ال راسة: إل يامت أىـ النتائط التي تكصّ  كمف         

 ِنهلل ِّ ت ي  ات هللءل  إححرئل  لفهلل مبت هللانورت اللرل ورت لوو   لَ متِبلوٙ   هα≤0.05) لِا
ِلتلَ التنال لوو   ْٙ  لوووالهوور ل   ِالمنموو  لحوورلد - المسوورللٍ الالرهوول ء ت وورا  القلوورر ال يووهلل

ِل  التنال ل   .المنم
 ِنهلل ِّ  ت ي  ات هللءل  إححرئل  لفوهلل مبوت هللانورت اللرل ورت لوو  متِبولوٙ  ولَ  هα≤0.05)لِا

 ْٙ ِالتنال لوووو  لووووو القلوووورر ال يووووهلل ِلتلَ الهوووور ل    لحوووورلد - المفلقووووو التسكلوووواء ت وووورا  المنموووو
ِل  التنال ل   .المنم

ِ  موووور تِٙحووووو         ِاة اءلتمووووورٍ  متلووووو هووووو إللووووو الهللاابووووو  مووووَ فتووووورئج   يِحووووت ال رح ووووو    هووووا
ِ حِحٓر ابتاات ِاا  ربتااتلنلرت مر  مر لار موَ ي وا لوو تفملو  المسورللٍ   ل K.W.L لنل الميال  

ِاليمووووٌ لموووو  تووووهللالب ِالتسكلووووا المفلقووووو لووووهللّ اللم وووو ,  الميمموووولَ لموووو  كلسلوووو  ابووووت هللاٍ  الالرهوووول  
ِاا  الميالوووو  ِكوووو لً لووووو ابووووتااتلنلرت موووور  المسوووورللٍ  فملوووو  لوووواي  ت اءلتموووورٍ تووووهللالر الالرهوووولرت, 

 .التهللالبل  ماراات التسكلا المفلقو لهللّ اللم    نملع المااحٌ الالرهل  ِ

 



 ك  

 احملتىَاث قائًت

 رقػـ الصفحػة المحتك ػات
 ي اءبتا ٌ
 ب اإللهللا  

ِتقهلللا   ج اكا 
 هلل مم ص الهللااب   رلمغ  اليا ل  

ِلرت  ِ نرئم  المحت
ٌِ  ّ نرئم  النهللا
 ٌ نرئم  األاكرٌ

 ٍ الهللااب  م حينرئم  
 9-2          الفػػصؿ األكؿ: خمف ػػػػػػػة ال راسػػػػة كأىم تيا

 2 مقهللم  الهللااب 
 6 ماكم  الهللااب 

 7 لاهلرت الهللااب 
 7 يلهللاى الهللااب 
 8 يلمل  الهللااب 
هلل الهللااب   8 حهلل

 8 محلمحرت الهللااب 

 79-99                 الفصؿ الثاني: اإلطار النظرم
 :11 ما كراء المعرفة كاسترات ج اتياالمحكر األكؿ 

ٍِ  فاىة  ِاا  الميالمسا  12  مر 
ِاا  الميال   12 ل لي  مر 
ِاا  الميال  ٍِ مر   13 مسا
ِاا  الميال  ِفرت مر   15 مك

ِتحفلسرتار ِاا  الميال    17 ماراات مر 
ِاا  الميال   19 ل ن  التسكلا  يمملرت مر 

ِاا  الميال   22 ابتااتلنلرت مر 



 ز  

 رقػـ الصفحػة المحتك ػات
ِاا  الميال   22 يلمل  ابت هللاٍ ابتااتلنلرت مر 

 استرات ج ة المحكر الثاني:K.W.L 24 
 K.W.L 24مرلل  ابتااتلنل  
 K.W.L  25 تيالى ابتااتلنل 

ِانه ابتااتلنل    K.W.L 27 تيهللل ت)يف
 K.W.L  32 ماالر ابت هللاٍ ابتااتلنل 

ِات ابتااتلنل    K.W.L 33 ل
ِا الميمٍ لو ابتااتلنل   K.W.L  35 هلل

ِا اللرلب لو ابتااتلنل    K.W.L 37هلل
ِلل  ءبتااتلنل  المؤااات ِل  الف  K.W.L  38 التا 

 39 المحكر الثالث:المفاى ـ الر اض ة 
ٍِ  42 تيالى المسا
ٍِ ِفرت المسا  41 مك
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 خمف ة ال راسة كأىم تيا
 األكؿالفصؿ 

 األول مـــصـانف
 ديــتــادلق

ِاة مبوتماة لااهلل ِلو   ال و ِنلو  لرئمو   ِل ِتكف ِمرتلو   ِاة ميم ِمورٓ  ِلواهللاهلل, اليورلٍ  و  يوهلل  تى لالور ل
ٍِ ِافب الحلرة األبربول  ل ٍِ حتو  فبومع لوَ اكتاورى يِ ا تواان  لو , لو م تمى ن لكورهلل لمهو  لو

 نهلللهلللَ.

ِاك وو ٓ  ِات ِم ِالتيموولٍ تاوواهلل لووو البووف َٙ لمملوو  التا لوو    األ لوواة  ليحووا اءفسنوورا الميالووو لوول
ِآا بووواليٓر  حوووسٕ  لرمووو ,  ِتيت وووا  ِلووو تلووو  آ لفحوووا  الالرهووولرتمنووورٌ الالرهووولرت  حوووس   رحووو , " 

ِنووع مبووتق  ٓ  ِللموور, للموور لنووّا حرللوورٓ  رٓ حركموو ِنلوو  لووِ مت ِل مفوورلج  َٙ لِلوو لً لوو  مووَ مبووتحهلل رت تكف
ِلرتاووور ِتا  ِت موووع لفاووور اهللا لووور ا َيِ  ء وووهللٙ , الالرهووولرت  ِا,  , لتقملوووهللْتتنووورِب موووع ميللووورت التلووو

 ه. 4:1998)ل لهلل, "لو مبرلكاٍ الميلال   الرهلرت يك ا فسيلٙ  إل لو حرن   لرلل ب

ِٕا ك لا لو  ِمَ يلٍ مر لملا مرهللة الالرهلرت  يفار تيهلل مَ منرءت الميال  التو ٗتباٍ  هلل
ِانووى الحلوو لهللاابوولارتفملوو  القووهللاات اليقملوو   رة   لموور لاوور مووَ تل لقوورت م راوواة يِ غلووا م راوواة لووو م

ِمل ,  ِٙممور هورلى موَ يلملو  الالرهولرت يٙفوو" لوٍ  ٙممرالل ِاهلل الهللاابول ,  يكبو ار مكرفوٓ   ورااة  ولَ المو
نووواا  اليمملووورت الحبووور ل  لوووِ الاوووهللى األبربوووو موووَ  ِاد ِمووورت الالرهووول   ليوووهلل إكبووورب الت ملووو  الميم

التاكلووا  يحوو د ِ وو لًتيملماوور,  حلووٗث يحوو حت اآللوو  الحربوو   تووؤهللّ لوو   اليمملوورت  هللنووٕ  ِبووال , 
ِالقووهللاة لموو  حووٌ الماووك ت مووَ يلووٍ األلووهللاى التووو تبووي  لوواي  ِتفملوو  لوواي التسكلووا  لموو  الساووٍ 

 ه.2:2010التهللالر إل  تحقلقار")ل هلل اا,

ِلا اليمملوووو     رلت رالوووورمووووَ التاكلووووا لموووو  المسوووورللٍ الالرهوووول ,   لووووً  ء  ووووهللٙ  ِلتحقلووووي نوووو
َٙ الالرهوول ,  ِيك ووا لاموو ِي ِحٓر, الالرهوولرت تحوو د  ات ميفوو   ِِهوو يهللًا المتيممووَِ المسوورللٍ  إ آر 

ِتسبلالر )ل لهلل, ِميفرلر   ه.76:1998الالرهل  

َ ) ِٗلاووولا ِ  ووووِا َٙ "88:2010لسرفووو    األبربوووول الالرهوووول  ٗتيوووهلل الم فووورت  المسووورللٍه إلووو  ي
لتاوكٌ مفاور نبوٍ الالرهولرت المتكرموٌ  يبربولرت يا وع حوهلليتم ٌ  المسرللٍ  الالرهلرت,حلثٗ  جلمفا
ِابوووووتااتلنلرت ِلووووواي حوووووٌ المبوووووىل ".يفربوووووِالمت ِاااملرت, ِال  ِل :المسرللٍ,الي نرت,الماوووووراات   ,  

َٙ ه 218:2001ِٗلهوولى ال االووو ) الرهووو ت ووهللي  تِهوولد  ن"هللاابوو  ال فلوو  المياللوو  ألْ مِهووِ   ووى
ِفو,   .  رألبرللب التهللالبل  المفرب  " ِتفملتارالمسرللٍ التو تك
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هلليلملوووو  المسووورللٍ  الالرهوووول   رلت رالووور   ِٗتؤكوووهلل ال رح وووو  لمووو كمووور           السقوووْا لمميالوووو   اليموووو
ِاآ  ِمحوو ِلوو يبربوولرٓ  المفمموو ,  ِا ح  تيمووٍ المسوورللٍ لووهلللرٓ  يووهلللٗ  لوو لً  الك لووا مووَ المفوورلج الهللاابوول  وتووهلل

ِلرٓ  ِ  اا  المفورلج لوو مااحوٌ التيمولٍ الم تمسو   ِلرتلو نملع مبت لرمرٓ  تا  ِليمٌ الما َِ  التيملٍ, 
ِتفملتاوورلموو  اءلتموور لساووٍ يبربوولرت  ألفووو ليت ووا يمووآا ءامووٓر  ِ لووً  ٍ  تححوولٌ المسوورللٍ الالرهوول  

َٙ  لً 2:2001حلٗث تّا مهللاح ) الميال .  تححولٌ المسورللٍ الالرهول  لوىتو كواهلل ليوٌ  اءلتمورٍه ي
ِلالوووهلل مووو نوووهللاة  َل ليوووو لر ووورا المتيوووهللهللة التوووو  ٙمساووور الفموووِ المتبوووران لمميالووو  الالرهووول  موووَ ناووو , 

.ا ِلر لهلللو مَ نا  ي ّا ِمتر ي  فم  لمتيمٍ لم  تيممار 

ِالم فو  األبربول  لاور,  ِ رلاغٍ  ِلا اليمملو  الالرهول   َٙ  المسورللٍ الالرهول  لو  نو َٙ مَ ي  ِي
ِ  واا   ِلاموٓر,  لوٍ لكتسوو الما وَِ  ِحٓر  تيممار ليت ا لوهلللٓر ائلبولٓر لكو  تحو د الالرهولرت يك وا ِهو

ِا إلووو   المفوورلج لقووول  رءلتموورٍ  تححووولٌ فموور هلللووو ِاد كبوور ار لملرلوووب,   ِاد ِتفملتاووور  المسوورللٍ الالرهووول  
ِات الم ِلووهلل اللرلووب  ووىهلل ِاة تا ِالتقحووو    يالو هوا ِال حووث  ِالتىمووٌ   للوور   الساحوو  لم حووث لفاور,  ِاد

ِالماتمولَ  رلتا لو   ِلتٙسوي اليهلللوهلل موَ الموا لَ  ِلحهللِث  لً ء هلٙل مَ اءلتمورٍ  تفملو  التسكلوا لفوهلل ,  
َٙ التيمووولٍ موووَ ينوووٌ التسكلوووا يِ تيمووولٍ ماوووراات التسكلوووا لوووهللى ماوووٍ,  ِالتيمووولٍ  لمووو  َٙ ي المؤببووورت  ِي

ِللا السووواص لتفملووو  ماوووراات التسكلوووا لوووهللّ المتيممووولَ لوووو م تموووى  التيململووو  لنوووب يَ ٗتبووواٍ لوووو تووو
 المااحٌ التيململ .

َٙ  (18:1993املث ِٗلِٙهد   ِتفملتو لهللّ اللم   لستد  رب اءبتاا "ه ي هللة مَ تيملٍ التسكلا 
, ِْا يَ لووتيمٍ اللوو ب كلووى لسكوواَِ ِلوو ا مووَ الهووا ِا لوو ا لووو ي فوور  التحوورناٍ  َِاد  اليمووٍ,  لووٍ لتيمموو

 ." لتبف  لاٍ اءبتمااا لو التيملٍ؟  كلى  رلمهللاار, لكَِ البؤاٌ:

هلل اإلفبوورَ الِحووٌِ إللووو لووو مبووتق مو,  ٗلم ٙووٌميرفلووو   بوولِالتسكلووا لووو ي          لالقووو  ِلووَموور لوو
ِالحوووورحب,  بوووورَ الِحووووٌِ إلوووو  اوووو  لووووٍ لحووووٌ إللووووو لووووو حرهووووا  يِ مرهوووولولحوووورٌِ اإلف )اليسووووَِ 

ِٗليوهلل فمول التسكلوا المفلقوو يحوهلل يفمورل التسكلوا الو ْ لبورلهلل السواهلل لمو  الفنورح لوو 12:21012 ه. 
ِال  ووواات  حوووال لوووو الحلووورة الي ءبووولمرحلرتوووو اليمملووو ,  الميقوووهللة التوووو  تتلموووب الك لوووا موووَ الميوووراى 

َٙ ه (24:2009هلل الاوورهللْل وو ِلووّاِالماووراات.  ِات اليقووٌ التووو لبووتغمار  لم ووٌالتسكلووا المفلقووو  ي يهلل
ِالت اإلفبوورَ ِموورت التووو تحوورهلللو لووو حلرتووو ال رحوو   حملووٌء ت وورا مقهللاتووو لموو  الساووٍ  ِالتقلوولٍ لمميم
 .ِاليرم 

ِاللالقو  ٗتيوهلل منورٓء  حو ٓر لتووهللال ِالالرهولرت  ِّ  بلمور لاور موَ  حورئص موَ حلوٗث المحتو
ٍِ لموو  ال لموو  ملوو الت   مووَ مقووهللمرتيبوورللب التسكلووا البووملم . لموورهللة الالرهوولرت ك فوور  ابووتهللءلو لقوو

ِالمبممرت,  ِال هلللالرت  ِال  ميالرت  ِالهلل  ِ للنرهللالميالرت  الي نرت  لَ ل   المقهللمرت  ربت هللاٍ ن



 

 4 

 خمف ة ال راسة كأىم تيا
 األكؿالفصؿ 

ِافلَ مفلقلوووووووووو , لنيماوووووووووور منوووووووووورٓء ممتوووووووووورآا ءكتبوووووووووورب يبوووووووووورللب التسكلووووووووووا المفلقووووووووووو البووووووووووملٍ  ِنوووووووووو
 ه. 11:2009)حبَ,

َٙ تفملووو  ماوووراات التسكلوووا المفلقوووو يحووو حت لوووهلللٓر ائلبووولٓر هووومَ يلوووهللاى توووهللالر  ِلملوووو  لووول
ِاموٌ التوو توؤهللّ  حلثٗ يلهٓر يهللاة لتيمٍ الالرهلرت,   ٌل ا لحبب,  للرالالرهلرت,  لكمَ يحهلل الي

ِ   هللاابوو  الالرهوولرت ال , لووو لووهللٍ إهللااً اللرلووب لوو ين م وورهللئ المفلووي التووو ء مهللابوول إلوو  حووي
ِحووٌ الماووك ت, لمكوو ٍٙ لالوورهللة نووهللاة المووتيمٍ  ِمووََ اءبووتغفر  لفاوور لووو لمملوورت اكتبوورب الميالوو    وو

ِلم  حٌ الماك ت الالرهل   لم  التسكلا المفلقو, تؤهللّ إل  الرهللة نهللاتو لم  ال الرَ الالرهو 
 . ه15:2003)الهللالٍ,

ِ  مر تٍٙ ل          َٙ اءلتمرٍ  تهللالر الا  اهو ِل  ه لرهلرت نيماور تا وٓ   حو   تّا ال رح   ي
ِالمؤتماات.  ِلت المسرللٍ الالرهل   ِمَلك لٕا مَ الهللاابرت  الهللااب  التو يناالر  الهللاابرت التو تفر

ِالملووٌ فحووِ 2012ي وِ لوو ٌ) ِالتووو يكوهللت لموو  ليرللوو  التم ول ت الالرهوول  لووو اكتبورب المسوورللٍ  ه 
ِا )الالرهلرت لهللّ ل ب الحى البرهللر األبربو, يٙمر هللاابو   ِالتوو يماوات ل2009بوا  يرلٙلو ه 

ِ قوور  ي ووا الووتيمٍ,  ِمو لووو تووهللالر  يوون المسوورللٍ الالرهوول  لموو  التححوولٌ   ِتفملوو المووهلل ٌ المفموو
ِالتووو 2007الاغ ووو ) هللاابوو  ِ, هللائوت ملوو  الحووى ال وورمر اء توو لووهللّ ماووراات التسكلووا الافهللبووو ه 

ِل فمالوو  ي  تووت ليرلٙلوو    ت " لتفملوو   يوون المسوورللٍ الالرهوول  الوو كر ات المتيووهللهللة لووو "لفهللبوو  التحوو
ِل  مَ التيملٍ األبربو,  ِاَ ) ِك لًلهللّ ت مل  الحمق  األ ِالتوو يكوهللت لمو  2004هللاابو  اهو ه  

ِ قوور  ي ووا  ِي الوور لموو  التححوولٌ الميالووو,  ِاة الووتيمٍ لووو تووهللالر  يوون المسوورللٍ الالرهوول   ليرللوو  هلل
ِلووت  ِتفملوو  ملووٌِ ت ملوو  الحووى الاا ووع اء تووهللائو يمٍالووت ِمووَ الهللاابوورت التووو تفر فحووِ الالرهوولرت. 

ه حلوووٗث يكوووهللت لموو   لرلمٙلووو  موووهلل ٌ يهللب 2009التسكلووا المفلقوووو لووو الالرهووولرت   هللاابووو  حبووَ )
ِالملٌ فحوِ مورهللة الالرهولرت لوهللّ ت ملو  الحوى  األلسرٌ لو تفمل   ين ماراات التسكلا المفلقو 

ِالتو تِ 2004هللااب  الااب و )ِ ,  ال رفو اء تهللائو هلل ل ن  اات رللو  ه  ِن نوهللاة  لَٙحمت إل  لهللٍ 
ِكوو لً  ِتسكلووالٍ المفلقووو الالرهووو,  لم وو  الحووى التربووع مووَ التيموولٍ اليوورٍ لووو ال الوورَ الالرهووو 

ِن وو  ماتسيوو   وولَ القووهللاة لموو  2003هللاابوو  الووهللالٍ ) هلل ل نوو  اات رللووو م ِنوو ِالتووو تِٙحوومت إلوو   ه 
ِالووووهلل المفلووووي الا  ِحووووٌ الماووووك ت التسكلووووا المفلقووووو )القوووورئٍ لموووو  ن ِل نتاوووور  رل الوووورَ  لرهوووووه,  

 الالرهل  لهللّ ت مل  الماحم  اإللهللاهللل .

ِناوو  فمووا ِتت فوو   يحوو د تيموولٍ الالرهوولرت لاووهللى  ه  ىفووو" نووهلل40:2001)ي ووِ الفوو  ال رح وو  
ِاناووو  الحلوووورة اليمملووو  إلوووهللاهللالمبووورلم  لوووو  إلووو  ِلووووهلل    السوووواهلل الموووتيمٍ القووورهللا لمووو  م موووَ  ووو ٌ تا

ِالم ِمرت  ِلر ِتفمل  اراات األبربل  لو الالرهلرت, رلميم ال هلللاو  ِمَ ". اءتنرلرت اءلنر ل  فح
 َٙ ِنلو  حهللل و , ِلواي توهللالر حهللل و , لوفحَ  يَل ا الغان ء هلل ٙ  يتحقل ي ِل لتٍ  مبرلهللة ِبورئٌ تكف
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ٍِ  حرن   ِل  إل الل ِمتف ِابي   ل  فر لم    تبرلهلل, ابتااتلنلرت تهللالر حهللل   تمهللفر  آلري تيممل  
ِالتو تٗ  ِالتسكلا المفلقو,  ِالر لم   باٍتفمل  المسرللٍ الالرهل   ِتفمل  مارااتاٍ  إ اا  هلل ِمرتاٍ  ميم

ِتهللال اٍ لم    .اإل هللاناليقمل  

ِالي بو ) اولاِلٗ          ِالتحووهلللث لوو منورٌ لاائووي  لمملو "  َٙ ي  إلوو ه 21:2007ل ورر  التنهلللوهلل 
ِابووتااتلنلرت التووهللالر ِن لووٍ  تيووهلل منوورٌ  , التووهللالر  ِا الممحوو  المقلوو فقوورب  ووٌ يحوو حت مووَ األموو

ِلرٓ  ِملم رٓ ,  ىلملتار  لَ الم تحلَ ِاَا  لَ الحلرة بالي  التغلوا لوو  إحهللاث نٌي, مَ ممحرٓ  حل الت
ِلم   ." لحا الي

ِيلمار لو تهللالر الالرهلرت ابتاا ِمَ    ِاا  الميالو ,  تلنلرتيااا تمً اءبتااتلنلرت  مر 
ِاا  ا محوولمدحلووٗث ماووا    وو ٌ  حووِث ل لووٌ مووَ لميالوو  لووو البوو يلفرت مووَ القووَا الياووالَ,موور 

(Falavel)   ِالمتر يووو ِ قهللاتوووو لمووو  الت لووولل  الووو ْ الوووتٍ  كلسلووو  نلووورٍ الموووتيمٍ  ساوووٍ فسبوووو كموووتيمٍ, 
ِلٍ لتيممو ِا الوتيمٍ  ل لٌ يَ تكَِ المهللاار مكرفرٓ  ِانتاح, ِالتق ِاا  الميال  لمر لار موَ هلل لتفمل  مر 

 ه.13:2005ِن, )الماا  ال اتو

ٍِ  اور  ٗتباٍِ   ِلو  الموتيمٍ  يمملورت التسكلوا التوو لقو ِاا  الميال  لوو الورهللة  ابتااتلنلرت مر 
ِالرهللة نهللاتو لم  التحكٍ للار,  ه لم  يٙفو  " مَ   ٌ 214:2008ِتؤكهلل محمهلل ) كمري فر  التيمٍ, 

ِللهلل لهلللهلل مَ األلكرا لحٌ ماكم  م ٍِ المتيمٍ  ت ِلتوهللاب لمو  ابوتفترج ل   اءبتااتلنلرت لق يلفو ,  
ِالم وووورهللئ,  ِاا  المسوووورللٍ  ِاناوووو   ِلبووووت هللٍالميفوووو  الكوووورمَ  لوووو ا الميفوووو  إللنوووورهلل حمووووٌِ مفربوووو   لم

ِملوووو "  .  ِموووو فووووولل  لموووو  لوووو   األلملوووو  ِ فوووور ٓ الماووووك ت لووووو حلرتووووو الل ِميمووووٍ  رٓ لنووووهللا  وووورلميمٍ لم
ِاا  الميالوو  كموو ِنووو ال حووِص, يَ لبووت هللٍ ماووراات موور  هلل ٌ لوورٍ لووو التووهللالر الالرهوولرت لموو  

 ه.104:2006)ل هلل الب ٍ, ِل ا مر يكهلل 

ِاا   ِنووهلل َٙ الت ملووو  الوو لَ لهللابوووَِ  ربووت هللاٍ  ابوووتااتلنلرت مووور  يماوووات  يوون الهللاابووورت ي
ِالوووو  لووورهللةٓ الميالووو   لوووو الالرهووولرت,  ِالتسكلوووا  ىف مووور لكوووَِ لوووهلللاٍ القوووهللاة لمووو  التححووولٌ اليووورلو,  

ِالتووو ي  تووت ليرلٙلوو   يوون 2011) لووهلللَ ووهللا ا : هللاابوو  ووٌِاءتنوور  فحووِ الالرهوولرت م  الم تمسوو  ه  
ِاءتنوووور  فحووووِ الافهللبوووو  لووووهللّ ت ملوووو  الماحموووو   ِاا  الميالوووو  لووووو تفملوووو  التححوووولٌ  ابووووتااتلنلرت موووور 

هللاابوو   لوورب)  ِالتووو يكووهللت لموو  ليرلٙلوو  2007اء تهللائلوو ,  ِاا  الميالوو  لموو   لرتابووتااتلنه  موور 
ِتفملوو  التسكلووا اإل ووهللالو   هللاابوو  ِكوو لًلووهللّ ت ملوو  الحمقوو  ال رفلوو  مووَ التيموولٍ األبربووو, التححلوووٌ 

هلل)  ِاا  الميالوو   لوووو  ِالوو ْ ه1998مقحوو ِا السٙيوورٌ ءبوووتااتلنلرت موور  يكوووهلل  لووو هللاابووتو لمووو  الووهلل
ِاءتنر  فحِ الالرهلرت,  َ)  هلللبتيلهٓر هللااب   ِك لًتفمل  التححلٌ  ِا  ه2003ِ  ِا حلٗث يكوهلل

ِاا ِافتقرٌ ي ا التيمٍ حٌ  الميال   لم  لم  نهللاة ابتااتلنلرت مر   .الماك ت الالرهل  
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) الاحلَ لٗ  لو  ِاا  الميال  المتيوهللهللة تتهومٙ  َٙ ي إل ه 183:2004 امٌِ  َابتااتلنلرت مر 
ِ ة مووووَ  ِلوووو  K.W.L ِمفاوووور ابووووتااتلنل  , ِ   وووولَ ابووووتااتلنل  إحووووهللّ ا تحوووورا لألحوووواى المووووى 

 رليا لو   ِتيفو  (?What I know?- What I want to learn?- What I learnedاألبوئم  )
 مر ا تيممته. -مر ا يالهلل يَ يتيمٍ؟ - لاى؟ي مر ا)

ِلوت ابوتااتلنل   ِلم    ِيماوات,  K.W.Lِنو ال حِص لفرً  يون الهللاابورت التوو تفر
ِتححوولمار,  ِالميووراى  ِموورت   ِحووٌيبوورللب التسكلووا,  ِتفملوو ليرللتاوور لووو القووهللاة لموو  ابووتليرب الميم

ه,  2004)لموو ه, 2006) ووهللاه, 2008, ال اكوورت ))2010الالرهوول  كهللاابوو : ل ووهلل اا )الماووك ت 
ِالور السٙيورٌ لوو تفم ِاحوٌ الالرهوو كمور لوو هللاابو   لو ِلفرً هللاابورت ي وّا يكوهللت لمو  هلل  لللو الت

 .ه2008ِحرلد)

ِنو الارئووٌ لووو نملووع منوورءت  ليممووولمتقووهللٍ ا لوو   الهللاابوو  ابووتنر  ٓ  ِتووىت   ِلوو ِا التكف ِالتلوو
اٙتهوود لم رح وو  مووَ  وو ٌ  لقووهلل لووً  إلوو  إهوورل ٓ لووو يبوورللب تووهللالر الالرهوولرت,  ِ وورأل ص, لوورةالح

ِلوت ابوتااتلنل   تستقوا إلو  هللاابو  ليرللتاور لوو مورهللة  يفاور, K.W.Lتت يار لمهللاابرت البر ق  التوو تفر
ٍِ, ك لً األما  رلفب   لمتسكلوا ا َٙ يك ا الهللاابرت كرفت لو منرٌ اليم لمفلقوو, الالرهلرت, حلٗث إ

ِّ المحمووووووو   هلل الووووووو ن ال رح ووووووو   -ِلمووووووو  المبوووووووت ِنوووووووهلل ء –ِلووووووو  حوووووووهلل ِلوووووووت  ت  ي ووووووواهللاابووووووورت  تفر
ِنهلل هللاابورت ات و ت التسكلوا المفلقوو متغلوآا  ِيلهرٓ ,  مرهللة الالرهلرت لو  K.W.Lابتااتلنل  ء ت

لو ا  ا إنوا  إلو   رلحرنو  اويات ال رح و  لقوهلل   بو ي مر إل  ِابتفرهللآ تر يٓر لار لو منرٌ الالرهلرت, 
ِالتسكلووووا  لوووو K.W.Lابوووت هللاٍ ابوووتااتلنل    ووواميالووو  ي لووووتتم وووٌ  ِالتوووو الهللاابووو  تفملووو  المسووورللٍ 

 .األبربو لو الالرهلرت  لهللّ لرل رت الحى التربع فلقوالم

 ال راسة: مشكمة- 
 -:الترلوالبؤاٌ الائلر  لوماكم  الهللااب   تتم ٌ
اى ـ كالتفك ر المنطقػي فػي الر اضػ ات لػ ل تنم ة المف في  K.W.Lأثر استخ اـ استرات ج ة  ما

 طالبات الصؼ التاس  األساسي؟
 -البؤاٌ الائلر األبئم  السالل  اآلتل : مَ ِلف  ي

 موووهللاار التا لووو   بربوووواألالحوووى التربوووع  المسووورللٍ الالرهووول  الموووااهلل تفملتاووور لوووهللّ لرل ووورت مووور .1
 ؟ِالتيملٍ  مهلللال  غاب غاة 

التا ل    مهللاار بربواألهلل تفملتار لهللّ لرل رت الحى التربع ماراات التسكلا المفلقو الماا مر .2
 ؟ِالتيملٍ  مهلللال  غاب غاة 
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ي  ات هللءل   لٌ .3 ِنهلل لِا ِّ إححرئل ت ِلو    لَ متِبلوٙ   هα≤0.05)لفهلل مبت هللانرت المنم
ِل  الهر ل  لو ا ت را المسرللٍ الالرهل ؟ ِالمنم  التنال ل  

ي  ات هللءل   لٌ .4 ِنهلل لِا ِلو   متِبلوٙ   لَ هα≤0.05) ّبتِ لفهلل م إححرئل ت هللانرت المنم
ِل  الهر ل  لو ا ت را التسكلا المفلقو؟  ِالمنم  التنال ل  

 ال راسة: فرض ات- 
ِنوهلل ء .1 ي  ات هللءلو   ت ِّ إححورئل لوِا ِلوو    ولَ متِبولوٙ  هα≤0.05) لفوهلل مبوت هللانورت المنم

ِل  الهر ل  لو ا ت را المسرللٍ الالرهل . ِالمنم  التنال ل  

ِنوهلل ء .2 ِّ إححورئل ِي  ات هللءلو  لوا  ت ِلوو   متِبولوٙ   ولَ هα≤0.05) لفوهلل مبوت هللانورت المنم
ِل  الهر ل  لو ا ت را التسكلا المفلقو. ِالمنم  التنال ل  

ال راسة: أى اؼ- 
 -تحقلي األلهللاى الترلل : إل الهللااب   تاهللى

التا لوو    مووهللاار بربووواألالمووااهلل تفملتاوور لووهللّ لرل وورت الحووى التربووع   المسوورللٍ الالرهوول تحهلللووهلل .1
 .ِالتيملٍ  مهلللال  غاب غاة

 موهللاار  بربوواألماراات التسكلا المفلقو المااهلل تفملتاور  لوهللّ لرل ورت الحوى التربوع   تحهلللهلل .2
ِالتيم  . مهلللال  غاب غاة لٍالتا ل  

ِنِى .3 ي  ات هللءل   ال هلل لِا ِن ِل  التنال ل    لَ متِبلوٙ   إححرئل لم  مهللّ  هللانرت المنم
ِل  الهر ل  لو ا   ت را المسرللٍ الالرهل .ِالمنم

ِنِى .4 ي  ات هللءل   ال هلل لِا ِن ِلو  التنال لو     لَ متِبلوٙ  إححرئل لم  مهللّ  هللانورت المنم
ِل  الهر ل  لو ا ت را التسكلا المفلقو.  ِالمنم

 ال راسة: أىم ة- 
ِ  لهللة حلثٗ  تكتبب      ِن  -:ارفٙ إ الهللااب  الحرلل  يلملتار مَ 

 ِالتوووو نوووهلل لبوووتسلهلل مفاووور م للوووِ K.W.Lِلووو  ال فووورئونلرت الوووتيمٍ ابوووتااتل حوووهللّإالهللاابووو   اِلٙ تٗووو .1
لبوورلٍ لووو تحبوولَ لوواي  موورِالتسكلووا المفلقووو لووو موورهللة الالرهوولرت ,مٙ  ٍتفملوو  المسوورلل لووو المفوورلج

 تهللالر الالرهلرت.

ِمورت لوَ تِملوى ابوتااتلنل  ٍقوهللٙ تٗ  .2 ِاات تىللوٌ  ْتسلوهلل ميوهللٙ  نوهلل ِالتوو, K.W.L  الهللاابو  ميم هلل
 ال اٍ لم  ابتااتلنلرت حهللل  .الميمملَ لو تهلل
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ِحووهللة الووهللائاة" لمحووى  المسوورللٍتووهللالر  َلوو   الهللاابوو  هللللووٌ الميمووٍ الوو ْ لتهوومٙ  ٍقووهللٙ تٗ  .3 الالرهوول " ل
ِميوووهللٙ  ,K.W.L ربوووت هللاٍ ابوووتااتلنل   التربوووع األبربوووو ِللَ   ِْالووو ْ نوووهلل لسلوووهلل الماووواللَ التا ووو

ِاات لميممو الالرهلرت.  الهلل

 نوهلل لسلوهلل  مورمٙ , لماوراات التسكلوا المفلقوو اآ ِا ت ور  الالرهول سورللٍ لمم لو   الهللاابو  ا ت وراآ  اِلٙ تٗ  .4
ِالهللاابرت اليملر لفهلل  لم   ِات ال حث. إلهللاهللال حث اليممو    يهلل

 ال راسة ح ك:- 
ِحهللة: المكضكع ة الح ك  .1  .األبربوكترب الالرهلرت النا  األٌِ لمحى التربع  مَ لاا ي ا ال

ِاا  الميال . إحهللِّل    K.W.L :ابتااتلنل العمم ة الح ك   .2  ابتااتلنلرت مر 

 غاة. اب: محرلم  مهلللال  غالمكان ة الح ك  .3

 .بربواأللرل رت الحى التربع   البشر ة: الح ك  .4

 .2012-2011الهللاابو األٌِ لميرٍ الهللاابو  السحٌالزمان ة: الح ك  .5
 

ال راسة: صطمحاتم- 
ِْ, نرمت  تيا  مَ ِل  كمر لمو:  ٌ ال ن ال رح   لم  األهللب التا   -لى المحلمحرت إناائلٓر 

 K.W.L :استرات ج ة( 1

ِات  موووورابووووتااتلنل  مووووَ ابووووتااتلنلرت  لوووو  ِلوووو  مووووَ ال لوووو ِالتووووو تتهووووٙمَ منم ِاا  الميالوووو , 
ٍِ  ار اللرل    ِالمات   تق ِحهللة الهللائاة  كترب الرهلرت الحوى التربوع  -المفمم   ي فر  هللاابتار 

لمووب اإلنر وو  لموو   وو ث يبووئم  حووٌِ ميالوو  اللرل وو  ِتووتم ص لووو  وو ث يلمووهللة, تت -األبربووو
ِن,  ِمووورت بوور ق  لوووَ المِهوو ِمووور ا تيمموووت  ِمووورمووَ ميم ِن,   الوو ْ بوووِى تتيممووو لوووَ المِهوو
ِن محٌ الهللااب .   رلسيٌ لَ المِه

 :ةر اض ال المفاى ـ( 2

ِتتى ل  ِحهللة )الهللائاة ه,  ِاة اليقمل  التو تتكَِ لهللّ اللرل   فتلن   حرئص ماتاك  لو   لىالح
ِالهللءلوو  المسملوو ,  مووَ  يووهللالمٗ  ء ت وورانلربووار  رلهللانوو  التووو تححووٌ لملاوور اللرل وو  لووو ا ِلووتٍاءبووٍ 

  حلحٓر ل لً.
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 :المنطقي التفك ر( 3

ِالتبومٌ لوو التسكلوا, حلوثٗ  لِ ِلو   لممل  لقمل  تتلمب التتر ع  َٙ التسكلوا لتنوو للاور موَ منم إ
ِٓء إل  فتلن   ِل , يْ يفو بمًِ لكْا لتنو مَ اليرٍ إل  مَ المقهللمرت يِ الميللرت ِح منا

ِ رليكر  المفلقولتٍ الححٌِ لملار مَ ا ت را التسكلا   التو هللان  اللرل    قررِلٗ  .ال رص 
 لو ل   الهللااب . يهللالمٗ 

 :التفك ر المنطقي ميارات( 4 

ِل  مَ الميللرت يِ المقهللمرت, ل  ِل  مَ منم  ِنهللاتار نهللاة اللرل   لم  يَ تبتفتج فتلن  منا
ِل   تتم ٌيلهٓر لم  يَ تبتقائ نرلهللة لرم   ٍِ يِ فمال  يِ تيملٍ  فرٓ  لم  منم لو تيالى مسا

ِاحهللة,  ِاءبتقاا   ِالتومَ النائلرت التو تاتًا لو  رحل   تتم ٌ لو ماراتٙو اءبتفترج 
 اللرل   . المتهٙمف  لو ا ت را التسكلا المفلقو الميهلل  حلحٓر لقلرر الهللان  التو تححٌ لملار

 :ساسياأل   الصؼ التاس طالبات( 5

َٙ  لوووَ   ل تحوووفلى الماحمووو  األبربووو حبوووب ه بوووف ,15-14 ووولَ)  اللرل ووورت التوووو ت موووس يلمووورال
 .بربواألحت  الحى اليراا  األبربوِالتو ت هللي مَ الحى األٌِ 
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 ةلم راسػ ةالنظر ػ الخمف ػة
 -:تمي  

ِن هللاابتار  ٖنٙبمتٚ  ِ لق   مِه ِا ائلبل   ات الحم  ال ال رح   ال مسل  الفمال  إل  يا ي  محر
ِابتااتلنل   ِاا  الميال ,   المفلقو. ِالتسكلاالالرهل ,  ِالمسرللٍ, K.W.Lِل : ابتااتلنلرت مر 

ِا  رلتسحلٌ. ِبلتٍ  تفرٌِ كٌ مح

 األكؿ المحكر
 ػاكراء المعرفػة كاسترات ج اتػي مػا

 َٙ ِنوورت نهللاتووو لموو  الت إ ِا  يكوورَ سكلووايلووٍ موور لملووٗا اإلفبوورَ لووَ بوورئا الم م , لرإلفبوورَ بوو
ِالفرٓ لرهلللٓر يِ تممل ٓا يِ مت ححوٓر لوو يّ منو ِانوىرٌم ِموٓر لوو حلرتوو م ِا تحتورج  , تحورهلللو هلل ِيمو
ِلفر لنهلل الساهلل فسبو يمر ِنس  للسكا للار,   ٍ ماكم  تؤانو إل  يَ لنهلل لار الحٌ المفربب.مفو 

ِلا  موووَ اءتنرلووورت الحهللل ووو  التوووو  لووو لً ِتلووو ِتفملتوووو  لقوووهلل يحووو د التيمووولٍ موووَ ينوووٌ التسكلوووا 
ِاليووورممَِ لوووو منووورٌ التا لووو  ِلوووهلل  حلوووثٗ   لت فرلووور الماتموووَِ  ٍِ لمووو  لمبوووس  ائلبووول  تاوووهللى إلووو  تا تقووو

للرئو الساح  لم حث لفار, ِاد ِات الميال   ِا اللرلب  ىهلل ٍٙ  لتسكلواِالتىموٌ  ِموَ  و ِالتقحوو,  ِال حوث 
ِمفسي  )الحملهللاَ, ِلرت ٗلمٙلر مَ التسكلا تنيمو  ا لرئهللة   ه.8:2005الِحٌِ إل  مبت

ِللتار لو كلسل  إلهللاهلل المتيمٍ ليحٕا ٗلبم   ِلفرً ِمبئ ِالر  هلل ِانو التا ل   تحهلللرت ك لاة ت
ِالوو ْ لمتمووً لوولر لقوول الميالوو  ِالقوورهللا لوولر لقوول  "لحووا اإلفبوورَ المتملووا",  ِاا  الميالوو ,   ووٌ موور 

ه. ٙممور 307:1998) ل لوهلل,Thinking about Thinkingلمو  التسكلوا,  وٌ التسكلوا لوو التسكلوا
ِللا  لئووو  تيململووو  ت يوووث لمووو  التسكلوووا موووَ  ووو ٌ المفووورلج الهللاابووول  الم هلل  تمسووو لوووهلللِ إلووو  تووو ِتيووو  ,

ِ رلترلو ل لبوىٌ؟   ِيلوَ لبوىٌ؟ ِمتو  ياى كلى لبىٌ؟الت مل  لم  اكتبرب ماراات التسكلا اليملر, 
ِن مووووَ  ِلمووور ا لبوووىٌ؟ لووورمت ً الموووتيمٍ لماوووراات التسكلوووا الم تمسوووو , تمكفوووو موووَ التسرلوووٌ موووع يّ فووو
ِالمتغلوواات التووو لووىتو  اوور المبووتق ٌ لووو مووٌ لوورلٍ بووالع التغلووا, مٙموور يكبووب الووتيمٍ مووَ  ِموورت  الميم

,  ه.16:2005ينٌ التسكلا يلٙمل  متاالهللة )مرَا

ِكلوى  ِنهلل َ؟  َٙ التهللالر السيرٌ لتهٙمَ تيمولٍ المتيممولَ كلوى لسكوِا ِلَِ لم  ي اتٙسي التا 
ِكلى ل لاَِ هللاليل  يفسباٍ؟   )الحلم ,  ه.76:2002لتيممَِ؟

ِاا  الميالوووو  ِٗليووووهلل ٍِ موووور  التسكلووووا لووووو التسكلووووا مووووَ المسوووورللٍ  يِ ""Metacognitionمساوووو
ِفمواآ أللملوو  م ِلو ,  ِتل لقرتاوور الاورئي  لمو  البوورح  التا  ِاا  الميالو  لوو الووتيمٍ السيورٌ  اوراات موور 
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ِاا  الميالو  لمكوَ  ِلَِ لوهللهللآ موَ ابوتااتلنلرت مور  لو م تمى المنرءت األكرهلللمل   لقهلل انتاح التا 
ِتقللٍ ليممل   ِماان    ِاا  الميال  مَ ت للل  يَ لبت هللمار الميمٍ للبرلهلل ت مل   لم  ممراب  مر 

 تسكلالٍ ي فر  التيمٍ.

 ػػةكراء المعرف ػامفيكـ م  نشػػأة: 
هلل ووووٌ منووورٌ لمووووٍ الوووفسر  ٖماوووا ِاا  الميالووو ,  ٍِ موووور  لمووو  لووووهلل نوووَِ  ل لووووٌ  الميالووووومساووو

Flavell John" "ِلٗ  لو ِاا   يوهللمفتحى البو يلفرت,   موَ" Metacognitive"الميالووالتسكلوا مور 
ِلرت لمٍ الفسر حهللا  ٓ  يك ا ٌٔ  ياورالكاة للبوت نهلللوهللة, لقوهلل  يٙفومع  مِه , Jamesنولمرموَ: ) كو
 ِِّ ِاا  الميالل   Deweyهللل ِْا الو اتو ىموٌل راات كرلت لوه إل  اليمملرت مر   و ٌ لمملو   الاوي

,ٍِ ِالتيمٍ )اليت  ه.207:2004التسكلا 

ِاا  الميالوو "  يٌِل لووٌ  ِٗليت ووا " لووو ال حووث Metacognitionمووَ ابووت هللٍ  محوولمد موور 
ِْ ِنوووهلل ءحوووم ل لوووٌ التا ووو  , َٙ ِموووَِ  يمملووو  ماان ووو  لساماوووٍ ال ووورل األلوووااهلل ي المياللووو   ِاألفاووول  صق
َٙ  يّ, األ وووووّا هلل الت ملووووو    ي ِاا  الميالووووو  تقووووو ِ   تلوووووراءمووووور  , ِاأللوووووهللاىالماووووورٍ المياللووووو   لٍِتقووووو

ِغرل رٓ  يَلمكَ لار  التو ِاءبتااتلنلرت  يمٍلمملو  الوت ي فور  ي لور  لوو األلااهللمر لقع  تفمٍ تيمماٍ. 
ٍِ التمملو   رءبووتسرهللة مووَ لو   اليمملوورت  يَلنوب  لوو ا  لووً, لوو إل سوورناٍفتلنو    يلهللالوووتحهلللووهلل  لوولقوو

 .(Flavel,1976:231لو ) اا ّتفمٍ لممل  تيممو كمر لٗ  يَلمكَ لار  التوِاءبتااتلنلرت 

ِاا  الميالوو   رلتموورٍ ممحووِم  حموو ٙ  ِلقووهلل ِن موور  ِات القملموو  المرهوول ,  لووومِهوو   رلت وورا البووف
ِاا  الميال . يَالنلهلل ء هلل  لرلمسكاتسكلا, تهللالر ال لولالق  نهلللهللة   لبت هللٍ ابتااتلنلرت مر 

َٙ مَ  لً  لٙتهد ِاا  الميالو  موَ  ي ِلو   بوتحهلل رتالم يلوٍمور  ماوات لمو  البورح   التووالتا 
ِل  لمر لار مَ  ِالتيمٍ,  لو يلمل التا  هللاابتار تبورلهلل الميممولَ  ِمرلممل  التيملٍ   لووِاا  الميال  

ِا  تيملٍ الت مل  ِف ِمفتنرت التيمٍ,  ِللرٓ  يك اكلى لك ِا  يَكلى لمكَ  إل   رإلهرل  يمملرت  لفمم
 . يلهٌتيمٍ  إلحهللاثاليمملرت  مًت

 ػةكراء المعرف ػام طب عػة: 
ٍِ ٗليوهلل ِلفورت الفمالو  المياللو   ِاحوهللآ  "Metacognition "  الميالو  ِاا  مور مساو موَ التك

ِلقووٙ  ِللَ: الفموْا لمو مممِبور ٓ  التمرمورٓ  المامو  لوو لموٍ الوفسر الميرحوا,   لقوهلل التل لقوو ٚ المبوت
ِتِٙحو تل لقرت (Brown)لملو  ااَِ ينّا  و ٌ موَ  ٌمتيهللهللة لو م تمى المنرءت األكرهلللملو , 
ِا كوٌ التل لقورت لو    السيورٌ الوتيمٍ لوو الو المي ِاا  ِمور الميالو  موَ إلو  األلملو  ال رلغو  لوهلل
 ه. 400:1996,ت)الالر

http://www.acofps.com/vb/showthread.php?t=3117
http://www.acofps.com/vb/showthread.php?t=3117
http://www.acofps.com/vb/showthread.php?t=3117
http://www.acofps.com/vb/showthread.php?t=3117
http://www.acofps.com/vb/showthread.php?t=3117
http://www.acofps.com/vb/showthread.php?t=3117
http://www.acofps.com/vb/showthread.php?t=3117
http://www.acofps.com/vb/showthread.php?t=3117
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ِاا   -ل ا الوفمل موَ التسكلوا ِٗليهلل ِلرت  يلمو موَ  -الميالووالتسكلوا مور   حلوثٗ  ,التسكلوامبوت

ِاةٕ  ِالماان وو لموورار لمملوورت الت لوولل  يَلتلمووب مووَ السوواهلل  ِلٍ لتسكلووا   حوو  يووهلللٗ  كموور , ةمبووتما  ِالتقوو
 لوووالتسكلووا  يّلتسكلووا ,  ابووت هللامو ِكلسلوو   السوواهلل ل اتووو لتيمووي  ماان وو الوو ْالتسكلووا  ياووكرٌمووَ  اووك ٓ 

,ٍِ  ه.207:2004التسكلا)اليت

ِاا   ِالتسكلا ِفورت البومًِ  يلوٍموَ  يوهلللِ ماراات لقملو  ميقوهللة, تٗ  الميالومر   لوو الو كومك
ِلفمِ مع التقهللٍ  ِمرت,  ِال  اة لوميرلن  الميم ٍِ ,اليما   مامو  البوللاة لمو  نملوع فاورلرت  ِتقو

ِناووو  لحوووٌ الماوووكم  التسكلووو ِاناووو  متلم ووورت  لووووالقوووهللاات المياللووو  لمسووواهلل  سرلملووو    ربوووت هللاٍ, ا الم م
 ه.330:2006,اااالتسكلا)هلل

افووو  ّالمبوورلهللة لموو  تفملوو  ال  وواة, ي اإلفبوورفل لوو  نووا  ماووٍ مووَ القووهللاات   ِاا  الميالوو ِموور
ِاا  الميالوو  لموو   إلوو لمكووَ الفمووا  الوورهللة   وواة التمملوو ,  لوو إتووؤهللّ  التووونووهللاة مووَ القووهللاات  يفاوورموور 

ِاا  الميال   الاِتٗ   . (Imel,2002:15) لمملرت التيمٍ ِماان  , إهللااًنهللاة الت مل  لم   إل مر 

َٙ : ب ي رممٙ  ِلٙتهد ِاا   ي ِلرت التسكلوا يلمو لوِ موَ  الميالووالتسكلا مر  لتيموي  ألفوو  مبوت
ِكلوى لسكوا؟ ِ لً ماان   الساهلل ل اتو,   التووليت وا نوهللاة موَ القوهللاات  يفووكمور  ,  ميالتوو للمور لسكوا, 

 اليما. لومع التقهللٍ  ِلفمِ تالهلل مَ   اة التممل  ,
 

 مػا كراء المعرفػة: مفيػكـ 
ِاا  الميالوو   "Metacognition"محوولمد  ابووت هللٍ  –لووو المغوو   يووهللة متااهلللوورت مفاوور: موور 
ِاا  اإلهللااً -الملتور مياللوو  -موور  يووهلل الميالوو  -مور لووِي الميالوو  التسكلووا  -سكلووا لووو التسكلوواالت -موور 
 الميال  ال سل . -حٌِ التسكلا

ِا  لو ال لئ  األنف ل  يِ ال لئ   ِنهلل ِاا  الميال  ب ٍِ مر  ِلت مسا تيهللهللت التيالسرت التو تفر
 -لمو لان ل ين ل   التيالسرت: ِللمراليا ل , 

ِاا  الميال   ىٙفار" ميال  السواهلل لمور  (Flavel,1976:232ل لٌ ) ٗليٙاى لتيموي  يمملرتوو مر
ِاتجالميالل   ِكٌ مر لتيمي  ِف ِمرت لهلللو,  ِالميم ِال حرئص المتيمق   ل لي  الميال   تمً اليمملرت 

ِلٍ الفاووول ِهووو ل  ِتبوووتفهلل إلووو  التقووو ِمووورت يِ الميللووورت,  ِلووورت الم ئمووو  لتيمووولٍ الميم ِل  اووور موووَ األ
ِلرت الميالل  يِ الميللرت". ِ  المِه  ِتفملٍ ل   اليمملرت لو ه

ِاا  الميال   ىٙفاور "لوو القوهللاة لمو  يَ فيواى مور Costa, 1991:211كِبتر) يٙاىِلٗ  ه مر 
ِمر ء فياى   بم   اال  لالهللة"  . ِلو, فياى 
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ِاا    (Hallahan & Kauffman, 1994:175) كرلسموورَلرلاوورَ ِ  يموور لليالوورَ موور 

ِلوو الموتي مٍ  يمملورت التيمولٍ المتهومف  الميال   ىٙفار "اتنر  لو تيملٍ الماراات الميالل  تؤكهلل لمو  
ِللوو  ورألهللا  موَ  ِءت التيمولٍ, ِ ِالبوللاة ال اتلو  لوو محور ِنهللاتو لم  الوتحكٍ  لو المام  التيململ , 

ِلٍ المبتما لو".    ٌ التق

ه  ىٙفاور "الم لول اليقموو الموتحكٍ لوو ماوراات التسكلوا 232:2004)التوَِحولَ ٗليٙالاور  لو
ِللو  يمملرتو الميالل ".لهلللا المارا  ِال ْ,  لساهلللهللّ ا  ات  ىبمِب  كو  رهع إلااهللة الساهلل ِ

ِاا  الميالووو 2:2005اا) حبوووبِٗليوووٙاى  كمووور " نوووهللاة الموووتيمٍ لمووو  الت لووولل  ر ىٙفاووو ه مووور 
ِاءبوووتااتلنلرت التوووو لت ووو لر لحوووٌ الماوووك ت  ِات  ِلو  ووورل ل  تيمٍلمووو  التمووورٍ المووو ِكووو لً, ِالووو

ِاا َأل لتيمٍ  ميالتو كلى لسكا  ِ  ِلو  يمملرت  الميال  لِ الميال   كلسل  لمٌ المر  ِال الميالل  
  رلساٍ".

ِاَ ) ِلّا ِفرت البمًِ ال كو 2009 :42نا ه يٙفار "ماراات لقمل  ميقهللة تيهلل مَ يلٍ مك
ِناوو  لحووٌ  ِالم ٍِ  ماموو  البووللاة لموو  نملووع يفاوول  التسكلووا اليرمموو   ِتقوو ِموورت,  لووو ميرلنوو  الميم

ِابت هللاٍ القهللاات  ِاهلل الالماكم ,  ِانا  متلم رت مام  التسكلا".  ميالل يِ الم  لمساهلل لو م

يِ التسكلووا للموور  (Cognitionه يٙفاوور "تووىم ت لووَ الميالوو )271:2009ل لووهلل) لووّاِ  كموور
ِلو: ِان مَ البمًِ اليقمو  ٍِ       يف ِلات ل ل ا المسا ِكلى فسكا,    -فسكا 

ِمهللّ هللنتو لو ِحى تسك .1 ِمر لسكا  و.ميال  الا ص لَ لمملرت تسكلا    لا  

ٍِ  ووو لفووهلل افاووغرلو  يمووٌ  لفووو م ووٌ حووٌ  .2 ِمتر يتووو  لموور لقوو تحكووٍ الاوو ص ِهوو لو الوو اتو 
هللة ابت هللامو لا   المتر ي . ِماان   ن  ماكم  ميلف  

ِنهللافلرتو للمر لتيموي   .3 ِحهللبلرتو ِ  رلمنورٌ الو ْ مهللّ تى ا لالق  تسكلا الا ص  ميتقهللاتو 
 ...لفاغٌ  و  لفو

 -العرض السابؽ لمفيـك ما كراء المعرفة, تستخمص الباحثة ما  مي: كمف خ ؿ        
 ِلووو  السووواهلل ِاا  الميالووو , حلوووٗث ٗتاوووكٌ        تتسوووي تموووً التيالسووورت للمووور  لفاووور لمووو  ل ليووو  مووور 

ٍِ  ار مَ ينٌ يهللا  لمٌ مر يِ مام  ميلف .   رليمملرت الميالل  التو لق
  ِلو ميالوو  السوواهلل  يمملرتووو الميا ِميالوو  موور الوو ْ ليالووو,ِلتهووٙمَ لوو ا الوو ِموور الوو ْ ء  للوو , 

ِكلى لسكا ءكتبرب الميال  يِ يهللا  لمٌ ميلَ., ليالو   ِك لً ميالتو كلى لتيمٍ ,
  ِاا  الميالوو  فملووٓر مووَ يفموورل التسكلووا الماكووب, لاووو ء تقتحووا لموو  التسكلووا لقوول ٗتيووهلل موور 

ِكلى فسكا؟. ِللمر فسكا  فمر التسكلا لو منالرت التسكلا   ِاد
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  ِلووو بووم   اووال  لالووهللة  رحوو   رإلفبوورَ ٗتيووهلل ِاا  الميالوو  مووَ ماووراات التسكلووا اليملوور  موور 

ِلمار. ِتق ِتفملمار  ِات تسكلا   ِ ل ِلو  يمملرت   ِنهللاتو لم  ال

 .ِلٍ تيممو ال رص  ربتمااا ِاا  الميال  المتيمٍ لم  تق  تبرلهلل مر 

 .ِالار ِاا  الميال  لمملرت الميال   كٌ يف  تتهمَ مر 

 ِاا  الم  الموتيمٍ يالو  ء تحوهللث لوو غل و  لوَ اليقوٌ يِ غسمو  مفوو,  وٌ تيتموهلل لمو  لقمو مر 
ِللو  رلمهللاكرت التو تحلل  و. ِ 

 

 مػا كراء المعرفػػة: مككنػات 
ِْ)Wilen&Philips,1995ِالووَ, للموو ر) حووهللهلل  ه521:2003ه  الماوورا إللووو لووو  هوواا

ِفلَ ِلمر: مك ِاا  الميال    -ائلبلَ لمر 
ِكو الميالو   ٌ يهللائو ِ  (:Awarenessالكعي) - أ ِل  الا ص  بم لممام  التيململو  ليف  

ِلو  مووور ليالوووو موووَ  ِالووو ِلو  مووور ليالوووو  رلسيوووٌ لفاووور,  ِالووو ِلو  رلاوووهللى مفاووور,  ِلتهوووٙمَ الووو
ِماراات تبرلهلل ل  لممل  التيمٍ.  ابتااتلنلرت 

ِميرلنووو  يّ  (:Actionالسػػػمكؾ) - ة ِليفووو  نوووهللاة السووواهلل لمووو  الت لووولل ءبوووتااتلنلرت تيمموووو ,
ِكو.حي ِاله ل ال اتو لبم ِنهللاتو لم  ممراب  ياكرٌ المااني    ِ رت تماا, 

ِِهوع األلوهللاى,  ه 1998بتل ً  لو لورٍ ) ِٗلهلى         ِاا  الميالو  تاومٌ الت لولل  َٙ مور  ي
ِلمر: ِفلَ   -ِيٙفار ل راة لَ مك

و تحبولَ مور لو ِلو  القوهللاة لمو  ابوت هللاٍ اءبوتااتلنل  المياللو استرات ج ات ما كراء المعرفػة:  -ي
ِالتفتيممو مَ   ٌ حلرغ   ِالتكوااايِ ِهع األلهللاى  ِكتر و  المو كاات,  ِالتوهللالب,  , لولل ,

ِل  ال اكاة  ِالتف ؤ,, ِتق  يّ تيف  التحكٍ لو اءبتااتلنلرت الميالل . ِاءبتهللءٌ, 

ِلو  مووور فمتمكوووميػػػارات مػػػا كراء المعرفػػػة:  -ب ِِبووورٗتاووولا إلووو  الووو ِابوووتااتلنلرت  ئٌ و موووَ نوووهللاات 
, فحترنار ألهللا  المام   سرلمل   .ه171:2004-172) امٌِ

           

ِاهلل)     ِفرت ائلبل  ل :116:1996ِتّا اكبس ِاا  الميال  لار      مك َٙ مر   -ه ي
ى موَ ن وٌ,  حلوثٗ  :ترك ز عمم ة التعمـ  -ي ِمر لِ ميِا لكوَِ  ِتتهمَ الا ل  لَ مر لِ نهلللهلل ,

ِتحملٌ األلكرا. لهللّ الا ص القهللاة لم  اءفت ر ,  ِاءبتمرن النلهلل ,
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ِن الووتيمٍ :التنظػػ ـ كالتخطػػ ط لمػػتعمـ -ب ِال لئوو   ,ِلهووٍ لوو ا المكووَِ لاووٍ مِهوو ِتفموولٍ النووهللاٌِ 

ِال رح  ,, المحلل    ِال حث لَ لاص لممراب  المام . ِتحهلللهلل األلهللاى اليرم  
ِلٍ تقك ـ التعمـ:  -ج ِالتق ِتفملمار,   ال اتو لممتيمٍ. ِلتٍ للو ماان   لممل  التيمٍ 

 

ِال افووهللاا )      ِفلَ ائلبووللَ 135:2004-136ِلووّا لسرفوو   ِاا  الميالوو  لفقبووٍ إلوو  مكوو َٙ موور  ه ي
 -ِلمر:

ِلو ال اتو لمميال . - أ  ال

 التفملٍ ال اتو لمميال . - ة

 -ه لِهد  لً:2-1ِالاكٌ)    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 ( 2-9شكؿ )

 مككنات ما كراء المعرفة

 -تستخمص الباحثة  ما  مي: بؽ؛ كمف خ ؿ العرض السا   

ِلممر  الفسر  -1 ِلَِ  ِاا  الميال ,  لافورً موَ ياورا إلو   لوا تمى التا  فرت مر  تحفلى مكِٙ
ِالووووَ للملوووو ر) ِفلَ: م ووووٌ  ه 1998بووووتل ً ) ه Wilen&Philips,1995ِيفاوووور تتهووووٙمَ مكوووو

ِال افوووووهللاا ) ِفووووورت 135:2004-136ِلسرفووووو   ِلفووووورً موووووَ ياووووورا يٙفاووووور تتهوووووٙمَ  ووووو ث مك ه, 
ِاهلل,م  ه.116:1996 ٌ)اكبس

ِلو  رلمسرللٍ -  ال
ِلو  رلم -  لمحرتحال

ِا - ِلو  رلام  ال

ِافلَ - ِلو  رلق  ال

ِات -  إهللااً ال ل

 ميال  فمر ج. -

- ٌِ  ميال  حم

 ميال  تااكلب -

ل - ِلو  اِا  ال

 إهللااً األب رب -

 إللر  م ااات -

 تحهلللهلل ميرللا -

 حٌ ماك ت -

 
 
 
 
 

 لرتتحهلللهلل ابتااتلن -

 ِهع  لل -

ِات -   فر   ل

 إهللااً ل نرت -

ى -  تالئ  مِا

 تيهلللٌ فمل -

 ت هلللٌ ابتااتلنل  -

 تحبلَ بلري -

 التىكهلل مَ الحٌ -

 إللر  م لل -

 تيهلللٌ فترنرت -

 تِهلد ي لر  -

 لمٌ ميرلنرت -
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ِلاوور , فنووهلللر تاكووا  -2 ِتف ِاا  الميالوو   ِفوورت موور  لموو  الوواغٍ مووَ ا ووت ى اآلاا  حووٌِ لووهللهلل مك

ِ يهلل يهللا   لممام ,  ِي فر   ِالبللاة لملو ن ٌ  ِالتحكٍ للو  ِكو  ِلو  بم لم  نهللاة الساهلل لم  ال
ِا تلووورا اءبوووتا  اتلنلرت المفربووو   ِالقوووهللاة لمووو  تفملووو  اءتنرلووورت التوووو تلبوووا لمملووو  الوووتيمٍ,  

 حبب لهللى التيمٍ.

ِلٍ ألفاووولتاٍ  -3 ِالتقووو ِالماان ووو   الميموووٍ السٙيووورٌ لوووِ الووو ْ ٗلٙاووونع ل  وووو لمووو  القلووورٍ  ووورلت للل 
ِا تفملٍ  ِالترهلل ٌٕ مبتقٌ,  ِا كلى لتيممَِ  اك َٙ المتيمملَ إ ا الترهلل التيململ  الم تمس ,  لً ي

ِلا مارااتاٍ  كٌ ل ا لؤهللّ إل  ت ِتل  حقلي فترئج نلهللة لميممل  التيململ . اتاٍ  سيرلٙل  

 

 مػا كراء المعرفػة كتصن فاتيا: ميارات 
ِل  مَ  لو ِاا  الميال  تِحٌ ال رح َِ إل  منم ِا ال حث لو منرٌ مر  ِ  تل ه

ِاا  الميال  يِ ماراات التسكلا لِي الميالو, حبرٍ  حلٗث يارات الماراات بملت  ماراات مر 
َٙ  إل ه 25:2002الهلللَ) هللااة مار ي ِاد ِنلو  ِل  مَ القهللاات مامتار ت ِاا  الميال  ل "منم اات مر 
ٍِ ,لساهلليهللا  ا ِابلتا ِلق ِتقللٍ نااااتو ر   لو تسكلا ". ِالتحكٍ , تفملٍ ميالتو, 

ِمور 26:2010ه  كمور نور  لوو ل وهلل اا )2002بِبورَ ) ِتٗسٙاي ه  ولَ الماوراات المياللو  
َٙ الماووراات  حلووثٗ ِاا  المياللوو ,  ِلرتار)ت كا لمياللوو ا كووات ي  لاووٍ.....ه فحترناوور لكوو  تفسوو  - مبووت

ِا  يكوورَ حووٌ ماووكم  يٍ إنوواا  تنا وو ,  ِال    يموورماموو  الووتيمٍ بوو ِاا  الميالوو  لاوو  هووا ماووراات موور 
ِتقلوولٍ  ِالتىكووهلل مووَ ماان وو  لمملوو  افنوورا الماموو   ِنووو األم ووٌ,  لساووٍ كلسلوو  إنوواا  ماموو  الووتيمٍ لموو  ال

 مهللّ افنرالر .

ِاا  الميالوو لتيووهللهلل  ِفموواآ  ٍِ موور  تيووهللهللت تحووفلسرت  لقووهلل  ِناوورت فمووا ال وورح لَ حووٌِ مساوو
ِللمر لمو لان ل ين ل   التحفلسرت: ِاا  الميال ,    -ماراات مر

  :(1982 ؼ كمك )نتص -9

ٌٔ ِهٙ      ِالساحرتو) مَ د ك  -:هل ا التحفلى لو  نبملَ ائلبللَ لمر110:2004الاا لفو 
 ِتسكلوووا اآل وووال ِفووو  هللا وووٌ اإلفبووورَ  َ:ِلوووو السووواهلل  تسكلوووا   ِلحوووهللهلل  لوووً كوووٍ الميوووراى الم ا

 ِالمتيمق     ااتو مع اآل الَ.

  ِل : :اليمملرت التفسل ل ٍِ  امر الساهلل  ِلل  مَ اإلناا ات لق  ِتتهٙمَ ل   اليمملرت ف

ِتقبوولٍ اليمووٌ الملمووِب لمماموو ,  - ِالووع   ِليفووو مووهللّ فنوورح السوواهلل لووو ت التفموولٍ اإلناائووو: 
ِات المتلم     لار.ِتاتلب ال ل
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-  , ِٓء  وىٌِ ِتفقلحاور ي ِات اليمٌ  ِتحهللهلل مهللّ فنرح الساهلل لو مااني   ل ِلو اإلناائو:  ال

ِنع مر بتكَِ لملو الفترئج.   ِت

 :(1994راك ك  نسكف )ػصن ؼ سكػت -2

ِاا  الميال  إل :     ٍٙ تقبلٍ مر   -ِللار ت

 ِال ِالهووو ل  ِمووورت,  هللااة الميم ِاد ِتاووومٌ الت لووولل,  ِتحوووحلد الميالووو  لوووَ الميالووو :  ماان ووو , 
ِلٍ )للى اا, ِالتق  ه .657:2002ي لر  التيمٍ 

 :( 1998كر )ػػصن ؼ  ػت -3

 -: ه كرلترلو656:2002تِٙهحو للى اا)ِ     

  ِلٍ ال اتو لمميال ِالميال  الاالل . :التق ِالميال  اإلناائل ,   ِلامٌ الميال  التقالال , 

 : ِال اإلهللااة ال اتل  لمميال ِالتفملٍ. ِتامٌ الت للل,  ِلٍ   تق
 ( :1998تصن ؼ مارزانك كزم ئو ) -4

ِاا  الميال  إل  الماراات الترلل :100:2005محبَ) ِلِهحو     ِللو حٙفى مر   -ه 

 :َِلو تتهم  -ماراات التفملٍ ال اتو 

ِلو  قااا افنرا المارٍ األكرهلللمل . -  ال

 اءتنر  اإللنر و فحِ المارٍ األكرهلللمل . -

 مارٍ األكرهلللمل .ه ل اءفت ر   رفنرا ال -

 :ٌ الماراات ال ام  ألهللا  المارٍ األكرهلللمل  م-  

 الميال  التقالال . -

 الميال  اإلناائل . -

 الميال  الاالل  -

 :ٌِتام  -ماراات التحكٍ اإلناائو )التفسل ْه 

ِ يهلل المارٍ. - ِي فر   ِلٍ الل ب لميرالاٍ ن ٌ   ماراات تق

ِاب - ِات  ِْ ل ل ِالمتا  تااتلنلرت إفنرا المارٍ.ماراات الت للل المتيمهلل 

فنرا المارٍ.  - ِاد ِماان   التيمٍ,   ماراات التفملٍ ال ام  إلكمرٌ المارٍ, ِه ل 
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 (:1998) جابرتصن ؼ  -5  

ِلتهٙمَ مر لمو:168:1998ِللو حهللهلل نر ا)      ِاا  الميال    -ه تحفلسٓر لماراات مر 

 .ِنى ميلَ لت  ٍ مع غاهو  تكلى بمًِ الساهلل القاائو لو م

 ِتحهلللهلللر.ال ِتمللالر   تف ؤ  رأللكرا الائلبل  لو البلري 

  َٙ  الساٍ نهلل حهللث. ماان   القاا ة المبتماة  لمتىكهلل مَ ي

 .تغللا ابتااتلنل  الساهلل حلَ ء لتحقي الاهللى 

 (:2009جركاف)تصن ؼ  -6  

ِاَ    ِلتهٙمَ مر لمو:(50:2009-52حلٗث ِهع نا ِاا  الميال    -ه  تحفلسٓر لماراات مر 

  ة الت للل .مارا 

 .ٍماراات الماان   التحك 

                                         . ٍماراات التقلل 
 -كمف العرض السابؽ لتصن فات ما كراء المعرفة    حْظ ما  مي:

 .ِالتقبلٍ ال   و  تفِٙلت التحفلسرت لو تقبلٍ الماراات الائلبل  مر  لَ التقبلٍ ال فرئو, 

 ِالووو ين اآل وووا يكوووهلل لمووو  ال يوووهلل التحكمووو    يووون التحوووفلسرت  يكوووهلل لمووو  ال يوووهلل الميالوووو, 
ِاا  الميال .  اءناائ  لمر 

 .ا تمست الماراات السالل  المتهمف   كٌ ماراة ائلبل  لو كٌ تحفلى 

    لو ِّ ِلو اللرلب  يمملرتو الميالل  ال رح   و  وهللٓء موَ محتو ِاا  الميال  إل   ٗتالا مر 
ِكلى لبت هللٍ ل ا ا ِالتفملٍ لا   اليمملرت الميالل .اليمملرت,  ِلو لو البللاة ,   ل

 

 التػفك ػر بعمم ػات مػا كراء المعرفػػة : ع قػة 
ٌٔ  لٙ ووصلقووهلل  ِال افووهللاا )مووَ  كوو ِاا  144:2004لسرفوو   ِلمملوورت موور  ه الي نوو   وولَ التسكلووا 

 -الميال  لو الاكٌ الترلو:
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 (2-2شكؿ )

 التفك ر كعمم ات ما كراء المعرفةالع قة ب ف 

ِفووورت التسكلوووا  ِاا  الميالووو  ٗتيوووهلل موووَ إحوووهللّ مك َٙ لمملووورت مووور  موووَ الاوووكٌ البووور ي لتٙهووود ي
َٙ التسكلووا لووو التسكلووا ٗليووهلل مووَ المااتووب اليملوور  ِلوو ا لوول ِالتقلوولٍ,  ِالماان وو   ِتتهوومَ لمملوورت الت لوولل 

ِالتو تتهمَ يفمرل تسكلال  تبتيلَ  ىف ِفرت التسكلا,  مرل تسكلال  ي بل مفار لو تقللٍ لمملورت لمك
ِغلالر. ِحٌ الماك ت  ِ لً مَ   ٌ التسكلا الفرنهلل   التسكلا, 

َٙ لمملوورت التسكلووا لووو ِموورئى لمكووَ لحوومار يِ لالاوور لووَ  ِلفوور لنووب يء ٗلساووٍ مووَ لوو ا ي
ِالحقلقوو  يفووً لفووهللمر تموورار التسكلووا الفقووهللْ تحتوورج إلوو  ابووت هللاٍ  يوون لمملوورت   يهووار الوو ين , 

ِ رليكر.   التسكلا اإل هللالو يِ حٌ الماكم  

ما كراء المعرفػػة: استرات ج ات 
ٍِ لمو  فمول موَ التوهللالر,  ِاا  الميالو  موَ ابوتااتلنلرت الوتيمٍ التوو تقو ٗتيهلل ابتااتلنل  مور 
ِلل  ال اتلو   ِلمكفوو موَ تحموٌ المبوئ ِلا تيموٍ مبوتقٌ , لبمد لممتيمٍ  ربوت هللاٍ مارااتوو ال رحو   تلو

  ِاءبتهلللر  الميال  
 ِالتسبلااءبت  ليرب 
  التل لي -         الم حم 
  التحفلى -          المقراف 
 التفملٍ -         التم لص 

 ت للل 

   ماان 

 ٍتقلل 

  ابتف رل 

  ابتقاا 

 ٍِل  تق

 ٌالت ل 

  األحرل 

  ِف  الما

  الل ن 

 ٌالتحمل 

 التاكلب 

 ٍِل  التق

 تحهلللهلل الاهللى 

 ٌِ ِللهلل الحم  ت

 ٌِ  هللااب  الحم

 ٌِ  تاتلب الحم

 ٌِِلٍ الحم  تق

 ٌِ  ا تلرا الحم

 ات ر  القااا حٌ الماك ت اء هللال التسكلا  التسكلا الفرنهلل
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ِاليمملورت ال لفلو  لمتيمٍ, لو ٍِ  اور الموتيمٍ لمميالو   رألفاول      اءبوتااتلنل  ل وراة لوَ إنواا ات لقو

ِاإلهللااة  ِالت لوولل  ِالساووٍ  ِ يووهلل الووتيمٍ لمتوو كا  ِالووتحكٍ الوو اتو, التووو لبووت هللمار ن ووٌ  ِيبوورللب الووتيمٍ 
 .(Henson & Eller ,1999 :258 ) ِحٌ الماك ت

ِلووو  موووَ اإلنووواا ات ابوووتااتلنلرت موووه105:2002)لتحوووو ىيووواٙ ِلٗ  ِاا  الميالووو   ىٙفاووور "منم ر 
ِ يوهلل الوتيمٍ لمقلورٍ  ِي فر   ِاليمملرت ال لفل  التو تبت هللٍ ن ٌ  ٍِ  ار التممل  لمميال   رألفال   التو لق

ِاا  الميال ".    يمملرت مر 

"القوووهللاة لمووو  ابوووت هللاٍ اءبوووتااتلنل  المياللووو  لوووو ه لمووو  يٙفاووور 171:2004)ِٗليٙالاووور  اموووٌِ
ِالتف ؤ".تحبلَ  ِاءبتهللءٌ,  ِالمقراف  لمساٍ,  ِل  ال اكاة,   ِتق

ِلوورب) ٍِ  اوور المووتيمٍ 165:2005 لفموور ٖلٙالاوور ل ووهلل ال ِكلرت التووو لقوو ِالبووم ه  ىٙفاوور "األهللا ات 
ِالقواا ات  ِاليمملورت اليقملو   ِللوو  رألفاول   هللااكوو ِ ِاد ِنلاو لتحهلللوهلل موهللّ ميالتوو  ِت  مبرلهللة الميمٍ 

ِ يووهلل الووتيمٍ,  ِي فوور   ِالووتحكٍ لووو ن ووٌ  ِحووٌ الماووك ت,  ِالت لوولل لوو لً  ِلاماوور  ِموورت  لتوو كا الميم
ٍِ  ار".  لمملرت التسكلا التو لق

ِ هللٍ ) ٌٔ مووَ ل ووهلل الحكوولٍ  ِٗليٙالاوور كوو ِلوو  مووَ اإلنوواا ات التووو  111:2007)كموور   ىٙفاوور "منم
ِيلهللالوووو ِلمملرتوووو  ِتاووومٌ ميالووو  ل ليووو  الوووتيمٍ  ِاا  الميالووو ,  ,  تاوووهللى إلووو  اكتبووورب ليرللووورت مووور 

ِاألفال  المتلم   ءفنرا مام  محهللهللة". ِلو  رإلناا ات   ِال

ِنلاو 37:2010ِٗلالا ن ا) ِت ٍِ  ار المتيمٍ  مبرلهللة الميمٍ  ه ال  يٙفار "لمملرت تسكلا لق
ِللوو  رلاوهللى مفاور ن وٌ  ِ لً موَ  و ٌ  ِكو الميالو   ٌ المام  التيململ ,  ِل   بم تنيمو لم  

ِ يوووهلل الوووتيمٍ لتووو كا ال ِ ووورنو اليمملووورت ِي فووور   ِحوووٌ الماوووك ت  ِالت لووولل لووو لً  ِلاماووور ,  ِمووورت  ميم
."  األ ّا

ِاا  الميالو  تووّا ال رح وو  : يٙفاوور تؤكووهلل لموو  ِموَ  وو ٌ التيالسوورت البوور ق  إلبووتااتلنلرت موور 
ِماان وو   ِا المووتيمٍ اإللنوور و لووو اكتبوور و لمميالوو  ي فوور  لمملوو  الووتيمٍ  ربووت هللاٍ مارااتووو ال رحوو ,  هلل

ِلٍ تيممو  .ِتق

ِاا  الميالو   ىٙفاور" رتِٗتيٙاى ال رح   ابوتااتلنل ٍِ  اور  مور  ِلو  موَ اإلنواا ات التوو لقو منم
ِيبورللب الوتيمٍ التوو  ِاليمملورت ال لفلو   ِنلوو موَ الميموٍ, لمميالو   رألفاول   ِت المتيمٍ تحوت إاوااى 

ِلبووت هللما ِانووى نهلللووهللة ,  ِ يووهلل الووتيمٍ لكووو لبووتسلهلل مٙموور تيممووو لووو م ِي فوور   ر لووو اإلهللااة تبووت هللٍ ن ووٌ 
 ِحٌ الماك ت".
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 استخ اـ إسترات ج ات ما كراء المعرفػػػػة: أىم ة 

ِلوووو  مووور  ِفاووور تنيوووٌ الت ملووو  لمووو   ِاا  الميالووو  لاووور يلملووو  ك لووواة  ك َٙ إبوووتااتلنلرت مووور  إ
ِتبوورلهلللٍ لموو  انتلوورا مااحووٌ الهللاابوو   فنوورح, كوو لً تنيووٌ اللرلووب ل لوول لفنرحووو مووَ  ِفو  لهللابوو

ِاا  الميال .  ٌ ابت   هللامو إلبتااتلنلرت مر 

ِالقوووهللاة لمووو  إهللااتاووور 116:2003لالووورَ) ِهووودِتٗ            ِاا  الميالووو   َٙ الوووتيمٍ    ووواات مووور  ه ي
ِانووى تيململوو  م تمسوو   ِ رت الووتيمٍ تووؤهللّ, ِابووت هللامار لووو م  , اووكٌ يِ  ووآ ا إلوو  التقملووٌ مووَ حووي

ِلرت متقهلل ِلباٍ ِنت  اتوو لوو اءاتقور  إلو  مبوت ِالتِملوى لمميالو  لو ال ِالميرلنو   مو  موَ التسكلوا 
ِالت لووولل المححووم  ِلمووو  التاكلوووا  . كمووور يٙفاووور "تبووورلهلل الت ملوو  لمووو  تفمووولٍ الميالووو  ال رحوو   اوووٍ 

ِاهلل, ِلٍ لمهللّ تقهللماٍ لو األهللا  ")اكبس ِالتق  ه .21:1996ِالتفملٍ 

ِاَ) ِاا  58:2002ِٗلؤكهلل نا " التهللالر  ربت هللاٍ ابتااتلنلرت مر  َٙ الميالو  لبورلهلل ه لم  ي
ِلو لووهلللاٍ إلوو  الحووهلل الوو ْ  ِّ الوو ِالووع مبووت ِالتىمووٌ,  اللوو ب لموو  اإلمبوورً  اموورٍ تسكلووالٍ  رلاؤلوو  
ِه  ِتيووهلللٌ مبوورا اءتنوور  الوو ْ لووؤهللْ إلوو   موو ِنلاووو   م وورهللااتاٍ ال اتلوو ,  ِت لبووتلليَِ الووتحكٍ للووو 

ِات الهللاا ِإة م رااة   ٌ بف ِتيملمار  ح ِلار  ٍٙ لمكَ تفر ِمَ    ب ".الاهللى, 

ِلووو  ِفوَِ لمو   ِاا  الميالو   سيرللو  لك َٙ الت ملو  الو لَ لبوت هللمَِ ابوتااتلنلرت موور  كمور ي
ِا لو ا  ِلمكوَ يَ لبوتيمم ِمَِ  وىهللا  مامو  ميفلو  , ِمهللاكَِ لتسكلالٍ لفهللمر لق ِكلرتاٍ ال رح ,   بم

ِا الت ملوو  ِالميممووَِ لنووب يَ لبوورلهلل ِالووتحكٍ للووو,  ِفووو   ِلو لووو البووللاة لموو  موور لسيم لموو  يَ  الوو
ِا لمملو   ِمو ِلق ِا  ِاا  الميال    مَ   ٌ مبورلهللة الت ملو  لمو  يَ ل للو ِا ابتااتلنلرت مر  لتيمم
ِ حِحوٓر  ٍٙ ٗتحبَ يهللائاٍ  ِمَ   ِاا  الميال  تنيٌ الت مل  يك ا فارلٓر ,  ِابتااتلنلرت مر  التيمٍ. 

 .(Thamraksa, 2004: 46 لَ  الت مل  األنٌ ماراة لو األهللا  )

 -:رات ج ات ما كراء المعرفة  ككنكاح ّمما سبؽ: أّف الط ب الذ ف   رسكف باستخ اـ استك ّتض

 نرهللالَ لم  تفملٍ الميال  ال رح   اٍ . .1

 يك ا كسر ة لو التيملٍ. .2

ِا لم  اليق رت التو تيتاهاٍ ي فر  حٌ الماك ت. .3  نرهللالَ لم  يَ لتغم 

ِلمو. .4 ِتق ِماان تو   نرهللالَ لم  الت للل لتيمماٍ 

ِالميال  البر ق .نر .5  هللالَ لم  الا ل  لَ الميال  النهلللهللة 

ِانتمرللٓر. .6  يك ا  كر ٓا ا حلٓر 
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ِالتوو تبورلهلل الت ملو   ِاا  الميالو ,  لفرً اليهلللهلل مَ اءبتااتلنلرت التوو تفموو لمملورت مور 

ِنووهلل ياوورا  امووٌِ ) ِفووو,  ِالتىمووٌ للموور لتيمم َٙ ابووتااتلنلرت موور ه 183:2004-260لموو  الووتيمٍ  إلوو  ي
 -ابتااتلنل  م تمس  مفار:  ه31اا  الميال  تهٍ )ِ 

K.W.L  تيمموووته, تفاووولل الميالووو  البووور ق  ,التبووورٌؤ الووو اتو,  –يالوووهلل يَ يتيموووٍ  –)يلووواى
ِاب, المفمموووورت المتقهللموووو ,) تف وووى  َه,  لووو  موووور ن ووووٌ  –يهووووى  –حووووهللهلل  –ل نووورت البووووؤاٌ  ووورلن هللِٙ

م نووو , التوووهللالر الت ووورهلللو, الوووتيمٍ التسكلوووا  حوووِت لووورلو, اليحوووى الووو لفو, الف ,QSQ3Rالقووواا ة, 
ِفو,  فرئلوووو  التم وووولص, لمووووٌ األاووووكرٌ التِهوووولحل ,  وووواائل المسوووورللٍ,  وووواائل الاووووكٌ ) , (Vالتيوووور

  SNIPS, هيلوهلل الحولرغ  –ابىٌ فسبً  –اناي , )SQ3R ,PQ4Rالتهللالر الِبلل لمفص القاائو, 
متيووهللهللة المبووراات  (،PARTS)لمساووٍ القاائووو, هللاابوو  الووفص القاائووو  ووتميَ  REAPلمساووٍ القاائووو, 

إلووووووراات فنووووووٍ القحوووووو ,  اللوووووو  القحوووووو  لمساووووووٍ القاائووووووو, ابووووووت  ص  ،PROR, (PRSRلمساووووووٍ )
ِمرت.  اءبتفترنرت, تنملع الميم

ِاا  الميالوووو    حوووم مووووَفٗ  َٙ اليووووان البوووور ي ءبوووتااتلنلرت موووور  لووووو  K.W.Lابووووتااتلنل   ي
ِاا  الميالو ,    ؛K.W.Lابووتااتلنل   لو  لوو ا ال حووث   ِبووِى تتفوورٌِ ال رح وو إحوهللّ ابووتااتلنلرت موور 

ِالتسكلا المفلقو.   لمر لار مَ يلمل  لو تفمل  المسرللٍ الالرهل  
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 المحكر الثاني
 K.W.L إسترات ج ة

 مػاى ة استرات ج ػةK.W.L: 
ِفوور ووهللالرت لو   اءبووتااتلنل  لموو  لوهلل  كرفوت ِغووٌ  هلل  لوووه (1986 لوورٍ "Donna Ogle"ي
ِلفوَِ المغو , الكمل  الِلفل    حلوثلمتيملٍ لو )السرفبتَِه لوو يمالكور, هومَ  افورمج الت واج لمقواا ة 

ِاتار التوووو لووو لمل ِي انتاوور لووو حوو ِاتاوور  ِ ج  اوورل ِلفووهللاج هووومَ لوو ا الفموو ِلااآلَ,  القووواا ة  تلوو
ِتل لووي ميووالتاٍ البوور ق , ِالاووراح  لمبوورلهللة المتيمموولَ لووو تسيلووٌ   مووَ الفاوول  لمفحووِص المسبوواة 

ِتِملسوووو  اوووكٌ لفبووونٍ موووع ال فووور  الميالوووو لمموووتيمٍ,لاوووٍ الوووف نوووٌي ابوووتااتلنلرت  إحوووهللّ ِلووو  ص, 
ِلٌ, ِف  ه.2007:80اءبتليرب القاائو)ي ِ نرهللِ 

ِلوورت 39:1998موورااافِ) ِٗلاوولا َٙ لووو لوو   اءبووتااتلنل  ٗللمووب مووَ الميمووٍ  وو ث منم ه ي
ِل :  -مَ األالر  

  ِلو ه فبوو     (Kلو  مووَ األاولر   ورلحاىلاو   المنمِ  ِٗلاموا: تحهلللوهلل مور ليالوو  رلسيووٌ, األ
  (.?What I knowإل )

  ِل  مَ األالر   رلحاى)ال رفل ِٗلاما لا   المنم  ه فب   إل W: تحهلللهلل مر لالهلل يَ ليالو, 

What I want to know?)    ) . 

   ِلو   ورلحاى)ال رل ِٗلاموا لاو   المنم ه  L:  ٗللمب مَ المتيمٍ يَ ٗلحوهللهلل مور تيمموو  رلسيوٌ, 
 .?What I Learned)  )فب   إل

َٙ 2005:37)اليملرَ ؤكهلللٗ  كمر يالوهلل يَ يتيمٍ؟مور ا  لاى؟مور اي)مور ا   K.W.Lابوتااتلنل  ه ي
ِابي  اءبت هللاٍ, ل  تيممت؟ه ِاا  الميال  التوو تسلوهلل  إحهللّ ِل  ابتااتلنل  تيمٍ  ابتااتلنلرت مر 

ِ ,م تفمو ِ  لو تهللالر القاا ة,  ِحسار ابتااتلنل  لرلم  لوو القواا ة, الو   ِتاوهللى اوراات لاوٍ المقوا
ِمورت النهلللوهللة  يِ فقلو  افلو ي, ِنيماورتفالل ميال  اللو ب البور ق   ِا ااتكورا لا لاور  رلميم محو

 ِ ِااهللة  رلفص المقا  .ال

َٙ   حمِلٗ  ِات حلوثٗ  ي لو    إنواا ات "Ogle"ت كوا  ل   اءبتااتلنل  تتكوَِ موَ  و ث  لو
ِاتاووور  الووو  ث  رلتسحووولٌ,  وووٍٙ  اللالقووو  ِلاه (1987ه لوووو لووورCarrٍنرموووت موووع كووورا) ِ ل لووو     تلووو

ِ لوً K.W.L.Plus) اءبوتااتلنل  لتحو د ِتلَ مامتولَ لاور موَ   لهورل ه  ِلا تسكلووا  نوٌي لو تلو
ِتم  ِلا لتم ٌ لو  الل  الفص  ِل ا التل ِمرت لصاللرلب لو ي فر  القاا ة,   .الميم
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  تعػر ػؼ اسػترات ج ةK.W.L: 

 َٙ ِلو  لٗ لألهلل لورت المت ححو المتت ع إ َٙ  م ٘حو  لوو منورٌ الهللاابورت التا  لفورً اليهلللوهلل موَ  ي
ِْ ءبووتااتلنل  ِاهللت لووو األهللب التا وو فوو كا مفاوور لموو  بوو لٌ الم وورٌ  ِالتووو, K.W.Lالمسوورللٍ التووو 

 -المسرللٍ الترلل :

) لٙاى  ِلو ِابوي  اءبوت هللاٍ,  ابوتااتلنل "  ىٙفار K.W.L ابتااتلنل ه 183:2004 امٌِ
ِاا  الميالوو  التووو تسلووهلل لووو تووهللالر القوواا ة, إحووهللّ ابووتااتلنلرت موو تاووهللى إلوو  تفاوولل ميالوو   حلووثٗ ر 

ِااهللة  ورلفص  ِنيمارالل ب البر ق ,  ِمورت النهلللوهللة الو ِا ااتكورا لا لاور  رلميم فقل  افل ي يِ مح
. " ِ  المقا

 ه1986لورٍ) لوو "Donna Ogle"ا تكاتاور  ابوتااتلنل " يٙفاوره 2005:36لملرَ) ِٗليٙالار
ِاتم ِتتكَِ  -: الترلو الفحِ لم , ميف  إل كٌ حاى  رلمغ  اءفنملال   الالٗ  حلثٗ   َ   ث  ل

 K:What I know?))  ِٗن؟ لاىي ار مر ا  قحهللِل  لَ المِه

 W:What I want to learn?)) ار مر ا يالهلل يَ يتيمٍ؟ ِلقحهلل  

 L:((What I learned?  ٗار مر ا تيممت؟ قحهللِل  

ِابوووي  اءبوووت هللاٍ ابوووتااتلنل " اوووره  ىفٙ 2005:124ا وووااللٍ ) لاووورلاٙ  ِنوووهلل الووو   تاوووهللى ,تيموووٍ 
ِمرت النهلللهللة التو لتيممار لا لار فقل  ااتكرا, ِنيمار تفالل ميال  الل ب البر ق ,  ." رلميم

 حلوووثٗ  ئو"إحوووهللّ ابوووتااتلنلرت الوووتيمٍ ال فووور  ىٙفاووور يٙالرلوووره لٗ 59:2008لللووو  ِحووورلد) ريٙمووو
ِمرت  لبنٌ التممل ِ   كٌ مر لهلللو مَ ميم ِلبنٌ مر لحترنو لو هو ٍٙ لقاا  ِن,   بر ق  لَ المِه

ِمرت,  ٍٙ لبنٌ يلٍ التل لقرت لم  مر  ِ يهللمر للاحو الميمٍ مَ ميم  لً لبنٌ مر تيممو  رلسيٌ,  
ِنى". ِلرت لفممار الميمٍ حبب مر لتلم و الم ِلمكَ يَ لتٍ  لً  اكٌ لاهللّ يِ لو منم  تيممو ,

ِالتحوفلى, ىٙفار  (Perez,2008:21 لاا) لارياٙ ِلٗ  " ابوتااتلنل  تتهوٙمَ اليحوى الو لفو, 
ِنا ,  ِالقاا ةِاد راة األبئم ,  ٍٙ  حلثٗ الم ِن,   ِمرت حٌِ المِه لحهللهلل للار اللرلب مر ليالو مَ ميم

ِن,  الفارل  ل حث لَ إنر رت لألبئم  التو نرٍ  ِهيار,  ِل لكتب مر لالهلل ميالتو لَ ل ا المِه
لمكوَ  كمورلقاي  اللرلب موع املموو,  يِ حِت لرلو,  يِناا ة حرمت , يَ لقاي الميمٍ الفص  ِلمكَ

ِلرت حغلاة". K.W.Lيَ ليمٌ م لل    مساهلل , يِ مع منم

ِلووووووو " ه  ىٙفاووووووور21:2008ال اكووووووورت ) ِلٙالتاووووووور ِاإلنووووووواا ات المات ووووووو   منم ِات  موووووووَ ال لووووووو
ِا ِالتوووِالم للوو , المهللانوو  لووو هللللووٌ الميمموو ,  بووت هللاٍ اللوواي لمووب مووَ الميمموو  تفسلوو  األفاوول , 

ِل ,  ِلٍ المتف ِيبرللب التق ِالِبرئٌ,  ِتم لحو لو    و   ِالتوِاألبرللب,  ٗتباٍ لو تفملٍ التسكلا, 
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ِن,  الووو ْ بوووِى  ِموووريلموووهللة, تتلموووب اإلنر ووو  لمووو   ووو ث يبوووئم  حوووٌِ ميالووو  الموووتيمٍ لوووَ المِهووو

ِن محٌ الهللا  ِمر التيممو,  هلل الموتيمٍ  , ٙممر لؤهللّ ال  تاتلب األلكرااب تيمٍ لَ المِه ِتقفولَ ناو
ِال حث".  لو الهللااب  

ِات األ ووا السيوورٌ لووو تفملوو   مَه يٙفاوور"171:2009لللوو ) ِلٙالاوور اءبووتااتلنلرت الماموو   
ِنووهلل اوورن ابووت هللامار لووو تيموولٍ القوواا ة,  ِاا  الميالووو,  ٍِماووراات التسكلووا موور  التيموولٍ للاوور لموو   ِلقوو

لممل  التيمٍ النهلللهلل  لو لً لولَ الميالو   لو بت مرالرِايبرر  تفالل الميال   البر ق  لهللّ المتيمٍ, 
ٍِ لملار التيمٍ النهلللهلل,  ِاءاتكرا التو لق   ار". ِلات لالبر ق  لهللّ المتيمٍ ٗتيهلل فقل  اءفل ي 

)  لفمور َٙ ه 311:2010لوّا ل وهلل ال ورْا ِغوٌ  ي ِفور ي  Donna"لو   اءبوتااتلنل  ِهويتار هلل

Ogle  (1986ظٕخ) , ِلفوو, ابوتااتلنل  يِ لا  ِل ِتك لقو  موؤ اة تبورلهلل الت ملو  لمو   فور  الميفو  
ِناا ة لحٌ يِ اإلفحرت لمحرهاة,  ماورلهللة لولمٍ يِ لوان,  يِِن ٌ يَ لفهللمج التممل  لو محركرة 

ِن,  تقتوواح ِنووٌ يَ لحووهللهلل التمملوو  موور الوو ْ ليتقووهلل يَ ليالووو لووَ المِهوو لالووهلل يَ ليوواى لووَ  ِموور اي
ِن,   ِ اءبتمرن يِ الم حم , لحهللهلل التممل  مر ال ْ تيممو".القاا ة ي ِ يهلللفسبو,  ِلقٌِالمِه

"ابووتااتلنل  نلووهللة لبووت هللمار الميممووَِ لتفاوولل تسكلووا  يٙفاوور (Kopp,2010:10كووِب) ِلووّا
ِن الهللار ن ٌ يَ لحهللث التيمٍ النهلللهلل".  الل ب لو مِه

 : K.W.Lاسترات ج ة  استعراض التعر فات السابقة  ّتضح أّنيا تّتفؽ عم  أفّ  كبع 

ِالتو تف  ي مَ التيمٍ ال فرئو. لو .1 ِاا  الميالو,    إحهللّ ابتااتلنلرت التسكلا مر 

ِنا ,  يٙفار .2 ِالم ِات المفمم   ِل  مَ ال ل الموتيمٍ لحوهللِث تيموٍ نهلللوهلل  لحوهللهلللرتتهٙمَ منم
ِات لووو نووهللٌِ مووَ  وو ث يلمووهللة:  األٌِ الميالوو  البوور ق ,  حلووثٗ ِلٙيوورٌ,  تتم ووٌ لوو   ال لوو
ِمرت المااهلل تيمماره, الميال  المقح ِال رفو ِمرت  ِال رلثهللة ) الميم الميال  المكتب  )الميم

 المتيٙمم ه.

ٌٕ  تيتمهلل .3 ٍِ لملاور   اك ك لا لم  الميال  البر ق  لهللّ المتيمٍ  ألفار فقل  اءفل ي التو لقو
 التيمٍ النهلللهلل.

ِالنر و لو تحبلَ لاٍ القاا ة,  لار .4  لهللّ الل ب. ِتفملتاري ا لٙيرٌ 
 

ابووتااتلنل  مووَ  لوو  " ىفاوور إناائلوورٓ   K.W.L ابووتااتلنل  ال رح وو  ٗتيوواى  موور ب وووي لموو  ِ فوور ٓ 
ٍِ  اور  مرابتااتلنلرت  ِالمات و  تقو ِات المفممو   ِل  موَ ال لو ِالتو تتهٙمَ منم ِاا  الميال , 

ِحهللة الهللائاة  كتورب الرهولرت الحوى التربوع األبربوو -اللرل    ِتوتم ص لوو  -ي فر  هللاابتار 
ِموورت بوور ق  لووَ  وو ث يلمووهللة, ت تلمووب اإلنر وو  لموو   وو ث يبووئم  حووٌِ ميالوو  اللرل وو  مووَ ميم
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ِن,  ِن محووٌ  ِموورالمِهوو ِموور ا تيممووت  رلسيووٌ لووَ المِهوو ِن,   الوو ْ بووِى تتيممووو لووَ المِهوو
 الهللااب .

 ( استرات ج ػةكاع   ت )أنػػتعK.W.L   : 
ِمو تيهللهللت ِاتاور  ِا تمسوت األهلل لورت لوو ِحوى  ل ِللمور تيهللل ت ل   اءبوتااتلنل   ِءتار  هللل

 -لمو لان ل ين تيهللل تار:
1) K.W.L.H   :اءنملمو  الاومرلو لمتيمولٍ الماكوا ٗلاولا  (North Central Regional 

Educational Laboratory ( )NCREL,1995:1)  تيموووولٍ لمبوووورلهللة  ابووووتااتلنل  اووووريفٙ  إلوووو
ِات لوو   اءبووتااتلنل  مووَ ن ووٌ  ِنووهللاللوو ب لموو  تفاوولل الميالوو  البوور ق ,  ِغووٌلوو ِفوور ي  1986))هلل

ِ ج لتفالل التسكل حلثٗ  كٌ حاى مفار الحاى األٌِ موَ الكممو   مٙ ٌلٗ  حلثٗ ي فر  القاا ة ,  الِ فم
ِل : مرارالسفل  التو تٗ  يِالتو تهللٌ لم  السيرلل    -لو لممل  التسكلا 

 K:  لم  كمم   لمهللءلKnow)) ِن؟ التو  What)) ل وهللي  اور البوؤاٌ مور ا فيواى حوٌِ المِهو

We Know About Subject? ْ ِات لو   اءبوتااتل ةلم ٌ ال لِ  ال ِل  مَ  ل  التووِ , ل ناأل
ِة اءبووتل يووهللتٗ  ِموورت مبوو ق  حووٌِ   لل ال لوو التووو  اوور لبووتلمع اللم وو  ابووتهلللر  موور لووهلللاٍ مووَ ميم

ِن   .المِه

W -:  لمو  كممو   لمهللءل((Want يِ مور ا فالوهلل يَ  ؟ل وهللي  اور البوؤاٌ مور ا فالوهلل يَ فيواى التوو
تحهلللوهلل مور لالوهللَِ  إلو لااوهلل اللم و   الو ْٚ ?What We Want To Find Out) )  ؟فححٌ

ِن  ِتححلمو مَ   ٌ ل ا المِه ِاكتارلو يِ,تيممو   .لو   الماحمو  لو مر لالهللَِ ال حث لفو 
ِتقالوووا مووور  إل وووراةمووور لموووٍا  ر لنوووب لمووو  الميموووٍ ات ووو ِن  هللاليلووو  اللم ووو  فحوووِ ال حوووث لوووو المِهووو
ِن الهللااب . لاغ َِ لو تيممو لَ  مِه

L- :  لمهللءلوو (  لمووو  كمموووLearn) ؟ل وووهللي  اووور البوووؤاٌ مووور ا تيممفوور التوووو ((What We  
Learned?  ِْ ِن ال ِ  مَ المِه ِلٍ مر تيمم  مفو. ابتسرهللتاٍ   ِمهللّ, لالهلل مَ اللم   تق

H- :  لم  كمم ) لمهللءلHow ٍ؟ أوثسه التو ل هللي  ار البؤاٌ كلى فبتللع التيم 

(How We Can Learn More?)  ِْ ليف  مبرلهللة اللم   لو الححٌِ لم  مالهلل مَ  ال
ِال حث لو محرهللا تيمٍ ي ّا ِاءكتارى  ِتحقلي   ااتاٍ لو  ِ لً  التيمٍ  ِمرتاٍ,  لتفمل  ميم

 .نل ا المِهِ 
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ِان نووهللٌِ لموو  اللوو ب  َٙ لوول  لموو  موور تقووهللٍ ِ فوور ٓ  التيموولٍ  اوو   اءبووتااتلنل  لقتهوو  يَ لوو

ِل ولتهمَ يا ي  حقٌِ  لفاور األبوئم   اتكوٌ حقوٌ ل حوص لماحمو  موَ المااحوٌ التوو موا  كالور 
ِللمر  )للل , تولىالبر ق   ِ ج ل ا النهللٌِ  .ه2009:252فم

 

 (2-1رقـ ) ج كؿ

 K.W.L.H  إسترات ج ة جػ كؿ

(K) عف  أعرفو ما
 المكضكع

W) )أعرفوأر   أف  ما 
 تعممتو بالفعؿ ما (L) عف المكضكع

(H )عم  المز    الحصكؿ
 مف المعمكمات

................... ................... ................... ................... 

ِّ لووو ب مااحوووٌ التيمووولٍ اليووورٍ  K.W.L.Hِلوووٍ لقوووى ابوووت هللاٍ ابوووتااتلنل   لووو ا   لفوووهلل مبوووت
ِ ا ) حلووثٗ لحبووب,  ووٌ امتووهلل ابووت هللامار إلوو  الماحموو  النرميلوو ,  هللاابووٓ   (Hopper, 2000نووهلٙلٍ لوو

   لمساوووٍ القاائوووو K.W.L.Hللاووور ابوووتااتلنل   ِابوووت هللٍ ب الكملووورت  نرميووو  بووورَ لاافبلبوووكِ, للووو
ِال لورَ,   ِلحو د لوهلللاٍ ل نو  لوو  التي لوا  ِا ميورالاٍ  لنيٌ ل ب النرمي  ناا  مااة,  حلٗث تتل

ِمنرءتار,  ِلق مَِ  سإٍ  ِان القاا ة النرميل   فوو لوو لِمى الل ب مور لقاؤِ  ِيَِان لم  نملع يف
,  ه.185:2004-186حلرتاٍ) امٌِ

 
2) K.W.D.L  : ٗاوووِ ٗلاووولا حلوووث (  تلنل اابوووتا  اوووريفٙ  إلووو  (Shaw&et.al,1997:483ِ  ووواَِ

ِات لت يار المتيمملَ لفهللمر لقوا َِ  إل  تاهللى لتحبلَ لاٍ القاا ة, ِنلو القاا  مَ   ٌ  ل ت
ِابوع لوو القواا ة,  تبت هللٍ لمو لا , مرهللة تسبلال  ل لً ِلياور ل بوت هللاٍ لم ِلكوَ فحوِ  كوَ تل

ٍٙ تم لحوووار لووو ي حوورث الالرهوولرت ِتوو هلل لمووو  ,  ِلاووتمٌ كووٌ لموو لووو يا يوو  يلمووهللة ٗلامووا لاووور, 
ِل  لم  الفحِ الترلو:  -حاى, 

 K :(  ٗلاموا لكمموKnowٌِتوهللٌ لمو  البوؤا ِلوتٍ (?What I knowه  ِتيفو : مور ا يلواى؟  ه 
ِنلووو الميالوو  النهلللووهللة ِت ِمرت, ِموورت  ا وول البوور ي  وورل حي مووَ الميم ِالميم مووَ  وو ٌ الميالوو  

 البر ق .

 W:  ٗامال ( لكممWant) ٌِتهللٌ لم  البؤاWhat I Want To Find Out?) ) مر ا  :ِتيف
 و ٌ لواح يبوئم  لالوهللَِ  موَ, ؟للاور تحهلللوهلل مور ا لالوهلل يَ لوتيمٍ اللم و  ِلوتٍ يالهلل يَ  اكتاى؟

ِا   .إنر تار إل يَ لتِحم

 D: لمهللءل  لم  البؤاٌ الترلوWhat I Did?) ) ِات, ّليموت؟ ي مر ا :ِتيف  ِلو  بواهلل ال لو
ِاليمملرت ِلو لو ال لل  ِالتِحٌ  ,التسكلا    .إنر رت إل التو تبت هللٍ لحٌ المبرئٌ 
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 L:  التورلولمو  البوؤاٌ  لمهللءلو( (What I  Learned? نواا ة  ِتتهومَ مور ا تيمموت؟ :ِتيفو

ِاءكتارلرت.لاحِ  التولألبئم    إنر رتِالتِحٌ ال   ,المتيمملَ لمفحِص  لر 

3) K.W.L.Q :( حلٗث يهرلت املثSchmidt,1999:789( هللٓا  اا ع ه لألبئم  التوو Qه لم
ِن Questionلٍ ٗلنب لملاور ) هلل يبوئم  نهلللوهللة لساوٍ المِهو ه حلوث لكتوب الموتيمٍ لوو لو ا اليمو

 .  K.W.L.Q لتح د اءبتااتلنل 

 

4) K.W.L.S : ٍي لووو لوور هللٓا اا يووٓر ه  هللاابووٕ  ح(2004نوورٍ ال رحووث لربووا لوورِا لووٗث يهوورى لموو
(S  ِالوووووو ْ ليفوووووو ٍِ للووووووو المووووووتيمٍ  كتر وووووو  مم حووووووٓر لمهللار)لللوووووو  "Summarizingه,  "  لقوووووو

 ه.64:2008ِحرلد,

5) K.W.W.L  :(َابوتااتلنل 2005:50يارا اليملور َٙ ِفو ,  حلوث   K.W.Lه الو  ي تتبوٍ  رلما
ِات ل   ِة ل ل ِنهلل يهلست  ل ِٗلاموا  لبتللع الميمٍ تكللسار  مر ٗل ٘ئٍ الل ب,  اءبوتااتلنل  

ِا ل   اءبتااتلنل Whereلار )  K.W.W.L ه يلَ لمكَ يَ يتيمٍ  ل ا؟, حلٗث يح حت ام

ِ ج اءبوتااتلنل , لتم وٌ لوو المحورهللا  هللٓا مبوتقٓ  لوو فمو ِة اإلهورلل  لمو ِنهلل ِهع لا   ال لو
ِاإلنر ورت ألبوئمتاٍ ا ِمورت  ِا ِالماانع التو مَ الممكوَ يَ لنوهلل للاور اللو ب الميم لتوو لوٍ لنوهلل

. ِ ِا ٓر لو الفص المقا  لار ن

6) K.W.H.L :(ٌِلوو ِف ِلووٓر   ووا مووَ لوو   اءبووتااتلنل , حلووٗث 2007:81يهوورى ي ووِ نوورهللِ  ه ف
 لكممو     Hحلوث ٗلاموا K.W.H.L ٗلاموا لاور  ورلاما K.W.Lماوات ابوتااتلنل  ماور ا  لوو 

How?).هلل كلى ِٗل حم ا ت ى مكرَ لم  ه 
 (2-2ج كؿ رقـ)

 K.W.H.Lات ج ػػةستر ا جػػػػ كؿ

7) K.W.L.A: (ٍموووووَ لللوووو  ِحووووورلد  ووووولناا  هللاابوووو , 2008لووووو لووووور ٌٔ  إلووووو  ِيهووووورلره نوووورٍ كووووو
هللآ  K.W.Lابووتااتلنل   ٍِ " "Applicationليفوو   ِالوو ْ, (Aاا يووٓر) لموو للووو المووتيمٍ  ِلقوو

ِ رلترلو تح د اءبتااتلنل  المبت هللم   ٍٙ تيممو لو ات  المنرءت,   كتر   يلٍ التل لقرت لمر ت
K.W.L.A. 

K)) المعرفة W)) المرا  معرفتو H)ة( ك ؼ نحصؿ عم  المعمكم L)) المعمكمة المتعممة 

................... ....................... ....................... ....................... 
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8) K.W.L.M: حلٗث يهرلت ال رح و  المملرفور(Emaliana,2012:2) ( هللٓا اا يوٓر ِالو ْ Mلمو ه 

ِ رلتووووورلو تحووووو د Moreليفووووو  " ٍِ للوووووو الموووووتيمٍ  كتر ووووو  المالوووووهلل ممووووور لالوووووهللَِ تيمموووووو,   ِلقووووو   "
 .K.W.L.Mاءبتااتلنل  المبت هللم  

 

 -خ ؿ العرض السابؽ  ّتضح لمباحثة ما  مي: كمف  

   ابتااتلنل K.W.L ٍِات إهورلل   مور لوت ئ ل  ابتااتلنل  ماف , ٗلمكَ لمميموٍ إهورل   لو
ِنى الحسو لم  ل ب.مع الم

   ِان ه م تمسووو  ءبوووتااتلنل ِنوووهلل تيوووهللل ت ) يفووو ِ لوووً  K.W.Lت ِٙللَ,  ِهووويار  ووورح لَ مفووو
 لتحقلي يلهللالاٍ ال ح ل  لو هللاابتاٍ.

هللٓا اا يووٓر ءبووتااتلنل   نرمووت  لموو  موور بوو ي ِ فوور ٓ  لووو  ِٗلامووا K.W.L ال رح وو   لهوورل  لموو
ِال ْ ليف C) رلاما ٍِ, K.W.L.Cتح د اءبوتااتلنل    حلثٗ  Comment""ه   للوو الموتيمٍ  ِلقو

ِاافو   ولَ مور  ِكو لً الم ِمور كورَ لالوهلل يَ لتيمموو,  ِاافو    ولَ  مور تيمموو   كتر   تيملقو  يهلل ماحم  الم
ِمووور كووورَ ليالوووو  ِتيوووهلللٌ  يووون الميتقوووهللات يِ  ِ لوووً  تيمموووو  ِّ الفنووورح الووو ْ تحقوووي  لميالووو  مبوووت

 .ن ٌ التيمٍ لهلللوال رلئ   ااأللكر
 

 ػة ج اـ استراتمزا ا استخػK.W.L : 
ه  ِهووووع لووووهللة مملوووواات (252:2009الماوووورا إللووووو لووووو لللوووو  Livingston,1996))  نوووورٍ
 ِتتم ووٌ رلت رالوور امتووهللاهللٓا لاوور,  K.W.L  ٚ٘ةةٝ ٔفةةط ِّ ةةصاد اظةةزسار د خ  K.W.L.H ءبووتااتلنل 

 -: رآلتو

 .ِاءلتمرهلل لم  الفسر ِٗتؤكهلل م هللي التيمٍ ال اتو  ِا اليممل  التيململ    تنيٌ اللرلب مح

  ٙالمتيمٍ مَ تحقلي تقهللٍ ك لا لو ٗ فل  التيمٍ.ٗتمك َ 

  ِاافو  تموً , ٗلمكَ ابت هللامار مع اللم و  لوو  هللالو  اليورٍ الهللاابوو لتحهلللوهلل مور لالوهللَِ تيمموو ِم
ِ  لو فارل  الهللااب .   مر تيمم

  ِلرت ِتمكوووفاٍ موووَ تيموووٍ المِهووو ِت لوووا لهوووٌِ اللم ووو  لوووو التسكلوووا,  تٗفاووول الميالووو  البووور ق  
ِ تار.الهللاابل  ما  مر كرفت هللان  حي

 .ٍِاهلل التيم ِم  ٗلمكَ ابت هللامار لو نملع المااحٌ الهللاابل  

  ِٙفو ٗتمك ِلا مر لتيمم  ِنلرهللة يفسباٍ لو لممل  التيملٍ. , َ اللم   مَ تل
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ِل :Jennifer,2006:1نلفلسا ) ِٗلالا             -ه إل  لهللة يغاان  لا   اءبتااتلنل , 

  ِٗن.برلهلل الل ب لم  ت كت ِمرت البر ق  لَ المِه  ا الميم

 .ِااهللة لو الهللار  تٗ ٙلَ الغان مَ القاا ة لمفحِص ال

 .ٍٗتبرلهلل الل ب لم  متر ي  السا 

 .ٗتبرلهلل الل ب لم  تقللٍ لاٍ الفص 

   .تٗقهللٍ لاح  لتِبلع فلري يلكرا الفص 

ٌٔ  كمووووور              ِاهلل كووووو  الاووووورليوه  ِ 54-2005:56)اليملووووورَه ِ 2005:125موووووَ: ا وووووااللٍ ) ي
ِل : ملااتمَ الم لهللهللآ ه 57:2007)  -لا   اءبتااتلنل  يء 

 .ٍِا اليممل  التيململ   هللٓء مَ الميم  تيالا لكاة التيمٍ التو تنيٌ المتيمٍ مح

  ًلوو ِ ِ تو   ِن مامور كرفووت هللانو  حووي ٗتمٙكوَ الميمووٍ موَ يَ لتوولد لممتيممولَ ميرلنوو  يّ مِهوو
ِاد راة  ِلاٍ .مَ   ٌ تفالل ميالتاٍ البر ق    له

 .األبرر ال ْ تبتفهلل لملو  ِ ِيّ حى هللاابو   ب ب ن  ِّ  لمكَ ابت هللامار لو يّ مبت

  ِٙنلرهللة تيمماٍ ال رص.تمك  َ المتيمملَ مَ تقللٍ 

 .ٍِلا ِاد راة له  ٗتبرلٍ لو ن ب التمرٍ المتيمملَ 

 . ِتنيٌ التيمٍ  ْ ميف ِ  لهللّ الل ب   ٗتباٍ لو تحبلَ لاٍ المقا

 ِم ِمرت النهلللهللة.ٗتبرلهلل لو ا ل الميم  رت البر ق   رلميم

  ِلوووت ِلفووورً هللاابووورت تفر ِيغموووب الت ححووورت,  ِلرت الهللاابووول   ٗلمكوووَ تل لقاووور لوووو كوووٌ المبوووت
ِالكتر  .  ٍِ ِاليم  تل لي ل   اءبتااتلنل  لو تهللالر الالرهلرت 

َٙ ابتااتلنل  45:2007يهرلت لم ) كمر              - ىفار: تتملا K.W.Lه ي
  ِٗل  المتيت ِلحترنار.برلهلل لم   ِ رلميراى التو لمتمكار   مٍ   اتو 
  ٗبرلهلل لم  ابتليرب المرهللة الهللاابل .ت 

  ِٗالماان و  ال اتلو , التقلولٍ ت ِاا  الميالو  المتم مو  لوو الت لولل , ؤكهلل لم  ماراات التسكلوا للمور 
 ال اتو.

 .ِمرت نهلللهللة  ربتمااا  تاهللى إل  ال حث لَ ميم
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َٙ يلمل  ابتااتلنل  40:2007-41)ِٗتهٙلى برلٍ             -لو يٙفار: تكمَ K.W.Lه إل  ي

  ,ِمورت ِتفمولٍ الميم ِالار الم تمس  م ٌ: الميف  ال فورئو,  ٗتبرلٍ لو تيمٍ الميال  التقالال   ىف
ِمرت .  ِت الَ الميم

 .ِّلم  المهلل ِف  لو ال اكاة ل  تيمٌ لم  تفالل الميال  البر ق  الم ا

 ِالتوو موَ   لاور ٗلمكوَ تفاولل لمملورت تؤهللّ إل  الورهللة ماوراة ال ِاب الو اتو,  ِاءبوتن تبورٌؤ 
 الماان  .

  ِالتاووووور كرت ِالِحوووو ت,  لوووورهللة تفموووولٍ ال فلووووو  المياللوووو ,  ِاد ِمووووورت  ِلا الميم ٗتبوووورلهلل لموووو  تووووهلل
ِتمربووً اإللوورا الميالووو   اليحوو ل  ِالحهللل وو ,  موور لحقووي توواا ل  ِموو  القهلللموو   لمووا ل  وولَ الميم
 لمساهلل.

 اإلنر و  لمو  يبوئم ٗتبرلهلل لم  تفملٍ ا َٙ ِي ِتبمبمار,   رحٓ   ِلمملرتو  اءبوتااتلنل   لتسكلا 
ِللر مناهلل اإلنر   لم  نمٌ  بلل . لتلمب لان األلكرا ِمرت,  هرل  ميم  ِاد

  ِل , كمر ِال رف ِلل   ِلنمع ال لرفرت مَ المحرهللا األ ِل  لمت للل  ٗتبرلهلل لم  ِهع الم ف  األ
ِل  لم ِمرت.يٙفار تامٌ التف ؤ  محرهللا متف  ميم

   ِالووتسحص إللنوورهلل يحووهللاث مات لوو ِة لمتنووٌِ اليقمووو  ٗتبوواٍ لووو الساووٍ القاائووو   ألٗفووو ٗلم ٙووٌ هلللوو
  رلتيمٍ النهلللهلل.

  ِن مَ التسكلا ِالنرف و, حلٗث ليتمهلل ل ا الف ِالتسكلا المتنهللهلل  ِلَ لاص ل  تكرا  ٗتباٍ لو تك
ٌٕ نهلل ِل  إلرهللة حلرغتار لو اك ِمحر  لهلل.لم  تفالل الميال  البر ق , 

 

َٙ 36:2005ِتوّا الناائوْا )       اءبوتااتلنلرت التوو تفربوب  موK.W.Lَ  ابوتااتلنل ه ي
ِلمكووَ ابووت هللامار لووو الحووسِى ك لوواة اليوو , كموور لبوواٌ لموو  اللوو ب هللهللالمتيمموولَ الم تووهللئلَ, 

 تحفلسار
 -:ف ما  مي تتمثؿكالتي  K.W.Lالسترات ج ة  المم زات أىـت مخص الباحثة   ؛سبؽ كمّما       

 .ِفو ِالتيمٍ التير ِ  لً تؤكهلل لم  م هللي التيمٍ ال اتو  ِا اليممل  التيململ ,   تنيٌ اللرلب مح

 . ِتٔ لا لهٌِ اللم   لو التسكلا  تٗفال الميال  البر ق  

 .ٍِنلرهللة يفسباٍ لو لممل  التيم ِفو   ٗتمكَ اللم   مَ تقالا مر لتيمم

 ِلَ الميفوو  مووَ المي ِموورت  ٗتؤكووهلل لموو  فاوورل المووتيمٍ لووو تكوو مووَ  وو ٌ إلوورهللة تفموولٍ ِ لووً م
ِالمسرللٍ النهلللهللة. الميال  التو اكتب ار بر قرٓ  ِمرت   لٗت ئٍ الميم
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 ِمرت ال لى التو ِن تححلد الميم  .كرَ ليالار المتيمٍ لَ المِه

 ػترات ج ةاس خػطػكات K.W.L: 

ِات ءبتااتلنل (Jennifer,2006:2-4نلفلسا  حهلٙلهلل     -للمر لمو:ِالتو تتم ٌ   K.W.L ه  ل

ِن المااهلل تهللالبو. ا تلرا -1  الفص يِ المِه
ِاة يِ لمو  اوسرلل , ِ K.W.Lنهللٌِ يِ م لل   ِهع -2 يَ  لف غوو,  حلٗث لحٙممو الميمٍ لم  البو 

ِللمر لمو م رٌ لم لل  ِمرت   .K.W.Lلمتمً كٌ لرلب ل ا الم لل لتبنلٌ الميم

 (2-3رقـ) ج كؿ
 K.W.Lاسترات ج ة  ج كؿ

ِن مَ اليحوى الو لفو  لبىٌ -3 ِالي وراات لوَالميمٍ الل ب كف ِالمحولمحرت   التوو, الكممورت 
هلل " ِلفار لوو اليمو ِمرت يِ الميال  التو لتٍ تهلل ِتمً الميم ِن   K( "What doتات ل  رلمِه

we know?لو  يَ لفتاو الل ب مَ  لً لتٍ مفرناتار ِ يهلل, ه  ِ ِف هلل   ِ  . (K)للمر كت 

ِن لبووىٌ -4 هلل  ِلووتٍ, الميمووٍ اللوو ب لموور لالووهللَِ ميالتووو لووَ المِهوو تبوونلٌ لوو   األبووئم  لووو اليموو
ٍِ الميمٍ  بؤاٌ اللو ب  W" (What do we want to know?,)"ال رص  وو  لتاونلياٍ  ِلق

ِلفار لو  ِللهلل األلكرا لتهلل ِن ؟ يَ تتيمٍ لَ ل ا الم تالهلل" م ٌ: مر ا W"لم  ت  ِه

ِموَِ, يَ لقوواي اللو ب الووفص  يوهلل -5 هلل" لق ِ  لوو اليموو ِلَ مور تيمموو  L( "What have we تووهلل
learned?,)  ٗهلل" حلث ِلر لو اليم ِف ", Wلف غو يَ ل حث الل ب لَ إنر رت لألبئم  التو هلل

هلل" الكتر وو ِ لووً إموور ي فوور  القوواا ة يِ  يووهلللر, كموور ٗلٙاوونع الميمووٍ اللوو ب  اوو   يّ, "Lلووو اليموو
ِا ِاأللكرا  ات األلمل .  لنهلل  لو يلمل  لمتمللا  لَ إنر رتاٍ لَ األبئم  

هلل" مفرنا  -6 ِمرت التو بنمار الل ب لو اليم  . "Lالميم

هلل " تاوونلع -7 ِلفار لووو اليموو ِا  تووهلل ِالتووو لووٍ Wاللوو ب لم حووث لووَ إنر وورت لألبووئم  التووو نوورم  "
 ٗلنب لملار الفص.

ِات ءبتااتلن253-2009:254للل ) حهلٙلهلل كمر مَ   لار لما   ِالتو K.W.L ل ه   ل
ِات اآلتل : ِللمر, الهللار  -لمو ال ل

(L) (W) (K) 

................ ................ ................ 
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ِي يوورهلل  اليرموو   اإللوو َ ماحموو  -1 ِن  ِلكت ووو لموو   ميمووٍال الوو ك إ : لووَ المِهوو ِاَ الووهللار  لفوو

ِناة لَ يلا  اليرم  ِاة مع ف  ة م  .الب 
ٍُِٗ  حلثلان نهللٌِ اليمٌ :  ماحم  -2  اة,الميموٍ  ابوٍ النوهللٌِ الو ْ موا  كوا  لمو  البو ِ  لق

ِكلسلوو  التيرمووٌ مووع كووٌ حقووٌ مووَ  ,اللم وو   رليمملوورت التووو تقتهوولار لوو   اءبووتااتلنل  ا كٙ ِٗلوو
 .حقٌِ النهللٌِ

ِلووورت لمووو  األبووومِب الكمووو   ِلسهوووٌ: يبووومِب الهللاابووو   تحهلللوووهلل -3 ا تووورا  لووول ا, يبووومِب المنم
ِلرت ِان اللم   لم  منم ِل . ,المهللار يَ ل  لنب يَ لبم  يلااهلل كٌ منم

لووَ البووؤاٌ   رإلنر وو الحقووٌ األٌِ مووَ النووهللٌِ الوو ْ لتيمووي  مموو اللم وو  الميمووٍ  مووَ  للمووب -4
ِلوو  نووهللٌِ لموو   غووااا  يِ, لتلمووب يَ لكووَِ لووهللّ كووٌ لرلووب  ِلوو ا األٌِ مور ا فيوواى؟ منم

ِاة.  النهللٌِ ال ْ ابمو  المهللار لم  الب 
ِن  ِ يوهلل: تحهلللوهلل مور لوااهلل تيمموو ماحم  -5 ِفوو لوَ المِهو  لو إ لفتقموَِ, يَ لو كا اللم و  مور ليال

لفاوووور  يووووهلل هللاابوووو   اإلنر وووو  كتر وووو  األبووووئم  التووووو لالووووهللَِ  ِ لووووً  تحهلللووووهلل موووور لالووووهللَِ تيممووووو 
ِن. ِن يِ لو ي فر  هللاابتاٍ لممِه  المِه

ٌٕ  هللاابوو  -6 ِن  اووك ِ  وواات حووٌِ  َميمووي:   يووهلل ي المِهوو لحووهللهلل اللم وو  موور لووهلللاٍ مووَ ميووراى 
ِاألبئم  التو لالهللَِ  ِن  ِن يِ  يوهلل اءفتاور  موَ لفاور لوو ي فور  هللاابو  المِهو اإلنر و المِه

ِمَِ, هللاابتو ِن مبتسلهلللَ مَ   ااتاٍ البر ق  كىبرر لفلمقَِ مفو لق ِمَ  , تسحص المِه
هللاابتاٍ   اإلنر  األبئم  التو لالهللَِ  ِنو لمبرا تسكلالٍ  لبيَِ  يلهللالرٓ   ِحسار, لفار كم

 تحقلقار. إل 
ِلَ -7 ِن للموووب الميموووٍ موووَ ال  يوووهلل: يممووووت مووور توووٍٙ  توووهلل ِ  موووَ هللاابووو  المِهووو ِلَ مووور تيممووو لم ووو  توووهلل

ِ  موَ   واات لوو الحقوٌ ال رلوث موَ النوهللٌِ ال ورص  ِمر اكتبو  لوَ البوؤاٌ   رإلنر و ميراى 
 . ال رلث مر ا تيممت؟

ِلٍ:  ماحم  -8 ِلمرٓ  ّانٗ لٗ  حلثالتق ِ   اللم   تق ِااف  مساهللات الحقٌ ال رلث  مَ  لمر تيمم   ٌ م
ِ  لي ٓ  ّي  رفو مساهللات الحقٌ ال ِا مر  مقراف  مر تيمم لاغ َِ لو تيممو مع  كوا األبوئم   كرف

ِا لموو   ِّ   ووٍٙ لاوور,  إنر وو التووو لووٍ لححووم ِلميالوو   مبووت ِفووو  ِا ليال ِ   موور كوورف ِاافوو  موور تيمموو م
ِتيهلللٌ  ين الميتقهللات يِ األلكرا ال رلئ  لهلللاٍ ن ٌ التيمٍ النهلللهلل  .الفنرح ال ْ تحقي 

 -مَ اللم  : لو ل   الماحم  للمب الميمٍ :تىكلهلل التيمٍ ماحم  -9
 ِن تم لص ِ  مَ المِه  .يلٍ مر تيمم
 تحهلللهلل  ِ  .منرءت اءبتسرهللة ممر تيمم
 ٍتقهللل . ِ  لان اساو لمر تيمم
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ِات ابتااتلنل   نرمت  ب ي  مرِمٙ       -:الترلوالاكٌ  لو  K.W.Lال رح    تم لص  ل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (3-2شكؿ )                             

 K.W.Lاسترات ج ة ـ شكؿ تكض حي الستخ ا

 استرات ج ة  كر المعمـ في : K.W.L   
ِاا لفرً ) حهللهللتار  ين األهلل  فور يَ لااللاور الميموٍ ي  ء وهللٙ ِالتو  ه34-2004:40هللالابَِ

ِاا لو :  تفسل  ِتتم ٌ ل   األهلل  -اءبتااتلنل , 

ِمووَ  وووٍٙ  .1 ِاَ,  ِنلووو المووتيمٍ فحووِ نووواا ة اليفوو اى لوووَ بووؤاٌ يفسبوواٍ البوووؤاٌ الترلو)موور ا يلوو ت
ِللهلل يك ا نهللا مَ األبئم , مع التقهللٍ لو ابت هللاٍ  ِاة مبرلهللتاٍ لم  ت ِن؟ه مع ها المِه

 اءبتااتلنل .

ِنووت الم ئووٍ لمقووهللاا تفملوو  ل نوو  المتيمموولَ,   متر يوو  الوورهللة لووهللهلل األبووئم   .2 ِ لووً  حبوورب ال
ِنوت لوو ابوت هللاٍ اءبوتاا تلنل  لوو لكممر ااهلل لهللهلل األبئم  التو لهيار كٌ متيمٍ مع تقهللٍ ال

ِنوووت  اموووَ نحووولا, كممووور يللوووت اءبوووتااتلنل  ليرللووو  يك وووا, موووع ماالووورة اء تحووورا لوووو ال
ِا   هللنرئي لو الحح . 5ال رص  رلبؤاٌ حت  ء لتنر

ِاة تكااا األبئم .3 ِء تكواا األبوئم    مع المتيمملَ ي فر  ابتنر رتاٍ ها ِم   حت  ت  ت الميم
 مع متيمملَ   الَ.

ِمفرنا ِاَ الهللار   تولف

 Wمر يالهلل يَ يلاى 

 

 هللااب  الفارل

 

 مفرنا  الحٌ

 

 لٌ تحقي الاهللى

 

 Kمر يلالو 
 

 Lمر تيممتو ليٓ  

  أاب

تِهلد مَ 
 الميمٍ

 

 فيٍ ء

 Cالتيملي

 خركج
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هلل  .4 َ  كرفت كتر   األلكرا لو اليم ِاد ِن  ِاة ن ٌِ يّ لكاة لار ل ن   رلمِه , مع ها األٌِ

  رلئ .

ِلححوٌ  .5 ِن؟ه  ن ٌ القاا ة لم  الميمٍ يَ لبىٌ المتيمملَ )مور ا تالوهللَِ ميالتوو لوَ المِهو
ِلار. ِلكتب األبئم  ح  لم  ) مب  يِ بت  ه يلكرا, 

و لَ الوفص؟ه, لفور ِ يهلل يَ لهع المتيممَِ بؤاٌ)مر ال ْ يالهلل يَ يلال لو ماحم  القاا ة .6
ِاة ال ووهلل   حوولرغ   ِنلووو المتيمموولَ  ِهووع الاووهللى ألفسبوواٍ مووَ القوواا ة, ِهووا ل ووهللي الميمووٍ  ت
ٍِ, يّ يلللفووو كرلوو  األبووئم  التووو لمكووَ يَ تلوواح مووَ  وو ٌ نوواا ة  األبووئم   حوولغ  اليموو

ِمر األبئم  التو تّا يفار لٍ  ِكفت تتمف  القح ,   يَ تِهع لو القح . تاهلل, 

ه  قواب السكواة التوو يكوهلللر الوفص ي فور  القواا ة,  يوهلل  لوً لتولد الميموٍ  م  )لتٍ ِهع ل  .7
ِا الووفص موور هللنوورئي,  إلوو الساحوو  لملوو ب موور لَ  وو ث  هلل  ووىَ لقوواي ِا  مموو  اليموو ِموو ِلق  ,

ِلمكَ لممو كفارل مفالو. ِن؟ه   ال رلث مَ النهللٌِ )مر ال ْ تيممتو لَ المِه
 

ِاا ه 24:2011الالااف ) ِٗتحهلٙلهلل            -:  رآلتو K.W.L ِلي ابتااتلنل  ويومٍالم يهلل

ِلي ال لل٘  ٖ المٗ  -1 رأللهللاى الهللار    . لو تحقلي تمً األلهللاى برلهللالتو تٗ  الم تراة هللِا

  . لمتيملٍ النهلللهلل كىبرر لَ ميراى اللم   البر ق  الكراى -2

ِلرت الهر ل -3 هللااة منم ِاد ى الحسل     . الفقرب ال ْ له ل المِا

  . همَ م لل تفملمو لرلٌ للم  ِالمفمٍ لميال  ا ونٙ ِٖ المٗ  -4

  . لألبئم  التو تيمٌ لم  إ راة تسكلا اللم   هللِلٙ ِالمٗ  ارِ٘ حٖ المٗ  -5

ِ  اتاٍ البر ق  التو أل لر  اللم   دح٘ حٖ المٗ  -6   .  فلت لم  ميالتاٍ 

ِمهللّ تحقلقاٍ ٍِٙ قٖ المٗ   -7 هلل لمتيمٍ ألهللا  اللم     . المفا

َٙ 55:2009النملوووووهللْ) هووووولىِلٗ          ِاه ي ِا ال هلل ِنووووووالميموووووٍ لوووووو لووووو   اءبوووووتااتلنل  لوووووِ هلل  م
ِلووو  موووَ األبوووئم  لملووو ب,  ِنوووو منم ِْ يَ ل ِ و التا ووو موووَ  لبوووتللعِالمااوووهلل,  الووو ْ لبوووتللع  ىبوووم

ِمورتاٍ  موع نلرموو  تبونلٌ نملوع األلكورا  ِميم لوو  لوً ميورللا  مااللورٓ ,   لار يَ لبت لا يلكورالٍ 
ِلٖ  ٌٙ اليحووى الوو لفو,   ِن مووَ ي االوور ن ووٌِ يوو  ِيَِلووهللٍ إغسرلاوور,    نملووع األلكوورا المتيمقوو   رلمِهوو

ٍِ  تقبلماٍ  ِاحهللة لو حساٍ الهللاابو,  يِ لق ِحهللة  ِلرت حغلاة. إل لنيٌ ل  و   منم

َٙ ابوووت هللاٍ لووو   اءبووووتااتلنل  لوووو التوووهللالر لتلموووب مووووَ 254:2009لللووو  ) ِلوووّا ه ي
ِنو اليممل  التيململ  فحِ يل يَالميمٍ,   -:لٗلحهللهللهللاى تيململ  محهللهللة , ل
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 لالهلل مَ الل ب تيممو. مر 
 يااهلل الل ب تيممو. مر 
 لنب يَ لسامو الل ب. مر 
 ِات ل   اءبتااتلنل . التاتل رت  ال ام  لنيٌ الل ب مبتقملَ لو  ل
ِاا الميمٍ التو يهللانتار )          ل  األك ا   رلت رالر  ه24:2011,الالااف ِتت ٙف  ال رح   يهلل

ِاا األ ّا التو يٗ  لنرآا مَ األهلل ِاد ِٓء   .هللانتام
 

 استرات ج ة الطالب في  كر K.W.L : 
ِلي ل  ه 25:2011الالااف  ) حهللهللت   ِا اللرلب  ِا  اءبتااتلنل   هلل  - : اآلتل  رلمحر

ِلب األلكرا لقاي .1 ِلبت ِح  الفحِص الم تراة,   . للار الملا
 . البر ق  الم فل  لم  ميالتواألبئم  التو تم و حرنرتو الميالل   للاح  .2
ِلار الفص مرارلٗ   .3 ِا ح ِاأللكرا التو لهلل  . التسكلا المبتقٌ لو القهرلر 
ِلالل  حفىلٗ    .4 ِا يبربل   ِااهللة لو الفص إل  محر  . األلكرا ال
ِلرت ممراب  لم  لتهللاب   .5 ِفو مع يلااهلل المنم  . التسكلا التير
ِا  فرنبلٗ   .6  . مهللّ ححتار لبتِهد فحِصال لوِلحر
ِحقرئي ومر ابج ل حِبلٗ    .7 ِمرت   .  رلئ   فرئو الميالو البر ي مَ ميم
ِلحورٌِ يَ لبوتما لوو ال فور  الميالوو لقواا   .8 موَ  و ٌ  لهلللوو مور تيمموو  رلسيوٌ موَ الوفص 

ِللهلل يبئم  نهلللهللة  .ت
 

 -بالمحاكر التال ة:  K.W.L استرات ج ة في كر الطالب  الباحثة كت ح          
ِن اللرلب الميال  حهللهلللٗ  .1 هلل األٌِ مَ النهللٌِ ِلبنمار, البر ق  لَ المِه  (.K)لو اليم
ِن حهللهلللٗ  .2 هلل ال رفو  ِلبنٌ, اللرلب مر لالهلل يَ لتيممو لَ المِه  لً لم  اكٌ يبئم  لو اليم

 ( .W)مَ النهللٌِ
هلل ال رلث مَ   يهلل .3 ٍٙ تيممو لو اليم ِلَ مر ت ٍِ اللرلب  تهلل ِن  اكٌ ميمي  لق هللااب  المِه

 ( .L)النهللٌِ
ِنهللت. ليتقهلل تيممو مع مر كرَ  مر تٍٙ  َقرا لٗ  .4 ِمَ  ٍٙ لححد األلكرا ال رلئ  إَ   بر قٓر, 
هلل الاا ع مَ النهللٌِ لكتب .5  .  (C)اللرلب تيملقو لو اليم
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 المؤشرات التربك ة النكع ة إلسترات ج ة: (K.W.L) : 

ٍِ  اور  ِلقحهلل ِلقو موَ تحقوي  فتىكوهلل حتو  ار تمً األبربلرت التوو ء  وهلٙل يَ لمتمكاور اللرلوب, 
ِاهلللر )حفسو, ِل , K.W.L ابتااتلنل  يلهللاى  -ه: 2012 كرلترلو كمر ي
ِالل  اللرلب لقاي -1  . الفص المبتاهللى ناا ة بملم  

ِن  -2 ِمور لالوهلل يَ ليالوو موَ  و ٌ لواح تبورؤءتو  الوهللار, لحهللهلل اللرلب مر ليالوو لوَ مِهو
 . ال     األلمهللة  لً لو ِكتر  ال رح  لم  الميمٍ, 

ِلالل اللرل لحمٌ -3 ِا  إل  يلكرا ائلب   ِلحفى محت   . ب الفص 

ِائمار مع التيمٍ النهلللهلل ٗلحِب -4 ِل ِمرت بر ق     . اللرلب مر لمتمكو مَ ميم

5- ٍ ِلقرٓ  اللرلب لقِِّ  .)لميرللا ححلح  )يلهللاى التهللالر مر تيممو 
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 المحكر الثالث
 ػةالمفاى ػـ الر ػاض 

 -:تمي  
لاووِ لتملووا  وورلتغلاات المتبوورال   ,الميالوووهلللي لحووا التوو اآلَفيلاووو  الوو ْاليحووا  يت ووالٗ 

ِا  ِموورت ِ  التقفوووِالمت حقوو  فتلنوو  لمتلوو ِا  لموو   لووو الميم ِا لووفيكر  ووهلل ِلوو ا التلوو كرلوو  منرءتووو, 
ٍِ  ِيبوورللبلوواي  ءبووت هللاٍ   نيووٌ لفوورً حرنوو  مرٙبوو موورمٙ , ِمفاوور الالرهوولرت الم تمسوو تووهللالر اليموو

ِا ِيبرللب تبرلا ل ا التل لنر لتوِتوقالبالع  لاي  ِاد  .ٍِ لم  لرلمل  التممل  

ِالتيمٍ  حس   رح  لالق  يهللِتٗ  ِف  ليممل  التيملٍ   ِلمموفاج التهللالر مَ يلٍ اليفرحا المك
تححوولماٍ   ِلموو مسوورللٍ, لاوور ي ووآا ليوورٓء لموو  لاووٍ موور لتيممووو الت ملوو  مووَ َٙ إ حووس  لرموو , حلووث 

ِاحتسرماٍ  رلمرهللة  .الهللاابو, 

ِا ِّ مقواا الالرهلرتحوهللث لو محت ال ْ ِالتل ِغلالره  -ماراات -) مسرللٍ و تيملمرت.. 
ِا لو لاي يَ هللٙ ء ٗ  ِاك و تل ِافب الوتيمٍ المامو   يهللِتٗ , التهللالر ِيبرللب ل المسرللٍ الالرهل  يحهلل ن

ِمتر ي  هللاابتار.  ِال ام  لساٍ الالرهلرت 

ِتلفل  مفسحم يفارمر تتملا  و الالرهلرت  يلٍ ٌٙ ٖليٖ "ِ  ل    ٌ, ماراات يِ  للبت لمملرت ا
 ِالم فورت ,متلفورٓ  متكورم ٓ  الفارلو   فلرفورٓ  لوو ماوكم ٓ  ,ِ لقورٓ  محكم  لتحٌ  يهار   ين اتحورءٓ  ي فل 

َٙ  إ  لاوو ا ال فوور  لوو  المسوورللٍ الالرهوول , األبربوول  ِالماووراات الالرهوول  تيتمووهلل  ي ِالتيملموورت  ِالووهلل  الق
ِابتلي لوالمسرللٍ   لم ك لاا ٓ  التمرهللآ  ِلفار  ِاكتبر ار" )تك  ه.199:2011 الف , ي ِر ار 

ِالماوووراات 159:2010ي وووِ يبووويهلل) ِلوووّا ِاااملووورت  ِلَ ال  َٙ المسووورللٍ لووو  يبووورر لتكووو ه ي
ِالاوور  ِلَ التيملموورت  ىف ِالماووراات لمكووَ يَ تووؤهللّ لتكوو ِاااملوورت  ِلوو  ال  ِمنم ِالر, الالرهوول    ِ ووهلل

هللالمٓر ل  ار".المبرئٌ الالرهل  ل  ِبلم  ليرل  لتيمٍ المسرللٍ 

ِلو  لوووالك ووّا لممسوورللٍ الالرهول   األلملو  لفوور ت ووااٗ  ِموَ تفوورٌ  يَ لف غووو لوو ا, اليمملوو  التا 
ِالالرهوللَ  الو ْ األماالمقوااات الهللاابول , لو األك ااءلتمرٍ  ِللَ  ِاتل يَحوهللا  ك لوا موَ التا و ِل  فور

ِالتحملووٌ المسوورللٍ الالرهول , ِكلسلوو  تهللا  حلووثٗ  مووَ  رل حوث  ِتحووفلسرتار  ِا  حتوو  لبوار,ميفرلور  لتِحووم
 ّ"هللاابوو  ال فلوو  المياللوو  أل َٙ إ لمكووَ لمميمووٍ ابووت هللامار, حلووثٗ  التووو ِاألبوورللباللوواي  يلهووٌ إلوو 

ِن  ِفووووو, التووووو تِهوووولد المسوووورللٍ  ت ووووهللي الرهووووومِهوووو التهللالبوووول  المفربوووو  "   رألبوووورللب ِتفملتاوووور تك
 ه.218:2000,ال االو)
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 ػكـالمفي تػعػر ػؼ: 

ِنهلل تيالى نرمع يِ م ء ٍِل ِءت ك لواة موَ ن وٌ اليممور   ِنهلل, تسي لملو لممسا نوات محور
, ٍِ ِ   ك لواة  اٍيفٙ  إءلتيالى المسا ِا حوي ِا, اءتسوري لمو   لوً لووِنوهلل  ِموَ لوو تيالسورتاٍ, ِا تمسو
 -:لمول   التيالسرت مر 

ِملاوولٌ  يووٙاىلٗ             ٍِ  (Nelson&Michael  (1980:67,فلمبووَِ  ِلوو " ىٙفوووووالمساوو  منم
ِا  يِ اوووولر األمووووَ  مووووَ ال حوووورئص  يبووووررلموووو   ميوووورٓ   ميووووتنٗ  التوووووال رحوووو   األحووووهللاث يِالاموووو

 " .اما ميلَ يِلمكَ الهللءل  لملار  ربٍ  التوالماتاك  

ٍِ  ىٙفووو "لكوواة منوواهللة تمكووَ الفوورر مووَ تحوو72:1989حوولَ ٗلٙيوواى  ووٌ) لووو  فلىه  المساوو
ِتحوووهللهلل مووور إ ا كرفوووت األاووولر  يِ األحوووهللاث تيت ووو ِاألحوووهللاث,  ا يم مووو  يِ للبوووت يم مووو  كسكووواة األاووولر  

 مناهللة". 

ٍِ  ه159:2000)لقل َ  ِٗلياى كمر ِل " ىٙفوووالمسا ِار  منم مَ األالر  المهللاك   ورلح
لمكووَ تحووفلسار مووع  يهووار الوو ين لموو  يبوورر مووَ ال حوورئص الماووتاك  يِ  التووو, يِ األحووهللاث
 .المملاة" 

ِلهللّ  ٗليٙاى ِك لً ٍِه (24:2006الا ِاة  إلو مناهللة تاولا  لكاة "ووو ىفٙ  المسا او  لوو حو
 .لهللٌ لملار" تيل  السكاة المناهللة ابمرٓ  ِنهلل ال لَ, لو

ٍِ  ىفو" ىيوووووواٙ لٗ ل ه10:2006)لسرفوووووو  يموووووور ِلوووووو المساوووووو مووووووَ ال حوووووورئص الماووووووتاك   منم
ِحهلل ل فر  األبرر المفلقوو  إلرالممهرملَ الالرهل  التو تات ل مع  يهار ال ين لو  الرهو م

ٍِ يِ نرلهللتو  ".لمحلمد المسا

َٙ ه (84:2006ِل رلفوووو  الفوووو  ي ووووِ ِلووووّا ٍِ ل ووووراة لووووَ  ووووى  فوووور  لقمووووو يِ تنالووووهلل  "المساوووو
ِاة ال لفل  التو تتكَِ لهللّ الساهلل فتلن  تيملٍ حسرت يِ  حرئص ابتٗف٘تنت مَ  فو لفو,يّ ي الح

. "ٍِ  يالر  متار ا  ل  يم م   لً المسا

َٙ  إلوووو ه 118:2007ِالي بوووو ) ل وووورر ِٗلاوووولا ٍِي لحووووس  المنوووواهللة لووووَ" ا ل ووووراة المساوووو
ٍِ". ك الماتا    لَ نملع يم م   لً المسا

ِلووو   الووو ه 47:2010)اللللووو  ٗلاووولا  لفمووور ِاة  لفلووو  لمنم ٍِ ل وووراة لوووَ "حووو َٙ المساووو ي
حقووورئي لي وووا لفاووور  كممووو  يِ محووولمد يِ اموووا  ووورلتيالى  رلكممووو  يِ  ووورلاما يِ المحووولمد لمهللءلووو  

ٍِ".  المسمل  لممسا
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ٌٔ  َٙ  ووووى:  سوووورت البوووور ق ال رح وووو  مووووَ  ووووو ٌ التيال ِتبووووتفتج  "ملاووووولٌ"ِ "فلمبووووَِ" َموووو كووووو

ِالي بوو " ِ "لقوول َ"ِ ِا"ل وورر  ٍِ  لووو اتسقوو ِلوو  مووَ  ويٙفوو لموو تيووالساٍ لممساوو المهللاكوو   األاوولر منم
ِار  ال حوورئص الماووتاك   يبووررلمكووَ تحووفلسار مووع  يهووار الوو ين لموو   التوووِ   المنوواهللة يِ ورلح
ٍِلم" ل  تيالساٍ  لهللّ" ٌ"ِ "الاِ  اتسي للمر لفار,  لوهللٌ  لكواة منواهللة نوهلل تيلو  ابومٓر منواهللآ   ىفوو مساو
ِل رلف " ِ"الللل " لسرف " ِا تمىلملار,   ِنا  فمالٍ . لو "  ِ"ي ِ الف  

ِاة ِ فر ٓ  اليقملو   لم  مر ب ي  نرمت ال رح    تيالى المسرللٍ الالرهل  إناائلٓر  ىٙفاور "الحو
ِحووهلل ِالهللءلوو   ِتتووىلىة )الووهللائاة ه, التووو تتكووَِ لووهللّ اللرل وو  فتلنوو   حوورئص ماووتاك  لووو  مووَ اءبووٍ 

  حلحٓر ل لً". يهللنلربار  رلهللان  التو تححٌ لملار اللرل   لو اء ت را المٗ  ِلتٍالمسمل , 

ػفيػكـالم مكػكنػات: 
َٙ  ه 27:1997)الاراىلّا        ٍِ  ى  -ِل : , مَ      لفرحا ىلتىلٙ المسا
ٍِ: لااه .1 ٍِ لار التونملع الحرءت  ِلامٌ المسا ِ حرئص المسا  .حسرت 

ٍِ: محووولمد .2 ٍِ  لمووويلٗ  الوووو ْالاموووا  ِياءبوووٍ  ِلوووِ المساووو ِاص  لوووولمووو  المساووو ِ  ال وووو هووو
 .الماتاك   لَ لفرحا لااغو

3. ِّ ٍِ محتووو ل  التوووووتموووً الي وووراة  ِلوووِ :المساووو ِال تحوووهللهلل الاوووِا ٍِ, ي الهوووا  ِّالكرللووو  لممساوووو
ِلاة  م ووصتٗ  ِاص المتوو  ِحوولرغتار غلالوور, تملالوور لووَ ِالتووولفرحووا السووااه  لوووِتنمووع ال وو

ِاص ِتيكر نمم  تيل  ميف , لو ِاة اليرم  لتمً ال   .الح
َ نلوووورم  اوووولاِلٗ  كموووور  َٙ  إلوووو ه 2000:667) ِ  ووووِا ِلوووو   : ي ٍِ لتكووووَِ مووووَ منم المساوووو

 -ل : غلا لَ   ملا لفرحا تٗ 

ِلالا  ابٍ -1  ٍِ ٍِا إللو لفتمومر  إل المسا  .ِمر لهللٌ لملو لمسا
 .يم م  ِال  األم م  -2
ِغلا المملاةالمم الحسرت -3  .لاة 
 .اليرم  حٌِ الا  ال حرئص -4
ٍِ. نرلهللة -5  المسا
َٙ  وو ٌ التحووفلسرت البوور ق   تووّا ال رح وو :  ِمووَ       األبربوول  التووو لمكووَ التمرهلللوور  اليفرحووا ي

ٍِ ل  -:ولممسا
ٍِ: لااه -1 ِغلا المملاة. األم م  لامٌ المسا ِالحسرت المملاة  ِغلا المفتمل    المفتمل  
ٍِ. ِلِ ٍ:المساِ  محلمد -2  ابٍ المسا
ٍِ تيالى -3 ِتٗ  تامٌ :المسا  ٍِ ل ال رح   رلمسا  لَ غلا  مَ المسرللٍ. ملا الاِا
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 مفيػكـال خػصائص: 

ِمفار:35:2008ل كا األبما )  -ه  حرئص لممسرللٍ 

ِ   مَ ماحمٕ  أل ّا لتح د يك ا  .1 ِتتهللاج لو الحي ِتفمِ  ربتمااا,  َٙ المسرللٍ تتكَِ  ي
 تيقلهللٓا.

َٙ الي .2  مٍ لفمِ  فمِ المسرللٍ.ي

ِات السكا األبربل . .3  المسرللٍ ل  يهلل

ِا ماٍ لو تاكلٌ المسرللٍ. .4 ٍِ  هلل  المهللاب  تق

ِفار تكَِ فرنح . .5 ِ هلل ِلهلل  رل  اة   المسرللٍ تت

ِاحهلل مَ ا صٕ  .6 ٍِ ال ِءت المسا ِّ ال  اة. ت تمى مهللل  آل ا حبب مبت

 تيتمهلل المسرللٍ لم  ال  اات البر ق  لمساهلل. .7

ِل   كرلترلو:46:2010-47لهٓر اللللو )ي ِل كا        ٍِ ِل  مَ ال حرئص لممسا  -ه  منم
1 .ٍِ ِلولر  ءهللااكو محلمد تيملمو لهللٌ لم  لفرحا ماتاك  لوو البومًِ ا المسا لوهللّ األلوااهلل 

 لهللّ لاهلل ميلَ.
ٍِ مووووَ نووووايلَ ائلبووووللَ لموووور اءبووووٍ يِ الامووووا يِ المحوووولمد, 2   المسملوووو ِالهللءلوووو . لتكووووَِ المساوووو

.ٍِ  لممسا
ِل  مَ ال حرئص المحكل )الحان ه التو لاوتًا للاور نملوع لفرحوا . 3 ٍِ لمتمً منم كٌ مسا

ِل   الحسرت تٗ    ,ٍِ ٍِ لَ غلا  مَ المسرلل ملالئ  المسا . ٍالمسا  األ ّا
4 ٍِ ِلفوورً يم موو  ء تفل ووي لموو  المساوو  ,ٍِ ٍِ لووو يم موو  تفل ووي لملووو تبووم  يم موو  المساوو . كووٌ مساوو

.ٍِ  تبم  ء يم م  المسا
ِلكوَ لوتٍ .  5 ين المسرللٍ ء فبتللع التياى لملار مَ  حرئحار الماوتاك   اوكٌ م راوا,  

 لملار مَ   ٌ ابتفترج  حرئحار. لتياىا
ِا التو تبت هللٍ  اكٌ ك لا تيت ا مسرللٍ.6  . الك لا مَ اءحل حرت كرلام
ِلملالور لوَ  يهوار الو ين, 7 ِالا ال لئلو   ِالمو ِانوى  ِالم ٍِ األالر   كمور يفوو ء  . لحى المسا

ِلووو  موووَ األاووولر  يِ  اووو لفل وووي لمووو   ِنوووى ميووولَ,   وووٌ لفل وووي لمووو  منم يِ مووورلاة يِ م
ِلِ مر لبم  )التيملٍه. ِالا  ِانى يِ الم  الم

ِفار الساهلل  لفلٓر.8 ِابتهللءءت لقمل  لك ِلفرت   . ٗتيهلل المسرللٍ تك
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ـػػك يفػالم استخ امات: 

ِلقل 77:1998َ)ل لهلل لّا        َٙ ه 110:2000) ه  ٍِ      ابت هللامرت: ي  -لممسا
 : اصط حي استخ اـ -1

ٍِ,  يِ, إلراتهلل ٌ همَ  التو األالر ل ا اءبت هللاٍ فتحهللث لَ  حرئص  لو هلل المساو حوهلل
ٍِ, يِ ِالحوسرت  مو ٓ   لفتكمٍ المحلمد الهللاٌ لم  المسا  يِ, الفبو ل  لأللوهللاهلللوَ ال حورئص 

ل   الفب ل . األلهللاهللمحلمد , لفهلل ابت هللامفر لالفب وتحهللهلل اليهللهلل  التولَ الاِا
 :  اللي استخ اـ -2

ٍِ لوَ غلوا  موَ المسورللٍ, بت هللٍلٗ  ِلِ , كوىَ لبوت هللٍ تحوفلسوابوت هللاٍ  فووي ّي لتمللوا المساو
ٍِ اليهللهلل   . األلهللاهلللَ غلا  مَ  الل ليولملا اليهللهلل  حلثٗ  الل ليومسا

 : تضم ني استخ اـ -3
ٍِ  ِللو  .الل ليو لً اليهللهلل  ِم رٌ المبمرة  و, األالر مَ  يك البت هللٍ محلمد المسا

 

َٙ  ه202:2011)الف   ِي ِلهلى           -:ي

 ٍاءحوول حو اءبووت هللا  ٍِ ل  لتحووهللث: لممساوو ٍِ لفووهلل ابووت هللامفر  التووولووَ الاووِا تحووهللهلل المساوو
.ٍِ  لمحلمد المسا

 ٍالهللءلو اءبت هللا ٍِ ٍِ لم   : لممسا ٍِ موَ الو  األم م لاا  يبررلق لمو   يم مو  لمو  المساو
.ٍِ  المسا

 التهملفو بت هللاٍاء  ٍِ ٍِ. محلمحرت: لي ا لَ لممسا  مااهللل  لممسا

, 163:2010-164ي وووِ يبووويهلل )  هووولىِلٗ            َٙ لممسووورللٍ ابوووت هللامرت ي وووّا لمكوووَ  حلوووثٗ ه ي
 -ابت هللاٍ المسرللٍ للمر لىتو:

 التحوفلى ٍِ َٙ يحووهلل األاوولر  التووو لمكوَ يَ فتيمماوور  اوو ا المساوو ٍِ الم مووث لول : إ ا ي وو فر  مساوو
 يَ فتياى لم  يم م  لم م رت, كمر لمكففر التيملٌ لم  حح  تحفلسفر.لِ 

 اليوهللهلل الل ليوو, لمكفوو يَ لملوا لوهللهللٓا ل ليلور  التمللا ٍِ  لَ األالر :اللرلب ال ْ لهلللوو مساو
.  مَ  لَ يلهللاهلل ي ّا

 ٌِا  ات المقرمووورت الم تمسووو  ء لبوووتللع الميموووٍ  اءتحووور ِالتسووورلٍ: لفوووهلل توووهللالر نموووع الكبووو
ِا  التسرلٍ موع اللو ب الو لَ لوهلللاٍ يّ ميالو   رلمحولمحرت التوو بولتلاي إللاور م وٌ: كبو

. ِل , مقرمرت,  مهرلى ماتًا  متبر
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 ٍمَ   ٌ ميالتفور  رلمسورللٍ )ااتسورن, مفحوى نرلوهللة, مبورح , محولل, تاور و,...ه  التيمل :

 لو الم م رت لمكَ لمٌ تيملمرت لملار.
 

 :العكامؿ التي تؤثر في تعمـ المفيكـ 
ٍِلٗ  ِامووٌ لمكووَ يَ تووؤ ا لووو تيمووٍ المساوو نلوورمو كموور لِهووحار  ِلووو , مكووَ تحهلللووهلل    وو  ل
 -:ه13:2001)ِنلرمو

  حرئص التيمٍ. -1

ِنى التيملمو. -2   حرئص الم

ٍِ المااهلل تيملمو. -3   حرئص المسا

4- ٍِ ِا الميمٍ لو إكبرب اللم   لممسا ِامٌ تات ل  هلل ِامٌ:, ل   -ِمَ ل   الي

  ِاد  را  المتيمٍ  ار.تحهلللهلل الم لاات ال ام  

 .ِاد  را المتيمٍ  ار    ِ  تحهلللهلل اءبتنر   الماغ

 .ِاد  را المتيمٍ  ار  تحهلللهلل اءبتااتلنل  الم ئم  

 .ٍِ ِال  لممسا ِمرت الها  تالئ  الميم

 .  ِمرت المفرب  إلهللاهلل اللم   ءبتانرن الميم

 ّالهللاليل  لهلل ِّ  المتيمٍ. الرهللة مبت
 

 تعمـ المفػاى ـ الر اض ة: أىم ة 
ِللَ تى وو  ا ِلوو ,  ٙمموور اوونع ك لووا مووَ التا وو لمسوورللٍ الالرهوول  مكرفووٓر متملووآا لووو اليمملوو  التا 

ِلوووو  يلهووووٌ اللوووواي  ِالتحملووووٌ لووووو ميرفلاوووور,  ِا المسوووورللٍ الالرهوووول   رل حووووث  ِل ِالالرهووووللَ يَ لتفوووور
 .ه11:2009)هالا,ِتفملتارِاءبتااتلنلرت لتهللالبار 

ِا ائوولر لووو لمملوو  الووتيمٍ, حلووثٗ  تكمووَ يلملتاوور  ىفاوور تم ووٌ ال لووِل التووو  ِالمسوورللٍ لاوور هلل
ِتيت ا المسورللٍ يبربوٓر لمميالو  الالرهول , إ  يَ ميالو  المتيممولَ لممسورللٍ  لتكَِ مفار فبلج اليمٍ, 
َٙ لممسورللٍ الالرهول   ِ رلترلو لاٍ التيملمورت الالرهول , كمور ي تبرلهلللٍ لم  هللااب  الي نرت  لفار, 

ِآا ائلبٓر لو تيمٍ الماراات   ه.  331:1996الالرهل  )حبَ,هلل
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ِحلووووهلل لنيووووٌ الموووورهللة ه 50:2003ِٗلهووووٙلى ل ووووهلل القوووورهللا) َٙ إهللااً المسوووورللٍ لووووِ األبوووومِب ال ي

ِلكوَِ تيمموو نور ٓ  ل فتقورٌ إلو   الهللاابل  لو متفرٌِ اللرلب, حلوٗث تواهللاهلل لرلملتوو لوو حوٌ التمورالَ 
ِا ى النهلللهللة, كمر تمكفو ل   المسرللٍ مَ ا ول نبو ِالمِا ِانى  ِفورت  الم ِاحوٌ  ولَ م تموى مك الت

ِتكللساوور مووَ لوواى ال فلوو   الموورهللة الهللاابوول , حلووٗث تفمماوور لووو إلوورا للكمووو مسوورللمو لبوواٌ هللمناوور 
 الميالل  لملرلب.

ِالتوو ياورا هرى إل  مر ب ي لهللة فقورل أللملو  المسورللٍ اتسوي لملاور غرل لو  ال ورح لَِلٗ   ,
هللةإ  -لفقرل الترلل :ِتتمٙ ٌ ل   األلمل  لو  ا ه17:2007) للار ن

ِّ التسكلووا:   لوو  اتقور اء -1 ِّ تسكلووا  ِتيفو  يفوو مبوت لحويب لموو  اإلفبورَ يَ لاتقوو  مبوت
 .إ ا لٍ لفند لو الِحٌِ إل  المسرللٍ 

ِل  مَ الم لاات ال لئل  ا تااٌ التيقلهلل ال لئو: لٗ  -2 برلهلل تيمٍ المسرللٍ المتيمٍ لم  إهللااً منم
ِا وووت ى, إء يفوووو ِ   ك لووواة إ ا تيرموووٌ موووع الم لووواات  ِمووور  لفاووور موووَ تاووور و  ِانو حوووي بووول

 .كحرءت  رح 

3-  َٙ ِنوى إلو   ا تااٌ الحرن  إل  التيمٍ المبتما: يّ ي المسرللٍ يبربول  لوو فقوٌ ال  واة موَ م
ِنووى نهلللووهلل ء تيوواى  ٍِ لموو  يفاوور م ِنووى, لاووو تنف فوور التيرمووٌ مووع كووٌ حرلوو  تم ووٌ المساوو م

 .لفو الئرٓ 

4-  َٙ ِنلو البمًِ )الفاورله: يّ ي لمسورللٍ ٗتمكوَ السواهلل موَ ححوا الماوك ت لوو لئو  ميلفو  ا ت
 .ِات ر  القااا المفربب

َٙ يّ تنيٌ التيمٍ ممكفٓر:  -5 ِٗتبرلهلل لم   ي المسرللٍ تاكٌ ال فل  األبربل  لكٌ منرٌ ميالو, 
ِات ال رح   يممل  التيمٍ  مر لنيٌ التيمٍ ممكفرٓ  ِال ل  .إهللااً التيملمرت 

6-  َٙ ِاة لامل  ٗتب٘اٌ لممل  اءبتهللءٌ لفهلل ابوت هللاٍ  المسرللٍ تفملٍ التيمٍ: يّ ي تفمٍ التيمٍ  ح
ِلك ا   .التيملمرت, لمر كرَ لو نرلهللة الاٍا لساٍ لم  يبرر المغ  التو يلم  مفو 

7-  َٙ ِلا لوو منورٌ ت لولل المفورلج يبربوٓر حوحلحٓر ء تلورا  ا تلرا ال  اات: يّ ي المسرللٍ تو
ِتفملمار   .ال  اات التيململ  

ِلوو  ؛ يِٙمموور بوو    ِاالوور لووو اليمملوو  التا  ِيهلل ِلووت يلملوو  المسوورللٍ  َٙ اآلاا  التووو تفر لتهوود ي
ِالمفاورج  ِالموتيمٍ,  ٌٔ موَ الميموٍ  هلل لمو  كو متقرا  , حلٗث ِهحت األ ا اإللنر و لممسورللٍ الو ْ ليو
ِتنيووٌ الموورهللة  ِتفموولٍ ال  وواة اليقملوو   ِال لئوو  المحللوو   لاووو تبوورلهلل الميمووٍ لموو  لاووٍ ل ليوو  اليمووٍ 

ى ال ِالمووِا ِانووى  ِافتقوورٌ ي ووا  لمم ِا  لووؤهللْ إلوو  الوورهللة لرلملوو  الووتيمٍ  هللاابوول  يك ووا ابووتلير ٓر  لوو ا  ووهلل
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ِاة لاملوو , ٙمموور لبوواٌ لمملووو لاووٍ ل ليوو   َٙ المسوورللٍ تيمووٌ لموو  تفموولٍ الووتيمٍ  حوو النهلللووهللة, كموور ي

 التيمٍ. 

 المفاى ػػـ الر اض ػػة: تصن فػات 
  -الرهل , ف كا مفار التحفلسرت الترلل :لفرً لهللة تحفلسرت م تمس  لممسرللٍ ال

 راز نط:ك  تصن ؼ جكنسكف أكالن :

ٌٔ موَ لّا ِفبوَِ ك َٙ  هRising,1972:47 &Johnson) ااالوفجِ  ن المسورللٍ الالرهول    وى
ِل  ِان    -:تفقبٍ ال  يا ي  يف

ِلوورت: لووتٍ التِحووٌ إللاوور مووَ  وو ٌ تيموولٍ ال حوورئص لموو  األم موو  يِ  .1 مسوورللٍ متيمقوو   رلمنم
ٍِ اليهللهلل الح ٍِ م ٌ: مسا هلل.ه(3رءت ال رح  لم  المسا ٍِ الما ع, هللال  ك لاة الحهلل ِمسا  , 

ِلرت, تاكلوووب  .2 ٍِ :نموووع المحوووس مسوورللٍ متيمقووو   ووورإلناا ات :تاكوووا لمووو  لووواي اليموووٌ كمساووو
ِلم  ... الج.  اءنتاافرت, القبم  الل

ِالووا ل  وولَ لفرحوو .3 ِلوو  يِ مسوورللٍ متيمقوو   رلي نوورت: تاكووا لموو  لمملوورت المقرافوو ,  ا منم
ِاة, ل ن  التاتلب : <, >, = . ِلرت, كمسرللٍ: المبر  منم

ٍِ اءفغوو ي, اليفحووا المحرلووهلل, التنملووع,  .4 مسوورللٍ متيمقوو   رل فلوو  يِ الالكووٌ الالرهووو: كمساوو
 اليممل  ال فرئل .

 تصن ؼ عب   كآخركف:ثان ان: 

  ( َ ِ  ِا  -المسرللٍ الالرهل  إل :ه 79:1998حٙفى ل لهلل 

 ل : تهللٌ لم  يالر  لمكَ م حمتار.مسرللٍ حب .1

ٍِ اءنتوووااَ ِ الفبووو    .2 ِلوووو توووهللٌ لمووو  ياووولر  ء لمكوووَ م حمتاووور م وووٌ مساووو مسووورللٍ منووواهلل: 
 التقال ل .

 , .... .3, 2, 1مسرللٍ مساهللة: م ٌ األلهللاهلل :  .3

ِاأللهللاهلل الححلح . .4 ِن    ِلرت األلهللاهلل الم  مسرللٍ لرم : م ٌ المنم
 تصن ؼ عق  ف: ثالثان:

ِلو: 110:2000َ )لان لقل   -ه لهللة تحفلسرت لممسرللٍ 
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ِلوو  األاوولر  المرهلللوو   .1 َٙ المسوورللٍ الحبوول  تفتمووو إلوو  منم ِالمنوواهللة: حلووٗث إ المسوورللٍ الحبوول  

ِالسانورا, يمور  ِالمفقمو  ,  ِالحربو  ,  ٍِ المبولاة,  ِنلربار م وٌ : مساو ِالتو لمكَ م حمتار 
ِلفتموو إ ٍِ هللءلو غلا حبو  ٍِ المناهلل لاِ مسا ِالتوو المسا ِلو  األاولر  المنواهللة,  لو  منم

ِميموووٍ  ٍِ: اليوووهللهلل الفبووو و, اءنتوووااَ, الفبووو   التقال لووو ,  ِنلربوووار كمساووو ء لمكوووَ م حمتاووور 
ِن المسرللٍ المناهللة.  المسرللٍ الالرهل  لو مَ ف

ِلورت  .2 ِالمسرللٍ اليرم : المسرللٍ المساهللة لو المسورللٍ التوو تفتموو إلو  منم المسرللٍ المساهللة 
ِاءنتوااَ  يحرهللل  يْ ِنوو,  ِاليوهللهلل الا ٍِ اليوهللهلل الل ليوو , ِاحوهلل م وٌ :مساو تتكَِ مَ لفحوا 
 التا ليو.

ٍِ :نمووع األلووهللاهلل  .3 ِلووو مسوورللٍ تاكووا لموو  لوواي اليمووٌ كمساوو مسوورللٍ متيمقوو   وورإلناا ات: 
ِنبمتار, ِها ار.  ِلاحار ,

ِملَ يِ يك ا م ٌ نلب الا  .4 ِلو مسرللٍ تاتمٌ لم  ل ن   لَ مسا ِل .مسرللٍ ل ئقل :   ا

5. .ٍِ ِلو مسرللٍ نر م  لمتيالى مَ   ٌ ل راة تحهللهلل  لً المسا  مسرللٍ ميال : 

ِلووو مسوورللٍ غلووا نر موو  لمتيالووى حلووث ء لمكووَ إلنوورهلل ل ووراة تحووى  .6 مسوورللٍ غلووا ميالوو : 
ِالمبتقلٍ. ٍِ ِحسٓر محهللهللٓا م ٌ :الفقل ,   المسا

 تصن ؼ   نز:رابعان: 

ِان ل     ِاهلللوووور األموووولَ)ِت يوووٓر لِحووووى هلللفووووا لفوووورً    وووو  يفوووو ه 96:2001-97ممسوووورللٍ الالرهوووول  ي
 -ِتتم ٌ لو الفقرل الترلل :

ِلوووو    ِتتيمووووي . المسوووورللٍ الالرهوووول  ال حتوووو :1 ِالي نوووورت  لفاوووور,  لوووو   المسوووورللٍ  تحووووفلى األلووووهللاهلل 
ِم وورٌ  لووً: بووت  ِء تووات ل  رللالقوو  التووو لكتووب  اوور اليووهللهلل,   12 ِاليووهللهلل ,8 ,المسوورللٍ مبووتقم  

ِمرفل  لكو ا )ال ْ لكتب  رلحا  ِ لوً اغوٍ يَ XIIِى الا ِنوو,  ٍِ اليوهللهلل الا ِكماور يم مو  لمساو ه 
ِمووَ لفوور لوولَ المسوورللٍ الالرهوول  ال ح وو   ِاحووهلل مووَ تمووً األم موو  ت تمووى كتر تووو لووَ اآل ووا,  كووٌ 

ِللر لالق  كتر تار.   تي ا لَ  حرئص األلهللاهلل 
ِا  هللال  لميال  األلسرٌ ل . المسرللٍ الامال :2 هلللٍ حلثٗ تيت ا الام ِتقو ِاص الالرهول  اليرمو ,  م و

ِاص األلهللاهلل التوو ٗتيوهلل فتلنو  م راواة لملالقو  التوو  ِالمسرللٍ الامال  لو   إل  تسكلا إ هللالو, 
مووو ٓ  لوووو الفمووورٍ  ْ األبووورر الياوووْا ليفوووو مئتووولَ,  ه275تم وووٌ  اووور تموووً األلوووهللاهلل, لرليوووهللهلل )

ِ مبو  لوو  رفو  اآلحورهلل,  ِليوهلل ا تلورا الفمورٍ الاموْا  رإلهرل  إل  ب ي  لو  رفو  الياواات, 
ِا مرهللة الالرهلرت.  ِتل  المفربب لو م تمى لاِن الالرهلرت لرمٓ  لرمٓر لو فمِ 
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ِالامال  لو حٌ الماك ت لو لمٍ  .  المسرللٍ التل لقل :3 لو تل لقرت المسرللٍ الالرهل  ال حت  

 , ٌٔ مووَ :اللووٌِ ِٗليووهلل كوو ِلووو المنوورءت األ ووّا المتحووم   ووو,  ِالحنووٍ الالرهوولرت,  ِالمبوورح , 
ِلنوووب توووهللالر لووو   المسووورللٍ التل لقلووو   يوووهلل توووهللال اٍ لمووو  المسووورللٍ  مسووورللٍ الرهووول  تل لقلووو , 
ِلٓر موَ يَ لمنوى  ِالامال , كمر يفو لنب تهللالر المسرللٍ ال حت  ن ٌ الامال ,   الالرهل  ال حت  

ِلوو  لاووٍ الم سوورللٍ الالرهوول  ال حتوو  الت ملوو  إلوو  حسووم المسوورللٍ الالرهوول  الامالوو ,  ووهللٓء مووَ محر
 للار. المتهمف  

 تصن ؼ اليك  ل: خامسان:

ِلهللّ)  -:إل ه المسرللٍ الالرهل  25:2226حفى الا

ِالمسرللٍ المناهللة . .1  المسرللٍ الحبل  

 . رإلناا اتمسرللٍ متيمق   .2

ِلل  يِ ماتق . .3  مسرللٍ ي

 مسرللٍ ميال  اِ غلا ميال . .4
 

  كمعاكن و: تصن ؼ بركنرسا سان: 

ِان  المسرللٍ  الالرهل  إل  حفىتٗ      ِاهلللر     يف  -ِل  كرلترلو: ه79:2007-80)ب م  ي

ِلو التو تبت هللٍ للار يهللاة الا ل ) المسرللٍ .1 ِلا يك ا موَ  رحول  ِ الا لل :  ه يْ لنب يَ تت
 .ٍِ  ِاحهللة لو إلرا المسا

ٍِ  المسوورللٍ .2 ٍِ يك ووا مووَ  رحوول ,  ووٍ فقوو ِلووو التووو لكووَِ للاوور لممساوو  ر تلوورا إحووهللّ التحلالوو : 
ِاص هللَِ غلالر لمتي لا لَ ل  ٍِ.  اال   المسا

ِاحووهلل, كموور المسوورللٍ .3 ٍِ ال ِفوورت المساوو ِلووو التووو تاووكٌ لموو  ل نوو  ميلفوو   وولَ مك لووِ  الي نلوو : 
ِاة.  ٍِ:يك ا مَ, يِ ينٌ مَ, يِ المبر  الحرٌ لو مسا

 تصن ؼ أبك ز نة:  سابعان:

َٙ ه 203:2011-205لف   )ي ِ ا  لّا ِل :  مب  إل تفقبٍ الرهل  المسرللٍ الي ِان يء   -يف

ِلووو تبووت هللٍ لمهللءلوو  لموو  اووو  موور, .1 ِلفوورً  المسوورللٍ الهللءللوو :  ٍِ "ل ووراة حوورئ  "  م ووٌ مساوو
ِحلوووهللٓا.  ِّ  لوووٓر مبوووتقلمٓر  الك لوووا موووَ الي وووراات الحووورئ   م ٌ:تحوووهللهلل يّ فقلتووولَ لوووو المبوووت

ِلووو  اإلبوووفرهلل يِ ٍِ مووور تبوووم  منم ِلووو  األاووولر  التوووو لحوووهللهلللر مساووو ِلووو  المانوووع  ِمنم منم
,ٍِ ٍِ اليوهللهلل الل ليوو  لممسا ِل   رلل  م ٌ مساو ِل  إبفرهلل  للبت منم ٍِ الهللءلو منم ِالمسا
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ِلوووو  اإلبووووفرهلل لووووو =   ِلوووو   ,... { 3, 2, 1الوووو ْ منم ٍِ الفبوووو   التقال لوووو  الوووو ْ منم ِمساوووو

ِل  األحرهللل     . {  π اإلبفرهلل لو لو المنم

ِلو  موَ مسرللٍ ٗتحل  مسرللٍ ِحسل  )غلا هللءلل ه :  .2 هللهلل  حرئص ميلف  تتحى  ار منم
ِل  إبفرهلل لممسرللٍ الِحسل  , األالر  هلل لمنم ِن ِء  ِاٌ الالرهل ,  ٍِ اءتحرٌ لو الهلل كمسا

ِل  ال رلل . ِل  اإلبفرهلل لار ل  المنم َٙ منم  ,يّ ي

َٙ المسووورللٍ الحبووول  لووو  المسووورللٍ التوووو لمكوووَ  .3 ِالمسووورللٍ المناهللة:حلوووٗث إ المسووورللٍ الحبووول  
ِالحربوو  , يٙمور المسورللٍ المنوواهللة لو  تموً المسوورللٍ م حمتاور  ٍِ المبولاة  ِنلربوار م ووٌ مساو

ٍِ اءنتااَ.  التو ء لمكَ م حمتار يِ نلربار م ٌ مسا

ِالمسووورللٍ اليرمووو : .4 َٙ : المسووورللٍ المسووواهللة  ِلووو   حلوووٗث إ المسووورللٍ المسووواهللة لووو  التوووو تكوووَِ منم
ٍِ الفبووو   التقا  ِلووو  يحرهلللووو  م وووٌ مساووو ل لووو , يٙمووور المسووورللٍ اليرمووو  لووو  التوووو اإلبوووفرهلل لاووور منم

ٍِ اليهللهلل الل ليو. ِل  إبفرهلللر لم  يك ا مَ لفحا م ٌ مسا ِّ منم  تحت

ِاحووهلل  .5  ٍِ ِالمسوورللٍ الماك وو : لرلمسوورللٍ ال بوولل  لوو  التووو تيتمووهلل لموو  مساوو المسوورللٍ ال بوولل  
ٍِ الي ن  ٍِ  بو, م ٌ مسا لل م وٌ يٙمر المسرللٍ الماك و  لو  التوو تيتموهلل لمو  يك وا موَ مساو

 ل ن  التكرلؤ.
 : الب كنةك  حمزة تصن ؼ: ثامنان 

ٌٔ  حفى ِف ِ  حماةمَ  ك المسرللٍ الالرهل  إل  لهللة تحوفلسرت  ه103:2011-104 )ال  
 -ِل :
ِّ تنالهلللر: حبباألكؿ: التصن ؼ    هللان  تيقلهلللر الميالو يِ مبت

ِانيلو ه  مسورللٍ .1 ِلو  التوو لاور يم مو  محبِبو  كمس ((Concreteحبول  ) ٍِ: المكيوب, :  او
 .ِالكاة

ٍِ: النو ا التا ليو ,  (:Abstractمناهللة ) مسرللٍ .2 ِل  التو للر لار يم م  محبِبو  كمساو
ِالتفربب.  ِالفب  , 

 حرنتار لمتيالى: حبب :الثاني التصن ؼ

ِنوو, اليوهللهلل  مسرللٍ .1 ٍِ اليهللهلل الا ِتحترج لتيالى م ٌ:مسا ِاهح   ميٙال : ل  مسرللٍ ء تكَِ 
ِل ,الما ع, الم  بتللٌ.... .األ

ِنوو, اليوهللهلل  مسرللٍ .2 ٍِ اليهللهلل الا ِتحترج لتيالى م ٌ:مسا ِاهح   ميٙال : ل  مسرللٍ ء تكَِ 
ِل ,الما ع, المبتللٌ.... .  األ
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ِء تحتووورج لتيالوووى م وووٌ:  مسووورللٍ .3 ِ هلللالووو ,  ِاهوووح   ِلووو  المسووورللٍ التوووو تكوووَِ  غلوووا ميٙالووو : 

.ِّ ٍِ الفقل , المبتقلٍ, المبت  مسا

 حبب لهللهلل ال حرئص)الحسرته التو تحترنار:: الثالث التصن ؼ   

ِاحوهللة ) ات  مسورللٍ .1 ِلو  تموً المسورللٍ التوو  Single Property Concepts) رحول    :
ٍِ الاكٌ المغمي. ِاحهللة م ٌ مسا  تاتمٌ لم   رحل  

ِلوووو  المسوووورللٍ التووووو ٗلبووووت هللٍ لووووو Conjunctional Conceptsمسوووورللٍ ا للوووو  )  .2 ه : 
ٍِ لنوب يَ تتحقوي لوهللة    ميفتحهلللهلللر يهللاة الا ل "ِ",    وا حتو  لفتموو الاو  لو لً المساو

ِنت,  ٍِ: م ٌ حرئص لو فسر ال ِلو ,  ِاليوهللهللالميولَ,  مساو , المبوتللٌالفبو و,  اليوهللهللاأل
ِلرت.الم مث  , التقرلع لو المنم

ِلو  المسورللٍ التوو ٗتبوت هللٍ لوو تحهلللوهلللر Disjunctional Concepts )لحومل  مسورللٍ .3 ه: 
ِايهللاة الووا ل"يِ",  ٍِ  لاِتتوو ِاحووهللة لموو  األنووٌ مووَ لووهللة حووسرت محووهللهللة م ووٌ :مساوو للاوور حووس  

ِلووووورت ,اليوووووهللهلل الحوووووحلد,اليهللهلل  ِّ, اءتحووووورهلل لوووووو المنم ِيحوووووغا يِ لبووووور  ,ِّ يك وووووا يِ لبووووور
 الححلد غلا البرلب. 

ِلو  المسورللٍ التوو تاوتمٌ لمو  ل نو   ولَ  (Relational Conceptsل نل  ) مسرللٍ .4  :
ِاة)=ه,+  ٍِ المبر  اءتحرهلل, التقرلع, >, <.,×,÷,  -,لاللَ م ٌ: مسا

 

 رلاغٍ مَ تيوهللهلل لو    اليان البر ي لو تحفلسرت المسرللٍ الالرهل , ف حم يفو   ٌ ِمَ
َٙ المسووورللٍ  ِتوووهللا مار, إء يٙفاووور متاووور ا  إلووو  حوووهلٕل ك لوووا, ليمووو  بووو لٌ الم ووورٌ : ٗف حوووم ي التحوووفلسرت 

ِفووا" ٗتاوور و إلوو  حووهلٕل ك لووا ِلوورت التووو  كالوور  الا للوو  التووو تحووهللث لفاوور " ا المسوورللٍ المتيمقوو   رلمنم
ِفوا"  ِااالفج", ك لً األ ا  رلفب   لممسرللٍ الي نل  لقهلل اتسي لملار كٌٔ مَ:"لقول َ"ِ " ا ِفبَِ  "ن
ٌٔ موووَ: "لقووول َ"  ِيلهوووٓر المسووورللٍ الحبووول  اتسوووي لملاووور كووو ِفووو ",  ِال   ِااالوووفج", ِ"حمووواة  ِفبوووَِ  ِ"ن

ِال   ِلهللّ" ِ"حماة  ٌٔ موَ ِ"ل لهلل" ِ"الا ِم رٌ  لً يلهٓر المسرللٍ المناهللة حلٗث اتسي لملاور كو ِف ", 
ِلوووهللّ" ِ"هلللفوووا", حلوووٗث يهللاناووور "هلللفوووا" هووومَ المسووورللٍ الالرهووول  ال حتووو ,  :"لقووول َ" ِ"ل لوووهلل", ِ"الا

ِّ تنالهلللر. ِمبت ِف " لو التحفلى األٌِ حبب هللان  تيقلهلللر  ِال    ِيهللانار "حماة 

ِالت ِتّا ال رح   : ِن  َٙ التف ااهللى لو تحفلسرت المسورللٍ الالرهول , لانوع يحوٓ  إلو  لوهللٍ ي
ِفوووو  ِال   َٙ تحووووفلى "حموووواة  ِي ٍِ الالرهووووو.  هلل تيالووووى متسووووي لملووووو لممساوووو " ليت ووووا مووووَ يلهووووٌ ِنوووو

ِ ل ِح .تحفلسرت المسرللٍ الالرهل   ِالِه ِلل    ً ألفو لتملا  رلام
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ِحووهللة ِلقووهلل ابووتسرهللت ال رح وو  مووَ تمووً التحووفلسرت لووو تحهلللووهلل المسوورللٍ الال ِااهللة لووو  رهوول  الوو

ه, حلووووٗث التمووووهللت لموووو   ِّ كتوووورب الالرهوووولرت لمحووووى التربووووع األبربووووو)النا  األٌِ الووووهللائاة لمحتوووو
ِااالفج لو تحهلللهلل المسرللٍ. ِفبَِ   تحفلى ن

 

:التحركات في تعم ـ المفاى ـ الر اض ة 

َ كرَ ِاد ٗلسهٌ  لفرً تحاكرت م تمس  لمكَ لمميمٍ ابت هللامار لو تيملٍ المسرللٍ الالرهل , 
 ,ٍِ لرهللٓة ال مول  ولَ تموً التحاكورت للمور لحقوي الغوان لوو الفارلو  موَ ابوتليرب اللم و  لو لً المساو

 -تو:تيملٍ المسرللٍ  رآل ه التحاكرت لو206:2011-212نمٌ ي ِ الف  )ِٗ 
 -: ف كا مفار مر لمو:التحركات االصط ح ةيه 

ِاحوووووووهللة لقووووووول موووووووَ -1 ِاحوووووووهللة: كوووووووىَ فووووووو كا  رحووووووول   ِلووووووو   تحوووووووًا ال رحووووووول  ال لفرحوووووووا منم
ٍِ. م ورٌ: الم موث لوو    و   ٍِ موره لممساو ِل  اليفرحا يِ األالر  التو تحهللهلل مسا اإلبفرهلل)منم

َٙ ليه ن,  ِال رحل  ل :  ي ٍِ لِ:الم مث   .     يه ن لو رلمسا

ِاحوهللة يِ يك وا  -2 ِلو  تحًا الاال الكرلو: لتٍ التحًا لفر  مفرناو   رحول   موَ لفرحوا منم
 ٍِ َٙ , كسرلتاوووور مووووَ حلووووثٗ اإلبووووفرهلل لممساوووو , ِلفوووور فبووووت هللٍ يهللاة الاووووال الكوووورلو:   إ ا ..... لوووول

ِال رحول  لو :إ ا لو م رٌ:إ ا حقي لهللهلل مر ميرهللل  مر للفو ٗلكَِ ن آا لار, ٍِ لِ:النو ا  رلمسا
 حقي لهللهللا ميرهللل  مر.

3- : ِْا ِلالر لو الاو  تحًا الاال الها ل ال ام  ت  لتٍ التحًا لفر  مفرنا  الاال يِ الاِا
 ٍِ ِل  إبفرهلل المسا ِّ كمم  لنب,, للكَِ لفحآا لو منم م رٌ:حت  تكَِ  ِل ا التحًا لح

ٍِ:لِ نر ملو  لو الهللال  نر م  ل اتقري لفهلل فقلو ,لنب يَ تكوَِ متحوم  لفوهلل تموً الفقلو , رلمسا
ِْا لِ اءتحرٌ لفهلل تمً الفقل .ِ  الهللال  ل اتقري لفهلل فقل ,  الاال الها

ِلوِ لورهللة لقوهللٍ تحًا التحفلى: ففرنب ل-4 ,ٍِ ِّ إبوفرهلل المسا ِلو  ياومٌ تحو و ل ا التحًا منم
هلل,  ٍِ كتيالى,م وورٌ: هللالوو  الهللانوو  ال رفلوو  لوو  هللالوو  ك لوواة حووهلل ٍِ لووِ هللالوو  الهللانوو  لووالمساوو رلمسا

هلل.ِ  ال رفل , ِل  األامٌ ل  هللال  ك لاة حهلل  المنم

ٍِ,لَ -5 ِموووَ   لوووو لوووتٍ تحهلللوووهلل الاووو  الووو ْ للموووي لملوووو المساووو لالوووي  كوووا  تحوووًا التحهلللوووهلل: 
ِائٍ, ِالووور  نووو ِْ األهووو ن ا ِال , م ووورٌ:الما ع اوووكٌ ا ووورلو متبووور ِالهوووا   حرئحوووو الكرللووو  

ٍِ لِ:الما وع,لو ِالوور  ِ  رلمسا ِا ِْ األهو ن  ِال  لو : ا وورلو متبور ِالهوا  حرئحوو الكرللوو  
ِائٍ.  ن
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ٍِ, م ورٌ: تحًا التحملٌ: -6 ِلو  إبوفرهلل  لوً المساو ِلو  نائلو  يِ يك وا موَ منم  لفر فبم  منم
للووو ,ا ِن م ِا ِالقلوووع الفوووورنص لوووو  نلوووو ِالقلووووع المكوووورل   للوووو  لوووو لوووهللائاة  ِن م ِا ٍِ: نلوووو رلمسا

ِالقلع الفرنص.ا :ل   األالر  النائل  ل ِمنمِ  ِالقلع المكرل    لهللائاة 

ٍِ موع لفرحوا ء : تحًا المقراف   -7 ِلو  إبوفرهلل المساو ٍِ  يمٌ مقراف    لَ لفرحا منم لفر فق
ِل , م رٌ:ل ت َٙ لو  ؤاترَ  هللٓء تفتمو لا   المنم مى القلع الفرنص لَ القلع المكرل  لو ي

ِاحهللة ٍِ لِ القلع الفرنص , لمَ  ؤاة  ِاحهللة.ل  المقراف ِ رلمسا  :  ؤاترَ  هللء مَ 
ِلو   التحاكورت  التحركات ال الل ة: ب( ِال  يم مو  لملوو   ٍِ ِل  التو تاتٍ  للااهلل األم م  لم  المسا

ِاة لم  المسرللٍ الهللءلل .   مَ يم م  ل   التحاكرت:مقح

ٍِ م ٌ:األلووهللاهللتحووًا الم رٌ)يم موو  اءفتمر ه:حلووٗث ليلوو  م وورٌ  -1     177573يِ يك ووا لموو  المساوو
ِلل .ل    يلهللاهلل ي

ِلوو  إبووفرهلل  تحووًا ال م وورٌ )يم موو  لووهللٍ اءفتموور ه : -2 حلووٗث ليلوو  م وورٌ غلووا مفتموو  إلوو  منم
ٍِ م ٌ   للبت لهللهلل فب  .π المسا

ِللو ليل  م رٌ افتمر  مع الت الا م وٌ:تحًا الم رٌ مع ا -3 ِامموو  19لت الا: َٙ ل ِلو  أل لوهللهلل ي
1971. 

لفرً الك لا مَ المسورللٍ الالرهول  تحتورج إلو  ابوت هللاٍ لو ا :  ج( تحركات الرسـ كالتمث ؿ الب اني
ِالقلوووع الفوورنص لفحتوورج إلووو   ِن مووَ التحاكوورت لتِهووولحار م ٌ:المسوورللٍ الافهللبوول  كوورلما ع  الفوو

ِلر,ابومار  لرف ِلوهللاك ِل ار اللم وو   ِلفوورً مسورللٍ ي ووّا لكووَِ التم لوٌ ال لوورفو لاوور  لووٓر  لكو  لبووت
ِل .  نا  مكمٌ لتحاكرت ي ّا م ٌ ااح هللال  الهللان  األ

ِابوت هللامٓر لوو توهللالر المسورللٍ   ( تحرؾ التعر ػؼ: ِلٓر  ِلو ا موَ يك وا التحاكورت يِ اءتنرلورت اول
ِتح ِيك ووا هللنوو   ٍِ,الالرهوول  ألفو ٗليت ووا بووآ   ِالووي ميووو  ووٍٙ  هلللووهللٓا لممساوو   ووٍٙ  ,تقووهلللٍ يم موو  لملووو تت

ِالووي ميووو ِ  الساووٍ الوو ْ نووهلل لحووهللث لووهللّ اللم وو  فتلنوو  لووهللٍ نووهللاتاٍ لموو    يم موو  ء تت إلاالوو  بوو
.ٍِ  تمللا ال حرئص األبربل  لممسا

ِّ  حلوووث ل قووو  السووواي  م ووورٌ : تيالوووى القلوووع الاائوووهلل لمووو  يٙفوووو مبووورا فقلووو  تتحوووًا لوووو المبوووت
ِنب  لَ  ِّ مقهللااا  ر تٓر .الم   يهلللار لَ فقلتلَ  ر تتلَ لو المبت

ِفكمٌ التيالى. ِالتيالى لِ:مبرا فقل   ٍِ: لِ القلع الاائهلل,   المسا
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 اإلطار النػظػرم

 الثانيالفصؿ 
 تعم ـ المفاى ـ الر اض ة:   استرات ج ات 

ِلوو  متتر يو  مووَ التحاكوورت  ه1970ٖلوٙاى لفهللابووَِ ) ٍِ  ىفاور "منم ابوتااتلنل  تيموولٍ المساوو
ٍِ  ار المي ٍِ"التو لق  .ه147:2221,)ي ِ الف  مٍ لفهلل تيملٍ يْ مسا

 ٌٕ ِ اوك ٍِ الميمموَِ  ٍِ نا ٓا يبربلٓر مَ لممل  التيملٍ, حلٗث لق ِٗتاكٌ مام  اكتبرب المسا
 َٙ ِلووو  لملم ووو , تت ووورلَ لوووو لاهوووار ِلالقووو  تهللالبوووار,  حتووو  ي ِمتف مبوووتما,   تيمووولٍ مسووورللٍ نهلللوووهللة 

ٍِ لحوووووسلَ م تمسلَ)ي وووووِ الفووووو   الت ووووورلَ  نوووووهلل لحوووووهللث لوووووهللّ فسووووور الميموووووٍ لوووووو لوووووان فسووووور المساووووو
 ه.217:2006ِل رلف ,

ِ تار, يِ تااكل اووووور, يِ يببوووووار  ِفموووووآا ء وووووت ى ل ليووووو  المسووووورللٍ موووووَ حلوووووثٗ  هللانووووو  حوووووي
ِاكتبرب المسرللٍالمفلقل , لقهلل ماات لهللة فمر ج تِهد ابتاا  . تلنلرت لتيملٍ 

ٌٔ مووووَ: ي ووووِ الفوووو  ) ِنووووهلل      لووووو تحووووفلساٍ  ه 113:2000لقوووول َ )ِ ه 147:2001-148اتسووووي كوووو
ِلو كرلترلو: بتااتلنلرت تيملٍء  -المسرللٍ الالرهل  
 استرات ج ة أمثمة االنتماء: -9

ٍِ تقهللٍ حلثٗ   ِلهللاكو اللرلب مَ   لار. يم م  تحفلى المسا
 كأمثمة ع ـ االنتماء المرتبة:, استرات ج ة أمثمة االنتماء -2

ِاج المات  وووو  مووووَ تحاكوووورت يم موووو  اءفتموووور  ِتتكووووَِ لوووو   اءبووووتااتلنل  مووووَ بمبووووم  مووووَ األا
 ِتحاكرت يم م  لهللٍ اءفتمر .

 كأمثمة ع ـ االنتماء غ ر المرتبة: , استرات ج ة أمثمة االنتماء -3

ِلكوَ لولر  تاتلوب  ر وت يِ  ِيم مو  لوهللٍ اءفتمور   ِل   اءبتااتلنل  تتكَِ مَ يم مو  اءفتمور  
 محهللهلل.

 :استرات ج ة تعر ؼ أمثمة انتماء, أمثمة ع ـ انتماء -4

ِٓء,  وٍ ٗليلوو يم مو  لِهود لاور التيالوى,  وٍ  يوهلل  لوً  حلثٗ  ٍِ ي ل هللي الميمٍ  لللر  تيالوى المساو
ِالم رٌ غلا المفتمو.  ليلو الت مل  األم م  ِالتملا  لَ الم رٌ المفتمو  ِ  الساٍ   إلاال  ب

 تعر ؼ: , استرات ج ة أمثمة انتماء, أمثمة ع ـ انتماء -5

ٍِ,  ٍٙ ل هللي الميمٍ  يان يم م حلثٗ  ٍِ,  وٍٙ    تحقي بمرت المسا  لت ع  لً يم م  ء تفتمو لممسا
ِلٓر, لِهد ميفر  )يْ التيالىه.  ٍِ تسبلآا لغ  لت ع  لً إللر  ل راة تسبا المسا
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 الثانيالفصؿ 
 استرات ج ة تعر ؼ, أمثمة انتماء:  -6

ِلحهللهلل  حلثٗ   ٍِ ٍِ الميمٍ لو ال هللال   تقهلللٍ التيالى ال ْ لحى المسا  مو  لت ع  لوً  ىم  ٍٙ , لق
.ٍِ  تفل ي لم   حرئص ِبمرت المسا

 استرات ج ة أمثمة انتماء, تعر ؼ: -7

ٍِ الميمٍ لو ال هللال  لثٗ حٖ  ٍِ  لق لت وع  لوً إللور   ِمفتملو ,  وٍٙ  يوان يم مو  لاور ل نو   ورلمسا
 التيالى المفربب لو.

َٙ   حم ال رح  ِتٗ  ٌٕ  ي ك لا  اءبتااتلنلرت المبت هللم  لتيملٍ المسرللٍ الالرهل  متار ا   اك
ِتحوووًا  موووَ حلوووثٗ  ِتحوووًا الووو  م ووورٌ,  ِافوووب  ووو ث يبربووول  لوووو: تحوووًا الم ووورٌ,  تاكلالووور لمووو  ن

ِلكفار ت تمى لو لهللهلل التحاكرت ِلالق  تفملمار ِاحهللالتيالى,   ., لرلمهمَِ 

ِات ابووتااتلنل   ٍِ ,   K.W.Lِتووّا ال رح وو   ىٙفووو لفووهللمر تبووت هللٍ اللرل وو   لوو لووتيمٍ المساوو
ِالتو ت هللي مَ ماحم  تح ( ٍِ ٍٙ تحهلللهلل مر تالهلل يَ تتيممو لَ المسا هلللهلل الميال  البر ق  المات ل   و ,  

ِات ٗلبواٍ  ِالتبمبٌ المفمٍ لا   ال لو َٙ التتر ع  ٍٙ الِحٌِ إل   تحهلللهلل مر تيممتو  رلسيٌه لل ِمَ    ,
ِتقوهلللٍ الت الوا  ٍِ َٙ ماوراك  اللرل ورت لوو ابوتفترج المساو ٍِ الموااهلل تيمموو , كمور ي لوو,  لو تفملو  المساو

ِتفملتو. ِ رلترلو الرهللة لو اكتبر و   ٍِ  لؤهللّ إل  التيمي يك ا لو المسا

  أساس ة في تعم ـ المفاى ـ الر اض ة: قػكاعػػ 
ِالووهلل التووو لف غووو ي وو لر  يوولَ اءلت وورا لفووهلل تقووهلللٍ المسوورللٍ    , لفوورً  يوون اءلت ووراات يِ الق

ِلهللّ) ِاهلللر الا  -ه:26:2006ِل  كمر ي

ٍِ  لهرل  المسرللٍ إل   فرئو الميالو.لنب لم  المتيمٍ يَ  -1  لق

2-  َٙ ٍِ لقهللٍ لممتيمٍ لح د يك ا ميف ي إ ِل . ,ّ مسا  لفهللمر لات ل    اات المتيمٍ المتف

3-  َٙ ِا لهللّ المتيمٍ إ ِتتل ِل ., المسرللٍ تفمِ   إ ا تيان ل  اات متف

4-  َٙ موَ   سورللٍ إ ا نور ت لو   الم ,تاكٌ المسرللٍ لو ال فور  الميالوو لوهللّ الموتيمٍ لكوَِ يبواٌ إ
  سيرلل . ِارًا للار ِانع حلرة المتيمٍ

ِالكتر  . -5 ِا  ٍِ  رلتي لا لفو  رلام ِٓء,  ٍٙ لق ٍِ ي ٍِ يَ لبت هللٍ المتيمٍ  لً المسا  لسهٌ لفهلل تيمٍ المسا

6- .ٍِ هللاليلتو فحِ تيمٍ المسا ٍِ ابتيهللاهلل المتيمٍ   لاال  لفهلل تقهلللٍ المسا
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 اإلطار النػظػرم

 الثانيالفصؿ 
 مفاى ـ الر اض ة: م ل فعال ة استرات ج ات تعم ـ ال تقك ـ 

ِلٍ مهللّ ليرللو  اءبوتااتلنلرت المبوت هللم , ء  وهلٙل موَ تيلولَ ميورللا  حت  لبتللع الميمٍ تق
ِٗتحوهللهلل هلللفور) ِكل  لقلر  ار موهللّ إتقورَ لاوٍ اللو ب لممسورللٍ,  لوهللة ميورللا لوتٍ  ه31:2009-32بم

ِالتو تتم ٌ لو الف ٍِ الالرهو,  ِلٍ مهللّ اكتبرب اللرلب لممسا  -قرل الترلل :مَ   لار تق

1- .ٍِ ِن المسا  تحهلللهلل ف

ٍِ المااهلل تيممو. -2  حلرغ  تيالى المسا

3- .ٍِ ِالتو مَ   لار تحفى الم لاات لو حفى المسا   ,ٍِ  تحهلللهلل الحسرت المملاة لممسا

4- .ٍِ ٍِ  ر ت ى ل لي  المسا ِالهلل الميالل  لممسا ٍِ, حلٗث ت تمى الق  تحهلللهلل نرلهللة المسا

ٍِ مَ لٍا المسرل -5 ِنع المسا .تحهلللهلل م  لٍ األ ّا

6- .ٍِ ِالتو ء تفل ي لملو لو تيملٍ المسا  ,ٍِ  ا تلرا األم م  التو تفل ي لم  المسا

ِافتقرٌ ي ا . -7  ٍِ  تل لي المسا

       .ٍِ ِ نرَ لقلرر مهللّ إتقرَ اللرلب لممسا ِنهلل فم  ِل
ٍِ  اووور اللرلوووب لقلووورر  ه نرئمووو   رأللمووور215:2011ٌِهوووع ي وووِ الفووو )النمػػػكذج األكؿ:      التوووو لقووو
 -:ه لِهد القرئم 2-4ِالنهللٌِ انٍ), التيمٍرَ إتق

 (2-4ج كؿ رقـ)

 قائمة باألعماؿ التي  قـك بيا الطالب لق اس إتقاف تعمـ المفيـك

 

 

 

 

 

 

 

 

 العمؿ الذم  قـك بو الطالب الشيء المعط  ـ
9. ٍِ  ليلو م رٓء لملو إ ا يللو ابٍ المسا
2. ٍِ  ٍِليلو م رٓء ء لفل ي لم  المسا إ ا يللو ابٍ المسا
3. ٍِ ٍِ إ ا يللو م رٓء لم  المسا  ل ترا ابٍ المسا
4. ٍِ ٍِ إ ا يللو ابٍ المسا  ل ترا الحس  المات ل   رلمسا
5. ٍِ ٍِ إ ا يللو ابٍ المسا  ل ترا حس  ء تات ل  رلمسا
6. ٍِ ٍِ إ ا يللو تيالى المسا  ل ترا ابٍ المسا
7. ٍِ ٍِ إ ا يللو ابٍ المسا  ليلو تيالى المسا
ِملَإ  .8  ٗل لَ الي ن  التو تا لامر ا يللو ابٍ المسا
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 اإلطار النػظػرم

 الثانيالفصؿ 
 في اكتساب المفاى ـ:   "Davis"النمكذج الثاني: نمكذج   ف س 

ِ ج هللان  تفمل   ِللَ لقبٍ ل ا الفم  :ه115:2000) لقل َكمر لِهحامر المسرللٍ إل  مبت
 : المستكل األكؿ

ٍِ ِلقووولر نوووهللاة اللرلوووب لمووو  التمللوووا  ووولَ يم مووو  المساووو ِلبوووتللع اللرلوووب يَ لقووو ٍِ موووَ ء يم متوووو, 
  رلتحاكرت الترلل : 

ِل .لٗ  .1 ٍِ مَ األم م  المتف ٍِ  تحهلللهلل يم م  المسا ٍِ يِ لق  يلو يم م  لممسا

ٍِ.يمٙ لٗ  .2  ٌ ب ب ا تلرا يم م  المسا

ِل .لٗ  .3 ٍِ, يِ لحهللهلللر مَ  لَ يم م  متف  يلو يم م  بم ل  لممسا

 ٌ ب ب ا تلرا األم م  البم ل .يمٙ لٗ  .4

 : المستكل الثاني

ٍِ ٍِ  رلتحاكرت الترلل :, ِلقلر نهللاة اللرلب لم  تمللا  حرئص المسا   -ِلبتللع يَ لق

ٍِ.لٗ  .1 ِلالر لو يم م  المسا  حهللهلل األالر  التو لنب ت

ٍِ.لٗ  .2 ل الكرلل  حت  لكَِ يْ م رٌ لِ م رٌ لم  المسا ِالاِا ِاص   حهللهلل ال 

ِالحسرت غللٗ  .3 ِملَ   ا الماتاك .حهللهلل الحسرت الماتاك   لَ مسا

ٍِ.لٗ  .4 ِمحهللهللٓا لممسا  يلو تيالسٓر هللنلقٓر 

ٍِ الم تمس .  .5  ل كا لاي ابت هللاٍ المسا

 

ِ نلَ البووور قلَ لوووو  فووور  لقووواات ا ت ووورا  ِلووو  الهللاابووو  الحرللووو  ابوووتسرهللت ال رح ووو  موووَ الفمووو
ي  ولَ متِبولٙو  ِالهور ل  لقلورر السوِا ِلتلَ التنال ل   ِال ْ ل ي لم  المنم المسرللٍ الالرهل , 

ِحهللة الهللااب ) الهللائاةه.هللا  ِلتلَ لو اكتبر اٍ لممسرللٍ الالرهل  لو   نرت المنم

 

 

 

 

 



 

 57 

 اإلطار النػظػرم

 الثانيالفصؿ 

 المػحكر الراب 
 التفكػػ ر المنطقػي

 -:تمي  
ِنرتو  ِتيرل   ار اإلفبرَ لَ برئا م م ِلهللت ميوو مفو  يَ , التسكلا حس  ملا اا ب حرفو 

ِل,  مقووو لموو  لوو   ال بوولل   ِحووهلل  ء اووالً لوووِبوو ا لووو موور للاوور مووَ ينووٌ بوويرهللتو  ِلووٍ ,  وورهللة اا 
ِ لقووو مووَ مملوواات التا لوو  الحهللل وو  ِ ت ِاهللت  ,لكووَ اءلتموورٍ  ووو  ِنهلل   ووٌ إفووو نووهلللٍ نووهللٍ اإلفبوورَ فسبووو.

ِمَ تمً اآللرت: ِل  نملع  مي اا  ِاألان  ِات   - لرت ك لاة تحث لم  التسكلا لو البم

ْ  ﴿نوورٌ تيوورل  ْ َأَوَل ررُروا ِِف َأىُفِهررِهْم َخررا َخ   َأَوَل ررُروا ِِف َأىُفِهررِهْم َخررا َخ َيَتَفكَّ ررَاَواِ  َيَتَفكَّ ررَاَواِ  َلررَ  اَُُّ الهَّ َوإَْرَض َوَخررا َبْوررنَُهَا  َِّٓ بِرراِْلَ ِّ َوَأَ ررل  َوإَْرَض َوَخررا َبْوررنَُهَا  َِّٓ بِرراِْلَ ِّ َوَأَ ررل    َلررَ  اَُُّ الهَّ

ى َهمًّ ىخُّ َهمًّ ٍِ: ﴾خُّ ِنٌ لو كتر وو المفوٙا8ٌ)الا ِلقٌِ اا لا  رَاَواِ  َوإَْرِض َواْخرتَِفِ     ِنَّ  ِنَّ  ﴿ه.  رَاَواِ  َوإَْرِض َواْخرتَِفِ  ِِف َخْلِ  الهَّ ِِف َخْلِ  الهَّ

ْوِل َوالنََّهارِ  ْوِل َوالنََّهارِ اللَّ ِري ِِف اْلبَ   اللَّ ِري ِِف اْلبَ َواْلُفْلِك الَّتِي ََتْ اء َفَيْحَوا بِِه إْرَض َبْعَد   ْحِر بَِا َينَفُع النَّاَس َوَخاْحِر بَِا َينَفُع النَّاَس َوَخاَواْلُفْلِك الَّتِي ََتْ َاء ِخن خَّ اء َفَيْحَوا بِِه إْرَض َبْعَد َأىَزَل اُُّ ِخَن الهَّ َاء ِخن خَّ   َأىَزَل اُُّ ِخَن الهَّ

َيرراِ   رريِ  الرِّ ِ َْ  َوَت
 ِ رر َِّ فِوَهررا ِخررن ُكررلِّ َدْصبَّ ررا َوَبرر َيرراِ  َخْوِِتَ رريِ  الرِّ ِ َْ  َوَت
 ِ رر َِّ فِوَهررا ِخررن ُكررلِّ َدْصبَّ ررا َوَبرر ررَاء َوإَْرِض َٔيررا   لَِّ ررْوم    َخْوِِتَ ِر َبررنْيَ الهَّ ررَحاِب اْدَُهرر ِّ ررَاء َوإَْرِض َٔيررا   لَِّ ررْوم  َوالهَّ ِر َبررنْيَ الهَّ ررَحاِب اْدَُهرر ِّ   َوالهَّ

 ه164)ال قاة:﴾َيْعِ ُلونَ َيْعِ ُلونَ 

ِاَ)          ه" لكس  يَ فياى لوهللهلل اآللورت القا فلو  التوو 17:2009ِلتىكلهلل يلمل  التسكلا لقٌِ نا
ِة ءبوت هللامو حتو  فتِحوٌ إلو  فتلنو  حتملو  حوٌِ يلملو   ِالهللل ِِمرئسو  ِاهللت للار ماتقرت اليقٌ 

 التسكلا لو حلرة اإلفبرَ".

ِلٗ          ِتفم" لوو  القووهللاات اليقملوو  لأللووااهلل مووَ اءتنرلوورت الحهللل وو  التووو يووهلل التيموولٍ مووَ ينووٌ التسكلووا 
ِاليوورممَِ لووو منوورٌ التا لوو  ٍِ لوو ا اءتنوور  لموو  لمبووس  يبربوول , تاووهللى , لت فرلوور الماتمووَِ  حلووٗث لقوو

ِالتقحو ِال حث  ِالتسكلا  ِالتىمٌ  للر   الساح  لم حث لفار  ِاد ِات الميال   ِلهلل اللرلب  ىهلل , إل  تا
ٍٙ الِحووووووووووووٌِ إلوووووووووووو  مبووووووووووووتِ  لرت لمٙلوووووووووووور مووووووووووووَ التسكلووووووووووووا تنيووووووووووووٌ التسكلووووووووووووا  ا لرئووووووووووووهللة ِمووووووووووووَ  وووووووووووو

 ه.8:2005ِمفسي ")الحملهللاَ:

  :مفيػكـ التفك ر 
ِا , لقوهلل  ِتقهللٍ المنتموع لمو  حوهلٕل بو ِا الساهلل  فمآا أللمل  التسكلا كيممل  لقمل  اانل  لو تل

ِاليمموور  مفوو  نووهلللٍ الاموورَ, حتوو   وورت مووَ ي ِن  رلتموورٍ اليهلللووهلل مووَ الس بووس   ك ووا حمووٙو لوو ا المِهوو
ِ ح ٓر. ِلرت هللاابٓ    المِه

ِا تيالسوووورت  ِللَ حوووٌِ تيالوووى التسكلوووا  إ  نوووهللم ِالتا ووو ِناووورت فموووا اليممووور   ِلقوووهلل ا تمسوووت 
ِمَ ل   التيالسرت:  -متيهللهللة, 
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ِالفوو لا )         ه التسكلووا  ىٙفووو "لمملوو  لقملوو  لِمووى للاوور السوواهلل   ااتووو 19:2000لووٙاى الك لووْا 

ِنهللااتو ال لفل    ِانوى يِ ماوك ت  غوان الِحوٌِ إلو  ِتنرا و البر ق   ءبتقحر  مر لقر مو موَ م
ِا ل   اليممل   فرٓ  لم  مر لتمقر  مَ تيملٍ يِ تهللالب". ِتتل ِل ,   فترئج يِ ناااات مىل

       ِ(َ ِ  ووِا ٍِ لموو  , ه التسكلووا  ىٙفو"لمملوو  لقملوو  هلللفرملكلوو  لرهلللوو 9:2006ٗتيووٙاى ال افووهللاا  تقوو
ِا  ِاات لووو يفموورل نهلللووهللة, تبووت هللٍ لووو ات وور  القوواااات إلوورهللة تفموولٍ موور فيالووو مووَ اموو ِتحوو ِمسوورللٍ 

ِانع ال رانو".  ِلاٍ ال  ِحٌ الماك ت 

ِلسرفووو  )لٗ  لفمووور  ِابووولتار 23:2003يوووٙاى ل لوووهلل  ه التسكلوووا  ىٙفوووو "اليمملووو  ال لفلووو  التوووو لوووتٍ  
ِموورت البوور ق  لووَ  لووً الاوو ِالميم ِانووع الاووو   ِ لووً  وورلا ل  وولَ  ِانووع األاوولر   و  مموور الحكووٍ لموو  

 لنيٌ التسكلا لرمٓ  لرمٓر لو حٌ الماك ت" .

ِاَ ) ه التسكلا  ىفو "بمبم  مَ الفارلرت اليقمل  غلا المائل  40:2009لو حلَ ٗليٙاى نا
ِار  ِاحووهللة يِ يك ووا مووَ الحوو ٍِ  اوور الووهللمره لفووهللمر لتيووان لم لووا لووتٍ ابووتق رلو لووَ لالووي  التووو لقوو

ِنى يِ ال  ا   ة". ال مر,  ح ٓر لَ ميف  لو الم

َٙ التسكلووا ل ووراة لووَ "بمبووم  مووَ الفاوورلرت اليقملوو  التووو 28:2010ِٗلاوولا ليلموو ) ه  إلوو  ي
ِار ال موور,  ِاحوهللة, يِ يك وا موَ الحو ٍِ  اور الوهللمره لفوهللمر لتيوان لم لوا لوتٍ ابووتق رلو لوَ لالوي  لقو
ِمور ف حموو يِ فممبووو لوِ لووو  ِغلوا مممِبوو ,  ِْ لموو  فاورلرت غلوا مائلوو ,  ٍِ منوواهلل لفلو ِلوِ مساو

ِن  يٍ حاكل  يٍ مائل  ".ال ِ  , يٍ مفل ِاة مكت ِا  يكرفت  ح ِاتج ليٌ التسكلا ب  ِانع ف

َٙ التسكلا ل راة لَ"فارل هللمرغو متقهللٍ لتٍ مَ   ٌ مقهللمرت 28:2012ِٗتالا برلٍ) ه إل  ي
ٍِ  و الساهلل  ِء لمكَ يَ لق ِتحًا مارلا ". إءلمِحٌِ إل  فترئج,   إ ا ب قتو ماكم  مر تتحهللّ لقمو 

ِنوهلل ِمٙ  ِحوهلل لمتسكلوا, لورل ينمور ب ووي   لٙتهود يفوو ء ل لفموا إلو  التسكلوا  تيالوى نورمع م
ِال ين  ِي الر لو حهللِث التسكلا,  ِال  لر اليح ل   ِا المج  ِلاكا لم  هلل ِنل   ِل مَ الفرحل  السبل
ِ لووً لمِحووٌِ إلوو  حووٌ ماووك ت يِ  ِاتاوور  اآل ووا لفمووا لمتسكلووا  ىفووو اليمملوو  اليقملوو  التووو لاوور  ل

 اااات. ن

ِلوي  ِمَ  و ٌ التيالسورت البور ق  ٗتيوٙاى ال رح و  التسكلوا  ىفو"لحوى  لفوو لموا  وو السواهلل 
 ".مااحٌ ميلف  لمِحٌِ إل  فتلن  محهللهللة يِ حٌ ماكم  تيتاهو

 :خصائص التفك ر 
َٙ مَ  حرئص  التسكلا مر لمو:22:2000لّا المن ا )         -ه ي
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ِلك .1 فو ء لفححا للار  ٌ لحتورج إلو    واات بور ق  لوهللّ لفلمي التسكلا مَ ال  اة الحبل , 

 الساهلل.

ِالل ه. .2 ِال )  التسكلا لممل  اي

ِكو   وووا  .3 التسكلوووا مماوووا موووَ ممووورلا الفاووورل اءفبووورف  م موووو لوووو  لوووً م وووٌ يّ فاووورل بوووم
 لمرابو الساهلل اءفبرف .

التسكلا فاورل لحوهللث لوو اليقوٌ  ميفو  يفوو فاورل مهوما هومفو كورمَ ء لمكوَ م حمتوو  .4
ِالماوكم  لفور م رااة ِلفورت الساهول ,   ِلكَ فبتهللٌ لملو مَ ي ا  اوىفو لوو  لوً اوىَ التك  ,

 لو كلسل  ِحى اليمملرت المهماة.

ِنو فارلو فحِ الحٌ. .5 ِنى ماكٌ لل  التسكلا لمٌ لرهللى لفاى لفهللمر لكَِ لهللّ الساهلل م

 

ِاَ ٙ ِنهلل لٖ              -ه  حرئص التسكلا  رلفقرل اآلتل : 42:2009)ص نا

ٍِ  -ا بمًِ لرهللىالتسكل .1 ِنو اليم  ء لحهللث لو لااه يِ    لهللى. –لم  

ِلْا لاهللاهلل تيقلهللآ  .2 ِتااكٍ   ااتو. ِح نرٓ  التسكلا بمًِ تل  مع فمِ الساهلل 

ِالالووور التسكلوووا السٙيووو .3 ِمووو  الممكوووَ ت ِلبتااوووهلل , رٌ لوووِ التسكلوووا الووو ْ لبوووتفهلل إلووو  يلهوووٌ الميم
ِاءبتااتلنلرت الححلح .   رألبرللب 

ِغاور  رلتوهللاب الكمرٌ لو التس .4 ِالتسكلوا السيورٌ غرلو  لمكوَ  م ِانوع,  كلا يما غلا ممكوَ لوو ال
.  ِالتمَا

ِنووى يِ  الالووري لتاووكٌ التسكلووا مووَ تووهللا ٌ لفرحووا المحوولل التووو تهووٍ .5 )لتوواة التسكلووا, الم
ِلو التسكلاه. ِن ال ْ لنْا ح ِالمِه  المفرب   

ِيفموورل م تمسوو  )لسملوو , امالوو , كملوو , مكر .6 فلوو , اووكمل ه لكووٌ مفاوور لحووهللث التسكلووا  ىاووكرٌ 
  حِحل . 

ِا, ِالتنواهلل, الحكوٍ : لت   التسكلا ممرلا متيوهللهللة مفاور .7 ِاءبوتهللءٌ, ِالتحو ِل وهللِ ,  ِنوع  ِالت
موَ التمرهلللور  التسكلا يلهٓر لو لممل  حٌ الماك ت التو تيتمهلل يبربوٓر لمو  األلكورا يك وا

  لم  اإلهللااً الحبو.

ِل :ه  حرئص 80:2009ِٗتهلى لِبى)               -ي ّا لمتسكلا 

ِحووهللة ميقووهللة,1 ِالكوو ٍ تؤلووى  َٙ لمملوو  التسكلووا  ِلووو"يَ  .  ي ِلقووهلل ل ا"كوورٌا مووراكر"لَ  لووً  ق
ِانع الم راا لمسكا".   المغ  ل  ال
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ِابول  المغو  , يّ يفوو لسكوا  اوكٌ 2 ِموٓر لسكوا   َٙ تسكلا اإلفبرَ لو ل لي  تيململ , لاوِ هلل .  ي

 ميمٍ.

يّ  تقحووو الي نوورت لووو كووٌ حرلوو  ما حوو ,يِ لووو يلوو  موورلاة  .  لٙتبووٍ التسكلووا  رإلاووكرلل 3
ِّ حٌ مبرل  محهللهللة حلغت  قرلب بؤاٌ. ِمر التسكلا ب ِن الميال    تؤلى مِه

ٍِ  و اإلفبرَ.4 ِآا لكٌ فارل لقمو لق  .  ٗليت ا التسكلا مح

ِلموو  يبوورر موور لحممووو مووَ 5 .  تووتٍ لمملوو  التسكلووا لموو  يبوورر ال  وواة التووو نمياوور اإلفبوورَ, 
ِنهللاات ِلاائي لو الفارل ال لفو. ِمسرللٍ  ِاات   تح

ِاات يِ  . 6 ِّ التحوووو ِّ األليوووورٌ اليمملوووو  يِ لموووو  مبووووت لمكووووَ يَ لتحقووووي التسكلووووا لموووو  مبووووت
ِكووٌ  ِالتنالووهلل...الج,  ِتاووتمٌ اليمملوو  ال لفلوو  لموو  لمملوورت م تمسوو  كرلمقرافوو   الكمموورت , 

ِالتاكلووب األبربووولتلَ, ِاحووهللة مووَ لووو   اليمملوورت لوو  تي لوووا  وورص لووَ لمملتوووٙو التحم لووٌ 
ِنى لم  امت ً اإلفبرَ لارتلَ القهللاتلَ اليقملتلَ.  ِفنرح الحٌ لت

َٙ لممل  التسكلا ء تفسحٌ لَ فارل الا حل   ىكممار.7  .  ي
  

 -كمف خ ؿ العرض السابؽ تمخص الباحثة أىـ خصائص التفك ر كى  كالتالي:         

ِحهللة ميقهللة. .1  التسكلا 

ِءالتسكلا بمًِ لر .2  لحهللث مَ لااه يِ    لهللى. هللى 

 ِء لفسحٌ لفار. لساهللالتسكلا  ِ حم  مات ل   فارل ا حل  ا .3

ِا الفارل اليقمو لإلفبرَ.ليت ا التسكلا  .4  مح

 ِتنرا و البر ق .  التو نميار اإلفبرَ تتٍ لممل  التسكلا لم  يبرر ال  اة .5

ِْا مَ حلثٗ لٗ  .6 ِن. يت ا التسكلا بمًِ تل ِالف  الكٍ 

 لِ فارل همفو لحهللث لو اليقٌ ء لمكَ م حمتو م رااة.التسكلا  .7
 

 :عمم ػات التفك ػر 
َٙ  لقهلل تٍٙ     ِل  مَ اليمملرت اليقمل   اإلنمرن لم  ي التسكلا كيممل  لقمل  ميقهللة, تتىلى مَ منم

هلل )التو لتٍ فارل التسكلا مفار,  َٙ  يون لو   اليمملورت إهللااكلو  102:2006-103ِلوّا محمو ه ي
ِناوهللٓا  بلل  كرلم ِنتوٓر  ِتتلموب  ِيِبوع إلورآا,  ِ يهوار ماكوب  ِاءبوتهللءٌ,  ِاءبتفترج,   حم , 

ِمَ ي اا تمً اليمملرت :  -يك ا, 
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ِلَ المسرللٍ ) -  Concepts Formation)تك

ِلَ الم رهللئ -  Principles Formation)) تك

ِاءبتليرب  -  ه(Comprehensionالساٍ 

 ه(Problems Solving حٌ الماك ت -

 ه(Decision Making احفرل  القاا -

 ه(Research ال حِث -

ِاإلفار   -  ه(Composionالحلرغ  

ِْ يِ ال لرب المسمو  -  (Discourse)التي لا الاس

 

 -ه الترلو:4-2ِلمكَ تِهلد ل   اليمملرت, كمر لو اكٌ )

                       
 (4-2شكؿ )

 مخطط عمم ات التفك ر
َٙ لفور4-2تّا ال رح   مَ   ٌ اكٌ ) ِالتسكلوا,  ميفو  ه  وى ً ل نو  لاهلللو   ولَ الميالو  

ِيَ لحولغو  مغتوو ال رحو    ,ٍِ ِلَ المساو يٙفو لفهللمر لكتبوب السواهلل الميالو  للفوو لكوَِ نورهللآا  لمو  تكو
ِا  لووؤهللّ إلوو   إفتوورج ميالوو  نهلللووهللة نوورهللآا لموو   ِلوو ا  ووهلل ِ وو لً لفمووِ تسكلووا     فوور ٓا لموو  لامووو لووو,  

ِيلهٓر ل ِانى م تمس ,  ِلت   القااا الحرئب تل لقار لو م برلهلل  لم  حٌ الماك ت التو تيتاهو 
  اىفار.
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 :أىّم ة تعم ـ التفك ر 
ِا)     َٙ  يلمل  تيملٍ التسكلا تتم ٌ لو الفقرل الترلل :271:2000تّا البا  -ه ي

ِلا فماة يك ا إ هللالر لوو حوٌ الماوكم   .1 ِتل ِيِبع,  ٌٕ يِهد  ٗلتلد لملم   اؤل  األالر   اك
 ِيِبع.  اكٌ يِهد

ِلوووِ التسكلوووا الووو ْ لِحوووٌ إلووو  يلكووورا  .2 ِا تسكلوووآا إلنر لوووٓر ,  إترحووو  الساحووو  لملم ووو  لكوووو لسكوووا
 نهلللهللة.

ِلٌ اللم   إل  مسكالَ مفلقللَ. .3  تح

ِاءمتلراات. .4 ِالِمرئى   إلهللاهلل اللم   لمتفرلر لم  الساص التيململ  

 اإلبارٍ لو تحبلَ الحرل  الفسبل  لملم  . .5

 ِابت هللاٌ الميال  القهلللم  لار.اكتبرب الميال  النهلللهللة  .6

ٗمبرلهللة اللم   لوو اءفتقورٌ موَ ماحمو  اكتبورب الميالو  إلو  ماحمو  تِملساور لوو ابتقحور   .7
ِانع.  ميرلن  الماك ت الحقلقل  لو لرلٍ ال

ِلل  فحِ المنتمع. .8 ِاإلحبرر  رلمبئ ِل  مارلا اءفتمر   ِتق ٍِ ال ات   تفمل  مسا
َٙ التسك62:2005ِلّا الكرمٌ)  -:ّٚ٘بلا لؤهللْ ِملستلَ يبربلتلَ ه   ى

ِال  وووواات  إفاوووور  الميوووورفو: .1 ِلَ الميوووورفو  رءلتقوووورهلل لموووو  اإلهللااكوووورت الحبوووول   حلووووٗث لووووتٍ تكوووو
 الم رااة.

ِملَ يحهلللمر اءبتهللءٌ .2 ِلِ إحهللاا حكٍ, يْ إنرم  ل ن   لَ حهلل لَ يِ مرلاتلَ يِ مسا  :
ِلا  لمووو  الل ل ِليتموووهلل اءبوووتهللءٌ لوووو نووو  , ِاآل وووا مناوووٌِ يووو  المنووواهللة لميمملووورت ٗميوووٙاى 

 اليقمل .

 :أنماط التفك ر 
ِالتووو ٗتيت ووا هلللوولٓ  لموو   ِلوو  مووَ األهللا ات التووو ٗتملووا السوواهلل,  ٗليووٙاى فموول التسكلووا  ىٙفووو "منم
ِلبوتيممار لمتكلوى موع ال لئو  المحللو "  ِفوو الميالوو,  كلسل  ابتق رلو لم  اات التو لما  اور لوو م ا

 ه .15:2001)نلرمو,

ِا التسكلوا, لقوهلل ا تمى ا        ِلَِ لو تحهلللوهلل يفمورل ِحو ه يفمورل 42:1996-47نٙبوٍ ح لوب )لتا 
 -التسكلا لم  يبربلَ لمر :
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 أنماط التفك ر عم  أساس األزكاج المتناظرة كمنيا: ( أ

 التسكلا الت رلهللْ /التقرا و. .1

 التسكلا اءبتقاائو/ اءبتف رلو. .2

 م  النرفب األلمَ.التسكلا القرئٍ لم  النرفب األلبا/ التسكلا القرئٍ ل .3

 التسكلا اء تكرْا / التسكلا الفرنهلل. .4

 التسكلا الاكمو / التسكلا غلا الاكمو. .5

ِح /  ِ الفمرٍ المغمي. .6  التسكلا  ِ الفمرٍ المست

ِالتاكلاه/الماهوو  )لفووهلل  .7 هللااً الي نوورت  ِاد ِات مفلقلوو   التسكلووا البووملٍ )الم فووو لموو   لوو
ِلتحى  يهللٍ التاكلا ِ  ِاليقمو  ِحه.المان الفسبو   الِه

 التسكلا المحبِر / المناهلل. .8

ن. .9 ن/ التسكلا مَ   ٌ ا تلرا السِا ِلَ السِا  التسكلا مَ   ٌ تك

12. .ٍِ ِالف ِانيو / التسكلا الت لمو كمر لحهللث لو يح ٍ اللقم    التسكلا ال

 المكضكع ة كالمنيج ة كالعق ن ة: أنماط التفك ر عم  أساس ( ب

ِموو .1 ِاناووو  الماوووك ت  ِا  )التسكلووا ال االوووواألبوومِب غلوووا اليممووو لم التسكلوووا  -َ حووو
ِال لىه. –التسكلا  يقٌِ اآل الَ  -الملترللالقو ِل    التسكلا  رلمحر

ِا  )التسكلوا التوىممو, التسكلوا  .2 ِموَ حو ِلل   األبمِب اليممو ال ْ ليتمهلل لم  المِه
ه. –التسكلا اءبتهللءلو  –الحهللبو   التسكلا اء تكرْا

 -ه يفمرل التسكلا البممل  لو الالرهلرت الحهللل   إل :38:2006 لفمر حٙفى لسرف  )          
 التسكلا اءبتقاائو. .1

 التسكلا اءبتهللءلو. .2

 التسكلا الا لو. .3

 التسكلا التسححو. .4

 التسكلا الفرنوهلل. .5

 التسكلا الحهللبوو. .6

 التسكلا السِي ميالو. .7

8. .  التسكلا ال حْا
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ِي ووِ اوويلاة) ِن ِ 359:2008ِٗلاوولا غ وورْا  َٙ التسكلووا لوولر فوو ِان ه إلوو  ي ٙفموور لووهللة يفوو ِاد احووهلل, 
ِتتم ٌ  ِن ل هللٍ غان ميلَ   -: رآلتوِكٌ ف

ِابووول  موووع مووور ٗلاووورلهلل  يِ  (1 ِٗلقحوووهلل  وووو التسكلوووا الووو ْ لتيرموووٌ السووواهلل  للوووو   التسكلوووا الحبوووو: 
َٙ الم لاات الحبل  لنب يَ تكَِ محرح   ليممل  التسكلا.لبميو لقل  , يْ ي

ِلوِ التسكلوا الو ْ ٗلمورار لفوهلل مح (2 ِاليموٌ التوو تكموَ التسكلوا المفلقوو:  ِلو   لورَ األبو رب  ر
ِلكفوووو يك وووا مووَ منووواهلل تحهلللوووهلل األبووو رب يِ  ِلووو  ميالووو  فتوورئج األلمووورٌ,  ِمحر ِاا  األاوولر , 

ِنا  الفما يِ تفسلار.  الفترئج, إفو ليف  الححٌِ لم  يهللل  تٗسلهلل يِ تٗ  ت 

ِالِحوٌِ إلو  يحكو (3 ِالا  ٍِ لمو  تقلولٍ محوهللانل  المو ِلِ ال ْ لق رٍ مفلقلو , التسكلا الفرنهلل: 
ِالووهلل  ِن ِاد ووااا هللانوو  مووَ الحبربوول  فحووِ, محووهللهللةمووَ  وو ٌ ميوورللا  ِٓء تِحووو الوو ات   محوور

ِالبلري ال ْ لاهلل للو. ِنى   الم

ِاتج  (4 ِتيووهلللٌ لأللكوورا   اووهللى التِحووٌ إلوو  فوو ِللووهلل  ِلووِ تسكلووا لتهوومَ ت التسكلووا اإل ووهللالو: 
ِالحبربول  لمماوك  ِاإللرهو ,  ِفو ,  ِالما ِالل ن ,  ِنوهلل اولئٓر تتملا  رألحرل ,  ت  يْ يَ ٗت
ِمَ المىلِى إل  او  غلا مىلِى. ِلٓر مَ او  غلا مىلِى   مىل

ِلحممو إلو  لفرحوا ,  (5 ِنى ال ْ يمرمو  التسكلا التىممو: لِ التسكلا ال ْ لتىمٌ للو الساهلل الم
ِنى.                         ِلابٍ ال لل ال ام  لسامو ,  اهللى الِحٌِ إل  الفترئج التو لتلم ار الم

ِلمموووور  التا لوووو  لٙتهوووود ٙمموووور بوووو ي ِلوووو ا ليكوووور اتنرلوووورت ال وووورح لَ    تيووووهللهلل يفموووورل التسكلووووا 
ٍِ ميقوهلل  َٙ التسكلوا مساو ِلو ا التيوهللهلل يلهوٓر لؤكوهلل لمو  ي ِفترئنوو,  ِلمملرتوو  ِافوب التسكلوا  ِالتمرمورتاٍ  ن

ِان التسكلا لكٌٕ مفامر ِء لمكَ السحٌ  لَ يف ِالتسبلا,  ِالتحملٌ   لكمٌ اآل ا.  حرن  إل  الهللااب  

ِالتوو تاوتٍ التا لو    (Logical Thinking)ِٗليت وا التسكلوا المفلقوو  يحوهلل يفمورل التسكلوا 
ِء لمكوَ اءبوتغفر  لفوو لوو لمملورت اكتبورب   تفملتو لهللّ اللو ب, لورلتسكلا المفلقوو ءٍا لمسكوا, 

ِتفملووو  التسكلوووا المفلقوووو للبوووت لوووهلللٓر لتيمووو ِحوووٌ الماوووك ت ِهوووع القووواااات,  لٍ الالرهووولرت الميالوو  
 لحبب  ٌ يهللاة ٘لٖتٖيٗمٍ الالرهلرت.

:تعر ؼ التفك ر المنطقي 

فمرابو لفهللمر فحرٌِ  ال ْلِ التسكلا  "و ىفٙ   المفلقوه التسكلا 16:1961-17ارفا) ىلاٙ              
ِاا   التوووِاليمووٌ  األبوو رب َفت وولٙ  يَ   فمرابووو لفووهللمر فحوورٌِ ميالوو الوو ْالتسكلووا  فوووي يّ األاوولر تكمووَ 

ٍِ  ووو مووَ  الححووٌِ  ليفوو , الفتوورئج  يِ األبوو ربمووَ منوواهلل تحهلللووهلل  يك ووا فوووِلك,  يلموورٌفتوورئج موور نووهلل فقوو
ِنا  فمًا  يِتؤلهلل  يهللل لم    تفسلار". يِت  ت حح  



 

 65 

 اإلطار النػظػرم

 الثانيالفصؿ 
" التسكلوووا الووو ْ فمرابوووو   ىٙفوووو لوووِ  لوووً التسكلوووا المفلقوووو ه 28:2009-29) غووورفٍ يوووٙاىِلٗ 

ِاليلفهللمر فحرٌِ يَ فت ولٙ  ِاا  األاولر موٌ الَ األبو رب  ِلوِ التسكلوا الو ْ فمرابوو لفوهللمر , توو تكموَ 
ٍِ  و مَ يلمرٌ ِنا   , يّ فحرٌِ ميال  فترئج مر نهلل فق يفو ليفو الححٌِ لم  يهللل  تؤلهلل يِ تفسو 

 فما".
"  لوووً التسكلوووا الووو ْ لتم ٙوووٌ لوووو التسكلوووا المفلقوووو  ىٙفوووو ٗليوووٙاى ه19:2007) ن لووو ي وووِ  يٙمووور

ِلوِ تسكلوا ابوتفترنو لوتٍ موَ ابت  ص الفترئج الححلح  مَ  ِالوهلل المفلوي,  ِ  ن المقهللمرت لو ه
ِالهلل لحهللهلل حهللنار مفلقلٓر". ِلي ن    لو الححٌِ لم  فتلن  مَ مقهللمرت 

ِْ لووو حوولَ ٗليووٙاى "لووِ اليمملوو  التووو للاوور لبووت هللٍ  والتسكلووا المفلقووو  ىٙفووه 121:2008) ووهلل
ِانووى ِالماووكم  يِ الم َ التسكلووا المفلقووو التووو تتهوومٙ  الاوو ص تسكلووا     وورت لمتِحووٌ إلوو  فتلنوو , 

 ".تتلمب تاكلب لمي نرت  لَ الحقرئي
"التسكلا ال ْ لبت هللٍ ل لرَ  التسكلا المفلقو  ىٙفو ه 53: 2229 )ل هلل اليالاك لً ٗليٙاى ِ 

ِناو  الفمووا يِ  ِالححوٌِ لموو  يهلللو  ت  وت  ِاليموٌ التوو تقوع  مووى األاولر  لميالو  الفتورئج  األبو رب 
 تفسلار".

ِتٗ  ٌٔ لياٙ كمر  ِالحورحب) و كو ِن موَ التسكلوا الو ْ  ه  ىٙفوو94:2012موَ اليسوَِ  " لوِ  لوً الفو
َٙ ابوت  ص الفتورئج  ِي لتٍ  و الححٌِ فتلن  مَ مقهللمرت,  تتهٙمَ الفتلن   مر للار مَ ل نرت, 
ِالهلل المفلوي. كمور يٙفوو لمملو  لقملو  لفتقوٌ للاور السكوا موَ نهولٕ   الححلح  مَ المقهللمرت ل هع لق

ِم  إل   ِمو   ميم ِلفور  رلقهول  الميم ِنوى لمو  ن  ِلو  مت ِلفر لمقهول  المنا ِلكَِ ن  ِل ,  نهلٕ  منا
ِٗلبوورلهلل لموو  تفموولٍ مقووهللمرت لووو يفموورل تيلوو  يهلللوو  حربووم   لوو ا لاووِ لبووت هللٍ لووو حووٌ الماووك ت, 

 إل  رت حهللي فتلن  ميلف ".

ِالتيالسوورت البوور ق  و :وّا ال رح ووِتوو ِلوو   َٙ  مووَ  وو ٌ الم حموو  لوووو األهلل لوورت التا  ٍِ  ي مساووو
هلل تيوهلل ِن ِالمسكالَ, ل لً ف حم لهللٍ  ِنارت فما اليممر   ِانو ا ت لٓر لو  هلل التسكلا المفلقو لٍ ل

ٌٔ  َٙ لووو تيالووى التسكلووا المفلقووو حلووٗث إ ِا لووو تيووالساٍ  مووَ "اوورفا" ِ"غوورفٍ" ِ"ل ووهلل اليالووا" كوو اتسقوو
ِا التسكلووا المفلقووو  لياٙ  لمتسكلووا المفلقووو  ِغرلوو  اءلوو ِكوو لً لتسووي "ي ووِ فوورٓ  لموو  مرللتووو  بووت هللاٍ, 

ِالحرحب"  ِا التسكلا المفلقو  ىفو لياٙ   تسكلا المفلقوِنا  فمالٍ  رلفب   لملو ن ل " ِ"اليسَِ  ل
ِالهلل المفلي لولتٍ الححٌِ  و لم  فتلن  مَ مقهللمرت  ابتفترنوتسكلا  ِ  ن  .ه

ِالتبووومٌ لوووو ل"لمملووو  لقملووو  تتلموووب ا ِٗتٙيووواى ال رح ووو  إناائلوووٓر التسكلوووا المفلقوووو  ىٙفوووو تتووور ع 
ِٓء إلوو  فتلنوو   َٙ التسكلووا, حلووث إ ِلوو  مووَ المقووهللمرت يِ الميللوورت ِحوو التسكلووا لتنووو للاوور مووَ منم

ِ رليكر ِل , يْ يفو بمًِ لكْا لتنو مَ اليرٍ إل  ال رص   ."منا
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قوورر لووو لوو   الهللاابوو   رلهللانوو  التووو تححووٌ لملاوور اللرل وو  لووو ا ت وورا التسكلووا المفلقووو ِلٗ 

 .الٗميهلل

َٙ  مكوووَِلٗ  ِاا  و  لوووً التسكلوووا الووو ْ لتهووومٙ التسكلوووا المفلقوووو يٙفووو القوووٌِ  وووى َ ميالووو  األبووو رب 
ِحوو   ِيفووو لاووهللى إلوو  الححووٌِ لموو  يهلللوو  تؤلووهلل يِ , ِالتيوواى إلوو  فتوورئج األلموورٌ , الماووكم   الملا

ِاني .  تفسو ال

 :خصائص التفك ر المنطقي 
ِتتم ٌ للمر لمو:المفلقو  حى التسكلالتٙ لهللة مملاات   ه54: 2229 ا)اليال ل هللحهللهلل        - ار , 

 . ال حث لَ األب رب التو تقى  مى حهللِث األالر 

 .لتى ا  رل قرل  التو ليلب للار الساهلل 

 تقهلل  ٍِ  ٍ ال قرل  لو المنتمع.لق

 ( ِالمب  رت ِاا  األحهللاث المرلاة.( Cause& effectلاتٍ  ميال  األب رب   التو تقى 

  ِٙالتف ؤ  ار.َ ميال  األلااهلل لفترئج يلمرللتهم  اٍ 

  ن يِ ال هللائٌ. لاهللى إل  الِحٌِ إل  يهللل  ت  ت يِ تفسو السِا

 .ل هللي  مر لِ محبِر إل  مر لِ مناهلل 

  ِٙميالل  لٗ لتهم ِالتحفلى, ِالمقراف  ,ِالتنالهلل,التفملٍ :ر م ٌملٙ َ لمملرت لقمل   ِالتم لٌ , 
 ِاءبتهللءٌ., ِاءبتقااا, ِاءبتف رل

 ِفحدلتى ا  قهللاات الساهلل اليقمل ى المحلل   و.,   مَ  كر   ِالمِا  ِ   اات الساهلل 

 لما اللسٌ.يفو لفمِ مع تقهلل ٍ 

ِالتو تتم ٌ لو الفقرل الترلل :ه 1:2212ِٗلالا لرلب )          -إل   حرئص التسكلا المفلقو 

ِالو لبتفهلل لم  لمملرت  تسكلا .1  لملو مَ   را  . ِٗلبتهللٌ لقمل ,لممو 

ِن لم  إلنرهلل ل نرت  لَ  ليتمهلل .2 ِالا مِه ِالم ِال  اات  ِ لَ الهللااب ,القهرلر  ِمرت  الميم
 الم تاف  لو ال اكاة .

ِا إل    اات  ل هللي .3 ِلتل ِالرهللة ححلمتو  ِلفمِ تنالهللل ,   اات حبٙل   مع فمِ لقٌ اللسٌ 
ِٙنو إللو . ِلل  األبئم  التو ت ِف  الميالل  
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ِا للتسرل  اتو,تسكلا اللسٌ لو ال هللال  حٌِ  لتماكا .4 القهرلر التو ل لالر  عٌ م ٍ لتل

 .  اآل اَِ

ِاهد  تسكلا .5 ِات ِ ِا األبرللب,مفانو محهللهلل األهلل مَ   ٌ ال حث لَ الي نرت  لَ  ِلتل
ِا لار   يهار.  األالر  

ِلرت  متيهللهلل .6 ِال قرلرت. ت يرٓ المبت ِال لئرت   لأللمرا 

ِٗلبتهللٌ لتبٍ .7 ِاتو مع تقهللٍ اليما اليقمو لأللسرٌ.  ِ تاتلب  ل لملو مَ   ٌ   تهللاج مااحمو 
 القاااات. ات ر   را  المتم م  لو القهللاة لم  حٌ الماك ت يِ 

ِل   اليمملرت لو: المقراف ,  الاهللى,لم  لهللهلل مَ اليمملرت اليقمل  المتكرتس  لتحقلي  ليتمهلل .8
اءبتهللءٌ, اءبتف رل,  التاكلب,التحفلى, التفملٍ, التنالهلل, التيملٍ, الحبٙل , التحملٌ, 

 اءبتقاا .

 -كى : المنطقيخصائص التفك ر  أىـسبؽ تمخص الباحثة  كّمما     

 مر لِ مناهلل. إل  مر لِ محبِر  ل هللي .1

ِا  تسكلا .2 ِال  اات الم تاف . عم لفمِفرٍ متل ِمرت  ِليتمهلل لم  الميم  تقهللٍ اليما 

ِاءبتفترج التاكلب التحملٌ المقراف   ليتمهلل .3  التفملٍ.لم  لمملرت لقمل  لملر م ٌ اءبتقاا  

ِ لً لمِحٌِ إل  حٌ الما لتبٍ .4 ِاتو  ِتاتلب  ل ِتبمبٌ   ِات ر  القااا. كم  تهللاج 

ِاا  حهللِث األالر . لاتٍ .5 ِالمب  رت التو تقى    ميال  األب رب 

 َٙ ِن مَ التسكلا لحترج  إل  إترح  ا ِ فرٓ  لم  ل   ال حرئص لل يمورٍ لساص تفمل  ل ا الف
ِانى حقلقل الل ب لممراب  ل   الماراا ِل ا مور لمكوَ يَ , ت لو م ِا فال,  ٍِ للار الل ب  هلل لق
 لحهللث ي فر  تيمٍ الل ب.

 

 :مككنات التفك ر المنطقي 
 ٌٔ ِالحوورحب) مووَ ياوورات كوو َٙ  التسكلووا المفلقووو لتكووَِ مووَ 90:2012-92) اليسووَِ  إلوو  ي

القووووهللاات اليقملوووو  ه مووووَ Thurstonلوووهللة منوووورءت مفار)اءبتفترج,اءبووووتقاا ه, التووووو لووووهلٙللر  ابووووتَِ)
ِللووو .  لفمووور لوووّا  لرنلوووو) َٙ التسكلوووا المفلقوووو لتكوووَِ موووَ لوووهللة لمملووورت لقملووو : لووو  Piagetاأل ه ي

ِاءبوتقاا ,   ِالتاكلب,  ِالتحملٌ,   ِاءبتهللءٌ,  ِالتنالهلل ِ, التحملٍ,   ِالتفملٍ,  ِالتحفلى,  المقراف  
ِالحبل .  ِاءبتف رل, 
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:شركط التفك ر المنطقي 

ِل  :73:2010) يارا ي ِ غرل  ِالا لو التسكلا المفلقو  ل لنب يَ تت  -ه إل   مر اِا
َٙ  الكفا ة: -9 هلل  ار ي ِالقهرلر التوو ا ترالور المسكوا ِالمقح ِاات  ِللو , لنوب يَ تكوَِ التح يِ , ي

ِل الَ لملار. ِاات األ ّا  ات الي ن   ِل حث لَ التح  يَ لستب 

ِالقو  يْ ء إ ,لا ابتهللءلو محكمٓر كسِلكَِ الت األحكاـ: -2 ِللو  م توؤهللْ إلو    ا كرفت القهورلر األ
ٍِ لم  مفانلَ: ِاءحتكرٍ لق  -تفرنن للمر  يهلل, 

  :ِانيو ِالتنا  .المفاج ال  ال ْ ليتمهلل لم  الم حم  اليلرفل  

 :ِللووووو   الموووووفاج المفلقوووووو ِالقهووووورلر األ ٍِ لمووووو  يبووووورر التيمووووولٍ  لحكووووورٍ األلكووووورا      الووووو ْ لقووووو
ِال ال ) هلللالرته,  ٍٙ  ِتانم  القهرلر إل  فمالرت.ال حث   ف  إل  رت 

ِء تحترج إلو  نهول  ي وّا  استق ؿ األفكار: -3 هللة  ِلل  مبتقم  إ ا كرفت محهلل ِتكَِ القهرلر األ
 تحهللهلللر.

ِناة اإل جاز: -4  حلفمر ل تحا لهللهلللر إل  ينٌ لهللهلل ممكَ., تكَِ القهرلر م

 الرت.إ ا تهمَ ك لآا مَ الفم, تكَِ األلكرا  ح   الخصكبة: -5

ِالحوورحب)        ٌٔ مووَ: اليسووَِ  َٙ : لمملوو  التسكلووا المفلقووو تووتٍ لووو يا ووع 89:2012ِتووّا كوو ه ي
ِل :  -مااحٌ متكرمم  

 . ِا  رلحرن  إل  التسكلا مَ ينٌ التيرمٌ مع نهل  ميلف  الاي

  ِال  ووواات الم تافووو   ل ِمووورت  بوووتسرهللة مفاووور لوووو التيرموووٌ موووع المبوووىل  التوووو ابتحهووورا الميم
 ٌ التِحٌ إل  حمٌِ ماهل  لار.لايت مَ ين

 هللاابوووتار  لم تيووواى لمووو  موووهللّ اءبوووتسرهللة مفاووور لتحقلوووي ال حوووث لوووَ يلكووورا ي وووّا مبووورفهللة 
ِالِحٌِ إل  الفترئج.  األلهللاى 

 .ِا ت را  لمتىكهلل مَ ح حلتو  ا تلرا الحٌ الم ئٍ 
 

ف  المتهوومٙ ِلموو  األهلللوو  , فوو  لمي ووراةِليتمووهلل التسكلووا المفلقووو لموو  لاووٍ ميوورفو األلسوورم المكِٙ 
ِلَ تٗ  ِت وواا األلكوورا لووو الووفص لموو  للئوو  لفوور ِن للاوور,  بوورلهلل لووو تسبوولا الموورلاة يِ القهوول  مِهوو
 َٙ ِ لقوو , حتوو  ي ِالسكووا  ِالي نوو   وولَ المغوو   هلل, "ملمووا" اوو ٙ  الهللاابوو ,  ِناو نليوو  مووَ الفقوو و الي نوو   وو

ِ  التى ِلالوووٌ الغمووِن ِبووو ِءتار  ِموووهللل ِليتقوووهلل "يلسالوووهلل لوورلتسكلا المفلقوووو ليفووو  تحهلللوووهلل األلسوورم  ِلووٌ, 
 َٙ ِابووع تراكبووو" التقوورهللٓا نرامووٓر  ووى بوواٍ  لالقوو  لمكووَ يَ لٗ  , افتاوورا الميالوو   وورلمفلي لموو  فلووري 
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هلل تمً الهللن   ِن ِاة م ٌ  إلنر ل  لو إنرم  الي نرت اإلفبرفل  لم  يبر بممل , كمر لؤكهلل لم  ها

 لو م تمى لاِن الميال .
 

 :أساس ات التفك ر المنطقي 
َٙ 1:2211بملمرَ ) ٗتالا   ِل :لفرً   ث يبره إل  ي  -بلرت تحكٍ يبمِب التسكلا المفلقو يء 

ِلل , لتٙ .   1 ِن  رلمِهوو َٙ بووٍ لوو ا الفوو يِ ايلووو يِ , ء ليتمووهلل لموو  اؤلوو  السوواهلل ال رحوو اءبووتفترج  ِي
 نلربو يِ تقللمو لميرلٍ المحلل  و.

2   . َٙ فور لفور ء فبوتللع اءبوتفرهلل لمو  القوٌِ )حبوب ت ع المفلقل ,  ميفو  يفاءبتفترج ء هلل يَ لٗ  ي
 ه.It depend –الحرل  

3   . َٙ رلوو  للمووي ِلوو   الح ,ِتى وو  الاووكٌ إ ا )يه ....... إ َ )بهللكملوو  لوو ا التسكلووا تيرن لوو ,  ي
 لملار بمبم  ابتفترنرت .

 :مجػاالت التفك ػر المنطقي 
ٌٔ مَ اليسَِ ِ    ِل  :93:2012الحرحب)لمتسكلا المفلقو لهللة منرءت حهللهللتار ك  -ه يء 

 . المحركم   اليقمل  المفلقل 

 .مفلي القهرلر 

 .اءبتقاا  المفلقو 

 .اءبتفترج المفلقو 

 .التفربب 

 .افيكرر المت رهللءت 

 . ِالقل  المحركم  اليقمل  الت

 . ِانيل ِال  اءحتمرلل  

 :سمات المفكر المنطقي 

ٌٔ لقهلل حهللٙ         ِي ِ البملهلل ) مَ  هلل ك ملا  لَ غلا  مَ تٗ  , ه بمرت لممسكا المفلقو64 :2227ل لهللات 
ِلو:  -المسكالَ 

 .ِء لقع لو التفرنهرت ِالهلل المفلي األبربل ,   لبت هللٍ ن
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  ِٗالفترئج.ملٙ ل ِ لَ األب رب  ِالحقرئي   ا  لَ اآلاا  

 . ِن  ِ ِمرت مَ محرهللا م  ليتمهلل لم  ميم

 . لؤنٌ إحهللاا الحكٍ حت  الححٌِ لم   الرَ يِ يهللل  كرلل 

 ان لو إحهللاا األحكرٍ.ء لتب 

 ِن ِلا يِ لب المِه ِااي., ليرلج ن  ِء ل مل األ

 .ٌهللائ ِ  لهع فسبو يمرٍ  لراات 

 .لهللًا المتات رت لم  نااااتو 

 . ِن لو األ لر ِن ِلٓر مَ ال ِالمبممرت    لسحد اءلتااهرت 

 : أسال ب ت ر ب األطفاؿ عم  التفك ر المنطقي 

ِلممر   انتاح ِللَ  ِاألب ين ال  اا  التا  ِل  مَ ال  اات  لتفمل  التسكلا  رللبالفسر منم
ه المفلقو لفهلل يلسرٌ   -:ه 99 :2001) الحرا و مفار ل كا , الِا

  َِا يِ المَِ ....إلج  تاتلب األالر  حبب اللٌِ يِ الحنٍ يِ ال

 . ِنو اء ت ى للمر  لفار ِي ِنو التار و  ِتيهللاهلل ي  المقراف   لَ األالر  

 ٌِلرت لالل  ., تمللا النا  لَ الك  يِ التحفلى نو منم

 .  ِاءات رلرت  لَ األالر  لاٍ الي نرت الب  ل  

 . ِتاتل ار  لحص  حرئص األالر  

 :ميارات التفك ر المنطقي 
ار "بمبوم  موَ األفاول   اليقملو  التوو ه ماراات التسكلا المفلقو  ىفٙ 7: 1998 )ى يحمهلللاٙ 

ٍِ  ار المتيمٍ  اهللى إهللااً مر لحهللث مَ ت ِ حرئحوار, لق غلاات مرلالو  توؤ ا لوو حوسرت األاولر  
هللااً ميفو  موور لٗ  ِتحهلللووهلل   وورا المتغلوواات قووهللٙ ِاد ِالتفربوب, ِهوو ل  ٍ مووَ يلكورا لموو  يبوورر مووَ الفبوو   

ِالووهلل  ِابووت هللاٍ ن فتوورج احتموورءت ممكفوو  لحووٌ ماووكم  ميلوورة لموو  يبوورر مووَ الي نوورت البوو  ل ,  ِاد
ِامٌ الماتا  ِتحهلللهلل   رالر".المفلي الالرهو لو الا ل  لَ الي  ك  

َٙ 229: 2229 )ِلووّا غوورفٍ ِّ  ه ي ميلوورا الحكووٍ لموو  الماووراة لووِ اإلفنوورا السيمووو يِ مبووت
ِنهلل لكَِ المحً لِ مناهلل إكمرٌ لتاة  ِللر لم   حرئص األهللا   اتو  األهللا  ال ْ لبتلليو الساهلل 

ِالكسر ة السيمل  ِللر هللان  النهللااة  ِالححٌِ لم  اارهللة ت  ت  لً,   .مَ التهللالب 
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ٌٔ مَ  هللِنهلل اتسي ك ِي وِ البوملهللِ  ه149-148: 2223 )محم ه 123-98: 2227)ل لوهللات 

 -لم  الفحِ الترلو:ِل   ,ماراات التسكلا المفلقول  تحهلللهلللٍ ل

 :ِالتىموٌ,  ميارات جم  المعمكمات ِالتبورٌؤ  ِالاوً  ِالهللنلقو   ِتتٍ مَ   ٌ الم حم  المفممو  
 -ِتهٍ الماراات الترلل :

  ِار.الحح :الم حم ِاحهللة يِ يك ا مَ الح ِمرت لَ لالي   ٌِ لم  الميم

 : ِاد راة األبئم . التبرٌؤ ِلَ  ِمرت نهلللهللة لَ لالي تك  ال حث لَ ميم
 :هلله  ميػػارات حفػػظ المعمكمػػات ِموورت يِ موور للمووي لملووو )الكوو ِتتهوومَ القووهللاة لموو  ت ووالَ الميم

ِمرت لفهلل الحرن  إللار. ِيلهٓر ت كا  ,التاملا  ِابتهلللر  الميم
 ِمرت كٌ مَ:ِ  ت تنظ ـ المعمكمات:ميارا  تهٍ ماراات تفملٍ الميم

  ِاء ت ى  لَ الئلَ يِ يك ا. :المقراف ِنو الا و   م حم  ي

 :ِلي  حرئص ماتاك . التحفلى ِلرت   ِهع األالر  لو منم

 ِلي محً ميلَ. :التاتلب ِم  يِ بلري   ِهع األالر  يِ المساهللات لو مفم

 ِتهٍميارات تحم ؿ المعمكمات ِمرت مر لمو:م :   اراات تحملٌ الميم

 .ِفرت ِالمك  تحهلللهلل ال حرئص 

  ,ِاألفمرل  -َ نهللاة المسكا لم  التمللا  لَ:ِتتهمٙ تحهلللهلل الي نرت 
 . ِالحقلق  الايْ 

 . ِن  ِ ِالمحرهللا غلا الم ِن    ِ  المحرهللا الم

 .ِالفترئج  األب رب 

 . ِاأللكرا الارمال  األلكرا الائلب  

 .َِال الر  الهللللٌ 

 ِالتف وؤ ِحولرغ   المعمكمات: ميارات إنتاج ِنوع  ِلوو ماوراة يبربول  توىتو  م ر و  القوهللاة لمو  الت
ِمرت مر لمو: ِتتهمَ ماراات إفترج الميم ن,   -السِا

 .ِالتف ؤ, اإل هللان ِنع  ِالتنالب, اءبتقاا , الت  ال حث 

 .ِالاة لبهلل ال غاات للار ِمرت المت  اءبتفترج: التسكلا للمر لِ ي يهلل مَ الميم

 ِا لار  رأل فل  المياللو  التف ؤ: اب ِمرت النهلللهللة  ت هللاٍ الميال  البر ق  إلهرل  ميف  لمميم
 القرئم .
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   غفرؤلوووور  تسحوووول ت ماموووو ِاد ِموووورت الميلوووورة,  ِالميم ِلا األلكوووورا األبربوووول   اإلبووووارب: تلوووو

هرلرت نهلل تؤهللْ إل  فترنرت نهلللهللة.  ِاد

 ِاتار )تم لماوور  اموو ِموورت  تغللووا حوو ِا يِ م للوورت يِ التم لووٌ: إهوورل  ميفوو  نهلللووهلل لمميم
 ٍِ   لرفل ه.اب

 :ِالحكوٍ لمو  محوهللانل   ميارات تق  ـ المعمكمات ِتامٌ تمً الماراات القهللاة لم  ات ر  القوااا 
ِتحهلللوهلل ي لور  التيمولٍ  ِالكاى لَ المغرللرت  ِالتفرنهرت  ِمرت,  ٍ  لرَ هللن  المحرهللا  الميم

 -ِك لً تهٍ:

 ِالق  اااات.ِهع المحكرت: ات ر  ميرللا إلحهللاا األحكرٍ 

 .اإل  رت: تقهلللٍ ال الرَ لم  حح  يِ هللن  اءهلللر ات 

  ِلَ لو اءبتهللءءت المفلقل .التياى لم  األ لر : الكاى لَ المغرللرت يِ ال 

 يون ماوراات التسكلوا  ا تورات  ن ال رح   لم  اليهلللهلل مَ الهللاابورت البور ق , لقوهللِ يهلل الٙ 
ِتل لقار ل ِل  نلربار  ِالتو تمترا  با ِحهللة الهللاابل  المفلقو,  ِك لً م  متار لم م  للف  الهللااب , 

ِاءبووتقاا ا ِالتووو تتم ووٌ لووو ماووراتٙو اءبووتفترج  ِن الهللاابوو ,  ِللموور لمووو لووان  ,لم تووراة لووو مِهوو
 تسحلمو لَ الماراتٙلَ:

 أكالن: االستنتاج(Deduction:) 

ِاهلل  حمل ر لو المينوٍ السمبوسو ) َٙ  ه75:1978ي بوت ااج اءبوتفترج لوو احول حفر لوِ ا "ي
 الفترئج مَ المقهللمرت".

"ابووت  ص حوورءت  رحوو  مووَ حرلوو  لرموو   ه اءبووتفترج  ىٙفووو25: 1982يووٙاى لفووهللاٍ )ِلٗ  
  مبمٍ  ار".

ال ْ ليتمهلل لم  افتقرٌ الساهلل   ىٙفو "التسكلا التسكلا اءبتفترن  ه43, 1996 )ح لبِٗليٙاى 
ِملرت يِ الكملرت يِ المسرللٍ يِ الفمالرت إلو  ال  حِحولرت يِ النائلورت يِ الم حمورت مَ اليم

 ِالتنراب".
ٍِ لموو    ىٙفووو "لووِالتسكلووا اءبووتفترن  ه 13: 1999ٗليووٙاى ي ووِ بووٌ)   لفموور التسكلووا الوو ْ لقوو

هلل مَ المارلهللات يِ الحرءت ال رح  إل  نرلهللة لرم  يِ تيملٍ".  اءفتقرٌ مَ لهللهلل محهلل

ن    ىٙفوو " يَ ليلو  التمملو  حقلقو  ه التسكلا اءبتفتر193:2221ِٗليٙاى يلهٓر ي ِ الالنر)
ٍٙ لهللٙلٌ لملار  ىم م  تؤلهلل ". ِفٓر لرمٓر ,    لرم  يِ نرف
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ه التسكلووا اءبوووتفترن   ىفو"لالقوو  موووَ لوواي الوووتيمٍ 17:2223حوولَ ٗليوووٙاى ي ووِ اووومرل ) لووو

ِافلَ, الفمالوورت, ِالتيموولٍ لفتقووٌ  اوور السوواهلل مووَ الكملرت)التيملموورت, ِمووَ إلوو  النائلوورت  ِالفتوورئجه القوو
ِمَ  ٍ القلرٍ  تل لي ل   التيملمرت لو  الف  الفمالرت الافهللبل   حرءت لرم  إل  حرءت  رح  

 ِل  حٌ المبرئٌ الالرهل  الافهللبل  المفتمل ".

ه التسكلا اءبتفترن   ىٙفو"تسكلا مفلقو نلربو ليتمهلل لم  اءفتقرٌ 38:2226ِٗليٙاى لسرف )       
 ر النائل ".مَ القهرلر الكمل  إل  القهرل

َٙ التسكلا اءبوتفترن  لو18:2007ِِلّا ي ِ ن ل ) َٙ مور  ه ي "لمملو  فبوتفتج موَ   لاور ي
هلل  هلل افبرَ, ا ٓا محمو ِمحم َٙ كٌ افبرَ لتفسر,  لحهللي لم  الكٌ لحهللي لم  النا , كىَ فقٌِ  ى

 لتفسر ".

ِاء30:2011ِلّا ي ِ الف ) َٙ اءبتفترج  ِليه  ى  ىفامور  الاموربتف رل محلمحرَ متااهلللورَ 
ِالتوو لو  لوو ٍ الكم  إل  الحكٍ لم  النائلرت , " اءفتقرٌ مَ الحك لافرً المقهللم  التو ل  حكوٍ 

 اليرهللة تيملٍ يِ نرفَِ الرهو".

َٙ   ِٙممر ب ي َٙ نملع التيالسرت البر ق  اتٙ  ت حم ال رح   ي اءبتفترج لِ لمملو   سقت لم  ي
ل ورص, يِ موَ الكملورت إلو  النائلورت, يِ موَ المقوهللمرت   اتقٌ للاور الموتيمٍ موَ اليورٍ إلوتسكلال  لف

 إل  الفترئج.

ِلوو  مووَ  ىٙفووو "لمملوو  ِٗتيووٙاى ال رح وو  إناائلووٓر اءبووتفترج   لقملوو  لتنووو للاوور التسكلووا مووَ منم
ِل ,  ميف  يفو بمًِ لكْا  ِٓء إل  فتلن  منا المقهللمرت يِ الميللرت يِ المسرللٍ يِ الفمالرت ِح

 -ِالحلغ  الارئي  لماراة اءبتفترج لو الالرهلرت, لو: ".ل  ال رصلتنو مَ اليرٍ إ

َٙ  (2ه إ ا كرَ .......... 1)  .......... ه لل
َٙ 1) أك       ه إ َ .......... (2 ..........   ه  مر ي

 -م رٌ لم   لً:

  = ِل  المحللل  لو الهللائاة َٙ , 92إ ا كرَ مقلرر الاا  مهللائاة.الهمع المقر ٌ لكَِ نلآا ل لل

 ِلتلَ لو م مث ِّ نلرر اا َٙ , إ ا تبر ِْ البرنلَ. لل  الم مث لِ م مث متبر

 -ه ماراات اءبتفترج لو:125: 1986)هلل ي ِ الف ِلقهلل حهللٙ         

 .  لاٍ القرلهللة اليرم  يِ القرفَِ

 .ٌلاٍ الحرل  ال رح  يِ الم ر 
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 . ِالحرل  ال رح  إهللااً الي نرت  لَ القرلهللة اليرم  

 لهللة اليرم  لم  الحرل  ال رح .تل لي القر 

َٙ " التسكلا اءبوتفترن  لوِ لمملو  ابوتهللءٌ مفلقوو 17:2003ِٗلالا ي ِ امرل  )   ه إل  ي
ِل   ن, يِ مقوهللمرت مِهو لبتاهللى التِحٌ إل  ابوتفترٕج مور, يِ ميالو  نهلللوهللة  رءلتمورهلل لمو  لوِا

ِلى   ال الرَ اءبتفترن  اكٌ تاكلب امْا يِ ل ِالاة,  ِمرت مت ِّ, لهٙمَ النا  األٌِ مفو ِميم غ
ن يِ  ٍِ,  ميفووو  يٙفوووو إ ا كرفوووت السوووِا لاهوووٓر يِ يك وووا, لماوووهلل اللالوووي لمِحوووٌِ إلووو  ابوووتفترٕج محتووو
ِااهللة لووو النووا  األٌِ مووَ التااكلووب حوورهللن , ل  ووهلل يَ لكووَِ اءبووتفترج الوو ْ لملووو لووو  ِموورت الوو الميم

َٙ الاووووهللى مووووَ ال الوووورَ اءبووووتفترن  لووووِ ت ِلتاتووووب لملووووو النووووا  ال وووورفو حوووورهللنٓر.إ قووووهلللٍ هللللووووٌ لت يووووو, 
ِإة يبربول  لوَ  هلل  يلفوو, يٙمور حوهللي ال الورَ موَ لهللموو لولمكَ تحهلللوهلل   حو ِاة ابتفترج مقحو  رلها

ِفرتو" .  لالي لحص  فرئو يِ مك

ِنهلل يارا ي ِ الالنر ) ِل :193:2001ل ا   -ه إل  مملاات اللالق  اءبتفترنل  

 هلل لقم  و ك لا.بام  التفسل  ألفار ء تحترج إل  منا

 .تحمد لممحرهاات 

 .ٗتاًا الت مل  لو تفسل  المفاج 

َٙ مَ للِب اللالق  اءبتفترنل :         -ِل كا يلهٓر ي

  ٌالقورفَِ الو ْ ء لحو َٙ أل َٙ ي ا التيملٍ لفتاو حلٗث لفتاو الهللار,  ٗتيهلل ل   اللالق  تمقلفر ٓ أل
 إللو التممل   فسبو ء لتًا ي آا مرلآا لو ا حلتو.

  تماا ل   اللالق   ين السِه  فمآا للمب الت مل  المتاالهلل لو لاح األبئم .نهلل 

ِان:75:1978ِلّا  حمل ر)         َٙ اءبتفترج   ث يف  -ه ي
ِلوِ ابوتفترج حوهللي نهول  يِ كو  ار لمو  التواان حوهللي, االستنتاج الصكرم (1 : لاوِ القلورر 

ِاحهللة, يِ لهللة نهرلر.  يِ ك ب نهل  

ِلووِ اءبووتهللءٌ المؤلٙووى مووَ مقووهللمرت ماك وو  إ ا ِحووست ابووت اج اليقووٌ  :االسػػتنتاج التحم مػػي (2
مفار  برئلو هللا م  للار, كرل الرَ التحملمو لو الالرهلرت, المٙؤلى مَ بمبم  مَ القهورلر, 
ِلوو  إلوو  األ لوواة,  ِموو ,  لوول ا افتقمفوور مووَ األ ِ  الوور القهوول  الميم ِلاوور القهوول  المووااهلل إ  رتاوور,  ي

ِلوو  فسبوووار فتلنووو  لمقهووول  األ لووواة كرفووت كوووٌ نهووول  فتلنووو  ل ِكرفوووت القهووول  األ متووو  يوووهلللر ,
 ِحرهللن  م مار.
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ِلِ اءفتقرٌ مَ الم رهللئ ال بلل  إل  الفترئج الماك  , م رٌ  االستنتاج الترك بي)االنشائ ( : (3

ِلقووهلل بوومٙ  إفاوورئلٓر    لووً: التاكلووب الالرهووو الوو ْ تمووٍا للووو الفتلنوو  لووَ الم وورهللئ اهوولااالٓر, 
َٙ فتلنت ِاائهللة لملار.أل  و للبت هللا م  لو مقهللمرتو,   ٌ ل  ءام  لفار 

  ان: االستقراءػثان(Induction:) 

ٍِ لم  اءفتقرٌ موَ لِ "ه التسكلا اءبتقاائ   ىٙفو13:1999لٙاى ي ِ بٌ) التسكلا ال ْ لق
هلل مَ المارلهللات يِ الحرءت ال رح  إل  نرلهللة لرم  يِ تيملٍ  ".لهللهلل محهلل

ِالوتيمٍ لفتقوٌ 16:2003-17)اومرلوِٗليٙاى ي ِ  ه اءبوتقاا   ىفوو"  لالقو  موَ لواي التيمولٍ 
ٍٙ القلورٍ  تل لوي لو   التيململورت  ِموَ  و  ار الساهلل مَ النائلرت إل  الكملرت)التيملمرت الالرهول ه , 
ِموَ حورءت  رحو  إلو  حورءت  ِالي نورت,   ِالوهلل,الم رهللئ  ِافلَ,الق لو  الف  الفمالورت ,الفترئج,الق

 لرم ".

ه اءبتقاا   ىفو ل راة لوَ اءفتقورٌ موَ القهورلر النائلو  إلو  38:2226ى لسرف )ياٙ لٗ  مر لف
ِاألبوور  ِالووهلل  ِء إلوو  الق ِالمحوولمحرت الالرهوول  ِحوو ِا  ِا  ربووت هللاٍ الاموو القهوورلر الكملوو  يّ المووا

 ِالفمالرت التو تبم   رلالركٌ الالرهل  ".

ِلووهللّ ِلووّا  َٙ اءبووتقاا  "لووتٍ  مووَ  ه206:2006)الا  وو ٌ اءفتقوورٌ مووَ النائلوورت إلوو   ووى
ِتكووَِ الفتلنوو  يِبووع مووَ يلوو   الكملوورت, يّ مووَ الماوورلهللات النائلوو  حتوو  فحووٌ إلوو  الفتوورئج الكملوو , 

 مقهللم  مَ مقهللمرتو".

َٙ اءبتقاا  ل راة لَ "لممل  لقمل  لوتٍ موَ   لاور 64:2227ِك لً تّا المقرلو )   ه  ى
ِتحملمار ءاتقري ال  قرلهللة مفار".لحص الحرءت الساهللل  

ه اءبتقاا   ىٙفو "يبمِب تسكلا لفتقٌ  وو السواهلل موَ النوا  31:2212حلَ ٗتيٙاى حمر) لو  
ِمَ ال رص  إل   اليرٍ". إل الكٌ 

لوووِ الِحوووٌِ إلووو  األحكووورٍ اليرمووو  يِ " ه اءبوووتقاا   ىفوووو 30:2011ى ي وووِ الفووو  )يووواٙ ِلٗ          
َٙ النائلوووورت يِ  يِ نائلوووورت مووووَ, الفتوووورئج التموووورهللٓا لموووو  حوووورءت  رحوووو  الحرلوووو  اليرموووو ,  يّ ي

ٍٙ ابتقااؤلر". والحرءت ال رح  ل  يم م  مَ الحرل  اليرم  ,يِ الفتلن  التو ت
 

َٙ   ِٙممر ب وي َٙ نملع التيالسرت البر ق  اتٙ  ٗت حم ال رح وو  ي اءبتقاا  لِ لممل   سقت لم  ي
 نائلرت إل  الكملرت.مَ ال رص إل  اليرٍ, يِ مَ ال لتهللاج للار التسكلاتسكلال  
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ِلوو  مووَ لمملوو  لقمٙلوو" ىٙفوووو اءبووتقاا   إناائلوورٓ ِٗتيووٙاى ال رح ووو      لتنووو للاوور التسكلووا مووَ منم

ٍِ يِ  تيمولٍ , النائلرت يِ الحرءت التو تاتًا لو  رحل  ميلف  ِٓء إلو  نرلوهللة لرمو  يِ مساو ِحو
 يِ فمال ,  ميف  يفو بمًِ لكْا لتنو مَ ال رص إل  اليرٍ.

 -ً:ورٌ لم   لوِم 

 ِل :ووالحرل ِن ي  3لق ٌ القبم  لم   821اليهللهلل    األ :  منم َٙ   9= 8+2+1انرموف حم ي

 .3تق ٌ القبم  لم   9

 ِن ي  3  لق ٌ القبم  لم  921  ال رفل : اليهللهلل ووالحرل :  منم َٙ  12=9+2+1انرموف حم ي

 . 3تق ٌ القبم  لم   12

 3م  لم  بلق ٌ الق 3282اليهللهلل   ال رل  : ووالحرل  َٙ ِن ف حم ي     15=3+2+8+2انرموي منم
 .3تق ٌ القبم  لم   15

 فبتقائ مَ الحرءت البر ق  يٙفو:   

ِن يانرمو لق ٌ القبم  لم , لق ٌ اليهللهلل القبم  لم          .3إ ا كرَ منم
 

ِّ)ِلٗ           َٙ اءبتقاا  لفقبٍ إل  : ه83:1999الا الماااا  -ي
 نملوووع األلوووااهلل لاووور : ياالسػػػتقراء الر اضػػػي َٙ ِلووو  اللالقووو  التوووو لوووتٍ  اووور إ  ووورت ي ببوووو"  لووورفِ" 

ِالسوواهلل التوورلو لووو )َ + ِموو , إ ا كوورَ يّ لوواهلل)َه لووو ال رحوول  فسبووار,  ه يلهووٓر 1ال رحوول  الميم
ِ رحوو  لفووهلل إ  وورت يٙفووو إ ا  ِاءبووتقاا  الالرهووو يبوومِب مووَ يبوورللب ال الوورَ,  لوو   ال رحوول . 

َٙ لوو   ال رحوول  كرفووت ليووهللهلٕل موور   رحوول  ميلفوو  ِلوو   ال رحوول  لوو  ليووهللهلل   ووا ميلوو , لوول   ,
 تبتفهلل إل  كٌ لهللهلل.

 هلل نائوو لوٍ االستقراء الناقص ِن ِاا  ِلِ ء لسلهلل اللقلَ القليو كرءبتقاا  الالرهو  لً لن  :
ِلاهللاهلل اللقلَ لو اءبتقاا  الفرنص كممر ااهللت المقهللمرت. ِلفر "كٌ ال نع ي لن",   لبتقاي كق

 ِللبوت :االستقراء التاـ ِالمقوهللمرت كملو   ِفتلنو ,  ِلِ لفهلل يابلِ ابتهللءٌ لتوىٙلى موَ مقوهللمتلَ 
 يم م  لاهللل ,  ل ا لرلفتلن  لقلفل  كمر لو اءبتقاا  الالرهو.

 :م رٓء نائلر مور, هللللوٌ لمو  حوهللي تيمولٍ االستقراء الجزئي َٙ ِابلتار ي لِ لممل  لقمل  لهللًا  
ِْ األه ن, ِالر.  مر,  م رٌ  لً :ي ب ج م مث متبر ِْ الا  ا ٓا الم مث ي ب ج متبر
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ِاَ) َٙ 274: 2229 لفموور ٗلاوولا نووا مووَ حلووٗث الِحووٌِ إلوو  الفتلنوو  إلوو   لفقبووٍ اءبووتقاا  ه  إلوو  ي

ِللَ:  -ف

  ٍٙ  ِل  لاهللٓا لاهللٓا ِلكَِ  باهلل كٌ يلااهلل المنم  الِحٌِ إل  القرلهللة يِ التيملٍ. ابتقاا  ترٍ: 

  ِلِ الِحٌِ إل  القرلهللة ِلولر كوٌ  , اليرم   سحص لهللهلل مَ الحرءت الساهللل ابتقاا  فرنص: 
 .الحرءت

 َٙ ِابووت هللامٓر مووَ ن ووٌ الميمموولَ لووو  ِمووَ الم حووم ي ِلٓر  اءبووتقاا  الفوورنص لووِ األك ووا اوول
َٙ 39: 1984 ) هووا لووو لً توووّا تقووهلللماٍ لممووورهللة اليمملوو . الِحوووٌِ إلووو  القرلووهللة  رءبوووتقاا  لوووو  ه ي

,الف  لملار  رءبتفترج الالرهو يِ  لاي ايَ ت  ت لَ لالي ال  ء هللٙ  , الالرهلرت  ل الرَ األ ّا

 -ِلمكَ تحهلللهلل ماراات اءبتقاا  لو:

 . ِل  مَ األالر ِالهلل المتيمق   منم  ابت ااج األحكرٍ يِ الق

 . ِتحملٌ كٌ حرل  لاهللل  لاٍ 

 .ِاتج كٌ حرل  لم  حهللا ِف  تحهلللهلل الي نرت  لَ مقهللمرت 

 ابتفترج ال رحل  الماتاك   لَ الحرءت. 

 .ِنهلل  لَ المتغلاات يِ األلكرا  اكتارى الي نرت التو ت

 .تل لي الي نرت التو تٍ التِحٌ إللار لم  متغلاات نهلللهللة 

 .  حلرغ  القرلهللة يِ القرفَِ

 التحق.  ي مَ حح  القرفَِ
 

 شركط تطب ؽ التفك ر االستقرائي:

ِل :58:1994حهللهللت ال فر) ل لتل لي التسكلا اءبتقاائو يء   -ه  ين الاِا

 تقهلللٍ لهللهلل كرٕى مَ الحرءت الساهللل  يِ األم م  التو تاتًا لو  رحل  الرهل  ميلف . .1

 هللااب  الحرءت الساهللل  التو تِحٌ إل  اكتارى ال رحل  الماتاك  مَ ل   الحرءت. .2

ٍٙ التِحٌ إللار. .3  حلرغ  ل راة لرم  تم ٌ تنالهللٓا لم رحل  الماتاك  التو ت

 ا ت را حح  مر تٍٙ التِحٌ إللو. .4

ِلهللّ ِلّا          َٙ فنرح لممل  اءبتقاا  تتلمب إت رن  ه207:2006) الا  -مر لمو: ى
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 لان يم م  نائل  متيهللهللة كمقهللمرت. .1

 تانلع اللم   لم  م حم  األالر  الماتاك   لَ المقهللمرت. .2

 تانلع اللم   لم  ابت  ص الفترئج المات ل   رلمقهللمرت. .3

 التي لا لَ الفترئج  مغ  المتيمٍ. .4

َٙ  إلوو   ه125: 1986)اوولا ي ووِ الفوو ِلٗ  اوور يك ووا تىكلووهللٓا ِحووهللنٓر فتوورئج لمملوو  اءبووتفترج يفٙ  ي
 َٙ ِ لً أل هللة  مفلقلٓر لَ فترئج لممل  اءبتقاا  غلا المؤكهللة,  ِن اءبتفترج ت ف  لم  المقهللمرت الم

 َٙ  ل   الملاة تنيٌ فترئنو  بلل . الم  ت , إء ي

ّٕ   وا  َٙ موفاج التسكلوا اءبوتقاائو لبوت هللٍ لوو ه  وى29:2011-30اولا ي وِ الفو  )لٗ ِل  اي
ِفترئج لرم  ِلَ تيملمرت   يّ يفو األبرر ال ْ ليتمهلل لملو لو الححٌِ لم  الميال ., تك

ِاءبووتقاا , تووّا ال رح وو  يَ:  الي نوو   وولَ  ِمووَ  وو ٌ اليووان البوور ي لماووراتٙو اءبووتفترج 
ِتا  ِاءبتفترج لو ل ن  تكرمٌ  الامور لوَ  يهوامر, لمكوَ السحوٌ  لفامور, يِ لا ل, لو  اءبتقاا  
َٙ  ِلاتهلل مَ اءبتفترج إل  اءبتقاا   ح ٓر لَ الميال ., لرل لَ لفتقٌ مَ اءبتقاا  إل  اءبتفترج  ِي
ِلووو نووا  مفووو,  –ماووراات التسكلووا المفلقووو )اءبووتفترج  اءبووتقاا ه تيت ووا يبربوول  لمتسكلووا اليممووو 

ِالميمٍ النلهلل لوِ الو ْ ليموٌ لمو  تفملو  ليت ا تسكلا  مفلقو, مً الماراات ِالا ص ال ْ لمتمً ت
ِمفلقلوٓر لوو تيرمموو موع األاولر  هللَِ  , للح د اللرلوب يك وا فهونٓر ِحورحب نوااا   تمً الماراات

ِائل .  لا

 :تنم ػة التفك ػر المنطقػي 
قووو, موووَ ٗليووهلل الووتيمٍ  رلمحركوورة مووَ األبووورللب المح ٙ وو  لووو تفملوو  القوووهللاة لموو  التسكلووا المفل

ِانى الحقلقل  ي فر  المحركرة, إ  لنيوٌ الميموٍ موَ فسبوو  ِن مَ التسكلا لو الم   ٌ ممراب  ل ا الف
ِاالوو  التووو تتلمووب ل نوورت مفلقلوو  كي نوورت التهوومٙلَ  ِانووى الح ِ نووٓر ٗلحتوو ْ  ووو لووو ميرلنوو  الم فم

ِا الميمووووٍ لووووو التىكلووووهلل  ِلفوووور لكووووَِ هلل لموووو  الي نوووورت موووو ٓ , كموووور لووووو ياووووكرٌ التحووووفلى الم تمسوووو , 
هلل لو ي لرَ الل ب لفهلل محركورتاٍ لوو ِالحورحب المفلقل ,  التو تتاا ِاهولع الهللاابول )اليسَِ   الم

 ه.94:2012

ِل  مَ ال  اات 98: 2001)الحرا و يارا ِنهلل التو مَ اىفار اليمٌ  المسترحل ه إل  منم
ِل   ال  -  اات لو : لم  تفمل  التسكلا المفلقو لهللّ األلسرٌ ال لَ لٍ هللَِ ال رمب  

  .ِتحفلسارلحص  حرئص األالر   – 1
ِنو اء ت ى للمر  – 2 ِي ِنو التار و  ِتيهللاهلل ي  . لفارالمقراف   لَ األالر  
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ِِحسو  لاي  – 3   .م تمس ابت هللاٍ الاو  
 .الاو ِحى ال حرئص التو لمتمكار  – 4
ِلرت لالل . ,الكٌالنا  لَ  مللات – 5  يِ التحفلى لو منم

ِاءات رلرت المفلقل  للمر لاٍ ال – 6   . لفاري نرت الب  ل   لَ األالر  
  .تاتلب األالر  حبب اللٌِ يِ البي  يِ ال قٌ – 7

ِات ابووتااتلنل           ِتبمبووٌ  لوو َٙ تتوور ع  ِاتاوور  K.W.Lِتووّا ال رح وو   ووى  موور تتهوومفو مووَ  ل
ِ رلتورلو لو ِتفمل  إهللااكوو ,  ؤهللّ  لوً إلو  تفملو  التسكلوا لفوهلل  ال  ث  ٗلباٍ لو تاتلب يلكرا المتيمٍ 

َٙ ماوراك  المتيممولَ لوو تي ئو   ِ رأل ص التسكلا المفلقوو  رلت ورا  فملوٓر موَ يفمورل التسكلوا, كمور ي
ٌٕ ك لوا لمو   K.W.Lنهللٌِ  ِال ْ ليتمهلل لم  ا ل الميال  البر ق   رلميال  النهلللهللة   لبرلهلل  اوك

ِفاوور ِ  ِ رلميووراى التووو لمتمك ِفووو ,  لووً لووو األ ووا الك لووا لووو تفملوو  ِلوو  المتيمموولَ  وو اتاٍ  موور لحترن
 التسكلا المفلقو لهلللاٍ.  
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 نثانثانفصم ا

 اندراضـــاث انطابقـــت
  :ت مػػا اسػػترات ج االمتعمقػػة ب راسػػات الالمحػػكر األكؿ

 كراء المعرفة في ما ة الر اض ات.

سػػػػػػػترات ج ة المحػػػػػػػكر الثاني:ال راسػػػػػػػات المتعمقػػػػػػػة با
K.W.L . 

المفاى ـ الر اض ة.ب المتعمقة  راساتال :المحكر الثالث 

  تفك ر المنطقيالب المتعمقة راسات ال: المحكر الراب. 

 .التعم ؽ العاـ عم  ال راسات السابقة 
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 الفصػؿ الثالػػث
 ال راسػات السابقػة

 -تمي  :
ِن الهللاابووو  تيوووان ال رح ووو  لوووو لووو ا السحوووٌ الهللاابووورت ِالتوووو  , البووور ق   ات الي نووو   مِهووو

ِا بوورلمت لووو إ وواا  الهللاابوو  لووو لووهللهللٕ   ِاا  الميالوو   حووس  لرموو حووٌِ ابووتااتلنلرت موور  مووَ المحوور
ِK.W.L  ِٓموور ِنووو ال حووِص, لووو التووهللالر لم كوو لً الهللاابوورت , ِلووو تووهللالر الالرهوولرت لموو  

ِلووووت المسوووورللٍ الالرهوووولٙ  ِالتسكالتووووو تفر ِمووووَ  وووو ٌ ال حووووث لووووو األ   ِلوووو  هلل لووووا المفلقووووو .  لوووورت التا 
ِلووووت لفوووورً الك لووووا مووووَ الهللاابوووورت البوووور ق َٙ إلوووو  ي مت ال رح وووو تِٙحووووِالهللاابوووورت البوووور ق     التووووو تفر

ِاا  الميالوو  لووو التووهللالر  َٙ إء ابووتااتلنلرت موور  ِلووت ابووتااتلنل   ي  نملموو  K.W.Lالهللاابوورت التووو تفر
ِ رل ات لو منرٌ الالرهلرت نهللآ  ِّ اليا و  ما  رلفبو   لمتسكلوا المفلقوو لوو , ك لً األلم  المبت

ِّ المحمووو ِلموو  ,منوورٌ الالرهوولرت ِلووت ء لٗ  -لموو  حووهلل لمووٍ ال رح وو   -المبووت ِنووهلل يْ هللاابوو  تفر
     .ل ا المنرٌ يٚ اٚ لٖ  يلمل ر لؤكهلل لم  ممٙ  ,ِالتسكلا المفلقو لو الالرهلرت  K.W.Lابتااتلنل  

ِاِنهلل نرمت ال رح    تحفلى ا   -:  ِلو كرآلتو لهللاابرت البر ق  إل  يا ي  محر
 ِاا  الميال    المتيمق الهللاابرت  األكؿ: المحكر  .لالرهلرتمرهللة ا لوربتااتلنلرت مر 

 المتيمق   ربتااتلنل   الهللاابرت  :المحكر الثانيK.W.L. 

 :رلمسرللٍ الالرهل .  المتيمق  الهللاابرت  المحكر الثالث 

 : رلتسكلا المفلقو.  المتيمق الهللاابرت  المحكر الراب 

, للاووور ٍٖ هلل٘  ٚ ِلمتحوووملٍ الووو ْ ابوووتٗ  ,ارإلووو  يلوووهللال ِبوووتتلاي ال رح ووو  لفوووهلل لوووان كوووٌ هللاابووو 
ِ  مر لِ مترح , ِبولتٍ ابتيااهوار موَ األ فترئنارِ ار ِاتيهللتار ِ ِللف ِللمور نوهللٍ األإلو   حوهللثلو ه
 -لان لتمً الهللاابرت: لمو
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  ما ة الر اض ات: فيباسترات ج ات ما كراء المعرفة   المتعمقةالمحكر األكؿ : ال راسات 
 :( 2199 راسة ب ر ال  ف ) -9

ِاا  الميالوووو  لووووو تفملوووو  ميالوووو  ليرللوووو   يوووون ابووووتإلوووو   لووووهلللت لوووو   الهللاابوووو  ااتلنلرت موووور 
ِاءتنر  فحِ الافهللب  لهللّ ت مل  الماحم  اء تهللائل   .التححلٌ 

ٍٙ ابت هللاٍ الهللااب يلهللاى  ِلتحقلي فت للف  الهللاابو   موَ ِلقهلل تكِٙ , المفاج ا و التنال وٙ   ت
ِل  مَ ت مل  الحى البرهللر اء تهللائو    ين مهللاار الماحم  اء تهللائلو   ولهللااة اإلبومرللمل   منم

ِات  مووووتِتم ٙ , التيململووو   ِحووووهللة "الهللاابووو  يهلل ِالقلوووورر للووووهللاهلل ال رح ووو  ء ت وووورا تححووولمو ل ", الافهللبووو  
  .مقلرر اءتنر  فحِ الافهللب ِك لً إلهللاهلل 

ٍٙ إناا  التحمل ت اإلححرئل  المفرب  .ِ يهلل تل لي الهللا  ِتحملمار  ت ِنمع ال لرفرت   اب  

 -ار الهللااب :ِمَ يلٍ الفترئج التو تِٙحمت إلل

  ٓهلل لووواي هللاٌ إححووورئلر ّٙ هللانووورت الت   ووولَ متِبووولوٙ  ِنووو ِال يوووهلل لوووو  ملووو   ووولَ التل لقووولَ الق موووو 
ِل  التنال ل    .اء ت را التححلمو لحرلد المنم

  ٓهلل لووواي هللاٌ إححووورئلر ْٙ   ووولَ متِبووولوٙ  ِنووو ِال يوووهلل لوووو  هللانووورت الت ملووو   ووولَ التل لقووولَ الق موووو 
ِل  التنال ل مقلرر اءتنر  فحِ الافهللب  لحرلد ال   .منم

 :( 2117 راسة خطاب ) -2
ِاا  الميالوو  لووو تووهللالر ي ووا  التيوواى لموو إلوو   لووهلللت لوو   الهللاابوو  ابووت هللاٍ ابووتااتلنل  موور 
ِتفمل  التسكلا اإلوالالرهلرت لم  التححل  األبربو.  هللالو لهللّ ت مل  الحمق  ال رفل  مَ التيملٍ ٌ 

ٍٙ ابووت هللاٍ الهللاابو يلووهللاى  ِلتحقلوي ه 137فووت للفو  الهللاابوو  مووَ )ِتكِٙ  , ج التنال وووٙ الموفا  توو
ٍِ مهلللفوووو  ْ  مووووهللاارلووووهللاهللمووووَ ت ملوووو  الحووووى ال وووورفو اإل تمملوووو آ  ِائلرٓ  ِتووووٍٙ , السلوووو إلوووو   تقبوووولمار لاوووو

ِلتلَ تنال ل  ِهر ل  ِلو  التنال حلوثٗ , منم ِلو  72 لو  )هللار ت ملو  المنم ِحوهللة "منم ه تمملو ٓا 
ِل  الهر ل  ), ِاا  الميال "  ربت هللاٍ ابتااتلنل  مر األلهللاهلل الفب ل  ه 67 لفمر هللار ت مل  المنم

ِات  موتِنوهلل تم ٙ ِالبورئهللة,  رألبرللب الميتورهللة  تممل آ  ا ت ورا لقلورر التححولٌ لفوهلل   للوهللاهللالهللاابو  يهلل
ِمَ يلٍ ل   الفترئج التو تِٙحومت إللاور  .ِا ت را لقلرر التسكلا اإل هللالو لو الالرهلرت, الت مل 
 -الهللااب : 

  ِنوووهلل ِالهووور ل  لوووو   ووولَ متِبووولوٙ إححووورئل   لووواي  ِ هللءلووو ل ِلتلَ التنال لووو   هللانووورت المنمووو
 ْٙ ِل  التنال ل  ل  ت را التل لي ال يهلل  .   التححلمٙو لحرلد المنم
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  ِنووهلل لوواي  ِ هللءلوو ِلوو  التنال لوو  لووو التل لووي الق مووو  هللانوورت  وولَ متِبوولوٙ إححوورئل   ل المنم

 ْٙ ْٙ لحر ل  ت را التححلموٙ  ِالتل لي ال يهلل  .  لد التل لي ال يهلل

  ِنوووهلل لوووا ِالهووور ل  لوووو   ٙ  ووولَ متِبووولإححووورئل   ي  ِ هللءلووو ل ِلتلَ التنال لووو   هللانووورت المنمووو
 ْٙ ِل  التنال ل   ء ت را التسكلا اإل هللالوٙ  التل لي ال يهلل  .لو الالرهلرت لحرلد المنم

  ِنووهلل لوواي  ِ هللءلوو ِلوو  التنال لوو  لووو التل لووي ا  وولَ متِبوولوٙ إححوورئل   ل لق مووو هللانوورت المنم
 ْٙ ْٙ  ء ت را التسكلا اإل هللالوٙ  ِالتل لي ال يهلل  . لو الالرهلرت لحرلد التل لي ال يهلل

  ِنوووهلل ل نووو  اات رللوووو ِلووو  التنال لووو  لوووو التححووولٌ إححووورئل    ات هللءلووو ت  ووولَ هللانووورت المنم
 ِالتسكلا اإل هللالو لو الالرهلرت .الهللاابو 

 :( 2116 راسة ب ر ) -3
ِاا  الميالووو  لوووو تفملووو  ا ي ووو ميالووو إلووو   لوووهلللت لووو   الهللاابووو  التوووهللالب لمووو  ابوووتااتلنلرت مووور 

  .يبرللب التسكلا لهللّ لرل رت نبٍ الالرهلرت لو كمل  التا ل   مك  المكام 

ٍٙ ابت هللاٍ ِلتحقلي لهللى الهللااب  ه لرل و  67فت للف  الهللااب  مَ )ِتكِٙ , المفاج التنال وٙ   ت
ِات  موتِنوهلل تم ٙ , التا ل   مك  المكام مَ لرل رت السان  ال رل    قبٍ الالرهلرت لو كمل   الهللاابو  يهلل

ِاة المياٙ  ِلوووو  -التسكلوووا للب ووورا يبووور ووو  ء ت ربوووت هللاٍ الحووو التسكلوووا )ِلتكوووَِ موووَ  مووور يبووورللب 
ِانيوٙ , التسكلا التحملموٙ , وٙ مم, التسكلا اليالتسكلا الم رلوٙ , التاكل وٙ  ِ يهلل التوهللالب  -هالتسكلا ال . ن ٌ 

 -:ٙحمت اللار الهللااب ِمَ يلٍ الفترئج التو تِ 

   ابت هللاٍ الفم ن , ابتااتلنل  التبورٌؤ الو اتو, ابوتااتلنل  التسكلوا  حوِٕت لورٌ, ابوتااتلنل َٙ إ
ِالتسكلوا التحملموو  ٌٔ موَ يبومِب التسكلوا التاكل وو  ِفو لار توى لا النور و لوو تفملو  كو التيمٍ التير

 لهللّ لرل رت السان  ال رل    قبٍ الالرهلرت.

  ي هلل لووِا ِنوو ِلوو  الهللاابوو   لووو التل لووي   وولَ متِبوولوٙ إححوورئل    ات هللءلوو لووهللٍ  هللانوورت  منم
 ْٙ ِال يهلل ٌٕ  الق مو  ِالتسكلا اليمَ يبمِب التسكلا الم رلوٙ  لك ِانيوٙ , ِ وٙ مم,   .  التسكلا ال

 :(2116ؿ ) راسة الشب -4
ابوت هللاٍ ابوتااتلنلرت التسكلوا لوِي الميالوو موَ ي وا  التيواى لمو إلو   لهلللت لو   الهللاابو 

ِمووورت ووو  ِالميم ِتفملووو  ماووولمووو  التححووولٌ ال, ٌ الاووو ك  اليرلملووو   ملووور لوووهللّ راات التسكلوووا اليٗ هللاابوووو, 
هلل .   لرل رت مقاا ال امن  الالرهل   نرمي  الممً بي

ٍٙ ابووت هللاٍ الهللاابوو يلووهللاى  ِلتحقلووي امنوو  لموو  لرل وورت مقوواا ال  المووفاج اوو و التنال وووٙ   توو
ِّ ال رفو  قبٍ الالرهلر فتالالرهل   لو المبت ِتكِٙ ه لرل   مَ لرل رت 18للف  الهللااب  مَ ) ت, 
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هلل ِلتلَإلو   بومت اليلفو ِنوهلل نٗ , مقاا ال امن  الالرهل   نرميو  المموً بوي ِلو  إحوهللالمر  منمو منم

ِفووت مووَ  ِفووت موَ , ه لرل ورت9)تنال لو  تك ِتك ِلووو هوور ل   ِات  مووتِنووهلل تم ٙ , لرل وورت ه9)ِمنم يهلل
ِمَ يلٍ الفترئج التو تِحومت إللاور  .رملٙ راات التسكلا اليٗ ِا ت را ما ا ت را تححلموٙ   للهللاهللالهللااب  
 -الهللااب :

  ي  ات هللءلوو هلل لووِا ِّ )إححوورئل   ِنوو ِ وولَ متِبوولوٙ  > 2.25لفووهلل مبووت انوورت تححوولٌ هلل ه 
ِالتنال ل  لو اء ت را التححلموٙ  ِلتلَ الهر ل   ْٙ  المنم ِل  التنال ل  -لحرلد ال يهلل     .المنم

  ي  ات هللءلوووووو هلل لووووووِا ِّ )  إححوووووورئل ِنوووووو ِ وووووولَ متِبوووووولوٙ  > 2.25لفووووووهلل مبووووووت هللانوووووورت  ه 
ِالتنال ل  لو ا ت را ماوراات التسكلوا اليٗ  ِلتلَ الهر ل   ْٙ مٙلوالمنم لفوهلل منموٌ ماوراات  ر ال يوهلل

ِل  التنال ل  .  -ر لحرلد ملٙ التسكلا اليٗ   المنم

 :( 2115 راسة ع س  ) -5  
ِاا افوورمج تيملمووو ءبووي ووا  التيوواى لموو إلوو   لووهلللت لوو   الهللاابوو     الميالوو  تااتلنلرت موور 

 ِّ ِ رت تيمٍ الالرهلرت لو الحى ال رفو اإللم  تححلٌ الل ب    ْ .لهللاهللحي

ٍٙ ابوت هللاٍ    الهللاابو يلهللاى  ِلتحقلي ه 71فوت للفو  الهللاابو  موَ )ِتكِٙ  ,الموفاج التنال ووٙ تو
الووو    ائلرٓ تقبووولٍ اليلفووو  لاوووِ  توووٍٙ  حلوووثٗ  ,لم فووولَ  ىبووولِل اإللهللاهلللووو  موووَ لووو ب  مهللابووو  الفلوووٌ لرل ووورٓ 

ِلهللهلللر  ِلتلَ إحهللالمر تنال ل   ِلهللهلللر )ه لرلب42)منم ِل  هر ل   ِاأل ّا منم ه لرلب, 31, 
ِات متِنهلل تم ٙ  ِاا  الميالو  لوو الالرهولرتلوو ال رحث   للهللاهللالهللااب   يهلل ِلو  مور  ِكو لً  ,مقلرر الو
ِال افوورمج التيملمووو ءبووالا ت وورا إلووهللاهلل  ِا تححوولٌ لووو الالرهوولرت  ِيلهووٓر تااتلنلرت موور  ا  الميالوو , 

ِاهلل  لفلووو لموو كر   ِلر كرموو )إلووهللاهللابووت هللٍ مقلوورر بووترفس ِلوو ِنووهلل هلللٙووت  كوولٌ مممحمووهلل ل ووهلل البوو ٍ  ه. 
ِّ التححوولموٙ فتوورئج الهللاابوو  إلوو   ِْ , تحبووَ المبووت ِاا  الميالوو  لووهللّ لوو ب   ِلو  موور  ِكوو لً الوو

ِلووو  التنال لووو  التوووو توووٍٙ  ِ رت تيموووٍ الالرهووولرت لوووو المنم ِاا  توووهللال ار لمووو  ابووو حوووي تااتلنلرت مووور 
ِل  الهر ل  التو لٍ تهللاٙ , الميال    .بِلٍ لماا ل ا التحبَ لهللّ فماائاٍ لو المنم

   :(2114 راسة عفانة كنشكاف ) -6
ِاا  الميالو  لوو تووهللالر ي وا  ميالو إلوو   لوهلللت لو   الهللاابو  ابووت هللاٍ  يون ابوتااتلنلرت موور 

ِمو لهللّ لم   الحى   غاة .األبربو ال رمَ  الالرهلرت لم  تفمل  التسكلا المفم

ٍٙ ابووت هللاٍ الهللاابوو يلووهللاى  ِلتحقلووي ه 177فووت للفوو  الهللاابوو  مووَ )ِتكِٙ  ,المووفاج التنال وووٙ   توو
إلوو   تقبوولٍ اليلفوو  تووٍٙ  حلووثٗ األبربووو  مهلللفوو   لووت حوورفَِ, ِلرل وو  مووَ لم وو  الحووى ال وورمَ  لرل وورٓ 
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ِلتلَ ِلووهللهلللر )إحووهللالمر  منموو ِلووهللهلللر ِاأل ووّا , ه لرل وو 45)ِ ه لرل وور49تنال لوو   ه 34)هوور ل  
ِات  متِنهلل تم ٙ , لرل   ه49ِ) لرل رت ِمو .يهلل  الهللااب   ربت هللاٍ ا ت را التسكلا المفم

ي  ات هللءلووو  :الهللاابوو  لووووإللاووور مت ِمووَ يلوووٍ الفتووورئج التوووو تِٙحووو هلل لوووِا لفوووهلل إححووورئل   ِنووو
ِّ هللءلووو   ووولَ متِبووولوٙ  ِالهووور ل  مبوووت ِلووو  التنال لووو    ْٙ لوووو التل لوووي ال يوووهلل, هللانووورت لم ووو  المنم

ِل  التنال ل  ِمو لحرلد ل ب المنم هللإلو   كمر تِحمت الهللااب , ء ت را التسكلا المفم ي وا  ِنو
ِان  ِتفملوو   يوون يفوو ِاا  الميالوو  لووو تفملوو  التححوولٌ لفووهلل اللم وو   ك لووا ءبووت هللاٍ ابووتااتلنلرت موور 

 التسكلا لهلللاٍ .

 :( Desoete& et.al, 2003) ست كآخركف  راسة   -7
ِحووٌ إلوو   لووهلللت لوو   الهللاابوو   ِاا  الميالوو   التيوواى لموو  ليرللوو   افوورمج تفملوو  ماووراات موور 

 .التيمٍ لو الماحم  اء تهللائل   قر  ي ا الماك ت الالرهل  ِ 

لوو تيمولٍ ابوتااتلنلرت ) مور ميرلنورت إلو   تقبولٍ ال افورمج توٍٙ ِلتحقلي يلوهللاى الهللاابو   
ِاا  الميال  يفال  لتمفل   ماراة , لمي نرت الكمل  يفال , يفال  حلرتل , تيمٍ ميالو م راا, مر 

فت للفو  الهللاابو  موَالانر  ِتكِٙ ٍٙ تقبولمار  موَ ت ملو  الحوى ال رلوث اء توهللائو ه تمملو آ 237) ه,  تو
ِلووورتإلووو   ِلووو   ربوووت هللاٍ حلوووثٗ  ,  مووور منم مت فتووورئج ِتِٙحووو. حوووهلل الميرلنووورت ي توووهللار كوووٌ منم

ِا  لموووو  ابووووتااتإلوووو   الهللاابوووو  ِحووووٌ الماووووك ت تسووووِي الت ملوووو  الوووو لَ تووووهللا  ِاا  الميالوووو   لنلرت موووور 
ِلرت األ ّا  رألا ع مقراف ٓ , الالرهل   .منم

  :( 2112 راسة فرحاف )  -8
ِاا  المياللوو  لووو تحبوولَ يهللا   ي ووا  ميالوو إلوو   لووهلللت لوو   الهللاابوو         اإلبووتااتلنل  المياللوو  موور 

ِ رت  التيمٍ لو حٌ المبرئٌ الالرهل  المس ِْ حي   .مل للف  مَ اللم    
ٍٙ ابوووت هللاٍ الهللاابووو يلوووهللاى  ِلتحقلوووي فوووت للفووو  الهللاابووو  موووَ ِنوووهلل تكِٙ  ,الموووفاج التنال ووووٙ   تووو

ِالممتحقلَ  غاى المحرهللا )122) ِ رت التيمٍ  ِْ حي فورث  52ه لرلب ِلرل   مَ   ِاد ِا  ه موَ  كو
فوورث مووَ الحووى الاا ووع  يموور52َِ) ,الحووى ال رلووث ِاد ِا  ِائلرٓ  ِنووهلل تووٍٙ , ه مووَ  كوو إلوو   تقبوولماٍ لاوو

ه لرلوب ِلرل و  موَ 25)ِ, ه لرلوب ِلرل و  موَ الحوى ال رلوث25ِلتلَ تنال ل  تتكوَِ موَ )منم
ِك لً الحى الاا ع ِلو  الهور ل ,  ت ال رح و  مقلورر تاو لص ِنوهلل ابوت هللمٙ , الحرٌ  رلفبو   لممنم

ِّ القاائوووو ِالاا وووع ,المبوووت كر ت ووورا تححووولمو ن موووو  ِمقلووورر حوووٌ المبووورئٌ المسملووو  لمحوووسلَ ال رلوووث 
ِات اللالقو  التقملهلللو  لوو حوٌ المبورئٌ الالرهول  المسملو  ِك  ,ِ يهللْ ِموَ . لً ابت رف  تحهلللهلل  لو

ِاا  المياللوو  لووو  :الهللاابوو  لوووإللاوور مت يلووٍ الفتوورئج التووو تِٙحوو ِموور  لرلملوو  اءبووتااتلنل  المياللوو  
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ِ رت الووتيمٍ لووو حووٌ المبوورئٌ الالرهوول  المسملوو  مقرافوو  مووع اللالقوو   ِْ حووي تحبوولَ يهللا  اللم وو   

 لتقملهللل  . ا

  :(maqsud, 1998) راسة مقصك   -9
ِاا  الميالووو  لوووو تيمووولٍ ي وووا  التيووواى لمووو إلووو   لوووهلللت لووو   الهللاابووو  ابوووت هللاٍ ابوووتااتلنل  مووور 

ِا مف سهووووو التححوووولٌ لووووو ءتنوووور  فحووووِ الالرهوووولرت لووووهللّ اللوووو ب الالرهوووولرت لموووو  التححوووولٌ 
 الالرهلرت . 

ٍٙ ابت هللاٍ الهللااب يلهللاى  ِلتحقلي ه 42فت للف  الهللاابو  موَ )ِلقهلل تكِٙ  , نال والمفاج الت  ت
ِلتلَ متكرلئتلَ إحهللإل   َمقبملٙ , التححلٌ وِلرل   مَ مف سه لرل رٓ  ِاأل ّا امنم لمر تنال ل  

ِات  موووتِلقوووهلل تم ٙ , هووور ل  ِاء ت ووورا يهلل الهللاابووو   ربوووت هللاٍ مقلووورر اءتنووور  فحوووِ هللاابووو  الالرهووولرت 
 للار الهللااب  لو: ِمَ يلٍ الفترئج التو تِٙحمت إ.  التححلموٙ 

   ي  ات هللءلووو هلل لوووِا ِالهووور ل  لوووو ا ت ووورا إححووورئل   ِنووو ِلووو  التنال لووو     ووولَ لووو ب المنم
 ْٙ ِل  التنال ل  التححلٌ ال يهلل   .لو الالرهلرت لحرلد المنم

   ي  ات هللءلووو هلل لوووِا ِلووو إححووورئل   ِنووو ِالهووور ل  لووو   ووولَ لووو ب المنم مقلووورر  التنال لووو  
ِل  التنال ل  . اءتنر  فحِ الالرهلرت لحرلد ال  منم

  :(Barach & Mevarech ,1997) راسة باراج كم فرج  -91
ِاا  الميالوووو لوووو إلووورا ال لئووو  ي وووا  ميالووو إلووو   لوووهلللت لووو   الهللاابووو  ابوووت هللاٍ التوووهللالب مووور 

ٍِ ال لرفل  .   الامال  القرئم  لم  حٌ الماك ت المتيمق   قهللاة الل ب لم   فر  الاب

ه 68فت للف  الهللااب  موَ )ِنهلل تكِٙ   ,المفاج التنال وٙ ابت هللاٍ  تٍٙ  الهللااب يلهللاى  ِلتحقلي
ِلوو مووَ إحوو لرل وورٓ  ٍِ ال لرفلوو   لووو  اللرفلوور,  هللّ المووهللاار ال رف ِابووت هللمت الهللاابوو  ا ت وورا ل فوور  الابوو

ِنا   هلل  مت الهللاابو ِتِحٙ . ِمقر  ت م ِنو ي  ات هللءلو إلو   ِلو  إححورئل   لوِا  ولَ لو ب المنم
ِاا  الميالو التو  هيت )التنال ل   ِا هلمميرلن   مر  فسور الميرلنو   لمو  ينواافاٍ الو لَ لوٍ ل هوي

ْٙ لووووو  ٍِ ال لرفلوووو  ال يووووهلل ِلوووو  التنال لوووو  ا ت وووورا  فوووور  الابوووو َٙ لحوووورلد المنم ِي ِلوووو   ,  لوووو ب المنم
ِا يك االتنال ل    لاي تيمماٍ .  نهللآة لم  التىٙمٌ لو كرف
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 األكؿ التعم ؽ عم   راسات المحكر 
   :ال راسات ى اؼنسبة ألبال :أكالن 

  ِاا  الميالوو  لموو  التححوولٌ الهللاابووو ي ووا  ميالوو  يوون الهللاابوورت إلوو  لووهلللت ابووتااتلنلرت موور 
 ٌٔ  ه.2226, الا ٌ, )ه2227,  لرب) :مَ كهللااب  ك

 ِاا  الميالوو  ي ووا  هللاابوو إلوو   لووهلللت  يوون الهللاابوورت ِان لوووابووتااتلنلرت موور  التسكلووا  تفملوو  يفوو
ٌٔ الم تمس  ك هلل, )ه2225,  لربه )2211,  هللا الهلللَ) :مَ هللااب  ك  .ه 1998, مقح

 ِاا  الميالوووو  لووووو حووووٌ الماووووك ت ي ووووا  ميالوووو إلوووو   لووووهلللت  يوووون الهللاابوووورت ابووووتااتنلرت موووور 
َ) الالرهل  كهللااب  ِ  ِا  . ه2223, هلللبت 

 ِاا  الميالوووو  لموووو  اءتنوووور  فحووووِ ي ووووا  ميالوووو إلوووو   لووووهلللت  يوووون الهللاابوووورت ابووووتااتلنلرت موووور 
هلل)مف سهو التححلٌ م ٌ هللااب  الالرهلرت لهللّ الل ب   . ه1998, مقح

 ِميالوو  ي الوور لموو إلوو   لووهلللت  يوون الهللاابوورت ِاا  الميالوو   الووتيمٍ  قوور  ي ووا  تفملوو  ماووراات موور 
َ)هلل :م ٌ هللااب  ِ  ِا  .ه 2223, لبت 

ِلوووت  : ةػة الحال ػػػػال راسػػػ فػػػ فّ ؛ كبنػػػػاءن عمػػػ  مػػػا سبػػػػؽ   ت تموووى لوووَ نملوووع الهللاابووورت التوووو تفر
َٙ الهللاابووو  الحرللووو  ابوووتااتلنلرت مووور  ِاا  الميالووو  لوووو مووورهللة الالرهووولرت موووَ حلوووٗث الاوووهللى  حلوووث إ

ِلووووت ي ووووا ابووووت هللاٍ ابووووتااتلنل   ِالتسكلووووا المفلقووووو لووووو  K.W.Lتفر لووووو تفملوووو  المسوووورللٍ الالرهوووول  
 الالرهلرت.

  :بالنسبة لمنيط ال راسات :ان ػثان 

 ه2227,  لووورب) :اابووو ابوووت هللٍ ال ووورح َِ لوووو ميموووٍ لووو   الهللاابووورت الموووفاج التنال وووو م وووٌ هلل 
ٌٔ مووَ: ) ووهللا الووهلللَ,  ه , 2211ِ يوون الهللاابوورت ابووت هللمت  المووفاج الاوو و تنال ووو كهللاابوو  كوو

 ه .2226)الا ٌ, 

ات يووت المووفاج  التوووتتسووي مووع نملووع الهللاابوورت  : ةػة الحال ػػػال راسػػ فػػ فّ ؛ كبنػػػاءن عمػػ  مػػا سبػػػؽ  
ِت تموى موع نملو2227التنال   ل  هللاابتار م وٌ هللاابو ) لرب, ات يوت مفانوٓر  التووع الهللاابورت ه, 

   ا غلا المفاج التنال  .

  :اتػبالنسبة لع نة ال راس ثالثػان :

ِلاور  لنوفر اليلفو  لو ين الهللاابورت انتحوات  :جنس الع نة   - ا تمست الهللاابورت البور ق  لوو تفر
ٌٔ اإلفرث  لقل  للف   هللاابتار لم  ِ ين الهللاابورت كرفوت ه, 2226: ) هللا, مَ  م ٌ هللااب  ك
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ِا  ِلفورً   ه, 2227,  لوربه, )2211,  وهللا الوهلللَ)  :م ٌ هللاابو لقل للف  هللاابتار مَ ال ك

ِاهللاابرت اممت  ِال ك هلل)م ٌ هللااب   اإلفرث   . ه1998, مقح

ِلووت موور  وولَ الماحموو   :المرحمػػة التعم م ػػة لمع نػػة   - اووممت الهللاابوورت البوور ق  للفوورت م تمسوو  تف
 ٌٔ َ)هلل ه2222, لاحورَه, )2211 , هللا الهلللَ) :مَ اء تهللائل  كهللااب  ك ِ  وِا ه, 2223, لبوت 

ِل  م ٌ هللااب  ه2227 لرب ,) :م ٌ هللااب  اإللهللاهللل  ِالماحم  ِملساج) :ِالماحم  ال رف ,  رااج 
   ه.2226, الا ٌ)ِالماحم  النرميل  م ٌ هللااب ه, 1997

 : ةػة الحال ػال راس ف فّ ؛ كبنػاءن عم  ما سبػؽ     

  ٌٔ لمو    انتحرا للف  الهللاابو  مَ حلثٗ  ه2226,  هللا) ه2226, لا ٌا: )مَ تتسي مع هللااب  ك
ٌٔ  ,لرلهللاابو  الحرللو  اوممت اللرل ورت لقولاإلفرث  لقل,  ,  لورب)موَ ِكو لً تتسوي موع هللاابو  كو

ِاَ ه,)2227 ِفا ِلوو الماحم  التيململ  التو يٗ  مَ حلثٗ  ه2224, لسرف   نالت لملار الهللاابو  
 . األبربو لل  كرفت للفتار لرل رت الحى التربع لرلهللااب  الحر اإللهللاهللل    الماحم 

  ٌٔ ِاَ,) ه2227,  لرب:)مَ  ت تمى مع هللااب  ك ِفا , نفر اليلف  مَ حلثٗ  ه2224, لسرف  
 الماحم  التيململ  . مَ حلثٗ  ه2226, الا ٌ)ِك لً ت تمى مع هللااب  

  :ة ال راساتػ: بالنسبة لب ئػان رابع
, الهللاابرت مر  ولَ هللاابورت لرلم ت رلفت ِ  واَِ هلل, 2003لو  كهللاابو  )هلللبوت  ه 1998ه, )مقحو

ِملسووواج,  ِّ اليا وووو ِاوووممت هللاابووو  ) وووهللا  ِلفووورً, ه 1997) ووورااج   الوووهلللَ,هللاابووورت إنململووو  لمووو  المبوووت
هللل لكرفوووته 2006)الاووو ٌ, لوووو محوووا, يٙمووور هللاابووو   كرفوووتِ ه  2007,) لووورب, ه 2011 ,  لوووو البوووي

ِّ ال2002هللااب  )لاحرَ,  ِلم  المبت ِاَ) محم  هللااب ه لو لمرَ,  ِفا  .ه2224, لسرف  
ِاَ)تتسووي مووع هللاابوو   : ةػة الحال ػػػال راسػػ فػػ فّ ؛ كبنػػػاءن عمػػ  مػػا سبػػػؽ    ِفاوو مووَ  ه2224, لسرفوو  

ٌٕ  اووورِلكفه, ِلوووو ال لئووو  السمبوووللفل ) لئووو  الهللاابووو   حلوووثٗ  , موووع الهللاابووو  الحرللووو ملموووي  لوووٍ تتسوووي  اوووك
ِلووت ِاَ تفر ِفاوو ِلووٍ , اا  الميالوو   حووس  لرموو  لووو الالرهوولرتابووتااتلنلرت موور ِ ي ووا  لهللاابوو  لسرفوو  

ِاا  الميال  K.W.Lتتفرٌِ ابتااتلنل   ليم  حوهلل لموٍ ال رح و  ء ,  رلت رالر إحهللّ ابتااتلنلرت مر 
ِلوووووت ِّ المحموووووو تفر ِنوووووهلل يْ هللاابووووو  لمووووو  المبوووووت لوووووو مووووورهللة  K.W.Lابوووووت هللاٍ ابوووووتااتلنل  ي وووووا  ت

ِلوو ا موور لٗ الالرهوولرت ,  الهللاابوورت قلوو ملووا الهللاابوو  الحرللوو  لووَ  .  ٌ لموو  حرنوو  هلللٙ ِكوو لً ٗلوواأل ووّا
 .ال حث لفار
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  كات ال راسات:بالنسبة أل :خامسان 

 ِلت ِات  تف ِ لوً ت يورٓ يهلل لو ين الهللاابورت , فارلممتغلواات التر يو  التوو تتهومٙ  الهللاابرت البور ق  
 ه,2227,  لورب)ابت هللمت ا ت را  لقلرر التححلٌ الهللاابو لو مرهلل  الالرهلرت م ٌ هللااب 

  ه.2226, ا ٌال)

  ,ه,  2227ِ يوون الهللاابوورت ابووت هللمت ا ت وورا لتفملوو  التسكلووا اإل ووهللالو م ووٌ هللاابوو  ) لوورب
 ه.2226ِماراات التسكلا اليملر م ٌ هللااب  )الا ٌ, 

  ,َه.2222ل  حلَ لفرً هللاابرت ابت هللمت ا ت رآا لممبرئٌ الالرهل  المسمل  م ٌ هللااب )لاحر 

  هلل, ِ ين الهللاابرت ابت هللمت مقلربٓر ل  ه. 1998تنر  فحِ مرهلل  الالرهلرت م ٌ هللااب )مقح

ِاتاأل لوووٍ تتسوووي موووع يْ هللاابووو  موووَ حلوووثٗ ة: راسػػػة الحال ػػػال  فػػػ فّ ؛ ػؽكبنػػػػاءن عمػػػ  مػػػا سبػػػ     هلل
ِاا  الميالو  لوو منورٌ الالرهولرت , المبت هللم  ِلوت ابوتااتلنلرت مور  لوٍ  ,لنملع الهللاابرت التو تفر

ِالتسكلوا المفلقوو  لوو تفملو  هللاابو  السيرلٙلوإلو   تتلاي ِاتِلو لً , المسورللٍ الالرهول   اور ت موِ موَ يهلل
ِا ت را التسكلا المفلقو    .ا ت را المسرللٍ الالرهل  

 

 :بالنسبة لنتائط ال راسات  :ان ػسا س
ِاا  الميالو  لوو تحقلوي األي  ت ِل   لوهللاىت نملع الهللاابرت ليرلل  ابوتااتلنلرت مور  المِهو

ِا ٓ , لتووهللالر الالرهوولرت ِالووو , التححوولٌ الهللاابووو) ثٗ مووَ حلوو بوو  , ِتفملوو  ماووراات التسكلووا  نملووع يف
ِالمبرئٌ المسمل  ِلو  الهور ل  ِحٌ الماك ت الالرهلرت  ِل  التنال ل  لم  المنم ي المنم ِتسِٙ ه 

 لو كٌ مفار.
 ة مف  راسات المحكر األكؿ: ما استفا ت بو ال راسة الحال ّ 

 .الفمْا اإللرا   فر  -1
ِت الار  التياى لم  اليهلللهلل مَ -2 ِالمن ت التو ت هللٍ الهللااب  الحرلل   ِالكتب   .الماانع 
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 تناكلت استرات ج ة التي ال راسات:الثاني المحكرK.W.L  : 
 (: 2012 راسة عرّاـ) -9

لووو اكتبوورب المسوورللٍ    K.W.Lلووهلللت لوو   الهللاابوو  إلوو  ميالوو  ي ووا ابووت هللاٍ ابووتااتلنل        
 لرل رت الحى البر ع األبربو.ِماراات التسكلا الفرنهلل لهللّ 

فوت للفو  الهللاابو  موَ)       ِتكِٙ ٍٙ ابوت هللاٍ الموفاج التنال وٙو,  ه لرل و  97ِلتحقلي يلوهللاى الهللاابو   تو
ٍٙ تقبولٍ  ِفر, حلوٗث تو مَ لرل ورت الحوى البور ع لوو مهللابو  للم وَِ األبربول  الماوتاك   مهلللفو   ورفل

ِلوووهللهللل ِلتلَ إحوووهللالمر: تنال لووو   ِلووو  هووور ل  48ر)للفووو  الهللاابووو  إلووو  منمووو ِاأل وووّا منم ه لرل ووو , 
ِنرئم  لو ماراات 49ِلهللهلللر ) ِات الهللااب   للهللاهلل ال رح   نرئم  لممسرللٍ اليممل   ِنهلل تمٙ مت يهلل ه لرل  , 

ِالتسكلا الفرنهلل. ِك لً إلهللاهلل ا ت رْا لممسرللٍ اليممل    التسكلا الفرنهلل 

ِتحملماوور        ِنمووع ال لرفوورت  اإلححوورئل  لمتحقووي مووَ  التحموول تإنوواا   تووٍٙ   ِ يووهلل تل لووي الهللاابوو  
ن الهللااب .   -ِمَ يلٍ الفترئج التو تِٙحمت إللار الهللااب :حح  لِا

  هللءلو ِّ ي  ات هللءلو  إححوورئل  لفوهلل مبوت هلل لوِا ِلوو   ه > 2.25)ِنو  وولَ متِبولرت هللانورت المنم
ِل  التنال  ِل  الهر ل  لو ا ت را المسرللٍ اليممل  لحرلد المنم ِالمنم  ل .التنال ل  

  هللءل ِّ ي  ات هللءل  إححرئل  لفهلل مبت هلل لِا ِلو   ه > 2.25)ِن  لَ متِبلرت هللانرت المنم
ِل  التنال ل . ِل  الهر ل  لو ا ت را التسكلا الفرنهلل لحرلد المنم ِالمنم  التنال ل  

 (: 2011 راسة الزىران ) -2
حولٌ الهللاابوو لمو  التح   K.W.Lلهلللت ل   الهللااب  إل  ميال  ي ا ابت هللاٍ ابوتااتلنل  

 لو مقاا المغ  اءفنملال  لهللّ لرل رت الحى األٌِ المتِبل  مهلللف  مك  المكام  .

فت للف  الهللااب  مَ  ِتكِٙ ٍٙ ابت هللاٍ المفاج الا و تنال و,  ِلتحقلي  لهللى الهللااب   ت
ِلتلَ 62) ٍٙ تقبلٍ للف  الهللااب  إل  منم ه لرل   مَ لرل رت الحى األٌِ المتِبل, حلٗث ت

ِلهللهلللر)إحهللالمر ِلهللهلللر )31: تنال ل   ِل  هر ل   ِاأل ّا منم ِنهلل تمٙ مت 31ه لرل  ,  ه لرل  , 
ِحهللة  ربت هللاٍ ابتااتلنل  هللللٌ ااارهللّ لتهللالر ال ِات الهللااب   للهللاهلل ال رح   ا ت رآا تححلملٓر,   يهلل

K.W.L    ِّ ي  ات هللءل  إححرئل  لفهلل مبت هلل لِا ِن ِنهلل تِٙحمت الهللااب  إل    .( >2.25( 
  ٍِ ِلرت  م ٌٔ مَ مبت ّٙ لفهلل ك ِل  التنال ل  لو التححلٌ ال يهلل لَ متِبلرت هللانرت المنم

ِلفهلل الهللان  الكمل  ل  ت را.  الميالل )الت كا,الساٍ,التل ليه 
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 (:2010 راسة عب  اهلل )  -3

توهللالر الافهللبو  لمو   لوو  K.W.Lابوت هللاٍ ابوتااتلنل    وايلو   الهللاابو  إلو  ميالو   لوهلللت
ِال  .ْلهللاهللاإلتسكلا الافهللبو لهللّ ت مل  الحى ال رفو التححلٌ 

ٍٙ ابوووت هللاٍ   يلوووهللاى الهللاابووو  ِلتحقلوووي ِٙفووو ,التنال ووووٙ  الموووفاجتووو ه 80للفووو  الهللاابووو  موووَ) تِتك
ِنهلل نٗ  ْلهللاهللاإلتممل ة مَ تممل ات الحى ال رفو  ِلتلَإل   اليلف  بمت مهللاب  يٍ المؤمفلَ,    منم

ِحووهللتو المبوورحرتهللابوو ه تمملوو ة)40)ِلووهللهلللر تنال لوو إحووهللالمر   ابووتااتلنل  ربووت هللاٍ  المبوورنلِ  ت 

(K.W.L ,ِلووو م ِاأل وووّا ِحوووهللتلَ   رللالقووو   هللابوووته تمملووو ة) 40ِلوووهللهلللر ) هووور ل   نم فسووور ال
ِات الهللاابووو   للوووهللاهلل ِنوووهلله, التقملهلللوو   ِال ووورفو ,: األٌِ ا ت ووورا التححوولٌ الميالووووا ت وورالَ تمٙ مووت يهلل

 -التو تِٙحمت إللار الهللااب : يلٍ الفترئج ِمَ. ا ت را التسكلا الافهللبو 

  َٙ ِلووو  التنال لووو  ال توووو هللابووو ِنوووهلل لووواي هللاٌ إححووورئلٓر  ووولَ متِبووولٙو هللانووورت تمملووو ات المنم ٗل
َٙ K.W.L ربوووت هللاٍ ابوووتااتلنل   فووور  الميفووو   ِلووو  الهووور ل  ال توووو هللابووو ِتمملووو ات المنم   ,

ّٙ ء ت ووووورا التححووووولٌ الميالوووووو  ِلووووو   لحووووورلد - رللالقووووو  الميتووووورهللة لوووووو القلووووورر ال يوووووهلل المنم
 التنال ل .

  َٙ ِلووو  التنال لووو  ال توووو هللابووو ِنوووهلل لووواي هللاٌ إححووورئلٓر  ووولَ متِبووولٙو هللانووورت تمملووو ات المنم ٗل
َٙ , K.W.L ربووووت هللاٍ ابووووتااتلنل   فوووور  الميفوووو   ِلوووو  الهوووور ل  ال تووووو هللابوووو ِتمملوووو ات المنم

ّٙ ء ت را التسكلا الافهللبو  ِل  - رللالق  الميترهللة لو القلرر ال يهلل  التنال ل . لحرلد المنم
 

 (:2010 راسة عق م  ) -4
ٍِ  لهلللت ِاا  الميالو  لوو توهللالر اليمو ل   الهللااب  إل  ميال  ي ا ابت هللاٍ ابوتااتلنلرت مور 

ِللَ, حلوووٗث  ِاءتنووور  فحوووِ المووورهللة لوووهللّ الت ملووو  المكسووو ِاا  الميالووو   ِماوووراات مووور  لمووو  التححووولٌ 
ِاا  الم ٍٖ  ووووو ث ابوووووتااتلنلرت موووووَ ابوووووتااتلنلرت  يالووووو  لووووو  : الفم نووووو  ,التبووووورٌؤ الووووو اتو, اٚبوووووٗتٚ هل٘ل

 . K.W.Lابتااتلنل  

ٍٙ ابت هللاٍ   يلهللاى الهللااب   ِلتحقلي فوت للفو  الهللاابو  موَ  ِنوهللالا و تنال ٙو,  المفاجت تكِٙ
ِلتلَ 10) ٍٙ تقبوولٍ اليلفوو  إلوو  منموو ِلرج, حلووٗث توو ِللَ  مهلللفوو  بوو ِا لممكسوو ه لوو ب مووَ مهللابوو  الفوو

ِاا  الميالووو , ه لووو ب توووو5ِلوووهللهلللر)  إحوووهللالمر: تنال لووو  ِاأل ووووّاهللار  ربوووت هللاٍ ابوووتااتلنلرت مووور 
ِلهللهلللر) ِل  هر ل   ِات الهللاابو  لوو إلوهللاهلل 5منم ِنوهلل تمٙ موت يهلل ه ل ب تهللار  رللالق  التقملهللل , 

ٍِ.  ِكو لًال رح   ء ت ورا تححولمو ,  يلوٍ الفتورئج التوو  ِموَإلوهللاهلل مقلورر اءتنور  فحوِ مورهللة اليمو
هلل لووو ِنووو ِلووو  التنال لوووتِٙحووومت إللاووور الهللاابووو  لووو   ,   اي هللاٌ إححووورئلٓر  ووولَ هللانووورت لووو ب المنم
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 ِّ ِلوو  الهوور ل  لووو ا ت وورا التححوولٌ لفووهلل مبووت ه لحوورلد لوو ب 0.05)هللانوورت لوو ب المنم

ِل  التنال ل .  المنم
 

 (:2009 راسة الجم  م ) -5
ِاا  الميالووو   إحوووهللّ  لرلمٙلووو ميالووو إلووو   الهللاابووو لووو     تلوووهللل تفملووو   لووووابوووتااتلنلرت مووور 

ِْ رفوال وووولووووهللّ لوووو ب الحووووى  هلل ووووواألت التوووو ِي ماووووراا ا توووورا ال رحووووث ابووووتااتلنل   حلووووثٗ  ,ال وووورف
K.W.L.Plus  ِّاا  الميال  كلحهلل  .ابتااتلنلرت مر 

ٍٙ ابوووووت هللاٍ   يلوووووهللاى الهللاابووووو  ِلتحقلوووووي الميتموووووهلل لمووووو  تحوووووملٍ  تنال ووووووٙ  اووووو وال الموووووفاجتووووو
ِالهر ل  ِلتلَ التنال ل   ِفٙ , المنم  رفوال ولو ب الحوى  موَ لرل رٓ ه 66)للف  الهللااب  مَ  تِتك

ِْ ِلتلَ, حلوووث ٗنبووومت إلووو  ال ووورف ِات  ِلقوووهلل, هووور ل  األ وووّاِ  تنال لووو إحوووهللالمر:  منمووو تمٙ موووت يهلل
  . هلل وألالقلرر ماراات الت ِي  تححلموِا ت را  ,هلل واألماراات الت ِي  م نرئ الهللااب   للهللاهلل

ٍٙ إنواا  التحمو ِ يهلل ِتحملماور  تو ِنمع ال لرفرت  ل ت اإلححورئل  لمتحقوي موَ تل لي الهللااب , 
ن الهللااب .  -إللار الهللااب : متيلٍ الفترئج التو تِحٙ  ِمَ حح  لِا

 (  الهللءلوو ِّ ي  ات هللءلوو  إححوورئل  لفووهلل مبووت هلل لووِا ّٙ لماووراات 0.01ِٗنوو ه لووو التححوولٌ ال يووهلل
ِل  التنال ل . ٌٕ لرٍ لحرلد المنم  الت ِي األهلل و  اك

  ِاا  الميا ل  لو تفملو  ماوراات التو ِي األهلل وو لوهللّ لو ب الحوى  ااتسرن لرلمل  ابتااتلنل  مر 
ِْ, حلٗث  مغت نلم  ما ع التر)  هلل هللءلو   0.63 )ال رفو ال رف ِن ِل  نلم  ك لاة نهللٓا ٗتالا إل  
ِاا  الميال .  لممل  لتل لي ابتااتلنل  مر 

 

 (:2009سع  )  راسة -6
ِاا   لَتااتلنلتلوو   الهللاابوو  إلوو  التيوواى لموو   مووهللّ ليرلٙلوو  ابوو لووهلللت مووَ ابووتااتلنلرت موور 
ِلمور: ٌٔ  لوو PQ4R  ِK.W.Lالميالو   ِتغللوا  موَتفملو   كو ِالتسكلوا الفرنوهلل,  التححولٌ الهللاابوو, 

 لان مَ لاِن المغ  اليا ل  )الفحِه  لهللّ ل ب الماحم  اإللهللاهللل . لواءتنر , 

ٍٙ ابووت هللاٍ   يلووهللاى الهللاابوو  ِلتحقلووي فووتالتنال ووٙو,  المووفاجتوو ه 90بوو  مووَ )للفوو  الهللاا ِتكِٙ
ِلتلَ تنوال لتلَ إحوهللالمر توهللار  ربوت هللاٍ  حلثٗ لرل ٓر,  ِلورت: منمو ٍٙ تقبلٍ اليلف  إل    ث منم ت

 ِلووهللهلللر K.W.Lتووهللار  ربووت هللاٍ ابووتااتلنل   ِال رفلوو ه لرل ووٓر, 30ِلووهللهلللر )  PQ4Rابووتااتلنل   
ِلووهللهلللر )30) ِلوو  هوور ل  تووهللار  رللالقوو  التقملهلللوو   ِال رل وو  منم تمٙ مووت  ِنووهلللرل ووٓر, ه 30ه لرل ووٓر, 

ِلو ,  ِالوهلل الفح ِات الهللااب   للوهللاهلل ال رحوث نرئمو  لوو ماوراات التسكلوا الفرنوهلل لوو تل لقورت الق لوهللاهلليهلل  ِاد
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ِكو لً إلوهللا ِا ت وراا ت ورا التححولٌ الهللاابوو,  ٍِ.  هللالتسكلوا الفرنوهلل,  مقلورر اءتنور  فحوِ مورهللة اليمو

 -إللار الهللااب : متيلٍ الفترئج التو تِحٙ  ِمَ

 ي ابوو ِٙ ٌٔ  PQ4Rلموو  ابووتااتلنل   K.W.Lتااتلنل  تسوو مووَ : التححوولٌ الهللاابووو, لووو تفملوو  كوو
.ٍِ ِاءتنر  فحِ مرهللة اليم  ِالتسكلا الفرنهلل, 

 لير ٌٔ ِاءتنوور  فحووِ  لٙلوو  اءبووتااتلنلتلَ لووو تفملوو  كوو ِالتسكلووا الفرنووهلل,  مووَ:  التححوولٌ الهللاابووو, 
ِ لً مقرافٓ   رألبرللب ال ٍِ  حس  لرم ,   المتٙ ي  لو تهللالر الفحِ. تقملهللل مرهللة اليم

 

 (:Siribunnam&Tayaukham,2009س ربكناـ كتا ركياـ )  راسة -7      
ِابووووتااتلنل   وووواالهللاابوووو  إلوووو  ميالوووو  ي لوووو   لووووهلللت ِاة التيمٍ)اللوووور ات البوووو ي ه   ابووووت هللاٍ هلل

K.W.L  ِاءتنوور  فحووِ تيمووٍ الكلملوور  لووو مقرليوو   لووو ِالتححوولٌ اليممووو  تفملوو  التسكلووا التحملمووو 
 اربرااكرٍ  ترل فهلل.م

ِنوتنال وٙ الا و  ابت هللاٍ المفاج  ٍٙ ت  الهللااب  يلهللاى ِلتحقلي  للفو  الهللاابو  موَ فوتتكِٙ  هلل, 
ِلورت حلوثٗ  ,مَ ل ب الحوى ال ورمر ه لرل رٓ 154) ِلو  تنال لو   : نبومت إلو   و ث منم منم

ِاة الووتيمٍ ِلو  تووهللار  ربووت هللاٍ ابووتااتلنل  هلل ِلوو , ي  ت هللاٍ ابووتااتلنوتنال لوو   رفلوو  تووهللار  ربوو ِمنم
K.W.L  , ِلووو يهللاِت الهللاابوو  لوووو إلوووهللاهلل  موووتتم ٙ  ِنوووهلل , التقملهلللوو  قووو هوور ل  توووهللار  رللال ِمنم

ِكوو لً مقلوورر اءتنوور  فنووِ تيمووٍ الكلملوور . ِا ت وورا تححوولمو  يبووسات  ِنووهلل ا ت وورا لمتسكلووا التحملمووو 
ي  ات هللءلوو  إححوورئل  لووو ا ت وورا التسكلووا التحملموو هلل لووِا ِنوو ِالتححوولم   وولَ فتوورئج الهللاابوو  لووَ  و 

ِلتلَ التنووووال لتل َٙ  ,َاللوووو ب لحوووورلد المنموووو ِاة الووووتيمٍ  كموووور ي ِا  ربووووت هللاٍ هلل اللوووو ب الوووو لَ هللابوووو
ِا  اك ووكرفووت اتنرلوورتاٍ فحووِ تيمووٍ الكلملوور  ماتسيوو  ي K.W.Lِابووتااتلنل   مووَ اللوو ب الوو لَ تيمموو

  رللالق  التقملهللل .
 

 (:2008 راسة البركات  ) -8
ِالق يوورت   ووايالوو  الهللاابوو  إلوو  مي لووهلللت       التووهللالر  ربووت هللاٍ ابووتااتلنلرت الوو كر ات المتيووهللهللة 
ِاحووٌ الالرهووو لووهللّ لرل وورت الحووى ال رلووث  لووو K.W.Lِ البووت ِالت   مهلللفوو  المتِبوولالتححوولٌ 

 مك  المكام . 

ٍٙ ابووت هللاٍ   يلووهللاى الهللاابوو  ِلتحقلووي ِائل  مووَ لرل وورت  لموو  التنال وووٙ  المووفاجتوو للفوو  لاوو
ِٙفت, الحى ال رلث المتِبل ِلورت  و ث يا وعإلو   متٙبوه لرل و  نٗ 95) موَ للف  الهللااب  ِتك  منم

ِالاا يوو  هوور ل ,  ِاتال رح وو  لموولاٍ  ِل قووتمفاوور تنال لوو   , اوورم٘  ٖ مووَ ن٘  لرإلووهللاهلل تووٍٙ  التوووالهللاابوو   يهلل
ِ  ا لقلرر ماوراتوٙ  تححلملرٓ  ا ت راآ  :ِل  ِالتواا ل الالرهوو,  لقلرر تححلٌ اللرل رت,  ِاحوٌ  الت
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ِلووو  التنال لووو  تووو ِنوووهلل توووٍٙ  ِلووو هللالر المنم ِتوووهللالر  األ  ربوووت هللاٍ ابوووتااتلنلرت الووو كر ات المتيوووهللهللة, 

ِل  التنال ل  ال رل و   ِتهللالر المنم ِل  التنال ل  ال رفل   ربت هللاٍ ابتااتلنل  الق يرت البت,  المنم
ِلوو , K.W.L  ربووت هللاٍ ابووتااتلنل  لتووو الفتوورئج ا  ٍيلوو ِمووَ. الهوور ل   رللالقوو  التقملهلللوو  ِالمنم
ي هللالوو   تِٙحوومت إللاوور الهللاابوو  هلل لووِا ِٙ  إححوورئلرٓ ِنوو ِلوورت التنال لوو   يِتسوو ِلوو  مووَ المنم كووٌ منم

ِل  الهور ل , موَ حلوثٗ  ِلرت ال  ث لم  المنم ِلفوهلل مبوت ِالتل لوي,  ,التو كا)التححولٌ الهللاابوو 
ِالتاكلووووبه,  ِٙ  التوووواا ل الالرهووووو. حلووووثٗ  ِمووووَِالتحملووووٌ,  ِلوووو  الوووو كر ات المتيووووهللهللة يكوووو لً  تسوووو  منم

ِّ الساووٍ ِلوو  الهوور ل  مووَ حلووث مبووت ِاحووٌ, ِالق يوورت البووت لموو  المنم الالرهووو  لووو حوولَ  ِالت
ِل  ال كر ات المتيهللهللة نتتسِٙ  ِل  الهر ل  مَ حلوثٗ  لم  K.W.L ِ منم ِلٍ. المنم ِّ التقو  مبوت
ِلووو  الق يووورت البوووت لفوووهلل  ِيتسٙوووإلووو   تِحووومت الهللاابووو  كمووور ِلووو  الووو كر ات المتيوووهللهللة لمووو  منم منم

ِّ التقووو ِٙ , ِلٍمبوووت ِّ  يِتسووو ِلووو  الووو كر ات المتيوووهللهللة لفوووهلل مبوووت ِلووو  الق يووورت البوووت لمووو  منم منم
 ِٙ ِتسوو ِلوو   يالتوو كا,  ِلوو  الوو كر ات المتيووهللهللة لموو  منم ِاحووٌ  لفووهلل K.W.Lمنم ِالت ِّ الساووٍ  مبووت

ِل  يتسِٙ  ك لً, الالرهو ِل  الق يرت البت لم  منم ِّ الت كا. لفهلل K.W.L منم  مبت

 (:Tok,2008تكؾ )  راسة -9
ِلَ  ِابوووووتااتلنل  K.W.Lل ابوووووت هللاٍ ابوووووتااتلن االهللاابووووو  إلووووو  تحهلللوووووهلل ي ووووو لووووو   تلوووووهللل توووووهلل

ِنلر. ِل ِالتكف  ٍِ ِاتنرلرتاٍ فحِ مقااات اليم  الم حمرت لو التححلٌ الهللاابو لمت مل  
للفو  الهللاابو  موَ  فوتِنوهلل تكِٙ  ,ابوت هللاٍ الموفاج الاو و تنال ووٙ  توٍٙ   يلهللاى الهللااب  ِلتحقلي

, الحووى ال وورمر اء تووهللائو لووو المووهللاار اليرموو   مقرليوو  لرتوورّ  تاكلوور لوو ممووَ ت  ه تمملوو آ 121)
ِلتلَ تنووووال لت تووووٍٙ  حلووووثٗ  ِلوووو  تووووهللار  ربووووت هللاٍ  : لَتقبوووولٍ اليلفوووو  إلوووو  منموووو ِلوووو  تنال لوووو  ي منم

ِلووو , K.W.Lابوووتااتلنل   ِلَ الم حمووورت ِمنم , تنال لووو   رفلووو  توووهللار  ربوووت هللاٍ ابوووتااتلنل  توووهلل
ِلوو  ِات الهللاابوو   للووهللاهلل ا ت وورا التححوولالتقملهلللوو هوور ل  تووهللار  رللالقوو   ِمنم ِنووهلل تمٙ مووت يهلل  ,ٌ 

ِنلوور.  ِل ِالتكف  ٍِ ِمقلوورر اءتنوور  فحووِ مقووااات اليموو األ ووا  يبووسات فتوورئج الهللاابوو  لووَ ِنووهللالهللاابووو 
ِلَ K.W.Lاءلنوور و لسيرللوو  ابووتااتنلتٙ   ِاءتنوور   ِتووهلل الم حموورت لووو تفملوو  التححوولٌ الهللاابووو 

ِل ِالتكف  ٍِ  ِنلر.فحِ مقاا اليم

 (:Stahel,2008)  راسة ستاىؿ -10     

ِل )التسكلوا  لهلللت ل   الهللااب  إل  التياى لم  ي ا ابت هللاٍ  و ث ابوتااتلنلرت تهللالبول  
ِنو, ِا, K.W.Lالم ٍِ لهللّ ت مل  الحى ال رفو اء تهللائو. الح ِلاٍ اليم  المتحاك ه لم  ناا ة 

ٍٙ ابوت هللاٍ الموفاج الاو و ِلتحقلي فوت للفو  الهللاابو  موَ  يلهللاى الهللااب   تو ِنوهلل تكِٙ تنال وٙو, 
ِلووورت: 32) ٍٙ تقبووولٍ اليلفووو  إلووو  يا وووع منم , حلوووٗث تووو ًِا ِلووو ه تمملووو ٓا موووَ ت ملووو  الحوووى ال ووورفو  فل

ِل  تنال ل ِل  تهللار  ربت هللاٍ ابوتاات  منم ِلو  تنال لو   رفلو  توهللار  لنل ي ِمنم ِنوو , التسكلوا الم
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ِلووو ,  K.W.Lاظةةةزسار د خ ربوووت هللاٍ  ِا تنال لووو   رل ِمنم  ووو  توووهللار  ربوووت هللاٍ ابوووتااتلنل  الحووو
ِلووو المتحاكووو ,  ِات الهللاابووو   للوووهللاهلل  ِمنم ِنوووهلل تمٙ موووت يهلل اا يووو  هووور ل  توووهللار  رللالقووو  التقملهلللووو , 

 .ٍِ ِلاٍ اليم  -:يبسات فترئج الهللااب  لَ ِنهللا ت را تححلمو لقلر ناا ة 

 ِا  ربوو هلل لوواي  ِ هللءلوو  إححوورئل   وولَ متِبوولرت هللانوورت الت ملوو  الوو لَ هللابوو ِا ِنوو ت هللاٍ الحوو
ِلووو  الهووور ل  لوووو اء ت ووورا  ِ ووولَ متِبووول هللانووورت ت ملووو  المنم ِنوووو,   ِالتسكلوووا الم المتحاكووو  

ِلتلَ التنال لتلَ.  لحرلد المنم

  َِلوو  التنال لوو  الوو ل ي  ات هللءلوو  إححوورئل   وولَ متِبوولٙو هللانوورت ت ملوو  المنم ِنووهلل لووِا ء ت
ِا  ربت هللاٍ ابتااتلنل   ِمتِبل هللانرت ت مل  K.W.Lهللاب ِل  الهر ل .,   المنم

 

  (: 2008كصالح) ط ةع  راسة -11

ِج  -)لكوواK.W.L.Aِ لوو   الهللاابوو  إلوو  التيوواى لموو  ليرللوو  ابووتااتلنلتٙ   لووهلللت  –اا
ِاإل ووووهللان الالرهووووٙو لووووهللّ ت ملوووو  الماحموووو   ِاحووووٌ  ه لووووو تووووهللالر الالرهوووولرت لموووو  تفملوووو  الت اوووورًا

 اء تهللائل .

ٍٙ ابوت هللاٍ   يلهللاى الهللااب  ِلتحقلي فوت للفو  الهللاابو  موَ ) الموفاجتو ِتكِٙ  ه111التنال وٙو, 
ِلوورت  ٍٙ تقبوولمار إلوو   وو ث منم ِتوو تمملو ٓا مووَ ت ملوو  الحووى البوورهللر اء تووهللائو  محرلمو  الاووانل , 

ِل  تتىلى مَ ) ِل  هر ل  تهللار  رللالق  37متكرلئ  كٌ منم ِل  األ َٙ : المنم ه تممل ٓا, حلٗث إ
ِل  تهللار  ِال رفل التقملهللل ,  تنال ل   رفل  تهللار  ِال رل  , K.W.L.Aابتااتلنل  ربت هللاٍ تنال ل  ي

ِج  - ربوووووووت هللاٍ ابوووووووتااتلنل  )لكوووووووا ه,  –اا ِات الهللاابووووووو   للوووووووهللاهلل ال رح ووووووورَ  ِنوووووووهللاووووووورًا تمٙ موووووووت يهلل
ِا ت رآا لإل هللان الالرهٙو.  ِاحٌ الالرهٙو   -يلٍ الفترئج التو تِحمت إللار الهللااب : ِمَا ت راآ لمت

   ِلوو  التنال ي المنم ِٙ ِا  ربووت هللاٍ ابووتااتلنل  تسوو ِلوو   )الت ملوو  الوو لَ هللابوو ه K.W.L.Aلوو  األ
ِاحٌ الالرهٙو. ِل  الهر ل  لو ا ت را الت  لم  المنم

    ِلووو  التنال لووو  ال رفلووو ي  ات هللءلووو  إححووورئل   ووولَ متِبووولٙو هللانووورت ت ملووو  المنم ِنوووهلل لوووِا ٗت
ِا  ربووت هللاٍ ابووتااتلنل  لكووا  ِج–)الت ملوو  الوو لَ هللابوو هللا  -اا ه,  ِلوو  اوورًا نوورت ت ملوو  المنم

ِاحٌ الالرهٙو  ّٙ ء ت را الت ِل  التنال لو   -الهر ل  لو التل لي ال يهلل لحرلد ت مل  المنم
 ال رفل .

   ِلوو  )الت ملوو ِلوو  التنال لوو  األ ي  ات هللءلوو  إححوورئل   وولَ متِبوولٙو هللانوورت المنم ِنووهلل لووِا ٗت
ِا  ربووووت هللاٍ ابووووتااتلنل   هللانوووورت ت ملوووو  الK.W.L.Aالوووو لَ هللابوووو ِلوووو  الهوووور ل  لووووو ه,  منم

ّٙ ء ت را اإل هللان الالرهٙو  ِل . -التل لي ال يهلل ِل  التنال ل  األ  لحرلد المنم
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ِاا   لهلللت ِ ج تهللالبوو مقتواح نورئٍ لمو  ابوتااتلنلرت مور  ل   الهللااب  إل  ميال  ليرلٙل  فم
ِنووهلل انتحووا الميالوو  لووو تفملوو  التسكلووا الفرنووهلل لووو الالرهوولرت  لووهللّ لرل وور  ,ِْ ت الحووى األٌِ ال وورف

ِلَ للمل ر,  ِ ج المقتاح لم  ابت هللاٍ ابتااتلنل  )اليحى ال لفو,   .(K.W.L ,SOLVEالفم

ٍٙ ابت هللاٍ   يلهللاى الهللااب  ِلتحقلي ِ ج التهللالبوو المقتواح  المفاجت الِحسو لوو إلوهللاهلل الفمو
ِاا  الميال ,  ِ ج المقتواح  الا و تنال و ِالمفاجالقرئٍ لم  ابتااتلنلرت مر  لمتحقي مَ ليرلل  الفمو

ِفت للف  الهللااب  مَ ) ِلقهلل تك ِلتلَ إحوهللالمر 86لو تفمل  التسكلا الفرنهلل,  ه لرل   ٗنٙبمت إل  منمو
ِلوووهللهلللر )43) ِلوووهللهلللرتنال لووو   ِلووو  هووور ل   ِاأل وووّا منم  6ه لرل ووو , موووَ مهللابووو  43ه لرل ووو , 

ِنهلل تم مت يهلل ِا بيلهلل.  ِل  لم فرت  محرلم    ِ ا ال رف ِات الهللاابو  لوو ابوت هللاٍ ال رح و  ء ت ورا يكت
ِلوولٍ ل لووهلله. :  والهللاابوو روإللاوو توالتووو تِٙحموو جوالفترئوو ٍويلوو ِمووَ التسكلووا الفرنووهلل لووو الالرهوولرت  )إلووهللاهلل 

ِنوو ِلوو ه   وولَ متِبوولٙو هللانوورت لرل وورت الم  <0.01إححوورئل  ) و ِ هللءلوو ايولوو هللول التنال لوو   نم
ِ ج المقتوواح,  ِلوو  الهوور ل  التووو هللابووت  رللالقوو  التيململوو  لووو ال هللانوورتالتووو هللابووت  وورلفم منم

ْٙ ء ت ورا التسكلوا الفرنوهلل  رلفبو   لمماوراات )التيواى لمو  اءلتااهورت, التيواى لمو   التل لي ال يهلل
ِل  التنال ل . ِالماراات ككٌ لحرلد هللانرت المنم  المغرللرت, اءبتفترج, التسبلا, ات ر  القاااه 

 

 :(2008 راسة محم  ) -93
ِموور  ميالوو إلوو   الهللاابوو  لوو   تلووهللل ليرللوو   افوورمج مقتوواح  ربووت هللاٍ اءبووتااتلنلرت المياللوو  

ِالتسكلووا الفرنووهلل لووهللّ اللوو ب  ِلو  اوور  ِاا  المياللوو  لووو تووهللالر القهوورلر اءنتمرللوو  لموو  تفملوو  الوو
ِاءنتمرن.  الميمملَ اي   السمبس  

ٍٙ ابت هللاٍ   الهللااب  يلهللاى ِلتحقلي ِموَ ا لرتاءبتااتلن  ينت ِاا  المياللو   ِمور  لميالل  
ٍٙ ابووت هللاٍ  ِنووهلل, K.W.Lهوومفار ابووتااتلنل   فوور  الميفوو    الفمووْااإللوورا  التحملمووو لووو المووفاجتوو

ِٙفووو ِتك ن الهللاابووو ,  السانووو   لووو بللفووو  الهللاابووو  موووَ  تِالموووفاج التنال وووو لمتحقوووي موووَ حوووح  لوووِا
ِنر  ,ٍِ  افورمج مقتواح  إلوهللاهلل ِلو : الهللااب  اتيهللِ   للهللاهللال رح    متالاا ي   كمل  التا ل  نرمي  السل

ِا ت وووور ِاا  المياللوووو ,  ِموووور  ِا ت ووووراالتسكلووووا الفرنووووهلل ا ربووووت هللاٍ اءبووووتااتلنلرت المياللوووو   ِلو  ,  الوووو
 -:يلٍ الفترئج التو تِٙحمت إللار الهللااب  ِمَ.  رلقهرلر اءنتمرلل 

 ي  ات هللءلو  إححورئل   ولَ متِبولو هللانورت اللو ب لوو التل لقولَ ا هلل لِا ّٙ ِٗن ِال يوهلل لق موو 
, مٙمور لوهللٌ  لمو   ّٙ ء ت را التسكلوا الفرنوهلل الٗمٙيوهلل لوو القهورلر اءنتمرللو  لحورلد التل لوي ال يوهلل
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ِاا  الميالل  لو تهللالر القهورلر  ِمر  لرلمل  ال افرمج المقتاح  ربت هللاٍ اءبتااتلنلرت الميالل  

 اءنتمرلل  لم  تفمل  التسكلا الفرنهلل لهللّ الل ب الميمملَ.

  ِٗن ّٙ ِال يوهلل ي  ات هللءلو  إححورئل   ولَ متِبولو هللانورت اللو ب لوو التل لقولَ الق موو  هلل لِا
 , ّٙ ِاا  المياللوو  لحوورلد التل لووي ال يووهلل ِموور  ِلو  ربووت هللاٍ اءبووتااتلنلرت المياللوو   لمقلوورر الوو
ِاا  المياللو  لوو  ِمور  مٙمر لهللٌ  لم  لرلمل  ال افرمج المقتاح  ربت هللاٍ اءبتااتلنلرت الميالل  

ِلو لهللّ الل ب الميمملَ.  تهللالر القهرلر اءنتمرلل  لم  تفمل  ال

 

 (:2007سالـ)  راسة -14
ِ افرمج هللاليل   الميهلٙلل   K.W.L.Hل   الهللااب  إل  ميال  ي ا ابت هللاٍ ابتااتلنل   لهلللت

ٍِ ِاا  الميال  لهللّ ت مل  الحى ال رلوث اء توهللائو لوو مقواا اليمو لوو  اءلتااٍ  رلاهللى لو تفمل  مر 
ِ  فمال  التيمٍ المبتفهلل  ِفمال  هللاليل  اءلتااٍ  رلاهللى . إل ه  الهللمره 

ٍٙ ابوووووووت هللاٍ   يلوووووووهللاى الهللاابووووووو  ِلتحقلوووووووي ِلووووووو  الهووووووور ل    االتنال وووووووٙو,  الموووووووفاجتووووووو المنم
ِلتلَ التنووال لتلَ,  فووتِالمنموو ٍٙ تقبوولمار إلوو   وو ث  حلووثٗ ه تمملوو ٓا, 45للفوو  الهللاابوو  مووَ ) ِتكِٙ توو

ِلوو  هوور ل   ِلوورت: منم ِلوو ه تمملوو ة, 15ِلووهللهلللر)منم ِلووهللهلللر) ِمنم ِلوو   ه تمملوو ة  15تنال لوو  ي
ِلووو , K.W.L.Hد خ اظةةةزسارل ووٙي لملاووور  ِلووهللهلللر) ِمنم ه تمملووو ة  ٗل وووٙي لملاووور 15تنال لووو   رفلووو  

ِاا  الميالووو  ِتمٙ موووت افووورمج هللاليلووو  اءلتوووااٍ  رلاوووهللى,  ِات الهللاابووو   للوووهللاهلل ال رح ووو  ء ت ووورا مووور   يهلل
ِا ت وورا هللاليلوو  اءلتووااٍ  رلاووهللى.  ,اإلناائلوو )التقالالوو ,  يلووٍ الفتوورئج التووو تِٙحوومت  ِمووَالاووالل  ه 

ِالم ِل  الهور ل   ي  ات هللءل  إححرئل   لَ المنم هلل لِا ِن ِلو إللار الهللااب  ل  :  التنال لو   نم
ِاا  الميالوووو  ِلوووو  التنال لوووو  ال رفلوووو  لووووو القلربوووورت ال يهللٙلوووو  ء ت وووورا موووور  ِالمنم ِلوووو   )التقالالوووو   األ

ِلتلَ  -ائل ,الاوووالل  ه ,اإلنا  ي  ووولَ المنمووو ِنوووهلل لوووِا ِلتلَ التنوووال لتلَ, لكوووَ ء ت لحووورلد المنمووو
ِان الميالووو  )التقالالوووو   ِلتلَ لوووو يفوووو ِال رفلوووو  مٙمووور لووووهللٌ لمووو  تحبوووَ يهللا  المنموووو ِلووو   التنال لووو  األ

 ه فتلن  التيان لم افرمج. الاالل ,اإلناائل , 
 

 (:2007 راسة عم  ال  ف) -15
ِاا  الميال  لو تفملو   مرإل  التياى لم  ليرلل  ابت هللاٍ ابتااتلنلرت  ل   الهللااب  لهلللت

ِنهلل  ل ب لهللّالتسكلا الفرنهلل مَ   ٌ تهللالر مرهللة لمٍ اءنتمرن  تماراا ِل  اليرم ,  الماحم  ال رف
  حِت ماتسعه. التسكلا, K.W.Lابتااتلنل  )التبرٌؤ ال اتو,  ت هللاٍاب لم انتحات الهللااب  

ٍٙ ابوووت هللاٍ الهللاابووو    يلوووهللاى ِلتحقلوووي ِّ ال الموووفاجتووو ِكووو لً ِحوووهللةالِحوووسٙو لتحملوووٌ محتووو  ,
ِات الهللااب ,  ِائلٓر مَ  لَ لم   الماحم   ِنهللالمفاج التنال ٙو لتل لي يهلل ٍٙ ا تلرا للف  الهللااب  لا ت
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ِلوو  اليرموو ,  ِنووهلل تمٙ مووت  ِتووٍٙ ال رف ِلوو  تنال لوو ,  ِمنم ِلوو  هوور ل   ِاتتقبوولمار إلوو  منم  الهللاابوو  يهلل

ِّ تححولٌ اللو ب.  ِا ت وراماوراات التسكلوا الفرنوهلل,  ا ت وراهلل لو إلوهللا  ِموَتححولمٙو لقلورر مبوت
هلليلٍ الفترئج التو تِٙحمت إللار الهللااب :  ِّ ) ِن ي  ات هللءل  إححرئل  لفهلل مبوت ه  ولَ 0.05لِا

ّٙ ل  ت ووووورا  ِالهووووور ل  لوووووو التل لوووووي ال يوووووهلل ِلتلَ التنال لووووو   متِبووووولرت هللانووووورت لرل ووووورت المنمووووو
ِّ  -التححوولم   ي  ات هللءلوو  إححوورئل  لفووهلل مبووت ِنووهلل لووِا ِكوو لً ت ِلوو  التنال لوو ,  لحوورلد المنم

ّٙ  نووورته  ووولَ متِبووولرت هللا 0.05) ِالهووور ل  لوووو التل لوووي ال يوووهلل ِلتلَ التنال لووو   لرل ووورت المنمووو
ِل  التنال ل .  ء ت را التسكلا الفرنهلل لحرلد لرل رت المنم

 

 (:2005 راسة حسب اهلل ) -96

ِاا  الميال  لوو   ايميال  ل   الهللااب  إل   لهلللت  افرمج مقتاح نرئٍ لم  ابتااتلنلرت مر 
 كملوو  الميمموولَ  رل لهوور   ميمموورتتفملوو  ماووراات تووهللالر حووٌ الماووك ت الالرهوول  لووهللّ اللرل وورت ال

ِاا   مووَ K.W.L ), للملوو ر ِلووَ) وٙ انتحووات الهللاابوو  لموو   ابووتااتلنلت حلووثٗ  ابووتااتلنلرت موور 
 .  الميال

ٍٙ ابت هللاٍ  ااب   لهللى الهلل ِلتحقلي لمتِحٌ إل  ماراات توهللالر  الِحسو التحملمو المفاجت
ِالموفاج التنال ووٙ حٌ الماكم  الالرهول  للفو  الهللاابو   فوتِتكِٙ , لميالو  لرلملو  ال افورمج التوهللال و , 

ِاتتمٙ مت  ِنهلل ,لرل رت البف  الاا ي   كمل  ال لهر  ه لرل   م21َ)مَ ال افورمج   للوهللاهللالهللااب   يهلل
ِ لرنوووو  م حموووو  لماووووراات توووهللالر حووووٌ الماووووك ت الالرهوووول التوووهلل يلووووٍ الفتوووورئج التووووو  ِموووَ. ال و, 
ي  ات هللءلوو   هللِٗنوو لوو : الهللاابوو  إللاوور  متتِٙحوو ِلوو    وولَ متِبوولوٙ  إححوورئل لووِا هللانوورت المنم

ّٙ ِ  التنال لوو  لووو القلربوولَ الق مووو لماووراات تووهللالر حووٌ الماووك ت الالرهوول  لحوورلد القلوورر  ال يووهلل
 ّٙ تفملو    يون ماوراات توهللالر حوٌ الماوك ت الالرهول   وال افرمج المقتواح نوهلل يبواٍ لو َٙ ِي, ال يهلل

ِل  التنال ل .   لهللّ يلااهلل المنم

 (:2004 راسة عم  ) -97

ِاا  الميالووو  لوووو تححووولٌ   وووايإلووو  ميالووو   الهللاابووو لووو     لوووهلللت ابوووت هللاٍ ابوووتااتلنلرت مووور 
ِحٌ الماك ت لهللّ ت مل  الحى ال رمر اء   تهللائو.الالرهلرت 

ِات    لً ِلتحقلي ِاتار لو  ل ابتااتلنلرت  كلحهللّ K.W.Lات ع ال رحث ابتااتلنل   ل
ِلو  ِاتاور الو  ث  ِالتوو تتاور و لوو  ل ِاا  الميالو   ِماحمو  التوهللالر  ماحمو  [مور  مور ن وٌ التوهللالر 

ٍٙ ابووت هللاٍ  ِنووهلل ,]ِماحموو  موور  يووهلل التووهللالر الفمووْا   رإللووراالِحووسو لووو النووا  ال وورص  المووفاجتوو
ن الهللاابووو , ِالموووفاج اووو و التنال ووووٙ  ِٙفوووِ  لمتحقوووي موووَ حوووح  لوووِا ه 120)للفووو  الهللاابووو  موووَ  تتك
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ِلتلَتممل ٓا, حلٗث ٗنبومت إلو   ِلو  التنال لو  )  موسِ , تنال لو  ِهور ل  منمو  ه60لوهللهلل يلوااهلل المنم

ِلووو , تمملوو آ  ٍٙ الوووهللاهلل  الهللاابووو  يلووهللاىبووو لٌ تحقلوووي  ِلوو .  تمملووو آ  ه60الهوور ل  ) ِالمنم  هللللوووٌ  توو
لت ياووووور الميموووووٍ لتوووووهللالب المتيممووووولَ لمووووو  كلسلووووو  ابوووووت هللاٍ  التوووووولمميموووووٍ لتِهووووولد لووووواي التوووووهللالر 

ِاا  الميالووو   لووو ا ت ووورا تححووولمو لقلووورر موووهللّ تححووولٌ الت م ابوووت هللٍ توووٍٙ  كمووور, ابوووتااتلنلرت مووور 
ِّ مقاا السحٌ الهللاابو  ِ  ابوتااتلنلرت التوهللالر المت يو ,  رفوال لمحت لو مرهللة الالرهلرت لو هو

هللإل   فترئج الهللااب  تهلللٙ  ِنهلل.ا ت را ماراات حٌ الماك ت الالرهل ِك لً  ي  ات هللءلو   ِنو لوِا
ِل  التنال ل  إححرئل  ِاا  الميال . التو لحرلد المنم  هللابت  ربت هللاٍ ابتااتلنلرت  مر 

 (:2001 راسة سع   ) -98
ءبووت لرَ لموو  ابوت هللاٍ ابووتااتلنل  الووتيمٍ القوورئٍ لموو  ا  ووايلوو   الهللاابوو  إلوو  ميالوو   لوهلللت

ِاا  الميالوو  لووهللّ لوو ب الحووى ِْاألٌِ  تفملوو  ماووراات موور   حووهلليالسلالوور ,  رلت رالوور  موورهللة لووو ال وورف
ِاا  الميالووو,  لنلرتابووتاات ٍٙ الووهللاهلللر  ِنوووهللالوووتيمٍ مووور  ٍٙ  حلوووثٗ , K.W.Lموووَ ابووتااتلنل   كنوووا تووو  تووو
تما لو    المقتاح , حلثٗ  ل اءبتااتلن لوالبت  الق يرت ِابتااتلنلرت ل   اءبتااتلنل   لَ الهللمج

األبوووئم  الماك ووو   ماحمووو  يهللا  المامووو , ماحمووو  األلكووورا البووور ق , ماحمووو [اءبوووتااتلنل   ىا يووو  مااحوووٌ
  الموووفاج اووو و التنال ووووٙ  ابوووت هللٍ  ِنوووهلل, K.W.L ابوووتااتلنل  اووو وتٗ  ِلووو  ],ماحمووو  بووون ت األهللا 

ن الهللاابو  لم وو   مووَ ِلرل وو  لرل وورٓ ه 175)للفوو  الهللاابوو  موَ  فووتتكِٙ  ِنووهلل, لمتحقوي مووَ حووح  لووِا
ِْاألٌِ  الحووى ِلوو  التنال لوو   مووس  حلووثٗ , ال وورف يلووااهلل  ِلووهللهلل, ِلرل وو  لرل وورٓ  ه88) لووهللهلل يلووااهلل المنم

ِل  الهور ل  م حمو    لرنو تحوملٍ  توٍٙ     يلوهللاىِلو  بو لٌ تحقلوي  .ِلرل و  لرل ورٓ  ه87) المنم
ِاا  الميالوو  تححوولمو لقلوورر  ا ت وورا الووهللاهلل  لًِكوو, لميالوو  مووهللّ ابووت هللاٍ المتيمموولَ لماووراات موور 

ِحهللة لم  المتيمملَ.  -:إل فترئج الهللااب   متتِحٙ  ِنهلل األ ا ال ْ تتاكو ال

  ِلرت ِل  التنال ل  لو التححلٌ ,لفهلل نملع مبت هلل لاي  ات هللءل  إححرئل  لحرلد المنم ِٗن
َٙ ابووت هللاٍ ابووتااتلنل  الووتيمٍ القوورئٍ لموو  اءبووت لرَ لووو الووتيمٍ يهللٙ  ٍِ, حلووث إ ت إلوو  تحبوولَ  موو

ِلرت الميالل . ِّ تححلٌ المتيمملَ لمرهللة السلالر  لم  نملع المبت  مبت

  ي  ات هللءلوو  إححوورئل  )مات لوو   وورلنفره  وولَ متِبوول هللانوورت لوو ب ِلرل وورت ِنووهلل لووِا ء ت
ِلرتو الم تمس . ّٙ  مبت ِل  التنال ل , لو ا ت را التححلٌ لو مرهللة السلالر  ال يهلل  المنم

 ( Shaw&et.al,1997)كآخركف شك  راسة -19

 K.W.D.L ربت هللاٍ ابتااتلنل  فوابت هللاٍ التيمٍ التيرِ  ي ا ميال إل   الهللااب  ل   لهلللت

ِل  K.W.L تيهلللٌ ابتااتلنل  تٍٙ  حلثٗ  حٌ الماك ت الالرهل , لو   حو دتٗ  ّي D  رهرل  الميا
ابووت هللٍ ال وورح َِ  ِنووهلل, ليمت؟موور ا تيممووت؟ه كتاووى؟مر اييالووهلل يَ  يلاى؟موور ااءبووتااتلنل  )موور ا 
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 الثالثالفصؿ 
ِ يهلللوو  اءبووتااتلنل  لموو  حووٌ الماووك ت  لالقوو  نمرللوو  لموو  للفوو    وواي, لميالوو  ا ت ووراات ن ملوو  

ِءلوو   مبووت هللملَ, مووَ ت ملوو  الحووى الاا ووع اء تووهللائو  ِنووهلل.الملبلبوول و وو لً المووفاج التنال ووو لووو 
ِفووو  التنال لووو  لوووَ ي التقوووهللٍإلووو   الفتووورئج تهلللٙووو ِلووورت المتير ِلووورت الممحوووِم لممنم نووواافاٍ لوووو المنم

َٙ هلللوو التقمل لاوور األ ووا لووو  كوورَ, كتر وو  الت ملوو  حووٌِ   ووااتاٍ لووو حووٌ الماووك ت الالرهوول  , كموور ي
ِماووراات اءتحوورٌ َٙ  كموور, تسكلووالٍ ِتحبووَ الووا ل  وولَ الالرهوولرت   كللوورا K.W.D.Lابووت هللاٍ  ي

ِ لي لمماٍ  برلهلللٗ  ِت ِلرت لم   هلل  تفملٍ   التهللالر.  لو لتونهلل  الَ لم  لرلم المنم
 

 الثاني التعم ؽ عم   راسات المحكر 
   :ال راسات ى اؼبالنسبة أل :أكالن 

  ابوت هللاٍ ابوتااتلنل  ي وا  ميالو  ين الهللاابورت إلو  لهلللت K.W.L  لمو  التححولٌ الهللاابوو
 ٌٔ  ه.2228, )ال اكرتوه, 2212, ل هلل اا) :مَ كهللااب  ك

 لنل  ابوت هللاٍ ابوتااتي وا  هللاابو إلو   لوهلللت  يون الهللاابورت K.W.L ِان لوو التسكلوا  تفملو  يفو
ٌٔ الم تمس  ك  ه.2212ه,)ل هلل اا,2212)لااٍ, :مَ هللااب  ك

 ابوت هللاٍ ابوتااتلنل  ي وا  ميالو إلو   لوهلللت  يون الهللاابورت K.W.L  ِاحوٌ الالرهوو لوو الت
 ه.2228ه, )للل  ِحرلد,2228, ال اكرتو)كهللااب  

 نل  ابوت هللاٍ ابوتااتلي وا  ميالو إل   لهلللت  ين الهللاابرتK.W.L Plus   لوو تفملو  ماوراات
ِل الت ِي  ِاءبتليرب م ٌ هللااب  2229, النملهللْ)م ٌ هللااب   األ ِالساٍ  ِي الر لم  القاا ة  ه, 
 ه.2228)بترلٌ,

 : ةػة الحال ػال راس ف فّ ؛ كبنػاءن عم  ما سبػؽ

   ٌٔ  ه2225, )حبوووووب ااه 2228ِ, ال اكووووورتوه ِ)2212, ل وووووهلل اا)موووووَ  تتسوووووي موووووع هللاابووووو  كووووو
ِلار (1997شٛ ٚآخسْٚ,)كه 2224, لمو)ِ لو ه  K.W.L)اءبتااتلنل  المقتاح ي ا  لو تفر

تفملوو  المسوورللٍ الالرهوول  إلوو   لاووو تاووهللى  الاووهللى ِلكفاوور ت تمووى مياوور مووَ حلووثٗ , الالرهوولرت
 .ِالتسكلا المفلقو

   ٌٔ ِال توو  ه, 2221, بويلهلله ِ)2228, محموهلله ِ)2229, النملوهللْ:)مَ  ت تمى مع هللااب  ك
َٙ هلل  . لو منرءت ي ّا غلا الالرهلرت K.W.Lابتااتلنل  ي ا  اب
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  :بالنسبة لمنيط ال راسات :ان ػثان 

  ل هلل ) ه,2212)لااٍ, :ابت هللٍ ال رح َِ لو ميمٍ ل   الهللاابرت المفاج التنال و م ٌ هللااب
  ه.2228, ال اكرتو) ه,2212, اا

  ِالمووووووووفاج الاوووووووو و تنال ووووووووو كهللاابوووووووو  ابووووووووت هللمت   يوووووووون الهللاابوووووووورت  ٌٔ , النملووووووووهللْ) :مووووووووَ كوووووووو
 ه.2228, )محمهلله, 2228ه,)بترلٌ,2229

  ًه.2225, حبب اا)ابت هللمت المفاج الِحسو التحملمو م ٌ هللااب   هللاابرتِلفر 

 ال راسػة الحال ػة:  ػنػاءن عم  ما سبػؽ؛  ف فّ كب

   ٌٔ موَ حلوٗث ه 2228, ال اكورتو ه, )2212, ل وهلل اا) ه,2212: )لوااٍ,موَ  تتسي مع هللااب  ك
إلوووو   تقبوووولٍ للفوووو  الهللاابوووو  ِتووووٍٙ , ت المووووفاج التنال وووووٙ لرلهللاابوووو  الحرللوووو  ات ٙيوووو انلوووو  الهللاابوووو  مف

ِي ووّا هوور ل  لمتيوواى لموو  ِلوو  تنال لوو   لووو تفملوو    K.W.Lابووت هللاٍ ابووتااتلنل  ي ووا  منم
ِالتسكلا المفلقو   .المسرللٍ الالرهل  

   لوا الموفاج التنال وو م وٌ لوو هللاابوتار غ  وا  مى  مع  ين الهللاابرت التوو ات يوت مفانورٓ تت
 . ه2224لمو ,) ه,2228, محمهلل) :هللااب 

  :اتػبالنسبة لع نة ال راس ثالثػان :

ِلاور  لنوفر اليلفو  لو ين الهللاابورت انتحوات  :جنس الع نة   - ا تمست الهللاابورت البور ق  لوو تفر
ٌٔ اإلفوورث  لقوول  للفوو   هللاابووتار لموو   ه2228, ال اكوورتوه, )2212: )لووااٍ,مووَ  م ووٌ هللاابوو  كوو

ِا ,  ه2228, محمهلل) , ل وهلل اا:)م ٌ هللاابو لقل ِ ين الهللاابرت كرفت للف  هللاابتار مَ ال ك
ِا م ووووووووووووووٌ ِلفوووووووووووووورً هللاابوووووووووووووورت اووووووووووووووممت   ه, 2227,  لووووووووووووووربه, )2212 ِالوووووووووووووو ك اإلفوووووووووووووورث 

 ه.2212هللااب )لقلم ,

ِلووت موور  وولَ الماحموو   :المرحمػػة التعم م ػػة لمع نػػة   - اووممت الهللاابوورت البوور ق  للفوورت م تمسوو  تف
ِالماحمووو  ه, 2212: )لوووااٍ,م وووٌ هللاابووو  اإللهللاهلللووو  ِالماحمووو ه, 2227)بووورلٍ,ئلووو  كهللاابووو  اء تهللا

ِل  م ٌ هللااب  , محموهلل) :ِالماحم  النرميل  م ٌ هللاابو ه 2221, بيلهلل) ه,2228, محمهلل) :ال رف
   ه.2226, الا ٌه,)2228

 ف ّف ال راسة الحال ػة:  ؛ كبنػاءن عم  ما سبػؽ

  ٌٔ , الاووووو ٌه,)2228, محموووووهلل,) ه2228, ال اكووووورتو) ه, 2212:)لوووووااٍ,مَ تتسوووووي موووووع هللاابووووو  كووووو
لموو   اإلفوورث   انتحوورا للفوو  الهللاابوو  مووَ حلووثٗ  ه2225, حبووب اا) ه,2226,  ووهللا) ه2226
ٌٔ  ,لرلهللاابو  الحرللو  اوممت اللرل ورت لقوللقل,  ه, 2212:)لوااٍ,موَ  ِكو لً تتسوي موع هللاابو  كو
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ِاَه,)2225, لبو ل) ه,2227,  لورب,) ه2229, ال اكورتو) ه2212, ل وهلل اا) ِفاوو , لسرفو  

ِلووووو الماحموووو الماحموووو  التيململوووو  التووووو يٗ  مووووَ حلووووثٗ  ه2224  اإللهللاهلللوووو  نالووووت لملاوووور الهللاابوووو  
 . األبربو لرلهللااب  الحرلل  كرفت للفتار لرل رت الحى التربع 

  ٌٔ ِاَ,) ه2227,  لورب:)موَ  ت تمى مع هللااب  ك ِفاو , نوفر اليلفو  موَ حلوثٗ  ه2224, لسرفو  
 الماحم  التيململ  . مَ حلثٗ  ه2225, حبب اا) ه,2226, الا ٌ)ع هللااب  ِك لً ت تمى م

  :ة ال راساتػ: بالنسبة لب ئػان رابع
هللاابورت إنململو   ِلفورً (1997شةٛ ٚآخةسْٚ,)الهللاابرت مور  ولَ هللاابورت لرلملو  كهللاابو   ت رلفت

ِّ اليا و ِا يٙمور هللاابو   ,محوالوو  كرفوتِ ه 2008ه ,)محمهلل, 2010هللااب  )ل هلل اا,  ممتلم  المبت
  .هللل لو البيِ  لكرفته 2008)ال اكرتو, 

 : ػةال راسة الحال  ف فّ  ؛ كبنػاءن عم  ما سبػؽ

ِنووهلل يْ ت تمووى لووَ نملووع الهللاابوورت مووَ حلووٗث  لئوو  الهللاابوو ,   ليموو  حووهلل لمووٍ ال رح وو  ء ت
ِلوت ِّ المحموو تفر ِلو ا . لوو مورهللة الالرهولرت K.W.Lابوت هللاٍ ابوتااتلنل  ي وا  هللااب  لمو  المبوت

,  قل  الهللاابرتملا الهللااب  الحرلل  لَ  مر لٗ   ٌ لم  حرن  ال حث لفار. هلللٙ ِك لً لٗ األ ّا

  كات ال راسات:بالنسبة أل :خامسان 

 ِلت ِات  تف ِ لوً ت يورٓ يهلل لو ين الهللاابورت , فارلممتغلواات التر يو  التوو تتهومٙ  الهللاابرت البور ق  
, ل ووووهلل اا)الالرهوووولرت م ووووٌ هللاابوووو  ابووووت هللمت ا ت وووورا  لقلوووورر التححوووولٌ الهللاابووووو لووووو موووورهلل  

  ه .2228ه,)بترلٌ,2228, ال اكرتو) ه,2212

 محموووهلله, )2212)لوووااٍ, :لووو  التسكلوووا الفرنوووهلل  كهللاابووو ن الهللاابووورت ابوووت هللمت ا ت ووورا لتفمِ يووو ,
 ه.2228

 ابت هللمت ا ت را حٌ الماك ت الالرهل  . (1997شٛ ٚآخسْٚ,) هللااب  يٙمر 

   ِالتاا ل الالرهوابت هللمت ا ه2228, ال اكرتو)هللااب ِاحٌ   . ت را ماراات الت

  لرنوو  م حموو  لميالوو  مووهللّ ابووت هللاٍ المتيمموولَ  لماووراات  ه2221, بوويلهلل)هللاابوو  ِابووت هللمت 
ِاا  الميال   .ماراات الت ِي األهلل و  ه ابت هللمت  نرئم  لو2229, النملهللْ)هللااب  , مر 

 

ِاتاأل هللاابوو  مووَ حلووثٗ  لووٍ تتسووي مووع يْة: راسػػة الحال ػػال  فػػ فّ ؛ ػؽكبنػػػاءن عمػػ  مػػا سبػػ  هلل
ِالتسكلووا هللاابوو  السيرلٙلووإلوو   لنملووع الهللاابوورت لووٍ تتلوواي , المبووت هللم    لووو تفملوو  المسوورللٍ الالرهوول  
ِاتِل لً , المفلقو ِا ت را التسكلا المفلقو  يهلل  .ار ت مِ مَ ا ت را المسرللٍ الالرهل  
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 :بالنسبة لنتائط ال راسات  :ان ػسا س

ِلوت ابوتااتلنل يماوات  فتورئج نملوع الهللاا ِالقورٓ   K.W.L بورت التوو تفر ليرللو   موَ حلوثٗ  ت
ِلووو تووهللالر الالرهوولرت  حووس   رحوو K.W.L ِتقووهللٍ ابووتااتلنل  لووهللا  ,لووو التووهللالر  حووس  لرموو  

ٍِ. K.W.Lهللااب  بترلٌ التو تِٙحمت إل  لهللٍ ليرلل  ابتااتلنل   ِلاٍ اليم  لو تفمل  ناا ة 

  ليرلٙلوو تتسووي مووع نملووع الهللاابوورت مووَ حلووثٗ ة: ل ػػال راسػػة الحا فػػ فّ  ؛ ؽكبنػػاءن عمػػ  مػػا سػػب
ِاا  الميالوو إلووو التووهللالر  رلت رالوور  K.W.Lابووتااتلنل   ِاهوود لووو يِ  ,حووهللّ ابووتااتلنلرت موور   الوور ال
ِالمسرللٍ الالرهل  ي الر لم  تفمل  ِلكَ ت تمى لفار لو  ,تفمل  التسكلا  .التسكلا المفلقو 

 سات المحكر األكؿ: ة مف  راما استفا ت بو ال راسة الحال ّ 

 .الفمْا اإللرا   فر  -3
 .تحهلللهلل التحملٍ التنال و المفربب لمهللااب   -4
لمتيوووواى لموووو  مووووهللّ تووووى لا  ال رح وووو  منوووورءٓ   يللوووو  ن اليلفوووورت لووووو الهللاابوووورت البوووور ق تفووووِٙ  -5

 .لم   لئرت م تمس   K.W.Lتلنل  إبتاا
ِالمن ت التو ت هللٍ الهللااب   -6 ِالكتب  ِت الار التياى لم  اليهلللهلل مَ الماانع   .الحرلل  
ن الهللاابوو  مووفد ال رح وو    وواة لووو كلاإلححوورئل    بوورللباءلوو ن لموو  األ -7 سلوو  ا ت وورا لووِا

 إححرئلٓر.
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 المفاى ـ الر اض ةالمحكر الثالث : ال راسات المتعمقة ب: 
 (:2192 راسة أبك ى ؿ) -9

الملوٌ فحوِ لهلللت ل   الهللااب  إلو  ميالو  ي وا التم ول ت الالرهول  لمو  اكتبورب المسورللٍ ِ 
 الالرهلرت لهللّ ل ب الحى البرهللر األبربو.

فت للف  الهللااب  مَ ) ِلقهلل تكِٙ ٍٙ ابت هللاٍ المفاج التنال و,  ه 82ِلتحقلي يلهللاى الهللااب   ت
ِكرل   ِا محلس  حرلم اء تهللائل  )به التر ي  ل ِٙاللَ لم  لحملَ هللاابللَ, مَ مهللاب   ك لرل ٓر م

ِنو ِفر,  ِلل   مهلللف   رفل ِلو  التنال لو ,  الغِث الهلل ِائلٓر للم ٙوٌ المنم ٍٙ  ا تلورا يحوهلل السحوملَ لاو هلل تو
ِات الهللاابو   للوهللاهلل هللللوٌ الميموٍ ءبوت هللاٍ  ِلقوهلل تمٙ موت يهلل ِل  الهور ل ,  ِالسحٌ اآل ا لمٙ ٌ المنم
ِا ت ورا اكتبوورب المسوورللٍ  ِلوو  ",  ِالفبو   المئ ِالتفربووب  ِحووهللتٙو" الفبو    التم ول ت الالرهوول  لتوهللالر 

 ِمقلرر الملٌ فحِ الالرهلرت. الالرهل ,

ناا  التحمل ت اإلححورئل  المفربو     ِاد ٍٙ التِحوٌ إلو  فتورئج الهللاابو  ِ يهلل تل لي الهللااب   تو
 -ِالتو يبسات لَ:

 ( هللءلو ِّ ي  ات هللءلو  إححورئل  لفوهلل مبوت ِنوهلل لوِا ه  ولَ متِبول هللانورت لو ب   ≤ 0.05ت
ِلووو  التنال لووو  لوووو ا ت ووورا اكتبووورب المسووورللٍ الال ِلووو  المنم ِمتِبووول ينووواافاٍ لوووو المنم رهووول  

 ّٙ ِل  التنال ل . -الهر ل  لو التل لي ال يهلل  لحرلد ل ب المنم

  هللءل ِّ ي  ات هللءل  إححرئل  لفهلل مبت ِنهلل لِا  لَ متِبول هللانورت لو ب   (  ≤ 0.05 )ت
ِل  الهور ل  لوو  ِمتِبل يناافاٍ لو المنم ِل  التنال ل  مقلرر الملٌ فحِ الالرهلرت  المنم

ّٙ الت ِل  التنال ل . -ل لي ال يهلل  لحرلد ل ب المنم

 (:2199 راسة الحج م ) -2

 لووهلللت لوو   الهللاابوو  إلوو  التيوواى لموو  ي ووا تووهللالر المسوورللٍ الالرهوول   ربووت هللاٍ ابووتااتلنل 
ِاءتنوور  فحووِ الالرهوولرت لووهللّ اللوو ب المبووتنهلللَ  الووتيمٍ المتماكووا حووٌِ الماووكم  لموو  التححوولٌ 

ِاة.الالرهلرت  كمل  ا  قبٍ  لميمملَ  رلمهلللف  المف

فووووت للفوووو  الهللاابوووو    ِلقووووهلل تكِٙ ٍٙ ابووووت هللاٍ المووووفاج التنال ووووٙو,   ِلتحقلووووي يلووووهللاى الهللاابوووو   توووو
ِانع )62مَ) ِلتلَ تنال ل  ِهر ل    ٍٙ تقبلماٍ إل  منم ه لرل ٓر لكٌ 31ه لرل ٓر مبتنهللٓا  رلقبٍ, ت

ِلو  التنال لو  المسورللٍ الالرهول   ربو ِل ,حلثٗ تهللالر المنم ت هللاٍ ابوتااتلنل  الوتيمٍ المتماكوا منم
ِلموهللة  ِللٓر  ٍٙ تل لوي يهللاتوٙو الهللاابو  المتم مٙو  لوو ا ت ورا 12حٌِ الماكم  برلتلَ يب  ِنوهلل تو ِلٓر,  ابو 
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ِ يهلللر. ِمقلوورر اءتنوور  فحووِ الالرهوولرت ن ووٌ التنا وو   ِتحملماوور التححوولٌ,  ٍٙ  ِ يووهلل نمووع ال لرفوورت  توو

 -ج:ِمَ يلٍ الفترئ, التِحٌ إل  فترئج الهللااب 

  ِالهوور ل  لووو ِلتلَ التنال لوو   ي  ات هللءلوو  إححوورئل   وولَ متِبوولٙو هللانوورت المنموو هلل لووِا ِنوو
ِل  التنال ل . –اء ت را التححلم   ى يرهلل  الم تمس    لحرلد المنم

  ِالهوور ل  لووو ِلتلَ التنال لوو   ي  ات هللءلوو  إححوورئل   وولَ متِبوولٙو هللانوورت المنموو هلل لووِا ِنوو
ِل  التنال ل .ل –مقلرر اءتنر  فحِ الالرهلرت   حرلد المنم

   حنٍ تى ا توهللالر المسورللٍ الالرهول   ربوت هللاٍ ابوتااتلنل  الوتيمٍ المتماكوا حوٌِ الماوكم  لمو
ِاءتنر  فحِ الالرهلرت كرَ ك لآا.  التححلٌ 

 (:2191 راسة الب ص  كبرىـ) -3

  المتيهللهللة لوو اكتبورب اللو ب لهلللت ل   الهللااب  إل  ابتقحر  ابت هللاٍ التم ل ت الالرهل                   
ِاءنتاافووورت لوووهللّ لم ووو   ِحوووهللة الي نووورت  ِنوووهللاتاٍ لمووو  حوووٌ المبووورئٌ المسملووو  لوووو  لممسووورللٍ الالرهووول  

 الحى ال رمَ.

فووت للفوو  الهللاابوو  مووَ ) ِلتحقلووي يلووهللاى الهللاابوو             ِتكِٙ ٍٙ ابووت هللاٍ المووفاج التنال ووٙو,  ه 62توو
ِل  لم لرل ٓر مَ مهللاب  الحماا  ا ِلتلَ  ,فلَ لو محرلم  المسايل رف ِائلٓر إلو  منمو ٍٙ تقبلمار لا ِنهلل ت

ِنوهلل تمٙ موت هللاٍ التم ل ت الالرهل  المتيهللهللةتنال ل  هللابت  ربت  , ِهر ل  هللابت  رللالق  اليرهللل , 
ِات الهللااب   للهللاهلل ا ت را نلرر اكتبرب المسرللٍ الالرهل , ِ  . ا ت را لقلورر حوٌ المبورئٌ المسملو يهلل

ِنهللاتاٍ لم  ِيماات فترئ ي  ات هللءل  إححرئل  لو اكتبرب المسرللٍ الالرهل ,  هلل لِا ِن ج الهللااب  
ِلوو  التنال لوو  لموو  حبوورب  ِلحوورلد المنم حووٌ المبوورئٌ الالرهوول  تيووّا إلوو  متغلووا لالقوو  التووهللالر 

 اللالق  التقملهللل .

 (:2010 راسة محم  كعب  ات) -4
ِلوو  المحِبوو   لووو تححووولٌ لووهلللت لوو   الهللاابوو  إلوو  ابتقحوور  ي وووا ابووت هللاٍ األل يوورب التا 

  ين المسرللٍ الالرهل  لت مل  الحى ال رلث األبربو مقرافٓ   رللالق  التقملهللل .

ِفوت للفو  الهللاابو  موَ ) ِنوهلل تك ٍٙ ابوت هللاٍ الموفاج التنال وٙو,  ه 68ِلتحقلي لهللى الهللااب   تو
ِحوووهللا ِلووورت تنال لووو  ِهووور ل , هللابوووت  ِا إلووو  يا وووع منم ِالقبوووم  لرل وووٗر ِلرل ووو , ٗنٙبوووم ت الهووواب 

ِاة مووَ م حووث الالرهوولرت لقلوورر  ِحووهللات الموو ك ِا ال رح وورَ ا ت وورا تححوولمو لووو ال ِا.  ِلوو ِالكبوو
ي هللالوووو  إححوووورئلٓر لووووو  هلل لووووِا ِنوووو ِنووووهلل ياوووورات  فتوووورئج الهللاابوووو  إلوووو   ِالمؤنووووٌ .  التححوووولٌ الم راووووا 
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ِلوو  التنال لوو ,  ِ  ِالمؤنووٌ ٗتيووّا إلوو  لالقوو  التووهللالر لحوورلد المنم هلل التححوولٌ الم راووا  ِنوو لووهللٍ 

ِالنفر. ِالتسرلٌ  لَ اللالق   ِالمؤنٌ تيّا إل  النفر   لاي هللاٌ إححرئلٓر لو التححلٌ الم راا 
 

 (:2119 راسة سركر ) -5
ِمو لوو توهللالر  يون المسورللٍي وا  ميالو إلو   لهلللت لو   الهللاابو   ابوت هللاٍ الموهلل ٌ المفمو
لووا الافهللبووو لووهللّ ت ملوو  الحووى ِتفملوو  ماووراات التسك, الووتيمٍي ووا  ِ قوور , الالرهوول  لموو  التححوولٌ

 ال رمر اء تهللائو . 

ٍٙ ابووت هللاٍ    الهللاابوو يلووهللاى  ِلتحقلووي فووت للفوو  الهللاابوو  موووَ ِلقوووهلل تكِٙ , المووفاج التنال وووٙ تووو
ِلرج ِلهللْ اء تهللائل  لو محرلم  ب  ,لحملَ مَ لحٌِ الحى ال رمر اء تهللائو لمهللاب  ل هلل اا 

ِلي ابت هلل  للهللاهللِنرمت ال رح    ِحوهلل  " مبورهللللٌ الميمٍ  ِمو لتوهللالر  ِمحولل اٍ الموهلل ٌ المفمو ح  
ِاآل وات ا ت ورا كمور يلوهللٙ  ين األاكرٌ الافهللبول  ",  لقلورر التسكلوا  لَ يحوهلللمر  لقلورر التححولٌ, 

 الافهللبو . 

ِتحملماوور ِنمووع ال لرفوورت  ئل  لمتحقووي مووَ التحموول ت اإلححوورإنوواا   تووٍٙ    يووهلل تل لووي الهللاابوو  
  الهللااب  إل  مر لمو:ئج فترِلقهلل تِٙحمت لاهلرت الهللااب . 

هلل لوواي  ْ هللءلوو  -  ربووت هللاٍ المووهلل ٌ  اهللانوورت الت ملوو  الوو لَ هللابووِ   وولَ متِبوولوٙ إححوورئل   ِنوو
ِمو ْٙ  اهللانرت الت مل  ال لَ هللابِ  ,المفم ء ت ورا التححولٌ   رللالق  الميتورهللة لوو التل لوي ال يوهلل

 ِّ  ربت هللاٍ الموهلل ٌ  امل  ال لَ هللابِ لحرلد الت  - هالتل لي -الساٍ  –الت كا )الميالو لفهلل مبت
ِمو   .المفم

هلل لوووواي  ْ هللءلوووو  -  ربووووت هللاٍ المووووهلل ٌ  اهللانوووورت الت ملوووو  الوووو لَ هللابووووِ   وووولَ  متِبوووولوٙ إححوووورئل   ِنوووو
ِمو ْٙ  اهللانووورت الت ملوووو  الووو لَ هللابوووِ  ,المفمووو المؤنوووٌ ء ت وووورا   رللالقوووو  الميتووورهللة لوووو التل لووووي ال يوووهلل

ِمو اابِ لحرلد الت مل  ال لَ هلل -التححلٌ الميالو   . ربت هللاٍ المهلل ٌ المفم
هلل لوواي  ْ هللءلوو  -  ربووت هللاٍ المووهلل ٌ  اهللانوورت الت ملوو  الوو لَ هللابووِ   وولَ متِبوولوٙ إححوورئل   ِنوو

ِمو ْٙ  اهللانوورت الت ملوو  الوو لَ هللابووِ , المفموو ء ت وورا التسكلووا   رللالقوو  الميتوورهللة لووو التل لووي ال يووهلل
ِمو .  ربت هللاٍ المهلل الحرلد الت مل  ال لَ هللابِ  -الافهللبو    ٌ المفم

هلل ِنوو ِمو لووو تووهللالر  يوون ي ووا  ِنووهلل يكووهللت لوو   الفتوورئج  النوور و ءبووت هللاٍ المووهلل ٌ المفموو
ِ قر  ِتفمل  ماراات التسكلا الافهللبو . ي ا  المسرللٍ الالرهل  لم  التححلٌ   التيمٍ 
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  (:2119) راسة لكا  -6

كتبورب المسورللٍ الالرهول  لوو ا   هلللفاابت هللاٍ ابتااتلنلي ا  ميال إل   لهلللت ل   الهللااب 
  غاة . األبربو ِاءحتسرم  ار لهللّ ل ب الحى البرهللر 

ٍٙ ابووت هللاٍ   الهللاابوو يلووهللاى  ِلتحقلووي فووت للفوو  الهللاابوو  موووَ تكِٙ  حلوووثٗ  ,المووفاج التنال وووٙ تووو
ِاٙ األبربووووو موووَ لوووو ب الحوووى البووورهللر  لرل ووورٓ  ه81) , ٗنٙبووومت إلوووو  للَ لمووو  حووووسلَ هللاابوووللَمووو

ِلتلَ ِلووو :لمراإحوووهلل منمووو ِ موووس لوووهللهلل ل  اووور )  منم ِلووو    لفمووور, ه لرل ووورٓ 41تنال لووو   األ وووّا منم
ِلووهللهلل ل  اوور ) ِات الهللاابوو   للووهللاهللِنووهلل  ,ه لرل وورٓ 42هوور ل   ِحووهلل   تمٙ مووت يهلل مقهللموو  )هللللووٌ الميمووٍ ل

ِحووهللة الهللاابول  ه الن وا ِااهللة لوو ال ا ت ورا مكوَِ مووَ  إلو  إلووهللاهلل  رإلهورل , ِ لوً لتحهلللوهلل المسوورللٍ الو
 ِنهلل يماات فترئج الهللااب  مر لمو: المسرللٍ الالرهل  . لقاة ءكتبرب  ه28)

ي  ات هللءل  - ِنهلل لِا ِّ هللءل   ت  لَ متِبل  هللانرت  (  ≤ 0.05 )إححرئل  لفهلل مبت
ِل  التنال ل  ِل  الهر ل  لو اكتبرب المسرللٍ الالرهل  , المنم ِبل هللانرت يناافاٍ المنم  -ِمت

ِل  التنال ل  .   لحرلد المنم

ي - ِنهلل لِا ِّ هللءل    ات هللءل  ت  لَ متِبل هللانرت الل ب  (  ≤ 0.05 )إححرئل  لفهلل مبت
ِل  التنال ل  ِل  الهر ل  لو , ماتسيو التححلٌ لو المنم ِبل هللانرت يناافاٍ لو المنم ِمت

ِل  التنال ل  .  -ا ت را اكتبرب المسرللٍ الالرهل   لحرلد المنم

ي  ات هللءل  - ِنهلل لِا ِّ هللء ت  لَ متِبل هللانرت  (  ≤ 0.05 )ل  إححرئل  لفهلل مبت
ِل  التنال ل  ِل  , الل ب مف سهو التححلٌ لو المنم ِبل هللانرت يناافاٍ لو المنم ِمت

ِل  التنال ل  .  -الهر ل  لو ا ت را المسرللٍ الالرهل    لحرلد المنم

ي  ات هللءل  - ِنهلل لِا ِّ هللءل   إححرئل  ء ت  لَ متِبل هللانرت  (  ≤ 0.05 )لفهلل مبت
ِل  التنال ل  لو التل لي ال يهللْ ء ت را المسرللٍ الالرهل ا ِمتِبل , لل ب لو المنم

 هللانرتاٍ لفهلل التل لي المؤنٌ لفسر اء ت را . 

 

   (:2119) راسة م اح   -7
ابوووت هللاٍ الوووتيمٍ  الفاووول لوووو تححووولٌ  يووون المسووورللٍ ي وووا  ميالووو إلووو   لوووهلللت لووو   الهللاابووو 

 مر اء تهللائو  مهلللف  مك  المكام .لهللّ تممل ات الحى ال ر ِاءتنر  فحِ الالرهلرت, الافهللبل 

ٍٙ ابووت هللاٍ الهللاابوو يلووهللاى  ِلتحقلووي فووت للفوو  الهللاابوو  مووَ تكِٙ , ِ المووفاج اوو و التنال وووٙ   توو
, ه تمملوو ة مووَ تمملوو ات الحووى ال وورمر اء تووهللائو  مهلللفوو  مكوو  المكاموو  مووَ مهللابووتلَ م تمستوول68َ)
ِائل   تلا مفامور لحوملَ  لالقواٗ  ِلو  التنال لو  )م ٙوٌ يٕ  لاو اآل وا ٌ ِم ٙو, ه تمملو ة34حوهلللمر المنم
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ِل  الهر ل   لممسورللٍ  تححولملرٓ  ِا ت وراآ , فاول  الوتيمٍ الفاوليلو لً  ٍِنهلل حومٙ , تممل ة ه34)المنم

 ِنهلل هللٙلت فترئج الهللااب  لم  مر لمو: ل تنر  فحِ الالرهلرت.  ِمقلربرٓ , الافهللبل 

ي هللال  إححرئلرٓ  - ِنهلل لِا ِلو  التنال لو  لَ  ت ِمتِبول هللانورت , متِبلرت هللانرت تممل ات المنم
ِ لووً لووو تححوولٌ المسوورللٍ الافهللبوول   ِلوو  الهوور ل   ِلوو   -تمملوو ات المنم لحوورلد تمملوو ات المنم

 التنال ل  . 

ي هللال  إححرئلرٓ  - ِنهلل لِا ِلو  التنال لو  ت ِمتِبول ابوتنر   ,  لَ متِبول ابوتنر   تمملو ات المنم
ِل  ال ِ لً لو مقلرر اءتنر  فحِ الالرهلرتتممل ات المنم ِل   -هر ل   لحرلد تممل ات المنم

 الالرهل  . 

-  َٙ ِاءتنوور  فحووِ الالرهوولرت لووهللّ التمملوو ات ال تووو  هووي هلل ل نوو  اات رللووو  وولَ التححوولٌ   ِنوو
 .لمتيمٍ الفال 

 

 (:Mousley&Peery,2009 راسة مكس م  كب رل) -8
ِلا المسووورللٍ الالرهووول  أللسووورٌ مووور ن وووٌ المهللابووو  موووَ  ووو ٌ  لوووهلللت لووو   الهللاابووو  إلووو  تلووو

فووت للفوو  الهللاابوو  مووَ  ِتكِٙ ِلوو  مووَ األفاوول  التسرلملوو  التووو تيوواا تفملوو  المسوورللٍ الالرهوول .  منم
ِح يلمرالٍ مر  لَ) ِات,  حلٗث ي  ت للف  مم مو  لوو )5-2يلسرٌ تتاا ه مهللابو  موَ األنورللٍ 64ه بف

ِالوور ِلكت ِلف فوهلل  ِك ِلمووا  ِات الهللاابوو   ربوت هللاٍ مقر موو  احتووِت ِالالوى " فلووِ بورِث  ِلقووهلل تمٙ موت يهلل  ."
ِافوووب التسكلوووا  ِلووو  موووَ األبوووئم  الماك ووو ,  رإلهووورل  إلووو  تبووونل ت السلوووهلللِ لتِهووولد ن لمووو  منم

ِحرت لَ الماراكلَ لو اليلف  .  ِمب ِنمع  لرفرت  ِتفمل  األلسرٌ الحغرا   الالرهو, 

ِالسووواا ياووورات  فتووورئج الهللاابووو  َٙ األلسووورٌ نووورهللالَ لمووو  تيموووٍ  ِ يوووهلل تحملوووٌ ال لرفووورت  إلووو  ي
ِنوهلل إلموورٌ لووو تيمووٍ المسورللٍ الالرهوول  لووو بووَ  ِيٙفووو ل ِ لووً موَ  وو ٌ الميووب,   المسورللٍ الالرهوول  

ِلمكَ تفمل  المسرللٍ الالرهل  لو مااحٌ ي كا  ك لا مَ بَ  ِات.4م كاة,    بف
 

 (:2008 راسة صكالحة كاإلماـ) -9
لرلمل  ابتااتلنل  التهللالر الم راا لو تفملو  المسورللٍ  لهلللت ل   الهللااب  إل  التياى لم 

 الالرهل  لهللّ ت مل  غاى المحرهللا لو األاهللَ.

فووت للفوو  الهللاابوو  مووَ ) ِتكِٙ ٍٙ ابووت هللاٍ المووفاج التنال ووٙو,   ه 22ِلتحقلووي لووهللى الهللاابوو    توو
ِ رت تيمووٍ لووو الالرهوولرت,  ِ  ٍٙ لرل ووٓر ِلرل وو  مووَ الحووى الاا ووع األبربووو, الوو لَ لووهلللاٍ حووي نووهلل توو

ِا, ِ)12ا تلووورا) ِالياٍ 12ه ت ملووو  موووَ مهللابووو  الووو ك ٍٙ تووو ِنوووهلل تووو ه لرل ووورت موووَ مهللابووو  اإلفووورث,  
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ِنوورٍ ال رح وورَ  للووهللاهلل ا ت وورا المسوورللٍ  ِاأل ووّا هوور ل ,  ِلتلَ إحووهللالمر تنال لوو   ِائلٓر إلوو  منموو لاو

لتوووهللالر الالرهوول   اووهللى نلووورر تححوولٌ الت ملوو  ن وووٌ تووهللالر الالرهوولرت,   ربوووت هللاٍ ابووتااتلنل  ا
ي  ات هللءل   هلل لِا ِن هلللت فترئج الهللااب  لَ  ِ يهلل تهللالباٍ  لالق  التهللالر الم راا .  الم راا,  
ِل   ِالهر ل  لو ا ت را المسرللٍ الالرهل  لحرلد المنم ِلتلَ التنال ل   إححرئل   لَ يهللا  المنم

 التنال ل .

 (: 2007 راسة محم ) -91
بوووت هللاٍ الوووو كر ات المتيووووهللهللة لوووو تفملوووو  المسوووورللٍ لوووهلللت لوووو   الهللاابوووو  إلووو  ميالوووو  لرلملوووو  ا
ه . ِالتسكلا اء تكرّا لهللّ يلسرٌ الِا  الالرهل  

فت للفو  الهللاابو  موَ ) ِنهلل تكِٙ ٍٙ ابت هللاٍ المفاج التنال ٙو,  ه 76ِلتحقلي يلهللاى الهللااب   ت
ِا ِا إلو  بوت بوف ِ مبو  اوا ِح يلمرالٍ )مَ  مب  بوفلَ  ِاإلفرث,  ٙممَ تتاا ِا  ت لسٓ  مَ ال ك

ِنٙبووومت ال رح ووو  األلسووورٌ إلووو    ِاه موووَ مهللابووو  البووو ٍ لغووورت إهللااة الالتوووَِ التيململووو ,   ِيا يووو  اوووا
ِل مس لهللهلللر ) ِلتلَ إحهللالمر تنال ل   ِلوهللهلللر 42منم ِلو  األ وّا هور ل   ِالمنم ه لرل ٓر ِلرل و , 

ِالهللت ال رح   مقلرر التسكلوا اء تكورّا لملسوٌ موَ )45) ِات,6-5ه لرل ٓر ِلرل  ,  ِا ت ورا   ه بوف
ي هللالوو  إححوورئلر 7-5المسوورللٍ الالرهوول  لأللسوورٌ ) ِنووهلل لووِا ِيماووات فتوورئج الهللاابوو  يٙفووو ت ِات.  ه بووف

ي  ات هللءلوو   هلل لووِا ِنوو ِالوو   لووو تفملوو  المسوورللٍ الالرهوول   ربووت هللاٍ ابووتااتلن  الوو كر ات المتيووهللهللة, 
ِلوو  التنال لوو  لووو ماووراات التسكلووا اء تكوور ِ يووهلل تل لووي إححوورئل   وولَ هللانوورت يلسوورٌ المنم ّا ن ووٌ 

 يفال  المسرللٍ الالرهل   ربت هللاٍ ابتاتلنلرت ال كر ات المتيهللهللة.

 (:2117 راسة الخزن ار) -99
ِّ التسكلا التنالوهللْ  ِل نتو  مبت ِّ المسرللٍ الالرهل   لهلللت ل   الهللااب  إل  تحهلللهلل مبت

ِانتحووات للفوو  الهللاابوو  لموو  للفوو  موو َ لرل وورت الحووى لووهللّ لم وو  الحووى اليراووا األبربووو  غوواة. 
ِاماووور ) ِكووو لً انتحوووات الهللاابووو  لمووو  مقووواا 86اليراوووا األبربوووو  مفلقووو  اووومرٌ غووواة ن ه لرل ووو , 

ِات الهللاابو   رلوهللاهلل ا ت ورا  ِتمٙ موت يهلل السحٌ الهللاابو األٌِ لو كتورب الالرهولرت لمحوى اليراوا, 
هلللووت فتوورئج ال ِا ت وورا التسكلووا التنالووهللْ لووو الالرهوولرت .  هللاابوو  إلووو  التححوولٌ لووو الالرهوولرت, 

ِن وو   ات  هلل ل نوو  اات رللووو م ِنوو ِكوو لً  هلل هوويى لووو نووهللاات التسكلووا التنالووهللْ لووهللّ اللم وو ,  ِنوو
ِالتححلٌ لو الالرهلرت. ِّ التسكلا التنالهللْ   هللءل  إححرئل   لَ مبت
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  (:2117)  راسة جك ة  -92

مو لموو  إ وواا   يوون المسوورللٍ الالرهوول   وورلسكا اإلبوو ي ووا  ميالوو إلوو   لووهلللت لوو   الهللاابوو 
ِلر . األبربو تححلٌ لم   الحى اليراا  ِاتنرلرتاٍ فح   غاة 

ٍٙ ابوووت هللاٍ   الهللاابووو يلوووهللاى  ِلتحقلوووي ِاحوووهللة,  الموووفاج التنال ووووٙ تووو ِلووو   ِ يوووهللّ لمنم ن موووو 
ِلوو  هوور ل  ِلرل وو  مووَ  لرل وورٓ  ه92)فووت للفوو  الهللاابوو  مووَ تكِٙ  حلووثٗ , ِ رلتوورلو لووٍ تكووَ لفوورً منم

ِاحوهلل موَ كوٌ مهللابو مَ مهللابتاألبربو,  الحى اليراا  ِانوع لحوٌ  ِنوهلل تمٙ موت لَ  مهلللفو  الود    ,
ِات الهللاابووو    وووااة ِمووورهللة الرهووول  مٗ , ل تنووور  فحوووِ الالرهووولرت ِمقلربووورٓ , تححووولملرٓ  ا ت وووراآ   للوووهللاهلليهلل

َٙ  ِمَ يلوٍ الفتورئج التوو تِٙحومت إللاور الهللاابو : رلسكا اإلب مو.  ك لوا لممورهللة اء اائلو  ي وا  لفورًي
ِلور اليلف يلااهلل  لم  ِاتنرلورتاٍ فح ِاإلفرث لوو تححولماٍ لمالرهولرت  ِا  ِ رلفبو   لمتغلوا , مَ ال ك

 َٙ ِنووهلل ال رحووث ي ِنوورٓ  النووفر لقووهلل  ْٙ  لفوورً لا ِا لووو التححوولٌ ال يووهلل ِنوورٓ , لحوورلد الوو ك   ِلوولر لفوورً لا
  ات هللءل  لو اءتنر  فحِ الالرهلرت تنّا لمتغلا النفر . 

  :(2117الزغبي ) راسة  -93
فمالوووو    تووووهللالر نرئموووو  لموووو  ل  ابووووت هللاٍ ابووووتااتلنهللاابوووو  ليرلٙلووووإلوووو   اابوووو لووووهلللت لوووو   الهلل

ِل ت لتفمل   ين المسرللٍ الالرهل  لوهللّ ت ملو  الحمقو  ال كر  ِلو ات المتيهللهللة لو لفهللب  التح  األ
 . األبربو مَ التيملٍ 

ٍٙ ابووت هللاٍ الهللاابوو يلووهللاى  ِلتحقلووي َ الهللاابوو  مووو فووت للفوو تكِٙ  حلوووثٗ , المووفاج التنال وووٙ   تووو
ِلتلَإلووو   متٙبووونٗ  , ه تمملووو آ 62) ِلووو  ٌ تم ٙوووإحوووهللالمر  منمووو  ,تمملووو آ  ه32ِلوووهللهلللر )تنال لووو  : منم

ِلووو   ِاأل وووّا ِحوووهللة , تمملووو آ  ه32) ِلوووهللهلللر هووور ل تم ٙوووٌ منم لفهللبووو  "ِنوووهلل نووورٍ ال رحوووث  حووولرغ  
ِل ت ِنهلل ي "التح إل   مت الفترئجِنهلل تِحٙ  .لممسرللٍ الالرهل  ا ت راآ  لهللٙ ِلقٓر ل بتااتلنل  المقتاح , 
  :مر لمو

ِلقٓر لفمال  الو كر لرلمل  ابت هللاٍ اءبتاات  - ات المتيوهللهللة لوو تفملو   يون المسورللٍ لنل  المقتاح  
 الالرهل  لهللّ ت مل  الحى ال رمر اء تهللائو  . 

ِلوو  التتمٙكوو  - ِحووهللةَ ت ملوو  المنم ِل ت" نال لوو  مووَ   ,ل بووتااتلنل  المقتاحوو  ِلقوورٓ  "لفهللبوو  التحوو
ِّ التمكَ حلثٗ  ِحهللة .  5.89إل   ِحٌ متِبل مبت  % مَ ال

ِلووو  التنال لووو  لمتل لوووي   - ااتسوورن حنوووٍ توووى لا اءبوووتااتلنل  المقتاحووو  لوووو الوورهللة لاوووٍ ت ملووو  المنم
 ْٙ  ل  ت را التححلمو لو الافهللب  .  ال يهلل
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  (:2115) راسة الشافعي  -94

ِمو  مبورلهللة    افورمج مقتواح نوميالو  ليرلٙلوإلو   لهلللت ل   الهللاابو  رئٍ لمو  الموهلل ٌ المفمو
ِالتس ِتا لو تفمل  المسرللٍ الالرهل    كلا التحملمو لهللّ يلسرٌ الالرن.الكم ل

ٍٙ ابووت هللاٍ   الهللاابوو يلووهللاى  ِلتحقلووي  ه32)فووت للفوو  الهللاابوو  مووَ ِتكِٙ , المووفاج التنال وووٙ توو
ِّ ال وورفو  ماحموو  الوورن    التنال لوو  لمغوورت  مهللابوو  الالوواااأللسوورٌ,  لسووٌ ِلسموو  مووَ يلسوورٌ المبووت

ِاحوووهللة ِلوو  تنال لووو   ِا بووويلهلل كمنم المسووورللٍ الالرهوول  النهلللوووهللة موووَ  ووو ٌ  اِنووهلل هللابوووِ ,  محرلموو   ووو
ِتا. ابت هللاٍ  افرمج مقتاح نرئٍ لم  المهلل  ِ مبرلهللة الكم ل ِمو  ِات  متِلقهلل تم ٙ ٌ المفم الهللااب  يهلل

ِا ت وورا لمتسكلووا التحملمووو. ا ت وورا لممسوورللٍ الال  للووهللاهلل يبووسات لوو   الهللاابوو  لووَ الفتوورئج ِنووهلل رهوول  
  -:الترلل 
ِنهلل لواي هللاٌ إححورئلرٓ  - ِلو  التنال لو  لوو التل لقولَ الق موو   ولَ متِبولوٙ  ل هللانورت يلسورٌ المنم

 ْٙ ْٙ  -ء ت را التححلٌ لو المسرللٍ الالرهل   ِال يهلل  .  لحرلد التل لي ال يهلل
ِنووهلل لوواي هللاٌ إححوورئلرٓ  - ِلوو   وولَ متِبوولوٙ  ل التنال لوو  لووو التل لقوولَ الق مووو  هللانوورت يلسوورٌ المنم

 ْٙ . -التحملموء ت را التسكلا  ِال يهلل ْٙ  لحرلد التل لي ال يهلل

ِتا لٙيووو - ِمو  مبووورلهللة الكم لووو رٌ لوووو تفملووو  المسووورللٍ ال افووورمج المقتووواح القووورئٍ لمووو  الموووهلل ٌ المفمووو
ِالتسكلا التحملمو لهللّ يلسرٌ الالرن .   الالرهل  

 

  (:2114 راسة رضكاف ) -95
ِاة الووتيمٍ لووو تووهللالر  يوون المسوورللٍ الالرهوول  إلوو      الهللاابوو لووهلللت لوو لرلملوو  ابووت هللاٍ هلل

ِتفمل  ملٌِ ت ملو  الحوى الاا وع اء توهللائو فحوِ  , التيمٍي ا  ِ قر  ,ِي الر لم  التححلٌ الميالو
 الالرهلرت. 

ٍٙ ابوت هللاٍ الهللااب يلهللاى  ِلتحقلي   موَ فوت للفو  الهللاابوِنوهلل تكِٙ , الموفاج او و التنال ووٙ   تو
ِلتلَإلووو   متٙبوووونٗ  ,تمملووو آ  ه62) ِلوووو  التنال لووو تم ٙوووإحووووهللالمر  منموووو , ه تمملوووو آ 32) ِلووووهللهلللر ٌ المنم

ِلووووو  الهووووور ل  ِ ِاأل وووووّا تم ٙووووو ا ت ووووورالَ   للوووووهللاهللِنوووووهلل نووووورٍ ال رحوووووث , ه تمملووووو آ 32) لوووووهللهلللرٌ المنم
ِحهللة  ِالافهللب "تححلمللَ ل ِا اءلتلرهللل   لهللاهلل مقلرر الملٌِ فحِ الالرهلرتِ  "الكب  . اد

ِتحملمار, ِ يهلل تل لي الهللااب  لإلنر و  لوَ اإلححورئل   التحمل تإناا   تٍٙ   ِنمع ال لرفرت 
  ِنهلل تِٙحمت الهللااب  إل  الفترئج الترلل :. يبئم  الهللااب 

ي  ات هللءلوو  - هلل لووِا ِّ هللءلوو   ِنوو هللانوورت   وولَ متِبوولوٙ  (  ≤ 0.05 )إححوورئل  لفووهلل مبووت
ِاة الوووتالت ملووو  الووو لَ هللابوووِ  ِ ا  ربوووت هللاٍ هلل ِي  رللالقووو  التقملهلللووو  لوووو اء ت ووورا  الئوووً الووو لَ هللابوووِ يمٍ, 

ِاة التيمٍلحرلد الت مل  ال لَ هللابِ  -التححلمو   . ا  ربت هللاٍ هلل
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ي  ات هللءلوو  - هلل لووِا ِّ هللءلوو   ِنوو هللانوورت   وولَ متِبوولوٙ  (  ≤ 0.05 )إححوورئل  لفووهلل مبووت

ِ الت ملووو  الووو  ِي ِاة الوووتيمٍ,  ِا  ربوووت هللاٍ هلل رللالقووو  التقملهلللووو  لوووو اء ت ووورا   الئوووً الووو لَ هللابوووِ لَ هللابووو
ِاة التيمٍ.  الحرلد الت مل  ال لَ هللابِ  -التححلمو لو الافهللب     ربت هللاٍ هلل

هلل لاي  ِ هللءل  - ِّ هللءلو   إححورئل  ِن هللانورت الت ملو    ولَ متِبولوٙ  (  ≤ 0.05 )لفوهلل مبوت
ِال يووهللْ لمقلوورر الملوو االوو لَ هللابووِ  ِاة الووتيمٍ لووو التل لووي الق مووو    -ٌِ فحووِ الالرهوولرت ربووت هللاٍ هلل

 لحرلد التل لي ال يهللْ لمقلرر. 

  :(2114 راسة مطر ) -96
هلللسولر ميال إل   لهلللت الهللااب  ِامورلا  ٌٔ موَ ابوتااتلنلتٙو كم لوو التوهللالر  ي ا ابت هللاٍ كو

 لممسرللٍ الالرهل  . األبربو لم  اكتبرب ل ب الحى ال رمَ 

ٍٙ ابووت هللاٍ ِلتحقلووي لووهللى الهللاابوو   ه135)فووت للفوو  الهللاابوو  مووَ ِتكِٙ , ل وووٙ المووفاج التنا   توو
نرٍ ال رحث  ر تلرا للف  نحهللل  تتكَِ مَ   ث  حلثٗ  , بربومَ ل ب الحى ال رمَ األ لرل رٓ 
ِنووهلل , لرل وورٓ  ه45)ِكوورَ لووهللهلل اللوو ب لووو كووٌ اووي    ه,اووي تلَ تنووال لتلَ ِاووي   هوور ل )اوويب 

َ تكووو الووو ْبووو  ا ت ووورا المسووورللٍ الالرهووول  ابوووت هللٍ ال رحوووث لوووو لووو   الهللاا ِن 42موووَ )ِٙ ه لقووواة موووَ فووو
ِنهلل يماات فترئج الهللااب  مر لمو   :اء تلرا مَ المتيهللهلل. 

ي  ات هللءلوو  - ِنووهلل لووِا ِّ هللءلوو   إححوورئل  ت  وولَ متِبوول هللانوورت   (  ≤ 0.05 )لفووهلل مبووت
ِلوووو  الهوووور ل   ِمتِبوووول هللانوووورت المنم ِلتلَ التنووووال لتلَ  ِلتلَ  -المنموووو لحوووورلد لوووو ب المنموووو

 لَ.التنال لت

ي  ات هللءلوو ء ت- ِّ هللءلوو   ِنووهلل لووِا  وولَ متِبوول هللانوورت  (  ≤ 0.05 )إححوورئل  لفووهلل مبووت
ِلوووو  التنال لوووو   ِلوووو اللوووو ب ماتسيووووو التححوووولٌ لووووو المنم تووووو تووووهللار  ربووووت هللاٍ ابووووتااتلنل  ال األ

ِا  ِ لوووً لوووو اكتبووورب  رِمتِبووول هللانووورت ينووواافاٍ التوووو توووهللار  ربوووت هللاٍ ابوووتااتلنل  هلللسووول ,مووورلاكم
 المسرللٍ الالرهل  .

 (:2113) راسة مكافي  – 97
ِللو  ي ا  التياى لم إل   لهلللت ل   الهللااب         ِمورت الهلل لمو   هاءفتافوت)ابوت هللاٍ او ك  الميم

 ِالقهللاة لم  التسكلا اء تكرْا لهللّ لرل رت , تفمل   ين المسرللٍ الالرهل 

 ه  كمل  التا ل   نهللة.الرهلرت)السان  ال رل    

ه 44)فت للفو  الهللاابو  موَ ِنهلل تكِٙ , المفاج التنال وٙ ابت هللاٍ    تٍٙ الهللااب يلهللاى  ِلتحقلي
ِلتلَ إلووو   مت للفووو  الهللاابووو ٙبوووِنٗ ه, الرهووولرت)لرل ووو  موووَ اللرل ووورت الميممووورت السانووو  ال رل ووو   منمووو
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ِل  ِال رفل  هر ل  األ ِا ت ورا ت ال رح   لا   الهللااب  ا ت را المسرللٍ الالرهل  ِنهلل يلهللٙ  , تنال ل  

ِاافر .  ماراات التسكلا   :ماات فترئج الهللااب  مر لمويِنهلل لت

ي  ات هللءلوو  - ِنووهلل لووِا ِّ هللءلوو   ت هللانوورت   وولَ متِبوولوٙ  (  ≤ 0.05 )إححوورئل  لفووهلل مبووت
 ٌٕ ِلتلَ  اللرل وورت الميمموورت لووو ا ت وورا المسوورللٍ لووو كوو ه لووو التل لووي هوور ل , تنال لوو )مووَ المنموو

 ْٙ ِال يهلل ْٙ  -الق مو   . لحرلد التل لي ال يهلل

ِنوهلل  - ي  ات هللءلو ت ِّ هللءلوو   إححوورئو لوِا هللانوورت   ولَ متِبولوٙ ة  (  ≤ 0.05 )لفوهلل مبوت
ِلتلَ لووو التل لووي ال ْٙ ء ت وورا المسوورللٍ الالرهوول  اللرل وورت لممنموو هللانوورت لرل وورت لحوورلد  - يووهلل

ِل  التنال ل   . المنم

ي  ات هللءلوو  - ِنووهلل لووِا ِّ هللءلوو   إححوورئل  ت هللانوورت   وولَ متِبوولوٙ   (  ≤ 0.05 )لفووهلل مبووت
ِافر )به لماللرل رت لو ا ت را نهللاات التسكل ِالهر ل  ا اء تكرْا الاكمو لت ِلتلَ التنال ل   منم

 ْٙ ِل  التنال ل  .  - لو التل لي ال يهلل  لحرلد لرل رت المنم
 ( :Mehryar,2003) راسة مي ار -98

الرهل  لهلللت ل   الهللااب  إل  ابت هللاٍ يبرللب م تكاة لتفمل   مسل  الل ب لَ المسرللٍ ال
ِكوو لً تاووهللى إلوو   ميالوو  موور إ ا كوورَ  ِابووت هللاٍ المالووهلل مووَ التقفلوورت المتقهللموو ,  ِالقووهللاة لموو  الووتيمٍ 
ابووت هللاٍ يبوورللب التووهللالر الم تكاة)الِبوورئل المتيووهللهللة ِاوو ك  اءفتافووته يَ ٗتبوواٍ لووو تيمووٍ اللوو ب 

ِلوو ِم وور ال رف فووت للفوو  الهللاابوو  مووَ لوو ب مهللابوو  ت ِنووهلل تكِٙ ِنووهلل لممسوورللٍ الالرهوول .    لووو ابووتااللر,  
ِينْا مقور  ت ا حول  موع للفو  الهللاابو   نمع ال رحث ل مرت الل ب لو م حث الالرهلرت,  

َٙ يك وووا موووَ  ِنووهلل ي ِ يوووهلل ابوووت هللاٍ األبووورللب 73ل % موووَ اللووو ب لتمتيوووَِ  ححوووص الالرهووولرت,  
َٙ ل موووورت اللوووو  ِي ِا يك ووووا التمرمووووٓر  ححووووص الالرهوووولرت,  َٙ اللوووو ب يحوووو ح ِنووووهلل ي ب الم تكوووواة 

َٙ ابوووت هللاٍ الِبووورئل المتيوووهللهللة 15يحووو حت ماهووول   الووورهللة  ِ لوووً ل  وووت ي ِات البووور ق ,  % لوووَ البوووف
 ِبلم  لٙيرل  لو تيالا لممل  تيمٍ المسرللٍ الالرهل .

 ( Randel & Stevenson & witruk,2002 راسة ران ؿ كست فنسف ككات رؾ ) -99
ِاتنرلووووورت اللم ووووو إلووووو   لوووووهلللت لووووو   الهللاابووووو  حوووووٌِ مسووووورللٍ الالرهووووولرت  هللاابووووو  ميتقوووووهللات 

ِاللر رَ .  ِل  لو يلمرفلر   ِتححلماٍ لار لو المهللاار ال رف

ٍٙ ابت هللاٍ    الهللااب يلهللاى  ِلتحقلي ِنهلل ااتممت للف  الهللااب  , المفاج الِحسو التنال وٙ ت
ِاللر ر1487َلم  ) ِل  لو مهلللفتلَ مَ يلمرفلر  ِنهلل نرٍ , ه مَ لم   الحرهللْ لاا لو المهللاار ال رف
ِاليمملوورت لملاوور  للووهللاهللرح َِ ال وو ابووت رفو  إلووهللاهللِكوو لً , ا ت وورا لووو المسوورللٍ األبربوول  الالرهوول  
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ِممرابوورت  ات ل نو   رلالرهوولرت ِاتنرلورت  ِْ لمو  ميتقووهللات  ِ قوهللااتاٍ ال رلئوو  لوو هوو ل , تحو

ِناوورت الفسبوول  حووٌِ الالرهوولرت ا َٙ لت ِنووهلل يماووات فتوورئج الهللاابوو  ي ي ك لوواة  وولَ لم وو  : .  لفوورً لووِا
ِكرفوووت الوووهللانرت ال موووهلللَ لوووو التححووولٌ لحووورلد لم ووو  اللر ووورَ متهللفلووو  لوووو التححووولٌ لفوووهلل اللم ووو  ,  

ِامٌ ال لئل  َٙ , األلمرَ  ب ب ا ت ى الي نورٍ   فقهلل يفسبواٍ حلوثٗ  االلم   األلمرَ لٍ ال لَ نرمِ  كمر ي
ِلرت الووهللفلر لووو التححوولٌ ِْ المبووت ِالحووث لموو   ,اللم وو   ِ القووهللاات األكرهلللملوو   مبوورلهللة اللم وو   

ِالي لفهلل لم   ال موهلللَ ل ات الفترئج لَ إاارهللات نملم  لَِنهلل , الهللااب  ِل وات لوَ , لهللٍ الت كمور 
ِا لم تسِٙ  َٙ ر لهلللٙ ممٙ , لو ا ت را الالرهلرتاإلفرث  ي ال ك ِا نوهلل ابوتغانِ  ٌ لمو  ي ِنوت يالو ك ك وا ا 

ِحوواص  ِّ اإلفوورث . ِ  ك ووا لموو  اءلتحووري  رلنرميوورت مووَيلووو الهللاابوو   الهوويلى لووَ اللم وو  المبووت
ِالميتقوهللات التوو ماوات لوو هللاابورت بور ق  لمو  لم و   األلمرَ كرَ مملاآ  ِن موَ الحوسرت  لفسر الفو

ِءلرت المتحهللة األمالكل  ال لَ ححمِ   رت متهللفل  لو ا ت راات التححلٌ .لم  هللان اال

  (:2112) راسة مطر  -21
ِاءحتسورم  ابوت هللاٍ القحو  لوو تمفلو ي ا  تقحوإل   لهلللت ل   الهللااب  المسورللٍ الالرهول  

  غاة . األٌِ األبربو   ار لهللّ ت م ة الحى

ٍٙ ابوت هللاٍ الهللااب يلهللاى  ِلتحقلي فوت للفو  الهللاابو  موَ اوي تلَ ِتكِٙ  ,الموفاج التنال وو  ت
ِاحهللة ماتاك  ل راة لَ ) ِلتلَ هور ل  ِاٙ , ِتمملو ة ه تمملو آ 82مَ مهللاب   لاور ال رحوث لمو  منمو

ِانوووع ) ِلووو  ه تمملووو آ 41ِتنال لوو    , ِابوووت هللٍ ال رحوووث ا ت ووورا المسووورللٍ الالرهووول , ِتمملووو ة لكوووٌ منم
ِاتِميلرا القحص التيململ  ك ِنهلل يماات فترئج الهللااب  مر لمو ىهلل   -:لمهللااب  . 

ي هللالو  إححورئلرٓ ء   - ِنوهلل لوِا ِّ هللءلو   ت  ولَ متِبول هللانورت ت ملو    (  ≤ 0.05 )لفوهلل مبوت
ِلوو  التنال لوو  ِلوو  الهوور ل   ِمتِبوول, المنم ِ لووً لووو ا ت وورا المسوورللٍ هللانوورت ت ملوو  المنم

 الالرهل .

ي هللالو  إححورئلرٓ ء  - ِنوهلل لوِا ِّ هللءلو   ت  ولَ متِبول هللانورت تمملو ات  (  ≤ 0.05 )لفوهلل مبوت
ِلووو  التنال لووو  ِ لوووً , المنم ِلووو  الهووور ل   المسووورللٍ  ا ت وووراِمتِبووول هللانووورت تمملووو ات المنم

 .الالرهل 

ي هللالوووو   - ِنووووهلل لووووِا ِلوووو  التنال لوووو  لووووو التل لووووي ال يووووهللْ  إححوووورئلرٓ ء ت  وووولَ هللانوووورت ت ملوووو  المنم
ِ لً ,ل  ت را  . لو اءحتسرم  رلمسرللٍ الالرهل  هللانرتاٍ لو التل لي المؤنٌ 

 

 



 

 995 

 ال راسات السابقة

 الثالثالفصؿ 
  (:2119حسب اهلل ) راسة  -29

ِمو الي نووو لفووهلل تووهللالر المسوورللٍ ميالوو  لرلمٙلووإلوو   لووهلللت لوو   الهللاابوو    التووهللالر المفموو
ِتيووورالى لفهللبوووول  " المقووووااة لمووو  ت ملوووو  الحووووىالمتهوووومٙ الالرهووول   ِحووووهللة " مسوووورللٍ  األٌِ  ف  لوووو 

ِ لً مقراف ٓ لهللاهللاإل   رللاي الي نل  التقملهللل  .  ْ 

ٍٙ ابت هللاٍ الهللااب يلهللاى  ِلتحقلي  ه62)فت للفو  الهللاابو  موَ ِنهلل تكِٙ , المفاج التنال وٙ   ت
ِْ لرل ووورٓ  ِلوووهللهلل , يرل النهلللوووهللة وووهللمل اإللهللاهلللووو  موووَ لحوووملَ  مهللابووو  الكسووواا ِلووو  تنال لووو   حوووهلللمر منم

ِاآل ووواه لرل ووورٓ 32ل  اووور ) ِلوووهللهلل ل  اووور  ,  ِلووو  هووور ل   ِنوووهلل ابوووت هللٍ ال رحوووث , ه لرل ووورٓ 32)منم
ِن اإلكمرٌ تححلملرٓ  ا ت راآ  ِال لى مكِٙ  ,مَ ف ِاب  ِنوهلل هلللٙو52َ مَ )ِالح ت فتورئج الهللاابو  ه لقاة . 

ي هللال  إححرئلرٓ  هلل لِا ِن ْٙ هلل  لَ متِبلوٙ  لم   ِل  ال حث لو التل لي ال يهلل ل  ت را  انرت منم
ِل  التنال ل  -التححلمو  . لحرلد ت مل  المنم

 :(2119 راسة م اح) -22
ِميمٌ الالرهولرت لوو تفملو  ميال  لرلملٙ إل   لهلللت ل   الهللااب  ِفو    ابت هللاٍ التيمٍ التير

ِملوو   مهلللفوو  مكوو    لووهللّ تمملوو ات الحووى البوورهللر اء تووهللائو  رلالمسوورللٍ الالرهوولٙ   يوون مووهللاار الحك
 تنال ل . -المكام  هللااب  ا و

ٍٙ ابت هللاٍ ِلتحقلي لهللى الهللااب  فت للف  الهللاابو  موَ تكِٙ  حلثٗ  ,المفاج الا و التنال وٙ   ت
لووت لموو   وو ث اِّ ِٗ , تمملوو ة مووَ تمملوو ات الحووى البوورهللر اء تووهللائو لووو مهلللفوو  مكوو  المكاموو  ه128)

ِلرت تكِٙ  ٌٕ منم ِنوهلل نرموت  ال رح و    توهللالر المسورللٍ الالرهول  لوو , تمملو ة ه36)مفاور موَ   فت ك
ِالمبووووو ِفو ِحوووووهلل  " القلووووورر  ِلووووو  التنال لووووو  رح  "  ربوووووت هللاٍ الوووووتيمٍ التيووووور ِلووووو ه)لممنم ِميموووووٌ األ  ,

ِلوووو  التنال لوووو  ال رفلوووو )لمالالرهوووولرت  ِلوووو  الهوووور ل ه, منم  رللالقوووو  التقملهلللوووو    لفموووور هللابووووت المنم
ِنهلل يماات فترئج الهللااب  مر لمومسرللٍ الالرهلٙ للهللاهلل ا ت را لم ِنهلل نرمت ال رح   الميترهللة,   .  :  

ي هللالوووو  إححوووورئلرٓ   - هلل لووووِا ْٙ  ِنوووو ِلتلَ التنووووال لتلَ  لووووو التححوووولٌ ال يووووهلل اليرنووووٌ لحوووورلد المنموووو
 ٌٕ ِلوو  الهوور ل  التووو هللابووت  رللالقوو  التقملهلللوو  الميتوورهللة لووو كوو ِّ   :مووَ لمقرافتاموور  رلمنم مبووت

ِالتححوولٌ الكمووو لممسوورللٍ الالرهوول  لووهللّ تمملوو ات الحووى البوورهللر , لوويِالتل , ِالساووٍ, التوو كا
ي هللالووو  إححووورئلرٓ , اء توووهللائو ِلتلَ التنوووال لتلَ لوووو التححووولٌ   لفمووور لوووٍ تماوووا لوووِا  ووولَ المنمووو
 ْٙ ِّ التححلٌ الكمو .  ال يهلل ِمبت ِلرت ال  ث   اليرنٌ لفهلل نملع المبت

ي هللالوووو  إححوووورئلرٓ   - هلل لووووِا ْٙ  ِنوووو ِلتلَ التنووووال لتلَ اآل لووووو التححوووولٌ ال يووووهلل نووووٌ لحوووورلد المنموووو
 ٌٕ ِلووو  الهوور ل  لوووو كووو ِّ : مووَ   مقرافتاموور  رلمنم ِالتححووولٌ , ِالساووٍ, تووو كاالمبوووت ِالتل لوووي 

ِنوور هللالوو  , الكمووو لممسوورللٍ الالرهوول  لووهللّ تمملوو ات الحووى البوورهللر اء تووهللائو  لفموور لووٍ تماووا لا
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ْٙ  إححووورئلرٓ  ِلتلَ التنوووال لتلَ لوووو التححووولٌ ال يوووهلل ِلرت اآل  ووولَ المنمووو نوووٌ لفوووهلل نملوووع المبوووت

ِّ التححلٌ الكمو .  ِمبت  ال  ث 

 (:2111 راسة أم ف كركفائ ؿ ) -23
لووهلللت لوو   الهللاابوو  إلوو  التيوواى لموو  ليرللوو   افوورمج نوورئٍ لموو  األفاوول  المتكرمموو  لتفملوو  

ِالمِبلقل  للسٌ مر ن ٌ المهللاب .   ين المسرللٍ الالرهل  

ٍٙ ابت هللاٍ ال ِاممت للف  الهللااب  يلسرٌ مر ن وٌ مفاج التنال ٙو, ِلتحقلي يلهللاى الهللااب   ت
ِح يلموورالٍ مووَ ) ِات6-5المهللابوو  لتوواا هوو  , ه بووف ِ لووً لووو , ِالممتحقوولَ  رلحووى ال وورفو مووَ الِا

"  محرلم  القرلاة  ِمل "مفال  ال كْا هلل . مهللاب  ن , لورالر لمو كر –فوى ي ِل ي ال رح رَ ا ت را ن
ِالمِبل ِّ كترب الماوراات الالرهول ِابتمراة تحم, قل ِا ت را لو المسرللٍ الالرهل   هلللوت  .لٌ محت

 ِٙ ي اليلفوو  التنال لوو  التووو تيممووت المسوورللٍ  ربووت هللاٍ األفاوول  المتكرمموو   وولَ فتوورئج الهللاابوو  إلوو  تسوو
ِل  الهر ل  التو لٍ تتمي تيملٍ المسرللٍ  ا   اللالق . ِالمِبلق  لم  المنم  الالرهلرت 

  :(2111 راسة الخرافي ) -24
ِالهلللفل  ي ا  ميال إل   لهلللت ل   الهللااب  ِل   تِملى المسرللٍ الالرهل  لو هلللٍ القلٍ التا 

ِلت .  ِل  الك ِل   هلل  لو الماحم  ال رف

ٍٙ ابوت هللاٍ الهللاابو  يلهللاى  ِلتحقلي ِكورَ ملوهللاَ لموٌ ال رحوث الموفاج الِحوسو التحملمووٙ   تو  ,
ِااهللة لوو المفورلج لمماحمحهللهللٓا  ِلوت رلمسرللٍ الالرهل  الو ِلو  الك ِلو   هلل ِنوهلل تفورٌِ ال حوث هلللوٍ , مو  ال رف

ِمووورٓ  ِلووو  لم ِلووور  لهوووٍ القووولٍإفٙ  حلوووثٗ  ,القووولٍ التا  لمووو  القووولٍ الهلللفلووو   اوووكٌ  ووورص  ماكووواآ األ وووّا  اووور 
ِلوو  ِ حِحوولتار  لووو تاووكلٌ القوولٍ التا  َٙ ي  تووِ , أللملتاوور  لتِملووى المسوورللٍ   لفوورً ي وواآ  ت الفتوورئج ي

ِلوتالالرهل  لو هلللٍ القلٍ التا ِ  ِلو  الك ِلو  لوو هلل ِالهلللفلو  لوو الماحمو  ال رف  ِحوهللهللت الهللاابو  ك لواآ , ل  
ك ووا لووو هللاابوورت تنال لوو  الهللاابوو   ناووهلل ي كموور يِحووت, مووَ المسوورللٍ الالرهوول  المقتاحوو  لاوو ا الووهلللٍ

ِاة .  ِل  الم ك  ءحق  لتنالب المسرللٍ الالرهل  المقتاح  لهلللٍ القلٍ التا 
 

  (:9997) راسة م اح  -25
ِلَ  يوون األلسوورٌ مووفاج الالرهوولرت  الوورن ي ووا  ميالوو إلوو   ت لوو   الهللاابوو لووهللل لووو تكوو

 . األٌِ اء تهللائو لو مهلللف  مك  المكام  المسرللٍ الالرهل  لهللّ تممل ات الحى

ٍٙ ابوووت هللاٍ الهللاابووو يلوووهللاى  ِلتحقلوووي ِفوووت للفووو  الهللاابووو  موووَ الموووفاج الِحوووسوٙ   تووو ِنوووهلل تك  ,
ِل  مَ   .ا ت را لممسرللٍ الالرهل   للهللاهللِنهلل نرمت ال رح   ائو, األٌِ اء تهلل تممل ات الحىمنم
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ِتحملمار, ِ يهلل تل لي الهللااب  اإلححرئل  لإلنر   لَ  التحمل تإناا   تٍٙ   ِنملع ال لرفرت 

ِنهلل هلللٙ يبئم  الهللااب   . َٙ ِالحبورب موفاج الالرهولرت المتم ٙو :ت فترئج ال حث لم  ي ٌ لوو منورٌ اليوهلل 
ِلَ  يوون المسوورللٍ الالرهوول  لووهللّ تمملوو ات الحووى لووؤ ا تووى لاآ األلسوورٌ  الوورن   لووو هللءلتووو لووو تكوو

ِّ المىمٌِ ِلكَ  رلمبت  . األٌِ اء تهللائو 

 : (Wood & Sellers,1996)س مرز ك   راسة كك   -26 

ِلٍ ت ملوو  الحووى ال رلووث اء تووهللائو لووو تححوولٌ الحبوورب لووو إلوو   لووهلللت لوو   الهللاابوو  تقوو
  ِ ِلووو: المقووهللاة ااأل يوورهلل هو  كموور لووهلللت, التل لقوورت الالرهوول , المسوورللٍ الالرهوول , لحبوور ل ال   وو  
 .ت مل  لو مرهللة الالرهلرتالنلرر الميتقهللات الا حل  المات ل   ىب رب فنرح إل  

ِفووت للفوو  الهللاابوو  مووَ  ِتك ٍٙ ابووت هللاٍ المووفاج الاوو و تنال ووٙو,  ِلتحقلووي يلووهللاى الهللاابوو   توو
ِتووو ِلووو  موووَ ت ملووو  الحوووى ال رلوووث اء توووهللائو ,  ِلتلَ إحوووهللالمر تنال لووو  منم ٍٙ تقبووولماٍ الووو  منمووو

ِات الهللاابووو   للوووهللاهلل ا ت ووورا تححووولمو لقلووورر ِنوووهلل تمٙ موووت يهلل , المقوووهللاة الحبووور ل  ِاأل وووّا هووور ل , 
ِك لً إلهللاهلل مقلورر لووالمسرللٍ الالرهل ِ  ِالتل لقرت الالرهل ,  ِنوهلل . نلورر الميتقوهللات الا حول  , 
  :ت فترئج الهللااب  لم  مر لموهلللٙ 

هلل لوووا  - ِلووو  اإلححووورئل   لتيموووي لوووو ابوووتليرب المسووورللٍمووور لل ِي هللالووو  إححووورئلرٓ ِنووو لحووورلد المنم
ِلوو   مقرافوو ٓ ه  ربووت هللاٍ الووتيمٍ المتماكووا حووٌِ الماووكم   االوو لَ هللابووِ )التنال لوو    ووام ئاٍ لووو المنم
 . ه ي   رللالق  المتٙ  اال لَ هللابِ )الهر ل   

هلل لوواي هللاٌ إححوورئلرٓ  - ِالهللاليلوو  فحووِ هللاابوو  الالرهوولرت لحوورلدموور لتيمووي  تفملوو  الميتقوولل ِنوو  هللات 
ِل  التنال ل  .   المنم

 

لتعم ؽ عم   راسات المحكر الثانيا 
  :ال راسات ى اؼبالنسبة أل :أكالا 

ِابوووتااتلنلرت توووهللالر  - لوووهلللت  يووون الهللاابووورت إلووو  تفملووو  المسووورللٍ الالرهووول   ربوووت هللاٍ فمووور ج 
ِاءموووورٍ,(Mousley&peery,2009ه, 2229م تمسوووو  كهللاابوووو  )مووووهللاح, ِالح   ه 2228ه, )حوووو

هللة,2228)محمهلل, ِلرئلٌ,2227ه,)ال افهللاا,2227ه,)ن ِا  . ه 2222ه,)يملَ 

 :مووهللّ اكتبوورب اللوو ب لممسوورللٍ الالرهوول  كموور لووو هللاابوو إلوو  ميالوو    لووهلللت  يوون الهللاابوورت  -
ِا ه, )2212)ي ِ ل ٌ,  ه.2224 ,ملا) ه,2229,ل
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-  ٌٔ ه إلوو  التيوواى لموو  ي ووا تووهللالر المسوورللٍ 2229,ه ,)مووهللاح2211)الحنلموو ,مَ لووهلللت هللاابوو  كوو

ِاءتنووور  فموووِ  الالرهووول   ربوووت هللاٍ ابوووتااتلنل  الوووتيمٍ المتماكوووا حوووٌِ الماوووكم  لمووو  التححووولٌ 
 الالرهلرت.

-  َٙ    اامج مقتاح  لمو  توهللالر المسورللٍ الالرهول  ليرللٙ إل  ي ا   ين مَ الهللاابرت لهلللت كمر ي
 ه.2225,الارليو )م ٌ هللااب  

 

ه, 2229)مووهللاح, :مووَ مووع هللاابوو  كووٌ ال راسػػة الحال ػػة تتفػػؽ فػػ فّ  ؛ عمػػ  مػػا سػػبؽ كبنػػاءن 
تفملو  ه, حلوٗث إٙفاور لوهلللت  إلو  2221ه, )موهللاح,2222ه,)ملا, 2223 ,ِالو)م ه2227 ,الاغ و)

 ف  . ميلٙ تهللالر المسرللٍ الالرهل   ربت هللاٍ ابتااتلنل  
  :بالنسبة لمنيط ال راسات  ثان ػػان:

ه, 2212: )ي وووِ لووو ٌ,موووفاج التنال وووو, م وووٌ هللاابووو  ار لملهللاابووورت لوووو ابوووت هللامااتسقوووت ميموووٍ   -
ِا ِا  ,ه2229 ,)بووووووووا هللة , ه2227,)الاغ ووووووووو  , ه2229,)لوووووووو , ه2225الاوووووووورليو,) ,ه2227,)نوووووووو
 ه.2222 ,)ملا ,ه2223,ِالو م), ه2224,)ملا

ِاَ )ا  ,ه2229 ,)مووهللاح:ِ يوون الهللاابوورت ابووت هللمت المووفاج الاوو و تنال ووو كموور لووو هللاابوو    - هوو
ِمفاوور موور ابووت هللٍ المووفاج الِحوسو التحملمووو كموور لووو هللاابوو  )ال االووو2221,)موهللاح  ,ه2224,  ,ه, 

 .ه2222

الهللاابورت التوو ات يوت الموفاج  تتسوي موع نملوع ال راسػة الحال ػة فػ فّ  ؛ عم  ما سػبؽ كبناءن 
ِا ه, 2212كموووور لوووو هللاابوووو  )ي ووووِ لووو ٌ,التنال وووو  ِت تمووووى مووووع ه2227,)الاغ وووو  , ه2229,)لوووو  ,
 المترَ اتٙ يتر مفانٓر   ا غلا المفاج التنال و. ه2222 ,)ال االو, ِه2229 ,)مهللاحهللااب :

  :ال راسات  كاتبالنسبة أل :ان ػثالث

ِلقوورٓ , لممسوورللٍ الالرهوول  نملووع الهللاابوورت البوور ق  ابووت هللمت ا ت ووراآ  ِ    ووهللللٌ الميمووٍ   محووح
ِا) ه,2229 ,ِابوا ه,)2212: )ي وِ لو ٌ,ل بتااتلنل  المقتاح  م ٌ هللااب    ,الاغ وو) ه,2229 ,لو

هللة) ه,2227 ابوووت هللمت نرئمووو   ه2222 ,ال االوووو) ربوووت فر  هللاابووو   ه,2224,ملوووا ) ه,2227 ,نووو
ِالهلللفل  .  ِل     رلمسرللٍ الالرهل  لتهللللٍ القلٍ التا 

تتسووي مووع نملووع الهللاابوورت التووو ابووت هللمت  ال راسػػات الحال ػػة عمػػ  مػػا سػػبؽ؛ فػػ فّ  كبنػػاءن 
ِت تمووى مووع هللاابوو ) لٍلممسوورل ا ت ووراآ  ابووت هللمت نرئموو   رلمسوورللٍ التووو  ه2222 ,ال االوالالرهوول   , 

 الالرهل . 
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  :بالنسبة لع نة ال راسات :ان ػرابع

ِلاووور لميلفووو  موووَ حلوووثٗ  :جػػػنس الع نػػػة  - لووو ين , النوووفر ا تمسوووت الهللاابووورت للمووور  لفاووور لوووو تفر
ِا لقووووول م وووووٌالهللاابووووورت انتحووووو ِا) ه,2212 ٌ,:)ي ِ لوووووهللاابووووو  ات هللاابوووووتار لمووووو  الووووو ك  ,بوووووا

ِاه, )2229 ِاَ,) ه2224 ,ملوا) ه,2227 ,الاغ وو) ه,2229 ,ل  ,)حبوب ااه, 2224 ,اهو
 .   هWood & Sillers ,1996ه ,)2221

ِالوه, )2229 ,مهللاحهللااب  :)لقل كمر لو اإلفرث  ِانتحات  ين الهللاابرت لم   ه2223 ,م
ِاءفووورثاِلفووورً هللاابووورت اوووممت ,   ه1997 ,موووهللاحه, )2221 , مووهللاح,) ِا  : م وووٌ هللاابووو   لووو ك
 ه.Randel & Stevenson & witruk,2002)ه, 2222 ,ملا) ه,2225 ,الارليو)
األلسورٌ اممت الهللاابرت البر ق  للفرت م تمس  مَ اللم   ت وهللي موَ الورن  :المرحمة التعم م ة  -

ِلووت الوورن , حتوو  الماحموو  النرميلوو  اابوو  بوو  هللاأللسوورٌ موور ن ووٌ المهللا ِمووَ الهللاابوورت التووو تفر
Mousley&Peery,2009),ِلووت الماحمو  اء تهللائلو  هللاابوو  ,,  ه2225,الاورليو ) ه ِالتوو تفر

 ٌٕ ِاه, )2212)ي ووِ لوو ٌ, :مووَ كوو ِا) ه,2229 ,بووا ِاَ) ه,2227 ,الاغ ووو) ه,2229 ,لوو  ,اهوو
ِلووت 2222 ,ملووا) ه,2224 ِالتووو تفر  ه,2224 ,ملووا:)هللاابوو  كووٌ مووَ  اإللهللاهلللوو  الماحموو ه, 

ِلووت لووهللهلله , 2221 ,حبووب اا) ِلوو  م ووٌ هللاابوو  كووٌ مووَ آ كموور تفر  :مووَ الهللاابوورت الماحموو  ال رف
هللة) ِلت الماحم  النرميل  م وٌ هللاابو  ه,2222 ,ال االوه, )2227 ,ن   لفمر الهللاابرت التو تفر

ِالوه, )2211)الحنلم ,  .  ه2223 ,م
 ه,2229تتسووي مووع هللاابوو  كووٌ مووَ )مووهللاح, : ال راسػػة الحال ػػة فػػ فّ ؛ كبنػػاءن عمػػ  مػػا سػػبؽ

ِالو, , لقلاإلفرث  للف  الهللااب  لم  ه مَ حلٗث انتحرا1997)مهللاح, ه,2221)مهللاح, ه,2223)م
ه,)حبووب 2004,ملووا(:ِكوو لً تتسووي مووع هللاابوو  كووٌ مووَ , الحرللوو  اووممت اللرل وورت لقوول لرلهللاابوو 

ِلوووو الماحمووو  اإللهللاهلللووو  لوووتٚ ا٘ نٚ يٗ الماحمووو  التيململووو  التوووو  حلوووثٗ  موووَ ه,2001اا, , لملاووور الهللاابووو  
هللاابوو   موعالحرللو   الهللاابو  ت تمووى,الحرللو  كرفوت للفتاور لرل وورت الحوى التربوع األبربوو  اابو لرلهلل
ِاه, )2012مووَ) ي ووِ لوو ٌ, ٌكوو ِالماحموو   نووفر حلووثٗ  مووَ ه2005ه,)الاوورليو,2009,بووا اليلفوو  

 التيململ .
 ات.ػػػ: بالنسبة لب ئة ال راسان ػخامس

 ه,(Mousley&Peery,2009 :موَت رلفت الهللاابرت مر  لَ هللاابورت لرلملو  كهللاابو  كوٌ 
, (Wood&Sellers,1996اليا وووووو ِاوووووممت هللاابووووو  ,ه ِّ  ِلفووووورً هللاابووووورت إنململووووو  لمووووو  المبوووووت

ِا, ِاَ, ه2225)الاوووووورليو, ه,2227)الاغ ووووووو, ه,2229)بووووووا  ه,2221ه,)حبووووووب اا,2224)اهوووووو
ِالو) ه2229)موووووهللاح,ر هللاابووووو  ِنملياووووور لوووووو محوووووا ,يٙمووووو  ,موووووهللاحه, )2221 ,موووووهللاح) ه,2223 ,مووووو
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هللل فوووت هكر1997 ِلوووت ه2222 ,ال االوووو)هللاابووو  , لوووو البوووي ِّ المحموووو يٙمووو, لوووو الك ر لمووو  المبوووت

ِاه, )2212)ي وووِ لووو ٌ, :موووَ هللاابووو  كوووٌ هللةه, )2229 ,لووو  ,ملوووا) ه,2224 ,ملوووا) ه,2227 ,نووو
 . ه2222

ِا ه, )2212)ي ووِ لوو ٌ, :تتسووي مووع هللاابوو  ال راسػػة الحال ػػة  عمػػ  مػػا سػػبؽ؛ فػػ فّ  كبنػػاءن  لوو
هللة,) ه2229, ِلوو  ال لئوو    لئوو  الهللاابوو  مووَ حلووثٗ  ه2222 ,ملووا) ه,2224 ,ملووا) ,ه2227 ,نوو

ِت تمى مع  قل  الهللاابرت اء ّا مَ حلٗث  لئ  الهللااب .  السمبللفل , 

  :اتػبالنسبة لنتائط ال راس :ان ػ ساس

ِل  التنالتسِٙ إل   ت نملع الهللاابرت البر ق يارا  ِل  الهر ل  لوو ي المنم  ل  لم  المنم
ِلي اءبتااتلنل  المقتاح  را المسرللٍا ت  ِكرَ ل ا التسِي هللاٌ مَ الفرحل  اإلححرئل , الالرهل    , 

ي  ات هللءلووو  إححووورئل   ووولَ 2002لوووهللا هللاابووو  ملوووا) هلل لوووِا ِنووو ه التوووو ياووورات إلووو  لوووهللٍ 
ِالهر ل  ٗتيّا إل  النفر. ِلتلَ التنال ل    متِبلٙو المنم

 التوو ياورات إلو  الهللاابورت نملوع تتسوي موع :  كبناءن عم  مػا سػبؽ؛ فػ ّف ال راسػة الحال ػة
ِل  الهر ل  ء ت را المسرللٍ الالرهول تسِٙ  ِل  التنال ل  لم  المنم ِت تموى موع هللاابو  ي المنم  ,

 ه التو لٍ تيل  فترئج النر ل  هللال  إححرئلٓر.2002ملا)
 ما استفا ت بو ال راسة الحال ة مف  راسات المحكر الثاني: 

 .الفمْا اإللرا   فر  .1

 .المفرب   اإلححرئل   ِابت هللاٍ األبرللب,  را المسرللٍ الالرهل  فر  ا ت .2

 .مقراف  فترئج الهللااب  الحرلل   رلهللاابرت البر ق   .3

ِت ْا الهللااب  الحرلل  .  .4 ِالماانع التو ت هللٍ  ِالمن ت اليممل    التياى لم  اليهلللهلل مَ الكتب 
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 : التفك ر المنطقيب المتعمقة ال راسات  المحكر الراب 
 

   :(2191غالي )أبك  راسة  -9
ِاج  –لكوا )تِملوى ابوتااتلنل  ي وا  ميالو إلو   لهلللت ل   الهللااب  لمو  تفملو   هاورًا –ا

ٍِ لهللّ لم   الحى ال رمَ   . األبربو ماراات التسكلا المفلقو لو اليم

ٍٙ ابوووت هللاٍ    الهللاابووو يلوووهللاى  ِلتحقلوووي فوووت للفووو  الهللاابووو  موووَ ِنوووهلل تكِٙ , الموووفاج التنال ووووٙ تووو
, لم فوولَ اإللهللاهلللوو  الفلووٌ )لووو مهللابووتو األبربووو مووَ لم وو  الحووى ال وورمَ , ِلرل وو   رٓ رل وول ه161)

ِات الهللاابوو ِنوورٍ ال رحووث ,  غوواة هلم فوورت اإللهللاهلللوو  ِمهللابو  انلوو  اليممووو  ِالتووو تمٙ مووت لووو  للووهللاهلل يهلل
ِحووهللة ال رمفوو   إلووهللاهلل ر ال ِال حوووالرت)هللللووٌ الميمووٍ لوووهللِا   ِ ِاج  –لكوووا )ِلووي ابووتااتلنل   هالهوو  –ا
ِموووورت)ِالتووووو تهووووٍ ماووووراة  ِ فوووور  ا ت وووورا ماووووراات التسكلووووا المفلقوووووه, اوووورًا حسووووم  , نمووووع الميم

ِمرت ِمرت, الميم ِمرت, تفملٍ الميم ِمرتقلت, تحملٌ الميم   ِيماات فترئج الهللااب  لرلمٙلوه.  لٍ الميم
ِاج  –لكووا )ابووتااتلنل   َ لووو تفملوو  ماووراات التسكلووا المفلقووو لووهللّ لم وو  الحووى ال وورم هاوورًا –ا
ي  ات هللءلو األبربو,   هلل لوِا ِنو ِلو  إححورئل   ِ لً مَ  و ٌ   ولَ متِبول هللانورت لم و  المنم
ِل  الهر ل   , التنال ل  ِلو  التنال لو  -ِمتِبل هللانرت لم   المنم ِكو لً , لحرلد لم   المنم

ي  ات هللءلو  هلل لوِا ِنو ِمتِبول هللانورت لو ب إححورئل   لهللٍ   ولَ متِبول هللانورت لرل ورت الكملو  
ْٙ الكمل   ِل  التنال ل  لمقلرر ال يهلل  . لممنم

 :(2119 راسة حسف ) -2
لوو تفملو   يون ماوراات التسكلوا األلسورٌ ميال  لرلمل  مهلل ٌ يهللب إل   تاهللى ل   الهللااب 

ِالملٌ فحِ مرهللة الالرهلرت لهللّ  ت مل  الحى ال رفو اء تهللائو. المفلقو 

ٍٙ ابووت هللاٍ   الهللاابوو يلووهللاى  ِلتحقلووي ,  ِالمووفاج اوو و التنال وووٙ  , حملموووالمووفاج الِحووسو التتوو
ِلووو  نوووهلل تكِٙ ِ  ِات  موووتِلقوووهلل تم ٙ  موووَ ت ملووو  الحوووى ال ووورفو اء توووهللائو,فوووت للفووو  الهللاابووو  موووَ منم يهلل

, القلووورره-اءبوووتفترج -ال رح ووو  ء ت ووورا ماوووراات التسكلوووا المفلقوووو)إهللااً الي نووورت  للوووهللاهللالهللاابووو  
لهللاهلل مقلرر الملٌ فحِ مرهللة الالرهلرتِ  ِمَ يلٍ الفاد  -ترئج التو تِٙحمت إللار الهللااب :. 

ِللوووو )القحوووصلرلمٙلووو - لوووو تفملووو   يووون ماوووراات التسكلوووا  المبووواحلرته -  موووهلل ٌ يهللب اللسوووٌ  ف
 ِالملٌ فحِ المرهللة لهللّ ت مل  الحى ال رفو اء تهللائو., المفلقو

ً ص لووو تفملوو  ماووراات إهللااالر  ربووت هللاٍ القحوو  التووهللالر  ربووت هللاٍ المبوواحلرت لووَ التووهلللرلمٙلوو -
ِاءبتفترج.  الي نرت 
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تفمل  الملٌ فحوِ مورهللة  احلرت لَ التهللالر  ربت هللاٍ القحص لو  التهللالر  ربت هللاٍ المبلرلملٙ  -

 الالرهلرت.

 (:Fah,2009فاه ) راسة  -3

إل  نلرر نوهللاات التسكلوا المفلقوو لوو التسكلوا الفبو و موَ  و ٌ هو ل  لهلللت ل   الهللااب 
ِالمفلووي ِالقو,  ِالمفلووي اءات وورل   وولَ  متغلوواات المفلووي التوو ه لوو ب لووو الاووي   (4اءحتموورلو, 

الهللا مل  لو الح رح  مرللالر.  كمر لهلللت يلهٓر إل  التىكهلل مٙمر إ ا كرَ لفرً يّ ا ت ى ك لوا لوو 
ِالتححوولٌ اليممووو لموو   نووهللاات اللوو ب لموو  التسكلووا المفلقووو, نرئموو  لموو  يبوورر متغلووا النووفر 

.ِْ ِّ ال رف  المبت

ٍٙ ابوت هللاٍ ال حوِث الكملو  ِلالقو  للفو  المبود لنموع ال لرفورت,  ِلتحقلي يلهللاى الهللاابو   تو
ِالتو تم ٙمت لو  ِائلٓر,  ٍٙ ا تلرا للف  الهللااب  لا ه لو ب لوو الاوي   الهللا ملو  لوو الحو رح (4ِنهلل ت

ِيماات فترئج الهللااب  مر لمو:   - مرللالر. 

َٙ الميوووهللٌ اليووورٍ لقوووهللاات اللووو ب لمووو  التسكلوووا المفلقوووو مووو - ِكرفوووت الفتلنووو  لمتغلووواات ي ف سن, 
 الهللااب  ينٌ مَ المتِبل اليرٍ . 

ِاهووح  لووو  - ي  هلل لووِا ِنوو ي لووو التسكلووا المفلقووو ٗتيووّا إلوو  النووفر  وورلاغٍ مووَ  ِنووهلل لووِا يٙفووو ء ت
 التححلٌ اليممو.

   :(2117 راسة محم )  -4
ِ  الفمالووو  التِبووويل  لميالووو  ليرلٙلوووإلووو   لوووهلللت لووو   الهللاابووو  ِ ج مقتووواح لوووو هووو تفملووو    فمووو

ِل  لو مرهللة األحلر  ِالتسكلا المفلقو لهللّ ل ب الماحم  ال رف  .التححلٌ 

ٍٙ ابوووت هللاٍ   الهللاابووو يلوووهللاى  ِلتحقلوووي ِلتلَ الموووفاج التنال ووووٙ تووو إحوووهللالمر :  ربوووت هللاٍ منمووو
ِ  الفمالوو  التِبووتنال لوو  تووهللار الفموو ِاأل ووّا هوور ل  تووهللار  رألبووومِب , يل ِ ج المقتوواح لووو هووو

ِلو  للف  الهللااب فت ِلقهلل تكِٙ  الميترهلل, ِل  مَ ل ب الماحمو  ال رف ِات  موتِتم ٙ , مَ منم الهللاابو  يهلل
ِنو, ا ت وووورا تححوووولمو إلووووهللاهلللووووو  ِلوووو ِا ت ووووِا ت وووورا لمتسكلووووا المفلقووووو لووووو موووورهللة ال ل را األاووووكرٌ , 

ِميتموووهلللَ لمووو  المنووورٌ اإلهللااكوووو. إلووو   ف  لتحوووفلى اللووو بالمتهووومٙ  ِنوووهلل ياووورات فتووورئج مبوووتقملَ 
هلل لوووا  الهللاابووو  إلووو : ٌٕ إححووورئل   ِي  ات هللءلووو ِنووو ِالهووور ل  لوووو كووو ِلووو  التنال لووو   موووَ   ووولَ المنم

ِلو  التنال لو , اء ت را التححلمو ِنوهلل , ِا ت را التسكلوا المفلقوو لحورلد المنم ِالو  نرفوب  لوً ت
ي هللالووو  إححووورئلرٓ  ْٙ ِ   ووولَ التل لقووولَ الق موووو لوووِا ِلووو  التنال لووو  لحووورلد الهللاابووو   لم ألهللاتووووٙ  ال يوووهلل منم

 ْٙ ِ  الفمال  التِب  الفمِ ِ لً لؤكهلل ليرللٙ , التل لي ال يهلل  يل  .  ج المقتاح لو ه
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   :(2116 راسة النممة ) -5

ابووت هللاٍ لالقوو  إ ووراة التسكلووا لووو تفملوو  ماووراات ي ووا  الكاووى لووَإلوو   لووهلللت لوو   الهللاابوو  
ٍِ لل ب الحى ِالتححلٌ اليممو لو مرهللة اليم  المتِبل . األٌِ  التسكلا المفلقو 

ٍٙ ابووت هللاٍ المووفاج الهللاابوو ى يلووهللا ِلتحقلووي فووت للفوو  الهللاابوو  مووَ ِتكِٙ , تنال وووٙ الاوو و   توو
ِات  موتِنوهلل تم ٙ , المتِبولاألٌِ  مَ ل ب الحوى لرل رٓ  ه93) ِلوي   للوهللاهللالهللاابو  يهلل هللللوٌ لمميموٍ 

لوهللاهلل مقلورر محكوِ ه, إ راة التسكلوا)لالق   ِلو ا المقلورر ليت وا  , ٍ لقولر ماوراات التسكلوا المفلقوواد
ِلاآ  هلل)ماراات التسكلا المفلقو لو  مقلرر ل تل ِ رهللل ِ فنركر ااا ِك لً  هلفو   تححلملرٓ  آ  فر  ا ت را ,

 -ِمَ يلٍ الفترئج التو تِٙحمت إللار الهللااب : لقلر التححلٌ اليممو. 

ي  ات هللءلوو  - هلل لووِا لووو مقلوورر ماووراات التسكلووا  إححوورئل   وولَ متِبوولرت الووهللانرت ال يهلللوو  ِنوو
 . المفلقو الكمو

هللإلو   متمور تِٙحوك - ِلوو  ي وا  ِنو ِالتححولٌ الهللاابوو لحورلد المنم لمتسرلوٌ  وولَ لالقو  التوهللالر 
ِلرت  ِالتاكلب)التنال ل  لفهلل مبت  ه.الساٍ 

   :(2114 راسة محم  ) -6
ِ لَ لحٌ الماكإل   لهلللت ل   الهللااب  ِيبم  ت التياى لم  الي ن   لَ التسكلا المفلقو 

 . اإللهللاهللل  لماراات اليقمل  اليملر لهللّ ل ب الماحم لٍ لو تفمل   ين اي ا ِ اليممل , 

ٍٙ ابوووت هللاٍ   الهللاابووو  يلوووهللاى  ِلتحقلوووي فوووت للفووو  الهللاابووو  موووَ  ِنوووهلل تكِٙ , الموووفاج التنال ووووٙ تووو
 مفلقوووو  الاووووران   اإللهللاهلللوووو   لحووووهللّ المووووهللاار ,ْلووووهللاهللمووووَ ت ملوووو  الحووووى ال رلووووث اإل تمملوووو آ  ه98)

ِلووو  اإلموووراات اليا لووو  المتحووو ِالتوووو تمٙ موووتِنووورٍ ال رحوووث , هللةالتيململووو   هلل ِات الهللاابووو   لوووو:   للوووهللاهلل يهلل
ت التووواا ل موووَ  ا ت ووورا اليمووو ت األا يووو  الووو ْ ليتموووهلل لمووو  إهللااً ل نووور)ا ت ووورا التسكلوووا المفلقوووو 

ِلرت المتتر يوو )ا ت وورا فبووب الوو كر  ِناوو  فمووا  لرنلوووه,  ا ت وورا الماووراات ه, ا ت وورا االوولَ لممحووس
 . هالتاكلب –التحملٌ  – لي التل –الساٍ )اليقمل  اليملر

لمتحقوي موَ لاهولرت اإلححورئل   التحمل تإناا   ٍ  تِنمع ال لرفرت, ِ يهلل تل لي الهللااب 
 -مَ يلٍ الفترئج التو تِٙحمت إللار الهللااب  : . ِالهللااب 

ِ لووي  وولَ ِنوو - ِلاة لووهللّ الت ملوو  هلل اات وورل  ِنووهللااتاٍالقووهللاات اليقملوو  المتوو لموو  تححوولٌ الميالوو   , 
ِلرتار الم تمس  . الي  ممل   مبت

ِ وٙ  - , ِاهووود لوووو تفملووو  الميوووراى اليمملووو  المهللاكووو ر ي وووا كووورَ لامووو, حوووٌ الماوووك ت ابوووت هللاٍ يبوووم
 التاكلب . , التحملٌ, التل لي, ِك لً لو تفمل  ماراات الساٍ



 

 924 

 ال راسات السابقة

 الثالثالفصؿ 
  :(2114 راسة الراسبي ) -7

مووَ التيمولٍ اليوورٍ لووو ميالوو  الي نوو   ولَ نووهللاة لم وو  الحوى التربووع إلو   لوهلللت لوو   الهللاابوو 
ِتسكلوووالٍ المفلقووو ِكووو لً تقحوووو اء وووت ى لوووو نوووهللاة لم ووو  الحوووى  ,الالرهوووو وال الووورَ الالرهوووو 

ِلرت تسكلووالٍ المفلقوووو الالرهوووو , التربووع موووَ التيمووولٍ اليوورٍ لمووو  ال الووورَ الالرهووو  ووور ت ى مبوووت
ِ ر ِن ماراة ال الرَ الالرهوِ ر ت ى نفباٍ   .  ت ى ف

ٍٙ ابوووت هللاٍ بووو الهللاايلوووهللاى  ِلتحقلوووي فوووت للفووو  الهللاابووو  موووَ ِنوووهلل تكِٙ , الموووفاج التنال ووووٙ   تووو
ِاٙ , ه لرل وووو 159)ِ لرل ووورٓ  ه162)مووووفاٍ , ِلرل وووو  لرل ووورٓ  ه321) لووووات ت٘  ٚ ه مووووهللاار اٗ 6للَ لمووو  )موووو

ِالتيموولٍ  مبووقل  لالقوو ٕ  ِملوو   التر يوو  لممهلللالوو  اليرموو  لمتا لوو   ِائل  مووَ  وولَ المووهللاار الحك نووهلل , ِ لاوو
ِات  موووتتم ٙ  ِا ت ووورا التسكلوووا , ا ت ووورا القوووهللاة لمووو  ال الووورَ الالرهوووو :لمووورِ هللاتووولَ يابووو  لوووو الهللا يهلل

 -ِمَ يلٍ الفترئج التو تِٙحمت الهللااب  إللار:الالرهو .  والمفلق

ِّ القهللاة لم  ال الورَ الالرهوو لوهللّ لم و  الحوى التربوع موَ  - ِنهلل ل ن  اات رللو  لَ مبت ء ت
 رهو . الال وِتسكلالٍ المفلق , التيملٍ اليرٍ

ي  ات هللءل  - ِنهلل لِا لمو  ال الورَ  لو نوهللاة لم و  الحوى التربوع موَ التيمولٍ اليورٍإححرئل   ء ت
ِلرت التسكلا المفلقو لهلللاٍ.  الالرهو ٗتيّا إل  مبت

ي  ات هللءلو ء ت - لووو القوهللاة لمو  ال الورَ الالرهووو لوهللّ لم و  الحوى التربووع إححورئل   ِنوهلل لوِا
 مٌ النفر .  لرإل   يّامَ التيملٍ اليرٍ تٗ 

 

   :(2113 راسة ال ا ـ ) -8
ِالوووهلل المفلوووي )ميالووو  القوووهللاة لمووو  التسكلوووا المفلقوووو إلووو   لوووهلللت لووو   الهللاابووو  القووورئٍ لمووو  ن

ِحٌ الماك ت الالرهل  لهللّ ت مل  الماحم  ِل نتار  رل ه,الالرهو  . اإللهللاهللل  الرَ 

ٍٙ ابووت هللاٍ الهللاابوو يلووهللاى  ِلتحقلووي ِانتحووات للفوو  الهللاابوو  , المووفاج الِحووسو التحملمووو  توو
ِلرت  , ْلووهللاهلللموو  ت ملوو  الحووى ال رلووث اإل ِا  لحووهلل مووَ تيموولٍ الفتوورئج لموو   قلوو  المبووت ِلوو ا  ووهلل

ِات   ووو ث  للوووهللاهللِنوووهلل نووورٍ ال رحوووث , التيململووو  ِلوووويهلل ِا ت ووورا , ا ت ووورا التسكلوووا المفلقوووو :لمهللاابووو  
ِا ت را حٌ الماك تال الرَ الالرهو   -تِٙحمت إللار الهللااب :ِمَ يلٍ الفترئج التو . , 

ِن   ماتسي  - هلل ل ن  اات رللو م ِ ولَ كوٌ لَ القهللاة لم  التسكلا المفلقوو ِن القوهللاة لمو   موَ , 
ِحٌ الماك ت الالرهل  .   ال الرَ الالرهو 
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ِتو  لوو القوهللاة لمو  التسكلوا المفلقوولوهللاهلللمتمً ت مل  الحى ال رلث اإل - ِنوى  ,ْ هللانورت متسر تت

ِن القرلهللة  المفلقل . لم  ف

لووو ا ت وورا التسكلووا المفلقووو  -للفوو  ال حووث-ْلووهللاهللاف سوورن هللانوورت ت ملوو  الحووى ال رلووث اإل -
 ككٌ. 

 (:2119 راسة فراج ) -9
الميالووو لووو تفملوو  ماووراات  Vابووت هللاٍ الاووكٌي ووا  لووهلللت لوو   الهللاابوو  إلووو التيوواى  لموو 

ٍِ لهللْ ت  ,التسكلا المفلقو هللل . المتِبل مل  الماحم  ِالتححلٌ لو مرهللة اليم  لو البي

ٍٙ ابووت هللاٍ   ِلتحقلووي يلووهللاى ت للفوو  الهللاابوو  مووَ فووتكِٙ  , حلووثٗ المووفاج التنال وووٙ الهللاابوو   توو
ِالياٍ تووٍٙ  ه تمملوو ٓا,66) ِلوو  تنال لوو 37)إلوو   توو ِلوو  هوور ل , 29), ِه تمملوو ٓا كمنم ه تمملوو ٓا كمنم

ِات ِنووهلل نوورٍ ال رحووث  ِالتووو تم ٙ  للووهللاهلل يهلل ِا ت وورا ماووراات  ,آا تححوولملرٓ ا ت وور إلووهللاهللمووت لووو الهللاابوو  
ِيماات فترئج الهللااب  مر لمو:   -التسكلا المفلقو.

ِ ج الاكٌ ليرللٙ  - ِل  التنال ل . V  فم  لو تفمل   ين ماراات التسكلا المفلقو أللااهلل المنم

ِل  التنال ل  لو التححولٌ الميالوو لمو تسِٙ  - ِلو  الهور ل  موَ  و ٌيلوااهلل  ي يلاهلل المنم  المنم
ِات ا  لهللااب  التو ِهيار ال رحثيهلل

 (:2111 راسة الطناكم ) -91
   افووورمج إ اائوووو مقتووواح لوووو الكلملووور  لملووو ب لوووهلللت لووو   الهللاابووو  إلوووو الكاوووى لوووَ لرلمٙلووو

ِل  لو تفمل  ماراات التسكلا المفلقو. المتسِٙ   نلَ  رلماحم  ال رف

ٍٙ ابووت هللاٍ ِلتحقلووي لوو   الهللاابوو  ٌٔ   توو نال ووو لووو  يوون المووفاج التِ  مووَ المووفاج الِحووسو كوو
ِالالور لوو  افورمج  حلثٗ   مااحٌ ال حث ابت هللمت الموفاج الِحوسو لوو تحهلللوهلل الميورللا التوو لنوب ت

ِابوووالكلملووور  الووو ْ لهللابوووو المتسِٙ  ِلووو ,    تىكوووهلل موووَ ليرلٙلوووت هللاٍ الموووفاج التنال وووو لمنوووَِ  رلماحمووو  ال رف
ِتكِٙ  ِلتلَال افوورمج اإل اائووو المقتوواح,  ِتاوومٌ لوو ب مر: إحووهللال فووت للفوو  الهللاابوو  مووَ منموو تنال لوو  
ِلو  اليرمو  لمحرلمو  هللملورل لحملَ لقل مَ لحٌِ المتسِٙ  ِلو لم رف يحوهلللمر )نلَ األا ي   رلماحم  األ

ِنووهلل  ه, لم فوورتاآل ووا لم فوولَ ِ  ِتاوومٌ لوو ب السحووملَ  اآل ووالَ,  ِلوو  ال رفلوو  لووو الهوور ل   ِالمنم
ِات نرمت ال رح    ِتامٌ ا ت را تححلمو للهللاهلل يهلل ا ت را التسكلا المفلقو النميو موَ ِ , الهللااب  

ِلف هللاافنركر  ِتيالب إلهللاهلل "ا ِ رهللل "  هللي ِ و   :  الهللااب إللار مت ِمَ يلٍ الفترئج التو تِحٙ .البي

ي  ات هللءل   - هلل لِا ِالهر ل   َ متِبلوٙ ل إححرئل   ِن ِلتلَ التنال ل   هللانرت ل ب المنم
 ْٙ ِل  التنال ل .  لحرلد -ل  ت را التححلمو  لو التل لي ال يهلل  ل ب المنم



 

 926 

 ال راسات السابقة

 الثالثالفصؿ 
ِل   هللان  مفرب   حى ال افرمج اإل اائو المقتاح لو الكلملر  لمل ب المتسِٙ لتٙ   - نلَ  رلماحم  ال رف

ِلو  التنال لو مَ السرلملٙ  ِْ التححولٌ  ,  لوو تفملو  التسكلوا المفلقوو للو ب المنم ِالورهللة مبوت
 الميالو لهلللاٍ.

 

 (:2111 راسة مخمكؼ ) -99
ِا وت المبوتماة لوو الن وا لوو تفملو  الهللاابو  إلوو الكاوى لوَ ليرلٙلو لهلللت ل     ابوت هللاٍ ال 
ِل  األٌِ  ِتححلٌ ل ب الحى, التسكلا المفلقو  .مَ الماحم  ال رف

ٍٙ ابوووت هللاٍ الهللاابووو يلوووهللاى  ِلتحقلوووي ِنوووهلل تكِٙ الموووفاج التنال ووووٙ   تووو فوووت للفووو  الهللاابووو  موووَ , 
ِائل  موووَ إ  تلوووات  لالقووو ٕ اٗ  ,ه لرل ووو 128) ِلووو  لاووو ِاة ال رف ِلووو  "مهللابووو  يٍ  حوووهللّ موووهللاار المفحووو

ِلتلَ إحوووهللالمر تنال لووو   ِلووو  لم فووورت", حلوووٗث ٗنٙبووومت إلووو  منمووو , ه لرل ووو 52ِلوووهللهلللر )الموووؤمفلَ ال رف
ِات  موتِتم ٙ ه لرل و , 58ِلوهللهلللر )ِاأل ّا هور ل   ِلوِ يهلل الهللاابو  لوو ا ت ورْا التسكلوا المفلقوو )

ِللرٍ كر و تانمومَ  ِ لَ,  ِكو لً  ,و اليا ل  كٌ مَ حبوَ التوَِ, محموهلل للبو هإل إلهللاهلل كفر ت
 -ِنهلل يماات فترئج الهللااب  مر لمو: ا ت را التححلٌ.

ي  ات هللءلووو  - ِنوووهلل لوووِا ِلووو  التنال لووو   ووولَ متِبووولوٙ إححوووورئل   ء ت ِلوووو  , ِ هللانوووورت المنم المنم
 ْٙ  ء ت را التسكلا المفلقو.  الهر ل  لو التل لي ال يهلل

ي  ات هللءل  - ِنهلل لِا ِلو  التنال لو   ولَ متِبولوٙ   إححورئل ت ِلو  الهور ل  , هللانورت المنم ِالمنم
ِل  التنال ل .األٌِ  لو ا ت را السحٌ الهللاابو ِ لً لحرلد المنم  لو مقاا الن ا 

ِل  لو الن ا. - ِا ت المبتتاة لم  تححلٌ لرل رت الماحم  ال رف ِنهلل تى لا لالرهللة ابت هللاٍ ال   ل

 

 (: 9999 راسة عمي ) -92
ِالمتِبوول  لموو  لووهلللت لوو   ا ِميمموورت المااحووٌ اء تهللائلوو   لهللاابوو  إلووو تفملوو  نووهللاة ميممووو 

ِي ا  لً لم  تفمل  التسكلا اليممو.  اءبتهللءٌ المفلقو 

ٍٙ ابت هللاٍ الهللااب يلهللاى  ِلتحقلي فت للفو  الال  ت ِنهلل تكِٙ ه 31هللاابو  موَ )مفاج التنال و, 
ِات  موتِنوهلل تم ٙ ه ميممو , 29ِ) ميمٍ  إلوهللاهللا ت ورا التسكلوا اليمموو موَ   ربوت هللاٍال رحوث الهللاابو  يهلل

, ِك لً إلهللاهلله1987)السلرلْا ِلقوهلل ابوتغاي التوهللالب لمو  ال افورمج موهللة , ال رحوث ل افورمج مقتواح , 
ِلامٌ ال افرمج مر لمو:ه برل36     يااا  ميهللٌ )  , - 

ِمارااتو السالل . تيالى التسكلا اءبتهللءل .1  و 

ِغ .2 ِمقراف   لفامر.تل لي يحكرٍ اءبتهللءٌ الم راا   لا الم راا 
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 حلرغ  اءبتهللءءت المفلقل  الم رااة يِ غلا الم رااة.  .3

ِان رت المفال .4   .لمفرنا  ال

ي  وولَ متِبوولوٙ  ِمووَ يلووٍ الفتوورئج التووو تِٙحوومت إللاوور الهللاابوو  : هلل لووِا الق مووو القلوورر  ِنوو
ْٙ  و ا ت وووورا التسكلووووا اليممووووو ِال يووووهللْ لوووو َٙ لحوووورلد القلوووورر ال يووووهلل ِ وووو لً لتهوووود ي التووووهللالب لموووو   , 

ِالميممرت.   اءبتهللءٌ المفلقو يهللْ إلو فمِ لو التسكلا اليممو  المفلقو لهللْ الميمملَ 

 (: 9998 راسة أحم  ) -93
ِماراات التسكلوا المفلقوو لوو  لهلللت ل   الهللااب  إلو تفمل  ماراات لمملرت اليمٍ التكرممل  

ٍِ  رلماحم  ِ  ي يرهلل السحٌ المسهم  لتيمٍ اليم  . هللل اإللهللا ه

ٍٙ ابوووت هللاٍ الهللاابووو يلوووهللاى  ِلتحقلوووي ٌٔ   تووو ِالموووفاج التنال ووووٙ  كووو ِنوووهلل  ,موووَ الموووفاج الِحوووسو 
 اإللهللاهلللوو  مووَ لم وو  الماحموو  -لمهللاابوو  التنال لوو  -ه لرلووب ِلرل وو 114فووت للفوو  الهللاابوو  مووَ )تكِٙ 

ِ لووووو  لمهللاابووووو   -ه لرلوووووب ِلرل ووووو  229), ِِمهللابوووووتلَ لم فووووورت  رلهللناملووووو  , مهللابوووووتلَ لم فووووولَ  رلقمل
ِلمل  ِمهللابوتلَ لم فورت  رلهللناملو ,  فولَ  رلقملاإللهللاهلللو   مهللابوتلَ لم مَ لم   الماحمو  -التق ِنوهلل ِ لو  

ِات  مووتتم ٙ  ِانيلوو يهلل ِ فوور  ا ت وورا  ,المسهووم ه-الهللاابوو   قلوورٍ ال رحووث   فوور  مقلوورر   لئوو  السحووٌ )ال
هلل ِابووت هللاٍ التسكلووا المفلقووو لووو "ا ِلركووافنا لمملوورت اليمووٍ التكرمملوو ,  ِ وورهللل "ر  ِمَ يلووٍ الفتوورئج فووو  .

 -التو تِٙحمت إللار الهللااب :

ي  ات هللءلوو  - ِنووهلل لووِا ِلوو  التنال لوو  لووو اكتبوورب ماووراات لمملوورت اليمووٍ إححوورئل   ت لووهللْ المنم
 ْٙ ِال يهلل ْٙ  - التكرممل   لَ التل لقلَ الق مو   .لحرلد التل لي ال يهلل

ي  ات هللءل  - ِنهلل لِا ِل  التنا إححرئل   ت ل لو  لوو اكتبورب ماوراات التسكلوا المفلقوو لهللْ المنم
 ْٙ ِال يهلل ْٙ لحرلد التل لي ال ي -  لَ التل لقلَ الق مو   . هلل

ِنهلل ل ن  هللال   - ِماراات التسكلا المفلقو. إححرئلرٓ ت   لَ ماراات لمملرت اليمٍ التكرممل  

 (:9997 راسة اليمزاني ) -94
ِالتححولٌ الهللاابوو لوولهلللت ل   الهللااب  إلو ميالو  ل نو  التسكلوا المفلقوو    رءتنرلورت 

ِل  لو مهلللف  حمرهللة الالرهلرت لهللّ ل ب الماح ِال رف  رئٌ. م  المتِبل  
ٍٙ ابوووت هللاٍ الهللاابووو يلوووهللاى  ِلتحقلوووي ِنوووهلل تكِٙ   تووو فوووت للفووو  الهللاابووو  موووَ الموووفاج الِحوووسو, 

ِل 227)ِ ه مَ الماحم  المتِبل 265ه لرل ٓر, مفاٍ )472) ا تلرالٍ  ٍٙ ت ,ه لرل ٓر مَ الماحم  ال رف
ِائل   لالقووووووووووووو ٕ  ِات  موووووووووووووتِنوووووووووووووهلل تم ٙ  ,لاووووووووووووو ِكووووووووووووور   الهللاابووووووووووووو   ربوووووووووووووت هللاٍ مقلووووووووووووورريهلل ِ لَ   تووووووووووووو
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(Tobin&Capie,1981 ه لمتسكلا المفلقو, كمر ابت هللٍ مقلرر اءتنرلرت فحِ مورهللة الالرهولرت

 حث   فر  ا ت را التححلٌ الهللاابو. ِك لً نرٍ ال ر ,ال رحث إلهللاهللِ لً مَ 
هللاٌ إححرئلرٓ لَ  ِنهلل يبسات فترئج الهللااب  ِنب  هلل اات رل م ِّ هللءل  هلللف ِن  مبت

 ( <2.25 َووولَ التسكلوووا المفلقوووو التسكلوووا ه  ووول ِ ِاءتنرلووورت فحوووِ مووورهللة الالرهووولرت,  المفلقوووو 
ِلوو , لووو نملووع ي يوورهلل التسكلووا  ِال رف ِالتححوولٌ لووو موورهللة الالرهوولرت لووهللْ لوو ب الماحموو  المتِبوول  

ْٙ المفلقو,  ربوت فر   ٗ  ِاءبوتهللءٌ اإلات ورلوههو ل المتغلو) يوهلل كرفوت نولٍ اءات ورل غلوا  حلوثٗ , اات 
ِل .  إححرئلرٓ هللال   ِاءتنرلرت فحِ مرهللة الالرهلرت لهللْ الماحم  ال رف   لَ التسكلا المفلقو 

  :(9995 راسة سركر ) -95
ٌٕ    ابووت هللاٍ  وواائل الكاووى لووَ ليرلٙلووإلوو   لووهلللت لوو   الهللاابوو   :مووَ المسوورللٍ لووو تفملوو  كوو

ٍِ السلالرئلوو  لووهللّ , التسكلووا المفلقوووالقووهللاة لموو    اووي   التيموولٍ لوو ب ِالتححوولٌ الهللاابووو لووو اليموو
ِاة هالقبٍ األهلل و)اء تهللائو   . كمل  نرمي  المفح

ٍٙ ابووووت هللاٍ   الهللاابوووو يلووووهللاى  ِلتحقلووووي  فووووت للفوووو  الهللاابوووو  مووووَ ِتكِٙ , المووووفاج التنال وووووٙ توووو
ِلتلَ ِل ِكرفت الم, تنال ل  ل قت الهللااب  لملاٍإحهللالمر  منم هور ل  ل قوت لمولاٍ األ وّا  نم

ِات  مووتِنووهلل تم ٙ  , اللالقو  اليرهلللوو  لووو التوهللالر ا ت ورا التسكلووا المفلقووو لووو " الهللاابو  لووو ابووت هللاٍ يهلل
هلل ِ رهللل  "ركر ِ اافنا ِموَ يلوٍ الفتورئج  ِ فور  ا ت ورا التححولٌ, لفو  ٍِ السلالرئلو .  الهللاابوو لوو اليمو

 َٙ ِلووو  التنال لووو  التوووو تيمٙ الفتووورئج كالتوووو تِٙحووومت إللاووور الهللاابووو  ي موووت رفوووت النر لووو  لحووورلد المنم
 .  اائل المسرللٍ ربت هللاٍ 

   :(9993 راسة القباطي ) -96
لووووو القووووهللاة  متم موووو  حووووث الفمووووِ الحرحووووٌ لووووو القووووهللاة الالرهوووول  إلوووو   لووووهلللت لوووو   الهللاابوووو 

 ٌٕ ِل نرتاووور  كووو ِالمسرللملووو   ِاليهللهلللووو   حووولٌ لوووو ِالتح, موووَ التسكلوووا المفلقوووو موووَ ناووو  اءبوووتهللءلل  
ِمر  يهلللر .  ِل    الالرهلرت مَ نا  ي ّا لهللّ لم   الماحم  ال رف

ٍٙ ابوووت هللاٍ الهللاابووو يلوووهللاى  ِلتحقلوووي فوووت للفووو  الهللاابووو  موووَ ِلقوووهلل تكِٙ , الموووفاج الِحوووسو  تووو
ِلوووو  لرل وووورٓ  ه774) ِلرل وووو  مووووَ البووووف  ال رفلوووو  ت حووووص  ه لرل وووورٓ 126)ِ ِلرل وووو  مووووَ الماحموووو  ال رف

ِاا ا الرهوووولرت لووووو كملتوووووٙ  ِحوووو ِالاا يوووو  ت حووووص  رٓ ه لرل وووو125, ِ)اة ووووهلل  ِلرل وووو  لووووو البووووف  ال رل وووو  
ِات الهللااب   ربت هللاٍ ال رحوث لوومقلرر القوهللاة الالرهول  الرهلرت مَ نرمي  اللامًِ ِنهلل تمٙ مت يهلل  ,

ِمقلوورر ِلا   َٙ . ِ ا  ال رحووثمقلوورر التسكلووا المفلقووو الوو ْ لووِٙ   يووهلل تلوو  نووهلل يماووات فتوورئج الهللاابوو  ي
ِآ  ِيلوووو القوووهللاة ا لفووورً فمووو ٌٕ  َٙ لالرهووول ,  ِنوووب  ووولَ كووو موووَ القوووهللاة الالرهووول   لفووورً ميرموووٌ اات ووورل م
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ِالتححولٌ لوو الالرهولرت, ِالتسكلا المفلقوو ٌٕ , ِ ِ ولَ القوهللاة الالرهول   ِاإلفورث   ولَ كو ِا  موَ الو ك

ِل    ِا  لو الماحم  ال رف  .لحرلد ال ك
 

  :(9992اف ) راسة سمّ  -97
هللاٍ يبوورللب حووٌ الماووك ت لموو  التسكلووا ابووت ي ووا  التيوواى لموو إلوو   لووهلللت لوو   الهللاابوو 

 َٙ ِاة لوَ لالوي تهللالبوا ِحوهللة كتورب  المفلقو لهللّ لرل رت الحوى ال ورفو المتِبول لوو المهلللفو  المفو
 الالرهلرت المقاا لم  الحى ال رفو المتِبل . 

ٍٙ ابت هللاٍ  يلهللاى الهللااب   ِلتحقلي ِائلرٓ  ِنهلل تٍٙ , المفاج التنال وٙ ت ِالوع للفو  الهللاابو  لاو  ت
ِلهللهلللر مٌ إحهللال ٙ ملت ِل  التنال ل   ِلهللهلللر ِاأل ّا تم ٙ , لرل   ه31)ر المنم ِل  الهر ل   ٌ المنم
ِات  يمر, لرل   ه32) , " حفورَ للبو  " إلوهللاهللا ت را التسكلوا المفلقوو  :ال حث لقهلل ااتممت لم يهلل

 -ِلقهلل يماات فترئج الهللااب : رهل  . ِا ت را حٌ الماك ت الال

ي  ات هللءل  - هلل لِا ٌٕ إححرئل    ِن ِالتنال ل  لو التححلٌ  لَ ك ِل  الهر ل    , مَ المنم

ي  ات هللءل كمر هلللٙ   - هلل لِا ِن لوو التسكلوا المفلقوو  ولَ اء ت ورا إححرئل   ت الفترئج لم  لهللٍ 
 ْٙ ِال يووهلل ي لووو التسكلووا المفلقووو  وولَ  الق مووو  هلل لووِا ِنوو ِالهوور ل  اغووٍ  ِلتلَ التنال لوو   لممنموو

ِا ِلتلَ التنال لوو   ْٙ المنموو ِاَ كرفووت  لهوور ل  لووو اء ت وورا ال يووهلل ِلوو  التنال لوو   لحوورلد المنم
ي حغلاة نهللآ   .  لِا

 :(Matheis & et.al ,1992 راسة مات س كآخركف ) -98
ِللفر الامرلل  لو إل   لهلللت ل   الهللااب  ِءل  كرا ِل    لمٌ مقراف   لَ ل ب الماحم  ال رف

ِماراات لمملرت اليمٍ . ِفماائاٍ لو اللر رَ لو فمِ ماراات  ,يمالكر  التسكلا المفلقو 

للفوو   اِكوو لً ابووت هللمِ  ,ابووت هللٍ ال وورح َِ المووفاج اوو و التنال وووٙ   ِلتحقلووي لووهللى الهللاابوو 
ِائل   بولل  ِات  ِنووهلل تم موت, لاو ِماووراات الهللاابوو   ربوت هللاٍ ا ت وورالَ لماوراات التسكيهلل لووا المفلقوو 
ِنهلل هلللٙ لمملرت اليمٍ التربوع لوو اللر ورَ لوَ إلو   حوسِى موَ البور عي ل ب الت الفترئج لم  تسِٙ . 

ِماراات لمملرت اليمٍ الم تمس  .  فماائاٍ األمالكرَ لو ماراات التسكلا المفلقو 

  :(9999 راسة عاب  كخصاكنة ) -99
تقحو نهللاة ت مل  الحى البرهللر اء تهللائو لمو  التسكلوا المفلقوو إل   لهلللت ل   الهللااب 
الكاوى لوَ نوهللاة الت ملو  إلو  كمر لوهلللت , المحركمرت المفلقل   إناا مَ   ٌ تقحو القهللاة لم 
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ِن القرلوووهللة المفلقلووو  لمووو  التسكلوووا المفلقوووو ت يووورٓ  ِ ح وووت الهللاابووو  ا وووت ى نوووهللاة الت ملووو  لمووو   ,لفووو

 التسكلا المفلقو  ر ت ى لرمٌ النفر . 

ٍٙ ابت هللاٍ الهللااب يلهللاى  ِلتحقلي الهللاابو  موَ  فت للف ِتكِٙ  , المفاج الِحسو التحملمو  ت
ِملوو  لرل وورٓ  ه453) لووو مهلللفوو  اا ووهلل التر يوو   , ِلرل وو  مووَ لم وو  الحووى البوورهللر مووَ المووهللاار الحك

ِالتيملٍ  محرلم  اا هلل ِلا   ِنهلل ابت هللٍ ال رح رَ ا ت را التسكلا المفلقو ال ْ تٍٙ , لمهلللال  التا ل   تل
ِمركنلفتو " التمرهللآ  ِاٙ  ه32)َ اء ت را ِتهمٙ , لم  ا ت را " إلا فاج  ل  لم   مر فمور ج لقاة م

ِانع  ِالهلل المفلقل    ِ ج . 6)مَ الق  -ِمَ يلٍ الفترئج التو تِٙحمت إللار الهللااب :ه لقاات لكٌ فم

ء ووت ى  ِا ووت ى نووهللااتاٍ ت يوورٓ , نووهللاة لوو ب الحووى البوورهللر لموو  التسكلووا المفلقووو الساهووو  -
 . ة المفلقل القرلهلل

ي  ات هللءل  إححرئلرٓ  - هلل لِا ِاللرل رت لحرلد اللرل رت. متِبلوٙ   لَ ِن  هللانرت الل ب 

  

  الراب التعم ؽ عم   راسات المحكر 
  :اتػػػبالنسبة ألى اؼ ال راس :أكالن 

ِلت َٙ  حلثٗ , الهللاابرت البر ق يلهللاى  تف   : ين الهللاابرت نهلل  إ

ِمفاووور هللاابووو   , ح وووت لوووو تفملووو  ماوووراات التسكلوووا المفلقوووو  -  ,غووورلو)ي وووِ ِنوووهللاة اللووو ب لملاووور 
 ,لمووووو) ه2222,م مووووِى ) ه, 2221 ,لووووااج) ه, 2226 ,الفمموووو ه, )2229 ,حبووووَه, )2212
 ه.1998, حمهلله, )ي1999

   افووورمج مقتووواح لمووو  التسكلوووا المفلقوووو م وووٌ هللاابووو  ميالووو  ليرلٙلوووإلووو   لوووهلللت  يووون الهللاابووورت  -
 .  ه2227 ,محمهلل)

ِالتسكلووا تِهوولد الي نوو   وولَ ابووتإلوو   مووَ الهللاابوورت لووهلللتاآل ووا ِالوو ين    - ااتلنلرت التووهللالر 
 ه2223 ,الووووهللالٍ) ه,2224 ,الاابوووو و) ه,2224 ,محمووووهلل) ه,2225, لمووووو) :المفلقووووو كهللاابوووو 

 ه.1993,)الق رلوه, 1997 ,الاماافو)

ِماوراات لمملورت   - ِلفرً هللاابرت ينات مقرافو   ولَ اللو ب لوو فموِ ماوراات التسكلوا المفلقوو 
 .هMatheis & et.al ,1992)اليمٍ كهللااب  

إلووو  ي وووا  تتسوووي موووع الهللاابووورت التوووو لوووهلللت فػػػ ّف ال راسػػػة الحال ػػػة ؛كبنػػػاءن عمػػػ  مػػػا سػػػبؽ
 ,حبوَ) ه2212 ,غورلو)ي وِ ابتااتلنلرت تهللالر ميلفو  لوو تفملو  التسكلوا المفلقوو كمور لوو هللاابو  
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 لوووهللاىغووورلاة ألار مٗ يلوووهللالالتوووو كرفوووت األ وووّا  ِت تموووى موووع الهللاابووورت ه, 2222 ,م موووِى) ه2229

 . ه1993,الق رلو ) ه,2224 ,الااب و: )  م ٌ هللااب  الهللااب  الحرلل

 : بالنسبة لمنيط ال راسات :ان ػثان 

 ,محموهلل) ه,2212 ,غورلو)ي ِ م ٌ هللااب  , سقت ميمٍ الهللاابرت لو ابت هللاٍ المفاج التنال وٙ اتٙ   -
 ه.2222 ,م مِى) ه,2221 ,لااج,) ه 2224 ,الااب وه, )2224 ,محمهلله, )2227

ِالتحملمو  كمور لوو هللاابو  ت هللمت لفرً هللاابرت اب  -  ,الوهللالٍه, )2229 ,حبوَ:)المفاج الِحسو 
ِْه,)2223 ِف ) ه,1998 ,حمهلل)ي ه,1999 ,لموه, )2222 ,اللفر ِ حر  .  ه1991 ,لر هلل 

 ,الفمموووو ) ه,2229 ,حبووووَ: )م ووووٌ هللاابوووو  ِابووووت هللمت  يوووون الهللاابوووورت المووووفاج الاوووو و تنال وووووٙ   -
  . هMatheis & et.al ,1992ه, )2226

 ه1997 ,اافوووووووم)الا:موووووَ الهللاابووووورت ابووووووت هللمت الموووووفاج الِحوووووسو كهللاابووووو  اآل وووووا ِالووووو ين   -
 ه.1993 ,الق رلو)

 يووت المووفاج الهللاابوورت التووو اتٙ  نملووع  تتسووي مووع فػػ ّف ال راسػػة الحال ػػة ؛كبنػػاءن عمػػ  مػػا سػػبؽ     
: اابوو  كموور لووو هلل  ووا   يووت مفانوورٓ ِت تمووى مووع الهللاابوورت التووو اتٙ , هللاابووتارالتنال ووو لووو إنوواا ات 

ِف ه,)2229 ,حبَ) ِ حر   ه.1991 ,لر هلل 

  :اتػبالنسبة لع نة ال راس :ان ػلثثا

َٙ  حلوثٗ , سقوت  نملووع الهللاابوورت البوور ق  لووو اليلفوو اتٙ  ِفوو  إ , مووَ لم وو  المووهللاار تنملياوور تك
ِاإل ه1999 ,لمو)لهللا هللااب   ِميممرت المااحٌ اء تهللائل   ِل لهللاهللِالتو اممت ميممو  ِال رف  . ل  

ِلاور لنوفر اليلفو  :جنس الع نةة لبالنسب  - َٙ , ا تمست الهللاابرت لو تفر  الو ين انتحوات  حلوث إ
ِا لقوووول كموووور لووووو  ,لموووووه, )2226 ,الفمموووو ) ه,2227 ,محمووووهلل) ه,2229 ,حبووووَ) :لموووو  الوووو ك

لقول م وٌ اإلفورث  ِالهللاابرت التو انتحات لمو ه, 2223 ,الهللالٍ) ه,2224 ,محمهلل) ه, 2225
ِا م وووٌ هللاابووو  اإلفووورث  اابووورت اوووممتِ يووون الهلله, 1992 ,بووومرَ)هللاابووو    ,غووورلو)ي وووِ ِالووو ك
 . ه1992 ,حمهلله, )ي2224 , الااب وه, )2212

 لملار,  نالتت رلفت الهللاابرت البر ق  لو المااحٌ التيململ  التو يٗ  :مرحمة التعم م ة بالنسبة لم  -
َٙ  حلووثٗ  لر ووهلل ) ,ه2225 ,لمووو) ه,2229 ,حبووَ: )الوو ين تفوورٌِ الماحموو  اء تهللائلوو  كهللاابوو   إ

ِف   ,الفممووووووووووو ) ه2212 ,غووووووووووورلو)ي وووووووووووِ  :كهللاابووووووووووو  اإللهللاهلللووووووووووو  الماحمووووووووووو ه, ِ 1991 ,ِ حووووووووووور
 ,بووووومرَ) ه,2221 ,لوووووااجه, )2223 ,الوووووهللالٍ) ه,2224 ,الاابووووو و) ه,2224 ,محموووووهلله,)2226
ِل  كهللااب ه, 1992 ِْ) ه,2227 ,محمهلل) :ِالماحم  ال رف  ه,2222 ,م موِى) ه,2222 ,اللفور
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ِا) :ِالماحمووو  النرميلووو  م وووٌ هللاابووو ه , 1993 ,الق ووورلوه, )1997 ,الاماافوووو)  ه1995 ,بوووا
 ه.1993 ,الق رلو,)

 ,الاابوو و)هللاابوو   :تتسووي مووع هللاابوو  كووٌ مووَ :فػػ ّف ال راسػػة الحال ػػة ؛كبنػػاءن عمػػ  مػػا سػػبؽ
نالوت لملاور الهللاابو  الماحمو  التيململو  التوو يٗ  مَ حلثٗ  ه1992 ,بمرَه, )2223 ,الهللالٍ) ه2224

ِلمو  حوهلل , نفر اليلف  مَ حلثٗ  ه1992,بمرَ )ِك لً تتسي مع هللااب  , اإللهللاهللل  ِلو الماحم 
ِحلهللة  ِلتالمٍ ال رح   لاو الهللااب  ال ِا  لو منرٌ الالرهلرت اإلفرث  لتو تفر ٍِ يلقل ب  .ِ اليم

  :اتػبالنسبة لب ئة ال راس :ان ػػرابع

 Matheis & et.alه ,)Fah.2009)ت رلفووت الهللاابوورت موور  وولَ هللاابوورت لرلملوو  كهللاابوو 

ِّ اليا ووه, 1992, ه, 2225 ,لموو) ه,2226 ,الفممو )اوممت هللاابو   هللاابرت إنململ  لمو  المبوت
هللل , ِنم ه1992 ,بوومرَ) ه,1997 ,الاماافووو)  ,حبووَ)ر هللاابوو  يٙموولياوور لووو المممكوو  اليا لوو  البووي

ِا) ه1998 ,حمهلله, )ي2222 ,م مِىه, )2223,الهللالٍ ,) ه2227 ,محمهلل,) ه2229 ه 1995 ,با
ِف ه, )1993 ,الق رلو)هللااب  , كرفت لو محا رنمليا ِ حور , لوو األاهللَكرفوت  ه1991 ,لر هلل 
ر لمووو  ٙمووو, يلوووو اإلموووراات ه2224 ,محموووهلل)هللاابووو  , لوووو بوووملف  لمووورَ ه2224 ,الاابووو و)هللاابووو  

ِّ هللااب   ِنهلل ب ِّ المحمو ء ت  . ه2212 ,غرلو)ي ِ المبت

 موَ حلوثٗ  ه2212 ,غورلو)ي وِ هللاابو  تتسوي موع  ف ّف ال راسػة الحال ػة ؛كبناءن عم  ما سبؽ
ِلو ال لئ  السمبللفل  غورلو ي وِ لهللاابو    منورٌ الهللاابو  ِلكَ ت تمى مياور موَ حلوثٗ ,  لئ  الهللااب  

ٍِ ت تمووى الهللاابوو  الحرللوو  مووع , ِ ِلكووَ الهللاابوو  الحرللوو  لوو منوورٌ الالرهوولرت, كرفوت لووو منوورٌ اليموو
 مَ حلث  لئ  الهللااب . األ ّا قل  الهللاابرت 

  :اتػػػال راس  كاتبالنسبة أل :ان ػخامس

ٍ لقووولر ماوووراات حٙكوووقلووورر مٗ ماتسقوووت ميموووٍ الهللاابووورت البووور ق  لوووو التمرهلللووور لمووو  األ ووو   
ِ لَ ِا  ء ت را " كفر ت هللاافن, التسكلا المفلقو ب ِ ورهللل  " كهللاابو  رِللرٍ كر و " يِ " ا ِ لفو  كر 

 ه1997 ,الاماافووووووو) ه,1998 ,احمووووووهلل,) ه2224 ,محمووووووهلل) ه,2222 ,م مووووووِىه, )2226 ,الفمموووووو )
ِا) ِف ) ه,1993,الق ووورلو ,) ه1995 ,بووا ِ حووور ِلفوورً هللاابووورت التمووهللت لمووو  ه, 1991 ,لر ووهلل 

 ه2227,محموووهلل ) ه,2212 ,غووورلوه,)ي وووِ 2229 ,حبوووَ:)ا ت ووورا لمتسكلوووا المفلقوووو كهللاابووو   إلوووهللاهلل
 . ه2224 ,الااب و)

رت التوو التموهللت لمو  تتسوي موع نملوع الهللاابو كبناءن عم  مػا سػبؽ, فػ ّف ال راسػة الحال ػة
لرلهللااب  الحرلل  ه  2224 ,الااب وه, )2227 ,محمهلل)ا ت را لمتسكلا المفلقو كمر لو هللااب   إلهللاهلل



 

 933 

 ال راسات السابقة

 الثالثالفصؿ 
ِاءبوتقاا , ا ت ورا لمتسكلوا المفلقوو إلوهللاهللالتمهللت لمو   لاو  ت تموى لوَ  ِلوي ماوراتٙو اءبوتفترج 

ِلتار.الماراات التو  مَ حلثٗ  الهللاابتلَ البر قتلَ   تفر

  :بالنسبة لنتائط ال راسات :ان ػسا س

ِل  الهر ل  لوو تسِٙ إل   ت نملع الهللاابرت البر ق يارا  ِل  التنال ل  لم  المنم ي المنم
ِكوووورَ لوووو ا التسووووِي هللاٌ مووووَ الفرحلوووو  اإلححوووورئل  ,لووووهللا هللاابوووو  كووووٌ مووووَ ا ت وووورا التسكلووووا المفلقووووو 

َٙ ل   الهللاابرت ل )2222ه, )م مِى,2223ه ,)الهللالٍ,2224الااب  , ٍ تيل  فترئج النر ل  حلٗث إ
 للمر لتيمي  تفمل  التسكلا المفلقو لهللّ اللم   .

التوو يللوت فتورئج تتسوي موع نملوع الهللاابورت , بناءن عمػ  مػا سػبؽ, فػ ّف ال راسػة الحال ػةك 
ِالهوووور ل   ِلتلَ التنال لوووو   ّٙ  وووولَ المنموووو لحوووورلد  -النر لوووو  لووووو ا ت وووورا التسكلووووا المفلقووووو ال يووووهلل

ِت تم ِل  التنال ل ,   ى مع الهللاابرت التو يللت فترئج بم ل  ء ت را التسكلا المفلقو.المنم
 : الراب ما استفا ت بو ال راسة الحال ة مف  راسات المحكر 

  لحرلل  لو منرٌ ال مسل  الفمال . تهللللٍ الهللااب  ا .1

  ق .مقراف  فترئج الهللااب  الحرلل   رلهللاابرت البر .2

ِلتلَ "تنال لو  ,  را التحملٍ التنال و المفربب لا   الهللاابا تل .3 ِلِ التحملٍ القرئٍ لم  منم
 ِهر ل  " . 

 المفرب   . اإلححرئل   ا تلرا األبرللب .4

 

العاـ عم  ال راسات السابقة: التعم ؽ

 K.W.Lابوت هللاٍ ابوتااتلنل   لوب ي لاهار  التوالهللااب  الحرلل  مع  ين الهللاابرت  اتسقت .1
ِا تمسوت لفاور  التهللالر لو تفملو  المسورللٍ  لوو K.W.L وا ابوتااتلنل   ح وت لوَ ي يفاور لوو, 

 .األبربوتهللالر الالرهلرت لمحى التربع  لو المفلقوِالتسكلا 
ِلتلَ  التنال وووووميمووووٍ الهللاابوووورت لموووو  ابووووت هللاٍ المووووفاج  اتسقووووت .2  متكوووورلئتلَالقوووورئٍ لموووو  منموووو

ِابت هللمت ال رح    هر ل  -)تنال ل  كرفوت  حلوث التنال وولو   الهللاابو  الموفاج  لوو يلهورٓ ه, 
ِلوووو  ا ِلوووو , K.W.Lابووووتااتلنل    ربووووت هللاٍتووووهللار المسوووورللٍ الالرهوووول   التنال لوووو لمنم  ِالمنم

 .اليرهللْ التقملهللْ  رألبمِبتهللار المسرللٍ الالرهل   الهر ل 
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 الثالثالفصؿ 
ِلووت .3 ِات تف اء ت وورا  لفموور  يهللاةاتسووي ميمماوور لموو    ِلكووَالهللاابوورت البوور ق  ,  لوووالهللاابوو   يهلل

ِّ ,ت يهللاةلوو   الهللاابوو   لوووابووت هللمت ال رح وو   ِا ت وورا  المسوورللٍ ِا ت ووراحملووٌ المحتوو الالرهوول , 
 .المفلقوالتسكلا 

ِلووووت مووور  ووولَ ماحمووو  الووورن  اوووممت  .4 ِالماحموووو   األلسووورٌالهللاابووورت البووور ق  للفووورت م تمسووو  تف
ِالتيموولٍ  ِاإللهللاهلللوو اء تهللائلوو   ِلوو   ِفووت للفوو  الهللاابوو  الحرللوو  مووَ لرل وورت اليوورلوِال رف ,  لفموور تك

ِف  مَ ), األبربوالحى التربع   ه لرل  .76ِمك
ِاهلل  لوووووالتوووهللالر  لووووو K.W.Lلرلملووو  ابووووتااتلنل   إلوووو ميمووووٍ الهللاابووورت البوووور ق   تِٙحووومت .5 الموووو

ِفماآ  التحقوي  إلو الهللاابو    لوهلللتمنورٌ الالرهولرت  لوولقم  ل   الهللاابورت  الهللاابل  الم تمس , 
ِالتسكلا  لو K.W.L بتااتلنل مَ ي ا ا  .المفلقوتفمل  المسرللٍ الالرهل  
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 الراب  الفصؿ
 كاإلجراءات الطر قة

ال رح وو  لووو لوو ا السحووٌ  رلتسحوولٌ اإلنوواا ات التووو نرمووٚت  اوور, مووَ حلووٗث تحهلللووهلل  تبووتياٚن 
ِكلسلوو  ا تلرالوور,  ِللفوو منتمووع الهللاابوو ,  ِتحهلللووهللالمووفاج المبووت هللٍ لووو الهللاابوو ,   ِمتغلووااتالهللاابوو  

ِاتالهللاابو ,  ِات الهللاابو ,  كمو ِال لو ِات تل لوي الهللاابوو  التوو مووٙات  اور يهلل ر تبووتياٚن ال رح و   لو
ِتحملمار. ِاألبرللب اإلححرئل  المبت هللم  لو ميرلن  ال لرفرت   ملهللافلٓر, 

  ال راسة منيط: أكالن: 
" الوو ْ لبووي  لمكاووى لووَ الي نوورت  ال رح وو  لووو لوو   الهللاابوو  المووفاج التنال ووو ابووت هللمتٚ 

ٕى ٗلبوللا للاور ال رحوث لمو  مت ى التوو ٗتبو ب  لميالو   غلواات ي وّا لَ المتغلاات لو موِا الموِا
ِٗم حمووو   ِلووو لًمووورلاة محوووهللهللة,  ل المحوووهللهللة لحوووهللٕث مووور,  لرلتنالوووب تغللوووا متيٙموووهلل مهووو ِل  رلاوووِا

ى  ملول لميمر لٗ  ِلِه. 9:2007التغللاات لو الحهللث  اتو ")الاا لف , ِالميوِا التحملٍ التنال وو 
ِلتلَ المتكوورلئتلَ  حلووثٗ  بووٍ ل ِلتلَ  ال يووهللِّ  تل لووي اء ت وورا الق مووولووتٍ  التحووملٍ  ِ المنموو لمنموو

ِاأل ّا تنال ل .  متكرلئتلَ إحهللالمر هر ل  

ِلتلَ إلو  ا ت ورا ن موو  ت هوعال ْ ات يتو ال رح و ,  ل ا المفاج  ِل  اللرل ورت لوو المنمو
ِلوو  التن لمتحقووي مووَ تكرلؤلموور ن ووٌ التنا وو ,  ووٍٙ   لمووتيمٍ  ربووت هللاٍ ابووتااتلنل  ال لوو ت هووع المنم

K.W.L , ِالبورئهللة لوو ميموٍ موهللاار التيمولٍ,  رهللاٙ تٗو  لفمور ِلو  الهور ل   رللالقو  التقملهلللو   المنم
ِلتلَ ء ت را  يهللّ  ٍٙ  ِالاكٌ الترلو لِهد التحملٍ التنال و لمهللااب ت هع المنم  ,. 

 

 

 
 

 

 (4-1)شكؿ

 التجر بي لم راسة التصم ـ

 

التطب ؽ القبمي 
الختبار المفاى ـ 

الر اض ة 
كاختبار التفك ر 

 المنطقي

 

 المجمكعة التجر ب ة

 

 المجمكعة الضابطة

الت ر س باستخ اـ 
 K.W.Lاسترات ج ة

 

 التقم   ة الت ر س بالطر قة

 

التطب ؽ البع م 
الختبار المفاى ـ 
الر اض ة كاختبار 

  ر المنطقيالتفك
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  ال راسة: مجتم : ثان ان 

ِمل  لو  بربولرل رت الحى التربع األمَ نملع   منتمع الهللااب َٖ تكِٙ  لو المهللاار الحك
َٙ  ِال توووو ,غوووواةغووواب  مهلللالوووو محرلمووو   مووورهللة الالرهوووولرت لوووو السحووووٌ الهللاابوووو األٌِ لميوووورٍ  لهللابوووو
ِالورت لمو  )2681 مس لهللهلل اللرل ورت ) ِنهلل ,ه(2011-2012الهللاابو ه مهللابو  لوو 11ه لرل و  م

ِالتيموووولٍ  ِاااة)بووووف 14-16 وووولَ ل مووووس متِبوووول يلموووورا اللرل وووورت موووور  حلووووثٗ  ,ه اووووي  48) التا لوووو  
 .ه148:2012اليرلو,

  ال راسة: ع نة:ثالثان 
ِاةٕ  بربواألا تلرا للف  الهللااب  مَ لرل رت الحى التربع  تٍٙ      لو مهللاب  الالج لنملَ  ح

ِ لً لألب رب الترلل :  -نحهللل , 
 المهللاب  مَ مكرَ لمٌ ال رح  . ابٚ نٗ  .1
ِل بٗ  .2  الهللااب .تيرمٌ ال رح   مع للف   ا
 المهللاب  مع ال رح  . ةإهللاا  ٖتيرَِ .3

يحهلل  ا تلرا تٍٙ ُٗ  حلث, ه لرل  76مَ اي تلَ هللاابلتلَ  مس لهللهلللمر) للف  الهللااب  فتِتكِٙ 
ِل  التنال ل  التو  ِائلٓر لتكَِ المنم   موسِ   K.W.L ربت هللاٍ ابوتااتلنل  هللابتلرتلَ الاي تلَ لا

 ه لرل  .38لهللهلللر )  مسلق  التقملهللل  ِ هللابت  رللا  هر ل   ّاِاأله لرل  , 38) لهللهلللر

 -: لً َ لٙ الترلو لٗ  ِالنهللٌِ
 (1-4رقػـ ) جػ كؿ

 ال راسػة ػةأفرا  ع ػن تكز  
 المجمكع المجمكعة الضابطة المجمكعة التجر ب ة

  الع   الفصؿ الع   الفصؿ
76 2/9 38 1/9 38 

 ةػال راس متغ رات: رابعػان: 
 متغلاات الهللااب  مَ: فتتكِٙ 

ِتامٌ: لتمٙ ٌِ   :المستقؿ المتغ ر  -1          -لو لالق  التهللالر 

 ابتااتلنل  ربت هللاٍ  التهللالر K.W.L   ِل  التنال ل .  رلفب  لممنم

 ِل  الهر ل . التهللالر   رللالق  الميترهللة  رلفب   لممنم
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ِلمر: :المتغ ر التاب   -2          -ِنهلل تهٙمفت الهللااب  متغلالَ تر يلَ 

  ٍلالرهل ا المسرلل. 

  .التسكلا المفلقو 

 ةػال راس أ كات: مػػكا  ك خامسػان: 
ِالتو تم ٙ    ِات الهللااب    -للمر لمو: متنرمت ال رح    للهللاهلل يهلل

ِتامٌ هللللٌ الميمٍ لتهللالر مسرلل -ي ِاهلل التيململ :  ِحهللة الهللائاة المقااة لم  لرل رت  ٍالم
ه محرغ   ل ِ  ابتااتلنل  الحى التربع األبربو )السحٌ الهللاابو األٌِ  . K.W.Lو ه

ِتامٌ مر لمو: -ب ِات  ح ل  لنمع ال لرفرت:   -يهلل

 الالرهل . ٍوالمسرلل ا ت را 

 ووالمفلق اوالتسكل ا ت را. 

ِحهللة )الهللائاة ه,  ِنهلل  ِّ ِات الهللااب  تحملٌ محت لمو لان تسحلمو  ِللمرابتمٍا إلهللاهلل يهلل
:ِّ   -لَ تحملٌ المحت

 المحتكل: تحم ؿ 
ِّ  تحملوووووٌ الم ِٗلقحوووووهلل ِّ التيملموووووو ِحوووووسٓر و ىٙفوووووحتووووو " يبووووومِب لاوووووهللى إلووووو  ِحوووووى المحتووووو

,ِّ ِمفانلٓر, ٙممر لؤهللّ إل  تحهلللهلل اليفرحا األبربل  لمتيمٍ" ) هلل ِللرٓ   ه.60:2003مِه

الِحوووٌِ إلووو  مسووواهللات  المقووواا الهللاابوووو, يِ إححووور   " و ىٙفووو ه98:2008 )حمووور ِٗليٙالوووو 
ِمر  .األبربل  لو المقاا الهللاابو"  تالميم

 :تحم ؿ المحتكل :المفاى ـ الر اض ة خطكات //أكالن 

ِّ اليفرحا الترلل : فتتهمٙ  لقهلل   ِات تحملٌ المحت  - ل
 الي ؼ مف التحم ؿ: -أ    

 -يلهللاى التحملٌ للمر لمو: تتحهللهلل     

 ِحهللة )الهللائاة تحهلللهلل ِااهللة لو   ه.المسرللٍ الالرهل  ال

 ِاحسرت ء ت را المسرللٍ الالرهل . إلهللاهلل  نهللٌِ م
  ع نة التحم ؿ: -ب  

 هبربوألالهللائاة مَ كترب الالرهلرت لمحى التربع ا ِحهللة  .)النا  األٌِ
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 كح ة التحم ؿ: -ج

  ٍٙت  ِّ ِحهللة لتحملٌ المحت ٍِ ك  .التمرهلل المسا
 عمم ة التحم ؿ: ضكابط - 

ِ لً لالرهللة الهللن  ِه ل  لهللهللآ نرمت ال رح    ماالرة       ِا ل   ٌ لممل  التحملٌ   مَ اله
ِا ل ِمَلتحملٌ, لممل  ا  -:ل   اله
   ٍِٙلِ: ت  ِّ ٍِ  كتيالى إناائو لفهلل تحملٌ المحت  اءلتااٍ  تيالى المسا
ِاة :المفيـك     ِحهللة الهللائاة    الح اليقمل  التو تتكَِ لهللّ اللرل   فتلن   حرئص ماتاك  لو 

ِالهللءل  المسمل .  ِتتىلى مَ اءبٍ 
 ِحهللة لقتحا الالرهلرت النا  األٌِ لمحى التربع )الهللائاةه مَ كترب  التحملٌ لم  

 .بربواأل
 ٍِل   لت ِالتمرالَ المقتاف   كٌ هللار  لا  تامٌ مسرللٍ  رف ميال   ِتيت اابت يرهلل األم م  

 .بر ق   رلفب   لملرلب
 

 ص ؽ أ اة تحم ؿ المحتكل:  -ق

ِاة كرممو  يلو لقلربو,  حلوث لٗ  يتٚ ه٘ تقلر األهللاة مر ِٗ  يَ" األهللاة لِ  حهللي  ِاهوح ِ  حو
ِلمتىكوووهلل موووَ حوووهللي 210:2010)الي بووو ,  "لمقوووهللاة األهللاة لمووو  نلووورر ال رحووول  الموووااهلل نلربوووار ه.  

ِحووهللة  ال رح وو تٚ نرموو   التحملووٌ ِااهللة لووو  ٍٙ  ِ يووهلل, )الووهللائاةه  تحهلللووهلل نرئموو   رلمسوورللٍ الالرهوول  الوو  لووً توو
ِماواللَ رلاها ِّ اء تحورص موَ ميممولَ لممورهللة  ِلو  موَ المحكمولَ موَ   ممحوي  - لم  منم
 المحكمَِ لم  ح حل  ل ا التحملٌ. يكهللٙ  حلثٗ  -ه 1انٍ )

 ثبات أ اة تحم ؿ المحتكل:  -ك

ال رح وو   نرمووتٚ  التىكووهلل مووَ   وورت التحملووٌ مووَ  وو ٌ حبوورب اءتبووري ل ووا الووامَ, حلووثٗ  تووٍٙ 
ِّ تحملووٌ  ِحووهللة الاا يوو  محتوو ِااهللة للاوور,  ِ لووً  ال  التحملووٌ موواةٓ  للووهلليٗ  ٍٙ  ٗوولتحهلللووهلل المسوورللٍ الالرهوول  الوو

ِمووَ  ووٍٙ   ووّايٗ   , ال رح وو   حبوورب ميرمووٌ اءتسووري  وولَ  نرمووتٚ    يووهلل    وو  يبوور لع مووَ التحملووٌ األٌِ
ِللبت ميرهللل   التحململَ, مبت هللم ٓ   -ه:226:2004المارا إللار لو ليلم ) الترلل  (Holisti) ل

 
    
 :  ميرمٌ ال  رت R حلثٗ   

C1.2 ٌِالتحمل  اآل ا.: لهللهلل لئرت اءتسري  لَ تحملٌ ال رحث 
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C1لهللهلل لئرت تحملٌ ال رحث:    //     C2.لهللهلل لئرت التحملٌ اآل ا: 

ِلن : لفتج ميرهللل اللو  ِ رلتي َٙ  ي

 = ميرمٌ ال  رت
2×12 

=0.96 
13+12 

                                                  فترئج لممل  التحملٌ: لِهد ه2-4)انٍ ِالنهللٌِ      
 (2-4) ػـرق جػ كؿ

 : المفاى ـ الر اض ةمحتكلتحم ؿ ال طنتائ

 المفاى ـ الناتجة
 نقاط االخت ؼ نقاط االتفاؽ التحم ؿ الثاني التحم ؿ األكؿ

13 12 12 1 

َٙ  ِلٙتهد َٙ  ل اِ ه 0.96ال  رت) ميرمٌمَ النهللٌِ البر ي ي يهللاة التحملٌ تتمتوع  لهللٌ لم  ي
ِ فوورٓ  لموو   هللاٍ األهللاة اليمملوو  لمتحملووٌلنيووٌ ال رح وو  تلمووئَ ءبووت رمفربووب مووَ ال  وورت, مٙموو  قووهللإ   ,

ِلوهللهلللر ) توٍٙ   فترئج التحملوٌ البور ق  ِموٓر الرهولٓر 12تحهلللوهلل نرئمو  لممسورللٍ الالرهول    ممحوي  –ه مسا
ِحهللة الهللائاة مَ كترب الالرهلرت لمحى التربع األبربو  -ه 2انٍ) . –لو   النا  األٌِ

 فك ر المنطقي:الت ميارات تحم ؿ المحتكل: خطكات //ثان ان      

ِّ اليفرحا الترلل : فتتهمٙ  لقهلل    ِات تحملٌ المحت  - ل
 الي ؼ مف التحم ؿ: -أ  

 -يلهللاى التحملٌ للمر لمو: تتحهللهلل     
 ِحهللة الهللائاة تحهلللهلل ِااهللة لو   . ماراات التسكلا المفلقو)اءبتفترج ,اءبتقاا ه ال
 ِاحسرت  إلهللاهلل  التسكلا المفلقو . ء ت رانهللٌِ م
  التحم ؿ: ع نة -ب  

 هبربوألالهللائاة مَ كترب الالرهلرت لمحى التربع ا ِحهللة  .)النا  األٌِ
 كح ة التحم ؿ: -ج  

  ٍٙت ِّ ِحهللة لتحملٌ المحت ِالتمرالَ ك  .التمرهلل األم م  

 عمم ة التحم ؿ: ضكابط -   

ِ لوً لالورهللة الهللنو  ِهو ل  نرمت ِا ل   ٌ لمملو  التحملوٌ   ال رح    ماالرة لهللهللٓا مَ اله
ِا ل ِمَل  التحملٌ, لمم  -:ل   اله
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  ٍٙاءلتووااٍ  تيالووى ماووراات التسكلووا المفلقو)اءبووتفترج ,اءبووتقاا ه   كتيالووى إناائووو لفووهلل  توو

ِل :  ِّ  تحملٌ المحت
ِلوووو  مووووَ المقووووهللمرت يِ ميػػػػارة االسػػػػتنتاج  - : لمملوووو  لقملوووو  لتنووووو للاوووور التسكلووووا مووووَ منم

ِلووو ,  ميفووو  يٙفوووو بووو, الميللووورت ِٓء إلووو  فتلنووو  منا مًِ لكوووّا لتنوووو موووَ اليووورٍ إلووو  ِحووو
 .ال رص

ِلوو  مووَ النائلوورت يِ األم موو   :االسػػتقراء ميػػارة  - لمملوو  لقملوو  لتنووو للاوور التسكلووا مووَ منم
ِٓء إل  نرلهللة لرمو , التو تاتًا لو  رحل  ميلف  ٍِ يِ تيمولٍ,  ميفو  يٙفوو , ِح يِ مساو

 بمًِ لكّا لتنو مَ ال رص إل  اليرٍ.
 ِحووووهللة لقتحووووا الووووهللائاةه مووووَ كتوووورب الالرهوووولرت النووووا  األٌِ لمحووووى التربووووع ) التحملووووٌ لموووو  

 .بربواأل
 ٌو لً  لام ِ ِالتمرالَ  لا  تتهٙمَ لهللهلل ك لا مَ ماراات التسكلا المفلقوو   التحملٌ األم م  

ِحهللة الهللاابل  تكَِ  .لممل  التحملٌ مم م  لم
 

 :منطقيلميارات التفك ر ال أ اة تحم ؿ المحتكل ص ؽ -ق   
التسكلا المفلقو)اءبتفترج  لماراات تحهلللهلل نرئم    ال رح  تٚ نرم   مَ حهللي التحملٌ ِلمتىكهلل       

ِااهللة  ٍٙ  ِ يووهلل, )الووهللائاةه ِحووهللة لووو ِاءبووتقاا ه الوو ِلوو  مووَ المحكموولَ مووَ  رلاهووا لووً توو لموو  منم
ِماووواللَ ِّ اء تحوورص موووَ ميممووولَ لممووورهللة  المحكموووَِ لمووو   يكوووهللٙ  حلوووثٗ  -ه 1ممحووي انوووٍ ) -  

 حملٌ.ح حل  ل ا الت
 :لميارات التفك ر المنطقي أ اة تحم ؿ المحتكل ثبات -ك   

ال رح وو   نرمووتٚ  التىكووهلل مووَ   وورت التحملووٌ مووَ  وو ٌ حبوورب اءتبووري ل ووا الووامَ, حلووثٗ  تووٍٙ 
ِّ تحملٌ  ِ لوً محت ِحوهللة الاا يو    ِااهللة  ماوراات لتحهلللوهلل ال ِاءبوتقاا ه الو  التسكلوا المفلقو)اءبوتفترج 

ِموَ  وٍٙ   ّايٗ  التحملٌ ماةٓ  للهللٙ يٗ  ٍٙ  ٗ , )الهللائاةه ِحهللة لو  ,  نرموتٚ    يهلل      يبور لع موَ التحملوٌ األٌِ
ِللبت ميرهللل   ال رح    حبرب ميرمٌ اءتسري  لَ التحململَ, مبت هللم ٓ   -اٌزبٌ خ: (Holisti) ل

 
 
 

ِلن : لفتج ميرهللل اللو  ِ رلتي َٙ  -ي
 

                
 

                                                  فترئج لممل  التحملٌ: لِهد ه3-4)انٍ النهللٌِِ 

 = ميرمٌ ال  رت
2×47 

=0.93 
48+53 
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 (3-4جػ كؿ رقػـ )  

 : ميارات التفك ر المنطقي لمحتكلتحم ؿ ا نتائط
 

 التحم ؿ
 ميارات التفك ر المنطقي

 المجمكع
 االستقراء االستنتاج

 48 22 26 التحم ؿ األكؿ
 53 21 32          يالتحم ؿ الثان
 47 21 26 نقاط االتفاؽ
 7 1 6 نقاط االخت ؼ

َٙ  ِلٙتهوود      َٙ  لوو اِ ه 0.93ال  وورت) ميرمووٌمووَ النووهللٌِ البوور ي ي يهللاة التحملووٌ تتمتووع  لووهللٌ لموو  ي
ِ فوورٓ  لموو  لنيووٌ ال رح وو  تلمووئَ ءبووت هللاٍ األهللاة اليمملوو  لمتحملووٌ رمفربووب مووَ ال  وورت, مٙموو  قووهللإ   ,

التسكلووووا  ماوووورااتِالتموووورالَ التووووو تقوووولر  األم موووو تحهلللووووهلل نرئموووو   ليووووهللهلل  تووووٍٙ   ٌ البوووور ق فتوووورئج التحملوووو
ِلووووهللهلللر ) ِاءبووووتقاا ه  ِحووووهللة الووووهللائاة مووووَ كتوووورب  -ه 3ممحووووي انووووٍ) –ه 47المفلقو)اءبووووتفترج  لووووو 

. –الالرهلرت لمحى التربع األبربو   النا  األٌِ

 ال راسة: أ كاتك  مكا  إع ا 
 (:K.W.L ) ل ؿ المعمـ لت ر س كح ة ال ائرة في ضكء إسترات ج ة إع ا  مكا  ال راسة /أكالن 

ِابووووتااتلنلرت تهللالبووووار,  ءلوووو نا  يووووهلل ِْ ال وووورص  رلمسوووورللٍ الالرهوووول   لموووو  األهللب التا وووو
ِْ ال ورص  ربوتااتلنل   ِكو لً ٗليوهلل  حلوثٗ ال رح و   للوهللاهلل هللللوٌ الميموٍ,  نرموتٚ K.W.L  األهللب التا و

ِات الم ِانوع هللللٌ الميمٍ موَ هومَ األهلل ِفقموو إلو  ال ِّ الالرهوو  اٙمو  التوو ٗتبورلهلل لوو تانمو  المحتو
َٚ   لو الحى الهللاابو ِا  لو لممل   ِم ْٙ الميمٍ ي فر  القلرٍ  هلل ِلا  لَ لهلل ل ا المفلمي لف غو يَ لت

ِنلو لممو هللا ٌ الحى.  التيملٍ  حلث ٗلِمسو لو ت

ِات الترلل : إللهللاهلل  -الهللللٌ ات يٚت ال رح   ال ل

ِحووهللة الووهللائاةتحهلللووهلل األ -ي ِحووهللة لووو  مووَ  لووهللاى اليرموو  لتووهللالر  ِلرت ال  وو ٌ اءلوو ن لموو  مِهوو
ِاهللت لووو كتوورب  ِيلووهللاى تووهللالر الالرهوولرت لووو الحووى التربووع األبربووو كموور  كتوورب اللرلووب, 

 الميمٍ. 

ِلي مر تٍٙ لاهو بر قٓر. -ب ِحهللة الهللائاة   ِّ  تحملٌ محت

ِال حوِث البور ق  التو -ج لوو توهللالر  K.W.Lو ل قوت إبوتااتلنل  اءل ن لمو   يون الهللاابورت 
ِمفار هلل  ه. 2008ال اكرت  ) هللااب ه, 2010) ل هللا ا ااب الالرهلرت ل بتسرهللة مفار, 

ِفرت الترلل : ِنهلل  -تهٙمَ هللللٌ الميمٍ المك
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ِيلهللالو.مقهللم  .1  : تهٙمفت التحهللث لَ يلمل  الهللللٌ, 

ِال رٙح  .  .2 ِحهللة اليرٙم    يلهللاى ال

ِالتيملٍ . K.W.Lلنل  ف  ة م تحاة لَ إبتاات  .3  ِكلسل  ابت هللامار لو التهللالر 

ِحهللة. نرئم  .4 ر المتهمف  لو ال   رلهللِا

ُّ رسديد٘ب في ضٛء ٔزبئح في ٚزدح اٌدزاظخ المتهمف  الالرهل  مسرللٍ رل نرئم  .5 , ٚاٌزي ر

 .رسٍ ً اٌّسزٜٛ
 اٌٛظبئً ٚاألدٚاد اٌزعٍ ّ خ. .6
 .K.W.Lلتهللالر  ربت هللاٍ إبتااتلنل   ىلٍ الماانع التو لبتسلهلل مفار الميمٍ لو ا نرئم  .7

ِ  إبتااتلنل    ٙل  .8 ِحهللة لو ه ر ال  . K.W.Lهللِا

 الت ر س: سترات ج ةا       

ٍٙ تِهلد  لقهلل  التهللالر لوK.W.L إبتااتلنل   هللاٍليهللٍ هللاال  الميمٍ  كلسل  ابت  فماآ  ت
 -تهٙمَ  لً تِهلد الفقرل الترلل : ِنهللكلسل  تِملسار لو التهللالر, 

ِالتيمٍ.ت ل اكٌ -  للو لتِملى اإلبتااتلنل  لو التهللالر 

 اإلناا ات المتهمف  لو المااحٌ ال  ث لإلبتااتلنل . ااح -

ِا - ِاللرلب لو اإلبتااتلنل . هلل ٌٔ مَ الميمٍ   ك

ِالوٓ   ِل       ر, م ِحوهللة الهللاابول  إلو   مبو  هللِا ٍٙ تقبولٍ ال ِّ لقوهلل تو ِ  فتورئج تحملوٌ المحتو هو
 ه حح .16لم  )

 س ب ل ؿ المعمـ:ال رك  تخط ط    

ِلقٓر إلبتااتلنل   فر  الميف   تٍٙ  ر  ِنهلل تهٙمَ كٌ هللار اليفرحا K.W.Lت للل الهللِا  ,
 -الترلل :
 َِا  الهللار. لف
 الححص. لهللهلل 
 ِكل   األلووووهللاى ِاة بووووم ٍٙ حوووولرغ  يلووووهللاى كووووٌ هللار لووووو حوووو ِنيوووو  مووووَ تووووهللالر المسوووورللٍ: توووو المت

ِ٘لٙو لو ِٗا  ِّ ِ  فترئج تحملٌ المحت ِ لً لو ه  -حلرغتار مر لمو: )إناائل ه 
ِالحلرغ . يَ - ِاهح  الميف    تكَِ 
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ِنلرر مهللّ تحققار. لمكَ -  م حمتار  
هللنلق  التي لا. يَ -  تكَِ بام  الساٍ 
ِللر لم  بمًِ الميمٍ. تٗ ف  -  لم  بمًِ المتيمٍ 
ِّ كٌ هللار. يَ - ِ لً ت يٓر لل لي  محت ِافب التيمٍ الم تمس   ِل  لتامٌ ن  تكَِ متف

 ٌِات ال الِبووووورئ ِات الافهللبوووووول  ِاألهلل ِاألهلل ِلووووو  موووووَ الِبووووورئٌ  تيململووووو : تهوووووٙمَ كوووووٌ هللار منم
ِائا  ىاكرٌ م تمس . ٍِ لملار هلل ِ لرنرت ماب ِالمبلاة   كرلسانرا 

 ٍالالرهل  المتهٙمف  لو كٌ هللار. المسرلل 

 ِات ِات البوولا لووو كووٌ هللار  موور لووت  ٍ مووع إبووتااتلنل    لوو ٍٙ تحهلللووهلل  لوو البوولا لووو الووهللار: توو
K.W.L ِات للمر لمو:ال ل   ِتم مت ل 

ِالوووع نووهللٌِ التػػػ ر س ب ا ػػػة -1 ِلووو ,  K.W.L: ت ِنلوووو الميموووٍ إلووو   ِمووَلمووو  كوووٌ منم ٍٙ ت  ووو
ناا  المفرنارت حٌِ فقرل يِ  ِاد ِل  مَ األبئم  الاسال  مع ت مل  ,  ِاة ابت هللاٍ منم ها

ِلرت محوووهللهللة ت وووهللٍ مِهووو ِنوووِى لمووو  موووهللّ تمكوووَ الت ملووو  موووَ   الوووتيمٍ ِنمِهووو ِ لوووً لم
ِن الهللار الحرلو.متلم رت التيمٍ البر ِال  لهلل ٌِ الت مل  لو مِه ِالتو ٗتيهلل ها   ق  

ِلووتٍ تي ئتاوور لووو التػػ ر س أثنػػاء -2 ِموورت بوور ق   ٍِ كووٌ لرل وو   ربووت كرا موور لووهلللار مووَ ميم : تقوو
 , هلل األٌِ مووَ النووهللٌِ هلل ال وورفو مووع التىكلووهلل لموو   كمووراليموو ٗتحووهللهلل موور ٗتالووهلل ميالتووو لووو اليموو
ِاة ماالرة الفقرل الترلل :  -ها

 لَ يْ او غرمن. تسبرااءب 

 ِاي اليمٌ. لمب ِا يِ الميمٍ لفهلل حٌ   المبرلهللة مَ الاملٌ المنر

   ِتانلياٍ لم  التسكلا. ماان  الت مل  ي فر  الحٌ مفرناتاٍ 

 ٍِتقهلللٍ التغ ل  الااني . تقهللل  التيالا المفربب لكٌ لرل   

   ٍهلل ال رلث إء لو حرل  الفنرح لو اإلنر اءفتقرٌء لت  ِ لوً   لم  الفارل, إل  اليم
ٍٙ التِحٌ إللار لو المكرَ الم حص ل لً.  لكتر   الفترئج التو ت

 ٍِ َٙ إللووو,  لقوو الفتلنوو  الفارئلوو  لحووٌ  ِكتر وو الميمووٍ  مفرناوو  اللرل وورت نمليووٓر للموور تِحووم
ِاة.  األفال  لم  الب 

ِااي اليمووٌ الحووسالػػ رس تقػػك ـ -3 ِلٍ ال رحوو   كووٌ هللار  ووى ٍٙ تهوومٙلَ يبووئم  التقوو ل , هللللووٌ : توو
ِلٍ الترلل  لو كٌ هللار: ِان التق ِنهلل تٍٙ ماالرة يف  -الميمٍ 
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-   ٍٙ ِموورت البوور ق  التووو توو ِالميم ِلٍ الق مووو: لتم ٙووٌ لووو مفرناوو  اللرل وورت لووو الميووراى  التقوو

ِةهللاابتار لو  هللال  الهللار,   تمالهللل  لتحهلللهلل متلم رت التيمٍ البر ق  لهلللاَ. ك ل

ِلتم ٙووٌ لووو   - ِلفو:  ِلٍ التكوو ِم حموو  يهللائاووَ ي فوور  التقوو ِاللرل وورت  المفرناوو   وولَ الميمووٍ 
ِنلووو بووؤاٌ مووَ يبووئم   ٌتفسلوو  األفاوول . كموور لتهووٙمَ ا تلوورا إحووهللّ لرل وورت السحوو ِت

ِااي اليمٌ إللار. هللة  ى ِن ِلٍ الم  التق

ِات الهللاابوو   - ِلتم ٙووٌ لووو تل لووي يهلل ِلٍ الفاوورئو:  ِا ت وورا  -التقوو ا ت وورا المسوورللٍ الالرهوول  
ِحهللة الهللااب ه. -فلقوالتسكلا الم ِحهللة الهللائاة )  لم  اللرل رت  يهلل فارل  التهللالر ل

ِللوووو  لووووهللللٌ الميمووووٍ   يووووهلل ِاة األ ِ  إبووووتااتنل   لوووووإلووووهللاهلل الحوووو ال رح وووو   نرمووووتٚ , K.W.Lهوووو
ِلوو  مووَ المت ححوولَ لووو المفوورلج ِلاائووي تهللالبووار   غووان  -ه1انووٍ) ممحووي - ياهووار لموو  منم

ِمق ِم حمرتاٍ  ِاد هللا   اائاٍ  ِ :تحكلمار   -تاحرتاٍ لو ه

 ِّات إبتااتلنل    م  م مهلل  .K.W.Lِتما  هللللٌ الميمٍ مع  ل

  ر المتهم هللن ِكل  أللهللاى الهللِا   رلهللللٌ. ف الحلرغ  البم

 هلل ِا . ِن ِمحت  اتبري  لَ األلهللاى التيململ  لكٌ هللار 

  ِاليممل  لمهللللٌ. هللن ِل    ِب م  الحلرغ  المغ

 هلل ِتبمبٌ نلهلل لممرهللة التيملم ِن ر الم تمس .تفملٍ  ِ لَ الهللِا ِاحهلل   ل    ٌ الهللار ال

  اللم  . م  م ِّ ِاي اليمٌ  رلفب   لمبت ِك لً  ر,  ِااهللة لو الهللِا  األفال  ال

  ِاأللهللاى. م  م ِلٍ المبت هللم  لمر لتهمفو الهللار   يبرللب التق

ِلقوٓر ءبوتااتلنل  4انٍ ) يِالممح         ِحوهللة  لوو  K.W.Lه لِهد  لرنو   تحكولٍ هللللوٌ الميموٍ 
ِاتو الفارئلوو ,    إنوواا  التيووهللل ت التووو ياوورا إللاوور البوورهللة المحكمووَِ ِ يووهللالووهللائاة,  ي وو  الووهللللٌ حوو

ِحووهللة الٗميووهلٙلة للرل وورت تنا وو  الهللاابوو   تىكووهللتِ  ال رح وو  مووَ حوو حل  الووهللللٌ ل بووت هللاٍ لووو تووهللالر ال
ِاتو المارا إللار للٌلح د الهلل ِ  لًاألبربل ,   ه.13ممحي انٍ ) لو حرهللنٓر حهللنٓر مرلالٓر لو ح

 

 كاختبار التفك ر المنطقي(: المفاى ـ الر اض ة اختبارأ كات ال راسة ) إع ا / ان ػثان 
 ( اختبار المفاى ـ الر اض ة:أ

ِن اء تلوورا مووَ متيووهللهلل  نرمووتٚ  ِلو لممسوورللٍ الالرهوول , مووَ فوو ال رح وو   للووهللاهلل ا ت وورا مِهوو
ِ  مَ التى ا ِن مَ اء ت راات ل م نوا  ك لوا موَ المورهللة  ِلتغللتو, دالمححٙ   اتل   ِا ترات ل ا الف
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ِلتلَ  ِابت هللمتو اليممل  المااهلل ا ت را اللرل رت للار, ال رح   كىحوهلل المؤاواات  لقلورر تكورلؤ المنمو

ِالهر ل  ِلتلَ:التنال ل ,  ي  لَ المنم هلل لِا ِن ِلميال    .افتار  التنا    يهلل ن ٌ تل لي التنا  , 
 

 ـ الر اض ة:بناء اختبار المفاى  خطكات
 الما ة ال راس ة: تح    -1

ِحهللة الهللاابل  التو تٍٙ  ِل  ِحهللة  بربوكترب الالرهلرت لمحى التربع األ َا تلرالر م ال (
ِل  مقبم  إل  يا ي ر  الهللائاةه,  ِال:هللِا ,  ر)الا ِالر المحللل , الاكٌ الا رلو الوهللائْا ِالا الماكال  
ِترا الهللائاة, ممرر الهللائاةه.  ي

 االختبار: الي ؼ مف تح    -2

ِّ المسرللٍ ال لهللى  بربووألالوهللّ لرل ورت الحوى التربوع  الرهول اء ت را إل  نلرر مبت
ِلتلَ ِحهللة الهللائاة لممنم  اءفتار  مَ تهللالر اإلبتااتلنل  المقتاح .  يهلل, ِالهر ل , التنال ل  :لو 

 :ج كؿ المكاصفات ل ختبار إع ا  -3

َ)  ِٗليٙالووو ِ  ووِا لمححووٌِ لموو  للفوو  مم موو  مووَ  ٍفمٙ   ٗمووإنوواا ه  ىٙفووو" 411:2010لمووا 
 ". نمارمَ ي رلفر لَ مهللّ تحقلي األلهللاى التو نمفر  رلتهللال تكاى, يهللا  الت مل 

ِّ 353:2010ي ِ الف )  ِلّا ه  ىٙفو ل راة لَ نهللٌِ لو  يهلللَ لم ٌ يحهلللمر تحملٌ محتو
ِحهللة إل  لفرحا ,  ِاتجه. ِال يهللال  ال رفو  لم ٌ األلهللاى التيململ )الف

ِاحسرت, حلثٗ  رمتٚ ن ِّ  للهللاهلل نهللٌِ م ِااَ الفبو ل   تٍٙ  ال رح    يهلل تحملٌ المحت تحهلللوهلل األ
ِلهللهلل الحسحرت لكٌ هللار ِالتمرالَ  ِّ  فرٓ  لم  األم م   ِّ   ألناا  المحت لا  مم م  ِارمم  لمحت

ِحوهللة , ِلرت األلوهللاى تووٍٙ  ريٙموكوٌ هللار  رل ِااَ الفبو ل  ال رحوو   مبوت ٓ  لموو  تحهلللوهلللر  فور  رلفبوو   لوأل
ِالنهللٌِ الترلو لِهد  لً: األلهللاى ِني  مَ تهللالر المسرللٍ,   -المت
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 (4 -4)ـػرق  كؿػج

 ةػالر اض  ـػاختبار المفاى  اتػمكاصف ج كؿ

 
 المحتكل

 بنك  االختبار مستك ات األى اؼ كثقميا النسبي

 % 100المجمكع %17التطب ؽ %30الفيـ  %53التذكر   

 الع  
النسبة 
 الع   الرقـ التكرار الع   الرقـ ةالمئك 

النسبة 
 التكرار الع   الرقـ المئك ة

ِالر الماكال   الا
ِالر المحللل   %27 8 7 %5 1 5, 2 %8 2  876, 4, 3, 1 %14.3 5 ِالا

الاكٌ الا رلو 
 الهللائْا

3 12.19% 12 ,11 ,14 2 6.9% 9 ,13 2 3.91% 12 ,15 7 23% 

ِترا الهللائاة  17, 16 %12.6 4 ي
18 ,19 

1 6% 22 1 3.4% 24 6 22% 

 23, 21 %15.9 4 ممرر الهللائاة
27726 4 9% 

25722 
28 ,29 1 5.1% 32 9 32% 

 %911 31 5 9 96 المجمكع

 

 فقرات االختبار األكل ة إلع ا  الصكرة -4

الالرهووول   يوووهلل  رللٍال رح ووو  موووَ الهللاابووورت البووور ق  ال رحووو    فووور  ا ت وووراات المسووو ابوووتسرهللت
ٌٕ ك لا مَ ,راءل ن لملا ٍٙ اءبتسرهللة  اك ِ نٙو ي وِ الفو ) كمر ت الماورا  هلللسولره ِ 215:2011فم

ٍِ -ه115:2000إللووو لووو لقوول َ) لووو  فوور  لقوواات اء ت وورا.   -لقلوورر مووهللّ إتقوورَ اللرلووب لممساوو
 ممحووي-ه بوؤاءٓ 34ال رح و   قرئموو  المسورللٍ الالرهول  لووو  فور  اء ت ورا المكووَِ موَ) ابوتيرفتٚ  حلوثٗ 
  هلللٌ, مَ يا ي   هللائٌ ف نملع يبئم  اء ت را مَ يبئم  اء تلرا مَ متيهللهلل, مكِٙ  ِتتكَِ -ه7انٍ)

 ِاحهلل مفار ححلد.

ٍٙ  ِتاووومٌ   ِ لوووً  يوووهلل يَ تووو ٍِ المياللووو   ِلرت  مووو ِلرت موووَ مبوووت لقووواات اء ت ووورا  ووو ث مبوووت
ِل )التو كا ِن الهللاابو  موَ حالتل لوي, الساوٍ, لاهار لمو  المحكمولَ  ِلو  األفبوب لمِهو لوٗث ه   

ِحوووهللة  ِنيووو  موووَ توووهللالر المسووورللٍ ل َٙ األلوووهللاى المت ِحوووهللة الهللاابووول ,كمر ي ِّ ال م  متاووور لل ليووو  محتووو
ِالتل لي ِالساوووٍ  ِلرت التووو كا  ٍٙ التِحوووٌ إللوووو لفوووهلل تحملوووٌ الهللاابووو   كرفوووت تقووولر مبوووت )حبوووب مووور تووو

 .هاأللهللاى

هلل اء تلرال  مر لمو: ِنهلل   -االت ال رح   لفهلل حلرغ  ال ف
هلل بم يَ - ِلرٓ تكَِ ال ف  .ِلمملرٓ  ,لم  لغ
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ِحهللة الهللاابل  الم تراة يَ - هلل ارمم  لم ِحهللة الهللائاةه. تكَِ ال ف ( 
ِّ اللرل رت. يَ -  تكَِ األبئم  مفرب   لمبت
ِ رلل  مَ الغمِن. يَ - ِاهح    تكَِ األبئم  محهللهللة ِ

 تعم مات االختبار: كتابة -5

اارهللات لملرل رت لو الحس نرمت      ِاد ِااتممت لم  ال رح    تقهلللٍ لهللة تيملمرت  ِل ,   -:ح  األ
 لقاات اء ت را. لهللهلل -
 اإلنر   لَ لقاات اء ت را. لالق  -
 إنر   ل  ت را. مسترح -

 االختبار: تحك ـ -6

ِلل , نرمتٚ   يهلل ِاتو األ ِل  مَ المحكمولَ  إلهللاهلل اء ت را لو ح ال رح    ياهو لم  منم
ِل ِماوواللَ تا وو ِالتيموولٍ,مووَ يلهوور  للئوو  التووهللالر لووو النرميوورت السمبووللفل ,  ِاااة التا لوو    لَ لووو 

ِم حمرتاٍ حٌِ الفقرل الترلل : -ه1انٍ) ممحي -الالرهلرت مهللابو  ينِ   -ِ لً إل هللا  ياائاٍ 
  ِل . حلرغ ِالمغ  ل راات اء ت را مَ الفرحل  اليممل  
   لرل رت الحى التربع. مفرب ِّ  يبئم  اء ت را لمبت
   ا.لقاات اء ت ر مَ لقاةال هللائٌ لكٌ  مفرب 
 ّالميالو ال ْ تقلبو )ت كا مهلل ِّ  تل ليه. –لاٍ  –افتمر  كٌ لقاة مَ لقاات اء ت را لممبت

 ِلرم . مقتاحرت ِال    ي ّا لّا المحكمَِ يفار ها

ِحوهللة الوهللائاة, 5ِالممحي انٍ )            ِنوهلله لِهد  لرن   تحكلٍ ا ت ورا المسورللٍ الالرهول   لوو 
 -الترلل :انتاح البرهللة المحكمَِ التيهللل ت 

ِاة  - ِفار هيلس  ال هللائٌابت هللاٌ  ين  ها  .لك

ِّ الموووااهلل نلربوووو,   - تاوووتمٌ لمووو  يلكووورا  ِالتووووحووو ى  يووون األبوووئم  التوووو ء توووؤ ا لمووو  المحتووو
ِ لً  فمآا للٌِ اء ت را.  متار ا  

ِل .  - ِاة تيهلللٌ  ين األ لر  لو الحلرغ  المغ  ها

ِ   يح د اء ت  ِ يهلل  را نرلآا لمتل لي اءبتل لو.إناا  التيهللل ت الملم
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 االستط عي ل ختبار: التطب ؽ -7

 ال رح وو   تل لووي اء ت وورا لموو  للفوو  ابووتل لل  مووَ لرل وورت الحووى الحوورهللْ لاووا, نرمووت
ِفووو   اليلفووو  ِكرفوووت ٍٙ التل لوووي ن وووٌ ال وووهلل   ِنوووهلل -مهللابووو  الاووولج لنمووولَ موووَ ه لرل ووو ,38)موووَ مك تووو

ِن )  -اليلف  اءبتل لل  إل : تٚ لهللل ِنهلل -ه 2011/11/16 رلتنا    ىب 
 امَ اء ت را. تحهلللهلل -

ِميرمٌ التمللا لسقاات اء ت را إلنرهلل -  ,  ِ  .ميرمٌ الحي

 اءتبري الهللا مو. ميرم ت حبرب  ِ لً  مَ حهللي اء ت را  التىكهلل -

 .  رت اء ت را حبرب -

 :ارػػزمف االختب    ػػتح   -8
 لرل و يٌِ   لي المتِبول الحبور و لوامَ ابوتنر حبرب امَ تىهللل  اللرل رت ل  ت را لَ لا  تٍٙ    

 لرل و اموَ ابوتنر     وا   لفمور, هللنلقو  ه30) موس  موَ اءبوتنر   لمو  لقواات اء ت ورا حلوثٗ  افتات
ِْ ) ل ا  هللنلق  50)لم  لقاات اء ت را  مس ) ِلوِ الوامَ 40لقهلل كرَ متِبل الوامفلَ لبور ه هللنلقو , 

 الهللائاة. ِحهللةللٍ المفربب ل بتنر   لم  يبئم  ا ت را مسر
 :ارػاالختب حػػتصح  -9                      

هللان   هللهللتتححلد اء ت را  يهلل إنر   لرل رت اليلف  اءبتل لل  لم  لقااتو, حلث حٗ  تٍٙ 
ِاة  وولَ) متتكووَِ الهللانوو  التووو ححوو ِ وو لً ,ِاحووهللة لكووٌ لقوواة , هللانوو  ه0-30لملاوور اللرل وو  مححوو

ِاتو الفارئل .ه لقا 30اء ت را مَ ) َتكِٙ  حلثٗ   ة لو ح
 إجابات أسئمة االختبار: تحم ؿ -10

تحملوووٌ فتووورئج إنر ووورت  تل لوووي ا ت ووورا المسووورللٍ لمووو  اليلفووو  اءبوووتل لل , توووٍٙ  يَ توووٍٙ   يوووهلل
ِ    اللرل رت لم  يبئم  اء ت را التمللوا للوتٍ  يوهلل  لوً حو ى  ِميرمٌ, ِ لً لميال  ميرمٌ الحي

 .هللتن٘ السقاات الغرمه  إَ ِٗ 

ِميرمووٌ تمللووا لكووٌ لقوواة مووَ لقوواات اء ت ووراتح ِلكووو    ِ   حووٌ ال رح وو  لموو  ميرمووٌ حووي
ِلوو  لملوور هوومت  نرمووت ِلتلَ منم ِن% مووَ من27 تقبوولٍ اللرل وورت إلوو  منموو َٙ  موو ِلوو  اللرل وورت, 

ِلووو  هللفلووور هووومت  ِمنم ِاتو ححووومَ لمووو  يلمووو  الوووهللانرت لوووو اء ت ووورا,  % موووَ 27اللرل ووورت المووو
 َٙ ِاتو ححووم ِلوو  اللرل وورت الموو ِنوووهلل  مووسلمووو   منم لووهللهلل لرل وورت كوووٌ  يهللفوو  الووهللانرت لووو اء ت وورا, 

ِل    لرل  . 11منم
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 :(Coefficient of Difficulty) :حساب معامؿ الصعكبةأكالن 

ِا لموو  البووؤ      ِلوو  لمووَ ينوور  الاووهللى مووَ حبوورب هللانوو   ِكوورَ, إنر وو   رلئوو  اٌِٗلقوورر  رلفبوو   المئ
ِ  ال ِ تارنو  لسقواات اء ت ورا لوِ حو ى السقواات التوو تقوٌ هللا  حوي       يِ تالوهلل لوَ  0.20لوَ  حوي

ِلٗ 0.80  ه170: 2008)ي ِ هللن  , - رلميرهللل  الترلل : حبب,  

 معامؿ الصعػػكبػػػػة =
 الذ ف أجابكا عف السؤاؿ إجابة خاطئة ع  

 ع   المفحكص ف أك ع   الذ ف حاكلكا اإلجابة عف السؤاؿ

ِ   لسقاات ا ت  َ لٙ لٗ ه 5-4)انٍ ِالنهللٌِ  الالرهل . المسرللٍرا ميرمٌ الحي

 (5-4) ػـرق ػ كؿج
 اختبار المفاى ـ الر اض ة لفقراتالصعكبة  معامؿ

 معامؿ الصعكبة رقـ السؤاؿ   معامؿ الصعكبة رقـ السؤاؿ  

1 0.77 16 2.27 
2 2.59 17 2.54 
3 2.72 18 2.59 
4 2.59 19 2.68 
5 2.42 22 2.59 
6 2.59 21 2.45 
7 2.54 22 2.74 
8 2.45 23 2.52 
9 2.72 24 2.52 

12 2.45 25 2.54 
11 2.45 26 2.72 
12 2.62 27 2.62 
13 2.63 28 2.62 
14 2.42 29 2.45 
15 2.59 32 2.34 

 

َٙ  هدلتٙ  ِ  ميورم ت:  مَ النوهللٌِ البور ي ي ِح  لنملوعكرفوت مفربو     الحوي ِتتواا السقواات, 
َٙ نملع السقاات   ه0.27- 0.77مر  لَ ) ِل  .ِلملو لل  مق 

 (:Discrimination Coefficient) ز:حساب معامؿ التم ثان ان 

ِنهللاتار يلهٓر  قحهللِلٗ  ي الساهللل   لفاٍ,   و نهللاة السقاة لم  التمللا  لَ اللم   مَ حلٗث السِا
ِالسئ  الهللفلر. الاوهللى موَ حبورب ميرموٌ التمللوا لسقواات اء ت ورا  ِكورَ لم  التمللا  لَ السئ  اليملر 

  .تيت ا هيلس  ألفار 0.20قاات التو لقٌ ميرمٌ تمللالر لَ لِ ح ى الس

 ه170: 2008هللن  , ي ِ)  -الترلل : رلميرهللل   ِٗلحبب
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 معامؿ التم  ز  =
 ع   اإلجابات الصح حة في المجمكعة ال ن ا -اإلجابات الصح حة في المجمكعة العم ا  ع  

 نصؼ ع   األفرا  في المجمكعت ف

 .المسرللٍ الالرهل  ميرمٌ التمللا لسقاات ا ت را َ لٙ لٗ  ه6-4انٍ) ِالنهللٌِ   
 (6-4رقػػـ) جػ كؿ

 اختبار المفاى ـ الر اض ة لفقراتالتم  ز  معامؿ
 معامؿ التم  ز السؤاؿ رقـ معامؿ التم  ز السؤاؿ رقـ

1 .272 16 .402 

2 .642 17 .552 

3 .552 18 .782 

4 .272 19 .642 

5 .452 22 .452 

6 .642 21 .522 

7 .552 22 .732 

8 .362 23 .552 

9 0.30 24 .452 

12 .552 25 .362 

11 .362 26 .552 

12 .302 27 .292 

13 .642 28 .782 

14 .272 29 .502 

15 .452 32 .452 

َٙ  هدلتٙ            ٌِ البر ي ي ِح  كرفت مفرب   تمللاال ميرم ت:  مَ النهلل     لنملع السقاات, ِ تتاا
ِل . ه0.27- 0.78 لَ ) مر َٙ نملع السقاات مق   ِلملو لل

 :ارػاالختب  ؽػص: ثالثػان 

ِاألبتر ) ٗلالا َٙ 104:2007األغر  ٘هوٖيت لقلربوو  يَلِ " الحهلليه إل  ي تقلر األهللاة مر ِٗ
حوووهللي اء ت ووورا إحوووهللّ الِبووورئٌ الارمووو  لوووو الحكوووٍ لمووو   م وووٌِلٗ   لقووول هللَِ يّ الووورهللة يِ فقحووورَ "

ِلمر كرلترلو:ا ِتحققت ,ح حلتو  -ل رح   مَ حهللي اء ت را  ربت هللاٍ لالقتلَ 

 المحكم ف: ص ؽ 

ِّ  تووووٍٙ  ِلوووو  مووووَ المحكموووولَ   ِلاهووووو لموووو  منم ِللوووو ,  ِاتو األ إلووووهللاهلل اء ت وووورا لووووو حوووو
نوواا  ,ِم حموورتاٍ,  اائاووٍ  وو ي ِتووٍٙ  ه,1اء تحوورص ممحووي انووٍ)  التيووهللل ت ال اموو , مووَ حلووثٗ  ِاد

ِلووو  ِلل  الم ِموووهللّ, البووو م  المغ ِحوووهللة الهللاابووو , اوووم افتمووور  لقووواات اء ت ووورا لممسووورللٍ  ِموووهللّسووورللٍ ل
ِتووٍٙ  لموو   اا  المحكموولَ التووو  مغووت فبوو   اتسوورناٍ لموو  مسوواهللات اء ت وورا  تيهلللمووو  فوور ٓ  الالرهوول , 

ِل   ءلتمرهلل السقاات لو اء ت را.85% َٙ ل   فب   ميق  , حلٗث تّا ال رح   ي
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 االتساؽ ال اخمي: ص ؽ 

تل لووي اء ت وورا الٗمٖيووهلل لموو  للفوو  ابووتل لل   الووياء ت وورا لووَ ل التحقووي مووَ حووهللي تووٍٙ 
ِفوو  مووَ) ٍٙ حبوورب ميرمووٌ اءات وورل ) لابووَِه  وولَ هللانوورت كووٌ لقوواة مووَ لقوواات 38مك ِتوو ه لرل وو , 

ِ لوً  ربوت هللاٍ ال افورمج اءححورئ  ) ِالهللان  الكمل  ل  ت را ال ْ تفتمو إللوو,   (SPSSاء ت را, 
 ِالنهللاٌِ اآلتل  تِهد  لً.

 معامؿ االرتباط ب ف كؿ فقرة كال رجة الكم ة الختبار المفاى ـ لكح ة ال ائرة:  -9

الكملوو   لهللانوو انرمووت ال رح وو   حبوورب ميرمووٌ اات وورل كووٌ لقوواة مووَ لقوواات اء ت وورا مووع  لقووهلل
ِلو كمر لِهحار النهللٌِ انٍ )  .ه7-4ل  ت را, 
 ((7-4 كؿ رقػـ  ػج

 ة الختبار المفاى ـ الر اض ةمعامؿ االرتباط ب ف كؿ فقرة كال رجة الكم 
 

 مستكل ال اللة معامؿ االرتباط رقـ السؤاؿ مستكل ال اللة معامؿ االرتباط رقـ السؤاؿ
1 0.55 0.01 16 0.53 0.01 
2   0.55 0.01 17 0.45 0.01 
3 0.54 0.01 18 0.44 0.01 
4 0.62 0.01 19 0.42 0.01 
5 0.59 0.01 20 0.72 0.01 
6 0.40 0.05 21 0.50 0.01 
7 0.60 0.01 22 0.36 0.05 
8 0.40 0.05 23 0.65 0.01 
9 0.55 0.01 24 0.41 0.05 

12 0.76 0.01 25 0.33 0.05 
11 0.35 0.05 26 0.40 0.05 
12 0.77 0.01 27 0.55 0.01 
13 0.75 0.01 28 0.45 0.01 
14 0.66 0.01 29 0.63 0.01 
15 0.49 0.01 32 0.40 0.05 
 0.3246( بمغت (0.05( كمستكل  اللة 36) عن   رجة حر ة ة)ر( الج كل ّ  ق مة
 0.4182(  بمغت (0.01( كمستكل  اللة 36عن   رجة حر ة ) ة)ر( الج كل ّ  ق مة
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َٙ : مَ النهللٌِ هدلتٙ  نملع السقاات مات ل  مع الهللان  الكمل  ل  ت را اات رلوٓر هللآء هللءلو   ي

ِْ هللءلوو   َٙ  ِلوو ا  0.05) ,(0.01 إححوورئل  لفووهلل مبووت نملووع لقوواات اء ت وورا تمتوورا  لووهللٌ لموو  ي
 ال رح   إل  تل لقو لم  للف  الهللااب . لمئَ رءتبري الهللا مو ممر لٗ 

 معامؿ االرتباط ب ف كؿ فقرة مف فقرات اختبار المفاى ـ, كالبع  الذم تنتمي إل و الفقرة: -2

اات اء ت وورا مووع الهللانوو  نرمووت ال رح وو   حبوورب ميرمووٌ اءات وورل  وولَ كووٌ لقوواة مووَ لقوو لقووهلل
ِلو كمر لِهحار النهللٌِ انٍ ) يهللالكمل  لم ٗ   .ه8-4ال ْ تفتمو إللو السقاة, 

 (8-4ـ)ػجػ كؿ رق
 معامؿ االرتباط ب ف كؿ فقرة مف فقرات اختبار المفاى ـ الر اض ة

 كالبع  الذم تنتمي إل و الفقرة  
 ػرػكل التذكػ: مستػأكالن 

 مستكل ال اللة معامؿ االرتباط السؤاؿ رقـ تكل ال اللةمس معامؿ االرتباط السؤاؿ رقـ
1 0.59 0.01 16 0.53 0.01 
3 0.41 0.05 17 0.63 0.01 
4 0.40 0.05 18 0.44 0.01 
6 0.39 0.05 19 0.72 0.01 
8 0.40 0.05 21 0.51 0.01 
10 0.56 0.01 23      0.60 0.01 
11 0.37 0.05 26 0.80 0.01 
14 0.38 0.05 27 0.46 0.05 

 ػـػكل الفيمستػ ثان ػػان:
2 0.66 0.01 22 0.66 0.01 
5 0.77 0.01 25 0.39 0.05 
9 0.52 0.01 28 0.42 0.01 
13 0.54 0.01 29 0.45 0.01 
20 0.62 0.01  

 ثالثػػان: مستػػكل التطب ػؽ
7 0.80 0.01 24 0.62 0.01 
12 0.51 0.01 30 0.48 0.01 
15 0.63 0.01  
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َٙ  :مووَ النووهللٌِ هوودلتٙ     ِْ  نملووع ميوورم ت اءات وورل لووو نملووع األ يوورهلل هللالوو  إححوورئلرٓ  ي لفووهلل مبووت

َٙ  ِل ا  ه 0.05, 0.01) هللءل    اء ت را لمترا  رءتبري الهللا مو. لهللٌ لم  ي

 (9-4جػ كؿ رقػـ )

 معام ت االرتباط لكؿ بع  مف أبعا  اختبار المفاى ـ الر اض ة  كال رجة الكم ة لألبعا 

 مستكل ال اللة معامؿ االرتباط ع   الفقرات البع 

 2.21 2.94 16 تذكر

 2.21 2.85 9 فيـ

 2.21 2.55 5 تطب ؽ

ِن   هللال  إححرئلرٓ  هدِلتٙ       هلل ل ن  اات رللو م ِن ,  لَ كٌ  يهلل مَ ي يورهلل مَ النهللٌِ البر ي 
ِالهللانووو  الكملووو  ل  ت ووورا ِتل لقوووو لمووو   ال رح ووو  ءبوووت هللاٍ لموووئَلٗ  ممووور, اء ت ووورا,  لووو ا اء ت ووورا, 

 اليلف .
 :ارػاالختب اتػثب:ن رابػعػػا

  وورت يهللاة القلوورر"  ىفووو موهللّ نووهللاتار لموو  إللوور  فتورئج ممر موو  إ ا موور ل قووت تحووت  ِٗليوٙاى
ل ِالاِا ى  هلللَ)"  فسر المِا  ه.209:2010,هلل

هلل إلنورهلل   ورت اء ت ورا  ربوت هللاٍ لالقتووٙ  توٍٙ  ِنوهلل ِميرهلللو  كو    التاوراهلل  -االتنائو  الفحوسل , 
 .20بَِ
 ةػػػالتجزئػة النػصف  طر قػة: 

ٍٙ تنائ  األبئم    قلررال رح    نرمت ميرمٌ ال  رت  ربت هللاٍ لالق  التنائ  الفحسل , حلث ت
ِنلو  لوو   ِاألبوئم  الا  , ِالتٗ ٘وات األبوئم   ات األانورٍ الساهلللو  لو  يبوئم  الفحوى األٌِ إلو  فحوسلَ, 

ِالفحووى حبوورب   ووٍٙ يبووئم  الفحووى ال وورفو,  ميرمووٌ اات وورل  لابووَِ  وولَ الفحووى األٌِ مووَ اء ت وورا 
ِاَ لحبورب ميرموٌ   ورت اء ت ورا   ٍٙ ه, 0.60ال رفو مَ اء ت را لكرَ) ابت هللاٍ ميرهللل  ب لامرَ  وا
  )116:2001)كرمٍ, -الكم  مَ الميرهللل  الترلل :

 
 

ِنل  مع الي راات الساهللل   : ميرمٌ اا    //حلٗث ٍ: ميرمٌ   رت اء ت را          ات رل الي راات الا
ِلن َٙ  ِلتهووووده, 0.75لووووو الميرهلللوووو   البوووور ق  لفووووتج ميرمووووٌ ال  وووورت ) ِ وووورلتي ٙمموووور بوووو ي ي

 اء ت را لتمتع  هللان    رت نلهللة.

 ر=
 ر2
 +ر9
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 20فر تشار  سك -كك ر طر قة: 

هللا مووهللّ   وورت اء ت وورا  تووٍٙ  لميالوو   وورا أل يوورهلل ا ت 20التاووراهلل بووَِ -ابووت هللاٍ ميرهلللوو  كوو
ِاب يِ  لوى  ِلو المسرللٍ الالرهل ,  لالقو  مفربو   ل  ت وراات التوو تكوَِ فتلنو  يبوئمتار إمور  حو

هللا تٍٙ  حلثٗ يّ لممتغلاات ال فرئل ,  الكملو   لمهللانو   20َالتاراهلل بِ  -الححٌِ لم  نلم  ميرمٌ ك
 ه263:2005)ممحٍ:   لمميرهللل  الترلل  ل  ت را ككٌ ل قرٓ 

 

 

: حلثٗ  َٙ  إ

nسقاات: لهللهلل ال 

Ρ.ٌفب   اإلنر رت الححلح  لَ السقاات يِ البؤا : 

ơ.ٌفب   اإلنر رت ال رلئ  لَ السقاة يِ البؤا : 

 S .الت رلَ لنملع اإلنر رت : 

ِلن هللا  لووووووو ِ ووووورلتي ل  ت وووووورا  20التاووووووراهلل بووووووَِ  -الميرهلللوووووو  تفووووووتج  نلموووووو  ميرموووووٌ كوووووو
ِ وو لً تىكوووهللت نلموو  ٗتلمووئَ ال رح وو  إلوو  تل لوووي اء ت وورا لموو   ِلوووه 0.74ككووٌ) للفوو  الهللاابوو , 

ِحهللة الهللائاة. ِ  رت ا ت را مسرللٍ   ال رح   مَ حهللي 
 النيائ ة الختبار المفاى ـ الر اض ة: الصكرة

ِحبوووورب   يووووهلل ِ  رتووووو  ِالتىكووووهلل مووووَ حووووهللنو  اءفتاوووور  مووووَ التل لووووي اءبووووتل لو ل  ت وووورا, 
ِالتمللوا لسقواات اء ت ورا  يحو د اء ت ورا نورلآا لو    ِ ِاتو الفارئلو  ميرم ت الحي  ممحوي -و حو

 -ِنهلل ااتمٌ لم : -ه 8انٍ)

ِتهمفت: .1  تيملمرت اء ت را 
 لقاات اء ت را. لهللهلل -
 ال ٍا ل  ت را. الامَ -
 اإلنر   لَ لقاات اء ت را. لالق  -
 إنر   ل  ت را. مسترح -
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ِلووهللهلللر ) .2 ِالوو  كرلتوورلو:)30يبووئم  اء ت وورا  ه 9) التوو كا,  ّه لقوواة  رحوو   مبووتِ 16ه لقوواة م

ٍٙ التِحوٌ إللوو لفوهلل 5الساٍ,) ّلقاة  رح   مبتِ  ِّ التل لي, حبب مور تو ه لقاة  رح   مبت
 تحملٌ األلهللاى بر قٓر.

 ه.11إلهللاهلل مسترح لإلنر   الححلح  لَ يبئم  اء ت را ممحي انٍ) .3     

 ( اختبار التفك ر المنطقي:ب
ِن اء تلووورا موووَ متيوووهللهلل فووو موووَ ,المفلقوووو تسكلوووالم لوال رح ووو   للوووهللاهلل ا ت ووورا مِهوووِ  نرموووت

ِن موَ اء ت وراات ِ   ِا ترات ل ا الفو نوا  ك لوا موَ  ِلتغللتوو, دالمحوحٙ   موَ التوى ا موَ  اتٙلو ل مو
ِل ل ِكوووو لًللاوووور,  رل وووورتالموووورهللة اليمملوووو  المووووااهلل ا ت وووورا الل , تحهلللووووهلل حووووهللي اءتبووووري الووووهللا مو بووووا

ِلتلَ ن وٌ تل ِابت هللمتو هلل ال رح و  كىحوهلل المؤاواات  لقلورر تكورلؤ المنمو ِنو ِلميالو    لوي التنا و , 
ِا ِلتلَ:التنال ل ,  ي  لَ المنم  .افتار  التنا    يهلل لهر ل لِا

 بناء اختبار التفك ر المنطقي: خطكات
 الما ة ال راس ة: تح    -1

ِحهللة الهللاابل  التو تٍٙ  ِل          ِحهللة  بربوألا تلرالر مَ كترب الالرهلرت لمحى التربع ا ال (
ِل  مقبٙ  رإ م الهللائاةه,  , :ل  يا ع هللِا ِالر المحللل , الاكٌ الا رلو الهللائْا ِالا ِالر الماكال   )الا

ِترا الهللائاة, ممرر الهللائاةه.  ي
 الي ؼ مف االختبار: تح    -2

تفمل  التسكلا المفلقوو لوهللّ  لم  K.W.L اء ت را إل  نلرر مهللّ تى لا ابتااتلنل  لهللى
ِل  التنال ل   يهلل اءفتار  مَ تهللالر اءبتاات  لنل .المنم

 ج كؿ مكاصفات ل ختبار: تصم ـ -3

ِاحسرت, حلثٗ  نرمتٚ  ِّ  للهللاهلل نهللٌِ م ِااَ الفبو ل   تٍٙ  ال رح    يهلل تحملٌ المحت تحهلللوهلل األ
ِلهللهلل الحسحرت لكٌ هللار ِالتمرالَ  ِّ  فرٓ  لم  األم م   ِّ   ألناا  المحت لا  مم م  ِارمم  لمحت

ِحهللة , ِااَ الفبو ل   ريٙموكٌ هللار  رل تحهلللوهلللر  فورٓ   توٍٙ   ماوراات التسكلوا المفلقوو رحو ال  رلفبو   لوأل
ِالنهللٌِ الترلو لِهد  لً: فتلن  ِالتمرالَ,  ٍٙ التِحٌ إللار لفهلل تحملٌ األم م    -التحملٌ التو ت
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 (10-4رقـ) ج كؿ

 :المنطقي تفك رالمكاصفات الختبار ال ج كؿ

 المحتكل
 %45استقراء  %55استنتاج 

ع   
 األسئمة

النسبة 
 المئك ة

ع    الرقـ
 األسئمة

النسبة 
 المئك ة

 المجمكع الرقـ

ِالووووووووووووور  ِالا ِالووووووووووووور الماكالووووووووووووو   الا
 %27               المحللل 

3 %14.85 1 ,2 ,3 2 12.15% 4 ,5 5 

 5 12, 6 %10.35 2 978, 7 12.65% 3 %23الاكٌ الا رلو الهللائْا 
ِتورا الهللائواة  4 14, 13 %9 2 11, 12 %11 2 %22           ي

 6 22, 18, 16 %13.5 3 19, 17, 15 %16.5 3 %32ورر الهللائاة         موم
 21 9 99 المجمكع

 األكل ة إلع ا  فقرات االختبار: الصكرة -4

ِالهللاابوورت البوور ق  التووو تحووهلل ت لووَ ماوووراات  لقووهلل ِلووو   ابووتسرهللت ال رح وو  مووَ األهلل لوورت التا 
ِ يوووهلل ا ِاءبوووتقاا   لملاووور لقوووهلل التموووهللت ال رح ووو  ل ءلووو نالتسكلوووا المفلقوووو,  مووو  ماوووراتٙو اءبوووتفترج 

لم  متامور  ِ لوً  ا ترات ال رح   لرتلَ الماراتلَ  رلتحهلللهلل  ِنهلل, ماراات التسكلا المفلقو ك ين
 َٙ ِحووهللة الهللاابوول  حلووٗث إ ِّ ال ِحووهللة ميمووٍلل ليوو  محتوو ِاألبووئم  المتهووٙمف   رل  ماووراتوٙ تقوولر  األم موو  

ة لوهللهللٓا موَ الم تحولَ لوو منورٌ المفورلج ِلواي توهللالر  يهلل  لً ابتاورا  ِتٍٙ , ِاءبتقاا  جاءبتفتر
ِا لموو  مفربوو   ماووراتٙو اءبووتفترج  -ه1انووٍ ) ممحووي –الالرهوولرت  ِنووهلل يكووهلل حووٌِ لوورتلَ الماووراتلَ, 

ِحهللة الهللاابل  .  ِاءبتقاا  لم

هلل اء تلرال  مر لمو: ِنهلل   -االت ال رح   لفهلل حلرغ  ال ف
ِلرٓ  يَ - هلل بملم  لغ  .ِلمملرٓ  ,تكَِ ال ف
ِحهللة الهللاابل  الم تراة َي - هلل ارمم  لم  .تكَِ ال ف
ِّ اللرل رت. رب  تكَِ األبئم  مف يَ -  لمبت
ِ رلل  مَ الغمِن. يَ - ِاهح    تكَِ األبئم  محهللهللة ِ

 تعم مات االختبار: كتابة -5
اارهللاتِ  ال رح    تقهلللٍ لهللة تيملمرت نرمت ِااتممت لم : اد ِل ,   -لملرل رت لو الحسح  األ
 ا.لقاات اء ت ر لهللهلل -
 اإلنر   لَ لقاات اء ت را. لالق  -
 إنر   ل  ت را. مسترح -
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 االختبار: تحك ـ -6

ِل  مَ المحكمولَ   يهلل ِلل , نرمت ال رح    ياهو لم  منم ِاتو األ إلهللاهلل اء ت را لو ح
ِالتيموولٍ, ر يلهوو مووَ ِاااة التا لوو   ِللَ لووو  ِماوواللَ تا وو  للئوو  التووهللالر لووو النرميوورت السمبووللفل , 
ِم حموووورتاٍ حووووٌِ الفقوووورل  اائاووووٍإل ووووهللا    ِ لووووً   -ه1ممحووووي انووووٍ) -لرهوووولرتالا  مهللابووووو  يوووونِ 

 -الترلل :
  ِل . حلرغ ِالمغ  ل راات اء ت را مَ الفرحل  اليممل  
   لرل رت الحى التربع. مفرب ِّ  يبئم  اء ت را لمبت
   لقاات اء ت را. ال هللائٌ لكٌ لقاة مَ مفرب 
 ّماووراة التووو تقوولر التسكلووا المفلقووو )اءبووتفترجافتموور  كووٌ لقوواة مووَ لقوواات اء ت وورا لم مووهلل- 

 اءبتقاا ه.
 ِلرم . مقتاحرت ِال    ي ّا لّا المحكمَِ يفار ها

ِحووهللة الووهللائاة ده لِهوو6ِالممحووي انووٍ )              ِنووهلل,  لرنوو   تحكوولٍ ا ت وورا التسكلووا المفلقووو  لووو 
 -انتاح البرهللة المحكمَِ التيهللل ت الترلل :

ِاة ابت هلل -          ِفار هيلس .ها  اٌ  ين ال هللائٌ لك
 تاتلب  ين األبئم  تاتل ٓر مفلقلٓر مَ الباٌ إل  الحيب. إلرهللة - 
ِل . -  ِاة تيهلللٌ  ين األ لر  لو الحلرغ  المغ  ها
ِاة -  ماالرة الهللن  لو ابٍ  ين األاكرٌ الافهللبل . ها

ِ ووو  يحووو د اء ت ووورا نووورلآا لمتل لوووي اءبوووتل  ِ يوووهلل  ِالممحوووي لو,إنووواا  التيوووهللل ت الملم
ِلل .9انٍ) ِاتو األ  ه ل ٙلَ اء ت را لو ح

 

 ل ختبار:  عياالستط التطب ؽ -7

ال رح ووو   تل لوووي اء ت ووورا لمووو  للفووو  ابوووتل لل  موووَ لرل ووورت الحوووى الحووورهللْ لاوووا,  نرموووت    
ٍٙ التل لوووي ن وووٌ ال وووهلل   ِنوووهلل -ه لرل ووو , موووَ مهللابووو  الاووولج لنمووول38َموووَ) فووو ِكرفوووت  اليلفووو  مكِ  تووو

 -ِنهلل لهلللت اليلف  اءبتل لل  إل :  -ه 2011/11/16ِن ) رلتنا    ىب 
 امَ اء ت را. تحهلللهلل -
ِ   إلنرهلل -  لسقاات اء ت را. لاالتمل ِميرمٌ, ميرمٌ الحي
 ميرم ت اءتبري الهللا مو. حبرب  ِ لً  مَ حهللي اء ت را  التىكهلل -
   رت اء ت را. حبرب -
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 زمف االختبار: تح    -8

ت ل  ت ورا لوَ لالوي المتِبول الحبور و لوامَ ابوتنر   يٌِ حبرب اموَ تىهلللو  اللرل ور تٍٙ 
اموَ ابوتنر     وا   لفمور, هللنلقو  )40 موس ) اء ت ورا حلوثٗ  تموَ اءبوتنر   لمو  لقواا افتاوت لرل  
ِْ ) ل ا  ه هللنلق 60لم  لقاات اء ت را  مس ) لرل   ِلوِ 50لقهلل كرَ متِبول الوامفلَ لبور ه هللنلقو , 

 .المفلقو التسكلايبئم  ا ت را الامَ المفربب ل بتنر   لم  
 تصح ح االختبار:   -9

حهللهللت هللان   تححلد اء ت را  يهلل إنر   لرل رت اليلف  اءبتل لل  لم  لقااتو, حلثٗ  تٍٙ 
ِاة  وولَ) ِ وو لً تكووَِ الهللانوو  التووو ححوومت لملاوور اللرل وو  مححوو , هللانوو  ه0-20ِاحووهللة لكووٌ لقوواة, 

ِاتو 20اء ت را مَ ) َتكِٙ  حلثٗ   الفارئل .ه لقاة لو ح

 تحم ؿ إجابات أسئمة االختبار: - 10

تحملوووٌ فتووورئج  تل لوووي ا ت ووورا التسكلوووا المفلقوووو لمووو  اليلفووو  اءبوووتل لل , توووٍٙ  يَ توووٍٙ   يوووهلل
ِ    إنر وورت اللرل وورت لموو  يبووئم  اء ت وورا التمللووا للووتٍ  يووهلل  ِميرمووٌ, ِ لووً لميالوو  ميرمووٌ الحووي

 .هللتن٘  لً ح ى السقاات الغرمه  إَ ِٗ 

ِميرمووٌ تمللووا لكووٌ لقوواة مووَ لقوواات اء ت وورا تححووٌ  ِلكووو    ِ ال رح وو  لموو  ميرمووٌ حووي
ِلت ِلوو  لملوور هوومت  لَنرمووت  تقبوولٍ اللرل وورت إلوو  منموو َٙ 27منم ِلوو ِن اللرل وورت,   % مووَ منموو

 َٙ ِاتو ححوووم ِلووو  هللفلووور هووومت  اللرل ووورت المووو ِمنم % موووَ 27لمووو  يلمووو  الوووهللانرت لوووو اء ت ووورا, 
ِاتو ححوومَ  ِلوو  اللرل وورت الموو ِنوووهلل  مووس لووهللهلل لرل وورت كوووٌ  يهللفوو  لمووو منم الووهللانرت لووو اء ت وورا, 

ِل   لرل رت.  )8( منم

 :(Coefficient of Difficulty) :حساب معامؿ الصعكبةأكالن 

ِا لموو  البووؤاٌ إنر وو   رلئوو  ِٗلقوورر ِلوو  لمووَ ينوور  الاووهللى مووَ حبوورب  ِكوورَ,  رلفبوو   المئ
ِ  هللان  ال يِ تالهلل لَ  0.20لَ   تارحيِ لسقاات اء ت را لِ ح ى السقاات التو تقٌ هللان   حي
ِ   لسقاات ا ت را  َ لٙ لٗ ه 11-4)انٍ ِالنهللٌِ,  0.80  المفلقو. التسكلاميرمٌ الحي
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 الراب الفصؿ  الطر قة كاإلجراءات
 (11-4رقػـ ) جػ كؿ

 يالصعكبة لفقرات اختبار التفك ر المنطق معامؿ

 معامؿ الصعكبة السؤاؿ رقـ معامؿ الصعكبة السؤاؿ رقـ

1 0.72 11 . 630 
2 0. 68 12 . 630 
3 0.31 13 . 500 
4 . 680 14 . 590 
5 . 800 15 0. 54 
6 . 500 16 . 770 
7 . 680 17 . 630 
8 . 540 18 . 500 
9 . 760 19 . 720 
10 . 770 20 . 770 

َٙ  هدلتٙ  ِ   كرفو ميورم ت:  مَ النوهللٌِ البور ي ي ِحلنملوع السقواات,   مفربو  تالحوي  ِتتواا
َٙ نملوووع ِلملوووو  ه 0.31-0.80مووور  ووولَ) ِلووو ,  لووول كرفوووت لوووو الحوووهلل الميقوووٌِ موووَ  حلوووثٗ السقووواات مق 

.   ِ  الحي

 (:Discrimination Coefficient) ز: حساب معامؿ التم ثان ان 

ي الساهللل   لفاٍ,  لم   و نهللاة السقاة لم  التمللا  لَ ال قحهللِلٗ  يلهٓر  ِنهللاتارمَ حلٗث السِا
ِالسئ  الهللفلر. لسقواات اء ت ورا  التمللوا ميرموٌموَ حبورب الاوهللى  ِكورَ لم  التمللا  لَ السئ  اليملر 

 ,   ه172:2008)ي ِ هللن , 0.80يِ تالهلل لَ  0.20ميرمٌ تمللالر لَ  لقٌلِ ح ى السقاات التو 

 المفلقو. التسكلاميرمٌ التمللا لسقاات ا ت را  َه ل لٙ 12-4انٍ) ِالنهللٌِ
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 الراب الفصؿ  الطر قة كاإلجراءات
 (12-4رقػـ) جػ كؿ

 طقيالتم  ز  لفقرات اختبار التفك ر المن معامؿ

 معامؿ التم  ز السؤاؿ رقـ معامؿ التم  ز السؤاؿ رقـ

1 .630 11 .630 
2 .630 12 .630 
3 .750 13 .750 
4 .750 14 .500 
5 .630 15 .750 
6 0.38 16 .630 
7 .750 17 .750 
8 .630 18 .380 
9 .750 19 .630 
10 .750 20 .750 

 

َٙ ميرم ت التم لٙتهد ِح  لَ)مَ النهللٌِ البر ي ي ٍٙ    ه0.75-0.38للا تتاا ِ فر  لملو ت
 ن ٌِ نملع لقاات اء ت را.

 

 االختبار: ص ؽ:  ثالثػان 

ِلمر كرلترلو: تحققت  -ال رح   مَ حهللي اء ت را  ربت هللاٍ لالقتلَ 
 المحكم ف: ص ؽ 

ِّ اء تحورص  تٍٙ  ِلو  موَ المحكمولَ   ِلاهو لمو  منم ِلل ,  ِاتو األ إلهللاهلل اء ت را لو ح
نوواا  ,ِم حموورتاٍ,  اائاووٍ  وو ي ِتووٍٙ  ه,1ٍ)انوو ممحووي البوو م   التيووهللل ت ال اموو , مووَ حلووثٗ  ِاد
ِل   .لم   اا  المحكملَ تيهلللمو  فر ٓ  ِتٍٙ األبئم  لماراات التسكلا المفلقو,  م ئم  ِمهللّ, المغ

 االتساؽ ال اخمي: ص ؽ 

ِفو  لمو  للفو   هللٖيوالتحقي مَ حهللي اء ت را لَ لالوي تل لوي اء ت ورا المٗ  تٍٙ  ابوتل لل  مك
ِتووووٍٙ 38مووووَ) ه  وووولَ هللانوووورت كووووٌ لقوووواة مووووَ لقوووواات  ه لرل وووو ,  حبوووورب ميرمووووٌ اءات وووورل ) لابووووَِ

ِ لووووً  ربووووت هللاٍ ال افوووورمج اءححوووورئ  ِالهللانوووو  الكملوووو  ل  ت وووورا الوووو ْ تفتمووووو إللووووو,   اء ت وووورا, 
(SPSS.ًِالنهللاٌِ اآلتل  تِهد  ل  ه 
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 بار التفك ر المنطقي:معامؿ االرتباط ب ف كؿ فقرة كال رجة الكم ة الخت -9

كوووٌ لقووواة موووَ لقووواات اء ت ووورا موووع الهللانووو  الكملووو    ووورلنرموووت ال رح ووو   حبووورب ميرموووٌ اات لقوووهلل
ِلو كمر لِهحار النهللٌِ انٍ )  .ه13-4ل  ت را 

 (13-4رقػـ ) جػ كؿ
 الكم ة الختبار التفك ر المنطقي االرتباط ب ف كؿ فقرة كال رجة معامؿ

 رقـ
 السؤاؿ

معامؿ 
 رقـ كل ال اللةمست االرتباط

 مستكل ال اللة معامؿ االرتباط السؤاؿ

1 0.36 2.25 11 2.47 2.21 
2 0.58 2.21 12 2.57 2.21 
3 0.49 2.21 13 2.48 2.21 
4 0.37 2.25 14 0.74 2.21 
5 0.48 2.21 15 0.45 2.21 
6 0.72 2.21 16 0.42 2.21 
7 0.65 2.21 17 0.60 2.21 
8 0.68 2.21 18 0.62 2.21 
9 0.36 2.25 19 0.50 2.21 

12 0.42 2.21 20 0.51 2.21 

َٙ  هوودلتٙ  ميمووٍ السقوواات مات لووو  مووع الهللانوو  الكملووو  ل  ت وورا اات رلوووٓر هللآء  : مووَ النوووهللٌِ ي
ِْ هللءلو  )  َٙ  ِلو ا   ه0.05, 0.01هللءل  إححرئل  لفهلل مبت اء ت ورا لمتورا  رءتبوري  لوهللٌ لمو  ي

 .تل لقو لم  للف  الهللااب   لللمئَ ال رح   إ مرمٙ , الهللا مو
 الذم تنتمي إل و ع كالب   ,االرتباط ب ف كؿ فقرة مف فقرات اختبار التفك ر المنطقي معامؿ -2

 الفقرة:
لقووهلل نرمووت ال رح وو   حبوورب ميرمووٌ اءات وورل  وولَ كووٌ لقوواة مووَ لقوواات اء ت وورا مووع الهللانوو   

 .ه14-4كمر لِهحار النهللٌِ انٍ ) ِلو, الكمل  لمنرلار
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 الراب الفصؿ  الطر قة كاإلجراءات
 (14-4رقػـ ) جػ كؿ

 الذم تنتمي إل و الفقرة كالب ع  ,االرتباط ب ف كؿ فقرة مف فقرات اختبار التفك ر المنطقي معامؿ
 رقـ

 رقـ مستكل ال اللة معامؿ االرتباط السؤاؿ
 مستكل ال اللة معامؿ االرتباط السؤاؿ

 االستقراء
4 0.35 2.25 14 2.72 0.01 
5 0.51 0.01 16 0.50 2.21 
6 0.35 2.25 18 0.58 0.01 
12 0.46 0.01 22 0.39 2.25 
13 2.62 2.21    

 االستنتاج
1 0.38 0.05 12 0.45 0.01 
2 0.45 0.01 11 0.40 0.05 
3 0.37 0.05 15 0.35 0.05 
7 0.62 0.01 17 0.70 0.01 
9 0.56 0.01 19 0.50 0.01 
8 0.55 0.01    

َٙ  هووودلتٙ       السقووواات مات لووو  موووع الهللانووو  الكملووو  لمنرلاووور اات رلوووٓر هللآء هللءلوووو  نملوووع  : موووَ النوووهللٌِ ي
ِْ هللءل  )  َٙ    ه0.05, 0.01إححرئل  لفهلل مبت  اء ت را لمترا  رءتبري الهللا مو. ِل ا لهللٌ لم  ي

 (15-4رقػـ ) جػػ كؿ
 كال رجة الكم ة لألبعا  المنطقياالرتباط لكؿ بع  مف أبعا  اختبار التفك ر  معام ت 

 مستكل ال اللة معامؿ االرتباط ع   الفقرات راتالميا

 2.21 2.93 9 اءبتقاا 

 2.21 2.96 11 اءبتفترج

هلل: البر ي  ٌِمَ النهلل هدِلتٙ  ِن  , هللال  إححرئلرٓ  ِن ,  لَ كٌ  يهلل مَ ل ن  اات رللو م
ِالهللان  الكمل  ل  ت را ِتل لقوو لمو  ال رح   ءبت هللاٍ لو ا اء ت ور لمئَلٗ  مرمٙ , ي يرهلل اء ت را,  ا, 

 اليلف .

 :ارػػػاالختب اتػثب: رابعػػان 

هللا تٍٙ  ِنهلل  ِميرهللل  ك  .20َالتاراهلل بِ  -إلنرهلل   رت اء ت را  ربت هللاٍ لالقتو التنائ  الفحسل , 
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 ةػالتجزئػة النػصف  طر قػة: 

تنائووو   ال رح ووو   قلووورر ميرموووٌ ال  ووورت  ربوووت هللاٍ لالقووو  التنائووو  الفحوووسل , حلوووث توووٍٙ  نرموووت
ِالتٗ األبوووئم   ِاألبوووئم   ات ٘وووإلووو  فحوووسلَ,   , األبوووئم   ات األانووورٍ الساهلللووو  لووو  يبوووئم  الفحوووى األٌِ

ِنلووو ال حبووورب ميرموووٌ اات ووورل  لابوووَِ  ووولَ الفحوووى األٌِ موووَ   وووٍٙ الفحوووى ال ووورفو,   لووو  يبوووئم ا
ِالفحى ال رفو مَ اء ت ورا لكورَ) ِاَ لحبورب   وٍٙ , ه 0.68اء ت را  ابوت هللاٍ ميرهلللو  بو لامرَ  وا

 )116:2001)كرمٍ, -اء ت را الكم  مَ الميرهللل  الترلل :   رت رمٌمي

 
ِلن َٙ اء ت را لتمتع  هللان   ِلتهد, ه 0.81لو الميرهللل   لفتج ميرمٌ ال  رت )  ِ رلتي ٙممر ب ي ي
   رت نلهللة.

 21ر تشار  سكف  -طر قة كك ر  : 

هللا لقهلل ِ لوً إللنورهلل ميرموٌ   ورت 20التاوراهلل  -ابت هللمت ال رح   لالق  كو      ٍٙ اء ت ورا, حلوٗث تو
هللا لمهللانووو  الكملووو  ل  ت ووورا ككوووٌ ل قوووٓر لمميرهلللووو    20التاوووراهلل بوووَِ -ححوووٌ لمووو  نلمووو  ميرموووٌ كووو

 .ه267:2005, )ممحٍالترلل : 

 

 

ِلن هللا ِ رلتي  ه  0.81)ل  ت را ككٌ 20التاراهلل بَِ  -لو الميرهللل  تفتج نلم  ميرمٌ ك
ِ  لً تىكهللت ال رح و  موَ حوهللي  هللااب ,  للف  الِلو نلم  تلمئَ ال رح   إل  تل لي اء ت را لم

 ِ  رت ا ت را التسكلا المفلقو.

 :الصكرة النيائ ة الختبار التفك ر المنطقي

ِحبوووورب   يووووهلل ِ  رتووووو  ِالتىكووووهلل مووووَ حووووهللنو  اءفتاوووور  مووووَ التل لووووي اءبووووتل لو ل  ت وووورا, 
ِالتمللوا لسقواات اء ت ورا  يحو د اء ت ورا نورلآا لوو حوِ     ِ ممحوي  -الفارئلو   اتوميرم ت الحي

 -ِنهلل ااتمٌ لم : -ه 10انٍ)

ِتهمفت: تيملمرت. 1  اء ت را 
 لقاات اء ت را. لهللهلل -
 ال ٍا ل  ت را. الامَ -
 اإلنر   لَ لقاات اء ت را. لالق  -

n 
 

n-1 
K-R20:rxx=  

 

  1 - 
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 الراب الفصؿ  الطر قة كاإلجراءات
 ل  ت را. ر  إن مسترح -
ِلهللهلللر ) .2 ِال  كرلترلو:)20يبئم  اء ت را  ه لقاة 9ه لقاة  رح   ماراة اءبتفترج, )11ه لقاة م

ِاحسرت. ٍٙ التِحٌ إللو لفهلل إلهللاهلل نهللٌِ الم   رح   ماراة اءبتقاا , حبب مر ت

 ه.12إلهللاهلل مسترح لإلنر   الححلح  لَ يبئم  اء ت را ,المارا إللار لو ممحي انٍ) .3

 متغ رات ال راسةضبط: 
 لقوهللمَ   ٌ تنفب المتغلاات الهلل لمو ,  لم  همرف  ب م  فترئج الهللااب  رح  ال  حاحت

ِالهر ل , مَ   ٌ المتغلاات الترلل : ِلتلَ:التنال ل ,    -نرمت  ه ل تكرلؤ المنم

 اليما الامفو . .1

 التححلٌ البر ي لو مرهللة الالرهلرت. .2

ِالتنال ل  ِ اء ت را الق مو لممنم .3 ِحهللة الهللائاةلتلَ الهر ل    .لمسرللٍ 

ِالتنال ل   .4 ِلتلَ الهر ل    .كلا المفلقوء ت را التساء ت را الق مو لممنم

ِلتلَ لكٌٔ مَ المتغلاات البر ق :        ِنا لتكرلؤ المنم  -ِللمر لمو لان م
 ضبط متغ ر العمر الزمني: :أكالن 

ِابووووت انت  تووووٍٙ  احووووهلل يلموووورا اللرل وووورت مووووَ  وووو ٌ البوووونٌ المووووهللفو, ن ووووٌ  ووووهلل  التنالووووب 
ِ ا   .2011متِبلرت األلمرا ا تهللآ  مَ يٌِ يكت

ي  وولَ الم ِلمتيوواى ِالهوولمووو  السوووِا ِلتلَ التنال لووو    توووٍ  ن وووٌ ال وووهلل  لووو التنا ووو  ر ل نمووو
ِالنهللٌِ انٍ)تابت هللاٍ ا ت را )  -ه لِهد  لً:16-4ه  

 (16-4رقػػـ) جػ كؿ
التجر ب ة كالضابطة   مجمكعت فكاالنحرافات المع ار ة كق مة) ت ( كمستكل ال اللة لم المتكسطات

 تعزل لمتغ ر العمر الزمني:

 (.2.00بمغت )  0.05كمستكل  اللة  74)ت( الج كل ة عن   رجة حر ة  ق مة
 (.2.66بمغت )  0.01كمستكل  اللة  74 ة )ت( الج كل ة عن   رجة حر  ق مة

 مستكل ال اللة ) ت ( ق مة االنحراؼ المع ارم لمتكسطا الع   الع نة المتغ ر

 اليما الامفو
ِل  التنال ل   2.471 14.697 38 المنم

غلا هللاٌ لفهلل  2.535
ِل  الهر ل  2.25  2.432 14.649 38 المنم
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           : َٙ ِلووو المتِبووول الحبووور و  لٙتهووود موووَ النوووهللٌِ ي ِْ ) لممنم , ه14.697التنال لووو  لبووور

ِلوووو الحبوووور و  المتِبوووولِ  ِْ )  لممنم ِْ  ,ه14.649الهوووور ل  لبوووور ِ   تبوووور ِنلموووو  " ت " المحبوووو
ِلو غلا هللال  إححو0.535) ِّ هللءلو  لفوهلل  رئلرٓ ه  ي    0.05لفوهلل مبوت ِنوهلل لوِا ِلو ا ليفوو يفوو ء ت

ِلتلَ التنال لوووووو   ه لووووووو متِبوووووولوٙ    ≥ 0.05هللالوووووو  إححوووووورئلٓر لفووووووهلل) اليمووووووا الامفووووووو لووووووو المنموووووو
  .ِالهر ل 

 ما ة الر اض ات: في السابؽمتغ ر التحص ؿ  ضبط: ثان ػان 

احووهلل هللانوورت اللرل وورت لووو موورهللة الالرهوولرت لمسحووٌ الهللاابووو ال وورفو مووَ اليوورٍ الهللاابووو  تووٍٙ 
ِابت انت الهللانرت له ل متغلا التححلٌ لو مرهللة الالرهلرت. ٌن , 2010  ال هلل  لو التنالب 

ِالهوور ل  ن وووٌ ال وووهلل  لووو التنا ووو  ِلمتيوواى ِلتلَ التنال لووو   ي  وولَ المنمووو  توووٍٙ   لمووو  السوووِا
ِالنهللٌِ انٍ)تابت هللاٍ ا ت را )  -ه لِهد  لً:17-4ه  

 (17-4رقػـ ) جػ كؿ
ة) ت ( كمستكل ال اللة لممجمكعت ف التجر ب ة   كاالنحرافات المع ار ة كق م المتكسطات

 التحص ؿ السابؽ في ما ة الر اض ات متغ ركالضابطة  تعزل ل

االنحراؼ  المتكسط الع   الع نة المتغ ر
 المع ارم

 ق مة
 ) ت (

ال اللة 
 اإلحصائ ة

التححلٌ البر ي لو مرهللة 
 الالرهلرت

ِل  التنال ل   38 المنم
65.13 22.41  

اٌ لفهلل غلا هلل 2.828
ِل  الهر ل  2.25  18.82 66.81 38 المنم

ِْ ) لٙتهوووووود ِلوووووو  التنال لوووووو  لبوووووور : المتِبوووووول الحبوووووور و لممنم َٙ , ه65.13مووووووَ النووووووهللٌِ ي
ِْ ) ِالمتِبوول ِلوو  الهوور ل  لبوور ِْ  , ه66.81الحبوور و لممنم ِ   تبوور ِكرفووت نلموو  " ت " المحبوو

ِّ هللءلو  لفوهلل 0.808) ِلو غلا هللال  إححرئلٓر لفهلل مبوت ي    0.05ه  ِنوهلل لوِا ِلو ا ليفوو يفوو ء ت
ه لوووو متِبووولٙو هللانووورت الت ملووو  لمتححووولٌ لوووو مووورهللة الالرهووولرت    ≥0.05هللالووو  إححووورئلٓر لفوووهلل)

ِالهر ل  . ِلتلَ التنال ل    لممنم
 

 : ر اض ةالختبار الػػػان: االختبار القبمي لممجمكعت ف الضابطة كالتجر ب ة ثالث

ِنا لتكرلؤ  ِللمر ِلتلَلمو لان م  –لاوٍ  -لو كٌ  يهلل موَ ي يورهلل اء ت ورا )تو كا المنم
ي  ربووت هللاٍ 18-4ِالنووهللٌِ انووٍ ) , تل لوويه هللءلوو  السووِا ِاءفحاالوورت الميلرالوو   ه ل وولَ المتِبوولرت 

ِالهر ل : ِلتلَ التنال ل    -ا ت را )ته  لَ المنم
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 (18-4رقػـ ) جػػ كؿ

ممجمكعت ف التجر ب ة   كاالنحرافات المع ار ة كق مة) ت ( كمستكل ال اللة ل المتكسطات
 الر اض ة القبمي فاى ـكالضابطة  في اختبار الم

االنحراؼ  المتكسط الع   الع نة المتغ ر
ال اللة  ) ت ( ق مة المع ارم

 اإلحصائ ة

 تذكر
ِل  الهر ل   2.25 6.74 38 المنم

غلا هللاٌ لفهلل  1.832
ِل  التنال ل  2.25  1.66 7.58 38 المنم

 فيـ
ِل  الهر  1.62 3.42 38  ل المنم

غلا هللاٌ لفهلل  1.427
ِل  التنال ل  2.25  1.53 3.94 38 المنم

 تطب ؽ
ِل  الهر ل   84. 1.29 38 المنم

غلا هللاٌ لفهلل  1.823
ِل  التنال ل  2.25  79. 94. 38 المنم

 اختبار المفاى ـ القبمي
ِل  الهر ل   3.58 11.45 38 المنم

غلا هللاٌ لفهلل  1.389
ِل 2.25  2.68 12.47 38   التنال ل المنم

 

لوووو التل لوووي الق موووو ء ت ووورا المسووورللٍ  الحبووور و: كووورَ المتِبووول الحبووور و التػػػذكر مجػػػاؿ
  ( ِْ ِل  التنال ل  لبر ِلو ِالمتِبل الحبور    , ه 6.74الالرهل  لممنم ِْ  لممنم الهور ل  لبور

ِْ ) ِكرفت, ه 7.58) ِ   تبر ِلو غلا هللال  إ1.832نلم  "ت" المحب ِّ هللءل     هلللف ئلرٓ ححره  مبت
ي هللالوو  إححوورئلٓر لفووهلل ) ِلوو ا   0.05 ِنووهلل لووِا ه لووو متِبوولٙو هللانوورت    ≥ 0.05ليفووو يفووو ء ت

ِالهر ل . ِلتلَ التنال ل    الل ب ء ت را المسرللٍ الق مو لممنم

ء ت وووورا المسوووورللٍ الالرهوووول   الق موووووكوووورَ المتِبوووول الحبوووور و لووووو التل لووووي  الفيػػػػـ: مجػػػػاؿ
ِلوو  ِْ )التن لممنم ِلوو الحبوور و  ِالمتِبوول, ه  3.42ال لوو  لبوور ِْ ) الهوور ل  لممنم ه 3.94لبوور
ِْ ) ِكرفوت ِ   تبوور ِلووو غلووا هللالوو1.427نلموو  "ت" المحبوو ِّ هللءلوو    ه    0.05إححوورئلٓر لفووهلل مبووت

ي هللالوو  إححوورئلٓر لفووهلل ) ِنووهلل لووِا هللانوورت اللوو ب  ه لووو متِبوولوٙ    ≥ 0.05ِلوو ا ليفووو يفووو ء ت
ِالهر ل . ء ت را المسرللٍ الق مو ِلتلَ التنال ل    لممنم

ء ت ووورا المسووورللٍ الالرهووول   الق مووووكووورَ المتِبووول الحبووور و لوووو التل لوووي  :التطب ػػػؽ مجػػػاؿ
ِلوو  ِْ ) التنال لوو  لممنم ِلوو ِالمتِبوول الحبوور و  , ه  1.29لبوور ِْ ) الهوور ل  لممنم ه  94.لبوور

( ِْ ِ   تبوور ِلووو غلووا هللالوو  إححوورئلٓر لفووهلل1.823ِكرفوت نلموو  "ت" المحبوو ِّ هللءلوو   ه    0.05مبووت
ي هلل ِنووهلل لووِا هللانوورت اللوو ب  ه لووو متِبوولوٙ    ≥ 0.05إححوورئلٓر لفووهلل ) الوو ِلوو ا ليفووو يفووو ء ت

ِالهر ل . ِلتلَ التنال ل    ء ت را المسرللٍ الق مو لممنم
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الق موووو ء ت ووورا  كووورَ المتِبووول الحبووور و لوووو التل لوووي :المفػػػاى ـ الختبػػػارالكم ػػػة  ال رجػػػة
ِل لممن المسرللٍ الالرهل  ِْ ) م ِلو الحبور و  ِالمتِبول, ه 11.45التنال ل  لبر  الهور ل  لممنم

( ِْ ِْ ) ِكرفووت, ه 12.47لبوور ِ   تبوور ِلووو غلووا هللالوو  1.389نلموو  "ت" المحبوو إححوورئلٓر لفووهلل  ه 
ِّ هللءلوووو   ي هللالوووو  إححوووورئلٓر لفووووهلل ) ِلوووو ا  0.05مبووووت ِنووووهلل لووووِا ه لووووو    ≥ 0.05ليفووووو يفووووو ء ت

ِالهر ل .ال ت راهللانرت الل ب ء  متِبلوٙ  ِلتلَ التنال ل    مسرللٍ الق مو لممنم
 :االختبار القبمي لممجمكعت ف الضابطة كالتجر ب ة الختبار التفك ر المنطقي:رابعان 

ِلتلَ لوووووو  ِللمووووور         ِنا لتكووووورلؤ المنمووووو ٌٕ لموووووو لوووووان مووووو ماوووووراة موووووَ ماوووووراات اء ت ووووورا  كووووو
هللءلوووو  المتِبوووولر َه ل وووولٙ 19-4انووووٍ ) ِالنووووهللٌِ, اءبووووتقاا ه-)اءبووووتفترج ِاءفحاالوووورت الميلرالوووو   ت 

ِالهر ل :  ِلتلَ التنال ل   ي  ربت هللاٍ ا ت را )ته  لَ المنم  السِا

 (19-4رقػػـ ) جػ كؿ                                   
كاالنحرافات المع ار ة كق مة) ت ( كمستكل ال اللة لممجمكعت ف التجر ب ة    المتكسطات

 المنطقي في اختبار التفك ر  بطةكالضا
 ال اللة اإلحصائ ة ) ت ( ق مة االنحراؼ المع ارم المتكسط الع   الع نة المتغ ر

 االظزمساء
 1.11 4.45 38 اٌزدسيج خ

 2.25غ س داي عٕد  2.675
 1.27 4.26 38 اٌضبثطخ

 االظزٕزبج
 1.35 3.61 38 اٌزدسيج خ

 2.25غ س داي عٕد  2.278
 1.12 3.68 38 اٌضبثطخ

 اٌىٍ خ اٌدزخخ
 1.93 8.05 38 اٌزدسيج خ

 2.25غ س داي عٕد  2.242
 1.86 7.95 38 اٌضبثطخ

 -ٚيزضر ِٓ اٌددٚي اٌعبثك ِب يٍي:

ِلو  الق موكرَ المتِبل الحبر و لو التل لي  :االستقراء التنال لو   ء ت را التسكلا المفلقو لممنم
( ِْ ِالمتِبول الحبور و  4.45لبور ِلو ه  ِْ ) الو ْ الهور ل  لممنم ِكرفوت نلمو  "ت" 4.26لبور ه 

( ِْ ِ   تبور ِلوو غلوا هللالو  إ0.675المحب ِّ هللءلو   ححورئلرٓ ه  ِلو ا ليفوو يفوو ء   0.05لفوهلل مبوت
ي هللالووو  إححووورئلٓر لفوووهلل ) ِنوووهلل لوووِا هللانووورت اللووو ب ء ت ووورا التسكلوووا  ه لوووو متِبووولوٙ    ≥ 0.05ت

ِالهر ل . ِلتلَ التنال ل    المفلقو الق مو لممنم
ِلو  الق موو التل لويلمتِبل الحبر و لو كرَ ا :االستنتاج  ء ت ورا التسكلوا المفلقوو لممنم

ِْ ) التنال ل  ِالمتِبل الحبور و  3.61لبر ِلو ه  ِْ )  لممنم ِكرفوت نلمو   3.68الهور ل  لبور ه 
( ِْ ِ   تبر ِلو غلا هللال 0.278"ت" المحب ِّ هلل ه  ليفوو يفوو  ِل ا  0.05 ءل إححرئلٓر لفهلل مبت

ي هللالوو  إححوو ِنووهلل لووِا هللانوورت اللوو ب ء ت وورا التسكلووا  ه لووو متِبوولوٙ    ≥ 0.05رئلٓر لفووهلل )ء ت
ِالهر ل . ِلتلَ التنال ل    المفلقو الق مو لممنم
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 الق موووو التل لوووي: كووورَ المتِبووول الحبووور و لوووو الكم ػػػة الختبػػػار التفك ػػػر المنطقػػػي ال رجػػػة

ِلووو  ِْ ) التنال لووو  ء ت ووورا التسكلوووا المفلقوووو لممنم ِالمتِبووول الحبووور8.05لبووور  و لوووو التل لوووي ه 
ِلوو  ِْ ) هوور ل ال لممنم ِْ ) 7.95الوو ْ لبوور ِ   تبوور ِكرفووت نلموو  "ت" المحبوو ِلووو  0.242ه  ه 
ِّ هللءل   غلا هللال  ي هللالو  إححورئلٓر لفوهلل ) ِل ا   0.05إححرئلٓر لفهلل مبت ِنهلل لِا   ليفو يفو ء ت

ِلتل ه لووو متِبوولوٙ  0.05 ≤ َ التنال لوو  هللانوورت اللوو ب ء ت وورا التسكلووا المفلقووو الق مووو لممنموو
 ِالهر ل .

ِلتٙو الهللاابووو  متكرلئتووورَ موووَ حلوووثٗ            :  منمووو َٙ ِّ لوووو  لٙتهووود موووَ النوووهللاٌِ البووور ق  ي المبوووت
 ِك لً لو ا ت را التسكلا المفلقو., ا ت را المسرللٍ الالرهل 

 تطب ؽ ال راسة الم  ان ة: إجراءات 
ِلو  المتيمقو   ربووتا  ِال حووِث, لمو  األهلل لورت اءلو ن -1 المسوورللٍ  ِتفملو K.W.L  اتلنل  التا 

 ِالتسكلا المفلقو. , الالرهل 

ِحوووووهللة )الوووووهللائاةه تحملوووووٌ -2 ِّ اليمموووووو ل ِماوووووراات التسكلوووووا  ,المسووووورللٍ الالرهووووول  لتحهلللوووووهلل  المحتووووو
 المفلقو.

ِ  رتو. إلهللاهلل -3 ِتحهلللهلل حهللنو   ا ت را لقلرر مهللّ تححلٌ اللرل رت لممسرللٍ الالرهل  

ِ  رتو.ا ت را لقلرر مهللّ امت ً ال إلهللاهلل -4 ِتحهلللهلل حهللنو   لرل رت لماراات التسكلا المفلقو 

ِلقرٓ  إلهللاهلل -5 ِحهللة  ر ال  .  K.W.L  ءبتااتلنل  هللللٌ الميمٍ  حلث تيان هللِا

ِلو  موَ  ا ت راْٙ  لان -6 ِكو لً هللللوٌ الميموٍ, لمو  منم ِالتسكلوا المفلقوو  المسرللٍ الالرهل  
ِال  اا  لو منرٌ لاي تهللالر الالرهلرت.  المحكملَ 

ِالق  لم  تل لال  تقهللمت -7 ِالتيملٍ لمم ِاااة التا ل   ِات الهللاابو  لوو  يرح    لمب ابمو مَ  يهلل
 مهللاب  الالج لنملَ لم فرت.

ِالتسكلووووا المفلقووووو لموووو  للفوووو  ابووووتل لل  مووووَ لرل وووورت الحووووى  تل لووووي -8 ا ت وووورْا المسوووورللٍ 
ِال    اليراا ِميرمٌ تمرتِ لً لمتىكهلل مَ الحهللي  ِ   السقاات  ِمهللّ حي  .للالر, 

ِاةٕ  ا تووورات -9 ِالهووور ل    حووو ِائل  موووَ ل ال رح ووو  للفووو  الهللاابووو  التنال لووو   الحوووى  رل ووورتلاووو
 , لكَِ ال رح   بتل ي اءبتااتلنل   فسبار.بربوالتربع األ
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ِلتلَ إناا  -10 ِالتسكلا المفلقو لممنم مَ  لمتىكهلل  التل لي الق مو  ء ت رْا المسرللٍ الالرهل  

ٍِ لٍمسووورلتل لوووي ا ت ووورا ال تكرلؤلمووور حلوووث توووٍٙ  ِلووو  اللووو  , تل لوووي  التووورلو توووٍٙ  الالرهووول   ووورألٌِ
 ا ت را التسكلا المفلقو.

ِلو  التنال لو  نرمت -11  لفمور  ,ال رح    فسبار  تل لي اءبتااتلنل  المقتاح  لم  لرل رت المنم
ِل  الهر ل   رللالق  التقملهللل .  هللابت المنم

ِللرٓ ححص ي4 ميهللٌ  ِ لً, هللاابل  حح  ه16التنا  ) ابتغانت -12  .ب 

ِلتوٙ  إناا  التل لي ال يهللّ ء ت راْٙ -13 ِالتسكلا المفلقوو لمو  منمو  الهللاابو  المسرللٍ الالرهل  
ِالهووووور ل  ِلووووو   لمووووو K.W.L ِ لوووووً لميالووووو  ا وووووا ابوووووت هللاٍ ابوووووتااتلنل   التنال لووووو   المنم

  التنال ل .

ِتحملماوور ِنمووع, ال رح وو   تحووحلد  اإلنر وورت نرمووت -14 ِمفرناووتار لووان الفتوور  ووٍٙ  ,ال لرفوورت  ئج 
ن الهللااب . ِ  لِا  ِتسبلالر لو ه

ِ  مر يبسات ل ِهع -15 ِالمقتاحرت المفرب   لو ه  الهللااب  مَ فترئج. فوالتِحلرت 
المستخ مة اإلحصائ ة األسال ب: 
ه لوووو ميرلنووو   لرفووورت SPSSال رح ووو  ال افووورمج اإلححووورئو ) ابوووت هللمت  يلوووهللاى الهللاابووو  لتحقلوووي  

 -الهللااب  الترلل :

 .الميلرْا اءفحااىالحبر و ِ  بلالمتِ  -

 . َمبتقمتل ليلفتٙلَ  )ته ا ت را -

ِلي هللللٌ لم  مؤاااتار.- ِحنٍ التى لا   حبرب نلم  التر, 

 -التى لا  رلميرهللل  الترلل : حنٍ ِلحبب

 ه42:2000)لسرف ,

ِلٗ   η 2 حلث ع إل  لَ فب   الت رلَ الكم  لو المتغلا التر ع ال ْ لمكَ يَ لان ي ا=ما ع التر 
 المتغلا المبتقٌ.

 t 2=  لفهلل ابت هللاٍ ا ت را نلم   ِ  ه.د)ت المحب

 dfِّ ِتبر  .N1+N2-2 = تاما لهللانرت الحال  
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 الراب الفصؿ  الطر قة كاإلجراءات
 -  لً: الترلو لِهد ِالنهللٌِ

 (4-20)رقـ  ج كؿ 

المرجعي المقترح لتح    مستك ات حجـ التأث ر بالنسبة لكؿ مق اس مف مقا  س حجـ  الج كؿ
 التأث ر

 مةاأل اة المستخ 
 حجـ التأث ر

 كب ر متكسط صغ ر


2 2.21 2.26 2.14 
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 نتائط ال راسة كتفس رىا

 الفصؿ الخامس
 

 اخلايصانفصم 
 وتفطريها اندراضــت نتائج

 

 تفس رىاك المتعمقة بالسؤاؿ األكؿ  اإلجابة. 
 تفس رىاك  اؿ الثانيالمتعمقة بالسؤ  اإلجابة. 
 تفس رىا. ك متعمقة بالسؤاؿ الثالث ال اإلجابة 
 تفس رىا.ك المتعمقة بالسؤاؿ الراب   اإلجابة 

 .التعق ب العاـ عم  نتائط ال راسة 
 .تكص ػػػػات ال راسػػػػػة 
 مقترحػػػات ال راسػػػػػة. 
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 نتائط ال راسة كتفس رىا

 الفصؿ الخامس
 سػػػالفصؿ الخام

  كتفس رىا ةػػائط ال راسػػػنت
ِالمتيمقووو   اووهللى الهللاابووو  , مت إللاووور ال رح وو لتفوورٌِ لوو ا السحوووٌ لاهووٓر لمفتووورئج التووو تِٙحوو

ِالتسك  K.W.L وووا ابوووت هللاٍ ابوووتااتلنل  مووور يالمتم وووٌ لوووو "  لوووا المفلقوووو لوووو لوووو تفملووو  المسووورللٍ 
 SPSSابوت هللاٍ ال افورمج اإلححورئو " توٍٙ  الالرهلرت لهللّ لرل رت الحى التربع األبربو ", حلثٗ 

ِكو لً مفرناو  الفتورئج , التِحوٌ إللاور ِبولتٍ لوان الفتورئج التوو توٍٙ , "  لو ميرلن   لرفرت الهللااب 
ِالمقتاحرت , ِتسبلالر ِل  مَ التِحلرت  ِ لر ِهيت ال رح   منم  . ِل  ه

 

كتفس رىاالسؤاؿ األكؿ اإلجابة المتعمقة ب: 
 ػػنص السػػؤاؿ عمػػ  مػػا  مػػي " مػػا المفػػاى ـ الر اضػػ ة المػػرا  تنم تيػػا لػػ ل طالبػػات الصػػؼ  

 التاس  األساسي؟" 

ِالهللاابورت البور ق  نرمت ال رح     ِلإلنر   لَ ل ا البؤاٌ   ِْ  رءل ن لم  األهللب التا و
ِمووَ  ووٍٙ  ِحووهللة )الووهللائاةه مووَ كتوورب الالرهوولرت  المتيمقوو   رلمسوورللٍ الالرهوول ,  نرمووت ال رح وو   تحملووٌ 

ِانوب تفملتاور  رلفبو   للرل ورت لو   الماحمو , لمحى التربع األبربو,  ِتحهلللوهلل المسورللٍ الالرهول  ال
ِال  واا  لوو  نرمت ال رح    ححا المسرللٍ الالرهل , حلثٗ  ِل  مَ الم تحلَ  ِلاهار لم  منم

ِمَ ي لمتىكهلل -ه1انٍ)ممحي  -المفرلج ِلاي التهللالر ِللتار,  ِالح ى مَ ححتار ِام نٌ التيهلللٌ 
ِاحهلللر ْ, ِاد هللا  الاي يِ اإلهرل , ِل  مَ المسرللٍ  الالرهل  مت ال رتِحٙ  ِ يهلل نميار  ح   لمنم
 ه.2ممحي انٍ) لو إللارِالمارا 

 

 كتفس رىا  المتعمقة بالسؤاؿ الثاني  اإلجابة: 
 الصػؼ طالبػات لػ ل تنم تيػا المػرا  المنطقػي التفك ػر يػاراتم ىػيمػا  نص السؤاؿ عمػ  مػا  مػي " 

 "  ؟األساسي التاس 
ِالهللاابرت البر ق  نرمت ال رح     ِلإلنر   لَ ل ا البؤاٌ   ِْ  رءل ن لم  األهللب التا 

ِال ْ ابت هللٍ لو هللاابتو  ماراات 2212لو منرٌ التسكلا المفلقو م ٌ: هللااب  ي ِ غرل ) ه 
ِمرت, تحملٌ التسكلا المفلقو المتم ِمرت, تفملٍ الميم ِمرت, حسم الميم  ٙم  لو )نمع الميم

هللااب  حبَ) ِمرته,  ِمرت, تقللٍ الميم ِال ْ ابت هللٍ ماراات التسكلا المفلقو 2229الميم ه 
هللااب  م مِى) ِالامااف )2222المتمٙ م  لو )إهللااً الي نرت, اءبتفترج, القلرره,  ه 1997ه 
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 نتائط ال راسة كتفس رىا

 الفصؿ الخامس
ِ ل ِّ)المترَ ابت هللمتر مقلرر "ت هللااب  اللفر ِكر  " لمتسكلا المفلقو,  ِيحمهلل)2222َ  ه 1998ه 

ِ يهلل اءفتار  مَ ال حث  ِ رهللل " لمتسكلا المفلقو,  ِلف   هللاافنركر  المترَ ابت هللمتر مقلرر" ا
ِحهللة الهللاابل    ابت محت  ال رح   ماراتٙو  ِالتقحو لَ ماراات التسكلا المفلقو المفرب   لم

ِاءبتقاا  َٙ يغمب األم م   لًِ  اءبتفترج  ِحهللة الهللاابل  حلٗث إ ِّ ال لم  متامر لل لي  محت
ِحهللة  يهلل  لً ابتاراة لهللهللٓا مَ  ِتٍٙ , ِاءبتقاا  جاءبتفتر ماراتوٙ تقلر  ِاألبئم  المتهٙمف   رل

حٌِ لرتلَ الماراتلَ,  -ه1انٍ ) ممحي –الم تحلَ لو منرٌ المفرلج ِلاي تهللالر الالرهلرت 
ِا لم  مف ِحهللة الهللاابل  تامررب ِنهلل يكهلل لو لِ مِهد كمر  ِنرمت ال رح    تيالساٍ إناائلرٓ , لم

 ه.1-5) نهللٌِ انٍ
 (1-5جػ كؿ رقػـ )

 األساسي التاس  الصؼ طالبات ل ل تنم تيا المرا  المنطقي التفك ر ميارات
 التعر ؼ االجرائ  لمميارة الميارة

ِٓء إلوو  فتلنوو   لمملوو  لقملوو  لتنووو للاوور التسكلووا مووَ ميارة االستنتاج ِلوو  مووَ المقووهللمرت يِ الميللوورت, ِحوو منم
ِل ,  ميف  يٙفو بمًِ لكّا لتنو مَ اليرٍ إل  ال رص.  منا

ِلو  موَ النائلورت يِ األم مو  التوو تاوتًا لوو  رحول   ميارة االستقراء لممل  لقمل  لتنو للاور التسكلوا موَ منم
ٍِ يِ تيملٍ,  مي ِٓء إل  نرلهللة لرم , يِ مسا ف  يٙفو بومًِ لكوّا لتنوو موَ ال ورص ميلف , ِح

 إل  اليرٍ.

 

 كتفس رىا المتعمقة بالسؤاؿ الثالث  اإلجابة : 
ب ف  ( =0.01)   ىؿ تكج  فركؽ ذات  اللة إحصائ ة عن  مستكل نص السؤاؿ عم  ما  مي " 

 الختبػار فػي الق ػاس البعػ مّ ,  رجات طالبات المجمكعة التجر ب ة كالمجمكعة الضػابطة متكسطيّ 
 المفاى ـ الر اض ة ؟".

ِال ْ لفص لم  اآلتو:  -ِلإلنر   لم  ل ا البؤاٌ  تٍٙ ِهع السان اآلتو, 

ِنووووهلل ء "  ِّ ) ت ي  ات هللءلوووو  إححوووورئل  لفووووهلل مبووووت هللانوووورت  ه  وووولَ متِبوووولوٙ α=0.01لووووِا
ِلتلَ التنال ل  ْٙ  لو الهر ل ِ  اللرل رت لو المنم  ".المسرللٍ الالرهل  ء ت را  القلرر ال يهلل

ِاءفحاالورت  ِلمتحقي مَ حح  لو ا السوان        نرموت ال رح و    حبورب المتِبولرت الحبور ل , 
ِابوت هللاٍ ا ت ورا " ت " ليلفتولَ مبوتقمتلَ لمكاوى لوَ هللءلو  السواي  ولَ متِبولوٙ  األهللا   الميلرال , 

 ْٙ ٌٕ  لو ا ت را المسرللٍ الالرهل  ال يهلل ِلو : موَ  لك ِلو التنال لو   المنم ِنوهللالهور ل  ِالمنم  , ٌِ
 -ه لِهد  لً :2-5انٍ )
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 نتائط ال راسة كتفس رىا

 الفصؿ الخامس
 (2-5جػ كؿ رقػـ )

ل راسة الفركؽ ب ف متكسطّي  رجات المجمكعت ف )تجر ب ة نتائط اختبار "ت" لع نتّ ف مستقمتّ ف 
 لمتطب ؽ البع لّ  المفاى ـ الر اض ةفي اختبار  كضابطة(

 التطب ؽ األبعا 
 المتكسط الع   البع لّ 

 الحسابي
 االنحراؼ
 مستكل "ق مة "ت" المع ارم

 ال اللة

 ت كا
 2.72 13.58 38 تنال ل 

4.173 0.01 
 3.15 10.76 38 هر ل 

 لاٍ
 1.51 7.08 38 تنال ل 

5.066 0.01 
 2.03 5.00 38 هر ل 

 تل لي
 1.37 3.82 38 تنال ل 

2.791 0.01 
 1.42 2.92 38 هر ل 

 الهللان 
 الكمل 

 4.93 24.47 38 تنال ل 
4.896 0.01 

 5.37 18.68 38 هر ل 

 ضح مف الج كؿ ما  مي : تّ  

 : أكالن / بالنسبة لمتذكر كأح  أبعا  االختبار- 

( ِْ ِلووِ يك ووا مووَ  13.58كوورَ المتِبوول الحبوور و لووو التل لووي لميلفوو  التنال لوو  لبوور ه 
( ِْ ِكرفووووت نلموووو  " ت " , ه 10.76المتِبوووول الحبوووور و لووووو التل لووووي لميلفوووو  الهوووور ل  الوووو ْ لبوووور

ِ   تبرِ  ِلو  4.173ْ )المحب   اللة ذات فركؽ تكج  "وِل ا ليفو يفٙ   0.01 هلللف إححرئلرٓ  هللال ه 

 رجػات طالبػات المجمكعػة التجر ب ػة  بػ ف متكسػطيّ  ( 0.01 ) ساكل اللة  مستكل عن  إحصائ ة
لصػػالح المجمكعػػة   -البعػػ مّ  التػػذكر الختبػػار المفػػاى ـ الر اضػػ ة  ْ ْعػػكالمجمكعػػة الضػػابطة فػػي ب  

 . "التجر ب ة

 : ثان ان / بالنسبة لمفيـ كأح  أبعا  االختبار- 

 ( ِْ ِلوووِ يك وووا موووَ  7.08كووورَ المتِبووول الحبووور و لوووو التل لوووي لميلفووو  التنال لووو  لبووور ه 
( ِْ ِكرفوووووت نلمووووو  " ت " , ه 5.00المتِبووووول الحبووووور و لوووووو التل لوووووي لميلفووووو  الهووووور ل  الووووو ْ لبووووور

  ( ِْ ِ   تبور ِلوو 5.266المحبو  ذات فػركؽ تكجػ "و ا ليفوو يٙفوِلو   0.01لفوهلل  إححورئلرٓ  هللالو ه 

 رجػات طالبػات المجمكعػة  بػ ف متكسػطيّ  ( 0.01 ) سػاكل  اللػة  مسػتكل عنػ  إحصػائ ة  اللػة
لصػػالح  - البعػػ مّ    الفيػػـ الختبػػار المفػػاى ـ الر اضػػ ةْعػػالتجر ب ػػة كالمجمكعػػة الضػػابطة فػػي ب  

 . "المجمكعة التجر ب ة
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 نتائط ال راسة كتفس رىا

 الفصؿ الخامس
 ر :ثالثان / بالنسبة لمتطب ؽ كأح  أبعا  االختبا- 

 ( ِْ ِلوووِ يك وووا موووَ  3.82كووورَ المتِبووول الحبووور و لوووو التل لوووي لميلفووو  التنال لووو  لبووور ه 
( ِْ ِكرفوووووت نلمووووو  " ت " , ه 2.92المتِبووووول الحبووووور و لوووووو التل لوووووي لميلفووووو  الهووووور ل  الووووو ْ لبووووور

( ِْ ِ   تبر ِلو  2.791المحب   اللة ذات فركؽ تكج  "وِل ا ليفو يفٙ   0.01لفهلل  إححرئلرٓ  هللال ه 

 رجػات طالبػات المجمكعػة التجر ب ػة  بػ ف متكسػطيّ  ( 0.01 ) ساكل  اللة مستكل ن ع إحصائ ة
لصػالح المجمكعػة  -  البعػ مّ    التطب ػؽ الختبػار المفػاى ـ الر اضػ ةْعػكالمجمكعة الضابطة في ب  

 . " التجر ب ة

  بالنسبة لم رجة الكم ة ل ختبار: / رابعان- 

ِْ )كوورَ المتِبوول الحبووور و لووو التل لوووي لميلفوو  ا  ِلوووِ يك ووا موووَ  24.47لتنال لووو  لبوور ه 
( ِْ ِكرفوووت نلمووو  " ت "  , ه  18.68المتِبووول الحبووور و لوووو التل لوووي لميلفووو  الهووور ل  الووو ْ لبووور

( ِْ ِ   تبر ِلو  4.896المحب   اللة ذات فركؽ تكج "و ِل ا ليفو يفٙ   0.01لفهلل  إححرئلرٓ  هللال ه 

 رجات طالبػات المجمكعػة التجر ب ػة  ب ف متكسطيّ   ( 0.01 ) ساكل اللة  مستكل عن  إحصائ ة
 "؛ لصػػالح المجمكعػػة التجر ب ػػة  - المفػػاى ـ الر اضػػ ة البعػػ مّ كالمجمكعػػة الضػػابطة فػػي اختبػػار 

ِن ٌِ السان ال هلللٌ  .ِ  لً لتٍ الن السان الحسْا 

المسرللٍ الالرهل ,  فرٓ   لو تفمل   K.W.Lنرمت ال رح    حبرب حنٍ تى لا  ابت هللاٍ ابتااتلنل  
  م  النهللٌِ المانيو المارا إللو لو السحٌ الاا ع مَ الهللااب )األبرللب اإلححرئل  المبت هللم ه.ل

 . ء ت را المسرللٍ الالرهل  K.W.Lحنٍ تى لا ابتااتلنل ه لِهد 5-3)ِالنهللٌِ
 (3-5جػ كؿ رقػـ)

ق مة "ت" كق مة
2
 :ختبار المفاى ـ الر اض ةال K.W.L" إل جا  حجـ تأث ر استرات ج ة  "

 األبعا 
  رجات الحر ة

Df 
 ق مة
 " ت "

 ق مة مرب  إ تا
"

2
  " 

 حجـ التأث ر

 كب ر 0.19 4.1730 74 تذكر
 كب ر 0.26 5.0660 74 فيـ

 متكسط 0.10 2.7910 74 تطب ؽ
 كب ر 242. 4.8960 74 ال رجة الكم ة
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 نتائط ال راسة كتفس رىا

 الفصؿ الخامس
 - ّتضح مف الج كؿ السابؽ ما  مي:  

 ختبار :أكالن / بالنسبة لمتذكر كأح  أبعا  اال- 

َٙ ِلتٙ   نلم " هد مَ النهللٌِ ي
2
" لمهللان  الكمل   لمنرٌ الت كا لو ا ت را المسرللٍ   

َٙ   ِلو ك لاة  ه 2.19الالرهل   مغت )  "  نلم  أل
 ه.2.14"  يك ا مَ )2

 : ثان ان / بالنسبة لمفيـ كأح  أبعا  االختبار- 

َٙ ِلتٙ   نلم " هد مَ النهللٌِ ي
2
ٌ الساٍ لو ا ت را المسرللٍ " لمهللان  الكمل   لمنر  

َٙ   ِلو ك لاة  ه 2.26الالرهل   مغت )  "  نلم  أل
 ه.2.14"  يك ا مَ )2

 : ثالثان / بالنسبة لمتطب ؽ كأح  أبعا  االختبار- 

َٙ ِلتٙ   نلم " هد مَ النهللٌِ ي
2
" لمهللان  الكمل   لمنرٌ التل لي لو ا ت را المسرللٍ   

َٙ    ِلو متِبل ه 2.12الالرهل   مغت )  "  نلم  أل
 ه.2.26"  يك ا مَ )2

  بالنسبة لم رجة الكم ة ل ختبار:  /رابعان- 

َٙ ِلتٙ   نلم " هد مَ النهللٌِ ي
2
ه 2.24" لمهللان  الكمل  ء ت را المسرللٍ الالرهول   مغوت )  

َٙ   ِلو ك لاة  "   نلم   أل
 ه.2.14"  يك ا مَ )2

ل  تهللالر المسرللٍ الالرهل  يلهٌ مَ لو لمم K.W.L ابت هللاٍ ابتااتلنل  َٙ لؤكهلل يِل ا  
ِل  الهر ل  تٚ مٖ  هلل٘ تٗ التو ابٚ , اللالق  التقملهللل   - :ػلإزك الباحثة ذلؾ ػكتع, مع المنم

  ِات ابتااتلنل ٌٕ   K.W.L تتر ع  ل ِمتبمبٌ  اك المسورللٍ الالرهول    تفمل يباٍ لو   مفمٍ 
ِيباٌ ل بتليرب.مٙ  , ٍلممتيمٙ   مر نيمار يلبا 

 ٌِِالووع نووهلل ِاي اليمووٌ لموو   K.W.L ت ِالووع  ِكوو لً ت ٍِ نهلللووهلل,  لووو  هللالوو  تووهللالر  كووٌ مساوو
ٌٕ   اللرل رت  ِح اٍ لحح  الالرهلرت., ك لا لو ن ب افت ر  اللرل رت يباٍ  اك

 ِلرت ِالع اللرل رت لم  اكٌ منم   K.W.L ِمبرلهللة  يهاٍ ال ين لوو تي ئو  نوهللٌِ , ت
ِالتيرَِ ِح الماراك   ِآا لا لكاة الوتيمٍ التوو تنيوٌ الموتيمٙ ِك لً تيا  ,لمٌ لم  تيالا ا ٍ محو

 لميممل  التيململ .

 ألك ووا مووَ موواة يموورٍ اللرل وورت ٍِ ِا    ِحووٌ اليهلللووهلل مووَ األفاوول  , إلوورهللة تيالووى المساوو لوو ا  ووهلل
ٍِ  ِ رلترلو حسم تيالسو., برلهلل لم  لاٍ اللرل رت لممسا

 ِتقوهلللٍ الت الوا لوو  ماراك  اللرل رت لوو ابو  ٍِ ٍِ ّ إلو يهللٙ تفترج المساو  , التيموي يك وا لوو المساو
 ِتفملتو. ِ رلترلو الرهللة لو اكتبر و
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  ِٗلل ., رٌبرلهلل لم  التيمٍ السيٙ ابت هللاٍ ل   اءبتااتلنل  ل ِا النر و لو تحمٌ المبئ  ِالقلرٍ  هلل

 

ِتتسي فترئج ل   الهللااب  مع ميمٍ فترئج الهللاابرت البور ق  التوو يللوت فتورئج النر لو , حلوٗث       
َٙ ابووتااتلن ِكوورَ لوو ا األ ووا  K.W.Lل  إ ي ووات النر لووٓر لموو  المتغلوواات التر يوو  لووو لوو   الهللاابوورت, 

هللاابو  ال اكورت )2010هللآء مَ الفرحل  اإلححورئل , كمور لوو: هللاابو  ل وهلل اا ) هللاابو  2008ه,  ه, 
)2005حبب اا) ِ  اَِ هللااب  اِ   ه .1997ه, 

تيموووووي  رلمسووووورللٍ الالرهووووول , موووووع هللاابووووو  كووووو لً تتسوووووي فتووووورئج لووووو   الهللاابووووو  اءلنر لووووو  للمووووور ل     
ِا) هللااب  الاغ  )2009با هللاابو  الاورليو)2007ه,  هللاابو  ملوا)2005ه,  هللاابو  2004ه,  ه, 
ِالو) ِلووو  الهووور ل , 2003مووو ِلووو  التنال لووو  لمووو  المنم نوووت لوووو لووو   الهللاابووورت المنم ِٙ ه, حلوووٗث تس

 ِكرَ ل ا التسِي هللاٌ مَ الفرحل  اإلححرئل .

 

 كتفس رىا لراب اة بالسؤاؿ المتعمق اإلجابة: 
 بػ ف ( =0.01 )ىؿ تكج  فركؽ ذات  اللػة إحصػائ ة عنػ  مسػتكل  نص السؤاؿ عم  ما  مي "ك   

الختبػػار   رجػػات طالبػػات المجمكعػػة التجر ب ػػة كالمجمكعػػة الضػػابطة فػػي الق ػػاس البعػػ مّ متكسػػطّي 
 التفك ر المنطقي ؟".

 كالذم  نص عم  اآلتي: تي,كض  الفرض اآل تـّ  كلإلجابة عم  ىذا السؤاؿ؛

ِنووووهلل ء "   ِّ ) ت ي  ات هللءلوووو  إححوووورئل  لفووووهلل مبووووت  رتهللانوووو متِبوووولوٙ ه  وووولَ  α=0.01لووووِا
 ْٙ ِالتنال ل  لو القلرر ال يهلل ِلتلَ الهر ل    ".التسكلا المفلقو ء ت را  اللرل رت لو المنم

نرمووووووت ال رح وووووو    حبوووووورب المتِبوووووولرت الحبوووووور ل ,  ِلمتحقووووووي مووووووَ حووووووح  لوووووو ا السووووووان    
ِابوووت هللاٍ ا ت ووورا " ت " ليلفتووولٙ ِا َ مبوووتقمتلَ لمكاوووى لوووَ هللءلووو  السووواي  ووولَ ءفحاالووورت الميلرالووو , 

 ْٙ ٌٕ  متِبوولو األهللا  لووو ا ت ووورا التسكلووا المفلقووو ال يوووهلل ِلووو  الهوور ل  :مووَ لكوو ِلووو  ِالمن, المنم م
 -ه لِهد  لً:4-5)انٍ  نهللٌِ التنال ل , ِ 
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 (4-5) رقػـ جػ كؿ

ل راسة الفركؽ ب ف متكسطّي  رجات المجمكعت ف )تجر ب ة ف مستقمت ف اختبار "ت" لع نت   نتائط
 لمتطب ؽ البع لّ  المنطقيالتفك ر  اختبار في كضابطة(

 التطب ؽ األبعا 
 المتكسط الع   البع لّ 

 الحسابي
 االنحراؼ
 مستكل "ق مة "ت" المع ارم

 ال اللة

 االستقراء
 1.53 7.34 38 تنال ل 

4.257 0.01 
 1.70 5.76 38 هر ل 

 االستنتاج
 2.17 7.21 38 تنال ل 

3.074 
0.01 
 2.38 5.61 38 هر ل  

 الكم ة ال رجة
 3.37 14.55 38 تنال ل 

3.886 0.01 
 3.77 11.37 38 هر ل 

 ضح مف الج كؿ ما  مي : تّ 

 : أكالن / بالنسبة لميارة االستقراء كأح  ميارات التفك ر المنطقي- 

ِْ )كووورَ المتِبووول ال   ِلوووِ يك وووا موووَ , ه 7.34حبووور و لوووو التل لوووي لميلفووو  التنال لووو  لبووور
( ِْ ِ   , ه5.76المتِبل الحبر و لو التل لي لميلف  الهر ل  ال ْ لبر ِكرفت نلم  " ت " المحب

( ِْ ِلو 4.257تبر  إحصائ ة  اللة ذات فركؽ تكج " و ِل ا ليفو يفٙ   0.01لفهلل  إححرئلرٓ  هللال ه 

 رجػػات طالبػػات المجمكعػػة التجر ب ػػة كالمجمكعػػة  متكسػػطيّ بػػ ف (0.01)  اللػػة  مسػػتكل عنػػ 
 ." لصالح المجمكعة التجر ب ة -المنطقيالضابطة في  ميارة االستقراء باختبار التفك ر 

 :ثان ان / بالنسبة لميارة االستنتاج كأح  ميارات التفك ر المنطقي- 

( ِْ المتِبووول  ِلوووِ يك وووا موووَ ,ه 7.21كووورَ المتِبووول الحبووور و لوووو التل لوووي لميلفووو  التنال لووو  لبووور
( ِْ ِْ , ه5.61الحبوور و لووو التل لووي لميلفوو  الهوور ل  الوو ْ لبوور ِ   تبوور ِكرفووت نلموو  " ت "المحبوو

ِلو 3.274)  عنػ  إحصػائ ة  اللػة ذات فركؽ تكج  " وِل ا ليفو يٙفو   0.01لفهلل  إححرئلرٓ  هللال ه 

المجمكعػة الضػابطة ر ب ػة ك  رجػات طالبػات المجمكعػة التج متكسػطيّ ب ف ( 0.01)  اللة  مستكل
 لصالح المجمكعة التجر ب ة" . -المنطقيفي  ميارة االستنتاج باختبار التفك ر 

  بالنسبة لم رجة الكم ة ل ختبار: /ثالثان- 

 ( ِْ ِلوووِ يك وووا موووَ  , ه14.55كووورَ المتِبووول الحبووور و لوووو التل لوووي لميلفووو  التنال لووو  لبووور
ِْ ) المتِبووووول الحبووووور و لوووووو التل لوووووي لميلفووووو  الهووووور ل  ِكرفوووووت نلمووووو  " ت " 11.37الووووو ْ لبووووور ه 

  ( ِْ ِ   تبر ِلو  3.886المحب  ذات فػركؽ تكج " ِل ا ليفو يفوو    0.01لفهلل  إححرئلرٓ  هللال ه 
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 رجػات طالبػات المجمكعػة التجر ب ػة بػ ف متكسػطّي ( 0.01)  اللػة  مسػتكل عنػ  إحصػائ ة  اللػة

ِ و لً لوتٍ  " ؛المجمكعػة التجر ب ػة لصػالح  -كالمجمكعة الضابطة فػي اختبػار التفك ػر المنطقػي 
ِن ٌِ السان ال هلللٌ  .الن السان الحسْا 

لوووو تفملووو  التسكلوووا  K.W.L  نرموووت ال رح ووو   حبووورب حنوووٍ توووى لا  ابوووت هللاٍ ابوووتااتلنل  
ِ لووً  حبورب ما ووع إلتوور )   المفلقوو

2
ِلووو كمور لِهووحار  لمكاووى لووَ ه    نووهللٌِ هللانو  التووى لا, 

 ه.5-5)انٍ 
 (5-5جػ كؿ  رقػػـ )

ق مة "ت" كق مة 
2
 التفك ر المنطقيفي اختبار  K.W.L" كإل جا  حجـ تأث ر استرات ج ة "

 األبعا 
  رجات الحر ة

Df 
 ق مة
 " ت "

 ق مة مرب  إ تا
"

2
  " 

 حجـ التأث ر

 وج س 0.20 4.2570 74 اءبتقاا 

 ِزٛظظ 0.11 3.0740 74 اءبتفترج

 وج س 0.17 3.8860 74 الهللان  الكمل 

 ف الج كؿ السابؽ: ّتضح م

 : أكالن / بالنسبة ل ستقراء كأح  ميارات التفك ر المنطقي- 

َٙ ِلتٙ  نلموو " هوود مووَ النووهللٌِ ي
2
َٙ  ِلووو ك لوواة  ه0.20" لماووراة اءبووتقاا   مغووت )   نلموو    أل

"
 ه.2.14"  يك ا مَ )2

 :ثان ان / بالنسبة ل ستنتاج كأح  ميارات التفك ر المنطقي- 

َٙ ِلتٙ  َٙ   ِلوو متِبول  0.11 ) " لماوراة اءبوتفترج  مغوت )  2نلمو " هود موَ النوهللٌِ ي  أل
 " نلم 

 ه.2.26يك ا مَ )"  2
 :بالنسبة لم رجة الكم ة ل ختبار- 

َٙ ِلتٙ    ه0.17" لمهللانو  الكملو  ء ت ورا التسكلوا المفلقوو  مغوت )  2نلم " هد مَ النهللٌِ ي
َٙ   ِلو ك لاة  نلم  " أل

 .ه 2.14يك ا مَ )" 2

َٙ ِلووو ا لوووهلل  " لوووو توووى لا لمووو  المتغلوووا التووور ع " K.W.Lسػػػترات ج ة المتغلوووا المبوووتقٌ " ا ٌ ي
ماوراة اءبوتقاا , لوو    لو الهللان  الكملو  ل  ت وراك لاة مَ السيرللٙ  ماراات التسكلا المفلقو "  هللان ٕ 

 ِ هللان  متِبل  لو ماراة اءبتفترج.
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 -: أفّ   ػػذلؾ إل ثةػالباح زكػكتع  

 بووتااتلنل  ء المفلقووو التتوور عK.W.L ِات فتوتهوومٙ   موور  ر ق تحهلللووهلل لمميالوو  البوو -مووَ  لوو
 إهللااًتفملوووو   لووووو بوووواٍلٗ  -الِحووووٌِ لمفتلنوووو   يووووهلل حووووٌ التمووووالَ ِمووووَ  ووووٍٙ  , ِتحهلللووووهلل لماووووهللى

َٙ , اللرل رت َٙ  ِلاما ِات  لمر لقم تفملو  التسكلوا  لوو ِكو لً, حوٌ الماوك ت لوو و موَ  لو
َٙ  المفلقو  .لهلللا

  نهللٌِتي ئ   لواللرل رت  ماراك K.W.Lْ رلميالو    ق ليتمهلل لم  ا ل الميال  البور ِال 
ٌٕ  بووووورلهلل  النهلللوووووهللة ِلووووو  اللرل ووووورت  ووووو اتاٍ  اوووووك  اووووورلمتمكفٙ  التوووووو ِ رلميوووووراى, ك لوووووا لمووووو  

 َٙ  .ِلحترنا

  ِالتسرلٌ  المفرنا ِاا  ِالميمم  اءلنر وِالح َٙ  ِتالئ ,  لَ التممل ات   لولمتسكلا  الساص لا
ِانى التيمٍ الم تمس , َٙ ِممر م َٙ   األفاول  و ٌ حوٌ  موَلمملورت لقملو   ابتا  األ والوو  كور

ِاهد  َٙ  لوال ِلرت التسكلا لهلللا  .تفمل  مبت

 ٌ ِتاونلياٍ لمو  التي لوا لوَ   اا  تق َٙ  ِتيالوا ,ياائاوَاللرل ورت   مو موَ ن وٌ الميم إنور تا
ِالمفرناوو  ماحمتوووٙ  ي فوور  ِا ك لووا   المتر يوو    والمفلقووتفملوو  ماووراات التسكلووا  لوووكوورَ لووو هلل
 َٙ  .لهلللا

ٌٔ موووَ:  مووويفتووورئج لووو   الهللاابووو  اءلنر لووو  للمووور لتي ِتتسوووي   ووورلتسكلا المفلقوووو موووع هللاابووو  كووو
نووت لووو لوو   الهللاابوورت  حلووثٗ ه, 1992بوومرَ) هللاابوو ه, 2005لموو  ) هللاابوو ه, 2009حبووَ) تسِٙ

ِل  الهر ل ,  ِل  التنال ل  لم  المنم ِ لً ِكرَالمنم ي هللاٌ مَ الفرحل  اإلححرئل ,    ل ا التسِٙ
 المقتاح. بمِبيِ األ بتااتلنل حبب اء

ه التوو تِٙحومت إلو  اف سورن هللانورت 2003فترئج ل   الهللااب  موع هللاابو  الوهللالٍ ) ِت تمى 
ِكوووووو لً مووووووع هللاابوووووو   ت ملوووووو  الحووووووى ال رلووووووث اءلووووووهللاهللّ لووووووو ا ت وووووورا التسكلووووووا المفلقووووووو ككووووووٌ,  

ِلتلَ التنال لوو  ه التووو لووٍ تيلوو  فتوورئج هللالوو  إححوورئلٓر  وولَ متِبوولٙو هللانوورت ال2000م مووِى) منموو
ّٙ ء ت را التسكلا المفلقو.  ِالهر ل  لو التل لي ال يهلل

 

 ال راسة: نتائط عم  عاـال تعق بال 
تفملوو  المسوورللٍ  لووو K.W.Lابووت هللاٍ ابووتااتلنل   وواالتيوواى لموو  ي إلوو لوو   الهللاابوو   لووهلللت        

ِالتسكلوووا  ِنوووهلل األبربوووورهووولرت لوووهللّ لرل ووورت الحوووى التربوووع الال لوووو المفلقووووالالرهووول    يماوووات. 
ِلوووو  التنال لوووو  ) لبوووور يمووووَ اليووووان ا هوووودالفتوووورئج كموووور لتٙ  ِحوووو الوووو لَتسووووِي المنم ِا   الووووهللائاة هللةهللابوووو
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ِا  رللالقوو  التقملهلللووو ه.حلٗث  K.W.Lابووتااتلنل   ربووت هللاٍ ِلوو  الهووور ل ) الوو لَ هللابوو ه لموو  المنم

ي  ات هللءلووو  إححووورئل   ووولَ متِبووولو هللانووورت المنوووِ  هلل لوووِا ِنووو لتلَ التنال لووو  هلللٙوووت الفتووورئج إلووو  
ٌٕ مووووَ ا ت وووورا المسوووورللٍ الالر لحوووورلد لوووو ب  -ِا ت وووورا التسكلووووا المفلقووووو هوووول ِالهوووور ل  لووووو كوووو

َٙ ابت هللاٍ ابتااتلنل   ِل ا ليف  ي ِل  التنال ل     ٌٕ  K.W.Lالمنم نوهلل يللو  فتورئج النر لو  لوو كو
ِالتسكلا المفلقو لو الالرهلرت  مَ تفمل  المسرللٍ الالرهل  

ِانيلووو   يَل رح ووو  ا ِتووّا           K.W.Lابوووتااتلنل   احوووهلل  يلوووهلل حلووث تيت ووو إلوو الفتوورئج البووور ق  

ِتيموٌ لمو  تحقلوي التواا ل  ولَ   فرئل  ِمرت الموااهلل تيمماور  ِمرت البر ق   رلميم تيمٌ لم  ا ل الميم
ِاة  يفاورالم تمس   حلث لح د التيمٍ  ا ميف  كمور  األلكرا ٍِ  حو تبورلهلل الموتيمٍ لمو  تاوكلٌ المساو
  لفو لو  ححلح

 اءلنوووور و التووووى لا ه  مووووَ حلووووثٗ 2010فتوووورئج لوووو   الهللاابوووو  مووووع هللاابوووو  )ل ووووهلل اا, ِتتسووووي         
ٌٕ  لوو K.W.L   ءبوتااتلنل  ٌٔ  كو لًلورٍ ,  تفملو  ماوراات التسكلوا  اوك  ي وِمَ) تتسوي موع هللاابو  كو

مسوورللٍ لفتوورئج ا ت وورا ال اءلنوور و األ ووا ه  مووَ حلووثٗ 2009ه,)لووِ,2011ه )الحنلموو ,2012لوو ٌ,
ِلووي  لوووالالرهوول   الفتوورئج موور  يماوواتالمقتاحوو  ,حلووث  اءبووتااتلنل  يِ األبوومِبالتل لووي ال يووهللّ 

 -:لمو

ِنوهلل - ي ت ِّ لفوهلل إححورئل  هللءلو   ات لوِا  ولَ متِبولٙو هللانورت لرل ورت  هα≤0.05) هللءلو  مبوت
 ْٙ ِلووووو  الهووووور ل  لوووووو ا ت ووووورا المسووووورللٍ الالرهووووول  ال يوووووهلل ِالمنم ِلووووو  التنال لووووو   لحووووورلد   -المنم

ِل  التنال ل    .المنم

ِنوهلل - ي ت ِّ لفوهلل إححورئل  هللءلو   ات لوِا  ولَ متِبولٙو هللانورت لرل ورت  هα≤0.05)هللءلو   مبوت
ِلوووو  الهوووور ل  لووووو ا ت وووورا التسكلووووا المفلقووووو  ِالمنم ِلوووو  التنال لوووو   ِلوووو    -المنم لحوووورلد المنم

 .التنال ل 

 -: مي ل  ماإل  ظيكر تمؾ النتائط إ  تالباحثة األسباب التي أ كتعزك

ِنهللاتو لم  حٌ  لولم  النر ل  المتيمٍ  تؤكهللK.W.L ابتااتلنل   ابت هللاٍ  -  فر  ميالتو  فسبو 
ِاناو  لالق  لممل . الماك ت  الت  ت

  ِات ابتااتلنل ٌٕ   K.W.L تتر ع  ل ِمتبمبٌ  اك المسورللٍ الالرهول    تفمل يباٍ لو   مفمٍ 
ِيباٌ ل بتمٙ  , ٍلممتيمٙ   ليرب.مر نيمار يلبا 

  ابوووت هللاٍ ابوووتااتلنلK.W.L    ِا وووراة تسكلوووا اللم ووو  لووووليموووٌ لمووو  تفاووولل الميالووو  البووور ق  
 التسكلا.
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 الفصؿ الخامس
 ِلرت ِالع اللرل رت لم  اكٌ منم   K.W.L ِمبرلهللة  يهاٍ ال ين لو تي ئ  نهللٌِ  , ت

ِالتيرَِ ِح الماراك   ِآا ِك لً تيالا لكاة الوتيمٍ التوو تنيوٌ الموتيمٙ  ,لمٌ لم  تيالا ا ٍ محو
 لميممل  التيململ .

 

 ػةال راس تكص ػات: 
 -  ال رح    مر لمو:ح٘ ِٚ تٗ  التِحٌ إللار  لم  فترئج الهللااب  التو تٍٙ   فر ٓ 

ِاة اءبووووتسرهللة مووووَ  -1 ِنلووووو التموووورٍ الم تحوووولَ لووووو منوووورٌ المفوووورلج ِلوووواي التووووهللالر إلوووو  هووووا ت
ِاا  الميالوووووو   ِتيمووووووٍ  لووووووو منوووووورٌ تيموووووولٍ K.W.Lابووووووتااتلنل  ِ حِحوووووورٓ  ابووووووتااتلنلرت موووووور 

 الالرهلرت.

ِاة التمووورٍ كملووورت التا لووو   توووهللالب ميمموووو الالرهووولرت ن وووٌ ال هللمووو  -2 لمووو  كلسلووو  ابوووت هللاٍ  ,هوووا
ِاا  الميال  لو تهللالر الالرهلرت  .K.W.Lابتااتلنل  ِ حِحرٓ  ابتااتلنلرت مر 

هللاٍ  ربوووت  ,اءلتمووورٍ  تفملووو  ماوووراات التسكلوووا المفلقوووو لوووهللّ اللم ووو   نملوووع المااحوووٌ التهللالبووول  -3
 .K.W.Lابتااتلنل ابتااتلنلرت تهللالبل  حهللل   م ٌ 

4-  ٌٕ  ِتفمل  ماراات التسكلا المفلقو  اكٌ  رص., لرٍ التىكلهلل لم  تفمل  ماراات التسكلا  اك

ِلع لو ابت هللاٍ ابتااتلنلرت تهللالر المسورللٍ الالرهول  -5 ِاة التمرٍ الميمٍ  رلتف مور لبورلهلل مٙ  ,ها
ِاءحت  سرم  ار.المتيمٍ لم  اكتبر ار 

هللة-6 ِالم ِالتيرَِ  ِالماراك   ِالهلللمقاالل   هلللر نِ مَ الحال   ِللا  لئ  تيململ  لب , التىكلهلل لم  ت
 ِتفمل  التسكلا لهلللاٍ  اكٌ  رص., رٌ لو الرهللة تححلٌ المتيمملَ  اكٌ لرٍ ا ليٙ مر لو يمٙ 

ِلٍ, -7 ِن لوو ِبورئٌ التقوو ِاة التفو موور مٙ , لححو  لفارلتاورِالمحرلمو  لمو  ابوتمااالتو مووَ  هللالو  ا هوا
 لبرلهلل لم  تفمل  التسكلا المفلقو. 

 ةػال راس مقترحػات: 
ِالتِحلرت البر ق حمَ   ٌ فترئج ال  ِالهللاابرت الترلل :  ث   -تقتاح ال رح   ال حِث 

كرءحتسوووورم : لووووو تفملوووو   يوووون المتغلوووواات التر يوووو   K.W.L ووووا ابووووت هللاٍ ابووووتااتلنل  يهللاابوووو   -1
ِاات ال هلللم , سكلا اء تكرّاِتفمل  الت ,  رلتيمٍ  لممسرللٍ الالرهل . ِتيهلللٌ التح

ِاا   -2  افووورمج مقتووواح لتوووهللالب ميمموووو الالرهووولرت)ن ٌ ال هللمووو ه لمووو  ابوووت هللاٍ ابوووتااتلنلرت مووور 
 الميال .
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 الفصؿ الخامس
ِاءبووتااتلنلرت  األ ووّا التر يوو  ءبووتااتلنلرت  K.W.Lا ابووت هللاٍ ابووتااتلنل  المقرافوو   وولَ ي وو -3

ِاا  الميال   لو تححلٌ اللم   لمرهللة الالرهلرت. ,مر 

ِ ووووورأل ص ابوووووتااتلنل  -4 ِاا  الميالووووو   لوووووو التغموووووب لمووووو   K.W.Lابوووووت هللاٍ ابوووووتااتلنلرت مووووور 
ِ رت تيمٍ الالرهلرت ِ رت التيمٍ., حي ِّ حي  لهللّ الل ب  

ِلملوو  لألفاوول  التووو تتهوومٙ  -5 ِ لووً لميالوو  تاكلالوور لموو     فار كتووب الالرهوولرتهللاابوو  تحململوو  تق
 ت التسكلا المفلقو.ماراا
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 :العرب ةبالمغة  المراج  أكالن: 
   .ٍالقا َ الكال 

سمسػػػمة التفك ػػػر "التػػػ ر س اإلبػػػ اعي كتعمػػػـ التفك ػػػر  .ه ]ي[2225إ وووااللٍ, منوووهللْ ) -1
 القرلاة: لرلٍ الكتب., ("3كالتعم ـ كالتعمـ )

لموورَ: , 1. لأسػػال ب تػػ ر س الر اضػ اته: 2212مللوى )ي وِ يبويهلل, حوو ح ل وهلل ال -2
ِالع. ِالت ي لمفاا   هللاا الاِا

ِلوٌ, محمووهلل ) -3 ِف , لموورَ: تعمػػ ـ التفك ػر النظر ػػة كالتطب ػػؽ .ه2227ي وِ نورهللِ, حوورلد 
 هللاا المبلاة.

 ,منػػػاىط العمػػػـك كتنم ػػػة التفك ػػػر اإلبػػػ اعي .ه2227ي وووِ ن لووو , حووو حو حموووهللاَ ) -4
ي.  لنمرَ: هللاا الاِا

 ,الق ػػاس كالتقػػك ـ الصػػفي:المفاى ـ كاإلجػػراءات لػػتعمـ فعػػاؿه.2228بووفر )ي ووِ هللنوو ,  -5
ِالل رل . غاة: ,2ل  هللاا  لري لمفاا 

ِلوووت: 3ل ,منػػػاىط الر اضػػػ ات الم رسػػػ ة كت ر سػػػياه. 2211ي وووِ الفووو , لالوووهلل ) -6 , الك
ِالع.  ِالت  مكت   الس ح لمفاا 

 :لمورَ,ة كت ر سػياتطك ر مناىط الر اض ات الم رس ه . 2212ي ِ الف , لالهلل كرمٌ) -7
ِائٌ لمفاا.  هللاا 

ِل رلف ,ل وهلل اا) -8  ,مناىط ت ر س الر اض ات لمصفكؼ األكلػ ه. 2226ي ِ الف , لالهلل 
 هللاا المبلاة لمفاا. ,لمرَ:1ل

, لموورَ: هللاا    5ل ,الر اضػػ ات مناىجيػػا كأصػػكؿ ت ر سػػياه. 2221ي ووِ الفوو , لالووهلل )  -9
ِالع.  ِالت  السانرَ لمفاا 

تفملوو  القووهللاة لموو  التسكلووا الالرهووو لفووهلل اللم وو  لووو " .ه1986)ي ووِ الفوو , لالووهلل كرمووٌ  -12
ِمر  يهلللر" ِل   ه, اليوهللهلل 6, منمهلل )المجمة العرب ة لمعمـك اإلنسان ة ,ماحم  الهللااب  ال رف

ِلت.21)  ه, الك

منػػػاىط الر اضػػػ ات كأسػػػال ب ت ر سػػػيا فػػػي  .ه1999ي وووِ بوووٌ, محموووهلل ل وووهلل الكوووالٍ ) -11
 , لمرَ: هللاا السانرَ لمفاا.1ل ,الصكؼ األكل  مف المرحمة االبت ائ ة
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."فاعم ة برنامط مقتػرح فػي اكتسػاب البن ػة الر اضػ ة لػ ل ه 2223ي ِ امرل , لواج ) -12
ِاة, "ط ب الصؼ التاس  بمحافظة غزة ِاا  غلا مفا كمل  التا ل , نرميو   ,ابرل  هللكت

 .محا-للَ امر
عمػ  تنم ػة  شارؾ( -زاكج -"أثر تكظ ؼ استرات ج ة )فكر .ه2212ي ِ غرلو, بملٍ ) -13

ابوورل   ",ميػػارات التفك ػػر المنطقػػي فػػي العمػػـك لػػ ل طمبػػة الصػػؼ الثػػامف األساسػػي
ِاة  غاة. -, كمل  التا ل , النرمي  اإلب مل مرنبتلا  مفا

اسػتخ اـ التمثػ  ت الر اضػ ة عمػ  اكتسػاب المفػاى ـ  أثػره.2012,محموهلل) ي ِ لو ٌ -14
مرنبوتلا غلوا  ابورل ي",السػا س األساسػ صػؼكالم ؿ نحك الر اض ات ل ل طػ ب ال
ِاة,كمل  التا ل  ,النرمي  اإلب مل   غاة. -مفا

 , لمرَ: هللاا المفارج.1ل ,أساس ات الت ر س .ه2221ي ِ الالنر, لؤاهلل ) -15

هلل ) -16 ِماوراات التسكلووا " .ه1998يحموهلل, ي ووِ البوي تفملوو  ماوراات لمملوورت اليموٍ التكرمملوو  
ِ  ي يرهلل  لئ  السحٌ المسهم  لتيمٍ ا ٍِ  رلماحم  اإللهللاهللل المفلقو لو ه مجمة  ", ليم

 ه.4ه, اليهللهلل )1المنمهلل ) الترب ة العمم ة,

أثر  كرة الػتعمـ فػي تعػ  ؿ التصػكرات الب  مػة لممفػاى ـ العمم ػة ه."2228األبما,اائهلل) -17
ِاة,كمل   لػػ ل طمبػػة الصػػؼ السػػا س كاتجاىػػاتيـ نحكىػػا ", ابوورل  مرنبووتلا غلووا مفاوو

 غاة.-التا ل , النرمي  اإلب مل 

هلل )األ -18 ِاألبوتر , محمو , 2ل ,مق مػة فػي تصػم ـ البحػث التربػكم .ه2227غر, إحبرَ 
 غاة, النرمي  اإلب مل : مكت   اللرلب النرميو.

ِ لكوور ) -19 ِاهلل, ا ِتيالووب: البوولهلل محموووهلل اسػػترات ج ات تعمػػـ المغػػة .ه1996يكبووس , تانموو  
ِا  , القرلاة: مكت   األفنمِ المحال .هلللهلل

القووورلاة: هللاا السكوووا  ,طػػػرؽ تػػػ ر س الر اضػػػ ات .ه2221األمووولَ, إبووومرللٌ محموووهلل ) -22
 اليا و.

ِاا  الميالو  لوو تفملو  " .ه2226  لف  محمهلل ) , هللا -21 ي ا التهللالب لم  ابتااتلنلرت مور 
مجمػػة  ,يبوورللب التسكلووا لووهللّ لرل وورت نبووٍ الالرهوولرت لووو كملوو  التا لوو   مكوو  المكاموو "

ه, اليوهللهلل 12ِالتفملو , المنموهلل ) لمتيمولٍالماكوا اليا وو , القرلاةمستقبؿ الترب ة العرب ة, 
 ه. 41)
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فاعم ػة بعػض اسػترات ج ات مػا كراء المعرفػة فػي " .ه2211 هللا الهلللَ, فاملَ محمهلل ) -22
ابووورل    ,تنم ػػػة التحصػػػ ؿ كاالتجػػػاه نحػػػك الين سػػػة لػػػ ل ت م ػػػذ المرحمػػػة االبت ائ ػػػة

ِاة, ِلر,كمل  التا ل   رإلبمرللمل   مرنبتلا غلا مفا  .محا-نرمي  نفرة الب
تضػػػم ف التفك ػػػر الر اضػػػي فػػػي بػػػرامط الر اضػػػ ات  .ه2228ْ, امهووورَ مبووويهلل ) ووهللِ  -23

 , لمرَ: هللاا السكا.1ل ,الم رس ة

ِْ, امهوورَ مبوويهلل ) -24  ,اسػػترات ج ات فػػي تعمػػػ ـ كتقػػك ـ تعمػػـ الر اضػػػ ات .ه2223 ووهلل
 لمرَ: هللاا السكا.

أثػر التػ ر س باسػتخ اـ اسػترات ج ات الػذكاءات " .ه2228لَ  فوت حمواة )ال اكرتو, فس -25
في التحص ؿ كالتكاصؿ كالتػرابط الر اضػي لػ ل   K.W.Lلمتع  ة كالقبعات الست كا

ِاة, كملوو  طالبػات الصػػؼ الثالػث المتكسػػط بم  نػػة مكػة المكرمػػة ِاا  مفاو ", ابورل  هللكتوو
 مك  المكام .-التا ل , نرمي  يٍ القّا

ِ والٍ,يالج) -26 و ه."ي وا ابوت هللاٍ التم ول ت الالرهول  المتيوهللهللة لو2212ال  ح , الرن 
ِنهللاتاٍ لمو  حوٌ المبورئٌ المسملو ",  اكتبرب لم   ال رمَ األبرب  لممسرللٍ الالرهل  

 .13-1ه,ص ص1ه,اليهللهلل)37,اءاهللَ,المنمهلل) راسات العمـك التربك ة

تانمووو : محموووهلل يمووولَ المستوووو  ,طػػػرؽ تػػػ ر س الر اضػػػ ات .ه1989 وووٌ, لالوووهللالً لوووو ) -27
ِح بملمرَ, النا  ال رفو ِالع., القرلاة: الهللاا ا2ل, ِممهلل ِالت  ليا ل  لمفاا 

 افرمج مقتاح لتفمل  التسكلا لو الافهللب  لت مل  الماحم  اإللهللاهللل  (."1994ال فر, مك ) -28
ِ ج لرَ لرلوٌ ِ  فم , كملو  ال فورت, نرميو  لولَ رسالة  كتكراه غ ر منشكرة,  "لو ه

 محا.-امر

, إ االلٍ ) -29 ِاا  الميا " . ه2224 امٌِ ل  لوو تيمولٍ اتنرلرت حهللل   لو ابتااتلنلرت مر 
ِالميالوو , كملو  التا لوو   ,مجمػة القػػراءة كالمعرفػة , القواا ة"  –النميلوو  المحوال  لمقواا ة 
 .262-183صه, ص 32للَ امر, اليهللهلل ) نرمي 

األسػػس النظر ػػة كاالسػػترات ج ات  –التػػ ر س كالػػتعمـ  .ه1998نوور ا, ل ووهلل الحملووهلل ) -32
 هللاا السكا اليا و. :, القرلاة"(6"سمسمة المراج  في الترب ة كعمـ النفس ) كالفاعم ة

(."أثػر تكظ ػؼ اسػترات ج ة  كرة الػتعمـ فػكؽ المعرف ػة عمػ  2010ن ا, لحل  بويلهلل) -31
تنم ػػة المفػػػاى ـ كميػػارات التفك ػػػر البصػػرم فػػػي العمػػـك لػػػ ل طمبػػة الصػػػؼ العاشػػػر 

ِاة,  األساسي",  غاة-كمل  التا ل ,النرمي  اءب مل ابرل  مرنبتلا غلا مفا
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ِاَ, لتحوووو ) -32 ,لمووورَ: هللاا السكوووا 4,لتعمػػػ ـ التفك ػػػر مفػػػاى ـ كتطب قػػػات .ه2229نوووا
ِالع. ِالت  لمفاا 

هلل يكٍا ) -33 ,  م أثػر اسػتخ اـ ميػارات مػا كراء المعرفػة فػي تػ ر س ". ه 2225الناائْا
", ابوورل  عمػػـ األح ػػاء عمػػ  تحصػػ ؿ طػػ ب الصػػؼ األكؿ الثػػانكم كتفك ػػرىـ العممػػي

ِال حِث ِاة, مياهلل الهللاابرت  ِاا  غلا مفا ِل , هللكت  نرمي  القرلاة.  التا 

(. "فاعم ة إح ل استرات ج ات ما كراء المعرفة في 2229النملهللْ, حبَ  َ إ االلٍ ) -34
ِاا  غلوا تنم ة ميارات التذكؽ األ بي ل ل ط ب الصؼ الثػاني الثػانكم ", ابورل  هللكتو

ِاة, كمل  التا ل , نرمي  يٍ القّا  مك  المكام .  -مفا

هللة, مِبو  ) -35 ثػراء بعػض المفػاى ـ الر اضػ ة بػالفكر اإلسػ مي عمػ  (. "أثر إ2227ن
تحصػػػ ؿ طمبػػػة الصػػػؼ العاشػػػر األساسػػػي بغػػػزة فػػػي مػػػا ة الر اضػػػ ات  كاتجاىػػػاتيـ 

ِاة, نحكىا".   غاة. –النرمي  اإلب مل  , كمل  التا ل ابرل  مرنبتلا غلا مفا

.1, لتعم ـ التفك ره.2221الحرا  , إ االلٍ يحمهلل) -36  ,الالرن: مكت   الاقّا

, 1ل ,األسػػس النظر ػػة كاالسػػترات ج ة -التفك ػػر.ه1996لووب, منووهللْ ل ووهلل الكووالٍ)ح  -37
 القرلاة: هللاا الفاه  المحال .

ي وووووا توووووهللالر المسووووورللٍ الالرهووووول   ربوووووت هللاٍ ه."2211الحنلمووووو , محموووووهلل ل وووووهلل اليالوووووا) -38
ِاءتنر  فحِ الالرهلرت لهللّ  ابتااتلنل  التيمٍ المتماكا حٌِ الماكم  لم  التححلٌ 

ِاةاللو ب المبووت مجمػػة القػػراءة ", نهلللَ  قبووٍ الالرهوولرت  كملوو  الميمموولَ  رلمهلللفوو  المفوو
 .164-127ه, ص ص116محا ,اليهللهلل) كالمعرفة,

ِاة التيمٍ اليرهللل  " ه.2222للم  ل هلل اا ), حبرٍ الهلللَ -39 هلل ِاة التيمٍ لِي الميال   ي ا هلل
ِ قور  ي وا الوتيمٍ لت ملو  الحوى الاا وع اء  ِلمملرت اليموٍ  مجمػة  ,"توهللائولو التححلٌ 

النميلوو  المحووال  لممفوورلج ِلوواي التووهللالر, ,  راسػػات فػػي المنػػاىط كطػػرؽ التػػ ر س
 .192-54ص ص, ه81اليهللهلل)

(. "اسػػتخ اـ التػػ ر س المنظػػكمي الع جػػي فػػي 2221محمووهلل ل ووهلل الحموولٍ ), حبووب اا -42
ِاةتػ ر س بعػض المفػاى ـ الر اضػ ة بالمرحمػة اإلع ا  ػة ِاا  غلوا مفاوو  ,", ابورل  هللكتو

ِاة, هللملرلكمل    محا.  -التا ل , نرمي  المفح
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فاعم ػػة مػػ خؿ أ ب األطفػػاؿ فػػي تنم ػػة بعػػض ميػػارات ".ه 2229حبووَ, لوورلاة يحمووهلل ) -41
التفك ػػػر المنطقػػػي مػػػف الم ػػػؿ نحػػػك مػػػا ة الر اضػػػ ات لػػػ ل ت م ػػػذ الصػػػؼ الثػػػاني 

ِاة,  االبت ائي", ِاَ ابرل  مرنبتلا غلا مفا  محا. –كمل  التا ل , نرمي  حم

لرلمٙل   ين اءبوتااتلنلرت التهللالبول  لمو  تححولٌ " .ه1996هللاَ )ال حبَ, لربملَ -42
ت ملوووو  الحووووى ال وووورفو اإللووووهللاهللْ لووووو القووووهللاات التححوووولمل  الم تمسوووو  لمسوووورللٍ  يوووون 

, كمل  التا لو , نرميو  المفلور, مجمة البحث في الترب ة كعمـ النفس, األاكرٌ الا رلل "
 .166-142,ص صه3ه, اليهللهلل )19المنمهلل )

, غواة: مكت و  1ل العامػة,رؤ ػة معاصػرة فػي مبػا ئ التػ ر س  .ه2228هلل )هللاِ , حمر -43
  لري.

أثر إثراء محتكل منياج الر اض ات في تنم ة ميارات التفك ر ه."2212حمر , بوفر ) -44
", ابووورل  مرنبوووتلا غلوووا االسػػػت اللي لػػػ ل طالبػػػات الصػػػؼ الحػػػا م عشػػػر العممػػػي

ِاة,كمل  التا ل ,النرمي  اإلب مل   غاة.-مفا

ِفر)حموووواة,  -45 ِفوووو , لامووووو لوووو ِال   ِلوووورب  منػػػػاىط الر اضػػػػ ات  .ه2211محمووووهلل ل ووووهلل ال
 , لمرَ, هللاا نملر الامرَ.1ل ,ياكاسترات ج ات ت ر س

 , القرلاة: ماكا الكترب لمفاا.الت ر س كالتفك ر .ه2225الحملهللاَ, إ االلٍ ل هلل اا ) -46

ِنوع  تورا  ,K.W.L.Hاسػترات ج ةه.2212حفس , ااهو ) -47 ِااف , ا ِفو  بِبوَ الحو لج مهلل
ِف : ه مَ 2012/4/6) ِنع اءلكتا  . http://ictsawsan.blogspot.comالم

 , القورلاة: فعال ات ت ر س الر اض ات فػي عصػر المعمكمات ػة .ه2222) الحلم , محمهلل -48
 لرلٍ الكتب.

  لوووو هلللوووٍ القووولٍ ي وووا تِملوووى المسووورللٍ الالرهووول" .ه2222ال االوووو, ل وووهلل المحبوووَ )  -49
ِلوت" ِلو  الك ِلو   هلل ِالهلللفلو  لوو الماحمو  ال رف ِل   ه, 14المنموهلل ), المجمػة التربك ػة, التا 

 .232-218,ص ص ه56اليهللهلل )

ِّ ".(2227ال افهللاا, فرئم  فنلوب)  -52 ِل نتوو  مبوت ِّ تححولٌ المسورللٍ الالرهول   مبوت
اسػػػات فػػػي مجمػػػة  ر ", التسكلوووا التنالوووهللْ لوووهللّ لم ووو  الحوووى اليراوووا األبربوووو  غووواة

 .286-257ه,ص ص127, محا,اليهللهلل)المناىط كطرؽ الت ر س

) ال افووهللاا, -51 ِ  وواَِ مكت وو   غوواة: ,,نرميوو  األنحوو 1, لتنم ػػة التفك ػػره.2226فرئموو  
  لري.

http://ictsawsan.blogspot.com/
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ِْ, الَ الير هلللَ احرت  )  -52 ِاا  الميالو   ."ه2223 هاا ي ا ابت هللاٍ ابتااتلنلرت مور 
لأل لوور  المتهوومف  لووو حمووٌِ  لموو  تاوو لص لوو ب السانوو  الاا يوو  اووي   الالرهوولرت

ِ و " , كملو  التا لو , مجمػة البحػث فػي الترب ػة كعمػـ الػنفس, الماك ت الالرهل  المكت
 ه. 1ه, اليهللهلل )17نرمي  المفلر, المنمهلل )

 , القرلاة: لرلٍ الكتب.3ل ,أصكؿ ت ر س الر اض ات .ه1984 ها, فمم  حبَ ) -53

ة ما كراء المعرفػة فػي تػ ر س "أثر استخ اـ استرات ج  .ه2227 لرب, يحمهلل لموو ) -54
الر اض ات عم  التحصػ ؿ كتنم ػة التفك ػر اإلبػ اعي لػ ل ت م ػذ الحمقػة الثان ػة مػف 

ِاةالتعم ـ األساسي",  ٍِ  ,ابرل  مرنبتلا مفا  محا. –كمل  التا ل , نرمي  السل

اسػػػترات ج ات ل سػػػت عاب القرائػػػي: اسػػػترات ج ة "تنػػػاؿ  .ه2224هللالابوووَِ, مراغالوووت ) -53
, الوووهللمرٍ: هللاا 3تانمووو : موووهللاار الماوووااَ, ل ,كاسػػػترات ج ة "الجػػػ كؿ الػػػذاتي"القمػػػر" 

ِْ لمفاا.  الكترب التا 

ِالووهلل " .ه2223الوهللالٍ, حو ح ل وهلل الحسولم ) -54 القوهللاة لموو  التسكلوا المفلقوو القورئٍ لمو  ن
ِحووٌ الماووك ت الالرهوول  لووهللّ ت ملوو  الماحموو   ِل نتاوور  رل الوورَ  المفلووي الالرهووو, 

 ه. 1اليهللهلل ), ه6المنمهلل ) ة تربك ات الر اض ات,مجم, اإللهللاهللل "

ِتفملوووو  التسكلووووا"" .2226يفحووورى محمووووهلل ), هللااا -55 المػػػػؤتمر العممػػػػي اإلقم مػػػػي  التيموووولٍ 
مؤبب  الممً ل وهلل اليالوا  لممكىبة حكؿ رعا ة المكىبة ... ترب ة مف أجؿ المستقبؿ,

هللل .  ِ لَ, المممك  اليا ل  البي ِل  ِانرلو لالرل  الم

, لمرَ: هللاا المفاى ـ الر اض ة كمياراتيا لطفؿ الركضةه.2229ت لِبى)هلللفر, الفر -56
ِالع. ِالت  السكا لمفاا 

"القػ رة عمػ  البرىػاف الر اضػي لػ ل الطمبػة كع قتيػا  .ه2224الااب و, مف  نميو  ) -57
ِاة,بتفك ػػػرىـ المنطقػػػي الر اضػػػي",  كملووو  التا لووو , نرميووو   ابووورل  مرنبوووتلا غلوووا مفاووو

 رَ.البملرَ نر ِر, بملف  لم

ِح ) -58 ِاَ, حووو ْا ي وووِ الستووو "اسػػػتخ اـ  كرة الػػػتعمـ فػػػي تػػػ ر س المفػػػاى ـ  .ه2224اهوو
الر اض ة كأثرىا عم  التحص ؿ المعرفي كبقاء أثر التعمـ كتنم ة م كؿ ت م ذ الصػؼ 

ِاة, الراب  االبت ائي نحك الر اض ات", ِلرج,  ابرل  مرنبتلا غلا مفا كمل  التا لو   بو
ِاهللْ   محا. –نرمي  نفِب ال
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فاعم ػػة اسػػتخ اـ اسػػترات ج ة تػػ ر س قائمػػة عمػػ  " .(2227الاغ ووو, ياوواى يحمووهلل ) -59
نظر ػػة الػػذكاءات المتعػػ  ة فػػي ىن سػػة التحػػك  ت لتنم ػػة بعػػض المفػػاى ـ الر اضػػ ة 

ِاةلػػ ل ت م ػػذ الحمقػػة األكلػػ  مػػػف التعمػػ ـ األساسػػي",   ,ابوورل  مرنبووتلا غلووا مفاووو
ِلر  اليالب. -نرمي  نفرة الب

عمػػ  التحصػػ ؿ ال راسػػي K.W.L(."أثػػر اسػػتخ اـ اسػػترات ج ة 2211الالااف ,غلووهللا ) -62
" في مقرر المغة االنجم ز ة ل ل طالبات الصؼ األكؿ المتكسط بم  نػة مكػة المكرمػة

ِاة, كمل  هللل . -التا ل ,نرمي  يٍ القّا ابرل  مرنبتلا غلا مفا  المممك  اليا ل  البي

التطػكر االرتبػاطي كالتطػكر  س ككلكج ة الػتعمـ بػ ف .ه1996الالرت, لتحو محلس ) -61
 القرلاة: هللاا الفاا لمنرميرت.", (2سمسمة عمـ النفس المعرفي ) "المعرفي

, لوورلب ) -62 ي لمل رلوو  , لموور3َ, لأسػػال ب تػػ ر س العمػػـك .ه2224التووَِ : هللاا الاووِا
 ِالفاا.

ِاا  الميال   ربت هللاٍ كٌتف"ه.2227برلٍ, يمرفو ) -63  K.W.LHمَ ابوتااتلنل   مل  مر 
ِ  الميهلٙللوو   ِي ووا  لموو  التححوولٌ لووهللّ األلسوورٌ)لو هوو ِ افوورمج هللاليلوو  اءلتووااٍ  رلاووهللى 

ِفمالو  الاوهللى ه, 2اليوهللهلل) ,(", مجمػة العمػـك التربك ػةفمال  التيمٍ المبوتفهلل إلو  الوهللمره 
 . 112-2ه, ص ص15) المنمهلل

"أثػػػر اسػػػتخ اـ اسػػػترات ج ة الخطػػػكات السػػػب  فػػػ  تنم ػػػة بعػػػض ه.2212بووورلٍ,مياا) -64
ر اض  ف  جانب  ال ماغ ل ل طالبات الصؼ الثػامف األساسػ  فػ  ميارات التفك ر ال
ِاة,كمل  التا ل ,النرمي  اءب مل محافظات غزة"  غاة.-, ابرل  مرنبتلا غلا مفا

ِا, يمرفو محمهلل ) -65 "أثػر اسػتخ اـ المػ خؿ المنظػكمي فػي تػ ر س بعػض  .ه 2229با
رات التفك ػر الين سػي المفاى ـ الر اض ة عم  التحص ؿ كبقاء أثر التعمـ كتنم ػة ميػا

ِاة,لػػ ل ت م ػػذ الصػػؼ الخػػامس االبتػػ ائي كملوو  التا لوو ,  ", ابوورل  مرنبووتلا غلوا مفاوو
ِلرج   محا.  –نرمي  ب

ِا, لرلهللة ) -66 "ليرلٙل  ابت هللاٍ  اائل المسرللٍ لو تفمل  كوٌ موَ القوهللاة لمو   .ه1995با
ٍِ السلالرئلووو  لووهللّ لووو ب  ِالتححووولٌ الهللاابووو لوووو اليمووو اوووي   التيمووولٍ التسكلووا المفلقوووو 

ِاة" مجمػػػػػة كم ػػػػػة الترب ػػػػػة  ,اء تووووهللائو )القبوووووٍ األهلل وووووه  كملووووو  التا لوووو  نرميووووو  المفحوووو
 .125-122,ص ص ه28ه, اليهللهلل )1) النا  بالمنصكرة,

ِا, فرهلللو  ) -67 , لموورَ: هللاا 2ل, مػ خؿ إلػػ  ترب ػة المتم ػػز ف كالمكىػكب ف .ه2222البوا
ِالع السكا ِالت  . لمفاا 
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 هللاٍ ابوووتااتلنل  الوووتيمٍ القووورئٍ لمووو  اءبوووت لرَ لمووو  "ي وووا ابوووت .ه2221بووويلهلل, يلموووَ ) -68
ِْ موووَ  ووو ٌ موووورهللة  ِاا  الميالووو  لوووهللّ لووو ب الحوووى األٌِ ال ووورف تفملووو  ماوووراات مووور 

ِالتا ل   , راسة منشكرة مجمة العمـ ,السلالر " ِمو لم حِث   القرلاة.  –الماكا الق

ِاا  الميال  لو  لرلمٙل  ابتااتلنلتلَ مَ ابتااتلنلرت ه."2229بيلهلل, محمهلل البلهلل) -69 مر 
ِلووو  لوووهللّ ت ملووو  الماحمووو   ِالوووهلل الفح ِاءتنووور  فحوووِ الق ِالتسكلوووا الفرنوووهلل  تفملووو  التححووولٌ 

ه ص 96)اليوهللهلل,ِالميالو  ا ةالمحال  لمقا  النميل ,مجمة القراءة كالمعرفة , اإللهللاهللل "
 .252-162:ص

 لمووورَ: هللاا ,أسػػػال ب تػػػ ر س العمػػػـك كالر اضػػػ ات.ه2227بووو م , ل وووهلل الحووورلم )  -72
. ِْا  اللرا

ِالحووح  (.التفك ػػر المنطقػػي كالتفك ػػر السػػبب 2211بووملمرَ , تغالووهلل) -71 ِنووع اإلااوورهلل  , م
ِنع  ترالج) ِف 2011/11/15الفسبل , ا ِنع اءلكتا  ه مَ الم

http://kenanaonline.com/users/psycolog/posts/236997  .  

ِلوووهللة ل وووهلل الحملوووهلل )  -72 أثػػػر اسػػػتخ اـ أسػػػال ب حػػػؿ المشػػػك ت عمػػػ  " .ه2223بوومرَ, ا
ابوورل  التفك ػػر المنطقػػي لػػ ل طالبػػات الصػػؼ الثػػاني المتكسػػط فػػي الم  نػػة المنػػكرة", 

ِاة, هللل . –مي  الممً ل هلل اليالا نر مرنبتلا غلا مفا  البي

ِاا  لرلملووو ."ه2003)بوووملاة ,لالووورَ -73 الميالووو  لوووو تححووولٌ  ابوووت هللاٍ ابوووتااتلنلرت مووور 
ِْ ِ  هللّالسمبس  ل  مم التوى لً لم  اتنرلاٍ فحوِ التسكلوا   ايل ب الحى األٌِ ال رف
 .139-113ه,ص ص20,اليهللهلل)القراءة كالمعرفة مجمةالسمبسو, 

(. "فعال ػػة بعػػض اسػػترات ج ات مػػا كراء المعرفػػة فػػي 2227الاوورليو, نلاوورَ يحمووهلل ) -77
 ,"مػػـك لػػ ل طػػ ب المرحمػػة الثانك ػػة العامػػةتنم ػػة ميػػارات التفك ػػر كاالتجػػاه نحػػك الع

ِاة, كمل  ِاا  غلا مفا ِاَ. –التا ل   ابرل  هللكت  نرمي  حم

"فعال ػة برنػامط مقتػرح قػائـ عمػ  المػ خؿ المنظػكمي  .ه2225الارليو, ا رب ل وهلل  ) -78
بمسػػاع ة الكمب ػػكتر فػػي تنم ػػة المفػػاى ـ الر اضػػ ة كالتفك ػػر التحم مػػي لػػ ل أطفػػاؿ 

ِاة,ابرل  هللك الر اض", ِاا  غلا مفا ِابيلهلل  ت ِلر. –كمل  التا ل ,    نرمي  نفرة الب

"أثػػر اسػػتخ اـ اسػػترات ج ات التفك ػػر فػػكؽ  .ه2225الاوو ٌ, مفوورٌ  فووت ل ووهلل الوواحمَ ) -79
المعرفي مف خ ؿ الشبكة العالم ة لممعمكمات في التحص ؿ ال راسي كتنم ػة ميػارات 

رسػػالة  ,"بجامعػػة الممػػؾ سػػعك التفك ػػر العم ػػا لػػ ل طالبػػات مقػػرر البرمجػػة الر اضػػ ة 
هلل, , كمل  التا ل ماجست ر غ ر منشكرة هللل . -نرمي  الممً بي  المممك  اليا ل  البي

http://kenanaonline.com/users/psycolog/posts/236997
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مكت و   تانم  لللو  مافر,القورلاة:, الطر ؽ إل  التفك ر المنطقي. )1961ِللٍ) ارفا, -82
 الفاه  المحال .

 ووووو  األفنموووووِ القووووورلاة: مكت,اإلحصػػػػػاء كتصػػػػػم ـ التجػػػػػارب .ه2227الاووووا لفو, اكالووووور ) -81
 المحال .

ِالساحووووورتو  -82 ِاا  الميالووووو   .ه2224الساحووووورتو ),الاوووووا لفو, لووووورفٍ  "ل نووووو  ماوووووراات مووووور 
ِيبووومِب لوووِا الساوووٌ لوووهللّ لووو ب النرميووو   وووهللملرل  محوووا مجمػػػة , " ىلوووهللاى اإلفنووورا 

 . 148-99ص  ص  ,ه7, اليهللهلل ) راسات في التعم ـ الجامعي

ِ ملوٌ اوارب,القرلاةال تانمو , مميالتػأ التفك ر.ه1993)للملب ,املث -83  ِّ  : بولهلل الغواا
 الفاه  اليا ل . هللاا

ت: هللاا الكترب الم فرفو. ,المعجـ الفمسفي .ه1978حمل ر, نملٌ ) -84   لِا

ِاإلمرٍ, محمهلل حرلد) -85 ِفل   ِالح ,ل لرلمل  ابتااتلنل  التهللالر الم راا لوو ه."2228ح
كم ػة الترب ػة  مجمػة ,"تفمل  المسرللٍ الالرهل  لوهللّ ت ملو  غواى المحورهللا لوو األاهللَ

 .494-471ه ,ص ص4ه, المنمهلل )32نرمي  للَ امر,اليهللهلل) كعمـ النفس,

."أثػػر اسػػتخ اـ اسػػترات ج ة الػػتعمـ التكل ػػ م فػػي عػػ ج (2229هووالا,  رلووهلل بووملمرَ) -86
 التصػكرات الب  مػػة لػػبعض المفػاى ـ الر اضػػ ة لػػ ل طػ ب الصػػؼ الثػػامف األساسػػي",

ِاة  غاة.-, النرمي  اإلب مل كمل  التا ل  ,ابرل  مرنبتلا غلا مفا

ِالحوووو ي, لمووووو ) -87 المغػػػػة كالتفك ػػػػر الناقػػػػ : أسػػػػس نظر ػػػػة  .ه2212ليلموووو , ااووووهللْ 
ِالل رل .: , لمر2َل ,كاستراتج ات ت ر س ة ِالع  ِالت  هللاا المبلاة لمفاا 

 مفيكمػػػو, تحم ػػػؿ المحتػػػكل فػػػي العمػػػـك اإلنسػػػان ة:ه. 2224ليلمووو , ااوووهللّ يحموووهلل) -88
 ا السكا اليا و., القرلاة: هللااستخ اماتو  أسسو,

 ,1ل,  معرف ة الكتساب المفاى ـ: تعمميا كتعم مياالبن ة اله. 2010الللل , محموهلل) -89
ِالع. لمرَ: ِالت  هللاا األمٌ لمفاا 

ِف , يمووٌ ), لر ووهلل -92 ِ حوور القووهللاة لموو  التسكلووا المفلقووو الالرهووو لفووهلل ".ه 1991لووهللفرَ 
 ,ةعمػػـك اإلنسػػان مجمػػة  راسػػات, السمسػػمة اأ  : ال,ت ملوو  الحووى البوورهللر اء تووهللائو"

 .259-234صه,  ص 1ه, اليهللهلل )22المنمهلل )

تػػ ر س الر اضػػ ات فػػي المرحمػػة  منػػاىط.ه 2007) محمووهلل ,الي بوو  ,محمووهلل ,ل وورر -91
 .المبلاة هللاا :لمرَ, األساس ة ال ن ا
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هلل ) -92 "أثػػػر اسػػػتخ اـ اسػػػترات ج ات مػػػا كراء المعرفػػػة فػػػي  .ه2212ل ووهلل اا, مفووو  محموو
تفك ػػػر الين سػػػي لػػػ ل ت م ػػػذ الصػػػؼ الثػػػاني تػػػ ر س الين سػػػة عمػػػ  التحصػػػ ؿ كال

ِاة, اإلع ا م", ِلرج  ابرل  مرنبتلا غلا مفا  محا.  –كمل  التا ل , نرمي  ب

, موورلا) -93 النظر ػػة كتطب قاتيػػا  سػػترات ج ات فيػػـ المقػػركء أسسػػيا(. ا2212ل ووهلل ال وورْا
ِالع.1ل العمم ة, ِالت  , لمرَ: هللاا المبلاة لمفاا 

ِ هللٍ, ملالو -94 ِاا  الميالو  ه."2007ت)ل وهلل الحكولٍ, اولالَ  ي وا ابوت هللاٍ ابوتااتلنلرت مور 
ِاا  الميالوووو   لووووو تووووهللالر مقوووواا لوووواي تووووهللالر الالرهوووولرت لموووو  تفملوووو  ماووووراات موووور 

ِ قوور  ي ووا الووتيمٍ لووهللّ اللرل وورت الميمموورت مجمػػة  راسػػات فػػي المنػػاىط  ", ِالتححوولٌ 
 .106-126ه ,ص ص123اليهللهلل)كطرؽ الت ر س,

داز اٌفىةس  اٌمةب٘سح:,ش العلدم  متطللاد ا الع د تدذيٌ(. 2226ِصةطفٝ) عجد اٌعالَ, -95

 .اٌعسثي
, 1ل ,تعم ـ التفك ر كمياراتو ت ر بات كتطب قػات عمم ػة .ه2229ل هلل اليالا, بيلهلل ) -96

ِالع. ِالت  لمرَ: هللاا ال قرل  لمفاا 

مجمػػة عمػػـك , مقرا وو  لتووهللالر المسوورللٍ لووو الالرهوولرت"ه.2223ل ووهلل القوورهللا,  فمِبوو ) -97
 .71-49ه, ص ص2ه, اليهللهلل)6هلل)لمغاب, المنما -الترب ة

تعمػػػـ ميػػػارات التفك ػػػر بػػػ ف  سػػػترات ج اتا .ه2009)ِللوووهلل, ِللووورهلل ف لوووٌ ,الاووورهللْ ل وووهلل -98
 ِائٌ لمفاا. هللاا: لمرَ ,1ل, النظر ة كالتطب ؽ

ِلرب, لرلمو ) -99 ِاا  الميالو  لوو "ه.2005ل هلل ال ليرللو  ابوت هللاٍ  يون ابوتااتلنلرت مور 
ِتفمل  التسكلوا التوىممو ِ  اءتنور  فنوِ ابوت هللامار لوهللّ لو ب  الحوى تححلٌ السلالر  

ِْ األالووْا -21ه, ص ص8ه, المنمووهلل)4, اليووهللهلل)مجمػػة الترب ػػة العمم ػػة", ال وورفو ال وورف
159. 

: لمورَ ,التقك ـ الكاقعي في العمم ة الت ر سػ ة .ه2212محلس  )محمهلل ي بو, ال - 122
 هللاا المبلاة. 

ِي ِ البملهلل, ل لهللات -121 ِنرَ  هللاا  :لمرَ ,م ـ كالتفك رال ماغ كالتع .ه2227بالم  ),  
 السكا. 

أطػػر  - ـ كالػػتعمـ فػي سػػ اؽ ثقافػػة الجػػك ةالتعمػػ اسػػترات ج ات ه.2229ِلولٍ ), ل لوهلل -122
 , لمرَ: هللاا المبلاة.1ل, مفاى م ة كنماذج تطب ق ة
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ِالهللءلووووو " .ه2222ِلووووولٍ  ) ,ل لوووووهلل  -123  ٍِ ِاا  الميالووووو , المساووووو مجمػػػػػة القػػػػػراءة " , مووووور 
ِالميال , اليهللهلل )النميل  المحال  لمقاا ,كالمعرفة  ه. 1 ة 

124- ( َ ِ  وووِا ِلووولٍ   ,تعمػػػ ـ كتعمػػػـ الر اضػػػ ات فػػػي المرحمػػػة االبت ائ ػػػة .ه1998ل لوووهلل, 
 القرلاة: مكت   الس ح.

ِلوووولٍ ) -125 ِلوووو ",".ه1998ل لووووهلل,  ِنلاوووورت المبووووتق مل  لمفوووورلج الماحموووو  ال رف المػػػػؤتمر  الت
ِلت ,نبٍ المفرلج ِلاي التهللالر, العممي الثاني,   .ارمره  12-7) مَ الك

ِللٍ ) -126 ِانارت تحهلللرت مبتق مل : إلرا مقتاح " .ه1998ل لهلل,  الرهلرت منتميل  لم
ِالياووووالَ ِلا مفوووورلج الالرهوووولرت مووووع  هللالوووو  القووووَا الحوووورهللْ  مجمػػػػة تربك ػػػػات , "لتلووو

ِلرت الالرهلرتالر اض ات,    القرلاة., ه1المنمهلل ), النميل  المحال  لتا 

ِلسرفووو , لوووِال  -127 ِلووولٍ  ِلوووت: 1ل ,لمنيػػػاج الم رسػػػيالتفك ػػػر كا .ه2223) لوووهلل,  , الك
ِالع. ِالت  مكت   الس ح لمفاا 

ٍِ, لهللفرَ لِبى )الي -128 لمرَ: ,عمـ النفس المعرفي ب ف النظر ة كالتطب ؽ .ه2224ت
ِالع. ِالت  هللاا المبلاة لمفاا 

اكتسػػاب المفػػاى ـ  فػػي K.W.L"أثػػر اسػػتخ اـ اسػػترات ج ةه.2012,ملالووت) لووااٍ -129
",",ابوورل  مرنبووتلا الصػػؼ السػػاب  األساسػػي كميػػارات التفك ػػر الناقػػ  لػػ ل طالبػػات

ِاة,كمل  التا ل  ,النرمي  اإلب مل   غاة. -غلا مفا

ِج–ِ)لكوووووا  K.W.L"ليرلٙلووووو  ابووووتااتلنل .(2228لللوووو , ا وووووااللٍ ِحوووورلد,محمهلل) -112 -اا
ِاإل ووهللان الالرهووو لووهللّ ت ملوو   ِاحووٌ  ه لووو تووهللالر الالرهوولرت لموو  تفملوو  الت اوورًا

ه, ص 76ه,اليووهللهلل)18, نرميوو   فار,المنمووهلل)الترب ػػة مجمػػة كم ػػة, "الماحموو  اء تهللائلوو 
 .85-52ص

  هللاا : , لمووور1َل ,الجػػػك ة الشػػػاممة كالج  ػػػ  فػػػي التػػػ ر س .ه2229لللوو , محبوووَ) -111
ِالع. ِالت  حسر  لمفاا 

, لمورَ: هللاا اسػترات ج ات مػا كراء المعرفػة فػي فيػـ المقػركء.ه2229للل , محبَ) -112
ِالع. ِالت  المفرلج لمفاا 

ِ  وواَِ  -113 اسػػترات ج ات تػػ ر س الر اضػػ ات مػػف مراحػػؿ التعمػػ ـ  .ه2212)لسرفو , لووِا 
ِالع.1ل ,العاـ ِالت  , غاة: مكت    لري لمفاا 

 : هللاا المقهللاهلل., غاةالت ر س االسترات جي لمر اض ات الح  ثةه. 2226سرف , لِا )ل -114
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ِال افووهللاا -115 , 1ل ,التػػ ر س الصػػفي بالػػذكاكات المتعػػ  ة.ه2224فرئموو  ), لسرفوو , لووِا 
ِالع.:  لري غاة  ِالت  لمفاا 

ِاَ, تلبلا ) -116 ِفا ِاا  الميالو  لوو " .ه2224لسرف , لِا  ي ا ابت هللاٍ ابتااتلنلرت مور 
ِمو لووهللّ لم وو  الحووى ال وورمَ  غوواة  ,"تووهللالر الالرهوولرت لموو  تفملوو  التسكلووا المفموو

, النميلو  المؤتمر العممي الثامف األبعا  الغائبػة فػي منػاىط العمػـك بػالكطف العربػي
ص ,  ص ه1المنمووهلل ), اليمملوو , كملوو  التا لوو , نرميوو  لوولَ اوومر المحووال  لمتا لوو 

213-242 . 

117- ( ِابووت هللامرتو لووو الكاووى لووَ محووهللانل  الفتوورئج لووو 2222لسرفوو ,لِا ه."حنووٍ التووى لا 
ِالفسبوول  ِلوو   ,نميلوو  مجمػػة البحػػكث كال راسػػات التربك ػػة الفمسػػط ن ة, "ال حووِث التا 

ِالفسبل ,اليهللهلل  ِل   ِالهللاابرت التا   .ه3)ال حِث 

ِالحرحب, مفتا ) -118 , فرهللل   التفك ر أنماطو كنظر اتو كأسال ب تعم مػو (.2212اليسَِ
ِالع.1ل, كتعممو ِالت  , لمرَ: هللاا حسر  لمفاا 

هلل ) -119 , 1ل ,منػػػاىط الر اضػػػ ات كأسػػػال ب ت ر سػػػيا .ه2222لقووول َ, إ وووااللٍ محمووو
ِالل رل . لمرَ ِالع  ِالت  : هللاا المبلاة لمفاا 

ٍِ  لمو  ي ا اه." 2212لقلم , بملا) -122 ِاا  الميالو  لوو اليمو بت هللاٍ ابتااتلنلرت مر 
ِللَ ِاءتنوور  فحووِ الموورهللة لووهللّ الت ملوو  المكسوو ِاا  الميالوو   ِماووراات موور   ,"التححوولٌ 

 .66-26ه ,ص ص156اليهللهلل)مجمة  راسات في المناىط كطرؽ الت ر س,

ِمار, إناا ا K.W.L "ابتااتلنل  .ه2225اليملرَ, لاهلل ) -121 تاور, لو تهللالر القاا ة مسا
ِائهلللر  .ه1ه, اليهللهلل )5, المنمهلل )مجمة كم ات المعمم ف ,"ل

فاعم ة استخ اـ استرات ج ات ما كراء المعرفة فػي تنم ػة ".(2227لم  الهلللَ, ااور) -122
 ميارات التفك ر الناق  في ما ة عمـ االجتماع ل ل ط ب المرحمة الثانك ػة العامػة",

ِاة, ِلركمل  التا ل ,نرمي   ابرل  مرنبتلا غلا مفا  اليالب.-نفرة الب

فاعم ة استرات ج ة مقترحة لمػا كراء المعرفػة فػي ".ه2227لفل  ل هلل الحمهلل ), لمو -123
تنم ػػة التحصػػ ؿ المعرفػػي كالتفك ػػر الناقػػ  كاالتجػػاه نحػػك مػػا ة التػػار   لػػ ل طػػ ب 

ِاة,المرحمة الثانك ة ِاا  غلوا مفاو  –كملو  ال فورت, نرميو  لولَ اومر  ",  ابرل  هللكت
 محا
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ِائووووٌ ل -124 ِاا  الميالوووو  لووووو " .ه2224 ووووهلل اا )لمووووو,  ي ووووا ابووووت هللاٍ ابووووتااتلنلرت موووور 
ِحٌ الماك ت لهللّ ت مل  الحى ال ورمر اء توهللائو مجمػة , " تححلٌ الالرهلرت 

فورلج ِلواي التوهللالر, , النميلو  المحوال  لمم راسات في المناىط كطػرؽ التػ ر س
 . 264-191صه, ص 96اليهللهلل)

ِائوووٌ  -125  ػػػة برنػػػامط مقتػػػرح لتػػػ ر س بعػػػض المفػػػاى ـ فاعم" .ه1994)ل وووهلل اا لموووو, 
ابوورل   الر اضػػ ة كالعمم ػػات الحسػػاب ة لبط ئػػي الػػتعمـ فػػي مرحمػػة ر ػػاض األطفػػاؿ",

ِاة ِل , نرمي  القرلاة  ,مرنبتلا غلا مفا ِال حِث التا   محا.  –مياهلل الهللاابرت 

126- ( َ ِ  ووووِا هلل  , لموووورَ: هللاا 1ل ,الق ػػػػاس النفسػػػػي كالتربػػػػكم .ه2212لمووووا, محموووو
ِالل رل . المبلاة لم ِالع  ِالت  فاا 

ِاا  الميالوو  " .ه2225للبوو , مرنووهلل محمووهلل ) -127 ي ووا  افوورمج تيملمووو ءبووتااتلنلرت موور 
ِ رت تيمٍ الالرهولرت لوو الحوى ال ورفو اإللوهللاهللْ"  ِْ حي لم  تححلٌ الل ب  

 . 148-114ص ه, ص 34ه, اليهللهلل )1, المنمهلل )مجمة كم ة الترب ة بطنطا

هلل محمهلل ) -128 , لمورَ: هللاا ال قرلو  1ل ,ة في ت ر س التفك ػرمق م ه.2229غرفٍ, محم
ِالع. ِالت  لمفاا 

ِي ووِ اوويلاة,  رلووهلل ) -129 ,  وورئا  , عمػػـ الػػنفس التربػػكم كتطب قاتػػو الصػػف ة.ه2228غ وورْا
ِالع. ِالت  لمرَ: مكت   المنتمع اليا و لمفاا 

ِاا  الميال  لو توهللالر " .ه2222بيرهلل محمهلل ), لتحو -132 ي ا ابت هللاٍ ابتااتلنلرت مر 
ِلوو السمبووس  ل ", موو  تفملوو  التسكلووا الفرنووهلل لووهللّ لوو ب الحووى األٌِ مووَ الماحموو  ال رف

ِالميالو كالمعرفةمجمة القراءة  , كملو  ,  حِث المؤتما اليممو ال رفو لنميل  القاا ة 
ِللِ. 11-12نرمي  للَ امر مَ ), التا ل   ه ل

ِ ج الاوكٌ  .ه2221لوااج, محبوَ ) -131 ت الميالوو لوو تفملو  ماووراا V"ي وا ابوت هللاٍ فموو
ٍِ لوووووهللّ ت ملووووو  الماحمووووو  المتِبووووول   ِالتححووووولٌ لوووووو مووووورهللة اليمووووو التسكلوووووا المفلقوووووو 

هللل " , النميل  المحال  لممفورلج مجمة  راسات في المناىط كطرؽ الت ر س , رلبي
 . 133-125,ص ص ه68ِلاي التهللالر, اليهللهلل )

 أثر اسػتخ اـ االسػترات ج ة المعرف ػة كمػا كراء المعرفػة فػي" .ه2222لاحرَ, هللالو  ) -132
تحسػػ ف أ اء ع نػػة مػػف الطمبػػة ذكم صػػعكبات الػػتعمـ فػػي حػػؿ المسػػائؿ الر اضػػ ة 

ِاة,المفظ ة",   لمرَ.  –النرمي  األاهللفل   ,كمل  التا ل   ابرل  مرنبتلا غلا مفا
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الق رة الر اض ة كع قتيا بػالتفك ر المنطقػي " .(1993الق رلو, ل هلل الب ٍ محمهلل ) -133
ابورل  مرنبوتلا  حمة الثانك ة كمػا بعػ ىا",كالتحص ؿ في الر اض ات ل ل طمبة المر 

ِاة,  .األاهللَ -نرمي  اللامًِ ,كمل  التا ل   غلا مفا
 لمرَ: هللاا السكا.  .تعم ـ التفك ر لممرحمة األساس ة .ه2221فرلس  ), نلرمو -134

لمووووورَ: هللاا  ,سػػػػػ ككلكج ة التػػػػػ ر س .ه2221نلووووورمو, لِبوووووى نلووووورمو, فرلسووووو  ) -135
ي.  الاِا

َ لِبووووى, نلوووورمو -136 لمفاوووووا  لموووورَ: هللاا السكووووا ,تصػػػػػم ـ التػػػػ ر س .ه2222) ِ  ووووِا
ِالع  .ِالت

هللاا  اا وووهلل: ,1, لالق ػػػاس كالتقػػػك ـ فػػػي الػػػتعمـ كالتعمػػػ ـه.2221كووورمٍ,لم  ماوووهللّ) -137
ِالع. ِالت  كفهللّ لمفاا 

ِمو" .ه2225الكرمٌ, حبفلَ) -138 المؤتمر العربي الخامس حكؿ المػ خؿ  ,"التسكلا المفمو
 ,ة التعمػػ ـ فػػي الػػكطف العربػػي المنظػػكمي فػػي التػػ ر س كالػػتعمـ نحػػك تطػػك ر منظكمػػ

ٍِ ِلا تهللالر اليم  ا الٌه.  17-16(القرلاة, نرمي  للَ امر مَ  ,ماكا تل

ِالفوووو لا -139 , اااووووهلل  ِالووووو  –ي يوووورهلل   –التسكلووووا )مرللتووووو " .ه2222محمووووهلل ), الك لووووْا  –يف
ل  المحال  لممفرلج ِلواي التوهللالر, النمي, المؤتمر العممي الثاني عشر ",يلملتوه
 نرمي  للَ امر. –مل  التا ل  ك, ه2المنمهلل )

ِا, لِبى ل وهلل اا ) -142 "أثر استخ اـ استرات ج ة   نز في اكتسػاب المفػاى ـ  .ه2229ل
ابووورل   الر اضػػػ ة كاالحتفػػػاظ بيػػػا لػػػ ل طػػػ ب الصػػػؼ السػػػا س األساسػػػي بغػػػزة",

ِاة,   .غاة –كمل  التا ل , النرمي  اإلب مل  مرنبتلا مفا
141- ( َ ِ  وِا تانمو : نور ا ل وهلل الحملوهلل .  ل ػؿ المعمػـ –تعمـ أبعا  الػ .ه1998مرااافِ, 

ِالع.  ِالت ِالفاا  َ, القرلاة: هللاا ن ر  لمل رل    ِ  ِا

, حبرٍ محمهلل ) -142 ِلوِي " ه.2225مرَا التا لو  اليمملو  لتيمولٍ ماوراات التسكلوا المياللو  
ِنلوور الميالوو  ِل الجمع ػػة المصػػر ة  لمددمتم  العلمددً الط صدد ا , "المياللوو  لووو لحووا تكف

, لفوهللي  ورلما ي وِ بووملرَ لعمم ػة فػي الػكطف العربػػي: التشػخ ص  كالحمػكؿلمترب ػة ا
 ه. 1/8-3/8)
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مستكل ميػارات التفك ػر العممػي لػ ل طمبػة الصػؼ الثػامف ه."2222المن ا, محمهلل) -143
ِاة كع قتيػػػا باسػػػتط عاتيـ كم ػػػكليـ العمم ػػػة", , كملووو  ابووورل  مرنبوووتلا غلوووا مفاووو

 غاة.-التا ل ,النرمي  اءب مل 

أثر استرات ج ة مقترحػة قائمػة عمػ  الفمسػفة " .ه2225ل هلل الواحمَ ) محبَ, اللي -144
البنائ ة لتنم ػة ميػارات مػا كراء المعرفػة كتكل ػ  المعمكمػات لطػ ب الصػؼ التاسػ  

ِاةمػف التعمػ ـ األساسػي بفمسػط ف",  ِاا  غلوا مفاو كملو  التا لو , نرميو   ,ابورل  هللكتو
 غاة. –األنح  

برنػػػامط مقتػػػرح باسػػػتخ اـ االسػػػترات ج ات فاعم ػػػة " .ه2228محموووهلل,  مووورٌ نميووو  ) -145
المعرف ة كما كراء المعرف ة في ت ر س القضا ا االجتماع ة عم  تنم ة الػكعي بيػا 

ِاا   كلمتفك ػػر الناقػػ  لػػ ل الطػػ ب المعممػػ ف شػػعبة الفمسػػفة كاالجتمػػاع", ابوورل  هللكتوو
ِاة, ٍِ  غلا مفا  محا. –كمل  التا ل , نرمي  السل

ِل لهللات, لوْؤ -146 ِ   ه."  2212)  محمهلل, ن الَ  ِلو  المحبو ي وا ابوت هللاٍ األليورب التا 
لووو تححوولٌ  يوون المسوورللٍ الالرهوول  لت ملوو  الحووى ال رلووث األبربووو لووو مهلللالوو  

ِلووو  ِالر, اليوووهللهلل)مجمػػػة جامعػػػة  مشػػػؽ لمعمػػػـك التربك ػػػة",  اا وووهلل األ ه, ص 12, بووو
 .  672 – 643ص

ِ لَ لحوووٌ الي نووو   ووولَ التسكلوووا المفلقووو".ه2224بوووملا ل وووهلل اليووورٌ ), محموووهلل -147 ِيبوووم و 
ِي الٍ لو تفمل   ين الماراات اليقمل  اليملر لهللّ ل ب الماحم   الماك ت اليممل  

ِاة, كملوو  التا لوو , المنمووهلل ) ,ةالمجمػػة العمم ػػ ",اإللهللاهلللوو  ه, اليووهللهلل 12نرميوو  المفحوو
 ه. 1)

لرلملو  ابوت هللاٍ ابوتااتلنلرت الو كر ات المتيوهللهللة لوو ه." 2227محمهلل , حوسر  يحموهلل) -148
هو تفمل  ا ِالتسكلا اء تكرّا لهللّ يلسرٌ الِا مجمة  راسات فػي ", لمسرللٍ الالرهل  

 .195-74ه, ص ص128, محا ,اليهللهلل)المناىط كطرؽ الت ر س

ِ ج تووهللالر مقتوواح نوورئٍ لموو   .ه2228محمووهلل, ل وو  محمووهلل ل ووهلل الفملووا ) -149 "ليرللوو  فموو
ِاا  الميالوو  لووو تفملوو  التسكلووا الفرنووهلل لووو الالرهوولرت لووهلل ّ لرل وورت ابووتااتلنلرت موور 

ِْ ِا بيلهلل,, بحث محكـ مجمة كم ة الترب ة  ",الحى األٌِ ال رف ه, ص 3اليوهللهلل )  
 . 246-213ص

هلل, ح ح الهلللَ لالو  ) -152 تفك ر بػ  حػ ك  رؤل تربك ػة معاصػرة تعمػ ـ  .ه2226محم
 لرلٍ الكتب. :, القرلاة1ل , التفك ر كتعممو
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ِا وووت المبوووتتا " .ه2222م موووِى, للسوووو ) -151 ة لوووو الن وووا لوووو تفملووو  ليرللووو  ابوووت هللاٍ ال 
ِلوو  ِتححوولٌ لوو ب الحووى األٌِ مووَ الماحموو  ال رف مجمػػة كم ػػة  ,"التسكلووا المفلقووو 

ِاة, اليهللهلل )الترب ة بالمنصكرة  . 66 -45صه, ص 43, نرمي  المفح

"ي ووا ابووت هللاٍ الووتيمٍ الفاوول لووو تححوولٌ  يوون  .ه2229بوورمل   فووت حووهللن  ), مووهللاح -152
ِاءتنور  فحوِ الالرهول رت لوهللّ تمملو ات الحوى ال ورمر اء توهللائو المسرللٍ الافهللبل  

 مجمة الجمع ة العمم ة السػعك  ة لممنػاىط كاإلشػراؼ التربػكم, " مهلللف  مك  المكام 
 ه. 1اليهللهلل ), ه1المنمهلل ) )نبمره,

فاعم ػػػػة اسػػػػتخ اـ الػػػػتعمـ التعػػػػاكني كمعمػػػػؿ " .ه2221, بوووورمل   فووووت حووووهللن  )مووووهللاح -153
تمم ػػذات الصػػؼ السػػا س  الر اضػػ ات فػػي تنم ػػة بعػػض المفػػاى ـ الر اضػػ ة لػػ ل

ابورل   االبت ائي بالم ارس الحككم ػة بم  نػة مكػة المكرمػة,  راسػة شػبو تجر ب ػة",
ِاة ِاا  غلا مفا  مك  المكام .  –نرمي  يٍ القّا , كمل  التا ل  ,هللكت

أثر منيط الر اض ات بر اض األطفاؿ في تكك ف " .ه1997ح, برمل   فت حهللن  )هللام -154
ل تمم ػػػذات الصػػػؼ األكؿ االبتػػػ ائي بم  نػػػة مكػػػة بعػػػض المفػػػاى ـ الر اضػػػ ة لػػػ 

ِاة المكرمػػػػة", مكوووو   -نرميوووو  يٍ القووووّا, كملوووو  التا لوووو  ,ابوووورل  مرنبووووتلا غلووووا مفاوووو
 المكام . 

ِلرلملتار لو تفمل  ماراات مر " .ه2225للر ), المااِن -155 ابتااتلنل  اكٌ ال لت الهللائْا 
ِلوو  ٍِ لووهللّ لرل وورت الماحموو  ال رف ِتححوولٌ اليموو ِات البوويرت اليقملووو   ِاا  الميالوو    

 .67-13صه ص 96اليهللهلل ) ,رسالة الخم ط العربي ,الم تمس "

ِْ, إ ووااللٍ ) -156 "برنػػامط مقتػػرح لتنم ػػة التفك ػػر الر اضػػي لػػ ل طمبػػة  ه.1999الماووااا
ِاة, الصػػؼ الثػػامف األساسػػي بغػػزة", ِاا  غلووا مفاوو كملوو  التا لوو , نرميوو   ابوورل  هللكتوو

 محا. –للَ امر 

أثر استخ اـ كؿ مف استرات ج ة كمكزمػا ر ك  فػ س فػي " .ه2224يحمهلل يمولَ ), ملا -157
ابورل    الت ر س عم  اكتساب طمبة الصػؼ الثػامف األساسػي لممفػاى ـ الر اضػ ة",

ِاة  غاة. –نرمي  األالا , كمل  التا ل  ,مرنبتلا غلا مفا

هلل يموولَ ), ملووا -158 أثػػر اسػػتخ اـ القصػػة فػػي تنم ػػة المفػػاى ـ الر اضػػ ة " .ه2222محموو
ابوورل  مرنبووتلا غلووا  بيػػا لػػ ل ت مػػذة الصػػؼ األكؿ األساسػػي بغػػزة",كاالحتفػػاظ 

ِاة  غاة. –كمل  التا ل , النرمي  اإلب مل   ,مفا
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, لمورَ: هللاا 1ل ,الق ػاس كالتقػك ـ فػي الترب ػة كعمػـ الػنفس .ه2225ممحٍ, برمو ) -159
ِالع. ِالت  المبلاة لمفاا 

ِالو, بِبوووَ محموووهلل ) -162 لووو   يووون المسووورللٍ ي وووا ابوووت هللاٍ اإلفتافوووت لمووو  تفم" .ه2223مووو
ِالقهللاة لم  التسكلا اء تكرْا لهللّ اللرل رت الميممورت مجمػة  راسػات  ," الالرهلرت 

 .85-43ه, ص ص 92اليهللهلل ) ,في المناىط كطرؽ الت ر س
أثر استخ اـ طر قة إثارة التفك ػر عمػ  تنم ػة ميػارات ه. "2226الفمم , بملمرَ  َ محمهلل ) -161

ابوورل  العمػػكـ لطػػ ب الصػػؼ األكؿ المتكسػػط",  التفك ػػر المنطقػػي كالتحصػػ ؿ العممػػي فػػي
هلل  ِاة, كمل  التا ل , نرمي  الممً بي  الالرن. –مرنبتلا غلا مفا

التفك ر المنطقػي كع قتػو باالتجاىػات كالتحصػ ؿ ال راسػي " .(2226الاماافو, بيهلل ) -162
 فػػي مػػا ة الر اضػػ ات لػػ ل طػػ ب المرحمػػة المتكسػػطة كالثانك ػػة فػػي م  نػػة حائػػؿ",

ِاة,ابرل  مرن هلل  ,كمل  التا ل  بتلا غلا مفا  الالرن. –نرمي  الممً بي

 هللاا الفاه  اليا ل .  :القرلاة ,ت ر س الر اض ات .ه1982لحل  ), لفهللاٍ -163

ِلهللْ, الهلل ) -164 اليلَ: هللاا الكترب  ,أسال ب كاسترات ج ات ت ر س الر اض ات ه.2226الا
 النرميو.

ِالتيمووولٍ -165 ِنوووع حصػػػائي التربػػػكم السػػػنكمالكتػػػاب اإل .ه2212)اليووورلو ِاااة التا لووو   , ا
ِفوووووووووووووووووووووووووو2011/11/2 تووووووووووووووووووووووووورالج) ِنوووووووووووووووووووووووووع اءلكتا  ه موووووووووووووووووووووووووَ الم

http://www.mohe.ps/index.php?option=com_phocadownload&

view=category&download=14:--2012-2011&id=7:2012-03-27-

08-18-31&Itemid=84 
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 (9) تلحق يقم

 قائمة  أسماء السا ة المحكم ف
 

 

 

 ال قــم 

 

 الذيجـــة العلمٍــــة االصـــم

 عصٚ اظّبع ً عفبٔخ ((1

 

 أظزبذ دوزٛز في إٌّب٘ح ٚطسق ردزيط اٌسيبض بد

 فزس خ صجسي اٌٌٍٛٛ ((2

 

 ردزيط اٌعٍَٛأظزبذ دوزٛز في إٌّب٘ح ٚطسق 

 ززّخ ِسّد عٛدح  ((3

 

 دوزٛزاٖ في إٌّب٘ح ٚطسق ردزيط اٌسيبض بد

 عطب زعٓ دزٚيش  ((4

 

 دوزٛزاٖ في إٌّب٘ح ٚطسق ردزيط اٌعٍَٛ

 ِسّٛد زعٓ األظزبذ ((5

 

 دوزٛزاٖ في إٌّب٘ح ٚطسق ردزيط اٌعٍَٛ

 زّدإِٔ س إظّبع ً  ((6

 

 ددوزٛزاٖ في إٌّب٘ح ٚطسق ردزيط اٌسيبض ب

 فالذ زّبدح اٌزسن ((7

 

 ِبخعز س في إٌّب٘ح ٚطسق ردزيط اٌسيبض بد

 ِٕٖٛ ٚصفٝ شٙٛاْ ((8

 

 ِبخعز س في إٌّب٘ح ٚطسق ردزيط اٌسيبض بد

 ِٕٝ أزّد أثٛ شسش ((9

 

 ثىبٌٛزيٛض رسث خ زيبض بد
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 (2ممحؽ رقـ)
 كح ة ال ائرة ك اللتيا المفظ ة فيقائمة المفاى ـ الر اض ة المتضمنة 
 

  اللتيا المفظ ة المفاى ـ ال ركس

ِالر  ِالا ِالر الماكال   الا
 المحللل 

   ِل  الماكال  الاا
   ِل  المحللل  الاا
  القِر 

ِلوو  التووو لقووع ايبووار لووو الزاك ػػة المركز ػػة:- لوو  الاا
 ماكا الهللائاة ِهميرلر فحسر نلالَ لو الهللائاة.

ِلوو  التووو لقووع ايبووار لموو  الزاك ػػة المح ط ػػة: لوو  الاا
ِتااَ لو الهللائاة. الهللائاة  ِهميرلر 
 : لِ يّ نا   محلل  الهللائاة.القكس

 الاكٌ الا رلو الهللائْا

  الاكٌ الا رلو
 الهللائْا

  ِل  ال ران  لو الاا
الاكٌ الا رلو 

 الهللائْا

لوِ الاوكٌ الو ْ تقوع نملوع الشكؿ الربػاعي الػ ائرم:
بو لم  الهللائاة.  اِؤ

:لوو  الزاك ػػة الخارجػػة فػػي الشػػكؿ الربػػاعي الػػ ائرم
ِاة  وولَ يحووهلل يهوو ن الاووكٌ الا وورلو ال ِلوو  المححوو اا

 .ِامتهللاهلل همع   ا

ِترا الهللائاة  ي

 ِتا  ال
 فحى القلا 
 القلا 

ِاحم   لَ يّ فقلتلَ الكتر: لِ القلي  المبتقلم  ال
ِء تما  رلماكا.  لم  الهللائاة 

ِاحوووم   ووولَ نصػػػؼ القطػػػر :لوووِ القليووو  المبوووتقلم  ال
 ماكا الهللائاة إل  يّ فقل  لملار.

ِاحوووووم   ووووولَ يّ لووووو القطػػػػػر: ِ القليووووو  المبوووووتقلم  ال
ِء تما  رلماكا.  فقلتلَ لم  الهللائاة 

 ممرر الهللائاة

 الممرر 
 القرلع 
 فقل  التمرر 
   ِل  الممربل  الاا

 :لِ المبتقلٍ ال ْ لقلع الهللائاة لو فقل .المماس
ِالمبتقلٍ ال ْ لقلع الهللائاة لو فقلتلَ.القاط   : 

 رلهللائاة.: ل  فقل  ت ن  الممرر  نقطة التماس
ِاة  لَ ممورر الزاك ة المماس ة ِل  المحح :ل   الاا

ِتا لو الهللائاة مرا  فقل  التمرر. ِيّ   الهللائاة 
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 (3ممحؽ رقـ)
 قائمة ميارات التفك ر المنطقي )االستنتاج كاالستقراء( 

 

 المجمكع االستقراء االستنتاج اسـ ال رس رقـ ال رس

ِالر المحل ه1) ِالا ِالر الماكال    15 7 8 لل الا

 16 7 9 الاكٌ الا رلو الهللائْا ه2)

ِترا الهللائاة ه3)  7 3 4 ي

 9 4 5 ممرر الهللائاة ه4)

 47 21 26 المجمكع
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 (4رقـ ) ممحؽ
)ال ائرة( مف كتاب الر اض ات الجزء  لرابعةالمعمـ لت ر س  مفاى ـ الكح ة ا  ل ؿتحك ـ  بطاقة

 K.W.L ج ةإلسترات  األكؿ لمصؼ التاس  األساسي كفقان 

ِا البلهلل  اليممل :.....................      الهللان            المحتٍا ......................األبتر /الهللكت

ِ اكرتو:                                      ِاحم  اا   الب ٍ لملكٍ 
ِلي   تحكلٍ :المكضكع    K.W.Lابتااتلنل  ابت هللاٍالهللللٌ 

    ٍِ ناا  هللااب  تكململ  لمححوٌِ لمو  هللانو  المرنبوتلا موَ نبوٍ المفورلج ِلواي التوهللالر ال رح    ل تق
ِاَ"  ِل   يف في تنم ة المفاى ـ    K.W.Lاستخ اـ استرات ج ة  أثرمَ كمل  التا ل   رلنرمي  اإلب مل  

 هلللوول ٓ  إلووهللاهلل لووً  ِابووتمٍا, "كالتفك ػػر المنطقػػي فػػي الر اضػػ ات لػػ ل طالبػػات الصػػؼ التاسػػ   األساسػػي
ِلقوووٓر ءبوووتااتلنل  ِحوووهللة الوووهللائاة موووَ كتوورب الالرهووولرت النوووا  األٌِ لمحوووى التربوووع   K.W.L لمميمووٍ  ل

 األبربو.

ِ    اتكٍ َل ا يانِ م       -مَ حلٗث: ِ لً, بلرهللتكٍ التكٍا  تحكلٍ الهللللٌ لو ه
 ِّات إبتااتلنل   م  م  مهلل  .K.W.Lِتما  هللللٌ الميمٍ مع  ل
  ِكل  أللهلل هللن ر المتهمف   رلهللللٌ.الحلرغ  البم  اى الهللِا
 هلل ِا . ِن ِمحت  اتبري  لَ األلهللاى التيململ  لكٌ هللار 
  ِاليممل  لمهللللٌ. هللن ِل    ِب م  الحلرغ  المغ
 هلل ر الم تمس . ِن ِ لَ الهللِا ِاحهلل  ِتبمبٌ نلهلل لممرهللة التيململ    ٌ الهللار ال  تفملٍ 
   ِاي اليمٌ  رلفب م م ِك لً  ر,  ِااهللة لو الهللِا ِّ الاألفال  ال  .لم     لمبت
   ِاأللهللاى. م م ِلٍ المبت هللم  لمر لتهمفو الهللار   يبرللب التق

 

ِنٌ يَ لنيمو لو ملااَ حبفرتكٍ                    ِل  لا  هللاللَ الم ِفكٍ   اركالَ لكٍ حبَ تير
ِالتقهلللا ِا  ق ٌِ لرئي اءحتااٍ   ِتسهم

 كململر كمرٌ ي ِ بملرَ/ ال رح                                                                  
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 (5رقـ ) ممحؽ
 .بل قة تحكٍم اخطا ي المف هٍم ال ٌ ضٍة

 

ِا البلهلل  اليممل :.....................      الهللان           ........................ المحتٍااألبتر /الهللكت

ِاحم                                      ِ اكرتو:الب ٍ لملكٍ     اا 
 المسرللٍ الالرهل  ا ت را  تحكلٍ :المكضكع  

    ٍِ ال رح    لناا  هللااب  تكململ  لمححوٌِ لمو  هللانو  المرنبوتلا موَ نبوٍ المفورلج ِلواي التوهللالر  تق
ِاَ"  ِلوو   يفوو فػػي تنم ػػة    K.W.Lاسػػترات ج ة   اـاسػػتخ أثػػرمووَ كملوو  التا لوو   رلنرميوو  اإلبوو مل  

 إلوهللاهلل لوً  ِابوتمٍا, "المنطقي في الر اض ات ل ل طالبات الصػؼ التاسػ   األساسػي المفاى ـ  كالتفك ر
الووهللائاة مووَ كتوورب الالرهوولرت النووا  األٌِ لمحووى التربووع  ِحووهللةلممسوورللٍ الالرهوول  المتهووٙمف  لووو  ا ت وورا

 األبربو.
ِ    اتكٍ      -مَ حلٗث: ِ لً, ل ا يانِ مَ بلرهللتكٍ التكٍا  تحكلٍ الهللللٌ لو ه
  ِل . حلرغ ِالمغ  ل راات اء ت را مَ الفرحل  اليممل  
   لرل رت الحى التربع. مفرب ِّ  يبئم  اء ت را لمبت
   لقاات اء ت را. ال هللائٌ لكٌ لقاة مَ مفرب 
 ّالميالو ال ْ تقلبو )ت كا مهلل ِّ  تل ليه. –لاٍ   –افتمر  كٌ لقاة مَ لقاات اء ت را لممبت
 ِاإلهرل . مر ِفو مفرب ٓر لمح ى   تا

 

 شبوسيٓ ٌىُ زعٓ رعبٚٔىُ ٚداع ٓ اٌٌّٛٝ عص ٚخً أْ يدعٍٗ في ِ صاْ زعٕبرىُ                   

                                                                                                     ٚرفضٍٛا ثمجٛي فبئك االززساَ ٚاٌزمديس                                         

                                                             

 ّ ٍ ب وّبي أثٛ ظٍطبْو/ اٌجبزثخ                                                                       
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 (6رقـ ) ممحؽ
 .الطفكٍ  المىلقًبل قة تحكٍم اخطا ي 

 

ِا البلهلل  :.....................     ل اليمم الهللان           ................. المحتٍا.......األبتر /الهللكت

ِ اكرتو: الب ٍ ِاحم  اا   لملكٍ 
 التسكلا المفلقو ا ت را  تحكلٍ :المكضكع  

    ٍِ ال رح    لناا  هللااب  تكململ  لمححوٌِ لمو  هللانو  المرنبوتلا موَ نبوٍ المفورلج ِلواي التوهللالر  تق
ِاَ" مووَ كملوو  التا  ِلوو   يفوو فػػي تنم ػػة    K.W.Lاسػػتخ اـ اسػػترات ج ة  أثػػرلوو   رلنرميوو  اإلبوو مل  

 إلوهللاهلل لوً  ِابوتمٍا, "المفاى ـ  كالتفك ر المنطقي في الر اض ات ل ل طالبات الصػؼ التاسػ   األساسػي
 الهللائاة مَ كترب الالرهلرت النا  األٌِ لمحى التربع األبربو. ِحهللةلمتسكلا المفلقو لو  ا ت را
ِ    اتكٍ      -مَ حلٗث: ِ لً, ل ا يانِ مَ بلرهللتكٍ التكٍا  تحكلٍ الهللللٌ لو ه
  ِل . حلرغ ِالمغ  ل راات اء ت را مَ الفرحل  اليممل  
   لرل رت الحى التربع. مفرب ِّ  يبئم  اء ت را لمبت
   لقاات اء ت را. ال هللائٌ لكٌ لقاة مَ مفرب 
   ِحهللة الهللائاة. -جماراات التسكلا المفلقو)اءبتفتر مفرب  اءبتقاا ه ل
 ّافتمر  كٌ لقاة مَ لقاات اء ت را لمماراة التو تقلر التسكلا المفلقو )اءبتفترج مهلل- 

 اءبتقاا ه.
 ِاإلهرل . مر ِفو مفرب ٓر لمح ى   تا
 

ِنٌ يَ لنيمو لو ملااَ حبفرتكٍ                    ِل  لا  هللاللَ الم ِفكٍ   اركالَ لكٍ حبَ تير
ِالتقهلللا                                                                                                                                   ِا  ق ٌِ لرئي اءحتااٍ              ِتسهم

                                                             

 ّ ٍ ب وّبي أثٛ ظٍطبْو/ اٌجبزثخ                                                                      
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(7رقـ) ممحؽ   

كح ة ال ائرة فيالمفاى ـ الر اض ة  ختباراألكل ة ال الصكرة  

 )     ه    :الهللان : )       ه              الاي  : .....................            اللرل  ابٍ

       ٍِ  K.W.Lاستخ اـ استرات ج ة  أثر ي ِ بملرَ   لناا  هللااب  تاهللى إل   ميال  ململررح   كال  تق
 ِلتلمب, األساسيفي تنم ة المفاى ـ  كالتفك ر المنطقي في الر اض ات ل ل طالبات الصؼ التاس     

 .  لً تل لي ا ت را لو المسرللٍ الالرهل 
ً٘   ووولَ الطالبػػػة: عز زتػػػي     ِحوووهللة الوووهللائاة ٍللا ت ووورا المسووور لوووهللل اءلووو ن لمووو   الانووور  ,الالرهووول  لوووو 

ِتيملمرتووو  َٙ   لفووو,  لمموورٓ  ِاإلنر وو اء ت وورا  َٙ   ووى ِي هللانتووً للووو لووَ تووؤ ا لموو  تححوولمً اليممووو,  
.ِْ  الفترئج بتبت هللٍ ألغاان ال حث اليممو التا 

 :االختبار تعم مات 

 َ يبئم  اء ت را:ل اإلنر  ناا ة التيملمرت الترلل  ن ٌ ال هلل  لو  لان      

ِان  المالق  ال رح   رإلنر رت. ء -1  تكت و اإلنر   لم  ل ا الكاار لرإلنر   لم  ال
ِن اء تلرا مَ متيهللهلل,  ه بؤاءٓ 34مَ ) اء ت رال ا   لتكَِ -2 بؤاٌ يا ع إنر رت  لكٌمَ ف

 ِاحهللة مفار لقل إنر   ححلح .
 اة  حٌِ اإلنر   الححلح .,  ٍٙ هيو هللائ رإلنر  ن ٌ ال هلل   البؤاٌ نلهللآ  إنايّ -3
ِٓء لتِهلد لالق  اإلنر  :        ِللمر لمو م رٓء محم

         .....ِّ ِالر الاكٌ الا رلو لبر ِن نلربرت ا  منم
 ه039 (د                             ه 049 (جـ                        ه029 (ب                     ه59  (أ

 
 
 

 

 الب ائؿ السؤاؿ رقـ

 هلل ج  ي 1
 ة
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 الصح حة اإلجابة مفتاح

 البػػػػػ ائػػػػػػؿ رقـ السؤاؿ
 هلل ج ب          أ 1
 هلل ج ب          أ 2
 هلل ج ب          أ 3
 هلل ج ب          أ 4
 هلل ج ب          أ 5
 هلل ج ب          أ 6
 هلل ج ب          أ 7
 هلل ج ب          أ 8
 هلل ج ب          أ 9
 هلل ج ب          أ 10
 هلل ج ب          أ 11
 هلل ج ب          أ 12
 هلل ج ب          أ 13
 هلل ج ب          أ 14
 هلل ج ب          أ 15
 هلل ج ب          أ 16
 هلل ج ب          أ 17
 هلل ج ب          أ 18
 هلل ج ب          أ 19
 هلل ج ب          أ 20
 هلل ج ب          أ 21
 هلل ج ب          أ 22
 هلل ج ب          أ 23
 هلل ج ب          أ 24
 هلل ج ب          أ 25
 هلل ج ب          أ 26
 هلل ج ب          أ 27
 هلل ج ب          أ 28
 هلل ج ب          أ 29
 هلل ج ب          أ 30
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 ...ال ائرة تسم .. في ق  رأسيا عم  مركز ال ائرة كضمع يا نصف  قطر ف  التيالزاك ة -1

 ه محللل             به ماكال             نوه ممربل                هلله مفيكب ي     
 
 زاك ة مركز ة مثؿتاآلت ة  األشكاؿ ح لإ -2

 

 هلله                       هنو                      به                       ( أ

 
 
 

 اجم   األشكاؿ اآلت ة تمثؿ زاك ة مركز ة ما ع -3
 

 هلله                      هنو   به                         ه                   ي
 
 

                                                                    
    الشكؿ المقابؿ تسم  زاك ة...........         في أـ ب     الزاك ة -4
 

 ممربل                نوه ماكال             هلله مفيكب  محللل            به يه     
 
 ضمعا الزاك ة المركز ة  عتبراف ............ف  ال ائرة -5

 به يفحرى ينلرا          نو ه نلااَ             هلله ممربرَ     ِتااَ       يه     
 
 ............  ق  الزاك ة المركز ة أسر  -6 

 الهللائاة      هلله لم  الهللائاة ماكا لفهلل راج الهللائاة        نوه  الهللائاة       به هللا ٌ ( أ

 الع قة ب ف الزاك ة المركز ة كالزاك ة المح ط ة -7
 يه الماكال  هيى المحللل                       به المحللل  هيى الماكال      
ِّ المحللل                      هلله الماكال  فحى       المحللل نوه الماكال  تبر
 ال ائرة  تسم ............ فيالزاك ة الت   ق  رأسيا عم  ال ائرة كضمعاىا كتراف  -8

 ه محللل هللنوه ممربل                به مفيكب                     ماكال  ( أ

      
       َ 

           

َ 

 

 

 

           

َ 

 

 

 

                      
      َ 

 

 

           

َ 

 

 

 

     

        َ 

 ب أ

 

      َ 

    

 

          َ 

 

 

 

 

      

        َ 
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 زاك ة مح ط ة الذل  عبر عف الشكؿ -9
 

 ههلل                      ه  جه                      به                        ي  
 
 

 جم   األشكاؿ اآلت ة تمثؿ زاك ة مح ط ة ما ع ا -10
 
 هلله   ه                     نو                 ه    ب                      يه      

 
 
 

 ق مة س =.......... -11
 

 

 80ُه هلل                ُ 90 هنو           60ُه ب           120ُ  هي

 
 الزاك ة المح ط ة المرسكمة عم  قطر ال ائرة ..............-12
   مبتقلم  هلله                 حرهللة نو ه              مفسان  به             نرئم  هي    
    

 
                      أ جػ ب  الشكؿ المقابؿ   في-13  

 

            
ِل يه        ِل   هب       ماكال  اا ِل   نوه         محللل اا ِل ه هلل      ممربل اا       مفيكب  اا

       

 
  عتبراف ............ف  ال ائرة ح ط ةضمعا الزاك ة الم -14   

 به يفحرى ينلرا            نو ه نلااَ            هلله ممربرَ        ِتااَ ( أ
                                             

   ائرم رباعيشكؿ  الذم  عبر عف   كؿالش- 15
ِاْا األه ن       نوه   به       الميلَه ي        ِْ المفحاى ا و هلله     الما عمت  البرنلَ  المتبر

 َ  

2 

 
                َ 

 

 

 

           

      َ 

 

 

 

 
     َ 

 

 
 

 ب

 ج

 أ

 ض

122ٖ
 

 

 

َ 

 

2 

 َ

وُ

2 

 َ  

2 

 ب

                                               ج    ي

 

 َ 
 

 َ  

2 

 
        َ 
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 .................ؤكسوكقعت جم   ر  إذا سم  الشكؿ رباع ا  ائر ا  -16
 ممر ب ي  للر هلله        الهللائاة       به   راج الهللائاة       نوه لم  الهللائاة لو ه ي

 

 الزاك ت ف المتقابمت ف ف  الشكؿ الرباعي ال ائرم ........... -17
ِلترَ هنو به متترمترَ                   متكرممتلَ ( أ   مت رهلللترَ هلله           متبر
 

   س=.....     ق مة -18
 

            ُ 100هلله                 ُ 90نوه              115ُبه               65ُ ه ي     
 

 ع   الزكا ا الخارجة في الشكؿ الرباعي ال ائرم  ساكل.......  -19

 12هلله                         10نوه                   8به                   6هي    
    امت ا  ضم  آخرك  الرباعي ىي زاك ة محصكرة ب ف أح  أض ع الشكؿ ............... -20

ِل  الماكال                  ِل  المحللل                                به الاا  يهالاا

ِل  الممربل                              هلله          ِل  ال ران  ل   نوه الاا                   الا رلو الاا
 
 

   المقابؿ: الشكؿ في س   ق مة  -21
 

 ُ 80 هلله                  ُ 100 نوه          ُ 180 به                 75ُ هي    
 

 .......تسم  عم يا نقطة لأ إل المستق مة الكاصمة مف مركز ال ائرة  القطعة -22

ِتا              نوهالقرلع                  هللهي      القلا فحى هالقلا              بهال
 ال ائرة ........ فيكتر  أطكؿ -23

 نوهالقرلع                  هللهالممرر  القلا      بهالقلا             فحى هي    

 لرسـ ال ائرة نفتح الفرجار بق اس.............. -24
ِتا                  هللهالقِر هالقلا            بهي      فحى القلا          نوه ال

 

 د

 أ

 ة

 ج

 ض

65ٖ
 

100ُ
 

 

 ض
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 َ 

 َ 

     

      َ 

 

َ 
 َ 

   

        َ 

 الجزء مف ال ائرة  سم  ....... -25   
 نِبر هلله                   ِتاا بهفحى نلا            نوه           نلاا هي     

 

 الع قة ب ف الكتر كنصؼ القطر -26

ِتا هيى فحى القلا                                                        ِلرَ                                    بهال  يه متبر

ِتا            ِنهلل ل ن            نوه فحى القلا هيى ال  هللهء ل
 نقطة كاح ة  سم ............ في قط   ال ائرة  الذمالمستق ـ  -27

  ممرر هلله                  نلا نوه                    ِتاا به             نرلع هي     
 

 غ ر صح حة اآلت ةكاح ة مف العبارات  -28

ِتا هي       مير ب, ينوه فحى القلا نرلع        هلله       نرلع       به القلا  نرلع  ال
 

 بنقطة التماس مار .........لأك  الزاك ة المماس ة ى  الزاك ة المحصكرة ب ف مماس ال ائرة  -29

 نو ميرٓ  , ي هلله                    نلا نلا            نوه فحى به            ِتا هي     
 

 الشكؿ الذم  عبر عف زاك ة مماس ة-30
  

        به                    نوه                      هلله                          هي
 
 
 جم   األشكاؿ اآلت ة تمثؿ زاك ة مماس ة ما ع ا-31

 هلله                        نوه    به                                           ( أ

 
 

 
 ............... ضمعا الزاك ة المماس ة -32

ِنلا    ِفحى نلا          هلله ممرر  ِتا       نوه ممرر   يه ممربرَ       به ممرر ِ
 

 
     َ 

  
      َ 
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 األخرلالجية  فيالع قة ب ف الزاك ة المماس ة كالزاك ة المح ط ة المرسكمة عم  الكتر  -33

ِل  هي   ِل  المحللل      الاا ِل  المحللل   هيى    الممربل  هيى الاا ِل  الممربل به الاا  الاا

ِل  هنو   ِّ المحللل             الاا ِنهلل ل ن           ء هنو الممربل  تبر  ت
 

 الشكؿ الذم  عبر عف نقطة التماس-34
 
 به                   نوه                        هلله                  هي
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ّٓ ثبٌزٛف كأزٙذ األظئٍخ ......  ........ِع رّٕ بري ٌى
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 (8رقـ) ممحؽ
كح ة ال ائرة فيالمفاى ـ الر اض ة  ختبارالنيائ ة ال الصكرة  

 )   ه    :الهللان : )       ه            الاي  : .........................              اللرل  ابٍ

    

ٍِ استخ اـ استرات ج ة  أثر "ل   ميال ي ِ بملرَ   لناا  هللااب  تاهللى إ ململرال رح   ك تق
K.W.L   تنم ة المفاى ـ  كالتفك ر المنطقي في الر اض ات ل ل طالبات الصؼ التاس    في
 .  لً تل لي ا ت را لو المسرللٍ الالرهل  ِلتلمب", األساسي
ً٘   لَاللرل  :  لالاتو            ِحهللة الهللائاة لهللل اءلو ن لمو    الانر ,ا ت را المسرللٍ الالرهل  لو 

ِتيملمرتووو  َٙ   لفووو لمموورٓ  ِاإلنر وو اء ت وورا  َٙ   ووى ِي هللانتووً للووو لووَ تووؤ ا لموو  تححوولمً اليممووو,  
.ِْ  الفترئج بتبت هللٍ ألغاان ال حث اليممو التا 

 :االختبار تعم مات 

 لَ يبئم  اء ت را: اإلنر  ناا ة التيملمرت الترلل  ن ٌ ال هلل  لو  لان      

ِان  المالق  ال رح   رإلنر رت.  تكت و اإلنر  ء -1  لم  ل ا الكاار لرإلنر   لم  ال
ِن اء تلرا مَ متيهللهلل,  ه بؤاءٓ 30مَ ) اء ت رال ا   لتكَِ -2 بؤاٌ يا ع  لكٌمَ ف

ِاحهللة مفار لقل إنر   ححلح .  إنر رت 
 ه هللنلق .40اء ت را ل  ) مهللة -3
 اإلنر   الححلح . ,  ٍٙ هيو هللائاة  حٌِ رإلنر  ن ٌ ال هلل   البؤاٌ نلهللآ  إنايّ -4

ِٓء لتِهلد لالق  اإلنر  :        ِللمر لمو م رٓء محم
         .....ِّ ِالر الاكٌ الا رلو لبر ِن نلربرت ا  منم

 ه039 (د                         ه 049 (جـ                         ه029 (ب                     ه59  (أ

 
 
 

 

 الب ائؿ السؤاؿ رقـ

 ة هلل ج  ي 1
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 اإلجابة الصح حة مفتاح

 البػػػػػ ائػػػػػػؿ                                   رقـ السؤاؿ
   ج ب          أ 1
   ج ب          أ 2
   ج ب          أ 3
   ج ب          أ 4
   ج ب          أ 5
   ج ب          أ 6
   ج ب          أ 7
   ج ب          أ 8
   ج ب          أ 9
   ج ب          أ 10
   ج ب          أ 11
   ج ب          أ 12
   ج ب          أ 13
   ج ب          أ 14
   ج ب          أ 15
   ج ب          أ 16
   ج ب          أ 17
   ج ب          أ 18
   ج ب          أ 19
   ج ب          أ 20
   ج ب          أ 21
   ج ب          أ 22
   ج ب          أ 23
   ج ب          أ 24
   ج ب          أ 25
   ج ب          أ 26
   ج ب          أ 27
   ج ب          أ 28
   ج ب          أ 29
   ج ب          أ 30
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 تسػػػم  ئرةالػػػ ا فػػػيقطػػػر ف  مركػػػز الػػػ ائرة كضػػػمع يا نصػػػف ّ   فػػػي قػػػ  رأسػػػيا  التػػػيالزاك ػػػة -1
 .......زاك ة
 ه محللل             به ماكال             نوه ممربل                هلله مفيكب ي     

 
 تمثؿ زاك ة مركز ة ما ع ا  ةجم   األشكاؿ اآلت-2
 

 هلله                           نوه    به                                          هي
                                                                    
 
 ............  ق  الزاك ة المركز ة أسر  -3

 هلله لم  الهللائاة          الهللائاة   ماكا لفهللالهللائاة       به  راج الهللائاة        نوه  هللا ٌ ( ة

 الع قة ب ف الزاك ة المركز ة كالزاك ة المح ط ة -4
ِل ايه       ِل  هيى الماكال  لاا ِل به            المحللل  الاا ِل المحللل  هيى  الاا  الماكال  الاا
ِل نوه      ِّ  الاا ِل الماكال  تبر ِل هلله            لمحللل ا الاا ِل الماكال  فحى  الاا  المحللل  الاا
 
 زاك ة مح ط ة الذم  عبر عف الشكؿ -5

 

 
 ههلله                        جه                        ه                      بي  

 
 
 المح ط ة المرسكمة عم  قطر ال ائرة .............. الزاك ة -6

   مبتقلم  هلله                      حرهللة نو ه              مفسان  به            نرئم  هي    
    

 
 -الشكؿ المقابؿ: في -7

 .س =......... ق مة    
 

 

 ه09 (د                               ه 59 (جـ                         ه29 (ب                     ه39  (أ

 ال ائرة في عتبراف ............ ح ط ةضمعا الزاك ة الم -8     
 هلله ممربرَ               به يفحرى ينلرا            نو ه نلااَ              ِتااَه ي

 َ  

2 

           

َ 

 

 

 

           

َ 

 

 

 

 ب

 ج

 أ

 ض

142ٖ
 

 

 

َ 

 

2 

 َ

وُ

2 

 َ 
 

 َ  

2 

 

      َ 
 َ  

2 

 2 
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   ائرم رباعيشكؿ    مثؿالذم  الشكؿ- 9

ِاْاه   نو              الما ع به         الميلَه ي          المفحاى ا و هلله األه ن              مت
 
 

 كقعت جم   رؤكسو................. إذا  ائر ان   سم  الشكؿ رباع ان  -10
 ححلد ممر ب ي للر نوه لم  الهللائاة        هلله    به   راج الهللائاة        لهللائاةا لو ه ي

 
 

 الشكؿ الرباعي ال ائرم ........... فيالزاك ت ف المتقابمت ف  -11
ِلترَ هنو به متترمترَ                   متكرممتلَه ي   مت رهلللترَ ههلل              متبر

 
 

 :الشكؿ المقابؿ في -12
   س=.....     مةق   

 

            ُ 100هلله                   ُ 90نوه                 115ُبه               65ُ ه ي     
 

 .......ساكلت ع   الزكا ا الخارجة في الشكؿ الرباعي ال ائرم  -13

 12هلله                        10نوه                   8به                   6هي    
 

 تسم  زاك ة....  الزاك ة المحصكرة ب ف أح  أض ع الشكؿ الرباعي ال ائرم كامت ا  ضم  آخر -14

 يه محللل                                         به ماكال                 

     ّالهللائا  الا رلو ال ران  لَ  نوه ممربل                                         هلله         
             
   المقابؿ: الشكؿ في س   ق مة  - 15

 

      
 ُ 80 هلله                  ُ 100 نوه          ُ 180 به                 75ُ هي  
 .......تسم  عم يا نقطة لأ إل المستق مة الكاصمة مف مركز ال ائرة  القطعة -16
ِتا        ي      القلا فحى نوهالقرلع                  هلله      هالقلا              بهال
 ال ائرة ........ فيكتر  أطكؿ -17
 نوهالقرلع                  هللهالممرر  القلا      بهالقلا             فحى هي    

 د

 أ

 ة

 ج

 ض

65ٖ
 

 

100ُ
 

 

 ض
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 َ 

     

      َ 

 لرسـ ال ائرة نفتح الفرجار بق اس.............. -18
ِتا                  هللهالقِرالقلا          نو فحى هالقلا            بهي       ه ال

 
  سم  ....... ال ائرةمح ط  الجزء مف  -19   

 نِبرٓ  هلله                   ِتاآ  بهفحى نلا            نوه           نلاآ  هي     
 

 الع قة ب ف الكتر كنصؼ القطر -20
ِتا هيى      ِلرَ                                    بهال  فحى القلا                                                   يه متبر
ِنهلل ل ن       ِتا                   هللهء ل  نوه فحى القلا هيى ال

 
 نقطة كاح ة  سم ............ في قط   ال ائرة  الذمالمستق ـ  -21
  ممرر هلله                   نلا نوه                    ِتاا به             نرلع هي     

 

 غ ر صح حة اآلت ةكاح ة مف العبارات  -22
ِتا هي       ميرٓ  نو, ينرلع            هلله القلا نوه     نرلع     الممررنرلع       به ال

 
 الذم  قط  ال ائرة في نقطت ف المستق ـ  -23
 هللهفحى القلا      يهالممرر             بهالقِر                نوهالقرلع               

 

 في الشكؿ المقابؿ  -24
                                        .........               ة( =  )  ق         

 
 

 ُ 90 هلله                  50ُ نوه          ُ 100 به                 40ُ هي    
 
  اجم   األشكاؿ اآلت ة تمثؿ زاك ة مماس ة ما ع-25
 هلله                             نوه    به                                          ( ة

 
 
 

 
     َ   

      َ 

40 

 أ
 ة 

× 
 َ 
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 ضمعا الزاك ة المماس ة ............... -26

ِتااَ  ِفحى نلا           هلله  ِتا         نوه ممرر   يه ممربرَ         به ممرر ِ
 

 األخرلالجية  في ط ة المرسكمة عم  الكتر الع قة ب ف الزاك ة المماس ة كالزاك ة المح -27

ِل  هي   ِل  المحللل      الاا ِل  الممربل    الممربل  هيى الاا ِل  المحللل   هيى الاا  به الاا

ِل  هنو   ِّ المحللل             الاا ِنهلل ل ن           ء هنو الممربل  تبر  ت
 
 
 

 الشكؿ الذم  عبر عف نقطة التماس-28
 به                     نوه                                هلله                  هي
 
 
 

 ......المماس ة المرسكمة ب ف المماس كالقطر زاك ة الزاك ة -29
 ه مفسان                به نرئم               نوه  حرهللة                      هلله مفيكب ي
 

 -فً الشكل المق بل: -30

 =......... مج ب      
 

 

 

 

                                     50ُ    ههلل                ُ 40 خـ(                  ُ 20 ة(                  ُ 80 أ(

 
 

 

 

 

 

 

ّٓ ثبٌزٛف ك  أزٙذ األظئٍخ ..............ِع رّٕ بري ٌى

 

 ٚ 
  ×َ 

 ج 

 د 

 ة 

 82    ْ 
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(9رقـ) ممحؽ  

  ة ال ائرةالمنطقي في كح التفك ر ختباراألكل ة ال الصكرة

 )     ه    :الهللان : )       ه              الاي  : ....................               اللرل  ابٍ

        ٍِ استخ اـ استرات ج ة  أثر ي ِ بملرَ   لناا  هللااب  تاهللى إل   ميال  ململرال رح   ك تق
K.W.L   األساسيل ل طالبات الصؼ التاس    تنم ة المفاى ـ  كالتفك ر المنطقي في الر اض ات في ,
 . التسكلا المفلقو ماراات لً تل لي ا ت را لو  ِلتلمب

ً٘   لَ: الطالبة عز زتي            اءلو ن لمو   الانور  ,ِحوهللة الوهللائاة لووالمفلقوو  التسكلاا ت را  لهللل
ِتيملمرتووو  َٙ   لفووو لمموورٓ  ِاإلنر وو اء ت وورا  َٙ هللانتووً للووو لووَ تووؤ ا لموو  تححوولمً ا  ووى ِي ليممووو,  

.ِْ  الفترئج بتبت هللٍ ألغاان ال حث اليممو التا 

 :االختبار تعم مات 

 لَ يبئم  اء ت را: اإلنر  ناا ة التيملمرت الترلل  ن ٌ ال هلل  لو  لان      

ِان  المالق  ال رح   رإلنر رت. لم تكت و اإلنر    ء -1  ل ا الكاار لرإلنر   لم  ال
ِن اء تلرا مَ متيهللهلل,  بؤاءٓ  ه20مَ ) اء ت رال ا   لتكَِ -2 بؤاٌ يا ع  لكٌمَ ف

ِاحهللة مفار لقل إنر   ححلح .  إنر رت 
 ,  ٍٙ هيو هللائاة  حٌِ اإلنر   الححلح . رإلنر  ن ٌ ال هلل   البؤاٌ نلهللآ  إنايّ -3

ِٓء لتِهلد لالق  اإلنر  :        ِللمر لمو م رٓء محم
ِالر الاكٌ الا رلو لبر          ِن نلربرت ا  ِّ.....منم

 ه039 (د                   ه 049 (جـ                        ه029 (ب                     ه59  (أ

 
 

 
 
 

 الب ائؿ السؤاؿ رقـ

 هلل ج  ي 1
 ة
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 الصح حة اإلجابة مفتاح
 

 البػػػػػ ائػػػػػػؿ                                   رقـ السؤاؿ
 هلل ج ب          أ 1
 هلل ج ب          أ 2
 هلل ج ب          أ 3
 هلل ج ب          أ 4
 هلل ج ب          أ 5
 هلل ج ب          أ 6
 هلل ج ب          أ 7
 هلل ج ب          أ 8
 هلل ج ب          أ 9
 هلل ج ب          أ 10
 هلل ج ب          أ 11
 هلل ج ب          أ 12
 هلل ج ب          أ 13
 هلل ج ب          أ 14
 هلل ج ب          أ 15
 هلل ج ب          أ 16
 هلل ج ب          أ 17
 هلل ج ب          أ 18
 هلل ج ب          أ 19
 هلل ج ب          أ 20
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 في الشكؿ المقابؿ:  -9

52إ ا كرَ ي   ي ب ج = 
32, ي    ي ج ب = ُ

 ,ُ 
َٙ ي     هلل ٍ ج = ___    ُلل

  ُ 122 -أ 
  ُ 42 -ة 
 ُ 162 -ج 

  ُ 132 -د 
 ؿ المقابؿ: في الشك -2

32إ ا كرَ ي    ي ب ج = 
 ,    ب ي ج محللل , ُ

22ي    هلل ج ي =  
َٙ ي     هلل ج ب = ___ ُ  ُ, لل

  ُ 62 -أ 
  ُ 82 -ة 
 ُ 162 -ج 

  ُ 72 -د 
 في الشكؿ المقابؿ:  -3

52إ ا كرَ ي ب // ج هلل, ي     ي ب ج = 
ُ , 

هلل = ___   َٙ ي    ج   ُلل
  ُ 52 -أ 
  ُ 132 -ة 
 ُ 82 -ج 

  ُ 92 -د 
 
 

4-  
 

 أّف: األشكاؿ المكضحة أع ه نستقرئ  مف      

ِل  نرئم . -أ  ِتا لو الهللائاة لو اا ِم  لم  يْ  ِل  المحللل  الماب  الاا
ِل  حرهللة. -ة  ِم  لم  نلا الهللائاة لو اا ِل  المحللل  الماب  الاا

ِل  نرئم . -ج  ِم  لم  فحى هللائاة لو اا ِل  المحللل  الماب  الاا

ِم  لم  نلا الهللائاة ل -د  ِل  المحللل  الماب ِل  مفسان .الاا  و اا

 ٍ 
 

32ُ 

ٍ 
 ي

 هلل

 ب ج
52 ُ 

 ٍ 
 

 ب

 هلل

 ج

 ي

32ُ 

22ُ 

 ٍ 

 

 ب

 هلل

 ي

 

52ُ 

 ج

ٚ 

 

ٍ 
 

  ٍ 
 

ٍ 
 

ٍ 
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5- 
 

 
  :مف األشكاؿ المكضحة أع ه نستقرئ أفّ 

ِل  الماكال  الماتاك  ميار لو فسر القِر. -أ  ِْ هيى الاا ِل  المحللل  تبر  الاا
ِل  الماكال  الماتاك  ميار لو فسر القِر. -ة  ِْ فحى الاا ِل  المحللل  تبر  الاا

ِل  المحللل  الماتاك   -ج  ِْ الاا ِل  الماكال  تبر  ميار لو فسر القِرالاا

ِل  المحللل  الماتاك  ميار لو فسر القِر. -د  ِْ فحى الاا ِل  الماكال  تبر  الاا
 

 في الشكؿ المقابؿ:  -6

,    ج ي ب =   42إ ا كرَ  ي ب ج  هلل اكٌ ا رلو هللائْا
ُ 

َٙ ي      ي هلل نو =  ____   . ُ, ي ب نلا لو الهللائاة, لل
 . ُ 52 -أ 
 . ُ 82 -ة 
 .ُ 132 -ج 
 . ُ 122 -د 

 في الشكؿ المقابؿ:  -7

ِكرفت     لو ج هلل =   122إ ا كرَ  ي ب ج  هلل اكٌ ا رلو هللائْا 
ُ  

َٙ ي      ِ  . ُي هلل =  ____  لل
 . ُ 122 -أ 
 . ُ 62 -ة 
 .ُ 82 -ج 
 . ُ 92  -د 

 
 8ر +  5ج =     , 122ر +  3ي =     للو إ ا كرَ ي ب ج هلل اكٌ ا رلو هللائْا-8

َٙ نلم  ر  رلهللانرت = ___         ُلل

  9 -أ 
 8 -ة 

 7 -ج 

 12 -د 
 

 

ٍ 
 

  ٍ 
 

ٍ 
 

ٍ 
 ر

 ر
 ر ر2

82
ُ

 

42
ُ

 

62ُ 

32
ُ

 

 ٍ 
 

 ي

 ج

 ج

 هلل

42ُ 

 ٍ 
 

 ي

 ج

 ب

 هلل

 ق921

ِ 

 لو

132ٖ 
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    9  - 
 
 

 مف األشكاؿ المكضحة أع ه نستقرئ أّف:    

ِلترَ. -أ  ِلترَ متبر ِلتلَ المتقر متلَ لو الاكٌ الا رلو الهللائْا اا  الاا
ِلترَ متترمترَ. -ة  ِلتلَ المتقر متلَ لو الاكٌ الا رلو الهللائْا اا  الاا

ِلترَ متكرممترَ -ج  ِلتلَ المتقر متلَ لو الاكٌ الا رلو الهللائْا اا  .الاا
ِلترَ متكرممترَ. -د  ِاتلَ لو الاكٌ الا رلو الهللائْا اا ِلتلَ المتنر  الاا

 
 

 في الشكؿ المقابؿ:  -91

 بٍ  6ب ج , لٌِ ب ج =  إ ا كرَ ٍ ي 
َٙ لٌِ ب ٍ = ....... 4ِلٌِ ٍ ي =   بٍ, لل

 بٍ. 3 -أ 
 بٍ. 4 -ة 

 بٍ. 5 -ج 

 بٍ. 7 -د 

 
 

 في الشكؿ المقابؿ: -99

 تفتج مَ  لً ي ب  مَ مفتحسو فب إ ا كرَ ر ص  
َٙ ر ص .......  ي

 نلا لمهللائاة. -أ 
 ِتا لمهللائاة. -ة 

 ممرر لمهللائاة. -ج 

فحى نلا لمهللائاة -د 

 

ٍ 
 

  ٍ 
72

ُ
 

82
ُ

 

112ُ 
122
ُ

 
 

ٍ 
82

ُ
 82

ُ
 

122ُ 122ُ  

ٍ 
122
ُ

 

85
ُ

 

62ُ 

95ُ 

 ٍ 
 

 ب4ٍ

 ج ب
 ي

 ٍ  

 ب ي

 ص

 ر
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92-  

 

 
 

 : ع هاألشكاؿ المكضحة أ مف
ِم    ِل  ال ران  لو الاكٌ الا رلو, فبتقائ مَ   ٌ األاكرٌ الماب الاما )ره لهللٌ لم  نلرر الاا

ِل  ال ران  ل  الاكٌ الا رلو الهللا ٍِ الاا :مسا  -ئْا

. -أ  ِاة  لَ يْ هميو مَ يه ن الاكٌ الا رلو الهللائْا ِل  المحح  ل  الاا

. -ة  ِاة  لَ امتهللاهلل يْ هميو مَ يه ن الاكٌ الا رلو الهللائْا ِل  المحح  ل  الاا

ِامتهللاهلل همع   ا. -ج  ِاة  لَ يحهلل يه ن الاكٌ الا رلو  ِل  المحح  ل  الاا

ِل  التو تقع  راج الاكٌ الا رلو الهللائْا -د   .ل  الاا

 
 

93- 

 

 
 

 مف األشكاؿ المكضحة أع ه نستقرئ أّف:     
هلل. -أ  ِيْ فقل  لم  الهللائاة تكَِ لم ِاحم   لَ ماكا الهللائاة   القلي  المبتقلم  ال

ِتا لما  رلماكا. -ة  هلل المفحى ألْ   اليم

ِتا  فب    -ج  ِتا للار, لقبٍ  لً ال هلل الفرٌا مَ ماكا الهللائاة لم  يْ   . 3:  2اليم

ِت -د  هلل المفحى ألْ   ا لو الهللائاة ء لما  رلماكا. اليم
 

 

94- 

 

 
 

 مف األشكاؿ المكضحة أع ه نستقرئ أّف:    
ِتااَ لو هللائاة للَ يحهلل  يهلللامر لَ ماكا الهللائاة يك ا مَ ال يهلل اآل ا لَ الماكا -أ   ِّ  إ ا تبر

ِتا اآل ا لَ الماكا. -ة  ِتااَ لو هللائاة للَ يحهلل  يهلللامر لَ ماكا الهللائاة هيى  يهلل ال  ِّ  إ ا تبر

ِتااَ لو الهللائاة. -ج  ِّ ال ِتالَ لَ ماكا الهللائاة للر االٓر يَ لتبر ِّ  يهللْ   إ ا تبر

ِلرَ. -د  ِتااَ لو هللائاة للَ  يهلللامر لَ ماكا الهللائاة متبر  ِّ  إ ا تبر

    

 ـ ـ ـ ـ

    
 س

 س

 س
 س

    

 ـ ـ ـ ـ
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 : المقابؿ الشكؿ في -01

 ب هلل  ممربرَ لمهللائاة, إ ا كرَ ي ج   

 ب هلل  ,ي ب  نلا لو الهللائاة, فبتفتج مَ  لً يَ ي ج            
ِلرَ. -أ   متبر

ِاالرَ. -ة   مت

ِاالرَ. -ج  ِمت ِلرَ   متبر

ِنهلل  لفامر ل ن . -د   ء ت

 
 : في كؿ مف األشكاؿ المكضحة أ ناه -16

 ر ص ممربرَ لمهللائاة, , ر ن   

: ∆, ر ٍ ن ∆   َٙ   ر ص ٍ متلر قرَ, فبتقائ مَ  لً ي
 

 
 
 
  

 ر ص < ر ن -أ 

 ر ص = ر ن -ة 

 ر ص > ر ن -ج 

 ر ن ≠ر ص  -د 
 

 

 في الشكؿ المقابؿ:  -97

72إ ا كرَ ي ج,  ممرر لمهللائاة,  ي    ي ج لو =  
ُ

 

   ُإ ٓا ي    لو ٍ ج = و......          
 . ُ 82 -أ 
 . ُ 72 -ة 
 . ُ 142 -ج 
 .ُ 132 -د 

 
 

 

 أ          ـ          ب     
 

 ج                           

 

ٍ 

 ن

 ص

  ر

ٍ 

 ن

 ص

 ٍ  ر

 ن

 ر ص

 

ٍ 
 ص ن

 ر

 

 ـ    

 ب     ىػ    

 ج    

71 أ    
ق
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 كؿ مف األشكاؿ المكضحة أ ناه: في-98

ِلوو  ممربوول ,       ِلوو  ي ب ج تبووم  اا ِلوو  الممربوول  فبووتقائ الاا ِم  تيالووى الاا مووَ  وو ٌ األاووكرٌ المابوو
 ِلو

 

 
 

 
ِاة  لَ يْ ممربلَ لو الهللائاة. -أ  ِل  المحح  الاا

ِتا لو الهللائاة. -ة  ِيْ  ِاة  لَ ممرر الهللائاة  ِل  المحح  الاا

ِتالَ لو الهللائاة. -ج  ِاة  لَ يْ  ِل  المحح  الاا

ِاة  لَ يْ فحسو نلالَ لو الهللائاة.  -د  ِل  المحح  الاا

 
 في الشكؿ المقابؿ: -19

65ي ٍ ج =     إ ا كرَ ي ب,  ي ج ممربرَ لمهللائاة,  ي 
ُ

 

   ُإ ٓا ي    ي ٍ ج = و.....          
 . ُ 25 -أ 
 . ُ 85 -ة 
 . ُ 92 -ج 
 . ُ 62 -د 

 

 

21- 
 
 
 
 :أفّ  ف األشكاؿ المرسكمة أع ه, نستقرئم

. -أ  ِتا لو النا  األ ّا ِم  لم  ال ِل  المحللل  الماب ِْ هيى الاا ِل  الممربل  تبر  الاا

ِل  محللل  م -ة  ِْ يْ اا ِل  الممربل  تبر ِم  لو الهللائاة.الاا  اب

ِتا لو النا  األ ّا -ج  ِم  لم  ال ِل  الماكال  الماب ِْ الاا ِل  الممربل  تبر  الاا

. -د  ِتا لو النا  األ ّا ِم  لم  ال ِل  المحللل  الماب ِْ الاا ِل  الممربل  تبر  الاا
 

ّٓ ثبٌزٛف ك  أزٙذ األظئٍخ ..............ِع رّٕ بري ٌى

    

 ـ ـ ـ ـ

 ي

 ب
 ج

 ي

 ب

 ج

 ي

 ب

 ج

 ج

 ب

 ي
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 ب

 ج

 ؟ ُ 85 ي

62ٖ 

 
ٍ 

 
ٍ 

 
ٍ 

 
ٍ 
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(10رقـ) ممحؽ  

المنطقي في كح ة ال ائرة التفك ر بارختالنيائ ة ال الصكرة  

 )     ه    :الهللان : )       ه              الاي  : ....................               اللرل  ابٍ

           ٍِ استخ اـ استرات ج ة  أثر ي ِ بملرَ   لناا  هللااب  تاهللى إل   ميال  ململرال رح   ك تق
K.W.L   األساسيالتفك ر المنطقي في الر اض ات ل ل طالبات الصؼ التاس   تنم ة المفاى ـ  ك  في ,
 . التسكلا المفلقو ماراات لً تل لي ا ت را لو  ِلتلمب

ً٘   وولَ عز زتػػي الطالبػػة:        اءلوو ن لموو   الانوور  ,ِحووهللة الووهللائاة لوووالمفلقووو  التسكلوواا ت وورا  لووهللل
ِتيملمرتووو  َٙ   لفووو لمموورٓ  ِاإلنر وو اء ت وورا  َٙ هللانتووً   ووى ِي للووو لووَ تووؤ ا لموو  تححوولمً اليممووو,  

.ِْ  الفترئج بتبت هللٍ ألغاان ال حث اليممو التا 

 :االختبار تعم مات 

 لَ يبئم  اء ت را: اإلنر  ناا ة التيملمرت الترلل  ن ٌ ال هلل  لو  لان      

ِان  المالق  ال رح   رإلنر رت. ء -1  تكت و اإلنر   لم  ل ا الكاار لرإلنر   لم  ال
ِن اء تلرا مَ متيهللهلل,  ه بؤاءٓ 20مَ ) اء ت رال ا   َِلتك -2 بؤاٌ يا ع  لكٌمَ ف

ِاحهللة مفار لقل إنر   ححلح .  إنر رت 
 ه هللنلق .40اء ت را ل  ) مهللة -3
 ,  ٍٙ هيو هللائاة  حٌِ اإلنر   الححلح . رإلنر  ن ٌ ال هلل   نلهللآ  ٌالبؤا إنايّ -4

ِٓء لتِهلد لالق  اإل        نر  :ِللمر لمو م رٓء محم
         .....ِّ ِالر الاكٌ الا رلو لبر ِن نلربرت ا  منم

 ه039 (د                   ه 049 (جـ                        ه029 (ب                     ه59  (أ

 
 

 الب ائؿ السؤاؿ رقـ

 ة هلل ج  ي 1
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 الصح حة اإلجابة مفتاح
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البػػػػػ ائػػػػػػؿ رقـ السؤاؿ
   ج ب          أ 1
   ج ب          أ 2
   ج ب          أ 3
   ج ب          أ 4
   ج ب          أ 5
   ج ب          أ 6
   ج ب          أ 7
   ج ب          أ 8
   ج ب          أ 9
   ج ب          أ 10
   ج ب          أ 11
   ج ب          أ 12
   ج ب          أ 13
   ج ب          أ 14
   ج ب          أ 15
   ج ب          أ 16
   ج ب          أ 17
   ج ب          أ 18
   ج ب          أ 19
   ج ب          أ 20
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 في الشكؿ المقابؿ:  -9

52إ ا كرَ ي   ي ب ج = 
32, ي    ي ج ب = ُ

 ,ُ 
َٙ ي     هلل ٍ ج = ___    ُلل

  ُ 122 -أ 
  ُ 42 -ة 
 ُ 162 -ج 

  ُ 132 -د 
 

 في الشكؿ المقابؿ:  -2

32إ ا كرَ ي    ي ب ج = 
 ,    ب ي ج محللل , ُ

22ي    هلل ج ي =  
َٙ ي     هلل ج ب = ___ ُ  ُ, لل

  ُ 62 -أ 
  ُ 82 -ب 
 ُ 162 -ج 

  ُ 72 -د 
 في الشكؿ المقابؿ:  -3

52ي     ي ب ج = , إ ا كرَ ي ب // ج هلل
ُ , 

هلل = ___   َٙ ي    ج   ُلل
  ُ 52 -أ 
  ُ 132 -ة 
 ُ 82 -ج 

  ُ 92 -د 
 

4-  
 
 
 أّف: مف األشكاؿ المكضحة أع ه نستقرئ  

ِل  نرئم . -أ  ِتا لو الهللائاة لو اا ِم  لم  يْ  ِل  المحللل  الماب  الاا
ِل  حرهللة. -ة  ِم  لم  نلا الهللائاة لو اا ِل  المحللل  الماب  الاا

ِل  نرئم . -ج  ِم  لم  فحى هللائاة لو اا ِل  المحللل  الماب  الاا

ِم -د  ِل  المحللل  الماب ِل  مفسان .الاا    لم  نلا الهللائاة لو اا
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5- 
 
 
 

 
  :مف األشكاؿ المكضحة أع ه نستقرئ أفّ 

ِل  الماكال  الماتاك  ميار لو فسر القِر. -أ  ِْ هيى الاا ِل  المحللل  تبر  الاا
ِل  الماكال  الماتاك  ميار لو فسر القِر. -ة  ِْ فحى الاا ِل  المحللل  تبر  الاا

ِل  -ج  ِْ الاا ِل  الماكال  تبر  المحللل  الماتاك  ميار لو فسر القِر الاا

ِل  المحللل  الماتاك  ميار لو فسر القِر. -د  ِْ فحى الاا ِل  الماكال  تبر  الاا
 

 

6- 
 
 

 مف األشكاؿ المكضحة أع ه نستقرئ أّف:       

ِلترَ. -أ  ِلترَ متبر ِلتلَ المتقر متلَ لو الاكٌ الا رلو الهللائْا اا  الاا
ِلتلَ المتقر متلَ لو الا -ة  ِلترَ متترمترَ.الاا  كٌ الا رلو الهللائْا اا

ِلترَ متكرممترَ. -ج  ِلتلَ المتقر متلَ لو الاكٌ الا رلو الهللائْا اا  الاا

ِلترَ متكرممترَ. -د  ِاتلَ لو الاكٌ الا رلو الهللائْا اا ِلتلَ المتنر  الاا

 
 8ر +  5,     ج = 122ر +  3ي =     للو إ ا كرَ ي ب ج هلل اكٌ ا رلو هللائْا -7

َٙ نل        ُم  ر  رلهللانرت = ___ لل
  9 -أ 
 8 -ة 

 7 -ج 

 12 -د 
 

 في الشكؿ المقابؿ:     -8

,     ج ي ب =   42إ ا كرَ  ي ب ج  هلل اكٌ ا رلو هللائْا
ُ 

َٙ ي      ي هلل نو =  ____   . ُ, ي ب نلا لو الهللائاة, لل
 . ُ 132 -أ 
 . ُ 82 -ة 

 .ُ 52 -ج 
 . ُ 122 -د 
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 في الشكؿ المقابؿ:  -9
ِك   122رفت     لو ج هلل =  إ ا كرَ  ي ب ج  هلل اكٌ ا رلو هللائْا 

ُ  
َٙ ي      ِ    . ُي هلل =  ____  لل

 . ُ 122 -أ 
 . ُ 82 -ة 
 .ُ 62 -ج 
 . ُ 92 -د 
 
 
 
 

 في الشكؿ المقابؿ:  -91

 بٍ  6ب ج , لٌِ ب ج =  إ ا كرَ ٍ ي 
َٙ لٌِ ب ٍ = ....... 4ِلٌِ ٍ ي =   بٍ, لل

 بٍ. 3 -أ 
 بٍ. 4 -ة 

 بٍ. 7 -ج 

 بٍ. 5 -د 
 

 

 

 
 في الشكؿ المقابؿ: -99

 ي ب  مَ مفتحسو فبتفتج مَ  لً  ر ص   إ ا كرَ
َٙ ر ص .......  ي

 نلا لمهللائاة. -أ 
 ِتا لمهللائاة. -ة 

 ممرر لمهللائاة. -ج 

 فحى نلا لمهللائاة. -د 

 ٍ 
 

 ي

 ج

 ب

 هلل

 ق921

ِ 

 لو

 ٍ 
 

 ب4ٍ

 ج ب
 ي

 ٍ  

 ب ي

 ص

 ر
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92-  
 
 

 
 

 : ع هفي األشكاؿ المكضحة أ      
ِلوووو  ال رانوووو          الاووووكٌ الا وووورلو, فبووووتقائ مووووَ  وووو ٌ األاووووكرٌ  لووووَالامووووا )ره لووووهللٌ لموووو  نلوووورر الاا

ِم   ِلوم   الماب  , ِل  ال ران  لَ الاكٌ الا رلو الهللائْا ٍِ الاا  -:سا

. -أ  ِاة  لَ يْ هميلَ مَ يه ن الاكٌ الا رلو الهللائْا ِل  المحح  الاا

. -ة  ِاة  لَ امتهللاهلل يْ هميلَ مَ يه ن الاكٌ الا رلو الهللائْا ِل  المحح  الاا

ِامتهللاهلل همع   ا. -ج  ِاة  لَ يحهلل يه ن الاكٌ الا رلو  ِل  المحح  الاا

ِل  ال -د  .الاا  تو تقع  راج الاكٌ الا رلو الهللائْا

 
 

    93- 

 

 
 
 مف األشكاؿ المكضحة أع ه نستقرئ أّف:         

هللل . -أ  ِيْ فقل  لم  الهللائاة تكَِ لم ِاحم   لَ ماكا الهللائاة   القلي  المبتقلم  ال

ِتا لما  رلماكا. -ة  هلل المفحى ألْ   اليم

ِتا للار, لق -ج  هلل الفرٌا مَ ماكا الهللائاة لم  يْ  ِتا  فب   اليم  . 3:  2بٍ  لً ال

ِتا لو الهللائاة ء لما  رلماكا.  -د  هلل المفحى ألْ   اليم
 

 

     94- 

 

 
 

 مف األشكاؿ المكضحة أع ه نستقرئ أّف:       
ِتا اآل ا لَ الماكا -أ  َٙ  يهلل يحهلللامر لَ ماكا الهللائاة يك ا مَ  يهلل ال ِتااَ لو هللائاة لل  ِّ  إ ا تبر

ِتااَ لو هللائاة لل -ة   ِّ ِتا اآل ا لَ الماكا.إ ا تبر  َٙ  يهلل يحهلللامر لَ ماكا الهللائاة هيى  يهلل ال

ِتااَ لو الهللائاة. -ج  ِّ ال ِتالَ لَ ماكا الهللائاة للر االٓر يَ لتبر ِّ  يهللْ   إ ا تبر

ِلرَ. -د  َٙ  يهلللامر لَ ماكا الهللائاة متبر ِتااَ لو هللائاة لل  ِّ  إ ا تبر

    

 ـ ـ ـ ـ

    
 س

 س

 س
 س  

  
 

    

 ـ ـ ـ
 ـ
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 في الشكؿ المقابؿ:  -95

 ربرَ لمهللائاةب هلل  مم, إ ا كرَ ي ج       

 ب هلل , ي ب  نلا لو الهللائاة, فبتفتج مَ  لً يَ ي ج               
ِلرَ. -أ   متبر

ِاالرَ. -ة   مت

ِاالرَ. -ج  ِمت ِلرَ   متبر

ِنهلل  لفامر ل ن . -د   ء ت

 
 : في كؿ مف األشكاؿ المكضحة أ ناه -96

: ∆, ر ٍ ن ∆ر ص ممربرَ لمهللائاة, , ر ن    َٙ   ر ص ٍ متلر قرَ, فبتقائ مَ  لً ي
 
 
 
  
 
 

 ر ص < ر ن -أ 

 ر ص = ر ن -ة 

 ر ص > ر ن -ج 

 ر ن ≠ر ص  -د 
 

 في الشكؿ المقابؿ: -97

72إ ا كرَ ي ج,  ممرر لمهللائاة,  ي    ي ج لو =       
ُ

 

   ُإ ٓا ي    لو ٍ ج = و......          
 . ُ 82 -أ 
 . ُ 72 -ة 
 . ُ 142 -ج 
 .ُ 132 -د 
 
 
 

 

 أ          ـ          ب     
 

 ج                           
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 ن

 ص

  ر
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 ن
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 ن

 ر ص
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 ر

 

 ـ    

 ب     ىػ    

 ج    

71 أ    
ق

 



241 

 249 

 مػ حػؽ ال راسة 
 
 
 أ ناه:في كؿ مف األشكاؿ المكضحة  -98

ِلوو  ي ب ج تبووم ِلوو  ممربوول , الاا ِلوو  الممربوول  فبووتقائ   اا ِم  تيالووى الاا   مووَ  وو ٌ األاووكرٌ المابوو
 ِلو

 

 
 

 
ِاة  لَ يْ ممربلَ لو الهللائاة. -أ  ِل  المحح  الاا

ِتا لو الهللائاة. -ة  ِيْ  ِاة  لَ ممرر الهللائاة  ِل  المحح  الاا

ِتالَ لو الهللائاة. -ج  ِاة  لَ يْ  ِل  المحح  الاا

ِاة  لَ يْ فحسو نلالَ ل -د  ِل  المحح  و الهللائاة. الاا

 
 في الشكؿ المقابؿ: -19

65إ ا كرَ ي ب,  ي ج ممربرَ لمهللائاة,  ي    ي ٍ ب =  
ُ

 

   ُإ ٓا ي    ٍ ي ج = و.....          
 . ُ 25 -أ 
 . ُ 85 -ة 
 . ُ 92 -ج 
 . ُ 62 -د 

 

 

21- 

 
 
 
 :أفّ  ف األشكاؿ المرسكمة أع ه, نستقرئم

ِل  المحللل  ال -أ  ِْ هيى الاا ِل  الممربل  تبر .الاا ِتا لو النا  األ ّا ِم  لم  ال  ماب

ِم  لو الهللائاة. -ة  ِل  محللل  ماب ِْ يْ اا ِل  الممربل  تبر  الاا

ِتا لو النا  األ ّا -ج  ِم  لم  ال ِل  الماكال  الماب ِْ الاا ِل  الممربل  تبر  الاا

. -د  ِتا لو النا  األ ّا ِم  لم  ال ِل  المحللل  الماب ِْ الاا ِل  الممربل  تبر  الاا
 

ّٓ ثبٌزٛف كأزٙذ األظئٍ  خ ..............ِع رّٕ بري ٌى
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 (11رقػػـ) ممحؽ
 الصح حة الختبار المفاى ـ الر اض ة: اإلجابة مفتاح

 البػػػػػ ائػػػػػػؿ                                   رقـ السؤاؿ
   ج ب          أ ((1
   ج ب          أ ((2
   ج ب          أ ((3
   ج ب          أ ((4
   ج ب          أ ((5
   ج ب          أ ((6
   ج ب          أ ((7
   ج ب          أ ((8
   ج ب          أ ((9
   ج ب          أ ((10
   ج ب          أ ((11
   ج ب          أ ((12
   ج ب          أ ((13
   ج ب          أ ((14
   ج ب          أ ((15
   ج ب          أ ((16
   ج ب          أ ((17
   ج ب          أ ((18
   ج ب          أ ((19
   ج ب          أ ((20
   ج ب          أ ((21
   ج ب          أ ((22
   ج ب          أ ((23
   ج ب          أ ((24
   ج ب          أ ((25
   ج ب          أ ((26
   ج ب          أ ((27
   ج ب          أ ((28
   ج ب          أ ((29
   ج ب          أ ((30
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 (12رقػػـ) ممحؽ
 الصح حة الختبار التفك ر المنطقي اإلجابة مفتاح

 
 

 البػػػػػ ائػػػػػػؿ رقـ السؤاؿ
   ج ب          أ ((1
   ج ب          أ ((2
   ج ب          أ ((3
   ج ب          أ ((4
   ج ب          أ ((5
   ج ب          أ ((6
   ج ب          أ ((7
   ج ب          أ ((8
   ج ب          أ ((9
   ج ب          أ ((10
   ج ب          أ ((11
   ج ب          أ ((12
   ج ب          أ ((13
   ج ب          أ ((14
   ج ب          أ ((15
   ج ب          أ ((16
   ج ب          أ ((17
   ج ب          أ ((18
   ج ب          أ ((19
   ج ب          أ ((20
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 (93ممحؽ رقـ ) 

 ل ؿ المعمـ لت ر س  الكح ة الرابعة )ال ائرة( مف كتاب الر اض ات الجزء األكؿ لمصؼ التاس  
 :K.W.Lاألساسي كفقان إلسترات ج ة 

 

 المعمـ: زمعز  

إبتااتلنل   ِليال ْ لبتيلَ  و الميمٍ لو تهللالر مرهللتو,  المااهلل, لميمٍهللللٌ ا ٗليت ا
 ِتنالاليت ا هللللٌ الميمٍ يهللاة تبرلهلل الميمٍ لم  تحقلي األلهللاى التيململ ,  حلثٗ  ,يلف م

ِالِبرئٌ ال ام  لتفسل  األفال ,  ِات,    الهللار.ي فر  بلا  لو تفسل   لم   حلاةٕ  ِلنيمواألهلل

ًٖ  نهلٙلٍِيٗ   ِفٓر لو  للكَِ  ل ا الهللللٌ ل ِحهللة ا تهللالرلً ل )الهللائاةه مَ كترب  لاا ي مسرللٍ ال
ِلقرٓ  ِل  إحهللّ   K.W.Lإلبتااتلنل  الالرهلرت النا  األٌِ مَ مقاا الحى التربع, 

ِلل  ِنٕو لرٍ إل  تهللالب المتيمٍ لم  تحمٌ مبئ ِالتو تاهللى   ِاا  الميال ,  تيملٍ  ابتااتلنلرت مر 
ِالمسرللٍ إل   مَ   اتو ِلٌ األلكرا  ِلمملرت التسكلا لو تح ِميتقهللاتو    ٌ ابت هللاٍ ميرالو 

ِتحكمو للار.  كمرميرفو م ماة,  ِل  المتيمٍ  يمملرت التيمٍ  ِنٕو  رص إل  تفمل   تاهللى  
ِحهللة ال لتهللالرال رٙح   ِاأللهللاى,  ِلاتمٌ ل ا الهللللٌ لم  : يلهللاى الهللللٌ, األلهللاى اليرمٙ 

م تحاة لَ  ف  ة, ع)الهللائاةه مَ كترب الالرهلرت النا  األٌِ مَ مقاا الحى الترب  اا ي ال
ر, K.W.L ابتااتلنل  كٌ هللار:  ِلتهٙمَ K.W.L إلبتااتلنل   ِلقرٓ  إلهللاهلللر التو تٍٙ  الهللِا
ِني  مَ تهللالر المسرللٍ ,الِبرئٌ التيململ ,  األلهللاى  ناا اتِاإلال رح   رلهللار,  المسرللٍالمت

ِان ِاألفال ,   الحسل .  اليمٌ  التهللالبل  

  أى اؼ ال ل ؿأكالن  /: 
 لم : يَ لبرلهلل ل ا الهللللٌ الميمٍ لكو لكَِ نرهللاآ  لمكَ

ِاةٕ  تحهلللهلل.1 ِكل  بملم . األلهللاى التيملم  المانِ تحقلقار ِحلرغتار  ح  بم
 . تحهلللهلل المرهللة التيململ  المااهلل تيملمار لملم  .2
ِلرت.. تحهلللهلل األف3  ال  التيملم  المفرب   لممِه
هللة.  التيململ . تحهلللهلل الِبرئٌ 4  ال ام  لتحقلي األلهللاى التيململ  المفا
ِلٍ المفرب   لميال  مهللّ تحقي األلهللاى التيململ .5  . تحهلللهلل يبرللب التق
ِلقرٓ 6 ر   .  K.W.Lءبتااتلحل  . البلا لو الهللِا
ِحهللة.نهللٌِ امفو مفربب لتحقلي األلهللاى ال ِهع.7  تيململ  لم
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         لمكح ة: عامةال األى اؼ/ثان ان- 
ِالي نرت  لفار. التياى (1 ِم  هللا ٌ الهللائاة  ِالر الم تمس  الماب  إل  الا

. التياى (2 ِاص الاكٌ الا رلو الهللائْا  إل   

ِترا الهللائاة. الي نرت ابتفترج (3   لَ ي

ِل إل  ممرر الهللائاة,  التياى (4  الممربل . ِالاا

هللااً الي نرت.نهللاة الل تفمل  (5 ِاد  رلب لم  ال الرَ 

 اللرلب المالهلل مَ المسرللٍ المات ل   رلهللائاة. إكبرب (6

 مكح ةل اصةاألى اؼ الخ /ثالثان: 
ِحهللة الهللائا  لان   :لم  يَ يَ لكَِ التممل  نرهللاآ  ة يهلل اءفتار  مَ هللااب  

:  ح   -1  -المقصك  بمفيـك

ِل  ِل  المحللل  -الماكال  الاا ال ران  لَ  ل الااِ  -الا رلو الهللائْا الاكٌ-القِر-الاا
ِل ا-فقل  التمرر  –القرلع  -الممرر -الاكٌ الا رلو الهللائْا  .الممربل  لاا

 -: ذكر -2

ِّ للار ا الحرءت ِالرالتو تتبر  حرئص - حرئص الاكٌ الا رلو الهللائْا -المحللل  لا
ِل  ال ران  لو الاكٌ الا رلو الهللائْا  الهللائاة. ممرر حرئص  -الاا

 - ح  : -3

ِل  المحللل  الماتاكتلَ لو فسر القِر الي ن  - ِالاا ِل  الماكال    . لَ الاا

ِلتلَ متقر متلَ لو الاكٌ الا رلو الهللائْا الي ن  -  . لَ كٌ اا

ِل  الهللا مل  المقر م   الي ن  - ِالاا ِل  ال ران  لو الاكٌ الا رلو الهللائْا   لَ الاا
ِاتار  .لمنر

هلل. لَ اليمِ  الي ن  -   ِتا للار لفٌا لملو اليم ِيْ   هلل الفرٌا مَ ماكا الهللائاة 

ِتا. الي ن  -   ِل نتار  ا ا ال ِتا  ِاحم  مَ ماكا الهللائاة إل  يّ    لَ القلي  المبتقلم  ال

ِل نتو  ماكا الهللائاة. الي ن  -      ِتا  هلل  المفحى ألْ    لَ اليم

ِفحى القلا الم الي ن  -       .لتمررفقل  ا لواتًا ميو  لَ ممرر الهللائاة 
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ِملَ لهللائاة مَ فقل   رانار. الي ن  -        لَ الممربلَ الماب

ِتا مَ النا   الي ن  -   ِم  لم  ال ِل  المحللل  الماب ِالاا ِل  الممربل  لهللائاة   لَ الاا
.  األ ّا

 -ب ف: ز م ّ  -4

ِل  المحللل . - ِالاا ِل  الماكال    الاا

 لَ غلا  مَ األاكرٌ الا رلل . الاكٌ الا رلو الهللائْا -

ِل  ياكرٌ ميلرة. - ِل  ال ران  لو الاكٌ الا رلو الهللائْا مَ  لَ منم  الاا

ِتا. - ِال ِالقلا   فحى القلا 

ِالقرلع. -  الممرر 

ِل  ياكرٌ ميلرة. -  فقل  التمرر مَ  لَ منم

ِل  ياكرٌ ميلرة - ِل  الممربل  مَ  لَ منم  .الاا

 - ستنتط: -5

ِم  لم  نلا الهللائاة.الااِ  نلرر -  ل  المحللل  الماب
ِل  لو الهللائاة الي ن  -   ِترا المتبر  . لَ ي يرهلل األ

 -عم  : التمار ف حؿ بعض  – 6

ِل  المحللل . -  ِالاا ِل  الماكال     الي ن   لَ الاا

. لوالاكٌ الا ر -   الهللائْا

 - . ِل  ال ران  لو الاكٌ الا رلو الهللائْا  الاا

ِترا الهللائاة.الي ن   لَ  -   ي

 ممرر الهللائاة. -  

 - . ِتا لو النا  األ ّا ِم  لم  ال ِل  المحللل  الماب ِالاا ِل  الممربل    الي ن   لَ الاا
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 إسترات ج ة/ رابعان K.W.L  (أعرؼأر   أف  – أعرؼ- )تعممت: 

ِابي  اءبت هللاٍ  لو K. W. L إبتااتلنل  ِل  إحهللّ إبتااتلنلرت  –إبتااتلنل  تيمٍ 
ِاا  الميال  التو تسلهلل لو تهللالر الالرهلرت. حلثٗ  تاهللى إل  تفالل ميال  الت مل  البر ق   مر 

ِااهللة  رلهللا  ِمرت النهلللهللة ال ِا ااتكرا لا لار  رلميم  تامٌِل   رِنيمار فقل  افل ي يِ مح
   ث مااحٌ : 

ِل  الماحم   ّٛضٛع .يسدد اٌزٍّ ر ِب يعزمد أْ يعسفٗ زٛي اٌ ِللو:  K (Known):األ

ِنليهلل التممل  نرئم   مر لالهلل يَ ليالو حٌِ  ِللار(::Want to learn) Wاٌّسزٍخ اٌثبٔ خ  .المِه

,   يهلل يَ لكَِ نهلل ارًا لو يفال  لحهللهلل التممل  مر تيممو لي ٓ  : :L ( Learned)ال رل    الماحم 
 التيمٍ الارهللل .

 K.W.Lج كؿ  شكؿ                                     

K )أعسف( 

 

W )ٍُأزيد أْ أرع( L )رعٍّذ ( 

..................... ..................... ..................... 

 -المعمـ: عز زم

ِحهللة ا لتهللالر ر  ِات اآلتل : ان لٗ ,  ا   اءبتااتلنل  لهللائاةهللِا  -إت رن ال ل

ِي يرهلل  اليرم : إ  ل كا الم ماحم  (1 ِن  ِاَ يمٍاإلل َ لَ المِه ِلكت و لم   لف الهللار, 
ِناة لَ يلا  اليرم . ِاة مع ف  ة م  الب 

ِاة,  حلثلان نهللٌِ اليمٌ :  ماحم  (2 ٍِ الميمٍ  ابٍ النهللٌِ ال ْ ما  كا  لم  الب  لق
ِكلسل  التيرمٌ مع كٌ حقٌ مَ ل ِل كا اللم    رليمملرت التو تقتهلار ل   اإلبتااتلن   ,

.  حقٌِ النهللٌِ

ِلرت لم  األبمِب الكم ,  ٌِلسهيبمِب الهللااب  :  تحهلللهلل (3 ا ترا  لل ايبمِب المنم
ِلرت,  ِان اللم   لم  منم ِل . لنبالمهللار يَ ل  يَ لبم  يلااهلل كٌ منم

ٌِ  م مَ اللم   م للمب (4 ٌِ مَ النهللٌِ ال ْ لتيمي  رإلنر   لَ البؤاٌ األ الحقٌ األ
ِل  نهللٌِ لم   غااا ِل ا لتلمب يَ لكَِ لهللّ كٌ لرلب,  يِ منم  مر ا فياى؟

ِاة.    النهللٌِ ال ْ ابمو  المهللار لم  الب 
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ِن لفتقمَِ إل   ماحم  (5 ِفو لَ المِه ِ يهلل يَ ل كا اللم   مر ليال تحهلللهلل مر لااهلل تيممو: 

ِ لً  كتر   األبئم  التو لالهللَِ اإلنر   لفار  يهلل هللااب   تحهلللهلل مر لالهللَِ تيممو, 
ِن يِ لو  ِن. ي فر المِه  هللاابتاٍ لممِه

ِن  اكٌ  هللااب  (6 ٌِ  لحهللهلل َميمي:  يهلل يالمِه ِ  اات ح اللم   مر لهلللاٍ مَ ميراى 
ِن,  ِاألبئم  التو لالهللَِ اإلنر   لفار لو ي فر  هللااب  المِه ِن   يهلل اءفتار   يِالمِه

ِمَِمَ هللاابتو,  ِن مبتسلهلللَ مَ   ااتاٍ البر ق  كىبرر لفلمقَِ  لق  تسحص المِه
ِمَ األبئم  التو لالهللَِ اإلنر    لفار كم هللاابتاٍ  ِحسار مفو,   ِنو لمبرا تسكلالٍ 

 يلهللالر لبيَِ إل  تحقلقار.

ِلَ (7 ِ  مَ   يهللتيممو :  مر تٍٙ  تهلل ِلَ مر تيمم ِن للمب الميمٍ مَ اللم  , تهلل هللااب  المِه
ِ  مَ   اات لو الحقٌ ال رلث مَ النهللٌِ ال رص  رإلنر   لَ البؤاٌ  ِمر اكتب  ميراى 

 ال رلث مر ا تيممت؟

ِلٍ:  ماحم  (8 ِلمرٓ  ّلنا التق ِااف  مساهللات الحقٌ ال رلث  اللم   تق ِ  مَ   ٌ م لمر تيمم
ِ  لي ٓ     مساهللات الحقٌ ال رفو ِا لاغ َِ لو تيممو مع  كا  يّ مقراف  مر تيمم  مر كرف

ِا لم  إنر   لار.  ٍٙ  ِفو,  األبئم  التو لٍ لححم ِا ليال ِ   مر كرف ِااف  مر تيمم   ِلميال م
ِّ الفنرح ال ْ تحقي ِ  تيهلللٌ  ين الميتقهللات يِ األلكرا ال رلئ  لهلللاٍ ن ٌ التيمٍ مبت

 . النهلللهلل

 -تىكلهلل التيمٍ لو ل   الماحم  للمب الميمٍ مَ اللم  : ماحم  (9
 ِن. تم لص ِ  مَ المِه  يلٍ مر تيمم
 تحهلللهلل . ِ  منرءت اءبتسرهللة ممر تيمم
   ٍتقهللل . ِ  لان اساو لمر تيمم
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  -: K.W.Lخطكات استرات ج ة التالي  كضح  كالشكؿ

 
 
 
 
 
 
 
 

 K.W.Lشكؿ تكض حي الستخ اـ استرات ج ة

 

 

 
 

كفؽ استرات ج ة ػػػعمػػػػـالم  كر (K.W.L) : 
ِلي ال لل٘  ٖ مٗ ال -1 رأللهللاى الهللار    . التو تبرلهلل لو تحقلي تمً األلهللاى الم تراة هللِا
  . النهلللهلل لمتيملٍ كىبرر لَ ميراى اللم   البر ق  الكراى -2
هللااة  الهر ل -3 ِاد ى الحسل   ِلرتال ْ له ل المِا   . الفقرب منم
  . ِالمفمٍ لميال  اللم   همَ م لل تفملمو لرلٌ ون٘ ِٖ المٗ  -4
ِلهلل ارِ٘ حٖ المٗ  -5   . لألبئم  التو تيمٌ لم  إ راة تسكلا اللم   ِالم
ِ  اتاٍ البر ق  التو أل لر  اللم   دح٘ حٖ المٗ  -6   .  فلت لم  ميالتاٍ 
ِمهللّ تحقلقاٍ ٍِ٘ قٖ المٗ   -7 هلل لمتيمٍ ألهللا  اللم     . المفا

استرات ج ة فيالطالب   كر K.W.L)) : 

ِن لحهللهلل .6 هلل األٌِ مَ النهللٌِ ِلبنمار, اللرلب الميال  البر ق  لَ المِه  ه.K)لو اليم

ِن لحهللهلل .7 هلل ال رفو  ِلبنٌ, اللرلب مر لالهلل يَ لتيممو لَ المِه  لً لم  اكٌ يبئم  لو اليم
 . (W)لنهللٌِمَ ا

ِمفرنا  ِاَ الهللار   لف

 W مر يالهلل يَ يلاى

 

 هللااب  الفارل

 

 مفرنا  الحٌ

 

 لٌ تحقي الاهللى

 

 Kمر يلالو 

 

 Lفعالً مر تيممتو 

 اب أ

تِهلد مَ 
 الميمٍ

 

 فيٍ ء

 Cالتيملي

 خركج
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ِن  اكٌ ميم  يهلل .8 هلل ال رلث مَ  ي هللااب  المِه ٍٙ تيممو لو اليم ِلَ مر ت ٍِ اللرلب  تهلل لق
 . (L)النهللٌِ

 مر تٍ تيممو مع مر كرَ لالهلل يَ لتيممو. لقرَا .9

ِمَ  لقرَا .10 ِنهللت.  ٍٙ مر تٍ تيممو مع مر كرَ ليتقهلل  بر قٓر,   لححد األلكرا ال رلئ  إَ 

 ه .C)هلل الاا ع مَ النهللٌِاللرلب تيملقو لو اليمِ  لكتب .11

 
 :بال ركس المتضمنة في الكح ة قائمةالج كؿ التالي   كضح  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ع   الصفحات      اسـ ال رس          ال ركس   
ِالر المحللل  ال رس األكؿ ِالا ِل  الماكال    4 الاا

 4 الاكٌ الا رلو الهللائْا ال رس الثاني

ِترا الهللائاة ال رس  الثالث  4 ي

 6 ممرر الهللائاة ب ال رس الرا
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 مف كتاب الر اض ات لمصؼ التاس  األساسي  رابعةمحتكل الكح ة ال تحم ؿ

 ( كتح    المفاى ـ المتضمنة ف ياال ائرة)كح ة 

 قائًت ادلفاهُى
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 كاأل كات المستخ مة: الكسائؿ

ِحهللة  ين ا لتلمب ِات التيململ  ِ تهللالر ل   ال ِاألهلل  -:ل لِبرئٌ 
 ِات  الافهللبل . األهلل
 ِف . الل رالا  المم

 الـزامٌــــة المــ كـــزٌـــة

 

 الـزامٌــــة المحٍـلٍــــة 

 القـــــمس

 الشكل ال ب عً الذائ ي

الشكل ال ب عً  عهالزامٌة الخ يجٍة 

 الذائ ي 

  ـو ف القل

  ــــالقل

  ـــمتــال

  ســالمم

  ـــالق ط

 الزامٌة المم صٍة 

  ســة الطمـــوقل
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 ِح ٍِ لملو نهللٌِ  ل  .K.W.Lي لن ماب
 نارا LCD. 

 ِااي  .للرلبا لمٌ ي
 

بأىـ المراج  التي  ستف   منيا المعمـ في الت ر س باستخ اـ إسترات ج ة  قائمةK.W.L: 

 باسػػػتخ اـ اسػػػترات ج ات الػػػذكاءات "أثػػػر التػػػ ر س  .ه2228لَ  فوووت حمووواة )ال اكووورتو, فسووو
فػػي التحصػػ ؿ كالتكاصػػؿ كالتػػرابط الر اضػػي لػػ ل   K.W.Lك المتعػػ  ة كالقبعػػات السػػت

ِاة, ابرل  هللكت .طالبات الصؼ الثالث المتكسط بم  نة مكة المكرمة" كمل  التا لو  ِاا  مفا
– .  نرمي  يٍ القّا

 ( ٍإ ووواالل , ِاا  الميالووو  لوووو تيمووولٍ اتنرلووورت حهللل ووو  لوووو ابوووتااتلنلرت  ."ه2224 اموووٌِ مووور 
ِالميال , كمل  التا ل   مجمة القراءة كالمعرفة, ."القاا ة  نرميو  –النميل  المحال  لمقاا ة 

 .262-183 :صه, ص 32للَ امر, اليهللهلل )

 ( هلل "أثر استخ اـ استرات ج ات ما كراء المعرفػة فػي تػ ر س  .ه2212ل هلل اا, مف  محمو
ابورل   .لين سي لػ ل ت م ػذ الصػؼ الثػاني اإلعػ ا م"الين سة عم  التحص ؿ كالتفك ر ا

ِلرج  ِاة, كمل  التا ل , نرمي  ب  محا.  –مرنبتلا غلا مفا

 (2228للل ,ا االلٍ ِحرلد,محمهلل). ليرلٙل  ابتااتلنل"K.W.L  ِج–ِ)لكا ه لو -اا ارًا
ِاإل ووووووهللان الالرهووووووو لووووووهللّ ت ملوووووو  الماحموووووو   ِاحووووووٌ  تووووووهللالر الالرهوووووولرت لموووووو  تفملوووووو  الت

 .85-52ه,ص ص:76ه,اليهللهلل)18نرمي   فار,المنمهلل) مجمة كم ة الترب ة,." اء تهللائل

 ( مَ ابتااتلنل ه."2227برلٍ, يمرفو ٌٕ ِاا  الميال   ربت هللاٍ ك     K.W.L.H تفمل  مر 

     ِ ِي ووا  لموو  التححوولٌ لووهللّ األلسوورٌ)لو هوو ِ افوورمج هللاليلوو  اءلتووااٍ  رلاووهللى  الميهلٙللوو  
 ه,المنمهلل2)اليهللهللمجمة العمـك التربك ة,  ِفمال  الاهللىه", فمال  التيمٍ المبتفهلل إل  الهللمره

 . 112-2ه, ص ص:15)
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  ادلركسَت وانساوَت احملُطُت انساوَت                                    
 

 -المتكقعة: األى اؼ

 .لماا اللرلب ميال  بر ق  لَ الهللائاة يَ .1

ِموٙ لتياى اللرلب لم    يَ .2 ِل  مسا ِل  المحللل  الاا ِالاا  .الماكال  

ِل  ياكرٌ ميلرة. يَ .3 ِل  الماكال  مَ  لَ منم  لحهللهلل اللرلب الاا

ِل  المحللل .لملا  يَ .4 ِالاا ِل  الماكال    اللرلب  لَ الاا

ِل  ياكرٌ ميلرة. يَ .5 ِل  المحللل  مَ  لَ منم  لحهللهلل اللرلب الاا

ِل .  يَ .6 ِم  لملو الاا  لبمو اللرلب القِر الماب

ِل  المحللل  الماتاكتلَ لو فسر  الي ن لبتفتج اللرلب  يَ .7 ِالاا ِل  الماكال    لَ الاا
 القِر.

ِم  لم  نلا الهللائاة. نلرر لبتفتج اللرلب يَ .8 ِل  المحللل  الماب  الاا

ِل  المحللل .  ين التمرالَ لم  لحٌ اللرلب  يَ .9 ِالاا ِل  الماكال     الي ن   لَ الاا
 

 :التعم م ة الكسائؿ

ِاة, ِف , ل رالاال الب  ِح المم ٍِ لملو  ل ِات LCDنارا ,K.W.L نهللٌِي لن ماب , األهلل
ِاا الكترب المهللابو, الافهللبل , ِالر م تمس . لمٌ يي ِائا  ا ٍِ لملار هلل  اللرلب,  لرنرت ماب

 

 
 
 
 
 

                                

 القكس  -الزاك ة المح ط ة  -المركز ة  الزاك ة                     
  

 المفاى ـ

 األول رشاند
4:انسين
 حصص
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 الخطػػػكة 

 األنػػػشػػطػػػػػػػة كاإلجراءات
 التقػػك ـ

  كر الطالب  كر المعمـ

اإلعػػػ ف عػػػف 
 المكضكع

 
 

عػػرض جػػ كؿ 
 العمؿ

 

ِاة,  ووووٍ لابووووٍ م لوووول  ِاَ الووووهللار لموووو  البوووو  لكتووووب الميمووووٍ لفوووو
(K.W.Lِاة كمر لو ا  لاكٌ الترلو: ه لم  الب 

ِاَ  لقووووواي يحوووووهلل اللم ووووو  لفووووو
 الهللار.

 

 

 

 

 

 

* لبوووتيهلل اللم ووو  لوووو كوووٌ 
ِلوووووووووووو  لم ووووووووووووهلل  لووووووووووووو  منم

ِات اءبتااتلنل     ل

* لبوووووووووووووتمٍ نرئووووووووووووووهلل كووووووووووووووٌ 
ِلوووووووو  النووووووووهللٌِ مووووووووَ  منم

 الميمٍ 

 

 

 

 

 

 

 
 

م حمووووووو  موووووووهللّ 
التموووورٍ اللوووو ب 
ِن   رلمِهووووووووووووووووووووووووووووو
ِم حموووووووووووووووووووووووووووووووو  
ابوووووتيهللاهلل اللم ووووو  

 ِمهللّ اغساٍ

 kلاىه( wيالهلل يَ يتيمٍه( Lته)تيمم Cالتيمليه(  

     

ِل  ا اللم    ىفو بِى لقهللٍ لاوٍ ابوتااتلنل  تبورلهلل لمو  تفمولٍ 
ِتبوم  لو   اءبوتااتلنل  يالوهلل –)يلواى  K.W.L لمملو  الوتيمٍ 

ِلِهد لاٍ مر ا ليف  كٌ اما مفار  –يَ يتيمٍ   تيممته 
ِتيلولَ نرئوهلل لكووٌ  - ِلورت متنرفبوو   ِان اللم و  لموو  اوكٌ منم لو

ِالووو ِلووو   ِا تي ئووو  النوووهللٌِ  ال ووورص  كوووٌ منم ٍِ  وووهلل ِا  لقووو  ْ  وووهلل
ِل   منم

 

ِالوع نوهللٌِ  - ِلو  لمو  غوااا النووهللٌِ  K.W.Lت لمو  كووٌ منم
ِاة.  ال ْ ابمو لم  الب 

 

تح  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
المعرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 السابقة 
 

  (K) 

ِلم  ب لٌ  للاح الميمٍ األبئم  ال رح   رلميال  البر ق  
 -الم رٌ:

ِمر لو لفرحا   لر؟مر ا تيالَِ لَ الهللائاة؟ 
ِل  ال ران  لَ الم مث؟ ِفو لَ الاا  مر ال ْ تيال

هلل األٌِ مَ   ٍٙ للمب الميمٍ مَ اللم   كتر   اإلنر رت لو اليم
 النهللٌِ ال ْ لتيمي  رإلنر   لَ البؤاٌ مر ا فياى؟

 
 
 
 
- ٍِ هلل األٌِ ) لقووو ه لمووو  Kالميموووٍ  تبووونلٌ اإلنر ووورت لوووو اليمووو

ِمرت البر ق   ِ لً  اهللى ا ل الميم ِاة  ِمرت الحرلل .الب    رلميم

ٍِ  كٌ لرلب لو كٌ  *لق
ِلوووووووووووووووو   ربووووووووووووووووتانرن  منم
ِمرتووووووووو للنلووووووووب لووووووووَ  ميم
األبووووووووئم  التووووووووو للاحاوووووووور 

 الميمٍ. 
ِلوو   *لى وو  نرئووهلل كووٌ منم
اإلنر وووووووورت مووووووووَ لوووووووو ب 
ٍِ  تي ئتاووور  ِلقووو ِلتوووو  منم
هلل األٌِ مووووووووَ   لووووووووو اليموووووووو

(  ه.kالنهللٌِ
 

ِلوو   *لمموو  نرئووهلل كووٌ منم
اإلنر رت التوو  –الميمٍ –

تيالوووا الماوووراك  
ِماان وووووو  تسرلوووووووٌ 

 اللم  

 

 

 

 
 

اءبووووووووتمرن إلوووووووو  
 اإلنر رت.
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  كر الطالب  كر المعمـ

هلل األٌِ بووونمار لوووو الي   مووو
(  هkمَ النهللٌِ

 

تح    مػا  ػرا  
 تعممو 

 

(W) 

ِنوووو الميموووٍ اللم ووو  إلووو  كتر ووو  كوووٌ مووور لالوووهللَِ ميالتوووو  حووووٌِ  ل
هلل ال وورفو مووَ النووهللٌِ ) ِاة يبووئم   لووو اليموو ِن لووو حوو ه wالمِهوو

ِللوهلل األبوئم   ىلكورا إلحرئلو  حوٌِ  ِلفر لبرلهلل الميموٍ اللم و  لوو ت
ِلوو    ِتيالووى الاا ِلوو  الماكالوو    الملمووِب ميالتووو  م ووٌ)تيالى الاا

ِياكرلار... ه  المحللل , 
 
 
 

ٍِ الميمٍ  تبنلٌ األبئم  ال رح    تحهلللهلل مر لااهلل تيممو لو  لق
هلل ال رفو مَ النهللٌِ ) ِاةwاليم  ه لم  الب 

 

*لاوووووووووتًا لووووووووو ب كوووووووووٌ 
ِلووووو   لووووواح األبوووووئم   منم

 تحهلللوووهلل مووور لوووااهلل  ال رحووو 
 تيممو

* لبوووووووووووونٌ نرئووووووووووووهلل كووووووووووووٌ 
ِلوووووو  األبوووووووئم  التوووووووو  منم
هلل ال ورفو  لاحت لوو اليمو

(  هwمَ النهللٌِ
ِل   * لمم  نرئهلل كٌ منم

األبووووئم  التووووو –الميمووووٍ  –
هلل ال وورفو  بوونمار لووو اليموو

(  هwمَ النهللٌِ
 

تيالوووا الماوووراك  
 ِمتر ي  الل ب

 

 

 

 

اءبووووووووتمرن إلوووووووو  
 األبئم 

 

 الب ء بال رس
 
 

 الي ؼ::
لبووووووووووووووووووووووووووووتفتج  َي

 ٍِ اللرلووووووب مساووووووو
ِل  الماكال   الاا

 
 
 

 األى اؼ::
 

ِنوو  الميموٍ اللم و   إلو  حووٌ فاورل ) - ِانوو  ه النوا  )يه لو1ل و 
ِل  الماكال . ٍِ الاا ِ لً حت  لبتفتج اللرلب مسا  اليمٌ, 

 

ِاة -  لابٍ الميمٍ هللائاة لم  الب 
ِللمووب مووَ اللم وو  يَ  ِلوو  ماكالوو    ِلحووهللهلل اا كموور  رلاووكٌ التوورلو 

ِا الاكٌ الترلو:             -ل حم
  ٍٙ للاح التبرؤءت اآلتل : 

ِم  هللا ٌ الهللائاةبٍ  - ِل   الماب  الاا
ِل .حهللهلل  -  هميٙو الاا
ِل   رلفب   لمهللائاة؟ -  مر ا لاكٌ هميٙو الاا

ِل ؟  يلَ لقع اير الاا
ِل  التو لقوع ايبوار لفوهلل ماكوا الوهللائاة  - مر ا لمكَ يَ فبم  الاا

 ِهميرلر فحسر نلالَ؟
ِل  الماكال ؟ -  يلل تيالسٓر لماا

لحوووووووووٌ  اللم ووووووووو  الفاووووووووورل 
 الملمِب

 
 
 

 

 

 لنلب يحهلل اللم   
 الهميرَ > ب ٍ نو, 

ب ٍ,   ج ٍ   ليت ااَ 
 رى ينلرا لو الهللائاة يفح
 
 

لنلوووووووووووب اللم ووووووووووو  لمووووووووووو  
 تبرؤءت الميمٍ

م حمووووووو  موووووووهللّ 
تسرلووووووووٌ اللم وووووووو  
ِفاٍ لووووووووووو  ِتيوووووووووور
حووووووووووووٌ الفاوووووووووووورل 

 الملمِب
 
 
 

 
 

م حموووو  حووووح  
 اإلنر   

 
 

            َ 

 

 ة                    خـ
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  كر الطالب  كر المعمـ

 
 
 
 
 
 

يَ لحهللهلل اللرلوب 
ِلووو  الماكالووو   الاا
مووووووووووووووووووووَ  ووووووووووووووووووووولَ 
ِلووو  ياوووكرٌ  منم

 ميلرة
 
 
 

يَ لملووا اللرلووب 
ِلووو  الماكالووو   الاا
مووووووووووووووووووووَ  ووووووووووووووووووووولَ 
ِلووو  ياوووكرٌ  منم

 ميلرة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يووووهلل لوووواح التبوووورؤءت البوووور ق  لتِحووووٌ الميمووووٍ مووووع اللم وووو  إلوووو  
 -لو:التيالى التر

ِل  لقع ايبار لو ماكا إذف تعرؼ الزاك ة المركز ة بأنيا : لو اا
 الهللائاة ِهميرلر فحسر نلالَ  رلهللائاة.

 
 

ِغلا هللال  لملو للتىكهلل موَ   ٍِ ليان الميمٍ يم م  هللال  لم  المسا
 لاٍ اللم  

ِل  الماكال  لو كٌ مَ األاكرٌ اآلتل :(9مثاؿ)  :حهللهلل الاا
 
 
 
 
 
 

ِلو  يْ مَ الا  (:2مثاؿ) هللة لو األاكرٌ اآلتل  تم وٌ اا ِن ِالر الم
 ماكال  مع  كا الب ب؟

 
 

         
          
          
 )فيٍ, ء ه                      )فيٍ, ء ه         

 الب ب/ ________,     الب ب/ ___________     
ِان  اليمٌ. 1للمب الميمٍ مَ اللم   حٌ فارل )  ه النا  )به لو 
ِنو الميمٍ اللم   إل  حٌ فارل) ِان  اليموٌ, 2ل ه النا  )يه لو 

ِل  المحللل . ٍِ الاا  ِ لً حت  لبتفتج اللرلب مسا
 
 
 
 

 
 

ِه يحووووووووووووهلل اللم وووووووووووو   لحوووووووووووو
 التيالى 

 
 
 

ل حوووووم اللم ووووو  األاوووووكرٌ 
ِالوووووور  ِا الا ِلبوووووم الميلووووورة 

 الماكال 
 
 
 
 
 

 ل حم اللم   األاكرٌ 
ِلحهللهلل يحهلل اللم   يْ مَ 
ِلووووو   األاوووووكرٌ لتهووووومَ اا
ماكالووو  موووع تقوووهلللٍ تسبووولا 

 إلنر تو

 
 
 
 

 لنلوووووووووووب اللم ووووووووووو  لمووووووووووو 
 الفارل الملمِب

 
 
 
 
 
 

 
 

م حموووو  حووووح  
التيالووووووووووووووووووووووووووووووووووووووى 
ِتبووووووونلمو لمووووووو  
ِاة  موووووووووووع  البووووووووووو 

 التيقلب
 
 

م حموووو  حووووح  
 اإلنر  

 
 
 
 

موووو  حووووح  م ح
اإلنر ووووووووووووو  موووووووووووووع 

 التيقلب
تقلووووووووولٍ التسبووووووووولا 
الووووووووووووو ْ لقهللموووووووووووووو 
اللرلوووووووووووووب موووووووووووووع 

 التيقلب
 

 

م حموووو  حووووح  
 اإلنر   

 تححلد اإلنر رت
 
 
 
 

     

       َ 

     

       َ 

 ة أ

 ج

× َ 
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 األى اؼ::
 
 
َ لبووووووووووووووووووووووووووووتفتج ي

 ٍِ اللرلووووووب مساووووووو
ِل  المحللل   الاا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

اللرلوب يَ لحهللهلل 
ِل  المحلللو   الاا
مووووووووووووووووووووَ  ووووووووووووووووووووولَ 
ِلووو  ياوووكرٌ  منم

 ميلرة
 

يَ لملووا اللرلووب 
ِل  المحلللو   الاا
مووووووووووووووووووووَ  ووووووووووووووووووووولَ 
ِلووو  ياوووكرٌ  منم

 ميلرة
 
 
 
 

 لابٍ الميمٍ الاكٌ الترلو كمر لو الفارل: 
ِا الاكٌ   ِللمب مَ اللم   يَ ل حم

  ٍٙ للاح التبرؤءت اآلتل  اللم  : 
ِم  هلل ٌ الهللائاة؟ - ِل  الماب  بٍ الاا
ِل  ؟ -  حهللهلل هميٙو الاا
ِل   رلفب   لمهللائاة ؟  -  مر ا لاكٌ هميٙو الاا
ِل ؟ -  يلَ لقع اير الاا
ِل  التو لقع ايبار لم  الهللائاة  - مر ا لمكَ يَ فبم  الاا

ِتااَ لو الهللائاة؟  ِهميرلر 
ِل  المحللل ؟ -  يلل تيالسٓر لماا

  يووووهلل لوووواح التبوووورؤءت البوووور ق  لتِحووووٌ الميمووووٍ مووووع اللم وووو  إلوووو 
 -التيالى الترلو:

ِلوو  لقووع ايبووار لموو  إذف تعػػرؼ الزاك ػػة المح ط ػػة بأنيػػا : لووو اا
ِتااَ لو الهللائاة.  الهللائاة ِهميرلر 

ِي ّا غلا هللال .  ٍِ  ليان الميمٍ يم م  هللال  لم  المسا
ِل  المحللل  لو كٌ مَ األاكرٌ اآلتل : (3مثاؿ )  :حهللهلل الاا

 
 
 
 

ِلوو  محلللو  مووع  كووا  : يْ مووَ األاوكرٌ اآلتلوو  لم وٌ(4مثػاؿ ) اا
 الب ب؟

 
 
 
 

 

 
 )فيٍ, ء ه                      )فيٍ, ء ه        

 الب ب/ __________,     الب ب/ ______________
 

ل حووووووووم اللم وووووووو  الاووووووووكٌ 
ٍِ  الماب

ِلنلب يحهلل اللم   
 الهميرَ

ِترا  يب , ينو  ليت ااَ ي
 لو الهللائاة.

 

 
 
 

ِه يحهلل اللم    لح
 التيالى. 

 
 
 
 
 

ِلووو   لحوووهللهلل يحوووهلل اللم ووو  الاا
ِلبملار  المحللل  

 
 
 

ل حوووووم اللم ووووو  األاوووووكرٌ 
ِلحوووووهللهلل اللرلوووووب  الميلووووورة 
يْ مووووووَ األاووووووكرٌ لم ووووووٌ 

لووو  محلللووو  موووع تقوووهلللٍ ااِ 
 تسبلا إلنر تو.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

م حموووو  حووووح  
التيالووووووووووووووووووووووووووووووووووووووى 
ِتبووووووونلمو لمووووووو  
ِاة  موووووووووووع  البووووووووووو 

 التيقلب
 
 

م حموووو  حووووح  
 اإلنر  

 
 
 

لاانووووووووووب الميمووووووووووٍ 
تسبوووووولا اللرلووووووب 
إلنر تووو لووٌ لووِ 
التسبووووووولا المسلوووووووهلل 

ٍِ لو لاٍ   المسا
 
 
 
 

     

       َ 

     

       َ 

     

       َ 

 َ  

2 
 

 
  َ  

2 
 

 
 

 

 أ               

 

 

 

 

 ة                  خـ   
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 األى اؼ::
 
 

يَ لتيووووووووووووووووووووووووووووواى 
اللرلوووووووووب لمووووووووو  

ٍِ القِر  مسا
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يَ لبوووووووووووووووووووووووووووووووووم  
اللرلووووووب القووووووِر 
ِم  لملوووووو  المابووووو

ِل   الاا
 
 
 

يَ لبوووووووووووووووووووووووووووووتفتج 
اللرلووووب الي نوووو  
ِلوووووووووووو    ووووووووووولَ  الاا

ِلو  الماكا  ِالاا لو  
المحلللووووووووووووووووووووووووووووووووو  
الماوووووتاك  مياووووور 
 لو فسر القِر.

 األى اؼ::

ِانووو  2للموووب الميموووٍ موووَ اللم ووو  حوووٌ فاووورل ) ه النوووا  )به لوووو 
 ه.1اليمٌ انٍ )

 
ِا  ِللمب مَ اللم   يَ ل حم  الاكٌ: لابٍ الميمٍ الاكٌ اآلتو 

ِتا لو الهللائاة......,....... -  ال
 القلا لو الهللائاة.....,....... -
ِالر لو الهللائاة.....,......,..... -  الا
 ءحم النا  مَ محلل الهللائاة ال ْ لقر ٌ -

ِل   كٌ اا
ِلقاي  ي هلل ب  النا    ي هلل ب لبم  نِبٓر لمهللائاة, 

ِالنا  ب ر نو   ك لً النا  ي لو نو, 
 محلل الهللائاة لبم  نِبٓر. إ َ النا  مَ

ِفقل   لفامره  ِلبم  القِر    ث فقرل)لالر  
 
 

 ليان الميمٍ الم رٌ اآلتو:
 

 يكمٌ:
ِل  > ب ٍ نو الماكال  تقر ٌ القِر____  الاا

 
ِان  اليمٌ انٍ )3للمب الميمٍ مَ اللم   حٌ فارل )  ه1ه لو 

 
 :( لمتكصؿ إل  أّف  4 كجو المعمـ الطمبة إل  حؿ نشاط )

ِتتم وووٌ  - ِلووو  المحلللوو   ِالاا ِلووو  الماكالوو   لفوورً ل نووو   وولَ الاا
ِلو  المحلللو   ِْ هيى الاا ِل  الماكال  تبر ل   الي ن   ىَ الاا

 الماتاك  ميار لو فسر القِر.
 
 
 
 

لنلوووووووووب اللووووووووو ب لمووووووووو  
 الفارل الملمِب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ل حووووووم اللرلووووووب الم وووووورٌ 
 الميل .

ِلبووووووم  القووووووِر المقر ووووووٌ 
ِل  > ب ٍ نو   لماا

 لِ ب نو.
 
 

لحووووووووووٌ اللم وووووووووو  الفاوووووووووورل 
 الملمِب .

 
 
 
  
 
 
 

م حموووو  حووووح  
اإلنر وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  
ِتحوووووووووووووووووووووووووووووووووحلد 

 اإلنر رت
متر يوووووووووو  الحووووووووووٌ 

ِاة   لم  الب 

 

 

 
 

 
 

م حموووو  حووووح  
هللنتار  اإلنر   

 
 

 

 

 

 

 

ٍ 
م حموووو  حووووح  
اإلنر وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  

 ِتححلحار
 

م حمووووووو  موووووووهللّ 
ماوووووراك  اللم ووووو  
لووووووووووو المفرناوووووووووو  
لمِحوووووووووٌِ إلووووووووو  

 اءبتفترج
م حموووو  حووووح  

     

       َ 

 أ                   

 د                      ٘ـ            

 

 خـ                   ة          
                   

                   

 

 ض                  

          َ 

 ة                    خـ
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 الخطػػػكة 

 األنػػػشػػطػػػػػػػة كاإلجراءات
 التقػػك ـ

  كر الطالب  كر المعمـ

يَ لحووٌ اللرلووب 
ِلوووووو   تموووووورالَ متف
لم  الي ن   لَ 
ِلووو  الماكالووو   الاا
ِلوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو   ِالاا

 المحللل 
 
 
 
 

يَ لبوووووووووووووووووووووووووووتقائ 
اللرلووووووووب نلوووووووورر 
المحلللووووووووووووووووووووووووووووووووو  
ِم  لمووووو   المابووووو

 نلا الهللائاة
 
 
 
 
 
 
 
 

 نهلل نلم  ر لو كٌ ممر لىتو::)5مثاؿ)
 
 
 
 
 
 

 ر=..........                 ر=..........
ِان  اليمٌ انٍ) )5   حٌ فارل )للمب الميمٍ مَ اللم  ه1لو 

 
ِانوووو   )6للموووب الميمووووٍ موووَ اللم وووو  حوووٌ فاوووورل ) النوووا  )يه لووووو 

ِ لووووً لكوووو  لبووووتقائ اللرلووووب  فسبووووو ال رحوووول  1اليمووووٌ انووووٍ) ه, 
 الترلل :

* ق اس الزاك ة المح ط ة المرسكمة عم  قطر ال ائرة تسػاكم *
91

 . ق
 

 (:6مثاؿ)
 ----أة لطس, ق > )ج( =  

 
 
 

ِانوو  اليمووٌ 6ميمووٍ مووَ اللم وو  حووٌ فاوورل )للمووب ال ه )به لووو 
 ه 1انٍ )

 
ِان  اليمٌ ِلٍ ال ترمو لو   للمب الميمٍ مَ اللرل   حٌ التق

 
 مَ الكترب المهللابو 78ه ص2ه )1حٌ بؤاٌ )نشاط ب تي:

 
 

لنلووووب يحووووهلل اللم وووو  نلموووو  
ِل  42ر=  هللان  ألَ الاا

ِلوووو  الماكالوووو  هوووويى الاا
ِنلموووووو  ر=  39المحللل ,

 هللان  
 
 
 
 

لحووووووووووٌ اللم وووووووووو  الفاوووووووووورل 
 الملمِب

 
 
 
 
 
 

لحووووووووووٌ اللم وووووووووو  الفاوووووووووورل 
 الملمِب

 

 اإلنر  
ِتقلووووووولٍ التسبووووووولا 
الووووووووووووو ْ لقهللموووووووووووووو 
اللرلوووووووووووووب موووووووووووووع 

 التيقلب
 
 
 

متر يوووووووو  اللم وووووووو  
ِم حم  حوح  
اإلنر ووووووووووووووووووووووووو ,مع 
 تقهلللٍ التيقلب 

 
 
 
 

متر يوووو  اللوووو ب 
ِتحوووووووووووووووووووووووووووووووووحلد 
 اإلنر رت لم 
 ِان  اليمٌ

 
متر يوووووو  الفاووووووورل 

 ال لت 

21   ْ 
َ 

 س

× 

 أ

 

 ة

 ج

 د

َ 

 ض

 78 
  ْ 

 ة أ

 ج

× َ 
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 الخطػػػكة 

 األنػػػشػػطػػػػػػػة كاإلجراءات
 التقػػك ـ

  كر الطالب  كر المعمـ

تػػ ك ف مػػا تػػـ 
 تعممو

(L) 

ِ و    للموب الميموٍ موَ  ِحوٌ التمورالَ الملم ِن   يهلل هللااب  المِه
ِمور اكتبو ِ  ِ  موَ ميوراى  ِلَ مور تيممو   موَ   واات لوو اللم   توهلل

هلل ال رلوووث موووَ النوووهللٌِ ) ه ال ووورص  رإلنر ووو  لوووَ البوووؤاٌ Lاليمووو
 ال رلث مر ا تيممت؟

 

*لبووووووووونٌ  اللم ووووووووو   مووووووووور 
ِا  ِ ووو لً لححووووم     ِ تيممووو
لمووووووو  إنر وووووووورت لألبووووووووئم  
هلل  ِلوور لووو اليموو التووو لاح

(  ه Wال رفو مَ النهللٌِ

متر يوووووووو  اللم وووووووو  
 ِماان   فارلاٍ

ِا للموووب الميموووٍ موووَ اللم ووو    مرحمة التقك ـ ِمووور كووورف   ِ ِاافووو    ووولَ  مووور تيممووو الم
ِا  ِمووور كووورف   ِ ِاافووو   ووولَ مووور تيممووو ِكووو لً الم  , ِ لالوووهللَِ يَ لتيممووو

ِفو  ليال
 

  ِ ِاَا اللم وو  موور تيمموو *لوو
ِا لالهللَِ تيممو   مر كرف

ِاَا اللم ووووو   ووووولَ مووووور  *لووووو
ِفو ِا ليال ِمر كرف   ِ  تيمم

متر يوووووووو  اللم وووووووو  
 ِماان تاٍ

 تأك   التعمـ

 

(C) 

ِاافووو  م حمووو  النوووهللٌِ الووو ْ للموووب الميموووٍ موووَ الل م ووو   يوووهلل الم
ِمور  ِفوو بور قٓر  ِا ليال ِلبوىلاٍ لوٌ لفورً ا وت ى للمور كورف يمرماٍ 

ِ ؟   تيمم
هلل ال رلوووث موووَ النوووهللٌِ لمووو  كوووٌ  ِ  لوووو اليمووو لوووٌ ينووورب مووور تيممووو

؟  هلل ال رفو مَ النهللٌِ ِلر لو اليم  األبئم  التو لاح
هلل الاا ِلَ تيمووولقاٍ لوووو اليمووو  وووع موووَ للموووب الميموووٍ موووَ اللم ووو  توووهلل

ِتيوهلللٌ  يون  ِّ الفنورح الو ْ تحقوي  ِ لً لميال  مبت  , النهللٌِ
 الميتقهللات يِ األلكرا ال رلئ  لهلللاٍ ن ٌ التيمٍ

 
 

لكتووووووووب اللم وووووووو  تيموووووووولقاٍ 
ِا لم  يبئم  الميمٍ  ِلنل 

متر يوووو  تيملقووووورت 
ِ وووو   اللم وووو  المكت
ِالاووووووووووسال  مووووووووووع 
تقووووووووووهلللٍ التغ لوووووووووو  

 الااني . 
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ِل ال رس: عنكاف                                                ِل  المحللل  الاا ِالاا  الماكال  
ٍِ // الاهللى(1رقـ) نشاط ِل  يَ تبتفتج اللرل   مسا  :الماكال  الاا

 ينل و لَ الملمِب:  ٍٙ الاكٌ المقر ٌ  تىممو( أ
ِم  هللا ٌ الهللائاة1 ِل  الماب  ...............  >  ل  .الاا
ِل  لمر........ ِ.............2  . هميٙو الاا
ِتااَ 3 ِل ..........لو الهللائاة )  نلااَ ه  -فحسر نلالَ  –.لاكٌ هميرَ الاا
ِل 4  لفهلل ماكا الهللائاةه – راج الهللائاة  -ةب ٍ نو   )لم  الهللائا  > .لقع اير الاا

ِل  ماكال  > :سبؽ مامّ  نستنتط   ب ٍ نو ل  اا

 
ِل  ياكرٌ ميلرة  اللرل  ملات يَ //الي ؼ ِل  الماكال  مَ  لَ منم  .الاا

ِل  ماكال  لِ : الاكٌ هب  ال ْ لي ا لَ اا
       

 -ج                        -ب                       -أ           
 
 
 

ِل  المحللل .تبتفتج اللرل    يَ//الي ؼ: (2رقـ) نشاط ٍِ الاا  مسا
 ه تىممو الاكٌ المقر ٌ  ٍ ينل و لَ الملمِب:ي
ِم  هللا ٌ الهللائاة1 ِل  الماب  ..........  > : ل  .الاا
ِل  لمر........ ِ.............2  . هميٙو الاا
ِتااَ 3 ِل ..........لو الهللائاة )  نلااَ ه  -فحسر نلالَ  –.لاكٌ هميرَ الاا
ِل 4  لفهلل ماكا الهللائاةه – راج الهللائاة  -ةب نو   )لم  الهللائا  ي > .لقع اير الاا

ِل   ل ب نو    ي > :سبؽ مامّ  نستنتط  محللل اا
 
  
 
 
 
 

    َ                                         َ                        َ 

          َ 

 

 ة                    خـ

     

       َ 

 (1عمؿ صف ة رقـ ) كرقة

 
 الزامٌة الم كزٌة:هى زامٌة ٌق  يأصه  فً ............. مضلع ه  ............. فً الذائ ة

 

 :هى زامٌة ٌق  يأصه  فً ............. مضلع ه  ............. فً الذائ ةحٍلٍةالزامٌة الم
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ِل  الم  اللرل  ملات يَ//الي ؼ ِل  ياكرٌ ميلرة حللل الاا  .مَ  لَ منم

ِل  محللل  لِ : ب  ه الاكٌ ال ْ لي ا لَ اا
       
 -ج                          -ب                       -ي   
 
 
 

ِمحللل  يَ//(:الي ؼ3رقـ) نشاط ِالر إل  ماكال    تحفى اللرل   الا
ِالر وحفس  ِمحللل  الا  لو األاكرٌ الترلل  إل  ماكال  
 
 
 
 

 > ي ٍ ب تبم  .............                   >  ي ٍ ب تبم ...............
 .                   > ي نو ب تبم ..............      > ب ٍ نو تبم ...........

 > ي هلل نو تبم ..............                 > ي ٍ ب ِ> ي نو ب ماتاكترَ   رلقِر.......  
 

 

ِل تبتفتج اللرل   الي ن   لَ  يَ//(: الي ؼ4رقـ ) نشاط ِل  المحللل   الاا ِالاا الماكال  
  فسر القِر ماتاكترَال
ِل  المحللل  ماتاكترَ  فسر القِر  ول ِالاا ِل  الماكال   َٙ الاا  الاكملَ الترلللَ ف حم ي
 
 
 
 
 

ِالر المحللل  نهللْ    ِالا ِل  الماكال    )باستخ اـ المنقمة(؟ نلرر كٌ مَ الاا
  مما سبؽ: نستنتط    
 
 

 

       َ 
        

       َ 

 

        َ 

 ج                          
 

    

     َ 
 

 

 أ        ة          

 

 

       َ 

 

 

      َ  

 الزامٌة الم كزٌة تض مي .............. قٍ س الزامٌة المحٍلٍة المشط كة تعه  فً وفش القمس قٍ س
 

 

        َ 

 أ                       د

 

 

 ج  ة                  
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ِل  لم  الي ن   لَ ال  اللرل  حٌت يَ//الي ؼ:( 5رقـ ) نشاط ِل  الماكال  تمرالَ  متف اا

ِل  المحللل  الماتاكترَ  فسر القِر  ِالاا
 :في كؿ حالة مما  ميق مة س أ( ج م  
 
 
  

    

 

                    …………ض =                                          …………ض =     

 
ـّ أج بي حسب المطمكبب  ( تأممي الشكؿ المقابؿ ث
 
 
 
 

 ْا اإلنر   الححلح ه ا ترأ  (:6رقـ) نشاط
ِم  لم  نلا الهللائاة  يَ//الي ؼ ِل  المحلل  الماب  تبتقائ اللرل   نلرر الاا

 
 
 
 

 مف األشكاؿ المكضحة أع ه نستقرئ أّف:
ِل  نرئم . -ٖ  ِتا لو الهللائاة لو اا ِم  لم  يْ  ِل  المحللل  الماب  الاا
ِل  حرهللة. -ٚ  ِم  لم  نلا الهللائاة لو اا ِل  المحللل  الماب  الاا

ِل  نرئم .ال -ش  ِم  لم  فحى هللائاة لو اا ِل  المحللل  الماب  اا

ِل  مفسان . -ذ  ِم  لم  نلا الهللائاة لو اا ِل  المحللل  الماب  الاا
 :في كؿ حالة مما  مي اس الزاك ة المطمكبق ب( ج م 

 
 
 

 

 

 …ي )>جه =                                        …………ض = 

 31س+

َ × 

 س

81   ْ 
َ 

 س

× 

2 

 
22   ْ 

 
 

1 62   ْ 

 أ

  ة

 ج

 د

 ..........ه =2ه + ي > )1> ) ي َ

 

ٍ 
 

  ٍ 
 

ٍ 
 

ٍ 

 ض

 أ

 ج

× 
 . ض ة ْ   52 َ

 َ 

 أ

 خـ

 ة

45  
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 -الخاطئة: جابةاإل أماـ( ×الصح حة كع مة ) جابةماـ اإلأ ( )ضعي ع مة   ختامي: تقك ـ
ِل  )     ه .1  .المحللل  لكَِ ايبار  راج الهللائاة الاا

ِتااَ  .2 ِل  الماكال    .الهللائاة لو)     ه همير الاا

 .لبم  نِبرٓ  الهللائاةمحلل  مَ  النا  )     ه .3

ِم   .4 ِل  المحللل  الماب  .فحى هللائاة حرهللة لو)     ه الاا
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 اندائرٌ انرباعٍ انشكم                                                
 -المتكقعة: األى اؼ

ٍِ اللرلب لبتفتج يَ .1  .الهللائْا الا رلو الاكٌ مسا

ِغلا هللائال . إل  لا رلل ا األاكرٌلحفى اللرلب  يَ .2  هللائال  

ِلتلَ  لَ الي ن  اللرلب لحهللهلل يَ .3  .الهللائْا الا رلو الاكٌ لو المتقر متلَ الاا

. يَ .4 ِل  لو الاكٌ الا رلو الهللائْا ِل  المنا  لنهلل اللرلب نلرر الاا

ِل  لم  اللرلب لتياى يَ .5  .الهللائْا الا رلو الاكٌ لَ ال ران  الاا

ِل  ال يَ .6 ِل  ياكرٌ ميلرة.  رانل  لَلملا اللرلب الاا  الاكٌ الا رلو الهللائْا مَ منم

ِل   لَ الي ن  اللرلب لحهللهلل يَ .7 ِل  الهللائْا الا رلو الاكٌ لَ ال ران  الاا  المقر مو  الهللا مل  ِالاا
ِاتار  .لمنر

 
 -:تعم م ةال الكسائؿ
ِاة ِف   الل رالا – الب  ٍِ لملو –المم ِح ي لن ماب ِاتا, LCDنارا   - K.W.Lنهللٌِ  ل  ألهلل

 الحسل . يمٌال ِان الافهللبل , 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                

 الشكؿ الرباعي ال ائرم  عف الزاك ة الخارج ة –الرباعي ال ائرم الشكؿ                      
  

 المفاى ـ

   انثانٍ اندرش
4:انسين
 حصص
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 الخطكة 

 األنشطة كاإلجراءات
 التقك ـ

  كر الطالب  كر المعمـ

اإلعػػػ ف عػػػف 
 المكضكع

 
 

عػػرض جػػ كؿ 
 العمؿ

 

ِاة,  ووووٍ لابووووٍ م لوووول  ِاَ الووووهللار لموووو  البوووو  لكتووووب الميمووووٍ لفوووو
(K.W.L :ِاة كمر لو الاكٌ الترلو  ه لم  الب 

اَ لقووووواي يحوووووهلل اللم ووووو  لفوووووِ 
 الهللار.

 

 

 
 

* لنمووور كوووٌ لرلوووب لوووو 
ِلتو   منم

* لبوووتيهلل اللم ووو  لوووو كوووٌ 
ِلوووووووووووو  لم ووووووووووووهلل  لووووووووووووو  منم

ِات اءبتااتلنل    ل

 

 

 

 

 

 

 

م حمووووووو  موووووووهللّ 
التموووووووورٍ اللم وووووووو  

ِن.   رلمِه

 kلاىه( wيالهلل يَ يتيمٍه( Lالتيملي )تيممته  

     

ِلورت متنرفبو   للمب الميمٍ مَ اللم   النمِر لم  اوكٌ منم
 تٍ تاكلمار مب قٓر. ِالتو
ِان الميمٍ نهللٌِ  - ِل  والٍ  وىفاٍ K.W.L ل ِلو   لم  كٌ منم

.  بِى لهللابَِ الاكٌ الا رلو الهللائْا

 

تح  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
المعرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 السابقة

(K) 

ِلم  ب لٌ الم رٌ  لبىلاٍ لَ ال  اات البر ق  المات ل   رلهللار 
ِالر الاكٌ  ِن نلرر ا )مر ا لقحهلل  رلاكٌ الا رلو؟ مر منم

ِلتلَ المتكرممتلَ؟...هالا رلو ِّ نلرر الاا  ؟ كٍ لبر
هلل األٌِ مَ  ِفو لو اليم ِا كٌ مر ليال ِللمب مفاٍ يَ لممئ

 ه لمتِحٌ إل  ال  اات البر ق . kالنهللٌِ )
 
 
 
 
 

 

هلل األٌِ ) - ٍِ الميموووٍ  تبووونلٌ اإلنر ووورت لوووو اليمووو ه لمووو  Kلقووو
ِمرت الحرلل .  ِمرت البر ق   رلميم ِاة  اهللى ا ل الميم  الب 

 

ٍِ  كٌ لرلب لو كوٌ *ل ق
ِلوووووووووووووووو   ربووووووووووووووووتانرن  منم
ِمرتووووووووو للنلووووووووب لووووووووَ  ميم
األبووووووووئم  التووووووووو للاحاوووووووور 

 الميمٍ. 
ِلوو   *لى وو  نرئووهلل كووٌ منم
اإلنر وووووووورت مووووووووَ لوووووووو ب 
ٍِ  تي ئتاوووور  ِلقوووو ِلتووووو  منم
هلل األٌِ مووووووووَ   لووووووووو اليموووووووو

(  ه.kالنهللٌِ
 

ِلوو   *لمموو  نرئووهلل كووٌ منم
اإلنر ورت التوو  –الميمٍ –

هلل األٌِ  بووونمار لوووو اليمووو
(  هkمَ النهللٌِ

 

ِح   تيالوووووووووووووووووووووووووووا ا
الماووووووووراك   وووووووولَ 

 الل ب

 

 

 

 

 
 

اءبووووووووتمرن إلوووووووو  
 اإلنر رت.
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 مػ حػؽ ال راسة 
 
 الخطكة 

 األنشطة كاإلجراءات
 التقك ـ

  كر الطالب  كر المعمـ

تح    ما  را  
 تعممو
 

(W) 

ِنوووو الميموووٍ اللم ووو  إلووو  كتر ووو  كوووٌ مووور لالوووهللَِ ميالتوووو  حوووٌِ  ل
هلل ال وورفو مووَ النووهللٌِ ) ِاة يبووئم   لوو اليموو ِن لووو حوو ه wالمِهو

ِللوهلل األبوئم   ىلكورا إلحرئلو  حوٌِ  ِلفر لبرلهلل الميمٍ اللم و  لوو ت
ل ا ِالاووِا لملمووِب ميالتووو  م ٌ)مرللوو  الاووكٌ الا وورلو الووهللائْا 

 ال ام  حت  لكَِ اكٓ  ا رللٓر هللائالٓر... ه
 
 
 

ٍِ الميمٍ  تبنلٌ األبئم  ال رح    تحهلللهلل مر لااهلل تيممو لو  لق
هلل ال رفو مَ النهللٌِ ) ِاةwاليم  ه لم  الب 

 

*لاووووووووووتًا لوووووووووو ب كووووووووووٌ 
ِلووووو   لووووواح األبوووووئم   منم
اهلل ال رحووو   تحهلللوووهلل مووور لووووا 

 تيممو
* لبوووووووووووونٌ نرئووووووووووووهلل كوووووووووووووٌ 
ِلووووووو  األبوووووووئم  التوووووووو  منم
هلل ال ورفو  لاحت لوو اليمو

(  هwمَ النهللٌِ
ِلو   * لمم  نرئهلل كٌ منم

األبووووئم  التووووو –الميمووووٍ  –
هلل ال وورفو  بوونمار لووو اليموو

(  هwمَ النهللٌِ

تيالوووا الماوووراك  
 ِمتر ي  الل ب

 

 

 

 

اءبووووووووتمرن إلوووووووو  
 األبئم 

 

 الب ء بال رس
 
 
 

 الي ؼ::
يَ لبوووووووووووووووووووووووووووووتفتج 

ٍِ اللرلوووووو ب مساووووووو
الاووووكٌ الا وووورلو 

 الهللائْا
 
 
 
 
 
 
 
 

ِ لً ابتيهللاهللٓا لم هلل   رلهللار. - ِنو  الميمٍ اللم   ل فت ر    ل
 

ِ ووهللا مار اووكٓ  ا رللووٓر كمووور  - ِاة,  لابووٍ الميمووٍ هللائوواة لموو  البوو 
  رلاكٌ: 

 
 
 

ِللاح التبرؤءت اآلتل : ِا الميمٍ اللم     ِلحر
 ا رلو؟بٍ الاكٌ ال

ر الاكٌ الا رلو؟  بٍ اِؤ
ر الاكٌ الا رلو؟  يلَ تقع اِؤ

 مَ لابٍ ياكرٓء ي ّا هللا ٌ الهللائاة؟
 مر ا فبم  ل   األاكرٌ؟

ِ يهلل لاح التبرؤءت البر ق  لبوتفتج الميموٍ موع اللم و   التيالوى 
 الترلو:

: "لوِ الاوكٌ الو ْ تقوع نملوع إذف  عرؼ الشكؿ الرباعي ال ائرم
بو لم  الهللائا   ة". اِؤ

 
 
 

* ل وووهللْ اللم ووو  ابوووتيهللاهللٓا 
 لم هلل  لو الهللار

م اللم وووو  الاووووكٌ * ل حوووو
ٍِ  الماب

* لنلب يحهلل اللم   لم  
ر  بوووؤاٌ الميمووووٍ  ووووىَ اِؤ
الاووكٌ الا وورلو تقووع لموو  

 الهللائاة.
 
 
 
 

ِه يحووووووووهلل اللم وووووووو   * لحوووووووو
 التيالى

* لقاي يحهلل اللم و  تيالوى 
.ٍِ  المسا

 
 

م حمووووووو  موووووووهللّ 
افت ووووووووووور  اللم ووووووووووو  

 ِابتيهللاهلللٍ
 
 
ِح  - تيالوووووووووووووووا ا

الماوووووووووووووووووووووووووووووووووووراك  
 يرَِِالت
 
 
 
 
 

م حموووو  حووووح  
التيالووووووووووووووووووووووووووووووووووووووى 
ِتبووووووونلمو لمووووووو  
ِاة  موووووووووووع  البووووووووووو 

 التيقلب

 أ                    ة  

   

 

                     

 خـ                    د
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 مػ حػؽ ال راسة 
 
 الخطكة 

 األنشطة كاإلجراءات
 التقك ـ

  كر الطالب  كر المعمـ

 األى اؼ::
 
 
 

يَ لحوووووووووووووووووووووووووووفى 
اللرلووب األاووكرٌ 
الا رللوووووووووو  إلوووووووووو  
ِغلوووووووووووا  هللائالووووووووووو  

 هللائال 
 
 
 
 
 
 
 
 

يَ لحهللهلل اللرلوب 
الي نوووووووووووو   وووووووووووولَ 
ِلتلَ  الووووووووووووووووووووووووووووووووووووواا
المتقووووووور متلَ لوووووووو 
الاووووكٌ الا وووورلو 

 الهللائْا
 
 
 
 
 
 
 

ِي ووّا غلووا هللالوو  لملووو   ٍِ ليووان الميمووٍ يم موو  هللالوو  لموو  المساوو
 ِلفرنب اللم   للار.

 
  

: يْ مووَ األاووكرٌ اآلتلوو  لم ووٌ اووكٓ  ا رللووٓر هللائالووٓر مووع  (9مثػػاؿ)
  كا الب ب؟

 
 

         
          

 

, غلا هللائْا ه       ه           )هللائْا , غلا هللائْا  )هللائْا
 _,     الب ب/ ___________الب ب/ _______     
 

ِانو  اليموٌ انوٍ 1للمب الميمٍ مَ اللم   حٌ فاورل انوٍ ) ه لوو 
 ه. 2)
 
 

 لابٍ الميمٍ الاكٌ الترلو: 
  ٍٙ لفرنب اللم   للمر لمو: 

ِلتلَ )>ي ه ِ)> نوه؟   مر ا فبمو الاا
 ِ )> به ِ)> هلله ؟ 

 إ ا كرَ: 
182ه ي )>يه + ي )>نوه = 1

ُ  
182ه = ه ي )>به + ي )>هلل2

ُ 
 لرَ الاكٌ ي ب نو هلل   اكٌ ا رلو هللائْا 

 لبىٌ الميمٍ اللم  :
ِلامر =  ِلترَ المترَ منم  182مر ا فبمو الاا

 ؟؟ُ
 

 نستنتط ّمما سبؽ أف:
ِلتوووولَ متقوووور متلَ لووووو الاووووكٌ الا وووورلو  لفوووورً ل نوووو   وووولَ كووووٌ اا

 
 
 
 
 

ل حوووووم اللم ووووو  األاوووووكرٌ 
 الميلرة.

 
ِلحهللهلل يحهلل اللم   يْ مَ 
األاوووووووووكرٌ تم وووووووووٌ اوووووووووكٓ  

موووووع تقوووووهلللٍ ا رللوووووٓر هللائالوووووٓر 
 التسبلا لإلنر  .

 
 

لحووووووووووٌ اللم وووووووووو  الفاوووووووووورل 
 الملمِب

 
 
 

 

ل حووووووووم اللم وووووووو  الاووووووووكٌ 
 ٍِ  الماب

ِلنلب يحهلل اللم   لم  
 البؤاٌ. 

فبمو )>يه ِ)>جه 
ِلترَ متقر مترَ, ك لً  اا
ِلترَ  )>به ِ)>هلله اا

 متقر مترَ.
 
 

لنلب يحهلل اللم   فبمو 
ِلترَ متكرممترَ ألَ  الاا

ِلامر  182منم
ُ. 

 
 
 
 

م حموووو  حووووح  
 اإلنر  

 

ل حووووووووم الميمووووووووٍ 
تسبوووووولا اللرلووووووب 
لمحووووٌ, لووووٌ لووووِ 
التسبووووووولا المسلوووووووهلل 
.ٍِ  لو لاٍ المسا

 
 
 

م حموووو  حووووح  
ِمفرناوو   اإلنر وو  
الحووووووووووووووٌ لموووووووووووووو  

ِاة  الب 
 

 
 

م حموووو  حووووح  
 اإلنر   الاسال 

 
 

 
 
 

م حمووووووو  موووووووهللّ 
  لاٍ اللم 

 
 
 

 ة    أ                  

   

                     

 خـ                    د

 أ                                          

 ة 

   

 د                              

 

                            
 

 ج                 

 أ                 د  

 

 

                       

 ة                 ج
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 مػ حػؽ ال راسة 
 
 الخطكة 

 األنشطة كاإلجراءات
 التقك ـ

  كر الطالب  كر المعمـ

 
 األى اؼ::

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يَ لنوووهلل اللرلوووب 
ِالووووووووور  نلربووووووووورت ا
ِلوووووووووووو  لووووووووووووو  منا

كٌ الا وووورلو الاوووو
ِمل   الهللائْا  ميم
ِالوور ي ووّا  ات  ا

 ل ن  
 
 

يَ لتيووووووووووووووووووووووووووووواى 
اللرلوووووووووب لمووووووووو  
ِلووووووووو   ٍِ الاا مساووووووووو
ال رانوووووووووو  لووووووووووَ 
الاووووكٌ الا وووورلو 

 الهللائْا
 

 األى اؼ:
 

ِلتلَ المتقوور متلَ  ِن الوواا ِتتم ووٌ لوو   الي نوو  لووو يَ منموو الووهللائْا 
ِْ  لو الاكٌ 182الا رلو الهللائْا تبر

ُ 
ِلتلَ  ِن الوواا ِ وورليكر ليت ووا الاووكٌ ا وورلو هللائووْا إ ا كوورَ منموو

 ِْ 182المتقر متلَ تبر
ُ 

م وورٌ /  وولَ إ ا موور كوورَ الاووكٌ ي ب نووو هلل  ا وورلو هللائووْا يٍ ء, 
 مع  كا الب ب؟ 

 
 
 
 

 

 
 )فيٍ, ء ه                      )فيٍ, ء ه            

 ______,     الب ب/ ___________الب ب/ ____    
 
 
 
 

ِانوووو  4ه,)3ه, )2للموووب الميمووووٍ مووووَ اللم وووو  حووووٌ فاوووورل ) ه لووووو 
 ه.2اليمٌ انٍ )

 
 ثان ان: الزاك ة الخارجة عف الشكؿ الرباعي ال ائرم

ِلفرنب اللم    ِاة   لابٍ الميمٍ الاكٌ المقر ٌ لم  الب 
ِاة  وووووولَ يحووووووهلل  ف حووووووم يَ ر الاووووووكٌ الا وووووورلو الووووووهللائْا مححوووووو

ِامتهللاهلل الهمع اآل ا.          يه   لو 
 ر                                        

 
 
 
 

ِلو   ر    رانو  لوَ الاوكٌ الا ورلو  تبم  لو لو   الحرلو  الاا
 الهللائْا

 
 للم   اءبتفترجل حم ا

 
 
 
 
 
 
 

لنلووب يحووهلل اللم وو  الاووكٌ 
األٌِ ء لي ا لَ ا رلو 
ِن  هللائوووووووووووووووووْا ألَ منمووووووووووووووووو
ِلتلَ المتقووووووووور متلَ ء  الووووووووواا

 ِْ 182لبر
, يمر الاكٌ ُ

ال ووورفو لي وووا لوووَ ا ووورلو 
ِن  هللائوووووووووووووووووْا ألَ منمووووووووووووووووو
ِلتلَ المتقووووووووووووووور متلَ  الووووووووووووووواا

 ِْ 182لبر
ُ. 

 
لحووووووووووٌ اللم وووووووووو  الفاوووووووووورل 

 الملمِب
 
 
 
 

ل حووووووووم اللم وووووووو  الاووووووووكٌ 
ٍِالما   ب
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

م حموووو  حووووح  
اإلنر وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  
ِم حموووووووووووووووووووووووووووووووو  

 التسبلا

 
 

 

 

 

 

 

 
 

م حموووو  حووووح  
اإلنر وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو , 
ِتحوووووووووووووووووووووووووووووووووحلد 
اإلنر وووووورت لموووووو  

 ِان  اليمٌ

م حمووووووو  موووووووهللّ 
افت ووووووووووور  اللم ووووووووووو  

 ِماراكتاٍ

 

 

 
 

 

 

 د                           ج   

                         72
ٖ

      

 

 أ                ة           
122 ٖ 

 

 ة       
         31 

 

 ج                أ  

 
                          152 

 

 د         

 

 

 أ                    د  

  

 

                     

 ة                   ج
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 مػ حػؽ ال راسة 
 
 الخطكة 

 األنشطة كاإلجراءات
 التقك ـ

  كر الطالب  كر المعمـ

 
 
 

يَ لملووا اللرلووب 
ِلوووو  ال رانوووو   الاا
لوووووووووووووَ الاووووووووووووووكٌ 
الا ووورلو الوووهللائْا 
موووووووَ  ووووووولَ لوووووووهللة 

 ياكرٌ ميلرة
 
 
 

يَ تنووووهلل اللرل وووو  
ِلوووووووووو   نلوووووووووورر الاا
ال رانووووووووووو  لوووووووووووو 

اووووكٌ الا وووورلو ال
الوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووهللائْا    
ِملووووو  نلووووورر   ميم
ِلوووووو  المقر موووووو   الاا

ِاة لار  لمنر

 إذف: تعرؼ الزاك ػة الخارجػة عػف الشػكؿ الربػاعي الػ ائرم بأنيػا
ِامتهللاهلل همع   ا". ِاة  لَ يحهلل يه لو  ِل  المحح  لو "الاا

 
ِي ووّا غلووا هللالوو  للتىكووهلل   ٍِ ليووان الميمووٍ يم موو  هللالوو  لموو  المساوو

.ٍِ  مَ لاٍ اللم   لممسا
 

ِلوو   رانوو  لووو  م وورٌ : لووو يْ مووَ األاووكرٌ اآلتلوو  تيت ووا ر  اا
 الاكٌ الا رلو الهللائْا مع  كا الب ب؟؟ 

 
 ر                                                   

 
 ر      

 
 

 ء ه                    )فيٍ, ء ه )فيٍ,           
 الب ب : ________          الب ب: ___________     
 

مَ الكتورب المهللابوو  81ه ص 5لفرنب الميمٍ اللم   لو م رٌ )
 الخاص ة اآلت ة: لمتِحٌ إل 

 ِْ ِلووو  ال رانووو  لوووو الاوووكٌ الا ووورلو الوووهللائْا لبووور **نلووورر الاا
ِل  الهللا مل  المقر م  لم ِاة لار.نلرر الاا  منر

 
ِانو  اليموٌ انوٍ 5للمب الميمٍ مَ اللم   حٌ فاورل انوٍ ) ه لوو 

 ه.2)
ِانو  اليموٌ انوٍ 6للمب الميمٍ مَ اللم   حٌ فاورل انوٍ ) ه لوو 

 ه.2)
ِان  اليمٌ ِلٍ ال ترمو لو   حٌ التق

 المهللابومَ الكترب  82هص1::حٌ بؤاٌ) لتوفارل 

ل حوووووووم اللم ووووووو  تيالوووووووى 
ٍِ  المسا

 
 
 
 
 

ل حوووووم اللم ووووو  األاوووووكرٌ 
 الميلرة. 

ِلووو   لحوووهللهلل يحوووهلل اللم ووو  الاا
ال رانووووووووو  لوووووووووَ الاوووووووووكٌ 
الا رلو الهللائْا موع تقوهلللٍ 

 التسبلا إلنر تو.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لحووووووووٌ اللم وووووووو  األفاوووووووول  
 الملمِب

م حموووو  حووووح  
التيالووووووووووووووووووووووووووووووووووووووى 
ِتبووووووونلمو لمووووووو  
ِاة  موووووووووووع  البووووووووووو 

 التيقلب

 

م حموووو  حووووح  
 اإلنر  

لاانووووووووووب الميمووووووووووٍ 
تسبوووووولا اللرلووووووب 

 لمحٌ

ِ التسبوولا لووٌ لوو
المسلوووووهلل لوووووو لاوووووٍ 

ٍِ  .المسا
ل حووووووووم حووووووووح  

 اإلنر  . 

متر يوووووووو  اللم وووووووو  
ِتحووووحلد الحووووٌ 
ِانووووووووووووووو   لمووووووووووووووو  

 .اليمٌ
مفرناووووووو  اللم ووووووو  

 لو الحٌ

 

 

متر يووووووووووووو  حووووووووووووووٌ 
 الفارل ال لت 

 

      َ 

 

        َ 
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 مػ حػؽ ال راسة 
 
 الخطكة 

 األنشطة كاإلجراءات
 التقك ـ

  كر الطالب  كر المعمـ

ـّ  ت ك ف ما ت
 تعممو

(L) 

ِ ووو  للموووب الميموووٍ موووَ  ِحوووٌ التمووورالَ الملم  يوووهلل هللاابووو  المسووورللٍ 
ِلَ موور تووٍ تيممووو مووَ ميووراى ِ  مووَ   وواات  اللم وو  تووهلل ِموور اكتبوو 

هلل ال رلث مَ النهللٌِ ) ه ال رص  رإلنر و  لوَ البوؤاٌ Lلو اليم
 ال رلث مر ا تيممت؟

 
 

  ِ لبووونٌ اللم ووو  مووور تيممووو
هلل ال رلوووووث موووووَ  لوووووو اليمووووو

ِ ووووووووووووووو لً Lالنوووووووووووووووهللٌِ ) ه 
ِا لمووووووو  إنر ووووووورت  لححوووووووم
ِلور لوو  لألبئم  التو لاح
هلل ال رفو موَ النوهللٌِ  اليم

(wه 

ِح  تيالوووووووووووووووووووووووووووا ا
الماوووووووووووووووووووووووووووووووووووراك  

 لم  ِمتر ي  ال

ِا لالوهللَِ  مرحمة التقك ـ ِمور كورف   ِ ِااف   لَ مر تيمم للمب الميمٍ مَ اللم   الم
ِفو. ِا ليال ِمر كرف   ِ ِااف   لَ مر تيمم ِك لً الم  , ِ  يَ لتيمم

 
 
 

  ِ ِاَا اللم وووو  موووور تيمموووو لوووو
ِا لالوووهللَِ تيمموووو,   مووور كووورف
ِاَا اللم وووووو   وووووولَ موووووور  ِلوووووو
ِفو. ِا ليال ِمر كرف   ِ  تيمم

متر يوووووووو  اللم وووووووو  
ان تاٍ ِمووووووووووووووووووووووووووووووووووا 

ِح  ِتيالووووووووووووووووووووووا ا
 الماراك .

 تأك   التعمـ
 

(C) 
 

ِاافووو  م حمووو  النوووهللٌِ الووو ْ  للموووب الميموووٍ موووَ اللم ووو   يوووهلل الم
ِمور  ِفوو بور قٓر  ِا ليال ِلبىلاٍ لوٌ لفورً ا وت ى للمور كورف يمرماٍ 

ِ ؟   تيمم
هلل ال رلوووث مووَ النوووهللٌِ لموو  كوووٌ  ِ  لوووو اليموو لووٌ ينوورب مووور تيمموو

هلل ال وو ِلوور لووو اليموو رفو مووَ النووهللٌِ لموو  كووٌ األبووئم  التووو لاح
؟ هلل ال رفو مَ النهللٌِ ِلر لو اليم  األبئم  التو لاح

 
هلل الاا وووع موووَ  ِلَ تيمووولقاٍ لوووو اليمووو للموووب الميموووٍ موووَ اللم ووو  توووهلل
ِتيوهلللٌ  يون  ِّ الفنورح الو ْ تحقوي  ِ لً لميال  مبت  , النهللٌِ

 الميتقهللات يِ األلكرا ال رلئ  لهلللاٍ ن ٌ التيمٍ

لكتووووووووب اللم وووووووو  التيملووووووووي 
  يبوووووووووئم  ِلنل وووووووووَِ لمووووووووو

 الميمٍ

متر يووووو  تيملقووووورت 
ِ وووو   اللم وووو  المكت
ِالاووووووووووسال  مووووووووووع 
تقووووووووووهلللٍ التغ لوووووووووو  

 الااني 
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 :الاكٌ الا رلو الهللائْاسال ر  عنكاف                                                     
ِل  ياكرٌ ميلرة الاكٌاللرل    ملايَ ت //(:الي ؼ1رقـ) نشاط  .الا رلو الهللائْا مَ  لَ منم
 ْٕ  مَ األاكرٌ اآلتل  لتهمَ اكٌ ا رلو هللائْا مع  كا الب ب؟ ي
 

 
      

 
 ه ء ,) فيٍ       ه ء ,)فيٍ          ه  ء ,)فيٍ    
 الب ب: _______   : ________ب بال   الب ب: ________  
 

ِل  لو الاكٌ الا رلو الهللائْا  اللرل   نهللتيَ  //الي ؼ( : 2رقـ ) نشاط ِالر منا نلربرت ا
ِالر ي ّا  ات ل ن   ِمل  ا   ميم

  نلم   ر  لو كٌ ممر لمو: ْنهلل    
 
 

                            ------ض = 

 

 

 ------ض =                                 ------ض = 

 

 

ًٍ ِٓ األشىبي اآلر خ ث ٕي ِب إذا وبْ أ ة ج د زثبع ب دائسيب أَ ال؟ِع ذوس اٌعجت:(3) وش ط يقم  :في و
 

 
 
 
 

    
 )فيٍ,ءه            ه               ء ,) فيٍ              ه            ء ,) فيٍ     
 ..........                    الب ب.......... بالب             ..     ...... الب ب     
    

   

ِّّه       

َ 

72         ر 
ُ

 

 د

 ج

 أ ة

5
32 

5
32 

5
62 

5
132 

 ج 

 ة

 أ

 د

 د

 ج

 ة

 أ
5
63 

5
63 

 (2عمؿ صف ة رقـ ) كرقة

5
 أ 122

 َ 

 

 ة

 

 د

 

 ج

 

5
82 

َ 
× 

 ض

 ------ض = 
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 هللائْا ه لو السااه المفربب: غلا ,كمم  ) هللائْا وهي: ( 4رقـ )  نشاط\
ِلترَ  متقر مترَ متكرممترَ كرَ الاكٌ ا رلو.......  لو -1 ِنهللت اا  الاكٌ الا رلو إ ا 
 اكٌ ا رلو.......... الما ع -2
ر الاكٌ الا ر إ ا -3  الاكٌ ا رلو ........... كرَلو  راج الهللائاة ِنهلل يحهلل اِؤ
ِّ نلا الاكٌ الا رلو لو اللٌِ كرَ الاكٌ ا رلو ............. إ ا -4  تبر
ِْ البرنلَ اكٌ ا رلو............. ا و -5  المفحاى المتبر

 

 
ِل  ال ران  لو الاكٌ الا رلو الهللائْا  اللرل   نهلليَ ت //الي ؼ :( 5رقـ )  نشاط     نلرر الاا

ِاة لار ِل  المقر م  لمنر ِمل  نلرر الاا   ميم
 
 
 
 

 

 

 

                                                       ------ض =                               ------ض =                                ------ض = 
 

 حبب الملمِب: ينل و: ( 6رقـ )  نشاط
ِالر ال را  -1 ِْ .....)يكمٌ السااههلهللهلل الا  ن  لو الاكٌ الا رلو الهللائْا لبر
ِ لً  ِهع اما )  -2 ِالر ال ران  لو الاكٌ الترلو,   × ه.حهللهللْ الا

 
 
 
 

 تقك ـ ختامي::
 ( أماـ العبارة الخطأ :ع مة )ك  ( أماـ العبارة الصح حةع مة ) يضع

1.  ِْ ِل  ال ران  لَ الاكٌ الا رلو الهللائْا تبر ِاة لار .ا )  ه  الاا ِل  المقر م  لممنر  لاا
ِلتلَ  .2 ِلترَ لو القلرر . )  ه  لو يْ اكٌ ا رلو هللائْا كٌ اا  متقر متلَ متبر
ِلتلَ المتقر متلَ لو الاكٌ ا  .3 ِن الاا  هللان  كرَ الاكٌ هللائالٓر . 182لا رلو )  ه إ ا كرَ منم
 )  ه  المبتللٌ اكٌ ا رلو هللائْا .  .4

             

5
122 

 ض

5921 

 ة

 ٘ـ 

 

 د

 

 ج

 

 أ

 

ٚ 

 

║ 

 

5931 

× 

 س

َ 

 أ ة

 

 د

 ج

═ 
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 أوتار اندائرة                                                                     
 -:المتكقعة  األى اؼ

ِتا. الملا اللرلب  لَ فحى القل يَ .1 ِال  ِالقلا 

ِتا. يَ .2 ِال  لحهللهلل اللرلب الي ن   لَ القلا 

هلل الفر يَ .3 ِتا للار.لحهللهلل اللرلب الي ن   لَ اليم ِيْ   ٌا مَ ماكا الهللائاة 

ِتوووا  يَ .4 هللْ لمووو  يْ  ِاليمووو لحوووهللهلل اللرلوووب الي نووو   ووولَ المبوووتقلٍ المووورا  ماكوووا الوووهللائاة 
 للار.

ِل نتو  ماكا الهللائاة. يَ .5 ِتا  هلل المفحى ألْ   لحهللهلل اللرلب الي ن   لَ اليم

ِي يرهلللر. يَ .6 ِترا لو الهللائاة   لبتفتج اللرلب الي ن   لَ األ
 

 :تعم م ةال الكسائؿ

ِاة, ٍِ لملو   ,الممَِ ل رالاال الب  ِح ي لن ماب  ِان  األدٚاد إٌٙدظ خ,, K.W.Lنهللٌِل
 .اليمٌ الحسل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                

 الكتػر  -نصؼ القطر     -القطر                           
  

 المفاى ـ

  انثانث                          اندرش
3:انسين
 حصص
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 الخطكة 

 األنشطة كاإلجراءات
 التقك ـ

  كر الطالب  كر المعمـ

اإلعػػػ ف عػػػف 
 المكضكع

 
 

عػػرض جػػ كؿ 
 العمؿ

 

ِاة,  ووووٍ ل ِاَ الووووهللار لموووو  البوووو  ابووووٍ م لوووول لكتووووب الميمووووٍ لفوووو
(K.W.L :ِاة كمر لو الاكٌ الترلو  ه لم  الب 

ِاَ  لقووووواي يحوووووهلل اللم ووووو  لفووووو
 الهللار.

 

 

 
 

* لنمووور كوووٌ لرلوووب لوووو 
ِلتو   منم

* لبوووتيهلل اللم ووو  لوووو كوووٌ 
ِلوووووووووووو  لم ووووووووووووهلل  لووووووووووووو  منم

ِات اءبتااتلنل    ل

 

 

 

 

 

 

 

م حمووووووو  موووووووهللّ 
التموووووووورٍ اللم وووووووو  

ِن.   رلمِه

 kلاىه( w َيالوووووووووووووووووووووووووووهلل ي(
 يتيمٍه

Lالتيملي  )تيممتهC  

     

ِالتووو  ِلوورت  للمووب الميمووٍ مووَ اللم وو  النمووِر لموو  اووكٌ منم
 تٍ تاكلمار مب قٓر.

ِان الميمووووٍ نووووهللٌِ  - ِل  ووووالٍ  K.W.Lلوووو ِلوووو   لموووو  كووووٌ منم
ِترا الهللائاة.   ىفاٍ بِى لهللابَِ ي

 

تح  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
المعرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 السابقة

(K) 

ِلموووو  بوووو لٌ  لبووووىلاٍ لووووَ ال  وووواات البوووور ق  المات لوووو   رلووووهللار 
ِتا  –كٌ مَ: فحى القلا  الم رٌ )لاى  القلاه –ال

ِمووور لوووو ميرهلللووو   ِْ البووورنلَ,  ِاص الم موووث المتبووور مووور لوووو  ووو
ِاث؟  فمال  لل رغ

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

هلل األٌِ ) - ٍِ الميموووٍ  تبووونلٌ اإلنر ووورت لوووو اليمووو ه لوووو Kلقووو
ِموووورت البوووور ق   ِاة  اووووهللى ا وووول الميم النووووهللٌِ الوووو ْ لموووو  البوووو 

ِمرت الحرلل .    رلميم
 

ٍِ  كٌ لرلب لو كوٌ  *لق
ِلوووووووووووووووو   ربووووووووووووووووتانرن  منم
ِمرتووووووووو للنلووووووووب لووووووووَ  ميم
األبووووووووئم  التووووووووو للاحاوووووووور 

 الميمٍ. 
ِلوو   *لى وو  نرئووهلل كووٌ منم
اإلنر وووووووورت مووووووووَ لوووووووو ب 
ٍِ  تي ئتاوووور  ِلقوووو ِلتووووو  منم
هلل األٌِ مووووووووَ   لووووووووو اليموووووووو

(  ه.kالنهللٌِ
 

ِلوو   *لمموو  نرئووهلل كووٌ منم
اإلنر ورت التوو  –الميمٍ –

هلل األٌِ  بووونمار لوووو اليمووو
(  هkمَ النهللٌِ

 

ِح   تيالوووووووووووووووووووووووووووا ا
راك   وووووووولَ الماوووووووو
 الل ب

 

 

 

 

 
 

اءبووووووووتمرن إلوووووووو  
 اإلنر رت.
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 الخطكة 

 األنشطة كاإلجراءات
 التقك ـ

  كر الطالب  كر المعمـ

تح    ما  را  
 تعممو

(W) 

ِنوووو الميموووٍ اللم ووو  إلووو  كتر ووو  كوووٌ مووور لالوووهللَِ ميالتوووو  حوووٌِ  ل
هلل ال ورفو موَ النوهللٌِ ) ِاة يبئم   لوو اليمو ِن لو ح ه wالمِه

ِللهلل األبئم   ىلكرا إلحرئلو  حوٌِ  ِلفر لبرلهلل الميمٍ اللم   لو ت
ِتا, الملمووِب ميالتووو  م ِالوو ِالقلووا,   ووٌ)تيالى فحووى القلووا, 

 الي ن   لَ كٌ مفامر ... ه
 
 
 

ٍِ الميمٍ  تبنلٌ األبئم  ال رح    تحهلللهلل مر لااهلل تيممو لو  لق
هلل ال رفو مَ النهللٌِ ) ِاةwاليم  ه لم  الب 

 

*لاووووووووووتًا لوووووووووو ب كووووووووووٌ 
ِلووووو   لووووواح األبوووووئم   منم
ال رحووو   تحهلللوووهلل مووور لووووااهلل 

 تيممو
* لبوووووووووووونٌ نرئووووووووووووهلل كوووووووووووووٌ 

ِلووووووو  األبوووووووئ م  التوووووووو منم
هلل ال ورفو  لاحت لوو اليمو

(  هwمَ النهللٌِ
ِلو   * لمم  نرئهلل كٌ منم

األبووووئم  التووووو –الميمووووٍ  –
هلل ال وورفو  بوونمار لووو اليموو

(  هwمَ النهللٌِ

تيالوووا الماوووراك  
 ِمتر ي  الل ب

 

 

 

 

اءبووووووووتمرن إلوووووووو  
 األبئم 

 

البػػػػػػػػ ء فػػػػػػػػي       
 ال رس

 
يَ اليػػػػػػػػػػ ؼ::

لملوووووووووا اللرلوووووووووب 
 ووووووووووووووولَ القلوووووووووووووووا 
ِفحووووووى  ِتا  ِالووووو

 القلا
 
 
 
 
 
 
 
 

ِتا   –لفووورنب الميموووٍ اللم ووو  لوووو المسووورللٍ األبربووول  لموووهللائاة )الووو
 القلاه.  –فحى القلا 

 لو الاكٌ المقر ٌ:
َٙ القلي  ال   مبتقلم  ي بف حم ي

ِلمر ي, ب  تقلع الهللائاة ل  فقلتلَ 
َٙ ي ب ء تما  ماكا الهللائاة  كمر ي

ِتا  إ َ فبم   القلي  المبتقلم  ي ب 
 : القلي  المبتقلم  إذف  عرؼ الكتر  بأنو 

ِاحم   لَ يْ فقلتلَ لم  محلل  ال
ِء لما  رلماكا.   الهللائاة 
 

 يفحرى ينلرا   فبمو القلع المبتقلم  ٍ ج, ٍ هلل,  ٍ لو   
ِاحوووم   ووولَ ماكوووا  إذف نصػػػؼ القطػػػر ىػػػك القليووو  المبوووتقلم  ال

 الهللائاة إل  يْ فقل  لم  محلل الهللائاة.
 

 تبم   القلي  المبتقلم  نو هلل  نلا لو الهللائاة.
القلي  المبتقلم  المراة  ماكوا الوهللائاة, إذف القطر  عرؼ بأنو : 
 ِيْ فقلتلَ لم  الهللائاة.

 
 
 
 

ل حوووووووم اللم ووووووو  تيالوووووووى 
ِلنلوووووووووب يحوووووووووهلل   ٍِ المساووووووووو
 اللم   لم  يبئم  الميمٍ

 
 
 
 

ِه اللرلب التيالى  لح
 
 
 
 
 
 

 

 

 

م حموووو  حووووح  
 اإلنر   

 

 

 
 

م حموووو  حووووح  
حوووولرغ  تيالووووى 
ِتبوونلٌ   ٍِ المساوو
التيالووووووووى لموووووووو  

ِاة   الب 

 

 
 

         

  
 

 أ                             ة        

          

 خـ             َ                            

 د                                               

 
 

                          
 

 ٘ـ                          
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 الخطكة 

 األنشطة كاإلجراءات
 التقك ـ

  كر الطالب  كر المعمـ

 األى اؼ::
يَ لحهللهلل اللرلوب 
الي نوووووووووووو   وووووووووووولَ 

ِتا ِال  القلا 
 
 

يَ لحهللهلل اللرلوب 
الي نوووووووووووو   وووووووووووولَ 
هلل الفوووووووورٌا  اليموووووووو
مَ ماكوا الوهللائاة 
ِتا للار.  ِيّ 

 
يَ لحهللهلل اللرلوب 
الي نوووووووووووو   وووووووووووولَ 
المبووووووتقلٍ الموووووورا 
 ماكوووووووووا الوووووووووهللائاة 
هللْ لمووووو   ِاليمووووو

ِتا للار.  يّ 
 

اَ لحهللهلل اللرلوب 
الي نوووووووووووو   وووووووووووولَ 
هلل المفحووى  اليمو

ِتووووووووووووووووووووووووووووووووووووا ء  ّ
ِل نتوووووو  ماكوووووا 

 الهللائاة
 

يَ لبوووووووووووووووووووووووووووووتفتج 
اللرلووووب الي نوووو  
ِترا الهللائاة   لَ ي

ِلفرنااٍ لو الي راات الترلل : لبىٌ الميمٍ اللم        
ِتا ليت ا نلا؟  - ِتا؟ يٍ كٌ   لٌ كٌ نلا ليت ا 
 إذف القطر ىك أكبر كتر في ال ائرة    
 
ِفحى القلا؟ - ِنهلل ل ن   لَ القلا   لٌ ل
ِْ هيى فحى القلا.     فيٍ  القلا لبر
ِتا؟  - ِال ِنهلل ل ن   لَ فحى القلا   لٌ ل
ِنهلل ل ن      ء ل

ِانوو  اليمووٌ 1ٍ مووَ اللم وو  حووٌ فاوورل انووٍ )للمووب الميموو ه لووو 
 ه3الحسل  انٍ)

ِلفرنااٍ   لابٍ الميمٍ الاكٌ المقر ٌ 
 للمر لمو:

َٙ القلي  المبتقلم  ٍ ب الفرال   ف حم ي
ِتا ي ج مَ   الهللائاة  تفحى ال

: َٙ ِفبتفتج ي ِتا,,  هللل  لم  ال َٙ ٍ ب لم  ل ا ليف  ي
تر ف يػا  نصػؼ ذلػؾ العمك  النازؿ مف مركز ال ائرة عم  أل ك 

 الكتر .
القطعػػػػة المسػػػػتق مة الكاصػػػػمة بػػػػ ف مركػػػػز الػػػػ ائرة ِ رلم ووووٌ: 

 . كمنتصؼ أل كتر ف يا عمك  ة عم  ذلؾ الكتر
 . العمك  المنصؼ ألل كتر في  ائرة  مر بالمركزِ رلم ٌ :

مووووَ الكتوووورب المهللابووووو  67ه ص2ه ,)1ليووووان الميمووووٍ م وووورٌ )
  LCDلم  نارا 

ِانوو  اليمووٌ 2حووٌ فاوورل انووٍ )للمووب الميمووٍ مووَ اللم وو   ه لموو  
 ه.3انٍ)
 

ِا 3للمووووب الميمووووٍ مووووَ اللم وووو  حووووٌ فاوووورل انووووٍ) ه لكوووو  لبووووتفتن
ِترا الهللائاة.  الي ن   لَ ي

 

: َٙ إذا تسػػػاكل كتػػػراف فػػػي  ائػػػرة فػػػ ّف بعػػػ  يما عػػػف مركػػػز يّ ي
 ال ائرة متساك اف

لموو   85ه مووَ الكتوورب المهللابووو ص4ليووان الميمووٍ م وورٌ انووٍ)

لبووووتفتج اللوووو ب الي نوووو  
ِتا,  ِالووووووووووو  ووووووووووولَ القلوووووووووووا 
ِفحى القلا.  ِالقلا 

 
لنلوووووووووووب اللم ووووووووووو  لمووووووووووو  

 ت الميمٍتبرؤء
 
 
 
 
 
 
 

لبوووووووووووووووووووووووت كا اللرلوووووووووووووووووووووووب 
 حووووووووووووووووووورئص الم موووووووووووووووووووث 
ِّ البووووورنلَ لكوووووو   المتبووووور
 لا لار  رلميال  النهلللهللة

 
لنلوووووووووووب اللم ووووووووووو  لمووووووووووو  
تبووووووووورؤءت الميموووووووووٍ  موووووووووَ 

   ٌ لان األم م 
 

لحووووووووٌ اللم وووووووو  األفاوووووووول  
  ِ  الملم

 
 
 
 
 
 

م حمووووووو  موووووووهللّ 
المفرنا  الحوسل  
ِموووهللّ الماوووراك  

 ِالتسرلٌ 

 

 

 

 

 

 

 

 

م حمووووووو  موووووووهللّ 
الماوووووووووووووووووووووووووووووووووووراك  

لمفرناوووووووووووووووووووووووووووووووووو  ِا
 الحسل 

 

م حموووو  حووووح  
 اإلنر   

تحوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووحلد 
اإلنر وووووورت لموووووو  

 ِاي اليمٌ

م حموووو  حووووح  
 اءبتفترج

 

 

   ×  َ 
 أ 

 

 ج  ة
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 الخطكة 

 األنشطة كاإلجراءات
 التقك ـ

  كر الطالب  كر المعمـ

 األى اؼ::
 
 
 
 
 

يَ لحووٌ اللرلووب 
ِلوووووو   تمرالووووووت مف
لموووووووووو  حوووووووووورءت 

ِترا الهللائاة  ي

 LCDنارا 

ِانووو  اليموووٌ 4موووٍ موووَ اللم ووو  حوووٌ فاووورل انوووٍ)للموووب المي ه لوووو 
 ه3انٍ)
 
 

مووَ  86ه ص3ه ,)2ه,)1للمووب الميمووٍ مووَ اللم وو  حووٌ بووؤاٌ )
 الكترب المهللابو لم  كااب  اللرلب.

 
ِانووو  6ه,)5للموووب الميموووٍ موووَ اللم ووو  حوووٌ فاووورل انوووٍ) ه لمووو  

 اليمٌ
ِلٍ ال تورمو  ِلر موع اللم و  التقو ِل  فارل  الهللار لحٌ الميمٍ اس

ِان    اليمٌلو 
 نشاط ب تي ::
لمووووو   86ه موووووَ الكتووووورب المهللابوووووو ص6ه,)5ه,)4حوووووٌ بوووووؤاٌ)
 كااب  اللرلب

 

م حمووووووووووووووووووووووو  الم ووووووووووووووووووووووورٌ 
ِمفرناووووووووووووووو   ن  الميوووووووووووووووِا

 الميمٍ لو يّ ابتسبرا
 

لحووووووووووٌ اللم وووووووووو  الفاوووووووووورل 
 الملمِب

لحٌ اللم   األبئم  لم   
 الكاار.

 
لحووووووووٌ اللم وووووووو  األفاوووووووول  

  ِ  الملم
 
 

 لحٌ اللرلب الفارل
 ال لت  

م حمووووووو  موووووووهللّ 
المفرنا  الحوسل  
 ِماراك  اللم  

م حموووو  حووووح  
ِموووووووع  اإلنر وووووورت 

 تقهلللٍ التيقلب

تحوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووحلد 
اإلنر وووووورت لموووووو  
 كااب  اللرلب 

م حموووو  حووووح  
اإلنر وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  

 ِتححلحار

متر يووووووو  الفاووووووورل 
 ال لت 

ـّ  ت ك ف ما ت
 تعممو

(L) 

ِ وو  للمووب الميمووٍ مووَ  ِحووٌ التموورالَ الملم  يووهلل هللاابوو  المسوورللٍ 
ِ  موَ   وواات  ِمور اكتبو  ِلَ مور توٍ تيمموو موَ ميوراى  اللم و  توهلل

هلل ال رلووووث مووووَ النووووهللٌِ ) ه ال وووورص  رإلنر وووو  لووووَ Lلووووو اليموووو
 البؤاٌ ال رلث مر ا تيممت؟

 
 

  ِ لبووونٌ اللم ووو  مووور تيممووو
هلل ال رلوووووث موووووَ  لوووووو اليمووووو

ِ ووووووووووووووو لً Lالنوووووووووووووووهللٌِ ) ه 
ِا لمووووووو  إنر ووووووورت  لححوووووووم
ِلور لوو  لألبئم  التو لاح
هلل ال رفو موَ النوهللٌِ  اليم

(wه 

ِح  تيالوووووووووووووووووووووووووووا ا
الماوووووووووووووووووووووووووووووووووووراك  
 ِمتر ي  اللم  

ِا  مرحمة التقك ـ ِموووور كوووورف   ِ ِاافوووو   وووولَ موووور تيمموووو للمووووب الميمووووٍ مووووَ اللم وووو  الم
ِا  ِمووور كووورف   ِ ِاافووو   ووولَ مووور تيممووو ِكووو لً الم  , ِ لالوووهللَِ يَ لتيممووو

ِفو.  ليال
 

ِاَا  ِ  لوووو اللم وووو  موووور تيمموووو
ِا لالوووهللَِ تيمموووو,   مووور كووورف
ِاَا اللم وووووو   وووووولَ موووووور  ِلوووووو
ِفو. ِا ليال ِمر كرف   ِ  تيمم

متر يوووووووو  اللم وووووووو  
ِموووووووووووووووووووووووووووووووووواان تاٍ 
ِح  ِتيالووووووووووووووووووووووا ا

 الماراك .
 تأك   التعمـ

(C) 

ِاافووو  م حمووو  النوووهللٌِ الووو ْ  للمووب الميموووٍ موووَ اللم ووو   يووهلل الم
ِفوو بو ِا ليال ِلبىلاٍ لٌ لفرً ا ت ى للمر كرف ِمور يمرماٍ  ر قٓر 

ِ ؟   تيمم

 
 
 

متر يووووو  تيملقووووورت 
ِ وووو   اللم وووو  المكت
ِالاووووووووووسال  مووووووووووع 
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 الخطكة 

 األنشطة كاإلجراءات
 التقك ـ

  كر الطالب  كر المعمـ

هلل ال رلووث مووَ النووهللٌِ لموو  كووٌ   ِ  لووو اليموو لووٌ ينوورب موور تيمموو
هلل ال وورفو مووَ النووهللٌِ لموو  كووٌ  ِلوور لووو اليموو األبووئم  التووو لاح

؟ هلل ال رفو مَ النهللٌِ ِلر لو اليم  األبئم  التو لاح
 

هلل الاا ووع مووَ  ِلَ تيموولقاٍ لووو اليموو للمووب الميمووٍ مووَ اللم وو  تووهلل
ِّ ا ِ لً لميال  مبت ِتيوهلللٌ  يون النهللٌِ  لفنرح الو ْ تحقوي 

 الميتقهللات يِ األلكرا ال رلئ  لهلللاٍ ن ٌ التيملٍ

لكتووووووووب اللم وووووووو  التيملووووووووي 
ِلنل وووووووووَِ لمووووووووو  يبوووووووووئم  

 الميمٍ

تقووووووووووهلللٍ التغ لوووووووووو  
 الااني 
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ِترا الهللائاةعنكاف ال رس                                                                    :ي

ِتا  //الي ؼ: (1رقـ ) نشاط القلاه حبب  -فحى القلا -يَ تابٍ اللرل   لفرحا الهللائاة)ال
 .  ِ ِاٌ الملم  األل

 :اإلنر   الححلح  ا ترْا
ِ ربت هللاٍ المبلاة يكمم ّافما   حبب الملمِب:   إل  الاكٌ  

 .....و بٍ لٌِ فحى نلا الهللائاة = .. نلرر -1

 لٌِ نلا الهللائاة = ......... بٍ  نلرر -2

 الهللائاة فستد السانرا  قلرر = و........ بٍ لابٍ -3

ِلو = و..........بٍ يلٌِ  -4  ِتا للار ل

ِترا الهللائاة //الي ؼ(:2نشاط رقـ) ِل  لم  حرءت ي  يَ تحٌ اللرل   تمرالَ مف
 ينل و حبب الملمِب 

                                                                  
 

   

 

 

 .........        ي )>جه =                                       .........               )ة( =  <ق    

  

 

 

ِترا الهللائاة ( :3نشاط )   يَ تبتفتج اللرل   الي ن   لَ ي
ٍٙ ينل و حبب الملمِب) ربت هللاٍ  المبلاةه تىممو الاكٌ المقر ٌ  

ِتااَ ي ب, هلل ج........ ٌِ هلل ج=........إ ا ال  لٌِ ي ب=.....      ل
 لٌِ ٍ ِ=.....     لٌِ ُ ٍ=.......إ ا  يهلللامر لَ ماكا الهللائاة........

: َٙ  فبتفتج ٙممر ب ي ي
 
 
 
 
 

 

       َ 

30 

 أ
 ة 

× 
 َ 

 (3عمؿ صف ة رقـ ) كرقة

. 
 َ 

 أ

 خـ

 ة

45  

 

  
× 

 َ 

 أ 

 ة 

 ج 

 د 

  

 إرا تض مى مت ان فً دائ ة فإن بعذٌهم  عه ت كز الذائ ة تطض مٌ ن
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 -لو الاكٌ المقر ٌ:( ::4نشاط رقـ)
 ظُ  6ة =  إذا وبْ طٛي   أ            

     

                                ………………………………الب ب        ظُّْ طٛي   ج د =  ......... فإ       

 
 السااه : وكمميالاكٌ ِ  وتىمم ( ::5نشاط رقـ)

 هللان  . -----)ٍه =  <ي 
  
 
 
 

  (:6)رقـنشاط 
ِتا للار  حلث ي ب = ب ج, ٍ هللائاة لو الاكٌ المقر ٌ :   ,  ٚ 52)ي ٍ به =  <ي , ي ج 
 ؟)يه <نلرر  وب حا

                                   

 

 

 
 

 تقك ـ ختامي::
اراة ), ه يمرٍ الي راة الححلح  هيو إاراة )   -ه يمرٍ اإلاراة ال لى :  ِاد

ِل  لو اللٌِ   )   .1 ِاحهللة تكَِ متبر ِترا الهللائاة ال  2ه ي
ِتا للار  )   .2 هلللٓر لم   ِتا لف, ه المبتقلٍ المرا  ماكا الهللائاة لم  2حى ل ا ال

ِتا لو الهللائاة .ا ه  )  .3  لقلا لِ اك ا 

ِاحهللة ه  )  .4  .فحى القلا لقلع الهللائاة لو فقل  
ِلما  رلماكا . ه  )  .5  فحى القلا لِ نلي  مبتقلم  تحٌ  لَ فقلتلَ لم  الهللائاة 

 

 
                                                                                             

                                                

 ة 
 أ 

 د 

 ج 

32 

  ْ 

× 

   ×  َ 
 أ 

 ة 

 ج 

 

  
× 

 َ 

 أ 

 ة 

 ج 

 د 

 ظ5ُ 
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 ادلـًــاش                                                              
 -المتكقعة: األى اؼ

ِفقل  التمرر. يَ .1 ٍِ الممرر   لتياى اللرلب لم  مسا

ِالقرلع لار. يَ .2  لملا اللرلب  لَ ممرر الهللائاة 

 اللرلب ممربٓر لهللائاة ميلرة.لابٍ  يَ .3

ِل  ياكرٌ ميلرة. يَ .4  لحهللهلل اللرلب فقل  التمرر  لمهللائاة مَ   لَ منم

ِفحى القلا الماتًا ميو لو فقل  التمرر. يَ .5  لحهللهلل اللرلب الي ن   لَ ممرر الهللائاة 

ِملَ لهللائاة مَ فقل   ران . يَ .6  لبتفتج اللرلب الي ن   لَ الممربلَ الماب
 

 :م ةالتعم  الكسائؿ

ِاة, ٍِ لملو ,الممَِ ل رالاال الب  ِح ي لن ماب ٌِ  ل ِات ,K.W.Lنهلل الافهللبل ,  األهلل
 .لمٌ اللرلب ِاي, الكترب المهللابو, LCDنارا

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                

 نقطة التمػاس     -الممػاس      -القاط                         
  

 المفاى ـ

                                                               انرابع اندرش
3:انسين
 حصص
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 الخطكة 

 األنشطة كاإلجراءات
 التقك ـ

  كر الطالب  كر المعمـ

اإلعػػػ ف عػػػف 
 المكضكع

 
 

عػػرض جػػ كؿ 
 العمؿ

 

ِاَ الووووهلل ِاة,  ووووٍ لابووووٍ م لوووول لكتووووب الميمووووٍ لفوووو ار لموووو  البوووو 
(K.W.L :ِاة كمر لو الاكٌ الترلو  ه لم  الب 

ِاَ  لقووووواي يحوووووهلل اللم ووووو  لفووووو
 الهللار.

 

 

 
 

* لنمووور كوووٌ لرلوووب لوووو 
ِلتو   منم

* لبوووتيهلل اللم ووو  لوووو كوووٌ 
ِلوووووووووووو  لم ووووووووووووهلل  لووووووووووووو  منم

ِات اءبتااتلنل    ل

 

 

 

 

 

 

 

م حمووووووو  موووووووهللّ 
التموووووووورٍ اللم وووووووو  

ِن.   رلمِه

 kلاىه( wيالهلل يَ يتيمٍه( Lتيممته( (Cهالتيملي  

     

ِالتوو توٍ  ِلورت  للمب الميمٍ مَ اللم   النمِر لم  اوكٌ منم
 تاكلمار مب قٓر.

ِان الميمٍ نهللٌِ - ِل  والٍ  وىفاٍ  K.W.L ل ِلو   لم  كٌ منم
 بِى لهللابَِ الممرر.

 

تح  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
المعرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 السابقة

(K) 

ِلمو  لبىٌ الميمٍ اللم   لَ ال  اات البر ق  المات لو   ر لوهللار 
ِاث؟  ب لٌ الم رٌ )مر لو ميرهللل  فمال  لل رغ

 مر لو حرءت تلر ي الم مث؟ 
ِْ البرنلَ؟ ِاص الم مث المتبر  مر لو  

ِاث؟  مر لو ميرهللل  فمال  لل رغ
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

هلل األٌِ ) - ٍِ الميمووووٍ  تبوووونلٌ اإلنر وووورت لووووو اليموووو ه لووووو Kلقوووو
ِمووووورت البووووور ِاة  اوووووهللى ا ووووول الميم  ق  النوووووهللٌِ الووووو ْ لمووووو  البووووو 

ِمرت الحرلل .    رلميم
 

ٍِ  كٌ لرلب لو كوٌ  *لق
ِلوووووووووووووووو   ربووووووووووووووووتانرن  منم
ِمرتووووووووو للنلووووووووب لووووووووَ  ميم
األبووووووووئم  التووووووووو للاحاوووووووور 

 الميمٍ. 
ِلوو   *لى وو  نرئووهلل كووٌ منم
اإلنر وووووووورت مووووووووَ لوووووووو ب 
ٍِ  تي ئتاوووور  ِلقوووو ِلتووووو  منم
هلل األٌِ مووووووووَ   لووووووووو اليموووووووو

(  ه.kالنهللٌِ
 

ِلوو   *لمموو  نرئووهلل كووٌ منم
اإلنر ورت التوو  –الميمٍ –

هلل األٌِ  بووونمار لوووو اليمووو
(  هkمَ النهللٌِ

 

ِح   تيالوووووووووووووووووووووووووووا ا
الماووووووووراك   وووووووولَ 

 الل ب

 

 

 

 

 
 

اءبووووووووتمرن إلوووووووو  
 اإلنر رت.
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 الخطكة 

 األنشطة كاإلجراءات
 التقك ـ

  كر الطالب  كر المعمـ

تح    ما  را  
 تعممو

(W) 

ِنوووو الميموووٍ اللم ووو  إلووو  كتر ووو  كوووٌ مووور لالوووهللَِ ميالتوووو  حوووٌِ  ل
هلل ال وورفو مووَ النووهللٌِ ) ِاة يبووئم   لوو اليموو ِن لووو حوو ه wالمِهو

ِللوهلل ا ألبوئم   ىلكورا إلحرئلو  حوٌِ ِلفر لبرلهلل الميمٍ اللم و  لوو ت
ِفقلوو  التموورر  الملمووِب ميالتووو م ووٌ)تيالى كووٌ مووَ :المموورر 

 ِالقرلع.. ه
 
 
 

ٍِ الميمٍ  تبنلٌ األبئم  ال رح    تحهلللهلل مر لااهلل تيممو لو  لق
هلل ال رفو مَ النهللٌِ ) ِاةwاليم  ه لم  الب 

 

*لاووووووووووتًا لوووووووووو ب كووووووووووٌ 
ِلووووو   لووووواح األبوووووئم   منم
ال رحووو   تحهلللوووهلل مووور لووووااهلل 

 تيممو
* لبوووووووووووونٌ نرئووووووووووووهلل كوووووووووووووٌ 
ِلووووووو  األبوووووووئم  التوووووووو  منم
هلل ال ورفو  لاحت لوو اليمو

(  هwمَ النهللٌِ
ِلو   * لمم  نرئهلل كٌ منم

األبووووئم  التووووو –الميمووووٍ  –
هلل ال وورفو  بوونمار لووو اليموو

(  هwمَ النهللٌِ

تيالوووا الماوووراك  
 ِمتر ي  الل ب

 

 

 

 

اءبووووووووتمرن إلوووووووو  
 األبئم 

 

الب ء في 
 ال رس
 الي ؼ::
يَ لتياى 

اللرلب لم  
ٍِ  القرلع مسا

 
 
 
 
 
 

يَ لتياى 
اللرلب لم  
ٍِ ممرر  مسا

 الهللائاة
 

 لفرنب الميمٍ األِهرن ال     لحرءت المبتقلٍ : 
 :الحالة األكل 

 ه1لو الاكٌ المقر ٌ )
للمب الميمٍ مَ اللم   يَ  

ِا  ِلبنم ِا المبتقلٍ ي ب   ل حم
 ل نتو  رلهللائاة 

 
: للمب الميمٍ مَ الحالة الثان ة

ِا المبتقلٍ  يب   اللم   يَ ل حم
ِا  ل نتو  رلهللائاة ِلبنم

 لبم   يب  لو ل   الحرل   نرلع 
: لووِ المبووتقلٍ الوو ْ لقلووع الووهللائاة لووو إذف القػػاط   عػػرؼ بأنػػو 

 فقلتلَ. 
 

 : للمب الميمٍ مَ  الحالة الثالثة
ِا المبتقلٍ  يب   اللم   يَ ل حم

ِا ل نتو  رلهللائاة.   ِلبنم
ِاحهلل  ة لو  نو ف حم يَ المبتقلٍ  يب لقلع الهللائاة لو فقل  

 
 

ل حووووووووم اللم وووووووو  الاووووووووكٌ 
ِلنلووووووووووب يحووووووووووهلل  المقر ووووووووووٌ 
اللم ووووووووووووووووووو  ف حوووووووووووووووووووم يَ 
المبووووووووتقلٍ ي ب ء لقلووووووووع 

 الهللائاة لو يْ فقل .
 

ل حووووووووم اللم وووووووو  الاووووووووكٌ 
ِلنلووووووووب يحووووووووهلل  المقر ووووووووٌ, 
اللم ووووووووووووووووووو  ف حوووووووووووووووووووم يَ 
المبووتقلٍ يب لقلووع الووهللائاة 

 لو فقلتلَ
 
 
 

للم وووووووو  الاووووووووكٌ  ل حووووووووم ا
ٍِ  الماب

 
م حمووووووو  موووووووهللّ 
 افت ر  اللم   ِ

م حموووو  حووووح  
 اإلنر  .

 

 

 
 

م حمووووووو  موووووووهللّ 
 افت ر  اللم  . 

م حموووو  حووووح  
 اإلنر  .

 

 

 

    

    َ 

 أ 

 

 

 ة

 

   

   َ 

 أ
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 خـ
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 ة

 

  ي       َ    
 
 
 ب               
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 الخطكة 

 األنشطة كاإلجراءات
 التقك ـ

  كر الطالب  كر المعمـ

 األى اؼ::
 
 
 
 
 
 
 
 

يَ لملا اللرلب 
 لَ القرلع 
 ِالممرر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لبم  يب لو ل   الحرل   ممرر 
 ِتبم  الفقل  نو لو فقل  التمرر.

 
  ستنتط الطمبة أّف:
ِاحووهللة ممػاس الػ ائرة : لوِ المبوتقلٍ الوو ْ لقلوع الوهللائاة لوو فقلو  

 تبم  فقل  التمرر.
 : لو فقل  ت نو الممرر  رلهللائاة. نقطة التماس

 
ٍِ ا لمموورر )الكتوورب ليووان الميمووٍ الم وورٌ اآلتووو للؤكووهلل لموو  مساوو

 ه.91المهللابو  ص 
 رءبتيرف   رلاكٌ ا كا حح  يِ  لوى الي وراات اآلتلو  موع  كوا 

 الب ب؟
 
 
 
 
 
 
ِفحوى نلالور   -1 الفقل  لوو تقوع  وراج الوهللائاة التوو ماكالور  ٍ  

 بٍ  )   ه.5
ِفحى نلالر   -2 الفقل  ب  تقع  راج الهللائاة التو ماكالر  ٍ  

 بٍ )   ه. 5
بوٍ 5و, هلل  تقع لم  الوهللائاة التوو فحوى نلالور  الفقرل  ي, ن -3

 ِماكالر  ٍ   )    ه.
ِفحى نلالر   -4 المبتقلٍ ٌ هلل  ممرر لمهللائاة التو ماكالر  ٍ  

 بٍ )    ه. 5
ِانوو  2ه, )  1للمووب الميمووٍ مووَ اللم وو  حووٌ فاوورل انووٍ )  ه لووو 

 ه4اليمٌ انٍ ) 
 
 

 
 
 
 

ِه يحهلل اللم   تيالوى  لح
ِفقل  التمرر  الممرر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ل حووووووووم اللم وووووووو  الاووووووووكٌ 
ِلنلوووووب اللم ووووو    ٍِ المابووووو

 لم  البؤاٌ.
 
 
 
 
 
 
 

 

م حمووووووو  موووووووهللّ 
افت ووووووووووور  اللم ووووووووووو  
ِتيالووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا 

 الماراك .

م حموووو  حووووح  
الحووووووووووووووووووووووووووووووووووولرغ  
ِتبوووووووووووووووووووووووووووووووووووووونلٌ 
التيالووووووووى لموووووووو  

ِاة  الب 

 

م حمووووووو  موووووووهللّ 
 افت ر  اللم  .

 

 

 

 

 

م حموووو  حووووح  
اإلنر ووووووووووووو  موووووووووووووع 

 التيقلب.

 

 

 

 

 

 ظ5ُ ظ7ُ

 ظ5ُ

 ظ5ُ ظ3ُ

 ة خـ
 ي

 د

 ٘ـ

 أ

َ 
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 الخطكة 

 األنشطة كاإلجراءات
 التقك ـ

  كر الطالب  كر المعمـ

 األى اؼ::
يَ لحهللهلل اللرلب 

الي ن   لَ 
ممرر الهللائاة 
ِفحى القلا 
الماتًا ميو 

 لو فقل  التمرر
 
 

 
يَ لبتفتج 

اللرلب الي ن  
 لَ الممربلَ 

ِم لَ لهللائاة الماب
مَ فقل  
 . ران 

 - ش ر المعمـ إل  الخاص ة اآلت ة:
 هللْ لم  فحى القلا لفهلل فقل  التمرر.ممرر الهللائاة لمِ  

 
 92ه مَ الكترب المهللابو ص1لفرنب الميمٍ اللم   لو م رٌ )

ِانووو  3للموووب الميموووٍ موووَ اللم ووو  حوووٌ فاووورل انوووٍ) هالنوووا )يه لوووو 
 اليمٌ

ه موووَ الكتووورب المهللابوووو 1للموووب الميموووٍ موووَ اللم ووو  حوووٌ بوووؤاٌ)
 91ص
 
 

ِف حم  لابٍ الميمٍ الاكٌ المقر ٌ 
 مهللائاةي ب, ي ج ممربرَ ل

ِا تمر ٌ مَ ي  لِ ابمفر مح
ِا التمر ٌ؟ ِاة ب لو مح  مر ل  ح
 مر ا ف حم  رلفب   للٌِ ي ب, ي ج؟

 نستنتط مما سبؽ أّف:
ِلرَ. ِمرَ لهللائاة مَ فقل   رانار متبر  الممربرَ الماب

ِان  اليم3ٌللرب الميمٍ حٌ فارل انٍ)  هالنا )به لو 
ِان  اليم4ٌللمب الميمٍ حٌ فارل انٍ)  .ه لو 

 
ه مووووَ الكتوووورب المهللابووووو 5ه, )4ه, )3حووووٌ بووووؤاٌ)نشػػػػاط ب تػػػػي:

 91ص
 

 
 
 

لحووووووووٌ اللم وووووووو  التمووووووووورالَ 
  ِ  الملم

 
لحووووووووووٌ اللم وووووووووو  البوووووووووووؤاٌ 
الملموووووووِب لمووووووو  كاابووووووو  

 اللرلب
 

 ل حم اللم   اءبتفترج
 
 

فاوووووووول  لحووووووووٌ اللم وووووووو  األ
  ِ  الملم

 
 
 
 

لحٌ اللم   الفارل ال لت  
 لم  الكاار

 

 

م حمووووووو  موووووووهللّ 
الماوووووووووووووووووووووووووووووووووووراك  
 ِتسرلٌ اللم  

 

م حموووو  حووووح  
 اإلنر  

تحوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووحلد 
اإلنر وووووورت لموووووو  
 كااب  اللرلب

م حمووووووو  موووووووهللّ 
ِالتسرلٌ  اءفت ر  

م حموووو  حووووح  
ِموووهللّ  اإلنر ووورت 
الماوووووووووووووووووووووووووووووووووووراك  

 الحسل 

ِاي  تحووووووووووووووووحلد 
 اليمٌ

متر يووووووو  الفاووووووورل 
 ال لت 

ِا لالوهللَِ  ة التقك ـمرحم ِمور كورف   ِ ِااف   لَ مر تيمم للمب الميمٍ مَ اللم   الم
ِفو. ِا ليال ِمر كرف   ِ ِااف   لَ مر تيمم ِك لً الم  , ِ  يَ لتيمم

 
 
 
 

  ِ ِاَا اللم وووو  موووور تيمموووو لوووو
ِا لالوووهللَِ تيمموووو,   مووور كووورف
ِاَا اللم وووووو   وووووولَ موووووور  ِلوووووو
ِفو. ِا ليال ِمر كرف   ِ  تيمم

متر يوووووووو  اللم وووووووو  
ِموووووووووووووووووووووووووووووووووواان تاٍ 

ِح ِت يالووووووووووووووووووووووا ا
 الماراك .

 ج 

  

     َ 

 

 أ 

 ة 
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 الخطكة 

 األنشطة كاإلجراءات
 التقك ـ

  كر الطالب  كر المعمـ

 تأك   التعمـ

(C) 

ِاافووو  م حمووو  النوووهللٌِ الووو ْ  للموووب الميموووٍ موووَ اللم ووو   يوووهلل الم
ِمور  ِفوو بور قٓر  ِا ليال ِلبىلاٍ لوٌ لفورً ا وت ى للمور كورف يمرماٍ 

ِ ؟   تيمم
هلل ال رلوووث مووَ النوووهللٌِ لموو  كوووٌ  ِ  لوووو اليموو لووٌ ينوورب مووور تيمموو

هلل ال رفو مَ النهلل ِلر لو اليم  ٌِ ؟األبئم  التو لاح
 

هلل الاا ووع  ِا  تيموولقاٍ لووو اليموو للمووب الميمووٍ مووَ اللم وو  يَ لبوونم
ِتيوووهلللٌ  ِّ الفنووورح الووو ْ تحقوووي  ِ لوووً لميالووو  مبوووت موووَ النوووهللٌِ 

  ين الميتقهللات يِ األلكرا ال رلئ  لهلللاٍ ن ٌ التيملٍ

لكتووووووووب اللم وووووووو  التيملووووووووي 
ِلنل وووووووووَِ لمووووووووو  يبوووووووووئم  

 الميمٍ

متر يووووو  تيملقووووورت 
ِ وووو   اللم وووو  المكت
ِالاووووووووووسال  مووووووووووع 

قووووووووووهلللٍ التغ لوووووووووو  ت
 الااني 
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 :الممررعنكاف ال رس                                                                       

 مَ فقل  ميلرة هللائاةل تابٍ اللرل   ممربرٓ  يَ//(: الي ؼ1رقـ ) نشاط
                  ممربٓر لمهللائاة مَ الفقل  ر.  اابم
 .........ر  تبم    الفقل 

                   
 
 
 

 تم ز الطالبة نقطة التماس مف ب ف مجمكعة أشكاؿ معطاة أف//(: الي ؼ2رقـ ) نشاط
 ه يمرٍ الاكٌ ال ْ لي ا لَ فقل  التمررل م  )  هي 

 
 
 
 

 )   ه                     )   ه                      )   ه                        )   ه 
 
 

ِاص ممرر الهللائاة//(:الي ؼ3ط رقـ)نشا ِل  لم     يَ تحٌ اللرل   تهللال رت مف
 ينل و حبب الملمِب:

 
 يه                                                     به

 
 

 

 )ة( = ..........                      <ق

 
 
 
 

 

       َ 

 

 

 

 ض

 

     َ 
 

     َ 

 

      َ 

 

      َ 

 ة 
  ×  َ 

 أ 

62    ْ 

 (4عمؿ صف ة رقـ ) كرقة

 أ 

 ج 

 ة 

 ×  َ 
 42    ْ 

 )به = ......<ي  
 )جه =..... <ي  
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ِل  لم  الي //( : الي ؼ 4نشاط رقـ )  ن   لَ الممربلَ لهللائاة مَ يَ تحٌ اللرل   تهللال رت مف
 فقل   ران 

 لو الاكٌ المقر ٌ :
 ي ب, ي ج ممربرَ لمهللائاة ماكالر ٍ 

 :الملمِب للمر لمو ْنهلل
 ........بٍ يج = 

 ..........هللان ي > ي ٍ ب = 
 .......هللان  ي > ي = 

 
 
 

 

 

5
85 

 

 ظُ 4

 

 ج

 

َ 

 

 ة

 

 أ
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 ادلًاضُت انساوَت

 

 -المتكقعة: األى اؼ

ٍِ  يَ .1 ِل  الممربل .لبتفتج  اللرلب مسا  الاا

ِل  ياكرٌ ميلرة. يَ .2 ِل  الممربل  مَ  لَ منم  لملا اللرلب الاا

ِتا موَ  يَ .3 ِم  لمو  الو ِلو  المحلللو  المابو ِالاا ِل  الممربول   لبتفتج اللرلب الي ن   لَ الاا
.  النا  األ ّا

 

 :التعم م ة الكسائؿ

ِاة, ِف ,ال ل رالاال الب   . لمٌ اللرلب الحسل ِاي, K.W.Lنهللٌِ  مم
 

 
 
 
 

                                

 الزاك ة المماس ة                           
  

 المفاى ـ

2:انسين
 حصص

 اخلايص اندرش
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 الخطكة
 األنشطة كاإلجراءات

 التقك ـ
  كر الطالب  كر المعمـ

اإلعػػػ ف عػػػف 
 المكضكع

 
 

عػػرض جػػ كؿ 
 العمؿ

 

ِاة,  ووووٍ لابووووٍ م لوووول  ِاَ الووووهللار لموووو  البوووو  لكتووووب الميمووووٍ لفوووو
(K.W.L :ِاة كمر لو الاكٌ الترلو  ه لم  الب 

ِاَ  لقووووواي يحوووووهلل اللم ووووو  لفووووو
 الهللار.

 

 

 
 

* لنمووور كوووٌ لرلوووب لوووو 
ِلتو من  م

* لبوووتيهلل اللم ووو  لوووو كوووٌ 
ِلوووووووووووو  لم ووووووووووووهلل  لووووووووووووو  منم

ِات اءبتااتلنل    ل

 

 

 

 

 

 

 

م حمووووووو  موووووووهللّ 
التموووووووورٍ اللم وووووووو  

ِن.   رلمِه

 kلاىه( wيالهلل يَ يتيمٍه( Lالتيملي )تيممته  

     

ِالتوو توٍ  ِلورت  للمب الميمٍ مَ اللم   النمِر لم  اوكٌ منم
 تاكلمار مب قٓر.

ِان الميمٍ نهللٌِ  - ِل  والٍ  وىفاٍ  K.W.Lل ِل   لم  كٌ منم
ِل  الممربل .  بِى لهللابَِ الاا

 

تح  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
المعرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 السابقة

(K) 

ِلم  ب لٌ الم ورٌ  لبىلاٍ لَ ال  اات البر ق  المات ل   رلهللار 
ِلواى الممورر  ِتا ؟  ِلو  المحلللو , مور لوِ الو )ا كا تيالوى الاا

ِالقرلع؟ ...ه  ؟مر الساي   لَ الممرر 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هلل األٌِ ) - ٍِ الميموووٍ  تبووونلٌ اإلنر ووورت لوووو اليمووو ه لمووو  Kلقووو
ِمرت الحرلل .  ِمرت البر ق   رلميم ِاة  اهللى ا ل الميم  الب 

 

ٍِ  كٌ لرلب لو كوٌ  *لق
ِلوووووووووووووووو   ربووووووووووووووووتانرن  منم
ِمرتووووووووو للنلووووووووب لووووووووَ  ميم
األبووووووووئم  التووووووووو للاحاوووووووور 

 الميمٍ. 
ِلوو   *لى وو  نرئووهلل كووٌ منم
اإلنر وووووووورت مووووووووَ لوووووووو ب 
ٍِ  تي ئت ِلقوووو ِلتووووو  اوووور منم

هلل األٌِ مووووووووَ   لووووووووو اليموووووووو
(  ه.kالنهللٌِ

 
ِلوو   *لمموو  نرئووهلل كووٌ منم

اإلنر ورت التوو  –الميمٍ –
هلل األٌِ  بووونمار لوووو اليمووو

(  هkمَ النهللٌِ
 

ِح   تيالوووووووووووووووووووووووووووا ا
الماووووووووراك   وووووووولَ 

 الل ب

 

 

 

 

 
 

اءبووووووووتمرن إلوووووووو  
 اإلنر رت.
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 الخطكة 

 األنشطة كاإلجراءات
 التقك ـ

  كر الطالب  كر المعمـ

تح    ما  را  
 تعممو

(W) 

ِنوووو الميموووٍ اللم ووو  إلووو  كتر ووو  كوووٌ مووور لالوووهللَِ ميالتوووو  حوووٌِ  ل
هلل ال وورفو مووَ النووهللٌِ )ا ِاة يبووئم   لوو اليموو ِن لووو حوو ه wلمِهو

ِللوهلل األبوئم   ىلكورا إلحرئلو  حوٌِ  ِلفر لبرلهلل الميمٍ اللم و  لوو ت
ِلوووو   ِلوووو  الممربوووول , اووووكٌ الاا الملمووووِب ميالتووووو م ووووٌ)تيالى الاا
ِالمحللل ,الي نوو   وولَ  ِلوو  الممربوول   الممربوول , الي نوو   وولَ الاا

ِل   ِالاا ِل  الممربل    الماكال .. هالاا
 
 
 

ٍِ الميمٍ  تبنلٌ األبئم  ال رح    تحهلللهلل مر لااهلل تيممو لو  لق
هلل ال رفو مَ النهللٌِ ) ِاةwاليم  ه لم  الب 

 

*لاووووووووووتًا لوووووووووو ب كووووووووووٌ 
ِلووووو   لووووواح األبوووووئم   منم
ال رحووو   تحهلللوووهلل مووور لووووااهلل 

 تيممو
* لبوووووووووووونٌ نرئووووووووووووهلل كوووووووووووووٌ 
ِلووووووو  األبوووووووئم  التوووووووو  منم
هلل ال ورفو  لاحت لوو اليمو

(  هwمَ النهللٌِ
ِلو  * لمم   نرئهلل كٌ منم

األبووووئم  التووووو –الميمووووٍ  –
هلل ال وورفو  بوونمار لووو اليموو

(  هwمَ النهللٌِ

تيالوووا الماوووراك  
 ِمتر ي  الل ب

 

 

 

 

اءبووووووووتمرن إلوووووووو  
 األبئم 

 

الب ء في 
 ال رس
 
 الي ؼ::

يَ لبوووووووووووووووووووووووووووووتفتج 
 ٍِ اللرلووووووب مساووووووو
ِل  الممربل   الاا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ِنوووو الميموووٍ اللم ووو  الووو  حوووٌ فاووورل انوووٍ ) ِانووو  اليموووٌ 1ل ه لوووِ 
ِل 5الحسل  انٍ) ٍِ الاا ِا مسا ِ لً لك  لبتفتن  الممربل  ه, 

 

 
ِللمب  لابٍ الميمٍ الاكٌ اآلتو, 

ِا المبتقلٍ   مَ اللم   يَ ل حم
 ب ُ مر ا لم ٌ  رلفب   لمهللائاة؟

 ينو مر ا لم ٌ  رلفب   لمهللائاة؟  
: َٙ  ِ يهلل مفرنا  اللم   فبتفتج ي

ِل  ممربل .  ِل   ينو هلل  تبم  اا  الاا
ِاة  وولَ  إذف تعػػرؼ الزاك ػػة المماسػػ ة ِلوو  المححوو  ىفاوور لووو الاا

ِتا ل ِيْ   و الهللائاة مرا  فقل  التمرر. ممرر الهللائاة 
 
 
 
 
 
 

لحووووووووووٌ اللم وووووووووو  الفاوووووووووورل 
 الملمِب

 
لنلوووب يحوووهلل اللم ووو  ليت وووا  
ب لوووو ممربووووٓر لمووووهللائاة مووووَ 

ِليت وووووا ينوووووو الفقلووووو  نوووووو  ,
 ِتآا لو الهللائاة 

 
 

ِه يحووووووووووووهلل اللم وووووووووووو   لحوووووووووووو
 التيالى

 
 
 
 
 

لنلووووب يحووووهلل اللم وووو  لموووو  
البووؤاٌ.  الاووكٌ األٌِ ء 

م حمووووووو  موووووووهللّ 
تسرلوووووووووٌ اللم ووووووووو  
ِمووووهللّ المفرناوووو  

 الحسل .

م حموووو  حووووح  
نر ووووووووووو , موووووووووووع اإل

 التيقلب.

 

 

م حموووو  حووووح  
حلرغ  التيالوى 
ِتبوووووووووووووووووووووووووووووووووووووونلٌ 
التيالووووووووى لموووووووو  

ِاة  الب 

م حمووووووو  موووووووهللّ 
 حح  اإلنر  .

 

    َ 
 أ         

 
 

 ة            خـ               ٘ـ
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 الخطكة 

 األنشطة كاإلجراءات
 التقك ـ

  كر الطالب  كر المعمـ

 األى اؼ::
 

يَ لملووا اللرلووب 
ِلووو  الممربووول   الاا
مووووووووووووووووووووَ  ووووووووووووووووووووولَ 

ِلووو  ياوووكرٌ م نم
 ميلرة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

يَ لبوووووووووووووووووووووووووووووووووتقاي 
اللرلووووب الي نوووو  
ِلوووووووووووووو    وووووووووووووولَ الاا
ِل   ِالاا الممربل  
المحلللووووووووووووووووووووووووووووووووو  
ِم  لمووووو   المابووووو
ِتا لووو الناوو   الوو

 األ ّا
 

ِي ّا غلا هللال .  ٍِ  ليان الميمٍ يم م  هللال  لم  المسا
ِلوو  هووع ل موو  ) (:9مثػػاؿ ) ه يموورٍ الاووكٌ الوو ْ لي ووا لووَ اا

 ممربل  مع  كا الب ب؟
 
 
 
 
 
 

 
ِانوو  اليموٌ انوٍ )  2للمب الميمٍ مَ اللم   حٌ فاورل )  ه لوو 

 ه. 5
 
 
 

ِنووو الميمووٍ اللم وو  إلوو  ِ لووً لكوو  لبووتقاؤا 3حووٌ فاوورل انووٍ) ل ه 
 الع قة التال ة:

ِتا  ِم  لموو  الوو ِلوو  المحلللوو  المابوو ِْ الاا ِلوو  الممربوول  تبوور الاا
 .  لو النا  األ ّا

ِ  (2مثاؿ ) ِل  الملم  :نهلل نلرر الاا
 
 
 
 
 

ِجه=........           ي  <ي   ) ج ب ُه=........ <)ب 
  

 ه93ب المهللابو ص)ه مَ الكتر1مفرنا  اللم   لو م رٌ )
 

ِانووو  اليموووٌ 4للموووب الميموووٍ موووَ اللم ووو  حوووٌ فاووورل انوووٍ) ه لوووو 
 ه5انٍ)

ِلٍ ال ترمو   مفرنا  اللم   لو حٌ التق

ِلووو  ممربووول   لي وووا لوووَ اا
 ألَ هميرلر ممربرَ

يمووور الاوووكٌ ال ووورفو  لي وووا 
ِلوووووو  ممربوووووول  ألَ  لووووووَ اا
ِتووا لووو  هووميرلر مموورر ِ

 الهللائاة 
 

 
لحووووووووووٌ اللم وووووووووو  الفاوووووووووورل  

 الملمِب
 
 
 

 م   الفارل لحٌ الل
 الملمِب

 
 <لنلب يحهلل اللم   ي 

ِجه=  هللان    82)ب 
ِل  محللل   ألفار اا

ِتا مَ  ِم  لم  ال ماب
. ي  )  <النا  األ ّا

 هللان 72ج ب ُه=
 
 

لحٌ اللم   الفارل 
 الملمِب

 
لحٌ اللم   الفارل ال لت  

 لم  الكاار
 

تقلووووووووولٍ التسبووووووووولا 
الووووووووووووو ْ لقهللموووووووووووووو 
اللرلووب لووٌ لوووِ 
التي لووووووووا المسلووووووووهلل 
ٍِ  لو لاٍ المسا

 

متر يوووووووو  اللم وووووووو  
ِم حمو  حوح  

 اإلنر  .

تحوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووحلد 
اإلنر وووووورت لموووووو  

 ِان  اليمٌ.

م حموووو  حووووح  
اإلنر ووووووووووووو  موووووووووووووع 

 هلللٍ التيقلبتق

م حموووو  حووووح  
اإلنر ووووووووووووو  موووووووووووووع 
تقوووووووووهلللٍ التيالوووووووووا 

 لملرلب

 

 

 

م حموووو  حووووح  
 اإلنر  

ِتحوووووووووووووووووووووووووووووووووحلد 
اإلنر وووووورت لموووووو  

 ِان  اليمٌ

 

  َ 

 

  َ 

 ٚ 
  ×َ 

 ج 

 د 

 ة 

 82    ْ 

 

 ـ    

 ب     ىػ    

 ج    

71 أ    
ق
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 الخطكة 

 األنشطة كاإلجراءات
 التقك ـ

  كر الطالب  كر المعمـ

 نشاط ب تي::
 ه مَ الكترب المهللابو94ه انٍ )4ه ِ)3حٌ بؤاٌ انٍ)

 

متر يووووووو  الفاووووووورل 
 ال لت 

ِا لالوهللَِ  مرحمة التقك ـ ِمور كورف   ِ ِااف   لَ مر تيمم للمب الميمٍ مَ اللم   الم
ِا ِمر كرف   ِ ِااف   لَ مر تيمم ِك لً الم  , ِ ِفو. يَ لتيمم  ليال

 
 
 

  ِ ِاَا اللم وووو  موووور تيمموووو لوووو
ِا لالوووهللَِ تيمموووو,   مووور كووورف
ِاَا اللم وووووو   وووووولَ موووووور  ِلوووووو
ِفو. ِا ليال ِمر كرف   ِ  تيمم

متر يوووووووو  اللم وووووووو  
ِموووووووووووووووووووووووووووووووووواان تاٍ 
ِح  ِتيالووووووووووووووووووووووا ا

 الماراك .

 تأك   التعمـ

(C) 

ِاافووو  م حمووو  النوووهللٌِ الووو ْ  للموووب الميموووٍ موووَ اللم ووو   يوووهلل الم
ِلبىلاٍ لوٌ لفورً ا وت ى لل ِمور يمرماٍ  ِفوو بور قٓر  ِا ليال مور كورف

ِ ؟   تيمم
هلل ال رلوووث مووَ النوووهللٌِ لموو  كوووٌ  ِ  لوووو اليموو لووٌ ينوورب مووور تيمموو
هلل ال وورفو مووَ النووهللٌِ لموو  كووٌ  ِلوور لووو اليموو األبووئم  التووو لاح

؟ هلل ال رفو مَ النهللٌِ ِلر لو اليم  األبئم  التو لاح
 

هلل الاا ووع  ِا  تيموولقاٍ لووو اليموو للمووب الميمووٍ مووَ اللم وو  يَ لبوونم
ِتيوووهلللٌ موووَ النووو ِّ الفنووورح الووو ْ تحقوووي  ِ لوووً لميالووو  مبوووت هللٌِ 

  ين الميتقهللات يِ األلكرا ال رلئ  لهلللاٍ ن ٌ التيملٍ

 
 
 

لكتووووووووب اللم وووووووو  التيملووووووووي 
ِلنل وووووووووَِ لمووووووووو  يبوووووووووئم  

 الميمٍ

 
 

متر يووووو  تيملقووووورت 
ِ وووو   اللم وووو  المكت
ِالاووووووووووسال  مووووووووووع 
تقووووووووووهلللٍ التغ لوووووووووو  

 الااني 
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 َ 

 
                                                                                 

ِل  الممربل ال رس: عنكاف                                                                  الاا
ِل  الممربل  يَ //(:الي ؼ1رقـ ) نشاط ٍِ الاا  تبتفتج اللرل   مسا

ٍٙ ينل و لَ األبئم  اآلتل :  ٍِ يمرمً    تىممو الاكٌ الماب
 نلاه   -ِتاآ  -.......    لمهللائاة)ممربرٓ  اي ب ليت  همعال .1

 ممرره  –ِتا   –ي ب ليت ا.......لمهللائاة )نلا  الهمع .2

 هلله    -ب      –فقل  التمرر ل  ) ي     .3

ِاة  لَ الهميلَ......... ِ.......... )ب ي هلله < .4  محح

ِتاهمم   –ِتااَ    -لم  َ........لمهللائاة ) ممربرَ )ب ي هلله <همير   .5  رر ِ

َٙ  فبتفتج ِل  ممربل  )ب ي هلله <ٙممر ب ي ي  تبم  اا
 
 
 
 

ِل  ياكرٌ ميلرة َأ //:الي ؼ(2رقـ ) نشاط ِل  الممربل  مَ  لَ منم  تملا اللرل   اكٌ الاا
ِل  ممربل  مع تِهلد اإلنر  ل م  )   هي  ه تحت  الاكٌ ال ْ لم ٌ اا
 
 

           
   
 )     ه                            )     ه                 )    ه                 
    
    
 
 

 )     ه    )     ه                                  )     ه                         

 (5عمؿ صف ة رقـ ) كرقة

 د 

 أ 
 ة 

    ×َ 

 

 المماس ة ى  الزاك ة المحصكرة ب ف مماس ال ائرة كأل كتر ما ر بنقطة التماس الزاك ة
 

  
      َ 

 

َ 

 

2 

 َ

وُ

2 
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ِل  المحللل   //الي ؼ ( :3نشاط رقـ) ِالاا ِل  الممربل   يَ تبتقائ اللرل   الي ن   لَ الاا
ِم  لم ِتا لو النا  األ ّاالماب    ال

 
 

 
 
 :أفّ  ف األشكاؿ المرسكمة أع ه, نستقرئم

. - أ ِتا لو النا  األ ّا ِم  لم  ال ِل  المحللل  الماب ِْ هيى الاا ِل  الممربل  تبر  الاا

ِم  لو الهللائاة. - ة ِل  محللل  ماب ِْ يْ اا ِل  الممربل  تبر  الاا

ِم  ل - د ِل  الماكال  الماب ِْ الاا ِل  الممربل  تبر ِتا لو النا  األ ّاالاا  م  ال

. - س ِتا لو النا  األ ّا ِم  لم  ال ِل  المحللل  الماب ِْ الاا ِل  الممربل  تبر  الاا
 

ِل   //(:الي ؼ4نشاط رقـ) ِالاا ِل  الممربل   ِل  لم  الي ن   لَ الاا يَ تحٌ اللرل   تهللال رت مف
ِتا لو النا  األ ّا ِم  لم  ال  المحللل  الماب

 ب:ينل و حبب الملمِ 
 
 
 

 

 

                                 ........=  ه ر)  < ق
 ختامي:: تقك ـ
 -:ه يمرٍ الي راة ال لىل م  )ِ  ه يمرٍ الي راة الححلح ل م  ) وهي

ِل  .1 ِيْ فحى نلا مرا  فقل  التمرر الاا ِاة  لَ ممرر الهللائاة  ِل  محح  )     (  الممربل  لو اا

ِل  الممربل  ل .2 ِْ نلرر نلرر الاا ِل  الماكال  المقر م  لمقِربر ِتا  الاا ِا  لَ ال  )  هلممررِاالمحح

 

 

5
65 

5
65 

 ج ض

 د

 ة

 أ
 أ 

 ×  َ 

 ة  ج 

 د 

 )أ ة د( =........ <ق

 

 

  × 
 َ 

 أ 

 ة 

 ج 
122   ْ 

 )ة أ ج( =......        <ق 

 
ٍ 

 
ٍ 

 
ٍ 

 
ٍ 
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 Abstract 
Abstract 

          This study aimed to investigate the effect of using the K.W.L 

strategy in the development of concepts and logical thinking in 

mathematics for  the ninth grade female  students. 

 

         To achieve this study sought to answer the following questions:-  

1-  What are the mathematical concepts that should  be developed in the 

ninth grade students? 

2-  What are the logical thinking skills that should  be developed in the 

ninth grade students? 

3-  Are there statistically significant differences between the mean scores  

of the experimental group and control group in test the mathematical 

concepts? 

4-  Are there statistically significant differences between the mean scores 

of the experimental group and control group in a test of logical 

thinking? 

 

          The researcher  randomly chose two classes from ninth grade 

classes in  Sheikh Ajleen middle school for girls of, the sample consisted 

of (76) students, the experimental design was used to implement this study 

,witch one of the classes was randomly assigned as   experimental group 

(38) student, while others such as the control group (38) student. 

the researcher ascertained the equivalence of the two groups (the 

experimental group and the control group)  using : chronological age, and 

previous achievement in mathematics, and general in mathematical 

achievements  and pre-testing tools for the study. 

 

        The researcher  uses analytical methods for the math book for the 

ninth grade to identify the  mathematical concepts and logical thinking 

skills, as well as to test the mathematical concepts, and test logical thinking, 

The validity of this test was judged by experts, and its reliability was 

confirmed by administering it to a group of (38)students .The tools of study 

were pre test ,post test ,(T) test and Eta-Square. 

 

            And the result indicate that: 

1. There are statistical significant differences at (α ≤ 0.05) between the 

average scores of the experimental group and control group in tested  

mathematical concepts contained in the unit circle - in favor of the 

experimental group. 

2. There are statistical significant differences at (α ≤ 0.05) between the 

average scores of the experimental group and control group in tested  

logical thinking contained in the unit circle - in favor of the 

experimental group.  
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 Abstract 
            According to the results of the study, the researcher  recommends 

that it is necessary to improve K.W.L strategy in the teaching  

mathematics and to give more concentration to the mathematical concepts 

and  logical thinking. 
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