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This research aims to: Develop the skills of understanding the
Quranic text among students of the College of the Great Imam
University, by preparing a program based on syntactic guidance.To
achieve the goal of the research, the researcher undertook the
following procedures:
•A theoretical study of what came with previous research, studies
and literature related to the current research topic.
•Preparing a list of the skills of understanding the Qur’anic text
necessary for students of the Department of Call and Rhetoric.
•Preparing a test for the skills of understanding the Qur’an’s for
students of the Department of Call and Rhetoric.
•Preparing the program based on syntactic guidance to develop the
skills of understanding the Quranic text among students of the
Department of Call and Rhetoric.
•Selecting the sample of the research number (40) from the
Department of Propaganda and Publications, and distributing it into
two groups: experimental (20) and control (20.)
•The application of the test of comprehension skills of the Qur’anic
text to the experimental and control groups as a pretest.
•The application of the syntactic-based program to the experimental
group students, while the control group is taught by using the
traditional program test.
•Conducting statistical treatment of the degrees of pre and post
application, and a number of results were reached. The most
important of which are: The effectiveness of the program based on
syntactic guidance in developing the skills of understanding the
Quranic text among students in the Department of Call and
Rhetoric.
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برنامج قائم عمى التوجيو اإلعرابي لتنمية ميارات فيم النص القرآني لدى طمبة كمية اإلمام

األعظم (رحمو اهلل) الجامعة
م.م .أحمد محمد حسن

مدرس المناىج وطرائق تدريس المغة العربية بكمية اإلمام األعظم الجامعة -كركوك.

الخالصة:

ييدف ىذا البحث إلى :تنمية ميارات فيم النص القرآني لدى طمبة كمية اإلمام األعظم رحمو اهلل الجامعة،

وذلك من خبلل إعداد برنامج قائم عمى التوجيو اإلعرابي.
• ولتحقيق ىدف البحث قام الباحث باإلجراءات اآلتية :

• دراسة نظرية لما جاء بالبحوث والدراسات واألدبيات السابقة ذات الصمة بموضوع البحث الحالي.
• إعداد قائمة بميارات فيم النص القرآني البلزمة لطمبة قسم الدعوة والخطابة.
• إعداد اختبار ميارات فيم النص القرآني لدى طمبة قسم الدعوة والخطابة.
• إعداد البرنامج القائم عمى التوجيو اإلعرابي لتنمية ميارات فيم النص القرآني لدى طمبة قسم الدعوة والخطابة.
•

اختيار عينة البحث البالغ عددىم (ٓٗ) من طمبة قسم الدعوة والخطابة ،وتوزيعيا عمى مجموعتين :تجريبية

(ٕٓ) وضابطة (ٕٓ) .

• تطبيق اختبار ميارات فيم النص القرآني عمى المجموعتين التجريبية والضابطة تطبيقاً قبمياً.

• تطبيق البرنامج القائم عمى التوجيو اإلعرابي عمى طمبة المجموعة التجريبية في حين تدرس المجموعة
الضابطة بالبرنامج المعتاد.

• إجراء المعالجة اإلحصائية لدرجات التطبيقين القبمي والبعدي ،وتم التوصل إلى عدد من النتائج من أىميا:
فاعمية البرنامج القائم عمى التوجيو اإلعرابي في تنمية ميارات فيم النص القرآني لدى طمبة قسم الدعوة
والخطابة.

الكممات الدالة :التوجيو اإلعرابي–ميارات فيم النص القرآني–طمبة كمية اإلمام األعظم الجامعة.
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المقدمة
ﱒ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ
القرآن الكريم ىو كتاب اهلل المنزل ﭧﭐﭨﭐ ﭐ ﭐﱡﭐ ﱓ

ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱠ( ،)7وقال جل شأنو :ﭐﭐﭐﭐﭐﭐﭐﱡﭐ ﲐ
ﲑﲒﲓﲔ ﲕﲖﲗﲘﱠ

()2

الذي أنزلو اهلل تعالى عمى

نبيو المصطفى ( )ليكون ىداية لمبشر جميعاً ،وجعل تعممو واجباً شرعياً عمى كل مسمم،

وتبلوتو وتدبره عبادة وطاعة واجبة ؛ لمعرفة أوامر اهلل ونواىيو ،ومن يخطئ الفيم يخطئ الفعل،

والقرآن الكريم بوصفو المصدر األول لمتشريع قد حوى نصوصاً ليا داللتيا عمى بعض األحكام
الشرعية ،فباستقراء معانييا تتضح داللتيا ،وىي بذلك تحتاج إلى نوع من التدريب عمييا ،كما أن

سور القرآن الكريم وآياتو بينيا من الوشائج والروابط ما يحتاج إلى الكشف عنيا وابانتيا " ،فقد
بمغ القرآن من ترابط أجزائو وتماسك كمماتو وجممو وآياتو وسورة مبمغاً ال يدانيو فيو أي كبلم آخر

مع طول نفسو وتنوع مقاصده وافتنانو وتموينو في الموضوع الواحد"

()3

ومن ثم فمم يعد مفيوم القراءة مقصو اًر عمى تعرف الرموز ،أو نطقيا ،بل تشمل ترجمة ىذه

الرموز إلى ما تدل عميو من معان ،سواء أكانت ىذه المعاني منفردة أم متصمة.

ولقد حث اهلل تبارك وتعالى عمى ضرورة تدبر القرآن الكريم وفيم معانيو ،واإلحاطة بكل
مضامينو وبشكل كامل وتام ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﱠ( ،)4وقال جل

شأنو :ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱠ (.)5
بأن الفيم الصحيح آلياتو ضرورة دينية و دنيوية؛ فقد تضمن
فالمتأمل في القرآن الكريم يجزم ّ
القرآن الكريم صيغا كثيرة تدعو إلى التعقل ،والتفكر ،والتأني ،والتدبر ،والفيم ...وىكذا يحث
القرآن الكريم الناس عمى التفكير بأساليب متعددة وأوجو مختمفة تمفت نظر اإلنسان إلى الكون

والحياة وما فييما من جمال ومتاع وانتفاع ومعجزات وأسرار.

ولما كان التدبر تريثاً في الفيم يقترن بالكشف عما خفي وبعد؛ باإلضافة إلى ما ظير وقرب من
المعاني ،أمكننا ان نعتبر الفيم المأمور بو في القرآن الكريم ىو الكشف عن المضامين المباشرة،
وغير المباشرة ،وكل امتدادات المعاني التي تعطينا نصوص القرآن الكريم ،وليس مجرد الفيم

(ٔ) سورة إبراىيمٔ :
(ٕ) سورة األنعامٔ٘٘ :
(ٖ) محمد الزرقاني (د.ت) :مناىل العرفان في عموم القرآن.ٖٔٚ ،
(ٗ) سورة محمدٕٗ :
(٘) سورة صٕٜ :
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السطحي ،والنظر العابر الذي ال يتجاوز المعاني المباشرة (.)7

وعمى ىذا فإن القرآن الكريم يمفت أنظارنا إلى أن الفيم المأمور بو ىو إعمال العقل والذىن وليس

مجرد تعمم التفسير ،أو بعبارة أخرى أن تزداد فيماً ال مجرد أن تزداد معرفة ،وتظير العبلقة جمية
بين القراءة والفيم في ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﱠ

()2

بحيث يكشف

أسموب الترجي لعمكم تعقمون عن قراءة القرآن الكريم أساسيا الفيم والتأمل البصير( ،)3ونظ اَر ليذه

األىمية لفيم النص القرآني فقد تناولتو العديد من الدراسات منيا :دراسة (فرجٕٜٓٓ ،؛ السميري،

ٕٓٔٓ؛ عبد اهللٕٕٓٔ ،؛ أكرمٕٕٓٔ ،؛ خميفةٕٖٓٔ ،؛ قاسمٕٖٓٔ ،؛ الحسني وتوفيق،
ٖٕٔٓ) ،ومما ال شك فيو أن النحو الوسيمة األولى إلتقان تأويل القرآن واظيار إعجازه،

فباإلعراب يظير المعنى وتدرك نكات الببلغة وخصائص األسموب ،وألىميتو ُجعل شرطاً في
رتبة االجتياد ،وأن المجتيد لو جمع كل العموم لم يبمغ رتبة االجتياد حتى يعمم النحو ،فيعرف بو
المعنى التي ال سبيل لمعرفتيا بغيره ،فرتبة االجتياد متوقفة عميو ال تتم إال بو( ،)4فاإلبانة عن

أحسن زيد) فإنك
المعاني وتمييز بعضيا عن بعض من ميام اإلعراب ومقتضياتو فمو قمت(:ما
َ
(أحسن) وجررت
إن نصبت (زيد) كنت متعجباً ،وان رفعت كنت نافياً ،وان ضممت النون في
ُ
أحسن منو رجبلً)
(زيد) باإلضافة كنت مستفيماً عن أي شيء فيو َح ُس َن ،ولو قمت( :ىذا غبلماً
ُ
أحسن منو رج ٌل) فيما إذن شخصان،... ،
غبلم
تريد الحال في شخص واحد ،ولو قمت(:ىذا
ُ
ُ

فكل ىذه المواضع لو لم تُعرب بالحركات اللتبست عمينا المعاني ،واختمط بعضيا ببعض،
فالمعنى يتضح بالتوجيو اإلعرابي ويكون مؤث اًر فيو تأثي اًر كبي اًر ،بمعنى أن يفيم السامع من الكبلم
فيماً ما متأث اًر بعوامل عديدة  ،فيؤثر فيمو ىذا في التوجيو اإلعرابي ،وبتفاوت األفيام وتعدد
التوجييات اإلعرابية تتنوع المعاني المستنبطة من قريب مقبول وبعيد متكمف ( ،)5وعمى ذلك
فتعدد التوجيو اإلعرابي يعني تعدد المعنى النحوي لمحالة اإلعرابية الواحدة من جية ،وتعدد

الوظائف اإلعرابية المختمفة من جية أخرى ،وما يمزم ذلك من ذكر المعاني النحوية المختمفة

والحاالت اإلعرابية ،سواء أكانت ىذه الحاالت المذكورة بعيدة أم قريبة ،وما يمزم أيضا ىذه

(ٔ) محم د ددد الس د دديد مت د ددولي الزين د ددي( :)ٕٓٓٙفعالي د ددة برن د ددامج ق د ددائم عم د ددى نظري د ددة المخطط د ددات العقمي د ددة باس د ددتخدام
الحاسوب في تنمية ميارات الفيم القرائي لمقرآن الكريم وميارات تدريسو لدى الطبلب المعممين ٗٙ ،

(ٕ) سورة يوسف ٕ:
(ٖ)وليد منير(ٖٕٓٓ) :النص القرآني من الجممة إلى العالم ،سمسمة المنيجية اإلسبلمية.ٕٛ ،
(ٗ) أب د ددو برك د ددات األنب د دداري (ٔ :)ٜٔٚاإلنص د دداف ف د ددي مس د ددائل الخ د ددبلف ب د ددين النح د ددويين الك د ددوفيين والبصد د دريين،
ٜ٘

(٘)عم د د د ددر س د د د ددويعد (ٖٕٔٓ) :اإلعد د د د دراب والمعن د د د ددى وعبلقتيم د د د ددا بظ د د د دداىرة تع د د د دددد االحتم د د د دداالت ف د د د ددي التوجي د د د ددو
اإلعرابي.ٕٛٗ،
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العممية من استدالل وتعميل لصحة األوجو المذكورة أو رفضيا ( ،)7فالتوجيو اإلعرابي يتيح
الفرصة لطرح بدائل كثيرة ،والتفكير في أكثر من معنى وحمل العبارة عمى أكثر من وجو إعرابي

وىذا يدعوه إلى التعمق في الفيم والتفكير ،وذلك من خبلل إنتاج المزيد من الجمل التي تعبر
عن أغراض متجددة غير متناىية ،ويمكن من تثوير النصوص ،لحمميا عمى أكثر من وجو
إعرابي ،وفيميا بأكثر من داللة ومعنى ما دامت تحتمل ذلك ،والقرآن الكريم كما قيل -حمال

أوجو -واعرابو عمى أكثر من وجو يثري تفسيره بأكثر من معنى ،ويعطي القارئ إمكانات متجددة
في الفيم والتأويل والتفكير والتدبر والتأمل بالمعنى األصوب والصحيح ،لذا يطرح ىذا البحث

تصو اًر جديداً لتنمية ميارات فيم النص القرآني بناء عمى التوجيو اإلعرابي بحيث يبنى في ضوئو

البرنامج المقترح.

اإلحساس بالمشكمة :عمى الرغم من األىمية التي يمثميا النص القرآني إال أن الواقع الحالي
لتعميمو في المدارس والجامعات يشير إلى إىمال لبعض ميارات فيمو ويظير سمبيات كثيرة أدت

إلى ضعف الطبلب في إتقان ىذه الميارات ويؤكد ىذا اإلحساس بمشكمة البحث ما يمي:

 الدراسات والبحوث العممية السابقة ذات الصمة ،والتي تؤكد عمى وجود تدني واضح وشديدلدى طمبة مراحل التعميم العام عامة والجامعي خاصة في ميارات فيم النصوص القرآنية،

وحاجتيم إلى برامج واستراتيجيات تيدف إلى تنمية مياراتو.

 -وىذا وتأكد الباحث من خبلل دراسة استطبلعية أجراىا عمى طمبة المرحمة الثالثة بقسم

الدعوة والخطابة بكمية اإلمام األعظم ( رحمة اهلل ) الجامعة في العام الجامعي ،ٕٜٓٔ /ٕٓٔٛ
تضمن اختبار قياس ميارات فيم النص القرآني العام ،وميارات مستوى تراكيب المفردات القرآنية،

وميارات إدراك المعاني المطموبة في النص) ،وأظيرت نتائج الدراسة ضعفا واضحاًً لدى الطمبة،
حيث كانت نسبة امتبلك الطمبة لميارات فيم النص القرآني العام ىي ٕ٘ ،ٕ,بينما بمغ ميارات

تراكيب المفردات القرآنية ٖ٘ ،ٕ,في حين كان مستواىم في ميارات إدراك المعنى في النص

ٔ ،ٔ,ٛوىذه النسب تؤكد بما ال يدع مجاالً لمشك تدني امتبلك الطمبة لميارات فيم النص

القرآني ،لذا جاءت فكرة ىذا البحث.

تحديد المشكمة :تتمثل مشكمة البحث الحالي في تدني مستوى طمبة كمية اإلمام األعظم في
ميارات فيم النصوص القرآنية؛ وليذا حاول البحث الحالي اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي:

س /كيف يمكن بناء برنامج قائم عمى التوجيو اإلعرابي لتنمية ميارات فيم النص القرآني لدى

طمبة كمية اإلمام األعظم الجامعة؟ ويتفرع عن السؤال الرئيس األسئمة الفرعية اآلتية:

(ٔ)أحمد د د ددد الشد د د ددمري(ٕٔٔٓ) :تعد د د دددد التوجيد د د ددو اإلع اربد د د ددي عند د د ددد مكد د د ددي بد د د ددن أبد د د ددي طالد د د ددب القد د د دديس القيرواند د د ددي
(ٖٗٚه).ٜٔٗ ،
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ٔ .ما ميارات فيم النصوص القرآنية المناسبة لطمبة كمية اإلمام األعظم قسم الدعوة والخطابة

/كركوك؟

ٕ .ما أسس ومكونات البرنامج القائم عمى التوجيو اإلعرابي لتنمية ميارات فيم النصوص القرآنية
لدى طمبة كمية اإلمام األعظم قسم الدعوة والخطابة  /كركوك؟

ٖ .ما فاعمية البرنامج القائم عمى التوجيو اإلعرابي في تنمية ميارات فيم النصوص القرآنية لدى
طمبة كمية اإلمام األعظم قسم الدعوة والخطابة /كركوك؟

أىداف البحث :ىدف البحث الحالي إلى تنمية ميارات فيم النصوص القرآنية لدى طمبة كمية
اإلمام األعظم /كركوك /قسم الدعوة والخطابة باستخدام البرنامج القائم عمى التوجيو اإلعرابي.

أىمية البحث :إمكان االستعانة بالتصور المقترح في تنمية ميارات فيم النص القرآني .فتح
المجال أمام الباحثين إلعداد مزيد من البرامج المقترحة لتنمية ميارات فيم النص القرآني.

إجراءات البحث :لئلجابة عن أسئمة البحث ،قام الباحث باإلجراءات التالية:

 إعداد اإلطار النظري لمبحث من خبلل االطبلع عمى البحوث والدراسات واألدبيات السابقة
ذات الصمة بموضوع البحث.

 اشتقاق قائمة بميارات فيم النص القرآني البلزم توافرىا لدى طمبة كمية اإلمام األعظم قسم
الدعوة والخطابة والتأكد من صدقيا وثباتيا.

 بناء اختبار ميارات فيم النص القرآني ،والتأكد من صدقو وثباتو.

 بناء البرنامج القائم عمى التوجيو اإلعرابي لتنمية ميارات فيم النص القرآني.
 اختيار عينة من طمبة المرحمة الثالثة بكمية اإلمام األعظم الجامعة قسم الدعوة والخطابة،
وتوزيعيا عمى مجموعتين :ضابطة تدرس بالطريقة التقميدية ،وتجريبية تدرس بالبرنامج المقترح.

 تطبيق اختبار ميارات فيم النص القرآني عمى المجموعتين تطبيقاً قبمياً.

 التدريس لممجموعة التجريبية بواسطة البرنامج المقترح ،في حين تدرس المجموعة الضابطة
بالطريقة التقميدية.

 تطبيق اختبار ميارات فيم النص القرآني عمى المجموعتين تطبيقاً بعدياً.
 جمع البيانات وتحميميا إحصائياً.
 رصد النتائج وتحميميا وتفسيرىا.

 تقديم التوصيات والمقترحات في ضوء النتائج التي تم التوصل إلييا.
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اإلطار النظري والدراسات السابقة

المحور األول :فيم النص القرآني:

( )1تعريف فيم النص القرآني:

يعرف الفيم القرائي عامة بأنو :العممية التي يستطيع القارئ من خبلليا استخبلص المعنى وبنائو
من خبلل تفاعمو مع الصفحة المكتوبة ،ويتضمن الفيم القرائي ثبلثة عناصر أو مكونات ىي

القارئ ،والنص القرائي ،والسياق (.)7

بأنو :عممية عقمية يقوم بيا القارئ لمتفاعل مع النص المكتوب؛ لفيم مكونات ىذا النص،
ويعرف ّ
من كممة ،وجممة ،وفقرة ،عمى جميع مستويات الفيم ،حرفياً واستنتاجياً ،ونقدياً ،وتذوقياً وابداعياً،
مستخدماً خبراتو السابقة ،ويستدل عمى مستوى فيم القارئ من خبلل اإلجابة عن أسئمة االختبار

الذي أعد ليذا الغرض (.)2

ويعرف إجرائياً في ىذا البحث بأنو :عممية عقمية تأممية يقوم بيا الطالب أو القارئ من خبلل

القدرة عمى إدراك المعاني واألبعاد والعبلقات الداخمية والخارجية في النص القرآني لغرض فيم

مكونات ىذا النص وما يحممو من معاني ودالالت من خبلل الكممة أو الجممة أو الفقرة من

خبلل أوجو االعراب؛ ليصل إلى المستوى المطموب في فيم النص ،وما ينتج عنو من ممارسات
وتطبيقات.

( )2أىمية فيم النص القرآني:
تبدو أىمية فيم النص القرآني وتدبر معانيو في العديد من الجوانب نجمميا فيما يمي:

 oاالمتثال ألمر اهلل سبحانو وتعالى.

 oالقرآن الكريم بحر فائض من الخيرات ،وال بد من استخراج الدرر المكنونة فيو.
 oإن الفيم سبب لشحن النفس نحو الخير وكبح الشر.

 oالتدبر يعني االىتمام وبالتالي التطبيق والممارسة وىي النقطة األىم في حياة األمة فإذا تدبرنا
القرآن نقمناه إلى حقول الممارسة عمى األقل او إلى ميادين السموك (.)3
( )3مستويات فيم النص القرآني:

ٔ .مستوى الفيم المباشر :ىو فيم المعنى السطحي لمنص القرآني ،ومرتبط بالنص القرآني
for

(ٔ) understanding: Research and
.improvement (OERI), P11-14
(ٕ)جمد د ددال العيسد د ددوي ،ومحمد د ددد الظنحد د دداني ( :)ٕٓٓٙتنميد د ددة مسد د ددتويات الفيد د ددم الق ارئد د ددي لد د دددى تمميد د ددذات الصد د ددف
السابع األساسي بدولة اإلمارات العربية.ٔٔٙ ،

Reading

(2002):

Catherine

Snow,

(ٖ)ط د د ددبلل الغبي د د ددوي ( :)ٕٓٔٚتق د د ددويم مي د د ددارات في د د ددم ال د د ددنص القرآن د د ددي لط د د ددبلب المرحم د د ددة الثانوي د د ددة بالمممك د د ددة
العربية السعودية.ٖٗٓ ،
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عموماً بعممية بناء المنطوق الصريح لمنص مشتقة من داللة "المطابقة" أي :داللة المفظ عمى
كامل معناه الموضوع لو لغة ،باستعمال األلفاظ في معانييا الوضعية المطابقة (.)7

ٕ .مستوى الفيم االستنتاجي (التفسيري):ىو فيم المعنى الضمني لمنص القرآني ،وفيم ما وراء

الكممات وما بين السطور ،ويرتبط عموماً بد د د " عممية االستمزام" وىي تتعمق بانتقال الذىن من
المفظ إلى المعاني غير المباشرة التي يستمزميا المفظ وىي مأخوذة من " داللة االلتزام" (.)2

ٖ.

مستوى الفيم الناقد :وىو محاكمة المنقود إلى معايير في ذىن الناقد والعمل في ضوء

االستنتاج الذي توصل إليو القارئ ( .)3والقرآن الكريم متبوع ال تابع ،وأصل يرجع إليو ،فالنقد ال
يتناسب مع قدسية القرآن الكريم وعظمتو ،والنقد يكون في اآلراء االجتيادية ،والتفسير بالرأي ،وال

يتناول الوحي القطعي الثبوت ،بل يتمقى بالقبول والتسميم ،فالفيم يتعمق بتبيين المراد اإلليي دون

أن يكون لو أي مدخل في اإلضافة الذاتية بما يؤثر عمى ذلك المراد بالزيادة والنقصان أو

التغيير(.)4
ٗ.

مستوى الفيم التذوقي في القرآن الكريم :تذوق القرآن الكريم يقترن بإدراك إعجازه ،وادراك

إعجاز القرآن الكريم ليس مما يتيسر دون فيم عميق وتدريب طويل ،فالقرآن الكريم ال يمكن أن

يتفتح أمامنا دون ثقافة واسعة في المجال العقمي والروحي الذي ينتمي إليو(.)5

والتذوق عمل مركب متران متعانق شديد التعقيد يبدأ من عند ظاىر األلفاظ والتراكيب والصور

لينفذ منيا إلى أعمق أعماق المعاني التي تنطوي عمييا والى أدق داللتيا عمى تنوعيا وانتشارىا،
والى أغمض ما يمكن في ثنايتيا من الفكر والرأي(.)6

٘.

مستوى الفيم اإلبداعي :وىو التعمق في النص المقروء والتوصل إلى عبلقات جديدة،

وتوليد فكر جديد ،وحمول متنوعة لممشكبلت ،وتطبيق ليذه الحمول ،وىو "عممية اجتياد واالجتياد
أعمى مراتب الفقو في الدين ،ومن الميارات اإلبداعية البسيطة في فيم النص القرآني ،اكتشاف
إشارات النص ،وىي داللة المفظ عمى معنى لم يقصد بو ،ولم تتوقف صحتو أو صدقو عمى

(ٔ)عبد الغني بركة ( :)ٜٜٔٛاإلعجاز العممي :وجوىو وأس ارره.ٔ٘ ،
(ٕ)عبد د ددد الحكد د دديم عبد د ددد الد د دددايم(ٕٔٔٓ) :فعاليد د ددة برند د ددامج مقتد د ددرح عمد د ددى المفد د دداىيم الببلغيد د ددة الوظيفيد د ددة فد د ددي فيد د ددم
دالالت القرآن الكريم لدى طبلب المرحمة الجامعية.ٖٛ ،

(ٖ)حند د ددان ارشد د ددد(ٖٕٓٓ) :أثد د ددر اسد د ددتخدام اسد د ددتراتيجيات مد د ددا وراء المعرفد د ددة فد د ددي تنميد د ددة ميد د ددارات الفيد د ددم الق ارئد د ددي
لدى طالبات الصف األول اإلعدادي األزىري.ٕٓٗ ،
(ٗ)عبد د ددد المجيد د ددد النجد د ددار(ٕٓٓٓ) :خبلفد د ددة اإلنسد د ددان بد د ددين الد د ددوحي والعقد د ددل بحد د ددث فد د ددي جدليد د ددة الد د ددنص والعقد د ددل
والواقع. ٜٕ ،

(٘) مصطفى ناصف (د.ت) :نظرية المعنى في النقد العربي.ٔٙ٘ ،
()ٙمحمد بناني( :)ٜٔٛٙالنظريات المسانية والببلغية عند العرب.ٔٔٗ ،
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تقديره ،واستخبلص داللة " الموافقة" ،عمى معنى النص الذي ال يفيم من ألفاظ ،وانما بانتقال
الذىن معنى جديد يوافق حكم المنطوق" (.)7
( )4ميارات فيم النص القرآني:

ذكرت العديد من التصنيفات لميارات فيم النص القرآني ،ومن ىذه التصنيفات ما طرحتو

(المنياوئٗٗ -ٖٔٗ ،ٕٓٓٚ ،؛ جابرٔٙٔ ،ٕٓٓٛ ،؛ السميرئٗٔ ،ٕٓٔٓ ،؛ الثبيتي،
ٕٕٔٓ )ٜٔٓ -ٔٓٛ ،كما يمي:

أوالً :ميارة فيم المفردات والتراكيب المغوية ،وتتضمن ما يمي:

مناقشة المفردات الغامضة في اآليات .بيان مرادف الكممات الغامضة .بيان مضاد الكممات

الغامضة .استخدام بعض الكممات القرآنية في جمل خارج النص القرآني بأسموب الطمبة.
استخدام المعاجم لفيم معاني المفردات.

ثانيا :ميارات الفيم العام لمنص ،ويتضمن ما يمي:
تحديد الموضوع العام الذي تدور حولو اآليات .توضيح األفكار لآليات وعبلقتيا بالموضوع

العام .بيان سبب نزول اآليات .ربط اآليات باآليات السابقة عمييا .العبلقة بين بدايات اآليات
ونياياتيا .ربط آيات النص باآليات المشابية ليا في القرآن الكريم .ربط آيات النص المجممة

باآليات المفصمة ليا .ربط آيات النص باألحاديث الموضحة ليا .توضيح اآليات المنسوخة حكماً

ال تبلوة .توضيح المعنى الظاىر والمعنى المؤول لبعض اآليات .الموازنة بين تفسير أو أكثر
آلية قرآنية واحدة .االسترشاد باآليات عمى الواقع المعاصر الذي يعيشو الطمبة والمجتمع .بيان

صبلحية القرآن لكل زمان ومكان .تحديد اآليات المكية والمدنية في النص .بيان الصفات الغالبة

عمى اآليات المكية .بيان الصفات الغالبة عمى اآليات المدنية.

ثالثاً :ميارة فيم الخصائص المغوية والببلغية ،وتتضمن ما يمي:

بيان أثر خصائص الجممة (االسمية – والفعمية) في المعنى والتعبير .بيان أثر ىذه األدوات

والحروف في المعنى والتعبير .إعراب بعض الكممات إعراباً صحيحاً .بيان عبلقة اإلعراب

بالمعنى .بيان ما في النص القرآني من خصائص عمم المعاني مثل( :اإليجاز -اإلطناب-
التقديم والتأخير -األسموب الخبري واإلنشائي) .بيان ما في النص القرآني من خصائص عمم

البيان مثل( :التشبيو -االستعارة -الكناية -المجاز المرسل) .بيان ما في النص القرآني من
خصائص عمم البديع مثل( :السجع -الجناس -الطباق -المقابمة -التورية -وغيرىا) .بيان قيمة
الخصائص الببلغية في المعنى والتعبير .الربط بين فواصل اآليات ومضمون النص.

رابعاً :ميارة إدراك مظاىر اإلعجاز في اآليات:

(ٔ)عبد الغني بركة ( :)ٜٜٔٛاإلعجاز العممي :وجوىو وأس ارره.ٔٚ ،
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إبراز أوجو اإلعجاز العممي في النص .إبراز أوجو اإلعجاز المغوي في النص .إبراز أوجو

اإلعجاز الببلغي في النص .بيان أن االكتشافات العممية الحديثة في مجاالت ليا أصول في
القرآن الكريم .بيان أن القرآن الكريم ما زال فيو ما لم يكتشف بعد.

خامساً :ميارة استنباط األحكام والقيم الني يرشد إلييا النص القرآني:

استنباط المبادئ األساسية التي تتعمق بالعقيدة .استنباط األحكام الشرعية التي تتعمق بالعبادات

من النص .استنباط األحكام الشرعية التي تتعمق بالمعامبلت من النص .استنتاج القيم والمبادئ
والسموكيات التي ينبغي السير عمييا .بيان سبب اختبلف الفقياء في بعض األحكام .االستدالل

عمى ىذه األحكام بآيات أخرى أو بأحاديث نبوية .ربط بعض األحكام بالقضايا المعاصرة
المتصمة بحياة الناس .بيان أثر تطبيق أحكام القرآن في تغيير حياة الناس إلى األفضل.

المحور الثاني :التوجيو اإلعرابي:

()1

تعريف التوجيو اإلعرابي:

يعرف بأنو :التماس العمة وذكر األسباب التي تجعل الوجو اإلعرابي لمكممة أو الجممة مقبوالً

وسائغاً حسب ضوابط النحو العربي(.)7

ويعرف بأنو :ذكر الحاالت والمواضع اإلعرابية ،وبيان أوجو كل منيما ،وما يؤثر فييا ،وما يمزم

ذلك من تقرير وتفسير أو تعميل ،أو استدالل ،أو احتجاج (.)2

ويعرف بأنو :تعدد العبلمة اإلعرابية ،أو الوظيفة النحوية لكممة ما ،أو أن يتعدد احتمال شغل

الجممة ألكثر من موقع إعرابي ،وفقاً لما يؤدي إلى ذلك من أسباب (.)3

ويعرف بأنو :إيجاد الوجو اإلعرابي ،وما يمزم ىذا من استدالل ،وتعميل ،لبيان صحة الوجو من

عدمو ،فمتى ما ذكر النحوي حالة إعرابية ،وذكر معيا الوظيفة النحوية التي فسرت بيا ىذه

الحالة ،فنستطيع أن نسمي ىذه العممية عممية التوجيو اإلعرابي(.)4

ويعرفو الباحث إجرائياً في ىذا البحث :تعدد األوجو اإلعرابية لمكممة أو الجممة وفقاً لمسياق الذي
وردت فيو ووفقاً لممعنى المراد الذي تؤديو.

وفي ضوء التعريفات السابقة ِ،تبرز الحاجة إلى توضيح ما بين التوجيو اإلعرابي واألوجو

اإلعرابية من عبلقات أو تباينات أو تأثير وتأثر والتي يمكن تمخيصيا فيما يمي:

ٔ-

إن األوجو اإلعرابية تعني :االحتماالت اإلعرابية التي يمكن أن تحتمميا الكممة أو العبارة

(ٔ) السيد أحمد ( :)ٜٜٜٔالتوجيو اإلعرابي وتعدد الداللة في القرآن الكريم.ٕٔ -ٕٓ ،
(ٕ) عبد المحسن الطبطبائي (ٕٔٓٓ) :تعدد التوجيو النحوي عند الطبري في تفسيره.ٗ ،
(ٖ) محمد حسنين صبرة ( :)ٕٓٓٙتعدد التوجيو النحوي (مواضعو ،أسبابو ،نتائجو).ٕٚ ،

(ٗ) أحمد د د ددد غد د د ددازي (ٕٔٔٓ) :تعد د د دددد التوجيد د د ددو اإلع اربد د د ددي عند د د ددد مكد د د ددي بد د د ددن أبد د د ددي طالد د د ددب القد د د دديس القيرواند د د ددي
(ٖٗٚىد).ٔٗٛ ،

24

ISLAMIC SCIENCES JOURNAL (2020) Vol 11 (8) : 15-43

في سياق الجممة ،أو تحتمميا عبلقة جممة بجممة أخرى في السياق المتصل ،وقد يوجد في ىذا

السياق ما يرجح وجياً عمى وجو ،وقد تبقى الكممة أو الجممة متعددة األوجو اإلعرابية دون
مرجح ،أما التوجيو اإلعرابي فيعني البحث عن العمل واألسباب التي جعمت ىذه األوجو اإلعرابية

المتعددة مقبولة وسائغة.
ٕ-

يدل التوجيو اإلعرابي في تعدده وتنوعو عمى المرونة العقمية ،وسعة االطبلع ،واستيعاب

القواعد والشروط النحوية التي ينبغي مراعاتيا فيو ،وتمكنو من الضوابط التي يحتكم إلييا ويسير

عمييا.
ٖ-

تتناسب األوجو اإلعرابية طردياً مع التوجيو اإلعرابي ،أي كمما زادت ىذه األوجو

اإلعرابية تممسنا توجيياً إعرابياً أكثر ومعنى أوسع ،فتعدد اإلعراب سيتبعو تعدد التوجيو اإلعرابي،
ومن ثم يتبعو تعدد المعنى وثراؤه.

ٗ-

ترتبط األوجو اإلعرابية والتوجيو اإلعرابي بعبلقة السبب والنتيجة ،أحدىما مرتبط بالمغة

واآلخر بالقائل أو الكاتب ،وأحدىما مرتبط باالحتماالت المغوية ،واآلخر مرتبط بالنحو وقواعده،

والمعنى المراد(.)7

(ٕ)

مبررات التوجيو اإلعرابي:

يرجع تعدد األوجو اإلعرابية إلى عدة أسباب كثيرة ،لعل من أىميا ما يمي:
ٔ -احتمال السياق القرآني ألكثر من معنى ،فيحاول كل معرب أن يصل باإلعراب إلى المعنى

ضرب من ضروب
الذي يتوافق والمقتضيات األخرى ،فتعدد أوجو اإلعراب في الجممة الواحدة
ٌ
ٍ
نصو
إعجاز القرآن ،إذ قد يكون لكل وجو منيا معنى يراد وغاية تقصد ،وىذا دليل عمى ثراء ّ

ينبو عميو.
أمر ق ّل من ّ
وخصوبة عطائو ،وىو ٌ
ٕ -االختبلف في أصل القاعدة النحوية ،وذلك أن اإلعراب وجو تطبيقي لمدرس النحوي ،فما
ٍ
خبلف تقعيدي بين النحويين حول ظاىرة من الظواىر فإنو – وال شك – سينسحب ىذا
كان من

كثير جداً وأمثمتو ال تعد.
الخبلف عمى التوجيو اإلعرابي ،وىذا ٌ
ٍ
وحينئذ يكون باب االجتياد مشرعاً بين
ٖ -مخالفة ظاىر اآلية في تركيبيا لمقاعدة النحوية،
لرد ىذا الظاىر إلى القاعدة النحوية ،أو تحويميا إلى قاعدة أخرى في باب آخر.
المعربين ّ
ٍ
وحينئذ يتحتم االنتقال من
ٗ -خفاء الحركة اإلعرابية عمى الكممة إما لبنائيا أو لتعذر ظيورىا،
يتم
التركيب إلى داللة السياق والمرجحات األخرى ،ذلك ((أن تحديد وظيفة الكممة في الجممة ال ّ
إال بسبب تضافر مجموعة من القرائن المختمفة من لفظية ومعنوية)).

(ٔ) عبلء عمي(ٕ٘ٔٓ) :التوجيو اإلعرابي :المفيوم والضوابط واألسباب.ٕٔ -٘ ،
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٘ -االشتراك في داللة بعض األلفاظ ،وخاصة في بعض الصيغ وحروف المعاني ،مما يجعميا
تحتمل أكثر من توجيو إعرابي.

 -ٙالخميفات المسبقة التي يصطحبيا المعرب معو قبل الدخول في إعراب اآلية فتكون مؤثرة في

توجييو واختياره ،وأىميا الخمفيات العقدية التي تحتم عميو أن يصرف داللة اآلية إعرابياً لنصرة
وجو ٍ
معتقده ولو كان ٍ
بعيد ومتكمّف (.)7

 -ٚالتفاوت في الفيم واالستنباط ،والعمميات العقمية ،والخبرة السابقة بالقواعد النحوية وشواىدىا
النثرية والشعرية.

 -ٛاحتمال الجممة ألكثر من توجيو أو إعراب ،فيأخذ كل فرد بما يراه األسيل أو األصل أو
األقرب إلى المعنى المقصود أو غير ذلك.

 -ٜخفاء قصد المتكمم ومراده ،فيناك تراكيب جاءت بعيدة عن المقام الذي قيمت فيو ،وىذه

التراكيب يحدد توجيييا نحوياً قصد قائميا فيتعدد التوجيو ،لعدم معرفة المراد منيا عمى وجو

التحديد (.)2

ٓٔ -وجود العامل النحوي ،فكل عامل يحتاج لمعمول يعمل فيو العمل ،فالفعل يعمل في
الفاعل ،ولوال العامل لما وجدنا اإلعرابات المختمفة لمكممة الواحدة.

ٔٔ -احتمال المعنى السياقي أو الداللي في الجممة ليذه اإلعرابات المختمفة بعداً وقرباً من
مقصود المتكمم.

ٕٔ -ظيور بعض المفاىيم النحوية في كتب تفسير القرآن واعرابو ،وأدت دو اًر كبي اًر في التعدد
اإلعرابي الذي يمزم منو تعدد المعنى المراد من اآليات ،ولعل من أىم ىذه المفاىيم القول بالتأويل

والحذف والتقدير(.)3

( )3نماذج التوجيو اإلعرابي:

استق أر الباحث األدبيات النحوية ،وأدبيات طرائق التدريس ،وتوصل لمجموعة وافية من نماذج

وأمثمة التوجيو اإلعرابي من القرآن الكريم ،منيا عمى سبيل المثال ال الحصر:

ﲐ ﲒﲓﲔﲕ
ﲑ
قول اهلل – جل شأنو :ﭧﭐﭨﭐ ﭐ ﭐﱡﭐ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ

ﲛ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﱠﭐ
ﲜ
ﲖﲗﲘ ﲙﲚ

()4

 ،إذ يحتمل لفظ " قميبل"

(ٔ) محمد عضيمة (د .ت) :دراسات ألسموب القرآن.ٔٗ ،
(ٕ)عب د د ددد اهلل النغيمش د د ددي (ٕٓٔٓ) :قص د د ددد الم د د ددتكمم وأثد د د دره ف د د ددي تع د د دددد التوجي د د ددو النح د د ددوي واإلع ارب د د ددي-ٕٕ٘ٗ،
.ٕٕ٘ٛ
(ٖ)أحم د د د ددد غ د د د ددازي(ٕٔٔٓ):تع د د د دددد التوجي د د د ددو اإلع ارب د د د ددي عن د د د ددد مك د د د ددي ب د د د ددن أب د د د ددي طال د د د ددب الق د د د دديس القيروان د د د ددي
(ٖٗٚىد).ٔٙٙ-ٜٔٗ،

(ٗ) سورة االنفالٖٗ :
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و" كثي اًر" ىنا أن يكونا نائبين عن المفعول المطمق ،والمعنى :يريكيم إراءة قميمة ،ولو أراكيم إراءة

كثير لفشمتم ،كما يحتمبلن أن يكونا مفعوال ثالثاً لمفعل " أرى" وان كان سياق اآلية بعد ذلك عمى
إرادة المعنى األخير في قولو ( ﲥ ﲦ ﲧ )( ،)7مما يدل عمى أن القمة والكثرة قُصد

بيما األشخاص ال مرات الرؤية.

ﭧ ﭐﭨ ﭐ ﭐ ﭐﱡﭐ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ
ﲟﲡﲢﲣﲤﲥﱠ
ﲠ
ﲛﲝﲞ
ﲜ
ﲕﲖﲗﲘﲙﲚ

()2

 ،نجد

أن "الواو" في " المؤمنون" تصمح أن تكون لمعطف ،أو لبلستئناف ،أما العطف فيكون المعنى:
آمن الرسول بما أُنزل إليو من ربو والمؤمنون ،فيكون تمام الكبلم عند " المؤمنون"  ،ثم يأتي

االبتداء بقولو " كل" ،فيكون التنوين في "كل" عوضاً عن ضمير يعود إلى الرسول والمؤمنين ،أما
عمى كون الواو " لبلستئناف" فيكون المعنى مكتمبلً عند " من ربو"  ،ثم يستأنف الكبلم :

األولى جعمُيا لمعطف فيوصف الرسول والمؤمنون بأنيم آمنوا
والمؤمنون – كذلك -كل آمن ،و ْ
بسائر ىذه المذكورات.

ﱫ ﱭ ﱮﱯ
قول اهلل سبحانو وتعالى ﱡﭐ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱬ

ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱠﭐ ﭐ

()3

.

نجد أن جممة " يتمونو" ليا وجيان من اإلعراب :الحالية أو الخبرية ،وىذا يؤدي إلى التعدد في
التوجيو اإلعرابي وثراء في المعنى ،بسبب االختبلف بين داللتي الحال وداللة الخبر.


الوجو األول :أن تكون جممة " يتمونو" في موضع حال من المضمر المنصوب في"

آتيناىم" أو من " الكتاب" وىي حال مقدرة ،سواء كانت من" ىم" أو من " الكتاب"؛ ألن الذين
متمُ ًّوا ليم ،وىذا المعنى ىو الذي
أوتوا الكتاب لم يكونوا تالين لو وقت اإليتاء ،وال كان الكتاب ْ
جعل الحال في اآلية مقدرة؛ ألن الحال وصف لييئة صاحبيا وقت وقوع الفعل ،والذين أوتوا

الكتاب لم يكونوا في حال تبلوة وقت إيتائيم الكتاب ،وال كان متمُ ًّوا في ىذا الوقت .وعمى ىذا
الوجو من إعراب " يتمونو" يكون المراد من " الذين آتيناىم الكتاب " العموم .ومعنى اآلية عمى

ىذا الوجو :الذين آتيناىم الكتاب وىذا حاليم أولئك يؤمنون بو.


الوجو الثاني :أن تكون جممة " يتمونو" خب ار أول لممبتدأ " الذين" ،وقولو " أولئك يؤمنون

بو" خبر بعد خبر ،وقد تضمن كل من الخبرين ما يربطو بالمبتدأ ،ففي الخبر األول " الواو"
الجامعة العائد عمى المبتدأ " الذين" ،وفي الخبر الثاني اسم اإلشارة ،و" أولئك" العائد عمى المبتدأ
(ٔ) سورة األنفالٗٗ :

(ٕ) سورة البقرةٕٛ٘ :
(ٖ) سورة البقرة ٕٔٔ :
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أيضا .وعمى ىذا الوجو في إعراب جممة " يتمونو" يحمل االسم الموصول عمى الخصوص فيمن
اىتدى ،فميس كل من أوتي الكتاب يتموه حق تبلوتو .وىكذا نمحظ في تعدد اإلعراب بين الحالية

والخبرية لجممة " يتمونو" أن المعنى قد تعدد بين العموم والخصوص في " الذين آتيناىم

الكتاب" (.)7

وقول اهلل سبحانو وتعالىﭐﱡﭐ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱠ

()2

 ،نجد لفظ " الحمد" يقبل الرفع

والنصب؛ فالرفع تعبير بجممة أسمية (مبتدأ وخبر) ،يدل عمى ثبوت الحمد هلل سبحانو واستق ارره لو

نحمد الحمد) ،او مفعول بو كذلك (الزموا
تعالى ،والنصب عمى أنو مفعول مطمق لفعل مقدر (أي
ُ
الحمد) وىذه جممة فعمية تفيد الحدوث والتجدد .والتعبير بالجممة االسمية يعني ثبات الحمد من
األزل إلى األبد ،كما يعني أكونو محمودا ال يتوقف حمد عند أحد ،فالحمد هلل ثابت سواء حمدوا

أو لم يحمدوا ،وعمى النصب محدودية الحمد ،وتقفو عمى صدوره من الحامد (.)3

يتضح مما سبق أن لمتوجيو اإلعرابي أث اًر في تأويل المعنى وتوجييو ،فالحركة اإلعرابية تبين
المعاني ،وتكشف عنيا ،وتسمح بتحديد معاني األدوات والكممات في الجمل ،ولوالىا لكان الكبلم

مبيماً غير مفيوم ،فبل يتضح المعنى المقصود إال بيا ،وىي عمى ذلك من القرائن اليامة التي

أكسبت نظام الجممة العربية مرونة في التركيب وسعة وانفتاحاً في المعنى.
( )4مبادئ التوجيو اإلعرابي:

تتعدد أسس ومبادئ التوجيو اإلعرابي ،ويمكن إجماليا فيما يمي:

أ-
الجمع بين مراعاة القواعد النحوية وسالمة المعنى :ومن أمثمة ذلك قولو تعالى" :اٌهللُ
ث َي ْج َع ُل ِر َسالَتَوُ" ،فبعض النحاة عد "حيث" ظرف مكان ،مع أن األولى وفقاً لممعنى
َعمَ ُم َح ْي ُ
أْ
جعميا "مفعوالً بو"؛ ألن المعنى أنو تعالى يعمم المكان نفسو المستحق لوضع الرسالة فيو ،ال شيئاً
في المكان ،أي أن عدىا ظرفاً ال يسير مع المعنى المراد.

ب-

عدم الخروج عن ما لم يثبت في العربية :ومن ذلك ما أنكره ابن ىشام عمى ابن ميران

ما أورده في كتاب الشواذ قراءة من ق أر قولو تعالى" :إِن اْل َبقَ َر تَ َش َابوَ َعمَ ْي َنا" ،بإدغام تاء الوحدة في
تاء الماضي ،وأنكر عمى من يقول إن العرب تزيد تاء عمى التاء الزائدة في أول الماضي ،ونفى
وجود مثل ىذه القاعدة في النحو العربي ،وذىب إلى أن أصل القراءة "إن البقرة" بتاء الوحدة ،ثم

أدغمت في تاء "تشابيت" ،وعده إدغاماً من كممتين.

(ٔ)عبلء عمي(ٕ٘ٔٓ) :التوجيو اإلعرابي :المفيوم والضوابط واألسباب.ٔٔ -ٚ ،
(ٕ) سورة الفاتحةٕ:

(ٖ)محمد د ددد جبد د ددل(ٕٓٓٓ) :دفد د دداع عد د ددن الق د د درآن الك د د دريم أصد د ددالة اإلع د د دراب وداللتد د ددو عمد د ددى المعد د دداني فد د ددي الق د د درآن
الكريم والمغة العربية.ٔٙٓ،
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ج -أن يأخذ المعرب باألفصح واألقوى من األوجو اإلعرابية ،وأن يترك األمور البعيدة
َنت ِ
العميِ ُم" ،حيث ذكروا في
السميعُ َ
واألوجو الضعيفة :ومن ذلك ما جاء في قولو تعالى":إِن َك أ َ َ
الضمير "أنت" ثبلثة أوجو :الفصل ،وىو أرجحيا ،واالبتداء وىو أضعفيا ،والثالث :التوكيد،
فالوجو األول الظاىر ،وىو األقوى واألقرب إلى المعنى ،أما الرأيان اآلخران فيما بعيدان عما

اعتمده أىل االختصاص من أىل المغة والنحو ،كما أنيما ال يخدمان المعنى المراد ،كما خدمو

الوجو األول.

د-

مراعاة الشروط النحوية الخاصة لكل باب :إن العرب يشترطون في باب شيئاً،

ويشترطون في آخر نقيض ذلك الشيء عمى ما اقتضتو حكمة لغتيم وصحيح أقيستيم ،فإذا لم

يتأمل المعرب اختمطت عميو األبواب والشرائط ،ومن ذلك:
-

شرط التنكير :ويظير في اسم (ال) النافية لمجنس ،وفي اسم (ال) العاممة عمل ليس،

وىو شرط الحال والتمييز والمنعوت إذا كانت النعت جممة.
-

شرط االشتقاق :شرط الحال ،وشرط الصفة ،وشرط المضاف في اإلضافة المفظية.

-

شرط الجمود :وىو شرط التمييز ،وىو شرط المضاف في اإلضافة المعنوية.

ه-

شرط الحديثة :ويظير ىذا الشرط في المفعول المطمق والمفعول لو.

عدم الخروج عمى النظير في المفظ والمعنى :ومن أمثمتو في المفظ دخول "الم االبتداء"

عمى "ما" النافية ،حمبلً ليا عمى "ما" الموصولة ،ومن الحمل في المعنى إىمال "أن" المصدرية

مع المضارع حمبلً عمى "ما" المصدرية ،وعمى المفظ والمعنى معاً حمل اسم التفضيل و"أفعل" في

التعجب وزناً وأصبلً ،وافادة لممبالغة ،وأجازوا تصغير "أفعل" في التعجب لشبيو بأفعل التفضيل

في ذلك.
و-

االنتباه لالشتباه بين المعاني اإلعرابية :ومن أمثمة ذلك قولنا :زيد أحصى ذىناً ،وعمرو

أحصى ماالً ،ففي الجممة األولى :اسم تفضيل ،وبعدىا تمييز ،وفي الجممة الثانية :فعل ماض،

والمنصوب بعدىا مفعول بو .ومن ذلك أيضاً قولنا :زيد كاتب شاعر ،فكممة شاعر :خبر أو

صفة لمخ بر ،بينما نجد :زيد رجل صالح ،صفة ال غير؛ وذلك ألن "كاتب" في األولى ال يكون

خب اًر عمى انفراده لعدم الفائدة ،وألن من المعموم أن زيداً رجبلً ،وشرط الخبر أن يفيد ما ال يفيده

المخبر عنو (.)7

(ٔ)عبلء عمي(ٕ٘ٔٓ) :التوجيو اإلعرابي :المفيوم والضوابط واألسباب.ٕٙ -ٕٔ ،
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ثالثاً :إجراءات البحث

-1

تحديد ميارات فيم النص القرآني:

اعتمد الباحث عمى البحوث والدراسات السابقة التي تناولت ميارات فيم النص القرآني مثل (فرح،

ٕٜٓٓ؛ السميريٕٓٔٓ ،؛ عبد اهللٕٕٓٔ ،؛ أكرمٕٕٓٔ ،؛ خميفةٕٖٓٔ ،؛ قاسمٕٖٓٔ ،؛
الحسني وتوفيقٕٖٓٔ ،؛ السحيباني ،)ٕٓٔ٘ ،ومن خبلل المصادر السابقة توصل الباحث إلى

صياغة ميارات فيم النص القرآني ،ووضعيا في قائمة أولية وعرضيا عمى عدد من المحكمين،

وطمب منيم االطبلع عمى الميارات الواردة في القائمة األولية ،وتقييميا ،وابداء الرأي فيما

تضمنتو من حيث:

 مدى مناسبة الميارات لطمبة كمية اإلمام األعظم بالمرحمة الثالثة قسم الدعوة والخطابة.
 تحديد درجة أىمية كل ميارة من الميارات.

 حذف أو تعديل أو إضافة ما ترونو مناسباً.

وفي ضوء آرائيم أجريت التعديبلت المطموبة ،وقد تضمنت الصورة النيائية لمقائمة تسع ميارات

لفيم النص القرآني.
-2

بناء اختبار ميارات فيم النص القرآني:

 اليدف من االختبار :ييدف ىذا االختبار إلى قياس مدى توفر ميارات فيم النص القرآنيلدى طبلب كمية اإلمام األعظم بالمرحمة الثالثة قسم الدعوة والخطابة؛ لبيان مدى فاعمية البرنامج

في تنمية ىذه الميارات ،وذلك بتطبيق االختبار قبل تطبيق البرنامج وبعده.

 تحديد مصادر بناء االختبار :اعتمد الباحث في بناء االختبار ،واشتقاق مادتو عمى البحوثوالدراسات السابقة التي أجريت في مجال فيم النص القرآني من أىميا (أكرمٕٕٓٔ ،؛ قاسم،

ٖٕٔٓ) ،والرجوع إلى قائمة ميارات فيم النص القرآني التي تم إعدادىا من قبل ،وذلك لمتأكد من
جميع الميارات المراد قياسيا دون إغفال أي منيا.

 -وصف االختبار في صورتو األولية :ويحتوي عمى صفحة لمتعميمات الخاصة بالطبلب عينة

االختبار ،وقد تضمن االختبار ( )ٕٚمفردة من نوع االختبار من متعدد ،كما أعد الباحث مفتاح
وحدد نظام تقدير الدرجات عمى أساس درجة واحدة لئلجابة
لتصحيح إجابات أسئمة االختبارُ ،
الصحيحة وصف اًر لئلجابة الخطأ ،ودرجة واحدة لمتعميل الصحيح وصف اًر لغير ذلك.
 -ضبط االختبار :لضبط االختبار اتبعت اإلجراءات التالية:

 صدق االختبارُ :ع ِرض االختبار عمى مجموعة من المحكمين بمغت (٘ٔ) محكما ،طُمِب منيمإبداء الرأي فيما يمي:



مناسبة كل سؤال لما وضع لقياسو.

صحة وكفاية البدائل الوردة تحت كل سؤال في االختبار.
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مناسبة مفردات االختبار لمطمبة عينة البحث.
إضافة أو حذف ما يرونو مناسبا لبلختبار.

 -التجربة االستطالعية :تم تطبيق االختبار عمى ( )ٕٙستة وعشرين طالباً وطالبة من المرحمة

الثالثة قسم الدعوة والخطابة بكمية اإلمام األعظم

رحمة اهلل

الجامعة بيدف:

حساب زمن االختبار :تم تحديد زمن االختبار عن طريق حساب متوسط األزمنة الكمية التي
استغرقيا الطمبة في حل مفردات االختبار ككل ،فقد استغرق الطمبة عينة البحث (ٕ٘) دقيقة في
إجابة األسئمة ،أي أن متوسط الزمن الكمي لبلختبار= ٕ٘ دقيقة  ٛ +دقائق لكتابة البيانات

الشخصية ،وبذلك يكون الزمن الكمي لبلختبار= ٓ ٙدقيقة

ثبات االختبار :قام الباحث بتطبيق االختبار عمى عينة التجربة االستطبلعية ،ثم أعيد التطبيق
عمييم مرة أخرى بعد ثبلثة أسابيع ،ثم قام الباحث بحساب معامل االرتباط بين درجات ىذا

االختبار في المرتين األولى والثانية مستخدماً معادلة " بيرسون" لحساب معامل االرتباط من
الدرجات الخام بالطريقة العامة ،فكان معامل االرتباط بين التطبيقين ( )%ٓ,ٛٙأي أن معامل

ثبات االختبار( ،)%ٓ,ٛٙوىي قيمة مناسبة تدل عمى ثبات ىذا االختبار.

 -الصورة النيائية لالختبار :بمغ عدد مفردات االختبار بعد إجراء التعديبلت السابقة عميو ()ٕٚ

سؤاال ،والجدول اآلتي يبين مواصفات اختبار ميارات فيم النص القرآني موضحا عدد األسئمة

لكل ميارة.

األسئمة التي تقيسيا

م

الميارات

ٔ

استنتاج معاني المفردات القرآنية من خبلل سياق النص القرآني.

ٕ

تحديد نوع الجممة (اسمية -فعمية) في النص القرآني.

ٕ( أ -ب -ت)

ٖ

تحديد األركان األساسية لمجممة في النص القرآني.

ٖ( أ -ب -ت)

ٗ

تحيد ما في النص القرآني من أدوات وحروف مثل الشرط -االستفيام (ٗ -أ -ب – ت)

٘

بيان أثر ىذه األدوات والحروف في فيم النص القرآني.

٘( أ -ب – ت)

ٙ

بيان أثر الحركات اإلعرابية في فيم معنى الصحيح لمنص القرآني.

 (ٙأ -ب – ت)

ٚ

استنتاج المعنى اإلجمالي لمنص القرآني.

 (ٚأ -ب – ت)

ٛ

استنتاج الدروس المستفاد من النص القرآني.

 (ٛأ -ب – ت)

ٜ

استنتاج الكبلم المحذوف الذي يقتضيو النص القرآني.

 (ٜأ -ب – ت)

ٔ( أ -ب  -ت)

الجر -النواسخ -وغيرىا.

 -3بناء البرنامج المقترح:

 تحديد فمسفة البرنامج :قامت فمسفة البرنامج عمى التوجيو اإلعرابي باعتباره مدخبلً لتنميةميارات فيم النص القرآني من خبلل تنمية قدرة الطبلب عمى التعمق في الفيم ،واالنطبلق في

التفكيرعن طريق حمل الكممة أو الجممة عمى أكثر من وجو إعرابي ،والتفكير في أكثر من معنى.
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 تحديد أسس بناء البرنامج :انطبلقًا من الجانب النظري لمبحث الحالي ،وباستقراء الدراساتوالبحوث السابقة ،واألدبيات المرتبطة بتنمية ميارات فيم النص القرآني ،تم التوصل إلى األسس
التي يقوم عمييا إعداد البرنامج الحالي؛ لتحقيق اليدف األساسي وىو تنمية ميارات فيم النص

القرآني من خبلل التوجيو اإلعرابي ،وفيما يمي عرض األسس:
 -األسس المعرفية:



طبيعة طبلب المرحمة الثالثة قسم الدعوة والخطابة بكمية اإلمام األعظم

رحمة اهلل

الجامعة،

واحتياجاتيم ،وخصائصيم ،وأىدافيم من التعمم.


تعريف الطمبة بفيم النص القرآني ،ومياراتو ،واألسس التي يقوم عمييا؛ وذلك إلثارة



االنتفاع بما لدى ىؤالء الطمبة من خمفية معرفية تنشط المعرفة الجديدة المراد تعمميا.



مناسبة الموضوعات المختارة في أثناء التدريس لسن الطمبة ،ومستوياتيم الثقافية.



تزويد الطبلب بالتغذية الراجعة المناسبة ،واكسابيم الثقة بالنفس.

دافعيتيم نحو تعمم البرنامج.
 -األسس النفسية:



استخدام الوسائل المرئية والمسموعة أثناء تدريس البرنامج.



تنويع طرق واستراتيجيات التدريس المستخدمة في تدريس البرنامج.



التنوع والتعدد في التدريبات والتطبيقات المستخدمة في تدريس البرنامج.



تحديد أىداف البرنامج بصورة دقيقة ،من حيث :قابميتو لمقياس ،ووضوح صياغتو ،وشمولو



الربط بين الخبرات السابقة والجديدة لدى ىؤالء الطمبة.

 -األسس التربوية:

لخبرات متنوعة ومناسبة لمستوى وسن الطمبة.


استخدام استراتيجيات تنمي قدرة ىؤالء الطمبة عمى ممارسة ميارات فيم النص القرآني مثل

استراتيجيات(العصف الذىني ،والحوار والمناقشة).
 -تحديد مكونات البرنامج:

– أىداف البرنامج:
-

إتقان الطبلب ميارات فيم النص القرآني التي تم تحديدىا في القائمة ،واكسابيم القدرة عمى

-

إثراء لغة الطبلب بتزويدىم بمفردات وتراكيب لغوية وعبارات جديدة من خبلل االعتماد

-

تنمية قوة المبلحظة لدى الطبلب ،وتعويدىم عمى التفكير المنطقي والمنظم ،وانماء ممكة

توظيفيا في إعداد وتدريس النصوص القرآنية توظيفاً جيداً.

عمى التوجيو اإلعرابي بوصفو محتوى تعميمي ،ودفعيم إلى فيم النصوص القرآنية.

االستنباط والحكم والتعميل ،وما أشبو من العمميات العقمية في دراسة التوجيو اإلعرابي.
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-

تنمية قدرة الطبلب عمى التعبير واألداء الصحيح ،وفيم المعنى وادراكو في غير لبس أو

غموض.

ىذه ىي األىداف التي يسعى الباحث إلى تحقيقيا عن طريق ترجمتيا إلى ميارات محددة،
وجوانب خبرة ومحتوى واضح يتم تعميميا لمطمبة.

 -محتوى البرنامج :تضمن البرنامج ستة دروس لتنمية ميارات فيم النص القرآني لدى طمبة

كمية اإلمام األعظم رحمة اهلل الجامعة المرحمة الرابعة قسم الدعوة والخطابة ،وقد نظم محتوى
البرنامج حول النصوص القرآنية التي يدرسيا طمبة المرحمة الثالثة ،الذين يفترض أن ما وصموا

إليو من مستوى خطوة نحو الثبات واالستقرار في استخدام المغة ،تؤىميم لبلستفادة من التدريب
عمى ميارات فيم النص القرآني باستخدام التوجيو اإلعرابي.

 استراتيجيات وطرائق تدريس البرنامج :اعتمد البرنامج عمى استراتيجيتي العصف الذىنيوالحوار والمناقشة؛ إذ إنيا تضمن اشتراك الطمبة اشتراكاً إيجابياً في العممية التعميمية ،حيث تزيد
من اىتماميم ،ودافعيتيم ،وتثير انتباىيم ،وتقمل شعورىم بالممل والتشتت واالنصراف عن الدرس،

وتساعدىم عمى المشاركة بفاعمية في عممية التعمم.

 -الوسائل واألنشطة التعميمية:

ٔ .تقديم أسطوانات مدمجة تتضمن تبلوات متعددة لسور وآيات القرآن الكريم المختارة.
ٕ .عرض األفبلم التعميمية التي ترتبط بالقصص الموجودة في سور وآيات القرآن الكريم.

ٖ .عرض مقاطع فيديو لندوات ولقاءات في األعجاز العممي والمغوي والتشريعي حول القرآن
الكريم.

ٗ .أنشطة لتحديد معنى المفردات القرآنية ،وذكر حوادث ومناسبات لبعض النصوص القرآنية.

٘ .أنشطة لتشجيع الطمبة عمى استنتاج ما ترشد إليو ىذه النصوص ،أو استنتاج العبلقات
الربطة بين ىذه النصوص.
ا

 .ٙأنشطة لمدى استفادة ربط مضمون السور بالواقع الحياتي واالستفادة منيا ،وتبيان الحكمة

اإلليية من تعدد الوجو االعرابي في ىذه النصوص.

 -أساليب التقويم :تم تحديد مبادئ وأساليب التقويم في البرنامج بحيث يأخذ طابع االستم اررية

والمتابعة في أثناء تنفيذ البرنامج ،وأن يكون شامبلً لؤلىداف المراد تحقيقيا ،ويمر التقويم بثبلث

مراحل عمى مدار البرنامج ،وىي التقويم القبمي (قبل تدريس البرنامج ،بيدف قياس مستوى
الطبلب في ميارات فيم النص القرآني) ،والتقويم البنائي (أثناء تطبيق البرنامج في نياية كل

درس من الدروس المكونة لمبرنامج؛ لمتأكد من اكتساب الطبلب لمميارة المراد تنميتيا قبل

االنتقال لمدرس التالي) ،والتقويم البعدي (بعد االنتياء من تدريس البرنامج ،بيدف الحكم عمى
كفاءة وفاعمية البرنامج ،والتأكد من اكتساب الطبلب ميارات فيم النص القرآني).
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إعداد دليل المعمم لتدريس البرنامج:

تم تناول اإلجراءات التي اتبعت في إعداد دليل المعمم لتدريس البرنامج في صورة إجراءات من

خبلل نصوص أعدت لتنمية ميارات فيم النصوص القرآنية في ضوء التوجيو اإلعرابي؛ ليستعين
بيا القائم بالتدريس في تدريب الطبلب المعممين بكمية التربية شعبة المغة العربية ،واعتمد الباحث

في إعداد الدليل عمى المصادر التالية:

*الدراسات والبحوث السابقة المرتبطة بفيم النص القرآني والتوجيو اإلعرابي.

*األدبيات المرتبطة باستراتيجيتي العصف الذىني والحوار والمناقشة المستخدمتين.

وقد تضمن الدليل ( )ٙستة نصوص مختارة ومعدة في صورة تطبيقات عممية عمى فيم النص
القرآني في ضوء التوجيو اإلعرابي باستخدام استراتيجيتي العصف الذىني والحوار والمناقشة،
وروعي في إعداد ىذه النصوص أن تكون مادة اإلعداد مناسبة لمستوى الطبلب المعممين،

وتغطي جميع الميارات.

 -5التجريب الميداني لمبحث:
بدأ التجريب الميداني الستخدام البرنامج المقترح في تنمية ميارات فيم النص القرآني لدى طمبة

كمية اإلمام األعظم قسم الدعوة والخطابة المرحمة الثالثة يوم األحد الموافق ٖٕٜٔٓٔ /ٔٓ /م،
وانتيى يوم الخميس الموافق ٕٜٓٔ /ٕٔ /ٜٔم ،وقد ُنفذت التجربة وفق مجموعة من اإلجراءات
تضمنت ما يمي:
 -اختيار عينة البحث والتصميم التجريبي :تم اختيار عينة البحث من طمبة المرحمة الثالثة قسم

الدعوة والخطابة بكمية اإلمام األعظم

رحمة اهلل

الجامعة من العام الجامعي ٕٓٔٛ /ٕٓٔٚم وبمغ

عدد أفرادىا (ٓٗ) أربعون طالباً وطالبة موزعة عمى مجموعتين تجريبية (ٕٓ) عشرون طالباً

وطالبة ،وضابطة (ٕٓ) عشرون طالباً وطالبة ،وترجع أسباب اختيار عينة البحث من كمية

اإلمام األعظم

رحمة اهلل

الجامعة إلى أن الشعور بالمشكمة بدأ منيا ،وأنيا مقر عمل الباحث.

 -التطبيق القمبي لالختبار :تم التطبيق القبمي الختبار فيم النص القرآني قبل تدريس البرنامج

في يوم األحد الموافقٖٕٜٔٓٔ /ٔٓ /م ،لمتأكد من تكافؤ المجموعات ،وتم االحتفاظ بالدرجات.

 -الخطة الزمنية لمتدريس :بدأ الباحث في تدريس البرنامج لطمبة المجموعة التجريبية وفق خطة

زمنية معده مسبقاً استغرقت ( )ٔٙساعة بواقع ساعتين أسبوعياً ولمدة ( )ٚأسابيع.
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اختبار

فيم

النص

المجموعة الضابطة
المتوسط

القرآني

االنحراف
المعياري

المجموعة التجريبية
المتوسط

االنحراف
المعياري

درجة
الحرية

قيمة ت

الداللة
اإلحصائية

إيتا

القياس

22,8

1,30

23,3

1,801

74

1,37

غير

دالة

القياس

27,1

4,93

36,3

2,87

74

5,57

دالة

عند 0,28

القبمي

البعدي

حجم
التأثير

عند 0,05
0,01

كبير

 التطبيق البعدي لالختبار :تم التطبيق البعدي الختبار فيم النص القرآني عمى عينة البحثبعد االنتياء من تطبيق البرنامج في يوم األربعاء الموافق ٕٓٔٛ /ٕٔ /ٔٛم.

-6

األساليب والمعالجات اإلحصائية:

بعد االنتياء من تطبيق أداة البحث (اختبار ميارات فيم النص القرآني) قبمياً وبعدياً ،تم تصحيح
إجابات الطبلب ،ورصد درجة كل طالب في التطبيقين القبمي والبعدي في جداول خاصة بذلك،

ومعالجتيا إحصائياً عمى النسخة الحادية والعشرين ( )Ver.21من إصدارات برنامج ()SPSS
باستخدام اختبار(ت) لممجموعة الواحدة عن طريق المقارنة بين المتوسطات القبمي والبعدي ،كما
تم استخدام (مربع إيتا  )n2لحساب حجم تأثير البرنامج المقترح في تنمية ميارات فيم النص

القرآني لدى طمبة كية اإلمام األعظم
نتائج البحث وتفسيرىا:

رحمة اهلل

الجامعة قسم الدعوة والخطابة المرحمة الرابعة.

(أ) -فاعمية البرنامج القائم عمى التوجيو اإلعرابي في تنمية ميارات فيم النص القرآني:
تم تحديد متوسطي درجات طبلب المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي

الختبار ميارات فيم النص القرآني ،واالنحراف المعياري لكل منيما ،وتحديد الفرق بين

المتوسطين ،وحساب قيمة "ت" ،واستخراج داللتيا ،وىذا ما يوضحو الجدول اآلتي:

يتضح من الجدول السابق وجود فرق دال إحصائياً في ميارات فيم النص القرآني بين متوسطي
المجموعتين الضابطة والتجريبية في القياس البعدي ،ولحساب اتجاه الفروق بين المتوسطين رجع
الباحث إلى متوسط درجات طمبة المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي عمى

اختبار ميارات فيم النص القرآني ،حيث كان متوسط درجات المجموعة الضابطة (ٔ،)ٕٚ,

ومتوسط درجات المجموعة التجريبية(ٖ ،)ٖٙ,والفرق بين المتوسطين(ٔ ،)ٜ,وقيمة "ت" ()٘,٘ٚ
وىي ذو دالة إحصائياً عند مستوى (ٔٓ )ٓ,لصالح المجموعة التجريبية ذات المتوسط األكبر.
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(ب) -حجم تأثير البرنامج في تنمية ميارات فيم النص القرآني:
لحساب حجم التأثير استخدم الباحث قيمة (

)(،)وتستخدم ىذه المعادلة لتحديد فاعمية

البرنامج من خبلل تحديد مستويات حجم التأثير ،وتُعتبر مقاييس حجم التأثير الوجو المكمل
لمداللة اإلحصائية؛ حيث إن مفيوم الداللة اإلحصائية يركز عمى مدى الثقة في النتائج بصرف
النظر عن حجم الفروق ،في حين يركز حجم التأثير عمى حجم الفروق ومصداقية حدوثيا ،كما

أن التباين الذي يفسر حوالي ٔ %من التباين الكمي يدل عمى تأثير ضئيل ،والذي يفسر %ٙ
تأثير
طا ،والذي يفسر حوالي ٘ٔ %فأكثر من التباين الكمي يعد ًا
من التباين الكمي ُيعد ًا
تأثير متوس ً
كبير (أبو حطب ،وصادقٖٗٗ ،ٕٓٔٓ ،؛ الكناني ،)٘ٚٛ ،ٕٕٓٔ ،ويتضح من الجدول
ًا
السابق أن قيمة حجم التأثير الكمي لمبرنامج ( )ٓ,ٕٛوىي أكبر من القيمة المعيارية (٘ٔ )ٓ,مما
يدل عمى حجم تأثير كبير لمبرنامج في تنمية ميارات فيم النص القرآني ،واتفقت ىذه النتيجة مع
ما توصمت إليو البحوث والدراسات السابقة التي استخدمت برنامج مقترحة في تنمية ميارات فيم

النص القرآني عموماً مثل ):عباسٕٓٓ٘ ،؛ الزينيٕٓٓٙ ،؛ جابرٕٓٓٛ ،؛ فرجٕٜٓٓ ،؛

السميريٕٓٔٔ ،؛ عبداهللٕٕٓٔ ،؛ أكرم ٕٕٔٓ؛ خميفةٕٖٓٔ ،؛ قاسمٕٖٓٔ ،؛ الحسني
وتوفيقٕٖٓٔ ،؛ السحيبانيٕٓٔٗ،؛ والغبيوي )ٕٓٔٚ ،والتي توصمت جميعيا إلى فاعمية
البرامج المقترحة في تنمية ميارات تحميل وفيم النصوص القرآنية لدى عينة الدراسة ،ويمكن

تفسير الفاعمية التي أظيرىا البرنامج في تنمية ميارات فيم النص القرآني من وجية نظر الباحث
إلى االعتبارات التالية:

ٔ .تدريب الطمبة من خبلل البرنامج المقترح عمى الفيم المتأني والمتعمق لمنص القرآني.

ٕ .التركيز عمى عدم التسرع في الحكم عمى النص القرآني من خبلل غرض ومعنى عام قبل
تكرار قراءتو مرات عديدة لفيم النص من خبلل األوجو اإلعرابية المختمفة ،ووضع األوجو
االعرابية المختمفة في كل قراءة من خبلل الحركات االعرابية والتقديم والتأخير وغيرىا لمعرفة

الحكم والغاية الربانية من ىذا النص القرآني.

ٖ .تدريب الطمبة عمى استخدام عمم االعراب في معرفة احكام وفيم القرآن الكريم وىذا التنوع
في اعراب ىذه النصوص رحمة من رحمات اهلل سبحانو وتعالى عمى عبادة لكي يتقبل النص

أكثر من حكم يأخذون االنفع واألفضل حسب الزمان والمكان.

 مربع إيتا(

)=

.
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ٗ .بناء البرنامج المقترح عمى آليات وتطبيقات قرائية إعرابية تفيم وتحمل المضامين واالحكام

الفكرية والداللية لمنصوص القرآنية بأسموب عممي وطريقة إعرابية تضع أدلة صحيحة ومادية
ممموسة تحت يد القارئ.

٘ .اعتماد البرنامج المقترح عمى النشاط اإليجابي لمطالب وقيامو بنفسو بفيم النص القرآني
وعقد مناقشات ومحاورات بين الطمبة في مناقشة ما تم التوصل إليو في فيم النص من خبلل

اإلعراب.

 .ٙإسيام البرنامج في إدراك الطمبة لنواحي التأثير في النص من خبلل الدقة في اإلعراب.
 .ٚتوجيو الطمبة إلى عدم الوقوف عند ظاىر النص القرآني ،والتدرج من الظاىر إلى المعاني
األصيمة ،ثم ما وراء ىذه النصوص.

 .ٛإمداد الطمبة بمزيد من معايير فيم النص القرآني ،وتبصيرىم باستم ارر بإمكانية وصوليم إلى
مستوى أفضل في فيم النص.

خامساً :توصيات البحث :في ضوء نتائج البحث الحالي يوصي الباحث ما يمي:
ٔ .إعادة النظر في تدريس النص القرآني من خبلل عمم اإلعراب.

ٕ .تبني خطة تعميمية توضح كيفية استخدام تطبيقات التوجيو اإلعرابي في فيم النصوص

القرآنية لطمبة التعميم العام.

ٖ .ضرورة االستعانة باختبار ميارات فيم النص القرآني المتضمن في البحث الحالي مع السعي

المستمر لتطوير ىذا االختبار وبشكل مستمر.

ٗ .عقد ورش عمل ودورات تدريبية لتبصير وتدريب معممي العموم الشرعية بميارات فيم النص

القرآني وضرورة مراعاتيا في أداءاىم التدريسية.

بناء عمى ىذا البحث يقترح الباحث إجراء البحوث التالية:
سادساً :مقترحات البحثً :
ٔ .فاعمية برنامج قائم عمى التوجيو الببلغي في تنمية ميارات فيم النص القرآني.
ٕ .فاعمية استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية ميارات فيم النصوص القرآنية.

ٖ .برنامج تدريبي مقترح لمعممي العموم الشرعية في تدريس ميارات فيم النص القرآني.
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