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تعاىل: قال   َعَلٍق    اهلل  ِمْن  ْنَساَن  اْْلِ َخَلَق  َخَلَق *  الَِّذي  َك  َربِّ بِاْسِم  ﴿اْقَرْأ 
ََلْ   َما  ْنَساَن  اْْلِ َعلََّم   * بِاْلَقَلِم  َعلََّم  ِذي  الَّ  * اْْلَْكَرُم  َوَربَُّك  اْقَرْأ   *

  .[ 5-1َيْعَلْم﴾ ]العلق 
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 أما بعد: احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، 
، من املستوى  الثان للفصل    تقنيات تعليم العلوم الرشعية، مقرر    -أخي الدارس    -فنضع بني يديك  

الربنامج،   وثيقة  وفق  بناؤه  تم  وقد  التعليمتعترب  حيث  اْلول،  مه  تقنيات  يفركيزة  الذايت التعلُّم    مة 
حيث   دبواستمراريته،  برنامج  مقررات  أحد  فكان  التعليمية؛  العملية  حمور  وجتعله  بالدارس،  لوم هتتم 

ُتزود الدارس باملعارف واملهارات الالزمة يف تقنيات التعليم ووسائله   التي   تأصيل الرشعية   تأصيل العلوم
مية وتطورها، والوسائط املتعددة، وأبرز  واجتاهاته احلديثة والتعلم الذايت؛ من خالل عرض الوسائل التعلي

 .اْلنرتنتالتقنيات واالجتاهات احلديثة؛ إضافة إىل تطبيقات 

جال، مع الـتأصيل العلمي  اجك يف هذا املي أن يكون وفق احت  عىل  وقد حرصنا يف صياغة هذا املقرر
بإذن  -تعينك ل ؛ احلديثالتعلُّم  متطلبات تقنيات التعليم، ومواكبة   مجال بدراية كافية ؛ لتكون عىل املنهجي 
 . والتطوير الذايتالتعلُّم  يفعىل االستمرار   –اهلل تعاىل 

وموضأولا  إىل وحدات  املقرر  تقسيم  أن  و :  أجل  من  تعلُّم  وموضوع خمرجات  وحدة  لكل  وُرِسَم  عات، 
 تتأملها، وتسعى يف حتقيقها، ويسهل عليك استيعاب وترتيب معلومات املقرر.  

بطرثانياا  املفاهيم  وتبسيط  العرض،  تنوع  ويسهل   ق:  الكتاب،  ملطالعة  لتشوقك  للامدة؛  متنوعة  ووسائل 
 عليك فهمها، وتتمكن من استيعاهبا. 

احلرص عىل مشاركتك يف الدرس تعلُّاًم وتطبيقًا وكتابًة وبحثًا عن املعلومة، واستنباطًا هلا، من خالل :  ثالثاا 
 لتكتبها بأسلوبك، وملف اْلنجاز هناية كل وحدة.   ْت كَ رِ يمية وفراغات داخل املحتوى، تُ أنشطة تعل
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للتفكري تتيح لك التمرن عىل االستنباط،  والتفكري لديك من خالل مساحات  التعلُّم    : تنمية مهاراترابعاا 
 واملشاركة الفاعلة. 

خرائط للمفاهيم هناية كل وحدة تعليمية؛ ليتضح لديك املخطط التوضيحي اْلمجايل   وضع نشاط   : اا خامس
 عن الدرس، وربط املفاهيم الرئيسة باملفاهيم الفرعية.

أن يكون هذا املقرر هبذه الصورة دافعًا لك لالرتقاء يف مدارج العلم واهلداية، وانطالقة    نؤمله والذي  
 خلري عظيم ترى أثره يف حياتك وجمتمعك.  

ِه يف الدين، كام قال  ؛ وأعانه عىل التَفقُّ ا  خرًيا عظياًم، وَنْفًعا كثريً ْن أراد به اهللُأن تكون ِمَّ عىل    واحرص
ينِرد َمن ي  » : ملسو هيلع هللا ىلص ْهه  يف الدِّ  .(1)  «اهلل  به خرياا يفقِّ

 . للتفقه يف الدين، والعمل به، ونفع اهلل بك اْلسالم واملسلمني -أخي الدارس   - اهللوفقك 
 

  

 

 (. 1037( ومسلم برقم ) 71( أخرجه البخاري برقم ) 1)
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 يتوقع من الدارس بعد النتهاء من هذا املقرر أن: 

 يتعرف عىل أبرز تقنيات التعليم احلديثة..1

 التعلُّم.يوظف تقنيات التعليم احلديثة يف .2

 يعتني بالتعلم الذايت واملستمر. .3

 يسهم يف نرش التعليم من خالل تقنيات التعليم احلديثة..4

 .يقدم بعض احللول واْلفكار للعوائق التعليمية يف جمتمعه.5
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 يتوقع من الدارس بعد النتهاء من دراسة هذه الوحدة أن: 

 .يرشح مفهوم تقنيات التعليم احلديثة−

 .يقدر أمهية تقنيات التعليم احلديثة−

 .يقدر أمهية التقنية احلديثة يف تدريس العلوم الرشعية−

 .يوظف أبرز تطبيقات التقنية احلديثة يف التعليم الرشعي−

 الرشعية عند استخدام التقنية احلديثة.يلتزم بالضوابط −

 خمرجات التعلم

 

 .تقنيات التعليم احلديثة: املفهوم، واْلمهيةاملوضوع األول: 

  ية.التقنية احلديثة ودورها يف تعليم العلوم الرشع املوضوع الثاين:

توظيف أبرز التقنيات احلديثة يف املوضوع الثالث: 
 .التعليم الرشعي

الضوابط الرشعية عند استخدام املوضوع الرابع: 
 التقنية احلديثة.

 مفردات الوحدة

 عدد األسابيع عدد احملاضرات للوحدة عدد الساعات الدراسية
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اْلسالمي    حث اديننا  فقاللعلم  عىل  منه  ِعْلاًم ﴿  سبحانه:  واالستزادة  ِزْدِن  بِّ  رَّ فهذا    ؛[114:طه]  ﴾َوُقل 

نا عـلاًم، وذلك ْلن الدعاء والطلب من اهلل سبحانه أن يزيدَ ب  تهم  وْل  -عليه الصالة والسالم -للنبي    توجيه ربان
ال   التي  الشمعة  هو  أشعـلناها  تنطفئالعلم  توهجها    ،مهام  يزداد  ا  »  :ملسو هيلع هللا ىلص  ويقول  العقول.ببل  طريقا سلك  من 

ا إىل اجلنةِ  ل اهلل  له طريقا ا متتدُّ  ،(1) « يلتمس  فيه علًما سهَّ وهذه الفضيلة ال ختتص بطلب العلم الرشعي فحسب، بل إهنَّ
   إىل كل علم يكون للمسلم ولغريه فيه نفع يف معيشته وحياته اليومية ما َل يتعارض مع مقاصد الرشيعة اْلسالمية.

ومنه التعليم  -اليوم  يشهد جمال التعليم  حيث    ؛ما كان عليه سابقاً أسهل  نا احلايل  بات طلب العلم يف عرصو
الوسائل واْلساليب والطرق  مذهاًل  تطورًا    -الرشعي التي اكتشفها اْلنسان من خالل جتربته   احلديثةمن حيث 

قال   كام  تعاىلوعلمه  َتْعَلُمون﴿ :  اهلل  َتُكوُنوا  ََلْ  َما  ُمُكْم  أيب [  151]البقرة:    ﴾َوُيَعلِّ بن  عن عيل  اْلثر  وقد جاء يف 
   .(2)"علموا أوالدكم، فإهنم ُخلقوا لزمان غري زمانكم": قال  -ريض اهلل عنه-طالب 

بمكان   اْلمهية  العلمفمن  تلقي  يف  احلديثة  والتقنيات  الوسائل  هذه  من  تنويع الو  ،وتوصيله  ،االستفادة 
وتوظيف  الو الرشعية،  العلوم  وتدريس  طرح  يف  التعليمتجديد  تكنولوجيا  إليه  توصلت  ما  ذلك  أحدث   ، يف 
 أنى وجدها فهو أحق الناس هبا.  ،احلكمة ضالة املؤمنف

هذه   تق  اول مدخالً نسنت  الوحدة ويف  املف ،  التعليمات  نيإىل  احلديثة،    فهوم واْلمهية نبني  ودورها يف  للتقنيات 
الرشعية العلوم  يمكن  تعليم  وكيف  التقنيات  ،  أبرز  الرشعيتوظيف  التعليم  يف  إىل  احلديثة  إضافة  الضوابط ، 

 تلك التقنية. الرشعية الستخدام 
 

 
 ام. منه ية التي تستخدمها يف عملية التعلُّم؛ مع بيان ما تستفيده من كلٍ لكرتونلتني من الوسائل اْلياذكر وس

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

 

 (. 2699( أخرجه مسلم، برقم: ) 1)
 (. 1030/  2بنحوه يف إغاثة اللهفان يف مصايد الشيطان )  (2)
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 تقنية(: )لكلمة  التعريف اللغوي . 1
حيث   من  اللغويالتقنية  الرباعي    : يقال  ،االشتقاق  الفعل  مادة  من  مشتقة  مادته    ؛( أتقن)إهنا  ْلن 

 . (1) "أتقن اْلمر: أحكمه"يف القاموس املحيط:   جاء ه التقنية، وإليسبت ومن ثم نُ  ، (تقن)الثالثية 
أن إن  ويمكن  مُ   يقال:  التقنية  ) عرَّ كلمة  التكنولوجيا  من  كلمة    ( Technologyبة  إنجليزية  وهي 

 .(2)نككْ ن تِ مبة  عرَّ التقنية مُ   يف معجم املنجد إىل أن  ريشجارية يف اللسان الدارج، وقد أُ 

 (3) 
 تقنية(:)لكلمة  التعريف الصطالحي . 2

 واالبتكارات العرصية يف العصور املتأخرة.   ،يراد هبا االخرتاعات احلديثة بمفهومها العام التقنية 
 )تقنيات التعليم(: تعريف مصطلح . 3

فت تقنيات التعليم بأهنا:   استخدام كل اْلجهزة املادية والربجميات التعليمية النظرية يف تيسري  "فقد ُعر 
 .(4) "واملوارد التقنية  ،وحتسني اْلداء من خالل إنشاء واستخدام وإدارة العمليات  ،التعلم

 

 (. 1527/ 1( القاموس املحيط ) 1)
 (. 63( ينظر: املنجد مادة تقن )ص:  2)
(3)  ( برقم  اْلوسط  املعجم  يف  الطربان  )897أخرجه  برقم  اْليامن  شعب  يف  والبيهقي  يف  4929(  اْللبان  وحسنه   )

 (.1880صحيح اجلامع برقم ) 
(4  )Robinson، R.، Molenda، M.، & Rezabek، L. (2013). Facilitating learning. In Educational 

technology (pp. 27-60). Routledge. 

التقنية ترتبط باْلتقان، وحسن العمل، واْلداء، واالخرتاع، واالبتكار، واْلتيان بيشٍء جديٍد    
ٍء إِنَُّه َخبرٌِي باَِم َتْفَعُلوَن﴾ ]النمل:  [ أي: أحكمه عىل 88باهر، ومنه قوله تعاىل: ﴿ُصنَْع اهللَِّ الَِّذي أَْتَقَن ُكلَّ ََشْ

 .(3)ُُيِبُّ إَِذا َعِمَل َأَحُدُكْم َعَماًل أَْن ُيتِْقنَُه« -َعزَّ َوَجلَّ - وجه الكامل، ويف احلديث: »إِنَّ اهللََّ
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التعليم، ومنذ ذلك    تقنيةم، حيث أطلق العاَل عليها اسم  1921التعليم يف عام    تقنية  مفهومبدأ تطور  
العرص احلايل،  يف  عدة مراحل بذلك املفهوم، إىل أن وصل إىل املفهوم املعروف  باحلني إىل هذا اليوم تأثرت  

 . توما يتصل هبا من أدوات وأجهزة وبرجميا  ،وقد تطور ليشمل التعليم البرصي والسمعي واالتصال
 : باختصار ، ، ومن تلك املراحلهمت يف تطوير مفهومهاأس التعليم بعدد من مراحل التي  تقنياتت وقد مر  

يطلق .1 احلديثة عىل    اسم  كان  تعتمد يف  التقنية  التي  التعليمية،  الوسائل  السميعة يف  الوسائل  استخدام 
واملسجِّ التعلُّم    عملية املذياع،  ومنها  السمع،  حاسة  الصوت  ، لعىل  من  ،  ومكربات  يسمع،  ما  وكل 

 أجل العرض واالستامع ملضمون الدرس. 

تم   .2 عىل    قطالإوكذلك  احلديثة  التي  التقنية  وهي  التعليمية،  الوسائل  يف  البرصية  الوسائل  استخدام 
البرص التعلُّم    تعتمد يف عملية الكتب  ، واكتساب اخلربات عىل حاسة    ، واخلرائط  ، واملجالت  ، ومنها: 

 وكل ما تبرصه العني. ، والرشائح التعليمية  ،والنامذج املجسمة  ،والعينات ،لتعليمية والسبورة ا

مرحلةٌ مرَّ  .3 عىل    فيهاطلق  أُ أخرى    ت  احلديثة  التقنية  والسمعية،  مصطلح  البرصية  الوسائل  استخدام 
  :مثل  ، واكتساب اخلربات عىل حاستي السمع والبرص يف وقت واحدالتعلُّم   هي التي تعتمد يف عمليةو

الفيديو  وجهاز  التعليمي،  والتلفزيون  واملتحركة،  الناطقة  التعليمية  دي،    ،اْلفالم  يف  والدي 
 واحلاسوب التعليمي. 

 

 بعدما تعرفَت عىل مفهوم تقنية التعليم؛ هل تعتقد بأمهية توظيف التقنية يف عمليات التعليم؟ وملاذا؟

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

............................................................................................. 
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جاء .4 عىل  إ  وأخريًا  احلديثة  التقنية  مصطلح  يتم   ي:مفهومَ طالق  عملية  وهي  والتفاعل،    االتصال 
  ،عن طريقها توصيل املعلومات من املصدرل، والتي يتم  ستقبِ ل واملُ رِس التفاعل فيها بني املُ و  التواصل

سواءٌ ِس رْ املُ   :أي أ  ل،  املعلم،  املستقبِ   مكان  إىل  واْلجهزة،  املواد  حَتَ   لبعض  فإن  ن  اهذ  َق قَّ )املتعلم(؛ 
 املفهومان حتققت العملية التعليمية. 

 

(1) 
ال .1 جودة  يؤدي    :تعليمحتقيق  تقنياتحيث  تعلُّ التعلُّم    استخدام  إىل  يف  الرشعية  العلوم  مستوى  م  رفع 

 . تطوير خمرجاته لتواكب متطلبات العرصو ،وزيادة فعاليته ،حتسني نوعية التعلمو ، النظام التعليمي
 

 (. 2664أخرجه مسلم برقم )   (1)

 

عنارص التفاعل بالتعاوْن مع زمالئك، استعْن بام يتاح لك من مصادر للتعلُّم؛ واستنتج عنرصين من 
 .التعليمي الناجح بني املُرِسل واملُستقبِل

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

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

 

: »املُْْؤِمُن ملسو هيلع هللا ىلصاملسلم مطالب رشعًا بالتميز والتفوق واجلودة، والسعي نحو الكامل والقوة، وقد قال 
ِعيِف« ، ومع النقلة النوعية التي يشهدها العاَل يف ثورة (1)اْلَقِويُّ َخرْيٌ َوَأَحبُّ إىَِل اهللِ ِمَن املُْْؤِمِن الضَّ

هذا التطور واالستفادة منه يف تعليم وتعلُّم العلوم  واكبةالتقنية املتطورة واملتسارعة، كان ال بد من م
الرشعية وغريها من العلوم املفيدة لإلنسان، وبذلك جتتمع قوة املعلومة مع قوة الوسيلة لتحقيق 

 .التفوق العلمي
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استخدام تقنيات الت عليم ُيؤدي إىل زيادة ُقدرة املُتعلمني عىل الوصول  ف  ملعلومات:إىل االوصول الواسع   .2
راسية، ما يوفر الكثري من    ونوعي     هائلٍ كم  إىل   من املعلومات التي قد ال تكون َمذكورة يف املناهج الد 

للوصول   حيحة  الص  بالطُّرق  الطالب  وعي  بزيادة  املعلم  اهتامم  رضورة  مع  واجلهد،  إىل  الوقت 
قيقة واملفيدملا  . مراعني يف ذلك الضوابط الرشعية  ؛ةعلومات الد 

تعةا التعلُّم    جعل .3 م  تقنيات  ف  :أكثر  ُمتعةً َج   الت عليماستخدام  أكثر  التعليم  من  للُطالب،    علت  بالنسبة 
إذ ُيمكن للدروس    م؛ا يزيد من دافعيتهم نحو الت علُّ وهذا م  ،م حيث ال يشعر الطالب بامللل أثناء التعلُّ 

ُمتعةً  أكثر  اللوحية والفيديو هلم ع  املُملة أن ُتصبح  املثال ؛  ن طريق اْلجهزة    درسِ   عرُض   : فعىل سبيل 
ُل فهَم خمرِج يُ   ، حركة الفم من الداخلشكل  توضيح  مع    ،شاشة ال يف التجويد عىل    احلروِف   خمارِج   سهِّ
 وجيعل ذلك متعًا ومشجعًا للطالب.  ،احلرف

فهي    ،تسهل الوصول الواسع للمعلومات واملراجع  التعليمتقنيات    فكام أن    تسهيل العملية التعليمية: .4
، حيث توفر وقت  املتعلمسواء للمعلم أو    ،يها وتسهيل إعطائها وتلق    ،أيضًا تسهم يف تبسيط املعلومات

املعلومة إيصال  للعملية    ،املعلم يف  ورقابة جيدة  متابعة  أدوات  ومتنحه  اْلنتاجية،  زيادة  وتساعده عىل 
واحلصول عىل    ،التعليمية، ومن جانب الطالب فقد أصبح من السهل عليه طرح تساؤالته يف أي وقت

 . إجابات عليها 
التعلُّ  .5 يف  والتعاون  التفاعل  بني  :  متعزيز  املُبارش  الت واصل  التعليم  تقنيات  تتيح  بعضهم    املُتعلمنيحيث 

  ُجودةً التعلُّم    ل عملية الت عاون بينهم، ما َيمنح عمليةوهي بذلك ُتسه    ،، وبني املُعلمني وُطالهبمببعض 
 ُمشرتكة.   أكرب عندما َيتعلق اْلمر بقيام الطُّالب بعمل مشاريعَ   وُسهولةً 

املفاهيم: .6 ر  َتصوُّ عىل  رِ   املُتعلمَ   التعليمِ   تقنياُت ُتساعد    امل ساعدة  َتصوُّ املُج  عىل  املفاهيم  املفاهيم  أو  ردة، 
  أو عبادةٍ   رشعٍي   مفهومٍ   ، فرشُح للخربات احلسية  ، حيث توفر فرصةً همها بطريقة أيس التي َيصُعب ف

، مع  لواقعإىل ا عل الفهم هلا أعمق وأقرب  جي وأنظمة املحاكاة    ،كاحلج باستخدام شاشات العرض  معينةٍ 
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 شباع حاجاهتم التعليمية. ، وإ د نشاطهم يوجتد  ،الطالب ثارة اهتامم إ
كثري من اْلجهزة املهمة مثل الربامج التعليمية، ووسائل  يف  دخلت    لقد   دخول التقنية يف أغلب العلوم: .7

حيث أصبح ال ُيستغنى عن وجود التقنية فيها، وكذلك    ،واْلجهزة الكهربائية ،واْلجهزة الطبية  ،النقل 
  ، واالستفادة منها يف مجيع العلوم  ، بقوة، حيث كثر اْلقبال عىل التقنية  دٍ عْ يم عن بُ دخوهلا يف جمال التعل

 ومنها العلوم الرشعية. 
للجميع من خالل    همت يف تقريبها، وجعلتها متاحةً أسو   ،لت أمور املعرفةالتقنية سه    التعليم للجميع: .8

أو    ، كتابًا مفتوحاً   اْلنرتنتبحيث أصبح    ،والربامج العلمية   اْلنرتنتبواسطة شبكة    ، التعليم عن بعد
 الذايت عن طريق االنتساب. التعلُّم  ومارسةمن خالل الكتاب املطبوع  

 

 
 
 

  

من خالل تعرفك عىل أمهية تقنيات التعليم، بالتعاون مع زمالئك، والستعانة بًم يتاح لك من  
 .لتسهيل العملية التعليميةمصادر للتعلُّم؛ هات مثالا واحداا 

................................................................................................
................................................................................................ 
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 ومن أدوارها:  ،يف تقريب وتسهيل العلوم الرشعية بالغ   دور   -هامنذ ظهور-لتقنية احلديثة كان للقد 
الرشعية   تقديم  .1 عىل    ، للمتعلم  ومتعةٍ   ابةٍ وجذ    قةٍ شيِّ بطريقة    عرضها ُحسن  و  وتقريبها،  العلوم  تساعد 

باستخدام وسائط    وطرق توصيل املعلومة وتقييمها  ،حيث تتنوع أساليب العرض  ، الفهم واالستيعاب
وتفاعلية املتحركة  ،متعددة  والنصوص  والصورة  وكذلك  وغريها  ،كالصوت  يف  ،  متخصصة  برامج 

والفيديو الصور  إرفاق  إمكانية  ويصاحبها  التقديمية،  العلمية،    هات العروض  املادة  مع  والصوتيات 
 وغريها.  ، مثل برنامج البوربوينت، ورشائح جوجل

أعداد   . 2 يف  النقص  الرشعيني سد  الرشعية   املعلمني  اجلوانب  يف  التعليمية  تكاليف    ، واالحتياجات  وختفيف 
 . احلديثة ا من تقنيات التعليم  غريمه أو    لكرتون أو التعليم اْل   ، عد من خالل التعليم عن بُ   ، التعليم 

 
يتدرب عليها  حيث   ،االجتهادالبحث واملجتهد عىل الطالب واملعلم وتساعد سهلة توفري أدوات بحثية  .3

مبكرة مرحلة  التعليم  ضمن   ،يف  اْل  ،الرشعي   مناهج  املتنوعة لكرتونكاملكتبات  املكتبة    ،ية  مثل 
 .  اوغريمه ،(2) والوقفية ،(1) الشاملة

جمال   .4 وتسهيلهافتح  وتقريبها  الرشعية  العلوم  عرض  يف  والتطوير  عىل    ،للمتلقي  االبتكار  احلفاظ  مع 
 

 https://shamela.ws( رابط املوقع:  1)
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ُحِرَم كثرٌي من الناس من التعليم الرشعي؛ سواء بسبب قِل ة املعلمني، أو بسبب قِل ة املؤسسات 
التعليمية، أو بسبب تدهور الوضع االقتصادي واملعييش للدارس واملجتمع؛ وُتعدُّ الوسائل التعليمية 

 .للتعلُّم الرشعياحلديثة من احللول التي ُتغطي جوانب النقص، وتعترب فرصًة 
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حتويل ما يمكن من الكتب والدروس إىل    :، ومن أمثلة ذلكأصلها وجوهرها من التغيري والتحريف
 .  ية سهلة التداول كالفيديوهات، والصوتيات، والصور املتحركة، وغريها إلكرتون أشكال 

التقن أس .5 يف  همت  احلديثة  واملناهج  يات  والوثائق  والرتاث  الرشعية  العلوم  هنا  إحيث    ،غريهاوتوثيق 
  وكذا توثيق املخطوطات والكتب  ،حلفظ العلوم الرشعية ونقلها   متنوعةً   وسمعيةً   برصيةً   رت تقنياٍت وف  

اْلوغريها  املكتبات  ذلك  أمثلة  ومن  ومراجعَ لكرتون،  كتبًا  التي مجعت  الضخمة  النقل    سهلةَ   كثريةً   ية 
لت عىل الباحثني وطالب العلم الرجوع إىل أمهات الكتب املهمة، والبحث  وسه  ،  والبحث والتصفح 

 تقييد املعلومة واالستفادة منها، كام قال الشاعر: إال عىل طالب العلم    وَل يبَق فيها بسهولة، 
 هْ اثقالوَ  بالِ احلبِ  يوَدكَ ُص  َقيِّدْ            ابُة َقْيُدهُ تَ الكِ يٌد وَ لُم َص العِ 

 (1) هْ القطَ  الئِق اخلَ   ا بنيَ هَ تفك  وَ        زالًة صيَد غَ تَ  أنْ  قةِ اَم احلَ  نَ مِ فَ 
من    الكتُب   هُ تْ دَ قَ لوال ما عَ "وقال مهبود:    ، ( 2) "وما يف القلب النفقة   ، اجعل ما يف الكتب رأس املال "قال اخلليل بن أمحد:  
 . ( 4) "احلائط   يف   ولو   فاكتبه   شيئاً   سمعَت   إذا ":  الشعبي   وقال ،  ( 3) "مع النسيان عقود اآلخرين   حلَّ جتارب اْلولني النْ 

 
  

 

 (. 47( لإلمام مالك، وقيل: إهنام لسحنون تلميذه، ومها يف بعض نسخ ديوان الشافعي )ص: 5/  4الطالبني ) ( البيتان يف إعانة  1) 
 . 58أدب الدين والدين، املاوردي:   (2)
 (. 58( املصدر السابق )ص:  3)
 (. 34( العلم ْليب خيثمة )ص:  4)

 

 ضبالتعاون مع زمالئك، ومن خالل ما يتاح لك من مصادر؛ هل يمكن للتقنية احلديثة أن تغطي بع
 جوانب النقص يف تعليم العلوم الرشعية التي يؤدهيا العلم، وختريج املتخصصني يف العلوم الرشعية؟

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

............................................................................................. 
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التعليم احلديثة   ، تتوفر العديد من تقنيات 
  ،لتعليم الرشعي يف اوالتي يمكن توظيفها 

 ومنها عىل سبيل املثال ال احلرص: 
بيانات    قواعد : وهي  املكتبات الرقمية .1

ل الرتاث ضخمة  بتوفري  كتب  ومتتاز   ،
لتسهيل  إمكانيات   متقدمة  بحثية 

وفهرستها للمعلومات  أ  ، الوصول  الشاملة  تهامثلومن  الوقفية  ،(1)املكتبة  وموسوعة    ،(2) واملكتبة 
 وغريها.  ،(3) احلديث

معينة   :املتخصصةالعلمية  اقع  واملو  اإلنرتنت .2 مفيدة    ،وهي مواقع متخصصة يف جماالت  أدوات  وتوفر 
والدارسسه  تُ  الباحث  عمل  املوضوعيكمواقع    ، ل  وضعيف    ، التفسري  عن صحيح  البحث  ومواقع 

 وغريها.  ،والزكاة ،وحساب املواريث  ،ومواقع الفتاوى ، اْلحاديث
العاملية .3 البحث  بالبحث    :حمركات  تقوم  عاملية  مواقع  املعلومات يف  وهي  إمكانيات    ، اْلنرتنتعن  مع 
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إن  توظيف التقنية يف خدمة العلوم الرشعية مسؤولية مشرتكة 
بني املعلم واملتعلم من جهة، وبني املؤسسات التعليمية من 

لرشف جهة أخرى، فالعلوم الرشعية هي أرشف العلوم؛ 
ارتباطها بالوْحَينْي: الكتاب والسنة، وهي أحق ما رُصف فيه 
اْلوقات واْلموال واجلهود، ال سيام أن العلوم اْلخرى غري 
الرشعية قد ُخدمت يف جمال توظيف التقنية بام فيه كفاية، 

 .والعلوم الرشعية أحقُّ وأوىل باخلدمة، وتوظيف التقنية فيها
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امللف ووقته، كام متك  البحث  يف  فائقة   نوع  البحث  بحسب  الدارس من  الكلامت  ن  فائقة بحسب  بدقة 
البحث  Keywordsاملفتاحية ) الباحث يف مجلة  التي يستخدمها  مع مراعاة سبل احلامية والضوابط  ( 
املؤصلةالرشعية العلمية  املواقع  يف  متخصصة  بحثية رشعية  حمركات  توجد  كام  بحث  ،  حمرك  ومنها   ،

 .(1) رر السنيةالدُ 
عرض .4 وأجهزة    املعلومات:   تقنيات  برامج  املعلوماتوهي  عرض  كانت  ، تسهيل  مثل    برامَج   سواء 

 والتي سيأيت تفصيل رشحها يف الوحدة الثالثة.  ، كجهاز عرض الرشائح أجهزةً   مأ ،بوربوينت برنامج 
ب  التعلُّم    تطبيقات .5 اجلغرايف    عد عن  املعلم  نطاق  خارج  متعددة  لفئات  املعلومة  إيصال  لتسهيل 

العلوم الرشعية كالعقيدة  والتي متك    ،واالستفادة من اخلربات اخلارجية  العديد من  املتعلم من تلقي  ن 
عن  التعلُّم    مع مراعاة حاجة بعض العلوم للتلقي املبارش الذي توفره أيضًا تطبيقات  ،ا والفقه وغريمه

 . اوغريمه  ،كعلم التجويد والقراءات ،ن طريق الصوت والصورةعد ع بُ 
الجتًمعي .6 التواصل  واالستفادة  شبكات  التواصل  من  و  للتمكن  تقنياهتا  الوصول  إمن  يف  مكانياهتا 

 لرشُية كبرية من مرتادهيا. 
اجلوال .7 حتو    تطبيقات  حيث  املحمولة،  املعرفة  تسهل  التي  التعليم   ل املتنوعة  تطبيقات  من    ،العديد 

ية  لكرتونومن ذلك املصاحف اْل  ،ها يف كل وقتحُ فُّ َص والبحث إىل نسخ حممولة يف اجلواالت يسهل تَ 
 . ذلك  وغري ،(2) كمصحف آيات ،التي توفر أدوات بحثية للبحث يف السور والتفاسري وغريها 

امللفاتمواقع   .8 ورفع  واملرئيات  ملواد    ،الصوتيات  بيانات  قاعدة  مجع  عىل  واملتعلم  املعلم  تساعد  التي 
 (3)، كموقع طريق اْلسالميسهل الوصول إليها  ،لتعليم الرشعي ومناهج ا 
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املعلومات:برامج األ .9 والتوثيق وحفظ  احلديثة يف االستفادة منها    رشفة  التقنيات  حيث يمكن توظيف 
 وضامن حفظها.  ، املرئيةأم املسموعة أم سواء املكتوبة    ،ْلرشفة ملفات العلوم الرشعية وتوثيقها

 

 

غريها عن  هبا  تنفرد  التي  اخلصائص  ببعض  الرشعية  العلوم  بعض  تقنياته إن  حيث    ،تتميز  علم  لكل 
 وتعليمه، ومنها عىل سبيل املثال: ل وصوله سهِّ التعليمية التي تُ 

 أمثلة متطلباته التقنية  ميزاته  العلم  م

1 
حتفيظ القرآن 

 الكريم

تقان حفظ  إتعليم املتعلم 
  القرآن تالوةً وتالوة 

 صحيحةً 

يتطلب برامج وتقنيات تساعد عىل احلفظ  
 واالستذكار والتكرار. 

مصحف 
 . (1) آيات

 التفسري 2

، وال وغزيرٌ  علم ثري  
ينضب فيه استنباط الفوائد 
والعرب والدالالت من  

 القرآن الكريم.

يتطلب تقنيات تفيد يف مقارنة اْلقوال  
وكذا مجع الفوائد  ، والتفسريات املتعددة

 وحفظها. 

الباحث 
 ( 2) القرآن

مصحف و
 . (3) آيات
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 .اخرت أحد التقنيات احلديثة، ووضح كيف توظفها يف التعليم الرشعي 
................................................................................................

................................................................................................ 
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 .(1)ومركز تفسري
  وموسوعة
 التفسري
 . (2) املوضوعي

3 
التجويد  
 والقراءات 

علم تطبيقي يعتمد عىل 
السامع والتدريب عىل 
 النطق وتصحيح التالوة. 

يتطلب تقنيات تساعد عىل تصحيح 
املخارج  التالوة ونطق اْلحرف ومعرفة 

 واْلحكام.
 معلم التجويد

4 
متون  

 اْلحاديث 
يتميز بثبات نصوصه  

 .وكثرهتا

عىل التقنيات البحثية ملعرفة  التعلُّم  يتطلب
ومعرفة   ،أطراف اْلحاديث ورواياهتا 

الصحيح من الضعيف، والتدريب عىل 
 . مهارات التصحيح ودراسة اْلسانيد

املوسوعة  
 .(3) احلديثية 

موسوعة  
اْلحاديث 

 . (4) النبوية

 علم العقيدة  5
يتميز بثبات أصوله 

 . ووضوحها
وهذا يتطلب حسن عرض أدلة اْلصول  
 وتقريرها وتكرارها حتى يتقنها الطالب. 

 . (5) صيد الفوائد
العقيدة  
 . (6) واحلياة
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 الفقه 6

يتميز بكثرة املسائل، وبأنه  
علم غري حمدود، فهو علم 

يزيد ويتجدد بتجدد  
النوازل احلديثة والقضايا 

 .املعارصة

يف تنمية ملكة  يتطلب طرقًا حديثةً 
االجتهاد يف الفقه، مع االهتامم ببناء  

املخططات واملشجرات التي تعني املتعلم  
 عىل فهم فروع الفقه واملسائل.

تطبيق املكتبة  
 . (1) الشاملة

جممع الفقه 
 . (2) اْلسالمي

 الفرائض  7
يتميز باالعتامد عىل  
 . احلساب واْلرقام

يتطلب تطوير تقنيات حساب الفرائض  
وتوضيحه   ،بطرق حديثة تقوم باحلساب

 للمتعلم. 

 .(3) فقه الفرائض
برنامج 
 .(4) مكنون

 (5) موقع املواريث

8 
علم اْلصول 
والقواعد  
 الفقهية 

يتميز باعتنائه بجانب  
 .التقعيد والتأصيل

طات بناء خمطَّ عىل يتطلب تقنيات تركز 
رات وخرائط ذهنية توضح ومشجَّ 

 وتربطها بأدلتها.اْلصول والقواعد 
 

9 
علم النحو  
والعروض 
 .واْلمالء

تتميز بثبات قوانينها إىل  
 .حٍد ما

إنتاج تقنيات متارس عملية التدقيق  
اْلمالئي والنحوي ووزن اْلبيات 

وتعليم الطالب ذلك   ،الشعرية تلقائياً 
 آليًا.

نحو دوت 
 .(6) كوم

شبكة  
 . (7) الفصيح

 

 ( رابط املوقع: 1)
 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nyitgroup.shamelareader 
 https://iifa-aifi.org/ar  ( رابط املوقع: 2)
 https://meerath.torkiyyathobaiti.com( رابط املوقع:  3)
 www.maknoon.com  ( رابط املوقع: 4)
 https://almwareeth.com   رابط املوقع:  (5)
 https://www.alnahw.comرابط املوقع:   (6)
 http://www.alfaseeh.com   ( رابط املوقع: 7)
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10 
التاريخ 
 .والسرية

بالسد القصيص  يتميز 
 .لألحداث

ق  يتطلب تقنيات لعرضها بأسلوب شيِّ 
وميز مع إمكانيات بحث جيدة، وتدريب 
الطالب عىل الوصول للحدث التارخيي  

وفهمه من خالل عرض  ،بسهولة
  ،واستخدام تقنيات الفيديو ،اخلرائط

 والتحريك. 

 .(1) سالم قصة اْل
 

 

 
  

 

 / https://www.islamstory.comرابط املوقع:   (1)

 .القرآين يف مجع ثالث آيات حتتوي عىل كلمة )العدل(قم باستخدام برنامج الباحث  
................................................................................................

................................................................................................ 
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صت الدراسات يف هذا الشأن إىل أن  لُ ة السلبية عىل املستعمل؛ حيث َخ اآلثار الصحيَّ والنفسية  اْلرضار   .1
املفِرط   و االستخدام  احلديثة  االجتامعيللتقنية  التواُصل  اخلصوص؛  مواقع  وجه  سببًا    عىل  يكون  قد 

نتيجة االنشغال    ؛عد عن الرفقاء واْلصدقاء نفسية كاالنطواء واالكتئاب وضعف الرتكيز والبُ ْلرضار  
 .اْلنرتنتالتقنية وباستخدام 

اجلسمية   اجلسمية: اْلرضار   . 2 اْلمراض  من  الكثري  تظهر  الفقري   : قد  العمود  اآلم    ومشاكل   ، والرقبة   ، مثل 
ا   َعَلْيَك   َسِدكَ جلَِ   »فإنَّ   : ملسو هيلع هللا ىلص النبي  ، فقد قال  املفرطة   والسمنة  ، واْلسنان   ، النظر  ا«  لَِعْينَِك  وإنَّ ،  َحقًّ  . ( 1)   َعَلْيَك حقًّ

وبرامج التجسس: والتي تؤثر عىل كثري من اْلجهزة واحلسابات إما بتدمريها أو    احلاسوبفريوسات   .3
أو التجسس عليها، ولذلك وجب عىل مستخدمي   أن يقوموا بحامية أجهزهتم    اْلنرتنترسقة بياناهتا 

 بتنصيب برامج مكافحة الفريوسات وُجُدر احلامية. 

املسيئة واْل .4 املواقع  الوصول إىل  املرغوب  باحية وغريها  سهولة  املواقع غري  وذلك لوجودها    ،هاعنمن 
 وانتشارها، بل ولإلعالنات الكثرية عنها.  

 . ضحية جرائم االبتزاز والسقة والتضليل، وترويج املخدرات وغريها كثري من الشباب والفتيات  وقوع   . 5

 
 

 (. 1159( ومسلم برقم ) 5199( أخرجه البخاري برقم ) 1)

والثقايف والتقليد األعمى من أكثر خماطر التقنية احلديثة وقوع بعض الطالب حتت التأثري الفكري  
 .لألفكار واألخالق الغربية. بالتعاون مع زمالئك؛ قم بخطوات عملية ملواجهة ذلك اخلطر

................................................................................................
................................................................................................ 
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تعاىل،إ .1 هلل  النية  خدمة  خالص  إىل  ودينه،    نفسه  اْلنسان  بالسعي  أمته  وخدمة  تعاىل،  اهلل  إىل  يقربه  بام 
تعاىل:   اهلل  يَن﴾  يقول  الدِّ َلُه  خُمْلِِصنَي  اهللََّ  لَِيْعُبُدوا  إاِلَّ  ُأِمُروا  النبي    ،[5]البينة:  ﴿َوَما  اَم    :ملسو هيلع هللا ىلصويقول  »إِنَّ

 .(1) اْلَْعاَمُل بِالنِّيَّاِت، َوإِنَّاَم لُِكلِّ اْمِرٍئ َما َنَوى«

النظر إىل املحرمات، واالستامع هلا، وحفظ السمع  ارتكاب املعايص باستشعار مراقبة اهلل تعاىل، وجتنب   .2
الوق  من  وأن  والبرص  الشهوات،  أو  الشبهات،  يف  تعاىل:  يوع  اهلل  قول  دائاًم  َواْلَبرَصَ    ﴿إِنَّ تذكر  ْمَع  السَّ

عَ  َكاَن  ُأوَلئَك  ُكلُّ  َمْسُئواًل﴾َواْلُفَؤاَد  والنميمة  [36رساء:  ]اْل  نُْه  الغيبة  وعدم  الدردشة  ،  غرف  يف 
»َوَمْن َكاَن ُيْؤِمُن  :  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  قال    وعدم االسرتسال يف املحادثات بني الرجال والنساء،  واملنتديات،

ا َأْو لَِيْصُمت«بِاهللَِّ   مراعاة هوية اْلمة وعقيدهتا وثوابتها، وعدم الدخول  مع    ،(2) َوالَيْوِم اآلِخِر َفْلَيُقْل َخرْيً
 يف املواقع املنحرفة، أو استخدام التقنية فيام هيدم هوية املسلم وعقيدته، وأخالقه.

ْمعة،   .3 والسُّ الرياء  من  الصاحلة  واْلعامل  العبادات  ت حفظ  وربِّهببحيث  العبد  بني  ا  رِسًّ وعدم  قى   ،
إظهارها   أو  ينرش صورهتصويرها  الصالة  كالذي  أو  احلج  بالنفس،  يف  اْلعجاب  إالَّ  من غري سبٍب   ،

عَ  َمنْ »:  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ  ، ويف احلديث َقاَل وحب الظُّهور  عَ  َسمَّ  .  (3)  «بِهِ  اهللَُّ ُيَرائِي  ُيَرائِي َوَمنْ  ِه، بِ  اهللَُّ َسمَّ

ع .4 والزور  الفاحش  القول ن  البعد  هة  السخريةووالبهتان،    والكذب ،  املشوِّ الصور  ؛  لآلخرين  ووضع 
﴿َيا  ْلنه من باب تغيري َخْلق اهلل، وتشويه صورة اْلنسان التي خَلق اهلل تعاىل عليها ِعباَده، يقول تعاىل:  

نَِساٍء عَ  ِمْن  نَِساٌء  َواَل  ِمنُْهْم  ا  َخرْيً َيُكوُنوا  َأْن  َعَسى  َقْوٍم  ِمْن  َقْوٌم  َيْسَخْر  اَل  آَمنُوا  ِذيَن  الَّ َا  َيُكنَّ  َأهيُّ َأْن  َسى 
ا     [.11]احلجرات:  ِمنُْهنَّ َ﴾ َخرْيً

 

 (. 190( ومسلم برقم ) 1البخاري برقم ) أخرجه (  1)
 (. 47( ومسلم برقم ) 6018( أخرجه البخاري برقم ) 2)
 (. 2986( ومسلم برقم ) 6499( أخرجه البخاري برقم ) 3)
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اجلارحة،   .5 اْللفاظ  ترك  مع  اْلدب،  وبكامل  أحسن،  هي  بالتي  وجمادلته  باللِّني،  املخالف  مع  التعاُمل 
فإن الرفَق َل َيُكْن  »: ملسو هيلع هللا ىلص[ وقال  28]اْلرساء:  ﴿َفُقْل هَلُْم َقْواًل َمْيُسوًرا﴾واْلساليب القاسية، قال تعاىل: 

 .(1) َع ِمن َشٍء قطُّ إال شاَنه«يف َشٍء إال زاَنه، وال ُنزِ 

املتداولة  منالتثبُّت  واحلرص   .6 املعلومات  تها،    ؛ اْلخبارو،  صحة  صحَّ من  د  التأكُّ ثم  أواًل،  بقراءهتا 
ف  لقائلها؛  نسبتها  تعاىل:  قد  وصحة  اهلل  بِنََبإٍ  قال  فاِسٌق  جاَءُكْم  إِْن  آَمنُوا  ِذيَن  الَّ َا  َأهيُّ   َفَتَبيَّنُوا﴾﴿يا 

ِ بَ [. )فتبينوا( من التَ 6]احلجرات:  ص، ، وهو التأم  نيُّ ف والتفح  »التََّأنِّ ِمَن اهللَِّ،   : ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِي    وقالل والتعر 
ْيَطاِن«  . (2) َواْلَعَجَلُة ِمَن الشَّ

املحرَّ   عدم .7 الصور  ونرش  الشبكة،  داخل  مال  أمة  اْلنسان  يكون  قال    ن  هلا،  يروج  أو  الفاحشة،  ينرش 
ْنَيا َواآْلِخَرةِ تعاىل:   َألِيٌم يِف الدُّ ِذيَن آَمنُوا هَلُْم َعَذاٌب  َأْن َتِشيَع اْلَفاِحَشُة يِف الَّ ِذيَن ُُيِبُّوَن  ]النور:    ﴾﴿إِنَّ الَّ

الشديد  وكذلك    ،[19 ظ  ي   عىلالتحفُّ قد  مَّا  اْلرسة؛  أفراد  وصور  الشخصية،  الصور  فَضح  َنرْش 
 .اْلرسار، وهَيتِك اْلستار

الوقت .8 نعمة  و   احرتام  احلديثة كون  ت أالَّ  وترشيده،  اال  التقنية  كالعبادات،  ن سبًبا يف  ؛  أهمُّ هو  عامَّ  شغال 
النافع، وِصلة اْلرحام، وغريها  العلم  اْلبَويِن، وطلب  اْلبناء، وطاعة  النبي  ،  ورعاية  »اَل  :  ملسو هيلع هللا ىلصيقول 

احرتام اجلليس برتك االنشغال  وكذلك    ،(3) لِقَياَمِة َحتَّى ُيْسَأَل َعْن ُعُمِرِه فِياَم َأْفنَاُه«َتُزوُل َقَدَما َعْبٍد َيْوَم ا
ا   . عنه باهلاتف، وبخاصة إذا كان هذا اجلليس أًبا أو ُأمًّ

الفكرية  .9 احلقوق  عىل  االعتداء  فعدم  التجاري،  ؛  حقوق  واالسم  هي  االبتكار  أو  واالخرتاع  التأليف 

 

 (. 4808( وصححه اْللبان يف صحيح أيب داود برقم ) 4808أخرجه أبو داود برقم ) (  1)
 (. 190( ومسلم برقم ) 1أخرجه البخاري برقم ) (  2)
(3 ( برقم  الرتمذي  أخرجه  وقال:  2417(  حديث حسن صحيح"(  برقم    "هذا  الرتمذي  يف صحيح  اْللبان  وصححه 
(2417 .) 
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اْلسالم يف  عليها  االعتداء  جيوز  ال  الناس    ياً عدوتَ   اً وغش  رسقةً   عدُّ وتُ   ،خاصة ْلصحاهبا،  أموال  عىل 
 .(1)  «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام»: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل    ، قالهلا بالباطل وحقوقهم، وأكالً 

محاية الشبكة التعليمية من االخرتاق والتطفل؛ وذلك بوضع ُجُدر احلامية املناسبة، وبرامج مكافحة   .10
املخلة،   اْلعالنات  ومنع  واستخدام  وكذلك  الفريوسات،  آمنةمواقع  بحث  أمثلة حمركات  ومن   ،  

 .(2) املحركات الرشعية اآلمنة حمرك بحث الدرر السنيةو املواقع

باْلسامء   .11 فيها  واالشرتاك  ومتابعتها  ومنضبطة،  مناسبة  تفاعلية  ومساحات  منتديات  اختيار 
البذيئةالرصُية، مع اجتناب أصحاب اْل املنحرفة، والكلامت  يُ   ؛ فكار  رون يف عقيدة اْلنسان  ث  ؤَ فإهنم 

 . وأخالقه وفكره

 
 

  

 

 (. 1679) (، ومسلم  4406أخرجه البخاري ) (  1)
 https://dorar.net/gsearch  رابط املوقع:  (2)

 .ضوابط وأخالقيات استخدام التقنية احلديثة واإلنرتنت مع نفسكطبق  
................................................................................................

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

 

َص يف دفرتك موجزاا عن موضوعات الوحدة، َبدءاا بمفهوم وأمهية تقنيات           ت لخِّ
  .التعليم احلديثة، وانتهاءا بالضوابط الرشعية لستخدام التقنية احلديثة
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   ل ملا ييل:علِّ : 1س
 . م ز التفاعل والتعاون يف التعلُّ عزِّ تقنيات التعليم تُ -أ

 . االتحتولت العديد من تطبيقات التعليم، والبحث إىل نسخ حممولة يف اجلو  -ب

 . فريوسات احلاسوب وبرامج التجسسرضورة محاية أجهزة التقنية من -ج

 ية. لكرتونات واملواقع اْلنرش الصور املحرمة داخل الشبك رضورة عدم-د
 :اجلملة اخلاطئة)×( أمام  ( أمام اجلملة الصحيحة، وعالمة)  ضْع عالمة: 2س

 ( )   . همت يف تطوير مفهومهاأسراحل التي املالتعليم بعدد من   تقنياتت مرَّ -أ

 ( )  . عدوجعلتها متاحة للجميع من خالل التعليم عن بُ  التقنية سهلت أمور املعرفة-ب

 ( )     . سد النقص يف أعداد املعلمني الرشعيني ال تقوم التقنية ب-ج

 ( )     . التقنيات احلديثة يف توثيق العلوم الرشعية والرتاثهمت أس-د

 ( ) . للمتعلم   احساب الفرائض بطرق حديثة، وتوضيحهتقنية تعمل عىل  "ن مكنو"برنامج -ـه

 ( )       . التاريخ والسريةختتص ب  شبكة الفصيح-و

ْمعة،    وحفظها ،العبادات واْلعامل الصاحلة   ينبغي عدم نرش-ز  من الرياء والسُّ
ا بني العبد وربِّهببحيث ت         ( )        . قى رِسًّ
 ( ) . التعاُمل مع املخالف باللِّني، وجمادلته بالتي هي أحسن ية لكرتون  يشرتط يف املناقشات اْلال-ح
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 :حتتها خطاا  اإلجابة الصحيحة لكل سؤال مما ييل، وضعْ  اخرتْ : 3س
  ددة/االخرتاعات املتج  / االخرتاعات احلديثة/)االخرتاعات القديمة  التقنية بمفهومها العام يراد هبا-أ
 . االخرتاعات املرفوضة( /

تقنيات   -ب الرشعية  التعلُّم    استخدام  العلوم  تعلم  بيف  التعليمييؤدي  النظام    / )ثبات  إىل:   مستوى 
 . إلغاء(  /رفع/خفض

الرتاثالبيانات  القواعد  -ج لكتب  هي:  ضخمة  البحث)،  املعلومات  / حمركات  عرض    /تقنيات 
   .(املكتبات الرقمية  /تطبيقات التعلم

التي-د التقنيات  واْلحكام  من  املخارج  ونطق اْلحرف ومعرفة  التالوة  )مركز  :  تساعد عىل تصحيح 
 . ( معلم التجويد /صيد الفوائدموقع   /املوسوعة احلديثية   /تفسري

املفِرط  -ـه واالستخدام  احلديثة  االجتامعيللتقنية  التواُصل  ْلرضار    مواقع  سببًا  يكون    /نفسية)قد 
 .كل ما سبق( /عقلية /بدنية

يراعي: للمتعبد    ال-و أن  احلديثة  التقنية  عرب  املقدَّ عدم  )  لم  املعلومات  عىل  /مةصحة  هوية    احلفاظ 
 . (باْلثم والعدوان والكالم التناجيعدم   /االعتداء عىل احلقوق الفكريةعدم  /املسلم

ظ الشديد  جيب  -ز   . كل ما سبق(   / اْلرسار الشخصية   / صور اْلرسة   / )الصور الشخصية   َنرْش   عىل التحفُّ

 

  

اذكر وسيلًة أو برناجمًا تعليميًا يمكن أن يستفاد منه يف التعلُّم ونرش العلم الرشعي، مع كتابة 
 .اسم الربنامج، وبيان املميزات وطرق االستفادة منه؛ ثم ضع ذلك يف ملف إنجازك
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 يتوقع من الدارس بعد النتهاء من دراسة هذه الوحدة أن: 

ف مفهوم االتصال التعليمي−  .ُيعرَّ

 يتحىل بآداب وأحكام االتصال والتواصل−

ر أمهية االتصال التعليمي−  .ُيقد 

ح عنارص عملية االتصال التعليمي−  .ُيوض 

 .يعرض نامذج عملية االتصال التعليمي−

ر أمهية التفكري -  .يرشح مفهوم التفكري−  .ُيقد 

 .يتصف بصفات املفكر املسلم−

 .ُيطب ق مهارات التفكري اْلساسية−

ي أساليب تنمية التفكري−   .ُينم 
ق بني أنواع التفكري −  .ُيفر 

  .ُيبني  مفهوم االستذكار−
ر أمهية االستذكار التعليمي −  .ُيقد 

 .ُيطب ق مهارات االستذكار−

ح أمهية−  .القراءة للتعلُّم املستمر ُيوض 

 .ُيوط ن نفسه عىل القراءة−

ق بني أنواع القراءة−  ُيفر 

 خمرجات التعلم

 

 .مهارات االتصال التعليمياملوضوع األول: 

 .مهارات التفكرياملوضوع الثاين: 

 .مهارة االستذكار التعليمياملوضوع الثالث: 

 مهارة القراءة.املوضوع الرابع: 

 الوحدةمفردات 

 عدد األسابيع عدد احملاضرات للوحدة عدد الساعات الدراسية
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احلياةيع يف  إليها  اْلنسان  يسعى  التي  الغايات  أسمى  من  العلم  طلب  خالله ف  ، ترب  اْلمم،    من  ُتبنى 
قربًا    الطموحات،  وتتحقَق  أكثر  اْلنسان  عىل  ويصري  قدرة  وأكثر  تعاىل،  اهلل  واحلرام، إىل  احلالل  معرفة 

لطلب العلم العديد من الطرق، واْلساليب، وهي تعتمد  و   . جمتمعه و نفسه  ل والنافع    والضار   ؛ واخلطأ والصواب 
   . الرغبة اجلادة من اْلنسان لإلملام هبذا العلم و ،  حتصيله   إىل ابتداًء عىل نوعي ة العلم الذي يسعى اْلنسان  

م من  والقراءة، سواء من خالل التحدث واملشافهة، أ  ويعترب االتصال والتفكري واالستذكار التعليمي
وا السامع  و  وأساليَب   اً طرق  لكتابة،خالل  عىل    اً جزءتعلمية؛  الدارس  تعني  التي  واملهارات  التقنيات  من 

التعليمي  واستبقاء  وهي    ،التحصيل  ومعاجلة  نقل  يتم  أن  يمكن  ال  حيث  تعليمي،  موقف  كل  أساس 
؛ ولذا جعل اهلل لنا حواسًا تعيننا عىل أداء هذه العمليات، فقال تعاىل:  اْلربعاملعلومات دون هذه التقنيات  

ال َلُكُم  َوَجَعَل  َشْيًئا  َتْعَلُموَن  اَل  َهاتُِكْم  ُأمَّ ُبُطوِن  ن  مِّ َأْخَرَجُكم  َلَعلَُّكْم  ﴿َواهللَُّ  َواْْلَْفئَِدَة  َواْْلَْبَصاَر  ْمَع  سَّ
 . [78]النحل:   َتْشُكُروَن﴾

التعليمي  واالستذكار  والتفكري،  االتصال،  مهارات  عىل  سنتعرف  الوحدة  هذه  وكيفية    ويف  والقراءة، 
 تفعليها لتحصيل العلوم. 

 
بالتعاون مع  والقراءة؛  االتصال والتفكري واالستذكار  ُيعدُّ االنتباه والتحفيز من العنارص املؤثرة يف مهارات  

 هذين العنرصين يف نفسه. حتقيق   تنمية؛ اذكر كيف يمكن لطالب العلم  زمالئك 
 .......................................................................................................

...................................................................................... ..... ............ 
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؛  عىل حد سواء للتواصل مع اآلخرينيمتلكها الفرد  تلكها اْلمة كاممت أحد أهم الوسائل التي   االتصال
االتصال   وأوىلبطرق عديدة،  القرآن الكريم    عليه   أكد  ، مثمر  سلوب تفكريوأحياة    نمط  وبنفس الوقت هو

هو يف    ياْلسالم   ؛ وذلك ْلن الدينعناية كبرية  والكتابة   ، التحدث، والقراءة، واالستامعه من  بجميع أنواع 
أسلوَب  ُيعد   ووسائله  فاالتصال  االتصال،  عنارص  من  أسايس  والرسالة هي عنرص    تعل مٍ   جوهره رسالة، 

تعاىل:    املعلومات، وإبالغ رسالة،  لنقل  ، ووسيلةً اً ناجح ُأنِزَل  يقول اهلل  َما  َبلِّْغ  ُسوُل  الرَّ َا  َأهيُّ ِمن  ﴿َيا  إَِلْيَك 
بَِّك﴾ َلُكْم﴾  [ ويقول تعاىل:67]املائدة:    رَّ َوَأنَصُح  النبي  62]اْلعراف:    ﴿ُأَبلُِّغُكْم ِرَساالَِت َريبِّ  [ ويقول 

 ، والبالغ هو اتصال مع اآلخرين مع بيان املراد من هذا البالغ. (1) »َبلُِّغوا َعنِّي َوَلْو آَيًة،ِ«: ملسو هيلع هللا ىلص
هذا   االتصال    املنطلقومن  مهارة  و  وسيلةَ تعترب  ووسيلةً   مرتكزَ البالغ،  التعليمية،    عظيمةً   العلمية 

تقاهنا، سواء للتلقي املبارش من املعلم،  إمن اْلمهية بمكان االعتناء هبا وو   .تلقي العلم الرشعي، وحتصيلهل
سبحانه   قال  موسى  كام  نبيه  السالم-عن  بُِعَك :  -عليه  َأتَّ َهْل  ُموَسى  َلُه  ُعلِّْمَت    ﴿َقاَل  ِمَّا  ُتَعلَِّمِن  َأن  َعىَل 

 لت احلصول عليه. بت العلم وسه  لتلقي عرب اْلجهزة والتقنية احلديثة التي قر  ل م ، أ[66]الكهف: ُرْشًدا﴾ 

 

 

 (. 3461( أخرجه البخاري برقم ) 1)

 

 ؟ما أثر غياب مهارات االتصال أثناء عمليات التعلُّم
............................................................................................. 

............................................................................................. 
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ْلنَا    :، ومنه قوله تعاىل(1) ًة(لَ وِص   ، ويقال: )وصلت اليشء وصاًل هو من وصل،    التصال لغة:-1 ﴿َوَلَقْد َوصَّ
ُروَن ﴾  ضد اهلجران«.   :[، »والوصل517القصص:] هَلُُم اْلَقْوَل َلَعلَُّهْم َيَتَذكَّ

 . (2)  ما لتحقيق هدٍف  ؛ عملية نقل اخلرب واملشاركة بني طرفني التصال بمفهومه العام:-2
 التصال التعليمي:تعريف -3

خالل ل عملية   من  التعليمية  العملية  أطراف  بني  التعليمية  واخلربات  واملعارف  اْلفكار  التحدث   نقل 
 لتحقيق أهداف تعليمية حمددة.  واالستامع والقراءة والكتابة؛

 

والتثب   .1 املعلوماتالصدق  من  يكون  ف   ؛ت  مسال  العلم  وترويطالب  نقل  يف  والبدع    جهاًم  اخلرافات 
»َوَمْن  :  ملسو هيلع هللا ىلصواْلباطيل التي ختالف الرشع، واْلحاديث الضعيفة واملوضوعة، فقد يدخل يف قول النبي  

ْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّاِر« ًدا َفْلَيَتَبوَّ  .  (3) َكَذَب َعيَلَّ ُمَتَعمِّ

بالقول  ُح  .2 وااللتزام  باملسلم،  الظن  الطيبةسن  والكلمة  إذ  احلسن،  الظن  ،  أن ُيسن  العلم  طالب  عىل 
بمشاخيه، ومن يتلقى عنهم العلم، وأن ُيسن التعامل معهم، ويصرب عىل ما قد يبدر منهم من القسوة  

 

 (. 868:  لسان العرب، ابن منظور، )ص  (1)
وعلم االتِّصال مفاهيمه، نظرياته، جماالته، صالح    م(، 2003( وسائل االتصال وتكنولوجيا التعليم، عليان والدبس )2)

 (. 11الدين جوهر ) ص 
 (. 3( ومسلم برقم )110( أخرجه البخاري برقم ) 3)

ما يقوم به املعلم من اْلساليب والطرق ْلجل تبسيط املهارات واملعلومات واخلربات للمتعلمني، 
مستعِماًل يف ذلك مجيع التقنيات املتوافرة، التي تساعده عىل ذلك، وتساعد املتعلمني عىل املشاركة 

 .والتفاعل بشكل إجيايب مع عملية التلقي والتعليم هو من االتصال التعليمي
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السعدي:   نارص  بن  الرمحن  الشيخ عبد  يقول  ُُي "والشدة؛  أن  للمتعلم  سن اْلدب مع معلمه،  وينبغي 
علمه من جهله، وُيييه من موته، ويوقظه من ِسنَتِه، وينتهز الفرصة كل وقت  وُيمد اهلل إذ يس له من ي 

 .  (1) "يف اْلخذ عنه، ويكثر الدعاء له حارضًا وغائباً 

: ويستوي يف ذلك بني النظر املبارش أو النظر  كنظر الشاب إىل وجه املرأة أو صورهتا  ،النظر املحرم جتنب .3
ملا يف النظر املحرم من فتنة للرجل    ؛ذلك   عىلد اْلسالم  د شد  عرب الشاشة واْلفالم والبث املبارش؛ وق 

  إنه  بل  الزنا،  إىل  القلب  بريد  املحرم  والنظر  خطري،  اهلل   حرم  ما  إىل  النظر  واملرأة، وإثارة الشهوة، فإطالق
َنا،  ِمنَ  َحظَّهُ   آَدمَ  اْبنِ  َعىَل   َكَتَب  اهللََّ  إِنَّ » : ملسو هيلع هللا ىلص  قال النَّبِيِّ  ، زناً    َوِزَنا  النََّظُر، الَعنْيِ  َفِزَنا  حَمَاَلَة،   الَ   َذلَِك  َأْدَركَ  الزِّ

ُق   َوالَفْرُج   َوَتْشَتِهي،  مَتَنَّى  َوالنَّْفُس   املَنْطُِق،   اللَِّسانِ  ُبهُ   ُكلَّهُ   َذلَِك   ُيَصدِّ   أن  جيوز  ، وكذلك املرأة ال(2) «َوُيَكذِّ
 بشهوة.  اْلجانب الرجال   إىل تنظر

﴿َفاَل خَتَْضْعَن  :  تعاىل   قوله   يف  العريب   ابن  لمرأة عىل وجه يوقع الفتنة بقلب الرجل، قال القول ل اللني يف  عدم   . 4
ِذي يِف َقْلِبِه َمَرٌض﴾  ، وكالمهن  أمرهن اهلل تعاىل أن يكون قوهلن جزاًل "  : [ 32]اْلحزاب:    بِاْلَقْوِل َفَيْطَمَع الَّ

 . ( 3) "ع للسامع مِ طْ بام يظهر عليه من اللني امُل يكون عىل وجه ُيدث يف القلب عالقة  ، وال  فصالً 
:  مفلح  ابن  بصوت اآلخر، فإن ذلك ُيرم عىل من فعله، قال   الرجل واملرأة   : عدم تلذذ أي  من الطرفني .5  .(4) "صوت اْلجنبية عورة عىل اْلصح، وُيرم التلذذ به ولو بقراءةوليس "

فمجرد التواصل لذات الوصال والسؤال عن احلال ليس من  إال حلاجة،  بني املرأة والرجل  عدم التكلم   .6
 اجلنسني مظنة الفتنة، فال يباح منه إال قدر احلاجة.احلاجة، ْلن تواصل 

 . اْللفاظ املنهيةواجتناب سائر   ، احلشمة يف اخلطاب والبعد عن الفحشاملرأة   التزام .7
 

 (. 102-101( الفتاوى السعدية )ص  1)
 (. 2657( ومسلم برقم ) 6243( أخرجه البخاري برقم ) 2)
 (. 568/   3أحكام القرآن، ابن العريب ) (  3)
 (. 190/  8وتصحيح الفروع ) ( الفروع 4)
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لالحتكاك والتعامل مع غريه من    العلوم الرشعية   دارسالتعليمي عىل فتح املجال أمام    يعمل االتصال  .1

التفكري   عىل  للدارس  املجال  يفتح  كام  وخربهتم،  وأدهبم  علمهم  من  واالستفادة  والدارسني  املعلمني 
يب  واحلوار وتبادل املعارف واملعلومات يف خمتلف النواحي واملجاالت، ومن ذلك قول إبراهيم بن حب 

اهلل- بني":  ابنه   موصياً   -رمحه  وأخالقهم    ، يا  أدهبم  من  وخذ  منهم،  وتعلم  والعلامء،  الفقهاء  إيِت 
إيل   أحب  ذاك  فإن  احلديث  وهدهيم،  من  كثري  من  اهلل-سريين    ابن  قال و،  (1) "لك    كانوا":  -رمحه 

 .2) )"العلم يتعلمون كام  اهلدي يتعلمون
يبعد   .2 الرشع  بضوابط  امللتزمة  التعليمية  البيئة  ضمن  التعليمي  الرشعية   دارساالتصال  عن    العلوم 

 

 (. 80/ 1( اجلامع ْلخالق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي )1)
 (. 79/ 1) املصدر السابق ( 2)

 

د بعض املخاطر املجتمعية أو الرشعية التي قد يقع فيها بعض الفتيان والفتيات نتيجة عدم االلتزام  عدِّ
 .بآداب وأحكام االتصال والتواصل بينهام 

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

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

 

أمهية االتصال التعليمي يف العلوم الرشعية يف أنه يمثل حلقة الوصل بني عنارص العملية تكمن 
التعليمية، فاالتصال الناجح املثمر ال يتم يف اجتاه واحد، بل هو عبارة عن عملية دائرية متكررة بني 

 .املعلم والدارس
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عرب وسائل    مأ  ، سواء كان هذا االتصال مبارشاً   ،ويربطه بمجتمعه وإخوانه   ، الشعور بالعزلة والوحدة
بُ  عن  يمكنه عد التعليم  حيث  من    ،  ويستفيد  هبم،  اتصال  عىل  ويكون  ويستفتيهم،  العلامء  يسأل  أن 

  رجٌل   يل   ُوصف  إذا"  :-رمحه اهلل-املبارك    بن  اهلل   عبد   يقول أخالقهم وأدهبم، وتوجيهاهتم ونصائحهم،  
  لقاءه،  أمتنى   النفس،   أدب  له  رجالً   سمعُت   وإذا   لقائه،   فوت   عىل   أتأسف   ال  واآلخرين   اْلولني   علم   له

وال يكون طالب العلم منعزالً عن أهل اخلري، فيستفرد به الشيطان، وكام جاء يف    .(1) "فوته  عىل  وأتأسف
 .(2)فإنام يأكل الذئب القاصية« ،»فعليك باجلامعة احلديث:  

املجال   .3 التعليمي  االتصال  الرشعية  دارس ليتيح  من    العلوم  اآلخرين،  وأفكار  آراء  عىل  يتعرف  كي 
معهم  والنقاش  احلوار  وآرا  ،خالل  أفكاره  وضبطهاعليه  ئوعرض  لتقويمها  بناء    ، هم  إىل  يؤدي  ما 

 شخصية ملتزمة وناضجة ومستقلة.  
و .4 بارزًا  دورًا  التعليمي  التواصل  يف  املستخدمة  احلديثة  التقنيات  الدارس  مهتؤدي  وتطوير  تنمية  يف  اًم 

دورًا    ،عواملجتم والتعليميةمه وتقدم  الرتبوية  اْلنظمة  تنمية  يف  االعتامد عىل    وحث    ،اًم  الدارسني عىل 
 أنفسهم يف احلصول عىل املعلومات واملعارف مستخدمني يف ذلك مهارات االتصال التعليمي. 

والترب .5 والتفسري  التخطيط  مهارات  ز  ُُيف  التعليم  يف  االتصال  لوسائل  ال  الفع  االستخدام  التي  إن   ير 
 ُتساعدهم عىل حل  املشكالت، وُيتيح هلم مناقشة احللول وجتريبها. 

الطالب .6 تأسيس  عملية  املهارات  ،  حتسني  الطالب  تعليم  يف  فعاليتها  االتصال  وسائل  أثبتت  حيث 
 اْلساسية، مثل: القراءة، والكتابة، وإجراء العمليات احلسابية البسيطة. 

 

 

 (. 552/  3( اآلداب الرشعية واملنح املرعية ) 1)
 (. 547)( وحسنه اْللبان يف صحيح أيب داود برقم  847( والنسائي برقم ) 547( أخرجه أبو داود برقم ) 2)
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العنارص  تتكون أو  املكونات  من  عدد  من  التعليمي  االتصال  لتحقيق    ، عملية  وظيفتها  منها  ولكل 
 وهذه العنارص هي:   ،أهداف العملية التعليمية 

األول  امل  العنرص  املعلومة   ل:ِس رْ :  يعرض  الذي  الشخص  لديه   ،هو  الذي  الشخص  أو  اْلمر،  يوجه  أو 
أو طالبه  ،معلومة زمالئه  إىل  ينقلها  أن  يريد  فكرة  نبيه    ،أو  تعاىل عن  قوله  الكريم  القرآن  يف  ذلك  ومثال 

يًقا َنبِيًّ إبراهيم يف حواره مع أبيه:   ُه َكاَن ِصدِّ َتْعُبُد َما  ﴿َواْذُكْر يِف اْلكَِتاِب إِْبَراِهيَم إِنَّ ا * إِْذ َقاَل ِْلَبِيِه َيا َأَبِت َِلَ 
اًطا  اَل َيْسَمُع َواَل ُيْبرِصُ َواَل ُيْغنِي َعنَْك َشْيًئا * َيا َأَبِت إِنِّ َقْد َجاَءِن ِمَن اْلِعْلِم َما ََلْ َيْأتَِك فَ  بِْعنِي َأْهِدَك رِصَ اتَّ

ْيَطا ا * َيا أَبِت اَل َتْعُبِد الشَّ َك َعَذاٌب ِمَن  َسِويًّ مْحَِن َعِصيًّا * َيا َأَبِت إِنِّ َأَخاُف َأْن َيَمسَّ ْيَطان َ َكاَن لِلرَّ َن إِنَّ الشَّ
ْيَطاِن َولِيًّا﴾ مْحَِن َفَتُكوَن لِلشَّ  [.45 - 41]مريم:  الرَّ

 

 . "إسناده جيد"( وقال حمققو املسند: 11132( أخرجه أمحد ط الرسالة برقم ) 1)

-يستعمل التمثيل يف تعليمه؛ ْلنه أكثر تأثريًا، وأرسع فهاًم، فَعْن َأيِب َسِعيٍد اخْلُْدِريِّ  ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي 

َغَرَز َبنْيَ َيَدْيِه َغْرًزا، ُثمَّ َغَرَز إىَِل َجنْبِِه آَخَر، ُثمَّ َغَرَز الثَّالَِث َفَأْبَعَدُه، ُثمَّ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّبِيَّ  -ريض اهلل عنه
ْنَساُن، َوَهَذا َأَجُلُه، َوَهَذا َأَمُلُه َتْدرُ  َهْل َقاَل: » وَن َما َهَذا؟« َقاُلوا: اهللُ َوَرُسوُلُه َأْعَلُم، َقاَل: »َهَذا اْْلِ

َتلُِجُه ُدوَن َذلَِك«  .(1)َيَتَعاَطى اْْلََمَل، َواْْلََجُل خَيْ

 

 

فك عىل أمهية االتصال التعليمي يف  العلوم الرشعية؛ اذكر ماذا ُيدث لو َل تكن هناك من خالل تعر 
 ؟عمليات ناجحة لالتصال التعليمي أثناء تدريس وتعلم العلوم الرشعية

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

............................................................................................. 
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 (1) 
الثاين: أو    ل:بِ قْ تَ ْس امل    العنرص  اْلمر،  أو  الرسالة،  إليها  تصل  التي  اجلامعة  أو  الشخص  أو وهو  الفكرة، 

، أو الطالب الذين  العميدفقد يكون املستقبل جمموعة املعلمني الذين تصلهم تعليامت  ؛  التوجه، أو املعلومة
أو   وتوجيهاهتم،  املعلمني  أفكار  الكلية  تصلهم  أو عميد  املعلمني حول موضوع  وآراء  أفكار  تصله  الذي 

 مشكلة حمددة. 
الثالث: املالحظات    الرسالة:  العنرص  أو  املوضوع،  أو  اْلمر،  أو  التوجيه،  أو حمتوى  هبا مضمون  ويقصد 

  رشعية، وقد تكون معلوماٍت   علاًم وأحكاماً   وقد تتضمن الرسالة   ل، التي يرغب املرسل يف نقلها إىل املستقبِ 
 . قرارًا أو رأيًا، أو أفكارًا، أو حقائق  ، وقد تكون مهمةً  ومعارَف 

الرابع: املعلومة   وسيلة التصال:  العنرص  تتم هبا عملية نقل  التي  الطريقة  أو   ،أو التوجيه   ، أو اْلمر  ،وهي 
مبارشة  ،الفكرة غري  أو  مبارشة  تكون  وقد  مقابلة،  أو  اجتامع  أو  حوار  يف  شفهية  تكون  خالل  وقد  من   ،

اْل  الفضائية واْلذاعات، والرسائل  القنوات  أو  املبارش،  أو مكتوبة يف ية والتقنية احلديثة،  لكرتون التحدث 
 . قرار أو نرشة أو تعميم 

 ، وجتاوبه معها  ،وفهمه ملضموهنا  ، ل للرسالةاملستقبِ فعل    ةوتشري إىل رد  التغذية الراجعة:  العنرص اخلامس:
 ، واالستفادة منها. وتنفيذ ما فيها 

 

 . "إسناده جيد"( وقال حمققو املسند: 11132( أخرجه أمحد ط الرسالة برقم ) 1)
 

متحدثًا بطريقة املُْرِسل هو نقطة البدء يف عملية االتصال، ومصدر الرسالة التعليمية، وقد يكون 
مبارشة كحديث املعلم لطالبه، أو بطريقة غري مبارشة عن طريق مقاطع الفيديو املسجلة، أو 

 .التلفزيون، أو اْلذاعة، أو مؤمترات الفيديو، أو الفصول االفرتاضية
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 عملية التصال التعليمي  نموذج

 
 

(1 ) 
  

 

   (.185/ 1ابن القيم؛ مفتاح دار السعادة ) (1)

 .(1)()من َطلَب العلم لي حيَي به اإلسالم فهو من الصّديقني ودرجته بعد درجة النبّوة 
تعليمية من معلم لطالبه؟ وماذا تتوقع أن تكون تأمل العبارة السابقة: هل تصلح أن تكون رسالة 

 رّدة فعل املستقبل هلذه الرسالة؟

................................................................................................
................................................................................................ 
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مه أبلغ تكريم؛ قال تعاىل:    -سبحانه وتعاىل-خلق اهلل   ْمنَا َبنِي َآَدَم َومَحَْلنَاُهْم    ﴿ َوَلَقدْ اْلنسان وكرَّ َكرَّ
﴾ َتْفِضيال  َخَلْقنَا  ِمَّْن  َكثرٍِي  َعىَل  ْلنَاُهْم  َوَفضَّ يَِّباِت  الطَّ ِمَن  َوَرَزْقنَاُهْم  َواْلَبْحِر  اْلرَبِّ  ومن  70]اْلرساء:    يِف   ،]
واالخ التَّكليف  مناط  وجعله  به،  ر  يفك  الذي  بالعقل  اهلل  ميَّزه  أن  التكريم  ة  ذلك  يَّ حر  منحه  أن  بعد  تبار، 

ا َكُفوًرا ﴾االختيار؛ قال تعاىل:  ا َشاكًِرا َوإِمَّ بِيَل إِمَّ  [. 3]اْلنسان:  ﴿ إِنَّا َهَدْينَاُه السَّ

ًرا؛ ليكون إيامنه مبنيًّا   ونظًرا ْلمهية التفكري يف حياة البرش؛ فقد حث اْلسالم املسلم عىل أن يكون إنساًنا مفك 
ورد التفكري وإعامل الفكر يف أكثر من موضع يف القرآن  قد  و   راسخة من احلقائق واْلدلَّة والرباهني؛ عىل دعائم  

ُروَن﴾ كقوله تعاىل:    ، الكريم  ُكْم َتَتَفكَّ ُ اهللَُّ َلُكُم اآْلَياِت َلَعلَّ [ وقوله جل وعال:  220،219]البقرة:    ﴿َكَذلَِك ُيَبنيِّ
َواْْلَ  اَمَواِت  السَّ َخْلِق  يِف  ِقَياًما  ﴿ِإنَّ  اهللََّ  َيْذُكُروَن  ِذيَن  الَّ  * اْْلَْلَباِب  ِْلُويِل  آَلَياٍت  َوالنََّهاِر  ْيِل  اللَّ َواْخِتاَلِف  ْرِض 

اَمَواِت َوا  ُروَن يِف َخْلِق السَّ  . [ 191،  190]آل عمران:    ْْلَْرِض﴾ َوُقُعوًدا َوَعىَل ُجُنوهِبِْم َوَيَتَفكَّ
يضع املسألة من العلم عىل شكل سؤال، ثم ينتظر من الصحابة اْلجابة ليحثهم عىل    ملسو هيلع هللا ىلص -وقد كان النبي  

َجرِ   ِمنَ   ِإنَّ » فيقول مثاًل:    اْلفكار واحللول،   من   مكن   عدد   أكرب   وتوليد   التفكري اجلامعي ْلنتاج    َيْسُقطُ   اَل   َشَجَرةً   الشَّ
َا   َوَرُقَها،  ُثوِن   امُلْسِلِم،  َمَثُل  َوِإهنَّ   َنْفِس   يِف  َوَوَقعَ :  اهللَِّ بن عمر  َعْبدُ  َقاَل  ، الَبَواِدي  َشَجرِ  يِف  النَّاُس  َفَوَقعَ   « ؟ ِهَي  َما  َفَحدِّ

َا  ْثَنا :  َقاُلوا   ُثمَّ   َفاْسَتْحَيْيُت،   النَّْخَلُة،   َأهنَّ  . ( 1) « النَّْخَلةُ   ِهَي » :  َقاَل   اهللَِّ؟   َرُسوَل   َيا   ِهَي   َما   َحدِّ

 
 

 (. 2811( ومسلم برقم ) 61( أخرجه البخاري برقم ) 1)

إسالمية، مطالٌب هبا اْلنسان حتى يميز بني احلسن والقبيح، فيتبع احلسن، وجيتنب التفكري رضورة 
 .السيئ، وهو وسيلة مهمة لطلب العلم وحتصيله، واْلتقان فيه، وتعطيُل العقِل ذنٌب وخطيئةٌ 
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 :التفكري تعريف-1
ر فيه، فهو مفك    ، وتقول:يشءال اخلاطر يف  وإعامل العْقل  ل، أو  التَّأمُّ   التفكري لغة:-أ ويف ،  ر أْفَكر يف اْلمر: فكَّ

ل إىل حل ها، فهو مفك   ُ اهللَُّ َلُكُم اآْلَياِت قوله تعاىل:  ، ومنه  راملشكلة: أعمل عْقَله فيها؛ ليتوصَّ ﴿َكَذلَِك ُيَبنيِّ
ُروَن﴾  [ 220،219]البقرة:  َلَعلَُّكْم َتَتَفكَّ

 يبذله الفرد عند النظر إىل اْلمور،  مرنٍ   هادٍف   كــل نشـاط عقلــٍي   ري عند الرتبويني هو:كتعريف التف-ب
املختلفة  الظواهر  وتفسري  املشكالت،  حلل  حماولة  عليهــا،  ،هبا   والتنبــؤ  ،يف  منهج    واحلكــم  باستخدام 

 والتحليل، واملقارنة، واالستنباط، والرتكيب، والتقويم، واختاذ القرار. معني يتناوهلا باملالحظة الدقيقة، 

الرشعية:-ج العلوم  يف  الرشيعة،    التفكري  أساسيات  واستيعاب  الرشعية،  اْلدلة  يف  النظر  عىل  القدرة 
 واستخدامها بطريقة منهجية، وحسن التعامل مع املستجدات والقضايا املعارصة.

 

 : مهية التفكريأ -2

أنه كان   -رمحه اهلل-  روي عن اْلمام البخاري  يف العلوم؛ فقد  اً ومتمكن   اً متميز  علمٍ   ج طالَب ر  التفكري خُي -أ
 أخرى  مرة  يقوم  ثم   رساجه،   يطفئ  ثم   ، اً حديث  ويكتب  الساج،  فيوقد   نومه،  من  الواحدة  الليلة  يف   يستيقظ

ذلك  يتعدد  كان  حتى  وأخرى، أصح  (1)مرة  عرشين   من  قريباً   منه  ُيعد  الذي  الصحيح،  كتابه  لنا  فأخرج   .
 . ملسو هيلع هللا ىلصكتاب يف حديث رسول اهلل 

 

 (.1219/ 4( وتذكرة احلفاظ )2  25/ 11البداية والنهاية ) ( 1)

 

 .تأمَّل الفرق بني تعريف التفكري عند الرتبويني ويف العلوم الرشعية؛ ثم اذكر الفرق الرئيس بينهام
............................................................................................. 

............................................................................................. 
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 وأدلتها ومناقشتها.  ،بناء العقلية املتعلمة الناضجة القادرة عىل فهم وحتليل العلوم الرشعية-ب

 املرونة يف التفكري واستيعاب مستجدات العرص، وتنزيل اْلحكام الرشعية عىل الوقائع احلادثة.  -ج

 نب النظري من علوم الرشيعة باجلانب العميل والتطبيقي. ربط اجلا-د

 لعرصه وواقعه.  ومواكٍب  ،واٍع بمتطلبات جمتمعه وأمته  بناء طالب علمٍ -و

 (1) 

 

 بالنفس.  اْلخالص هلل تعاىل وعدم اْلعجاب واالغرتار .1

 التلقي السليم من القرآن والسنة والتسليم التام هلام.  .2

 . االلتزام بقيم اْلسالم وتعاليمه .3

 الغث والسمني، واحلسن والقبيح.  بنيالتمييز ، و القدرة عىل الفهم واالستيعاب .4

 ها. والبحث عنها واالستفادة من القدرة عىل الوصول للمعلوم .5

 

 (.  204/ 4آثار ابن باديس ) (  1)

إذا كان التفكري الزمًا لإلنسان يف مجيع شؤونه، وكل ما يتصل به إدراكه، فهو )يقول ابن باديس: 
لطالب العلم ألزم من كل إنسان... فالتفكرَي التفكرَي يا طلبة العلم، فإن القراءة بال تفكري ال توصل 

 .(2)(إىل َشء من العلم، وإنام تربط صاحبها يف صخرة اجلمود والتقليد، وخري منها اجلاهل البسيط

 

 .اذكر درسنْي عملّيني استفدهتًم من دراستك ألمهية التفكري 
................................................................................................

................................................................................................ 
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 والتحليل للمعلومات.  عىل التفكري  التدريب العقيل املستمر .6

 للفكرة والرأي.  التعصب سعة الصدر وعدم .7

   .وجتارهبم دون التأثر هبم  االستفادة من آراء اآلخرين .8

   .املجتمع واْلمة اْلسالمية  االهتامم بقضاياوالشعور باملسؤولية  .9

 بدقة.  واضيع، وعرض املاحلوار واْلقناعو اء،القدرة عىل النقد اهلادئ والبن  .10

 . درك إال بالوحيواْلمور الغيبية التي ال تُ  ،التفكري يف ذات اهلل ترك .11

 

املهمةُيعد  :  الرتكيز .1 العقلية  املهارات  تعني حرص االهتامم يف موضوع معنيَّ   ،الرتكيز من   وحماولة  التي 
ترك فضول النظر  بالرتكيز و  ي  فهو معنِ   ،طالب العلم سيام  ال  اْلصغاء بكل احلواس هلذا املوضوع فقط،  

حتى ينال منه حظًا    قدر املستطاع، والرتكيز عىل العلم، ومسائله،  واالستامع، والكالم، والطعام، واملنام
مجاعة:  وافرًا،   ابن  وقصور  "قال  والبالدة،  للنوم،  جالبة  وكثرته  الرشب،  لكثرة  جالبة  اْلكل  كثرة 

 .(1) "الذهن، وفتور احلواس، وكسل اجلسم، هذا مع ما فيه من الكراهة الرشعية 

  هو جديد، واالستمرار يف   وجتريب كل ما  ختالف اْلسالم،  اْلفكار اجلديدة والتي ال  تقبلهو  :  النفتاح .2
احلياة،التعلُّم   يف  التوقف  ال  وعدم  حسن  اآلخرينتعامل  وكذلك  نظرو  مع  وليس  هموجهات   ،

 

 (. 74تذكرة السامع )ص:   (1)

 ما الذي جيب عىل دارس العلم الرشعي فعل ه؛ ليتحىل بصفات املفكر املسلم؟ 

................................................................................................
................................................................................................ 
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  ، كتقبل وسائل ن تكون مقتنعًا بالفكرة اجلديدة، ويكفي أن تتقبلها كي تكون منفتحًا فكرياً أبالرضورة  
 احلديثة واالستفادة منها. التعلُّم 

 
معني    ذهنيةعملية    وه:  التذكر .3 بموضوع  املتعلقة  املعلومات  السرتجاع  العلم  طالب  هبا  حني  يقوم   

وما يعني عىل احلفظ والتذكر:    ،حاجته هلذه املعلومات، وتعد من أهم العمليات التي حتدث يف الذاكرة
املعايص  ،التكرار ابن عباس  ، واْلخالص هلل تعاىل وترك  الرجل":  -ريض اهلل عنهام-، قال    إنام ُيفظ 
َشء؟ قال:    : يا أبا عبد اهلل هل يصلح هلذا احلفظ، فقال له اً كاْلمام مالِ   سأل رجٌل وقد    ،(1) "در نيتهعىل ق  . (2) "إن كان يصلح له َشء فرتك املعايص"

: عملية عقلية هتدف إىل ترتيب املعلومات حسب املوضوع اْلسايس هلا، وكأهنا ملفات ُيتفظ  التنظيم .4
عىل   موضوع  لكل  الدماغ  جديدة،  و،  حدةهبا  فكرة  جتربة  عند  اليشء  بعض  فوضوًيا  نفسك  جتد  قد 

أفكارك وتنظيمها حتى ترتيب  إىل  بعدها  منها،   لكنك حتتاج  نوا من  و  تستفيد  ويتمك  يفهمها اآلخرون 
الدروس، واْلوقات،   وتقسيم املعلومات، وترتيب  التعليم،  ، ويدخل يف هذا: تنظيم السري وراء رؤيتك 

و اْلولويات،  العلوم،  ومعرفة  من  فاملهم  باْلهم  عن  سهُ ت بذلك  والبدء  والبعد  التحصيل،  طريقة  ل 
 الفوىض التي تستهلك الوقت واجلهد. 

 

 (. 257/ 2( اجلامع ْلخالق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي )1)
 (. 258/  2)املصدر السابق( 2)
 

ح الفكري املنضبط الذي حصل يف اْلمة اْلسالمية نوعان: اْلول: تشجيع اْلبداع واالخرتاع االنفتا
بناء عىل أن هذه اْلمة هي أمة العلم والفكر والبناء، والثان: االستفادة ما لدى اْلمم اْلخرى من 

 .اْلبداع اْلنسان الذي ال خُيالف اْلسالم
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إن احتاجت  -تقسم الفكرة  و  ، قبل أن تبدأ بالتفكري يف أمر أو قضية ما، عليك أوالً أن تفهمها  :التحليل .5
التي حتدث    -لذلك العملية  لفهم  أفكار أصغر  ومنطقي فيإىل  واقعي  بشكل  تبدأ  ف  ،ها  أن  دوًما  عليك 

ويدخل يف هذا حتليل املعلومات، وتنسيق املسائل العلمية،    ،بتحليلها قبل الرشوع يف التفكري يف حل هلا 
 . وحتويلها إىل معلومات بسيطة ومفيدة وسهلة

 
: يعد الرتكيب من املهارات املتقدمة لدى طالب العلم، حيث يصبح قادًرا عىل ربط املعلومات  الرتكيب .6

أفكار جديدةببعض،  بعضها   اْلفكار ْلنتاج  )عوامل  ودمج  مادة علمية عن موضوع  ، كبحث ومجع 
 )الصرب والتضحية(، وغري ذلك. النرص(، أو موضوع

ذهنية تستدعي  الربط  .7 الفكرة    ،بعضجنب  اْلفكار بعضها  وضع  : عملية  بني  العالقات  إجياد  وحتاول 
امله  من  والربط  التفكرياواْلخرى،  أيًضا يف عملية  املهمة  علمية عن رات  مادة  ذلك كمن مجع  مثال   ،  

رمة الرشوة( وحشد هلا اْلدلة واْلقوال، ثم تأيت مرحلة ربط هذه اْلدلة واْلقوال وحتريرها حتى  )ُح 
 بة ورصينة. رتَّ تكون مادة علمية مُ 

القدرة    التواصل: .8 امتلكت  إذا  إال   هبا  أتيت  التي  اْلبداعية  احللول  أو  اْلبداعية  أفكارك  أحد  ر  يقد  لن 
املعنيني هبذه احللول أو أولئك  الذين تعمل معهم  بفعالية لألشخاص    بد  لك من   لذا ال  ؛عىل إيصاهلا 

 كتابًيا.   مشفوًيا أ كان التواصل  امتالك مهارات تواصل قوي ة سواء

ومسائله، قم أولا بتحليل ذاتك وقّيْم نفسك يف حاجتك للعلم الرضوري تريد أن تتعلم الدين  
 .الذي يمكن أن تبدأ فيه، ثم تدرْج بعد ذلك يف بقية العلوم، حسب األولوية

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

 



  (48 )  

 

 

 

املشكالت:  .9 التي    حل  والوسائل  اخلطوات  توضيح  عىل  من    و أمشكلة    حتلَّ أن  مكن  يالقدرة  قضية 
حلها  يف  املسامهة  أو  حلها  عىل  والعمل  الدينالقضايا،  بمسائل  اجلهل  مشكلة  كحل  الرضورية    ، 

هلذا   عن حلول  البحث  عليه  حينئذ  العلم،  لطلب  التفرغ  القدرة عىل  عدم  الوقت  وبنفس  للشخص، 
مثل بُ التعلُّم    املشكلة  يف  عن  التسجيل  أو  والكتاب،  القراءة  عىل  يعتمد  برنامج  يف  التسجيل  أو  عد، 
 . اْلنرتنتبرنامج عىل 

مه بناء عىل  ويقي    ،كل ما قام به  الشخص د  عدِّ حيث يُ   ، التفكري  يف  ة وتعد هذه املرحلة النهائيالتقييم:   .10
 . معارفه املتحصلةجتاربه و

 

والسداد يف القول والعمل، ونفع    بالتوفيق  -عز وجل-االستقامة والدعاء هلل  باهلل تعاىل، واالستعانة   .1
 . هلل تعاىل مع استحضار أمهية التجرد واْلخالصاْلمة اْلسالمية، 

 

من خالل ما يتاح لك من مصادر للتعلُّم؛ اذكر ثالثًا من مهارات التواصل التي جيب عىل طالب العلم 
 .امتالكها لكي يمكنه عرض أفكاره اْلبداعية

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

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

 

 

رهل ُيعد تقييم اْلفكار تصيُّداً   .لألخطاء أو اهتاماً أو جترُيًا لشخص اْلنسان املفكِّ
............................................................................................. 

............................................................................................. 
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 ة العقلية يف التفكري. ك وتنمية املل   ، فهام مصدر القوة ملسو هيلع هللا ىلص يف كالم اهلل تعاىل، والنظر يف سنة رسوله    القراءة والتدبر  . 2

واخللفاء الراشدين    ،عموماً   -اهلل عنهمريض  -  الصحابةسرية  و ،  ملسو هيلع هللا ىلصالقراءة والتدبر يف سرية الرسول   .3
الذهنية   ؛خصوصاً  عبقريتهم  يف  بالنظر  العملية   ،وذلك  وإبداعاهتم  النفسية،  نامذج وقوهتم  وهناك   ،

 ، وحياة أصحابه الكرام. ملسو هيلع هللا ىلصكثرية، وصور إبداعية عديدة يف حياة النبي 

ِس  .4 يف  ا   رَيِ القراءة  واجهوا  الذين  املتأخرة  العصور  يف  املسلمني  االنحراف،  أعالم  وقاوموا  الستعامر، 
بل   املحلية،  جمتمعاهتم  حياة  يف  الكبري  ودورها  البارز،  أثرها  هلا  كان  وحركات  مرشوعات،  وأسسوا 

اْلمة مستوى  التعليم  وعىل  خالل  من  الفرنس  االستعامر  قاوم  الذي  اجلزائري  باديس  ابن  كأمثال   ،
 ثري.  والرتبية والدعوة حتى رحلت فرنسا من اجلزائر، وغريه ك

اْلسالمية .5 النظر  وجهة  من  واْلبداع  الصحيح  التفكري  كتب  يف  بداية  كتاب  مثل  ، القراءة  )التفكري   :
اْلسالمية النهضة  إىل  اخلالدي،  للدكتور    الطريق  العلمي،  وحممود  زكريا،  للدكتور  التفكري  فؤاد 

كَ وكتاب   تكون  ال  القرن،    للدكتور  الًّ حتى  نحو  وكتاب  عوض  القويمخطوة  للدكتور    التفكري 
   (.عبدالكريم بكار

 مثل دورات التفكري اْلبداعي، وغريها.   ،حضور بعض الدورات يف التفكري واْلبداع وطرائقهام .6
كلمة مسموعة، وآراء   .7 هلم  املجتمع من  البارزين يف  والرأي  الفكر،  والدعوة وأهل  العلم  أهل  مقابلة 

 تفادة من جتارهبم.  واالس ،متميزة؛ وذلك ملجالستهم ومساءلتهم 

 

 

بالتعاون مع زمالئك؛ استعن بًم يتاح لك من مصادر للتعلم؛ وارضب مثالا من القرآن الكريم  
 .وآخر من احلديث النبوي الرشيف عىل أساليب تنمية التفكري

................................................................................................
................................................................................................ 
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 التفكري اإلبداعي:النوع األول: 
  اْلنسان،   لتميز  أسايس   عنرص  اْلبداع 

  بذلك   وهو  فريدة،  لشخصية   وتكوينه
عن   هلذه   احلقيقية  اجلوانب   يكشف 

يف    السبق  عىل   ُيث  واْلسالم  الشخصية، 
واْلقوال،    ْلبداع،ا اْلعامل  يف  واْلحسان 
ن  قال تعاىل:  ، و[195:  البقرة]   ﴾املُْْحِسننِي  ُُيِبُّ   اهللََّ  إِنَّ   َوَأْحِسنُوا﴿تعاىل:  اهلل  ل  قا فِيَها َجنَّاٍت مِّ ﴿َوَجَعْلنَا 

َأَفاَل َيْش  َأْيِدهيِْم  ْرَنا فِيَها ِمَن اْلُعُيوِن * لَِيْأُكُلوا ِمن َثَمِرِه َوَما َعِمَلْتُه  -34]يس:  ُكُروَن﴾  نَِّخيٍل َوَأْعنَاٍب َوَفجَّ
ل  [.35 احلبوب  أي:  أو  والزروع  الغراس  تلك  من  أيدهيم  صنعته  ما  والدِّ يأكلوا  كالعصري  س بْ والثامر، 

 . دليل عىل إبداع اْلنسانونحومها، وما ذاك كله إال  

: يا َرسوَل اهللَِّ، أاَل أْجَعُل لَك شيًئا َتْقُعُد  ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ اْمَرَأًة ِمَن اْلْنَصاِر قاَلْت لَِرسوِل اهللَِّ    احلديث:  جاء يفو
اًرا  َنجَّ ُغاَلًما  فإنَّ يل  ِشْئِت«  قاَل:    ،عليه؟  املِنرَْبَ ق »إْن  له  َفَعِمَلْت  أن  اْلنسان    .(1) اَل:  ففي احلديث داللة عىل 

 عنده القدرة عىل االبتكار واْلبداع. 
 تعريف التفكري اإلبداعي:   -1

يعني اْلنشاء عـىل غري مثال سابق،    :اْلبداع يف اللغة  -أ
التنزيل:   حمكم  يف  تعاىل  ـَمَوات  قال  السَّ ﴿َبِديُع 

اْل[117:  البقرة]  َواْلْرِض﴾  فيأيت  يف  .  بداع 
 تيان بيشء جديد غري مألوف. اْل

 

 (. 2095أخرجه البخاري برقم ) (  1)

متعددة، وأبرز أنواع التفكري املفيدة للعملية التفكري أنواٌع 
التعليمية والرتبوية هي: التفكري اْلبداعي، والتفكري الناقد؛ 
كون هذين النوعني َذَوي مهارات وخطوات واضحة 

 .وحمددة، وترتبط بالعملية التعليمية حسب املرحلة

 

التفكري اْلبداعي: هو بحث وابتكار طرق 
جديدة للتعلم والتعليم، وتنفيذ املهام، وحل 

 .املشكالت، ومواجهة التحديات
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عملية ذهنية مصحوبة بتوتر وانفعال صادق ينظم    هو  :ري اْلبداعيكفالتف أما من الناحية العلمية،    -ب
 . قة متكنه من الوصول إىل جديد مفيداْلنسان ومعلوماته بطريقة خال   هبا العقل خربات

 : ومميزاته لتفكري اإلبداعياخصائص  -2
 باملتعلم. بناء العقلية املتعلمة الناضجة القادرة عىل التحليل واملناقشة والتقويم لكل اْلفكار التي متر -أ

التعامل مع القضايا الرشعية احلادثة، وإجياد    وحسن   ،املرونة يف التفكري، واستيعاب متغريات العرص -ب
 اْلسالمية.   حلول وأفكار جديدة وأصيلة منطلقة من مقاصد الرشيعة

 العمل عىل ربط التعليم بخطط التنمية يف املجتمع. -ج

 متطلبات جمتمعه وأمته. يتيح بناء الطالب املتعلم والفرد الواعي ب-د
 مع االلتزام باْلدلة واملقاصد والضوابط الرشعية.  ،عن اجلوانب املألوفة  االبتعاد-ـه
 . يتطلب اْلبداع درجة عالية من املثابرة، والدافعية، واالستقاللية، واخليال، والشجاعة-و

 

 أمثلة عىل التفكري اإلبداعي: -3
ل قبيلة  احلجر يف الكعبة، فك  وضعورفع    مشكلة  حل   يف  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  فموقف  :احلجر  األول: وضعاملثال  

أهنتد   احلجر،  اعي  برفع  يضعه،  القبائل  واختلفت  أحق  َل  القتال،  عىل  وحتالفوا  فيمن  بَ   وملا    قد  دُ عْ يكن 
وضع احلجر اْلسود يف رداء وكل قبيلة تقبض  أن ي اجلميع، حيث اقرتح    ارتضاه   حالً   ملسو هيلع هللا ىلص   ُأوحي إليه، فاقرتح 

 

 ؟طالب العلم الرشعيماذا يرتتب عىل غياب التفكري اْلبداعي أثناء عمليات التعلُّم لدى 
............................................................................................. 

............................................................................................. 
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 مسارات متعددة.   إىل   واْلفكار   اآلراء   انشقاق   عند   مبدعة، أتت   فكرة عن  عبارة    ؛ فكان احلل ( 1) بطرف منه 

الثاين: حفر    الصحايب  أطلقها   العرب،   وغريبة عىل  إبداعية  وهي فكرة  :اخلندق يف غزوة األحزاب  املثال 
 .(2) هبا عجبوأُ   ، ملسو هيلع هللا ىلص فقبلها النبي  خرباته،  من مستفيداً  -ريض اهلل عنه-سلامن الفاريس  اجلليل

تلخيص املقررات الدراسية عىل شكل خرائط ذهنية، ورسومات مركزة، يستطيع الدارس    املثال الثالث:
 يف املقرر.  ةبأساسيات املعلومات الوارد مَّ لِ أن يُ 

 
 التفكري الناقد:النوع الثاين:  

ص الفكرة والرأي املعروض، وطلب إثبات صحة  التفكري النقدي وتفح  استحضار بمكان  اْلمهية من  
ُكنُتم صاِدقنَي﴾اهلل تعاىل:    قول  هذا   واْلصل يف  ، ةدماملعلومة املق إِن  ُبرهاَنُكم  [  111]البقرة:    ﴿ُقل هاتوا 

إِن جاَءُكم فاِسٌق  تعاىل:    ولهوق آَمنوا  الَّذيَن  َا  َأهيُّ َفَتَبيَّنوا﴾﴿يا   النقدي  ، وأصبح التفكري[6]احلجرات:    بِنََبإٍ 
ُُي  ْلنه  الرشعي؛  العلم  لطالب  خاصة   املقاصد،   استكشاف  مهويعل    االستغالل،  من  نهص  اليوم رضورة، 

وييمتو الباطل،  من  احلق  والزائفة ز  الشاذة  الظواهر  واخلرافة وتعريتها  ،رصد  اليوم  الغثاء  كثرة  ظل  يف   ،
و كَ جيواْلباطيل،  واملؤمن  حوله،  يدور  ملا  فطنًا  عمر  نٌ طِ فَ   ٌس يِّ عله  قال  وكام  عنه-،  اهلل    لسُت "  :-ريض 

  .(3)"خَيَدُعني   وال اخِلبُّ  ،بِخب  
 

 (.52الرحيق املختوم )ص: ( 1)
 (.269)ص: املصدر السابق( 2)
 (. 407/  5مرآة الزمان يف تواريخ اْلعيان )(  3)

 .التفكريارسم خريطة ذهنية لنوعي  
................................................................................................

................................................................................................ 
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 ري الناقد:كتعريف التف  -1

 َنَقَد اليشَء َنْقدًا: نقره ليختربه، أو ليمي ز جيِّده من رديئه. النقد لغة: من  -أ

العلمية -ب الناحية  االعتامد  :من  الفرد من    هو  لدى  ملا  والفرز واالختيار واالختبار  التحليل  عىل 
التمييز بني    ؛معلومات  السليمة واخلطأ، وبني    واب الصهبدف  من    واْلفكار اخلاطئة   ،اْلفكار 

 ملعلومات. اْلقوال واْلفعال وا

 
 ومميزاته:  التفكري الناقد خصائص -2

 املطلوب التفكري فها.  املشكلة اْلساسية  ُيدد .1

 . مجيع االقرتاحات املطروحة  شيناق  .2

   .القوي والضعيف منها بني ز ميوي واالقرتاحات حلل املشكلة  راءاآل يعرف .3

 منها املناسب حلل املشكلة.   وخيتارواالقرتاحات،  راء اآل كلم قي  ي .4

 

 

ب  التفكري الناقد هو مهارة تأيت من خالل االكتساب والتعلُّم، فمن املمكن أن يقوم الشخص بالتدرُّ
عليه عن طريق أنشطة؛ لتنمية التفكري الناقد، إال أن هناك أقواالً ال حتتمل إال الصدق، ومن َثمَّ فهي 

الوحي من القرآن الكريم، والسنة النبوية، ال ختضع للتفكري النقدي؛ وهي التي جاءتنا عن طريق 
 .وأيضًا ما كان معلومًا بالبداهة العقلية أو باحلس

 

 

 .قارن بإجياز بني كل  من: خصائص التفكري اْلبداعي وخصائص التفكري الناقد 
............................................................................................. 
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 ري الناقد:كعىل التف أمثلة -3
 اكتشاف احلقيقة: املثال األول:

كان   إبراهيم  لقد  سيدنا  السالم-موقف  الشواهد    -عليه  بني  واملقارنة  احلقيقة  لكشف  حماولته  يف 
مثاالً واْلدلة  الناقد،ل  اً رزاب   ،  َكْوَكًبا  :عنه  -تعاىل–قال    لتفكري  َرَأٰى  ْيُل  اللَّ َعَلْيِه  َجنَّ  َذا  َقاَل ﴿َفَلامَّ   َفَلامَّ   َريبِّ   َهٰ

َريبِّ    *  اآْلفِلِنيَ   ُأِحبُّ   اَل   َقاَل   َأَفَل  َذا  َهٰ َقاَل  َباِزًغا  اْلَقَمَر  َرَأى  ْ   َلئِن  َقاَل   َأَفَل   َفَلامَّ َفَلامَّ    ِمنَ   َْلَُكوَننَّ   َريبِّ   هَيِْدِن   َلَّ
الِّنيَ   اْلَقْومِ  َأْكرَبُ    *  الضَّ َذا  َهٰ َريبِّ  َذا  َهٰ َقاَل  َباِزَغًة  ْمَس  الشَّ َرَأى  َّا   َبِريءٌ   نِّ إِ   َقْومِ   َيا  َقاَل   َأَفَلْت   َفَلامَّ َفَلامَّ    مِّ
وضع؛  [78-76:  اْلنعام] ُكوَن﴾  ُترْشِ  السالم  حيث  عليه  التي  أ  إبراهيم  والدالئل  النتائج  كل  عينيه  مام 

علم أن هذا ليس باْلله،  وغاب    وملا أفل  ،كب الكو  ىتظهر أمام عينية يف الكون وبدأ يتفكر فيها، فكان ير 
إىل وصل  حتى  والشمس  القمر  وتعاىل  وكذلك  سبحانه  اهلل  بعبادة  ﴿إِنِّ   : -سبحانه–  قالكام  ،  احلقيقة 

اَمَواِت َواْْلَْرَض َحنِيًفا   ْهُت َوْجِهَي لِلَِّذي َفَطَر السَّ كِنَي﴾ ِمنَ  َأَنا َوَماَوجَّ  .[79-76: اْلنعام] املُْرْشِ
 التعليمي: اختيار املسار  املثال الثاين:

قها يف  يتطب  الدارسستطيع  ياخلطوات التي    بعض
 : املناسب، وهي التعليمي ساراملاختيار 

واللجوء   .1 املسار  إالدعاء  لك  خيتار  بأن  اهلل  ىل 
 الذي فيه اخلري والصالح يف الدنيا واآلخرة. 

تعليمياً  .2 ذاتك  فمثالً تقييم  يمكن    :،  ال 
للشخص أن يتخصص يف جمال من املجاالت  

د اهلل تعاىل عىل بصرية، وال يمكن  ب عي حتى    ؛أساسيات وأصول مسائل الديندون أن يكون لديه علم ب
 تعلمه. يتجاوز هذا املسار حتى ي أن 

ترغب   .3 الذي  التخصص  واالقتصادمثل:  دراسته  يف  معرفة  اْلدارة  أو  الرتبية،  أو  القرآن،  من  ،  علوم 
 . ل القراءة والسامع واالستشارة، قبل اختاذ القرار يف اختياره خال

أغلب الذين يرغبون يف الدراسة وطلب العلم 
املسار التعليمي املناسب تواجههم صعوبات يف اختيار 

هلم، وإذا َل خيرت الدارس املسار املناسب فالنتيجة أنه 
سيختار مسارًا غري مناسب، وهذا سيؤدي يف الغالب 

 .إىل عدد من املشاكل
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التعليمي هو ما سيدرسه الشخص  فالفرق بني التخصص التعليمي واملسار املهني،    معرفة .4 التخصص 
عىل   بناء  الشخص  به  سيقوم  الذي  العمل  هي  واملهنة  الدورة،  أو  املعهد  أو  الكلية  أو  اجلامعة  يف 

ن الشخص من العمل يف أكثر  مكِّ التخصص التعليمي يف الغالب يُ و ه،  التخصص التعليمي الذي درس
 . ، داعية، معلامً اً ، حمامي اً : قاضييعمل أن رشيعة يمكن يف التخصص المن مهنة، عىل سبيل املثال:  

القدرات  .5 تعل  معرفة  مسار  يف  الدخول  يمكن  وكيف  املحيطة،  والظروف  واملادية،  ،  معني  مي  يالعقلية 
 ومدى مناسبته من كل النواحي. 

 ، بأن يوفقك اهلل للمسار التعليمي املناسب. االستخارة صالة .6
 

 
 

  

ل قول اهلل تعاىل:   وا َكيَْف َبَدَأ ﴿تأمَّ وا يِف اأْلَْرِض َفاْنظ ر  ْل ِسري  نِْشئ  النَّْشَأَة اْْلِخَرَة إِنَّ ق  ْلَق ث مَّ اهللَّ  ي  اخْلَ
ٍء َقِدير لِّ ََشْ  .[، ثم بنّي ما تدعو إليه اْلية من التفكري20]العنكبوت:  ﴾اهللََّ َعىَل ك 

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

 



  (56 )  

 

 

 

العلم    مذاكرة  إن   التي تعني طالب  الوسائل  أهم  املعلومات ال  عىلالعلم من  وتثبيت  فلقد    ،تحصيل، 
روي فقد    وكبري نفعها،   ،عىل مذاكرة العلم أشد احلرص لعظم فوائد هذه املذاكرات  ُيرصون  كان السلف

اخلدري   سعيد  أيب  عنه-عن  اهلل  احلديث"  :-ريض  هييج  احلديث  فإن  احلديث،  و(1) "تذاكروا  ابن  ،  عن 
رجل   واستذكروه، فإنه إن َل تذكروه ذهب، وال يقولن    ،ردوا احلديث "كذلك:    -ريض اهلل عنهام-عباس  

 . (2) "، فإنه من كان سمعه يزداد به علاًم، ويسمع من َل يسمعمرة ثتهحد    قد : ثهحلديث قد حد  

ُروِس أيومنه ا ،ْسَتْذَكرَ من ا  لغة:  االستذكار .1  وِحْفُظَها.  ،ُمَراَجَعُتَها  :ْستِْذَكاُر الدُّ
لتثبيت    ،منفردين أو يف مجاعات  ،القدرات التي يستخدمها الطالبمن الناحية العلمية: هو  االستذكار   .2

 .(3) ولتسهيل تذكر حمتوى مناهجهم الدراسية، من بداية قراءهتا إىل تناول االمتحان هبا ،املعلومات

 

 

 (. 604( أخرجه الدارمي يف سننه برقم ) 1)
 (. 609أخرجه الدارمي يف سننه برقم )   (2)
(3  )Graham،K.G.& Robinson، H.(1989): Study skills handbook:A guide for all 

teacher. New York: International Reading Association 

 

 .وضح ما فهمته من مفهوم االستذكار
............................................................................................. 

............................................................................................. 
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 : مهارات اكتساب املعلومات  القسم األول:

 
 :مهارة الستًمع -1

اجليد مستمعًا جيداً   االستامعمهارة   املتعلم  نجد  ما  وعادة  للتعلم،  اْلولية  واملتطلبات  املهارات    ،من 
يسمع  ملا  إدراك  يصاحبها  وأن  االنتباه،  إىل  وحتتاج  والتعلم،  التلقي  أساس  االستامع  مهارة  إذ    ؛ وتعترب 

 يقول   -وجل  عز -  اهلل  سمعَت   إذا "  :-ريض اهلل عنه-يقول ابن مسعود    ، باالستامع اجليد تكون االستفادة
ينَ   َأهُيَا  ﴿َيا:  كتابه   يف :  عطاء  ويقول،  (1) "عنه  ُترصف  رش  أو  به،  ُتؤمر  خري  فإنه  سمعك،  هلا  فأصغ  آَمنُوا﴾  الذِّ  إن  :  قال  وعنه.  شيًئا  منه  أحسن  ال  أن  نفس  من  فأريه  منه،  به  أعلم  وأنا  الرجل  من  احلديث  ْلسمع  إن"

 .(2) "يولد  أن  قبل سمعته  ولقد أسمعه،  َل كأن له  فأسمع بحديث ليتحدث  الشابَّ 

 

 

 (. 52/ 1( التفسري من سنن سعيد بن منصور ) 1)
 (.48( تذكرة السامع واملتكلم يف أدب العاَل واملتعلم )ص:  2)

هناك مهارات من خالهلا يتم اكتساب وتناول املعلومات واْلفكار اجلديدة من جماالهتا املختلفة، 
سواء داخل البيئة التعليمية أم خارجها، وإدخاهلا إىل العقل من خالل احلواس اخلمس )البرص، 

 .ت وخيزهناالسمع، اللمس، التذوق، الشم( فيأخذ العقل تلك املعلوما

 

 

د رشوط االستامع املفيد للتعلُّم   .مستعينًا بام يتاح لك من مصادر للتعلُّم؛ عدِّ
............................................................................................. 

............................................................................................. 
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 :مهارة القراءة -2
التي يعتمد عليها اْلنسان يف مالحقة اْلفكار واملعلومات   املعرفة، وأهم اآلليات  القراءة هي مفتاح 

من أهم املحددات اْلساسية لعملية القراءة   ، السعة والدقة يف القراءة والفهم ملا نقرأ  املتجددة، حيث إن  
أنالفعالة  إال  القراءة    ،  واْلمكانات  خيتلف  أسلوب  القراءة،  من  واهلدف  قراءته،  املراد  املوضوع  حسب 

 .، كام سيأيت يف موضوع القراءةأو جملة  ،أو مقال  ،تلف عن قراءة قصةختالعقلية للقارئ، فقراءة كتاب 

 

 : مهارة عمل أو أخذ املالحظات -3

لنص القارئ  يستخلصه  ما  هي  امللخصات  أو  درسما  املالحظات  أو  ملحارضة  املستمع  أو  ،  ما  ، 
، ومن اْلمهية بمكان لطالب وبطريقته اخلاصة، بحيث يسهل عليه تذكر غالبية املعلومات للنص أو الدرس

ة، من خالل اخلرائط واالختصار، وليبدأ بتلخيص الكتب الصغرية امليسَّ العلم أن يعتني بمهارة التلخيص  
 من خالل احلاسب اآليل.  مبواسطة القلم والدفرت، أ الذهنية، واجلداول، سواء

 : مهارة حتديد األهداف  -4

  كلِّ   يف  اْلهداف  وبتحديددراستهم،    ح للمتعلمني مهام  مهارة حتديد اْلهداف من املهارات التي توض  
  واالرتباك،   التشتُّت   من   ويسلم  أهدافه،  حتقيق   يستطيع  يسلكه؛   سبيل   كلِّ   ويف  اْلنسان،   به   يقوم  عمل

ًا، وسعى له، حتى كيف حدد له هدف   -عنهام  اهلل   ريض-ابن عباس    ْل وعمله، وتأم    مساره  يف   وينضبط
  فلنسأل   مَّ هلُ :  اْلنصار   من  لرجل  قلُت   ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  قبض  ملا:  قالأنه    عنه  حيث يروى  صار حرب اْلمة،

 

ح بإجياز مهارات القراءة   .مستعينًا بام يتاح لك من مصادر للتعلُّم؛ وضِّ
............................................................................................. 

............................................................................................. 
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  إليك   يفتقرون  الناس  أترى  عباس،  ابن  يا  لك  واعجباً :  قال  كثري،  اليوم  فإهنم  ،ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  أصحاب
  رسول   أصحاب  أسأل  أنا   وأقبلُت   ذلك،   كَ فرتَ :  قال  فيهم؟  من   ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  أصحاب   من   الناس  ويف
  عىل   ردائي  فأتوسد  قائل،  وهو  بابه،  فآيت  الرجل،  عن  احلديث   ليبلغني   كان   فإن  احلديث،   عن  ملسو هيلع هللا ىلص   اهلل

  إيل    أرسلت  أال  بك؟  جاء  ما  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  عم  ابن  يا  فيقول:  فيخرج  الرتاب،  من  عيل  الريح  تسفي  بابه،
  رآن،   حتى  اْلنصاري،   الرجل  ذلك  فعاش   قال:  احلديث،  عن  سألهأ ف  آتيك،  أن   أحق   أنا   فأقول:   فآتيك؟

 . (1)مني أعقل  كان الفتى هذا فيقول: حويل،   الناس اجتمع وقد

 
 :مهارات العمليات القسم الثاين:

 : مهارة إدارة الوقت -1
إدارة الوقت وتنظيمه هي مفتاح النجاح يف  

به    ، الدراسة واالستذكار  أو أي عمل يقوم 
البرصي ،  الفرد  احلسن  اهلل -  قال  :  -رمحه  أشد    أدركُت " أوقاهتم  عىل  كانوا  أقوامًا 

ودنانريكم  درامهكم  عىل  حرصًا     ،  ( 2) "منكم 
القيم  و ابن  اهلل-قال  إضاعة  ":  -رمحه 

 

 (. 24/  2اآلداب الرشعية واملنح املرعية ) ( 1)
 (. 255/ 14( رشح السنة ) 2)

د بإجياز أهدافك من تعلُّم مادة تقنيات تعلُّم العلوم الرشعية   .حدِّ
................................................................................................

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

 

مع أن  مهارات اكتساب املعلومات من أهم مهارات 
االستذكار، فإهنا جزء فقط من نظام االستذكار، 
فعندما ُيصل الفرد عىل املعلومات يبدأ يف التجهيز 
واملعاجلة لتلك املعلومات؛ لربطها بالبنى املعرفية لديه، 
وهذا الربط يساعد عىل استدعائها وقتام يريد ذلك، 
وعمليات املعاجلة والربط للمعلومات حتتاج إىل 

 .مى مهارات العملياتمهارات استذكار، تس
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الوقت أشد من املوت؛ ْلنَّ إضاعة الوقت تقطعك عن اهلل والدار اآلخرة، واملوت يقطعك عن الدنيا  
 يك باخلطوات التالية:  لالعملية التعليمية عحتى تدير وقتك بفعالية وتستفيد منه يف و .(1) "وأهلها

 حتديد الوقت املخصص للقراءة واالطالع واالستامع. .أ
 . القراءة ملا هو متصل باملوضوع املراد تناوله .ب
   . احلاسب اآليل   بواسطة القلم والدفرت أو   واختصار املالحظات   ، لرتكيز طاقتك   حمددةً   استخدم كلامٍت  . ج 

 وأسبقيتها للتنفيذ، والبدء يف تنفيذها حسب اْلمهية. حتديد أولويات اْلعامل  .د

 وعدم مصاحبتهم.   الرفقة والزمالء الذين يضيعون أوقاهتم، االبتعاد عن .ه

 

 : مهارة إدارة الذاكرة -2
ما يستذكره الفرد جيب أن حيتفظ به يف الذاكرة  
حتى يستعيده بفاعلية عند احلاجة إليه، وإذا تم ختزين  

ع الشخص التعرف  ي ط ؛ يست املعلومات بطريقة فعالة 
 عليها واسرتجاعها، من خالل: 

عىل  التعرُّ  . أ  واحلِ ف  تستخدمها  يَ الطرق  التي  ل 
اْلشياء واملوضوعات عند احلاجة  بالفعل لتذكر 

 ( 2) للمعلومات. تدوين  ال كتابة و إضافة إىل ال   ، إليها 
 

 (. 44( الفوائد البن القيم )ص: 1)
 (. 1/282) جامع بيان العلم وفضله (  2)

 

 ؟ماذا يرتتب عىل عدم إدارة طالب العلم الرشعي وقته بفاعلية عىل النحو املبني  آنفاً 
............................................................................................. 

 

مع أمهية كتابة العلم وتدوينه، إال أن  الذاكرة تبقى 
اْلداة اْلساسية يف حفظ العلم واستذكاره، وهي 
نعمة من النعم التي أنعم اهلل هبا عىل العبد، جيب 

 -ريض اهلل عنه-شكرها، يقول أبو موسى اْلشعري 
، فال غنى (2)(احفظوا عنا كام حفظنا)لتالميذه: 

 .ه، وحتسني أدائهالطالب علم عن رعاية ذاكرت
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السلف يكررون العلم كثريًا، ويتذاكرونه، ويتدارسونه  التكرار للتعلم أو )إعادة التسميع(:   . ب وقد كان 
  ، ويقول (1)"إحيائها   ِمن  خريٌ   الليل  ِمن  ساعةً   العلم  تداُرُس ":  -عنهام  اهلل  ريض-  عباسٍ   بينهم، يقول ابن

  تسبيح،   ومدارسته   عبادة،  وطلبه   خشية،   هلل   تعلمه   فإن   العلم،   تعلموا "  : -ريض اهلل عنه-  جبل   بن   معاذ 
وَجاء(2) "جهاده  عنه  والبحث ازي   مسعودٍ   أيب)  الُفَراِت   بنِ   أمحدَ   َترمجة   يف  ،  رُ   كان  أنَّه(:  الرَّ   كلَّ   ُيكرِّ
ةٍ   مخَسامئةِ   َحديٍث    َواحدٍ   حديٍث   ِحفظِ   يف  يْرِجعُ   أيُّكمْ :  فقال  احلديَث؟  َننْسى  إنَّا:  َرجٌل   له   وَقاَل .  (3) َمرَّ
ٍة؟  مخسامئة ويف(4) حتفظون  ال   لِذاكَ :  َفَقال  َهَذا؟  َعىَل   َيقَوى  َوَمنْ :  َقالوا!  مرَّ   اْلهَْبَريِّ   َبكرٍ   أيب)   ترمجة  ، 
(  املَُوطَّأَ )و  مرة،   وسبعني  مخساً (  واْلََسديةَ )  مرة  مخسامئة  احلكم   عبد  ابنِ   خُمَْترَصَ   َقَرأُت :  قال(  املالكيِّ 
 .(5) مرة سبعني  الربقي ابنِ   وخمترَص  مرة، ثالثني (  املَْبُسوطَ ) و كذلك،

وكذلك   .ج الفصل،  يف  والزمالء  اْلصدقاء  مع  واستذكاره  تعلمه  نحاول  ما  بمناقشة  النشط:  االستامع 
 لتسجيل ما نستذكره بأصواتنا، يساعد عىل تنشيط الذاكرة. إعادة االستذكار من خالل االستامع 

 

 

 (. 279/ 1للبغوي )  -( رشح السنة 1)
 (. 15( خمترص منهاج القاصدين )ص:  2)
 (. 58/ 1( هتذيب التهذيب ) 3)
 (. 424/ 1( هتذيب الكامل للمزي )4)
 (. 137/  1والديباج املذهب، البن فرحون )  ، (1/427( ترتيب املدارك للقايض عياض ) 5)
 

مستعيناا بًم تعلمَته عن مهارة إدارة الذاكرة؛ اذكر كيف يمكن لك أن تنّشط عمليات تعلُّمك ملادة  
 .تقنيات تعلُّم العلوم الرشعية

................................................................................................
................................................................................................ 
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  :مهارة الرتكيز -3
يف   االنتباه  تركيز  عىل  مفهومٍ   ،فكرةٍ القدرة  يف  مشكلةٍ   ،أو  يف  هلذا  واحدةٍ   أو  الوعي  مصاحبة  مع   ،

،  اْلشياء التي حتتاج إىل االنتهاء منها فعالً   من خالل: البحث عن مكان مناسب، وحتديد  ،مهمٌ أمٌر  ،  االنتباه
 . نشاطال تجدد ي خذ راحة حقيقية من فرتة ْلخرى كي إضافة إىل أ 

 : مهارة املراجعة والتجهيز لالمتحان -4
واملحارضات:   .أ املقررات  جيب  مراجعة  واحدًا  موضوعًا  تتناول  التي  واملالحظات  فاملحارضات 

معاً  ويُ مراجعتها  فكيفية  فض  .  فيها،  استذكرهتا  التي  اْلماكن  يف  واملالحظات  املحارضات  مراجعة  ل 
 املراجعة ومكاهنا شيئان متكامالن. 

والتدارك:   .ب متوقَّ التوقع  أسئلة  بعمل  قم  املراجعة  أهنا  مع  تتوقع  التي  النقاط  من  تكون مستخلصة  عة 
املمتحِ  أن  تتوقع  أو  حاول  مهمة،  ثم  باْلسئلة،  منها  سيأيت  وراجع  عىل  جابة  اْلن  اْلسئلة،  تلك 

 نفسك، واكتشف نقاط الضعف، واعمل عىل إتقان إجابة اْلسئلة املتوقعة. 
نفسك: .ج عىل  ب  اخترب  والعمل  العام،  طوال  إجاباهتا  عن  تبحث  كنت  والتي  املتوقعة  اْلسئلة  جمع 

وما تعرفه  ما  لك  يتضح  حتى  حمدد،  وقت  يف  املراجعة    إجابتها  أعد  ذلك  ضوء  وعىل  تعرفه،  ال 
 ْلتقان.  إىل اواالستذكار حتى تصل 

 

 

د فائدة عملية واحدة تعلمَتها من كل مهارة من مهارات    .عمليات الستذكارحدِّ
................................................................................................

................................................................................................ 
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  :مهارات املخرجات القسم الثالث:
 : مهارة الكتابة -1

حلفظ  الكتابة   الرئيسية  وتقييد  الوسيلة 
احلياتية،   والتجارب  واخلربات،  العلوم، 

والِس  واْلقوال،  واآلراء،  ،  رَي واالستنتاجات، 
دون الكتابة سيبدأ كل  ب واْلحداث التارخيية؛ ف

من ُياول إضافة َشء إىل مسرية اْلنسانية من  
أنواع   من  نوع  أي  هناك  يكون  ولن  الصفر، 

 تراكم العلوم، أو اخلربات. 

 ومن أبيات اْلمام الشافعي يف أمهية تقييد العلم بالكتابة: 
 هْ ُصيوَدَك بِاحلباِل الَواثق َقيِّدْ              الِعلُم َصيٌد َوالكَِتابُة َقْيُدُه       

 هْ َها بنَي اخلاَلئِق َطالقَوتفك             َفِمَن احلاََمقِة أْن َتصيَد َغزالًة 
 

 

 
 

 

 ؟ملاذا ُتعدُّ مهارة الكتابة من أهم مهارات خمرجات االستذكار
............................................................................................. 

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

 

استذكارها من مهارات مهارات إخراج املعلومات التي تم 
االستذكار املهمة جدًا، وترجع هذه اْلمهية إىل أهنا مهارات 
تعكس أداًء مالَحظًا ُيقيَّم من قبل اآلخرين، ويرتجم كل 
ر من خالله مدى نجاح  املهارات السابقة إىل أداء ظاهر ُيقدَّ
املتعلم، فاملعلم ال يرى كيفية تنظيم الطالب وقته 

كم ساعة قضاها أمام الكتاب، لالستذكار، وال يعرف 
 .ولكنه يرى وُيقيَّم أداء الطالب يف االمتحان

 



  (64 )  

 

 

  :جراء الختبارإمهارة  -2

يف   اجلهد  الدارس  بذل  واالسرتاتيجيات،  مع  املهارات  كافة  واتباع  والتنظيم،  للدروس  االستذكار 
االختبار  اجراء  عند  والصعوبات  املشكالت  بعض  يواجه  أن  املحتمل  والتجهيز لالختبار، من  واملراجعة 

 ييل:  ما  -بإذن اهلل-ي االختبارات بنجاح ختط   هبا ومن اخلطوات التي يمكن  احلقيقي،

، ومن اْلدعية يف  وأكثر من دعائه   ، واستعن به   ، لذا ثق به سبحانه   ؛ التوفيق من اهلل   اعلم أن    باْلجابة؛ قبل البدء   . أ 
   . ( 1) « اللَّهمَّ ال َسهَل إالَّ ما َجَعلَته َسهاًل، وأنَت جَتَعُل احَلْزَن إذا ِشئَت َسهاًل » االختبارات حديث  

إذا كانت  اقرأ ورقة اْلسئلة بشكل رسيع، بعد أن تتأكد من   .ب فهمك لتعليامت االختبار، وال تتوتر 
 ن. بعض اْلسئلة غامضة، وحاول أن تفهم ما يريده السؤال، بسؤال نفسك عام يتطلع إليه املمتحِ 

إجاباهتا،   .ج تعرف  التي  اْلسئلة  عىل  بتوزيعه  لالمتحان  املخصص  الوقت  ستستثمر  كيف  خطط 
 واملراجعة لإلجابة.

، اقرأها  ن بعناية، ومن املحتمل أن تكون اْلسئلة تتضمن حيلةً ها املمتحِ هذه اْلسئلة أعد    تذكر أن   .د
 بسعة وبعناية، وركز جهدك يف اختيار اْلجابة الصحيحة. 

 . اقرأ السؤال بعناية، وخذ الوقت الكايف للتفكري فيه، وحاول أن حتدد مركز املوضوع .ه
قراءة  أ   ،يف هناية وقت االمتحان  .و تُ عد  نقاط  غفِ التعليامت وإجاباتك عىل كل سؤال، حتى ال  أي  ل 

 غفل أي عنرص ُيتاج إليه السؤال. أعد قراءة اْلسئلة بدقة، وتأكد أنك َل تُ ، وتنص عليها التعليامت 

 
  

 

 (. 974أخرجه ابن حبان يف صحيحه ) (  1)

ه رسالة نصح موجزة لزميل لك يستعد لدخول اختبار تقنيات تعلُّم العلوم الرشعية   .وجِّ
................................................................................................

................................................................................................ 
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قد نزلت  مدى حياته، والتعلُّم    يف استمرار اْلنسان يف  هلا أمهية عظيمةوسيلة عظيمة للتعلُّم؛ و  القراءة
الكريم أول   القرآن  يف  بالقراءة،   آية  تعاىل:  و  تأمر  قوله  َخَلَق﴾هي  الَِّذي  َربَِّك  بِاْسِم  ؛  [1]العلق:    ﴿اْقَرْأ 

 . مها وتعليمهامن )َقَرأ( وفيه حث عىل القراءة وتعلُّ  فعل أمرٍ  ﴾اْقَرأْ ﴿ :قوله تعاىل ف
وتعترب القراءة ركيزة أساسية يف حياة اْلنسان بل واْلمة كلها، وال يمكن أن يرتقي فرد، أو أمة بدون   

يتعرف خالهلا  ومن  ودينهعىل  نسان  اْل  القراءة،  ال ،  اجلهلدائرة    وتتقلص  ،ربه  دائرة   عقلوينمو  وتتسع 
الرسوخ يف فهم الكلمة، وصياغة املادة، ومقصود العبارة، ومدلول اجلملة، ومعرفة  املعرفة لديه، إضافة إىل  

 . أرسار احلكمة 
   ل:وصدق املتنبي حيث قا

ــَ أَ   ُج ســــابٍح نى رَس يف الــــدُّ  مكــــانٍ  زُّ عــ
 

ــريُ   ــيسٍ  وخـــ ــانِ  جلـــ اُب  يف الزمـــ ــَ  (1)كِتـــ

 

 

 

 

 (. 339رشح ديوان املتنبي للواحدي )ص:   (1)

التعليم مدى احلياة أو التعليم املستمر: هو عبارٌة عن أسلوٍب تعليمٍي ُيرُص فيه اْلنسان عىل تعلِم 
واكتساب أشياء جديدٍة طيلة سنوات حياته، واالستمرار يف حتصيِل العلوم املُختلفة يف جمموعٍة ِمن 

، أو قراءِة جمموعٍة ِمن املجاالت املعرفية، ِمن خالل املشاركة يف برامج ودوراٍت دراسية وتدريبية
 .الُكتِب يف خُمتلِف املجاالت
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 ييل:   ما؛  لدى اْلنسان عادة وثقافة  هاجيعلن القراءة و ما يوطِّ من أهم  
 :الدافع -1

العلم عىل أنه من    والنظر إىل   نحو القراءة،   الذايت   إجياد الدافع ب  يف تكوين القراءة تكون   اْلوىل اخلطوة  
القراءة من وسائل زيادة فوأنسب وسيلة لتطوير الذات، واالرتقاء بالنفس.  أفضل القربات إىل اهلل تعاىل،  

، وغريها   الصاحلني من سلف هذه اْلمةرَي وِس والفقه  ؛ وذلك بقراءة القرآن والسنة  واملعرفة   اْليامنالعلم و 
عليك بكل نوع "  :وقد أدرك ُييى بن خالد هذا فقال البنه وهو يوصيه بتنويع القراءة من العلوم النافعة،  

 .(1) "ل، وأنا أكره أن تكون عدو َشء من العلمهِ من العلم، فإن املرء عدو ما َج 

 :تكوين عادة القراءة -2

ومتابعة  حتتاجالنفس   نوعاً   ،التكرار مع    لدفع  القراءة  عادة  جيعل  وتنمية    والتمرين  االكتشاف  من 
واللذة املتعة  من  الكثري  وفيه  و  ، العقل،  النظر  إىل  مِهَ   القراءةإضافة  والتحصيل   مِ عن  القراءة  يف  اْلولني 

كان أبو بكر اخلياط النحوي يدرس ، و(2) كان اخلطيب البغدادي يميش ويف يده جزء يطالعه، فلقد  العلمي 

 

 (. 47أدب الدنيا والدين )ص:    (1)
 (. 281/  18( سري أعالم النبالء )2)

 

نة النبوية حديثًا يدلِّل عىل أمهية  مستعينًا بام يتاح لك من مصادر للبحث والتعلُّم؛ هات من السُّ
 .االستمرار يف طلب العلم أو السري يف طريقه

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

............................................................................................. 
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الطريق، وكان   أوقاته حتى يف  ُج   ربام سقطيف مجيع  داب  ٍف رُ يف  أو خبطته  يقرأ،  ويقال عن اجلاحظ ،  ة وهو 
املعروف:   قراءته "اْلديب  استوىف  إال  قط  يده  كتاب يف  يقع  َل  دكاكني أحتى    ،إنه  كان يكرتي  الكتبيني   نه 

( قد اشرتى بخمسني ألف  القاموس املحيطبادي صاحب معجم )آكان الفريوزو  ،(1) "ويبيت فيها للمطالعة
مثقال من ذهب كتبًا، وكان ال يسافر إال وبصحبته منها عدة أمحال، وخيرج أكثرها يف كل منزل، فينظر فيها،  

 رأيت  وإذا  الكتب،  مطالعة   من   أشبع  ما:  حايل  عن  خربأُ   وإن "ويقول ابن اجلوزي:  ،  ارحتل  إذاثم يعيدها  
 ُيتوي   به  فإذا  النظامية؛  املدرسة  يف  املوقوفة  الكتب  ثبت  يف  نظرت  ولقد   كنز،  عىل  وقعت  فكأن  أره،  َل  كتاًبا 
 وابن  الوهاب،  عبد  شيخنا  وكتب   احلميدي،   وكتب   حنيفة،   أيب  كتب  ثبت  ويف  جملد،   آالف  ستة   نحو  عىل

  إن:  قلُت   ولو  عليه،  أقدر  كتاب  كل   من  ذلك   وغري  -أمحااًل   وكانت-  اخلشاب  بن   حممد  أيب  وكتب   نارص، 
  القوم،  رَي ِس   مالحظة   من   فيها  بالنظر   فاستفدت!  الطلب  يف   بعد  وأنا   أكثر،   كان   جملد،  ألف   عرشين   طالعت
 الناس  ما  أستزري  فرصت  يطالع،   َل  من   يعرفه   ال   ما   علومهم  وغرائب  وعباداهتم،  وحفظهم   مهمهم،  وقدر
 . (2) "احلمد وهلل  الطالب،  مهم وأحتقر فيه،

 

 

 (. 527/  11( سري أعالم النبالء )1)
 (. 454ابن اجلوزي )ص:  -( صيد اخلاطر  2)
 

 

د بعض الوسائل التي تساعد طالب العلم عىل تكوين عادة مستعينًا بام يتاح لك من  مصادر للتعلُّم؛ عدِّ
 .القراءة لديه

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

............................................................................................. 
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 :توفري الكتاب -3

أ  املطبوع،  الكتاب  سواء  الكتاب  توفري  إىل  بالقراءة  لكرتوناْل  مالسعي  االهتامم  عىل  يساعد  ؛ 
املنزل  واملطالعة؛  يف  مكتبة  بإنشاء  الدراسة   ، وذلك  مكان  القراءة،   ،أو  نحو  الدافع  إجياد  يف  كبرٌي  أثٌر    فلها 

فيام ال يفيدومكن  يو السهر  النوم حيث يكثر  قبل  النوم للقراءة  البداية   ،ضع كتاب عند مكان  ويمكن يف 
اْل الكتب  عىل  توفرها لكرتوناالعتامد  لسهولة  املفيدةو  ، ية  والكتب  العلوم  من  حتب  فيام  والتي    ، اقرأ 

بزيادة  مْ قُ ثم بقدر قليل مستمر، فقليل دائم خري من كثري منقطع،  ، والبدء ستساعدك يف تكوين عادة القراءة
 . وقت القراءة قلياًل قليالً 

 :توفري وقت للقراءة -4

تنظيم الوقت  ؛ فهؤوبذلك يمكن لإلنسان حماسبة نفسه ومتابعة ما يقر  ،جدول متابعة للمقروء  عُ وْض  
القراءة  جيداً وإدارته   يف  منها  نستفيد  أن  يمكن  اْلقل،  عىل  ساعة  نصَف  يوميًّا  لنا  يوفِّر  بأن  مع كفيل   ،

الوقت النفس هبذا  اليومية وإلزام  للقراءة  يساعد عىل   ؛ختصيص وقت  لفعل َشء معني  فتخصيص وقت 
فيه الرمحن بن أيب حاتم  ، ويروى عن  االستمرار  أبيه عىل  أحرص  أنه كان  عبد  أو يدع من  بنفسه،  القراءة 
عليه يقرأ  والده:  أحد  عن  قال  حتى  عليه،  "،  وأقرأ  اخلالء  ويدخل  ويميش  عليه،  وأقرأ  يأكل  كان  ربام 

   .(1) "ويدخل البيت يف طلب َشء وأقرأ عليه

 

 

 . ( 251  - 13/250سري أعالم النبالء )( 1)

ا له بعض   ه رسالة ن صح لزميل لك ل يمكنه ترتيب وقته بحيث يواظب عىل القراءة؛ موضحا وجِّ
نه من ختصيص وقت للقراءة  .اخلطوات العملية التي متكِّ

................................................................................................
................................................................................................ 
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 :يئة اجلو للقراءةهت  -5
فيها   جتري  التي  واْلوضاع  اْلجواء  وبني  واالستيعاب  الفهم  إمكانية  بني  وثيًقا  ارتباًطا  هناك  إن 

وهلذا كان    ب، والفهم؛تطلب هدوءًا لزيادة درجة االستيعا علقي وذهني يفردي    نشاطالقراءة  ْلن  ؛  القراءة
ينة عىل حب عِ من أقوى اْلسباب املُ السلف الصالح خيتارون اْلماكن واْلوقات املناسبة للقراءة؛ ْلن ذلك  

العلم   ، القراءة ي  ،وطلب  والفهم،  واالستذكار  السلف:  وقواحلفظ  أحد  للحفظ "ل  اْلوقات  أجود 
وأجود ":  بعضهم قال  و،  (1)"الليل اْلسحار، وللبحث اْلبكار، وللكتابة وسط النهار، وللمطالعة واملذاكرة  

املُ  عن  بعيد  موضع  وكل  الغرف،  احلفظ  واخلرضة أماكن  البنات  بحرضة  احلفظ  بمحموٍد  وليس  لهيات، 
   .(2) "ْلهنا متنع من خلو القلب غالباً  ؛وضجيج اْلصوات   ،، وقوارع الطرقواْلهنار

ما   املهمومن   وتوفري  للقراءة،  خاص  مكان  توفري  كاْلقالم  ُُي   جدًا  أساسية  أدوات  من  إليه  تاج 
 . واْلوراق وامللفات يف مكان قريب من متناول يدك 

 

 الستكشافية: القراءة  النوع األول:
كي تقرر ما إذا كان    ،بد أن تقوم باستكشاف رسيع ملحتوياته   الوقبل قراءته  يديك    يفيقع    كتابكل  

 

 (.36( تذكرة السامع واملتكلم يف أدب العاَل واملتعلم )ص:  1)

 (. 72)ص: املصدر السابق( 2)
 

د خطوات عملية يمكنك من خالهلا توطني القراءة   من خالل دراستك لتوطني القراءة؛ حدِّ
 .باستمرار يف حياتك التعليمية

................................................................................................
................................................................................................ 
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ولتحقيق ذلك نقوم باخلطوات التالية كي نصل إىل حكم    ؛ أو ال  الكتاب موجهًا لك وله اْلولوية يف القراءة 
 جيد عىل الكتاب: 

الكِ  -1 الكُ قراءة مقدمة  التأليف، وأهدافه،  اب يف  تَّ تاب، حيث يكشف كثرٌي من  مقدماِت كتبِهم عن دوافع 
 تاب.والفئة التي خيدمها الكِ 

 الطالع عىل موضوعات الكتاب، وأهم من ذلك اكتشاُف املخطط الكيل للكتاب. ل قراءة فهرس املوضوعات   -2
املورد   -3 متثل  إهنا  حيث  كتابه،  بناء  يف  املؤلف  عليها  اعتمد  التي  واملراجع  املصادر  فهرس  عىل  االطالع 

 سايس ملعلوماته وصياغته. اْل
امللخصات   -4 قراءة بعض  املفيد  فيه، ومن  أورده  ملا  آخر كل فصل  ملخًصا مكثًفا يف  املؤلفني يضع  بعض 

س جوهر املادة املعروضة.   لتحسُّ
ا.  -5  قراءة بعض صفحات أو فقرات من الكتاب ملعرفة مستوى املعاجلة يف الكتاب وهذا مهم جدًّ

 
 : القراءة الرسيعة: النوع الثاين

للنظر والقفز به    عىل : تقوم  القراءة السيعة من مساحة إىل أخرى، وعندما يستقر عىل  التنقل السيع 
 وهكذا.   ،يلتقط عدًدا من الرموز واْلشارات، ثم يقفز ليستقر ثانية  فإنه  ،معينة مساحة  
تُ ل أهنا  وذكروا  الباحثني،  من  عدد  السيعة  القراءة  فائدة  ذكر  عليهاتَ قد  بالتدرب  هؤالء    ، علم  ومن 

العلامء القدامى  يف كتابه )الطرق اجلامعة للقراءة النافعة( ويذكر عن بعض   حممد موسى الرشيف الدكتور
الغرائب يف رسعة احلفظ  اً كثري  الثانية يف    ،من  الصفحة  أنه كان يغطي  فيذكر عن بعضهم  القراءة،  ورسعة 

عىل شيخه قراءة ضبط يف ثالثة أيام، ففي  مسلم حال قراءته، ويذكر عن صاحب القاموس أنه قرأ صحيح

ستواه، يقرر القارئ أي نوع من القراءة يستحق، فهناك كتب ُتقرأ بعد تصفح الكتاب واكتشاف م
 .قراءة رسيعة، وهناك كتب جيب أن ُتقرأ بدقة متناهية
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 يف ترمجة صاحب القاموس أنه قال:  البن العامد شذرات الذهب 

ــ ــدِ  رأُت قــ ــامعَ  اهللِ بحمــ ــلمٍ  جــ  مســ

ــارِص  ــىل ن ــامِ  ع ــدين اْلم ــلٍ  ال ــن جهب  اب

 فضـــــلهِ و اْللـــــهِ  توفيـــــِق بِ  وتـــــم  
 

ــوِف   ــِق  بجـ ــامِ  دمشـ ــوٍف  الشـ ــالمِ  جـ  ْلسـ
 أعـــــالمِ  اهريِ ــــــــمش حفـــــاظٍ  حرضةِ ـبـــــ

 (1) أيــــــامِ  الثــــــةِ يف ثَ  بطٍ ضــــــَ  قــــــراءةَ 

 

 

البغدادي أن   :الذهبي عن السيوطي وذكر القراءة اخلطيب  فرد زمانه يف رسعة  الذهبي    ،(2)كان  وذكر 
  ،كان يوصف بسعة القراءة، وأنه ختم يف يوم من أيام الصيف أربع ختامت  يأبا قبيصة الضب   أن    يف الِسرَي 

 .(3) سورة براءة عند أذان العرصإىل  ووصل يف اخلامسة 

 
 

 

 

 . ( 192/ 9شذرات الذهب يف أخبار من ذهب )  (1)  
 (. 89( تاريخ اخللفاء )ص:  2)
 . (492/  13( سري أعالم النبالء )3)

يستطيع أن يقرأ تلك املادة بسعة أعىل بكثري من إن القارئ الذي يقرأ مادًة سبََق له االطالُع عليها، 
قارئ َل خَيرُبها قبل ذلك، ما يعني أن استمرار القراءة يف حمور من حماور املعرفة سيكون مساعًدا 
أساسيًّا عىل قراءٍة أرسَع، وإنجاٍز أعظَم، ويدخل يف هذا االطالع عىل املقرر قبيل االختبار، حيث 

 .قى املرور السيع عليهمتت قراءته ومذاكرته، ويب

 

 

 ؟مستعينًا بام درسته عن أنواع القراءة؛ بنيِّ بإجياز الفرق بني القراءة االستكشافية والقراءة السيعة
............................................................................................. 

............................................................................................. 
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 : القراءة النتقائية: النوع الثالث
والكتب    يتجهحني   املراجع  الكثري من  تتبع  إىل  بحاجة  يكون  فإنه  بعينه،  التعمق يف موضوع  إىل  املرء 

 : صنفان املتنوعة للعثور عىل مادة متجانسة، والكتُب التي يمكن أن يعود إليها أيُّ باحٍث  
املوضوع كُ   األول:  الصنف إىل  تنتمي  يُ   تب  املصدَر  الذي  النوُع  هذا  ويمثل  فيه،  للباحث،  بحث  اْلسايس 

للموضوع اْلساسية  للبنية  جيدة  رؤية  تكويُن  يمكن  طريقه  أن  فعن  أردت  إذا  مثاًل  مسألة ت،  عن  بحث 
 فقهية، فالكتب املناسبة للمسألة هذه هي كتب الفقه. 

نود  كُ   الثاين:  الصنف الذي  املوضوع  إىل  تنتمي  ال  فيه تب  ومواضيع  كُ   هي  وإنام  ،البحث  جماالت  يف  تب 
،  دة هذا النوع من املطالعة أنه يعطينا لوًنا من ألوان توحيد املعرفة، وإعادة الربط بني فروعها وأجزائها وفائ   أخرى، 

 مثاًل إذا أردت أن تكتب عن مسألة احلجاب وأمهيته، فسيكون البحث عن املؤلفات يف هذه املسألة. 
 : القراءة التحليلية: النوع الرابع

وما    ، ومعرفة مضامني اْللفاظ  ، حتليل واكتشاف املحتوى بالعقل والقلبقوم عىل  : تالقراءة التحليلية 
هي أفضل أسلوب يمكن للمرء أن يتبعه يف الوصول ملضموِن كتاٍب ما يف وقت غري حمدد،  ، والسطوربني  

لنفاذ إىل معرفة َشء من مصادره وخلفيته  ل فهي حماولة لالرتقاء بالقارئ إىل أفق الكاتب الذي َيقرأ له، وحماولة  
 القراءة يف املقررات الدراسية، حيث من املهم فهم كل تفاصيل حمتوى املقرر. النوع  ، ومن هذا  الثقافية 

 : القراءة املحورية: النوع اخلامس
الوقوف عىل معلومات وأفكار ومفاهيم، تتعلق بموضوع معني، فهي تستهدُف  : هي  القراءة املحورية

املقروء، الكتاب  من  استخراجه  يمكن  ما  كل  أسباب    استخراَج  عن  تبحث  أو  تكتب  أن  أردت  إذا  مثاًل 
هذا يف  تكلمت  التي  الكتب  بعض  فستجمع  املجتمع،  يف  مركزة   العنوسة  قراءة  الكتاب  وتقرأ  املوضوع، 

 الكتاب.  ذلك توهياكار التي ُي املعلومات واْلفوتستخرج 
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 متى جيب عليك كطالب للعلم الرشعي أن تلجأ لكل من القراءة الرسيعة والقراءة التحليلية؟ 

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

 

تكتب يف دفرتك ملخصاا شجرياا موجزاا لكل موضوع من موضوعات          
  .الوحدة، بدءاا بمهارات التصال التعليمي، وانتهاءا بمهارة القراءة
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 يأيت:ل ملا علِّ : 1س

ًرا املسلمَ  حث اْلسالمُ -أ  . عىل أن يكون إنساًنا مفك 

 . ترك فضول النظر واالستامعبالرتكيز و ي  نِ عْ مَ   طالب العلم-ب

 . بني إمكانية الفهم واالستيعاب وبني اْلجواء واْلوضاع التي جتري فيها القراءة قهناك ارتباط وثي-ج

 ا ييل:كل مصطلح ممَّ   ْف عرِّ : 2س
 ، التفكري الناقد، االستذكار. التفكري اْلبداعي   ، التفكري يف العلوم الرشعية   التعليمية،   الرسالة   ، االتصال التعليمي 

 :)×( أمام اجلملة اخلاطئة الصحيحة، وعالمة( أمام اجلملة )  ضْع عالمة: 3س
 ( )   . لنقل املعلومات  ، ووسيلةً اً ناجح تعل مٍ  االتصال ووسائله ُيعد  أسلوَب -أ

 عن    العلوم الرشعية  بعد دارسيُ   ال بضوابط الرشع املنضبطاالتصال التعليمي -ب
 ( )         . الشعور بالعزلة        

 ( )  . إمكانية دمج اجلوانب العملية والنظرية للامدة التعليمية وف رت وسائل االتصال -ج

 ( )    يف العلوم الرشعية.  اً ومتمكن اً متميز علمٍ   ج طالَب رِّ التفكري ال خُي -د

 ( )    . ختالف اْلسالم اْلفكار اجلديدة والتي ال  تقبلاالنفتاح هو  -ـه

 ( )   . عملية ذهنية حتاول إجياد العالقات بني الفكرة واْلخرى هو الربط-و

 ( )    . أساليب تنمية التفكري القراءة يف سري أعالم املسلمنيمن  -ز

 ( ) العمل عىل ربط التعليم بخطط التنمية يف املجتمع.   لتفكري اْلبداعيا خصائص من -ط

 ( )  . مجيع االقرتاحات املطروحةالناقد االبتعاد عن مناقشة  لتفكري ا خصائص من -ي
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 ( )   مدى حياته. التعلُّم  ليس للقراءة أمهية عظيمة يف استمرار اْلنسان يف-ك

 ( ) . الوقوف عىل معلومات وأفكار ومفاهيم، تتعلق بموضوع معني: هي القراءة املحورية-ل
 :حتتها خطاا  اإلجابة الصحيحة لكل سؤال مما ييل، وضعْ  اخرتْ : 4س

العلم  -أ العلمنحو  عىل طالب  عنهم  يتلقى  الظن)  أن:  مشاخيه، ومن  التعامل  /ُيسن  يتحىل    /ُيسن 
 . كل ما سبق(  /بالصرب

التعليمي دورًا  -ب التقنيات احلديثة املستخدمة يف التواصل    /)أجهزة احلاسوباًم يف تطوير  مهتؤدي 
 .اْلنظمة التعليمية( /اْلفكار الثقافية /برامج التواصل

 ستة(.  /مخسة  /أربعة /)ثالثة مكونات:تتكون عملية االتصال التعليمي من -ج

العلم  -د عنه  عىل طالب  اْلجنبية  املرأة  يتجنبنحو  املحرم)  :أن  بالصوت  /النظر  التواصل    /التلذذ 
   .كل ما سبق(  /دون احلاجة

املسلممن  -ه املفكر  يف    صفات  الغيبية)التفكري  اهلل  /اْلمور  ذات  يف  التفكري  الشعور    ضعف  /ترك 
 . عدم القدرة عىل النقد( /باملسؤولية

إىل  التي    عقليةالعملية  ال-و هلاهتدف  اْلسايس  املوضوع  حسب  املعلومات    /)التذكر  هي:   ترتيب 
   .التنظيم( /الرتكيب /التحليل

 . التلقني(  /اْليامن /الدافعية  /)اْلدبيتطلب اْلبداع درجة عالية من -ز

عليه    قصة سيدنا نوح  /ر يف الكعبة جَ احلَ   ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  وضع  /)حفر اخلندقمن أمثلة التفكري الناقد  -ح
 . قصة سيدنا إبراهيم عليه السالم( /السالم

 . الكتابة(  /االستامع /كرةاإدارة الذ /)إدارة الوقت مهارات اكتساب املعلومات من  -ط

  الذايت  إجياد الدافع)  جيعلها لديه عادة وثقافةن طالب العلم الرشعي به القراءة حتى  من أهم ما يوطِّ -ي
 . كل ما سبق(  /توفري وقت للقراءة /تكوين عادة القراءة /نحو القراءة
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باحٍث -ك إليها أيُّ  يعود  أن  التي يمكن  القراءة االنتقائية:   الكتُب  أربعة    /ثالثة أصناف  / )صنفان  يف 
 . مخسة أصناف( /أصناف

  /السيعة)   هي القراءة:  من مساحة إىل أخرىالتنقل السيع للنظر والقفز به    عىلالقراءة التي تقوم  -ل
 (. املحورية  /االنتقائية /التحليلية

 

  

ن بإجياز أهداف ووسائل التعليم الذايت املفيدة لطالب العلم الرشعي يف بطاقة؛ ثم ضعها  دوِّ
 .يف ملف إنجازك



 (77 ( 

 

 

  



  (78 )  

 

 

  
   

 ع من الدارس بعد النتهاء من دراسة هذه الوحدة أن: يتوق

 يوضَح مفهوم الوسائط املتعددة.−

 يرشَح تقنيات الوسائط املتنوعة املستخدمة يف التعلم.−

 يفرَق بني أنواع الوسائط املتعددة واستخداماهتا.−

 يوظَف الوسائط املتعددة يف تعلُّم العلوم الرشعية.−

 اعلية يف عمليته التعليمية.يستخدَم الوسائط املتعددة التف−

يستخدَم أجهزة الوسائط املتعددة املتنوعة يف عمليته −
 التعليمية.

يوضَح التقنيات السمعية واملرئية املستخدمة يف تعلُّم −
 العلوم الرشعية.

 خمرجات التعلم

 

 مفهوم الوسائط املتعددةاملوضوع األول: 

(Multimedia). 

 .أنواع الوسائط املتعددةاملوضوع الثاين: 

الوسائط املتعددة وتعليم العلوم املوضوع الثالث: 
 .الرشعية

 .الوسائط املتعددة التفاعليةاملوضوع الرابع: 

أجهزة الوسائط املتعددة املستخدمة يف املوضوع اخلامس: 
 .التعليم

 .اْلذاعة التعليميةاملوضوع السادس: 

 طة التلفزيونية التعليمية.املحاملوضوع السابع: 

 مفردات الوحدة

 األسابيععدد  عدد احملاضرات للوحدة عدد الساعات الدراسية



 (79 ( 

 

 

 

 
واحديُ  الرشعية  العلوم  تعليم  يف  املتعددة  الوسائط  توظيف  التعليم   ةعد  تقنيات  صور  من 

تقوم الوسائط عىل  حيث   الوصول للعلم الرشعي وتعليمه،  وشكاًل من أشكال التسهيل يف  ،احلديثة
مي وفق قدراته، وأن يكون نشيطًا وإجيابيًا يأن يسري يف املوقف التعلب تنظيم متتابع يسمح لكل متعلم  

تلقيه   فرتة  كان،  لعلماطوال   لتقرير   التوضيحية  بالوسائط  اليوم  ُيسمى   ما  يستخدم  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي   وقد 
 ما   فيه،  انتباههم  وتركيز  ضوع،باملو  حواسهم  كل  وشغل  السامعني،  وعقول  نفوس  يف  املعنى   وتأكيد
 : الوسائط هذه ومن مالبساته، بكل حفظه وحسن وعيه، متام عىل يساعد

  فعن   وأخيه،  املؤمن   بني  العالقة  طبيعة  يبني   وهو  أصابعه،   بني   ملسو هيلع هللا ىلص  هكتشبيكِ   : اليد  بحركة  التعبري  .1
  َبْعُضهُ   َيُشدُّ   َكاْلُبنَْيانِ   لِْلُمْؤِمنِ   املُْؤِمنَ   إِنَّ »:  قال  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي   عن   -ريض اهلل عنه-  اْلشعري   موسى   أيب

 .(1) َأَصابَِعهُ  َوَشبََّك   «َبْعًضا

  واملتعة   اْلثارة  من  هلا  ملا  الوسائل،  تلك  أمثال  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  استخدم  وقد   :بالرسم  التعبري  .2
ريض  - مسعود بن اهلل عبد فعن العقول، يف وترسيخها وحفظها للفكرة التام واْلدراك والتشويق

ًعا،  َخطًّا  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ   َخطَّ :  قال  -عنهاهلل     ِصَغاًرا   ُخَطًطا  َوَخطَّ   ِمنُْه،  َخاِرًجا  الَوَسطِ   يِف   َخطًّا  َوَخطَّ   ُمَربَّ
يطٌ   َأَجُلهُ   َوَهَذا  اِْلْنَساُن،   َهَذا»:  َوَقاَل   الَوَسِط،  يِف   الَِّذي  َجانِبِهِ   ِمنْ   الَوَسطِ   يِف   الَِّذي  َهَذا  إىَِل  -  بِهِ   حُمِ
َغارُ   اخلَُططُ   َوَهِذهِ   َأَمُلُه،  َخاِرٌج   ُهوَ   الَِّذي  َوَهَذا  -بِهِ   َأَحاطَ   َقدْ :  َأوْ    َهَذا   َأْخَطَأهُ   َفإِنْ   اْلَْعَراُض،  الصِّ

 .(2) «َهَذا هَنََشهُ  َهَذا َأْخَطَأهُ  َوإِنْ   َهَذا، هَنََشهُ 

 

 (. 2585ومسلم برقم )( 481( أخرجه البخاري برقم ) 1)
 (. 6417( أخرجه البخاري برقم ) 2)
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  الصحابة   يعلم   كان   عندما   التعليم   يف   احلديث   اْلسلوب   هذا   ملسو هيلع هللا ىلص   الرسول   انتهج فقد    : العميل   التعليم  . 3
َا » :  فرغ   بعدما   قال   حيث   الصالة،  اَم   النَّاُس،   َأهيُّ    . ( 1) « َصاَليِت   َولَِتَعلَُّموا   لَِتْأمَتُّوا   َهَذا   َصَنْعُت   ِإنَّ

تُ  التي  الوسائط  أدوات وتقنيات  الوحدة سنركز عىل  العلم عىل حتصيله مع  ويف هذه  عني طالب 
 اْلسالمية. مراعاة ضوابط الرشيعة 

 
)الفيديو(   املرئية  املقاطع  ملفات  أحد  عىل  باالطالع  رشعي ُقْم  علم  ملفات  و،  لدرس   ( الصوت )أحد 

 وضح أهيام أقرب يف إيصال املعلومة، وملاذا؟؛ ثم اْلنرتنت عرب شبكة  أيضاً لدرس علم 

 .......................................................................................................
........................... ............................................................................  
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Multimedia

من تطبيقات احلاسب اآليل يمكنها ختزين املعلومات    جمموعة  هي 
بطريقة   عرضها  ثم  واْلصوات،  املتحركة  والرسوم  الساكنة  والصور  النصوص  تتضمن  متنوعة  بأشكال 

 ملسارات املستخدم.  وفقاً   [Interactiveتفاعلية ]

 
بأدوات  هي     التعليمية  تقوم  الرسالة  وحتويلها  رتميز 

إىل مزيج من النصوص واْلصوات والصور  أو مسموعة منطوقة    ، لغة لفظية مكتوبة عىل هيئة نصوص  من
لعرض فكرة أو مفهوم أو مبدأ أو    وذلك  ؛تخطيطيةأو البيانية  البكافة أنامطها    والرسوماتالثابتة واملتحركة  

 .(1)ىأي نوع آخر من أنواع املحتو

 

 

 ( 2016) .تطبيقات احلاسوب يف اْلدارة الرتبوية. قطيط، غسان وآخرون، دار الثقافة. اْلردن، عامن،  (1)

للوسائل التي يريد أن ارتبط مفهوم الوسائط املتعددة يف بداية ظهوره باملدرس، وكيفية عرضه 
يستخدمها، والعمل عىل حتقيق التكامل بينها، والتحكم يف توقيت عرضها، وإحداث التفاعل بينها 

 .وبني املتعلم يف بيئة التعليم

 

التعليمية يف عملية التعلُّم الذايت؛ حيث متكن املتعلم من التعلُّم حسب ُتسهم الوسائط املتعددة 
رسعته وإمكانياته، من خالل الدمج بني احلاسوب والوسائل التعليمية ْلنتاج بيئة تشعبية تفاعلية 
حتتوي عىل برجميات الصوت والصورة والفيديو التي ترتبط فيام بينها بشكل تشعبي من خالل 

 .خدمة يف الربامجالرسوميات املست
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فك عىل مفهوم الوسائط املتعددة التعليمية؛ بنيِّ ملاذا كانت الوسائط التعليمية تستثري انتباه  من خالل تعرُّ
 ؟املتعلم، وجتذب انتباهه

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

............................................................................................. 
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املتعددة    تتعدد الوسائط  أ  ،املستخدمة وملفاهتا  أنواع  الرشعية  العلوم  تعليم  يف  من    م يفسواء  غريها 
 : اْلنواع اآلتيةيف العلوم، ويمكن إمجاهلا 

املرئية   .1 املقاطع  حيث  ()الفيديوملفات  أشكاالً   ن  إ:  مثل   هناك  املرئية  املقاطع  مللفات  )  عديدة 
يتم  ويمكن    ( تشغيل هذه اْلنواع من خالل برجميات خاصة عادة ما 

 . الذكية  االتصال وأجهزة احلاسب بأجهزة توفريها جمانًا يف أنظمة التشغيل اخلاصة

  ، ( )  هناك أشكال عديدة مللفات الصوت  : األصوات ملفات   . 2
 . كام يتم تشغيل هذه اْلنواع من امللفات من خالل برجميات خاصة عادة ما يتم توفريها مع أنظمة التشغيل 

 : الصورةحجمها ودقة من حيث للصور أنواع عديدة ختتلف فيام بينها  :والرسوم لفات الصور م .3

 .متحركة صور   (gif) صيغة  •

 . صغري صور ثابتة وحجم امللف  :( jpg) صيغة  •

 . كبريذات حجم  صور :(BMP) صيغة •

 . شوببرنامج فوتوصور :  (Psd) صيغة  •
الوثائق:   .4 النصوص واملقاالت والرسائل وهلا أشكال عديدة منها ملفات  امللفات لكتابة    تستعمل هذه 

(Doc ،txt ، dat  )ب تشغيلها  بِ الويمكن  اخلاصة  معاجلة  رِّ حَ مُ ربجميات  برنامج  مثل  النصوص  رات 
 . الدفرت النصوص الوورد أو برنامج 
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  :أحجام امللفات تكون وحدات قياسها باْليت

البت: تستخدم كل احلواسيب نظام الرتقيم الثنائي، أي: تقوم بمعاجلة البيانات كصفر أو  .1
 .واحد، وهذا املستوى من التخزين يسمى بالبت

 .بت 8البايت: يتكون البايت الواحد من  .2

 .بايت 1024الواحد من الكيلو بايت: يتكون الكيلو بايت  .3

 .كيلو بايت 1024امليجا بايت: يتكون امليجا بايت الواحد من  .4

 .ميجا بايت 1024اجليجا بايت: يتكون اجليجا البايت الواحد من  .5
 جيجا بايت. 1024التريا بايت: يتكون من  .6

 

ْم بالطالع عىل بعض الوسائط املتعددة التعليمية عرب شبكة اإلنرتنت؛ ثم ارضب مثالا مللفنْي   ق 
 .وذلك بذكر اسم كل منهًمDocر ملف وثائق واْلخ صوت منها؛ أحدمها ملف 

................................................................................................
................................................................................................ 
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املتعددة   الوسائط  لربامج  استخدامك  لتلقي  عند 
 العلوم الرشعية تأكد من توفر امليزات التالية فيها: 

ت  البساطة: .1 التي  الوسائط  باختيار  عرض  قم 
الطرق بأبسط  تكون شاشة  بحيث    ، املعلومة 

غري   بالكالم  العرض    واملعلومات، مزدمحة 
  ، بل جيب الرتكيز عىل املعلومة املراد توصيلها

مدعومة الوسائط  تكون  بالصورة    وأن 
 .واحلركة والصوت 

 .نسان املعلومات ويرتبها منطقياً حيث يستقبل ويستوعب عقل اْل :املنطقي التسلسلالوسائط ذات  .2
املستمر .3 الوسائط   التدريب  التعامل مع  املعلومة من  ن  إ حيث    :عىل  لنقل  املستمر  التدريب  الرتكيز عىل 

 .يفيد يف تثبيت املعلومات   إىل الذاكرة الثابتةالذاكرة العاملة 
خمتلفة:استخدام   .4 تستخدم    وسائل  املعلومة فهي  ولرتكيز  اْليضاح  بالوسائل    ؛لزيادة  بعرضها  وذلك 

 بالفيديو أو بالصورة. وأحياناً  ، مرة بالصوت  ،املختلفة
وذلك    ؛احلقيقياملادة التعليمية والواقع  حمتوى  عن  إيضاحية  صور  عىل  ط متعددة حتتوي  استخدام وسائ . 5

بالواقع ل  املعلومة  صور ملواقع مناسك احلج عىل خريطة  عىل  مشاهدة فيديوهات حتتوي  ومثال ذلك    ، ربط 
 . ذلك   غري أو    ، نى أو خميامت مِ   ، كجبل عرفة   ، ل حفظ اْلماكن سهِّ أو رموز تُ   ، املناسك   توضيحية لرشح 

تستخدم الوسائط املتعددة يف العملية التعليمية باستخدام 
املحمولة؛ وذلك لرتسيخ املفاهيم احلاسوب أو اْلجهزة 

والتعاون يف التدريب والتعلُّم، وحتى تكون هذه الوسائل 
اْلنسان من خالل نظامه الفعيل ذات فاعلية جيب خماطبة 

الذي يستوعب الصورة والصوت وباقي احلواس، 
وختزينها يف الذاكرة؛ فمثالً تدخل املعلومة إىل مخ اْلنسان 

صغرية والتي تكون قدرهتا التخزينية إىل الذاكرة العاملة، 
من خالل احلواس كاْلذن أو العني، ثم ختزن املعلومة يف 

 .طريق ربطها بيشءالذاكرة املستديمة عن 
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 راعي اآليت: عىل طالب العلم أن يلوسائط املتعددة يف جمال تعلم العلوم الرشعية جيب ا عند اختيار 
هلدف ومالءمة  مناسبة   .1 املينبغي  ف  املتعلم:وقدرات    الوسائط  الوسيلة  االئاختيار  للهدف  ملطلوب  مة 

تكون    ،حتقيقه ومرتبطةاملعرفية    للصفات  ناسبةم وأن  العلم  فهمها   هبخربات  لطالب  عىل    ،وقدرته 
 واالستفادة منها. 

  للواقع، ومطابقة   ، ينبغي أن تكون املعلومات التي تقدمها الوسائط صادقةصدق املعلومات: التأكد من  .2
ي عن مصدر الوسائط مهاًم قبل الرشوع يف  ولذا كان التحرِّ   ؛عوأن ُتعطي صورة متكاملة عن املوضو

 االستفادة منها. 
 وغريها.   ، واملوسيقى   ، ظورات كالصور املحرمة بحيث ختلو من املح   الوسائط بالضوابط الرشعية: التزام   . 3

 . جيب أن تتميز الوسائط بإمكانية استخدامها أكثر من مرة إمكانية استخدامها مرات متعددة: .4

والفنية .5 التقنية  السًمت  حيث    :مراعاة  من  العلمي  وذلك  للتطور  ومناسبتها  املتاحة،  اْلجهزة  حتديد 
التأمل واملالحظة من خالهلا، وأن تكون سهلة    طالب العلم والتكنولوجي، وإمكانية زيادة قدرة   عىل 

 املوضوع. طبيعة مع  التعديل أو التغيري بام يتناسب 

 

هة لبعض برامج الوسائط  املتعددة لتعلُّم العلوم الرشعية، غياب التفاعل من أبرز االنتقادات املوجَّ
واملشاركة والتعليق وإبداء الرأي بني امللقي واملتلقي، والرتكيز الكبري عىل حفظ املعلومات والتلقني. فام 

 ؟هو مقرتحك الذي ترى أنه جيب أن تتصف به هذه الربامج حلل تلك اْلشكالية
............................................................................................. 

............................................................................................. 
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 أفضل للطالب.   مٍ حتقيق تعل    ومن َثمَّ   ، وأكثر عمقاً   ، قة املراد تعلمها بصورة شيِّ الرشعية  تساعد عىل تقديم املادة   . 1

حيث    ،الكاملة التعلُّم    تساعد املتعلمني من كل اْلعامر عىل التحول من النظام التلقيني املعتاد اىل بيئة  .2
بالصوت والصورة مع تفاعلهم    -مثالً –الناس فقه العبادات    يمكن باستخدام الوسائط املتعددة تعليمُ 

  .قائهم لِ التطبيق واالختبار دون احلاجة لِ مع 
املتعلم ومساعدته عىل اكتساب اخلربات   ، تعمل عىل جذب االنتباه  . 3 باقية اْلثر   ، وإثارة اهتاممات  ،  وجعلها 

 . من غريه من أساليب التعليم التقليدية   أنسُب نة من السنن  بالصوت والصورة لرشح ُس   صغريٌ   فمقطعٌ 

، ومثال ذلك برامج تعليم القرآن الكريم والتجويد  مة التفاعل بني املتعلم واملادة املتعلَّ الوسائط  تيح  ت  .4
   . م ما يريد والتفاعل والتكرار حسب حاجتهحيث يستطيع املتعلم االنتقال بني الدروس وتعلُّ 

وسائط يرشح صالة اخلوف    ، فمقطعُ للدروس التطبيقية  يةً سِّ أكثر حِ تساعد املتعلم عىل تكوين صورة   . 5
 سيعطي صورة حسية وتطبيقية واضحة عن املوضوع. 

 
  

 

 ؟مناسبتها هلدف وقدرات املتعلمماذا ُيدث لو غاب عن الوسائط املتعددة لتعلُّم العلوم الرشعية 
............................................................................................. 

 

ُيتاج الدارس املتخصص يف العلوم الرشعية إىل عدد من املََلَكات واملهارات؛ حتى يكون مؤهالً 
َمَلَكة احلفظ، والتصور الذهني املجرد، وجديرًا بتخصصه، ومن هذه املََلَكات عىل سبيل املثال: 

د الصرب عىل القراءة، والصرب عىل الكتابة  والقدرة عىل البحث، واحلوار واملناقشة، وُيتاج إىل تعوُّ
د البحث يف الكتب الورقية واملكتبات  .بالقلم، وتعوُّ
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اخلطية غري  الوسائط  عروض  هي  التفاعلية:  املتعددة  تعتمد    Non-liner Media  الوسائط  التي 
عرضها   الكمبيوترعىل   يف  املحمولة  من    ،واْلجهزة  املتعددة  الوسائط  أنواع  مجيع  تستخدم  عروض  وهي 
وفيديو   مكتوب،نص   ورسوم،  متحركة،  أو  ثابتة  وصورة  مسموع،  َ   ،وصوت  مُت أهنا  من  كِّ كام  املتعلم  ن 

وتتابع   سري  خط  يف  املبارش  حيثالتحكم  املحتوى    املعلومات،  وعرض  اختيار  يف  بالتحكم  له  تسمح 
نقطة أي  من  الربنامج  من  واالنتهاء  ذلك  ،واخلروج  أمثلة  ومن  شاء،  وقت  أي  يف  اجلوال   :أو  تطبيقات 

 والتطبيقات واملواقع التعليمية عىل الويب.  ،التعليمية

 

املتعددة    متتاز منهالتفاعلية  الوسائط  جتعل  التي  اخلصائص  من  التعليم،    فاعلةً   أداةً   ابمجموعة  يف 
 وخاصة عندما يتعلق اْلمر بتسهيل العلوم الرشعية وتقريبها، ومن هذه اخلصائص: 
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بيئـةَ التفاعلية .1 التفاعليـة  املتعددة  الوسائط  توفر  علـى    ـمٍ تعلُّ   :  تقـوم  املـتعلم  متمركـزة حـول  نشـطة 
بـني   املتبـادل  االتصـال  العلمأسـاس  وتشـجع    طالب  املتعددة،  الوسائط  عىل  املعتمدة  والربامج 

، ومثال  املـتعلم علـى املشـاركة والتفاعـل اْلجيـايب مـع املعلومات املقدمة من خالل الوسائط املتعددة
 . ع املتعلم التفاعل معها واالنتقال بني حمتوياهتا يستطيذلك تطبيقات اجلوال التي  

: نتيجـة إتاحـة عـدد مـن الوسـائط لعـرض املعلومـات للمـتعلم، وتقـديم  املرونـة فـي تقـديم املعلومـات  . 2
مُ  من خالل  املعلومات  من  بَ املزيد  أهنـا  رَص ثريات  إلـى  باْلضـافة  لـذلك،  املـتعلم  عند حاجـة  جديدة  ية 

 . رتكيبات والتنظيامت املعرفية املتباينة للمتعلمني ذوي االستعدادات املعرفية املختلفة تتوافق مع ال 
طبيعـيةالسـرعة .3 ميزة  تعد  حيث  التفاعليـة    :  املتعـددة  جمموعـة  للوسـائط  يضـم  كنظـام  تعمل  التي 

املرتابطـة   املحطـات  حيـث  يمـن  إليها،  الوصول  أساس  إسهل  علـى  تقـوم  الـنظم  هـذه  سهولة  ن 
 تناول كميات أو أجزاء كبرية من املعلومات يمكن أن يكتسبها املتعلم. 

املتعددة  حيث  :  عةالّس  .4 الوسائط  مـن    التفاعليةتتميز  ضـخمة  جمموعـات  اختـزان  عىل  بالقدرة 
وهذا   خمتلفة،  أشكال  فـي  لد  الدارسنيأن    يعنياملعلومـات  إمكانهيسيكون  السيم  الوصول  ع  يات 

 . ة املختلفةيم يمسـتودع ضخم من املواد التعلإىل  والسهل 
بعالتنـوُّ  .5 تـوفر  تعلُّ ي :  مز ئـة  تقـدم  فهـي  متنوعـة،  وخلجيـم  مـن  يـًا  علـى  ياملث طـًا  تعمـل  التـي  ـرات 

متبايالتنشـ بــدرجات  املختلفــة  املســتخدم  حلــواس  واْلثــارة  خــالل  يط  مــن  وذلــك  نــة، 
ـ   . أشــكال املعلومات املخزنة عىل وسائط متنوعة ومتعددةنياالرتباطــات بـ

للمتعلمــ  الفــردي:التعلُّم    ــةيإمكان .6 القــدرات وانيتســمح  خمتلفــي  واخلبــرات    الســتعدادات 
تُ ي، حةالـذاتي  قدراهتم  حســب  ريبالســ وَ يم يالتعل  الوسائطعـرض  ـث  املـتعلميفقـًا الحت ـة    ،اجـات 

ـ وَ  تنظ غيفـق  املرونـة  فـائق  فتُ ريم  ملزم،  للمتعلمسِّ يَ   بالطروالتعلُّم      تناسب ي التنقل  التي  ه من حيث  قة 
 املعلومات. الرتتيب والوقت وكثافة 
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معًا فـي جمموعـات صـغ  التعاوين:التعلُّم    ةيإمكان .7 تشـاركون  يتشـاورون ويتفـاعلون و ي ة  رياملتعلمون 
بنـاء نمـاذجهم املعرف    ونمي ل ويـد التحصـيزي ف؛  ـةيـة مـن خـالل املامرسـة فـي مواقـف اجتامع يفـي 

 . لفرتات أطولالتعلُّم  بقى أثري ، واالبتكاري   ريالتفك
ـ :  التصفح ع مسارات وطرق  تنوُّ  . 8 ـة الـتحكم املطلـق للمـتعلم فـي  ي ح بـرامج الوسـائط املتعـددة التفاعل ي تت

ـة املتعلم  ي ه يف الربنامج، وتتحقـق حر ري ود عىل حترك املتعلم وس ي ق   ي وجد أ ي ث ال  ي  معلوماهتا، ح ني التنقل ب 
 . ة ي يف برامج الوسائط املتعددة التفاعل   التصفح والتنقل ب وطرق  ي من خالل التنوع يف أسال 

 

 
 
 

  

مستعيناا بًم يتاح لك من مصادر للتعلُّم؛ وبالتعاون مع زمالئك؛ اذكر اسم أحد التطبيقات  
 .التعليمية التفاعلية التي يمكن استخدامها عرب اجلوال

................................................................................................
................................................................................................ 
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من أهم أجهزة الوسائط التي تسهل عملية تعليم العلوم 
 الرشعية ما ييل: 

تعرض    أجهزةوهي   واسعة  بشاشات  تزود  تلفاز 
صورًا أكثر وضوحًا وأكثر تفصياًل، باْلضافة إىل بعض  

إمكانية جتميد عرض الفيديو ْلنشاء    : امليزات اْلخرى، منها
  أنه يفيد يف عرض مقاطع الفيديوكام    ،صور ثابتة عالية اجلودة

والرشعية الدراسة دَّ عَ املُ   التعليمية  قاعات  يف  للتعليم    ة 
 . وغريها ، كاملحارضات املسجلة

الوضوح  حواسيبهي   فائقة  كبرية  التعامل    ،بشاشات  يتم 
باللمس،   وتقنية  وقد  معها  التعليمية  الوسائل  يف  ثورة  أحدثت 

الدرايس،   الصف  يف  تستخدم  االجتامعات  والتعليم،  يف 
والندوات  مع    ،واملؤمترات  التواصل  ويف  العمل،  وورش 

بحفـظاْلنرتنت للمستخدم  وتسمح  أو    ،طباعةووختزين،    ، 
اْل الربيد  طريق  عن  لآلخرين  رشحه  تم  ما  يف  لكرتونإرسال   

 . أو متابعة الكتابة  ،متكنهم من التواجدحالة عدم 

أجهزة الوسائط املتعددة يف التعليم: عبارة عن 
أجهزة، أو أدوات تستخدم لعرض أو نقل 
ن عىل بعض املواد  املحتوى التعليمي املخزَّ

 .التعليمية، وعرضه للمتعلم
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وتفيد كثريًا يف رشح املقررات التي حتتاج للجداول  
 . وغريها ، والسرية، والتاريخ ، كعلم الفرائض ،واخلرائط
العلم    أنمكن  وي وإناثًا  يستقبل طالب  عرب  ذكورًا 

دروَس  الشاشات  أي    وحمارضاِت   هذه  يف  العلم  أهل 
التعلُّم    وهذا من تسهيل طرق  ،وفرادى  عاٍت امج   ،مكان 

 الرشعي التي كانت سابقًا حمصورة يف فصول الدراسة فقط. 

 

جدار،   أو  شاشة  عىل  تقليدية  شاشة  من  الصور  تعرض 
يف   العروض  لتقديم  استخدامًا  واْلكثر  املثايل  الشكل  وهي 

الناس   العديد من  الشاشة  إىل  االجتامعات، عندما ُيتاج  رؤية 
الوقت نفس  ويف  اْلجهزة  متيل  ،  قابلة    إىلهذه  تكون  أن 

املامثل،   احلجم  ذات  الشاشة  من  تكلفة  وأقل  ولكن  للحمل، 
املعروضة أن تكون صعبة املشاهدة يف الغرف املضيئة  لذلك تستخدم بشكل  و  ؛لسوء احلظ يمكن للصور 

 . ، وهي اْلكثر استخدامًا يف املدارس واجلامعاتأو مع الستائر  ، أفضل يف الغرف املظلمة
 

 

والتعلُّم؛ وبالتعاون مع زمالئك؛ اذكر بعض الفوائد املرتتبة عىل مستعينًا بام يتاح لك من مصادر للبحث 
 .إمكانية ربط السبورات الذكية بأجهزة الكمبيوتر اخلاصة بالطالب أو أجهزهتم اللوحية

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

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

 

من ميزات استخدام السبورة الذكية يف 
التعليم: إمكانيُة التحكم الكامل بالسبورة 

 .واستخدامها مثل شاشة احلاسب اآليل
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كفاءهتا   وزيادة  احلاسوب،  أجهزة  إىل  الوصول  سهولة  تزايد  عليهامع  الطلب  ازداد    ،وقوهتا، 
  ،يف العرص احلديث، وقد تطورت أساليب استخدام احلاسوب يف التعليم التعلُّم    أجهزةوأصبحت من أهم  

أو استحداث    ،عة يف التدريس باستخدام احلاسوب بَ ًا عىل تطوير اْلساليب املتَّ وأصبح االهتامم اآلن منصب  
 أساليب جديدة يمكن أن يسهم من خالهلا احلاسوب يف حتقيق ودعم بعض أهداف املناهج الدراسية. 

 

  وإمكانية   ،اْلجهزة اللوحية بصغر حجمها اجلواالت وتتميز  
من   به  حتتفظ  أن  يمكن  وبام  مكان،  أي  يف  واستخدامها  نقلها 

اْل  ، التفاعليةالتعلُّم    مصادر أصبحت من  وقد  ية،  لكرتونوالكتب 
اْل التعليم  منظومات  عنارص  أصبحت  لكرتونأهم  بل  احلديثة،  ية 

م عمليتي التعليم والتعلُّ من أهم أدوات التعلم، وربام أداة بديلة عن الكتاب املدريس، وأداة مركزية ْلدارة  
 بني املعلم والطالب. 

 

يمكن ربط السبورات الذكية باجلواالت واْلجهزة اللوحية )تابلت(، واالستفادة من عرض املواد 
التعليمية عربها، وأيضا تبادل املواد التعليمية املوجودة بينهام، وكذلك املسح والتعديل يف كل منهام، 

 .ق مقاطع الفيديو احلية واللقطات الثابتةكام يمكن أيضًا الكتابة فو
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انتشارًا   اْلكثر  الوسائط  من  )الراديو(  واملذياع  اْلذاعة    يف تعد 
املختلفة  مساحات    ،املجتمعات  يف  املوزعة  تلك    جغرافية وخاصة 

مكانات عالية التكاليف،  إو   ،متباعدة، فاملذياع ال ُيتاج إىل بنية حتتية
تو  حال  منطقتكاويف  يف  التعليمية  املواد  تبث  صوتية  قنوات    ، فر 

صغرية   الراديو  أجهزة  استخدام  عرب  منها  االستفادة  بإمكانك 
 وقليلة التكلفة.  ،احلجم

أجهزة صغرية   الشحن هي  ْلعادة  قابلة  حتتوي    ،حممولة  أهنا  كام 
الصوت من نوع    ملفاتيمكنها ختزين العديد من    ،ذاكرة داخلية عىل  

(MP3)  احلمل سهلة  اْلجهزة  لوقت    ،وهذه  بطارياهتا  وتستمر 
يُ   ،طويل الدروسكِّ مَ ما  حتميل  من  العلم  طالب  هلا    ،ن  واالستامع 

   . لوقت أطول دون احلاجة ْلعادة الشحن
مشغالت    ومع استخدام  قل   الصوتيات  مشغالت  خدمات  لنفس  وتقديمها  اجلواالت  انتشار 

 بشكل دائم.  اْلنرتنتخيارًا مناسبًا للمناطق التي ال تتوفر فيها خدمات الكهرباء و تبقىلكنها    ،الصوتيات 

 
 

  

أن توظفهًم  اخرْت وسيلتنْي من أجهزة الوسائط املتعددة املستخدمة يف التعليم؛ ثم بنيِّ كيف يمكنك 
 .يف تعلُّمك الذايت للعلوم الرشعية

................................................................................................
................................................................................................ 
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بمعنى    "اْلشاعة أو النرش"وتعني:    "إذاعةً "،  "يذيع"،  "أذاع"هي اسم مشتق من الفعل    :اْلذاعة لغة  .1
 .(1) النرش العام وذيوع ما يقال

عام   اْلذاعة  . 2 وسيلة  بشكل  هي  موجات    ، مسموعة   إعالم :  باستخدام  اْلثري  طريق  عن  يبث  ما  عرب  تتم 
 . ( 2) كهرومغناطيسية بإمكاهنا اجتياز احلواجز اجلغرافية والسياسية، وربط مستمعيها بشكل مبارش ورسيع 

تقدم الربامج والدروس التعليمية املنهجية عن طريق    ،مسموعة  إعالموسيلة    هي  اْلذاعة التعليمية:و .3
 الراديو. ها عرب موجات  ثِّ بَ 

 
 توفر جهاز استقبال موجات الراديو املناسب.  .1
 (. FM( أو )AMهل هي من نوع ) ،ونوع موجات اْلذاعة  ،معرفة تردد القناة التعليمية  .2
 معرفة اجلدول التعليمي لبث الدروس العلمية وإعادهتا. .3

 

 (. 1/211أساس البالغة )   (1)
 (. 135( مقدمة يف وسائل االتصال اجلامهريي، فضيل دليو )ص:  2)
 

أخَذت اْلذاعة التعليمية مركزها املتميز بني مجيع أجهزة اْلعالم والتعلُّم، وساعد يف ذلك اخرتاع 
أجهزة الراديو واملسجالت الصوتية باْلحجام الصغرية التي يمكن استخدامها يف البيت واملصنع 

 .والسيارة، حتى مع مارسة بعض اْلعامل اليدوية، كقيادة السيارة مثالً واملكتب 
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 : املكرمة مكة  –إذاعة القرآن الكريم 
من    إذاعة نخبة  اْلذاعة  برامج  عىل  ويرشف  الرشعية،  والعلوم  النبوية  والسنة  القرآن  بعلوم  هتتم 

أه من  نخبة  إرشاف  حتت  براجمها  وتعد  واملذيعني،  واملنفذين  العلماملنتجني  وطالب  واملشايخ  العلم  ،  ل 
اْلذاعة براجمها عىل مدار الساعة، ما بني حلقات وحمارضات ودروس وتالوات، أو إعادة ملا تم بثه   وتبثُّ 

 بعناية.   ومرتبةٍ  أوقاٍت مدروسةٍ يف 

 

 

 ب وقتك بناء عىل موعد البث. ورت   ،بالتعرف عىل برنامج البث لإلذاعة التعليمية قم  .1
ز كل  وعليه جه   ،الصالة( أحكاموليكن مثاًل درس ) ،قم بتحديد الربنامج اْلذاعي املطلوب سامعه  .2

 اسات وأدوات وغريها. رَّ ما حتتاجه من كتب وكُ 
 أو غريها.  ، أو اجلوال ، باستخدام أجهزة التسجيلقم بتسجيل الدرس إن كان ذلك متوفرًا لديك  .3

يمكن لطالب العلم الرشعي االستفادة من اْلذاعات املتخصصة يف القرآن الكريم التي تبث من كثري 
واْلذاعات املتخصصة يف العلوم الرشعية اْلخرى، التي تنقل الدروس من البلدان اْلسالمية، 

 .العلمية

 

 

 .اذكر إذاعة تعليمية يمكن أن تستفيد منها حسب وقتك
............................................................................................. 

............................................................................................. 
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 . عند االستامع قم بتسجيل أهم املالحظات التي وردت يف البث اْلذاعي .4

 بإمكانك حضور الدرس مع زمالئك لالستفادة من النقاشات واحلوار بعد الدرس.  .5

 بإمكانك حضور اْلعادة للبث التعليمي لزيادة ترسيخ املعلومات وتثبيتها.  .6

 

 
 

  

فك عىل كيفية استثًمر اإلذاعة التعليمية يف التعلُّم الذايت؛ اذكْر ما تنوي أن تفعله يف تطوير   بعد تعرُّ
 .تعلُّمك الذايت

................................................................................................
................................................................................................ 
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التعليمية   املحطة  ى أيضاً التلفزيونية  )َوُتَسمَّ التعليمية   ،  الفضائية  ،  تعليمية سمعية برصية منصة  : هي  ( القناة 
صة يف جمال ال أو    ، بجامعة خاصة    . مرئي ومسموع تعليمي  ، هتدف إىل تقديم حمتوى  تعليم مؤسسة متخص 

 تواجدها يف أغلب البلدان، والقرى واْلرياف.  .1

   .مع بني الصوت والصورة واحلركة أهنا جت .2
 بجهاز الكمبيوتر.   ت إذا ما قورن   ا إىل مهارات كبرية عند استخدامه تاج  حت ال    ا هن إ حيث    ، االستخدام   ة سهل أهنا   . 3

ويمكن إعادة عرضها    ،الدروس مسجلة   ن  إحيث    ،الطالب واملعلمعمل عىل توفري وقت وجهد  أهنا ت .4
 . للطالب يف أي وقت حسب إمكانيات القناة التلفزيونية

  ؛ أو اجلامعة  ، املدرسةيف  يصعب تقديمها    التيحتسني عملية التعليم من خالل تقديم اخلربات التعليمية   .5
 . نظرًا لعدم توافر املوارد والتجهيزات

وال يمكن للطالب الوصول ْلماكن   ،التعليميةإمكانية تصوير وعرض مقاطع متنوعة تفيد رشح املواد  .6
 وغريها.  ، تصويرها كتصوير مقاطع من مناسك احلج والعمرة

 : قناة املجد العلمية . 1
 . وعىل اهلواء مبارشة  ،ياً إلكرتونتقوم بتعليم العلوم الرشعية  و هي إحدى قنوات شبكة املجد الفضائية، 

 : قناة زاد التعليمية  . 2
التعليمية،   زاد  مؤسسة  تتبع  منهجية،  تعليمية  علمية  ببثِّ قناة  بطريقة    وتقوم  العلمية  تفاعلية  الدروس 

اب سهالً  اً سلوبوتستخدم أ  ،لمستجدات والنَّوازل ل مواكبة احرتافية وصيلية وتأ  ًا. وجذَّ
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 كي تستفيد من القنوات الفضائية يف التعليم الذايت عليك باآليت: 
 ورتب وقتك بناء عىل موعد البث.  ،عىل برنامج عرض املحارضات والدروس ْف رَّ عَ تَ  .1
 وغريها. جهز كل ما حتتاجه من كتب وكراسات وأدوات و ،قم باختيار الربنامج العلمي املناسب لك .2
وقم بتسجيل أهم املالحظات    ،واستفد من املساعدات البرصية التي يتم عرضها   عليك بالرتكيز اجليد، .3

 التي وردت يف الدرس. 

 بإمكانك حضور الدرس مع زمالئك لالستفادة من النقاشات واحلوار بعد الدرس.  .4

 لزيادة ترسيخ املعلومات وتثبيتها. الدروس  إعادة بث  حضور  فضليُ  .5
 

 

 

 

 .اذكْر بإجياز كيف يمكنك االستفادة من قنايت: )املجد، وزاد( يف تعلُّمك الذايت
............................................................................................. 

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

 

تكتب يف دفرتك خريطةا ذهنيةا موجزةا لكل موضوع من موضوعات          
  .الوحدة، بدءاا بمفهوم الوسائط املتعددة، وانتهاءا باملحطة التلفزيونية التعليمية
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 ا ييل:كل مصطلح ممَّ   ْف عرِّ : 1س
   .الوسائط املتعددة التفاعلية -    .الوسائط املتعددة التعليمية مفهوم   -

 . مفهوم املحطة التلفزيونية -     .مفهوم اْلذاعة التعليمية -
 :)×( أمام اجلملة اخلاطئة ( أمام اجلملة الصحيحة، وعالمة)  ضْع عالمة: 2س

 ( )  . يف تعليم العلوم الرشعية أنواع الوسائط املتعددة وملفاهتا املستخدمةتتعدد  ال -أ

 ( )    . ممة هلدف وقدرات املتعل  ئالاملناسبة و املينبغي اختيار الوسائط -ب

 ( )    جيب أن تتميز الوسائط بإمكانية استخدامها أكثر من مرة. ال -ج

 ( )   . للواقع ومطابقةً  ،الوسائط صادقةً ينبغي أن تكون املعلومات التي تقدمها -د

 ( )   . م التعاونالتعلُّ والفــردي التعلُّم  يفالوسائط املتعددة التفاعلية تساعد  -ـه

 ( ) . ( ) هي أجهزة حممولة يمكنها ختزين العديد من ملفات الصوت من نوع    اْلجهزة اللوحية -و 

 ( )   . والسنة النبوية والعلوم الرشعية إذاعة القرآن الكريم هتتم بعلوم القرآن -ز

 ( )     .بني الصوت والصورة واحلركة لِص فْ تَ  املحطات التلفزيونية التعليمية -ح

 ( )       . مية ياملحطات التلفزيونية التعل  منقناة زاد -ط

 ( ) . لكل متعلم اختيار الربنامج العلمي املناسب    من خالل   التعلُّم   استثامر املحطة التلفزيونية يف -ي
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  :حتتها خطاا  اخرْت اإلجابة الصحيحة لكل سؤال مما ييل، وضعْ : 3س
 . كل ما سبق( /الوثائق /املقاطع املرئية /اْلصوات) هناك أشكال عديدة مللفات-أ

 طرقب  تعرض املعلومة)أهنا    عند استخدامك لربامج الوسائط املتعددة لتلقي العلوم الرشعية تأكد من-ب
 . (صور إيضاحيةعىل  حتتوي  ال  /أحياناً تركز عىل التدريب   /ذات تسلسل منطقي /مركبة

املراد تعلُّ   الوسائط  تساعد-ج  أكثر عمقاً   /تلقينية فقط  /فقط   قة شيِّ )مها بصورة  عىل تقديم املادة الرشعية 
 . (أكثر عمقاً وشيقة  /فقط

 . يق( الِض  /اجلمود /املرونـة /)الثبات : ؛ منهااملتعددة التفاعلية بمجموعة من اخلصائصمتتاز الوسائط -د

تُ -ـه التي  الوسائط  أجهزة  أهم  الرشعيةسه  من  العلوم  تعليم  عملية  الذكية):  ل    /الساعات  / السبورات 
 . مكربات الصوت(  /اهلواتف الثابتة

أجهزة   /أجهزة التلفاز) هي:    ،ازداد الطلب عليهاف  ؛يف العرص احلديثالتعلُّم    أصبحت من أهم أجهزة-و
 . (أجهزة استقبال اْلذاعة  /أجهزة احلاسوب /ةاْلسقاط الرقمي 

 . (الذايتالتعلُّم /االفرتايضالتعلُّم /الواقعيالتعلُّم /التعاون التعلُّم ) يف لتعليمية ااستثامر اْلذاعة  نَ مك  -ز

 

  

لديك مع ميزاهتا، وكيف يمكن أن تستفيد منها يف اذكر بعض الوسائط التعليمية املتاحة 
 .العلمية التعليمية؛ ثم اكتب ما تتوصل إليه، وضعه يف ملف إنجازك
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 يتوقع من الدارس بعد النتهاء من دراسة هذه الوحدة أن: 

 .ُيبني  مفهوم اْلنرتنت−

ر أمهية اْلنرتنت يف العملية التعليمية−  .ُيقدِّ

ف طرق االتصال −  .باْلنرتنتُيعرِّ

 .يوضح خدمات اْلنرتنت−

 .يكتسب مهارات البحث يف اْلنرتنت−

 .يستفيد من وسائل التواصل االجتامعي.−

 خمرجات التعلم

 

 .مفهوم اْلنرتنت وأمهيتهاملوضوع األول: 

 .االتصال باْلنرتنتاملوضوع الثاين: 

 .خدمات اْلنرتنت التعليميةاملوضوع الثالث: 

  .مهارات البحث يف اْلنرتنتاملوضوع الرابع: 

 وسائل التواصل االجتامعي.املوضوع اخلامس: 

 مفردات الوحدة

 عدد األسابيع عدد احملاضرات للوحدة عدد الساعات الدراسية
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ال لقد   العلم يف  قفزاٍت و   ديث، احل عرص  تطور  شتَّ   جبارةً   قفز  العلوم يف  كبري يف    ، ى  تأثري  هلا  وكان 

اْلحداث  جمريات  احلياة   ، تغيري  التعليم،    ، وأنامط  ي ووسائل  ما  القرن  هذا  ظهر يف  ما  أبرز  عرف  ومن 
حيث  اْلنرتنت ب  ) تُ ،  العاملية  املعلومات  شبكة  توص  اْلنرتنت عد  التي  االبتكارات  أهم  من  إليها  (  ل 

احلدو  أزالت  حيث  املايض،  القرن  أواخر  منذ  البرشي  يف  العقل  وساعدت  الدول،  بني  اجلغرافية  د 
صغرية  قرية  إىل  العاَل  العلم ل   فريدةً   ووسيلةً   آلةً   اْلنرتنت عترب  ويُ ،  حتويل    مطالٌب   واملسلمُ ،  نرش 

 بمواكبة عرصه، واالستفادة من خمرجاته واخرتاعاته. 
مفهوم   عىل  سنتعرف  الوحدة  هذه  الرشعي  اْلنرتنت ويف  العلم  تعلُّم  يف  منه  االستفادة  وكيفية   ،

 وتعليمه.  

 
التي يمكن أن   ، يف التعليم اْلنرتنت د بعض استخدامات عدِّ من خالل ما تراه حولك يف واقعك املعارص؛ 

 .ةبصورة مستمرُيتاجها الفرد 
 .......................................................................................................

........................... ............................................................................  
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)تمش   Internetكلمة   من  العاملية International Networkقة  الشبكة  أو  نظام  و  :(  هي 
عاملي   العاَل   يسمحاتصاالت  حول  احلواسيب  خالهلا  من  تتصل  أصغر  شبكات  بني  املعلومات    بتبادل 

فائقة السعة  البرصية  املعطيات كاْللياف  بنقل  اْلقامر    ،بواسطة خطوط هاتفية أو خطوط خاصة  أو عرب 
اخلطوط،  ،الصناعية هذه  من  مزيج  عرب  أنظمة  و   أو  وفق  وقواعدو تعمل  بالربوتوكول تو،  قوانني  عرف 

 وهو بروتوكول إنرتنت. ، املوحد
 

إذ يمكن الوصول إليها من أي    ؛من الناحية املبدئية عىل بقعة جغرافية حمددة  اْلنرتنتال يقترص وجود  
ب مزود  حاسوب  فيه  يتوفر  العاَل  من  استقبال  مكان  وخط   اْلنرتنتجهاز  املناسبة،  االتصال  وبرجميات 

 كونة لشبكة إنرتنت.  هاتفي أو خط توصيل معني، وامتياز الوصول عىل واحد من احلواسيب الرئيسية امل

 

التعليمي واْلداري  اْلنرتنت ل  سه   .1 الكادر  العلم، وبني  املعلم وطالب  إىل  دون احلاجة  ،  التواصل بني 
 . لسفر أو االنتقالا

ترتبط دول وقارات العاَل فيام بينها بشبكة من اْلسالك النحاسية أو اْلشارات الكهرومغناطيسية 
التي تربط مليارات اْلجهزة حول العاَل، وهو ما ُيسمى الشبكة العنكبوتية، وذلك بغرض الوصول 

تعود ملكية شبكة اْلنرتنت يف الوقت ْلمكانية مشاركة البيانات واملعلومات بني هذه اْلجهزة، وال 
 .احلارض ْلحد، فهي شبكة ذاتية اْلدارة
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الرشعي وفر  ي   اْلنرتنت  . 2 واملعلمني    العلم  ختصصاهت   يف للطالب  و خمتلف  طريق  دراساهت م  عن  الرشعية  م 
)كموقع اْلسالم سؤال  الفتاوى    ومواقع   ، ( ( 2) الشاملة واملكتبة    ( 1) )كاملكتبة الوقفية ية  لكرتون املكتبات العلمية اْل 

 . ( ( 6) ، و) موقع اْللوكة ( ( 5)   )كموقع الدرر السنية   واملوسوعات املتنوعة   ، ( ( 4) إسالم ويب موقع  و   ، ( 3) وجواب 

 التخلص من امللل واستخدام الوسائل احلديثة. ة يف التعليم وم  رفع اهلِ  .3
بني   .4 والتعاون  املشاركة  عىل  رأيهو   ،الطالبالقدرة  عن  التعبري  فرصة  الطالب  عام    ،منح  والسؤال 

 استشكل عليه. 
 .  التقليدية التعلُّم  كام يف أنظمةالتعلُّم    املرونة وعدم التقيد بوقت .5
التعليم  توفر .6 يف  املختلفة  عىل التي    ،الوسائل  بسهولة  تساعد  والفهم  والفيديوهات    ،احلفظ  كالصور 

 . والتسجيالت

 

 

 

 https://waqfeya.net( رابط املوقع:  1)
 / https://shamela.ws( رابط املوقع:  2)
 https://islamqa.info/ar  ( رابط املوقع: 3)
 / https://www.islamweb.net/ar  ( رابط املوقع: 4)
 / https://www.dorar.net( رابط املوقع:  5)
 / https://www.alukah.net( رابط املوقع:  6)

اذكر معلومةا رشعيةا واحدةا بحثت عنها ثم حصلت عليها من أي موقع أو مكتبة إلكرتونية مما ذ كر  
 .آنفا يف هذا الدرس

................................................................................................
................................................................................................ 
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الرقمي -1 املشرتك    : (DSL or ADSL)   خط 
إل(   إس  )دي  الرقمي  املشرتك  خط  خدمة  توفر 

ب اهلاتف  اْلنرتنتاتصاالً  شبكة  يستخدم  و  ،عرب 
الرتددات   ُترتك  بينام  العالية،  الرتددات  إل  دي إس 

متاحةً  للخط  )املسموعة(  لالتصاالت    املنخفضة 
 وكذا حتميل امللفات التعليمية.  ،، ويعترب مناسبًا ْلجراء اتصاالت الفيديو القصرية اهلاتفية العادية 

اْللياف الضوئية معدالت بيانات أعىل بكثري    استخداميوفر  :  ت أو األلياف البرصية إىل املنازل الكابال -2
  تستخدم اتصاالً و  ،ألياف ضوئية عرب كابل    اْلنرتنتتتصل هذه اخلدمة ب، وعىل مسافات أطول نسبًيا

ال وخدمة  اهلاتفي  الطلب  من  كل  من  أرسع  يكون  أن  ويمكن  النطاق،  عترب  ويُ ل(  إس  إ)دي    ـ واسع 
 اْلفضل ْلجراء الفصول االفرتاضية واتصاالت الفيديو التعليمية. 

الصناعية: -3 النطاق    األقًمر  ذات  االتصاالت  الصناعية  اْلقامر  اتصال  ال    العريض، يستخدم  ولكن 
هاتف خطوط  أو  كابل  وجود  يتصل    ،يتطلب  حول    اْلنرتنتبفإنه  تدور  التي  الصناعية  اْلقامر  عرب 

 يمكن االستفادة من هذا النوع من االتصال حال توفره. و ،اْلرض السلكياً 
يف أي  مكاٍن دون االعتامد    اْلنرتنتيمكن الوصول إىل  :  (  )    التصال عرب اهلاتف النقال -4

إمكانية الوصول لإلنرتنت عند التسجيل    )اجلوال(  عىل جهاٍز ثابت، ويوفر مشغلو اهلواتف املحمولة
بأول، ويمكن حتديد احلصول عىل    ميف خدمات اهلاتف املحمول، سواء كان ذلك بعقد أ  بالدفع أوالً 

إن نوع خدمة اْلنرتنت التي ختتارها تعتمد إىل 
( ISPحد كبري عىل مقدم خدمة اْلنرتنت )

الذي خيدم منطقتك، وذلك جنبًا إىل جنب مع 
 .نوع اخلدمات التي يقدمها
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من   معينٍة  بامليكميٍة  ُتقاس  اجليجابايت  ابايتجالبيانات  االتصال  أو  املحمول  للهاتف  يسمح  م ا   ،
 ضمن احلدود املغطاة.  اْلنرتنتب

 

يربط  بمقدور يتم ذلك إال من خالل جمموعة من    ،اْلنرتنتشبكة  ب  جهازه  أي شخص أن  ولكن ال 
 وهي:  ،اخلطوات املهمة يف هذا املجال

أو    Ethernet Card  ة بمواصفات مقبولة مع توافر كرت شبكأو جهاز نقال  توفري جهاز حاسوب   .1
 . داخيل أو خارجي Wi-Fi Cardكرت شبكة السلكي  

  
 

 كرت شبكة السلكي  
 )داخيل( 

كرت شبكة السلكي  
 )خارجي( 

 كرت شبكة 
 Ethernet Card 

ب .2 ربط  جهاز  )  :اْلنرتنتتوفري  )Modemمودم  راوتر  أو   )Router  )  اخلدمة  بوذلك نوع  حسب 
اهلاتف    ،املطلوبة تربط عرب خط  أن  تريد  كنت  العادية فإذا  اهلاتفي  الطلب  إىل    ،يف خدمة  حتتاج  فإنك 

Modem    لشبكة استخدامك  فرتة  طيلة  مشغوالً  هاتفك  تربط اْلنرتنتوسيبقى  أن  أردت  إذا  أما   ،

بّيناا رأيك فيها  ف عىل نوع أقرب خدمة إنرتنت لك، ثم اذكرها هنا؛ م   .تعرَّ
................................................................................................

................................................................................................ 
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 أثناء االستخدام.  اهلاتف فلن ينشغل ADSLعرب 

  
 ( Routerراوتر )مثال جلهاز  ( Modemمثال جلهاز مودم )

 

صفحات   .3 مستعرض  برنامج  أو   Netscapeأو    Internet Explorerمثل    Web Browserتوفري 
Firefox    أوGoogle Chrome غريها من املتصفحات.   أو 

 
هذا املزود يستطيع أن    ن  إحيث    ، نرتنت يف نفس احلي أو املنطقةإأو شبكة    االشرتاك مع مزود خدمة إنرتنت . 4

العادي أن    اْلنرتنتب  تصلي يستطيع املستخدم  بنطاق موجات مرتفعة ال  الثمن  من خالل أجهزة مرتفعة 
واسم مستخدم مقابل مبلغ    ،من املزود الذي يعطيه كلمة رسواالشرتاك هبا  فيقوم برشاء اخلدمة    ،يشرتهيا 
د حسب رسعة  دَّ اقات مدفوعة مسبقًا، والثمن ُُي أو يكون عىل شكل بط  ، إما أن يدفع مبارشةو  ، من املال

 وكفاءة اخلط. 
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مستعينًا بام يتاح لك من مصادر للتعلُّم؛ هل يمكن ْلي جمموعة من أجهزة الكمبيوتر أن تنشئ شبكتها 
 ؟اخلاصة فيام بينها؛ ثم تتصل بعد ذلك بالشبكة اْلم )اْلنرتنت( أو ال

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

............................................................................................. 
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شبكة   ال   اْلنرتنتتقدم  اخلدمات  من  مستخدمجمموعة  منها  يستفيد  أن  يستطيع    ، الشبكة  وتي 
 ييل:  فياموتتلخص أهم اخلدمات 

Web

 مفهوم الويب:   -1

لشبكة   اختصار  وهي    World Wide Webوهو  العاملية،  الشبكة  من  أو  كبرية  ملجموعة  نظام 
، حيث يمكن لكل  اإلنرتنت املواقع، والصفحات، والنصوص، واملعلومات املنسقة واملرتبة عىل شبكة  

أي   إىل  يصل  أن  البحث  مستخدم  طريق  عن  املواقع  هذه  املوقع    ،من  بعنوان  املسبقة  بمعرفته  أو 
هذه   ،لكرتوناْل إليه    ومن  الدخول  مسموح  هو  ما  املستخدمنياملواقع  خاص    ،لكافة  هو  ما  ومنها 

 ومنها مواقع يدخل إليها املستخدم مقابل أجر مدفوع. ،بمجموعة معينة من الناس 
، ولنأخذ عىل سبيل املثال  أربعة   وقد يصل إىل  ،مقطعني أساسيني   منلكرتوناملوقع اْل   عنوانويتكون  

املقطع اْلول اسم الشبكة  يمثل    حيث  ،www.open-learning.net:  املفتوحموقع أكاديمية التعليم  
أكاديمية التعليم    : وهو يف مثالنا هذا  ، فيمثل اسم مالك املوقع  open-learningأما املقطع الثان    ، العاملية
يف  أما املقطع اْلخري    ،Networkوهنا يعني    ،فيمثل نوع املصدر املالك   netأما املقطع الثالث  و  ، املفتوح

 . فيمثل اسم البلد الذي يقع فيه صاحب املوقع  -إن وجد-بعض املواقع 
 املواقع كاْليت: لواحق أشهر ويمكن تعريف

com . Commercial  مؤسسة جتارية 
edu . Education   تعليمية مؤسسة 
gov . Government  مؤسسة حكومية 
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mil . Military  مؤسسة عسكرية 
net . Network واقع عامة عىل الشبكة م 
org . Organization  ُت اَم ظَّ نَم 
tv. Television Station  حمطة تلفزيونية 

املدفوعة،    م سواء املجانية منها أ   ، عىل آالف املواقع التعليمية التي تقدم خدماهتا للمتعلمني   اْلنرتنت ُيتوي  
  ، وينهل من هذه املواقع ما يشاء   ، ويصل إىل املوقع الذي يريد   ، فيستطيع املعلم أو املتعلم أن يبحر يف هذه الشبكة 

 ويطلع عىل ما يشاء من الكتب واملقاالت.    ، ويستطيع أن يدخل إىل فهارس املكتبات الوطنية أو العاملية 

 
 

 
 خطوات الدخول إىل الويب: -2

ثم    ، وليكن مثاًل متصفح جوجل كروم  ،نرتنتإباستخدام أي متصفح    مْ قُ   اْلنرتنتإىل عاَل    للدخول 
 قم بإدخال عنوان املوقع الذي تريد يف رشيط العنوان.

العلم الرشعي أن ُيصل من خالهلا عىل العديد من الدروس من املواقع املهمة التي يستطيع طالب 
( وموقع أكاديمية زاد open-learning.netوالدورات الرشعية موقع أكاديمية التعليم املفتوح )

(www.zad-academy.com( ومنصة زادي )zadi.net وموقع إسالم ويب )
(islamweb.netوغريها الكثري ). 

 

ح   بالتعاون مع زمالئك؛ انقْل من أحد املواقع التي أرشدك إليها هذا الدرس رابطاا إلكرتونياا، يوضِّ
 .أحكام أو رشوط وآداب توظيف اإلنرتنت يف الدعوة إىل اهلل أو طلب العلم الرشعي

................................................................................................
................................................................................................ 
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E-MAIL

 مفهوم الربيد: -1

الشبكة استخداماً   هو التي تقدمها  العادية، وهو من أكثر اخلدمات  الرسائل  املكافئة لربيد  من    اخلدمة 

 

بالتعاون مع زمالئك؛ ومن خالل ما يتاح لك من مصادر للبحث؛ اذكر أسامء ُمتصفَحني آخرين 
 .يمكنك من خالهلام الدخول للويب

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

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

 

 شريط العنوان
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أن يرسل أو يستقبل رسائل مطبوعة وملحقاهتا من وثائق أو    الطالبحيث يستطيع    ،طالب العلمل  بَ قِ 
فيديو  أو  املستقبل    هاتبرامج  إىل  تصل  رسومات،  وقتهاأو  بُ   يف  كان  ما  مهام  وكل  املرسل،  عن  عده 

  للمستقبل. لكرتونُيتاجه املرسل هو معرفة عنوان الربيد اْل
 وهي: ، من ثالثة أجزاءلكرتوينويتكون عنوان الربيد اإل

 ما خيتاره صاحب العنوان أثناء تكوين هذا العنوان.  وغالباً  ،اسم املستخدم -أ
 . إلكرتونالتي تدل عىل أن هذا عنوان بريد   @إشارة  -ب
 ا. وغريمه  Outlookو Gmailمثل  ،وهو اجلهة التي منحت الربيد ( Serverاسم اخلادم ) -ج

 
 : لكرتوينميزات الربيد اإل -2

 رسعة إرسال واستقبال الرسائل. -أ

 وجد تكلفة ْلرسال الرسائل. ت ال -ب

 من رسالة واحدة إىل جمموعة كبرية من املستقبلني يف نفس الوقت. إرسال عدة نسخ  -ج

 وقت استالم وقراءة الرسالة ملك للمستقبل. -د

 (. Attachmentلرسالة )بايمكن حتميل ملفات مرفقة -ـه

ية املعلومات يف الرسالة، فال يستطيع أن يط لع عليها سوى املستقبل-و  . إليه لِ َس رْ املُ  :رس 

الربيد اْللكرتون أحد أهم خدمات اْلنرتنت املفيدة يف عملية التعليم، ويعترب تعليم املتعلمني  يعد
عىل استخدام الربيد اْللكرتون اخلطوة اْلوىل يف استخدام اْلنرتنت يف التعليم، بوصفه وسيلة 

ل ما بني اْلدارة للتواصل بني املتعلم واملعلم. وتسلُُّم وتسليُم الواجبات املنزلية طريقٌة للتواص
واملعلمني، وما بني املعلمني أنفسهم، إضافة إىل أنه وسيلة اتصال مع املتخصصني يف جمال من 

 .جماالت التعليم لالستفادة من خرباهتم
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 : لكرتوينالربيد اإل التسجيل يف خطوات  -3
ولنأخذ عىل سبيل املثال التسجيل يف خدمة بريد    ،لكرتونيوجد العديد من مزودي خدمة الربيد اْل -أ

Gmail املقدمة من جوجل. 
   gmail.comموقع   عىلالدخول  -ب
جديد   -ج حساب  بالتسجيل   ؛إنشاء  اخلاص  النموذج  بتعبئة  الرضورية    ،وذلك  البيانات  وإدخال 

 للحصول عىل حساب. 
 لكرتوين الربيد اإل خطوات التسجيل يف صورة -4
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 مفهوم التخاطب واملحادثة: -1
مستخدممن   يستفيد  أن  يستطيع  التي  مستخدمي    :منها  اْلنرتنت  شبكة  و اخلدمات  بني  التخاطب 

عن  ا احلاسوب  طريقلشبكة  الصويت  ؛أجهزة  أو  الكتايب  التخاطب  خالل  من  مع   ،وذلك  الصوت  أو 
مثل   الصورة  املحادثة  وتطبيقات  مواقع  آب  تطبيق  :عرب   ، Skypeاسكايب  و،  WhatsApp  واتس 

 وغريها.  Telegramجرام يتلو

 
 :التخاطب واملحادثةطرق الستفادة من برامج  -2

 . مجع الطالب يف جمموعات لالستفادة من ميزة تبادل اْلفكار والنقاشات مع الزمالء واملعلمني-أ
 اللقاءات واملؤمترات والندوات من خالل استخدام الصوت والصورة.عقد  -ب
وذلك لتسهيلها   ؛ونتعليمي الذي ُيتاج إليه املتعلماالستفادة من خربات املتخصصني يف املجال ال -ج

 التواصل والتخاطب واملراسلة. 
 .لكرتونم اْلد والتعلُّ عْ عن بُ التعلُّم   لدعم مسار هذه الربامج  يمكن استخدام-د

ْم بإنشاء بريد إلكرتوين لك متبعاا اخلطوات التي تعلمتها من هذا الدرس؛ واكتب عنوانه هنا؛ ثم   ق 
 .(wordحتتوي عىل نص مكتوب وملف )أرِسْل منه ألحد أصدقائك رسالةا 

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

 

لقد تطورت برامج املحادثة يف اآلونة اْلخرية لتضيف العديد من اخلدمات املفيدة، كميزة 
اجلامعية، ويمكن للمعلم املجموعات والقنوات، وإرسال ملفات متنوعة، وكذا ميزة االتصاالت 

 .واملتعلم أن يستفيدا من برامج املحادثة بام يدعم إيصال رسالة هذا الدين العظيم
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 : د عْ املؤمترات والجتًمعات عن ب  مفهوم  -1

،  Distance Conferencing  عن بعد أو ما تسمى بـ  أو االجتامعات   تأو اللقاءا   خدمة املؤمترات
عرب وهي   بث  ة  الصوتياللقاءات    أو الفيديو،    كاللقاء  باستخدام  تتم  والتي  الدروس  املحارضات  ونقل 

 . من أي مكان يف العاَلالعلمية 
 :دعْ م خدمة الجتًمعات واملؤمترات عن ب  دفوعة التي تقّد املجانية وامل التطبيقاتأهم  -2

  :ZOOMتطبيق  -أ
عن طريق النقر عىل رابط    ZOOMتطبيق    أو اللقاءات العلمية عرب  جتامعاتااليمكن االنضامم إىل  
   .وكلمة املرور لالجتامع ،دخال رمز االجتامع إأو من خالل  ،م أو اجلهة التعليمية االنضامم املرسل من املعلِّ 

 .ZOOMرشح مبسط ْلهم اْليقونات املوجودة عىل شاشة اجتامع برنامج  ييلوفيام 

 

ْم بإرسال ما ييل ألحد زمالئك   :استخدم شبكة اإلنرتنت؛ ثم، َعرْب أحد تطبيقات املحادثات، ق 

 .رسالة صوتية تسأله فيها عن أحد األحكام الفقهية املهمة .1

 .لكتاب رشعي مفيد (word) أو (pdf) ملف .2

 .سؤال رشعي مكتوب َشَغَل باَلَك يف الفرتة األخرية .3
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  :Google Meet تطبيق -ب
إىل   االنضامم  تطبيق    جتامعات االيمكن  عرب  العلمية  اللقاءات  طريقة  بنفس    Google Meetأو 

الدخول  الزوم من  يمكنك  حسابًا  متتلك  أن  جيب  التطبيقني  كال  ويف  الربنامج إ،  اللقاءات    ،ىل  وحضور 
 . Google Meetالتعليمية واملحارضات واالجتامعات وغريها، وفيام ييل توضيح لشاشة تطبيق  

 
 

ا التطبيقات واملواقع اْلتُ   االجتامعي التواصل   ية التي ُتستخدم للتواصل مع اآلخرين،  لكرتونعرف بأهن 
أو اهلواتف املحمولة، ومن أشهر   ، العاملية من خالل أجهزة الكمبيوتر  اْلنرتنت ونرش املعلومات عرب شبكة  

موقِ  االجتامعي  التواصل  تم  اوغريمه   Twitterو  Facebook  اعَ تطبيقات  وقد  كامل إ،  موضوع  فراد 
 نظرًا ْلمهيتها وانتشارها.  ؛االجتامعي يف هذه الوحدةللحديث عن وسائل التواصل 

 
  

أو  Google Meetبالتعاون مع اثنني آخرين من زمالئك؛ ليقْم كل واحد منكم بتنزيل برنامج  
Facebook Messenger  ،ثم قوموا بتوظيفه يف عقد اجتًمع ثالثي بينكم ملدة عرش دقائق

 .تناقشون فيه كيف يتم الستفادة من مثل هذه الربامج يف تلقي العلم الرشعي
................................................................................................

................................................................................................ 
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شبكة    البحثيعترب   املعلومة  اْلنرتنتيف  عن  للباحث  املرهقة  اْلمور  أدوات  حتإذ    ،من  فهم  إىل  تاج 
  واحلصول عىل معلومات صحيحة ودقيقة   ،استخدام هذه التكنولوجيا البحث التي يمكن أن تساعد عىل  

 ، وذلك: اْلنرتنتمن خالل 
أداة   • املوضوعي باستخدام  التي    الدليل  املواقع  أو  البحث  حمرك  إىل  الدخول  حتديد  من خالل  البحث،  يف 

والعلوم،   للمجاالت  املوضوعية  والفهرسة  التنصيف  البحث  ف استخدمت  إىل حمرك  الدخول    -مثالً -عند 
  )التفسري(،   -مثالً –، ثم ختتار  )القرآن وعلومه(   -مثالً -  (؛ وبعد ذلك ختتار  العلوم اْلسالمية )   ختتار موقع: 

لقرآن  ا   -اْلسالمية  اقع التي تندرج حتت هذا املجال ) د املو جت حيث    ، صل آلخر عنوان فرعي ت وهكذا حتى  
 . اْلنرتنت عىل املكتبة الشاملة يف    مكن تطبيق البحث بالدليل املوضوعي ي ، و التفسري(   -وعلومه  

من خالل استعامل    :التي جيب استخدامها يف البحثالبحث    وكلامت  مصطلحاتاستخدام أداة  بأيضا   •
عرب   معني  تساؤل  جواب  أو  معينة  مسألة  عن  البحث  عند  واضحة  بحث  مصطلح  أو  شبكة  كلمة 

املتمث  اْلنرتنت البحث  مجل  من  مستويات  ثالثة  حتديد  يتم  اْلساس  هذا  وعىل  يف،  البحث مُجَ   لة  :  ل 
 .دةاملعق  ، واملركبة ، و البسيطة

َ  هناك َ  املتمثلة يفل البحث ثالثة مستويات من مج   ، وهي:اإلنرتنتشبكة عرب   ل البحثمج 

1.  َ   وكلامت  ، ال يتم ربطه بمصطلحاتة واحدوكلمة  بمصطلح  فيها  التساؤل    يكون  البسيطة:ل البحث  مج 
أخرى جوانب  حتدد  مثاًل(  أخرى  البحث  ومكان  مثال    )كزمان  فقط،  واحد  موضوع  طرح  يتم  أي 

 . يف البحث أخرىوإضافات   حمددات فقط بدون التطرق إىل أي  "احلج "البحث حول   :ذلك
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2.  َ أخرى،  يرتبط بجوانب    اً واحد  اً موضوعي  اً تتضمن موضوعني، أو جانبالتي  هي  و  ل البحث املركبة:مج 
أخرى كربط البحث  موضوعية    بمحددات   "العمرة"موضوع  عن  يف حتديد بحثه    كأن يرغب الباحث

أو    ،احلاج( وأثره عىل    ،)احلجالبحث عن    :بزمان أو مكان أو إضافة عالقة أو مقارنة، عىل سبيل املثال
مُ  بلغة  معي    ، نةعي  البحث  زمنية  فرتة  موقع حمدد    ،نة أو  من  أو  ذلك  احلالة  املحدداتإىل غري  هذه  ويف   ،

صياغة   اْلمر  للموضوع  مجلةيتطلب  املكملة  اْلخرى  باجلوانب  اْلسايس  املوضوع  تربط    ، بحث 
 بة التي سيتم رشحها الحقًا. الروابط املنطقية املناس   كاستخدام

3 .  َ بالنسبة للباحث،   ،يتضمن عدة جوانب  هي التي تعكس تساؤالً   ل البحث املعقدة:مج    لكل منها أمهية 
هلذا  و  أو   االستفسار يكون  الزمنية  أو  اللغوية  املحددات  بعض  إىل  باْلضافة  موضوعي  جانب  من    أكثر 

أثر احتالل فلسطني عىل املنطقة العربية يف فرتة  "الباحث يبحث حول موضوع    : اجلغرافية، فعىل سبيل املثال 
فمن الواضح  وعليه    ، ويف مواقع حمددة   ، -مثالً –نجليزية  إ راجع  ويشرتط للبحث أن يكون يف م   "اخلمسينيات 

 أن هذا االستفسار يتضمن عدة جوانب موضوعية، ويتطلب استخدام عدة روابط منطقية. 

 

 حمركات البحث:   مفهوم -1
البحث  لصفحات    : حمرك  وصف  مع  ومواقع،  بعناوين  ضخمة  بيانات  قواعد  عن  عبارة    اْلنرتنت هو 

  ؛ دائم    يف حقل من احلقول املختلفة يف الشبكة بشكل بواسطتها يمكن البحث عن موضوع معني    التي املختلفة  

 

ارضب ثالثة أمثلة متنوعة عىل أنواع مجلة البحث؛ بحيث ُيدل ل كل مثال منها عىل نوع واحد من اْلنواع 
فت عليها يف   .هذا الدرسالتي تعر 

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

.............................................................................................
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 . لصفحات من ا   هائلٍ   وتقوم بفرز وفهرسة كم    ، تعمل بشكل آيل  و   ، بغرض إجياد دليل معني ملثل هذه الصفحات 
)   أشهرمن    جوجل  بحث  حمرك  العاملية  البحث  بينج    ،(google.comحمركات  بحث  وحمرك 

(bing.com)،  ( ياهو  بحث  وغريهاyahoo.comوحمرك  املحركات  و،  (  هذه  يف  البحث  خالل  من 
 تستطيع الوصول إىل املعلومات املطلوبة. 

 البحث:  حمركات آليات البحث يف  -2
املفتاحية   بالكلامت  يسمى  ما  الويب  مواقع  بحثها عن  البحث يف  التي    Key Wordsتستخدم حمركات 

مع هذه الكلامت    Operatorsتستخدم آليات البحث بعض املعامالت    وعادةً   ؛ أو مجلةً   يمكن أن تكون عبارةً 
البحث  لعملية  إضافية  خيارات  لتوفري  الربط    املفتاحية،  كلامت  طرق  عدة  وهناك    وغريها(   Orو   And)مثل 

 وهي كاآليت:    Googleقها عىل حمرك البحث الشهر  ونطب    ، سنذكر أمهها يف حمركات البحث    للبحث 
 )املبارش(:  البحث البسيط  -أ

املبتدئني الناس خاصة  معظم  من  استخدامه  يكثر  الذي  النوع  هو  مع    ،وهذا  التعامل  ومن ال ُيسن 
شارات إ بدون أي عالمات أو  أو عدد من الكلامت  يكون عن طريق وضع كلمة  ، واملتقدمأدوات البحث  

والنتائج التي    ، التي هلا عالقة بموضوع البحث  ثم البحث عنها، ولكن النتيجة ستكون العديد من النتائج
فعند البحث قد تظهر نتائج هلا    "الصرب "وع  البحث عن موض  :، مثال ذلك ليس هلا عالقة بموضوع البحث

 .ونتائج ليس هلا عالقة بام نبحث عنه  ،عالقة باملوضوع 
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 البحث املتقدم:-ب
احلصول عىل الكثري من    التي توفرها الكثري من حمركات البحث إمكانية  البحث املتقدم  خصائصتزيد  
القي   البحث، وتوجد هناك، والتي هلا صلة بام هو مطلوب من  والدقيقة  مةالنتائج  بعض معامالت    خالل 

وهنا سوف يتم إدراج   ،للحصول عىل نتائج أفضل، أثناء البحث  استخدامها، التي يمكن  (الرموز)البحث  
 : Googleاملستخدمة يف حمرك البحث  أهم وأشهر تلك املعامالت

 يشري استخدام عالمة الزائد )+( قبل أي كلمة جلعلها رضورية يف البحث، مثاًل: +   إشارة اجلمع:األول:  
+ +  رشح  املحظورات "  قاعدة  تبيح  لزاماً   "الرضورات  كلمة    سيكون    "قاعدة "وكلمة    "رشح"وجود 
   ."الرضورات تبيح املحظورات "وعبارة 

 
الطرح:الثاين:   )  إشارة  الطرح  إشارة  استخدام  البحث، -ُيمكن  عبارة  معي نة من  أو مجلة  ( الستثناء كلمة 

 : مثال ذلك
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عن    الستثناءوذلك   تتحدث  التي  الرتاويح الصفحات  صالة  موضوع  ضمن  الوتر  وإظهار    ،صالة 
 ( فقط.صالة الوترنتائج تتعلق بـ )

الوسم: الثالث:   )   إشارة  الوسم  إشارة  استخدام  للبحث#ُيمكن  أو   (  تويرت،  موقع  مشهور يف  عن وسم 
 فيسبوك، وإظهار املنشورات داخل هذا الوسم. 

 
) الرابع:   )   (: @إشارة  إشارة  استخدام  معني @ُيمكن  شخص  عن  للبحث  التواصل    ، (  مواقع  عىل  رشكة  أو 

 . twitter@قبل الكلمة للبحث يف وسائل التواصل االجتامعي، عىل سبيل املثال:    @، كام يمكن وضع  االجتامعي 

 
 . 400عىل سبيل املثال: كامريا $   ما   ُيمكن استخدام إشارة )$( للبحث عن سعر َشءٍ   إشارة )$(: اخلامس:  
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ُيمكن استخدام إشارة )*( مكان العبارة أو الكلمة التي ال يتذكرها املُستخدم يف    إشارة النجمة:السادس:  
   :، ومثال ذلك كامل مجلة البحثإوكأننا نطلب من حمرك البحث   ،ما مجلةٍ 

 
 مكان النجمة.  بإكامل الكلمة أو الكلامت الناقصة Googleهنا سيقوم 
ُيمكن استخدام النقطتني املتتاليتني )..( ْلظهار نتائج البحث خالل فرتة زمني ة    النقطتان املتتاليتان:السابع:  

ومثال    ،معينة  رقمني،  بني  النقطتني  وضع  خالل  )احلج  من  عن    (2005..2002ذلك  نتائج  للبحث 
 . 2005و  2004وتم كتابتها بني العامني  ،حتدثت عن احلج

عاِمل نوع امللف: الثامن:   ،  filetypeُيمكن استخدام ُمعاِمل نوع امللف ):  م  ( للبحث عن نوع ملف معني 
   :ذلكومثال 
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 .فقط pdfْلظهار امللفات من نوع 

 
املتقدم: البحث  املفيدة    شاشة  واخلصائص  اخليارات  من  الكثري  املتقدم جلوجل عىل  البحث  حتتوي شاشة 

البحث البحث  ،لتخصيص  الزمنية   ،كتحديد لغة  املُ   ،والفرتة  وكذا    ،والكلامت املحذوفة  ، نة مَّ َض والكلامت 
ك  نوع امللفات املطلوب اسرتجاعها وغريها من اخلصائص املفيدة، وللوصول لشاشة البحث املتقدم يمكن

 رتس يف أعىل الشاشة كاآليت: النقر عىل عالمة ال

 
 

اخرْت ثالث إشارات للبحث مما درسَته آنفاا؛ ثم استخدمها يف البحث عن املثال الوارد يف رشح كل  
 .واحد منها

................................................................................................
................................................................................................ 
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 قم باختيار البحث املتقدم لتظهر لك الصفحة التالية: 

 
 واحلصول عىل نتائج دقيقة.  ،يمكنك داخل هذه الشاشة حتديد خيارات أكثر لضبط مجلة بحثك

 
( ووضع الكلمة أو  "  "ْلجراء عملية البحث باملطابقة هنا جيب إضافة عالمة التنصيص )   البحث املطابق: -ج 

  ، لو كنت تريد البحث عن شخصية معينة عىل اْلنرتنت   ، فمثالً   ، اجلملة املراد البحث عنها بني هاتني العالمتني 
ف تظهر نتائج البحث  فهنا سو   ، "عيل بن املديني ":  فاْلفضل أن تضع اسم الشخصية بني عالمتي تنصيص مثالً 

 الوقت واجلهد يف عملية البحث واالسرتجاع.   من   ما يقلل   ؛ التي حتوهيا مجلة البحث بشكل دقيق 

باملرأة األجنبية(؛ مَبيِّناا قم باستخدام شاشة البحث املتقدم جلوجل؛ يف البحث عن )أحكام اخللوة  
 .كيف يمكن لك أن تبحث عنها بالطريقة التي تعلمتها يف هذا الدرس

................................................................................................
................................................................................................ 
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ْق بإجياز بنْي كل  من: البحث البسيط واملتقدم  من خالل ما تعرفَت عليه من معارف يف هذا الدرس؛ فرِّ
 .واملطابق

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

............................................................................................. 
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َوُأْنَثى َوَجَعْلنَاُكْم  ﴿قال اهلل تعاىل:  ولذلك  ؛  ديُن التواُصل  اْلسالم َذَكٍر  إِنَّا َخَلْقنَاُكْم ِمْن  َا النَّاُس  َأهيُّ َيا 
ومهمة التبليغ التي   [13]احلجرات:  ﴾ُشُعوًبا َوَقَبائَِل لَِتَعاَرُفوا إِنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَْد اهللَِّ َأْتَقاُكْم إِنَّ اهللََّ َعلِيٌم َخبرِيٌ 

َأْرَسْلنَاَك ﴿ين؛ كام قال اهلل تعاىل:  ملدُعوِّ تعتمد عىل التواُصل اْلجيايب مع ا  ملسو هيلع هللا ىلصتقلَّدها النبي   إِنَّا  النَّبِيُّ  َا  َأهيُّ َيا 
ا َوَنِذيًراَش  ً  . [45]اْلحزاب:  ﴾اِهًدا َوُمَبرشِّ

لتواصل بينهم بام خيدم  عىل االتواصل االجتامعي اليوم أن تساعد املعلمني والطالب    لوسائلويمكن  
ويف   الدرايس،  الفصل  خارج  يكونون  عندما  حتى  ويعززها  التعليمية  سنستعرض    املوضوع  اهذالعملية 

 تعريف وأنواع التواصل االجتامعي وخصائصه واستخداماته. 

ف   االجتام   وسائلُتعر  اْل  عيالتواصل  واملواقع  التطبيقات  ا  مع  لكرتونبأهن  للتواصل  ُتستخدم  التي  ية 
،  العاملية من خالل أجهزة الكمبيوتر أو اهلواتف املحمولة  اْلنرتنتاآلخرين، ونرش املعلومات عرب شبكة  

 نستقرام، وغريها. إجرام، فيسبوك، توتري،  يتلمثل: واتس آب، 

 

 

 ؟اذكر بإجياز أيًّا من وسائل التواصل االجتامعي التي تفضل استخدامها؟ وملاذا
............................................................................................. 

............................................................................................. 
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ة أنواع، وهي كاآليت: ُتصنَّ  ف وسائل التواصل االجتامعي إىل عد 
الجتًمعية .1 الوسائل  وهي    :شبكات  املُختلفة،  االجتامعي  التواصل  وسائل  من  اْلشهر  النوع  وهي 

ُتتيح نرش املعلومات    ، املواقع التي يتم  استخدامها للتواصل مع اآلخرين وتكوين عالقات معهم، كام 
التواصل  الفيديو خالهلا بني املستخدمني، ومن اْلمثلة عىل هذا النوع من وسائل    : والصور، ومقاطع 

 الفيسبوك، وتويرت، ولينكد إن. و جرام،يواتس آب، والتل موقع

 
وهي املنصات االجتامعية االفرتاضية التي ُتعنى بشكل كبري بإنشاء الصور    :شبكات مشاركة الوسائط . 2

ومقاطع الفيديو، ثم  ُمشاركتها مع املستخدمني اآلخرين، ومن أشهر اْلمثلة عىل هذا النوع من وسائل  
االجتامعي  اليوتيوب   ، اْلنستغرام موقع    : التواصل  عىل  وموقع  احلصول  يف  منها  االستفادة  يمكن  والتي   ،

 مكتبات كاملة لدروس مسجلة ومتنوعة يمكن االستفادة منها كمصدر داعم لفهم املواد الرشعية املتنوعة. 
وهي وسائل التواصل االجتامعي التي ُتعنى بمناقشة اْلخبار، واملعلومات، واآلراء،    :ناقشةشبكات امل .3

ملعرفة    ؛ ما  شة الناس حول قضيةٍ ميدانية ومناقوالتعليق عليها، وُيعترب هذا النوع ُمناسبًا ْلعداد أبحاث  
بناء تصور عن وعي اجلمهور مثالً   ،آرائهم حوهلا  ليتم  اْلجابة  وعليه يتم  ؛ حيث ُيمكن طرح اْلسئلة 

من   النوع  هذا  عىل  اْلمثلة  أشهر  ومن  اآلخرون،  املُستخدمون  يضعها  تعليقات  خالل  من  عنها 
 وغريه.  ( ar.quora.comموقع ) : الوسائل

املعلمني، ومتابعة املجموعات يمكن االستفادة من مواقع التواصل االجتامعي يف التواصل مع 
والصفحات التي َتنرُْش املواد اهلادفة واملتعلقة بموضوع دراسة الطالب، وتفيد أيضًا يف نرش 

 .منشورات مرتبطة بصور وفيديوهات لتعزيز العملية التعليمية، وتنزيل الدروس والكتب املطلوبة
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وظائف   وختتلف  والتطبيقات،  الويب  مواقع  أنواع  من  العديد  االجتامعي  التواصل  وسائل  تضم 
، إنشاء حساب و  اْلنرتنتاتصال املستخدم بومن خالل  وأمهية تلك املواقع والتطبيقات باختالف نوعها،  

 عمل اآليت: يستطيع عرب حسابه أو ملفه التعريفي  فإنه 
 . ُيمكنه نرشه عرب وسائل التواصل االجتامعي إىل باقي املستخدمني   هادٍف إنشاء حُمتوًى  .1
بُمتابعة   .2 ذلك  يتم   حيث  معهم،  التفاعل  هبدف  اْلماكن  خمتلف  من  جدد  أشخاص  عىل  العثور 

   .حساباهتم أو التعليق عىل أي  من أنشطتهم املُختلفة
الشبكات،   .3 هذه  يف  املوجودين  اْلشخاص  من  العديد  مع  عىل  لْس واملُ التواصل  ُيرص  ذلك  يف  م 

وأصدقائه أقاربه  مع  رمحه  ، التواصل  املؤثرة  ، وصلة  والدعوية  العلمية  الشخصيات  عىل  التعرف    ؛وكذا 
 لالستفادة منهم. 

 االستفادة من املُحتوى الذي ينرشه املُستخِدمون اآلخرون الذين يتابعهم املُستخِدم نفسه.  .4
 . جابات املعلمني بسهولة إ ْليصال استفسارات الطالب و   ؛ يف أي وقت   واملعلمني   الطالب   بني التواصل   . 5
ال  .6 منصات  استخدام  يوفر  أن  مواردَ   تواصل يمكن  للطالب  من    االجتامعي  ونصوًصا غري حمدودة 

موثوقة   موثوقة(  مصادر  يف)حسابات  منها  االستفادة  والعروض    كتابة  ويمكنهم  واملشاريع  املقاالت 
 . وكذا البحث يف الفتاوى املتنوعة لألمور احلادثة وغريها التقديمية

وتلق   .7 املالحظات  ْلعطاء  كوسيلة  استخدامها  يمكنهم  وقتكام  أي  يف  يمكن  ،  يها  الطريقة  وهبذه 

بالتعاون مع زمالئك؛ قم باستخدام موقع اإلنستغرام، أو موقع اليوتيوب يف الطالع عىل املادة  
 .العلمية املقررة عليك يف مقرر الفقه اإلسالمي أو مقرر العقيدة؛ ثم انقل رابطه إىل هنا

................................................................................................
................................................................................................ 
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 احدة.  و ر  للطالب الوصول بسهولة إىل التعليقات التي أدىل هبا املعلمون واْلقران بنقرة زِ 
يمكن النظر إىل وسائل التواصل االجتامعي عىل أهنا نوع من أرشيف اْلفكار والوسائط اْلخرى   .8

 وخاصة ما يتعلق بفقه الواقع واْلمور احلادثة وغريها.  ، التي يمكن ملستخدميها اسرتجاعها لياًل أو هناًرا

 

 

  

 

فَت عليه حتت عنوان )استخدام وسائل  التواصل االجتامعي(، وبالتعاون مع زمالئك؛ مستعينًا بام تعر 
 .اكتب بإجياز تصوًرا نافًعا الستخدام أحد مواقع التواصل يف طلب العلم الرشعي

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

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

 

موضوعات الوحدة، تكتب يف دفرتك خريطةا ذهنيةا موجزةا لكل موضوع من          
  .بدءاا بمفهوم اإلنرتنت وأمهيته، وانتهاءا باستخدام وسائل التواصل الجتًمعي
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ْف كل مصطلح مما ييل:: 1س  عرِّ

   .لكرتونالربيد اْل -    .مفهوم الويب -   . اْلنرتنتمفهوم   -

 . وسائل التواصل االجتامعي -  . حمركات البحث  مفهوم -   .مفهوم التخاطب واملحادثة  -
 :)×( أمام اجلملة اخلاطئة ( أمام اجلملة الصحيحة، وعالمة)  ضْع عالمة: 2س

 ( )   . من الناحية املبدئية عىل بقعة جغرافية حمددة اْلنرتنتال يقترص وجود -أ

 ( )   .اْلنرتنت بإمكان طالب العلم الرشعي التواصل مع معلميه ومشاخيه وغريهم عن طريق  -ب

 يف أي  مكاٍن دون االعتامد  إلنرتنتل الوصول  يمكن من خالله  الاهلاتف النقال -ج
 ( )          . عىل جهاٍز ثابت       

 ( )    . اْلنرتنتشبكة ببمقدور أي شخص أن يربط جهازه ليس -د

 ( )      . اْلنرتنت برامج مستعرض صفحاتال تتعدد -ـه

 ( )  .املقدمة من جوجل Gmailخدمة بريد   :لكرتونمن مزودي خدمة الربيد اْل -و

 ( ) . لكرتون م اْل د والتعلُّ عْ عن بُ التعلُّم    لدعم مسار   التخاطب واملحادثة برامج  يمكن استخدام  ال  -ز

 ( ) . الكلامت املفتاحية  :مواقع الويب ما يسمى تستخدم حمركات البحث يف بحثها عن -ح

 ( )    . كتاب معنيمكن استخدام إشارة )$( للبحث عن سعر ي-ط

 ( ) . ُيمكن استخدام النقطتني املتتاليتني )..( ْلظهار نتائج البحث خالل فرتة زمني ة معينة-ي

 ( ) . االجتامعي املُختلفة هي النوع اْلشهر من وسائل التواصل   شبكات الوسائل االجتامعية -ك

 ونصوًصا يمكنهم   يوفر استخدام منصات التواصل االجتامعي للطالب مواردَ -ل
 ( )        . االستفادة منها يف كتابة املقاالت       
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  :حتتها خطاا  اخرْت اإلجابة الصحيحة لكل سؤال مما ييل، وضعْ : 3س
 . كل ما سبق(   / اْلقامر الصناعية   / اْللياف البرصية   / الرقمي خط املشرتك  ) :  اْلنرتنت أنواع خدمة  من  -أ

تر-ب أن  أردت  أن  اْلنرتنتب  بط تإذا  دون  االستخدام  من  أثناء  اهلاتف  استخدام ينشغل  فعليك    ؛ 
 (ADSL /  Modem /  Router /  Ethernet Card ) .   

 . سبعة مقاطع(   / ة مقاطع ت س   / مخسة مقاطع   / مقطعني أساسيني )  من  لكرتون يتكون عنوان املوقع اْل -ج

 . كثرة اْلرسال( /املعلومات َعَلنية  /تهتكلف  علو    /رسالاْلرسعة ): لكرتونميزات الربيد اْلمن -د

تطبيق    /ZOOMتطبيق  ):  د عْ أهم التطبيقات التي تقدم خدمة االجتامعات واملؤمترات عن بُ من  -ـه
Google Meet/  تطبيق Teams/)كل ما سبق . 

 . ستة( /مخسة  /أربعة /ثالثة) : اْلنرتنتشبكة عرب ل البحث  مُجَ مستويات -و

النتائج-ز من  الكثري  عىل  يف    احلصول  البحث  الدقيقة  خالل:حمركات  البسيط  من  البحث    /)البحث 
 . البحث املطابق( /البحث املتقدم /املركب

إشارة    /)+(  اجلمعإشارة  )  : ُيمكن استخدام،  للبحث عن وسم مشهور يف موقع تويرت، أو فيسبوك-ح
   .( @ارة إش  /(#إشارة الوسم ) /(-الطرح )

عليها -ط  والتعليق  واآلراء،  واملعلومات،  اْلخبار،  بمناقشة  ُتعنى  التي  االجتامعي  التواصل  هي:    وسائل 
 . الشبكات العامة املفتوحة(   / شبكات الوسائل االجتامعية   / شبكات مشاركة الوسائط   / شبكات امُلناقشة ) 

 

مستعينًا بام يتاح لك من مصادر للتعلُّم؛ حتدث بإجياز عن كيفية االستفادة من )فيسبوك، 
وتويرت، واتس آب، تليجرام، وبرنامج الزوم، وبرنامج جوجل ميت( يف التعلُّم ونرش العلم 

 .إنجازكالرشعي، ثم اكتب ما تتوصل له يف بطاقة، وضعها يف ملف 
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 يتوقع من الدارس بعد النتهاء من دراسة هذه الوحدة أن: 

 .يدرك أمهية التعلُّم بمساراته املتنوعة−

  .يطبق التعلُّم الذايت يف حياته−

 .يوظف التعلُّم عن بعد يف تعلميه−

 .يوظف التعلُّم اْللكرتون يف تعلميه−

 .يطبق أنظمة إدارة التعلُّم−

 خمرجات التعلم

 

 .التعلُّم الذايتاملوضوع األول: 

  .التعلُّم عن ُبْعداملوضوع الثاين: 

 .التعلُّم اْللكرتوناملوضوع الثالث: 

 .أنظمة إدارة التعلُّماملوضوع الرابع: 

 مفردات الوحدة

 عدد األسابيع عدد احملاضرات للوحدة عدد الساعات الدراسية
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التعلُّ  يف  اْلنسان  استمرارية  من  إن  حياته،  يف  واخلربات  واملهارات  املعارف  اكتساب  إىل  والسعي  م، 

العلم والتعلم،   بدون  الدنيا واآلخرة  احلياة  قال  اْلمهية بمكان، وال يمكن لإلنسان أن يرفع من قيمته يف 
َدَرَجاٍت﴾  :سبحانه  اْلِعْلَم  ُأوُتوا  ِذيَن  َوالَّ ِمنُْكْم  آَمنُوا  ِذيَن  الَّ اهللُ  العرص    ويف،  [11ادلة:  ]املج  ﴿َيْرَفِع  هذا 

من خالل إجياد مفاهيم جديدة للتعلم،  طريقة احلصول عىل العلم،    تهلتوفرت مجيع وسائل التعلم، وُس 
التعليمية    ترفوت   فقد مواقعهم   لدارسنيلاخلدمات  واالنخراط  ليُ   ؛يف  العلم  طلب  بني  بقية  يف  زاوجوا 

ويُ  احلياتية،  براجمهم  كي  املسؤوليات  توفريًا  فوا  يعني  الذي  اْلمر  املعيشية،  أوضاعهم  مع  يتفق  بام  الدراسية 
واْلمة  الفرد  عمر  يف  اْلنتاجية  وزيادة  واملادية  البرشية  للطاقة  العلمية  وقد    ،واضحًا  املجتمعات  حاولت 
نفسه املتعلم  عىل  تعتمد  للتعليم  جديدة  ومداخل  صيغ  عن  عملية  ؛البحث  احلياةالتعلُّم    لتستمر    ؛ مدى 

يم أكرب عدد مكن من اْلفراد، وتلبية احتياجاهتم التعليمية واملهنية دون التقيد بمكان أو زمان معينني، لتعل 
 . لكرتونم اْلد، والتعلُّ عْ م عن بُ م الذايت، والتعلُّ مفاهيم جديدة للتعلم، كالتعلُّ وقد أدى ذلك إىل ظهور  

خالل  عىل    ومن  سنتعرف  الوحدة  من  هذه  للتعلُّ أنواع  اجلديدة  كافة  املفاهيم  يف  للذات  والتطوير  م 
 املجاالت، والعلوم الرشعية عىل وجه اخلصوص. 

 
واقعاً  تراه  ما  خالل  املعارص؛    من  زمننا  يف  بنيحولك  الفرق  عن  تعرفه  ما  بإجياز  التقليدي التعلُّم    اذكر 

 والتعلُّم عن ُبْعد. 
 ........................................................................................................

................................... ..................................................................... 
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ف التعليم الذايت بأنه العملية التي يقوم فيها اْلفراد بتعليم أنفسهم؛ وذلك باستخدام أي مواد أو   ُيعرَّ
املعارف  صقل  إىل  التعليم  وهيدف  املعلم،  من  مبارشة  مساعدة  دون  واضحة  أهداف  لتحقيق  مصادر 

ارف جديدة من غري االضطرار إىل التسجيل يف مراكز تعليمية  املتوافرة عند املتعلم، أو إىل التعرف عىل مع 
وطرق  املعرفية  أدواته  يالئم  عام  يبحث  إذ  املتعلم،  خلصائص  خيضع  الذايت  التعليم  أن  كام  جامعات،  أو 

 اكتسابه املعريف املتناسب مع حاجاته وقدراته. 

 
 التعليم املربمج: -1

هذا   التي  يف  والقيم  واالجتاهات  واملهارات  املعارف  باكتساب  بنفسه  املتعلم  يقوم  التعليم  من  النوع 
ُيددها الربنامج من خالل وسائط وتقنيات التعليم )مواد تعليمية مطبوعة أو مربجمة عىل احلاسوب أو عىل  

 أرشطة صوتية أو مرئية يف موضوع معني أو مادة أو جزء من مادة(. 
 :اعدة احلاسوببمسالتعلُّم  -2

املُ التعلُّم    طريقة تعترب   الطرق  من  للتعلُّ ىَل ثْ من خالل احلاسوب  الفردية    الفروق  يراعي  فهو  الذايت،  م 
جداً  فائقة  قدرات  ويمتلك  اْلرشاد،  له  ويقدم  للمتعلم  الذاتية  الصوت   والسعة  عنارص  توظيف  يف 

 ال يمتلكها أي جهاز آخر.  ، والصورة واحلركة

ملكتبات، حضور املؤمترات من أهم مصادر التعلُّم الذايت: املطالعة من الكتب واملنشورات وا
واملحارضات واْلنشطة الثقافية، وسائل اْلعالم املسموعة واملرئية، املواد التعليمية املربجمة، 

 .واملطبوعة والصوتية واملرئية، املواقع التعليمية عرب اْلنرتنت
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 )املقررات الدراسية(:  باحلقائب التعليميةالتعلُّم  -3
حُمْ   التعليميةاحلقيبة   التنظيم كَ برنامج  التي  وهي    ،م  التعليمية  والبدائل  اْلنشطة  من  جمموعة  تقرتح 

ن املتعلم من التفاعل مع التعلُّم    تساعد املتعلم يف حتقيق أهداف حمددة، معتمدة عىل مبادئ الذايت الذي يمك 
معني   مسار  باتباع  قدرته  حسب  ومرتابطة املادة  منظمة  تعليمية  مواد  عىل  الربنامج  هذا  وُيتوي  التعلم،  يف    ،  

لتحقيق  املستخدمة كوسيلة  التعليمية من االجتاهات احلديثة  أو مسموعة، وتعترب احلقائب  أو مصورة    مطبوعة 
 سهم يف تطوير العملية الرتبوية. هتدف إىل توفري وسيلة تعليمية ختدم املنهج الدرايس، وتُ   الذايت، فهي التعلُّم  

 ة: رَ غَّ َص برامج الوحدات امل   -4
يف  هذه تتكون   احلرية  املتعلم  تعطي  بحيث  متسلسل،  بشكل  ومنظمة  حمددة  وحدات  من    الربامج 

إىل  التعلُّم   املحتوى  تقسيم  فيتم  الذاتية،  رسعته  السلوكية  حسب  أهدافها  وحدة  لكل  صغرية،  وحدات 
تعلُّ  من  االنتهاء  وبعد  اختباراً املحددة،  املتعلم  جيتاز  الوحدة  إىل   تقويمياً   م  لالنتقال  بنجاح  اجتيازه  عليه 

 أخرى حتى يتقنها.  الوحدة التالية، أو يعيد تعلم الوحدة مرةً 

 

  

 

ن أهم مصادر التعلُّم الذايت َّمَّا تعرفَت عليه يف طالبًا للعلم الرشعي؛ اذكر ما تراه اْلنسب لك م بكونك
 ؟هذا الدرس؛ مبينًا السبب يف ذلك

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

............................................................................................. 
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أي   زمنياً   عمليةهو  متباعدين  يكونان  بحيث  واملعلم،  الطالب  بني  مبارش  اتصال  فيها  ُيدث  ال    تعليمية 
 . ( 1) ية أو املطبوعات لكرتون  عن طريق الوسائط التعليمية اْل ام ويتم االتصال بينه   ، ومكانياً 

 

 . مك للتعلُّ أمام عد جيعل الباب مفتوحاً فالتعلم عن بُ  ،لرشُية أكرب التعلُّم   تاحة فرصةإ .1
 د. عْ عن بُ التعلُّم    عمريًة خمتلفة يمكنها االلتحاق بنظام حيث إن فئاٍت  ، التغلب عىل العائق الزمني .2
 . ومشقة السفر   ، عد املسافة حرمان الكثريين من الدراسة لبُ يف  سبب  ت الذي ي   ، اجلغرايف التغلب عىل العائق   . 3
 والتلقي منهم مبارشة.  ، والتواصل معهم ،يف أي مكان هبم العلامء املوثوقاالستفادة من  .4
التعليمية . 5 العملية  يف  احلديثة  التقنيات  من  اْل ك   ، االستفادة  ومؤمترات  اْلنرتنتو  لكرتونالربيد   ،

 ، وغريها. الفيديو، واْلجهزة اللوحية

 

( اجلامعة االفرتاضية مدخل ملواجهة الطلب االجتامعي عىل التعليم اجلامعي، رؤية تربوية معارصة، جورجيث دميان  1)
 (. 3جورج، مؤمتر التعليم عن بعد يف الوطن العريب، الواقع واملأمول )ص:  

 

اْلبداعية، وقد بدأ بفكرة التعليم عن طريق املراسلة، يعترب التعليم عن بعد من ابتكارات هذه العرص 
ثم تطورت الفكرة بعد ظهور اْلنرتنت وانتقلت نقالت كبرية وتطورت بعد ظهور تقنية الفيديو 
الرقمي والصوتيات الرقمية والصور الرقمية والفيديو التفاعيل املبارش، بحيث ُيرض املتعلم يف قاعة 

 .املحارضات، ويشارك، ويسأل
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اتقهم، اْلمر الذي  وعىل أخذ مسؤوليات أكرب عىل ع   الطالَب د  عْ عن بُ التعلُّم    حيث جيرب  التحفيز الذايت: .1
ر للتطو  زهم  ومهارات    ، ُيث هم وُيف  التنظيم،  االنضباط، ومهارات  مثل:  املهارات،  من  العديد  وتنمية 

 إدارة الوقت.  
، فهو يتيح للملتحقني به مرونة قد تزيد أو  دعْ عن بُ التعلُّم    ولعل  هذه امليزة هي من أهم ميزات  املرونة: .2

جمهم الدرايس بام  تنقص بحسب نوعه وطبيعة املادة الدراسية، لكنه يف الغالب يتيح للطالب وضع برنا
 وحضور املحارضات والدروس من أي  مكان يرغبون فيه.   ، يتناسب مع أوقاهتم

الدراسية: .3 املواد  الوصول وتكييف  االلتحاق    سهولة  البعض  أحياًنا عىل  ر  يتعذ  واملراكز  قد  باجلامعات 
الطالبالرشعية أمام  تقف حاجًزا  قد  املنزلية  املسؤوليات  أو  فالعمل  أن    للحضور؛  ،  عن  التعلُّم    غري 

 يف أي  قت ومن أي  مكان. و عد يتيح إمكانية مواصلة الدراسة برغم كل  َشء بُ 
واملال  .4 الوقت  بُ التعلُّم    سهميُ   :توفري  فالطال عْ عن  واملال،  الوقت  توفري  يف  ال  د  سون،  املدر  وكذلك  ب 

بني   التنقل  يف  الثمني  وقتهم  إضاعة  إىل  واملؤسسةُيتاجون  يستطيعون  ؛ التعليمية   منازهلم    نظًرا ْلهنم 
منازهلمالتعلُّم   من  بالسكن  ،والتعليم  مرتبطة  إضافية  نفقات  أي  ل  لتحم  مضطرين  غري  أهنم  أو    ، كام 

السفر  مست  ،تكاليف  من  الدراسية وغريها  الكتب  ثمن  عمليةلزماأو  إمتام  اْلمر    ؛ التقليديةالتعلُّم    ت 
 ربة ميزة قليلة التكلفة نسبًيا. عد جتعن بُ التعلُّم   الذي جيعل من

ممتعة .5 تفاعلية  جتربة  بُ التعلُّم    يعتمد  : تقديم  مقرراٍت  عْ عن  ،  اً ومتنوع   منظامً   اً رقمي  وحمتوًى   ،يةً إلكرتون د 
عالية    اً موجه  ومعايري  اْل  اً عد  ومُ بمرجعيات  والذايت؛لكرتونللتعليم  ف    بُ ولذلك  عن  تيح  يعد  التعلم 

كفاءهتم ترفع  التي  التفاعلية  اْلنشطة  من  العديد  أداءهم   ،للطالب  ن  أمثلتها    ،وحتس  الوسائط  ومن 
 .  وغريها  ،التعليمية واالختبارات املصورة
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والنوع    هبذا النمط أن عملية القبول تكون مفتوحة للطلبة بغض النظر عن السنيقصد    املفتوح:   م التعلُّ  . 1
و  عليها،والشهادات  احلصول  هذاو  سنة  تقنياتالتعلُّم    يقوم  استخدام  غالبًا،    عىل  إىل  حديثة  إضافة 

 اللقاءات التعليمية املبارشة بني الطالب واملعلم بنسبة جزئية. 

ن يتواجد الطالب يف املؤسسة التعليمية بشكل  ب أجي يف هذا النوع ال    )بالنتساب(:  غ اجلزئي بالتفرُّ   م التعلُّ  . 2
 ، وحضور االختبارات. م الذايتاملناهج والقيام بالتعلُّ   فقد يكتفي باحلصول عىل ، منتظم

ت  : لكرتوين اإل   م التعلُّ  . 3 الدراسة عن طريق  حيث  التعليمية عن طريق  إ، ويتم  اْلنرتنتكون  العملية  جراء 
حسابات   الطالب  للوصول  إلكرتونمنح  باستخدامها  يقومون    ى رجُت و  ،املختلفة التعلُّم    مصادرإىل  ية 

 عىل التقييامت والشهادات. الطالب وُيصل  ،عربها االختبارات

رى عن طريق اخلدمات  تعليم جُي عبارة عن  وهي    : باملراسلة واإلذاعة التعليمية التعلُّم    : مثل   ؛ النًمذج القديمة  . 4
املتعلم  إىل  ترسل  رشائط  عىل  مسجلة  أو  مكتوبة،  مواد  بواسطة  خالل    ،الربيدية  من  مراقبته  ويتم 

إىل   وإعادهتا  بتقييمها  بدوره  ليقوم  املعلم  إىل  املتعلم  يرسلها  مسجلة  أو  كتابية،  واختبارات  مترينات 
العلم التقدم  ومع  أخرى،  مرًة  باملراسلة    يج والتكنولو   ياملتعلم  التعليم  بني    اً عتمدمأصبح  املزج  عىل 

واملرئية املسموعة  واملواد  املطبوعة  واملواد  الطريقة  زالت    ما،  البالدهذه  بعض  يف  وتقدم    ،مستخدمة 
 لكنها غالبًا ما تندرج حتت أحد اْلنواع السابقة.  ، طريقة لتوصيل املادة التعليمية للطالب

 

مصادر للتعلُّم؛ وبالتعاون مع زمالئك؛ اذكر سلبيتني من سلبيات التعلُّم عن مستعينًا بام ُيتاح لك من 
م مقرتًحا الجتناهبام من خالل ما تعرفَت عليه من مزايا التعلُّم عن ُبْعد  .ُبعد؛ ثم َقدِّ

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

............................................................................................. 
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 ية املوجودة فيها. لكرتون وذلك من خالل الكتب املطبوعة واْل  ؛ واخلاصةاستخدام املكتبات العامة  .1
 فيها.  التقنية مع تعزيز اجلوانب  ،استخدام املناهج الدراسية  .2
التعليمية   .3 املواد  املتعددةاملعدَّ استخدام  الوسائط  باستخدام  املرئي   ، ةالصوتي  تالتسجيال   : مثل  ؛ ة    ة أو 

 املبارش للدروس واملحارضات. والبث  ،للدروس واملحارضات 
وسائل التواصل املناسبة بني املعلمني والطالب لتعزيز املناقشة وحصول الطالب عىل أقىص  استخدام   .4

وبرامج التواصل    Google Meetو  ZOOMعد  كربامج االجتامعات عن بُ   ،استفادة من املعلمني 
 ا. والتليجرام وغريمه ،الواتساب  ياملبارش كربناجم 

 والتفاعل معها.   ، وتلقي الدروس   ، بة للقيام بالعملية التعليمية املناِس   ية لكرتون اْل   استخدام املنصات التعليمية  . 5

 

أنواع التعلُّم عن ُبْعد؛ اخرْت منها النَّمط اْلكثر مناسبة لك يف التعلُّم عن ُبْعد؛ مع مستعينًا بام درستَه من 
 .بيان السبب

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

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

 

تعترب مصادر التعلُّم أحد أهم أركان العملية التعليمية مهام كان النظام املتبع فيها، فسواء كان التعلُّم 
ليتمكن ذاتيًا، أم مبارشًا، أم عن ُبعد، فمن املهم االعتامد عىل مصادر موثوقة وعالية الكفاءة واجلودة؛ 

ق التفاعل املطلوب مع املعلم يف العملية الطالب من احلصول عىل املعلومات التي ُيتاجون إليها؛ لتحقي
التعليمية، ويتم االعتامد عىل جمموعة من املصادر يف احلصول عىل املعلومات من قِبَل املعلمني والطالب، 

 .ويرجع االختيار املناسب لتلك املصادر بناًء عىل طبيعة التخصص الذي تتم دراسته
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التعلُّ إخالص   .1 ورفع اجلهل عن النفس،    ،م الدين م، بحيث يكون املقصد هو تعلُّ النية هلل تعاىل يف هذا 
احلصول عىل الشهادة، أو الشهرة، أو  طالب العلم  قصد  وال يكون  ،  تقرب إىل اهلل تعاىل هبذه الطاعةوال

»َمْن َتَعلََّم اْلِعْلَم لُِيَباِهَي بِِه اْلُعَلاَمَء،  :  ملسو هيلع هللا ىلص االفتخار بني اْلقران، أو أي غرض دنيوي، فقد َقاَل َرُسوُل اهللَِّ  
َف بِِه ُوُجوَه النَّاِس إَِلْيِه، َأْدَخَلُه اهللَُّ َجهَ  َفَهاَء، َوَيرْصِ  .(1) نََّم«َوجُيَاِرَي بِِه السُّ

حسب املستوى التعليمي، فهناك علوم رشعية رضورية ال يسع املسلم    ختيار املجال الرشعي املناسبا .2
هبا معرفة  لديه  يكون  أن  جيب  املسلم  حياة  يف  مهمة  رشعية  علوم  وهناك  تعلمها،  وجيب    ، جهلها، 

ن فنون الرشيعة  م  ن الطالب يتخصص يف فن  إوتسمى أساسيات العلوم، وهناك علوم ختصصية بحيث  
و الفقه، وغريها، وعىل كل طالب أن يعرف مستواه العلمي  رآن وتفسريه، أو احلديث وعلومه، أكالق

 ومستوى حاجته للعلوم حتى يتعلمها بالتدرج. 

واجلدية يف طلب العلم الرشعي، واالنضباط واالستمرار يف العملية التعليمية، فالعلم إن    ،ة العالية اهلم   .3
بن أيب كثري  كام  ،  أعطاك بعضهكلك  أعطيته   اهلل  -نقل اْلمام مسلم يف صحيحه عن ُييى  أنه    -رمحه 

 

 (. 260( وحسنه اْللبان يف صحيح ابن ماجه برقم ) 260ماجه برقم )( أخرجه ابن 1)
 

 

هل ُيتاج طالب العلم الرشعي عن ُبْعد يف زمننا املعارص إىل أن يستخدم يف َتعلُِّمِه كل مصادر التعلُّم 
 ؟عن ُبْعد؟ وملاذا

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

............................................................................................. 
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اجلسم ":  قال براحة  العلم  يستطاع  الشافعي  و،  (1) "ال  اْلمام  اهلل-قال  العلم  ":  -رمحه  يف  والناس 
به  ، طبقات العلم  يف  درجاهتم  بقدر  العلم  من  يف    ، موقعهم  غاية جهدهم  بلوغ  العلم  طلبة  فحق عىل 

علمه ا من  طلبه   ،الستكثار  دون  عارض  كل  نصاً   ،والصرب عىل  علمه  استدراك  يف  هلل  النية    وإخالص 
 .(2) "درك خري إال بعونهفإنه ال يُ  ،والرغبة إىل اهلل يف العون عليه  ،واستنباطاً 

 املتاح.  واملحارضات حسبختصيص اْلوقات املناسبة للقراءة والتعليم واالطالع واالستامع للدروس  .4

من   .5 واملرئيات  الصوتيات  إىل  االستامع  للمشايخ    املحارضاتيفضل  هلم  ووالدروس  املشهود  العلامء 
اْلمة هذه  من  والصالح  الكتب  ، بالفضل  الفقه  إىل  وسيلته  كانت  من  يمنعون  السلف  كان  من    وقد 

َتلقَّ  أبو زرعة:  الفتوى والتدريس، كام يمنعون من  القرآن من املصحف من اْلقراء، يقول  ُيفتي  "ى  ال 
، وال يقرئهم ُمْصَحفي     .(4) "املجذوب: هو من ال شيخ له"كان:  لِّ . ويف تاريخ ابن َخ (3) "الناَس ُصُحفي 

قيل شيخه  ":  وقد  كان  من صوابه  كتابهمن  أكثر  بعضهم"فخطؤه  وقال  أعظمِ ":  ،  تشييخ    من  البلية: 
  .(6) "ه من بطون الكتب ضيَّع اْلحكاممن تفق  ":  -رمحه اهلل-وقال اْلمام الشافعي ، (5) "الصحيفة 

 

 
 

 (.612( أخرجه مسلم برقم ) 1)
 (. 19( الرسالة لإلمام الشافعي )ص:  2)
 (. 453/ 1( الفقيه واملتفقه )3)
 (.256/ 7( وفيات اْلعيان )4)
 (.40( تذكرة السامع واملتكلم يف أدب العاَل واملتعلم )ص:  5)
 (. 40)ص: قاملصدر الساب( 6)

عىل طالب العلم الرجوع إىل العلامء الثقات املشهود هلم بالعلم والصالح، وسؤاهلم عام ُيْشكِل عليه، 
لت هذه التقنية التواصل بأهل العلم بشكل مذهل  .ومناقشتهم، وهم متوفرون وموجودون، حيث سه 
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 .اْلنرتنتوخاصة عىل شبكة  ،احلرص عىل االبتعاد عن املصادر التي تسبب التشتت  .6
  ، والبدء بنشاطالبداية يف مشاهدة الدروس واملحارضات يف وقت مبكر من اليوم لالستفادة من اهلدوء   .7

 ومهة عالية. 
 اختيار وقت ْلخذ االسرتاحة بني املحارضات الستكامل الدراسة بنشاط ومهة عالية.  .8
 واخلروج من االمتحان بنجاح.  ، وضع خطة جيدة لالنتهاء من املحارضات .9

 

 
 

 
 
 
 

  

م مقرتحاا عملياا لتعلٍُّم عن ب ْعٍد مفيٍد وناجٍح بني طالب العلم    .الرشعيبالتعاون مع زمالئك قدِّ
................................................................................................

................................................................................................ 
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نظ:  (E-Learning)  لكرتوناْل  مالتعلُّ  يُ هو  للتعليم  تفاعيل  للمتعلم  قدَّ ام  خالل  م    استخداممن 
وشبكة  إلكرتون  طئووساوسائل   بيئة    التعليم  يعتمدبحيث  ،  اْلنرتنتية،  متكاملة  إلكرتونعىل  رقمية  ية 

  ، ية، وتوفر سبل اْلرشاد والتوجيه وتنظيم االختباراتلكرتونتعرض املقررات الدراسية عرب الشبكات اْل
 وكذلك إدارة املصادر والعمليات وتقويمها. 

 

كبرية:   ًما مصمَّ   حمتوىا يوفر   . 1 جاذبية لكرتون اْل التعلُّم    يتضمن   بفاعلية  أكثر  بأسلوب  املحتوى  توفر  أدوات    ،  
الفيديو  مقاطع  خالل  من  تفاعلية  تذكُّ   ، وأكثر  املتعلمني  عىل  ُيسهل  م ا  الصوتية،  املقاطع  املعلومات  أو  ر 

 وتطبيقها عملًيا.   ، واملفاهيم 

من املفاهيم املعارصة يف العملية التعليمية: دمج التقنية بالتعليم، وهو ربط التقنيات احلديثة 
)كالوسائط املتعددة، واْلنرتنت،...( باملحتوى الدرايس؛ ملنح عمليتي التعليم والتعلُّم ُبعدًا إضافيًا 

الدرايس من خالل استغالل تقنية املعلومات بام توفره من أدوات هبدف رفع مستوى التحصيل 
 .جديدة للتعلم والتعليم

 

 

 ؟اْللكرتون؟ وملاذامن خالل ما درسته يف هذه الوحدة: هل كل تعلُّم عن ُبعد هو من التعلُّم 
............................................................................................. 

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

 



  (146 )  

 

 

واملال:   . 2 الوقت  أي  لكرتون اْل التعلُّم    يتميز يوفر  من  إليه  الوصول  للمتعلمني  ُيمكن  كام  املنخفضة،  بتكلفته   
 فهم ليسوا بحاجة للخروج من بيوهتم أو وظائفهم حلضور الفصول الدراسية.    ، مكان 

نسًقا ثابًتا يف التدريس ُيمكن للمعلم اتباعه يف أي    يوفر   لكرتون اْل التعلُّم    : م التعلُّ عملية    وثباَت   يوفر استمرارَ  . 3
 وقت ومكان.  

 يمكن فيه تطوير املحتوى دون تغيريه بإضافة معززات تعليمية  لكرتون اْل   التعلُّم   للتطوير:   قابالا   حمتوىا يمتلك   . 4
 جديدة لنفس املحتوى. 

املتعلمني:   تلبية  . 5 للمتعلمني  لكرتون اْل التعلُّم    يسمح   احتياجات  املسار  ب   يفض  التعليمي  اختيار  من    لونه الذي 
وعليه  ،  والوسيلة املناسبة لكل شخص التعلُّم    اختيار طريقة  مَّ ومن ثَ  ، حيث اختيار التخصصات العلمية ابتداءً 

 ُيقق أهدافهم بالسعة التي تناسبهم. فهو  
 التعليمية عند احلاجة. ه إىل الدورات  بمفرد ُيمكن للمتعلم الوصول    : م التعلُّ ذاتية   . 6
واالنتقال للمواد    ، إمكانية ختطي املتعلمني املواد التي يعرفون مفاهيمها بالفعل من خالل  وذلك    يتميز بالرسعة:  . 7

عليها  التدريب  من  املزيد  ُيتاجون  وقت   ، التي  اختيار  النشاط التعلُّم    وكذا  الفهم    ، بحسب  عىل  يساعد  ما 
 السيع وجتاوز االختبارات. 

 . بشكل أوسع العلوم الرشعية    االستفادة من  . 1

عرب تبادل اخلربات    ، دعم عملية التفاعل بني الطالب واملدرسني واْلداريني مية تفاعلية، و لق بيئة تعليمية تعلُّ خ  . 2
 بقنوات االتصال املختلفة.   باالستعانة   ، واحلوارات اهلادفة   واملناقشات   ، الرتبوية 

 املهارات التقنية الالزمة الستخدام التقنيات التعليمية احلديثة.   والدارسني   إكساب املدرسني  . 3

التعليم  . 4 نظام  مع  التفاعل  أولياء اْلمور واملجتمع عىل  تعلُّ   ، تشجيع  أبنائهم من خالل  ومتابعة  م 
 عىل التقارير. طالع  اال 
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 : ن  املتزام لكرتوين اإل   م التعلُّ  . 1

أو البث املبارش، والذي    ، عىل اهلواء التعلُّم    هو   : ( Synchronous learning املتزامن ) لكرتون اْل   م التعلُّ 
املتعلمني يف نفس الوقت أمام أجهزة احلاسوب، ْلجراء النقاش واملحادثة بني املتعلمني أنفسهم،    وجودُيتاج إىل  

ية )اللوح  لكرتون السبورة اْل   وهي:   ، لكرتون اْل التعلُّم    وبينهم وبني املعلم، ويتم هذا النقاش بواسطة خمتلف أدوات 
 ، وغريها. رف الدردشة غُ ، و عرب )الفيديو، الصوت(   واللقاءات ،  فرتاضية الفصول اال اْلبيض(، و 

 :  غري املتزامن لكرتوين اإل   م التعلُّ  . 2

املتزامن لكرتون اْل   م التعلُّ  غري    :   (Asynchrones e-Learning )  هو إىل  :  ُيتاج  ال  مبارش،  غري  تعليم 
الوقت   املتعلمنيوجود   نفس  له   ، يف  املناسبة  اْلوقات  الدراسة حسب  احلصول عىل  من  املتعلم  يتمكن    ، حيث 

يف   يرغب  الذي  مثل و   تقديمه، وباجلهد  أدوات  اْل   يستعمل  الويب   ، لكرتون الربيد  الربيدية،    ، ومواقع  والقوائم 
النقاش،  املدجمة،    وجمموعات  ال واْلقراص  مواقع  عرب  املرسلة  امللفات  إىل  واالستامع  القراءة  تواصل  وكذلك 

 . ا جرام، وغريمه ي والتل   ، االجتامعي، كالواتس آب 

ملَّا كانت العلوم الرشعية هلا خصوصية يف التعلُّم والتعليم، وأهنا ليست علًما فقط، وإنًم هي علوم  
ض ما يملكه املعلم  حتمل صفتي العلم والرتبية )التزكية(؛ فإن الوسائل التعليمية ل يمكن أن تعوِّ

عنارص تربوية يف تعامله املتزامن املبارش مع املتعلم يف الرتبية؛ ألن هدف العلوم الرشعية من 
 .وغايتها هو العمل، والعمل يتأصل يف النفوس بالقدوة عرب املعلم

ل العبارة السابقة؛ ثم بنّي كيف يمكننا التعامل مع اإلشكالية املوجودة يف  العبارة، بالتعاون مع زمالئك؛ تأمَّ
 .مستعيناا يف ذلك بًم درسته من مزايا التعلُّم اإللكرتوين وأهداف التعلُّم اإللكرتوين للعلوم الرشعية

................................................................................................
................................................................................................ 
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 : املختلط   م التعلُّ  . 3

م  قدَّ يُ حيث  (،  غري املتزامن ، و  املتزامن لكرتون التعلم اْل )   وخيلط بني   ، يشمل يف آن واحد االجتاهني   النمطهذا  
يكون غري    من خالل البث للمحارضات والدروس واللقاءات، وأحياناً   ، امج التعليمي بشكل متزامن ن نفس الرب 
النشاطات    عىل بحيث يتمكن الدارس من الدخول عىل الربنامج واالستفادة منه حسب وقته، وهذا يعتمد    ، متزامن 

 مة يف الربنامج. املقدَّ 

 

 

م    يتطلب  منه،  لكرتون اْل التعلُّ املرجوة  واحلاجة  ثامره  يؤيت  كي  واالحتياجات  املتطلبات  من  عدداً   
   : ومن تلك االحتياجات 

والسنوي شهري  ال   يس الدرا التقويم  وجود   . 1 مواعيد الذي    ، والفصيل  لتحديد  استخدامه  )يف   يمكن    الدروس 
 . الواجبات   وتسليم   واالجتامعات االختبارات  و   املتزامن( التعلُّم  

 . عضاء هيئة التدريس املستخدمني للمقرر معلومات عن أ   وجود  . 2
اْل   معرفة  . 3 املعلم  التي  عالنات  لوحة  فيها  التعليمية  يضع  املكتوبة  واجلهة    هة واملوج  الرسائل 

 . تتعلق باملقرر التي  للطلبة  
للمعلم  وجود   . 4 شخصية  املعلومات    جيدون   واملتعلمني صفحات  هب فيها  ويتابعون    ، م اخلاصة 

 تقدمهم يف العملية التعليمية. 

 

 .اذكر بإجياز الفرق بني كل نوع من أنواع التعلُّم اْللكرتون
............................................................................................. 

............................................................................................. 
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 . واضيع املدروسة تتعلق بامل   التي ية  لكرتون املراجع اْل و التعلُّم    مصادر قائمة   . 5
الواجبات   معرفة  . 6 تسليم  يسمى    ، آلية  ما  الواجبات أو  يرفق    ، صندوق  يؤدون    ، واجباهتم   الدارسون حيث  أو 

 . اخلاصة باملقرر   واالستبيانات االختبارات  
 . ا هب الدرجات املختصة    حتديد و   االختبارات   معرفة آلية  . 7
عىل  . 8 نتائجهم    الطالب لع  يط    وفيه   ، الدرجات   سجل    احلصول  توزيعها    ودرجاهتم عىل  طريقة  )ويمكن  مع 

   . االكتفاء بتبويب ذلك يف صفحة الطالب الشخصية عىل نظام التعلم( 
 . أو أي مرفقات مع اْلستاذ أو الزمالء   ، اخلاصة إمكانية تبادل الرسائل    جل توفري  من أ لكرتون بريد اْل وجود   . 9

أفكارهم  والنقاشات  املالحظات  تقديم   . 10 بتسجيل  للطلبة  تسمح  حول    ، ونقاشاهتم   ومالحظاهتم التي 
 املواضيع التعليمية واْلدارية. 

عىل   . 11 اْل احلصول  اْلرشادي  املستخدم الذي    لكرتون الدليل  استفسارات  عىل  إجابات  وإعطاء    ، يقدم 
 وطريقة استخدامه.   ، ملكونات املقرر   مفصل   وصف 

 

 

 

اخرْت احتياَجنْي من احتياجات بيئات التعلُّم اْللكرتون؛ ثم بنيِّ ماذا ُيدث لو غابا عن بيئة التعلُّم 
 .اْللكرتون

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

............................................................................................. 
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 : ( open-learning.net)   أكاديمية التعليم املفتوح للتعليم الرشعي  . 1
  ومؤصلة ومناهج متطورة    ، تسعى لنرش العلم الرشعي من خالل كوادر مؤهلة   ، هي منشأة تعليمية افرتاضية 

وتقدم املنصة ستة    املعارف الرشعية جلميع املسلمني،   هتدف لتقريب   ، وبأساليب تقنية حديثة  ، زة حمفِّ   تعليميةيف بيئة  
 . برامج تعليمية متنوعة 

 : ( www.zad-academy.comأكاديمية زاد للعلم الرشعي )  . 2

، وتسعى لتوعية املسلم بام ال يسعه جهله من  متكامالً   اً تعليمي   اً أكاديمية زاد، أكاديمية افرتاضية، تقدم برناجم 
  مخسة أيام أسبوعًيا، وثالث   بمعدل ن،  ا عام فيها  مدة الدراسة  و ،  خالل الشبكة العنكبوتية وقناة زاد   منوذلك    ر؛ أمو 

 ويتم توفريها عىل صفحة الطالب عىل املوقع.   ، حمارضات يومًيا، تذاع عىل قناة زاد 

 : ( almohawer.orgبرنامج صناعة املحاور )  . 3

مدته ثامنية أشهر، يساعدك يف تعزيز اليقني بصحة اْلسالم وثوابته، كام أنه ينمي    ، جمان متاًما   إلكرتون تدريب  
 شبهات مثارة ضد اْلسالم وثوابته.   اء لديك، ويساعدك يف دحض أي مهارات احلوار البن 

   : ( zadi.netم الرشعي املفتوح ) منصة زادي للتعلُّ  . 4

وذلك عرب مساقات )دورات(    اْلسايس لغري املختص؛ لعلم الرشعي  منصة زادي نشأت من أجل إيصال ا 
( يف كثري  )دورةً  اً مساق  170طة بعيدة عن اْلسهاب والتفصيالت الزائدة، وحتتوي املنصة عىل أكثر من يسرية ومبس  

 من املجاالت. 
ِكر )  . 5 دَّ  : ( www.moddaker.comبرنامج م 

مركز   أحد مشاريع  القرآنية "هو  للدراسات  تعليمي    "تفسري  برنامج  أول  متعدد  إلكرتون وهو    ، جهات الو  
  "املخترص يف تفسري القرآن الكريم "  كتاب   بدراسة  معان القرآن الكريم  مل من معرفة جُمْ   الدارسهيدف إىل متكني  

 عرب مخسة مستويات دراسية، يف عام واحد. 
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تاح من مصادر مستعيناا بًم درسَته عن نًمذج التعلُّم اإللكرتوين للعلوم   الرشعية، ومن خالل ما ي 
للبحث والتعلُّم؛ اخرْت نموذَجنْي فقط من النًمذج التي درسَتها؛ ثم بنيِّ ميزات كلٍّ منهًم يف تطبيق 

 .التعلُّم اإللكرتوين للعلوم الرشعية
................................................................................................

................................................................................................ 
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إدارة )لكرتوناْل التعلُّم    نظام   Learning Management System، LMS) ،   أ   حياناً ويسمى 
ُح   :االفرتاضيةالتعلُّم    بيئة عبارة عن  نظاماً زَ هو  تشكل  متكاملة  برامج  املطلوب    م  املعريف  املحتوى  ْلدارة 
 م. للتحكم يف عملية التعلُّ  وتوفر أدواٍت  ،ب عليه أو التدرُّ   ،مهتعلُّ 

  

  .املتعلمني  جداول وإعداد تسجيل  .1
  .املتعلمني بيانات  ملفات حفظ .2
   ية.لكرتوناْل التعليمية املقررات دارةإ .3
  الصفي. التعلُّم  إدارة .4
م متابعة  يف واملساعدين اْلساتذة  مهام تسهيل .5   .املصادر وإدارة املقرر يف  املتعلمني تقد 
  .خاصة  حوارية  منتديات  طريق عن واملدرسني الطالب بني  التواصل إمكانية  .6
  .وإدارهتا االمتحانات أسئلة تقديم  .7
  . باالمتحانات اْلداء نتائج عن  تقرير تقديم  .8
 . التعلم حمتوى إدارة وأنظمة االفرتاضية، الفصول بني  يلالداخ  الربط .9

 (:LMSاحلديثة يف التعلُّم اْللكرتون؛ غري أنظمة إدارة التعليم مثل: )من اْلنظمة اْلخرى لإلدارة 
وكذلك  ،(LCMS)أو أنظمة اجلمع بينهام مثل: ، ،(CMS) أنظمة إدارة املحتوى التعليمي مثل:

 (.SISأنظمة إدارة معلومات الطالب إلكرتونيًا )مثل: 
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إدارة  الكثريوجد  ي ْلنظمة  اْلمثلة  إدارة  ،لكرتوناْلالتعلُّم    من  يف  منها  االستفادة  التعلُّم    يمكن 
 : ومنها عىل سبيل املثال ،الرشعي وغريه لكرتوناْل

   Blackboardبالك بورد .1

   Moodleمودل  .2

   Edmodoإيمودو .3

   Schoologyسكولوجي .4

   aTutorآيه توتر .5

   Canvasكانفاز  .6

   Google Classroomجوجل كالس رووم .7
   Microsoft classroomميكروسوفت كالس رووم .8
  WizIQ Incويز آي كيو .9

 

 .اْللكرتون غري التي وردْت يف الدرسبالتعاون مع زمالئك؛ اذكْر وظيفًة أخرى من وظائف أنظمة التعلُّم 
............................................................................................. 

............................................................................................. 
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 باألكاديمية: التعريف -1
تسعى لنرش العلم    ،( هي منشأة تعليمية افرتاضيةopen-learning.netالتعليم املفتوح )   أكاديمية

  ، وبأساليب تقنية حديثة   ،زةيف بيئة تعليمية حمفِّ   لةومؤص  ومناهج متطورة    ،الرشعي من خالل كوادر مؤهلة
 . وتقدم املنصة ستة برامج تعليمية متنوعة املعارف الرشعية جلميع املسلمني، تقريبإىل  هتدف 

( أو  open-learning.netقم بزيارة موقع اْلكاديمية الرسمي من خالل الرابط ) طريقة التسجيل: -2
 بالبحث يف جوجل عن )أكاديمية التعليم املفتوح(. 

 صفحة التسجيل. إىل بالنقر عىل زر التسجيل أعىل املوقع لالنتقال   مْ قُ  -أ
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 بتعبئة نموذج التسجيل بالبيانات الشخصية املطلوبة بشكل دقيق وصحيح.  مْ قُ  -ب

 
 . "أنشئ حساباً " رِّ بالضغط عىل زِ  مْ قُ  ،احلقول  ء بعد الفراغ من مل -ج
تتضمن   ،لكرتونبريدك اْلإىل رسالة   اوسيصلك بعده ،ظ بياناتكفستظهر لك رسالة تفيد بح  -د

 حسابك بربنامج اْلكاديمية. رابطًا لتفعيل 
 . صفحة التفعيلإىل بالنقر فوق رابط التسجيل املرسل إىل بريدك لتنتقل  مْ قُ  -ه
 التفعيل.  رِّ بالنقر عىل زِ  مْ قُ  -و

 ها. فيوالدروس التي ترغب  ،صار اآلن بإمكانك االلتحاق بالربامج 
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 :اللتحاق بالربامج والدورات -3

 )التحِق  رِّ زِ إىل وانتقل مبارشة   ،أو الدورة   ،بالدخول عىل صفحة الربنامج مْ قُ  والدوراتلاللتحاق بالربامج 
 ليتم التحاقك بالربنامج.   ؛اآلن( وانقر عليه 

 
  :لوحة التحكم -4

بإمكانك إدارة براجمك ودوراتك التي التحقت هبا من خالل االنتقال لعنارص لوحة التحكم املوجودة أعىل  
يمكنك   .اليمنى من املوقع بعد تسجيل الدخول، فبمجرد النقر عليها تظهر عنارص لوحة التحكمالزاوية  

ا ما ورد يف الدرس من   ْم بالتسجيل يف أكاديمية التعليم املفتوح؛ متبعا بالتعاون مع زمالئك؛ ق 
 .توجيهات وإرشادات

................................................................................................
................................................................................................ 
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 وغريها.  ،وكذا تعديل بياناتك الشخصية ،نجازاتك، وحتميل شهاداتك ومعرفة إومتابعته التعلُّم  اآلن بدء

 

 
 : العملية التعليمية -5

دورة  ىلإبدخولك   زِ   ،أي  النقر عىل  يمكنك  برنامج  أي  مواد  مادة من  ملواصلة  رِّ أو  من  التعلُّم    البدء 
توقفت   الذي  مبارشةهفياملكان  املواضيع  بني  االنتقال  يمكنك  كام  املواضيع،    ،،  قائمة  من  عليها  بالنقر 

 املكون من مواد مكتوبة أو مرئية أو مسموعة أو مجيعها. وسيظهر لك حمتوى الدرس 

ْم باللتحاق بالربامج والدورات يف   ا ما ورد بالتعاون مع زمالئك؛ ق  أكاديمية التعليم املفتوح؛ متبعا
 .يف الدرس من توجيهات وإرشادات

................................................................................................
................................................................................................ 
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  ،)علم باالكتامل( ْلهناء الدرس   رِّ بالنقر عىل زِ   مْ قُ   ، بعد االنتهاء من دراسة املحتوى التعليمي للدرس

توفره  مْ قُ أو   حال  يف  االختبار  زِ ك  وذل   ؛بحضور  عىل  بني    لالختبار(  مْ )تقدَّ   رِّ بالنقر  التنقل  يمكنك  كام 
 الدروس من خالل أزرار االنتقال يف آخر الصفحة. 
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النقر عىل زر )تقدَّ  والتي ستقوم بإعالمك    ، صفحة بدء االختبار إىل  لالختبار( ستنتقل مبارشة    مْ عند 

وعدد املحاوالت املمكنة، كام ستنتقل أزرار   ،ودرجة النجاح  ،كعدد أسئلة االختبار   ،بمعلومات االختبار 
 بالنقر عىل )ابدأ االختبار( عندما تكون جاهزًا. مْ قُ التنقل يف أعىل يسار الصفحة، 

 
عىل    ر وذلك بالنق  ؛باختيار اْلجابة الصحيحة  -مستعينًا باهلل -  مْ قُ صفحة اْلسئلة،  إىل    ستنتقل عندها 

 ومن ثم االنتقال للسؤال التايل بالنقر عىل )السؤال التايل(.  ، أمام اخليار الصحيحرمز الدائرة  

ا ما ورد يف   ْم بإهناء الدرس؛ متبعا ْم بحضور أحد الدروس يف أكاديمية التعليم املفتوح، ثم ق  ق 
 .الدرس من توجيهات وإرشادات

................................................................................................
................................................................................................ 
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  رِّ ويمكنك بعدها مواصلة الدرس التايل بالنقر عىل زِ  ، كامل اْلسئلة ستظهر لك نتيجة االختبارإ عند 

 )ابدأ االختبار(.  رِّ )الدرس التايل( أو إعادة االختبار يف حال عدم جتاوزه بالنقر عىل زِ 
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 : صدار الشهاداتإ -6

أو   للربنامج  إكاملك  حال  شهادة    ،الدورةيف  منحك  التعليم  عصادرة    ،يةإلكرتون سيتم  أكاديمية  ن 
باالنتقال   ويمكنك حتميلها  التحكمإىل  املفتوح،  النقر عىل )شهادايت(لوحة  ثم  الشهادات   ،  وستجد مجيع 

 التي حصلت عليها. 

 
 

  

ْم بأدائه، ثم احصل عىل   عندما تكون جاهزاا لالختبار؛ اخرت اختباراا يف أكاديمية التعليم املفتوح، وق 
ا ما ورد يف الدرس من توجيهات وإرشاداتنتيجته،   .متبعا

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

 

ْم   بتحميل شهاداتك من عند إكًملك ألحد الربامج أو الدورات يف أكاديمية التعليم املفتوح؛ ق 
ا ما ورد يف الدرس من توجيهات وإرشادات  .موقع األكاديمية، متبعا

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

 

ا لكل موضوع من موضوعات           ا شجريًّا موجزا تكتب يف دفرتك ملخصا
  .الوحدة، بدءاا بالتعلُّم الذايت، وانتهاءا بأنظمة إدارة التعلُّم
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ْف كل مصطلح مما ييل:: 1س  عرِّ

   .لكرتوناْلالتعلُّم  -    . دعْ عن بُ التعلُّم   -     .م الذايتالتعلُّ  -

 .لكرتون اْلالتعلُّم  أنظمة -   .  غري املتزامنلكرتوناْلالتعلُّم  -
 علِّل ملا ييل:: 2س

 . م الذايت للتعلُّ ىَل ثْ من خالل احلاسوب من الطرق املُ التعلُّم    طريقة-أ

 الذايت. التعلُّم   الكتب واملقررات الدراسية املطبوعة من وسائل-ب

 . د تقديم جتربة تفاعلية متعةعْ عن بُ التعلُّم  مزايامن -ج

 يف زمننا املعارص.  باملراسلةالتعلُّم  تغريُّ مفهوم-د

 . يف آن واحدالتعلُّم   من  يشمل اجتاهني م املختلطالتعلُّ -ـه

 :)×( أمام اجلملة اخلاطئة ( أمام اجلملة الصحيحة، وعالمة)  ضْع عالمة: 3س
 (  )   يف أي مكان، والتلقي منهم مبارشة.   هبم   االستفادة من العلامء املوثوق يتيح  د  عْ م عن بُ التعلُّ -أ 

 (  )       التعلم الذايت ليس حمصورًا يف استخدام التقنية احلديثة. -ب 

 (  )      . د استخدام املكتبات العامة واخلاصة عْ عن بُ التعلُّم    من مصادر -ج 

 (  )    . ومتنوعٍ   منظمٍ   رقمٍي   يٍة، وحمتوًى إلكرتون مقرراٍت    عىل   د عْ عن بُ التعلُّم    يعتمد ال  -د 

 (  )  . د استخدام وسائل التواصل املناسبة بني املعلمني والطالب لتعزيز املناقشة عْ عن بُ التعلُّم    يمكن يف -ـ ه 

 (  )     . د عْ عن بُ التعلُّم    لنجاح عملية   اْلسباب أهم    من   إخالص النية هلل تعاىل -و 

 (  )    . احلرص عىل االبتعاد عن املصادر التي تسبب التشتت جيب  د  عْ عن بُ التعلُّم    يف -ز 

 (  )   .  أدوات توفر املحتوى بأسلوب أكثر جاذبية، وأكثر تفاعلية لكرتون اْل التعلُّم    يتضمن ال  -ح 



 (163 ( 

 

 

 ية التي تتعلق  لكرتون واملراجع اْل التعلُّم    قائمة مصادر   وجود   لكرتون اْل التعلُّم    احتياجات بيئات من  -ط 
 (  )          باملواضيع املدروسة.          

 (  )    . ية لكرتون اْل  التعليمية   املقررات   إدارة لكرتون اْل التعلُّم    وظائف أنظمة من  -ي 

  التعلُّم    يمكن االستفادة منها يف إدارة التي  ،  لكرتون اْل التعلُّم    من أنظمة إدارة   يوجد القليل جداً -ك 
 (  )          .  الرشعي لكرتون اْل         

 (  )     . لكرتون اْل التعلُّم    نظام من نامذج    نموذجاً   أكاديمية التعليم املفتوح ُتعدُّ  -ل 

 (  )  . البيانات الشخصية املطلوبة بشكل دقيق وصحيح تعبئة    أكاديمية التعليم املفتوح يف  التسجيل  يتطلب  -م 

 (  )  ال يمكنك إصدار أي شهادات هبا.   أكاديمية التعليم املفتوح   يف   يف حال إكاملك للربنامج أو الدورة -ن 

  :اخرْت اإلجابة الصحيحة لكل سؤال مما ييل، وضْع حتتها خطاا : 4س
 . كل ما سبق(   / ة رَ غَّ َص برامج الوحدات امُل   / باحلقائب التعليمية التعلُّم    / التعليم املربمج )   الذايت التعلُّم  من أمثلة  -أ 

بُ التعلُّ -ب عن  التعليمية ف  وظَّ يُ   دعْ م  العملية  خالل:  يف  احلديثة)  من  البدائية  /التقنيات    /الوسائل 
 . (العائق اجلغرايف /العائق الزمني

بُ التعلُّم    ربجُي   -ج الطالَب عْ عن  يوجِ   ،اتقهم وعىل أخذ مسؤوليات أكرب عىل ع   د  نوعاً وهو ما    د لدهيم 
 . (توفري الوقت واملال /الدراسية تكييف املواد  /التحفيز الذايت /املرونة) من

القديمة  من    -د بُ لتعلُّ لالنامذج  بالتفرُّ التعلُّ )  دعْ م عن  باملراسلة  التعلُّم    /لكرتوناْل التعلُّم    /غ اجلزئيم 
 . (املفتوحالتعلُّم  /اخلدمات الربيديةب

والعلامء   لفضَّ يُ -ه للمشايخ  واملرئيات  الصوتيات  إىل  اْلمة  االستامع  هذه  هلم    من  بالفضل  )املشهود 
 .بكسب املال( /عىل برامج التواصل بوجود حسابات /بمعرفة التقنية  /والصالح

الرشعية لكرتوناْل التعلُّم    أهداف من  -و للعلوم  تفاعلية)    تعليمية  بيئة  من   /خلق  ذاتية    التقليل 
 .(املسار التعليمي تعديل  /معملية التعلُّ   تقويم /مالتعلُّ 
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 . ستة( /مخسة /أربعة /)ثالثة لكرتون اْلالتعلُّم  أنواع-ز

  ، تعزيز اليقني بصحة اْلسالم وثوابته  عىل يساعدك  ،  جمان متاًما مدته ثامنية أشهر إلكرتون تدريب  برنامج -ح 
ِكر ) هو:      . ( صناعة املحاور   / م الرشعي املفتوح منصة زادي للتعلُّ   / أكاديمية زاد للعلم الرشعي   / ُمدَّ

 
  

خالل دراستك للوحدة، وجتربتك الشخصية، وبالتعاون مع زمالئك، قم بتحديد من 
الطريقة واالجتاه املناسب لك يف التعلم، مع ذكر املميزات، ثم اكتب ما تتوصل إليه يف 

ة، وضعها يف ملف إنجازك  .مطويَّ
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 محمد محمد الهادي.  –التعليم اإللكتروني عبر شبكة اإلنترنت   .3

 محمود الربيعي.  –التعلم عن بعد وتقنياته   .4

 أمل محمد عبد هللا البدو.   -التعليم الذكي وعالقته بالتفكير اإلبداعي وأدواته   .5

م والتفكيركتاب مهارات الت .6  .نوح يحيى الشهري   -علُّ
 
 املراجع الثانوية:    

 عبد العظيم الفرجاني.  –التكنولوجيا وتطوير التعليم   .1

 طارق عبد الرؤوف عامر.    -التعليم عن بعد والتعليم املفتوح   .2

 . إيمان محمد العزو   –دمج التقنيات في التعليم وإعداد املعلم تقنيًا لأللفية الثالثة   .3

 
 املراجع اإللكترونية:  

 / https://www.rwaq.orgربط:    -موقع: منصة رواق   .1

 / https://instec.wordpress.comرابط:    -موقع أصول تكنولوجيا التعليم   .2

 / http://shamela.wsرابط:    -موقع املكتبة الشاملة   .3
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 املراجع العربية: 
أحكام القرآن، حممد بن عبد اهلل أبو بكر بن العريب، حتقيق: حممد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية،   .1

 م. 2003 -هـ  1424 ،2طبريوت لبنان، 

 اآلداب الرشعية واملنح املرعية، حممد بن مفلح احلنبيل، عاَل الكتب.  .2

ادي، الشهري باملاوردي، دار مكتبة  أدب الدنيا والدين، عيل بن حممد بن حممد بن حبيب البرصي البغد  .3
 م. 1986احلياة، 

الكتب   .4 دار  السود،  عيون  باسل  حممد  حتقيق:  الزخمرشي،  أمحد  بن  عمرو  بن  حممود  البالغة،  أساس 
 م.1998 -هـ  1419، 1ط العلمية، بريوت، لبنان،  

بمهامت الدين( املؤلف:    إعانة الطالبني عىل حل ألفاظ فتح املعني )هو حاشية عىل فتح املعني برشح قرة العني    . 5
ـ    1418،  1عثامن بن حممد شطا الدمياطي الشافعي )املشهور بالبكري( دار الفكر، ط   م. 1997  -ه

بكر .6 أيب  بن  حممد  الشيطان،  مصايد  يف  اللهفان  خر    ،إغاثة  شمس،  عزير  حممد  حققه:  القيم،  ج ابن 
 هـ. 1432، 1طيثه: مصطفى بن سعيد، دار عاَل الفوائد، مكة املكرمة، دأحا

البداية والنهاية، إسامعيل بن عمر بن كثري القرَش، حتقيق: عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي، دار هجر   .7
 م.1997 -هـ  1418، 1ط

الدين عبد احلميد،   يتاريخ اخللفاء، عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي، املحقق: حممد حمي  .8
 .م1952 -هـ 1371، 1طمطبعة السعادة، مرص، 

 https://ar.wikipedia.org/wiki( ويكيبيديا، إلكرتون)تعليم  .9

https://ar.wikipedia.org/wiki
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  مكتبة   الرياض، النظرية والتطبيق، إبراهيم بن أمحد مسلم،  -تدريس العلوم بأسلوب حل املشكالت .10
 . 2003 يالشقر

 م.1969تدريس العلوم بمدارس املرحلة الثانوية، عياد بباوي خليل، القاهرة، دار الكاتب العريب  .11
 م.1973، وكاظم سعد يس زكي، القاهرة، دار النهضة العربية يتدريس العلوم، أمحد خري  .12
 م.1997تدريس العلوم، عبد اهلل عىل احلصني، الرياض  .13
قَ  .14 بن  بن عثامن  أمحد  بن  العلمية تذكرة احلفاظ، حممد  الكتب  دار  الذهبي،  ،  1طلبنان،    ،بريوت   ،اْيامز 

 م.1998 -هـ1419

اهلل .15 سعد  بن  إبراهيم  بن  حممد  واملتعلم،  العاَل  أدب  يف  واملتكلم  السامع  الكنان،    ،تذكرة  مجاعة  ابن 
 املحقق: حممد بن مهدي العجمي، دار البشائر اْلسالمية. 

الشه  .16 املرعيش  بكر  أيب  بن  حممد  العلوم،  السيد  ترتيب  إسامعيل  بن  حممد  املحقق:  زاده،  بساجقيل  ري 
 م.1988 -هـ   1408، 1طأمحد، دار البشائر اْلسالمية بريوت، 

 م.2016دارة الرتبوية. قطيط، غسان. وآخرون. دار الثقافة. اْلردن، عامن تطبيقات احلاسوب يف اْل .17

اْل  .18 إ لكرتونالتعليم  زاهر  غريب  واجلودة،  االحرتاف  إىل  التطبيق  من  الكتب،  1طسامعيل،    دار   ،
 م.2009ة القاهر

 م.2003 تعليم التفكري رؤية تطبيقية يف تنمية العقول املفكرة، زيتون، حسن، القاهرة: عاَل الكتب .19
 م.2007، عامن: دار الفكر، 3تعليم التفكري مفاهيم وتطبيقات، جروان، فتحي عبد الرمحن، ط .20
التفسري من سنن سعيد بن منصور، سعيد بن منصور بن شعبة اخلراسان اجلوزجان، دراسة وحتقيق:   .21

 م. 1997 -هـ  1417، 1طسعد بن عبد اهلل بن عبد العزيز آل محيد، دار الصميعي،  .د

 .م1999 الرياض تقنيات التعليم واالتصال، عبد العزيز حممد العقييل، .22
 م.2004، ساَل، أمحد، مكتبة الرشيد، عامن، لكرتونم اْلتكنولوجيا التعليم والتعل .23



 (169 ( 

 

 

وحممد،    .24 حممد  محادة  ومسعود،  سعيد  أسامة  عيل،  التكنولوجيا.  ومستحدثات  التعليم  تكنولوجيا 
 م. 2009 . عاَل الكتب، القاهرة1إبراهيم يوسف، ط

 م.1993تكنولوجيا تطوير التعليم، عبد العظيم الفرجان، القاهرة، دار املعارف  .25
ب .26 أمحد  الكبري،  الرافعي  أحاديث  ختريج  يف  احلبري  حجر  التلخيص  بن  أمحد  بن  حممد  بن  عيل  ن 

 م.1989هـ. 1419 1طالعسقالن، دار الكتب العلمية،  

 تلخيص كتاب )القراءة املثمرة مفاهيم وآليات( للدكتور عبد الكريم بكار حممد حممود أمني.  .27
هتذيب التهذيب، أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالن، مطبعة دائرة املعارف النظامية،   .28

 هـ. 1326، 1طد، اهلن 

هتذيب الكامل يف أسامء الرجال، يوسف بن عبد الرمحن بن يوسف، أبو احلجاج، املزي، املحقق: د.   .29
 .م1980 – 1400، 1طبشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بريوت، 

 م. 2001ثورة املعرفة والتكنولوجيا، عباس، بشار، التعليم بوابة جمتمع املعلومات، دمشق، دار الفكر،   . 30
 هـ.1422، 1صحيح البخاري، حممد بن إسامعيل البخاري، ت: حممد النارص، دار طوق النجاة، ط  .31
الرب، دراسة وحتقيق: أيب .32 العلم وفضله، يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد  بيان  الرمحن    جامع  عبد 

 هـ. 2003 - 1424  1طفواز أمحد زمريل، مؤسسة الريان، دار ابن حزم،  

ي وآداب السامع، أمحد بن عيل بن ثابت بن أمحد بن مهدي اخلطيب البغدادي،  اجلامع ْلخالق الراو .33
 مكتبة املعارف، الرياض.  ،املحقق: د. حممود الطحان 

املؤلف: خالد الرباط، سيد عزت عيد ]بمشاركة الباحثني بدار الفالح[ دار  ،  اجلامع لعلوم اْلمام أمحد .34
 م.  2009 -هـ  1430 ،1طهورية مرص العربية، مج  -الفالح للبحث العلمي وحتقيق الرتاث، الفيوم 

معارصة،   .35 تربوية  رؤية  اجلامعي،  التعليم  عىل  االجتامعي  الطلب  ملواجهة  مدخل  االفرتاضية  اجلامعة 
 عد يف الوطن العريب، الواقع واملأمول.بُ  عن  جورجيث دميان جورج، مؤمتر التعليم
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إبراهيم بن عيل بن حممد، ابن فرحون، حتقيق وتعليق:  الديباج املذهب يف معرفة أعيان علامء املذهب،   .36
 الدكتور حممد اْلمحدي، دار الرتاث للطبع والنرش، القاهرة. 

بن   .37 الرمحن  الشأن اْلكرب، عبد  العرب والرببر ومن عارصهم من ذوي  تاريخ  املبتدأ واخلرب يف  ديوان 
 م. 1988 -هـ  1408،  2ط،  حممد بن حممد، ابن خلدون، املحقق: خليل شحادة، دار الفكر، بريوت

وَ  .38 حمم  يَ فَ ذيل  بن  أمحد  جال«  الر  أسامء  يف  احلجال  ة  »در  املسمى  اْلعيان  بابن  ات  هري  الش  املكنايس  د 
)القاهرة(    ،القايض الرتاث  دار  النور،  أبو  الدكتور حممد اْلمحدي  )تونس(    -املحقق:  العتيقة  املكتبة 

 م.1971 -هـ  1391، 1ط

 . 1ط ،محن املباركفوري، دار اهلالل، بريوت الرحيق املختوم، صفي الر .39

  ، رسالة ابن أيب زيد القريوان ومعها إيضاح املعان عىل رسالة القرياون، عبد اهلل بن أيب زيد القريوان .40
 أمحد مصطفى قاسم الطهطاوي، دار الفضيلة.  -أبو حممد 

امل .41 عبد  فوزي  رفعت  املحقق:  الشافعي،  العباس  بن  إدريس  بن  حممد  الوفاء،  الرسالة،  دار  طلب، 
 م. 2001هـ، 1422، 1طاملنصورة، مرص، 

 م. 2015، يناير  3570رقمنة وسائل التعليم يف املدرسة، فاطمة حسيني، حوار منشور يف جريدة التجديد، عدد   . 42

الدارمي   .43 حاتم،  أبو  معاذ،  بن  حبان  بن  أمحد  بن  حبان  بن  حممد  الفضالء،  ونزهة  العقالء  روضة 
 الدين عبد احلميد، دار الكتب العلمية، بريوت.  يي الُبستي، املحقق: حممد حم

الكتب   .44 إحياء  دار  الباقي،  عبد  فؤاد  حممد  ت:  القزويني،  ماجه  ابن  يزيد  بن  حممد  ماجه،  ابن  سنن 
 العربية، فيصل عيسى البايب احللبي. 

 . صيدا، بريوت سنن أيب داود، سليامن بن اْلشعث، ت: حممد حميي الدين عبد احلميد، املكتبة العرصية،   .45
وآخر .46 شاكر  أمحد  ت:  الرتمذي،  عيسى  بن  حممد  الرتمذي،  احللبي،  ي سنن  البايب  مصطفى  مكتبة  ن، 

 م. 1975  -هـ  1395، 2مرص، ط
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فواز أمحد زمريل .47 الدارمي، حتقيق:  الرمحن  الدارمي، عبد اهلل بن عبد  دار    ، سنن  العلمي،  السبع  خالد 
 هـ.1407، 1ط بريوت،   ،الكتاب العريب

اْلسالمية .48 املطبوعات  مكتب  غدة،  أبو  الفتاح  عبد  ت:  النسائي،  شعيب  بن  أمحد  النسائي،    ، سنن 
 . م1986 – 1406، 2حلب، ط

الذهبي، املحقق: جمموعة من املحققني بإرشاف    سري أعالم النبالء، حممد بن أمحد بن عثامن بن َقاْيامز  .49
 م. 1985هـ /  1405 ، 1طالشيخ شعيب اْلرناؤوط، مؤسسة الرسالة، 

 : ، شبكة اْللوكةد. حممد وياليلشبكات التواصل االجتامعي: ضوابط وحدود،  .50

احلنبيل، حققه: حممود    ابن العامد الَعكري   ، شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، عبد احلي بن أمحد بن حممد  . 51
ـ    1406،  1ط اْلرناؤوط، خرج أحاديثه: عبد القادر اْلرناؤوط، دار ابن كثري، دمشق، بريوت،    م. 1986  -ه

اْلرناؤوط   .52 البغوي، حتقيق شعيب  مسعود  بن  احلسني  السنة،  النارش    -رشح  الشاويش،  زهري  حممد 
 م.1983 -هـ 1403بريوت،  ، املكتب اْلسالمي، دمشق

 م.1999هـ / 1419 ،1ط ;ي لديوان املتنبي، دار الرائد العريبرشح الواحد .53

زغلول  .54 بسيون  السعيد  حممد  ت:  البيهقي،  احلسني  بن  أمحد  بكر  أبو  اْليامن،  الكتب    ،شعب  دار 
 هـ. 1410العلمية، 

صبح اْلعشى يف صناعة اْلنشا، أمحد بن عيل القلقشندي، حتقيق: د. يوسف عيل طويل، دار الفكر،   .55
 م.1987 ،1طدمشق، 

القلم،   .56 دار  سويدان،  املساحي  حسن  بعناية:  اجلوزي،  حممد  بن  عيل  بن  الرمحن  عبد  اخلاطر،  صيد 
 م.2004 -هـ 1425 ،1طدمشق، 

حممد   .57 بن  عثامن  بن  بكر  أيب  بن  حممد  بن  الرمحن  عبد  بن  حممد  التاسع،  القرن  ْلهل  الالمع  الضوء 
 منشورات دار مكتبة احلياة، بريوت.   ،السخاوي

https://www.alukah.net/authors/view/home/967/
https://www.alukah.net/sharia/0/127735/#ixzz73MZc9Tdb
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مية يف السياسة الرشعية، حممد بن أيب بكر بن أيوب بن قيم اجلوزية، املحقق: نايف أمحد  الطرق احلك .58
 هـ. 1428، ،1طاحلمد، دار عاَل الفوائد، مكة املكرمة،  

اْللبان .59 الدين  نارص  حممد  حتقيق:  النسائي،  خيثمة  أبو  حرب  بن  زهري  اْلسالمي، العلم،  املكتب   ،  
 . م1983 – 1403، 2طبريوت،  

 . م1982 – 1402الفتاوى السعدية، عبد الرمحن بن نارص السعدي، مكتبة املعارف،  .60

الكتب   .61 دار  السخاوي،  بكر  أيب  بن  حممد  بن  الرمحن  عبد  بن  حممد  احلديث،  ألفية  املغيث رشح  فتح 
 هـ.1403، 1طالعلمية، لبنان، 

مفلح احلنبيل، املحقق:  الفروع ومعه تصحيح الفروع لعالء الدين عيل بن سليامن املرداوي، حممد بن   .62
 م.2003 -هـ  1424 ،1ط عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي، مؤسسة الرسالة، 

الفقيه واملتفقه، أمحد بن عيل بن ثابت بن أمحد بن مهدي، املعروف باخلطيب البغدادي، املحقق: عادل   .63
 هـ.1417بن يوسف العزازي، دار ابن اجلوزي بالسعودية، سنة 

 م. 1973 -هـ  1393، 2ط بكر بن قيم اجلوزية، دار الكتب العلمية بريوت، الفوائد، حممد بن أيب .64

الرسالة،   .65 الرتاث يف مؤسسة  الفريوزآبادي، حتقيق: مكتب حتقيق  القاموس املحيط، حممد بن يعقوب 
 م.2005 -هـ   1426، 8طبإرشاف: حممد العرقُسويس، مؤسسة الرسالة، بريوت لبنان،  

الصحيحني .66 من حديث  املشكل  املحقق: عيل حسني  كشف  اجلوزي،  حممد  بن  بن عيل  الرمحن  عبد   ،
 البواب، دار الوطن، الرياض. 

 م.1997املجموع رشح املهذب، أبو زكريا حميي الدين ُييى بن رشف النووي، دار الفكر،   .67

خمترص منهاج القاصدين، أمحد بن عبد الرمحن بن قدامة املقديس، قدم له: اْلستاذ حممد أمحد دمهان،   .68
 م.1978 -هـ  1398مكَتَبُة َداِر الَبَياْن، دمشق، 

التعليم  .69 تكنولوجيا  سلسلة  التعليم،  تكنولوجيا  إىل  منصور،1  املدخل  حامد  أمحد    التعليم   وزارة ، 
 .م1992  النوعية الرتبية  كلية  العايل،
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بن عبد اهلل املعروف بـ »سبط ابن اجلوزي« حتقيق    مرآة الزمان يف تواريخ اْلعيان، يوسف بن ِقْزُأوغيل .70
 م. 2013 -هـ  1434، 1طن، دار الرسالة العاملية، دمشق سوريا، يوتعليق: حممد بركات، وآخر

وآخر .71 اْلرنؤوط  الشيبان، ت: شعيب  أمحد،  اْلمام  مؤسسة  يمسند  الرتكي،  اهلل  عبد  د.  إرشاف:  ن، 
 م.  2001 -هـ   1421، 1الرسالة، ط

ال .72 اهلل  املسند  رسول  إىل  العدل  عن  العدل  بنقل  املخترص  القشريي  ملسو هيلع هللا ىلص صحيح  احلجاج  بن  مسلم   ،
 النيسابوري، ت: حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. 

عبد املحسن بن    ، املعجم اْلوسط، سليامن بن أمحد الطربان، املحقق: طارق بن عوض اهلل بن حممد   .73
 مني، القاهرة. إبراهيم احلسيني، دار احلر 

 م. 1998مقدمة يف وسائل االتصال اجلامهريي، فضيل دليو، اجلزائر: ديوان املطبوعات اجلامعية  .74
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