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 أبي إىل، الكبري صاحب القلب  إىلإىل من أمحل امسك إىل سندي يف هذه احلياة ، 

 عن باحثة قليب ويرجتف،  والعبارات الكلمات ختونين . ابنتك أني فخرا ويكفيين

 .اليوم عليه أنا ما إىل ألصل معي جلهدك بالتقدير وشعوري امتناني لعظيم وصف

حياتي هبالة من  لتاخلوف من اهلل ، إىل من ظلإىل من علمتين معين احلب واإليثار و

بلسم حي وحبة الفضل يف وجودي يف هذه احلياة .. يا سبب جناإىل صا، الدعوات 

  .جراحي إىل أمي

 أخواتي.وإخوتي إىل القلوب الطاهرة الربيئة ، إىل زهور حياتي 

 إبراهيم األسطل. الفاضل األستاذ يإىل جدإىل جدتي احلنونة الصابرة ، و

وينفع هبا املسلمني ، لكم مجيعا أهدي مثرة جهدي ... راجية من اهلل أن يتقبلها عنده 

  إنه سبحانه نعم املوىل ونعم النصري.
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 شكر وتقدير

 ف ددإلمتمددنانددهاال  ددهللتالشدد  رى دد مددن ن صدد مدد  دد   نددهلل  الحمددهللر باللددنلم   
لدددص  دددح صآى ددد  سددد   سددد هللصنمحمدددهلليدددنتاالص  ددد   السدددواى ددد أشددد  الم ال دددو  ،المت اضددد 
أمن لهللأ مل  ..
كَ  )ى  لسن س  من ى  صالسوا: لق لصتلنلمتثنلاا َْ َْ ََكَ  َِّتَِكي َأْن ََ ْْ ُرَر ِن َربِّ َأْوِزْعِني َأْن َأْشك

ََِ  ِفي ِعَباِدَ  َّتِصاِتِحين ََ ََْرَضاهر َوَأْدِخْلِني ِبَرْح َل َصاِتًحا  ََ .19الصمل،(َعَلِي َوَعَلى َوَِّتَدِي َوَأْن َأْع

لددد ىمددددنهلل نملددددزا  نددد الممث دددزفدددد   ددد  ال نمالتقددددهلل  جلددد  لشددد   أت  دددص    ددددلافددد ص  لددددز، اع
طدد إلص نلشدد  أسددنتهت  قسدداالمصددنن  أيدد ،نءن  ددزالتددهلل       ددزالت   ددز أىضدد،الهلل اسددنتالل  ددن

التهلل   .

محمد هلل/الدهلل ت   ىطدنهلل   د /الدهلل ت  لألستنهالل فن  منأتقهللا أ ف  أسم آ نتالش   
آ ا  مدنالق مدزفد  ن لت    نت مدنالسدهلل هلل    ل ها ل سنلزى  نههاتلتفض  من ق  لامش ا   غ 

  لددلار،لط  ددزالل دداف د لالهلل اسددزا ثدد ال ددنلجفدد جص ن نددن،حفا مددنار  ىننمددن  ل  مددنهيدد اا
هلكف م  ا حسصنت من.

  د  مصنششدناى د ص دن لتفضد ص دأ /  المتصدن ل دهلل ت ط بل أ أتقهللا ينلصالشد    
ل دههين   دنا وحالصنشزلتفض ص أ   د  مصنششدنا/الش  م   للألستنهالهلل ت  ل  سنلز، ناهللاي  

ال سنلز،ف ن كارف  من صفلصن ل م من.

لمددنشدددهللم همددد ح مدد  ،لمدددن دددهل همدد   دددهلل  شدددت أتقدددهللا    دددلالشدد  جلددد السدددنهلل الم مددن
تقهلل  .الهلل اسز،ف  امص  لاحت اا ت    نتف تح  اأهلل اتص ن ح 

زالهلل اسدددددزى ددددد تلدددددنط   ام  دددددن  الطنل دددددنتالمل مدددددنتأفددددد اهللى صدددددأيدددددص دددددهلك نلشددددد   
تلن ص  اله سنناف جص نحنههالهلل اسز. 

جلددد ، دددنهللشز ل فددد تص أ أشدددهللا  مدددزشددد   امتصدددن جلددد أ دددحنبالق ددد بالط  دددز الص ا دددنال
 م وتالهلل اسزجل فهللاءا سطل، فنءسومز،هللىنءال هلل   ،فنطمزش   .

أسنلارالل  اللا اأ أ   شهلل فقتف نههالهلل اسز،فمن ن م ت ف دإلفمد ارأي  ا 
 من ن م يطأأ صس ن فم صفس .-ى   ل-

 َّتباحثة
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 لخص َّترساتةَ
لدد ال شدد ىدد فنى  ددز  صددنم مقتدد حشددن اى دد الح سدد زالسددحن  زفدد الهلل اسددزجنددههنددهللفت

 لتحق ددإل،غدد  –فدد    ددزالت   ددز  نملددزا  ندد نتالمل مددنل ددنتالطتصم ددز فن ددنتتددهلل   الل دد الددهلل 
 طنشددزموحادددز):أهلل اتالهلل اسدددزأىددهللتال نحثددز ،ت    ددد لاالهلل اسددزاسدددتيهللمتال نحثددزالمددص  أنددهللا 

(24الهلل اسدزالم  صدزمد )م م ىدز مدنى د تط ق ،ث نت من تاالتأ هللم  هللش من ،مل ف (ايت ن  
ل لدددنا(TEIP-1المل مددد  )فددد مشددد  دجىدددهللاهللالمشدددن  نتمل مدددزمددد طنل دددنت   دددزالت   دددز/طنل دددز

صددنتلملنل ددزال  نSPSS)اسددتيهللمتال نحثددز  صددنم الدد  اامح ددن  ز) .(2018-2017الهلل اسدد )
وصل  َّتدرَّسة ،ف  ض نى أس  زالهلل اسز  ام ن ز  :َّتنَائج َّتَاتية إتىَو

نتأفدد اهلل دد  مت سددط هلل  دد)α=0,01)ت  ددهللفدد  إلهاتهللللددزجح ددن  زىصددهللمسددت  هللللددز -1
 ال لهلليف  طنشزالموحاز.التط  إلال لهلليل نلحالت     زف التط  ق  الق    الم م ىز

فد (25,1= دوك ملهللل سب)فنى  زى  الح س زالسحن  زالقن ا حقإلال  صنم المقت ح -2
  طنشزموحاز فن نتتهلل   الل  الهلل الطنل نتالمل منت.

 دد  مت سددط هلل  ددنتأفدد اهلل(α=0,01هللللددزجح ددن  زىصددهللمسددت  هللللددز)ت  ددهللفدد  إلهات -3
فدددد اليت ددددن الم م ىددددزالت     ددددزفدددد التط  قدددد  الق  دددد  ال لددددهلليل ددددنلحالتط  ددددإلال لددددهللي

 المل ف .
(فد 25,1حن  زفنى  ز ملهللل سدب) دوك= حقإلال  صنم المقت حالقن اى  الح س زالس -4

 اليت ن المل ف لهلل الطنل نتالمل منت.
 
تط  قنت ددنفدد     اسدتيهللااالح سدد زالسدحن  ز فد ضدد ءالصتدن  السددن قزأ  دتال نحثددز ضدد 

سدددتيهللااا ، المل مددد  فددد   ف دددزت ا ددد ،نتالمل مددد/نل دددنت اتتهلل    دددزل طهلل ، ىقدددهللاللم  دددزالتل  م دددز
 ال ح ثح لالح س زالسحن  ز.  ، اع  اءالم  هللم الهلل اسنت الح س زالسحن  زف التهلل 
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Abstract 

 This study aimed to identify the effectiveness of a suggested 

programme  based on cloud computing in developing science teaching 

competencies for student - teachers at education faculty in Al-Azhar 

university, Gaza. 

  To achieve the objectives of the study, the researcher adopted 

experimental approach in her study. The researcher conducted the study tools                                  

(Cognitive test and observation checklist) were applied on the sample before 

and after attending the sessions of the program. The sample of the study 

consisted of (24) teacher – students class teacher in the first section and 

participation in the teacher preparation project (2017-2018). 

The data of the study were statistically analyzed by( spss) to answer 

the questions of the study and its hypotheses . 

The study concluded that: 

1. There are statistically significant differences at (0.01 =α) in the mean 

scores between pre and post application of observation checklist. 

2. Using the programme based on cloud computing achieves a high 

effectiveness (Black Modifies Gain Rank Equation= 1.25) in 

observation checklist for students- teachers. 

3. There are statistically significant differences at (0.01 =α) in the mean 

scores between pre and post application of Cognitive test. 

4. Using the programme based on cloud computing achieves a high 

effectiveness (Black Modifies Gain Rank Equation= 1.25) in Cognitive 

test. 

In the light of the results, the researcher recommended to the necessity 

of using cloud computing and its applications in educational process, holding 

training courses for students- teachers and teachers in how to employ and use 

cloud computing in teaching. In addition, the researcher suggested further 

complementary studies related to cloud computing. 
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أآ زش آص ز
بامنهللاء

تش   تقهلل  
ث.( نل غزالل   ز)م يصالهلل اسز
ج(ص     ز نل غزام)م يصالهلل اسز
حشن مزالمحت  نت
هشن مزال هللا ل
 شن مزا ش نل
 شن مزالموحإل

 9-1                           :َّتفصل َّألول: َشُلة َّتدرَّسة وخلفيَها
 2مقهللمزالهلل اسز

 6مش  زالهلل اسز أس  ت ن
 6ف  ضالهلل اسز
7أنهللا الهلل اسز
 7أنم زالهلل اسز
8حهلل هللالهلل اسز

8م ط حنتالهلل اسز
 9يط اتالهلل اسز

 49-10 َّتفصل َّتثاني: َّإلطار َّتنظري
 11مف  اال  صنم المح سب

 12التل  ام   اتاستيهللااالحنس بف 
 13 حوسبة َّتسحابيةَّتَحور َّألول: َّت

 13تل   الح س زالسحن  ز
 14ي ن صالح س زالسحن  ز

 16أص ادالح س زالسحن  ز
18الح س زالسحن  زم  صنت

19ىصن  الح س زالسحن  ز
20ف ا هللالح س زالسحن  ز

21الش  نتالت تقهللايهللمزالح س زالسحن  ز
22أمث زى  اليهللمنتالسحن  ز
22الح س زالسحن  زف التل  ا



 
 

 خ
 

 َّتصفحة َّتَحَوى
24متط  نتاستيهللااالح س زالسحن  زف التل  ا

24صمنهجم اليهللمنتالت  م  استيهللام نف التل  ا
26م ا ناستيهللااالح س زالسحن  زف التل  ا

26استيهللااالح س زالسحن  زمل شنت
 28 ُفايا  َدريس َّتْلومني: َّتَحور َّتثا

28تل   ال فن زالتهلل  س ز
29م  صنتال فن ز

29أس تحهلل هللال فن نت
30أص ادال فن نت

30تل    فن نتتهلل   الل  ا
30ط إلاشتقنإل فن نتتهلل   الل  ا

31لهلل  الل  االتيط ط
31تل   التيط ط
32أنم زالتيط ط
32م نهللئالتيط ط

33ي ن صالتيط طالفلنل
34ا نهللا الس    ز
36التصف هلهلل  الل  ا

36التم  هللل هلل  
37جثن  الهللافل زل تل ا
37ال سن لالتل  م ز

39التهلل   زق ط 
40ا س  زال ف ز

42التل   
43غ إلالهلل  

44امهللا  ال ف ز
45لهلل  الل  االتق  ا
48زال ا لزالتغه 

 75-50 َّتفصل َّتثاتث: َّتدرَّسا  َّتسابقة
 51 المح  ا  ل:هلل اسنتتصن لتالح س زالسحن  ز

62التلق بى  هلل اسنتالمح  ا  ل
65المح  الثنص :هلل اسنت فن نتتهلل   الل  ا

72التلق بى  هلل اسنتالمح  الثنص 



 
 

 هلل
 

 َّتصفحة َّتَحَوى
74تلق بىناى  الهلل اسنتالسن قز

74  صالتفنإلمن   الهلل اسنتالحنل ز الهلل اسنتالسن قزأ
74أ  صالتم   من   الهلل اسزالحنل ز الهلل اسنتالسن قز

75أ  صالستفنهلل م ال ح ث الهلل اسنتالسن قز
 97-76 َّتفصل َّترَّبع: َّتطريقة وَّإلجرَّءَّ 

 ADDIE 77 فقنالصم هجت م اال  صنم المح سبالقن اى  المحن ن التفنى  ز
 87مص  الهلل اسز
 87م تم الهلل اسز
 87ى صزالهلل اسز

 87متغ  اتالهلل اسز
 88أهللا تالهلل اسز
95يط اتالهلل اسز

 96الملنل زامح ن  ز
فسيرها وَناقشَها  107-98 َّتفصل َّتخاَس: نَائج َّتدرَّسة َو

 99نن.الصتن  المتل قز نلسؤالا  ل مصنششت ن تفس  
 100الصتن  المتل قز نلسؤالالثنص  مصنششت ن تفس  نن.
101الصتن  المتل قز نلسؤالالثنلث مصنششت ن تفس  نن.
102الصتن  المتل قز نلسؤالال ا   مصنششت ن تفس  نن.

104الصتن  المتل قز نلسؤالالينم  مصنششت ن تفس  نن.
105سؤالالسنهلل  مصنششت ن تفس  نن.الصتن  المتل قز نل
107ت   نتالهلل اسز
 107مقت حنتالهلل اسز

 قائَة َّتَرَّجع وَّتَصادر
108-
122 

109الم ا  الل   ز
119الم ا  ا  ص  ز

 

 

 

 



 
 

 ه
 

 اجلداول قائمة

 رقم َّتصفحة َّتَوضوع م
77.ملن   ت م اال  صنم القن اى  الح س زالسحن  ز  .1
88.م ا فنتاليت ن  ال   الصس  ل فق ات هلل ل  .2
91.لويت ن ال   زالهلل  زم اليت ن فق اتم فق   لا ت نطملنمل  .3
92.التم   لفق اتاليت ن وتال ل  ز ملنم  .4
95.ملنملا ت نطهلل  ز ل فن زم ال فن نتالت تق س نال طنشزم الهلل  زال   زل  طنشز  .5

6.  
مت سدددطنت الصح افدددنتالمل ن  دددز ش مدددز)ت( مسدددت  الهللللدددزل تلددد  جلددد الفددد  إل ددد  ال

مت سط هلل  نتالطنل نتالمل منتف التط  ق  الق    ال لدهلليل طنشدزموحادز فن دنت
تهلل   الل  ا.

101

103. فن نتتهلل   الل  اش مزملنملال سبالملهلللل وكف  طنشزالموحاز  .7

8.  
 ددد  الفددد  إلجلددد ل تلددد  الهللللدددز مسدددت  (ت) ش مدددزالمل ن  دددز الصح افدددنتسدددطنتالمت 

104لويت ن المل ف . ال لهلليالق   التط  ق  ف المل منتالطنل نتهلل  نتمت سط 

106.ش مزملنملال سبالملهلللل وكف اليت ن المل ف   .9

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
 

 قائمة األشكال 

 َّتصفحةرقم  بيان َّتشُل َّترقم
16.السحبالين ز.1
17.السحبالم تمل ز.2
17.السحباللنمز.3
17.السحبال   صز.4
18.م  صنتالح س زالسحن  ز.5
19.ىصن  الح س زالسحن  ز.6
85.ت م اس صن      زال  صنم القن اى  الح س زالسحن  ز.7
100ال ا  زالتفنى  زل   صنم ..8

 

 

 

 

 

 

  



 
 

  
 

 حالح امل قائمة

 َّتصفحة عنوَّن َّتَلحق م
 124.أسمنءالسنهلل المح م   .1
 126. طنشزموحاز فن نتتهلل   الل  ا .2
 131اليت ن المل ف . .3
 141.ال  صنم  .4
 149.تس  لم مزال نحثز .5

                                                                                                                         



 

 

 الفصل األول

 اإلطار العام للدراسة

 

 أواًل: مقدمة الدراسة 

 ثانيًا: مشكلة الدراسة وأسئلتها 

 ثالثًا: فروض الدراسة 

 رابعًا: أهداف الدراسة 

 خامسًا: أهمية الدراسة 

 سادسًا: حدود الدراسة 

 سابعًا: مصطلحات الدراسة 

 ثامنًا: خطوات الدراسة 











 
 

2 
 

 َّتفصل َّألول
 َّإلطار َّتْام تلدرَّسة

 أواًل: َقدَة َّتدرَّسة:
ارتلدددنل   دددنى ددد امصسدددن صلمدددزاللقدددلالتددد م ك تدددصىددد سدددن   مددد الدددصكلاال ث ددد  التددد مددد ك

لْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مَِّنَ الطََّيَِّبَاتِ وَفَضََّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِريٍ مَِّمََّنْ خَلَقْنَا وَلَقَدْ كَرََّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرَِّ وَا :ال ن صنت،شنلتلنل 

 الل د الددهيصحدد ف ددص،الم ددنلت نفددزأ دهللدالصسددن فدد اسددتيهللااىق دصفدد (؛70)امسدد اء:تَفْضِيييل ا
 هللاد التم  .ماال ت ن  نهللى  نهانش

م دنلفد ص ى دزصق دزمل دن ا د ت،المل  مدنتث   ا  ت   اللش الحنهلليالق   هللا زم 
   د   طفد ات تتطد  تتسدن دالل اى  ز أ  حت،المل ف  الت ا لال تمنى  الت ا لالمل فز
  دددد هللأ دددد ح التسددددن دالتطدددد  نددددها مدددد  التطدددد   ،التغ دددد ى  ددددزمل ددددن ا هللاهللت،ا فضددددلصحدددد 

 الطدب نل صهللسدزا يد  الم دنلتتطد  مد  ت افدإلحتد مصدصل دهلل  مد ااأالتل د ام دنلفد الت ص ل   ن
 نل  ددددبال حددددإلى دددد الميت فددددزالتل دددد امؤسسدددنت ح  ددددت،ا يدددد  الحهلل ثددددز الل دددد االفضددددنء ى دددا

ى دد سد   سد  لزأ ثد الت    ددزاللم  دزت لدلالتد الفنى دزال سددن ل لتد ف  ل تغ  د ناسدل الت ص لد   
.(2014:2،ش  ق )الل م  مستق  صالهلل اسزف فلنل ش لام هللادى  القهلل  لص  ف ممنالمتل ا

ل دد ا الددتل اسددننمتالت ننددنتالحهلل ثددزلت ص ل   ددنالتل دد افدد ا دد  صاددا هلل ددهلل  متطدد   ل ت
 ددز  دد فدد جحددهللاثتغ دد ات تطدد  اتج  ن  ددزى دد الط  قددزالتدد  ددتل ا  ددنالط ا  التدد  ددن ل ددنا ثدد 

 ى  ط ا إل أسدنل بت  د لالمل  مدنتالل م دزجلد  ا،  دهلكى د محتد   شد لالمصدنن الهلل اسد ز
المق    من تصنسبم نههالت نننت، م الصااالت أف  ت نالت نندنتالحهلل ثدزلت ص ل   دنالتل د ا

صدددت ال سدددن لالتفنى  ددددز ا ددد الحنسددد ب امصت ت الدددهي لتمدددهللى ددد ،مدددن سدددم  دددنلتل  اامل ت  صددد 
.(2015:118،)ال    يى نف ىم  زالتهلل   المتلهللهلل  ميت  أص ا

الملتمدهلل ى د أس  بمد أسدنل بالتل د االحهلل ثدزت  ال نحثزأ التل  اامل ت  ص ى ن  ى 
.مل االحنس ب ال سن طالمتلهللهلل   ستط  المل االتل ام يولص ط  قزهات زأ  مسنىهلل ال

 شدددهللاتفدددإلالت    ددد  ى ددد أ التل ددد اامل ت  صددد أسددد  بصدددن حفددد ت ا ددد التقص دددنت نلشددد ل
فنى  دزمد يدولل  م ل ط  دز ط  قدزهات فدنء  ال ح حليهللمزالتل  ام يولتقهلل االمحت  الت

م،الي ن صام  ن  زالت  تم    ن نيت ن ال شت ال  هلل ال  فزالشت نهلل ز ال   د  فد  نص نتدص اع
جلدد تدد ف     ددزتل  م ددزمشدد شزت اناالل مدد   دد   فنى ددز،جضددنفزاتحسدد  مسددتل  دد تل دداالط  ددز 

الم ددن  نمضددنفزف  ددنالددتي صمدد محددهللهللاتال مددن  الط  ددز ددتال ددلمدد المهلل سدد    متفنى ددز مث دد  
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ى دددهللالم  دددهلل،)م دددز مسدددت اناالمل فدد  ات االل ءجم نص دددنت ا شددهللجلدد السدددمنحل ط  ددز دددنلتل افددد ضدد 
(جلد 2017يد   ،آالسدل هللي )ح دثأشدن تهلل اسدزمنأ هللتصاللهلل هللم الهلل اسدنت نها.(2000:2

أثدد اسددتيهللااالتل دد اامل ت  صدد فدد تددهلل   ال  نضدد نتى دد التح دد لالهلل اسدد  الت ددنهصحدد المددنهلل ،
صددنم مقتدد حشددن اى دد التل دد اامل ت  صدد فدد تصم ددز (جلدد فنى  ددز 2013غصدد ا،  صمددنأشددن تهلل اسددز)

صت صتالتل  م ز.الم ن اتالين ز ت م ام اش اما تسنب،  هللادام

تصددنف المؤسسددنتالتل  م ددزجلدد ل ت  صدد  سدد  لزالتلنمددلمل ددنهلل اصتشدن م ددنهلل الددتل اامأ
   دددنهلل أىددددهللاهللالمقدددد  ات،المتلددددهللهلل لم ا ننددددنصاددد اا،فددد اللمددددلى ددد ت ا ف ددددن اسددددتيهللام نفددد التل دددد ا

لدهلكسدلتالمؤسسدنت صت  دزا،صت صدتفد ميت د التي  دنتالل م دزل ت  ص زالمط  حزى د امام
هللمد – المدهللم أل ت  ص ال نملل التل  اامج الم ا  التل  م ز التهلل    زل تح لم التل  االتق  هللي

المل ددام ددن ات تسددنبا مدد مقتضدد نتهلددكالتحد لضدد    –ق  دهللي ت  صدد  صاددناالددتل االتلالدتل اام
.(2011:4،صامزالتل  م ز)أ  يط  ل ف  الت ص ل   الهيتش هللها  هلل هلل تتصنسبم التط  الم

ى ددن  ىدد تط  قددنتم  دد هلل ل ت  صدد الحهلل ثددزوالح سدد زالسددحن  زو ندد  مد  سددن لالتل دد اام
 مشدن  ت ن ىمدل،ىدهللاهللاللد  ضالتقهلل م دز تي  ص دناع ،صشنءالم فدنتجول ن  تام ي،صت صتى  ام

صت صت.تيهللم نى  امل ت  ص ز اللهلل هللم التط  قنتالت صسجايت ن ات است نصنت  هللا ل

مدلاليدهللمنتالتد تدتاى د أ  دد  (أ ف د  الح سد زالسدحن  زتلصدد  نلم 2014 د  الفقد )
،ينهللمنتتحمل  نصنت نف سدحن زافت اضد زتضدم ات دنل نالدهللا اهلل  اصقطدند  ام مت  ز ش  ز 

فد   دتاالدهللي لجل  دنمد أيم دن  ، ن اتد ه  دزأم أ    ميت فدزمد  م  د ت أ   دن لد ح 
 منت ف ال  ام  يهللمنتل مستيهللم  .، تقهللامسنحنتتي        ل مستيهللم  ،أي من 

تددد ت ف ندددنت ص ل   دددنالح سددد زالسدددحن  ز ل  دددن سددد  زفلنلدددزالسدددتيهللاافددد ج الم نصدددنتال
فدد المؤسسددنتهاتالم  اص دددنتالمحددهلل هلل التدد لتسددتط  تدد ف  جم نصدددنتين ددز  اللم  ددزالتل  م ددز 

م نصددنتالت ص ل   ددزالتدد  نصددتم  فددزفدد السددن إلاللهلل ددهللمدد ام جثح  ددت ص ل   ددزىنل ددزل متل مدد  .
صت صتأ  حم المم د اسدتيهللااالتط  قدنت مسدنحنتتنحز م نص زل  م   م يولامتم  حأ

  ىنتفقددط التلددن  فدد جصتددنجالمشدد،التيدد    ال  دد لل م فددنتالمي صددز مشددن  ت ن التلددهلل لى   ددن
.(ercan:2010,5)  نمتوكمت فحجصت صت

  قنت دنمد المسدتحهللثنتالت ص ل   دزالتد ى  أ الح س زالسحن  ز تط(9:2008)م    أ هلل
    دد هلددكجلدد الم ا ددنالتدد تقددهللم نالح سدد زالسددحن  زمدد تيفدد ض،ل ت  صدد  لالتل دد اامتمثددلمسددتق

تنحزالتط  قنت ال  ام فد أي شدت م نص دزال  د لمد،  فزالتل  ا اع  يدولأي  دن شدنهلل ى د  اع
م نص دددز،يددد  مثدددلالمشدددن  زأ  زل لم  دددزالتل  م دددزم ددد اتصت صدددت. تددد ف الح سددد زالسدددحنت دددفحام  اع



 
 

4 
 

اسددتيهللااال دد ام التط  ق ددزالمتص ىددزهلل  أ ت دد  نددههال دد ام مث تددزى دد ال  ددن اليددنص نلمسددتيهللا
ل ت  ص ز.  ضالتقهلل م ز   ام ال هللا لام   ام الل،مثل  ام ملنل زالص  ص

زتم د  المل مد   الطدوبمد جىدهللاهللالمسدتصهللات ال دهللا ل م أنامم  اتالح سد زالسدحن  
 ش اىهللال  نصنت اللد  ضالتقهلل م دز ىد  ضالف دهلل  التفنى  دز الميططدنت م فدنتال د ت، ال   

ندا  صزأ الف   سدنتأ الت د ، ا هلل  الحن زجل مسنحنتتي         هلل  تل ضأىمنل ال ق
ىمدنلتشغ ل،م جم نص زمشن  زندهها هللا اتمل صزم ال  ام  صااالم هلكىهللاالحن زجل ج 

ص دددن مددد أيم دددن سددد اءام نص دددزالمشدددن  زفددد اللمددل امجناندداأ ضدددشددد ا   مدددوءاللمدددل، ا مدد ا 
،ندددهامدددنأ هللتدددصاللهلل دددهللمددد الهلل اسدددنتالتددد تصن لدددت(2014،ال  دددت)الل دددهللالددد ا إلأاالمهلل سدددزأ نصدددت

(2015 )الددهللا ل،(2016 )ىمددنهللالددهلل  ،(2017،القحطددنص  فدد هلل )سددحن  زمثددلهلل اسددزالح سدد زال
(2017،أحمددهللهلل اسدز) ،الهلل اسد ى د   ددنهلل التح د لالتد أا د تأثد اسددتيهللااالح سد زالسدحن  ز

، هلل اسدز)سد من ،الت أا  تفنى  زاستيهللااتط  قنتالح س زالسحن  زف تصم دزالم دن اتالح نت دز
(التددد 2014ش  قددد ، هلل اسدددز)،(فددد تصم دددزم دددن اتالدددتل االصقدددنل نسدددتيهللااالح سددد زالسدددحن  ز2016

أ ددهللتى دد فنى  ددزت ا دد تط  قددنتالح سدد زالسددحن  زفدد تصم ددزالم ددن اتامل ت  ص ددزالتل  م ددزلددهلل 
.مل م الت ص ل   ن

يهللااالح س زالسحن  زف التل  ا، مص ن منأ  تاللهلل هللم المؤتم ات ا  ناالهلل اس ز ض    است
مؤتم ال ل ح س ز ال حم (ICCC15السحن  زالهلل ل  ى هلل  صت ص    ا م     نملز ف  المصلقهلل )

أ    تسي  التقص زالسحن  زف يهللمزا نهللا الت    ز(اله 2015) نلمم  زالل   زالسل هلل ز
الهللم    التل  التق  هللي التل  اامل ت  ص  اف ىهلل م نلتمص ن ىطنء لضالمحنض اتأ  ، اع

ىطنءانتمناأ ث لتط  قنتالح س ز،الح صالهلل اس زى  لهلل السحن  زف م نلالتل  االينص اع
 التهلل  بالمصلقهلل،المل  منت  نملزط  زالهلل ل ا  لل ح س ز تقص ز  هلكمؤتمتل  اا طفنل، 

 ط  ز  نملز 2013)ف   ن  اله  م ( م أنا الستفنهلل  ت   نتص السحن  ز التل  االح س ز ف 
ى  ف الت ص ل   زالمستحهللثنت لص ا ال  االهلل اس اله ىقهللف  نملزا ش  ، أ ضنااللنل 

الهي ن م ت   نتصت ا  التط  قنتالت    ز التل  م زل ح س زالسحن  ز، (2014)المل  منت ز
ص نتلملى  تل   أهلل اتالت ا ل المشن  زالفلنلز.  

ىدهللاهللجندهللا الت   دزالمتمث دزفد أىدهللاهللمل مد  شدنهلل   ى د تحق دإلجم الضد   ي ل ها ن 
ف  نفزال  اصبالميت فزم النتمدنا متط  دنتالتطد  اتالحهلل ثدزفد مت نمواشنمواىهللاهللااجالطوب
التل  ا.
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لدهللاسدتثمن اا شد  نافلدنلا،لد  فد م دنلالت   دزفحسدب دل دا أسدنل بحهلل ثدز  ج جىهللاهللالمل
فد اللم  دزالتل  م دزنداالده  اثج مد  تلنمدلمل دتدصل  آثدن هى د ميت د م دنلتالح دن ،ح  د

.(2010:84)ال صت س ،ل ههالم نلتس ق هلل  التغ   ف المستق ل

 هلل  هالفلددنل المتم دد فدد  صددنء،تحهلل ددهللص ى ددزالتل دد ا ات نننتددصفدد  أهلل ا هت دد  أنم ددزالمل ددا
ف ددد المسدددؤ ل،فدددنلمل اهلل  حنسدددافددد اللم  دددزالتل  م دددز،  دددلالمسدددتق ل تحهلل دددهللص ى دددزح دددن ا مدددز

 مددن،المسدؤ ل زالم نشدد  فدد تحق ددإلا نددهللا السددت ات   زل مدد اهللالهلل اسدد زفدد م احددلالهلل اسددزالميت فددز
مسد منامتم د اام  زالتهلل   ف جحهللاثالدتل ا ت سد  ه ت شد ى د مل دا د ءملدهللجىدهللاهللااأ ص نحى

.(2010:39،)الفتو ي   فن نتتل  م زمتص ىز، نلل ا المل فز

تلددهللت   ددزالمل دداى دد أسددن ال فن ددزمدد أ دد  الت   ددنتالملن دد  فدد جىددهللاهلل تددهلل  بالمل مدد  ،جه
تحهلل ددهللال فن ددنتالتهلل  سدد زالتدد  حتن  ددنالطنلددب/المل ددا شدد ل اضددح هللش ددإل قدد انددهاالت ددنهى دد 

2015)الط ا صددددز،تحهلل ددددهللمدددن  تسددد صمددد ت دددكال فن دددنت ى ددد ت   دددهلله نلملدددن   التددد  دددتا م    دددن
:806).

ل فددزالمل ددا  ددههاهللمل دداالل دد افمىددهللج فن ددنتتددهلل   الل دد اأحددهللال  اصددبالم مددزفدد لددهلل ت
 نددهامددنأ هللتددصاللهلل ددهللمدد الهلل اسددنتالتددد ،نهللافددص   ددنهلل  فنءتدددصأ ددلتحق ددإلأمدد ضدد   يال فن ددنت

(الت أا  تأثد  فن دنتمل داالل د اAydogdu،2015 تصن لت فن نتتهلل   الل  امثلهلل اسز)
الحت ن ددنتالم ص ددزجلدد (التدد أا دد تالتلدد  2013، هلل اسددز)أ دد  شددك،ى دد تح دد لالطددوب

(التدد أا دد تتصم ددز فن ددنت2013، هلل اسددز)أ دد مط ددإل، الل دد اال ددهللهللمدد    ددنتصادد نالمل مدد
ل ت  ص .ص ن امالتهلل    نستيهللاام  ام

 تط  قنت دددنفددد اللم  دددز،لدددهلل اى التطددد    ت ا دددهللالنتمدددنا ت ا ددد الح سددد زالسدددحن  زصاددد اا
ثد اء ىم  دزالتدهلل   مد يدولمدنتد ف همد تط  قدنتالتل  م ز،لمنل نمد أنم دز   د  فد تسد  ل اع

فد أي شدت مد المل مد   مص نت ف هلل  ننت ى  ضتقهلل م دز غ  ندن م د أ  سدتيهللم نالط  دز
تنحددزالف  ددزل ط  ددزالمل مدد  ل تفنىددلالفدد  يأيم ددن  لىم  ددز  تسدد ، الت ا ددلفدد مددن  ددص ا، اع

 موحاددزال نحثددز التددهلل   نتمدد تقددهلل اتغه ددز ا لددزل ددا،صشددطزالتل  م ددز المشددن   المشددن  زفدد ا 
   هللش   ف  فن نتتهلل   الل  الهلل الط  زالمل م  أثصنءالتهلل  بف اللم  زالتل  م دز،شنمدت
ال نحثددز  ىددهللاهلل  صددنم شددن اى دد الح سدد زالسددحن  زلتصم ددز لددض فن ددنتتددهلل   الل دد الددهلل الط  ددز

الت   ز  نملزا  ن .المل م  ف    ز
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 ثانيًا: َشُلة َّتدرَّسة وأسئلَها:
َحدد َشُلة َّتدرَّسة في َّتسؤَّل َّترئيس َّتَاتي:  َو

ُفايا  َدريس َّتْلوم َا فاعلية برناَج َقَرح قائم على َّتحوسبة َّتسحابية في َنَية 
 غزة؟-في ُلية َّتَربية بجاَْة َّألزهر ا َّتَْلَ اتبا تدى َّتط

 سئلة َّتفرعية َّتَاتية:ويَفرع َنه َّأل

ف    زالت   دز  نملدزا  ند الطنل نتالمل منتمن فن نتتهلل   الل  االو ات اف ننلهلل  .1
  غ  ؟

تصم دز فن دنتتدهلل   المد اهللمد يولدصمن    ال  صنم المقت حالقن اى  الح س زالسحن  ز .2
؟الطنل نتالمل منتالل  الهلل 

الهلل اسزطنل نتهلل  نتمت سط   جح ن  زلزهلللهاتف  إلت  هللنل .3  طنشزف ى صز
 ال لهلل ز؟الموحاز طنشزف هلل  نت   مت سطالق   ز،الموحاز

الملهلللال سبملنملىصهللفنى  زالسحن  زالح س زى  القن االمقت حال  صنم  حقإلنل .4
  نملزطنل نتالمل منتاللهلل  فن نتتهلل   الل  ا طنشزالموحازف (1.2≤) وكل

 غ  ؟ا  ن 
اليت ددن فدد ى صددزالهلل اسددزطنل ددنتهلل  ددنتمت سددط دد  جح ددن  زهللللددزهاتفدد  إلت  ددهللنددل .5

 ال لهللي؟المل ف اليت ن ف هلل  نت   مت سطالق   ،المل ف 
الملددهلللىصددهللملنمددلال سددبل  صددنم المقتدد حالقددن اى دد الح سدد زالسددحن  زفنى  ددزانددل حقددإل .6

   نملزا  ن  غ  ؟نتالمل منتل نف اليت ن المل ف لهلل الط(1.2≤ وك)ل

ثاتثًا: فروض َّتدرَّسة:
 صنءاى  التسنؤلتالسن قز،تا  غالف  ضالتنل ز:

( ددد  مت سدددطهلل  دددنتα≤0.05ىصدددهللمسدددت  الهللللدددز)لت  دددهللفددد  إلهاتهللللدددزجح دددن  نا -1
فددد  طنشدددزالموحادددزمت سدددطهلل  دددنت   ،زوحادددزالق   دددفددد  طنشدددزمى صدددزالهلل اسدددزطنل دددنت
.ال لهلل ز

الملددهلللىصددهللملنمددلال سددبالح سدد زالسددحن  زفنى  ددزل  صددنم المقتدد حالقددن اى دد ال حقددإل -2
  نملددزنتالمل مددنتل ددن فن ددنتتددهلل   الل دد الددهلل الط طنشددزموحاددز(فدد ≥ 1.2 وك)لدد

 ا  ن  غ  .



 
 

7 
 

( دددد  مت سددددطهلل  ددددنتα≤0.05)ىصددددهللمسددددت  الهللللددددزح ددددن  نالت  ددددهللفدددد  إلهاتهللللددددزج -3
فدد اليت ددن المل فدد مت سددطهلل  ددنت   ،الق  دد اليت ددن المل فدد فدد ى صددزالهلل اسددزطنل ددنت
ال لهللي.

الملددهلللىصددهللملنمددلال سددبالح سدد زالسددحن  زفنى  ددزال  صددنم المقتدد حالقددن اى دد ل حقددإل -4
   نملزا  ن  غ  .نتالمل منتل نلهلل الطف اليت ن المل (ف 1.2≤ وك)ل

 
َّبًْا: أهدَّف َّتدرَّسة:ر 

 :َحقيق َّألهدَّف َّتَاتية َسْى َّتدرَّسة َّتحاتية إتى

نتل ددددنز فن ددددنتتددددهلل   الل دددد الددددهلل الطت ددددم ا  صددددنم شددددن اى دددد الح سدددد زالسددددحن  زلتصم دددد -1
.نتالمل م

ف شساالل  ا.نتالمل منتل نص نالطتقتجىهللاهللشن مز  فن نتتهلل   الل  االت  ص غ أ  -2
ف  طنشزموحادز فن دنتتدهلل   ى الف  إل   مت سطهلل  نتالطنل نتالمل منتال ش  -3

 .الل  ا   التط  ق  الق    ال لهللي
التحقدددإلمددد فنى  دددز  صدددنم مقتددد حشدددن اى ددد الح سددد زالسدددحن  زفددد  طنشدددزموحادددز فن دددنت -4

 تالمل منتف    زالت   ز  نملزا  ن  غ  ؟تهلل   الل  الهلل الطنل ن
المل فدددد  دددد  فدددد اليت ددددن نل ددددنتالمل مددددنتال شدددد ىدددد الفدددد  إل دددد  مت سددددطهلل  ددددنتالط -5

 ال لهللي.التط  ق  الق    
لدددهلل اليت دددن المل فددد   صدددنم مقتددد حشدددن اى ددد الح سددد زالسدددحن  زفددد التحقدددإلمددد فنى  دددز -6

 لت   ز  نملزا  ن  غ  .ف    زانتالمل منتل نالط

خاَسًا: أهَية َّتدرَّسة:
شهللتف هللصتن  الهلل اسزف :

 التد تقد ا ت ا د   صدنم -فد حدهلل هللى داال نحثدز–ندههالهلل اسدزمد أ ا دلالهلل اسدنتهلل تل .1
Edmodoتصم ددددز لدددض فن ددددنتتدددهلل   مددددنهلل الل ددد امدددد يددددول،زالمل مدددل ددددزىدددهللاهللالطنم 

 الح س زالسحن  ز.
،فد   ا  الت   دز التل د االلدنل المم  أ تف هللالهلل اسزالقدن م  ى د  د ام جىدهللاهللالمل دام  .2

 غ  .ملننهللشطند نملنت  ف    نتالت   ز م   حهلل التهلل  بالل
، تط  قنت دددنفدددتحالم دددنلأمدددناال دددنحث   ط  دددزالهلل اسدددنتالل  دددنلونتمدددنا نلح سددد زالسدددحن  زت .3

 . زالتل  ماللم  زمص نف  محن لزالستفنهلل 
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ت   صأصان القن م  ى  جىهللاهللالمصنن ىصهللتط   نن،م يولمنتقهللمصالهلل اسدزمد أهلل ات .4
نتل ددن حث ددز   صددنم   ضددحهلل  الح سدد زالسددحن  زفدد تصم ددز فن ددنتتددهلل   الل دد الددهلل الط

 .نتالمل م
اتت    دددز هلل  اتتهلل    دددزلتدددهلل  ب م ددد أ تف دددهللالمشددد ف  الت  ددد    ، هلدددكىصدددهللىقدددهلللقدددنء .5

 المل م  ى    ام تل  م زتهللىاالت ص ل   ن.
شهللتش لاست ن زم ض ى زلمن صنهللي صالت      ف ال شتالحنض م مسدن   الت نندنت .6

  ت   بأسنل بحهلل ثزشهللتؤهلل جل صتن  ج  ن  زف اللم  زالتل  م ز.،الحهلل ثزف التهلل   

 حدود َّتدرَّسة: سادسًا:
اشت  تنههالهلل اسزى  الحهلل هللالتنل ز:

  صدنم مقتد حشدن اى د الح سد زالسدحن  زفد تصم دز فن دنتتدهلل   الل د اَّتحد َّتَوضكوعي: .1
 .ف    زالت   زالطنل نتالمل منتلهلل 

ني: .2  .(ا2018-2017)الف لالهلل اس ا  لم اللناَّتحد َّتَز
)المسددت  الثنلددث(،المشددن  نتفددد ى ددد الطنل ددنتالمل منتاسددزتالهلل  اشت ددَّتحككد َّتبشككري: .3

 .(TEIP-1)مش  دجىهللاهلل تأن لالمل م  
 غ  .– نملزا  ن َّتحد َّتَُاني: .4

سابًْا: َصطلحا  َّتدرَّسة:
 لددهللال  دد دجلدد ا هللبالت  دد ي الهلل اسددنتالسددن قزشنمددتال نحثددز تل  دد م ددط حنتالهلل اسددز

ج  ا  نا نآلت :

ندد شددهلل  ال  صددنم المقتدد حالقددن اى دد الح سدد زالسددحن  زفدد تصم ددز لددض فن ددنتاعليككة: َّتف .1
     زالت   ز.نل نتالمل منتتهلل   الل  الهلل الط

م م ىدزمد الملدن   تتضدم ،  م  زتل  م دز دتاتقدهلل م ن  اسدطزالحنسد بن :َّتبرناَج .2
التق  االمتص ىدز، تسدل لتصم دز فن دنتتدهلل   صشطز ال سن لالتل  م ز أسنل ب الي  ات ا 

.نتالمل م نتلنمنهلل الل  الهلل الط
edmodoصت صدتتقدهللامد يدول ى د امى ن  ىد    دزتل  م دزمتطد   َّتحوسبة َّتسحابية: .3

مثدددلاللددد  ضسدد افددد تطدد    فن دددنتتدددهلل   الل دد امددد يددولم م ىدددزمددد التط  قددنت ت 
،  دتاتي  ص دن المدهلل صنتالتل  م دزهلل  ننت ال س االتل  م ز اليت ن اتالف التقهلل م ز ال    

 ف السحن ز ح ث م  ال   لجل  نف أي شت ف أيم ن .
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ندد ى دن  ىدد م م ىددزمد الملددن   الم دن ات الت ننددنتالو مددز ُفايكا  َككدريس َّتْلككوم: .4
تقدددن  هلدددكمددد يدددولملددد  مددد ام هللاءم مدددزمدددن مسدددت  الل ددد الدددهلل مل دددات ف ندددنىصدددهلل/

   تا  هللننى ط  إل طنشزالموحاز.،تط  قنتالح س زالسحن  ز
فددد الف دددلالهلل اسددد ا  لل لدددنات   دددزالت   دددزالمسددد ونتل دددنط نددد :ا َّتَْلَككك ا تبكككاَّتط .5

التدددهلل  باللم ددد فددد مدددهلل ا  المسدددت  الثنلدددث  من سددد(  نملدددزا  نددد ،ا2017-2018)
ضددم مشدد  دتحسدد  جىددهللاهلل تأن ددل ز محنفاددنتغدد  يددولفتدد  هلل اسددت ل  نلددالح  مددز ا
 .TEIP-1)المل م  )

 ثاَنًا: خطوَّ  َّتدرَّسة:
لإل ن زى تسنؤلتالهلل اسز التأ هللم  حزف ض نت نات لتال نحثزاليط اتالتنل ز:

 ز.الطودى  ا هللبالت   ي الهلل اسنتالسن قزالمتل قز م ض دالهلل اس .1
جىهللاهللامطن الصا يل هلل اسزمد يدولال حدثفد ط  لدزالح سد زالسدحن  ز  فن دنتتدهلل    .2

 الل  ا، ا هللبالت   يالمصتم .
 .تحهلل هللى صزالهلل اسزش هلل نا .3
 .مل ف  ايت ن  فن نتتهلل   الل  اجىهللاهلل طنشزموحاز .4
ت ص ل   ددز نسددتيهللااالصمدد هججىددهللاهلل  صددنم شددن اى دد الح سدد زالسددحن  ز فددإلملددن   ت    ددز .5

 (.ADDIEاللنال ت م ا)
الهلل اسدددز ال  صدددنم المقتددد حالقدددن اى ددد الح سددد زالسدددحن  زى ددد م م ىدددزمددد  اتىددد ضأهلل .6

تهلل  سدد ن،مددد ا دددإلالمح مدد  الميت ددد  فدد الل ددد ا، المح مدد  الميت ددد   نلت ص ل   ددن ط 
  ضل منف    ت منالص ن  ز.أسنته ال نملنت المش ف  الت       المل م  ، 

 تط  إلأهللا تالهلل اسزى  ى صزاستطوى زم م تم صفسص. .7
  هلل اتالهلل اسزس إلل اهلل اسزالم ض د.تم   حسنبملنموتال ل  ز ال .8
ش دددل هللا دددزالهلل اسدددزم م ىدددزتط  دددإلأهللا تالهلل اسدددز لدددهللالتأ دددهللمددد  دددهللش من ث نت مدددنى ددد  .9

 الت   ز.
 .الهلل اسزم م ىزلمقت حى  إلال  صنم ا ط ت .10
 م ال  صنم .صت نءاالهلل اسز لهللتط  إلأهلل ات .11
(لإل ن دزىد أسد  زالهلل اسدز فحدصSPSSتح  لالصتن   نسدتيهللاا  صدنم الد  اامح دن  ز) .12

 ف ض نت نل ت  لجل الصتن  .
 مصنششزالصتن   تفس  نن. .13
ى  صتن  الهلل اسز.الت   نت صنءا تن ز .14
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 ل الثانيالفص

 اإلطار النظري للدراسة

 

  الحوسبة السحابية. األول:المحور 

 .المحور الثاني: كفايات تدريس العلوم 
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 َّتفصل َّتثاني
 َّإلطار َّتنظري تلدرَّسة

امطدن الصاد يل هلل اسدز،ح دثتداتقسد االف دلجلد محد    تصن لتال نحثدزفد ندهاالف دل
، م د  اتاسدتيهللااالحنسد بفد التل د ا،مف د اال  صدنم المح سدبفف المح  ا  لتصن لتال نحثدز

ف ا ددهللنن الشدد  نت،م  صنت ددن ىصن دد ننن،أص اى دد،ي ددن ص ال،الح سدد زالسددحن  زمدد ح ددثالمف دد ا
الح سددد زالسدددحن  زفددد اللم  دددز،أمث دددزى ددد اليدددهللمنتالسدددحن  ز،التددد تقدددهللايهللمدددزالح سددد زالسدددحن  ز

متط  دنتاسدتيهللام نفد  سنناالح س زالسحن  زفد تصم دز فن دنتتدهلل   الل د ا،    تالتل  م ز،
م ا دددن،صمدددنهجمددد يدددهللمنتالح سددد زالسدددحن  زالتددد  م ددد اسدددتيهللام نفددد التل ددد ا،اللم  دددزالتل  م دددز

 مل شنتاستيهللااالح س زالسحن  ز.،استيهللااالح س زالسحن  زف التل  ا

،م  صنت دددن،المحددد  الثدددنص  فن دددنتتدددهلل   الل ددد امددد ح دددثمف  م دددنثدداتصن لدددتال نحثدددزفددد 
تل  د  فن دنتتدهلل   الل د ا، طد إلاشدتقنإل فن دنتتدهلل   ،صد ادال فن دنتأ، أس تحهلل هللال فن نت

.لهلل  الل  ا فن نتالتق  ا،لهلل  الل  ا فن نتالتصف ه،لهلل  الل  ا فن نتالتيط ط الل  ا،

:شنمددددتال نحثددددز ددددنلتل  إلى دددد امطددددن الصادددد ي، الدددد  ط دددد  متغ دددد اتالهلل اسددددزالص ن ددددزفدددد  
السحن  ز، فن نتتهلل   الل  ا(.)الح س ز

 َّتحوسبة َّتسحابية :َّتَحور َّألول
 َفهوم َّتبرناَج َّتَحوسب:  

 تتضددم م م ىددزو حددهلل تل  م ددزم ددممز ط  قددزمت ا طددز: أصددص(2005:75 ل فددصىفنصددز)
أسنل بالتق  االمتص ىزو.صشطز ال سن ل  ا م الي  ات

  م ت ددن  اسددطزاهللالتل  م ددزالتدد  ددتات ددم م ن وت ددكالمدد : أصددص(2006:8  ل فددصم ددهللي)
  تدد ف ف  ددناللهلل ددهلل،شهلل تددصى دد الددتل المددتل االتفنىددلمل ددنحسددبسدد ىتص ح ددث سددتط  ا،الحنسدد ب

الهلل اس و.  ح  زمهللىمزل محت ،صص ،  ت ،م ال هللا لهاتال سن طالمتلهللهلل م     

 حدهلل هلل اسد زم دممز نسدتيهللااو: ال  صنم المح سبى دن  ىد أ(2008:12)ال ن ن    
ال دد ام الحنسدد   ز تتضددم م م ىددزمدد ا نددهللا  الي دد اتالت    ددزالتدد ت ادد المددهلليلالمصادد م 

الت تحقإلا نهللا الت    زو.،التق  ا الصشطز ال سن لالتل  م ز الف هلل   أسنل ب



 
 

12 
 

و حدددهلل هلل اسددد زم دددممز نسدددتيهللااال  م دددز: أصدددصى دددن  ىددد (2009:11) تددده  اليضددد ي
، ال سدددن لالتل  م دددز،صشدددطز ا ، تحتددد يى ددد م م ىدددزمددد ا ندددهللا  الي ددد اتالت    دددز،الحنسددد   ز

نهللا الت    زو. أسنل بالتق  التحق إلا 
ْليقاً   ن:أن جَيع هذه َّتَْريفا  قد ََّفق  على أى َا سبق َرى َّتباحثة عل َو

 .ال  ام المح س زى ن  ى  حهللاتهلل اس زتات م م ن ط  قزم ت طز مصطق ز -
 م م ىدزمد ،ندهللا التد صسدل تحق ق دن تتضدم م م ىدزمد ا أال د ام المح سد زل دهلل -

 صشطز ال سن لالتل  م ز.الي  ات ا 
ْكككرف َّ   اسدددطزو  م  دددزتل  م دددز دددتاتقدددهلل م ن:َّتبرنكككاَج َّتَحوسكككب إجرَّئيكككًا ب نكككه تباحثكككةَو

أسدددنل بالتقددد  اصشدددطز ال سدددن لالتل  م دددز الحنسددد ب تتضدددم م م ىدددزمددد الملدددن   الي ددد ات ا 
و.نتالمل منل نتفن نتتهلل   منهلل الل  الهلل الطتسل لتصم ز  ،المتص ىز

 في َّتَْليم:َبررَّ  َّسَخدَّم َّتحاسوب 
:(أ م أنام   اتاستيهللااالحنس بف التل  ا2004:111)ى نهللات   

  ددؤهلليالدد تحسدد   نلتددنل ،تل  د الددتل االددهات ممددن سددنىهللالمل ددافدد م اىدن الفدد  إلالف هلل ددز .1
 .التل  اص ى زالتل ا 

 قص نتالمتقهللمز.تحس  ف صاللملمستق   ن ت   زالطوبللنلا تمح  ح لالت .2
 التس  وتال  ت ز.فوا ف تقهلل اال    ا  ق االحنس ب هلل  ال سن لالتل  م ز .3
م نص ددزطددىدد ضالمددنهلل التل  م ددز تحهلل ددهللصقددنطضددل الطددوب  .4  حا صشددطزاللو  ددزالتدد اع

 حن زالطوب.تتفإل 
مدد   جلدد اللمددلاصطوشددنا ث دد اصت ددنهالط  ددزف دد  سدد  زمشدد شزتصقددلالطنلددبمدد الحفددا الت قدد .5

  اهأته  ه منأىم ص  هلليأتل مصو.آومنأسملصأصسنه من:المثلال  ص 
 ددن حددلالمشدد وت التف  دد  تصم ددزالم ددن اتاللق  ددزالل  ددنمثددل مدد ال  نصددنت تح    ددن ت    .6

 الصنشهلل.
لدددص مددد  لدددضاحت دددنجالطدددوبجلددد شدددهلل مصنسدددبمددد الثقنفدددزالحنسددد   ز م دددن اتالتلنمدددلم .7

ى د تحسد  ىم  دزالدتل ا دل   هلكفد  الهلل اسدزمد يدولالحنسد بلتلمدلفقدط،تط  قنتص
 جص نتلهللالف هلل أس  بى  يل م تم الهي ل  ف ص.

 سدنىهللى د تل  دد مد ى دنهللاتفد أ اسددتيهللااالحنسد بفد اللم  دزالتل  م دزََفكق َّتباحثكة
المسدننمزفد تحسد  مسدت    نلتدنل ،الضدل لهلل دص فزصقنطالقد   ستط  الطنلبمل التل االهات  

.الطنلب
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 َّتحوسبة َّتسحابية
 ن م  صدزمد ،صت صتن تقص ز هلل هلل ف فضنءامcloud computing الح س زالسحن  ز

 ندد تل  دد  ددن ،السددحن زأ صت صددت الثددنص السددحن  زلالح سدد ز ندد ال ت ددنط م ددنلام مقطلدد  ا 
صت صت ن صمط هلل هللم الح س زالت  تاف  نتد ف  يدهللمنتى د ام لجف ال هللا ز ستيهللالإلشن  

 ندد تشددمل(،smoot&tan,2012)فدد اهلل ا أسددتيهللامدد ش ددلالشدد  نت مهللف ىددز تأالشدد  زم نص ددز
مدز ال د ام  ا صا،ت ف  ال ص زالتحت دز   د  الحنسد بال شم دز ال  ح دزال شم دز مسدنحنتالتيد   

(.(Furht&Escalante,2010 اليهللمنتالمتص ىز

م نص ددزتصادد اجتلدد هللف دد  الح سدد زالسددحن  زجلدد  دد  م ددن ث الدده  ددن أ لمدد أشددن جلدد 
الصاد يجلد  نههالف   لاتي جم جطن ندناأ ناجلل  ت  حيهللمزىنمزف   ام ا ،الح س ز

 فددد  دددهللا نتا لف دددزالثنلثدددزى ددد  دددهللم صدددهلل   م  دددنت دددهللى و   سدددت  ح ددد التط  دددإلالفل ددد سددد 
ال  دبثدا دهللأت م يدولمن    سد فتت سد مف د ااسدتيهللااال  م  دنتمد يدولشد  ز  س غ  نو

تدددددددهلليلح  دددددددزالت دددددددص   التطددددددد    مصدددددددنف Apple Hp IBMيددددددد  مثدددددددلشددددددد  نتالتقص دددددددزا 
شدهللفن دأت ،اللهلل هللم اليهللمنتمستف هلل مد التقص دزال هلل دهلل استطنىت   لجطوإل ،لمن    س فت

اصادددناتشدددغ لمت نمدددلل حنسددد نت لمدددلفددد صطدددنإلمف ددد ا2009مصنفسددد  نىصدددهللمنأط قدددتفددد ىدددنا
.(2013)حسص ى هللالحنفا،لسحن  زالح س زا

 َْريف َّتحوسبة َّتسحابية:
(2014:9) غددد ت أ ددد ى  دددز ف دددنى فقدددهلل،نصدددنكاللهلل دددهللمددد التل  فدددنتل ح سددد زالسدددحن  ز

والسدددتفنهلل مددد ال  م  دددنتالحنسددد   ز ملنل دددنتالص ددد صأ اللددد  ضالتقهلل م دددزأ محددد  ات أص دددن:
الف هلل   ال    غ  ننم أيم ن  ف أي شت هلل  الحن زلتص    نى  أ   تصن  دهلل  الحن دز

ش اءمسنحزف ش  زمستض فزل دهه هلكى ط  إل،ل لمن تل إل  نم تحهلل ث حمن ز   نصز
 ت ف  اسامستيهللا  شاس يمث  نف هلكال   هللامل ت  ص و.،اليهللمنت

مسددددنحزالتيدددد    ل   ددددنتلتمددددهللى دددد صقددددلالملنل ددددز ت صو:( أص ددددن2011)المص دددد ي تل ف ددددن
صت صددتنهللا ددتاال  دد لجل ددصىدد ط  ددإلاميدد ندد   ددن ،الين ددز نلحنسدد بجلدد مددن سددم  نلسددحن ز

نددههالت ص ل   ددنفدد  ا  ددهلكت سدد،   ددهاتتحدد ل دد ام ت ص ل   ددنالمل  مددنتمدد مصت ددنتجلدد يددهللمنت
  نلتددنل  ت  ددد ، لددنهللمشددن ل دد نصز تطدد    ددد ام تقص ددزالمل  مددنتىدد الشددد  نتالمسددتيهللمزل ددنأ

 تلتمددهللال ص ددزالتحت ددزل ح سدد زالسددحن  ز،يددهللمنتفقددطم  دد هللال  ددنتالمسددتف هلل ى دد اسددتيهللاانددههال
ص ددنتدد ف  لددضأ التدد تقددهللامسددنحنتتيدد      دد  ل مسددتيهللم   مددن،ى دد م ا دد ال  نصددنتالمتطدد   
و.2.0م نص نتالت  ف ت نتقص نت  ب تلتمهللف هلكى  ام،ال  ام  يهللمنتل مستيهللم  
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مدددددنتت   ددددد المددددد ا هللالحنسددددد   زالتددددد تم ددددد المصاو: أص دددددنhoroath(2012:2)  ضددددد  
ف اهللم الح  لى   نم أيم ن ى  ات نلجصت صتو. ا 

هللاالم دددنهلل الح سددد زواسدددتي:ى ددد أ الح سددد زالسدددحن  زنددد Jang(2014:77) أ  هلل
سدتيهللااجه  د  المسدتيهللاشدنهلل ى د ا،صت صدت    ز تقهللا يهللمزى د شد  زامأ   م   م  نت 

 تط  دددإلأ  نصنتددصالمي صددزى ددد اليددنهللاىددد ط  ددإلالدددهللي لجلدد تط  قددنتالسدددحن زمدد يدددولالم شدد 
ال نت اله  أ أي  ن  م   ت و.

التد  ( أص ن:ى ن  ى م م ىدزمد اليد اهللاالتقص دزالمت د زملدنا2016:10)  ل ف نس  ا
لتقدددهلل ايدددهللمنتحنسددد   ز،تف مدددن سدددم  نلسدددحن زصت صددد امأى ددد شددد  زات دددنلمح  دددزتدددهللا م    دددنا

م نص دنتمد  هللص ن  استغولشدهلل ات  س ىزام،  هلل ايت ن ال شت،متص ىزجل  م   اللموء اع
 نههالسحن ز م  ل نأ ت   ف م دن  احدهللأ .     ننازالثم أليهللمزهلل  الحن زجل ش اءا

ش  زين زأ ف م ا  تؤ  يهللمنتالسحن ز. ت   هللايلأ أ،م  ىزى  أمن  

: أص دنNIST(2011:2أمنالمل هللال طص ل ملن    الت ص ل   دنىد  الح سد زالسدحن  ز)
صمددد هجلتم ددد    ددد لالشددد  زجلددد م م ىدددنتمشدددت  زمددد مددد ا هللالح سددد زالتشددد    زفددد  دددلم دددن 

 التد  م د ت ف  ندنمد الحدهلل،لتط  قدنت اليدهللمنت  ط  قزم  حزمثدل:الشد  نت اليد اهللا التيد    ا
ا هللص م ال  هللامهللا يأ ى  تفنىلم  هللاليهللمز.

ْرف َّتباحثة َّتحوسبة َّتسحابية إجرَّئيكاً  صت صدتتقدهللاام ىد    دزتل  م دزمتطد   ى د وى دن :ب نهكا َو
:مد التط  قدنتمثدلس اف تط    فن نتتهلل   الل  امد يدولم م ىدز ت edmodoم يول

،  دددتاو المدددهلل صنتالتل  م دددزاللددد  ضالتقهلل م دددز ال ددد   الف دددهلل  ننت ال سددد االتل  م دددز اليت دددن اتو
تي  ص نف السحن ز ح ث م  ال   لجل  نف أي شت ف أيم ن و.

 خصائص َّتحوسبة َّتسحابية: 
 أgoyal & jatav(11 :2011)  saran((15 :2010  (29-2014:28)تد   د 

:الح س زالسحن  زتتسا م م ىزم الي ن ص ن 

 الدهي  د ح م د هللات دنلص نلسدحن زمنل دنلمدن ي صدص:user –centricم    دزالسدتيهللاا .1
صت صتم غ  هم المستيهللم  . تط  قنت ستط  مشن  ت نى  امى   نم مستصهللات

مدددد ت   دددد السددددحن زى دددد التط  قددددنتمثددددلملنل ددددزف ددددهلللا:task-centricم    ددددزالم ددددنا .2
 ص دددبت    ندددنى ددد ،ل ت  صددد  مدددن م ص دددنالق دددنا دددصص ددد ص  دددهللا لال  نصدددنت ال   دددهللامال

احت ن نتالمستيهللم     ف زت   زنههالتط  قنتل ن.
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ن  نى دنءجصشدأممن سنىهللى د التحد  مد :infrastructure-centricم    زال ص زالتحت ز .3
هللا ت ن  .الت    ى  المتط  نتا سنس زل مؤسسز اع

– software ,applications , documentsم    زال  م  نت التط  قنت المسدتصهللات .4
centric نسددبتح   نددن يدد اهللاالسددحن زمدد يددولأي  ددن ح: التدد  ددتاتشددغ   ن تي  ص ددن

يد لحدإلال  د ل   أ حدإلل منلدكا  د   ،تنحدزالهللا مدزمت ل يطجصت صدتممدن د ف ام
ضدنفزأ الحدده لمدد  شدنءمدد اللمدوءممددن لد  التلددن   دد  امأمددنلم فنتدص التلددهلل لى   دن
، نددددهامددددنأ هللتددددصهلل اسددددز ددددومدددد  احددددهلل المت ا ددددهلل فدددد م اشدددد ميت فددددزأىضددددنءالم م ىددددزال

(miller،2008، 2013( )الش ت.)
التد تصدت مد يدولا ت دنطم دنتأ آل مد  :computing powerطنشدزالح سد ز  نهلل  .5

.الي اهللاملنا    الحنسب أ
:ح ددث تدد حتيدد   ال  نصددنتفدد السددحن زل مسددتيهللم  اسددت هللاهللالم  ددهللaccessibleال  دد ل .6

م المل  منتف ىهللهللميت  م المست  نت.
يمزالمي صدددزى ددد ميت ددد تح  دددلال  نصدددنتالضدددالمط ددد بلسدددتي اج :intelligentالددده نء .7

ي اهللاالسحن ز.
ىصددهللالتلنمددلمدد اللهلل ددهللمدد الم ددناالضدد    زناأسنسدد ناتلددهللمط  دد :programmingال  م ددز .8

 نلسحن زمثلحمن زأم المل  منت.
:تتدد حنددههapplication programming interface   ددنتتفنىددلال  م ددزالتط  ق ددز .9

  م  دددنتالسدددحن ز دددصف الط  قدددزالتددد تسددد لف  دددن   دددنتال ا  دددنتل مسدددتيهللاالتفنىدددلمددد 
    الحنس ب.أالمستيهللااللنهلل زالتفنىل   ال ش  

:ح ث م  تقنساالم ا هلل اليهللمنتى  م م ىز     مد multitenantتلهللهلل زالستيهللاا .10
الحنسدد   ز   ددنهلل  فددنء السددحن ز،المسددتيهللم   ندد مددن سددمح م  دد ال ص ددزالتحت ددزل سددحن ز

 شتالتحم ل.
:ح ددث لتمدهللاسددتيهللااالسدحن زى دد اليهللمدزىصددهللالط دب ندد مدن لصدد scalabilityالتهلل   دز .11

حمنل ا هلل ى  م ش السحن ز.أالتهلل جف ت    اليهللمنتى  المستيهللم  هلل  
 : م دد ش ددن  م دد مدد ا هلل م ددنهلل السددحن زالحنسدد   زمددmeasurabilityالقن   ددزل ق ددن  .12

س  ى ،ش  ي سص ي.أ سن   م ،يول لمستيهللا فقنا
م دددنهلل ال ص دددزسددد ىزجىدددنهلل تقدددهلل امددد ا هلل  مسدددتيهللا سددد  لز  م ددد ل:agilityسددد ىزالح  دددز .13

التحت ز.
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فدد حددنلاللمددلمدد م اشدد متلددهللهلل ى دد صفدد السددحن ز:reliabilityالىتمنهلل ددزأ الم ث ش ددز .14
الم اشد فد  هلدكل دصل  ى د  دنش م اشد السدحن ز حهلل ثمش وت م ش محهللهللمد ندهه

.أ  ؤث ى   فنءت ن
:ح دددث دددتم  device and location independenceاسدددتقول زال  دددن  الم شددد  .15

ل مسدددتيهللم  اسدددتيهللااالسدددحن زالحنسددد   زمددد يدددولمسدددتل ضال  دددباللدددنهلليهلل  ا ت ددددنط
 م ش  غ اف ش  بم السحن ز.أ   ام تشغ   زمل صزأ   ن محهللهللل هللي ل

: تم دد اسددتيهللااالسددحبالحنسدد   ز نصيفددنضالت  فددز  دد      دد  ح ددثهللا مددناcostالت  فددز .16
ا ددليددهللمنتنصددنكطدد  ثنلددث قدد ا تدد ف  ال ص ددزالتحت ددزالتدد ت سدد ى دد المتل مدد  اسددتيهللا

(.pocatilu,alecu &  vetrici,2009، نهامنأ هللتصهلل اسز)السحن زهلل  أيت  فز
    هلدكجلد  ،:تت  ال  نصنتالمحف ازى  السحن زالحنس   ز ن م securityا م  .17

الس ط  ى   ن.ممن س لم ىم  زالتح اف  ن م    زال  نصنتى  السحن ز
:تتم دددد ىم  ددددنت دددد نصزالسددددحبالحنسدددد   ز نلسدددد  لز جم نص ددددزmaintenanceال دددد نصز .18

الددهيتلتمددهللى  ددصالسددحن زفدد جهللا   ، هلددك ص ددنم ت طددز   ددن اليددنهللاالدد    فقددط،هالتصف دد
 . لتتط بىم  زال  نصزج  اءأيىم  نتى  أ    المستيهللم  ،تط  قنت ن

 أي فدم أناي ن صالح سد زالسدحن  زجم نص دزاسدتيهللااتط  قنت دنفد أي شدت أ َّتباحثة َرى 
الددهللي لجلدد المحنضدد ات سدد  لزمدد جم نص ددزصشدد الم فددنت تلددهلل   نسددتط  الطنل ددنتم ددن   نلتددنل ت

  حفا ن صنءى  تل  منتالمل ا ال وح نتالمتنحز.

 أنوَّع َّتحوسبة َّتسحابية: 
أ جلدددد (2013)    دددد ف  نددددت ،(23-2013:22مدددد  حددددنبفددددن  ) ددددواهلل اسددددزأشددددن ت

:ن ص ادأالح س زالسحن  زل نأ  لز

: تاتشغ لال ص زالتحت زالسدحن  زفقدطلمصامدزف هلل دزتدهللا private cloudالسحبالين ز -
 يددن جأ ت  ددهللفدد أ  م دد ،طدد  ثنلددثمدد ف اليهللمددزأ مدد يددول أمدد ش ددلالمصامددز

 الم ص .


(السحبالين ز1ش ل شا)
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،مصامدنت د  ىدهلل  دزل سدحن زال ص دزالتحت دتامشدن  ز:community cloudالسحبالم تمل دز -
مد  الس نسدز اىت دن ات متط  دنتا ،ندهللا لد  لهلل دصانتمنمدنتمشدت  زمثدلا  تهللىام تمد م

 ط  ثنلث.أمصامنتالنن  تهللنها  م  أ ،الت افإل


(السحبالم تمل ز2ش ل شا)

 لم م ىدزأنفدزالمسدتف هلل  :تتدنحال ص دزالتحت دزالسدحن  زىنمدزل public cloudالسحباللنمدز -
     م ال صنىز تمت   نمصامز   اليهللمنتالسحن  ز.


(السحباللنمز3ش ل شا)

 أ:تت د  ال ص دزالتحت دزالسدحن  زمد سدحن ت  hybrid cloudأ الميت طزالسحبال   صز -
 ددنم ت طدزملددنا ص ل، ىنمدز( التدد تادل  نصددنتف  دهلل مدد ص ى دنأ، م تمدد ،)ين دز:أ ثد 

 . ت ص ل   نمل ن  زأ مم   زتت حجم نص زحملال  نصنت التط  قنت


(السحبال   صز4ش ل شا)
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ف نههالهلل اسزالسحباللنمز ص نمتنحزل  م   تستط  المؤسسنتالتل  م زَّسَخدَ  َّتباحثة
ص نتت ص ل   زمحهللهلل .استيهللام ن، منأص نلتحتنججل ت نل       أ جم ن

َُونا  َّتحوسبة َّتسحابية وعناصرها:
م  صددددنتPardeshi(2014:593) (2015:5)   دددد (2014شدددد ت ت) ددددومدددد حددددهللهلل

:شسم نجل ثوثزأشسنان الح س زالسحن  ز 


 ( َُونا  َّتحوسبة َّتسحابية5شُل رقم )

 ا نسدتيهللااتط  دإلملد  ميد   ن أ تقد: SaaS: software as a serviceَّتَطبيقا :  -1
 تت دددل دددصى دددد ،م  ددد هللفددد م  دددد   نصدددنتwordى ددد سددد  لالمثددددنل  صدددنم ،ى ددد السدددحنب

ضددنفز  نصددنتثدداالح دد لى دد المي  ددنتمصددصصت صددت ام   ددلهلددك،تقدد ا  تن ددزف ددص التلددهلل ل اع
تح ا صادناالتشدغ لفد  ل م د ل مسدتيهللانصدنالد.صتى  السحن ز   ن كفقطأهللا الت نلأ 

ح دث،  م  اىت ن   ت  بضم نهاالت دص  .السحن ز ل تح ا نللتنهلل لالت   لالش   
  اسطتصتسدتط  ال  د ل ، مستل ضالف هلل  ف الم ش  مثن زالتط  إلالمحملى  السحن زج

 م ش .ل صكلتستط  تغ   أيش ءف ال،جل مقنط الف هلل  الم   هلل 
اسدتيهللااالسدحن ز مص دزل ضد ىدهلل تط  قدنت: PaaS: platform as a serviceَّتَنصة:  -2

  دد  نصددنك ، مددن م صددك ضدد صاددناتشددغ ل نمددلأ ضددنا، م صددكاللمددلى   ددن م لددنا ،ى   ددن
ت دماشدد ء نلف ت شدد بثددا ددتاجهللينلدصلتط  ددإلآيدد ف قدد ا نلتح  ددكفمددثوا،ت مدل دد  التط  قددنت

ضنف  ند مص دزتتد حGoogle appsمثدل،زالمؤث اتفتح لى  مقط ف هلل  مد  د ت اع
 لكجضنفزتط  قنتحسبال غ ز.

نصدنصتلنمدلمد السدحن ز  ص ددز:IaaS: Infrastructure as a serviceَّتبنيكة َّتَحَيكة:  -3
 لددك،ىددهللهللمسددتيهللم  ملدد   مسددنحزتيدد    ح دداها دد   ،تحت ددزمحددهلل هلل  قددهلل  ملنل ددزمل صددز

 ت   دب،تص د بىدهلل صاداتشدغ لف م صدكمدثوا،مط إلالح  ز نستيهللام ن نلط  قدزالتد تصنسد ك
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سددمنحللددهللهللملدد  مدد المسددتيهللم   نلددهللي لجلدد  ددلصاددناتشددغ لىددهلل تط  قددنتى دد  ددلصاددنا 
 لستيهللااتط  قنتصهلل  السمنح نلي ط  ص ا.

 powerميت فدزلتصم دز فن دنتتدهلل   الل د امثدلف نههالهلل اسزالتط  قنتال َّسَخدَ  َّتباحثة
point microsoft word youtubeالمهلل صدزالتل  مدز    دلهلل ا د  غ  ندن، تدااسدتيهللاا 
    دزتل  م دز دتا ضد تط  قددنتالح سد زالسدحن  زف  دن نمضدنفزجلد جضددنفزedmodoمص دز

  م المتلزم التل ا.
( عناصر َّتحوسكبة 11: 2013آخرون )ووفاء عبد َّتْزيز و  ،(2011وحدد ُال َن هابيل )

:َّتسحابية في َا ي َي

ت سدددطز  فددد فقدددط  دددن الحنسدددبالشي ددد :أي  دددن ه جم نص دددنتمت سدددطزأ تحدددتالم .1
 صت صت.لوت نل ش  زام

صت صددت نددههالين دد زصاددناتشددغ ل سددمح نلت ددنل نمصت صددت:صاددنا م صددصمدد الت ددنل نم .2
 ن. لأصامزالتشغ لالم   هلل حنل نف تق   متنحز

ل   دهللشد طى د صد دالمت دفحالمسدتيهللافد الح سد زالسدحن  زطنلمدنأ :مت فحجصت صدت .3
الم اش ال     مت افقزملص،ف     حلستيهللااالح س زالسحن  زهلل  أيىق نت.

لحنلز فضلأ   د  ه سد ىزصت صتف نههازامت ف ات نل ش  زالصت صت:ات نلش   .4
ىنل زف  ح قزال  ل   المستيهللا     ل  نصنتص  لال  ام الت  ستيهللم ن.

م  هلليهللمزالح س زالسحن  ز: ن  ش صم  هلليهللمزاستضنفزالم اش  ل     نهلل فد  لدض .5
زفددد الي دددن صل ددد  سدددمحل دددلمددد المطددد     المسدددتيهللم  مددد اسدددتيهللااالمددد ا هللالمتنحددد

  قددنء ددلمدد المسددتيهللم   مطدد  يالتط  قددنتسدد    أطدد لجاليدد اهللا  فددنء أفضددلح ددث
.  ى  ي اهللام  هللييهللمنتالح س زالسحن  ز


(ىصن  الح س زالسحن  ز7ش ل شا)
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 فوَّئد َّتحوسبة َّتسحابية:
(2013،حسدددص )( 2014،مددد )شددد ت تل ح سددد زالسدددحن  زاللهلل دددهللمددد الف ا دددهللحدددهللهللنن دددو

:ى  الصح التنل 
ز ددكمدد أيم ددن  أي مددن ى دد تط  قددنت اليددهللمنتالين ددالسدد  لزال  دد لجلدد  م دد  .1

 المل  منتل ستمي صزى    ن كالشي   لى د يد اهللاالشد  زالمقهللمدز ،صت صتام
 ل يهللمز.

فنتح دددثلددد  مددد الضددد   يالنتمدددنا شددد اءأ  ددد   م  ددد ت هاتم ا ددد،يفدددضالت دددنل   .2
 نسدددتيهللااأي ، دددل م دد  ي  ددن  م  دد ت ىددنهللي،ىنل ددزمدد الددها    المسددنحزالتي  ص ددز

تح  ددد -تيددد   الم فدددنت–صهللات)تح  ددد مسدددت:مت دددفحل   دددبال  ددد لل يدددهللمنتالسدددحن  ز
 ..جلخ(..-   

التدد ااالشدد  زالمقهللمددزليهللمددزالتيدد   السددحن   نلتأ  ددهللمدد :ضددمن ىمددلاليهللمددز شدد لهللا ددا .3
لفد إلىمدلم  د   أحدهللثأ اليهللمزتلمدلى د مدهللا السدنىز أفضدلشد لمم د مد يدو

 دهلكج دوح،الملن  الت ت   ى  مهللا السدنىزلضدمن ىدهللافقدهللا مل  منتدك     ا 
 أالت  فدز مسدتيهللا نها  ف ى  دكال ث د مد ال شدت ،أ زأىطنلطن  ز أس د شتمم  

   م  نتصالين ز. ل زجهللا  ت    اتص  ت ل مسؤ نحبش  ز
السددددتفنهلل مدددد ال صدددد التحت ددددزالضدددديمزالتدددد تقددددهللم ناليددددهللمنتالسددددحن  زل ق ددددنا نليت ددددن ات .4

 لدضالحسدن نتالملقدهلل تحتدنججلد سدص اتم  ا  دنى د أ  د  ال م  د ت ،الت ن بالل م ز 
المؤلفدزمد آل اليد اهللاالم ت طدزأمدن   سدحن نت ن  صمنتتد حشد  نتمثدلغ غدل ،اللنهلل ز

  لض ن  لضم  اءمثلنههاللم  نتالحسن  ز هللشن إلأ سنىنت.
  دددددزنتهللا مدددددزفددد حدنسدددددد نتينهللمدددددزمتجم نص دددزالسددددددتفنهلل مص ددددنفدددد حفددددا تيدددد   مل  مددددد .5

 ت طز  ن.جضنفزجل الحفا التي   المؤشتى  ا     الط ف زالم، نمصت صت
 إل دن طددنتىمددل يد د ددز مضم صدددزىصدهللالط دبمد جتنحدزجم نص دددزال  د لجل هلل امص دتق .6

صفإلى  ش اءال  م  نت.ال ث  م المنلالهي لك هلل،  هس  ز، م ثات ف  ال 
 ف اتالضيمدددزفدد ج دد اءىم  ددنتامددد الد لدددد جاآلمدددد ، السددددتفنهلل مدد السدددد تم دد  المسددددتيهلل .7

 ددد   دددكاليال متا دددفنتىنل دددز،حتددد لددد  دددن ندددهاالمسدددتيهلل ،شدددهللتتط دددبأ  ددد   م هللملقددد
المل ف زال نف ز.

لدد  الفنى  ددز، ت فدد ال فددنء فدد المؤسسددنت الم  صددز تلددهللهللالي ددن اتالتدد تتدد حالم  ددهللمددت .8
. تق  صت  فزالم   ز، الش  نتم يول  نهلل امصتن  ز

مددزالتدد تحتدد اال   ددز لتلنهلل  ددن،تقهللمز أص ددنأحددهللأندداالتقص ددنتالحن  شددن جلدد الح سدد زالسدد  .9
مدد السدد  ف اتلددهلل  نمدد يددولالسددتم ا فدد اسددتيهللام نحتدد  لدد أ دد حتج   ددنهلل ىح ددث
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فدددضصسددد زا  ددد اءامل ت  ص دددزيجلددد يتيضددد للم  دددنت ددد نصزهلل   دددز، دددؤهللشهلل مدددز،طنلمدددن
صمص ددددن شدددد لثددددنتال    ددددزجهالددددا ددددتاالددددتي  ز، التدددد ت ددددص ضددددم أيطدددد الم    المسددددت 
م نددنالفت اضدد ، لصدد تدد ف  م  ددهللمدد الطنشددز،التدد  ح..جلدد  نصددبهلددك،فدد  طدد لى ددح

ت  الت ص  س  ف ات هلل هلل .
م التط  اتال     الت ط أتفد اآل صدزا ي د  ى د  دصنىزالح اسد ب،لد  فقدطتت اءا .10

.Net Bookزأ ضددددنالح اس بال ف م ت  زأ المحم لز، ل ال
ل ددد   دددلجلددد م فنتدددص،، فددد ضى ددد المسدددتيهللاصادددناتشدددغ ل ل صدددص،أ مت دددفحملددد ل   .11

تنحزلص وأيش د هلل، مد يدولأيمت دفحأ ج نههالم فنتمح  نن  ستيهللم ن،ح ث  
صاناتشغ ل،فقطاللت اا نشت اطنتمصا مزالح س زالسحن  ز.

  ددد   حددهللهمددد  مت ددكحدددإلسدددتيهللم  آيدد   ، مدد مشددن  زم فنتدددص،المسددتيهللامددد م  م ددت .12
 ستيهللا.ل ص ال    لجل م فنت ل ص ن حهللهللننل االمستيهللم   السمنحلم

التد edmodoمص دزجلد ال  د ل سدتط ل  المل مدنتنل نتالطأ :َّتباحثة َرى ذت  خالل َن  
تدهلل     فن دنتالمتل قدزالتقهلل م دز اللد  ض الف دهلل  ننتل  م دزالت ا صشدطزالمحنضد اتى د تحت  
  أص نلتحتنججل مت فحمل  أ صاناتشغ لمل  . شتأي ف م ن أيم الل  ا

ا  َّتَي َقدم خدَة َّتحوسبة َّتسحابية  :َّتشُر
:أفضلالش  نتالت تقهللايهللمزالح س زالسحن  ز م أنا ج(2014)شت  ت   

- Amazon:ليدهللمنت ن مص زالح س زالسحن  زالين ز ش  زوأمدن   والمل  فدز نسداوا
 الت تت حل مسدتيهللم  تدأ   مسدنحنتسدحن  زى د يد اهللالدهلل  ن،والش   زالين ز أمن   

   قسم ن  فمن شنء.أ ستط  
- Rackspace:(ندد تط  ددإلاستضددنفز web application hosting ت/)ددهللمص ددز  

ى د أسدن مد المصفلدزالح سد  ز أ ضدناالده   ت د  ،(ى  الشد  زالسحن ز)م اش السحن ز
 ال ص زالتحت زل ن)ي اهللاالسحن ز(.  ف تي   م فنتالسحن ز 

- VMware: الح س زالسحن  ز.ف ال ص زالتحت زالفت اض ز سنس زأحهللال  ن  ا 
- GoGrid:فت اضددد زالتحت ددزل سددحن ز قددد ا نستضددنفزاآللتال ندد يهللمددزمقهللمدددزمدد ال ص دددز

 ددهاتندد شددن ا ،ى دد ل حددزتح ددامتلددهللهلل اليدد اهللاالتدد  ددتاجهللا ات ددنل ددلمدد ل ددص     صددهلل   
 .المسنحزالمي  زلوستضنفز
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- Salesforce :  نل ل دنتالمتحدهلل فد سدن ف صس سد   زل ح سد زالسدحن  زمق ندنالد    ش
لتط  قدددنتتقددد ا نستضدددنفزا ،تددد تقددد ا ت   دد ال  م  دددنتالت ن  دددزل ددد اغ     ددنال ،م    ددزا 

 تشت   مصت نت نف م نلجهللا  ىوشنتاللموء.الميت فزين جم شل ن 
- Google:زمد محد  مسدتصهللات   دلى د تشت  ش  ز   لف م نلالح س زالسدحن  

نفزتط  قددنتالشدد  زاللص   ت ددزفدد م ا دد استضدد ،محدد  تط  قددنت   ددللتطدد   صت صددت ام
 ال  نصنتالت تهلل     ل.

 أَثلة على َّتخدَا  َّتسحابية:
لمتددد ف   التددد اليدددهللمنتال مددد التط  قدددنت (جلددد أ نصدددنكم دددنتاآل2014)شددد ت ت شددد  

ص نيهللمنتسحن  زمص ن:أل هلل ي ستيهللم نال لض 

 .Hotmail ,yahoo, Gmail:ل ت  ص هللمنتال   هللامي .1
 .SkyDrive, Box, Dropbox, Google drive:يهللمنتالتي   السحن   .2
 Google music, amazon cloud player , I tunes/Iيدهللمنتالم سد ق السدحن  ز: .3

cloud. 
 .Google Does ,photo shop express:التط  قنتالسحن  ز .4
 .Google chrome OS , Jolicloud:أصامزالتشغ لالسحن  ز .5

 َّتحوسبة َّتسحابية في َّتَْلية َّتَْليَية:
فدددنلمتل اىصدددهلل،ج ت ا ددد الح سددد زالسدددحن  زفددد اللم  دددزالتل  م دددز صط دددإلمددد ف سدددفز صن  دددز

تط  قدددنتالح سددد زالسدددحن  ز شدددل  م   تدددصلصادددناالدددتل اممدددن هللفلدددصصحددد الصشدددنطاسددتيهللامص صامدددز 
تحددهللثىم  ددز .مدد ا تسددن  ن شدد لصمطدد   طدد المسددتم هللايددلالصاددنامدد أ ددل صددنءملن فددص ددهلللا

 أ،ال صنءجمن ش لمصف هلل)ال صن  زالف هلل ز(مد يدولتط  قدنتالف هلل دزالتد ت ف ندنالح سد زالسدحن  ز
   نلت ا دل شد ل مدنى )ال صن  دزال تمنى دز(مد يدولالتط  قدنتال تمنى دزالتد تسدمحل متل مد

.(Thomas,2011:216التشن ك) 

(جلد أ اسدتيهللااالح سد زالسدحن  ز, nov.namman & ye2010)صنمدن   د   شد  
الت تد  أ اص دهابالمتل مد  صحد اسدتيهللاا،ف اللم  زالتل  م ز لتمهللى  م نهللئالصا  زالهللافل ز

الح س زالسحن  ز لتمهللى  ثوثزهلل اف    سز:
لقن مددزى دد السددتمتندالشي دد ح ددثتدد ف تط  قددنتمتل ددإل نلددهلل اف الهات ددزاَّتككدَّفع َّألول: -1

م نص دزصشد  مشدن  زندهها ىمددنلالح سد زالسدحن  زطد  إلمتص ىدزلحفداأىمدنلالمتل مد   اع
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تتدد ف  ددهلكح  ددز ،ش دد هللي شددتهلل  أي سددتط  المددتل اال  دد لجل  ددنفدد أمدد ا شدد ا  
 . المتل اشل   نلستمتندالشي   لهلك لط،المسننمنت ى اآل اء ا ف ن  التل  

ح دددثأ الح سددد زالسدددحن  زتلطددد المددددتل ا، تل دددإل دددنللت ااصحدددد الم تمددد :َّتكككدَّفع َّتثكككاني -2
ال صدددنءالتشدددن   لمحتددد  الدددتل ا المشددد  ىنتالف  دددزلتحق دددإلالت امدددصالم تملددد مددد يدددول

 اتأىضنءالف  إل.ممن سنىهللف تصم زشهلل ،ت نهلللالمش  ىنتم اآلي    ،المشت  ز
ح ددثتدد ف الح سدد ز،شهلل اتددصتل ددإل نلتصم ددزالهات ددزل مددتل ا تطدد   م ن اتددص مَّتككدَّفع َّتثاتككث: -3

التفنىدلمتص ىدز م د ل مدتل ااسدتيهللام ن م فدنتزما دزتحتد  ى د  سدن طمتلدهللهلل  السحن  
  ،زل مدتل ا دهلل  ش د هللممدن سدنىهللفد ىم  دنتالتصم دزالهات د،  مدنى أمل ن ش لف هللي

     هلل ص. سن طالتل امت ف  هللا منا

 ددد  المشدد  ىنتفدد المشددن  زح ددث تلن ص ددز،تشددن   زأ ثدد تل دد االسددحن  زالح سدد زتدد ف 
التل  م ددزالمؤسسددنتمدد اللهلل ددهللنصددنك   المل مدد  ،مدد ى دد  االم نشدد  امشدد ا الطددوب
الح سدددد زأ دددد حت مل م  ددددن،لطو  ددددنىنل ددددزت ص ل   ددددزجم نصددددنتتدددد ف  ى دددد قددددنهلل  الغ دددد 

 ل ددددددت ص دددددنالت ص ل   دددددز، المسدددددتحهللثنتامم نصدددددنتلتددددد ف  مثدددددلا الحدددددلنددددد السدددددحن  ز
الحن دزهلل  التل  م دزل لم  دز مصنس زمتص ىزتط  قنتاستيهللااى  شنهلل  الت    زالمؤسسنت

 دد نصت ن  ف ددزى دد الق ددإل هلل  ، نلمؤسسددزالين ددزا   دد  ى دد التط  قددنتنددههتص  ددلجلدد 
ى   دناللمدلفد ل مشن  ز ا ىمنلل مش  ىنتال   لجم نص زل طوبت ف  من تحهلل ث ن،
تمنم ددددددن م ددددددن أي مدددددد  شددددددتأيفدددددد الىمددددددنلنددددددههمتن لددددددزجم نص ددددددزل مل مدددددد   تدددددد ف  اع

(Ouf,2010:40).

مدنالطنل نتالمل منتم يدولتسنناالح س زالسحن  زف تصم ز فن نتتهلل   الل  الهلل 
ت ف همد مص دنتتل  م دزتسدنىهللى د تد ف     دزتل  م دزتفنى  دزتلنمدلى د  دهباصت دنهالطنل دنت،
   ددددنهلل هللافل ددددت اصحدددد الددددتل ا تتدددد حل طنل ددددنتالف  ددددز مشددددن  زأف ددددن نا أ انددددا ح  ددددز. ددددتاجىطددددنء

  فن ددددنتتددددهلل   الل دددد امتل قددددزPOWER POINTمحنضدددد اتتحتدددد  ى دددد  دددد   ىدددد  ض
،نضد  فد أي شدت مد يدولأي  دن التيط ط،التصف ده،التقد  ا(  م د ل طنل دنتمشدننهلل المح)

متل قددز  فن ددزغ ددإلالددهلل  ،التل  دد ،طدد حزهلل   ت ضدد ح السددحن  زف ددهلل  ننتتضدداتدد ف الح سدد ز
هنص  ا للدددنبالتل  م دددز،ا سددد  ز،طددد إلالتدددهلل   مثدددلحدددلالمشددد وت للدددبا هلل ا  الل ددد الددد

ى ددد ا هللاءالم دددن   سدددنىهللهلدددكالطنل دددنتالمل مدددنتى ددد محن دددن ندددههالدددهلل   ممدددن دددؤث ج  ن  دددنا
ل طنل نت.
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، ا لدددزف   دددزلسدددت ن نتالطنل دددنتف ا صشدددطزالتل  م دددز التدددهلل   نت، تقدددهلل اتغه دددز مدددنتددد 
 مدنتالطنل دنت، م د جىدهللاهللايت دن اتمد يدول ت ف   تبمتل قز  فن نتتهلل   الل  ال  نهلل مل 

 الح س زالسحن  ز.
 ََطلبا  َّسَخدَّم َّتحوسبة َّتسحابية في َّتَْليم:

 ن :،متط  نتاستيهللااالح س زالسحن  زف اللم  زالتل  م ز(2013)ه  تحن ك

التحد لجلد :ن ز ملاليدهللمنتالقن مدزى د السدحالتأ هللم أ ال ص زالتحت زالقن مزل مؤسسزت -
اليدهللمنتالسدحن  زل سددت دلشدد ءأ لشد ء،  لدضاليددهللمنتالسدحن  زلددهلل  نالقدهلل  ى دد 

مدد ح ددثشددهلل ت نى دد جضددنفزالحسددن نتأ ددن هللىدداالت ص ل   ددنالقن مددز   ددنهلل فلنل ت ددنسدد اءا
فدد  سدلزالتيد   الفت اضد  الت افدإلمد ال ص دزالتحت ددزل مؤسسدزسد    د  يطد  حنسدمز

الهننبجل اليهللمنتالسحن  ز اىتمنهللنن.
 ضددد جطدددن الت  فدددز/المصفلدددز تق ددد االميدددنط لدددهللىاالقددد ا اتالمتل قدددز ددددأ ددد  متددد ،   ددد  -

 م صكأ تلتمهللاليهللمنتالسحن  ز.
جىهللاهللين طزط  إللتحس     دزت ص ل   دنالمل  مدنتالحنل دزىصدهللاىتمدنهللاليدهللمنتالسدحن  ز -

 ز.اللنمز الين
تحهلل ددهللال  نصددنتالتدد ل م دد جتنحت ددنفدد    ددنتالح سدد زالسددحن  زاللنمددز سدد نبشنص ص ددزأ  -

أمص ز.
هللا ات ن ش لفلنل. - تحهلل هلل تأم  ال فنءاتالت ست   مط   زلىتمنهللاليهللمنتالسحن  ز اع
 دإلمدنجلد    دزتق  االتحهلل نتالتقص زالت   دبملنل ت دنىصدهللصقدلأيت دن مل  مدنت أ تط  -

  نصتسحن زين ز.اع ،السحن ز،حت 
الهللاي  ددز الين   ددزلتحهلل ددهللالمصددنطإلالتدد شددهللت دد  ،ت   ددزميت دد اليددهللمنتى دد حددهللسدد اء -

ى ضزل مشن ل.
الصقطزا ي   ل نأنم زين ز.نهه،الش  نتمستلهلل ل ح س زالسحن  زالتأ هللم أ    ز -

 َّتَي يَُن َّسَخدََّها في َّتَْليم:نَاذج َن َّتخدَا  َّتسحابية 
 سدد  تتصددن لال نحثددزفدد نددهه،صت صددتم   ددهللاللهلل ددهللمدد اليددهللمنتالسددحن  زالمتنحددزى دد ا

 مددددد ندددددههاليدددددهللمنت،الهلل اسدددددزىدددددهللهللمددددد ندددددههاليدددددهللمنتالتددددد تتم ددددد  مو مت دددددنل لم  دددددزالتل  م دددددز
:(2015 )الل  هلل،(2013،)شنن  ( 2014،)ش  ق 
  خدَةGoogle drive:   يهللمزتيد   سدحن   م امصدزم فدنتتم د ندههاليهللمدزمد تيد

 مشن  زالم فنتالف هلل ز الم  هللات نل نملم أشينصمحهللهلل  أ م  م  طدوبالف دل
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 م د    دلهلل ا د مد   من م  ت كتل  قنت ال هللى   دن، مدن،  الف  لالهلل اس زا ي  
 م فددددنتpdfمت ددددفحم نشدددد  ، مددددنفدددد هلددددكم فددددنتفددددتحاللهلل ددددهللمدددد أصدددد ادالم فددددنتفدددد ال

Microsoft office مقدنط الف دهلل  ىنل دزالهللشدز اللهلل دهللمد أصد ادم فدنتال د  حتد لد لدا 
ى دد   ددن ال م  دد ت ، مددن م دد التلددهلل لى دد الم فددنت الددهللي ل  دد ال  صددنم المو ددامث تددنا

 جل  نم أيصقطزات نل نمصت صت.
  خدَككةGoogle Documents  :م دد ل متل مدد  اسددتيهللاامسددتصهللات   ددل Google 

Docs ف جصشنءمستصهللات ا هلل  الحن دزلشد اءتط  قدنت،ف دلمدن حتن  صدصحنسدبشي د
الح د لى د تل  د اتف   دزى د أىمدنل امد المشدن    اآليد   ، ،فقطمت ل نمصت صدت

، م د المل مد   لآليد   الطدودى   دن دب،لد م صش مستصهللات اى  ال  ، م المل م  
مد جمدهللاهللالطددوب تل  د اتف   دزأثصددنء تن دزال ا  دنتأ مسددتصهللاتا صشدطز، التشدن كمدد 
اآلي   ف المستصهللات مس هللاتالش ح،   نصنتال ا  نت اليت ن ات، صش ال ثدن إلى د 

   ن.ال  بل م  الطوب أ ل نءا م  م الطودى 
 خدَة Google Spreadsheets:  ف التل  م زاللم  زف الممتهلل ال هللا لاستيهللاا م

الطوب   نصنتىصن    تصا اتس  لالحض  ،تس  ل، الصتن  الهلل  نت ت  نتجصشنء
 . تح    نال  نصنت ت م   الم ناال ا  نت متن لزا م  ، أ ل نء

  خدَكةGoogle Presentationsتقهلل م دزم  صدزمد شد ا ح:جصشدنءىد  ض  slides
 نسددددتيهللااأهللا تلددددهلل لالشدددد ا حالتدددد تتدددد ف ف  ددددنم دددد اتمثددددلجهللمددددنجمقددددنط الف ددددهلل   ال سدددد ا
المتح  ددز ايت ددن ط  قددزالصتقددنل دد  الشدد ا ح تصسدد ق ن، مددن م دد اسددت  اهلل مشددن  زم فددنت

ل  م د الطدودى   دنأ مشدن  ت نى د الل  ضالميت فدز صشد ننى د ال  دب ح دث م د 
 صطنإلينص.

  خدَككةGoogle Forms:  صشددنءاع ، شدد لأفضددلجلدد  ات م دد   نصددنتالطددوب، التلدد
 تم د  الطدوب،ش اىهللال  نصنت، ال ا  دنتالسد  لزهللىداالتق  مدنتالهات دز، تق  مدنتالصاد اء

 تل   اتم أ ل نءا م  .ت م  المل  منت، ال ،م التهلل بى  اليت ن ات
  خدَكككةGoogle Drawing:سدددتيهللا   حدددز  ضدددنءل  سدددداالحددد أمدددناالطدددوبلشدددد ح 

 ستيهللامصشنءالتيط طنت، أشد نلفد ،، Smart Boardالمفنن ا،حنل   هللس    ه  ز
صشدددنءال  حدددنت ال  ليددد ا طالهنص دددز، ىصنش دددهللا ف دددن  ا سدددت ات، الل ددد الدددهنص ال  ددد ي اع

صشنءال  حنتالق   ز  .Storyboardsالتل  م ز، اع
  خدَكككةGoogle Hangoutsأهللا مدددؤتم اتالف دددهلل  التددد تددد ف جم نص دددزىقدددهللا تمنىدددنت:

مشدن    ، مدن10افت اض زى  امصت صت تس  لاللمدلالتلدن ص مد جم نص دزجضدنفزحتد 
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  ى د ال  ت د بل ت ا دلحد لا حددهللاثأ تسدتيهللالصشد مدؤتم اتالف ددهلل  م نشد م د أ ضدنا
أ مشددن  زالددهلل     م دد أصددص لمددلى دد  م دد المص ددنت  نلتددنل ال  دد ل   دد ىددهللهللمدد 

 المستيهللم  .
 َّسَخدَّم َّتحوسبة َّتسحابية في َّتَْليم:َزَّيا إتى ( 26: 2016)علي و  (2014)شلَو  و يشير

هلل اأسددنل ب هلددكىدد ط  ددإلتقدد،المشددن  ز  ال ت ددن  ددهللادت   ددهللالمل ددا الطنلددب ددأهلل اتام -
م  صزالتل ام م نهلل المل  منتالمقهللمزى ط  إلالسحب.المحن ن  التفنىل 

م دنهلل مل  مدنت ميت فدز-) د ام :ح  لالطنلبى  ىهللهللضيام المد ا هللالمتمث دزفد  -
أيم ن ...جلخ(ف أي شت .لمن يصمقهلل اتص

أ   دد  اجل  ددنفدد السددن إلجمددن سدد ب دد مم صددنام ام التدد ل تسددمحل طددوبأ   دد  ال  دد -
    ال م   ت المهلل س ز.أالت  فزأ الق   ف جم نص نت

صشنءالمستصهللات التلن  م اآل - ي   ف ال حثأ ال تن ز.تي    م امصزالم فنت اع
أ   ت ا.مل م  اى  استيهللااالتط  قنت هلل  تحم   نى  تسنىهللالطوب  -
فدد أي دد تيدد   ال  نصدنت التط  قددنت اسددتيهللام نفد أي شددت المل مد  ىتسدنىهللالطددوب  -

.م ن 
  دد  الطددوب،المشدد  ىنت دد  الطددوب لضدد االدد لضلزج سددنلال  نصددنت التددهلل   نت سدد   -

(.2016، نهامنأ هللتصهلل اسز)س من ،المل م   
.المل م  س  لزالت ا ل   الطوب  -
السدددتفنهلل يددد    آمشددد  ىنتالمقهللمدددزمددد طدددوبالال  ددد للويت دددن ات التدددهلل   نت سددد  لز -

مص ن.
جم نص زج  اءايت ن ات ش لف  ي. -
مسنىهلل الطوبى  جهللا  مشن  ل ا. ى  تل  االطوب ط إل هلل هلل  المسنىهلل -
المل م  .التغه زالم تهلل    الطوب  -
، نددهامددنالمشددن  زفدد جىددهللاهللنن  م ددزالملددهلل مدد ش دلالمل مدد   لجم نص دزال  دد لل  سددن لالت -

 (.2013أ هللتصهلل اسز)الش ت ،

  :َْوقا  َّسَخدَّم َّتحوسبة َّتسحابية
    shyshkina and Kyiv(2011)مل شنتاستيهللااالح س زالسحن  زن أ : 

 الت دنل شدد  ز دباليهللمدزتد فح دثتتط،حدهللالمشدن لال   سددزأصت صدتند مشد  زتد اف ام .1
 .صت صت ش لهللا اأثصنءاستيهللاات كاليهللمزام
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،حهللالمشن لالت تث د ميدن  مسدتيهللم ت دكاليدهللمنتأمش  زحمن زحق إلالم   زالف   ز .2
 فو   هللضمنصنت لهللاصت نكحق إلالم   زالف   زل مستيهللم  .

تق لم  صدزاللمدل ،المستيهللمزي  تحهللم الت ص ل   نأالىتمنهلل ش ل نملى  ش  نت .3
ال ددددوح نتتيهللم  ىمددددلأيشدددد ءيددددن جالحددددهلل هلل صددددصل م دددد ل مسددددأ مددددن،ل مسددددتيهللم  

 المسم ح  نم الش  نتالم  هلل ل ههاليهللمز.
زمدددد ال شن ددددزى دددد  ددددتفقدددهللال نملددددنتهلل :تتمثددددلفدددد ،ي   دددد زالمل  مددددنتمدددد  أمشددد  ز .4

 ي .آ    حنس نتىصهللط  أف نههال  نصنتمي صزج ح ث،  نصنت ن
ااف أ هلليمد  هللييهللمدزالح سد زالميت ش  ل صزحمن زال  نصنتم المتس     ت   مس  ل  .5

 ل  ال نملز. 
  د   دد  ىدهللهلل   د مد المسدتيهللم   دؤهلليى دد جىدنهلل اسدتيهللااال د ام  ا ،التدأ   المتلدهللهلل .6

 .مينط  ىنل زلحه ال  نصنتال نمزل  نملنت
ميدددنط   ضدددناأمددد ا هللالشددد  نت ددد  اللهلل دددهللمددد المسدددتيهللم   مثدددلمشدددن  زالسدددلزالتي  ص دددز  .7

 سنس زل ح س ز.أ
تشدغ لف  دإل ،ل  زف الدهللي للم دهلل   نصنت دنشهللت هللال نملنت :الت ل زلم  هللياليهللمز .8

،سدددحن زيدد ل يهللمدددزالآ دددل  زالصتقددنلجلددد مددد  هللأ ضدددنا ص ل   ددنالمل  مدددنتفددد السددحن ز ت
.ي آ هلكل   هلل ل  زف صقلال  نصنتجل م ن 
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 تَحور َّتثانيَّ
 ُفايا  َدريس َّتْلوم

 َْريف َّتُفاية َّتَدريسية:
: ملصد ال فن دزفد ش لدصتلدنل ، دن اه:ى  الش ءم نفدأ : قنل: فنء :َْريف َّتُفاية تغةً  دص      ا  وس 

دد  ا  ف دد أ ص ف س  دد   هلل وآ  نت ص ددنف دد اآلف ددنإل    ش  ء  دد   أ صَّددص ى   دد   ددَلش  َ ددك       دد        ل ددا  ددإل أ    أ صَّددص ال ح  ل   ددا  تَّدد   ت   دد َّ   ح 
(.2003:27،(أصصشهلل   ل امنف صال فن زف الهللللزى  ت ح هلله)الفتو ي53،)ف  ت

 :َْريف َّتُفاية َّصطالحاً 

شدددهلل اتصل ددد ىص دددن ل دددن اتسددد    زتشدددمل: أص دددن(ا دددطوحنا2003:29)الفدددتو يتل ف دددن
م ن  ز،  هللاص ز(ت   ا هللاءالص ن  المت ش جص ن ه مست  مل  مد ضمد ،م م ىزم نا)مل ف ز

تق  م ن  سن لالموحازالميت فز. الت  م  موحات ن ،صنح زالفنى  ز

فلنل ز.امتقن   فنء  القهلل  ى  ىملش ء مست  م :( أص ن2003:16)م ى   ه  

لملدد   دد ت طتم صددصمدد أهللاءىمدد( أص ددن:شددهلل  المل دا 2003:16)ا سددطل ال شدد هلل  د  
مل  منت.نىهللهف هلكمنلهلل صم م ن ات  س م نمصالتل  م ز 

شهلل اتم تس زتسمح نلس  ك اللملفد سد نإلملد  :( أص ن2003:16)الهلل    من ل ف ن
 مددن قدد االفدد هللالدده ،م ددن ات شددهلل ات ات ننددنتمصهللم ددز شدد لم  ددبحت انددنمدد ملددن   ت د  م  

ح  نف  ضل زمحهللهلل .  ثن ت ن ت ص هللنن ت ا ف نش هللم ا  زمش  زمن ،ا تس  ن

،شددهلل ات،م ددن ات،)ملددن  :م م ىددزمدد المدد ا هللالهات ددز:( أص ددن2005:36)التدد م  أشددن 
تددد حالقدددهلل  ى ددد التددد تدددصاافددد شددد ل صدددنءم  دددب)صسدددإل(  (000تق  منت،تاسدددت ات   ن،سددد    نت

تح    نف  ضل نتمحهللهلل  ف  شتمصنسبجل جص ن مو ا.تل  ت ن هللم  ن 

(ج  ا  ن أص ن:تتمثلف شهلل  المل اى  أهللاءالس  كالتل  مد 2012:43) تل ف نأ  مط إل
لم مد دمد الملدن   هلدكمد يدو،فد أش د  شدتمم د   أشدل  دهلل  مست  مل  م امتقدن 

الت    .ىهللاهلل  تس  نف جطن ىم  نتامالت نننتالت االم ن ات  
 وباالطالع على َّتَْريفا  َّتسابقة نجد َّنها ََفق في:

   تسد  نالمل دال د أالت نندنتالتد   دبل فن زتشملم م ىزم الملن   الم دن ات ا .1
 هللاءم نمص فلنل ز. ق ا أ

تقنصصلص.،تل  ال فن زى مست  مل  م التم  م أهللاءالمل ال س  كالتهلل  س  .2  اع
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ْككرف َّتبا ندد المقددهلل  المت نم ددزالتدد تشددملالملددن  :نهككا حثككة َّتُفايككة َّتَدريسككية إجرَّئيككًا بَو
ل  م التقن . الم ن ات الت نننتالو مزت ف ننىصهللالمل ا هللاءم مزمن مست  م

 َُونا  َّتُفاية:
(ف هلل استصم  صنتال فن ز:2002:44)ش  هلله  

الم ددن اتاللق  دزالضدد    ز هللاءالفدد هلل)المل ا(الم د  المل فدد : الدهي شدد  جلدد المل  مدنت  .1
 التل م (.–ف شت م نلتىم ص)التل  م 

، دأ   سد ىز صال فن ز أشدل  دهللمم د    جلش تلجهللاءاللملأالقهلل  ى  :الم   الم ن   .2
هللاءندههالم دن ات لتمدهللى د مدنأ ،هللاءالتد  ا  ندنالمل دا تشد  جلد  فن دنتا ، أشل  فدز

 ح  صالف هللم  فن نتمل ف ز.
 ت دد   الم اشدد زالل اطدد  الم دد لالتدد تددؤهلليجلددالددهي شدد  جلدد  م ددالم دد  ال  ددهللاص :  .3

لملتقددهللاتاف دد  م ددزالم دد ل الت ننددنت القدد ا ،الق ددنا نللمددل  جلددالتدد ت دد  ج  ن  ددزتددهللف
التدد تغطد   اصدبمتلدهللهلل مثدلحسنسدد زالفد هلل)المل دا( ثقتدص صفسددص ،التد ت د  لدهلل المل دا

 ات نننتصصح الم صز)التل  ا(. 

 أسس َحديد َّتُفايا :
ن :يول ن  تاتحهلل هللال فن نتم أسز(أ  ل1973:17)Cooperاشت ح

ا سدن فد  ضد الغن دنت ا ندهللا  المصط قدنتالتد تتفدإلمدد هلل  ند  لدَّألسكاس َّتفلسكفي: -1
فدد تحهلل دهللمف د املد  لدهلل  المل داتحدهللهللفدد    د ااشد االم تمد  ف سدفتص، مدنأصدص  لدبهلل  اا

ض  صال فن نتالتهلل  س ز هللاءنهاالهلل   أس  بى م   ا بتط  الل  .
ج ىم  ددزاشددتقنإلال فن ددنتالتهلل  سدد زتسددمح  ضدد صمددنهجَّألَبريقككي )َّتَجريبككي(:َّألسككاس  -2

ت     زلهلل  المل اف اللم  زالت    ز، ف ض ءنهاا سن ا م   ق  م د تحهلل دهللص ى دز
ال فن نتالمل ف زأ ا هللا  زل مل ا.

م شد التل  مد ، ندهاالم شد تلدهللالمدنهلل الهلل اسد زمد أندام  صدنتالأساس َّتَادة َّتدرَّسية: -3
مدد المل دددا الت م دده المددنهلل الل م ددز)المدددص  ( ل م دد أ تددتااللم  ددزالتل  م دددز تضددم  ددوا

 ددهلل    دد هللي دد ات ملددن  تقددهللال مددتل ا، مدد نددهاالمصط ددإلفدد  أسددن المددنهلل الهلل اسدد ز لددهلل
ءالمل فد  تصا منتدصالمتص ىددزأحدهللمصط قدنتتحهلل دهللال فن دنتالتهلل  سد زالو مدزمد يدولال صدن

ف م نلالمنهلل الهلل اس ز.
تلدددهللممن سدددزالل م دددزالتل  م دددزالتل م دددزمددد ال  اصدددبالم مدددزفددد  دددقلأسكككاس َّتََارسكككة: -4

 م نهاال نصبف  الممن سدزتقد اى د مف د امفدنهللهأ ،شي  زالمل ا، ت   هلله نلي  ات
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حهلل دهللننمد يدولالتحهلل دهللالدهللش إللمدن فل دصالمل مد  ال فن نتالتهلل  س زالو مزل مل ا م  ت
ا  فنءأثصنءممن ست اىم  زالتل  ا،فنلمل اال  دهلل المقتدهلل مد يدولأهللا دصلم نمدصالتل  م دز

هللا  الف دددل،المحدددهللهلل مثدددلجهللا  المصنششدددز الحددد ا   مشدددن  زالتوم دددهفددد اللم  دددزالتل  م دددز اع
 ناا ي  ، م  أ تلط صم ه دن  دهللالدألهللاءالمتم د ، ندها ت   صا س  ز غ  ننم الم

  هلل  ه ت حالف  زلتحهلل هللال فن نتالم غ  زف ض ءنهاا سن .

 أنوَّع َّتُفايا :
:ثوثزأص ادن  (ال فن نتجل64-2008:63أي   )  ص   اهللات 

الحقدددن إلم ىدددزمددد الملدددن    تسدددتصهللجلددد م أ ج التل ددد ا م صدددزل دددهلل :َّتُفايكككا  َّتَْرفيكككة -1
صمدد هط  لتددص :الحقددن إلالمت دد ز ددنلمتل ا ،صا  نتددصصا  ددزالمتل قددز ف سددفزالتل دد ا أنهللافددص ال
 .مل فزتي   زف م نلمل   ،مضنفزجل مل فزثقنف ز اسلز ن،حن نتصمش وتص  

حفددد الم اشددد اضدددتشدددملندددههال فن دددنتشدددهلل  المل ددداى ددد جا دددن سددد  ك  :ُفايكككا  َّألدَّء -2
 .الحق ق زال ف زالتهلل    ز 

لشدكأ صتدن  لىد ا هللاءأ المل فدز ج مثلنههال فن دنتتتحدهللثىد ال:ُفايا  َّتنَائج -3
ل ص دنتتم د ىص دن دهللي لىصن د  ،ال فن دنتا هللا  دزن نتت ت ط نل فن دنتالمل ف دز نههال ف
 قهلل  ى  ال   لجل الصتن  .التتمثلف الحمن  الثقز نلصف   هلل هلل 

 :ُفايا  َدريس َّتْلوم     
الو مدز الت نندنت الم دن اتالملدن  مد م م ىدزىد ى ن   ب نها:" إجرَّئياً  َْرفها َّتباحثة

يددولمدد  هلددك،التقددن مدد ملدد   مسددت  مددنم مددز هللاءالل دد امل ددالددهلل /ىصددهللت ف نددن
.والموحاز طنشزط  إلى نن  هلل  تا،السحن  زالح س زتط  قنت

 :َّتْلوم َدريس ُفايا  َّشَقاق طرق

:   منف ل مل م  الو مزال فن نتاشتقنإلط إل(270-2009:269)ىنهلللحهللهلل
الهلل اسدنتجلد  دنل   د هلدكال فن دنتتحهلل دهلل دتاط  ق ن ى :َّتُفايا  َصنيف قوَّئم َّجْةَر -1

الو مدزال فن دنتتحهلل دهللفد أسنسد هلل  ل دن دن لتد  االم دنلندهافد أ   دتالت  ال ح ث
.ل مل ا

 الفلنل ددنتا صشددطزمدد م م ىددزى دد اىتمددنهللااال فن ددنتتحهلل ددهلل ف  ددن:َّتَْلككيم َهككارَّ  َحليككل-2
  د   ىم دصمل دا دلل دؤهلليضد    زأسنسد زم دن اتا تسنبى  تسنىهلل الت ،التل  م ز

.  هلل 
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ىدد  هلددك،ال فن ددنتاشددتقنإلفدد الم مددزالم ددنهلل مدد هلل تلدد:َّتَْلككم إلعككدَّد َّتقائَككة َّتبككرََّج-3
  د نغت نمحدهللهلل سد    زصد ات جلد  تح    دنالحنل دزالهلل اسد زالمقد  اتمحتد  تح  دلط  إل
.المل م  مىهللاهللمحن   اتينهنن فن نت،ش لف 

حليها َّتَْلم أدَّء َْايير بحوث درَّسة-4 فشد صأ المل داص دنح مدهللى  الح ا م   ف  ن:َو
.التل  م زاللم  زف 

 نسدددتيهللااالتل  م دددزالم اشددد فددد المل ددداأهللاءم اش دددز دددتا ف  دددن:َّتَالحظكككة أسكككاتيب َّسكككَخدَّم-5
.تف    زأنهللا     ف الملن   نههت  مزتا فن زل لالمط   زالملن   

فدد الطدوبحن دنتتحهلل دهللى دد قدزالط  ندههتلتمدهلل:َّتَدرسككة فكي َّتََْلَككين حاجكا  َحديكد-6
. تل  م ا ق االهيالمل اىصهللتت ف أ   ب فن نتجل  ت  مت نالمهلل سزهللايل

ة -7 مددد م م ىدددزاسدددتيهللاا دددتا ف  دددن:َّتُفايكككا  بَحديكككد َّتَْلكككيم َهنكككة فكككي َّتْكككاَلين َشكككاُر
مددد  م م ىدددزالسدددتلنصز دددتا مدددن، المدددهلل     المددد     المل مددد  جلددد ص دددت التددد السدددت نصنت

 .شهللمتالت ال فن نتف مح م  ل   ص االمل م  جىهللاهللم نلف المتي    
،الل د الدهلل  التيطد ط فن ز):ت اآلالصح ى  مقسمزالل  اتهلل    فن نتالهلل اسزنههصن لتت

 (.الل  الهلل  التق  ا فن ز،الل  الهلل  التصف ه فن ز

  :تْلومدرس ََّّتَخطيط تُفاية أوال: 
ىددددهللاهللصفسدددد ل م اشدددد وت دددد  ىق دددد  :صددددصأالصفسدددد ز  ل فددددصمل دددداالم ددددط حنتالت    ددددز  اع

 ق دهلل،لمسدت  تل  مد محدهللهللنىدزالدهلل  فد فتد   مص دزمحدهللهلل  الت  تاالحن زل دنفد ش،التهلل  س ز
لشدددطز اع ددد اءات  سدددن أصط  دددإلايت دددن ي ددد ات تحق دددإلأندددهللا تل  م دددز ط  قدددزمصامدددزننهللفدددزىددد 

(.2003:94 الص ن ،،تق  م زمصنس زو)شحنتصس  زتصش ط ز أتل  م ز 

ا دددصالمل ددامددد أسدددنل بوت ددد  مسددد إللمددنسددد ق :( أصددص2008:93 مددنى فدددصال   دددهللي)
أسدددنل بتقددد  التحق ددإلا ندددهللا الت    دددزأصشددطز اع ددد اءات اسددتيهللااأهلل ات أ  ددد    سدددن لتل  م ددز  

.الم غ  زو

وم مددد داليطددد ات:( دددأ التيطددد طالهلل اسددد نددد 2009:19أ ددد السدددم هلل)ات  ى  دددهلل شددد 
 تددهلل بى   ددنمدد أ ددل ، لددهللنن:ش ددلتصف ددهالددهلل  –التددهللا   التدد  تيددهننالمل ددامسدد قنا دد اءات ام 

.تل اأفضلو ،ضمن تحق إلتهلل   أفضل









 
 

32 
 

  :أهَية َّتَخطيط َّتدرَّسي
:(167-2008:165،ال نشم  ، )ىط زتص ثإلأنم زالتيط طف من  

 :ج التيط طل تهلل    سنىهللالمل اى  تصا االلم  زالتل  م زى ط  إل -1
 .الق ن   نغت ن ط  قزشن  زل موحاز ايت ن أنهللا التل  ا  -أ
 .ايت ن ط ا إلالتهلل    ا سنل بالمو مزلتقهلل االمنهلل التل  م ز -ب
التق  االت تم صصم مل فزمدهلل تحق دإلبالتغه زال ا لز لق ن  أسنل تحهلل هللأهلل اتا -ت

 .أنهللا التل  ا
ج التيط طالمس إل  صبالمل ام التل ضلم اش مح  زصن مزى ال ت دنلفد ا هللاء -2

 .التل  م 
 .  نهلل فنى  ت امشن  زالط  زف الهلل    م  المل ام اتينهالتهللا   الو مزل -3
اللقدنبالو مدزلم اشد  تي دل ش ى دنمد ت ن أسنل بالتل  د  امثن دز   زاي  ف ل مل اف -4

 .الط  ز
تطد   اللم  دز  المل دا حدن لأ   ت د    دهللدف دؤهلليجلد ،  س اف تحس  ص ى زالتل  ا -5

 ت ف  س لالص نحل ن. ،التل  م ز
م ا لدزم دنهلل هف  د  ى د   صدز  صدص هللفلدصجلد شد اء الم ضد د،   هللم ثقزالمل ا صفسص -6

 .ن  اثإلم صفسص ،مصصين ز لهلل ض يطزلتصف هالهلل  ف هلليلال  
 ت تدبى د هلدكتم د  جهللا  المهلل سدزمد الطدودى د  ،لدص حفاصشدنطالمل دا  لدهللت ث قدنا -7

 .مل فزأصشطتصالتل  م زصشطز منشنا صالمل ام أ
المل دامد م ا لدزصبمصصجل ي ن صالمتل م  ف صصس م   منأ التيط ط ستصهللف  ن -8

 . صنءاليطزالتهلل  س زى  صح  أيهي ن صالمتل م   ل  الىت ن ت كالي ن ص 
 التيط طالس  ا حقإلم هللأالت نمل   ىصن  اللم  زالتل  م ز. -9

  د  فد تصاد االل م دزالتل  م دزم ىط ز ال نشم ى  أ التيط طل هلل  لصأنم ز  ََفق َّتباحثة
 ، تس اف   نهلل ثقزالمل ا صفسص. تسنىهللى  تحق إلالت نمل   ىصن  نن

 َبادئ َّتَخطيط:
ا سددد التددد تقددد اى   دددنىم  دددز(الم دددنهللئ 76-2010:75 ددد   دددهلل)حدددهللهللشددد    نمدددل أ

التيط طل هلل  :
 .تح  لالمحت يصتحهلل هللا نهللا  ممن س لى  ،جتقن المل المنهللتصالل م ز  هللاا -1
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ممددن  سدد ى  ددص،أنددهللا تددهلل   مق  اتددص شدد ليددنصلمل ددالألنددهللا الت    ددزاللنمددز ف دداا -2
 . ض اليططالتهلل  س زف ض   ن

 .انتمنمنت ا م  ل ا ،حن نت االه   هلل  ل ا شهلل ات ا مل فزالمل الي ن صالط  ز -3
 نلتدنل  ضد اليطدطالتهلل  سد ز شد ل ،مق  اتدصالميت فدزأسنل بتدهلل   مل فزالمل الط إل  -4

،صدددد ى ت ا مسددددت  الط  دددز ،نددددهللا المصشددد هلل  ا ،مددد   تصنسدددبمدددد ط  ل دددزالمددددنهلل الل م دددز
 أنهللاف ن. الم ح زالتل  م ز 

مقدهللا مدنتحقدإل دهللا هلل اتالمصنسد زلق دن مدهلل   نلتدنل تحهلل ،مل فزالمل دا سدنل بالتقد  ا -5
 .ا المصش هلل أ الغن نتالم س مزم ا نهلل

 :ت م االيططالتهلل  س زف ض ءالىت ن اتالت    زالتنل ز -6
 .الفص زالمت اف  ف المهلل سز   صىنام نصنتالمنهلل ز ام -أ
 نلتدنل ال تلدنهللىد اليطدطالمثنل دزالتد   دلبتحق ق دنأ  ،لتصف دهاجم نص زالتحق دإل  -ب

 .تصف هنن
 نلتدددددنل ال تلدددددنهللىددددد التيطددددد ط ،التحدددددهلل ث التطددددد   الت هلل دددددهلل ت ددددد  نلم  صدددددزأ ت -ت

 التهلل  س ال  ت ص .
 الصشنطنتالتل  م زالميت فز.زل لصن  الت تح ط نلم اش  أ ت   شنم  -ث
صمنه  ددنحددهلل  دد  أصدد اداليطددطالتهلل  سدد ز ال م ددهللأت نمددلالي دد اتالتل  م ددز  ت اىد أ -ج

 .أ مست  نت نالميت فز

 :َّتَخطيط َّتفْال خصائص
(جلدد أ المل دداشددهلل قدد ا  ىددهللاهلليطددزل م دد تصف ددهنن373-2003:372 شدد    تدد  )
لدهلك  دبى د المل داأ   سدايطتدص ،يد  ل د هلدكآ  صمدن قد امل دا، نل غام   هللت دنصا  دنا

: صنءى  ي ن صأسنس زن 
صصل ستط  أ  دتح افد ا ف دن جح ث ،ى  المل اأ  لتمهللى  يططمف  ز:ََُوبة -1

 للهللاالش  هللأثصنءالتهلل   . هلكضمنصنا،الت تط أى  هنصص
ة -2  دلصشدنط هلك  تن دزالد م الدو ال،  بأ   اى ف يطزالهلل  ىص  ال م :َوقَو

 الفلنل زف التهلل   .أ ج  اءلتحق إلالض ط 
ح دث  دبى دد المل داأل لتمدهللى دد مدن ت ددص،  دبأ تتسددايطدزالدهلل   نلم  صددز:َرنكة -3

  دهلك، ل ض  جل ص  لهلللف صحتد ت د  ي  تدصمف دهلل  هاتش مدزف مدن لدهلل،ف السن إل
:تحد لهلل  ج منل دنمثدلالت شهلل حهللثف أثصدنءالتدهلل        اى اليطزالا   ،  ب

 ا تمندطن ئلم   المهلل سز.
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.زالتيط طمستم  لم ا  زالتغ     بأ ت   ىم  :َسََرة -4

رى ،التدهلل   ىم  دز سد لالل د الدهلل  التيطد طىصدهللالي دن ص  دههالمل االت ااأ :َّتباحثة َو
 .لتحق ق ن سل نالت التل  م زا نهللا تحق إلم المل ا  م  

 ية َْايير صياغة   :َّألهدَّف َّتسلُو
فح صمددنت دد  أنددهللا التل دد ا اضددحز، نددنهلل لدهللا نددهللا التل  م ددزأسددن  ددلصشددنطتل  مدت 

    دد هلل ددلمص مددنسددت  صصحدد ، محددهللهلل  نلصسدد زل ددلمدد المل ددا المددتل اف صددص تحقددإلتل دداأفضددل
 ت  صلتحق إلص ات غ  م غ بف  ن.أ تت هللهللأم تحق إلت كا نهللا  هلللا

(2009:13،)الطصن ي

  دد ل حنلددزالتدد   غددبالمل دداأ :     أصددصال ددهلل السدد(2009:103الشددق  ات) لدد  
أ   دد هللش ددإلل سدد  كالددهي  غددب،  دد  ى   ددنت م ددهه لددهللا ت ددن ه ص ددنحي دد اتتل  م ددزمحددهللهلل 

.ى  الق نا ص لهللاصت ن صم هلل ا ز  صنم محهللهلل ص نحالمل اأ     ت م ههشنهلل اا

ل  مدددد المت شدددد مدددد الت م دددده لددددهللىم  ددددزالصددددنت الت:( أصددددص2001:105  صمددددن ل فددددصسددددنلا)
. ق سص  م  أ  وحاصالمل ا ،التهلل   
 :َّتَاتية َّتنقاط في َّتْلوم تَدريس َّتْاَة أهدَّف( 59-58: 2011) َّتخزرجي حدد

القدد اص  جلدد  التلدد  ، م  صنتددص ددنل   الت  دد يددولمدد إللاليددنتلددنل  ددنرام مددن تلم ددإل -1
ال  دد لفدد  ت ف قددصي قددص هللشددز تلددنل سدد حنصص-ارشددهلل  لطنلددبا تأمددل أ ،تح مددصالتدد 
. ال تشنفنتالل اجل 

. ا ف ز     الل م زالمل فزا تسنبى  الط  زمسنىهلل  -2
.المش وتحل م ن اتالل م التف   تصم ز -3
.ل طنلب الل م زاللق  زالم ن اتتصم ز -4
.الل  ام نلف  المستم الهات التل  ام ن  تصم ز -5
.الل م ز الم  ل الت نننتالق اتصم ز -6
.الح ن ف  أنم تصالل اصح الس  مز الت نننتاللنهللاتالطنلبج سنب -7
.الل اطنلب  تس  نأ   بالت ال تمنى زالس  كملن   الطنلبج سنب -8
. الت ص ل   ن الم تم الل ا    نلتفنىلالنتمناتصم ز -9
ص ن ات ا المس م  الل بل ل منءالل م زالمصنن جل   التل -10 . تقهلل  نا اع
.الت ن ب لض اع  اءا      لضاستيهللااف  ىم  زى م زم ن اتالطنلبج سنب -11
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ية  :أهَية َحديد َّألهدَّف َّتسلُو

لتنل ز:(أنم زتحهلل هللا نهللا الس    زف الصقنطا2002:14أ  مغ  )   أ  ح    اليط ب 

 الي  اتالتل  م زالو مزلتحق إلت كا نهللا .ا ت ن   ص الم اش   -1
 ال سن لالتل  م زالمصنس زلتحق إلت كا نهللا .ايت ن أسنل بالتهلل    ا صشطز  -2
ىددهللاهللتقددن   ىدد تح دد لاع ،ايت ددن أفضددلأسددنل بالتقدد  الق ددن مددهلل تحقددإلت ددكا نددهللا  -3

 ىم  زالتل ا.مهلل تقهللم اف التوم ه 
 ط  لددز ص ى ددز،صدد ات الددتل ا ، صددنءملددن   سدد  مزلتقدد  اميت دد م  صددنتالصشددنطالتل  مدد  -4

ممددن م دد مدد اللمددلالمسددتم ى دد تحسدد  صادداالتددهلل   ،التفددنىوتف مددن  ص ددناللوشددنت 
 ص ات التل ا. 

مهلل منأص  م أنهللا . امح ن ح ا صى  مهلل تقهللمص  لط المل -5
 :صادر َّشَقاق َّألهدَّفَ

(م نهلل اشتقنإلا نهللا الت    زف من   :75-2010:74حهللهللسومز)

،مددنند ى  ددصمدد حضددن  ف  ددنمدد شدد ا ىدنهللات تقنل ددهلل ات ننددنت   ددلمدن:فلسككفة َّتَجََككع -1
 منف    تصالط  ل زم ىصن   منل ز.ف  ف   أهللب  

،شدددهلل ات االلق  دددز ،مسدددت  صضددد  ا مشددد وت ا  م ددد ل ا هللافل دددا،ي ن  ددد ا:َّتََْلَكككون -2
 ط إلتف   نا. 

 مدددن  ا دددصالم تمددد مددد مشددد وتصت  دددزالتطددد  الل مددد :َّتَْرفكككة َّإلنسكككانية بُكككل أشكككُاتها -3
 الت ص ل   . 
   ددنتصادد الي دد اء المتي  دد   اللددنم   فدد م ددهللا الت   ددز ،ط  لت ددن:َّتَككادة َّتدرَّسككية -4

 التل  ا ى االصف .

ية يير صياغة َّألهدَّفَْا  :َّتسلُو
:نصنكملن   ين ز  بأ تت اف ف ال هلل الس     م أنم ن
(2011:621:  منصز،)ينلهلل

 نلتدددنل  ،أ ددد حتفسددد  هميت فدددناغنمضدددناها دددن ال دددهلل   فددد، اضدددحنا أ   دد  ال دددهلل محدددهللهللاا -1
  حهللثالتي ط.

 ف صتن  ص. م  موحاتصف هاتص  -2
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 نلتدنل تقد امدهلل تلدهلل لسد  ك ،سنىهللصنى  تق  اصت  زالدتل اش ن ال هلل   ، م  ش نسص -3
 الطنلب.

  الطنلددبمحدد  ،لدد  ى دد مسددت  المل ددا أسددن مسددت  الطنلددب أ  دده  ال ددهلل ى دد -4
 اللم  زالتل  م ز.

  كأ  شد  جلد صد دالسد نهاالفللل هلل ،أ تحت  ى ن  ال هلل ى  فللس    أ أهللا   -5
 مست اه. 

ككد هلل تلدد ص ددن،التل  م ددزا نددهللا تحهلل ددهللى دد القددهلل  المل دداالطنلددبامددتوكضدد    ى دد :َّتباحثككة َُؤ
 أسددنل بالتددهلل   ا ددإل ط التل  م ددزصشددطز ا ال سددن لايت ددن   ددتاالتددهلل   ى  ددص قدد االددهيا سددن 
.ى   ن صنءالتق  ا

  ًَّتْلوم ُفاية َّتَنفيذ تدرس :ثانيا: 
ت  مدزالت د  المسد إلالده  قهللمدصالمل دا:(التصف هل هلل   أصدص2010:60الط ط ) ى  

  تط دبندهاالدهلل  مد المل دات   ددز،فد شد لصتن دنتتل  م دز م د موحات دنفد سدد  كالمتل مد  
من  ص ام ف  إلف هلل ز. ،م اىن شهلل ات ا ،مشنى المتل م  

 ضد تن دزاليطدزال  م دزتدأت م ح دزتصف دهالدهلل   هلدك  هللاءم منتمنش لالتهلل    أ لهلل
الفلنل ددنتز م دد ام دد اءات اللم  ددنت التح  ددنت تشددملنددههالم مدداليطددزم ضدد التصف ددهاللم دد  

.(2008:69،ال نشم  ،)ىط ز ق ا  نالمهلل  ف تصف هالهلل  الت 

 َّتََهيد:  
تلتمهللى  امثن  الف   ز التش  إل.  جل ي إلال  المصنسبل تل ان ت ط زت م

(2009:156،  مل،الهلل   )
 أنَاط َّتََهيد: 

 نلتوم ده ف   تأث  م ضد دالدهلل  ،تتص داصمنطالتم  هلل س بتلهللهللالل املالت تؤث ى  ص
:شهلل    ى  ش لم ا ش نلالتنل ز ، نلمل ازالتل  م زالمت ف  ف الف ل  نل    

(2010:103،أ  شق   ،)ح  
   بأ ت   م    هاتىوشز نلم ض دمؤث  تشهللاصت نهالتوم ه.:َّتقصة -1
 .التوم هأ غ  م نش    ط ف  تاتس   صمس قنا   المل ا  شهلل    م نش ااَّتحوَّر: -2
 ىمنس إلهلل استصف الح زالسن قز.َّتسؤَّل: -3
   م ىص نالمل اج ن نتمتلهللهلل م التوم ه. ،منى ط  إلط حشض ز:َّتَناقشة -4
  ف ص ل ضالمل ا س  زمن   صالتوم هجل موحازأم  مل صزمتل قز  ن.:َّتْرض -5



 
 

37 
 

 ثا ق ا نلتل  إلى  ص.،  نصبم   اصبالح ن متل قناح ث ل ضالمل اي  ااَّتخبر: -6
  زهاتأنم زلتقهلل ا لضالمفنن ا. ستغلالمل اا حهللاثال ن َّألحدَّث َّتجارية: -7

 :إثارة َّتدَّفْية تلَْلم 
لسددل حنلددزهللاي  دزتحدثالمدتل اى د ا:(الهللافل دزل دتل ا أص دن2004:133تلد  القطدنم )

ت ص دصال شد د ،ى  ج  نهلل   زتحقإللصالت    السدلنهلل الم اهللالت تلمل أي س  زل مت كا هلل ات 
ف الفشل.

حنلدزهللاي  دزىصدهللالمددتل اتهللفلدصجلد الصت دنهل م شدد :( أص ددن2003:211 دنتد إل)  صمدن ل ف
الستم ا ف نهاالصشنطحت  تحقإلالتل ا. ،امش نلى  ص صشنطم  ص  التل  م

 َقَرحا  تزيادة َّتدَّفْية في َّتسلو  َّتَدرسي: 
نتالتدد تسددننافدد (م م ىددنتمدد الت   دد2011:172)ال  دد ي ى دد  مدد  ددواتاشت حدد

م نههالمقت حنت: جثن  هللافل زالمتل م  صح التل ا

 ال  .م  الح  زف    زالمهلل سز ل  م  س هللهالحب ا ت ف   ت -1
سنسد فد ح  اصت نن اف صح ثج م هلل السدتثن  ا   انتمناالتوم هصح المهلل   جثن -2

 منهلل التل  م زل توم ه.أس   صف ى ضالغ فزالهلل  ن المل ا 
هلددكىدد ط  ددإلتل  دد جص ددن اتل ددتل ا فدد هللفدد المددتل اناننمددالم نفدد تهلل  اات لددبالحدد اف   -3

 التوم ه ش لمصنسب.
جتنحدددزالف  دددزل ص دددنحأمدددناالتوم دددهىددد ط  دددإلم اىدددزاسدددتلهللاهللات اىصدددهللتيطددد طالصشدددنطنت -4

 فنلص نح ؤهلليجل الم  هللم الص نح.،التل  م ز
 صتن  ص. طالهللافل ز نلتح  ل   -5
 ايت ن أل ا الصشنطالت   غ   الق نا  ن.لف  زل ط  زف تحهلل هللأنهللاف ا ت ف  ا -6
ىدد ط  ددإلتل  ضدد اتصم ددزالسددتطودلددهلل  اجشدد اكالتوم دده اصددهللمن  افدد أصشددطزالمهلل سددز  -7

 الستطود.لم اش ال حث 

 َّتوسائل َّتَْليَية: 
مدد اهلل سددتيهللم نالمل ددالتحسدد  م م ىددزأ  دد   أهلل ات :( أص ددن2008:17ى ف ددنسددومز)

ش حا ف ن ف صف  التوم ه.التل  ا التل ا  هلل ت ض حالملنص  ىم  ز
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اأ المددتل امدد أ  دد   ددلمددن سددتيهللمصالمل دد:( أص ددن2008:179اللددهلل   )ى ف ددنسددمن    
 شدد ل   ددهلل،  ددنلصقددلي دد اتمحددهللهلل أ ال  دد لجل  ددنين أهلل ات مدد اهللتل  م ددزهللايددلغ فددزال دد   

التل ا.حس  ىم  ت التل  ا تم فنى  ز 

  :أهَية َّتوسائل َّتَْليَية
أنم دددزاسدددتيهللااال سدددن لالتل  م دددزفددد التدددهلل   مددد يدددول(84-2009:82)الطصدددن ي ددد  
:الصقنطالتنل ز

ش ندحن تصل تل ا.االمتل ا هلل جل استثن  انتمن م  ل  سن لالتل  م زأ تؤ -1  اع
ش نلال تل ا ااتسنىهللى    نهلل ي   المتل افت ل صأ ث استلهللاهلل -2  .ى  صاع
 م ددد ىددد ط  دددإلاسدددتيهللااال سدددن لالتل  م دددزالميت فدددزتص  ددد الي ددد اتالتددد ت    ندددنالمهلل سدددز -3

 .التف   تل افتت حلصالف  زل مشننهلل  الستمندالممن سز التأمل ل م
ن أ  سدتلملالمل دا ،م أناف ا هللاستيهللااال سن لالتل  م زأ صت صبال ش دف ال فا ز -4

 ل  ل نىصهللالمتل اأ المستم صف الهللللزالت ل نىصهللشن   ن.ألفنانا
  صنءالمفنن االس  مز. ال سن لالتل  م زجل ت      ؤهلليتص   -5
صتصم ددزشهلل تدد اام  ن  ددزفدد ا تسددنبالي دد    مشددن  زالمددتل ددؤهلليال سددن لالتل  م ددزجلدد   ددنهلل -6

 ت ندالتف   الل م ل    لجل حلالمش وت.ا ،ى  التأمل هللشزالموحاز
جلدد تث  ددتالسددت ن نت م دد ىدد ط  ددإلال سددن لالتل  م ددزتص  دد أسددنل بالتل  دد التدد تددؤهللي -7

 تأ  هللالتل ا.ال ح حز 
 بالتل  الم ا  زالف  إلالف هلل ز   المتل م  .تسنىهللى  تص   أسنل  -8
 استم ا نن.با ف ن الت    ص نالمتل ا تؤهلليجل ت ت  -9
ت    الت نننتال هلل هلل . لالتل  م زجل تلهلل لالس  ك تؤهلليالستلنصز نل سن -10

كككد َّتباحثكككة نىهللالمل ددداى ددد  ص ددنتسدددضددد    ناى ددد أ   دد هللال سددد  زالتل  م دددزفدد التدددهلل   أمددد ااَُؤ
تحق إلأنهللافص، تسنىهللى  جثن  هللافل زالطوبصح التل ا، مدنأص دنتلمدلى د   دطالدهلل   دنل اش 

ممن س لج  نلالمل  مزل طوب.

 ْايير َّخَيار َّتوسائل َّتَْليَية: َ
(2001:159،)الح  ز:م ات ندالملن   التنل زىصهللايت ن ال س  زالتل  م زل هلل 

 .أ  ن نهللا المحهللهلل المط  بتحق ق نم يولاستيهللااال س  ز،ا ت نط ن نل هلل  -1
   زمحت انن نلم ض د. ،تل   ننى ال سنلزالم اهللصق  ن -2
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، م دن ات االسدن قز،ي د ات ام ح ثشهلل ات االلق  دز ،ي ن   ا ،موءمت ن ىمن الط  ز -3
  ا  ف اال    ز.

 حهلل ثز.م  نال س  زالتل  م ز ح حز هللش قز الت تحأ ت   المل  منت -4
ينل ددزمدد المددؤث اتالتش  شدد ز، غ دد ملقددهلل ،  اضددحز،أ ت دد  ال سدد  زالتل  م ددز سدد طز -5

 الهللىن  ز. 
 أ ت   ال س  زالتل  م زف حنلز  هلل . -6
 تث  انتمنم ا.تلملى   هباصت نهالطوب  -7
أيدددده لدددد  الىت ددددن تدددد اف الم ددددن الددددهي  أى  صددددن،ن مددددنجها نصددددتال سدددد  زاسددددتيهللاا  دددد -8

م نص ز  نصتص ،س ستيهللاف صنهاال  ن   فن ز  اع وحص. اع

 :طريقة َّتَدريس 
الم ددن اتالمق دد هلل التددد م م ىددزمددد ام دد اءات :( أص ددن2011:172 ل ف ددنالي   دد )

الصفقنت.أشل شت هللا تل  م زمل صز أ س الس ل  ؤهلل  نالمل التحق إلأن

صشدطزا  لتدهلل   ى دن  ىد  م دزام د اءات(أ ط  قدزا2010:85  صمنأ  هللتالفتو ي)
الت  ق ا  نالمل الت   لالمحت يالتل  م ل متل ا.

 َْايير َّخَيار طريقة َّتَدريس:
م م ىددزمدد الملددن   التدد ل ددهلل (2007:62)السدد هلل (291-2010:290حددهللهللتىمدد )

:ن نت نىصهللايت ن ط  قزالتهلل    م م اى

ا ندددهللا التل  م دددز ،ندددهللا ط  قدددزين دددز تهلل  سدددصج ل دددلندددهلل مددد ا َّتهكككدف َّتَْليَكككي: -1
،ىنمددلأسنسدد  ددؤث فدد شدد ا اتالمل دداالمت دد ز نلط  قددزالتدد سدد ت ل نلتحق ددإلنددهها نددهللا 

فد تيت  ى الط  قدزالتد تت د الحقن إللت تستيهللاف تهلل   المل  منت فط  قزتهلل   ا
 الم ن ات.تهلل   المفنن ا الت نننت 

أ ت د   ،شدهلل ات االميتن  مصنس زلمسدت  الطدوب  ملص أ ت   الط  قزطبيْة َّتََْلم: -2
 أ ، تتصنسدددبمدد ي ددد ات االسدددن قزأ ،تصشددد طتف  دد نا ،اصت ددنن ا لفدددت،شددنهلل  ى ددد  دده  ا

 .الم   هلل   ص ات اى الف  إلالف هلل ز
جه  دددبأ  تلددد  ،  دددبأ تدددتوءاالط  قدددزمددد محتددد  المدددنهلل الهلل اسددد ز:طبيْكككة َّتَكككادة -3

صددد داللم  دددنتالتددد  مدددهللي دددل  ت ن ،الطدددوبى ددد محتددد  المدددنهلل الهلل اسددد زالتددد تقدددهللال دددن
  ط   نمص انهاالمحت  ش لالتيط طلط  قزالتهلل   .
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، حسدبشي د تصلط  قزالتهلل    دنيتو  فنءتدص م ن تدص ا يت  أهللاءالمل :خبرة َّتَْلم -4
 . ل لمل اأس   صالينصف التهلل   

اللصن  المنهلل زن من حتن صالم شد التل  مد مد َّتْناصر َّتَادية و َّتظروف َّتفيزيائية: -5
لت   ددهلللف   ن  ددز نلت   ددز امددن تل ددإل ددنلا   ا ،غ  نددن  دد   أهلل ات مدد اهلل  سددن لتل  م ددز أ
مددزنددههالادد   مدد الط  قددزمدد الملددن   ا سنسدد زىصددهللايت ددن ءمولددهلل  ت،الت  دد امصددن    

 ط  قزالتهلل   .
ن: -6 مد ح دثمقدهللا الد م أ دن سد اءا،ف ىم  زاليت دن أسنس نا م منا  لبال م هلل  ااَّتَز

الط ا ددإلتحتددنجلفتدد اتفدد لض،أ مدد ح ددثالت ش ددت،الددهيتف ضددصط  لددزالط  قددزاالمتددنحأ
 م الفت اتال مص زالت تحتن  نط ا إلأي ي. مص زأط لصس  نا

 :ََيزَّ  َّتطريقة َّتفْاتة
أ   اى  دن(م م ىدزمد اللصن د التد ل دهلل 2001:29ى  مدنت)مد أ د  ولدز حهللهلل وا

:المل اف ايت ن ط  قزالتهلل   حت ت  حط  قزفلنلز

أ  ،ل سددتغن ددزالمل  مددنتالملطددن ل ددا سدد  ز تلددهللأسدد الددتل ا م ددهه ددإلى دد توأ  ط -1
     التوم همح  الصشنط.

ملدن   مدن قهللمدصل دامد م دن ات شد ا ات نندنت ،أ  ل ا أ ش مزالمنهلل الملطن ل توم ه -2
 ل نأنم ت نف الح ن .

 .لف زاللم  زال احهلل ا توم هال  ال احهلل أ   اى الف  إلالف هلل زحت    -3
 أ   تا تصم ز  اصبالشي  ز ش لمت ا  . -4
 أ   تا حن نت م  ل انتمنمنت  غ نتالتوم ه. -5

أ   ددبى دد المل دداأ  صدد دفدد طدد إلالتددهلل   التدد  سددتيهللم نهللايددلال دد حتدد َككري َّتباحثككة  
   هباصت نهالمتل اصح ه   اى الف  إلالف هلل زل متل م  .

 سئلة َّتصفية:َّأل 
لم ن اتالين دزتا   فنء المل اىصهللمن تم  م ا ،ف التهلل   م منالهللا س  زىنموات 

 طدددد إلجثددددن  التوم ددددهىصددددهللطدددد حنددددهها سدددد  زى دددد  ال حددددهللهلل ا ،أسددددنل بت     ددددن  دددد نغزا سدددد  ز 
 .(2010:138،)الط ط       اىص ن ص نح،المط  بمص ن

 صفية:أهدَّف َّألسئلة َّت
(237-2014:236،)هللحو :ت هلل ا س  زال ف زجل 

 التف    الهللافل زلهلل الطوب  نفزمست  نت ا.جثن  الصت نه  -1
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 .اللش ا  زأثصنءالح زال لهللى ال ت نل ز  -2
 المهلل  نتى  الطوب.ت س طالمفنن ا  -3
 ن  ط حا س  ز أصفس ا.اع سن  ام الطوبالستقول زف التل ا التف    تل  هلل -4
 .ت     اجل  ن  الطوبى  ام ن زال ح حز تش  -5
 تح  لصقنطالضل لهلل  ا.ايت ن مل فزالطوبل م ض د  -6
 مش وتالطوب.صشنطنت حن نت جل التل   -7

 َبادئ صياغة َّألسئلة َّتصفية:
:زم م ىزم الم نهللئالت تسنىهللالمل اىصهلل  نغزا س  زال ف 

(2002:245،)ج  ان ا

 شددد طأ تشدددمل نفدددز،  أندددهللا الدددهلل  الين دددز،ز أندددهللا الت   دددزاللنمدددزتددد ت طا سددد  أ  -1
 المست  نتالمل ف زالمصنس زلم ض دالهلل  .

مدد ال  مدددنت  ي دد مدد الم ددط حنت ، ح ددثتقددلىدددهللهلل  منتددص،أ   ددنغالسددؤال  ضدد ح -2
 ال ل ز.

 الت تتلهللهللتفس  اتالتوم هىص ن.س  زالغنمضزال تلنهللى ا  -3
 ىم  ز. أ ت    تن  ز شف  ز ،أ تتص دالمتط  نتامص ن  زلألس  ز -4
  س لى  التوم هام ن زىصص.لك  ه،أ  قت  السؤالى  تحق إلمط ب احهللفقط -5
 طجلد مد ال سد ،ال دلب  ح دثتصدهلل جمد السد لجلد،أ تتص دمست  نتمتط  دنتا سد  ز -6

 الملقهلل.
أل تضددم السددؤالألفناددنابأي  دد،أ صفدد الصفدد أ   ددنغالسددؤال   مددنتلتتضددم صف ددنا -7

 سنل ز.
 الي  اتالم مزف الهلل  .ت   ا س  زى  الملن   المفنن ا أ  -8

 :َّتقيَة َّتَربوية تألسئلة َّتصفية
 م  أ     لألس  زال ف زمسننمنتتل  م زم ح ث:

(31-2009:30، الشهلل فنت،طنم )ش
 ال ش ى استلهللاهللالط  زل تل ا. -1
 .ج  نهللشص اتات نلم الط  ز -2
 .أ منهلل هلل اس زمن،جثن  هللافل زالط  زلتل ام ض دمن -3
 .مصنششزالي  اتالتل  م ز/التل م ز -4
 .تضم اشت اكالط  زف الصشنطنتال ف ز -5
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 تشي صصم الط  ز أف اهلل. -6
  ا  زصشنطاللم  زالتل  م ز.ضمن استم -7
 .ت    الم  ل ،تصم زالت نننتالمط   ز -8
 .ل تلنملم المنهلل الهلل اس ز، هلل هلل ا إلت   هللالطنلب ط  -9
 التأ هللم تحقإلا نهللا الم ض ىز. -10

 َْزيز:َّت 
ام دددد اءالددددهي ددددؤهلليف ددددصحددددهلل ثالسدددد  كجلدددد ت ا دددد :( أصددددص2007:105 ل فدددصاليط ددددب)

الزت ا  س   زا م الهي ت تبى  ص  نهلل احتمنلحهلل ثهلكالسد  كفد المسدتق لفد ج  ن  زأ ج 
الم اش الممنث ز.

اللم  ددزالتدد  مقتضددننن ددتاتق  ددزاحتمددنلت دد ا ش ددنا:( أصددص2011:285  صمددن ل فددصى دد )
  ك مدنأصدص دتا هلكى ط  دإلتقدهلل املد   لقدبا د  ندهاالسد،الطنلب س  كأ است ن زملص ز
.جثن زالس  كالم غ بف صف  اا

 :أهَية َّتَْزيز
(أنم دددزالتل  ددد فددد اللم  دددزالتل  م دددزفددد الصقدددنط126-2001:125 ضدددحأ ددد ال   دددنء)

:التنل ز
   نهلل التل اىصهللالت م ه     ىنمز. -1
ت  دهللمد هلل  دزهأ ضدنانده ، س  زفلنلزل  نهلل مشن  زالتوم هف ا صشطزالتل  م زالميت فز -2

 التل ا.
  قات اهللايلح   الف ل.   هللم اصت نن ا  -3
    هللم المحنفازى  الصاناهللايلالف ل. -4
تل  د  صدص شدل ناىد ط  دإلال، دهلك   دهللمد ثقدت اف دص ،   هللم احت ااالتوم هلمل م ا -5

     اجل ال د ابجهامدن س    االط ب ، ننتمنمص  اف   ش ل ا  ث   اى أفلنل ا
 أيطأ ا.

   ددهلل ددهلكمدد  ،  ددهللمدد اصددهللفنى اصحدد ىم  دداملددص لالتوم ددهأ ثدد جطنىددزلمل م ددا   لدد -6
 سلنهللت ا  هااللمل.

 الصت دنهيدولأ يف م استلمنلالمل اأسدنل بغ د م غد بف  دنمد أ دلضد طالصادنا -7
 ىم  زالتهلل   .
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فدد أ اسددتيهللااالتل  دد فدد الم شدد التل  مدد  سددنىهللى دد   ددنهلل مدد أ دد ال   ددنءََفككق َّتباحثككة
ل دهلل  ،   دبمشن  زالطوبف ا صشدطزالتل  م دز التدهلل   نت،  نلتدنل   د ح  أ ثد اصت نندنا

 أ  صددد دفددد اسدددتيهللااأسدددنل بالتل  ددد حتددد للمصنسدددبل تل  ددد ،ى ددد المل ددداأ  يتدددن ال شدددتا
  شل الطوب نلم ل.

 :َّتَْزيز أنوَّع
: نمن  أسنس  (التل   جل ص ى2004:245ال صن)شسااللن    

   ددهللمدد  ،تتضددم مث دد مح ددب ت دد السدد  كالمدد اهللموحاتددصلددهلل الفدد هلل:َّتَْزيككز َّاليجككابي -
احتمددنلتا دد  نددهاالسدد  كفدد م اشدد لحقددزأ مشددن  ز هلددك  ددهلل ت   ددزنددهاالسدد  ك

 .س   صم شي  زالف هلل  هل   ح  ءاا  نهلل صس زت  ا،تث  تص 
ج الزمث د  غد ضأ مدؤلا لدهللحدهلل ثالسد  كالم غد بف دصم نشد  أ جص دنء:َّتَْزيز َّتسلبي -

أ   ددنهلل احتمدنلتحددهلل ثنددهاالسدد  كفدد ،م شد غ دد مح ددب لددهللتقدهلل اسدد  كم غدد بف ددص
 .يتفنءمث  اتم   هلل ف الس  كاهلكى ط  إل ،م اش مشن  ز

 :غلق َّتدرس 
شددد الالتددد  ا أفلدددنلم م ىدددزا :(غ دددإلالدددهلل   أصدددص2008:162ال  مددد )ىددد  غصددد ا 

ت ت دددبأ مسدددنىهلل الطدددوبلتصاددد ا ،أ  ددد ءمصدددص،ت دددهلل ىددد المل دددا ق دددهللص ن دددزىددد ضالدددهلل  
مل  منت ا.

 أهَية غلق َّتدرس:
(138–2009:137،آي   )سومز :ت   أنم زغ إلالهلل  ف من   

ممدن سدنىهلل،تهللفل ال مشن  زف تصف هج  اءات دنالغ إلى   هباصت نهالتوم ه تلملىم  ز -1
 .المل اى  الستم ا ف تق  اتل م ا

سد لى د التوم دهالحتفدناممدن ،ت ت دبمدن حت  دصالدهلل  مد مل  مدنتتسنىهللفد تصاد ا  -2
 ته  نن.  ن 

لددلمص ددن ممددن ،ت ضدد حمددن  ص ددنمدد ىوشددنتلضدد ن هللفدد   ددطمحت  ددنتالددهلل    تسددنى -3
 تط  ق نف م اش ح نت زأي  . ا طزتس لى  التوم هف م ن شطلزمت نم زمت

 .تؤ هللى   ن   ىم  زالغ إلالصقنطالم مز اللصن  ا سنس زف الهلل   ت -4
ىوشدنتص دنمد   ا دط ن حت  دصالدهلل  مد أف دن    سدز مدن  جش اكالتوم هفد اسدتصتنجمد -5

 س اف تصم زم ن اتالتف   لهلل  ا.ت 
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لمل داصد اح الضدل لدهلل فمد يول دن  تشد ا،تسنىهللىم  دزالغ دإلفد تقد  اتل داالتوم ده -6
  لملى  ملنل ت ن. ،توم هه

  هلل   اى  ت ي صمحت  أيهلل  . سنىهللالتوم ه  -7
الغ دإلفد أص دنتسدنىهللى د ت ت دب تصاد االمل  مدنتمد اآل اءالسدن قزحد لأنم دز ََفق َّتباحثة

 ا سنس زل هلل   ح ث م  ل متل ااست  نى ن ته  نن س  لز.

 أنوَّع َّتغلق:
: للم  زغ إلالهلل  نمن (ص ى2007:126حهللهللالح  ز)

 حددن لنددهاالصدد دمدد الغ ددإلأ   ددهباصت ددنهالط  ددزجلدد صقطددزص ن ددزمصطق ددز:غلككق َّتَرَّجْككة -أ
  ا دددد التتددددن   ،سددددزفدددد اللددد ضالددددهيشهللمددددصالمل دددا سددددتيهللالم ا لددددزالصقدددنطال    ،   دددهللل

 المستيهللاف تل االمنهلل يولالل ض.
 ط دبمد  ،  دزجلد صقطدزالص ن دزفد الدهلل   حن لندهاالصد دأ   فدتاصت دنهالطغلق َّتنقل: -ب

صددص سددمحل ط  ددز ممن سددزمددن مددنأ،الط  ددزأ  صمدد املددن   هلل ددهلل مدد مفددنن اسدد إلهلل اسددت ن
س إلأ تل م هأ تهلل   اى  ص.

 إدَّرة َّتصف: 
لح د  من ق ا صالمل ام ج  اءاتهللايد:( أصص2010:45القسن مز)  صمن ل فصالس ح  

 فدددوتدددتاىم  دددزفددد  ددد ل ددد  دددتم  مددد التدددهلل  ،حفددداالصادددناالهلل اسدددزلسدددتت نبا مددد  ال دددهلل ء 
الف ض .التش    

اع دد اءاتت    ددزمصامددزم م ىددزىم  ددنت :(جهللا  ال دد  أص ددن2005:57  الل ددنهللي)ىدد
ل ددلمددن تل ددإل نسددتغولالمدد ا هللننهللفددز  دد  شددهلليطددطل ددنالمل ددال صفددهننهللايددلغ فددزال دد لتشددم 
 انهلل  تصاددش ددامم نص دنتال شدد  ز المنهلل ددز مددن ت دد هلددكمدد تصسد إل تدد ف  ل مصددنخال ددف ام  ددن    

 الت    دددز هلدددكلتحق دددإلا ندددهللا،الط  دددز دددزالتددد  قددد ا  دددن دددلمددد المل دددا التل ملألصشدددطزالتل  م دددز 
التل  م زالمصش هلل . 

الحفدنا  م  اليط ات ام  اءاتل صدنء:(أ امهللا  ال ف زن 2002:34 أ  هللنن   )
التل ا.ز ف زمو مزللم  ت التل  ا ى     

 :دَّرة َّتصفيةأهدَّف َّإل
(2008:123،ال نشم  ،ىط ز):ت هلل امهللا  ال ف زجل 

 ت ف  المصنخالتل  م الفلنلالهي ق اى  اللوشنتام  ن  ز   أط ا اللم  زالتل  م ز. -1
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ا ن است ن نتص.ى  التل   ى حن نتص شنهلل اات ف     ز    الطنلبف  نمطم صنا -2  اع
 الط  زالمل ف . ف مست  تح  ل -3
 ت ف  التصم زالشنم زالمت نم زلشي  زالمتل ا. -4
    نهلل امصتن  زالتل  م ز.،استثمن هحس جهللا   شتالهلل    -5
  س مشن  زفلنلزل م  الط  زف ال  .أتحق إل -6
.زالهات زلهلل الط  زتغه تصم زالقهلل  ى  ال -7

 :خصائص إدَّرة َّتصف َّتناجحة
:(ي ن صجهللا  ال  الصن حزف الصقنطالتنل ز2000:14ليصمصس )

تضدم أ   دهلل جلد ت   دصامىدهللاهللالمسد إلالدهي هللا  ال  الصن حزى د التيطد ط تق اج -1
 شدد لىددنامدد أ ددل   مددنفدد ال   ددزالمهلل سدد ز ،شددنتالمتدد ف  فدد ال   ددزال ددف زالطنال  دد هلل 
 نهللا اللم  زالتل  م زالتل م ز.أتحق إل

 ىم  ددزننهللفددزفدد ف دد،مصامددزن حددزى دد تحق ددإلأنددهللا ميطددطل ددن  اجهللا  ال دد الصتقدد -2
 الف ى زالت تحهللثيولالممن سز. ام  اءاتال   سز أف اللم  نتصانم نال    

الطددوبي شدد  ى د التفنىددل دد  المل ددا ال تمددنى الددهتحد صى دد تدد ف  ال دد الصفسد   -3
    الطوبأصفس ا. 

التد ت  دهللفد ال   دزالتل  م ددزالمنهلل دزتيهللاا م د امم نص دنتال شد  ز اسد اى د ت ا د  تقد -4
 التل  م زالمصش هلل . نصح تحق إلا نهللا الت    ز ت     

المس   الهي تس ح صالمل ا.تلتمهللى  التأنلالل م   -5

  ًَّتْلوم تدرسَّتَقويم ُفاية  :ثاتثا:  
ف دد ال سدد  زالتدد ، أمص ددن ددل ت دد ءاامدد أ  ددن اللم  ددزالتل  م ددز نسدد ناأسلددهللالتقدد  ا  صددنا  

لد أيمدهلل تتفدإلالصتدن  مد ال  دهللالم ده ل ، م  م يول نمل فزمهلل منتاتحق قصم أندهللا  اع
 م د تحهلل دهللم يولالتق  ا ، م امم نصنتالمستيهللمز،م  نصبا ف اهللى  ايتو مست  نت ا

 ددلأالق دد  ف  ددنمدد  تشددي ص  اصددبالضددل  ،السدد   زفدد اللم  ددزالتل  م ددز اصددبام  ن  ددز ال 
.(2009:225،)الطصن يتينهام  اءاتالمصنس زللو  نا

 َْريف َّتَقويم: 
متس سدددد زتسدددد  فدددد يطدددد ات،ىم  ددددزمصامددددز:(التقدددد  ا أصددددص2010:206ىدددد  سددددومز)

تهلل  س ز.مصطق ز  هلل ال ش  نللم  زال
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تحهلل دهلل ىم  زج هللا ا ح نا ال   لجل شد ا ات:( أصص2009:39ف ح  ى فصشط ط)
مهلل تحق إلا نهللا .

ىم  دزالح داى د مدهلل تحقدإلأندهللا أيصادنا:(التق  ا أصدص2008:19 ل  الح   ي) 
ح ددددا هللشددددزىم  ددددزتسددددت هلل ج ددددهللا الندددد ىم  ددددزمص   ددددزتقدددد اى دددد أسدددد  ،أ مؤسسددددزتل  م ددددز

، تحهلل دهللمد اط القد   الضدل فد  دلمص مدن،مي  نتأيصاناتل  مد م ض ى زى  مهلليوت  
اع وحمن تاتحهلل هللهم م اط الق   .اتينهالق ا ات ام  اءاتالو مزللوج  

حهلل دهللصقدنط ت،ىم  دز دتامد يول دنمل فدزمدهلل تحق دإلأندهللا اللم  دزالتل  م دز:َْرفه َّتباحثة ب نكه
الضل ف  ن.الق   

 أهَية َّتَقويم: 
(أنم زالتق  اف اللم  زالتل  م ز نلصقنطالتنل ز:240-2010:239حهللهللسومز)

 . سنىهللالتق  اف   ن منتحقإلم أنهللا تل  م ز ت    ز -1
 . سنىهللالتق  االت   يف تلم إلش االت   زالم ص ز -2
 مدددهلل ،االتددد تددد  هللم دددماالتدددهلل    مل  مدددنتهللش قدددزحددد لالتدددهلل   التقددد  اا هللا ا ندددهلل  لددد -3

 .حن نت امتصل توم ه مست  نت ا م  ل ا ءص نحص مو
  لت  التق  اأهللا م مزل ح اى  مهلل فنى  زأس  بالتل  ا. -4
 مط  يال  ام الت    ز.   المهلل س   المصا تق  ا  نصنت هللللتلميطط     ف ال -5
 اللوجل مش وتالتل  م ز. ،هللاف م نلالتشي ص ستي -6
تحق قدصلألنددهللا التل  م دزالم سدد مز ،تد  هللالمددتل ا مل  مدنتحدد لمدهلل جتقنصددصللم  دزالددتل ا -7

   لم نلت ن.
 فن تدددصفددد تحهلل دددهلل ،تددد  هللىم  دددزالتقددد  االمدددهلل   مل  مدددنتحددد لمدددهلل  فن تدددصفددد التدددهلل    -8

اسددددتيهللامص مددددهلل جثن تددددصل هللافل ددددز ،المصنسدددد زل تددددهلل   ا ددددإلط  ايت ددددن ال سددددن ل ال،ا نددددهللا 
 الط إلالمصنس زل تق  ا.

 أسس َّتَقويم:  
 مددن،التصف ددهللم  ددزالتقدد  امدد ت اف نددنىصددهللالتيطدد ط نصددنكم م ىددزمدد ا سدد التدد ل ددهلل 

(:25-2002:23،أ  مغ   ، اليط ب، ضح ن)أ  ح   

 نهللا المص  ، ملص أ  ت ل من ص غ جص ن ه.أأ  تحقإلتصس إلالتق  ام  -1
ل ددددلىصن دددد اللم  ددددز ،نددددهللا التل  م ددددزل ددددلأصدددد اد مسددددت  نتا أ   دددد  التقدددد  اشددددنموا -2

 .التل  م ز
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  أ،أهلل اتالتق  احت صح لى د مل  مدنتأ فد ىد المدنلالدهيتقهللمدصأ تتص دأسنل ب  -3
متصنسدد زمدد تقدد  اا نددهللا الت    ددز ،امىددهللاهللم ا هلل اتمتقصددزالت ددت دد  نددهها سددنل ب ا 

 الم اهللتحق ق ن.
أ     التق  اىم  زتقدهلل  مسدتم لمدهلل مدن حققدصال  صدنم الت  د يمد ا ندهللا الم سد مز -4

 حت  تسص ت ح حمسن ىم  زالتل ا نستم ا .،للم  زالت   ز
، تدددأث   دددن دددؤث فددد اللم  دددزالت    دددز لمددد أ  دددتاالتقددد  ا ط  قدددزتلن ص دددز شدددن كف  دددن ددد -5

 .أف اهللم ال   ز نلمل م   المهلل     المش ف  الت       المسؤ ل  ف الت   ز 
القدهلل اتالمتص ىدز   شد ىد الفد  إلالف هلل دز ،أ  م د التقد  ا د  مسدت  نتا هللاءالميت فدز -6

 ل طوب.
صد اح الضدل فد ىم  دنت د صد اح القد   أيأصدص ،ىو  دنا أ     التق  اتشي   نا -7

 .ا هللاء
 فددد أحدددهللاث،أصدددص سدددتفنهللمصدددصفددد تحسددد  اللم  دددزالتل  م دددز  ملصددد ا ا ف دددنا أ   ددد  التقددد -8

 تغ   اتج  ن  زف  م  ىصن  نن.
فدو شدل ،فد صفد الطنلدبط  دنا  تد كأثد ااأ ملصد ،أ   اى ف التق  االصنح زامصسنص ز -9

 ص دم اللقنبأ  س  زل ت هلل هلل ص. أصص
 المنل.ف التق  االشت نهللف ال شت ال  هلل أ   اى  -10

 :َجاال  َّتَقويم 
 مدص    م د ،مل دا ،تتس م نلتالتق  التشمل م د   اصدباللم  دزالتل  م دزمد مدتل ا

هللا  تل  م ز ،ىصن  ه :صاناتل  م   م  ممن سنتص من  ضح ،اع
:(228–2009:227،صن ي)الط

 المتل ام ح دثمسدت  موحانتى هلك  هلل الح  لى  مل  منت :َقويم َّتََْلم -1
،اسددددتلهللاهللاتص  ددددهلل ج ددددهللا ح دددداى دددد الل امددددلالتدددد تتددددهلليلفدددد تل مددددصتح دددد  ص شهلل اتددددص 

ت    دددصجلددد م دددنلت ،اسدددتيهللااهلدددكفددد اتيدددنهالقددد ا اتالتددد تل صدددصى ددد م ا ددد زهلل اسدددتص 
 استلهللاهللاتص.الصشنطالت تتصنسبم شهلل اتص الهلل اسزأ 

ى د  شهلل تدص، م  التل  م يولالتقد  اى د  فدنء المل دافد الشد حَقويم أدَّء َّتَْلم: -2
الل امدلالتد  ال حدثىد الشد  ط ،مسدنىهللت اى د اسدت لن  نت   لالمل  منتل متل مد   
ال فن دددددنتالم ص دددددزالي دددددن صالشي ددددد ز الصدددددن حمددددد ح دددددثت ددددد  فددددد م م ى دددددنالمل دددددا

 صح المتل م  .الت نننتصح م صزالتهلل     
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 ندد ، تضددم تقدد  ا ددلىص دد مدد اللصن دد التدد  شددتملى   ددنالمددص   :َقككويم َّتَككنهج -3
 سنل بالتق  االمستيهللمز.أصشطزالتل  م ز     ا التهللا إلا نهللا  المحت   ط 

السدددد  كامهللا يل مددددهلل    تاهلددددك  ددددهلل تحهلل ددددهللصمددددطامهللا     دددد:َقككككويم َّإلدَّرة َّتَْليَيككككة -4
 ال ش ى مهلل فلنل ت نف تحق إلأنهللا المؤسسزالتل  م ز. 

 هلدددكمددد يدددولتح  دددلصتدددن  اليت دددن اتالميت فدددزفددد مهلل سدددزمل صدددز:َقكككويم أدَّء َّتَدرسكككة -5
 نلتدنل  م د الح دا ،ل  م زمقن صت ن صتن  اليت ن اتف مهللا  أي  ف صف الم ح زالت 

 م مست  أهللاءالمهلل سز.
  دتاهلدك  دهلل الح داى د مدهلل ص دنحالصادناالتل  مد فد جحدهللاث:َقويم َّتنظام َّتَْليَي -6

التغ   اتالم غ  زف س  كالمتل م  .

 أنوَّع َّتَقويم: 
:(التق  اجل ا ص ادالتنل ز106-2009:105 ص ىط ز)

مددص  لغدد ضمل فددزمسددت  فدد تط  ددإلال التقدد  االددهي  دد يش ددلال ددهللءندد:َّتَقككويم َّتقبلككي -1
 الا   الت س ط إلف  نالمص  .تحهلل هللا  ضند  ،الصقطزالت   بال هللءمص نالمتل ا 

ندد التقددد  االددهي  ددد يفدد أثصدددنءتط  دددإل ،  ط دددإلى  ددصالتقددد  اال صدددن  :َّتَقككويم َّتَُكككويني -2
مد سدمنتصأصدصمسن هج  ن  حن دزجلد تلدهلل ل تلهلل لاللمل لمص  لغ ضم ا لزأس  با

   ف تغه ز ا لزتس اف تط   المص  .
لمل فدزمدهلل تحقدإلأندهللا  ن التق  االهي  د يفد ص ن دزتط  دإلالمدص  :َّتَقويم َّتخَاَي -3

لتد اع هللا ا ح ناى  مهلل ص نحالمدص   لصن د هالميت فدزفد تحق دإلا ندهللا ا ،المص  
  ض م أ   ن.

لدددهللتي  دددصمددد المؤسسدددزنددد التقددد  االدددهي  ددد يلمتن لدددزأهللاءالمدددتل ا  :َّتَقكككويم َّتََبْكككي -4
التحنشص قطنىنتاللمللغ ضالح اى  ممدهلل فلنل دزالمدص  فد ت   دزمتط  دنتالتل  م ز 
 مقتض نتالم صز. ،س إلاللمل

السدن قزفد الل م دزالتل  م دزل ح د لى د  ض    استيهللاا دلأصد ادالتقد  او َرى َّتباحثة
.أفضلصتن    ف مست  التل  ا

 َّتَغذية َّترَّجْة: 
المل  مدددنتالتددد تتددد اف ل مدددتل احددد لط  لدددز:(التغه دددزال ا لدددز أص دددن2005 لدد  صشددد ات )

.نا صالت تم صصم مل فز حزاست ن تصل م مزالت شهللا صلم ن  من أ
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ل  دددن   ددد الفضدددلفددد تث  دددتالمدددنهلل  ،زأثددد    ددد فددد تحسددد  ىم  دددزالدددتل ال تغه دددزال ا لددد اع
،اللص د ا سنسد فد اللم  دزالتل  م دزالتل م دزهلل دل ت لد،المتل مزف هن المتل ا نلشد لال دح ح

.(2005،)هلل    لت تملنههاللم  زجل  ن 

،نتجلدد مددهلليوتصاددناملدد  ىدد هلل  دد ءمدد المي  دد:( أص ددن2003:655غ ددن ي)  دد  
، ص ددنتددهلللى دد اليطددأفدد الددتل ا لددهللحهلل ثددص،ص ددن دد ءمدد صاددناالتقدد  اج ل ددهافقددهللاشتدد ح  دد اى دد 

السدت ن زال دح حزأمدن، ت ل نصانات ح حهاتد  ح دث دتات دح حاليطدأش دلحدهلل ثيطدأآيد 
. تق هللجل تحق إلا نهللا الم    ،تش  التل اف ص نتل   

 :أهَية َّتَغذية َّترَّجْة
(169-2010:168،) ق ل :تل هللأنم زالتغه زال ا لزف اللم  زالتل  م زجل  

التد ت  ممدن ق دلالق دإل،ينط دزاء نصت ح حزأتلملى  جىواالمتل ا صت  زتل مصس اا -1
 الهيشهلل لت يالمتل اف حنلزىهللامل فتصصتن  تل مص.

 ين ددزىصددهللمن لدد   ددأ ج ن تددص ،تشدد  لصى دد السددتم ا فدد ىم  ددزالددتل اا تل  دد المددتل  -2
 ى السؤال نصت ح حز.

ى  ددددص ،ت لدددلالمددددتل ا قتصددد أ مددددنح ددددلى  دددصمدددد صت  دددزأ ىومددددزندددد المسدددؤ لىص ددددن -3
 مضنىفز  هللهف الم اتالقنهللمز.

تدد حددهللثتفدد لينط ددزالت ددح حج ن ددنتالمددتل االينط ددزمدد شددأص نأ تضددل ال ت نطددنتا -4
حولا ت نطنت ح حزمح  ن. ،ام ن نتالينط زها  تص   ا س  ز   اع

مد المل مد   المتل مد  فد ح  دزت لدل دوا ،ت  هللم مسدت  الهللافل دزتصشطىم  زالتل ا  -5
 لتحق إلا نهللا التل  م زالتل م ز.هللا  زمستم  

 مددناها ددن  حتددنججلدد فتدد  ط   ددز،هلل المصشدد هللتلمددلى دد تل  دد المددتل ا م شلددصمدد ال دد -6
لتحق قصأاأصصش  بمصص.

فدد جىددهللاهللننل   صددنم القددن اى دد الح سدد زالسددحن  زأ  قدد اال  صددنم  شدد لََّجهكك  َّتباحثككة
هلدكمدد  ، فن دزالتقدد  ا(، فن دزالتصف دده،) فن ددزالتيطد ط:أسنسد ى د تصم ددز فن دنتتددهلل   الل د ا

ال تددب  ددهللال  صددنم  نلف ددهلل  ننت اللدد  ضالتقهلل م ددز ال دد   المددهلل صنت ا صشددطزالتل  م ددز لت يددو
زالطنل ددنتالمل مددنتصحدد الددتل ا   دهللمدد هللافل دد ،جلدد المددنهلل التل  م ددزالتشدد  إلممددن ضدد  ،المتص ىدز

 صم  فن نتالتهلل   لهلل  ا. 
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 َّتفصل َّتثاتث
 َّتدرَّسا  َّتسابقة

 ت ددنط متغ دد اتالهلل اسددزال  ددهلل نددهاالف ددلجلدد   ددن    ددزا  حددنث الهلل اسددنتالسددن قزهات
ج  اءات ددن، امفددنهلل مدد  ملنل تددص،السددن قزل ددهاالم ضدد د ال شدد ىدد   ف ددزتصددن لالهلل اسددنتالحنل ددز،

 صتن   نف جطن أنهللا الهلل اسزالحنل ز. أهلل ات ن، مصنن  ن،

 لتأ  دهللنددهها ندهللا تدداتق د الهلل اسددنتالسدن قزممددنأتد حل  نحثددزمد م ددنهلل متلدهللهلل تمث ددت
 الم اشدد المتي  ددزى دد ، اتالل م ددزفدد ال سددن لالل م ددز، ا  حددنثالمصشدد   فدد الددهلل   نت، المددؤتم

الش  زاللص   ت ز.

 لقدددهللتددداايت دددن الهلل اسدددنتا  ثددد ا ت نطدددنا، أ ثدددإل ددد ز م ضددد دالهلل اسدددزالحنل دددز،فضدددواىددد 
الت    ى  اصتقنءالهلل اسنتالحهلل ثز؛  الحهللاثزأ ث ش  ناجل ال اش ، ى ضدتالهلل اسدنتمد ا حدهللث

 ددبى دد  ددلمحدد  ، ح ددث تصددن لف ددصمددناسددتصت تصال نحثددزمدد هلل اسددنتالمحدد  ،جلدد ا شددهللا، تدداالتلق
  لهللى ضمحن  الهلل اسز ل ضتلق  ناىنمناى  الهلل اسنتالسن قز،تتصدن لأ  دصالتفدنإل د  الهلل اسدز

، اصت دد الحنل دز الهلل اسددنتالسدن قز،  لددهللهلدكه دد أ  ددصالتم  د  دد  الهلل اسدزالحنل ددز الهلل اسدنتالسددن قز
ف لالهلل اسنتالسن قز أ  صالستفنهلل مص ن.
 هذَّ وقد َم عرض َّتدرَّسا  في َحورين: 

 :هلل اسنتتصن لتالح س زالسحن  ز.َّتَحور َّألول 

 :هلل اسنتتصن لت فن نتتهلل   الل  ا.َّتَحور َّتثاني 

 َّتسحابية:درَّسا  َناوت  َّتحوسبة  ول:َّأل َّتَحور 
  ًَّتدرَّسا  َّتْربية: أوال : 

ا  -1  :(2017) وعبدَّتجبار بُر
الح سددد زتقص دددز نسدددتيهللااالل   دددزال غدددزمدددنهلل تدددهلل   أثددد ى ددد التلددد  جلددد الهلل اسدددزندددههندددهللفت

فد ا سنسد الثنلدثال د ط  دزلدهلل ام دهللاى  التف  د الدهات الدتل ام ن اتتصم زف السحن  ز
م  صددزالل صددز  نصددتالهلل اسددز،فدد الت    دد شدد صالمددص  اسددتيهللااتددا، ددن  هلل الين ددزالمددهللا  

أا د ت ،الدهات التل الم ن ات اي ام هللاى ل تف   مق ن جىهللاهللتا، طنل زطنلب(55)م 
الفدد  إل  دنءت،السدحن  زالح سد زاسدت ات   زجلد  لدد ت جح دن  زهللللدزهاتفد  إل  د هللالصتدن  
 .ام هللاى لتف    االهات التل امق ن ف الت     زالم م ىزل نلح
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 :(2017َّتقحطاني وفودة ) -2
الهلل اسدددزجلدد التلدد  ى ددد الفدد  إل ددد  تح دد لالطنل ددنتالوتددد اسددتيهللم الح سددد زنددههنددهللفت

فدددد متن لددددزالوتدددد اتدددد ل الط  قددددزالملتددددنهلل لمتن لددددزال ا  ددددنتالمص ل ددددز (Dropboxالسددددحن  ز)
، المددص  المسدددح ت    ددد الشدد صسددزالمدددص  ات لددتال نحثتدددن فدد ندددههالهلل اال ا  ددنتالمص ل دددز، 

،(طنل دددزمددد طنل دددنتال ددد ا  لمت سدددطفددد محنفادددزالق  ل دددز34تمث ددتى صدددزالهلل اسدددزفددد )
،تن لددددزل  ددددهللمسددددت  تصف ددددهال ا  ددددنت ت  صددددتأهلل اتالهلل اسددددزمدددد ايت ددددن تح دددد    اسددددتمن  م

سدددطنت ددد  مت 0.05)لدددز) أا ددد تالصتدددن    ددد هللفددد  إلهاتهللللدددزجح دددن  زىصدددهللمسدددت  هللل
لهلل اسددد ل دددنلحالضدددن طزفددد اليت دددن ال لدددهلليلمسدددت  التح ددد لاهلل  ددنتالم م ىدددزالت     دددز 

هال ا  ددددنتل م م ىددددز،   دددد هللفدددد  إل دددد  م مدددد دمت سددددطنتمسددددت  تصف ددددالم م ىددددزالت     ددددز
الضن طزل نلحالم م ىزالت     ز.الت     ز 

 :(2017) َّتشَري -3
ال  نضددد نت،تدددهلل   فددد السدددحن  زالح سددد زاسدددتيهللاامتط  دددنتتق ددد جلددد اسدددزالهلل ندددههندددهللفت

اسددتيهللا،ال  نضدد نتتددهلل   فدد السددحن  زالح سدد زاسددتيهللااصحدد ال  نضدد نتمل مدد ات ننددنت 
مل مدددد مدددد مل مددددنا(104)ىددددهللهللننال ددددنلجالهلل اسددددزى صددددزايت ددددن تددددا،ال  ددددف المددددص  ال نحددددث

ل مد  دأهللا اسدت نصز تطد   ال نحث شناالسل هلل ز،الل   زالمم  زف حن لمهللص زف ال  نض نت
ال  نضدددد نتتدددهلل   فددد السدددحن  زالح سددد زاسددددتيهللاامتط  دددنت:محددد    ى ددد اشدددتم تال  نصدددنت
صحدد المل مدد  تقدهلل  اتفدد جح دن  نهللالددزفد  إل  دد هللالصتدن    شددفتصح ندن،المل مدد   ات نندنت

ت لددددناصح نددددنالمل مدددد  ات ننددددنت فدددد السددددحن  زالح سدددد زط  قددددنتتاسددددتيهللاامتط  ددددنتمدددد  ددددوا
(.التل  ات ص ل   نم نلف الهلل  ات ىهللهلل،الي   سص اتىهللهلل،الل م المؤنل):لمتغ  ات

 (:2017)عبد َّتسَار  -4
ل طدوبالم ح دزالثنص  دز دنلل اإل نسدتيهللاازنهللفتندههالهلل اسدزجلد تصم دزال فن دنتالت ص ل   د

لمدددص   شدددهللاسدددتيهللاال نحدددثفددد ندددهاال حدددثا،م تدددهلل    شدددن اى ددد تط  قدددنتالح سددد زالسدددحن  ز  صددن
سددد زالمدددص  الشددد صالت    ددد ىصدددهللش دددن فنى  دددزتط  قدددنتالح ال  دددف فددد م ح دددزالهلل اسدددز التح  دددل 

ثنص  ددز نل دد ا  ل نلم ح ددزال(طنل ددنا25ت  صددتى صددزالهلل اسددزمدد ) ،السددحن  زفدد م ح ددزالتقدد  ا
:ايت ددن تح دد   لق ددن ال  اصددبالمل ف ددز نحددث  ىددهللاهللأهلل اتال حددثالتنل ددز شددناال، محنفاددزهلل ددنل 

مق دن  ل  فن دنتالت ص ل   دز طنشزموحازلق دن ال  اصدبالهللا  دز ،الم ت طز نل فن نتالت ص ل   ز
فد  دوا(0.05ح دن  نىصدهللمسدت  )  هللف  إلهللالزجأا  تالصتن    ،صح ننات نهلق ن ات نننت ا

مق ن الت نهل نلحالتط  إلال لهللي.  طنشزالموحاز ، ن التح    م اليت
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 (:2017أحَد ) -5
جلدد التلدد  ى دد فنى  ددزاسددتيهللااتط  قددنتالح سدد زالسددحن  زفدد تصم ددزالهلل اسددزنددههنددهللفت

اسدددتيهللمتال نحثدددزالمدددص  الشددد صشدددهلل ،الثدددنص ي لدددضالم دددن اتالح نت دددزلدددهلل طدددوبال ددد الثدددنص 
مددد يدددولالتط  دددإلالق  ددد  ايت دددن الم اشددد ، ا هللا ددد ت    ددد لق دددن الفنى  دددزفددد ال نصدددبالمل فددد 

 شنمدددتال نحثدددز،مدد طدددوبال ددد الثددنص الثدددنص يب(طنلددد30مددد )الهلل اسددزى صدددز ال لددهللي ت  صدددت
الصتددن    دد هللفدد  إلهاتهللللددزأا دد ت شددهللايت ددن م اشدد    طنشددزموحاددز  ىددهللاهللايت ددن تح دد   

اتسدددااسدددتيهللااتط  قدددنتالح سددد ز ،التط  دددإلال لدددهللي ال لدددهلليل دددنلحجح دددن  ز ددد  التط  دددإلالق  ددد 
 فد ايت دن الم اشد لم م ىدزال حدث ،السحن  ز نلفنى  زف تصم ز دلمد ال نصدبالمل فد  ا هللا د 

لدد شن مددزت ددزلطددوبال دد الثددنص الثددنص ي ح نجلدد شن مددز م ددن اتأ ضددنات  دد تالهلل اسددز ،  ددل اع
ى مدد مصنسدبلتط  قددنتالح سدد ز يهللااتط  قددنتالح سد زالسددحن  ز الت  ددلجلد محتدد  م دن اتاسددت

.السحن  ز
 (:2017َّتصرَّيرة ) -6

ى دد تط  قددنتالح سدد زالسددحن  زشن مددزنددهلل نددهاال حددثجلدد تقددهلل ات ددم الم ت ددزافت اضدد ز
– د اال تمنى دز)   دزالل: هللص دزوبالهلل اسنتالل  ن نلمم  زا  حثالل م لهلل طلتصم زم ن اتال
  زفد مل فزفنى  دزت ا د الم ت دزالفت اضد زالقن مدزى د تط  قدنتالح سد زالسدحن  ، نملزمؤتز(

اسددتيهللا شددهلل ،الهللا  ددزلم ددن اتال حددثالل مدد لددهلل طددوبالهلل اسددنتالل  ددنتصم ددزال  اصددبالمل ف ددز 
ت    د ىصدهللش دن فنى  دزالم ت دزالالمدص  شد ص  ،ال نحثالمص  ال  ف فد م ح دزالهلل اسدز التح  دل

(30 نصدتالل صدزم  صدزمد )  ، االفت اض زالقن مزى  تط  قنتالح سد زالسدحن  زفد م ح دزالتقد 
 ىدهللاهللايت دن تح د   لق دن شدناال نحدث   ،طنلدب طنل دزمد طدوبالهلل اسدنتالل  دن  نملدزمؤتدز

هللا  دزلم دن ات  طنشدزموحادزلق دن ال  اصدبا  ،ال  اصبالمل ف دزالم ت طدز م دن اتال حدثالل مد 
ىصدهللمسدت  هللللدزا د تالصتدن    د هللفد إلهللالجح دن  ناأ  ،  طنشزتق  امصت ص دن   ،ال حثالل م 

)يطدزال حدث طنشدزتق د االمصدت الص ن   ،حادز طنشدزمو ،(ف  لمد اليت دن التح د   0.05)
الل م (ى  الت ال ل نلحالتط  إلال لهللي.

 (:2016ونة )حس -7
زالسدحن  زفد أثد التدهلل  بامل ت  صد القدن اى د الح سد جلد الهلل اسزجل التل  نههنهللفت
  ات د ال نحدثالمدص  شن   دزاسدتيهللام نلدهلل ط  دز   دزالت   دزفد  نملدزا ش د ،ا تسنبم ن ات دن

طنل دن طنل دزمث دتم تمد الهلل اسدز(27)تمتالت   زى  شهللالش صالت     هيالم م ىزال احهلل  
م نصدنتجيهللاااسدتيهللاال نحدثمق دن لق دن شن   دزاسدتالت ص ل   ن الل  االتط  ق ز   صم ط  زشسا
  دزت دنهللل مشدن  زالم دن ات الي د ات د  المدهلل ب فنى  دز  فدنء فد ىمت ا ف دنالح س زالسحن  ز 
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هللاءم ددددن اتاسددددتيهللااأسددددتيهللااا ضددددن طنشددددزموحاددددزلق ددددن ا ،أشدددد اص ا     دددد  المتددددهلل     المتدددهلل  
القدددن اى ددد  ح ددداتدددأث  التدددهلل  بامل ت  صددد أا ددد تصتدددن  الهلل اسدددزأ ،ام نصدددنتالح سددد زالسدددحن  ز

ند أى د مد الق مدزالمح  دز (0.80بم ن اتاستيهللام ن سدن ي)نجم نصنتالح س زالسحن  زم س
فدد ج سددنباسددتيهللااجم نصددنتالح سدد زالسددحن  زلددهلل الط  ددزالمتددهلل    مدد شسدداالت ص ل   ددن(0.14)

ح دددداتددددأث  التددددهلل  بامل ت  صدددد القددددن اى دددد أ  نملددددزا ش دددد  -   ددددزالت   ددددز الل دددد االتط  ق ددددز 
 ن أى د مد الق مدزالمح  دز(0.88قن   زصح استيهللام ن سن ي)سحن  زل  نهلل الجم نصنتالح س زال

(فدد تصم ددزالقن   ددزصحدد اسددتيهللام نلددهلل ط  ددزالمتددهلل    مدد شسدداالت ص ل   ددن الل دد االتط  ق ددز0.14)
 نملزا ش  .-    زالت   ز

 :(2016)سلَان  -8
هلل    شدن اى د تط  قدنتالح سد زالسدحن  زفد الهلل اسزجل مل فزفنى  ز  صنم تدنههنهللفت

المدددص    ات ددد ال نحدددثالمدددص  الشددد صالت    ددد ،الحنسدددباآللددد لمل مددد تصم دددزم دددن اتالدددتل االصقدددنل
شددم ت ،الحنسددباآللدد مل مدد مل مددزمدد مل ددا (20)ت  صددتى صددزالهلل اسددزمدد  التح   دد ال  ددف 

ال  اصددددبالمل ف ددددزلم ددددن اتالددددتل االصقددددنلالقددددن اى دددد أهلل اتالهلل اسددددزى دددد ايت ددددن تح دددد   لق ددددن 
 شددفت ،موحادزلق ددن ال  اصدبا هللا  ددز طنشددزالحنسدباآللدد  لمل مدد تط  قدنتالح سدد زالسدحن  ز

ت قدتالتد هلل  دنتالم م ىدزمت سدط    (0.05ىصهللمست  )ناف إلهللالجح ن     هللصتن  الهلل اسز
   دد هلل،ال لددهلليفدد اليت ددن المل فدد ل ددنلحالق ددن ال لددهللي  الق  دد  التددهلل    فدد الق نسدد ال  صددنم 

    ت قدتال  صدنم التدهللالتد هلل  دنتالم م ىدزمت سدط  د  (0.05ىصدهللمسدت  )ف إلهللالجح ن  نا
  دد هللا ت ددنطىصددهللمسددت ي ،ل ددنلحالق ددن ال لددهلليالم ددن  هللاءفدد الق نسدد   الق  دد  ال لددهلليفدد ا 

ال نصددبالهللا دد لتصم ددزم ددن اتالددتل االصقددنلالقددن ا سددط هلل  ددنتال نصددبالمل فدد   مت( دد 0.05)
ل .ح س زالسحن  زلمل م الحنسباآلى  تط  قنتال

 (:2016)عبد َّتحُيم على -9
اى ددد تط  قدددنتالح سددد زالسدددحن  زالهلل اسدددزجلددد التلددد  ى ددد  ددد     صدددنم شدددن ندددهههللفتنددد

السدددحن  زفددد تصم دددزم دددن اتاسدددتيهللااال سدددن طالفن قدددزلدددهلل مل مددد ش دددن فنى  دددزتط  قدددنتالح سددد ز 
 نصدتى صدزالهلل اسدزم  صدز ندههالهلل اسدزالش صت     فد استيهللاال نحثالمص   ،الم ح زامىهللاهلل ز

نم شدن اى د  شدناال نحدث  ىدهللاهلل  صد،(مل ام مل م الم ح دزامىهللاهلل دز محنفادزأسد  ط32م )
ايت ددن  لم ددن اتاسددتيهللااال سددن طالفن قددز طنشددزموحاددزلق ددن ال نصددبا هللا دد ن  ز الح سدد زالسددح

أا دد تالصتددن    دد هللفدد إلهللال ،لم ددن اتاسددتيهللااال سددن طالفن قددزتح دد   لق ددن ال نصددبالمل فدد 
م ىددددزال حدددثفددد التط  قددد  الق  دددد ( ددد  مت سدددطهلل  دددنتم 0.01ىصدددهللمسدددت  الهللللددددز)جح دددن  نا

  ددد هللفددد إلهللال ل دددنلحالتط  دددإلال لدددهللي لدددهلليلويت دددن التح ددد   اليدددنص نل  اصدددبالمل ف دددزال 
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ال لدددهللي الق  ددد  ( ددد  مت سدددطهلل  دددنتم م ىدددزال حدددثفددد التط  قددد 0.01ىصدددهللمسدددت  )جح دددن  نا
ل طنشددزالموحاددزالين ددز نل نصددبا هللا دد لم ددن اتاسددتيهللااال سددن طالفن قددزى دد تط  قددنتالح سدد ز

ل نلحالتط  إلال لهللي.
 (:2016اد َّتدين )عَ -10

ح سد زالسدحن  زجلد ال شد ىد فنى  دزاسدت ات   زشن مدزى د تط  قدنتالالهلل اسزنههنهللفت
 تداات دند،الت نهصح ال  نضد نتلدهلل توم دهالم ح دزامىهللاهلل دز ، هللادال صهللس لتصم زالتح  ل ام

(ت م ددده ت م دده مددد توم ددده321 نصدددتالل صدددزم  صددزمددد )فددد ندددههالهلل اسددز الشددد صت    دد المددص  
(ت م ددده85تددداتقسددد م نجلددد م م ىدددزت     دددزتضدددا) ،ىدددهللاهللي محنفادددز   سدددل هلل  لامال ددد ا

ن  نسدددتيهللاااسدددت ات   زشن مدددزى ددد تط  قدددنتالح سددد زالسدددحن  ز دددال صهللسدددز القت م ددده هلل سدددت حدددهلل  
تددداجىدددهللاهللايت دددن تح ددد    ، ددده هلل سدددت نلط  قدددزالملتدددنهلل (ت م ددده ت م58م  ىدددزضدددن طزتضدددا) 
 دددد  أا دددد تالصتددددن    دددد هللفدددد إلهللالجح ددددن  نا ،مق ددددن ات ددددنهصحدددد ال  نضدددد نت طنشددددزموحاددددز  

هلل  دنتتوم دهالم م ىدزالضدن طزفد التط  دإلال لدهللي نتتوم دهالم م ىدزالت     دز مت سط هلل 
 دنتتوم ده د  مت سدط هلل    د هللفد إلهللالجح دن  نات     دزليت ن التح د لل دنلحالم م ىدزال

 دهللادال صهللسد لتط  إلال لهلليليت ن م ن اتامهلل  نتالم م ىزالضن طزف االم م ىزالت     ز 
تتوم دددهالم مددد ىت  ل   دددهللفددد إلهللالجح دددن  ن ددد  مت سدددط هلل  دددن ،     دددزل دددنلحالم م ىدددزالت

.لتط  إلال لهلليى  الهلل  زال   زلمق ن الت نهصح ال  نض نتالضن طزف االت     ز 
 (:2016َحَد ) -11

الهلل اسددزجلدد ال شدد ىدد فنى  ددزتطدد   الف دد لالفت اضدد زفدد ضدد ءت ص ل   ددننددههنددهللفت
 لددنهلللدددهلل طددوب   دددزالت   دددز اال ن صدددنتالتل  م ددزثوث دددزا الح سدد زالسدددحن  زلتصم ددزم دددن اتت ددم

(طنلدبمد 30 نصدتالل صدزم  صدزمد )استيهللمتال نحثزالمص  الش صت       ،ص      نملزالم
لق دن ال  اصدب، شنمتال نحثز  ىدهللاهللايت دن تح د       زالت   زطوبالف شزالثنلثز)ال  نض نت(
ق ددن ال  اصددبل طنشددزموحاددز  لددنهلل اال ن صددنتالتل  م ددزثوث ددزا المل ف ددزالم ت طددز م ددن اتت ددم
 طنشددزتق دد االمصددت الص ددن  لتق دد ا دد هلل ت ددم اال ن صددنتالتل  م ددز الهللا  ددزالم ت طددز  ددههالم ددن ات

( دد  مت سدددط 0.05هللللدددز) ىصدددهللمسددت أا دد تالصتدددن    دد هللفددد إلهللالجح ددن  نا ،ثوث ددزا  لدددنهلل
 طنشدددزموحادددزن التح ددد    ثى ددد  دددلمددد اليت دددهلل  دددنتالتط  قددد  الق  ددد  ال لدددهلليلل صدددزال حددد

( دد  مت سددطهلل  ددنت0.05هللللددز) ىصددهللمسددت    دد هللفدد إلهللالجح ددن  نا،ل ددنلحالتط  ددإلال لددهللي
 دد  مسددت  الددتم  يى دد  طنشددزتق دد ا دد هلل المصددت  أفد اهللالم م ىددزى صددزال حددثفدد التط  ددإلال لددهلل

.  زالت   ز%(ل نلحأهللاءطوبالف شزالثنلثز)  نض نت(  80)الف ض 
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 (:2016)ََدوح   على -12
شن   ددزاسددتيهللام نلطددوب ، ت  ص ددزللدد تصم ددزم ددن اتجصتددنجالددهلل   امجنددههالهلل اسددزنددهللفت

هلدددكمددد يدددولجصشدددنء   دددزتل ددداشن مدددزى ددد إلاسدددتلهللاهللنال تفنىدددلال تمدددنى  ت ص ل   دددنالتل ددد ا فددد
  نصدتى صدزم  صدزمد ،ت    د فد ندههالهلل اسدزتاات ندالمدص  الشد ص ،تط  قنتالح س زالسحن  ز

اهللايت دن  شنمدتال نحثدز  ىدهلل(طنلب طنل زم الف شزالثنلثزم طدوبشسدات ص ل   دنالتل د ا30)
 دد  مت سددطنتهلل  ددنتطددوبهللالجح ددن  ناأا دد تالصتددن    دد هللفدد إل ، طنشددزموحاددزتح دد    

ل ت  ص دددز نلصسددد زل دددلمددد هلليلم دددن اتجصتدددنجالدددهلل   امم ىدددزال حدددثفددد الق نسددد  الق  ددد  ال لدددم 
 دد     دد هللفدد إلهللالجح ددن  نا،ل ت  ص ددزل ددنلحالق ددن ال لددهلليليت ددن التح دد لجصتددنجالددهلل   اما

ال لدددهلليمت سدددطنتهلل  دددنتطدددوبم م ىدددزال حدددث فدددإلاسدددتلهللاهللنال تفنىدددلال تمدددنى فددد الق دددن 
صتددنجالددهلل    ل ت  ص ددزلم ددن اتجصتددنجالددهلل   ام نلصسدد زل ددلمدد ايت ددن التح دد ل ايت ددن ا هللاء اع

هلل  دنتطدوبمت سط       هللف إلهللالجح ن  نا ،ل ت  ص زل نلحم تفل التفنىلال تمنى ام
   دددزاسدددتيهللااالح سددد زال تمدددنى فددد الق دددن ال لدددهلليلقنم م ىدددزال حدددث فدددإلاسدددتلهللاهللنال تفنىدددل

   ص زل نلحم تفل التفنىلال تمنى .ل تالسحن  ز الهلل   ام

 (:2016)تىَّو  -13
الهلل اسدددزالددد ال شدد ىددد أثددد ت دددم ا   دددزتل دداشي ددد زشن مدددزى ددد تط  قدددنتندددههنددهللفت

الح سدد زالسددحن  زى دد تصم ددزم ددن اتالت ددم االتل  مدد لددهلل طددوبت ص ل   ددنالتل دد ا    ددزالت   ددز
(30)الت    د   نصدتالل صدزم  صدزمد التح   د  المدص   استيهللمتال نحثزالمدص  ال  دف ،الص ى ز

 اسددتيهللمتايت ددن تح دد     طنشددزموحاددز  طنشددزتق دد ا،طنلددبمدد طددوبشسددات ص ل   ددنالتل دد ا
 صدز(   مت سطهلل دنتطدوبى0.05ىصهللمست  )ا  تالصتن     هللف إلهللالاح ن  ناأ ،المصت 

  ددد هللفددد إلهللال ،ل دددنلحالتط  دددإلال لددهلليويت دددن التح دد   لدددهلليلال ال حددثفددد التط  قددد  الق  دد  
ل طنشددزال لددهللي صددزال حددثفد التط  قدد  الق  دد  ( دد  مت سدطهلل  ددنتى0.05ىصددهللمسددت  )اح دن  نا

 د  مت سدطهلل  دنت(0.05ىصهللمست  )   هللف إلهللالاح ن  نا ،الموحازل نلحالتط  إلال لهللي
%(80 الف ضدد ) دد  مسددت  الددتم  ،  ددإل طنشددز دد هلل المصددت الص ددن  الطددوبى صددزال حددثفدد تط

تحقإل   زالتل االشي  زالقن مزى  تط  قنتالح س زالسدحن  زح داتدأث    د  ل نلحال طنشز،
.ف تصم زالتح  لالمل ف لهلل طوبت ص ل   نالتل  ا

 (:2016) َينأ -14
  زفد تصم دزاستيهللاا لضتط  قدنتالح سد زالسدحنأث ال ش ى الهلل اسزجل نههنهللفت

اسددتيهللا،الدده نءال تمددنى لددهلل طددوبالهلل اسددنتالل  ددن    ددزالت   ددز ،ل ت  ص ددزم ددن اتالمشددن  زام
(طنلدددب طنل دددزمددد طدددوبالدددهلل   ا30) نصدددتى صدددزالهلل اسدددزم  صدددزمددد ال نحدددثالمدددص  الت    ددد  
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شد ااتداتقسد م نجلد ثدوثم م ىدنتت     دز ،لت   دز نملدزالف د االينص ت ص ل   دنالتل د ا    دزا
الم  ىددزالثنص ددزتسددتيهللا  Drop boxالم م ىددزال لدد تسددتيهللاتط  ددإل،(طددوب10 ددلمص ددن)
اال نحدث  ىدهللاهللايت دن شدن ،one driveالم  ىدزالثنلثدزتسدتيهللاتط  دإل  Google driveتط  دإل

جىدهللاهلل م أناالصتن  الت ت  دلجل  دنال حدث، ن اله نءال تمنى مقتح      طنشزموحاز 
   دددد هللفدددد  إلهاتهللللددددزجح ددددن  ز دددد  تح دددد لالمتل مدددد  ،ل ت  ص ددددزشن مددددزم ددددن اتالمشددددن  زام

الدده نءال تمددنى ل ددنلحالم م ىددزا  لدد التدد هلل سددتل ت  ص ددز ا تسددن  الم ددن اتالمشددن  زام 
،one driveت   دنالم م ىدزالثنلثدزالتد هلل سدت نسدتيهللااتط  دإل،Google drive نستيهللااتط  إل

ل ددلمدد فدد التط  ددإلال لددهللي Drop boxت   ددنالم م ىددزالثنص ددزالتدد هلل سددت نسددتيهللااتط  ددإل
.مق ن اله نءال تمنى  ،ل ت  ص ززم ن اتالمشن  زام طنشزموحااليت ن المل ف  

 (:2015َّتسحيم ) -15
فددد الح سددد زالتيددد   الهلل اسدددزجلددد  ضددد ت ددد  مقتددد حلت صددد  لدددضتط  قدددنتندددهههللفتنددد

اسدددتيهللمتال نحثدددز ،مل مدددنتالحنسدددب دددنل  ل مددد  السدددحن  ز نلم دددنلالتل  مددد مددد    دددزصاددد م
مد الحنسدباآللد فد مهللص ددزمل دا مل مدزمد مل (87)ت  صدتى صدزالهلل اسدزمد المدص  ال  دف  

ح ددن  ز ددد  جا دد تالصتددن  ىددهللا  ددد هللفدد  إلهاتهللللددزأال نحثددزأهللا السدددت نصز سددتيهللمتاالدد   
–متط  دددنت-مم ددد ات-)م ددد  ات:مت سدددطنتهلل  دددنتاسدددت ن نتى صدددزالهلل اسدددزحددد لمحدددن  الهلل اسدددز

–)ال دص :مل شنت(استيهللااتط  قنتالتي   ف الح س زالسحن  زف الم نلالتل  م تلد  جلد 
الهلل  اتالتهلل    ز(. –سص اتاليهللمز–ل م زهلل  زالال

 :(2015)َّتدَّيل -16
الهلل اسدددزجلددد التلددد  ى ددد فنى  دددزاسدددتيهللااتقص دددزالح سددد زالسدددحن  زفددد تصم دددزندددههندددهللفت

ف ىمنهلل ال  ام التحض   ز  نملزاممنامحمدهللالتح  لالهلل اس لهلل طنل نتمق  م ن اتالتل ا
،  نصددتالل صددزم  صددزص  الشدد صت    دد فدد نددههالهلل اسددزال نحثددزالمدد دد سددل هللامسددوم ز،اسددتيهللمت

، شنمددددتال نحثددددز  ىددددهللاهللايت ددددن  الم مدددد ىت  الت     ددددز الضددددن طز(طنل ددددز م  ىددددزى دددد63مدددد )
تح ددد    دددأهللا ل هلل اسدددز،  شدددفتالصتدددن  ىددد   ددد هللفددد  إلهاتهللللدددزجح دددن  زىصدددهللمسدددت  هللللدددز

الم مددددد ىت  الت     دددددز الضدددددن طزفددددد التط  دددددإلال لدددددهلليلمسدددددت  ( دددد  مت سدددددطنتهلل  دددددنت0.01)
التح ددد لالهلل اسددد ىصدددهلل دددلمسدددت  مددد مسدددت  نت  ددد ا)التح  دددل، الت   دددب، التقددد  ا(  دددهلكىصدددهلل

هللللددزمسددت  ىصددهللجح ددن  زهللللددزهاتفدد  إل  دد هللالمسددت  نت  ددلل ددنلحالم م ىددزالت     ددز، 
التح دد للمسددت  ال لددهللي  الق  دد  التط  قددفدد الت     ددززم ىددالم هلل  ددنتمت سددطنت دد  (0.01)

المسددت  نتىصددهلل  ددهلك،( التقدد  ا الت   ددب،،التح  ددل)  دد امسددت  نتمدد مسددت   ددلىصددهللالهلل اسدد 
التط  إلال لهللي.ل نلح  ل
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 (:2015) تسيدَّ -17
ل ت  ص ددزهللا  امسد زالسدحن  ز ملدن   امالهلل اسدزجلد ت دم اصاددناشدن اى د الح ندههندهللفت

 ات نندددنت اصحددد ه ات ددد ،ل ت  ص دددز ىضدددنءن  دددزالتدددهلل     نملدددزالمص ددد   هللاءالم دددناامألتطددد   
  نصدتى صدزم  صدزمد ،ال نحثمص  ن ف ندههالهلل اسدزالمدص  ال  دف التح   د  المدص  الت    د 

 نحددث طنشددزموحاددزلق ددن اسددتيهللااال ،ن  ددزالتددهلل     نملددزالمص دد   ىضددنءأىضدد مدد (30)
صدددبالمل ف دددزل ت  صددد مل فددد لق دددن ال  اجايت دددن  ،ل ت  ص دددزالم ت طدددز نلم دددناامال  اصدددبالهللا  دددز

مق ددن ات ددنه ىضددنءن  ددزالتددهلل   صحدد الصاددناالل ت  صدد المقتدد ح ،ل ت  ص ددزالم ت طددز نلم ددناام
 ىصدهللمسدت ناح دن  جالإلهللا  تالصتن     هللف أ ، زل ت  صق  التق  ا  هلل أهللاءالم ناام طنشزت 
المل فد ل دنلحالتط  دإلل ت  صد لهلليلل صزال حثى  اليت ن امال (   التط  ق  الق    0.05)

ى د ال حدثلل صدز ال لهلليالق   التط  ق     (0.05)مست  ىصهللح ن  ناجهللالف إل   هللال لهللي 
التط  قد   د  (0.05)مسدت  ىصدهللح ن  ناجهللالف إل   هلل ال لهلليالتط  إلحل نل طنشزالموحاز

  دد هللفدد إلهللالجح ددن  نا، ال لددهلليالتط  ددإلل ددنلحمق ددن الت ددنهى دد ال حددثلل صددز ال لددهلليالق  دد 
لدددهللي( ددد  مت سدددطهلل  دددنتأفددد اهللالم م ىدددزى صدددزال حدددثفددد التط  دددإلال 0.05ىصدددهللمسدددت  هللللدددز)

%(80 ددد  مسدددت  الدددتم  الف ضددد )ن  دددزالتدددهلل     ىضدددنءل ت  ص دددزأهللاءالم دددناامل طنشدددزتق ددد ا
.ىضنءن  زالتهلل   أهللاءأل نلح
 (:2015)َّتجربوي -18

 لدددضتط  قدددنتالهلل اسدددزجلددد مل فدددزفلنل دددز ص دددزت ص ل   دددزمقت حدددزشن مدددزى ددد ندددههندددهللفت
لتحق دإل،ت   دزفد مقد  تقص دنتالتل د اىم  زلدهلل طنل دنت   دزالم ن اتالسحبالحنس   زف تصم ز

تددداتدددهلل   ندددهه ،(طنل دددز20ندددهاال دددهلل تددداايت دددن م م ىدددزمددد طنل دددنت   دددزالت   دددز ىدددهللهللن )
 تداجىدهللاهللايت دن لق دن ،ى د ال ص دزالت ص ل   دزالمقت حدزالم م ىزتط  قنتالسدحبالحنسد   ز صدنءا

صشنء فحنتال  بى  الم ا  ضدنات دم ا طنشدزموحادزش  المهلل صنتالتل  م دز أم ن اتت م ا اع
ش ن مهلليفنى  زال ص زالت ص ل   زالمقت حزفد تطد    تصم دزم دن اتالطنل دنتى د ال  دبلمل فز 

ا د تالصتدن  أ ،استيهللمتال نحثزالمص  الت     فد ندهاالهلل اسدز شهلل،استيهللاايت ن       س   
ص دددن ، هللاى دددز تحسددد مسدددت  م دددن اتالطنل دددنتامزالمقت حدددزشدددهللأسددد متفدددأ ال ص دددزالت ص ل   ددد  اع

.مشن   ى  ال  ب نستيهللااتط  قنتالسحبالحنس   زالميططل نضم مق  تقص نتالتل  ا
 (:2014وَّترحيلي ) َّتَْري -19

ن  زفنى  دز  صدنم تدهلل    مقتد حشدن اى د الح سد زالسدحال شد ىد جل الهلل اسزنههنهللفت
الت    دد  ت  صددتالمددص   اسددتيهللمتال نحثتددن ،التشددن   زفدد تل  دد ا هللاءالتقصدد فدد  نملددزط  ددز

 تدداجىددهللاهلل،    نملددزط  ددز نلمهلل صددزالمصدد   ىضدد مدد أىضددنءن  ددزالتددهلل (23)الهلل اسددزمدد ى صددز
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ن تح د   ، أهللا  ايت د استيهللااأهلل اتن :ال  صنم التهلل    المقت حالقدن اى د الح سد زالسدحن  ز،
 ددد  مت سدددط هلل  دددنت شدددهللأا ددد تصتدددن  الهلل اسدددز  ددد هللفددد  إلهاتهللللدددزجح دددن  ز،التق ددد االدددهات 

التط  قددد  الق  ددد  ال لدددهلليلويت دددن التح ددد   ل  نصدددبالمل فددد ل ددد هلل ا هللاءالتقصددد  ىضدددنءن  دددز
للددزجح ددن  ز دد  مت سددط التددهلل   فدد  نملددزط  ددزل ددنلحالق ددن ال لددهللي،   دد هللفدد  إلهاتهلل

ل د هلل  هللاءالتقصد  ىضدنءن  دزالم ن  هلل  نتالتط  ق  الق    ال لهللي هللا التق  االهات ل  نصب
التهلل   ف  نملزط  زل نلحالق ن ال لهللي.

 (2015) وَّتْبيُان َّتَطيري -20
الهللافل دزفد السدحن  زالح سد ز   دز نسدتيهللااالتدهلل   أثد جل التل  جل نههالهلل اسزنهللفت

المل  مددددنتتقص دددزتط  قدددنت)مقددد  فددد سدددل هللالم دددك  نملدددزالت   دددز   دددزطنل دددنتلدددهلل الدددتل اصحددد 
تمث ددت ،هالهلل اسددزنددهفدد الت    دد شدد صالمددص  ال نحثتددن ات لددت شددهلل،( التل دد االددتل افدد الت ددنل 

ا يدد   طنل ددز(17)مدد  ت  صددتزت     ددأحددهللنمنم مدد ىت  ،جلدد مقسددمنتطنل ددز(32)فدد الل صددز
صتددن   شددفت الددتل ا،صحدد الهللافل ددزمق ددن فدد ال حددثأهللا  تمث ددتطنل ددز،(15)مدد ت  صددتضددن طز
هلل  دنتمت سدط  د  (α≤0.05)الهللللدزمسدت  ىصدهللجح دن  زهللللدزهاتفد  إل  د هللى ال حث

.الت     زالم م ىزل نلحال لهلليل االتصح الهللافل زمق ن ف  الضن طزالت     زالم م ىت  
 :(2014) قريقع -21

زالسددحن  زفدد تصم ددز صددنء  صددنم تددهلل    لت ا دد تط  قددنتالح سدد  الهلل اسددزجلددنددههنددهللفت
لط  لددزالهلل اسددزالمددص  اسددتيهللااال نحددث فقددن ،الت ص ل   ددنمل مدد ل ت  ص ددزالتل  م ددزلددهلل الم دن اتام

ط  دإلاهلل اتالهلل اسددزالمدص  الت    دد مد يددولت ،ن  ددلمل فد  هلل ددهللهلددكمد يددول صدنء ،ال صدن  
،الت ص ل   دددنفددد مهلل   دددزغددد بغددد  مل مددد مددد نامل مددد(20)ى صدددزالهلل اسدددزمددد  ت  صدددتى دد الل صدددز 

 شددهللأا دد ت،ىمددنلالمل مدد  أ طنشددزتق دد التق دد الق ددن ال نصددبالمل فدد   اسددتيهللااال نحددثايت ددن  
ل ت  ص دددزالتل  م دددزالمل ف دددززالسدددحن  زفددد تصم دددزالم دددن اتام  دددزتط  قدددنتالح سددد صتدددن  الهلل اسدددزفنى
.الت ص ل   نمل م  التط  ق زلهلل 

 (:2013تزهرَّني )َّ -22
الهلل اسدزجلد ال شد ىد فنى  دزالدتل االدهات القدن اى د جحدهلل تط  قدنتالح سد زندههنهللفت

،لددهلل طددوب   ددزالت   ددز  نملددزال نحددزوالتل دد امسددتحهللثنتت ص ل   ددنوالسددحن  زفدد تح دد ل حددهلل 
(50)  نصدددتى صدددزالهلل اسدددزم  صدددزمددد ، ددد اسدددتيهللاال نحدددثالمدددص  الت   لتحق دددإلأندددهللا الهلل اسدددز 

،أفدد اهللالم م ىددزالت     ددزتددا تدداايت ددن نا ط  قددزش ددهلل ز(طنلددبل ددلم م ىددز25  اشدد )طنلددب
 تط  ددإلمددد تط  قددنتالح سددد زGoogle drive يدددهللمنتمددهللى مناتل دد م امحت  ددنتال حدددهلل هات ددنا

ل ددص اGoogle driveأمددن نلصسدد ز فدد اهللالم م ىددزالضددن طزف ددا ددتاهللىم ددا يددهللمنت،السددحن  ز
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اسدتيهللاال نحدثأهللا اليت دن التح د   لق دن شدهلل ،تل م امحت  دنتال حدهلل هات دن نلط  قدزالىت نهلل دز
ىصدهللمسددت  ح دن  ناج  د هللفدد  إلهللالى د  تصتدن  الهلل اسددزسدفأت   مسدت  تح د لأفد اهللالم مدد ى

 يدددددهللمنتمدددددهللى منا)الددددده  تلم ددددد اهات ددددنا دددد  مت سدددددطهلل  ددددنتطدددددوبالم م ىدددددزالت     ددددز(0.05)
Google drive)فدد  نلط  قددزالىت نهلل ددز(الدده  تل مدد اهات ددنا) مت سددطهلل  ددنتالم م ىددزالضددن طز

   د هللفد  إلهللالدزجح دن  نا،حالم م ىدزالت     دز ل دنلحالتط  دإلال لدهللياليت ن التح د   ل دنل
 يدهللمنتمدهللى مناالده  تل مد اهات دنا  مت سدطهلل  دنتطدوبالت     دز) د(0.05ىصهللمسدت  هللللدز)
(Google driveدد  التط  ددإلالق  دد  ال لددهلليفدد اليت ددن التح دد   ل حددهلل ومسددتحهللثنتت ص ل   ددن 

.ل نلحالتط  إلال لهلليالتل  او
 (:2013) َّتشيَي -23

تقص ددزالح سدد زالسددحن  زفدد تصم ددزم ددن  تط  ددإلالهلل اسددزجلدد مل فددزمددهلل جم نص ددزنددههنددهللفت
امسددددوم ز  نملددددزالهلل اسددددنت اسددددنتالسددددوم ز    ددددزالشدددد  لز الددددتل االددددهات لددددهلل طنل ددددنتشسدددداالهلل

مددد طنل دددنتشسدددا طنل دددز(30)م  صدددزمددد  ل صدددز نصدددتال الت    ددد  ات لدددتال نحثدددزالمدددص  ،الق ددد ا
تل االدددهات لدددهلل الطنل دددنتى ددد  اسدددتيهللمتال نحثدددزالسدددت  ن لق دددن م دددن  الددد،الهلل اسدددنتالسدددوم ز

ى د سد  لز%60افقزغنل  زى صزال حدث صسد زا  تصتن  الهلل اسزم أ ،صت صت ات نننت اصح ننام
 شدتأي يدولتقص دزالح سد زالسدحن  ز ت اف ندنل طنل دنتفد مدامل ت  صد استيهللااتط  قنتالدتل ا

ى صدزال حدث%مد 36 صسد ز%43افقزغنل  زى صزال حدث صسد زم  ضناأا  تأ ،م ن أي م 
السددحن  ز،ل ت  صدد فدد    ددزالح سدد زمدد الم ا ددنفدد تط  قددنتالددتل اامت افددإل شددهلل ى دد تدد اف اللهلل ددهلل

جم نص ددددزاسددددتيهللااأهلل اتالت ددددنلالدددد لض،التلددددن   دددد  الطنل ددددنت  لضدددد  مثددددلم دددد اتالتفنىددددل 
جم نص دزجصشدنءال نملدنت،الم  د هلل فد م دنلامل ت  صد  التلن   الصش  منفد هلدكحسدن نتال   دهلل

 .المستصهللات مشن  ت ن اللملالتلن ص ف  نف ال شتالفل  
  ًبية:: َّتدرَّسا  َّألجن ثانيا 
 (bicen,2014  &ozdamliَّوزدََّيلي )و درَّسة بيسن  -1

صحددد   فن ددنت ا،الطددوبت دد  اتى ددد تددؤث التدد الادد   تحهلل دددهللجلدد الهلل اسددزنددههنددهللفت
مدد م  صدزالل صدز  نصدت،  د   شد لالسدحن  زالح سدد زيدهللمنت نسدتيهللااالصقدنلال دنت ى د الدتل ا

تدا ص ق سد ن،ا هللصد الشد إل نملدز فدالتل د ا ت ص ل   دنالحنسد بتل  اشساطوبم طنلب(50)
التدد  ا صشددطزال   ددز صددنءفدد ال صددن  المددص  م ددنهللئ ات ددندالهلل اسددزنددههفدد ال م ددزالط  قددزاسددتيهللاا
الدتل ا فن دز مق دن المتصقدلالدتل اجهلل اكمق ن م م  صزالهلل اسزأهلل ات  نصتالهلل اسز،يولصفهت

ت ددد  اتى ددد ج  ن  دددناأثددد تالسدددحن  زالح سددد زيدددهللمنتأ الصتدددن   أا ددد ت،الطنلدددبلدددهلل المتصقدددل
 .الصقنلالتل ات نه  فن نت االطوب
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 :(Masud & Huang,2012هونغ ) درَّسة َسْود و  -2
  صد شن مدزى د الح سد زالسدحن  ز، تداالهلل اسزجل اشت اح ص زلصاناالدتل اامل تنههنهللفت

،ثداشدناطنلدبمد طدوب نملدزط د ا  د   ا (59 صزم  صزم ) نصتاللات ندالمص  ال  ف ، 
،حدددزالقن مدددزى ددد الح سددد زالسدددحن  زال نحثدددن   ىدددهللاهللاسدددت نصزلمل فدددزت ددد  اتالطدددوبل  ص دددزالمقت 

أا  تالصتن  أ أف اهللى صزالهلل اسزمتفق  فد ت د  ات ال  ص دزالمقت حدزى د أ اسدتيهللااتط  قدنت 
أ اللم  ددزالتل  م ددزسددت   أ ثدد  الم ددن ات الملددن   القددهلل اتالين ددز ددنلطوب، تسدد افدد تطدد  

فنى  ز.
 :(Denton,2012درَّسة دينَون ) -3

التلدن ص  نسدتيهللاا  القن مدزى د الدتل اال صدن   الهلل اسزجل تط   أسنل بالتدهلل نههنهللفت
 نصددتالل صددزم  صددزمدد   ال  ددف  مددصاسددتيهللاال نحددثال ،قددنتالح سدد زالسددحن  زفدد التل دد اتط  
أهللا الهلل اسددددزى ددددن  ىدددد مق ددددن الت ددددنهصحدددد اسددددتيهللاابالتل دددد االلددددنل فدددد  نملددددزسدددد نتل، طددددو

أا د تالصتدن  جلد   د هللات دنهج  دن  صحد اسدتيهللااالسحن  ز مدهلل تل دامحتد  المدنهلل ، التط  قنت
التل الهلل المتل م  . ص ز ال صن  زف تل   الف ا تلنتط  قنتالح س زالسحن  زلتصف ها صشطزال

 ((sanda and et al ,2011أخرون درَّسة ساندَّ و   -4
المقتد حالصمد هج  ضا،ال صهللسزل   زل ت  ص امل تل اصم هجت م اجل الهلل اسزنههنهللفت

الح سددد زتقص دددزوليدددمددد ل ت  صددد ام الدددتل االهلل اسددد زالف ددد لفددد التق  دددهلليالدددتل امددد  دددلاسدددتيهللاا
فد تؤيدهالتد الل امدلالهلل اسدز ضدحتأ الل  دن،الهلل اسدنت ط  دزال  دنل     ط  دزمد ل لالسحن  ز
،الف هلل ددزالهلل اسددزفدد الطددوبملددهلللتتحسدد     ف ددزالمتل قددزالمقتدد حالصمدد هجت ددم افدد الىت ددن 
المسددتيهللمز التط  قددنتالتحت ددزال ص ددزهلل تحهلل د الملنمددلالميت دد اتجلدد  لدهللىدد ال  دد لتدد ف     ف دز
المشددت  زالمشددن    م م ىددزالف هلل ددز التط  ق ددزا سنسدد زال حدد ثأصشددطزهللىددا   ف ددزالتط  ددإل،فدد 
 يهللمدزال د ام   يهللمدزالتحت دزال ص ز):السحن  زالح س زصمنهجاستيهللاا ض    ال نحث       
. التقص زال صهللس زال   نتف   ص ل تامالتل  اف ( يهللمزالمص   ز 

 :(elumalai & ramachandran ,2011) ورََّاشاندرَّن َّتيَالي درَّسة -5
ل م فدددنتل ت  صدد ام المحتدد لمشددن  زالسددحن  زل ح سددد زصمدد هجت ددم اجلدد الهلل اسددزت ددهلل 

  لزسدددلضدددمن  هلل دددهللصمددد هج اشتددد حالتيددد   ،يهللمدددزيدددولمددد التل  م دددز الف دددهلل   ال ددد  الص ددد ز
ال  ددبتط  قددنت تح  ددلمقن صددزجلدد أ ضددن   ددهلل ،التل  مدد ل ت  صدد امالمحتدد   مشددن  زال  دد ل
زى دن    نصدتأهلل اتالهلل اسد،ااسدتيهللااالمدص  ال  دف المقدن  تد المقتد ح،الح سد ز صم هجالتق  هلل ز

السددحن  زالح سدد زص ددزتقاسددتيهللااأنم ددزت ضدد حالصتددن   دد  أمدد   نصددت،ىدد  طنشددزتح  ددل اسددت  ن 
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أي فدد م دن أيفد التل  مد ل ت  صدد امالمحتد   مشدن  زال  د للسدد  لزل ت  صد امالتل د افد 
ال نملددددنتفدددد المل  مددددنتلتقص ددددزالتحت ددددزال ص ددددزصشددددنءجلسدددد  لز ددددهللاااللنل ددددزالت ددددنل   تدددد ف   شددددت

 .المل  منتتقص زلم ا هللالمط   زال  نصزت نل  تيف ض 
ير )   -6  :(faith & kert ,2010درَّسة فيث ُو

 تضدددمصتال نملددنت،فدد السددحن  زالح سددد زاسددتيهللااأنم ددزمل فددزجلددد الهلل اسددزنددههنددهللفت
 ف ا دددهللالسدددحن  زالح سددد زت دددم ا مص   دددنت صمدددنهج يدددهللمنتالسدددحن  ز، نلح سددد زتل  ددد الهلل اسدددز

فدد ل ت  صدد امالتل دد افدد السددحن  زالح سدد زتقص ددزأنم ددزالصتددن   أا دد تال نملددنت،فدد اسددتيهللام ن
   دددنتت ا دددهلل مشدددن لالمل  مدددنتصادددا تطددد    صدددنءت دددنل  ا تفدددندمشدددن لى ددد ل تغ دددبال نملددنت
 .مت نىهلل  ث   أمن  ف ال نملز

 َّتَْقيب على درَّسا  َّتَحور َّألول َّتَي َناوت  َّتحوسبة َّتسحابية:
  س زالسحن  زم   ا ن   اصبمتلهللهلل ،فقهللانتمدتتصن لتهلل اسنتنهاالمح  م ض دالح

 فنى  ددز  صدنم تددهلل    شدن اى د تط  قددنتالح سد زالسددحن  زجلد لدضالهلل اسدنتفدد التلد  
(تصن لددددتفنى  ددددزال  صددددنم 2017،)ى هللالسددددتن فص ددددهللأ هلل اسددددز، المتغ دددد التددددن  مدددد ايددددتو

(فددد تصم دددزم دددن اتالدددتل ا2016،)سددد من  هلل اسدددز،المقتددد حفددد تصم دددزال فن دددنتالت ص ل   دددز
تصن لدتهلل اسدز ،(انتمتف تصم دزاسدتيهللااال سدن طالفن قدز2016  صمنهلل اسز)ى  ،،الصقنل

السدحن  زى د تط  قدنتالح سد زشدن ا(فنى  ز  صدنم تدهلل    مقتد ح2014،ال ح   )اللم ي 
(ى ددددد تصم دددددزالم دددددن ات2014،قددددد    ددددد تهلل اسدددددز)ش  ،هللاءالتقصددددد التشدددددن   زفددددد تصم دددددزا 

(تصن لددت2017هلل اسدز)ال دد ا   ، ،ل ت  ص دزالتل  م ددز  اسددطزتط  قدنتالح سدد زالسددحن  زام
فد تصم دزال  اصدبفنى  زت ا  الم ت زالفت اض زالقن مزى  تط  قنتالح س زالسدحن  ز

 .هللا  زلم ن اتال حثالل م المل ف ز ا 

 سد زالسدحن  زفد تدهلل   ال  نضد نتمتط  دنتاسدتيهللااالح جلد هاالمحد  أشن تهلل اسنتن،
(،  صمددنأشددن تهلل اسددز2017 ات ننددنتالمل مدد  صحدد اسددتيهللام ن مددنفدد هلل اسددز)الشددم ي،

الح سدد زتقص ددزنسددتيهللااتددهلل   مددنهلل ال غددزالل   ددز أثدد جلدد (2017ى ددهللال  ددن ،)   ددنت 
)القحطددددنص  فدددد هلل ، هلل اسددددز، التف  دددد ام ددددهللاى لددددتل االددددهات   تصم ددددزم ددددن اتافددددالسددددحن  ز
زأشن تجل الفد  إل د  تح د لالطنل دنتالوتد تدااسدتيهللااالح سد زالسدحن   (الت 2017

الوتدددد تددددااسددددتيهللااالط  قددددزالملتددددنهلل فدددد متن لددددزال ا  ددددنتفدددد متن لددددز ا  ددددنت االمص ل ددددز، 
 المص ل ز.
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   تط  قدنتالح سد زالسدحن  زفد تصم دزالم دن اتأثد اسدتيهللااى د أ هللتهلل اسدنتندهاالمحد
ل ت  صدد القددن اى دد الح سدد زالسددحن  زفدد ام(، أثدد التددهلل  ب2017،الح نت ددز هلل اسددز)أحمددهلل

 .(2016،ا تسنبم ن اتالح س زالسحن  ز شن   زاستيهللام ن هلل اسز)حس صز

 ددهللاد ام زالسددحن  زفد تصم دزالتح د لأشدن ت لدضالهلل اسدنتنددهاالمحد  جلد هلل  الح سد 
لفنى  دزتطد   (، أشن تأ ضدنا2016،ال  نض نت هلل اسز)ىمنهللالهلل   الت نهصح ال صهللس 

 (.2016،الف  لالفت اض زف ض ءت ص ل   نالح س زالسحن  ز هلل اسز)محمهلل

 سد زالسدحن  زلت صد  لدضتط  قدنتفد الح ىمهللت لضالهلل اسدنتجلد  ضد ت د  مقتد ح
  صمدددنتلمدددهللت لدددض(،2015، نلم دددنلالتل  مددد مددد    دددزصاددد المل مددد   هلل اسدددز)السدددح ا

ل ت  ص ددزلتطدد   ام ملددن   الهللا  ،الهلل اسددنتجلدد ت ددم اصاددناشددن اى دد الح سدد زالسددحن  ز
 دز(جل ت م ا  2016هلل اسز) ال ،ت(، ىمهلل2015الس هلل،ل ت  ص ز هلل اسز)أهللاءالم ناام

  لتصم زم ن اتالت م االتل  م .أتل اشي  زشن مزى  تط  قنتالح س زم 

 شن   دددز،ل ت  ص دددزلددد تصم دددزم دددن اتجصتدددنجالدددهلل   امندددهللفت لدددضهلل اسدددنتندددهاالمحددد  ج 
تط  قدنتالح سد زالسدحن  ز هلل اسدز  يدولجصشدنء   دزتل داشن مدزى داستيهللام نل طوبمد

(جلد مل فدزأثد اسدتيهللااتط  قدنتالح سد ز2016،ندهللفتهلل اسدز)أمد    صمدن،(2016،ى  )
، نددددددهللفتهلل اسددددددزالدددددده نءال تمدددددنى ل ت  ص دددددز زم ددددددن اتالمشددددددن  زامالسدددددحن  زفدددددد تصم ددددد

فلنل دز ص دزت ص ل   دزمقت حددزشن مدزى د السدحبالحنسد   زفد تصم ددز جلد(2015،)ال   د ي
(2015، هلل اسدز)الدهللا ل،لت   دزفد مقد  تقص دنتالتل د االم ن اتاللم  زلدهلل طنل دنت   دزا

فنى  دددزاسدددتيهللااتقص دددزالح سددد زالسدددحن  زفددد تصم دددزالتح ددد لجلددد التددد ندددهللفتجلددد التلددد  
 .الهلل اس لهلل طنل نتمق  م ن اتالتل ا

 أ هللتصتن   لضهلل اسنتنهاالمح  ى  فنى  زالتل االهات القن اى  تط  قدنتالح سد ز
م نص دزإ ،(2013، حهلل مستحهللثنتت ص ل   نالتل د ا هلل اسدز)ال ن اصد  ف تح  ل السحن  ز

فددد  ،(2013،الشددد ت تط  دددإلتقص دددزالح سددد زالسدددحن  زلتصم دددزم دددن  الدددتل االدددهات  هلل اسدددز)
  صد ل ت(تدااشتد اح   دزلصادناالدتل اامmasud & huang,2012ن صدج)هلل اسدزمسدل هلل 

 sanda and et al)سدنصهللا أيد   فد هلل اسدز دومد ،أمدنالح سد زالسدحن  زشن مدزى د 
(تددات ددم اelumalai & ramachandran ,2011) امنشددنصهلل ا الدد موي ( 2011,
 kert)ف ددت   دد ت فدد هلل اسددز،ل ت  صدد مدد يددولتط  قددنتالح سدد زالسددحن  زجصمدد هج

&faith ,2010لح س زالسحن  زف ال نملنت.(تاال ش ى أنم زاستيهللااا 



 
 

64 
 

 ل تهللا  ز مدنفد ط  زالم ح زاأ   تهلل اسنتنهاالمح  ى  ى صنتميت فز ن م   ص ن
،ىمدنهللالددهلل  )ىهللاهلل دز مدنفد هلل اسدزط  دزالم ح دزام( 2017ى دهللال  دن ،هلل اسدز)   دنت 

نص  دددز مدددنفددد هلل اسدددز،  دددهلكط  دددزالم ح دددزالث(2015 هللا سدددز)القحطدددنص  فددد هلل ،(2016
(، نمضددنفزجلدد ط  ددزال نملددنت مددنفدد هلل اسددز2017،أحمددهلل) هلل اسددز(2017،ى ددهللالسددتن )
هلل اسددددددددددز (2016،محمددددددددددهلل) هلل اسددددددددددز(2016،ممددددددددددهلل حى دددددددددد ) هلل اسددددددددددز(2016،حسدددددددددد صز)
(2013،الشدددد ت )هلل اسددددز (2013،ال ن اصددد )هلل اسددددز (2016،أمددد  )هلل اسددددز( 2016، الددد )

،( نصددتالل صددزمدد ط  ددزالهلل اسددنتالل  ددن2017هلل اسددز)ال دد ا   ،، (2015، هلل اسددز)ال   دد ي
هلل اسددددددددز (،2016،ى دددددددد )هلل اسددددددددز (2016،سدددددددد من ) ددددددددهلكالمل مدددددددد   مددددددددنفدددددددد هلل اسددددددددز

 مدد الهلل اسددنتمدد اسددت هللفتى صددزأىضددنءن  دددز(،2015،السددح ا)هلل اسددز (2014،ش  قدد )
،(2014،ال ح  ددددد مددددد ي الل)هلل اسدددددز (2015،السددددد هلل)التدددددهلل   فددددد ال نملدددددنتمثدددددلهلل اسدددددز

 .سحن  زف اللم  زالتل  م ز  ل  ستصت م هلك  صأنم زاستيهللااتط  قنتالح س زال
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 َّتَحور َّتثاني: َّتدرَّسا  َّتَي َناوت  ُفايا  َدريس َّتْلوم
  ًَّتدرَّسا  َّتْربيةأوال ::  
 :(2017َّتزهرَّني ) -1

  دددزالدددو الل ددد ال م ح دددزال تهللامقتددد حل فن دددنتمل دددااالهلل اسدددزجلددد  ضددد ت ددد  ندددههندددهللفت
،  نصدتال نحثزالمدص  ال  دف التح   د ،استيهللمتا تسن  نم   ام امىهللاهللالت   ي م زالم  مز

(ىضد مد أىضدنءن  دزتدهلل   مصدنن  طد إلتدهلل   الل د ا  نملدزأاالقد  21الل صزم  صزم )
،ا  الح  م ددز مهللص دددزم ددزالم  مدددزفدد المدددهلل  ددز مددزمدد مل مدددنتالل دد ال م ح دددزال تهللا(مل106 )

)ش د لالمتقدهللا،ال نصدب:تضمصت فن نتتاتقسد م نجلد يمسدز  اصدباست نصز  ىهللاهللشنمتال نحثز
  شدددفتالصتدددن  ىددد ح ددد ل،الثقدددنف ،ال نصدددبالت  ددد ي،ال نصدددبالتي  ددد ،التدددهلل  باللم ددد (

أى دددد هلل  ددددزفدددد ا نم دددز ت   ددددنال فن ددددنتالمتل قددددز ق دددد لال فن دددنتالمتل قددددز نلتددددهلل  باللم دددد ى ددد 
المتهلل بثاال فن نتالمتل قز نل نصبالتي    ت   دنال نصدبالت  د ي، ال فن دنتالمتل قدز نل نصدب
الثقدنف أشددلهلل  دزفدد ا نم دزمقن صددز نل فن دنتالسددن قز، ىدهللا  دد هللفد  إلهاتهللللددزجح دن  زىصددهلل

الل د ال م ح دزال تهللا  دز د   ددواهلل دهللأنم دزال فن دنتالو مدزلمل دا(فد تحα=0.05مسدت  الهللللدز)
م أىضنءن  زالتهلل    المل منت.

 :(2016أبو َْيلق ) -2
الهلل اسددزجلد استق ددنءفنى  دز  صددنم مقتد حم سددنب لدض فن ددنتتدهلل   الل دد اندههندهللفت

شنمددت  ىددهللاهلل ،لددتال نحثددزالمددص  الشدد صت    دد ات ،غدد  -لددهلل الطنل ددنتالمل مددنت  نملددزا  ندد 
ايت ددن شددزموحاددزم ددن اتتددهلل   الل دد ا  طن ،مق ددن ال فن ددنتال  هللاص ددزصحدد تددهلل   مددنهلل الل دد ا
(15)تداتط  دإلا هلل اتى د ى صدزم  صدزمد  ، ق  التح  لالمل ف ل فن نتتهلل   مدنهلل الل د ا

 ال  صددنم المقتدد ح حقددإلفنى  ددزفدد ج سددنبأ أا دد تالصتدن  ، ددزطنل دزمل مددزمدد طنل ددنت   ددزالت  
ح دثت  دهللفد  إلهللالدزجح دن  نا، لض فن نتتهلل   الل  اف ض ءملن   مؤش ال نن  دزل تل د ا

 دددزال لددهلليل طنشدددزموحاددزال فن دددنتالم ن  صدددزالهلل اسددزفددد التط  ددإلالق  ددد   دد  مت سدددط هلل  ددنتى
.ايت ن ال فن نتالمل ف زل نلحالتط  إلال لهللي هللاص ز  مق ن ال فن نتال 

 (:2015َّترشيد ) -3
نددهللفتنددههالهلل اسددزجلدد جىددهللاهللشن مددزملددن   تقدد  االممن سددنتالتهلل  سدد زلددهلل مل مددنتالل دد ا
، نلم ح دزال تهللا  ددزفدد ضدد ءالت   ددنتالقن مددزى دد الشت ددنهللالمل فدد فدد المم  ددزالل   ددزالسددل هلل ز

ال شدد ىدد الفدد  إلالح ددن  ز دد  الممن سددنت ،سددت  الممن سددنتفدد ضدد ءنددههالملددن   تحهلل ددهللم 
(30ت  صتى صزالهلل اسدزمد ) ،تاات ندالمص  ال  ف ف نههالهلل اسز ،التهلل  س زلمل منتالل  ا

هلل اسددزت  دد تالسددتيهللمتال نحثددز طنشددزالموحاددز ا ،مل مددزمدد مل مددنتالل دد ا نلم ح ددزال تهللا  ددز
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ل ممن سددددنتالتهلل  سدددد زتالصتددددن  مسددددت  ىددددنلف شدددد  لتقدددد  االممن سددددنتالتهلل  سدددد ز جلدددد سددددتزملددددن 
ت   ددزالت م ددهاتل ح دد ل:المل ددن الثدنص  ،الهللىنمددزا يوش ددز: لا لمدد المل دن  ددالمصهلل  دزتحددت
  صمددن ددن ،مددلالتلددن ص المل ددن اليددنم :الل ،تصم ددزم ددن اتالتف  دد :المل ددن الثنلددث،ى دد المل فددز

الق دنهلل مسددت  :المل دن السدنهلل  ،ت ص ل   دنالمل  مدنت الت دنلت:مسدت  ممن سدزالمل دن ال ا د 
ت ددلجلدد  ل ص ددنلددا.أ ضددحتالصتددن  أ مسددت  ممن سددزالملددن    شدد لىددنا لددهللىنل ددنا ،مت سددط

 ددد  الممن سدددنتالتهلل  سددد زلمل مدددنتفددد  إلهاتهللللدددزجح دددن  نا ىدددهللا  ددد هلل%(80مسدددت  التقدددن )
(. الي   التهلل  س زالل م ،)المؤنل:الل  اتل  لمتغ  

 (:2013أبو ُش  ) -4
ل الحت ن نتالم ص زلمل م الل  اال دهللهللفد الم ح دزا سنسد زجنهللفتالهلل اسزجل التل  

لمدص  ال  دف المسدح ال نحثدزا ات لدت،ف مهلل ا محنفادزصدن   فد ف سدط  مد    دنتصاد نا
(210)ال دنلجىدهللهللنا د اال دهللهللفد الم ح دزا سنسد ز شهللت   م تم الهلل اسزمد  م د مل مد الل 

 اال ددهللهلل نحت ن ددنت ا ددلق ددن هلل  ددزشددل  مل مدد اللاسددت نصز  ىددهللاهللال نحثددزتشنمدد ،مل مددز مل مددنا
 ا ددد أسددددنل ب ت،التصف ددده ، التيطدددد طل تدددهلل  ) دددنءتم  ىدددزى دددد يمسدددزم دددنلتنددد :ص دددز الم 

أا د تالصتدن  المتل قددز متغ د اتالهلل اسدزجلد هلل  دزاحت ن دنتمت سددطز ،(التقد  االتدهلل    الميت د  
المددهللا  الين دددز  صمددن نصدددتلمددهللا  التن لدددزلدد  ا  الت   ددز التل ددد ا ال ددهللهللفددد الددهلل مل مدد الل ددد ا

غدد ثأمددن ي دد صمتغ دد ال   ددزفقددهللهلللددتالصتددن  الحت ن ددنتمصيفضددزلددهلل مل مدد مددهللا    نلددزال
احت ن ددنتي   دد    ددز لحت ن ددنتي   دد    ددزالل دد ا  دد  المت سددط  الحسددن   ى دد تسددن تق   ددنا

  صمدددن دددن المت سدددطن الحسدددن  ن لحت ن دددنتالمل مددد  ى ددد متغ ددد ال دددص متقدددن ب،ت    دددزالل ددد اال
 دد الم ح ددزالتل  م ددزفقددهلل ددن  ونمددن مسددت  احت ددنجمت سددطل ددنلحم م ىددزالدده   ،  نلصسدد زلمتغ
ل نلحمل م الم ح زا سنس زالهللص ن.

 (:2013)َّتوهابة  -5
ل فنى  ز  صنم تهلل    مقتد حلتصم دز فن دنتمل مدنتالل د اجالهلل اسزجل التل  نههنهللفت

شددهللأيددهتالهلل اسددز ،ل   ددزالسددل هلل زسددطز نلمم  ددزال مددزلتددهلل   المصددنن المطدد    نلم ح ددزالمت الو
 مدزلتددهلل   وت  دد تجلد شن مدز نل فن ددنتال ،تح   دد لإل ن دزىد  لددضأسد  ت ن دنلمص  ال  دف ال

الو مدددزل دددؤلءالمل مدددنتالتهلل    دددزالحت ن دددنتهللتحهلل ددد ،مصدددنن الل ددد االمطددد    نلم ح دددزالمت سدددطز
،(مل مدزى د ا114 إلالست نصزى  ى صزم  صزم )تاتط  ،زاىهللتل ههالغ ضص نستيهللاااست ن

 تصم دز فن دنتمل مدنت مناستيهللمتال نحثزالمص  الش صت     لق ن فنى  دزال  صدنم التدهلل    فد
(16 نصدددتالل صددزش ددهلل زم  صددزمددد )نن المطدد    نلم ح ددزالمت سددطز  مددزلتددهلل   المصدددالل دد االو
 لدهللالصت دنءسدزش دلهلل اسدزال  صدنم المقتد ح شدزموحادزى د ى صدزالهلل ا منط قدت طن،مل مزى  ا
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تصم دز دلال  صدنم التدهلل    المقتد حأسد افد :شهللت   تالهلل اسدزجلد ىدهلل صتدن  أنم دن ،م هلل استص
 مدددزلتدددهلل   المصدددنن المطددد   الثقنف دددزلدددهلل مل مدددنتالل ددد االو الم ص دددزمددد ال فن دددنتالتي  ددد ز 

ال لدهلليل طنشدزالموحادز د  التط  قد  الق  د  جح دن  ناح ث نصتالفد  إلهللالدز، زالمت سطز نلم ح
فدد تصم ددز فن ددنت مددنحقددإلال  صددنم التددهلل    فلنل ددزمق  لددزىم  ددنا،ى دد ى صددزال حددثمدد المل مددنت

.مل منتالل  االو مزلتهلل   المصنن المط   ل م ح زالمت سطز
 (:2013َهدي ) -6

  لدد فنى  ددز  صددنم تددهلل     فقددنل  فن ددنتالتهلل  سدد زلتهلل  سددجالهلل اسددزجلدد التلدد  نددهههللفتندد
، اسددتيهللاال نحددثالمددص  الت    دد فدد نددههالهللا سددز،ح ددنءالم    ددزفدد  فن ددنت االتهلل  سدد زميت دد ا 

الثددنص ،شسددا دد المسددن  زل سدد    الط  ددز    ت  ددنال دد نح ز  نصددتالل صددزم  صددزمدد  م دد التهلل   
شدناال نحدث ،(2012-2011سنسد زفد    دزالتمد  ض نملدز غدهللاهللل لدناالهلل اسد )الل  االط  دزا 

ح ددددنءالم    ددددزل ددددلمدددد   سدددد زلتهلل  سدددد  ميت دددد ا   ىددددهللاهلل طنشددددزالموحاددددزلق ددددن ال فن ددددنتالتهلل
 سددد لتهلل  سددد  الم م ىدددزهللاءالتهلل فددد ا ا ددد تالصتدددن  تحسدددصناأ ،الضدددن طز الم مددد ىت  الت     دددز

 دنل  ام    ال نحدث نلنتمدناأ ،التهلل    ى  الم م ىزالضن طزالت     زاله  يضل ال   صنم 
لس منلي    ال   نتالل م زال  فزف أثصنءاليهللمز.التهلل    زل تهلل  س   

 (:2012ُاظم ) -7
لو مدزىصدهللمل مد الل د افد الم ح دزلد ال فن دنتالتل  م دزاجالهلل اسزجل التلد  نههنهللفت

ات لدتال نحثدزالمدص  ال  دف المسدح أمدن ،المل مد   المشد ف  الت  د    ال تهللا  دزمد    دزصاد 
أمددن(مل مددنتايت دد  ا ط  قددزىشدد ا  ز192)(مل ددا 39هللهللمل مدد الل دد ا)  ددجىددفقددهللى صددزال حددث

،(مشدد فز57)(مشدد   87فدد اهللالل صددزال نلغددز) م دد أى صددزالمشدد ف  الت  دد    فقددهللأيددهتال نحثددز
 نصتالصتن  ى د الصحد التدنل ت  دهللفد  إلهاتهللللدزجح دن  زىصدهللشنمتال نحثز  ىهللاهللالست نصز  

ت  ددهللفدد  إلهات ل ددنلحامصددنثلمتغ دد ال ددص  ( دد  ج ن ددنتالمل مدد   فقددنا(0.05مسددت  الهللللددز
لمتغ دددد المؤنددددلالل مدددد ( دددد  ج ن ددددنتالمل مدددد   فقددددنا0.05الهللللددددز)هللللددددزجح ددددن  زىصددددهللمسددددت  

( دد  ج ن ددنت0.05 لت  ددهللفدد  إلهاتهللللددزجح ددن  زىصددهللمسددت  الهللللددز)،ل ددنلححم ددزالددهلل   ا 
(0.05 لت  دهللفد  إلهاتهللللدزجح دن  زىصدهللمسدت  الهللللدز)،لمتغ  سص اتالي د  المل م   فقنا
المؤندلالل مد   صمدنت  دهللفد  إلهاتهللللدزجح دن  زىصدهلللمتغ د ال دص  المشد ف   فقدنا   ج ن نت

 ث .أسص اتف10ش ا ل نلحلمتغ  سص اتالي   ف ام( فقنا0.05مست يالهللللز)
 (:2012أبو َطلق ) -8

ل ت  صدددد لتصم ددددز لددددضص ددددن املدددد فنى  ددددزاسددددتيهللاام دددد امجنددددهللفتالهلل اسددددزجلدددد التلدددد  
شدهللات لدتال نحثدز ،ش د  غد  ل مدنت    دزالت   دزفد  نملدزا ل فن نتالتهلل  س زلهلل الطنل دنتالما
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 نصددتم  صددزمدد  ،سددز نلط  قددزاللشدد ا  زالط ق ددزالمددص  الشدد صت    دد ح ددثتدداايت ددن ى صددزالهلل ا
نشددزموحاددزاهلل ط تدداجىددهلل،تل دد اال غددزالل   ددز  تل دد ا  نضدد نت (طنل ددزمل مددزفدد التي  دد30)

ص دن مىدهللاهللم د امهللل دلالطنل دزالمل مدزل ت  صد  تق  ام  الص ن ام طنشز ،ال فن نتالتهلل  س ز
( ددد  α≤0.05ىصدددهللمسدددت  الهللللدددز)فددد  إلهللالدددزجح دددن  ناسدددف تالصتدددن  ىددد   ددد هللأ ،ل ت  صددد ام

(ط قدنا%م الهلل  دزال   دزل  طنشدز75 يالت تسنتقن الق مزالميتن  )هلل  زامال حث هلل  نتى صز
،ش ددد  غددد  ل مدددنت    دددزالت   دددزفددد  نملدددزا ل ت  صددد ل طنل دددنتالمص دددن امل طنشدددزتق ددد ام ددد ام

ص دددن (فددد  طنشدددزتق ددد ام ددد امα≤0.05  ددد هللفددد  إلهاتهللللدددزجح دددن  زىصدددهللمسدددت  هللللدددز) 
 ددد  مت سدددطنت(α≤0.05إلهاتهللللدددز)  ددد هللفددد  ،لددد  ل تي دددصتل ددد ا  نضددد نتل ت  صددد ت ام

ل مدنت    دزالت   دزفد هلل  نتالطنل نتالمل منتف  طنشزموحازال فن نتالتهلل  سد زل طنل دنتالم
ال لهللي.ش   غ     التط  ق  الق     نملزا 

 (:2011َّتَْيبي ) -9
ش نسد نفد لمت سدطز مل مزالل  ال م ح دزاال حثجل تقهلل ات   مقت حل فن نتنهانهلل 

 تمث ددتأهللا ال حددثفدد شن مددز،تددااسددتيهللااالمددص  ال  ددف التح   دد ،ضدد ءملددن   ال دد هلل الشددنم ز
ح دثاشدتم تى د ،سدنل بش نسد نفد ضد ءملدن   ال د هلل الشدنم زأ ،  فن نتمل مزالل د ال م ح دز

لددن   م  اشددتم تنددههالم ددنلتى دد،م ص ددزالمل مددزالتيطدد ط التصف دده التقدد  ا :أ  لددزم ددنلتندد 
سددد ز شدددهللأسدددف تصتدددن  ال حدددثجلددد ا تفدددندالص،سدددنل بش دددن  دددل فن دددزأ( فن دددز 152 صدددهلل جتحت دددن)

-75مددهلل اصتمددنءال فن ددزل مل ددن الددهيتصددهلل جتحتددصح ددثت ا حددت دد  )نم ددز أحدد لالتفددنإلالم   ددز
صتدن  ال حدثأ ىدهللهللالت د ا اتا  تأ فن زفقهللمنف من تل إل ن س  بالمصنسبلق ن الأ،%(100

المقن  دددز(ت ا حددت ددد  ،الموحاددز،سدددنل بالق ددن )تح  ددلال ثدددن إلا التفددنإلالصسددبالم   ددزلهلل  دددز 
%فدددأ ث صسددد زاتفدددنإلمصنسددد زلأليددده ن سددد  بالمصنسدددبلق دددن 75صدددصتدددااىت دددن أ%(جل0-100)

مل مدزالل د اتاالح د لى   دنتدا ضد ت د  مقتد حل فن دنت ف ض ءصتن  ال حثالت ،ال فن ز
.ش نس نف ض ءملن   ال  هلل الشنم ز ،ل م ح زالمت سطز

ي -10  (:2011) َّتْجَر
الم ص دددزلط  دددزمل مددد الهلل اسدددزجلددد  صدددنء  صدددنم تدددهلل    مقتددد حلتطددد   ال فن دددنتندددههندددهللفت

 تداهلدك،(2008 ءاست ات   زجىهللاهللالمل م  ) ن ف مهللص زغ  ف ضسنس   نملزا التل  اا 
(120 نصدتالل صدزم  صدزمد ) ،المدص  الشد صت    د ستيهللااالمدص  ال  دف التح   د  م يولا

طنل دزفد الم م ىدز(طنلدب 60(طنلدب طنل دزفد الم م ىدزالت     دز )60طنلب طنل ز  اشد )
سددف تصتددن  أ ،هللاء ددأهلل اتل هلل اسددز طنشددزموحاددزا     اسددتيهللاال نحددثايت ددن تح دد ،الضددن طز

الهلل اسددزى دد   دد هللفدد  إلهاتهللللددزجح ددن  زفدد مت سددطهلل  ددنتط  ددزالم م ىددزالت     ددز ط  ددز
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،  نصدتل دنلحالم م ىدزالت     دز،الم م ىزالضن طزف الق ن ال لدهلليى د اليت دن التح د   
ط  دزالم م ىدزهلل  نتط  زالم م ىزالت     دز ن  زف مت سط  هلك   هللف  إلهاتهللللزجح 

فد حدد  لددا، نصددتل دنلحالم م ىددزالت     ددز ، طنشدزالموحاددز  دن ال لددهلليى ددالضدن طزفدد الق
 ىددزالت     ددزفدد الق ددن ال لددهلليتا دد فدد  إلهاتهللللددزجح ددن  زفدد مت سددطهلل  ددنتط  ددزالم م

    .التت ل ى  اليت ن التح 
 (:2010َّتَاضي ) -11

الهلل اسددزجلدد تقدد  اأهللاءمهلل سدد ط ا ددإلتددهلل   الل دد افدد ملننددهللجىددهللاهللالمل مدد  نددههنددهللفت
ءمهلل سد الل د اجىدهللاهللالمل مد   تحهلل دهللال فن دنتالو مدز هللا، المل مدنتفد ضد ء فن دنت االتل  م دز

(مددهلل  13 نحدثى صددزم  صدزمدد ) ايتددن ال،تدداات دندالمددص  ال  دف فدد نددههالهلل اسدز،المل مدنت 
 دد  وء،الص ددد ،،(مهلل سددنت ط  قددزىشدد ا  زفدد محنفاددنت) ن ددل6(مهلل سدد   )7 مهلل سددز  اشدد )

(م دنلت  لدهلل5( فن زم  ىدزى د )60 شنا  ىهللاهلل طنشزموحاز است  ن م   م )،القنهللس ز(
 ت  دد تالصتددن  جلدد   دد لال فن ددنت،( فن ددز50 دد حتال فن ددنتالتل  م ددزم  صددزمدد )أالتح دد ا

 ندد مددن،لددهلل مل مدد الل دد افدد الم ح ددزال تهللا  ددزالتدد تضددمص نالسددت  ن ى دد تقددهلل  ات  ددهلل  ددهللاا
هاتهللللزجح ن  ز د  تقدهلل  اتمل مد الل د افد الم ح دزال تهللا  دزمد   ىهللا   هللف  إلى ش  

  فن نتالو مزلمل م الل  اف الم ح زال تهللا  ز.ي  ف تقهلل  ات الأ  ز المهلل س  م   ز
 (:2010) أبو صوَّوين -12

ل ال فن نتالتل  م دزالو مدزل ط  دزالمل مد  تي دصمل داجالهلل اسزجل التل  نههتفنهلل
 شدددهلل، نددد  غددد  مددد    دددزصاددد نافددد ضددد ءاحت ن دددنت االتهلل    دددزت   دددز  نملدددزا  ددد فددد    دددزال
المسددت  مدد (طنلددب طنل دز112 ددن الل صدزم  صددزمد )،المدص  ال  ددف التح   د اسدتيهللاال نحددث

 شهللت  صدتمد ،تااستيهللااالست نصز أهللا الهلل اسز ،صنث(م ام79(م اله    )33 اش )ال ا   
 شددفتصتددن  الهلل اسددزىدد مددهلل احت ن ددنتى صددزالهلل اسددز ،( فن ددزف ى ددز70ضددمت)،ثمددن م ددنلت

74.2المسددتفت ى   ددنفدد أهللا الهلل اسددز دد   صسدد   قدد مددن دد  ) ددنتالم ددنلتالثمنص ددزالمحددهللهلل  ل فن
%(ى دد الصحدد التددنل : ددنءفدد أى دد سدد االحت ن ددنتل  فن ددنتالتهلل  سدد زم ددنل فن ددنت63.6-%

ثددا فن ددنت،%(74.1%(،   ددصم ددنل فن ددنتالتقدد  ا دد   صسدد  )74.2ىدد ضالددهلل   دد   صسدد  )
  ددنءالحت ن ددنتل فن ددنتاسددتيهللاا  صددنءال سددن لالتل  م ددزفدد ،%(73.2غ ددإلالددهلل   دد   صسدد  )

الم ت دددزالسنهللسدددز دددنءالحت ن دددنتل فن دددنتالتيطددد ط ددد    ،%(70.1الم ت دددزال ا لدددز ددد   صسددد  )
 ت ددزفدد الم ،%(66.4حفدداالصاددنا دد   )فن ددنتجهللا  ال دد  ثدداالحت ن ددنتل ،%(66.7صسدد  )

%(.63.6ي    نءالحت ن نتل فن نتالنهللا التهلل  س ز    صس  )الثنمصز ا 
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 (:2007َّتْبيدي) -13
،الهلل اسددزجلدد تقدد  اال فن ددنتالتهلل  سدد زلددهلل مل مدد الل دد افدد الم ح ددزال تهللا  ددزنددههنددهللفت

 اسددتيهللمت،زالتل  م ددز هلددكلمل فددزمددهلل تحق ددإلالمل مدد  ل  فن ددنتالتهلل  سدد زفدد أهللا  دداأثصددنءاللم  دد
(6)(مل مددد   4  اشددد )(مل مددد  10 نصدددتالل صدددزم  صدددزمددد )ل نحثدددزالمدددص  ال  دددف التح   ددد  ا

أا د تالصتدن  أ أهللاءمل مد الل د افد المدهللا  ال تهللا  دزلدا ،تاايت ن نا ط  قزش دهلل زمل منت
   دنش دن  فن دنتمل مد ى د االم ح دز  إل ش لىناجل الحهللا هللص فد المسدت  نتالمط د ب م 

تمددنهللناى دد الط  قددزالىت نهلل ددزش ددزانتمددناالمل مدد   نلم ددنلتالمحددهللهلل لى ت دد  أ ضددنا،ال تهللا  ددز
مهلل   . ىهللاش نم ا لم  ا ش لميطط 

 (:2007عبد َّتُريم ) -14
الم ح ددزال تهللا  ددزالو مددزلمل دداالل دد افدد الهلل اسددزجلدد تحهلل ددهللال فن ددنتالتهلل  سدد زنددههنددهللفت

 آ اءمهلل سددد الل ددد االقدددن م  ى ددد جىدددهللاهللمل مددد ، الل ددد ال م ح دددزال تهللا  دددزمددد يدددولأ اءمل مددد
(مل ددالمددنهلل 220) نصددتالل صددزم  صددزمدد المددص  ال  ددف فدد نددههالهلل اسددز  تددااسددتيهللاا،الل دد ا

ا د تأ ،يهللااالسدت نصز دأهللا ل هلل اسدزتدااسدت،(مهلل س  القن م  ى  جىهللاهللمل م الل  ا7)الل  ا 
لهلل مل م الل د افد الم ح دزالصتن  ح  لال فن نتالت تضمص نالست نصزى  تقهلل  ات  هلل  هللاا

فدد الم ح ددزال تهللا  ددز  ددهلكالحددنللددهلل مل مدد الل دد االقددن م  ى دد جىددهللاهللمل مدد الل دد ا،ال تهللا  ددز
 تقددددهلل  ات ال  فن ددددنتالو مددددزلمل مدددد الل دددد افدددد الم ح ددددزالمهلل سدددد  مدددد   ددددزأيدددد  فددددمدددد   ددددز 
ال تهللا  ز.
 (:2003َّتحذيفي ) -15

الهلل اسدددزجلددد  ضددد ت ددد  مقتددد حل  فن دددنتالو مدددزمىدددهللاهللمل ددداالل ددد ال م ح دددزندددههندددهللفت
م  ىدز(فد هللاا137 نصتالل صزم  صزمد ) ،ات  ال نحثالمص  ال  ف ف نههالهلل اسز،المت سطز

(ىضدد مدد أىضددنءن  ددزتددهلل   11)(مشدد  ى دد ا 16(مل دداى دد ا )141تدد ) الصحدد اآلى دد
 شدفت ،أهللا الست نصزف ندههالهلل اسدزحثناستيهللاال ،(طوب5)المتي    ف الت   زاللم  ز 

 دانم ز لدضال فن دنتالو مدزلملأالصتن  ى    هللف  إلهاتهللللزجح ن  ز   ى صزالهلل اسزف 
ىدهللاهللالل مد  حسد اسدتيهللااال سدن لالتدهلل   ح دثج ام  نصتالف  إلل نلحأىضنءن  ز،الل  ا

 فن دددنتالتددد  ددد  أىضدددنءن  دددزالتدددهلل   ضددد    لددد ي دددن صالمتل مددد  نددد الجالتلددد  التل  م دددز 
أفد اهللى صدزت اف ننضم ال فن نتالو مدزلمل مد الل د ا، ىدهللا  د هللفد  إلهاتهللللدزجح دن  ز د  

ىددهللاهلل،متقددهللال ق دد لفدد    ددنتالت   ددزنم ددز فن ددنتتحهلل ددهللالم ا ددفنتالمط   ددزفدد الأالهلل اسددزفدد   اع
 فن ددزامىددهللاهلل ، فن ددزامىددهللاهلللطدد إلالتددهلل    ، فن ددزاسددت ات   زالتيطدد ط ، فن ددزالثقنفددزالمل مدد   

.الت   ي
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  ًَّتدرَّسا  َّألجنبيةثانيا :: 

 :(Aydogdu,2015درَّسة أيدوجودو)  -1
 دددنلطوب ىوشنتدددص ملتقهللاتدددصالل ددد امل دددا فن دددنتأثدد لددد جالتلددد  جلددد الهلل اسدددزندددههنددهللفت

  نصدت ت   دن،   نت دبأف د   نملدزف الل  امنهلل ف الطوبتح  لى  اليهللمزأثصنء التهلل  ب
أمدنالل د ا،مل م   ىتؤث    سز فن نت(4)تحتتصهلل ج فن ز(44)ى ى ن  المستق زالمتغ  ات
السدن قز، ي  اتدصل طنلدبالمقهللمدز اليدهللمنتالل د امدنهلل فد الطدوبتح د لف نصدتالتن لدزالمتغ  ات
المل ددا ددفنتمدد تصن ل ددنتدداالتدد اللصن دد أغ ددب دد  المت نهلللددزاللوشددنتأ الهلل اسددزصتددن   أا دد ت
هللللدزأيل دن   لاال    زاللوشنتل  ،جح ن  زهللللزل ن نصتالل  امنهلل ف الطنلب تح  ل

ىوشدزل دنالتد المل مد  ملتقدهللاتى د المدؤث  الل امدلأغ دبت للا مناللوشنت،ت كى  مؤث  
ىوشددزتيدص نصددتفقدهللالمدؤث  الصقددنطأ ثد مدنأهللللددز،لدصمسددت أيجلد الل د افدد الطدوب تح د ل
غ د  فد ضدن ط  متغ د     د هللفد  هلدك،الل د افد الطوبتح  لى   تأث  نن طو صالمل ا

.   هللنمن
 :(,Kalolo 2014درَّسة ُاتوتو ) -2

المت نم ددزاللم  ددنت م ددن اتسنسدد زا اللم  ددنتم ددن اتفدد ال حددثجلدد الهلل اسددزنددههنددهللفت
ندههفد المسدحأسد  باسدتيهللاا تداالمتغ  ات،  لض ىوشت نىنا   صالل  امل م م ن ات  ل

ايت ددن اسددتيهللاا تددا ت   ددن،اصطنل ددنمهللص ددزفدد ى دد امل ددا(170)مدد م  صددزالل صددز  نصددتالهلل اسددز،
ىصدددهللالي ددد ص  دددصى ددد المت نم دددزاللم  دددنتم دددن اتأ الهلل اسدددزا ددد تأ ،(أ دددهلل هلل)أىدددهللهم دددن ات
تيت دد لل دد اامل مدد ىصددهللسنسدد زا اللم  ددنتم ددن ات أ ،مدد ضمسددت  ى دد ل سددتالل دد امل مدد 
ىصدددهللالل م دددزاللم  دددنت دددلم دددن ات أ الي  ددد ،المل دددام ح دددزفددد ىص دددنالمتدددهلل بالمل دددام ح دددزفددد 

التدهلل بى د تلتمدهللأص دن مدنالف دل،هللايدلالم دن اتت كاستيهللااشهلل  نيتو تيت  الل  امل م 
.التهلل  بفت  أثصنءى   ن
 (Niess ,2005درَّسة نيس ) -3

فد    هللت دن ال  نضد نتالل د ا تل داتل د ا فن دنتحنلدزلد جالتلد  جلد الهلل اسزنههنهللفت
 مد فد  ص ى دز م دزط شان استيهللمت،ال  ف المص  الهلل اسزاستيهللمت شهلل ص     نل    ل ز

فددد مل دددا)78)لمسدددح زهلل اسدددزيدددولمددد ال م دددزال  نصدددنتى ددد الح ددد لتدددا شدددهلل،ال حدددث  نصدددنت
مدد الص ى دزال  نصدنت مد تداأيد    دز مدد صفسد ن،المدهللا  طدوبمد (500) زالثنص  دالمدهللا  
 ممث د المدهللا   مهلل  يالل  امل م  منىنتشهللمتصمن  هلكال طص ز،المصنن  ثن إلتح  ليول
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الل ددد المل مددد الم صددد التحدددنهلل ممث ددد المل مددد   مدددهلل   ، نلت   دددز اللدددنم   ا مددد  أ ل دددنء مل ددنت
.ص     نف ل    ل زف اليت ن ن  نت ممث  

 ال  نضد نتالل د ا تل داكتل د ا فن دنت د  ف د  انصدنكأ جل الهلل اسزنههصتن  أشن ت شهلل
 أىددهللاهلل الددتل االتددهلل    دد لأ المصددنن  يددصف مددنالل دد التل دد االمط   ددزالمثنل ددز الحنلددزال اشدد فدد 

  دهلكالم ص دز ات نندنت ا م د ل ا م دن ات ا،المل م   ملن  المتنحزا هلل الم الف  لف الطوب
.الم تم هللىا

 َّتَْقيب على درَّسا  َّتَحور َّتثاني َّتَي َناوت  ُفايا  َدريس َّتْلوم:
 فقدددهللتصن لدددت لدددضالهلل اسدددنت،هلل اسدددنتندددهاالمحددد  م ضددد د فن دددنتتدددهلل   الل ددد اتصن لدددت

ىدهللاهللالت  د ي مددنل تهللا  دزالدو اا تسددن  نمد امال م ح دزات د  مقتد حل فن دنتمل داالل دد 
التحقدددإلمددد فنى  دددز  صدددنم مقتددد حم سدددنب لدددض فن دددنت(، 2017فددد هلل اسدددز)ال ن اصددد ،

(فنى  ددددز  صددددنم 2013 تصن لدددتهلل اسددددز)ال نن دددز،،(2016،تدددهلل   الل دددد ا هلل اسدددز)أ  مل  ددددإل
أمدددنهلل اسدددز،الو مدددزلتدددهلل   المصدددنن المطددد   تدددهلل    مقتددد حلتصم دددز فن دددنتمل مدددنتالل ددد ا

 ددددنتالتهلل  سدددد زلتهلل  سدددد  ميت دددد ل  فن(تصن لددددتفنى  ددددز  صددددنم تددددهلل     فقددددنا2013،)م ددددهللي
( صدنء  صددنم 2011،  صمدنتصن لددتهلل اسدز)الل  مدد ،ح دنءالم    دزفدد  فن دنت االتهلل  سدد زا 

 سنس .ا  التل  اتهلل    مقت حلتط   ال فن نتالم ص زلط  زمل م

  نددهللفت لددضهلل اسددنتنددهاالمحدد  جلدد جىددهللاهللشن مددزملددن   تقدد  االممن سددنتالتهلل  سدد زلددهلل
(،2015،)ال شدد هللمل مدنتالل دد افد ضدد ءالت   دنتالقن مددزى د الشت ددنهللالمل فد  هلل اسددز

، ملتقهللاتددددص(جلدددد مل فددددزأثدددد  فن ددددنتمل دددداالل دددد اAydogdu،2015)نددددهللفتهلل اسددددز مددددن
  صمدنندهللفتالل د ا،اليهللمزى  تح د لالطدوبفد مدنهلل  التهلل  بأثصنءىوشنت ن نلطوب 

ل مددد الل ددد اال دددهللهللفددد لددد الحت ن دددنتالم ص دددزلمج(جلددد التلددد  2013 شدددك،هلل اسدددز)أ ددد 
 سنس ز.الم ح زا 

 نتم ددن اتاللم  ددثىدد م ددن اتاللم  ددنتالسنسدد ز ال حدد لددضالهلل اسددنتجلدد  ضددناأنددهللفت
(2010،مدنهلل اسدز)المنضدد أ،(kalolo،2014) دلم ددن اتمل مد الل د ا هلل اسددز المت نم دز

المل مدنتفد ضدد ءالمل مدد   أهللاءمهلل سدد ط ا دإلتدهلل   الل دد افد ملنندهللندهللفتجلد تقد  ا
لددد ال فن ددددنتج(ندددهللفتجلدددد التلددد  2010،  صمدددنهلل اسددددز)أ ددد  ددد ا   ، فن دددنت االتل  م دددز

(نددهللفت2007،أمددنهلل اسددز)الل  ددهللي، مددزل ط  ددزالمل مدد  تي ددصمل ددا دد التل  م ددزالو
جلد تقدد  اال فن ددنتالتهلل  سدد زلددهلل مل مدد الل دد افدد الم ح ددزال تهللا  ددز، نددهللفتهلل اسددز)ى ددهلل
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(جل تحهلل هللال فن نتالتهلل  س زالو مزلمل م الل  اف الم ح زال تهللا  دزمد 2007،ال   ا
 .الل  ال م ح زال تهللا  ز اءمل م آيول

   ل ت  صدد فدد تصم ددزص ددن امفنى  ددزاسددتيهللاام دد امجلدد أشددن ت لددضهلل اسددنتنددهاالمحدد
(جلددد 2012،) دددنااهلل اسدددز   صمدددنأشدددن ت(،2012،مط دددإل)أ ددد  هلل اسدددزال فن دددنتالتهلل  سددد ز
ال تهللا  ددزمدد لدد ال فن ددنتالتل  م ددزالو مددزىصددهللمل مدد الل دد افدد الم ح ددزجضدد    التلدد  

(أشدددن تجلددد تقدددهلل ا2011اللت  ددد ،أمدددنهلل اسدددز) المشددد ف  الت  ددد    ،   دددزصاددد المل مددد  
 ف ض ءملن   ال  هلل الشنم ز.ت   مقت حل فن نتمل مزالل  ا ش نس ن

 فد لضالهلل اسدنت،ى صدزالهلل اسدزفد هلل اسدنتالمحد  الثدنص تص ىتالف زالمست هللفزالت مث ت
  صمدددنهلل اسدددز،(2016،ى ددد الطنل دددنتالمل مدددنتتي دددصى ددد ا هلل اسدددز)أ  مل  دددإل   دددتأ

( هلل اسددددددز)2013، دددددد  شددددددكأ( هلل اسددددددز)2015،)ال شدددددد هلل( هلل اسددددددز2017)ال ن اصدددددد ،
( هلل اسدددددددز)ى دددددددهلل2010،( هلل اسدددددددز)المنضددددددد 2007( هلل اسدددددددز)الل  دددددددهللي،2012، دددددددناا
أمدددددددنهلل اسددددددددز، م ح دددددددزال تهللا  ددددددددز(اسدددددددت هللفتمل مددددددددنت مل مددددددد  الل دددددددد ال2007،ال ددددددد  ا

،اسدددددت هللفتمل مددددد الل ددددد االم ح دددددزالمت سدددددطز(2013،( هلل اسدددددز)ال نن دددددز2011،)اللت  ددددد 
(الطنل دددنتالمل مددنتتي ددص  نضددد نت تل دد اال غدددز2012،اسددت هللفتهلل اسددز)أ ددد مط ددإل

 هلل اسدز،(اسدت هللفتالط  دزالمل مد  فد شسداالل د االط  دز2013،منهلل اسدز)م دهلليأ،الل   ز
( نصتالل صزم  صزمد الط  دزالمل مد  2010،( هللا سز)أ    ا   2011،)الل  م 

 .تي صتل  اأسنس 
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  َّتسابقة:َْقيب عام على َّتدرَّسا  
مدد  م م ىددزاليدد  ج م دد ،ى   ددنالطددودتدداالتدد السددن قزالهلل اسددنتاسددتل اضيددولمدد 
:مص نالستصتن نت

 حسدبش نسد نأهلل ات ايت فت،ى صنت ن ايت فت،أنهللاف ن تص ىتالهلل اسنتنههنتات ننتلهللهلل
ف دن مد   ص دنهلل اسدنتانتمدت هلل اسدزالح سد زالسدحن  زفد مص دن، ال دهلل الم ضد دط  لز
  لضددد ناندددتا تصم دددز، ال سدددن طالفن قدددز، م دددن اتالدددتل االصقدددنل،ال فن دددنتالت ص ل   دددزتصم دددز

هلل اسدددنتأيددد  انتمدددت ، الم دددن اتالح نت دددز،التقصددد هللاء ا ، ت  ص دددزالتل  م دددزلالم دددن اتام
،الفت اضددددد ز تطددددد   الف ددددد ل، الت دددددنهصحددددد ال  نضددددد نت، دددددهللادال صهللسددددد  نلتح ددددد ل ام

 هللا  زلم ن اتال حثالل م . ال  اصبالمل ف ز ا 

 تط  قنت دنى د ، ح س زالسدحن  زأشن تصتن   لضالهلل اسنتالسن قزالت تتل إل نستيهللااال
الم صدد  ت ف  ندن   دزمصنسدد زل تل د ا الدتل ا، مدد  أث ندنال اضدحفد م ددنلالتطد   التل  مد 

ثاسن تالهلل اسزالحنل زل ت نهللف جضنفز هلل هلل ف نهاالم هللا  لت ملمس   ال نحث  فد 
 م نلالح س زالسحن  ز تط  قنت ن.

 طنشزموحاز، است نصز.، اسزمن   ايت ن تح    تص ىتأهلل اتالهلل   

 الميت فدز،التل  م دزالم احدل دف  ف الط  زى صنتى   مح    نالسن قزالهلل اسنتأ   ت
 هلل اسددنتالثنص  ددز،الم ح ددز هلل اسددنت،ىهللاهلل ددزالم ح ددزامفدد أ   ددتهلل اسددنت  ص ددنمدد ف ددن 
الح سد زموءمدزجلد  شد   دتى د المل مد  ، ندهاهلل اسنتأ  ،الم ح زال نمل زف أي  

.الهلل اسزنههلل صزالسحن  ز

 :أوجه َّالَفاق بين َّتدرَّسة َّتحاتية وَّتدرَّسا  َّتسابقة 
تتفددإلالهلل اسدددزالحنل دددزمددد الهلل اسدددنتالسدددن قزفددد اسدددتيهللااالح سددد زالسدددحن  زالتددد اسدددتيهللمت ن

هلل   الل دد امدد ايدددتو  ددلهلل اسدددزىدد ا يددد   انتمدددنا لضدد ن تصم دددز فن ددنتتددد،الهللا سددزالحنل ددز
المتل قدزالسدن قزالهلل اسدنتمد الهلل اسدزتت افدإل د  فد تا د اتفدنإلصقدنطف صنك،حسبط  لزالهلل اسز

م مح   فن نتتهلل   الل  ا. ت افإلمص ن ال لض، مح  الح س زالسحن  ز

  وَّتدرَّسا  َّتسابقةأوجه َّتََييز بين َّتدرَّسة َّتحاتية:  
 الل  ا.جىهللاهلل  صنم مقت حشن اى  الح س زالسحن  زلتصم ز فن نتتهلل   منهلل  .1
 جىهللاهللشن مز ملن   ت م اال  صنم المقت ح. .2
 . ايت ن لق ن ال  اصبالمل ف زتهلل   الل  ام جىهللاهللال نحثز فن نت صنء طنشزموحاز .3
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 .ا فن نتتهلل   الل   ز السحن ىم تنههالهلل اسزى  ال  ط   الح س ز .4

  َّتدرَّسا  َّتسابقة:َّتبحوث و أوجه َّالسَفادة َن 
تأ  ددهللف ددد  الهلل اسددزالحنل دددز،الطم صددن جلددد جم نص ددزتصم دددز فن ددنتتدددهلل   الل دد اىددد ط  دددإل .1

 الح س زالسحن  زف نههالهلل اسز.
السددحن  زلح سد زافنى  دزج د ا فدد  سد ا مدنالهلل اسدز، محددن  المتل دإلالصاد يامطدن جىدهللاهلل .2

.الل  اتهلل    فن نت تصم ز تط  قنت ن،
  ف دزلمل فدزالسحن  زالح س زتط  قنتى  شن مز  ام تصن لتالت الهلل اسنتم الستفنهلل  .3

.الل م زس ا ى   صن  ن
تلتمددهللننالتدد  اليت ددن المل فدد موحاددز طنشددزجىددهللاهللفدد السددن قزالهلل اسددزأهلل اتمدد فددنهلل ام .4

ي ا  نالحنل ز،الهلل اسز .الص ن  ز   ت نف  اع
.الصتن  جل    لاال  نصنتتح  لىم  زت س الت ح ن  زاما سنل بايت ن  .5
.السن قزالهلل اسنت صتن     ط ن تح    ن تفس  ننالصتن  مصنششز .6
. مقت حنت نالهلل اسنتت   نتم فنهلل ام .7



 
 

 الفصل الرابع 

 جراءاتاإلو الطريقة
وفقًا  الحوسبة السحابيةأواًل: تصميم البرنامج المحوسب القائم على 

 . ADDIE لنموذج

 .ثانيًا: منهج الدراسة

 .ثالثًا: التصميم التجريبي للدراسة

 .رابعًا: مجتمع الدراسة

 .خامسًا: عينة الدراسة

 .سادسًا: متغيرات الدراسة

 .سابعًا: أدوات الدراسة

 .ثامنًا: خطوات الدراسة

 .تاسعًا: المعالجة اإلحصائية
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 َّتفصل َّترَّبكع
 َّتطريقة وَّإلجرَّءَّ 

 :ََهيد
لملددن   ت ددم اال  صددنم القددن اى دد الح سدد زمف ددواى ضددناالف ددلنددهافدد ال نحثددزتصن لددت

تدهلل    فن دنت لدضتصم دزفد السحن  زالح س زى  القن االمقت حال  صنم جىهللاهلل   ف ز السحن  ز،
 ى صت ددن، م تمل دن،الهلل اسددز،مدص  ، ا  ند   نملددزالت   دز   ددزفد المل مدنتالطنل ددنتلدهلل الل د ا

  ددفناجلد  نمضدنفز،(المل فد اليت دن  الموحادز طنشدز): صن  ن ط  قزف  ن،المستيهللمز ا هلل ات
الص دددن  ز دد  ت نجلدد   دد لا تح  م ددن،الهلل اسددزأهلل اتتقصدد  فدد ال نحثددز  ددنشنمددتالتدد لإل دد اءات
صتدن  تح  دلفد ال نحثزى   ناىتمهللتالت امح ن د زالملنل نتا أي  الهلل اسز،ى صزى   تط  ق  ن
 :هلكتف  ل    ف من،Spss))امح ن  ال  صنم  نستيهللااالهلل اسز

  اَج َّتقائم على َّتحوسبة َّتسحابية:نَْايير َصَيم َّتبر 
الهلل اسنتالسن قزالل   ز  ي تال نحثز نلطودى  ا هللبالت مىهللاهللنههالملن   شنم

أىهللتالقن مزم ثا ،ا  ص  زالت تصن لتت م اال  ام التل  م زالقن مزى  الح س زالسحن  ز 
،المتي    ف ت م اال  ام التل  م زا  ل زل ملن    ى ضت نى  م م ىزم الي  اء 

    اءالتلهلل وتالو مزلت  ح نن  ف نمتال نحثز( ش1 ل   نالتل  ام حإل شا)ت ص المصنن  
: ن  من   ،(مؤش اا28(ملن      س ز تف دمص ن)7   ت نالص ن  زح ث  جىهللهللالملن   )

.(1) هلل ل شا

 َّتَْيار وَّتَؤشرَّ  عليها َّترقم
 درجة َّالنََاء درجة َّألهَية

 عير َنََي َنََي مَهير غ مَه
 .َّألهدَّف َّتَْليَية تلبرناَجوضوح َّتَْيار َّألول: 
 َؤشرَّ  َّألدَّء:

 الم ن ات. نلمحت  المل ف ال  صنم ت ت طأنهللا  .أ
.تتصنسبالنهللا م ي ن صالمتل م   .ب
.تتص دا نهللا    الم نلتالميت فز .ج
.  نغزال هلل  ش ل اضح محهللهلل .هلل
. حقإلال هلل صتنجتل م  احهللم ص ات التل ا .ه

 َنظيم َحَوى َّتبرناَج وعرضه بطريقة َرَّعي خصائص َّتََْلَين.َّتَْيار َّتثاني: 
 َؤشرَّ  َّألدَّء:

التل  م . م    اصبالمحت  ال  صنم ت م ا لنل  . 
.ا  تصنسإلالمحت  م ا نهللا التل  م زغ تصن . 
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 َّتَْيار وَّتَؤشرَّ  عليها َّترقم
 درجة َّالنََاء درجة َّألهَية

 عير َنََي َنََي مَهير غ مَه
.ل مص نج الت نم  ى محت  الت م االتس سلالمصطق  التتن ل   ا .ح
 اى دددز(م مقدددنط ف دددهلل   أشددد نل  مددد   تضدددم المحتددد  )ص ددد ص .ط

لي ن صالمتل م  .


 َوفر أنشطة َخَلفة َناسب أهدَّف َّتََْلَين.َّتَْيار َّتثاتث: 
 َؤشرَّ  َّألدَّء:

لتل  م ز.ت ت طا صشطزم  لم مزم ا نهللا ا .ي
تتصنسبا صشطزالتل  م زم ي ن صالمتل م  . .ك
تؤ هللا صشطزى  ج  ن  زالمتل ا صشنطص تفنى ص. .ل

 َوفير َّتَغذية َّترَّجْة َّتَناسبة في َّتبرناَج.: َّترَّبعَّتَْيار 
 َؤشرَّ  َّألدَّء:

.زأس  زالتق  ا ش لهللش إل  س ط  نغ .ا
.   نت شم ل ت نلألنهللا التل  م زتص دالتهللتهلل ج  . 
 دد  هللال  صددنم المددتل ا تغه ددز ا لددزف   ددز تل  دد مصنسددبىقددب ددل . 

م مز.


م مزأ صشنط.التغه زال ا لزىقب لتص د .د
 يوفر َّتبرناَج َّتدَّفْية وَّتَشويق تلََْلَين.: َّتخاَسَّتَْيار 

 َؤشرَّ  َّألدَّء:
   هللهللافل زالمتل ال تل ا. ال  صنم سنطزت م ا . 
المدتل اال  صدنم المستيهللمزف  هبمقنط الف هلل   ا ش نل ال    .ص

ل تل ا.


تث  هللافل زالمتل ا.ط  قزى ض تصا اال  صنم  .إل
 سهوتة َّتَحُم وَّالسَخدَّم وَّتَفاعل َع َّتَصَيم في َّتبرناَج.: َّتسادسَّتَْيار 

 َؤشرَّ  َّألدَّء:
تتم  ش ا اال  صنم  نل ض ح. . 
س  لزتصقلالمتل ا تح مصف ال  صنم . . 
الم ش الط  ز نلتفنىلالصشطم المحت  . م   .ت
 ت حل متل ات ش  ى ضال  صنم  الي  جمصص س  لز .ث
س  لز  سنطزاستيهللااالط  زل ا  زالم ش التفنى  ز. .خ
 إخرَّج َّتبرناَج َّتقائم على َّتحوسبة َّتسحابية. :َّتسابع َّتَْيار

 َؤشرَّ  َّألدَّء:
 تضم ال  صنم  ا  زتفنىلتتسا نلث نت .ه
 تم   ت ح هللأح نااليط ط أص اى ن. .ض
تل ضال    مقنط الف هلل   ال س منت ش ل ا ف مت نمل. .غ
ف مشننهللت ن ش لم  ح.تت  داللصن  ف م   الشنشز من س ا .ا
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 ADDIE : : َصَيككم َّتبرناَج َّتقائم على َّتحوسبة َّتسحابية وفقكككًا تنَكوذجأوالً 

:لت م ا  صنءال  صنم القن اى  الح س زالسحن  زشنمتال نحثز نآلت     

نالمل  مدنت ت ص ل   دالح سد زالسدحن  زنتفد م دنلالطودى  الهلل اسدنتالسدن قز ا هلل  د .أ
 .الت نلت 

ت ددم ا سددتيهللافدد  ADDIE، شددهللتددااسددتيهللااصمدد هجالطدودى دد صمددنهجت ددم اال دد ام  .ب
، ف من   ى ض ن نلتف  ل:(Alison&Iris,2002)ال  ام التل  م ز امل ت  ص ز

َضَن هذه َّتَرحلة َا يلي:(Analysis)َرحلة َّتَحليككككل .1  : َو
ح دثالمسدت  التل  مد  ال تمدنى ، ي د ات االسدن قزالم ت طدزمد َّتََْلَين وخصائصهم: -أ

المسدت هللف  فد الهلل اسدز متط  نتاستيهللااال  صنم القدن اى د الح سد زالسدحن  ز، المتل مد  
 . ن المست  الثنلث(  نملزا )    زالت   زنتالمل منل نتناالط

ملددن   الم ددن ات المل  مددنت،التدد  مت   ددن  تط ددبالَّتسككلو  َّتَْرفككي وَّتَهككارى َّتَبككدئي: -ب
نتالمل مددنل ددنتالمتل مدد   نلفلددل، تددؤن  ال ددتل امدد يددولال  صددنم ، مدد الموحدداأ الط

 ف ال فن نتالتهلل  س ز. ش لىناف  م زالملن   المل  منتالت  مت   ص نمتقن  نت

 يولمن   : تاتحهلل هللالم ناالتل  م زم َّتَهام َّتَْليَية: -ت

  منهلل الل  ا) فن نتالتيطد طايتن تال نحثز لض فن نتتهلل:تحهلل هللالمحت  التل  م   ،
  فن نتالتق  ا(.،التصف ه فن نت

   ح ث دتاتقسد االم دناجلد يطد اتتس سد  زمت ا طدزتف دهللفد تحهلل دهللا فلدنلتح  لالمحت:
فد تحهلل دهللالم  صدنتا سنسد زل دههال فن دنتالسدنلفز المتمث ز، المل  منت الم ن اتالمل ف ز

 زمتمث زف )تحهلل دهللال  نصدنت( فن15اله  ،ح ثت  صت فن نتالتيط طلهلل  الل  ام )
جىددهللاهلليطددز،سنسدد زتحهلل ددهللالمتط  ددنتا ،نددهللا السد    ز دد نغزا ، ل دزل يطددزالف دد  زا 

(20أمن فن نتالتصف دهلدهلل  الل د ات  صدتمد )،ز(ايت ن الم نهلل التل  م زالمصنس ،  م ز
ت ا دد ال سددن لالتل  م ددز،،جثددن  الهللافل ددزىصددهللالمتل مدد  ،فدد )التم  ددهللل ددهلل   فن ددزمتمث ددز

،سدد  زطدد حا ،اسددتيهللاااسددت ات   نتالددتل االصشددط،إلتددهلل   الل دد اا ددالتصدد دفدد ايت ددن ط 
ضد طالف دل،غ دإلالدهلل  ، مد الح دز،ال ا دبال  تد ،التل  د ،صشطزالتل  م زايت ن ا 
هللا تص ،ص اىدصأمتمث دزفد )التقد  ا نت( فن د9الهلل  الل د ات  صدتمد )أمن فن نتالتق  ،( اع

ايت ددددن اسددددنل ب، ددددهلل لالم ا ددددفنتجىددددهللاهلل،اليت ددددن اتالتح دددد   زىددددهللاهللج،التغه ددددزال ا لددددز
 (. أهلل اتالتق  االمصنس ز
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، تتضددم ال  اصددبالتل  م ددزلم ضدد د فن ددنتتددهلل   الل دد ا)التيطدد طين:حاجككا  َّتََْلَكك -ث
 مدددد ثدددداتحهلل ددددهللال ددددهلل اللدددناالددددهي سددددل ال  صددددنم القددددن اى دددد الح سدددد زالتقدددد  ا(،،التصف ددده

 السحن  زلتحق قص.
 َّتهدف َّتْام تلبرناَج:   

السدددحن  زمددد يدددولالح سددد زنتل مدددالمنل دددنت الل ددد اىصدددهللالطتصم دددز لدددض فن دددنتتدددهلل  
تط  قنت ن. 
 َّألهدَّف َّتخاصة تلبرناَج: 

 لهللالصت نءم ال  صنم أ    ص اشنهلل   ى  : ت ش م الطنل نتالمل منت

 . ل زل يطزالف   زتحهللهللال  نصنتا  -
.تحهللهللمف  اال هلل الس     -
.نهللا التل  م زتلهللهللأنم زا  -
.ته  م  صنتال هلل الس     -
.نهللا الس    زفنتا ل م ا جتتل   -
.نهللا الس    زمن سنتغ  ال ح حزىصهلل  نغزا تحهللهللالم -
.الم ن  زنهللا الس    زالمل ف ز ال  هللاص ز تم     مست  نتا  -
.س    زلهلل  م هلل   الل  انهللافناأتهلل   -
.محهللهلل ش قز نهللا الس    ز     هللت  جا  -
.سنس تل  مف  االمتط با  -
.سنس زنم زتحهلل هللالمتط  نتا أحت ض -
.سنس زاست ات   نتتحهلل هللالمتط  نتا تستيهللا -
.سنس ز حهللالهلل   تحهللهللالمتط  نتا  -
.ل يطزال  م زتلط مف  منا -
.ته  ىصن  اليطزال  م ز -
.ىهللاهللال  م الصن حتحهللهلل فنتام -
.تلهلليطز  م زمت نم زاللصن   -
.اتل  مف  ام نهلل التل  -
.ص ادم نهلل التل اأتلهللهلل -
.تحهللهللم نهلل التل ا حهللالهلل    -
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.تل  مف  االتم  هللل هلل   -
.ل أغ اضالتم  هللجتتل   -
.ته  أش نلتم  هللالهلل   -
.تيتن تم  هللمصنسب حهلل الم ض ىنت -
.تلط مف  الإلثن  الهللافل ز -
.ت ضحتأث  الهللافل زى  التل  ا -
.زىصهللالمتل م  تلهللهللأسنل بجثن  الهللافل  -
.تهلل  الط إلالت تستيهللم نمثن  الهللافل زىصهللالطوب -
.تل  المق  هلل نل سن لالتل  م ز -
.تحهللهللملن   ايت ن ال سن لالتل  م ز -
.تتل  ى  أس ت ا  ال س  زالتل  م ز -
.ص ادال سن لالتل  م زأتلهللهلل -
.تيتن ال سن لالتل  م زالو مز حهللالهلل    -
.ل  مف  اط  قزالتهلل   ت -
.تحهللهللملن   ايت ن ط  قزالتهلل    -
.تصنش أس ص نحط  قزالتهلل    -
.تحهللهللط  قزالتهلل   المصنس زل م اش المحهللهلل  -
-هلل ا  للدددددددبا-)اللددددددد  ضاللم  دددددددزتتلددددددد  جلددددددد المومدددددددحالسنسددددددد زلطددددددد إلالتدددددددهلل    -

(.  دالمش–حلالمش وت-التل  م زللنبا 
.تل  المق  هلل نلتل االصشط -
.ته  أس التل االصشط -
.ل مم  اتالتل االصشطجتتل   -
.هلل  المتل اف التل االصشطتم     هلل  المل ا  -
.سنس زلست ات   زالل  الهنص تتل  جل المومحا  -
.س  ز ل  م ن  ط حا  -
.س  زت   أنم زم ن  ط حا  -
.س  ز  نغزا تحهللهللملن    -
.س  زلس    نتالين ز م ن  ت   صا تته  ا -
. ن نتتل  م ن  تحس  ص ى زام -
.س  ز ادا صأتلهللهلل -
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.حهللهلل   الل  اس  زشنم ز أتل   -
.صشطزالتل  م زتل  ا  -
.صشطزالتل  م زتتل  ى  ملن   ايت ن ا  -
.صشطزالتل  م زص ادا أتتل  ى   -
.م ن  التل   تل   -
.تل  ال ا بال  ت  -
.ل ي ن صال ا بالمص ل ال  هللجتتل   -
.ص ن ال ا  نتالمص ل زجل هلل  المل اف جتتل   -
.ل الت    ال مص ل هلل  جتتل   -
.تحهللهللمض لنتال شتف الح ز -
.هللا   شتصهللايلال  جل الم منتالت تسنىهللالمل اف جتتل   -
. تل  غ إلالهلل  -
.تحهللهلل ان  غ إلالهلل   -
.ص ادغ إلالهلل  أل جتتل   -
.ل ت ش تاستيهللااغ إلالهلل  جتتل   -
.هللا  ال ف زتل  ام -
.ل   ف زالتلنملم س    نتالشغبجتتل   -
.سنل بالض طاللقن  زالملتهلللزأل جتتل   -
.تل  المق  هلل نلتق  ا -
.ص ادالتق  األ جتتل   -
.تق  االت   يس الأل جتتل   -
.تل  مف  االتغه زال ا لز -
.تحهللهلل ان  التغه زال ا لز -
.ص ادالتغه زال ا لزأل جتتل   -
.تل   هلل لالم ا فنت -
.تحهللهللف ا هلل هلل لالم ا فنت -
.تلهللهلليط ات صنء هلل لالم ا فنت -
.تل  مف  االيت ن التح     -
.نم زاليت ن التح    أل جتتل   -
. اداليت ن اتالتح    زصأتحهللهلل -
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تلهللهلليط اتجىهللاهللاليت ن التح    . -

 تتضم تحهلل هللامم نص نتالت   دبت اف ندنمد أصامدز أ  د  حنسدبَحديد َّتََطلبا  َّتقبلية:  -ج
آلدد ، مسددت  منتحنسدد   زميت فددز  دد ام تشددغ   زمدد الحددهللا هللصدد لتشددغ لال  صددنم ، شددهللحددهللهللت

:ل زف ض ءالتيط طالمس إللص، ن متط  نتالتشغ لا  

.أ    الحنس ب •
.ىهللهللم ال  ام المت ف  ى  أ    الحنس ب •
.صت صت ش لفلنل زامت ا  ش  •
.LCD   ن  •
  ن ال نت الصقنل. •
م  صددنت تحهلل ددهلل ايت ددن ىصن دد   تتضددم نددههالم ح ددزت  دد  :Design))َرحلككة َّتَصككَيم .2

 ت ز: زالسحن  ز فإلاليط اتاآلالح سقن اى  الال  صنم 
نظيَككه - أ ، فن ددنتتددهلل   الل دد ا ندد ، تضددم تحهلل ددهللىصن دد المحتدد   : َّخَيككار َّتَحَككوى َو

 شددهلل اىددتال نحثددزتصادد االمحتدد  ،قهلل مدصمدد يددولال  صددنم القددن اى دد الح سد زالسددحن  ز ت
  ش ل توءام ى ضص ش لجل ت  ص .

تد لا اسدت ات   نتصالتهلل   ط ا إلأفضلايت ن جل  نهللفتيَية: َّخَيار َّالسَرََّيجيا  َّتَْل  - ب
.السدددحن  زالح سددد زى ددد القدددن اال  صدددنم يدددولمددد تلددد ضالتددد التل  مددد ،المحتددد  تصنسدددب
لهلل اسدددزصمط ددزهلل اسددد ز حددهلل  دددلهللايددلال   سددزاليطددد اتجت ددندطنل دددز ددلى ددد   ددب ل ددها

أ محتدد  جلدد الصتقددنلثددا مدد  هلل اسددت ن،هلل اسدد ز،الل  حددهلل  نلددهللي لت ددهللأح ددثالمحت  ددنت،
    .ي آم ض د

مسددت   تحدهللهللا ندهللا ،تحق ددإلمدهلل تقد  التدد المقدن    تتضدم  َصكَيم أدوَّ  َّتقيككاس:  -  
 تصددد دالتقددد  افددد ال  صدددنم القدددن اى ددد الح سددد زالسدددحن  زجلددد  ،المدددتل امددد المق ددد لا هللاء

 ا ص ادالتنل ز:
ى دددد القددددن اال  صددددنم يددددولمدددد المحتدددد  تل ددددافدددد الشدددد  دش ددددل  ددددتا:َّتقبلككككي َّتَقككككويم •

ى ددد القدددن اال  صدددنم محت  دددنتلهلل اسدددزالطنل دددنتحن دددزمدددهلل لتحهلل دددهللالسدددحن  ز،الح سددد ز
.السحن  زالح س ز

.السحن  زالح س زى  القن اال  صنم هلل اسزأثصنءالمتل اس  أثصنء تا:َّتَُويني َّتَقويم •
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تقدد  ا ددتا ح ددثال  صددنم ،هلل   مدد هلل   ددلهلل اسددزاصت ددنء لددهللتقدد  ا:َّتنهككائي ويمَّتَقكك •
صت  ددزتلطدد التقدد  اص ن ددز فدد ل ددهلل  ،المحددهللهلل ا نددهللا تحق ددإل مددهلل ،الطنل ددنتتل ددا
.لهلل صاليطأأمن  لتحهلل هلل ا لزتغه زم التق  ا

التد  ال  م  دزامل ت  ص دز د اللصن تتضدم : خالتهكا َكن َّتَحَكوى َقديم يَم َّتَي َّتْناصر - ث
: مص نالسحن  زالح س زى  القن اال  صنم يولالتهلل  س زال فن نت تقهلل ا،ى ض تا

الح سدد زى دد القددن اال  صددنم فدد الم ت  ددزالص دد ص تتصدد د:Text َّتََُوبككة َّتنصككوص •
أغ ددب تيضدد الت    ددنت،ا سدد  ز،اللدد ض،ا نددهللا ،ز،ال   سدداللصددن   مثددلالسددحن  ز
:التنل زل ق اىهللالص  ص

.اليطص د -
. الي ف زاليطمق ن  -
. الي ف زاليطل   -

:  د مدنالسدحن  زالح سد زى د القدن اال  صدنم شنشدنتت دم افد   ىد :َّتشاشة ُثافة •
اللصدن   يطد ط د  التف  دإلالسدط  ، د  المسنفزم اىن الط   ز،الفق اتاستيهللاات صب

.الهللاي  ز الص  ص
ا سد  زفد أ الشد حفد أ المفدنن امد للدهللهللال   يل ت ض ح تستيهللا:َّتثابَة َّتصور •

التل  م دددز دددنلي   تددد ت ط أ ،امم دددن شدددهلل  التلق دددهللالتفن ددد لش دددزف  دددن   ىددد  ا صشدددطز
.الشنشزىصن   نش ى  تم   نن

ككة َّتصككور • اللدد ضفدد الح  ددزى دد مددهللتلتمتح  ددزلقطددنت ندد :َّتفيككديو وتقطككا  َّتََحُر
مدد  ند  ال د ت، امىدنهلل  ام قددن اللمدلح دثمد ف  ددنالمدتل اتح داجم نص دزىد    

.ل متل اتش  قناالسحن  زالح س زى  القن اال  صنم ىصن  أ ث 
  ىد  شدهلل،المصنسدبالدتح اص دتحقإلالت  ا   ا الشنشزت م ا تتضم :َّتْرض شاشة - ج

ال حدهلل التد ا ،ند الم دنهللئمد ىدهللهللالسحن  زالح س زى  القن اال  صنم نشزشت م اف 
(.2009يط  ،أ  ) الث نت

ى د تسدنىهللالتد الدتل اىصن د تحهلل دهللتدا:َّتكَْلم عَليكة وعناصكر َّتَْليَية َّألحدَّث َصَيم - ح
 ندههلتل  م دز،االمصا مدزت دم اىصدهلل  دنالنتمدنا  دبالتد ل دتل االتل  م دزا حدهللاثتقهلل ا

:ن اللصن  
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ال  ددد  ز دددنلمث  اتالتل  مددد الم شددد جغصدددنءيدددولمددد  هلدددك:َّتطاتبكككا  َّنَبكككاه جكككذب •
(.التهلل  س زال فن نت)التل  م المحت  م المت نم ز

ا ندددهللا  لددد ضال نحثدددزشنمدددتح دددث:َّتكككَْلم ب هكككدَّف َّتَْلَكككا  َّتطاتبكككا  َْريكككف •
.التل اش لهلل  ل لالتل  م ز

 ال دد   المصامددز الم  صددزالم ت  ددزالص دد صيددولمدد هلددك تددا:َّتَثيككرَّ  عككرض •
.السحن  زالح س زى  القن اال  صنم ضم الف هلل   لقطنتالل م ز

.تل م   صتن  الطنل نتت   هلل  هلكف   ز،     هلك  تا:َّترَّجْة َّتَغذية َقديم •
سدد صن   ت ددم اتددا:َّتسككحابية وسككبةَّتح علككى َّتقككائم َّتبرنككاَج بيئككة سككيناريو َصككَيم •

  تضدددم ،الشنشدددنتص ى ددزت دددم ايددول هلدددك نل  صدددنم ،الين ددزالمتلدددهللهلل ال سددن ط
الددصصالشنشددز،ميطددطالشنشددز،ىصدد ا الشنشدز، شددا:فدد ممث ددزأىمددهلل تسددلزالسد صن   
(.7ش ل شا)ال  طأس  بالف هلل  ،المتح  ز،ال   الثن تز،ال   الم ت ب،

ىص ا  شاال

الشنشز

ميطط

الشنشز

الصص

الم ت ب

ال   

الثن تز

ال   

المتح  ز

 طأس  بال ال  تالف هلل  

اليددنصالسدد صن   جىددهللاهللمدد الصت ددنء لددهلل:َّتَصككَيم تَخطككط َّتَُككويني َّتَقككويم إجككرَّء •
اللصن دد ت ت ددب ضد حمدد  تأ ددهللتال  صدنم   ىددهللاهللال نحثددزشنمدتال  م  ددز نلشنشدنت

.ف ص
َضَن: (Development)َّتَطويككككر َرحلة .3  :وهي خطوَّ  عدة َّتَرحلة هذه َو

 التقددنءالتل  مدد المحتدد  مهللا     ددز edmodoايت ددن تدداح ددثَّتَْليَيككة: َّتبيئككة َّخَيككار .أ
ز. نلمل مالطنل ز

التل  م دددز اللصن ددد الم دددنهلل  دددل مددد  دددتاح دددث:َّتَْليَيكككة وَّتْناصكككر َّتَصكككادر َجَيكككع .ب
ا ثدددددد اء م ددددددنهلل  اليدددددد ا طالف ددددددهلل   لقطددددددنت ال سدددددد اال دددددد  :مثددددددلالمتنحددددددزط ال سددددددن 

تددددداالتددددد التهلل  سددددد زال فن دددددنتشن مدددددز)التل  مددددد المحتددددد  م دددددهلل التل  م دددددز، الم دددددط حنت
(.جىهللاهللنن

ىصن ددد  م ددد جصتددنجالحنل دددزاليطدد  يدددولمدد   دددتا:تَُرونكككيَّإل  َّتَحَكككوى عناصكككر إنَككاج .ت
اللصن د ندهه م ل ن،الو مزال  ام  تحهلل هللمسنىهلل أهلل ات  ط سنم التل  م المحت  

:   من
 ت   د  تن دزف Microsoft Word 2017  صنم ال نحثزاستيهللمت شهلل:َّتنصوص َُابة •

.ال  صنم ف الص  صأغ ب
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التل  مد ، دنلمحت  ىوشدزل دنف هلل  لقطنت  م ال نحثزشنمتح ث:َّتفيديو تقطا  َجهيز •
.التل  م زا شسنا لف 

كككة َّتفكككال  َلفكككا  إنَكككاج • ا شسدددنا لدددضفددد المتح  دددزالفدددو م فدددنتاسدددتيهللااتدددا:َّتََحُر
،Adobe Flash Professional CC  صدنم ال نحثدزاسدتيهللمت شدهللال  صدنم ،ف التل  م ز
.مل ن التلنملالفو م فنتجصتنجف ال  ام أفضلم  لهلل الهي

ال ددد  ت ددم افدد Adobe Photoshop  صددنم اسدددتيهللااتددا:َّتَْليَيككة َّتصكككور إنَككاج •
.ل   صنم الو مز

فد Microsoft Power point 2017  صدنم اسدتيهللااتا: َّتَقديَية َّتْروض َلفا  إنَاج •
.التقهلل م زالل  ضالم فنتت    

فد  الم دنهلل زالتل  م د ال سدن طاللصن د   مد مت نمدل  صدنم  ند :َّتَحَكوى َ تيف نظام •
 شددهللامل ت  ص دز،التل  م دز الددهلل   ال حدهللاتمصتدنج  سدتيهللا متدد ا ط، متس سدلم حدهللجطدن 
.edmodoم ش استيهللااتا

تسدمح ح دثالسدحن  زالح سد زى د القدن اال  صدنم ت دم اتا:َّتَحَوى بََابع َّتخاص َّتَصَيم. ه
الدتل اىم  دزفد المط   دز نلح  دز شدل هممدنش د هلل،أ شد  ط دهلل  أ  ا دص د  الح  نلصتقنلل متل ا
.الهات 

َضَن: Implementation) )َّتَنفيذ  َرحلة .4  :وهي خطوَّ  عدة َو

. ت    ه،السحن  زالح س زالتل  م زال  صنم جصتنج تا:الص ن  زالصسيزجصتنج .أ
.edmodoم ش جل المل منتالطنل نتجضنفز .ب
.ا نهللا حسبالتل  م زالم اهلل  ف التهلل    لم  زال هللء .ث

 :َّتَاتية َّتخطوَّ  َّتَرحلة هذه ََضَن: (Evaluation)َّتَقويكككم َرحلة .5
،متي  د  ى د ا  ل دزالصسديزىد ضتدا:َّتسكحابية َّتحوسبة على َّتقائم َّتبرناَج َحُيم .أ

ا نددددهللا لتحق دددإلمصنسددد تصمددد ل تأ دددهللالتل ددد ا ت ص ل   دددنالتل  م دددز ال ددد ام المصدددنن  ي ددد اء
الفص ددز الصدد اح السددتيهللاا سدد  لز،التل  م ددز اللصن دد الم  صددنت مصنسدد زاللدد ض تس سددل
 المقت حدنتالتلهلل وت م  ال نحثزأ   ت شهلل.جىهللاهللننتاالت الملن   ى   صنءاالمتلهللهلل ،

.الت   زج  اءش ل الي  اءالمح م  السنهلل م 
اسدتطوى زى صدزى  السحن  زالح س زى  القن اال  صنم  بت  تا:َّالسَطالعية َّتَجربة .ب

الفنى  دددز مقددهللا ا صشددطز مصنسدد زالمحتدد   ضدد حمدد التأ ددهلل تدداالمل مددنت،الطنل ددنتمدد 
.الت   ز تصف هتح لشهللى ا إلأي م اىن ال  صنم ،هللايل
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 لقطددنتال دد   لددض ل تلددهللال  صددنم ،م ا لددزالم ح ددزنددههفدد  تمددت:َّتنهائيككة َّتَرَّجْككة .ت
.ل تط  إلت    ننلغ ض غ  نن،الف هلل  

 :  َّتخَاَي َّتَقويم .ث
أهلل ات تط  دددإلال نحثدددزشنمدددتالمل مدددنت،الطنل دددنتى دد الهلل اسدددز تط  دددإل نلت   دددزالق دددنا لددهلل

السددحن  زالح سدد زى دد القددن اال  صددنم ت ا دد فنى  ددزى دد ل  شدد  الهلل اسددز،ى صددزى دد ش   ددناالهلل اسددز
.ال فن نتنههتصم زف 

 :َّتدرَّسة َنهج :أوالً 
الم م ىدددزهيت    ددد الشددد صت دددم ا  ،الت    ددد المددص  الهلل اسدددزندددههفددد ال نحثدددزاسددتيهللمت

هاند  لتمدهللOne group Pre Test , Post –Test Design لدهللي-  دش  ايت دن ال احدهلل 
 دنتالمل مدنت(تط دإلى د   أهلل ات)الطنلسدزا الهللى صدزتمثدل احدهلل م م ىدزااسدتيهللا ى داالت م 

.ثاتل  ض ال ملنل زالت     زف ال  صنم المقت حثاتط إلى   اأهلل اتالهلل اسز لهلل ناالهلل اسزش   نا

 :تلدرَّسة َّتَجريبي َّتَصَيم :ثاتثاً 
 بْدي ياسق                   َّتسحابية َّتحوسبة ببرناَج َْاتجة               قبلي ياسق

 َجََع َّتدرَّسة: :اً رَّبْ
التل دددد افدددد    ددددزالت   ددددز)تي ددددص ت دددد  م تمدددد الهلل اسددددزمدددد  م دددد الطنل ددددنتالمل مددددنت

لمدهللا  الف سدط ص زيدولالف دلالم  ىدنتل تدهلل  باللم د ى د ا ،غد  –(  نملدزا  ند ا سنس 
(طنل زمل مز.150ال نلجىهللهللن ) 2017/2018 لا 

 :َّتدرَّسة عينة :خاَساً 
التل دد ا)تي ددصالت   ز   ددزفدد المل مددنتالطنل ددنتمدد طنل ددز(24)مدد الهلل اسددزى صددزتت دد     

(TEIP-1)المل مد   تأن دلجىدهللاهللتحسد  مش  دضم المشن  نتغ  –ا  ن   نملز(ا سنس 
الم  ىدنت ،اليهللمدزش دلمدنالمل مد  جىدهللاهللل د ام التهلل  سد زالممن سدنتلتل  د ال دنهلل ا  لالم   
/2017)الهلل اسددد اللددنامددد ا  لالهلل اسدد الف دددليددولالف سدددط ص ز المددهللا ى ددد  اللم ددل تددهلل  ب
2018.) 
 :َّتدرَّسة ََغيرَّ  :سادساً 
  َّالسحن  زالح س زى  القن االمقت حال  صنم :َّتَسَقلة َّتََغير.
  َّالل  اتهلل    فن نت لضتصم ز:َّتَابْة َّتََغير. 





 
 

88 
 

 :َّتدرَّسة َّ أدو : سابْاً 
المدتل ا،مد المق د لا هللاءمسدت   تحدهللهللا ندهللا ،تحق دإلمدهلل تقد  الت ا هلل اتتتضم 

الح سددد زى ددد القدددن اال  صدددنم فنى  دددزىددد ل  شددد موحادددز  طنشدددزايت دددن ،  ىدددهللاهللال نحثدددزشنمدددت
 دد اءات اماليطدد ات  ضددحتف دد   ىدد ض  دد  ف مددن.الل دد اتددهلل    فن ددنتتصم ددزفدد السددحن  ز
:    من ن (الموحاز  طنشزاليت ن ،)الهلل اسزأهلل اتجىهللاهللف المت لز
 َّالخَبار: أوالً 

ىددهللاهللالتيطدد طلم ددن اتالمل فدد ال نصددبلق ددن اليت ددن  صددنءتددا /الطنل ددنتلددهلل الددهلل    اع
فقد  ،(26)مد الص ن  ز   تصف اليت ن ت    شهللى  ا،تل  اتي صا  ن   نملزالمل منت

(.متلهللهللم اليت ن )ص د
 :َّالخَبار بناء خطوَّ 
 َحديد أهدَّف َّالخَبار: .1

ىددهللاهللالتيطدد طلم ددن اتالمل فدد ال نصددبش ددن   ددهلل اليت ددن نددهاال نحثددزأىددهللت الددهلل    اع
.ى  اتل  اتي صا  ن   نملزالمل منتالطنل نتلهلل 

 إعدَّد جدول َوَّصفا  تالخَبار: .2
،  هللتال نحثزأ  فن نتالتيط طهللبالت   ي استشن  أنلالي     ا  لهللالطودى

ال  م ن س لز فن نت  بأ ت تس  نالطنل نتالمل منتيولم ح زالتهلل  ب،  لهلل
،  صنءى  ص فن نتالتيط طال  م  ت ص ف نا يه   اءالميت   ت  لال نحثزجل 

، ال هلل لالتنل   ضحالصس زل ل فن زم  فن نتيت ن الشنمتال نحث  صنءأس  ز
 التيط طف نصتالصسب نلتنل :

(2 هلل ل شا)
  هلل لم ا فنتاليت ن  ال   الصس  ل فق ات

 َّتوزن َّتنسبي عدد َّتفقرَّ  رقم َّتفقرَّ  الخَبارأبْاد َّ م
%34 9 24-23-19-10-6-5-2-1 َّألهدَّف1

%22415-13-7-4 َّتََطلب َّتسابق2
%312 20-11-8 َّتوسيلة َّتَْليَية3
%28 18-12 طريقة َّتَدريس4
%15312-14-9 َّتََهيد5
%14 26 َّتوَّجب َّتبيَي6
%25415-21-17-3 َّتَقويم 7

%100 26فق  26 َّتَجَوع
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حديد وَّتَْليَا  َّالخَبار َفردَّ  صياغة .3 :درجاَه َو
المقصصدز،الم ضد ى زاليت ن اتف استيهللامناا س  زأص ادث أ متلهللهللم اليت ن أس  زتلهلل

أ  د لدصسدؤالمد السدؤال،ندها  تدأل التف  د ،مد ميت فدزمسدت  نتمد أندهللا ش ن تستط   ص ن
اسددتيهللمتفقددهلل ل ددها.ام ن ددنت ق ددز  تدد ك ددح حز   ن ددزأحددهللننالمفحدد ص يتددن ىددنهلل ج ن ددنت،
 يتدددن ح دددثاليت دددن ،مفددد هللاتمىدددهللاهلل(متلدددهللهللمددد اليت دددن )صددد دمددد ى زالم ضددد ا سددد  زال نحثدددز
لمصنسدددد ت ن هلدددك،%25ف  دددنالتيمددد  صسددد زأ أي( دددهللا ل4) ددد  مددد ال دددح حزام ن دددزالطنلدددب

. ت ح ح ن نىصام ن زس  لزجل  نمضنفز ث نت ن، م ض ى ت ن هللشت نلألنهللا ،
 :يلي َا َرَّعية خَبارَّال بناء عند َّتباحثة قاَ  وتقد
. هللشز تحهلل هللننىص نام ن زالم اهلل ا س  زاليت ن ى ن ات ض ح .أ
. نصىام ن زالم اهللالل ن اتمقهللمنتف الصف   جاستلمنلت صب .ب
 هلدك(هلل)،(ج)،(ب)،(أ) دهللا لأ  د ىد  قدللسدؤالأ ى ن  ل ل(ال هللا ل)ام ن نتىهللهلل .ج

 .التيم  أث لتق  ل
تي دد صتدداح ددث. اع ن نت ددنالل ددن ات دد نغزفدد الضددمص زال غ  ددزالت م حددنتىدد ال تلددنهلل .ح

الص ن  دزالهلل  دزلت د حاليت دن ،أسد  زمد سدؤالل دللويت ن ال   زالهلل  زم  احهلل هلل  ز
 .هلل  ز(26)لويت ن 

 :َّالخَبار َْليَا  صياغة .4

ىددهللاهللنناليت ددن تل  مددنت دد نغزتددا ت ضدد حتددا شددهللاليت ددن ، دد ا فدد مصف دد ز  شددزى دد  اع
 ال ضد ح،السد  لزاليت دن جىهللاهللىصهللال نحثز  اىتفق اتص،ى ام ن ز   ف زاليت ن ،م ال هلل 
الل صدددددزى ددددد المح مددددد  السدددددنهلل تلدددددهلل وتج ددددد اء  لدددددهللا  ل دددددز، ددددد  تصفددددد اليت دددددن تط  دددددإل تدددددا

.ل تط  إل  وح تص ث نتص هللشصم ل تأ هللالستطوى ز
َجريب َّالخَبار:. 5

  دددن ال دددهلل مددد (طنل دددز58)ىدددهللهللننتدددات   دددباليت دددن ى ددد ى صدددزاسدددتطوى زىشددد ا  ز
الت   زالستطوى زمن   :

 حسنب هللإلاليت ن . -1
 حسنبملنملالتسنإلالهللاي  لويت ن . -2
 تح  لفق اتاليت ن لحسنبملنموتال ل  ز التم   . -3
  نتاليت ن .حسنبث -4
 حسنب م اليت ن . -5
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ن َّالخَبار: .6  َحديد َز

لتط  ددإلاليت ددن مدد يددولحسددنبمت سددطالدد م الددهياسددتغ شص م دد حسددنبالدد م الددو اتددا
أف اهللالل صزالستطوى ز، هلك نستيهللااالملنهلللزالتنل ز:

 م اليت ن =
طنل نتيمسزأي + م أ ليمسزطنل نت م 

10

.(هللش قز40 شهللت   أ مت سطال م الو الويت ن ن )
 : َّالخَبار َصحيح .7

 الهلل  زهلل  ز(26)لويت ن الص ن  زالهلل  زلت  حاليت ن فق اتم فق  ل ل احهلل هلل  زحهللهللت
(. ف )لويت ن الهللص ن

.الل صزأف اهللاست ن نتلت ح حمثق نامفتنحناال نحثزأىهللت-

ل تأ هللثنص زم  الت ح حىم  ز أى هللتالمثقب، نلمفتنحا   اإل ت ح حال نحثزشنمت-
.تح    نش لالهلل  نتم 

.ل طنل نتاليناالهلل  نت  هلل تاتصن ل نا،ت ت  ناام ن زأ  اإل ت ت-

 :َّالخَبار صدق .8
ال دهللإلمد ص ى  ى  ال نحثز اشت  تفلوا،لق نسص ض مناليت ن  ق  أ  ص  ق هلل

.الهللاي  التسنإل  هللإلالمح م   هللإل نمن نلغ ض ف ن ص منجح ث
 :َّتَحَُين صدق -أ

مدد الي دد اء المح مدد  مدد م م ىددزى دد ى ضددصتدداا  ل ددز دد  تصفدد اليت ددن جىددهللاهلل لددهلل
لددددك ه(1) شددددام حددددإل المل مدددد   المشدددد ف  ،الل دددد اتددددهلل    طدددد إلالمصددددنن فدددد اليت ددددنصه ي

 أ دد ح آ ا  ددا،ت    ددنت اى دد  صددنءااليت ددن فقدد اتتلددهلل لتدداا ثدداليت ددن ،حدد لآ ا  ددالسددتطود
.فق  (26)م م   الص ن  ز   تصف اليت ن 

 :َّتدَّخلي َّالَساق صدق -ب
 هلدك،لويت دن ال   دز الهلل  دزاليت دن فقد اتمد فقد   دلهلل  دز د  ال ت دنطش  و ص ق هلل

و.   س  ملنملنبلحس
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 (3جدول رقم )
باط ُل فقرة َن فقرَّ  َّالخَبار َع َّتدرجة َّتُلية   تالخَبارَْاَل ََّر

رقم 
 َّتسؤَّل

َْاَل 
باط  َّالَر

رقم 
 َّتسؤَّل

َْاَل 
باط  َّالَر

رقم 
 َّتسؤَّل

باط  َْاَل َّالَر

1 **0.606 10 **0.52 19 *0.342 
2 *0.324 11 **0.641 20 **0.623 
3 **0.692 12 **0.592 21 **0.662 
4 **0.625 13 **0.622 22 **0.672 
5 **0.729 14 *0.342 23 **0.622 
6 **0.521 15 **0.682 24 **0.673 
7 **0.543 16 **0.632 25 **0.662 
8 **0.621 17 **0.612 26 **0.623 
9 **0.615 18 **0.636  
0.01**هللالزىصهلل0.05ىصهلل*هللالز

.(0.05،0.01هللالزىصهللمست  هللللز)أ  م  فق اتاليت ن  تضحم يولال هلل لالسن إل

 ثبات االختبار:  .9

  ث نتاليت ن شهلل  اليت ن ى  جىطنءصف الصتن  ىصهللتط  قصأ ث م م   تحتل 
 نلتأ هللم ث نتاليت ن  لهللتط  قصى  ى صزاستطوى زم صف الا   ،ح ثشنمتال نحثز

الطنل نتالمل منت، هلكل تأ هللم ث نت(طنل زم 58، الت   جىهللهللأف اهللنن)هلل اسزين جى صزال
اليت ن .

 :خطريقة ألفا كرونبا

–)ألفن هلك حسنبملنملالتسنإلالهللاي  ،تاحسنبملنملالث نت ط  قزألفن   ص نخ
αنستيهللااح مزال  ام امح ن  زهلل اسز(ى  صتن  التط  إلال لهلليلل صزال (SPSS 20)نصت  ،

( تهلللى  ث نتاليت ن .0,52( ن ش مزأى  م الق مزالمحن هلل )0,825(تسن ي)αش مز)
 وَّتََييز تفقرَّ  َّالخَبار. صْوبةحساب َْاَال  َّت 
 :َّتصْوبة َْاَل . أ

   حسددبالدده  أ ددن  اىدد السددؤالج ن ددزيطددأ. ىدد الصسددبالم   ددزمدد الطددوبندد ى ددن 
:(2008:161،)أ  هللشزالتنل ز  نلملنهلللز

هلل  ز ل  زالفق  =
على َّتفقرة َن َّتَجَوعَين َّتْليا وَّتدنيا َّتخط َجَوع َّإلجابا  

 ×100% 
عدد َّألفرَّد َّتذين أجابوَّ عن َّتفقرة في َّتَجَوعَين
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 أ  ال نحثز   هللت اليت ن  فق ات م  فق   ل ل ال ل  ز ملنمل  اع  نهلل السن قز الملنهلللز   تط  إل
 ال ل  ز ملنموت (،0,72-0,35(   ت ا حتمن  الينم ،5 نستثصنء ا  ل، )السؤال  نا  ص هلل

سنس زشنمت اللنش ، الثنص ىش ، السنهلل  اللش   (،  نم زنهها س  ز   ص نم ا م  ا 
مصنس زل  هلك ،اليت ن  ص هلل  نش  ى   ال نحثز ت ق  الصتن     ههال نحثز  ىنهلل   نغزنههالفق ات،

نصتملنموتال ل  زل نأ ث ت نم الهلل  زالمل ن  زالت تاتحهلل هللنن،ح ث  ل   هلل  زمست  
.0,72 أشلم 0,35 م 

 :زييَّتََ َْاَل . ب
: فقنال ملنهلللزالتنل زاليت ن   ل فق اتالتم تحسنبملنموتا

 (171ص:1998ى  ن ،؛)ال   هلل

 َْاَل ََييز َّتفقرة =
عدد َّإلجابا  َّتصحيحة في  –عدد َّإلجابا  َّتصحيحة على َّتفقرة في َّتَجَوعة َّتْليا 

 %100× َّتَجَوعة َّتدنيا
عدد أفرَّد إحدى َّتَجَوعَين

 د   السدن قز الملنهلللدز اسدتيهللاا  لدهلل اليت دن   اتلفقد التم  د  ملدنموت  م د  ت ا حدت ح دث
( نم دت اتدا1،5،26فقد ات) 3  نسدتثصنء الدهللص ن، الل  دن الف ت   ج ن نت     ل تم   (0,72–0,25)

 جها ملنمدلالتم  د  الق دن  ى دا   ق دل)0,50)ال  د  التم  د  ملنمدل مت سط  ج  شهللتغ  نهها س  ز
 تجدول َّتَاتي يوضح ذت :وَّ .(0,20)م  أ ث    ج

 َّتصْوبة وَّتََييز تفقرَّ  َّالخَبار( َْاَال  4جدول رقم )
 َْاَال  َّتََييز َْاَال  َّتصْوبة م َْاَال  َّتََييز َْاَال  َّتصْوبة م
1 0.10 0.19 14 0.46 0.56 
2 0.65 0.42 15 0.59 0.56 
3 0.66 0.44 16 0.72 0.50 
4 0.59 0.69 17 0.47 0.44 
5 0.13 0.13 18 0.37 0.62 
6 0.40 0.63 19 0.56 0.50 
7 0.47 0.56 20 0.44 0.63 
8 0.50 0.62 21 0.35 0.56 
9 0.69 0.62 22 0.62 0.50 
10 0.19 0.25 23 0.47 0.69 
11 0.50 0.63 24 0.53 0.56 
12 0.13 0.25 25 0.70 0.72 
13 0.65 0.57 26 0.17 0.13 
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 ثانيًا: بطاقة َّتَالحظة:
 :َّتبطاقة َحديد َّتهدف َن

نددد ش دددن تصم دددزال طنشدددزال دددهلل مددد ال فن دددنت،فددد  صاددد ال ددد  الهلل اسدددزتيدددتصفددد تصم دددز
ال فن نتتهلل   الل  الهلل الطنل نتالمل منتف    زالت   ز  نملزا  ن .

 َحديد ُفايا  َدريس َّتْلوم: 

الملدددهللل طنشدددز،  سدددل ال  صدددنم مددد تحهلل دددهلل فن دددنتتدددهلل   الل ددد االتددد تق سددد نا دددن ل دددهلل
مص ددنفدد تحهلل ددهللالم ددن ات، تمث ددتنددههلتصم ت ددن، لتحق ددإلهلددكتدداال  دد دجلدد ىددهلل م ددنهلل لإلفددنهلل 

الم نهلل ف من   :

  تبم ن ات  فن نتتهلل   الل  ا نل نملنتالمح  ز الل   ز ا  ص  ز. -
  ،  ددددهلكالمشدددد فالل دددد اتددددهلل   فدددد م ددددنل أسددددنته ال نملددددنتآ اء لددددضالمتي  دددد   -

 .ه يالي      ، المل م  الت   

 فن ددنتتددهلل   الل دد ا  ضددل نفدد مدد ىددهللهللالت  ددلجلدد الم ددنهلل السددن قزتددامدد  نمفددنهلل 
الي د اءالمتي  د  فد المصدنن م م ىدزى د  نى ضدثداتاحه المتشن صمص ن الم   ، ،شن مز

ال فن دنتالمل مد  ، شدهللط دبمدص اج دهللاءالد أيفد  د      لدض، المشد ف  الت الل د ا ط إلتهلل   
نم قددنء هلل اسددزآ اءالمح مدد  شددناال نحددثل طنل ددنتالمل مددنت،  لددهلل تحهلل ددهللمددهلل مصنسدد ت نالمدده    ،

%مدد المح مدد  ،لت دد حالقن مددزفدد  دد  ت ن(50التدد حا ددت م افقددزأ ثدد مدد )ال فن ددنتى دد 
وث فن نت   سز،تمث تف من   :ثالص ن  زمشتم زى  

  فن نتالتيط ط. -أ

  فن نتالتصف ه. -ب

 فن نتالتق  ا. -ج
 صياغة بنود َّتبطاقة:

شنمدددتال نحثدددز  ددد نغز صددد هللال طنشدددز  ددد  سددد    زج  ا  دددزمحدددهللهلل  مدددن دددتوءامددد  فن دددنت
 هللندنح دثاىتمدهللتتقدن الطنل دزالمل مدزل دل صدهللمد  صجتهلل   الل  ا،ممن س لىم  دزتحهلل دهللمدهلل 

  اليمنس . ل   تال نحثزى  مق ن 
 وعرضها على َّتَحَُين: تلبطاقةَّتصورة َّألوتية 

م دددنلت   سدددز، دددلم دددنل حتددد  ى ددد ثوثدددزا  ل دددزى ددد  ت نفددد  ددد صتال طنشدددزتضدددم
 صددهلل،(39م م ىدزف ى دزمد ال صدد هلل) فن دنت(تقد    اصددبالم دن  المسدت هللفز، شدهلل  ددجىدهللهلل ص هللندن)
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الل ددد اى ددد م م ىددزمددد المح مددد  المتي  دد  فددد ال طنشدددزفددد  دد  ت نا  ل دددز لقددهللتددداىدد ض
 ط ا إلتهلل  س ن، ط بمص اج هللاءال أيف الصقنطالتنل ز:

 ال طنشزل طنل نتالمل منت    زالت   ز.فق اتمصنس ز -
 أ   ن.لت  ضلتم ال فن نتالتهلل  س ز)ى  ا(الق ن  وح زال طنشز -
 ل غ  ز.ال  نغزاسومز -
 ض    ز.أي  ت  ص نتلهلل وتأ جضنفنتأي -

 على عينة َّسَطالعية: َّتبطاقةَطبيق 

(22ى  ى صزاسدتطوى زش ام دن)ص تط  ق زال نحثتا  ل زشنمن    ت ال طنشزجىهللاهللهلل ل
، شهللأ  تالهلل اسزالستطوى ز  هلل :طنل ز

 تط  إلال طنشزى  الل صزا    ز.الو التحهلل هللال م  -
 . هللإلال طنشز ث نت نالتأ هللم  -
 بطاقة َّتَالحظة:صدق 

لفدد التح  ددلمدد صنح ددز،شددم لالستق ددنءل ددلاللصن دد التدد   ددبأ تددهلليا هللا : ددهللإل
 ات ن مف هللات نم صنح زثنص ز، ح ثت   مف  مزل لمد  سدتيهللم نو)ى  دهللات آيد   ،  ض حفق

تداالتحقدإلمد هلدكالمسدت هللفزال فن دنتلق دن ن،  دوح ت ال طنشدز ل تأ هللمد  دهللإل(.179:2001
م يولط  قت  :

 :صدق َّتَحَُين .أ
 أ الانن  م نل ف  المتي     المح م   م  ىهللهللاا ال نحث ن  يت ق هلل  هللإلالمح م  وا

الصد دمد ال دهللإلمد يدولتداتحق دإلندها(، شدهلل2010:107و)ال   دن ي،الهلل اسدز م ضد د زالمشد  
ى ددد م م ىدددزمددد ا سدددنته المتي  ددد  مددد ن  دددزالتدددهلل    قسددداالمصدددنن  طددد إلال طنشدددزىددد ض

 ىددهللهللالل دد ا،شدد ف التددهلل   فدد ال نملددنتالف سددط ص ز محنفاددنتغدد  ، مددنتدداى ضددصى دد  لددضم
هللتددام اىددن الت  دد نت، شددن فق ات ددال طنشددز،لسددتطودآ ا  ددا، موحاددنت احدد لالل دد ا مدد مهلل سدد

  هلكت    طنشزالموحاز نهللشز..(1)م حإل شاالت أ م ى   نالمح م  
 :صدق َّالَساق َّتدَّخلي .ب

،سددتطوى زالل صددزالى دد  ددن، لددهللتط  قل  طنشددزمدد  ددهللإلالتسددنإلالددهللاي  تحققددتال نحثددز
التدد (ال   سددزطنشددز)ال فن ددنتم ددنلتال مدد م ددنل دد  هلل  ددز ددلو   سدد  وملنمددلا ت ددنط نسددتيهللاا

، ال هلل لالتنل   ضحهلك:ل ن،    الهلل  زال   زال طنشز نتتضمص
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 (5)رقم جدول يوضح  

باط تلبطاقةَع َّتدرجة َّتُلية درجة ُل ُفاية َن َّتُفايا  َّتَي َقيسها َّتبطاقة  َْاَل ََّر
باط َّتَهارة م  َسَوى َّتدالتة َْاَل َّالَر
 **0.001 0.841 . فن نتالتيط ط 1

 **0.001 0.856  فن نتالتصف ه. 2

 0.001** 0.798 فن نتالتق  ا. 3

 0.05*هللالزىصهلل0.01**هللالزىصهلل


ش  دددز دددنىنل دددز لدددنموتا ت نطأ الم دددنلتالثوثدددزال   سدددز،ممددد ال دددهلل لالسدددن إل تضددح
 ندد شدد اهللالددزجح ددن  نا(،0.856–0.798ت ددنط دد  )ال ،ح ددثت ا حددتملددنموت  هللالددزجح ددن  نا
م ددنلتال طنشددزالددثوثتتمتدد  ددهلللى دد أ  نددها(،1987:201()أ دد الص ددل،0.01ىصددهللمسددت  )

تط  إل.الجل  وح ززمطم صز، ح ثت للال نحثالتسنإلالهللاي  م ىنل ز هلل  ز
 َّتبطاقة:ثبا  

 متتنل ددزو مد ات ىددهلل   نتط  ق د أى ددهلل جها الصتدن    صفد لطد ت ند وأ ا هللا  ق دهلل ث دنت

   دنهللز)   ص دنخألفدن( هلدك     نهللملنملالث نت ط  قدثزال نح شهللشنمت(.2010:97)ال   ن ي،
ىنل ددزمدد الث ددنت،ممددنهلل  ددز أ ال طنشددزتتمتدد ى دد  ددهلللنددها(، 0.84لنمددلألفددن،  نصددتش متددص)م

 ن نتالتهلل   . فال طنشزلق ن  وح ز ؤ هلل
ها َّتنهائية:  َّتبطاقة في صوَر

زت  صددتال طنشددزفدد  دد  ت نالص ن  ددز لددهللحدده  تلددهلل ل  دد نغز لددضالفقدد ات،مدد ثوثدد
(44الف ى ددزالتدد تصتمدد لددص   مددنل )م ددنلت   سددز، ددلم ددنل حتدد  ى دد م م ىددزمدد ال فن ددنت

 فن ز،م  ى   نلتنل :
. فن ز15: قز نلتيط طلهلل  الل  اال فن نتالمتلَّتَجال َّألول:

. فن ز20:هلل  الل  ا تصف هال فن نتالمتل قزَّتَجال َّتثاني:

 فن ز.9:هلل  الل  ا تق  اال فن نتالمتل قزَّتَجال َّتثاتث:

 :ََغيرََّها وضبط َّتَجربة َطبيق: ثاَناً 
ت   دزج د اء  ف دزتحهلل هللس تا    ف منالهلل اسز،أهلل اتجىهللاهلل  ف زس إلف منال نحثزتصن لت

ال دهللءش دلالو مدزالم افقدنتأيدهتدا شدهللالمقتد ح،ال  صدنم  تدهلل   تط  دإلم ح دزتمثدل التد الهلل اسز،
.الهلل اسزأهلل اتتصف هج  اءاتم  س لممنالت   زتصف هف 
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 ددهللأح ددثا،2017/2018الهلل اسدد ل لددناا  لالهلل اسدد الف ددلفدد الت   ددزتصف ددهتددا شددهلل
/7/12:الم افددإليمدد  ال دد احتدد  اسددتم ا24/10/2017م افددإلالثوثددنء دد اال  صددنم تدهلل   
.أس  ى نامحنض ت    اش تق   نا،صصش   مهلل  الت   زاستغ شت ن ها.ا2017

.الهلل اسز م ض دالمتل قزالسن قز الهلل اسنتالت   يا هللبى  الطود .1
تدهلل     فن دنتالسدحن  زالح سد زط  لدزفد ال حدثيدولمد ل هلل اسزالصا يامطن جىهللاهلل .2

.المصتم الت   ي ا هللبالل  ا،
.ا  ن   نملزى  اتي صالمل منتالطنل نتم ش هلل نا،الهلل اسزى صزتحهلل هلل .3
.ل هلل   ال  م ىهللاهللام التيط طم ن ات ق  مل ف  ايت ن موحاز طنشزجىهللاهلل .4
الصمدد هج نسددتيهللاات ص ل   ددزت    ددزملددن    فددإلالسددحن  زالح سدد زى دد شددن ا  صددنم هللجىددهللا .5

(.ADDIE)ل ت م االلنا
مدددد م م ىدددزى ددد السدددحن  زالح سددد زى دددد القدددن االمقتددد ح ال  صدددنم الهلل اسدددزأهلل اتىددد ض .6

مددد تهلل  سددد ن، طددد إل نلت ص ل   دددنالميت ددد   المح مددد  الل ددد ا،فددد الميت ددد  المح مددد  
.الص ن  ز   ت منف   ضل من المل م  ،الت       المش ف  ال نملنتأسنته 

.صفسصم تم م استطوى زى صزى  الهلل اسزأهللا تتط  إل .7
.الم ض دهلل اسزل اس إلالهلل اسز هلل اتتم    الال ل  زملنموتحسنب .8
 هللا ددددزش دددلالهلل اسدددز م ىدددزمى ددد  ث نت مدددن ددددهللش منمددد التأ دددهلل لدددهللالهلل اسدددزأهللا تتط  دددإل .9

.الت   ز
.الهلل اسزم م ىزى  المقت حال  صنم تط  إل .10
.ال  صنم م اصت نء لهللالهلل اسزأهلل اتتط  إل .11
 فحدصالهلل اسدزأسد  زىد لإل ن دز(SPSS)امح دن  زالد  ا  صدنم  نسدتيهللااالصتن  تح  ل .12

.الصتن  جل ل ت  لف ض نت ن
. تفس  ننالصتن  مصنششز .13
 .الهلل اسزصتن  ى   صنءاالت   نت تن ز .14

 :َّإلحصائية وَّتَْاتجا  َّألساتيب :اسْاً َ
 المل  فدز(SPSS)ال تمنى دزل ل د اامح دن  زال  مدزالهلل اسدزندههفد ال نحثدزاستيهللمت

تداالتد امح دن  زالتح د وتج د اءفد (Statistics Package For Social Science) نسدا
:التنل زامح ن  زا سنل بف  المتمث زالهلل اسزنههف استيهللام ن

المل ن  ز الصح افنتالحسن  زالمت سطنت -
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. ت طت  ملل صت  (ت)ايت ن  -
.الهللاي  التسنإل هللإلم  نهللوPearsonو   س  ا ت نطملنمل -
.   ص نخألفنملنمل -
. وكلالملهلللال سبملنمل -



 



 
 

 اخلامس الفصل
 ومناقشتها لدراسةا نتائج

 .النتائج المتعلقة بالسؤال األول ومناقشتها -

 .النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ومناقشتها -

 .النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث ومناقشتها -

 .النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع ومناقشتها -

 .النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس ومناقشتها -

 .السادس ومناقشتهاالنتائج المتعلقة بالسؤال  -

 .توصيات الدراسة -

 .مقترحات الدراسة -
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 َّتخاَس َّتفصل
ناقشَها َّتدرَّسة، نَائج  َو

 :ََهيد
تط  دإليدولمد جل  دنالت  دلتداالتد ل صتدن  تف د    لد ضالف لنهاف ال نحثزشنمت

 ىددام ن ددزليددومدد صتددن  مدد جل ددصالت  ددلتددامددن مصنششددزتفسدد  جلدد  نمضددنفزالهلل اسددز،أهلل ات
الق  د التط  قد  فد الهلل اسدزم م ىدزأف اهللصتن  مقن صز  هلكف  ض ن،م  التحقإلالهلل اسزتسنؤلت
الت  ددلتدداالتدد ال  نصددنت تح  ددل ، اليت ددن المل فدد الل دد اتددهلل    فن ددنتموحاددزل طنشددز ال لددهللي
ملنل دزتمدت لقدهلل حث دز، مقت حنتت   نت،م المستق   زالت   اتلتقهلل ا تم  هللاا تفس  نن؛جل  ن،

ل صتددن  تف د   ىدد ض   د  ف مددن(.SPSS)امح دن  التح  دل  صددنم يدولمدد جح دن  ناال  نصدنت
:جل  نالت  لتاالت 

 : َّألول باتسؤَّل َّتََْلقة َّتنَائج :أوالً 
الزم َوَّفرهككا تككدى َككا ُفايككا  َككدريس َّتْلككوم َّتكك:ى دد مدد أسدد  زالهلل اسددزا  لالسددؤالصص دد

 ؟ في ُلية َّتَربية بجاَْة َّألزهر بغزة َّتطاتبا  َّتَْلَا 

 :مص نالم نهلل  لض يول م الل  اتهلل     فن نتشن مزجىهللاهللتاالسؤالنهاى  لإل ن ز

 م ا لزا هللبالت   ي الهلل اسنتالسن قزالمتل قز  فن نتتهلل   الل  ا.
 المشدددد ف    ددددهلكالل دددد ا،تددددهلل   م ددددنلفدددد ال نملددددنت أسددددنته المتي  دددد   لددددضآ اء

.الي   ه ي المل م  الت      ،

فدد   ضددل نالل دد اتددهلل    فن ددنتمدد ىددهللهللجلدد الت  ددلتدداالسددن قزالم ددنهلل مدد  نمفددنهلل 
فدد المتي  دد  الي دد اءمدد م م ىددزى دد ى ضدد نثددا الم دد  ،مص ددنالمتشددن صحدده  تدداشن مددز،
فد أ انداج دهللاءمدص اط دب شدهللالمل مد  ،  لدض الت  د     المشد ف  الل د ا،هلل   ت ط إل المصنن 
ال نحثدزشنمتالمح م  آ اءهلل اسز  لهللالمل منت،ل طنل نتمصنس ت  نمهلل  تحهلل هللالمه    ،ال فن نت
فددد القن مدددزلت ددد حالمح مددد  ،مددد (%50)مددد أ ثدد  م افقدددزحا دددتالتددد ال فن دددنتى ددد  نم قددنء
ف مدنتمث دت،(2، منن م ضحزف م حإل شدا)   سز فن نتثوثى  مشتم زالص ن  ز   ت ن

   :

( فن ز.15لهلل  الل  ا ىهللهللنن)التيط ط فن نت .1
.( فن ز20لهلل  الل  ا ىهللهللنن)التصف ه فن نت .2
( فن ز.9لهلل  الل  ا ىهللهللنن)التق  ا فن نت .3
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 :َّتثاني باتسؤَّل ْلقةَّتََ َّتنَائج :ثانياً 
 َّتحوسكبة علكى َّتقكائم َّتَقَكرح َّتبرنكاَج صورة َا :ى د م أس  زالهلل اسزالثنص السؤالصص 
 ؟َّتَْلَا  َّتطاتبا  تدى َّتْلوم َدريس ُفايا  َنَية خالته َن َّتَرَّد َّتسحابية

فدد زالسددحن  الح سدد زت ا دد ى دد شددن امقتدد ح  صددنم جىددهللاهللتدداالسددؤال،نددهاىدد لإل ن ددز
ال  صدددنم   سددم ا  نددد ، نملددزالت   دددز    ددزالطنل ددنتالمل مدددنتلدددهلل الل دد اتدددهلل    فن ددنتتصم ددز

لوت دددنلآمصدددز   دددز الطدددوبل مل مددد  تددد ف م نص دددزا تمنى دددزمص دددزىددد ى دددن   نددد وEdmodoو
 الدددددهلل  نتلمص ل دددددزاال ا  دددددنتجلددددد جضدددددنفزال شم دددددز تط  قنتدددددصالتل  مددددد  المحتددددد  ت دددددنهللل، التلدددددن  

الهلل اسددد زالت   فدددنتصشددد مددد المل مددد  ال  صدددنم   م ددد ،(2017:77 الشدددن  ،الل  دددهلل.) المصنششدددنت
،ل ددداال ا لدددزالتغه ددز تقدددهلل ا اءندداآ اع دددهللاء،المشدددن  زنل ددنتل ط  تددد حالددتل ا م دددنهلل  المتحنصددنت

ندد ال  سددنتنددههت ددم افدد ى  ددصاىتمددهللالددهيا سددن   ددن (  سددز14)ال  صددنم تضددم ح ددث
تل  د اتجلد  نمضدنفزالتهلل  س ز،ل  فن نتمصنس زتل  م ز   جضنفزتمتح ثالسحن  ز،الح س ز
يطدد اتتمث ددتح ددثال فن ددنت،ى دد أهللا  دداضدد ءفدد ل طنل ددنتمصنسدد ز ا لددزتغه ددزقددهلل ات  دد ت ز،
 تضدم (4) شدا الم حدإل، التقد  ا التصف ده التطد   ، الت م ا،،تح  لالم ح زف ال  صنم  م احل
.المقت حل   صنم   فنا




(  ضحال ا  زالتفنى  زل   صنم 8ش ل شا)
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 :    َّتثاتث باتسؤَّل َّتََْلقة َّتنَائج :ثاتثاً 
 بكككين إحصكككائية دالتكككة ذَّ  فكككروق َوجكككد هكككل :ى ددد مددد أسدد  زالهلل اسدددزالثنلدددثالسدددؤال ددصص

َوسككط َّتقبليككة، َّتَالحظككة بطاقككة فككي َّتَجريبيككة َّتَجَوعككة طاتبككا  درجككا  وسككطََ  فككي درجككاَهن َو
؟َّتبْدية َّتَالحظة بطاقة

ىصدهللجح دن  زهللللدزهاتفد  إل  دهللتل:والتدنل الفد ضايت دن تداالسدؤالنهاى  لإل ن ز
الق   ددز،الموحاددزز طنشددفدد ى صددزالهلل اسددزطنل ددنتهلل  ددنتمت سددط دد  (α≤0.05مسددت  الهللللددز)

و.ال لهلل زالموحاز طنشزف هلل  نت   مت سط

 الصح افدددددنتالحسدددددن  زالمت سدددددطنت حسدددددنبال نحثدددددزشنمدددددتالفددددد ض،ندددددها دددددحز ليت دددددن 
 T- testوم ت طت  لل صت  (ت)ايت ن  نستيهللاا هلك ال لهلل ز،الق   زالطنل نتلهلل  نتالمل ن  ز،

Paired sampleال لدددهلليالق  ددد التط  قددد  هلل  دددنتمت سدددط  ددد  الفددد  إلهللللدددزىددد ل  شددد و 
:لكه  ضحالتنل  ال هلل لل م م ىز،

 (6) رقم دولج 
 طاتبا َّت درجا  ََوسطي بين َّتفروقَّتََوسطا  وَّالنحرَّفا  َّتَْيارية وقيَة ) ( وَسَوى َّتدالتة تلَْرف إتى 

 َّتْلوم َدريس ُفايا ظة بطاقة َالحت وَّتبْدي َّتقبلي َّتَطبيقين في َّتَْلَا 

 َّتْدد َّتَجَوعة َّتَجال
َّتََوسط 
 َّتحسابي

َّالنحرَّف 
 َّتَْياري

 قيَة  
َّتدالتة 
 َّإلحصائية

 َّتَجال َّألول: ُفايا  َخطيط َّتدروس
 6.85 36.33 24 ش   

25.5 0.01 
 4.69 2468.41  لهللي

 َّتَجال َّتثاني: ُفايا  َنفيذ َّتدروس
 6.47 2446.91 ش   

38.78 0.01 
 5.03 85.79 24  لهللي

 َّتَجال َّتثاتث: ُفايا  َقويم َّتدروس
 3.15 2425.12 ش   

38.40 0.01 
 2.65 2450.58  لهللي

 َّتبطاقة ُُل
  14.71 24108.37 ش   

0.01 
 39.70 11.35 24204.79  لهللي

السددن إل  دد هللفدد  إلهاتهللللددزجح ددن  ز دد  مت سددط هلل  دد ى صددزطنل ددنتنت تضددحمدد ال ددهلل ل 
فدد التط  قدد  الق  دد  ال لددهلليل ددنلحال لددهلليفدد  طنشددزالموحاددز  ددل، فدد  ددلم ددنلمدد هلل اسددزال

م نلتال طنشزالثوث.

، تي د صأصشدطزجل ت  ص دزص م نشد  ات ش لم  د تل  ال نحثزهلكجل است هللا الم ن
ت ا ف دددنفدد ال  صدددنم المقتددد ح، نمضدددنفزجلددد التدددهلل   نت ا سددنل بالتددد تدددامتص ىددزلتصم ت دددن، تص  ددد 

طنل دنتالتد أسد متفد  دهباصت دنهالمقنط ف دهلل  احت اءال  صنم ى  ال    ى  ض      صت 
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ثن  هللافل ت    سدمحل مدتل ا نلصتقدنلالحد  ، تقدهلل اتغه دز ا لدزمسدتم  أثصدنءال  صدنم ،صحد الدتل ا اع
 سد  لزاسدتيهللاا، هللممن شل ه نلح  زالمط   زف ىم  دزالدتل االدهات   ا ص هلل  ش  طأ ش أ   

م نص ددزاسددتيهللامصفدد أي شددت  تصف ددهه ،  ددهللالم دده لفدد جىددهللاهللال  صددنم  ال،فدد أيم ددن ال  صددنم  اع
المتل م  .س  لزالت ا ل   ال نحثز ،نهللا ال  صنم أسنىهللف تحق إل

(التددد  شدددفتىددد فنى  دددزاسدددتيهللااالح سددد ز2017،حمدددهللأهلل اسدددز) تتفدددإلندددههالصتدددن  مددد 
)ىمددددنهللهلل اسدددز ،السدددحن  زفددد تصم دددز لدددضالم دددن اتالح نت دددزلددددهلل طدددوبال ددد الثدددنص الثدددنص ي

فدد تصم ددز(التدد أ ددهللتى دد فنى  ددزاسددت ات   زشن مددزى دد تط  قددنتالح سدد زالسددحن  ز2016،الددهلل  
،هلل اسددز)أمدد   ،ت ددنهصحدد ال  نضدد نتلددهلل توم ددهالم ح ددزامىهللاهلل ددزال ددهللادال صهللسدد  التح دد ل ام

فدددد تصم ددددزالمشدددددن  ز(التدددد  شددددفتىدددد أثدددد اسددددتيهللاا لدددددضتط  قددددنتالح سدددد زالسددددحن  ز2016
(ى ددد 2016،أ دددهللتهلل اسددز)سددد من  ،طدددوبالهلل اسددنتالل  دددن الل ت  ص ددز الددده نءال تمددنى لدددهلل

تل االصقددنللمل مدد  دد تط  قددنتالح سدد زالسددحن  زفدد تصم ددزم ددن اتالددفنى  ددز  صددنم تددهلل    شددن اى
زالسدحن  ز(التد  شدفتىد فنى  دزت ا د تط  قدنتالح سد 2014، هلل اسز)ش  ق ،الحنسباآلل 

 & elumalai ددهللتهلل اسددز)أ ،ل ت  ص ددزالتل  م ددزلددهلل مل مدد الت ص ل   ددنفدد تصم ددزالم ددن اتام
ramachandran ,2011ل ت  صدددالح سددد زالسدددحن  زفددد التل ددد اام(ى ددد أنم دددزاسدددتيهللااتقص دددز 

لف ددهلل  ننتالتل  م ددزفدد أياتل  مدد ل م فددنتالص دد ز ال دد   ال لسدد  لزال  دد ل مشددن  زالمحتدد 
ف أيم ن . شت 

 َّتنَائج َّتََْلقة باتسؤَّل َّترَّبع: :رَّبْاً 
َّتحوسكبة  تبرناَج َّتَقَكرح َّتقكائم علكىيحقق َّ هل:ى  صصالسؤالال ا  م أس  زالهلل اسز 

( فككي بطاقككة َّتَالحظككة ُفايككا  َككدريس 1.2≤َّتسككحابية فاعليككة عنككد َْاَككل َّتُسككب َّتَْككدل تككبال )
 ؟ َّتْلوم تدى َّتطاتبا  َّتَْلَا  بجاَْة َّألزهر بغزة

نددهاالسددؤالتمددت دد نغزالفدد ضالتددنل :ل حقددإلال  صددنم المقتدد حالقددن اى دد  ىدد لإل ن ددز
 فن دنتتدهلل    طنشدزموحادز(فد 1.2≤)ىصهللملنملال سبالملهلللل وكفنى  زالح س زالسحن  ز

.الل  الهلل الطنل نتالمل منت

 ل تحقدددإلمددد  دددحزندددهاالفددد ض،   دددن  فدددنء ال  صدددنم ، مدددهلل فنى  تدددصفددد تصم دددزال فن دددنت
تدهلل   الل د ا فن دنتطنشدزموحادز الق  د  ال لدهلليل المست هللفز،تاحسنبمت سطهلل  دنتالتط  قد 

فددد الم م ىدددزى صدددزالهلل اسدددز، لق دددن الفنى  دددزشنمدددتال نحثدددز حسدددنبملنمدددلال سدددبالملدددهللللددد وك
(Blake،2000:248( نستيهللااالملنهلللزالتنل ز)م اهلل)
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=  َّتُسب َّتَْدل تبال  نسبة
ص−  
هلل−  

 +
ص−  

هلل


ح ثج :
ق ن ال لهللي.ف النل نتص=مت سطهلل  نتالط
ف الق ن الق   .نل نت =مت سطهلل  نتالط

هلل=الهلل  زالص ن  زاللام ل مق ن .
  ال هلل لالتنل   ضحالصتن  التاتاالت  لجل  ن:

 (7جدول رقم )
 في بطاقة َالحظة ُفايا  َدريس َّتْلوم قيَة َْاَل َّتُسب َّتَْدل تبال 

 َّتَهارة
َّتَطبيق 
 َّتقبلي

َّتَطبيق 
 ْديَّتب

َّتدرجة 
 َّتُلية

 نسبة َّتُسب

 1.257 5 4.56 2.42 َّتَجال َّألول: ُفايا  َخطيط َّتدروس
 1.217 5 4.51 2.46 َّتَجال َّتثاني: ُفايا  َنفيذ َّتدروس
 1.28 5 4.59 2.40 َّتَجال َّتثاتث: ُفايا  َقويم َّتدروس

 1.256 15 13.66 7.28 َّتبطاقة ُُل

تيطددتال   سددزالثوثددزال طنشددزلم ددنلتالملددهلللسددبال صسدد زأ السددن إلال ددهلل لمدد  تضددح
الحدددهللتيطدددتشدددهللف ددد   دددهلك(1.256)  غدددت  دددلل  طنشدددزالملدددهلللال سدددبصسددد زأ  مدددن،(1.2)

جلد لد    الل د ا،تدهلل    فن دنتفد جح دن  زهللللدزها س نانصنكأ جل  ش  ممن؛(1.2)المق  ل
ل  صددنم افنى  ددزى دد  ددصصالددهيال ددهلل لالفدد ض ش دد لض،الفدد  فددض ددتا  ددهلكالمقتدد ح،ال  صددنم 
.ا  ن   نملزالمل منتالطنل نتلهلل الل  اتهلل    فن نتتصم زف المقت ح

 ط  قدزجح دث السدحن  زالح سد زى د القن االمقت حال  صنم فنى  زجل هلك ل  أ  م  
،هللافل دت اصحد الدتل اا ا م اله أثن انتمنمدنت ،ل نتنالتل ا  اسطزال  صنم ط  قز هلل هلل لهلل الط

تصدد دا صشددطز  ضدد ح، تس سددلالمحتدد   ط  قددزجىددهللاهللال  صددنم مدد ح ددثتصدد دالي دد اتالمقهللمددز 
  ددن  م هللاص ددز  سددنتالمصنششددزالتدد تلقددهللننال نحثددز لددهلل ددل ضددنا أ،ا نددهللا الين ددز  ددلم ضدد د

.من ست االتهلل  س زمصنششزمل ط  زالمل م  ، 

تصم ددزجم نص ددزى دد أ ددهللتالتدد السددن قزالهلل اسددنتمدد اللهلل ددهللصتددن  مدد الصت  ددزنددهه تت افددإل
التدد أ ددهللتى دد فنى  ددز  صددنم مقتدد حم سددنب(2016،إلأ دد مل  دد) هلل اسددزالل دد اتددهلل    فن ددنت

(التد  شدفتىدد Aydogdu,2015هلل اسددز) ، لدض فن دنتتدهلل   الل دد الدهلل الطنل دنتالمل مدنت
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التددهلل  بأثصدنءاليهللمددزى دد تح دد لالطددوبا ملتقهللاتدص ىوشنتددص ددنلطوب، أثد  فن ددنتمل دداالل دد 
 ددهللتى دد فنى  ددز  صددنم تددهلل    مقتدد حفدد تصم ددزأ(التدد 2013،هلل اسددز)ال نن ددز ،فدد مددنهلل الل دد ا

أ دد  شددفتهلل اسددز) ،   ددزالمت سددطز فن ددنتمل مددنتالل دد االو مددزلتددهلل   المصددنن المطدد   فدد الم
ل ت  صد فدد تصم دز لدض فن ددنتالتدهلل   لددهلل اسدتيهللاام د امص ددن ام(ىد فنى  ددز2012،مط دإل

الطنل نتالمل منت.

 َّتنَائج َّتََْلقة باتسؤَّل َّتخاَس:    خاَسًا: 
 ا طاتبك درجا  ََوسط بين إحصائية دالتة ذَّ  فروق َوجد هل :ى  لينم ا صصالسؤال

َوسط َّتقبلي، َّتَْرفي َّالخَبار في َّتدرَّسة عينة  ؟َّتبْدي َّتَْرفي َّالخَبار في درجاَهن َو

ىصدهلللت  دهللفد  إلهاتهللللدزجح دن  نا لإل ن زىد ندهاالسدؤالتداايت دن الفد ضالتدنل :و
، دد الق اليت ددن المل فدد فدد ى صددزالهلل اسددزطنل ددنت( دد  مت سددطهلل  ددنتα≤0.05مسددت  الهللللددز)

 و.ال لهلليمت سطهلل  نت  ف اليت ن المل ف  

شنمدددددتال نحثدددددز حسدددددنبالمت سدددددطنتالحسدددددن  ز الصح افدددددنت ليت دددددن  دددددحزندددددهاالفددددد ض،
 -Tالمل ن  ددز،لددهلل  نتالطنل ددنتالق   ددز ال لهلل ددز، هلددك نسددتيهللااايت ددن )ت(لل صتدد  مدد ت طت  و

testPaired sampleد  مت سدط هلل  دنتالتط  قد  الق  د  ال لدهلليول  شد ىد هللللدزالفد  إل 
 ل م م ىز، ال هلل لالتنل   ضحهلك:

 ( 8جدول رقم )
 طاتبا َّت درجا  ََوسطي بين َّتفروقَّتََوسطا  وَّالنحرَّفا  َّتَْيارية وقيَة ) ( وَسَوى َّتدالتة تلَْرف إتى  

 تالخَبار َّتَْرفي وَّتبْدي َّتقبلي َّتَطبيقين في َّتَْلَا 

 َّتْدد تَجَوعةَّ َّألدَّة
َّتََوسط 
 َّتحسابي

َّالنحرَّف 
 َّتَْياري

 قيَة  
َّتدالتة 
 َّإلحصائية

 َّالخَبار َّتَْرفي
 3.91 10.58 24 قبلي

9.6 0.001 
 3.22 22.71 24 بْدي

 

طنل ددنتالسددن إل  دد هللفدد  إلهاتهللللددزجح ددن  ز دد  مت سددط هلل  ددنت تضددحمدد ال ددهلل ل
لهلليل نلحال لهلليف اليت ن المل ف .ف التط  ق  الق    ال ى صزالهلل اسز

استيهللااال  صنم القن اى  الح س زالسحن  ز،ح ثسنىهللالطنل نتجل  تل  ال نحثزهلك
 هلكم يولالف هلل  ننتالم   هلل ى  ال  صنم الت ،المل منتى  تصم ز فن نتتهلل   الل  ا

هللافل ت ثن    اع الطنل نت اصت نه  هب جل  أ ضناأهللت الف هلل  ننت  سنىهللت التل ا صح  تقهلل ا ا ى  
 سمح  ىنهلل الل ضتالتل ات لنلقهلل ات االين ز  ت حل طنل نلمل  منتف     س  ز  س طز ا
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مصنس ز تل  م ز    ز ت ف   ف  السحن  ز الح س ز ى   القن ا ال  صنم   سنىهلل المتل ا، حسب غ ز
  ل  ى أف ن ه آ اءهلآلي    ح  ز،  حثى المل  منت صفسصن  نال متل ا ح ث    هلل  هج  

 استيهللااأس  بالل  الهنص ىصهللط حا س  ز، مصنششزال نحثز س  زالطنل نتى  ال  صنم 
لصهلل  ج  ن  ف حلالمش وتالت ت ا صالطنل نتف أي شت،    هللم ت زهللايلال  صنم   ن

م ال تبالت سنىهللتى  جث اءالطنل نتالمل منت نلمل  منت ا ف ن ح ل فن نتتهلل   اللهلل هلل
الل  ا،   هللالمهلل صزالتل  م ز نمضنفزجل ى  ضال      صتسنىهللتى  س  لزط ح ى ض

المل  منت.
هلل    شدن اى فنى  ز  صدنم تدالت  شفت(2017،)ى هللالستن تتفإلنههالصتن  م هلل اسز 

هلل اسدددز ،ى ددد تط  قدددنتالح سددد زالسدددحن  زفددد تصم دددزال فن دددنتالت ص ل   دددزل طدددوبالم ح دددزالثنص  دددز
ل ت  صد القدن اى د الح سد زالسدحن  زفد ا تسدنبىد أثد التدهلل  بامالت  شدفت(2016،)حس صز
ىد فنى  دزالتد  شدفت(2016،)محمدهلل هلل اسدزشن   زاستيهللام نلدهلل ط  دز   دزالت   دز،، م ن ات ن

تطد   الف د لالفت اضدد زفد ضد ءت ص ل   ددنالح سد زالسددحن  زفد تصم دزم ددن اتت دم اال ن صددنت
التل  م زثوث زا  لنهلل.

 

 َّتنَائج َّتََْلقة باتسؤَّل َّتسادس:سادسًا: 
ن  الهلل اسز السنهلل م أس  ز على  هل يحقق َّتبرناَج َّتَقَرح َّتقائم : ن صصالسؤال

( في َّالخَبار َّتَْرفي تدى 1.2≤َّتحوسبة َّتسحابية فاعلية عند َْاَل َّتُسب َّتَْدل تبال  )
 ؟َّتطاتبا  َّتَْلَا  بجاَْة َّألزهر بغزة 

نددهاالسددؤالتمددت دد نغزالفدد ضالتددنل :ل حقددإلال  صددنم المقتدد حالقددن اى دد   لإل ن ددزىدد
ليت ددن المل فدد لددهلل الطنل ددنتالمل مددنت  نملددز(فدد ا1.2≤الح سدد زالسددحن  زهلل  ددزمدد الفنى  ددز)

ا  ن .
تدداحسددنبمت سدددط،فنى  تدددصمددهلل  ل تحقددإلمدد  ددحزندددهاالفدد ض،   ددن  فدددنء ال  صددنم ، 

هلل  نتالتط  ق  الق    ال لهلليلويت ن المل ف ف الم م ىزى صدزالهلل اسدز، لق دن الفنى  دزشنمدت
(:2000:248( نستيهللااالملنهلللزالتنل ز)م اهلل،Blakeل وك)ال نحثز حسنبملنملال سبالملهللل



=  نسبة َّتُسب َّتَْدل تبال 
ص−  
هلل−  

 +
ص−  

هلل







ح ثج :
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ص=مت سطهلل  نتالط  زف الق ن ال لهللي.
 =مت سطهلل  نتالط  زف الق ن الق   .

هلل=الهلل  زالص ن  زاللام ل مق ن .
تاالت  لجل  ن: حالصتن  الت ال هلل لالتنل   ض

 (9جدول رقم )
 في َّالخَبار َّتَْرفي قيَة َْاَل َّتُسب َّتَْدل تبال 

 َّتَهارة
َّتَطبيق 
 َّتقبلي

َّتَطبيق 
 َّتبْدي

َّتدرجة 
 َّتُلية

 نسبة َّتُسب

 1.253 26 22.71 10.58 َّالخَبار َّتَْرفي
(،  دهلكفقدهلل1.2 أ  د ) تضحم ال هلل لالسن إلأ صسد زال سدبالملدهللللويت دن المل فد

(؛ممددن شدد  جلدد أ نصددنك سدد ناهاهللللددزجح ددن  زفدد اليت ددن 1.2تيطدد اليت ددن الحددهللالمق دد ل)
 ل  جل ال  صنم المقت ح،  هلك تا فضالفد ض، ش د لالفد ضال دهلل لالدهي دصصى د ،المل ف 

 نتالمل منت  نملزا  ن .طنللهلل الفنى  زل   صنم المقت حف اليت ن المل ف 

،أ ال  صدنم المقتد حمشد إلفنى  زال  صنم المقت حالقن اى  الح سد زالسدحن  زجلد ز تل  ال نحث
م فددنتتل  م ددزتحتدد  ى دد ف ددهلل  ننتسددنىهللت دد  ث دد الهللافل ددزل لم  ددزالتل  م ددزمم نص ددزاحتدد اءهى 

ت ضددد ح زين دددزلم دددن  لدددهلل  امددد يدددولمحن دددن لدددهلل   الطنل دددنتالمل مدددنتى ددد تصم دددزا هللاءا
مقنل ددزتصدد دالتقدد  امدد أسدد  زم ضدد ى ز صدد ادالتقدد  افدد ال  صددنم   ددهلكأتلددهللهلل  فن ددنتالتددهلل   ، 

  دنهلل التفنىدلمدد ال ا لدزالف   دز دلنددهاسدنىهللى د التغه دز زمفت حدز ايت دن ات نمضدنفزجلدد  أسد 
نتالمل مدددنتل ط  دددم هللاص دددز  دددن   دددل لدددهللال نحثدددزتلقدددهللننالتددد المصنششدددزت  سدددن ضدددناأ  ال  صدددنم ،
.التهلل  س زممن ست ا مصنششز

،ال   د ي) تت افإلنههالصت  زم صتن  اللهلل هللم الهلل اسنتالسدن قزالتد أ دهللتى د  هلل اسدز
الحنسدد   زفدد فلنل ددز ص دزت ص ل   ددزمقت حددزشن مدزى دد  لددضتط  قدنتالسددحبتالتد  شددف(2015

،هلل اسدز)اللمد ي ال ح  د  ،تصم زم ن اتىم  دزلدهلل طنل دنت   دزالت   دزفد مقد  تقص دنتالتل د ا
(الت  شفتى فنى  ز  صنم تهلل    مقت حشن اى  الح سد زالسدحن  زالتشدن   زفد تل  د 2014

ا هللاءالتقص .
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 :َّتَوصيا 
 :َّتَاتية َّتَوصيا  صياغة يَُن إتيها، وصلَّتَ َم َّتَي َّتنَائج ضوء في    

 تط  قنت نف اللم  زالتل  م ز. س زالسحن  ز ض    استيهللااالح -1
استيهللااالح س ز المل م  ف   ف زت ا   هلل  اتتهلل    زل طنل نتالمل منتىقهلل -2

 السحن  ز تط  قنت نف اللم  زالتل  م ز.
 التل  م ز  م  جم نص نت ن مم  ات ن.ف اللم  زEdmodoاستيهللاامص ز -3
ج  اءالم  هللم الهلل اسنت ال ح ثح لفنى  زال  ام القن مزى  الح س زالسحن  زف  -4

تهلل   الم اهللالميت فز.

 :َّتَقَرحا 
وصياَها َّتدرَّسة نَائج ضوء في  :َّتَاتية َّتَقَرحا  صياغة يَُن َو

م شن اى  الح س زالسحن  زف تصم زم ن اتج  اءهلل اسزل  ش ى فنى  زت ا    صن -1
 التف   الميت فز.

 أث استيهللااتط  قنتالح س زالسحن  زف تصم زاله نءال   يلهلل الط  زف منهلل الل  ا. -2
.التل اص ات تحس  الح س زالسحن  زف استيهللاافنى  زلمل فزهلل اسزج  اء -3

 






 

 
 

 

 املصادر و املراجع
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 : َّتَصادر:أوالً 
 ن َّتُريم.َّتقرآ 
 : َّتَرَّجع:ثانياً 
 َّتَرَّجع َّتْربية: 
كه –َهارََّكه  –َّتَدريس َّتفْكال: َاهيَكه (.2002ج  ان ا،م دهللي) -1 م د :م ت دز.1ط.إدََّر

ا ص   الم   ز.
م دد :هللا .2ط.َّإلحصككاء َّتنفسككي و َّالجََككاعي و َّتَربككوي(.1987أ دد الص ددل،محمدد هلل) -2

.الص ضزالل   ز
ا  هلل :هللا .1ط.أساسيا  َّتَدريس و َهارََّه و طرقكه َّتْاَكة (.2001أ  ال   نء،فؤاهلل) -3

المصنن ل صش  الت    .
.1ط.أسككاتيب َّتَككدريس َّتْاَككة َّتَْاصككرة(.2001أ دد  ولددز، دد ح  ى  مددنت،محمددهلل) -4

ال   ت:م ت زالفوحل صش  الت    .
َّتقيككاس و َّتَقككويم فككي (.2002 أ دد مغ دد ،سددم  )أ دد حدد   ،مدد  ا  اليط ددب،ج دد ان ا -5

ىمن :الدهللا الل م دزالهلل ل دزل صشد  الت   د  هللا الثقنفدزل صشد .1ط.َّتَربية و علم َّتنفس
 الت    .

جيككا  َّتَْليَيككة(.2009أ د يطدد  ،السد هلل) -6 –،م ت ددزالمقددنلتأسككس َصككَيم شاشككا  َّتبَر
تددددن  خال  ددددن   https://www.manhal.net/art/s/1914مص ددددلالثقنفددددزالت  دددد ي،الدددد ا ط

12/1/2018.
 أىضددددنءن  دددددزالتدددددهلل   ل تل ددددد ا(.ملددددن   ال ددددد هلل فددددد ت ا ددددد2011أ دددد يطددددد  ،السددددد هلل) -7

َر َّتْربككي َّتككدوتي تضككَان جككودة َّتَْلككيم َّتْككاتي.ل ت  صدد ام لددز. نمبحككث َقككدم إتككى َّتَككَؤ
اللصقنء،ا  هلل .

جرَّءَّ  عَلية تَقكويم صكفي (.2008أ  هللشز،سدصنء) -8 َّتقياس و َّتَقويم َّتصفي: أساسيا  وَّ 
غ  :آفنإل..فْال

 دا د ال فن نتالتل  م زالو مزل ط  زالمل م  تي دصمل(.2010)، اشهللأ    ا    -9
َجلة َّتجاَْة .نت االتهلل    دز ن م    زصا ناف ض ءاحت ن ف    زالت   ز  نملزا 

.398-35،(2)،اللهللهلل(18)الم  هلل.نسانية(سالَية )سلسلة َّتدرَّسا  َّإل َّإل
َّالحَياجكا  َّتَهنيككة تَْلَكي َّتْلكوم َّتجككدد فكي َّتَرحلكة َّألساسككية (.2013 غدهلل)أ د  شدك، -10

 نملدزصدن   ، سدنلزمن سدت  ،.في َدرَّس َحافظة نابلس في فلسطين َن وجهكا  نظكرهم
ف سط  .

https://www.manhal.net/art/s/1914
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تَُرونكي تَنَيكة بْكض َّتُفايكا  نجكاز َّإل فاعليكة َّسكَخدَّم َلكف َّإل (.2012نصنء)أ  مط إل، -11
، سدنلزمن سدت  ،َّتَدريسية تدى َّتطاتبكا  َّتَْلَكا  بُليكة َّتَربيكة فكي جاَْكة َّألقصكى بغكرة

 ن ،ف سط  . نملزا 
 ر َّتجاهزيكة تلَْلكيمفاعلية برناَج َقَرح في ضوء َْايير َؤشك(.2016،ج من )  مل  إلأ -12

RTTI   غكزة –زهكرم تلطاتبكا  َّتَْلَكا  فكي جاَْكة َّأل إلُساب بْكض ُفايكا  َكدريس َّتْلكو.
 ن .ف سط  .، نملزا   سنلزمن ست 

فاعليكككة َّسكككَخدَّم َطبيقكككا  َّتحوسكككبة َّتسكككحابية فكككي َنَيكككة بْكككض (.2017)أحمدددهلل،أم ددد   -13
.،م  سنلزهلل ت  اه، نملزأس  ط، َّتَهارَّ  َّتحياَية تدى طالب َّتصف َّتثاني َّتثانوي

لدهلل مل مد  هلل اسزتق  م زل فن زالتيط طالهلل سد(.2003سم  )ال ش هلل،ج  ان ا ا سطل، -14
َّتْربيككة َجلككة ََّحككاد َّتجاَْككا .ال  نضد نتفدد جمدن  أ دد ا   هلل لددزاممدن اتالل   ددزالمتحددهلل 

 نملزهللمشإل.،   زالت   ز،4،اللهللهلل1الم  هلل.تلَربية و علم َّتنفس
ة َّسَخدَّم بْض َطبيقا  َّتحوسبة َّتسحا.(2016ننص )،أم   -15 بية في َنَية َهارَّ  َّتَشكاُر

،. سدنلزمن سدت  تَُرونية و َّتذُاء َّالجََاعي تكدى طكالب َّتدرَّسكا  َّتْليكا بُليكة َّتَربيكةَّإل 
 نملزالف  ا،م  .

ي تَ(.2008،سنلا)ال ن ن -16 نَيكة َّتَفكاهيم َّتْلَيكة برناَج َحوسكب باسكَخدَّم َّتَكدخل َّتَنظكَو
،ف سط  .سوم ز سنلزمن ست  ، نملزام.و َّالحَفاظ بها تدى طلبة َّتصف َّتْاشر

يكوم  .ت ا  الح س زالسحن  زفد اللم  دزالتل  م دز.(2014أ  ى  ز،احمهلل)   غ ت،محم هلل -17
اَية  ،غ  .ش   نملزا .درَّسي بْنوَّن َّتَسَحدثا  َّتَُنوتوجية في عصر َّتَْلَو

(.أثدد تددهلل   مددنهلل ال غددزالل   ددز نسددتيهللااتقص ددز2017   ددنت، فدد  ى ددهللال  ددن ،سدد صن  ن) -18
الح س زالسحن  زف تصم زم ن اتالتل االهات  التف   ام دهللاى لدهلل ط  دزال د الثنلدث

ْككككة َّإلسككككالَية تلدرَّسككككا  َّتَربويككككة َجلككككة َّتجاَا سنسدددد فدددد المددددهللا  الين ددددز ددددن  هلل .
.570-544(،4(،اللهللهلل)25،الم  هلل)يةَّتنفسو 

ىمن :هللا المس   ل صش  الت    ..1ط.َّتَربية َّتَْلية َّتفاعلة(.2010 ق ل ،صنف ) -19
ا  هلل :هللا الملتددد .1ط.علكككم َّتكككنفس َّتَدرسكككي(.2011ال  ددد ي،أمدددل ى ددد  ،صنهلل دددن) -20

ل صش  الت    .
ا  هلل :هللا الف ددد ل صشددد .3ط.ويأسكككس علكككم َّتكككنفس َّتَربككك(.2003تددد إل،محددد الدددهلل  ) -21

الت    . 
هللا  :المم  دزالل   دزالسدل هلل ز.3ط.ُفايكا  َقاربكة نسكقيةَّت(.2005الد حم )ى هللالت م ، -22

.ال ول
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الت    ..ىمن :هللا  فنءل صش  1ط.َّتَدريس َّتفْال(.2008  اهللات،ى ت آي   ) -23
مقت حدددزشن مدددزى ددد السدددحبالحنسددد   زفددد فنى  دددز ص دددزت ص ل   دددز.(2015)،سددد ناال   ددد ي -24

َّتَجلككة َّتدوتيككة .تصم ددزالم ددن اتاللم  ددزلددهلل طنل ددنت   ددزالت   ددزفدد مقدد  تقص ددنتالتل دد ا
.142-117،(11)،اللهللهلل(4)،الم  هللَّتَربوية َّتََخصصة

،غدد  :مط لددز2،طَّتقوَّعككد َّتَنهجيككة َّتَربويككة تبنككاء َّالسككَبيان(.2010ال   ددن ي،  ددنهلل) -25
ءال  اح.أ صن

،َّتحوسككبة َّتسككحابية فككي َّتَْلككيم َّتْككاتي: َككا بككين َّتَقيككيم و َّالعََككاد(.2013حن ددك،ن ددنا) -26
 مهلل صدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددزصسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  :

http://blog.naseej.com/2013/06/22/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%B3%D8%A8%D8
-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%A9
-A%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8-%D9%81%D9%8A

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A  6/8/2017تن  خال  ن.
ا  فككي َّتحوسكبة َّتسككحابية،(.2012محمدهلل)حد  ، -27   ص دد ،17ىددنلاالتقص دز،أهككم عشككر شككُر

-important-most-wd.com/wd/2012/06/17/the-s://www.techhttp
cloud-computing-the-in-companies  2017-6-2تن  خال  ن.

(.ت ددددد  مقتدددددد حل  فن ددددددنتالو مدددددزمىددددددهللاهللمل ددددداالل دددددد ال م ح ددددددز2003الحددددده ف ،ينلددددددهلل) -28
.47-1(،1(،اللهللهلل)16،الم  هلل)َجلة جاَْة َّتَل  سْودالمت سطز.

ىمن :هللا المصنن ل صش  الت    ..2ط.َّتَقويم َّتَربوي (.2008 ي، افهلل )الح   -29
تط  قدنتتل  م دزفد الح سد زالسدحن  زتفدتحآفنشدن هلل دهلل صحد  (،2013ى دهللالحدنفا)،حسص  -30

 الددددددددددددددددددددددددددددد ا ط،َجلكككككككككككككككككككككككككككككة َّتَْرفكككككككككككككككككككككككككككككةتطددددددددددددددددددددددددددددد   التل ددددددددددددددددددددددددددددد ا،

  http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=419&SubModel=162&ID=2076
.2/6/2017 تن  خال  ن  

أثدددد التددددهلل  بامل ت  صدددد القددددن اى دددد الح سدددد زالسددددحن  زفدددد (.2016)،جسددددمنى لحسدددد صز -31
َّتَجلكككة .ش ددد لت   دددزفددد  نملدددزا  ط  دددز   دددزاا تسدددنبم ن ات دددن شن   دددزاسدددتيهللام نلدددهلل

 .202-165(،10)اللهللهلل،(5)الم  هلل،َّتفلسطينية تلَْليم َّتَفَوح
ف سددط  :م ت ددز.1ط.َهككارَّ  َّتَككدريس َّتفْككال(.2010ح دد ،هللا هلل أ دد شددق  ،محمددهلل) -32

أفنإل.
الت    . ىمن :هللا المس   ل صش .2ط.َهارَّ  َّتَدريس َّتصفي(.2007الح  ز،محمهلل) -33
اَيكككة(.2001 دددز،محمدددهلل)الح  -34 مدددن ات:هللا ال تدددنب.ام1ط.َّتَُنوتوجيكككا َّتَْليَيكككة و َّتَْلَو

ال نمل .

http://blog.naseej.com/2013/06/22/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://blog.naseej.com/2013/06/22/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://blog.naseej.com/2013/06/22/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://blog.naseej.com/2013/06/22/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://www.tech-wd.com/wd/2012/06/17/the-most-important-companies-in-the-computing-cloud
https://www.tech-wd.com/wd/2012/06/17/the-most-important-companies-in-the-computing-cloud
http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=419&SubModel=162&ID=2076
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(.هلل  دزممن سدزمل مد الم ح دزا سنسد زلم دن   د نغز2011ينلهلل،محمهلل  منصدز،ج دنهلل) -35
،اللددهللهلل19،س سدد زالهلل اسددنتامصسددنص ز،الم  ددهللسككالَيةَجلككة َّتجاَْككة َّإلا ندهللا السدد    ز.

.645-619ص،1
َّتبنائيكة فكي  seven esأثكر برنكاَج َحوسكب يوظكف َّسكَرََّيجية (.2009صدهلل )اليضد ي، -36

.َنَيكة َهككارَّ  َّتَفُيككر َّتْليككا تَككادة َّتَُنوتوجيككا تكدى طاتبككا  َّتصككف َّتسككابع َّألساسككي بغككزة
.سوم ز،ف سط  ،ال نملزام سنلزمن ست  

دتيكل َّتْكاَلين فكي َّتَجكاال  َّتنفسكية َْديل َّتسلو  َّإلنساني في (.2007اليط ب، مدنل) -37
ال   ت:هللا الفوحل صش  الت    ..2ط.و َّتَربوية و َّالجََاعية

فاعليكككة َّسكككَخدَّم َقنيكككة َّتحوسكككبة َّتسكككحابية فكككي َنَيكككة َّتَحصكككيل (.2015الدددهللا ل،  دددا) -38
َكد َّتدرَّسي تدى طاتبا  َقرر َهارَّ  َّتَْلم في عَادة َّتبرََّج َّتَحضيرية بجاَْة َّإلَام َح

. سددنلزمن سددت  ، نملددزاممددنامحمددهلل دد سددل هللامسددوم ز،المم  ددزبككن سككْود َّإلسككالَية 
 الل   زالسل هلل ز.

غ  ..3ط.زَّد َّتَْلم في َّتَْليم و َّتَْلم (.2014هللحو ،ىم ) -39
 ااار:هللا الشددد  إل.1ط.َّألسكككئلة َّتَْليَيكككة و َّتَقيكككيم َّتَدرسكككي(.2005هلل    ،أفصدددن ) -40

    .ل صش  الت
،اللددد  :هللا َكككدخل إتكككى علكككم َّتَكككدريس َحليكككل َّتَْليكككة َّتَْليَيكككة(.2003محمدددهلل)الدددهلل   ، -41

ال تنبال نمل ،المن اتالل   زالمتحهلل .
َّتَكككدريس َّتَصككككغر) َّتَُكككوين و َّتَنَيكككة َّتَهنيككككة (.2009الدددهلل   ،محمدددهلل  مدددل،محمدددهلل) -42

المن ات:هللا ال تنبال نمل ..2ط.تلَْلَين(
تق  االممن سدنتالتهلل  سد زلدهلل مل مدنتالل د ا نلم ح دزال تهللا  دزفد (.2015  )مص ،ال ش هلل -43

َجلككة َّتْلككوم  .ضدد ءالت   ددنتالقن مددزى دد الشت ددنهللالمل فدد فدد المم  ددزالل   ددزالسددل هلل ز
.228-203(،2)،اللهللهلل(27)،الم  هللَّتَربوية

لألصشدددطزال دددف ز ىوشت دددن(.تقددد  امسدددت  أهللاءالطنلدددبالمل دددا2010ال صت سددد ،محمددد هلل) -44
 .104-83(،1(،اللهللهلل)18الم  هلل)َجلة َّتجاَْة َّإلسالَية، .  لضالمتغ  ات

(.ت دددد  مقتددددد حل فن ددددنتمل دددداالل ددددد ال م ح ددددزال تهللا  ددددزالدددددو ا2017ال ن اصدددد ،أم دددد  ) -45
،ة َّتَجلككككة َّتْلَيككككة تُليككككة َّتَربيككككا تسددددن  نمدددد   صددددنم امىددددهللاهللالت  دددد ي م ددددزالم  مددددز.

.376-340(،1(،اللهللهلل)33الم  هلل)
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السددحن  زالح سدد زتط  قددنتجحددهلل ى دد القددن االددهات الددتل افنى  ددز (.2013)ىمددنهلل،ال ن اصدد  -46
ال نحدددز.  نملددزالت   دددز   ددزطدددوبلددهلل والتل دد ات ص ل   دددنمسددتحهللثنتو حدددهلل تح دد لفدد 

 .131-80،(3)اللهللهلل(،6)الم  هلل،َجلة ُلية َّتَربية باتسويس
.:ىنلاال تبالقنن  .1ط.َّتَدريس نَاذجه و َهارََّه(.2003 منل)،  ت   -47
ىمددن :.2ط.َبككادئ َّتقيككاس و َّتَقككويم فككي َّتَربيككة(.1998ال  دد هلل،صددنهلل  ى  ددن ،نشددنا) -48

هللا الف  .
ية: َحديككدها و َصككادرها و صككياغَها و َطبيقاَهككا(.2001سددنلا،م ددهلل ) -49 .َّألهككدَّف َّتسككلُو

:مط لزالل   ن .ال  نض.3ط
.1ط.طرَّئككق َّتَككدريس َّتْاَككة و َقويَهككا(.2010السدد ح ،ى ددهللالحدد  القسددن مز،محمددهلل) -50

السل هلل ز:ي ا  االل م ز.
َصور َقَرح تَبني بْكض َطبيقكا  َّتَخكزين فكي َّتحوسكبة َّتسكحابية (.2015)،ص د السح ا -51

 سدنلزمن سدت  ، نملدز.باتَجال َّتَْليَي َن وجهة نظر َْلَي و َْلَا  َّتحاسب باترس
 .االق  ،السل هلل زأ

(.أثددد التل دددد اامل ت  صدددد فددد تددددهلل   ال  نضدددد نتى دددد 2017السدددل هللي،محمددددهلل ايدددد   ) -52
التح دد لالهلل اسدد  الت ددنهصحدد المددنهلل لددهلل طددوبال دد اليددنم مدد التل دد اا سنسدد فدد 

 .239-227(،4اللهللهلل)(،6،الم  هلل)َجلة َّتدوتية َّتَربوية َّتََخصصة  من .س طصزى 

.1ط.طرَّئككق َّتَككدريس َّتْاَككة َْاتجككة َطبيقيككة َْاصككرة(.2009يدد   )آسددومز،ىددنهللل  -53
ىمن :هللا الثقنفزل صش  الت    .

َصكككَيم َّتوسكككائل َّتَْليَيكككة و إنَاجهكككا تكككذوى َّالحَياجكككا (.2008سدددومز،ى دددهللالحدددنفا) -54
ىمن :هللا ال ن   يالل م ز..1ط.َّتخاصة

ىمدن :هللا ال هللا دزصنشد   .1ط.َدخل إتكى َّتَقكويم َّتصكفي(.2010 هللالحنفا)سومز،ى -55
 م  ى  .

فاعلية برناَج َكدريبي قكائم علكى َطبيقكا  َّتحوسكبة َّتسكحابية (.2016محمهللالس هلل)س من ، -56
، نملدزالمص د   ، سدنلزمن سدت  .في َنَيكة َهكارَّ  َّتكَْلم َّتنقكال تَْلَكي َّتحاسكب َّ تكي

 .م  
،Cybrarian journal.(.الح سد زالسدحن  ز د  الصا  دز التط  دإل2016ت سد  )سد  ا، -57

.42اللهللهلل
.1ط.َفككاهيم و َصكطلحا  َّتْلككوم َّتَربويككة(.2008سدمن  ،صد ا  اللددهلل   ،ى دهللالسدوا) -58

ىمن :هللا المس   ل صش  الت     الط نىز.
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دَّرة ر َّإلسكككبة َّتسكككحابية و َْكككاييَصكككَيم نظكككام قكككائم علكككى َّتحو  (.2015ج ددد ان ا)،السددد هلل -59
تَُرونيكككة ألعضكككاء هيئكككة َّتَكككدريس بجاَْكككة َّتَنصكككورة دَّء َّتَهكككام َّإل أتَُرونيكككة تَطكككوير َّإل 
 .هلل ت  اه، نملزالمص    ،م   سنلز.ََّجاهاَهم نحوهو 

َّتَجلكة .صااالح س زالسحن  زمفت حزالم هلل :هلل اسزتح    زمقن صدز.(2013)، حنبس هلل -60
ا َّتْرَّقية تَ .2اللهللهلل،5،الم  هللُنوتوجيا َّتَْلَو

،م  :الهللا الل   زل صش  الت    .َّتَدريس َّتَصغر و َهارََّه(.2007الس هلل،من هلل ) -61
.مهلل صددزم ددماو َّسككَخدََّاَه َّتَْليَيككة Google Driveَحككر  (.2013شدنن  ،أحمددهلل) -62

تددددن  خال  ددددن   drive.htm-http://www.id4arab.com/2013/04/googleتل  مدددد 
5/8/2017.

.1ط.أساسيا  َّتَكدريس(.2010ش  ،ي  ل  نمل،ى هللال حم  أ    هلل،ى هللال دنش ) -63
ىمن :هللا المصنن .

  :القدنن.1ط.َْجم َّتَصطلحا  َّتَربوية و َّتنفسية(.2003،  صدب)الص ن حس  شحنتص، -64
.ال  صنص زالم   زالهللا 

.َّسككَرََّيجيا  َّتَككدريس و َّتَقككويم )َقككاال  فككي َطككوير َّتَْلككيم( (.2009الشددق  ات،محمدد هلل) -65
ىمن :هللا الف شن ..1ط

،َّالتَُرونكيَجلكة َّتَْلكيم.الح س زالسحن  ز   الف دا التط  دإل(.2014)محمهللش ت ت، -66
  اللددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهللهللالحددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددنهلليىشدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=365
.2016-5-9تن  خال  ن  

(.متط  ددددنتاسددددتيهللااالح سدددد زالسددددحن  زفدددد تددددهلل   ال  نضدددد نت 2017الشددددم ي،ى ددددهلل) -67
(،6(،اللددهللهلل)6،الم  ددهلل)َّتدوتيككة َّتََخصصككةَّتَجلككة َّتَربويككة ات ننددنتالمل مدد  صح نددن.

108-123.
ل ت  صد فد  د اامجم نص زاستيهللااتقص زالح سد زالسدحن  زفد التل(.2013ج صن )،الش ت  -68

َر َّتدوتي َّتثاتكث تلكَْلم َّإل ورقة َقدَة إتى   نملزالق  ا. .تَُرونكي وَّتَْلكيم عكن بْكدَّتََؤ
 .29-2ف  ا  ،7-4ال  نض،

َصككَيم ََُبككة َّفَرَّضككية قائَككة علككى َطبيقككا  َّتحوسككبة َّتسككحابية  (.2017)ا   ،   ددهلل دد ال -69
. سدنلزهلل تد  اه،تَنَية َهارَّ  َّتبحكث َّتْلَكي تكدى طكالب َّتدرَّسكا  َّتْليكا باتََلُكة َّألردنيكة

  نملزالمص    ،م  .

http://www.id4arab.com/2013/04/google-drive.htm
http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=365
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لمتددهلل    فدد (.ال فن ددنتالتهلل  سدد زالتدد  مت   ددنالط  ددزالمل مدد  ا2015الط ا صددز،محمددهلل) -70
،42،الم  دهللَجلكة َّتْلكوم َّتَربويكةالمهللا  المتلن صزم    زصا المل مد  المتلدن ص  .

 .819-3،807اللهللهلل
.َقويَككه –َّسككَرََّيجياَه  –َهارََّككه  –َّتَككدريس َّتفْككال: َخطيطككه (.2009الطصددن ي،ىفددت) -71

ىمن :هللا المس   ل صش  الت    ..1ط
ىمن :هللا ا ملل صش  الت    ..1ط.دَّرة َّتَْلم َّتصفيإ(.2010الط ط ،محمهلل) -72
غدد  :.2ط.َّإلدَّرة َّتصككفية بككين َّتنظريككة و َّتَطبيككق(.2004اللددن  ،فددؤاهلل ال صددن،محمددهلل) -73

هللا المقهللاهللل ط نىز.
سددد طصز.1ط.َّسكككَرََّيجيا  َْاصكككرة فكككي إدَّرة َّتصكككف و َنظيَكككه(.2005الل دددنهللي،محمدددهلل) -74

ش  الت    .ىمن :م ت زالضنم يل ص
.الددددددددددددددددد ا طَّتحوسكككككككككككككككككبة َّتسكككككككككككككككككحابية(.2012الل دددددددددددددددددهللالددددددددددددددددد ا إل،ى دددددددددددددددددهللالددددددددددددددددد ا إل) -75

http://alabdulrazaq.blogspot.com/2012/04/blog-post.html retrieved،
.24/12/2016تن  خال  ن  

فاعليككة برنككاَج َككدريبي باسككَخدَّم َطبيقككا  َّتحوسككبة َّتسككحابية (.2017السددتن ،أحمددهلل)ى ددهلل -76
 سدنلز.يا  َّتَُنوتوجية تدى طالب َّتَرحلة َّتثانويكة بكاتْرَّق و ََّجاهكاَهم نحوهكاتَنَية َّتُفا

.من ست  ، نملزالمص    ،م  
 ز هلل  نددنفدد هللىدداصاددافنى  ددزا ى ددزالمل فددزالسددحن (.2013)يدد   آ  فددنءى ددهللالل  دد ، -77

َر َّتككدوتي َّتثاتككثَّتَكك.ل ت  صدد  تصم ددزال حددثالل مدد  نلمم  ددزالل   ددزالسددل هلل زالتل د اام َؤ
ال  نض.،تَُروني و َّتَْليم عن بْدم َّإل تلَْل

الل د افد الم ح دزال تهللا  دز(.ال فن دنتالتهلل  سد زالو مدزلمل مد 2007ى هللال   ا،ى ن ) -78
ز درَّسا  َّتُوفة.ل ام زام (.6،اللهللهلل)َجلة َُر

قيكككيم نظكككام َّتَْلكككيم َّإلتُ(.2008ى دددهللالم  دددهلل،حه فدددز) -79 َرونكككي َّتَفكككاعلي تلَكككوَّد َطكككوير َو
 . سنلزمن ست  ،ا  نهلل م زالل   ز،الهللصمن ك.َّتدرَّسية َّتهندسية َّتحاسوبية

(.ت دد  مقتدد حشددن اى دد اسددتيهللاايددهللمنتالح سدد زالسددحن  ز صاددنا2015الل  دهلل،أفصددن ) -80
يككة وعلككم َجلككة درَّسككا  عربيككة فككي َّتَربجهللا  تل دداجل ت  صدد فدد اللم  ددزالتل  م ددزال نمل ددز.

 .239-203(،93،الم  هلل)َّتنفس
التل  م ز:م ا لزلد لضا هلل  دنتedmodo(.ش  ز2017 هلل،أفصن  الشن  ،ح ز) الل -81

 .90-75(،2(،اللهللهلل)1،الم  هلل)َجلة َّتْلوم َّتَربوية و َّتنفسية الل م ز.
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ي َّتقككرن َّتحككاديَّسككَرََّيجيا  َّتَككدريس فكك(.2009سدد   ز)أ دد السددم هلل،ه شددن  ى  ددهللات، -82
.الت      الصش ل ط نىز:هلل   ص ال هلل .1ط.دتيل َّتَْلم و َّتَشرف َّتَربوي –َّتْشرون و 

َفهكوم و َّتبحكث َّتْلَكي(.2001)ى  هللات،ه شن  ىهلل ،ى هللال حم  ى هللالحدإل، ن دهلل -83
ا  هلل :هللا الف  ل صش  الط نىز الت    ..أدوََّه و أساتيبه

(.تقدد  اال فن ددنتالتهلل  سدد زلددهلل مل مدد الل دد افدد الم ح ددزال تهللا  ددز.2007الل  ددهللي،جسدد اء) -84
(.31،اللهللهلل)َجلة َّتفَح

(.ت دد  مقتدد حل فن ددنتمل مددزالل دد ال م ح ددزالمت سددطز ش نسدد ن2011اللت  دد ، ضددح ) -85
.137-81(،120،اللهللهلل)َجلة رساتة َّتخليج َّتْربيف ض ءملن   ال  هلل الشنم ز.

اتية برناَج َدريبي َقَرح تَطوير َّتُفايا  َّتَهنيكة تطلبكة َْلَكي فْ(.2011، نسا) الل  م -86
. سدنلز)2008غزة في ضكوء َّسكَرََّيجية إعكدَّد َّتَْلَكين ) –َّتَْليم َّألساسي بجاَْة َّألزهر

. ن ،ف سط  من ست  ، نملزا 
المصددنن ىمددن :هللا .1ط.َّتَنككاهج َّتحديثككة و طرَّئككق َّتَككدريس(.2009ىط ددز،محسدد ) -87

ل صش  الت    .
َّتَربية َّتَْلية و َطبيقاَها في إعكدَّد َْلكم (.2008)ال حم ى هلل ال نشم ،،محس ىط ز -88

الت    . ل صش المصنن :هللا  هلل ا .1ط.َّتَسَقبل
.1ط.أساتيب َكدريس َّتحاسكوب(.2005ص د )ال ح  ت، صن  زالي صهللا ،ى   ىفنصز، -89

م ت زآفنإل.غ  :
في َنَية َهارَّ  إنَكاج َّتكدروس َوظيف َطبيقا  َّتحوسبة َّتسحابية .(2016،جس اء) ى  -90

تَُرونيككككة و قابليككككة َّسككككَخدََّها تطككككالب َُنوتوجيككككا َّتَْلككككيم وفككككق َّسككككَْدَّدهم تلَفاعككككل َّإل 
 نملزالم صن،م  . سنلزمن ست  ،.َّالجََاعي

ة َهكككارَّ  َّسكككَخدَّم فاعليكككة َطبيقككا  َّتحوسكككبة َّتسككحابية فكككي َنَيكك .(2016،محمددهلل) ى دد -91
، نملزالمص    ،م  .  سنلزمن ست .َّتوسائط َّتفائقة تدى َْلَي َّتَرحلة َّإلعدَّدية

.ََّجاهككا  و َطبيقككا  حديثككة فككي َّتَنككاهج و طككرق َّتَككدريس(.2011ى دد ،محمددهللالسدد هلل) -92
ىمن :هللا المس   ل صش  الت    ..1ط

بة َّتسحابية تَنَيكة ة على َطبيقا  َّتحوسفاعلية َّسَرََّيجية قائَ.(2016ىمنهللالهلل  ، سنا) -93
.بككدَّع َّتهندسككي و َّالَجككاه نحككو َّترياضككيا  تككدى َالَيككذ َّتَرحلككة َّإلعدَّديككةَّتَحصككيل و َّإل
 نملز   سل هلل،م  . سنلزمن ست  ،

ا  هلل :هللا  ا لل صش  الت    ..1ط.طرق َّتَدريس(.2010ىم ،ج من ) -94
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فنى  دددز  صددنم تدددهلل    مقتددد حشددن اى ددد الح سددد ز(.2014،تغ  دددهلل) ال ح  دد ىن شدددزاللمدد ي، -95
َّتدوتيككككة َّتَربويككككة  َّتَجلككككة ط  ددددز.هللاءالتقصدددد فدددد  نملددددز  دددد ا السددددحن  زالتشددددن   زفدددد تل

 .52-36،(11)اللهللهلل،(3)،الم  هللَّتََخصصة
هللا المسد   .ا  هلل :1ط.َّتحاسكوب َّتَْليَكي و َطبيقاَكه َّتَربويكة.(2004  س )ى نهللات، -96

.الت    ل صش  
ىمدن :هللا  دفنء.1ط.َكدخل إتكى َكدريس َهكارَّ  َّتلغكة َّتْربيكة  (.2011ى هلل، ندهللي) -97

ل صش  الت    .
ككن َّتَغذيكككة َّترَّجْككة و أنَاطهكككا و َسكككَوى (.2003غ ددن ي،ثددن   اللتددد ا،ىددهللصن ) -98 أثكككر َز

.يةَّتَفاعل َع برناَج َْليَي َحوسب في َحصيل طلبكة َّتجاَْكة تكبْض َّتَفكاهيم َّإلحصكائ
أ حنثال  م ك:س س زالل  االصسنص ز ال تمنى ز،ا  هلل .

تَُروني فكي َنَيكة َّإلبكدَّع رناَج َقَرح قائم على َّتَْليم َّإل فاعلية ب(.2013غص ا،ج من ) -99
وََُّساب َّتَهارَّ  َّتخاصكة بَصكَيم َوَّقكع َّالنَرنك  َّتَْليَيكة تكدى طكالب َُنوتوجيكا َّتَْلكيم

 ال شن  إل،م  .. سنلزهلل ت  اه، نملز

َّتُفكككاءَّ  َّتَدريسكككية فكككي ضكككوء َّتَوديكككوال  (.2008غصددد ا،ج ددد ان ا ال  مددد ،ال دددنف ) -100
م  :م ت زا ص   الم   ز..َّتَْليَية

: هلل ا .1ط.دَّءَّأل –َّتَككدريب  –َدريسككية: َّتَفهككوم َّتُفايككا  َّت(.2003سدد   ز)الفددتو ي، -101
.الت     ل صش الش  إلهللا 

ا  هلل :هللا الش  إل..1ط.َّتَدخل إتى َّتَدريس(.2010 ز)الفتو ي،س   -102
،تَُرونكيَجلة َّتَْلكيم َّإل .الح س زالسحن  ز   المين   اآلمنل.(2014)،ممهلل حالفق  -103

 نملزالمص    ،م  .(،12اللهللهلل)
ت ددك،ال ل ددنت، نملددزف    ددهللاأتوصأساسككيا  َّتحوسككبة َّتسككحابية(.2013    دد ) ف  نددت، -104

،2017-7-2تدددن  خال  دددن   https://itwadi.com/node/2693 م    دددزمتحدددهلل ا ال
3:10pm.

(فددد Dropbox(.أثددد اسدددتيهللااالح سددد زالسدددحن  ز)2017القحطدددنص ،م دددن فددد هلل ،ألفدددت) -105
 دددهال ا  دددنتل حدددهلل م  صددددنتمتن لدددزال ا  دددنتال  ت دددزى ددد التح ددد لالهلل اسددد  مسدددت  تصف

َّتَجلككككة َّتدوتيككككة .الحنسددددبالمنهلل ددددز م حقنتددددصل  دددد ا  لمت سددددطفدددد محنفاددددزالق  ل ددددز
.75-1،56،اللهللهلل6الم  هللَّتََخصصة،َّتَربوية

https://itwadi.com/node/2693
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فاعلية برناَج َدريبي تَوظيف َطبيقا  َّتحوسبة َّتسحابية في َنَية (.2014،محمدهلل)ش  ق  -106
،سدوم ز سدنلزمن سدت  ، نملدزام.اة تكدى َْلَكي َّتَُنوتوجيكَّتَهارَّ  َّإلتَُرونية َّتَْليَيك

 .ف سط  
كككة  (.2002ش ددد هلل،ى دددهللار) -107 دور َّتَشكككرف َّتَربكككوي فكككي َطكككوير َّتُفايكككا  َّتَْليَيكككة َّتالَز

 سنلزمن ست  ، نملزأاالق  ،المم  زالل   زالسل هلل ز..تَْلَي َّتَوَّد َّالجََاعية
ا  هلل :هللا الف ددددد صنشددددد    .1ط.تَكككككدريس َّتفْكككككالَهكككككارَّ  َّ(.2004شطدددددنم ،صن فدددددز) -108

م  ى  .
.َطبيقككي(بككدَّعي )برنككاَجأسككئلة َّتَفُيككر َّإل(.2009شطدنم ،  سدد  الشددهلل فنت،  ددنض) -109

ىمن :هللا المس   ل صش  الت    ..1ط
ىمن :هللا الثقنفزل صش  الت    ..1ط.حوسبة َّتَقويم َّتصفي(.2009شط ط،غسن ) -110
(.ال فن دددنتالتل  م دددزالو مدددزىصدددهللمل مددد مدددنهلل الل ددد امددد    دددزصاددد 2012جسددد اء) ناا، -111

-103(،105،اللدددهللهلل)َجلكككة َّتْلكككوم َّتنفسكككية و َّتَربويكككةالمل مددد   المشددد ف  الت  ددد    .
140.

ها و َطبيقاَها في َجال َّتََُبا  و َرَُّكز (.2015)  نح   ، -112 َّتحوسبة َّتسحابية: َفهَو
كا   21st Annual Conference & Exhibition of The Special .مدؤتمَّتَْلَو

Libraries Associationمدددن اتفددد دالي ددد  الل  ددد ،ام–لمتي  دددز مل دددزالم ت دددنتا
الل   زالمتحهلل .

(.تقدد  اأهللاءمهلل سدد ط ا ددإلتدددهلل   مددنهلل الل دد افدد ملننددهللجىدددهللاهلل2010المنضدد ،ى ددن ) -113
ككككز درَّسككككا  َّتُوفككككةاالتل  م ددددز.المل مدددد   المل مددددنتفدددد ضدددد ء فن ددددنت  ،اللددددهللهللَجلككككة َُر

(16،)131-142.
َطككوير َّتفصككول َّالفَرَّضككية فككي ضككوء َُنوتوجيككا َّتحوسككبة َّتسككحابية .(2016محمددهلل،آ ددز) -114

 سددنلزمن سددت  ،.تَنَيككة َهككارَّ  َصككَيم َّتُائنككا  ثالثيككة َّألبْككاد تككدى طككالب ُليككة َّتَربيككة
م  . نملزالمص    ،

.َّألسككاتيب َّإلحصككائية فككي َّتْلكوم َّتنفسككية و َّتَربويككة و َّالجََاعيككة(.2000مد اهلل، دوح) -115
القنن  :م ت زأص   الم   ز.

 ل صشددددد الف شددددن هللا : هلل ا .1ط.شكككككرح َّتُفايككككا  َّتَْليَيكككككة(.2003)ت ف ددددإلم ىدددد ، -116
.الت    
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ن  زفدد (.أثد التدهلل    نسدتيهللاا   ددزالح سد زالسدح2015المط د ي،مصد  الل   دن ،  ددا) -117
(،9(،اللدددهللهلل)4،الم  دددهلل)َّتَجلكككة َّتَربويكككة َّتدوتيكككة َّتََخصصكككةالهللافل دددزصحددد الدددتل ا.

154-173.
ا  هلل :هللا ال صهلليل صش  الت    ..2ط.إدَّرة َّتصفوف(.2000مصس ،حس ) -118
كز َّتكدوتي تلدرَّسكا  .(2011)ش    ن المص  ي، -119 َّتحوسبة َّتسحابية: سلسلة َفكاهيم فكي َّتَُر

،الم   الهلل ل ل هلل اسنتالمستق   ز الست ات   ز،م  .سَقبلية و َّالسَرََّيجيةَّتَ
جيا  َْليَيكة علكى َّتَفُيكر َّتبصكري و َّتَحصكيل (.2006ي،حس )م هلل -120 فاعلية َّسَخدَّم بَر

كككا  تكككدى طاتبكككا  َّتصكككف َّتحكككادي عشكككر  سدددنلزمن سدددت  ، نملدددز.فكككي َُنوتوجيكككا َّتَْلَو
ف سط  .السوم ز،

(.فنى  ددددز  صددددنم تددددهلل     فقددددنل  فن ددددنتالتهلل  سدددد زلتهلل  سدددد  ميت دددد 2013إل)م ددددهللي،م فدددد -121
-173(،204(،اللددهللهلل)2،الم  ددهلل)َجلككة َّألسككَاذا ح ددنءالم    ددزفدد  فن ددنت االتهلل  سدد ز.

218.
ال تددبىددنلا :ال هلل .1ط.َّتحاسككوب و َطبيقاَككه َّتَربويككة.(2002)يدد   آ،ج ددنهلل الص ددن  -122

الت    . ل صش 
ا  هلل :هللا الف شدددددن ل صشددددد  .1ط.(.ى ددددداالدددددصف الت  ددددد ي2005شددددد ات ،ى دددددهللالحم دددددهلل)ص -123

الت    .
سككَقبل وَّعككد باتَزيككدإَّتحوسككبة َّتسككحابية: (.2011م صددن)نن  ددل، -124 ،ىددنلانجككازَّ  َبهككرة.. َو

cloud-computing-السدددددحن  ز-الح سدددد ز/https://www.ibda3world.com  ددددهللادام
.2017-5-8تن  خال  ن  :

ا  هلل :هللا  ا لل ط نىز الصش ..1ط.َّإلدَّرة َّتصفية(.2002نن   ، م ي) -125
الل   ددددزمددددن اتام .2ط.َّألسككككاتيب َّتحديثككككة فككككي َككككدريس َّتْلككككوم(.2008  ددددهلل)ال   ددددهللي، -126
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(1م حإل شا)

  أمساء السادة احملكمني
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 تسادة َّتَحَُينأسَاء َّ

 َُان َّتَْل َّتَخصص َّالسم م
.غ  -سوم ز نملزامالط ا إلتهلل   ال  م نء.أستنهالمصنن   وحالصنشز.هلل.أ 1
غ  .–سوم ز نملزامالأستنهالمصنن  ت ص ل   نالتل  ا.هلل.محمهللأ  شق  أ. 2
ط ا ددددإلتددددهلل   أسددددتنهمشددددن كفدددد المصددددنن  هلل.ى هللارى هللالمصلا 3

الل  ا.
 نملزالقهلل المفت حز.

.غ  – نملزا ش  أستنهمشن كف شسات ص ل   نالتل  ا.فؤاهللى نهلل.هلل 4

.غ  – نملزا  ن أستنهالمصنن  ط إلالتهلل   المسنىهلل.هلل. اشهللأ    ا    5
غ  .–م زسو نملزامال.شن كأستنهت ص ل   نالتل  االمم هلل ىقل.هلل 6
غ  .–سوم ز نملزامالأستنهط ا إلتهلل   الل  االمسنىهلل.هلل.محمهللأ  ى هلل  7
غ  .– نملزا ش  أستنهت ص ل   نالتل  االمسنىهلل.هلل.سنمحالل  م  8
غ  .– نملزا ش  أستنهت ص ل   نالتل  االمسنىهلل.هلل.ى هللال   امح س  9
غ  .– نملزا ش  أستنهت ص ل   نالتل  االمسنىهلل.هلل.س  من ح ب 10
 نملزا  ن )غ  متف غ(.ط إلالتهلل   المسنىهلل.أستنهالمصنن  هلل.محمهللمقنط 11
 نملزا  ن )غ  متف غ(.ط إلالتهلل   المسنىهلل.أستنهالمصنن  هلل.م نالشق   12
ال  نضدددددد نتطدددددد إلتددددددهلل   أسددددددتنهالمصددددددنن  هلل.ننص ا غن 13

المسنىهلل.
مل دددددددددا  نضددددددددد نتلدددددددددهلل   ا  

الت   ز التل  االلنل .
  ددد  شسددداالمتحنصدددنت ددد  ا  تهلل   ال  نض نت.الط إلمصنن  أستنهالهلل.م اهللا غن 14

الت   ز التل  االلنل .
.غ  – نملزا  ن .teip-1)مش  ت   يضم مش  د) منلم س  .أ 15
مش  م حثال  م دنء صد بأسنل بتهلل  س ن.  نل       م نء م  يمحم هللال .أ 16

ين   ص .
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(2م حإل شا)

  العلوم تدريس كفايات مالحظة بطاقة
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 غةةةةةة   -جامعةةةةةةر     ةةةةةة   

 عمةةةةةاد   ات  لةةةةةا   اع  ةةةةةا 

 ك  ةةةةةةةةةةةةر  ا   ةةةةةةةةةةةةر 

 قسم  ملنا ج وألةاا    ادةت     

 



حفاص/ننار.______________________________:ا خالهلل ت  /دز
 ،،،السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 

 الموضوع:  طلب تحكيم بطاقة مالحظة
 لص ا  هلل اسز     اء ال نحثز : فاعلية َوظيف برناَج َقَرح قائم على َّتحوسبة تق ا

ية بجاَْة َّتسحابية في َنَية بْض ُفايا  َدريس َّتْلوم تدى َّتطلبة َّتَْلَين في ُلية َّتَرب
 غزة. -َّألزهر

 الت   ز المن ست  م    ز ا  ن – هلكل ح  لى  هلل  ز ى  هلكشنمت  صنءا، نملز
ال نحثز  ىهللاهلل طنشزموحازا هللاء،لهاأ   م س نهللت االتح  اضم الصقنطالتنل ز:

 ال حزالل م ز السومزال غ  ز. .1
  طنشز.حه أ جضنفزأ تلهلل ل ص هللال .2
 مز ل صهللل م نل.ءم نلتال طنشز مهلل مو .3

 شاُرين تُم حسن َْاونُم
         

 َّتباحثة:
 نور َّتهدى حفص َّألسطل
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 بطاقة مالحظة ممارسة الطلبة المعلمين للكفايات المهنية

 التاريخ:____.  .اليوم:_______ .الطالبة المعلمة:_______________

 طل          المشرف المساعد:__________. نور الهدى حفص األس :الباحثة

 
 
 م
 
 

 َّتُفايا  َّتَهنية

 درجة َّتََارسة
فْة  ََر
 جدًَّ 

فْة  َنخفضة ََوسطة ََر
َنخفضة 

 جدًَّ 

5 4 3 2 1 

 أواًل: الكفايات المتعلقة بالتخطيط لدرس العلوم
      حهللهللال  نصنتا  ل زل يطزالتهلل  س زالف   ز. .1
ج  ا  ددددددزشن  ددددددزتل  م ددددددز دددددد نغز  دددددد جا نددددددهللا ال .2

ل موحاز الق ن .
     

متص ىدددزتشددملى ددد الم دددنلتالثوثدددزنا  دد جأندددهللاف .3
  هللاص ز(.الم ن  ز،المل ف ز،الالتل  م ز)

     

 حدددددهللهللا ندددددهللا التل  م دددددز هللشدددددز م اى دددددزمم نصدددددنت .4
 احت ن نت ا.الط  ز

     

     ل هلل  . حهللهللالمتط  نتا سنس ز .5
      حهللهللا نهللا اللنمزل هلل  . .6
        جأنهللا تل  م زتصم م ن اتالتف    أص اىص. .7
       اءاتالمصنس زلتحق إلا نهللا .ام حهللهلل .8
     مزل هلل  .ء يتن ال سن لالتل  م زالمو .9
 يتدددن ط  قدددزالتدددهلل   المصنسددد زلألندددهللا التل  م دددز .10

 مست  الط  ز.
     

تحت  ى د  م د اللصن د الو مدز لهلليطز  م ز .11
.ليطزالتحض  ال  م ز

     

 يتددددددن  سدددددددن لالتقددددددد  االمصنسددددددد زلألندددددددهللا يدددددددول .12
الهلل  .

     

  حددددددثىدددددد السددددددت ات   نتالتدددددد تيددددددهللاا ندددددددهللا  .13
التل  م ز تسنىهللف تحق ق ن.

     

 حسدددددد الت دددددد  فدددددد الم اشدددددد الطن  ددددددز م ا  ددددددز .14
.الم ش التل  م المشن لف 

     

      يتن الم نهلل التل  م زالمصنس زلألنهللا . .15
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 الكفايات المتعلقة بتنفيذ درس العلومثانيًا: 
      م هللل هلل   أس  بش إل  هباصت نهالط  زل تل ا.  .1
      حف الط  ز  ث  الهللافل زلهلل  ال تل ا.  .2
     قز الوحقز.   طالمنهلل الل م ز نلي  اتالسن   .3
  اددد ال سدددن لالتل  م دددزالتددد تتصنسدددبمددد أندددهللا   .4

الهلل  .
     

 ستيهللااست ات   نتالدتل االصشدطفد تحق دإلأندهللا   .5
الهلل  .

     

     متشل ز(.–مفت حز– ط حأس  زمتص ىز)سن     .6
     م ن اتط حا س  زى  الط  ز.  ا   .7
     .الف هلل زالف  إلاى ت  ط  قزا س  ز   ج  .8
 قدددددهللاأصشدددددطز م اشددددد تصمددددد م دددددن اتالتف  ددددد لدددددهلل   .9

الط  ز.
     

      ص دف استيهللااأسنل بالتل   الميت فز.  .10
  ادد ال   ددزالمح  ددز ينمنت ددنفدد تحق ددإلا نددهللا   .11

التل  م ز.
     

         الط  ز  ا ب  ت ف ص ن زالح ز.  .12
  دددز أىمدددنل اال تن  دددز    ى دددنى ددد  تدددن  م دددناالط  .13

 م الح ز.
     

      هلل   شتالح ز فنى  ز   ت ا نل شتالمحهللهلل.  .14
 لطددد الط  ددددزف  دددزلست شددددن ح ددد لالمشدددد وت  .15

الت  تل ض ال نأثصنءالهلل  .
     

  ادد السددت ات   نت الطدد إلالحهلل ثددزالتدد تتصنسددب  .16
التل  م ز.نهللا الط  ز تيهللاا ي ن صم 

     

       ا ا صشطزالتل  م زالت  تضمص نالهلل  .  .17
        طالمنهلل الل م زلهلل  الل  ا نلم اش الح نت ز.  .18
 ض طالف لالهلل اس  من سمحتقهلل االمنهلل الل م ز  .19

 فنى  ز.
     

      غ إلالهلل   ط  قز  هلل .  .20
 درس العلومالكفايات المتعلقة بتقويم ثالثًا: 

        طأس  زالتق  االميت فز أنهللا الهلل  .  .1
      ستيهللاأسنل ب أهلل اتتق  امتص ىز.  .2
-الت دددددد  ص -  اددددد  م دددددد أصدددددد ادالتقدددددد  ا)الق  دددددد   .3

الص ن  (.
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 تددن  اسدددت ن نتالط  دددز  لطدد تغه دددز ا لدددزف   دددز  .4
ل ا.

     

     .س  ز شن ك م  الط  زف ام ن زى ا   .5
 تددددددن  ا ىمددددددنلال تن  ددددددز ال ا  ددددددنتال  ت ددددددزل ط  ددددددز  .6

 نصتانا  ش لفلنل.
     

      ستيهللاا س  زالمفت حزالص ن  زف تق  االط  ز.  .7
       ا س وتين زل تق  ا متن لزالط  ز.  .8
     ى   هلل لالم ا فنت. لهللاليت ن ات صنءا  .9
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 (3) رقم َلحق

  االختبار املعريف
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 ْليَا  َّالخَبارَ

ي َّتطاتبة / َّتَْلَة:  عزيَز

ىدددهللاهللالدددهلل   لدددهلل الطنل نت/المل مدددنت   نملدددز  دددهلل ندددهااليت دددن جلددد ش دددن م دددن اتالتيطددد ط اع
ا  ن تي صتل  اى  ا.

تسدتيهللافقدط غد اضأ   ال ن زىد أسد  زاليت دن  هللشدز ىصن دزى مدن دأ صتدن  ندهااليت دن س
  نههالصتن  أحهللس  ال نحثز.ال حث ل  ط  ى

 أرجو قرَّءة َّتَْليَا  َّتَاتية قبل َّتبدء بَْلية َّإلجابة:
  ل ددلسددؤالأ  دد ج ن ددنت؛،مدد صدد داليت ددن مدد متلددهللهللسددؤالا26 ت دد  نددهااليت ددن مدد

 ثوثزمص نينط ز  احهلل فقط ح حز.
 ثددداضددد م  ددد حددد لام ن دددز ، حدددهللهلليام ن دددزال دددح حز ن نتدددص  دددهللاا دددلسدددؤال جياشددد أ

 ال ح حز.
 :فيما يلي مثاال محوال لتوضيح طريقة اإلجابة

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ( كما هو مبين أدناه.1لذا نضع مربع حول الرقم ) ،(1فاإلجابة الصحيحة كما تالحظ هي ذات الرقم )

 

 

 

 

 

  

 ام لهذا الدرس:ما الهدف الع -

 أن يتعرف الطالب على أهمية الضوء. .1
 

أن يذكر الطالب بعض استخدامات  .2
 الضوء.

 
 أن يتعرف الطالب على سلوك الضوء. .3
 
 أن يدرك الطالب أهمية الضوء. .4

 

 ما الهدف العام لهذا الدرس: -
 

 

 .الضوء استخدامات بعض الطالب يذكر أن .2

 .الضوء سلوك على الطالب يتعرف أن .3

 الضوء. أهمية الطالب يدرك نأ .4

 

 

 

 

 .الضوء أهمية الطالب على يتعرف أن .1
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 اقرأ و فكر، ثم أجب عن األسئلة التالية: 

  

 :الهدف العام لهذا الدرس هو -1

 

أن يتعرف الطالب على ملحقات الجهاز  -

 الهضمي.

 يعدد الطالب أعضاء الجهاز الهضمي.أن  -

أن يذكر الطالب أهمية ملحقات الجهاز  -

 الهضمي.

أن يميز الطالب بين أجزاء الجهاز  -

 الهضمي.

 

أحد األهداف السلوكية مناسب لهذا الدرس  -2

 هو:

 أن يعرف الطالب الجهاز الهضمي.  -

 أن يعدد الطالب ملحقات الجهاز الهضمي.  -

 ات الجهاز الهضمي.أن يستنتج الطالب ملحق  -

 أن يوضح الطالب ملحقات الجهاز الهضمي. -

 

 :التقويم التكويني للهدف السابق هو -3

 

 ما وظيفة البنكرياس. -

 قارن بين مكونات الجهاز الهضمي. -

 اذكر ملحقات الجهاز الهضمي. -

 عدد أجهزة الجهاز الهضمي. -

 :ملحقات الجهاز الهضمي

 الحظ الصورة التالية:  

 

 ملحقات الجهاز الهضمي هي:

 الغدد اللعابية، و الكبد، و البنكرياس.

 

 

 

 

 

 



 
 

134 
 

  

 :المتطلب السابق لهذا الدرس هو -4

 .ما المقصود بالهرم الغذائي -

 عدد المجموعات الغذائية. -

 ما هي أهمية الهرم الغذائي. -

 عرف مفهوم الغذاء المتوازن. -

 

 الغذاء المتوازن :الدرس الثاني

 الهرم الغذائي :(1نشاط )

تية:أتأمل الصورة اال

 

 

 

 

 

 :الهدف العام لهذا الدرس هو -5

 العين.جزاء أأن يتعرف الطالب على   -

 أن يستوعب الطالب مما يتكون العين.  -

 أن يذكر الطالب وظيفة العين.   -

 أن يميز الطالب بين أجزاء العين.   -

هداف السلوكية األكثر مناسبة لهذا األ -6

 الدرس:

 أن يعرف الطالب العين.  -

 أن يدرك الطالب أجزاء العين.  -

 .أن يعدد الطالب أجزاء العين  -

 ب الطالب أجزاء العين.أن يستوع  -

 :التعلم السابق لهذا الدرس هو -7

 مصادر الضوء. -

 تحليل الضوء. -

 سلوك الضوء. -

 أهمية الضوء. -

 العين و الرؤية  :درس

عرفنا سابقا أن الشعاع الضوئي الساقط على 

و إذا وصل عيوننا نستطيع رؤية  ،األجسام ينعكس

 فما هي العين ؟ و كيف تعمل ؟ ،تلك االجسام
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 :الوسيلة التعليمية المناسبة لهذا الدرس - 8

 صور العين. -

 .مجسم للعين -

 عين  حقيقية. -

 يحتاج لوسيلة تعليمية. ال -

 :التمهيد األكثر مناسبة لهذا الدرس هو -9

يقوم المعلم بإحضار مجموعة صور لمصابيح غير  -

مضيئة ثم يعرضها على الطالب و سأل المعلم 

 كيف انتقلت الكهرباء إلى المصابيح؟ :السؤال التالي

 تاج تمهيد.هذا الدرس جديد و ال يح -

يقوم المعلم بتشغيل أي دائرة كهربائية مثال مصباح  -

كيف  :الصف ثم إطفائه و يسأل المعلم السؤال التالي

 انتقلت الكهرباء إلى المصباح؟

يقوم المعلم بإحضار مجموعة صور لمصابيح  -

مضيئة ثم يعرضها على الطالب و يسأل المعلم 

 مصباح؟كيف انتقلت الكهرباء إلى ال :السؤال التالي

 التيار الكهربائي و الدارة الكهربائية 

و التكهرب هو ،الكهرباء عبارة عن شحنات متحركة

 .شحن الجسم بشحنة كهربائية

فكيف تنتقل هذه الشحنات من طرف إلى آخر في جسم 

 معين؟

 

 

 

 

 

 

 :الهدف العام لهذا الدرس هو -10

 أن يتعرف الطالب على أجزاء النبات. -

 أن يميز الطالب أجزاء النبات. -

 أن يعرف الطالب أجزاء النبات. -

 .أن يفهم الطالب أجزاء النبات -

 

أفضل وسيلة تعليمية قد تكون مناسبة لهذا الدرس  -11

 :) المقابل ( هي

 مجسم لنبات. -

 صور ألجزاء النبات. -

 فيلم يوضح تركيب النبات. -

 تات.عينة من النبا -

 أجزاء النبات و وظائفه  :الدرس

 أجزاء النبات:
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أفضل طرق التدريس المناسبة لتعليم الدرس  -12  

 المقابل )دورة الماء في الطبيعة(:

 التعلم الذاتي. -

 .المناقشة و الحوار -

 حل المشكالت. -

 المحاضرة. -

 :قياس المتطلب السابق لهذا الدرس هو -13

 

 اكتب مراحل دورة الماء في الطبيعة. -

 اذكر مصادر الماء في حياتنا. -

 ن مياه النهر و البحر.اذكر الفرق بي -

لماذا تسقط األمطار على الضفة الغربية  -

 أكثر من غزة.

 دورة الماء في الطبيعة :درس

 تية:أتأمل الصورة اآل

 

 

 

 

 

 

 
 :المشهد المقابل يصلح لـــ -14

 تمهيد درس الصوت. -

 .تطبيق عملي إلثبات شدة الصوت -

 نشاط إبداعي لزيادة االهتمام بالدرس. -

 موقف مشكل يحتاج إلى حل. -

 درس أهمية الصوت إلنسان 

و نصدر نحن بدورنا أصواتا  ،نسمع أصوات كثيرة من حولنا

 .مختلفة

 فلماذا نصدر األصوات ؟ و ماذا نستفيد منها ؟

 ،يعد الصوت من اهم الوسائل االتصال و التواصل بين البشر

 إلى وسائل االتصال المختلفة مثل االشارات و  باإلضافة

يستخدم الصوت كوسيلة اتصال و تواصل في حاالت  ،الرموز

 :كثيرة منها
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 :بل يصلح لــــالمشهد المقا -15

 تمهيد لدرس النجوم و المجرات. -

تطبيق عملي مباشر لدرس النجوم و  -

 المجرات.

نشاط إبداعي على درس النجوم و  -

  .المجرات

 غلق لدرس النجوم و المجرات. -

 مصابيح السماء 

هل فكرت مرة و انت تنظر من نافذة غرفتك إلى السماء في 

و النجوم متأللئة في  ،إحدى ليالي فصل الصيف و السماء

ء هذا السواد الحالك ما ورا :و تساءلت ،الفضاء الخارجي

الذي يمال السماء ؟ و ما هو الموجود في هذا الفضاء 

المجهول ؟ هل خطرت ببالك القيام في رحلة للتعرف أكثر 

على النجوم و المجرات؟ و سعة هذا الكون الفسيح ؟ لعلك 

ماذا نعني بالكون ؟ و كيف تكونت هذه النجوم و  :تتسأل

 المجرات ؟

 

 

 

 

 

يتوقع أن يكون هدف النشاط السابق  -16
 :هو

 يذكر الطالب اجزاء الجهاز التنفسي. -

يوضح الطالب كيف يتم تنظيم عملية  -

 التنفس.

 يعرف الطالب الجهاز التنفسي. -

يعدد الطالب المشكالت الصحية المتعلقة  -

 هاز التنفسي.بالج

التقويم التكويني المناسب للهدف  -17

 :السابق هو

 ما هي اجزاء الجهاز التنفسي؟ -

 كيف يتم تنظيم عملية التنفس؟ -

 ما هو الجهاز التنفسي؟ -

عدد المشكالت الصحية المتعلقة بالجهاز  -

 التنفسي؟

 

 الجهاز التنفسي 

د و ق ،عندما تركض لمسافة طويلة فإنك قد تلهث لحاجتك للهواء

فما هي أعضاء الجهاز التنفسي، و هل  ،تفتح فمك تلقائيا لدخوله

 يعد الفم أحدها؟ 

 تأمل الشكل المقابل:
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طريقة التدريس األكثر مناسبة  – 18

 لهذا الدرس:

 .لعب االدوار -

 حل المشكالت. -

 .التعلم الذاتي -

 طريقة التجريب. -

 استجابة النبات للضوء

الحظ عيسى أن قمة دوار الشمس في حديقة المنزل تكون باتجاه 

 .فطلب من أمه أن تفسر له هذه الظاهرة ،الشمس أينما تحركت

 ،خاليا أو أجهزة متخصصة لالستجابةفأجابته بأن النباتات ال تمتلك 

إال أن هناك حاالت استجابة سريعة  ،و لذلك تكون استجابتها بطيئة

 ،و نبات المستحية ،كما في نبات دوار الشمس ،للمؤثرات الخارجية

 :و غيرها و لتوضيح ذلك له بشكل أكبر قامت بتنفيذ النشاط االتي

 :المواد و االدوات

و ،و فلينة عريضة،وكأس زجاجي ،ةصندوق مغلق به فتحة جانبي

 .و ماء،بادرة جذرها مستقيم

 : خطوات العمل 

 امأل الكأس إلى نصفه بالماء. -1

 اثقب الفلين بوساطة المثقب بحيث تسمح بمرور جذر البادرة. -2

 أدخل جذر البادرة بأكمله في ثقب الفلين. -3

ضع البادرة في الكأس بحيث يكون الجذر مغمورا تماما في  -4

 الماء.

 لعينة في الصندوق،و انتظر ثالثة ايام.؟ضع ا -5

سجل مشاهدتك حول اتجاه كل من الجذر و الساق بالنسبة  -6

 للضوء.

 

 
من أكثر األهداف السلوكية مناسبة  -19

 :لهذا الدرس هي

أن يتعرف الطالب على األلوان  -
 المكونة لضوء الشمس.

رف الطالب على مصطلح أن يتع -
 تحليل االلوان.

 أن يعدد الطالب ألوان الطيف. -
 أن يميز الطالب بين ألوان الضوء. -

 الوسيلة التعليمية المناسبة للدرس: -20

 المنشور الزجاجي. -
 صورة أللوان الطيف. -
 مجسم لضوء الشمس. -
 مشاهدة قوس قزح. -

 

 التقويم التكويني للهدف السابق هو: -21

 الضوء.قارن بين ألوان  -
 ما وظيفة ألوان الضوء. -
 ما هي مكونات الضوء. -
 أذكر ألوان المكونة لضوء الشمس. -

 

 تحليل الضوء 

أن ضوء الشمس تحلل إلى عدة ألوان تسمى ألوان الطيف 

 ،نيلي ،أزرق ،أخضر ،أصفر ،برتقالي ،أحمر :منها

 :كما في الشكل االتي ،بنفسجي

 

ه هي إحدى الضوء يتحلل إلى الوانه األصلية: إن هذ

مزايا الضوء، حيث ان الضوء المركب ) الضوء العادي 

 مثال( قد يحلل أللوانه األصلية.
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 :سابق لهذا الدرس هوالمتطلب ال -22

 ما هو المغناطيس؟ -

 ما مصادر المغناطيس؟ -

 ما خواص المغناطيس؟ -

 عدد بعض استخدامات المغناطيس؟ -
 

 :الهدف السلوكي المناسب لهذا الدرس -23

 

 .أن يتعلم الطالب خصائص المغناطيس -

 أن يدرك الطالب خصائص المغناطيس. -

 أن يذكر الطالب خصائص المغناطيس. -

لب خصائص أن يستوعب الطا -

 المغناطيس.

 خصائص المغناطيس 

 :أوال: خاصية الجذب

 لمواد بقوة و ال يجذب مواد أخرى.يجذب المغناطيس بعض ا

 (:1نشاط)

قام طلبة الصف الرابع بنشاط يهدف إلى التعرف على المواد 

قسم المواد إلى مواد  ،وففازت منال،التي يجذبها المغناطيس

 –يجذبها المغناطيس و مواد ال يجذبها المغناطيس)إبرة 

 ممحاة(. -مسمار –ورق ملون  –طبشورة 

 

 

 

 

 مصادر الطاقة 

 تأمل الصور التالية:

  

 :الهدف السلوكي المناسب لهذا الدرس هو -24

 أن يستنتج الطالب أشكال الطاقة. -

 أن يتعرف الطالب على مصادر الطاقة. -

 أن يعرف الطالب مفهوم الطاقة. -

 أن يوضح الطالب أشكال الطاقة. -
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 مناسب للدرس:التقويم التكويني ال – 25

 ما هو مفهوم الطاقة؟ -

 عددي مصادر الطاقة؟ -

 أذكري أشكال الطاقة؟ -

 ما هي طاقة الحركة؟ -

 لهذا مناسبة األكثر البيتي الواجب – 26

 :الدرس

 .الدرس في المذكورة االجهزة بين ما التمييز -

 من أخرى لمجموعة استخدامات ذكر -

 .بالدرس تذكر لم و بالبيت تستخدم األجهزة

 .الكهربائية االجهزة مخاطر عن تقرير عمل -

 .الكهربائية االجهزة عمل ألية ذكر -
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 (4) رقم َلحق

 الربنامج
  



 
 

142 
 

 

 
 

 



 
 

143 
 

 

 

 



 
 

144 
 

 

 

 



 
 

145 
 

 

 

 



 
 

146 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

147 
 

 

 



 
 

148 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 
 

149 
 

 
 
 
 
 

 (5َلحق رقم )

 تسهيل مهمة الباحث



 
 

150 
 

 



 
 

151 
 



 
 

152 
 

 

 



Al-Azhar University – Gaza 

Deanship of Postgraduate Studies 

Faculty of Education 

Department of Curricula & Teaching Methods 

 

 

 

 

The Effectiveness Of A Suggested Program Based On Cloud 

Computing In Developing Science Teaching Competencies 

For Student Teachers At Education Faculty In Al-Azhar 

University –Gaze. 

 

Thesis Submitted by 

Nour AL Huda Hafs Hashem Al-astal 

 

Supervised by 

 

Dr. Ata Hassan Darwesh                   Dr. Mahmoud M.F. Barghot  

Professor of Curricula and Teaching                      Assistant Professor of instructional  

                                                                                           Technology and information 

Methods : Al-Azhar university –Gaza                       University College of Science and  Technology 

                                                      

 

A Thesis Submitted to the Department of Curricula and Teaching Methods in Partial 

Fulfillment of the Requirement for the Master Degree of Education 

  

2018 - 1439 


