
 
 

 

 

 

 

 

 

الوسائل التعليمية طريقة 

 لإلبداع في تحفيظ القرآن

 الكريم
 

 

 

 حسين سنديبن علي 
 

  



 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 المقدمة

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم وأصحابها وأما بعد 

 .. 

بين  ارئاته قد كانت البشرية تعيش في تخبط وتيه وتوّزع والأخي المسلم وأختي المسلمة .. 

رادوا طواغيت وأصنام وبين كهان ومشعوذين قد أسلمت يدها كاألعمى لهؤالء يقودونها أينما أ

ِكتَاٌب أَْنَزْلنَاهُ إِلَْيَك  وكيفما شاءوا فجاء هللا تبارك وتعالى بهذا الكتاب هاديًا ومبشًرا ونذيًرا للناس: )

لَُماِت إِلَى النُّوِر بِإِْذِن َربِِّهْم إِلَى ِصَراِط اْلعَِزيِز اْلَحِميِد( وما هي إال سنوات  1 ِلتُْخِرَج النَّاَس ِمَن الظُّ

الدّيار الكريم  الوسائل التعليمية طريقة لإلبداع في تحفيظ القرآن هذا الكتاب وانطلق حملة

أجمع واليوم وقد بدأت بشائر النور تلوح  ملين رسالة التوحيد ومشعل الهديةويقطعون الفيافي حا

 ً الرعيل األول في اإلقبال  في األفق يشعر جيل الصحوة أّن عنوان فالحهم ودليل سيرهم على خطا

على كتاب هللا فبدأ الشباب يتوافدون على حفظ القرآن واإلقبال على تالوته وتدبّره واكتظت مراكز 

تحفيظ القرآن الكريم في أرجاء البالد اإلسالمية بالطلبة المتحمسين لحمل كتاب هللا في صدورهم 

وتوجيه تلك المراكز والمؤسسات لبذل ويأتي هذا البحث المتواضع علّه يساهم في دفع المسيرة 

الجهود الممكنة في استخدام الوسائل التعليمية المتنوعة التقليدية منها والحديث لتكون معينا ومثبتا 

ألولئك الذين سلكوا هذا الطريق خدمة للقرآن الكريم فهو دستورنا ومصدر تشريعنا وعلى الدعوة 

ا مع كتاب هللا وتخرج أجياالً قرآنية علماً وعمالً وخلقاً اإلسالمية المعاصرة أن تبدأ وتنتهي مراحله

تحدثت فيه عن أمور تتعلق بحفظ القرآن الكريم فضل تالوة وحفظ وال تفرط في القرآن الكريم 

العوامل المساعدة على حفظ وتحفيظ القرآن كان  آداب تالوة القرآن الكريم واستماعه القرآن الكريم

أهمية استخدام الوسائل  ئل التعليمية وأهميتها مفهوم الوسائل التعليميةالكالم فيه عن مفهوم الوسا

استخدام الوسائل التعليمية تحدّثت فيه عن تصنيف أساسيات في  التعليمية في تحفيظ القرآن الكريم

الوسائل التعليمية وأدواتها تصنيف الوسائل التعليمية أدوات الوسائل التعليمية في تحفيظ القرآن 

وصلى اللهم  وآخر دعوانا أن الحمد هلل رّب العالمينوالوسائل التعليمية لطالب والطالبة الكريم 

 .على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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 : فضل تالوة وحفظ القرآن الكريمالمبحث األول 

سبحانه وتعالى  اإلى هللا تعالى تالوة القرآن الكريم فقد أمر به القرآنيمن أجل العبادات وأعظم  أن 

فكان جزاؤه في اآلخرة أن يكون هذا الكتاب العزيز شفيعًا  1: )فَاْقَرأُوا َما تَيَسََّر ِمْنه ُ(  في قوله

: ) اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً صلى هللا عليه وسلم هللا قال الرسول لقارئه وحافظه 

: ) الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ  أيًضاوقال  2ألصحابه ( 

 . 3القرآن يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران ( 

علرى األمرة حترى ال ينقطرع ترواتره وال  كفائينراوحفظره وجوبراً  تعليم القررآن الكرريم فررف كفايرةإّن 

 . وإال أثموا بأسرهم باقينيتطرق إليه تبديل أو تحريف فإن قام بذلك قوم سقط عن ال

عرن النبري صرلى هللا عليره وسرلم قرال : )خيرركم مرن  قرال : قرال عن عثمان بن عفان رضي هللا عنره

  . 4تعلم القرآن وعلمه( 

في كل مرا  ويتفكر دالئل قدرته وعظمته تعالىيتدبر آيات هللا  قلبه عامر به الكريمصاحب القرآن لف

الكرريم أن يكونروا القررآن بحفرا  فكران حريًرا  ويسمو طبعره أخالقهوبذلك تصفو نفسه وتجمل  حوله

ير إلرى حسبي هنرا أن أشر لتالوة القرآن الكريم آداب كثيرة وعديدة هم أصفياء هللا وخاصته وأولياؤه

 : ينبغي على قارئ القرآن أن يتأدب باآلداب التالية :طائفة منها باختصار فأقول

 تطهيراً وتعظيماً للقرآن . أن ينظف فاه بالسواك وغيره

 عليه بقلب خاشع يتفكر في معانيه ويتدبر في آياتره كما أن على السامع للقرآن الكريم أيضاً أن يقبل

وقرال تعرالى: ) وإذا  5: ) كتاب أنزلنه إليرك مبرارك ليردبروا آياتره وليترذكر ألروا األلبراب ( قال تعالى

  . 6(  قرئ القرآن فاسمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون
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 : العوامل المساعدة على حفظ وتحفيظ القرآن : الثانيالمبحث 

مما ينبغي لحافظ القرآن أن يجعل لنفسه مصحفاً خاصاً به  المحافظة على رسم واحد للمصحف :

ألنه يمتاز  مصحف الحفا الذي سمي بـرحمه هللا  ويستحسن أن يكون المصحف طبعة الملك فهد

 بعدة مميزات 

 وحسنه .وضوح الخط 

 . بآية وتنتهي بآيةأّن الصفحة فيه تبدأ  

 انتشار هذا المصحف في بقاع كثيرة في العالم فال يشق اقتناؤه .

 صغير ) للجيب ( . كبير متوسط وجود أحجام مختلفة من هذا المصحف

) فالواجرب أن يحرافظ المرررء علرى رسرم واحررد للمصرحف ال يغيرره ألن اإلنسرران يحفرظ برالنظر كمررا 

بالسمع فصور اآليات ومواضعها في المصحف تنطبرع فري الرذهن مرع كثررة القرراءة والنظرر يحفظ 

 . تلتقط ما تراه فيثبت في الذاكرة في المصحف ( فإن العين كالعدسة المصورة

: طريقة التنافس بين األطفال فالبحوث  من الطرق التي نص عليها المربونالمنافسة في الحفظ : 

افسة في المدرسة تعود الطفل على االعتماد على النفس دون أن ينسى في التربوية أثبتت أن المن

 . الوقت نفسه جهود غيره

ومن هذا المنطلق على المحفظ والمعلم أن يحيي روح المنافسة برين طلبتره مرع تقرديم الثنراء الحسرن 

لب الجرأة فالمنافسة تنمي عند الطا ذلك على االستمرار في إتقان عملهللطالب المجتهد مما يشجعه 

والمثابرة واالنتباه وال يعني هذا االعتماد الكلي على ذلك ألنه قد يؤدي بعرد ذلرك إلرى وجرود الحسرد 

 والبغضاء بين الطالب .

: ً يقوم الحافظ بتحديد ما يستطيع حفظه في اليوم : عشر آيات مثالً أو  تحديد نسبة الحفظ يوميا

ً  صفحة من المصحف يداوم عليها  يراعي أمرينوعليه أن  يوميا

هرذه المقراطع يقلرل  فعنرد المررور بمثرل كتاب هللا أصعب في الحفظ من بعض أن بعض المقاطع في

 وعند المرور بمقاطع سهلة ويسيرة في الحفظ عليه أن يزيد في مقدار الحفظ . من مقدار حفظه

  يمر مريد الحفظ خالل حفظه للقرآن بحالتين

كان يحفظه سابقاً أو يجرد صرعوبة فري الحفرظ والمراجعرة حالة قبض : وهي أنه ال يستطيع حفظ ما 

فيؤدي به ذلك إلى اليأس من الحفظ وعالج ذلك هو: أن يترك حفظ الردرس الجديرد ويبردأ بمراجعرة 

 ما حفظه في السابق حتى يستعيد نشاطه.

حالة بسرط : وهري عكرس الحالرة األولرى فيشرعر الطالرب بقردرة أكبرر علرى الحفرظ فيزيرد مرن مقردار 

 . حفظه

 

إن الحافظ عندما يقف بين يدي هللا عز وجل مصلياً فيقرأ ما حفظه فإنه قراءة المقرر في الصالة : 

:  ولذا فإن من أعظم الصلوات أجراً بعد الفريضة قلما ينسى ما يحفظه وهو أدعى لتثبيت الحفظ

 قيام الليل فإنه دأب الصالحين .

عبد الخالق : ) .. وإذا كان القرآن فيه بن  نالرحميقول الشيخ عبد  االهتمام باآليات المتشابهة :

قد يصل أحياناً إلى  من ألفي آية فيها تشابه بوجه ما فإن هناك نحواً  ن ستة آالف آية ونيفنحواً م

 حدّ التطابق أو االختالف في حرف واحد أو كلمة واحدة أو اثنتين على األكثر ( .



 

 ً ً  فعلى مريد الحفظ أن يعطي اهتماما ك فمقردار مرا يكرون اهتمامره برذل كبيراً لآليرات المتشرابهة لفظيرا

االسرتعانة بالكترب التري  ومرن الوسرائل المعينرة علرى معرفرة اآليرات المتشرابهة : يكون إتقانه لحفظره

ألحمد عبد  الحيران في متشابه ألفا  القرآن هدايةككتاب :  بهذا النوع من اآليات المتشابهة اهتمت

 .وغيرهم ألبي ذر القلموني  عون الرحمن في حفظ القرآنو الفتاح الزواوي

ً للتغلب على هذه العقبة : كتابة طرف من المتشابهات  ومن أفضل الطرق التي جربتها شخصيا

وهي مفيدة جداً  ص ( عند كل آية وقع فيها التشابهعلى هامش المصحف بخط صغير ) بقلم الرصا

 في تثبيت الحفظ .

ً إلى إحدى الجامعات األمريكية  القراءة بنغمة معينة : حدثني أحدهم : أن أحد الغربيين قدم بحثا

وما يدري هذا المسكين أن النبي صلى هللا  عبارة بنغمة معينة يثبت الحفظ يثبت فيه أن قراءة أي

عليه وسلم قد أمر بتزيين القراءة وتحسين الصوت بها قبل أربعة عشر قرناً فقال: ) ليس منا من لم 

 . 1بالقرآن (يتغن 

وبالترالي اسرتعادة  بأحكام التجويد تسرهل عليرك الحفرظ منضبطة ن قراءة القرآن بنغمة محببة لديكفإ

فري فعندما تنقص كلمة من اآلية سرهواً فرإن لسرانك وأذنرك اللتران تعودترا علرى تلرك النغمرة  المحفو 

بشرريء مررا أذن لنبرري حسررن  قررال النبرري صررلى هللا عليرره وسررلم : ) مررا أذن هللا الغالررب ال تتقبررل الخطررأ

 . 2الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به ( 

 ضعيف العزيمة أو وبخاصة صغير السنّ  : في الحفظ من آخر المصحف الحـرص على االبتداء

من لديه لما و عـدداً وأقل صعوبةً  السور أكثر حتى يشعر أنه قد أنجز شيئاً في فترة وجيزة حيث أنّ 

قال تعالى : ) وقال ربكم  الدعاء : النظامية القرآن في المدارسا عن طريق مقررات حفٍظ يسير له

واعلم أن اإللحاح في  فأكثر دائماً من الدعاء بتوفيقك لحفظ القرآن الكريم 3ادعوني أستجب لكم ( 

 وكما قيل : من أدمن طرق الباب يوشك أن يُفتح له . الدعاء من أعظم آداب الدعاء

داعيًرا متضررعا فري أوقرات  لجأ إلى هللا تعالىاف من هللا وهبة الكريم منةً القرآن  حفظ..  المسلمأخي 

وذّكرني منه ما نسيت .. أسألك يا هللا يا رحمان يا  اللهم علّمني من القرآن ما جهلت : )وقل اإلجابة

رحرريم .. أسررألك بجاللررك ونررور وجهررك .. أن تلررزم قلبرري حفررظ كتابررك وترزقنرري تالوترره آنرراء الليررل 

 نهار على الوجه الذي يرضيك عني ( .وأطراف ال

حفرظ القررآن نصرف سراعة أو سراعة وأختري المسرلمة نذ محفظ القرآن الكريم كل يوم  المسلموأخي 

وأجررب القررراءة بالتجويررد وال خطرراً وحفظرراً القرررآن بالتجويررد  سرراعة 2الكرريم كررل يرروم منررذ سرراعة أو 

   .وخاتم القرآن إن شاء هللا
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 مفهوم الوسائل التعليمية : : الثالثالمبحث 

حيرث ينظرر  مختلفرة لمفهروم الوسرائل التعليميرةتتنوع التعريفات التي وجدت في الكتب والمراجرع ال

بينمررا يرررى الرربعض اآلخررر أنهررا وسررائط أساسررية وضرررورية  ليهررا الرربعض كمجرررد معينررات تعليميررةإ

وسرررائل التعليميرررة ومررن الضرررروري أن نقررف فررري بدايررة تعرضرررنا لموضرروع ال والتحفررريظللترردريس 

 . على تحديد دقيق لماهية هذا المصطلح في تحفيظ القرآن الكريموأهميتها 

والوسيلة التعليمة يكون مع الطالب ومع األستاذ ومرع المردير العرام المدرسرة وأفضرل أن يكرون مرع 
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ويؤكردون فري  المعلرم فري عمليرة التردريسء يسراعد يرى البعض أن الوسائل التعليمية هري كرل شري

أي أنهرا  ائل التعليميرة ال تحرل محرل المعلرم وال يسرتغنى بهرا عنرهضوء هذه المعنرى ـ علرى أن الوسر

 ولذا سميت بالوسائل المعينة . أداء عملية التدريسوسائل تعينه على 

ويقصردون  يرةاإليضراح   علرى الوسرائل التعليممصرطلح   وسرائل  إطالقل تفضّ  وهناك فئة أخرى

ولرذلك فرإن  وضريح الحقرائق واألفكرار للمتعلمرينبذلك مرا تؤديره مرن دور فري مسراعدة المعلرم علرى ت

ى اسرتخدام إشرارة إلر أو تعلميره تخدام المعلرم لهرا فري التعلريمالوسائل قد تكون تعليمية إشارة إلرى اسر

حيرث  الرذي يسرتخدم فيرهالموقرف التعليمري حسرب كمرا أنهرا قرد تكرون تعليميرة  الطالب لها في الرتعلّم

 يمكن لكثير من الوسائل أن تؤدي الدورين حسب الحاجة.

هي الوسائل التعليمية التي يستخدمها المعلم أو يمكننا أن نعّرف الوسائل التعليمية بقولنا : ) وبالتالي

فريمكن (  بصرورة أفضرل وجهرد أقرل المادة العلمية إلرى أذهران الطرالبلتوصيل ما لديه من  ظالمحفّ 

 محفظ أن يستخدم من هذه الوسائل ما يتناسب مع مهمته في حفظ وتحفيظ القرآن الكريم .لل

ل ترذكر الصرور السرمعية والبصررية منرذ اسرتقبالها حترى بعرد وقد أكدت الدراسات التربويرة أن معردّ 

  : والجدول التالي يوضح ذلك على حدة ثالثة أيام أفضل من السمعي أو البصري كلٍّ 

 % 10% بعد ثالثة أيام 70بعد ثالث ساعات  %100الفوري  سمعي :

  %20بعد ثالثة أيام  %72بعد ثالث ساعات  %100بصري : الفوري 

 % .65% بعد ثالثة أيام 85بعد ثالث ساعات  %100بصري: الفوري  معيس

ومن خالل الجدول السابق يتضرح لنرا أهميرة اسرتخدام الوسرائل التعليميرة فري حلقرات تحفريظ القررآن 

  ي .من عدة حواس عند التلقّ الطالب يستفيد فالكريم 



 

 : أهمية استخدام الوسائل التعليمية في حفظ القرآن الكريم :الرابعالمبحث 

لتسرررهيل التواصررل أو التفررراهم برررين المعلرررم قررد يبررردو للررربعض أن اسرررتخدام الوسررائل التعليميرررة كرررأداة 

إال أن اإلنسران منرذ العصرور  لمتعلمين قد بردأ فري العصرر الحرديث أو مرع نشرأة المدرسرة الحديثرةوا

وإذا كانررت الوسررائل  يهمم اآلخرررين أو ليوصررل أفكرراره إلرراألولررى كرران يسررتخدم وسررائل خاصررة لرريعلّ 

فإنها باألحرى تكرون أداة رئيسرية فري تحقيرق  ةالبشري بعام التعليمية أداة مهمة في عملية التواصل

ويمكن أن نلخص أهم الفوائد  اء العملية التعليمية بصورة خاصةبين المعلم وطالبه في أثن التواصل

 التي تبرز أهمية الوسائل التعليمية في الجوانب التالية : 

 أوالً : بناء المفاهيم :

نررزل مترردرجاً مررن أجررل فهمرره وإنمررا  السررماوية السررابقةة واحرردة كالكتررب القرررآن الكررريم لررم ينررزل مررر

تروفّر الوسرائل التعليميرة المحسوسرة وشربه المحسوسرة و وتطبيقه وألجل تعليمه وتثبيته فري النفروس

وفرري أثنراء الررتعلم يتفاعررل  اكتسرراب الخبررات المتنوعررةيسررتطيع مررن خاللهرا  للمرتعلم مواقررف تعليميرة

مضررمون ومررن ثررم يرردرك خررواص هررذا ال كثررر مررن حواسررهالوسرريلة بحاسررة أو أ المررتعلم مررع مضررمون

للفرظ أو األلفرا  التري وا ط بين تلك الخواص والصفات الحسيةويرب وصفاته من خالل عملية حسية

تكررون مجررد كلمررات ال معنررى لهررا لرردى  القرآنيررة األلفررا بعررض  نّ أوتجرردر اإلشررارة إلرى تردل عليهررا 

وربمرا أطلقروا  قد ال يعني شيئاً لهرم الغيثمثل  فظٌ فل حفظهم للقرآن الكريمالصغار في بداية مراحل 

عنردما يشرراهدون هررذا المرراء بررأعينهم ويسررمعون صرروت عليره مرراء أو مرراء ينررزل مررن السررماء ولكررنهم 

لهم مرن فرإن اللفرظ يررتبط بمرا وصرل إلرى عقروالغيرث به أصابعهم ثم يسرمعون لفرظ  ويبللون قطراته

مفهرروم إنمررا يتكررون مررن اسررم مجرررد ومضررمون ولررذا يقررال : إن ال صررفات عبررر الحررواس المختلفررة

كلمرا كران  ى ما يحفظهمحسوس يدل عليه ويوضحه ويؤكد علم النفس على انه كلما فهم التلميذ معن

وابط بين أجرزاء الموقرف التعليمري وفرة الر : أسرع في الحفظ وهذا المعنى يأتي من مصادر ثالثة

فدرجرة المعنرى تيسرر تعلرم أو حفرظ المرادة تنظيم المادة المتعلمة منطقياً اسرتخدام مرا يرتعلم أو يحفرظ 

 وقرال فري موضرعوقت أطول من المعلّرم والتلميرذ  أكثر من مجرد اإلعادة والتكرار التي تحتاج إلى

فيضررعف بررذلك عامررل وضرروع ومثبترراً للررتعلم يجعلرره متررذكراً للم ممارسررة المررتعلم مررا يحفظررهآخررر: 

 .النسيان

 العناية بالفروق الفردية :  :ا ثانيً 

 حفرظفمرنهم مرن ي لره واالسرتعداد حفظ القرآن الكريميختلف الطالب في خصائصهم المتعلقة بكيفية 

 بصرورة أفضرل عرن طريرق حاسرة السرمع حفظمنهم من يو البصربصورة أفضل عن طريق حاسة 

ولذلك تهتم الوسرائل التعليميرة بإيجراد المواقرف التعليميرة التري تتطلرب اشرتراك أكثرر مرن حاسرة فري 

 وسريلةالتري توفرهرا ال واآليرات القرآنيرة لطالرببحيرث يحردث احتكراك حقيقري برين حرواس ا حفيظالت

 . طالبلمن حواس ا أكثرالممثلة نتيجة إثارة الوسائل لحاسة أو  ووهكذا تتكون الخبرة المباشرة أ

 ا : قطع رتابة المواقف التعليمية :ثالثً 

وترديرد الطرالب مرن جانرب المعلرم  قراءة الجهريرةبرال مراكرز تحفريظ القررآن الكرريمما تزدحم  عادةً 

تحفرريظ القرررآن اسررتخدام المعلررم للوسررائل التعليميررة فرري سررياق متنرراغم ضررمن إجررراءات  إال أنّ  خلفرره

كما يؤدي  قف التعليمي أكثر تشويقاً وإثارةويجعل المو التقليديةرتابة المواقف اللفظية يقطع  الكريم

  ينإلى مزيد من اإليجابية لدى المتعلم

 ا : زيادة انتباه الطالب : رابعً 



 

 رة حاسة أو أكثر من حواس المتعلمغالباً ما يؤدي إلى إثا حفيظإن استخدام الوسائل التعليمية في الت

فري نترائ  ذلرك ويظهرر  ويزيد من نشاطه التحفيظ ةحداثأي متابعة مما يدفعه إلى التركيز والتدقيق ف

ويكفينرا أن نالحرظ مردى االهتمررام واالنتبراه الرذي يبديره الطررالب عنردما يردخل علريهم المعلررم  حفظهرم

علرى تكررار علرى عكرس المعلرم الرذي عرادة مرا يقتصرر  عض األدوات أو األجهزة التعليميرةحامال ب

 .اآليات القرآنية على طالبه 

 الحفظ : نسبةا : زيادة خامسً 

هناك انصرافا من بعض  نالحظ أنّ  تحفيظ القرآن الكريمعلى الطرق اللفظية في  االقتصار عند

مجرد استخدام الوسيلة هذا األمر أن يتغير ب ثيتلبوما  أو االنتباه تحفيظالطالب عن متابعة ال

كما  حفيظالوسائل التعليمية تولد الحاجات الكامنة للت وربما كان السبب وراء ذلك هو أنّ التعليمية 

هم أنها تراعي الفروق الفردية بين المتعلمين من حيث توفير أنسب الوسائل إلثارة حواسهم وحثّ 

ومن ثّم تزيد كميّة ما يقومون  سائل التعليمية تزيد من انتباههمكما أن الو حفظ القرآن الكريمعلى 

 ة .به من حفظ اآليات القرآني

 ا : التغلب على البعدين الزماني والمكاني : سادسً 

 إهالك هللا تعالى للقوم الكافرينأو  : المعارك اإلسالمية هناك العديد من األحداث التي جرت مثل

ً هناك أحداثاً ال كما أنّ  مناسك الح  مثل ولكن في مناطق بعيدة   تزال تحدث بصورة مستمرة حاليا

بإتيان الوسيلة التعليمية تقوم  زمن البعيد أو ذات المكان البعيدذات ال ومثل هذه األحداثوالعمرة 

لوسائل على مشكالت البعد وبهذا تتغلب ا لطالب بدالً من أن يذهب هو إليهااألحداث إلى ابتلك 

في غرفة الصف مادة التعلم صوتا  طالبوتوفر لل تتغلب على مشكالت البعد المكاني كما الزماني

ً  وصورة  . طالبكما لو كانت تلك األحداث تقع لتوها أمام ال بتقنية ذات جودة عالية وألوانا

 

 ا : تقديم حلول لتعليم الفئات الخاصة :سابعً 

اقين بصرياً أو سمعياً أو عقلياً بل اهتمت لم تغفل الوسائل التعليمية الطالب غير العادين من المع

ووصل االهتمام بهذه القضية إلى  المهمة لالرتقاء بقضايا تعليمهم ووفرت لهم بعض األدوات بهم

 ابتكار برام  خاصة لتعليم هذه الفئات عن طريق الكمبيوتر .

 ا: تقديم التعليم المستمر : ثامنً 

 التحفيظ في مراكز القرآن الكريم لألطفال والشباب فحسبلم يقتصر اهتمام الوسائل التعليمية على 

ً و فكثير من الوسائل التعليمية مثل التلفزيون وتسجيالت الصوت  اهتمت بتعليم الكبارلكنها أيضا

كما أن بعض الوسائل التعليمية  وتعليم الكبار الفيديو قد خصصت لمحو األمية وتسجيالت

كأشرطة الفيديو وأشرطة التسجيل والحقائب التعليمية متعددة الوسائط تستخدم كأدوات رئيسة في 

حيث يعتمد  ليها الطالب في الدراسة والتدريبإذ يعتمد ع المفتوح في الجامعات ام  التعليمبر

ً على هذه الوسائل في الحص وتعد وسيلة  ول على محتوى ما يدرسه من مقرراتالطالب تماما

  رئيسة للدراسة في مقررات الجامعة المفتوحة .



 

 استخدام الوسائل التعليمية :أساسيات في :  الخامسالمبحث 

 : د األهداف التعليمية التي تحققها الوسيلة بدقة تحدي

 علمقدرة المعلًما بأن  بشكل دقيق قابل للقياس األهدافوهذا يتطلب معرفة جيدة بطريقة صياغة 

 يساعده على االختيار السليم للوسيلة التي تحقق هذا الهدف أو ذلك . ذلكعلى 

 : معرفة خصائص الفئة المستهدفة ومراعاتها 

والمستخدم للوسائل التعليمية عليه أن يكون عارفاً للمستوى  بالفئة المستهدفة التالميذقصد يو

 ةيضمن االستخدام الفعّال للوسيل العمري والذكائي والمعرفي وحاجات المتعلمين حتى

 : تجربة الوسيلة قبل استخدامها 

ه على اتخاذ القرار والمعلم المستخدم هو المعني بتجريب الوسيلة قبل االستخدام وهذا يساعد

كما أنه يحفظ  اسب لعرضها وكذلك المكان المناسبالمناسب بشأن استخدام وتحديد الوقت المن

ً غير الفيلم المطلوب أو  يكون جهاز  نأنفسه من مفاجآت غير سارة قد تحدث كأن يعرف فيلما

أو أن يكون وصف الوسيلة في الدليل غير مطابق لمحتواها ذلك مما  العرف غير صالح للعمل

 يسبب إحراجاً للمدّرس وفوضى بين التالميذ .

 : تهيئة أذهان التالميذ

دارسين سئلة إلى الألوجيه مجموعة من ات ومن األساليب المستخدمة في تهيئة أذهان التالميذ :

 تساعد الوسيلة على حلّها .تحديد مشكلة معينة و تحثهم على متابعة الوسيلة

 تهيئة الجو المناسب الستخدام الوسيلة :

ستخدم فيه الوسيلة مثل : اإلضاءة التهوية ويشمل ذلك جميع الظروف الطبيعية للمكان الذي ست

فإذا لم ينجح المستخدم للوسيلة في تهيئة  تخدام في الوقت المناسب من الدرساالس األجهزةتوفير 

 في الحصول على نتائ  المرغوب فيها . اإلخفاقن المؤكد الجو المناسب فإن م

 :تقويم الوسيلة 

 ة مع األهداف التي أعدت من أجلهاويتضمن التقويم النتائ  التي ترتبت على استخدام الوسيل

هات أو معرفة اتجا يل الدارسين بعد استخدام الوسيلةويكون التقويم عادة بأداة لقياس تحص

  .راتهمالدارسين وميولهم ومها



 

 : تصنيف الوسائل التعليمية : السادسالمبحث 

منها القديم الرذي  عديدة ومتنوعة مراكز تحفيظ القرآن الكريمالوسائل التعليمية التي تستخدم في  إنّ 

: مثل  دور التحفيظومنها الحديث الذي بدا لتوه يدخل  السبورة : الزمان مثل تعارفنا عليه دهراً من

هررتم المتخصصررون فرري وقررد ا ومررا يتضررمنه مررن برررام  تعليميررة مصررممة للررتعلم الفررردي الكمبيرروتر

واختلفت التصنيفات الناتجرة  لماضية بتصنيف الوسائل التعليميةالمجال التربوي على مدى العقود ا

ومرنهم مرن  مرن اهرتم بالتصرنيف ألغرراف تعليميرةفمرنهم  ي كل حالة بحسب الهدف من التصنيفف

يم وربما غيرهرا مرن كما أن منهم من تعددت أغراضه بين التعليم والتنظ تنظيميةاهتم به ألغراف 

جررود تصررنيفات وكرران مرن نتررائ  الجهررود التري بررذلت لتصررنيف الوسرائل التعليميررة و أغرراف أخرررى

ولعل من أبرز هذه التصنيفات مرا  د كل منها على أساس معين للتصنيفاعتم متنوعة لهذه الوسائل

 يلي :

س الحاسة أو صنفت الوسائل التعليمية وفقاً لهذا التصنيف على أساأساس الحواس التصنيف على 

 وذلك كما يلي : الحواس التي تخاطبها وتركز عليها

وتية تصل إلى المخ عرن طريرق وتحمل رموزاً ص عية : وهي التي تخاطب حاسة السمعوسائل سم

 إلذاعة .وبرام  ا هذه الوسائل : التسجيالت الصوتيةومن أمثلة  األذن

رية تنفذ من خالل العين وتحمل رموزاً بص هي التي تخاطب أساساً حاسة النظروسائل بصرية : و

واللوحرات  ومن أمثلة هذه الوسائل : الشررائح والشرفافيات إلى المخ الذي يترجمها ويفسرها للمتعلم

 بشتى أنواعها .

وعين مرن الرمروز أي تحمرل النر ي التي تخاطب حاستي السمع والبصروسائل سمعية بصرية : وه

ذه الوسرائل : بررام  الحاسرب اآللري والتسرجيالت الفيرديو وبررام  ومن أمثلة هر الصوتية والبصرية

 والشرائح الشفافة المصحوبة بالصوت . التلفزيون

الطرالب غيرر العرادين وهري وسرائل مهمرة لدراسرة  سية : وهي التي تخاطب حاسة اللمرسوسائل لم

ً مرن المعرر ً اقين بصررريا ووصررل االهتمرام بهررذه القضررية إلررى ابتكررار برررام  خاصررة   أو سررمعياً أو عقليررا

 . لتعليم هذه الفئات

صنفت الوسائل التعليمية وفقاً لهذا التصنيف على أساس تتبع الفترة  التصنيف على أساس الحداثة

 : وذلك كما يلي ة التي  هرت فيهاالزمني

 ومن أمثلة هذه الوسائل السبورة الطباشيرية . منذ نشأة المدرسة بشكلها الحديث وهي التي عرفت

ع وهي التري  هررت بعرد تطرور صرناعة العدسرات وكراميرات التصروير منرذ منتصرف القررن التاسر

ومرن أمثلرة  لعرضرها وتعتمرد هرذه الوسرائل علرى أجهرزة خاصرة عشر الميالدي حتى الوقت الراهن

 والشفافيات . جيالت الفيديو وبرام  التلفزيونلوسائل الشرائح وتسهذه ا

ً لعدد لتصنيف على أساس عدد المتعلمين ا ً لهذا التصنيف تبعا صنفت الوسائل التعليمية وفقا

 المستفيدين من الوسيلة إلى ثالثة أقسام كما يلي :

 مثل برمجيات الكمبيوتر . سائل يستخدمها فرد بصورة مستقلةوهي و

مثرل  ون معاً في مكران معرين كغرفرة الصرفليم مجموعة من الطالب يجلسوهي وسائل تستخدم لتع

 أفالم الفيديو .

كبررام   وهي وسائل تستخدم لتعليم عدد كبير من األشرخاص فري مواقرع متباعردة فري وقرت معرين \

 وبرام  التلفزيون . اإلذاعة



 

  ومن ثم تتعدد التصنيفات الناتجة عن هذه األسس.  ذا نجد أسس التصنيف تتعدد وتتنوعوهك



 

 : أدوات الوسائل التعليمية في تحفيظ القرآن الكريم وأجهزتها :السابعالمبحث 

 : منها تحفيظ القرآن الكريم كثيرةالتي يمكن استخدامها في واألجهزة الوسائل التعليمية أدوات 

 : ) أّم الوسائل ( ورةــالسب

وال يمكن االستغناء عرن السربورة فري أيرة درس مهمرا  لكتابة نّص اآليات القرآنيةوهي وسيلة هامة 

كران برارز بحيرث كان ؛ لذا كان توفيرها في جميع الصفوف أمًرا ضرروريًا .وينبغري وضرعها فري م

الضروء الرذي يرؤذي  وأال تكون في مقابل الضوء بحيرث يمكرن تجنرب انعكراس يراها جميع الطالب

 وليس بها بقع تؤثر على وضوح الكتابة . يفةغي أن تكون السبورة نظوينب أبصار التالميذ

 وللسبورات أنواع مختلفة منها القديم ومنها المعاصر نسبيًا ومن أهم هذه األنواع ما يلي :

 السبورة الطباشيرية :

وهي أقصر أنواع السبورات شيوًعا وتصنع من الخشب أو من مادة جدران غرفرة الصرف وتطلرى 

بطالء أسود أو أخضر يشرترط أال يكرون المعًرا ويسرتخدم الطباشرير فري الكتابرة عليهرا وتتميرز عادة 

كمرا أنهرا ال تتطلرب أي أجهرزة معقردة عنرد اسرتخدامها  رات بأنها جراهزة دائًمرا لالسرتخدامهذه السبو

 ويسهل إزالة ما عليها وإعادة استخدامها من جديد أو إزالة جزء منه وتعديله حسب الحاجة.

 خدام الطباشير ذي النوعية الجيدةواست ضوح الخطو لعوامل التي تساعد على استخدام السبورة :او

اسررتخدام إضررافةً إلررى  حسررن الخررطمررع  لخررط المصررحف العثمررانيالكتابررة وكررذلك مراعرراة مطابقررة 

 . ةالطباشير الملون

 السبورة الممغنطة :

المطلي بالبورسالن البيضاء ويمكن  وهي نوع معاصر نسبيًا للسبورات وتصنع من الفوالذ الرقيق

استخدامها في الشرح والكتابة والرسم مثل السبورة الطباشيرية وذلك باستخدام أقالم خاصة تسمى 

ويمكن مسح ما يكتب عليها بسهولة بممحاة سربورة عاديرة أو وجفف التأشير أقالم التخطيط الجاف 

 بالقماش أو بالمناديل الورقية.

 وى :ــالورق المق

يكرون الرنص معروًضرا أمرام مرن الضرروري أن ف قرآنيرةنصروص بما أّن القرآن الكريم عبارة عرن 

أو بكتابة الرنص علرى ورق  السبورة المصحف أو وتعرف النصوص عادة إما عن طريق التالميذ

والطريقترران األخيرترران أفضررل الطرررق ألنرره يمكننررا مررن االحتفررا   األوفرهيرردمقرروى أو عررن طريررق 

مرع التنبره إلرى وضروح الكتابرة  ة سنوات وبذلك نوفر الجهرد والمرالواستخدامه لعد بالنص المكتوب

 وخلوها من األخطاء اإلمالئية أو النقص والزيادة .

 وذلك بوضع قطعتين مرن الخشرب فري أسرفل وأعلرى كون الورقة المقواة سهلة التعليقويشترط أن ت

شررب أو الفلررين بقرردر الورقررة المقررواة أو بتجهيررز قطعررة مررن الخ الورقررة كمررا هررو الحررال فرري الخرررائط

 وتثبيتها عليها بواسطة الدبابيس .

 البطاقات :

فرري فتوضررع المفررردة  ومعانيهرراالقرررآن الكررريم ويمكرن اسررتخدام هررذه البطاقررات فرري إيضرراح مفررردات 

وتعرررف معانيهررا فرري بطاقررات أخرررى فيقرروم التالميررذ باختيررار معنررى  بطاقررة وتعرررف أمررام التالميررذ

 المفردة من البطاقات األخرى .

  ورات : ـــالمصالرابع : 

وغيرها مثل الصور من المصورات المتوافرة في المدرسة  محفّظ القرآن الكريمويمكن أن يستفيد 



 

أو المصورات التي  بل النوريم والحجر األسود وجومقام إبراه المكبرة للكعبة وحجر إسماعيل

 وغير ذلك . .. توضح الكيفية الصحيحة للصالة والوضوء والتيمم

 الكتــــابة على اللوح أو الدفتر: 

 2وقرال تعرالى : ) اقررأ وربرك األكررم . الرذي علرم برالقلم (  1والقلم وما يسرطرون ( ) ن  قال تعالى:

ه كتبرت الكترب السرماوية ومختلرف بر للعلرم وسرالحهفالقلم لره شرأن عظريم وقرد أقسرم هللا بره ألنره أداة 

بكتابته إذ مرا كران رضوان هللا عليهم الرسول صلى هللا عليه وسلم أصحابه  وقد أمر العلوم البشرية

عامرل مسراعد لتعلريم القررآن شيء من القرآن ينزل إال أمر كتاب الوحي بإثباته فكانت الكتابرة خيرر 

عتمد على ذاكرته فري الحفرظ دون أن يعررف الكتابرة إذ وهربهم هللا علماً أن الكثير منهم كان ي الكريم

 قلوباً حافظة وألسنة الفظة . 

 حرين جراء علرى بيرت أختره فاطمرة وزوجهرا كران ففي قصة إسالم عمر بن الخطاب رضري هللا عنره

رضري هللا عنره يقرئهمررا سرورة طره فري صرحيفة ومرن اهتمامرره الصرحابي الجليرل خبراب برن األرت 

عل فداء األسرى من قريش بعرد معركرة بردر تعلريم صربيان المدينرة الكتابرة حيرث أن أهرل بالكتابة ج

مكة كانوا يكتبون وأهل المدينة كانوا ال يكتبون فمن لم يكن عنرده فرداء دفرع إليره عشررة غلمران مرن 

 غلمان المدينة يعلمهم فإذا احذقوا فهو فداء.

فالعنصر الفكري: يتجلى بتوجيره  ي وعضلي)الكتابة في اللوح تعتمد على عنصرين أساسيين: فكر

انتبراه الطفرل إلررى شركل الحرررف فينظرر بدقررة ليردرك شركله وحجمرره حترى يسررتطيع محاكاتره بسررهولة 

والعنصر العضلي: بعد التأمل في الحررف يحتراج إلرى عردة حركرات يشرترك فيهرا السراعد ومفصرل 

النتقرال مرن السرهل إلرى الصرعب ومرن الكتف واألصابع ويبدأ المعلم في تعليم الصبي متبعاً قاعدة: ا

 الجزء إلى الكل(.

بالطباشرير مرا يرراد حفظره  تعملون اللوح السود ويكتبرون عليرهوقد كان طالب العلم في الكتاتيب يس

وكل هذا ييسرر علرى الطالرب االسترسرال  يكتبون غيرها من اآليات القرآنيةويكررونه ثم يمحونه و

ذلك تنشيط الذاكرة مع ارتباطها بالعنصر العضرلي ويمكرن  في الحفظ ومن اختبار نفسه بنفسه وفي

 استخدام جهاز الكمبيوتر في نفس الغرف أيضاً .

 :عارف الرئيس أكثر من الالزمجهاز عرف المواد الشفافة 

يعررد جهرراز عرررف الشررفافيات أو المررواد الشررفافة مررن أكثررر األجهررزة التعليميررة الترري تسررتخدم حاليًررا 

المعلمين والمحاضرين في كافة المواقرف التعليميرة وقرد يطلرق الربعض عليره بسهولة ويسر من قبل 

وهو سهل االستخدام سرهل  داألوفرهي ويسمى العلوي أو جهاز العرف فوق الرأس جهاز العرف

للمحافظرة علررى المصرباح ألنره غررالي  يتطلرب منررا الحرذر فري أثنرراء تشرغيله وإطفائرهإال أنره  الصريانة

 . الثمن

 والستخدام هذا الجهاز طريقتان :

بواسطة أقرالم ملونرة خاصرة تحتروي حبرًرا سرائالً  أن يستخدم المعلم الجهاز كالسبورة فيكتب المعلم

الكتابة أمام الطالب على الشاشة وكأن  على شريحة بالستيكية معدة على بكرة لتظهر ورأس لبادي

ر ى الجهراز أدار المعلرم بكررة الشررائح فظهرالحيرز الرذي علر وكلما امتأل المعلم يكتب على السبورة

 ولهذه الطريقة عدة فوائد منها : وم مقام استخدام السبورة األصليةوهذا يق حيز آخر خال من الكتابة
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وهرذا يمنررع تشرراغل  دث عنررد الكتابرة علررى سربورة الفصررلأن المعلرم ال يرردير  هرره للتالميررذ كمرا يحرر

 التالميذ عن الدرس.

سررتطيع تقررويم عملرره وتصررحيح خطئرره في الرجرروع إلررى مررا كتبرره علررى الشررريحة قرردرة المعلررم علررى

 وهذا ال يتوافر عند استخدام السبورة العادية . واختصار الوقت

 ال ينت  عنها الرذاذ المتطاير عن الطباشير الذي يؤدي إلى اإلضرار بصحة التالميذ والمعلمين .

اآليرات  مرنو يكون ذلك بنسخ ما يريد عرضه على التالميرذ  يستخدم المعلم شرائح أعدت مسبقًاأن 

شرائح إما بواسطة جهاز تصوير الشررائح أو العلى  وكتابة معاني مفردات بعض الكلمات القرآنية

 . بواسطة آلة التصوير العادية

 

 

 

 التسجــــــيالت الصوتية :

التسجيالت الصوتية تعتمد على حاسة السمع في تعلمها بصفة رئيسية وتوجد التسرجيالت الصروتية 

في أوعية مختلفة منها االسطوانات وأشرطة الكاسيت وأشرطة الكارتي  واسطوانات الليزر إال أن 

محفوً ا التي يكون الشريط فيها أشرطة الكاسيت أكثر هذه األنواع شيوًعا في العملية التعليمية هو 

داخل كبسولة بالستيكية تعررف بالكاسريت ويحتروي الكاسريت علرى بكرتري اإلرسرال واالسرتقبال أو 

 التغذية والسحب ويكون لكل شريط مدة زمنية للتسجيل أو العرف .

فيمكنه عن طريقها عرف  مادة القرآن الكريمحفّظ القرآن الكريم خالل تدريسه لوهي مهمة جدًا لم

جيل ترالوة تالميرذه علرى شرريط ويمكرن أن يقروم المعلرم بتسر الحفظ أثناء الردرسات المقررة في اآلي

يررتمكن التلميررذ مررن  وحتررى الطالررب لتسررهيل عمليررة تقررويم الرردرسأو علررى شررريط خرراص ب مخصررص

أبنرائهم فري الرتالوة علرى  تويتمكن ولي األمر مرن االطرالع علرى مسرتويا مراجعة تالوته وتقويمها

 ات في مادة القرآن الكريم شفوية .وخاصة أن االختبار حقيقتها

إذا كان الجهاز يحتوى على المذياع الذي  التالميذكما يمكن استخدام آلة التسجيل لتضخيم أصوات 

القطرة الخاصرة عنرد يتوافر فيه موجة حيث يتم تشغيل المرذياع علرى تلرك الموجرة ويعطرى التلميرذ ال

 وهذا يفيد في عدة جوانب منها : قيامه بالتالوة

 غلب على ضعف أصوات التالميذ .الت

 التغلب على عامل الخجل لدى بعض التالميذ .

 تلميذ الذي يتلو نظًرا لضعف صروتهالتغلب على العيوب الناجمة جراء وقوف المعلم بالقرب من ال

ألنرره إذا وقررف  تسررجيلها واإلحاطررة بجميررع التالميررذحيررث يررتمكن المعلررم االسررتماع لررتالوة التلميررذ و

وعند ذلك يتشاغل التلميذ عن الدرس  ف يكون خلفه جزء من تالميذ الفصلبالقرب من التلميذ فسو

.  

 غير إنه ينبغي التأكد من سالمة األجهزة والالقطة ؛ كي ال يؤثر ذلك على سير الدرس .

 التسجـــــــيالت المرئية :

مررا قررورن بجميررع المررواد التعليميررة الترري سرربق إذا  الت المرئيررة مررواد تعليميررة متطررورةتعررد التسررجي

 اإلشارة إليها في جميع فصول الكتاب فهي تجمع بين الصوت والصورة.



 

والتسررجيالت المرئيررة تختررزن أشرركال متنوعررة مررن األوعيررة أكثرهررا انتشرراًرا شررريط الفيررديو أو فرريلم 

المرئيررة  التسررجيالت الفيررديومليررة اسررتدعاء الفيررديو الررذي يتميررز بسررهولة حفظرره وتخزينرره وتتطلررب ع

وعرضها على الطالب باستخدام جهازين لهذا الغرف هما جهراز الفيرديو وجهراز التلفزيرون وهري 

أجهزة يمكن نقلها من مكان إلى آخر على منضدة متحركرة بعجرالت فري سرهولة ويسرر وال يتطلرب 

فري أي وقرت العرف المرئي استخدام شاشات عرف خاصة إذا يمكن عرف التسجيالت المرئية 

 بواسطة شاشة التلفزيون.

آليات يمكن عرف أشرطة تحتوي على مواد أو موضوعات لها عالقة مباشرة أو غير مباشرة باو

أو األشررطة التري  ريقرة أداء الصرالة أو الحر  وغيرهراكط عن طريرق جهراز الفيرديو المراد حفظها

وهررذه األشرررطة يمكررن  آنيررةمررن خاللهررا تقريررب معنررى آيررة قرتحترروي مررواد علميررة يسررتطيع المعلررم 

 .استخدامها أثناء التمهيد للدرس أو أثناء العرف 

تحتروي علرى  شرريط فيرديو 15ولرة الكويرت بإصردار وقرد قامرت إحردى المؤسسرات اإلسرالمية فري د

ممرا يسرهل  لكريم بصوت أحد القراء المعرروفين مرع عررف الصرفحة مرن المصرحفكامل القرآن ا

 م .كثيًرا على محفّظ القرآن الكري

 : جهاز عرف الصور الشفافة الثابتة الساليدات

مدة طويلة غير محدد وبرنفس إال أنها تتميز بإمكان الوقوف عند كل صورة  صور هذا الجهاز ثابتة

 في محتويات كل صورة على حدة تالميذوهذه الخاصية تعطي المعلم القدرة على مناقشة  الوضوح

 كما أنه يمكن إنتاج الصور الشفافة بسهولة.

التري تخرص المرواد األخررى مثرل  تغالبًا الكثير من الصور الشفافة السراليدا وتتوافر في المدارس

فعلرى سربيل  تحفيظ القررآن الكرريمالعلوم والجغرافيا وعلى المعلم االطالع عليها لالستفادة منها في 

كمرا يمكرن  واح لمراحرل نمرو النبرات فري مرادة العلروم المثال هنراك صرور شرفافة تحتروي علرى إيضر

قولره تعرالى : )وتكرون  تحفريظعرف صرور الجبرال وكيرف تتحررك بفعرل الرزالزل والبرراكين عنرد 

 وهكرذا 2يَْوَم تَْرُجُف اأْلَْرُف َواْلِجبَاُل َوَكانَِت اْلِجبَاُل َكثِيباً َمِهيالً( ) وقوله تعالى : 1الجبال كالعهن( 

. 

 ئة :ـــــــــالبي

مدرسية سواء أكانت البيئة ال تحفيظ القرآن الكريمتعتبر البيئة مصدًرا رئيسيًا للوسائل التعليمية في 

والناس  والدواب والحجر والزرع أو الخارجية فالشمس والقمر والنجوم والسماء والجبال والشجر

الناجح بغررف إيصرال المعلومرة محفّظ القرآن الكريم  وغيرها ؛ وسائل يستغلها والهواء واألمطار

  بالتالي تيسير حفظ كتاب هللا تعالى . الصحيحة إلى ذهن التلميذ بصورة ميسرة وسهلة وواضحة ؛

كحركرة الشرمس ألن نصوص القرآن والسنة دائًما ما تتعرف لذلك ؛ إمرا منشرئة مرن خاللهرا حكًمرا 

وقدرتره  عظمرة الخرالق جرل وعرال ور مرثالً أو موضرحةأو القمر لتحديد الشره لتحديد أوقات الصالة

بوجود هللا وقدرته علرى الخلرق واإلحيراء واإلماترة ؛ كمرا فري قولره  بغرف زيادة اإليمان والتصديق

َوفِي اأْلَْرِف قَِطٌع ُمتََجاِوَراٌت َوَجنَّراٌت ِمرْن أَْعنَراٍب َوَزْرعٌ َونَِخيرٌل ِصرْنَواٌن َوَغْيرُر ِصرْنَواٍن ) تعالى : 

ُل بَْعَضَها َعلَى بَْعٍض فِي اأْلُُكِل إِنَّ فِي ذَِلَك آَلياٍت ِلقَْوٍم يَْعِقلُوَن(  يُْسقَى بَِماٍء َواِحٍد َونُفَّضِ
3 .  
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ف التالميرذ بأنفسرهم ؛ ليقركحديقة المدرسرة  ذ تالميذه خارج الصف أو المدرسةخلمعلم أن يأليمكن ف

هررا يميررل إلررى يتعرفرروا بأنفسررهم علررى أنررواع الررزرع ويتررذوقوها ؛ فهررذه طمرراطم طعمو علررى الحقيقررة

الحموضة ولونها أحمر وهذا فلفل طعمه حار ولونه أخضر وهذا تمر طعمه حلو ولونه أصفر إلى 

؟  مرذاقفلمراذا اختلفرت  ا واحردوفري أرف واحردة وجوهر تسرقى بمراء واحرد غير ذلرك مرع أنهرا كلهرا

  . وألوانها ؟! إن في ذلك داللة على القدرة اإللهية العظيمة

 برمجيات الكمبيوتر :

وهي أكثر أنواع المواد التعليمية تعقيدًا من حيث طريقة  الكمبيوترية مادة تعليمية معاصرةالبرام  

يعتبررر وبالتررالي  ر بأشرركالها المختلفررةإعرردادها وتخزينهررا فرري أوعيررة خاصررة هرري أقررراص الكمبيرروت

تقروم حفيظ القرآن الكريم فبررام  ) القررآن الكرريم ( الحاسب اآللي اآلن من أهم الوسائل التعليمية ل

الحكرم التجويردي فري الرنص  حف مع استخدام اللرون للداللرة علرىبعرف النص القرآني بخط المص

وسرررماع صررروت المرترررل واحتواءهرررا علرررى موسررروعة مرررن التفاسرررير وبحرررث موضررروعي  القرآنررري

فعالرة فري لموضوعات القرآن الكريم وتتضمن دروساً في أحكام التجويد كمرا تروفر البررام  وسريلة 

ومقارنتها بصوت  ع لتسجيلها بصوت المستخدمالمقاط وذلك بإخفاء بعض حفظ آيات القرآن الكريم

 القارئ األصلي .

وال شك أن استخدام برمجيات الوسائط المتعرددة يحقرق للمعلرم ميرزات لرم تكرن متروفرة حينمرا كران  

وقد أثبتت األبحاث التي أجريت في مجال الوسائط  التعليمية التقليدية كل على حده يستخدم الوسائل

فاعليرة  ة كبيرة في تحقيرق أهرداف النشراطات التعليميرة بشركل عرام كمرا أنهراالمتعددة أنها ذات فاعلي

زيد مرن مسرتوى ثقرة الطرالب إلى جانب أنها ت وفي التمكن من المهارات ملحو ة في توليد الدوافع

فضالً عن تنمية االتجاهات اإليجابية نحو الكمبيوتر وقد توصرل بعرض البراحثين إلرى نترائ   بأنفسهم

لرريم باسررتخدام برمجيررات الوسررائل المتعررددة يرروفر نسرربة كبيرررة مررن الوقررت تصررل إلررى مؤداهررا أن التع

 %( من الوقت الكلي للتعلم مما يعني انخفاف تكلفة التعلم .50)

 ويمكن حصر أهم ميزات التعلم باستخدام برمجيات الوسائط المتعددة فيما يلي :

 . توفر للمتعلم الوقت الكافي ليعمل حسب سرعته الخاصة دون ضغط عصبي

 .  تزود المتعلم بالتغذية الراجعة الفورية

 تمكن المتعلم من التعلم في أماكن متنوعة خاصة بعد  هور أجهزة الكمبيوتر النقالة . 

 .  تحقق المتعة والتنوع المطلوبين في مواقف التعلم

مستواه الحقيقي من خالل التقويم الذاتي. توفر درجة عالية من االنتباه  تساعد الطالب على معرفة

 . والتفاعل بين الطالب والمادة التعليمية

  . غالبًا على عناصر اإلثارة والتشويق تحتوي

ويحترراج المررتعلم إلررى آلررة تعليميررة للررتعلم باسررتخدام برمجيررات الكمبيرروتر وهررو مررا يعرررف بجهرراز 

ل فإن ذلك يتطلب معرفة المتعلم بطريقة تشغيل الجهاز الذي تحتاجه عملية الكمبيوتر وبطبيعة الحا

وقررد أصرربح كثيررر مررن األطفررال يتقنررون هررذه المهررارات فرري  لم مررن خررالل البرمجيررة الكمبيوتريررةالررتع

مراحل عمريرة مبكررة فري وقتنرا الحاضرر كمرا يتقنرون مهرارة تنراول األقرراص المرنرة التري تخرزن 

 وإدخالها في موقع تشغيلها بالجهاز . عليها المادة التعليمية

 عرين طالبره علرى حفرظ القررآن الكرريميالمعلم المخلص ال يبخل أبدًا على تالميذه بكرل مرا يمكرن أن 

و أو اختارها مما هو معرد وذلك بالتفكير العميق في الوسيلة التعليمية المناسبة سواء قام بإعدادها ه



 

وال  ه برذلك إذا كران هرذا ال يشرق علريهمأو كلرف تالميرذ أو أحضرها معره مرن البيرت أو السروق سلفًا

يثقل كواهلهم ؛ نظًرا ألهمية استخدام الوسيلة التعليمية بسبب اجتماع الحواس في هذه العمليرة كمرا 

 سبق البيان .


