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 قدمةمال

تقدم مجموعة من الربامج والدورات اإللكرتونية بلغات مختلفة، نهدف من خاللها إىل  إلكرتونيةتعليمية  منصٌة  ...    منصة هداية

التكنولوجية لبناء بيئة معرفية آمنة، يأمن فيها الناس عىل أنفسهم وأوالدهم يف معرفة اإلسالم توظيف جميع اإلمكانيات 

كما أنها تعد من أهم أدواتنا يف محاربة األفكار املتطرفة؛ ألنها تعمل عىل تحويل الردود العلمية إىل صوٍر وبرامٍج  .الصحيح

دُّ عىل أوهامِّ وأكاذيَب الجماعاِت اإلرهابية، وشبهاِت وضالالِت أصحاِب إلكرتونيٍة متقنة تتناسُب وثقافة العصر وأدواتِه، فرت 

 .األفكاِر املنحرفة، بالدليِل والحجِة والربهان

 

بأنها "مقررات  تُعرف Massive Open Online Coursesاختصارًا لـ ـ MOOCsأو املوك،  التعليمية املفتوحةاملنصات 

من الطالب، وتتكون من فيديوهات لشرح املقرر يقدمها أساتذة وخرباء ومواد   لكرتونية مكثفة تستهدف عددًا ضخماً إ 

للقراءة واختبارات وكذلك منتديات للتواصل بني الطلبة واألساتذة من ناحية والطلبة وبعضهم البعض من ناحية أخرى، 

 غري تزامنية أي تعتمد عىل الخطو الذايت للطالب".  نظم املوك والدراسة يف 

 

نقدم مجموعة  حيث   الربامج العلمية والدورات اإللكرتونية:: التالية جاالت من امل كل  منصة هدايةتستهدف وبشكل عام، 

من الربامج التعليمية واملعرفية، والدورات التدريبية والتثقيفية، تهدف إىل تقديم مجموعة من الدورات واملحاضرات التي 

 ا.ا وأخالقيً وقيميً ا ا وثقافيً تساهم يف بناء املسلم علميً 

نجمع فيها الرتاث الصويت واملريئ التعليمي واملعريف لعلماء األزهر الشريف حيث  الشروح املنهجية للكتب العلمية:بجانب 

ومن عىل منهجه داخل مصر وخارجها، ونهدف من خالل إعادة نشره إىل تيسري وصول طلبة العلم إىل تراث هؤالء العلماء 

 األرض ومغاربها. املعتمدين يف مشارق 

نعمل عىل إنتاج دورات توجيهية وسلوكية لخلق ثقافة جماهريية راشدة، وإخراج هذه  حيث   الثقافة الجماهريية: كذلك

 الدورات يف صورة تصلح للنشر عىل املنصة وعىل وسائل التواصل االجتماعي وعىل الفضائيات.

االعتقاد بأنه البد من أن يحصل الجميع عىل الحرية يف استعمال وتخصيص  تتبنى املنصات التعليمية فلسفة مبنية عىل 

( تقوم Opennessوتحسني وإعادة توزيع املنصات التعليمية دون عوائق، هذه الفلسفة القائمة عىل مفهوم 'االنفتاح' )

 . لصالح املجتمع ككل عىل الفكرة القائلة بأن املعرفة ينبغي لها أن تنشر وتتشارك بحرية من خالل شبكة اإلنرتنت

 

، الشرعيني عىل االنفتاح العلمي ومشاركة املعلومات من قبل املتعلمني والخرباء منصة هداية اإللكرتونيةوتقوم مقررات 

ما ترغب وقتما تشاء يف املكان الذي يناسبك، إال أنها تشرتط وجود خرباء معرتف  ... تتعلم فيها    بيئة معرفية آمنةوشعارها:  

، مع توفري مجموعة من املوارد األخرى عىل اإلنرتنت يسهل الوصول والعلوم الشرعية واملتخصصة مجال الدراسةبهم يف 

ا، يً من الطالب الذين ينظمون مشاركتهم ذاتكبرية إليها بحرية. كما أن هذه العملية تبنى عىل املشاركة النشطة من أعداد 

 ا. شرتكة للتعلم، ومن خالل وضع جدول زمني محدد مسبقً وفقاً ألهداف ومعارف ومهارات محددة ضمن مصالح م

 

يزات، منها: معالجة البعدين الزماين واملكاين، وتوفري الوقت والجهد يف الحصول عىل  بمجموعة من املمنصة هداية وتمتاز 

املعلومات، باإلضافة إىل قلة التكلفة املالية بعدم وجود شروط دخول رسمية، وال أي قيود ملشاركة املعلومات واملواد  

الخربات بني املستفيدين، مع إمكانية تقسيم التعليمية والتدريبية، وتوفر فرص التعلم التعاوين، وتبادل املعلومات و

؛ ما يوفر للطالب مصادر تعليمية املنصةاألدوار بني الطلبة والباحثني وغريهم، وإمكانية نشر أكرث من طريقة تعليمية عرب 

عىل صقل املتعلم باملهارات واملعارف والخربات الرتبوية الالزمة، مقررات املنصة متنوعة وبأسلوب شيق للغاية. كما تحرص 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وذلك من منطلق أدوات وتلقيه تعليماً جيداً يتمثل أدىن مستوياته يف إجادة استخدام 

 .ةيأن املتعلم هو محور أهدافها وركيزتها الرئيس
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 الصفحة الرئيسية

البيئة  ... هدايةمنصة يل ُأعد خصيًصا ليك يشرح لك تفصيالً كل ما تحتاج إىل معرفته للدخول عىل عزيزي الدارس هذا الدل

، وكيفية لطالب العلم من أي مجال بشكل عام، والدارسني والباحثني يف العلوم الشرعية بشكل خاصاملوجهة املعرفية اآلمنة،  

مروًرا بباقي التفاصيل   ،"هداية"منصة    نصة اإللكرتويناملبها، وذلك بداية من الدخول عىل موقع    تصفحها وأداء األنشطة املرتبطة

 الخاصة باملقررات واألنشطة التعليمية األخرى والله املوفق واملستعان.

املنصة التعليمية لتشغيلها كنظام إلدارة املحتوى اإللكرتوين  هو مكون إضايف مطلوب يف منصة هداية اإللكرتونيةنظام إدارة إن 

LMS  التعليمية  هدايةمنصة  ، وتُعدسهولة التعامل معهو املرونةويتميز ب، هدايةمنصة  أكرب املزايا التي تمتلكهاوهو أحد

املستخدم املتخصص أو املسئولني عن ي أو العادسواء املستخدم املستخدمني جميع بسيطة للغاية للعمل مع اإللكرتونية أداة 

 .التعليمياملحتوى تطوير وعرض 
 

، عليك عزيزي الدارس أن تدرك أن "واجهة التعليمية اإللكرتونية هدايةمنصة إدارة بدايًة ... وقبل الدخول يف تفاصيل نظام 

 :غالًبا ما تتكون من العناصر التالية  منصة هداية اإللكرتونيةالتفاعل" الخاصة بنظام 

: وهو الذي يظهر لك مكان تواجدك األن، ومنه تستطيع االنتقال إىل أي جزء آخر Navigation Barشريط التصفح  •

 .تستخدمهمن خالل متصفح اإلنرتنت الذي  منصة هداية اإللكرتونيةداخل 

 ويسار الشاشة.: وهي مجموعة من روابط التنقل املرتبطة، واملوجودة عيل يمني  Blocksالكتل أو األقسام  •

: وهي املنطقة املوجودة منتصف الشاشة، والتي تحتوي عىل مجموعة من Content Areaمنطقة عرض املحتوى  •

النشاطات التعليمية، تُقدم لك مرتبة بشكل معني؛ حيث تُقسم إىل أقسام مرتبة حسب واملحتوى التعليمي واملصادر و

 نصة.داخل كل مقرر باملاملقررات واملواضيع الدراسية 
 

بعد الدخول ، و. بدايةً منصة هداية اإللكرتونيةيف شرح "واجهة التفاعل" الخاصة بنظام  -دارسنا الكريم -نبدأ اآلن دعنا ... ن اآل 

  ( https://amanalearn.com)  :إليها من خالل الرابط التايلالوصول  ويمكنك  ملوقع املنصة، والتي  ة  يعىل الصفحة الرئيس

 التالية: الرئيسية قم بالنقر عليه كما هو موضح؛ لتظهر لك الصفحة ،فضالً 
 

 

https://amanalearn.com/
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موضح بالشكل، قم بالضغط عىل هو كما  أو االشرتاك باملنصة رابط تسجيل الدخول"أعىل يسار الشاشة" ستجد أمامك 

 تني التاليتني:إحدى الصفححيث سيظهر لك ،  صفحة الدخول الرئيسية للمنصة الدخول" لتظهر لك بعد ذلك /تسجيل ال"
 

   
 

اناتك بيأو التسجيل بدخول"؛ تسجيل القم بكتابة "اسم املستخدم" و "كلمة املرور" الخاصة بك، ثم انقر فوق مفتاح "

  موضح بالصور أعاله.  الشخصية ألول مرة، كما هو
 

 التالية: بيانات حسابكوعليه؛ وبعد تسجيل الدخول عىل حسابك الخاص بصفحة املقررات التعليمية تظهر 

 

   
 

بجانب املقررات الدراسية التي قد سجلت املنصة، ة عىل قوائم التنقل داخل نظام إدارة يالصفحة الرئيسب هذا التبويب تشمل

الخاصة بحسابك، أن  "لوحة التحكم"كما يمكنك من خالل  باملنصة، باختالف كل دارسبها، وعليك أن تعلم أن تلك املقررات 

الشهادات التي بجانب ، اتاملقررلهذه أو دارس كطالب  اشرتكت فيهااملقررات التي املقررات املسجل بها، واملقرر أو تتعرف عىل: 

وبيان ، حصلت عليها، ودرجاتك يف تلك املقررات، ومحتوى األنشىطة والتكليفات التعليمية التي قدمتها والتي لم تقدمها بعد

وترغب يف دراستها  هدايةال، بجانب إن كنت مهتم بأحد الدورات األخرى التي تقدمها منصة    مدرجاتك بها ومدى اجتيازك لها أ 

  .ضافتها لقائمة األمنيات خاصتكالحًقا، فيمكنك إ
 

سواء كان املقرر نوع رات التحصيلية التي خضتها أثناء دراستك للمقررات الدراسية، ومعرفة اكذلك يمكنك معرفة نتائج االختب

، مع العلم أن جميع املقررات بمنصة وبيان حالة طلبك بها يف الوقت الحايل ،التي ترغب بدراستهامجاين أو بمقابل مادي، و

وبياناتك من خالل تبويب  ،، وأخرًيا يمكنك ضبط حسابك الشخيصهداية اإللكرتونية ستكون مجانية إن شاء الله تعاىل

 السابق.، وذلك كما بالشكل هداية"الضبط" الخاص بحسابك عىل منصة  
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 ن سرتي أمامك الصفحة مقسمة كما ييل:... األ الكريم الدارس 

 

، أحداها عىل هدايةمنصة  الجزء املوجود يف يمني ويسار الشاشة، وهو يحتوي عىل أقسام التنقل ب

ولصفحتك الشخصية ومقرراتك الدراسية  ،هدايةمنصة روابط بأهم القائمة ، وتشمل اليمني

 .وذلك كما بالشكل

 

املتاحة  أسماء املقررات الدراسيةمحتوى املنصة ويوضح  الشاشة، وهوالجزء املوجود يف منتصف 

 .هدايةمنصة  ، وبيان صفحات حالًيا

 

 
 

 ما ييل:وأهمها كما يمكنك تصفح قائمة تصنيفات املنصة،  

 
 

، ضمن صفحة "عن املنصة" التي تتيحها ميزاتاملأهم ،بجانب اوالغرض من إنشائه رسالة املنصةكما يمكنك تصفح أهداف / 

 كما ييل:  كلذ و
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  .هدايةملنصة  حتويات أقسام التنقل ملن ... نشرح بالتفصيل اآل 
 

، وبها بيان تعريفي باملنصة وهدفها، ومجموعة من القوائم الهامة هدايةنهاية الصفحة تجد أهم القوائم الخاصة بمنصة  يف

، وهي تشمل روابط ملقررات املنصة، وطرق التواصل مع منصة هداية اإللكرتونيةالتي ستساعدك أثناء تصفحك وتجولك داخل 

الذي تتصفحه أنت اآلن، ، وهدايةالتعليمية، بجانب رابط دليل االستخدام الخاص بمنصة  هدايةإدارة وفريق العمل بمنصة 

، مع معرفة أهم بنود سياسة الخصوصية هدايةإىل جوار أهم التعليمات وإجابات األسئلة التي قد تدور يف ذهنك حول منصة 

وصفة كل عضو يف الفريق وبيانات  هدايةالخاصة باملنصة، كما يمكنك من خالل تلك القائمة معرفة أعضاء وفريق عمل منصة  

تستطيع تغيري بياناتك ،  "نسيان كلمة املرورمفتاح "فمن خالل  إعدادات حسابك باملنصة،  ويف حال الرغبة يف ضبط    التواصل معه.

 .يف حال فقدانها وكلمة السر الخاصة
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 قرراتمالتصفح 

، والتي صفحة املقرراملقررات الدراسية التي سجلت بها سوف تظهر الدورات أو بالضغط عىل أي مقرر من عزيزي الدارس، 

 :، كما يظهر أمامكهدايةمنصة   " املتاح من خاللدورة أساسيات النحو" :، ولنأخذ مثال عىل مقررتنقسم إىل جزئني رئيسيني

 
عىل يمني الشاشة منطقة كما تجد  الخاص باملقرر الدرايس،    والبيانات  يف بداية املقرر، تظهر مجموعة من التبويبات الجزء األول:

تاريخ ت موضوعاته وانبذة عن املقرر، وبيانمحتويات ووقوائم التنقل الخاصة باملقرر الدرايس الذي تدرسه حالًيا، حيث يظهر لك  

األسابيع؛ ستظهر لك قائمة محتويات هذا املوضوعات/أسبوع درايس، وبالضغط عىل أيًا من تلك /موضوعبداية وانتهاء كل 

التقويم الذايت، األنشطة، املنتديات ...( التي يحتوى  عروض الفيديو،األسبوع الدرايس، والتي تشمل عىل كالً من: )الدروس،

 آلخر.  ف من مقرر، ولك أن تعلم أن تلك البنود تختلاألسبوعاملوضوع/ عليها هذا 

 
 

 كما ييل:  ذلك، وكما تجد نهاية صفحة املقرر، مجموعة من التبويبات الخاصة باملقرر الحايل
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وتقسيم تدريس املقرر الحايل،  عىل  القائمني    "أعضاء هيئة التدريسو/عض"نظرة عامة عىل املقرر الدرايس، بجانب    :ويشمل ذلك

أو ومواعيد االختبارات باملقرر سواء مواعيده الخاصة التنبيهات و، تقوم بدراسته وتعلمهأو بيان املنهج الدرايس الذي سوف 

 .بشكل عاممتابعة لكل جديد يحدث داخل املقرر  ييتح لك، األمر الذي للمقرر نفسه الدرايسباملحتوى خاصة التنبيهات ال

 

 ، يف حالاملقرر الدرايس الحايلداخل محتويات ستخدم للبحث ي أداة توه  ،املقررداخل /ضمن البحث كما تتيح املنصة إمكانية 

   : رغبتك يف الوصول لعنصر أو بند محدد ترغب يف مراجعته، كما بالشكل

 

أما عىل يسار الشاشة: فتجد قسم "اإلعدادات"الخاصة بحسابك الشخيص ومقرراتك الدراسية، والتي سبق اإلشارة إليها، وهي 

املقررات الدراسية" الذي أنت بداخله األن، وفيه تظهر "شهاداتك" وبيانات "ملفك الشخيص" والتي توضح لك تشمل عىل "إدارة  

بيان درجاتك وتقدمك يف دراسة املقررات يف التقويم الذايت، واألنشطة، والتدريبات التي قمت بأدائها، وكذلك تظهر لك طلبات 

 .يها من جانب املنصةإلتحاقك باملقررات األخرى التي تم املوافقة عل

 

 
طريقة تقييم الطالب التي وكما تتيح املنصة لك معرفة أهم بيانات الخاصة بكل مقرر من حيث: مدة دراسته، عدد دروسه، 

 ، وذلك كما بالشكل السابق.ينتهجها املقرر الدرايس

نشرها بعد، وهنا تتيح لك املنصة إمكانية التعرف عىل لم يتم أي " قريًبا" حالتها هي: ولك أن تعلم أن بعض املقررات قد تكون  

 املقرر التايل: مثال بيانات تلك املقررات ومعرفة تفاصيلها، وتاريخ إتاحتها للدراسة والنشر عىل املنصة كما يف
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بمنتصف الشاشة وهو يسمى منطقة "عرض املحتوي"، وبها تعرض محتويات املقرر الدرايس  وهوالجزء املتواجد الجزء الثاني:

 الذي اخرتته بشكل مفصل، وفيها يعرض لك العناوين الفرعية التي تندرج تحت هذا املقرر وهي:

 
 

ت الدراسية لكل مقرر درايس تشمل عىل املحتويا  ، حيثاألسابيع الدراسيةكما تظهر من خالل تلك الكتلة/ املنطقة املوضوعات أو  

أسبوع، والتقويم موضوع/الدروس املُضمنة بكل املحاضرات أو وحتى نهاية املقرر، وتشمل مقدمة املقرر والوحدات، ومن بدايته 

 .-إن وجدت- مقررالذايت للدروس، واألنشطة التعليمية لكل درس ومنتديات النقاش الخاصة بكل 

 

الدروس كما هو موضح مربع به عالمة "√"، عند املحاضرات/لك أن تعلم أنه يوجد بجوار كل عنوان من عناوين  الكريم الدارس

لعتأكملت أو ، وهذا دليل عىل أنك قد "√"إىل هذا الشكل الدخول عىل كل عنوان منهم فإنه يتحول من هذا الشكل عىل  اطَّ

لع عليها بعد؛ وذلك عن طريق مشاهدة ، ومن خالله الدرس أو املحاضرةمحتوى هذا  تستطيع التعرف عىل املواضيع التي لم تطَّ

 عالمة "√" التي بجوارها.

 

وإليك مزيد بيان حول محتويات كل مقرر، والتي يمكنك تعميمها عىل جميع املقررات الدراسية التي سجلت بها، والحظ أن كل 

 كما ييل: ا األسبوعاملكونة لهذضرات أو الدروس ااملحمجموعة من وع أسب، وبداخل كل األسابيعمقرر يتكون من مجموعة من 
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العنصر بالضغط عىل "رابط الدرس" ُتفتح لك الصفحة التالية، قم عزيزي الدارس بالضغط عيل : الدروساملحاضرات/تصفح 

الخاص به، كما يمكنك تكبري أو تصغري وضع "ملء الشاشة" من للدخول إىل املحتوى العلمي  الذي تود االطالع عليه ودراسته

كما يظهر لك بجوار كل محاضرة    إلغالق املحاضرة/الدرس الحايلهنا    الضغط أو  ة التاليةيقوناألخالل الضغط عىل 

  تتصفحه:، وكذلك توضيح للعنصر الحايل الذي واالنتهاء منه  طالعك عىل محتواهاال "بالدقائق"  الوقت املحدد 

 
 

أسفل كل درس، وبعد انتهائك من تصفحه، يرجى الضغط عىل مفتاح "إنهاء" والتأكد من إتمامك لعملية  القراءة والفهم 

 والتحصيل لذلك الدرس بجميع عناصره قبل االنتقال للدرس أو االختبار التايل له، كما بالشكل:

 
توضيحي لبيان تقدمك يف املقرر،سواء الدروس التي أتممت تصفحها ودراستها أو ، مخطط كما يظهر لك داخل املقرر الدرايس

 االختبارات التي اجتزتها ونسبتك فيها كما بالشكل التايل:

 



 

11 

 

لمعلم أو لشرح ، فإنك قد تُصادف هدايةمنصة   للمقررات الدراسية املتاحة عىلرجى العلم أنه أثناء تصفح عزيزي الدارس ... يُ 

 :عىل هيئةلعنصر ما أو محاضرة أو موضوع ما ضمن املقرر   تدريسعضو هيئة 
 

 فيديوأو محاضرة عرض 
 

 "بوربوينت"  عرض تقديمي
 

 محاضرة نظرية نصية 
 

 تقويم ذايت /  نشاط
 

   نهاية املقرر  تحصييلموضوعي اختبار 

  
 

 

 األنشطة واالختبارات التعليمية

تلك املهام ،  هدايةمنصة  تتضمن األنشطة مهام أو تكليفات عليك القيام بها، وسُيطلب منك تقديم عملك عن طريق عرضها عىل  

عادة ما يكون لها موعد نهايئ يتعني عليك تذكره، وعند بلوغ تاريخ ووقت التسليم ال يمكنك التعديل أو اإلضافة عىل عملك 

 .منصة هداية اإللكرتونيةبأي شكل من األشكال؛ لذلك من املهم التحكم بإدارة وقتك عندما تعمل عىل 

األنشطة ل العمليات الواجب تنفيذها من خالل الجدول الزمني يف مربع درج أمامك تذكري لكتُ  هدايةمنصة وتالحظ أن 

بشكل يتم منحك درجة ها يتم تصحيحها بشكل إلكرتوين مباشر، بعدها وعند تسليم األنشطة الخاصة بك؛ فإن ،التعليمية

رجة يف صفحة الدرجات التي تظهر الدحيث ، ويتم إبالغك بذلك تلقائًيا. مباشر بعد تسليمك لالختبار أو النشاط الذي تؤديه

 سبق اإلشارة إليها.

 

يُطلب منك يف أغلب الدروس أداء بعض األنشطة أو التكليفات التي ينبغي عليك القيام بأدائها وتسليمها يف  الكريم الدارس

أجب شكل جيد حتى تفهم املراد منه، ثم  بالسؤال  قم بقراءة محتوى    قم باأليت:أو االختبار  موعد محدد، ولتسليم تلك األنشطة  

 .يه يف الواجهة التي تظهر أمامكعل

 
 

هذه االختبارات يمكن أن تتكون   ،منصة هداية اإللكرتونيةوقع االمتحانات عىل م إلعدادرات  عزيزي الدارس تُستخدم أداة االختبا

من أنواع مختلفة من األسئلة، وقد تكون هذه االختبارات متاحة يف أي وقت؛ بمعنى أنك يمكنك أن تقرر متى وكيف تقوم بها، 

د وأحيانًا بإمكانك إعادة االختبار أكرث من مرة، كما يمكن أن تكون تلك االختبارات متاحة فقط خالل وقت معني، وهي التي يرص

 عليها درجة االمتحان.
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يرجى مراعاة أن هناك شرط ينبغي التنبه له، وهو أنك لن تستطيع الوصول للدرس التايل إال بعد مطالعة الدرس األول كما 

% من درجة ذلك االختبار ملتابعة الدراسة والوصول للدرس التايل،  80وحل التقويم أو االختبار التابع له والحصول عىل نسبة 

% فيه ليك تتمكن من  80ع باقي الدروس، وال يوجد حد أقىص لعدد محاوالت دخول االختبار، املهم أن تصل لنسبة ال وهكذا م

 فتح الدرس التايل له كما ذكرنا.

أعىل يسار االختبار كما يظهر ، وهو طاملا شرعت يف حل أي اختبار أمامك ينبغي مراعاته "مؤقتوقت "كل اختبار له ف ك،كذل

  بالشكل : 

 

 أنواع األسئلة داخل االختبارات: 

 :االختبارات املوضوعيةأسئلة من التالية نواع األ عىل التعليمية اإللكرتونية   هدايةمنصة  يحتوي نظام 
 

والقواعد، يحتوي السؤال أسئلة االختيارات املتعددة تستخدم الختبار املعرفة عن الحقائق   أسئلة االختيارات املتعددة: •

عىل ثالث أو أربع من اإلجابات التي عليك أن تختار اإلجابة الصحيحة من بينهم، بحيث يجب عليك قراءة كل سؤال 

واإلجابة عليه بدقة. وبعض األسئلة التي تتطلب منك اختيار خيار أو خيارين أو أكرث من اإلجابات الصحيحة، ويف حال 

 الصحيحة فإن ذلك سوف يؤدي إىل فقد النقاط، أي أنك لن تأخذ درجة هذا السؤال كاملة.  عدم اختيار جميع اإلجابات

 

أسئلة الخطأ والصواب تبدو كأنها أسئلة االختيارات املتعددة يف كونها تحتوي عىل إجابات صحيحة  الخطأ والصواب: •

 السؤال، إما الخطأ أو الصواب.أو خاطئة يف األسئلة املختلفة، إال أن هناك احتمالني فقط لإلجابة عىل 

 

أسئلة اإلجابة القصرية تستخدم الختبار معرفتك باملصطلحات واملفردات والهجاء الصحيح، فهي  اإلجابة القصرية: •

 األكرث شيوًعا يف اللغة.

 

محدوًدا  تتضمن األسئلة الحسابية إجابة رقمية، وخالًفا ألسئلة اإلجابة القصرية التي تضم عدًدا األسئلة الحسابية: •

 من اإلجابات الصحيحة الثابتة، فإن األسئلة الحسابية تحتمل الخطأ.

 

وهي تتطلب منك كتابة أطول مجموعة من الصفحات عىل هيئة مقال، وعليك أن تالحظ أن عملية  أسئلة املقال: •

 النسخ واللصق للنصوص من بعض الربامج أو التطبيقات األخرى ال تنجح أحياًنا.

 

من  عشوايئكما أن تلك األسئلة تظهر بشكل ف األسئلة واإلجابات يف معظم االختبارات من دارس إىل آخر، وبوجه عام تختل

 ، بحيث ال يمكن تكرارها ألحد من الطالب يف نفس االختبار.املنصة لكل طالب قاعدة بيانات
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 األسئلة الشائعة

 .التعليمية اإللكرتونية هدايةإليك مجموعة من اإلجابات عىل بعض األسئلة التي قد تدور بذهنك حول منصة  عزيزي الدارس؛ 
 

مناسًبا لك عن  املقرريل؟  يف هذه الخطوة تحدد ما إذا كان  ةمناسب /املقررات ضمن املنصة املقرراسأل نفسك: هل هذا  أوالً  •

 التي تحتوي عىل التايل: "نظرة عامة" للمقرر أو الدورةطريق قراءة الصفحة التقديمية 

 املقررشهور. بالطبع كلما زادت املدة كلما كان االلتزام بإتمام  3أسابيع وقد تصل مدته  3 املقرر: فقد تكون مدة املقررمدة  •

 األول لك.  املقررأصعب خاصة إن كان هذا هو 

للمبتدئني أو  ات موجهة املقررموجه ملستوى معني من املتعلمني، فقد تكون بعض مقرر : كل املقرر العلميتوى سم •

نفسه  املقرر. يمكنك معرفة هذا من خالل قراءة محتوى للمتخصصني أو للباحثني ذوي الخربة يف مجال الدروة أو املقرر

 .للمقررومعرفة املتطلبات املسبقة 

أسابيع، ولكن يختلف الوقت  4 املقررأسبوعًيا: قد تكون مدة طرح  املقرر واختبارات الوقت املستغرق إلتمام أنشطة •

كل درس أو يف  دقائق  10التي تستغرق العناصر . فقد تجد بعض أو موضوع كل أسبوعواختبارات  املستغرق إلتمام أنشطة  

 . دقيقة 30أو  20يد لتصل إىل ربما تظ

ات املقرر. كما أن جميع  املقررضع يف اعتبارك بعض الفروق الفردية التي قد تطلب املزيد من الوقت مثل معرفتك بلغة عرض   •

، بخالف الوقت املحدد ملطالعة أو الدروة  املقرركل نشاط أو اختبار داخل  إلتمام  واملحدد  تقوم بإخبارك ما هو الوقت املطلوب  

 الدرس نفسه بجميع عناصره التعليمية.

وحدد   املقررنشر الحظ وقت فشهرين، شهر أو قبل إطالقه ب املقرر: عادة ما يتم اإلعالن عن املقررمدى تفرغك وقت إطالق  •

ذا أهمية كبرية بالنسبة لك، فيجب عليك أن تفرغ له الوقت املناسب يومًيا  املقررما إن كنت متفرًغا إلتمامه أم ال. وإن كان 

 إلتمامه.

والتي غالًبا ما يغفل الطلبة عن قراءتها برغم أهميتها، مقرر  كن محدًدا: يف هذا الخطوة تقوم بقراءة األهداف التعليمية لل •

ريقة األمثل ليك تتعلم هذه األهداف. هل يمكنك ثم قم بتحديد األهداف األكرث تحفيًزا لك. بعد ذلك، قم بتحديد الط

أم بمناقشة  أم بمتابعة عروض البوربوينت؟ تحقيقها بمجرد مشاهدة الفيديوهات؟ أم بقراءة بعض املصادر النصية؟

رؤية  يمكنك؟ فمثاًل كأمثلة تطبيقية ملا درسته ؟ أم عن طريق تطبيق ما تعلمته بشكل عميلوأقرانك املحتوى مع زمالئك

 تي تعد األكرث قيمة بالنسبة إليك أو يمكنكواختيار األهداف المقرر هداف التعليمية من خالل الصفحة التقديمية للاأل 

 تعلم هذه األهداف كلها. 

استخدم التكنولوجيا بشكل جيد: تتواجد التكنولوجيا لتسهل علينا حياتنا ال لتجعلها أكرث مشقة، لذا يجب علينا معرفة  •

 ماييل.تكنولوجيا لصالحنا عن طريق كيفية استخدام ال

ات تحديث املتصفح الذي تقوم باستخدامه املقرر: تطلب معظم  التعليمية اإللكرتونية  هدايةمنصة    لتصفحالفنية  املتطلبات   •

يمكنك تحديثه من خالل  Chrome حتى تحصل عىل تجربة تعليمية أفضل. فإن كنت تستخدم متصفح جوجل كروم

الرسمي  هدايةمنصة مكنك تحديثه من ي Firefoxوإن كنت تستخدم متصفح فايرفوكس  ،الرسمي له هدايةمنصة 

املحاضرات، وأداة ب الخاصة فيديوعروض ال ملشاهدةاإلنرتنت  شبكة ات اتصااًل متوسًطا باملقرر. كما تطلب بعض كذلك

ويفضل دائًما استخدام الكمبيوتر أو الالب   .املحموليمكنك من خاللها الدخول للمنصة مثل الكمبيوتر الشخيص أو الهاتف  

 توب يف دراستك باملنصة.

 

 

 

 

https://www.google.com/intl/ar/chrome/
https://www.mozilla.org/ar/firefox/new/
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 إرشاديةنصائح 

أنها ليست مجرد محتوى تعليمي فحسب، بل هي عبارة عن  اإللكرتونية هدايةمنصة  ات املجانية التي تّوفرها املقررمن مميزات 

والتي تتبع مرحلة  املقررتضم مرحلة دراسة و إىل الفضاء الرقمي. أو املحاضرة تجارب متكاملة تنقل التعلم من داخل الفصل

 االستعداد ثالث خطوات:

 علم بمشاهدة الفيديوهات وقراءة النصوص وتدوين املالحظات وفهم املحتوى.مذاكرة املحتوى: يقوم املت •

 .للمقررمناقشة املحتوى: يقوم املتعلم بمناقشة املحتوى مع زمالئه عىل املنتدى النقايش  •

 .املقررحل اختبارات والواجبات املطلوبة   املتعلم بتسليم: يقوم الدراستقييم  •

 

لبناء بيئة معرفية آمنة، يأمن املوجهة  و  ،هدايةمنصة  عنا بوالتعلم م  ميرحلة التعلنقدم لك بعض النصائح املفيدة أثناء خوضك  

 ، وهي كما ييل:فيها الناس عىل أنفسهم وأوالدهم يف معرفة اإلسالم الصحيح

، ولذلك توفر املقرر: من املفيد أن تتعرف عىل بعض املصطلحات التي ستستخدم بكرثة يف املقرركن عىل دراية بمصطلحات  •

 .ات ملفاً خاصاً باملصطلحات املستخدمة بهدف تسهيل عملّية املذاكرةاملقرربعض 

هذه الذي تدرسه واالختبارات املطلوبة إلنهائه. تتوفر  املقرر: قم بمعرفة منهاج املقررتعرف عىل منهج  املصطلحات •

 ."املنهج الدرايس" تحت مسميمقرر املعلومات يف كل 

ذاكر برتكيز: إن مشاهدة فيديوهات املحاضرات ليست كمشاهدة األفالم أو املقاطع الرتفيهية، فهي تتطلب الرتكيز.  لفعل  •

، ومن ثم كدقائق حتى يستعيد انتباه 5دقيقة، ثم اسرتاحته ملدة  25-20الّدراسة ملدة قدرها بالرتكيز عىل ذلك، ننصحك 

 العودة إىل الرتكيز. 

 و تقليلها حسب ما تراه مناسبا لك.الرتكيز بسبب سرعة املعلّم أو بطئه، فيمكنك دائماً زيادة السرعة أ أما إذا لم تستطع •

الفيديوهات القصرية )من دقيقة إىل ثالث دقائق(: يمكنك مشاهدتها مرة واحدة، مع فالسرعة: مّيز بني مّدة الفيديوهات:  •

ت املتوسطة )من ثالث إىل عشر دقائق(: يمكنك مشاهدة الفيديو الفيديوهاأما  تدوين بعض املالحظات أثناء املشاهدة.

بالكامل واختيار بعض النقاط املهمة للعودة إليها، إضافة إىل تدوين بعض املالحظات البسيطة التي يمكنك مراجعتها 

 بعد انتهائك من املشاهدة.

تفسريك أنواع املالحظات، وعادة ما تضم:  فال يعني أن تقوم بتدوين كل ما يقوله املُعلّم. تختل اهذدّون مالحظاتك:  •

 األشكال والنماذج املهمة.همك الذايت لبعض النقاط املطروحة، عالقة املعلومات ببعضها البعض، املفاهيم املهمة، وف

اكرة كّرر مذاكرة مالحظاتك بشكل ُمتباعد: التكرار املتباعد يساعد املتعلم عىل تذّكر املعلومات ملدة أطول. فبداًل من مذ •

 .وقت الدروة أو املقررالدرس مرارًا وتكراراً ملدة أربع ساعات يف يوم واحد، قم بتوزيع هذه الساعات عىل مدار  

أما بخصوص طريقة املُذاكرة، وفق دراسات أُجريت حول أساليب التعلّم، فقد ُأثبت أّن إعادة القراءة أو إعادة مشاهدة  •

ومات عىل املدى البعيد. ما يمكنك فعله لتثبيت املعلومة هو اختبار مدى الفيديوهات لن تساعدك عىل استحضار املعل

 ، لذلك أجب بشكل دائم عىل االختبارات التي تيل دروس كل دورة للتأكد من ذلك.فهمك للمحتوى بشكل ذايت

ات املقرريف املوعد املحدد: يواجه الكثري من املتعلمني العديد من املشاكل يف إتمام هذه  املقررال تستسلم إن لم تقم بإتمام  •

للنهاية إذ أنها تعتمد عىل انضباط النفس يف ظل مشاغل الحياة اليومّية. إن كنت تعاين من هذه املشكلة، ال تقلق، فأنت 

 لست وحدك، بل ُقم باملحاولة مجدًدا وال تستسلم.

حتى تعرف إن ضمن حسبك عىل منصة هداية،    املقررتابع درجاتك: من املهم جًدا أن تقوم بمتابعة درجاتك عىل صفحة  •

يسار املوجودة أعىل حسببك الشخيص يمكنك متابعة درجاتك من خالل صفحة  و  كنت قد أتممت متطلبات النجاح أم ال.

 .حتى اللحظة  املقررإضافة إىل مجموع درجاتك الكيّل يف تدرجات االختبارا مقرراتك الدراسية ووالتي تعرض الشاشة  

 

 رب العاملنيهلل   واحلمد
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