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فاعلية القصص الرقمية في تدريس مقرر التوحيد على إكساب مفاهيم 
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 - اإلهداء -                             

 إلى والدّي...

 يامن سهرتما ألنام...وتعبتما لكي أرتاح...

 ذللتما لي الصعاب...وألسنتكما تلهج لي بالدعاء...

 القادم من العطاء... أم علىكيف أسدي لكما الجزاء...أعلى ما مضى 

 ال أملك لكما خيراً من الدعاء...بطول العمر والبقاء...

 ...الجزاءالمثوبة و  اوأن يجزل لكم

 إلى أبنائي...

 أملي بعد اهلل في المستقبل القريب...زينة الدنيا ونور الحياة...

 اهلل بحفظه يتوالكم...ويسدد على دروب الخير خطاكم...

 ....وزوجتيإلى إخواني وأخواتي 

معروفاً, إلى من علمني حرفاً,  إلى كل من أحاطني برعايته واهتمامه, إلى من أسدى إلي  
وأن يجزيكم خير وأن يحيطكم بعين رعايته, شكراً وتقديراً, أسأل اهلل أن يتوالكم بحفظه, 

 ل خالصاً لوجهه الكريم,مكما أسأله تعالى أن يجعل هذا الع ؛الجزاء

 .إنه حميد مجيد وأن ينفع به 

 

 

 الباحث



 ب

 

 –شكر وعرفان  -
 

وله الحمد والشكر إذا  ,له الحمد والشكر حتى يرضىفأتوجه هلل سبحانه وتعالى بالحمد والثناء,      
له الحمد ف ؛؛ على ما من به من إنجاز هذا العمل وإتمامهوله الحمد والشكر بعد الرضى ,رضي

 .سلطانهوالشكر حمداً يليق بجالل وجهه وعظيم 
 

ريس على وبمزيد من التقدير واالمتنان, والشكر ألهل اإلحسان, أقدم شكري ألعضاء هيئة التد     
خير  عني , فأسأل اهلل أن يجزيهمالمعرفي واإلثراء العلمي من العطاء حرصهم وبذلهم, وما منحوني

 الجزاء.
 

 

حفظه اهلل على ما  كما أتقدم بجزيل الشكر وعظيم االمتنان للدكتور: محمد بن عبدالعزيز أبانمي      
أوالني إياه من رعاية واهتمام, والذي ما فتئ  تذلياًل للصعاب, وإسداء للنصح, وكرمًا بالوقت, وبذال 

 حفظه ورعايته إنه سميع مجيب.وتواله بللعلم؛ في سبيل إتمام هذا العمل, فبارك اهلل فيه, ونفع بعلمه, 
 

, والدكتور: عبداهلل بن عبدالعزيز آل طالبالدكتور:  شكري لألستاذين المناقشينوكذلك أرفع      
فجزاهم اهلل عني خير  اتهمملحوظامن قبول المناقشة, واإلفادة  اعبدالعزيز بن محمد أبانمي لتفضلهم

 الجزاء.
 

المحكمين ألدوات الدراسة من أعضاء هيئة تدريس, ومشرفين كما ال يفوتني شكر وتقدير السادة      
فلهم خالص الشكر  على تفضلهم بتحكيم األدوات وإبداء الملحوظات القيمة معلمينو  ,تربويين

 .والعرفان واالمتنان
 

كما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكل من وقف معي ومد يد العون من زمالء دراسة وأقارب       
وأصدقاء, وأخص أخي: عبدالرحمن بن عبداهلل العمري فجزاهم اهلل على ما قدموه خير الجزاء إنه 

 سميع مجيب الدعاء.
 
 

 الباحث                                                                                   



 ت

 

 - ستخلص الدراسةم -
 طالب لدى الفكري األمن مفاهيم إكساب على التوحيد مقرر تدريس في الرقمية القصص فاعليةعنوان الدراسة: 

 .المزاحمية بمحافظة المتوسط األول الصف
 اسم الباحث: حممد بن عبداهلل بن حممد آل جاري العمري

 ه1438-ه1437/ العام اجلامعي:  املناهج وطرق التدريسالدرجة: ماجستري بقسم 
التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود طرق إشراف الدكتور: حممد بن عبدالعزيز أبامني األستاذ املساعد بقسم املناهج و 

 اإلسالمية.
تعد القصص الرقمية من األساليب الرتبوية الفعالة, واليت توظف التقنية يف  عملية التعليم ما جيعل املتعلم أكثر متعة      

املادة املتعّلَمة بشكل أكثر إجيابية ونشاطاً؛ كما أهنا تسهل عملية نقل وتشويقاً؛ وبالتايل ينعكس ذلك على تفاعل الطالب مع 
 ا للمتعلم.املعلومات املراد إيصاهل

 إىل حتقيق األهداف التالية: سعت الدراسة احلالية ذاوهل
 (آلخرةاأثر التوحيد يف الدنيا و )ووحدة  (اهلداية إىل التوحيد)وحدة  مفاهيم األمن الفكري املتوافرة يف التعرف على -1

 قرر التوحيد للصف األول املتوس..مب

بالقصص  (أثر التوحيد يف الدنيا واآلخرة)ووحدة  (التوحيد اهلداية إىل)وحدة تصميم صيغة رقمية مالئمة لتدريس  -2
 يف مقرر التوحيد للصف األول املتوس..الرقمية 

دى طالب الصف ل يف تدريس مقرر التوحيد على إكساب مفاهيم األمن الفكري الرقمية قياس فاعلية القصص -3
 .مبحافظة املزامحيةاألول املتوس. 

, الوصفي التحليلي إضافة للمنهج التجرييب ذو التصميم شبه التجرييب الدراسة استخدم الباحث املنهج أهدافولتحقيق      
ومت حتليل حمتوى الوحدات املستهدفة بالدراسة للتوصل إىل قائمة مبفاهيم األمن الفكري, ومن مث إعادة صياغتها رقمياً 

من  ( طالباً 35, وقد طبقت الدراسة على عينة بلغ عددها )بأسلوب القصص الرقمية, وقياس فاعليتها عن طريق االختبار
ه, ومت اختيار العينة بالطريقة العنقودية 1437طالب الصف األول املتوس. مبحافظة املزامحية للفصل الدراسي الثاين من العام 

 متعددة املراحل, ويف ضوء هذه الدراسة توصل الباحث إىل عدد من النتائج من أمهها:

يبية اجملموعتني التجر  متوسطي درجات طالب( بني α ≤0.01) داللة ذات داللة إحصائية عند مستوىفروق  توجد -
 .كما يقيسه التطبيق البعدي لالختبار  لصاحل اجملموعة التجريبية إكساب مفاهيم األمن الفكري والضابطة يف

يف  اجملموعة التجريبية طالبمتوسطي درجات ( بني α ≤0.01) داللة فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى توجد -
 لصاحل التطبيق البعدي. إلكساب مفاهيم األمن الفكريالبعدي  /االختبار القبلي 

 من أمهها: ؛وبناء على نتائج الدراسة قدم الباحث عدداً من التوصيات     

تدريس باستخدام القصص وتدريبهم على طريقة ال ؛حث معلمي العلوم الشرعية على التدريس باستخدام القصص الرقمية     
للطالب تعزيز مقرر التوحيد للصف األول املتوس. باملزيد من مفاهيم األمن الفكري والسعي إلكساهبا مع ضرورة الرقمية, 

 بأسلوب القصص الرقمية.



 ث

 

- Study extract - 

Study Title: the effectiveness of digital stories in the teaching of monotheism decision give intellectual 
concepts of security at the average first-grade students Almozahmih province. 
Researcher: Mohammed bin Abdullah bin Mohammed AL- Jary Al-Amri 
Degree: MA, Department of Curriculum and Instruction / academic year: 1437 -1438 AH.  
The supervision of Dr. Mohammed bin Abdulaziz Abanome Assistant Professor, Department of 
Curriculum and Instruction of Imam Muhammad bin Saud Islamic University. 

          The digital stories of effective educational methods, which employ technology in the education 
process is what makes the learner more fun and exciting; and therefore reflected the positive and 
active student interaction with the material learned more; they also facilitate the transfer of 
information to be delivered to the learner. 
     The current study sought to achieve the following objectives: 
1- dentify the intellectual concepts of security available in the unit (the guidance of standardization) 
and the unity of (the impact of consolidation in the world and the Hereafter) decision Tawhid first 
grade average. 

2- designing appropriate digital format for teaching unit guidance to the unification and unity of the 
impact of consolidation in the world and the Hereafter digital stories in the decision of monotheism 
first grade average. 

3- measure the effectiveness of stories in the teaching of monotheism decision give intellectual 
concepts of security with the average first-grade students Almzahmiah province. 

     To achieve the objectives of the study, the researcher used descriptive and analytical approach 
adding experimental approach is a quasi-experimental design, and was content targeted study units 
analysis to arrive at a list of the concepts of intellectual security, and then reformulated digitally-style 
digital stories, and measure its effectiveness by testing, the study applied to the total sample of (35) 
students from the average first-grade students Almzahmiah province for the second semester of the 
year 1437 AH, was chosen as a multi-stage cluster sample method, and in the light of this study, the 
researcher suggested a number of results, including: 

- There are statistically significant differences at the level Significance (α ≤0.01) between the mean 
scores of the experimental group and control group students in the experimental group as the 
dimensional application of the test measured. 

- There are statistically significant differences at the level significance (α ≤0.01) between the mean 
scores of students in the experimental group pretest / posttest to give intellectual concepts of security 
in favor of the dimensional application. 

    Based on the findings, the researcher made a number of recommendations; the most important are. 
          He urged teachers to teach forensic science using digital stories; and trained teaching method 

using digital stories, with the need to promote uniformity decision of the first grade average more 
intellectual security concepts and strive to give them the manner of digital stories. 




