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 ملخص

 ي تنميددة مرددارات الت  ير  أثر تقنيددة الواقا المع زهددد ددد الدددراسدددددددة البدداليددة  ل  ا تبددار 

اإلبداعي  ي مادة اللغة العربية لدى طالبات الصف الخامس األساسي، وللتبقق من ذلك؛ اعتمدت 

الدراسة المنرج شبه التجريبي القائم عل  تصميم المجموعتين التجريبية والضابطة؛ حيث ضمد 

 ن مدرسددتين مختل تين.طالبة م 33طالبة، وضددمد المجموعة الضددابطة  35المجموعة التجريبية 

باحث عدت ال ية الواقا المع ز،  تانوأ لد المواد  ي: تقن حدة، تمث ية وأداة وا لك ثالث مواد ببث لذ

وقائمة مرارات الت  ير اإلبداعي، ودليٍل للمعلمة  ي  طوات التدريس بتقنية الواقا المع ز، أما 

من صدددددددق المواد واألداة  تانالباحثاألداة  تمثلد  ي ا تباٍر لمرارات الت  ير اإلبداعي، وتبققد 

ًضا التبقق من ثبات األداة باستخدام المعالجات اإلحصائية  بعرضرا عل  عدد من المبّ مين، وأي

                                                           
ز   #1 ugmented Aالببث ُمسددددتل من رسددددالة ماجسددددتير للطالبة جميلة الرنائية، بعنوان: أثر تقنية الواقا المع  

Reality ف الخامس  ي تنمية مرارات الت  ير اإلبداعي والدا عية  ي مادة اللغة العربية لدى طالبات الصددددددد

شد  ي جامعة السلطان قابوس األساسي، وبإشراف مباشر من د. ريّا المنذرية، وق سلطنة عمان،  ي  –د نوقِ

 .2019العام 
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وأظررت نتائج الدراسدددة  .0.90المناسددددبة؛ حيث بلغد قيمة ثبات اا تبار و ق معامل بيرسددددون 

سددددددطي درجات مجموعتي بين متو α  ≤0,001وجود  رق دال  حصددددددائيًا عند مسددددددتوى دالة 

 الدراسدددددددة  ي التطبيق البعدر ا تبار مرارات الت  ير اإلبداعي لصدددددددالج المجموعة التجريبية.

بضددددددرورة ااهتمام بتنمية مرارات الت  ير اإلبداعي  ي مادة اللغة  تانوعليه؛ أوصدددددددد الباحث

 جراء دراسدددات  تاناحثالعربية عن طريق تقنيات التعليم البديثة مثل التقنية البالية، واقترحد الب

لل شددددددف عن أثر تقنية الواقا المع ز  ي تنمية مرارات الت  ير األ رى  ي اللغة العربية، و ي 

 مراحل دراسية متنوعة. 

 اللغة العربية.الواقا المع ز، الت  ير اإلبداعي،  الكلمات المفتاحية:

 

Abstract 

This study aimed to test the impact of augmented reality technology 

on improving the creative thinking skills in the Arabic language of basic 

fifth grade female students. For this purpose, the study adopted a quasi-

experimental approach that is based on designing the experimental and 

control groups. The experimental group consisted of 35 students and the 

control group consisted of 33 students from two different schools. The 

researchers, to this end, prepared three research materials and one tool. The 

materials represented in: Augmented reality technology, a list of creative 

thinking skills and a guide for the teacher in the steps of teaching according 

to augmented reality technology. The tool included a test of creative 

thinking skills. The researchers have verified the validity of materials and 

tool by presenting them to several of validators and verified the reliability 

of tool using the appropriate statistical treatments; the percentage of 

reliability of the test to the Pearson coefficient was 0.90. The results 

showed that there was a statistically significant difference between the 

mean scores of both experimental and control groups in the creative 

thinking skills test in favor of the experimental group (α ≤ 0.001). 

Therefore, the researchers recommended the need to pay attention to the 

improvement of creative thinking skills in the Arabic language through 

modern teaching techniques such as the current technology. The researcher 

suggested conducting studies to reveal the effect of augmented reality 

technology on improving other thinking skills in the Arabic language and 

in different study stages. 

Keywords: Augmented Reality, Creative Thinking, Arabic Language. 
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 المقدمة

تمّ ن التطور الت نولوجي المتسددارم من تبويل الخيال  ل  واقا، وتبقيق ال ثير من األ  ار 

عد  ند تُ كا بً التي  مد  ل  متبر ، ضددددددر جا لك التي  ّ رت  ي تبويل ال ا من المسددددددتبيالت، كت

 ي النصددف الثاني من القرن العشددرين، تبديدًا  ي عام  والصددامد  ل  ناطق. وهذا ما حدث  عالً 

 ي شدددددد ل  Augmented Realityألول مرة تقنية الواقا المع ز  اسددددددتُخدمدم، عندما 1960

ش ا ة تم ت سية  شة عرض ضوئية رأ وجراز  ،تبعرا بطريقتين مختل تين: جراز تعقب مي اني يشا

تعقب بالموجات  وق الصددددددوتية. ومنذ ذلك البين؛ بدأت ال ثير من الشددددددركات باسددددددتخدامه  ي 

؛ عندما تمد صددددياغة مصددددطلج 1990أغراض متعددة كالتدريب مثال، واسددددتمر ذلك حت  عام 

الباحث السابق  ي شركة بوينغ د بش له المعروف عل  ي Augmented Reality الواقا المع ز

 .(Lee, 2012, 13توم كاوديل )

ويشددددير مصددددطلج الواقا المع ز  ل   التقنية التي تمّ ن المسددددتخدم من رلية العالم البقيقي 

 وتيناكوس وي سددرها بيرسددي وني (Hughes, 2014, 1)ب ائنات ا تراضددية مطبقة عل  الواقا  

(Persefoni & Tsinakos, 2016, 56)   بددهنرددا  التقنيددات التي تعرض المواد الرقميددة عل

ستخدم حاليً كائنات العالم البقيقي  سياحة، ، وهي ت سويق، والتر يه، وال ا  ي مجاات متعددة، كالت

 .(Donna, 2012)ا  ي التربية والصناعة، واألزياء، والطب، وحديثً 

التي  Virtual Realityوتعدّ هذه التقنية شددددددبيرة  ل  حد كبير بتقنية الواقا اا تراضددددددي 

، وكالهما تقدمان  دمة علمية جليلة؛ من  الل تم ين دراسدددددة ظررت مت امنة ما الواقا المع ز

 ,.Dünser., Steinbügl)الم ونات المختل ة للسددددددلو  البشددددددرر والعمليات المعر ية المختل ة 

Kaufmann., & Glück, 2006, 125)وقد  ّرق أزوما .Azuma, 1997, 356) رما ( بين

من عدة جوانب، أهمرا أّن تقنية الواقا اا تراضددي قائمة عل  ع ل المسددتخدم  ي بيفة ا تراضددية 

اصطناعية بعيدة عن الواقا البقيقي، أما الواقا المع ز؛  تقوم  لس ته عل  دمج العالم اا تراضي 

 ، وأضددداف بويربالعالم البقيقي بصدددورة ت اعلية، و م انية دعمه بهشددد ال متبركة وثالثية األبعاد

 & Bower, Howe, McCredie, Robinson) وهوم ومددداكريددددر وروبنسددددددون وجو ر

Grover, 2014, 1)  ل  ذلك بهن تقنية الواقا المع ز تسددددددمج لل ائنات البقيقية واا تراضددددددية 

بالتعايش والت اعل  ي الم ان وال مان ذاترما، عل  ع س الواقا اا تراضددددي؛ الذر يغمر حواس 

 المستخدم تماًما  ي بيفة اصطناعية مستقلة.

 ,Kerawalla, Luckin)كيراواا ولوكين وسدددددديلجي وت ووارد مدددا ذكر وببسدددددددددب 

Seljefot, & Woolard, 2006, 2)  ًا بالنظرية ا عميقً  إن تقنية الواقا المع ز ترتبط ارتباط

ماعية هذه  -ااجت تذهب  تاريخي؛ حيث  قا ي وال طه الث ية، التي تُعن  بعالقة ال رد ما مبي قا  الث

ة أو النظرية  ل  القول بهن التعلم يم ن تطبيقه  ي صددددددورتين: الوسدددددديط )كوسددددددائل تقنية أو اللغ

 الت اعل ااجتماعي( والتوزيا )ويُقصد به هنا التعلم عن بُعد(.

و ي ظّل التوجرات التقنية العالمية والقوة المت ايدة ألجر ة الباسددوا الشددخصددية واألجر ة 

 ي  Augmented Realityالمبمولة؛ حرص التربويون عل  ااست ادة من تقنية الواقا المع ز 
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احثون يجربون ويبللون  ي مباولة لصددددددياغة تقنية الواقا المع ز المجال التربور؛  انبرى الب

عندما تبدّث عن التبول ال بير الذر  (Radu, 2014)بشددددد ل تربور، وهو ما أشدددددار  ليه رادو 

شدددردته السددداحة التربوية؛  قد أصدددببد وسدددائل اإلعالم الرقمية تشدددق طريقرا بشددد ل مت ايد  ي 

تعلم عن طريق المباكاة الت اعلية واأللعاا التعليمية.  البيفات التعليمية، وت ود الطالا ب رص

وقد كاند تجارا التعلم الرقمي متاحة عادة  ي ال صول الدراسية الم ودة بهجر ة حاسوا سطج 

الم تب ولوحات بيضددداء ت اعلية. و ي اةونة األ يرة؛ أصدددبج الوصدددول  ل   برات التعلم متاحا 

ل يد من  الل األجر ة المبمو لذكية واألجر ة اللوحية. بشدددددد ل مت ا ة للطالا، مثل: الرواتف ا

عالوة عل  ذلك؛ تغيرت طريقة الت اعل ما  برات التعلم؛  الطلبة ا يسددتخدمون لوحات الم اتيج 

كما هو البال ما برامج سدددددطج -وال هرات  قط للت اعل ما المبتوى المعروض عل  الشددددداشدددددة 

سدددددادهم كاملة للت اعل ما مبتوى التعلم الذر ول نرم أصدددددببوا يسدددددتخدمون أج -الم تب التقليدية

 .Augmented Realityيظرر  ي العالم المادر من  الل تقنية الواقا المع ز 

قد بدأ ع ز  ي مجاات التعليم مبدودًا، وا ي ال اسدددتخدام تقنية الواقا المبالرغم من ذلك؛ و

 ي اسدددت شددداف اسدددتخدامرا كهداة للتدريس  (Shelton and Hedley)كل من شددديلتون وهيدلي 

م، ووجدا أنرا كاند م يدة جدا  ي تدريس الموضددددددوعات التي ا يم ن 2000الجامعي  ي عام 

 ,Kerawalla, Luckin, Seljeflot & Woolard )  البقيقيتعلمرا بشد ل مباشدر  ي العالم 

تقنية الواقا المع ز  ي ثم توالد بعد ذلك التجارا والدراسدددددددات المطبقة ا تبار   (3 ,2006

( التي أثبتد (Chiang, Yang & Hwang, 2014التعليم، مثل تجربة شدددديانج ويانج وهوانج 

أثر تقنية الواقا المع ز  ي تبصددديل طلبة الصدددف الرابا لمادة العلوم الطبيعية، وتع ي  دا عيترم 

ئم عل  ت نولوجيا ( حيث حقق البرنامج المسددددددتعمل  يرا والقا2016 ي التعلم، ودراسددددددة أحمد )

نتائجا  يجابية  ي تنمية مرارات الت  ير البصددددددرر  ي  Augmented Realityالواقا المعّ ز 

 ,Drachsler)مببث العلوم لدى طالا الصددف التاسددا. ودراسددة دراشددلر وهنج وشددين وهوانج 

Hung, Chen, & Huang, 2017)  التي ُطبقد عل  طلبة الصدددف الخامس لتدريسدددرم أنوام

ريا بطرق مختل ة؛ من بينرا الواقا المع ز، وتوصدددددلد الدراسدددددة  ل   اعلية الواقا المع ز الب تي

ا دراسددددة سددددالم ) ( التي ببثد  ي أثر الت اعل بين أنماط التعلم 2017مقارنة ببقية الطرق. وأيضددددً

دا ل بيفة الواقا المع ز المعروض بواسطة األجر ة الذكية: البواسيب اللوحية والرواتف الذكية 

واألسلوا المعر ي، عل  التبصيل المعر ي لدى طالا التربية الخاصة والمعلمين ب لية التربية، 

( ا تبار  اعلية 2017وتوصددددلد  ل  وجود تهثير  يجابي لتقنية الواقا المع ز. ودراسددددة البلو )

اقا تدريس وحدة مقترحة  ي ااقتصددددداد المن لي قائمة عل   سدددددتراتيجية التخيل العقلي بتقنية الو

المع ز، لتنمية الت  ير البصددددرر وحب ااسددددتطالم لدى تلميذات المرحلة اابتدائية، وتوصددددلد 

 لوجود أثر  يجابي يُع ى لتقنية الواقا المع ز  ي متغيرات الدراسة. 

 تربوية مجاات ي طبق الباحثون التربويون تقنية الواقا المع ز وعل  سددبيل التخصددي ؛ 

وقد نشر عقل وع ام  والرياضيات وال لك والجغرا يا والباسوا والتاريخ،، مثل: العلوم متنوعة

Aqel and Azzam, 2018) الصددة تجربترما  ي تدريس ال يمياء لطلبة الصددف السددابا  ي  )

قطام غ ة؛ حيث  ضعد المجموعة التجريبية للدراسة بتقنية الواقا المع ز، وأظررت ت وقًا  ي 
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دراسددددة يلماز وجوكتاس التي درسددددد بالطريقة المعتادة، و التبصدددديل عل  المجموعة الضددددابطة

(Yilmaz & Goktas, 2017) طالب  ي الصددددف الخامس اابتدائي، منرم  100شددددملد  التي

تاة، 54 ت  و  46 بدعين  ي و   بة الم ية مرارات الطل ية الواقا المع ز  ي تنم ية تقن تد  اعل أثب

سرد القص  وروايترا،  سة العمرجي )أنشطة  ( التي ُطبقد  ي توظيف تقنية الواقا 2017ودرا

 ي تنمية مرارات الت  ير التاريخي والتبصدددددديل لدى طلبة الصددددددف األول الثانور  ي  المع ز

ير التاريخي والتبصدديل وأسدد رت نتائج الدراسددة عن نجات التقنية  ي تنمية مرارات الت   ،األردن

ا دراسددة أسددتابا ونادولني  ،لدى الطلبة  61د التي شددمل (Estapa & Nadolny, 2015)وأيضددً

طالبًا من المدرسة الثانوية، وتم تدريسرم الرياضيات من  الل توظيف تقنية الواقا المع ز، وقد 

 را.لتعلمتبصدددديل الطلبة لمادة الرياضدددديات وتع ي  دا عيترم الواقا المع ز  ي تقنية  اعلية  ثبتد

لبات الصدددف الثالث الثانور بم ة طالبة من طا 55شدددملد  ( التي2014دراسدددة البسددديني )كذلك 

لمقرر  تبصدددددديل الطالبات هد د للتبقق من أثر اسددددددتخدام تقنية الواقا المع ز  يو الم رمة،

 وقد توصلد الدراسة لنتائج  يجابية تثبد أثر اواقا المع ز  ي تبصيل الطالبات. الباسب اةلي،

ا دراسددددددة سدددددداليناس  ,Salinas) وراليسوكون اليس وكوينتيرو وريوس ورامري  وم وأيضددددددً

González, Quintero, Ríos, Ramírez & Morales, 2013)  التي أثبتد  اعلية تقنية

ين وتسدددار  ودراسدددة تع ي  دا عية تعلم طلبة كلية الرندسدددة لمادة الرياضددديات،الواقا المع ز  ي 

من طلبة الجامعة لمراحل  104التي هد د لمقارنة تعلم  (Yen, Tsai & Wu, 2013)وواو 

ية الواقا  تد تقن عاد، والواقا المع ز، وأثب ية األب عاد وثالث ية األب نائ القمر من  الل األشدددددد ال ث

   المع ز ت وقًا  ي تعلم الطلبة م روم مراحل القمر، وزيادة دا عيترم للتعلم.

( تقنية الواقا المع ز  ي 2016ا تبرت دراسدددددددة ربيا ) قد أما  ي مجال تدريس اللغات؛ 

ف الثالث م ردات اللغة اإلنجلي ية، وكشددددد د نتائج هذه الدراسدددددة أن تطبيقات تعليم طالا الصددددد

لث،  لدى طلبدة الصددددددف الثدا الواقا المع ز تتمتا ب داعليدة كبيرة  ي تنميدة الم ردات اإلنجلي ية 

ا  ي تعليم الطلبة الصددددينيين معاني الصددددور التوضدددديبية  واسددددتُخدمد تقنية الواقا المع ز أيضددددً

عليمرم القراءة وال تابة، وقد لوحظ وجود تبسدددن ملبوظ  ي ذاكرة الطالا لل لمات الصدددينية، وت

(، و يما يخ  اسددددتخدام هذه التقنية  ي تدريس اللغة Radu, 2014, 1535ومراراترم اللغوية )

تقنية الواقا   ي المنرج الوصدد ي، وببثد  ي تهثيرالعربية؛  قد عثرت الباحثة عل  دراسددة واحدة 

، المالي يين من طلبة الجامعة للناطقين بغيرهارات اللغة العربية و روعرا مراالمع ز  ي تدريس 

)غالب ونوردين،  و لُصددددددد الدراسددددددة  ل  التهثير اإليجابي لتقنية الواقا المع ز  ي تعلم الطلبة

الواقا المع ز  ي تدريس اللغة العربية ألبنائرا  وظ دعل  أر دراسة  تعثر الباحثتان( ولم 2018

 را.الناطقين ب

وقد كشدد د نتائج عدد من الدراسددات عن المي ات ال ثيرة التي تمي  تقنية الواقا المع ز عن 

ية التعليمية، منرا ما ذكره رادو  تائج العمل غيرها من التقنيات، وأثرت بشدددددد ل مباشددددددر عل  ن

(Radu, 2012)  حين حاول اإلجابة  ي دراسته عن السؤال الذر طرحه: لماذا يجب عل  طالبي

ام تقنية الواقا المع ز؟  ذكر عددًا من اةثار اإليجابية الناتجة عن الواقا المع ز، منرا: اسددددددتخد

ضددمان  رم الطالب للمبتوى، والمسدداعدة  ي تعلم اللغات، وتع ي  الذاكرة وتقويترا، ودعم دا عية 
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 ,Yuen)الطالا للتعلم، والتشدددجيا عل  التعلم التعاوني. وأضددداف يوين ويوينيونج وجونسدددون  

Yaoyuneyong & Johnson, 2011, 119)  ل  ذلك أّن تقنية الواقا المع ز تسددددددداعد  ي 

تب ي  الطالب عل  معالجة المعلومات من زوايا مختل ة، وتوسيا مخيلته بما يساعده عل  اإلبدام 

 ي  درا  البقائق والم اهيم، و تاحة ال رصدددددة لرذا الطالب للتب م بعملية التعلم بما يتناسدددددب ما 

 اهتماماته و م انياته. 

قنيددة الواقا المع ز وأنواعرددا؛  ي دداد يت ق كددل من ربيا وأواه و ددان وعن آليددة عمددل ت

Khan, 2017) Rabbi, Ullah &( وسددددددالم )و يجوريدو وجومس وجومس ولوبس 2017 )

(Figueiredo, Gomes, Gomes & Lopes, 2014)  عل  وجود طريقتين حت  اةن لعمل

طريقة التميي  البصددددددرر لل ائن عن الواقا المع ز، وهما: طريقة اسددددددتخدام عالمات المواقا، و

( طريقة ثالثة Cabero & Barroso, 2016, 45طريق اإلسددقاط. وأضدداف كابيرو وباروسددو )

(  ل  طريقة رابعة؛ تتمثل  ي 2016،  يما أشدددار أحمد )QRوهي طريقة قراءة رموز الشددد رات 

رق األربا؛ التعرف عل  األشدددددد ال. ووظ د الباحثة  ي الدراسدددددددة البالية ثالث طرق من الط

إلم انية تطبيقرا  ي مجال التعليم، وهي: القائمة عل  عالمات الموقا، والقائمة عل  اإلسددددددقاط، 

، أمددا النوم الرابا الددذر يخت  بددالتعرف عل  QRوتلددك القددائمددة عل  قراءة رموز شدددددد رات 

تم األشدد ال؛  يصددعب تطبيقه  ي مجال التعليم، ا تصدداصدده بمسددائل األمن  ي الدرجة األول ،  

 استبعاده من تطبيقات الدراسة البالية.

ومن  الل ما سبق بيانه من النتائج اإليجابية التي توصلد  ليرا الدراسات السابقة  ي مجال 

باحثة أهمية هذه التقنية  ي مجال تدريس اللغة العربية، وتنمية مرارات  الواقا المع ز؛ ترى ال

تعمل عل  توسدديا  يال  -و ق ما اتضددج أعاله-قنية الت  ير اإلبداعي من  اللرا؛ حيث  ّن هذه الت

الطالب وتشجعه عل  اإلبدام، وقد لوحظ أّن ااتجاهات التربوية البديثة تتبن  مثل هذه التوجرات 

التي تع ز الت  ير اإلبداعي لدى الطلبة، وتروج لرا كثيًرا من  الل األبباث والدراسددات المقدمة 

( عل  أن ااهتمام بالت  ير اإلبداعي يُعد من 2017عبد الجبار )أّكد بركات و؛  قد  ي هذا الجانب

ااتجدداهدات البددديثددة  ي التدددريس؛ لمددا لده من أثر  داعدل  ي نواتج التعليم والتعلم، وتبدددث عندده 

 أصبج ااهتمام بالت  ير اإلبداعي ضرورة ملبة من  ( أيًضا عندما قال:506، 2017ال هيرر )

بددة التقدددم والثقددا ددة الرقميددة والت نولوجيددة، واان جددار المعر ي أجددل  يجدداد جيددل قددادر عل  مواك

(  م انية تعليم مرارات الت  ير اإلبداعي وتعلمرا انطالقًا 191-190، 2009الرائل . وأكد ريان )

 من النظرية السلوكية لبياجيه، ونظرية جيل ورد العاملية.

(  قدرةً عقليةً 139، 2013ار )ويُعد الت  ير اإلبداعي حسدددب ما ذكره العتوم والجرات وبشددد

 رديددةً، ذات مراحددل متعددددة، ينتج عنرددا   رةٌ أو عمددٌل جددديددد، يتمي  بددهكبر قدددر من الطالقددة، 

والمرونة، واألصددالة، والبسدداسددية للمشدد الت، ويتضددمن القدرة عل  ت وين تنظيمات وأبنية جيدة 

 لأل  ار والمواقف  وهو ما يُعرف بمرارة التوسا. 

ية بين اللغة والت  يرونتيجة للعال لك التي ذكرها الموسددددددور ) -قة اإليجاب -103، 2015ت

( عندما عدد مجموعة من اةراء المختل ة  ي ت سدددير هذه العالقة،  ا أنرا تؤكد جميعرا عل  108
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 2021( 10)35بحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لأل

غة والت  ير باط الوثيق بين الل مام بتعليم الت  ير للطالا،  -اارت نادى اللغويون بضددددددرورة ااهت

( عن أقطاا تغيير التعليم الثالثة، 24، 2011الت  ير اإلبداعي؛  تبدث أبو جبين ) ومنرا مرارات

ية للتطويا،  لة، وقابل هائ قدرات  ية تتمي  ب غة العرب وهي: اللغة واإلبدام واألط ال، وكيف أّن الل

(  م انية تنمية 2013واسددددتيعاا ال ثير من النظريات التربوية والن سددددية البديثة، وأيّد سددددعادة )

رددارات الت  ير اإلبددداعي  ي اللغددة العربيددة لدددى الطالا من  الل اقترات عدددد من النمدداذج م

واألساليب  ي تدريس مرارات و روم اللغة العربية المختل ة، وهو ما قام به عدد من الباحثين  ي 

دة مباولة ا تبار أثر بعض اإلسدتراتيجيات  ي تنمية مرارات الت  ير اإلبداعي لدى الطلبة  ي ما

( اللتين أكدتا  م انية تنمية 2002( ودراسدددة اشدددتيه )2003اللغة العربية، مثل دراسدددة أبو الخير )

 مرارات الت  ير اإلبداعي  ي مادة اللغة العربية.

ويسددددددتخدم التربويون عامة، والمرتمون باللغة العربية عل  وجه الخصددددددوص ال ثير من 

ل العصف الذهني وحل المش الت، وقبعات الت  ير اإلستراتيجيات  ي تنمية الت  ير اإلبداعي، مث

تن يذ هذه اإلستراتيجيات بوسائل مختل ة، أبرزها  ( ويتم2013السد، وأسفلة س امبر )بني  الد، 

توظيف الت نولوجيا  ي التعليم، وقد أثبتد ال ثير من الدراسدددددددات األثر اإليجابي للت نولوجيا  ي 

تهثير  (2017دراسدددددددة بركات وعبد الجبار )تنمية مرارات الت  ير اإلبداعي، مثل  تهكيد ال  ي 

اإليجابي للبوسدددبة السدددبابية  ي تنمية مرارات التعلم الذاتي والت  ير اابداعي لدى طلبة الصدددف 

التي أثبتد األثر اإليجابي  (2015الشدددبيمية )الثالث األسددداسدددي  ي مادة اللغة العربية، ودراسدددة 

 ي تنمية مرارات الت  ير  (STEM)والرندسددة والرياضدديات اسددتخدام منب  العلم والت نولوجيا 

التي توصلد  (2009والعجلوني ) اإلبداعي وتبصيل العلوم لدى طلبة الصف الثالث األساسي،

تائج  يجابية أل اإلبداعي عند طلبة ر ثر ت نولوجيا المعلومات وااتصددددددداات عل  تنمية الت  يلن

حين وظ د برنامًجا تعليمًيا  (2006دراسددة الي يدر )، وأ يًرا المدارس ااسددت شددا ية  ي األردن

مبوسددبًا لتدريس القراءة العربية لتالميذ الصددف الرابا األسدداسددي، وتنمية بعض مرارات الت  ير 

 اإلبداعي.

و يما يخ  مناهج اللغة العربية  ي سدددددلطنة عمان؛  إن السدددددياسدددددة التعليمية تشدددددّجا عل  

مام بمرارات الت  ير  المختل ة، ومن بينرا مرارات الت  ير اإلبداعي، وتوظيف الت نولوجيا ااهت

لدعم هذه المرارات؛  قد ن  الردف الخامس عشددددددر  ي وثيقة منراج اللغة العربية عل  أهمية 

 اكتسددداا الطالب مرارات الت  ير بهنواعه، ومسدددتوياته )الناقد واإلبداعي والموسدددوعي والعلمي( 

بية  وكذلك الرد ان الثالث عشددددر والخامس عشددددر اللذان رك ا عل  من  الل دراسددددته للغة العر

أهمية ممارسددددددة الت  ير بهنواعه  ي مختلف  روم اللغة العربية، وااهتمام باإلنتاجات اإلبداعية. 

وين  الردف العشدددرون من الوثيقة ن سدددرا عل   ضدددرورة اسدددتخدام التقانات البديثة  ي تدريس 

(. وتسددددددع  مناهج اللغة العربية للصددددددف 12-8، 2007ية والتعليم، اللغة العربية  )وزارة الترب

الخامس بشدددددد ل  اص  ل  تنمية مرارات اللغة العربية التي تسددددددداعد  ي الببث عن المعر ة، 

 .(10، 2017والت  ير اإلبداعي، والتعلم مدى البياة )وزارة التربية والتعليم، 

ائج، وما أثبتته من األثر اإليجابي الناتج وبناء عل  ما توصددلد  ليه الدراسددات السددابقة من نت

عن اسددتخدام الت نولوجيا بشدد ل عام  ي تنمية مرارات الت  ير اإلبداعي لدى الطلبة، وما أوصددد 
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به واقترحته  ي مجال توظيف التقنيات البديثة  ي التعليم عامة، ومسدددددايرة لتطلعات السدددددياسدددددة 

شجا عل  توظيف الت ن سلطنة بما ي ولوجيا  ي دعم الت  ير اإلبداعي، ونتيجة لندرة التعليمية  ي ال

الدراسدددات التي ربطد بين تقنية الواقا المع ز والت  ير اإلبداعي؛ جاءت هذه الدراسدددة لل شدددف 

عن أثر تقنية الواقا المع ز  ي تنمية مرارات الت  ير اإلبداعي  ي مادة اللغة العربية لدى طالبات 

 الصف الخامس األساسي. 

 سة وسؤالهامشكلة الدرا

مشددد لة الدراسدددة البالية  ي ا تبار أثر تقنية الواقا المع ز  ي تنمية مرارات الت  ير  تمثلد

اإلبداعي  ي مادة اللغة العربية لدى طالبات الصف الخامس األساسي، وبالتالي  إن هذه الدراسة 

 بمعالجة هذه المش لة من  الل اإلجابة عن السؤال اةتي:  اهتمد

ية لدى ما أثر  غة العرب ية الواقا المع ز  ي تنمية مرارات الت  ير اإلبداعي  ي مادة الل تقن

 طالبات الصف الخامس األساسي؟

 الدراسة تافرضي

 بسؤالرا: تين، والمرتبطتيناةتي تينسعد الدراسة البالية للتبقق من صبة ال رضي

  ا يوجد  رق دال  حصائيًا عند مستوى دالةα  ≤0,001 طي درجات المجموعة بين متوس

رارات الت  ير  بار م عدر ا ت طة  ي التطبيق الب ية، ودرجات المجموعة الضددددددداب التجريب

 اإلبداعي.

  ا يوجد  رق دال  حصائيًا عند مستوى دالةα  ≤0,001  بين متوسطي درجات المجموعة

 التجريبية  ي التطبيقين القبلي والبعدر ا تبار مرارات الت  ير اإلبداعي.

 الدراسةهدف 

 الدراسة البالية  ل  التبقق من: سعد

أثر تقنيددة الواقا المع ز  ي تنميددة مرددارات الت  ير اإلبددداعي  ي مددادة اللغددة العربيددة لدددى 

 طالبات الصف الخامس األساسي.

 أهمية الدراسة

 أهمية الدراسة البالية  يما يهتي: مثلدت

  ي حدود  باسدددتخدام تقنية الواقا المع زتُعد أّول تجربة من نوعرا  ي تدريس اللغة العربية (

 علم الباحثة(. 

  قد تسددددددرم  ي ل د انتباه القائمين عل  تطوير مناهج اللغة العربية  ل  تصددددددميم مناهج تدعم

 تقنية الواقا المع ز.
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 2021( 10)35بحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لأل

  قد تسددددددرم  ي ل د انتباه القائمين عل  تطوير مناهج اللغة العربية  ل  تع ي  هذه المناهج

 لمرارات الت  ير اإلبداعي.باألنشطة الداعمة 

  قد تو ر دليال  رشددددددداديا للوحدة التعليمية المدعومة بتقنية الواقا المع ز  ي تنمية مرارات

بل من ذر مناهج اللغة العربية  ي كل المراحل  الت  ير اإلبداعي، لالسددددددترشددددددداد به من قِ

 الدراسية. 

 ليترا  ي تنمية مرارات الت  ير قد ت تج الباا لدراسددددات أ رى  ي تقنية الواقا المع ز، و اع

 األ رى.

 حدود الدراسة

 تقتصر الدراسة البالية عل  البدود اةتية:

 ي سلطنة عمان. الم انية: مبا ظة مسقط  

 ( 2018/2019ال مانية: ال صل الدراسي الثاني من العام الدراسي) 

  اإلبدام بمرحلة البدود البشددرية: عينة من طالبات الصددف الخامس األسدداسددي؛ ارتباط تعليم

 .(18، 2011الط ولة، وارتباط الط ولة بتعلم اللغة. )أبو جبين، 

  مراراتي  ي القراءة-البدود الموضددددددوعية: دروس المبور الرابا من كتاا لغتي الجميلة- 

( وعددها سبعة دروس  ي 2018/2019للصف الخامس األساسي لل صل الدراسي الثاني )

الدرس  -التبدث )موقا  ل تروني(  -لمستقبل  ي ال ضاء(  روم مختل ة، وهي: ااستمام )ا

الدرس القرائي الثاني )الديناصورات عاشد  ي  -القرائي األول )العالم أصغر من ذر قبل( 

أتلو  -الن  الشددددعرر )الِعلم( -الدرس القرائي الثالث )أ ضددددل صددددديق للشددددمس(  -عمان( 

ين بقية المباور؛ لمرونة موضددددددوعاته وأح ظ )بدائا  لق هللا(، وا تير هذا المبور من ب

 ومالءمترا لتقنية الواقا المع ز التي تدعم الت  ير اإلبداعي. 

 مصطلحات الدراسة

عبارة عن  تقنية تم ن المستخدمين من : (Augmented Reality)تقنية الواقع المعزز 

ية مختل ة، دون  قدان اإلحسددددددداس بالواقا .  ياء ا تراضدددددد رلية العالم الواقعي و لطه ما أشدددددد

(Persefoni & Tsinakos, 2015, 45) 

بهنرا  مجموعة من العناصددددددر البقيقية والعناصددددددر  (Yuen, 2011, 119)وعر را ين 

عل  سددددددبيل -تي يتم تسددددددجيلرا  ي صددددددورة ثالثية األبعاد الظاهرية والت اعلية  ي الوقد ذاته، ال

ويرتبط عرض األشدددياء اا تراضدددية أو المعلومات ارتباًطا جوهريًا بالمواقا والتوجرات  -المثال

  ي العالم البقيقي .
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 جرائيًا بهنرا: طريقة لتدريس المبور الرابا  علوم واكتشا ات  المضمن  الباحثتان وتعر را

 ي القراءة  للصدددددف الخامس األسددددداسدددددي، من  الل ربط مبتويات ال تاا   ي كتاا  مراراتي

البقيقية بمجموعة من المواد اا تراضددددددية والوسدددددددائط المتعددة، كاأل الم التعليمية والصددددددور 

 HP Revealواألصدددددوات واألشددددد ال ثالثية األبعاد، عبر مجموعة من التطبيقات، مثل تطبيق 

طريق األجر ة المبمولة كالرواتف واألجر ة  ، يتم اسددددددتعراضددددددرا عنCreativeKidsARو

 اللوحية. 

عبارة عن  نشددددددداط عقلي مركب وهادف، : (Creative Thinking)التفكير اإلبداعي 

، 2009توجره رغبة قوية  ي الببث عن حلول جديدة لم ت ن معرو ة لل رد سددددددابقا . )البارثي، 

53 ) 

( بهنه  قدرة ال رد عل  اإلنتاج الذر يتمي  بهكبر 120، 2015 ه رزوقي وعبد ال ريم )وعر  

قدر مم ن من الطالقة ال  رية والمرونة التلقائية واألصالة، والتداعيات البعيدة، كاستجابة لمش لة 

 أو موقف مثير . 

الشددد رية وال تابية  قدرة الطالبة عل   نجاز عدد من األنشدددطة : جرائيا بهنه الباحثتانوتعر ه 

الخاصددة بمبور  علوم واكتشددا ات  المضددمن  ي كتاا  مراراتي  ي القراءة  للصددف الخامس 

األسدداسددي؛ بردف تشددجيا الطالبة عل  الت  ير العقلي، الذر يتمي  بالطالقة والمرونة واألصددالة، 

ليرا الطالبة  ي والقدرة عل  التوسدددددا  ي األ  ار، ويُقاس  جرائيًا بمقدار الدرجة التي تبصدددددل ع

 ا تبار الت  ير اإلبداعي الذر تعدّه الباحثة لرذا الغرض. 

 منهج الدراسة وتصميمها

الدراسددددددة البالية عل  المنرج شددددددبه التجريبي القائم عل  نظام المجموعتين؛ حيث  اعتمدت

المجموعة الضدابطة و ق الطريقة  درسددتقنية الواقا المع ز عل  المجموعة التجريبية، و ُطبِّقد

 تصميم الدراسة  1المعتادة، ويوضج الش ل 

 

 

 

 

 

 

 

 .تصميم الدراسة(: 1)شكل 

مجموعة  التطبيق القبلي

 الدراسة
 التطبيق البعدي المعالجة

اختبار 
التفكير 
 اإلبداعي

 التجريبية

 الضابطة

تقنية الواقع 
 المعزز

 الطريقة المعتادة

اختبار 
التفكير 
 اإلبداعي
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 2021( 10)35بحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لأل

 مجتمع الدراسة وعينتها

مجتما الدراسدددة  ي جميا طالبات الصدددف الخامس األسددداسدددي بمبا ظة مسدددقط للعام  تمثل

عينة الدراسدددة عل  شدددعبتين تم ا تيارهما عشدددوائيا من  اقتصدددرت(، و2018/2019الدراسدددي )

 حداهما المجموعة التجريبية، واأل رى المجموعة الضابطة، حيث تم  دمدرستين مختل تين، مثل

ا عل  تو ر شددددب ة اإلنترند وقاعة للتعلم اإلل تروني  ا تيار المدرسددددة التجريبية قصددددديًا حرصددددً

 لضمان نجات الدراسة.

 متغيرات الدراسة

 الدراسة المتغيرات التالية: ضمندت

 تقنية الواقا المع ز، والطريقة المعتادة.المتغير المستقل: طريقة التدريس، بمستويين : 

 .المتغير التابا: مرارات الت  ير اإلبداعي 

  هامواد الدراسة وأدات

 مواد الدراسة  ي: دتمثل

 .(1)الملبق قائمة مرارات الت  ير اإلبداعي المالئمة للصف الخامس 

  ُثمانية تطبيقات، هي: ظ د التقنية من  الل تقنية الواقا المع ز: وقد وCreative Kids 

AR  ا للدراسددة، ومنصددة ، QR code Readerوتطبيق  HP Revealالمصددمم  صدديصددً

 Pocket، وتطبيقCollect A ، وتطبيقStar Walk 2وتطبيق بالنددد نددد، وتطبيق 

Dinosaur AR Go وتطبيق.Parton  

  دليل المعلمة اسددددددتخدام تقنية الواقا المع ز  ي تدريس مبور  علوم واكتشددددددا ات  ب تاا

 .تانالباحث أعدته مراراتي  ي القراءة  لطالبات الصف الخامس األساسي الذر 

 صيًصا للدراسة  تانالباحث أعدتها تبار الت  ير اإلبداعي الذر  الدراسة  ي ةأدا دبينما تمثل 

(، وهدددف اا تبددار  ل  قيدداس مرددارات الت  ير اإلبددداعي لدددى طددالبددات 2 البدداليددة )الملبق

الصددددددف الخامس قبل التجربة،  ضدددددددا ة  ل  التبقق من أثر تقنية الواقا المع ز  ي تنمية 

 المرارات ذاترا لدى العينة ن سرا بعد التجربة.

ات الت  ير  ي بناء اا تبار من األدبيات التربوية التي عالجد مرار تانواسددددددت ادت الباحث

( واعتُمدت قائمة 2011؛ أبو جبين، 2012؛ البطاشددددددي، 2013اإلبداعي، مثل: )العياصددددددرة، 

مرارات الت  ير اإلبداعي مادةً أولية لال تبار، وتضددددددمند القائمة  مس عشددددددرة مرارة  رعية، 

مواصدددددد ات ا تبار الت  ير  1يمثلرا  ي اا تبار سددددددؤال واحد عن كل مرارة. ويعرض الجدول

 اعي.اإلبد
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 .مواص ات ا تبار الت  ير اإلبداعي(: 1) جدول

 مجموع الدرجات الوزن النسبي % عدد األسئلة المهارة الرئيسية

 12 26,5 4 الطالقة

 12 26,5 4 المرونة 

 12 26,5 4 األصالة

 9 20,5 3 اإل اضة

 45 100 15 المجموم 

بار  ًما من  ما ي صددددددورترومعيار الب م ُعرض اا ت عة عشددددددر مب  ية عل  تسدددددد المبدئ

را، و ي القياس والتقويم، وعلم الن س بجامعة  تدريسدددددد ية وطرائق  غة العرب المختصددددددين  ي الل

وقد ت ّون اا تبار  ي  السلطان قابوس،  ضا ة  ل  مشر ي اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم،

مرارة  رعية  15ات المب مة والم ونة من سؤااً بناًء عل  قائمة المرار 15صورته المبدئية من 

مة (،1)الملبق  قد  ناء عل  المالحظات الُم غة اللغوية  وب يا را عل  الصدددددد التي رّك ت  ي مجمل

وأ رجتا  جرت الباحثتان التعديالت الالزمة،؛ ألبعض األسدددددفلة، والتنسددددديق ال ني لورقة اا تبار

 ي صددورته النرائية من  مسددة عشددر سددؤاا ت ّون اا تبار حيث  ؛اا تبار  ي صددورته النرائية

مقاليا موزعة عل  المرارات األربا و ق قائمة المرارات بشددددد ل مت اوت: أربعة أسدددددفلة ل ل من 

ا  الطالقة والمرونة واألصدددددالة، ثالثة أسدددددفلة لغ اضدددددة، وبلغد الدرجة النرائية لال تبار  مسدددددً

اثنا عشددددددر درجة ل ل من الطالقة  وأربعين درجة موزعة عل  المرارات الرئيسددددددية و ق اةتي:

 والمرونة واألصالة، تسا درجات لغ اضة.

طبقد الباحثتان اا تبار عل  عينة اسدددتطالعية من  ارج عينة الدراسدددة، م ونة من  مس 

وثالثين طالبة من الصدددف الخامس الشدددعبة األول  بمدرسدددة  اطمة بند الوليد للتعليم األسددداسدددي؛ 

 زمنه، والتهكد من وضوت تعليمات اا تبار وأسفلته.بردف حساا ثبات اا تبار، و

وقد ُحدد زمن اإلجابة المناسددب ببسدداا متوسددط الوقد الذر اسددتغرقته أول  مس طالبات، 

وآ ر  مس طالبات  ي اإلجابة عن أسددددفلة اا تبار،   ان ال من المناسددددب لغجابة عن  مسددددة 

ائق لقراءة التعليمات، ليصبج ال من عشر سؤاا هو تسا وثالثون دقيقة  قط، أضيف لرا سد دق

 المناسب لغجابة عن  مسة عشر سؤااً  مًسا وأربعين دقيقة.

وللتبقق من ثبات اا تبار؛ اعتمدت الباحثتان طريقة حسدددددداا ثبات المصددددددببين ) رج، 

( و قًا لمعايير التصدددددبيج المبددة، بواسدددددطة معامل ارتباط بيرسدددددون. ويوضدددددج 339، 2017

 تباط بيرسون لثبات المصببين و ق مرارات الت  ير اإلبداعي. معامل ار 2الجدول
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 .بين و ق مرارات الت  ير اإلبداعيمعامل ارتباط بيرسون لثبات المصب(: 2) جدول

 االرتباط* المهارة الرئيسية

 0,79 الطالقة

 0,71 المرونة

 0,96 األصالة

 0,86 اإل اضة

 0,90 المرارات مجتمعة

 0,01مستوى دالة *نسبة الثبات عند 

ويتضدددددج من نتائج اارتباط  ي الجدول أن ثبات اا تبار جاء عاليًا، سدددددواء عل  مسدددددتوى 

المرارات مستقلة أو مجتمعة، وهو ما يدل عل  ك اءة معيار التصبيج واستقرار  قرات اا تبار، 

  وتصبيج المصببين.

؛ طبقد الباحثتان ا تبار وللتبقق من ت ا ؤ عينة الدراسدددددددة  ي مرارات الت  ير اإلبداعي

الت  ير اإلبداعي قبل البدء بالتجربة، ثم اسددددددتعملد الباحثتان ا تبار  ت  للعينتين المسددددددتقلتين 

 نتيجة الت ا ؤ  ي ا تبار الت  ير اإلبداعي. 3للمعالجة اإلحصائية، ويوضج الجدول 

المجموعتين التجريبية نتيجة ا تبار  ت  لدالة ال رق بين متوسطي درجات طالبات (: 3)جدول 

 .والضابطة  ي التطبيق القبلي ا تبار الت  ير اإلبداعي

 العدد المجموعة المهارة األساسية
المتوسط 

 الحسابي*

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 "ت"

مستوى 

 الداللة

 0,77 0,29 1,44 5,83 35 التجريبية الطالق

 1,44 5,73 33 الضابطة

 0,62 0,50 1,90 8,03 35 التجريبية المرونة

 2,56 7,76 33 الضابطة

 0,45 0,73 1,43 5,29 35 التجريبية األصالة

 1,45 5,03 33 الضابطة

 0,51 0,66 2,02 6,49 35 التجريبية اإل اضة

 2,13 6,82 33 الضابطة

 0,82 0,23 3,63 25,63 35 التجريبية المرارات مجتمعة

 6,62 25,33 33 الضابطة

 .45*الدرجة ال لية من 
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 α  ≤0,001عدم وجود  روق ذات دالة  حصدددائية عند مسدددتوى الدالة  3 يوضدددج الجدول

بين المجموعتين التجريبية والضدددابطة  ي التطبيق القبلي ا تبار الت  ير اإلبداعي عل  مسدددتوى 

مسدتوى دالة عند  0,29المرارات من صدلة أو مجتمعة، حيث بلغد قيمة  ت   ي مرارة الطالقة 

، وبلغد قيمة  ت  0,62عند مسددددددتوى دالة  0,50، وبلغد قيمة  ت   ي مرارة المرونة 0,77

 0,66، وبلغد قيمة  ت   ي مرارة اإل اضددة 0,45عند مسددتوى دالة  0,73 ي مرارة األصددالة 

عند مسددتوى  0,23، أما بالنسددبة للمرارات مجتمعة  قد بلغد قيمة  ت  0,51عند مسددتوى دالة 

 ، وهذه النتيجة تدل عل  ت ا ؤ المجموعتين  ي مرارات الت  ير اإلبداعي.0,82دالة 

 أساليب المعالجة اإلحصائية

اسددتعملد الدراسددة البالية معامل ارتباط بيرسددون؛ للتبقق من ثبات ا تبار مرارات الت  ير 

لتجريبية والضددابطة، اإلبداعي، وا تبار  ت  للعينتين المسددتقلتين للتثبد من ت ا ؤ المجموعتين ا

والتبقق من  اعلية تقنية الواقا المع ز  ي التطبيق البعدر ا تبار الت  ير اإلبداعي،  ضدددا ة  ل  

ا تبار  ت  للعينات المترابطة؛ للمقارنة بين التطبيقين القبلي والبعدر ا تبار مرارات الت  ير 

 لقياس حجم األثر. اإلبداعي  ي المجموعة التجريبية، وأ يًرا حساا مربا  يتا

 نتائج الدراسة وتفسيرها

الذر ين  عل : ما أثر تقنية الواقا المع ز  ي تنمية  سددددددؤال الدراسددددددةجاءت اإلجابة عن 

مرارات الت  ير اإلبداعي  ي مادة اللغة العربية لدى طالبات الصف الخامس األساسي؟ من  الل 

 التبقق من ال رضيتين المرتبطتين به، و ق ما يلي:

لل شدددف عن أثر التدريس باسدددتعمال تقنية الواقا المع ز  ي تنمية مرارات الت  ير اإلبداعي 

مجتمعة ومن صددددلة؛ تبققد الدراسددددة البالية من ال رضددددية الصدددد رية األول : ا يوجد  رق دال 

بين متوسدددطي درجات المجموعة التجريبية، ودرجات  α  ≤0,001 حصدددائيا عند مسدددتوى دالة 

طة  ي التطبيق البعدر ا تبار مرارات الت  ير اإلبداعي، باسددددددتعمال ا تبار المجموعة الضدددددداب

 ي ال شددددف عن األثر. ويوضددددج  Independent Samples t-test ت  للعينتين المسددددتقلتين 

 نتيجة ا تبار  ت . 4الجدول 
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ريبية التجنتيجة ا تبار  ت  لدالة ال رق بين متوسطي درجات طالبات المجموعتين  (:4)جدول 

 .والضابطة  ي التطبيق البعدر ا تبار مرارات الت  ير اإلبداعي مجتمعة ومن صلة

 

ية مقارنة بمتوسددددددط  4يتضددددددج من الجدول  ارت ام متوسددددددط درجات المجموعة التجريب

الرئيسية  المجموعة الضابطة  ي التطبيق البعدر ا تبار مرارات الت  ير اإلبداعي  ي المرارات

اضددددددة؛ ة، وهي: مرارة الطالقة، ومرارة المرونة، ومرارة األصددددددالة، ومرارة اإل األربا مجتمع

،  ي حين بلغ متوسدددط درجات المجموعة 31,82حيث بلغ متوسدددط درجات المجموعة التجريبية 

لج  ل  وجود  رق دال  حصددائيا لصددا 0,001، وأشددار مسددتوى الدالة الذر بلغ 23,78الضددابطة 

 ستوى المرت ا.المجموعة التجريبية ذات الم

ا أّن المتوسددددط البسددددابي لدرجات المجموعة التجريبية  ي 4وت شددددف نتائج الجدول   أيضددددً

ت المرارات من صددلة جاء أعل  من المتوسددط البسددابي لدرجات المجموعة الضددابطة  ي المرارا

 حيث جاء المتوسدددددط البسدددددابي للمجموعة التجريبية  ي؛ α  ≤0,001ذاترا عند مسدددددتوى دالة 

رارة . و ي م5,33أعل  من متوسدددط المرارة ذاترا  ي المجموعة الضدددابطة  7,60مرارة الطالقة 

 ، و ي7,30 ي مقابل المجموعة الضددددددابطة  10,20المرونة جاء متوسددددددط المجموعة التجريبية 

ابي أعل  من المتوسددط البسدد 5,84يبية مرارة األصددالة جاء المتوسددط البسددابي للمجموعة التجر

لبسابي  ي المرارة ن سرا، وأ يًرا  ي مرارة اإل اضة جاء المتوسط ا 4,55للمجموعة الضابطة 

 ي  6,60 ي مقابل المتوسددط البسددابي للمجموعة الضددابطة الذر بلغ  8,20للمجموعة التجريبية 

 المرارة ذاترا. 

: يوجد قبل ال رضية البديلة التي تن  عل  أنهوعليه تُر ض ال رضددية الصدد رية األول ، وتُ 

 بين متوسدددطي درجات المجموعة التجريبية، α  ≤0,001 رق دال  حصدددائيا عند مسدددتوى دالة 

ج ودرجات المجموعة الضددددددابطة  ي التطبيق البعدر ا تبار مرارات الت  ير اإلبداعي لصددددددال

  المجموعة التجريبية.
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 α  ≤0,001يوجد  رق دال  حصائيا عند مستوى دالة  ونصد ال رضية الثانية عل  أنه: ا

الت  ير  بين متوسدددطي درجات المجموعة التجريبية  ي التطبيقين القبلي والبعدر ا تبار مرارات

 Paired-Samples Tاإلبداعي. وللتبقق منرا اسدددددتعملد الباحثة ا تبار  ت  للعينة المترابطة

Testنتيجة التبليل. 5 ، ويعرض الجدول 

يبية نتيجة ا تبار  ت  لدالة ال رق بين متوسددددطي درجات طالبات المجموعة التجر(: 5) ولجد

 .(35 ي التطبيقين القبلي والبعدر ا تبار مرارات الت  ير اإلبداعي مجتمعة ومن صلة )ن=

 االختبار المهارة
المتوسط 

 الحسابي*

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 "ت"

مستوى 

 الداللة

اتجاه 

 الفروق

حجم 

 𝜼𝟐 األثر

 الطالقة
 1,44 5,83 قبلي

 البعدر 0,001 4,06-
1,40 

 2,00 7,60 بعدر عاٍل جدًا

 المرونة
 1,90 8,03 قبلي

 البعدر 0,001 7,53-
2,50 

 1,86 10,20 بعدر عاٍل جدًا

 األصالة
 1,43 5,29 قبلي

1,85 0,073 - 
0,63 

 1,74 5,83 بعدر متوسط

 اإل اضة
 2,02 6,48 قبلي

 البعدر 0,001 4,60-
1,64 

 1,13 8,20 بعدر عاٍل جدًا

المرددارات 

 مجتمعة

 3,63 25,63 قبلي
 البعدر 0,001 7,53-

2,42 

 5,17 31,83 بعدر عاٍل جدًا

  45* الدرجة ال لية من 

الة دأّن قيم  ت  لمرارات الت  ير اإلبداعي مجتمعة ومن صددددددلة جاءت  5 يتبين من الجدول

عدر بين درجات الطالبات  ي التطبيقين القبلي والب α  ≤0,001 حصددددددائًيا عند مسددددددتوى دالة 

ءت لصددددالج المتوسددددطات البسددددابية لدرجاترن  ي التطبيق البعدر، عدا مرارة األصددددالة التي جا

 .α  ≤0,001ئيًا عند مستوى دالة نتيجة ا تبار  ت  غير دالة  حصا

 ل  نمو مرارات الت  ير اإلبداعي لدى طالبات المجموعة التجريبية؛  5 كما يشددددددير الجدول

حيث ارت ا متوسدددددط أدائرن  ي ا تبار الت  ير البعدر عل  مسدددددتوى المرارات مجتمعة عما كان 

ت من صددددددلة؛  قد ارت ا . وعل  مسددددددتوى المرارا31,83 ل   25,63عليه  ي التطبيق القبلي من 

، وارت ا متوسددط أداء الطالبات  ي 7,60 ل   5,83متوسددط أداء الطالبات  ي مرارة الطالقة من 

ًضا  ي مرارة اإل اضة 10,20 ل   8,03مرارة المرونة من  ، كما ارت ا متوسط أداء الطالبات أي

ا تبار البعدر ارت اًعا ، أما مرارة األصددددددالة؛  قد ارت ا أداء الطالبات  ي ا8,20 ل   6,48من 

. وبناء عل  ارت ام متوسدددط المرارات مجتمعة ودالترا؛ ُر ِضدددد 5,83 ل   5,29، من متوسدددًطا

ال رضدددية الصددد رية الثانية وقُبلد ال رضدددية البديلة التي تن  عل  أنه: يوجد  رق دال  حصدددائيا 
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ي التطبيقين القبلي بين متوسددددطي درجات المجموعة التجريبية   α  ≤0,001عند مسددددتوى دالة 

نمو مرارات  2والبعدر ا تبار مرارات الت  ير اإلبداعي، بناء عل  ذلك. ويوضددددددج الشدددددد ل 

الت  ير اإلبداعي لدى طالبات المجموعة التجريبية  ي التطبيق البعدر مقارنة بما كاند عليه  ي 

  التطبيق القبلي.

 .طالبات المجموعة التجريبيةمعدل نمو مرارات الت  ير اإلبداعي لدى (: 2) شكل

ولل شف عن تهثير المتغير المستقل: تقنية الواقا المع ز،  ي المتغير التابا: مرارات الت  ير 

( لتبديد األثر 𝜂2اإلبداعي،  ي التطبيق البعدر ا تبار الت  ير اإلبداعي؛ ُحِسبد قيمة مربا  يتا )

 (77، 2006 كميًّا باستعمال معادلة كوهين اةتية: )الدردير،

𝜂2  =
ت
2

ت+دت
2 

تحيث تدل )
2

( عل  تربيا قيمة  ت ، وتمثل )دت( درجات البرية. وبعد تطبيق المعادلة؛ 

، ويُعرف حجم األثر ببساا دالة قيمة مربا 0,63( للمرارات مجتمعة 𝜂2بلغد قيمة مربا  يتا )

 (247، 2011( بالمعادلة اةتية: )مراد، 𝜂2 يتا )

( = dحجم التهثير )
2√𝜂2

√1−𝜂2
 

جدواً يوضددددددج  يه المعيار المرجعي  (248، 2011)مراد، المذكور  ي  Kiessوقد أعد 

 لتبديد مستويات حجم التهثير و ق اةتي:

 ( ذا كاند قيمة d( = )0.00 – 0.49.إن حجم األثر ضعيف  ) 

 ( ذا كاند قيمة d( = )0.50 – 0.79.إن حجم األثر متوسط  ) 

 ( ذا كاند قيمة d( = )0.80 – 1.00 .إن حجم األثر مرت ا  ) 

 ( ذا كاند قيمة d = )1.1  .هكثر؛ ي ون حجم األثر مرت عًا جدًا  
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لمعيار ، وو ق اd 2,42)وبالتعويض  ي معادلة حجم األثر السددابقة؛ بلغد قيمة حجم األثر )

غير التابا: المتالمتغير المسددددددتقل: تقنية الواقا المع ز،  ي المرجعي لبجم األثر؛  إن حجم تهثير 

داعي جداء كبيًرا جددًا. وعل  مسددددددتوى مردارات الت  ير اإلبد مردارات الت  ير اإلبدداعي مجتمعدة

، 2,50 ، والمرونة1,40من صددددددلة؛  قد جاء حجم التهثير كبيًرا جدًا  ي كل من مرارات الطالقة 

 . قط 0,63، بينما جاء حجم التهثير متوسًطا  ي مرارة األصالة؛ حيث بلغ 1,64واإل اضة 

تقنية  وبناًء عل  ما توصلد  ليه نتيجة ا تبارر  ت ، وحساا حجم األثر؛ يم ن القول:  ن

لبددات الواقا المع ز قددد أثبتددد  دداعليترددا  ي تنميددة مرددارات الت  ير اإلبددداعي مجتمعددة لدددى طددا

 المجموعة التجريبية.

قنية ت( التي وّظ د 2018الدراسدددة البالية ما نتائج دراسدددة ال هراني ) سدددؤالوتت ق نتائج 

رارات الت  ير مالواقا المع ز  ي تنمية مرارات الت  ير اإلبداعي، وأكدت  اعلية التقنية  ي تنمية 

ا ما نتائج دراسددة مشددتر  الدى طالبات  -داعيالناقد واإلب-العليا  لمرحلة المتوسددطة، وات قد أيضددً

ية مرارات )الواقا المع ز(  ي تنم ( التي هد د للتبقق من  اعلية تقنية البقيقة المدمجة2015)

حصدائية  الت  ير اإلبداعي  ي مادة العلوم لدى طلبة الصدف التاسدا بغ ة، وتوصدلد لوجود دالة 

ا ما لصددالج المجموعة التجريبية تُع ى لتقنية الواقا المع ز. وات قد نتائج الدراسددة البا لية أيضددً

ت وعبد مثل دراسددة بركاالت  ير اإلبداعي، دراسددات أ رى وّظ د الت نولوجيا  ي تنمية مرارات 

لتعلم االتي كشدددد د عن التهثير اإليجابي للبوسددددبة السددددبابية  ي تنمية مرارات (، 2017الجبار )

دراسدددددة الذاتي والت  ير اابداعي لدى طلبة الصدددددف الثالث األسددددداسدددددي  ي مادة اللغة العربية، و

قات الت نو( 2018البلوشددددددي ) ية التطبي بة لوجية  ي تنمية الت  ير اإلبداعالتي أكدت  اعل ي لطل

ثبتد ( حين أ2017.  ضددددا ة  ل  دراسددددة الخروصددددية )ماجسددددتير ت نولوجيا التعليم ب لية التربية

  ير  ي تبصدديل مادة الدراسددات ااجتماعية والت WinjiGo اعلية المنصددة التعليمية ونجي جو 

( 2017وأثبتد دراسددة عالونة ) اإلبداعي لدى طالبات الصددف العاشددر األسدداسددي بسددلطنة عمان،

بداعي لدى أثر برنامج تعليمي قائم عل  ت نولوجيا المعلومات وااتصدددددداات  ي تنمية الت  ير اا

نية  ي  اعلية األلعاا اإلل ترو( 2015، كذلك أثبتد دراسة  مام )طالا الصف العاشر األساسي

( التي 2013وأ يًرا دراسددددددة الجمل )، تنمية الت  ير اإلبداعي لطالا كلية التربية جامعة حلوان

 160ن الـدد من وجرة نظر المعلمي دور الباسب اةلي  ي تنمية الت  ير اإلبداعي لدى الطلبةأكدت 

 .الذين شملترم الدراسة الوص ية

باحث ع تو ية مرارات الت  ير اإلبداعي  تانال ية الواقا المع ز  ي تنم ية تقن عة م اعل جتم

 وم صلة  ل  األسباا اةتية: 

 ي يارها لتطبيق تجربة تنم فة العمرية التي تم ا ت ية الواقا المع ز لل  ة مرارات مالءمة تقن

سة من طالبات الصف الخامس األساسي جاء االت  ير اإلبداعي؛  تباط ر ا تيار عينة الدرا

هو ما و( 18، ص2011تعليم اإلبدام بمرحلة الط ولة، وارتباط الط ولة باللغة )أبو جبين، 

  ساعد عل  نجات التجربة  ي الدراسة البالية. 
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 ن كتاا مالءمة تقنية الواقا المع ز الداعمة للخيال واإلبدام لموضدددددوعات المبور الرابا م

 را. قابلة للتطويا، وتوظيف الخيال  ي ؛ حيث جاءت موضوعاته علميةمراراتي  ي القراءة

  دور تقنية الواقا المع ز  ي زيادة دا عية الطالبات نبو التعلم(Yuen, et al., 2011 ،)

ر عن وقد لوحظ عل  الطالبات  قبالرن ال بير عل  حصدددة اللغة العربية، وتسددداللرن المسدددتم

 عائالترن؛ من  الل التطبيق المسددددتعمل  ي البصددددة، والبرص عل  نقل أثر التدريس  ل 

ا عن المثابرة  ي أداء أوراق العم ل تنصدددديب هذه التطبيقات  ي أجر ترن الخاصددددة، عوضددددً

 بداعي. المصاحبة؛ وهو ما انع س  يجابا عل  نواتج عملية التعلم ونمو مرارات الت  ير اإل

   م انيات قدرة تقنية الواقا المع ز عل   ثارة المتعة والتشدددددويق  ي البصدددددة؛ لما تمل ه من

 التي تتعامل معرا 3Dجذابة تتمثل  ي الصددددددور واألصددددددوات واألشدددددد ال الثالثية األبعاد 

ما ع ز مردارات الت  ير 87، ص2018الطدالبدات بشدددددد دل مبداشددددددر )ال هراني،  (، وهو 

 اإلبداعي لدى الطالبات، وساعد عل  تنميترا.

 لباركود التطبيقات المسدددتخدمة بمسدددتوياترا الثالثة: مسدددتوى الصددد ر المتمثل  ي نظام انّوم ت

 ز يرك  عل  ت نولوجيا الواقا المع الخاص بمنتج مادر أحادر، والمسددددددتوى الثاني الذر

ألقوى اوهو  GPS القائمة عل  العالمات، والمسدددتوى الثالث القائم عل  نظام تبديد المواقا

 ( كل هذا التنوم كان عامالً مرًما سددددددداعد عل  نجات75، 2018من سدددددددابقيه )ال هراني، 

 التجربة. 

 زوايا  لمعلومات والموضددوعات منقدرة تقنية الواقا المع ز عل  تب ي  الطالبات لمعالجة ا

 تاحة ومختل ة، وتوسددديا مخيلترن بما يسددداعدهن عل  اإلبدام  ي  درا  البقائق والم اهيم، 

 .نوقدراترال رصدددددددة لرؤاء الطالبات للتب م بعملية التعلم بما يتناسدددددددب ما اهتماماترن 

(Yuen, et al. 2011, pp. 119-140)  

 لتعلم، تقنية الواقا المع ز عل   لق بيفة تعليمية حقيقية مناسددددددبة لمختلف أسدددددداليب ا قدرة

علم و قا عل  التب م بطريقة الت الباتهذه البيفة الط ؛ حيث سددداعدتومراعية لل روق ال ردية

  الل تطبيقمن  تان. واحظد الباحث(Radu, 2014)الم ضلة  نوطريقتر نلمدى استيعابر

ف الطددالبددات بمسددددددتويداترن المختل ددة عل  الت دداعدل بدإيجددابيددة ما مختل التجربدة قددرة جميا

 التطبيقات المستعملة  ي التدريس؛ وهو ما ساعد عل  تبقيق أهداف التجربة.

عدم  اعلية تقنية الواقا المع ز  ي تنمية مرارة األصدددددددالة  ي التطبيقين  تانالباحث ع تو

عدر ية القبلي والب مال  للمجموعة التجريب أن ي ون زمن تطبيق التجربة المبدد بسددددددبا  ل  احت

عشددرة حصددة  ي ثالثة أسددابيا غير كاٍف لتنمية مرارة األصددالة؛ كون مرارة األصددالة التي تتمثل 

 ي اإلتيان بغير المهلوف من أكثر مرارات الت  ير اإلبداعي عمًقا ودالة  بداعية، وحاجة لوقد 

نه من الصددددددعب ظرور مرارة األصددددددالة عند أطول من غيرها؛ حيث يعتقد العديد من المربين أ

( وات قد هذه النتيجة ما دراسددددة الصدددداعدر 276، 2015الطلبة  ي وقد قصددددير )الموسددددور، 

ية  ي تنمية مرارات الت  ير اإلبداعي لدى  ( التي2009) ية األلعاا اإلل ترون  39ا تبرت  اعل
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توصددلد  ل  عدم  اعلية ية، وطالبة من طالبات الصددف الثالث المتوسددط بالممل ة العربية السددعود

 الطالبات.لدى  تبديدًا األلعاا اإلل ترونية  ي تنمية مرارة األصالة

 التوصيات

 بما يهتي: تان ي ضوء ما أس رت عنه الدراسة البالية من نتائج؛ توصي الباحث

 مادة ال رارات الت  ير المختل ة  ي  تدريس م قات داعمة للواقا المع ز ل غة تصددددددميم تطبي ل

 العربية. 

 تدريب تدريب المعلمين عل  توظيف تقنية الواقا المع ز بش ل قصدر  ي برامج التههيل وال

 المختل ة، وتنمية اتجاهاترم اإليجابية نبو التقنية. 

 ر اإلبداعي و اصددة األصددالة؛ حيث  نرا تبتاجتخصددي  وقد أطول لتنمية مرارات الت  ي 

 ل من كاٍف لتنميترا لدى الطلبة.

 اسية من تبديد مرارات الت  ير اإلبداعي المراد تنميترا للطلبة بدقة  ي كل صف ومرحلة در

رات قِبل واضددعي المناهج، مسددت يدين  ي ذلك مما توصددلد  ليه الدراسددات التي اهتمد بمرا

 ا الدراسة البالية.الت  ير اإلبداعي؛ ومنر

  لعربية؛ اتشدددجيا المعلمين عل  تنويا مرارات الت  ير اإلبداعي المسدددترد  ة  ي تدريس اللغة

ليل ببيث تختلف هذه المرارات تبعًا ا تالف الصدددف والمرحلة الدراسدددية، مسدددت يدين من د

 ة منظمة.  جيالمعلم  ي الدراسة البالية  ي تعاملرا ما مرارات الت  ير اإلبداعي بطريقة منر

 مقترحات الدراسة

 ات اةتية:  جراء الدراس تان ي ضوء ما  لُصد  ليه الدراسة البالية من نتائج؛ تقترت الباحث

 ى من  اعلية تقنية الواقا المع ز  ي تنمية مرارات الت  ير اإلبداعي  ي الصدددددد وف األ ر

 البلقتين األول  والثانية.

  لندداقددد، تنميددة مرددارات الت  ير األ رى كمرددارات الت  ير ا دداعليددة تقنيددة الواقا المع ز  ي

 والمنظومي، والتبليلي  ي ص وف البلقة الثانية.

 داعي.مقارنة  اعلية تقنية الواقا المع ز بتقنيات أ رى  ي تنمية مرارات الت  ير اإلب 

 قياس اتجاه الطلبة نبو التعلم عبر تقنية الواقا المع ز، وبقاء أثر التعلم. 

 العربية المراجع

 ( 2003أبو الخير، عصددددددام مبمد أحمد .) اعلية بعض  سددددددتراتيجيات التدريس  ي تنمية 
رة(. منشو)رسالة دكتوراة غير  مرارات اإلبدام اللغور لدى تلميذات مدارس ال صل الواحد

 جامعة األزهر، مصر.
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 ( 2011أبو جبين، عطا مبمد .)ربيةاللغة الع  سدددتراتيجيات ومرارات الت  ير اإلبداعي  ي .

 القاهرة: م تبة ال الت للنشر والتوزيا. 

 ( 2016أحمد،  سددددددالم جراد عوض هللا .)لمعّ ز  اعلية برنامج قائم عل  ت نولوجيا الواقا ا
تنمية مرارات الت  ير البصدددددرر  ي مببث العلوم لدى طالا الصدددددف التاسدددددا بغّ ة   ي 

 طين.)رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة األزهر،  لس

 (   2002اشتيه، ضرار كامل مصط .)ة استخدام مرارات الت  ير اإلبداعي  ي تدريس ماد
ترم اللغة العربية لتالميذ الصدددف السدددادس لمبا ظة نابلس، وأثره  ي تبصددديلرم ومقدر 
 ن.)رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة النجات الوطنية،  لسطي عل  حل المش الت 

 ( أثر األلعدداا اإلل ترونيددة وأثرهددا  ي تنميددة الت  2015 مددام،  يمددان أحمددد حمدددر .) ير

 .28-1، 2مصر،  ،العالميةمجلة أمسيا لطالا كلية التربية جامعة حلوان.  اإلبداعي 

 ( أثر تدر2017بركات، ك   كمال؛ عبد الجبار، سدددددديناريا كامل .)بية يس مادة اللغة العر

داعي لدى مرارات التعلم الذاتي والت  ير اابتقنية البوسددددبة السددددبابية  ي تنمية باسددددتخدام 

مجلة الجامعة اإلسددددالمية  طلبة الصددددف الثالث األسدددداسددددي  ي المدارس الخاصددددة باألردن.
 .570-544(، 4) 25 لسطين،  . للدراسات التربوية والن سية

 عّمان: دار ديبونو للنشر والتوزيا.ط لي ي  ر(. 2012) .البطاشي،  ليل بن ياسر . 

 ،ير (. توظيف التطبيقات الت نولوجية  ي تنمية الت 2018) .زليخة بند رمضددددان البلوشددددي 

علوم ومجلددة ال نون واألدا اإلبددداعي لطلبددة مدداجسددددددتير ت نولوجيددا التعليم ب ليددة التربيددة. 
 . 311-294، 32، اإلمارات العربية المتبدة، اإلنسانيات وااجتمام

 ية لت  ير اإلبداعي لدى الصدد وف األسدداسددتنمية مرارات ا(. 2013) .بني  الد، حسددن ظاهر
  عمان: دار أسامة للنشر والتوزيا. الثالثة األول .

 لطلبة ا(. دور الباسددب اةلي  ي تنمية الت  ير اإلبداعي لدى 2013) .الجمل، سددمير سددليمان

ة مجلددمن وجرددة نظر معلمي الت نولوجيددا  ي مددديريددة التربيددة والتعليم  ي جنوا الخليددل. 
-81(، 2) 37 لسددددطين، . الم توحة لألبباث والدراسددددات التربوية والن سددددية جامعة القدس

106  . 

 القاهرة: الروابط العالمية.أنوام الت  ير(. 2009) .البارثي،  براهيم بن أحمد . 

 مقررات  أثر استخدام تقنية الواقا المع ز  ي وحدة من(. 2014) .البسيني، مرا عبد المنعم
ورة(. )رسالة ماجستير غير منش واتجاه طالبات المرحلة الثانويةالباسب اةلي  ي تبصيل 

 جامعة أم القرى: م ة.
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 قائمة مهارات التفكير اإلبداعي

 المهارة الفرعية م المهارة الرئيسية

 لموضومتوليد أكبر عدد من األ  ار أو األسماء أو العناوين المرتبطة با 1 الطالقة

 عدد من األسفلة الضمنية المتعلقة بالموضوم.طرت أكبر  2

 تقديم أكبر عدد مم ن من النتائج المتوقعة ل  رة ما. 3

 استنباط أكبر عدد مم ن من الدروس والعبر المست ادة من الموضوم. 4

 توليد أ  ار أو تصني ات متنوعة وغير متوقعة  ي الموضوم. 1 المرونة

 ت سيرات متنوعة ل  رة أو مش لة.اقترات حلول أو أدلة أو  2

 اإلتيان بهمثلة متنوعة وجديدة لسلو  أو ظاهرة واردة  ي الدرس. 3

 تنويا األساليب المعبرة عن األ  ار المطروحة. 4

 طرت حلول مبت رة وغير مهلو ة. 1 األصالة

 اقترات بدايات أو نرايات غير مهلو ة للموضوم. 2

 استعماات غير مهلو ة منبثقة من الموضومتوليد أ  ار أو  3

 اقترات عناوين أو مسميات لل  رة غير معرو ة سابقا. 4

  ضا ة عناصر جديدة )  رة، شخصية، حدث، مقدمة،  اتمة...( 1 اإل اضة

  كمال   رة أو ن  غير م تمل. 2

 اقترات الم يد من الت اصيل لأل  ار. 3
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 (2ملحق )ال

 التفكير اإلبداعي اختبار مهارات

 عزيزتي الطالبة

ت، علما بهن بين يديك اةن ا تبار  ي مرارات الت  ير اإلبداعي، يردف  ل  قياس مدى امتالكك لرذه المرارا

رجو منك اإلجابة أهذا اا تبار هو ألغراض الببث العلمي  قط، وجميا استجاباتك سيتم التعامل معرا بسرية تامة؛ لذا 

 وبدقة تامة.عن جميا األسفلة 

 تعليمات االختبار

 .اكتبي بياناتك كاملة  ي الم ان المخص  لرا 

 ( ص بات.7يت ون اا تبار من  مسة عشر سؤاا مقاليا  ي ) 

 .أجيبي عن جميا األسفلة  ي ورقة األسفلة ن سرا 

  قط. دقيقة 45زمن اا تبار  

 

 شاكرة لك حسن تعاونك

 

 .................................................................... اسم الطالبة

 .................................................................... الصف والشعبة
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 اقترحي أكبر عدد مم ن من األ  ار استخدام )الببل(. السؤال األول: 

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

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

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

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

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

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

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

  السؤال الثاني:

صديقترا ا تملك المال لتشترر من مقصف المدرسة )الجمعية(،  قررت أن تعطيرا ج ءا  اكتش د  اطمة أنّ 

 من مصرو را كل يوم. لو كنِد م ان  اطمة، كيف ستتصر ين؟

 تصر ات ترينرا مناسبة( 3)اقترحي 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضعي برنامًجا لقضاء  جازتك يوم الجمعة.  السؤال الثالث:

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

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

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

................................................................ 
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سقطد أمطار غ يرة وأنِد  ي المدرسة؛ اذكرر أكبر عدد  السؤال الرابع:

 مم ن من النتائج المتوقعة لرذا البدث.

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

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

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

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

 

    اقترحي أسماء  جديدة وغير مهلو ة للقلم. السؤال الخامس:

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 برا من أ  ار: أكملي الجملة اةتية بما يناس  السؤال السادس:

 الصي ية................. عندما تهتي اإلجازة

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

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

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

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

.................................................. 
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 اقترحي أربعة حلول متنوعة للمش لة اةتية       السؤال السابع:

 

  ،وا يستطيا التبدث، كيف تتصر ين؟وجدِت ط ال ضائعًا ا تعر ين والديه 

-........................................ 

-....................................... 

-....................................... 

-...................................... 

 

 

  السؤال الثامن:

معناها مشابه لمعن  كلمة   مس كلماتكلمة تبدأ بهل التعريف الشمسية. اكتبي    :الشمس

 الشمس، وتبدأ بهل التعريف الشمسية.                                       

-......................          .........-.......................                ..............-................................... 

-.........................           ......-......................... 

يواجه علّي صعوبة  ي ااستيقاظ صباحا للذهاا  ل  المدرسة.   رر بطرق غير مهلو ة تم ننا من  السؤال التاسع:

 جعل علي يستيقظ للمدرسة.  

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

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

............................................................................................................................................ 
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يك، ما اجتمعد المعلمة ما طالباترا  ي الصف الخامس لمناقشة عدد من المش الت.  ي رأ السؤال العاشر:

 المش الت المبتملة التي يم ن أن تناقشرا المعلمة ما طالباترا؟           

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

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

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

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

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

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

 

 تاة  قيرة، تو ي والدها بسبب المرض، وأصببد أمرا هي المسؤولة عن تربيترا هي  شيماء عشر:السؤال الحادي 

وأ وترا الصغار، وكاند األم تعاني كثيًرا لتو ير الطعام والشراا والمهوى ألبنائرا،  قررت شيماء أن تساعد أمرا 

الصغار الذين يعانون من الجوم من  الل سرقة المال والطعام من حقائب زميالترا  ي المدرسة، لته ذه  ل  أ وترا 

الشديد، حت  جاء اليوم الذر رأترا  يه المعلمة وهي ته ذ المال من حقائب زميالترا  ي الصف،  ه ذترا لمديرة 

 .قررت طردها نرائيا من المدرسةالمدرسة، التي 

 .  اقترحي نهايات جديدة وغير مألوفة لهذه القصةانترد القصة بطرد شيماء من المدرسة. 

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

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

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

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

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

 السؤال الثاني عشر:
 قال رسول هللا صل  هللا عليه وسلم:  تبسُّمك  ي وجه أ يك صدقة  صدق رسول هللا صل  هللا عليه وسلم.   

 

استخرجي أكبر عدد مم ن من الدروس المست ادة من هذا  -أ

 البديث.
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.............................................................................................................................................

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

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

 

اذكرر ديث السابق. يستخدم الناس أساليب كثيرة  ي الصدقة، من بينرا التبسم كما شجا عليه رسول هللا  ي الب -ب

 طرقًا جديدة وغير مهلو ة ت  رين برا للتصدق غير التبسم.                             

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

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

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

  السؤال الثالث عشر:
 اكتبي قصة حصلد  ي حديقة األلعاا، ببيث تشتمل عل  ال لمات اةتية:  -أ

 إسعاف (     –سطح القمر –أطفال  –ألعاب  –جروح  –رمل  –)مرجوحة 
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................................................ 
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................................................ 

................................................................................. 
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 اكتبي أكبر عدد مم ن من األسفلة حول القصة التي قمِد ب تابترا.  -ب
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............................................................. 

............................................................. 
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 المهارة
رقم 

 السؤال

درجة 

 السؤال

 مستويات األداء

 ( درجة واحدة1) ( درجتان2) ( درجات3)

 الطالقة

1 3 
 3تبصل الطالبة عل  

درجات  ي حال 

استجابات  5ذكرت 

 منتمية للسؤال أو أكثر

تبصل الطالبة عل  

درجتين  ي حال 

 4-3ذكرت 

استجابات منتمية 

 للسؤال

تبصل الطالبة عل  درجة 

واحدة  ي حال ذكرت 

استجابتين منتميتين للسؤال 

أو أقل، أو لم تذكر أر 

 استجابة

4 3 

 3 أ /12

 3 ا/13

المرون

 ة

2 3 

 3تبصل الطالبة عل  

درجات  ي حال 

استجابات  3ذكرت 

متنوعة ومنتمية 

 للسؤال

تبصل الطالبة عل  

درجتين  ي حال 

ذكرت استجابتين 

متنوعتين ومنتميتين 

 للسؤال

تبصل الطالبة عل  درجة 

واحدة  ذا ذكرت استجابة 

واحدة منتمية للسؤال أو 

 أقل

7 3 

 3تبصل الطالبة عل  

درجات  ي حال 

استجابات  3ذكرت 

متنوعة ومنتمية 

 للسؤال أو أكثر

تبصل الطالبة عل  

درجتين  ي حال 

ذكرت استجابتين 

متنوعتين ومنتميتين 

 للسؤال

 تبصل الطالبة عل  درجة

واحدة  ذا ذكرت استجابة 

واحدة منتمية للسؤال أو 

 أقل

8 3 

 3تبصل الطالبة عل  

درجات  ي حال 

استجابات  4ذكرت 

متنوعة ومنتمية 

 للسؤال أو أكثر

تبصل الطالبة عل  

درجتين  ي حال 

 3-2ذكرت 

استجابات متنوعة 

 ومنتمية للسؤال

تبصل الطالبة عل  درجة 

واحدة  ي حال ذكرت 

واحدة أو لم ت ن استجابة 

ااستجابات متنوعة أو 

 منتمية للسؤال

10 3 

 3تبصل الطالبة عل  

درجات  ي حال 

استجابات  3ذكرت 

متنوعة ومنتمية 

 للسؤال أو أكثر

تبصل الطالبة عل  

درجتين  ي حال 

ذكرت استجابتين 

متنوعتين ومنتميتين 

 للسؤال

تبصل الطالبة عل  درجة 

واحدة  ي حال ذكرت 

واحدة أو لم ت ن استجابة 

ااستجابات متنوعة أو 

 منتمية للسؤال

لة
صا
أل
ا

 

 3تبصل الطالبة عل   3 5

درجات  ي حال 

ذكرت استجابتين 

أصيلتين أو أكثر لم 

تُذكر من قبل بقية 

 الطالبات

تبصل الطالبة عل  

درجتين  ي حال 

ذكرت استجابة واحدة 

أصيلة لم تُذكر من 

 قبل بقية الطالبات

عل  درجة تبصل الطالبة 

واحدة  ي حال لم تذكر أر 

 استجابات أصيلة.
9 3 

11 3 

 3 ا/12
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 المهارة
رقم 

 السؤال

درجة 

 السؤال

 مستويات األداء

 ( درجة واحدة1) ( درجتان2) ( درجات3)

ضة
 ا
إل
ا

 

 3تبصل الطالبة عل   3 3

 4درجات  ذا كتبد 

استجابات منتمية 

 للسؤال أو أكثر

تبصل الطالبة عل  

-2درجتين  ذا كتبد 

استجابات منتمية  3

 للسؤال

تبصل الطالبة عل  درجة 

أقل من  واحدة  ذا كتبد

استجابتين منتميتين 

للسؤال، أو لم ت تب أر 

 استجابة
6 3 

 3 أ/13

 3تبصل الطالبة عل  

درجات  ي حال 

كلمات  7-5استخدمد 

 بطريقة صبيبة

تبصل الطالبة عل  

درجتين  ي حال 

 4-3استخدمد 

كلمات بطريقة 

 صبيبة

تبصل الطالبة عل  درجة 

واحدة  ي حال استخدمد 

كلمات بطريقة  3أقل من 

صبيبة، أو لم تستخدم أر 

 كلمة

 سؤاا 15 مجموم األسفلة

 درجة 45 مجموم الدرجات

 


