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 تكيية الواقع املعسَّز يف كتب العلوو للنرحلة املتوشطة
 مجيًة بٓت حييى دابس احلسيصيأ. 

  َادطتري املٓاٖر وطسم تدزيظ ايعًوّ بهًية ايرتبية

 املًُهة ايعسبية ايطعوديةداَعة املًو ضعود 

 د. صاحل بٔ إبساٖيِ ايٓفيط٘

 أضتاذ املٓاٖر وتعًيِ ايعًوّ املػازى بهًية ايرتبية 

 املًُهة ايعسبية ايطعوديةداَعة املًو ضعود 

 صتلل  امل: 
ٓدفت اهدراسٞ إىل اهلشف عنّ ًتنى٠٘ منينٌق مةِٚنٞ اه٘املنز ا يفنجِمال   منضوع ًٗ٘ ن٘عضع         

ب اهيفوَ٘ بض رحوٞ ا ى٘سطٞ. ٗهىخةٚق أٓداف اهدراسنٞ  اسسنىدمدَ ا نِٔل اه٘ نلٛ اهىخوٚونٛ       كى
ِْ٘ مىٌنز اهدراسنٞ ًنّ بٚنز كىنب اهيفونَ٘           ٗكضُت أدٗاع اهدراسٞ بطضملٞ حتوٚنى اتىن٠٘; ٗملن
ُتمٞ اهطضهب هوٌرحوٞ ا ى٘سطٞ جبجمأٙٔض هولصوق اهدراسق األٗي ٗاهثنضُٛ   ًندارا اهىيفونٍٚ    

َ  ٗاه ننضهع عننددٓض سننىٞ كىننب  ٗم٘ ننوت   2021ٓننن/ 1443بض ٌولننٞ اهيفربٚننٞ اهتننيف٘دٙٞ    يفننٞ    اهيفننضَ
اهِىض٢ل إىل أْ ًتى٠٘ منيٌق مةِٚٞ اه٘املز ا يفجِمال   كىب اهيفونَ٘ بض رحونٞ ا ى٘سنطٞ ًِملنينٞ     

ِْ ٓنلٖ اهلىنب لضجنٞ هىنينٌق ا جمٙند ًنّ مةِٚنٞ           5جًدا بِت ٞ )  %(   اجملنضوع اهيفوٌٚنٞ كضفنٞ; ٗأ
 %(  مبض حيةق أٓداف عٌوٚٞ اهىيفوٍ. 5663٘املز ا يفجِمال بِت ٞ ) اه
 ا رحوٞ ا ى٘سطٞ. -كىب اهيفوَ٘  -اه٘املز ا يفجِمال  -اهلوٌضع ا لىضحٚٞ: مةِٚٞ

Inclusion of augmented reality technology in the fields and topics of science 
books at the intermediate stage 

Jamila Yahya Jaber Al-Huraisi &Dr. Saleh Ibrahim Al-Nafisah 

Abstract 
The study aimed to reveal the level of inclusion of augmented reality 

technology in the fields and topics of science books at the intermediate stage. 
To achieve the objectives of the study, the descriptive analytical method was 
used, and the study tools were the content analysis card; The study population 
consisted of all science books, the student’s version for the intermediate stage, 
with its two parts for the first and second semesters in the public education 
schools in the Kingdom of Saudi Arabia, edition 1443 AH / 2021 AD, which 
are six books, and the results concluded that the level of inclusion of 
augmented reality technology in science books at the intermediate stage is 
very low (5%) in all scientific fields; And that these books need to include 
more augmented reality technology by (56.3%), in order to achieve the goals 
of the learning process. 
Keywords: technology - augmented reality - science books - middle school. 

  :مكدمة 
شٔد اهيفصر احلدٙث   اآلُٗٞ األخريٝ اهيفدٙند ًنّ اهىطن٘راع   منضي مةِٚنضع      
اهىيفوٍٚ ٗاهيت ًض الاهت ًتىٌرٝ  ٗمتري بترعٞ ملضد مل٘ق سرعىِض   ً٘اك ىٔض ممض 
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أثنننر بشنننلى كننن ري   اهيفٌوٚنننٞ اهىيفوٌٚٚنننٞ ًنننّ حٚنننث ئننن٘ر مةِٚنننضع ٗأدٗاع جدٙننندٝ  
ٞ ٓنلا اهىطن٘ر اهيفوٌنٛ ٗاهنىةس اهتنرٙز       ًتضعدٝ  ًض جييفوِض   حضجٞ ًضسٞ  ٘اك ن 
 ٗاهطرٙق اه٘حٚد  ٘اك ٞ ٓلا اهىط٘ر ٓٛ اهرتبٚٞ ًِٗضٓجٔض.

ُٗىٚجنننٞ  نننلا اهىطننن٘ر االدادع ا طضه نننٞ بى٘يٚنننف ٓنننلٖ اهىةِٚنننضع   ا  ستنننضع      
اهىيفوٌٚٚٞ  هىطن٘ٙر األدا١ فٚٔنض ًنّ خنسي أسنضهٚب ميفوٌٚٚنٞ جدٙندٝ ٗ نرق إبداعٚنٞ          
عضهٚنننٞ  ٗحىنننٟ م٘اكنننب ٓنننلٖ ا  ستنننضع ًىطو نننضع  هوخصننن٘ي عونننٟ ميفونننٍٚ  ٗ جننن٘دٝ 

ٗحضجنننضع اهيفصنننر اهرملٌنننٛ ٗمتنننىثٌرٓض اوسنننىثٌضر األًثنننى   اهيفٌوٚنننٞ اهىيفوٌٚٚنننٞ       
 (.2019)احلجٚوٛ  

( ًنّ ا لنضٍٓٚ   Augmented Reality Technologyٗميفىرب مةِٚنٞ اه٘املنز ا يفنجمال )   
دًنننل اه ٣ٚنننٞ  ٌٔنننٞ اهنننيت أ نننضفىٔض مةِٚنننٞ ا يفوً٘نننضع  ٗاهنننيت مشنننري إىل      ا يفض نننرٝ ٗا 

احلةٚةٚنٞ بنضه٘املز اوفرتا نٛ داخنى اه ٣ٚنٞ احلةٚةٚنٞ  ٗمديفنرف مةِٚنٞ اه٘املنز ا يفنجمال           
بأُٔض ُظضَ ٙىٌثى بدًل بق ب٣ٚضع اه٘املز اوفرتا نٛ ٗاه ٣ٚنضع اه٘امليفٚنٞ ًنّ خنسي      
 (.2018مةِٚضع ٗأسضهٚب خض ٞ )اهجمٓراُٛ  

ُِٔننض       مجمٙنند ًننّ ًشننضركٞ     ٗملٌننّ أٌٓٚننٞ اسننىمداَ اه٘املننز ا يفننجِمال   اهىيفوننٍٚ   أ
ا نننىيفوٍ; حٚنننث متنننٌف هنننٕ بضهىلضعنننى ًنننز مةِٚنننضع  ىولنننٞ كضهرسنننَ٘ ا ىخركنننٞ       
ٗمةِٚنننضع اتضكنننضٝ ٗاسنننىمداَ اه٘سنننض٢ؤ ا ىيفنننددٝ كٌننن ثراع ميفوٌٚٚنننٞ )شننن٘آق    

(. ٗمتنننٍٔ   عنننسج بيفنننل ج٘اُنننب اهةصننن٘ر   اهىيفونننٍٚ اهىةوٚننندٜ ًثنننى ا ونننى   2019
وٚدٜ  ًّ خسي ميفجمٙنجم اهىلضعنى ٗاهىخنضٗر    ٗاهرمضبٞ اهيت مىتوى إىل ب٣ٚٞ اهىيفوٍ اهىة

ٗاهِةضش بق ا ىيفوٌق بطرٙةٞ أكثر دِٙضًٚلٚٞ ٗٗامليفٚٞ ٗمشن٘ٙق هونىيفوٍ  ٗبنلهم    
ِْ مةِٚننٞ اه٘املننز ا يفننجِمال مىٌثننى   دًننل احلةٚةننٞ ب٘املننز افرتا ننٛ ًىننجماًّ ًيفٔننض           فننَّ
     ٌ ق ًيفىٌد عوٟ ا ثرياع اه صرٙٞ ٗاهتٌيفٚٞ هىخةٚنق اهنىيفوٍ  ٜ ا يفِنٟ هند٠ ا نىيفو

(. حٚننث نلننّ هوٌننىيفوٍ ًننّ خننسي ٓضملننٕ  Akcayir et al., 2016; 2018)ملشننطٞ  
اتٌ٘ي أْ ٙتوؤ اهلضًريا عوٟ شلٍى ًّ أشلضي اهلىضب ا درسٛ فٚيفر ٕ اهىط ٚنق  
هنٕ    نن٘رٝ فٚندٙ٘ هولننض٢ّ احلنٛ أٗ ا تننٍٚ أٗ اهظنضٓرٝ ا صنن٘رٝ  ٗ  اه ضهنب ملننْ٘      
 ض   اوجتضٓضع كضفٞ.موم اهص٘رٝ ثسثٚٞ األبيفضد ٗنلّ مدٗٙرٓ

ِْ م٘يٚنننف اهصننن٘ر  Akcayir et. al., 2016ٗٙشنننري أكنننٚري ٗ)خنننرْٗ )  ( إىل أ
ا ىخركننٞ   اهلىننب اهىيفوٌٚٚننٞ ٗعر ننٔض هشننرأ ا لننضٍٓٚ أفنيننى ًننّ مننرد عننر      
ِْ اهىيفضًنننى ًنننز األشنننلضي ا ىخركنننٞ مدخةنننق           ُنننٍم ًلىننن٘ب ٗ ننن٘ر ثضبىنننٞ;  هنننم أل
ٞ ٗاحنندٝ  فٌننّ خننسي مةِٚننٞ اه٘املننز  اسننىٚيفضًبض أكننرب هوٌلننضٍٓٚ ًننّ اسننىمداَ ٗسننٚو 

ا يفننجِمال مدتننىمدَ األبيفننضد اهجمًِٚننٞ ٗاحلركٚننٞ ٗا لضُٚننٞ  ننلب كننى حنن٘اا ا ننىيفوٍ        
ٗٓننلا ًننّ شننإُٔ أْ ٙنندعٍ ملنندرٝ ا ننىيفوٍ عوننٟ اهىخصننٚى ٗاهىننلكر ٗاهىمٚننى. ٗمننجمداد    
ِْ أحند أٓنٍ       احلضجٞ إىل اسىمداَ اه٘املز ا يفجِمال   مدرٙس اهيفوَ٘ أكثنر ًنّ هنريٖ; أل

دافٕ ٙىٌثى   فٍٔ اهة٘اُق ٗاهظ٘آر اهط ٚيفٚنٞ  ٗمةِٚنٞ اه٘املنز ا يفنجِمال متنىطٚز      أٓ
 (.2016أْ حتضكٛ اه٘املز ٗأْ م٘ ف ٓلٖ اهظ٘آر )اهيف تٛ  
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 :مشللة الدراشة 
ٙشنٔد عصننرُض احلننضهٛ م نرًيا ًتننىًٌرا سننرٙيًفض    ىونف ج٘اُننب احلٚننضٝ  مبننض      
ب  نرٗرٝ ميفونٍٚ اهطو نٞ ًىطو نضع      هم اهىط٘ر اهىةس ٗاهىةدَ اهيفوٌٛ  ٗٓلا أٗجن 

ٓلا اهيفصر  ُٗظًرا ألٌٓٚنٞ اهىةِٚنٞ ٗدٗرٓنض   مطن٘ٙر ا ِنضٓل  فةند أبندع ً ستنضع         
ًًنض بضهىندرٙس عنرب اهىط ٚةنضع احلدٙثنٞ  ٗاهىندرٙب عونٟ         اهىيفوٍٚ ح٘ي اهيفضمل آىٌض
اسننىمدأًض   اهيفوٌٚننٞ اهىيفوٌٚٚننٞ  حٚنننث بننلهت ٗالارٝ اهىيفوننٍٚ   ا ٌولننٞ اهيفربٚنننٞ       

ٙٞ جٔننً٘دا  ٚ ننٞ   مننضي اهىخنن٘ي اهرملٌننٛ  ًٗننّ  هننم سننيفٛ اهنن٘الارٝ عننرب      اهتننيف٘د
ً٘مليفٔننض بىةنندٍٙ ًِصننضع ميفوٌٚٚننٞ مضُٚننٞ  عوننٟ سنن ٚى ا ثننضي: عننق ب٘ابننٞ اهىيفوننٍٚ     
ًِض مةِٚننٞ اه٘املننز     اه٘ ِٚننٞ اهننيت حنن٘ع   أجننجما١ُ ًِٔننض عوننٟ اتىنن٠٘ اهدراسننٛ ًىنيننٌ
ًٚض   اتى٠٘ اهدراسٛ  ةرراع اه يفوَ٘ اهط ٚيفٚٞ )عق ب٘ابٞ اهىيفونٍٚ  ا يفجِمال  ٗئر جو
ٓننن(; ٗميفنند مةِٚننٞ اه٘املننز ا يفننجِمال مةِٚننٞ ًىطنن٘رٝ مدتننضعد اهطو ننٞ عوننٟ     1439اه٘ ِٚننٞ  

اهىيفضًى ًز ب٣ٚنٞ خٚضهٚنٞ اٗ شن ٞ حةٚةٚنٞ  حٚنث متنضعدٍٓ إىل اه٘ ن٘ي هلنثري ًنّ          
ا يفوً٘ضع مبجرد متوٚؤ كضًريا األجٔجمٝ اهلكٚٞ عوٟ اهشلى   اهلىضب ا درسنٛ   

ر األشننلضي ثسثٚننٞ األبيفننضد  ٗاألفننسَ  ٗاهصنن٘ر  ٗاأل نن٘اع أًننضَ ا ننىيفوٍ; لٚننث   فىظٔنن
ٙىٍ متثٚى اهص٘ر بٌِض ج ثسثٚٞ األبيفضد مددًل ًز اهلىضب ا درسٛ فٚدركٔض ا ىيفوٍ 
(  2016بصنن٘رٝ أٗ ننف  ٗبتننرعٞ أكننرب ًننّ ملرا١مٔننض ًننّ اهلىننضب ا درسننٛ )ا يفوننٜ٘         
      ٗ  ;Bal  & Bicen, 2016بنضي ٗبٚتنّ )  ٗم٘ نى كنىم ًنّ دراسنٞ مشنضُدٙم ٗدراسنٞ 

Chandike, 2016)       ٝإىل فضعوٚننٞ مةِٚننٞ اه٘املننز ا يفننجِمال   حتصننٚى اهطو ننٞ   ًننضد  
اهيفوننَ٘  ٗم٘ ننى كننىم ًننّ دراسننٞ جنن٘بسْ ٗ)خننرّٙ ٗدراسننٞ سننرياكضٙض ٗسننرياكضٙض         

(Gopalan et al., 2016; Sirakaya & Sirakaya, 2018   ٞاسنىمداَ مةِٚن ِْ (  إىل أ
 يفجِمال مجمٙد ًّ دافيفٚٞ ا ىيفوٌق وح٘ ميفومٍ اهيفوَ٘. اه٘املز ا 

ٗممنننض سننن ق  حتنننِددع ًشنننلوٞ اهدراسنننٞ ٗاهنننيت متثونننت   ًننند٠ م طٚنننٞ منننضوع   
ًٗ٘ ننن٘عضع كىنننب اهيفونننَ٘ بض رحونننٞ ا ى٘سنننطٞ بىةِٚنننٞ اه٘املنننز ا يفنننجمال  األًنننر اهنننلٜ 
ٙتىدعٛ اهلشف عنّ ًتنى٠٘ منينٌق مةِٚنٞ اه٘املنز ا يفنجِمال   منضوع ًٗ٘ ن٘عضع         
 كىب اهيفوَ٘ بض رحوٞ ا ى٘سطٞ.

 :هدف الدراشة 
سنيفت اهدراسننٞ احلضهٚننٞ إىل اهلشننف عننّ ًتننى٠٘ منيننٌق مةِٚننٞ اه٘املننز ا يفننجِمال    
 مضوع ًٗ٘ ٘عضع كىب اهيفوَ٘ بض رحوٞ ا ى٘سطٞ.

 :أشئلة الدراشة 
سننيفت اهدراسننٞ هةجضبننٞ عننّ اهتنن اي اهىننضهٛ: ًننض ًتننى٠٘ منيننٌق مةِٚننٞ اه٘املننز      

 ع ًٗ٘ ٘عضع كىب اهيفوَ٘ بض رحوٞ ا ى٘سطٞ ا يفجِمال   مضو

 :أهنية الدراشة 
منننىومم أٌٓٚننننٞ اهدراسننننٞ   كُ٘ٔننننض ملنننند ملنننْ٘ ُىننننض٢ل ٓننننلٖ اهدراسننننٞ ًلٚنننندٝ   
هوٌيفوٌنننق  يفرفنننٞ ا ٘ ننن٘عضع ٗاجملنننضوع ا دعً٘نننٞ بنننضه٘املز ا يفنننجِمال وسنننىمدأًض    
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دٝ ًيفوً٘ضمٚننٞ اهىنندرٙس  ٗملنند ملٚنند ٓننلٖ اهدراسننٞ اه ننضحثق; إ  نلننّ أْ مدشننل ى ملضعنن 
ُٗةطننٞ ًٌٔننٞ   اهدراسننضع ٗاأللننضي عننّ مةِٚننٞ اه٘املننز ا يفننجِمال ٗمنيننٌِٚٔض   ا نن٘اد      
اهدراسنننٚٞ  ٗملننند مصنننى اهدراسنننٞ إىل أفلنننضر ًٌٔنننٞ ٙتنننىلٚد بٔنننض ا صنننٌٍ اهىيفوٌٚنننٛ/   
اهىةس ًٗت ٗهٛ ا ِنضٓل مىيفونق مب٘جأنضع ٗاندداع هىنينٌق مةِٚنٞ اه٘املنز ا يفنجِمال         
 ا ى٘سطٞ.   كىب اهيفوَ٘ هوٌرحوٞ 

 :حدود الدراشة 
    َ٘احلدٗد ا ٘ ٘عٚٞ: املىصرع اهدراسٞ عوٟ حتدٙد ًتى٠٘ منيٌق كىنب اهيفون

 هوٌرحوٞ ا ى٘سطٞ هىةِٚٞ اه٘املز ا يفجِمال هوٌرحوٞ ا ى٘سطٞ.  
 . احلدٗد ا لضُٚٞ:  س ةت ٓلٖ اهدراسٞ   ًدِٙٞ اهرٙض 
   ٛاألٗي ًننّ اهيفننضَ احلنندٗد اهجمًضُٚننٞ:  س ةننت ٓننلٖ اهدراسننٞ خننسي اهلصننى اهدراسنن
 ٓن.1443ا ضًيفٛ 

 :مصطلحات الدراشة 
  تكيية الواقع املعسَّزAugmented Reality Technology  : 

ُِٔض: دًٌل هو٘املز أٗ اهيفضمل احلةٚةٛ ًز ٗاملز افرتا ٛ حيىنٜ٘   ًٚض بأ ٗمديفرف إجرا٢
عونننٟ ًيفوً٘نننضع رملٌٚنننٞ ملضعوٚنننٞ ًنننّ  ننن٘ر ٗفٚننندٙ٘ٓضع  ٗأجتنننضَ ثسثٚنننٞ األبيفنننضد        

٘اي بيفنننل اهصننن٘ر ٗاألشنننلضي   ب٘اسنننطٞ مط ٚ ةنننضع ً٘جننن٘دٝ   ا ٘امنننف اهلكٚنننٞ مدخننن
ٗاهرسننَ٘   كىننب اهيفوننَ٘ هوٌرحوننٞ ا ى٘سننطٞ إىل ثِض٢ٚننٞ أٗ ثسثٚننٞ األبيفننضد  ٗنلننّ  
حترٙلٔننض ٗاهننىخلٍ بٔننض  شننضٓدمٔض ًننّ  ىوننف ا ٔننضع ٗعوننٟ أكثننر ًننّ ًتننى٠٘     
 كُ٘ٔض مةِٚٞ مدختاّ عٌوٚٞ اهىلضعى ًز اه٘املز احلةٚةٛ.

 ر اليظري للبحح:اإلطـا 
 احملور األول: الواقع املعسز 
 ( مفهوو الواقع املعسَّزAugmented Reality:) 
ُِنٕ: مةِٚنٞ ميفنجمال اه٘املنز احلةٚةنٛ        2018عِرفت دراسٞ أب٘ خنض ر )  ( اه٘املنز ا يفنجمال بأ

بضهيفننضمل اوفرتا نننٛ عنننّ  رٙنننق حت٘ٙونننٕ إىل  نن٘رٝ ثِض٢ٚنننٞ أٗ ثسثٚنننٞ ا بيفنننضد عونننٟ   
ُِنٕ: مةِٚنٞ مندًل اهيفنضمل     2018ٗعِرفىنٕ دراسنٞ ملشنطٞ )    شضشضع األجٔنجمٝ اهلكٚنٞ    ( بأ

احلةٚةنننٛ بضوفرتا نننٛ ًنننّ خنننسي إ نننضفٞ عِض نننر ٗبٚضُنننضع هو ٣ٚنننٞ ا يفنننجمالٝ  ًثنننى:      
( 2018; ملشنطٞ   2018اهص٘ع  ٗاهص٘رٝ ٗهريٓض  ٗمىلق دراسنٞ كوانض ًنّ )أبن٘ خنض ر       
رتا نٛ  ب٘اسنطٞ   بأْ اه٘املز ا يفجمال مةِٚٞ ميفنجمال ٗمندًل اه٘املنز احلةٚةنٛ بضهيفنضمل اوف     
األجٔننجمٝ اهلكٚننٞ هٚظٔننر اتىنن٠٘ اهرملٌننٛ كضهصنن٘ر ٗاهلٚنندٙ٘ ٗاوشننلضي ثسثٚننٞ         
األبيفضد ٗهريٓض  ممض جييفى اهطضهب ملضدر عوٟ اهىلضعى ًز اتى٠٘ اهرملٌنٛ ٗمنلكرٝ   

 بص٘رٝ أفنيى.

ٗميفٌى مةِٚٞ اه٘املز ا يفجِمال عوٟ دًل اهلض٢ِضع اوفرتا ٚٞ ٗملضًؤض ًنز األجتنضَ   
ٝا بض يفوً٘نضع ا ِضسن ٞ ًنّ اه ٣ٚنٞ ايضرجٚنٞ   إ نضر رملٌنٛ        ٗاألشٚض١ احل ةٚةٚٞ  ًيفجِمال
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حينننضكٛ احلةٚةنننٞ  ٗمشنننٔد اهى٘جٔنننضع احلدٙثنننٞ وسنننىمداَ مةِٚنننٞ اه٘املنننز ا يفنننجِمال      
اننضٗوع حثٚثننٞ هنندًل مننضوع اهىيفوننٍٚ ٗاهرتفٚننٕ ًيًفننض   ب٘مةننٞ ٗاحنندٝ;  يفننى          
ر  ننرق ٗأدٗاع جدٙنندٝ  عٌوٚننٞ اهننىيفوٍ أكثننر ًىيفننٞ ٗفض٢نندٝ  ٗٓنن٘ ًننض ٙتننىدعٛ ابىلننض     
 (.2018هدعٍ اهىيفومٍ ٗاهىيفوٍٚ   اه ٣ٚضع اهرمسٚٞ ٗهري اهرمسٚٞ )اهِلٚتٛ  

فيفوننٟ سنن ٚى ا ثننضي عِنند منندرٙس اهظنن٘آر اهط ٚيفٚننٞ ًثننى عٌوٚننٞ دٗراْ اهنندَ       
جتٍ ا ُتضْ  نلّ مص٘ٙر جتٍ ا ُتضْ ٗميفجمٙجم ٓنلٖ اهصن٘رٝ ب ٚنضْ حركنٞ اهندَ      
 ٕ ٗخرٗجنٕ ًنّ اهةونب ًنثسا; لٚنث ٙنىٍ مصن٘ٙر ا نىيفوٍ            اهشراٙق ٗاألٗردٝ ٗدخ٘هن

 ٗمنيضف إىل  ٘رمٕ فٚدٙ٘ ٙ٘ ف جرٙضْ اهدَ   اهدٗرٝ اهدً٘ٙٞ اهص ر٠ ًثواض. 

ِْ اه٘املنز ا يفنجِمال ٓن٘ أحند منضوع ملضعنى ا ُتنضْ ًنز اهلٌ ٚن٘مر             ٗبٔلا ا يفِنٟ فنَّ
(computer Human interactionٙديفطٛ هيفٌوٚٞ اهى يفوٍ ا يفِنٟ  ( ٗٓ٘ بٔلٖ اهطرٙةٞ 

ا ِشن٘د; كُ٘ننٕ ٙربطننٕ لٚننضٝ ا ُتننضْ ٗٗامليفنٕ ٗاٚطننٕ ٗجيتننر اوُلصننضَ احلننضدي   
ًُنض بنق ا نىيفوٍ ٗاتىن٠٘ اهىيفوٌٚنٛ; كُ٘نٕ ٙتنٍٔ   ملضعنى ا نىيفوٍ ًنز ا يفرفنٞ             أحٚض
    ِْ ِْ أحنندي ٗجٔننضع اهِظننر م ك نند أ ٌاننٛ ا ٘اُننب اهللرٙننٞ ٗاهيفض لٚننٞ هننٕ; حٚننث إ ِٙٗ

٘املنز ا يفنجِمال هندٙٔض اهةندرٝ عونٟ مةندٍٙ ملٌٚنٞ عضهٚنٞ هلنى  ًنّ           اه ٣ٚضع اهةض٢ٌٞ عونٟ اه 
 (.Lee, 2012اه ٣ٚضع اهىيفوٌٚٚٞ ٗاهرتفٚٔٚٞ )

ِْ اه٘املز ا يفجِمال ع ضرٝ عّ: مةِٚٞ ميفىٌد 2019ٗخوصت دراسٞ ع د احلٌٚد ) ( إىل أ
عوٟ ب٣ٚضع إهلرتُٗٚٞ ٙلْ٘ ا ىيفوٍ فٚٔض أكثر ملضعواض ًز اتى٠٘  ٗمىٌٚنجم بًَّلضُٚنٞ   

جنرا١ اهىةننضو  نن٢٘ٛ عنرب ا ٘امننف اهلكٚننٞ هوٌن٘اد ا ط ٘عننٞ كضهلىننب ٗاجملننسع     إ
ٍِ ميفجمٙجمٓنننض مبنن٘اد إ ننضفٚٞ افرتا نننٚٞ متننٌف هوٌننىيفوٍ اهىلضعنننى ًننز اه٘املنننز         ًٗننّ ثنن

 احلةٚةٛ.

ِْ اه٘املنز ا يفنجِمال )      ( ع نضرٝ عنّ مةِٚنٞ نلنّ     ARٗٙىنيف ًّ اهىيفرٙلنضع اهتنضبةٞ بنأ
٘املز اوفرتا نٛ  اهنلٜ حيىنٜ٘ عونٟ بٚضُنضع      ًّ خس ض دًل اه٘املز احلةٚةٛ ًز اه

رملٌٚننننٞ ملضعوٚننننٞ )ُصننننٚٞ أٗ ًر٢ٚننننٞ أٗ رسننننً٘ضع(  ٗب٘اسننننطٞ بننننراًل اهلٌ ٚنننن٘مر أٗ       
٘اي بيفنننل اهصننن٘ر        مط ٚةنننضع هو٘املنننز ا يفنننجمال  اٌ٘هنننٞ عونننٟ ا ٘امنننف اهلكٚنننٞ مدخننن
ٗاهرسننً٘ضع   اهلىننب إىل ٗسننؤ ثِننض٢ٛ األبيفننضد أٗ ثسثننٛ ٗنلننّ حترٙلٔننض ٗاهننىخلٍ  

 بٔض.

   تكيية الواقع املعسَّز:خصائ 
(  من٘افر ثنسي خصنض٢م   أٜ مةِٚنٞ هلنٛ نلنّ        (Azuma, 1997اشنرتو أالًٗنض  
ُِٔض ٗاملز ًيفجِمال  ٗٓٛ:  ٗ لٔض بأ

 .ٞٚ ا ٌز بق ا يفوً٘ضع احلةٚةٚٞ ٗاوفرتا 
  .متلق ا تىمدَ هو٘املز ا يفجِمال ًّ اهىلضعى ا ىجماًّ أثِض١ اسىمداَ اهىط ٚق 
  ضمل عننّ م٘جٚننٕ اهلننضًريا وحنن٘ األشننلضي ٗاهرسننً٘ضع ثسثننٛ     أْ ٙلننْ٘ اتىنن٠٘ اهِنن
 (.3Dاألبيفضد )
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 (  خصض٢م أخر٠ هىةِٚٞ اه٘املز ا يفجِمال ًّ أٌٓٔض:2016ٗأ ضف ا دٙز )
  ٗإًلضُٚٞ مط ٚق اهىةِٚٞ بضسىمداَ أجٔجمٝ بتٚطٞ ًثى: جٔضال حضس٘ب اٌ٘ي أ
 جٔضال ٓضمف اٌ٘ي.

 .ٞٚ ا ٌز بق ًلُ٘ضع حةٚةٚٞ ٗأخر٠ افرتا 
 ربؤ بق عدٝ منضوع  ىولنٞ  ًثنى: اهنىيفوٍ ٗاهرتفٚنٕ  ٗاهىجنضرٝ ٗاهىصنٌٍٚ         اه
 ٗهريٓض.

  اهرتكٚجم عوٟ مضوع ملضعى ا ُتضْ ًز احلضس٘ب ٗبضهلاع   مضوع اه خث
 ٗاهىصٌٍٚ.

( عونٟ  نرٗرٝ من٘افر خصنض٢م     2018ٗ  اجملضي اهرتبنٜ٘ ٙ كند اهتنةض ٗ)خنرْٗ )    
 هىيفوٍٚ ًّ أٌٓٔض ًض ٙوٛ:أخر٠ وسىمداًضع اه٘املز ا يفجِمال   ا

 .ٞٚاه تض ٞ ٗاهلضعو 
 .ٝاه٘ ٘أ ٗا جيضال فٌٚض ٙىيفوق بض يفوً٘ضع ا ى٘افر 
  .ٞمتّلّ ا يفوٍ ًّ إ ضفٞ ُٗةى ًض حيىضجٕ ًّ ًيفوً٘ضع ٗبٚضُضع بتٔ٘ه 
          إمضحننٞ اهىلضعننى اهتننوس بننق ا ننىيفوٍ ٗاتىنن٠٘  ٗح ننلا هنن٘ أمضحننت اهىلضعننى بننق

 يفؤٌٍ.ا ىيفوٌق ٗبيفنئٍ ٗبٍِٚٔ ٗبق ً
 .ٞاخنلض  ملولىٔض ٗملضبوٚىٔض هوى٘سز ٗاوُىشضر بلى سٔ٘ه 

( ًنند٠ ARٗٙىنن ق ممننض سنن ق ًننّ عننرٍ  ألٓننٍ خصننض٢م مةِٚننٞ اه٘املننز ا يفننجِمال )      
  ُٕ ُٕ عضَ  ٗا ىيفوٌق ب٘جن أٌٓٚٞ ٓلٖ اهىةِٚٞ ٗدٗرٓض   خدًٞ اهيفٌوٚٞ اهىيفوٌٚٚٞ ب٘ج
بننندٗرٝ فنننر  عونننٟ خنننضمم  ممنننض جيفنننى ا نننىيفوٌق ٙنننرْٗ أُٔنننض ايٚنننضر األفنينننى ٗٓنننلا  
ا  ستضع اهىيفوٌٚٚٞ  رٗرٝ م٘فريٓض مبض حيةق ا ِليفٞ  ٗاهلض٢دٝ عوٟ ا ىيفوٍ ٗا يفوٍ 
ٗاهيفٌوٚٞ اهىيفوٌٚٚٞ برًىٔض  كٌض أْ ٓنلٖ اهىةِٚنٞ ًنّ أحندي اهىةِٚنضع اهنيت مدٌلنّ        
ًٚض  ض حيٌونٕ بنق    ا ىيفوٌق ًّ فٍٔ ً٘ ٘عضع اتى٠٘  ٗجتيفؤٍ أكثر إدراكاض ٗٗع

 (.2020ٚيفٛ ٗعٚتٟ  ثِضٙضٖ )اهت 

 احملور الجاىي: تكيية الواقع املعسَّز يف التعليه 
 :أهنية توظيف تكيية الواقع املعسَّز يف التعليه 

; اهلنيوٛ  2018; المل٘ع  2018بضهرج٘ع إىل اهيفدٙد ًّ ا راجز ٗاهدراسضع )ج٘دٝ  
; Perez-Lopez & Contero, 2013 ;Terrence, 2016; 2018; اه ضًنندٜ  2018

Chen, 2013       ٞٗنلننّ م٘ ننٚف دٗر ًٗجماٙننض اه٘املننز ا يفننجمال   اهيفٌوٚننٞ اهىيفوٌٚٚنن  )
 اهِةضو اآلمٚٞ:

        ٞم٘فر مةِٚٞ اه٘املز ا يفجِمال اهلر ٞ هوىيفونٍٚ اوبىلنضرٜ; حٚنث مندًل ا ن٘اد اهرملٌٚن
بصٚ ٔض ا مىولٞ ًّ  ٘ر ًٗر٢ٚضع ٗمتٌضع ٗهريٓض ًنّ األدٗاع ٗاه٘سنض٢ى     

 عٌوٚٞ اهىيفوٍ.
  ا يفننجِمال ًننّ ملضعننى اهطو ننٞ ًننز اتىنن٠٘ اهىيفوٌٚننٛ ٗٙتننضعدٍٓ عوننٟ     ٙجمٙنند اه٘املننز

ا شنننضركٞ اهلضعونننٞ   عٌوٚنننٞ اهنننىيفوٍ  ٗٓننن٘ بٔنننلا ا يفِنننٟ ًى٘افنننق ًنننز ًلنننضٍٓٚ       
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اهِظرٙٞ اه ِض٢ٚٞ; حٚث مى٘افر هوٌىيفوٌق اهلر نٞ هلنٛ ٙةن٘دٗا عٌوٚنٞ ميفؤٌنٍ       
فرتا ننٚٞ  ٗ هننم ًننّ خننسي اهىلننضعسع اهِشننطٞ ًننز ب٣ٚننضع اهننىيفوسٍ اه٘امليفٚننٞ ٗاو 
ٗاهىيفضًننى ًننز ا نندخسع اهرملٌٚننٞ )هننري اه٘امليفٚننٞ(   ب٣ٚننضع اهننىيفوسٍ  ٗدمٔننض ًننز    
اهلىضب ا درسٛ أٗ ا ٘اد اهىيفوٌٚٚٞ ا يفدٝ  ممض ٙتضعد   اكىتضب ملدٍر أكرب ًّ 

 ا ٔضرٝ ٗا يفرفٞ.
  ميفٌى مةِٚٞ اه٘املز ا يفجِمال عوٟ سدا اهث رٝ بق اهىيفوٍٚ اهِظرٜ ٗاهىط ٚةٛ  ٗدًل
ضمل اهنن٘امليفٛ ٗاوفرتا ننٛ ًيًفنض هىخةٚننق أٓننداف اهنىيفوسٍ ا هلرتُٗننٛ بِننض١ً عوننٟ   اهيفن 
 اهِظرٙٞ اه ِض٢ٚٞ.

      ٙىٚف اه٘املز ا يفجِمال فرً ض هوىلضعى بق ا ىيفوٌق  ٗنلنّ م٘يٚلنٕ هىٌِٚنٞ ًٔنضراع
 اهىلضعى اهىشضركٛ ٗاهىجرٙيب هد٠ ا ىيفوٌق. 

 ضبت إىل ملضهب ًرْ; لٚث ٙىيفنرف  مِةى مةِٚٞ اه٘املز ا يفجِمال ا ىيفوٍ ًّ اهةضهب اهث
 بِلتٕ عوٟ ا يفضرف  ٗايرباع  ٗخيىربٓض بِلتٕ.

        ٝمتضعد مةِٚٞ اه٘املز ا يفجِمال عوٟ إجنرا١ اهىجنضرب اهيفوٌٚنٞ   هرفنٞ اهصنف بصن٘ر
.ًِٞ( 

    ًٌٍٚٓنننض   ًتنننضعدٝ ا يفونننٍ عونننٟ شنننرأ ا لنننض مننن داٜ مةِٚنننضع اه٘املنننز ا يفنننجِمال دًٗرا ًٔ
ٌٞ جدٙدٝ   مضي مدرٙس ا لضٍٓٚ.ٗا يفوً٘ضع بص٘رٝ أكثر كلض١ٝ    ٗميفّد إ ضف

      ٙتٍٔ اه٘املز ا يفجِمال   رفز ًتى٠٘ حتصٚى اهطو ٞ   ًنضدٝ اهيفونَ٘  كٌنض أشنضرع
 ,Perez- Lopez, Contero; 2018; اه ضًنندٜ  2018دراسننٞ كننى  ًننّ: )جنن٘دٝ   

2013 ;Terrence ,2016; (Chen, 2013     إىل فيفضهٚننٞ مةِٚننٞ اه٘املننز ا يفننجِمال  
 ميفوٍٚ ًضدٝ األحٚض١ كٌتى٠٘ ًىةدَ.

ُِٔنض م نري           ضْر٠ اه ضحثٙٗ ِْ ًنّ ًجماٙنض م٘يٚنف مةِٚنٞ اه٘املنز ا يفنجِمال   اهىيفونٍٚ بأ أ
ٚانر دٗر ا نىيفوٍ ًنّ      دٗر ا يفوٍ ًّ ا وةّ اهشضرأ إىل ا يفوٍ ا ٚتر ٗا رشد ٗا ٘جانٕ. ٗمد 
منٕ دراسنٞ ادرٗا ٗ)خنرْٗ    ا ىوةّ اهتويب إىل ا ىيفوٍ ا ىلضعى اهِشؤ  ٗٓنلا ًنض أكد  
(Idrus et al., 2018         ٟبنأْ اهطرٙةنٞ اهىةوٚدٙنٞ هوىيفونٍٚ مركنجم بشنلى أكنرب عون )

ا يفوننٍ  حٚننث منيننز األسننضهٚب ا تنن ٗهٚٞ اهلضًوننٞ جتننضٖ ا يفوننٍ  أًننض اهطرملننٞ احلدثننٞ       
 بضسىمداَ مةِٚٞ اه٘املز ا يفجمال مركجم بشلى أكرب عوٟ ا ىيفوٌق.

  العلوو:تكيية الواقع املعسَّز يف تعليه 
مشري اهيفدٙد ًّ األدبٚضع اهرتب٘ٙنٞ إىل دٗر اهىةِٚنٞ ٗملضعونٔض ًنز اجملىٌنز منأثًرا       
ٗمننننأثرًيا  ٗاالداد اوٓىٌننننضَ بى٘يٚننننف اهىةِٚننننٞ   ميفوننننٍٚ اهيفوننننَ٘   اهيفةنننن٘د اهثسثننننٞ  
 -Approach Scienceاألخنننريٝ; حٚنننث ئنننر ًننندخى اهيفونننٍ ٗاهىةِٚنننٞ ٗاجملىٌنننز  

Technology- and Societyإىل ملضًننى اهىةِٚننٞ   ( ٗدعننض اهرت ٍْ ب٘ٙننْ٘   كننى ًلننض
ًٌنننض   مطننن٘ٙر ا ِنننضٓل اهدراسنننٚٞ  ٗأسجرٙنننت       ٗاهيفونننٍ ٗاجملىٌنننز  ٗاعى نننضرٖ ًننندخسا ًٔ
اهيفدٙد ًّ اهدراسضع عوٟ م٘يٚف ٓلا ا ندخى ٗاخى نضر منأثريٖ ٗفضعوٚىنٕ   اهيفدٙند      
ًنننّ ا نننى رياع اهىيفوٌٚٚنننٞ ا ره٘بنننٞ هننند٠ ا نننىيفوٌق  ٗئنننرع اهيفدٙننند ًنننّ اجملنننسع     
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األكضدنٚٞ اهيت مِشر األٗراق اهيفوٌٚٞ اهيت مىِضٗي ٓلا اجملضي ًٗنّ أبرالٓنض منسع    
SAGE Journals       :كٌننض م ِىننٕ اهيفدٙنند ًننّ ا ضًيفننضع ٗا  ستننضع اهيفض ٚننٞ ًثننى  
 ,Massachusetts Institute of Technologyًيفٔند ًضسىشنن٘مس هوىلِ٘ه٘جٚنض )  

STS (  40 )ق فٚٔنض برُنضًل   ٗاهنيت ٙط ن   Tufts University(  ٗجضًيفٞ ملىس 2021
 (.Tufts University, 2021كوٚٞ )

ًّٗ ًظضٓر اوٓىٌضَ اهىةِٚٞ   مضي ميفوٍٚ اهيفوَ٘ ئ٘ر ًداخى اهىلضًى بق 
( STEMأفننرع ا يفرفننٞ ًىٌثوننٞ   اهيفوننَ٘ ٗاهىةِٚننٞ ٗا ِدسننٞ ٗاهرٙض ننٚضع )ًنندخى     

(Anne & Larysa, 2015    ( ْٗ(. ٗمشنري دراسنٞ الكنٛ ٗ)خنرZaki et al., 2018)  إىل
ِْ م٘يٚننف مط ٚةننضع اه٘املننز ا يفننجِمال ٙلٚنند اهطو ننٞ ا ٔننىٌق بىيفوننٍٚ اهيفوننَ٘ اهىةِٚننٞ       أ
(  ٗٙننننن٘فر فر نننننٞ هوٌدرسنننننق هىِ٘ٙنننننز اه٘سنننننض٢ى  STEMٗا ِدسنننننٞ ٗاهرٙض نننننٚضع )
 اهىيفوٌٚٚٞ   اهلصى.

ٗأِدع اهىةِٚٞ دًٗرا ًىجماًٙدا   عٌوٚنٞ اهىيفونٍٚ ٗهنٚس أدي عونٟ  هنم ًنّ اهىطن٘ر        
 ًلَٔ٘ اهىةِٚضع اهىيفوٌٚٚٞ اهلٜ كنضْ ٙةىصنر عونٟ اهٌِنض ج ٗاهيفِٚنضع      احلض ى  

ٗاهصنن٘ر ٗاه٘سننض٢ى اهننيت ميفر ننٔض ٗحتلظٔننض  إىل ًلننضٍٓٚ أٗسننز  وننت مةِٚننضع و        
 Hard( ٗاهىةِٚننضع اهصننو ٞ )Soft Wareحصننر  ننض   وننت اهىةِٚننضع اهربمٚننٞ )

Ware.ٓلٖ اهىةِٚضع اه٘املز ا يفجِمال ًّٗ ) 

ز ا يفنننجِمال أْ مجمٙننند ًنننّ عٌوٚنننٞ دًنننل ا نننىيفوٌق   اهيفٌوٚنننٞ    ٗنلنننّ هىةِٚنننٞ اه٘املننن 
اهىيفوٌٚٚٞ ٗحتةٚق عِصر اهىلضعى بق ا ىيفوٍ ٗاتى٠٘ اهيفوٌنٛ  ٗنلنّ هوٌيفونٍ أْ    
ٙتىلٚد ًِٔنض   اينرٗج ًنّ ب٘مةنٞ اهىيفونٍٚ اهىةوٚندٜ ٗجيفنى عٌونٕ أكثنر فضعوٚنٞ           
        ٘ ِْ احلضجنٞ بندع ًوخنٞ وسنىمداَ مةِٚنٞ اه املنز ٗم٘يٚلنٕ     ًٗىيفنٞ  ٗنلنّ اهةن٘ي إ
عٌوٚننٞ اهننىيفوٍ بطرٙةننٞ  ننخٚخٞ ٗفضعوٚننٞ هىخةٚننق ا جمٙنند ًننّ األٓننداف اهرتب٘ٙننٞ        

ِْ اسننىمداَ Sirakaya, 2018) (; حٚننث أكتنندع دراسننٞ سننرياكضٙض 2019)األًننري   ( أ
ِْ مةِٚنٞ اه٘املنز ا يفنجِمال          مةِٚٞ اه٘املز ا يفجِمال  ٙجمٙد ًنّ دافيفٚنٞ اهطو نٞ هنىيفوٍ اهيفونَ٘  ٗأ

ِٚرع بص٘رٝ إ جيضبٚٞ ً٘املنف اهطو نٞ جتنضٖ ميفونٍ اهيفونَ٘  ٗٓن٘ ًنض أشنضرع إهٚنٕ ُىنض٢ل           ه
(   ًّ ٗج٘د أثر إجيضبٛ هىندرٙس خنرا٢ؤ   Chen et.al., 2019دراسٞ مشق ٗ)خرّٙ )

ا لنننضٍٓٚ ًىيفنننددٝ األبيفنننضد ا تنننىِدٝ إىل اه٘املنننز ا يفنننجِمال    مٌِٚنننٞ اهدافيفٚنننٞ هونننىيفوٍ    
( ًّ خنسي دراسنٞ حن٘ي    Gopalan et al., 2016ٗكلهم م٘ ى ج٘بضوْ ٗ)خرْٗ )

أثر مدخى كىضب اهيفوَ٘ ا درسٛ اتَتّ بضسنىمداَ اه٘املنز ا يفنجِمال  عونٟ ميفومنٍ  و نٞ       
ا نندارا ا عدادٙننٞ   اهيفوننَ٘ إىل أْ م٘يٚننف مةِٚننٞ اه٘املننز ا يفننجِمال أسننٍٔ   دافيفٚننٞ        

 اهطو ٞ هىيفوسٍ اهيفوَ٘.

  املتوشطة:توظيف تكيية الواقع املعسَّز يف تعليه العلوو للنرحلة 
ً٘ا       ُٕ خنننضمم   بٌِننن٘ ا نننىيفوٍ  ننن ُٕ عنننضَ ٗمننندرٙس اهيفونننَ٘ ب٘جننن ٙديفِنننٟ اهىيفونننٍٚ ب٘جننن
ِْ ا ٌٔننٞ األسضسننٚٞ اهننيت   ًىلضًواننض   ا ٘اُننب ا يفرفٚننٞ ٗا ٔضرٙننٞ ٗاه٘جداُٚننٞ; هننلا فننَّ
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ِٙ  ننٛ أْ ٙطوننز بٔننض منندرٙس اهيفوننَ٘ مىٌثننى   ميفوننٍٚ ا ننىيفوٌق كٚننف ٙللننرْٗ و        
    ٔ دٖ اهيفصنر احلنضهٛ ًنّ ملجنر ًيفنر  ٓض٢نى ٗثن٘رٖ        كٚف حيلظنْ٘  ٗ  ينى ًنض ٙشن

اهىةِٚٞ ٗاسيفٞ  وت مضوع احلٚنضٝ ا مىولنٞ  بنضع ًنّ اهنينرٗرٜ أْ ٙٔنىٍ عوٌنض١        
اهرتبٚننٞ اهيفوٌٚننٞ ٗمنندرٙس اهيفوننَ٘   اه خننث عننّ اهطننرق اهننيت مللننى مٌِٚننٞ اهننىللري   
ِْ حتةٚنننق أٓنننداف مننندرٙس اهيفونننَ٘ ٙىطونننب إسنننرتامٚجٚضع       هننند٠ ا نننىيفوٌق; حٚنننث إ

٢ق مدرٙتٚٞ جدٙندٝ ٗحدٙثنٞ ًِضسن ٞ منينٌّ سنسًٞ اهنىيفوٍ ٗج٘دمنٕ )خوٚلنٞ          ٗ را
(  ٗخيىوف ُظضَ اهىيفوٍٚ   ا ٌولٞ اهيفربٚٞ اهتيف٘دٙٞ عنّ األُظٌنٞ اهىيفوٌٚٚنٞ    2011

ًِننض ٗمبخٌنند     ِْ ا  رًبننض ٗبض سننسَ دٙ األخننر٠; حٚننث ٙيفىٌنند  ب ِض٢ننٕ عوننٟ اوعىةننضد بننأ
ًٚننض  ٗمِلنن  رد ا ٌولننٞ اهيفربٚننٞ اهتننيف٘دٙٞ بٔننلٖ اهتننٌٞ   ننوٟ ا  عوٚننٕ ٗسننوٍ رسنن٘هاض ُٗ 
 (.2007)اتٚتّ  

ًٚض ًّ أٓداف ميفوٍٚ اهيفوَ٘   اهىيفونٍٚ اهيفنضَ اهنيت مٔندف      ٗٙىنيف ٓلا اهى٘جٕ جو
إىل مثةٚننننف بٚننننز ا ننننىيفوٌق  عننننرب مةنننندٍٙ ا يفننننضرف اهىأسٚتننننٚٞ   فننننرٗع اهيفوننننَ٘  
ض  ٗارم ض ٔنننض ا مىولنننٞ  ٗمتلٚنننٍِٔ ًنننّ ا ٌضرسنننضع اهيفوٌٚنننٞ ٗا ِدسنننٚٞ ٗمط ٚةضمٔننن   
بضهةنيضٙض ا ىيفوةٞ بض ُتضْ  ٗاجملىٌز  ٗاه ٣ٚٞ;  عداد عوٌض١  ًِٗٔدسق  ٗمةِٚق  
ٗفس ا تىة ى ًّٗ ٓلٖ األٓداف أْ ٙلْ٘ ا ىيفوٍ ملضدًرا عوٟ مط٘ٙر ًٔضراع اهنىللري  
ًِض ًّ اهىصٌٍٚ ٗإُىضج اهىط ٚةضع اهيفٌوٚٞ  ٗا ِدسٚٞ  ٗاوسىةصض١ اهيفوٌٛ  ًٗىٌل

إجينننضد احلوننن٘ي ا بداعٚنننٞ اهنننيت متنننٍٔ   حنننى ا شنننلسع )٣ٚٓنننٞ مةنننٍ٘ٙ     ٗاهىةِٚنننٞ ٗ
 (.2019اهىيفوٍٚ ٗاهىدرٙب ٗثٚةٞ ًيفضٙري مضي اهيفوَ٘ اهط ٚيفٚٞ   

ٗملند اخىنضر اه ضحثنضْ   ٓنلٖ اهدراسنٞ ًنضدٝ اهيفونَ٘ ُظنًرا هط ٚيفىٔنض; حٚنث مديفِنٟ            
ىِ ننن  ًنننضدٝ اهيفونننَ٘ بدراسنننٞ اهظننن٘آر اهط ٚيفٚنننٞ بٔننندف ملتنننريٓض ٗاهنننىخلٍ بٔنننض ٗاه   
بضهى رياع اهيت مطنرأ عوٚٔنض  ٗٓن٘ ًنض ٙىطونب دراسنٞ حتوٚوٚنٞ هىونم اهظن٘آر مةنَ٘           
عوٟ اهىيفرف عوٟ ًلُ٘ضع أُظٌىٔض ٗاهيفسملضع بق ًلُ٘ضمٕ  ٗاألُظٌٞ األخنر٠ اهنيت   
مىلضعنى ًيفننٕ مننأثًرا ٗمنأثرًيا  ٗٓنن٘ ًننض جييفننى ًنّ اه٘املننز ا يفننجِمال اهنلٜ ٓنن٘ ً٘ نن٘ع ٓننلا     
 ٍ   ٚيفننٞ ًننضدٝ اهيفوننَ٘ ٗٙتننضعد   حتةٚننق أٓنندافٔض    اه خننث مةِٚننٞ ًٌٔننٞ جننًدا  ٙس٢نن
 ا شضر إهٚٔض ًّ فٍٔ ٗملتري اهظ٘آر اهيفوٌٚٞ.

ٗنلّ م٘يٚف مةِٚٞ اه٘املز ا يفجِمال   اهيفٌوٚٞ اهىيفوٌٚٚٞ  بٔدف مةدٍٙ ا تضعدٝ 
ًٙض بشنلى أسنٔى           إىل ا ىيفوٌق  هٚىٌلِن٘ا ًنّ اهىيفضًنى ًنز ا يفوً٘نضع  ٗإدراكٔنض بصنر

ه٘املنز اوفرتا نٛ  ٗنلنّ أْ متندٍٓ بطنرٍق  ىولنٞ هىٌثٚنى        ٗأٙتر ًنّ اسنىمداَ ا  
ًٌنض منً٘دا)اهيفٌرجٛ       (  2017ا يفوً٘ضع بص٘رٝ دِٙضًٚلٚٞ سنرٙيفٞ ٗسنٔوٞ  ٗمن٘فر ميفوٚ
ِْ أحد أٍٓ  ٗمجمداد احلضجٞ إىل اسىمداَ اه٘املز ا يفجِمال   مدرٙس اهيفوَ٘ اهط ٚيفٚٞ; أل
 (.2016)اهيف تٛ   أٓدافٔض ٙىٌثى   فٍٔ اهة٘اُق ٗاهظ٘آر اهط ٚيفٚٞ

ِْ مةِٚنننٞ اه٘املنننز ا يفنننجِمال نلِٔنننض أْ ملٚننند   مننندرٙس اهيفونننَ٘      ٗٙنننر٠ اه ضحثنننضْ أ
م تننٚؤ ا لننضٍٓٚ اهيفوٌٚننٞ ا رك ننٞ اهننيت ملنند ٙصننيفب عوننٟ ا ننىيفوٌق فٌٔٔننض; حٚننث       
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أشنننضرع اهدراسنننضع إىل فضعوٚىٔنننض   ميفونننٍٚ ا لنننضٍٓٚ اهيفوٌٚنننٞ  إ  أكتننندع اهيف ضسنننٛ       
مةِٚننننٞ اه٘املننننز ا يفننننجِمال   م تننننٚؤ ا لننننضٍٓٚ اجملننننردٝ     ( فضعوٚنننن2020ٞٗاه ضًنننندٜ )
( فضعوٚٞ برُنضًل ملنض٢ٍ عونٟ ملِ٘ه٘جٚنض اه٘املنز ا يفنجِمال        2019اهلٌٚٚض١  ٗأكتدع المل٘ع )

( 2018  مٌِٚننٞ ا لننضٍٓٚ اهيفوٌٚننٞ   ًننضدٝ اهيفوننَ٘  ٗأئننرع دراسننٞ اهتننةض ٗ)خننرْٗ )  
يفوٌٚننٞ   ًننضدٝ األحٚننض١  ٗمنيننٚف   فضعوٚننٞ مةِٚننٞ اه٘املننز ا يفننجِمال   مٌِٚننٞ ا لننضٍٓٚ اه   
ًٚض جدٙنننًدا هىنندرٙس ٓنننلٖ ا يفوً٘ننضع ًةضرُنننٞ    ARمةِٚننٞ اه٘املنننز ا يفننجِمال )   ( بديفنننًدا إ ننضف

بطنننرق اهىننندرٙس اهىةوٚدٙنننٞ  كُ٘ٔنننض ًِضسننن ٞ هلضفنننٞ األعٌنننضر ٗا راحنننى اهدراسنننٚٞ     
ٗٙىِنضٗي ٓنلا اه خننث مةِٚنٞ اه٘املننز ا يفنجِمال   كىننب اهيفونَ٘ بض رحوننٞ ا ى٘سنطٞ هيفنندٝ       

ضب ًِٔض: أْ ا رحوٞ ا ى٘سطٞ  م طٛ ٓلٖ اهىةِٚٞ ألُٔض جتٌز بق دفيت اهلىنضب  أس 
اه٘احننند  ٌٚنننز اجملنننضوع األسضسنننٚٞ اوحٚنننض١  اهلٌٚٚنننض١  اهلٚجمٙنننض١ ٗعونننَ٘ األر       
ٙدٌلننّ أْ مىلضعننى ًيفٔننض اهطضه ننضع   ٗاعى ننضر اهيفوننَ٘ ًننّ ا ٘ نن٘عضع األكثننر ٗامليفٚننٞ  ٗ
   ٗ مِنن٘ع اتىنن٠٘ اهيفوٌننٛ  ةننرراع اهيفوننَ٘     كُ٘ٔننض مننرم ؤ بأسضسننٚضع حٚننضٝ ا ُتننضْ  

ٗاحلضجٞ هىٌِٚٞ ًٔضراع اهىللري اه صرٜ هد٠ اهطضه ضع ًّ خنسي مندرٙس اهيفونَ٘     
ًٗ٘اك ٞ اوجتضٓضع ا يفض رٝ هىةِٚضع اهىيفوٍٚ  ٗعوٟ ٗجٕ ايص٘مم اه٘املز ا يفجِمال 

((Augmented Reality. 

 :مـيهجيـة الدراشة وإجـراءاتـها 
   :ميهج الدراشة 
ًت اهدراسٞ ا نِٔل اه٘ نلٛ اهىخوٚونٛ اهةنض٢ٍ عونٟ بنز ا يفوً٘نضع ًنّ         اسىمد

 ا راجز ٗا صضدر  اع اهيفسملٞ ه ِض١ ا  ضر اهِظرٜ هودراسٞ.

 :جمتنع وعيية الدراشة 
ٙىٌثنننى مىٌنننز اهدراسنننٞ   بٚنننز كىنننب اهيفونننَ٘ ُتنننمٞ اهطضهنننب هوٌرحونننٞ        

را اهىيفونننٍٚ اهيفنننضَ ا ى٘سنننطٞ جبجمأٙٔنننض هولصنننوق اهدراسنننق األٗي ٗاهثنننضُٛ    ًننندا  
َ  ٗاه ننضهع عننددٓض سننىٞ كىننب.    2021ٓننن ن      1443بض ٌولننٞ اهيفربٚننٞ اهتننيف٘دٙٞ    يفننٞ    

ٗمىٌثى عِٚٞ اهدراسٞ ًنّ بٚنز األشنلضي اهن٘اردٝ   كىنب اهيفونَ٘  ُتنمٞ اهطضهنب         
هوٌرحوٞ ا ى٘سطٞ جبجمأٙٔض  كىب اهلصى اهدراسٛ األٗي ٗكىب اهلصنى اهدراسنٛ   

 ٓن.1443اهثضُٛ هويفضَ اهدراسٛ 

   :أداة الدراشة 
هةجضبنننٞ عنننّ أسننن٣وٞ اهدراسنننٞ اسسنننىدمَدًت بطضملنننٞ حتوٚنننى اتىننن٠٘  ٗفٌٚنننض ٙونننٛ   
 م٘ ٚف يط٘اع إجرا١امٔض ٗاهىأكد ًّ  دملٔض ٗث ضمٔض.

 :بطاقة حتليل احملتوى 
اسسنننىدمدًت بطضملنننٞ حتوٚنننى اتىننن٠٘ هىخةٚنننق أٓنننداف اهدراسنننٞ  ٗٙيفنننّد أسنننو٘ب     

 دراسٞ اتى٠٘ ايضمم بأٜ ًنضدٝ  ٗفٚنٕ   حتوٚى اتى٠٘ ًّ األسضهٚب ا تىمدًٞ  
ًٚض عونٟ   ٙىٍ اخىٚضر عِٚٞ ا ضدٝ  ًٗ٘ ٘ع اهىخوٚى  ٗاهةٚضَ بىةتٌٚٔض  ٗحتوٚؤض كٌ
 (.2012أسضا خطٞ ًِٔجٚٞ ًِظٌٞ )اهيفتضف  
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 :إعداد بطاقة حتليل احملتوى 
مت إعداد بطضملٞ حتوٚى اتى٠٘ بضهرج٘ع إىل األدب اهرتبٜ٘ ٗاهدراسضع ا ىيفوةنٞ   
٘ ٘ع اهدراسٞ هولشف عّ ًتى٠٘ منيٌق اه٘املز ا يفجِمال   منضوع ًٗ٘ ن٘عضع   مب

اهيفونننَ٘ هوٌرحونننٞ ا ى٘سنننطٞ; حٚنننث منينننٌِت اه طضملنننٞ أربيفنننٞ أجنننجما١ : ا نننجم١ األٗي     
ٙرم ؤ بضجملضوع اهر٢ٚتٞ )فٚجمٙض١  كٌٚٚض١  أحٚض١  عوٍ األر  ٗاهلنينض١(  ٗا نجم١   
ا نند٠ ٗاهىىننضبز(; حٚننث احىنن٠٘ اهثننضُٛ ٙننرم ؤ بضجملننضوع اهلرعٚننٞ )حتننب ًصننل٘فٞ 

مضي اهلٚجمٙض١ عوٟ متز مضوع فرعٚٞ)   ٚيفنٞ عونٍ اهلٚجمٙنض١  احلركنٞ ٗاهةن٠٘      
ٗاآلوع اه تنننٚطٞ  حنننضوع ا نننضدٝ  اهطضملنننٞ ٗحت٘ومٔنننض  ا ٘جنننضع ٗاهصننن٘ع ٗاهنيننن١٘       
احلركننٞ اهننجمخٍ  اهةنن٘ٝ ٗملنن٘اُق ُٚنن٘مّ  اهلٔربننض١  ا  ِض ٚتننٚٞ( ٗكننلهم أحىنن٠٘  

متننز مننضوع فرعٚٞ)  ٚيفننٞ عوننٍ اهلٌٚٚننض١  ا ننضدٝ ٗم ريامٔننض    مننضي اهلٌٚٚننض١ عوننٟ
اهلراع ٗاهيفِض ر ٗا دٗي اهدٗرٜ  ا مضهٚؤ ٗاتضهٚى  اهطضملنٞ احلرارٙنٞ  مركٚنب    
اهلرٝ  ا دٗي اهدٗرٜ  اه ِض١ اهنلرٜ ٗاهنرٗابؤ اهلٌٚٚض٢ٚنٞ  اهىلنضعسع اهلٌٚٚض٢ٚنٞ(      

ًٚض)  ٚيفٞ عوٍ 11ٗمضي األحٚض١ عوٟ ) األحٚض١  ايسٙض ه ِضع احلٚضٝ  ( مضهاض فرع
احلٚ٘اُضع اهسفةضرٙٞ  احلٚ٘اُضع اهلةضرٙٞ  جٔضال اهندٗراْ ا ِنضعٛ  ا نينٍ ٗاهىنِلس     
ٗا خننراج   أجٔننجمٝ اهدعضًننٞ ٗاحلركنننٞ ٗاوسننىجضبٞ  اهىِظننٍٚ ٗاهىلننضثر  اهِ ضمنننضع        
( 10أُشننطٞ ٗعٌوٚننضع ايوٚننٞ  اه٘راثننٞ( ٗاحىنن٠٘ مننضي عوننٍ األر  ٗاهلنيننض١ عوننٟ)  

ع فرعٚٞ)   ٚيفٞ عوٍ اور   اهصم٘ر ٗا يفضدْ  اهة٠٘ ا شنلوٞ هنضر   عونٍ    مضو
اه ٣ٚنٞ  ًن٘ارد األر   ًن٘اد اه ٣ٚنٞ ٗهضٙىٔنض  م نرياع األر     ٚيفنٞ عونٍ اهلنينض١           
اه ننسف ا ننٜ٘ ا ىخننرن  اسىلشننضف اهلنيننض١(  ٗا ننجم١ اهثضهننث عِنن٘اْ اهنندرٗا         
ٙننننرم ؤ لتننننضب اهىلننننراراع كىننننب اهيفوننننَ٘ هوٌرحوننننٞ ا ى٘سننننطٞ   ٗا ننننجم١ اهرابننننز  
هضشننلضي ا ىنيننٌِٞ هىةِٚننٞ اه٘املننز ا يفننجمال. بننلهم ملُ٘ننت بطضملننٞ حتوٚننى اتىنن٠٘          

 .بص٘رمٔض األٗهٚٞ

   :صدق بطاقة حتليل احملتوى 
ًٌننض   ا ِننضٓل ٗ ننرق اهىنندرٙس   16عر ننت بطضملننٞ حتوٚننى اتىنن٠٘ عوننٟ )    ( اّل
      ٗ الارٝ اهىيفونٍٚ; هوىأكنند  اهيفونَ٘ ٗمةِٚنضع اهىيفونٍٚ   ا ضًيفنضع اهتنيف٘دٙٞ ٗاهيفربٚنٞ ٗ
ًّ اهصدق اهظضٓرٜ ه طضملٞ حتوٚى اتى٠٘; ثٍ أسْجِرٙت اهىيفدٙسع اهسالًٞ ا ىلنق  
 عوٚٔض ًّ مل ى اتّلٌق  ٗئرع بطضملٞ حتوٚى اتى٠٘    ٘رمٔض اهِٔض٢ٚٞ.

 :ثبات بطاقة حتليل احملتوى 
ىخوٚنى  ملضَ اه ضحثضْ بىخوٚنى ث نضع بطضملنٞ ا سحظنٞ ًنّ خنسي  رٙةنٞ إعنضدٝ اه         

هننِلس اتوننى; حٚننث ملضًننت بىخوٚننى عِٚننٞ أٗهٚننٞ ًننّ كىننب اهيفوننَ٘ ُتننمٞ اهطضهننب   
ٖ  ثنٍ إعنضدٝ   1443هوصف أٗي ًى٘سؤ اهلصى اهدراسٛ األٗي ٗاهثضُٛ هويفضَ اهدراسٛ 
 .أسضبٚز ٗحتضب ث ضع اهىخوٚى ًّ خسي ًيفضدهٞ ك٘بر 4حتوٚى بيفد ًرٗر 

  ىتائج الدراشة وتفصريها ومياقشتها 
 راشة:عرض ىتائج الد 

 ُننِم اهتنن اي اهننر٢ٚس هودراسننٞ عوننٟ: تًننض ًتننى٠٘ منيننٌق مةِٚننٞ اه٘املننز ا يفننجِمال 

(AR)         ّمنضوع ًٗ٘ ن٘عضع كىنب اهيفونَ٘   ا رحونٞ ا ى٘سنطٞ ت ٗهةجضبنٞ عنن  
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ٓننلا اهتنن اي جننر٠ اسننىمداَ اهىلننراراع ٗاهِتننب ا ٣٘ٙننٞ; هىخدٙنند ًتننى٠٘ منيننٌق     
ضع كىنننب اهيفونننَ٘   ا رحونننٞ    منننضوع ًٗ٘ ننن٘ع (AR) مةِٚنننٞ اه٘املنننز ا يفنننجِمال 

 ضْيفر  اه ضحثن ٚا ى٘سطٞ )اهصنف األٗي ٗاهثنضُٛ ٗاهثضهنث ا ى٘سنؤ(  ٗفٌٚنض ٙونٛ سن       
ٚاّ ُىض٢ل اهىنيٌق هلىا  ف  ثٍ سىيفر  ُىض٢ل  ُىض٢ل كى كىضب عوٟ حدٝ  ثٍ مد 
حتوٚى اهلىب اهثسثٞ ٗاهىيفوٚق عوٚٔض ٗربطٔض بضهدراسضع اهتضبةٞ هىىٍ ا جضبنٞ عنّ   

 .ٗي هودراسٞاهت اي األ

  الجاىي-أواًل: ىتائج حتليل حمتوى كتاب العلوو للصف األول املتوشط للفصل الدراشي األول: 
بيفد حصر األشلضي اه٘اردٝ   اهلىضب ٗحتوٚؤض    ١٘ ًض منيٌِىٕ ًنّ ًلنضٍٓٚ   
عوٌٚٞ ملنضَ اه ضحثنضْ بىخدٙند األشنلضي اهنيت منينٌِت مةِٚنٞ اه٘املنز ا يفنجِمال  ُٗتن ىٔض           

ٗمضومٔننض اهلرعٚننٞ ٗاهر٢ٚتننٞ  ٗكننلهم حتدٙنند األشننلضي اهننيت         إىل ً٘ نن٘عضمٔض
 نلّ ميفجمٙجمٓض بىةِٚٞ اه٘املز ا يفجِمال    ١٘ ا يفضٙري اهىضهٚٞ: األشلضي اهيت مىنيٌّ

 (: ايتهسازات وايٓطب املئوية ملطتوى تطُني تكٓية ايواقع يف دلاالت وَوضوعات 1ددوٍ )

 ايفصٌ ايدزاضي األوٍ –ب ايعًوّ يًصف األوٍ املتوضط نتا

 اجملاالت

 ايسئيطة

اجملاالت 

 ايفسعية

ٕ ايدزع  عٓوا

عدد 

 ٍ االغها

ايوازدة 

 بايهتاب

ايعدد 

 املكرتغ

ايعدد 

ايفعًي 

 يًتطُني

 ايٓطبة املئوية

)ايعدد ايفعًي 

ايعدد \يًطُني 

 املكرتغ(

َطتوى 

 ايتطُني

ء
يا

ص
ي
ف

ي
 ا
ِ

ً
ع

 

احلسنة 

 وايكوى

الت واآل

 ايبطيطة

 َٓعدّ %0 0 5 6 احلسنة

ٔ يًشسنة ني ْيوت  َٓعدّ %0 0 7 8 قوْا

ٌ واآلالت ايبطيطة  %20 1 5 8 ايػغ

َٓؼفض 

 ددًا

 %5.8 1 17 22 عًِ ايفيصياء

َٓؼفض 

 ددًا

ء
يا

ُ
ي
ه

ي
 ا
ِ

ً
ع

 

 املادة وتغرياتٗا

اخلواص وايتغريات 

 ايفصيائية

 َٓعدّ 0% 0 4 8

اخلواص وايتغريات 

 ائيةايهيُي

 َٓعدّ 0% 0 5 6

ايرزات 

 وايعٓاصس

 ٍ واجلدو

 ايدوزي

 َٓعدّ %0 0 6 6 تسنيب املادة

ايعٓاصس واملسنبات 

 واملؼاييط

 َٓعدّ 0% 0 7 11

 َٓعدّ %0 0 22 31 عًِ ايهيُياء

ء
طا

ف
ي
وا

ض 
ز

أل
 ا
ِ

ً
ع

 

ايصؼوز 

 واملعادٕ

 ٕ س األزض-املعاد  َٓعدّ %0 0 5 7 دوٖا

 ٓعدَّ %0 0 4 8 أْواع ايصؼوز

ايكوى املػهًة 

 يألزض

صفائض األزض 

 املتشسنة

 َٓعدّ 0% 0 15 16

ايتذوية وايتعسية 

 وأثسُٖا

 َٓعدّ 0% 0 10 14

 َٓعدّ %0 0 34 45 عًِ األزض وايفطاء

 اجملُوع

98 

73 1 1.3% 

َٓؼفض 

 ددًا
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ًلضٍٓٚ مردٝ أٗ ًلُ٘ضع افرتا ٚٞ متٌٞ و نلّ رؤٙىٔنض بضجملنضٓر ًثنى متثٚنى     
ٔنننض   اهنننلرٝ  ٗاهظننن٘آر  اهشنننلى اهلراهنننٛ  تنننى٘ٙضع اهطضملنننٞ ٗم٘الٙنننز ا هلرتُٗنننضع ب   
اهيفوٌٚننننٞ اهننننيت و سنننن ٚى هر نننندٓض بننننضألجٔجمٝ ا ىنننن٘فرٝ   ا نننندارا ًثننننى اجملٌ٘عننننٞ 
اهشٌتنننٚٞ ٗاهظننن٘آر اهلولٚنننٞ ا مىولنننٞ  ٗاهظننن٘آر اهيفوٌٚنننٞ اهنننيت حتننن٘ي ا يفنننضٙري       
األخسملٚننٞ اهدِٙٚننٞ دْٗ ًسحظىٔننض ً ضشننرٝ ًثننى مركٚننب جتننٍ األُتننضْ ٗأعنيننض٢ٕ  
ُظٌننٞ ٗاألجٔننجمٝ ايطننرٝ اهننيت و نلننّ إخنيننضعٔض ٗأُتنجىٕ ٗخسٙننضٖ  ٗكننلهم األ 

هوىجربٞ ٗو ٙتىطٚز اهطضهب أْ نر بضيربٝ ا  ضشرٝ ا ىيفوةنٞ بٔنض ًثنى اهنرباكق     
 ِ األشننلضي اهننيت مديفننرب عننّ   ضْاه ضحثنن ٟٗاهننجموالي ٗاهىلننضعسع اهتننضًٞ ٗا شننيفٞ. ٗاسننىث
ٙدٌلّ ميفجمٙجمٓض ٗمنيٌِٚٔض بىةِٚٞ   اه٘املز ا يفجمال.عسملضع رٙض ٚٞ أٗ رسَ٘ بٚضُٚٞ و 

ٗملضًض   اهِٔضٙٞ لتضب إبضهٛ اهىلراراع ٗاهِتب ا ٣٘ٙٞ ٗ هم بةتٌٞ اهيفندد  
اهليفوننٛ هوىنيننٌق عوننٟ اهيفنندد ا ةننرتأ هىنيننٌق; ا يفننجمال   كىننضبٛ اهيفوننَ٘ هوصننف        

 .األٗي ا ى٘سؤ 

ِْ كىنننضب اهيفونننَ٘ هوصنننف األٗي ا ى٘سنننؤ  1ٙىنينننف ًنننّ ا ننندٗي )   اهلصنننى -( أ
%(  5.8نينٌّ مةِٚنٞ اه٘املنز ا يفنجِمال   منضي اهلٚجمٙنض١ فةنؤ بِتن ٞ )        اهدراسٛ األٗي م

ٗرمبننض كننضْ ملنن٘ق اهلٚجمٙننض١ عوننٟ بةٚننٞ اجملننضوع   منيننٌِٚٔض هىةِٚننٞ اه٘املننز ا يفننجمال     
راجيًفض هط ٚيفٞ ً٘ ن٘عضع اهلٚجمٙنض١ ا ىِضٗهنٞ   اهلىنضب  ٗاهنيت رمبنض كضُنت  نضحلٞ         
األخننر٠  ٗملننند ٙلننْ٘ مننندُٛ   هىنيننٌق مةِٚننٞ اه٘املنننز ا يفننجمال فٚٔنننض أكثننر ًننّ اهلنننرٗع      
منينٌق مةِٚننٞ اه٘املنز ا يفننجمال بشنلى عننضَ بتنن ب حداثنٞ م٘يٚننف ٓنلٖ اهىةِٚننٞ. بٌِٚننض      
ِْ 0كضُننت ُتنن ٞ مننضي عوننٍ اهلٌٚٚننض١ ٗمننضي عوننٍ األر  ٗاهلنيننض١ )  %( ًِيفنندَ  ٗأ

اهلصى اهدراسٛ األٗي ملد -%( ًّ أشلضي كىضب اهيفوَ٘ هوصف األٗي ا ى٘سؤ1.3)
( شنلسا ِٙ  نٛ منينٌِٚٔض    73( شنلى ًنّ أ نى )   1جِمال ب٘املنز ) منيٌِت مةِٚٞ اه٘املنز ا يفن  
( شلسا ًثوت مٌن٘ع األشنلضي اهن٘اردٝ   كىنضب     98 لٖ اهىةِٚٞ  ٗ هم ًّ أ ى )
ٗٙننرجف اه ضحثننضْ أْ ٓننلا   .اهلصننى اهدراسننٛ األٗي-اهيفوننَ٘ هوصننف األٗي ًى٘سننؤ 

اه٘املنز  اهىدُٛ راجز حلداثٞ ٓلٖ اهىةِٚٞ. ٗنلّ اهة٘ي بأْ ًتى٠٘ منينٌق مةِٚنٞ   
ا يفجِمال   كىضب اهيفوَ٘ هوصف األٗي ا ى٘سؤ هولصى اهدراسٛ األٗي جض١ ًِملنيٞ 

%(  ٗ هنننم بةتنننٌٞ اهيفننندد اهليفونننٛ هوىنينننٌق عونننٟ اهيفننندد اهلونننٛ   1.0جنننًدا بِتننن ٞ )
هضشلضي اه٘اردٝ   كىنضب اهيفونَ٘ هوصنف األٗي ًى٘سنؤ اهلصنى اهدراسنٛ األٗي         
 يفنننجِمال   كىنننب اهيفونننَ٘ بض رحونننٞ    ٣ًنننٞ  ٗلتنننب ًةٚنننضا منينننٌق مةِٚنننٞ اه٘املنننز ا     
( جض١ ًتى٠٘ اهىنيٌق ًِملنيٞ جًدا  ٗ لا فأْ ِٓنضن حضجنٞ   2ا ى٘سطٞ جدٗي )

 ك ريٝ هىيفجمٙجم بيفل األشلضي بىةِٚٞ اه٘املز ا يفجِمال.

ِْ كىنننضب اهيفونننَ٘ هوصنننف األٗي ا ى٘سنننؤ 2ٙىنينننف ًنننّ ا ننندٗي )  اهلصنننى  -( أ
اهدراسنٛ اهثنضُٛ منينٌّ مةِٚننٞ اه٘املنز ا يفنجِمال   مننضي عونٍ األر  ٗاهلنينض١ بِتنن ٞ        

%(  ٗٓٛ ُت ٞ أملى ًّ ا ى٘ملز 6.2األحٚض١ ) (  بٌِٚض كضُت ُت ٞ مضي عو10.6%ٍ)
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ٗرمبننض كننضْ منندُٛ ٓننلٖ اهِتنن ٞ بتنن ب حداثننٞ اسننىمداَ ٓننلٖ         ق  مةنندٙر اه ننضحث 
( ِْ  ىنننننناهلص -%( ًّ أشلضي كىضب اهيفوَ٘ هوصف األٗي ا ى٘سؤ868اهىةِٚٞ  ٗأ

 (: ايتهسازات وايٓطب املئوية ملطتوى تطُني تكٓية ايواقع املعصَّش يف دلاالت وَوضوعات 2ددوٍ )

 ايفصٌ ايدزاضي ايجاْي -األوٍ املتوضطنتاب ايعًوّ يًصف 

( 79( أشننلضي ًننّ أ ننى ) 7اهدراسننٛ اهثننضُٛ ملنند منيننٌِت مةِٚننٞ اه٘املننز ا يفننجِمال ب٘املننز )  
( شننلسا ًثونت مٌنن٘ع  129ِٙ  نٛ منيننٌِٚٔض  نلٖ اهىةِٚننٞ  ٗ هنم ًننّ أ نى )     شنلسا 

ٛ  -األشلضي اه٘اردٝ   كىضب اهيفوَ٘ هوصف األٗي ًى٘سؤ  .اهلصى اهدراسٛ اهثنضُ
ٗنلّ اهة٘ي بأْ ًتى٠٘ منيٌق مةِٚٞ اه٘املز ا يفجِمال   كىضب اهيفوَ٘ هوصف األٗي 
%( ٗ هنم بةتنٌٞ   5.4ِت ٞ ) ا ى٘سؤ هولصى اهدراسٛ اهثضُٛ جض١ ًِملل جًدا ب

اهيفدد اهليفوٛ هوىنيٌق عوٟ اهيفدد اهلوٛ هضشلضي اه٘اردٝ   كىضب اهيفونَ٘ هوصنف   

اجملاالت 

 ايسئيطة

اجملاالت 

 ايفسعية

 عٓوٕا ايدزع

عدد 

االغهاٍ 

ايوازدة 

 بايهتاب

ايعدد 

 املكرتغ

ايعدد 

ايفعًي 

 يًتطُني

 ايٓطبة املئوية

)ايعدد ايفعًي 

ايعدد \يًطُني 

 املكرتغ(

 َطتوى
 ايتطُني

ء
ا
ي
س

ال
 ا
ِ

ً
ع

 

اخلاليا 

يبٓات 

 احلياة

 َٓعدّ %0 0 6 7 اخلاليا عامل

 َٓعدّ %0 0 3 3 وظائف اخلاليا

احليواْات 

ايالفكاز

 ية

االضفٓذيات وايالضعات 

وايديدٕا املفًطشة 

 وايديدٕا االضطواْية

8 5 1 20% 

َٓؼفض 

 ددًا

ايسػويات وايديدٕا 

احلًكية واملفصًيات 

 وغونيات اجلًد

 َٓعدّ 0% 0 7 12

احليواْات 

ايفكازي

 ة

 %16 1 6 11 ات ودلُوعاتٗااحلبًي

َٓؼفض 

 ددًا

 َٓعدّ %0 0 5 10 ايطيوز وايجدييات

 %6.2 2 32 51 عًِ األسياء

َٓؼفض 

 ددًا

ء
طا

ف
ي
وا

ض 
ز

أل
 ا
ِ

ً
ع

 

 عًِ ايبيئة

 َٓعدّ %0 0 3 7 َا ايٓعاّ ايبيئي؟

 املؼًوقات احلية

 وايبيئة وايطاقة

 َٓعدّ 0% 0 5 8

َوازد 

 األزض

اضتؼداّ املوازد 

 يعيةايطب

 َٓعدّ 0% 0 2 7

 َٓعدّ %0 0 4 11 اإلْطإ وايبيئة

ايغالف 

اجلوي 

 املتشسى

 َٓعدّ %0 0 8 10 ايغالف اجلوي وايطكظ

 َٓعدّ %0 0 7 7 ايهتٌ واجلبٗات اهلوائية

اضتهػاف 

 ايفطاء

األزض وايٓعاّ 

 ايػُطي

 َٓؼفض %3ظ36 4 11 19

ايفطاء وايٓذوّ 

 واجملسات

 %2ظ14 1 7 9

فض َٓؼ

 ددًا

 عًِ األزض وايفطاء

78 

47 5 10.6% 

َٓؼفض 

 ددًا

 اجملُوع

129 

 %8ظ8 7 79

َٓؼفض 

 ددًا
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األٗي ًى٘سننؤ اهلصننى اهدراسنننٛ اهثننضُٛ   ٣ًننٞ  ٗلتنننب ًةٚننضا منيننٌق مةِٚنننٞ       
( جنض١ ًتنى٠٘ اهىنينٌق    2اه٘املز ا يفجِمال   كىب اهيفوَ٘ بض رحونٞ ا ى٘سنطٞ جندٗي )   
كننضْ  هننم راجيًفننض حلداثننٞ اسننىمداَ مةِٚننٞ اه٘املننز ا يفننجمال       ًننِملل جننًدا   ٗرمبننض   

ٗبضهىضهٛ فٌصضدر إثرا١ ٓلٖ ا ٘ ٘عضع و الاهنت هنري ًيفرٗفنٞ بشنلى جٚند  ٗٙسحن        
أْ مننضي عوننٍ األر  ٗاهلنيننض١ حظننٛ بِتنن ٞ منن٘افر أكننرب ًننّ اجملننضوع األخننر٠         
ٗرمبننض كننضْ  هننم راجيفننض هط ٚيفننٞ ً٘ نن٘عضمٕ اهننيت ٙتننٔى إثراؤٓننض بىةِٚننٞ اه٘املننز        

 ا يفجمال.
 يف اجملاالت ايسئيطة  (: ايتهسازات وايٓطب املئوية ملطتوى تطُني تكٓية ايواقع املعصَّش3ددوٍ )

 ايجاْي -يهتاب ايعًوّ يًصف األوٍ املتوضط يًفصٌ ايدزاضي األوٍ 

 اجملاٍ ايسئيظ

عدد االغهاٍ 

 ايوازدة بايهتاب

ايعدد املكرتغ 

 يًتطُني

ايعدد ايفعًي 

 املطُٔ

 يةايٓطبة املئو

)ايعدد ايفعًي يًطُني 

 ايعدد املكرتغ(\

َطتوى 

 ايتطُني

 َٓؼفض ددًا %5.8 1 17 22 ايفيصياء

 َٓعدّ %0 0 22 31 ايهيُياء

 َٓؼفض ددًا %6.2 2 32 51 األسياء

عًوّ األزض 

 وايفطاء

 َٓؼفض ددًا 6.1% 5 81 123

 َٓؼفض ددًا %5.2 8 152 227 اجملُوع 

ِْ منيننن3ٙىنينننف ًنننّ ا ننندٗي )  ٌق األشنننلضي هىةِٚنننٞ اه٘املنننز ا يفنننجِمال   بٚنننز   ( أ
( 227اجملننضوع كضُننت ًننِملل جننًدا; حٚننث بوننع عنندد األشننلضي اهنن٘اردٝ   اهلىننضب )   

( شننلسا نلننّ منيننٌق مةِٚننٞ اه٘املننز ا يفننجِمال فٚٔننض  ثننرا١ ا لننضٍٓٚ        152شننلسا ًِٔننض ) 
   ( ِْ ضهليفننى  ( فةننؤ ًننّ ٓننلٖ األشننلضي مت ب   8ٗم٘ ننٚخٔض  بٌِٚننض أشننضرع اهِىننض٢ل إىل أ
ِْ ًتنى٠٘ منينٌق مةِٚنٞ    2.5منيٌق مةِٚٞ اه٘املز ا يفجِمال فٚٔض  بِت ٞ ملدرٓض ) %( أٜ أ

اه٘املننننز ا يفننننجِمال   كىننننضب اهيفوننننَ٘ هوصننننف األٗي ا ى٘سننننؤ هولصننننى اهدراسننننٛ األٗي   
ِْ  ًتنى٠٘ م٘يٚنف مةِٚنٞ           ٍّ ا سحن  أ ٗاهلصى اهدراسنٛ اهثنضُٛ ًنِملل جنًدا  هلن
األر  ٗاهلنينننض١ ٗاألحٚنننض١ كنننضْ أعونننٟ ًنننّ بنننضملٛ   اه٘املنننز ا يفنننجِمال   منننضهٛ عونننَ٘  

ِْ   ٚيفنٞ اهظن٘آر اهط ٚيفٚنٞ ا رم طنٞ بٔنلا         اجملضوع  ٗٓ٘ أًر نلّ فٌٔنٕ ُظنًرا; أل
اجملضي و نلّ ًسحظىٔنض بنضهيفق اجملنردٝ ًثنى اهل٘اكنب ٗاجملنراع أٗ  ن ريٝ جنًدا         
ٍِ ٙصنن ف ٗجنن٘د مةِٚننٞ اه٘املننز ا يفننجمِ   ًٙض ًثننى ايوٚننٞ   جتننٍ األُتننضْ. ًٗننّ ثنن ال  ننرٗر
فٚٔض أكثر ًّ هريٓض  ٗرهٍ  هم ٙ ةٟ منيٌق ٓلٖ اهىةِٚٞ دْٗ ا تى٠٘ ا طو٘ب  
ٗمننس عوننٍ اوحٚننض١ مننضي اهلٚجمٙننض١; حٚننث منيننٌِت األشننلضي   ٓننلا اجملننضي مةِٚننٞ       
%( ًننّ األشننلضي اهننيت نلننّ 5.8اه٘املننز ا يفننجِمال بدرجننٞ ًننِملل جننًدا أٙنًيننض ٗبِتنن ٞ ) 
فٚٔنض  ُٗسحن  خون٘ منضهٛ اهلٌٚٚنض١ ًنّ ٓنلٖ اهىةِٚنٞ          منيٌق مةِٚٞ اه٘املز ا يفجِمال

 رهٍ أْ ً٘ ٘عضمٔض ميفّد ًِضس ٞ جًدا وسىمداَ ٓلٖ اهىةِٚٞ.

  الجاىي:-ثاىيًا: ىتائج حتليل حمتوى كتاب العلوو للصف الجاىي املتوشط للفصل الدراشي األول 
 ً لنضٍٓٚ  بيفد حصر األشلضي اه٘اردٝ   اهلىضب ٗحتوٚؤض    ١٘ ًض منيٌِىٕ ًنّ 
بىخدٙند األشنلضي اهنيت منينٌِت مةِٚنٞ اه٘املنز ا يفنجِمال  ُٗتن ىٔض          ضْعوٌٚٞ ملنضَ اه ضحثن  

إىل ً٘ نن٘عضمٔض ٗمضومٔننض اهلرعٚننٞ ٗاهر٢ٚتننٞ  ٗحتدٙنند اوشننلضي اهننيت حتىننضج إىل    
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ميفجمٙننجم بىةِٚننٞ اه٘املننز ا يفننجِمال  ثننٍ حتنن ت اهىلننراراع هلننى شننلى منيننٌّ مةِٚننٞ اه٘املننز    
ً٘ ن٘ع ٗمنضي ٗ هنم بةتنٌٞ اهيفندد اهليفونٛ هوىنينٌق        ا يفجمال ٗاهِتب ا ٣٘ٙٞ هلنىا  

عوٟ اهيفندد ا ةنرتأ هىنينٌق; ألُنٕ هنٚس كنى شنلى حيىنضج أثنرا١ أٗ منينٌق هو٘املنز            
ا يفننجمال ه٘ج٘دٓننض   ب٣ٚننٞ ا ننىيفوٍ ٗ ننرب   ٣ًننٞ  ٗملضًننت   اهِٔضٙننٞ لتننضب إبننضهٛ  
 اهىلراراع ٗاهِتب ا ٣٘ٙٞ   كىضبٛ اهيفوَ٘ هوصف اهثضُٛ ا ى٘سؤ.

 يف اجملاالت ايسئيطة  (: ايتهسازات وايٓطب املئوية ملطتوى تطُني تكٓية ايواقع املعص4ددوٍ )

 ايفصٌ ايدزاضي األوٍ -يهتاب ايعًوّ يًصف ايجاْي املتوضط

ِْ كىننضب ا4ٙىنيننف ًننّ ا نندٗي )   اهلصننى  -هيفوننَ٘ هوصننف اهثننضُٛ ا ى٘سننؤ   ( أ
(  %8.3اهدراسننٛ األٗي منيننٌّ مةِٚننٞ اه٘املننز ا يفننجِمال   مننضي عوننٍ األحٚننض١ بِتنن ٞ )  
%(  ٗاُيفنندًت مةِٚننٞ اه٘املننز ا يفننجِمال       6بٌِٚننض كضُننت ُتنن ٞ مننضي عوننٍ اهلٚجمٙننض١ )     
   ( ِْ %( ًننننّ أشننننلضي كىننننضب اهيفوننننَ٘ هوصننننف اهثنننننضُٛ      5.6مننننضي عوننننٍ اهلٌٚٚننننض١  ٗأ
( أشلضي 4هلصى اهدراسٛ األٗي ملد منيٌِت مةِٚٞ اه٘املز ا يفجِمال ب٘املز )ا -ا ى٘سؤ
( شننلسا 93( شننلسا ِٙ  ننٛ منيننٌِٚٔض  ننلٖ اهىةِٚننٞ  ٗ هننم ًننّ أ ننى )   71ًننّ أ ننى )

ًثوننننت مٌنننن٘ع األشننننلضي ا ىنيننننٌِٞ بضهىخوٚننننى   كىننننضب اهيفوننننَ٘ هوصننننف اهثننننضُٛ  
ِْ ًتى٠٘ منيٌقٗ .اهلصى اهدراسٛ األٗي -ًى٘سؤ مةِٚٞ اه٘املنز   نلّ اهة٘ي بأ

ا يفننننجِمال   كىننننضب اهيفوننننَ٘ هوصننننف اهثننننضُٛ ا ى٘سننننؤ هولصننننى اهدراسننننٛ األٗي جننننض١   
%(. ٗ هننم بةتنٌٞ اهيفندد اهليفوننٛ هوىنينٌق عونٟ اهيفنندد     4.3ًنِملل جنًدا بِتن ٞ )   

اهلوٛ هضشنلضي اهن٘اردٝ    كىنضب اهيفونَ٘ هوصنف اهثنضُٛ ًى٘سنؤ اهلصنى اهدراسنٛ          

 اجملاالت

 ايسئيطة

اجملاالت 

 ايفسعية

 عٓوٕا ايدزع

عدد 

االغهاٍ 

ايوازدة 

 بايهتاب

ايعدد 

 املكرتغ

ايعدد ايفعًي 

 يًتطُني

 ويةايٓطبة املئ

)ايعدد ايفعًي 

ايعدد \يًطُني 

 املكرتغ(

َطتوى 

 ايتطُني

ء
ا
ي
ُ

ي
ه

ي
 ا
ِ

ً
ع

 

املؼاييط 

 واحملاييٌ

 َٓعدّ %0 0 9 12 احملاييٌ وايرائبية

احملاييٌ 

 احلاَطية
واحملاييٌ 

 ايكاعدية

 َٓعدّ 0% 0 5 8

 َٓعدّ %0 0 14 20 عًِ ايهيُياء

ء
يا

ص
ي
ف

ي
 ا
ِ

ً
ع

 

 ساالت املادة

 َّٓعد %0 0 5 6 املادة

احلسازة وحتوالت 

 املادة

 َٓعدّ 0% 0 6 7

 َٓؼفض ددًا %22.2 2 9 12 ضًوى املوائع

ايطاقة 

 وحتوالتٗا

 َٓعدّ %0 0 6 7 َا ايطاقة؟

 َٓعدّ %0 0 7 9 حتوالت ايطاقة

 َٓؼفض ددًا %6 2 33 41 عًِ ايفيصياء

ء
يا

س
أل

 ا
ِ

ً
ع

 

دٗاش ايدوزٕا 

 املٓاعي

 َّٓعد %0 0 8 8 دٗاش ايدوزٕا

 َٓعدّ %0 0 4 6 املٓاعة واملسض

اهلطِ 

وايتٓفظ 

 واإلػساز

اجلٗاش اهلطُي 

 واملواد ايغرائية

 َٓؼفض 25% 1 4 8

دٗاش ايتٓفظ 

 واإلػساز

 َٓؼفض ددًا 12.5% 1 8 10

 َٓؼفض ددًا %8.3 2 24 32 عًِ األسياء

 َٓؼفض ددًا %5.6 4 71 93 اجملُوع
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مةِٚنٞ اه٘املنز ا يفنجِمال   كىنب اهيفونَ٘      األٗي ٗ رب   ٣ًٞ   لتب ًةٚنضا منينٌق   
( جض١ ًتى٠٘ اهىنينٌق ًنِملل جنًدا.   ٗبنضهِظر إىل     2بض رحوٞ ا ى٘سطٞ جدٗي )

ِْ ً٘ ن٘عضمٕ       مضوع كىضب اهلصى اهدراسٛ األٗي هوصنف اهثنضُٛ ا ى٘سنؤ أند أ
هِٚننٞ بضألشننلضي ٗا نن٘ا ّ اهننيت نلننّ منيننٌِٚٔض بىةِٚننٞ اه٘املننز ا يفننجِمال  خصً٘ ننض        

عضع أجٔننجمٝ ا تننٍ   عوننٍ األحٚننض١ ًٗ٘ نن٘ع حتنن٘وع اهطضملننٞ   اهلٚجمٙننض١;   ً٘ نن٘
حٚنننث نلنننّ  نننلٖ اهىةِٚنننٞ أْ م٘ نننف اهلنننثري ًنننّ ا لنننضٍٓٚ ٗ نننرق عٌنننى األُظٌنننٞ    

 .ا مىولٞ فٌٚٔض
 يف اجملاالت ايسئيطة  (: ايتهسازات وايٓطب املئوية ملطتوى تطُني تكٓية ايواقع املعصش5ددوٍ )

 ايفصٌ ايدزاضي ايجاْي-يهتاب ايعًوّ يًصف ايجاْي املتوضط 

ِْ كىننضب اهيفوننَ٘ هوصننف اهثننضُٛ ا ى٘سننؤ    5ٙىنيننف ًننّ ا نندٗي )   اهلصننى  -( أ
(  %15.1ضي عونٍ األحٚنض١ بِتن ٞ )   اهدراسٛ اهثضُٛ منيٌّ مةِٚٞ اه٘املز ا يفجِمال   من 
(  ٗاُيفندًت مةِٚننٞ اه٘املننز ا يفننجِمال    %863بٌِٚنض كضُننت ُتنن ٞ منضي عوننٍ اهلٚجمٙننض١ )  
 ( ِْ %( ًننّ أشننلضي كىننضب اهيفوننَ٘ هوصننف اهثننضُٛ    962مننضي عوننٍ األر  ٗاهلنيننض١  ٗأ
( 7اهلصننى اهدراسننٛ اهثننضُٛ ملنند منيننٌِت مةِٚننٞ اه٘املننز ا يفننجِمال ب٘املننز )        -ا ى٘سننؤ

اجملاالت 

 ايسئيطة

ٕ ايدزع اجملاالت ايفسعية  عٓوا

 ٍ عدد االغها

ايوازدة 

 بايهتاب

ايعدد 

 املكرتغ

ايعدد ايفعًي 

 يًتطُني

 ايٓطبة املئوية

)ايعدد ايفعًي 

ايعدد \يًطُني 

 املكرتغ(

 َطتوى ايتطُني

ء
يا

س
أل

 ا
ِ

ً
ع

 

أدٗصة ايدعاَة 

واحلسنة 

 واالضتذابة

اجلًد 

 وايعطالت

 َٓعدّ 0% 0 6 9

اجلٗاش اهليهًي 

 واجلٗاش ايعصيب

 َتوضط %1ظ57 4 7 13

 ايتٓعيِ وايتهاثس

دٗاش ايغدد 

 ُاء وايتهاثسايص

 َٓؼفض ددًا %6ظ16 1 6 7

ٌ سياة  َساس

 اإلْطإ

 َٓعدّ 0% 0 6 11

 ايٓباتات

ايٓباتات 

 ايالبرزية

 َٓعدّ 0% 0 3 8

 َٓعدّ %0 0 5 8 ايٓباتات ايبرزية

 َٓؼفض ددًا %15.1 5 33 56 عًِ األسياء

ض 
ز

أل
 ا
ِ

ً
ع

ء
طا

ف
ي
وا

 

َوازد ايبيئة 

 ومحايتٗا

 َٓعدّ %0 0 12 14 َوازد ايبيئة

ايتًوخ ومحاية 

 ايبيئة

 َٓعدّ 0% 0 7 13

 َٓعدّ %0 0 19 27 عًِ األزض وايفطاء

ء
يا

ص
ي
ف

ي
 ا
ِ

ً
ع

 

 ايطاقة وحتوالتٗا

 َٓعدّ %0 0 2 2 دزدة احلسازة

تكاٍ احلسازة  َٓعدّ %0 0 5 6 ْا

احملسنات 

 وايجالدات
 َتوضط 50% 1 2 4

املودات وايصوت 

 وايطوء

 عدَّٓ %0 0 3 9 املودات

 َٓؼفض %25 1 4 6 َودات ايصوت

 َٓعدّ %0 0 8 9 ايطوء

 َٓؼفض ددًا %3ظ8 2 24 36 عًِ ايفيصياء

 َٓؼفض ددًا %2ظ9 7 76 119 اجملُوع
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( 119( شلسا ِٙ  نٛ منينٌِٚٔض  نلٖ اهىةِٚنٞ  ٗ هنم ًنّ أ نى )       76أ ى )أشلضي ًّ 
 -شننلسا ًثوننت مٌنن٘ع األشننلضي اهنن٘اردٝ   كىننضب اهيفوننَ٘ هوصننف اهثننضُٛ ًى٘سننؤ 
ِْ ًتنى٠٘ منينٌق مةِٚنٞ اه٘املنز ا يفنجِمال          اهلصى اهدراسٛ اهثضُٛ . ٗنلّ اهة٘ي بنأ

ُٛ جنض١ ًنِملل جنًدا    كىضب اهيفوَ٘ هوصف اهثضُٛ ا ى٘سؤ هولصنى اهدراسنٛ اهثنض   
%( ٗ هننم بةتننٌٞ اهيفنندد اهليفوننٛ هىنيننٌق عوننٟ اهيفنندد اهلوننٛ هضشننلضي    5.8بِتنن ٞ )

اه٘اردٝ   كىضب اهيفوَ٘ هوصف اهثنضُٛ ًى٘سنؤ اهلصنى اهدراسنٛ اهثنضُٛ ٗ نرب         
٣ًٞ  لتب ًةٚضا منيٌق مةِٚٞ اه٘املز ا يفجِمال   كىب اهيفوَ٘ بض رحوٞ ا ى٘سنطٞ  

 ق ًِملل جًدا.( جض١ ًتى٠٘ اهىني2ٌجدٗي )

 يف اجملاالت ايسئيطة  (: ايتهسازات وايٓطب املئوية ملطتوى تطُني تكٓية ايواقع املعصش6ددوٍ )

 ايجاْي. –يفصٌ ايدزاضي األوٍ ا-يهتاب ايعًوّ يًصف ايجاْي املتوضط

 اجملاٍ ايسئيظ

 عدد االغهاٍ

ايوازدة 

 بايهتاب 

ايعدد املكرتغ 

 يًتطُني

ايعدد ايفعًي 

 املطُٔ

 ايٓطبة املئوية

)ايعدد ايفعًي يًطُني 

 ايعدد املكرتغ(\

 َطتوى

 ايتطُني

 َٓؼفض ددًا %3.6 4 63 77 ايفيصياء

 َٓعدّ %0 0 14 20 ايهيُياء

 َٓؼفض ددًا %12.2 7 57 88 األسياء

عًوّ األزض 

 وايفطاء

 َٓعدّ 0% 0 19 27

 َٓؼفض ددًا %1.7 11 153 212 اجملُوع 

ِْ كىنننضب اهيفونننَ٘  اهصنننف اهثنننضُٛ ا ى٘سنننؤ اهلصنننى      6ٙىنينننف ًنننّ ا ننندٗي )   ( أ
اهلصنننى هدراسنننٛ اهثنننضُٛ ٙىنينننٌّ مةِٚنننٞ اه٘املنننز ا يفنننجِمال بدرجنننٞ         –اهدراسنننٛ األٗي 

%( ًننّ مٌننى األشننلضي ا ةننرتأ   7.1ًننِملل جننًدا; حٚننث بو ننت ُتنن ٞ اهىنيننٌق )    
 ( شلسا ٓنٛ مٌنى  212سا ًّ أ ى )( شل153منيٌِٚٔض   اهلىضبق  ٗاه ضهع عددٓض )

ِْ منننضوع اهيفونننَ٘   كىنننضب اهيفونننَ٘ هوصنننف   األشنننلضي اهننن٘اردٝ   اهلىنننضبق  ٗرهنننٍ أ
اهلصى اهدراسٛ األٗي ٗاهلصى اهدراسٛ اهثضُٛ ًٔٚأٝ هى٘يٚنف   -اهثضُٛ ا ى٘سؤ
هلّ ٙسحنن  منندُٛ ُتنن ٞ األشننلضي ا ىنيننٌِٞ  ٗرمبننض كننضْ ال فٚٔننض;مةِٚننٞ اه٘املننز ا يفننجم

 هنننم راجيًفنننض حلداثنننٞ إدخنننضي ٓنننلٖ اهىةِٚنننٞ   كىنننب اهيفونننَ٘   ا ٌولنننٞ اهيفربٚنننٞ       
ِْ مضي األحٚض١ أكثنر اجملنضوع اهنيت ٗيلنت فٚٔنض مةِٚنٞ        اهتيف٘دٙٞ. ٗٙىنيف أٙنًيض أ

ًننِملل جننًدا عوننٟ  %(  ٗرهننٍ  هننم ٙيفننّد ٓننلا اهى٘يٚننف12.2اه٘املننز ا يفننجِمال بِتنن ٞ )
( أشنلضي ًنّ أ نى    4%( ٗب٘املنز ) 6.3ًةٚضا اهىنيٌق  ٗمسٖ مضي اهلٚجمٙض١ بِتن ٞ ) 
( شلسا نلّ منيٌق مةِٚٞ اه٘املز ا يفجِمال فٚٔض   كس اهلىنضبق  ٗٙسحن  أٙنًينض    63)

خو٘ أشلضي كٍى ًّ مضي عوَ٘ األر  ٗاهلنيض١ ٗمضي اهلٌٚٚنض١ ًنّ أٜ م٘يٚنف    
ال  رهنٍ أْ ٓنلّٙ اجملنضهق ًِضسن ق جنداا هى٘يٚنف ٓنلٖ اهىةِٚننٞ        هىةِٚنٞ اه٘املنز ا يفنجمٍَ   

ٗنلننّ م٘ ننٚف اهيفدٙنند ًننّ ا لننضٍٓٚ اه ضًنيننٞ ٗاهظنن٘آر اهط ٚيفٚننٞ ا رك ننٞ ًننّ        
 خسي م٘يٚف مةِٚٞ اه٘املز ا يفجمال.
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  الجاىي:-ثالًجا: ىتائج حتليل حمتوى كتاب العلوو للصف الجالح املتوشط للفصل الدراشي األول 
ضي اه٘اردٝ   اهلىضب ٗحتوٚؤض    ١٘ ًض منيٌِىٕ ًنّ ًلنضٍٓٚ   بيفد حصر األشل
بىخدٙند األشنلضي اهنيت منينٌِت مةِٚنٞ اه٘املنز ا يفنجِمال  ُٗتن ىٔض          ضْعوٌٚٞ ملنضَ اه ضحثن  

إىل ً٘ نن٘عضمٔض ٗمضومٔننض اهلرعٚننٞ ٗاهر٢ٚتننٞ  ٗحتدٙنند اوشننلضي اهننيت حتىننضج إىل    
شننلى منيننٌّ مةِٚننٞ اه٘املننز   ميفجمٙننجم بىةِٚننٞ اه٘املننز ا يفننجِمال  ثننٍ حتنن ت اهىلننراراع هلننى  
ا يفجمال ٗاهِتب ا ٣٘ٙٞ هلنىا ً٘ ن٘ع ٗمنضي ٗ هنم بةتنٌٞ اهيفندد اهليفونٛ هوىنينٌق         
عوٟ اهيفندد ا ةنرتأ هىنينٌق; ألُنٕ هنٚس كنى شنلى حيىنضج أثنرا١ أٗ منينٌق هو٘املنز            
ا يفننجمال ه٘ج٘دٓننض   ب٣ٚننٞ ا ننىيفوٍ ٗ ننرب   ٣ًننٞ  ٗملضًننت   اهِٔضٙننٞ لتننضب إبننضهٛ  

 ا ٣٘ٙٞ    كىضبٛ اهيفوَ٘ هوصف اهثضهث ا ى٘سؤ .اهىلراراع ٗاهِتب 
 يف دلاالت وَوضوعات  (: ايتهسازات وايٓطب املئوية ملطتوى تطُني تكٓية ايواقع املعصَّش7ددوٍ )

ٍ.-نتاب ايعًوّ يًصف ايجايح املتوضط  ايفصٌ ايدزاضي األو

اجملاالت 

 ايسئيطة

اجملاالت 

 ايفسعية

ٕ ايدزع  عٓوا

عدد 

 االغهاٍ

ايوازدة 

 بايهتاب

ايعدد 

 املكرتغ

ايعدد ايفعًي 

 يًتطُني

 ايٓطبة املئوية

)ايعدد ايفعًي 

ايعدد \يًطُني 

 املكرتغ(

َطتوى 

 ايتطُني

ض 
ز

أل
 ا
ِ

ً
ع

ء
طا

ف
ي
وا

 

 تغريات األزض

 َتوضط %6ظ66 2 3 10 ايصالشٍ

 َٓعدّ %0 0 4 6 ايربانني

ايصفائض األزضية 

 ٍ وعالقتٗا بايصالش

 وايربانني

 َٓعدّ 0% 0 5 8

ّ األزض وايفطاء  َٓؼفض ددًا %16.6 2 12 24 عًو

ء
يا

ُ
ي
ه

ي
 ا
ِ

ً
ع

 

 تسنيب ايرزة

 َٓعدّ %0 0 11 15 مناذز ايرزة

 َٓعدّ %0 0 4 5 ايٓواة

 ٍ اجلدو

 ايدوزي

 ٍ َكدَة يف اجلدو

 ايدوزي

 َٓعدّ 0% 0 2 7

 َٓعدّ %0 0 5 7 ايعٓاصس املُجًة

 َٓعدّ %0 0 5 8 ايعٓاصس االْتكايية

ٓاء ايرزي ايب

 وايسوابط

 َٓعدّ %0 0 9 10 احتاد ايرزات

 َٓؼفض ددًا %8.3 1 12 15 ازتباط ايعٓاصس

ايتفاعالت 

 ايهيُيائية

ايصيغ واملعادالت 

 ايهيُيائية

 َٓؼفض ددًا 20% 1 5 10

ضسعة ايتفاعالت 

 ايهيُيائية

 َٓعدّ 0% 0 7 10

 َٓؼفض ددًا %3.3 2 60 87 عًِ ايهيُياء

 َٓؼفض ددًا %5.5 4 72 111 اجملُوع

ِْ كىننضب اهيفوننَ٘ هوصننف اهثضهننث ا ى٘سننؤ    7ٙىنيننف ًننّ ا نندٗي )   اهلصننى  -( أ
اهدراسننٛ األٗي منيننٌّ مةِٚننٞ اه٘املننز ا يفننجِمال   مننضي عوننٍ األر  ٗاهلنيننض١ بِتنن ٞ     

ِْ )3.3%(  بٌِٚننض كضُننت ُتنن ٞ مننضي عوننٍ اهلٌٚٚننض١ )   16.6) %( ًننّ أشننلضي  5.5%(  ٗأ
اهلصنى اهدراسنٛ األٗي ملند منينٌِت مةِٚنٞ      -ا ى٘سنؤ  كىضب اهيفوَ٘ هوصف اهثضُٛ
( شنلسا ِٙ  نٛ منينٌِٚٔض  نلٖ اهىةِٚنٞ       72( أشنلضي ًنّ أ نى )   4اه٘املز ا يفجِمال ب٘املز )
( شلسا ًثوت مٌ٘ع األشنلضي ا ىنينٌِٞ بضهىخوٚنى   كىنضب     111ٗ هم ًّ أ ى )
ً    .اهلصى اهدراسٛ األٗي-اهيفوَ٘ هوصف اهثضُٛ ًى٘سؤ  ِْ تنى٠٘  ٗنلنّ اهةن٘ي بنأ

منينننٌق مةِٚنننٞ اه٘املنننز ا يفنننجِمال   كىنننضب اهيفونننَ٘ هوصنننف اهثضهنننث ا ى٘سنننؤ هولصنننى    
(  ٗ هنننم بةتنننٌٞ اهيفننندد اهليفونننٛ  3.6اهدراسنننٛ األٗي جنننض١ ًنننِملل جنننًدا بِتننن ٞ ) 
 هىنيٌق عوٟ اهيفدد اهلوٛ هضشلضي ا ىنيٌِٞ 
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بضهىخوٚننى اهنن٘اردٝ   كىننضب اهيفوننَ٘ هوصننف اهثضهننث ًى٘سننؤ اهلصننى اهدراسننٛ        
  ٣ًنٞ  لتنب ًةٚنضا منينٌق مةِٚنٞ اه٘املنز ا يفنجِمال   كىنب اهيفوننَ٘         األٗي ٗ نرب  
 ( جض١ ًتى٠٘ اهىنيٌق ًِملل جًدا.8بض رحوٞ ا ى٘سطٞ جدٗي )

يف دلاالت وَوضوعات نتاب ايعًوّ  (: ايتهسازات وايٓطب املئوية ملطتوى تطُني تكٓية ايواقع املعصَّش8ددوٍ )

 اْي.ايفصٌ ايدزاضي ايج-يًصف ايجايح املتوضط

ِْ كىننضب اهيفوننَ٘ هوصننف اهثضهننث ا ى٘سننؤ    8ٙىنيننف ًننّ ا نندٗي )   اهلصننى  -( أ
اهدراسننٛ اهثننضُٛ منيننٌّ مةِٚننٞ اه٘املننز ا يفننجِمال   مننضهٛ األحٚننض١ ٗاهلٚجمٙننض١ بِتنن ٞ      

اهرتمٚننننب ًةضرُننننٞ بضألشننننلضي اهننننيت ِٙ  ننننٛ منيننننٌِٚٔض  ننننلٖ   %( عونننن%ً3562ٟ(  )36.3)
( ِْ اهلصننى -%( ًننّ أشننلضي كىننضب اهيفوننَ٘ هوصننف اهثضهننث ا ى٘سننؤ3567اهىةِٚننٞ  ٗأ

(  28( أشنلضي ًنّ أ نى )   10اهدراسٛ اهثضُٛ ملد منينٌِت مةِٚنٞ اه٘املنز ا يفنجِمال ب٘املنز )     
٘ 110ِٙ  ٛ منيٌِٚٔض  لٖ اهىةِٚٞ  ٗ هم ًّ أ ى ) ع األشنلضي  ( شلسا ًثوت مٌن
ٛ   -ا ىنيٌِٞ   اهىخوٚنى   كىنضب اهيفونَ٘ هوصنف اهثضهنث       .اهلصنى اهدراسنٛ اهثنضُ
ِْ ًتننى٠٘ منيننٌق مةِٚننٞ اه٘املننز ا يفننجِمال   كىننضب اهيفوننَ٘ هوصننف          ٗنلننّ اهةنن٘ي بننأ
( ٗ هننم 9.0اهثضهنث ا ى٘سننؤ هولصنى اهدراسننٛ اهثنضُٛ جننض١ ًنِملل جننًدا بِتن ٞ )     
اهلوٛ هضشلضي اه٘اردٝ   اهلىضب ٗ رب بةتٌٞ اهيفدد اهليفوٛ هوىنيٌق عوٟ اهيفدد 

  ٣ًنننٞ  لتنننب ًةٚنننضا منينننٌق مةِٚنننٞ اه٘املنننز ا يفنننجِمال   كىنننب اهيفونننَ٘ بض رحونننٞ     
 ( جض١ ًتى٠٘ اهىنيٌق ًِملل جًدا..  9ا ى٘سطٞ جدٗي )

اجملاالت 

 ايسئيطة

اجملاالت 

 ايفسعية

 عٓوٕا ايدزع

عدد 

 االغهاٍ

ايوازدة 

 بايهتاب

ايعدد 

 املكرتغ

ايعدد 

ايفعًي 

 يتطُني

 ايٓطبة املئوية

)ايعدد ايفعًي 

ايعدد \يًطُني 

 املكرتغ(

َطتوى 

 ايتطُني

ء
يا

س
أل

 ا
ِ

ً
ع

 

أْػطة 

وعًُيات 

 اخلًية

 َتوضط %6ظ66 4 6 11 أْػطة يف اخلًية

ّ اخلًية اْكطا

 وتهاثسٖا

15 

 َٓعدّ 0% 0 4

 ايوزاثة

َادة ايوزاثة 

DNA 

6 

 َٓعدّ 0% 0 1

 َٓعدّ %0 . 0 4 عًِ ايوزاثة

 َٓؼفض  %36.3 4 11 36 عًِ األسياء

ء
يا

ص
ي
ف

ي
 ا
ِ

ً
ع

 

احلسنة 

 وايصػِ

 َٓعدّ %0 0 0 6 احلسنة

 َٓعدّ %0 0 0 5 ايتطازع

 َٓعدّ %0 0 1 6 ايصػِ وايتصادَات

وة ايك

ني  وقوْا

 ْيوتٔ

ايكاْوٕ األوٍ 

وايجاْي يٓيوتٔ 

 يف احلسنة

 َٓعدّ 0% 0 2 11

ايكاْوٕ ايجايح 

 يٓيوتٔ

 َٓعدّ 0% 0 3 8

 ايهٗسباء

 عايي %100 2 2 9 ايتياز ايهٗسبائي

 عايي %100 1 1 5 ايدوائس ايهٗسبائية

 املغٓاطيطية

اخلصائص ايعاَة 

 يًُغٓاطيظ

 َٓعدّ 0% 0 0 8

 َٓؼفض %5ظ37 3 8 16 وَغٓاطيطيةايهٗس

 َٓؼفض  %2ظ35 6 17 74 عًِ ايفيصياء

 َٓؼفض  %7ظ35 10 28 110 اجملُوع
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 يف اجملاالت ايسئيطة  (: ايتهسازات وايٓطب املئوية ملطتوى تطُني تكٓية ايواقع املعصَّش9ددوٍ )

 ايجاْي-ايعًوّ يًصف ايجايح املتوضط يًفصٌ ايدزاضي األوٍ يهتابي 

 اجملاٍ ايسئيظ

 عدد االغهاٍ

 ايوازدة بايهتاب 

ايعدد املكرتغ 

 يًتطُني

ايعدد ايفعًي 

 املطُٔ

 ايٓطبة املئوية

)ايعدد ايفعًي 

ايعدد \يًطُني 

 املكرتغ(

َطتوى 

 ايتطُني

 %16.6 2 12 24 عًوّ األزض وايفطاء
َٓؼفض 

 ددًا

 َٓؼفض  %36.3 4 11 36 ياءاألس

 َٓؼفض  %2ظ35 6 17 74 ايفيصياء

 %3.3 2 60 87 ايهيُياء

َٓؼفض 

 ددًا

 %14 14 100 221 اجملُوع 

َٓؼفض 

 ددًا

ِْ م٘يٚنننف مةِٚنننٞ اه٘املنننز ا يفنننجِمال   كىنننضب اهيفونننَ٘ هوصنننف  9ٙننن ق ا ننندٗي ) ( بنننأ
ا بِتننن ٞ اهثضهنننث ا ى٘سنننؤ هولصنننوق اهدراسنننٚق األٗي ٗاهثنننضُٛ جنننض١ ًنننِملل جنننًد

( شنننلى نلنننّ منينننٌِٚٔض  نننلٖ اهىةِٚنننٞ   100( شنننلسا ًنننّ أ نننى ) 14%(  ٗب٘املنننز )14)
ًِض هىةِٚٞ اه٘املز ا يفجِمال ٓ٘ مضي اوحٚنض١     ِْ اجملضي األكثر منيٌٚ ٗٙسح  أٙنًيض أ
كىضب اهيفوَ٘ هوصف اهثضهث ا ى٘سؤ   اهلصنوق اهدراسنٚق األٗي ٗاهثنضُٛ; حٚنث     

%( ًنّ األشنلضي اهنيت    36.3مةِٚنٞ اه٘املنز ا يفنجِمال بِتن ٞ )    ( ًّ األشنلضي  4منيٌّ عدد )
نلّ م٘يٚف مةِٚنٞ اه٘املنز ا يفنجِمال فٚٔنض  ٗمنسٖ منضي عونٍ اهلٚجمٙنض١ بِتن ٞ منينٌق           

%( ًنّ األشنلضي ٗجنض١ عونٍ     1666%(  ٗمسٖ عوٍ األر  ٗاهلنينض١ بِتن ٞ )  35.2ملدرٓض )
ُٕ عننضَ ٙىنيننف ًننّ ا نندٗي 3.3اهلٌٚٚننض١ أخننرًيا بِتنن ٞ ) أْ ًتننى٠٘ منيننٌق %(  ٗب٘جنن

مةِٚٞ اه٘املز ا يفنجِمال   عونَ٘ اهلٚجمٙنض١  ٗاهلٌٚٚنض١  ٗاألحٚنض١  ٗاألر  ٗاهلنينض١ عونٟ        
حنند  سنن٘ا١   كىننضب اهيفوننَ٘ هوصننف اهثضهننث ا ى٘سننؤ   اهلصننوق اهدراسننٚق األٗي   
( 100( شننلسا ًننّ أ ننى )14ٗاهثننضُٛ جننض١ ًننِملل جننًدا; حٚننث ٗيتلننت اهىةِٚننٞ   )  
( شننلسا ٓننٛ 221ِٚننٞ اه٘املننز ا يفننجِمال ًننّ خس ننض  ًٗننّ أ ننى )   شننلسا نلننّ م٘يٚننف مة 

مٌنن٘ع  األشننلضي اهنن٘اردٝ   اهلىننضب اهيفوننَ٘ هوصننف اهثضهننث ا ى٘سننؤ   اهلصننوق       
 .اهدراسٚق األٗي ٗاهثضُٛ

 يف اجملاالت ايسئيطة  (: ايتهسازات وايٓطب املئوية ملطتوى تطُني تكٓية ايواقع املعصَّش10ددوٍ )

 ملسسًة املتوضطةيهتب ايعًوّ با

 اجملاٍ ايسئيظ

 عدد االغهاٍ

ايوازد 

 بايهتاب 

ايعدد 

 املكرتغ

 يًتطُني

ايعدد 

 ايفعًي

 املطُٔ

 ايٓطبة املئوية

ايعدد \)ايعدد ايفعًي يًطُني 

 املكرتغ(

َطتوى 

 ايتطُني

 َٓؼفض ددًا %11.3 11 97 173 ايفيصياء

 َٓؼفض ددًا %13 13 100 175 األسياء

عًوّ األزض 

 ءوايفطا

 َٓؼفض ددًا 6.2% 7 112 174

 َٓؼفض ددًا %2.0 2 96 138 ايهيُياء

 َٓؼفض ددًا %8.1 33 405 660 اجملُوع
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ِْ عننندد األشنننلضي   كىنننب اهيفونننَ٘ )  10ٙظٔنننر جننندٗي )  ِْ ًنننض مت  660( أ ( شنننلسا ٗأ
( 405( شننلسا ًِٔننض  بٌِٚننض كننضْ نلننّ منيننٌق )   33منيننٌِٕٚ بىةِٚننٞ اه٘املننز ا يفننجِمال )  
ِْ ًتننننى٠٘ منيننننٌق مةِٚننننٞ اه٘املننننز ا يفننننجِمال كننننضْ  ًِٔننننض بىةِٚننننٞ  اه٘املننننز ا يفننننجٍمال  أٜ أ

%(  8.1ًننِملل جننًدا; حٚننث بو ننت ُتنن ٞ األشننلضي ا ىنيننٌِٞ هىةِٚننٞ اه٘املننز ا يفننجِمال ) 
ممننض ِٙ  ننٛ منيننٌِٕٚ كٌننض أئننرع ُىننض٢ل اهىخوٚننى أْ مننضي عوننٍ األر  ٗاهلنيننض١  
٘املنز ا يفنجِمال ب٘املننز   ٙىنينٌّ أكنرب عندد ًنّ األشنلضي اهنيت نلنّ منينٌِٚٔض بىةِٚنٞ اه         

(112( ِْ %( فةؤ ًّ ٓلٖ األشلضي جر٠ منيٌِٚٔض بىةِٚٞ اه٘املز ا يفجِمال 6.2( شلسا  ٗأ
( شننلى ٙةننرتأ منيننٌق   100( أشننلضي فةننؤ  ٗمننسٖ مننضي األحٚننض١ ب٘املننز )     7ب٘املننز )

   ( ِْ ( شنلسا فةنؤ ًِٔنض جنر٠ منينٌِٕٚ      13مةِٚٞ اه٘املز ا يفجِمال فٚٔنض  ٗأئنر اهىخوٚنى أ
ًِض بنق منضوع        13ٚٞ بِتن ٞ ملندرٓض )   لٖ اهىةِ %(; حٚنث ًثنى اجملنضي األعونٟ منينٌٚ

اهيفوننَ٘ األخننر٠; هلننّ درجننٞ اهىنيننٌق و مننجماي ميفننّد ًِملنيننٞ جننًدا حتننب ًةٚننضا      
اهىنيٌق ا ى ز   ملٚضا ًتى٠٘ اهىنينٌق   ٓنلا اهدراسنٞ  ٗجنض١ منضي اهلٚجمٙنض١       
مةِٚنٞ اه٘املنز ا يفنجماال فٚٔنض        ا رم ٞ اهثضهثٞ; ًّ حٚث عدد األشلضي ا ةنرتأ منينٌق   
ِْ ًنض مت منينٌِٕٚ ًِٔنض بضهليفنى )      97ب٘املز ) ( شنلواض فةنؤ بِتن ٞ    11( شنلسا    حنق أ
%(  ًنننّ مٌنننى األشنننلضي ا ةرتحنننٞ  ٗجنننض١ منننضي اهلٌٚٚنننض١   ا رم نننٞ 11.3ملنندرٓض ) 

( 96األخريٝ; ًّ حٚث عندد األشنلضي ا ةنرتأ منينٌِٚٔض بٔنلٖ اهىةِٚنٞ; حٚنث بو نت )        
%( ًنّ األشنلضي ا ةنرتأ منينٌِٚٔض ٗٓنٛ      2.0ٌّ ًِٔنض شنلسْ فةنؤ بِتن ٞ )    شلسا   د
 أٙنًيض درجٞ ًِملل جًدا.

ِْ ًتننى٠٘ منيننٌق مةِٚننٞ اه٘املننز ا يفننجِمال   كىننب            ُٕ عننضَ  نلننّ اهةنن٘ي بننأ ٗب٘جنن
%(   5( ًِملنينننٞ جنننًدا بِتنننن ٞ )   2اهيفونننَ٘ بض رحونننٞ ا ى٘سنننطٞ كٌنننض   جننندٗي )     
ِْ ٓنلٖ     اهلىنب لضجنٞ هىنينٌق ا جمٙند ًنّ مةِٚنٞ اه٘املنز        اجملضوع اهيفوٌٚنٞ كضفنٞ  ٗأ
ٍْ ًيفظنننٍ        5663ا يفنننجِمال بِتننن ٞ )   %( مبنننض حيةنننق أٓنننداف عٌوٚنننٞ اهنننىيفوٍ  خصً٘ نننض ٗأ

اهدراسضع اهتضبةٞ أئرع ٗج٘د مأثرياع  اع دوهٞ ج٘ٓرٙٞ  نلٖ اهىةِٚنٞ   مٌِٚنٞ    
اجملننردٝ اهيفدٙند ًنّ ا ننى رياع ا ره٘بنٞ   ميفونٍ اهيفوننَ٘  ًثنى ميفونٍ م تننٚؤ ا لنضٍٓٚ        
 ,Crandall, et al( ٗكراُنداي ٗ)خنرْٗ )  2020كٌنض   دراسنٞ اهيف ضسنٛ ٗاه ضًندٜ )    

(  2018( ٗدراسٞ اهتنةض ٗ)خنرْٗ)  2019(  ٗ  ميفومٍ ا لضٍٓٚ ًثى: دراسٞ المل٘ع ) 2015
ٗكننلهم   مٌِٚننٞ اهىخصننٚى اهدراسننٛ   ًننضدٝ اهيفوننَ٘ هنند٠ اهطو ننٞ ًننّ ا راحننى      
( 2019( ٗدراسنٞ اٌند )  2020هيف ضسنٛ ٗاه ضًندٜ )  اهدراسٚٞ ا مىولٞ ًثى:  دراسنٞ ا 
(  ٗشضُدٙم Chen et al., 2017(  ٗدراسٞ مشق ٗ)خرْٗ )2018ٗدراسٞ عةى ٗعجماَ )
(Chandike, 2016  ٞٓننلا بض  ننضفٞ إىل ًننض أشننضرع إهٚنٕ دراسننضع أخننر٠ ًننّ فضعوٚنن  )

كضٙض م٘يٚننف مةِٚننٞ اه٘املننز ا يفننجِمال   مٌِٚننٞ دافيفٚننٞ ميفوننٍ اهيفوننَ٘ ًثننى دراسننٞ سننريا     
(Sirakaya, 2018( ْٗ(  ٗدراسٞ مشق ٗ)خرChen et al., 2017.) 

 :توصيات الدراشة 
ِْ اهدراسٞ مد٘ ٛ مبض ٙوٛ:     ١٘ اهِىض٢ل اهيت مد٘ وت  ض اهدراسٞ  فَّ

     مصننٌٍٚ اهلىننب ا درسننٚٞ مبننض ٙى٘افننق ًننز مةِٚننٞ اه٘املننز ا يفننجمال مننضوع اهلٚجمٙننض١
 ١ بٔلٖ اهىةِٚٞ.ٗاألحٚض١ ٗاهلٌٚٚض١ ٗعوَ٘ األر  ٗاهلنيض
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          إعننداد مط ٚةننضع ٗبننراًل مرب٘ٙنننٞ ملض٢ٌننٞ عوننٟ مةِٚننٞ اه٘املنننز ا يفننجِمال ٗفننق ا ِنننضٓل
 ا درسٚٞ.

 :املكرتحات 
 .إجرا١ دراسٞ ممضثوٞ هودراسٞ احلضهٚٞ   ًةرراع ميفوٌٚٚٞ أخر٠ 
      ٞمصننٌٍٚ ٗحننداع ميفوٌٚٚننٞ مىنيننٌّ اه٘املننز ا يفننجمال  ننٌّ ًِننضٓل اهيفوننَ٘ هوٌرحونن
 ٔض   مٌِٚٞ بيفل ا ى رياع ا ره٘بٞ.ا ى٘سطٞ ٗاخى ضر فضعوٚى

 قائنة الـنـراجـع 
يال )   - ( يف تُٓيععة بعععض َٗععازات   AR(. فاعًيععة بسْععاَر يوظععف تكٓيععة ايواقععع املعععصَّش )    2018أبععو ػععاطسي ضعٗع

 تسنيب دوائعس ايسوبعوت اإليهرتوْيعة يف َٓٗعاز ايتهٓويوديعا يعدى طايبعات ايصعف ايعاغعس األضاضعي بغعصة.           

 .2-1(ي 2)28. يًدزاضات ايرتبوية وايٓفطيةدلًة اجلاَعة اإلضالَية 

واضعتؼداَاتٗا يف   (Augmented Reality) (AR)تكٓيعة ايواقعع املععصَّش    (. 2016اجلديعي عبد ايعسمحٔ )  -

 .9-5. داَعة املًو ضعودي نًية ايرتبيةي قطِ املٓاٖر وطسم ايتدزيظ )احلاضب اآليي(ي ايتعًيِ

( يف تُٓيععة َٗععازات سعٌع املػععهالت احلطععابية وايععرناء ARصَّش )(. اضععتؼداّ ايواقععع املععع2018دععودةي ضععاَية ) -

االْفعععايي يععدى تالَيععر املسسًععة االبتدائيععة ذوي صعععوبات تعًرعِع َٗععازات ايسياضععيات باملًُهععة ايعسبيععة          

 . 52-23(ي 95. ايطعوديةي )دزاضات عسبية يف ايرتبية وعًِ ايٓفظايطعودية. 

سيكة االنتػعاف املودعة يف املؼتعرب عًعى ايتشصعيٌ ايدزاضعي       (. أثس تدزيظ ايعًوّ بط2011ػًيفةي أمحد ) -

دلًععة )دزاضععة يسيبيععة عًععى عيٓععة َعٔع تالَيععر ايصععف ايطععادع االبتععدائي يف َععدازع َديٓععة تبععوى(.    

 .952-923(ي 4ي3)27ي داَعة دَػل

عًيعا يعدى   ( يف تُٓيعة َٗعازات ايعتفهري اي   AR(. أثس توظيف تهٓويوديعا ايواقعع املععصَّش )   2018ايصٖساْيي ٖيفاء ) -

 .90-70(ي 3)26. دلًة ايعًوّ ايرتبوية وايٓفطيةي طايبات املسسًة املتوضطة

 Augmented) (AR)فاعًيععة بسْععاَر قععائِ عًععى تهٓويوديععا ايواقععع املعععصَّش   (. 2019شقععوتي يععا ني ) -
Reality)        يف تُٓيععة املفععاٖيِ ايعًُيععة وَٗععازات ايععتفهري ايعًُععي يف ايعًععوّ واحليععاة يععدى طًبععة ايصععف

 ( طزضاية َادطتريي اجلاَعة اإلضالَيةص. داز املٓعوَة.MD 1031050) خلاَظ األضاضي بغصةا

(. واقع اضتؼدّا تكٓية ايواقعع املععصش َٔع ودٗعة ْععس َعًُعي املسسًعة        2020ايطبيعيي ضعد وعيطىي دالٍ ) -

 .75-50(ي 26االبتدائية يف َدازضِٗ. اجملًة ايعسبية يًٓػس ايعًُي. )
ي   24ْيي ذلُدي ايعباديةي عجُإي َٗديي أمحعدي وأبعو سعسبي َصعطفى )    ايطكاي ذلُدي املد - أثعس  (. 2018ابسيٌع

( يف تُٓيععة املفععاٖيِ ايعًُيععة يععدى طًبععة ايصععف ايعاغععس األضاضععي يف َععادة    ARتهٓويوديععا ايواقععع املعععصش )

وي ايجايععح )ثععو إعععداد ديعٌع حبجععي واعععد(ي وش      األسيععاء ازة طحبععح َكععدّص. املععطالس ايطالبععي املدزضععي ايطعٓع

 .15-1ايرتبية وايتعًيِي 

نيي ػري ) -  . عُإ: عامل ايهتب احلديح يًٓػس وايتوشيع.ايواقع االفرتاضي وايواقع املعصَّش(. 2019غوٖا

( يف تبطعيط املفعاٖيِ اجملعسدة يف َعادة     AR(. أثس تكٓية ايواقع املععصَّش ) 2020ايعباضيي داْية وايغاَديي سٓإ ) -

اجملًعة ايفًطعطيٓية يًعتعًِ    ايعُيل يعدى طايبعات ايصعف األوٍ ايجعاْوي.     ايهيُياء وايوصوٍ ملطتوى ايفِٗ 

 .74-62(ي 14)8ي املفتوغ وايتعًِ اإليهرتوْي
أثععس توظيععف نتععاب تفععاعًي يف تُٓيععة املفععاٖيِ وَٗععازات ايععتفهري فععوم املعععسيف       (. 2016ايعبطععيي شنسيععا )  -

 َٓػعوزة(. اجلاَععة اإلضعالَيةي    )زضاية َادطعتري يعري   مبادة ايعًوّ يدى طايبات ايصف ايطابع األضاضي

  يصة.

 . َهتبة ايعبيهإ.املدػٌ إىل ايبشح يف ايعًوّ ايطًونية(. 2012ايعطافي صاحل ) -

عًعى تُٓيعة َٗعازات ايتٓععيِ      (AR) (. أثعس اضعتؼداّ تهٓويوديعا ايواقعع املععصَّش     2019عبد احلُيعدي فاطُعة )   -

فظي     دزاضعات   .ايعراتي وايتشصعيٌ يعدى طًبعة ايصعف األوٍ ايجعاْوي        (ي107) عسبيعة يف ايرتبيعة وعًِع ايٓع
207-228. 
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َعععععععععععٔع ايععععععععععععسابط:   2020أبسيعععععععععععٌع  2(. اضععععععععععععرتدع يف 1439عععععععععععععني بوابععععععععععععة ايتعًععععععععععععيِ ايوطٓيععععععععععععة )   -

https://ien.edu.sa//#/lessonAR 

( يف حتصععيٌ ايسياضععيات يععدى طايبععات املسسًععة AR(. أثععس اضععتؼداّ ايواقععع املعععصَّش )2018ايغاَععديي ابتطععاّ ) -

ايدوييعععة يًعًعععوّ ايرتبويعععة وايٓفطعععية: املطضطعععة ايعسبيعععة يًبشعععح ايعًُعععي وايتُٓيعععة      اجملًعععةاملتوضعععطة. 

 .289- 222ي 13ايبػسيي 

يي بػععايس ) - ( يف ايتععدزيظ عًععى تُٓيععة عًُيععات ايعًعِع يف َععادة   ARأثععس تكٓيععة ايواقععع املعععصَّش ) (. 2018ايفطعًع

 َٓػععوزة(ي داَعععة  . )زضععاية َادطععتري يععري  األسيععاء يععدى طايبععات ايصععف احلععادي عػععس بدويععة ايهويععت      

 ايهويتي ايهويت.
(. أثععس اضععتؼداّ منطععني يًواقععع املعععصَّش يف تُٓيععة املفععاٖيِ ايعًُيععة واحلععظ ايعًُععي يف     2018قػععطةي أَعٌع ) -

( طزضععععاية َادطععععتريي اجلاَعععععة MD 977914)َبشععععح ايعًععععوّ يععععدى طايبععععات ايصععععف ايطععععابع األضاضععععي  

 اإلضالَيةص. داز املٓعوَة.

يِ ) -  (ي ايسياض: ايعبيهإ يًٓػس وايتوشيع.2. )طتدزيظ ايعًوّ تأصيٌ وحتديح (.2007احمليطٔي إبسٖا

( يف وسعععدة بسدلعععة األدٗعععصة  AR(. فاعًيعععة اضعععتؼداّ تكٓيعععة ايواقعععع املععععصَّش) 2016املعًعععويي عبعععد ايعععسشام )  -

ايرنية يف حتصيٌ طًبة املسسًعة ايجاْويعة ملكعسز احلاضعب اآليعي مبشافععة ايطعائف )زضعاية َادطعتري          

 . داَعة أّ ايكسىي َهة املهسَة.يري َٓػوزة(

( باضعتؼداّ اضعرتاتيذية نًعري وأثسٖعا زضعا      AR(. فاعًية تهٓويوديا ايواقعع املععصَّش )  2018ايٓفيطيي ػايد ) -

 .487-449(ي54) اجملًة ايرتبويةطًبة َكسز املعًوَاتية يًصف ايعاغس بدوية ايهويت. 

 .اٍ ايعًوّ ايطبيعيةيكة َعايري دلوث(. ٩١٠٢ٖيئة تكويِ ايتعًيِ وايتدزيب ) -
- Akcayir, M., Akcayir, G.,  Pektas, H.,  & Ocak, M.,. (2016). Augmenten 

Reality in Science Laboratories:  The effects of Augmented Reality on 
Uuniversity Students Laboratory Skills and Attitudes toward Science 
Laboratories. Computers in Human Behavior, 57, 334-342. 

- Anne, E., & Larysa, N. (2015). The effect of an augmented reality 
enhanced mathematics lesson on student achievement and motivation. 
Journal of STEM Education: Innovations and Research, 16(3), 40-48.  

- Azuma, R. (1997). "A Survey of Augmented Reality". Teleoperators and 
Virtual Environments, 6(4),355-385. 

- Bal, E., & Bicen, H. (2016). Computer Hardware Course Application 
through Augmented Reality and QR Code Integration: Achievement 
Levels and Views of Students. Procedia Computer Science, 102, 267-
272. 

- Bistaman, Izwan, , Idrus, Syed & Abd Rashid (2018). The Use of 
Augmented Reality Technology for Primary School Education in Perlis, 
Malaysia. Journal of Physics: Conference Series. 1-9. 

- Chen Y. (2013). Learning Protein Structure with Peers in an AR-
Enhanced Learning Environment. (Unpublished Doctoral dissertation). 
University of Washington, Washington. 

- Chen, C. H., Huang, C. Y., & Chou, Y. Y. (2019). Effects of augmented 
reality-based multidimensional concept maps on students’ learning 
achievement, motivation and acceptance. Universal Access in the 
Information Society, 18(2), 257-268. https://doi.org/10.1007/s10209-017-
0595-z. 



 (ASEP)دراشات عربية يف الرتبية وعله اليفض 

 

 

 

 

 

 م2022.. أكتوبر  ..  3ج  144العدد  

111 
 

- Chandike, B.M. T. (2016). Study on Applying “Augmented Reality” For 
Effective Learning of School Curriculum of Advanced Level in Sri 
Lanka. International Journal of Science& Technology Research, 
5(10), 242-246.  

- Gopalan, V., Zulkifli, A., & Aida, J. (16 Aug). A Study of Students is 
Motivation Based on Ease of Use, Engaging, Enjoyment and Fun Using 
the Augmented Reality Science Textbook [Submitted search]. 
Proceedings of the International Conference on Applied Science and 
Technology, School of Multimedia Technology and Communication, 
College of Arts & Sciences, Universiti Utara Malaysia,06010 Sintok, 
Kedah Malaysia 

- Lee, K. (2012). Augmented Reality in education and training, Tech 
Trends: Linking Research and Practice to Improve Learning. 56(2), 13-
21. 

- Perez-Lopez, D. & Contero, M. (2013). Delivering Education 
Multimedia Contents Through an Augmented Reality Application: A 
Case Study on its impact on Knowledge Acquisition and Retention. The 
Turkish Journal of Educational Technology, 12(4), 19-28. 

- Sirakaya, M. (2018). The Effect of Augmented Reality Use in Science 
Education on Attitude and Motivation. Kastamonu Education Journal, 
9(3), 297-314.  

- Sirakaya, M., & Sirakaya, D. (2018). Trends in Educational Augmented 
Reality Studies: A Systematic Review. Malaysian Online Journal of 
Educational Technology, 6(2), 60 -74. 

- Terrence, C. (2016). Study on Applying "Augmented Reality" For 
Effective Learning of School Curriculum of Advanced Level in Sri 
Lanka. international gournal of science & trchnology research, 5(10), 
242-246.  

- Tufts University (2021). Science, Technology, and Society (STS) at Tufts 
Retrieved on 9-10-2021 from https://as.tufts.edu/sts/about.  

- Zaki, N., Zain N., &  Zanilabdin, A. (2018). Ar-Sis: Augmented Reality 
Application to Encourage STEM Teaching and Learning. The 
International Journal of Multimedia & Its Applications (IJMA), 10(6), 1-
11. 

******* 


