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 :الملخص

هدفت الدراسةةة اللالية ىلت للليأ شطةةةطة دروس الةراية فا كتابا لاتا الةميلة لل ةةخيم الاامس والسةةادس ابسةةاسةةييم بسةةلطنة 

طسةةةةةاة لوافر م اراف التخإلير ايبداعا فا ؛ وذلك بايجابة عم السةةةةة اليم ا:لييم  ما ُعمان فا ضةةةةةوي م اراف التخإلير ايبداعا

وافر هأ لاتلف طسةةةاة ل، شطةةةطة دروس الةراية فا كتابا لاتا الةميلة لل ةةخيم الاامس والسةةادس ابسةةاسةةييم بسةةلطنة ُعمان 

 الدراسا م اراف التخإلير ايبداعا فا شطةطة دروس الةراية فا كتاب لاتا الةميلة بسلطنة ُعمان باختالف ال ف 

إلوطة مم م م اراف التخإلير ايبداعابقائمة كما قا  بإعداد المن ج الوصةةةةخا،  عم السةةةة اليم السةةةةابةيم اسةةةةتاد  الاا   ولإلجابة

. وقةةد لإلون مةتما الةةدراسةةةةةةةة مم جميا شطةةةةةةةطةةة دروس الةراية فا كتةةابا لاتا الةميلةةة ملتوى بطةةاقةةة للليةةأو، ( م ةةارة22)

، شما عينة الدراسة فةد كاطت ها طخس ا ( طةاطًا394) اعدده الاالغو ابساسييم"م ارالا فا الةراية" لل خيم الاامس والسادس 

م ارة المروطة شكثر م اراف التخإلير ايبداعا لوافًرا فا شطةةةةطة دروس  . ولوصةةةلت الدراسةةةة ىلت النتائج ا:لية مةتما الدراسةةة

ية ال لوجد فروق ذاف داللة ى  ةةائ ، كما شطهابصةالةالةراية لل ةخيم الاامس والسةادس ابسةةاسةييم، للي ا التوسةةا، فالطالقة،  م 

 .بيم النسةةا الميوية لةميا م اراف التخإلير ايبداعا الرئيسةةة فا شطةةةطة دروس الةراية لل ةةخيم الاامس والسةةادس ابسةةاسةةييم

التا  مناخضة شوزيادة ابطةطة المةتملة علت الم اراف الخرعية التا وردف بنساة   م شبرزهاملوصياف  دةوخرجت الدراسة بع

لم لرد؛ لترلةا ىلت طساة التوافر ال سيّما م اراف ابصالة، ولخت طظر الةائميم علت لأليف المناهج ىلت مراعاة التوازن والةمول 

 بيم م اراف التخإلير ايبداعا الرئيسة والخرعية عند بناي شطةطة دروس الةراية،
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واالسةةةةةةتخادة مم قائمة م اراف التخإلير ايبداعا التا لوصةةةةةةلت ىلي ا هنه الدراسةةةةةةة عند بناي شطةةةةةةةطة دروس الةراية للمر لة  

من ا  للليأ شطةةةةةةةطة كتا اللاة العربية فا ال ةةةةةةخوف ابخرى فا ضةةةةةةوي  ، كما قد  الاا   مةموعة مم المةتر افاالبتدائية

ارسةةة معلما اللاة العربية لم اراف التخإلير ايبداعا فا ال ةةخوف الماتلخة، ومدى م اراف التخإلير ايبداعا، ومعرفة درجة مم

 اكتساب الطلاة ل ا.

امس ، ال ف الاشطةطة دروس الةراية، كتاب لاتا الةميلة، م اراف التخإلير ايبداعاللليأ الملتوى،   الكلمات المفتاحية

 والسادس.

 

Analysis of the Activities of Reading Lessons in My Beautiful Language Book for Grade 

Five and Grade Six in the Sultanate of Oman in Light of Creative Thinking Skills 

Abstract: 

The study aimed to analyze the activities of reading lessons in My Beautiful Language for the 

grade five and grade six in the Sultanate of Oman in light of creative thinking skills. This is done 

through answering the following questions: What is the percentage of availability of creative 

thinking skills in the activities of reading lessons in my book My Beautiful Language for the grade 

five and grade six in the Sultanate of Oman?, Does the percentage of availability of creative 

thinking skills in the activities of reading lessons in My Beautiful Language in the Sultanate of 

Oman differ according to the grade level? 

To answer the previous two questions, the researcher used the descriptive method, and prepared 

a list of 22 creative thinking skills, and a content analysis card. The study population consisted of 

all (493) activities of reading lessons in my beautiful language textbook "My Reading Skills" for 

grade five and six. The study reached the following results: The skill of flexibility is the most 

available creative thinking skill in the activities of the reading lessons for grade five and grade 

six, followed by expansion, fluency, and then originality. The study came out with several 

recommendations, the most important of which are: Increasing the activities that include sub-

skills that were received at a low rate or not received; In order to raise the percentage of 

availability, especially the skills of originality, and draw the attention of those in charge of 

authoring the curricula to take into account the balance and comprehensiveness between the 

main and subsidiary creative thinking skills when building the activities of reading lessons, 



 

 

 

 

 

 

 And to benefit from the list of creative thinking skills that this study reached when building the 

activities of reading lessons for the primary stage. The researcher also made a set of suggestions, 

including: analyzing the activities of Arabic language books in other classes in light of creative 

thinking skills, knowing the degree to which Arabic language teachers practice creative thinking 

skills in different grades, and the extent to which students acquire them. 

Keywords: Content Analysis, Activities of reading lessons, My Beautiful Language textbook, 

Creative thinking skills, the grade five and grade six. 

 

 :المقدمة. 1

 ا لرا  ا و ضةةةةارل ا وعلوم مموب ا للخظ اب، سةةةةلوك مل وج ةف ا الم مةتماالالتواصةةةةأ بيم شفراد و التعاير وسةةةةيلةاللاة لعد 

يم ، ول ا دور كاير فا عمليتا التربية والتعل، وعارهةا لنتةةأ المعارف والااراف وايطةازاف مم جيأ ىلت جيأاو ةةافت ةوفنوط ةا 

 ، كما شن ل ا عالقة و يةة بالتخإلير.داخأ المدارس والم سساف التعليمية الماتلخة وخارج ا

خإلر شبعةاد هةنه العالقةة التا لتمثأ فا شن ال الخةوا علتط م شلتخإلير ىال بةا وعلت الرغم مم اختالف العلمةاي فا طايعةة عالقةة اللاةة

، اة ولعلم اشداة الكتساب الللتخإلير الاة صامتة يتلدث ب ا المري ما طخسه، وشن التخإلير يعتمد علت استادا  الرموز اللاوية، وشن 

شن اللاة  ، وهإلنا طرىرداف اللاة وشسةةةةاليا ايعار عم شفإلاره باسةةةةتادا  مخ طسةةةةانشداة للتعاير عم الخإلر وطةله ولداوله، فاي اللاةو

 (.2013)ط ر، بالتخإلير، وقادرة علت التأ ير فا لإلوينه والتمييز بيم درجاله وشطواعه   تمالعربية كايرها مم اللااف ل

نمو الةامأ المتإلامأ ال مساعدة الطلاة علت مم خالل ىلت للةية ا التربية اللديثة سعتللاة دور كاير فا العملية التعليمية التا لو

لنمية قدرل م علت التخإلير الناقد وايبداعا و أ المةةةةةةةإلالف مم خالل الخإلرية والرو ية والوجداطية والةسةةةةةةمية،  فا الةواطةا

مواكاة  علت بما يةعل م قادريم؛ لوظيخًا سةةةةةةليًما لاةلإل ا الطتلوظيف المعارف والم اراف والااراف التا يمو والاةاذ الةراراف،

 (.2103) مادطة،  راف المتواصلة التا لل أ فا مياديم اللياةالتاي

ا ىطتاج شكار عدد مم ابفإلار ايبداعية ال ةةةةةةليلة ف ممول كةد التربية اللديثة اليو  علت التخإلير ايبداعا؛ كوطه يمإّلم الطالا 

ولة شخرى بسةةةةةة ىلت واالطتةال مم فإلرة مرطة، يةة معالةة الةضةةةةةةايا التا لواج ه بطروقت ق ةةةةةةير طسةةةةةةايًا، وكنلك لدرياه علت 

وسةةةةرعة، ولمإلينه مم التإليف السةةةةريا ما الظروف والمسةةةةتةداف، والمواقف الةديدة التا لواج ه، ولدريا الطالا علت ىطتاج 

 ولنمية قدرة الطالا علت اي سةةةةاس بالمةةةةةإلالف بلي  يرى ما ال يراه غيره فا ش  ابفإلار الةديدة والارياة شكثر مم المألوفة،

 لضميم خالل لم يتألت ذلك ىال مم، ويدرسهولةديم لخاصيأ وىضافاف جديدة مم شأط ا شن لثر  ش  موضوع  مةةإللة لعترضةه، 

الاراياة، ) الطلاة ىلدايبداع  لتنميةوذلك فا المرا أ التعليمية الماتلخة؛ كتا اللاة العربية  شطةطة فا التخإلير ايبداعا م اراف

2100) 



 

 

 

 

 

 

تا ل ي  جعلت ا مم ابهداف الرئيسةةةةة ا ؛ايبداعا التخإلير التربية والتعليم بسةةةةلطنة ُعمان اهتماًما كايًرا بم ارافولولا وزارة 

لسةةعت ىلت للةية ا ويتضةةك ذلك جليًا مم خالل المنطلةاف التا ذكرف فا و يةة معايير اللاة العربية ال ةةادرة عم وزارة التربية 

ولةد راعت الوزارة فا لطويرها لمن ج اللاة  .لاة شدب وىبداع شن اللاة العربية ورد في ا(  ي  2102والتعليم بسةةةةةةلطنة ُعمان )

 يملل ةةةخ "م ارالا فا الةراية"لاتا الةميلة  اا مةدمة كتاب  فورد ،  ي  ذلك ابسةةةاسةةةييم العربية لل ةةةخيم الاامس والسةةةادس

م اراف الال  عم المعرفة والتخإلير ايبداعا، شن مم ضةةةةمم شهداف الإلتاب ىكسةةةةاب الطالا  الةزي ابول والسةةةةادس الاامس

 (.2017وممارسة اللاة العربية فا ماتلف الملافأ والمناسااف )وزارة التربية والتعليم، 

ولعد كتا اللاة العربية مم الوسةةةةائأ الم  رة فا لنمية م اراف التخإلير لدى الطلاة؛ بسةةةةاا العالقة الوطيدة التا لربل بيم اللاة 

فوظيخة اللاة ال لةت ةةةر علت لزويد الطالا بابفإلار والمعلوماف، وطةأ المةةةةاعر واب اسةةةيس منه وىليه فلسةةةا، بأ والتخإلير، 

ا مفاق خياله، ولنّما قدراله ايبداعية، ويمإلم  لعمةأ علت ى ةارة شفإلةاره واطخعةااللةه فا مواقف جةديةدة لةدفعةه ىلت التخإلير، ولوسةةةةةةّ

 .(2103)العامر ،  متضمنة فا دروس الةرايةللةيق ذلك مم خالل ابطةطة الماتلخة ال

، مم خالل التعمق فا النص، والوصةةول ىلت عالقاف جديدة، ول دف شطةةةطة دروس الةراية ىلت لنمية م اراف التخإلير ايبداعا

 التوسةةةةةةواقتراح  لول متعددة، واالسةةةةةةتنتاج والتركيا، كما شط ا لنما لدى الطلاة الطالقة والمروطة وابصةةةةةةالة والةدرة علت ا

 (.2020)الموسو  والةاو ، 

 (2101) راخالمثأ دراسة كأ مم  لناولت العديد مم الدراساف للليأ كتا اللاة العربية فا ضوي م اراف التخإلير ايبداعا وقد 

( التا دعت ىلت 2101شةةيا العيد )دراسةةة ضةةرورة زيادة مسةةا ة م اراف التخإلير ايبداعا فا كتا لاتا الةميلة، و التا شكدف

العامر  اسة درلنمية الم اراف ايبداعية بمةادير متوازطة فا ابطةطة التةويمية بلي  لراعا جميا م اراف التخإلير ايبداعا، و

بلي  يراعا م اراف التخإلير ايبداعا الالزمة  لل ةف السادس ابساسا كتاب لاتا الةميلة( التا دعت ىلت ىعادة بناي 2103)

( ىلت ضرورة مراعاة التوازن والةمول لم اراف التخإلير ايبداعا عند بناي شطةطة 2102الملياو  )كما ششارف دراسة ، لطلاةل

 كتا اللاة العربية.

شكةدف الدراسةةةةةةاف التا  للت بعل كتا اللاة العربية شهمية االهتما  بأطةةةةةةةطة دروس الةراية التا لنما م اراف التخإلير كمةا 

تا لناولت درجة لضةةميم كتاب اللاة العربية لل ةةف السةةادس ابسةةاسةةا لم اراف ( ال2104بنا عيسةةت ) دراسةةة  مثأايبداعا 

( التا لناولت م اراف الةراية ايبداعية فا كتاب لاتا 2103ودراسةةةةةة المالإلا ) الةراية ايبداعية ودرجة اكتسةةةةةاب الطلاة ل ا،

( التا 2102لليلية لةويمية"، ودراسةةةة الايالا )الاالدة المةرر لطالااف الثال  المتوسةةةل بالمملإلة العربية السةةةعودية  "دراسةةةة ل

سةةةعت ىلت معرفة درجة لضةةةميم شسةةةيلة المطالعة والن ةةةوا لل ةةةف ابول المتوسةةةل فا العراق لم اراف التخإلير ايبداعا، 

ان م( التا سعت ىلت لةييم شطةطة دروس الةراية بإلتاب اللاة العربية لل ف التاسا ابساسا بسلطنة ع2102ودراسةة السةيابية )

 فا ضوي م اراف الةراية ايبداعية.

ولنا شصةاك مم الضةرور  للليأ شطةطة دروس الةراية ولةييم ا فا كتا اللاة العربية؛ وذلك لمعرفة مدى قدرل ا علت ىكساب 

 الطلاة م اراف التخإلير العليا، ودرجة لنميت ا لم اراف التخإلير ايبداعا، ومدى للةية ا لألهداف المرجوة، 



 

 

 

 

 

 

يل ةأ عم طريق عمليتا التلليأ والتةييم؛ للوصول ىلت بياطاف لمإلننا مم اللإلم علي ا، ولةديم ريية واضلة لما يةا كأ ذلك 

 (.Kelly, 2009شن لإلون عليه فا المستةاأ )

 ،كتا اللاة العربية ولةييم ا فا ضةةوي م اراف التخإلير ايبداعا شطةةةطة دروس الةراية فا ىضةةافة ىلت ما سةةاق مم شهمية للليأ

اية دروس الةرشطةةةةطة درجة لوافر م اراف التخإلير ايبداعا فا تناول قضةةةية لدفعت الاا    التا هناك مةموعة مم المارراف

الاامس  مي ةةةخللاللاة العربية  اباتك شنّ  من ا   بسةةةلطنة ُعمان لل ةةةخيم الاامس والسةةةادس ابسةةةاسةةةييم لاتا الةميلة اباكتفا 

 سةةةا علم  -قاأ ا ممميم يولم يتم لة 2019-2017 ة  الدراسةةةيواعفا اب مرة بول علت الطلاة اقُرر ي   انجديد والسةةةادس

ةة التا السةةاب العماطية الدراسةةاف العديد ممت ىلي ا  ةةالتوصةةياف التا خل وكنلك  ،التخإلير ايبداعا  اراففا ضةةوي م -الاا  

 شطةطةللليأ بضرورة  شكدف (2102السيابية )و (،2103الةامسا )ومن ا  شجريت علت الطاعة الةديمة لمرا أ دراسية ماتلخة 

 .وايبداع اللاة العربية بسلطنة ُعمان فا ضوي م اراف التخإلير كتا

ا ىلت  اسةةةتااطة هدفتالتا لمثلت فا  ،ةاالسةةةتطالعي ةطتائج الدراسةةة هما لوصةةةلت ىلي ومما دفا الاا   يجراي هنه الدراسةةةة شيضةةةً

نة بسةةلط لل ةةخيم الاامس والسةةادس ابسةةاسةةييم دروس الةرايةشطةةةطة مدى لضةةميم  اللاة العربية  ولاسةةتطالع مراي معلما 

هنه  طتائجالضةةةةةةك مم ، وقد السةةةةةةلطنةب ا ومعلمة مم مدارس ماتلخة" معلمً 22، وبلغ عددهم "لم ةاراف التخإلير ايبةداعاُعمةان 

كما ،  %22بنسةةةاة  تضةةةمم م اراف التخإلير ايبداعالال  الةرايةدروس شطةةةةطة  شغلاية المسةةةتةيايم الخةوا علت شن شن الدراسةةةة

وياف ال لةيس مست شغلا ابطةطة شنو ،لةواطا ايبداعية لدى الطلاةل دروس الةرايةشطةطة هناك ضعخًا فا لنمية ششاروا ىلت شن 

 ؛الال  واالسةةةةتإلةةةةةاففرا  ىعطاي الطلاة مم ؛ مما يةلأفا شغلا الدروسر طمل معظم ابطةةةةةطة مإلرشن ، ورعليا مم التخإلي

 لل ةةةخيم الاامس والسةةةادس ابسةةةاسةةةييم لاتا الةميلة اباكتفا شطةةةةطة دروس الةراية  تلليأعليه فإن هنه الدراسةةةة جايف لو

 .فا ضوي م اراف التخإلير ايبداعا بسلطنة ُعمان

 سؤاالهاو مشكلة الدراسة. 1.1

كتابا لاتا الةميلة لل ةةخيم الاامس والسةةادس ابسةةاسةةييم بسةةلطنة للليأ شطةةةطة دروس الةراية فا مةةةإللة الدراسةةة فا  تلمثل

ا ملم لطاية  ةدفا ممم قاأ للدا ت يم باالإلت يميم هني،  ي  لم يسةةاق دراسةةة وللليأ ولةُعمان فا ضةةوي م اراف التخإلير ايبداعا

فا وبناي علت ما لةد  لتلاص مةةةةإللة الدراسةةةة اللالية ، (2019 -2102 - (2017ة  الدراسةةةيواعبول مرة علت الطلاة فا اب

  ا:لييم س اليمايجابة عم ال

 لل ةةةةةخيم الاامس والسةةةةةادس لاتا الةميلة اباكتفا  دروس الةرايةايبداعا فا شطةةةةةةطة  التخإلير  ارافلوافر م طسةةةةةاة. ما 0

 بسلطنة ُعمان  يمابساسي

اختالف بسةةةلطنة ُعمان ب ب لاتا الةميلةاشطةةةةطة دروس الةراية فا كت فا لوافر م اراف التخإلير ايبداعا طسةةةاة لاتلفهأ . 2

 ال ف الدراسا 

  



 

 

 

 

 

 

 ف الدراسةاهدأ. 1.1

لاتا  اباكتفا لوافر م اراف التخإلير ايبداعا فا شطةةةةطة دروس الةراية  طسةةةاةمعرفة  مثأ ال دف الرئيس ل نه الدراسةةةة فاتي

 .بسلطنة ُعمان لل خيم الاامس والسادس ابساسييم الةميلة

 ويُتوقا مم هنه الدراسة شن للةق ا:لا 

س لاتا الةميلة لل ةةةخيم الاامس والسةةةاد اباكتفا  دروس الةرايةالتخإلير ايبداعا فا شطةةةةطة  م ارافلوافر طسةةةاة  معرفة. 0

 ابساسييم بسلطنة ُعمان.

م ارالا " فا كتاب لاتا الةميلة دروس الةرايةشطةطة  فاالتخإلير ايبداعا  م ارافلوافر  طساةلعّرف طايعة االختالف فا . 2

 فا الةراية" بيم ال خيم الاامس والسادس ابساسييم بسلطنة ُعمان.

 أهمية الدراسة. 1.1

. لزويةد الةةائميم علت لطوير المنةاهج فا وزارة التربيةة والتعليم بسةةةةةةلطنةة ُعمان بمعلوماف م مة  ول شطةةةةةةةطة كتابا لاتا 1

الاامس والسةةةادس ابسةةةاسةةةييم بما ينسةةةةم ما م اراف التخإلير ايبداعا ويسةةة م فا لطويرها لتلةق ابهداف الةميلة لل ةةةخيم 

 المنةودة من ا.

 . لوفير قائمة بم اراف التخإلير ايبداعا قد لخيد الاا ثيم ا:خريم فا لةييم كتا مدرسية شخرى.2

 ايبداعا.. لعريف معلما اللاة العربية والمةرفيم بم اراف التخإلير 4

 مصطلحات الدراسة. 1.1

 لضمنت الدراسة عدًدا مم الم طللاف، لم لعريخ ا كا:لا 

 Creative Thinking التفكير اإلبداعي. 1

"العملياف العةلية التا يةو  ب ا الخرد اسةةةةةتةابة لاعل المواقف شو المةةةةةةإلالف التا لواج ه، وينتج   ( بأطه2102ويُعّرفه الفا )

عن ا ىسة اماف م  رة وليسةت مسةاوقة قد يسةتخيد من ا الةةاص المادع، شو مةتمعه، شو الاةرية بأسرها فيما يمإلم شن ططلق عليه 

 (. 29. ىبداًعا" )ا

قة، الطال افم ارطلاة ال ةةةخيم الاامس والسةةةادس ابسةةةاسةةةييم  ل دف ىلت ىكسةةةابعةلية  ةعملي  بأطه دراسةةةة اللاليةعّرفه اللُ و

 لاتا الةميلة. اباكتفا الةراية  دروسشطةطة  مم خاللوابصالة، والمروطة، والتوسا 



 

 

 

 

 

 

 Reading Lesson Activities ءةالقرا دروسأنشطة . 1

ا بةةأط ةةا اية" "م ةةارالا فا الةر لاتا الةميلةةة ابادروس الةراية فا كتةة لةةألا بعةةدسةةةةةةيلةةة التا ابجميا   يعرف ةةا الاةةا ةة  ىجرائيةةً

 ( بسلطنة ُعمان.2019-2018-2017)لل خيم الاامس والسادس ابساسييم الطاعة ابولت  بةزشي ما

 

:لخلفية النظريةا. 1  

 مفهوم التفكير

ف والاموض الن  يليل به فمم ال ةةةةةعا وصةةةةة اختلف الاا ثون والمات ةةةةةون فا لعريف التخإلير؛ ويعود ذلك لطايعة التخإلير

 التخإلير بطريةة واضلة وملددة معا، وهناك لعريخاف كثيرة للتخإلير، من ا 

( بأطه  "طةةةةةةاط عةلا يمارسةةةةةه الخرد فا مسةةةةةةتوياف متااينة، وبطرائق ماتلخة، وبغراض متعددة مثأ 2104عرفه ط ةةةةةر )ويُ 

شو  أ مةةةةةةإلالف، شو الااذ قراراف، ويتأ ر بمةموعة مم العوامأ  اكتسةةةةةاب معلوماف، شو ف م موضةةةةةوعاف، شو شفإلار وطةدها،

 (.02النخسيّة والاييية" )ا. 

  "عاارة عم سةلسةلة مم النةاطاف العةلية غير المرئية التا يةو  ب ا الدماع عندما يتعرض علت شطه( 2103عرفه العيسةاو  )ويُ 

 (.29، بلثًا عم معنت فا الموقف شو الاارة" )ا. لمثير يتم استةااله عم طريق وا دة شو شكثر مم اللواس الامس

ولوصةأ الاا   مم خالل التعريخاف السةةابةة ىلت لعريف التخإلير بأطه  عملية ذهنية يةو  ب ا الخرد عندما يتعرض لمةةةإللة ما، شو 

 موقف. مةإللة شو الموقف معيم ب دف الوصول ىلت  أ مناسا يعتمد علت الااراف والمعلوماف السابةة التا يمتلإل ا عم للك ال

 أهمية التفكير

 اسةةةةةةةةةةتةةةةاةةةةلةةةةف م ايطسةةةةةةةةةةان فةةةةا ابرض، وكةةةةّرمةةةةه بةةةةالةةةةعةةةةةةةةةأ، وشمةةةةره بةةةةالةةةةنةةةةظةةةةر فةةةةا الةةةةإلةةةةون والةةةةتةةةةخةةةةإلةةةةيةةةةر 

ي اف  ِبُولِا اْب ْلا ابِ  ﴿ىِن    فيةه، فةةال لعةالت اِر :  الن  ة  ِأ و  ِف الل يةْ اْختاِل  اْب ْرِض و  اِف و  او  مة  ْلِق السةةةةةة  ال ِنيم  ي ْنُكُرون  م   قِي اًما   فِا خ 

ن   ت  هةة  ل ةةةْ ا خ  ا مةة  ب نةة  اْب ْرِض ر  اِف و  او  مةة  ْلِق السةةةةةة  ي ت خ إل ُرون  فِا خ  ل ت ُجنُوبِِ ْم و  ع  قُُعوًدا و  اِر  )مل و  اب  النةة  ن  ا عةة  ك  ف ةِنةة  اطةة  ْالةة  اِطاًل سةةةةةةُ ا بةة 

 (.090-091عمران،

علت  والةسمية، ولنمية قدرال م ،والوجداطية ،والرو ية ،فللتخإلير شهمية بالاة فا للةيق لإلامأ الطلاة مم النوا ا الخإلرية

ابفضأ لألمور اللاوية بةإلأ خاا، وابمور والااذ الةراراف، والخ م ابعمق و ،و أ المةإلالف ،التخإلير الناقد وايبداعا

 الليالية ب ورة عامة، ويعد التخإلير 

 شداة فعالة لتلةيق ابهداف المرغوب في ا، عم طريق لوظيف المعارف والم اراف والااراف 

)العخون وعاد  للياةالتا يملإل ا الطالا لوظيخًا سليًما؛ لي اك قادًرا علت مواكاة التايراف المتواصلة التا لل أ فا مياديم ا

 (.2102ال ا ا، 

 ( شهمية التخإلير فا النةاط ا:لية  2102وقد عدد اللويةا والازاعلة )

 يعد التخإلير عاادة    علي ا ايسال  مم خالل الةرمن واب ادي  الناوية.. 0

 التخإلير وسيلة م مة للوصول ىلت العلم والمعرفة. ديع. 2



 

 

 

 

 

 

 التخإلير اختراع الإلثير مم ابشياي وذلك بالااع شصول، وقواعد التخإلير، وشسسه، وم اراله.يستطيا الطلاة مم خالل . 4

 يمإلم التخإلير الطلاة مم ف م واستيعاب ما يدور  ول م مم ش داث وقضايا.. 3

ا مةةم عةةمةةلةةيةةةة الةةتةةعةةلةةيةةم، فةةةالةةطةةلةةاةةةة يةةمةةتةةلةةإلةةون قةةةدراف   ومةةمةةةا سةةةةةةةاةةق طةةةدرك بةةةأن الةةتةةخةةإلةةيةةر يةةعةةةد جةةزًيا شسةةةةةةةةةاسةةةةةةةيةةةً

االهتما  ب ا ولنميت ا وصةةةةل ا بالتدريا المسةةةتمر علت التخإلير مم خالل المناهج التعليمية الماتلخة؛ لةعل م  عةلية، وفإلرية يةا

 قادريم علت االستخادة مم المعارف والااراف والم اراف التا يإلتساوط ا مم المدرسة، فيلولوط ا ىلت طتاجاف مخيدة.

 أنواع التفكير

وعةة مم الطرق الخإلريةة، التا يتعةامةأ ب ةا المتعلم ما المعلوماف المتوفرة لديه عم ي ةةةةةةنف التخإلير مم  ية  شطواعةه ىلت مةم

 عديدة للتخإلير من ا  ا( شطواعً 2104المةإلالف والمواقف التا لواج ه،  ي  ذكر العياصرة )

 التخإلير العلما  هو التخإلير المنظم الن  يمإلم للخرد شن يستادمه فا  ياله اليومية.. 0

لثات ا شو  بابدلة التا ةطةا  هو ملاولة بيان ابسةااب والعلأ التا لإلمم وراي ابشةياي؛ للوصةول ىلت طتائج مدعمالتخإلير المن. 2

 لنخي ا.

 التخإلير التوفيةا  هو مروطة الةاص وقدرله علت لةاأ شفإلار ا:خريم واالستخادة من ا فا لايير ومعالةة شفإلاره.. 4

مال ظة الوقائا، واسةةتاالا النتائج بطريةة منطةية وسةةليمة مراعيًا الموضةةوعية العلمية التخإلير الناقد  هو لة ةةا الدقة فا . 3

 والاعد عم العوامأ النالية.

 التخإلير ايبداعا  هو ىيةاد شو للويأ الةاي المألوف ىلت شاي غير مألوف.. 2

الخرد شن يتعلم ا، وي ةأ م اراله في ا؛  ويتضةك مما ساق شن هنه ابطواع بين ا لداخأ كاير، ويعتمد كأ من ا علت ا:خر، وعلت

فا شطةةةةطة  اهلوافر طسةةةاةم اراف التخإلير ايبداعا و ت الدراسةةةة اللاليةلإلا يسةةةتطيا التالا علت صةةةعوباف اللياة، ولةد لناول

 دروس الةراية فا كتابا لاتا الةميلة لل خيم الاامس والسادس ابساسييم بسلطنة ُعمان.
 

 مفهوم التفكير اإلبداعي

ا :راي المنظريم والاةا ثيم فا هةنا الميةدان، فةةد عرفه ( 2102الارقعاو  ) شخةن مخ و  التخإلير ايبةداعا لعريخةاف عةديةدة، لاعةً

بأطه  "لخإلير يتضةةةةةمم لوليد ولعديأ لألفإلار لارض التوصةةةةةأ ىلت طتائج لت ةةةةةف بابصةةةةةالة والطالقة والمروطة واللسةةةةةاسةةةةةية 

 (.41للمةإلالف" )ا. 

روطة والم ،( بأطه  "قدرة الخرد علت ايطتاج الن  يتميز بأكار قدر ممإلم مم الطالقة الخإلرية2102الإلريم )ويعرفه رزوقا وعاد 

 (.021وابصالة، والتداعياف الاعيدة، كاستةابة لمةإللة شو موقف مثير" )ا.  ،التلةائية

راي وىيةاد و يةًا بالةدة وايطتاج والتنوع واي ومم خالل التعريخاف السةةابةة يسةةتنتج الاا   شن التخإلير ايبداعا مرلال ارلااطًا 

  لول للمةإلالف، وكأ للك العناصر لمثأ م اراف التخإلير ايبداعا.

ويعرف الاا   التخإلير ايبداعا ىجرائيًا بأطه  عملية عةلية ل دف ىلت ىكسةةةةاب طلاة ال ةةةةخيم الاامس والسةةةةادس ابسةةةةاسةةةةييم 

 توسا مم خالل شطةطة دروس الةراية فا كتابا لاتا الةميلة.، وال، وابصالةوالمروطة م اراف الطالقة،

 

 



 

 

 

 

 

 

 :أهمية تنمية التفكير اإلبداعي

ىن الطالا عليه االختيار ما بيم الااع ا:خريم؛ لي اك مسيًّرا ال يملك مم زما  شمره شييا، شو شن ياتار طريق التخإلير ايبداعا 

عليه الواقا؛ وليتمإلم مم للةيق التايير الن  يةوده ىلت  ياة شفضةةةأ لةةةةةا فيةعله هدفًا يلرر به طخسةةةه مم الةيود التا يخرضةةة ا 

 (.2102علت ايبداع فا شتت المةاالف العلمية وابدبية واالقت ادية وغيرها )الو ش، 

ة طفالطالا المادع يلتاج ىلت مناخ ىبداعا لسةةةةةةوده اللرية والديمةراطية التا لتيك له فرصةةةةةةة ىعمال العةأ والتأمأ واالسةةةةةةتعا

بااراف ا:خريم ولةارب م؛ ليتمإلم مم استاالل قدراله ومواهاه فا للةيق ىطةازاف جديدة، فالمادعون شكثر الناس  ةة بأطخس م؛ 

 (.Erdogan, 2009لنا يسعون دائما ىلت كسر النمطية والتةليد التا لسود مةتمعال م )

لسعا المستمر لتوفير المناخ المالئم لتنمية م اراف التخإلير وهناك عدة شسةااب للتم علت المدارس فا جميا المرا أ الدراسةية ا

 ايبداعا لدى الطلاة وب ورة هادفة، ومن ا 

 . لطوير قدراف المعلميم والطلاة وىكساب م االستعداد والرغاة الدائمة فا ايبداع.0

 . التخإلير ايبداعا ينمو بالتعليم والتدريا المستمر.2

 ,Taylorر ايبداعا فا ىكسةةةةةاب الطلاة الةدرة علت مواج ة مسةةةةةتةداف اللياة والتالا علي ا ). لسةةةةة م لنمية م اراف التخإلي4

2008.) 

ومم خالل ما سةةةةاق طسةةةةتنتج ىن االهتما  بتنمية م اراف التخإلير ايبداعا لدى الطلاة فا جميا المرا أ الدراسةةةةية شصةةةةاك مم 

ولوفير مناهج دراسةةةية وبيية لدعم التخإلير ايبداعا ولةةةةةا الضةةةرورياف فا هنا الع ةةةر، ويتم ذلك مم خالل لدريا المعلميم 

 عليه؛ لتارج جياًل مادًعا قادًرا علت التايير والتطوير وقيادة المةتما ىلت الرقا والتةد  فا شتت مةاالف اللياة.

 

  مهارات التفكير اإلبداعي

للتخإلير ايبداعا باعتاارها مميزة له، وها  الطالقة، والمروطة، وابصالة، والتوسا  شوجهأربعة ب الميداطية وقد شوصت اببلاث

 (.22، ا.2119)اللار ا، 

 وفيما يألا لوضيك ل نه الم اراف 

 (:Fluencyأوالً: الطالقة )

La Arora, 200)2 , "قدرة الخرد علت التعاير بأفإلار عديدة ومترابطة فا فترة زمنية ملددة عندما يواجه مةةةةةإللة ما" ولعنا

p. 15) ،( 2112ويةةةةةةةير جمةأ )شو  علت لوليد عدد كاير مم الادائأ، شو المترادفاف، شو ابفإلار، الخرد قدرة"  شن الطالقةة ها

 .(22)ا.  "عند االستةابة لمثير معيم، والسرعة والس ولة فا لوليدها شو االستعماالفالمةإلالف، 

ة لتمثأ فيما متعددة للطالق اصةةةةورً فالطالقة لوليد كما لألفإلار واالسةةةةتةاباف ما التةيد بخترة زمنية ملددة، وقد لناولت ابدبياف 

 يألا 

 (:Verbal Fluencyالطالقة اللفظية ) -1

يم" ولوليدها فا طسةةةق مع( بأط ا  "سةةةرعة الخرد فا التخإلير فا لةديم ابلخاظ شو الإللماف شو طةائضةةة ا 2119عرف ا عاد العزيز )

 (.91)ا. 

  ومم شمثلت ا 



 

 

 

 

 

 

 قدرة الطالا علت كتابة عدد مم الإللماف التا يمإلم شن لإلون وصخًا للدث سعيد شو  زيم. -

 (:Figural Fluencyطالقة األشكال ) -1

ر االسةةةةةتةابة لمثي ( بأط ا  "الةدرة علت الرسةةةةةم السةةةةةريا لعدد مم ابمثلة والتخ ةةةةةيالف شو التعديالف فا2102جروان )عرف ا 

 (.24وضعا ب ر " )ا. 

 ومم شمثلت ا 

 قةةةدرة الةةةطةةةالةةةا عةةةلةةةت رسةةةةةةةةةم شو لةةةإلةةةويةةةم عةةةدد مةةةم ابشةةةةةةةةةإلةةةال، شو ابشةةةةةةةةةيةةةاي بةةةاسةةةةةةةةةتةةةاةةةدا  الةةةمةةةثةةةلةةةثةةةاف،  -

 شو الدوائر المالةة، شو المربعاف.

 (:Ideational Fluencyالطالقة الفكرية ) -1

خإلير السةةريا فا كلماف مت ةةلة لناسةةا موقخًا معينًا وصةةياغة شفإلار ( بأط ا  "قدرة الخرد علت الت2112عرف ا شبو جادو وطوفأ )

 (.021فا عااراف مخيدة" )ا. 

 ومم شمثلت ا 

 قدرة الطالا علت ذكر مةموعة مم النتائج المترلاة علت ضعف طلاة ال ف السادس فا الةراية. -

 ولوليد ابفإلار المتعلةة بةاي ملدد. ،ويتضك مم كأ ذلك شن الطالقة لتضمم سرعة وس ولة استدعاي ابلخاظ

وقد  دد الاا   شهم الم اراف الخرعية الدالة علت الطالقة المناساة لل خيم الاامس والسادس ابساسييم، ولمثلت فا الم اراف 

 ا:لية 

 لةديم شكار عدد ممإلم مم مرادفاف لخظ معيم ورد فا النص المةروي. -

 لخظ معيم ورد فا النص المةروي.لةديم شكار عدد ممإلم مم مضاداف  -

 ىعطاي شكار عدد ممإلم مم الةمأ المرلاطة بمعنت شو موقف معيم ورد فا النص. -

 عدد مم ابفإلار المناساة لموقف معيم ذكر فا النص. استلضار شكار -

 طرح شكار عدد مم ابسيلة  ول مضمون النص المةروي. -

 المستخادة مم النص المةروي.استنااط شكار عدد مم الدروس والعار  -

 (:Flexibilityثانيًا: المرونة )

قدرة الخرد علت لايير لخإليره بتاير الموقف الن  يمر فيه بلي  ل ةةةدر منه اسةةةتةاباف متعددة ال لنتما ىلت فية وا دة، " ولعنا

( شن 2104ويةير بنا خالد ) .(022ا. ، 2102الطيا، ) "ش  يسةلك الخرد شكثر مم مسلك للوصول ىلت كافة ابفإلار الملتملة

للك الم ارة التا يتم اسةةةتادام ا لتوليد شطماط شو شصةةةناف متنوعة مم التخإلير، ولنمية الةدرة علت طةأ هنه ابطماط "  المروطة ها

تخاولة شو مولايير الةاه التخإلير، واالطتةال مم عملياف التخإلير العاد  شو المعتاد ىلت االسةةتةابة ورد الخعأ وىدراك ابمور بطرق 

 (.22)ا.  "متنوعة

النظر ىلت ؛ وذلك بهوياُل ظ مما سةةةاق شن المروطة لةيس الةاطا النوعا فا ايبداع، ولنما قدرة الطالا علت لايير طرق لخإلير

 الموقف شو المةإللة التا يلاول معالةت ا مم زوايا ماتلخة.



 

 

 

 

 

 

 ولأخن المروطة شإلليم هما 

 (:Spontaneous Flexibilityالمرونة التلقائية ) -1

( بأط ا  "الةدرة علت ىطتاج شكار عدد مم ابفإلار التا لرلال بموقف معيم يلدده االختيار علت شن لإلون 2102عرف ا  سةةةةةةيم )

 (.20ابفإلار الااصة ب نا الموقف متنوعة ويتم قياس هنه الةدرة باختيار االستاداماف غير المعتادة لةاي معيم" )ا. 

 (:Adaptive Flexibilityالمرونة التكيفية ) -1

( بأط ا  "قدرة الةةةاص علت لايير وج ته النهنية  يم يإلون ب ةةدد النظر ىلت  أ مةةةإللة معينة، ويمإلم 2100عرف ا صةةالك )

 (.023شن لنظر ىلي ا باعتاارها الطرف الموجا للتإليف العةلا" )ا. 

 مم شمثلت ا 

 جر.قدرة الطالا علت كتابة مةال ق ير ال يلتو  علت  رف  -

 ويةا مراعاة ابمور ا:لية عند لدريا الطلاة علت م ارة المروطة 

 لةريا العديد مم اال تماالف. -

 طرح شسيلة علت صياة  ما الطرق ابخرى  -

وقد  دد الاا   شهم الم اراف الخرعية الدالة علت المروطة المناساة لل خيم الاامس والسادس ابساسييم، ولمثلت فا الم اراف 

 ة ا:لي

 استادا  مخرداف النص فا جمأ وسياقاف متنوعة. -

 التعاير عم ابفإلار بأساليا ماتلخة. -

 اقتراح شفإلار متنوعة مرلاطة بالنص. -

 لةديم لخسيراف متنوعة لخإلرة شو موقف ما ورد فا النص المةروي. -

 لةديم طتائج ولوقعاف متنوعة بناًي علت ش داث لضمن ا النص. -

 (:Originality)ثالثًا: األصالة 

 "ىلي ا ش د شو بمعنت مخر ىطتاج ما هو غير مألوف هقةدرة الخرد علت لوليةد شفإلةار جةديدة شو مدهةةةةةةةة شو طادرة لم يسةةةةةةاة"ولعنا 

التخرد شو ماالخة ا:خريم النالج مم الةدرة " بأط ا ابصةةةالة  (2100م ةةةطخت ) عرفوي .(24، ا. 2101)العوفا والةميد ، 

 (.29)ا.  "المواقف مم زوايا ماتلخةعلت ايدراك وريية 

الخإلرة ابصيلة ها غير المتإلررة وغير المألوفة، وها ذاف قيمة مم  ي  النوع والةدة، ولعتمد ( شن 2104ويةير العياصرة )

ر إليولعد هنه الم ارة مم شكثر الم اراف ارلااطًا بالتخ، علت خةاصةةةةةةيةة الملةأ مم اسةةةةةةتاةدا  ابفإلةار المةألوفةة والللول الاةدي يةة

 ومعيار ابصالة هو التخرد شو ماالخة ا:خريم شو النظر للمواقف والمةإلالف مم زوايا ماتلخة.، ايبداعا

 ومم شمثلة م ارة ابصالة 

 قدرة الطالا علت لأليف ط اية جديدة وغرياة لة ة مألوفة. -



 

 

 

 

 

 

امس والسةةةةادس ابسةةةةاسةةةةييم، ولمثلت فا وقد  دد الاا   شهم الم اراف الخرعية الدالة علت ابصةةةةالة المناسةةةةاة لل ةةةةخيم الا

 الم اراف ا:لية 

 اقتراح عناويم شخرى لعار عم مضمون النص المةروي. -

 لوليد شفإلار غير مألوفة مرلاطة بموقف شو  دث ورد فا النص. -

 ىبداي الرش   ول الةا ياف وابفإلار الواردة فا النص. -

 .لو  دث كنا  ماذا لو لم ( طرح شسيلة الايال المختوح مثأ  )ماذا لو  لايأ -

 اقتراح ط اياف جديدة غير متوقعة للنص المةروي. -

 للايص النص المةروي بطريةة جديدة. -

 (:Elaborationرابًعا: التوسع )

"الةدرة علت ىضةةافة لخاصةةيأ جديدة ومتنوعة لخإلرة، شو  أ مةةةإللة شو لو ة مم شةةأط ا شن لسةةاعد علت لطويرها وىغنائ ا  عنايو

قدرة الخرد علت لةديم لخاصةةةةيأ وىضةةةةافاف "  و( شن التوسةةةةا ه2100ويةةةةةير الاراياة ) .(22ا. ، 2112جروان، ) "ولنخينها

 (.001)ا.  "زيد مم المعلوماف ابخرىجديدة مم شأط ا شن لثر  الموضوع، ولةود ىلت الم

 ومم شمثلت ا 

 قدرة الطالا علت ىضافة لخاصيأ مناساة لة ة ما لتإلون شكثر ى ارة. -

 ومم ابمور التا يةا مراعال ا عند لدريا الطلاة علت هنه الم ارة 

 للديد الخإلرة الرئيسة للمةإللة شو الموقف. -

  دف التلسيم والتطوير.للديد التخاصيأ التا يرغا فا ىضافت ا ب -

 ىضافة التخاصيأ المناساة. -

وقد  دد الاا   شهم الم اراف الخرعية الدالة علت التوسةا المناساة لل خيم الاامس والسادس ابساسييم، ولمثلت فا الم اراف 

 ا:لية 

 ىضافة المزيد مم التخاصيأ لألفإلار الواردة فا النص المةروي. -

 وردف فا النص.شرح شلخاظ شو عااراف  -

 لةديم المزيد مم ابدلة الداعمة لخإلرة شو موقف معيم ورد فا النص. -

 ىضافة شفإلار جديدة لتناسا ما النص. -

 لةديم  لول ىضافية ملتملة لمةإللة ما وردف فا النص. -

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 مفهوم القراءة

اسةةةةية والنظرياف العلمية؛ وطتيةة للتايراف السةةةةيلةد لطور مخ و  الةراية عار التاريا لطوًرا يتالي  ما لطور الالوث التربوية 

( ىلت مرا أ لطور مخ و  الةراية، ويلا ةة ا الاا   فا الةةةإلأ 2101واالجتماعية التا   ةةلت فا العالم، وششةةار شبو مالا )

 ا:لا 

  مرا أ لطور مخ و  الةراية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( كةةأ هةةنه المرا ةةأ فا لعريخةةه للةراية  يةة  عرف ةةا بةةأط ةةا  "ططق الرموز وف م ةةا، وللليةةأ مةةا هو 2119) وقةةد جما الرامينا

مإلتوب، وطةده، والتخاعأ معه، وايفادة منه فا  أ المةةةةةةةإلالف، واالطتخاع به فا المواقف الليوية، والمتعة النخسةةةةةةية بالمةروي" 

 (.32)ا. 

مرا ل ةا الماتلخةة لنسةةةةةةةم ما شهةداف وشطواع وشغراض الةراية؛ مما يدل علت  ويال ظ الاةا ة  شن كةأ لعريخةاف الةراية وعار

 را التربية اللديثة علت ىضةةةةةافة مخاهيم جديدة للةراية بلي  للةق الااية من ا وها خدمة الخرد والمةتما فا ظأ التطوراف 

 المتسارعة فا اللياة.

 أنواع القراءة

ا فا العملية ىلت علت شسةةاس شةةإلل ا العا   ةسةةم الةرايةط طوعيم  الةراية الة رية، والةراية ال ةةامتة وكال النوعيم معنيان شسةةاسةةً

 ( فا ا:لا 2102، ويلا  ما عاد م )التعليمية

 . القراءة الجهرية:1

ار العيم ع لعد الةراية الة رية لخسيًرا شخويًا لما يةريه ايطسان، ولعرف بأط ا  التةاط الرموز المإلتوبة شو المطاوعة، ولوصيل ا

ىلت الما وف م ا بالةما بيم الرمز كةةةةةإلأ مةرد، والمعنت الماتزن له فا الما،  م الة ر ب ا بإضةةةةافة ابصةةةةواف، واسةةةةتادا  

 شعضاي النطق استاداًما سليًما.

 

 



 

 

 

 

 

 

 . القراءة الصامتة:1

ويل ةةةةأ الةارى علت المعاطا "قراية ليس في ا صةةةةوف وال همس وال للريك لسةةةةان شو شةةةةخة أط ا  ( ب2119عرف ا الرامينا )

 (.022وابفإلار مم خالل اطتةال العينيم فوق الةمأ دون االستعاطة بعن ر ال وف" )ا. 

 ويةةةةاةةةةدش االهةةةةتةةةةمةةةةا  بةةةةالةةةةةةةةةراية ال ةةةةةةةةةةامةةةةتةةةةة بةةةةدًيا بةةةةال ةةةةةةةةةةف الةةةةرابةةةةا، ويةةةةزداد ب ةةةةةةةةةةورة واسةةةةةةةةةةعةةةةة فةةةةا 

  رية.( فتسود في ا الةراية الة4-0بالنساة لل خوف الثال ة ابولت ) (، شما02-2ال خوف )

:واقع تدريس القراءة  

لعد م ارة الةراية مم شهم م اراف اللاة العربية؛ التا ي د  لعلم ا وممارست ا بالطرق ال ليلة ىلت لنمية م اراف الطلاة 

الماتلخة؛ مما يةعل م قادريم علت مواكاة االطخةار المعرفا والتةد  فا شتت مياديم العلم، فيرلةا ب م المةتما ويتطور فا 

لف مةاالف اللياة.مات  

الرغم مم للك ابهمية ىال شن واقا لدريس الةراية فا مدارسةةةةةنا ال يدل علت شطه يلةت العناية التا يسةةةةةتلة ا مم اسةةةةةتادا  علت و

ايسةةةةتراليةياف الماتلخة التا لسةةةةاعد الطلاة علت ف م المةروي والتخاعأ معه، بأ ىن لدريس الةراية يعتمد علت الطريةة التةليدية 

اجلس( ىلت شن لتم قراية الدرس كاماًل، وبنلك طةد الةراية الة رية ها السةةةةائدة،  م يةو  المعلم بعدها بطرح شسةةةةيلة  -اقرش -)قف

لةيس الخ م السةةةةةةطلا للمةروي لإلا يلةاور ب ةا الطلاة بلي  يثر  معلومال م، وينما  رول م اللاوية ولإلنه ياخأ الةاطا النةد  

لعةأ ، والتخاعأ ما مضةةموطه، وىعمال اةرائاوال يعطا الطلاة الخرصةةة الإلافية للتعامأ ما النص الوايبداعا فا لعليم الةراية، 

فيه بالتلليأ والموازطة واالسةةةةةتنااط؛ ابمر الن  جعأ دروس الةراية لتم ب ةةةةةورة ملية ال روح في ا، وال باع  مم ورائ ا )عاد 

 (.2102م، 

( "ىن االسةةتمرار فا لدريس الةراية ب نه ال ةةورة الااطية؛ جعأ الطلاة ال 2102)ويرى فضةةأ م المةةةار ىليه فا بنت زكريا 

يلاون الةراية، بأ يعتاروط ا لإلليخًا؛ مما ولد اي سةةةةةةاس لدي م باياب الدافا ىلت ايط ةةةةةةاف فتلول درس الةراية ىلت درس ممأ 

 (.43شدى بالطلاة ىلت الاعد عم الةراية" )ا. 

كايرة بيم الاطل وابهداف الموضةةةوعة مم قاأ وزارة التربية والتعليم لتدريس الةراية وبيم  ويتضةةك مما سةةاق شن هناك فةوة

واقا لدريسةة ا؛ ويعود ذلك لعدة شسةةااب من ا ما يتعلق بالمعلم شو الإلتا الدراسةةية شو الطالا وغيرها مم ابسةةااب، وكأ ذلك يتيك 

 ة وملاولة عالج ا.يت ابسااب اللةيةفرا الال  واالكتةاف شما  الاا ثيم والتربوييم للوقوف عل

 

  منهجية الدراسة. 1

  مجتمع الدراسة وعينتها. 1.1

لألف مةتما الدراسة مم جميا شطةطة دروس الةراية فا كتابا لاتا الةميلة "م ارالا فا الةراية" لل خيم الاامس والسادس 

( 394)ها بةزشي ما ابول والثاطا الاالغ عدد 2109/ 2102/ 2102ابساسييم بسلطنة ُعمان الطاعة ابولت لألعوا  الدراسية 

 ، شما عينة الدراسة فةد كاطت ها طخس ا مةتما الدراسة.طةاطًا

 



 

 

 

 

 

 

 بسلطنة ُعمان يناألساسيوالسادس  الخامس ينتوزيع أنشطة دروس القراءة للصف 1جدول 

 الصف السادس الصف الخامس الفصل الدراسي

 024 022 األول

 042 012 الثاني

 220 242 المجموع

 

 تحليل المحتوى )بطاقة التحليل(أداة  .1.1

اشتق الاا   بنود ابداة مم ابدبياف التربوية والنخسية، ومم الدراساف السابةة التا شجريت فا مةال التخإلير ايبداعا، ومةال 

(، والمالإلا 2103(، والعةامر  )2104)(، وبنا عيسةةةةةةت 2102للليةأ ملتوى كتةا اللاةة العربيةة مثةأ  دراسةةةةةةة المليةاو  )

(، بايضافة ىلت و يةة معايير اللاة العربية )وزارة التربية 2102(، والسيابية )2102(، والملياو  )2102(، والايالا )2103)

لم لإلتةةاب لاتا (، ودليةةأ المع2102(، وو يةةةة لةويم لعلم الطلاةةة فا مةةادة اللاةةة العربيةةة )وزارة التربيةةة والتعليم، 2102والتعليم، 

 الةميلة )م ارالا فا الةراية( لل خيم الاامس والسادس ابساسييم.

ل دف ابداة ىلت للليأ جميا شطةةةةطة دروس الةراية فا كتابا لاتا الةميلة "م ارالا فا الةراية" لل ةةةخيم الاامس والسةةةادس 

ولم  سةةاب صةةدق قائمة م اراف التخإلير ايبداعا  ابسةةاسةةييم بسةةلطنة ُعمان، ولةةةمأ هنه ابداة علت م اراف التخإلير ايبداعا.

مةموعة مم الملإلميم المتا ةة ةةيم فا مناهج اللاة العربية وطرائق لدريسةة ا، والمتا ةة ةةيم فا علم وذلك بعرضةة ا علت 

 ةمم كلية ا:داب والعلو  االجتماعية، بايضةةةافة ىلت عدد مم المعلميم ومةةةةةرفا اللافا اللاة العربية النخس، والمتا ةةة ةةةيم 

 اراف مناسةةةةةةاة الممرائ م ومةتر ال م فا ملتوى الةائمة مم  ي   السةةةةةةتخادة مموذلك ب دف ا ؛العربية بوزارة التربية والتعليم

لمسةةةتوى طلاة صةةةخا الاامس والسةةةادس ابسةةةاسةةةييم، وصةةةلة اطتماي كأ م ارة فرعية ىلت الم ارة الرئيسةةةة الموضةةةوعة في ا، 

 ، و نف شو ىضافة شو لعديأ شو دمج ما يروطه مناساًا. وصلة ال ياغة اللاوية، ووضوح العااراف

للتةأكد مم  ااف بطاقة التلليأ؛ اسةةةةةةتاد  الاا   طريةة االلخاق بيم المللليم مم خالل اسةةةةةةتعاطته بمللأ مخر، قا  بتلليأ عينة 

دف مم عملية التلليأ، مم شطةةطة دروس الةراية مم المةتما ابصلا للدراسة بعد شن لم لعريخه علت ال  %21عةةوائية لمثلت 

 وللديد فياف التلليأ وو دله، وايجراياف المتاعة فيه.

 Intraclass االرلااط داخأ الخياف سةةةةةةتادا  معادلة ابيم التلليأ الن  قا  به الاا   والمللأ ا:خر ب معرفةة قيمةة الثااف ولم

Correlation ممتازة يمإلم االعتماد علي ا؛ لتلةيق غرض الدراسةةةةةةة اللالية، وهو معرفة  قيمةوها  (1.92) قيمتةهوقةد بلاةت

لوافر م اراف التخإلير ايبداعا فا شطةةةطة دروس الةراية فا كتابا لاتا الةميلة لل ةةخيم الاامس والسةةادس ابسةةاسةةييم  طسةةاة

 ( Koo & Li, 2016بسلطنة ُعمان وفق الم شراف فا الةدول ا:لا )

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 الحكم على درجة الثباتمؤشرات  1جدول 

 ممتازة جيدة متوسطة ضعيفة

 0.90شكثر مم  0.90ىلت  0.75بيم  0.75ىلت  0.50بيم  0.50شقأ مم 

 

 :تائج الدراسة وتفسيرها وتوصياتهان. 1

 الدراسة اللالية ىلت ايجابة عم الس اليم ا:لييم  سعت

لوافر م اراف التخإلير ايبداعا فا شطةةةةةةطة دروس الةراية فا كتابا لاتا الةميلة لل ةةةةةخيم الاامس والسةةةةةادس  طسةةةةةاة. ما 0

 ابساسييم بسلطنة ُعمان 

لوافر م اراف التخإلير ايبداعا فا شطةةةةطة دروس الةراية فا كتاب لاتا الةميلة بسةةةلطنة ُعمان باختالف  طسةةةاة. هأ لاتلف 2

 ال ف الدراسا 

طةطة لوافر م اراف التخإلير ايبداعا فا ش طساةاستاد  الاا   التإلراراف والنسا الميوية؛ ولتلديد ولإلجابة عم الس ال ابول، 

 لوافر كأ م ارة علت  دة.  طساةدروس الةراية فا كتابا لاتا الةميلة لل خيم الاامس والسادس ابساسييم، و

توافر كأ م ارة مم م اراف التخإلير ايبداعا فا شطةةةةطة دروس الةراية فا ل( التإلراراف والنسةةةا الميوية 4يوضةةةك الةدول )

 كتابا لاتا الةميلة لل خيم الاامس والسادس ابساسييم.

 التكرارات والنسب المئوية لمهارات التفكير اإلبداعي في أنشطة دروس القراءة في كتابي  1جدول 

 الخامس والسادس األساسيين الجميلة للصفينلغتي 

المهارة 

 الرئيسة

 صف السادسال صف الخامسال

 النسبة التكرار

 المئوية

 النسبة التكرار لرتبةا

 المئوية

 رتبةال

 4 %02.23 42 4 %22.22 39 الطالقة

 0 %32.12 22 0 %42.22 22 المرونة

 3 %02.42 40 3 %04.29 41 األصالة

 2 %22.24 23 2 %22.22 21 التوسع

  %011 212  %011 202 المجموع

 



 

 

 

 

 

 

 ميلةفا كتابا لاتا الة لخاوف طسةةا لوافر م اراف التخإلير ايبداعا الرئيسةةة فا شطةةةطة دروس الةراية (4يتضةةك مم الةدول )

 ي  بلات طسةةةاة لوافرها فا كتاب ة ابولت؛ لاعلت المر م ارة المروطة   ةةةلت ، فةدلل ةةةخيم الاامس والسةةةادس ابسةةةاسةةةييم

 قد يُعزى السةةةاا فا ذلك ىلتو، (% 32.12) ةةةف السةةةادس الوبلات طسةةةاة لوافرها فا كتاب ، (% 42.22) ةةةف الاامس ال

 يا فاالتنوتدريا الطلاة علت ب تعنلُ  الاامس والسةةةةادس ابسةةةةاسةةةةييم ل ةةةةخيمل مإلررة غالاًا فا كأ درس قرائا شطةةةةةطةوجود 

ه دراسةةةةةة نتيةة ما ما لوصةةةةةلت ىليال هنه تلفلا. وواقتراح الادائأ ولةديم التخسةةةةةيراف والتلليالف الماتلخة ،السةةةةةياقاف اللاوية

 ؛ن ا فا كتاب لاتا الةميلة لل ةةةةف السةةةةادس االبتدائايم اراف التخإلير ايبداعا الواجا لضةةةةم التا لناولت (2103العامر  )

 (.%21بنساة ) المروطة فا المرلاة الثالثةم ارة  ي  جايف 

وا تلت م ارة التوسةةا المرلاة الثاطية فا شطةةةطة دروس الةراية فا كتابا لاتا الةميلة لل ةةخيم الاامس والسةةادس ابسةةاسةةييم؛ 

، (% 22.24) ف السادس ال، وبلات طساة لوافرها فا كتاب (% 22.22) ف الاامس ال ي  بلات طسةاة لوافرها فا كتاب 

؛ قد يرجا ىلت وجود طةةةةةاط خاا ب نه الم ارة بعنوان النسةةةةاةالتوسةةةةا فا شطةةةةةطة الةراية ب نه  ويرى الاا   شن لوافر م ارة

لت ىليه نتيةة ما ما لوصةةلتخق هنه الو. ، ويإلون هنا النةةةاط مرلاطا بالنص بةةةإلأ عا مإلتابيال)شلوسةةا( بعد كأ درس قراية فا 

التا سعت ىلت معرفة درجة لضميم م اراف التخإلير ايبداعا فا النةاطاف التةويمية فا كتاب لاتنا  (2101دراسةة شيا العيد )

 .(%2.13)بنساة  م ارة التوسا علت المرلاة الثاطيةلل ف الرابا ابساسا ومدى اكتساب الطلاة ل ا؛ ىذ   لت  الةميلة

راية فا كتابا لاتا الةميلة لل ةةةةةخيم الاامس والسةةةةةادس المرلاة الثالثة فا شطةةةةةةطة دروس الة علتم ارة الطالقة    ةةةةةلتو

 ةةف السةةادس ال، وبلات طسةةاة لوافرها فا كتاب (% 22.29) ةةف الاامس الابسةةاسةةييم؛  ي  بلات طسةةاة لوافرها فا كتاب 

 طلاقد يرجا ىلت شن هنه ابطةةةطة اهتمت ب ؛نسةةاة، ويرى الاا   شن لوافر هنه الم ارة فا شطةةةطة الةراية ب نه ال(% 02.23)

ولإلن ةا لم لةةةةةةةر ىلت ايكثةار والتعةدد وىطمةا اكتخت بإجابة وا دة مما جعل ا لخةد فعاليت ا  بةداعيةة،اي في ةا طوع مم الطالقةة جةابةةى

التا لناولت للليأ كتاب لاتنا  (2101نتيةة ما ما لوصةةةةةلت ىليه دراسةةةةةة الخرا )لاتلف هنه الو م ارة.هنه الوجدواها فا لنمية 

قة علت الطالالةميلة لل ةف الرابا ابساسا فا ضوي م اراف التخإلير ايبداعا ومدى اكتساب الطلاة ل ا؛  ي    لت م ارة 

 .(%22.0بنساة ) المرلاة ابولت

يم الاامس والسةةةةةةادس المرلاة الرابعة فا شطةةةةةةةطة دروس الةراية فا كتابا لاتا الةميلة لل ةةةةةةخ فا م ارة ابصةةةةةةالة جايفو

 ةةف السةةادس ال، وبلات طسةةاة لوافرها فا كتاب (% 04.29)ابسةةاسةةييم؛  ي  بلات طسةةاة لوافرها فا كتاب صةةف الاامس 

قد يرجا ىلت شن م ارة ابصالة لرلال بالندرة  ؛نساة، ويرى الاا   شن لوافر هنه الم ارة فا شطةطة الةراية ب نه ال(% 02.42)

شن اطاخاض مسةةةةتوى م اراف ابصةةةةالة قد ىلت ( 2102ششةةةةار الملياو  )كما ر، والاروج عم المألوف، والتخرد، وعمق التخإلي

فمثاًل للويأ طص قرائا ىلت مسر ية ال يمإلم لطايةه شو متابعته فا ال ف بساا  طوًعا ما، يعود ىلت شط ا للتاج ىلت وقت طويأ

 (2103نتيةة ما ما لوصةةلت ىليه دراسةةة الةةةامسةةا )هنه ال لتخقو كثرة الدروس وقلة عدد الل ةةص المتا ة لإلأ درس قرائا.

سةعت ىلت للليأ ابطةةطة التةويمية فا كتاب ش ا لاتا لل ف الرابا ابساسا فا سلطنة ُعمان فا ضوي م اراف التخإلير التا 

 .(%2.2بنساة ) م ارة ابصالة علت المرلاة الرابعةايبداعا ومدى اكتساب التالمين ل ا؛ ىذ   لت 

 



 

 

 

 

 

 

إلجابة عم الس ال الثاطا،  لأ الاا   شطةطة دروس الةراية جميع ا فا كتابا لاتا الةميلة لل خيم الاامس والسادس ول

( طةاطا، موزعة علت م ارف رئيسة وها الطالقة، والمروطة، وابصالة، والتوسا،  م استارجت ٣٩٤ابساسييم، وعددها )

  وذلك لإلأ م ارة علت  دة.الإلتابيم بداعا فا لم اراف التخإلير اي ، والنسا الميويةالتإلراراف

 ميلاتا الةميلة لل ةةةخ افا شطةةةطة دروس الةراية فا كتاب لمهارات الطالقة( التإلراراف، والنسةةا الميوية 3يتضةةمم الةدول )

 .يمابساسي والسادس الاامس

 الخامس ينلغتي الجميلة للصف يكتابالتكرارات والنسب المئوية لمهارات الطالقة في أنشطة دروس القراءة في  1دول ج

 يناألساسي والسادس

 المهارات الفرعية م

 صف السادسال صف الخامسال

 التكرار
 النسبة

 المئوية
 التكرار الرتبة

 النسبة

 المئوية
 الرتبة

لةديم شكار عدد ممإلم مم مرادفاف لخظ  1

 المةروي معيم ورد فا النص

 

20 40.82 % 0 01 40.22% 2 

شكار عدد ممإلم مم مضاداف لخظ لةديم  2

 المةروي معيم ورد فا النص

4 8.16 % 2 2 02.24% 4 

ىعطاي شكار عدد ممإلم مم الةمأ  4

المرلاطة بمعنت شو موقف معيم ورد فا 

 النص

11 22.45 % 2 02 42.21% 0 

استلضار شكار عدد مم ابفإلار المناساة  4

 المةروي لموقف معيم ذكر فا النص

 

5 10.20 % 3 0 4.04% 2 

طرح شكار عدد مم ابسيلة  ول مضمون  2

 النص المةروي

0 1 % 2 0 4.04% 2 

استنااط شكار عدد مم الدروس والعار  2

 المستخادة مم النص

9 18.37 % 4 4 9.42% 3 

  %011 42  % 100 49 المجموع 

 

دروس الةراية لل ةةةخيم الاامس والسةةةادس لطالقة فا شطةةةةطة ل الخرعية م ارافاللوافر لخاوف طسةةةا ( 3يتضةةةك مم الةدول )

 "ىعطاي شكار عدد، و"لةديم شكار عدد ممإلم مم مرادفاف لخظ معيم ورد فا النص المةروي"؛  ي  لوافرف م ارلا ابسةةةةاسةةةةييم

 وقد يُعزى السةةاا فا االهتما مم بةية الم اراف؛  كاربنسةةاة ش ممإلم مم الةمأ المرلاطة بمعنت شو موقف معيم ورد فا النص"

وجود جزي خاا فا شطةةةطة دروس الةراية لل ةةخيم الاامس والسةةادس ابسةةاسةةييم يُعنت بتنمية  روة ىلت  تيمالسةةابة يمم ارلالب

ت ةةار طلاه مم اسةةتةاباف جديدة وعد  االقيتختك للطلاة مةااًل واسةةًعا لإلبداع لما ي الطالا اللاوية بعنوان " رولا اللاوية"  ي 



 

 

 

 

 

 

التا خل ت ىلت لوافر هنه الم اراف  (2104دراسةة بنا عيست )ما لوصةلت ىليه نتيةة ما هنه ال خقعلت ما لم لعلمه سةابةًا. ولت

 .فا كتاب اللاة العربية لل ف السادس ابساسا مرلخعةبنساة 

ا مم الةدول ) ر ( شن م ارة "طرح شكار عدد مم ابسةةيلة  ول مضةةمون النص المةروي" لم يرصةةد ل ا ش  لإلرا3وياُل ظ شيضةةً

فا  وقد يُعزى الساا ؛اووردف بتإلرار وا د فةل فا كتاب ال ف السادس ابساس ابساسا، شطةةطة كتاب ال ةف الاامسفا 

ر بةةةةةةةإلأ شكار فا فوربما لتوا ،ذلةك ىلت شن هةنه الم ةارة قةد لإلون شعلت مم مسةةةةةةتوى قةدراف الطةالا فا هنه المر لة العمرية

كاطت ابسااب فال ينااا شن ل مأ هنه الم ارة لما ل ا مم شهمية فا ف م النص،  ، ويرى الاا   شطه م ماالتاليةالدراسية  المرا أ

اسةةةةة در ما لوصةةةةلت ىليهنتيةة ما هنه ال ولتخق .ولعويد الطلاة علت التعمق فا مضةةةةمون النص مم خالل طرح شسةةةةيلة ضةةةةمنية

لاة العربية لل ةةف التاسةةا ابسةةاسةةا ال فا شطةةةطة دروس الةراية فا كتابها اطعدا  لوافرالتا خل ةةت ىلت  (2102السةةيابية )

 .بسلطنة ُعمان

( ا:لا يوضك 2فا الإلتا المسةت دفة، لم استادا  التإلراراف، والنسا الميوية، والةدول ) مهارات المرونةلوافر طسةاة  لمعرفة

 ذلك 

 الخامس ينلغتي الجميلة للصف يلمهارات المرونة في أنشطة دروس القراءة في كتاب ةالتكرارات والنسب المئوي 5جدول 

 يناألساسي والسادس

 المهارات الفرعية م

 صف السادسال صف الخامسال

 التكرار
 النسبة

 المئوية
 التكرار الرتبة

 النسبة

 المئوية
 الرتبة

استادا  مخرداف النص فا جمأ  1

 وسياقاف متنوعة

02 24.42 % 4 22 41.29% 0 

2 
 خةماتلالتعاير عم ابفإلار بأساليا 

24 29.22 % 0 22 41.29% 2 

 2 %2.42 2 2 % 2.21 2 اقتراح شفإلار متنوعة مرلاطة بالنص 3

لةديم لخسيراف متنوعة لخإلرة شو موقف  4

 ما ورد فا النص المةروي

22 22.22 % 2 22 41.29% 4 

لةديم طتائج ولوقعاف متنوعة بناًي علت  2

 ش داث لضمن ا النص

02 02.22 % 3 2 2.22% 3 

  %011 22  % 100 22 المجموع 

 

لوافر الم اراف الخرعية للمروطة جميع ا فا شطةةةةةةةطة دروس الةراية لل ةةةةةةخيم الاامس والسةةةةةةادس  (2يتضةةةةةةك مم الةةدول )

م ارة "التعاير عم ابفإلار النسةةةا م ارة "اسةةةتادا  مخرداف النص فا جمأ وسةةةياقاف متنوعة"، و كارابسةةةاسةةةييم. و ظيت بأ

 م ارة "لةديم لخسيراف متنوعة لخإلرة شو موقف ما ورد فا النص المةروي"؛و ،بأساليا ماتلخة"



 

 

 

 

 

 

نه ه ل تم بتنميةفا ال ةةةةخيم الاامس والسةةةةادس ابسةةةةاسةةةةييم لإلررف في ما شطةةةةةطة  ىلت شن دروس الةرايةالسةةةةاا  وقد يُعزى 

 وظيفلوالعااراف، وللليأ ابفإلار، وتخسةةةير المخرداف، الم اراف لدى الطلاة مم خالل ما طُِرح فا الإلتابيم مم شسةةةيلة متعلةة ب

تيك طة ل، وكأ للك ابطةمم ىطةاي الطلاة، وملاكاة العااراف، والتعاير عم ابفإلار بطرق ماتلخةمتنوعة للك المخرداف فا جمأ 

 هنه الم اراف لوافرالتا خل ةةت ىلت  (2102الملياو  )ما ما لوصةةلت ىليه دراسةةة  نتيةةهنه الولتخق . يبداعة افرصةة لطلاةل

 .وف الثال ة العليا مم المر لة االبتدائية بالمملإلة العربية السعوديةلل خ الةراية والملخوظاففا كتا  مرلخعة نساب

ا مم الةدول )و "اقتراح ، و"لةديم طتائج ولوقعاف متنوعة بناًي علت ش داث لضةةةةةمن ا النص" لام ار(   ةةةةةول 2ياُل ظ شيضةةةةةً

شطةةةطة  ىلت شن اهم؛ وقد يُعزى اطاخاض لوافرمناخضةةة، وبنسةةا لوافر ليمابخير تيمعلت المرلا شفإلار متنوعة مرلاطة بالنص"

فإلار المروطة المرلإلزة علت اب غالاًا علتابتعدف طوًعا ما عم المروطة المناثةة مم خيال وفإلر الطلاة، واقت رف  دروس الةراية

التا خل ةةةةةةت ىلت لوافر  (2102دراسةةةةةةة الملياو  )ما لوصةةةةةةلت ىليه  ولتخق هنه النتيةة ما. فا الدرس ةرداوالمعلوماف الو

 .فا كتاب اللاة العربية لل ف ابول الثاطو  مناخضةنساة ب السابةتيم الم ارليم

م لاتا الةميلة لل ةةخي افا شطةةةطة دروس الةراية فا كتاب لمهارات األصااالة( التإلراراف، والنسةةا الميوية 2يتضةةمم الةدول )

 الاامس والسادس ابساسييم.

لغتي الجميلة للصفين الخامس  يالتكرارات والنسب المئوية لمهارات األصالة في أنشطة دروس القراءة في كتاب 6جدول 

 والسادس األساسيين

 المهارات الفرعية م

 صف السادسال صف الخامسال

 التكرار
 النسبة

 المئوية
 التكرار الرتبة

 النسبة

 المئوية
 الرتبة

اقتراح عناويم شخرى لعار عم  1

 مضمون النص المةروي

 

3 04.44 % 4 0 4.24% 3 

لوليد شفإلار غير مألوفة مرلاطة  2

 بموقف شو  دث ورد فا النص

1 1 % 2 0 4.24% 2 

ىبداي الرش   ول الةا ياف وابفإلار  4

 الواردة فا النص

02 31 % 0 21 23.22% 0 

شسيلة الايال المختوح مثأ  )ماذا طرح  4

 لو  لايأ لو  دث كنا  ماذا لو لم (

 

4 01 % 3 4 9.22% 4 

اقتراح ط اياف جديدة غير متوقعة  2

 للنص المةروي

1 1 % 2 1 1% 2 

 2 %09.42 2 2 % 42.22 00 للايص النص المةروي بطريةة جديدة 2

  %011 40  % 100 30 المجموع 

 



 

 

 

 

 

 

لخاوف طسةةةا لوافر الم اراف الخرعية لألصةةةالة فا شطةةةةطة دروس الةراية لل ةةةخيم الاامس والسةةةادس  (2مم الةدول ) تضةةةكي

ةة "للايص النص المةروي بطري، و"ىبداي الرش   ول الةا ياف وابفإلار الواردة فا النص" ابساسييم؛  ي  لوافرف م ارلا

ةراية ىلت شن بعل شطةةةطة دروس ال تيمالسةةابة ليمتما  بالم ار؛ وقد يُعزى السةةاا فا االهبنسةةاة شكار مم بةية الم ارافجديدة " 

قد لعطا الطلاة فرصة ىعمال فإلرهم ولوظيف لةارب م، وهنا ما ششارف ىليه ابدبياف  يمابساسي والسادس الاامس يمفا ال خ

 خقولت ما التخإلير ايبداعا.أ وينّ ( فا كون ىلةا ةة اللرية المطلوبة شما  الطلاة يخعّ 2119فا ايطةار النظر  مثةأ عاةد العزيز )

تاب ك فا مرلخعة نسةةاب السةةابةتيم التا خل ةةت ىلت لوافر الم ارليم (2103دراسةةة العامر  )ما ما لوصةةلت ىليه  نتيةةهنه ال

 .لاتا الةميلة لل ف السادس االبتدائا

ا مم الةدول )كما  فا  "اقتراح ط اياف جديدة غير متوقعة للنص المةروي" لم يرصةةةةةةد ل ا ش  لإلرار ة( شن م ار2ياُل ظ شيضةةةةةةً

ويرى الاا   شن السةةاا فا ذلك قد يُعزى ىلت شن لدريا الطلاة  ؛شطةةةطة دروس الةراية لل ةةخيم الاامس والسةةادس ابسةةاسةةييم

صةةةةلت ما ما لو نتيةةهنه الولتخق ياًل طوعا ما. علت هنه الم ارة ومراجعت ا ولةديم التانية الراجعة ل م  ول ا قد يتطلا وقتًا طو

لاتا الاالدة المةرر لطالااف الثال  المتوسةةةل بالمملإلة  فا كتاب اطعدا  لوافرهاالتا خل ةةةت ىلت  (2103) مالإلاالدراسةةةة  ىليه

 .العربية السعودية

 ميلاتا الةميلة لل ةةخ افا شطةةةطة دروس الةراية فا كتاب لمهارات التوسااع( التإلراراف، والنسةةا الميوية 2يتضةةمم الةدول )

 .يمابساسي والسادس الاامس

 الخامس ينلغتي الجميلة للصف يالتكرارات والنسب المئوية لمهارات التوسع في أنشطة دروس القراءة في كتاب 7جدول 

 يناألساسي والسادس

 المهارات الفرعية م

 صف السادسال صف الخامسال

 التكرار
 النسبة

 المئوية
 التكرار الرتبة

 النسبة

 المئوية
 الرتبة

ىضافة المزيد مم التخاصيأ لألفإلار  1

 الواردة فا النص المةروي

2 04.44 % 3 02 22.22% 4 

شرح شلخاظ شو عااراف وردف فا  2

 النص

02 41 % 0 02 29.24% 2 

لةديم المزيد مم ابدلة الداعمة لخإلرة  3

 النصشو موقف معيم ورد فا 

03 24.44 % 4 02 40.32% 0 

 3 %9.22 2 2 % 41 02 ىضافة شفإلار جديدة لتناسا ما النص 4

لةديم  لول ىضافية ملتملة لمةإللة ما  2

 وردف فا النص

2 4.44 % 2 3 2.30% 2 

  %011 23  % 100 21 المجموع 

 



 

 

 

 

 

 

لوافر الم اراف الخرعية للتوسا جميع ا فا شطةطة دروس الةراية لل خيم الاامس والسادس ابساسييم.  (2مم الةدول ) تضكي

و ظيت بأكار النسةةةةةةا م ارلا "شةةةةةةرح شلخاظ شو عااراف وردف فا النص"، و"لةديم المزيد مم ابدلة الداعمة لخإلرة شو موقف 

ا ما النص" لوافرف بنسةةةاة كايرة فا شطةةةةطة دروس الةراية ، وكنلك م ارة "ىضةةةافة شفإلار جديدة لتناسةةةمعيم ورد فا النص"

طة بغلا م اراف التوسةا فا شطةةة يملعطا داللة  ةيةية لمراعاة الإلتابويرى الاا   شن هنه النتائج  لل ةف الاامس ابسةاسةا؛

دروس الةراية بةةةةةإلأ عا ؛ وقد يُعزى االهتما  بالم اراف السةةةةابةة ىلت دورها الإلاير فا زيادة الثروة المعرفية لدى الطلاة، مما 

ما ما  تيةةنهنه ال ولتخق .ابفإلار الةديدة، ولةديم ابدلة الداعمة ل اوىضةةةةةةافة  ،والتخسةةةةةةير ،ينما قةدرل م ايبداعية علت التعاير

شطةةةطة دروس الةراية بإلتاب اللاة العربية  فا مرلخعة نسةةاةلوافرها بالتا خل ةةت ىلت  (2102) السةةيابيةدراسةةة لوصةةلت ىليه 

 لل ف التاسا ابساسا بسلطنة ُعمان.

ا مم الةدول )و ، و"ىضةةةةةافة "لةديم المزيد مم ابدلة الداعمة لخإلرة شو موقف معيم ورد فا النص" لام ار ( شن2ياُل ظ شيضةةةةةً

علت الرغم مم  ،مناخضةوبنسةا لوافر  ليمابخير تيمفا المرلا االمزيد مم التخاصةيأ لألفإلار الواردة فا النص المةروي" جايل

ت شن  لاطاخاض لوافرهما ىوقد يُعزى السةةةةاا فا ؛ شهميت ما فا لةةةةةةيا الطلاة علت الال  والتة ةةةةا وىيةاد الللول المناسةةةةاة 

ربما ال يسةتطيعون ممارسة العناصر ايبداعية بةإلأ واسا، ىذ لوجد مرا أ لالية يمإلم لعويد الطلاة  تيمالمر ل اليمه فا طلاةال

ايبداعا  اف التخإليرا؛ ولنلك يتم التركيز علت المسةةتوياف الدطيا والمتوسةةطة دون الوصةةول ىلت المسةةتوياف العليا مم م ارمعلي 

التا  (2103العامر  )هنه النتيةة ما ما لوصةةلت ىليه دراسةةة  ولتخق. يم ب ةةورة كايرةابسةةاسةةي والسةةادس الاامس يمفا ال ةةخ

 كتاب لاتا الةميلة لل ف السادس االبتدائا. خل ت ىلت لوافرهما بنساة مناخضة فا

توافر مهارات التفكير اإلبداعي في أنشااااطة دروس القراءة في كتات لغتي الجميلة بسااااالطنة ُعمان باختالف  نساااابةاختالف  -

 الصف الدراسي

لإلجابة عم السة ال الثاطا استاد  الاا   اختاار "ز" للمةارطة بيم طساتيم مستةلتيم، ولمت المةارطة بيم النساة الميوية بطةطة 

مس ابسةاسةا ما النسةاة الميوية بطةةطة دروس الةراية بإلتاب ال ةف السةادس ابسةةاسا فا دروس الةراية بإلتاب ال ةف الاا

( عند مسةةةتوى 0992كأ م ارة مم م اراف التخإلير ايبداعا، ولمت مةارطة قيمة "ز" الملسةةةوبة ما قيمة "ز" الةدولية الاالاة )

 ( يتضمم ذلك.2(، والةدول )2103)النا ان،  1912داللة 

والنسب المئوية وقيمة اختبار "ز" للمقارنة بين النسب المئوية لمهارات التفكير اإلبداعي في أنشطة دروس  اراتالتكر 8الجدول 

القراءة في كتات لغتي الجميلة للصف الخامس األساسي وأنشطة دروس القراءة في كتات لغتي الجميلة للصف السادس األساسي 

 بسلطنة ُعمان

 قيمة "ز" الداللة اإلحصائية

 صف الخامسال صف السادسال

مهارة التفكير 

 اإلبداعي
 النسبة

 المئوية

 التكرار

 النسبة

 المئوية

 التكرار



 

 

 

 

 

 

 الطالقة 49 22.69% 32 15.84% 1.77 غير دالة ى  ائيًا

 المروطة 77 35.65% 85 42.08% 1.35- غير دالة ى  ائيًا

 ابصالة 30 13.89% 31 15.35% 0.42- غير دالة ى  ائيًا

 التوسا 60 27.78% 54 26.73% 0.24 غير دالة ى  ائيًا

 

( شطه ال لوجد فروق ذاف داللة ى  ةةائية بيم النسةةا الميوية لةميا م اراف التخإلير ايبداعا الرئيسةةة فا 2يتضةةك مم الةدول )

قيمة "ز" الةدولية وذلك بن قيم "ز" الملسةةوبة جايف شقأ مم يم؛ ابسةةاسةةي والسةةادس الاامس يمشطةةةطة دروس الةراية لل ةةخ

طسةةاة  (، وهنا يعنا شن هنه الم اراف لتإلرر بةةةإلأ متسةةق فا الإلتابيم، وشن1912(، وها غير دالة عند مسةةتوى )0992الاالاة )

 لوافر م اراف التخإلير ايبداعا ال لاتلف باختالف ال ف الدراسا.

ال ةةةف السةةةادس ابسةةةاسةةةا مم خالل العرض وعلت الرغم مم ارلخاع لإلراراف الم اراف فا ال ةةةف الاامس ابسةةةاسةةةا عم 

وقد يُعز  السةةةاا فا ذلك ىلت شن طلاة ال ةةةخيم الاامس والسةةةادس  .طسةةةات ما متةاربة لظأ ؛السةةةابق للنتائج فا السةةة ال السةةةابق

اطية(، ( سنة، وفا المر لة الدراسية طخس ا )الللةة الث02-01ىذ لتراوح شعمارهم مم ) ؛ن فا المر لة العمريةوابساسييم متةارب

شهداف لدريس الةراية الواردة فا و يةة معايير اللاة العربية ال ةةةةةادرة عم وزارة التربية والتعليم  جايف ،وبايضةةةةةافة ىلت ذلك

 ( متةاب ة ومتخةة ىلت  د كاير.2102بسلطنة ُعمان )

 :توصيات الدراسة. 5

 يألا فا ضوي ما لوصلت ىليه الدراسة مم طتائج؛ لوصا الدراسة اللالية بما 

زيادة ابطةةطة المةتملة علت الم اراف الخرعية التا وردف بنساة مناخضة شو التا لم لرد؛ لترلةا ىلت طساة التوافر ال سيّما . 0

 م اراف ابصالة.

. لخت طظر الةائميم علت لأليف المناهج ىلت مراعاة التوازن والةةةةةةمول بيم م اراف التخإلير ايبداعا الرئيسةةةةةة والخرعية عند 2

 بناي شطةطة دروس الةراية.

. االسةةةةةتخادة مم قائمة م اراف التخإلير ايبداعا التا لوصةةةةةلت ىلي ا هنه الدراسةةةةةة عند بناي شطةةةةةةطة دروس الةراية للمر لة 4

 االبتدائية.

 :قائمة المراجع. 6

 المراجع العربية: . 1.6

والتطايق. دار المسةةةةةةيرة للنةةةةةةةر والتوزيا (. لعليم التخإلير  النظريةة 2112شبو جةادو، صةةةةةةالك ملمةد؛ طوفةأ، ملمةد بإلر )

 والطااعة.



 

 

 

 

 

 

 (. مدخأ ىلت لدريس م اراف اللاة العربية. دار الاداية طاشرون وموزعون.2101شبو مالا، سميك )

 ميداطية. دار صخاي. -(. التخإلير الناقد وايبداعا دراساف طظرية2102الارقعاو ، جالل عزيز فر ان )

نمية م اراف التخإلير ايبداعا لدى طلاة ال خوف ابساسية ابولت. دار شسامة للنةر (. ل2104بنا خالد،  سم ظاهر )

 والتوزيا.

(. درجة لوافر م اراف الةراية الناقدة فا ابطةةةةةةطة اللاوية لدروس الةراية فا كتاب اللاة 2102بنت زكريا، طور  خيظة )

 منةورة[. جامعة السلطان قابوس. العربية لل ف السادس ابساسا بسلطنة عمان ]رسالة ماجستير غير

(. درجة لضةميم كتاب اللاة العربية لل ةف السادس ابساسا لم اراف الةراية 2104بنا عيسةت، ملمد رضةا عاد الناا )

 ايبداعية ودرجة اكتساب الطلاة ل ا ]رسالة ماجستير غير منةورة[. جامعة اليرموك. 

تاب المطالعة والن ةوا لل ف ابول المتوسل فا العراق لم اراف (. درجة لضةميم شسةيلة ك2102الايالا، علا جمال )

 التخإلير ايبداعا ]رسالة ماجستير غير منةورة[. جامعة مل الايت.

 (. دار الخإلر.2(. شساليا الإلةف عم الموهوبيم والمتخوقيم ورعايت م )ط.2112جروان، فتلا عاد الر مم )

 تخوق وايبداع. دار الخإلر.(. الموهاة وال2102جروان، فتلا عاد الر مم )

 (. دار الإلتاب الةامعا.2(. لنمية م اراف التخإلير ايبداعا مم خالل المناهج الدراسية )ط.2112جمأ، ملمد ج اد )

 (. لعليم التخإلير. مإلتاة الةةير .2119اللار ا، ىبراهيم ش مد )

لةائمة علت طظرية النكاياف المتعددة فا دعم (. ش ر اسةةتادا  بعل ايسةةتراليةياف التدريسةةية ا2102 سةةيم، عادل ش مد )

شطةةةةةطة شركان العملية التعليمية ولنمية التخإلير ايبداعا وااللةاه طلو المدرسةةةةة لدى لالمين مدارس التعليم المةتمعا. 

 .22-0(، 91)24مةلة كلية التربية، 

 والتوزيا.(. التخإلير ايبداعا. عالم الإلتا اللدي  للنةر 2103 مادطة، برهان ملمود )

 (. م اراف التعلم والتخإلير. زمز  طاشرون وموزعون.2102اللويةا، خليأ بم ىبراهيم، والازاعلة، ملمد سلمان )

(. المن أ العنب فا لدريس م اراف الةراية والإلتابة ريية لطويرية  طظرية لةةةةاي ةةةية 2119الرامينا، فواز بم فتك م )

 ولطايةية. دار الإلتاب الةامعا.

 (. التخإلير وشطماطه. دار المسيرة.2102رعد م د ، وعاد الإلريم، س ت ىبراهيم ) رزوقا،

(. لةييم شطةطة دروس الةراية بإلتاب اللاة العربية لل ف التاسا ابساسا بسلطنة عمان 2102السةيابية، فاطمة بنت ش مد )

 ن قابوس.فا ضوي م اراف الةراية ايبداعية ]رسالة ماجستير غير منةورة[. جامعة السلطا



 

 

 

 

 

 

(. للليأ ابطةل التةويمية فا كتاب )ش ا لاتا( لل ف الرابا ابساسا فا سلطنة عمان 2103الةامسا، وفاي بنت سالم )

 فا ضوي م اراف التخإلير ايبداعا ومدى اكتساب التالمين ل ا ]رسالة ماجستير غير منةورة[. جامعة م لة.

لتةويمية فا كتاب لاتنا الةميلة لل ف الرابا ابساسا فا ضوي (. للليأ النةاطاف ا2101شيا العيد، وسا   سم )

 م اراف التخإلير ايبداعا ومدى اكتساب الطلاة ل ا ]رسالة ماجستير غير منةورة[. الةامعة ايسالمية.

امعا التعلم الانائا. المإلتا الة (. لنمية التخإلير ايبداعا للطالب فا ضوي ىستراليةياف2100صةالك، شسةماي زكا ملمد )

 اللدي .

(. فاعلية برطامج مةترح فا لنمية م اراف لدريس التخإلير ايبداعا الناقد لمعلما اللاة العربية 2102الطيةا، بةدو  ش مد )

 .022-002(، 022وش ره علت الإلتابة ايبداعية لدى لالمينهم. مةلة الةراية والمعرفة، )

(. دراسة للليلية لاتا الةميلة لل ف السادس االبتدائا فا ضوي م اراف التخإلير ايبداعا 2103العامر ، بيطلا  سيم )

 ]رسالة ماجستير غير منةورة[. جامعة الطائف.

 (. لعليم التخإلير وم اراله لدريااف ولطايةاف عملية. دار الثةافة للنةر والتوزيا.2119عاد العزيز، سعيد )

 (. الخ م الةرائا  طايعته وم اراله وىستراليةياله. دار الإلتاب الةامعا.2102عاد م، سامية ملمد ملمود )

(. التخإلير شطماطه وطظرياله وشساليا لعليمه ولعلمه. دار صخاي 2102العخون، طادية  سةيم، وعاد ال ةا ا منت ت مطةر )

 للنةر والتوزيا.

لعربا ابول لم ةةةةةةطللاف التخإلير. دياوطو (. الةاموس ا2101العوفا، عيسةةةةةةت سةةةةةةعةد، والةميةد ، عاد الر مم علو  )

 للطااعة والنةر والتوزيا.

 (. م اراف التخإلير ايبداعا و أ المةإلالف. دار شسامة للنةر والتوزيا.2104العياصرة، وليد رفيق )

لنةةةةر ل(. لعليم التخإلير ما ابمثلة التطايةية واالختااراف التخإليرية. دار الرضةةةوان 2103العيسةةاو ، سةةةيف طارق  سةةةيم )

 والتوزيا.

 (. م اراف التخإلير وشساليا التعلم. دار الزهراي للنةر والتوزيا.2100الاراياه، سالم علا )

(. للليأ كتاب لاتنا الةميلة لل ةف الرابا ابساسا فا ضوي التخإلير ايبداعا ومدى اكتساب 2101الخرا، ميسةون ط ةر )

 سالمية.الطلاة له ]رسالة ماجستير غير منةورة[. الةامعة اي

 (. لنمية ايبداع. عالم الإلتا.2102الفا، سعيد )

(. م اراف الةراية ايبداعية فا كتاب لاتا الاالدة المةرر لطالااف الثال  المتوسةةةل بالمملإلة 2103المالإلا، زكية صةةةالك )

 .222-29(، 022)0العربية السعودية  دراسة للليلية لةويمية. مةلة التربية، 

 (. فلسخة التعليم فا سلطنة ُعمان. ابماطة العامة لمةلس التعليم.2102مةلس التعليم )



 

 

 

 

 

 

(. لةويم التةدرياةاف فا كتةا الةراية والملخوظةاف لل ةةةةةةخوف الثال ةة العليا مم المر لة 2102المليةاو ، شمةأ بنةت طةافا )

 .022-041(، 4)21ية، االبتدائية بالمملإلة العربية السعودية فا ضوي م اراف التخإلير ايبداعا. مةلة العلو  التربو

(. للليةأ كتاب اللاة العربية لل ةةةةةةف ابول الثاطو  فا ضةةةةةةوي م اراف التخإلير 2102المليةاو ، ريم بنةت عطيةة غةاطم )

 .22-42(، 20)2ايبداعا. مةلة التربية الااصة، 

 (. لنمية م اراف التخإلير. دار الاداية.2100م طخت، م طخت طمر )

(. التخإلير التربو  وىسةةةتراليةياف لدريسةةةه ومضةةةاف علمية 2121 ، علا عاد العزيز )الموسةةةو ، طةم عاد م، والةةةةاو

 شكاديمية معاصرة. دار الرضوان للنةر والتوزيا.

. مإلتاة SPSS(. شسةةاسةةياف فلص دالالف الخروق الإلمية  اي  ةةاي االسةةتداللا باسةةتادا  برطامج 2103النا ان، موسةةت )

 الخالح للنةر والتوزيا.

 (. مإلتاة طاطسا..2(. التدريس ايبداعا للاة العربية طماذج ولطايةاف )ط2104ملمد )ط ر، معاطا 

 (. االلةاهاف اللديثة فا لنمية التخإلير ايبداعا لدى طالب المر لة الثاطوية. دار الخإلر العربا.2102الو ش، هالة )

 (. المديرية العامة لتطوير المناهج.9-0(. و يةة معايير اللاة العربية لل خوف مم )2102وزارة التربية والتعليم )

(. المديرية 01-2(. و يةة لةويم لعلم الطلاة فا مادة اللاة العربية للللةة الثاطية لل خوف مم )2102وزارة التربية والتعليم )

 العامة لتطوير المناهج.
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