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  مقدمة
يتصؼ عالـ اليـو بأنو عالـ سريع التغير والتجدد ، عالـ يقـو عمى االستثمار في 
 االبتكار واإلبداع والمعرفة والصناعة وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت واألبحاث العممية  ،
د وتفرض متطمبات ىذا العالـ  السريع وتحدياتو المستقبمية عمى مؤسسات التعميـ ومناىجو إعدا

متعمـ مف نوع جديد، متعمـ مبدع ممارس لمتفكير والتأمؿ والتحميؿ والتفسير واالستقصاء والنقد ، 
متعمـ يمتمؾ رؤيو ولو فمسفتو الخاصة ،ال يصدؽ كؿ ما يقاؿ ،وال يسمـ بكؿ ما يقرا ، متعمـ ممـ 

 . يالممعرفة وليس مستيمكا سمبيا ل بثقافتو، ومطمع عمى ثقافات اآلخريف ، متعمـ منتج

ف إعداد ىذا المتعمـ المبدع والمنتج ، يرتبط بنوع التعميـ الذي يتمقاه وطبيعة مكونات  وا 
نتاج  ىذا التعميـ ؛ لذلؾ أضحى مف الضروري أف تعمؿ مناىج التعميـ عمى تنمية االبداع وا 

 (. ولقد2،  3002الجديد المختمؼ وتزويد المتعمميف بميارات التفكير اإلبداعي . ) الحارثي ،
برزت الحاجة لالىتماـ باألبداع وتنميتو عمى المستوييف المحمي والعالمي، وظيرت الدراسات في 
مجاؿ اإلبداع وتطوير مياراتو والتي تسعى لمكشؼ عف أولئؾ المبدعيف حاممي المعرفة في 
 اذىانيـ ،والذيف يستطيعوف تقديـ الحموؿ لممشكالت التي تواجو العالـ، إلى جانب زيادة التركيز

 ( . 2، 3000عمى تدريب العقوؿ المفكرة والمبدعة . ) السيد ، 

وتؤكد األطر المقترحة لميارات القرف الحادي والعشريف عمى الحاجة لدمج ىذه الميارات 
إطار  ومنيا : وتضمينيا في محتوى المواد الدراسية األساسية وال سيما مناىج تعميـ المغات ،

 (،P21)شراكة مف أجؿ ميارات القرف الحادي والعشريفميارات القرف الحادي والعشريف لم
براىيـ  ( ، و 3002(  واإلطار الذي قدمتو ) شمبي ،  3003واالطار الذي اقترحو ) الزىراني ،وا 

إف دمج ىذه الميارات في المناىج يوفر لممتعمميف قدرة كبيرة عمى التعمـ واكتساب الخبرات ، فيو 
يمية لتخزيف المعمومات واسترجاعيا وتوظيفيا بطرؽ إبداعية يساعد عمى تكويف بنى معرفية مفاى

 ( . 3002جديدة وغير متوقعة . ) شمبي ، 
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ف مف أىـ الميارات المطموبة لمتعمـ القرف الحادي والعشريف ، القدرة عمى اإلبداع  وا 
والفضوؿ الفكري، والذي يشير إلى مدى تمكف المتعمـ مف التفاعؿ غير التقميدي مع المعرفة 

لمتاحة ، ومف ثـ تكويف عالقات وروابط منطقية إلنتاج أفكار أو حموؿ أو أعماؿ تتسـ بالجدة ا
 (. 926،  3002عما يقدمو اآلخروف ) الحّناف ،

وتعد القراءة  مف أغنى مياديف اإلبداع ، حيث إف المعنى ال يكوف متضمنا في النص 
عيا إلى التفاعؿ مع المقروء ، وفيـ المقروء ، وأنما يحتاج القاري لكي يفيـ النص فيما إبدا

      المعاني الضمنية العميقة لمنص، وبناء المعنى  مف خالؿ توظيؼ عمميات التفكير المختمفة 
(Farris,1996,)  عف طريؽ قيامو بدور معالج إيجابي نشط لممعرفة مف خالؿ ربطو المعرفة

المادة المقروءة كي يستخمص منيا السابقة الموجودة في بنائو المعرفي بالمعرفة الواردة في 
 (  . 3002معارؼ جديدة يضيفيا إلى بنائو المعرفي) عوض ، 

ولصناعة قارئ مبدع ،فال بد مف فكر جديد يرتكز في تعميـ المغة العربية عمى تميير 
نتاجيتيا وتوسيع تعميميا وتعمميا، لتشمؿ العمميات العقمية ،وميارات التفكير العميا؛ لينتق ؿ المغة وا 

التعميـ المغوي مف ثقافة اإليداع والتعميـ البنكي والتعميـ عف المغة ،إلى ثقافة اإلبداع وثقافة 
ف ىذا الفكر الجديد يستمـز التفكير  3000التفكير إلنتاج المغة الفصحى الميسرة ) شحاتة ،  (. وا 

يقرأ، ويتفاعؿ ، : لعممية التعميمية في حصص القراءةفي أدوار جديدة يكوف فييا المتعمـ محور ا
ويشارؾ، وينشط ، ويحمؿ، ويفسر ، ويؤيد، ويعارض ، وينتج، ويبدع معرفة جديدة يضيفيا إلى 
رصيده السابؽ مف المعارؼ والخبرات ، ويكوف المعمـ فييا قائدًا تربويًا : يساعد ،وييسر ، ويوجو 

كة ،وتفاعال ، ،ويرشد ، ويبحث، ويتأمؿ ، ويجدد، ويطور ، وبذلؾ تكوف حصة القراءة شرا
 وتبادال، وتكامال بيف جيدي المتعمـ والمعمـ . 

( إلى أف اإلبداع مف أكثر العمميات العقمية التي يقوـ Karakelle,2009,1وقد ألمح ) 
بيا العقؿ البشري تعقيدا ، والتي تتطمب التفكير بطريقة غير مألوفة وتتطمب إنتاج حموؿ غير 

د إنتاج لغوي إبداعي يتطمب مناىج حرة توفر الكتب متوقعة لممشكالت . ولذلؾ فإف تولي
: التكامؿ بيف عناصر المنيج المغويوالمجالت والقصص لمقراءة والبحث والمتعة ، كما تتطمب 

والتي ينبغي أف تعمؿ كنسيج  أىدافا ومحتوى وطرائؽ تدريس وأساليب تقويـ وأنشطة وتدريبات،
 ( . 002، 3009واحد مف أجؿ تنمية اإلبداع ) عامر ، 
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وتأني ميارات القراءة اإلبداعية في مقدمة تمؾ الميارات األساسية الالـز دمجيا 
وتضمينيا في محتوى منيج المغة العربية ؛لما تحممو بيف طياتيا مف أىمية تتمثؿ في تمكيف 
المتعمـ مف التعمؽ في النص المقروء والتوصؿ إلى عالقات جديدة وتوليد فكر جديد وحموؿ 

 ( . 3002مشكالت ) حبيب ، متنوعة لم

 اإلطار النظري لمدراسة :  
 تعريف القراءة اإلبداعية :  

( القراءة اإلبداعية بأنيا " عممية يضيؼ القارئ فييا جديدا لما 3002عرؼ )طعيمة ، 
عادة تنظيمو بشكؿ  يقرأ مف خالؿ تحميؿ وتفسير وتحويؿ ما جاء في النص مف معمومات وا 

( في تعريفو لمقراءة اإلبداعية عمى قدرة الفرد عمى إنتاج أفكار Martin, 1982جديد" ويؤكد ) 
)عبد الوىاب         ويذكر  جديدة غير مألوفة ، نتيجة مروره بخبرات تصورية ذىنية متنوعة ،

( أف القراءة اإلبداعية " عممية يتفاعؿ فييا القارئ ويتعمؽ مع النص المقروء ليضيؼ 3002، 
عادة تنظيـ األفكار جديدا لما يقرأ مف خ الؿ ربط معمومات النص بما لديو مف خبرات سابقة وا 

بشكؿ جديد واستنتاج معاني جديدة مف النص ، ووضع بدائؿ وحموؿ متجددة لممشكمة واختيار 
( القراءة اإلبداعية بأنيا " عممية 3002المناسب منيا "، وفي السياؽ ذاتو تعرؼ )المبودي ، 

عادة ترتيبيا وربطيا تفاعؿ مع النص المقروء؛  الستنباط ما وراء الكممات مف أفكار ومضاميف وا 
بما لدى القارئ مف خبرات سابقة لموصوؿ إلى أفكار واستنتاجات جديدة " ، ويشير)البكر ، 

( في تعريفو لمقراءة اإلبداعية متفقا مع التعريفات آنفة الذكر إلى أنيا " عممية عقمية  3002
كممات وفيـ النص واستيعابو لتتعمؽ فيو حتى يصؿ القارئ إلى اكتشاؼ وجدانية تتجاوز تعرؼ ال

عالقات جديدة بيف األشياء والحقائؽ واألحداث الواردة في النص كما يستطيع الوصوؿ عمى 
 اكتشاؼ حموؿ جديدة ومتنوعة مف خالؿ المعمومات المقدمة في النص "
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أنيا أسموب مف أساليب حؿ  وينظر بعض التربوييف إلى القراءة اإلبداعية مف منظور
المشكالت، يمجأ إليو القارئ لفيـ  مضاميف النص، فينتابو شعور بالقمؽ والتوتر في أثناء تفاعمو 
مع النص المقروء، فيدفعو ىذا الشعور لمبحث عف الثغرات والنواقص في ىذا النص، والربط بيف 

ؿ إلى حموؿ إبداعية وإلنتاج أفكار العناصر المفقودة ، فيولد االحتماالت المختمفة ؛بغية الوصو 
(  القراءة اإلبداعية بأنيا " تفاعؿ القارئ 2002ومعارؼ وخبرات جديدة .فيعرؼ  ) عطا اهلل ،

مع النص مف خالؿ حساسيتو لممشكالت والثغرات عف المعمومات والعناصر المفقودة وتكويف 
عادة تحويؿ عناصر محددة الكتشافات جديدة وال بناء عمى ما ىو معمـو "، عالقات جديدة وا 

( في ىذا التعريؼ فيعرفاف القراءة اإلبداعية بأنيا "  3000ويتفؽ معو ) الخاجة ، وفخرو، 
العممية التي يتفاعؿ فييا القارئ مع النص المقروء بحيث يكوف حساسا لمتغيرات الموجودة في 

بات جديدة معتمدا عمى المعمومات المقدمة ويولد االحتماالت الممكنة ؛ فينتج عالقات وتركي
المعمومات المقدمة في النص وعمى خبراتو السابقة وخيالو "، وفي السياؽ ذاتو يرى ) الحيمواني ، 

( أف القراءة اإلبداعية ىي " ممارسة  ميارة القراءة مع إدراؾ لممثيرات المحفزة لمتفكير 3002
شكؿ مشكالت يجسدىا القارئ الخيالي الموجودة في ىذه النصوص القرائية والتي قد تكوف في 

بداعية لحؿ   تمؾ المشكالت".       في ضوء حموؿ جديدة وا 

أما بعض الربوييف فينظر إلى القراءة اإلبداعية مف منظور أنيا ميارة لغوية تتضمف عدة       
ة ميارات لمتفكير اإلبداعي المغوي تعد بمثابة الميارات األساسية لمقراءة اإلبداعية  مثؿ : الطالق

(  القراءة اإلبداعية بأنيا "  3000والمرونة واألصالة والتوسع أو االفاضة ، فتعرؼ  ) الغامدي ،
نمط قرائي يتضمف مجموعة مف الميارات العقمية المرتبطة باإلبداع ،والتي تساعد القارئ عمى 

معمومات التفاعؿ مع النص القرائي بطريقة فريدة؛ لفيـ عناصره وتحميميا، والربط بينيا وبيف 
أخرى غير معطاه ؛ مف أجؿ الوصوؿ إلى نتاجات أكثر مما ىو مقدـ في النص " ويعرؼ 

فيـ القارئ واستيعابو       ( القراءة اإلبداعية بأنيا " عممية عقمية عميا تتجاوز 3000)الحميد ، 
ؼ لمنص إلى التعمؽ فيو واإلضافة إليو وطرح االستنتاجات وتوضيح العالقات وتفسير المواق

الغامضة فيو ، إلى جانب إيجاد البدائؿ والمقترحات لبعض األفكار الفرعية والظواىر الشائعة مف 
  قبؿ القارئ مف خالؿ ميا رات : الطالقة ، والمرونة ، واألصالة ، والتفاصيؿ "

 ميارات القراءة اإلبداعية: 
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قوائـ جاءت في صنفت بعض األدبيات والدراسات السابقة ميارات القراءة اإلبداعية في 
صورة مؤشرات إذا ما أتقنيا القارئ فإنو يكوف قارئا مبدعا ، ومف تمؾ القوائـ ما أوردىا كؿ مف ) 

( كما يمي  3002، والمحبوب وصالح ،  3002، والمبودي ، 3006،والبراوي، 3002طعيمة ،
مشكالت اقتراح بدائؿ لبعض ال-: استخالص المعاني الضمنية مف النص، والتنبؤ باألحداث 

،إعادة صياغة األفكار بأسموب جديد ،وابتكار نيايات لمقصص المقروءة وتكويف رأي في المادة 
 .النص في مواقؼ جديدةالمقروءة، وطرح أسئمة مثيرة لمتفكير ترتبط ب

واتجيت دراسات أخرى إلى تصنيؼ ميارات القراءة اإلبداعية في قوائـ أكثر دقة ، وقد 
حيث العدد فقط ، فقد عدتيا بعض الدراسات ثالث ميارات رئيسة ىي اختمفت تمؾ الميارات مف 

) طو،          ( ، 3006: الطالقة ، والمرونة ، واألصالة ،كما في دراسة : ) أبوعكر،
( . وقد عدىا 3000(، ) الغامدي ، 3002( ، ) السميتي،3009( ، ) أبوبكر 3002وقناوي، 

، والمرونة ، واألصالة ، والتفاصيؿ أو اإلفاضة البعض أربع ميارات رئيسة ىي : الطالقة 
( . ) الحوامدة ،وبني عيسى ،  3000والتوسع . بزيادة األخيرة كما في دراسة ) الحميد ، 

(.  وربما يرجع ىذا االختالؼ في عدد الميارات لمقراءة اإلبداعية 3002( ، ) البطاينة ، 3002
المعيارية فقد حدد ) تورانس ( أربع ميارات لمتفكير  لتبايف ميارات التفكير اإلبداعي واختباراتيا

اإلبداعي ىي: الطالقة ، والمرونة ، واألصالة ، والتفاصيؿ أو اإلفاضة والتوسع ، في حيف أشار 
) جيمفورد ( إلى أف ميارات التفكير اإلبداعي ثالث ميارات ىي: الطالقة ، والمرونة ، واألصالة 

 ( . 0666ف ، ( ، ) جروا3002. ) البطاينة ، 

وفي ضوء كؿ ىذه األدبيات التربوية والدراسات السابقة التي تناولت القراءة اإلبداعية 
ومياراتيا ، يمكف استنتاج  أربع ميارات رئيسة لمقراءة اإلبداعية  وتحديد مفيوميا وتحديد ما 

 يندرج تحت كؿ ميارة رئيسة منيا مف ميارات فرعية كما يمي : 

 ية : الطالقة القرائ -2



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية مةالمج
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 

 7102ديسمرب    –عاشر  العدد ال  -  33 جمللد ا      07

 
 

 

: قدرة القارئ عمى إنتاج أكبر عدد مف األفكار ، والمفردات ، والصور ،والتعبيرات مفيوميا 
 المالئمة في وحدة زمنية محددة .

 تقديـ أكثر مف مرادؼ لبعض الكممات ،و توليد أكبر عدد مف العناويف المناسبة ،مياراتيا :  
د مف النتائج المترتبة عمى موقؼ في إعطاء أكبر عدوطرح أكبر عدد مف األسئمة الضمنية ،و

 النص المقروء . 

تبرز أىمية تضميف ميارة الطالقة القرائية في منيج المغة  أىمية تضمينيا منيج المغة العربية :
عف      العربية مف حيث إنيا تمكف المتعمـ مف االنطالؽ والسالسة واالنسيابية في التعبير 

مضموف         ات واألفكار وطرح المزيد مف األسئمة حوؿ أفكاره وتوليد أكبر قدر مف المفرد
 الموضوع . 

 المرونة القرائية :  -1
قدرة القارئ عمى إنتاج عدد مف األفكار أو االستنتاجات أو الحموؿ المتنوعة   مفيوميا:

 والمختمفة وغير الروتينية ، والتحوؿ مف نوع معيف مف التفكير إلى نوع  آخر . 

   التنبؤ باألحداث ،واقتراح حموؿ متنوعة ،و يـ أسباب أو أدلة متنوعة لفكرة ،تقدمياراتيا : 
 توقع نتائج متنوعة ،وتوظيؼ األفكار والحقائؽ المستخمصة مف النص في مواقؼ جديدة .و

تبرز أىمية تضميف ميارة المرونة القرائية في منيج المغة  أىمية تضمينيا منيج المغة العربية :
ا تسيـ في تنمية قدرة المتعمـ عمى التحرر مف القيود في تفكيره ، وتتيح أمامو العربية في أني

فرصا لمتفكير خارج الصندوؽ ، وتغيير وجية نظره بتغير المواقؼ والظروؼ ، وعدـ الجمود 
 عمى فكرة محددة ، والتنويع في طرح األفكار والبدائؿ والحموؿ .

 األصالة القرائية :  -1
رئ عمى إنتاج أفكار أو استجابات أو حموؿ جديدة وفريدة وخالقة وغير قدرة القا مفيوميا:

 نمطية أو متوقعة أو مألوفة . 
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إعادة صياغة موضوع في صورة مبتكرة ،والتعبير عف األفكار في النص المقروء مياراتيا : 
 بإنتاج إبداعي جديد ،واقتراح نيايات جديدة وغير مألوفة  لمنصوص المقروءة ،وتمخيص النص

بداء الرأي في ظاىرة ما ، وردت في النص .  المقروء بأسموب جديد، وا 

تبرز أىمية تضميف ميارة األصالة القرائية في منيج المغة  أىمية تضمينيا منيج المغة العربية :
العربية مف حيث كونيا الميارة اإلبداعية األبرز التي إذا ما أتقنيا المتعمـ فإنو يكوف قادرا عمى 

كار والمعاني والحموؿ والبدائؿ ، ذات الجودة والتميز والتفرد ويكوف بعيدا كؿ البعد عف إنتاج األف
 النمطية وتقميد اآلخريف أو نقؿ معارفيـ وخبراتيـ .

 التفاصيل القرائية :  -3
يضاحات وشروح تبرز فكرتو األصمية مف أجؿ  مفيوميا : قدرة القارئ عمى إضافة تفاصيؿ وا 

 تحسينيا وتطويرىا . 

إضافة تفاصيؿ تكوف امتدادا لما ورد في النص ،وتقديـ أدلة متنوعة تدعـ فكرة أو مياراتيا : 
قضية وردت في النص ،واإلضافة إلى عبارة أو قصة والتوسع فييا ،وشرح عبارات وردت في 

 النص بأسموب القارئ ،ذكر قضايا معاصرة مشابية لما ورد في النص مف قضايا .  

تبرز أىمية تضميف ميارة الطالقة القرائية في منيج المغة  المغة العربية : أىمية تضمينيا منيج
العربية مف حيث أنيا تعمؿ عمى تمكيف القارئ مف التوسع في األفكار والقضايا المطروحة 
وخاصة الجدلية منيا وتوضيح تمؾ القضايا بإضافة المزيد مف األفكار أو األدلة والحجج 

ية وتشرح االدعاء وتبيف المعاني جمية واضحة وتثري النقاش حوليا والبراىيف التي توضح القض
 وتوسع مجاؿ فيميا وتوظيفيا .

ليست القراءة اإلبداعية ترفا زائدا ، لكنيا ضرورة عصرية تفرضيا  أىمية القراءة اإلبداعية :
مية تحديات العصر ورؤى المستقبؿ وحاجات المتعمميف ؛ ذلؾ ألنيا مف أكثر خبرات المنيج فاع

وقدرة عمى تنمية التفكير وغرس اإلبداع ، فاأللفاظ مفتاح التفكير، ومف خالؿ القراءة يقـو الفرد 
بالكثير مف العمميات العقمية مثؿ : التحميؿ والتعميـ والتجريد واإلدراؾ والحكـ واالستنتاج والربط ) 

 (.2،  3000الحميد ، 
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اإلبداعية، وضرورة ألف تكوف القراءة وسيمة ( ، عمى أىمية القراءة 3002يونس، وقد أكد)     
لالبتكار واالختراع، وعف طريؽ القراءة يستطيع القارئ ممارسة ميارات االستقصاء والبحث في 
أكثر مف مصدر والمقارنة والخروج برؤية خاصة بو ، وأف يبرىف عمى ىذه الرؤية ويربطيا 

( 3000شحاتو ، )       واألصالة ،وأورد بالواقع ومف ثـ تحويميا إلى عمؿ إنتاجي يتسـ بالجدة 
: تساعد المتعمـ عمى مـ ، ومنيا أف القراءة اإلبداعية، بعض جوانب أىمية القراءة اإلبداعية لممتع

طرح األسئمة ،و تنمي لديو القدرة عمى التنبؤ وتغرس الثقة في نفسو ،وتساعده عمى كتابة نيايات 
مى توليد أفكار جديدة واقتراح حموؿ متنوعة لمقصص أو الموضوعات  ، وتمده بالقدرة ع

لممشكالت ، وتسيـ في تعمقو في المقروء والتوصؿ إلى عالقات جديدة ، وتنمي لدى المتعمـ 
 ميارات : الطالقة ، والمرونة ، وأصالة الفكرة .

 سمات القارئ المبدع : 
ات والخصائص التي لكي يكوف القارئ مبدعا ومنتجا لممعرفة فال بد لو مف بعض السم       

تميزه عف غيره مف القراء الذيف يقرؤوف النصوص ويفيمونيا فيما حرفيا دوف إعماؿ فكر فييا أو 
إضافة جديد عمييا،  ، ومنيا أف يكوف القارئ قادرا عمى : التمكف المغوي الذي يسيـ في إعادة 

دراؾ عميؽ وشامؿ يقود إلى تحقيؽ  عالقات جديدة بيف صياغة المشكمة بأكثر مف طريقة. ، وا 
أجزاء موضوع الدراسة ،وامتالؾ منظور شمولي يمكف مف خاللو تنظيـ الخبرات السابقة، 
دراؾ الحدود الفاصمة لمعممية  مكانية فائقة لتقديـ حموؿ متنوعة وغير روتينية ألية مشكمة ،وا  وا 

 ( .002،  3000اإلبداعية، وناتجيا اإلبداعي. )إبراىيـ ، والسايح ، 
 لمغوي ودوره في تنمية اإلبداع : النشاط ا

ويمكف تنمية اإلبداع وتعميمو كأية ميارة يتعمميا الفرد عف طريؽ التدريب المقصود       
وال يحدث اإلبداع ( .Joussement&Koestner,1999,231) والبرامج المعدة ليذا الغرض

اظ القدرة اإلبداعية في في فراغ بؿ البد لو مف مثير أو محتوى ليعمؿ فيو ، والذي مف شأنو إيق
؟ ث وطرح التساؤالت مف مثؿ : لماذاالمتعمـ المتمثمة في حب االستطالع والرغبة في البح

وكيؼ؟ وما ذا بعد؟ وبذلؾ تتولد شرارة اإلبداع في عقؿ المتعمـ ، ثـ يتـ دعـ عممية االستكشاؼ 
فكير التباعدي  الذي وجمع المعمومات حوؿ المشكمة والبحث عف البدائؿ الممكنة مف خالؿ الت

يولد أكبر عدد مف األجوبة والمتمثمة في الطالقة القرائية ، ثـ تحسيف نوعية األفكار لموصوؿ إلى 
المرونة القرائية ، وأخيرا النظر إلى الفكرة اإلبداعية مف زوايا مختمفة وتقميبيا والبحث عف روابط 

أفكار جديدة وفريدة ونوعية وغير تقميدية  وعالقات جديدة تربط بينيا وبيف أفكار مشابية ؛ إلنتاج
 ( .90، 3006لمتمثمة في األصالة القرائية.)الحارثي،وا
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وتأتي األنشطة والتدريبات والتمرينات واألسئمة  المغوية المتضمنة في محتوى مناىج وكتب      
لممتعمـ عمى المغة العربية في مقدمة تمؾ المثيرات والمحفزات عمى القراءة اإلبداعية والمشجعة 

اإلبداع والمسؤولة عف تنمية مياراتو لديو ، " فما العالقة بيف النشاط  واإلبداع المغوي مما يقوـ 
بو المتعمموف في مختمؼ أنواع األنشطة المدرسية المتعممة بالمغة العربية : استماعا وتحدثا 

، فيو نشاط لغوي ارجيـ بو األفراد في المجتمع الخوقراءة وكتابة ، اال صورة مصغرة لما يقو 
إبداعي يوظؼ فيو المتعمموف ما اكتسبوه في حصص المغة العربية مف الخبرات والعادات 
المتعمقة بفنوف المغة ،في تطوير مياراتيـ وقدراتيـ إلى أف يصموا إلى مرحمة اإلنتاج واإلبداع 

ضافة الجديد ) أحمد ،   ( .3002وا 

 أىداف النشاط المغوي اإلبداعي : 
لنشاط المغوي اإلبداعي في تحقيؽ أىداؼ منيج المغة العربية في المرحمة يسيـ ا

اإلعدادية ، ومف تمؾ األىداؼ : استخداـ الطالب لميارات المغة استخداما صحيحا في مواقؼ 
الحياة ، وتقوية قدراتيـ المغوية وبناء شخصياتيـ ، وغرس القيـ الخمقية واالجتماعية لدييـ مثؿ: 

ح والعمؿ بروح الفريؽ الواحد ، والكشؼ عف مواىبيـ وميوليـ المغوية واألدبية التعاوف والتسام
واإلبداعية، وتنمية قدراتيـ عمى االبتكار واإلبداع وجودة األداء المغوي عف طريؽ خمؽ مجاالت 

 ( 3002جديدة تدور حوليا المغة ) فضؿ اهلل وآخروف ،

 مواصفات النشاط المغوي اإلبداعي : 
ف يتسـ النشاط المغوي ببعض المواصفات  والخصائص ؛ لكي يكوف نشاطا لغويا البد أ      

 إبداعيا يمكف استخدامو لغايات تطوير القراءة اإلبداعية ، ومنيا :

أف يتناسب مع المستوييف العمري والعقمي لممتعمـ ،و أف يراعي الفروؽ الفردية، وأف يسمح       
وتنمية الخياؿ        يساعد عمى حب االكتشاؼ والتساؤؿ لكؿ متعمـ بالتقدـ حسب قدراتو ، وأف 

تطبيقو ،وأف يتيح  لدى المتعمـ ،وأف يكوف النشاط متنوعا في أىدافو واستخداماتيا ومجاالت 
وأف يشجع المتعمميف  الفرصة أماـ المتعمميف لمحوار والنقاش وعرض خبراتيـ عمى اآلخريف ،

الخاجة ، وفخرو ، )       وفريدة وغير مكررة .  عمى انتاج المعرفة وتقديـ خبرات جديدة
 ( .3006( ، ) بدوي ،وتوفيؽ ، 3000
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  مشكمة الدراسة : 
عمى الرغـ مما تـ الحديث عنو آنفا في اإلطار النظري لمدراسة  مف أىمية القراءة اإلبداعية      

لدراسات السابقة التي ودورىا الكبير في تنمية االبتكار واإلبداع لدى الطمبة ، اال أف نتائج ا
اىتمت بدراسة مدى تمكف طمبة التعميـ العاـ مف ميارات القراءة اإلبداعية تشير إلى ضعؼ 
تمكف ىؤالء الطمبة مف ميارات القراءة اإلبداعية، وقد عزت بعض تمؾ الدراسات  ىذا الضعؼ 

قويـ ،والتي ال تركز إلى مناىج تعميـ المغة العربية: أىدافا ،ومحتوى، وطرائؽ تدريس ،وأساليب ت
 تمؾ الدراسات :     عمى تنمية ميارات القراءة اإلبداعية يصوره صحيحة لدى الطمبة ، ومف 

 ( ، 3000ـ( ، ) مصطفى ، 3002ـ( ، ) المبودي،0666( ، ) العقيمي  3002) البكر ، 

 ( .3002( ، ) محمد ، 3000) الذيابات ،

        لى اقتراح استراتيجيات وبرامج ولعالج ىذا الضعؼ سعت بعض تمؾ الدراسات إ
        لتنمية ميارات القراءة اإلبداعية لدى الطمبة في مراحؿ التعمـ العاـ ومف تمؾ الدراسات : 

( ، 3006( ، ) أبوعكر ، 3000( ، ) الحميد، 3003( ، ) األحمدي ، 3002) عبد الوىاب ،
 ( .Dannall,2004( ، ) 3002)محمود، 

      دت بعض الدراسات السابقة إلى تقويـ محتوى مناىج المغة العربية لمكشؼ وقد تص        
أظيرت  ميارات التفكير اإلبداعي ، أو ميارات القراءة اإلبداعية فييا والتي  عف مدى تضميف

ف  نتائج معظميا ضعؼ تضميف ميارات التفكير اإلبداعي ،وميارات القراءة اإلبداعية  فييا، وا 
 ، تمؾ الدراسات            أىميتيا كما حددتيا إنيا ال تتوافر بنسب تتناسب مع توافرت بعضيا ف

محمود، )          ( ، 3009( ، ) األحمدي ، 3002ومف تمؾ الدراسات : ،) موسى، 
، ) البطاينة (3000( ، ) العيد ، 3000الفرا ، ( ، ) 3002،وبني عيسى ،  الحوامدة)( 3002

 ،3002. ) 

      صت جؿ الدراسات التي تناولت بالتنمية ميارات القراءة اإلبداعية لدى وقد أو        
الطمبة، أو تمؾ التي تناولت بالتقويـ والتحميؿ محتوى مناىج المغة العربية ،بضرورة تضميف 
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ميارة        ميارات القراءة اإلبداعية في محتوى مناىج المغة العربية وبنسب تتناسب وأىمية كؿ 
يارات  ، كما أوصت بإعادة صياغة التدريبات واألنشطة المصاحبة لممحتوى مف تمؾ الم
)         (، 3000( ، ) موسى،3000ومف ىذه الدراسات : ) الكثيري وعابد،  التعميمي ،
 (. 3002) البطاينة ،(، 3000( ،) العيد،3002وسالمة،  موسى ،

تدني مستوى تضميف ميارات  وفي ضوء ما أسفرت عنو نتائج الدراسات السابقة مف       
القراءة اإلبداعية في مناىج المغة العربية في بعض الدوؿ العربية ، واسترشادا بما أوصت بو تمؾ 
الدراسات مف ضرورة توافر ميارات القراءة اإلبداعية في مناىج المغة العربية وبالنسب التي 

دراسة الحالية مف أىمية لمقراءة تستحقيا كؿ ميارة ، واستنادا لما كشؼ عنو اإلطار النظري لم
اإلبداعية ، تتصدى الدراسة الحالية إلى الكشؼ عف مدى توافر ميارات القراءة اإلبداعية  في 

ضوء نتائج الدراسة  -منيج المغة العربية لمصؼ السابع ،و تطوير أنشطة لمقراءة اإلبداعية في 
شطة  تعميـ القراءة اإلبداعية وأسئمتيا يتـ تقديميا كنماذج وأمثمة لما ينغي أف تكوف عميو أن -

تصدت   -في حدود عمـ الباحث -وتدريباتيا  ، خصوصا أنو ال توجد دراسة عممية واحدة 
لتطوير أنشطة في القراءة اإلبداعية  لمنيج المغة العربية بدولة اإلمارات العربية المتحدة،بعد 

 . تحميمو في ضوء مدى تناولو لميارات القراءة اإلبداعية
 تحديد المشكمة : 

 تتحدد مشكمة الدراسة في التساؤل الرئيس التالي : 
كيف يمكن تطوير أنشطة القراءة اإلبداعية في منيج الصف السابع بدولة اإلمارات 

 العربية المتحدة ؟
 ويتفرع من ىذا التساؤل الرئيس ، التساؤالت الفرعية التالية :

 ؟العربية المتحدة السابع بدولة اإلمارات ة لطالب الصؼما ميارات القراءة اإلبداعية الالزم -0
ما مدى تناوؿ األنشطة المغوية  لميارات القراءة اإلبداعية الالزمة لطالب الصؼ السابع في  -3

 محتوى منيج المغة العربية ليذا الصؼ ؟
 ؟  ما أنشطة القراءة اإلبداعية المقترحة لتطوير منيج المغة العربية في الصؼ السابع -2

 أىداف الدراسة : 
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 ىدفت الدراسة الحالية إلى تحقيق األىداف اآلتية : 

تحديد ميارات القراءة اإلبداعية الالزمة لطالب الصؼ السابع بدولة اإلمارات العربية  -0
 المتحدة.

الكشؼ عف مدى تناوؿ  أنشطة منيج المغة العربية بالصؼ السابع ميارات القراءة اإلبداعية  -3
 لطالبو .الالزمة 

 تطوير أنشطة في القراءة اإلبداعية لتضمينيا في منيج المغة العربية لمصؼ السابع. -2

 أىمية الدراسة : 

 تأتي أىمية ىذه الدراسة ، فيما يمكن أن تقدمو لكل من : 

مف حيث تعريفيـ بميارات القراءة اإلبداعية الالزمة ليـ وتشجيعيـ عمى  المتعممين : -2
 وتنميتيا لدييـ مف خالؿ تقديـ أنشطة مقترحة لميارات القراءة اإلبداعية .االىتماـ بيا ، 

بتعريفيـ بميارات القراءة اإلبداعية الالزمة لطالبيـ  وتقديـ أنشطة مقترحة  المعممين: -1
لميارات القراءة اإلبداعية يمكف أف تمثؿ نماذج ليؤالء المعمميف تساعدىـ في تنمية ميارات 

 ة لطالبيـ .القراءة اإلبداعي

وذلؾ مف خالؿ تقديـ قائمة بميارات القراءة اإلبداعية الالزمة مطوري مناىج المغة العربية : -3
لطالب الصؼ السابع ، وعف طريؽ تقديـ نماذج ألنشطة مطورة لمقراءة اإلبداعية ،والتي 

 يمكنيـ االسترشاد بيا عند تطوير محتوى المنيج ليذا الصؼ.

ح الدراسة الحالية الباب أماـ الباحثيف لمقياـ بدراسات أخرى تتناوؿ تقويـ فقد تفتالباحثين :  -4
 مناىج المغة العربية وتطوير تدريسيا في ضوء نتائج الدراسة . 

 حدود الدراسة : 
 تقتصر الدراسة عمى الحدود التالي : 
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 .3002-3002كتاب العربية لغتي لمصؼ السابع في دولة اإلمارات العربية المتحدة طبعة  -
األنشطة المغوية الخاصة بالقراءة والتي تأتي في أعقاب كؿ درس قراءة أو نصوص أدبية  -

( التي ستثنى مف ذلؾ )اإلضاءات المغويةوتكوف في صورة أسئمة أو تدريبات أو ميمات ، وي
 تعالج القواعد النحوية واإلمالئية والكتابة الواردة في  كتاب العربية لغتي لمصؼ السابع.

قويـ األنشطة المغوية في كتاب العربية لغتي لمصؼ السابع في ضوء ميارات القراءة ت -
        اإلبداعية التي رأى المحكموف المختصوف مناسبتيا لطالب الصؼ السابع والتي 

       % فما فوؽ والمندرجة تحت الميارات الرئيسة األربع  22حصمت عمى نسبة اتفاؽ 
( ، دوف غيرىا مف ة القرائية ، والتفاصيؿ القرائيةرونة  القرائية، واألصالالطالقة القرائية ، والم)

 الميارات . 
 مصطمحات الدراسة : 

 األنشطة المغوية : 
ويقصد باألنشطة المغوية اجرائيا في الدراسة الحالية بأنيا األنشطة التعميمية والتقويمية 

يب لغوي أو نشاط والمتضمنة في التي تعقب كؿ درس قراءة ، وتكوف في صورة سؤاؿ أو تدر 
 محتوى كتاب لغتي العربية لمصؼ السابع بدولة اإلمارات العربية المتحدة .

 القراءة اإلبداعية : 
يقصد بالقراءة اإلبداعية إجرائيا في ىذه الدراسة ، بأنيا نشاط قرائي إبداعي يتفاعؿ فيو 

فيو عف النص ؛ مف أجؿ انتاج  الطالب مع النص المقروء مستحضرا خبراتو السابقة ومبتعدا
 أفكار جديدة غير نمطية أو مألوفة.

 ميارات القراءة اإلبداعية : 
يقصد بميارات القراءة اإلبداعية إجرائيا في ىذه الدراسة ، بأنيا مجموعة مف العمميات 
واألنشطة العقمية ، يقـو بيا الطالب قبؿ وفي أثناء وبعد قراءة النص لمبحث عف أفكار جديدة 
تتسـ بالطالقة والمرونة واألصالة ودقة التفاصيؿ ، والتي ينبغي تضمينيا أنشطة كتاب لغتي 

 العربية لمصؼ السابع بدولة اإلمارات العربية المتحدة . 
 منيجية الدراسة : 

اتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي مستخدمة أسموب تحميؿ المحتوى في تحميؿ 
 األسموب األنسب لطبيعة الدراسة .  محتوى األنشطة المغوية، وىو
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 مجتمع الدراسة : 
تمثؿ مجتمع الدراسة بجميع الوحدات والدروس واألنشطة المغوية المتضمنة في كتاب 

 لغتي العربية لمصؼ السابع . 
 عينة الدراسة : 

       تمثمت عينة الدراسة في األنشطة المغوية ) األسئمة والتدريبات واألنشطة ( الواردة 
)       ي جميع وحدات كتاب لغتي العربية لمصؼ السابع  بجزأيو األوؿ والثاني تحت مسمى ف

 القراءة المعموماتية ( . و  القراءة األدبية ،
 إجراءات الدراسة : 

 ت الدراسة وفق اإلجراءات التالية : سار 
ء قائمة ولذلؾ تـ بنا تحديد ميارات القراءة اإلبداعية الالزمة لطالب الصف السابع :-2

 بميارات القراءة اإلبداعية الالزمة لطالب الصؼ السابع ، وذلؾ عف طريؽ دراسة :
 البحوث والدراسات السابقة المرتبطة بميارات القراءة اإلبداعية  -أ

األدبيات المرتبطة باإلبداع والتفكير اإلبداعي بشكؿ عاـ ، وميارات القراءة اإلبداعية بشكؿ  -ب
 خاص . 

 لنظري لمدراسة.اإلطار ا -ج 
 3002الوثيقة الوطنية لمنيج المغة العربية لسنة  -د
  3002اإلطار العاـ لمعايير مناىج المغة العربية  -ىػ

وقد جاءت القائمة في صورتيا األولية مكونة مف أربع ميارات رئيسة  ، ويندرج تحت 
ة استبانة وعرضيا كؿ ميارة رئيسة منيا عدد مف الميارات الفرعية ، وقد تـ وضعيا في صور 

عمى مجموعة مف المحكميف  المتخصصيف في المغة العربية وطرائؽ تدريسيا الستطالع آرائيـ 
في مدى مناسبة الميارات الواردة فييا لطالب الصؼ السابع ،وتـ قبوؿ الميارة عند درجة إجماع 

 % فما فوؽ . 20
لطالقة ، والمرونة ، وقد أجمع المحكموف عمى أىمية الميارات الرئيسة األربع ) ا

% ، أما الميارات الفرعية فقد تباينت حوليا آراء 000واألصالة ، والتفاصيؿ( ، بنسبة بمغت 
المحكميف ، فطمب البعض منيـ حذؼ ميارات فرعية لكونيا ال تناسب طالب الصؼ السابع ، 

 كما طمب البعض منيـ تعديؿ الصيغ المغوية لبعض الميارات.
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آراء السادة المحكميف تـ تعديؿ القائمة لتأتي في صورتيا النيائية مكونة وفي ضوء تحميؿ     
( ميارات فرعية ، ليصؿ مجموع 2رئيسة يندرج تحت كؿ واحدة منيا )( ميارات 2مف ) 

( ميارة ، وبذلؾ تمثؿ ىذه القائمة النيائية الميارات المزمة لطالب 09الميارات الفرعية إلى ) 
 ي ضوئيا تحميؿ محتوى منيج المغة العربية لمصؼ السابع.الصؼ السابع، والتي تـ ف

تحديد مدى توافر ميارات القراءة اإلبداعية في أنشطة وأسئمة وتدريبات منيج المغة  -1
: ولذلؾ تـ تصميـ بطاقة تحميؿ محتوى ، لتحميؿ محتوى ىذا المنيج  العربية لمصف السابع 

لباحث بتحديد فئات التحميؿ وىي ميارات القراءة في ضوء ميارات القراءة اإلبداعية، وقد قاـ ا
اإلبداعية المراد الكشؼ عف مدى توافرىا في أنشطة محتوى منيج المغة العربية بالصؼ السابع 
، كما قاـ بتحديد وحدات التسجيؿ والعد وىي جممة السؤاؿ أو التدريب أو الميمة الممثمة 

تكونت بطاقة التحميؿ مف عموديف ، األوؿ لمنشاط المغوي المراد تحميمو في ضوء األداة .و 
 لرصد تكرارات الفئات والثاني لمنسب المئوية ليذه التكرارات . 

ولمتأكد مف صدؽ األداة في قياس ما وضعت لقياسو تـ عرضيا عمى مجموعة مف 
المحكميف المتخصصيف في مناىج المغة العربية وطرائؽ تدريسيا إلقرارىا، وأما حساب ثبات 

فقد تـ حسابو عف طريؽ معادلة ) ىولستي ( ، وذلؾ بأف قاـ الباحث بحساب ثبات التحميؿ 
التحميؿ وبعد مرور أسبوعيف قاـ بالتحميؿ مرة أخرى ، وقد بمغ معامؿ الثبات بيف التحميميف األوؿ 

 وىو معامؿ ثبات مرتفع ، مما يعني أف أداة التحميؿ ثابتة .  0.63والثاني 

 . ا وتفسيرىاعرض النتائج ومناقشتي -3

تطوير أنشطة لمقراءة اإلبداعية ، يتم تقديميا كنماذج لألسئمة والتدريبات عمى القراءة  -4
  اإلبداعية في ضوء ما تسفر عنو نتائج الدراسة .

 . تقديم التوصيات والمقترحات في ضوء ما تسفر عنو نتائج الدراسة -2
  نتائج الدراسة ومناقشتيا،وتفسيرىا : 

 ج الدراسة وفؽ ترتيب أسئمتيا ػ عمى النحو التالي : تـ عرض نتائ
  نتائج السؤال األول :

 ما ميارات القراءة اإلبداعية الالزمة لطالب الصف السابع بدولة اإلمارات العربية المتحدة ؟
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، قاـ الباحث ببناء قائمة بميارات القراءة اإلبداعية الالزمة  لإلجابة عن السؤال األول      
صؼ السابع بدولة اإلمارات العربية المتحدة ،و التأكد مف صدؽ القائمة وثباتيا ، كما لطالب ال

تـ الحديث عنو تفصيال عند عرض إجراءات الدراسة وأدواتيا ، وقد جاءت قائمة الميارات 
 الالزمة لطالب الصؼ السابع في صورتيا النيائية كما يمي : 

 الطالقة القرائية:
 لعناويف الجديدة وغير المألوفة لمنص المقروء .توليد أكبر عدد مف ا -0
 تقديـ أكثر مف مرادؼ لبعض الكممات الواردة في النص. -3
 طرح أكبر عدد مف األسئمة الضمنية المثيرة لمتفكير حوؿ مضموف النص المفروء. -2
 إعطاء أكبر عدد مف النتائج المترتبة عمى موقؼ أو فكرة في النص المقروء. -2

 رائية :المرونة الق
 تقديـ أسباب أو أدلة متنوعة لفكرة أو قضية ما، وردت في النص  المقروء. -0
 توقع نتائج متنوعة بناء عمى أحداث أو أفكار وردت في النص المقروء . -3
 توظيؼ  األفكار والحقائؽ المستخمصة مف النص  المقروء في مواقؼ جديدة . -2
 و ؟، ماذا لو لـ ؟( . تضميف أسئمة الخياؿ المفتوح ) ماذا ل -2

 األصالة القرائية:
 إعادة صياغة موضوع أو قضية في صورة مبتكرة وفريدة .  -0
 اقتراح نيايات جديدة وطريفة وغير مألوفة  لمنصوص أو القصص المقروءة .-3
 التعبير عف األفكار في النص المقروء بإنتاج إبداعي جديد .-2
 إبداء الرأي حوؿ الشخصيات أو األفكار الواردة في النص  المقروء. -2

 التفاصيل القرائية:
 إضافة أفكار جديدة لمنص المقروء.  -0

 تقديـ تعديالت إضافية  لفكرة أو قضية في النص المقروء.  -3

 تقديـ شروح أو توضيحات لمنصوص المقروءة.  -2
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 مزيد مف األدلة.تدعيـ قضية ما في النص المقروء بال -2

 :  نتائج السؤال الثاني
ما مدى تناوؿ األنشطة المغوية  لميارات القراءة اإلبداعية الالزمة لطالب الصؼ السابع 

 في محتوى منيج المغة العربية ليذا الصؼ ؟ 

، قاـ الباحث ببناء بطاقة لتحميؿ محتوى منيج المغة العربية  لإلجابة عن السؤال الثاني      
ؼ السابع  في ضوء القائمة النيائية لمميارات الالزمة لطالب ىذا الصؼ، وضبط األداة في الص

والتأكد مف صدقيا وثباتيا، ويمكف عرض نتائج اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ مف خالؿ محوريف : 
 إجمالي ، وتفصيمي ،كما يمي :

 عرض النتائج اإلجمالية لمميارات الرئيسة : 
 (  2جدول ) 

ارات القراءة اإلبداعية الرئيسة في محتوى منيج المغة العربية لمصف السابع يوضح توزيع مي
 وفق ترتيبيا تنازليا:

 الترتيب الميارات الرئيسة التكرار النسبة %

 األولى التفاصيؿ القرائية 29 41.38
 الثانية المرونة القرائية 30 24.14
 الثالثة األصالة القرائية 02 19.54
 الرابعة القرائية الطالقة 02 14.94
 المجموع 22 000

( السابؽ ،أف تناوؿ األنشطة المغوية لميارات القراءة اإلبداعية 0يتضح مف الجدوؿ رقـ )
الالزمة لطالب الصؼ السابع في محتوى منيج المغة العربية ، جاء متفاوتا فقد جاءت ميارة 

%(، وجاءت  20.22مئوية بمغت ) مرة ،وبنسبة ( 29)  التفاصيؿ في المرتبة األولى بتكرار بمغ
% ( 32.02( مرة، وبنسبة مئوية بمغت ) 30ميارة المرونة القرائية في المرتبة الثانية بتكرار بمغ) 
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( مرة ،وبنسبة مئوية 02مرة، في حيف جاءت ميارة األصالة القرائية في المرتبة الثالثة بتكرار بمغ) 
( مرة، 02رة الطالقة القرائية بتكرار بمغ ) (، وفي المرتبة األخيرة جاءت ميا06.22بمغت)%

 % (.02.62وبنسبة مئوية بمغت) 

          ات القراءة اإلبداعية مع دراسةوتتفؽ ىذه النتيجة مف حيث ترتيب ميار 
يارات األبداع مرتبة كالتالي : )التفاصيؿ ـ(  التي جاءت فييا م3003الحريشي، والمحياوي ، )

( التي جاء ترتيب  3002قة (، كما تتفؽ مع دراسة ) البطاينة ، ، األصالة ، الطال، المرونة
ميارات القراءة اإلبداعية  فييا وفؽ الترتيب التالي :  ) الطالقة ،  التوسع أو التفاصيؿ، المرونة 

التوسع أو ة اإلبداعية  الثالث التالية : )، األصالة(، وذلؾ مف حيث ترتيبيا لميارات القراء
( حيث جاء )الطالقة         نة ، األصالة (  واختمفت عنيا  في ترتيب ميارة التفاصيؿ، المرو 

ترتبيا في دراسة البطاينة في المرتبة األولى ،في حيف جاء ترتيبيا في  الدراسة الحالية في 
 المرتبة األخيرة .

ؿ ويتضح مف القراءة التحميمية لنسب تمثيؿ ميارات القراءة اإلبداعية الرئيسة  في الجدو 
(، والتي حازت عمييا ميارة التفاصيؿ ؛ وذلؾ % 20.22) نسبة تمثيؿ لمميارات ىي أف أكبر

أكثر مف      لقربيا مف معالجة الحقائؽ والمعمومات والشرح والتوضيح التي ينتيجيا الكتاب ،
عماؿ العقؿ وتنمية التفكير ، وىي نسبة متدنية  تقؿ عف                معالجة اإلبداع وا 

( مف عدد األنشطة ،تمتيا نسب تمثيؿ الميارات األخرى بنسب ضعيفة ال تتفؽ وأىميتيا 20%)
النسبية، مما يعني أف منيج المغة العربية في الصؼ السابع ال يراعي في أنشطتو وأسئمتو 

 وتدريباتو توافر ميارات القراءة اإلبداعية  الالزمة لطالب الصؼ السابع كما ينبغي .

 صيمية لميارات القراءة اإلبداعية الفرعية :عرض النتائج التف
 ( 1جدول رقم ) 

 يوضح توزيع ميارات القراءة اإلبداعية الفرعية ، في محتوى منيج المغة العربية لمصف السابع.
  المجموع الكتاب  
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الميارات 
 الرئيسة
 
 

  الجزء الثاني الجزء األوؿ الميارات الفرعية
 الترتيب

 
 النسبة التكرار النسبة لتكرارا النسبة التكرار

 
الطالقة 
 القرائية
 
 
 
 

توليد أكبر عدد مف  -0
العناويف الجديدة وغير 
 المألوفة لمنص المقروء

0 0 0 0 0 0 
 

تقديـ أكثر مف  -3
لكممات مرادؼ لبعض ا

الواردة في النص 
 المقروء.

2 2.3 2 2.3 4 4.60 

طرح أكبر عدد مف  -2
رة األسئمة الضمنية المثي

لمتفكير حوؿ مضموف 
 النص المقروء.

1 1.15 4 4.60 5 5.75 

إعطاء أكبر عدد  -2
مف النتائج المترتبة عمى 

موقؼ أو فكرة في 
 النص المقروء.

1 1.15 3  4 4.60 

 14.94 13 10.34 9 4.60 4 القرائية ع الكمي لميارة الطالقةالمجمو 
 

المرونة 
 القرائية
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أو أدلة تقديـ أسباب  -0
قضية  متنوعة لفكرة أو

ما، وردت في النص 
 المقروء.

5 5.75 5 5.75 10 11.49 
 

توقع نتائج متنوعة -3
أو  بناء عمى أحداث

أفكار وردت في النص 
 المقروء.

1 1.15 0 0 1 1.15 

توظيؼ  األفكار  -2
والحقائؽ المستخمصة 
مف النص المقروء في 

 مواقؼ جديدة .
2 2.3 5 5.75 7 8.04 

تضميف أسئمة  -2
ح ) ماذا لو الخياؿ المفتو 

 ؟، ماذا لو لـ ؟( .
2 2.3 1 1.15 3 3.45 

 24.14 21 12.64 11 11.49 10 ع الكمي لميارة المرونة القرائيةالمجمو 
 

 
الميارات 
 الرئيسة
 

 الميارات الفرعية
 الكتاب

 المجموع
 الجزء الثاني الجزء األوؿ الترتيب

 النسبة التكرار النسبة التكرار نسبةال التكرار

األصالة 
 القرائية

إعادة صياغة  -0
ع أو قضية موضو 

في صورة مبتكرة 
 .وفريدة

2 2.3 3 3.45 5 5.75  
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اقتراح نيايات -3
جديدة وطريفة 
وغير مألوفة  

نصوص أو لم
 .القصص المقروءة

3 3.45 2 2.3 5 5.75 

التعبير عف -2
األفكار في النص 

بإنتاج  المقروء
 إبداعي جديد .

1 1.15 2 2.3 3 3.45 

إبداء الرأي  -2
حوؿ الشخصيات 
أو األفكار الواردة 
 في النص المقروء.

1 1.15 3 3.45 4 4.60 

 المجموع الكمي
 19.54 17 11.49 10 8.04 7 لميارة األصالة  القرائية

التفاصيؿ 
 القرائية

إضافة أفكار  -0
جديدة لمنص 

 المقروء.
3 3.45 7 8.04 10 11.49 

 

تقديـ تعديالت  -3
إضافية  لفكرة أو 
قضية في النص 

 المقروء.
4 4.60 5 5.75 9 10.34 

تقديـ شروح  -2
أو توضيحات 
لمنصوص 
 المقروءة.

5 5.75 7 8.04 12 13.79 

تدعيـ قضية  -2
ما في النص 

المقروء بالمزيد مف 
 األدلة.

2 2.3 3 3.45 5 5.75 

 يالمجموع الكم
 41.38 36 25.29 22 16.09 14 لميارة التفاصيؿ القرائية

 المجموع الكمي
  100 87 59.77 52 40.23 35 لمميارات الرئيسة

( ،أف تناوؿ األنشطة المغوية  لميارات القراءة اإلبداعية 3يتضح مف الجدوؿ  رقـ )
وتا في نسب تمثيميا الالزمة لطالب الصؼ السابع في محتوى منيج المغة العربية ، جاء  متفا

مف ميارة إلى أخرى ، كما إف تمؾ الميارات  في عموميا ظيرت ممثمة بنسب مئوية ضعيفة لـ 
 % . 02.26تتجاوز أعمى نسبة فييا 



  محمد عبيد الظنحاني /د   أنشطة لغوية مقترحة لتطوير ميارات القراءة اإلبداعية 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 

 7102ديسمرب    –عاشر  العدد ال  -  33 جمللد ا      77

 

ويمكف في ضوء ىذا الجدوؿ تمخيص مدى تناوؿ محتوى منيج الصؼ السابع لميارات 
انتمائيا لمميارات الرئيسة المندرجة القراءة اإلبداعية الفرعية ، بشكؿ عاـ ، بغض النظر عف 

 تحتيا، وترتيبيا تنازليا ، كما يمي:

 ( 3جدول )

 يوضح ترتيب ميارات القراءة اإلبداعية الفرعية  تنازليا  بشكل عام.

(  أف الميارات الفرعية جاءت  متفاوتة في نسب تمثيميا مف 2يتبيف مف الجدوؿ رقـ ) 
جاءت ميارة " تقديـ شروح أو توضيحات لمنصوص " المرتبة األولى  ميارة إلى أخرى ، حيث

% (، وجاءت ميارة "  تقديـ أسباب أو أدلة 02.26( مرة ، وبنسبة مئوية بمغت) 03بتكرار بمغ )
( مرات ،بنسبة 00متنوعة لفكرة أو قضية ما، وردت في النص" في المرتبة الثانية ، بتكرار بمغ )

 الترتيب الميارات الفرعية التكرار النسبة
 األولى تقديـ شروح أو توضيحات لمنصوص المقروءة. - 03 02.26

ديـ أسباب أو أدلة متنوعة لفكرة أو قضية ما، وردت في تق - 00 00.26
 الثانية النص  المقروء.

 الثالثة تقديـ تعديالت إضافية  لفكرة أو قضية في النص المقروء. - 6 00.22

توظيؼ  األفكار والحقائؽ المستخمصة مف النص المقروء في  - 2 2.02
 الرابعة مواقؼ جديدة .

2.22 2 

األسئمة الضمنية المثيرة لمتفكير حوؿ طرح أكبر عدد مف -
 مضموف النص المقروء.

 .ع أو قضية في صورة مبتكرة وفريدةإعادة صياغة موضو   -
اقتراح نيايات جديدة وطريفة وغير مألوفة  لمنصوص أو  -

 القصص المقروءة .
 تدعيـ قضية ما في النص المقروء بالمزيد مف األدلة. -

 الخامسة

2.90 2 

 مف مرادؼ لبعض الكممات الواردة في النص. تقديـ أكثر -
إعطاء أكبر عدد مف النتائج المترتبة عمى موقؼ أو فكرة في  -

 النص المقروء.
إبداء الرأي حوؿ الشخصيات أو األفكار الواردة في النص  -

 المقروء.

 السادسة

 السابعة تضميف أسئمة الخياؿ المفتوح ) ماذا لو ؟، ماذا لو لـ ؟( - 2 2.22

توقع نتائج متنوعة بناء عمى أحداث أو أفكار وردت في النص  - 0 0.02
 الثامنة المقروء.

توليد أكبر عدد مف العناويف الجديدة وغير المألوفة لمنص  - 0 
 التاسعة المقروء.
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ي حيف جاءت ميارة " تقديـ تعديالت إضافية  لفكرة أو قضية في %( ،ف00.26مئوية بمغت) 
% (، 00.22( مرات ،وبنسبة مئوية بمغت ) 6النص المقروء" في المرتبة الثالثة ، بتكرار بمغ) 

أما ميارة " توظيؼ  األفكار والحقائؽ المستخمصة مف النص المقروء في مواقؼ جديدة " ، فقد 
% (، واحتمت كؿ 2.2( مرات، وبنسبة مئوية بمغت ) 2رار بمغ) جاءت في المرتبة الرابعة بتك

"طرح أكبر عدد مف األسئمة الضمنية المثيرة لمتفكير حوؿ مضموف النص ،و  مف ميارات :
إعادة صياغة موضوع أو قضية في صورة مبتكرة وفريدة ، واقتراح نيايات جديدة وطريفة وغير 

عيـ قضية ما في النص المقروء بالمزيد مف مألوفة  لمنصوص أو القصص المقروءة ،و تد
%(، بينما احتمت 2.22( مرات ، وبنسبة مئوية بمغت )2األدلة" ، المرتبة الخامسة بتكرار بمغ) 

عطاء  كؿ مف ميارات :" تقديـ أكثر مف مرادؼ لبعض الكممات الواردة في النص المقروء ، وا 
بداء الرأي حوؿ  أكبر عدد مف النتائج المترتبة عمى موقؼ أو فكرة في النص المقروء ، وا 

( مرات،  2الشخصيات أو األفكار الواردة في النص المقروء " ، المرتبة السادسة ، بتكرار بمغ) 
% (، واحتمت ميارة تضميف أسئمة الخياؿ المفتوح ) ماذا لو ؟، ماذا 2.90وبنسبة مئوية بمغت) 

% (، في حيف 2.22وبنسبة مئوية بمغت) ( مرات،  2لو لـ ؟(، المرتبة السابعة  بتكرار بمغ) 
احتمت ميارة "توقع نتائج متنوعة بناء عمى أحداث أو أفكار وردت في النص المقروء "، المرتبة 

% (، واحتمت ميارة توليد أكبر عدد مف 0.02الثامنة ، بتكرار بمغ )مرة واحدة(، وبنسبة بمغت) 
لمرتبة األخيرة ، حيث لـ تمثؿ بأي تكرار عمى العناويف الجديدة وغير المألوفة لمنص المقروء ، ا

 االطالؽ.

ومف المالحظ مف تحميؿ النتائج التفصيمية لدى تناوؿ منيج المغة العربية لميارات  
القراءة اإلبداعية الالزمة لمطالب ، إنيا في عموميا ظيرت ممثمة بنسب مئوية ضعيفة لـ 

عض تمؾ الميارات لـ يتـ تمثيميا عمى % (، إلى جانب أف ب02.26تتجاوز أعمى نسبة فييا) 
 اإلطالؽ كما في ميارة توليد أكبر عدد مف العناويف الجديدة وغير المألوفة لمنص المقروء .

وتتفؽ ىذه النتيجة التي تؤكد أف منيج المغة العربية في الصؼ السابع ال تتوافر فيو 
سفرت عنيا الدراسات التي تناولت مع عمـو النتائج التي أت القراءة اإلبداعية كما ينبغي،ميارا

بالتقويـ والتحميؿ مناىج المغة العربية في ضوء مدى توافر ميارات القراءة اإلبداعية فييا ، والتي 
 أظيرت نتائج معظميا ضعؼ توافر ميارات القراءة اإلبداعية في تمؾ المناىج ومنيا : 
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 ( ،3002، ) محمود،  (3009( ، ) األحمدي ، 3002( ،) موسى، 3002) ) الذيابي ، 

)              ( ،3000( ، ) الفرا ، 3002( ،) الحوامدة ،وبني عيسى ، 3002) الذبياني ،  
 ( .3000العيد ، 

ويمكف تفسير ىذا الضعؼ في تناوؿ محتوى منيج المغة العربية في الصؼ السابع 
طة وأسئمة المنيج وتدريباتو لميارات القراءة اإلبداعية الالزمة لمطالب، والقصور في تضمينيا أنش

، بأف معايير منيج المغة العربية في ىذا الصؼ لـ تتضمف ميارات القراءة اإلبداعية بشكؿ 
منيجي ومقصود ، وبالتالي لـ تنعكس في المحتوى ،حيث ركز المنيج بشكؿ مباشر عمى تحميؿ 

ية والبالغية وجماليات النصوص القرائية  تحميال أدبيا ، إلى جانب تركيزه عمى القضايا النقد
فنياتو وتذوقو ، كما ركز المنيج بصورة مكثفة عمى تناوؿ المفاىيـ النحوية والصرفية   النص و

 واإلمالئية ، كؿ ذلؾ عمى حساب ميارات القراءة اإلبداعية . 

  نتائج السؤال الثالث :
 صؼ السابع ؟ ما أنشطة القراءة اإلبداعية المقترحة لتطوير منيج المغة العربية في ال

، تـ تطوير أنشطة إبداعية يمكف تضمينيا محتوى منيج لإلجابة عمى السؤال  الثالث
المغة العربية في الصؼ السابع ، وذلؾ في ضوء ما أسفرت عنو نتائج الدراسة الحالية ، وبناء 

 عمى ما أظيرتو نتائج الدراسات السابقة ، وقد سار تطوير تمؾ األنشطة ، كما يمي : 

 ف تطوير أنشطة القراءة اإلبداعية : أىدا
يستيدؼ تطوير أنشطة  لمقراءة اإلبداعية يتـ تضمينيا محتوى منيج المغة العربية في 

 الصؼ السابع ، مف الطالب ما يمي: 
 يولد أكبر عدد مف العناويف الجديدة وغير المألوفة لمنص المقروء  -0
 النص يقيـ أكثر مف مرادؼ لبعض الكممات الواردة في -3
 يطرح أكبر عدد مف األسئمة الضمنية المثيرة لمتفكير حوؿ مضموف النص -2
 يعطي أكبر عدد مف النتائج المترتبة عمى موقؼ أو فكرة في النص المقروء -2
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 يقدـ أسبابا أو أدلة متنوعة لفكرة أو قضية ما، وردت في النص . -2
 في النص. . يتوقع نتائج متنوعة بناء عمى أحداث أو أفكار وردت -9
 يوظؼ  األفكار والحقائؽ المستخمصة مف النص في مواقؼ جديدة . -2
 يضمف أسئمة الخياؿ المفتوح ) ماذا لو ؟، ماذا لو لـ ؟( ،في قراءة النص.  -2
 يعيد صياغة موضوع أو قضية في صورة مبتكرة وفريدة .  -6

 المقروءة . يقترح نيايات جديدة وطريفة وغير مألوفة  لمنصوص أو القصص-00
 يعبر عف األفكار في النص المقروء بإنتاج إبداعي جديد .-00
 إبداء الرأي حوؿ الشخصيات أو األفكار الواردة في النص . -03
 يضيؼ أفكارا جديدة لمنص المقروء. -02
 يقدـ  تعديالت إضافية  لفكرة أو قضية في النص المقروء. -02
 روءة .يقدـ شروحا أو توضيحات لمنصوص المق -02
 يدعـ قضية ما في النص المقروء بالمزيد مف األدلة. -09

 تطوير أنشطة القراءة اإلبداعية :محتوى 
تـ اختياروحدة بعنواف " الترابط األسري" مف كتاب لغتي العربية لمصؼ السابع  وتتضمف 

 ثالثة دروس رئيسة ىي : 
 شعر / مف ذكريات شاعر.  الدرس األول :
 / قمب أمي. قّصة الدرس الثاني :

 ) نص معموماتي( : مع والدّي.الدرس الثالث : 

 تطوير أنشطة القراءة اإلبداعية :منطمقات 
مف عدة أسس ومبادئ تراعي طبيعة القراءة  تطوير أنشطة القراءة اإلبداعيةينطمؽ 

 اإلبداعية وخصائصيا ، ومنيا 

 .اف القراءة اإلبداعية عممية عقمية بنائية تفاعمية ذات معنى  -
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أف الخبرات السابقة لمقارئ ىي المكوف األساس لمتفاعؿ مع المقروء مف خالؿ استدعاء ىذه -
 الخبرات ودمجيا مع الخبرات الجديدة المقدمة في النص المقروء .

أف القارئ في القراءة اإلبداعية يترؾ النص المقروء ويبتعد عنو لقراءة ما وراء السطور مف -
 التي لـ يصرح بيا الكاتب . األفكار والقضايا الضمنية 

أف القراءة اإلبداعية في جوىرىا ىي استقصاء وأسموب مف أساليب حؿ المشكالت حيث يكوف -
القارئ حساسا لمثغرات والمشكالت في النص المقروء فيقـو بالبحث عف الحموؿ اإلبداعية 

 وغير النمطية لتمؾ المشكالت.

 ة حسب تعقيداتيا المعرفية .أف لمقراءة اإلبداعية ميارات أساسية مبني-

 أف اليدؼ الرئيس مف القراءة اإلبداعية ىو إنتاج معارؼ وخبرات جديدة وفريدة وغير نمطية .-

 تطوير أنشطة القراءة اإلبداعية :مبررات 
افتقار مناىج تعميـ المغة العربية لميارات القراءة اإلبداعية في األنشطة المغوية المقدمة  -

 رت عنيا نتيجة الدراسة الحالية وعضدتيا نتائج الدراسات السابقة . لمطالب والتي أسف

االقتصاد المعرفي، والمعموماتية ، والتعميـ االلكتروني  و  ت الواقع المتمثمة في العولمة ،تحديا -
والفضاءات المفتوحة ، والذكاء االصطناعي، وما تتطمبو مف قدرات إبداعية ، تجعؿ المتعمـ  

 تخدـ مدى واسعا مف أساليب التفكير اإلبداعي .قادرا عمى أف يس

تطمعات المستقبؿ ورؤاه التي تتطمب ميارات جديدة لمقرف الحادي والعشريف والتي مف أىميا  -
 ميارات اإلبداع واالبتكار .

التحوؿ الجذري في أدوار المعمـ مف مجرد ممقف وناقؿ لممعرفة ، إلى ميسر لممعرفة وموجو  -
 مموقؼ الصفي ، وباحث ، ومجدد ومحفز لإلبداع .لمطالب ، وقائد ل

التغير الشامؿ في أدوار المتعمـ مف مستمع ومتمؽ سمبي ، يصدؽ كؿ ما يقاؿ ، ويقتنع بكؿ  -
ما يقرأ ، إلى متعمـ نشط :يحمؿ، ويفند، وينتقد، ويستقصي، وينتج ،ويبتكر معرفة جديدة وأفكارا 

 إبداعية .
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لتربية وعمـ النفس التي تؤكد عمى عمميات التعمـ وما يدور في التطور في اتجاىات ونظريات ا -
ذىف المتعمـ مف عمميات عقمية يقـو فييا بدمج خبراتو السابقة بالخبرات التي يحصؿ عمييا مف 

 النص المقروء بغية إنتاج معرفة جديدة ونص جديد .

 :تطوير القراءة اإلبداعية مالمح أنشطة  
عدة أنشطة في صورة أسئمة وتدريبات وميمات ، عية تطوير القراءة اإلبدايتضمف 

( ، وفيما يمي عرض مختصر 0لمتدريب عمى القراءة اإلبداعية ، والتي وردت بالتفصيؿ ممحؽ )
 لمالمح ومكونات تمؾ األنشطة ، كما يمي : 

 نشاط " عناوين الموضوعات ..." -2
ة وغير المألوفة و ذات يتطمب النشاط مف الطالب ذكر أكبر عدد مف العناويف المبتكر 

 الصمة بالموضوع . 

 نشاط " تقديم مرادف لمكممات ..." -1
 يتطمب النشاط مف الطالب تقديـ أكثر مف مرادؼ لبعض الكممات الواردة في النص.

 نشاط " طرح األسئمة ..." : -3
       يتطمب النشاط مف الطالب طرح أكبر عدد مف األسئمة الضمنية المثيرة لمتفكير

 ير المألوفة .وغ

 نشاط " إعطاء نتائج ..."-4
     يتطمب النشاط مف الطالب إعطاء أكبر عدد مف النتائج المترتبة عمى موقؼ في 

 النص المقروء.
 نشاط " تقديم أدلة ..." -5

     يتطمب النشاط مف الطالب تقديـ أسباب أو أدلة متنوعة لفكرة أو قضية ما، وردت 
 في النص .

 ع النتائج..."نشاط " توق -6
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        يتطمب النشاط مف الطالب توقع نتائج متنوعة بناء عمى أحداث أو أفكار وردت 
 في النص. .

 نشاط" توظيف األفكار..." -7
مواقؼ  يتطمب النشاط مف الطالب توظيؼ  األفكار والحقائؽ المستخمصة مف النص في 

 جديدة .
 نشاط " الخيال المفتوح ..." -8

 مف الطالب تضميف أسئمة الخياؿ المفتوح ) ماذا لو ؟، ماذا لو لـ ؟( .يتطمب النشاط 
 نشاط " إعادة الصياغة ..."-9

 . ع أو قضية في صورة مبتكرة وفريدةيتطمب النشاط مف الطالب إعادة صياغة موضو 
 نشاط " اقتراح نيايات..." -20

ة لمقصص المقروءة يتطمب النشاط مف الطالب اقتراح نيايات جديدة وطريفة وغير مألوف
. 

 نشاط " التعبير بإنتاج إبداعي..." -22
 يتطمب النشاط مف الطالب التعبير عف األفكار في النص المقروء بإنتاج إبداعي جديد .

 نشاط " إبداء الرأي"-21
 .صيات أو األفكار الواردة في النصيتطمب النشاط مف الطالب إبداء الرأي حوؿ الشخ

 ..."نشاط " إضافة أفكار -23
 يتطمب النشاط مف الطالب إضافة أفكار جديدة لمنص المقروء.

 نشاط " تقديم  تعديالت.."-24
 يتطمب النشاط مف الطالب تقديـ  تعديالت إضافية  لفكرة أو قضية في النص المقروء. 

 نشاط " تقديم شروح ..." -25
 يتطمب النشاط مف الطالب تقديـ شروح أو توضيحات لمنصوص المقروءة .
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 نشاط " التدعيم بالمزيد من األدلة ..." -26
 يتطمب النشاط مف الطالب تدعيـ قضية ما في النص المقروء بالمزيد مف األدلة.
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 توصيات الدراسة :  

 في ضوء نتائج الدراسة ، يوصي الباحث بما يمي :   

ميارات القراءة إدراج معايير واضحة وصريحة في الوثيقة الوطنية لمنيج المغة العربية ، ب -0 
اإلبداعية ، عند تطوير الوثيقة ،واالسترشاد بقائمة ميارات القراءة اإلبداعية في الدراسة 

 الحالية . 

تضميف ميارات القراءة اإلبداعية في محتوى منيج المغة العربية لمصؼ السابع بشكؿ  -3
 متوازف وبنسب مئوية تتناسب ونسب أىمية تمؾ الميارات .

وؿ والتكامؿ في تمثيؿ ميارات القراءة اإلبداعية في صورة تبرز تكامؿ المعرفة مراعاة الشم -2
 في محتوى منيج المغة العربية في الصؼ السابع .

تطوير النشاطات المغوية في محتوى منيج المغة العربية بحيث تراعي ميارات القراءة  -2
 بداعي . اإلبداعية وتضمف الجدة واإلثارة والتشويؽ وتنمية التفكير اإل

إعداد إطار مرجعي لإلبداع واالبتكار في المغة العربية يشتمؿ عمى معايير لمقراءة اإلبداعية  -2
ومؤشرات أدائيا ومصفوفة مدى وتتابع لميارات القراءة اإلبداعية مف الروضة وحتى الصؼ 

 و .الثاني عشر ، تمشيا مع توجيات دولة اإلمارات لمتطمع نحو المستقبؿ ومياراتو وعموم

تدريب المعمميف عمى كيفية صوغ األنشطة اإلبداعية وتوظيفيا في تنمية ميارات القراءة  -9
 اإلبداعية لدى طالب الصؼ السابع . 

 مقترحات الدراسة :  
 استكماال لما بدأتو الدراسة الحالية ، فإف الباحث يتقدـ بالمقترحات التالية :        

اوؿ منيج المغة العربية لميارات القراءة اإلبداعية عمى إجراء دراسة تتصدى لبحث أثر تن -0
 مدى تمكف الطالب مف تمؾ الميارات واتجاىاتيـ نحو اإلبداع واالبتكار .

تصميـ برنامج لتنمية ميارات القراءة اإلبداعية لدى طالب الصؼ السابع باستخداـ  -3
 استراتيجيات تعميمية مناسبة ومبتكرة وغير تقميدية .
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قياـ بدراسة تحميمية لموثيقة الوطنية لمنيج المغة العربية في ضوء مدى تضمينيا ال -2   
 لميارات القراءة اإلبداعية . 

إجراء دراسة مسحية ألساليب التقويـ المتبعة في قياس مدى تمكف الطالب مف ميارات  -2
 القراءة اإلبداعية في الصؼ السابع . 

ممي المغة العربية لألنشطة الصفية وغير الصفية في القياـ بدراسة تتناوؿ  مدى توظيؼ مع -2
 تنمية ميارات القراءة اإلبداعية . 

إجراء دراسة تتناوؿ أثر تمكف الطالب مف ميارات القراءة اإلبداعية عمى مدى اكتسابيـ  -9
 لميارات القرف الحادي والعشريف الالزمة ليـ في الصؼ السابع . 
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 المراجع  
 (:اإلبداع والتدريس الصفي التفاعمي، القاىرة 3000ايح ، السيد،) إبراىيـ ، مجدي،و الس

 عالـ الكتب .
 (  أثر التدريب عمى ميارات القراءة اإلبداعية في 3009أبو بكر، عمي زياد محمود )

االستيعاب القرائي لدى طمبة الصؼ العاشر، رسالة ماجستير غير 
 ف.منشورة ، كمية التربية ، الجامعة الياشمية ، األرد

 ميارات بعض لتنمية التعميمية باأللعاب برنامج أثر ( 3006)   نايؼ محمد ,عكر أبو 
       بمدارس األساسي السادس الصؼ تالميذ لدى اإلبداعية القراءة
 الجامعة , التربية كمية , منشورة غير ماجستير رسالة،يونس خاف

 .غزة , اإلسالمية
  (، برنامج مقت3002أحمد ، أحمد جمعة : ) رح في األنشطة اإلثرائية لتنمية اإلبداع المغوي

لدى تالميذ المرحمة االبتدائية األزىرية ، مجمة دراسات في المناىج 
 .  000وطرؽ التدريس ، العدد 

 القراءة بميارات المرتبطة األسئمة توافر (:مدى3009عايد )  محمد مريـ ،األحمدي 
 . 20 العدد ، معرفةوال القراءة ،مجمة القراءة كتب في االبتكارية

  (، فاعمية استخداـ استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية بعض 3003األحمدي، مريـ : )
ميارات القراءة اإلبداعية وأثره عمى التفكير فوؽ المعرفي لدى طالبات 
المرحمة المتوسطة ، المجمة الدولية لألبحاث التربوية ، جامعة اإلمارات ، 

  .023-030، ص  23العدد
  (،مفاىيـ األنشطة العممية لطفؿ ما قبؿ المدرسة ، 3006بدوي، آماؿ، وتوفيؽ ، أسماء : )

 القاىرة ،عالـ الكتب.
 ،ميارات تنمية في التعمُّـ تيجيات استرا بعض فاعمية ،(3006)  اهلل عبد إيماف البراوي 

ماجستير، غير  رسالة اإلعدادية، المرحمة تالميذ لدى القراءة اإلبداعية
 .القاىرة جامعة شورة، كمية التربية ،من
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  ( تقويـ مستوى أداء القراءة اإلبداعية عند طمبة الصؼ 3002البكر ، فيد عبدالكريـ :)
 .20األوؿ المتوسط، مجمة العمـو اإلنسانية واالجتماعية ، العدد 

   ( تحميؿ  3002البطاينة ،زياد ) يف االبتدائي السادس لمصؼ الجميمة لغتي كتاب محتوى 
اإلبداعي ، المجمة الدولية لبحوث المواقع التعميمية  التفكير ميارات ضوء

 .22-02، ص  3المفتوحة ، ابريؿ ، العدد 
  ( تعميـ التفكير 0666جراف ، فتحي : )– دار الكتاب الجامعي ، العيف  -مفاىيـ وتطبيقات

. 
 ( ، تعميـ التفكير،مفاىيـ وتطبيقات ، الر 3002الحارثي ، إبراىيـ :)بة الشقيؤيياض ، مكت. 
  ( اتجاىات حديثة في تعميـ التفكير ، القاىرة ،دار 3002حبيب ، مجدي عبد الكريـ : )

 الفكر العربي.
  ( تقويـ التدريبات 3003الحريشي، منيرة بنت عبد العزيز؛ والمحياوي، أمؿ بنت نافع  : )

في كتب القراءة والمحفوظات لمصفوؼ الثالثة العميا مف المرحمة 
البتدائية بالمممكة العربية السعودية في ضوء ميارات التفكير اإلبداعي. ا

 .2مجمة العمـو التربوية ، العدد 
  (فاعمية برنامج قائـ عمى القصة في تنمية بعض ميارات 3000الحميد، حسف أحمد : )

القراءة اإلبداعية لدى تالميذ الصؼ الثالث المتوسط. رسالة ماجستير 
 التربية  جامعة أـ القرى ،السعودية.غير منشورة، كمية 

معاصرة         ( : ميارات القرف الحادي والعشريف ، رؤية تربوية 3002الحّناف ، أسامة )  -
)        . المؤتمر العممي السادس لكمية التربية ، جامعة أسيوط ،

 مارس . 02-00منظومة تكويف المعمـ ( ،  المنعقد في األقصر ،
( : تضميف ميارات القراءة اإلبداعية 3002وبني عيسى ، محمد، ) الحوامدة ، محمد ،  -

كتاب المغة العربية لمصؼ السادس األساسي ، مجمة الجامعة اإلسالمية 
 200-222ص   2، العدد  30لمدراسات التربوية والتقنية ، المجمد 

 -المتحدة العربية اإلمارات  ، القراءة ميارات وتقييـ تدريس( :3002)  ياسر ,الحيمواني: 
 .والتوزيع لمنشر الفالح مكتبة
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( : سمـ اإلبداع ، خبرات لتنمية القدرات 3000الخاجة ، نعيمة ،و فخرو، عبد الناصر، )  -
 اإلبداعية ،دليؿ المعمـ ، السعودية، مطابع الممؾ  .

( : أثر طريقة التعمـ التعاوني في تنمية ميارات القراءة 3000الذيابات، محمد حسيف ، )  -
داعية عند طمبة الصؼ العاشر األساسي ، رسالة دكتوراة ، غير اإلب

 منشورة ، كمية التربية ، جامعة اليرموؾ ، إربد
( ،" معمـ القرف الحادي 3003الزىارنى ، أحمد عوضو و إبراىيـ ، يحيى عبد الحميد ) -

  : والعشريف" ، متاح في
- http://almarefh.net/show_content_sub.php 

المطالعة  تدريس في التعاوني التعمـ استراتيجية استخداـ أثر( :3002)  فراس ,السميتي -
 المرحمة طمبة لدى واإلبداعية الناقدة القراءة تنمية في األدبية والنصوص
 , التربية كمية , منشورة دكتوراه رسالة،نحوىا واتجاىاتيـ العميا األساسية
  .األردف , عماف جامعة

  ( 3000السيد ، أحمد جابر: )  أثر استخداـ أسئمة التفكير التباعدي في تدريس التاريخ عمى
التحصيؿ وتنمية التفكير اإلبداعي لدى طالب الصؼ األوؿ الثانوي ، 
مجمة دراسات في المناىج وطرؽ التدريس ، كمية التربية ، جامعة عيف 

 .92شمس ، العدد
  ( ، فكر جديد لصناعة قارئ جديد ، المؤ 3000شحاتة ،حسف سيد : ) تمر العممي العاشر

لمجمعية المصرية لمقراءة والمعرفة " ما المعارؼ التي نقدميا لتالميذنا في 
 33-30كتب القراءة  بمراحؿ التعميـ العاـ ؟ وكيؼ نقدميا؟ "  المنعقد 

 جامعة عبف شمس .  –يوليو ، دار الضيافة 
  ( ، قراءات األطفاؿ ، القاىرة ،الدار ال3000شحاتة ، حسف سيد : ) . مصرية المبنانية 
  ( إطار مقترح لدمج ميارات القرف الحادي والعشريف في  3002شمبى ، نواؿ محمد " :)

مناىج العمـو بالتعميـ األساسي في مصر"،  المجمة الدولية التربوية 
 .00عدد   00 2المتخصصة ، مجمد 

 ،الفكر دار :اىرةالق العربية، المغة تعميـ لمناىج العامة األسس  (:3002)  رشدي طعيمة 
 .العربي
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  ( ، تعميـ القراءة واألدب ، استراتيجيات مختمفة لجميور متنوع ، 3002طعيمة ، رشدي : )
 القاىرة ، دار الفكر العربي . 

  ( ، فاعمية برنامج قائـ عمى الوسائط المتعددة في 3002طو ،شحاتة ، وقناوي ، شاكر : )
وميوليـ نحوىا ، مجمة القراءة  تنمية ميارات القراءة اإلبداعية لمتالميذ

، ص ص  20والمعرفة ، الجمعية المصرية لمقراءة والمعرفة ، العدد 
22- 030 . 

  ( ، االتجاىات الحديثة لمميارات االبتكارية ، القاىرة ،السحاب 3009عامر ، طارؽ : )
 لمنشر والتوزيع .

  (، أثر استخداـ استراتيجيات 3002عبد الوىاب ، وحيد حامد : ) توليد األسئمة الذاتية في
تدريس كتاب القراءة ذي الموضوع الواحد لتنمية ميارات القراءة االبتكارية 
والميؿ نحو القراءة الموسعة لدى تالميذ الصؼ األوؿ االعدادي . المجمة 

 339-062، ص ص 22الدولية لألبحاث التربوية ، العدد 
  ( ، مستوى األداء في0666العقيمي ، محمد طو : )  القراءة اإلبداعية لدى طمبة         

الصؼ األوؿ الثانوي المتفوقيف في المغة العربية ، في مدارس محافظة 
الجرش ، رسالة ماجستير ، غير منشورة ،  كمية التربية ،جامعة اليرموؾ 

 ، إربد .
 لمطالب اإلبداعية القراءة ميارات لتنمية مقترح برنامج ،(3003:)  العدؿ اهلل عطا اهلل، عطا 

 التربية كمية منشورة، غير ماجستير رسالة الثانوية، بالمرحمة الفائقيف
 .المنصورة ،جامعة

  ( .تحميؿ النشاطات التقويمية في كتاب لغتنا الجميمة لمصؼ 3000العيد، وساـ حسف : )
الرابع االبتدائي األساسي في ضوء ميارات التفكير اإلبداعي ومدى 

اجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية اكتساب الطمبة لو، رسالة م
 بغزة، فمسطيف
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  ( االتجاىات الحديثة في تعميـ القراءة ، القاىرة، ايتراؾ 3002عوض ، فايزة السيد : )
 لمطباعة والنشر .

 في المعرفي التفكير استراتيجية استخداـ ( : أثر 3000 امدي ،فايزة بنت عثماف حامد  )الغ 
 طالبات لدى اإلنجميزية المغة مقرر في بداعيةاإل القراءة ميارات تنمية

كمية ،غير منشورة ، الطائؼ رسالة ماجستير بمدينة ثانوي الثاني الصؼ
 التربية ،جامعة أـ القرى ،مكة المكرمة ، المممكة العربية السعودية.

 ( تدريس المغة العربية3002فضؿ اهلل ، محمد وآخروف :) بالمرحمتيف اإلعدادية والثانوية ،
 لعيف ،مطبوعات جامعة اإلمارات . ا

  (تحميؿ كتاب لغتنا الجميمة لمصؼ الرابع االبتدائي األساسي 3000الفّرا، ميسوف نصر: )
في ضوء ميارات التفكير اإلبداعي ومدى اكتساب الطمبة لو. رسالة 

 ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية بغزة، فمسطيف.
 (: إسياـ تدريبات كتاب القراءة المقرر 3000اهلل حسيف)  الكثيري، راشد حمد؛ والعايد، عبد

عمى الصؼ السادس االبتدائي في المممكة العربية السعودية في تنمية 
ميارات التفكير اإلبداعي. المؤتمر العممي الثاني عشر ،مناىج التعميـ 

 وتنمية التفكير، دار الضيافة ، جامعة عيف شمس ، مصر.
 القراءة ميارة تدريس في الطرائؼ مدخؿ استخداـ فاعمية  (:3002 )إبراىيـ ، منى ،المبودي 

 ، اإلعدادية المرحمة تالميذ لدى القراءة نحو واالتجاه اإلبداعية
 القراءة مجمة ، والمعرفة لمقراءة المصرية لمجمعية الثاني المؤتمرالعممي

 .شمس عيف , التربية كمية :القاىرة 26 العدد ، والمعرفة
 تميارا بعض بيف العالقة (:3002، )  احمد يونس سمير ،صالح ؛ فيد يشاف ،المحبوب 

 والمعرفة القراءة مجمة ، اإلبداعي التفكير عمى والقدرة اإلبداعية القراءة
 .مصر، 26 العدد،

 ميارات بعض تنمية في مقترحة تدريسية استراتيجيات فعالية :(3002)  حسف خمؼ، محمد 
 ،والمعرفة القراءة مجمة ،اإلعدادية المرحمة تالميذ لدى االبتكارية القراءة
 ، مصر 33 العدد 
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 تنمية ميارات في الذىني القدح أسموب استخداـ أثر ( :3002مختار،)  الرزاؽ عبد ,محمود 
 في التربية البحث مجمة . االبتدائية المرحمة تالميذ لدى اإلبداعية القراءة
 .،مصر 3 ، العدد 16 ، مجمد , النفس وعمـ

 لطالبات األدبية النصوص تدريس في توليفية طريقة استخداـ ( : 3000) ىدى ، مصطفى 
 مجمة األدبي، والتذوؽ اإلبداعية القراءة لتنمية األوؿ الثانوي الصؼ
 شمس، عيف جامعة التربية، كمية التدريس، وطرؽ المناىج في دراسات
 .09عدد 

 التحدث  ميارات تنمية في غويةالم األلعاب فاعمية" ( 2004 )،وفاء وسالمة ،محمد موسى
 القراءة مجمة " االبتدائية المدرسة قبؿ ما طفؿ لدى اإلبداعي والتفكير
 032 -85 ،ص36 -،العدد والمعرفة

 المغة العربية كتب في التقويمية التعميمية النشاطات إسياـ : مدى( 2000 ) ،محمد موسي 
العربية  اإلمارات لةبدو  االبتدائية بالمرحمة لعميا ا الصفوؼ عمي المقررة
 والمعرفة القراءة مجمة ، اإلبداعي التفكير ميارات تنمية في المتحدة
  302-096، ص  22 ،العدد

  ( المؤتمر العممي الرابع لمجمعية3002يونس ، فتحي : ) والمعرفة " القراءة  لمقراءة المصرية
امعة ، دار الضيافة ، ج 0وتنمية التفكير" ، مجمة القراءة والمعرفة ،ج

  20-02يوليو ص  2-2عيف شمس، 
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